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F 
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ]

 اسِ وَالْكَاظِمِنيَ الْغَيْظَ وَالْعَافِنيَ عَنْ النَّ

 (1)[وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِنيَ

                                                           

  .134. سورة آل عمران, اآلية: 1



 

 

 

 

 مقدمة التحقيق

 بب

د وآله الطيبني العاملني, والصالة والسالم على حمّم احلمد هلل رّب

 الطاهرين.

إال وانصرفت  _الكاظم  بن جعفر لإلمام موسى كٌرِذ ال يكاد ميّر

َلَمة, وطول األذهان إىل مظلوميته؛ وذلك ملا القاه من مرارة طوامري الَظ

يشتكي إىل  _ات هذا الكتاب أن اإلمام حبسه فيها, فيمر علينا يف طّي

بعث كتابًا من سجنه ذات يوم إىل الرشيد جاء  _ه وأّن g,(1)رسول اهلل 

فيه: )أنه لن ينقضي عين يوم من البالء إال انقضى عنك معه يوم من 

 .(2)فيه املبطلون(له انقضاء, خيسر  الرخاء, حتى نقضي مجيعًا إىل يوم ليس

أعماهلم  ّنإ, بل الطرف اآلخرويف قبال ذلك جند عدم االكرتاث من 
                                                           

  من هذا الكتاب. 51راجع: ص. 1

 .148, ص48ج؛ حبار األنوار: 9-8, ص3. كشف الغمة: ج2
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 ُهَنيهةد, فال يلبث اللعني أن يندم املشينة كانت عن سبق إصرار وترّص

حتى يعود لفعل أشنع من سابقه؛ ذلك ألن امللك عقيم مبنظارهم, وَمن 

كرم جنازة اإلمام بل حتى َمن أ (1)عهم فيه أخذوا الذي فيه عيناه.ناز

إىل أن سياسة  بعض الكتابمنهم, وهو سليمان بن أبي جعفر, ذهب 

الدولة والظروف اليت مّرت بها دفعته لدرء الفتنة بتطييب خواطر الشيعة 

من ثوراتهم املنادية  الذين كانوا يسكنون بغداد بأعداد هائلة, وللحدِّ

املنِصف صاحب  وإاّل أين كان هذا (2),آنذاك eبالرضا من آل حممد 

 ؟!النفوذ واإلمام يرزح شطرًا من عمره املبارك يف سجونهم

من  _ا القاه اإلمام مّم قسمًافإن الكتاب الذي بني يديك يذكر  ,نعم

, ومل يتعرض املؤلف ظلم حكام عصره, مع ذكٍر لشيء من قصائد الرثاء

ملصّدر لتفاصيل حياته إال القليل يف آخر الكتاب, فجاء مناسبًا لعنوانه ا

 .((_وفاة اإلمام موسى الكاظم ))باسم 

وقد اعتاد املؤمنون يف القطيف واألحساء والبحرين وبلدان أخرى 

يف ذكرى مناسبات وفياتهم  ((الوفيات))على قراءة هذه الكتب املعنونة بـ

e نر على امل, وبأحلان حزينة, حيث جيتمع املؤمنون قبل صعود اخلطيب

ويتم التفاعل مع القارئ حيث  سب املناسبة,حب قرأ أحد هذه الكتب,يف
                                                           

, 2ن العباسي لولده املأمون يف ذلك. عيون أخبار الرضا: ج. ُينظر: حماكاة هارو1

 .166, ص2؛ االحتجاج: ج86ص

  .419, ص11: جe. ُينظر: موسوعة املصطفى والعرتة 2
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, وامتثااًل eُتذرف الدموع ويسود احلزن مواساًة للنيب وأهل بيته 

قال لفضيل:  _ألمرهم, فقد روي أن اإلمام جعفر بن حممد الصادق 

قال: نعم, ُجِعلت فداك. قال: إن تلك اجملالس أحبها,  ؟)جتلسون وحتدثون

رنا أو َكَمن َذ ,يا ُفضيل اهلل من أحيا أمرنا, يا ُفضيل, فرحم فأحيوا أمرنا,

ُذِكرنا عنده, فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر اهلل ذنوبه ولو كانت 

 (2).(1)أكثر من زبد البحر(

أن وفقين للوقوف على هذا الكتاب الذي  -عز وجل-ومن ِنَعم اهلل 

بن عبد فت بتحقيقه, وهو من مؤلفات الشيخ الفاضل أبي عزيز حممد تشّر

 أذكرهاضمن جمموعة ضّمت أربعة عناوين يف طي, والذي وجدته اهلل اخِل

 وصف الكتاب املخطوط. حني الحقًا

ِمن خالل تأليفه هلذا الكتاب َجْمع األخبار اليت  وقد رام املؤلف 

ن أن تكون متناثرة مجعها بنص ِم , فبداًل_حتيط خبر وفاة اإلمام الكاظم 

 كما يقول-؛ إذ أنها _عاجز والفضائل له واحد مع ِذكٍر لبعض امل

: "غري مدّونة يف مصّنف ألحد املتقدمني, وأصحاب السري  -املؤلف

وألن  املاضني". وقد نهج منهج االختصار يف بعض املواضع خشية اإلطالة؛

ه على ؤُيراد به إلقا (3)حبسب العنوان املصّدر به من قبل الناسخالكتاب 
                                                           

 .547, ص12؛ جامع أحاديث الشيعة: ج282, ص44. حبار األنوار: ج1

  .6-5: حلسني البالدي . مقدمة حتقيق كتاب الوفيات2

  , والعنوان هو ا سيجيء يف التعريف بالكتاب املخطوطكم ,. وهو غري املؤلف3
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 ن مؤلفاته أكثرها كانأ, إذ آخرينمن ِقبل أشخاص احلّضار, من ِقَبله أو 

   (1)قرأ أيام التعازي والتهاني يف بالد القطيف.ُي

قّدمت له بتعريف باملؤلِّف واملؤلَّف, وأردفته بفهارس تفصيلية  وقد

أبي  نانزوله منزل الرضا من مواللعموم الكتاب, وأرجو من عملي هذا 

 , إنه مسيع جميب. وخدمتهم اتباعهمشرف  ين, وأن ال حيرم_الرضا 

 

 

 
  

 

                                                                                                                                            

 "تقرأ ليلة السادسة والعشرين من شهر رجب األصب".  

  .88, ص2. ُينظر: أنوار البدرين: ج1



 

 

 

 

 

 ترمجة املؤلف

 اسمه ونسبه:

ي, من علماء القطيف, د ابن الشيخ عبد اهلل أبو عزيز اخلّطالشيخ حمّم

هـ(, ومن تالمذته 1171)ت  من املعاصرين للشيخ حسني املاحوزي و

((أنوار البدرين))كما صّرح بذلك الشيخ البالدي يف 
(1). 

 املهملة الطاء وتشديد ,-والكسر أيضًا-املعجمة  خلاءبفتح ا ي:واخلّط

هجر", مرفأ السفن  "خط هلا: يقال باليمامة قرية ,(خط) إىل نسبة

  (2).منبتها اية؛ ألنها ُتباع بها ال أنهاخلّط الرماح اإليه بالبحرين, ُتنسب

 حياته. عنقف على تفاصيل أله مل  وافيةولعدم وجود ترمجة 

 

                                                           

  .88, ص2أنوار البدرين: ج ُينظر:. 1

 .290, ص7؛ لسان العرب: ج347-346, ص1معجم البلدان: ج .2
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 :eالبيت  ألهله ؤوال

مولد كتاب مستقل, وكذلك  كّلليف مواليد األئمة مجيعًا, و أّلف 

من اإلمام زين العابدين إىل اإلمام احلسن  eوفيات األئمة الثمانية يف 

العسكري, وَقّل أن َتُمر مناسبة هلم ال َينظم فيها شعرًا, وذلك ُيْنبئ عن 

كل ما جرى يف  eجيعله متأثرًا مع أحواهلم  ,والء عميق, وإميان راسخ

 عليهم.  

 أقوال العلماء فيه:

هـ(: 1340الشيخ علي بن حسن البالدي البحراني )ت: عنه قال 

"العامل الفاضل, احملّدث األديب, الشاعر الكامل, الشيخ حممد ابن 

من العلماء الفضالء,  .. كان الشيخ عبد اهلل أبو عزيز اخلطي 

  (1)."كتبه من الوفيات واملواليداملخلصني يف الوالء, له شعر كثري مذكور يف 

هـ(: "فاضل شاعر, له 1372السيد حمسن األمني )ت: عنه كما قال 

مولد الصاحب ))كتاب..", وذكر جمموعة من شعره الذي أورده يف كتاب 

 (2).((عجل اهلل فرجه

طبقات ))هـ( يف كتابه 1389ا بزرك الطهراني )ت: وذكره الشيخ آق

, كما ذكر ((أنوار البدرين))كتاب  عنه  وصفناقاًل ((أعالم الشيعة
                                                           

  .88, ص2. أنوار البدرين: ج1

  .391-390, ص9عيان الشيعة: جأ. 2
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   (1)فاته.مؤلَّ

قائاًل: "هو  ((تأريخ البحرين))وذكره الشيخ حممد علي العصفوري يف 

 (2)من كبار املشايخ, له مؤلفات فائقة, منها: .., وديوان شعر معروف".

منتظم ))و(( مستدركات أعيان الشيعة))ي ُذِكر يف كتاَب ومثُل ذلك

نقاًل عّمن  ((اجم علماء وأدباء األحساء والقطيف والبحرينين يف ترالدّر

 ذكرنا من العلماء.

 مؤلفاته:

 ة مؤلفات نذكر منها:للشيخ اخلطي عّد

بع يف النجف األشرف سنة ُط :يوم الغدير حق األمريالتنصيب أو  .1

 (3).((جملة تراثنا)) كر يفوُذ ـ(,ه1371)

يف ضمن  ((ريعةالذ))وهو يف املراثي, ذكره صاحب  ديوان شعر: .2

سنة يف اجلدحفصي جمموعة خبط الشيخ لطف اهلل بن علي 

موجودة عند الشيخ حممد علي يعقوب يف النجف  ,(هـ1201)

                                                           

   . 666 :الكواكب املنتشرة يف القرن الثاني بعد العشرة. 1

  . 297, ص3: جتاريخ البحرين, خمطوط, عنه: منتظم الدرين. 2

للسيد  ((الغدير يف الرتاث اإلسالمي)), يف ضمن مقالة: 292ص ,21ج :. جملة تراثنا3

 .عبد العزيز الطباطبائي 
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 (1).األشرف

الشيخ قال عنه  :` ذخرية احملشر يف أحوال اإلمام املنتظر .3

ر يف مولد اإلمام شالذخرية يف احمل))إن اسم الكتاب هو  :الطهراني

مولد صاحب ))السيد حمسن األمني فذكره باسم , أما ((املنتظر

يد حمسن سط المنها نسخة خب ,متداولة ((الذخرية))ونسخ . ((الزمان

ونسخة  (,هـ1194)بتاريخ  بن علي بن احلسني احلسيين الشاخوري

املخازي البحراني, فرغ من  صاحل بن علي بن حيدر خبط الشيخ

ف احلمد هلل الذي شّر) أوله: .(هـ1243/ربيع الثاني/2يف ) كتابتها

 (2).(..الكائنات مبولد احلجة املنتظر صلوات اهلل عليه

 (3).((تأريخ البحرين))يف  ترِكُذ رسالة يف علم العروض: .4

 (4).((تأريخ البحرين))ر يف ِكُذ :كتاب الفوائد .5

أوله: )احلمد هلل الذي جعل حممد وآله اهلداة  :g معراج النيب .6

وتاريخ (, ..لشأنه وعرج به تعظيمًا ,مجيع الكائنات إجياديف  علًة

طبع يف املطبعة احليدرية سنة  (.هـ1194)سنة النسخة  ةكتاب

                                                           

  .986, ص9: جإىل تصانيف الشيعة يعةالذرُينظر: . 1

 , 9؛ أعيان الشيعة: ج19, ص10: جإىل تصانيف الشيعة الذريعةُينظر: . 2

  . املخطوط , عن كتاب تاريخ البحرين297, ص3: جالدرين منتظم . 3

 .املصدر نفسه . 4
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  (1)صفحة. (68)يف  م1953-هـ1372

منتظم الدرين يف ))ذكره صاحب كتاب  :مقتل ابين مسلم بن عقيل .7

 (2).((تراجم علماء وأدباء األحساء والقطيف والبحرين

موسوم و :علي بن أبي طالبمنية الطالب يف مولد احلسن بن  .8

)احلمد هلل  :أوله, ((الذريعة))حبسب رأي صاحب  ((منية الطالب))بـ

فرغ منه ضحوة اجلمعة  ,(..الذي أنار وجه الكائنات

يد حمسن بن علي سنسخة خبط الومنه  ,هـ2/1167مجادى/11

سنة طبعة احليدرية يف امل. طبع يف 1194 /شوال /28 يف الشاخوري

 (3)فحة.ص 58يف  (1371)

: أوله: )احلمد هلل الذي أنار بثواقب Hمولد فاطمة الزهراء  .9

 (,..قني, وتعاىل يف ملكوته عن صفات الواصفنيعظمته قلوب املتَّ

 املسطور والوقف املذكور باخلط ,(هـ1195) سنة يف تاريخ كتابتها

 (4).((احلسني مولد))و ((احلسن مولد))يف 

 اإلمكان لواحق عن ملنّزها هلل : أوله: )احلمد_مولد احلسني  .10

                                                           

  .236, ص21الذريعة إىل تصانيف الشيعة: جُينظر: . 1

 .297, ص3: جالدرين منتظم. 2

  .274, ص23: جإىل تصانيف الشيعة الذريعةُينظر:  .3

  .275, ص23: جإىل تصانيف الشيعة الذريعةُينظر: . 4
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خبط  والنسخة . (..املكان يف واحللول والتجسيم الرتكيب من

 فرغ الشاخوري, احلسيين احلسني بن علي بن حمسن السيد

 النعيمي النيب عبد بن علي بنت ها صفيةتووقف 1195 سنة منها

 (1) .1196سنة  يف قطيفال ساكنة البحراني

 (2).((لبحرينتأريخ ا))ر يف ِكُذ :كتاب النوادر .11

 :من مؤلفات ومما ُنسِِب إليه

 األنبياء خلق الذي هلل : أوله: )احلمد_مولد أمري املؤمنني 

(. نسبه الشيخ .. ومنذرين مبشرين وجعلهم للعاملني, رمحة واألوصياء

 (3)ا بزرك الطهراني إىل أبي عزيز اخلطي على سبيل االحتمال.قأ

كل ل-مجيعًا  eواليد األئمة مؤلفات يف م له ,ذكرناه زيادًة على ما

من اإلمام زين العابدين  e, وكذلك وفيات األئمة الثمانية -مولد كتاب

 إىل اإلمام احلسن العسكري.

  :ذج من شعرهانم

 ال بأس بذكره ,من شعره ًامنوذج ((أعيان الشيعة)) كتاب ذكر صاحب

                                                           

  .275, ص23: جإىل تصانيف الشيعة الذريعةُينظر: . 1

  . املخطوط , عن كتاب تاريخ البحرين297, ص3: جالدرين منتظم . 2

  .274, ص23: جإىل تصانيف الشيعة الذريعةُينظر: . 3
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((مولد الصاحب))ومن شعره يف كتاب  :قال ,هنا
 قوله: (1)

 ْتَلَزَن قْد اخلرياُت ِهِب ٌرشه شعباُن
 

 

 به رحـلْت اّننا َعالَع يِشج وركُب 
 

 نـاُدسيِّ املهديُّ َدِلُو ِهِب شهٌر
 

 

 ْتـَلَموما َح أنثى ْتَدَلَو ْنَم أبرُّ 
 

 الَف فيِه باملولوِد ِرْدالَق ُمّظَعُم
 

 

 (2)ْتَلأَف الو غابْت ِهأفراِح جنوَم 
 

 وقوله:

 ىّجَرامُل ِقواخلل العصِر إماُم

 ًاّقَح ختاِرصطفى امُلامُل يُِّصَو
 

 يُنوِد ٌضْرَف ُهبُّح إماٌم 

 املتنُي واحلبُل اهلِل صراُط
 

 وقوله:

 ـال ِفَلاخَل ِةفها باحلّجشرَّ اهلُل
 

 

 ِنوالزَم هذا العصِر ِبصاِحاملهديِّ  
 

 الـ والعلِم املنصوِر بالقائِم شراَكُب
 

 

 ـِنـَحامِل اشـِفالي كَعامَل تاِج حمبوِر 
 

                                                           

  متقدم الذكر. ((ذخرية احملشر يف أحوال اإلمام املنتظر)). وهو كتاب 1

  .5. الذخرية يف احملشر: 2
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 وقوله:   

 (1)كاألعالِم يف األرِض ُهأنواُر          ْتوأصبَح اُعَقه الِبِدمبوِل هرْتز

 وفاته:

هـ(, وهذا ما أثبته الشيخ حممد علي العصفوري 1186سنة ) ويف ُت

وجدت يف هامش , إال أني , ومل يصّرح غريه بذلك((تأريخ البحرين))يف 

تحقيق: عبد الكريم حممد علي البالدي, أنه قد ب ((أنوار البدرين))كتاب 

د بن عبد املهدي بن حمم خبط ((الذخرية يف احملشر))وِجدْت نسخة من كتاب 

خبط أبي عزيز اخلطي, فرغ من  ((امللهوف))ومعها نسخة من كتاب  سليمان

 هـ.1185من شهر ذي احلجة من العام  18كتابتها يف 

حدود املائتني  كانت ي إىل أن وفاتها بزرك الطهرانآقوقد ذهب الشيخ 

  (2)لف.األو

 رمحه اهلل تعاىل وأدخله وإيانا فسيح جناته.    ف

                                                           

. واملقطوعات الشعرية الثالثة األخرية مل أجدها يف 390ص, 9ج. أعيان الشيعة: 1

, األشرف بعد مراجعيت لطبعيت املطبعة احليدرية يف النجف ((ذخرية احملشر))كتاب 

 شاد العامة يف املنامة.ومطبعة دار اإلر

    .666الكواكب املنتشرة يف القرن الثاني بعد العشرة:  ُينظر: .2



 

 

 

 

 

 التعريف بالكتاب

 أهمية الكتاب:

وفاة  تتكمن أهمية الكتاب يف أّنه أّول كتاب مستقل ُيعنى بتفصيال

قة ع الروايات املتعّلْمف من خالله َج, فقد أراد املؤّل_اإلمام الكاظم 

 .واحٍد نصٍّيف وجعلها  ,بوفاة اإلمام

ف املطبوعة فلم أجد من بينها هذا وألنين حبثت يف مصنفات املؤلِّ

السعي  من الالزمكان , الكتاب, ذلك بعد االستقصاء وسؤال ذوي اخلرة

حياء الرتاث ونشره, فضاًل عن كونه حبق إلشيء اإلسهام يف من أجل 

 .  _موالنا اإلمام موسى الكاظم 

 عنوان الكتاب:

التحقيق ُصدرتا بعنوان "وفاة اإلمام الكاظم عليه  نسخيتكال 

, ففي نسخة "ش" وقبل البسملة: )هذه وفاة اإلمام موسى الكاظم السالم"

عليه السالم تأليف األجمد الشيخ حممد أبو عزيز رمحه اهلل(, وجاء فيها 
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 ب.أيضا أنها ُتقرأ ليلة السادسة والعشرين من شهر رجب األص

أما نسخة "ز" فُصّدرت بـ: )هذي وفاة سيدنا وموالنا وإمامنا موسى 

 بن جعفر الكاظم ُتقرأ يف يوم السابع من شهر رجب(.

ويف نهايتيهما إشارة هلذا الوصف نفسه, ومل يرد هلذا املؤلَّف غري 

 هذا العنوان. 

ومن املالحظ أن يوم السابع من رجب هو يوم والدته عليه السالم, 

 شهور يف يوم وفاته فهو يوم اخلامس والعشرين من شهر رجب.أما امل

 النسخ الخطية:

 اعتمدنا يف التحقيق على نسختني خطيتني هما:

أربعة عناوين أواًل: خمطوطة "ش": وهي املقدَّمة يف عملنا, وتضم 

ضمن خمطوطات املدرسة الشرية يف النجف األشرف,  يف جمموعة يف جملد

 ء العامة بتصويرها, وهذه العناوين هي:قامت مؤسسة كاشف الغطا

ألبي خمنف لوط بن حييى األزدي, يف  _مقتل اإلمام احلسني  .1

 ( صفحة.227)

( 6عن أبي بصري, يف ) _ملحمة مروية عن اإلمام الصادق  .2

 صفحات.
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األوىل والثانية خبط علي بن حممد علي بن  واملخطوطتان

 هـ.1212ة اف النجفي, أمتها يف شهر رجب من سنمصطفى الصّح

ألبي عزيز حممد بن عبد اهلل  _وفاة اإلمام احلسن العسكري  .3

 صفحة. (26)اخلطي, يف 

 (50), يف -وهي املعنية بالتحقيق  -, _وفاة اإلمام الكاظم  .4

 صفحة. 

واألخريتان خبط إبراهيم بن عيسى بن درويش الدرازي 

هـ(, والثانية 1186ربيع األول  26البحراني, األوىل بتاريخ )

ربيع الثاني( ومل يصّرح الناسخ بذكر السنة يف  6اريخ )األربعاء بت

اليت ُكِتبت فيها األوىل؛  نين استظهرت أنها السنة ذاتهاأآخرها, إال 

 يف الورق واملداد.   لعدم وجود فوارق ُتلحظ

سم طواًل, 22واملخطوطة خبط النسخ, واضحة الكتابة, بقياسات: )

سم تقريبًا(, وقد 10يف كل صفحة, بطول سطرًا  16سم عرضًا, مبعدل 15,5

يف قسم  e ضمن كتب سرية املعصومنييف ( 3273ُحِفظت برقم )

 الذخائر للمخطوطات التابع ملؤسسة كاشف الغطاء العامة.

فُأكِمل , ومن املالحظ يف هذا اجملّلد أن الصفحة األخرية منه قد سقطْت

 مغاير.  خٍطيف وقت الحق بورٍق و النقص
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النسخة مل ُتعرض مما يدل على أّن ة ال ختلو من أخطاء, هذه النسخو

 ذاتها. تهعلى املؤلف وإن كانت قد ُكِتبت يف سنة وفا

وهي نسخة مكتبة احلجة الشيخ ضياء الدين آل زين  ثانيًا: خمطوطة "ز":

 الدين حفظه اهلل املهداة فيما بعد إىل خزانة العتبة العلوية املقدسة.

سم 21,5ضم مثانية عناوين, بقياسات: )وهي أيضًا ضمن جمموعة ت

سم عرضا, خمتلفة األسطر(, وقد نسخ "وفاة اإلمام الكاظم عليه 14طوال, 

السالم" منها خبط النسخ عبد اهلل ابن الشيخ عزيز زين الدين البحراني يف 

 القرن الرابع عشر اهلجري. 

وهي نسخة كثرية األخطاء كسابقتها, وهنالك تفاوت بني النسختني 

 يادًة ونقصًا, حاولت التلفيق بينهما وفق ضوابط التحقيق.ز

 في التحقيق: عملي

اهلدف من التحقيق هو إظهار الكتاب كما أراده  من املعلوم أّن

لتعريف فقمُت بااملؤلف, لذا كان سعيي االلتزام باألمانة العلمية يف ذلك. 

