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 األخباُراملستطابُة

 يف ثناِء اآلِل على الصحابِة

 - 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملناا،   

من هيده اهلل فال مضل له، ومان ضضا ل فاال يااه، لاه، وأناالد أن إ إلاه إإ اهلل و اده إ 

رشضك له، وأنالد أن حممدًا عبده ورسوله، صا  اهلل ع ياه وعا   لاه ال يباا ال اايرضن، 

 ، والتابعا مه  بح سان إ ى ضو  الدضن وس   سس ياًم ثيارًا وصحابته أمجعا

 

 أما بعد:

، ورش األماور حمادهتا،ا،  فحن أصدق احلدضث ثتاب اهلل، وأ سن امهد، يد، حممد   

 وثل حمدهتة بدعة، وثل بدعة ضاللة، وثل ضاللة يف النار  

 وبعد:

ذثرنا يف غار يذا املكان من إصدارات اجلميعة أن اهلل عزوجل قد خت  بعية رس ه   

تماب باه رسااإت الساامد إ باد ضكاون أفضال األنبيااد  وأنبيائه بمحمد  ، وإن مان خت

 ، وأصحابه خار األصحاب، وأمته خار األم ، وزمانه خار األزمنة  والرسل 

 

 إن اهلل نظار يف ق اوب العبااه فوجاد ق ا  حمماد »قال: فعن ابن مسعوه 

خار ق وب العباه، فاص فاه لنفسه فابتعيه برسالته، هت  نظر يف ق وب العباه بعد ق   حممد 
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 قاسِ ون ع  هضنه )«فوجد ق وَب أصحابِه خاَر ق وِب العباِه، فجع ال  وزراَد نبيِه ضت
1
)  

 « الذضن ض وهن ، هت  الذ، ض وهن خار الناس قرين، هت  : » وقال رسول اهلل 

القارون أربعاة: أناا يف : » قاال: قاال رساول اهلل  وعن اإلما  الكاظ  عن  بائاه   

)«إن اهلل أخرجني يف خار قرن من أمتي»ويف رواضة: «  أفض الا قرناً 
2
)  

 

هت  نبتب يف اإلسال  نابتاة أقادمب عا  وجاوه الةاحابة األخياار وعياون األسقيااد 

بيب النبي األطالار الذضن سبقوا إ ى اإلسال ، واختةوا بةحبة رسول األنا ،  األبرار و ل

قوا باالو ي، وانقااهوا إ ى األمار  ونايدوا املعجزات، وق عب أعاذاري  ايضاات، وصادا

باه  قوه  اا ثذا والنالي، وجايدوا املرشثا، ونرصوا رسول رب العاملا، و منوا به وصدا

روه، ونرصوه و وو ه وواسوه بأموامه  وأنفسال ، وقاس وا غاري  ع  ثفاري  الناس، وعزا

أ الب يذه النبتة اخلبيية فضائل ايل األطالار واألصاحاب   ف تى أهخ وي  يف اإلسال 

األبرار إ ى ميال ، وجع ب من خالفا،  الةغارة أو املويومة ياي الغالا ، هتا  عمادت 

ثتبتالاا أضادي  مان مالالاك،  تاى إ ى إخفاد ثل ما خيالف ذلك عن ال ال   فأظالرت ماا 

 لبسوا األمر ع  العوا  فرتثوي  يف ظال   الك 

 

ونحن ينا ندعوك أن سضع ر الك، وإ ى سايا ة باا الينااد والفضاائل ماا ضازض  غماك   

ر  يؤإد، الذضن باردت مانال  الذماة ولاي  مها   وضرض  بالك  لتقف بعديا ع   قيقة جت

األسباع واملرضدضن وأضااعوا بفعاامه  ياذه معااد الادنيا سوا األمر ع  وإد، وثيف أهن  لب  

                                                        
 (. 10/277(، سبل اهلدى والرشاد للشامي )268/ 16( نفخات األزهار للميالين )1)
 ( سيأيت ختريج هذه الروايات. 2)
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والدضن،  تى صار احلق عندي  باطل والباطل ضقا، فجع وا من لعان ايل واألصاحاب 

وماان ساابال  ط بااًا أعظاا  القربااات، والتسااابق إ ى احلااا ماان أقااداري  أعظاا  ال اعااات، 

مر نوح عام نزل يف سعظيمال  من  ضات  ونسوا إن املل مغفرات، متغاف ا  ر ما عت س   لو َعم 

 د ض عن إب ي  لن ضسأله اهلل عن ذلك، ولان ضكاون برتثاه السا  أو ال عان يالاك  و

)«إ سسبوا أصحايب، إ سسبوا أصحايب»الذضن قال فيال :  فكيف بأصحاب رسول 
1
)  

: إن اهلل اختااارين واختااار ح أصااحابًا، فجعاال ح ماانال  وزراد وأنةااارًا  وقااال 

)  وأصالارًا، فمن  فظني فيال   فظه اهلل ومن  ذاين فيال   ذاه اهلل
2
) 

أنا أَمنٌَة ألصحايب، فاحذا : »ثام ضرو، اإلما  الكاظ  عن  بائه  قال فيال  و 

ي، فاحذا قابأ أصاحايب هناا مان قبضب هنا من أصحايب ما ضوعدون، وأصحايب أَمنٌَة ألمتا

أمتي ماا ضوعادون، وإ ضازال ياذا الادضن ظاايرًا عا  األهضاان ث الاا ماا ها  فايك  مان قاد 

)«ر ين
3
)  

