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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة:
احلمــد هلل عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر بــا أهلــم، والصــاة والســام عــى 

أتــم النعــم وأفضلهــا، حممــد وآلــه األطهــار األخيــار..

أّما بعد:

ــي  ــني ه ــاده املؤمن ــن عب ــًا م ــا بعض ــّص اهلل هب ــي خ ــم الت ــني النع ــن ب إن م
ــة. ــة املقدس ــاء الرشيع ــة إحي ــاء بغي ــراث العل ــق ت ــة حتقي نعم

والــذي بــني أيدينــا هــو مثــال عــى هــذه النعمــة اإلهليــة التــي جــاء 
أحاديــث  بـ)كتــاب  املوســوم  القيــم  الســفر  هبــذا  واملتمثــل  املحقــق  هبــا 
املوحديــن مــوىل  صاحــب  الكنــدي  الفــاريس  زكــردان  بــن   احلســن 
وأمــري املؤمنــني اإلمــام عــيل بــن ايب طالــب )صلــوات اهلل عليــه( الــذي أمــّده 
ــن  ــاره م ــر بإحض ــايس فأم ــدر العب ــى أدرك املقت ــاش حت ــر فع ــول العم اهلل بط
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8كتاب اأحاديث احل�سن بن زكردان..........................................................................

اليمــن إىل بغــداد بعــد أن شــاع صيتــه يف التحديــث عــن أمــري املؤمنــني عليــه 
الســام وقــد ســمع منــه بــدون واســطة.

فجــزى اهلل املحقــق كل خــري فقــد بــذل جهــده وعــى اهلل أجــره يف إخــراج 
هــذا الكتــاب إىل النــور وعــى مــا أعان يف نــرة أمري املؤمنــني )عليه الســام(.

واهلل املوفق لكل خري.

السيد نبيل قدوري احلسني
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة



بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة:
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــاة  والســام عــى املبعــوث رمحــة للنــاس 

أمجعــني، وعــى أهــل بيتــه الطيبــني الطاهريــن.

أما بعد…

إن ممــا الشــك فيــه أن األحاديــث املرويــة عــن النبــي  )صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــام( أو  ــم الس ــص اآلل )عليه ــا خت ــام( مم ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــلم( وأه وس
ختــص أمــري املؤمنــني )عليــه الســام( كثــرية، ولكــن ليــس كلهــا  منقولــة لنــا، 
بــل حــاول خصــوم أمــري املؤمنــني )عليــه الســام( إخفاءهــا، فتــارة يقولــون 
ان النبــي [ هنــى عــن تدويــن احلديــث، وهــذا مــردود ألن يف صحيــح مســلم 
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والبخــاري وســنن أيب داود والرتمــذي وغريهــا يف بــاب كتابــة العلــم قــد 
ذكــروا بــأن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( قيــد العلــم بالكتابــة، وتــارة 
ــباب  ــه ألس ــث وكتابت ــة احلدي ــن رواي ــت م ــة منع ــلطة احلاكم ــرى إن الس أخ

سياســية، حتــى إن عمــر بــن اخلطــاب قــال لقرضــة بــن كعــب:

ــه  ــه وآل ــة عــن رســول اهلل )صــى اهلل علي ــوا الرواي جــردوا القــرآن ، وأقل
وســلم( )1( وملــا اســتوى عمــر بــن اخلطــاب عــى احلكــم كتــب إىل اآلفــاق: أن 
مــن كتــب حديثنــا فليمحــه)2(  ثــم هنــى عــن التحــدث فرتك عــدد مــن الصحابة 
روايــة احلديــث عــن الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم()3( وهــذا مل يــأت 
ــه  ــى اهلل علي ــي )ص ــب النب ــوم طل ــر ي ــن ح ــرًا كان مم ــيّا أن عم ــا س إعتباط
ــدًا،  ــده أب ــوا بع ــن يضل ــًا ل ــم حديث ــب هل ــة ليكت ــلم( دواًة وصحيف ــه وس وآل
ــه وآلــه وســلم(  ــة املشــهورة بحــق النبــي )صــى اهلل علي وهــو صاحــب املقول
إنــه )ليهجــر( حيــث علــم عمــر بــن اخلطــاب مــاذا أراد النبــي أن يكتــب هلــم 
ــرر يف  ــد ك ــلم( ق ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــذه ،ألن النب ــه ه ــق كلمت فأطل

مواطــن كثــرية حديــث الثقلــني الــذي فيــه  شــبه  مــن الــذي أراد كتابتــه[.

يف  ُيستشــهدون  الصحابــة  معظــم  بــات  حتــى  احلديــث،  ُيــدّون  ومل 
ــة األحاديــث  الفتوحــات االســامية، وأخــذ عددهــم يتضــاءل  وقلــت رواي
التــي كانــت ختــص أهــل البيــت )عليهــم الســام( وحــني وضــع الوّضاعــون 
أحاديــث ختــدم سياســة معاويــة وغــريه يف الدولــة األمويــة حتــى جــاء وقــت 

)1( املستدرك، للحاكم، 102/1
)2( كنز العال 292/10 برقم 29476

)3( املستدرك، للحاكم، 1/ 102



..............................................................................حتقيق/ حممد ح�سني العطار 11

تدويــن احلديــث فهنــاك أحاديــث أمهلــت بســبب إهنــا حتمــل يف طياهتــا فضائل 
أهــل البيــت )عليهــم الســام( وهنــاك رواة أمهلــوا بســبب انتســاهبم أو حمبتهــم 
أو اهتامهــم بأهــل البيــت )عليهــم الســام( فكــم مــن راٍو مل نعثــر عــى ترمجــة 
لــه، أو وافــق اســمه اســم آخــر فكامهــا ُيكــّذب وهيمل،ألنــه برأهيــم ضعيــف 
ــب  ــه حي ــبب إال ألن ــمياهتم، ال لس ــن تس ــك م ــري ذل ــي وغ ــس أو راف أو ُيدّل
أهــل بيــت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ومــن هــؤالء احلســن بــن 

زكــردان وأحاديثــه التــي بــني أيدينــا.                                                 
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املؤلف:
هــو احلســن بــن زكــردان أو )ذكــوان، ذكــروان()1( الفــاريس الكنــدي 
صاحــب أمــري املؤمنــني )عليــه الســام()2( أســلم عــى يــد أمــري املؤمنني)عليــه 
الســام( وكان جموســيًا، مل يــَر النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ولكــن كان 
ــنة)3(،  ــرشون س ــان وع ــلم( اثنت ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــض )ص ــوم ُقبِ ــره ي عم
روى عــن أمــري املؤمنــني )عليــه الســام( مخســة عــرش حديثــًا رواهــا عنــه عــيل 

بــن عثــان بــن احلســني صاحــب الديباجــي)4(. 

قــال املرتجــم: رأيــت عليــا )عليــه الســام( يف النــوم وأنــا يف بلــدي، 

)1(  يوجــد يف بعــض املواضــع ذكــروان ويذكــر أيضــا بذكــوان كــا يف النســخة اخلطيــة 
املعتمــدة هلــذه األحاديــث والظاهــر انــه تصحيــف وقــد ذكــر صاحــب ريــاض العلــاء 
144/1 يف ترمجــة احلســن بــن امحــد ابــن حممــد بــن عــيل بــن طحــال املقــدادي أن 
املرتجــم مــن أصحــاب أمــري املؤمنــني عليــه الســام ولــه أحاديــث مســندة ويظهــر مــن 
ســند أحاديــث احلســن بــن ذكــوان الفــاريس مــن أصحــاب أمــري املؤمنــني عليــه الســام 
عــى مــا وجدتــه بخــط الوزيــري الفاضــل املشــهور مــن تاميــذ منتجــب الديــن صاحــب 

الفهرســت. 
وقــد ذكــره صاحــب الريــاض 21/2 يف ترمجــة الشــيخ ابــن حممــد احلســن بــن الشــيخ ايب 
عــيل احلســن الســبزواري، أن القــايض هبــاء الديــن ابــا الفتــوح حممــد بــن امحــد بــن حممــد 
ــز  ــه إجــازه رأيتهــا بخــط املجي ــه من ــبزواري املذكــور ول ــذ الس ــري كان مــن تامي الوزي
ــال:  ــم ق ــدا، ث ــة ج ــة عتيق ــاريس يف جمموع ــوان الف ــن ذك ــن ب ــث احلس ــى أول أحادي ع
املوجــود يف صــدر احاديــث احلســن بــن ذكــوان )ويــأيت بالســند( كــا هــو لدينــا ويذكــر 

ــة: 169/1. ــتدرك: 3 /120، الذريع ــة املس ــك يف خامت ذل
)2( أعيان الشيعة :254/21_255طبقات أعام الشيعة القرن الرابع 87.

)3( طبقات أعام الشيعة، القرن:الرابع 87.
ــان  ــوار: 307/41.لس ــار األن ــرن: الرابع/87،بح ــيعة، الق ــام الش ــات أع )4( طبق

ــان. ــن عث ــيل ب ــدع ع ــن ب ــا م ــزان:2 /207. ويراه املي
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ــمعت  ــن، وس ــاين احلس ــده، وس ــى ي ــلمت ع ــة فأس ــه إىل املدين ــت إلي فخرج
منــه أحاديــث كثــرية وشــهدت معــه مشــاهده كلهــا فقلــت يومــا مــن األيــام: 

ــال:  ــني أدُع اهلل يل، فق ــري املؤمن ــا أم ي

ــة بناهــا رجــل مــن بنــي عمــي  ر، وحتمــل إىل مدين ــا فــاريس انــك ســُتَعمِّ ي
ــع  ــوت بموض ــا مت ــل إليه ــداد، وال تص ــان بغ ــك الزم ــمى يف ذل ــاس تس العب

ــه املدائــن، فــكان كــا قــال ليلــة دخــل املدائــن مــات هبــا)1(. يقــال ل

وجــاء يف بحــار األنــوار يف إجــازة الســيد حممــد بــن احلســن ابــن حممــد بــن 
أيب املعــايل أســتاذ الشــهيد مــا لفظــه: 

زكــردان  بــن   احلســن  عــن  املرويــة  األحاديــث  روايــة  لــه  وأجــزت 
الفاريس،عــن نجيــب الديــن  حييــى بــن أمحــد بــن احلســن ابــن ســعيد احلــيل عن 
ــه  ــد اهلل بــن زهــرة عــن الفقي الســيد املذكــور يعنــي حمــي الديــن حممــد بــن عب
شــاذان بــن جربائيــل القمــي قــال: حدثنــي عــاد الديــن أبــو جعفــر حممــد بــن 
أيب القاســم الطــربي قــال: اخــربين الشــيخ أبــو الوفــا عبــد اجلبــار بــن عبــد اهلل 
بــن عــيل املقــري،  قــال حدثنــا أبــو اجلوائــز )2( وقــد ذكــر صاحــب الطبقــات: 
أنــه روى أحاديــث احلســن بــن زكــردان عــيل بــن عثــان بــن احلســني صاحــب 

الديباجــي وســمع منــه مجاعــة مــن أهــل واســط.