لشريفة, وترمجة باملؤِلف وامُلَؤلَّف, وختريج اآليات القرآنية, واألحاديث ا

, وشرح بعض العبارات, وتوضيح ما وغريها األعالم, والتعريف باملدن

أشرت  أخطاء كثرية يف النسختني, كانت هنالككما استبهم من مفردات, 

, واكتفيت بتصحيح البعض الذي أحتمله يف بعض املوارد الصوابإىل 

 لتيقن اخلطأ فيه.  من دون اإلشارة إليه؛ اآلخر
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باملعنى, لذا فإني مل  املنقولة فالكثري منها هو منقول وأما النصوص

ألن ذلك يؤدي إىل التصرف يف النص؛ على أحرص على مطابقة النص 

مصادره,  إىل بعض مطلٍب باإلشارة يف نهاية كّللذلك اكتفيُت  الكتاب؛

وهنالك أبيات من الشعر مل أقف على قائليها, ومن احملتمل أن تكون من 

لديه ديوان يف املراثي حبسب ما تقّدم من صاحب  نظم املؤلف الذي

  الذريعة.

 وقد استخدمت بعض الرموز واملختصرات هي:

 ] [: حلصر اآليات القرآنية.

 حلصر النصوص والكلمات املنقولة. : [ ]

 .واألرقامحاديث, األ) (: حلصر بعض 

 " ": حلصر األقوال.

 : ألمساء الكتب.)) ((

 ج: للجزء.

 ص: للصفحة.

 تاريخ الوفاة.ت: ل

 هـ:  للتاريخ اهلجري.

 :كلمة شكر

 َمن أعانين يف سبيل إجناز هذا العمل, لكلِّ عرفانلي ِمن وقفة  ال بدَّ
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الكتاب إىل النور, فال يسعين إال أن أتقدم هلم  هذا يف إخراج واإلسهام

  .هلم خبالص الدعاء رافعًا َكّفيَّ جبميل الثناء,

ملدرسة الشرية ا متوليأمني شر السيد حممد منهم وأخص بالذكر 

الوقوف على النسخة اخلطية, وإجازته لي بوالراعي خلزائنها؛ لتشريفي 

يف حياته, ولكم متنيت أن أعرض نتاجي عليه وأهديه إليه, إال أن  بتحقيقها

رمحة األبرار ومجعنا به يف دار القرار فرمحه اهلل تعاىل  ,األجل عاجله

 . راألطها حممد وآله النيب مع

والشكر موصول إىل مؤسسة كاشف الغطاء العامة متمثلًة بأمينها 

خدمة يف العام الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء؛ لتوظيفه املؤسسة 

 العلم والعلماء. 

لشكر اجلزيل إىل األستاذ احملقق أمحد علي جميد احللي كما أتقّدم با

مع حثه الذي أطلعين على النسخة اخلطية الثانية حني قيامه بفهرستها, 

 .ودعمه املتواصلني, فجزاه اهلل تعاىل عين خري جزاء احملسنني

جتدر اإلشارة إليه أن الكتاب حظي باطالع جناب حجة اإلسالم ومما 

, مراجعة األستاذ حيدر عبد الباريواملسلمني السيد حممد رضا اجلاللي, و

 الص الدعاء.فلهما مين أصدق الثناء مشفوعا خب

, إنه _رزقنا اهلل تعاىل وإياهم شفاعة موالنا اإلمام موسى الكاظم 

  مسيع جميب.



 21                                                                    صور من النسخ اخلطية    

 

 خمطوطة "ش"الصفحة األوىل من 
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 "ش" من خمطوطة األخريةالصفحة 



 23                                                                    صور من النسخ اخلطية    

 

  

 "ز" من خمطوطة األوىلالصفحة 
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 "ز" طوطةمن خم األخريةالصفحة 



 25                                                                    صور من النسخ اخلطية    

 

 

 

 

 [مقدمة]

 بب

وابتالهم  ,ا سجنًا ألوليائه الّصاحلنينيذي جعل الّداحلمد اهلل اّل

الّشهادة يف على جوا َروَخ ,ضوا بقضائه وعاشوا يف الّدنيا ممّحصنيفَر

على خري خلقه  , والصالةعّلّيني ىعلأيف  , فأحّلهمالعاملني مرضات ربِّ

 .وآله امليامني, حممد األمني ,أمجعني

  :وبعد

وامليزان  ,(2)وفاة العبد الّصاحل تأليفعلى  (1)كين اخلاطرفقد حّر

ّنها أل ؛aاحلسن موسى بن جعفر الكاظم  , أبيمام العاملاإل ,اجحالّر

 ,ر املاضنيالّسَي وأصحابغري مدّونة يف مصّنف ألحٍد ِمَن املتقّدمني  ٍذيومئ

                                                           

, 6. اخلاطر: ما خيطر يف القلب من تدبري أو أمر, وهو اهلاجس. تاج العروس: ج1
 .357ص

ن ألقابه أيضًا: النفس الزكية, وزين . وِمُعِرف به ‡. لقب لإلمام الكاظم 2
 ,2. ينظر: اإلرشاد: ج‡الصابر, واألمني, والزاهر, والكاظم اجملتهدين, والويف, و

 .  437, ص3؛ مناقب آل أبي طالب: ج216-215ص
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 .بعض معاجزه وفضله املبني هلا ُتفضأو

 [دالئل اإلمامة:]

ا قضى مّل: )قال (1)ل بن عمرفّضروى امل وأقول:شرع أذا أنا وها 

عى فاّد a,(3)البنه الكاظم  اإلمامةه يف تكانت وصّي (2),حنبه aالّصادق 

                                                           

هذه الرواية مروية يف املصادر كلها ورد يف األصل )أبو الفضل بن عمرو(, إال أن . 1
 أبو: وقيل اهلل, عبد بووهو أ. كما أثبته يف املنت عن املفضل بن عمر اجلعفي الكويف

 فيه, أصحابنا اختلف إمامي, حمدث .الكويف بالوالء, اجلعفي عمر بن مفضل مدحم
 وأحد وثقاته, وخاصته وبطانته ‡ الصادق اإلمام شيعة من كان بأنه: مجاعة فقال

 اإلمام عن وروى بالكوفة, ‡ الصادقاإلمام  عن وكياًل وكان الصاحلني, الفقهاء
 ‡ الصادق اإلمام عن النص ووار الذين من وكان بابه, وكان أيضا ‡ الكاظم

 . e األئمة عند حممودًا وكان ,‡ الكاظم اإلمام ابنه مامةإ على
 ومكانته قدره جاللة مع وذمه بضعفه القول إىل علمائنا من مجاعة وذهب

 ,((واإلسالم اإلميان)): منها الكتب من جمموعة فأّل. › األئمة عند املرموقة
 سنة قبلحيًا  كان. وغريها ((التوحيد))و ,((الشرائع علل))و ,((وليلة يوم))و ,((الوصية))و

 رجال ؛360 ,314: الطوسي رجال ؛208ص ,2ج :اإلرشاد ينظر: .هـ183
 .291 – 290ص, 3ج:‡ الصادق اإلمام وأصحاب رواة يف الفائق ؛416: النجاشي

سنة  يف املدينة املنورة, يف السابع عشر من شهر ربيع األول, a.ولد اإلمام الصادق 2
هــ(, يف 148يف شهر شوال سنة ) دًامستشههـ(, وانتقل إىل امللكوت األعلى 80)

 .44ُينظر: تاج املواليد: ( سنة. 68, عن عمر ناهز الـ):مدينة جده رسول اهلل 
فقلت: لو عهدت  a. فقد روي عن املفضل بن عمر قال: )دخلت على الصادق 3

عدي ابين موسى, واخللف املأمول : اإلمام بaإلينا يف اخللف من بعدك, فقال 
, 11املنتظر حممد بن احلسن بن علي بن حممد بن علي بن موسى(. وسائل الشيعة: ج

 .491ص
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وهو  ,ذلك يف وقته aكر ولد جعفر أوكان  اإلمامة,عبد اهلل أخوه 

, َداِرهوسط  يف جبمع حطٍب كثرٍي a, فأمر موسى (1)ف باألفطحواملعر

موسى مع , وا صار عندهّمَفَل إليه,يصري  يسأله أنعبد اهلل  فأرسل إىل أخيه

a وسى م , أمرعبد اهللإليه أخوه جلس و ,مامّيةمجاعة من وجوه اإل

a سبباليعلم الّناس  وال , فُأضِرَمْت,الّنار يف ذلك احلطب أن ُتضَرم 

ثيابه يف بوجلس  aموسى ثم قام , ًاحتى صار احلطب كّله مجر فيه,

 إىلورجع  ,بهوث فَضَنف ثم قاَم ,ساعة القومقبل حيّدث أو ,وسط الّنار

فاجلس  بيكأبعد  اإلمامنك أتزعم  كنَت : إْنقال ألخيه عبد اهلل, فاجمللس

ى حّت ,داءهر ّرقام جُي, فُهُنر َلْوعبد اهلل قد تغّي : فرأيناقالُوا ,يف ذلك اجمللس

 . aخرج من دار موسى 

لسُت  : إّنيفقال ,وا بذلكُمومل يعَلإليه,  وااُله مجاعٌة قد َميفلق

 وقال هلم كما قاَل ,(2)بن جعفر إىل حممٍد وافمض بعد أبي, بصاحب األمر

فدخلنا مسجد  :قاُلوا ,وانصرُفوا ,ًا َشِدْيدًامُّوا لذلك غّمْغَتَفا ,عبد اهلل

                                                           

. مسي باألفطح؛ ألنه كان أفطح الرأس, أو أفطح الرجلني, أي عريضهما, والقائلون 1
 ويف نسخة "ز" )األبطح(. .211, ص2فطحية(. ينظر: اإلرشاد: جبإمامته هم )ال

الديباج, كان  :, امللقب بديباجة, وقيلa. أبو جعفر حممد بن جعفر الصادق 2
شجاعًا كرميًا قويًا, وكان يرى قول الزيدية يف اخلروج بالسيف, فخرج يف سنة 

هـ( على املأمون يف مكة املكرمة, فُغِلب بعد احملاربة, وُأِخذ وُبِعَث إىل املأمون 199)
هـ(, وقد نيف على 203ات يف جرجان سنة )ه وأكرمه ومعّزأوهو يف خراسان, ف

 .a :44السبعني. ينظر: الفائق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق 
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 ,إىل الّسماء أيديناثم رفعنا  ,ّنا ركعتنيى كّل واحٍد ِمفصّل ,:رسول اهلل 

أم ( 1)ئةاملرج ؟ إىلنَم : اللهم إىلوحنن نقول يف أمرنا, ِحريًة مّنا أعيننا,باكية 

فدعانا  ,aبي عبد اهلل أل موىل جاءنا؟ ف(3)ةاملعتزل أم إىل (2)جواراخل إىل

ا فلّم ,فدخلنا ,لنا عليه , فاستأذنيَنا معهفمَض ,aموسى احلسن  إىل أبي

 وال عتزلة,ملإىل اوال  ,اخلوارج إىل ال ,إليَّ: ن نتكّلمأن قبل بنا قال ِم بصر

  .رجئةملإىل ا

 (4).(منا اّنُه صاحب األمرفعِل

 إىلخرجُت َحاّجًا : )قال (1)الشقيق البلخي هخر بأومن كراماته ما 
                                                           

فرقة من فرق اإلسالم يعتقدون انه ال يضر مع اإلميان معصية كما أنه ال ال . املرجئة: 1
العتقادهم أن اهلل تعاىل أرجأ تعذيبهم على مسوا بذلك ينفع مع الكفر طاعة, 

؛ جممع 302, ص6حتفة األحوذي: ج ُينظر: وهم اجملرة. ,-أي أخره عنهم-املعاصي 
 .339, ص1البحرين: ج

ال "روه, وقالوا عند التحكيم وكّف aهم الذين خرجوا على أمري املؤمنني اخلوارج: .2
, وكانوا أهل صالة وصيام, ومل يوجبوا نصب اإلمام, بل جّوزوا أن ال "حكم إال هلل

 ُينظر: روا عثمان, وأكثر الصحابة, ومرتكب الكبرية.م, وكّفيكون يف العامل إما
 .521, ص1؛ أعيان الشيعة: ج235, ص2طرائف املقال: ج

العتزال زعيمهم واصل بن عطاء حلقة احلسن البصري,  بذلكمسوا املعتزلة: . 3
 . 16البدعة:  ؛56, ص4ُينظر: حبار األنوار: ج العتزاهلم الدنيا. :وقيل

؛ مدينة 438-437؛ الثاقب يف املناقب: 310-308, ص1واجلرائح: ج ئجاخلراُينظر: . 4
. ويف هذه املصادر وغريها 251, ص47حبار األنوار: ج ؛214-213, ص6املعاجز: ج

ترد الرواية حبادثتني منفصلتني, فاحلادثة األوىل تنتهي مبغادرة عبد اهلل األفطح بيت 
 , وبتصرف يسري., وقد أوردهما املؤلف جمتمعتنيaاإلمام الكاظم 
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 ت إىلنظر,قال شقيق: ف(2)ةالقادسّي نافنزل ,(149)بيت اهلل احلرام سنة 

منهم قد  إنسانوكّل  ,يم واملضاربارّيات واخلالّناس يف الِقباب والعّم

هم خائبني, , فقلت: اللهم إنهم قد خرجوا إليك فال ترّدلى قدرهع (3)اتزّي

 بيدي, وأنا أطلب موضعًا أنزل فيه منفردًا فبينما أنا قائم وزمام راحليت

, شديد الّسمرة ,حسن الوجه السن, فيّت نظرت إىل فتًى عن الناس, إذ

, ّيّر, كأنها كوكب ُد(4)عليه سيماء العبادة وشواهدها, وبني عينيه سجادة

, وهو منفرد ل عربّيويف رجله نع, صوفالمن  وعليه من فوق ثوبه مشلة

يريد  ,الّصوفّية هؤالء من الفتىهذا  :قلت يف نفسيف يف عزلة من الناس,

, ُهّنَخَوبِّألَوإليه َينَّ مِضألواهلل  هذا الطريق,على الّناس يف  اًليكون ك أن

اجْتَنِبُوا كَثِريًا ,]شقيق اَي :قال ليحنوه اًل بني مقآا رفلّم ,فدنوُت منه قال:

                                                                                                                                            

هـ(, زاهد صويف, من 194براهيم بن علي األزدي البلخي, أبو علي )ت شقيق بن إ.1
بكور  تكلم يف علوم األحوال الصوفية ل منمشاهري املشايخ يف خراسان, ولعله أّو

 ُينظر: خراسان, وكان من كبار اجملاهدين, استشهد يف غزوة كوالن مبا وراء النهر.
 .171, ص3؛ األعالم: ج101, ص16ج: الوايف بالوفيات

مسيت القادسية بقادِس هراة, وبهذا  :قيلو: القادس السفينة العظيمة. الَقادسية. 2
 16املسلمني والفرس يف أيام عمر بن اخلطاب يف سنة  بني املوضع كان يوم القادسية

, 3, بينها وبني الكوفة مخسة عشر فرسخًا. ُينظر: معجم البلدان: جمن اهلجرة
 .353ص

  . يف نسخة "ز" )تزّين(.3

 أي أثر السجود بني عينيه. .4
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إن هذا  :فقلت يف نفسي ,تركين ومضى ثّم ,(1)[مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

مبا يف نفسي, وعلم به, ونطق بامسي, وما هذا إال قد تكّلم األمر عظيم, 

 ه وأسأله أن حيّلين من ذلك, فأسرعُت يف إثره فلمعبد صاحل, فألحلقّن

, فنزلُت ناحية من احلاج, ونظرت (2)واقصًة عين, فلما نزلناغاب أحلقه, و

 , وهو راكع وساجد, وأعضاؤهرمٍل على كثيِبي فإذا صاحيب قائم يصّل

 مضنّيألهذا َصاحيب  :فقلت, Qمن خشية اهلل ودموعه جتري  ,تضطرب

نظر إلّي مقباًل قال ا فلّم ,حنوه قبلُت, فأإليه, ثم ألسألنه أن جيعلين يف ِحلٍّ

ثم غاب , (3)[هْتَدَىوَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الي: يا شقيق ]

سّري  على قد تكلم ,(4)بدالمن األ رجلهذا  :لُتعن عيين فلم أره, فق

 , ولو مل يكن عند اهلل فاضاًل ما تكّلم على سري. مّرتني

, فإذا أنا بالفتى قائم على (5)بالةورحل احلاج وأنا معهم حتى نزلنا ُز

                                                           

 .12. سورة احلجرات, من اآلية: 1

. واقصة: بكسر القاف والصاد املهملة, موضعان, منزل بطريق مكة بعد القرعاء, حنو 2
ماء لبين كعب. واملوضع  :مكة وقبل العقبة, وواقصة أيضًا بأرض اليمامة, وقيل

 .354, ص5معجم البلدان: ج نظر:ُي األول هو املقصود.

 .82. سورة طه, اآلية: 3

 .آخر مكانه اهلل أبدل واحد مات إذا ,منهم الدنيا ختلو ال الصاحلني من قوم. األبدال: 4
 .319, ص5جممع البحرين: ج

بطريق مكة من  . ُزبالة: بضم أوله, قرية عامرة بها أسواق بني واقصة والثعلبية5
 .129, ص3لبلدان: جمعجم ا ُينظر: الكوفة.
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كوة ووقعت يف البئر, , فانقطَعْت الريستسقي بها ماًء (1)البئر, وبيده ركوة

 ه قد رمق السماء بطرفه وهو يقول: تفقلُت: صاحيب واهلل! فرأي

 اوقوتي إذا أردت الطعام  إىل املاء    أنت ربي إذا ظمئُت 

فواهلل : قال شقيق (,فال تعدمنيها إهلي وسيدي مالي سواهاثم قال: )

ده فمّد يفاض ماؤها حتى جرى على وجه األرض, قد ور ئلقد رأيُت الب

يده  دََّمثم  , قال شقيق:ى ركعاتوصّل أتوضَّ, ثم ًءاها مفأخذ الّركوة ومأل

 احيّركه, ثم ويطرحه يف الركوة من الرملكثيب رمل فجعل يقبض  إىل

فدنوت منه,  ؟(2), فقلت يف نفسي: أتراه قد حتّول الرمل سويقاويشرب

نظر وقال من فضل ما أنعم اهلل عليك, ف -رمحك اهلل -فقلُت له: أطعمين 

أهل البيت سابغة, وأياديه لدينا مل تزل نعمة اهلل علينا  ,شقيق يا لي:

 , فأخذُتًان به ظّن, فإنه ال يضيع من أحَسكك برّبّنمجيلة, فأحسن ظ

 ألّذ قّط شيئًا فواهلل ما شربُت, رق وسّكْيِوا َسإذف ,شربُتة من يده والّركو

 شتهي طعامًاأ ال امًاّيمُت أ, وأقورويُت عُتفشِب ,رائحًة طيَبأوال  ,منه

  , فدفعُت إليه الركوة.شرابًا وال

                                                           

 :ات بالتحريك: وهي اليت تكون حلفظ املاء. الصحاحَوَككاء وَرة ومجعها ِرَوْك. الر1َّ
 .2361, ص6ج

طعام ُيتخذ من مدقوق احلنطة والشعري, مسي ويق كأمري, واجلمع أسوقة: وهو . الَس2
 ؛ معجم ألفاظ الفقه230, ص13ُينظر: تاج العروس: ج .بذلك النسياقه يف احللق

 .236اجلعفري: 
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, وقضيت حجي, فإذا ةمّك ُتحتى دخل غاب عن عيين فلم أرُه,ثم 

ة , وقد زهرت النجوم, وهو إىل جانب بيت قّبيلالّل نصِفأنا بالفتى يف 

, راكعًا ساجدًا, ال يريد مع اهلل سواه, فجعلُت أرعاه وأنظر إليه (1)الشراب

ما مّرت آية فيها , وكّلوهو يصلي خبشوع وأنني وبكاء, ويرتل القرآن ترتياًل

دها على نفسه ودموعه جتري على خديه, حتى إذا دنا وعد ووعيد, رّد

وطاف  ة,الغدا ىصّلف ثم قامسه, ه ويقّدح رّبالفجر, جلس يف مصاله يسّب

باب ى يف املقام ركعتني, ثم قام وخرج من , وصّل(2)أسبوعًاالبيت ب

خالف , وإذا عليه لباس (3)ومواٍل ةله حاشياملسجد, فخرجُت فرأيت 

 ,يهمون عَليسّلالذي شاهدت, وإذا الناس حوله يسألونه عن مسائلهم و

: أبو فقال ؟الفتى هذا نَم :من مواليه , أحسبهبعض الّناسلفقلُت 

موسى بن جعفر  :قال أبو إبراهيم؟ وما: قلُت ,:عامل آل حممد إبراهيم, 

 : فواهلل مافقلُت, طالب علي بن أبي ن حممد بن علي بن احلسني بنب

 (4)(.يف هذه الّذرّيةإال توجد هذه الشواهد 

                                                           

, وبابها جهة الشمال, وهي ºموضع يف الكعبة يلي قبة زمزم, منسوبة إىل العباس  .1
اآلن جيعل بها ماء زمزم يف قالل يسمونها الدوارق, وكل دورق له مقبض واحد, 

؛ وينظر أيضًا: معجم 163وترتك بها ليرد فيها املاء فيشربه الناس. رحلة ابن بطوطة: 
 . 464, ص4البلدان: ج

 ويف نسخة "ز" )سبعة أشواط(.. أي: سبعًا. 2

 . ويف نسخة "ز" )وأموال(.3

. 5, ص3كشف الغمة: ج ؛159؛ نوادر املعجزات: 319. ينظر: دالئل اإلمامة: 4
 بعض فقرات الرواية.يف  باختالٍف
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  شعرًا: حيث نظم وقال (1)ّدمنياملتق ضبع أحسن ولقد

 شا امب عنُه البلخيَّ شقيَق ْلَس
 

 

 ْرَصبأ ي كاَنذا الَمَو منُهَهَد  
 

 ًاخصش ُتعايْن ُتْجَجمّلا َح :قـاَل
 

 

 مســـــْرأ وِناللَّ شاحَب سِماجِل ناحَل 
 

 حيسوو اإلناِءيف  الرمَل يضــُع
 

 

 
 

 ْرحــيَُّمي ـِلْقَعو ُهفنـاديُتُه 
 

 َلِني منـفناَو ربًةشاسقين 
 

 

 ْروسـّك ًايــقِوَس ُهفعاينُتـُه  
 

 ؟ذاهو ه مْن لُت احلجيَجأفسـ
 

 
 

 

(2)فرجع وسى بُنـم اُمــمذا اإلـه :َلاــق
 

                                                           

هـ(, ومطلع هذه 280. هو أبو احلسن علي بن أبي معاذ البغدادي, املتوفى سنة )1
 القصيدة:

 جعفْر موسى بِن قَر ببغداَد ْرُز
 

 ُينكْر ليَس ُهموسى مدحُي إنَّ 
 

 وذكَرت املصادر ثالثة أبيات تلي البيت الثاني الوارد يف املنت, هّن:
 زاد لــــه ولــــيس وحــــده ســــائرا

ــ انــــه مــــتوتوّه  النــــاس لأيســ
ــم ــه ثــــ ــن عاينتــــ ــزول وحنــــ    نــــ

 

ــا زلــــــت فمــــــا  ــر دائبــــ  أتفكــــ
ــه أدر ومل ــج انـــ ــر احلـــ  األكـــ
 األمحـر  الكثيب ىعل قيد دون

 

 .152, ص8أعيان الشيعة: ج

؛ حبار 431, ص6ج؛ مدينة املعاجز: 420, ص3مناقب آل أبي طالب: جُينظر: . 2
 . وفيها ويف غريها بعد البيت الثاني:78, 48األنوار: ج
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واملناقب  ,والكرامات اخلارقة للعادات ,املعاجـز العاليات ِهفهِذ

وهم ؟! وكيف ال ,واخلياالت ِةبهالعارية عن الُش ,اخلالصة عن التمويهات

 ,بأمره وَنُلعاِم, الماتاوالكر , بالفضائلاتن عامل اخلفّيلون ِماملفّض

 ,صون بوحيهاملخصو, يف خدمته أنفسهمالواقفون  ,اجملتهدون يف طاعته

, اخلطاب ءامر, أاحلساب يوم سالطني ,ون عليهاّلالّد ,ان علمهخّز

ى ن تقع علأ ماءك الّسِسْمذين بهم ينزل الغيث وُياّل ,طياباأل وناألجنُب

 .(1)[أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَاألرض, ]

