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 از شهدای احدسالم اهلل علیها زیارت حرضت زهرا 

 

عن النضر بن سويد، عن هشام عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، 
بن سالم، عن أبي عبد الل  ه )عليه السلام( قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة سلام الل  ه عليها 
بعد رسول الل  ه )صلى الل  ه عليه وآله( خمسة وسبعين يوما لم تركا شرة ولا ضاحكة تأتي قبور 

ل  ه )صلى الل  ه عليه الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس فتقول: ههنا كل رسول ال
 .وآله( وههنا كان المشركون

وفي رواية أخرى أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الل  ه )عليه السلام( أنها كانت تصلي هناك 
 وتدعو حتى ماتت )عليها السلام(.

 
 165 ص  4 ج  ،ط االسالمية  -الاكيف 

 
 
 

 حساسیت امام عسکری علیه السالم بر قسم دروغ

 
إسحاق قال: حدثني إسماعيل بن محمد بن علي بن إسماعيل بن علي بن عبد الل  ه ابن عباس بن 
يق فلما مر بي شكوت إليه  عبد المطلب قال: قعدت لأبي محمد عليه السلام على ظهر الطر
الحاجة وحلفت له أنه ليس عندي درهم فما فوقها ولا غداء ولا عشاء قال فقال: تحلف بالل  ه 

نت مأتي دينار، وليس قولي هذا دفعا لك عن العطية أعطه يا غلام ما معك، كاذبا وقد دف



. 

فأعطاني غلامه مائة دينار، ثم أقبل علي فقال لي: إنك تحرمها أحوج ما تكون إليها يعني 
الدنانير التي دفنت وصدق عليه السلام وكان كما قال دفنت مأتي دينار وقلت: يكون ظهرا 

ديدة إلى شئ أنفقه وانغلقت علي أبواب الرزق فنبشت عنها وكهفا لنا فاضطررت ضرورة ش
 فإذا ابن لي قد عرف موضعها فأخذها وهرب فما قدرت منها على شئ.

 
 105، ص 5 ط االسالمية ،  ج -الاكيف

 

 

 به شبههالسالم  هیعل یعسکرپاسخ امام 

 
ية بالأهواز، ثم قدمت  ل: أخبرني محمد بن الربيع الشائيإسحاق قا قال: ناظرت رجلا من الثنو

سر من رأى وقد علق بقلبي شئ من مقالته فإني لجالس على باب أحمد بن الخضيب إذ أقبل 
 أحد أحد فرد يوم الموكب فنظر إلي وأشار بسباحته مةأبو محمد عليه السلام من دار العا

 فسقطت مغشيا علي.

 

 155، ص 5 ط االسالمية ،  ج -الاكيف
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 زندان بان

 

هُْم عَلَى آِل َأبِي َطالٍِب وَ قِي اِس وَ َأَشد ُّ َلن َّ دٍ عِنْدَ عَلِي ِ بِْن نَاْرمََش وَ هُوَ َأنَْصُب ا َل حُبَِس َأبُو مُحَم َّ
 َ ُ وَ كَانَ لا ِ لَه يْه ى وََضَع خَد َّ ً َحت َّ ُ ِإلا َّ يَوْما ِ وَ اِفْعَْل فَمَا َأقَامَ عِنْدَه ُ اِفْعَْل بِه ُ ِإلَيْهِ لَه يَرْفَُع بَصَرَه

 ً اِس بَِصيرَةً وَ َأْحسَنُهُْم فِيهِ قَوْلا  . ِإجْلاَلاً وَ ِإْعظَاماً فَخَرََج مِْن عِنْدِهِ وَ هُوَ َأْحسَُن اَلن َّ
 

 100، ص 5ط االسالمية ،  ج  -الاكيف

 

 

 دو زندانبان

محمد عن علي بن عبد  علي بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن
الغفار قال: دخل العباسيون على صالح بن وصيف ودخل صالح ابن علي وغيره من المنحرفين 
عن هذه الناحية على صالح بن وصيف عندما حبس أبا محمد عليه السلام، فقال لهم صالح: 
وما أصنع قد وكلت به رجلين من أشر من قدرت عليه، فقد صارا من العبادة والصلاة 

يقوم الليل وا لصيام إلى أمر عظيم، فقلت: لهما ما فيه؟ فقالا: ما تقول في رجل يصوم النهار و
كله، لا يتكلم ولا يتشاغل وإذا نظرنا إليه ارتعدت فرائصنا ويداخلنا ما لا نمل كه من أنفسنا، 

 فلما سمعوا ذلك انصرفوا خائبين.
 

