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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلم����������د هلل محداً كاماًل موصواًل أبداً ما بقي ليٌل وطلع هنار، والصالة 
والسالم على كامل البشر وشفيع أمته من جهنم وسقر املصطفى املؤيد 
أيب القاس����������م حممد وآله األخيار الس����������ادة األطهار، واحلجج الكبار ال 

سيما العبد الصاحل، عامل آل حممد موسى بن جعفر �.

وبعد..فم����������ن ألطاف الباري لعباده، أن يس����������لك هب����������م طريق مرضاته 
ويوفقه����������م إىل مواطن طاعته وفيوضات����������ه، فقد منَّ اهلل علينا بواحدة من 
تل����������ك العطايا حني وفقنا إىل العثور على نس����������خة م����������ن الطبعة احلجرية 
لكتاب )ي����������دُه بيضاء( يف بعض صفح����������ات األنرتنيت وقد كانت غري 
مق����������روءة جيداً وله تعاىل الفض����������ل والنعمة إذ وّفقنا لقراءهتا إال يف بعض 
املواض����������ع حيث مل يكن اخلط واضحًا، وحيث إن هذه املخطوطة متدح 
موالنا موس����������ى بن جعفر �، فقد مت العثور على نس����������خة أصلية يف 
مكتبة الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء العامة يف النجف األشرف 
وقد كانت ملحقة يف كتاب آخر ومل تكن مستقّلة، فكانت هَي الطبعة 
األوىل بعينه����������ا وهَي يف غاية الوضوح، ف����������كان هناك تطّلع حقيقي بأن 
هذا الش����������عر املنضوم يف حق موالنا موسى بن جعفر � وشرح بعض 

كالمه يلقى التأييد منه.

نس����������أل اهلل العلي القدير أن يتقبل منا هذا القليل وأن جيعله يف ميزان 
أعمال كل من س����������اهم واشرتك يف إخراجه مرة أخرى إىل النور بعد أن 

كان مطموسًا.

واحلمد هلل أواًل وآخرًا
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مقدمة المحقق

احلم����������د هلل الذي ش����������رح صدورنا حبب احلق وأهله، ون����������ّور قلوبنا بنور 
هدايت����������ه، وأردف علينا بفواضل نعمته مب����������ا عّلمنا من مبهمات العلوم، 
وجّنبنا مبهمات األمور، والصلوات املباركات والتحيات الزاكيات على 

حممد وعرتته الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً، وبعد. 

فقد ج����������اد الزمان علينا هبذه اجلوهرة النفيس����������ة والدرة املكنونة، وهي 
عل����������ى صغر حجمها قد حوت عذب ال����������كالم ومجيل النظام، قصيدة 
صيغت مبدح س����������ليل النب����������وة وعنصر اإلمامة اإلمام موس����������ى بن جعفر 
الكاظم �، وَحَوْت بعض فضائله وعظيم املعجزات اليت ظهرت على 
يديه �، نظمها السيد اجلليل س����������ليل السادة األماجد احلجة حممد 
عباس املوس����������وي الشوش����������رتي اجلزائري � أمساها )َيَدُه بيضاء( إشارة 
ْيَضاُء لِلنَّاِظرِيَن( سورةاألعراف/ زََع َيَدُه َفِإَذا ِهَي ب�َ إىل قوله عز وجل )َون�َ

آية 108. 

اعتمدن����������ا يف التحقيق على الطبعة األوىل احلجرية املطبوعة يف لكهنو 
باهلند سنة 1330ه/1912م بإشراف السيد نور احلسن احملفوظة يف 
مكتبة اإلمام حممد احلس����������ني آل كاشف الغطاء العامة يف النجف 
األشرف رقم التسلس����������ل )1866(، واليت أشار إليها الشيخ آغا بزرك 
الطهراين يف )الذريعة 171/25 رقم 96( بقوله: )يد بيضاء يف معجزة 
أيب الرضا � قصيدة طويلة يف مدح اإلمام الكاظم موس����������ى بن جعفر 
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� ط مع شرحه نثراً 1330ه�، ومها للمفيت حممد عباس بن علي بن 
جعفر التسرتي نزيل لكهنو املتوىف سنة  1306 ه� فرغ من النظم والنثر 

يف يومني من عام 1284ه�( اه�.

وقد تضمن الكتاب أش����������عاراً باللغة الفارس����������ية مل نوردها ألهنا تعطي 
املضمون نفس����������ه الذي تناولته القصيدة، كم����������ا تضمن الكتاب ملحقًا 
بقصائد أخرى للمؤلف يف آه����������ل البيت �. وكان منهج املؤلف أن 
يورد بيت الش����������عر باللغة العربية مث يش����������رحه وينتهي الشرح ببيت شعر 
باللغة الفارس����������ية، وأحيانا يشري أيضًا إىل رمز وحكمة وآية، وقد يكون 

لديه تعليق ويذكره يف اهلامش.

 وهلل احلم����������د على نعمه وبه تتم النعم، وآخراً أتقدم بعظيم ش����������كري 
وأعتزازي واحرتامي لكل من أس����������هم يف ظهور هذه الرسالة الشريفة ال 
  س����������يما القّيمني على مكتبة اإلمام حممد احلسني آل كاشف الغطا
يف النجف األش����������رف، داعني املوىل  أن حيفظها صرحًا خالداً وقلعة 
حصينة م����������ن عوائد األيام لتبقى مناراً من من����������ارات العلم والثقافة حبق 
جارها الذي من اس����������تجار به أِمَن يف الدنيا واآلخرة أمري املؤمنني علي 

بن أيب طالب ، راجيًا من اهلل قبول العمل. 
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منهجية التحقيق 
1- ختريج اآليات القرآنية وبيان أمساء السور وأرقام اآليات املباركات. 
2- إعادة النصوص إىل مراجعها األصلية بقراءة األصل وبيان أوجه 

االختالف فيها إن وجد. 
3- ش����������رح األماكن غري املشهورة وذلك بالرجوع إىل املصادر القدمية 

املختصة بالبلدان. 
4- بيان معاين األلفاظ املبهمة وذلك بالرجوع إىل املعاجم اللغوية. 
5- ما جتده بني معقوفني باألصل ]  [ فقد أضفناه إمتامًا للفائدة. 

6- عمل فهارس لألعالم واألماكن والبلدان ومصادر التحقيق. 
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

الشيخ      
        غزوان سهيل مهدي الكليدار

     1436ه�- 2015م



َر�ي�َن8 َ
����ن ُء ��لَ��ل�نَّ�ا ���نَ�ا

ْ
َ�ي
َ ��ن

ا �َه��ي �َن �اَإ
���َن  
ُ
ه  ��يَ�َد

َ
ع

��َو�َنرَن

ترجمة المؤلف الســـــــيد محمد عباس الموســـــــوي الشوشـــــــتري 
 الجزائري اللكهنوي

1224هـ - 1306هـ

هو الس����������يد املري حممد عباس بن الس����������يد علي أكرب بن السيد حممد 
جعفر ابن السيد طالب بن السيد نور الدين بن احملدث السيد نعمة اهلل 
املوسوي التس����������رتي اجلزائري اللكهنوي عامل كبري وأديب جليل ومؤلف 
مكث����������ر، وه����������و أول من روّج س����������وق األدب يف اهلند، وله ديوان ش����������عر 
حسن يس����������مى )رطب العرب(، وهو من الس����������ادة اجلزائريني يف تسرت، 
وآباؤه وأجداده مشاهري يف جمدهم العلوي والعلمي، فهم سلسلة علمية 
متوالية احللقات منذ زمن، وقد سافر جده السيد حممد جعفر إىل اهلند 
وهبط لكهنو يف سنة 1210ه�، وتناسل فيها أوالده وأحفاده إىل اليوم 

وهم علماء أجالء.
ولد يف لكهنو ليلة السبت سلخ ربيع االول سنة 1224ه� /1809م، 
ونش����������أ يف أحضان العلماء فتلقى األوليات عن عدد من أهل الفضل، 
مث حض����������ر حلقات كبار العلماء يف ال����������دروس العالية من الفقه وأصوله 
والتفسري والكالم وغريها، وعمدة تلمذته على السيد حسني ابن السيد 
دلدار علي النقوي امللّقب بسيد العلماء )1211ه�-1273ه�(، فقد 
الزمه س����������نني طواال، واستفاد من علومه كثريًا، ومن شدة حمبته ألستاذه 

قال مادحًا له:
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خفضت جناَح الذل للناِس رمحًة
ف������أصب�����َح أدن�������اه��ُم اع������زَّ وأرفع�ا

ُيعاُب على املرِء التكرُب يف الورى 
وإن����َك قد َعابوا عليَك التواضعا

يقوُل ع����زي�������ُز الق����وِم أذلل��������تين وال
حم����لَّ لش����كواُه لُبطالِن ما ادعى

فنفُسَك ِمن أعلى النفوِس مكانًة
ويف خفضها رفُع الشكايِة أمجعا

وله أيضًا:

ُك��������لُّ الكن���������وِز يل الف�����داُء وان���ين
لف������داِء م��������والي اإلم�����اِم احُلسنِي

إن كنُت أفديه فال عجَب ِمن ال�
عب���������اِس أض������حى ف�����ِديًة احُلسنِي

 وظهر بني علماء عصره والفضالء من معاصريه مشاراً إليه يف علومه 
ومعارفه ونبوغه.

واحلقيقة أن املرتجم له أحد أبطال العلم وش����������يوخ االجتهاد وأساطني 
الفقه ورج����������ال األدب، فهو جمموعة نادرة املث����������ال، فقد نبغ يف خمتلف 
العلوم اإلس����������المية من الفقه واألص����������ول، والعقائد والكالم والتفس����������ري 
واحلديث والفلسفة والتاريخ، واألدب والشعر، وغريها، وأّلف عشرات 
الكتب الضخمة املهمة يف هذه العلوم باللغات الثالث العربية والفارسية 
واألوردوية )اهلندية(، كما نظم دواوين شعرية يف تلك اللغات مجيعها، 
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وق����������د اعرتف له كبار علم����������اء عصره بالعظمة العلمي����������ة، ومسو املكانة، 
واالجتهاد، وسّلموا له بذلك، ورجع إليه الناس يف التقليد يف بالد اهلند 
وتص����������ّدر للفتيا والتدريس، فتخرج علي����������ه مجع كبري وجٌم غفري من أهل 
العلم والفضل، وقد صار الكثري من تالمذته مراجع وزعماء للدين بعَد 
وفاته بسنني، وجلاللة قدره ُلّقب ب�)املفيت(، وظل ذلك لقبًا للعلماء من 

أوالده.
قضى سنوات كثرية وهو قبلة األنظار وحمط الرجال ومنتجع اآلمال، 
قائما بوظائف الش����������رع الش����������ريف من التدريس واإلمامة واالفتاء ونشر 
األح����������كام والوعظ واإلرش����������اد والتألي����������ف وحل اخلصوم����������ات، والدفاع 
عن الدين باليد واللس����������ان إىل أن تويف يف 25 رجب س����������نة 1306ه� 
/1889م ودفن يف )حس����������ينية غفران م����������آب( يف لكهنو ورثاه العلماء 

والشعراء بقصائد رنانة بالعربية والفارسية واألوردوية.
ترك رمحه اهلل مؤلفات قّيمة وآثاراً مهمة منها:

1- )الش����������ريعة الغراء( يف الفقه اإلس����������تداليل ظهر منه كتاب الطهارة 
فلم����������ا بلغ إىل مبحث األموات، جاءُه املوت ومل ُيوفق إلمتامه، وُطبع يف 

مطبعة صبح صادق معّظم آباد اهلند يف جزئني. 
2-)الدرة البهية يف إثبات حقيقة التقية(.

