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 كلمة الناشر

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

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

د أفاض القرآن احلكيم ِف الكثري من آياته حول هذا األمر اهلل، وعلت مرتبته اإلميانية، وق
ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى  ألم وجعلها من أوليات عالئم املؤمن، قال تعاىل: 

والذين  الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون للمتقين
يؤمنون بما أنزل إليك من قبلك وباآلخرة هم يوقنون

جنات عدن ال سبحانه: ، وق(1)
التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا

ذلك من أنباء ، وقال أيضاً: (2)
الغيب نوحيه إليك

وما كان اهلل ليطلعكم على الغيب، وقال: (3)
، إىل غريها من (4)

 اآليات املباركات.
 ميكن إدرا  حقائقها وذلك ألن األديان قد تناولت مواضيع وأثبتها الوحي وكثريًا ما ال

 واإلحساس بفلسفتها عن طريق العلم واحلس والتجربة، وهي احلقائق الغيبية.
ومن تلك األمور غري احملسوسة عادة: املالئكة واجلن وإبليس، واجلنة والنار، واملعاد 

                                                           

 .2-1البقرة:  سورة (1)
 .21سورة مرمي:  (4)
 .22سورة آل عمران:  (1)
 .175سورة آل عمران:  (2)
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اهتا واحلساب، وضغطة القرب وعذابه، ونعيم عامل الربزخ، وسائر القضايا غري املادية واليت مت إثب
عرب الوحي املنزل من قبل اهلل جل جالله، على أن عدم إثباهتا عن طريق وسائل العلم املادية 
وعدم إدراكها باحلس ال ينفي عدم وجودها، فإن هنا  طريقًا آخر علميًا ميكننا عن طريقه 
إثباهتا واإلميان هبا وهو الوحي الصادق الذي ثبت بالربهان القاطع والدليل الساطع، وهو 
الذي ال ميكن فيه اخلطأ والسهو والنسيان، وهو طريقنا إىل منتهى العلم هبذه األمور، فإننا إذا 
آمنا خبالق الكون وهو اهلل تعاىل، وآمنا بالنبوة والوحي فالبد لنا من اإلميان باحلقائق الغيبية 

 اليت أخربنا الوحي هبا.
 ل القرآن وأحادي  الني وكم من أمر وقضية علمية تناوَلا الدين اإلسالمي من خال

قبل مخسة عشر قرنًا وجاء العلم احلدي  متصاغراً بكل ما أويت من قوة  واألئمة األطهار 
واألئمة  ووسائل وإمكانات مادية ليثبت صحة ما نطق به القرآن اجمليد وروي عن الني 

رًا مل يتمكن منها ِف جمال الطب والفلك واَلندسة وغريها، على أن هنا  أمو  األطهار 
 العلم احلدي  من تناوَلا، وبقي عاجزاً عنها عسى أن حتل ِف املستقبل.

ومن خالل هذا نلمس أن طريق الدين والعلم ِف اإلسالم واحد وال تضاد بينهما بل كل 
يسري إىل جنب بعض ويلتقيان ِف نقطة واحدة ليجعالن من قضية اإلميان باهلل حافزاً 

لق من خالل اكتشافه لعظمة خلقه، فاإلنسان كلما ازداد علماً لإلنسان على اكتشاف اخلا
ازداد معرفة باهلل، وكلما ازدادت معرفته باهلل ازداد تدينه وخشيته من اهلل وامتثاله ألوامره قال 

إنما يخشى اهلل من عباده العلماءتعاىل: 
(5). 

ًا وعزيزًا على اهلل، إن اإلنسان كلما زاد إميانه زادت تقواه وقرب من اهلل ليصبح كرمي
به ألنه اجتمع له  فالكرمي: )هو اجلامع ألنواع اخلري والشرف، والفضائل ووصف يوسف 

، والكرمي أيضًا هو: )الذي كّرم نفسه عن (6)شرف النبوة والعلم والعدل ورئاسة الدنيا(
كما ومن كان هبذه الصفات يصبح ذا كرامة على اهلل، و  (7)التدنس بشيء من خمالفة ربه(

عبدي أطعين أجعلك مثلي، أنا حي ال أموت، أجعلك »جاء ِف احلدي  القدسي الشريف: 
                                                           

 .42سورة فاطر:  (9)
 مادة )كرم(. 194ص 2جممع البحرين: ج (2)
 مادة )كرم(. 911ص 14لسان العرب:ج (7)
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حيًا ال متوت، أنا غين ال أفتقر أجعلك غنيًا ال تفتقر، أنا مهما أشاء يكون أجعلك مهما 
إن هلل عباداً أطاعوه فيما أراد فأطاعهم فيما أرادوا، »وِف حدي  قدسي آخر: « تشاء يكون
 .(8)«ء كن فيكونيقولون للشي

وهؤالء العباد املكرمون يصبحون ذا كرامة ووجاهة عند اهلل، فالكرامة: )اسم يوضع 
لإلكرام كما وضعت الطاعة موضع اإلطاعة والغارة موضع اإلغارة، واملكّرم هو الرجل الكرمي 

 .(9)على كل أحد(
خرون عن اإلتيان فأصحاب الكرامة جيري اهلل على أيديهم أمورًا خارقة للعادة يعجز اآل

مبثلها وذلك إلحقاق احلق وإزهاق الباطل، كاألنبياء واألوصياء واألولياء، قال تعاىل: 
وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباده مكرمون

(10). 
لقد أفاضت املصادر اإلسالمية بذكر الكثري من كرامات األولياء مبا فيها من دروس وعرب 

ا ومطالعتها دائماً تزيد من عقيدة اإلنسان املؤمن وترفده بشحنات وإثبات للحق فالرجوع إليه
إميانية وتسمو بروحه إىل مدارج الكمال وجتعله ِف حصن حصني مما يبثه املشككون ويفرزونه 
من مسوم لزعزعة اإلميان ِف النفس، عندها سوف يتمسك باحلق وأئمة احلق ويعرف أهنم 

 اس بعد التوجه إىل اهلل بنية صادقة وقلب سليم.ضمن قوة احلق ميكنهم قضاء حاجات الن
ومن هذا املنطلق وكما عرف عن املرجع الديين اإلمام الراحل السيد حممد احلسيين 
الشريازي )قدس اهلل روحه( باعه الطويل ِف جمال التأليف والكتابة ِف شىت فروع الفكر 

تبيني رأي الدين والشرع ل )من كرامات األولياء(والعلوم، فقد كتب هذا السفر اجلليل 
احلنيف خبصوص مسألة الكرامة، وقد تناوَلا مبعناها األعم اليت تشمل املعجزة وغريها، فإن 

معجزة الشتماَلا على التحدي والدعوى بأنه حجة اهلل على  الكرامة بالنسبة إىل املعصوم 
لى تكرمي اهلل عزوجل األرض. أما بالنسبة إىل غري املعصوم من عباد اهلل الصاحلني فهي تدل ع

 َلذا العبد وشدة تقواه وإميانه.

                                                           

 .121اجلواهر السنية للحر العاملي: ص (2)
 مادة )كرم(. 914ص 14لسان العرب: ج (5)
 .42ة األنبياء: سور  (10)
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وقد ذكر ِف طيات الكتاب الكثري من اآليات القرآنية الشريفة اليت تعرضت لكرامات 
 األنبياء واألولياء )صلوات اهلل عليهم أمجعني( كما ذكر كرامات من األئمة األطهار 

هلل عليهم أمجعني( مبا جيلو اللبس ويزيل وبعض األولياء الصاحلني والعلماء العاملني )رضوان ا
اإلهبام بأسلوب شيق وجذاب مييل إليه الطبع اإلنساين من ميله إىل الولع بسماع وقراءة 

 قصص اآلخرين واالعتبار هبا.
ومؤسسة اجملتىب مسامهة منها ِف نشر وحفظ تراث هذا اإلمام الراحل )قدس اهلل سره( 

ية بعطائه املستلهم من نور الكتاب والعرتة، قامت بنشر هذا وإلغناء املكتبة اإلسالمية والعرب
الكتاب راجية أن يكون منارًا ِف طريق هداية املؤمنني وعونًا َلم على فهم احلقائق اإلميانية 

واحلمد هلل  وأهل البيت على ضوء القرآن اجمليد والسنة الشريفة املروية عن رسول اهلل
 أوالً وآخراً.

 
 لتحقيق والنشرمؤسسة المجتبى ل

   13/  5951بيروت لبنان  ص.ب: 
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 المقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين.
والعلماء  أما بعد، فهذه بعض كرامات األولياء من األنبياء واألئمة الطاهرين

 هبديهم، إنه مسيع جميب.والصاحلني، نسأل اهلل أن يوفقنا لالهتداء 
 

 قم المقدسة                                                  
 محمد الشيرازي                                                 
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 تعريف الكرامة

 
الكرامات مجع الكرامة مبعىن ما يكرمه اهلل عزوجل أولياءه الصاحلني من أنبياء وأئمة 

 ا يكون خارقا للعادة.ومؤمنني مم
 .(11)قال ِف العني: )الكرامة اسم يوضع لإلكرام، كما الطاعة لإلطاعة(

وهي أعم من املعجزة: فإن املعجزة هي األمر اخلارق للعادة املطابق للدعوى املقرون 
اآلالف من املعاجز، ذكرنا بعضها ِف كتاب )من  بالتحدي، وقد روي لرسول اهلل 

 (.معاجز الني 
 الكرامة واملعجزة عموم من وجه، فكل معجزة كرامة وليس العكس، وميكن أن فبني

 تكون بينهما نسبة أخرى حسب االعتبارات املختلفة.
قال البعض: إن اخلوارق املتقدمة على دعوى النبوة كرامات وإرهاصات أي تأسيسات 

ت نبوة أو إمامة، للنبوة، واليت بعدها معاجز، ألن املعجزة ما يكون خارقًا للعادة إلثبا
 والكرامة أعم من ذلك.

 واملقصود ِف هذا الكتاب هو الكرامة باملعىن األعم كما ال خيفى.
 عن أمري املؤمنني عن آبائه  وقد روي عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر 

إن اهلل أخفى أربعة ِف أربعة، أخفى رضاه ِف طاعته فال تستصغرن شيئا من طاعته »قال: 
رضاه وأنت ال تعلم، وأخفى سخطه ِف معصيته فال تستصغرن شيئا من معصيته  فرمبا وافق

فرمبا وافق سخطه معصيته وأنت ال تعلم، وأخفى إجابته ِف دعوته فال تستصغرن شيئا من 
دعائه فرمبا وافق إجابته وأنت التعلم، وأخفى وليه ِف عباده فال تستصغرن عبدا من عبيد اهلل 

                                                           

 مادة كرم. 122ص 9كتاب العني: ج  (11)
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 . (12)« تعلمفرمبا يكون وليه وأنت ال
عبدي أطعين حىت اجعلك مثلي أقول للشيء: كن فيكون، »وِف احلدي  القدسي: 
 .(13)«تقول للشيء كن فيكون
إن املؤمن خيشع له كل شيء، ويهابه كل شيء، مث قال: إذا  : »وقال أبو عبد اهلل

 كان خملصا هلل أخاف اهلل منه كل شيء حىت هوام األرض وسباعها وطري السماء وحيتان
 .(14)«البحر

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

علما بأنه قد أمجع علماؤنا )رضوان اهلل عليهم( جبواز الكرامات لعباد اهلل الصاحلني وإن 
، وقال جبواز ذلك أيضا معظم علماء العامة حي  مل يكونوا من األنبياء واألئمة الطاهرين

 .(15)صرحوا جبواز كرامات األولياء وثبوهتا خالفا لبعض املعتزلة ومن أشبه
                                                           

 .451ح 42ب 117-112ص 1وسائل الشيعة: ج (14)
 للشيخ حممد مهدي احلائري. 11ص 1شجرة طوىب: ج (11)
 .11ف 5ب 147األمان: ص (12)
ع باختيارهم قال بعض علماء العامة: إن كرامات األولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم، ومنهم من قال: بأهنا التق (19)

 وطلبهم.
وقال آخرون منهم: إن الكرامات قد تكون خبوارق العادات على مجيع أنواعها، ولكن منعه البعض اآلخر وادعى 
أهنا ختتص مبثل إجابة دعاء وحنوه، وأجابوا بأن هذا الكالم إنكار للحس بل الصواب جريانا بقلب األعيان 

 وإحضار الشيء من العدم وحنوه.
كما فرض اهلل على األنبياء إظهار اآليات واملعجزات ليؤمنوا هبا كذلك فرض على األولياء كتمان وقال بعضهم:  

 الكرامات حىت ال يفتنوا هبا
وقال بعضهم: ال شك أن كرامات األولياء من جنس معجزات أنبيائهم فمن طعن على الكرامات فقد طعن على 

 املعجزات.
 عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفكقال الذي وقال بعضهم: ِف قصة سليمان: 

( إن آصف مل يكن نبيا وإمنا ال جيوز ظهور الكرامات على الكاذبني فأما على الصادقني فإنه 20)سورة النمل: 
 جيوز ويكون ذلك دليال على صدق من صدقه من أنبياء اهلل عزوجل.

بارهم باملغيبات وتصرفهم ِف الكائنات فإنه وإن مال البعض إىل وقال بعضهم: وأما الكالم ِف كرامات القوم وإخ
إنكارها فليس ذلك من احلق وما احتج به بعض أئمة األشعرية على إنكارها اللتباسها باملعجزة فقد فرق احملققون 
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والفرق بني الكرامة وما يفعله بعض السحرة والكهنة ومن أشبه، واضح، فإن الكرامة 
 ريعة دون غريهم.تصدر عن املؤمنني الصاحلني واألتقياء املخلصني، واملتلزمني بأحكام الش

                                                                                                                                                                      

ه بينهما بالتحدي وهو دعوى وقوع املعجزة على وفق ما جاء به... مع أن الوجود شاهد بوقوع الكثري من هذ
 الكرامات وانكارها نوع مكابرة وقد وقع للصحابة وأكابر السلف كثري من ذلك وهو معلوم مشهور.

وقال بعضهم: وأما ما َيدث من أولياء اهلل سبحانه وتعاىل من الكرامات الظاهرة اليت ال شك فيها وال شبهة فهو 
خصوصني بالكرامات اليت أكرمهم هبا حق صحيح ال ميرتي فيه من له أدىن معرفة بأحوال صاحلي عباد اهلل امل

وتفضل هبا عليهم، ومن شك ِف شيء من ذلك نظر ِف كتب الثقات املدونة ِف هذا الشأن، ويغين عن ذلك كله 
ما قصه اهلل إلينا ِف كتابه العزيز عن صاحلي عباده الذين مل يكونوا أنبياء كقصة ذي القرنني وما هتيأ له مما تعجز 

وقصة مرمي كما حكاه اهلل تعاىل، ومن ذلك قصة أصحاب الكهف فقد قص اهلل علينا فيها  عنه الطباع البشرية،
)سورة  أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفكأعظم كرامة، وقصة آصف بن برخيا حي  حكى عنه قوله:  

ثل حدي  (، وغري ذلك واجلميع ليسوا بأنبياء وقد ثبت ذلك ِف االحادي  الثابتة ِف الصحيح م20النمل: 
 الثالثة الذي انطبقت عليهم الصخرة وما أشبه.

ِف زمانه وبعد وفاته مث على الصاحلني من أمته ما يوجب  وقال بعضهم: وقد ظهر على أصحاب رسول اهلل
 االعتقاد جبواز كرامات األولياء.

 وقال بعضهم: وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح واللمحات وليسوا ِف ذلك كاألنبياء.
 وقد جزم بعضهم بأن كرامات األولياء ال تضاهي ما هو معجزة لألنبياء.

وقال بعضهم: األنبياء مأمورون بإظهارها والويل جيب عيه إخفاؤها، والني يدعى ذلك مبا يقطع به خبالف الويل 
 فإنه ال يأمن االستدراج.

ري به العادة آلحاد الناس أحيانا وبعضهم توسط بني من يثبت الكرامة ومن ينفيها فجعل الذي يثبت ما قد جت
 واملمتنع ما يقلب األعيان مثال ولكن املشهور عن علماء العامة إثبات الكرامات مطلقا.

وأما من استشكل فقال: إن اخلارق قد يظهر على يد املبطل من ساحر وكاهن وراهب فيحتاج من يستدل بذلك 
ه بأنه خيترب حال من وقع له ذلك فان كان متمسكا باألوامر على والية أولياء اهلل تعاىل إىل فارق، فأجابوا عن

 الشرعية والنواهي كان ذلك عالمة واليته ومن ال فال.
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 سارة زوجة إبراهيم

َوَلَقْد َجاءْت ُرُسلَُنا ِإبْ َراِهيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا َساَلماً قَاَل َساَلٌم َفَما لَِبَث َأْن  قال تعاىل:
 َجاء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ 

ا رََأى أَْيِديَ ُهْم اَل َتِصُل ِإلَْيِه َنكِ  ُهْم ِخيَفًة قَاُلوا اَل َتَخْف ِإنَّا فَ َلمَّ َرُهْم َوَأْوَجَس ِمن ْ
 ُأْرِسْلَنا ِإَلى قَ ْوِم ُلوٍط  

ْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَق يَ ْعُقوبَ   َواْمَرأَتُُه قَاِئَمٌة َفَضِحَكْت فَ َبشَّ
 َشْيخاً ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َعِجيبٌ َويْ َلَتى ءأَِلُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهَذا بَ ْعِلي  قَاَلْت يَا

قَاُلوا أَتَ ْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر اهلِل رَْحَمُة اهلِل َوبَ رََكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَ ْيِت ِإنَُّه َحِميٌد 
َمِجيدٌ 

(12). 

 ال كرامة لألشقياء
ِذي َحاجَّ ِإبْ َراِهيَم أََلْم تَ َر ِإَلى الَّ قال تعاىل تكذيباً ملا ادعاه منرود لنفسه من الكرامات: 

ُت ِفي رَبِِّه َأْن آتَاُه اهللُ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم رَبَِّي الَِّذي ُيْحِيي َويُِميُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي َوأُِمي
ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب ف َ  ُبِهَت الَِّذي َكَفَر قَاَل ِإبْ َراِهيُم فَِإنَّ اهلَل يَْأِتي بِالشَّ

َواهللُ الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ 
(17). 

 يا نار كوني برداً 
 قَاُلوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا آِلَهَتُكْم ِإْن ُكْنُتْم فَاِعِليَن قال تعاىل: 

 نَاُر ُكوِني بَ ْرداً َوَساَلماً َعَلى ِإبْ َراِهيَم  قُ ْلَنا يَا
داً َفَجَعْلَناُهُم األْخَسرِينَ َوَأرَاُدوا ِبِه َكيْ 

(12). 

 وأحياء الموتى النبي إبراهيم
                                                           

 .71-25سورة هود:  (12)
 .492سورة البقرة:  (17)
 .70-22سورة األنبياء:  (12)
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َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوَلْم تُ ْؤِمْن قَاَل بَ َلى قال تعاىل: 
ْرُهنَّ ِإلَْيَك ثُمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قَ ْلِبي قَاَل َفُخْذ َأْربَ َعًة ِمَن الطَّْيِر َفصُ 

ُهنَّ ُجْزءاً ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعياً َواْعَلْم َأنَّ اهلَل َعزِيٌز َحِكيمٌ  ِمن ْ
(19). 

 النبي زكريا
يَِّبًة ِإنََّك َسِميُع ُهَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّه قَاَل َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَ قال تعالى: 

َعاِء   الدُّ
قاً  ُرَك بَِيْحَيى ُمَصدِّ فَ َناَدْتُه اْلَمالَِئَكُة َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ اهلَل يُ َبشِّ

 ِبَكِلَمٍة ِمَن اهلِل َوَسيِّداً َوَحُصوراً َونَِبّياً ِمَن الصَّاِلِحيَن 
ُغاَلٌم َوَقْد بَ َلَغِنَي اْلِكبَ ُر َواْمَرأَِتي َعاِقٌر قَاَل َكَذِلَك اهلُل يَ ْفَعُل  قَاَل َربِّ أَنَّى َيُكوُن ِلي

َما َيَشاءُ 
(40). 

 وقال سبحانه ِف سورة مرمي: 
 ِِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيم   كهيعص 

 ِذْكُر رَْحَمِة رَبَِّك َعْبَدُه زََكرِيَّا 
 ّياً ِإْذ نَاَدى رَبَُّه ِنَداًء َخفِ 

 قَاَل َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشتَ َعَل الرَّْأُس َشْيباً َوَلْم َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقّياً 
 َوِإنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َورَاِئي وََكاَنِت اْمَرأَِتي َعاِقراً فَ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َولِّياً 

 ِل يَ ْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضّياً َيرِثُِني َوَيِرُث ِمْن آ
ُرَك ِبُغاَلٍم اْسُمُه َيْحَيى َلْم َنْجَعْل َلُه ِمْن قَ ْبُل  يَا  زََكرِيَّا ِإنَّا نُ َبشِّ

 َسِمّياً 
 قَاَل َربِّ أَنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم وََكاَنِت اْمَرأَِتي َعاِقراً َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتّياً 

قَاَل َكَذِلَك قَاَل رَبَُّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن قَ ْبُل َوَلْم َتُك َشْيئاً 
(41). 

                                                           

 .420سورة البقرة:  (15)
 .20-12سورة آل عمران:  (40)
 .5-1سور مرمي:  (41)
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 كرامة مريم بنت عمران 
َها زََكرِيَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقاً قَاَل يَاقال تعاىل:  َمْرَيُم أَنَّى َلِك  ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ

َلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اهلِل ِإنَّ اهلَل يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَسابٍ َهَذا قَا
(22). 

كانت سيدة نساء عاملها وكانت من أكرب العابدات الناسكات   وقد ورد أن مرمي 
املشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل إىل اهلل عزوجل والزهد ِف الدنيا وزخارفها، وكانت ِف  

ني بين إسرائيل إذ ذا  وعظيمهم الذي يرجعون إليه ِف أمور  ها زكريا كفالة زوج خالت
دينهم، وقد رأى زكريا منها عدة كرامات، قالوا: إنه كان جيد عندها فاكهة الشتاء ِف الصيف 
وفاكهة الصيف ِف الشتاء، وقال ابن عباس: وجد عندها الفاكهة الغضة حني ال توجد 

 ل حينه.الفاكهة، وقيل: إنه عنب ِف مكت
 ِإْذ قَاَلِت اْلَمالَِئَكُة يَا من دون أب: وقال سبحانه بياناً ملا أكرمها بالني عيسى 

نْ َيا َواآَلِخرَ  ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيهًا ِفي الدُّ ِة َمْرَيُم ِإنَّ اهلَل يُ َبشِّ
 َوِمَن اْلُمَقرَّبِيَن 

 لُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهالً َوِمَن الصَّاِلِحيَن َوُيكَ 
قَاَلْت َربِّ أَنَّى َيُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر قَاَل َكَذِلِك اهللُ َيْخُلُق َما َيَشاُء ِإَذا 

َقَضى َأْمراً فَِإنََّما يَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُكونُ 
(41). 

 ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ انْ َتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاناً َشْرِقيا َواذُْكرْ وقال تعاىل: 
َها ُروَحَنا فَ َتَمثََّل َلَها َبَشراً َسوِيّاً   فَاتََّخَذْت ِمْن ُدوِنِهْم ِحَجاباً فََأْرَسْلَنا ِإلَي ْ

 قَاَلْت ِإنِّي َأُعوُذ بِالرَّْحَمِن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت َتِقّياً 
 نََّما أَنَا َرُسوُل رَبِِّك أَلَهَب َلِك ُغاَلماً زَِكّياً قَاَل إِ 

 قَاَلْت أَنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك بَِغّياً 
ْمراً قَاَل َكَذِلِك قَاَل رَبُِّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َولَِنْجَعَلُه آيًَة لِلنَّاِس َورَْحَمًة ِمنَّا وََكاَن أَ 

                                                           

 .17ان: سورة آل عمر  (44)
 .27-29سورة آل عمران:  (41)
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 َمْقِضّياً 
 َفَحَمَلْتُه فَانْ َتَبَذْت ِبِه َمَكاناً َقِصّياً 

لَْيَتِني ِمتُّ قَ ْبَل َهَذا وَُكْنُت َنْسياً  فََأَجاءَها اْلَمَخاُض ِإَلى ِجذِْع النَّْخَلِة قَاَلْت يَا
 َمْنِسّياً 

 َتِك َسرِيّاً فَ َناَداَها ِمْن َتْحِتَها َأالَ َتْحَزِني َقْد َجَعَل رَبُِّك َتحْ 
 َوُهزِّي ِإلَْيِك ِبِجذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطَباً َجِنّياً 

َفُكِلي َواْشَرِبي َوقَ رِّي َعْينًا فَِإمَّا تَ َرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحدًا فَ ُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت لِلرَّْحَمِن 
َصْوماً فَ َلْن ُأَكلَِّم اْليَ ْوَم ِإْنِسّياً 

(42). 

 النبي عيسى 
 فََأَشاَرْت ِإلَْيِه قَاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن ِفي اْلَمْهِد قال تعالى:

 َصِبّياً 
 قَاَل ِإنِّي َعْبُد اهلِل آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيّاً 

 َكاِة َما ُدْمُت َوَأْوَصاِني بِالصَّاَلِة َوالزَّ  َوَجَعَلِني ُمَبارَكًا أَْيَن َما ُكْنُت 
 َحّياً 

 َوبَ ّراً ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّاراً َشِقّياً 
اَلُم َعَليَّ يَ ْوم ُوِلْدُت َويَ ْوَم َأُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحّياً   َوالسَّ

 َذِلَك عيَسى اْبُن َمْرَيَم قَ ْوَل اْلَحقِّ الَِّذي ِفيِه َيْمتَ ُروَن  
َأْن يَ تَِّخَذ ِمْن َوَلٍد ُسْبَحانَُه ِإَذا َقَضى َأْمرًا فَِإنََّما يَ ُقوُل َلُه ُكْن  َما َكاَن هللِ 

فَ َيُكونُ 
(49). 

ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اهلِل َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُ َراٍب ثُمَّ قَاَل َلُه ُكْن وقال سبحانه: 
  فَ َيُكونُ 

                                                           

 .42-12سورة مرمي:  (42)
 .19-45سورة مرمي:  (49)
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ِمَن اْلُمْمَترِينَ  اْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك َفالَ َتُكنْ 
(26). 

َوُيَكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهالً َوِمَن الصَّاِلِحينَ وقال تعاىل: 
(27). 

 خلق الطير وإحياء الموتى
 :قال تعاىل حكاية عن السيد املسيح

 َْيَئِة الطَّْيِر فَأَنْ ُفُخ ِفيِه أَنِّي َقْد ِجْئُتُكْم بِآيٍَة ِمْن رَبُِّكْم أَنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّيِن َكه
فَ َيُكوُن طَْيرًا بِِإْذِن اهلِل َوأُْبِرُئ األْكَمَه َواألبْ َرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى بِِإْذِن اهلِل َوأُنَ بُِّئُكْم ِبَما 

ِخُروَن ِفي بُ ُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك الَيًَة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤمِ  ِنينَ تَْأُكُلوَن َوَما َتدَّ
(28). 

 

 استجابة دعاء نوح
َبْت قَ ْوُم نُوٍح اْلُمْرَسِليَن قال تعالى:   َكذَّ

ُقوَن   ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهْم نُوٌح َأالَ تَ ت َّ
 ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن 

 فَات َُّقوا اهللَ َوَأِطيُعوِن 
 الَ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِميَن َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي إِ 

 فَات َُّقوا اهللَ َوَأِطيُعوِن 
 قَاُلوا أَنُ ْؤِمُن َلَك َوات َّبَ َعَك األْرَذُلوَن 

 قَاَل َوَما ِعْلِمي ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن 
 ِإْن ِحَسابُ ُهْم ِإالَ َعَلى رَبِّي َلْو َتْشُعُروَن 

 َوَما أَنَا ِبطَارِِد اْلُمْؤِمِنيَن 
 ِإْن أَنَا ِإالَ َنِذيٌر ُمِبيٌن 

                                                           

 .20-95سورة آل عمران:  (42)
 .22سورة آل عمران:  (47)
 .25سورة آل عمران:  (42)



 

 17 

 نُوُح لََتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِميَن  قَاُلوا لَِئْن َلْم تَ ْنَتِه يَا
بُوِن   قَاَل َربِّ ِإنَّ قَ ْوِمي َكذَّ

ِني َوَمْن َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن  نَ ُهْم فَ ْتحاً َوَنجِّ َتْح بَ ْيِني َوبَ ي ْ  فَاف ْ
َناُه َومَ   ْن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن فَأَْنَجي ْ

َنا بَ ْعُد اْلَباِقيَن   ثُمَّ َأْغَرق ْ
 ِإنَّ ِفي َذِلَك الَيًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهْم ُمْؤِمِنيَن 

َوِإنَّ رَبََّك َلُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ 
(45). 

 

 دعوة نوح 
َناُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم َونُوحاً ِإْذ نَاَدى ِمْن قَ ْبُل فَاْستَ قال تعالى:  ي ْ َنا َلُه فَ َنجَّ َجب ْ

 
َناُهْم  بُوا بِآيَاتَِنا ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْوَم َسْوٍء فََأْغَرق ْ َوَنَصْرنَاُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

َأْجَمِعينَ 
(10). 

 جزاء تكذيب النبي هود
َبْت َعاٌد اْلُمْرَسلِ قال تعالى:   يَن َكذَّ

ُقوَن   ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأالَ تَ ت َّ
 ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن 

 فَات َُّقوا اهللَ َوَأِطيُعوِن 
 َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِميَن 

ُنوَن ِبُكلِّ رِيٍع آيًَة تَ ْعَبثُوَن   أَتَ ب ْ
 َوتَ تَِّخُذوَن َمَصاِنَع َلَعلَُّكْم َتْخُلُدوَن 

                                                           

 .144-109سورة الشعراء:  (45)
 .77-72سورة األنبياء:  (10)
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 َوِإَذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن 
 فَات َُّقوا اهللَ َوَأِطيُعوِن 

 َوات َُّقوا الَِّذي َأَمدَُّكْم ِبَما تَ ْعَلُموَن 
 َأَمدَُّكْم بِأَنْ َعاٍم َوبَِنيَن 

 َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
 َلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم ِإنِّي َأَخاُف عَ 

َنا َأَوَعْظَت َأْم َلْم َتُكْن ِمَن اْلَواِعِظيَن   قَاُلوا َسَواٌء َعَلي ْ
 ِإْن َهَذا ِإالَ ُخُلُق األوَّلِيَن 

بِيَن   َوَما َنْحُن ِبُمَعذَّ
بُوُه فََأْهَلْكَناُهْم ِإنَّ ِفي َذِلَك الَيًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهمْ   ُمْؤِمِنيَن  َفَكذَّ

َوِإنَّ رَبََّك َلُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ 
(11) . 

 قوم عاد وتكذيب الرسل
َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َونُُذِر قال تعاىل:   َكذَّ

 ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِيحاً َصْرَصراً ِفي يَ ْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمرٍّ 
َقِعٍر تَ ْنزُِع النَّاَس َكأَن َّهُ   ْم َأْعَجاُز َنْخٍل ُمن ْ

َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َونُُذرِ 
(14). 

 والناقة النبي صالح 
َبْت َثُموُد اْلُمْرَسِليَن قال تعالى:   َكذَّ

ُقوَن   ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأالَ تَ ت َّ
 ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن 

  فَات َُّقوا اهللَ َوَأِطيُعونِ 
                                                           

 .120-141سورة الشعراء:  (11)
 .41-12سورة القمر:  (14)
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 َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِميَن 
رَُكوَن ِفي َما َهاُهَنا آِمِنيَن   أَتُ ت ْ

 ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
 َوزُُروٍع َوَنْخٍل طَْلُعَها َهِضيٌم 

 َوتَ ْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل بُ ُيوتاً فَارِِهيَن 
 وا اهللَ َوَأِطيُعوِن فَات َّقُ 

 َوالَ ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسرِِفيَن 
 الَِّذيَن يُ ْفِسُدوَن ِفي األْرِض َوالَ ُيْصِلُحوَن 

رِيَن   قَاُلوا ِإنََّما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّ
 َما أَْنَت ِإالَ َبَشٌر ِمثْ لَُنا فَْأِت ِبآيٍَة ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن 

 ِذِه نَاَقٌة َلَها ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يَ ْوٍم َمْعُلوٍم قَاَل هَ 
وَها ِبُسوٍء فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاُب يَ ْوٍم َعِظيٍم   َوالَ َتَمسُّ

 فَ َعَقُروَها فََأْصَبُحوا نَاِدِميَن 
 فََأَخَذُهُم اْلَعَذاُب ِإنَّ ِفي َذِلَك الَيًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهْم ُمْؤِمِنيَن 

ِإنَّ رَبََّك َلُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ وَ 
(11) . 

 قوم ثمود وتكذيب الرسل
َبْت َثُموُد بِالنُُّذِر  قال تعاىل:  َكذَّ

 فَ َقاُلوا أََبَشراً ِمنَّا َواِحداً نَ تَِّبُعُه ِإنَّا ِإذاً َلِفي َضاَلٍل َوُسُعٍر 
اٌب َأِشٌر َأُءْلِقَي الذِّْكُر َعَلْيِه ِمْن بَ ْيِنَنا َبْل ُهَو    َكذَّ

اُب األِشُر   َسيَ ْعَلُموَن َغداً َمِن اْلَكذَّ
ُهْم َواْصطَِبْر  َنًة َلُهْم فَاْرَتِقب ْ  ِإنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة ِفت ْ

                                                           

 .195-121سورة الشعراء:  (11)
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نَ ُهْم ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحَتَضٌر  ُهْم َأنَّ اْلَماء ِقْسَمٌة بَ ي ْ  َونَ بِّئ ْ
 فَ َناَدْوا َصاِحبَ ُهْم فَ تَ َعاَطى فَ َعَقَر 

 َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َونُُذِر 
ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َصْيَحًة َواِحَدًة َفَكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظرِ 

(12). 

 إجابة دعوة النبي لوط 
َبْت قَ ْوُم لُوٍط اْلُمْرَسِليَن  قال تعاىل:  َكذَّ

ُقوَن   ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُلوٌط َأالَ تَ ت َّ
 ي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن ِإنِّ 

 فَات َُّقوا اهللَ َوَأِطيُعوِن 
 َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِميَن 

 أَتَْأُتوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِميَن 
 ْل أَنْ ُتْم قَ ْوٌم َعاُدوَن َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم رَبُُّكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم بَ 

 ُلوُط لََتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْخَرِجيَن  قَاُلوا لَِئْن َلْم تَ ْنَتِه يَا
 قَاَل ِإنِّي ِلَعَمِلُكْم ِمَن اْلَقالِيَن 

ا يَ ْعَمُلوَن  ِني َوَأْهِلي ِممَّ  َربِّ َنجِّ
َناُه َوَأْهَلُه َأْجَمِعيَن  ي ْ  فَ َنجَّ

 َغاِبرِيَن ِإالَ َعُجوزاً ِفي الْ 
 ثُمَّ َدمَّْرنَا اآَلَخرِيَن 

 َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهْم َمَطراً َفَساء َمَطُر اْلُمْنَذرِيَن 
 ِإنَّ ِفي َذِلَك الَيًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهْم ُمْؤِمِنيَن 

َوِإنَّ رَبََّك َلُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ 
(19). 

                                                           

 .11-41سورة القمر:  (12)
 .179-120سورة الشعراء:  (19)
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 وتكذيب الرسل قوم لوط 

َبْت قَ ْوُم ُلوٍط بِالنُُّذِر : قال تعالى  َكذَّ
َناُهْم ِبَسَحٍر  ي ْ  ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َحاِصباً ِإالَ آَل ُلوٍط َنجَّ

 نِْعَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َكَذِلَك َنْجِزي َمْن َشَكَر 
 َوَلَقْد أَْنَذرَُهْم َبْطَشتَ َنا فَ َتَماَرْوا بِالنُُّذِر 

 َعْن َضْيِفِه َفَطَمْسَنا َأْعيُ نَ ُهْم َفُذوُقوا َعَذاِبي َونُُذِر  َوَلَقْد رَاَوُدوهُ 
 َوَلَقْد َصبََّحُهْم ُبْكَرًة َعَذاٌب ُمْسَتِقرٌّ 

َفُذوُقوا َعَذاِبي َونُُذرِ 
(12). 

 وعقاب التكذيب أصحاب شعيب 
َب َأْصَحاُب األْيَكِة اْلُمْرَسِليَن قال تعالى:   َكذَّ

ُقوَن  ِإْذ قَاَل َلُهمْ   ُشَعْيٌب َأالَ تَ ت َّ
 ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن 

 فَات َُّقوا اهللَ َوَأِطيُعوِن 
 َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِميَن 

 َأْوُفوا اْلَكْيَل َوالَ َتُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسرِيَن 
 طَاِس اْلُمْسَتِقيِم َوزِنُوا بِاْلِقسْ 

 َوالَ تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياءُهْم َوالَ تَ ْعثَ ْوا ِفي األْرِض ُمْفِسِديَن 
 َوات َُّقوا الَِّذي َخَلَقُكْم َواْلِجِبلََّة األوَّلِيَن 

رِيَن   قَاُلوا ِإنََّما أَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّ
 نَُّك َلِمَن اْلَكاِذبِيَن َوَما أَْنَت ِإالَ َبَشٌر ِمثْ لَُنا َوِإْن َنظُ 

َماِء ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن  َنا ِكَسفاً ِمَن السَّ  فََأْسِقْط َعَلي ْ
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 قَاَل رَبِّي َأْعَلُم ِبَما تَ ْعَمُلوَن 
بُوُه فََأَخَذُهْم َعَذاُب يَ ْوِم الظُّلَِّة ِإنَُّه َكاَن َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم   َفَكذَّ

الَيًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهْم ُمْؤِمِنينَ  ِإنَّ ِفي َذِلكَ 
(17). 

 والحوت النبي يونس 
 َوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِليَن قال تعالى: 

 ِإْذ أََبَق ِإَلى اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن 
 َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضيَن 

 فَاْلتَ َقَمُه اْلُحوُت َوُهَو ُمِليٌم 
 أَنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحيَن  فَ َلْوالَ 

َعُثوَن   لََلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإَلى يَ ْوِم يُ ب ْ
 فَ َنَبْذنَاُه بِاْلَعَراِء َوُهَو َسِقيٌم 

َنا َعَلْيِه َشَجَرًة ِمْن يَ ْقِطيٍن   َوأَنْ َبت ْ
 َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِماَئِة أَْلٍف َأْو َيزِيُدوَن 

ْعنَ  اُهْم ِإَلى ِحينٍ َفآَمُنوا َفَمت َّ
(12). 

 النبي داود
َنا َداُوَد ِمنَّا َفْضاًل يَا قال تعاىل: َر َوأَلَنَّا َلُه اْلَحِديَد  َوَلَقْد آتَ ي ْ ِجَباُل َأوِِّبي َمَعُه َوالطَّي ْ

 
ْرِد َواْعَمُلوا َصاِلحاً ِإنِّي ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصي ْر ِفي السَّ  .(15)رٌ َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ

 النبي سليمان
َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا لَُه َعْيَن اْلِقْطِر َوِمَن  قال تعاىل: َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح ُغُدوُّ
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ُهْم َعْن َأْمرِنَا نُِذْقُه ِمْن َعَذاِب ال ِعيِر اْلِجنِّ َمْن يَ ْعَمُل بَ ْيَن َيَدْيِه بِِإْذِن رَبِِّه َوَمْن َيزِْغ ِمن ْ  سَّ
يَ ْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َمَحارِيَب َوَتَماثِيَل َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياٍت اْعَمُلوا 

ُكورُ  آَل َداُوَد ُشْكراً َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ
(20). 

األْرِض الَِّتي بَارَْكَنا ِفيَها وَُكنَّا  َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح َعاِصَفًة َتْجِري بَِأْمرِِه ِإَلى قال تعاىل:و
 ِبُكلِّ َشْيٍء َعاِلِميَن 

َياِطيِن َمْن يَ ُغوُصوَن َلُه َويَ ْعَمُلوَن َعَمالً ُدوَن َذِلَك وَُكنَّا َلُهْم َحاِفِظينَ  َوِمَن الشَّ
(21). 

 

 منطق الطير
لنَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّْيِر َوُأوتِيَنا ِمْن  َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد َوقَاَل يَا أَي َُّها ا قال تعاىل:

 ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبيُن 
 َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجنِّ َواإِلْنِس َوالطَّْيِر فَ ُهْم يُوزَُعوَن 

ٌة يَا أَي َُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم الَ َحتَّى ِإَذا أَتَ ْوا َعَلى َواِد النَّْمِل قَاَلْت نَْملَ 
 َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم الَ َيْشُعُروَن 

َم َضاِحكًا ِمْن قَ ْوِلَها َوقَاَل َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنْ َعْمَت َعَليَّ  فَ َتَبسَّ
 ْن َأْعَمَل َصاِلحاً تَ ْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحيَن َوَعَلى َواِلَديَّ َوأَ 

َر فَ َقاَل َما ِلَي الَ َأَرى اْلُهْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبيَن   َوتَ َفقََّد الطَّي ْ
بَ نَُّه َعَذاباً َشِديداً َأْو اَلْذَبَحنَُّه َأْو لََيْأتِيَ نِّي   ِبُسْلطَاٍن ُمِبيٍن اَلَعذِّ

َر بَِعيٍد فَ َقاَل َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقيٍن   َفَمَكَث َغي ْ
 ِإنِّي َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيٌم 

ْيطَاُن َأْعَماَلُهْم  َوَجْدتُ َها َوقَ ْوَمَها َيْسُجُدونَ  ْمِس ِمْن ُدوِن اهلِل َوزَيََّن َلُهُم الشَّ لِلشَّ
ِبيِل فَ ُهْم الَ يَ ْهَتُدونَ  ُهْم َعِن السَّ   َفَصدَّ
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َماَواِت َواألْرِض َويَ ْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما  َأاَل َيْسُجُدوا هلِل الَِّذي ُيْخِرُج اْلَخْبء ِفي السَّ
 تُ ْعِلُنوَن 

 ِإَلَه ِإالَ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم  اهللُ الَ 
 قَاَل َسنَ ْنظُُر َأَصَدْقَت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذبِيَن 

ُهْم فَاْنظُْر َماَذا يَ ْرِجُعونَ        اْذَهْب ِبِكَتاِبي َهَذا فَأَْلِقِه ِإلَْيِهْم ثُمَّ تَ َولَّ َعن ْ
(24). 

 

 عرش بلقيس وكرامة آصف بن برخيا
قَاَل يَا أَي َُّها اْلَماَل أَيُُّكْم يَْأتِيِني ِبَعْرِشَها : اىل حكاية عن الني سليمانقال تع

 قَ ْبَل َأْن يَْأُتوِني ُمْسِلِميَن 
قَاَل ِعْفريٌت ِمَن اْلِجنِّ أَنَا آتِيَك ِبِه قَ ْبَل َأْن تَ ُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوِإنِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِميٌن 

 
ا رَآُه قَاَل الَّ  ِذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب أَنَا آتِيَك ِبِه قَ ْبَل َأْن يَ ْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفَك فَ َلمَّ

ُلَوِني ءَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر فَِإنََّما َيْشُكُر  ُمْسَتِقّرًا ِعْنَدُه قَاَل َهَذا ِمْن َفْضِل رَبِّي لَِيب ْ
 َر فَِإنَّ رَبِّي َغِنيٌّ َكرِيٌم لِنَ ْفِسِه َوَمْن َكفَ 

ُروا َلَها َعْرَشَها نَ ْنظُْر أَتَ ْهَتِدي َأْم َتُكوُن ِمَن الَِّذيَن الَ يَ ْهَتُدوَن   قَاَل َنكِّ
ا َجاءْت ِقيَل َأَهَكَذا َعْرُشِك قَاَلْت َكأَنَُّه ُهَو َوُأوتِيَنا اْلِعْلَم ِمْن قَ ْبِلَها وَُكنَّا  فَ َلمَّ

ُمْسِلِمينَ 
(21). 

 أصحاب الكهف
َوِإِذ اْعتَ َزْلُتُموُهْم َوَما يَ ْعُبُدوَن ِإاَل اهلَل فَْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف يَ ْنُشْر َلُكْم رَبُُّكْم  قال تعاىل:

 ِمْن رَْحَمِتِه َويُ َهيِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمرُِكْم ِمرَفقاً 
ْمَس ِإَذا طََلَعْت تَ َزاَوُر َعْن َكْهِفهِ  ْم َذاَت اْلَيِميِن َوِإَذا َغَرَبْت تَ ْقِرُضُهْم َوتَ َرى الشَّ
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َماِل َوُهْم ِفي َفْجَوٍة ِمْنُه َذِلَك ِمْن آيَاِت اهلِل َمْن يَ ْهِد اهلُل فَ ُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن  َذاَت الشِّ
 ُيْضِلْل فَ َلْن َتِجَد َلُه َولِّياً ُمْرِشداً 

َماِل وََكْلبُ ُهْم بَاِسٌط َوَتْحَسبُ ُهْم أَيْ َقاظًا َوُهْم رُُقوٌد َون ُ  َقلِّبُ ُهْم َذاَت اْلَيِميِن َوَذاَت الشِّ
ُهْم رُْعباً  ُهْم ِفَراراً َوَلُمِلْئَت ِمن ْ  ِذرَاَعْيِه بِاْلَوِصيِد َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ

ُهمْ  نَ ُهْم قَاَل قَاِئٌل ِمن ْ َكْم لَِبْثُتْم قَاُلوا لَِبثْ َنا يَ ْومًا َأْو   وََكَذِلَك بَ َعثْ َناُهْم لَِيَتَساءُلوا بَ ي ْ
ْنظُْر بَ ْعَض يَ ْوٍم قَاُلوا رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبَما لَِبْثُتْم فَابْ َعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة فَ ْلي َ 

 الَ ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحداً أَي َُّها َأزَْكى طََعاماً فَ ْلَيْأِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنُه َوْلَيتَ َلطَّْف وَ 
 ِإن َُّهْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَ ْرُجُموُكْم َأْو يُِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم َوَلْن تُ ْفِلُحوا ِإذاً أََبداً 

اَعَة اَل رَْيَب فِ  يَها ِإْذ وََكَذِلَك َأْعثَ ْرنَا َعَلْيِهْم لِيَ ْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اهلِل َحقٌّ َوَأنَّ السَّ
َيانًا رَب ُُّهْم َأْعَلُم ِبِهْم قَاَل الَِّذيَن َغَلبُ  نَ ُهْم َأْمَرُهْم فَ َقاُلوا ابْ ُنوا َعَلْيِهْم بُ ن ْ وا َعَلى يَ تَ َنازَُعوَن بَ ي ْ

َأْمرِِهْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجداً 
(22) . 

