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َْن يَُقاتَِل ِشيعََة الد�ج�اِل فَلْيَُقاتِِل الْبَاكَِي عَلَى دَمِ عُثَْماَن، (وَ ََرادَ أ يَُقوُل: َمْن أ
َن� عُثَْماَن قُتَِل �َه عَز� وَ َجل� ُمؤِْمناً بِأ �هَْروَاِن) (1)، إِن� َمْن لَِقَي الل َهِْل الن الْبَاكَِي عَلَى أ
ِميَر
َ
ً عَلَيْهِ وَ يُدْرِكُ  (2) الد�ج�اَل، فََقاَل َرُجٌل: يَا أ �َه َساِخطا ً لَِقَي الل َمظْلُوما

الُْمؤِْمنِيَن فَإِْن َماَت قَبَْل ذَلَِك؟ قَاَل: فَيُبْعَُث ِمْن قَبْرِهِ َحت�ى يُؤِْمَن بِهِ وَ إِْن َرِغَم
َنُْفُه» (3). أ

َْحَمدُ بُْن ُمَحم�دِ بِْن ِعيَسى، عَْن ُمَحم�دِ بِْن ِعيَسى بِْن عُبَيْدٍ، عَْن [65/ 11] أ
ََحدِهَِما ع: َبِي بَِصيرٍ، عَْن أ �اِط، عَْن أ �ى بِْن الْوَلِيدِ الَْحن عَلِي� بِْن الَْحكَمِ، عَِن الُْمثَن
َضل�
َ
عْمى  وَ أ

َ
عْمى  فَهُوَ فِي اْآلِخَرةِ أ

َ
�هِ عَز� وَ َجلَ  وَ َمْن كاَن فِي هذِهِ أ فِي قَوِْل الل

ْجعَةِ» (5). َسبِيًال (4) قَاَل: «فِي الر�

[66/ 12] وَ عَنُْه وَ (6) ُمَحم�دِ بِْن إِْسَماِعيَل بِْن ِعيَسى، عَْن عَلِي� بِْن الَْحكَمِ،
َبِي َجعَْفرٍ ع قَاَل: «كُنُْت �هِ بِْن عَطَاءٍ، عَْن أ عَْن رِفَاعََة بِْن ُموَسى  (7)، عَْن عَبْدِ الل

َمرِيضاً بِِمنًى 
____________

�هَْروَاِن، بَدََل َما بَيَْن القوسين. َهِْل الن (1) فِي نُْسَخةٍ «ق»: وَ عَلَى دٌَم أ
(2) فِي نُْسَختِي «ض وَ ق»: وَ َال يُدْرُِك.

(3) نََقلَُه الَْمْجلِِسي� عَْن الُْمْختََصرِ فِي الْبَِحاُر 53: 90/ 92.
(4) اْإلِْسَراءِ 17: 72.

�اِشي� فِي تَْفِسيرِهِ 2: 306/ 131، وَ عَنْهَُما فِي الْبَِحارِ 53: 67/ 61 وَ تَْفِسيرِ الْبُْرهَاِن 3: 559/ 6 وَ وَْردَهُ الْعَي
َ
(5) أ
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(6) فِي نُْسَختِي «س وَ ق»: وَ عَنُْه عَْن.

بِي
َ
�هِ وَ أ َبِي عَبْدِ الل �خ�اِس الْكُوفِي�، َروَى عَْن أ ََسدِي� الن (7) رِفَاعََة بِْن ُموَسى: هُوَ رِفَاعََة بِْن ُموَسى اْأل

الَْحَسِن (عليهما السالم)، كَاَن ثَِقُة فِي َحدِيثِهِ، َمْسكُوناً إِلَى رِوَايَتِهِ، َال يُعْتََرُض عَلَيْهِ بَِشيْ ءٍ ِمْن الْغَْمُز، ُحْسِن
َْصَحاِب اْإلَِمامِ الص�ادِقُ ع. يُْخ ِمْن أ الط�رِيَقةِ، وَ قَاَل ابُْن دَاوُدَ: ثَِقُة َمَرِضي َال غََمَز فِيهِ، وَ عَد�هُ الش�

َمُة: 146/ 408، : 194/ 37، رَِجاٍل الْعَال� : 44، رَِجاٍل الط�وِسي� : 166/ 438، رَِجاٍل الْبَْرقِي� �َجاِشي� انْظُْر رَِجاٍل الن
رَِجاٍل ابِْن دَاوُدَ: 95/ 617.
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