3-)رش����������حة األفكار يف حتديد األكرار( يف الفقه وهو شرح ملبحث 
الكر من كتاب )الوجيز الرائق( ألستاذه سيد العلماء حسني اللكهنوي.

4-)ظل ممدود وطلح منضود( يف رسائله ومكاتباته وأشعاره بالعربية 
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والفارس����������ية، وفيه وقائع تارخيية مهمة رّتبه على ستة حدود وهو موجود 
يف )مكتبة صاحب الذريعة العامة( يف النجف، قطعة خمطوطة من أوله.

5-)موجه كوثري يف شرح قصيدة السيد احلمريي(.
6-)أوراق الذهب( يف ترمجة أستاذه سيد العلماء ألّفه سنة 1254ه�، 
ذكر فيه فضائله، وش����������رفه، ونسبه، وكتبه ورسائله، ومشاغله، ومواعظه 
وخطبه، وقد طبع حديثًا يف سنة 1428ه� يف مؤسسة البالغ-بريوت 

بتحقيق األستاذ حممد سعيد الطرحيي.
7-)روائح القرآن يف فضائل أمناء الرمحن( يف تفس����������ري اآليات الواردة 
يف أهل البيت ، كتاب جليل مل يصنف مثله، وهو يش����������تمل على 
تفس����������ري )131 آية( من كتب الفريقني، وعليه تقريظ ألس����������تاذه س����������يد 
العلماء، وعندما رآه الش����������يخ مرتضى األنص����������اري  قام من مقامه 
ووضعه على رأسه إجالاًل له، طبع بلكهنو سنة 1277ه�، وطبع ثانيًا 
يف املطبع����������ة اجلعفرية بلكهنو س����������نة 1278 ه�، وثالثة يف لكهنو س����������نة 

1306ه�.
8-)مشع اجملالس( يف مراثي سيد الشهداء  عريب وفارسي.

9-)اجلواهر العبقرية يف رد مبحث الغيبة من التحفة االثىن عش����������رية( 
فارس����������ي، وهو يف الرد على الباب الس����������ابع من )التحفة االثين عشرية( 

املتعلق بغيبة اإلمام املهدي  وهو مطبوع.
10-)بناء اإلسالم يف أحكام الصيام(.
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11-)الفقرات العسجدية يف جواب الشبهة األجمدية(
12-)ترمجة عاشر البحار( 

 13-)تبصرة الزائر( يف املزار.
14-)أجن����������اس اجلناس( امللقب باملرصع، مثنوي كبري مش����������تمل على 
عدة اآلف من األبيات، التزم يف كل بيت منها بصنعة اجلناس، واجلناس 
هو تشابه لفظني يف النطق واختالفهما يف املعىن، وقد التزم يف كل بيت 

منه باجلناس يف مصراعيه مع غاية اللطافة كقوله:
وبع��د فه�����ذه روض فسي��ُح               وأرُض اهلِل واس�������عٌة فسي���حوا
ومّسين�����اه أجن������اَس اجل������ناِس               رج���ًا تفري�����ح أو تفري����ج ناِس
فإن االنسج����اَم ل����نا أني���ٌس               وم��ا يف األنِس جاَمَلنا أنيُس

15-)تعليقة الروضة البهية(.
16-)يد بيضاء يف مدح أيب الرضا موس����������ى (- وهو املاثل بني 

يديك-.
17-)املنُّ والس����������لوى( يف الزهد والتقوى، مثنوي مبس����������وط فارس����������ي 

وعريب بلسان يذيب القلوب طبع يف اهلند وايران.
18-)صحن رمحٰن( يف بعض املعجزات.

19-)بنياد اعتقاد( يف أصول الدين وفروعه ومواعظ أخالقية بليغة، 
وهي رسالة منظومة بلغة اآلردو. 
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20-)رطب العرب( ديوان ش����������عر عريب مبس����������وط طبع يف اهلند مرتبًا 
على احلروف.

21-)نصر املؤمنني( ويلقب أيضًا ب� )املقام احملمود يف دفع ش����������بهات 
اليهود( فارسي.

22-)معراج املؤمنني( يف أحكام الصالة، مطبوع يف اهلند.
23-)منابر اإلسالم( يف املواعظ، جملدان.

24-)الرس����������الة احلسينية( يف ترمجة أس����������تاذه السيد حسني ابن السيد 
دلدار علي، وهي فارسية.

25-)رياحني اإلنشاء( فارسي.
26-)جلج����������ة الس����������حاب يف حجية ظواه����������ر الكت����������اب(، رداً على 

األخباريني.
27-)نور األبصار( يف مسائل األصول واألخبار.

  28-)اجلوهر املنظوم(: مثنوي فارسي، يف حديث أمري املؤمنني
مع اليهودي الذي سأله عن مواطن امتحانه، وهو مذكور يف )اخلصال( 

.للصدوق
29- )تثّبُت الغريِق( إنش����������اء ومثنوي فارس����������ي يف قصة شاب أخذه 

البحر، مشتمل على مواعظ تصدع األكباد.
30-)آب زالل( مثنوي فارس����������ي وفيه حدي����������ث موالنا أمري املؤمنني 

 مع طبيب يوناين.
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31-)البضاعة املزجاة( وهي يف األلغاز واملعّميات.
32-)بيت احلزن(: مثنوي فارسي يف معجزة اإلمام احلسني  اليت 

ظهرت يف أمحد آباد.
وقد كتب يف س����������نة 1270ه� إىل ابن عمه الس����������يد أيب احلسن نزيل 
حيدر آباد أن تصانيفه تزيد على املئة، وعمره أقل من اخلمس����������ني سنة، 
واهلل أعلم مبا أّلفه طيله 36 س����������نة اليت عاش����������ها بع����������د ذلك، وقد أّلف 
تلمي����������ذ املرتجم له املريزا حممد هادي ابن مؤلف )جنوم الس����������ماء( الذي 
ُطِبع يف اهلند س����������نة 1344ه، كتابًا ضخمًا باألوردوية يف ترمجته مّساه 
)التجّلي����������ات(، وامس����������ه التارخيي )تاريخ عباس( وه����������و ينطبق على العام 
نفسه، وقد استقصى فيه تصانيفه ومشاخيه وتالميذه مبا ال مزيد عليه.

وخّلف –رمحه اهلل- أوالداً أكربهم الس����������يد حممد املتخّلص ب�)الوزير( 
كان عامل����������ًا فاضاًل، بارعًا اديبًا، تتلمذ عل����������ى أبيه، وعلى ممتاز العلماء 
الس����������يد حممد تقي وأقام ببلدة كلكته، واملفيت السيد حممد علي، واملفيت 

السيد أمحد علي.

********************
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مصادر الترجمة

1-أعيان الش����������يعة، الس����������يد حمس����������ن األمني العاملي )ت1371 ه(، 
الطبع����������ة اخلامس����������ة، حتقيق حس����������ن األم����������ني، ب����������ريوت: دار التعارف 

)1430ه/2000م( اجمللد 11/ترمجة 7781.

2-تراج����������م مش����������اهري علماء اهلند، الس����������يد علي نق����������ي النقوي )ت 
1408ه�(الطبع����������ة األوىل، حتقي����������ق مركز إحي����������اء ال����������رتاث التابع لدار 
خمطوطات العتبة العباس����������ية املقدس����������ة،كربالء املقدسة: مطبعة الكفيل 

)1435ه�/ 2014م(.
3-الدرر البهية يف تراجم علماء اإلمامية، الس����������يد حممد صادق حبر 
العلوم )ت1399 ه(، الطبعة األوىل، حتقيق وحدة التحقيق يف مكتبة 
العتبة العباس����������ية املقدسة، كربالء املقدس����������ة: مطبعة الكفيل )1434ه 

/2013م( جملد 791/2 تسلسل 235.
4- طبقات أعالم الشيعة- نقباء البشر يف القرن الرابع عشر، الشيخ 
حممد حمس����������ن الش����������هري بالش����������يخ آغا بزرك الطهراين ) ت 1389ه�(، 
الطبعة األوىل،بريوت: دار إحياء الرتاث العريب ) 1430ه� / 2009م( 

اجمللد 1010/15 تسلسل 1508.

******************** 
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ِبنفِسَي موسى كّلما اغتاَظ يكظمِ 

وُكلَِّم يف مهٍد َكعيسَى بِن َمرَيِ  
وَكاَبَد يف ِسْج����ِن الرَّشي����ِد َش�����َدائداً 

ومََل َيشُك شكوى يُوسَف املُتَقّدِم  
ّرةٍ  َحب������ا ُع�����َمريّ��������ًا ِمن دن���������انري ص����������ُ

وقد كان مهمازاً َيسُب ويشتِم  
وَك����م م������ن ف������قرٍي يف املدين������ِة ن�����ال�����هُ 

عطاياُه لياًل وهَو عن وجهها عِم  
وك�������اَن إَذا ص�����لَّ�����ى ال�عش������اَء ل���ِرَبّ������ه 

حيّمُد َحىت تطُلع الشمس فاعَلِم  
وأْخرَب شخص���ًا ما درى حال داره 

هب����دمٍ وع���ن س��ط��ٍل ل��ه متكتِم  
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وأخ����رج دين���������اراً ألصب����غ وه������و ق���د 
أت������اُه ب���ه يف مج���ل���ٍة غ����رَي م��ع��لَّ��ِم  

ومصن������وعة ص�����ارت لُه تينًة َحلَ���ْت 
وعادت هلاروٍن إىل الرّوِث يف الفِم  

وف��������ي أّم غ����ي�����الٍن ع����ل�����ي����ه دالئ������لٌ 
إل��يِ��ه األرض خ���ّداً ملقدِم خت��ّد   

ف�ق�������ام��ت إلي����ه غ���������ي��ر ع�����اصيٍة ل������هُ 
وراجعها أخرى فعادت كخادِم  

وف��������ي رّده ب�����ع����ض الثي�������اب أم���������ره 
علّي بن يقطنٍي أِن احفظُه تسلِم  

وع����ن س����وء ظ���نٍّ من شقي���ٍق وتوبةٍ 
يتكّلِم ب����آٍي وه���و مل  أج����اَب   

وف��ي رك�������وٍة غ��اص��ت مب������������اٍء ركيّ��������ةٍ 
أت����اُه هب��ا م��ث��َل األم����ني امل��س��لِّ��ِم  
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ويف رم������لٍة من رك�����وٍَة قد سق����ى هبا 
ُر َمطعِم شقيقًا سويقًا طعُمُه خي�ْ  

فضائ�����ل س����ّرت من يوال��يه والّ������ذي 
رواه���ا ع���دوُّ اآلِل ل��ي��َس مبتهِم  

وإين وإن قد كنُت عاراً على الورى 
إليه وأنتمي ُأمن��ى  ف��خ��اري أن   

وده���ري ال أنس�����اب فيه كمحشرٍ 
فال فرق بني اهلامشي وعبشمي   

ك�����ذل��ك ت����قل����ي���ُب ال����زّم������اِن فِإنّ�����ه 
املعّظِم مبوسى  ه��ارون��اً  ليعِدُل   

إهل�����ي ف������������أحل�����قين ب������ه وب�����ره������ط�����هِ 
وص���لِّ عليهم أمج��ع��نَي وس��لّ��ِم  
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احلمد هلل بديع الس����������موات واألرض رب البيت املعمور، وبيده نظام 
األم����������ور، والصالة على النيب احملبور وآله الذين حببهم ش����������رح الصدور، 
وبعد فهذه يد بيضاء ظهرت هبا نبذة من دالئل اإلمام موسى الكاظم 
وفضائله الغرّاء، عليه التحية والثناء، أشرت إليها يف املنظوم وأفصحت 
عنها يف املنثور رجاء أن يدرجها اهلل يف كتايب املنشور، ويوليين هبا األجر 

املوفور يف يوم النشور، واهلل ويل األمور. 

