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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل خري األنبياء واملرسلني حممد واله 

الطيبني الطاهرين.
تَِك  ضا امُلْرَتَض اإلمام التَِّقيِّ النَِّقيِّ َوُحجَّ الّلُهمَّ َصلِّ َعىل َعِلٍّ ْبِن ُموسى الرِّ
ًة  ِهيِد َصالًة َكثرَِيًة تامَّ يِق الشَّ دِّ َت الثَّرى الصِّ َعىل َمْن َفْوَق االَْرِض َوَمْن َتْ
ْيَت َعىل َأَحٍد ِمْن َأْولِيائِك. زاكَِيًة ُمَتواِصَلًة ُمَتواتَِرًة ُمَتاِدَفًة َكَأْفَضِل ماَصلَّ
الذين  عرش،  أالثني  األئمة  ثامن  هو   ،الرضا اإلمام   :نسبه
نص عليهم النبي: هو عل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عل بن 

احلسني بن عل بن عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف.
كنيته: يكنى: أبا احلسن، واخلاص: أبا حممد.

ألقابه: الرضا، والصابر، والويف، ونور اهلدى، ورساج اهلل، والفاضل، 
وقرة عني املؤمنني، ومكيد امللحدين.

الوالدة املباركة: ولد يف املدينة سنة 148 ه . أي: يف نفس السنة التي 
تويف فيها جده اإلمام الصادق  عىل قول أكثر العلامء واملؤرخني مثل: 
املفيد يف اإلرشاد، والشرباوي يف اإلتاف بحب األرشاف، والكليني يف 
يف  والطربيس  الدروس،  يف  والشهيد  املصباح،  يف  والكفعمي  الكايف، 
ثالث  سنة  يف  خراسان  أرض  من  بطوس   وقبض الورى.  أعالم 
ومائتني، وهو يومئذ ابن مخس ومخسني سنة. وكانت مدة إمامته وقيامه 

بعد أبيه يف خالفته عرشين سنة.
نقش خامته: حسبي اهلل.

اسم أمه: أما اسم هذه السيدة الزكية فقد اختلفت فيه أقوال الرواة، 
من  كثري  وذهب  تكتم:  و  البنني  أم  و  نجمة  و  أروى  و  اخليزران  منها: 
املؤرخني إىل أن اسمها تكتم وهو آخر أساميها، ويف ذلك يقول الشاعر 

: يف مدحه لإلمام
املعّظم عّل  وأجدادًا  ورهطًا  ووالدا      نفسًا  الناس  خري  إن  أال 
تكتم اهلل  حجة  يؤدي  إمامــًا  ثامنـــًا       واحللم  للعلم  به  اتتنــــا 
)عيون أخبار الرضا 1 /25 (.
 الرضا اإلمام  ولدت  ملا  أهنا  عبادهتا  مظاهر  من  وكان  عبادتها: 
ما  ما أكذب:  قالت:  الدر؟  أنقص  فقيل هلا:  بمرضعة،  أعينوين  قالت: 
نقص الدر، ولكن عل ورد من صاليت وتسبيحي وقد نقص منذ ولدت. 

)عيون أخبار الرضا ج1 / أعيان الشيعة ج3، ص 636(.
الرضا أهنا تقول: ملا محلت  أم  الوالدة: روي عن  كرامة قبل 
تسبيحًا وهتلياًل  منامي  اسمع يف  احلمل وكنت  بثقل  اشعر  مل  بابني عىل 

ومتجيدًا من بطني فيفزعني وهيولني فإذا انتبهت مل أسمع شيئًا.
)راجع عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق ج1 ص29(.

فقد   ،الرضا اإلمام  بمولد  األرض  وأرشقت  العظيم:  املولود 
ولد خري أهل األرض، وأكثرهم عائدة عىل اإلسالم، ورست موجات 
من الرسور والفرح عند آل النبي، قالت أم اإلمام الرضا: فلام 
حيرك  السامء  رأسه  رافعًا  عليها  يديه  واضعًا  األرض  عىل  وقع  وضعته 
شفتيه كأنه يتكلم، فدخل إيّل أبوه موسى بن جعفر فقال يل: )هنيئًا 