 التابوت المنزل
ُهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأْن يَْأتَِيُكُم التَّابُوُت َوقَاَل َلُهْم نَ  :قال تعاىل: ِف قصة طالوت  ِبي ُّ

ا تَ َرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن َتْحِمُلُه اْلَمالَِئَكُة ِإنَّ ِفي َذِلكَ   ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن رَبُِّكْم َوبَِقيٌَّة ِممَّ
الَيًَة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 

(45). 
 قصة عزير

َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قصة عزير وعزيرة: قال تعاىل ِف 
ِبْثُت قَاَل أَنَّى ُيْحِيي َهِذِه اهلُل بَ ْعَد َمْوِتَها فََأَماَتُه اهلُل ِماَئَة َعاٍم ثُمَّ بَ َعَثُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَ 

ْل لَِبْثَت ِماَئَة َعاٍم فَاْنظُْر ِإَلى طََعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم يَ َتَسنَّْه َواْنظُْر يَ ْومًا َأْو بَ ْعَض يَ ْوٍم قَاَل بَ 
ا ِإَلى ِحَماِرَك َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنَّاِس َواْنظُْر ِإَلى اْلِعظَاِم َكْيَف نُ ْنِشُزَها ثُمَّ َنْكُسوَها َلْحمًا فَ َلمَّ 
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 َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ تَ بَ يََّن َلُه قَاَل َأْعَلُم َأنَّ اهللَ 
(46) . 

 كليم اهلل  موسى 
وََكلََّم اهللُ ُموَسى َتْكِليماً قال سبحانه: 

(47) . 
 خبلق الصوت وهذا من كراماته. حي  كان عزوجل يكّلمه

 عصا موسى 
انْ َفَجَرْت ِمْنُه َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه فَ ُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر فَ قال تعاىل: 

اثْ َنَتا َعْشَرَة َعْينًا َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربَ ُهْم ُكُلوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق اهلِل َواَل تَ ْعثَ ْوا ِفي 
األْرِض ُمْفِسِدينَ 

(48). 
 ثعبان مبين

 اِدِقينَ قَاَل ِإْن ُكْنَت ِجْئَت بِآيٍَة فَْأِت ِبَها ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ  قال تعاىل:
 فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ثُ ْعَباٌن ُمِبيٌن 

َونَ َزَع َيَدُه فَِإَذا ِهَي بَ ْيَضاُء لِلنَّاِظرِينَ 
(25). 

 حية تسعى
 ُموَسى  َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا قال تعاىل:

َها َوَأُهشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي َوِليَ  أُ َعَلي ْ  ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرى  قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتَ وَكَّ
 ُموَسى  قَاَل أَْلِقَها يَا

 فَأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى 
 قَاَل ُخْذَها َوالَ َتَخْف َسُنِعيُدَها ِسيَرتَ َها األوَلى 

 َواْضُمْم َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتْخُرْج بَ ْيَضاء ِمْن َغْيِر ُسوٍء آيًَة ُأْخَرى 
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َرى  لُِنرَِيكَ   ِمْن آيَاتَِنا اْلُكب ْ
اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طََغى

(90). 

 سحرة بني إسرائيل
 قَاَل اْلَمالَ ِمْن قَ ْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم  قال تعاىل:

 يُرِيُد َأْن ُيْخرَِجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم َفَماَذا تَْأُمُروَن 
 َأَخاُه َوَأْرِسْل ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن قَاُلوا َأْرِجْه وَ 

 يَْأُتوَك ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم 
َحَرُة ِفْرَعْوَن قَالُوا ِإنَّ لََنا اَلْجراً ِإْن ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِِبيَن   َوَجاء السَّ

 قَاَل نَ َعْم َوِإنَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرَّبِيَن 
 ْن تُ ْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َنْحُن اْلُمْلِقيَن ُموَسى ِإمَّا أَ  قَاُلوا يَا

ا أَْلَقْوا َسَحُروا َأْعُيَن النَّاِس َواْستَ ْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم   قَاَل أَْلُقوا فَ َلمَّ
َنا ِإَلى ُموَسى َأْن أَْلِق َعَصاَك فَِإَذا ِهَي تَ ْلَقُف َما يَْأِفُكوَن   َوَأْوَحي ْ

 َقَع اْلَحقُّ َوَبَطَل َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن فَ وَ 
 فَ غُِلُبوا ُهَناِلَك َوانْ َقَلُبوا َصاِغرِيَن 

َحَرُة َساِجِديَن   َوأُْلِقَي السَّ
 قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن 

َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ 
(91) . 

 عبور البحر
ئِيَل اْلَبْحرَ َوَجاَوْزنَا بَِبِني ِإْسَراقال تعاىل : 

(52). 
َنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي ِإنَُّكْم ُمتَّبَ ُعوَن  وقال سبحانه:  َوَأْوَحي ْ

                                                           

 .42-17سورة طه:  (90)
 .144-105سورة األعراف:  (91)
 .50، سورة يونس: 112سورة األعراف:  (94)
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 فََأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن 
 ِإنَّ َهُؤاَلِء َلِشْرِذَمٌة قَِليُلوَن 

 َوِإن َُّهْم لََنا َلَغاِئظُوَن 
 َحاِذُروَن َوِإنَّا َلَجِميٌع 

 فََأْخَرْجَناُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
 وَُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكرِيٍم 

 َكَذِلَك َوَأْورَثْ َناَها بَِني ِإْسَرائِيَل 
 فَأَتْ بَ ُعوُهْم ُمْشرِِقيَن 

ا تَ َراءى اْلَجْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمْدرَُكوَن   فَ َلمَّ
 َمِعَي رَبِّي َسيَ ْهِديِن  قَاَل َكالَ ِإنَّ 

َنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر فَانْ َفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم  فََأْوَحي ْ
 

 َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اآَلَخرِيَن 
َنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأْجَمِعيَن   َوأَْنَجي ْ

َنا اآَلَخرِ   يَن ثُمَّ َأْغَرق ْ
ِإنَّ ِفي َذِلَك الَيًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهْم ُمْؤِمِنينَ 

(91). 

 من آيات موسى
 َوقَاُلوا َمْهَما تَْأتَِنا ِبِه ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَرنَا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن  قال تعاىل:

َم آيَاٍت ُمَفصَّاَلٍت فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَاَن َواْلَجَراَد َواْلُقمَّ  َل َوالضََّفادَِع َوالدَّ
 فَاْسَتْكبَ ُروا وََكانُوا قَ ْوماً ُمْجرِِميَن 

ا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِّْجُز قَالُوا يَا ُموَسى ادُْع لََنا رَبََّك ِبَما َعِهَد ِعْنَدَك لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا  َوَلمَّ
 ِسَلنَّ َمَعَك بَِني ِإْسَرائِيَل الرِّْجَز لَنُ ْؤِمَننَّ َلَك َولَنُ رْ 

                                                           

 .27-94سورة الشعراء:  (91)
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ُهُم الرِّْجَز ِإَلى َأَجٍل ُهْم بَاِلُغوُه ِإَذا ُهْم يَ ْنُكثُوَن  ا َكَشْفَنا َعن ْ  فَ َلمَّ
َها َغاِفِلينَ  بُوا ِبآيَاتَِنا وََكانُوا َعن ْ ُهْم فََأْغَرقْ َناُهْم ِفي اْلَيمِّ بِأَن َُّهْم َكذَّ فَانْ تَ َقْمَنا ِمن ْ

(92). 
 

 فرعونغرق 
َناٍت فَاْسَأْل بَِني ِإْسَرائِيَل ِإْذ َجاءُهْم  قال تعاىل: َنا ُموَسى ِتْسَع آيَاٍت بَ ي ِّ َوَلَقْد آتَ ي ْ

 ُموَسى َمْسُحوراً  فَ َقاَل َلُه ِفْرَعْوُن ِإنِّي اَلظُنَُّك يَا
َماَواِت َواألْرضِ   َبَصائَِر َوِإنِّي اَلظُنَُّك يَا قَاَل َلَقْد َعِلْمَت َما أَنْ َزَل َهُؤاَلِء ِإاَل َربُّ السَّ

 ِفْرَعْوُن َمْثُبوراً 
َناُه َوَمْن َمَعُه َجِميعاً  فََأرَاَد َأْن َيْسَتِفزَُّهْم ِمَن األْرِض فََأْغَرق ْ

(99). 

 يدعو على قارون  موسى
َناُه مِ  قال تعاىل: َن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قَ ْوِم ُموَسى فَ بَ َغى َعَلْيِهْم َوآتَ ي ْ

ِة ِإْذ قَاَل َلُه قَ ْوُمُه الَ تَ ْفَرْح ِإنَّ اهلَل الَ ُيِحبُّ اْلَفرِحِ   يَن َمَفاِتَحُه لَتَ ُنوُء بِاْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَّ
نْ َيا َوَأْحِسْن كَ  اَر اآَلِخَرَة َواَل تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ َما َأْحَسَن َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اهلُل الدَّ

 اهللُ ِإلَْيَك َوالَ تَ ْبِغ اْلَفَساَد ِفي األْرِض ِإنَّ اهلَل الَ ُيِحبُّ  اْلُمْفِسِدينَ 
قَاَل ِإنََّما ُأوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي َأَوَلْم يَ ْعَلْم َأنَّ اهلَل َقْد َأْهَلَك ِمْن قَ ْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن 

 ًة َوَأْكثَ ُر َجْمعاً َوالَ ُيْسَأُل َعْن ُذنُوِبِهُم اْلُمْجرُِموَن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قُ وَّ 
نْ َيا يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما  َفَخَرَج َعَلى قَ ْوِمِه ِفي زِيَنِتِه قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن اْلَحَياَة الدُّ

 ُأوِتَي قَاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم 
ٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا َواَل يُ َلقَّاَها َوقَاَل الَِّذيَن ُأوتُ  وا اْلِعْلَم َويْ َلُكْم ثَ َواُب اهلِل َخي ْ

 ِإالَ الصَّاِبُروَن 
َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه األْرَض َفَما َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة يَ ْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن اهلِل َوَما َكاَن ِمَن 

                                                           

 .112-114سورة األعراف:  (92)
 .101-101سورة اإلسراء:  (99)



 

 10 

 اْلُمْنَتِصرِيَن 
ْوا َمَكانَُه بِاألْمِس يَ ُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اهلَل يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن َوَأصْ  َبَح الَِّذيَن َتَمن َّ

َنا َلَخَسَف بَِنا َوْيَكأَنَُّه الَ يُ ْفِلُح اْلَكاِفُروَن   ِعَباِدِه َويَ ْقِدُر َلْوالَ َأْن َمنَّ اهللُ َعَلي ْ
اُر اآَلِخَرُة نَ  ْجَعُلَها لِلَِّذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلّوًا ِفي األْرِض َواَل َفَسادًا َواْلَعاِقَبُة تِْلَك الدَّ

لِْلُمتَِّقينَ 
(92). 

 إحياء الميت
َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ اهلَل يَْأُمرُُكْم  قال تعاىل ِف قصة إحياء امليت ببعض البقرة:

 تَِّخُذنَا ُهُزواً قَاَل َأُعوُذ بِاللَِّه َأْن َأُكوَن ِمَن اْلَجاِهِليَن َأْن َتْذَبُحوا بَ َقَرًة قَاُلوا أَت َ 
 قَاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يُ بَ يِّْن لََنا َما ِهَي قَاَل ِإنَُّه يَ ُقوُل ِإن ََّها بَ َقَرٌة اَل فَاِرٌض َواَل ِبْكٌر َعَوانٌ 

َعُلوا َما تُ ْؤَمُروَن   بَ ْيَن َذِلَك فَاف ْ
دُْع لََنا رَبََّك يُ بَ يِّْن لََنا َما َلْونُ َها قَاَل ِإنَُّه يَ ُقوُل ِإن ََّها بَ َقَرٌة َصْفَراُء فَاِقٌع َلْونُ َها قَاُلوا ا

 َتُسرُّ النَّاِظرِيَن 
َنا َوِإنَّا ِإْن َشاء اهلُل لَ  ُمْهَتُدوَن قَاُلوا ادُْع لََنا رَبََّك يُ بَ يِّْن لََنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبَ َقَر َتَشابََه َعَلي ْ

 
قَاَل ِإنَُّه يَ ُقوُل ِإن ََّها بَ َقَرٌة اَل َذُلوٌل تُِثيُر األْرَض َواَل َتْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلََّمٌة اَل ِشَيَة 

 ِفيَها قَاُلوا اآَلَن ِجْئَت بِاْلَحقِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلوَن 
 َها َواهللُ ُمْخِرٌج َما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن َوِإْذ قَ تَ ْلُتْم نَ ْفساً فَادَّارَْأُتْم ِفي

فَ ُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَ ْعِضَها َكَذِلَك ُيْحِيي اهللُ اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 
(97). 

 القرآن معجزة رسول اإلسالم
ْن يَْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن الَ يَْأُتوَن ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإِلْنُس َواْلِجنُّ َعَلى أَ قال تعاىل: 
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ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهيراً 
(58). 

تَ َراُه ُقْل فَْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفتَ َريَاٍت َواْدُعوا َمِن وقال سبحانه:  َأْم يَ ُقوُلوَن اف ْ
ْنُتْم َصاِدِقينَ اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن اهلِل ِإْن كُ 

(59). 
ا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا  قال تعاىل:و َوِإْن ُكْنُتْم ِفي رَْيٍب ِممَّ

 ُشَهَداءُكْم ِمْن ُدوِن اهلِل ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 
ْت فَِإْن َلْم تَ ْفَعُلوا َوَلْن تَ ْفَعُلوا فَات َُّقوا النَّا َر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة ُأِعدَّ

لِْلَكاِفرِينَ 
(20). 

 

 كرامات أخرى للرسول 
  َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوىقال تعاىل: 

َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى
(61). 

اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر وقال سبحانه:  تَ َرَبِت السَّ  اق ْ

يُ ْعِرُضوا َويَ ُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ َوِإْن يَ َرْوا آيًَة 
(62). 

 َسَأَل َساِئٌل بَِعَذاٍب َواِقٍع وقال تعاىل: 

لِْلَكاِفريَن لَْيَس َلُه َداِفعٌ 
(63). 

 نزول المالئكة على األولياء
َمالَِئَكُة َأاَل َتَخاُفوا ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا رَب َُّنا اهلُل ثُمَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم الْ قال تعاىل: 

                                                           

 .22سورة اإلسراء:  (92)
 .11سورة هود:  (95)
 .42-41سورة البقرة:  (20)
 .4-1سورة النجم:  (21)
 .4-1سورة القمر:  (24)
 .4-1سورة املعارج:  (21)
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َوالَ َتْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 
(64). 

 
 األولياء كرامة واألرضبكاء السماوات 

َماُء َواألْرُض َوَما َكانُوا ُمْنَظرِينَ قال تعاىل:  َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ
مما يفهم منه  (65)

 املؤمن الصاحل.أهنا تبكي على 
مر عليه رجل عدو هلل ولرسوله فقال »قال:  وِف تفسري القمي عن أمري املؤمنني 

 : ََماُء َواألْرُض َوَما َكانُوا ُمْنَظرِين مث مر عليه احلسني بن علي  َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ
 (66)«فقال: لكن هذا ليبكني عليه السماء واألرض. 

                                                           

 .10سورة فصلت:  (22)
 .45ة الدخان: سور  (29)
 سورة الدخان. 451ص 4تفسري القمي: ج (22)
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 الكرامات
 المطهرة في السنة
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 أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون
األنبياء واألئمة الطاهرون )صلوات اهلل عليهم أمجعني( أمواهتم كأحيائهم، وأحياؤهم  

أشهد يا موايّل أنكم : »كأمواهتم على حٍد سواء، وَلذا ورد ِف زيارة أمري املؤمنني 
 .(67)«تسمعون كالمي وترون مقامي وتعرفون مكاين وتردون سالمي

وكما ثبت َلم الكثري من الكرامات واملعجزات ِف حياهتم الشريفة، كذلك هي ثابتة 
ومستمرة بعد وفاهتم أيضاً. والقصص والتواريخ واألحادي  الصحيحة ِف جزئيات هذه 
األمور ومصاديقها فوق حد التواتر، مضافًا إىل الكثري من احلسيات واملشاهدات اخلارجية 

 املتكررة.
أحياء عند رهبم يرزقون، يسمعون الكالم  بعض الروايات الدالة على أهنم  ونذكر هنا

 ويبلغهم السالم ويقضون احلوائج بإذن اهلل تعاىل.

 تبلغه الصالة والسالم
مروا باملدينة فسلموا على رسول »قال َلم:  عن إسحاق بن عمار: أن أبا عبد اهلل 

 .(68)«يدمن قريب، وإن كانت الصالة تبلغه من بع اهلل 
 .(69)«وإن كان السالم يبلغه من بعيد»وِف نسخة: 

إن هلل مالئكًة سياحني ِف األرض : » وعن عبد اهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل 
 .(70)«يبلغوين عن أميت السالم
ء من األرض  من سلم عليَّ ِف شي: »قال: قال رسول اهلل  وعن أمري املؤمنني 
 .(71)«د القرب مسعتهاُبلغته ومن سّلم عليَّ عن

                                                           

 .11ح 2ب 129ص 57حبار األنوار: ج (27)
 .9ح باب دخول املدينة وزيارة الني  994ص 2الكاِف: ج (22)
 .15122ح 2ب 112ص 12وسائل الشيعة: ج (25)
 .11ح 91اجمللس 114األمايل للصدوق: ص (70)
 .2ح 1ب 124ص 57حبار األنوار: ج (71)
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وإن   صلوا إىل جنب قرب الني : »وعن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد اهلل 
 .(72)«كانت صالة املؤمنني تبلغه أينما كانوا

عن املمر ِف مؤخر مسجد رسول اهلل  وعن صفوان بن َيىي قال: سألت أبا احلسن 
  وال أسلم على الني فقال ، « :مل يكن أبو احلسن قلت: « يصنع ذلك

سلم عليه »مث قال: « ال: » فيدخل املسجد فيسلم من بعيد وال يدنو من القرب، فقال 
 .(73)«حني تدخل وحني خترج ومن بعيد

: إين زدت مجايل دينارين أو ثالثة وعن عامر بن عبد اهلل قال: قلت أليب عبد اهلل 
 هذا تأيت قرب رسول اهلل  قد أحسنت ما أيسر»على أن مير يب على املدينة، فقال: 

 .(74)«وتسلم عليه، أما إنه ليسمعك من قريب ويبلغه عنك من بعيد
أن أكثر الصالة ِف مسجد رسول  وعن أيب بكر احلضرمي: قد أمرين أبو عبد اهلل 

تأيت قرب رسول اهلل »وقال يل: « إنك ال تقدر عليه كلما شئت»ما استطعت وقال:  اهلل 
»:(75)«أما إنه يسمعك من قريب ويبلغه عنك إذا كنت نائيا» ، قلت: نعم، قال. 

 من زار قبري
قال: قال رسول اهلل  عن موسى بن إمساعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه 

 « : َّمن زار قربي بعد مويت، كان كمن هاجر إيلَّ ِف حيايت، فإن مل تستطيعوا فابعثوا إيل
 .(76)«السالم فإنه يبلغين

 عمال عليهم عرض األ
قال: سئل عن األعمال هل تعرض على رسول اهلل  عن حممد بن مسلم عن أحدمها 

  فقال « :قيل له: أرأيت قول اهلل « ما فيه شك وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم

                                                           

 .2ح 1ب 7ص 2هتذيب األحكام: ج (74)
 .2ح باب دخول املدينة وزيارة الني  994ص 2الكاِف: ج (71)
 .2ح 1ب 124ص 57حبار األنوار: ج (72)
 .15125ح 2ب 115-112ص 12وسائل الشيعة: ج (79)
 .11240ح 2ب 125ص 10مستدر  الوسائل: ج (72)
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ورسوله والمؤمنون
 .(78)«هلل شهداء ِف أرضه: » ، قال (77)

ا اخلطاب كان يقول: إن رسول اهلل : إن أبوعن أيب بصري قال: قلت أليب عبد اهلل 
  تعرض عليه أعمال أمته كل مخيس، فقال أبو عبد اهلل « : ليس هكذا ولكن رسول
تعرض عليه أعمال أمته كل صباح، أبرارها وفجارها فاحذروا، وهو قول اهلل  اهلل 

فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنونعزوجل: 
 وسكت.« (79)

 . (80)األئمة قال أبو بصري: إمنا عىن
فقال رجل: « ما لكم تسوءون رسول اهلل »، يقول:  وعن مساعة قال: مسعته 

أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فيها : » جعلت فدا  وكيف نسوؤه؟ قال
 .(81)«وسروه معصية اهلل ساءه ذلك فال تسوءوا رسول اهلل 

قال: حدثين الشيخ أبو القاسم  زوفريوعن أيب عبد اهلل احلسني بن علي بن سفيان الب
احلسني بن روح )رضوان اهلل عليه( قال: اختلف أصحابنا ِف التفويض وغريه، فمضيت إىل 
أيب طاهر بن بالل ِف أيام استقامته فعرفته اخلالف، فقال: أخرين، فأخرته أياماً، فعدت إليه، 

أراد اهلل أمراً عرضه على رسول اهلل  إذا»قال:  فأخرج إيّل حديثاً بإسناده إىل أيب عبد اهلل 
  مث أمري املؤمنني وسائر األئمة  واحدًا بعد واحد إىل أن ينتهي إىل صاحب الزمان
  مث خيرج إىل الدنيا، وإذا أراد املالئكة أن يرفعوا إىل اهلل عز وجل عماًل عرض على

مث  اهلل  مث خيرج على واحد بعد واحد إىل أن يعرض على رسول صاحب الزمان 
يعرض على اهلل عزوجل فما نزل من اهلل فعلى أيديهم وما عرج إىل اهلل فعلى أيديهم وما 

 .(82)«استغنوا عن اهلل عزوجل طرفة عني
: وددت أنك عمرت فينا عمر  وعن أيب سعيد اخلدري: أن عمارًا قال لرسول اهلل 

 ليس بشر لكم، أما ِف يا عمار حيايت خري لكم ووفايت: » ، فقال رسول اهلل  نوح 

                                                           

 .109سورة التوبة:  (77)
 .115رة الرباءة حمن سو  102ص 4تفسري العياشي: ج (72)
 .109سورة التوبة:  (75)
 .17باب نوادر املعاين ح 154معاين األخبار: ص (20)
 .45ح 41اجمللس 152األمايل للمفيد: ص (21)
 .2ف 127الغيبة للطوسي: ص (24)



 

 17 

حيايت فتحدثون وأستغفر اهلل لكم، وأما بعد وفايت فاتقوا اهلل وأحسنوا الصالة عليَّ وعلى 
أهل بييت فإنكم تعرضون عليَّ وعلى أهل بييت وأمساؤكم وأمساء آبائكم وقبائلكم فإن يكن 

والشكا  والذين  فقال املنافقون« خرياً محدت اهلل وإن يكن سوى ذلك أستغفر اهلل لذنوبكم
ِف قلوهبم مرض: يزعم أن األعمال تعرض عليه بعد وفاته بأمساء الرجال وأمساء آبائهم 

وقل اعملوا فسيرى اهلل وأنساهبم إىل قبائلهم إن هذا َلو اإلفك فأنزل اهلل جل جالله 
عملكم ورسوله والمؤمنون

عامة وخاصة أما الذين »، فقيل له: ومن املؤمنون، فقال: (83)
 .»(84)فهم آل حممد األئمة منهم والمؤمنونال اهلل عزوجل ق

 من زارنا في مماتنا
من زارنا ِف مماتنا فكأمنا زارنا ِف حياتنا، ومن جاهد »أنه قال:  عن أيب عبد اهلل

عدونا فكأمنا جاهد معنا، ومن توىل حملبنا فقد أحبنا، ومن سر مؤمنا فقد سرنا، ومن أعان 
 .»(85)على جدنا حممدفقرينا كان مكافاته 
يا علي من زارين ِف حيايت أو بعد مويت، أو زار  ِف حياتك أو : »وقال رسول اهلل 

بعد موتك، أو زار ابنيك ِف حياهتما أو بعد موهتما، ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من 
 . (86)«أهواَلا وشدائدها حىت أصريه معي ِف درجيت
كمن »: ما ملن زار واحداً منكم؟ قال:  اهلل  وعن زيد الشحام قال: قلت أليب عبد

 . »(87)زار رسول اهلل 
، فقلت: وعن يونس عن أيب وهب القصري قال: دخلت املدينة فأتيت أبا عبد اهلل

بئس ما صنعت لوال أنك من شيعتنا »، قال:  جعلت فدا  أتيتك ومل أزر أمري املؤمنني 
قلت: « املالئكة ويزوره األنبياء ويزوره املؤمنون ما نظرت إليك، أال تزور من يزوره اهلل مع

أفضل عند اهلل من األئمة   فاعلم أن أمري املؤمنني »جعلت فدا  ما علمت ذلك، قال: 

                                                           

 .109سورة التوبة:  (21)
 .11722ح 100ب 122-121ص 14مستدر  الوسائل: ج (22)
 .11201ح 4ب 121ص 10مستدر  الوسائل: ج (29)
 . 4باب فضل الزيارات وثواهبا ح 975ص 2الكاِف: ج (22)
 .1121باب ثواب زيارة الني واألئمة)صلوات اهلل عليهم أمجعني( ح 972ص 4من ال َيضره الفقيه: ج (27)
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 .(88)«كلهم وله ثواب أعماَلم وعلى قدر أعماَلم فضلوا
رمبا فاتين احلج فأعرف عند قرب احلسني  وعن بشري الدهان قال: قلت أليب عبد اهلل 

  :أحسنت يا بشري أميا مؤمن أتى قرب احلسني»عارفًا حبقه، فقال  عارفًا حبقه ِف غري
يوم عيد كتب اهلل له عشرين حجًة وعشرين عمرًة مربورات مقبوالت وعشرين غزوة مع ني 
مرسل أو إمام عدل، ومن أتاه ِف يوم عيد كتب اهلل له مائة حجة ومائة عمرة ومائة غزوة مع 

يا »، قلت: وكيف يل مبثل املوقف، فنظر إيلَّ شبه املغضب مث قال: «ام عدلني مرسل أو إم
يوم عرفة واغتسل من الفرات مث توجه إليه كتب اهلل  بشري إن املؤمن إذا أتى قرب احلسني 

 .(89) وال أعلم إال قال وعمرة« له بكل خطوة حجًة مبناسكها
أين »فمر قوم على محري فقال:  وعن يزيد بن عبد امللك قال: كنت مع أيب عبد اهلل 

، فقال رجل «فما مينعهم من زيارة الشهيد الغريب»، قلت: قبور الشهداء، قال: «يريد هؤالء
زيارته خري من حجة وعمرة وعمرة وحجة حىت عد »من أهل العراق: وزيارته واجبة، قال: 

 أتاه رجل، قال: فواهلل ما قمت حىت« مقبوالت مربورات»مث قال: « عشرين حجًة وعمرةً 
فقال له: إين قد حججت تسع عشرة حجًة فادع اهلل أن يرزقين متام العشرين حجًة، قال: 

 . (90)«لزيارته خري من عشرين حجةً »، قال: ال، قال: « هل زرت قرب احلسني »
فقلت له: جعلت فدا  آيت  وعن أيب سعيد املدائين قال: دخلت على أيب عبد اهلل 

أطيب الطيبني وأطهر الطاهرين  نعم، فائت قرب ابن رسول اهلل »، قال:  قرب احلسني 
 .(91)«وأبر األبرار فإذا زرته كتب اهلل لك به مخساً وعشرين حجةً 

فقيل يل: ادخل، فدخلت  وعن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أيب عبد اهلل 
 يقول:  فوجدته ِف مصاله ِف بيته فجلست حىت قضى صالته فسمعته يناجي ربه، وهو

اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا الشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى »
 وعلم ما بقي وجعل أفئدًة من الناس هتوي إلينا، اغفر يل وإلخواين وزوار قرب احلسني 

                                                           

 .2ب 79-72فرحة الغري: ص (22)
 .12ح 12ب 22ص 2هتذيب األحكام: ج (25)
 .1ح احلسني  باب فضل زيارة أيب عبد اهلل 921ص 2الكاِف: ج (50)
 .15971ح 29ب 222ص 12وسائل الشيعة: ج (51)
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الذين أنفقوا أمواَلم وأشخصوا أبداهنم رغبًة ِف برنا ورجاًء ملا عند  ِف صلتنا، وسروراً أدخلوه 
على نبيك )صلواتك عليه وآله(، وإجابًة منهم ألمرنا، وغيظًا أدخلوه على عدونا، أرادوا 
بذلك رضا ، فكافئهم عنا بالرضوان، واكألهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم 
وأوالدهم الذين خلفوا بأحسن اخللف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف 

اإلنس واجلن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك ِف غربتهم عن من خلقك وشديد وشر شياطني 
أوطاهنم، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباهتم، اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم 
خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا، خالفًا منهم على من خالفنا فارحم تلك 

 تتقلب على حضرة أيب عبد اهلل  الوجوه اليت غريهتا الشمس، وارحم تلك اخلدود اليت
وارحم تلك األعني اليت جرت دموعها رمحًة لنا، وارحم تلك القلوب اليت جزعت واحرتقت 
لنا، وارحم تلك الصرخة اليت كانت لنا، اللهم إين أستودعك تلك األبدان وتلك األنفس 

 «.حىت توفيهم على احلوض يوم العطش األكرب
الدعاء، فلما انصرف قلت: جعلت فدا  لو أن هذا فما زال يدعو وهو ساجد هبذا 

الذي مسعت منك كان ملن ال يعرف اهلل عزوجل لظننت أن النار التطعم منه شيئًا أبداً واهلل 
مث « ما أقربك منه فما الذي مينعك من زيارته»لقد متنيت أين كنت زرته ومل أحج، فقال يل: 

يا »مل أر أن األمر يبلغ هذا كله، فقال: قلت: جعلت فدا  « يا معاوية مل تدع ذلك»قال: 
 .(92)«معاوية من يدعو لزواره ِف السماء أكثر ممن يدعو َلم ِف األرض

 إىل غريها من الروايات.

                                                           

 .4ح 20ب 117-112كامل الزيارات: ص  (54)
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 من كرامات
 الرسول األعظم 
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 قصيدة الُبردة

ِف املنام وقرء له قصيدته املعروفة  الني  (93)رأى الشاعر املشهور )البوصريي(
على   رداءه، فلما قام من املنام رأى أن رداء رسول اهلل  فأعطاه رسول اهلل )الربدة(،

كتفه، يقال: إن هذا الرداء موجود إىل اآلن ِف املتحف العثماين اخلاص بآثار رسول 

                                                           

 هجرية، نظم قصيدة شهرية ِف مدح الني 252الشيخ شرف الدين أبو عبد اهلل حممد البوصريي املتوىف سنة  (51)
 (.ومساها )الكواكب الدرية ِف مدح خري الربية

اب سعد الدين الفارقي رمد عظيم أشرف منه على العمى فرأى ِف منامه قائالً وذكر حاجي خليفة: أنه أص
يقول: امِض إىل الصاحب هباء الدين وخذ منه الربدة وأجعلها على عينيك، فنهض من ساعته وجاء إليه وأخربه، 

هبا أنشأها البوصريي، فنحن نستشفي  فقال: ما عندي شيء يقال له الربدة، وإمنا عندي مديح الني 
 فأخرجها ووضعها سعد الدين على عينيه فشفي رمده. 

منها ما كان اقرتحه علّي  قال البوصريي: كنت قد نظمت قصائد ِف مدح رسول اهلل »وِف فوات الوفيات: 
الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبري مث اتفق بعد ذلك أنه أصابين فاجل أبطل نصفي ففكرت ِف عمل قصيديت 

لتها واستشفعت هبا إىل اهلل تعاىل ِف أن يعافيين وكررت إنشادها، وبكيت ودعوت وتوسلت هذه )الربدة( فعم
فمسح على وجعي بيده املباركة وألقى علّي بردة، فانتبهت ووجدت ِّف هنضة فقمت  ومنت، فرأيت الني 

 القصيدة اليت وخرجت من بييت، ومل أكن أعلمت بذلك أحدًا فلقيين بعض الفقراء، فقال يل: أريد أن تعطيين
، فقلت: أيُّها، فقال: اليت أنشأهتا ِف مرضك وذكر أوَلا، وقال: واهلل لقد مسعتها مدحت هبا رسول اهلل

يتمايل وأعجبته وألقى على من أنشدها  ، فرأيت رسول اهلل البارحة وهي تنشد بني يدي رسول اهلل 
ىل أن اتصل بالصاحب هباء الدين بن حنا فبع  إيّل بردة، قال: فأعطيته إياها وذكر الفقري ذلك فشاع خربها إ

وأخذها وحلف أن ال يسمعها إال قائماً حافياً مكشوف الرأس وكان َيب مساعها هو وأهل بيته مث انه بعد ذلك 
 فكان ما تقدم.« أدر  سعد الدين الفارقي املوّقع رمد

 10ِف مولده و 15ِف مدائح الني و 10ِف ذكر النفس وهواها و 12ِف املطلع و 14ومن أبيات هذه القصيدة 
ِف  5ِف االستغفار و 12و ِف جهاده  44ِف ذكر املعراج و 11ِف مدح القرآن و 17فيمن دعا به و

املناجاة، وهي قصيدة غراء ِف ذكرها غىن عن وصفها، وكثرياً ما كان الناس يتربكون هبا، حىت أنه من العادة اجلارية 
والدروز أن ينشدوها وراء اجلنائز تربكاً واستفغاراً للميت، وعلى هذه القصيدة شروح   ِف هذه األيام عند املسلمني

كثرية من أشهرها: شرح عبيد اهلل بن يعقوب الفناري وابن هشام النحوي وخالد بن عبد اهلل األزهري وشهاب 
إىل الرتكية، واإلجنليزية بعنوان الدين القسطالين واملال صاحل املازندراين، وشرحت أيضًا بالفارسية والرتكية وترمجت 

the poem of the mantle   وقد اعتىن مجاعة بتخميسها وتسبيعها وباجلملة فقد اعتربت هذه ،
 القصيدة فريدة ِف الشعر.



 

 24 

 .(94)اهلل
 

 أِمن تذّكر جيراٍن بذي َسلم
 

 مزجت دمعًا جرى من مقلة بدمِ  
 أم هّبت الريح من تلقاء كاظمة 

 
 البرق في الظلماء من أضم وأومض 

 فما لعينيَك إن قلَت اكُففا همتا 
 

 وما لقلبَك إن قلت استفق َيِهم 
 أيحسب الصّب أن الحب منكتم 

 
 ما بين منسجم منه ومضطرم 

 لوال الهوى لم ترق دمعًا على طلل 
 

 وال أرقت لذكر البان والعلم 
 فكيف تنكر حّبًا بعدما شِهدت 

 
 مع والسقمبه عليك عدول الد 

 وأثبت الوجد خطي عبرة وضنى 
 

 مثل البهار على خديك والعنم 
 نعم سرى طيف من أهوى فأرَّقني 

 
 والحب يعترض اللذات باأللم 

 يا الئمي في الهوى العذرّي معذرة 
 

 مني إليك ولو أنصفت لم تلم 
 عدتك حالي ال سّري بمستتر 

 
 عن الوشاة وال دائي بمنحسم 

 ح لكن لست أسمعهمحضتني النص 
 

 إن المحب عن الُعذال في صمم 
 إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي 

 
 والشيب أبعد في نصح عن الُتهم 

 فإن أّمارتي بالسوء ما اتعظت 
 

 من جهلها بنذير الشيب والهرم 
 وال أعّدت من الفعل الجميل ِقرى 

 
 ضيف ألمَّ برأسي غير محتشم 

 
                                                           

ملا أنشده كعب بن زهري قصيدته فرمى  وقيل: الربدة النبوية الشهرية هي الربدة اليت كانت على رسول اهلل  (52)
آالف درهم فلم يبعها كعب، فلما مات  10ا فرغ من إنشادها، فلما كان زمن معاوية دفع فيها إليه هبا بعدم

بع  معاوية إىل أوالده بعشرين ألف درهم وأخذ منهم الربدة، مث كانت هذه الربدة عند احلكام األمويني 
واألعياد جالساً وراكباً وكانت والعباسيني يتوارثوهنا خلفاً عن سلف، وكان احلاكم يطرحها على أكتافه ِف املواكب 

على املعتصم ملا خرج ملالقاة هوالكو الترتي وقضيب الني بيده فأخذمها منه هوالكو وأحرقهما ِف طبق وألقى 
 رمادمها ِف دجلة وقال: إين ما أحرقتهما استهانة هبما بل تطهرياً َلما. 

ع كتابه الذي كتبه َلم فاشرتاها أبو العباس أعطى هذه الربدة ِف غزوة تبو  ألهل ايلة م وقيل: إن الني 
 السفاح بثالمثائة دينار.

وقيل: إهنا هي الربدة اليت وصلت إىل سالطني بين عثمان، فهي اليوم عندهم يتباركون هبا ويسقون ماءها ملن به 
 َلا.أمل فيربأ بإذن اهلل تعاىل، واختذ َلا السلطان مراد خان صندوقاً من ذهب فوضعها فيه تعظيماً 
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 لو كنُت أعلم أني ما أوقره
 

 كتمُت سرًا بدا لي منه بالكتم 
 من لي برّد جموح من غوايتها 

 
 كما يرد جماح الخيل باللجم 

 فال ترم المعاصي كسر شهوتها 
 

 إن الطعام يقّوي شهوة النهم 
 والنفس كالطفل إن تهمله شّب على 

 
 حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

 فاصرف هواها وحاذر أن تولّيه 
 

 يْصم أو يِصمإن الهوى ما تولى  
 وراعها وهي في األعمال سائمة 

 
 وإن هي استحلت المرعى فال تسم 

 كم حّسنت لذة للمرء قاتلة 
 

 من حيث لم يدِر أن السم في الدسم 
 واخَش الدسائس من جوع ومن شبع 

 
 فرب مخمصة شر من الُتخم 

 واستفرغ الدمع من عيٍن قد امتألت 
 

 من المحارم والزم حمية الندم 
 وخالف النفس والشيطان وأعصهما 

 
 وإن هما محضاك الُنصح فاّتهم 

 وال ُتطع منهما خصمًا وال َحَكماً  
 

 فأنت تعرف كيد الخصم والحَكم 
 استغفُر اهلَل من قول بال عمل 

 
 لقد نسبُت به نساًل لذي عقم 

 أمرُتَك الخير لكن ما ائتمرُت به 
 

 وما استقمُت فما قولي لك استقم 
 تزودُت قبل الموت نافلة وال 

 
 ولم أصلِّ سوى فرضي ولم أُصم 

 ظلمُت سّنة من أحيا الظالم إلى 
 

 أن اشتكت قدماه الُضّر من َورَم 
 وشدَّ من َسَغب أحشاءه وطوى 

 
 تحت الحجارة كشحًا مترف األدم 

 وروادته الجبال الشّم من ذهب 
 

 عن نفسه فارآها أيما شمم 
 رتهوأكدت زهده فيها ضرو  

 
 إن الضرورة ال تعدو على الِعصم 

 وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة َمن 
 

 لواله لم تخرج الدنيا من العدم 
 محمد سيد الكونين والثقلين 

 
 والفريقين من ُعرب ومن َعَجم 

 نبينا اآلمُر الناهي فال أحدٌ  
 

 أبّر في قوِل ال منه وال نعم 
 هو الحبيب الذي ترجى شفاعته 

 
 ول من األهوال ُمقتحملكل ه 

 دعا إلى اهلل فالمستمسكون به 
 

 مستمسكون بحبٍل غير منفصم 
 فاق النبيين في َخلٍق وفي ُخُلقٍ  

 
 ولم يُدانوه في علم وال كرم 
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 وكلهم من رسول اهلل ملتمس
 

 غرفًا من البحر أو رشفًا من الديم 
 وواقفون لديه عند حّدهم 

 
 لحكممن نقطة العلم أو من شكلة ا 

 فهو الذي تم معناه وصورته 
 

 ثم اصطفاه حبيبًا بارُئ النسم 
 من ّزه عن شريك في محاسنه 

 
 فجوهر الُحسن فيه غير منقسم 

 دَْع ما اّدعته النصارى في نبيهم 
 

 واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم 
 وانسب إلى ذاته ما شئَت من شرف 

 
 وانسب إلى قدره ما شئَت من ِعَظم 

 ّن فضَل رسوِل اهلل ليس لهفإ 
 

 حّد فيعرب عنه ناطق بفم 
 لو ناسبَت قدره آياته عظماً  

 
 أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 

 لم يمتحّنا بما تعيا العقول به 
 

 حرصًا علينا فلم نرتْب ولم نهم 
 أعيا الورى َفهُم معناه فليس يرى 

 
 في القرب والُبعد فيه غير منفحم 

 للعينين من بُعدٍ  كالشمس تظهر 
 

 صغيرة وتكّل الطرف من أَمم 
 وكيف يُدرك في الدنيا حقيقته 

 
 قوٌم نياٌم تسّلوا عنه بالحلم 

 فمبلغ العلم فيه أنه بشر 
 

 وأنه خير خلق اهلل كلهم 
 وكّل آي أتى الُرسل الِكرام بها 

 
 فإنما اتصلت من نوره بهم 

 فإنه شمُس فضٍل هم كواكبها 
 

 ارها للناس في الظَُلميظهرن أنو  
 أكرِْم بَخلق نبي زانه ُخُلق 

 
 بالحسن مشتمل بالِبشر مّتسم 

 كالزهر في َترٍف والَبدر في شرفٍ  
 

 والبحر في َكَرم والدهر في َهَمم 
 كأنُه وهو فرد من جاللته 

 
 في عسكٍر حين تلقاه وفي حشم 

 كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف 
 

 مبتسممن معدَني منطق منه و  
 ال طيَب يعدل ُتربًا ضّم أعظُمه 

 
 طوبى لمنتشق منه وملتثم 

 أبان مولده عن طيب عنصره 
 

 يا طيب مبتدٍأ منه ومختتم 
 يوم تفّرس فيه الفرس إنهم 

 
 قد أنذروا بحلول البؤس والنقم 

 وبات إيوان كسرى وهو منصدع 
 

 كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم 
 أسفٍ  والنار خامدة األنفاس من 

 
 عليه والنهر ساهي العين من سدم 

 



 

 29 

 وساء ساوة أن غاضت بحيرتها
 

 ورّد واردها بالغيظ حين ظمي 
 كأّن بالنار ما بالماء من بلل 

 
 ُحزنًا وبالماء ما بالنار من ضرم 

 والجّن تهتف واألنوار ساطعة 
 

 والحّق يظهر من معنى ومن َكَلم 
 عّموا وصّموا فإعالن البشائر لم 

 
 تسمع وبارقة اإلنذار لم تشم 

 من بعد ما أخبر األقواُم كاهنهم 
 

 بأّن دينهم المعوّج لم يقم 
 وبعد ما عاينوا في األفق من ُشهبٍ  

 
 منقضة وفق ما في األرض من صنم 

 حتى غدا عن طريق الوحي منهزم 
 

 من الشياطين يقفو أثر منهزم 
 كأنهم هربًا أبطال أبرهة 

 
 من راحتيه رُميأو عسكر بالحصى  

 نبذًا به بعد تسبيح بنطقهما 
 

 نبذ المسّبح من أحشاء ملتقم 
 جاءت لدعوته األشجار ساجدة 

 
 تمشي إليه على ساٍق بال قدم 

 كأنما ُسّطرت سطرًا لما كتبت 
 

 فروعها من بديع الخط في اللقم 
 مثل الغمامة أنَّى سار سائرة 

 
 تقيه حّر وطيٍس للهجير حمي 

 بالقمر المنشّق أن له أقسمتُ  
 

 من قلبه نسبة مبرورة القسم 
 وما حوى الغار من خير ومن كرم 

 
 وكل طرف من الكفار عنه عمي 

 ظنوا الحماَم وظنوا العنكبوَت على 
 

 خير البرية لم تنسج ولم تحم 
 وقاية اهلل أغنت عن مضاعفة 

 
 من الدروع وعن عال من األطم 

 ستجرت بهما سامني الدهر ضيمًا وا 
 

 إال ونلت ِجوارًا منه لم يضم 
 وال التمست غنى الدارين من يده 

 
 إال استلمُت الندى من خير مستلم 

 ال تنكر الوحي من رؤياه إّن له 
 

 قلبًا إذا نامت العينان لم ينم 
 وذاك حين بلوٍغ من نبوته 

 
 فليس ينكر فيه حال محتلم 

 تبارك اهلل ما وحي بمكتسب 
 

 على غيب بمتهم وال نبي 
 كم أبرأت وصبًا باللمس راحته 

 
 وأطلعت أربًا من ربقة اللمم 

 وأحيت السنة الشهباء دعوته 
 

 حتى حكت غرة في األعصر الدهم 
 بعارض جاد أوخلت البطاح بها 

 
 سيٌب من اليّم أو سيل من الَعَرم 
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 دعني ووصفي آيات له ظهرت
 