وأحــره املقتــدر العبــايس مــن اليمــن ليجتمــع بــه فتــويف باملدائــن قبــل أن 
يصــل إىل بغــداد ســنة 313 هجريــة.

)1( مســتدركات علــم رجــال احلديــث 389/2، بحــار األنــوار41 /307 ســفينة 
ــاء. ــاب احل البحار/ب

)2( بحار األنوار 107 /168.
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 وقــد جــاء يف ترمجــة عبــد اهلل بــن ذكــوان: أن ذكــوان أخــو أيب لؤلــؤة 
الفــريوز وابنــه عبــد اهلل مــات ســنة 131هـــ ويكنــى أبــا الزنــاد، احــد األعــام 
)1( فــإن املرتَجــَم لــه مــن املعمريــن إذ بلــغ مــن العمــر 325 ســنة)2( وإن حتــت 

اسم)احلســن بــن ذكوان(حســب مــا تنقلــه كتــب احلديــث هــو:

املائــة . 1 بــن ذكــوان وهــو يف  البــري واســمه احلســن  أبــو ســلمة 
.)3 السادســة)

احلسن بن ذكوان املتوىف يف املائة األوىل.. 2

احلسن بن ذكوان أو ذكروان الفاريس وهو املرتجم له.. 3

النسخ املعتمدة:
1( نســخة خطيــة يف خزانــة مكتبــة األمــام أمــري املؤمنــني العامــة، بخــط 
الشــيخ شــري حممــد بــن  صفــر عــيل اهلمــداين حتــت عنــوان )األحاديث اخلمســة 
عــرش( للحســن بــن زكــروان، تاريــخ نســخها 1367 هجريــة عــدد صفحاهتــا 

9 بقيــاس 21.5 ×  17.5 حتــت رقــم3/2/27  ورمزنــا هلــا بــــ)أ(.

2( نســخة خطيــة  يف خزانــة مكتبــة االمــام احلكيــم العامــة بخــط 
الناســخ حممــد بــن طاهــر الســاوي حتــت عنــوان )الذكوانيــات( للحســن بــن 
ــة 26  ــا )5( كل صفح ــدد أوراقه ــخها 1366هجريه،ع ــخ نس ــوان، تاري ذك

ســطرا بقيــاس )12،5 ×20،3( حتــت رقــم 2/286  ورمزنــا هلــا )ب(. 

)1( طبقات أعام الشيعة القرن الرابع87.
)2( مستدركات علم رجال احلديث 489/2.

)3( تقريب التهذيب 204/1، حتفة األحوذي275/7،ميزان االعتدال 489/1.
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عملنا يف التحقيق:
بعد إجراء املطابقة ما بني النسختني اخلطيتني قمنا با يأيت: 

1( ضبط النص.

2( ختريج اآليات القرآنية.

3( ختريج األحاديث الواردة يف النص.

4( تراجم الرواة.

5( تراجم بعض الرجال الواردة.

6( نسبة هذه األحاديث من حيث الرواية.

7( دراســة عــن راوي هــذه األحاديــث وتشــابه األســاء بينــه وبــني رواة 
آخريــن. 

8( اعتمدنــا عــى نســخة )أ( دون نســخة )ب( مــع أن نســخة )ب( تــم نســخها 
قبــل ســنة مــن نســخ نســخة )أ( لكوهنــا أتــم مــن نســخة )ب(.





مناذج

من النسخ اخلطية
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الصفحة االوىل من النسخة املخطوطة )أ(
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الصفحة األخرية من النسخة املخطوطة )أ(
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الصفحة األوىل من النسخة املخطوطة )ب(
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الصفحة األخرية من النسخة املخطوطة )ب(







بسم اهلل الرمحن الرحيم
ــد  ــو حمم ــاء أب ــد العل ــن فري ــب الدي ــامل منتج ــام الع ــيخ اإلم ــا الش  حدثن
احلســن ابــن أيب عــيل بــن )احلســن()1( الســبزواري)2( أدام اهلل توفيقــه يــوم 
تســع وســتني  احلجــة ســنة  مــن شــهر ذي  والعرشيــن  الثالــث  اخلميــس 

بالــري. ومخســائة 

 قــال: )اخــربين()3(  الشــيخ العــامل زيــن الديــن شــمس الطائفــة أبو القاســم 
ــة اهلل بــن نافــع بــن عــيل)4( قــال: )أخــربين()5( الشــيخ اإلمــام أبــو عبــد اهلل  هب
احلســني ابــن أمحــد بــن حممــد بــن طحــال املقــدادي)6( يف شــهر ربيــع األول مــن 

)1( يف نسخة )ب(: احلسني. واألصح ما أثبتناه يف املتن.
)2( هــو احلســن بــن أيب عــيل بــن احلســن الشــيخ منتجــب الديــن أبــو حممــد الســبزواري 
حممــد  بــن  اهلل  عبــد  والشــيخ  بابويــه  بــن  الديــن  ملنتجــب  املعــارص  )الســنزواري( 
ــري وإجــازة  ــن امحــد الوزي ــوح حممــد ب ــز كل منهــم للقــايض أيب الفت الدوريســتي املجي
ــادس /53،52. ــرن الس ــيعة الق ــام الش ــات أع ــاض. طبق ــا يف الري 570 أورد صورهت

)3( يف نسخة )ب(: أخربنا.
)4( هبــة اهلل بــن نافــع بــن عــيل احللبــي الشــيخ أبــو القاســم فقيــه دّيــن ذكــره منتجــب 
الديــن بــن بابويــه وجــاء احللــوي وليــس بصحيــح وهــو يــروي عــن احلســني بــن امحــد 
ــا  ــبزواري ك ــن الس ــن احلس ــيل ب ــن أيب ع ــن ب ــن احلس ــراوي ع ــدادي ال ــال املق ــن طح ب
يف صــدر ســنّد أحاديــث احلســن بــن ذكــروان. أمــل اآلمــل 343/2،  طبقــات أعــام 

ــادس/334. ــرن الس ــيعة الق الش
)5( يف نسخة  )ب(: أخربنا.

)6( هــو أبــو عبــد اهلل احلســني بــن امحــد بــن حممــد بــن طحــال املقــدادي فقيــه صالــح = 
25
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ســنة اثنتــني وثاثــني ومخســائة، قــال: حدثنــا املفيــد )عــز الدين()1(عــز العلــاء 
أبــو الوفــا عبــد اجلبــار بــن عبــد اهلل بــن عــيل الــرازي)2( بالــري يف شــعبان ســنة 
ــن  ــيل ب ــن ع ــن ب ــز احلس ــو اجلوائ ــس أب ــربين الرئي ــال: أخ ــائة. ق ــاث ومخس ث
ــردان  ــن زك ــن ب ــن احلس ــني)5( ع ــن احلس ــان ب ــن عث ــيل ب ــن ع ــاري)3(()4( ع )ب
الفــاريس أحاديثــه التــي يروهيــا عــن أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب عليــه 

الســام، وهــي مخســة عــرش حديثــًا.

ــو  حــدث )هبــا()6( األجــّل الســيد املخلــص ســعد املعــايل ذو الكفايتــني أب

= قــرأ عــى الشــيخ أيب عــيل احلســن الطــويس ســنة 509هـــ وروى عنــه الشــيخان عــريب 
بــن مســافر وأبــو البقــاء هبــة اهلل بــن نــا بــن عــيل بــن محــدون 539هـــ. طبقــات أعــام 

الشــيعة القــرن الســادس/73. ريــاض العلــاء 2 /39. جامــع الــرواة 1 /232.
)1( يف نسخة )ب(: ساقطة.

ــه  ــب باملفيد،فقي ــرازي، امللق ــيل ال ــن ع ــد اهلل ب ــن عب ــار ب ــد اجلب ــا عب ــو الوف ــو أب )2( ه
األصحــاب بالري،ومرجــع قاطبــة املتعلمــني وقــد قــرأ عــى الشــيخ أيب جعفــر الطــويس 
مجيــع تصانيفــه وقــرأ عــى الشــيخني ســاالر وابــن الــرباج ولــه تصانيــف بالعربيــة 
ــن  ــن ب ــب الدي ــره منتج ــرازي كــا ذك ــوح ال ــو الفت ــه أب ــا عن ــه، يروهي ــية يف الفق والفارس

ــس/103. ــرن اخلام ــيعة الق ــام الش ــات أع ــه.  طبق بابوي
)3( يف نسخة )ب( بازي. واألصح ما أثبتناه يف املتن.