لك يا نجمه كرامة ربك(.
سّنة النيب: فناولته إياه يف خرقه بيضاء فأّذن يف إذنه اليمنى وأقام 
يف اليرسى ودعا بامء الفرات فحنكه به ثم رّده إيّل، فقال: )خذيه فإنه بقيه 

اهلل تعاىل يف أرضه(. )كشف الغمة 3 / 88، عيون أخبار الرضا 1 / 18(.
قال  قال:  أمحد  بن  هشام  الواسطي  زكريا  أيب  عن  الزوجة:  اختيار 
املغرب  أهل  من  أحدًا  علمت  )هل   :)الكاظم( األول  احلسن  أبو 
قدم؟( قلت: ال، فقال: )بىل قد َقِدم رجل أمحر فانطلق بنا(، فركب 
وركبنا معه حتى انتهينا إىل الرجل فإذا رجل من أهل املغرب معه رقيق 
أبو  يقول  ذلك  كل  جوار  تسع  علينا  فعرض  علينا(  )أعرض  له:  فقال 
احلسن: ال حاجه يل فيها، ثم قال له: )أعرض علينا(، قال: ما عندي 
جارية  إال  عندي  ما  واهلل  ال  قال:  علينا(،  أعرض  )بىل  له:  فقال  شئ، 
ثم  انرصف،  ثم  عليه  فأبى  تعرضها؟(  أن  )ما عليك  له:  فقال  مريضة، 
قال:  فإذا  فيها؟  غايتك  كم  له  )قل  يل:  فقال  إليه  الغد  من  أرسلني  أنه 
كذا وكذا، فقل: قد أخذهتا(، فأتيته فقال: ما أريد أن أنقصها من كذا، 
الذي  الرجل  من  ولكن  لك،  هي  فقال:  لك،  وهو  أخذهتا  قد  فقلت: 
كان معك باألمس، فقلت: رجل من بني هاشم، فقال: أي بني هاشم؟ 
فقلت له: من نقبائهم، فقال: أريد أكثر منه، فقلت: ما عندي أكثر من 
املغرب  بالد  أقىص  اشتيتها من  انى  الوصيفة:  فقال: أخربك عن  هذا، 
فلقيتني امرأة من أهل الكتاب فقالت: ما هذه الوصيفة معك؟ فقلت: 
اشتيتها لنفيس، فقالت: ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك! إن 
هذه اجلارية ينبغي أن تكون عند خري أهل األرض، فال تلبث عنده إال 
قلياًل حتى تلد منه غالمًا يدين له رشق األرض وغرهبا، قال: فأتيته هبا 

.فلم تلبث عنده قلياًل حتى ولدت له عليًا
)راجع عيون أخبار الرضا : الشيخ الصدوق ج1 ص29(.

:النص على إمامة األئمة
خري  النبي  نص  أن  املسلامت  من  أّن   :النبي من  عليهم  النص  1ـ 
هو  بل  اإلمام،  مع  يقال  هذا  ومثل  له،  الالحق  النبي  نبوة  عىل  شاهد 
النص  ثبت  فقد  مجيعًا،  هلم  مالزم   ،عرش االثني  األئمة  مع  واضح 
النبيعىل اإلمام واخلليفة والويص من بعده، كام يشري اىل ذلك  من 

حديث الثقلني املتواتر عند الفريقني، روي عن زيد بن أرقم قال: ملا رجع 
رسول اهللمن حجة الوداع نزل بغدير خم ثم أمر بدوحات فقم ما 
تتهن، ثم قال: )كأين قد دعيت فأجبت إين تركت فيكم الثقلني أحدمها 
أكرب من اآلخر: كتاب اهلل وعتيت أهل بيتي فانظروا كيف ختلفوين فيهام 
وأنا  اهلل موالي  )إن  قال:  ثم  عّل احلوض(،  يردا  يفتقا حتى  لن  فإهنام 
موىل كل مؤمن(، ثم أخذ بيد عل بن أيب طالب، فقال: )من كنت 
وليه فهذا وليه، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه(.بحار األنوار ج37/
ص137 ومثله عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة وغريهم كثري. كام ورد 

عن ثابت بن دينار عن سيد العابدين عل بن احلسني عن سيد الشهداء 
 احلسني بن عل عن سيد األوصياء أمري املؤمنني عل بن أيب طالب
يا  أنت  أوهلم  عرش  اثنا  بعدي  من  األئمة   اهلل رسول  يل  )قال  قال: 
عل وآخرهم القائم الذي يفتح اهلل تبارك وتعاىل ذكره عىل يديه مشارق 