: سفرتق أمتي إ ى هتالث وسبعا فرقة ث الا يف الناار إإ وا ادة،  وقال رسول اهلل 

)فقيل ضا رسول اهلل! وما س ك الوا دة؟ قال: يو ما نحن ع يه اليو  أنا وأصحايب
4
)  

                                                        
 (. 3/255(، العقائد اإلسالمية مركز املصطفى )10/270( الغدير لألميين )1)
 17(، الصوارم املهرقة، للتستري، 10/269()احلاشية( ، الغدير لألميين ) 234( اإليضاح للفضل بن شاذان، )2)

 180، النصائح الكافية، إلبن عقيل، 
 ( سيأيت ختريج هذه الرواية. 3)
 1اجلزائري، ، نور الرباهني، لنعمة اهلل  30/  28، حبار األنوار، للمجلسي،  323( معاين األخبار، للصدوق ، 4)

،  380/  3، تفسري امليزان، للطباطبائي،  268/  5،  ()ه427/ 3)ش( ، هنج السعادة، للمحمودي، 61/
، خنبة  586، منهج الرشاد ملن أراد السداد، جلعفر كاشف الغطاء  319مشارق أنوار اليقني، لرجب الربسي 

لعينني من أحاديث الفريقني، حملمد حياة األنصاري ، قرة ا 4الآليل شرح بدأ األمايل، حملمد بن سليمان احلليب 
، األصول العامة للفقه املقارن، اللسيد حممد تقيي   23 ، السنة يف الشريعة اإلسالمية، حملمد تقي احلكيم 28

 . 137احلكيم 
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وغاريا مما ضفيد يف أن منزلة الةحبة عظيمة عرفالا الةحابة أنفسال  ريض اهلل عنال    

وقاد  بحقالا، ثام جاد عن أمار املؤمنا عا    تى أهن  ثانوا ضسألون النبي 

، وقاال : ضاا رساول اهلل ، أساألك  بام ض قاى بعاده ، فبكاى  أخربه رسول اهلل 

، ملا هعوت اهلل عزوجل أن ضقبضني  وحق صحبتي إياكبحقي ع يك وقرابتي منك ، 

: أسسألني أن أهعو ريب ألجل مؤجل ؟ قال : فع  ما أقاس ال  ؟ قال :  إليه   فقال 

)ع  اإ داث يف الدضن 
1
)  

 

ونحن يف يذا الكتاب وياذه الس سا ة وياي أقارب إ ى له الرواضاات، سانبا إن 

ناد اهلل سعا ى فضائل يذه األماة العظيماة وعا  رأساالا ياذا اجليال امليااح، جيال صاحابة 

إ ى بيان عالقاة املاوهة واملحباة التاي  ع  وجه اخلةوصنت رق  ، وسوفرسول اهلل 

 أمجعا  وصحابته ثانب سربا با  ل بيب النبي 

 

 مجيعع  إضراه يف ثتابنا يذا ثام يو مبا من عنوانة ويف بقية الس س ة وسنقترص 

، فحسبنا يف ذلك بيان اإلمامية اإلثني عرشية فقط النصوص والروايات من مصادر الشيعة

 قائق غيبالا أو عمد إ ى سأوض الا ورصفالا عن ظايريا بشتى السبل ثل من أراه إظالار يذا 

اجليل العظي  سواد ثان من األعداد  سدًا، أو من املحبا سقاعسًا، بمظالر إ ضتفق مع 

قول اهلل عزوجل:                  

            :وقول رسوله [110] ل عمران ، :

                                                        

، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتيا  والسينة والتياريحمل، حملميد      502( األمايل، للطوسي، 1)
  50/ 5ريشهري، ال
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)«وفيت  سبعا أمة أنت  خاريا وأثرمالا ع  اهلل»
1
)   

 

وبعد ذلك نرتك القارئ ضتسادل عن ع ة غياب ثل يذه النةوص واحلقاائق عناه، 

لاة، رغا  أن مجيعالاا صااهرة مان معاا سواد ثانب صاحيحة أو ضاعيفة ، مقبولاة او  ؤو  مت

 وا د،   واهلل من وراد القةد 

 

 ونسأل اهلل أن ضوفقنا ملا فيه اخلار   

 

 و خر هعوانا أن احلمد هلل رب العاملا                     

                                                        
 (.2/226(، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية للمنتظري )1/810( جممع البيان للطربسي )1)
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 فضائل أمة حممد 

 

نبدأ أوإً برسه بعأ الرواضات التي جادت يف فضائل يذه األمة
1
 : 

 

ضادخل مان أمتاي سابعون ألفاًا اجلناة بغاار  سااب  ويف »أنه قاال: فعن النبي 

)«بعأ الرواضات: ومع ثل وا د سبعون ألفاً 
2
)  

)«أنا أثير النبيا سبعًا ضو  القيامة»قال:  وعنه أضضًا   
3
)  

أياال اجلنااة عرشااون ومائااة صااف، يااذه األمااة هتامنااون صاافًا  ويف رواضااة: »:  وقااال   

، وأربعاون ألاف صاف مان  عرشون ومائة ألف صف، هتامنون ألف صف أمة حمماد 

)«سائر األم 
4
)  

ميل أمتي ثاامل ر، ععال اهلل سعاا ى يف أولاه خاارًا، ويف  خاره »أنه قال:  وقال   

)«خاراً 
5
)  

)«أمتي أمة مبارثة: » وقوله 
6
)  

                                                        

 ( وكما ذكرنا، فجميع ما يف الكتا  من طرق الشيعة اإلمامية.1)

ايف للكاشاين ( التفسري الص3/470(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )7/127( جممع البيان للطربسي )2)
(3/362.) 