 شعر:

 ىأَت ْلطه وَهس َوَي آُل ْمُه
 

 

 ُمَصْفُت ليَس ثقى اّليتالُو العروُة ُمُه 
 

 (2)اسوالّن احلجُّ ُمُه عمراَن آُل ْمُه
 

 

 ُمومرَي ارياُتوالّذ ٌأَبَس ْمُه 
 

 ُهخلقـَ اهلُل خيلِق مْل ُمولوالُه
 

 

 َدُمآَو اوَّيِل َحطا ِللّنَبَه وال 
 

                                                                                                                                            

 زاد لــــه ولــــيس وحــــده ســــائرا
 النــــاس يســــأل أنــــه وتوهمــــت

ــم ــه ثــــ ــن عاينتــــ ــزول وحنــــ  نــــ
 

ــا   أتفكـــــــر دائبـــــــا زلـــــــت فمـــــ
ــه رأد ومل ــج أنـــــ ــر احلـــــ  األكـــــ
 األمحــر الكثيــب علــى فيــد دون

 
 

 .157. سورة البقرة, اآلية: 1

  " )الندا(, ويف نسخة "ز" )النبا(, وما أثبتناه من املصدر.ش. ورد يف نسخة "2
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 رًامفاِخ يقوُل جريُل بَلْقَأو
 

 

 ـُمنـُهِم رُتِص ْدَقلي َوْثِم ْنَم اَليكمل 
 

 العبا يف داخِل جنراَن ُلواباَه ْمُه
 

 

 ُممرَغ َوْهم َوُهْني َعاملناِد فعاَد 
 

 ٍةيلِضَف ِرْخَفِب (1)ُيباهيهم ذا ْنَمَف
 

 

 (2)ُمعنُه ُذَخْؤُي ُنآوالقر الّناِس َنِم 
 

 [العباسي: هارونكيد ]

 _موسى بن جعفر  اإلمامل ئفضا -اهلل هنعَل-شيد الّر ىرأ اُه مّلّنأل ِقُن

اس متيل قلوب الّن أنوخشي  ,ا شاهد من فضله وعلمه وزهدهَم أغاظه

ة يف َلْيوكيف احِل ؟اذا يصنعَم ,نفسه يفر قي يفّك, فب(3)عليه مع توجتإليه, 

 ,(5)األشعثد بن يف حجر جعفر بن حمّم (4)فجعل ابنه ؟وقتله حبسه

                                                           

 .372, ص4ُينظر: الغدير: ج. يهم(, وما أثبتناه من "ز")يباز نسخة "ش". ورد يف 1

 علــي بـن  سـلمان  بـن  علــي بـن  سـامل  املعـالي  يأبـ مـن غديريـة ابـن العـودي النيلــي,     . 2
 مـن  املسـتمد  النيـل  نهـر  علـى  النيل بلدة إىل نسبة النيلي التغليب العودي بابن املعروف
هــ(, ووفاتـه سـنة    478) سـنة  بهـا  والدتـه  وكانـت  اجلنـوبي  الشرق حنو املمتد, الفرات

 .373, ص4وهي قصيدة طويلة ُنِقلت بتصّرف. راجع: الغدير: ج .هـ(558)

 .يف األصل: )وجتمع عليه(, وما أثبتناه من "ز". 3

 . وهو حممد بن زبيدة امللّقب باألمني.4

جعفر بن حممد بن األشعث الكويف, كان يف أول أمره من العامة, ثم استبصر هو  .5
وعرف احلق ومسع احلديث فصار من حسان حمدثي اإلمامية. معجم رجال 
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 : إن أْفَضْت إليهوقال ,على ذلك (1)بن برمكبن خالد  ىحيي فحسدُه

وكان  ,دحمّم على جعفر بنفاحتال  ,اخلالفة زالت دوليت ودولة ولدي

 ,يف منزله (2)وكان يكثر غشيانه ,نس بهآحّتى داخله و ل باإلمامة,يقو

 ,ا يقدح يف قلبهَمعلى ذلك ِب ويزيد ,ديالّرش إىلويرفعه  ,ْمِرهأ علىفيقف 

س يل (4)طالبأبي من آل  لي رجاًل تعرفوَن :(3)لبعض ثقاته يومًاثم قال 

عيل بن امسإبن  على علّي ّلُدَف إليه,حتاج أفين ما يعّر ,(5)بواسع احلال

وكان موسى بن جعفر  ,حييى بن خالد مااًل إليه َلَمفَح ,(6)جعفر بن حممد

                                                                                                                                            

 .304صحاب اإلمام الصادق: أو؛ الفائق يف رواة 74, ص5احلديث: ج

العباسي  هارونهـ(, مؤدب 190-120أبو الفضل, حييى بن خالد بن برمك )هو . 1
من زوجة حييى مع ابنها الفضل, فكان يدعوه: يا أبي,  هارونومعلمه ومربيه, رضع 

وملا ولي هارون اخلالفة دفع إليه خامته, وقلده أمره, فبدأ يعلو شأنه, واستمر إىل أن 
 .144, ص8الرامكة فقبض عليه وسجنه إىل أن مات. األعالم: ج رونهانكب 

 .2446, ص6. غشيه غشيانًا: أي جاءه. الصحاح: ج2

ال تدلين على رجل من آل أبي "أ. وهو حييى بن أبي مريم, قال له حييى بن خالد: 3
 .153, ص4أعيان الشيعة: ج ."طالب له رغبة من الدنيا فأوسع له منها

  صل )آل طالب(, والصواب ما أثبتناه.. ورد يف األ4

  . أي: فقري.5

, _ مساعيل بن اإلمام جعفر الصادقإعلي بن , _ ن أخ اإلمام الكاظماب. 6
ُيعرف عند أهل بغداد بالسيد سلطان علي, ومرقده ببغداد جانب الرصافة  مذموم,

 يف حملة سلطان علي, وقد ُسميت احمللة بامسه ولقبه, وهو وأخوه الفضل ممن
أعرضت الشيعة اإلمامية عنهما قدميًا وحديثًا؛ لقربهما من سلطان الرشيد, وبعدهما 

ينظر: مراقد املعارف:  إمام احلق والصدق. _وإيذائهما عمهما موسى الكاظم 
 .308, ص5مستدركات علم رجال احلديث. ج .363-361, ص1ج
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خالد حييى بن  , ثم أنفذ إليههويصله ويّر إمساعيل,بعلي بن  يأنس _

به  , فأحّسفعمل على ذلك باإلحسان إليه,عده , ويشيديف قصد الّر هرغبي

ا وَم :قال ,بغداد : إىلقال أخي؟ابن  يا : إىل أينفقال ,هب فدعا _موسى 

, قضي دينكأنا : أ_فقال له موسى  ,(1)ٌقملُم وأنا ديٌن علّي :قال؟ تصنع

 استدعاه, فوعمل على اخلروج إىل ذلكفلم يلتفت , صنعأو وأفعل بك

فقال  ,لي من ذلك دَّالُب ,نعم :قال ؟خارج له: أنت قالف _احلسن  أبو

مثائة دينار وأمر له بثال]ي, والدأ متؤال ت, وق اهللاّتأخي, وانظر يا ابن  :له

[وأربعة آالف درهم
ملن  _ احلسن أبوقال  ,يهبني يَدمن قام  فلما ,(2)

 -جعلنا اهلل فداك- دي, فقالوا:ّن أوالمتوي, ويف دمي ّنواهلل ليسعَي :حضره

ثين حّد ,نعم :قال هلم !تعرف وتعلم هذا من حاله وتعطيه وتصله وأنت

قطعت فعت فوصلت ِطُق إذاالّرحم  إّن) :gئه عن رسول اهلل ابآعن  أبي

  .قطعين قطعه اهلل إذاحتى  ,هبعد قطِع أن أصله أردُت ينّنإو ,(ها اهللقطَع

 منه فّرتعتى حييى بن خالد فحتى أعيل امسإخرج علي بن وا: فقال

وأوصله إليه وزاد عليه, , ورفعه إىل الّرشيد, _خر موسى بن جعفر 

من املشرق فسأله عن عّمه, فسعى به إليه, وقال: إّن األموال ُتحَمل إليه 

                                                           

سورة األنعام, من  [كُمْ خَشْيَةَ إِمْالَقٍوَالَ تَقْتُلُوا أَوْالَدَ. اإلمالق: االفتقار, قال تعاىل: ]1

 . 151اآلية: 

 من املصدر. الزيادة. 2
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 ,ذهبًا ديناٍر ألفبثالثني  (1)ةريا اليساَهمّس شرتى ضيعًةاه ّنإو ,املغربو

, وال آخذ إاّل النقد قدخذ هذا الّنآ ال :ضر املالحأفقال له صاحبها وقد 

درهم  ألفمبائيت الذي سألت بعينه. فلما َسِمع ذلك منه الرشيد وأمر له 

َومضت  ,املشرق (3)فاختار بعض كور ,واحيعلى بعض الّن (2)بّيتس

 اخلالإىل فدخل يف بعض تلك األيام  ,قام ينتظرهم, وأرسله لقبض املال

وجهُدوا يف رّدها فلم  ,حشوته كّلها فسقط اخرجت منه ًةَرْحَز َرَحَزَف

يف  به وأناصنع أما  :فقال ,(4)زعااملال وهو ين هوجاء ,يقدروا فوقع ملا به

 (5).املوت

 [:_ اإلمامإشخاص ]

, فقبض على أبي بدا باملدينةيف تلك السنة إىل احلج, و الّرشيد وخرج

يف مجاعة من  _بله موسى ورد املدينة استق ّنه مّلاإ :قالُيو. _احلسن 

املسجد على  إىل _ احلسن أبومضى ف ,انصرُفوا من استقبالهو األشراف
                                                           

, 2ُينظر: اإلرشاد: ج .وغريه ((اإلرشاد)), وما أثبتناه من . يف األصل )اليسرة(1
 .238ص

وسبب مشتق من السبب, وهو كل ما يتوصل به إىل الشيء, ومن   األصل.يفكذا . 2
ألن املسبب عليه املال, جعل سببًا لوصول املال إىل من  هذا الباب تسبب مال الفيء؛

   .458, ص1لسان العرب: ج ُينظر: ., فلعلها تسّببوجب عليه من أهل الفيء

 .809, ص2الصحاح: ج . الكورة: املدينة والصقع, واجلمع: كور.3

  ., وما أثبتناه من "ز". يف األصل )ينزع(4

؛ مدينة 23, ص3؛ كشف الغمة: ج27؛ الغيبة: 237, ص2. ينظر: اإلرشاد: ج5
  .231, ص48؛ حبار األنوار: ج353, ص6املعاجز: ج
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  .gقر رسول اهلل  إىل ارصو ,الّليل إىلالّرشيد  , وأقامهلرس

أن ريد , أفعلهأمر أريد أن أمن  إليكعتذر إني أرسول اهلل  يا :فقال

  م.تك وسفك دمائهّمُأت بني يّنُه يريد التشتإَفجعفر,  حبس موسى بنأ

, فأدخل - :مسجد جده رسول اهلل  -فُأِخذ من املسجد ر به أمثم 

 ,هما على بغلاحدإن فجعله يف ْيَتُقبَّ ىستدع, وا(1)فدعليه فأمر به فُص

عليهما  هج البغلني من داروخّر آخر,غٍل بعلى  األخرىوجعل القّبة 

مضى , فقت اخليلرتفاف ,واحدة منهما خيل مع كّل, ونيالقّبتان مستورت

على طريق  , واألخرىتني على طريق البصرةالقّب إحدىبعضها مع 

البصرة,  يف القّبة اليت مضى بها على طريق _احلسن  أبووكان  ,الكوفة

 , وأمرأبي احلسنباب يف  اس األمري على الّنليعّم ؛شيد ذلكفعل الّروإمنا 

بن   عيسى بن جعفرسلموه إىلُي أن ة أبي احلسنكانوا مع قّب نالقوم الذي

 ,سنة عنده فحبسه إليه,َفُسلِّم  ,ئذنيحوكان على البصرة  ,(2)وراملنُص

ه وثقاته فاستشارهم تّصخابعض  , فاستدعىالّرشيد يف دمه إليهوكتب 

, ستعفاء منُهواال ,عن ذلك قفعليه بالّتو فأشاروا ,الّرشيد إليهفيما كتب 

موسى بن جعفر  أمرد طال ق له: يقول إىل الرشيدكتب عيسى بن جعفر ف

                                                           

. صفده يصفده صفدًا, أي: شده وأوثقه, وكذلك التصفيد, والصفاد: ما يوثق به 1
  .498, ص7األسري من قد وقيد وغل, واألصفاد: القيود. الصحاح: ج

ء بين العباس, وهو أخو , قائد, من أمراالعباسي. عيسى بن جعفر بن املنصور 2
 .102, ص5زبيدة, وابن عم هارون الرشيد. األعالم: ج
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 هذه ون طولُيعليه الُع ووضعُت ,حاله وقد اخترُت ي,حبس ومقامه يف

يقول يف  امن يسمع عنه َم ُتْعَضَوَو ة,ادَبه يفرت عن الِعفما وجدُت ,املّدة

باملغفرة  إال وُعْدَيما و ,ا بسوءَنَذَكَرما و فما دعا عليك َوال علّي ,دعائه

 ,سبيله خّليُت إاّلَو ,ّنيَتَسّلمه ِمن َيَم إليَّ أنت أنفذَتن إو ,سِهْفَنوالّرمحة ِل

  (2).من حبسه (1)ّني متحّرجإَف

 ,بغداد إىلبه  روصّي ,عيسى بن جعفر منمه تسّلن شيد َمه الّرفوّج

شيد على الّر , فأرادهطويلة ةفبقي عنده مّد ,(3)بيعّرالالفضل بن  إىلم ّلفُس

سّلمه تف (5)الفضل بن حييى ه إىلسليمتب هإليفكتب  (4)أمره فأبى,شيء من 

                                                           

  . يف "ز" )متطّير(.1

وروي أن بعض عيون عيسى بن جعفر رفع إليه أنه مسعه كثريًا يقول يف دعائه وهو  . 2
غين لعبادتك, اللهم وقد حمبوس عنده: )اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفّر

 .240, ص2(. اإلرشاد: ج, فلك احلمدفعلَت

 كان ,حازم أديب وزير ,العباس أبو ,هـ(208-138) يونس بن الربيع بن الفضل. 3
 االمر آل فلما الوزارة, أباه وىل ملا املنصور واستحجبه ,العباسي للمنصور وزيرًا أبوه
 وولي ,خصومهم كبار من الرتمجة صاحب كان الرامكة واستوزر الرشيد إىل

 مقاومة على فعمل وزارته, يف فأقره األمني, واستخلف. الرشيد مات أن إىل الوزارة
 بقية وأهمله املأمون عنه عفا ثم(  ه196 سنة) الفضل استرت املأمون ظفر وملا ,املأمون
 .148ص, 5ج: األعالمينظر: . بطوس وتويف. حياته

راني: شرح أصول الكايف للمازند ُينظر: فأبى فعل ذلك. `. إذ أمره بقتل اإلمام 4
    .252, ص7ج

 العباسي, الرشيد وزيرهـ(, 193-147) الرمكي خالد بن حييى بن لفضلهو ا .5
 واله ثم قصرية, مدة الرشيد استوزره ,الناس أجود من كان, الرضاع يف وأخوه
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مشغواًل  _كان , والّرصد عليه َووضع ,هدورجعله يف بعض حجر منه, و

وم ُصواجتهادًا وَي دعاًءو للقرآن وقراءًة ًةالَصكله حييي الّليل  ,ِةاَدبالِعَب

ع عليه الفضل فوسَّ ,يصرف وجهه عن احملراب وال ,اماألّي أكثرهار يف الّن

 أكرمه. وبن حييى 

ينكر عليه توسيعه  إليهفكتب  ,(1)ةيف الرقشيد وهو بالّر ذلكصل فاّت

 , فاغتاظم عليهقِدف عن ذلك ومل ُيفتوّق ,هبقتل ويأمره, _على موسى 

يف هذا  الريداخرج على  :قال له, فاخلادم ًاودعا مسرور ,شيد لذلكالّر

وجدته يف  إنف ,وادخل من فورك على موسى بن جعفر ,بغداد إىلالوقت 

ومره بامتثال ما  ,(2)اس بن حممدالعّب إىلهذا الكتاب  فأوصلورفاهية  سعة

                                                                                                                                            

 سنة) بالرامكة الرشيد فتك أن إىل وأقام سريته, فيها فحسنت(  ه178) سنة خراسان
 إىل معه وأخذهما حييى, أبيه وعلى عليه فقبض ببغداد, هعند الفضل وكان(  ه187

. كافة الرامكة وأموال أمواهلما واستصفى الرزق, عليهما وأجرى الرقة فسجنهما
 .152-151ص, 5ج: األعالم .بالرقة سجنه يف الفضل وتويف

 ,ُءينبسط عليها املا وأصله كل أرض إىل جنب واٍد ,الَرقُة: بفتح أوله وثانية وتشديده. 1
الرقاق األرض اللينة من غري رمل. وهي مدينة  :وقال اأَلصمعي , ..ومجعها رقاق

ألنها من  ؛مشهورة على الفرات بينها وبني َحران ثالثة أيام معدودة يف بالد اجلزيرة
   .332, ص2. ينظر: معجم البلدان: ججانب الفرات الشرقي

 بن اهلل عبد بن علي بن حممد بن العباس(,  ه186-121) اهلامشي الفضل أبو .2
 وولي ,كلها الشام وبالد دمشق املنصور واله ,والسفاح املنصور أخو, أمري عباس,

 وحج ,ألفا ستني يف الروم لغزو املنصور وأرسله ,الرشيد أيام يف اجلزيرة إمارة
 بغداد, من الغربي باجلانب حملة( العباسية) تنسب إليه .ببغداد ومات ,مرات بالناس

, 3ج: األعالم. مسه الرشيد أن أهله ويزعم ,وجيله حيبه الرشيد وكان .فيها دفن
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اس فيه بطاعة العّب يأمره (1)كندي بن شاَهالّس آخر إىلكتابًا  إليهم ّلوَس ,فيه

  .بن حممد

ثم  ,حد مبا يريدأال يدري , م مسرور فنزل دار الفضل بن حييىفقِد

فمضى من فوره  ,شيدبلغ الّر ماعلى  دخل على موسى بن جعفر فوجده

فلم يلبث  ,الكتابني , فأوصلندي بن شاهكالعباس بن حممد والّس إىل

وخرج  ُهفركب مَع ,الفضل بن حييى إىلول يركض ُسخرج الرَّ إناس الّن

, بسياط وعقالني , فدعا العباساسعلى العّب َلَخى َدحّت مشدوهًا دهشًا,

وخرج متغري  , يديه مائة سوطندي بنيد وضربه الّسبالفضل فجّر وأمر

  .اس ميينًا ومشااًلم على الّنوجعل يسّل ,دخل االلون خبالف َم

ندي الّس إىل _ بتسليم موسى فأمرشيد الّر إىلوكتب مسرور باخلر 

الفضل بن  إّناس الّن : أيهاوقال ,شيد جملسًا حافاًلوجلس الّر .كبن شاَه

اس الّن ُهفلعَن ,لعنه فالعنوهأ , ورأيت أنوخالف طاعيت ,انيَصحييى قد َع

 .ار بلعنهوالّد البيُت حتى ارتّج ٍةَيناِح من كّل

الباب غري ودخل من  ,شيدالّر إىلفركب اخلر, وبلغ حييى بن خالد 

                                                                                                                                            

 .265-264ص
ولي إمرة  ,موىل أبي جعفر املنصور ,ك األمري أبو منصورالسندي بن شاَههو  .1

ُثمَّ وليها بعد املائتني, َوَكاَن ذميم اخُللق, قال اجلاحظ: َكاَن ال  ,دمشق للرشيد
ال املاّلح وال احلائك, بل جيعل القول قول املّدعي. يستحلف املكاري وال الفاّلح و

 . 162, ص5. الوايف بالوفيات: جتويّف ببغداد سنة أربع ومائتني
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التفت  :قال ثّم ,يشعر من خلفه وهو ال هى جاءحّت ,اس منهذي يدخل الّناّل

وأنا  (1)ثَدَحالفضل  ّنله: إ قال, فزعًاَف , فأصغى إليهاملؤمنني أمري يا

الفضل  : إّناس وقالقبل على الّنأو, فانطلق وجهه وسرَّ ,ما تريد أكفيك

 ,وهطاعيت فتوّل وأناب إىلوقد تاب  ,فلعنته يءاني يف شَصقد َعكان 

  .يناهوقد توّل ,اديَتمن َع وأعداء واليَت ْنَم أولياءحنن  :افقالُو

اس اج الّنهف ,افى بغدادى َوثم خرج حييى بن خالد على الريد حّت

 أمورظر يف والّن ,دوَالتعديل الّس َده قد وَرّنأظهر أو يء,ش بكّل (2)رجفواأو

جن من الّس ` اإلمامطلق ُأا ّملف ,أيامًاذلك  ِضعَبوتشاغل ِب ,لاالعم

 ,مل شديدأوداخله من ذلك  ,شيد بذلكوعلم الّر ,َل اهلل بهأبدعاٍء َس

وهو غضبان  ًاميو قبل علّيأف :قال ,شيدالّربيع حيجب وكان الفضل بن الّر

لئن مل  gبقرابيت من رسول اهلل  ,فضل يا :فقال ,بهيقّل فوبيده سي

[اآلن]ي بابن عّم تأتين
 أجيئك,مبن  :فقلت ,الذي فيه عيناك خذنَّآل (3)

                                                           

 غلمان وهؤالء, السن حديث: قلت السن ذكرت فإن, شاب أي: ٌثَدَح رجل. 1
 حسن أي: وكسرها الدال بضم ثوحِد ثحُد ورجل .أحداث أي حدثان,
, 1الصحاح: ج ينظر: .مع احتمال الثاني ول هو املطابقاملعنى األلعل و .احلديث

 . 279-278ص

 قوله ومنه السيئة, األخبار من وحنوها الفنت أخبار يف خاضوا إذا: القوم أرجف .2

 .222-221, ص12تاج العروس: ج [.وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ]: تعاىل

 األخرى.وبعض املصادر  ((عيون أخبار الرضا))من  الزيادة. 3
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[فقلت: وأي احلجازيني], ازيَجبهذا احِل :فقال
موسى بن جعفر  :فقال ,(1)

فخفت  :قال الفضل ,طالب أبيبن  سني بن علّياحُل بن د بن علّيبن حمّم

 ,فعل: أفقلت له ,مةقرت يف الّنثم فّك إليه,وجّل إن جئت به  من اهلل عّز

إىل منزل بذلك ومضيت  ن, فأتيتهالديَجَو مسمارينبسوطني و : آتيينفقال

د ئوخ من جراكبة فيها فأتيت إىل خر ,Lموسى بن جعفر  أبي إبراهيم

 ,على موالك رمحك اهللستأذن ا: فقلُت له ,سودأبغالم  نا, فإذا أخلالّن

إليه وإذا أنا به ويف وجهه  فوجلُت ,ابليس له حاجب وال بّو, ْجُل :فقال لي

ما  :فقال ,شيدجب الّر, أرسول اهلل ابَن الم عليك ياالّس :له فقلُتأثر, 

 لوال ما :لعًا وهو يقوِرْسفوثب ُم ,ينعمته عّن , أال أشغلتها ليَمشيد َوللّر

ة واجبة طاعة السلطان للتقّي ّنإ  gي رسول اهللمسعته يف خر عن جّد

فقال  ,براهيم رمحك اهللأبا إ يا ِةوَبُقُعْلِل فقلُت له استعّد ,جبتأ ذًا ماإ

شاء  نوء إبس ولن يقدر علّي ,خرةنيا واآلليس معي من ميلك الّد: أ`

ث سه ثالأر ح بهايده يلّوأدار  ديته وقأفر :بيعقال الفضل بن الّر .اهلل تعاىل

ا فلّم ,انة ثكلى قائم حرَيأامر هنَّأكهو ذا إشيد ففدخل على الّر ,اتمّر

 ,نعم :فقلت ,يجئتين بابن عّم :فقال ,كْيبََّل :فقلُت ,فضل يا :ني قالآر

 ,ي عليه غضبانّنأعلمته أيكون  ال :فقال, ال :فقلت ,زعجتهأيكون  قال ال

ذنت أف ,خولذن له بالّدأو ,ُهدَُّرَا كْنأمل  نفسي ما ّيجت علهّي ي قدّنأو

خي أي وابن عّمب مرحبًا :وقال له ,وعانقه ليه قائمًاإه وثب آا رفلّم ,ُهَل

                                                           