األرض ومغارهبا(. كامل الدين ومتام النعمة ص282
سيد  )أنا   :اهلل رسول  قال  قال:  عباس  بن  اهلل  عبد  عن  جاء  وكام 
النبيني وعل بن أيب طالب سيد الوصيني وإن أوصيائي بعدي اثنا عرش 

أوهلم عل بن أيب طالبوآخرهم القائم(.
عيون اخبار الرضا ج1/ص66

وذلك  الالحق،  اإلمام  إىل  اإلمام  نص  وثبت  كام  اإلمام:  من  النص  2ـ 
أهل  أتباع  اطمئنان  يف  سببًا  كانت  التي  والكثرية  الصحيحة  بالطرق 
أن  بد  ال  النصوص  هذه  أن  إىل  التنبيه  ينبغي  وهنا  وأشياعهم.  البيت 
قبيل:  من  اإلمامة،  موضوع  يف   النبي نصوص  مع  منسجمة  تكون 
حديث الثقلني، وحديث: اخللفاء بعدي اثنا عرش كلهم من قريش. فام 
صحت  هنا  ومن   ،النبي نص  ملخالفته  مردود  فهو  هلذا  خمالفًا  جاء 

النصوص عنهم، وبطلت عن غريهم.
فال   :اإلمام أو  النيب  من  بوصية  إال  تكون  ال  الوالية 
اعتبار ملا عرف بوالية العهد التي يعهد هبا اخلليفة إىل ابنه أو أخيه كام هو 
شأن اخللفاء األمويني والعباسيني ملخالفتها لنصوص النبي املتقدمة 
بالطريق  اخلالفة  إىل  يصل  مل  منهم  أحدًا  أن  ذلك  إىل  أضف  وغريها، 
املرشوع الذي يقّره اإلسالم ليكون من حقه أن يويص ملن بعده، فوالية 
العهد تلك إنام هي من قبيل تبادل الشئ املغصوب، فال أثر هلذا التبادل 
لرفع الغصبية، بل عىل العكس، فهو تكريس هلا وإرصار عليها. هذه هي 
أهم الفوارق بني عهود األئمة وعهود امللوك، بغض النظر عن كون 

األئمة إنام يعهدون بعهد من رسول اهلل ال من عند أنفسهم.

)راجع دالئل اإلمامة حممد بن جرير الطربي الشيعي، ص24(.

 :النص على اإلمام الرضا
أبيه  من  باإلمامة   موسى بن  عل  الرضا  عىل  النص  روى  فممن 
واإلشارة إليه منه بذلك، من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه 
وعل  عامر،  بن  إسحاق  بن  وحممد  الرقي،  كثري  بن  داود  شيعته:  من 
مروان،  بن  وزياد  املختار،  بن  واحلسني  القابويس،  ونعيم  يقطني،  بن 
واملخزومي، وداود بن سليامن، ونرص بن قابوس، وداود بن زريب، ويزيد 
بن سليط، وحممد بن سنان.) الشيخ املفيد، اإلرشاد، ج2 ص248(.. ومنها ما 
َسنْيِ ْبِن  رواه الكليني يف الكايف، ج1 ،ص311: عن اْبِن حَمُْبوٍب َعِن احْلُ
َكِم وَعِلُّ ْبُن َيْقطنٍِي بَِبْغَداَد  اِف َقاَل: ُكنُْت َأَنا وِهَشاُم ْبُن احْلَ حَّ ُنَعْيٍم الصَّ
 ، الِِح َجالِسًا َفَدَخَل َعَلْيه اْبنُه َعِلٌّ َفَقاَل َعِلُّ ْبُن َيْقطنٍِي ُكنُْت ِعنَْد اْلَعْبِد الصَّ
َفَقاَل يِل: )َيا َعِلَّ ْبَن َيْقطنٍِي َهَذا َعِلٌّ َسيُِّد ُوْلِدي َأَما إيِنِّ َقْد َنَحْلُته ُكنَْيتِي(، 
َكِم بَِراَحتِه َجْبَهَته ُثمَّ َقاَل: َوحْيََك َكْيَف ُقْلَت، َفَقاَل  َب ِهَشاُم ْبُن احْلَ َفَضَ
َك َأنَّ األَْمَر  َعِلُّ ْبُن َيْقطنٍِي: َسِمْعُت واهللَّ ِمنْه َكاَم ُقْلُت، َفَقاَل: ِهَشاٌم َأْخرَبَ
: عن  الرضا  أخبار  عيون  الصدوق يف  الشيخ  وذكر  َبْعِده.  ِمْن  فِيه 
داود بن كثري قال: قلت أليب عبد اهلل: جعلت فداك وقدمني للموت 
قبلك، إن كان كون فإىل من؟ قال: )إىل ابني موسى(، فكان ذلك الكون 
من  نحوًا  مكثت  ثم  قط،  عني  طرفه   موسى يف  شككت  ما  اهلل  فو 
إن  له: جعلت فداك  أبا احلسن موسى فقلت  أتيت  ثم  ثالثني سنة 
كان كون فإىل من؟ قال: )عّل ابني(، قال: فكان ذلك الكون، فو اهلل ما 