)4( هــو احلســن بــن عــيل بــن حممــد بــن بــاري وقيــل بــازي وقيــل بــاوي، أبــو اجلوائــز 
الواســطي املولــود  عــام 382 هـــ ، أديــب مــن الشــعراء الكتــاب  لــه تآليــف. أصلــه مــن 

واســط ســكن بغــداد وتــويف هبــا يف عــام 460هـــ.   األعــام 219/2.
ــام  ــط يف ع ــمع يف واس ــي. س ــب الديباج ــني صاح ــن احلس ــان ب ــن عث ــيل ب ــو ع )5( ه
ــه  ــن 313هجري ــوىف باملدائ ــردان املت ــن زك ــن ب ــن احلس ــنني ع ــان س ــن ث ــو اب 313 وه
أحاديثــه اخلمســة عــرش التــي رواهــا مــن صاحــب الرتمجــة الرئيــس أبــو اجلوائــزيف عــام 
389  هـــ وكان أليب اجلوائــز ســبع ســنني فيكــون لصاحــب الرتمجــة يومئــذ أربــع وثانــون 

ــع /192. ســنة. طبقــات أعــام الشــيعة القــرن الراب
)6( يف  نسخة )أ(: ساقطة. 
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ــه اهلل()2(  ــب )رمح ــاري الكات ــن ب ــد ب ــن حمم ــيل()1( ب ــن ع ــن )ب ــز احلس اجلوائ
بالنيــل يف ذي القعــدة مــن ســنة ثــان ومخســون وأربعائــة يف مشــهد اإلمــام أيب 
إبراهيــم موســى ابــن جعفــر صلــوات اهلل عليــه. قــال: حدثنــا عــيل بــن عثــان 
ــال  ــن أع ــواري)4( م ــل ه ــه اهلل()3( بت ــي )رمح ــب الديباج ــني صاح ــن احلس ب
البطيحــة)5( ســنة تســع وثانــني وثاثائــة ويل )ويومئــذ()6( ســبع ســنني. قــال: 
كنــت ابــن ثــان ســنني بواســط وقــد حرهــا احلســن بــن زكــردان الفــاريس 
ــام املقتــدر)7(، وقــد بلغــه خــربه،  ــة أي رمحــه اهلل يف ســنة ثــاث عــرشة وثاثائ
فاســتدعاه إىل بغــداد ليشــاهده ويســمع منــه. وكان لــه حينئــذ)8( ثلثائــة ومخــس 

)1( يف نسخة  )أ(: ساقطة. 
)2( يف نسخة  )ب( : ساقطة. 
)3( يف نسخة  )ب( : ساقطة. 

)4( )تــّل هــواره( بفتــح اهلــاء 0 مــن قــرى العــراق، قــال أبــو ســعد ومــا ســمعت هبــذه 
ــوي:  ــدوس النّس ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ــر امح ــو بك ــال أب ــوي. ق ــاب النّس ــة إال يف كت املدين
حدثنــا أبــو احلســني عــيل بــن جامــع الديباجــي اخلطيــب بتــل هــواره. )بــاب التــاء والــام 

ومــا يليهــا(. معجــم البلــدان 410/2.  
)5( البطيحــة: بالفتــح ثــم الكــر ومجعهــا بطائــح والبطيحــة والبطحــاء واحــد، وتبطح 
الســيل إذا اّتســع يف األرض وبذلــك ســميت بطائــح واســط ألن امليــاه تبطحــت فيهــا أي 
ــاء  ــاب الب ســالت واتســعت يف األرض. وهــي ارض واســعة بــني واســط والبــرة. )ب

والطــاء ومــا يليهــا( معجــم البلــدان 1 /450.
)6( يف نسخة  )ب(: يوم ذاك.

)7( هــو جعفــر بــن امحــد بــن طلحــة، أبــو الفضــل املقتــدر بــاهلل بــن املعتضــد بــن املوفــق 
خليفــة عبــايس ولــد يف بغــداد )282 هـــ( وبويــع باخلافــة بعــد وفــاة أخيــه املكتفــي ســنة 
295 فاســتصغره النــاس فخلعــوه ســنة 296 هـــ ونصبــوا عبــد اهلل ابــن املعتــز ثــم قتلــوا 
ــويف ســنة  ــن ت ــرت فيهــا الفت ــت أيامــه وكث ــدر بعــد يومــني فطال ــد املقت ــز وأعي ــن املعت اب

320هجريــة. األعــام 2 /115.
)8( يف نسخة  )أ(: ساقطة. 
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ــن  ــارًا )2(، ع ــد روى أخب ــه ق ــرف()1( أن ــي ع ــد كان )عم ــنة، وق ــن س وعرشي
ــة و  ــال  البطيح ــن أع ــم م ــة إبراهي ــام، بقري ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــيل ب ع
بواســط، يف اجتيــازه هبــا إىل بغــداد، فأحــب أن يكــون لــه بذلــك إجــازة منــه 
حــني علــم أن مســألة إعــادة مــا رواه يل يصعــب عليــه. فدخــل يب إليــه ورفــق 
يف خطابــه عــى )مــا يعينــه()3( يل منــه ومل يــزل معــه إىل أن )أجــازين()4( مــا 

رواه يف املوضعــني)5( بحســب مــا بلغنــي عنــه. 

ثــم كــرب ســني وتطلعــت)6( إىل علــم احلقائــق نفــي)7( فلقيــت مــن لقيــه، 
فأخــذت تلــك األخبــار روايــة ودرايــة فأحــرزت باإلجــازة)8( علــو اإلســناد 
وبالدرايــة عنــد اشــتداد األمــر باالرتيــاب ببــاب)9( اليقــني وصحــة اإلعتقــاد 

)وبــاهلل)10( أســتعني وهــو حســبي ونعــم الوكيــل()11(. 

ــه كان  ــان عم ــان، ب ــن عث ــيل ب ــا أراد ع ــى هن ــر أن املعن ــه( والظاه )1( يف األصل)عرف
يعــرف بــأن احلســن بــن زكــردان يــروي أحاديــث عــن عــيل بــن أيب طالــب )عليــه 

الســام(.  
)2(  يف نسخة  )ب(: اخباره.

)3(  يف نسخة  ب: ما يبعث. خامتة املستدرك: ما يبعثه.
)4(  يف نسخة  )أ(: إجتازين. ويف خامتة املستدرك: إجتاز يب.

)5(  ومها قرية إبراهيم، وواسط. 
)6(  يف نسخة  ب: فتطلعت.
)7(  يف نسخة ـــ ب: ساقطة.
)8(  يف نسخة ـــ أ  : االجازه.

)9(  يف نسخة ـــ أ  : االزر بباب. خامتة املستدرك ح3 /119: االزر بباب.
)10(  يف نسخة ـــ ب: وبه.

)11(  خامتة املستدرك: ساقطة.
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     )و()1( قــال األجــل املخلــص أبــو اجلوائــز احلســن بــن عــيل رمحــه اهلل أرى 
إن احلســن بــن زكــردان )رمحــه اهلل()2( قــد عــارص رســول اهلل  )صــى اهلل عليــه 
ــن أيب  ــام عــيل ب ــه كان يف أي ــه)4(، ألن ــره)3( ومل يســمع من ــه وســلم( وإن مل ي وآل
ــى  ــلم ع ــم أس ــاه، ث ــل أن يلق ــية قب ــة املجوس ــى مل ــام( ع ــه الس ــب )علي طال

يــده، فــا)5( أورده وأخــرب بــه عنــه فإنــه كان عــى هــذه القاعــدة. 

قد)6(ولــد بعــد مبعــث النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( بســنة واحــدة، 
وهاجــر النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( اثنتــا عرشة ســنة، وقبض }رســول 
ــان وعــرشون ســنة  ــه وســلم({)7(وإلبن زكــردان اثنت ــه وآل اهلل )صــى اهلل علي
وهــو عــى ديــن املجوســية حينئــذ)8( ثــم حلقتــه الســعادة الربانيــة فهاجــر حــني 
أدركــه التوفيــق ودانــاه)9( اإلهلــام يســعى)10( إىل أمــري املؤمنــني )عليــه الســام(، 
ــا  فأســلم عــى يــده، وســّاه باســم احلســن ولــده، وكان إذ ذاك بــني يديــه }وأن
اذكــر مــا وردت بــه الروايــة ممــا جيمعــه مــا ســلف مــن ذكــر اإلجــازه )وبعــده()11( 

)1( يف نسخة ـــ ب: ساقطة.

)2( يف نسخة ـــ ب: ساقطة.
)3( يف  نسخة ـــ أ  : يرو.

)4( يف نسخة- ب: ساقطة.
)5( يف نسخة- أ: ما. خامتة املستدرك: كذ ا .

)6( يف نسخة  ب: واخلامتة: وقد.
)7( يف نسخة  ب: ساقطة.

)8( يف نسخة  أ: وجدت حرف )ح( وهو اختصار للفظة حينئذ.
)9( يف نسخة  ب: وأدناه.
)10( يف نسخة  أ: ساقطة.

)11( يف نسخة  أ  : ساقطة.
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منهــا{)1( والــذي )روينــا()2( عنــه مخســة عــرش حديثــًا منهــا مــا رواه عــن ابــن 
إدريــس البغدادي)3(مــا ســمعته منــه بقريــة إبراهيــم اثنتــي عــرش حديثــًا ومنهــا 
مــا رواه عــن الســّال بــن ســابق الواســطي)4( بواســطة ثاثــة أحاديــث وبــاهلل 

التوفيــق.  

حدثنــا عــيل بــن عثــان بــن احلســني )صاحــب()5( الديباجــي بتــل هــوارا 
يف ســنة تســع وثانــني وثلثائــة مــا أخــرب بــه )عــن ابــن زكــردان()6( إجــازة عــى 
مــا تقدمــت بــه الروايــة، قــال: وحدثنــي أيضــًا أبــو حممــد قيــس بــن )امحــد()7( 
ــة قــال:  بــن إدريــس البغــدادي يف شــهر رمضــان ســنة أربــع ومخســني وثلثائ
حدثنــي احلســن ابــن زكــردان الفــاريس الكنــدي صاحــب أمــري املؤمنــني عــيل 
)بــن أيب طالــب()8( )عليــه الســام( يف ســلخ ســنة ثاث)عــرشة()9( وثلثائــة 
ــم مــن ســواد اجلامــدة والبطيحــة، والشــيخ مصعــد إىل حــرة  ــة إبراهي بقري
املقتــدر، ببغــداد. ألن الوزيــر عــيل ابــن عيســى)10( إســمه املقتــدر يف الكــرة التي 

)1( بني القوسني املعقوفتني ساقطة من اخلامتة.
)2( يف نسخة  أ  : روانا.

ــه  ــني )علي ــري املؤمن ــاب أم ــن أصح ــدادي م ــد البغ ــو حمم ــد أب ــن امح ــس ب ــو قي )3( ه
الســام( ذكــره الشــيخ الطــويس يف رجالــه/80 معجــم رجــال احلديــث 93/15.

)4( مل أعثر له عى ترمجة.
)5( يف نسخة  أ: ساقطة.

)6( يف نسخة  ب: عن احلسن بن ذكوان.
)7( يف خامتة املستدرك: ساقطة.

)8( يف نسخة  ب: ساقطة.
)9( يف نسخة  أ: عرش .