ِبنفِسَي موسى كّلما اغتَاظ يكظمِ 

َمــريَــِم بــِن  وُكــلِّــَم فــي مهٍد َكعيسَى   

 مي����������دح اإلمام اهلمام، موس����������ى الكاظم �، وكان 
الناس باملدينة يسّمونه زين املتهجدين ومُسّي بالكاظم 
مل����������ا كظم من الغيظ وصرب عليه من فع����������ل الظاملني به حىت مضى قتياًل 
يف حبس����������هم ووثاقهم، كذا يف كش����������ف الغمة يف معرفة األئمة لعلي بن 
عيس����������ى بن أيب الفتح األربلي )رح(، فيه عن زكريا بن آدم قال: مسعت 
الرض����������ا  يقول: )كان أيب موس����������ى مّمن تكلّ����������م يف املهد()1(. قوله: 
كلم����������ا اغتاظ يكظم وصف ميتاز به اإلمام احلليم عن مسيه الكليم وقد 
غرّيت هذا الش����������طر من البيت إىل هذه الصورة، بنفسي موسى فاق يف 

)1( كشف الغمة يف معرفة األئمة، 305/3. ذكره )ُكلَِّم يف املهد(

شرح



َر�ي�َن32 َ
����ن ُء ��لَ��ل�نَّ�ا ���نَ�ا

ْ
َ�ي
َ ��ن

ا �َه��ي �َن �اَإ
���َن  
ُ
ه  ��يَ�َد

َ
ع

��َو�َنرَن

)1(، الكظم هو احللم وترك االنتقام، والس����������كوت عن  َكظمه الس����������ِميَّ
غليظ الكالم، واملراد بالس����������ميّّ موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه 
ا رََجَع ُموَسى ِإىَل  السالم، فإنه أغضب أخاه كما قّصه اهلل فقال: �َوَلمَّ
ْعِدي َأَعِجْلُتْم َأْمَر رَبُِّكْم  ْوِمِه َغْضَباَن َأِسفا َقاَل ِبْئَسَما َخَلْفُتُمويِن ِمْن ب�َ ق�َ
ا  وَأَْلَق����������ى اأْلَْلوَاَح وََأَخَذ ِبرَْأِس َأِخيِه جَيُ����������رُُّه إِلَْيه�)2( إىل قوله تعاىل: �َوَلمَّ
َس����������َكَت َعْن ُموَس����������ى اْلَغَضُب�)))، ويف الصايف قيل: كان هارون أكرب 
من موس����������ى بثلث س����������نني، وكان محواًل لينًا)4( انتهى، وما صنع بقارون 
أزي����������د مما فعل هب����������ارون، فإن قارون ملا مل يدخل مع قومه يف التوبة، أمره 
موس����������ى بالدخول، وأنذره بالعذاب فاستهان واستهزء بقوله فخرج من 
عن����������ده مغتمًا، فأمر قارون أن يص����������ب عليه رماد خملوط باملاء، فغضب 
موس����������ى غضبًا شديداً، وكان يف كتفه شعرات كان إذا غضب خرجت 
من ثيابه وقطر منها الدم، فقال موسى: يا رّب إن مل تغضب يل فلست 
لك بنيب، فأوحى اهلل عز وجل إليه: قد أمرُت األرَض أن تطيعك قهريا 

)1( س����������ألين س����������لطان العلماء عن قصر األلف املمدودة فيما س����������بق وعن تقفية الياء 
املش����������ددة يف الس����������مّي بياء اإلطالق-وكٌل جائز باالتف����������اق- إال أن األول معدود يف 
الض����������رورات احملص����������ورة � والثاين صحيح بغري ضرورة � قال اجلزري يف ذات الش����������فاء وبه 

االكتفاء � شعر: ماذا يقول الشخص يف وصف علي
 وفضله جا يف الكتاب املنزل

 )منه قال الزخمش����������ري ضرورة الشعر عشرة عّد مجلتها: وصل وقطع وختفيف وتشديد، 
مد وقصر وإسكان وحتريك ومنع صرف وصرف مث تعديد(. )املؤلف(

)2( سورة األعراف: اآلية 150.

)3( سورة األعراف: اآلية 154.
)4( تفس����������ري الصايف، للفيض الكاش����������اين، 546/1، والقول لإلمامني الباقر والصادق 

 وتكملة احلديث )ولذلك كان أحب إىل بين إسرائيل(.
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مبا شئت، فأقبل موسى إىل باب قصره فأومأ إليه فانقلع فناشده قارون 
بالرَِّح����������م، فقال له: يا ابن الوي ال تزدين من كالمك، يا أرض خذيه، 
فدخل القصر مبا فيه يف األرض، ودخل قارون إىل ركبتيه فبكى وأحلفه 
بالرحم، فقال موس����������ى قوله الس����������ابق فعرّيه اهلل بذلك، حىت قال له: يا 
موس����������ى وعزيت وجاليل وجودي وجمدي وعلو مكاين لو أن قارون كما 
دع����������اك دعاين ألجبته ولكنه ملا دعاك وكلته إليك، ومتام القصة مذكورة 

يف الصايف)1( ولعل هذا القدر هو الوايف الكايف.

  وَكاَبَد في ِسْجِن الرَّشيِد َشَدائداً 

َولَم َيشُك شكوى يُوسَف الُمتَقّدِم  

 حبسه الرشيد وسّلمه إىل عيسى بن جعفر بن املنصور، 
وكان على البصرة)2(، وُروَي أن بعض عيون عيسى بن 
جعفر رفع إليه أنه مسعه كثريا ما يقول يف دعائه ][ وهو حمبوس 
لعبادتك  تفرّغين  أن  أس��أل��ك  أين كنت  تعلم  إن��ك  �اللهم  ع��ن��ده: 
املتقدم  ي��وس��ف  ق��ول��ه: ش��ك��وى  احلمد�)3)  فلك  فعلت  وق��د  اللهم 
ناظر إىل ما صدر عن يوسف من الشكاية، مما أشري إليه يف اآلية، 

)1( تفسري الصايف، للفيض الكاشاين، 308/2، تفسري آية 81 من سورة القصص. 
وأورده القمي يف تفسريه، 121/2، حبار األنوار، 171/13، ح2، نقاًل عن القمي.

)2( يوجد حرف حاء لعله يقصد )حاكمًا هلا(
)3( ُذك����������ر دع����������اء اإلمام  يف حبار األن����������وار 107/48، مناقب ابن شهراش����������وب 

433/3، إحقاق احلق 304/12.

شرح
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وصرّح به يف الرواية أما اآلية فقوله تعاىل: �َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّه َناٍج 
ْيَطاُن ِذْكَر رَبِّه� أي أذكر حايل  ُهَما اْذُكْريِن ِعْنَد رَبَِّك َفَأْنَساُه الشَّ ِمن�ْ
عند امللك، وإين ُحبست ظلما لكي خيّلصين من السجن فأنساه 
الشيطان أن يذكره لربه أو أنسى يوسف ذكر اهلل حىت استعان بغريه 
كما قيل. وأما الرواية فما نقله العياشي عن الصادق � أنه قال: 
�مل يفزع يوسف يف حاله إىل اهلل فلذلك قال اهلل فأنساه الشيطان 
ذكر ربه فلبث يف السجن بضع سنني� قال: فأوحى اهلل إىل يوسف 
يف ساعته تلك: يا يوسف من أراك الرؤيا اليت رأيتها؟ قال: أنت يا 
ريب. قال: فمن حّببك إىل أبيك؟ قال: أنت يا ريب. قال: فمن وّجه 
السّيارة إليك؟ قال: أنت يا ريب. قال: فمن عّلمك الدعاء الذي 
دعوت به حىّت جعل لك من اجُلبِّ فرجا؟ قال: أنت يا ريب. قال: 
فمن جعل لك من كيد املرأة خمرجا؟ قال: أنت يا ريب. قال: فمن 
أنطق لسان الصيب بعذرك؟ قال: أنت يا ريب. قال: فمن صرف كيد 
امرأة العزيز والنسوة؟ قال: أنت يا ريب. قال: فكيف استعنت بغريي 
ومل تستعن يب، وتسألين أن أخرجك من السجن، واستعنت وأّملت 
عبدا من عبادي لذكرك عند خملوق من خلقي يف قبضيت، ومل تفزع 
إيل البْث يف السجن بذنبك بضع سنني، بإرسالك عبد إىل عبد. كذا 

يف )الصايف()1( يف مجلة حديث اقتصرنا منه على موضع احلاجة. 

)1( تفس����������ري الصايف 726/1، تفس����������ري آية 42 من سورة يوسف. وأورده العياشي يف 
تفسريه 189/2.
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َحبا ُعَمرّيًا من دنانير ُصرّةً 

وقــد كــان مــهــمــازًا يَــســُبــُب ويشتِم  

  روى أّن رج����������ال م����������ن ولد عمر ب����������ن اخلّطاب كان 
باملدينة يؤذي أبا احلس����������ن موس����������ى� ويسّبه إذا رآه 
ويش����������تم عليًا، فقال له أصحابه: دعن����������ا نقتل هذا الفاجر، فنهاهم عن 
ذلك وزجرهم أش����������ّد الزجر. وسأل عن الُعَمري فُأخرب أّنه خرج إىل زرع 
له، فخرج إليه ودخل املزرعة حبماره، فصاح به العمري: ال توطئ زرعنا 
فتوطأه أبو احلسن باحلمار حىّت وصل إليه، فنزل وجلس عنده وباسطه 
وضاحك����������ه وقال: �كم غرمت على زرعك هذا؟�  فقال: مائة دينار. 
ق����������ال: �فكم ترجو أن حيصل منه؟� قال: لس����������ت أعلم الغيب. قال: 
�إمنا قل����������ت كم ترجو� قال: أرجتي فيه ماييت دينار قال: فأخرج له أبو 
احلسن صرّة فيها ثالث مائة دينار فقال: �هذا زرعك على حاله، واهلل 
يرزقك ما ترجو� قال: فقام العمري فقّبل رأس����������ه وسأله أن يصَفح عن 
فارطه)1(، فتبّس����������م إليه أبو احلس����������ن وانصرف وراح إىل املسجد، فوجد 
العم����������ري جالس����������ًا، فلما نظر إليه قال: اهلل أعلم حيث جيعل رس����������الته. 
فوثب إليه أصحابه فقالوا: ما قصتك؟ قد كنت تقول غري هذا؟! فقال 
هل����������م: قد مسعتم ما قلت اآلن، وجعل يدعو أليب احلس����������ن، فخاصموه 
وخاصمهم، فلما رجع أبو احلسن إىل داره، قال ألصحابه الذين أشاروا 
له بقتل العمري: �كيف رأيتم؟ أصلحُت أمرُه وكفيُت شرُّه� فهذا من 

)1( والصحيح )إفراطه( كما يف كشف الغمة.

شرح
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حلم موسى، ذكره علي بن عيسى)1(.

 رمبا يلمح هبذا اخلرب إىل أن العمري ورث الغلظ من 
عمر، وأظهر بغضه املضمر فيه، والولد سر ألبيه، كما 

أن السيد الكظيم ورث عن جده اخللق العظيم. 