 ظهور نار القرى لياًل على َعَلم 
 فالدّر يزداد ُحسنًا وهو منتظم 

 
 وليس ينقص قدرًا غير منتظم 

 فما تطاول آمال المديح إلى 
 

 ما فيه من كرم األخالق والشئم 
 آيات حٍق من الرحمن محدثة 

 
 قديمة صفة الموصوف بالقدم 

 لم تقترن بزمان وهي تخبرنا 
 

 عن المعاد وعن عاٍد وعن إرم 
 دامت لدينا ففاقت كل معجزة 

 
 من النبيين إذ جاءت ولم تدم 

 محكمات فما يبقين من شبه 
 

 لذي شقاق وما يبغين من َحَكم 
 ما حوربت قط إال عاد من حرب 

 
 أعدى األعادي إليها ملقي السلم 

 َرّدت بالغتها دعوى معارضها 
 

 رد الغيور يد الجاني عن الحرم 
 لها معان كموج البحر في مدد 

 
 والقيم وفوق جوهره في الحسن 

 فما تُعّد وال تحصى عجائبها 
 

 وال تسام على اإلكثار بالسأم 
 قرت بها عين قاريها فقلُت له 

 
 لقد ظفرت بحبل اهلل فاعتصم 

 إن تتلها خيفة من حّر نار لظى 
 

 أطفأت حر اللظى من وردها الشيم 
 كأنها الحوض تبيض الوجوه به 

 
 من العصاة وقد جاءوه كالحمم 

 وكالميزان معدلة وكالصراط 
 

 فالقسط من غيرها في الناس لم يقم 
 ال تعجبن لحسود راح ينكرها 

 
 تجاهاًل وهو عين الحاذق الفهم 

 قد تنكر العين ضوَء الشمس من رمد 
 

 وينكر الفم طعَم الماء من سقم 
 يا خير من يّمم العافون ساحته 

 
 سعيًا وفوق متون األينق الرسم 

 رى لمعتبرومن هو اآلية الكب 
 

 ومن هو النعمة العظمى لمغتنم 
 سريَت من حرم لياًل إلى حرم 

 
 كما سرى البدر في داج من الظَُلم 

 وبتَّ ترقى إلى أن نلَت منزلة 
 

 ِمن قاب قوسين لم تدرك ولم ُترم 
 وقّدمتك جميع األنبياء بها 

 
 والرسل تقديم مخدوم على َخَدم 

 وأنت تخترق السبع الطباق بهم 
 

 في موكب كنت فيه صاحب الَعَلم 
 حتى إذا لم تدع شأوًا لمستبقٍ  

 
 من الدنو وال مرقى لُمسَتنم 
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 خفضَت كل مقام باإلضافة إذ
 

 نوديَت بالرفع مثل المفرد العلم 
 كيما تفوز بوصل أّي مستتر 

 
 عن العيون وسّر أّي مكتتم 

 فُحزَت كل فخاٍر غير مشترك 
 

 حموجزت كل مقام غير مزد 
 وجل مقدار ما وليت من رُتبٍ  

 
 وعّز إدراك ما أوليت من نَِعم 

 ُبشرى لنا معشر اإلسالم أّن لنا 
 

 من العناية ركنا غير منهدم 
 لما دعا اهلل داعينا لطاعته 

 
 بأكرم الرسل كنا أكرَم األمم 

 راعت قلوب العدى أنباء بعثته 
 

 كنبأة أجفلت غفاًل من الغنم 
 في كل معترك مازال يلقاهم 

 
 حتى حكوا بالَقنا لحمًا على وضم 

 وّدوا الفرار فكادوا يغبطون به 
 

 أشالء شالت مع الُعقبان والُرخم 
 تمضي الليالي وال يدرون عدتها 

 
 ما لم تكن من ليالي األشهر الُحُرم 

 كأنما الّدين ضيف حّل ساحتهم 
 

 بكل قرم إلى لحم العدى َقرم 
 سابحة يجّر بحر خميس فوق 

 
 يرمي بموج من األبطال ملتطم 

 من كل منتدب هلل محتسب 
 

 يسطو بمستأصل للكفر مصطلم 
 حتى غدت ملة اإلسالم وهي بهم 

 
 من بعد غربتها موصولة الرحم 

 مكفولة أبدًا منهم بخير أب 
 

 وخير بعل فلم تيتم ولم تئم 
 هم الجبال فسل عنهم مصادمهم 

 
 دمماذا رأى منهم في كل مصط 

 وسل حنينًا وسل بدرًا وسل أحداً  
 

 فصول حتف لهم أدهى من الوخم 
 المصدري البيض حمرًا بعدما وردت 

 
 من العدى كل مسود من اللمم 

 والكاتبين بسمر الخط ما تركت 
 

 أقالمهم حرف جسم غير منعجم 
 شاكي السالح لهم سيما تميزهم 

 
 والورد يمتاز بالسيما عن السلم 

 ك رياح النصر نشرهمتهدي إلي 
 

 فتحسب الزهر في األكمام كل كمي 
 كأنهم في ظهور الخيل نبت رُباً  

 
 من شدة الحزم ال من شدة الحزم 

 طارت قلوب العدى من بأسهم فرقاً  
 

 فما تفّرق بين الَبهم والُبهم 
 ومن تكن برسول اهلل نصرته 

 
 إن تلقه األسد في آجامها تجم 
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 منتصرولن ترى من ولي غير 
 

 به وال من عدو غير منفصم 
 أحّل أمته في حرز ملته 

 
 كالليث حّل مع األشبال في أجم 

 كم جّدلت كلمات اهلل من جدل 
 

 فيه وكم خصم البرهان من خصم 
 كفاك بالعلم في األمّي معجزة 

 
 في الجاهلية والتأديب في اليتم 

 خدمته بمديح استقيل به 
 

 الخدمذنوب عمر مضى في الشعر و  
 إذ قلداني ما تخشى عواقبه 

 
 كأنني بهما هدي من النعم 

 أطعت غّي الصبا في الحالتين وما 
 

 حصلت إال على اآلثام والندم 
 فيا خسارة نفسي في تجارتها 

 
 لم تشتر الّدين بالدنيا ولم تسم 

 ومن يبع آجاًل منه بعاجله 
 

 يبن له الغبن في بيع وفي سلم 
 عهدي بمنتقض أن آت ذنبًا فما 

 
 من النبي وال حبلي بمنصرم 

 فإن لي ذمة منه بتسميتي 
 

 محمدًا وهو أوفى الخلق بالذمم 
 إن لم يكن في معادي آخذًا بيدي 

 
 فضاًل وإال فقل يا زلة القدم 

 حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه 
 

 أو يرجع الجار منه غير محترم 
 ومنذ ألزمُت أفكاري مدائحه 

 
 الصي خير ملتزموجدته لخ 

 ولن يفوت الغنى منه يدًا تربت 
 

 إن الحيا ينبت األزهار في األكم 
 ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت 

 
 يدا زهير بما أثنى على هرم 

 يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
 

 سواك عند حلول الحادث العمم 
 ولن يضيَق رسول اهلل جاهك بي 

 
 منتقم إذا الكريم تحّلى باسم 

 فإن من جودك الدنيا وضرتها 
 

 ومن علومك علم اللوح والقلم 
 يا نفس ال تقنطي من زلة عظمت 

 
 إن الكبائر في الغفران كاللمم 

 لعّل رحمة ربي حين يقسمها 
 

 تأتي على حسب العصيان في القسم 
 يا رب واجعل رجائي غير منعكس 

 
 لديك واجعل حسابي غير منخرم 

 في الدارين إن له والطف بعبدك 
 

 صبرًا متى تدعه األهوال ينهزم 
 وأذن لسحب صالة منك دائمة 

 
 على النبي بمنهل ومنسجم 
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 وما رنحت عذبات البان ريح صبا
 

 وأطرب العيس حادي العيس بالنغم 
  

 
 العوسجة المباركة

ه خيمة خالتها أم معبد فقام من رقدت عن هند بنت اجلون قالت: نزل رسول اهلل 
فدعا مباء فغسل يديه مث متضمض ومج ِف عوسجة إىل جانب اخليمة فأصبحنا وهي كأعظم 
دوحة وجاءت بثمر كأعظم ما يكون ِف لون الورس ورائحة العنرب وطعم الشهد ما أكل منها 
جائع إال وشبع، وال ظمآن إال روي، وال سقيم إال برئ، وما أكل من ورقها بعري وال شاة إال 

ا نسميها املباركة، وينتابنا من البوادي من يستشفي بورقها، ويتزود منها، حىت در لبنها، وكن
 .أصبحنا ذات يوم وقد تساقط مثرها وصغر ورقها ففزعنا فما راعنا إال نعي رسول اهلل 

مث إهنا بعد ثالثني سنة أصبحت ذات شو  من أسفلها إىل أعالها وتساقط مثرها 
 فما أمثرت بعد ذلك، وكنا ننتفع بورقها. املؤمنني فذهب، فما شعرنا إال مبقتل أمري 

مث أصبحنا وإذا هبا قد نبع من ساقها دم عبيط وقد ذبل ورقها فبينا حنن فزعون مهمومون 
 .(95)ويبست الشجرة على أثر ذلك وذهبت إذ أتانا مقتل احلسني 

 اللهم بارك لها في شاتها
طلبوا ما يشربون فلم جيدوه، فنظر رسول إىل املدينة ف قالت أم معبد: ملا هاجر الني 

 «.ما هذه الشاة يا أم معبد»ِف كسر خيمتها فقال:  اهلل 
 قالت: شاة خلفها اجلهد عن الغنم.

 «.هل هبا من لنب»فقال: 
 فقالت: هي أجهد من ذلك.

 «.أتأذنني يل أن أحلبها»قال: 
 قالت: نعم بأيب أنت وأمي إن رأيت هبا حلبا فاحلبها.

اللهم بار  َلا ِف »بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم اهلل، وقال:  ل اهلل فدعا رسو 
بإناء َلا يريض الرهط فحلب فيه ثجًا حىت  فتفاجت ودرت، فدعا رسول اهلل « شاهتا

                                                           

 .وأما ما ظهر من معجزاته وآياته  49ص 1كشف الغمة: ج  (59)
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 علقه الثمال فسقاها فشربت حىت رويت مث سقى أصحابه فشربوا حىت رووا، فشرب 
ا مجيعا علال بعد هنل حىت أراضوا، مث حلب فشربو « ساقي القوم آخرهم شربا»آخرهم وقال: 

ثانيا عودا على بدء فغدوا عندها مث ارحتلوا منها، فقلما لب  أجاء زوجها أبو معبد ويسوق 
عنزًا عجافًا هزاًل وخماجهن قليل، فلما رأى اللنب قال: من أين لكم هذا والشاة عازب وال 

ل مبار  كان من حديثه كيت وكيت حلوبة ِف البيت، قالت: ال واهلل إال أنه مر بنا رج
 .(96)اخلرب

 عادت كما كانت
أصيبت يوم أحد عني قتادة بن النعمان حىت وقعت على وجنته، قال: فجئت إىل الني 

  وقلت: يا رسول اهلل إن حتيت امرأة شابة مجيلة أحبها وحتبين، فأنا أخشى أن تقذر مكان
 عيين.

كما كانت، مل تؤمله ساعة من ليل أو   فردها، فأبصرت وعادت فأخذها رسول اهلل 
 .(97)هنار، فكان يقول بعد أن أسن: هي أقوى عيين وكانت أحسنهما

 
 وإن ثوابها الجنة

إن رجال : » قال: دخلت عليه فألطفين، وقال عن أيب عوف عن أيب عبد اهلل 
 فقال: يا رسول اهلل ادع اهلل يل أن يرد عليَّ بصري. مكفوف البصر أتى الني 

 وقال: فدعا اهلل له، فرد عليه بصره.
 ادع اهلل يل أن يرد عليَّ بصري. مث أتاه آخر فقال: يا رسول اهلل 

 : اجلنة أحب إليك أو يرد عليك بصر . قال: فقال 
 قال: يا رسول اهلل وإن ثواهبا اجلنة؟

 .(98)«: إن اهلل أكرم من أن يبتلي عبده املؤمن بذهاب بصره مث ال يثيبه اجلنة فقال 

 امسح به جسدك
                                                           

 .4الركن األول ب 42-41إعالم الورى: ص (52)
 .45ضمن ح 14ب 104-101ص 40حبار األنوار: ج (57)
 .2ح 1ب 474راجع بصائر الدرجات: ص (52)



 

 91 

رجل من جهينة يتقطع من اجلذام، فشكا إليه، فأخذ قدحا من املاء  روي: أنه أتاه 
 .(99)ء ففعل فربأ حىت اليوجد منه شي« امسح به جسد : » فتفل فيه، مث قال 

 
 الطفل المريض
ِف حجته اليت حجها حىت إذا كنا  ورد: أن أسامة بن زيد قال: خرجنا مع الني

الروحاء نظر إىل امرأة حتمل صبيا فقالت: يا رسول اهلل هذا ابين ما أفاق من خناق ببطن 
 .(100)وتفل ِف فيه فإذا الصي قد برأ منذ ولدته إىل يومه هذا، فأخذه رسول اهلل 

 ضربة خيبر
فنف  فيه ثالث  روي: أن سلمة بن األكوع أصابه ضربة يوم خيرب فأتى الني 

 .(101)ملماتنفثات فما اشتكاها حىت ا
آالفًا من الكرامات واملعجزات، وعلى رأسها القرآن الكرمي،  علمًا بأن لرسول اهلل 

 .(102)(وقد مجعنا بعضها ِف كتاب )من معاجز الني 

                                                           

 فصل من روايات العامة. 1ب 12ص 1اخلرائج واجلرائح: ج (55)
 فصل من روايات العامة. 1ب 22-29ص 1( اخلرائج واجلرائح ج100)
 .14ح 2ب 5ص 12( حبار األنوار: ج101)
 يقع الكتاب ِف مخسة جملدات. (104)
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 من كرامات
 أمير المؤمنين 
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 جمجمة أنو شيروان

مادة ِف سفينة البحار  (103)ذكر احملدث اجلليل الشيخ عباس القمي )رضوان اهلل عليه(
 أنه:  (104)العدل

إىل املدائن ونزل بإيوان كسرى، وانه أحيا أنوشريوان وسأله عن  قدم أمري املؤمنني 
 حاله؟

 فأخرب: إنه حمروم من اجلنة بسبب كفره، وال يعذب بالنار بربكة عدله وإنصافه بني الرعية.
ولدت ِف زمن امللك العادل أنو »قال:  وقد ورد ِف النبوي الشريف أنه 

 .(109)«ريوانش
 : (106)وإليك تفصيل القصة على ما ِف حبار األنوار
املدائن فنزل بإيوان كسرى وكان معه  عن عمار الساباطي قال: قدم أمري املؤمنني

وكان معه مجاعة من أهل ساباط فما « قم معي»دلف بن جمري فلما صلى قام وقال لدلف: 
 «.ذا املكان كذا وكذاكان لكسرى ِف ه»زال يطوف منازل كسرى ويقول لدلف: 

ويقول دلف: هو واهلل كذلك، فما زال كذلك حىت طاف املواضع جبميع من كان عنده 
 ودلف يقول: يا سيدي وموالي كأنك وضعت هذه األشياء ِف هذه املساكني.

 مث جاء « خذ هذه اجلمجمة»إىل مججمة خنرة فقال لبعض أصحابه:  مث نظر
« دع هذه اجلمجمة ِف الطشت»فيه ماء فقال للرجل:  إىل اإليوان وجلس فيه ودعا بطشت

 «.أقسمت عليك يا مججمة لتخربيين من أنا ومن أنت؟»مث قال: 

                                                           

الشيخ عباس بن حممد رضا القمي، باح  حمدث، من العلماء بالرتاجم والتاريخ، مولده ووفاته بالنجف  (101)
ج، 1ني بالكىن واأللقاب واألنساب( األشرف، عاش مدة ِف طهران، من كتبه: )هدية األحباب ِف ذكر املعروف

ج ط 2و)الفوائد الرضوية ِف أحوال عمالء املذهب اجلعفرية( و)سفينة حبار األنوار ومدينة احلكم واآلثار( 
، ومن جديدة، على نسق دوائر املعارف ِف التاريخ والفقه، جعله فهرساً لكتاب )حبار األنوار( للعالمة اجمللسي 

 اجلنان(.أشهر مؤلفاته )مفاتيح 
 .127ص 4سفينة البحار: ج (102)
 .فصل ِف احواله وتوارخيه 174ص 1املناقب: ج (109)
 .47ح 110ب 411ص 21حبار األنوار: ج (102)
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فقالت اجلمجمة بلسان فصيح: أما أنت فأمري املؤمنني وسيد الوصيني وإمام املتقني، 
 وأما أنا فعبد اهلل وابن أمة اهلل كسرى أنوشريوان.

 «.ف حالك؟كي: »فقال له أمري املؤمنني
قال: يا أمري املؤمنني إين كنت ملكا عادال شفيقا على الرعايا رحيما ال أرضى بظلم 

ِف زمان ملكي فسقط من شرفات قصري  ولكن كنت على دين اجملوس، وقد ولد حممد 
ثالث وعشرون شرفة ليلة ولد فهممت أن أؤمن به من كثرة ما مسعت من الزيادة من أنواع 

ه وعزه ِف السماوات واألرض ومن شرف أهل بيته ولكين تغافلت عن شرفه وفضله ومرتبت
ذلك وتشاغلت عنه ِف امللك، فيا َلا من نعمة ومنزلة ذهبت مين حي  مل أؤمن فأنا حمروم 
من اجلنة بعدم إمياين به ولكين مع هذا الكفر خلصين اهلل تعاىل من عذاب النار بربكة عديل 

ر والنار حمرمة علّي، فوا حسرتا لو آمنت لكنت معك يا سيد وإنصاِف بني الرعية وأنا ِف النا
 ويا أمري أمته. أهل بيت حممد 

 قال: فبكى الناس وانصرف القوم الذين كانوا من أهل ساباط إىل أهلهم، احلدي .
 

 ال يقتل منا عشرة
 أصحابه ِف حرب اخلوارج بأنه ال يقتل منا عشرة وال يسلم أخرب اإلمام أمري املؤمنني 

تسعة بعدد من سلم من اخلوارج وهذه من مجلة   منهم عشرة، فُقتل من أصحاب علي
 .(107)كراماته )صلوات اهلل عليه( 

 نور من القبر الشريف
ِف حبار األنوار عن فرحة الغري قال: ذكر إبراهيم بن علي بن حممد بن بكروس الدينوري 

 :ِف كتاب هناية الطلب وغاية السؤال ِف مناقب آل الرسول
لقد كنت ِف النجف ليلة األربعاء ثال  عشر ذي احلجة سنة سبع وتسعني ومخسمائة 
وحنن متوجهون حنو الكوفة بعد أن فارقنا احلاج بأرض النجف وكانت ليلة مصحية كالنهار 
وكان من الوقت ثل  الليل فظهر نور دخل القرب ِف ضمنه ومل يبق له األثر وكان يسري إىل 

شاهد ذلك أيضا فتأملت سبب ذلك وإذا على قرب أمري املؤمنني علي جاني بعض األجناد و 
                                                           

 .حروبه ِف زمن خالفته  427ص 1راجع كشف الغمة: ج (107)
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عمود من نور يكون عرضه ِف رأي العني حنو الذراع وطوله حدود عشرين  بن أيب طالب
ذراعا وقد نزل من السماء وبقي على ذلك حدود ساعتني ما زال يتالشى على القبة حىت 

لمت اجلندي الذي كان إىل جاني فوجدته اختفى عين وعاد نور القمر على ما كان عليه وك
 .(108)قد ثقل لسانه وارتعش فلم أزل به حىت عاد ملا كان عليه و أخربين أنه شاهد مثل ذلك

 
 جزاء الكذب مع اإلمام 
أن رجال حدث علي ابن أيب  روي ِف كرامات أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

 «!.بتينما أرا  إال قد كذ: »حبدي ، فقال علي طالب 
 قال الرجل: مل أفعل.

 «.أدعو اهلل عليك إن كنت كذبت؟: »مث قال
 قال: ادع.

 .(109)فدعا، فما برح حىت عمي
 

 ألف رجل ال أقل وال أكثر
يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل ال »بذي قار قال:  ورد أنه ملا بويع أمري املؤمنني 

 «.رهم أويس القرينينقصون رجال وال يزيدون رجال يبايعون على املوت آخ
قال ابن عباس: )فأحصيت املقبلني فنقصوا واحدا فبينما أنا أفكر إذ أقبل أويس 

 .(110)القرين(

                                                           

 .12ح 145ب 114ص 24حبار األنوار: ج (102)
 لنقوي.للسيد حامد ا 11ص 5راجع خالصة عبقات األنوار: ج (105)
 .ِف فضائل ومناقب أمري املؤمنني  449-442ص 4إرشاد القلوب: ج (110)
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 أيكم المولود في الحرم؟

ِف الفضائل: عن أيب جعفر ميثم التمار قال: بينما حنن بني يدي موالنا علي بن أيب 
ه كأنه البدر ِف متامه بني حمدقون ب بالكوفة ومجاعة من أصحاب رسول اهلل  طالب 

الكواكب ِف السماء الصاحية إذ دخل عليه من الباب رجل طويل، عليه قباء خز أدكن، 
 متعمم بعمامة أحتمية صفراء، وهو متقلد بسيفني، فدخل من غري سالم ومل ينطق بكالم.

فتطاول الناس باألعناق ونظروا إليه باآلماق وشخصوا إليه باألحداق وموالنا أمري 
ال يرفع رأسه إليه فلما هدأت من الناس احلواس فحينئذ  املؤمنني علي بن أيب طالب 

أفصح عن لسانه كأنه حسام جذب من غمده مث قال: أيكم اجملتىب ِف الشجاعة واملعمم 
 بالرباعة واملدرع بالقناعة؟ 

 أيكم املولود ِف احلرم، والعايل ِف الشيم، واملوصوف بالكرم ؟
أس، والثابت األساس والبطل الدعاس واآلخذ بالقصاص واملضيق أيكم األصلع الر 

 لألنفاس؟
 أيكم غصن أيب طالب الرطيب وبطله املهيب والسهم املصيب والقسم النجيب؟

 الذي نصر به ِف زمانه وعز به سلطانه وعظم به شأنه؟ أيكم خليفة حممد 
 أيكم قاتل العمرين وآسر العمرين؟

ما لك يا أبا سعد ابن الفضل »له:  رأسه إليه فقال  فعند ذلك رفع أمري املؤمنني
بن الربيع بن مدركة بن جنيبة بن الصلت بن احلارث بن األشع  بن السميمع الدوسي سل 
عما بدا لك، فأنا كنز امللهوف وأنا املوصوف باملعروف، أنا الذي أفرعتين الصم الصالب 

نا ق والقرآن اجمليد، أنا النبأ العظيم، أنا وأنا املنعوت ِف كل كتاب، أنا الطود واألسباب أ
وزوج ابنته ووارث علمه وعيبة حكمته  الصراط املستقيم، أنا علي مؤاخي رسول اهلل 

 «.واخلليفة من بعده
واإلمام الويل ليس لك مطاول فيطاولك  فقال األعرايب: بلغنا عنك أنك معجز الني 
 ىت قومه؟وال ممانع فيصاولك أهو كما بلغنا عنك يا ف

 «.قل ما بدا لك: »قال علي



 

 97 

فقال إين رسول إليك من ستني ألف رجل يقال َلم العقيمة وقد محلوا معي رجال ميتا 
قد مات منذ مدة وقد اختلف ِف سبب موته وهو على باب املسجد فإن أحييته علمنا أنك 

ِف  صادق جنيب األصل وحتققنا أنك حجة اهلل ِف أرضه وخليفته وصي رسول اهلل 
عباده، وإن مل تقدر على ذلك رددته على قومه وعلمنا أنك تدعي غري الصواب وتظهر من 

 نفسك ما ال تقدر عليه.
يا أبا جعفر وهو ميثم التمار اركب بعريا وطف ِف شوارع : »فقال أمري املؤمنني

فاطمة  بعل الكوفة وحمالهتا وناد من أراد أن ينظر إىل ما أعطى اهلل عليا أخا رسول اهلل 
 مما أودعه رسول اهلل من العلم فيه فليخرج إىل النجف غدا .» 

خذ األعرايب إىل : »فهرع الناس إىل النجف فلما رجع ميثم من النداء قال له علي
 «.ضيافتك، فغداة غد سيأتيك اهلل بالفرج

قال ميثم: فأخذت األعرايب ومعه حممل فيه ميت فأنزلته منزيل وأخدمته أهلي، فلما 
الفجر خرج وخرجت معه ومل يبق ِف الكوفة بر وال  لى أمري املؤمنني علي بن أيب طالبص

 فاجر إال وخرج إىل النجف.
 «.يا أبا جعفر علّي باألعرايب وصاحبه امليت: »فقال

فخرجت من عنده وإذا أنا باألعرايب وهو راجل حتت القبة اليت فيها امليت فأتى هبما إىل 
 النجف.

يا أهل الكوفة قولوا فينا ما ترونه وارووا عنا ما تسمعونه وأوردوا ما : »فعند ذلك قال 
 «.يا أعرايب أبر  مجلك وأخرج صاحبك أنت ومجاعة من املسلمني»مث قال: « تشاهدونه منا

قال ميثم: فأخرج تابوتا من الساج وفيه من قصب وطاء ديباج فحله وإذا حتته بدرة من 
 ره بذوائب كذوائب املرأة احلسناء.اللؤلؤ وفيها غالم قد مت عذا

 «.ما كان سبب موته؟: »فقال
فقال األعرايب: يا فىت أهله يريدون أن حتييه ليخربهم من قتله فيعلموه، ألنه بات ساملا 

 وأصبح مذبوحا من األذن إىل األذن.
قال: مخسون رجال من قومه يعضد بعضهم بعضا ِف « من يطلب بدمه»له:  فقال 

 شف الشك والريب يا أخا رسول اهلل.طلب دمه فاك
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 «.هذا امليت قتله عمه ألنه تزوج ابنته فخالها وتزوج غريها فقتله حنقا عليه: »فقال
فقال األعرايب: لسنا نرضى بقولك وإمنا نريد أن يشهد هذا الغالم بنفسه عند أهله من 

 قتله حىت ال يقع بينهم السيف والفتنة والقتال.
فصلى عليه، مث قال:  فحمد اهلل وأثىن عليه وذكر الني  فعند ذلك قام علي 

وإهنا أحيت ميتا  يا أهل الكوفة ما بقرة بين إسرائيل بأجل من علي أخي رسول اهلل »
إن بقرة بين إسرائيل ضرب بعضها امليت فعاش وأنا »مث دنا من امليت فقال: « بعد سبعة أيام

قم بإذن »مث هزه برجله اليمىن وقال: « قرة كلهاأضربه ببعضي فإن بعضي عند اهلل خري من الب
اهلل تعاىل يا مدر  بن حنظلة بن غسان بن َيىي بن سالمة بن الطبيب بن األشع ، فها قد 

 «.أحيا  اهلل تعاىل على يدي علي بن أيب طالب
قال ميثم التمار: فنهض غالم أحسن من الشمس أوصافا ومن القمر أضعافا وقال: 

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

 فقال قاتلي: عمي احلاسد حبيب بن غسان.
 «.انطلق إىل أهلك يا غالم: »فقال أمري املؤمنني

 قال: ال حاجة يب إىل أهلي.
 يين؟.قال: أخاف أن أقتل ثانية وال تكون أنت فمن َيي« ومل: »فقال أمري املؤمنني
 «.امض أنت إىل أهلك وأخربهم مبا رأيت»إىل األعرايب وقال:  فالتفت اإلمام

فقال األعرايب: وأنا أيضا قد اخرتت املقام معك إىل أن يأيت األجل، فلعن اهلل تعاىل من 
 اجته له احلق ووضح وجعل بينه وبني احلق سرتا.

إىل منازَلم واختلفوا ِف  إىل أن قتال معه بصفني وسار أهل الكوفة فأقاما مع علي
 . (111)أقاويلهم فيه

                                                           

 .9-1الفضائل: ص (111)
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  استجابة دعائه 

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت ِف تفسري قوله تعاىل:  قال اإلمام أبو حممد العسكري 
أيديهم

قال احلسن بن علي بن أيب »وذكر التفسري إىل أن قال: « يعين اليهود: »(112)
وقطع اهلل معاذيرها، قالت طائفة منهم وهم : ملا كاعت اليهود عن هذا التمين ، طالب 

وقد كاعوا وعجزوا: يا حممد فأنت واملؤمنون املخلصون لك جماب  حبضرة رسول اهلل 
 دعاؤكم، وعلي أخو  ووصيك أفضلهم وسيدهم؟

 : بلى.قال رسول اهلل 
 قالوا: يا حممد، فإن هذا كما زعمت فقل لعلي يدعو اهلل البن رئيسنا هذا، فقد كان من
الشباب مجيال نبيال وسيما قسيما، قد حلقه برص وجذام، وقد صار محى ال يقرب، ومهجورا 

 ال يعاشر، يتناول اخلبز على أسنة الرماح. 
 : ائتوين به.فقال رسول اهلل 

 وأصحابه منه إىل منظر فظيع مسج قبيح كريه.  فأيت به، ونظر رسول اهلل 
 له بالعافية، فإن اهلل تعاىل جييبك فيه.  : يا أبا حسن ادع اهللفقال رسول اهلل 

فدعا له، فلما كان بعد فراغه من دعائه إذ الفىت قد زال عنه كل مكروه، وعاد إىل أفضل 
 ما كان عليه من النبل واجلمال والوسامة واحلسن ِف املنظر. 

 للفىت: يا فىت آمن بالذي أغاثك من بالئك.  فقال رسول اهلل 
 وحسن إميانه. قال الفىت: قد آمنت،

فقال أبوه: يا حممد ظلمتين وذهبت مين بابين، ليته كان أجذم وأبرص كما كان ومل 
 يدخل ِف دينك، فإن ذلك كان أحب إيلًّ.

 : لكن اهلل عزوجل قد خلصه من هذه اآلفة وأوجب له نعيم اجلنة. قال رسول اهلل 
ت عافيته فعوِف، فإن كان قال أبوه: يا حممد ما كان هذا لك وال لصاحبك، إمنا جاء وق

جمابا ِف اخلري فهو أيضا جماب ِف الشر، فقل له يدعو عليَّ  صاحبك هذا يعين عليا 
باجلذام والربص، فإين أعلم ألنه ال يصيبين ليتبني َلؤالء الضعفاء الذين قد اغرتوا بك أن زواله 

                                                           

 .59سورة البقرة:  (114)
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 عن ابين مل يكن بدعائه. 
نأ بعافية اهلل إيا  وال تتعرض للبالء وملا ال : يا يهودي اتق اهلل وهتفقال رسول اهلل 

 تطيقه وقابل النعمة بالشكر فإن من كفرها سلبها ومن شكرها امرتى مزيدها. 
فقال اليهودي: من شكر نعم اهلل تكذيب عدو اهلل املفرتي عليه! وإمنا أريد هبذا أن 

به من خري مل يكن اعرف ولدي أنه ليس مما قلت له وادعيته قليل وال كثري وأن الذي أصا
 بدعاء علّي صاحبك. 
وقال: يا يهودي هبك قلت أن عافية ابنك مل تكن بدعاء علّي  فتبسم رسول اهلل 

  ّفإمنا صادف دعاؤه وقت جميء عافيته، أرأيت لو دعا عليك علي  هبذا البالء الذي
وقت جميء اقرتحته فأصابك، أتقول إن ما أصابين مل يكن بدعائه ولكن ألنه صادف دعاؤه 

 بالئي؟ 
 ، قال: ال أقول هذا، الن هذا احتجاج مين على عدو اهلل ِف دين اهلل واحتجاج منه عليَّ
 واهلل أحكم من أن جييب إىل مثل هذا فيكون قد فنت عباده ودعاهم إىل تصديق الكاذبني.

: فهذا ِف دعاء علي البنك كهو ِف دعائه عليك، ال يفعل اهلل فقال رسول اهلل 
 ما يلبس به على عباده دينه ويصدق به الكاذب عليه.  تعاىل

شبهته، وقال: يا حممد ليفعل علّي هذا يب إن كنت  فتحري اليهودي ملا أبطل 
 صادقا. 

: يا أبا احلسن قد أىب الكافر إال عتّواً وطغيانا ومترداً فادع  لعلي  فقال رسول اهلل 
 ه من قبل. عليه مبا اقرتح، وقل: اللهم ابتله ببالء ابن

، فأصاب اليهودي داء ذلك الغالم مثل ما كان فيه الغالم من اجلذام والربص فقاَلا 
 واستوىل عليه األمل والبالء وجعل يصرخ ويستغي  ويقول: يا حممد قد عرفت صدقك فأقلين.

: لو علم اهلل تعاىل صدقك لنجا ، ولكنه عامل بأنك ال خترج عن فقال رسول اهلل 
ال ازددت كفرا، ولو علم أنه إن جنا  آمنت به جلاد عليك بالنجاة فإنه اجلواد هذا احلال إ
 الكرمي. 
: فبقي اليهودي ِف ذلك الداء والربص أربعني سنة آية للناظرين وعربة قال 

باقية ِف الغابرين، وبقي ابنه كذلك معاىف صحيح  للمتفكرين وعالمة وحجة بينة حملمد 
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سنة عربة للمعتربين وترغيباً للكافرين ِف اإلميان وتزهيداً َلم ِف الكفر األعضاء واجلوارح مثانني 
 والعصيان. 

حني حل ذلك البالء باليهودي بعد زوال البالء عن ابنه: عباد اهلل  وقال رسول اهلل 
إياكم والكفر لنعم اهلل فإنه مشوم على صاحبه، أال وتقربوا إىل اهلل بالطاعات جيزل لكم 

روا أعماركم ِف الدنيا بالتعرض ألعداء اهلل ِف اجلهاد، لتنالوا طول أعمار املثوبات، وقص
 اآلخرة ِف النعيم الدائم اخلالد، وابذلوا أموالكم ِف احلقوق الالزمة ليطول غناكم ِف اجلنة. 

فقام ناس فقالوا: يا رسول اهلل حنن ضعفاء األبدان قليلو األموال ال نفي مبجاهدة 
 والنا عن نفقات العياالت فماذا نصنع؟ األعداء وال تفضل أم
 : أال فلتكن صدقاتكم من قلوبكم وألسنتكم. قال رسول اهلل 

 قالوا: كيف يكون ذلك يا رسول اهلل؟ 
: أما القلوب فتقطعوهنا على حب اهلل وحب حممد رسول اهلل وحب علي ويل قال

تهم وحمبيهم وحب إخوانكم اهلل ووصي رسول اهلل وحب املنتجبني للقيام بدين اهلل وحب شيع
املؤمنني، والكف عن اعتقادات العداوة والشحناء والبغضاء، وأما األلسنة فتطلقوهنا بذكر اهلل 
تعاىل مبا هو أهله والصالة على نبيه حممد وآله الطيبني، فإن اهلل تعاىل بذلك يبلغكم أفضل 

 .(113)«الدرجات وينيلكم به املراتب العاليات

                                                           

 .459ح 222-222: صتفسري اإلمام العسكري  (111)
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 من كرامات
 ة الزهراءفاطم
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 خدم من المالئكة

فأتيت بيته وناديته فلم جيبين،  أدعو عليا عن أيب ذر الغفاري قال: بعثين الني 
فأتيت ودخلت عليه فرأيت الرحى تطحن « عد إليه فإنه ِف البيت»قال:  فأخربت الني 

 : إن الني يدعو ، فخرج متوشحا حىت أتى الني وال أحد عندها، فقلت لعلي 
يا أبا ذر ال تعجب، فإن هلل مالئكة سياحون ِف »مبا رأيت، فقال:  فأخربت الني 

 .(114)«األرض موكلون مبعونة آل حممد

 وتدور الرحى
عن عمار وميمونة قال كل منهما: وجدت فاطمة نائمة والرحى تدور، فأخربت رسول 

 .(115)«ور فدارتإن اهلل علم ضعف أمته فأوحى إىل الرحى أن تد»بذلك، فقال:  اهلل 
 شكراً لربي
 وقد نظم ابن محاد هذه الكرامة شعراً فقال: 

 وقالت أم أيمن جئت يوما
 

 إلى الزهراء في وقت الهجير 
 فلما أن دنوت سمعت صوتا 

 
 وطحنا في الرحى له الهدير 

 فجئت الباب أقرعه مليا 
 

 فما من سامع أو من مجير 
 إذ الزهراء نائمة سكوت 

 
 بال مدير وطحن للرحاء 

 فجئت المصطفى فقصصت شأني 
 

 وما عاينت من أمر ذعور 
 فقال المصطفى شكرا لربي 

 
 بإتمام الحباء لها جدير 

 رآها اهلل متعبة فألقى 
 

 عليها النوم ذو المن الكبير 
 ووكل بالرحى ملكا مديرا 

 
 (112)فعدت وقد ملئت من السرور 

 المهد المتحرك 

                                                           

 .فصل ِف معجزاهتا  117ص 1املناقب: ج (112)
 .22ضمن ح 1ب 29ص 21حبار األنوار: ج (119)
 .ِف معجزاهتا فصل  112ص 1املناقب: ج (112)
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رمبا اشتغلت بصالهتا وعبادهتا، فرمبا بكى ولدها فرؤي املهد  روي: أن فاطمة الزهراء 
 .(117)يتحر  وكان ملك َيركه

 إن اهلل يرزق من يشاء
أقام أياما مل يطعم طعاما، وجاء إىل منازل أزواجه  عن جابر بن عبد اهلل: إن الني 

 ؟«اأىن لك هذ: »فلم يصب شيئا، فجاء إىل فاطمة فإذا جفنة تفور فيها طعام، فقال
 «.هو من عند اهلل إن اهلل يرزق من يشاء بغري حساب: »قالت 

احلمد هلل الذي مل ميتين حىت رأيت ِف ابنيت ما رآه زكريا ملرمي، كان إذا : »فقال الني 
دخل عليها وجد عندها رزقا، فيقول َلا: يا مرمي أىن لك هذا، فتقول: هو من عند اهلل إن 

 .(118)«اهلل يرزق من يشاء بغري حساب
 

 ما هذه األنوار في دارنا؟
رهنت كسوة َلا عند امرأة زيد اليهودي ِف املدينة  روي: أن فاطمة الزهراء 

 واستقرضت الشعري، فلما دخل زيد داره، قال: ما هذه األنوار ِف دارنا؟
 قالت: لكسوة فاطمة.

 .(119)فأسلم ِف احلال وأسلمت امرأته وجريانه حىت أسلم مثانون نفسا 
 المسجدحيطان 

من منزله، خرجت فاطمة  ملا اسُتخرج أمري املؤمنني »أنه قال:  عن أيب عبد اهلل 
  :خلفه، فما بقيت امرأة هامشية إال خرجت معها، حىت انتهت قريباً من القرب، فقالت َلم

باحلق، إن مل ختلوا عنه ألنشرن شعري،  خلوا عن ابن عمي فو الذي بع  حممدًا أيب 
على رأسي، وألصرخن إىل اهلل تبار  وتعاىل، فما صاحل  رسول اهلل وألضعن قميص 

 بأكرم على اهلل من أيب، وال الناقة بأكرم مين، وال الفصيل بأكرم على اهلل من ولدي.

                                                           

 .فصل ِف معجزاهتا  117ص 1املناقب: ج (117)
 .فصل ِف معجزاهتا  115ص 1املناقب: ج (112)
 .22ح 1ب 27ص 21حبار األنوار: ج (115)
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قال سلمان )رضوان اهلل عليه(: كنت قريباً منها فرأيت واهلل أساس حيطان مسجد رسول 
رجل أن ينفذ من حتتها لنفذ، فدنوت منها فقلت: تقلعت من أسفلها، حىت لو أراد  اهلل 

يا سيديت ومواليت إن اهلل تبار  وتعاىل، بع  أبا  رمحة فال تكوين نقمة، فرجعت ورجعت 
 .(120)«احليطان حىت سطعت الغربة من أسفلها فدخلت ِف خياشيمنا

 
 بورك فيها وفي نسلها

هجرها نساء مكة،  إن خدجية ملا تزوج هبا رسول اهلل : »قال اإلمام الصادق
فاستوحشت لذلك، فلما محلت بفاطمة كانت فاطمة حتدثها من بطنها، فسمع ذلك يوما 

، فقال: يا خدجية هذا جربئيل يبشرين أهنا ابنيت، وأهنا النسمة الطاهرة رسول اهلل 
 امليمونة، وأن اهلل سيجعل نسلي منها.

ة مسر طوال، فقالت قال: فلما حضرت والدهتا اغتمت، فدخل عليها أربع نسو 
إحداهن: ال حتزين يا خدجية، فإنا رسل ربك وحنن أخواتك، وأنا سارة وهذه آسية وهذه مرمي 

 وهذه كلثوم أخت موسى.
فجلسن عندها فوضعت فاطمة طاهرة، فأشرق منها النور حىت دخل بيوتات مكة، 

الكوثر، فغسلتها ودخل عشر من احلور العني معهن األباريق والطاس، وِف األباريق ماء من 
به ولففتها ِف خرقتني بيضاوين، أشد بياضا من اللنب وأطيب رَيا من املسك، فنطقت 
فاطمة وقالت: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن أيب رسول اهلل سيد األنبياء، وأن بعلي سيد 
األوصياء، وولدي سادة األسباط، مث سلمت عليهن ومست كل واحدة بامسها، وتباشرت 

لعني، فقلن: خذيها يا خدجية، طاهرة مطهرة زكية ميمونة، بور  فيها وِف نسلها، احلور ا
 .(121)«فكانت تنمو ِف اليوم كما ينمي الصي ِف الشهر

                                                           

 .ذكر طرف مما جرى بعد وفاة رسول اهلل  27-22ص 1االحتجاج: ج (140)
 .فصل ِف معجزاهتا  120ص 1املناقب: ج (141)
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 عرس السماء
متبسما يضحك، فقام إليه عبد  عن مالك بن محامة قال: طلع علينا رسول اهلل 
 ما الذي أضحكك؟. الرمحن بن عوف فقال: بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل 

بشارة أتتين من عند اهلل عزوجل ِف ابن عمي وأخي وابنيت، إن اهلل تعاىل ملا زوج »قال: 
أمر رضوان فهز شجرة طوىب فحملت رقاقا يعين بذلك صكاكا بعدد حمبينا أهل  فاطمة 

البيت مث أنشأ من حتتها مالئكة من نور من بعد فأخذ كل ملك رقا فإذا استوت القيامة 
لها ماجت اخلالئق واملالئكة فال يلقون حمبا لنا أهل البيت حمضا إال أعطوه رقا فيه براءة بأه

 .(122)«من النار، فنثار أخي وابن عمي وبنيت فكا  رقاب رجال ونساء من أميت من النار
 طيبة لطيب

 وقد قال ابن محاد ِف ذلك شعراً: 
 زوجه بفاطم

 
 بأمر رب العالم 

 على اغترام الراغم  
 

 أبرأ إلى اهلل أنا 
 واهلل لم يرض لها 

 
 في الخلق إال شكلها 

 ومن يضاهي فعلها 
 

 وهو علي ذو الحجى 
 طيبة لطيب 

 
 تفرغا لمنصب 

 مطهر مهذب 
 

 (141)قد شرفا على الورى 
 مطهرة من كل رجس  

قد  وقد كنت شهدت فاطمة  عن أمساء بنت عميس قالت: قال يل رسول اهلل 
  فلم يُر َلا دم، فقلت: يا رسول اهلل  ولدت بعض ولدها

 إن فاطمة خلقت حورية : » إن فاطمة ولدت فلم نر َلا دماً، قال 
 .(124)«إنسية

                                                           

 .292-297ص 1كشف الغمة: ج  (144)
 .فصل ِف معجزاهتا  121-120ص 1املناقب: ج (141)
 أخبار ِف مناقبها. 99وص 91دالئل اإلمامة: ص (142)



 

 27 

أوحى اهلل إىل ملك فأنطق به لسان  ملا ولدت فاطمة »قال:  وعن أيب جعفر 
مث قال أبو « فسماها فاطمة مث قال: إين فطمتك بالعلم وفطمتك من الطم  حممد 
 .(125)«واهلل لقد فطمها اهلل تبار  وتعاىل بالعلم وعن الطم  ِف امليثاق: » فر جع

 النار حرام على محبيها
وقفة على باب جهنم فإذا كان يوم القيامة كتب  لفاطمة »قال:  عن أيب جعفر 

بني عيين كل رجل مؤمن أو كافر فيؤمر مبحب قد كثرت ذنوبه إىل النار فتقرأ فاطمة بني 
با، فتقول: إَلي وسيدي مسيتين فاطمة وفطمت يب من توالين وتوىل ذرييت من النار عينيه حم

ووعد  احلق وأنت ال ختلف امليعاد، فيقول: اهلل عزوجل صدقت يا فاطمة إين مسيتك فاطمة 
وفطمت بك من أحبك وتوال  وأحب ذريتك وتوالهم من النار ووعدي احلق وأنا ال أخلف 

دي هذا إىل النار لتشفعي فيه فأشفعك وليتبني ملالئكيت وأنبيائي امليعاد، وإمنا أمرت بعب
ورسلي وأهل املوقف موقعك مين ومكانتك عندي فمن قرأت بني عينيه مؤمنا فخذي بيده 

 .(126)«وأدخليه اجلنة

                                                           

 .2ح باب مولد الزهراء فاطمة  220ص 1الكاِف: ج (149)
 .2ح 124ب 175ص 1علل الشرائع: ج (142)
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 من كرامات
 اإلمام الحسن 
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 دعوة مستجابة

بعض عمره ِف  خرج احلسن بن علي»قال:  عن الكناسي، عن أيب عبد اهلل 
ومعه رجل من ولد الزبري كان يقول بإمامته،  فنزلوا ِف منهل من تلك املناهل حتت خنل يابس 

 حتت خنلة، وفرش للزبريي حبذاه حتت خنلة اخرى.  قد يبس من العطش، ففرش للحسن 
 قال: فقال الزبريي ورفع رأسه: لو كان ِف هذا النخل رطب ألكلنا منه. 