، 1/109(، ميزان احلكمية للريشيهري )  8/22، 7/130(، حبار األنوار للمجلسي )179( أمايل الصدوق )3)
 (.2/200، 1/85(، غاية املرام للبحراين )2/146(، موسوعة اإلمام علي )4/3202

الكيايف للمازنيدراين   (، شرح أصيول  131، 7/131(، حبار األنوار للمجلسي )2/596( الكايف للكليين )4)
(، مستدرك سفينة البحيار للنميازي   15/10، 1/108(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )5، 11/3)
 (.3/446(، العقائد اإلسالمية، مركز املصطفى )6/297)

 (.1/514(، معجم أحاديث اإلمام املهدي )4/2819( ميزان احلكمة حملمد الريشهري )5)
 (.1/108يشهري )( ميزان احلكمة حملمد الر6)
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 بي خالا هماد أمتي، فال  ضؤهتروين ع  ايباد وع  األمالات وع  : » وقوله 

)«أنفسال 
1
)  

)«ما أع يب أمة من اليقا أفضل مما أتع يب أمتي»أنه قال:  وقوله 
2
)  

ح فضل ع  النبيا، فام من نبي إإ هعا ع  قومه بدعوة وأنا أخرت : » وقوله 

)«هعويت ألمتي ألنفع مه  ضو  القيامة
3
)  

ملاا خ اق اهلل حممادًا قاال: أناب صافيي وأناب »قاال:  وعن ع  بن أيب طالا  

)« بيبي وخار خ قي، أمتك خار أمة أخرجب ل ناس
4
)  

قال : قال :  دهتني أيب جعفر ، عن أبياه ، قاال :  ادهتني أيب  وعن موسى بن جعفر   

إن اهلل سعاا ى »قال  عن أبيه  ع  ، قال:  دهتني أيب احلسا بن ع  ابن أيب طال  

)«بعث جربئيل إ ى النبي أن برش أمتك بالزضن والسناد، والرفعة والكرامة، والنرص 
5
)  

 قسا  اجلناة ألماة حمماد أهتالهتاًا، في اث إن اهلل»أناه قاال:  وعن رضوان خاازن اجلناة   

ضادخ ون اجلناة بغاار  سااب، وهت اث ناساابون  ساابًا ضساارًا، وهت اث سشافع مها  فتشاافع 

)«فيال 
6
)  

 والرواضات يف الباب ثيارة ويف الق يل الذ، ذثرناه ثفاضة  

ويناك رواضات عدة سبا أن إظالار اهلل عزوجل لفضل ومنزلة يذه األمة ثان ساببًا 

                                                        
 (.16/342(، حبار األنوار للمجلسي )1/187( مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي )1)
 (.1/108( ميزان احلكمة حملمد الريشهري )2)
 (.259(، األمايل للصدوق )37/36، 9/298( حبار األنوار للمجلسي )3)
 (.54/200، 15/29( حبار األنوار للمجلسي )4)
 (.16/342للمجلسي )( حبار األنوار 5)
(، مستدرك سفينة البحار للنميازي  183(، اخلرائج واجلرائح للرواندي )17/298( حبار األنوار للمجلسي )6)

(4/387.) 
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 أن سكون أمتال  أو أن ضكونوا منال : منى األنبياد والرسل يف أن ضت

إن اهلل سعا ى جلا هتناؤه أرى إبرايي  صورة حممد »قال:  فعن ع  بن أيب طال  

وأمته، فقال: ضا رب! ما رأضب من أم  األنبياد أنور وإ أزيار مان ياذه األماة فمان ياذا؟ 

)«فنوه، يذا حممد   
1
)  

ضا موسى! أماا ع ماب أن فضال »ضك مه ربه عزوجل فيقول له:  ويذا موسى 

ع  مجيع خ قاي  فقاال  -ويف بعأ املةاهر: ثفض   -أمة حممد ع  مجيع األم  ثفض ه 

موسى: ضا رب! ليتني ثنب أراي ، فأو ى اهلل عزوجل إليه: ضا موسى! إناك لان ساراي ، 

 -ناات عادن والفارهوس ج -ف ي  يذا أوان ظالوري ، ولكن سوف ساراي  يف اجلناات 

)«بحرضة حممد، يف نعيمالا ضتق بون، ويف خارا،ا ضتبحبحون
2
)  

ربه أن ضكون منال  أبى اهلل عزوجل ع يه ذلاك: فعان الرضاا  وملا سأل موسى 

  قال: إن موسى  :ضا رب! اجع ني من أمة حممد  فاأو ى اهلل »سأل ربه عزوجل

)«سعا ى إليه: ضا موسى! إنك إ سةل إ ى ذلك
3
)  

ضا رب! إين أجد يف األلواح أمة يي خار أمة أخرجب ل نااس ضاأمرون »ويف رواضة: 

                                                        
 ( 16/347(، حبار األنوار للمجلسي )2/217( إرشاد القلو  )1)
، حبيار األنيوار   (32(، تفسري العسكري )2/256(، عيون أخبار الرضا )2/417( علل الشرايع للصدوق )2)

(، تأويل اآليات لشرف اليدين  96/186، 92/224، 89/225،247، 26/275، 13/341للمجلسي )
(، منتيهى  130، /41/18(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )3/228(، الربهان )1/419احلسيين )

للسيبزواري   ، احلاشيية(، ذخيرية املعياد   7/272(، مدارك األحكام للعاملي )2/681املطلب للحلي )
(، احملتضر 2/327(، من ال حيضره الفقيه البن بابويه القمي )15/68(، احلدائق الناضرة للبحراين )1/579)