 قد ثبت أن من س����������بَّ عليًا فه����������و غوي)2( هالك، 
فاس����������تحق الرجل القتل بذلك وإمنا منع اإلمام من قتله 

)1( كش����������ف الغم����������ة يف معرفة األئّم����������ة، لألربل����������ي، 285/3-286. ورواه أبو الفرج 
األصفه����������اين يف مقات����������ل الطالبيني/413. تاريخ بغ����������داد، للخطيب، 30/13. دالئل 
اإلمامة، للطربي/148. اإلرشاد/297. إعالم الورى/307. حبار األنوار، 340/48 

)نقاًل عن اإلرشاد وإعالم الورى(.
)2(َغ����������وى الرجُل:ض����������لَّ وخ����������اب واهنمك يف اجله����������ل، وهو خالف الرش����������د. أقرب 
املوارد80/4، وقال الطرحيي يف جممع البحرين مج 2ق341/3:)قوله تعاىل )َفَسْوَف 
ْلَقْوَن َغيًّا( سورة مري آية 59. أي ضالاًل وخيبًة، أو غيًا عن طريق اجلنة، وقيل: الغّي  ي�َ
واد يف جهنم(. فقد روي يف الكايف 323/2 عن أيب عبد اهلل  قال: قال رس����������ول 
اهلل :) إذا رأيتم الرَّجل ال يبايل ما قال وال ما قيل له فإّنه لغّية أو ش����������رك شيطان(. 
أي شرك شيطان أو خملوق من زنا، وكان جابر بن عبد اهلل االنصاري � يتوكأ على 
عصاه وهو يدور يف س����������كك املدينة وجمالسهم وهو يقول: علي  خري البشر فمن 
أىب فقد كفر، يا معاش����������ر األنصار أدبوا أوالدك����������م على حّب علي فمن أىب فلينظر يف 
ش����������أن أمه( رجال الكشي/40، وُروي عن الزهرّي، قال مسعت أنس بن مالك يقول: 
واهلل الذي ال إله إال هو لس����������معت رسول اهلل  يقول:)عنوان صحيفة املؤمن حب 
عل����������ي بن أيب طالب(. تاريخ بغ����������داد للخطيب 177/5 وعن حبة العريّن قال: مسعت 
عليًا  يقول:) حنن النجباء وأفراطنا أفراط األنبياء، حزبنا حزب اهلل، والفئة الباغية 
حزب الش����������يطان، من ساوى بيننا وبني عدونا فليس منا( حبار األنوار 209/39 نقاًل 

عن أمايل الطوسي.   

رمز

حكمة
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لعلمه بأنه يرتدع باللني عن فعله، أو ألن قتله رمبا كان مؤديا إىل الفساد 
وهيجان مواد العناد وسفك دماء العباد. 

فانظر إىل هذا الصن����������ع من اإلمام الكظيم فإن هذا 
مصداق قول اهلل الكري يف كتابه احلكيم: �َواَل َتْسَتِوي 
َنُه َعَداوٌَة  ي�ْ َنَك َوب�َ ي�ْ يَِّئُة اْدَفْع ِبالَّيِت ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي ب�َ احْلََسَنُة َواَل السَّ

َكَأنَُّه َويِلٌّ مَحِيٌم�))). 

)فذلكة()2( هذه احلروف أي العني والشني والفاء والراء واحلاء واأللف، 
جعلتها رمزاً وكنايًة عن العريب والشرح والفارسي والرمز واحلكمة واآلية، 
وق����������د الح هبذا الفصل الفضل للكظم واحللم والعفو والس����������ماحة، وإن 
فيها للنفس راحة وللغري إراحة فكن للناس مرحيًا ولنفسك مرحبا وعش 

فرحا، كما صار جمموع)3( هذه احلروف متضحا.

وََكم من فقيٍر في المدينِة نالهُ 

عِم عن وجهها  وهــَو  لياًل  عطاياُه   

)1( سورة فصلت: اآلية 34.
)2( الفذلكة: جممل ما فصل وخالصته. املعجم الوسيط 2/ 678 . )احملقق(

)3( ه����������ذا الكالم له وجه����������ان إحدامها أن يكون املراد باحلروف معنوناهتا هي املطالب 
اليت ذكرت حتتها، وثانيها أن يراد هبا عنواناهتا وأمساءها فإهنا إذا ركبت صار جمموعها 

عش فرحًا. ) املؤلف (

آية
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العم����������ى صفة من العمي وبينه وبني الفقري تناس����������ب 
على طريق اإليهام ألنه ليس مبعىن فاقد البصر يف هذا 
املقام بل املراد به اجلاهل والغافل فهو له مس����������تعار ووجه الش����������به واضح 
عن����������د أويل األبصار، واملعىن)1( وأنه  كان يتفّقد فقراء املدينة بالليل 
فيحمل إليهم العني)2( وال����������ورق)3( والدقيق والتمر فيوصل إليهم ذلك، 
وهم ال يعلمون من أي جهة)4(. هو كذا يف )إرشاد املفيد( على ما نقل 
عنه، وقال يف النفحة العنربية)5(: وكان خيرج بالليل، ويف كمه صرر من 

الدراهم فيعطى من أراد بره، وكان ُيضرب املثل بصرر موسى. 

وكاَن إَذا صلَّى العشاَء ِلرَّبه 

يحّمد َحتى تطُلع الشمس فاعَلِم  

 يف )النفحة العنربية( وس����������ريته: أن����������ه كان إذا صّلى 
العش����������اء مل يزل حيمد اهلل تعاىل إىل طلوع الش����������مس، 

وكان هذا دأبه رضوان اهلل عليه)6(.

)1( وجود حرف ظ يف األصل، ولعله اشارة إىل ظاهر.
)2( العني: املال العتيد احلاضر لألخذ، والعني: الدينار، )تاريخ النقود اإلسالمية/150(.
)3( الورق: تعين الدراهم املضروبة، ومجعه أوراق، )تاريخ النقود اإلسالمية/179(.

)4( اإلرشاد للشيخ املفيد/296.
)5( النفحة العنربية يف أنساب خري الربية / 61. 

)6) املصدر نفسه.
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وأْخَبر شخصًا ما درى حال داره 

ــــه مــتــكــتــِم ــــهــــدٍم وعـــــن ســـطـــٍل ل ب  

عن عيس����������ى املدايين قال: خرجت س����������نة إىل مّكة 
 

فأقم����������ت هبا، مث قل����������ُت: أقيم باملدين����������ة مثل ما أقمت 
مبّك����������ة، فهو أعظم لث����������وايب، فقدمت املدينة فنزلت ط����������رف املصّلى إىل 
جنب دار أيب ذر، فجعلت أختلف إىل س����������يدي، فأصابنا مطٌر شديد 
باملدينة، فأتينا أبا احلس����������ن � فسّلمنا عليه يومًا وإن السماء هتطل، 
فلم����������ا دخلت ابتداين فقال: �وعليك الس����������الم يا عيس����������ى، إرجع فقد 
أهنار بيتك على متاع����������ك� فانصرفت فإذا البيت قد اهنار على املتاع، 
فاكرتيت قومًا يكش����������فون عن متاعي، فاستخرجته فما ذهب يل شيء 
وال افتقدته غري س����������طل، فلما أتيته يف الغد مس����������ّلمًا عليه، قال: �هل 
فقدت ش����������يئًا من متاعك فندعو اهلل باخللف؟� فقلت: ما فقدت غري 
س����������طل كان يل أتوضأ فيه فقدته، فأطرق مليًا رأسه مث رفعه إيل، فقال: 
�قد ظننت إنك انس����������يته، فسئْل جارية رّب الدار وقْل هلا: أنِت رفعِت 
السطل فرّديه فإهنا سرتّده عليك� فلما انصرفُت أتيُت جارية رب الدار 
فقلت هلا: أيّن نس����������يُت سطاًل يف اخلالء ودخلت فأخذته فرديه أتوضأ 

فيه، فردته)1(.

)1( كش����������ف الغمة يف معرفة األئّمة، األربل����������ي، 301/3. وأورده القطب الراوندي يف 
اخلرائج واجلرائح، 316/1، ح9. حبار األنوار، 312/48، ح74 )نقاًل عن اخلرائج(.
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وأخرَج دينارًا ألصبَغ وهو قدْ 

أتــــــاُه بــــِه فـــي جــمــلــٍة غـــيـــَر ُمـــْعـــّلـــِم  

  ع����������ن األصبغ بن موس����������ى قال: بع����������ث معي رجل 
من أصحابنا إىل أيب احلس����������ن � مائة دينار، وكانت 
معي بضاعة، فلما دخلت املدينة صببت علّي املاء وغس����������لت بضاعيت 
وبضاع����������ة الرجل، وذررت عليها مس����������كًا، مث إين عددت بضاعة الرجل 
فوجدهتا تسعة وتس����������عني دينارا، فأعدت عدها وهي كذلك، فأخذت 
ديناراً آخر يل فغس����������لته وذررت عليه املس����������ك، وأعدهت����������ا يف صرة كما 
كانت، ودخلت عليه يف الليل فقلت له: جعلت فداك إن معي ش����������يئًا 
أتق����������ّرب به إىل اهلل ]تعاىل[ فناولت����������ه دنانريي)1( وقلت له: جعلت فداك 
إن فالنا موالك بعث إليك معي بشيء فقال: �هات� فناولته الصرة، 
قال: �صّبه����������ا� فصببتها فنثرها بيده وأخرج ديناري منها مّث قال: �إمنا 

بعث إلينا وزنًا ال عددًا� كذا يف )كشف الغمة()2(. 

ومصنوعٍة صارْت له تينًة َحَلْت 

وعادْت لهاروٍن إلى الروِث في الفمِ   

)1( الدنانري، )املؤلف(.
)2( كشف الغمة يف معرفة األئمة، األربلي، 305/3. وأورده ابن محزة يف الثاقب يف 
املناقب/447-377. اخلرائج واجلرائح، 328/1، ح21 مع اختصار. حبار األنوار، 

317/48، ح88 )نقاًل عن اخلرائج(.
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 إي ورّب مصنوعة، والتينة واحدة، والتني جاء التعدد 
فيها من أجل رّب، وهذا إش����������ارة إىل ما أورده الس����������يد 
العامل الدري جدي السيد نعمة اهلل اجلزائري يف )األنوار النعمانية(: من 
أن هارون الرش����������يد بعث يومًا إىل موسى �، على يدي ثقة له طبقا 
من الس����������رقني)1( الذي هو على هيئة التني، أراد اس����������تخفافه فلما وضع 
اإلزار عنه إذا هو من أحلى التني وأطيبه فأكل منه، وأطعم احلامل منه، 
ورد بعضه إىل هارون، فلما تناوله هارون صار س����������رقينا يف فيه وكان يف 

يده تينًا جنّيًا)2(.  