شككت يف عل طرفه عني قط .
قطع حبائل الكذب واالفرتاء: املعصوم هو حارس الدين وحامي 
هو  وهذا  الرشك.  أبنية  وهادم  وأهله،  الدين  معامل  وحميي  الرشيعة، 
املنحرفة،  واآلراء  الفاسدة  العقائد  من  لكثري  تصدوا  فقد   ،هنجهم
فمثال اإلمام الكاظم  تصدى ملا روج له املبطلون من انه ليس هناك 
ميزة لولد فاطمةـ  أعني األئمةـ عن باقي بني هاشم وبالتحديد 
عن بني العباس، وفاهتم أن منصب اإلمامة منصب إهلي عظيم كمنصب 
النبوة ال يصلح له إال ذو نسب ورشف رفيع كالنبي بال فارق. وهذه مزية 
أئمة أهل البيت دون سواهم، بال خالف وال نزاع، بل ال يدانيهم 
فيه حتى بني عمومتهم. روى اخلطيب يف تارخيه: أن هارون العبايس حج 
مرة ومعه اإلمام موسى بن جعفر، فأتى قرب النبي وحوله قريش 
وشيوخ القبائل، فقال: السالم عليك يا رسول اهلل يا ابن عمي. افتخارًا 
عىل من حوله، فدنا اإلمام موسى بن جعفر، فقال: )السالم عليك 
يا رسول اهلل يا أبت(. فتغري وجه هارون، وقال: هذا الفخرـ  يا أبا احلسن 

ـ حقًا. )تاريخ بغداد 13: 32(.
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القضايا  مجلة  ومن  الدنيا:  السماء  إىل  اخلالق  نزول  حديث 
التي أوضحها اإلمام الرضا وتصدى هلا وكشف عن الزيف الذي 
وضعه املحرفون والضالون، قضية رؤية اخلالق جل وعال. روى الشيخ 
الصدوق يف من ال حيضه الفقيه ج1/ص421: عن عبد العظيم بن عبد 
يا   :للرضا قلت  قال:  أيب حممود؟  بن  إبراهيم  اهلل احلسنىعن 
 بن رسول اهلل ما تقول يف احلديث الذي يرويه الناس عن رسول اهلل
فقال: )لعن  الدنيا  السامء  إىل  ليلة مجعة  ينزل كل  تبارك  اهلل  إن  قال:  أنه 
فني الكلم عن مواضعه واهلل ما قال رسول اهلل كذلك إنام قال:  اهلل املحرّ
إن اهلل تعاىل ينزل ملكًا إىل السامء الدنيا كل ليلة يف الثلث األخري وليلة 
اجلمعة يف أول الليل فيأمره فينادى هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ يا طالب اخلري أقبل ويا طالب 
الرش أقرص فال يزال ينادى هبذا حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر عاد 
إىل حمله من ملكوت السامء. حدثني بذلك أيب عن جدي عن آبائه عن 