ــني:  ــدادي احلس ــن البغ ــو احلس ــراح، أب ــن اجل ــن داود اب ــى ب ــن عيس ــيل ب ــو ع )10(  ه
وزيــر املقتــدر العبــايس والقاهــر وأحــد العلــاء و الرؤوســاء مــن أهــل بغــداد. فــاريس= 
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نفاه فيها ابن الفرات)1( إىل اليمن.

فأعطــى عــيل بــن عيســى )الوزيــر()2( خــرب هــذا الشــيخ )بأنــه()3( يف بلــد 
ــه()4( )وكان  ــه )صحب ــه الســام وأن مــن اليمــن. رجــل حيــدث عــن عــيل علي
ســن()5( )الشــيخ()6( ثلثائــة ومخســًا وعرشيــن ســنة فــأراد أن خيــرج إليــه 
ــتدعائه  ــداد بإس ــن بغ ــة م ــه اخلريط ــوردت إلي ــه ف ــاع من ــه والس ــى بلقائ وحيظ
وذر الرضــا عنــه فأصعــد وطالــع املقتــدر بخــرب الشــيخ فكتــب املقتــدر إىل 

= األصــل نشــأ كاتبــًا كأبيــه وويل مكــة واســتقدمه املقتــدر إىل بغــداد. ســنة300 للهجــرة 
فــواله الــوزارة، ثــم عزلــه ســنة 304 للهجــرة وحبســه ونفــاه إىل مكــة ثــم إىل صنعــاء ثــم 
ــه بالعــودة إىل مكــة وأعــاده املقتــدر إىل الــوزارة، فرجــع إىل بغــداد 314 للهجــرة  أذن ل
ونقــم عليــه ســنة 316 للهجــرة فعزلــه وقبــض عليــه ثــم جعــل لــه النظــر يف الدواويــن 
ســنة 318 للهجــرة، تــويف يف بغــداد 334 للهجــرة فقــد كانــت والدتــه 244 للهجــرة. 

لــه كتــب منهــا، ديــوان رســائل، معــاين القــرآن، جامــع الدعــاء. األعــام 5 / 133. 
)1( هــو الوزيــر الكبــري أبــو احلســن عــيل بــن أيب جعفــر حممــد بــن موســى بــن احلســن 
بــن الفــرات العاقــويل، الكاتــب كان يتــوىل أمــر الدواويــن زمــن املكتفــي فلــا ويل املقتــدر 
ووزر لــه العبــاس بــن احلســن بقــي ابــن الفــرات عــى واليتــه فجــرت فتنــة ابــن املعتــز 
وقتــل العبــاس الوزيــر، فــوزر ابــن الفــرات ســنة 296 للهجــره، فأحســن وعــدل وكان 
ســمحًا ثــم عــزل ســنة 299 للهجــرة وزر ثانيــًة ســنة 304 للهجــرة أثــر عــزل عــيل بــن 
عيســى ثــم عــزل بعــد ســبعة عــرش شــهرًا ثــم وليهــا ســنة 311 للهجــرة فعــزل بعــد ســنة، 
وقــد كان يلتــذ ابــن الفــرات بقضــاء حوائــج الرعيــة. قتــل ســنة 312 للهجــرة وهــو ابــن 

إحــدى وســبعني ســنة. ســري اعــام النبــاء 14 / 475.
)2( يف نسخة  ب: ساقطة.

)3( يف نسخة  أ  : وانه.
)4( يف نسخة  أ  : صاحبه.

)5( يف نسخة  ب: وان سنّه.
)6( يف نسخة  ب: ساقطة.
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ــد أمــري ُعــان)3( وأدخــل البــرة واألمــري  اليمــن )حتــى()1( )محــل()2( عــى ي
هبــا )يومئــذ()4( أبــو صفــوان الفارقــي)5( قــال قيــس بــن أمحــد فخرجــت معــه 
ــا ينفعنــي اهلل  ــم فســألته أن حيدثنــي ب ــة إبراهي مــن البــرة إىل أن رصت بقري
بــه بعــد أن لطفت)بــه()6( وقلــت: قــد وجــب حقــي عليــك ببعــد ســفري )يف 

ــال: ــدي ق ــاريس الكن ــردان الف ــن زك ــن ب ــي احلس ــال فحدثن ــك()7( ق صحبت
احلديث األول

ــة  ــام( بالكوف ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــني ع ــري املؤمن ــع أم ــت م      كن
وقــد شــكى النــاس إليــه أمــر الفــرات )وانــه()8( قــد أتــى بــا ال حتملــه }وقالــوا 
نخــاف يــا أمــري املؤمنــني أن هيلــك ضياعنــا ومزارعنــا{)9( فقــال )عليــه 

ــا.  ــه عن ــاىل أن ينقص ــأل اهلل تع ــوا: تس ــون()10(. قال ــا حتب ــام(: )وم الس
فقــال: حبــًا وكرامــًة )ثم()11(وثــب }أمــري املؤمنــني )عليــه الســام({)12( 

)1( يف نسخة  ب: ساقطة.

)2( يف نسخة  ب: فحمل.
)3( مل اعثر عى اسمه وترمجته.

)4( يف نسخة  ب: يوم ذاك.
)5( هــو حممــد بــن عبــد اهلل الفارقــي كان أمــريا عــى البــرة يف ســنة 311 هـــ. الكامــل 

البــن األثــري 7 /15، معجــم األنســاب واألرسات احلاكمــة65/1 .
)6( يف نسخة أ: له.

)7( يف نسخة ب: بصحبتك.
)8( يف نسخة  ب: بانه.

)9( يف نسخة  ب: ساقطة.
)10( يف نسخة  ب: فا تريدون.

)11( يف نسخة  ب: ساقطة.

)12( يف نسخة  ب: ساقطة.
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قائــًا ودخــل حجرتــه والنــاس )بعضهــم()1( جلــوس )وبعضهــم()2( وقــوف 
ــه  ــام( وعلي ــه الس ــرج )علي ــاس()4( إذ )5( خ ــث )الن ــم يلب ــه()3( فل )ينتظرون
جبــة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وعامتــه وردائــه وإزاره ونعلــه 
وخامتــه وبيــده قضيبــه وهــو أشــبه النــاس )برســول()6( }اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــه{)8( وســار)يف()9( أوالده )عليهــم  ــى بفــرس وركب ــه وســلم({)7(}قد أت وآل
الســام( )ومجــع()10( النــاس عــن يمينــه وشــاله )رّجالــه()11( حتــى )ورد إىل()12( 
الفــرات فنــزل )عــن فرســه()4( )واتــى عــى()13( )14( ركعتــني خفيفتــني ثــم قــام 
قائــًا وأخــذ القضيــب ومشــى عــى اجلــر والنــاس ينظــرون إليــه وليــس معــه 
عــى اجلــر )غــري()15( احلســن واحلســني )عليهــا الســام( وأنــا  فقــال هكــذا 
وأهــوى إىل املــاء بالقضيــب فنقــص الفــرات ذراعــًا والنــاس ينظــرون )إليــه( 

)1( يف  نسخة  ب: بعض.
)2( يف النسخة ب: بعض

)3( يف نسخة  ب: ينتظرون.
)4( يف نسخة  ب: ساقطة.

)5( يف نسخة  ب: ان.
)6( يف نسخة  ب: بالرسول.

)7( يف نسخة  ب: ساقطة.
)8( يف نسخة  ب: ودعا بفرسه فركبه.

)9( يف نسخة  أ: ساقطة.
)10( يف نسخة  ب: ساقطة.

)11( يف نسخة  أ  : رجال.    
)12( يف  نسخة  ب: أتى. 

)13( يف نسخة  ب: ساقطة.
)14( يف نسخة  ب: وصى.

)15( يف نسخة  ب: إال.
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)1( فقــال: معــارش النــاس جيزيكــم )فقالــوا()2(: زيــادة يــا أمــري املؤمنــني. فقــام 

)ثانيــًا()3( )ثــم جلــس()4( وأهــوى )بالقضيــب باملــاء()5( فنقــص الفــرات ذراعًا 
آخــر. فقــال: جيزيكــم. قالــوا:  زيــادة يــا أمــري املؤمنــني. فقــام قائــًا )ثــم()6(  جلــس 
وأهــوى )بالقضيــب باملــاء()7( فنقــص الفــرات ذراعــًا آخــر فقــال: جيزيكــم. قالــوا:  

حســبك يــا أمــري املؤمنــني فإنــه )إن()8( نقــص أكثــر مــن هــذا )أرض()9( بنــا. 

فقــام )راجعــًا()10( والقضيــب بيــده فلــا ركــب فرســه أقبــل عــى النــاس 
فقــال: والــذي )نفــس حممــد()11( بيــده لــو ســألتموين أن أنقــص الفــرات  
ــري  ــا أم ــت ي ــوم: صدق ــال ق ــره. فق ــا يف قع ــه وم ــم حيتان ــى أريك ــه حت لنقصت
ــة.  ــا()13( بينهــم: ســحر هــذا أم كهان ــال )قــوم()12( آخــرون )في ــني. وق املؤمن
فبلــغ أمــري املؤمنــني )عليــه الســام( ذلــك فلــا كان )يــوم()14( اجلمعــة خطــب 

)1( يف نسخة  ب: ساقطة.
)2( يف نسخة  ب: قالوا.

)3( يف نسخة  أ: قائا ً.
)4( يف نسخة  ب: ساقطة.

)5( يف نسخة  ب: إىل املاء بالقضيب.   
)6( يف نسخة  ب: ساقطة.

)7( يف نسخة  ب: إىل املاء بالقضيب.
)8( يف نسخة  أ: ساقطة.

)9( يف نسخة  أ: رض.
)10( إىل هنــا انتهــى احلديــث يف مطالــب الســؤول عــن احلســن بــن زكــردان /176/ 

إحقــاق احلــق8/ 715 عــن مطالــب الســؤول،مناقب ابــن شــهر اشــوب 368/2.
)11( يف نسخة  ب: نفي.

)12( يف نسخة  ب: ساقطة.
)13( يف نسخة  أ: ساقطة.

)14( يف نسخة  ب: ساقطة.
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)خطبتــه()1( وذكــر فيهــا: إن أناســا قالــوا )بينهــم هــذا ســحر()2(، كذبــوا وأيــم 
اهلل إنــا أناســًا إختصنــا اهلل لنفســه وأوجــب حقوقنــا عــى خلقــه مــا ســألناه قــط 

حاجــة إال قضاهــا وال دعونــاه عــى عــدٍو إال كفانــاه )3(. 