وفي أمِّ غيالٍن عليه دالئلٌ 

ــَدِم ــْق ــَم ِل ــه األرَض خــــّدًا  ــِي إل تَـــُخـــدُّ   

فقامْت إليه غيَر عاصيٍة لهُ 

ــهــا أخــــَرى فــعــادْت كــخــادِم ــَع وأرَج  

 اخلد الش����������ق، واخلادم يطلق على الذكر ]و[األنثى، 
عن الرافعي قال: كان يل ابن عّم يقال له: احلسن بن 
عبد اهلل، وكان زاهداً وكان من أعبد أهل زمانه، وكان الس����������لطان يتقيه 
جلّده يف الدين واجتهاده، ورمبا اس����������تقبل الس����������لطان يف األمر باملعروف 
والنه����������ي عن املنكر مبا يغضب����������ه، فيحتمل ذلك لصالحه، فلم تزل هذه 

)1( السرقني أو السرجني: روث الدواب.
)2( األنوار النعمانية للسيد نعمة اهلل اجلزائري 4/ 67.
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حاله حىت دخل يومًا املسجد، وفيه أبو احلسن موسى �، فأومأ إليه 
فأتاه فقال له: �يا أبا علّي، ما أحّب إيّل ما أنت فيه وأسّرين به! إال أّنه 
ليست لك معرفة، فاطلب املعرفة� فقال له: جعلُت فداك وما املعرفة؟ 
قال: �اذهب تفقَّْه واطل����������ب احلديث� قال: عّمن؟ قال: �عن فقهاء 
املدين����������ة، مث اعرض علّي احلديث� ق����������ال: فذهب فكتب مّث جاء فقرأه 
عليه فأس����������قط)1( كّله مّث قال: �اذهب فاع����������رف� وكان الرجل معنّيًا)2( 
بدينه، فذهب فكتب فقرأه عليه فلم يزل يرتصد أبا احلس����������ن حىت خرج 
لضيعة له، فلقي����������ه يف الطريق، فقال له: ُجعلُت فداك إين أحتجُّ عليك 
بني يدي اهلل عز وجل، فدّلين على ما جيب علّي معرفته، قال: فأخربه 
أبو احلسن بإمرة أمري املؤمنني وحّقه وما جيب له، وأمر احلسن واحلسني، 
وعلي بن احلس����������ني، وحممد بن علي، وجعفر ب����������ن حممد، صلوات اهلل 
عليهم مث س����������كت، فقال: ُجعلت ف����������داك فمن اإلمام اليوم؟ قال: �إن 
أخربتك تقبل؟� قال: نعم. قال: �أنا هو� قال: فش����������يٌء أستدلُّ به؟ 
قال: �اذهب إىل تلك الش����������جرة -وأشار إىل بعض شجر أم غيالن- 
وقل هلا: يقول لك موس����������ى بن جعفر: أقبلي� قال: فأتيتها فرأيتها واهلل 
خُتدُّ األرَض خّداً حىت وقفت بني يديه، مث أشار إليها بالرجوع فرجعت. 
رَّ به مث لزم الصمت والعبادة، وكان ال يراه أحد بعد ذلك، كذا  قال: فأق�َ

نقل يف )كشف الغمة()3(.

)1( الصحيح )فأسقطُه كله( كما يف كشف الغمة 277/3.
)2( أي مهتمًا بدينه من أعنيت باألمر واعتنيت به أي اهتممت واشتغلت به.)املؤلف(

)3( كش����������ف الغم����������ة يف معرفة األئم����������ة، األربل����������ي، 277/3. وأورده الش����������يخ املفيد 
الدرج����������ات=  بصائ����������ر  واجلرائ����������ح، 650/2، ح2.  اخلرائ����������ج  اإلرش����������اد/292.  يف 
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وفي رّدِه بعَض الثياِب وأمرهِ 

َتْسلِم احَفظُه  أِن  يقطيٍن  بن  عليَّ   

قال:  سنان  ابن  عن  إدريس  بن  اهلل  عبد  روى   
محل الرشيد يف بعض األيام إىل علّي بن يقطني ثيابًا 
أكرمه هبا، وكان يف مجلتها دراعة)1( خزٍّ سوداء من لباس امللوك، مثقلًة 
احلسن  أيب  إىل  الثياب  تلك  ُجّل  يقطني  بن  علّي  فأنفذ  بالذهب، 
موسى بن جعفر �، وأنفذ يف مجلتها تلك الدرّاعة، وأضاف إليها 
مااًل)2( ما كان أعّده على رسم له فيما حيمله إليه من ُخس ماله، فلّما 
يد  الدراعة على  والثياب، ورّد  املال  قبل  أيب احلسن  إىل  وصل ذلك 
الرسول إىل علي بن يقطني، وكتب إليه: �احتفظ هبا وال خترجها عن 
يدك فسيكون لك هبا شأن حتتاج إليها معه� فارتاب علّي بن يقطني 
برّدها عليه ومل يدر ما سبب ذلك، واحتفظ بالدراعة، فلّما كان بعد 
فصرفه  به،  خيتص  غالم كان  على  يقطني  بن  عَلّي  تغرّي  بأّيام  ذلك 
عن خدمته، وكان الغالم يعرف ميل علّي بن يقطني إىل أيب احلسن، 
ويقف على ما كان حيمله إليه يف كل وقت من مال وثياب وألطاف 
بإمامة موسى بن  إنه يقول  الرشيد وقال:  به إىل  وغري ذلك، فسعى 

=للصفار/455،ج5،باب 13،ح6. الثاق����������ب يف املناقب/398. الكايف، للكليين، 
352/1، ح8. حبار األنوار، 307/48، ح48، 49، 50 )نقاًل عن البصائر(.

راعُة: ثوب من الصوف. أو جّبة مشقوقة املقّدم. املعجم الوسيط 280/1 )1( الدَّ
)2( يف نس����������خة مااًل  كان، ويف أخرى ما كان، وال حيس����������ن اجلمع بينهما كما يف هذه 

النسخة، )املؤلف(.
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جعفر وحيمل إليه ُخس ماله يف كل سنة، وقد محل إليه الدرّاعة اليت 
أكرمه هبا أمري املؤمنني يف وقت كذا وكذا، فاستشاط)1( الرشيد لذلك 
وغضب غضبًا شديداً، وقال ألكشفنَّ عن هذه احلال، فإن كان األمر 
كما يقول أزهقت)2( نفسه، وأنفذ يف الوقت وطلب علي بن يقطني، 
فلما مثل بني يديه قال له: ما فعلت بالدراعة اليت كسوتك هبا؟ قال: 
هي يا أمري املؤمنني عندي يف سفٍط خمتوم فيه طيب وقد احتفظت هبا 
وقّل)3( ]ما[  أصبحت إال وفتحت السفط)4( ونظرت إليها تربكًا هبا 
وقّبلتها، ورددهتا إىل موضعها، وكلما أمسيت صنعت مثل ذلك. قال: 
أحضرها الساعة. قال: نعم يا أمري املؤمنني، واستدعى بعض خدمه. 
فقال له: امض إىل البيت الفالين من داري، فخذ مفتاحه من جارييت 
وافتح الصندوق الفالين فجئين بالسفط الذي خبتمه، فلم يلبث الغالم 
أن جاء بالسفط خمتومًا، فوضع بني يدي الرشيد، فأمر بكسر ختمه 
الطيب،  مدفونًة يف  مطوّيًة  الدراعة حباهلا  إىل  نظر  فتح  فلما  وفتحه، 
فسكن الرشيد من غضبه، مّث قال لعلي بن يقطني: أرددها إىل مكاهنا 
وانصرف راشداً، فلن نصّدَق عليَك بعدها ساعيا، وأمر أن يتبع جبائزٍة 
سنيٍة، وتقدم بضرب الساعي به ألف سوط، فضرب بنحو خسمائة 

سوط، فمات يف ذلك، كذا يف )كشف الغمة()5(.
)1( التهب غضبًا )املؤلف( 

)2( ألزهقن )املؤلف(
)3( وكّلما كما يف رواية كشف الغمة يف معرفة األئمة لإلربلي 279/3.

)4( الس����������فط حمركة كاجلوالق أو كالقفة/ القفة بالضم كهيئة القرعة تتخذ من اخلوص 
والقارة. )املؤلف(، القفة نوع من القوارب النهرية املستخدمة آنذاك )احملقق(.

)5( كشف الغمة يف معرفة األئمة، لألربلي، 279/3-281. وأورده الشيخ املفيد يف= 
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وعن سوِء ظنٍّ من شقيــٍق وتوبةٍ 
ــِم ــكــّل ــت ــــم ي أجــــــــاَب بـــــــآٍي وهـــــو ل  

وفــي ركـــوٍة غــاصــْت بمـــاِء ركيّـــةٍ 
ـــــاُه بــهــا ِمـــثـــُل اأَلمــــيــــِن الــمــســلِّــِم أت  

وفي رملٍة من ركَوٍة قد سقى بها 
َمطعِم ــُر  خــيـْ طعُمُه  سويقًا  شقيقًا   

  قول����������ه: ويف رك����������وة)1(، عطف على قول����������ه: ويف أم 
غي����������الن، أي يف ركوة موصوفة هب����������ذه الصفات دالئل 
على اإلمام عليه أفضل الصلوات يف )القاموس( رمل مش����������هور واحدُه 
رملة، وضمري هَو عائد على ش����������قيق واملس����������تكن يف أتاه للماء، والبارز 
لإلم����������ام ، والركية ه����������ي البئر وبينها وبني الركوة جتانس االش����������تقاق 
واملس����������لِّم املفوض، قال: خشنام بن حامت األصّم)2( قال أيب حامت: قال 
يل شقيق البلخي)3( رضي اهلل عنه: خرجت حاجًا يف سنة تسع وأربعني 
=اإلرشاد/293. دالئل اإلمامة، للطربي/156. اخلرائج واجلرائح، 334/1، ح25. 
املناقب، البن شهرآش����������وب، 408/3. روضة الواعظني، للفّتال النيس����������ابوري/213. 

حبار األنوار، 312/48، ح72 )نقاًل عن اخلرائج(.
)1( ال�������َّ�رْكوة: إناٌء صغري من ِجْلِد يْش����������َرب فيه املاُء، لس����������ان العرب اجمللد األول/اجلزء 

األول/ ص 157
)2( ورد يف األصل خسنام والصحيح هشام بن حامت األصم، وهو تصحيف، ُيراجع: 
إثبات اهلداة للحر العاملي 201/3، ح95، كشف الغمة يف معرفة األئمة 258/3.

)3( هو شقيق بن إبراهيم البلخي األزدي كان يف أول أمره ذا ثروة عظيمة وكان كثري 
األس����������فار للتجارة فدخل سنة من الس����������نني إىل بالد الرتك وهم عبدة األصنام فقال= 

شرح
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وماية،  فنزلت القادس����������ية)1( فبينا أنا أنظر إىل الناس يف زينتهم وكثرهتم 
فنظرُت إىل فىًت حس����������ن الوجه شديد السمرة، فوق ثيابه ثوب صوف، 
مش����������تمل بش����������ملة)2(، ويف رجليه نعالن، وقد جلس منفرداً، فقلت يف 
نفس����������ي: هذا الفىت من  الصوفّية يريد أن يك����������ون كاّلً)3(على الناس يف 
طريقهم، واهلل ألمضنّي إليه وأوخبّنه، فدنوت منه، فلما رآين مقباًل قال: 
نِّ ِإمْثٌ�)))� مث تركين  ْعَض الظَّ نِّ ِإنَّ ب�َ �يا ش����������قيق �اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّ
ومضى، فقلت يف نفس����������ي: أن هذا ألمر عظيم قد تكّلم مبا يف نفسي 
ونطق بامس����������ي، وما هذا إال عبد صاحل، ألحلقّنه والس����������ألّنه أن حيلّلين، 
فأس����������رعت يف أثره فلم أحلْقه وغاب عن عيين، فلما نزلنا واقصة)5( وإذا 
=لعظيمه����������م: إن ه����������ذا الذي أنتم فيه باطل وإن هلذا اخللق خالقًا ليس كمثله ش����������يء 
فق����������ال له: إن قولك هذا ال يوافق فعلك، فقال ش����������قيق: وكيف ذلك؟ فقال: زعمت 
أن لك خالقًا رازقًا وقد تعنيت الس����������فر إىل هنا لطلب الرزق فلما مسع ش����������قيق منه هذا 
الكالم رجع وتصدق جبميع ما ميلكه والزم العلماء والزهاد ومسع وحّدث عن أيب حنيفة 
فأصبح من الزهاد واملتصوفني املش����������هورين يف خراس����������ان وقتل يف غزاة كوالن )بليدة يف 

حدود بالد الرتك( سنة 194ه�.
يراجع س����������ري أعالم النبالء للذهيب 312/9، حلية األولياء أليب نعيم 458/8، سفينة 

البحار للمحدث القمي 860/2.
)1( القادس����������ية: اس����������م موضع بينها وبني الكوفة خس����������ة عشر فرس����������خًا، وبينها وبني 
العذيب أربعة أميال، وروى ابن عيينة قال: مّر إبراهيم اخلليل بالقادس����������ية فرأى زهرهتا 
ووجد هناك عجوزاً فغسلت رأسه فقال: قّدست من أرض، فسميت القادسية، وهبذا 
املوضع كان يوم القادس����������ية بني سعد بن أيب وقاص واملسلمني والفرس يف أّيام عمر بن 

اخلطاب سنة 16من اهلجرة. اه�. )معجم البلدان 291/4(.
)2( الُشْمَلة: كساء خممل دون القطيفة يشتمل به. )أقرب املوارد 101/3(.