(، 11/65(، جامع أحاديث الشيعة للربجودي )249(، اجلواهر السنية للعاملي )309، 247حلسن احللي )
(، البيان يف عقائد أهيل اإلايان   343(، قصص األنبياء للجزائري )331بشارة املصطفي للطربي الشيعي )

 (.24لألصفهاين )
(، اجلواهر السنية للعياملي  43/205، 26/268، 17/32، 16/354، 13/344( حبار األنوار للمجلسي )3)

 (.294، 152(، صحيفة الرضا )66)
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باملعروف وضنالون عن املنكر فاجع ال  أمتي  قال: س اك أماة أ.اد  قاال: رب إين أجاد يف 

األلواح أمة ي  ايخرون يف اخل ق السابقون يف هخول اجلنة فااجع ال  أمتاي  قاال: س اك 

د يف األلاواح أماة ضؤمناون بالكتااب األول والكتااب ايخار، أمة أ.اد  قاال: رب إين أجا

وضقاس ون األعور الكاذاب فااجع ال  أمتاي  قاال: س اك أماة أ.اد  قاال: رب إين أجاد يف 

األلواح أمة إذا ي ا أ دي  بحسنة هت  د ضعم الا ثتبب له  سنة، وإن عم الا ثتبب له عرش 

ن عم الا ثتبب ع يه سيئة وا ادة فااجع ال  أميامها، وإن ي ا بسيئة ود ضعم الا د سكت ، وإ

أمتي  قال: س ك أمة أ.د  قال: رب إين أجد يف األلواح أمة ي  الساابقون ويا  املشافوع 

)«: رب اجع ني من أمة أ.دمه  فاجع ال  أمتي  قال: س ك أمة أ.د، قال موسى 
1
)  

ضاا رب! فاحن ثاان »قال:  يف  دضث مناجاة موسى  ويف رواضة عن الرضا 

حممد وأصحابه ثام وصفب فالل يف أم  األنبيااد أفضال عنادك مان أمتاي؟ ظ  اب ع ايال  

الغام ، وأنزلب ع يال  املن والس وى، وف قب مه  البحر  فقال اهلل جل جالله: ضا موسى! 

)«أما ع مب أن فضل أمة حممد ع  مجيع األم  ثفض ه ع  مجيع خ قي
2
)  

                                                        
سفينة  (، مستدرك177(، تفسري أيب محزة الثمايل )26/268، 16/354، 13/344( حبار األنوار للمجلسي )1)

 (.1/186البحار لعلي النمازي الشاهرودي )
(، 2/256(، عيون أخبار الرضا للصدوق )2/417(، علل الشرائع للصدوق )2/681( منتهى املطلب للحلي )2)

(، اجلواهر السينية للحير العياملي    274(، احملتضر حلسن احللي )2/327من ال حيضره الفقيه للصدوق )
، 13/341(، حبار األنيوار للمجلسيي )  1/407األئمة للحر العاملي ) (، الفصول املهمة يف أصول248)
(، مستدرك سفينة 11/65(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )96/186، 247، 89/225، 26/275

(، موسوعة اإلميام  1/313(، مسند اإلمام الرضا )ع( لعزيز اهلل عطاردي )1/186البحار لعلي النمازي )
(، موسوعة كلمات اإلمام احلسني )ع( جلنة احلديث يف معهد بياقر  2/645ويين )اجلواد )ع( للحسيين القز

(، تفسري كنز 4/93(، التفسري الصايف للفيض الكاشاين )32(، تفسري اإلمام العسكري )ع 665العلوم )ع 
(، تأوييل  330(، بشارة املصطفى حملمد بن علي الطربي الشييعي ) 1/48الدقائق للمريزا حممد املشهدي )

(، الشيعة يف أحادييث الفيريقني   343(، قصص األنبياء للجزائري )1/418يات لشرف الدين احلسيين )اآل
 (.91ملرتضى األبطحي )
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 را  ضا عيسى ع  »ربه عن عا طوبى يف اجلنة؟ فقال له: سأل  ويذا عيسى 

)«ذلك النبي»، يف رواضة: «األم  أن ضرشبوا منالا  تى ضرشب منالا أمة ذلك النبي
1
) 

)«ويف رواضة: وس ك اجلنة حمرمة ع  األم   تى ضدخ الا أمة ذلك النبي
2
)  

ة ال الاا  اجع نااي ماان األمااة املر وماا»ثااان ضاادعو وضقااول:  ويااذا إلياااس 

)«املغفورة
3
)  

يؤإد »ضقولون:  وضذثرون يف رواضا،  عندما ضمر األنبياد ع  فقراد أمة حممد 

من املالئكة، وسقول املالئكة: يؤإد من األنبياد، فيقولون: نحن إ مالئكة وإ أنبياد، بال 

، فيقولون: ب  ن ت  ياذه الكراماة؟ فيقولاون: د ضكان أعاملناا  نفر من فقراد أمة حممد 

ندضدًا، ود نة  الدير، ود نق  ال يل، ولكن أقمنا الةا وات اخلما ، وإذا سامعنا ذثار 

)«فاضب هموعنا ع  خدوهنا حممد 
4
)  

                                                        
(، اجلواهر السينية للعياملي   6/612(، سفينة البحار لعلي النمازي )8/118( انظر: حبار األنوار للمجلسي )1)

(113 .) 
(، وانظر روايات 197، 1/171(، إثبات اهلداة )14/286لسي )(، حبار األنوار للمج164( أمايل الصدوق )2)