 .غري موجودة يف نسخة "ش" (نيوأي احلجازيفقلت: . )1
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ذي قطعك عن اّل اَم :ُهوقال َل (1)جلسه على فخذيهأ ثّم ,ووارث نعميت

 (2)ة الغاليةتوني حبّق: آفقال ,نيالدُّك ِلوحّب ,سعة مملكتك :فقال ,زيارتي

 ,دنانري (3)وبدرتا لعٌةيه ِخَدحمل بني َين ُتأ مرأثم  ,دِهِبَي ُهَبوتي بها فطّيأف

 أبي ّزاب بينج بها ُعزّوأن أرى أّني ألوال  :`فقال موسى بن جعفر 

 احلمد هلل رّب :ى وهو يقولثم توّل ,ما قبلتها ؛سلئاّل ينقطع الّنِل (4)طالب

 .العاملني

  .كرمتهأعليه و عاقبه فخلعَتن ُتأ ردَت: أشيدفقال الفضل للّر

 حدقواأقوامًا قد أ يُتأين به رئلتجي ا مضيَتك مّلّن, إفضل يا :فقال لي

ابن رسول  ىَذآ ْن: إيقولون ,صل الّدارأغرسوها ب ٌبايديهم حرأب ,بي

  .ليه انصرفنا عنه وتركناهإحسن أن إو ,به اهلل خسفنا

مر أيت ِفكيف ُكقلت؟ َلُه: ما  وقلت ,`براهيم إبا أفتبعت  :قال

  ؟شيدالّر

ىل إبرز  به ما ذا دعاإ كاَن ,`بي طالب أبن  ي علّيدعاء جّد :فقال

                                                           

  القرب وشدة املالصقة. عن. ويف رواية: )على فخذه(, وهو كناية 1

 أخالط من الطيب. .2

, واجلمع: البدور. دينار آالف سبعة أو درهم آالف عشرة أو ألف فيه كيس: البدرة. 3
تاج ينظر:  ه بالدينار كما ورد يف املنت.والظاهر أن املعنى األخري هو املقصود لتمييز

 . 65, ص6العروس: ج

  ., والتصحيح من املصادر. ورد يف األصل )بين طالب(4
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 .(1)قهره الإىل فارس إوال  ,هزمهم اّلإ عسكر

وذلك  ؛اهلل على خالصه منُه محُدأنا أعنه و فرجعُت: [قال الفضل]

 .(2)بعد موت موسى بن املهدي

 [:` مبقتل اإلما موسى بن المهدي يهم  ]

ن ساحل نب سني بن علّيتل احُلا ُقه مّلألّن ؛`براهيم إبي أبقتل  ّموقد َه

خهم جعل يوّب ,ليهإسارى لت اأُلِموُح ,سه بني يديهأووضع ر ,(3)بفٍخ

                                                           

 أصول, وبك َك, وِبُلجاِدُأ , وبَكُرساِوُأ بَك : )اللهّم, ونّصه. وهو دعاء كفاية البالء1
ال ضت أمري إليك, نفسي إليك, وفّو سلمُتأ, أنتصر, وبك أموت, وبك أحيا

ك خلقتين ورزقتين وسررتين وسرتتين حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم, اللهم إّن
لتين, وإذا أَق دتين, وإذا عثرُتَدَر ُتْبَرلتين, إذا َهّوطفك, وَخمن بني العباد بُل

ُينظر:  رض عين فقد أرضيتين(.ين, سيدي اشفيتين, وإذا دعوتك أجبت مرضُت
دعاء اجملتبى: ال؛ اجملتنى من 76, ص2ار الرضا: جعيون أخب ؛240, ص2اإلرشاد: ج

 .214, ص92؛ ج216, ص48؛ حبار األنوار: ج85
 جعفر أبي بني املهد حممد بن موسى حممد أبو(,  ه170-144) العباسي هلاديا. 2

 سنة) أبيه وفاة بعد وولي ,بالري ولد ,ببغداد العباسية الدولة خلفاء من املنصور,
 اخليزران أمه واستبدت ,بيعته الرشيد أخوه فأقام رجانجب غائبا وكان, ( ه169

 تر فلم جعفر, البنه وجعلها العهد والية منالعباسي  هارون أخيه خلع وأراد, باألمر
 ,آباذ بعيسى بستانه يف ودفن فخنقنه, يقتلنه أن جواريها فأمرت ,فزجرها ذلك, أمه

 .327ص, 7ج: األعالم .أشهر وثالثة سنة خالفته ومدة
 بن املثلث احلسن بن العابد علي بن احلسني اهلل عبد أبو , وهو يف األصل )احلسني(. 3

 املعروف املدني احلسين ` طالب أبي بن علي ابن السبط احلسن بن املثنى احلسن
كان جوادًا عظيم القدر, حلقته ِذّلة زمن اخلليفة اهلادي من  ,خٍَّف صاحب باحلسني
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مري املؤمنني أع ذلك جبماعٍة من ولد صنثم  ,مر بقتلهمأفي ,رجاًل رجاًل

ن ذكر موسى بن أ ىلإوجعل ينال منهم  ,نيالبّيمن الّط ًةخذ مجاعأو ,`

بع وال اّت ,مرهأعن  الإما خرج احلسني  :ثم قال ,جعفر صلوات اهلل عليه

مل  بقيُتأن إقتلين اهلل  ,ُه صاحب الوّصية يف هذا البيتألنَّ ؛تهحمّب اّلإ

  (1).اكتب عليه

 :-ًا عليهئوكان جري-, (2)براهيم القاضيإيوسف يعقوب بن  أبو فقال

م بكالم يؤذن براءته تكّل ثّم ,لُق :فقال ؟سكتأم أ قوُلأأ, مري املؤمننيأ يا

ولوال ما  ,عفوت عن موسى بن جعفر ْنإقتلين اهلل  [قال:], ا ظّنمّم

مد ما كان عليه جعفر بن حّم (1)وربه املنُص رّبفيما خ (3)مسعت من املهدي

                                                                                                                                            

 .(170 أو 169 سنة) الرتوية يوم احلجة ذي يف خٍّبَف داستشهأمري املدينة فخرج عليه, ف
 ميقات وهو, فرسخ حنو مكة وبني بينه بئر ,املعجمة اخلاء وتشديد الفاء بفتح :ّخَفو

, 6ج: الشيعة أعيانُينظر:  .ّخَف إىل به حراماإل تأخري جيوز إذ ,للحج بالصيب حراماإل
 .183؛ عمدة الطالب: 285؛ مقاتل الطالبيني: 97ص

  . كذا.1

 ورد يف األصل: )يوسف بن يعقوب بن ابراهيم القاضي( والتصحيح من املصادر. .2
 (ـه182-113) البغدادي الكويف األنصاري حبيب بن إبراهيم بن يوسف يعقوب أبوو

 حفاظ من عالمة, فقيها كان ,مذهبه نشر من وأول وتلميذه, حنيفة, أبي صاحب
 عليه فغلب حنيفة, أبا لزم ثم الرواية,و باحلديث وتفقه بالكوفة ولد ,احلديث

 خالفته, يف ومات ,والرشيد واهلادي املهدي أيام ببغداد القضاء وولي ,الرأي
ُينظر: سري أعالم النبالء: . "اآلثار"و" اخلراج" كتبه من. القضاء على وهو ببغداد,

 .193, ص8؛ األعالم: ج539, ص8ج

 من العباسي, املنصور اهلل عبد بن حممد اهلل عبد أبو(,  ه169-127)باهلل  املهدي. 3
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 (2)فاحبلغين عن الّس وما ,ه ودينه وفضلهمهله يف علأز عن من الفضل املّر

بو أفقال  .حراقًاإحرقته بالّنار ألنبشت قره و ؛(3)وتفضيله تقريظهمن فيه 

 ق جبميع ماتصّدَو ,قيقوعتق مجيع ما ميلك من الّر ,يوسف نساؤه طَوالق

ن كان إىل بيت اهلل احلرام إوعليه املشي  ,وحبس دوابه ,ميلك من املال

ن م ٍدَحأذهب م وال ,ليهإذهب ي الو ,هب موسى بن جعفر اخلروجمذ

  .ن يكون هذا منهمأينبغي  فال ,نهأودعه وش ,ولده
                                                                                                                                            

 أبيه وفاة بعد وولي ,األهواز كور من بإيذج ولد, العراق يف العباسية الدولة خلفاء
 ماسبذان يف ومات وشهرا, سنني عشر اخلالفة يف وأقام ,( ه158 سنة) منه وبعهٍد
 .221ص, 6ج: األعالم .مسمومًا :وقيل الصيد, يف دابته عن صريعًا

 العباس, بن علي بن حممد بن اهلل عبد جعفر أبو(,  ه158-95) العباسي صورملنا. 1
 وفاة بعد اخلالفة وولي ,الشراة أرض من احلميمة يف ولد العباس, بين خلفاء ثاني
 حتى كثريًا خلقًا قتل, مجيعًا العباسيني اخللفاء والد وهو (, ه136 سنة) السفاح أخيه

, مبكة احلجون يف ودفن ,باحلج حمرمًا مكة أرض من ميمون ببئر تويف. ملكه استقام
 .117ص, 4ج: األعالمينظر: . (عاما 22) خالفته ومدة

 العباس بن اهلل عبد بن علي بن حممد بن اهلل عبد(,  ه136-104) السفاح العباس أبو. 2
 ملوك من الدهاة اجلبارين وأحد العباسية, الدولة خلفاء أول املطلب, عبد بن

 اخلراساني مسلم أبو بدعوته وقام ,(واملدينة الشام بني) بالشراة أونش ولد ,العرب
 بعد امللك له وصفا ,( ه132 سنة) باخلالفة له فبويع األموية, الدولة عرش ضقوُِّم

 عظيم العقوبة, شديد وكان ,(الشام يف األمويني ملوك آخر) حممد بن مروان مقتل
 غري منهم يبق مل حتى حراقواإل والصلب بالقتل األمويني بقايا تتبع االنتقام,
: األعالم. دمائهم من سفح ما لكثرة احبالسّف قبوُل ,األندلس إىل واجلالني األطفال

 .116ص, 4ج
, والتصحيح من ؛ ويف "ز": )تعريضه وتفضيله((لهْيتفويضه وتفِص: )"ش". ورد يف 3

  املصادر.
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هذه إاّل يدية الّزمن بقي  اوَم :قال ,وما ينتحلون (1)يديةذكر الّز ثّم

ومل  ,املؤمنني بهم مريأ وقد ظفر ,نيَسمع احُل خرجوا واذين كاُنالعصابة اّل

  .يزل يرفق به حتى سكن غضبه

 ` وسى بن جعفربي احلسن مأىل إ (2)قال فكتب علي بن يقطني

طلعهم أه فتهل بيته وشيعأ حضرأصبح أا فلّم ,فورد الكتاب, مربصورة األ

 ْنأعليك وعلينا معك  نشري :وافقاُل ؟تشريون يف هذا ما :و احلسن وقالُبأ

ه ؤمن شّرُي ال ُهنَّإف ,ب شخصك دونهوتغّي, ارشخصك عن هذا اجلّب تباعْد

 ل ببيتثم متّث ,`م موسى فتبّس ,اناّيإدك وقد توّعما سّي, لته وحشمهئوغا

 :يقوُل (3)بن سلمةكعب بن مالك 

                                                           

. معجم  احلسني بن علي اإلمام ابن زيد بإمامة تقول الشيعة من طائفةالزيدية:  .1
 .220ألفاظ الفقه اجلعفري: 

ألصل, ولد . أبو احلسن, علي بن يقطني بن موسى البغدادي, سكنها وهو كويف ا2
 حيث أمرها أول العباسية الدولة لدى سامية منزلة املرتجم لوالد كانت هـ(.124)سنة 

 اختذه حيث الذهيب عصرها أيام املنزلة تلك فوق ولده لعلي كانتف هلم داعيًا كان
 بإرشاده يعمل ` الكاظم موسى باإلمام وثيقة صلة على وكان. له وزيرًا الرشيد

 بهم يدفع الظلمة أولياء مع أولياء هلل نإ :علي يا) :فيه قال حتى املظلومني إغاثة على
 حتى يتشيع أنه يف الرشيد إىل مرارًا به عَيُس قد و .(علي يا منهم أنت و أوليائه, عن

ني ومثانني ومائة يف تومات سنة اثن, ربه من رمحة تتداركه مل لو إهالكه الرشيد أراد
رجال ينظر:  ببغداد, وهو حمبوس يف سجن هارون. `أيام موسى بن جعفر 

 .371, ص8؛ أعيان الشيعة: ج273النجاشي: 

 عمرو بن مالك بن كعبورد يف األصل )أبي بن كعب( والتصحيح من املصادر, و. 3
 من الشعراء أكابر من صحابيم(, 670)ت  اخلزرجي السلمي األنصاري القني بن
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 هابَّر ستغلَب ْنأ( 1)ُةنْيِخَس ْتزعَم
 

 الغاّلِب مغالُب يغلنّبْلَف 
 

 (2),كمُعْوَر خليفر :هل بيته فقالأقبل على من حضر من مواليه وأ مث

 ا:قالُو ,كهمبوت موسى بن املهدي وهال اّلإّول كتاب من العراق أ رُدّنه ال َيإ

 ,مات يف يومه هذا -وحرمة هذا القر- قد :فقال ؟صلحك اهللأفما ذلك 

نا جالس أبينما  :خركم بذلكأس ,(3)[إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ]واهلل 

ي لي جّد نحس ذ, إعيناي ْتَموقد هّو ,رديي بعد فراغي من ِويف مصاّل

                                                                                                                                            

 أكثر وشهد ,g النيب شعراء من اإلسالم يف وكان اجلاهلية يف واشتهر ,املدينة أهل
والبيت من قصيدة قاهلا يف جواب عبد اهلل  (.شعر ديوان)و ,(حديثًا 80) له, الوقائع

 ندق واليت أوهلا: بن الزبعرى السهمي حني قال قصيدته يف يوم اخل
 األحقاِب البال وتراوُح طوُل اَهِمْسَر حما معارَف الدياَر يَِّح

 فأجابه كعب بقصيدة أوهلا:
 نا الوهاِبربِّ حنلِة ن خرِيِم       بقيًة احلروِب أبقى لنا حدُث

 وآخرها البيت الشاهد, والذي ورد برواية ابن هشام يف سريته:
 الغالِب مغالُب فليغلنبَّ         هاربَّ كي تغالَب ينُةِخَس ْتجاَء
والقصيدة . (َهَذا َقْوِلَك َعَلى َكْعُب َيا اللَُّه َشَكَرَك َلَقْد)قال له:  g وروى أن النيب

  .191, ص3ر: السرية النبوية: ج( بيتًا من حبر الكامل. ُينظ21) تبلغ

انوا يتخذونه عند غالء ة: َنْبٌز كانت قريش ُتَعّير به, وهي حساء من دقيق كَنْيِخ. َس1
 .478, ص6السعر وعجف املال. خزانة األدب: ج

 فزعكم ليذهب: ل من أمثال العرب يقولونه لتهدئة اخلواطر عند الفزع, ومعناهَث. َم2
 ,8ج: العرب لسان . ُينظر:حتاذرون ما على ليس مراأل فإن ويسكن وينكشف

 .135ص

  . 23. سورة الذاريات, من اآلية 3
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 وذكرُت ما ,ليه موسى بن املهديإفشكوت  ,يف منامي :رسول اهلل 

ب نفسك يا تطِل :فقال لي ,لهئشفق من غوانا ُمأو ,هل بيتهأيف  رى منُهَج

خذ بيدي أ ذإفبينما هو حيدثين  ,فما جعل اهلل ملوسى عليك سبياًل ,موسى

 (1).حسن هلل شكرًاهلك اهلل عدّوك فلُتأقد  :وقال لي

واليه معهم يف ه ومتهل بيته وشيعأوكان مجاعة من خاصته من 

بكلمة  ِنَسبو احَلأما نطق فكّل ,(3)ميالَألطاف َو (2)بنوسألواح أكمامهم أ

بدعاء طويل  فسمعوه يدعو ,وا منهُعِمثبت القوم ما َسأ ,َلٍةاِزفتى يف َنأو

  .(4)ذ ليس هنا موضعه, إتركناه

اجتمعوا إاّل لقراءة الكتاب الوارد  (5), فماومقق الة وتفّرالثم قام للّص

  .شيدوالبيعة هلارون الّربن املهدي  (6)مبوسى

                                                           

  .320-318, ص91حبار األنوار: جر: . ُينظ1

شجر ينبت يف احلبشة واهلند, خشبه َأسود ُصْلب, وُيصَنع منه بعض . األبنوس: 2
 . املعجم الوسيط.اأَلدوات واأَلواني واألثاث

ُينظر:  . أميال: مجع ميل, امللمول الذي ُيكتحل به, وكانوا يكتبون به على األلواح.3
 .1809, ص5صحاح اجلوهري: ج

 (..اوتهانتضى علّي سيف عد و دعاء اجلوشن الصغري, أوله: )إهلي كم من عدوٍّ. وه4
واجعلين ألنعمك من الشاكرين وآلالئك من الذاكرين وارمحين ): ` إىل قوله

برمحتك يا أرحم الرامحني( وقد ذكر العالمة اجمللسي احلادثة والدعاء بتمامه. 
 . 281-268عن مهج الدعوات:  نقاًل 327-321, ص91: جاجمللسي يف حبارهُينظر: 

 (, والصواب ما أثبتناه.فلّما. ورد يف األصل: )5

وم اجلمعة, صبيحة الليلة اليت سى..(, وقد بويع هارون الرشيد ي: )مبوت موأي. 6
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 [من جديد: هارونفي سجن ]

 يا :فقاَل ,(2)عبد اهلل بن مالك اخلزاعي ىاستدع (1)بعده ىا توّلفلّم

 اّلإنا أما  ,مري املؤمننيأ يا :فقلت ؟(3)رنت وموضع الّسأاهلل كيف  عبد

 (4)بهظ حتفوا ,يهان فذ َموُخ ةتلك احلجر ىل: امض إفقال ,بيدكمن َع ٌدْبَع

 :قال ,`وكان قد قبض على موسى بن جعفر  ,لك عنهأسأحتى 

 ,مت عليهسّل ,نيآا رفلّم ,جالسًا `با ابراهيم أ فوجدُت فدخلُت

 ,وجعلته يف حرمي ,داري , فأدخلتهىل منزليإومحلته على دابيت 

  .ى خدمتهتوّلأوكنت  ,قفلت عليه واملفتاح معيأو

أمري جب : أشيد يقولبرسول الّر اّلإشعر أام فلم ّيومضت األ

مت فسّل, وعن مشاله فراش, عن ميينه فراش ذاإف ,ليهإفنهضت  ,مننيؤامل

ي مل ّنأك فسكُت ة؟لوديعافما فعلت ب :ه قالّنأ غري ,المالّس فلم يرّد ,عليه

                                                                                                                                            

مات فيها اهلادي مبدينة السالم, وذلك الثنيت عشرة ليلة بقيت من ربيع األول, سنة 
 .235: ُينظر: العقد املنريسبعني ومائة. 

 . أي: هارون الرشيد.1
هرودي يف مستدركات علم اقال عنه الشيخ علي الش ,. عبد اهلل بن مالك اخلزاعي2

أصحاب اإلمام الرضا عليه رجال احلديث: مل يذكروه, وهو غري إمامي, من 
السالم. وذكر الرازي أنه روى عن سفيان بن عيينة, وقد روى عنه إسحاق بن 

؛ مستدركات علم 172, ص5ُينظر: اجلرح والتعديل: ج موسى األنصاري اخلطمي.
 .79ص ,5ج رجال احلديث:

 ( ورد يف "ز" )ومواضع الشر(.3)

 .((البحار))(, والتصحيح من ظ منهخفوا. يف األصل: )4
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امض  :فقال ,احلَص :فقلت ؟ا فعل صاحبكَم :فقال لي ,مسع ما قالأ

فقمت  ,هلهأىل منزله وإواصرفه  ,ف درهمالة آليه ثالثإوادفع  ,ليهإ

 :له فقلُت ؟هو اَميف ذلك َو ببلّسا تدري ما: أفقال ,باالنصراف وهممُت

ذي على مييين مت على الفراش اّلِن :فقال لي ,املؤمنني مريأ موالي يا ياال 

فانتبهت  ,طلق موسى بن جعفرأهارون  يا :يقول (1)يف منامي فالنًا يُتأفر

يت ذلك أخر فرىل هذا الفراش اآلإ فقمُت ,نفسي منه ما يفِل هالعّل فقلُت

 ن تطلق موسى بن جعفرأمرتك , أروناه يا :خص بعينه وهو يقولالّش

 ,نا عليهأذي ىل هذا الفراش اّلإ ثم قمُت ,من الشيطان ذُتفتعّو ,فلم تفعل

 اخرَهآهلا باملشرق وّوأ ّنأربة كذا بيده َحإو ,نا بذلك الشخص بنفسهأذا إو

 ضعنَّطلق موسى بن جعفر أللئن مل ُت :وهو يقول ليَّأ إومأوقد  ,باملغرب

فامض وال  ,ليكإرسلنا أف ,عها من ظهركطِلُأيف صدرك و هذه احلربَة

  .ظر لنفسَكنوا ,قتلكأحد فأتظهره على 

على موسى بن جعفر  احلجاَب حُتوفَت ,ىل منزليإ فرجعُت :قال

 يا :سه وقالأورفع ر استيقَظتى ح فجلسُت ,فوجدته قد نام يف سجوده

ه ّنأى كحّت ,خرني مبا كانأما ليه بعدإفدفعت  ,مرت بهُأفعل ما اعبد اهلل 

 شعر: (2).نهشأاضرًا ومضى لكان َح

                                                           

 . يف حبار األنوار: )قائاًل(.1
هذا  . وقد ذكر العالمة اجمللسي بقية هلذه احلادثة, وهي أن عبد اهلل بن مالك اخلزاعي2

 اهلل دعوت هل اهلل رسول جدك وحبق باهلل سألتك موالي ياقائاًل:  `سأل اإلمام 
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ــََطَف شيَدالّر اهلُل َنَعَل الَأ  ـــااملـ
 

 

 امحَدأـهر طفى الّطصــْامُل آلِل ــاَءَسأ 
 

 يدٍرَحِل اذا يقوُلَم ُهفويٌل َل
 

 

 اَدَغ صطـفىوامُل هراِءالّز َةوفاطم 
 

 ُهبيـُدَع احلريــِر بأثواِب ميُلَت
 

 

 اَدّفَصُم وِديوسى يف الُقُم صبُحوُي 
 

 ْهطاَعأ ْذإ ِهيف سلطاِن َرّبَجَت
 

 

 اَدمّروَت لِهْعيف ِف ِهبنو نوِع 
 

 ُهنَّأ َدْعوال ُب ٌثْعَب كْنم َيَل ْنأك
 

 

 اَدِحْلُم يِنّدال يف كاَن ْذإ ُهَيْفيرى َن 
 

 ُهفأطاَع ُهشيطاُن ُهَمّدَقَت
 

 