)3( والَكلُّ بالفتح: العيال والثقل )املؤلف(.
)4( سورة احلجرات: اآلية 12.

)5( واِقَصة: بكس����������ر الق����������اف، والصاد مهملة: منزل بطريق مك����������ة بعد القرعاء حنو= 
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به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه جتري، فقلت: هذا صاحيب أمضي 
إليه واس����������تحله، فصربت حىّت جلس وأقبلت حن����������وه، فلما رآين مقباًل، 
قال: �يا ش����������قيق أتل: �َوِإينِّ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَ����������اَب وَآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا مُثَّ 
اْهتَ����������َدى�)))� مث تركين ومضى، فقل����������ت: إن هذا الفىت ملن األبدال)2(، 
لقد تكّلم على س����������رّي مرتني، فلما نزلنا زبالة)3( إذا أنا بالفىت قائم على 
البئر وبيده ركوة يريد أن يس����������تقي ماء، فسقطت الركوة من يده يف البئر 

=مكة وقبل العقبة، لبين ش����������هاب من طيء، ويقال هلا واقصة احلزون، وهي دون زُبالة 
مبرحلتني. )معجم البلدان 352/5(.

)1( سورة طه: اآلية 82.
)2( األبدال: قوم يقيم هلم اهلل عز وجل األرض وهم س����������بعون وقيل أربعون يرأس����������هم 
احلج����������ة من آل حمم����������د يف كل زمان، مّسوا بذلك ألهنم كلما م����������ات واحد منهم أبدل 
اهلل مكان����������ه آخ����������ر ، إن اهلل جعل األرض ال ختلو من القطب وأربعة أوتاد وأربعني بداًل 
وسبعني جنيبًا وثالمثائة وستني صاحلًا فالقطب يف زماننا هو احلجة بن احلسن  وال 
تكون األوتاد أقل من أربع����������ة وإن الدنيا كاخليمة واحلجة  كالعمود، وتلك األربعة 
أطناهب����������ا وقد تكون األوتاد أكثر من األربع����������ة واألبدال أكثر من أربعني والنجباء أكثر 
من س����������بعني والصاحلون أكثر من ثالمثائة وس����������تني والظاهر أن اخلضر وإلياس  من 
األوتاد فهما مالصقان لدائرة القطب، وأما صفة األوتاد فهم قوم ال يغفلون عن رهبم 
طرفة عني وال جيمعون من الدنيا إال البالغ وال تصدر منهم هفوات البشر وال ُيشرتط 
فيهم العصمة وشرط ذلك يف القطب، وأما األبدال فدون هؤالء يف املراقبة وقد تصدر 
منه����������م الغفلة فيتداركوهنا بالتذكر وال يتعمدون ذنب����������ًا، وأما النجباء فهم دون األبدال، 
وأم����������ا الصاحلون فهم املتقون املوصوفون بالعدالة وقد يص����������در منهم الذنب فيتداركونه 

باالستغفار والندم.
يراجع املصباح للشيخ الكفعمي، والنهاية البن األثري 107/1، جممع البحرين للطرحيي 

319/5 )مادة بدل(.
)3( زُبالة بالضم موضع بطريق مكة من ناحية الكوفة، )املؤلف(. 

وهي قرية عامرة هبا أسواق بني واقصة والثعلبية. معجم البلدان 129/3 )احملقق(.
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وأنا أنظر إليه فرأيته قد رمق)1( السماء يقول: 

الطعاما  أردُت  إذا  الــمــاِء وقــوتــي)3)  إلــى  إذا ظمئُت  ــِي)2)  ــئ ري أنــت 

�اللهم سيّدي، ما لي غيرها فال ُتعِدَمّنها)4)�

قال ش����������قيق: فواهلل لقد رأيت البئر ق����������د ارتفع ماؤها، فمد يده وأخذ 
الرك����������وة وملؤها ماء، فتوّضأ وصّلى أربع ركعات، مّث ماَل إىل كثيب رمٍل  
فجع����������ل يقبض بي����������ده ويطرحه يف الركوة وحيركه ويش����������رب، فأقبلُت إليه 
وسّلمُت عليه، فرّد علّي السالم، فقلت: أطعمين من فضل ما أنعم اهلل 
عليك، فقال: �يا شقيق مل تزل نعمة اهلل علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن 
ر،  ظنك بربك� مث ناولين الركوة، فش����������ربت منها فإذا هو س����������ويق وُسكّّ
فواهلل ما ش����������ربت قط ألّذ منه وال أطيب رحيًا، فشِبعت ورويت، وأقمت 
أّيامًا ال أش����������تهي طعامًا وال ش����������رابًا، مّث مل أره حىّت دخلنا مكة، فرأيته 
لياًل إىل جانب قّبة امليزاب يف نصف الليل قائمًا يصّلي خبش����������وٍع وأننٍي 
وُبكاٍء، فلم ي����������زل كذلك حىت ذهب الليل، فلما رأى الفجر جلس يف 
مصاّله يس����������ّبح اهلل، مث قام فصّلى الغداة، فطاف البيت أسبوعًا وخرج، 
فتبعته فإذا له غاشية ومواٍل، وهو على خالف ما رأيتُه يف الطريق، ودار 
به الناُس من حوله يس����������ّلمون عليه، فقلُت لبعض من رأيتُه يقرُب منه: 
َمن هذا الفىت؟ قال: موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن 

)1( رمقه: حلظه حلظًا خفيفًا، )املؤلف(.
)2( يف كشف الغمة )أنت ريب(.

)3( يدرج من حبر اخلفيف، )املؤلف(.
)4( يف كشف الغمة )تعدمنيها(.
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علي بن أيب طالب �، فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب 
إاّل ملثل هذا السّيد. كذا يف )كشف الغمة()1( وهذا احلديث، قد ذكره 
اب����������ن حجر)2( ولكن بطريق أخصر وبي����������ان أبرت، حىت مل يذكر يف آخره 

اسم موسى بن جعفر وإن أورده يف ترمجته وهذا لشدة بغضته.

فضائل سّرت من يواليه والذي 

بِــمــتــهــِم لــيــَس  رواهـــــا عــــدوُّ اآلِل   

أدخل  وأومهه  واهّتمه كافتعله  اهتاما  بكذا  اهّتمه   
عليه التهمة، كذا يف القاموس واملراد بعدو اآلل أهل 
فإهنم  اخلالف والظالل، كابن احلجر وابن اجلوزي والرافعي، وغريهم 
قد أخرجوا هذه األحاديث يف كتبهم، والفضل ما شهدت به األعداء.

وإني وإن قد ُكنُت عارًا على الورى 

َفـــخـــاري أن ُأنـــمـــى إلـــيـــه وأنــتــمــي  

 قوله أمنى أي أنَسب فعل ما مل يسِم فاعله من منوُته 
أو منيته إذا عزوته، واملعىن إين وإن كنت عارا على الربية 

كفاين فخراً أين من السادة املوسوية، وإليه اإلمياء بالنماء واالنتماء.

)1( كشف الغمة يف معرفة األئمة 258/3 -261. وأورده الطربي يف دالئل اإلمامة/ 
152، حبار األنوار 325/48، ح102، نقاًل عن كشف الغمة.

)2( الصواعق احملرقة/ 203.

شرح

شرح
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ودهري ال أنساَب فيه كمحشرٍ 

وَعبَشمي  الهاشمّي  بيَن  فــرَق  فال   

نس����������بته إىل عبد مشس  وكىّن به ع����������ن الرذل والدىن، 
وقوله ال أنس����������اب إش����������ارة إىل اآلية)1( وتش����������بيه الدهر 

باحملشر لطيف يف الغاية.

كذلك تقليُب الّزماِن فإنه 

ـــًا بــمــوســى الــمــعــّظــِم لــيــعــدل هـــارون  

  أراد هبارون الرشيد ونّكره حتقريا، وإشارًة إىل أنه غري 
هارون النيب املعروف شأنه املعلوم مكانه، وإن ذلك من 
تقاليب الدهر فإن هارون السابق كان معادال ملوسى من حيث النبوة 
واألخوة، والدهر قلب األمور فلم مييز بني املعروف واملنكور وساوى بني 

موسى الكاظم وهارون الظامل 

ْوَمِئٍذ َواَل  ُهْم ي�َ ن�َ ي�ْ اَل أَْنَس����������اَب ب�َ وِر ف�َ )1( س����������ورة املؤمنون/ اآلية 101: َفِإَذا ُنِفَخ يِف الصُّ
َتَساَءُلوَن. ي�َ

شرح

شرح
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إلهي فألحقني به وبرهطهِ 

وصـــــلِّ عــلــيــهــم أجــمــعــيــن  وســـّلـــِم  

 دعوُت اهلل املنعام أن يلحقين باإلمام ورهطه الكرام، 
كم����������ا دعا يوس����������ف على نبين����������ا وآله وعليه الس����������الم،       
بقوله: وأحلقين بالصاحلني عند قرب احِلَمام، وذلك ملِا أراين يستويل علّي 
ضعف ش����������ديد يف كل يوم جديد حىت، أن هذه الرس����������الة املزرية بالعني 
واللجني مع صغر حجمها، احتجت يف إمالء نثرها وإنش����������اء نظمها إىل 
أزيد من يومني، وآخره أول حمرم احلرام س����������نة 1284 )1( من هجرة سيد 

األنام عليه وآله أفضل الصلوة والسالم. 