احلديث الثاني
حدثنا عيل بن عثان قال حدثني قيس بن أمحد قال:

حدثنــي احلســن بــن زكــردان الفــاريس الكنــدي قــال: ســمعت أمــري املؤمنــني 
عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســام( يقــول: نحــن العمــل وحمبونــا الثــواب واهلل ال 
ينــال ثــواب اهلل إال الصابــرون مــن شــيعتنا يف أول الدهــر وآخــره، نحــن عيبــة العلم 
والديــن وشــيعتنا عيبــة الثــواب واهلل ال ينــال ثــواب اهلل إال الصابــرون مــن شــيعتنا. 
ــم  ــوا العل ــن أول ــان()4( فنح ــم واإلي ــوا العل ــن أوت ــام )والذي ــه الس ــا علي ــم ت ث
ــوله  ــاهلل ورس ــن ب ــن آم ــري مل ــواب اهلل خ ــل ث ــي إرسائي ــارش بن ــم مع ــان ويلك واإلي

وتوالنــا وعمــل صاحلــًا بفقهنــا وال ينــال ذلــك إال الصابــرون مــن شــيعتنا)5(.
احلديث الثـالث

)حدثنــي()6( عــيل بــن عثــان قــال: حدثنــي قيــس بــن أمحــد، قــال: حدثنــي 
احلســن بــن زكــردان قــال: ســمعت أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب )عليــه 

)1( يف نسخة  أ  : اخلطبة.
)2( يف نسخة  أ  : سحر ما أبينه.

ــني/ ــاب اليق ــي/47، كت ــن القم ــن احلس ــد ب ــدر الفريد/حمم ــد وال ــد النضي )3( العق
ــاب 155. ــاووس/416 الب ــن ط الب

)4( الروم /56.
)5( مدينة املعاجز للبحراين 105/2      

)6( يف نسخة – ب: حدثنا.
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الســام( يقــول: 

قــال يل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: يــا عــيل أنــت ســيد يف 
ــا وســيد يف اآلخــرة وليــك ويّل وويّل ويّل اهلل وعــدّوك عــدّوي وعــدّوي  الدني
عــدّو اهلل، مــن واالكــم فقــد واالين، ومــن واالين فقــد واال اهلل، ومــن عاداكــم 
فقــد عــاداين، ومــن عــاداين فقــد عــادى اهلل ومــن عــادى اهلل، أدخلــه النــار  مــع 

الداخلــني)1(.
احلديث الرابـع

ــي  ــال: حدثن ــد ق ــن أمح ــس ب ــي قي ــال: حدثن ــان ق ــن عث ــيل ب ــي ع حدثن
احلســن بــن زكــردان الفــاريس )الكنــدي()2( قــال: ســمعت أمــري املؤمنــني عــيل 
بــن أيب طالــب )عليــه الســام( يقــول: قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه 

وســلم(:

ــني  ــن واحلس ــة واحلس ــت وفاطم ــا وأن ــة أن ــل اجلن ــن يدخ ــيل إن أول م ــا ع ي

)1( ورد هــذا احلديــث عــى جزئــني مــع تغــري فيهــا ولعــل مــا جــاء يف املتــن هــو جممــوع 
ــي  ــك حبيب ــا  وســيد يف اآلخــرة حبيب ــت ســيد يف الدني ــا عــيل أن ــني ومهــا »ي ــكا اجلزئ ل
وحبيبــي حبيــب اهلل وعــدوك عــدوي وعــدوي عــدو اهلل الويــل ملــن أبغضــك بعــدي«، 
جــاء يف املســتدرك للحاكــم 128/3،رشح هنــج الباغــة 450/2،372/1، الفصــول 

املهمــة البــن الصباغ/111،مناقــب ابــن املغــازيل /103.
وجــاء بشــكل آخــر وهــو »فمــن تــواله فقــد تــوالين ومــن تــوالين فقــد تــوىل اهلل ومــن أحبــه 
ــد  ــي فق ــن ابغضن ــي وم ــد ابغضن ــه فق ــن ابغض ــب اهلل وم ــد أح ــي فق ــن أحبن ــي وم ــد أحبن فق

ابغــض اهلل عــز وجــل«.
الــدول/103-102،  154/6-155،أخبــار  العــال  كنــز  يف  احلديــث  هــذا  جــاء 

املغــازيل/232،230. ابــن  مناقــب   ،74/ املحرقــة  الصواعــق 
)2( يف نسخة  ب: ساقطة.
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ــم)3(. ــيعتكم()2(من ورائك ــال: )ش ــيعتنا؟ ق ــول اهلل فش ــا رس ــت: ي ــال)1( قل )ق

احلديث اخلامس
ــي  ــال: حدثن ــد ق ــن أمح ــس ب ــي قي ــال: حدثن ــان، ق ــن عث ــيل ب ــي ع حدثن
احلســن ابــن زكــردان قــال: ســمعت أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالب)عليــه 

ــول: ــام( يق الس

أن النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( قــال: ليلــة أرسي يب إىل الســاء 
جــاوزت احلجــب حتــى دنــوت مــن ريب جــل جالــه فلــم يكــن بينــي وبينــه 
إال حجــاب مــن نــور يتــأأل فأوحــى اهلل )تعــاىل إيل()4(: يــا أمحــد. قلــت: لبيــك 

ريب وســعديك. قــال: مــن خّلفــت عــى أمتــك؟ قلــت: خريهــا ألهلهــا. 

)قال ريب عز وجل()5(: خلفت )عليها()6( عيل بن أيب طالب وأنا أعلم.

ــت إىل األرض  ــد إين اطلع ــا حمم ــى اهلل إيّل: ي ــا رب. فأوح ــم ي ــت: نع قل
إطاعــة فاخرتتــك، فــا ُأذكــر إال وُذكــرت معــي أنــا املحمــود وأنــت حممــد، 
ثــم اطلعــت عــى األرض إطاعــة أخــرى فاخــرتت منهــا عليــًا فجعلتــه 
وصيــك فأنــت ســيد األنبيــاء، وعــيل ســيد األوصيــاء، ثــم شــققت لــه اســًا من 

)1( يف نسخة  ب: ساقطة.

)2( يف نسخة  ب: ساقطة.
)3( مســتدرك احلاكــم 3 / 151. بــدل فشــيعتنا، فمحبونــا وكذلــك كنــز العــال 

الســند.  يف  اختــاف  املصدريــن  وكا   980/12
)4( يف نسخة  ب: ساقطة.

)5( يف نسخة  ب: فقال يل ريب.
)6( يف نسخة  ب: ساقطة.
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أســائي، فأنــا األعــى وهــو عــيّل، يــا حممــد خلقتــك وعليــًا وفاطمــة واحلســن 
واحلســني مــن نــور واحــد، ثــم عرضــت واليتكــم عــى خلقــي، فمــن قبلهــا 

كان عنــدي مــن املقربــني، ومــن جحدهــا كان عنــدي مــن الكافريــن.

ــًا ثــم لقينــي جاحــدًا  ــًا إرب ــدًا عبــدين حتــى يتقطــع إرب ــا حممــد لــو أن عب ي
ــار.  ــه الن ــم أدخلت لواليتك

، فأوحــى  يــا حممــد أحتــب أن تــرى االئمــة مــن ذريتكــم ؟ فقلــت نعــم يــا ربِّ
)اهلل تعــاىل()1( إيّل )يــا حممــد()2(  تقــدم أمامــك. )فتقدمــت()3(، فــإذا أنــا بعــيل، 
وفاطمــة، واحلســن، واحلســني، وعــيل بــن احلســني، وحممــد بــن عــيل، وجعفــر 
بــن حممــد، وموســى بــن جعفــر، وعــيل بــن موســى، وحممــد بــن عيل، وعــيل بن 
حممــد، واحلســن بــن عــيل )أنــوارًا()4( ويف أوســطهم رجــل )كأنــه الكوكــب()5( 
ــؤالء  ــا حممد()6(ه ــى اهلل إيل: ي ــؤالء ؟ )فأوح ــن ه ــا رب م ــت: ي ــدري. فقل ال
األئمــة وهــذا القائــم املهــدي، مهــدي أمتــك إىل اإليــان، وخمرجهــا مــن 

والطغيــان. الضالــة 

ــمي  ــو س ــد()8( ه ــا حمم ــى )اهلل()7( إيّل: )ي ــمه؟ فأوح ــا اس ــا رب م ــت: ي  فقل

)1( نسخة  ب: ساقطة.

)2( نسخة  ب: ساقطة.
)3( نسخة  أ: فقدمت.

)4( نسخة  ب: ساقطة.
)5( نسخة  ب: كالكواكب.
)6( نسخة  ب: فأوحى إيل.

)7( نسخة  ب: ساقطة.

)8( نسخة  ب: ساقطة.
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ــم هبــم وعــذاب ونقمــة  ــن ائت جــده واملــويف بعهــده وهــؤالء األئمــة، أئمــة مل
عــى مــن  جحدهــم )حقهــم()1( هــؤالء أوليائــي وســكان جنتــي ومــن أحبهــم 
ــي  ــيف نقمت ــك س ــدي أمت ــاطهم مه ــذي يف أوس ــي وال ــن خلق ــرييت م ــم خ ه
عــى  أعدائــي، حيــّل حــايل، وحيــرم حرامــي، وأقاســم بــه اجلنــة والنــار، اجلنــة 
ألوليائــي، والنــار ألعدائــي، هــو مــن ولــد عــيل بــن أيب طالــب، فطوبــى ملــن 

أحبــه وصــدق )بــه()2( وويــل ملــن جحــده حقــه وكــذب )بــه()3(. )4( 

احلديث السادس
 حدثنــي عــيل بــن عثــان، قــال: حدثنــي قيــس بــن أمحــد قــال: حدثنــي 
احلســن بــن زكــردان قــال: ســمعت أمــري املؤمنــني عليــًا )عليــه الســام( 
ــد يرشــد  ــا مــن عب ــه وســلم(: م ــه وآل ــال رســول اهلل )صــى اهلل علي يقــول: ق
ــه  ــوم خروج ــكًا ي ــه مل ــث اهلل إلي ــي إال بع ــل بيت ــة أه ــى معرف ــه ع ــدًا ويدل عب
مــن القــرب حيملــه عــى )جناحه()5(حتــى يقــف يف املوقــف ثــم ينــادي منــاد: مــن 
كان يعــرف هــذا فليأتــه )قــال()6( فيجتمــع إليــه معارفــه ثــم يقــول عــز وجــل: 
أكســوا كل واحــد مــن حلــل الفــردوس وتّوجــوه مــن تيجــان اجلنــة، ثــم قــال: 

)1( نسخة  ب: ساقطة.
)2( نسخة  أ : فيه.