 لتشتهي الرطب؟  : وإنكفقال له احلسن 
 فقال الزبريي : نعم.

يده إىل السماء فدعا بكالم مل أفهمه فاخضرت النخلة، مث صارت إىل حاَلا  فرفع 
 فأورقت ومحلت رطبا. 

 فقال اجلمال الذي اكرتوا منه: سحر واهلل. 
 : ويلك ليس بسحر، ولكن دعوة ابن ني مستجابة. قال: فقال احلسن 

 .(127)«فصرموا ما كان فيه فكفاهم قال: فصعدوا إىل النخلة
 المالئكة في تغسليه 

ومعه املالئكة  هبط جربئيل ملا قُبض رسول اهلل »قال:  عن أيب عبد اهلل 
بصره فرآهم ِف  والروح الذين كانوا يهبطون ِف ليلة القدر، قال: ففتح ألمري املؤمنني 

معه عليه وَيفرون له واهلل ما معه ويصلون  منتهى السماوات إىل األرض يغسلون الني 
حفر له غريهم، حىت إذا وضع ِف قربه، نزلوا مع من نزل، فوضعوه فتكلم وفتح ألمري املؤمنني 

   مسعه فسمعه يوصيهم به، فبكى ومسعهم يقولون: ال نألوه جهدا وإمنا هو صاحبنا بعد
 إال إنه ليس يعايننا ببصره بعد مرتنا هذه.

مثل ذلك الذي رأى، ورأيا  رأى احلسن واحلسني  نني حىت إذا مات أمري املؤم
 .أيضا يعني املالئكة مثل الذي صنعوه بالني  الني 

 وعليا  مثل ذلك ورأى الني  رأى منه احلسني  حىت إذا مات احلسن
 يعينان املالئكة.

                                                           

 .2ح باب مولد احلسن بن علي  224ص 1الكاِف: ج (147)
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 منه مثل ذلك ورأى الني  رأى علي بن احلسني  حىت إذا مات احلسني 
 يعينون املالئكة. واحلسنوعليا 

مثل ذلك ورأى الني وعليا  رأى حممد بن علي  حىت إذا مات علي بن احلسني 
 يعينون املالئكة. واحلسن واحلسني 

مثل ذلك ورأى الني وعليا واحلسن  رأى جعفر  حىت إذا مات حممد بن علي 
 يعينون املالئكة. واحلسني وعلي بن احلسني 
 .(128)«منه مثل ذلك، هكذا جيري إىل آخرنا رأى موسى  ر حىت إذا مات جعف

 
 المالئكة موكلون بحفظه 
تبكي،  إذ أقبلت فاطمة عن عبد اهلل بن عباس قال: بينما حنن عند رسول اهلل 

 ؟«ما يبكيك: » فقال َلا الني 
 «.يا رسول اهلل إن احلسن واحلسني خرجا فو اهلل ما أدري أين سلكا»قالت: 
ال تبكني فدا  أبو ، فإن اهلل جل وعز خلقهما وهو أرحم هبما، : » الني فقال 

 «.اللهم إن كانا أخذا ِف بر فاحفظهما وإن كانا أخذا ِف حبر فسلمهما
فقال: يا أمحد ال تغتم وال حتزن مها فاضالن ِف الدنيا فاضالن ِف  فهبط جربئيل 

لنجار نائمني، وقد وكل اهلل هبما ملكا اآلخرة، وأبومها خري منهما، ومها ِف حظرية بين ا
 َيفظهما.

وقمنا معه حىت أتينا حظرية بين النجار، فإذا احلسن  قال ابن عباس: فقام رسول اهلل 
احلسن وأخذ احلسني  معانق احلسني وإذا امللك قد غطامها بأحد جناحيه، فحمل الني 

أيوب األنصاري: يا رسول اهلل أال امللك، والناس يرون أنه حاملهما، فقال له أبوبكر وأبو 
 خنفف عنك حبمل أحد الصبيني؟

 «.دعامها فإهنما فاضالن ِف الدنيا فاضالن ِف اآلخرة وأبومها خري منهما»فقال: 
أيها الناس أال أخربكم »فخطب فقال: « واهلل ألشرفنهما اليوم مبا شرفهما اهلل»مث قال: 

 «. خبري الناس جدا وجدة
                                                           

 .17ح 1ب 449بصائر الدرجات: ص (142)
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 ل اهلل.قالوا: بلى يا رسو 
وجدهتما خدجية بنت خويلد، أال أخربكم  احلسن واحلسني جدمها رسول اهلل »قال: 

 «.أيها الناس خبري الناس أبا وأما
 قالوا: بلى يا رسول اهلل.

، أال احلسن واحلسني أبومها علي بن أيب طالب وأمهما فاطمة بنت حممد »قال: 
 «.أخربكم أيها الناس خبري الناس عما وعمة

 ا: بلى يا رسول اهلل.قالو 
احلسن واحلسني عمهما جعفر بن أيب طالب وعمتهما أم هانئ بنت أيب طالب، »قال: 

 «.أال أيها الناس أال أخربكم خبري الناس خاال وخالة
 قالوا: بلى يا رسول اهلل.

وخالتهما زينب بنت رسول  احلسن واحلسني خاَلما القاسم بن رسول اهلل »قال: 
أبامها ِف اجلنة وأمهما ِف اجلنة وجدمها ِف اجلنة وجدهتما ِف اجلنة وخاَلما ، أال إن اهلل 

ِف اجلنة وخالتهما ِف اجلنة وعمهما ِف اجلنة وعمتهما ِف اجلنة ومها ِف اجلنة ومن أحبهما ِف 
 .(129)«اجلنة ومن أحب من أحبهما ِف اجلنة

 زينة الفردوس
فقالت: أي رب زيين فإن سألت الفردوس من رهبا : » عن عائشة عن الني 

 .(130)«أصحايب وأهلي أتقياء أبرار، فأوحى اهلل عز وجل إليها أمل أزينك باحلسن واحلسني
قالت: اجلنة يا رب أليس قد وعدتين : » وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول اهلل 

ني، أن تسكين ركنا من أركانك، قال: فأوحى اهلل إليها أما ترضني أين زينتك باحلسن واحلس
 .(131)«فأقبلت متيس كما متيس العروس

إن اجلنة تشتاق إىل أربعة من أهلي، قد أحبهم : » وعن جابر قال: قال رسول اهلل 
الذي يصلي خلفه  اهلل وأمرين حببهم: علي بن أيب طالب واحلسن واحلسني واملهدي 

                                                           

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

 مع حبابة الوالبية
ِف رحبة املسجد، فقالت: يا أمري املؤمنني ما داللة  ليا روي: أن حبابة الوالبية أتت ع

 اإلمامة رمحك اهلل؟
 وأشار بيده إىل حصاة.« ايتيين بتلك احلصاة: »فقال

يا حبابة إن ادعى مدع اإلمامة وقدر أن يطبع كما »فأتيته هبا فطبع يل فيها خبامته وقال: 
 «.ء يريده ب عنه شيرأيت فاعلمي أنه إمام مفرتض الطاعة، واإلمام ال يعز 
وهو ِف جملس أمري  فأتيت احلسن  قالت: مث انصرفت حىت قبض أمري املؤمنني 

 «.حبابة الوالبية»املؤمنني والناس يسألونه فقال يل: 
 فقلت: نعم يا موالي.

 «.هات ما معك»قال: 
 .قلت: فأعطيته احلصاة فطبع فيها كما طبع أمري املؤمنني 

فقرب ورحب يب مث قال يل:  وهو ِف مسجد الرسول  قالت: مث أتيت احلسني 
 «.إن ِف الداللة دليالً على ما تريدين أفرتيدين داللة اإلمامة»

 فقلت: نعم يا سيدي.
 «.هات ما معك»فقال: 

 فناولته احلصاة فطبع يل فيها.
وقد بلغ يب الكرب إىل أن أعييت وأنا أعد يومئذ  قالت: مث أتيت علي بن احلسني 

وثالث عشرة سنة فرأيته راكعا وساجدا مشغوال بالعبادة فيئست من الداللة، فأومأ إيل مائة 
 بالسبابة فعاد إيل شبايب.

 قالت: فقلت يا سيدي كم مضى من الدنيا وكم بقي.
 «.أما ما مضى فنعم وأما ما بقي فال»فقال: 

 «.هايت ما معك»قالت: مث قال يل: 
 فأعطيته احلصاة فطبع يل فيها.

                                                           

 املبح  التاسع عشر. 4ب 1ف 142كشف اليقني: ص  (114)
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 فطبع يل فيها. يت أبا جعفر مث أت
 فطبع يل فيها. مث أتيت أبا عبد اهلل 

 فطبع فيها. مث أتيت أبا احلسن موسى بن جعفر 
 فطبع يل فيها. مث أتيت الرضا 

 .(133)مث عاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر على ما ذكره عبد اهلل بن هشام
 

                                                           

 .1ح 25ب 917-912ص 4راجع كمال الدين: ج (111)
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 من كرامات

 اإلمام الحسين 
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 بكاء السماء واألرض

ى صاحب كامل الزيارات عن كثري بن شهاب احلارثي قال: بينما حنن جلوس عند رو 
 حىت بدت نواجده. ، قال: فضحك عليبالرحبة إذا طلع احلسني أمري املؤمنني 
ماُء َواأَلْرُض َوما كانُوا : إن اهلل ذكر قوما فقال  مث قال َفما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ

ُمْنَظرِينَ 
احلبة وبرأ النسمة ليقتلن هذا ولتبكني عليه السماء والذي فلق  (134)
 .(135)«واألرض

 شفاء السيد البروجردي 
بضعف ِف بصره، وكانت   (136)أصيب آية اهلل العظمى السيد حسني الربوجردي

تأيت إىل بيته ِف يوم عاشوراء إلقامة العزاء، وكان يقف ِف  مواكب عزاء اإلمام احلسني 
من تراب أقدامهم ومسح به عينه، فشافاه اهلل بربكة اإلمام احلسني استقباَلم، فأخذ شيئًا 

 .ومل يشتك من ضعف العني إىل آخر عمره الشريف 
 أنين النساء

ِف أيام االنتفاضة املباركة وبعد ما قام صدام وجالوزته مبقتلة عظيمة حي  قتلوا فيها 
ص بأنه كان يسمع من أكثر من مخسة آالف شخص ِف كربالء املقدسة، نقل يل عدة أشخا

ِف الليل أو النهار أنني النساء بدون أن يرى  ومن ضريح اإلمام احلسني  حرم العباس 
 شخصهن ومل يعلم من هي صاحبة األنني وبعد أيام من املقتلة خفي الصوت.

 سبع في كربالء

                                                           

 .45سورة الدخان:  (112)
 .15ح 42ب 54كامل الزيارات: ص  (119)
السيد حسني بن السيد علي بن السيد أمحد بن السيد علي تقي بن السيد جواد الطباطبائي الربوجردي، ولد  (112)

هـ. اجتهت األنظار إليه بعد وفاة السيد أبو احلسن 1140هـ مث هاجر إىل النجف األشرف عام 1454عام 
هـ  وقد هيئ َلا مكتبة  1171علمية كبرية ِف النجف األشرف عام هـ. بىن مدرسة 1129األصفهاين ِف عام 

هـ ِف قم املقدسة ودفن ِف املسجد 1120كبرية حتوي بعض األسفار النفيسة واآلثار النادرة. توِف ِف عام 
 .األعظم الذي بناه بالقرب من مقام السيدة فاطمة املعصومة 
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بكربالء قبل عمارة مشهده  وروي أن عليا بن عاصم الزاهد كان يزور اإلمام احلسني
بالناس فدخل سبع إليه فلم يهرب منه ورأى كف السبع منتفخة بقصبة قد دخلت فيها 
فأخرج القصبة منه وعصر كف السبع وشده ببعض عمامته ومل يقف من الزوار لذلك 

 .(137)بسوء

 أتيت إلى صاحب المعجزات
 ِف مصباحه: قال الشيخ الكفعمي 

 أتيت اإلمام الحسين الشهيد
 

 بقلب حزين و دمع غزير 
 أتيت ضريحا شريفا به 

 
 يعود الضرير كمثل البصير 

 أتيت إمام الهدى سيدي 
 

 إلى الحائر الجار للمستجير 
 أرجي الممات ودفن العظام 

 
 بأرض طفوف بتلك القبور 

 لعلي أفوز بسكنى الجنان 
 

 وحور قصرن أعالي القصور 
 أتيت إلى صاحب المعجزات 

 
 قتيل الطغاة ودامي النحور 

 يت أستقيل ذنوبا مضتأت 
 

 من المستقال اإلله الغفور 
 فإني رأيت عريب الفالة 

 
 يوفوا اإلجارة للمستجير 

 فكيف بسبط النبي الشهيد 
 

 يضل لديه عقال البعير 
 ففطرس سمي عتيق الحسين 

 
 لرد الجناحين بعد الحصور 

 أتى لزيارته قاصدا 
 

 فأضحى صحيحا لفضل المزور 
 ئماأقام بحضرته دا 

 
 بمر السنين و مر الشهور 

 وإني بحائركم قد نزلت 
 

 وما لي سواءكم من نصير 
 مقامي عندك أهنى مقام 

 
 وسيري وتركك أشقى مسير 

 وإن ودادي لكم خالص 
 

 مقيم وحقك وسط الضمير 
 نشأت عليه من الوالدين 

 
 فكان غذاء لطفل صغير 

 وصلى اإلله على المصطفى 
 

 البدوروعترته األطهرين  
                                                            

 .40ضمن ح 17ب 422ص 22حبار األنوار: ج (117)
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 بكل أوان وفي كل حين
 

 (112)ووقت العشاء و وقت البكور 
  

 زينة الجنان
إن احلسن واحلسني شنفا العرش، وإن اجلنة قالت: »أنه قال:  روي عن رسول اهلل 

يا رب أسكنتين الضعفاء واملساكني، فقال َلا اهلل تعاىل: أال ترضني أين زينت أركانك باحلسن 
 .(139)«ما متيس العروس فرحاواحلسني، قال: فماست ك

 هذا جبرئيل
بني يدي رسول اهلل  اصطرع احلسن واحلسني»قال:  وروي عن اإلمام الصادق 

  فقال رسول اهلل إيهًا حسن خذ حسينا، فقالت فاطمة : يا رسول اهلل :
يقول للحسني: إيهاً  : هذا جربئيلأتستنهض الكبري على الصغري، فقال رسول اهلل 

 .(140)«احلسن حسني خذ
 حمرة السماء

روى يوسف بن عبيدة قال: مسعت حممد بن سريين يقول: مل نر هذه احلمرة ِف السماء 
 . (141)إال بعد قتل احلسني

 سلم له األمر وال تشك
على اخلروج إىل العراق أتيته، وقلت له:  عن جابر بن عبد اهلل قال: ملا عزم احلسني 

، فانه  ألرى أنك تصاحل كما صاحل أخو  احلسن وأحد سبطيه، أنت ولد رسول اهلل 
 كان موفقا رشيدا. 

يا جابر قد فعل ذلك أخي بأمر اهلل تعاىل وأمر رسوله، وإين أيضا أفعل »يل:  فقال 
 «.وأيب وأخي كذلك اآلن بأمر اهلل تعاىل وأمر رسوله، أتريد أن استشهد رسول اهلل 

 وعلي أمري املؤمنني واحلسن  رسول اهلل  مث نظرت فإذا السماء قد انفتح باهبا وإذا
                                                           

 .25ف 711-710ملصباح للكفعمي: صا (112)
 .ِف ذكر بعض خصائصه ومناقبه وفضائله  1ف 4الركن الثال  ب 441إعالم الورى: ص (115)
 .باب طرف من فضائل احلسني  142ص 4اإلرشاد: ج (120)
 قواًل وفعاًل. اخلامس ِف إمامته وما ورد ِف حقه من الني  5ص 4كشف الغمة: ج  (121)
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 ومحزة وجعفر وزيد، نازلني منها قد استقروا على األرض، فوثبت فزعا مذعورا. 
، إنك ال يا جابر، أمل أقل لك ِف أمر احلسن قبل احلسني: »فقال يل رسول اهلل 

معاوية ومقعد  تكون مؤمنا حىت تكون ألئمتك مسّلما وال تكون معرتضا، أتريد أن ترى مقعد
 «. احلسني ابين ومقعد يزيد )لعنه اهلل( قاتله؟

 قلت: بلى يا رسول اهلل. 
قال: فضرب برجله األرض فانشقت وظهر حبر فانفلقت مث ظهرت أرض فانشقت، 
هكذا حىت انشقت سبع أرضني وانفلقت سبعة أحبر، فرأيت من حتت ذلك كله النار وقد 

وجهل ومعاوية الطاغية ويزيد وقرن هبم مردة الشياطني فهم قرن ِف سلسلة الوليد بن مغرية وأب
 أشد أهل النار عذابا. 

 «.أرفع رأسك: »مث قال 
ومن  فرفعت رأسي فإذا أبواب السماء مفتحة وإذا اجلنة أعالها مث صعد رسول اهلل 

 «.يا ابين أحلقين»معه إىل السماء فلما صار ِف اَلواء صاح باحلسني: 
صعدوا حىت رأيتهم دخلوا اجلنة من أعالها، مث نظر إيلَّ من هنا  و  فلحقه احلسني 

يا جابر هذا ولدي معي هاهنا فسلم له »وقال:  وقبض على يد احلسني رسول اهلل 
 «. أمره وال تشك لتكون مؤمنا

 . (142)قال جابر: فعميت عيناي إن مل اكن رأيت ما قلت من رسول اهلل 
 ارفعي رأسك

سدي قال: دخلت أنا وعباية بن الربعي على امرأة من بين والبة عن صاحل بن ميثم األ
 قد احرتق وجهها من السجود، فقال َلا عباية: يا حبابة هذا ابن أخيك. 

 قالت: وأيهم؟ 
 قال: صاحل بن ميثم. 

قالت: ابن أخي واهلل حقا، يا ابن أخي أال أحدثك حبدي  مسعته من احلسني بن علي 
 ؟ 

 مة. قال: قلت: بلى يا ع
                                                           

 .517/55ح 122-124ص 1مدينة املعاجز: ج (124)
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،  قالت: كنت زوارة للحسني قالت: فحدث بني عيين وضح فشق ذلك عليَّ
 « ما فعلت حبابة الوالبية؟»واحتبست عنه أياما، فسأل عين: 

 قالوا: حدث ما بني عينيها حدث منعها. 
 «.قوموا بنا إليها»ألصحابه:  فقال 

 « يا حبابة ما أبطابك عليَّ؟: » فدخل عليَّ ِف مسجدي هذا، وقال 
قلت: يا ابن رسول اهلل ما منعين إال ما اضطررت به إىل التخلف، وهو هذا الذي حدث 

يا حبابة أحدثي هلل شكرا، فإن اهلل قد أذهبه »يب وكشفت القناع، فنظره ونف  وقال: 
 «. عنك

 فخررت ساجدة هلل شكراً. 
 «. يا حبابة ارفعي رأسك وانظري ِف مرآتك: » فقال 

  املرآة فلم أجد منه أثراً.فرفعت رأسي ونظرت ِف
 يا حبابة حنن وشيعتنا على الفطرة وسائر الناس منها : »فقال 

 .(143)«براء
 طاعة الخلق لهم 
إن مريضا : »، َيدث عن آبائه عن زرارة بن أعني قال: مسعت أبا عبد اهلل 

ل ، فلما دخل من باب الدار طار احلمى عن الرجل، فقاشديد احلمى، عاده احلسني 
 له: رضيت مبا أوتيتم به حقا حقا واحلمى يهرب عنكم. 

 : واهلل ما خلق اهلل شيئا إال وقد أمره بالطاعة لنا. فقال له احلسني 
 قال: فإذا نسمع الصوت، وال نرى الشخص يقول: لبيك. 

: أليس أمري املؤمنني أمر  أن ال تقريب إال عدوا أو مذنبا لتكوين كفارة لذنوبه،  قال 
 .(144)«بال هذافما 

                                                           

 .ذكر ولده  77دالئل اإلمامة: ص (121)
 .فصل ِف معجزاته  91ص 2املناقب: ج (122)
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 مسح بيده على عيني

 حدثين جناد موىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب »قال:  عن اإلمام الباقر 
يرمي نصاال ورأيت املالئكة يردون عليه أسهمه، فعميت،  قال: رأيت أمري املؤمنني 
أمري  فذكرت ذلك إليه، فقال: لعلك رأيت املالئكة ترد على فذهبت إىل موالي احلسني 

سهمه؟ فقلت: أجل، فمسح بيده على عيين فرجعت بصريا بقوة اهلل  املؤمنني 
 .(145)«تعاىل

 

                                                           

 .1010/21ح 919-912ص 1مدينة املعاجز: ج (129)
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 من كرامات

 زين العابدين 
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 أنت زين العابدين حقا

بزين العابدين أنه كان ليلة ِف حمرابه  روي أن سبب لقب اإلمام علي بن احلسني 
 ان ليشغله عن عبادته، فلم يلتفت إليه.قائما ِف هتجده، فتمثل له الشيطان ِف صورة ثعب

فجاء إىل إهبام رجله فالتقمها، فلم يلتفت إليه، فأمله فلم يقطع صالته، فلما فرغ منها 
 «.اخسأ يا ملعون»وقد كشف اهلل له فعلم أنه شيطان فسبه ولطمه وقال له: 

إىل إمتام ورده، فُسمع صوت ال يرى قائله وهو يقول: أنت زين  فذهب وقام 
 .(146)العابدين حقا ثالثا، فظهرت هذه الكلمة واشتهرت لقبا له

 ما ألهاك عنها
فيه وكان  وِف احلدي : انه وقع احلريق والنار ِف البيت الذي كان اإلمام زين العابدين

 ساجدا ِف صالته فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول اهلل، يا ابن رسول اهلل، النار النار!!.
نار »ود حىت أطفئت، فقيل له: ما الذي أَلا  عنها؟ فقال: فما رفع رأسه من سج

 .(147)«اآلخرة
 

 من ظلم بني مروان
يوم محله عبد امللك بن  عن ابن شهاب الزهري أنه قال: شهدت علي بن احلسني

مروان من املدينة إىل الشام فأثقله حديدا ووكل به حفاظا ِف عدة ومجع، فاستأذنتهم ِف 
له، فأذنوا فدخلت عليه واألقياد ِف رجليه والغل ِف يديه فبكيت  التسليم عليه والتوديع

 وقلت: وددت أين ِف مكانك وأنت سامل.
يا زهري أو تظن هذا مما ترى علّي وِف عنقي مما يكربين أما لو شئت ما كان، »فقال: 

 مث أخرج يديه من الغل ورجليه من القيد« فإنه وإن بلغ بك وبأمثالك غمر ليذكر عذاب اهلل
 «.يا زهري ال جزت معهم على ذا منزلتني من املدينة»مث قال: 

 فما لبثنا إال أربع ليال حىت قدم املوكلون به يطلبونه من املدينة فما وجدوه.
                                                           

 .2ح 1ب 9ص 22حبار األنوار: ج (122)
 وأما مناقبه ومزاياه وصفاته. 79-72ص 4راجع كشف الغمة: ج (127)
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فكنت فيمن سأَلم عنه فقال يل: بعضهم إنا نراه متبوعا أنه لنازل وحنن حوله ال ننام 
. فقدمت بعد ذلك على عبد امللك بن نرصده إذ أصبحنا فما وجدنا بني حممله إال حديدة

فأخربته فقال يل: إنه جاءين ِف يوم فقده األعوان  مروان، فسألين عن علي بن احلسني
 ؟«ما أنا وأنت»فدخل علّي فقال: 

 فقلت: أقم عندي.
 مث خرج فو اهلل لقد امتأل ثويب منه خيفة.«. ال أحب»فقال: 

 تظن أنه مشغول بنفسه. حي  قال الزهري: فقلت: ليس علي بن احلسني 
 . (148)فقال: حبذا شغل مثله، فنعم ما شغل به

 
 هذا الخضر ناجاك
فكرهت أن أصوت فقعدت حىت  قال أبو محزة الثمايل: أتيت باب علي بن احلسني

يا أبا محزة أال ترى »خرج، فسلمت عليه ودعوت له، فرد علّي مث انتهى إىل حائط، فقال: 
 ؟«هذا احلائط

 ابن رسول اهلل. فقلت: بلى يا
فإين اتكأت عليه يوما وأنا حزين وإذا رجل حسن الوجه حسن الثياب ينظر ِف »قال: 

جتاه وجهي مث قال: يا علي بن احلسني ما يل أرا  كئيبا حزينا أعلى الدنيا فهو رزق حاضر 
 يأكل منها الرب والفاجر.

 فقلت: ما عليها أحزن وأنه لكما تقول.
 وعد صادق َيكم فيه ملك قاهر. فقال: أعلى اآلخرة فإنه

 قال: قلت ما على هذا أحزن وأنه لكما تقول.
 فقال: وما حزنك يا علي؟.

 فقلت: ما أختوف من فتنة ابن الزبري.
 فقال يل: يا علي هل رأيت أحدا سأل اهلل فلم يعطه.

 قلت: ال.
                                                           

 .عجزاته فصل ِف م 114ص 2راجع املناقب: ج (122)
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 قال: فخاف اهلل فلم يكفه.
 .(149)«ناجا  ذا اخلضر قلت: ال، فغاب عين فقيل يل: يا علي بن احلسني ه

 
 منطق الطير

فإذا عصافري يطرن حوله  قال أبومحزة الثمايل: كنت يوما عند علي بن احلسني 
 ؟«يا أبا محزة هل تدري ما تقول هذه العصافري»ويصرخن، فقال يل: 

 قلت: ال.
 .(150)«فإهنا تقدس رهبا وتسأله قوت يومها»قال: 

 عند استالمه للحجر
لك فلم يقدر على االستالم من الزحام، فنصب له منرب فجلس حج هشام بن عبد امل

وعليه إزار ورداء  عليه وأطاف به أهل الشام، فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن احلسني
من أحسن الناس وجها وأطيبهم رائحة، بني عينيه سجادة كأهنا ركبة عنز، فجعل يطوف، 

 هيبة له. فإذا بلغ إىل موضع احلجر تنحى الناس حىت يستلمه
 فقال شامي: من هذا يا أمري؟

 فقال: ال أعرفه، ـ وكان يعرفه حق املعرفة ـ لئال يرغب فيه أهل الشام.
 فقال الفرزدق: وكان حاضرا لكين أنا أعرفه.

 فقال الشامي: من هو يا أبا فراس.
 فأنشأ قصيدة هي هذه: 

 يا سائلي أين حل الجود والكرم
 

 عندي بيان إذا طالبه قدموا 
 هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 

 
 والبيت يعرفه والحل والحرم 

 هذا ابن خير عباد اهلل كلهم  
 

  هذا التقي النقي الطاهر العلم 
 هذا الذي أحمد المختار والده 

 
 صلى عليه إلهي ما جرى القلم 

 لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه  
 

  لخر يلثم منه ما وطئ القدم 
                                                            

 وأما مناقبه ومزاياه وصفاته. 77-72ص 4كشف الغمة: ج  (125)
 وأما مناقبه ومزاياه وصفاته. 77 4كشف الغمة: ج  (190)
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 هلل والدههذا علي رسول ا
 

  أمست بنور هداه تهتدي األمم 
 هذا الذي عمه الطيار جعفر 

 
  والمقتول حمزة ليث حبه قسم 

 هذا ابن سيدة النسوان فاطمة 
 

  وابن الوصي الذي في سيفه نقم 
 إذا رأته قريش قال قائلها 

 
  إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 

 يكاد يمسكه عرفان راحته 
 

  جاء يستلم ركن الحطيم إذا ما 
 وليس قولك من هذا بضائره 

 
  العرب تعرف من أنكرت والعجم 

 ينمي إلى ذروة العز التي قصرت 
 

 عن نيلها عرب اإلسالم والعجم 
 يغضي حياء ويغضى من مهابته 

 
  فما يكلم إال حين يبتسم 

 ينجاب نور الدجى عن نور غرته 
 

  كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم 
 ران ريحه عبقبكفه خيز  

 
  من كف أروع في عرنينه شمم 

 ما قال ال قط إال في تشهده 
 

  لوال التشهد كانت الؤه نعم 
 مشتقة من رسول اهلل نبعته 

 
  طابت عناصره والخيم والشيم 

 حمال أثقال أقوام إذا فدحوا 
 

  حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
 إن قال قال بما يهوى جميعهم 

 
  زانه الكلم وإن تكلم يوما 

 هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
 

 بجده أنبياء اهلل قد ختموا 
 اهلل فضله قدما وشرفه 

 
 جرى بذاك له في لوحه القلم 

 من جده دان فضل األنبياء له  
 

  وفضل أمته دانت لها األمم 
 عم البرية باإلحسان وانقشعت 

 
  عنها العماية واإلمالق والظلم 

 عم نفعهما كلتا يديه غياث 
 

 يستوكفان وال يعروهما عدم 
 سهل الخليفة ال تخشى بوادره  

 
 يزينه خصلتان الحلم والكرم 

 ال يخلف الوعد ميمونا نقيبته  
 

 رحب الفناء أريب حين يعترم 
 من معشر حبهم دين وبغضهم 

 
  كفر وقربهم منجى ومعتصم 

 يستدفع السوء والبلوى بحبهم 
 

 والنعم ويستزاد به اإلحسان 
 مقدم بعد ذكر اهلل ذكرهم  

 
  في كل فرض ومختوم به الكلم 
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 إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم
 

  أو قيل من خير أهل األرض قيل هم 
 ال يستطيع جواد بعد غايتهم 

 
 وال يدانيهم قوم وإن كرموا 

 هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت 
 

 واألسد أسد الشرى والبأس محتدم 
 م أن يحل الذم ساحتهميأبى له  

 
  خيم كريم وأيد بالندى هضم 

 ال يقبض العسر بسطا من أكفهم 
 

 سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا 
 أي القبائل ليست في رقابهم 

 
 ألولية هذا أو له نعم 

 من يعرف اهلل يعرف أولية ذا  
 

 فالدين من بيت هذا ناله األمم 
 بيوتهم في قريش يستضاء بها 

 
 نائبات وعند الحكم إن حكموافي ال 

 فجده من قريش في أرومتها 
 

 محمد وعلي بعده علم 
 بدر له شاهد والشعب من أحد  

 
 والخندقان ويوم الفتح قد علموا 

 وخيبر وحنين يشهدان له 
 

 وفي قريظة يوم صيلم قتم 
 مواطن قد علت في كل نائبة  

 
 على الصحابة لم أكتم كما كتموا 

 ومنع جائزته، وقال: أال قلت فينا مثلها.فغضب هشام  
 قال: هات جدا كجده وأبا كأبيه وأما كأمه حىت أقول فيكم مثلها.
فبع  إليه باثين عشر  فحبسوه بعسفان بني مكة واملدينة، فبلغ ذلك علي بن احلسني

 «. أعذرنا يا أبا فراس فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلنا  به»ألف درهم، وقال: 
وقال: يا ابن رسول اهلل ما قلت الذي قلت إال غضبا هلل ولرسوله وما كنت ألرزأ  فردها
 عليه شيئا.

 «.حبقي عليك ملا قبلتها فقد رأى اهلل مكانك وعلم نيتك»فردها إليه وقال: 
 فقبلها، فجعل الفرزدق يهجو هشاما وهو ِف احلبس فكان مما هجاه به قوله: 

 أ يحبسني بين المدينة والتي
 

 يها قلوب الناس يهوى منيبهاإل 
 يقلب رأسا لم يكن رأس 

 
 سيد وعينا له حوالء باد عيوبها 

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

                                                           

 .17ح 2ب 142-142ص 22حبار األنوار: ج (191)
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 ذاك علي بن الحسين

عن زرارة بن أعني قال: مسع قائل ِف جوف الليل وهو يقول: أين الزاهدون ِف الدنيا 
خرة؟، فهتف هاتف من ناحية البقيع يسمع صوته وال يرى شخصه: ذا  علي الراغبون ِف اآل
 . (152)بن احلسني

 إنه أرحم بعبده
كان قائما يصلي، حىت زحف إبنه حممد، وهو طفل   روي: أن اإلمام زين العابدين

إىل بئر، كانت ِف داره بعيدة القعر، فسقط فيها، فنظرت إليه أمه، وأقبلت تضرب بنفسها 
البئر وتستغي  به، وتقول: يا ابن رسول اهلل، غرق ابين حممد، وكل ذلك ال يسمع  من حوايل

قوَلا وال ينثين عن صالته، وهو يسمع اضطراب ابنها ِف قعر البئر ِف املاء، فلما طال عليها 
 ذلك قالت له جزعا على ابنها: ما أقسى قلوبكم؟ 

ها، مث أقبل عليها، فجلس على فأقبل على صالته ومل خيرج عنها إال بعد كماَلا ومتام
رأس البئر ومد يده إىل قعرها، وكانت ال تنال إال برشاء طويل، فأخرج ابنه حممدا بيده، وهو 

 «.ها  يا قليلة اليقني باهلل»َلا:  يناغيه ويضحك ومل يبتل له ثوب وال جسد باملاء، فقال
التثريب عليك، »ا: َل فضحكت لسالمة ابنها، وبكت لقوله: يا قليلة اليقني، فقال

لو علمت أين كنت بني يدي جبار لو ملت بوجهي عنه ملال بوجهه عين، أفمن ترى أرحم 
 .(153)«لعبده منه؟

 

 
 
 

 

                                                           

 اليوم اخلامس عشر. 22العدد القوية: ص (194)
 اليوم اخلامس عشر. 21-24العدد القوية: ص (191)
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 من كرامات
 اإلمام الباقر 
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 ال إلى هؤالء ولكن إلينا
عن محزة بن حممد الطيار قال: أتيت باب أيب جعفر أستأذن عليه فلم يأذن يل وأذن 

منزيل، وأنا مغموم فطرحت نفسي على سرير ِف الدار فذهب عين النوم،  لغريي فرجعت إىل
فجعلت أفكر وأقول: إىل من إىل املرجئة يقول كذا، والقدرية تقول كذا، واحلرورية تقول كذا، 
والزيدية تقول كذا، فيفسد عليهم قوَلم، فأنا أفكر ِف هذا حىت نادى املنادي فإذا الباب 

 يدق، فقلت: من هذا.
 .: رسول أيب جعفرفقال

 فخرجت إليه فقال: أجب.
يا ابن حممد ال إىل املرجئة وال »فأخذت ثيايب علّي ومضيت فلما دخلت إليه، قال: 

ففعلت وقلت « القدرية وال إىل الزيدية وال إىل احلرورية ولكن إلينا إمنا حجبتك لكذا وكذا
 .(154)به

 األمر أعظم مما فكرت
فنظرت إليه وجعلت أفكر ِف  ا عند أيب جعفرعن مالك اجلهين قال: كنت قاعد

يا »نفسي وأقول: لقد عظمك اهلل وكرمك وجعلك حجة على خلقه، فالتفت إيل وقال: 
 .(155)«مالك األمر أعظم مما تذهب إليه

 مع مؤمني الجن
فقيل يل: ال تعجل  عن سعد اإلسكاف قال: طلبت اإلذن على أيب جعفر الباقر 

فما ألب  أن خرج علّي اثنا عشر رجال يشبهون الزط وعليهم أقبية فعنده قوما من إخوانكم، 
 طبقات وبتوت وخفاف، فسلموا ومروا.

 فقلت له: ما أعرف هؤالء، فمن هم؟  فدخلت على أيب جعفر
 « هؤالء قوم من إخوانكم اجلن»قال: 

 قال: قلت: ويظهرون لكم؟.

                                                           

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

 منطق الحيوان
ما بني مكة واملدينة وهو على بغلة  عن حممد بن مسلم قال: سرت مع أيب جعفر

وأنا على محار له، إذ أقبل ذئب يهوي من رأس اجلبل حىت دنا من أيب جعفر، فحبس البغلة 
ودنا الذئب حىت وضع يده على قربوس سرجه، وتطاول خبطمه إليه، وأصغى إليه أبو جعفر 

 اذهب فقد فعلت»يا، مث قال: بإذنه مل.» 
 فرجع الذئب وهو يهرول.

 ؟«تدري ما قال»فقال يل: 
 فقلت: اهلل ورسوله وابن رسوله أعلم.

إنه قال يل يا ابن رسول اهلل إن زوجيت ِف ذلك اجلبل وقد عسر عليها والدهتا »قال: 
 فادع اهلل أن خيلصها وال يسلط أحدا من نسلي على أحد من شيعتكم، قلت: قد

 .(157)«فعلت
 حديثي عن اهلل

إذا حدثتكم »أنه سئل عن احلدي  يرسله وال يسنده، فقال:  روي عن اإلمام الباقر 
عن  باحلدي  فلم أسنده فسندي فيه أيب عن جدي عن أبيه عن جده رسول اهلل 

 .(158)«جربئيل عن اهلل تعاىل
 في طريق مكة المكرمة

ا بشبح يلوح من الربية يظهر تارة ويغيب قال الراوي: كنت بني مكة واملدينة فإذا أن
أخرى حىت قرب مين، فتأملته فإذا هو غالم سباعي أو مثاين، فسلم علّي فرددت عليه 

 السالم، وقلت: من أين؟
 «.من اهلل»قال: 

 فقلت: وإىل أين؟
                                                           

 .2ب 421ص 1اخلرائج واجلرائح: ج (192)
 .باب ذكر ولد أيب جعفر حممد بن علي  112ص 4كشف الغمة: ج  (197)
 وأما عمره. 142ص 4كشف الغمة: ج  (192)
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 «.إىل اهلل»قال: 
 قال: فقلت فعالَم؟

 «.على اهلل»فقال: 
 فقلت: فما زاد ؟

 «.التقوى»قال: 
 : ممن أنت؟فقلت
 «.أنا رجل عريب»قال: 

 فقلت: أبن يل.
 «.أنا رجل قرشي»قال: 

 فقلت: أبن يل.
 «.أنا رجل هامشي»فقال: 

 فقلت: أبن يل.
 أنا رجل علوي.»قال: 

 مث أنشد: 
 فنحن على الحوض ذواده

 
 نذود ويسعد وراده 

 فما فاز من فاز إال بنا  
 

 وما خاب من حبنا زاده 
 السرور فمن سرنا نال منا  

 
 ومن ساءنا ساء ميالده 

 ومن كان غاصبنا حقنا  
 

 فيوم القيامة ميعاده 
 « مث قال: أنا حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب 

 .(159)قال عباد: مث التفت فلم أره، فال أعلم أهل صعد إىل السماء أم نزل ِف األرض
 المالئكة تطوف بنا

يا أبا اَلذيل إنه ال ختفى علينا ليلة القدر، إن »بو جعفر: وعن أيب اَلذيل قال: قال يل أ
 .(160)«املالئكة يطيفون بنا فيها

                                                           

 .71ضمن ح 9ب 471-470ص 22حبار األنوار: ج (195)
 .71ضمن ح 9ب 470ص 22نوار: جحبار األ (120)
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 النخلة المقبلة
 : ما حق املؤمن على اهلل؟عن عباد بن كثري البصري قال: قلت للباقر

 فصرف وجهه.
 فسألته عنه ثالثا.

 «.بلتمن حق املؤمن على اهلل أن لو قال لتلك النخلة أقبلي ألق: »فقال
قري »قال عباد: فنظرت واهلل إىل النخلة اليت كانت هنا  قد حتركت مقبلة، فأشار إليها 

 .(161)«فلم أعنك

 ال تعاود إلى مثلها
فقرعت الباب  روي عن أيب الصباح الكناين قال: صرت يوما إىل باب حممد الباقر 
 ملوال  إين بالباب.فخرجت إيل وصيفة ناهد فضربت بيدي إىل رأس ثديها، وقلت َلا: قويل 

 «.ادخل ال أم لك»من داخل الدار:  فصاح 
 فدخلت فقلت: يا موالي ما قصدت ريبة وال أردت إال زيادة ما ِف نفسي.

صدقت لئن ظننتم أن هذه اجلدران حتجب أبصارنا كما حتجب أبصاركم إذن »فقال: 
 .(162)«فال فرق بيننا وبينكم، فإيا  أن تعاود إىل مثلها

 ر هذا الخلقإنه يلي أم
قاعدا... إذ  ِف مسجد رسول اهلل  روي عن أيب بصري قال: كنت مع الباقر 

 دخل املنصور وداود بن سليمان قبل أن أفضي امللك إىل ولد العباس وما قعد إىل الباقر
 ؟ «ما منع الدوانيقي أن يأيت: »إال داود، فقال الباقر 
 قال: فيه جفاء.

يام حىت يلي أمر هذا اخللق ويطأ أعناق الرجال وميلك ال تذهب األ: »قال الباقر
 «. شرقها وغرهبا ويطول عمره فيها حىت جيمع من كنوز األموال ما مل جيتمع ألحد قبله

فقام داود وأخرب الدوانيقي بذلك فأقبل إليه الدوانيقي، وقال: ما منعين من اجللوس إليك 
 إال إجاللك فما الذي أخربين به داود؟.

                                                           

 .ِف معجزات اإلمام حممد بن علي الباقر  2ب 474ص 1اخلرائج واجلرائج: ج (121)
 .باب ذكر ولد أيب جعفر حممد بن علي  124-121ص 4كشف الغمة: ج  (124)
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 «.هو كائن»فقال: 
 قال: وملكنا قبل ملككم.

 «.نعم»قال: 
 قال: ميلك بعدي أحد من ولدي.

 «.نعم»قال: 
 قال: فمدة بين أمية أكثر أم مدتنا.

مدتكم أطول وليتلقفن هذا امللك صبيانكم ويلعبون به كما يلعبون بالكرة هذا ما »قال: 
 «.عهده إيّل أيب

 . (163)فلما ملك الدوانيقي تعجب من قول الباقر
 أنتم ورثة األنبياء

فقلت له: أنتم ورثة  عن مثىن احلناط، عن أيب بصري قال: دخلت على أيب جعفر
 «.نعم: »؟ قالرسول اهلل

 وارث األنبياء علم كلما علموا؟  قلت: رسول اهلل
 «.نعم»يل:  قال

 قلت: فأنتم تقدرون على أن حتيوا املوتى وتربؤا األكمه واألبرص؟ 
، فمسح على وجهي «ادن مين يا أبا حممد: »مث قال«. بإذن اهللبلى، : »فقال

: وعلى عيين، فأبصرت الشمس والسماء واألرض والبيوت وكل شئ ِف الدار، فقال
أحتب أن تكون هكذا، ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة، أو تعود كما كنت »

 «.ولك اجلنة خالصا؟
 قلت : أعود كما كنت.

 على عيين فعدت كما كنت.  قال: فمسح
قال الراوي: فحدثت ابن أيب عمري هبذا، فقال: أشهد أن هذا حلق كما أن النار واجلنة 

 .(164)حق

                                                           

 .21ح 9ب 425ص 22حبار األنوار: ج (121)
 .ِف ذكر بعض دالئله 1ف 2الركن الثال  ب 427إعالم الورى: ص (122)
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 صح الجسم  أدخل
عن حممد بن مسلم قال: خرجت إىل املدينة، وأنا وجع فقيل له: حممد بن مسلم وجع 

نه الغالم، وقال يل: اشربه، شرابًا مع غالم، مغطى مبنديل، فناولي فأرسل إيلَّ أبو جعفر
 فإنه قد أمرين أن ال أبرح حىت تشربه. 