)1( املوافق 1876/5/5م

شرح
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تاريُخ ِهذِه الّرَسالة العجالة

ه�����اَك عبّ����اُس واب����شر وانُشر

م�����ا ب���ه م��ن ُدرٍر غ���������رّاِء    

معج���زاٌت ملعْت فاجت���معْت 

ن���اُر م���وسى وجُلنُي املاِء 

طاب َوْص����فًا وَصف���ا م���ورُدُه 

فامحِد اهلل على النَّعماِء

       ولت������اري���خ ِط�������راري)1( ه������ذا

ُقْل بدا نقُش يٍد بيضاِء 

)1( ِطراري )مجع طرة( وهي قصة الش����������عر كما يف معجم اللغة العربية املعاصر، وطرَّ: 
َقّصه كما يف املعجم الوسيط.
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وله يلتمس أخاه األعز األمجد السّيد محمد أن يتوسل بإمامه 
نثره  في  من كالمه  سبق  ما  إليه  ويهدي  مرامه  استنجاح  في 

ونظامه:

رَج����������ّي أخان����������ا م����������ن أبين����������ا وأّمن����������ا ن�ُ

ليذكر حاجي عنَد موسى بن جعفٍر

وَم����������ن مل يزْل نادي����������ُه للنّ����������اس مأمنًا

ُمبتل����������ًى أرايَن  أس����������قاٍم  بأقس����������اِم 

أخ����������ي فتوس����������ْل باإلم����������اِم وَس����������ْل به

بأم����������ٍن أم����������اٍن صح����������ٍة ق����������وٍّة هدًى

واه����������ِد إلي����������ه ع����������ن أخي����������ك صبيحًة

إذا ما انث����������ىن عن مس����������تجاٍر وعن ِمىن

َوَم����������ْن بابُ����������ه ب����������اُب احلوائ����������ِج وامُلىن

ِس أمْين����������ا وواديِ����������ه كال����������وادي املٌق����������دَّ

ومنه����������ا ُس����������عاٌل ُم����������ربٌِم ص����������اَر ُمزمنا

إهل����������ي وم����������والَي الَك����������رَي املُهيمن����������ا

ص����������الٍح ف����������الٍح وازدي����������ارَك ثامن����������ا

ن����������ا تضمَّ للمدي����������ِح  ونث����������ٍر  بنظ����������ٍم 
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وله أيضًا يمدح موسى بن جعفر بكالم مختصر

 

ويل جائ����������رٌة  للم����������ّداِح  وُيعه����������ُد 

أخي فادُع يل مهما استطعَت خبلوة

إهل����������ي أنل����������ين من����������َك َروح����������ًا ورمحًة

نفس����������ي ِف����������دا امل����������وىل اإلم����������اِم العامِل

جنُم اهلدى بدُر الّدجى مَشُس الّضحى

ِمن أهل بي����������ٍت ُحّبهُم ُمنجي الورى

نفس����������ي ف����������داُه ح����������ني قاس����������ى حمنًة

آمن����������ا القيام����������ة  آيت  ب����������ه  دع����������اٌء 

َوُمَؤمِّن����������ا ُمْؤِمن����������ًا  فأش����������رِْك  وإال 

بق����������وِل علّي ق����������د ختم����������ُت ُمضّمنا

ط����������وِد العلى واجملِد موس����������ى الكاظِم

اهلامش����������ي األبطح����������ّي  الن����������يّب  جن����������ُل 

وعناُده����������ْم س����������بُب النّ����������كاِل الّدائِم

يف س����������جٍن هلارون الرش����������يِد الغاِشِم
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كالم فيه انسجام في مدح موالنا علي  

  

مدرج
  

     
    

ي����������ا َم����������ن ل����������ُه ن����������اٍد ُمتم����������ًا ُيذك����������ِر

ِم����������ن ُخّدامِه َم����������ن األم����������الِك  ن����������اٍد 

لضرحي����������ه زائ����������ٌر  أتان����������ا  وإذا 

َفه����������وَاُه ع����������وٌد واحلش����������ا كاِلمجَم����������ِر

����������ِر الُطهَّ املصطف����������نَي  واألنبي����������اِء 

كالَعن����������رِب نفحاتُ����������ه  بن����������ا  عبق����������ْت 

القبس����������اُت ِم����������ن ذاَك امل����������زَاِر األنوِر

وحتّس����������ِر وحت����������رٍُّق  بتش����������ّوٍق 

األخض����������ِر الرّقي����������ِع  مث����������ُل  فكتابُ����������ه 

فنظاُم����������ه مث����������ُل احلس����������اِن العبق����������ري

فتصرُي نص����������َب عيوِنن����������ا اللّمعاُت و

نتنّف����������ُس الّصع����������داَء ِم����������ن ِحرماِنن����������ا

َم����������ن خّط ش����������يئًا ِمن ع����������الُه وجمدِه

نظِم����������ِه يف  مبدحي����������ِه  أت����������ى  ولئ����������ن 
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إلي����������ِه كقن����������رب م����������ردوٌد  والده����������ُر)1( 

ي����������ا َم����������ن يس����������رُي كمال����������ه كاألحُب����������ِر

فَأف����������ضِْ علّي وأنت س����������اقي الكوثِر

األك����������رِب امللي����������ِك  ملرض����������اِة  ُحبّ����������ًا 

أف����������دي هبا نفس����������ي وأحْلَ����������ُق بالغري

لو تش����������رتي ه����������ذا الّرقيَق الُتس����������رتي

م����������ن ع����������ارٍف أو كاش����������ٍف أو ناصِر

ي����������ا ش����������اِفَع العاص����������نَي يوَم احملش����������ِر
ـــــــــــــــــــــــــــــ

)1( والدهر ملُك مييِنِه كالقنرِب)املؤلف(.

م����������ا ب����������اُل أوغ����������اٍد علي����������ِه تس����������ّلطوا

ي����������ا َم����������ن مي����������نُي نوال����������ه كس����������حائٍب

إيّن إىل س����������َيِب الن����������دى متعّط����������ٌش

ُمْعتَق النس����������ماِت ش����������اري نفِسِه يا 

فدي����������ٌة يل  وم����������ا  الّدني����������ا  أَس����������رَتين 

يا س����������ّيدي ليس����������ت عليَك غضاضٌة

بك أس����������تغيُث من اهلم����������وِم وما هلا

فاش����������فع مل����������ن قام����������ت علي����������ِه قيامٌة
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ولُه

       

 ولُه

بط����������نٌي خي����������ُص البط����������ِن أروُع َاورَُع

وَتنِص����������ُب يل حرب����������ًا وم����������ا يَل َمفزُع

 ه����������َو املس����������ُك م����������ا كرَّرتَ����������ُه يَتضوُّع

َمرمه����������ي وذك����������راُه  جم����������روٌح  ف����������ؤادي 

 ومن ذبَّ ش����������رَّ الناِس عنُه مبخذِم)1(

فليس ب����������ه نق����������ٌص إذا كاَن يف َكمّي

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)1( من خذمه خيذمه قطعه ومنه خمذم كمنرب سيف احلارث خالصه ق )املؤلف(

ُنزْوع����������ي إىل أرٍض هب����������ا َح����������ّل أنزُع

ُفتُّه����������َا ت�َ ِهن����������ٌد  ح����������رّاُء  ويل كب����������ٌد 

أع����������ْد ذك����������َر ك����������رّاٍر لن����������ا إنَّ ذك����������رَُه  

ُأِح����������بُّ عليّ����������ًا ُح����������بَّ ص����������بٍّ متيَِّم

وص����������يَّ رس����������وِل اهلِل حاف����������َظ س����������رِّه

ش����������جاٌع صبوٌر وهَو أيضًا ش����������جاعٌة
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 فب����������اَت عل����������ى َف����������رِش النّ����������يبِّ املكرِّم

 وحني احتسى َدر أسقاُه ابن ُملجِم

 ُين����������ادي أبا بكٍر دِع اجله����������َل واعَلِم

ُط����������رّاً وأس����������لِم النّ����������اُس  ����������رُدَّ إلي����������ِه  ف�َ

وَمن ي����������َر فيما أّس����������َس اهلَ����������ْدَم يأملَِ

ِم جرى الشوُق يف روحي كدمعي مع الدَّ

زم����������زٍَم ق����������رارة  يف  ن����������اٍر  كج����������ذوِة 

كُدْه����������ٍن مىت ما ُصبَّ يف الّنار ُتضرِم

ش����������رى نفَس����������ه ُحبّ����������ًا ملرض����������اِة ربّ����������ه

وأنف����������َذ ي����������وم ال����������ّداِر م����������اًء لنعث����������ٍل

ُينِك����������ر عليه����������م وإنَّ����������ُه يقول����������وَن مل 

ب����������أنَّ عليّ����������ًا خ����������رُي ح����������اٍف وناعٍل

وا أساَس����������ه بىن الّدي����������ن ُجهداً مثَّ َهدُّ

لَِئن َش����������طَّ ع����������ن عيين م����������زاُر ضرحيِه

ُنها الُبَكا أرى الكب����������َد احَلرَّى ُيس����������كِّ

ُحرق����������ًة قل����������يب  زاد  دمع����������ي  ولك����������نَّ 
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أخي وابن أمي شكوت إليك غمي وهمي فإذا أتيت النجف 
وفزت فيه بالشرف  فالثم ثراه واستلم ذراه وأدخل القبة الغرّاء  
على صاحبها الثناء  وانشد عني هذه األشعار  في آناء الليل 

وأطراف النهار

*****

وله فيما وقع في هذه البالد)1) من الفساد  وصروف الدهر 
الدالك  وما عرض للعلم من الكساد  ألجل ذلك

)1( يقصد بلد اقامته: لكهنو وهي عاصمة والية أوتار براديش اهلندية، وتقع يف منطقة تارخيية 
كانت تعرف يف السابق باسم )أوده(، وت�ُّلقب مبدينة النواب نسبة للنواب املسلمني الذين حكموا 

اهلند يف املاضي.

أأس����������لو عِن الع����������ْذِب الف����������راِت مباحٍل

إذا ه����������ّب ري����������ٌح ِمن َغرِيٍّ نش����������قُتها

واٍع ل���ل���ع���ل���ِم  ال������نّ������اِس  يف  ل����ي����َس  أال 

 من الّدمِع يف طرٍف ِمن الّدِم ُمفَعم

وقلُت هل����������ا ي����������ا مرحبًا خ����������رَي مقدم

س������اِع اجل������ه������ِل  ِإىَل  ول������ك������نَّ ُك����������اّل 
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وك��ي��ف ال��تَّ��ف��ص��ّي)1( ل��ذي اجل��ه��ل منُه

ص���ع���ال���ي���ُك َذلّ����������وا ب�����ض�����رٍب وح������رٍب

م����س����اك����نُي م�����ا ف����وق����ه����ُم ِم������ن ث���ي���اٍب

َش���َك���وا رون�����َق اجل��ه��ل ِق���ْدم���ًا وم���ا إن

َح����ي����ارى ُأس��������ارى ب����أي����دي نَ���ص���ارى

ف����ح����ل����ُو ال��������رق��������اِد هل��������ْم ص��������ار ُم����������رًّا

أرادْت ُأمٍّ  م������ث������ُل  وُدن���������ي���������اُه���������ُم 

ف���م���ا أط���ع���م���ْت ِم������ن ق���ل���ي���ِل ال���ق���الي���ا

)1( التفصي: تفّصى من الشيء، وعنه: ختّلص منه.