                                                                                                                                            

 وغفوت وسجدت املفروضة صليت إني أجل: فقال بالفرج؟ هذا يومك يف وجل عز
 تطلق؟ أن أحتب موسى يا: فقال وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول فرأيت سجودي يف

 يا النعم, سابغ يا: الدعاء بهذا ادع: فقال عليك, اهلل صلى اهلل رسول يا نعم: فقلت
 واألمل, الضر كاشف يا الظلم, مغشي يا اهلمم, جملي يا النسم, بارئ يا النقم, دافع

 العظام حميي ويا فوت, كل مدرك ايو صوت, كل سامع ويا والكرم, اجلود ذا يا
 أمري من لي واجعل حممد وآل حممد على صل املوت, بعد ومنشئها رميم, وهي
 حتى يلقننيه اهلل ورسول به دعوت فلقد. واإلكرام اجلالل ذا يا وخمرجًا فرجًا

 .ذلك وأعطيته الرشيد به أمرني ما له قلت ثم فيك اهلل استجاب قد: فقلت مسعتك,
  .306 – 305 ص :الدعوات مهجنقاًل عن  332ص ,91 ج :األنوار حبار
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 (1)اَدهوَِّتُه ُمَرْثإ يتلو َعاَرَسَف 
 

 ِهِرْفُك قوِس ْنَع البغِي َمْهَس (2)َقففّو
 

 

 (3)ىَدَتْغاو ِليف اآل ِرْواجَل سيَف غمَدأو 
 

 [:` محاوالت أخرى لقتل اإلمام]

ن يقتلُوا أامه وحشمِه ىل خّدإ َزوَعأ لعنه اهلليَد ْشالرَّ ّنإثم  :اويقال الّر

ليه تدخلهم اهليبة إذا نظروا إف ,ون بقتلهوكانوا يهّم ,`موسى بن جعفر 

مر أف ,ةَلْيوبقى يعمل احِل شّق عليه, قدامهم عليهإى عدم أا رفلّم ,جفةوالّر

يعمَل له متثااًل من خشٍب وجيعل له وجهًا مثل وجه  ْنأاع نَّالّص بعَض

 ,كاكنيبالّس (4)ن يذحبوهأمرهم أ ُهر خدُمَكذا َسإوكان  ,موسى بن جعفر

ا كان يف بعض األيام مجعهم يف املوضع فلّم ,بدًاأفكانوا يفعلون ذلك 

وا به على بصروا به هّمأا فلّم ,`مام م اإلُهخرج َلأو ,وهم سكارى
                                                           

 الصلح: أيضًا واهلوادة ..اهلوادة من وأصله, الدبيب مثل الرويد, املشي:  التهويد. 1
  .558, ص2ينظر: الصحاح: ج .واملمايلة املصاحلة: واملهاودة ,وامليل

وأفقت السهم, أي:  السهم, واجلمع: أفواق وُفَوق, ... الفوق: موضع الوتر من 2
, 4وضعت فوقه يف الوتر ألرمي به, وأوفقته أيضًا, وهو من النوادر. الصحاح: ج

 .154ص

بيات وغريها اليت ستأتي بعدها من نظم املؤلف حبسب االستظهار؛ إذ مل . هذه األ3
أقف على قائل هلا, واملؤلف شاعر له ديوان يف املراثي ذكره صاحب الذريعة ومل 

  . 986, ص9أجده مع األسف. راجع: الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج
 عائد على مذكر, (, والصواب ما أثبتناه؛ ألن الضمرييذحبوها. ورد يف األصل: )4

 وهو التمثال.
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يديهم أفرموا من  ,(1)ةيمهم باجلزير الرتّكم منهم كّلِلا َعفلّم ,وررسم الّص

عوه ن شّيأىل إوتبعوه  ,ليهإوا ُعوتضّر ,الوَه قدميه فقّبإىلوا ووثُب ,كاكنيلّسا

 ّن: إوافقاُل ,رمجان عن حاهلمهلم الّتأفس ,ذي كان ينزل فيهىل املنزل اّلإ

ن بعضنا ِمي رضوُي ,حكامناأفيقضي  عاٍم لينا يف كّلإتي أجل يهذا الّر

فكيف  ,ليهإبنا نازلة فزعنا  لْتَزذا َنإو ,بلدنا َطَحذا َقإونستسقي به  ,بعض

 .مرهمأي ن الأهم على دفعاه ,نفعل ذلك ال واهلل ال! نقتله

اله يف ىل مجيع عّمإكتب  ,ثاقل عن قتلهى منهم الّتأا رمّل ُهنَّإثم 

ال ال يعرفون اهلل َوَو ,دين هلم ال (2)مًاتقومًا غ ليَّإوا ن التمُسأطراف األ

 ,ملن كان حتت يده منهم والية هَلُسبعث ُر, ون لي بهم حاجةإف ,رسوله

ذا إليهم فإا نظر فلّم ,قدم منهم عليه طائفةأف ,ضهمهم على ذلك وحّروحثَّ

  .اًلُجوا مخسني َروكاُن ,(3)الغيدة ُمُهقال َلهم قوم ُي

ن ينزُلوا يف حجرة أمر أوا عليه ا دخُلّملف: (4)محد البّزازأبن  قال علّي

                                                           

كّلمهم بلغتهم, وكانوا من اخلزر, ولعل هذا ما عناه املؤلف يف  `أي أن اإلمام . 1
 .557املنت. ُينظر: الثاقب يف املناقب: 

. الغتمة: العجمة, واألغتم: الذي ال يفصح شيئًا. وقد ورد يف األصل: )غنمًا(, 2
 .458, ص6؛ مدينة املعاجز: ج1995, ص5والصواب ما أثبتناه. الصحاح: ج

)العبدة(. راجع: فـ يف غريها من املصادرأما مدينة املعاجز, األصل ويف . كذا يف 3
 .458, ص6؛ مدينة املعاجز: ج146؛ مشارق أنوار اليقني: 274اهلداية الكرى: 

مل يذكروه, روى قضية شهادة اإلمام موسى الكاظم  ,. علي بن أمحد البزاز4
 .289, ص5تدركات علم رجال احلديث: جومعجزاته. مس
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ياب َواحللي واجلواهر رون من الّثاليهم هإفحمل  ,شيد لعنه اهلُلمن دار الّر

 ,عامالّط بأطيبغدوا َو ,(1)ذكره جيّل واملال والّطيب واجَلواري واخلدم ما

ة ثاهلل تعاىل بعد ثال ُهشيد لعَنلى الّروا َعدخُلُأو ,رابفضل الّشأوا ُقوُس

 ,اوال نبيًّ ًانعرف لنا رّب ال :وافقاُل ؟كمن رّبَم :قل هلم رتمجانه:فقال ل ,اٍمّيأ

فقاُلوا له: ُقل أنت َما شئت  ؟َلُهْم: َمن أنا فقال ,وال نعرف ما هذه الكلمة

 :واقاُل ,ارحرقكم بالّنأام وَعراب والّطمنعكم الّشأن أقدر أن ُيقال, فقال: أ

شيد ل هلم الّروقد مّث .(2)نفسناأا نطيعك ولويف قتل ّن, إاّل إما ندري ما تقول

رف عن ه َمآر ى لوحّت ,`ر احلسن موسى بن جعف بيأصورة  اهلُل هلعن

شيد مر الّرأف :قال ,`بو احلسن أثال حلف باهلل ذلك امِلثال َلذلك امِل

ليهم إل ِقوُن ,الس واخلادم معهم مستشرفوهو َج ,هلم موائد فنصَب

 (3)اتياوخرجت عليهم اجلواري بالعيدان والّن ه,يعقلون ي الام الّذَعالّط

 , فأخذهمن بهاْفيُط بأيديهمات والكاَس ,يتغنني (4)صفوفًا فوقفن ,ولُبوالّط

نواع أوا ُسلِبُأف ,موالألالع وباخِل ْمُهَل مرأف ,جانب ومكان رب من كّلالّط

 ,فشرُبوا اململوءةالكاسات  عليهم ودارت ,راهمالّد رت عليهُمِثوُن ,يابالّث

كم وَفوا ُسُيُذُخوا َفقل هلم قوُم :قال لرتمجانهم ,(5)واا سكروا وهدُرفلمَّ

                                                           

 . 458, ص6. ورد يف مدينة املعاجز: )ما ال حيل ذكره(. مدينة املعاجز: ج1

 . ورد يف األصل: )أنفسنا هذا(.2
 .(والنابات)يف األصل:  .3

 , والتصحيح من املصدر.خيوهلم(. ورد يف األصل: )4

 .852, ص2. هدروا: سقطوا. ُينظر: الصحاح: ج5
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 مرأوكان الّرشيد قد  ,وا على عدّو امللك يف هذه احلجرة فاقتلوهوادخُل

ّنهم أ يوخش ,لوايفَع ن الأبذلك املال فجعل يف تلك احلجرة خوفًا من 

القوم  ّن: إوقال ,ليه كما امتنع غريهمإظروا ليهم وَنإ َرَظذا َنإيقفون عنه 

قال هلم ادق ُيالّص دبيه جعفر بن حمّمأور على دخلهم جّدي املنُصأذين اّل

 ن الأفليس بالبعيد عنهم  ,هلم صورته فلم يقتلوه وقد صّور ,(1)ررَعالَع

قد جعل فيها مثااًل من صورة  خلوا يف حجرٍةفدرمجان مرهم الّتأف .يفعلوا

غدًا يقتلونه  ؛تُلوا الّصورة هذا اليومذا َق: إفقال, ` بي احلسن موسىأ

 واُروتباَد ,الّضارية سوِدكاأل واوا ُسُيوفهم َوَهاُجُذَخأف ,وجيسرون عليه

يوف وا َعليه بالّسهلم َماُل ّورىل املثال الذي ُصإا َفَلّما نظرُو ,احلجرة َوَدَخُلوا

موسى بهؤالء القوم  تلُتَق ,هلل احلمُد :ى ذلك الّرشيد قالأفلّما ر ,فقطعوه

ىل إمَوال ورّدهم األل هلم َموَح ,خرىأفخلَع عليهم خلعًا  .شكٍّ بال

  .دورهم

ا فلّم ,ع مّراٍت وهم يقتلونهْبَس هلم ذلك املثال ومل يزل الّرشيد ميّثل

يت فيها اّل حضار موسى يف حجرة مثل تلك احلجرةإمر بأى ذلك منهم أر

عداء امللك ليس أن ِم قد بقي َعدوٌّ :حضرهم وقال لرتمجانهمأثم  ,املثال

فهم ودخلوا على وخذوا ُسُيأف ,ليكم اململكةإوقد سّلمُت  ,له غريه فاقتلوه
                                                           

ر: وهو شجر بالشام ُيقال لثمره الصنوبر, ينبت يف اجلبال. والعرارة والعرعر . العرع1
؛ لسان العرب: 34, ص4ُيطلق على سيئي اخُللق. ُينظر: معجم مقاييس اللغة: ج

وقد ورد يف نسخة "ز" )البعارة( ومل  .46, ص10تاج العروس: ج ؛306, ص5ج
 أجد له معنى.
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والّرشيد يشرف عليهم من حجرتِه ويقول  ,`موسى  بي احَلَسِنأ

فماذا  :قال ,[بساط] يف وسط الّدار على لٌساج :قال ؟ين موسى: أللخادم

فقال  ,ك شفتيهحّرُي السماء,ىل إماّدًا يده  ,القبلة مستقباًل :قال ,يصنع

 :قال للخادم ثّم (1),يكفي ما نريد نصنع به يته ماَل ,ّنا هللإ :ُه اهلُلالّرشيد لعَن

ودخل مجيعهم  ,ّوهلم فرمى سيفهأقال دخل , هل دخل القوم عليه

 (2).سهمؤوُه على ريَد وهو ميّر ,لهوا سجدًا َحْوفرموا سيوفهم َوَخرُّ

 وامتّسُك ْدم َقِهِب ْنأليكم إُت ْدَهَع
 

 

 ُمَفَعلُت ْدا َقـَمَسْئي ِبوِنُمالفُتَخَف 
 

 مُهيزيُد ي ما يقوُلِرْعِش ليَت اَيَف
 

 

 ُمَلَديُه والّتابـعوَن ُهوفرعوُن 
 

 ٍديف َغ (3)عوُنْرالّرجس ِف وماذا يقوُل
 

 

 ّنُمَجَه لّظاملـنَيِل ْتَزَرذا َبإ 
 

 رّبهَُ اهلَل عرُفَي ن الَم ُمظَِّعُي
 

 

 ُمُكْحَي يِنفـي الدِّ باحلقِّ ْنَم ُلُتْقَيَو 
                                                           

 ته ما يريده(.. ويف اهلداية الكرى: )إنا هلل, لي1

باختالف يف  .461-458, ص6؛ مدينة املعاجز: ج276-274. ُينظر: اهلداية الكرى: 2
وهنالك إضافة يف نسخة "ز" هي: )وخياطبهم مبثل لغاتهم وهم . بعض العبارات

 خياطبونه سجدا(.
أو هو )فرعون(  ألن العطف بالواو يقتضي املغايرة.. املناسب للحادثة )هارون(, 3

 به عن كل ظامل, واملراد به )هارون(. املكّنى
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 ٌن ُمَؤّبٌدَلْع (1)محِنالرَّ َنِم ِهلْيَع
 

 

 (2)ُمـسِلـــُم هلِل اَناحلصى ماَد فوُقَي 
 

ذين القوِم اّل ِمَن (3)َداَهَش ما أَغاظهالّرشيد  ّنأ ثّم :اويقال الّر

با أن تفضح أيت أن ر: إوقال له ,(4)ٍمعزم ُجٍلىل َرإفبعث  ,ليهإرسلهم أ

 غّمين ماأفقد  ,زة العظمىئه فلك اجلااحلسن موسى بن جعفر وختّجل

بي أىل إفبعث  ,فعل: أفقال له ,نهألة يف شْيعيتين احِلأو ,يت منه باألمسأر

ِل كّلما كَجَلُسوا ِلأل, َفَلّما ووضع فيها خبزًا ,باملائدِة َمرأاحلسن موسى َو

هارون  فاستفّز ,ن يتناول رغيفًا طار من بني يديهأ `احلسن  وُبأَرام 

ّوٍر َصَسٍد ُمأىل إَسُه أن رفع رأ `بو احلسن أفلم يلبث  ,والّضحك بالفرح

تلك  ْتَبَثفَو :قاَل ,وَّ اهللُدذ َعسَد اهلل ُخأيا  :فقال ,على بعض الّستور

                                                           

  . كذا, مع علمنا أن صفة الرمحة ال يتناسب معها اللعن.1
. وقد سبقت هذه األبيات يف نسخة "ز" أبيات من قصيدة ابن العودي النيلي )ت 2

 هـ(, هي:558
ــابعوا   ــال تتـ ــن رجـ ــرأ مـ  إىل اهلل أبـ
ــه    ــد موت ــطفى بع ــملل املص ــاروا ب  وث

 دهمفما عذرهم للمصطفى يف معا
 

ــّمموا     ــنيب وصـ ــاء الـ ــل أبنـ ــى قتـ  علـ
 مبـــا قتـــل الكـــرار بـــاألمس مـــنهم    

ــال إذا ــْم: ق ــُتم ِل ــمللي ُخن ــرُتُم ب  ؟وُج
 

 . 373, ص4الغدير: ج
 ورد يف "ز" )غاضه ما شاهده(. . 3

ينظر: . العزائم: الرقى, وهي مجع رقية, واملعزم: الراقي الذي يعمل بالعزمية والرقى.4
د ورد يف األصل: )مغرم(, والتصحيح من . وق478, ص17تاج العروس: ج

 املصادر.
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هارون  فخّر ,معزفافرتست ذلك امل ,يكون من الّسباع عظم ماأالّصورة ك

خوفًا من  ُلُهْمعُقْووطارت  ,ًا عليهمم مغشّيِهِهواؤه على ُوُجالّرشيد وندَم

ي حبّق: ` بي احلسنقال هارون أل ,وا من ذلكاُقَفأفلّما  رأوه, هوِل َما

موسى  اعص (1)تن كان: إفقال ,الّرجل ن ترّدألت الّصورة أس ما اّلإعليك 

ابتلعته  هذه الّصورة ترّد ما ّنإف ,َرّدت ما ابتلعته من حبال القوم وعصّيهم

  (2).ن هذا الّرجلِم

 [يعترف لإلمام بسوء أفعاله وحرصه على ملكه: هارون]

ه ّنأبلغين عنك   ِلمااّلإ فعلُت (3)ما: وقال  ` ىل موسىإالتفت  ُهنَّأ ثّم

 ليهما اخلراج الإى جبوخليفتان ُي ,طراف البلدانأليك اخلراج من إنقل ُي

 خذُتهذا أل ابينعين يف سلطاني زنا لو , فو اهلللك عقيموامُل ,جيتمعان

, املؤمنني مريأ يا: ` بو احلسنأفقال له  ,َك بسواهفما ظّن ,فيه عيناهذي اّل

فقد  ,اعدائنا عليَنأمثك وتقبل الباطل من إمثي وإب ن تبوءأباهلل  َكعيُذأ

يت بقرابتك أن رإف, g ض رسول اهللِبُق ب علينا منُذِذُه قد ُكأّن علمَت

 آبائه عن بي عنأي به خرنأثك حبديٍث حّدُأن تأذن لي أ gاهلل  وِلُسَر ِمْن

ه عن آبائن بي َعأخرني : أفقال ,ذنت لكأد َق :فقال ,g جّدي رسول اهلِل

                                                           

 .(كان). يف األصل: 1

؛ 417, ص3؛ مناقب آل أبي طالب: ج91-90, ص2عيون أخبار الرضا: جُينظر: . 2
 .41-40, ص48حبار األنوار: ج

  . ورد يف األصل "إمنا" والصواب ما أثبتناه.3
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 ,الّرحم اضطربت ذا مّسْتإحم الّر ّن: إّنه قالأ gجّدي رسول اهلل 

  .يمّن ادُن :فقال ,فناولين يدك

ثم  ,َوعانقين طوياًل ,ىل نفسهإثم جذبين  ,ديَيخذ ِبأف (1),فدنوت منه

به قد  ذاإليه وإونظرت  ,ٌسأب َكْيَلموسى فليس َع يا اجلس :قالتركين و

فقد حتّرك  ,جّدك صدَق: صدقَت وفقال ,ىل نفسيإُت َفَرجْع ,عيناه ْتَعِمَد

ّني إو ,عيناي َفاَضْتَو ,قة علّيى غلبت الّرعروقي حّت واضطربتدمي 

[أن]ريُد أ
 ,قطعًا ّنَك مل تكذْبأفقد بلغين  ,شياء يف قليبألك عن أسأ (2)

 :فقال ,مري املؤمننيأل يا أاس :فقال ,ةمان واترك التقّيخرني ولك األاف

 ,علينا وحنن من شجرة واحدة وهي بنو عبد املّطلب ُتْمْلُفضِّ َمخرني بِِأ

وهما َعّما رسول اهلل  ,بي طالبأنتم ولد أو ,اسا بنو العّبَنجداُدأ( 3)وحنُن

g, قال ]! َوكيف ذلك :قال ,قربأ حنن :فقلُت له؟ وقرابتنا منه سواء

 ّمأهو من  ليس اسبوكم العّبأو ,ٍبأو مٍّبا طالب ألأعبد اهلل و ألّن :[`

ن أاخلاّصة ة َوزمت لِلَعاّمم جّوفِل :قال ,بي طالبأّم أ من عبد اهلِل وال

 ,لّيو َعُننتم َبأو ,بين رسول اهلل يا :وَن لكمليقو gىل رسول إينسبوكم 

ن جّدكم ِم gالّنيب , وّنما هي وعاءإوفاطمة  ,بيهأىل إنسب املرء ّنما ُيإو

ليك إ َبَطَخ gنَّ الّنيّب أ لو ,مري املؤمننيأ يا :فقلت له :قال ,ّمكمأ ِلَبِق

فتخر على العرب أل َب ,جيبهأ ال َموِل! سبحان اهلل :فقال ,كرميتك هل جتيبُه
                                                           

 قد آثرُت نقل النص كما هو.إىل املتكلم, و الغائب. ُيالحظ هنا حتّول اخلطاب من 1

 يقتضيها املقام. . زيادة2
 , وهو خطأ.(نتمأوحنُن و). ورد يف األصل: 3
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قال  !َموِل فقاَل ه,جزّوأوال  يخيطب مّن ال هلكّن :ُهفقال َل ,وقريش ِمَجوالَع

 .ولدني ومل يلدك أَلنَُّه

 وَنيُدزي :فقال ,الَيك من الِعْيَلما َع ِنَسبا احَلأيا  :وقال هسأل ُهّنإ ثم

 ,مشوح مواٍل همكثر, أال :قال ؟هموالدك كّل: أقال ,على اخلمسمائة

اليد تقصر عن  :قال ,كفائهّنأن بين عمومتهن وسوان ِمج الّنتزّو اّله :فقال

شكر , وبن العماك يا مرِح وصلَت له: فقال ,عطيك ذلكأنا : أقال ,ذلك

سب والّن ,شجةاوالقرابة و سة,حم ماالّر ّنإف ة,ة اجلميلّياهلل هذه الّن

 نأ َكَدَعْبأما َو ,بي طالبأبن  علّي وعّم g يّبالّن اس عّموالعبَّ ,واحد

  .با احلسنأفعل يا ا: فقال ,فعل ذلكت

 :براهيمإد وّمعبد اهلل وحم ألبنائه -مر له باملالأ نأبعد -شيد فقال الّر

وشّيعوه  بركابه وسّووا عليه ثيابها و, ُخُذسّيدكموكم ا بني يدي عّموامش

 قد بت من هذا الذيأ يا :ن خال اجمللسأبعد  (1)فقال ابنه ,ىل منزلهإ

قعدته يف أو ,ليه فاستقبلتهإمن جملسك  وقمَت ,جللتهأعّظمته وكّرمته و

مام إهذا  :فقال ,خذ ركابهأمرتنا بأثّم  ,اجمللس وجلست دونهر ْدَص

مري املؤمنني أيا  :فقلُت ,ليفته يف عبادهَخَو خلقه لىة اهلل َعحّج ,اسالّن

ويف  ,اهرمام اجلماعة يف الّظإنا : أفقال ,ها لكوليس هذه الّصفات كّلأ

مبقام  قَُّحأله ّنإبيّن  واهلل يا ,مام حّقإوموسى بن جعفر  ,الغلبة والقهر

                                                           

  .166, ص2: جاالحتجاجعبد اهلل املأمون, وكان أجرأ ولده عليه. ُينظر:  . هو1
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عتين زنا فلو ,ولكن امللك عقيم ,مجعنيأمّني ومن اخللق  gرسول اهلل 

 شعر: (1).ذي فيه عيناكألخذت اّل األمر هذا

 ُهَل َهيِبَش ال ْنَم يا الغيِظ كاظَم يا
 

 

 ـــِماهلَمَو ِنأالشَّ وُِّلوُع ِهِمْليف ِع 
 

 خافيٍة غرُي ْمفيُك لِمالِع مملثُر
 

 

 (2)ممَِخفى على اأُلُت أْن أكُر والّشمُس 
 

 ُهسنُدوَي رويِهَي لِمالِع ا وارَثَي
 

 

 ِمِهوا يف علّوَلاَعَت وٍدُدىل ُجإ 
 

 الَب عظيِم ْنِم ْمُتْيِقم ما َلُكما ضرَّ
 

 

 ِمَقالسَّ َنِم يِفْشم َيُهرُبسادة ُت يا 
 

 [:`على قتل اإلمام  هارونإصرار ]

وهو مع ذلك  ,قلياًلث إاّل م يلباهلل َل ُهَنشيد لعالّر ّنأ ثّم :اويقال الّر

ُضوا فقَب ه,ه يف قبضسَلُر ى َبثَّحّت, `بي احلسن أة يف قتل لََر احِلْييدّب

  .(3)بيعُه عند الّرليه فحبَسإوا به َتأو ,عليه

                                                           