فتناولته، فإذا رائحة املسك منه، وإذا بشراب طيب الطعم بارد، فلما شربته قال يل 
 «. إذا شربت فتعال»الغالم: يقول لك موال : 

ب ففكرت فيما قال يل، وما أقدر على النهوض قبل ذلك على رجلي، فلما استقر الشرا
صح اجلسم »ِف جوِف فكأمنا نشطت من عقال، فأتيت بابه، فاستأذنت عليه، فصوت يب: 

 «.أدخل
وما يبكيك يا »يل:  فدخلت عليه وأنا با ، فسلمت عليه وقبلت يده ورأسه، فقال

 «.حممد؟
قلت: جعلت فدا ، أبكي على اغرتايب، وبعد الشقة، وقلة القدرة على املقام عند  

 أنظر إليك.
أما قلة القدرة فكذلك جعل اهلل أوليائنا وأهل مودتنا، وجعل البالء إليهم »يل:  فقال

سريعا، وأما ما ذكرت من الغربة، فإن املؤمن ِف هذه الدنيا غريب، وِف هذا اخللق املنكوس 
 حىت خيرج من هذه الدار إىل رمحة اهلل، وأما ما ذكرت من بعد الشقة، فلك بأيب عبد اهلل

ية عنا بالفرات، وأما ما ذكرت من حبك قربنا والنظر إلينا وأنك ال تقدر أسوة، بأرض نائ
يا حممد إن الشراب الذي »إىل أن قال: « على ذلك، فاهلل يعلم ما ِف قلبك، وجزاؤ  عليه

وهو أفضل ما استشفي به، فال تعدل به فإنا نسقيه  شربته فيه من طني قرب احلسني
 .(165) «صبياننا ونساءنا فنرى فيه كل خري

 
 
 

 
                                                           

 .7ح 51ب 477-479راجع كامل الزيارات: ص (129)
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 من كرامات
 اإلمام الصادق 
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  استجابة دعائه 

حدث عبد اهلل بن الفضل بن الربيع عن أبيه قال: حج املنصور سنة سبع وأربعني ومائة 
فقدم املدينة وقال للربيع: ابع  إىل جعفر بن حممد من يأتينا به متعبا، قتلين اهلل إن مل أقتله، 

 فتغافل الربيع عنه لينساه.
عاد ذكره للربيع وقال: ابع  من يأتنا به متعبا، فتغافل عنه، مث أرسل إىل الربيع رسالة مث أ

 قبيحة أغلظ فيها وأمره أن يبع  من َيضر جعفرا.
ففعل فلما أتاه، قال له الربيع: يا أبا عبد اهلل اذكر اهلل فإنه قد أرسل إليك مبا ال دافع له 

 غري اهلل.
 «.ال باهللال حول وال قوة إ»فقال جعفر: 

عليه أوعده وأغلظ له، وقال: أي  مث إن الربيع أعلم املنصور حبضوره فلما دخل جعفر
عدو اهلل اختذ  أهل العراق إماما جيبون إليك زكاة أمواَلم وتلحد ِف سلطاين وتبغيه الغوائل، 

 قتلين اهلل إن مل أقتلك.
ي فصرب، وإن يوسف أعطي فشكر، وإن أيوب ابتل يا أمري، إن سليمان »فقال له: 

 «.ظلم فغفر، وأنت من ذلك السنخ
فلما مسع ذلك املنصور منه قال له: إيّل وعندي أبا عبد اهلل أنت الربيء الساحة، السليم 
الناحية، القليل الغائلة، جزا  اهلل من ذي رحم أفضل ما جزى ذوي األرحام عن أرحامهم، 

بالطيب، فأيت بالغالية فجعل يغلف حلية  مث تناول يده فأجلسه معه على فرشه مث قال: عليّ 
 جعفر بيده حىت تركها تقطر، مث قال: قم ِف حفظ اهلل وكالءته.

مث قال: يا ربيع أحلق أبا عبد اهلل جائزته وكسوته، انصرف أبا عبد اهلل ِف حفظه وكنفه، 
 فانصرف.

ال رأيته، فما قال الربيع: وحلقته فقلت له: إين قد رأيت قبلك ما مل تره ورأيت بعد  ما 
 قلت يا أبا عبد اهلل حني دخلت؟

قلت: اللهم احرسين بعينك اليت ال تنام واكنفين بركنك الذي اليرام واغفر يل »قال: 
بقدرتك علّي وال أهلك وأنت رجائي، اللهم أنت أكرب وأجل مما أخاف وأحذر، اللهم بك 
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 .(166)«أدفع ِف حنره وأستعيذ بك من شره، ففعل اهلل يب ما رأيت

 سلة من العنب
قال اللي  بن سعد: حججت سنة ثالث عشرة ومائة فأتيت مكة فلما صليت العصر 

حىت انقطع « يا رب، يا رب»رقيت أبا قبيس وإذا أنا برجل جالس وهو يدعو فقال: 
 نفسه..

 حىت انقطع نفسه.« رب، رب»مث قال: 
 حىت انقطع نفسه.« يا اهلل، يا اهلل»مث قال: 
 حىت انقطع نفسه.« يا حييا حي، »مث قال: 
 حىت انقطع نفسه.« يا رحيم، يا رحيم»مث قال: 
 حىت انقطع نفسه سبع مرات.« يا أرحم الرامحني»مث قال: 
 «.اللهم إين أشتهي من هذا العنب فأطعمنيه، اللهم وإن بردي قد أخلقا»مث قال: 

ليس على األرض قال اللي : فو اهلل ما استتم كالمه حىت نظرت إىل سلة مملوءة عنبا و 
 يومئذ عنب، وبردين جديدين موضوعني فأراد أن يأكل، فقلت له: أنا شريكك.

 ؟«ومل»فقال يل: 
 فقلت: ألنك كنت تدعو وأنا أؤمن.

 «.تقدم فكل وال ختبئ شيئا»فقال يل: 
فتقدمت فأكلت شيئا مل آكل مثله قط، وإذا عنب ال عجم له، فأكلت حىت شبعت 

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

 فقلت: أما الربدان فإين غين عنهما.
فتواريت عنه فاتزر بالواحد وارتدى باآلخر، مث أخذ « توار عين حىت ألبسهما»فقال يل: 

الربدين اللذين كانا عليه فجعلهما على يده ونزل فاتبعته حىت إذا كان باملسعى لقيه رجل 
 ليه فلحقت الرجل، فقلت: من هذا؟فقال: اكسين كسا  اهلل، فدفعهما إ
 قال: هذا جعفر بن حممد.

                                                           

 .44ح 107ب 442-441ص 54، والبحار: ج42ح 2ب 124ص 27حبار األنوار: ج (122)



 

 52 

 .(167)قال اللي : فطلبته ألمسع منه فلم أجده

 مع بكير بن أعين
فدخل عليه بكري بن أعني وهو  عن مجيل بن دراج قال: كنت عند أيب عبد اهلل 

 ؟«الظريف يرمد: »أرمد، فقال له أبو عبد اهلل
 فقال: وكيف يصنع؟

 «.يده من الغمر مسحها على عينيه إذا غسل»قال: 
 .(168)قال: ففعلت ذلك فلم أرمد

 ما أراني أبقى
على  عن حممد بن إسحاق بن جعفر بن حممد عن أبيه قال: دخل جعفر بن حممد 

فرده! فلما رجع  أيب جعفر املنصور فتكلم فلما خرج من عنده أرسل إىل جعفر بن حممد 
 حر  شفتيه بشيء.

 فقيل له: ما قلت؟
 «.ء فاكفينه ء وال يكفى منك شي قلت: اللهم إنك تكفي من كل شي»ال: ق

 فقال له: ما يقر  عندي.
قد بلغت أشياء مل يبلغها أحد من آبائي ِف اإلسالم وما أراين »فقال له أبو عبد اهلل: 

 «.أصحبك إال قليال ما أرى هذه السنة تتم يل
 قال: فإن بقيت؟

 «.ما أراين أبقي»قال: 
 .(169)احسبوا له، فحسبوا فمات ِف شوال أبو جعفر قال: فقال
بسبب السم الذي سقاه الدوانيقي، وذلك بعد مضي سنتني من ملكه،  وكان وفاته 

 .(170)هـ ، وقيل: يوم االثنني النصف من رجب122ِف شوال سنة  فُقبض 
                                                           

 وأما مناقبه وصفاته. 120ص 4كشف الغمة: ج  (127)
 .15291ح 27ب 474ص 12مستدر  الوسائل: ج (122)
 .ذكر من روى من أوالده  122-129ص 4كشف الغمة: ج  (125)
 فصل ِف توارخيه وأحواله. 420ص 2: جاملناقب (170)



 

 55 

 
 ألدعون اهلل عليك

نيس موىل جعفر بن حممد روي أن داود بن علي بن عبد اهلل بن العباس قتل املعلى بن خ
 وأخذ ماله، فدخل عليه جعفر  :قتلت موالي وأخذت »وهو جير ردائه، فقال له

مايل، أما علمت أن الرجل ينام على الثكل وال ينام على احلرب، أما واهلل ألدعون اهلل 
 «.عليك

 فقال له داود بن علي: أهتددنا بدعائك، كاملستهزئ بقوله.
ىل داره فلم يزل ليله كله قائما وقاعدا حىت إذا كان السحر مسع إ فرجع أبو عبد اهلل 
يا ذا القوة القوية، ويا ذا احملال الشديد، ويا ذا العزة اليت كل خلقك »وهو يقول ِف مناجاته: 

 «.َلا ذليل، اكفين هذه الطاغية وانتقم يل منه
بن علي  فما كانت إال ساعة حىت ارتفعت األصوات بالصياح وقيل: قد مات داود

 .(171)الساعة
 بيوت األنبياء ال يدخلها جنب

روى أبو بصري قال: دخلت املدينة وكانت معي جويرية يل فأصبت منها مث خرجت إىل 
فخفت أن يسبقوين  احلمام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إىل أيب عبد اهلل جعفر
ت بني يدي أيب عبد اهلل ويفوتين الدخول إليه، فمشيت معهم حىت دخلت الدار، فلما مثل

  :يا أبا بصري أما علمت أن بيوت األنبياء وأوالد األنبياء ال يدخلها »نظر إيّل مث قال
 «.اجلنب

فاستحييت فقلت له: يا ابن رسول اهلل إين لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتين الدخول 
 .(172)معهم ولن أعود إىل مثلها وخرجت

 أنا ابن أعراق الثرى
عمر قال: وجه أبو جعفر املنصور إىل احلسن بن زيد وهو واليه على  عن املفضل بن

، داره، فألقى النار ِف دار أيب عبد اهلل احلرمني أن أحرق على جعفر بن حممد
                                                           

 .باب ذكر اإلمام القائم بعد أيب جعفر  129-122ص 4اإلرشاد: ج (171)
 .1591ح 12ب 411ص 4وسائل الشيعة: ج (174)
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يتخطى النار وميشي فيها ويقول:  فأخذت النار ِف الباب والدهليز، فخرج أبو عبد اهلل
 .»(173)يل اهللأنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم خل»

 لعله لم يمت
فدخلت عليه امرأة فذكرت أهنا  عن مجيل بن دراج قال: كنت عند أيب عبد اهلل
لعله مل ميت، فقومي فاذهي »َلا:  تركت ابنها وقد قالت بامللحفة على وجهه ميتا، فقال

بته إىل بيتك واغتسلي وصلي ركعتني وادعي وقويل: يا من وهبه يل ومل يك شيئا، جدد يل ه
 «.مث حركيه وال ختربي بذلك أحدا

 .(174)قال: ففعلت فحركته، فإذا هو قد بكى
 

 دعوه فإن له حاجة
: أنه خرج إىل عن حممد بن عمرو بن ميثم، عن بعض أصحابنا، عن أيب عبد اهلل

ضيعة له مع بعض أصحابه، فبينا هم يسريون إذا ذئب قد أقبل عليه، فلما رأى غلمانه أقبلوا 
 عليه.
 «. دعوه فان له حاجة: »قال

فكلمه  فدنا منه حىت وضع كفه على دابته وتطاول خبرطمه، وطأطأ رأسه أبو عبد اهلل
 مثل كالمه فرجع يعوي. الذئب بكالم ال يعرف، فرد عليه أبو عبد اهلل

 فقال له أصحابه: قد رأينا عجبا.
رهبا الطلق إنه أخربين أنه خلف زوجته خلف هذا اجلبل ِف كهف، وقد ض: »فقال

وخاف عليها، فسألين الدعاء َلا باخلالص، وأن يرزقه اهلل ذكرا يكون لنا وليا وحمبا، فضمنت 
 «. له ذلك

إن الذئب قد ولد له جرو »وانطلقنا معه إىل ضيعته وقال:  قال: فانطلق أبو عبد اهلل
 «.ذكر

إذا هم بالذئب قال: ومكثنا ِف ضيعته معه شهرا، مث رجع مع أصحابه، فبيناهم راجعون 
                                                           

 .4ح باب مولد أيب عبد اهلل جعفر بن حممد  271ص 1الكاِف: ج (171)
 .10422ح 10ب 112-117ص 2وسائل الشيعة: ج (172)
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 فأجاهبم. وزوجته وجروه يعووا ِف وجه أيب عبد اهلل
 اجلرو وعلموا أنه قد قال َلم احلق. ورأوا أصحاب أيب عبد اهلل
 «. تدرون ما قالوا؟: »وقال َلم أبو عبد اهلل

 قالوا: ال. 
كانوا يدعون اهلل يل ولكم حبسن الصحابة، ودعوت َلم مبثله، وأمرهتم أن ال : »قال

 .(175)«يؤذون يل وال ألهل بييت فضمنوا يل ذلك
 ألبسها من عفوك وعافيتك

فقالت له: جعلت فدا  أيب  عن سدير الصريِف قال: جاءت امرأة إىل أيب عبد اهلل 
 «.صدقت فما الذي تريدين؟»َلا:  وأمي وأهل بييت يتولونكم، فقال 

  أن يذهب به  عين. قالت: يا ابن رسول اهلل أصابين وضح ِف عضدي، فادع اهلل يل
اللهم إنك تربئ األكمه واألبرص وحتيي العظام وهي رميم، : »قال أبو عبد اهلل 

 «.ألبسها عفو  وعافيتك ما ترى إثر إجابة دعائي؟
 .(176)فقالت املرأة: واهلل قمت وما يب منه قليل وال كثري

 

                                                           

 .ذكر معجزاته 140-115صدالئل اإلمامة:  (179)
 .فصل ِف استجابة دعواته  414ص 2املناقب: ج (172)
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 من كرامات
 اإلمام الكاظم 
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 (177)مع السيد عبد اهلل الشبر

ِف املنام، فأعطاه  رأى اإلمام موسى بن جعفر وم السيد عبد اهلل الشرّب املرح
قلماً، فلما قام من منامه رأى القلم بيده، وكان يكتب مؤلفاته القيمة هبذا القلم  اإلمام

 إىل حني وفاته، وملا توِف رأوا أن القلم ال زال مبلالً باحلرب مل جيّف بعد.
 ال تحلف كاذباً 

: أنه سافر لزيارة اإلمامني اَلمامني: اإلمام  (178)راقي )قدس سره( يقول الشيخ الن
، وملا كان ِف الروضة املباركة واإلمام حممد بن علي اجلواد موسى بن جعفر الكاظم 

رأى مجاعة متنازعني دخلوا إىل الروضة، مث قدموا امرأة من بينهم حنو الضريح لتحلف على 
نة وقد أنكرت، فجاء أحد خدمة الروضة وحّذرها من أن براءهتا، ألهنا كانت متهمة باخليا

حتلف كاذبة أشد التحذير، مث قال َلا: احلفي هكذا، وعلمها كيفية احللف، فلما حلفت إذا 
هبا ترتفع عن األرض عدة أذرع مث ُتضرب وبكل قوة على األرض ضرباً عنيفاً، مث ارتفعت مرة 

ة الثانية أيضًا ضربًا قاسيًا على األرض حبي  ثانية عن األرض وبقدر تلك املرة وضربت للمر 
                                                           

هـ(: ابن السيد حممد رضا من أسرة علوية يتصل نسبها باإلمام السجاد 1424-1122السيد عبد اهلل شرب ) (177)
 متنوعة، اتصل  وآل شرب من أعرق العائالت العراقية والده عالّمة كبري أفاد منه فيما بعد، علمًا مجًا ومعرفة

حبوزة العالمة األعرجي، صاحب )الوسائل( و)شرح الوافية( والزمها ليتتلمذ أخريًا على يدي وحيد عصره الشيخ 
جعفر صاحب )كاشف الغطاء(، أربت مؤلفاته على السبعني وهو ملا يتجاوز الرابعة واخلمسني من عمره املبار ، 

تأليفه وتصانيفه وثبات مواقفه، لقد ظل )قده( منكبًا على التصنيف  فلقب بـ )اجمللسي الثاين( لوفرة إنتاجه وغزرة
هـ فدفن إىل جانب 1424والتأليف ومتصدراً جمالس التعليم والتدريس، حىت وافته املنية ِف املشهد الكاظمي سنة

شرب( و)طب والده املربور ِف احلجرة الشرقية من رواق اإلمامني املعصومني عن أربعة ومخسني عاماً، له )تفسري 
 األئمة( و)تسلية الفؤاد( وغريها.

هـ وأخذ 1129هو املوىل أمحد بن مهدي بن أيب ذر النراقي الكاشاين، ولد ِف قرية نراق بكاشان ـ إيران، سنة  (172)
مقدمات دروسه ِف النحو والصرف وغريها ِف بلده حىت برع فيها، مث قرأ الفقه واألصول واحلكمة والكالم عند 

حبدة الذهن والذكاء الوقاد وهذا ما أهله لتسلم مراحل الفضل والعلم بسرعة، رحل   النراقي، امتازوالده املوىل
إىل العراق فحضر درس السيد حممد مهدي حبر العلوم والشيخ كاشف الغطاء، وقصد كربالء فحضر درس السيد 

فاة والده حىت أنه حضر درسه الشيخ الطباطبائي صاحب الرياض، واملريزا الشهرستاين. انتهت إليه الرئاسة بعد و 
هـ فحمل إىل النجف 1429األعظم مرتضى األنصاري، توِف ِف نراق إثر الوباء الذي اجتاح تلك البالد ِف عام 
 األشرف حي  دفن ِف الصحن العلوي الشريف جبانب والده جهة باب الطوسي.
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غشي عليها، واخنمد صوهتا بعدما كانت تصرخ ِف كل مرة صراخًا عالياً، وتصيح صيحة 
منكرة. عندها تبني ألهلها وللناس مجيعًا أهنا كانت كاذبة ِف حلفها، فجاءوا إليها وأخذوها 

 إىل خارج احلرم، مث ماتت ِف اليوم الثاين.
 ي بمجاورة هذا الظالملقد آذيتن

قيل: إن أحد احلكام كان له نائب كبري الشأن وكان ذا سطوة وجربوت فلما مات 
 النائب اقتضت عناية احلاكم له أن يدفن ِف ضريح جماور لضريح اإلمام موسى بن جعفر 

باملشهد املطهر، وكان باملشهد املطهر نقيب معروف ومشهود له بالصالح كثري التودد 
ة للضريح واخلدمة له قائم بوظائفها، فذكر هذا النقيب أنه بعد دفن هذا املتوىف ِف واملالزم

ذلك القرب بات باملشهد الشريف فرأى ِف منامه أن القرب قد انفتح والنار تشتعل فيه وقد 
 انتشر منه دخان ورائحة قتار ذلك املدفون فيه، إىل أن مألت املشهد وأن اإلمام موسى 

النقيب بامسه وقال له: تقول للحاكم يا فالن، ومساه بامسه لقد آذيتين واقف فصاح َلذا 
 مبجاورة هذا الظامل، وقال كالما خشنا.

فاستيقظ ذلك النقيب وهو يرعد فرقا وخوفا ومل يلب  أن كتب ورقة وسريها منهيا فيها 
تدعى صورة الواقعة بتفصيلها، فلما جن الليل جاء احلاكم إىل املشهد املطهر بنفسه واس

النقيب ودخلوا إىل الضريح وأمر بكشف ذلك القرب ونقل ذلك املدفون إىل موضع آخر 
 .(179)خارج املشهد فلما كشفوه وجدوا فيه رماد احلريق ومل جيدوا للميت أثرا

 سّلم على موالك
وهو واقف على رأس أيب احلسن  عن يعقوب السراج قال: دخلت على أيب عبد اهلل 

ادن إىل »جعل يساره طويال فجلست حىت فرغ فقمت إليه، فقال: موسى وهو ِف املهد ف
اذهب فغري »فسلمت عليه، فرد علّي السالم بلسان فصيح مث قال يل: « موال  فسلم عليه

 .(180)، احلدي «اسم ابنتك اليت مسيتها أمس فإنه اسم يبغضه اهلل تعاىل
 الشجرة المقبلة
ن بن عبد اهلل، وكان زاهدا وكان من أعبد عن الرافعي قال: كان يل ابن عم يقال له احلس

                                                           

 وأما مناقبه. 412-419ص 4كشف الغمة: ج  (175)
 .11ح باب اإلشارة والنص على أيب احلسن موسى  110ص 1الكاِف: ج (120)
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أهل زمانه، وكان السلطان يتقيه جلده ِف الدين واجتهاده، ورمبا استقبل السلطان ِف األمر 
 باملعروف والنهي عن املنكر مبا يغضبه، فيحتمل ذلك له لصالحه.

ه، فأومأ إليه فأتا فلم تزل هذه حاله حىت دخل يوما املسجد وفيه أبو احلسن موسى 
يا أبا علي ما أحب إيّل ما أنت فيه وأسرين به إال أنه ليست لك معرفة فاطلب »فقال له: 
 «.املعرفة

 فقال له: جعلت فدا  وما املعرفة؟
 «.اذهب تفقه واطلب احلدي »قال: 

 قال: عّمن؟
 «.عن فقهاء املدينة مث أعرض علّي احلدي »قال: 

 .قال: فذهب فكتب مث جاء فقرأه عليه فأسقط كله
 «.اذهب فاعرف»مث قال: 

وكان الرجل معنياً بدينه قال: فلم يزل يرتصد أبا احلسن حىت خرج إىل ضيعة له فلقيه ِف 
الطريق، فقال له: جعلت فدا  إين أحتج عليك بني يدي اهلل عزوجل فدلين على ما جتب 

 علّي معرفته.
أمر احلسن واحلسني وحقه وما جيب له و  قال: فأخربه أبو احلسن بأمر أمري املؤمنني 

 مث سكت. وعلي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر بن حممد 
 فقال له: جعلت فدا  فمن اإلمام اليوم.

 «.إن أخربتك تقبل»قال: 
 قال: نعم.
 «.أنا هو»قال: 

 قال: فشيء أستدل به.
اذهب إىل تلك الشجرة ـ وأشار إىل بعض شجر أم غيالن ـ وقل َلا يقول لك: »قال: 
 «.جعفر أقبلي موسى بن

قال: فأتيتها فرأيتها واهلل ختد األرض خدا حىت وقفت بني يديه، مث أشار إليها بالرجوع 
 فرجعت.
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 .(181)قال: فأقر به مث لزم الصمت والعبادة وكان ال يراه أحد يتكلم بعد ذلك

 أسد يتذلل لهيبته
عض ِف ب روى علي بن أيب محزة البطائين قال: خرج أبو احلسن موسى الكاظم 

راكبا بغلة وأنا على محار يل  األيام من املدينة إىل ضيعة له خارجة عنها فصحبته وكان 
غري  فلما صرنا ِف بعض الطريق اعرتضنا أسد فأحجمت خوفا فأقدم أبو احلسن موسى

 .مكرتث به فرأيت األسد يتذلل أليب احلسن
ى كفل بغلته وقد كاملصغي إىل مههمته ووضع األسد يده عل  فوقف له أبو احلسن 

 مهتين نفسي من ذلك خفت خوفا عظيما.
وجهه إىل القبلة وجعل  مث تنحى األسد إىل جانب الطريق وحول أبو احلسن موسى 

يدعو وَير  شفتيه مبا مل أفهمه، مث أومأ بيده إىل األسد أن امض، فهمهم األسد مههمة 
غاب من أعيننا، ومضى  وانصرف األسد حىت« آمني آمني»يقول:  طويلة وأبو احلسن 

 لوجهه واتبعته. أبو احلسن 
فلما بعدنا عن املوضع حلقته فقلت له: جعلت فدا  ما شأن هذا األسد فلقد خفته 

 عليك واهلل وعجبت من شأنه معك؟
إنه خرج يشكو عسر الوالدة على لبوته وسألين أن أسأل : » فقال يل أبو احلسن 

لك وألقي ِف روعي أهنا تلد له ذكرا فخربته بذلك، فقال اهلل عزوجل أن يفرج عنها، ففعلت ذ
يل: امض ِف حفظ اهلل، فال سلط اهلل عليك وال على ذريتك وال على أحد من شيعتك شيئا 

 .(182)«من السباع، فقلت: آمني، آمني
 اجتنبوا كثيراً من الظن

بينا أنا قال شقيق البلخي: خرجت حاجا ِف سنة تسع وأربعني ومائة فنزلنا القادسية ف
أنظر إىل الناس ِف زينتهم وكثرهتم، فنظرت إىل فىت حسن الوجه شديد السمرة ضعيف، فوق 
ثيابه ثوب من صوف مشتمل بشملة ِف رجليه نعالن وقد جلس منفردا، فقلت ِف نفسي: 
 هذا الفىت من الصوفية يريد أن يكون كال على الناس ِف طريقهم واهلل ألمضني إليه وألوخبنه.

                                                           

 وآياته وعالماته ومعجزاته. باب ذكر طرف من دالئل أيب احلسن موسى  442-441ص 4اإلرشاد: ج (121)
 ومناقبه. جملس ِف ذكر إمامة أيب احلسن موسى بن جعفر  419-412ص 1روضة الواعظني: ج (124)
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اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن يا شقيق »نه، فلما رآين مقبال، قال: فدنوت م
إثم

 ، مث تركين ومضى.«(183)
فقلت ِف نفسي: إن هذا األمر عظيم قد تكلم مبا ِف نفسي ونطق بامسي، وما هذا إال 
عبد صاحل ألحلقنه وألسألنه أن َيللين فأسرعت ِف أثره، فلم أحلقه، وغاب عن عيين، فلما 

لنا واقصة وإذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه جتري، فقلت: هذا صاحي أمضي إليه نز 
 وأستحله، فصربت حىت جلس وأقبلت حنوه.

وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم يا شقيق اتل »فلما رآين مقبال، قال: 
اهتدى

 مث تركين ومضى.« (184)
ى سري مرتني، فلما نزلنا زبالة إذا بالفىت فقلت: إن هذا الفىت ملن األبدال، لقد تكلم عل

قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء فسقطت الركوة من يده ِف البئر، وأنا أنظر 
 إليه، فرأيته وقد رمق السماء ومسعته يقول:

 أنت ريي إذا ظمئت إلى الماء
 

 وقوتي إذا أردت الطعاما 
  اللهم سيدي ما يل غريها فال تعدمنيها. 

قال شقيق: فو اهلل لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤها، فمد يده وأخذ الركوة ومألها ماء، 
فتوضأ وصلى أربع ركعات، مث مال إىل كثيب رمل فجعل يقبض بيده ويطرحه ِف الركوة 
وَيركه ويشرب، فأقبلت إليه وسلمت عليه، فرد علّي السالم فقلت: أطعمين من فضل ما 

 أنعم اهلل عليك.
 «.يا شقيق مل تزل نعمة اهلل علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربك: »فقال

مث ناولين الركوة فشربت منها فإذا هو سويق وسكر فو اهلل ما شربت قط ألذ منه وال 
أطيب رَيا فشبعت ورويت وبقيت أياما ال أشتهي طعاما وال شرابا، مث إين مل أره حىت دخلنا 

راب ِف نفس الليل قائما يصلي خبشوع وأنني وبكاء فلم مكة فرأيته ليلة إىل جنب قبة الش
يزل كذلك حىت ذهب الليل، فلما رأى الفجر جلس ِف مصاله يسبح مث قام فصلى الغداة 
وطاف بالبيت أسبوعا وخرج فتبعته وإذا له غاشية وموال وهو على خالف ما رأيته ِف الطريق 

                                                           

 .14سورة احلجرات:  (121)
 .24سورة طه:  (122)
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 رأيته يقرب منه: من هذا الفىت. ودار به الناس من حوله يسلمون عليه، فقلت لبعض من
 . فقال: هذا موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب 

 فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إال ملثل هذا السيد. 
 قال الشاعر: 

 سل شقيق البلخي عنه وما
 

 عاين منه وما الذي كان أبصر 
 قال لما حججت عاينت شخصا 

 
 للون ناحل الجسم أسمرشاحب ا 

 سائرا وحده وليس له زاد 
 

 فما زلت دائما أتفكر 
 وتوهمت أنه يسأل الناس 

 
 ولم أدر أنه الحج األكبر 

 ثم عاينته ونحن نزول 
 

 دون فيد على الكثيب األحمر 
 يضع الرمل في اإلناء ويشربه 

 
 فناديته وعقلي محير 

 اسقني شربة فناولني منه 
 

 قا وسكرفعاينته سوي 
 فسألت لحجيج من يك هذا 

 
 (129)قيل هذا اإلمام موسى بن جعفر 

 احتفظ بهذه الدراعة 
روي انه محل هارون العباسي ِف بعض األيام إىل علي بن يقطني ثيابا أكرمه هبا وكان ِف 
مجلتها دراعة خز سوداء من لباس امللو  مثقلة بالذهب، فأنفذ علي بن يقطني جل تلك 

وأنفذ ِف مجلتها تلك الدراعة وأضاف إليها ماال   يب احلسن موسى بن جعفرالثياب إىل أ
 كان أعده على رسم له فيما َيمله إليه من مخس ماله، فلما وصل ذلك إىل أيب احلسن 

احتفظ هبا »قبل املال والثياب ورد الدراعة على يد الرسول إىل علي بن يقطني وكتب إليه: 
 «.هبا شأن حتتاج إليها معه وال خترجها عن يد  فسيكون لك

 فارتاب علي بن يقطني بردها عليه ومل يدر ما سبب ذلك واحتفظ بالدراعة.
فلما كان بعد ذلك بأيام تغري علي بن يقطني على غالم كان خيتص به فصرفه عن 

ويقف على ما َيمله  خدمته، وكان الغالم يعرف ميل علي بن يقطني إىل أيب احلسن 
ن مال وثياب وألطاف وغري ذلك، فسعى به هارون وقال: إنه يقول إليه ِف كل وقت م

بإمامة موسى بن جعفر وَيمل إليه مخس ماله ِف كل سنة وقد محل إليه الدراعة اليت أكرمه 
                                                           

 .104ح 2ب 24-20ص 22حبار األنوار: ج (129)
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 هبا األمري ِف وقت كذا وكذا.
فاستشاط هارون من ذلك وغضب غضبا شديدا وقال: ألكشفن عن هذه القضية 

تقول أزهقت نفسه، وأنفذ ِف الوقت وطلب علي بن يقطني فلما  احلال، فإن كان األمر كما
 مثل بني يديه، قال له: ما فعلت الدراعة اليت كسوتك هبا؟

قال: هي يا أمري عندي ِف سفط خمتوم فيه طيب وقد احتفظت هبا وقل ما أصبحت إال 
ت صنعت وفتحت السفط ونظرت إليها تربكا هبا وقبلتها ورددهتا إىل موضعها، وكلما أمسي

 مثل ذلك.
 فقال: أحضرها الساعة.

قال: نعم يا أمري، فاستدعى بعض خدمه، فقال له: امض إىل البيت الفالين من داري 
 فخذ مفتاحه من جارييت وافتحه وافتح الصندوق الفالين فجئين بالسفط الذي فيه خبتمه.
ر ختمه فلم يلب  الغالم أن جاء بالسفط خمتوما فوضع بني يدي هارون، فأمر بكس

وفتحه فلما فتح نظر إىل الدراعة فيه حباَلا مطوية مدفونة ِف الطيب، فسكن هارون من 
غضبه، مث قال لعلي بن يقطني: ارددها إىل مكاهنا وانصرف راشدا، فلن نصدق عليك بعدها 
ساعيا، وأمر أن يتبع جبائزه سنية، وتقدم بضرب الساعي ألف سوط فضرب حنو مخسمائة 

 .(186)كسوط فمات ِف ذل
 توضأ هكذا

روي عن حممد بن الفضل قال: اختلفت الرواية بني أصحابنا ِف مسح الرجلني ِف 
الوضوء أهو من األصابع إىل الكعبني أم من الكعبني إىل األصابع، فكتب علي بن يقطني 

: جعلت فدا  إن أصحابنا قد اختلفوا ِف مسح الرجلني فإن  إىل أيب احلسن موسى 
 ك مبا يكون عملي عليه فعلت إن شاء اهلل.رأيت أن تكتب خبط

فهمت ما ذكرت من االختالف ِف الوضوء والذي آمر  : » فكتب إليه أبو احلسن 
به ِف ذلك أن متضمض ثالثا وتستنشق ثالثا وتغسل وجهك ثالثا وختلل شعر حليتك 
سل وتغسل يديك إىل املرفقني ثالثا ومتسح رأسك كله ومتسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغ

                                                           

 وآياته ومعجزاته وعالمته باب ذكر طرف من دالئل أيب احلسن موسى 449-442ص 4كشف الغمة: ج  (122)
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فلما وصل الكتاب إىل علي بن يقطني « رجليك إىل الكعبني ثالثا وال ختالف ذلك إىل غريه
تعجب مما رسم له فيه مما مجيع العصابة على خالفه، مث قال: موالي أعلم مبا قال وأنا ممتثل 

 أمره.
فكان يعمل ِف وضوئه على هذا احلد وخيالف ما عليه مجيع الشيعة امتثاال ألمر أيب 

 ، وسعى بعلي بن يقطني وقيل إنه رافضي خمالف لك.ناحلس
فقال هارون: لبعض خاصته قد كثر عندي القول ِف علي بن يقطني والقرف له خبالفنا 
وميله إىل الرفض ولست أرى ِف خدمته يل تقصريا وقد امتحنته مرارا فما ظهرت منه على ما 

ز مين، فقيل له: إن الرافضة يقرب به وأحب أن أستربئ أمره من حي  اليشعر بذلك فيحرت 
يا أمري ختالف اجلماعة ِف الوضوء فتخففه وال ترى غسل الرجلني فاستمحنه من حي  ال 

 يعلم بالوقوف على وضوئه.
فقال: أجل إن هذا الوجه يظهر به أمره، مث تركه مدة وناطه بشيء من الشغل ِف الدار 

ة ِف الدار لوضوئه وصالته، فلما حىت دخل وقت الصالة وكان علي بن يقطني خيلو ِف حجر 
دخل وقت الصالة، وقف هارون من وراء حائط احلجرة حبي  يرى علي بن يقطني وال يراه 
هو فدعا باملاء للوضوء فتوضأ كما تقدم، وهارون ينظر إليه فلما رآه قد فعل ذلك مل ميلك 

أنك من  نفسه حىت أشرف عليه حبي  يراه مث ناداه: كذب يا علي بن يقطني من زعم
 الرافضة، وصلحت حاله عنده.
ابتدئ من اآلن يا علي بن يقطني توضأ كما أمر : » وورد عليه كتاب أيب احلسن 

اهلل تعاىل اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا واغسل يديك من املرفقني كذلك وامسح 
مبقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا خناف عليك 

 .(187)«الموالس

 بمن زلة البحر اإلمام 
إذ دخل عليه ثالثون مملوكا من  عن علي بن أيب محزة، قال: كنت عند أيب احلسن

احلبش، وقد اشرتوهم له، فكلم غالما منهم وكان من احلبش مجيال فكلمه بكالمه ساعة 
                                                           

 وآياته وعالماته ومعجزاته. باب ذكر طرف من دالئل أيب احلسن موسى  445-447ص 4اإلرشاد: ج (127)
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كل أعط أصحابك هؤالء كل غالم منهم  »حىت أتى جبميع ما يريد، وأعطاه درمها، فقال: 
 ، مث خرجوا.«هالل ثالثني درمها

 فقلت: جعلت فدا ، لقد رأيتك تكلم هذا الغالم باحلبشية، فما ذا أمرته؟ 
أمرته أن يستوصي بأصحابه خريا، ويعطيهم ِف كل هالل ثالثني درمها، : »قال

وذلك إين ملا نظرت إليه علمت أنه غالم عاقل من أبناء ملكهم، فأوصيته جبميع ما أحتاج 
لعلك عجبت من كالمي إياه »مث قال: « ، فقبل وصييت، ومع هذا غالم صدقإليه

 باحلبشية؟ 
ال تعجب فما الذي خفي عليك من أمر اإلمام أعجب وأكثر، وما هذا من اإلمام ِف 
علمه إال كطري أخذ مبنقاره من البحر قطرة من ماء، أفرتى الذي أخذه مبنقاره ينقص من 

 «.البحر شيئا؟
مام مبنزلة البحر ال ينفذ ما عنده، وعجائبه أكثر من ذلك، والطري حني فإن اإل»قال: 

أخذ من البحر قطرة مل ينقص من البحر شيئا، كذلك العامل ال ينقص من علمه شيئا، وال 
 .(188)«تنفذ عجائبه

 لعله لم يمت
يوما فخرجنا من املدينة إىل  قال علي بن أيب محزة: أخذ بيدي موسى بن جعفر

ا حنن برجل مغريب على الطريق يبكي وبني يديه محار ميت، ورحله مطروح، الصحراء فإذ
 «.ما شأنك؟: »فقال له موسى

قال: كنت مع رفقائي نريد احلج فمات محاري هاهنا، وبقيت ومضى أصحايب وقد 
 بقيت متحرياً ليس يل شئ أمحل عليه. 

 !«. لعله مل ميت : »فقال موسى
 قال: أما ترمحين حىت تلهو يب! 

 «. إن عندي رقية جيدة»قال: 
 قال الرجل: ليس يكفيين ما أنا فيه حىت تستهزئ يب.

من احلمار وتكلم بشيء مل أمسعه، وأخذ قضيبا كان مطروحا فنخسه به  فدنا موسى
                                                           

 ما جاء ِف الشهادات. 122قرب اإلسناد: ص (122)
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يا مغريب ترى هاهنا شيئا من »وصاح عليه، فوثب احلمار قائمًا صحيحا سليما، فقال: 
 نا وتركناه. ، ومضي«االستهزاء؟ إحلق بأصحابك

قال علي بن أيب محزة: فكنت واقفا على زمزم مبكة وإذا املغريب هنا ، فلما رآين عدا إيّل 
 وقّبلين فرحا مسرورا، فقلت له: ما حال محار ؟ 

فقال: هو واهلل صحيح سليم، وال أدري من أين منَّ اهلل به عليَّ فأحيا يل محاري بعد 
 موته؟ 

 .(189)تسأل عما ال تبلغ معرفتهفقلت له: قد بلغت حاجتك فال 

 هذا رسول من الجن
حىت أقرأ  قال أمحد بن حنبل: دخلت ِف بعض األيام على اإلمام موسى بن جعفر

 كاحملدث له، فلما فرغ حدثه موسى  عليه وإذا بثعبان قد وضع فمه على إذن موسى
 حديثا مل أفهمه، مث انساب الثعبان.

قد اختلفوا ِف مسألة، فجاءين يسألين عنها  يا أمحد هذا رسول من اجلن: »فقال
 .(190)، فما أخربت به حىت مات«فأخربته، فباهلل عليك يا أمحد ال خترب هبذا إال بعد مويت

                                                           

 .422-427ص 4كشف الغمة ِف معرفة األئمة: ج  (125)
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 اإلمام الرضا 
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 مع الشيخ الكلبايكاني

وقد  كان من خيار علماء مشهد اإلمام الرضا   الشيخ حبيب اهلل الكلبايكاين
يأيت كل ليلة  ا يقارب من أربعني سنة وقد رأيت بعض تالميذه، كان الشيخ توِف قبل م

لكي يصلي صالة الليل هنا  فكان يشتغل بالتهجد  وِف السحر إىل حرم اإلمام الرضا
والعبادة حىت الفجر، مث كان يصلي صالة الصبح مجاعًة ِف مسجد كوهر شاد، وذات ليلة مل 

لشريف وذلك لوجع شديد ِف رجله حي  منعه عن يتمكن من التشرف للحرم الرضوي ا
معتذرًا وقال: يا بن رسول اهلل إنك  التحر ، فقام ِف السحر وتوجه إىل اإلمام الرضا 

تعلم أين كنت ِف هذه األربعني سنة أحضر كل ليلة ِف حرمك املقدس قبل الفجر، ولكين 
 اعتذر هذه الليلة حي  مل أمتكن من احلضور إىل حرمك!

وهو ينظر إليه  ه يرى نورًا ِف نفس غرفته، ورأى ِف ذلك النور اإلمام الرضا وإذا ب
 مبتسماً.

 وأعطاه وردة. نعم ابتسم اإلمام 
بيده اليمىن، وإذا به غاب عنه كل شيء فلم ير النور  فأخذ الشيخ الوردة من اإلمام 

بعد ذلك اليوم كان إذا وال اإلمام وال الوردة، ولكنه بربكة اإلمام أصبحت أنامله شفاًء، ف
 ميسح بيده على مريض يربأ املريض بإذن اهلل سبحانه.

وقد رأيت بعض تالميذه الذي نقل يل قصصاً مرتبطة بشفاء اهلل سبحانه املريض على يد 
 هذا الشيخ اجلليل.

 الريح المسخرة
شية إذا جاء إىل دار املأمون ليدخل عليه يبادر من الدهليز من حا كان اإلمام الرضا

املأمون إىل السالم عليه ورفع السرت بني يديه ليدخل. فلما حصلت َلم النفرة عنه تواصوا 
 فيما بينهم، وقالوا: إذا جاء ليدخل على املأمون أعرضوا عنه وال ترفعوا السرت له.

على عادته فلم ميلكوا أنفسهم  فاتفقوا على ذلك فبينا هم قعود إذ جاء اإلمام الرضا 
 يه ورفعوا السرت على عادهتم.أن سلموا عل

فلما دخل أقبل بعضهم على بعض يتالومون كوهنم ما وقفوا على ما اتفقوا عليه، وقالوا: 
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 النوبة اآلتية إذا جاء ال نرفعه له. 
فلما كان ِف ذلك اليوم جاء فقاموا وسلموا عليه ووقفوا ومل يبتدروا إىل رفع السرت فأرسل 

 فرفعته أكثر مما كانوا يرفعونه فدخل، فسكنت الريح، فعاد اهلل رَيا شديدة دخلت ِف السرت
إىل ما كان فلما خرج عادت الريح ودخلت ِف السرت فرفعته حىت خرج مث سكنت فعاد 
السرت، فلما ذهب أقبل بعضهم على بعض، وقالوا: هل رأيتم، قالوا: نعم، فقال بعضهم 

اية أمل تروا أنكم ملا مل ترفعوا له السرت لبعض: يا قوم هذا رجل له عند اهلل منزلة وهلل به عن
أرسل اهلل الريح وسخرها له لرفع السرت كما سخرها لسليمان فارجعوا إىل خدمته فهو خري 

 .(191)لكم فعادوا إىل ما كانوا عليه وزادت عقيدهتم فيه

 قصيدة دعبل التائية
 رضا قال دعبل: ملا قلت )مدارس آيات( قصدت هبا أبا احلسن علي بن موسى ال

وهو خبراسان ويل عهد املأمون فوصلت املدينة، وحضرت عنده وأنشدته إياها فاستحسنها 
واتصل خربي باخلليفة املأمون فأحضرين وساءلين « ال تنشدها أحدا حىت آمر »وقال يل: 

 عن خربي مث قال: يا دعبل أنشدين: )مدارس آيات خلت من تالوة(.
 فقلت: ما أعرفها يا أمري.

 غالم أحضر أبا احلسن علي بن موسى الرضا.فقال: يا 
قال: فلم تكن إال ساعة حىت حضر، فقال له: يا أبا احلسن سألت دعبال عن )مدارس 

 آيات( فذكر أنه ال يعرفها.
 « يا دعبل أنشد األمري»فقال يل أبو احلسن: 

 فأخذت فيها فأنشدهتا فاستحسنها وأمر يل خبمسني ألف درهم وأمر يل أبو احلسن علي
بن موسى الرضا بقريب من ذلك، فقلت: يا سيدي إن رأيت أن هتبين شيئا من ثيابك 

 ليكون كفين.
 «.نعم»فقال: 

 «.احفظ هذا حترس به»مث دفع إيّل قميصا قد ابتذله ومنشفة لطيفة، وقال يل: 
إىل أن قال دعبل: مث كررت راجعا إىل العراق فلما صرت ِف بعض الطريق خرج علينا 
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ذونا وكان ذلك اليوم يوما مطريا فبقيت ِف قميص خلق وضر جديد وأنا متأسف األكراد فأخ
، إذ مر يب من مجيع ما كان معي على القميص واملنشفة ومتفكر ِف قول سيدي الرضا

واحد من األكراد احلرامية وهو ينشد: )مدارس آيات خلت من تالوة( ويبكي، فلما رأيت 
 ع مث طمعت ِف القميص واملنشفة.ذلك منه عجبت من لص من األكراد يتشي
 فقلت: يا سيدي ملن هذه القصيدة؟

 فقال: وما أنت وذا  ويلك.
 فقلت: يل فيه سبب أخرب  به.

 فقال: هي أشهر بصاحبها إن جتهل.
 فقلت: من هو، قال: دعبل بن علي اخلزاعي شاعر آل حممد جزاه اهلل خريا.

 فقلت له: واهلل يا سيدي أنا دعبل وهذه قصيديت.
 فقال: ويلك ما تقول.

قلت: األمر أشهر من ذلك، فأرسل إىل أهل القافلة فاستحضر منهم مجاعة وسأَلم 
 عين، فقالوا بأسرهم: هذا دعبل بن علي بن اخلزاعي.