)3( نسخة  ب: فيه.
)4( مقتضــب األثــر ألمحــد بــن حممــد بــن عيــاش/11/ مائــة منقبــة مــن مناقــب أمــري 

املؤمنــني )عليــه الســام(/39.
)5( يف نسخة  ب: عاتقه.

)6( يف نسخة  ب: ساقطة.
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ــا بنــي حــّرض النــاس عــى حــّب )أهــل بيتنــا)1(()2(. ي

احلديث السابع
ــي  ــال: حدثن ــد ق ــن أمح ــس ب ــي قي ــال: حدثن ــان ق ــن عث ــيل ب ــي ع           حدثن

ــول:   ــام( يق ــه الس ــًا )علي ــمعت علي ــال: س ــردان ق ــن زك ــن اب احلس

ــز  ــألت ريب )ع ــيل إين س ــا ع ــلم(: ي ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس    ق
وجــل()3( فيــك مخــس خصــال فأعطــاين أمــا )أوهلا()4(فســألت ريب ان )تنشــّق()5(
األرض وأنفــض الــرتاب عــن رأيس وأنــت معــي فأعطــاين. وأمــا الثانية، فســألت 

ريب ان يوقفنــي )عند()6(كفــة امليــزان وأنــت معــي فأعطــاين. 

)1( يف نسخة  ب: أهل بيت نبينا.
)2( مرفــوع عــن النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال: قــال 
رســول اهلل)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: مــن رزقــه اهلل حــب األئمــة مــن أهــل بيتــي فقد 
أصــاب خــري الدنيــا واآلخــرة، فــا يِشــكن أحــد أنــه يف اجلنــة فــإن يف حــب أهــل بيتــي 
عــرشون خصلة،عــرش منهــا يف الدنيــا وعــرش منهــا يف اآلخــرة أمــا التــي يف الدنيــا فالزهــد 
واحلــرص عــى العمــل، والــورع يف الديــن، والرغبــة يف العبــادة، والتوبــة قبــل املــوت، 
ــز  ــه ع ــر اهلل وهني ــظ ألم ــاس، واحلف ــدي الن ــا يف أي ــأس مم ــل، والي ــام اللي ــاط يف قي والنش
وجــل، والتاســعة بغــض الدنيــا، والعــارشة الســخاء، وأمــا التــي يف اآلخــرة فــا ينــرش 
لــه ديــوان، وال ينصــب لــه ميــزان، ويعطــى كتابــه بيمينــه، ويكتــب لــه بــراءة مــن النــار، 
ويبيــض وجهــه، ويكســى مــن حلــل اجلنة،ويشــفع يف مائــة مــن أهــل بيته،وينظــر اهلل عــز 
ــري حســاب  ــة بغ ــل اجلن ــة والعــارشة  يدخ ــان اجلن ــوج مــن تيج ــة ويت ــه بالرمح وجــل الي

فطوبــى ملحبــي اهــل بيتــي. اخلصــال / 515 .
)3( يف نسخة  ب: ساقطة.
)4( يف نسخة ب: األوىل.
)5( يف نسخة  أ  : ينشق.

)6( يف نسخة  ب: يف.
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ــة  ــا الرابع ــاين وأم ــي فأعط ــل لوائ ــك حام ــألت ريب أن جيعل ــة فس ــا الثالث وأم
فســألت ريب أن يســقي أمتــي مــن حــويض فأعطــاين }وأمــا اخلامســة. فســألت 
ريب أن تكــون يف اجلنــة معــي فأعطــاين{)1( واحلمــد هلل الــذي مّن عــيّل بذلك)2(.

احلديث الثامن
ــي  ــال: حدثن ــد ق ــن أمح ــس ب ــي قي ــال: حدثن ــان ق ــن عث ــيل ب ــي ع حدثن

ــام(. ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــمعت ع ــال: س ــردان ق ــن زك ــن ب احلس

قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: كأين قــد دعيــت فأجبــت، 
ــل()3(  ــاب اهلل )حب ــر، كت ــن اآلخ ــرب م ــا أك ــني، أحدمه ــم الثقل ــارك فيك وإين ت
ممــدود مــن الســاء إىل األرض، وعــرتيت أهــل بيتــي، فأنظــروا كيــف ختلفــوين 
فيهــا)4( وقــال: عليكــم بحســن اخللــق فــإن َحَســَن اخللــق يف اجلنــة ال حمالــة، 

وإياكم وسوء اخللق فإن سوء اخللق يف النار ال حمالة)5(. 

احلديث التاسع
قــال قيــس: ثــم ســكت عنــي، فقلــت: أهيــا الشــيخ زدين  فقــال: أتعبتنــي 

فصــربت عليــه ســاعة، ورفقــت بــه، ثــم قلــت: أهيــا الشــيخ زدين.

 فقــال: أكتــب عنــي ســمعت أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب صلــوات 

)1( يف نسخة  أ  : ساقطة.
)2( مناقب اخلوارزمي / 208، كنز العال 6 / 159 و 396 و 402.

)3( يف نسخة  ب : ظّل. 
ــا  ــار الرض ــون أخب ــري 3/ 65، 5/ 166، عي ــم الكب ــال 187/1، املعج ــز الع )4( كن
ــاظ  ــرية وبألف ــانيد كث ــث بأس ــوار 10/ 369، 13/89. وروي احلدي ــار األن /34، بح

خمتلفــة ولكــن املعنــى واحــد. 
)5( روضة الواعظني / 378، وسائل الشيعة 152/12، 29/16.
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اهلل عليــه يقــول: قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: 

مــن أخــرج عينيــه فيــا ال حيــل لــه عجــل اهلل )لــه()1( ثــاث خصــال، إن 
رزقــه مــاالً مل يبــارك لــه فيــه، وإن تزيــن بزينــة قبحهــا اهلل يف أعــني الناظريــن، 

ــه)2(.  ــزوج امــرأة حرمــه اهلل اللــذة يف زوجت وإن ت

احلديث العاشر
ثــم قــال: أكتــب عنــي ســمعت أمــري املؤمنــني )عليــه الســام( يقــول: قــال 

رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: 

مــن أدخــل عــى أخيــه املؤمــن  رسورًا خلــق اهلل مــن ذلــك الــرور ملــكًا فــإذا 
وضــع يف قــربه أتــاه ذلــك امللــك فقــال لــه: ال روع عليــك أنــا الــرور الــذي 
أدخلتــه عــى فــان يف دار الدنيــا ألونــس بــه وحشــتك و)أللقننــك()3( حجتك 
وألشــهدنك مشــاهد القيامــة وألشــفعن لــك إىل إن )أريــك()4( )منزلــك()5( 

يف اجلنة )6(.

احلديث احلادي عشر
 ثــم قــال: أكتــب عنــي ســمعت أمــري املؤمنــني عليــًا )عليــه الســام( يقول: 

قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآله وســلم(: 

)1( يف نسخة  ب: ساقطة.
)2( خامتة املستدرك 122/3.
)3( يف نسخة  أ  : وال لقينك.

)4( يف نسخة  ب: أرينك.
)5( يف نسخة  ب: منزلتك.

)6( يف ينظر ثواب األعال و عقاب األعال / 149 - 150 بأسانيد خمتلفة. 
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مــا مــن كتــاب يلقــى يف  مضيعــة مــن األرض فيــه اســم مــن أســاء اهلل عزوجــل 
ــونه  ــم وحيرس ــه بأجنحته ــك حيفون ــف مل ــبعني أل ــاىل()1( س ــث اهلل تع )إال بع
حتــى يبعــث اهلل إليــه وليــًا مــن أوليائــه فريفعــه ومــن رفــع كتابــًا مــن األرض 
فيــه اســم مــن أســاء اهلل رفــع اهلل اســمه يف عليــني وخفــف عــن والديــه العذاب 

وإن كانــا مرشكــني)2(.

احلديث الثاني عشر
ثــم قــال: أكتــب عنــي ســمعت أمــري املؤمنــني )عليــه الســام( يقــول: قــال 

رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: 

يــا عــيل إن يف الســاء حرســًا وهــم املائكــة ويف األرض حرســًا وهــم شــيعتك، 
ــريون وال  ــك وال يغ ــل مودت ــون بأه ــك وال يقطع ــون طريقت ــن ال خيالف الذي

يبدلــون)3(. 
احلديث الثالث عشر

أحاديــث الســال)4( عنــه، حدثنــي عــيل بــن عثــان قــال: حدثنــي املظفــر 
ــنة  ــع األول س ــهر ربي ــوارا يف ش ــّل ه ــطي)5( بت ــابق الواس ــن س ــن ب ــن احلس اب

)1( يف نسخة  أ: ساقطة 
ــى مــع اختــاف يف اللفــظ 10/1، خامتــة املســتدرك  ــني بنفــس املعن ــة الطالب )2( إعان
ــة دمشــق  ــخ مدين ــد 4/ 169، املعجــم الصغــري 1/ 144،تاري 3/ 122، جممــع الزوائ

ــة. ــانيد خمتلف 70/ 4 وبأس
)3( مناقب اخلوارزمي /328    ولكن إىل )وشيعتك يا عيل(.