  .167-166, ص2؛ االحتجاج: ج86-84, ص2. ُينظر: عيون أخبار الرضا: ج1

للحسني بن عبد الصمد  `قصيدة يف اإلمام املهدي  من والذي يليه هذا البيت .2
 .65, ص6العاملي. راجع: أعيان الشيعة: ج

هو الفضل بن الربيع نفسه, وزير هارون الرشيد, وقد مرت ترمجته يف الصفحات . 3
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ام على سطحه ليشرف على احلبس ّيرون يصعد يف بعض األاوكان ه

 ذاك َما : يا ربيع,بيعفيقول للّر ,ًاَفَيراُه ساجد `و احَلَسِن ُبأالذي فيه 

ذاك  مري املؤمنني ماأقال يا  ؟راه كّل يوم يف ذلك املكانأالذي  الثوب

وع لله كّل يوم سجدة َبعد ط, `ّنما هو موسى بن جعفر إو ,بثوب

هذا من رهبان بين  ّنإما : أفقال :قال الّربيع ,ىل وقت الّزوالإالّشمس 

 ,ّهادهمّبادهم وُزن ُعه ِمّنأعليه وتعلم ت قفمالك قد ّضي :قلُت ,هاشم

  .ن ذلكُبدَّ ِم ال !يا ويلك :قال

 ,وعيل صره ,ضاق صدره (1)فلّما مضى من ملكه مخس عشرة سنة

مّما يظهر له من فضله َوما عاين من كراماته  ؛وسّولت له نفسه قتله

 ه,تته ومواالوحمّب همامتإعنه من قول الّشيعة ب هكان يبلغ وما ,ومعجزاته

, ًارليه سّرًا لياًل ونهاإواختالفهم , ومحلهم الّتحف واهلدايا ,ليهإوميلهم 

وخرج  ,وذهب سلطاني ,ةة َواخلاّصلَعاّماليه إن تركته مال : إوقال ,َخِشَيُه

سباب أراد قتله بأن أوذلك بعد  ,ن يقتله بالّسّمأر يف نفسه بففّك ,ّنيم األمر

غلب أه صلوات اهلل عليه كان يف ّنأحتى  ,يطول ذكرها (2)كادت كثرية

املعروف بدار امليت  يف احَلبس بسمر به فُحأّنه إ ّمُث ,األوقات يف حبسه

                                                                                                                                            

, والد الفضل, فروة أبي بنبن يونس  لربيعالسابقة, فراجع. ال كما ُيظن بأنه ا
هـ(, وقد عاش إىل خالفة 169الثاني تويف سنة )وحاجب املنصور ووزيره؛ ألن 

 .15ص, 3ج: األعالم اهلادي العباسي. ُينظر:

 .62, ص8( سنة. ُينظر: األعالم: ج23. وكانت مدة واليته )1
  . كذا, ولعلها زائدة.2
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يده ىل بَقاندي بن شاهك لعنه اهلل تعمر الّسأو ,وفيه الّسدرة ,بباب الكوفة

كل أبرطٍب ف ثم دعا, ثون رطاًلثال هاوزن ,له من احلِديد عّدهاأبثالثة قيود 

ففركه  (1)خذ سلكًاأو ,وضع فيها عشرين رطبةف ةًًخذ صينّيأف ,رادأمنُه ما 

د طب فجعل يرّدطبة من ذلك الّرُر ذخأو ,دخله يف ِسّم اخلياطأف ,بالّسم

 منه فاستكثر سُّم,ه حصل فيها الّنإم ِلى َعلك الّسّم حّتذفيها ذلك اخليط ب

ىل إة نيَّيهذه الِص : امحلوقال خلادم له ,ا يف الّرطب ومزجها بهَهرّد ثّم

 ,ص بهتنّغوطب كل من هذا الّرأمري املؤمنني أ نَّله: إ موسى بن جعفر وقل

 ,اخرتتها لك بيدي إّنيف ,رطبة خرآكلتها عن أه ملا قسم عليك حبّقوهو ُي

بلغه أتاُه به اخلادم وأف ,شيئًا حدًاأطعم وال ُت ًا,منها شيئ بقيوال ترتكه ُي

زائه وهو يأكل من إقام بأو ,فناوله اخلالل ,(2)تين خبالٍلئا: فقال ,الةَسالّر

 ,وهي عزيزة لديه ,شديدًا ا حّبًاهحيّب لبٌة َكنه اهللشيد لعوكان للّر ,طبالّر

سالسلها وهي من ذهب وجواهر حتى جاءت  قبلت جتّرأبت نفسها وذفج

ىل إومة ورمى بها طبة املسُمىل الّرإفبادر باخلالل  ,`موسى بن جعفر 

قطعة  (3)تت وتهّرون ضربت بنفسها األرض وعأم تلبث كلتها فلأالكلبة ف

  .طبباقي الّر `واستوفى  ,ةعقط

كل أقد : فقال له ,شيدىل الّرإبها  ارى َصحّت َةينيَّومحل الغالُم الصّّ
                                                           

  . يف "ز" )وأخذ إبرًة وجعل فيها خيطًا منّقعًا بالسم(.1
الصحاح:  .األخلة واجلمع ,أيضًا الثوب به خيل وما به, يتخلل الذي العود: . اخلالل2

  .1687, ص4ج

  .157, ص3مزقه. تاج العروس: ج أي :, وهرت الثوب. اهلرت: التمزيق3
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ا َم :قال ,يتهأر فكيَف :فقال ,مري املؤمننيأنعم يا  :فقال ؟خرهآعن  طبالّر

  .مري املؤمننيأ يا نكرت منه شيئًاأ

شيد من فقلق الّر ,ها تهّرت وماتتّنوأورد عليه خر الكلبة  ثّم :لقا

, مرهاأحزنه أا وقف على خر الكلبة فلّم ,شديدًا واستعظمه ذلك قلقًا

 حضر اخلادم ودعا بسيٍفأف ,مِّبالسُّ ريًةَهَتها ُمَدفقام فوَج ,نهاأاهتم لشو

محلُت  :الفق ,قتلتكإاّل طب ودقين عن خر الّرْص: أوقال له (1)ونطع

وطلب  ,زائهإوقمت ب ,بلغته سالمكأو `ىل موسى بن جعفر إالرطب 

حتى  ,أكلهايبعد الّرطبة و ةقبل يغرزه يف الّرطبأف ,ليهإمين خالاًل فدفعته 

ىل إورمى بها  ,فغرز اخلالل يف رطبة من ذلك الرطب ,الكلبة هت بمّر

فقال  ,مننيؤري امُلمأ ايترى  فكان ما ,كل هو باقي الّرطبأكلتها وأف ةكلبال

عنا وضّي ,طبيد الّرطعمناه ِج أاّلإرحبنا من موسى بن جعفر  ما :الّرشيد

 (2).يف موسى بن جعفر حيلة ما ,وقتل كلبتنا ,نامّس

                                                           

 .482, ص11. النطع: بساط من األديم معروف. تاج العروس: ج1

دالئل  ؛95-94, ص2؛ عيون أخبار الرضا: ج265-264اهلداية الكرى: ُينظر: . 2
 .317-316اإلمامة: 

هـ(: )وهلل در 776يف نسخة "ز" تكملة من شعر لسان الدين ابن اخلطيب )ت وقد ورد 
 من قال:

 احلــــق يعلــــو واألباطــــل تســــفلُ    
ــر ــد واليسـ ــر بعـ ــود العسـ ــه موعـ    بـ

ــائنٌ   ــو كـ ــان أو هـ ــا كـ ــر فيمـ  واألمـ
 ُد جيــوُد َطــورًا بالــذي  اوهــَو اجلــو 

 

ــن أحكامــــــه ال ُيســــــأل     واهلل عــــ
ــر ــالفرج والصـ ــب بـ ــل القريـ  موكـ

 لــــة القصــــوى فكيــــف يعلــــُلكالع
 (َترَضى النفـوُس ِبـِه وَطـورًا َيْبَخـلُ    
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 [الذي فيه وفاته: ` دّس السم لإلمام]

 ,غري ذلك الّرطب ليه برطٍبإعث َب ّياٍمأُه اهلل بعد ّن الّرشيد لعَنإ مَُّث

ندي بن ّسليه الإفحمله  , رطبةنيثوكان ثال ,كثريًا ًامّسوقد وضع فيه 

ا حتتاج حسبك قد بلغت َم :`مام موسى بن جعفر فقال له اإل ,(1)شاهك

خرج  ,كل الّرطب املسمومأّنه أا علم فلّم ,رت بهُأِما َم (2)نفدتأو ,ليهإ

 ال :وقال هلم ,اٍمّيأوكان ذلك قبل َوفاِتِه ب ,حضر مجاعة من القضاةأو

والناس  ,مرضال ة به وّلفها هو ذا ال ِع ,ه يف ضيق وضنكّنإ اولوتق

 يّنأ علّي : اشهدواوقال `مام فالتفت اإل ,قد ّضيقت عليه يّنإ :ونيقوُل

ّنين مسموٌم  إاّل, إن كنت صحيح الّظاهرإو ,اٍمّيأثة ثال ذمن مِّبالُس مقتوٌل

 . بعد غٍد بيّضأو صفّرأو ,يدةة شِدريف هذا اليوم محرُّ َمْحأَسَو

وكان ذلك قبل وفاته ِبَثالَثِة أيَّام, وكان  (3)دعا باملسّيب `ثّم إّنه 

                                                                                                                                            
 

 .ولعلها زائدة. وردت هنا يف األصل كلمة )تزداد(, 1
  . يف "ز" )ونفذت(.2

كان موكاًل مبوسى بن جعفر عليهما  ,. املسيب بن زهري بن عمرو, أبو مسلم الضيب3
يف داره لثقة الرشيد به, السالم من قبل الرشيد, وهو أحد من ُحبس عنده اإلمام 

ولي شرطة بغداد يف أيام املنصور واملهدي والرشيد, وقد كان ولي خراسان يف أيام 

 `. مات يف منى, ودفن أسفل العقبة. كان شيعيًا, دعا له اإلمام مدة قصرية املهدي
هـ(, وهو خمالف ملا ورد من 175بأن يثبت يقينه. وقد ذكر الزركلي بأنه تويف سنة )

هـ(, فعليه 183ن وفاة اإلمام كانت يف سنة )إإذ  ؛` وفاة اإلمام الكاظم حضوره
؛ 179, ص19بعد هذا التاريخ. معجم رجال احلديث: ج يكون املسيب قد تويف
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 (2)اِعٌنظي ّنإ [قال:], موالي ك يالبّي :قال ,بيّّمس يا :فقال له (1)موكاًل به,

ىل ابين ما إألعهد  ؛-:جّدي رسول اهلل  مدينة - ىل املدينةإهذه الليلة 

فقلت  :بّيقال املس ,مريأمره آو ,ليفيتجعلُه وصيي وخأَو ,بيّي ألإعهده 

 ,على األبواب يبواب واحلرس معفتح لك األأن مرني أموالي كيف تأ يا

 :قال :ديسّييا  ال :فقلت ,وفينا Q نك باهلليف يقب ضُعمسّي يا :فقال لي

 يّن: إقال ثّم ,تهاللهّم ثّبيثّبتين, فقال: ن أ اهلَل دي ادُعسّي يا :فقلت ؟فمه

ى جاء حّت (3)اصف بن برخيَّآبه  ذي دعابامسه العظيم اّل Q اهلل ُعوْدأ

ى حّت ,ليهإل ارتداد طرفه قب `مان يبسرير بلقيس ووضعه بني يدي سل

ن فتفقدته ِم ,يدعو `قال فسمعته  ,جيمع بيين وبني ابين علي باملدينة

ديد اَد احلَوَع ,ىل مكانهإعاد  تهيأى رقائمًا على قدمي حّت  زْلأفلم  ,هاّلُمَص

من  ّينعم علأعلى ما  (4)كرًاالوجهي ش اجدًافخررت هلل َس, ىل رجليهإ

يف  Qىل اهلل إين ّنأب واعلم سك يا مسّيأارفع ر :قال لي ثّم ,معرفته
                                                                                                                                            

  .78, ص10قاموس الرجال: ج ؛225, ص7جاألعالم: 

 (, والتصحيح من املصادر.وكان من كالمه. ورد يف األصل: )1
وكان عليه السالم يف ببغداد, وقد ورد يف األصل:  . الظعن: السري والسفر,2

 ., ويف نسخة "ز" )ماٍض()ضاعن(

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ ] وزير سليمان ووصيه الذي عنده علم من الكتاب بقوله تعاىل: .3

سْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُ

[. أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

  (. 40سورة النمل: اآلية: )

 كذا.. 4
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 ًان ابين علّيإف ,بيا مسّي فال تبِك :قال ,فبكيت :قال ,ثالث هذا اليوم

 شعر: (1).متهلز ما ك لن تضّلّنإف ,مامك وموالك بعدي فاستمسك بواليتهإ

 ٍدحمّم يبِّالّن ُلآ سفًاأ اَوَف
 ج

 

 اَدالِع ِةضْبيف َق طهاُراأل ُهوعرتُت 
 

 مِهبظلِم ىوصأ ِقْلاخَل خرَي نَّأ وَلَف
 

 

 اَدم َبُهنهم َلِم ما كاَن اوا جاوُزمَل 
 

 مِهِلْضَف دراِكإ ِلْيَن ْنَع اوم عجُزَعَن
 جج

 

 اَدَدْؤُس ناَل ذاإ حمسوٌد و الفضِلُذَو 
 

 ومعشرًا شيَدالّر اهلُل َنَعَل الأ
 

 

 اَدالرَّ ُموُهسَقأو لمًاُظ ُموُهباُدأ 
 

 ًادّلَخُم شيُدالّر اِريف الّن ال زاَلَو
 

 

 اَدَش ٌرئا طاَم نديُّكذا الّس هانًاُم 
 

 [إلى جنة المأوى:]

, على ابنه ةراد الوصّيأو ,ِهِلَجأ ّوُنق ُدوحتّق ,ا حضرته الوفاةفلّم

ق بن اسحإد اجلعفري وبراهيم بن حمّمإ :وهم ,اسر مجاعة من الّنحضأ

د بن جعد بن وية اجلعفري وحمّماجعفر بن صاحل ومعود اجلعفري حمّم
                                                           

؛ 420, ص3مناقب آل أبي طالب: ج ؛96-95, ص2. ُينظر: عيون أخبار الرضا: ج1
 .192, ص6شرح أصول الكايف: ج
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شهد : أتهعليه قال يف وصّي اهلِل صلواُت ُهّنإ ثّم .(1)سلمي وغريهمألسعد ا

 ّنأو ,ورسوله عبدُه دًاحمّم ّنأو ,له شريَك اهلل وحده ال إاّل اله ن الأ

بعد  البعَث ّنأو ,يف القبور ْناهلل يبعث َم ّنأو, فيها َبْيَر تية الة آاعالّس

 ّنأوحق,  (2), والقضاءاب حّقَسواحِل ,الوعد حّق ّنأو ,املوت حّق

ما نزل به  ّنأو ,حّق : يّبما جاء به الّن ّنأو ,الوقوف بني يدي اهلل حّق

شاء  نإبعث ُأعليه ووت مأوعليه  ياحأعلى ذلك  ,حّق (3)منيألوح االّر

 اَعاةَرُمَو اإلطالةمن  ًاا خوفقد تركناَه, وةالوصّي خرآ ىلتعاىل.. إ اهلل

  (4)االختصار.

ح يف ليلة يومه بدك يصّن سّي: إالوصّية دعا املّسيب وقال من غرا ففلّم

 ذا دعوُتإف ,مساؤهأست ىل اهلل تعاىل تقّدإحيل فتك من الّرعلى ما عّر

 واصفّر ,وارتفع بطين ,(5)قد انتفخُت يّنأ َتأيتها فرَفشرْبٍة من ماٍء ببشر

ن تظهر على أّياك إو ,اغية بوفاتير الّطّبلوانًا فخأوتلّون  لوني واخضّر

  .بعد موتيإاّل احلديث 
                                                           

بن حممد وحييى بن احلسني بن زيد بن علي وسعد بن  . وهم: إسحاق بن جعفر1
عمران األنصاري وحممد بن احلارث األنصاري ويزيد بن سليط األنصاري. الكايف: 

 .224, ص49؛ حبار األنوار: ج316, ص1ج
 (, والتصحيح من الكايف. صوالقصا. ورد يف األصل: )2
  . يف "ز" )جرئيل(.3

, 1. وقد أوردها الكليين رمحه اهلل يف كتابه الكايف كاملًة. راجع: الكايف : ج4
 .317-316ص

  . يف نسخة "ز" )انتفخت أوداجي(.5
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بالّشربة  `ى دعا رقب وعده حّتأزل أفلم  :ب بن زهريقال املسّي

ن أعم زجل الّسندي سيهذا الّر ّن, إّيبَسُم اَي :فدعاني فقال لي ,فشربها

لُت ِمذا ُحإو ,بدًاأن يكون ذلك هيهات أ وهيهات ,ودفين يى غسليتوّل

كثر من أُعوا قري وال ترَف ,هافأحِلدوني ب (1)قابر قريشقرة املعروفة مبىل املإ

ن كّل إف ؛به كوا لتتّريتشيئًا من ترب خُذواأت وال ,جاتصابع مفّرة أربعأ

ا َنِتشيَعّن اهلل تعاىل جعلها ِلإف `جّدي احلسني  تربةإاّل تربة لنا حمرمة 

 .ْوليائناأَو

يُت شخصًا أثّم ر ,نتفخ بطنهويلوانه أتلف ختيته أثّم ر :قال املسّيب

 `ضا وكان عهدي بسّيدي الّر ,ىل جنبهإجالسًا  `ص به اشخشبه األأ

هيتك يا نليس قد أ :وقال `ي اله فصاح بي سّيدؤردت سأف ,وهو غالم

وكان ابنه  ,حنبه وفاضت نفسه الشريفة قضى حتى زل صابرًاألم ف ؟يبمس

  .يعّنحاضرًا فغاب 

فوافاني  اهلل هنشيد لعىل الّرإ رنهيت اخلأف ,من عنده كئيبًا فقمُت

نون ظم يُهيتهم بعيين َوأفواهلل لقد ر, اهلل تعاىل ُهدي بن شاهك لعَننالس

                                                           

وعليها سور بني  ,وحمَلة فيها خلق كثري ,وهي مقرة مشهورة ,َمقابُر قَريٍش: ببغداد. 1
وبينها وبني دجلة شوط فرس  ,قرة أمحد بن حنبل واحلريم الطاهرياحلربية وم

وكان أول من دفن فيها جعفر األكر  ,` وهي اليت فيها قر موسى الكاظم ,جيد
وكان املنصور أول من جعلها مقرة ملا ابتنى مدينته سنة  هـ(,150)بن املنصور يف سنة 

 .132, ص4؛ ج389, ص3: جمعجم البلدان .هـ(, نسبت إىل  قريش القبيلة149)
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 ,يصنعون به شيئًا راهم الأو ,هليإيديهم أل ِصنونه فال َتلونه ويكّفهم يغّسّنأ

غسله وتكفينه  يتوىل -`ا َضه الّرناب َوُهَو-خص يت ذلك الّشأور

ا فرغ من غسله قال فلّم ه,ر املعاونة هلم وهم ال يعرفونهوهو يظ ,(1)وحتنيطه

نا أي ّنأ شكّنتال َف ءمهما شككت يف شي ,بمسّي يا :لي ذلك الّشخص

مسّيب مثلي كمثل  يا ,`بي أد ة اهلل عليك بعامك وموالك وحّجَمإ

حني دخلوا عليه فعرفهم وهم له  إخوتهيق ومثلهم مثل ّديوسف الّص

 شعر: .منكرون

 اَهوُرُن غاَب ىداهُل مشُس سفًاأ اَوَف
 

 

 ىاألسن الكاظُموالعلم  فراُت وغاَض 
 

 قًاَثْوُم ِبسيَّامُل يف داِر َوْهى َوَضَق
 

 

 ناْها اأَلَننا عيَشاهَل ِدْعن َبِم (2)َصفنّغ 
 

بن شاهك يف  يالّسند يَّلإرسل أ :قال (3)بن واقد ونقل عن عمر

 ,يريده بي وٍءن يكون لسأفخشيت  ,رنيضنا ببغداد فاستحأبعض الّليل و

 ثّم ,ليه راجعونإّنا إّنا هلل وإ :وقلت ,ليهإوصيت عيالي مبا احتجت أف

 ,فزعناكأناك وبرعأنا لعّل ,با حفصأيا  :ني مقباًل قالآفلّما ر ,ليهإ ركبُت
                                                           

  . كذا, ومن املناسب: )وحتنيطه وتكفينه(.1

 . ورد يف األصل: )نغض( باملعجمة, ومعناه اللغوي غري موافق للسياق.2

. قال عنه الشيخ علي الشاهرودي يف مستدركات علم رجال احلديث: مل يذكروه, 3
رى بني روى عنه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر البصري حديث ما ج

  .117, ص6. مستدركات علم رجال احلديث: ج` هارون وموسى الكاظم



                                                                                                  _ فاة اإلمام موسى الكاظمو                                                                                                 74

ىل إري خبرسواًل  ذًا ابعْثإ :قلُت ,خرٌيإاّل فليَس هنا  :قال ,نعم :قلت

 َمتدري وِلأ ,با حفصأنعم يا  :فقال ,هل بييتأنفس أمنزلي لتسكن 

ي إ ,نعم :فقلت ؟تعرف موسى بن جعفرأ :قال ,ال :تفقل ؟ليكإرسلت أ

هنا ببغداد  ها ْنَم :فقال ,ٍرده وبيين وبينه صداقة منُذ ,عرفهأي ّنإواهلل 

[ممن] يعرفه
 قد ` ّنهأقوامًا ووقع يف نفسي أت له يفسّم ؟قبل قولهُي (1)

 (2)هل تعرفون :فقال ,بي ليهم وَجاء بهم كما جاءإفبعث  :قال ,مات

[, فأصبحنافجاء بهم وا له قومًاقومًا يعرفون موسى بن جعفر؟ فسّم]
(3) 

 . `بن جعفر  اًل مّمن يعرفون موسى رجنيومخُس ًانيف يف الّدار وحنن

مساءنا أفكتَب  ,(5)ارخرج كاتبه ومعه طوَم ثّم ,ينافصّل (4)مقا ثّم :قال

خرج الّسندي  ثّم :قال ,دخل إىل الّسندي ثّم ,عمالنا وخاّلناأومنازلنا و

 :فقال ,صحابهأفنهضت ونهض  حفص,با أ م ياُق :ثم قال ّيفضرب بيده إل

يته أفكشفته فر ,عن وجه موسى بن جعفر وبالّث اكشف ,با حفصأيا 

واحد  [بعد]واحد  اَفَدن ,ليهإوا انظُر :ثم قال للقوم ,فبكيُت واسرتجعت

 ؟دن هذا موسى بن جعفر بن حمّمأكم ُدون كّلتشَهأ :ثم قال ,ليهإوا فنظُر

 ,يا غالم :قال ثّم ,دّنه موسى بن جعفر بن حمّمأنشهد  ,نعم :فقلنا :قال

                                                           

  من املصادر. الزيادة. 1

  . يف األصل: )تعرفونه(, والتصحيح من املصادر.2

  من املصادر. الزيادة. 3

  . يف األصل: )قال(, والتصحيح من املصادر.4

  .503, ص4. الطومار: الصحيفة. لسان العرب: ج5
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 ؟ُهوَنكُرنثرًا ُتأترون به أ :فقال ,ففعل :قال ,اًل واكشفه هلميع عليه منِدَض