فقال: قد أطلقت كلما أخذ من القافلة خاللة فما فوقها كرامة لك، مث نادى ِف 
يع ما أخذ منهم ورجع إيّل مجيع ما كان أصحابه: من أخذ شيئا فلريده، فرجع على الناس مج

 معي، مث شايعنا إىل املأمن فحرست أنا والقافلة بربكة القميص واملنشفة.
 وهذه قصيدة دعبل:

 تجاوبن باألرنان والزفرات
 

 نوائح عجم اللفظ والنطقات 
 يخبرن باألنفاس عن سر أنفس 

 
 أسارى هوى ماض وآخر آت 

 فأسعدن أو أسعفن حتى تقوضت  
 

 صفوف الدجى بالفجر منهزمات 
 المهاعلى العرصات الخاليات من   

 
 سالم شج صب على العرصات 

 
 

 

 فعهدي بها خضر المعاهد مألفا 
 

 من العطرات البيض والخفرات 
 ليالي يعدين الوصال على القلى  

 
 ويعدي تدانينا على العزبات 

 وإذ هن يلحظن العيون سوافرا  
 

 ى الوجناتويسترن باأليدي عل 
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 وإذ كل يوم لي بلحظي نشوة 
 

  يبيت بها قلبي على نشوات 
 فكم حسرات هاجها بمحسر 

 
  وقوفي يوم الجمع من عرفات 

 ألم تر لأليام ما جر جورها 
 

 على الناس من نقض وطول شتات 
 ومن دول المستهزئين ومن غدا  

 
 بهم طالبا للنور في الظلمات 

 لفةفكيف ومن أنى بطالب ز   
 

 إلى اهلل بعد الصوم والصلوات 
 سوى حب أبناء النبي ورهطه  

 
  وبغض بني الزرقاء والعبالت 

 وهند وما أدت سمية وابنها 
 

 أولو الكفر في اإلسالم والفجرات 
 هم نقضوا عهد الكتاب وفرضه  

 
 ومحكمه بالزور والشبهات 

 ولم تك إال محنة كشفتهم  
 

  بدعوى ضالل من هن وهنات 
 تراث بال قربى وملك بال هدى 

 
 وحكم بال شورى بغير هداة 

 رزايا أرتنا خضرة األفق حمرة 
 

  وردت أجاجا طعم كل فرات 
 وما سهلت تلك المذاهب فيهم 

 
 على الناس إال بيعة الفلتات 

 وما قيل أصحاب السقيفة جهرة  
 

 بدعوى تراث في الضالل بنات 
 هاولو قلدوا الموصى إليه أمور   

 
 لزمت بمأمون على العثرات 

 أخي خاتم الرسل المصفى من القذى  
 

 ومفترس األبطال في الغمرات 
 فإن جحدوا كان الغدير شهيده  

 
 وبدر وأحد شامخ الهضبات 

 وآي من القرآن تتلى بفضله  
 

  وإيثاره بالقوت في اللزبات 
 وعز خالل أدركته بسبقها 

 
 مناقب كانت فيه مؤتنفات 

 ناقب لم تدرك بخير ولم تنلم 
 

 بشيء سوى حد القنا الذربات 
 نجي لجبريل األمين وأنتم  

 
  عكوف على العزى معا ومنات 

 بكيت لرسم الدار من عرفات 
 

 وأجريت دمع العين بالعبرات 
 وبان عرى صبري وهاجت صبابتي  

 
  رسوم ديار قد عفت وعرات 

 مدارس آيات خلت من تالوة 
 

 ي مقفر العرصاتومنزل وح 
 آلل رسول اهلل بالخيف من منى  

 
 وبالبيت والتعريف والجمرات 
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 ديار لعبد اهلل بالخيف من منى 
 

 وللسيد الداعي إلى الصلوات 
 ديار علي والحسين وجعفر  

 
 وحمزة والسجاد ذي الثفنات 

 ديار لعبد اهلل والفضل صنوه  
 

 نجي رسول اهلل في الخلوات 
 ل اهلل وابني وصيهوسبطي رسو   

 
 ووارث علم اهلل والحسنات 

 منازل وحي اهلل ينزل بينها  
 

 على أحمد المذكور في السورات 
 منازل قوم يهتدى بهداهم  

 
 وتؤمن منهم زلة العثرات 

 منازل كانت للصالة وللتقى  
 

 وللصوم والتطهير والحسنات 
 منازل ال تيم يحل بربعها  

 
  الحرماتوال ابن صهاك فاتك  

 ديار عفاها جور كل منابذ 
 

  ولم تعف لأليام والسنوات 
 قفا نسأل الدار التي خف أهلها 

 
 متى عهدها بالصوم والصلوات 

 وأين األولى شطت بهم غربة النوى  
 

  أفانين في األقطار مفترقات 
 هم أهل ميراث النبي إذا اعتروا 

 
 وهم خير سادات وخير حمات 

 اهلل في صلواتناإذا لم نناج  
 

  بأسمائهم لم يقبل الصلوات 
 مطاعيم لألعسار في كل مشهد 

 
 لقد شرفوا بالفضل والبركات 

 وما الناس إال غاصب ومكذب 
 

 ومضطغن ذو إحنة وترات 
 إذا ذكروا قتلى ببدر وخيبر 

 
 ويوم حنين أسبلوا العبرات 

 فكيف يحبون النبي ورهطه  
 

  وهم تركوا أحشاءنا وغرات 
 لقد الينوه في المقال وأضمروا 

 
  قلوبا على األحقاد منطويات 

 فإن لم تكن إال بقربى محمد 
 

 فهاشم أولى من هن وهنات 
 سقى اهلل قبرا بالمدينة غيثه  

 
 فقد حل فيه األمن بالبركات 

 نبي الهدى صلى عليه مليكه 
 

 وبلغ عنا روحه التحفات 
 وصلى عليه اهلل ما ذر شارق  

 
 والحت نجوم الليل مستدرات 

 أفاطم لوخلت الحسين مجدال  
 

 وقد مات عطشانا بشط فرات 
 إذا للطمت الخد فاطم عنده 

 
 وأجريت دمع العين في الوجنات 
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 أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي 
 

 نجوم سماوات بأرض فالة 
 قبور بكوفان وأخرى بطيبة 

 
 وأخرى بفخ نالها صلواتي 

 أرض الجوزجان محلهاوأخرى ب  
 

 وقبر بباخمرا لدى الغربات 
 وقبر ببغداد لنفس زكية 

 
 تضمنها الرحمن في الغرفات 

 وقبر بطوس يا لها من مصيبة  
 

  ألحت على األحشاء بالزفرات 
 إلى الحشر حتى يبعث اهلل قائما 

 
  يفرج عنا الغم والكربات 

 علي بن موسى أرشد اهلل أمره 
 

  ضل الصلواتوصلى عليه أف 
 فأما الممضات التي لست بالغا 

 
 مبالغها مني بكنه صفات 

 قبور ببطن النهر من جنب كربالء  
 

 معرسهم منها بشط فرات 
 توفوا عطاشا بالفرات فليتني  

 
 توفيت فيهم قبل حين وفاتي 

 إلى اهلل أشكو لوعة عند ذكرهم  
 

 سقتني بكأس الذل والقصعات 
 فتشوقني أخاف بأن أزدادهم 

 
 مصارعهم بالجزع والنخالت 

 تقسمهم ريب المنون فما ترى 
 

 لهم عقرة مغشية الحجرات 
 خال أن منهم بالمدينة عصبة  

 
 مدينين أنضاء من اللزبات 

 قليلة زوار سوى أن زورا 
 

  من الضبع والعقبان والرخمات 
 لهم كل يوم تربة بمضاجع 

 
 ثوت في نواحي األرض مفترقات 

 نكبت ألواء السنين جوارهمت  
 

 وال تصطليهم جمرة الجمرات 
 وقد كان منهم بالحجاز وأرضها  

 
 مغاوير نحارون في األزمات 

 حمى لم تزره المذبنات وأوجه  
 

 تضيء لدى األستار والظلمات 
 إذا وردوا خيال بسمر من القنا  

 
 مساعير حرب أقحموا الغمرات 

 فإن فخروا يوما أتوا بمحمد  
 

 وجبريل والفرقان والسورات 
 وعدوا عليا ذا المناقب والعلى 

 
  وفاطمة الزهراء خير بنات 

 وحمزة والعباس ذا الهدي والتقى 
 

 وجعفرها الطيار في الحجبات 
 أولئك ال منتوج هند وحزبها  

 
  سمية من نوكى ومن قذرات 
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 ستسأل تيم عنهم وعديها
 

 وبيعتهم من أفجر الفجرات 
 منعوا اآلباء عن أخذ حقهم هم  

 
 وهم تركوا األبناء رهن شتات 

 وهم عدلوها عن وصي محمد  
 

 فبيعتهم جاءت على الغدرات 
 وليهم صنو النبي محمد  

 
 أبو الحسن الفراج للغمرات 

 مالمك في آل النبي فإنهم 
 

 أحباي ما داموا وأهل ثقاتي 
 تخيرتهم رشدا لنفسي إنهم  

 
 ة الخيراتعلى كل حال خير  

 نبذت إليهم بالمودة صادقا  
 

 وسلمت نفسي طائعا لوالتي 
 فيا رب زدني في هواي بصيرة  

 
 وزد حبهم يا رب في حسناتي 

 سأبكيهم ما حج هلل راكب  
 

  وما ناح قمري على الشجرات 
 وإني لموالهم وقال عدوهم 

 
 وإني لمحزون بطول حياتي 

 بنفسي أنتم من كهول وفتية 
 

  ك عناة أو لحمل دياتلف 
 وللخيل لما قيد الموت خطوها 

 
  فأطلقتم منهن بالذربات 

 أحب قصي الرحم من أجل حبكم 
 

 وأهجر فيكم زوجتي وبناتي 
 وأكتم حبيكم مخافة كاشح 

 
  عنيد ألهل الحق غير موات 

 فيا عين بكيهم وجودي بعبرة 
 

 فقد آن للتسكاب والهمالت 
 وأيام سعيهالقد خفت في الدنيا   

 
 وإني ألرجو األمن بعد وفاتي 

 ألم تر أني مذ ثالثون حجة 
 

 أروح وأغدو دائم الحسرات  
 أرى فيئهم في غيرهم متقسما 

 
 وأيديهم من فيئهم صفرات 

 وكيف أداوي من جوى بي والجوى  
 

  أمية أهل الكفر واللعنات 
 وآل زياد في الحرير مصونة 

 
  وآل رسول اهلل منهتكات 

 سأبكيهم ما ذر في األفق شارق 
 

  ونادى مناد الخير بالصلوات 
 وما طلعت شمس وحان غروبها 

 
 وبالليل أبكيهم وبالغدوات 

 ديار رسول اهلل أصبحن بلقعا  
 

  وآل زياد تسكن الحجرات 
 وآل رسول اهلل تدمى نحورهم 

 
 وآل زياد ربة الحجالت 
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 وآل رسول اهلل تسبى حريمهم 
 

 زياد آمنوا السرباتوآل  
 وآل زياد في القصور مصونة 

 
 وآل رسول اهلل في الفلوات 

 إذا وتروا مدوا إلى واتريهم  
 

  أكفا عن األوتار منقبضات 
 فلوال الذي أرجوه في اليوم أو غد 

 
 تقطع نفسي أثرهم حسرات 

 خروج إمام ال محالة خارج  
 

  يقوم على اسم اهلل والبركات 
 كل حق وباطل  يميز فينا 

 
  ويجزي على النعماء والنقمات 

 فيا نفس طيبي ثم يا نفس فابشري 
 

 فغير بعيد كل ما هو آت 
 وال تجزعي من مدة الجور إنني  

 
  أرى قوتي قد آذنت بثبات 

 فإن قرب الرحمن من تلك مدتي  
 

 وأخر من عمري ووقت وفاتي 
 فيا رب عجل ما أؤمل فيهم 

 
 ى المحناتألشفي نفسي من أس 

 شفيت ولم أترك لنفسي غصة  
 

  ورويت منهم منصلي وقناتي 
 فإني من الرحمن أرجو بحبهم 

 
 حياة لدى الفردوس غير تبات 

 عسى اهلل أن يرتاح للخلق إنه  
 

 إلى كل قوم دائم اللحظات 
 فإن قلت عرفا أنكروه بمنكر 

 
  وغطوا على التحقيق بالشبهات 

 جدالهم تقاصر نفسي دائما عن 
 

 كفاني ما ألقى من العبرات 
 أحاول نقل الصم عن مستقرها  

 
  وأسماء أحجار من الصلدات 

 فحسبي منهم أن أبوء بغصة 
 

 تردد في صدري وفي لهواتي 
 

 
 فمن عارف لم ينتفع ومعاند 

 
 تميل به األهواء للشهوات 

 كأنك باألضالع قد ضاق ذرعها  
 

 لما حملت من شدة الزفرات 
أ فال أحلق لك هبذا املوضع بيتني هبما »له:  وملا وصل إىل قوله: )وقرب ببغداد( قال  

 «.متام قصيدتك
 قال: بلى يا ابن رسول اهلل.

 والذي يليه.« وقرب بطوس: »فقال
 قال دعبل: يا ابن رسول اهلل ملن هذا القرب بطوس.

تلف شيعيت فمن قربي وال ينقضي األيام والسنون حىت تصري طوس خم: » فقال: 
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 .(192)«زارين ِف غربيت كان معي ِف درجيت يوم القيامة مغفورا له

 جارية دعبل
وكانت لدعبل جارية َلا من قلبه حمل، فرمدت رمدا عظيما، فأدخل أهل الطب عليها 
فنظروا إليها فقالوا: أما العني اليمىن فليس لنا فيها حيلة وقد ذهبت، وأما اليسرى فنحن 

 ونرجو أن تسلم. نعاجلها وجنتهد
فاغتم لذلك دعبل غما شديدا وجزع عليها جزعا عظيما، مث إنه ذكر ما كان معه من 

ـ فمسحها على عيين اجلارية وعصبها بعصابة منها  فضلة اجلبة ـ اليت أعطاها اإلمام الرضا 
يب من أول الليل فأصبحت وعيناها أصح مما كانتا وكأنه ليس َلا أثر مرض قط بربكة موالنا أ

 . (193)احلسن الرضا
 إخراج الماء من الصخرة

ِف آخر أيامه، فقلت: يا ابن رسول اهلل  عن وكيع قال: رأيت علي بن موسى الرضا
 .(194)أريد أن احدث عنك معجزة فارنيها، فرأيته أخرج لنا ماء من صخرة، فاسقانا فشربنا 

 تبن أم ذهب؟
ته ِف رجل أن يصله بشيء، فكلم قال عمارة بن زيد: رأيت علي بن موسى الرضا

فأعطاين خمالة تنب، فاستحيت أن أراجعه، فلما وصلت باب الرجل فتحتها فإذا كلها دنانري، 
فاستغىن الرجل وعقبه، فلما كان من غد أتيته فقلت: يا ابن رسول اهلل إن ذلك حتول ذهبا، 

 .(195)«َلذا دفعناه إليك: »قال
 شهادة الجماد

... فسمعت اجلماد الذي من علي بن موسى الرضا عن سعد بن سالم قال: أتيت
دخل املسجد الذي ِف املدينة يعين مدينة أيب  حتته يقول: هو إمامي وإمام كل شيء، وإنه

                                                           

 .باب مولد الرضا  142-112ص 4راجع كشف الغمة: ج (154)
 .2ضمن ح 19ب 172ص 4كمال الدين: ج  (151)
 .4112/12ح 44ص 7مدينة املعاجز: ج (152)
 .ذكر معجزاته  122: صدالئل اإلمامة (159)
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 .(196)جعفر، فرأيت احليطان واخلشب تكلمه وتسلم عليه
 

                                                           

 .ذكر معجزاته  122دالئل اإلمامة: ص (152)
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 من كرامات
 اإلمام الجواد 
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 أنت ابن الرضا حقا

از بطرف البلد ِف طريقه والصبيان يلعبون، وحممد بن خرج املأمون يوما إىل الصيد، فاجت
واقف معهم وكان عمره يومئذ إحدى عشرة سنة فما حوَلا، فلما أقبل  علي اجلواد 

فلم يربح مكانه، فقرب منه  املأمون انصرف الصبيان هاربني، ووقف أبو جعفر حممد 
قبول فوقف املأمون، وقال له: املأمون فنظر إليه وكان اهلل عز وعال قد ألقى عليه مسحة من 

 يا غالم ما منعك من االنصراف مع الصبيان؟
يا أمري مل يكن بالطريق ضيق ألوسعه عليك بذهايب، ومل تكن »فقال له حممد مسرعا: 

 «.يل جرمية فأخشاها، وظين بك حسن أنك ال تضر من ال ذنب له
 فوقفت فأعجبه كالمه ووجهه، فقال له: ما امسك؟

 «.حممد»قال: 
 قال: ابن من أنت؟

 «.يا أمري أنا ابن علي الرضا»قال: 
فرتحم املأمون على أبيه وساق إىل وجهته، وكان معه بزاة فلما بعد عن العمارة أخذ بازيا 
فأرسله على دراجة، فغاب عن عينه غيبة طويلة مث عاد من اجلو وِف منقاره مسكة صغرية وهبا 

ية التعجب، مث أخذها ِف يده وعاد إىل داره ِف بقايا احلياة، فتعجب املأمون من ذلك غا
الطريق الذي أقبل منه، فلما وصل إىل ذلك املكان وجد الصبيان على حاَلم، فانصرفوا كما 
فعلوا أول مرة، وأبو جعفر مل ينصرف ووقف كما وقف أوال، فلما دنا منه املأمون، قال: يا 

 حممد.
 «.لبيك يا أمري»قال: 

يا أمري إن اهلل تعاىل خلق مبشيته ِف حبر »مه اهلل عز وعال أن قال: قال: ما ِف يدي، فأَل
 «!.قدرته مسكا صغارا تصيدها بزاة امللو  واخللفاء فيختربون هبا ساللة أهل بيت النبوة

فلما مسع املأمون كالمه عجب منه وجعل يطيل نظره إليه، وقال: أنت ابن الرضا حقا، 
 .(197)وضاعف إحسانه إليه

                                                           

 .2ح 9ب 51ص 90حبار األنوار: ج (157)
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 ء وضوئه من بركة ما
من بغداد، منصرفا من عند املأمون ومعه أم الفضل قاصدا هبا  ملا توجه أبو جعفر 

املدينة، صار إىل شارع باب الكوفة ومعه الناس يشيعونه، فانتهى إىل دار املسيب عند مغيب 
الشمس، نزل ودخل املسجد وكان ِف صحنه نبقة مل حتمل بعد، فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ 

لنبقة، وقام فصلى بالناس صالة املغرب، فقرأ ِف األوىل احلمد وإذ جاء نصر اهلل ِف أصل ا
والفتح، وقرأ ِف الثانية احلمد وقل هو اهلل أحد، وقنت قبل ركوعه فيها، وصلى الثالثة وتشهد 
وسلم، مث جلس هنيئة يذكر اهلل تعاىل، وقام من غري تعقيب فصلى النوافل أربع ركعات، 

سجديت الشكر، مث خرج فلما انتهى إىل النبقة رآها الناس وقد محلت  وعقب بعدها وسجد
محال حسنا، فتعجبوا من ذلك وأكلوا منها، فوجدوه نبقا حلواء ال عجم له، وودعوه ومضى 

 (198)من وقته إىل املدينة. 
 

 هل تنبأ الرجل الشامي؟
به من ناحية عن علي بن خالد قال: كنت بالعسكر فبلغين أن هنا  رجال حمبوسا، أيت 

 الشام مكبوال باحلديد، وقالوا: إنه تنبأ.
قال: فأتيت الباب ودفعت شيئا للبوابني حىت وصلت إليه، فإذا رجل له فهم وعقل، 

 فقلت له: ما قضيتك؟
قال: إين رجل كنت بالشام أعبد اهلل ِف املوضع الذي يقال إنه نصب فيه رأس 

ل على احملراب أذكر اهلل تعاىل، إذ رأيت ، فبينا أنا ذات ليلة ِف موضعي مقب احلسني
شخصا بني يدي فنظرت إليه، فقال يل: قم، فقمت معه فمشى يب قليال، فإذا أنا ِف مسجد 

 الكوفة.
 «.أتعرف هذا املسجد؟»فقال يل: 

 فقلت: نعم هذا مسجد الكوفة.
 قال: فصلى وصليت معه.

فسلم على رسول  ول مث انصرف وانصرفت معه، ومشى قليال فإذا حنن مبسجد الرس
                                                           

 .باب طرف من األخبار عن مناقب أيب جعفر ودالئله ومعجزاته 425-422ص 4اإلرشاد: ج (152)
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وسلمت، وصلى وصليت معه، مث خرج وخرجت معه فمشى يب قليال، فإذا حنن  اهلل 
مبكة فطاف بالبيت وطفت معه، وخرج فخرجت معه فمشى يب قليال، فإذا أنا مبوضعي 

 الذي كنت أعبد اهلل فيه بالشام، وغاب الشخص عين فتعجبت مما رأيت. 
ذلك الشخص، فاستبشرت به ودعاين فأجبته، ففعل كما  فلما كان ِف العام املقبل رأيت

فعل ِف العام املاضي، فلما أراد مفارقيت بالشام، قلت: سألتك باحلق الذي أقدر  على ما 
 رأيت منك إال أخربتين من أنت؟

 «.أنا حممد بن علي بن موسى بن جعفر»فقال: 
امللك الزيات، فبع  إيلَّ فحدثت من كان يصري إيلَّ خبربه، فرقي ذلك إىل حممد بن عبد 

 من أخذين وكبلين ِف احلديد ومحلين إىل العراق، وحبست كما ترى وادعى عليَّ احملال.
 فقلت له: أرفع عنك قصة إىل حممد بن عبد امللك الزيات.

 قال: افعل.
فكتبت عنه قصة، شرحت أمره فيها ورفعتها إىل الزيات، فوقع ِف ظهرها: قل للذي 

  ليلة إىل الكوفة، وإىل املدينة، وإىل مكة، أن خيرجك من حبسي هذا.أخرجك من الشام ِف
قال علي بن خالد: فغمين ذلك من أمره ورققت له، وانصرفت حمزوناً، فلما كان من 
الغد باكرت احلبس، ألعلمه باحلال وآمره بالصرب والعزاء، فوجدت اجلند وأصحاب احلرس 

ن، فسألت عنهم وعن حاَلم فقيل: احملمول وصاحب السجن وخلقا عظيما من الناس يهرعو 
من الشام املتنبئ، افتقد البارحة من احلبس فال يدرى، خسفت األرض أو اختطفته الطري، 
وكان هذا الرجل أعين علي بن خالد زيديا، فقال باإلمامة ملا رأى ذلك وحسن 

 .(199)اعتقاده
 إنه يعلم ما في النفوس

صبيحة عرسه ببنت املأمون،  بن علي  قال الراوي: دخلت على أيب جعفر حممد
وكنت تناولت من الليل دواء، فأول من دخل عليه ِف صبيحته أنا، وقد أصابين العطش 

 وكرهت أن أدعو باملاء.
 «.أرا  عطشان»ِف وجهي، وقال:  فنظر أبو جعفر 

                                                           

 .ِف معجزات اإلمام حممد بن علي التقي  10ب 124-121ص 1اخلرائج واجلرائح: ج (155)
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 قلت: أجل.
 «.يا غالم اسقنا ماء»قال: 

 غتممت لذلك.فقلت ِف نفسي: الساعة يأتونه مباء مسموم، وا
فتناول فشرب « يا غالم ناولين املاء»فأقبل الغالم ومعه املاء فتبسم ِف وجهي، مث قال: 

 مث ناولين وتبسم فشربت.
وأطلت عنده فعطشت فدعا باملاء، ففعل كما فعل ِف املرة األوىل، وشرب مث ناولين 

 وتبسم.
 .(200)كما تقول الرافضةقال الراوي: واهلل إين ألظن أن أبا جعفر يعلم ما ِف النفوس  

 إخبار بالغيب بإذن اهلل تعالى
ومعي ثالث رقاع غري  عن داود بن القاسم اجلعفري قال: دخلت على أيب جعفر 

، مث «هذه رقعة ريان بن شبيب»معنونة، واشتبهت عليَّ فاغتممت، فتناول أحدها وقال: 
هذه »وأخذ الثالثة فقال: فبهت أنظر إليه فتبسم، « هذه رقعة فالن»تناول الثانية فقال: 

 فقلت: نعم جعلت فدا .« رقعة فالن
أما إنه سيقول »فأعطاين ثالمثائة دينار وأمرين أن أمحلها إىل بعض بين عمه، مث قال: 

 .(201)فكان كما قال «. لك دلين على حريف يشرتي يل هبا متاعا فدله عليه
 ذهب عنك أكل الطين

يوما بستانا، فقلت له: جعلت  عفر اجلواد قال أبو هاشم: ودخلت مع اإلمام أبو ج
يا أبا »فدا  إين مولع بأكل الطني فادع اهلل يل، فسكت مث قال يل بعد أيام ابتداء منه: 

 .(202) ء أبغض إيلّ  قال أبو هاشم: فما من شي« هاشم قد أذهب اهلل عنك أكل الطني

                                                           

 وأما مناقبه. 120ص 4شف الغمة: جك  (400)
 وأما مناقبه. 121ص 4راجع كشف الغمة: ج (401)
 .ِف ذكر طرف من دالئله ومعجزاته  1ف 2الركن الثال  ب 125إعالم الورى: ص (404)
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 من كرامات
 اإلمام الهادي 
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 خذ هذا الدواء

بن احلسني بن زيد قال: مرضت فدخل الطبيب عليَّ ليال، ووصف يل  روى زيد بن علي
دواء آخذه ِف السحر كذا وكذا يوما، فلم ميكين حتصيله من الليل، وخرج الطبيب من الباب 

ِف احلال ومعه صرة فيها ذلك الدواء بعينه، فقال أبو احلسن:  وورد صاحب أيب احلسن 
 .(203)فأخذته وشربته فربأت« كذا وكذا يوما  خذ هذا الدواء»يقرئك السالم، ويقول: 

 خان الصعاليك
يوم وروده، فقلت له: جعلت  عن صاحل بن سعيد قال: دخلت على أيب احلسن

فدا  ِف كل األمور أرادوا إطفاء نور  والتقصري بك، حىت أنزلو  هذا اخلان األشنع خان 
 الصعاليك.
إذا بروضات آنقات، وأهنار جاريات، ، مث أومأ بيده ف«ها هنا أنت يا ابن سعيد»فقال: 

وجنات بينها خريات عطرات، وولدان كأهنم اللؤلؤ املكنون، فحار بصري وكثر عجي، فقال 
 .(204)«حي  كنا فهذا لنا يا ابن سعيد لسنا ِف خان الصعاليك»يل: 

 تكفى أمره إلى شهرين
واحد ، قد تعرض يل جعفر بن عبد الأيوب بن نوح قال: كتبت إىل أيب احلسن

تكفى أمره »القاضي، وكان يؤذيين بالكوفة أشكو إليه ما ينالين منه من األذى، فكتب إيلَّ: 
 .(205)فعزل عن الكوفة ِف شهرين، واسرتحت منه« إىل شهرين

 إنه مات
 عن الوشاء عن خريان األسباطي قال: قدمت على أيب احلسن علي بن حممد 

 ؟«ما خرب الواثق عند »باملدينة فقال يل: 
قلت: جعلت فدا  خلفته ِف عافية، أنا من أقرب الناس عهدا به وعهدي به منذ عشرة 

 أيام.
                                                           

 .102ص 4اإلرشاد: ج (401)
 .فصل ِف معجزاته  211ص 2املناقب: ج (402)
 .99ضمن ح 1ب 177ص 90حبار األنوار: ج (409)
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 «.إن أهل املدينة يقولون إنه مات» قال: فقال يل: 
 فقلت: أنا أقرب الناس به عهدا.

 «.إن الناس يقولون إنه مات»قال: فقال يل: 
 فلما قال يل: إن الناس يقولون، علمت أنه يعين نفسه.

 ؟«ما فعل جعفر»يل:  مث قال
 قلت له: تركته أسوء الناس حاال ِف السجن.

 «.أما إنه صاحب األمر»قال: فقال: 
 ؟«ما فعل ابن الزيات»مث قال يل: 

 قلت: الناس معه واألمر أمره.
 «.أما إنه شؤم عليه»فقال: 

 ال بد أن جيري مقادير اهلل وأحكامه، يا خريان مات الواثق،»قال: مث سكت وقال يل: 
بعد خروجك »قلت: مىت جعلت فدا ، قال: « وقد قعد جعفر املتوكل، وقد قتل ابن الزيات

 .(206)«بستة أيام
 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

عن علي بن إبراهيم بن حممد الطائفي قال: مرض املتوكل من خراج خرج به، فأشرف 
إن عوِف ـ أن حتمل إىل أيب  منه على املوت فلم جيسر أحد أن ميسه حبديد، فنذرت أمه ـ

، ماال جليال من ماَلا، وقال الفتح بن خاقان للمتوكل: لو بعثت إىل هذا الرجل ـ احلسن 
 ء يفرج اهلل تعاىل به عنك. يعين أبا احلسن ـ فإنه رمبا كان عنده صفة شي

خذوا كسب الغنم فدفوه مباء الورد، »فقال: ابعثوا إليه فمضى الرسول فرجع، فقال: 
فجعل من َيضر املتوكل يهزأ من قوله، فقال َلم: «. وضعوه على اخلراج، فإنه نافع بإذن اهللف

الفتح وما يضر من جتربة ما قال، فو اهلل إين ألرجو الصالح به. فأحضر الكسب وديف مباء 
الورد، ووضع على اخلراج فخرج منه ما كان فيه، وبشرت أم املتوكل بعافيته، فحملت إىل أيب 

 عشرة ألف دينار حتت خامتها، واستقل املتوكل من علته. احلسن
                                                           

باب طرف من دالئل أيب احلسن علي بن حممد وأخباره وبراهينه ومعجزاته  172ص 4غمة: جكشف ال  (402)
 .وبيناته
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إىل املتوكل، وقال: عنده أموال  فما كان بعد أيام سعى البطحائي بأيب احلسن 
وسالح، فتقدم املتوكل إىل سعيد احلاجب، أن يهجم عليه ليال ويأخذ ما جيده عنده من 

 األموال والسالح وَيمله إليه.
بالليل ومعي سلم  احلاجب: صرت إىل دار أيب احلسن  قال إبراهيم: قال يل سعيد

فصعدت منه على السطح ونزلت من الدرجة إىل بعضها ِف الظلمة، فلم أدر كيف أصل إىل 
فلم ألب  « يا سعيد مكانك حىت يأتو  بشمعة»من الدار:  الدار، فناداين أبو احلسن 

ا، وسجادته على حصري بني أن أتوين بشمعة فنزلت، فوجدت عليه جبة صوف وقلنسوة منه
، فدخلتها وفتشتها فلم أجد فيها «دونك البيوت»يديه، وهو مقبل على القبلة، فقال يل: 

 شيئا، ووجدت البدرة خمتومة خبامت أم املتوكل وكيسا خمتوما معها.
فرفعته فوجدت سيفا ِف جفن غري ملبوس، « دونك املصلى: » فقال يل أبو احلسن 
ه، فلما نظر إىل خامت أمه على البدرة، بع  إليها فخرجت إليه فأخذت ذلك وصرت إلي

فسأَلا عن البدرة، فأخربين بعض خدم اخلاصة أهنا قالت: كنت نذرت ِف علتك إن عوفيت 
أن أمحل إليه من مايل عشرة آالف دينار، فحملتها إليه وهذا خامتي على الكيس ما حركها، 

ار، فأمر أن يضم إىل البدرة بدرة أخرى، وقال يل: وفتح الكيس اآلخر فإذا فيه أربعمائة دين
امحل ذلك إىل أيب احلسن واردد السيف والكيس، فحملت ذلك واستحييت منه، فقلت: يا 

وسيعلم الذين ظلموا سيدي عز عليَّ دخويل دار  بغري إذنك ولكين مأمور، فقال يل: 
 . (207)»(208)أي منقلب ينقلبون

 أجمع أمرك
يا حممد امجع أمر  وخذ »كتب إيلَّ:   لرخجي: إن أبا احلسن قال حممد بن الفرج ا

فقال: أنا ِف مجع أمري لست أدري ما أراد مبا كتب إيلَّ، حىت ورد عليَّ رسول « حذر 
 محلين من مصر مصفدا باحلديد، وضرب على كلما أملك فمكثت ِف السجن مثاين سنني.

«  تنزل ِف ناحية اجلانب الغريبيا حممد ال»مث ورد عليَّ كتاب منه وأنا ِف السجن: 
فقرأت الكتاب وقلت ِف نفسي: يكتب أبو احلسن هبذا إيّل وأنا ِف السجن، إن هذا لعجب 

                                                           

 .447سورة الشعراء:  (407)
 ِف ذكر طرف من دالئله ومعجزاته وبيناته. 1ف 5الركن الثال  ب 124-121إعالم الورى: ص (402)
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 فما مكثت إال أياما يسرية، حىت أفرج عين وحلت قيودي وخلي سبيلي.
، قال فكتب  قال: فكتبت إليه بعد خروجي أسأله أن يسأل اهلل أن يرد ضياعي عليَّ

 «.ف ترد عليك وما يضر  أن ال ترد عليكسو »إيلَّ: 
قال علي بن حممد النوفلي: فلما شخص حممد بن الفرج الرخجي إىل العسكر كتب له 

 .(209)برد ضياعه عليه فلم يصل الكتاب حىت مات
 كشف اهلل عنك وعن أبيك

علي بن حممد احلجال قال: كتبت إىل أيب احلسن، أنا ِف خدمتك وأصابين علة ِف 
قدر على النهوض والقيام مبا جيب، فإن رأيت أن تدعو اهلل أن يكشف عليت، رجلي، ال أ

ويعينين على القيام مبا جيب عليَّ وأداء األمانة ِف ذلك، وجيعلين من تقصريي من غري تعمد 
مين، وتضييع مال أتعمده من نسيان يصيبين ِف حل، ويوسع عليَّ وتدعو يل بالثبات على 

قال: وكان بأيب علة ومل « كشف اهلل عنك وعن أبيك»فوقع:   دينه، الذي ارتضاه لنبيه
 .(210)أكتب فيها، فدعا له ابتداء

 الصقالبية
غالمي وكان صقالبياً،  عن علي بن مهزيار قال: أرسلت إىل أيب احلسن الثال  

فرجع الغالم إيّل متعجبا، فقلت له: ما لك يا بين، قال: وكيف ال أتعجب ما زال يكلمين 
 .(211)ية كأنه واحد منا بالصقالب

 رجل من اصفهان
حدث مجاعة من أهل أصفهان، منهم أبو العباس أمحد بن النصر وأبو جعفر حممد بن 
علوية، قالوا: كان بأصفهان رجل يقال له عبد الرمحن وكان شيعيا، قيل له: ما السبب الذي 

 أوجب عليك القول بإمامة علي النقي، دون غريه من أهل الزمان؟
اهدت ما أوجب عليَّ ذلك، وذلك أين كنت رجال فقريا وكان يل لسان وجرأة، قال: ش

فأخرجين أهل أصفهان سنة من السنني مع قوم آخرين إىل باب املتوكل متظلمني، فكنا بباب 
                                                           

 وأخباره وبراهينه وبيناته. باب طرف من دالئل أيب احلسن علي بن حممد 120ص 4كشف الغمة: ج  (405)
 .92ضمن ح 1ب 121ص 90حبار األنوار: ج (410)
 حدي  ِف زيارة املؤمن هلل. 425االختصاص: ص (411)
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، فقلت لبعض من حضر: املتوكل يوما إذ خرج األمر بإحضار علي بن حممد ابن الرضا 
 ه؟من هذا الرجل الذي قد أمر بإحضار 

 فقيل: هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامته، مث قيل ويُقّدر أن املتوكل َيضره للقتل.
فقلت: ال أبرح من هاهنا حىت أنظر إىل هذا الرجل أي رجل هو، قال: فأقبل راكبا على 
فرس وقد قام الناس صفني مينة الطريق ويسرته ينظرون إليه فلما رأيته وقع حبه ِف قلي 

 ِف نفسي بأن يدفع اهلل عنه شر املتوكل.فجعلت أدعو له 
فأقبل يسري بني الناس وهو ينظر إىل عرف دابته ال ينظر مينة وال يسرة وأنا دائم الدعاء 

استجاب اهلل دعاء  وطول عمر  وكثر مالك »له، فلما صار بازائي أقبل إيلَّ بوجهه، وقال: 
 «.وولد 

 ين وهم يقولون: ما شأنك؟قال: فارتعدت من هيبته ووقعت بني أصحايب فسألو 
فقلت: خري ومل أخربهم، فانصرفنا بعد ذلك إىل أصفهان ففتح اهلل عليَّ اخلري بدعائه 
ووجوها من املال حىت أنا اليوم أغلق بايب على ما قيمته ألف ألف درهم سوى مايل خارج 

امة هذا داري ورزقت عشرة من األوالد وقد بلغت من عمري نيفا وسبعني سنة وأنا أقول بإم
 .(212)الذي علم ما ِف قلي واستجاب اهلل دعاءه ِفَّ ويل

 عسكر اإلمام 
روي إن املتوكل عرض عسكره وأمر أن كل فارس ميأل خمالة فرسه طينا ويطرحوه ِف 

وقال: إمنا طلبتك  موضع واحد فصار كاجلبل وامسه تل املخايل وصعد هو وأبو احلسن
ف ومحلوا السالح وقد عرضوا بأحسن زينة وأمت عدة لتشاهد خيويل وكانوا لبسوا التجافي

أن يأمر  وأعظم هيئة، وكان غرضه كسر قلب من خيرج عليه، وكان خياف من أيب احلسن 
 أحدا من أهل بيته باخلروج عليه.

 ؟«فهل أعرض عليك عسكري»فقال له أبواحلسن: 
 قال: نعم.

ىل املغرب مالئكة مدججون، فدعا اهلل سبحانه فإذا بني السماء واألرض من املشرق إ
حنن ال ننافسكم ِف الدنيا فإنا مشغولون »فغشي على املتوكل فلما أفاق، قال له أبواحلسن: 

                                                           

 .11ب 451-454ص 1اخلرائج واجلرائح: ج (414)
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 .(213)«ء مما تظن باآلخرة فال عليك شي

 في جواب شيعتهم
إذا أردت أن تسأل مسألة : »عن حممد بن الفرج قال: قال يل علي بن حممد 

 «.ودعه ساعة مث أخرجه وانظر فيهفاكتبها وضع الكتاب حتت مصال  
 .(214)قال: ففعلت فوجدت ما سألته عنه موقعا فيه

                                                           

 من املدينة إىل العسكر. باب ذكر ورود أيب احلسن  159ص 4كشف الغمة: ج  (411)
 .11ب 215ص 1اخلرائج واجلرائح: ج (412)
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 اإلمام العسكري
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 سبيكة ذهب

احلاجة،  شكوت إىل أيب حممد احلسن بن علي »عن أيب هاشم اجلعفري قال:  
شم فحك بسوط األرض فأخرج منها سبيكة حنو اخلمسمائة دينار وقال: خذها يا أبا ها

 . (215)«وأعذرنا
 تصلي الظهر في منزلك
ضيق احلبس وكلب القيد،  حدث أبو هاشم اجلعفري قال: شكوت إىل أيب حممد

فكتب إيّل: أنت مصلي اليوم الظهر ِف منزلك، فأخرجت وقت الظهر فصليت ِف منزيل كما 
ا قال، وكنت مضيقا فأردت أن أطلب منه معونة ِف الكتاب الذي كتبته فاستحييت، فلم

إذا كانت لك حاجة فال تستحي وال »صرت إىل منزيل وجه إيلَّ مبائة دينار وكتب إيّل: 
 . (216)«حتتشم واطلبها تأتك على ما حتب إن شاء اهلل

 معرفة اللغات
غري مرة يكلم غلمانه بلغاهتم، تر   عن أيب محزة نصري اخلادم قال: مسعت أبا حممد 

ا ولد باملدينة ومل يظهر ألحد حىت مضى أبو وروم وصقالبة، فتعجبت من ذلك وقلت: هذ
احلسن وال رآه أحد فكيف هذا، أحدث نفسي بذلك فأقبل عليَّ فقال: إن اهلل تبار  وتعاىل 
بنيَّ حجته من سائر خلقه بكل شيء ويعطيه اللغات ومعرفة األنساب واآلجال واحلوادث 

 .(217)«ولوال ذلك مل يكن بني احلجة واحملجوج فرق
 السؤال المنسيجوابه على 

 قال احلسن بن طريف اختلج ِف صدري مسألتان أردت الكتاب هبما إىل أيب حممد 
فكتبت أسأله عن القائم إذا قام مب يقضي وأين جملسه الذي يقضي فيه بني الناس؟ وأردت 

 أن أكتب أسأله عن شيء حلمى الربع فأغفلت ذكر احلمى.
اليسأل  ِف الناس بعلمه كقضاء داود فجاء اجلواب: سألت عن القائم وإذا قام قضى

                                                           

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أيب حممد  214ص 4كشف الغمة: ج  (419)
 ومناقبه وآياته ومعجزاته. باب ذكر طرف من أخبار أيب حممد  110ص 4اإلرشاد: ج (412)
 .11ح باب مولد أيب حممد احلسن بن علي  905ص 1الكاِف: ج (417)
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عن بينه، وكنت أردت أن تسأل عن محى الربع فأنسيت فاكتب ِف ورقة وعلقه على احملموم: 
 َيا ناُر ُكوِني بَ ْردًا َو َسالمًا َعلى ِإْبراِهيم

فكتبت ذلك و علقته على حمموم فأفاق  (218)
 .(219)وبرأ 

 الزم ما حدثتك نفسك
من الذنوب اليت ال تغفر قول الرجل ليتين »يقول:  حممد قال أبو هاشم: مسعت أبا

فقلت ِف نفسي: إن هذا َلو الدقيق ينبغي للرجل أن يتفقد من أمره ومن « ال أؤخذ إال هبذا
يا أبا هاشم صدقت، فألزم ما حدثت »فقال:  نفسه كل شيء، فأقبل عليَّ أبو حممد 

ذر على الصفا ِف الليلة الظلماء ومن به نفسك، فإن اإلشرا  ِف الناس أخفى من دبيب ال
 . (220)«دبيب الذر على املسح األسود

 أهل المعروف
إن ِف اجلنة لبابا يقال له املعروف ال »يقول:  عن أيب هاشم قال: مسعت أبا حممد 

 فحمدت اهلل ِف نفسي وفرحت مبا أتكلف من حوائج الناس.« يدخله إال أهل املعروف
م على ما أنت عليه فإن أهل املعروف ِف دنياهم هم أهل نعم، فد»فنظر إيلَّ وقال: 

 .(221)«املعروف ِف أخراهم جعلك اهلل منهم

                                                           

 .25سورة األنبياء:  (412)
 .ِف ذكر طرف من آياته ومعجزاته  1ف 10الركن الثال  ب 172صإعالم الورى:  (415)
 .2ح 1ب 490ص 90حبار األنوار: ج (440)
 .فصل ِف أعالم احلسن بن علي العسكري  12ب 225ص 4اخلرائج واجلرائح: ج (441)
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 نور الحجة 

نقل عن املوىل عبد الرحيم الدماوندي الذي ليس ألحد كالم ِف صالحه وسداده أنه 
مة جدا حبي  ال تبصر العني شيئا، ِف داري ِف ليلة مظل قال: إين رأيت اإلمام املهدي 

وكان واقفا ِف جهة القبلة وكان النور يسطع من وجهه املبار  حىت أين كنت أرى نقوش 
 .(222)الفراش هبذا النور

 هؤالء رفقاؤك
ويذكر أن رجاًل من أهل اإلميان ممن يوثق به حج مع مجاعة على طريق األحساء ِف 

ي تارة ويركب أخرى فاتفق أهنم أوجلوا ِف بعض ركب قليل، فلما رجعوا كان معهم رجل ميش
املنازل أكثر من غريه ومل يتفق لذلك الرجل الركوب فلما نزلوا للنوم واسرتاحوا مث رحلوا من 
هنا  مل يتنبه ذلك الرجل من شدة التعب الذي أصابه ومل يفتقدوه هم وبقي نائما إىل أن 

 أيقظه حر الشمس. 
فبينما  شي وهو موقن باَلال  فاستغاث باإلمام املهديفلما انتبه مل ير أحدا فقام مي

يا هذا أنت منقطع »هو كذلك فإذا هو برجل ِف زي أهل البادية راكب ناقته قال: فقال: 
 «بك؟

 قال: فقلت: نعم.
 «أحتب أن أحلقك برفقائك؟»قال: فقال: 

 قال: قلت: هذا واهلل مطلويب ال سواه.
ه ومشى فما مشينا خطا يسرية إال وقد أدركنا الركب، فقرب مين وأناخ ناقته وأردفين خلف

 .(223)مث تركين وذهب« هؤالء رفقاؤ »فلما قربنا منهم أنزلين وقال: 
 الدعاء الذي أعطيتكه

وعن كتاب )الكلم الطيب والغي  الصيب( للسيد علي خان شارح الصحيفة عن 
 الشيخ الصاحل التقي املتورع الشيخ احلاج عليا املكي قال: 

                                                           

 .92احلكاية  102ص 91حبار األنوار: ج (444)
 .94احلكاية  455ص 91حبار األنوار: ج (441)
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ابتليت بضيق وشدة ومناقضة خصوم حىت خفت على نفسي القتل واَلال ،  إين
فوجدت الدعاء املسطور بعد ِف جيي من غري أن يعطينيه أحد فتعجبت من ذلك وكنت 
متحريا فرأيت ِف املنام أن قائال ِف زي الصلحاء والزهاد يقول يل: إنا أعطينا  الدعاء الفالين 

ومل يتبني يل من القائل، فزاد تعجي فرأيت مرة أخرى احلجة فادع به تنج من الضيق والشدة، 
 .(224)«ادع بالدعاء الذي أعطيتكه وعّلم من أردت»فقال:  املنتظر 

 الدعاء الشريف
قال: من كتب  عن الشيخ إبراهيم الكفعمي ِف كتاب البلد األمني عن اإلمام املهدي

بسم اهلل الرمحن »شفي من علته  وغسله وشربه هذا الدعاء ِف إناء جديد برتبة احلسني
الرحيم، بسم اهلل دواء واحلمد هلل شفاء وال إله إال اهلل كفاء، هو الشاِف شفاء، وهو الكاِف  
 «. كفاء، اذهب البأس برب الناس، شفاء اليغادره سقم، وصلى اهلل على حممد وآله النجباء

فه السالم( عن املهدي وروي أن هذا الدعاء تعلمه رجل كان جماورا باحلائر )على مشر 
)سالم اهلل عليه( ِف منامه وكان به علة فشكاها إىل القائم )عجل اهلل فرجه( فأمره بكتابته 

 . (225)وغسله وشربه ففعل ذلك فربأ ِف احلال
 في مسجد الكوفة

كان ِف النجف األشرف رجل مؤمن يسمى الشيخ حممد حسن السريرة وكان ِف سلك 
ان معه مرض السعال إذا سعل خيرج من صدره مع األخالط دم، أهل العلم ذا نية صادقة وك

وكان مع ذلك ِف غاية الفقر واالحتياج ال ميلك قوت يومه، وكان خيرج ِف أغلب أوقاته إىل 
البادية إىل األعراب الذين ِف أطراف النجف األشرف ليحصل له قوت ولو شعري، وما كان 

ان مع ذلك قد تعلق قلبه بتزويج امرأة من يتيسر ذلك على وجه يكفيه مع شدة رجائه، وك
أهل النجف، وكان يطلبها من أهلها وما أجابوه إىل ذلك لقلة ذات يده وكان ِف هم و غم 

 شديد من جهة ابتالئه بذلك.
فلما اشتد به الفقر واملرض وأيس من تزويج البنت عزم على ما هو معروف عند أهل 

ح إىل مسجد الكوفة أربعني ليلة األربعاء فالبد أن النجف من أنه من أصابه أمر فواظب الروا 
                                                           

 .9احلكاية  442-449ص 91: جحبار األنوار (442)
 .2احلكاية  447-442ص 91حبار األنوار: ج (449)
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 يرى صاحب األمر )عجل اهلل فرجه( من حي  ال يعلم ويقضي له مراده. 
قال الشيخ حممد: فواظبت على ذلك أربعني ليلة باألربعاء، فلما كانت الليلة األخرية 

لس ِف الدكة اليت وكانت ليلة شتاء مظلمة وقد هبت ريح عاصفة فيها قليل من املطر وأنا جا
هي داخل ِف باب املسجد وكانت الدكة الشرقية املقابلة للباب األول تكون على الطرف 
األيسر عند دخول املسجد وال أمتكن الدخول ِف املسجد من جهة سعال الدم وال ميكن 
قذفه ِف املسجد وليس معي شيء أتقي فيه عن الربد، و قد ضاق صدري واشتد عليَّ مهي 

قت الدنيا ِف عيين وأفكر أن الليايل قد انقضت وهذه آخرها وما رأيت أحدا وال وغمي وضا
ظهر يل شيء، وقد تعبت هذا التعب العظيم وحتملت املشاق واخلوف ِف أربعني ليلة أجيء 

 فيها من النجف إىل مسجد الكوفة ويكون يل اإلياس من ذلك. 
د أوقدت نارا ألسخن عليها قهوة فبينما أنا أفكر ِف ذلك وليس ِف املسجد أحد أبدا وق

جئت هبا من النجف ال أمتكن من تركها لتعودي هبا وكانت قليلة جدا، إذا بشخص من 
جهة الباب األول متوجها إيلَّ، فلما نظرته من بعيد تكدرت وقلت ِف نفسي: هذا أعرايب من 

ل املظلم ويزيد أطراف املسجد قد جاء إيلَّ ليشرب من القهوة وأبقى بال قهوة ِف هذا اللي
 عليَّ مهي و غمي. 