 155 ، ص5ط االسالمية ،  ج  -الاكيف
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 پدرشماجرای جوان و 

علي بن محمد ]عن محمد[ بن إبراهيم المعروف بابن ال كردي، عن محمد بن علي ابن إبراهيم بن 
موسى بن جعفر قال ضاق بنا الامر فقال لي أبي: امض بنا حتى نصير إلى هذا الرجل يعني 
أبا محمد، فإنه قد وصف عنه سماحة، فقلت: تعرفه؟ فقال: ما أعرفه ولا رأيته قط، قال: 

يقه: ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا بخمسمائة درهم مائتا  فقصدناه فقال لي ]أبي[ وهو في طر
درهم لل كسوة ومائتا درهم للدين ومائة للنفقة، فقلت في نفسي: ليته أمر لي بثلاثمائة درهم 
مائة أشتري بها حمارا ومائة للنفقة ومائة لل كسوة وأخرج إلى الجبل، قال: فلما وافينا الباب 

غلامه فقال: يدخل علي بن إبراهيم ومحمد ابنه، فلما دخلنا عليه وسلمنا قال لأبي: يا  خرج إلينا
علي ما خلفك عنا إلى هذا الوقت؟ فقال: يا سيدي استحييت أن ألقاك على هذه الحال، فلما 
خرجنا من عنده جاءنا غلامه فناول أبي صرة فقال: هذه خمسمائة درهم مائتان لل كسوة 

ائة للنفقة وأعطاني صرة فقال: هذه ثلاثمائة درهم اجعل مائة في ثمن حمار ومائتان للدين وم
ومائة لل كسوة ومائة للنفقة ولا تخرج إلى الجبل وصر إلى سوراء فصار إلى سوراء وتزوج 
بامرأة، فدخله اليوم ألف دينار ومع هذا يقول بالوقف، فقال محمد بن إبراهيم: فقلت له: 

 فقال: هذا أمر قد جرينا عليه. ذا؟ قال:ويحك أتريد أمرا أبين من ه
 

 105 ، ص5ط االسالمية ،  ج  -الاكيف
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 ماجرای ابوهاشم جعفری

 

فكتب إلي  حدثني أبو هاشم الجعفري قال: شكوت إلى أبي محمد ضيق الحبس وكتل القيد
أنت تصلي اليوم الظهر في منزلك فأخرجت في وقت الظهر فصليت في منزلي كما قال عليه 
السلام وكنت مضيقا فأردت أن أطلب منه دنانير في الكتاب فاستحييت، فلما صرت إلى 
منزلي وجه إلي بمائة دينار وكتب إلي إذا كانت لك حاجة فلا تستحي ولا تحتشم واطلبها 

 حب إن شاء الل  ه. فإنك ترى ما ت
 100، ص 5ط االسالمية ،  ج  -الاكيف

 
 

 پناهگاه

 نایونحن کهف لمن التجأ إل...
 

  ،الشيخ الطويس  ، ختيار معرفة الرجال املعروف بـ رجال الكيش ا
 155 ، ص   السيد مهدي الرّجايئحتقيق: 
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 توصیه امام عسکری به شیعیان

َ  کُمیاُوص ِتَقو مَِن  یوأداءِالَأمانَهِ إل ِث،یوَالاِجتِهادِ لل ه ِ، وِصدِق الحَد نِکُم،ید یالل ه، وَالوَرَِع ف یب
دٌ صل ِهذا جاءَ مُحَم َّ ِوارِ، فَب جودِ، وُحسِن الج َر ٍ أو فاِجرٍ، وطوِل الس ُّ َنَکُم مِن ب َم له.  هیالل  ه عل یائت و آ

ل وا ف جَُل مِنکُم َجنائِزَهُم، وعودوا مَرضاهُم، وأد وا  اعَشائِرِهِم، وَاشهَدو یصَ ُحقوقَهُم، فَِإن َّ الر َّ
ِ ید یإذا وَرَعَ ف ِه ِ یحَد یوصَدََق ف ن ِه َن خُلُقَهُ مََع الن اِس ق یوأد َّ  ث  ،ی   عِ ی: هذا شلَ یالَأمانَةَ وَحس َّ