 .ميتًاإاّل وال نراه , نرى به شيئًا ال :فقلنا

 :على نعٍش ونودي عليه `ُه اهلل محله ك لعَنالّسندي بن شاَه ّنإ ثّم

ٍر َفربعة َنأقام أرطة تى به جملس الّشأفلّما  ,افضة فاعرفوهمام الّرإهذا 

  .موسى بن جعفر فليخرج (1)...ىل إن ينظر أراد أال فمن أ :ْوا عليهناَدَف

ىل الّشط فسمَع الّصياح إمن قصره  (2)بي جعفرأوخرج سليمان بن 

ك الّسندي بن شاَه :واقاُل ؟هذا ما :فقال لولده وغلمانه ء,والضوضا

يوشك  :فقال لولده وغلمانه ٍش,على نع ` ينادي على موسى بن جعفر

مع غلمانكم  واذا عروا عليه فانزُلإف ,اجلانب الغربين يفعل هذا به يف أ

عليهم من  قوا مان مانعوكم فاضربوهم وخّرإف ,يديهمأوخذوه من 

وهم بوضر ,يديهمأمن  خذوهأليهم فإوا فلّما عروا به نزُل :قاَل ,وادالّس

ن وقام املنادأو ,طرق ةربعأ ووضعوه يف ممّر ,قوا عليهم سوادهموخّر

بن الطّيب موسى بن جعفر ا بىل الطّيإن ينظر أراد أن َم أال :نادونُي

كفن يف حرة بنه وكّف ,خٍراوحّنطه حبنوٍط ف ,وحضر اخللق غسله ,فليخرج
                                                           

. ًاوقلمنا جيل عن ذكره, فوضعنا بدله نقاط ,` فيه إساءة إىل مقام إمامنا . هنا لفظ1
)واجلنازة املنادى عليها بذل االستخفاف(. حبار األنوار:  :` وقد ورد يف زيارة له

    .17, ص99ج

. سليمان بن أبي جعفر: عم الرشيد, وأحد أركان الدولة العباسية, وهو الذي أكرم 2
إنه كان يف جند املخالفني يوم فخ.  :, وقيل`موسى الكاظم جنازة موالنا اإلمام 

  .119, ص4مستدركات علم رجال احلديث: ج
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ومشى يف  (1)واحتفى ,هن كّلآمكتوب عليها القر رلفي ديناأاستعملت له ب

 ,ىل مقابر قريش على سريرهإومحله  ,مشقوق اجليب (2)سّلبًاتجنازته م

يف املقرة  (3)دفنه هناك يف اجلانب الغربي يف باب التنيو ى عليهوصّل

  .املعروفة مبقابر قريش

وصلت : بي جعفرأفكتب إىل سليمان بن  ,وكتب خبره إىل الّرشيد

ندي بن فعل الّس واهلل ما ,حسن اهلل جزاكأ ,حسنتأو رمحك يا عّم

  (4).مرناأشاهك لعنه اهلل ذلك عن 

                                                           

  . احتفى: أي مشى حافيًا بال نعل.1

  . متسلبًا: أي بال رداء وال زينة.2

: بلفظ التنب الذي تأكله (باب التنب): وغريه من املصادر  . ويف معجم البلدان3
وهي اآلن  ,ة كانت ببغداد على اخلندق بإزاء قطيعة أم جعفراسم حملة كبري ,الدواُب

ُدفن هناك بوصية  ,خراب صحراء يزرع فيها, وبها قر عبد اهلل بن أمحد بن حنبل
وألن أكون يف جوار نيب  ,قد صح عندي أن بالقطيعة نبيًا مدفونًا"منه وذاك أنه قال 

يف مقابر قريش اليت فيها ويلصق هذا املوضع  ",أحب إلي من أن أكون يف جوار أبي
بن علي زين العابدين ابن ابن حممد الباقر ابن جعفر الصادق اقر موسى الكاظم 

اإلمام احلسني ابن اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهم ويعرف قره مبشهد 
. وذكر ن حملة عامرة ذات سور مفردةوهو اآل ,باب التنب مضاف إىل هذا املوضع

املعروفة ناقبه: أن اإلمام دفن ببغداد باجلانب الغربي يف املقرة شوب يف مآابن شهر
إىل أن هذه  الشيخ املفيدفصارت باب احلوائج. كما أشار  مبقابر قريش من باب التنب

؛ 243, ص2جاإلرشاد:  ُينظر: املقرة كانت لبين هاشم واألشراف من الناس قدميًا.
 .213, ص1: ج؛ معجم البلدان438, ص3مناقب آل أبي طالب: ج

  .39-38؛ كمال الدين ومتام النعمة: 93, ص2. ُينظر: عيون أخبار الرضا: ج4
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 لـه ملا قضى موسى اإلمـام قضـْت   ]

ــه     ــاذا بـ ــه مـ ــا لـ ــيد فيـ ــّل الرشـ  ضـ

ــة فادحـــاً     ــري الريـ ــى خـ ــًا علـ  يومـ

ــروُح األمـــني كملبـــةً     ــه بكـــى الـ  فيـ

 وكـــــل نـــــاٍد مـــــنهم أتيـــــه نادبـــــًا

 صــرًا علــى ريــب الزمــان وصــرفه
 

 روح اجلـــــواد وحـــــّن َمـــــن ال يعقـــــل 

 حتــــــى جييــــــب حبشــــــره إذ ُيســــــال   

 وعظــــــــيُم ُرزٍء خطبــــــــه ال ُيحمــــــــل

 والنــاس قــد وصــلوا الصــراخ وأعولــوا

ــل دا ــل وكـــــ ــه مثكـــــ ــنهم أتيـــــ  ٍر مـــــ

[يف القضـاء وأمجـل   1والصر أمجل
(2) 

 

 ,و لست بقني منهأ ,قني من رجبوكان وفاته يوم اجلمعة خلمٍس َب

  .ث ومثانني ومائةالثسنة  (3),وقيل لست خلون منه

((البعمدة الّط))ويف 
يف  ُهفلّف ,مر الّسندي بقتلهأن حييى بن خالد إ :(4)

تي أريق يام يف الّطّيأ ةثثال يبقو ,اسلّنِلخرجه أو ,ى ماتحّت رهغمو بسط
                                                           

  . لعلها )أجدى( املناسب للمقام واستقامة البيت.1
  . هذه األبيات من املخطوطة "ز", وبها ُخِتمْت هذه النسخة. 2
اإلرشاد. كذلك الشيخ املفيد يف ووهي رواية الشيخ الكليين يف كتابه الكايف؛  . 3

 .215, ص2؛ اإلرشاد: ج476, ص1راجع: الكايف: ج
. عمدة الطالب يف أنساب آل أبي طالب: للسيد النسابة مجال الدين أمحد بن علي 4

بن ابن علي بن املهنا احلسين بن عنبة األصغر بن سعد بن عنبة األكر..  بن احلسني
, وتويف بكرمان يف هـ747احلسن املثنى بن احلسن السبط عليه السالم, ولد يف 

هـ. صّرح يف أوله بأنه أخذه من خمتصر شيخه أبي احلسن علي بن حممد بن علي 828
الصويف النسابة, ومن تأليف شيخه أبي نصر سهل بن عبد اهلل البخاري, وضم إليها 

؛ 339-336ص ,15الذريعة إىل تصانيف الشيعة: ج فوائد من أماكن أخرى. ينظر:
   .756, ص1فهرس الرتاث: ج
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  (1).نفهأات حتف ه َمّنإمل حمضرًا وَع ,ليهإتي فينظر أمن ي

 ,ربع وستون سنةأ :وقيل ,وكان له من العمر مخس وستون سنة

ام خالفة الّرشيد ّيأمنها عشرين والباقي يف  ` ادقبيه الّصأعاش مع 

  (2).املعروف باهلاديد بنه موسى بن حمّماو الوألك املنصور وُم

من  (3)نويفرت ال ,ونوح وعويل ,طويل الشيعة بقوا يف حزٍن ّنإ ثّم

حجج  ّنأهل العصمة عن أ قلوقد ُن ,(4)عزاءعن ال وال جينحون ,البكاء

ن ينقل أراد اهلل أا إذ ولكن ,ّمالسُّ يف واليعمل فيهم الّس ال ›اهلل 

له  وقّدر ,بًاسّبب لُه سَََبخرة يف دار اآل له من الكرامة عّدأىل ما إحدهم أ

ّي أوب ,ّنهم يعلمون بيوم موتهمأ شّك وال .علم بباطنهأوعّز  هو جّل ,مرًاأ

 ولو ,والّسبب الذي ميضون به ,ويعرفون قاتلهم ,موضع تكون قبورهم

على  (5)ضونلكّنهم ال يتعّر ,هلم لدفعوه عنهمادفع ذلك بسؤ ُدواارأ

                                                           

  .196عمدة الطالب: ُينظر: . 1

هو مخس ومخسون  ˆ . الظاهر إن هذه الفقرة مغلوطة؛ فإن عمر اإلمام الكاظم2
كان مقامه منها مع أبيه عشرين سنة, وبقي بعد وفاة أبيه  ,اربع ومخسون وقيل:سنة, 

 . وقد عاصر فيها من احلكام: املنصور العباسيˆمخسًا وثالثني سنة, وهي مدة إمامته 
هـ(, وكانت 170هـ(, اهلادي العباسي )ت 169هـ(, املهدي العباسي )ت 158)ت 
 .7/ 3: الغّمة كشف ُينظر: هـ(.183يف زمن هارون العباسي سنة ) ˆ وفاته

  . يف األصل: )ال يفرتن(.3

  ., وهو غري مناسب للمعنى. ورد يف األصل: )للعزاء(4

  . لعل املناسب هنا كلمة: )يعرتضون(.5
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  .(1)[الَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ] [مكرمون] هم عباد ذإ ,حكمة اهلل

 ّيٍةِنَد نياُد مَرأوا ُبِصن ُغإف
 

 

 ُمدَوأقى وْبَأ ِرْشم يف احَلُها َلَمَف 
 

 مصيبٌة قطُّ يف الّدهِر ْتَمُظوهل َع
 

 

 ُمعَظأ يِنيف الّد َيْهَو اّلإ على الّناِس 
 ج

 مِهجدِّ ِثْرإ ْنَع ِرْههم بالَقوحاُلأ
 

 

 واُمرَّوا وَحلَُّحَأ اوؤا شاَماًدا َوَنِع 
 

 همربُّ اهلُل َرّخأا َم واُرخََّأ وَلَو
 

 

 واُمدََّق اهلُل ىَفَن ما َصاُبوا ولكْنأ 
 

 الفٍةِخ مجاٌع ونصُّإى وَرْوُشَف
 

 

 ُمِطْلكي وَنْبَن سالِمتعالوا على اإل 
 

 مُهوُمُلُح ّلْتضىل الّدنيا فإوا اُلَمَو
 

 

 (2)ُممغروٍر بدنياُه ينَد لُُّك الَأ 
 

أبيه موسى من غسل  `علي بن موسى  اإلمامه مّلا فرغ ّنأكي وُح

                                                           

  .27ة األنبياء, اآلية: . سور1

, 4هـ( ُنقلت بتصّرف. راجع: الغدير: ج558. من قصيدة البن العودي النيلي )ت 2
  .376ص
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هاتي  :فقاَل ,(1)محدأ ّمأودعا  إذن,من غري  أبيهمضى ودخل دار , `

ولطمت  ,فصرخت بالويل والثبور (2),اه هلاومّس أبي,ودعِك أذي اّل

َواهلِل َمات سّيدي  :ونادت وقالت أثوابها,ت ومّزق ,ت جيبهاوشّق ,وجهها

 ,وال تظهريه ,اكتمي األمر :وقال هلا ,فكّفها وسّكتها ,`وموالي موسى 

اس شّد الّنأوكان  ,ى يرد اخلر على والي املدينة ويعرفه الّناس من غريناحّت

, وبكاء وعويل طويل ,وا بعده يف حزٍن شديٍدقاُمأو ,هل بيتهأُحزنًا عليه 

 (3)واألبناء.واألخوة  اآلباءمن  ّزن َعُه َمفقُد مأنساه

 ُددََّجُم ْمي عليُكِنْزصطفى ُحي امُلِنَب
 

 

 ُبُكْسَي ى الّدمُعَرم ما َجي عليُكِعْمَدَو 
 

                                                           

, وأم البنه املسّمى )أمحد(, دفني شرياز, والذي قال عنه `زوجة اإلمام الكاظم . 1
ابن عنبة: "من ولده الذين هلم إناث وليس هلم ولد ذكر", وهي من السيدات 

شديد التلطف بها, وملا توّجه من املدينة إىل  `ات, وكان اإلمام موسى احملرتم
كل َمن جاءك وطلب منك هذه األمانة يف بغداد أودعها ودائع اإلمامة, وقال هلا: )

أي وقت من األوقات فاعلمي بأني قد استشهدت, وأنه هو اخلليفة ِمن بعدي, 
وقد ورد يف دالئل اإلمامة:  .(واإلمام املفرتض الطاعة عليِك وعلى سائر الناس..

؛ حتفة العامل يف شرح 197؛ عمدة الطالب: 373)أم محيد(. ُينظر: دالئل اإلمامة: 
 .52, ص2خطبة املعامل: ج

. وعن معنى هذه الوديعة أنها أخرجت إليه سفطًا فيه تلك الوديعة واملال, وهو ستة 2
 .373آالف دينار, وسلمته إليه. ُينظر: دالئل اإلمامة: 

؛ مدينة املعاجز: 373, ص1؛ اخلرائج واجلرائح: ج373. ُينظر: دالئل اإلمامة: 3
  .108, ص7ج
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 ىاألَس َنِم (1)بٍَّص أنفاُس ْتَدُرَب إذا
 

 

 ُبلََّقَتَي (2)اَضالَغ ِرْمي على َجلِبَقَف 
 

 [شبهة أوردها الواقفية:]

 ,وا على موسى بن جعفراس وقُفمجاعة من الّن ّنإ ثّم :اويالّر قال

, وإمامة َمن `ضا الّر إمامةون نكُروَي ,حّي هّنأو ,مل ميت هّنأوزعموا 

 .(3)بعده من األئمة متمّسكني

على  ووه .(4)(مثله إمام اّله إيغّسل ال إّن اإلماموُنِقل من األخبار: )

فعلى هذا مل  (5),سليمان بن جعفر اّله إلمل يغّس هّناحسب ما ظهر هلم 

                                                           

. الصحاح: مشتاق عاشق: ٌبَص رجل يقال ,وحرارته الشوق رقة: وهي ابةَبَص. من ال1
 .160, ص1ج

. قال صالبة فحمه يف يكون وهلذا اخلشب, أصلب من وخشبه ,شجر :الغض. ا2
 ,6مسوغ لرتك األصل من دون تغيري. الصحاح: جقوله وثعلب: ُيكتب باأللف؛ 

 . 20-18, ص20؛ تاج العروس: ج2447ص

 ولعلها مرتبطة مبا بعدها من كالم. . كذا.3

ا أوصى به إلي أبي علي بن ممقال: )كان  `. روى أبو بصري, عن أبي جعفر 4

يغسله إال  أنا مت فال يلي غسلي غريك, فإن اإلمام ال إذاأن قال: يا بين  ªاحلسني 
؛ وقريب منه ما روي عن أمري املؤمنني 265ص ,1واجلرائح: ج إمام مثله(. اخلرائج

 .  75-74, ص38؛ حبار األنوار: ج398, ص1. ينظر: مناقب آل أبي طالب: ج`

. ورد يف الصفحات السابقة أن الذي قام بتغسيل اإلمام هما هارون والسندي حبسب 5
     .72راجع: صت عليه الروايات. فر, وهو ما نّصالظاهر للعيان ال سليمان بن جع
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  .يكن ذلك موسى بن جعفر عندهم

ه, بنه الغّس أنوقع بعد  ه إمناُلْسَغ , إذريقولقد ضّلوا عن سواء الّط

 هطوى لُي اإلمام ّنأون نكُرَي هم الّنأمع  ,ي على احلاضرين ذلكِفوقد َخ

 المن حيث باه أل غسِّوُي, ة اليسريةالبعيد حتى يقطع املسافة البعيدة يف املّد

 ةاحملّب مزيد له معه وكاَن ,خالصم منه اإلِلن َعَم اّلإحد أيشعر به 

ووقوفهم حبسب , العهم على ذلكّطاجل عدم أفمن  .ختصاصواال

 `موسى  اإلمام ّنأوا مزع ه؛لّسَغ بي جعفرأسليمان بن  ّنأاهر على الّظ

 . لذلك فوقفوا ,مل ميت

 ِهصفاِت وُلؤس يا جتهُل َتكْن ْنإ

 ىَرالَو على كلِّ دٌةذاٌت جمرَّ

 ُهسباُطأ ُهُطْهوَر وِلُسالّر آُل

 ُهَت ختاَمْضَضَف إذا ضوُعنسٌب َي
 

 ِهِئنباَأ ْنِم صُُّقَن حنُن فعليَك 

 ِهأجزاِئيف  لِّالُك كصدِق ْتَقَدَص

 ِهعباِئ هُلأوَن ناألْد ُهرحاُمأ

 (1)ِهاِئَبِك ُرْشَن األكواَن ُرفيعطِّ
 

 [:`اإلمام الكاظم من كرامات ]

اخللفاء كان  ّن رجاًل ِمَنأ بعد موتِه كرامات اليت خّصه اهلل بهاالومن 

ة من وكان له والية عاّم ,األعيان ِهيِكَماِلَم له نائب كبري الّشأن يف الّدنيا, من

, فلّما ِةعيَّم ِبالرَّْلوكان ذا سطوة وحروب وُظ ,ُه فيهاقبلِه طالت ُمدَُّت

                                                           

, أي: خبره. الصحاح: -بالتشديد–ى ثوبه يقال منه: كّب . الِكَباء: ضرب من العود,..1
 .  2471, ص6ج
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ن يدفنه يف , أله هوحمّبت ,وشفقته عليه ,اخلليفة له رعايةاقتضت  (1)انتقل

وكان  ,رشهد املطّهبامل ,`مام موسى بن جعفر لضريح اإل جماوٍر ضريٍح

بة واملالزمة اظاملوود كثري الرتّد ,الحمشهور بالّص ,باملشهد نقيب معروف

د باملشه ّنه بات ليلًةأفاتفق  ,فهئاظبو قائم ,واخلدمة له, للضريح األشرف

امل قد انفتح جل الّظن فيه الّرِفذي ُدالقر اّل ّنأى يف منامه أفر ,ساملقّد

املدفون  فثار ذلَك ,ودخان حٌةئوقد انتشرت منه را ,والّنار تشتعل فيه

 :وقال لُه ,فصاح بالّنقيب بامسه ,`موسى بن جعفر  باإلمامذا إو (2)فيه

 فاستيقظ .كالمًا خشنًاوقال  ,املذيتين مبجاورة هذا الّظآقد  :قل للخليفة

وسّيرها  ن بعث ورقًةأيلبث  ْمَفَل ,الّنقيب وهو يرتعد خوفًا وفزعًا ذلك

يل جاء ّن الّلفلّما َج ,ة بتفصيلهاعمنهيًا فيها صورة احلال وحقيقة الواق

 ,وا الّضريحودخُل (3)قيببالّن , فاستدعىس املطّهرىل املشهد املقّدإاخلليفة 

خارج  آخرىل موضع إل ذلك املدفون ْقَنو ,مر بكشف ذلك القرأو

فرجُعوا  ,ثرًاأومل يروا للميت  ,وجُدوا رماد احلريق هفلّما كشفو ,املشهد

 .وهي من بعض فضائله صلوات اهلل عليه .متعجبني من ذلك

 ,الكاظم :ُهَبَقوَل .علّي أباَو ,براهيمإ ابأو ,احلسن ابأكّنى وكان ُي

                                                           

 , حبسب السياق.يّفِو. أي: ُت1
: والنافر ,الرتاب من خيرج ما ساعة: فالثائر, ونافر ثائر: فيقال الدبى؟ كيف: يقال. 2

ولعل املقصود به أنه ُعِدم من مكانه يف القر كما سيجيء يف نهاية  .وثب أي نفر, حني
 .606, ص2ُينظر: الصحاح: ج احلادثة.

 . ولعل حرف اجلر )الباء( زائد. كذا, 3
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: ((عمدة الّطالب))ويف  ,ثونسبعة وثال األوالدوله من  .والعبد الّصاحل

ن ي بنتًا, وثالثة وعشرنيوثالث ًا ولدًا, سبعستني `"وولد موسى الكاظم 

بن  علّي :والدهأفمن  .ومنهم من مل يلد له ,عقبأمنهم من  ,(1)ابنًا"

 ,وص عليهواملنُص ,بيهأاملفرتض الّطاعة بعد  , اإلمامموسى الّرضا

محد أعيل وجعفر واحلسن وعمر وامسإاس وعقيل والقاسم ووالعّب

 نيوزيد واحُلس وعبيد اهلل رون ومحزة وعبد اهللاد وحييى وداود وهوحمّم

 ورقّية وحليمة فاطمة :ُه من البناتوَل ,شّتى هاٍتّموالفضل وسليمان أل

 اءمسأّم فروة وأّم جعفر وميمونة وأكلثوم وحكيمة و ّمأورقّية الّصغرى و

 .نودة وغريهوحمُم

 ,ريفالّش ِرَثاألَو ,لينا من هذا اخلر الّطريفإما انتهى  رآخوهذا 

احلسن  يبأاجح املتضّمن لوفاة سيدنا وموالنا العبد الّصاحل وامليزان الّر

, ›بي طالب أبن  علّيبن  سنيبن احُل د بن علّيموسى بن جعفر بن حمّم

أله ونس ,القلم وطغيانه ونستغفر اهلل تعاىل عن سهو ,على التمام والكمال

والعصمة عن  ,ِهني ثواِبْدما ُيوالتوفيق ِل ,ة القدموزّل ,دمالّسالمة من الّن

مّنان  ,ه غفور رحيمّن, إيم عذابه وسخطهِلأويبعدنا من  ,عصيانه وعقابه

 (2).واحلمد هلل رّب العاملني ,العظيم باهلل العلّي اّلإة قّووال حول  وال ,كريم
                                                           

(, والتصحيح ثة وعشرون ابنًاثون بنتًا وله ثالاّنهم ستون ابنًا وثال. ورد يف األصل: )1
 .197-196من املصدر. عمدة الطالب: 

 ء,ربعاعصر يوم األ ,الوفاة هوقد وقع الفراغ من كتابة هذ. وجاء يف آخر النسخة: )2
, ىل عفو ربه املنان السبحانيإعلى يد الفقري  ,ع الثانييوهو اليوم السادس من شهر الرب
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غفر اهلل له ولوالديه وللمؤمنني  ,ي البحرانيزش الدرايبراهيم بن عيسى بن دروإ
 .(له الطاهرينآلى حممد ووصلى اهلل ع ,مجعنيأ
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 العامةالفهارس 

 ات القرآنيةفهرس اآلي. 

 ة عشر ةفهرس أمساء املعصوميـن األربعe. 

 فهرس األعالم. 

 فهرس املذاهب واألقوام والقبائل واألسر. 

 فهرس املدن والبقاع. 

 فهرس األشعار. 

 مصادر التحقيق. 

 دليل الكتاب. 
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة اآلية -السورة  اآلية                

يْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةةٌ وَأُوْلَئِةكَ هُةمْ    أُوْلَئِكَ عَلَ]

 [الْمُهْتَدُونَ

 34 157البقرة, آية: 

 30 82طه, آية:  [وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى]

 77   27بياء, آية األن [الَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ]

 30 12احلجرات, آية:  [اجْتَنِبُوا كَثِريًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ]

 50 23الذاريات, آية:  [إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ]
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 وألقابهم› املعصوميـن األربعة عشرفهرس أمساء 

, g: 5 ,7 ,12 ,15, 28 ,37 ,38 ,43 ,44 ,45 ,50حممد رسول اهلل 
54 ,56 ,61 ,62 ,63 ,68 ,70 ,78. 