وب����ال����ع����ل����ِم خي����ت����صُّ ك����ش����ُف ال���ق���ن���اِع

����ي����اِع وط�����ع�����ٍن وظ�����ع�����ٍن وس�����ْل�����ِب ال����ضِّ

ال�������رِّق�������اِع ذاِت  غ�������رُي  ح�������رهبُ�������ُم  وال 

ال���ب���ق���اِع ه������اذي  أه������ُل  رأى  م����ا  رأوا 

ي�����س�����وم�����وهن�����ُم ك�������ال�������ّذي�������اِب اجل�����ي�����اِع

وم������������اُء احل�������ي�������اِة ك������ق������يِء األف�����اع�����ي

ال�������ّرض�������اِع أواَن  ال����ي����ت����ام����ى  ِف������ط������ام 

ال���ق���ص���اِع يف ك����ب����اِر  أط���ع���م���ْت  وإن 
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*****

�ع�م ���صن ه ��ي��ي�م ا  ��و�ن�ح�م��د
��ل��ي ���ر��س�ا �ي�م�ي ا

امل���ن���اي���ا ِم�������ن ك����������ؤوِس  ت���س���ِق���ه���م  ومل 

ل���ق���د ك������ان ب���ال���ع���ل���ِم حت���ص���ي���ُل م�����اٍل

ري������������اٌء إاّل  داع���������ي���������ه  ف������م������ا ك������������ان 

وُغ����ل����لٌّ ذُُلٌّ  ال���ع���ل���ِم  يف  ال�����ي�����وَم  وذا 

ع���ج���اُف ق��������وٌم  ب���ب���ل���د ح)1(  ول����ك����ن 

ك���������أين ب�������ه م�����������اَت ص�����������رباً وح������ي������دًا

خ������������رُه ل����ب����ي����ٍع   أع����������������بّ����������������اُس)2(مل تَ������������دَّ

)1( والظاهر أهنا أسم منطقة أو بلدة.
)2( خياطب نفسه

ال����ت����ي����اِع ذواِت  وخ������لّ������ت ُك��������ب��������وداً 

وِع�����������������زٍّ ك���������ِع���������زِّ األم�����������������رِي امل�������ط�������اِع

ل�����ي�����س�����ت�����ب�����دل�����وا رف���������ع���������ًة ب�������اتّ�������ض�������اِع

ي�����ب�����َق داِع ف����ل����م  امل�������رائ�������ي  ف������خ������اَب 

يَ����ِض����ن����وُّن ب���ال���ع���ل���ِم خ������وَف ال���ض���يّ���اِع

ن�������اِع ي������ن������َع  ب�����������اٍك ومل  ي������ب������ِك  ف�����ل�����م 

������ْوِح������َش������ْن������َك ك�����س�����اُد امل����ت����اِع  ف�����ال ي�ُ



63 َر�ي�َن َ
����ن ُء ��لَ��ل�نَّ�ا ���نَ�ا

ْ
َ�ي
َ ��ن

ا �َه��ي �َن �اَإ
���َن  
ُ
ه  ��يَ�َد

َ
ع

��َو�َنرَن

فهرس المراجع ومصادر التحقيق
إثبات اهل����������داة بالنصوص واملعجزات، حممد بن احلس����������ن احلر   -1
العامل����������ي )ت 1104ه�����������( الطبعة الثانية، حتقي����������ق أيب طالب التجليل 

التربيزي، املطبعة العلمية- قم )1404ه�(.
اإلرش����������اد يف معرفة حجج اهلل عل����������ى العباد، أبو عبد اهلل حممد   -2
بن حممد بن النعمان العكربي البغدادي املعروف باملفيد )ت 413ه�( 

الطبعة الثالثة، مؤسسة األعلمي- بريوت )1399ه�/1979م(.
إعالم ال����������ورى بأعالم اهل����������دى، أبو علي الفضل بن احلس����������ن   -3
الطربس����������ي )ت 548ه�( الطبعة األوىل ، مؤسس����������ة األعلمي- بريوت 

)1424ه� /2004م(.
أقرب املوارد يف فصيح العربية والشوارد، سعيد اخلوري الشرتوين   -4

اللبناين، الطبعة الثانية، دار األسوة- قم )1427ه�(.
5- األن����������وار النعمانية، الس����������يد نعمة اهلل اجلزائ����������ري )ت 1112ه( 
الطبع����������ة األوىل، حتقيق حممد عل����������ي القاضي الطباطبائي، منش����������ورات 

الفجر- بريوت )1432ه/2011(.
6-حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار �، حممد باقر 
بن تقي اجمللس����������ي )ت 1110 ه�( الطبعة األوىل، مؤسسة األعلمي-

بريوت )1429ه� /2008م(.
بصائر الدرجات، أبو جعفر حممد بن احلسن بن فرّوخ الصفار   -7
القمي )ت290ه�(، الطبعة األوىل، مؤسسة اإلمام املهدي �- قم 

)بدون تاريخ(.
تاريخ اإلمامني الكاظمني وروضتهما الشريفة، جعفر النقدي   -8
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)ت1370ه(، حتقيق الش����������يخ غزوان سهيل الكليدار، الطبعة األوىل، 
األمان����������ة العامة للعتبة الكاظمية املقدس����������ة- الش����������ؤون الفكرية والثقافية 

)1435ه�/2014م(.
9-تاريخ النقود اإلس����������المية، موس����������ى بن مهدي بن هادي احلسيين 
املازن����������دراين )ت1399ه�����������(، الطبع����������ة الثالث����������ة، دار العلوم-بريوت-

)1408ه�/ 1988م(.
تاريخ بغداد )مدينة السالم(، أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب   -10
البغدادي )ت 464 ه�(، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بريوت- 

)2011م(.
التدوين يف أخبار قزوين، عبد الكري بن حممد الرافعي القزويين   -11
)ت 623ه�����������(، حتقيق عزيز اهلل العطاردي، الطبعة األوىل، دار الكتب 

العلمية- بريوت )1408ه� / 1987م(.
تفسري الصايف، املوىل حمسن املعروف بالفيض الكاشاين   -12

)ت 1091(، حتقي����������ق حممود إماميان، الطبع����������ة الثانية، مطبعة ذوي 
القرىب- قم ) 1436 ه� / 2014م(.

تفس����������ري العياش����������ي، أبو النض����������ر حممد بن مس����������عود بن عياش   -13
السمرقندي ) ت ح 320 ه(، حتقيق هاشم الرسويل احملاليت، الطبعة 

األوىل احملققة، مؤسسة األعلمي-بريوت )1411 ه� / 1991 م(.
تفس����������ري القمي، أبو احلسن علي بن إبراهيم القمي )ق 4-3   -14
ه�(، حتقيق حممد حسني الطباطبائي، الطبعة الثانية، مؤسسة األعلمي- 

بريوت )1411ه�/1991 م(.
الثاق����������ب يف املناق����������ب، عماد الدين أبو جعف����������ر حممد بن علي   -15
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الطوسي، ابن محزة )ق6(، حتقيق نبيل رضا علوان، الطبعة األوىل، دار 
الزهراء-بريوت – )1408ه� / 1987م(.

حلي����������ة األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل   -16
األصبهاين )ت430 ه�(، الطبعة اخلامسة، دار الكتاب العريب-بريوت 

)1407 ه�(.
اخلرائ����������ج واجلرائ����������ح، قطب الدي����������ن الراون����������دي )ت 573(،   -17
حتقيق ونش����������ر مؤسس����������ة اإلمام املهدي عج، مؤسس����������ة النور- بريوت 

)1411ه/1991 م(.
دالئل اإلمامة، أليب جعفر حممد بن جرير بن رس����������تم الطربي،   -18

الطبعة الثانية، مؤسسة األعلمي- بريوت )1408 ه�/1988 م(.
الذريعة إىل تصانيف الش����������يعة، حممد حمس����������ن الشهري بالشيخ   -19
آغ����������ا بزرك الطهراين )ت 1389 ه�(، الطبعة األوىل، دار إحياء الرتاث 

العريب- بريوت )1430 ه� / 2009 م(.
روضة الواعظني، حممد بن احلس����������ن بن علي الفّتال النيسابوري   -20
) ت 508 ه�(، تقدي حممد مهدي اخلرسان، الطبعة الثانية، منشورات 

الشريف الرضي-قم )1375 ه�(.
س����������فينة البحار ومدينة احِلكم واآلث����������ار، عباس بن حممد رضا   -21
القم����������ي ) ت 1359 ه�(، حتقيق جممع البحوث اإلس����������المية، الطبعة 
األوىل، مؤسسة الطبع والنشر يف اإلستانة الرضوية املقدسة )1416ه�(.

س����������ري أعالم النبالء، أبو عب����������د اهلل حممد بن أمحد الذهيب )ت   -22
748 ه�(، حتقيق ش����������عيب األرنؤوط، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة- 

بريوت )1406 ه�(.
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طبقات أعالم الشيعة/نقباء البشر يف القرن الرابع عشر، حممد   -23
حمس����������ن الش����������هري بالش����������يخ آغا بزرك الطهراين )ت1389 ه�(، الطبعة 

األوىل، دار إحياء الرتاث العريب-بريوت )1430 ه/ 2009م(.
الكايف، حممد بن يعقوب الكليين الرازي ) ت 329(، حتقيق   -24
على أكرب الغفاري، الطبعة اخلامسة، دار الكتب اإلسالمية - طهران 

) 1363 ه� ش(.
كش����������ف الغمة يف معرفة األئمة، أيب احلس����������ن علي بن عيسى   -25
األربلي )ت 692ه�����������(، الطبعة األوىل، دار التعارف-بريوت )1433 

ه�/ 2012 م(.
جممع البحري����������ن ومطلع النريي����������ن، فخر الدي����������ن الطرحيي )ت   -26
1087(، الطبعة األوىل، املكتبة املرتضوية-طهران ) 1362 ه� ش(.
املصباح ) جنة األمان الواقية(، تقي الدين أبراهيم الكفعمي    -27
األعلمي-ب����������ريوت  مؤسس����������ة  الثاني����������ة،  الطبع����������ة  ه(،   905 )ت 

)1424ه/2003م(.
معج����������م البلدان، أبو عب����������د اهلل ياقوت بن عب����������د اهلل احلموي   -28

)ت626 ه�(، الطبعة األوىل، دار صادر- بريوت ) 1993 م(. 
مقاتل الطالبّيني، أبو الفرج علي بن احلسني بن حممد األصبهاين   -29
)ت352 ه�(، حتقيق أمحد صقر، الطبعة الثانية، مؤسس����������ة األعلمي- 

بريوت )1408ه�/1987 م(.
مناقب آل أيب طالب، أبو جعفر رش����������يد الدين حممد بن علي   -30
بن شهرآشوب املازندراين ) ت588(، الطبعة األوىل، املطبعة احليدرية 

يف النجف )1375ه�/1951 م(.
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31-النفح����������ة العنربية يف أنس����������اب خ����������ري الربية - حمم����������د كاظم بن 
أيب الفتوح بن س����������ليمان اليماين املوس����������وي )من أعالم القرن التاسع(، 
الطبعة األوىل، نش����������ر مكتبة آية اهلل العظمى املرعش����������ي النجفي - قم 

)1419هجري قمري(.
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 فهرس األنبياء والمعصومين
44  جعفر بن حممد الصادق

44  احلسن
44  احلسني
33  الرضا

60-44 علي ابن أيب طالب
44  علي بن احلسني

44  حممد بن علي
-44-43-37-35-34-33   موس����������ى بن جعفر الكاظم

59-54-52-51-46-45
35-34  موسى بن عمران

34  هارون النيب
54-35  يوسف
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فهرس األعالم
ابن اجلوزي 52

ابن حجر52
ابن سنان45

األصبغ بن موسى42
احلسن بن عبد اهلل44

خشنام بن حامت األصم48
الرافعي 52-44

الرشيد 60-54-47-46-45-43-35
زكريا بن آدم 3

شقيق البلخي 51-49-48
عبد اهلل بن إدريس 45

علي بن عيسى بن أيب الفتح االربلي 33
علي بن يقطني 47-46

عمر بن اخلطاب 37
عيسى املدايين 41

عيسى بن جعفر بن املنصور 35
قارون 34

نعمة اهلل اجلزائري 43
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فهرس األماكن والبقاع
البصرة 35
زُبالة 50

القادسية 49
املدينة املنورة 44-42-41-39-37-33

مكة املكرمة 51
واقصة 49
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فهرس المحتويات
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مناذج من النسخة املطبوعة يف لكهنو-اهلند .............17
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