فبينما أنا أفكر إذا به قد وصل إيلَّ وسّلم عليَّ بامسي وجلس ِف مقابلي، فتعجبت من 
معرفته بامسي وظننته من الذين أخرج إليهم ِف بعض األوقات من أطراف النجف األشرف، 

 فصرت أسأله من أي العرب يكون؟ 
 قال: من بعض العرب.
 وائف اليت ِف أطراف النجف.فصرت أذكر له الط
 فيقول: ال، ال..

 وكلما ذكرت له طائفة قال: ال، لست منها. 
 فأغضبين وقلت له: أجل أنت من طريطرة مستهزئا وهو لفظ بال معىن.

 فتبسم من قويل ذلك وقال: ال عليك من أينما كنت، ما الذي جاء بك إىل هنا؟
 فقلت: وأنت ما عليك السؤال عن هذه األمور؟

 ال: ما ضر  لو أخربتين.فق
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فتعجبت من حسن أخالقه وعذوبة منطقه، فمال قلي إليه وصار كلما تكلم ازداد حي 
 له، فعملت له السبيل من التنت وأعطيته.
 فقال: أنت اشرب، فأنا ما أشرب.

وصببت له ِف الفنجان قهوة وأعطيته، فأخذه وشرب شيئا قليال منه مث ناولين الباقي 
 به.وقال: أنت اشر 

 فأخذته وشربته ومل ألتفت إىل عدم شربه متام الفنجان، ولكن يزداد حي له آنا فآنا. 
فقلت له: يا أخي أنت قد أرسلك اهلل إيلَّ ِف هذه الليلة تأنسين أفال تروح معي إىل أن 

 ونتحدث. جنلس ِف حضرة مسلم
 فقال: أروح معك، فحدث حديثك. 

ة الفقر واحلاجة مذ شعرت على نفسي، ومع فقلت له أحكي لك الواقع: أنا ِف غاي
ذلك معي سعال أتنخع الدم وأقذفه من صدري منذ سنني وال أعرف عالجه، وما عندي 
زوجة وقد علق قلي بامرأة من أهل حملتنا ِف النجف األشرف ومن جهة قلة ما ِف اليد ما 

 صاحب الزمان  تيسر يل أخذها، وقد غرين هؤالء املالئية وقالوا يل: اقصد ِف حوائجك
وبت أربعني ليلة األربعاء ِف مسجد الكوفة، فإنك تراه ويقضي لك حاجتك وهذه آخر ليلة 
من األربعني وما رأيت فيها شيئا وقد حتملت هذه املشاق ِف هذه الليايل، فهذا الذي جاء 

 يب هنا وهذه حوائجي. 
ة فتأخذها عن قريب، فقال يل وأنا غافل غري ملتفت: أما صدر  فقد برأ، وأما االمرأ

 وأما فقر  فيبقى على حاله حىت متوت، وأنا غري ملتفت إىل هذا البيان أبدا. 
 فقلت: أال تروح إىل حضرة مسلم؟

 قال: قم.
 فقمت وتوجه أمامي فلما وردنا أرض املسجد قال: أال تصلي صالة حتية املسجد؟

 فقلت: أفعل.
أنا خلفه بفاصلة فأحرمت الصالة فوقف هو قريبا من الشاخص املوضوع ِف املسجد و 

وصرت أقرأ الفاحتة، فبينما أنا أقرأ وإذا يقرأ الفاحتة قراءة ما مسعت أحدا يقرأ مثلها أبدا، فمن 
حسن قراءته قلت ِف نفسي لعله هذا هو صاحب الزمان وذكرت بعض كلمات له تدل على 
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به قد أحاطه نور عظيم  ذلك، مث نظرت إليه بعد ما خطر ِف قلي ذلك وهو ِف الصالة وإذا
منعين من تشخيص شخصه الشريف وهو مع ذلك يصلي وأنا أمسع قراءته وقد ارتعدت 
فرائصي وال أستطيع قطع الصالة خوفا منه فأكملتها على أي وجه كان، وقد عال النور من 
وجه األرض فصرت أندبه وأبكي وأتضجر وأعتذر من سوء أديب معه ِف باب املسجد، 

 ت صادق الوعد وقد وعدتين الرواح معي إىل مسلم. وقلت له: أن
فبينما أنا أكلم النور وإذا بالنور قد توجه إىل جهة املسلم فتبعته فدخل النور احلضرة 
 وصار ِف جو القبة ومل يزل على ذلك ومل أزل أندبه وأبكي حىت إذا طلع الفجر عرج النور. 

برأ، وإذا أنا صحيح الصدر وليس فلما كان الصباح التفت إىل قوله: أما صدر  فقد 
معي سعال أبدا، وما مضى أسبوع إال وسهل اهلل علّي أخذ البنت من حي  ال أحتسب، 

 .(226)وبقي فقري على ما كان كما أخرب صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آبائه الطاهرين
 في السرداب المقدس

أنه كان يزور  الطهراين ينقل عن الشيخ األجل احلاج املوىل علي بن احلاج مريزا خليل
ِف أغلب السنني ويأنس بالسرداب املغيب ويستمد فيه الفيوضات ويعتقد  أئمة سامراء 

 فيه رجاء نيل املكرمات. 
وكان يقول: إين ما زرت مرة إال ورأيت كرامة ونلت مكرمة وقد ذكر أنه كثريا ما وصل 

من الناس فرأى عند الباب  إىل باب السرداب الشريف ِف جوف الليل املظلم وحني هدوء
قبل النزول من الدرج نورا يشرق من سرداب الغيبة على جدران الدهليز األول ويتحر  من 
موضع إىل آخر وكان بيد أحد هنا  مشعة مضيئة وهو ينتقل من مكان إىل آخر فيتحر  

 يرى النور هنا حبركته، مث كان ينزل الشيخ ويدخل ِف السرداب الشريف فما جيد أحدا و ال
 .(227)سراجا

 سنة  26ستعيش 
ِف البحار عن كتاب )إثبات اَلداة بالنصوص و املعجزات( للشيخ احملدث اجلليل حممد 

قال: قد أخربين مجاعة من ثقات األصحاب أهنم رأوا صاحب  بن احلسن احلر العاملي 
                                                           

 .19احلكاية  421-420ص 91حبار األنوار: ج (442)
 .47احلكاية  497ص 91حبار األنوار: ج (447)
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ِف اليقظة وشاهدوا منه معجزات متعددات وأخربهم بعدة مغيبات ودعا َلم  األمر
 بدعوات مستجابات وأجناهم من أخطار مهلكات. 

: وكنا جالسني ِف بالدنا ِف قرية مشغر ِف يوم عيد وحنن مجاعة من أهل العلم قال 
والصلحاء فقلت َلم: ليت شعري ِف العيد املقبل من يكون من هؤالء حيا ومن يكون قد 

 مات؟
أنا أعلم أين أكون ِف فقال يل رجل كان امسه الشيخ حممد وكان شريكنا ِف الدروس: 

عيد آخر حيا وِف عيد آخر حيا وعيد آخر إىل ست وعشرين سنة، وظهر منه أنه جازم 
 بذلك من غري مزاح.

 فقلت له: أنت تعلم الغيب؟
ِف النوم وأنا مريض شديد املرض فقلت له: أنا  قال: ال، ولكين رأيت اإلمام املهدي 

 ى اهلل به.مريض وأخاف أن أموت وليس يل عمل صاحل ألق
: ال ختف فإن اهلل تعاىل يشفيك من هذا املرض و ال متوت فيه بل تعيش ستا فقال

وعشرين سنة، مث ناولين كأسا كان ِف يده فشربت منه وزال عين املرض وحصل يل الشفاء 
 وأنا أعلم أن هذا ليس من الشيطان. 

ني ومضت لذلك فلما مسعت كالم الرجل كتبت التأريخ، وكان سنة ألف وتسعة وأربع
مدة وانتقلت إىل املشهد املقدس سنة ألف واثنني وسبعني فلما كانت السنة األخرية وقع ِف 
قلي أن املدة قد انقضت فرجعت إىل ذلك التأريخ وحسبته فرأيته قد مضى منه ست 

 وعشرون سنة، فقلت: ينبغي أن يكون الرجل قد مات. 
كتابة من أخي وكان ِف البالد خيربين فما مضت مدة حنو شهر أو شهرين حىت جاءتين  

 .(228)أن الرجل املذكور مات

                                                           

 .17احلكاية  472-471ص 91حبار األنوار: ج (442)
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 ستعمر طويالً 

قال: إين كنت ِف عصر الصىب وسين عشر  ِف كتاب إثبات اَلداة للحر العاملي 
سنني أو حنوها أصابين مرض شديد جدا حىت اجتمع أهلي وأقاريب وبكوا وهتيئوا للتعزية 

واألئمة االثين عشر )صلوات اهلل عليهم( وأنا  رأيت الني وأيقنوا أين أموت تلك الليلة. ف
فيما بني النائم واليقظان فسلمت عليهم وصافحتهم واحدا واحدا وجرى بيين وبني 

 كالم ومل يبق ِف خاطري إال أنه دعا يل.   الصادق
وصافحته بكيت وقلت: يا موالي أخاف أن أموت ِف  فلما سلمت على الصاحب

 أقض وطري من العلم والعمل.هذا املرض ومل 
: ال ختف فإنك ال متوت ِف هذا املرض بل يشفيك اهلل تعاىل وتعمر عمرا فقال
 طويال.

مث ناولين قدحا كان ِف يده فشربت منه وأفقت ِف احلال وزال عين املرض بالكلية 
 .(229)وجلست وتعجب أهلي وأقاريب ومل أحدثهم مبا رأيت إال بعد أيام

 ما لك ولزواري؟
ان رجل من أهل سامراء من أهل اخلالف يسمى مصطفى احلمود وكان من اخلدام ك

الذين ديدهنم أذية الزوار وأخذ أمواَلم وكان أغلب أوقاته ِف السرداب املقدس على الصفة 
 الصغرية خلف الشبا  الذي وضعه هنا .

وروا ما لك فقال له: إىل مىت تؤذي زواري وال تدعهم أن يز  فرأى ليلة ِف املنام احلجة
وللدخول ِف ذلك، خل بينهم وبني ما يقولون، فانتبه وقد أصم اهلل أذنيه، فكان ال يسمع 

 .(230)بعده شيئا واسرتاح منه الزوار وكان كذلك إىل أن مات
 

 الحمزة بن الكاظم 
ينقل عن السيد مهدي القزويين احللي )أعلى اهلل مقامه( أنه قال: الزمت اخلروج إىل 

                                                           

 .12احلكاية  472ص 91حبار األنوار: ج (445)
 .15احلكاية  479-472ص 91حبار األنوار: ج (410)
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مديدة ألجل إرشاد عشائر بين زبيد إىل مذهب احلق وكانوا كلهم على رأي أهل اجلزيرة مدة 
السنة، وقد وفقه اهلل لذلك فأرشدهم إىل مذهب اإلمامية كما هم عليه اآلن وهم عدد كثري، 
وكان ِف اجلزيرة مزار معروف بقرب احلمزة بن الكاظم يزوره الناس ويذكرون له كرامات كثرية 

 لى مائة دار تقريبا. وحوله قرية حتتوي ع
قال )قدس سره(: فكنت أستطرق اجلزيرة وأمر عليه وال أزوره ملا صح عندي أن احلمزة 

فخرجت مرة على عاديت ونزلت  بن الكاظم مقبور ِف الري مع عبد العظيم احلسين 
 ضيفا عند أهل تلك القرية فتوقعوا مين أن أزور املرقد املذكور فأبيت وقلت َلم: ال أزور من

 ال أعرف، وكان املزار املذكور قلت رغبة الناس فيه إلعراضي عنه. 
مث ركبت من عندهم وبت تلك الليلة ِف قرية املزيدية عند بعض ساداهتا فلما كان وقت 
السحر جلست لنافلة الليل وهتيأت للصالة فلما صليت النافلة بقيت أرتقب طلوع الفجر 

د أعرفه بالصالح والتقوى من سادة تلك القرية وأنا على هيئة التعقيب إذ دخل عليَّ سي
 فسلم وجلس. مث قال: يا موالنا باألمس تضيفت أهل قرية احلمزة وما زرته؟

 قلت: نعم.
 قال: ومل ذلك؟

 قلت: ألين ال أزور من ال أعرف، واحلمزة بن الكاظم مدفون بالري.
وإن اشتهر أنه  فقال: رب مشهور ال أصل له، ليس هذا قرب احلمزة بن موسى الكاظم 

كذلك، بل هو قرب أيب يعلى محزة بن القاسم العلوي العباسي أحد علماء اإلجازة وأهل 
 احلدي  وقد ذكره أهل الرجال ِف كتبهم وأثنوا عليه بالعلم والورع. 

فقلت ِف نفسي: هذا السيد من عوام السادة وليس من أهل االطالع على الرجال 
ن بعض العلماء، مث قمت ألرتقب طلوع الفجر، فقام واحلدي  فلعله أخذ هذا الكالم ع

 ذلك السيد وخرج وأغفلت أن أسأله عمن أخذ هذا ألن الفجر قد طلع وتشاغلت بالصالة. 
فلما صليت جلست للتعقيب حىت طلع الشمس وكان معي مجلة من كتب الرجال 

لتهم ذلك السيد، فنظرت فيها وإذا احلال كما ذكر فجاءين أهل القرية مسلمني عليَّ وِف مج
فقلت: جئتين قبل الفجر وأخربتين عن قرب احلمزة أنه أبو يعلى محزة بن القاسم العلوي فمن 

 أين لك هذا وعمن أخذته؟
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فقال: واهلل ما جئتك قبل الفجر ولقد كنت ليلة أمس بائتا خارج القرية ِف مكان مساه 
 ومسعنا بقدومك فجئنا ِف هذا اليوم زائرين لك. 

القرية: اآلن لزمين الرجوع إىل زيارة احلمزة فإين ال أشك ِف أن الشخص  فقلت ألهل
 .الذي رأيته هو صاحب األمر

قال: فركبت أنا ومجيع أهل تلك القرية لزيارته، ومن ذلك الوقت ظهر هذا املزار ظهورا 
 .(231)تاما على وجه صار حبي  تشد الرحال إليه من األماكن البعيدة

 شفاء المريض
الصاحلني أنه أصاب ولده وامسه حممد مبرض وكان يزداد آنا فآنا ويشتد فيورثه  ينقل أحد

أحزانا و أشجانا إىل أن حصل للناس من برئه اليأس وكانت العلماء والطالب والسادات 
 األجناب يدعون له بالشفاء ِف مظان استجابة الدعوات كمجالس التعزية وعقيب الصلوات. 

يلة احلادية عشرة من مرضه اشتدت حاله وثقلت أحواله وزاد يقول والده: فلما كانت الل
اضطرابه وكثر التهابه فانقطعت يب الوسيلة ومل يكن لنا ِف ذلك حيلة، فالتجأت بسيدنا 
القائم )عجل اهلل ظهوره وأرانا نوره( فخرجت من عنده وأنا ِف غاية االضطراب وهناية 

خاشعا وانتدبت خاضعا  ت بهااللتهاب وصعدت سطح الدار وليس يل قرار وتوسل
 وناديته متواضعا وأقول: 

 يا صاحب الزمان أغثين 
 يا صاحب الزمان أدركين 

متمرغا ِف األرض ومتدحرجا ِف الطول والعرض، مث نزلت ودخلت عليه وجلست بني 
يديه فرأيته مستقر األنفاس مطمئن احلواس قد بله العرق ال بل أصابه الغرق فحمدت اهلل و 

 . (232)ماءه اليت تتواىل فألبسه اهلل تعاىل لباس العافية بربكتهشكرت نع

                                                           

 .29احلكاية  427-422ص 91حبار األنوار: ج (411)
 .91احلكاية  455-452ص 91حبار األنوار: ج (414)
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 من كرامات
 أبي الفضل العباس 
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 الكرامات الكثيرة

وكراماته كثرية جداً، كما أن لبقية أوالد األئمة  معاجز أيب الفضل العباس 
ة والسيد والسيدة زينب الكربى كرامات عديدة، مثل السيدة معصومة   الطاهرين
 مما ذكرت ِف كتب خاصة أو عامة. وسائر أوالدهم نفيسة 

ِف كتاب لكان أكثر من ألف صفحة،  ولو أحصيت كرامات أيب الفضل العباس 
كرامة أو أكثر، وكل هذه   وحينما كنا ِف كربالء املقدسة كنا نسمع كل يوم عن العباس 

 الكرامات متواترة ومشهورة.

 عند ما مرض الوالد 
  (233)أنه ِف أيام شدة مرض والدي ا املرحوم السيد كاظم القزويين نقل صهرن

قبل وفاته بثمان سنوات مبرض الكبد مما سبب له شرب املاء بكثرة،  حي  مرض الوالد 
وكلما عاجلنا الوالد وراجعنا أطباء كربالء املقدسة وأطباء بغداد مل ينفع ووصلت حالته حبي  

 ملرض.ما كان يتمكن من النوم لشدة ا
: ِف ذات ليلة من شهر رمضان املبار  ذهبت سحرًا إىل حرم قال السيد كاظم 

وكان احلرم فارغًا من الناس لذهاهبم إىل بيوهتم لتناول السحور، فجلست  موالنا العباس 
قرب الضريح املقدس وأخذت الشبا  بيدي وتضرعت إىل اهلل سبحانه وتعاىل حبق أيب 

 الوالد. حىت يشفي الفضل العباس 
املوجود حتت الضريح وإذا يب  وِف تلك اللحظات كأنه مر أمام عيين قرب العباس 

مسعت صوتاً شديداً مل أفهم معناه قال: فارتعشت ارتعاشاً شديدا، ومرة ثانية مسعت الصوت 
وكان صوتًا مهيبًا كصوت األسد ومن شدة اخلوف خرجت من الروضة املقدسة وذهبت إىل 

ن من تناول السحور حىت أذن أذان الفجر فصليت وأخذين النوم وِف املنام الدار ومل أمتك
رأيت أنه أعطيت بيدي ورقة صغرية وفيه سطران: إنا قد شفعنا للسيد مريزا مهدي إىل اهلل 

                                                           

هـ( كان عاملًا تقياً، ورعًا عابداً، زاهداً كثري احلفظ، جيد 1102السيد مريزا مهدي الشريازي: ولد ِف كربالء ) (411)
قائد ثورة العشرين ِف العراق،  يذ الشيخ حممد تقي الشريازياخلط، وكان صاحب كرامات، يعترب من خرية تالم

 هـ ودفن ِف احلرم احلسيين الشريف.1120شعبان عام  42توِف بتاريخ 
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 تعاىل ليشفيه من مرضه.
قال: ملا انتبهت من املنام ذهبت إىل بيت السيد، ـ وكنت حاضرًا وقت جميئه إىل بيت 

 ـ فأخذ يبشر الوالد بالشفاء ونقل القصة اليت رآها ِف احلرم املقدس وِف املنام.والدنا 
فبكى الوالد فرحاً، وشوِف واحلمد هلل ِف نفس ذلك اليوم وعّمر بعد هذه القصة مثان 

 بسكتة قلبية. سنوات، مث أصيب بعد ذلك مبرض ضغط الدم وتوِف

 شدة العالقة بالعباس 
وروضته املقدسة،  اهلل عليه( كثري العالقة بأيب الفضل العباس كان السيد الوالد )رمحة 

فكان ِف كل ليلة يذهب إىل حرمه الشريف ليصلي صالة املغرب والعشاء هنا ، وذلك قبل 
، أما بعد إمامته فقد كان يذهب إىل حرم أن يؤم صالة اجلماعة ِف صحن اإلمام احلسني

ليلة وذلك ملا كان يرى من علو شأنه  بعد صاليت املغرب والعشاء من كل العباس 
 وجاللة قدره وكثرة الكرامات اليت ظهرت ِف الصحن الشريف.

 قمر بني هاشم
يلقب بقمر بين هاشم لوضاءته ومجال هيئته، وقد ذكر  كان أبو الفضل العباس 

ن  بعض ِف كراماته أنه مل يكن حباجة إىل الضياء ِف الليلة الظلماء مع وجود العباس، كما كا
  كذلك رسول اهلل 

وسيمًا مجيالً، يركب الفرس املطهم ورجاله ختطان ِف األرض  وقد كان العباس 
 خطاً، وكان بني عينيه أثر السجود.

وكان يكىن )صلوات اهلل عليه( بأيب الفضل ألن ولده كان يسمى بالفضل، كما كان 
ذا االسم مل يثبته التاريخ أو يكىن أيضًا بأيب القاسم ومل نعلم هل أن ذلك لوجود ولٍد له هب

 من جهة أخرى.
السالم عليك يا أبا »ِف زيارة األربعني بقوله:  فقد خاطب جابر األنصاري العباس 
 .(234)«القاسم، السالم عليك يا عباس بن علي

وله ألقاب أخرى تدل على عظيم شأنه وعلو مقامه عند اهلل عزوجل، منها باب احلوائج 

                                                           

 .1ح 49ب 110ص 52حبار األنوار: ج (412)
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 املؤمنني.على ما هو مشهور بني 
 الجزاء الدنيوي لقاتل العباس 

روى عن القاسم بن األصبغ بن نباته قال: رأيت رجاًل من بين أبان بن دارم أسود 
 الوجه، وكنت أعرفه مجيالً شديد البياض، فقلت له: ما كدت أعرفك وملاذا أصبحت هكذا؟ 

منت ليلة إال أتاين كان بني عينيه أثر السجود، فما   قال: إين قتلت شاباً مع احلسني 
فيأخذ بتالبيي حىت يأيت يب إىل جهنم فيدفعين فيها فأصيح بصوت عال فما يبقى أحد ِف 
احلي إال يسمع صياحي، وقد اسود وجهي بعد ذلك، وكان املقتول هو العباس بن علي 

(235). 

 حرملة بن كاهل وجزاء عمله
لكوفة وإذا بفارس أحسن الناس روى األصبغ أيضًا قال: ملا أويت بالرؤوس املطهرة إىل ا

وجهًا قد علق ِف عنق فرسه رأس غالم كأنه القمر ليلة البدر، وكان الفرس ميرح فإذا طأطأ 
 رأسه أصاب الرأس الشريف األرض.

 فقلت: رأس من هذا؟ 
 قال: رأس العباس بن علي؟ 

 قلت: ومن أنت؟ 
 قال: أنا حرملة بن كاهل أسدي.

جهه أشد سوادًا من القار، فرأيته وقلت له: رأيتك يوم محلت فلبثت أيامًا فإذا حبرملة وو 
 الرأس الشريف وما ِف العرب أنضر وجهاً منك وال أرى اليوم أقبح وال أسود وجهاً منك.

فبكى وقال: واهلل منذ محلت الرأس وإىل اليوم ما متر عليَّ ليلة إال واثنان يأخذان بذراعي 
 س فأصبحت كما ترى.مث يرميان يب ِف نار تؤجج وأنا منكو 

 . (236)مث قُتل حرملة على أقبح حال وقد ذكرنا قصته ِف جزاء قتلة سيد الشهداء

 ضريح العباس 

                                                           

 .9ضمن ح 22ب 102ص 29راجع حبار األنوار: ج (419)
 واجلزاء الدنيوي. انظر كتاب قتلة اإلمام احلسني  (412)
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وروضته املباركة علماً َلذه األمة ومالذاً َلا، فإن الناس  أصبح قرب أيب الفضل العباس 
إليه ليشفع َلم  يأتوه من كل حدب وصوب للدعاء والزيارة والتضرع إىل اهلل عزوجل والتوسل

 عند اهلل ِف قضاء حوائجهم الدنيوية واألخروية، كما لسائر قبور أوالد األئمة املعصومني 
والسيد شاه  والسيد عبد العظيم احلسين  والسيدة معصومة  مثل قرب السيدة زينب

طبتم وطابت »وغريهم وهم كثريون ِف خمتلف البقاع املطهرة هبم، وِف الزيارة:  جراغ 
 .(237)«األرض اليت فيها دفنتم

 العبودية كرامة من اهلل عزوجل
بـ )العبد الصاحل( وهكذا العديد من أولياء اهلل من ذوي  لُقب أبو الفضل العباس 

هبذه الزيارة فيما  حي  زاره اإلمام الصادق الكرامات، وقد ورد ذلك ِف زيارة العباس 
 .رواه أبو محزة الثمايل عنه

خل فانكب على القرب، وقل: السالم عليك أيها العبد الصاحل املطيع هلل مث اد: »قال 
ولرسوله وألمري املؤمنني واحلسن واحلسني صلى اهلل عليهم، السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته 
ومغفرته ورضوانه، على روحك وبدنك، أشهد وأشهد اهلل أنك مضيت على ما مضى به 

، املناصحون له ِف جهاد أعدائه، املبالغون ِف نصرة أوليائه البدريون واجملاهدون ِف سبيل اهلل
الذابون عن أحبائه، فجزا  اهلل أفضل اجلزاء وأكثر اجلزاء وأوفر اجلزاء وأوىف جزاء أحد ممن 
وىف بيعته واستجاب له دعوته وأطاع والة أمره، أشهد أنك قد بالغت ِف النصيحة وأعطيت 

اء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطا  من جنانه غاية اجملهود فبعثك اهلل ِف الشهد
أفسحها منزال وأفضلها غرفا ورفع ذكر  ِف عليني وحشر  مع الّنبّيني والّصّديقني والّشهداء 
والّصاحلني وحسن أولئك رفيقًا أشهد أنك مل هتن ومل تنكل وأنك مضيت على بصرية من 

بينا وبينك وبني رسوله وأوليائه ِف منازل أمر  مقتديا بالصاحلني ومتبعا للنبيني فجمع اهلل 
 .(238)«املخبتني فإنه أرحم الرامحني

 .وهذا اللقب )عبودية اهلل( هو من أفضل األلقاب، وكان يلقب به األنبياء واملرسلون 
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من ففي القرآن احلكيم: 

                                                           

 .دعاء املوقف لعلي بن احلسني  741باح املتهجد: صمص (417)
 .1ح 40ب 472-477ص 52حبار األنوار: ج (412)
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مثله
(239). 

ذي أسرى بعبده لياًل من المسجد الحرام إلى المسجد سبحان الوقال سبحانه: 
األقصى

(240). 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعانوقال تعاىل: 

(241). 
واذكر عبدنا داود ذا األيد إنه أوابوقال سبحانه: 

(242). 
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوابوقال تعاىل: 

(243). 
ذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي األيدي واوقال سبحانه: 

واألبصار
(244). 

واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إني مسني الشيطان بنصب وقال تعاىل: 
وعذاب

(245). 
قال إني عن نفسه وأخرب بكونه عبداً هلل عزوجل حي :  وقد تكلم السيد املسيح 

عبد اهلل أتاني الكتاب وجعلني نبياً 
(246). 

 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا هلل أخرى قال سبحانه: وِف آية 
وال المالئكة المقربون

(247). 
 «.اشهد أن حممداً عبده ورسوله»وِف التشهد نقول: 

 إىل غريها من اآليات والروايات.
بالعبد الصاحل بيان لعظيم مرتبته،  ومن هنا يظهر أن تسمية أيب الفضل العباس 

ق العبد عليهم هبذا اإلطالق الذي ذكر ِف هذه اآليات والروايات فالكل عبد هلل، لكن إطال
                                                           

 .41سورة البقرة:  (415)
 .1سورة اإلسراء:  (420)
 .21سورة األنفال:  (421)
 .17سورة ص:  (424)
 .10سورة ص:  (421)
 .29سورة ص:  (422)
 .21سورة ص:  (429)
 .10سورة مرمي:  (422)
 .174سورة النساء:  (427)
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 إطالق له داللته اخلاصة.
 عظمة أرادها اهلل عزوجل

وااللتفاف حوَلم، أن اهلل  وسبب هذه العظمة وكثرة التجاء الناس إىل هؤالء األطهار
 عليهم عزوجل من وراء هذا األمر وهو الذي أراد ذلك ألوليائه املكرمني )صلوات اهلل

 أمجعني(.
فقلت له: يابن رسول اهلل ما ملن زار  قال الراوي: أتيت أبا عبد اهلل جعفر بن حممد 

يا أبا عامر حدثين أيب عن أبيه عن جده »وعمر تربته؟ قال:  قربه يعين قرب أمري املؤمنني
 قال: واهلل لتقتلن بأرض العراق وتدفن هبا.أن الني  احلسني بن علي عن علي 

 ما ملن زار قبورنا فعّمرها وتعاهدها. لت: يا رسول اهلل ق
فقال يل: يا أبا احلسن إن اهلل تعاىل جعل قرب  وقرب ولد  بقاعًا من بقاع اجلنة وعرصة 
من عرصاهتا، وإن اهلل تعاىل جعل قلوب جنباء من خلقه وصفوته من عباده حتّن إليكم 

ويكثرون زيارهتا تقربًا منهم إىل اهلل مودة منهم وحتتمل املذلة واألذى فيكم، فيعمرون قبوركم 
لرسوله، أولئك يا علي املخصوصون بشفاعيت والواردون حوضي وهم زواري غداً ِف اجلنة، يا 
علي من عّمر قبوركم وتعاهدها فكأمنا أعان سليمان بن داود على بناء بيت املقدس، ومن 

م وخرج من ذنوبه حىت يرجع من زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعني حجة بعد حجة اإلسال
زيارتكم كيوم ولدته أمه، أبشر وبشر أولياء  وحمبيك من النعيم وقرة العني مبا ال عني رأت 
وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعرّيون زواركم كما تعري 

 .(248)«الزانية بزناها أولئك شرار أميت ال نالتهم شفاعيت واليردون حوضي

 ما يبكيك يا رسول اهلل؟
وقد  زارنا رسول اهلل: »قال: قال أمري املؤمنني وعن جابر عن أيب جعفر

إىل زاوية البيت فصلى  أهدت لنا أم أمين لبنا وزبدا ومترا فقدمناه فأكل منه، مث قام الني 
قام ركعات فلما كان ِف آخر سجوده بكى بكاء شديدا فلم يسأله أحد منا إجالال له، ف

فقعد ِف حجره فقال: يا أبت لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيء كسرورنا  احلسني

                                                           

 .7ح باب فضل زيارته  44ص 2هتذيب األحكام: ج (422)
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 بدخولك، مث بكيت بكاء غمنا فلم بكيت؟
 فقال: يا بين أتاين جربئيل آنفا فأخربين أنكم قتلى وأن مصارعكم شىت.

 فقال: يا أبت فما ملن يزور قبورنا على تشتتها؟
يزورونكم يلتمسون بذلك الربكة وحقيق عليَّ أن فقال: يا بين أولئك طوائف من أميت 

 . (249)«آتيهم يوم القيامة حىت أخلصهم من أهوال الساعة من ذنوهبم ويسكنهم اهلل اجلنة
طوائف من أميت يريدون بذلك بري وصليت : »وِف حدي  آخر قال رسول اهلل 

 .(250)«أتعاهدهم ِف املوقف وآخذ بأعضادهم فأجناهم من أهواله وشدائده

 على أوليائه ن حق اإلمام م
إن لكل إمام عهدا ِف عنق »يقول:  عن ابن عيسى عن الوشاء قال: مسعت الرضا 

أوليائه وشيعته وإن من متام الوفاء بالعهد وحسن األداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة ِف 
 . (251)«زيارهتم وتصديقا مبا رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة

 عندهم بحوائجكمافزعوا 
يا حسان أتزور قبور الشهداء »عن حسان بن مهران اجلمال قال: قال جعفر بن حممد: 

 «قبلكم؟
 قلت: أي الشهداء؟

 «.علي وحسني»قال: 
 قلت: إنا لنزورمها فنكثر.

أولئك الشهداء املرزوقون فزوروهم وافزعوا عندهم حبوائجكم فلو يكونون منا  »قال: 
 .  (252)«هجرة كموضعهم منكم الختذناهم

 من زار إماماً مفترض الطاعة
                                                           

 .1202ح 12اجمللس  225األمايل للطوسي: ص (425)
 .7ح 12ب 95كامل الزيارات: ص  (490)
 .4ح 927ص 2الكاِف: ج (491)
 .2ب 75فرحة الغري: ص (494)
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فقلت: جعلت  وعن هارون بن مسلم عن عيسى بن راشد قال: سألت أبا عبد اهلل
 وصلى عنده ركعتني؟  فدا  ما ملن زار قرب احلسني

 «.كتبت له حجة وعمرة»قال: 
 قال: قلت له: جعلت فدا  وكذلك كل من أتى قرب إمام مفرتض طاعته؟

 . (253)«ل من أتى قرب إمام مفرتض طاعتهوكذلك ك»قال: 

 المالئكة زوار قبورهم 
: ما من شيء مما خلق اهلل أكثر من قال رسول اهلل»: وقال أبو عبد اهلل

املالئكة، وإنه ليهبط ِف كل يوم أو ِف كل ليلة سبعون ألف ملك فيأتون البيت احلرام 
فيسلمون عليه مث يأتون  ؤمنني مث يأتون أمري امل فيطوفون به مث يأتون رسول اهلل 

فيقيمون عنده فإذا كان عند السحر وضع َلم معراج إىل السماء مث ال يعودون  احلسني 
 .  (254)«أبدا

ما خلق اهلل خلقا أكثر من »يقول:  وعن داود الرقي قال: مسعت أبا عبد اهلل 
يت ليلتهم حىت إذا املالئكة وإنه لينزل من السماء كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالب

فيسلمون  فسلموا عليه مث يأتون قرب أمري املؤمنني  طلع الفجر انصرفوا إىل قرب الني 
فيسلمون عليه مث  فيسلمون عليه مث يأتون قرب احلسني  عليه مث يأتون قرب احلسن 

ن يعرجون إىل السماء قبل أن تطلع الشمس مث تنزل مالئكة النهار سبعون ألف ملك فيطوفو 
 بالبيت احلرام هنارهم حىت إذا دنت الشمس للغروب انصرفوا إىل قرب رسول اهلل 

فيسلمون  فيسلمون عليه مث يأتون قرب احلسن فيسلمون عليه مث يأتون قرب أمري املؤمنني
فيسلمون عليه مث يعرجون إىل السماء قبل أن تغيب  عليه مث يأتون قرب احلسني

 .  (255)«الشمس

 فضل؟أي الزيارات أ

                                                           

 .12ح 4ب 140-115ص 57حبار األنوار: ج (491)
 سورة فاطر. 402ص 4تفسري القمي: ج (492)
 .15902ح 17ب 241ص 12يعة: جوسائل الش (499)
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فقلت له: أميا أفضل الزيارة  وعن عبد الرمحن بن مسلم قال: دخلت على الكاظم
أو لفالن أو فالن و مسيت األئمة  ألمري املؤمنني صلوات اهلل عليه أو أليب عبد اهلل 

 واحدا واحدا؟
يا عبد الرمحن بن مسلم، من زار أولنا فقد زار آخرنا، ومن زار آخرنا فقد زار »فقال يل: 

لنا، ومن توىل أولنا فقد توىل آخرنا، ومن توىل آخرنا فقد توىل أولنا، ومن قضى حاجة أو 
ألحد من أوليائنا فكأمنا قضاها جلميعنا، يا عبد الرمحن أحببنا وأحبب فينا وأحبب لنا وتولنا 

جدنا  وتول من يتوالنا وأبغض من يبغضنا، أال وإن الراد علينا كالراد على رسول اهلل 
فقد رد على اهلل، أال يا عبد الرمحن من أبغضنا فقد أبغض  على رسول اهلل ومن رد 

حممدا ومن أبغض حممدا فقد أبغض اهلل جل وعال، ومن أبغض اهلل جل وعال كان حقا على 
 .(256)«اهلل أن يصليه النار وما له من نصري

 عرش الرحمن وزوار قبور األئمة 
القيامة كان على عرش الرمحن أربعة من إذا كان يوم »قال:  عن أيب احلسن موسى

األولني و أربعة من اآلخرين، فأما األربعة الذين هم من األولني فنوح وإبراهيم وموسى 
مث ميد املضمار  ، وأما األربعة من اآلخرين حممد وعلي واحلسن واحلسني وعيسى 

زوار قرب فيقعد معنا من زار قبور األئمة، أال إن أعالهم درجة و أقرهبم حبوة 
 .»(257)ولدي

 من زار أحداً من ذريتي
من زارين أو زار أحدا من ذرييت زرته يوم القيامة فأنقذته من : »قال رسول اهلل

 . (258)«أهواَلا

 الجنة واهلل

                                                           

 .42ح 4ب 144-141ص 57حبار األنوار: ج (492)
 .2ح باب فضل زيارة أيب احلسن الرضا  929ص 2الكاِف: ج (497)
 .2ح 1ب 11كامل الزيارات: ص  (492)



 

 195 

 ما ملن زار قرب أحد من األئمة؟  عن الربقي عن الوشاء قال: قلت للرضا 
 «.له مثل من أتى قرب أيب عبد اهلل »قال: 
 .قلت له: وما ملن زار قرب أيب عبد اهلل قال:
 .(259)«اجلنة واهلل»قال: 

 ما كان هلل ينمو
ومن املعلوم أن اهلل لو أراد لشيء البقاء والربكة والنمو كان كذلك، قال سبحانه: 

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أمال
(260). 

بقيت معاملهم وآثارهم حىت ِف  واألئمة الطاهرين  ومن هنا فإن اإلمام احلسني 
مثل تاريخ والداهتم ووفاهتم وَلذا يقوم املسلمون بأفراحهم وأحزاهنم ِف كل نقاط العامل حىت 

 ِف موسكو وتل أبيب وعواصم الغرب وما أشبه من بالد الكفر.

                                                           

 .11200ح 4ب 121ص 10مستدر  الوسائل: ج (495)
 .22سورة الكهف:  (420)
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 من كرامات
 ربيبات الوحي 
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 من كرامات السيدة زينب 
 المال المسروق

)قدس سره( من العراق إىل  (421)سنة سافرت مع السيد الوالد قبل ما يقارب مخسني
 احلج عن طريق سوريا، فلبثنا بضعة أيام ِف دمشق، وكانت زيارتنا األوىل للسيدة زينب 

وكانت بقعتها ِف منطقة نائية خالية من األبنية وما أشبه، وبينها وبني دمشق اكثر من فرسخ، 
 ات منها:وقد شاهدنا ِف سفرتنا هذه بعض الكرام

تضج  إن امرأة عراقية سرقت منها أمواَلا ِف دمشق فالتجأت إىل حرم السيدة زينب 
 ِف أمرها. إىل اهلل وتتوسل ببنت أمري املؤمنني 

فكانت تقول: سيديت! كيف أرجع إىل العراق وليست يل نفقة السفر والأملك زادًا وال 
 راحلة؟ ومن أين آيت باملال؟. 
 تردي علّي أموايل. سيديت! أريد منك أن

فمن كثرة ضجتها اجتمع حوَلا الناس، وسأَلا إنسان خرّي: كم مقدار املال الذي سرق 
 منك؟. 

 قالت: كمية كبرية. 
 فأخذوا جيمعون َلا املال من بينهم، مث قّدموه إليها بعنوان اَلدية.

سروق، فان لكن املرأة أبت قبول ذلك أشد اإلباء ، قائلة : إين ال أريد إال املال امل
 تعلم بالسارق، فالالزم أن ترده إيّل.. وأخذت ثانية ِف الضجة والبكاء.  السيدة زينب

وبعد ساعات ـ قريب الظهر ـ علمنا بان املال املسروق أعيد إليها، حي  جاء شخص 
 فزعاً وأعطاها املال املصرور ِف كيس قائاًل:  إىل حرم السيدة 

ِف املنام تقول له:  د نام، وإذا به يرى السيدة زينب إن السارق َلذه الصرَّة، كان ق
، مث هددته إن «قم واذهب إىل حرمي ورد املال لصاحبته وهي ملتصقة بضرَيي وتتوسل إيلّ »

 مل يفعل ذلك!، فقام من املنام فزعاً، خوفاً منها.. وأرسل باملال .. 

                                                           

 من هذا الكتاب. 417الشريازي، وقد مرت ترمجته ِف الصفحة آية اهلل العظمى السيد مريزا مهدي احلسيين  (421)



 

 124 

 عندما أصبت بأزمة قلبية
ِف وسط شهر حمرم احلرام، فأحضروا يل بعض  قبل عدة سنوات أصبت بشبه أزمة قلبية

 األطباء.
 فقال أحدهم : كيف أحضرمتوين على رأس ميت؟!.. 

وأخريًا قرروا نقلي إىل املستشفى، فنقلت على سرير.. كنت ِف وعي كامل حي  
واقفة  وضعت على سريري ِف املستشفى فأخذين النوم، فرأيت ِف املنام أن السيدة زينب 

 وهي تنظر أيلَّ!.متصلة بسريري 
قبل ذلك  وبعد أن صحوت من النوم تعجبت من هذا احللم، فإين مل أَر السيدة زينب

 … ، حىت َيتمل أنه بسبب ذلك طيلة عمري، مث مل يكن يتبادر إىل ذهين أن أتوسل هبا 
 إىل زياريت فنقلت له الرؤيا. (424)وبعد ساعة جاء أخي

ِف  األهل واألوالد أن يتوسلوا بالسيدة زينب  فقال: نعم، لقد طلبت ـ قبل جميئي ـ من
 .(263)شفائك، فتوسلوا هبا وأخذوا يقرؤون القرآن إهداًء َلا، ولعل ذلك هو السبب

                                                           

هـ مبدينة كربالء 1120ذي احلجة عام  40آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي )دام ظله( ولد ِف  (424)
 املقدسة، آلت إليه املرجعية بعد رحيل أخيه اجملدد الثاين آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي )أعلى اهلل

 هـ.1244درجاته( ِف الثاين من شوال عام 
م شوهد شفاء أكثر 4004هـ/ 1241وليلته من هذه السنة  يقول الناشر: وِف يوم أربعني اإلمام احلسني  (421)

الذين عجز األطباء عن معاجلتهم وقد شوفوا وأخذ الناس يصلون  من عشرة من املرضى ِف حرم السيدة زينب 
كون بثياب املرضى املعافني، وكان بعضهم مقعدًا والبعض اآلخر أعمى والبعض منهم على حممد وآل حممد ويترب 

من كل أحناء العامل لالستشفاء بقرب عقيلة  أصم وأبكم، علماً بأن الناس يأتون ِف ليلة أربعني اإلمام احلسني 
 اَلامشيني السيدة زينب )سالم اهلل عليها( الواقع بالقرب من مدينة دمشق ـ سوريا.
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 من كرامات السيدة معصومة 
 الجسد الطري

أنه قبل ستني  (264)نقل يل العامل املشهور آية اهلل العظمى السيد النجفي املرعشي
ِف قم املقدسة،  بنت اإلمام موسى بن جعفر  اطمة املعصومة سنة ُهدم قرب السيدة ف

فذهب هو وشخص آخر من العلماء إىل داخل احلرم لريوا أساس البناء وكيف ميكن ترميمه، 
مكفنة ِف الكفن ووجهها خارج  وإذا به يرى البدن الطاهر طريًا فكانت السيدة معصومة

دينة املنورة مسراء، وكان ِف طرفيها وصيفتان الكفن مستقبل القبلة، قال: فكانت كبنات امل
 سوداوتان مل يعرفهما أحد وكان جسديهما طريني أيضاً.