 .a :45 ,47 ,54 ,62علي أمري املؤمنني 

 .62, 54: £فاطمة الزهراء 

 .a :71احلسني بن علي 

 .a :10 ,14علي بن احلسني 

 .a: 7 ,18 ,26, 47 ,58 ,77جعفر بن حممد الصادق 

, a: 5 ,6 ,7 ,8 ,17, 21, 25 ,26 ,27 ,28موسى بن جعفر الكاظم 
32 ,33 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,41 ,42 ,44 ,45 ,46 ,47 ,
48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,
62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,72 ,73 ,74 ,75 ,78 ,79 ,
80 ,81 ,82 ,83 , 

 .a: 69 ,70 ,71 ,72, 78 ,80 ,82علي بن موسى الرضا 

 .a :10 ,14كري احلسن بن علي العس
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 .a :12 ,15احلجة بن احلسن 

 .e :5 ,6 ,7 ,10 ,12 ,34 ,54 ,69 ,79 ,81حممد  آل النيب
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, 7إبراهيم بن عيسى الدرازي: 

18. 

 .70: إبراهيم بن حممد اجلعفري

 .63: إبراهيم بن هارون

 .18أبو بصري: 

 .77, 58, 47: أبو جعفر املنصور

 .62بن عبد املطلب: أبو طالب 

 .49ُأبي بن كعب بن مالك: 

 .82: أمحد بن موسى الكاظم

 .21أمحد جميد احللي: 

 .34: ` آدم

 .70: إسحاق بن حممد اجلعفري

 .83: أمساء بنت موسى الكاظم

 

 

 
 

 .82: مساعيل بن موسى الكاظمإ

 .68: آصف بن برخيا

, 12, 11, 10أغا بزرك الطهراني: 

13 ,14 ,16. 

 .78: أم أمحد

 .83: موسى الكاظم أم جعفر بنت

 .62: أم عبد اهلل, أم أبي طالب

 .83: أم فروة بنت موسى الكاظم

 .83: أم كلثوم بنت موسى الكاظم

 .68: بلقيس

 ,34: ` جرائيل, الروح األمني

70. 

 .70: جعفر بن صاحل

 

 فهرس األعالم
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 .35: جعفر بن حممد األشعث

 .82: جعفر بن موسى الكاظم

 .82: احلسن بن موسى الكاظم

 .9زي: حسني املاحو

, 46: ناحلسني بن علي بن احلس

47. 

 .82: احلسني بن موسى الكاظم

 .83: حكيمة بنت موسى الكاظم

 .83: حليمة بنت موسى الكاظم

 .82: محزة بن موسى الكاظم

 . :34 حواء

 .82: داود بن موسى الكاظم

: رقية الصغرى بنت موسى الكاظم

83. 

 .83: رقية بنت موسى الكاظم

 .82: اظمزيد بن موسى الك

, 74, 6: سليمان بن أبي جعفر

76 ,80. 

 .83: سليمان بن موسى الكاظم

 .68: `سليمان 

, 67, 65, 42: السندي بن شاهك

70 ,71 ,72 ,74 ,76. 

 .29: الشقيق البلخي

 .12صاحل بن علي املخازي: 

 .62: العباس بن عبد املطلب

 .42, 41: العباس بن حممد

 .21عباس كاشف الغطاء: 

 .82: بن موسى الكاظمالعباس 

: عبد الكريم حممد علي البالدي

16. 

 .62: عبد اهلل بن أبي طالب

عبد اهلل بن جعفر الصادق املعروف 

 .27: باألفطح
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 .52: عبد اهلل بن مالك اخلزاعي

 .82: عبد اهلل بن موسى الكاظم

امللقب باملأمون:  عبد اهلل بن هارون

63. 

 .82: عبيد اهلل بن موسى الكاظم

 .82: بن موسى الكاظم عقيل

 .56: علي بن أمحد البزاز

مساعيل بن جعفر إعلي بن 

 .37, 36: الصادق

 .10, 9علي بن حسن البالدي: 

الصحاف  علي بن حممد علي

 .18: النجفي

 .49: علي بن يقطني

 .82: عمر بن موسى الكاظم

, 72: عمر بن واقد, أبو حفص

73. 

, 39: عيسى بن جعفر بن املنصور

40. 

 .83: بنت موسى الكاظم فاطمة

 .59: فرعون

, 44, 43, 40: الفضل بن الربيع

45 ,64. 

 .83: الفضل بن موسى الكاظم

 .43, 42, 41, 40: الفضل بن حييى

 .7فضيل بن يسار: 

 .82: القاسم بن موسى الكاظم

 .11: اجلدحفصيلطف اهلل بن علي 

 .18: لوط بن حييى األزدي

 .14, 12, 10حمسن األمني: 

ن علي احلسيين حمسن ب

 .13, 12الشاخوري: 

 .20حممد أمني شر: 

: األمنيبن هارون امللقب بحممد 

35 ,63. 
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حممد بن أبي جعفر املنصور, 

 .77, 47: املهدي

 .70: األسلميحممد بن جعد  

 .27: حممد بن جعفر الصادق

, 7, 6حممد بن عبد اهلل اخلطي: 

8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14 ,

16 ,17 ,18 ,21. 

: ن عبد املهدي بن سليماند بحمم

16. 

 .82: حممد بن موسى الكاظم

 .16, 11حممد علي العصفوري: 

 .12: حممد علي يعقوب

 .83: حممودة بنت موسى الكاظم

 .42, 41: مسرور اخلادم

, 71, 70, 67: املسيب بن زهري

72. 

 .70: معاوية اجلعفري

 .26: بن عمرو املفضل

: موسى بن حممد املهدي, اهلادي

46 ,47 ,48 ,50 ,51 ,

77. 

 .34:  ` ميكائيل

 .83: ميمونة بنت موسى الكاظم

, 37, 36, 35, 5: هارون الرشيد

38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,

43 ,44 ,45 ,51 ,52 ,

53 ,55 ,56 ,57 ,58 ,

59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,

64 ,65 ,66 ,67 ,69 ,

72 ,74 ,76 ,77 . 

 .83: هارون بن موسى الكاظم

, 36, 35 :حييى بن خالد بن برمك

37 ,76. 

 .83: حييى بن موسى الكاظم

 .59: يزيد بن معاوية
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 .72: ` يوسف الصديق

براهيم إيوسف بن يعقوب بن 

 .48, 47: القاضي
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 .30: األبدال

 .62, 45, 36أبي طالب:  آل

 .34: آل عمران

 .62: بنو العباس

 . 62: بنو عبد املطلب

 .64: بنو هاشم

 .28: اخلوارج

 .74: الرافضة

 .48: الزيدية

 .77, 65: الشيعة

 .29: الصوفية

 

 

 

 

 

 .47: الطالبيون

 .62: العجم

 .62: العرب

 .58: العرعر

 .56: الغيدة

 .62: قريش

 .28: املرجئة

 .28: املعتزلة

  

 

 فهرس املذاهب واألقوام والقبائل واألسر
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 .6األحساء: 

 .9, 6البحرين: 

 .39: البصرة

 .73, 43, 41, 40, 36, 6: بغداد

 .9خط هجر: 

 .31: زبالة

 .29: القادسية

 .9, 8, 6القطيف: 

 .65, 39: الكوفة

 . 79, 69, 68, 38: املدينة املنورة

 

 

 

 

 

 
 

مقابر قريش, املشهد الكاظمي 

, 81, 76, 75, 71: املقدس

82. 

, 29: مكة املكرمة, بيت اهلل احلرام

32, 48. 

  .34: جنران

 .17, 12, 11النجف األشرف: 

 .34: النيل

 .30: واقصة

 .37: اليسريية

 .9ة: اليمام

 

 

 

 األمكنة والبقاعفهرس 
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 فهرس األشعار

 50 الغاّلب مغالُب فليغلنّب

 79  يسكُب ودمعي عليكم ما جرى الّدمُع

 69  االعَد ةطهار يف قبضوعرتته األ

 33  ْرَصبأي كان ذمنه وما ال

 59  ُما قد َفَعلُتـَمئَسفخالفتموني ِب

 34  ُمَصْفُت ليَس الوثقى اّليت العروُة هُم

 63  ـــِماهلَمَو ِنألشَّا وِّلوع ِهيف علِم

 78  ُمدَوأبقى وأ فما هلم يف احلشِر

 72  ىاألسن الكاظُمو العلِم وغاض فراُت

 81  ِهِئنباأ ْنِم نقصُّ حنُن فعليَك
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 مصادر التحقيق

 .القرآن الكريم .1

االحتجاج على أهل اللجاج, أبو منصور أمحد بن علي بن أبي  .2

ق: السيد حممد باقر اخلرسان, هـ(, حتقي560)ت:  طالب الطرسي

 هـ, النجف األشرف.1386الناشر: دار النعمان للطباعة والنشر, 

يف معرفة حجج اهلل على العباد, حممد بن حممد بن النعمان  اإلرشاد .3

لتحقيق  cهـ(, حتقيق: مؤسسة آل البيت 413)ت:  الشيخ املفيد

مطبعة: دار الرتاث, الناشر: دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع, 

  هـ, بريوت.1414, 2املفيد, ط

, السيد حممد الصدر, حتقيق وتعليق: aأضواء على ثورة احلسني  .4

, طباعة: كاظم العبادي, الناشر: هيئة تراث السيد الشهيد الصدر 

  هـ, بريوت.1431دار ومكتبة البصائر, 

حسني بن حممد آل  ,الدرة الغراء يف وفاة الصديقة الزهراء  .5

هـ(, إعداد وحتقيق: السيد حممود 1216لبحراني )ت عصفور ا
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 هـ.1431, 1الغريفي, الناشر: دار حفظ الرتاث البحراني, ط

هـ(, 1396األعالم, خري الدين بن حممود بن حممد الزركلي )ت:  .6

  م, بريوت.1980, 5الناشر: دار العلم للماليني, ط

ريج: هـ(, حتقيق وخت1371أعيان الشيعة, السيد حمسن األمني )ت  .7

 حسن األمني, الناشر: دار التعارف للمطبوعات, بريوت.

أنوار البدرين يف تراجم علماء القطيف واألحساء والبحرين, علي بن  .8

 هـ(, 1340حسن البالدي البحراني )ت 

, حممد باقر بن حممد اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار حبار األنوار .9

الوفاء, مطبعة مؤسسة  هـ(, الناشر: مؤسسة1110تقي اجمللسي )ت: 

   هـ, بريوت.1403, 2الوفاء, ط

هـ(, حتقيق: مرتضى بن زيد 1129البدعة, علي األمري الصنعاني )ت  .10

 والنشر للطباعة والثقايف العلمي بدر مركز احملطوري, الناشر: مكتبة

 هـ, صنعاء.1417, 1والتوزيع, ط

يدي بتاج العروس من جواهر القاموس, حممد مرتضى احلسيين الَز .11

 والنشر للطباعة الفكر هـ(, حتقيق: علي شريي, الناشر: دار1205)ت 

 هـ, بريوت.1414التوزيع, املطبعة: دار الفكر, 

تاج اللغة وصحاح العربية, إمساعيل بن محاد اجلوهري )ت:  .12

هـ(, حتقيق: أمحد بن عبد الغفور عطار, الناشر: دار العلم 393
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 هـ, بريوت.1407, 4ط للماليني, مطبعة دار العلم للماليني,

: هـ(, مطبعة الصدر, الناشر548الطرسي )ت  املواليد, الشيخ تاج .13

 هـ, قم.1406النجفي,  املرعشي العظمى اهلل آية مكتب

 تاريخ البحرين, خمطوط. .14

هـ(, 1353حفة األحوذي, حممد عبد الرمحن املباركفوري )ت  .15

 هـ, بريوت.1410, 1الناشر: دار الكتب العلمية, ط

هـ(, 1377لعامل يف شرح خطبة املعامل, جعفر حبر العلوم )ت حتفة ا .16

حتقيق: أمحد جميد احللي, الناشر: مركز تراث السيد حبر العلوم, 

 هـ, بريوت.1433, 1طباعة شركة األعلمي للمطبوعات, ط

هـ(, 560الثاقب يف املناقب, حممد بن علي بن محزة الطوسي )ت  .17

ة أنصاريان للطباعة والنشر, حتقيق: نبيل رضا علوان, الناشر: مؤسس

 هـ, قم.1412, 2املطبعة: الصدر, ط

هـ(, 1383جامع أحاديث الشيعة, السيد حسني الروجردي )ت  .18

 هـ, قم.1399املطبعة العلمية, 

هـ(, 327اجلرح والتعديل, عبد الرمحن بن حممد الرازي )ت  .19

الناشر: دار إحياء الرتاث العربي, املطبعة: مطبعة جملس دائرة 

 هـ, حيدرآباد الدكن )اهلند(.1371, 1عارف العثمانية, طامل

هـ(, حتقيق ونشر: 573اخلرائج واجلرائح, قطب الدين الراوندي )ت  .20
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 هـ, قم.1409املطبعة: العلمية, , aمؤسسة اإلمام املهدي 

, عبد القادر بن عمر البغدادي ولب لباب لسان العرب خزانة األدب .21

اليعقوب, طباعة  بديع يفي وإميلطر نبيل حممد: هـ(, حتقيق1093)ت 

 م, بريوت.1998, 1ونشر: دار الكتب العلمية, ط

(, حتقيق: قسم 4دالئل اإلمامة, حممد بن جرير الطري الشيعي )ق  .22

الدراسات اإلسالمية/ مؤسسة البعثة, الناشر: مركز الطباعة والنشر 

 هـ, قم.1413, 1يف مؤسسة البعثة, ط

ائح األزهر يف مولد اإلمام الثاني الذخرية يف احملشر والروض الف .23

هـ(, املطبعة 1186عشر, حممد بن عبد اهلل أبو عزيز اخلطي )ت 

 هـ, النجف األشرف.1374احليدرية, 

الذخرية يف احملشر والروض الفائح األزهر يف مولد اإلمام الثاني  .24

هـ(, مطبعة دار 1186عشر, حممد بن عبد اهلل أبو عزيز اخلطي )ت 

 , املنامة.اإلرشاد العامة

 الطهرانيحممد حمسن ا بزرك قالذريعة إىل تصانيف الشيعة, الشيخ أ .25

 هـ, بريوت.1403, 3هـ(, الناشر: دار األضواء, ط1389)ت: 

هـ(, 460رجال الطوسي, الشيخ حممد بن احلسن الطوسي )ت  .26

 اإلسالمي النشر مؤسسة:  حتقيق: جواد القيومي االصفهاني, الناشر

 هـ, قم. 1415, 1رسني, طاملد جلماعة التابعة
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هـ(, 450رجال النجاشي, أبو العباس أمحد بن علي النجاشي )ت:  .27

حتقيق: موسى الشبريي الزجناني, الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي 

, 5التابعة جلماعة املدرسني, مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمي, ط

 هـ, قم.1416

 لقزويين.رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ, السيد لطيف ا .28

رحلة ابن بطوطة, حممد بن عبد اهلل اللواتي الطنجي املعروف بابن  .29

 .بال تاريخ, وبال بلد للطبعهـ(, 779بطوطة )ت 

 هـ(, حتقيق218السرية النبوية, عبد امللك بن هشام احلمريي )ت  .30

 حممد مكتبة: احلميد, الناشر عبد الدين حميي حممد: وتعليق وضبط

 هـ, القاهرة.1383املدني, : عةوأوالده, املطب صبيح علي

هـ(, حتقيق 1081شرح أصول الكايف, حممد صاحل املازندراني )ت  .31

بو احلسن الشعراني, ضبط وتصحيح: علي عاشور, الناشر: أوتعليق: 

هـ, 1421, 1دار إحياء الرتاث العربي للطباعة والنشر والتوزيع, ط

 بريوت.

ـ(, الناشر: دار ه1400الشيعة يف امليزان, حممد جواد مغنية )ت  .32

 هـ, بريوت.1399, 4التعارف للمطبوعات, ط

هـ(, طباعة ونشر: دار 230الطبقات الكرى, حممد بن سعد )ت  .33

 صادر, بريوت.
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طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال, السيد على الروجردي )ت  .34

هـ(, حتقيق: السيد مهدي الرجائي, الناشر: مكتب آية اهلل 1313

 هـ, قم.1410, 1نجفي العامة, املطبعة: بهمن, طالعظمى املرعشي ال

العقد املنري, موسى احلسيين املازندراني, الناشر: مكتبة الصدوق,  .35

 هـ, طهران.1382, 2املطبعة: اإلسالمية, ط

عمدة الطالب, أمحد بن علي احلسيين املعروف بابن عنبة )ت  .36

هـ(, تصحيح: حممد حسن آل الطالقاني, الناشر: منشورات 828

 هـ, النجف األشرف.1380, 2طبعة احليدرية, طامل

, الشيخ حممد بن علي الصدوق )ت aعيون أخبار الرضا  .37

 مؤسسة: األعلمي, الناشر حسني: وتقديم وتعليق هـ(, تصحيح381

هـ, 1404األعلمي,  مؤسسة للمطبوعات, املطبعة: مطابع األعلمي

 بريوت.

يخ عباد اهلل , حتقيق: الشالطوسيحممد بن احلسن لشيخ االغيبة,  .38

الطهراني؛ الشيخ علي أمحد ناصح, الناشر: مؤسسة املعارف 

 هـ, قم املشرفة.1411, 1اإلسالمية, مطبعة بهمن, ط

, عبد احلسني ` الصادق اإلمام وأصحاب رواة يف الفائق .39

 جلماعة التابعة اإلسالمي النشر الشبسرتي, الناشر: مؤسسة

 هـ, قم.1418, 1, طاملدرسني, املطبعة: مؤسسة النشر اإلسالمي
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واملشتهر بفقه الرضا, حتقيق: مؤسسة  aالفقه املنسوب لإلمام الرضا  .40

 هـ, بريوت.1431, 2إلحياء الرتاث, ط e آل البيت 

 هـ, قم.1422فهرس الرتاث, حممد حسني اجلاللي, الناشر: دليل ما,  .41

 النشر مؤسسة: قاموس الرجال, الشيخ حممد تقي التسرتي, الناشر .42

 هـ, قم.1419, 1املدرسني, ط جلماعة لتابعةا اإلسالمي

هـ(, حتقيق 329الشيخ حممد بن يعقوب الكليين )ت: الكايف,  .43

وتعليق: علي أكر الغفاري, الناشر: دار الكتب اإلسالمية, مطبعة 

 , طهران. 5حيدري, ط

هـ(, 1387كتاب الوفيات, حسني بن علي البالدي  القدحيي )ت  .44

ناشر: مؤسسة طيبة إلحياء الرتاث, حتقيق: ضياء بدر آل سنبل, ال

 هـ, بريوت.1430, 1ط

بن أبي الفتح اإلربلي )ت علي , يف معرفة األئمة كشف الغمة .45

 هـ, بريوت.1405, 2هـ(, الناشر: دار األضواء, ط693

النعمة, الشيخ حممد بن علي الصدوق )ت  ومتام الدين كمال .46

 النشر ؤسسةم: الغفاري, الناشر أكر علي: وتعليق هـ(, تصحيح381

  هـ, قم.1405املدرسني,  جلماعة التابعة اإلسالمي

الكواكب املنتشرة يف القرن الثاني بعد العشرة, من كتاب طبقات  .47

 هـ(,1389)ت:  الطهرانيحممد حمسن ا بزرك قالشيخ أأعالم الشيعة, 
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 حتقيق: علي نقي منزوي.

 هـ(, الناشر: نشر711بن منظور )ت لسان العرب, حممد بن مكرم  .48

 هـ, قم.1405أدب احلوزة, 

هـ(, 664اجملتنى من الدعاء اجملتبى, علي بن موسى بن طاوس )ت  .49

 حتقيق: صفاء الدين البصري.

 e, الناشر: مؤسسة آل البيت eمؤسسة آل البيت  جملة تراثنا, .50

 هـ, قم. 1410إلحياء الرتاث, 

هـ(, حتقيق: 1085جممع البحرين, فخر الدين الطرحيي النجفي )ت  .51

, 2أمحد احلسيين, الناشر: مكتب نشر الثقافة اإلسالمية, ط السيد

 هـ.1408

هـ(, حتقيق: الشيخ 1107مدينة املعاجز, السيد هاشم البحراني )ت  .52

عزة اهلل املوالئي اهلمداني, الناشر: مؤسسة املعارف اإلسالمية, 

 هـ, قم.1413, 1املطبعة: بهمن, ط

حتقيق: حممد حسني  هـ(,1365مراقد املعارف, حممد حرز الدين )ت  .53

 هـ, النجف األشرف.1389, 1حرز الدين, مطبعة اآلداب, ط

مستدركات علم رجال احلديث, علي النمازي الشاهرودي )ت  .54

, 1, املطبعة: شفق, طحسينية عماد زادة, إصفهانهـ(, الناشر: 1405

 هـ, طهران.1412



 109                                                                          الفهارس العامة                                                                

, احلافظ رجب ˆيف أسرار أمري املؤمنني  مشارق أنوار اليقني .55

هـ(, حتقيق: علي عاشور, الناشر: مؤسسة األعلمي 813سي )ت الر

 هـ, بريوت.1419, 1للمطبوعات, ط

هـ(, الناشر: دار 626معجم البلدان, ياقوت بن عبد اهلل احلموي )ت  .56

 هـ, بريوت.1399إحياء الرتاث العربي, 

 - هـ1415, 1اهلل, ط فتح أمحد اجلعفري, الدكتور الفقه ألفاظ معجم .57

 الدمام. املدوخل, م, مطابع1995

معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة, السيد أبو القاسم  .58

 هـ.1413, 5اخلوئي, ط

هـ(, تقديم 356مقاتل الطالبيني, أبو الفرج االصفهاني )ت  .59

شراف: كاظم املظفر, الناشر: منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها, إو

 هـ, النجف األشرف.1385, 2ط

هـ(, حتقيق: عبد السالم 395بن فارس )ت مقاييس اللغة, أمحد  .60

 هـ.1404حممد هارون, طباعة ونشر: مكتبة اإلعالم اإلسالمي, 

)ت:  شوبآبن شهر آل أبي طالب, أبو عبد اهلل حممد بن علي مناقب .61

هـ(, حتقيق: جلنة من أساتذة النجف األشرف, الناشر: املكتبة 588

 شرف.هـ, النجف األ1376احليدرية, املطبعة احليدرية, 

 .منتظم الدرين يف تراجم علماء وأدباء األحساء والقطيف والبحرين .62



 _ وفاة اإلمام موسى الكاظم                                                       110

, حسني الشاكري, الناشر: نشر eموسوعة املصطفى والعرتة  .63

 هـ, قم.1417, 1اهلادي, املطبعة: ستارة, ط

(, حتقيق 4نوادر املعجزات, حممد بن جرير الطري الشيعي )ق  .64

 قم.هـ, 1410, 1, طaونشر: مؤسسة اإلمام املهدي 

هـ(, طباعة 334اهلداية الكرى, احلسني بن محدان اخلصييب )ت  .65

 هـ, بريوت.1411, 4ونشر: مؤسسة البالغ للطباعة والنشر والتوزيع, ط

 هـ(, حتقيق: أمحد764الوايف بالوفيات, خليل بن أيبك الصفدي )ت  .66

, العربي مصطفى, الناشر: دار إحياء الرتاث وتركي األرناؤوط

 هـ, بريوت.1420

احلر سن , حممد بن احلسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعةو .67

إلحياء الرتاث,  cهـ(, حتقيق: مؤسسة آل البيت 1104)ت العاملي

, 2إلحياء الرتاث, مطبعة مهر, ط cالناشر: مؤسسة آل البيت 

  هـ, قم.1414

براهيم بن إوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, أمحد بن حممد بن  .68

هـ(, حتقيق: إحسان عباس, الناشر: دار 681ي )ت: خلكان الرمك

 الثقافة, مطبعة دار الثقافة, بريوت.
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