.)رسول اهلل
حديث خلق آدم: وذكر يف ص110: عن احلسني بن خالد، عن اإلمام 
الرضا، قال: قلت للرضا: يا بن رسول اهلل إن الناس يروون أّن 
رسول اهلل، قال: إّن اهلل خلق آدم عىل صورته فقال: )قاتلهم اهلل لقد 
يتساّبان فسمع أحدمها  أّول احلديث، إن رسول اهلل مّر برجلني  حذفوا 
يقول لصاحبه: قّبح اهلل وجهك ووجه من يشبهك. فقال: يا عبد اهلل 

ال تقل هذا ألخيك، فاّن اهلل عّز وجّل خلق آدم عىل صورته(. 
آنذاك  احلكام  لتاريخ  مراجعة  أدنى  إن  اجلرب:  عقيدة   ملاذا 
ـ العباسيني واألمويني عىل حد سواءـ  لكفيلة بأن تظهر بجالء مدى منافاة 
ترصفات أولئك احلكام، وسلوكهم، وحياهتم ملبادئ اإلسالم وتعاليمه. 
اإلسالم، الذي كانوا يستطيلون عىل الناس به، وحيكمون األمة ـ حسب 
ما يدعون ـ باسمه، ويف ظله. حتى لقد أصبح الناس والناس عىل دين 
كثريًا  يبتعد  ال  اإلسالم  أن  خطأ:  ويفهمون  بذلك،  يتأثرون  ملوكهم 
اخلط  عن  االنحراف  شيوع  نتائجه  من  كان  مما  ويشاهدون،  يرون،  عام 
السيطرة  بعد  السهل  من  ليس  النطاق،  واسع  بنحو  القويم.  اإلسالمي 
عليه، أو الوقوف يف وجهه. ولقد ساعد عىل ذلك، وزاد الطني بلة، فريق 
من أولئك الذين اشتيت ضامئرهم، ممن يتسمون، أو باألحرى ساّمهم 
احلكام بالعلامء حيث إهنم قاموا يتالعبون بمفاهيم اإلسالم، وتعاليمه، 
أغدقوا  الذين  املنحرفني،  احلكام  أولئك  لتوافق هوى، وختدم مصالح، 
املأجورين قد جعلوا  أولئك  إن  بالنعمة. حتى  املال، وغمروهم  عليهم 
الدينية  العقائد  من  ـ  زيفها وسخفها  أحد  لكل  الواضح  ـ  اجلرب  عقيدة 

الناس،  استغالل  احلكام  أولئك  عىل  يسهلوا  أن  أجل  من  اإلسالمية، 
اإلنسان  جبني  هلا  يندى  التي  تلك،  لترصفاهتم  محاية  هلم  يوفروا  ولكي 
احلر أملًا وخجاًل، إذ أهنم يكونون بذلك قد جعلوا كل ما يصدر منهم 
هو بقضاء من اهلل وقدره، ولذا فليس ألحد احلق يف أن ينكر عليهم أي 
أو أي جناية من جناياهتم. وكان قد مض عىل  ترصف من ترصفاهتم، 
تروجيهم هذه العقيدة املبتدعةـ  حتى زمان املأمونـ  أكثر من قرن ونصفًا، 

أي من أول خالفة معاوية، بل وحتى قبل ذلك أيضًا.
)راجع احلياة السياسية لإلمام الرضا ، السيد جعفر مرتض العامل، ص310(.

دخلت  قال:  الشامي  معاوية  بن  عن عمري  الباطل:  اإلمام ميحق 
روى  اهلل  رسول  بن  يا  له:  فقلت  بمرو   الرضا موسى  بن  عل  عىل 
لنا عن الصادق جعفر بن حممد قال: إنه ال جرب وال تفويض بل أمر 
بني أمرين فام معناه؟ قال: )من زعم أن اهلل يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها 
فقد قال باجلرب ومن زعم أن اهلل عز وجل فوض أمر اخللق والرزق إىل 
حججه فقد قال بالتفويض والقائل باجلرب كافر والقائل بالتفويض 
فقال: )وجود  أمرين؟  أمر بني  فام  اهلل  بن رسول  يا  له:  فقلت  مرشك(. 
له: فهل هلل عز  ما هنوا عنه(. فقلت  به وترك  أمروا  ما  إتيان  إىل  السبيل 
وجل مشيه وإرادة يف ذلك؟ فقال: )فأما الطاعات فإرادة اهلل ومشيته فيها 
النهى  األمر هبا والرضا هلا واملعاونة عليها، وإرادته ومشيته يف املعايص 
عنها والسخط هلا واخلذالن عليها(، قلت: فهل هلل فيها القضاء؟ قال: 
)نعم من فعل يفعله العباد من خري أو رش إال وهلل فيه قضاء(. قلت: ما 
أفعاهلم من  بام يستحقونه عىل  القضاء؟ قال: )احلكم عليهم  معنى هذا 
الرضاالشيخ  أخبار  عيون  )راجع  واآلخرة(.  الدنيا  يف  والعقاب  الثواب 
الصدوق اجلزء: 1(.  كام روى الشيخ الصدوق يف التوحيد، ص361: عن 