، 16/326، 8/5، حبار األنيوار للمجلسيي )  صأخرى يف حترمي دخول األمم السابقة اجلنة قبل أمة حممد 
(، تأويل اآليات لشرف اليدين احلسييين   45/403، 218، 39/214، 36/64، 27/129، 26/318
مائة منقبة، حملمد  ( ،97(، احملتضر للحلي )1/321لألربلي ) (، كشف الغمة4/262(، الربهان )2/629)

( ، العقد النضيد والدر الفرييد،  28/ 3( ، مناقب آل أيب طالب، البن شهر آشو ،) 82بن أمحد القمي، )
 449/ 3(، تفسري جوامع اجلامع، للطربسي، ) 456(، تفسري فرات الكويف،)  81حملمد بن احلسن القمي، )

 ( 289/ 9البيان، للطربسي، ) (، تفسري جممع
(، مستدرك 17/301، 13/401(، حبار األنوار للمجلسي )1/118( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشو  )3)

(، مكيال املكارم ملريزا حممد تقيي  364(، قصص األنبياء للجزائري )1/186سفينة البحار لعلي النمازي )
 (.1/177األصفهاين )

(، 10/318(، مستدرك الوسائل للحير العياملي )  72/48حبار األنوار للمجلسي )(، 129( جامع األخبار )4)
(، جامع السعادات للنراقي 301(، معارج اليقني للسبزواري )122/559جامع أحاديث الشيعة للربجودي )

(2/64 .) 
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إن ياذه »و تى األبالسة د خيف ع يال  منزلة يذه األمة، فالاي  ضقولون إلب اي : 

)«عةومة، ومالنا وإ لك ع يال  سابيلأمة مر ومة م
1
، وذلاك لقاول اهلل عزوجال باأهن  (

)«إن أمتي أمة مر ومة: »  أمة مر ومة، وقول الرسول
2
)  

ضو  القيامة ضدعون رهبا  أن ضتسا    ياذه األماة،  فال غرابة إذًا أن نرى املالئكة 

: وقد نعيب إليه نفسه وقد سألته فاطمة  وضيرس ع يال  احلساب، فعن رسول اهلل 

أضن ألقاك؟ قال: عند الرصاط، جربئيل عن ضميني، وميكائيل عن ضسار،، واملالئكة مان »

)«خ في وقدامي ضناهون: رب س    أمة حممد من النار وضرس ع يال  احلساب
3
)  

 

 إعطاء اهلل هذه األمة مرتبة اخلليل والكليم واحلبيب 

الاواعظا: ووقيال إن اهلل ا أع اى ياذه األماة مرسباة اخل يال، قال صا   روضاة 

 ومرسبة الك ي ، ومرسبة احلبي :

سأل ربه مخ   اجات فأع اياا إضااه بساؤاله،  فأما مرسبة اخل يل فحن إبرايي  

 وأع ى ذلك يذه األمة بال سؤال:

سأل اخل يل املغفرة بالتعرضأ، فقال:  األول:       

                                                        
 (، 1/106(، االحتجاج للطربسي )28/261(، حبار األنوار للمجلسي )2/21( إثبات اهلداة )1)
(، 164(، أمايل الصدوق )52/181، 16/145، 14/286(، حبار األنوار للمجلسي )3/523ور الثقلني )( ن2)

 (.2/220(، العقائد اإلسالمية، مركز املصطفى )2/574(، جوامع اجلامع للطربسي )96كمال الدين )
(، 74للنيسيابوري ) (، روضة اليواعظني  22/509(، حبار األنوار للمجلسي )508، 507( أمايل الصدوق )3)

(، جمميع  146، 9/145(، موسوعة أحاديث أهل البيت هلادي النجفيي ) 1/202مناقب آل أيب طالب )
 احلاشية(. 2/354(، غاية املرام للبحراين )1/81(، موسوعة شهداء املعصومني )70النورين للمرندي )
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         :[، وأع ى يذه األمة بال سؤال، فقال: 82]الشعراد  

                     

             :[  53]الزمر 

 سأل اخل يل فقال:  والثاين:         :[، وقال 87]الشعراد

مهذه األمة:                 : [ 8]التحرض 

: سأل اخل يل الوراهتة، فقال: والثالث         

[، وقال مهذه األمة: 85]الشعراد:               

           :[ 11-10]املؤمنون 

: سأل اخل يل القبول، فقال: والرابع      :[، وقال مهذه 127]البقرة

األمة:               :[  25]الشورى 

 : سأل اخل يل األعقاب، فقال: واخلامس         

[ وقال مهذه األمة: 100]الةافات:        

 [ 165]األنعا :

 هت  أع ى اخل يل سب مراس  بال سؤال، وأع ى يذه األمة مجيع ذلك بال سؤال: 

: قال ل خ يل: األول                
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    :[، وقال مهذه األمة: 67] ل عمران    

 [  78]احلج:

: قال ل خ يل: والثاين                  

 [، وقال مهذه األمة: 69]األنبياد:              

 [  103] ل عمران:

: قال ل خ يل: والثالث       :[، وقال 101]الةافات

 مهذه األمة:               :[  47]األ زاب 

: قال ل خ يل: والرابع       :[، وقال مهذه 109]الةافات

األمة:                   :[  59]النمل 

: قال ل خ يل: واخلامس               

[، وقال ألمة احلبي : 45]ص:    :[  63]الفرقان 

: قال ل خ يل: والسادس      :[، وقال مهذه 121]النحل

األمة:     :[ 78]احلج 

وأما مرسبة الك ي  فحن اهلل سعا ى أع ى الك ي  عرش مراس ، وأع ى أمة حممد عرش 

 أميامها: 
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: قال ل ك ي : األول             :[، 65]الشعراد