 

                                                           

( السيد شهاب الدين بن السيد حممود بن علي بن حممد بن طاهر بن عبد الفتاح بن حممد بن حممد صادق بن 422)
حممد طاهر بن علي بن احلسني الشهري خبليفة سلطان احلسيين املرعشي النجفي التربيزي، عامل فاضل جليل، ولد 

دمات على والده وغريه، مث سكن سامراء هـ قرأ هبا بعض السطوح واملق1112شعبان  40ِف النجف األشرف ِف 
برهة والكاظمني كذلك، واستجاز كثرياً من العلماء األعالم الذين القاهم، ومن مل يالقه استجازه ِف الرواية كتابة 

هـ سافر إىل 1124أينما كان لشدة رغبته بذلك، وقد كثرت عنده اإلجازات، فكّون منها جمموعة، وِف عام 
وعشرين سنة مث هبط قم فحضر فيها حب  احلجة الشيخ عبد الكرمي احلائري مؤسس احلوزة طهران وهو ابن أربع 

، كان له ولع شديد جبمع  العلمية ِف مدينة قم املقدسة، وكان من أئمة اجلماعة ِف صحن السيدة معصومة 
ة ِف األنساب الكتب واملخطوطات، وقد اجتمعت لديه مكتبة ضخمة مسيت بامسه ِف قم املقدسة، وكان له رغب

 أيضاً ألف فيها بعض اجملاميع، توِف ِف مدينة قم املقدسة ودفن ِف مكتبته العامة.
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 من كرامات أم البنين 
 

كثرية ومتواترة من شفاء املرضى وأداء الديون وكشف اَلموم   وكرامات أم البنني 
 وحتقيق األماين وكلما يصعب على اإلنسان حتقيقه.

 هبا إىل اهلل عزوجل وشوِف. فكم من مريض توسل
 وكم من رجل عقيم أو امرأة عقيمة رزقوا طفالً بربكتها )صلوات اهلل عليها(.
شفيعة إىل  وكم ذي حاجة ُقضيت حاجته من حي  ال َيتسب عندما جعلها 

 قاضي احلاجات سبحانه وتعاىل.
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  من كرامات السيد محمد 
 

الذي هو قريب الدجيل ـ  كرامات عديدة ـ  (265)وقد مسعنا مكرراً عن السيد حممد 
 أيضاً، وكل هذه الكرامات متواترات، وقد ذكرت مجلة منها ِف بعض الكتب.

، وذات : كنت كثرياً ما أتشرف بزيارة السيد حممد(422) قال السيد الوالد )قدس سره(
اًل جسيماً مرة وأنا داخل ِف الروضة املباركة، ومشتغل بالزيارة، إذا بأحد الزائرين وكان رج

ووسيماً، صار ِف حالة شبيهة بالغيبوبة وبدأ يتكلم بأمور شبيهة بالغيب، مما يسّمي العرب 
 هذه احلالة ويعرب عنها: )بأن السيد حممد صاح برأسه(.

: فأخذ هذا الرجل خياطب بعض الناس بأمسائهم ويقول: يا فالن ملاذا قال والدي 
 جئتين وأنت مديون؟ 
 ن ملاذا مل تف بنذر ؟ ويقول آلخر: يا فال

 ويقول لثال : يا فالن أين الذبيحة اليت عزمت على ذحبها عند مشهدي؟.
وكان ِف الروضة اخلطيب احلسيين املشهور عبد علي النجفي، وإذا بالرجل املتكلم خياطبه 
 بامسه ويقول: وأنت أيها الشيخ اخلطيب عبد علي، ملاذا مل تأت بنذر  الشيء الكذائي؟ 

مسع الشيخ عبد علي هبذا الكالم من الرجل إال وارتعدت فرائصه، ورجف قلبه، فما أن 
 وخاف خوفاً كبرياً، ألنه كان قد نذر ذلك الشيء مث تباطأ ِف أدائه.

يقول صاحب كتاب )النجم الثاقب(: لقد رأينا مرارًا أن املنكر ألموال شخص مثاًل إذا 
يقسم، وذلك لتجربتهم أن الكاذب لو حلف  طلبوا منه القسم بأيب جعفر كان يرد املال وال

                                                           

، املعروف جباللة القدر وعظم الشأن حىت زعم هو السيد حممد املكىن بأيب جعفر أكرب ولد اإلمام اَلادي  (429)
ه قرب قضاء الدجيل والذي يبعد عن ، يقع مزار بعض الناس أنه اإلمام من بعد أبيه، ولكنه توِف قبل أبيه 

وصاحب كرامات شهرية حىت عند أبناء العامة، وله هيبة  سامراء مثانية فراسخ، وهو من أجالء أوالد األئمة 
 جليلة فإن الناس ال َيلفون به كاذباً ويقسمون حبقه لفصل النزاعات. 

 .417ته ِف الصفحة ، وقد مرت ترمجآية اهلل العظمى السيد مريزا مهدي الشريازي  (422)
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 به يصيبه الضر.
 

 من كرامات حمزة عم النبي 
 تغسله المالئكة

 «.لقد رأيت املالئكة تغسل محزة: »قال رسول اهلل 
 أفضل الشهداء حمزة

أال وإن أفضل اخللق بعد »ِف حدي  له يوم افتتح البصرة:  قال أمري املؤمنني 
إن أفضل الشهداء محزة بن عبد املطلب وجعفر بن أيب األوصياء الشهداء أال و 

 .(267)«طالب
 هو سيد الشهداء وأفضلهم. وإال فاإلمام احلسني  هذا ِف زمانه 

 أسد اهلل وأسد رسوله 
أول من صلي عليه من املسلمني عمنا محزة »ِف حدي  له:  قال أبو حممد احلسن 

وحزن وعدم صربه  ا قتل، قلق رسول اهللبن عبد املطلب، أسد اهلل وأسد الرسول، فإنه مل
 وعزاؤه على عمه محزة ،فقال ـ وكان قوله حقاً ـ:

 ألقتلن بكل شعرة من محزة سبعني رجالً من مشركي قريش.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهوخير فأوحى اهلل إليه: 

هم وال تك في ضيق مما واصبر وما صبرك إال باهلل وال تحزن علي للصابرين 
يمكرون

(268). 
وإمنا أحب اهلل جل امسه أن جيعل ذلك سنًة ِف املسلمني فإنه لو قتل بكل شعرة من 
عمه محزة سبعني رجاًل من املشركني ما كان ِف قتله حرج، وأراد دفنه وأحب أن يلقاه اهلل 

ارت ِف املسلمني سنًة مضرجاً بدمائه وكان قد أمر أن تغسل موتى املسلمني، فدفنه بثيابه فص
أن ال يغسل شهيدهم، وأمر اهلل أن يكرب عليه مخسًا وسبعني تكبريًة ويستغفر له ما بني كل 

                                                           

 . 12ووفاته ح باب مولد الني  290ص 1الكاِف: ج (427)
 .147-142سورة النحل:  (422)



 

 127 

تكبريتني منها، فأوحى اهلل إليه أين فضلت محزة بسبعني تكبريًة لعظمه عندي وكرامته 
 .(269)«عليَّ 

                                                           

 .1505ح 9ب 492-497ص 4مستدر  الوسائل: ج (425)
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 من كرامات
 العلماء والصالحين
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 المشي على الماء

خرج مرتادا لغنمه وبقره مكانا للشتاء، فسمع  إن إبراهيم : »اهلل قال أبو عبد
شهادة أن ال إله إال اهلل فتبع الصوت حىت أتاه فقال: يا عبد اهلل من أنت، أنا ِف هذه البالد 

 مذ ما شاء اهلل ما رأيت أحدا يوّحد اهلل غري ؟
  جزيرة.قال: أنا رجل كنت ِف سفينة غرقت، فنجوت على لوح فأنا هاهنا ِف

 قال: فمن أي شيء معاشك؟
 قال: أمجع هذه الثمار ِف الصيف للشتاء.

 قال: انطلق حىت تريين مكانك؟
 قال: ال تستطيع ذلك ألن بيين وبينها ماء حبر.

 قال: فكيف تصنع أنت؟
 قال: أمشي عليه حىت أبلغ.

 قال: أرجو الذي أعانك أن يعينين.
يتبعه، فلما بلغا املاء أخذ الرجل ينظر إىل  قال: فانطلق فأخذ الرجل ميشي وإبراهيم 

 ساعة بعد ساعة يتعجب منه حىت عربا، فأتى به كهفا، قال: هاهنا مكاين. إبراهيم 
 قال: فلو دعوت اهلل وأمنت أنا.

 قال: أما إين أستحيي من ريب ولكن ادع أنت وأؤمن أنا.
 قال: وما حياؤ ؟

غالما أمجل الناس كأن خديه صفحتا ذهب قال: أتيت املوضع الذي رأيتين فيه فرأيت 
 له ذؤابة مع غنم وبقر كان عليهما الدهن، فقلت له: من أنت؟

 قال: أنا إمساعيل بن إبراهيم خليل الرمحن.
.  فسألت اهلل أن يريين إبراهيم منذ ثالثة أشهر وقد أبطأ ذلك عليَّ

 : فأنا إبراهيم خليل الرمحن، فاعتنقا.قال: قال
 .(270)«: مها أول اثنني اعتنقا على وجه األرضقال أبو عبد اهلل
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 ومن يتق اهلل يجعل له مخرجا
: خرج ثالثة نفر ممن كان قبلكم يرتادون ألهلهم، فأصابتهم قال رسول اهلل 

السماء، فلجئوا إىل جبل، فوقعت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: عفا األثر ووقع 
  بأوثق أعمالكم.احلجر وال يعلم مكانكم إال اهلل، ادعوا اهلل

فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبين فطلبتها فأبت عليَّ فجعلت 
َلا جعال فطابت نفسها، فلما جلست منها اشتد ارتعادها من خشيتك، فرتكتها، فإن كنت 

 تعلم أين إمنا فعلت ذلك رجاء رمحتك وخشية عذابك فافرج عنا.
 : فزال ثل  اجلبل.قال
اآلخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان يل والدان وكنت أحلب َلما، فأتيتهما ليلة  وقال

ومها نائمان فقمت قائما حىت طلع الفجر فلما استيقظا شربا، فإن كنت تعلم أين إمنا فعلت 
 ذلك رجاء ثوابك وخشية عذابك فافرج عنا.

 فزال ثل  احلجر.
ما أجريا، فعمل إىل نصف النهار فقال الثال : اللهم إن كنت تعلم أين استأجرت يو 

فأعطيه أجرته فسخط ومل يأخذه، فصرفت ذلك إىل التجارة واملواشي وغريها، فلما جاء 
يطلب أجره، قلت: خذ هذا كله لك ولو شئت مل أعطه إال أجره، فإن كنت تعلم أين إمنا 

 فعلت ذلك رجاء رمحتك وخشية عذابك فافرج عنا.
 .(271)نفزال ثل  احلجر وخرجوا يتماشو 

 الحّداد المؤمن
إن موسى صلوات اهلل عليه انطلق ينظر ِف أعمال العباد، فأتى : »قال أبو عبد اهلل

رجال من أعبد الناس فلما أمسى حر  الرجل شجرة إىل جنبه فإذا فيها رمانتان، قال: فقال: 
لشجرة إال يا عبد اهلل من أنت، إنك عبد صاحل، أنا هاهنا منذ ما شاء اهلل ما أجد ِف هذه ا

 رمانة واحدة ولوال أنك عبد صاحل ما وجدت رمانتني.
 : أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران.قال

                                                           

 .17ضمن ح 17ب 427ص 22حبار األنوار: ج (471)



 

 171 

قال: فلما أصبح قال موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السالم: تعلم أحدا أعبد 
 منك؟

 قال: نعم، فالن الفالين.
يت برغيفني وماء، فقال: يا عبد قال: فانطلق إليه، فإذا هو أعبد منه كثريا، فلما أمسى أو 

اهلل من أنت، إنك عبد صاحل أنا هاهنا منذ ما شاء اهلل وما أويت إال برغيف واحد، ولوال 
 أنك عبد صاحل ما أوتيت برغيفني فمن أنت؟

 قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران.
 مث قال موسى: هل تعلم أحدا أعبد منك؟

 ذا وكذا.قال: نعم فالن احلداد ِف مدينة ك
قال: فأتاه فنظر إىل رجل ليس بصاحب عبادة بل إمنا هو ذاكر هلل وإذا دخل وقت 
الصالة قام فصلى، فلما أمسى نظر إىل غلته فوجدها قد أضعفت، قال: يا عبد اهلل من أنت 
إنك عبد صاحل، أنا هاهنا منذ ما شاء اهلل غليت قريب بعضها من بعض والليلة قد أضعفت 

 فمن أنت؟
 .أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران  قال:

قال: فأخذ ثل  غلته فتصدق هبا وثلثا أعطى موىل له وثلثا اشرتى به طعاما، فأكل هو 
 وموسى.

 .قال: فتبسم موسى
 فقال: من أي شيء تبسمت؟

قال: دلين ني بين إسرائيل على فالن فوجدته من أعبد اخللق، فدلين على فالن فوجدته 
 فالن عليك وزعم أنك أعبد منه ولست أرا  شبيه القوم.أعبد منه، فدلين 

قال: أنا رجل مملو  أليس تراين ذاكرا هلل، أو ليس تراين أصلي الصالة لوقتها، وإذا 
 أقبلت على الصالة أضررت بغلة موالي وأضررت بعمل الناس، أتريد أن تأيت بالد ؟

 قال: نعم.
 عايل.قال: فمرت به سحابة، فقال احلداد: يا سحابة ت

 قال: فجاءته.
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 قال: أين تريدين؟
 قالت: أريد أرض كذا وكذا.

 قال: انصرِف، مث مرت به أخرى فقال: يا سحابة تعايل، فجاءته، فقال: أين تريدين؟
 قالت: أريد أرض موسى بن عمران.

 فقال: امحلي هذا محل رفيق وضعيه ِف أرض موسى بن عمران وضعا رفيقا.
 قال: يا رب مبا بلغت هذا ما أرى؟ قال: فلما بلغ موسى بالده،

 .(272)«قال: إن عبدي هذا يصرب على بالئي ويرضى بقضائي ويشكر نعمائي

 حنظلة غسيل المالئكة
إين رأيت املالئكة تغسل حنظلة بني السماء واألرض مباء املزن ِف » قال رسول اهلل 
 .(273)فكان يسمى غسيل املالئكة« صحاف الفضة

فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء، وفيه أن امرأته قالت: قال أبو أسيد الساعدي: 
 .(274)رأيت كأن السماء فرجت له فدخل فيها، مث أطبقت، فقلت: هذه الشهادة 

 أنصاريان
ِف  جاءا يتحدثان مع الني  وِف التاريخ: إن أنصاريني من أصحاب رسول اهلل 
ديدة الظلمة، مث خرجا من عند رسول حاجة َلما حىت ذهب من الليل ساعة وكانت الليلة ش

ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية، فأضاءت عصا أحدمها َلما حىت مشيا ِف  اهلل 
ضوئها، حىت إذا افرتقت َلما الطريق، أضاءت لآلخر عصاه، فمشى كل واحد منهما ِف 

 .(275)ضوء عصاه حىت بلغ أهله
 على نهر دجلة

إىل دجلة وهي مادة وكان األعداء خلفها فتحريوا ماذا وِف تاريخ املسلمني أهنم ملا وصلوا 
يفعلون؟ فقال رجل من املسلمني: باسم اهلل، مث أقحم فرسه، فارتفع على املاء باسم اهلل، مث 
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اقتحموا فارتفعوا على املاء، فلما نظر إليهم األعاجم قالوا: ديوان ديوان، مث ذهبوا على 
بعذبة سرج، فلما خرجوا أصابوا من الغنائم وافتتحوا وجوههم فما فقدوا إال قدحا كان معلقا 
 فجعل الرجل يقول: من ينال صفراء بيضاء.

 العبور من النهر
قال بعض املسلمني : خرجنا مع أيب مسلم اخلوالين ِف جيش فأتينا على هنر عجاج 

 منكر، فقلنا ألهل القرية أين املخاضة؟ 
 أسفل منكم على ليلتني. فقالوا: ما كانت ههنا خماضة قط ولكن املخاضة

فقال أبو مسلم: اللهم أجزت بين إسرائيل البحر وإنا عباد  ِف سبيلك فأجزنا هذا النهر 
 اليوم، مث قال: اعربوا بسم اهلل، ودخل املاء.

قال الراوي: فواهلل ما بلغ املاء بطون اخليل حىت عرب الناس كلهم مث وقف فقال: يا معشر 
 ء فأدعوا اهلل تعاىل يرده؟.املسلمني هل ذهب ألحدكم شي

 أويس القرني
األوفياء، ويكفيه كرامة  أويس القرين من خيار التابعني ومن أصحاب أمري املؤمنني 

ليشفعن رجل من أميت ِف أكثر من مضر، مث قال: »قال ِف حقه:  أن رسول اهلل 
 «ليشفعن رجل من أميت ألكثر من بين متيم ومن مضر وإنه أويس القرين

تفوح روائح اجلنة من قبل قرن الشمس، وا شوقاه إليك يا أويس القرين، أال : »وقال
إن غاب : »فقيل: يا رسول اهلل ومن أويس القرين؟ فقال « من لقيه فليقرئه عين السالم

مل تفتقدوه وإن ظهر لكم مل يكرتثوا له، يدخل ِف شفاعته إىل اجلنة مثل ربيعة ومضر، آمن 
 .(276)« يدي خليفيت أمري املؤمنني ِف صفنييب وما رآين، ويقتل بني

: وعلى ما ليبايعه، قال له اإلمام وملا جاء أويس القرين إىل اإلمام أمري املؤمنني 
 تبايعين؟

 قال: على السمع والطاعة والقتال بني يديك أو يفتح اهلل عليك.
 فقال له: ما امسك؟
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 قال: أويس القرين.
: أين أدر  رجالً من أمته يقال له  حبيي رسول اهلل قال: نعم، اهلل أكرب، فإنه أخربين

أويس القرين يكون من حزب اهلل، ميوت على الشهادة، يدخل ِف شفاعته مثل ربيعة 
 .(277)«ومضر

 .وقد قتل أويس ِف معركة صفني دفاعاً عن أمري املؤمنني علي 
 يا رب أتعطشني

، وقالت: ال أرى ت فاطمةعن علي بن معمر قال: خرجت أم أمين إىل مكة ملا توفي
املدينة بعدها، فأصاهبا عطش شديد ِف اجلحفة حىت خافت على نفسها، قال: فكسرت 

 عينيها حنو السماء مث قالت: يا رب أ تعطشين وأنا خادمة بنت نبيك؟
 .(278)قال: فنزل إليها دلو من ماء اجلنة فشربت ومل جتع ومل تطعم سنني

 من أنِت؟
رأيت ِف مودع احلج امرأة ضعيفة على دابة حنيفة، والناس عن مالك بن دينار قال: 

ينصحوهنا لتنكص، فلما توسطنا البادية كلت دابتها فعذلتها ِف إتياهنا، فرفعت رأسها إىل 
السماء وقالت: ال ِف بييت تركتين وال إىل بيتك محلتين، فوعزتك وجاللك لو فعل يب هذا 

من الفيفاء وِف يده زمام ناقة، فقال َلا: اركي،  غري  ملا شكوته إال إليك، فإذا شخص أتاها
فركبت وسارت الناقة كالربق اخلاطف، فلما بلغت املطاف رأيتها تطوف فحلفتها: من 

 . (279)أنِت؟، فقالت: أنا شهرة بنت مسكة بنت فضة خادمة الزهراء 
 أفعى على رقبته

عى على حلقه من شيعته كان قد سجد فتطوق أف روي أن بعض خواص موالنا علي 
فلم يتغري عن حال سجوده ومراقبة معبوده حىت انفصل األفعى من رقبته بغري حيلة منه، بل 

 .(280)بفضل اهلل جل جالله ورمحته
                                                           

 .45ح 112ب 100ص 21حبار األنوار: ج (477)
 .فصل ِف معجزاهتا  112ص 1املناقب: ج (472)
 .22ح 1ب 22ص 21حبار األنوار: ج (475)
 . 11ف 5ب 147األمان: ص (420)



 

 179 

 شدة الخشوع في الصالة
أنه كان قائما ِف  روي عن علي الزاهد بن احلسن بن احلسن بن احلسن السبط 

يابه و دخل من زيقه وخرج من حتت ثيابه، الصالة، فاحندر أفعى من رأس جبل فصعد على ث
 .(281)فلم يتغري عن حال صالته ومراقبته ملالك حياته

 مات البنَّاء
فسألوه أن يعينهم ِف بناء مسجدهم، قال: ما كنت  (282)جاء قوم إىل جابر اجلعفي

بالذي أعني ِف بناء شيء ويقع منه رجل مؤمن فيموت، فخرجوا من عنده وهم يبخلونه 
فلما كان من الغد أمتوا الدراهم ووضعوا أيديهم ِف البناء، فلما كان عند العصر ويكذبونه، 

 . (283)نزلت قدم البّناء فوقع فمات
 كالم النعجة

قال الراوي: خرجت مع جابر ملا طلبه هشام حىت انتهى إىل السواد، قال: فبينا حنن 
لت له: ما قعود وراع قريب منا إذ ثغت نعجة من شائه إىل محل، فضحك جابر، فق

 يضحكك يا أبا حممد؟
 قال: إن هذه النعجة دعت محلها فلم جيئ.

 فقالت له: تنح عن ذلك املوضع، فإن الذئب عام أول أخذ أخا  منه.
 فقلت: ألعلمن حقية هذا أو كذبه.

 فجئت إىل الراعي فقلت: يا راعي تبيعين هذا احلمل؟
 قال: فقال: ال.
 فقلت: ومل؟

 الغنم وأغزرها درة، وكان الذئب أخذ محال َلا منذ عام األول قال: ألن أمه أفره شاة ِف
 من ذلك املوضع، فما رجع لبنها حىت وضعت هذا، فدرت.
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 فقلت: صدق.
مث أقبلت فلما صرت على جسر الكوفة نظر إىل رجل معه خامت ياقوت فقال له: يا 

 فالن خامتك هذا الرباق أرنيه.
 ى به ِف الفرات.قال: فخلعه فأعطاه فلما صار ِف يده رم

 قال اآلخر: ما صنعت؟
 قال: حتب أن تأخذه.

 قال: نعم.
قال: فقال بيده إىل املاء، فأقبل املاء يعلو بعضه على بعض حىت إذا قرب تناوله 

 .(284)وأخذه
 من أطاع اهلل ُاطيع

 ؟ قيل: أتى رجل جابر بن يزيد فقال له جابر: تريد أن ترى أبا جعفر
 قال: نعم. 
فمسح على عيين فمررت وأنا أسبق الريح حىت صرت إىل املدينة، قال: قال الراوي: 

فبقيت أنا كذلك متعجب إذ فكرت فقلت ما أحوجين إىل وتد أتده، فإذا حججت عاما 
 ! قال: ففزعت. قابال نظرت هاهنا هو أم ال، فلم أعلم إال وجابر بني يدي يعطيين وتدا

 فكيف لو رأيت السيد األكرب.قال: فقال جابر: هذا عمل العبد بإذن اهلل، 
 قال: مث مل أره.

ادخل ال بأس »فإذا هو يصيح يب:  قال: فمضيت حىت صرت إىل باب أيب جعفر
 .(285)«من أطاع اهلل أطيع»، فدخلت فإذا جابر عنده، فقال: «عليك

 يحفر هاهنا نهر
أبو عن عروة بن موسى قال: كنت جالسا مع أيب مرمي احلناط وجابر عنده جالس، فقام 

مرمي فجاء بدورق من ماء بئر مبار  بن عكرمة، فقال له جابر: وَيك يا أبا مرمي كأين بك 
 قد استغنيت عن هذه البئر واغرتفت من هاهنا من ماء الفرات؟
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فقال له أبو مرمي: ما ألوم الناس أن يسمونا كذابني وكان موىل جلعفر: كيف جييء ماء 
 الفرات إىل هاهنا؟

ر هاهنا هنر أوله عذاب على الناس وآخره رمحة جيري فيه ماء الفرات، قال: وَيك إنه َيف
فتخرج املرأة الضعيفة والصي فيغرتف منه وجيعل له أبواب ِف بين رواس وِف بين موهبة وعند 

 .(286)بئر بين كندة وِف بين فزارة حىت تتغامس فيه الصبيان
 رحم اهلل جابراً 
ياد بن اخلالل قال: اختلف ِف جابر بن روى حممد بن أمحد عن علي بن احلكم عن ز 

وأنا أريد أن أسأله عنه،  يزيد اجلعفي وعجائبه وأحاديثه، فدخلت على أيب عبد اهلل 
رحم اهلل جابر بن يزيد اجلعفي فإنه كان يصدق : »فابتدأين من غري أن أسأله، فقال 

 .(287)«علينا
 وافق الدعاء الرضا

فانكسرت يدها، فأتيت هبا التيمي فأخذها  عن أيب محزة قال: كانت بنية يل سقطت
فنظر إىل يدها فقال: منكسرة، فدخل خيرج اجلبائر وأنا على الباب، فدخلتين رقة على 
الصبية فبكيت ودعوت، فخرج باجلبائر فتناول بيد الصبية فلم ير هبا شيئا، مث نظر إىل 

 األخرى فقال: ما هبا شيء.
يا أبا محزة وافق الدعاء الرضاء، فاستجيب : »فقال قال: فذكرت ذلك أليب عبد اهلل

 . (288)«لك ِف أسرع من طرفة عني
 الفضيل بن يسار 

عن ربعي بن عبد اهلل قال: حدثين غاسل الفضيل بن يسار قال: إين ألغسل الفضيل بن 
رحم اهلل الفضيل »قال يل:  يسار وإن يده لتسبقين إىل عورته، فخربت بذلك أبا عبد اهلل

 . (289)«و منا أهل البيتبن يسار وه
                                                           

 . 12ح 17ب 421-420ص 22حبار األنوار: ج (422)
 .ذكر معجزاته  111مة: صدالئل اإلما (427)
 .199ِف أيب محزة الثمايل ح 404-401ص 1رجال الكشي: ج (422)
 .121ِف الفضيل بن يسار ح 412-411ص 1رجال الكشي: ج (425)
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 صرير السرير

قال أبو النضر مسعت علي بن احلسن يقول: مات يونس بن يعقوب باملدينة فبع  إليه  
حبنوطه وكفنه ومجيع ما َيتاج إليه، وأمر مواليه وموايل أبيه وجده أن  أبو احلسن الرضا

لعراق ـ وقال َلم ـ: كان يسكن ا  هذا موىل أليب عبد اهلل »َيضروا جنازته، وقال َلم: 
احفروا له ِف البقيع، فإن قال لكم أهل املدينة: إنه عراقي ال ندفنه ِف البقيع، فقولوا َلم: هذا 

وكان يسكن العراق، فإن منعتمونا أن ندفنه ِف البقيع منعناكم أن  موىل أيب عبد اهلل
 «.تدفنوا مواليكم ِف البقيع

إىل زميله حممد بن احلباب وكان  موسى فدفن ِف البقيع ووجه أبو احلسن علي بن 
 «.صل عليه أنت»رجال من أهل الكوفة: 

قال علي بن احلسن: حدثين حممد بن الوليد قال: رآين صاحب املقربة وأنا عند القرب 
 بعد ذلك، فقال يل: من هذا الرجل صاحب هذا القرب، فإن أبا احلسن علي بن موسى

ني شهرا أو أربعني يوما ِف كل يوم ـ قال أبو احلسن: أوصاين به وأمرين أن أرش قربه أربع
 الشك مين ـ.

فإذا مات رجل  قال: وقال يل صاحب املقربة: إن السرير عندي يعين سرير الني 
، فأقول: أيهم مات حىت أعلم بالغداة، فصر السرير ِف الليلة (290)من بين هاشم صر السرير

حدا منهم مريضا فمن ذا الذي مات، فلما  اليت مات فيها هذا الرجل، فقلت: ال أعرف أ
 .(291)كان من الغد جاءوا فأخذا مين السرير وقالوا: موىل أليب عبد اهلل كان يسكن العراق

 شكوناكم إلى األمير 
ونقل عن بعض الصاحلني انه قال: ِف ليلة جاءين بعض اجلوار والعيال وهم منزعجون 

قالوا: قد رأينا مسلخ احلمام تطوى احلصر الذي ف وكنت إذ ذا  جماورا بعيايل ملوالنا علي 
 فيه وتنشر وما ننظر من يفعل ذلك؟

                                                           

 مادة )صرر(. 290ص 2صر يصر صرا و صريرا وصرصر: صوَّت وصاح أشد الصياح. لسان العرب: ج (450)
 .12ح 17ب 421-424ص 22حبار األنوار: ج (451)
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فحضرت عند باب املسلخ وقلت: سالم عليكم، قد بلغين عنكم ما قد فعلتم وحنن 
وأوالده وضيفانه وما أسأنا جماورتكم فالتكدروا علينا جماورته ومىت  جريان موالنا علي

يه. قال: فلم نعرف منهم تعرضا ملسلخ احلمام بعد ذلك فعلتم شيئا من ذلك شكوناكم إل
 .(292)أبدا 

 سالم عليكم أيها الروحانيون
 ونقل عن أحد الصاحلني أنه قال: إن ابنته كانت تسمع سالما عليها ممن التراه!.

قال: فوقفت ِف املوضع، فقلت: سالم عليكم أيها الروحانيون، فقد عرفتين ابنيت 
ذا اإلنعام مكدر علينا، حنن خناف منه أن ينفر بعض العيال منه، بالتعرض َلا بالسالم وه

 ونسأل أن ال تتعرضوا لنا بشيء من املكدرات وتكونوا معنا على مجيل العادات.
 .(293)قال: فلم يتعرض َلا أحد بعد ذلك بكالم

  (452)في رثاء الشيخ المفيد 

                                                           

 .11ف 5ب 142راجع األمان: ص (454)
 .11ف 5ب 142راجع األمان: ج (451)
( أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعمان بن عبد السالم العكربي امللقب بالشيخ املفيد، من أجل مشايخ 452)

ى هـ، بأطراف بغداد، ِف أسرة عريقة ِف التشيع معروفة باإلحسان والطهارة، وقد أهن112ِف عام  الشيعة، ولد 
دراساته االبتدائية ِف أسرته ومسقط رأسه، مث سافر إىل بغداد واشتغل بتحصيل العلم عند األساتذة والعلماء 
ليصبح بعد ذلك املقدم ِف علم الكالم والفقه واألصول، وكان من تالمذة ابن عقيل. وفضله أشهر من أن 

ه القمي، والشيخ الصدوق، وابن وليد القمي، يوصف انتهت رئاسة اإلمامية إليه ِف وقته. من أساتذته: ابن قولوي
وأبو غالب الزراري، وابن اجلنيد اإلسكاِف، وأبو علي الصويل البصري، وأبو عبد اهلل الصفواين. ومن تالمذته: 
السيد املرتضى علم اَلدى، والسيد الرضي، والشيخ الطوسي، والنجاشي، وأبو الفتح الكراجكي، وأبو يعلى 

مؤلف منها:  400لغ مؤلفات الشيخ املفيد طبقًا ملا ذكر تلميذه البارز الشيخ الطوسي جعفر بن ساالر. وتب
املقنعة، الفرائض الشرعية، أحكام النساء، الكالم ِف دالئل القرآن، وجوه إعجاز القرآن، النصرة ِف فضل القرآن، 

 79هـ ببغداد عن  211ِف عام أوائل املقاالت، نقض فضيلة املعتزلة، اإلفصاح، اإليضاح. توِف الشيخ املفيد 
قريبًا من قرب أستاذه ابن قولويه. وقد  عاما قضاها بالعلم والعمل، ودفن ِف احلرم املطهر جبوار اإلمام اجلواد 

حظي بتعظيم الناس وتقدير العلماء والفضالء. يذكر الشيخ الطوسي الذي حضر تشييعه بأن يوم وفاته كان يوما 
ألداء الصالة على جنازته والبكاء عليه من الصديق والعدو، حي  شّيعه مثانون ألفاً ال نظري له لكثرة من حضر 

 وصلى عليه السيد املرتضى علم اَلدى )رضوان اهلل عليهم أمجعني(.



 

 120 

ني أنه قال: وجد هذه ِف جمالس املؤمن (295)روي عن السيد القاضي نور اهلل الشوشرتي
 : مكتوبا على قرب الشيخ املفيد  األبيات خبط صاحب األمر

 ال صوت الناعي بفقدك إنه
 

 يوم على آل الرسول عظيم 
 إن كنت قد غيبت في جدث الثرى  

 
 فالعدل و التوحيد فيك مقيم 

 والقائم المهدي يفرح كلما  
 

 تليت عليك من الدروس علوم 
 .(296)ة للشيخ املفيد )رضوان اهلل عليه( وهذه كرامة عظيم 

  (457)السيد أبو الحسن اإلصفهاني
وكان من األساتذة  (298)ذكر يل املرحوم الشيخ حممد علي املدرس األفغاين)قدس سره( 

املعروفني ِف النجف األشرف وقم املقدسة، أنه قصد النجف األشرف لدراسة العلوم الدينية 

                                                           

نور اهلل الشوشرتي: فاضل عامل حمقق، عالمة حمدث، له كتب منها: إحقاق احلق، كبري ِف جوانب من رد هنج  (459)
ب الصوارم املهرقة ِف جواب الصواعق احملرقة، وكتاب مصائب النواصب، ورسالة ِف جناسة املاء احلق للعالمة وكتا

القليل باملالقاة، وله أيضًا حاشية على شرح املختصر للعضدي، وحاشية على تفسري البيضاوي، وجمموعة مثل 
ل ِف اَلند بسبب تأليف الكشكول، وكتاب ِف جمالس املؤمنني وغري ذلك، كان معاصرًا لشيخنا البهائي، قت

 إحقاق احلق.
 .49احلكاية  499ص 91حبار األنوار: ج (452)
هـ( 1129-1422السيد أبو احلسن بن السيد حممد بن السيد عبد احلميد املوسوي األصفهاين النجفي ) (457)

وروده إىل مرجع الطائفة ِف زمانه، ولد ِف بعض قرى أصفهان، وقرأ املقدمات فيها مث هاجر إىل العراق، وكان 
النجف األشرف ِف أواخر القرن الثال  عشر، وأقام ِف كربالء مدة، وملا توِف املرجع الكبري السيد حممد كاظم 

اجتمع أهل الفضل والعلماء على ترشيح السيد األصفهاين للزعامة الدينية فتصدى للمرجعية  1117اليزدي عام 
وكان يصلي خلف أبيه  1125لصحن الشريف سنة بكل كفاءة. ُفجع بقتل ولده الفاضل السيد حسن ِف ا

مجاعة، من أساتذته: املريزا حبيب اهلل الرشيت، الشيخ مال حممد كاظم اآلخوند اخلراساين، وتالمذته كثريون، ومن 
 مؤلفاته )وسيلة النجاة( وحاشية على العروة الوثقى، وله شرح على كفاية األصول وعدة رسائل عملية.

املدرس األفغاين: ولد ِف والية غزنه بأفغانستان، وبدأ دراسته االبتدائية ِف أوائل سين عمره، الشيخ حممد علي  (452)
مث هاجر ِف شبابه إىل النجف األشرف، وتابع دراسته هنا  ِف حوزهتا العلمية، بالرغم من بعض املشاكل اليت 

الفقهاء. تتلمذ على يديه آالف  واجهته كالسكن والفقر، بلغ مرتبة االجتهاد وحصل عليها من أربعة من كبار
من الطلبة من شىت األقطار اإلسالمية، وتشهد له بذلك حوزات النجف وقم ومشهد. توِف )رضوان اهلل عليه( 

من شهر ذي احلجة، على أثر نوبة قلبية ِف إحدى مستشفيات مدينة قم املقدسة. ألف العديد من  41ليلة 
 واملنطق واملعاين والبيان والتفسري. الكتب وِف شىت العلوم املختلفة، كالنحو
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يها بصعوبة بالغة، ومبا أنه مل ميلك داراً ومل تكن له غرفة ِف من بلدته ِف أفغانستان ووصل إل
مدرسة وما أشبه ومل يكن له من املال ما يستأجر به منزال، كان يأيت أحياناً إىل وادي السالم 
ويتخذ من ظل بعض القبور العالية مكانًا يأوي إليه ِف شدة احلر، وذلك ألن أبواب احلرم 

 الشريف كانت تغلق.
ات مرة استيقظت وأنا ِف الوادي وكنت ِف غاية العطش، فأخذت أحب  عن : وذقال

املاء، حىت وصلت إىل ماء يسيل فشربت منه، مث أخذت أفحص عن مصدر املاء، وإذا يب 
أرى أنه جيري من مغتسل األموات وهو خليط بالسدر والكافور، فتأثرت تأثرًا كبريًا وبكيت 

بقلب منكسر: سيدي كيف ترضى  املؤمنني على حايل وأخذت أخاطب اإلمام أمري 
 لضيوفك هذه احلالة؟ 

مث خرجت من الوادي وأنا با ، وبعد ذلك جاءين خادم املرحوم السيد أبو احلسن 
 اإلصفهاين )قدس سره الشريف( وقال: إن السيد يريد . 

أمر  فذهبت إىل السيد فأعطاين غرفة وقرر يل راتباً شهرياً وقال: يا شيخ إذا احتجت إىل
 !. فعليك مبراجعيت وال َيتاج أن تشكو ذلك إىل اإلمام أمري املؤمنني

 وال أدري من أين علم السيد بقصيت؟
 لبناء المسجد األعظم
بناء املسجد األعظم   (299)عند ما عزم آية اهلل العظمى السيد حسني الربوجردي

على البناء وقال: إن بقم املقدسة، جاءه املشرف  جبوار روضة السيدة فاطمة املعصومة 
 هذا املسجد يكلف كثرياً فهل لديكم من األموال ما يكفي لذلك؟

 الستار ِف غرفة كتبه وقال له: هل هذا يكفي؟ فرفع السيد الربوجردي 
 فنظر املشرف على البناء ورأى الرفوف مليئة باألموال، فقال: نعم سيدي.

 ت مليئة بالكتب.وبعد ما خرج السيد من الغرفة، رفعوا الستار فكان
 في صحبة أمير المؤمنين 

                                                           

 من هذا الكتاب. 107انظر ترمجته ِف الصفحة (455)
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ِف النجف األشرف، زاره علماء  ملا توجه لزيارة أمري املؤمنني (300)ينقل أن نادر شاه
النجف غري واحد منهم، فغضب عليه وأراد قتله، ولكن وزيره أقنعه بأن يقوم هو بزيارة هذا 

ا، فزاره الشاه ودخل إىل بيته العامل ِف بيته، ألن هكذا علماء يبتعدون عن الدنيا وأهله
املتواضع، فلما وقعت عينا امللك عليه أكربه ووقره وتواضع له واحرتمه أشد االحرتام، مث قال 

 له بكل تواضع: لو كانت لكم حاجة فأمروين بتنفيذها.
 فقال العامل: ليست يل حاجة ولكن ال تظلم الناس خاصة أهايل النجف األشرف.

 عة.فقال امللك: مسعاً وطا
 فتعجب الوزير من شدة تواضع امللك، فسأله عن السبب؟

ِف املنام وكان  فقال امللك: إين قبل الدخول إىل العراق رأيت اإلمام أمري املؤمنني 
 هذا العامل جالساً إىل جنبه.

 لم يفعل مكروها في أربعين سنة
  واإلمام عن أنه كيف ميكن للني  (301)سألوا الشيخ جعفر كاشف الغطاء 

 أن ال يعصي اهلل طيلة عمره؟
فأجاب: وهل ِف ذلك عجب، فإين لست مبعصوم ومل أفعل حىت مكروهًا واحدًا طيلة 

 .أربعني سنة، فكيف باملعصوم 

                                                           

(: قائد إيراين خدم الشاه حسني الصفوي، طرد األفغان من أصفهان واستقل 1727 -1222نادر شاه ) (100)
ز املغول فقضى على الصفويني. فتح أفغانستان وغزا اَلند وسلب كنو  1712باحلكم وأعلن نفسه ملكًا عام 

 وتغلب على العثمانيني واستعاد السيطرة على حدود بالده الواسعة.
م( جعفر بن خضر بن شالل احللي 1214-1721هـ/1447-1192الشيخ جعفر كاشف الغطاء ) (101)

اجلناجي األصل، النجفي املسكن والوفاة، فقيه إمامي، كان شيخ مشايخ النجف واحللة ِف زمانه، وهو أبو األسرة 
رية( من آل كاشف الغطاء واجلناجي نسبه إىل جناجة وهي أحدى قرى العذار ِف احللة، وأشهر تصانيفه: )اجلعف

 )كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء(، )احلق املبني(، وكان متواضعاً وقوراً مهيباً.
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 والحسنان  الزهراء 

رأى ذات ليلة ِف املنام الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء   (302)ذكروا: أن الشيخ املفيد 
 مني احلسن واحلسني وهي آخذة بيد اإلما .!فتقدمت وقالت: يا شيخ عّلمهما الفقه 

 فتعجب الشيخ كثرياً من هذه الرؤيا ومل يفهم معناها.
بأبنيها إليه وقالت: يا شيخ  (304)واملرتضى (303)وِف الصباح أتت والدة السيدين الرضي

 علمهما الفقه. 
 عند ذلك عرف الشيخ معنا الرؤيا وعلم جاللة هذين السيدين.

 
 رامة للموالينك

ما ميوت موال لنا مبغض ألعدائنا إال وَيضره رسول »قال:  روي عن اإلمام الصادق
فيسروه ويبشروه وإن كان غري موال لنا يراهم  وأمري املؤمنني واحلسن واحلسني  اهلل 

 .(305)«حبي  يسوؤه
زل ما من مؤمن إال وله باب يصعد منه عمله وين»أنه قال:  وروي عن رسول اهلل 

ماُء منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه، وذلك قول اهلل عزوجل:  َفما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ

                                                           

 من هذا الكتاب. 420( سبقت ترمجته ِف الصفحة 104)
أمحد احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم بن اإلمام  ( الشريف الرضي أبو احلسن حممد بن أيب101)

ِف   هـ، قام جبمع بعض كالم اإلمام أمري املؤمنني 202هـ، املتوىف عام 195، املولود عام موسى الكاظم 
 كتاب )هنج البالغة(.

اإلمام موسى  الشريف املرتضى أبو القاسم علي بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم بن (102)
هـ، يعترب سيد علماء األمة وحميي 199عام  املشهور بـ )السيد املرتضى( و)علم اَلدى(، ولد  الكاظم 

آثار األئمة، وهو شقيق الشريف الرضي، مجع من العلوم ما مل جيمعه أحد، له تصانيف مشهورة منها: )الشاِف 
درر(، وله ديوان شعر فيه أكثر من عشرين ألف بيت، قيل ِف اإلمامة( وكتاب )الطيف واخليال( وكتاب )الغرر وال

هـ ببغداد، ودفن ِف 212ألف جملدًا من مقروآته ومصنفاته وحمفوظاته، توِف عام  20خلف بعد وفاته  أنه 
 بيته.

 عند املوت. سورة حم السجدة حضور املعصومني  429ص 4تفسري القمي: ج (109)
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َواأَلْرُض َوما كانُوا ُمْنَظرِينَ 
(306)»(307). 

 

 خاتمة
من أطاع اهلل : »مث إن التقوى والعمل الصاحل هو السر ِف هذه الكرامات، كما قال 

 .(308)«أطيع
أيها الناس إمنا أخربكم عن أخ يل كان »ال: فق وقد خطب الناس احلسن بن علي

من أعظم الناس ِف عيين، وكان رأس ما عظم به ِف عيين صغر الدنيا ِف عينه، كان خارجا 
من سلطان بطنه فال يشتهي ما ال جيد، و ال يكثر إذا وجد، كان خارجا من سلطان فرجه 

 ميد يده إال على ثقة فال يستخف له عقله وال رأيه، كان خارجا من سلطان اجلهالة فال
ملنفعة، كان ال يتشهى وال يتسخط واليتربم، كان أكثر دهره صماتا، فإذا قال: بذ القائلني  
كان ال يدخل ِف مراء و اليشار  ِف دعوى و ال يديل حبجة حىت يرى قاضيا، وكان ال 
ان يغفل عن إخوانه وال خيص نفسه بشيء دوهنم، كان ضعيفا مستضعفا، فإذا جاء اجلد ك

ليثا عاديا كان ال يلوم أحدا فيما يقع العذر ِف مثله حىت يرى اعتذارا، كان يفعل ما يقول 
وال يقول ما ال يفعل، كان إذا ابتزه أمران ال يدري أيهما أفضل نظر إىل أقرهبما إىل اَلوى 
فخالفه، وكان ال يشكو وجعا إال عند من يرجو عنده الربء واليستشري إال من يرجو عنده 

نصيحة كان ال يتربم وال يتسخط وال يتشكى واليتشهى وال ينتقم وال يغفل عن العدو، ال
فعليكم مبثل هذه األخالق الكرمية إن أطقتموها، فإن مل تطيقوها كلها فأخذ القليل خري من 

 . (309)«تر  الكثري، وال حول و القوة إال باهلل
 هكم يب؟: أال أخربكم بأشبقال الني»قال:  وعن أيب عبد اهلل

 قالوا: بلى يا رسول اهلل.
قال: أحسنكم خلقا، وألينكم كنفا، وأبركم بقرابته، وأشدكم حبا إلخوانه ِف دينه، 

                                                           

 .45سورة الدخان:  (102)
 .4229ح 79ب 225ص 4سائل: جمستدر  الو  (107)
 .19ح 17ب 420ص 22حبار األنوار: ج (102)
 .42باب املؤمن وعالماته وصفاته ح 412-417ص 4الكاِف: ج (105)
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وأصربكم على احلق وأكظمكم للغيظ، وأحسنكم عفوا، وأشدكم من نفسه إنصافا ِف الرضا 
 .(310)«والغضب

 
 صواب.وهذا آخر ما أردنا بيانه ِف هذا الكتاب، واهلل املوفق لل

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني، 
 وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين.

 
 قم المقدسة                                                                      

 محمد الشيرازي                                                                      
 

 

 

 

                                                           

 .40492ح 2ب 151ص 19وسائل الشيعة: ج (110)
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