 َ َ ف نی قُوا الل ه َ وکونوا زَ  یسُر ُّ ُ  نًا،یولا تَکونوا شَ  نًایذلَِک. اِت َّ َ  ر واج ةٍ وَادفَعوا  نایإل عَن ا کُل َّ کُل َّ مَوَد َّ
هُ ما ق ٍح،یقَب َما َنحُن کَذلَِک. لَنا َحق    نایف لَ یمِن َحسٍَن فَنَحُن أهلُهُ، وما ق نایف لَ یفَِإن َّ مِن سوءٍ ف
ِن رَسوِل الل ه ِ وتَطه یف َةٌ م ِتاِب الل ه ِ وقَراب ٌ یک لا  ر َِن الل ه ِ،  َ م عی َ  هِ ید َّ َدٌ غ ُنایأح َذ اٌب.  ر لا  ک إ

 َ لاةَ عَل ُرآِن وَالص َّ ِلاوَةَ الق َوِت وت کرَ الم کرَ الل ه ِ وذِ ِروا ذِ ِ  یأکث ب َِإن َّ  هیالل  ه عل یصل ی ِ الن َّ له، ف و آ
َل لاةَ ع ما یالص َّ ظوا  َناٍت. اِحفَ شرُ َحس سوِل الل ه ِ عَ قرَأُّ  تُکُمیوَص َّ  رَ ستَودِعُکُمُ الل ه َ، وأ ِهِ، وأ ب

 َ  .السلام کُمُ یعَل
 

 فرمود:  انیعیبه ش السالم هیعل یامام حسن عسکر  از 

خممم ا  یوکمممار و کوشممم   مممرا نتمممانیو مراقبمممر دراممممر د المممی یکمممبه بمممه   ممموا  را سمممشار  ی شممم ا 

د، اسممرا امماح  امانممر ن کممه امممان     امانممر بممه ک مم یو ادا ی  وراسمتوو  کوکممار یبمه شمم ا سمماس

  ا یمممباشممم  
 
و آلمممه  هیمممهللا عل حّ ممم  امممیم را یمممز  ؛یدار  هیه سممما کمممو یو ن  بهکمممار و سمممال ،  مممو ی

 عییدر تشممم  ایممم)مخالشمممان ممممازا ن ممماز بخوان یهممما ،ا  عشممم انیمممم در .اممممور آمممم ، اسمممر نیممما ی مممرا

کر کب شانیجباز، ها هرگما،  را یمز   ؛یمح مو  آنمان را بورار   ایکب  ادتیع  ارانشانیاز    ایشر

پارسممما و در اشتمممار ا راسمممتوو باشممم  و امانمممر را ددا کبممم  و بممما ممممردم  ن ایممماز شممم ا در د یفمممرد

 .سازد مرا شاد ی نایاسر و ا عهیش نیکب ا اشته شود: ا  ی  خوشخو



. 

  هیما  ایکب  شهیپ الی ی  وا
 
را  . هراونمه دوسم   نمه باعمن نبم  و زشم     ایمما باشم آراستگ

 ممما اشتممه   هممر خمموی   را یممز   ؛یرا از ممما دور سمماز  و هراونممه زشمم      یممممما جلمم  کب ی ممرا
ّ
کممه در حمما

. مما را در کتماخ خم اا هینمه نبمان  ایمکه دربار، ما اشته آ  یو هر ب  هیشودا ما اهل آن هست

 
و خ اونم ا مما را پمام شم رد، اسمر و جمه مماا همر   هیشماون یاسمر و بما رسمود خم اا خ   حق ّ

 .کب ا دروغووسر  ی  ادعا ی   کس نب

و  هیممهللا عل اممی اما  یممو فممراوان  ممر پ   یممقممرآن بخوان ار یو بسمم   یممکب  اد یممو مممرر را فممراوان  خمم ا 

و آلممه د، اممواخ دارد. آن  هیممهللا عل امملوات  ممر رسممود خمم ا اممی را یممز   ؛یآلممه امملوات بشرسممت

 .هیا    سپارم و ب رود ان ی ش ا را به خ ا ی  اینه را به ش ا سشار  کردم پاس دار 

 

 400، ص االساليممؤسسة النرش  ،ابن شعبة احلراين ،حتف العقول 
 
 

 