سليامن بن جعفر اجلعفري، عن أيب احلسن الرضا، قال: ذكر عنده 
اجلرب والتفويض، فقال: )أال أعطيكم يف هذا أصاًل ال ختتلفون فيه وال 
ختاصمون عليه أحدًا إال كرسمتوه(، قلنا: إن رأيت ذلك، فقال: )إن اهلل 
العباد يف ملكه، هو  عز وجل مل يطع بإكراه، ومل يعص بغلبة، ومل هيمل 
املالك ملا مّلكهم، والقادر عىل ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته 
مل يكن اهلل عنها صادًا وال منها مانعًا وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن حيول 
بينهم وبني ذلك فعل وإن مل حيل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه(، 

ثم قال: )من يضبط حدود هذا الكالم فقد خصم من خالفه( .
اإلمام والوالية: 

 الرضا اإلمام  إىل  بسنده  اإلكامل  الصدوق يف  أخرج  النجاة:  سفينة 
 آبائه ،عن  أبيه  عن  الرضا،  موسى  بن  عل  عن  قال:...  آبائه،  عن 

قال: )قال رسول اهلل: من أحب أن يتمسك بديني، ويركب سفينة 
النجاة بعدي فليقتد بعل بن أيب طالب، وليعاد عدوه وليوال وليه، فإنه 
وصيي، وخليفتي عىل أمتي يف حيايت وبعد وفايت، وهو إمام كل مسلم 
وأمري كل مؤمن بعدي(، ثم قال: )احلسن واحلسني إماما أمتي بعد 
وأبومها  العاملني،  نساء  سيدة  وأمهام  اجلنة،  أهل  شباب  وسيدا  أبيهام، 
سيد الوصيني. ومن ولد احلسني تسعة أئمة، تاسعهم القائم من ولدي، 
طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي، إىل اهلل أشكو املنكرين لفضلهم، 

واملضيعني حلرمتهم بعدي(... 
عليأبو هذه األمة: أخرج الصدوق يف اإلكامل ص261 أيضا: 
عن أيب احلسن عل بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه قال: )قال 
رسول اهلل :... وأنا وعل أبوا هذه األمة، من عرفنا فقد عرف اهلل، 
ومن أنكرنا فقد أنكر اهلل عز وجل، ومن عل سبطا أمتي وسيدا شباب 
طاعتي،  طاعتهم  تسعة  احلسني  ولد  ومن  واحلسني،  احلسن  اجلنة  أهل 

ومعصيتهم معصيتي، تاسعهم قائمهم ومهدهيم(.
ملا واىف  قال:  راهويه،  بن  الذهبية: عن إسحاق  السلسلة  حديث 
املأمون اجتمع  بنيسابور وأراد أن خيرج منها إىل   الرضا أبو احلسن 
إليه أصحاب احلديث فقالوا له: يا ابن رسول اهلل ترحل عنا وال تدثنا 
بحديث فنستفيده منك؟ وكان قد قعد يف العامرية، فأطلع رأسه وقال: 
)مسعت أبي موسى بن جعفر يقول: مسعت أبي جعفر بن 
أبي حممد بن علي يقول: مسعت  حممد يقول: مسعت 
أبي علي بن احلسني يقول: مسعت أبي احلسني بن علي 
بن أبي طالب يقول: مسعت أبي أمري املؤمنني علي بن أبي 
طالب يقول: مسعت رسول اهلل يقول: مسعت جربئيل 
يقول: مسعت اهلل جل جالله يقول: ال إله إال اهلل حصين 

فمن دخل أمن من عذابي(. قال: فلام مرت الراحلة نادانا:
)بشروطها وأنا من شروطها(.

فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
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