وقال ألمة حممد:            : [ 103]ضون 

: أع ى الك ي  النرصة فقال: والثاين       

   [، وقال ألمة حممد: 46]طه:        

 [  128]النحل:

: القربة، قال: والثالث      : [، وقال مهذه األمة: 52]مرض   

      :[  85]الواقعة 

 : املنة، قال سعا ى: والرابع           

[، وقال مهذه األمة: 114]الةافات:       :[ 17]احلجرات 

     : األمن والرفعة، فقال: واخلامس    

 [، وقال مهذه األمة: 68]طه:             

   :[  139] ل عمران 

 : املعرفة والرشح يف الةدر، قال الك ي : والسادس    

 :[، فأع اه ذلك بقوله: 25]طه           

[، وقال ألمة حممد: 36]طه:        :[ 22]الزمر 
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: التيسار، قال: والسابع       :[، وقال مهذه األمة: 26]طه   

            :[  185]البقرة 

: اإلجابة، قال سعا ى: والثامن         : [، 89]ضون

وقال مهذه األمة:                   

   :[  26]الشورى 

: املغفرة، قال الك ي : والتاسع               

 :[، وقال ألمة حممد 16]القةص  :           

 [  10]إبرايي :

   : النجاح، قال: والعارش       :[، 36]طه

وقال مهذه األمة:             : [، ويف ضمنالا وما د 34]إبرايي

سسألوه ثقوله:      :[ أ،: ملن سأل وملن د ضسأل 10]فة ب 

سساع مراسا ، وأع اى أمتاه احلبي  فحن اهلل سابحانه أع اى  بيباهوأما مرسبة 

 مي الا سسعًا:

   األول: التوبة، فقال ل حبي :       :[  وقال 117]التوبة

 ألمته:         :[، وقال: 27]النساد    
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    :[  118]التوبة 

والياين: املغفرة، قال سعا ى:            : [، 2]الفت

 وقال ألمته:         :[  53]الزمر 

واليالث: النعمة، فقال له:         : [، وقال ألمته: 2]الفت

                 :[  3]املائدة 

والرابع: النرصة، قال سعا ى:           : [، وقال 3]الفت

 ألمته:           : [  47]الرو 

  واخلام : الة وات، قال له:              

[، وقال ألمته: 56]األ زاب:             :[  43]األ زاب 

والساهس: الةفوة، قال ل حبي :            

    :[؛ ضعني: حممداً 75]احلج  :وقال ألمته        

          :[ 32]فاطر 

والسابع: امهداضة، فقال ل حبي :          : [، 2]الفت

 وقال ألمته:              :[  54]احلج 

واليامن: السال ، فقال ل حبي  يف لي ة املعراج: السال  ع يك أهيا النبي ور.ة اهلل 
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وبرثاسه وقال ألمته:                    

       : [ 54]األنعا 

والتاسع: الرضا، فقال ل حبي :           

[، وقال ألمته: 5]الضحى:        :[، ضعني: 59]احلج

)اجلنة
1
)  

عن أبيه قال: قال النبي  ومن مروضات فضل يذه األمة ما رو، عن الةاهق 

  ،مما أع ى اهلل به أمتي وفض ال  به ع  سائر األم  هتالث خةال د ضع الا إإ نبي :

وذلك أن اهلل سبارك وسعا ى ثان إذا بعث نبيًا قال له: اجتالد يف هضنك وإ  رج ع يك، وإن 

اهلل سبارك وسعا ى أع ى ذلك ألمتي،  يث ضقول:         

   :[، ضقول: من ضيق 78]احلج 

وثان إذا بعث نبيًا قال له: إذا أ زنك أمر سكريه فاهعني أستج  لك، وإن اهلل 

أع ى أمتي ذلك،  يث ضقول:        :[ 60]غافر 

وثان إذا بعث نبيًا جع ه ناليدًا ع  قومه، وإن اهلل سبارك وسعا ى جعل أمتي نالداد 

ع  اخل ق،  يث ضقول:               

                                                        
 (. 299( روضة الواعظني للنيسابوري)1)
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   :[78]احلج(
1
)  

 

                                                        
(، التفسري الصيايف  90/290، 23/340، 22/444حبار األنوار للمجلسي ) (،84( قر  اإلسناد للحمريي )1)

 (.10/409(، األمثل ملكارم الشريازي )3/392للكاشاين )
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 ذكر بعض ما خص اهلل به هذه األمة دون سائر األمم

 سبحانه ع  يذه األمة ختةيةه إضاي  هون األم :ومن ر.ة اهلل 

ما خص به رشضعتال  من التخفيف والتيسار، فقال سبحانه:       

 :[  وقال: 28]النساد              :[  6]املائدة

 وقال: 

             :[  وقال: 78]احلج     

           :[  وقال: 185]البقرة     

          :[   وغاريا من ايضات 157]األعراف 

وثان مما أنع  اهلل سعا ى ع  يذه األمة: أن األم  املاضية ثانوا إذا أصاهب  بول أو 

غائا أو يشد من النجاسات ثان سك يفال  ق عه وإبانته من أجساهي ، فخفف اهلل عن 

يذه األمة بأن جعل املاد طالورًا ملا ضةي  أبداهن  وأهتواهب ، قال اهلل سعا ى:     

        :[ 48]الفرقان 

أهن  ثاانوا ضعتزلاون النسااد يف  اال احلايأ، ف ا  ضكوناوا ضؤاث اوهنن وإ  ومنها:

عالسوهنن، وما أصاب احلائأ من اليياب والفرش واألواين وغار ذلك نج ،  تاى إ 

 عوز اإنتفاع به، وأباح لنا مجيع ذلك إإ الوطد  

 أن صال،  ثانب مخسا صالة، وصالسنا مخ ، وفيالا هتواب اخلمسا  ومنها:
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 زثا،  ربع املال، وزثاسنا ربع العرش، وهتوابه ربع املال  ومنها:

أهن  ثانوا إذا فرغوا من ال عا  لي ة صيامال   ر  ع يال  ال عا  والرشاب  ومنها:

لياح الةو ، فقال: واجلامع إ ى مي الا من الغد، وأ ل اهلل لنا التسحر والوطد يف   

                           

[؛ ضعني: بياض النالار من سواه ال يل، وقال: 187]البقرة:         

      :[، ضعني: اجلامع 187]البقرة 

ثانب األم  السالفة جتعل قرباهنا ع  أعناقالاا إ ى بياب املقادس، فمان قبال  ومنها:

ذلك منه أرس ب ع يه نار فأث ته، ومن د ضقبل منه رجع ميبورًا، وقد جعال اهلل قرباان أماة 

فة، يف ب ون فقرائالا ومساثينالا، فمن قبل ذلك منه ضاعف لاه أضاعافًا مضااع حممد 

 ومن د ضقبل منه رفعب عنه به من عقوبات الدنيا 

أن اهلل سعا ى ثت  ع يال  يف التوراة القةاص والدضة يف القتل واجلراح، ود  ومنها:

ضرخص مه  يف العفو وأخذ الدضة، ود ضفرق با اخل أ والعمد يف وجوب القةاص، 

فقال:                :[، هت  خفف عنا يف ذلك 45]املائدة

فخار با القةاص والدضة والعفو، وفرق با اخل أ والعمد، فقال سعا ى:      

           :[   إ ى قوله: 178]البقرة    

                        

   :[178]البقرة. 
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ختفيف اهلل عنا يف أمر التوبة، فقال لبني إلائيل:  ومن ذلك:      

                     

      :[، فكانب سوبتال  أن ضقتل بعضال  بعضًا، فيقتل 54]البقرة

األب ابنه، واإبن أباه، واألخ أخاه، واأل  ولديا، ومن فر من القتل أو هفع عن نفسه أو 

اسقى السيف بيده أو سر   ع  ذ، ر.ة د سقبل سوبته، هت  أمري  اهلل بالكف عن القتل 

 فالذه سوبتال  بعد أن قت وا سبعا ألفًا يف مكان وا د، 

وجعل سوبتنا اإستغفار بال سان، والند  باجلنان، وسرك العوه باألبدان، فقال 

عزوجل:                

                       

    :[  وقال: 135] ل عمران       

[، وقال: 74]املائدة:               

 [  16]احلدضد:

السالفة من ضنظار إ ى امارأة برضباة ضاؤمر بق اع العاا لتقبال عناه التوباة،  ومن األمم

 وثفارسنا فيه غأ البرص، والتوبة بالق  ، والعز  ع  سرك العوهة إليه 

وثان منال  من ضالقي بدنه امرأة  رامًا فيكاون التوباة مناه إباناة ذلاك العضاو مان 

 نفسه، وسوبتنا فيه: الند  وسرك العوه إليه 

ك  منال  اخل يئة يف خفية وخ وة خيرج وخ يئته مةورة ع  بااب هاره: ومن ضرس
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أإ إن فالن بن فالن ارسك  البار ة خ يئة ثذا وثذا، وثان ضناهى ع يه من السامد بذلك 

فيفتض  وضنتالك سرته، ومن ضرسك  منا اخل يئة وخيفيالا عان األبةاار في  اع ع ياه رباه، 

ن أبناد جنسه لق ة هتقته هب ، والتجأ إح لع ه ستبعاه عبد، قد سرت ذنبه ع»فيقول ل مالئكة: 

ر.تي، انالدوا أين قد غفر،ا له؛ ليقته بر.تاي، فاحذا ثاان ضاو  القياماة وأوقاف ل عارض 

 « واحلساب ضقول: عبد، أنا الذ، سرت،ا ع يك يف الدنيا، وأنا الذ، أسرتيا ع يك اليو 

 من املالئكة ضستغفرون مه  : أن قيأ مه  األثرماومما فضل اهلل به هذه األمة

فقال سبحانه:  -أ، ض  بون مه  الر.ة  -وضسرت.ون مه         

                    

 [ 7]غافر:

املؤمنون نالداد يف األرض، وما رأوه  سنًا فالو عند اهلل  سن، وماا : » وقال 

 « رأوه قبيحًا فالو عند اهلل قبي 

ضا ليتني قد لقيب إخواين  فقيل: ضا رسول اهلل! أولسنا إخواناك  مناا »:  وقال 

بك وياجرنا معك واسبعناك ونرصناك؟ قال: ب   ولكن إخواين الذضن ضأسون من بعادث ، 

يب ثحضامنك ، ونبوين ثحبك ، وضنرصوين ثنرصث ، وضةادقوين ثتةادضقك ، ضاا ضؤمنون 

)«(ليتني قد لقيب إخواين
1
)  

وأن نستحرضا ونحان نقارأ  أقول: وإ ضفوسنا من يذه الرواضة سزثية بااطنال  

قومهام : املرد مع  وعن وأمار املؤمنا  عنه ونبوين ثحبك  ، ما جبد  قوله 

                                                        
 ، 22( ، حبار األنوار، للمجلسيي، )  63(، األمايل، للمفيد ، ) 304(روضة الواعظني، للفتال النيسابوري ، )1)