)4( هكذا جاءت يف اصل املخطوطة املرموز هلا  ب.
)5( مل اعثر عى ترمجة له.
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ســّت  ومخســني وثلثائــة. وكان هــذا الشــيخ )قــد()1( واىف إىل أهــل تــل هــوارا 
ــن  ــام اب ــال قــدم إىل واســط يف  أي ــن عمــه ق ــغ)2( وكان اب ــن احلــيل الصاي إىل اب
ــن  ــن ب ــه احلس ــال ل ــن، يق ــن اليم ــيخ م ــادم)5( ش ــس)4( اخل ــاج)3( ومؤن أيب الس
زكــردان الفــاريس الكنــدي وكان لــه ثلثائــة ومخــس وعــرشون ســنة قــال: أنــا 
ــا يف  ــوم وأن ــام( يف الن ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــني ع ــري املؤمن ــت أم رأي

ــده وســاين احلســن.  ــة  فأســلمت عــى ي ــه إىل املدين بلــدي فخرجــت إلي

وســمعت منــه أحاديــث كثــرية وشــهدت معــه مشــاهده كلهــا فقلــت لــه يومــًا 
مــن األيــام: يــا أمــري املؤمنــني أدع اهلل يل. فقــال: يــا فــاريس إّنــك ســتعمر وحتمــل 
إىل مدينــة يبنيهــا رجــل مــن ولــد عمــي العبــاس تســمى يف ذلــك الزمــان بغــداد 
ــه  ــال علي ــا ق ــكان ك ــن. ف ــه املدائ ــال ل ــع يق ــوت بموض ــا مت ــل إليه ــا()6( تص )ف

)1( يف نسخة  ب: ساقطة.
)2( مل اعثر عى ترمجته.

)3( هــو يوســف بــن أيب الســاج وكان عــى أذربيجــان وأرمينيــة قــد ويل احلــرب 
والصــاة واألحــكام وغريهــا منــذ أول وزارة ابــن الفــرات األوىل وعليــه مــال يؤديــه إىل 
ديــوان اخلافــة فلــا عــزل أبــن الفــرات وويل اخلاقــاين الــوزارة وبعــده عــيل بــن عيســى 
طمــع فأخــر محــل بعــض املــال وخــرج حتــى مجــع لــه عســكر كبــري إىل أن قبــض عليــه 

ــخ 6/ 492. ــل يف التاري ــر الكام ــدر. ينظ ــجن املقت ــه يف س وأودع
)4( يف نسخة  أ: مواش.

ــوا  ــن بلغ ــدام الذي ــد اخل ــدي، اح ــر املعتض ــب باملظف ــرب، امللق ــادم األك ــس اخل )5( مؤن
ــة  ــة نــدب حلــرب املغارب ــًا أبيضــًا فارســًا شــجاعًا سائســًا داهي ــة امللــوك وكان خادم رتب
العبيديــة، وويل دمشــق للمقتــدر ثــم جــرت أمــور وحــارب املقتــدر فقتــل يومئــذ املقتــدر 
ــا  ــة ومل ــاهلل للخاف ــر ب ــب القاه ــذا نص ــس ه ــر، ومؤن ــس الربب ــود مؤن ــم جن وكان معظ
ــري  ــنة.  س ــعني س ــاش تس ــنة وع ــريا 60 س ــس أم ــي مؤن ــًا، بق ــل مؤنس ــر قت ــن القاه متك

ــاء 15/ 56. ــام النب أع
)6( يف نسخة  أ: وال.
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ــط  ــث()2( بواس ــدث احلدي ــه اهلل)1( )وح ــات رمح ــن م ــل املدائ ــة دخ ــام ليل الس
فحدثنــا ثاثــة أحاديــث ونظــر إىل شــيوخ الواســطيني يتغامــزون فســألوه أن 
حيدثهــم زيــادة فقــال ال أحدثكــم أكثــر من)هــذا()3( وهــذه الثاثــة أحاديــث هــي 
داخلــة يف مجلــة اإلجــازة لعــيل بــن عثــان مــن احلســن بــن زكــردان عــى مــا تقــدم.

ــابق  ــن س ــن ب ــن احلس ــا }املظفــر ب ــان قــال: حدثن ــن عث ــيل ب ــا ع  حدثن
الواســطي الســال قــال: حدثنــا{)4( احلســن بــن زكــردان الفــاريس الكنــدي 
ــت  ــال: كن ــه الســام ق ــب علي ــن أيب طال ــني عــيل ب ــري املؤمن ــي أم ــال: حدثن ق
عنــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه جالســًا، فاجتمــع إليــه مجاعــة مــن املهاجريــن 
واألنصــار )قالــوا()5(: يــا رســول اهلل إنــا )قــد()6( عزمنــا عــى أمر ولســنا فاعليه 
نســتأمرك فيــه يــا مبــارك )قــال()7(: ومــا الــذي عزمتــم عليــه ؟ قالــوا: نحفــر 
ــة  ــلمني ومنفع ــقيًا()10( للمس ــون )س ــذا()9( يك ــذا )وك ــع ك ــرًا()8( يف موض )هن

للارة. 

ــن  ــة م ــه }يف مجاع ــا مع ــرج وخرجن ــه وخ ــه وآل ــوات اهلل علي ــل صل فانتع

)1( ينظر إىل مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب 298/2، بحار االنوار307/41
)2( يف نسخة  ب: وجلس للحديث.

)3( يف نسخة   أ: ساقطة.
)4( يف نسخة  أ: ساقطة.
)5( يف نسخة ب:فقالوا.

)6( يف نسخة ب:ساقطة.
)7( يف نسخة ب:فقال.
)8( يف نسخة  ب:أهنرًا.

)9( يف نسخة  ب: ساقطة.
)10( يف نسخة  أ: سقًا.
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ــم قــال: عــيّل  ــده ث ــه بي املهاجريــن واألنصــار وراءه{)1( فجــاء إىل املوضــع فخّط
ــوت  ــم()2( تاب ــرج )عليه ــًا فخ ــبعني باع ــروا  س ــن، فحف ــي احلفاري ــة .يعن بالفعل
)مــن()3( خــزف مــن دفــن حــواري عيســى )بــن مريــم )عليــه الســام(()4( 

مكتــوب )عليــه()5( ال الــه إال اهلل  حممــد رســول اهلل عــيل ويل اهلل)6(. 

فقــام إليــه أبــو احلســن بــن املبــرش الواســطي)7( فمســح وجهــه وقّبــل مــا 
بــني عينيــه وقــال لــه احلديــث معنــا مــن ســتة مشــايخ عــن أمــري املؤمنــني عــيل 
)عليــه الســام(. فقــال: هــذا ســاعي عــن أمــري املؤمنــني عــيل )عليــه الســام( 
ــًا  ــًا فــإن كنــت صادقــًا فثوابــه يل وإن كنــت كاذب ــا أهــل املدينــة صافي خــذوه ي

فســؤاله عــيّل 0 ثــم ســألوه الزيــادة وصــربوا عليــه )فحدثهــم()8(. 

)1( يف نسخة  ب: ساقطة
)2( يف نسخة  ب: ساقطة 
)3( يف نسخة  ب: ساقطة
)4( يف نسخة  ب: ساقطة

)5( يف نسخة  أ: ساقطة 
ــوار 57/38-59،تاريــخ دمشــق 364/52،لســان  ــه ينظــر بحــار االن )6( قريــب من
امليــزان147/5 ونــورد احلديــث كــا جــاء يف بحــار االنوار)ذكــر شــيخ املحدثــني ببغــداد 
يف تقديمــه عــى تاريــخ اخلطيــب عــن حممــد بــن محــاد الطهــراين قال:خــربين هشــام 
ــا  ــدت فيه ــاء فوج ــرتت البلق ــام فاخ ــاز إىل أرض الش ــن ارض احلج ــك م ــد املل ــن عب ب
جبــًا أســود مكتوبــًا عليــه باالنــدر مــا هــو مــن ســلب آل عمــران فســألت عمــن يقــرؤه 
فجــاؤوا بشــيخ قــد كــربت ســنه قــال: مــا اعجــب مــا عليــه بالعــرباين مكتــوب باســمك 
اللهــم جــاء احلــق مــن ربــك بلســان عــريب ال الــه اال اهلل حممــد رســول اهلل عــيل ويل اهلل 

وكتــب موســى بــن عمــران بيــده( انتهــى.
)7( هو السال بن سابق الذي مل نعثر عى ترمجة له.

)8( يف نسخة  ب: ساقطة  



..............................................................................حتقيق/ حممد ح�سني العطار 47

احلديث الرابع عشر
حدثنــا املظفــر بــن احلســن بــن ســابق الواســطي قــال: حدثنــا احلســن بــن 
ــه  ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــني ع ــري املؤمن ــي أم ــال: حدثن ــاريس ق ــردان الف زك
الســام( قــال: كنــت مــع النبــي )صــى اهلل عليه وآله وســلم( )أســائره وهــو راكب 
ــت  ــا ركب ــب  ك ــن أرك ــا احلس ــا أب ــال: ي ــت إيل وق ــم()2( إلتف ــار مليًا()1()ث فس
ــا رســول  ــل تركــب وأمــي ي ــه()4( ب ــى )أمــي()3( كــا مشــيت فقلــت )ل حت
اهلل فســار)قليًا()5( )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ثــم إلتفــت إيل وقــال: )يــا 
ــي وزوج  ــن عم ــي واب ــت أخ ــيت، فأن ــا مش ــي ك ــى أم ــب حت ــيل()6( أرك ع
ابنتــي وأبــو ســبطي ومهــا احلســن واحلســني. فقلــت:   بــل تركــب وامــي يــا 
رســول اهلل فســار )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( مليــًا، حتــى بلغنــا إىل غديــر 
مــاء فثنــى رجلــه مــن الــركاب ونــزل. }فأســبغ   الوضــوء وأســبغت الوضــوء 
معــه{)7( ثــم صــف قدميــه )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( )وصففــت قدمــي()8( 
وصليــت حــذاه فبينــا أنــا راكــع وســاجد إذ قــال )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
يــا عــيل إرفــع رأســك فانظــر إىل هديــة اهلل تعــاىل إليــك. فرفعــت رأيس، فــإذا 

)1( يف نسخة - أ )فسار مليًا اسائره وهو راكب(
)2( يف نسخة  أ  : ساقطة.

)3( يف نسخة  أ  : مشى.
)4( يف نسخة  ب: ساقطة.
)5( يف نسخة  أ  : ساقطة.

)6( يف نسخة  ب: ساقطة.
)7( يف نسخة  ب: فأسبغنا الوضوء.

)8( يف نسخة  ب: ساقطة.
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أنــا بنشــز)1( مــن األرض يعنــي تلعــة )وإذا()2( عليهــا فــرس برجــه وجلامــه. 
ــى اهلل  ــي )ص ــع النب ــه ورست م ــه. )فركبت ــك فاركب ــة اهلل إلي ــذا هدي ــال: ه فق
عليــه وآلــه وســلم()3(، )4(  قــال: فالتفــت إليــه رجــل فقــال: أهيــا الشــيخ هــذا 

ســاعك مــن أمــري املؤمنــني )عليــه الســام(. 

ــه يل،  ــًا فثواب ــت صادق ــإن كن ــًا ف ــة صافي ــل املدين ــا أه ــذوه ي ــم خ ــال: نع ق
ــًا()5(. ــه ملي ــربوا علي ــادة وص ــألوه الزي ــم س ــيّل. )ث ــؤال ع وإال فالس

احلديث اخلامس عشر
 حدثنــي عــيل بــن عثــان قــال: حدثنــا املظفــر بــن احلســن بــن ســابق 

الواســطي قــال: حدثنــا احلســن بــن زكــردان الفــاريس الكنــدي قــال: 

ــي  ــال: حدثن ــه الســام( ق ــن أيب طالــب )علي ــي أمــري املؤمنــني عــيل ب حدثن
ــه()6(  ــام( )إن ــه الس ــل )علي ــن جربائي ــلم(: ع ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص النب
قــال )آلدم()7(: يــا آدم إن العــيل األعــى )يقــرؤك الســام()8( وهــو يقــول 
ــا حبيبــي  لــك هــي خصــال ثــاث فاخــرت منهــن واحــدة. فقــال: فــا هــن )ي

)1( النشز: املرتفع من األرض.
)2( نسخة  ب: ساقطة.

)3( نسخة  ب: فركبنا ورسنا.
)4( اخلرائــج واجلرائــح 2/ 541، مناقــب آل أيب طالــب 2/ 69 يــروي عــن احلســن 
بــن زكــردان وباختصــار يف الروايــة واملعنــى واحــد، بحــار األنــوار 39/ 126 عن كتاب 

اخلرائــج واجلرائــح.
)5( نسخة  ب: )ثم صربوا عليه وسألوه الزيادة(.

)6( يف نسخة  أ : ساقطة.

)7( يف نسخة  أ : ساقطة.
)8( يف نسخة  أ : يقرأ عليك السام.
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ــام(  ــه الس ــرق )علي ــن، فأط ــاء والدي ــل واحلي ــّن العق ــال: ه ــل()1(؟ ق جربائي
مليــًا ثــم رفــع رأســه إليــه، وقــال: إين اخــرتت العقــل، فقــال جربائيــل )عليــه 
الســام( للحيــاء والديــن أعرجــا فقــد اختــار منكــن واحــدة فقــاال: )احليــاء 
ــث  ــا أن ال نفــارق العقــل حي ــد عهــد إلين ــارك وتعــاىل ق ــن إن()2( اهلل تب والدي
كان فــكان يف آدم )عليــه الســام( العقــل واحليــاء والديــن وكــذا)3( ولــده مــن 
كان)4( فيــه منهــم عقــل ففيــه حيــاء وديــن ومــن كان ال عقــل لــه فــا ديــن لــه 
وال حيــاء)5( ومل حيــدث بعــد هــذه الثاثــة األحاديــث بواســط شــيئًا وأخــرج 
إىل بغــداد فــات باملدائــن فبقيــت حــرة يف قلــوب أهــل واســط  قــال األجــل 
املخلــص ســعد املعــايل ذو الكفايتــني أبــو اجلوائــز احلســن بــن بــاري الكاتــب 
)رمحــه اهلل()6( وســمعت مــن غــري واحــد )بعــد  ذلــك مــن مجاعــة()7( مــن أصحــاب 
رســوالً  الشــيخ()9(  )صحبــة  يف  أخرجــوا  الواســطيني  )القــوم()8(  ان  احلديــث 
ــردان  ــن زك ــن ب ــاوز احلس ــه إن ج ــه إن ــوا إلي ــم وتقدم ــن جهته ــتأجروه م اس
الفــاريس املدائــن بفرســخ واحــد، إنحــدر إليهــم وتركــه، ليغســلوا مــا كتبــوه 

)1( يف نسخة  ب: ساقطة.
)2( يف نسخة  ب: امرنا.

)3( يف نسخة  ب: ساقطة.
)4( يف نسخة  أ : ساقطة.

)5( أصول الكايف 1/ 8 باختاف السند.
)6( يف نسخة  ب: ساقطة.
)7( يف نسخة  ب: ساقطة.

)8( يف نسخة – ب: ساقطة.
)9( يف نسخة  أ : صبيحته.
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ــاهدة  ــه ومش ــد دفن ــم إال بع ــدر إليه ــن()2( مل ينح ــويف )باملدائ ــه()1( وإن ت )عن
)قــربه()3(، فلــا عــاد إليهــم وأخربهــم )بموتــه()4( )ودفنــه()5( باملدائــن )كان  
ذكــر هلــم()6( اشــتد أســفهم )لــه()7( وتشــّيع )كثــري()8( منهــم وقامــت صّحــة 
مــا حــكاه )غــريه()9( يف عمــره واســتدعائه إىل بغــداد )وموتــه يف املحــل الــذي 
ذكــره()10( يف البقعــة التــي )عينهــا()11( وصــدق مــا أخــرب بــه )مــن قــول()12( 
ــه صــى اهلل عليهــا{)13(  ــه وســلم( }عــن وصي ــه وآل الرســول )صــى اهلل علي
ــه، واحلمــد هلل رب  ــز وجــل ل ــه عــن اهلل ع ــه وشــهد ب ــن طاعت ــه م ــا فرض ــه وم في

ــه الطاهريــن. العاملــني والصــاة عــى خــري خلقــه حممــد وآل

)1( يف نسخة  ب: ساقطة.
)2( يف نسخة  أ : هناك.
)3( يف نسخة  أ : مقربه.
)4( يف نسخة  أ : بميتته.

)5( يف نسخة  أ : ساقطة.
)6( يف نسخة  أ : وذكر املكان الذي دفن فيه.

)7( يف نسخة  أ : ساقطة.
)8( يف نسخة  ب: مجلة.

)9( يف نسخة  ب: ساقطة. 
)10( يف نسخة  أ : )ووفاته قبل الوصول إليها(.

)11( يف نسخة  أ : )عني عليها(.
)12( يف نسخة  ب: عن.

)13( إىل هنا انتهت املخطوطة املرموز هلا )ب(.
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ــريوت، ط1، ( 9 ــة، ب ــب العلمي ــوري، دار الكت ــار كف ــوذي/ املب ــة األح حتف

1410هـ.
ــه القمــي ( 10 ــن بابوي ــن عــيل ب ــواب األعــال وعقــاب األعــال / حممــد ب  ث

املعــروف بالشــيخ الصــدوق،  )د. ت(، )د. ط(.
ــن ( 11 ــرواة وإزاحــة اجلتباهــات عــن الطــرق واالســناد / حممــد ب  جامــع ال

ــريوت 1403هـــ. ــواء، ب ــيل، دار األض ــيل االردبي ع
ــم، ط1، ( 12 ــتارة، ق ــة س ــوري، مطبع ــني الن ــريزا حس ــتدرك / امل ــة املس خامت

1416هـ 
 اخلرائــج واجلرائــح / قطــب الديــن الراونــدي، دار الكتــاب اإلســامي ( 13

بــريوت، 1409هـ.
قــم، ( 14 املدرســني،  منشــورات مجاعــة  الصــدوق،  للشــيخ   / اخلصــال   

1403هـــ.
ــران )د ( 15 ــزرك الطهــراين، طبعــة أي  الذريعــة إىل تصانيــف الشــيعة / آغــا ب

ت(.
ــق: جــواد ( 16  رجــال الطــويس / لشــيخ الطائفــة أيب جعفــر الطــويس، حتقي

ــامي، ط1، 1427. ــرش االس ــة الن ــويب، مؤسس األي
 روضــة الواعظــني / الفتــال النيســابوري، منشــورات الرشيــف الــريض، ( 17

قــم، )د ت(.
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ــق ( 18 ــدي، حتقي ــد اهلل أفن ــريزا عب ــاء / امل ــاض الفض ــاء وحي ــاض العل  ري
ــم، 1403. ــة، ق ــي العام ــة املرع ــورات مكتب ــيني، منش ــد احلس ــيد أمح الس

 سفينة البحار / عباس حممد رضا القمي.( 19
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ــة  ــة الطباع ــف، رشك ــد اللطي ــاب عب ــد الوه ــق: عب ــي، تعلي ــي املك اهليثم
الفنيــة املتحــدة، مــر )د ت(.

ــريب، ( 23 ــاب الع ــراين، دار الكت ــزرك الطه ــا ب ــيعة / آغ ــام الش ــات أع  طبق
.1391 بــريوت،ط1، 
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 الفصــول املهمــة يف معرفــة أحــوال األئمــة / البــن الصبــاغ عــيل بــن حممد ( 27

املالكــي، مطبعــة العدل، النجــف األرشف )د. ت(.
 الكامــل يف التاريــخ / البــن األثــري، دار الكتــاب العــريب، بــريوت، ط2، ( 28

1967م.
 اليقني.( 29
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جممع الزوائد / اهليثمي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1408هـ. ( 33
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 مطالــب الســؤول يف مناقــب آل الرســول / حممــد بــن طلحــة الشــافعي، ( 38

مؤسســة البــاغ. بــريوت، ط1، 1419.
 معجم األنساب واألرسات احلاكمة.( 39
 معجم البلدان/ للحموي، دار إحياء الرتاث، بريوت، 1399هـ.( 40
 معجــم رجــال احلديــث / الســيد أبــو القاســم اخلوئــي، مطبعــة اآلداب، ( 41

نجــف ط1، 1976م.
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.1405
 مقتضــب األثــر/ أمحــد بــن عيــاش اجلواهــري، املطبعــة العلميــة، قــم، )د  ( 44
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األضــواء، بريوت،1403هـــ الشــافعي الشــهري بأبــن املغــازيل, حتقيــق 

ــودي, منشــورات دار األضــواء بــريوت/ 1403هـــ. ــر البهب حممــد باق
املعرفــة ( 49 دار  البجــاوي،  الذهبــي، حتقيــق حممــد   / االعتــدال  ميــزان   

.1382 ط1،  بــريوت،  والنــرش،  للطباعــة 
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