(، قرة العينني من أحاديث الفريقني،  347/ 1ي األصفهاين، )( ، مكيال املكارم، ملريزا حممد تق 132/ 52
 ( 140حملمد حياة األنصاري )
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من أ   
1
 

يف خربه ال وضل قال:  دهتني أيب جعفر، عن وعن اإلما  موسى بن جعفر 

قال:  -  -أبيه، قال:  دهتني أيب ع  قال:  دهتني أيب احلسا بن ع  بن أيب طال  

ضتذاثرون فضل  -  -ج وس يف مسجده بعد وفاسه  بينام أصحاب رسول اهلل 

إذ هخل ع ينا  رب من أ بار هيوه أيل الشا  قد قرأ التوراة واإلنجيل  رسول اهلل 

والزبور، وصحف إبرايي  واألنبياد، وعرف هإئ ال     فس ا  ع ينا وج      فسأمه  

    وناجاه بام ذثره اهلل عزوجل يف ثتابه، عن فضائل أمة حممد فقال له أمار املؤمنا 

 قال سعا ى:                        

                          

    :[ ثانب يذه ايضة قد عرضب ع  سائر األم  من لدن 284]البقرة

، فأبوا مجيعًا أن ضقب ويا من هتق الا، وقب الا حممد، ف ام رأى اهلل   ه  إ ى أن بعث حممد 

عزوجل منه ومن أمته القبول خفف عنه هتق الا فقال اهلل عزوجل:       

      :[، هت  إن اهلل عزوجل سكر  ع  حممد وأنفق ع  أمته 285]البقرة

من سشدضد ايضة التي قب الا يو وأمته، فأجاب عن نفسه وأمته فقال:      

                                                        

، مسيتدرك الوسيائل، للميريزا     140/ 1، علل الشرائع، للصيدوق،  252( األمايل، للصدوق 1)  
 456، مكارم األخالق، للطربسي  632،  621، األمايل، للطوسي  152، األمايل، للمفيد  220/ 12النوري،

، مدينة  199/ 1الصراط املستقيم، لعلي بن يونس العاملي، ، 123/ 2، مناقب آل أيب طالب، إلبن شهر آشو ،
،  279/ 41،  40/ 33،  102/ 27،  13/ 17، حبار األنوار، للمجلسيي،  495/ 1املعاجز، هلاشم البحراين،

64 /110  ،65 /70  ،66 /81  ،90 /57  ،108 /385 
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                       ،

  :فقال اهلل عزوجل: مه  املغفرة واجلنة إذا فع وا ذلك، فقال النبي     

             :ضعني: املرجع يف  -[ 285]البقرة

فأجابه: قد فع ب بتائبي أمتك، قد أوجبب مه  املغفرة، هت  قال اهلل سعا ى: أما إذا  -ايخرة 

قب تالا أنب وأمتك وقد ثانب عرضب من قبل ع  األنبياد واألم  ف   ضقب ويا فحق ع  

   أن أرفعالا عن أمتك، فقال اهلل سعا ى:             

[ من خار 286]البقرة:        :[ من رش، هت  أمه  اهلل 286]البقرة  نبيه

أن قال:               :[ فقال اهلل سبحانه: 286]البقرة

أع يتك لكرامتك ضا حممد! إن األم  السالفة ثانوا إذا نسوا ما ذثروا فتحب ع يال  

  :أبواب عذايب، ورفعب ذلك عن أمتك، فقال رسول اهلل      

               :[  ضعني بايصار: 286]البقرة

الشدائد التي ثانب ع  األم  ممن ثان قبل حممد، فقال عزوجل: لقد رفعب عن أمتك 

ايصار التي ثانب ع  األم  السالفة، وذلك أين جع ب ع  األم  أن إ أقبل فعال إإ 

يف بقاع األرض التي اخرت،ا مه  وإن بعدت، وقد جع ب األرض لك وألمتك طالورا 

  ومسجدا، فالذه من ايصار وقد رفعتالا عن أمتك

وقد ثانب األم  السالفة حتمل قرابينالا ع  أعناقالا إ ى بياب املقادس، فمان قب اب 

ذلك منه أرس ب ع  قربانه نارًا سأث ه، ومن د ضقبل منه ذلك رجاع ميباورًا، وقاد جع اب 
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أتضاعف له اليواب أضعافا قربان أمتك يف ب ون فقرائالا ومساثينالا، فمن قب ب ذلك منه 

مضاعفة، وإن د أقبل ذلك منه رفعب عنه به عقوبات الدنيا، وقد رفعب ذلك عان أمتاك 

  ويي من ايصار التي ثانب

وثانب األم  السالفة مفروضًا ع يال  صال،ا يف ثبد ال يل وأنةاف النالار، وياي 

  يف أطاراف ال يال من الشدائد التي ثانب وقد رفعتالا عن أمتك، وفرضب ع يال  صال،

  والنالار يف أوقات نشاطال 

وثانب األم  السالفة مفروضاًا ع ايال  مخساون صاالة يف مخساا وقتاًا، وياي مان 

  ايصار التي ثانب ع يال ، وقد رفعتالا عن أمتك

وثانب األم  السالفة  سنتال  بحسنة وا دة، وسايئتال  بسايئة وا ادة، وجع اب 

  بوا دةألمتك احلسنة بعرش أميامها، والسيئة 

وثانب األم  السالفة إذا نوى أ دي   سنة د سكت  مه ، وإذا ي  بالسيئة ثتبتالاا 

ع يال  وإن د ضفع الا، وقد رفعب ذلك عان أمتاك، فاحذا يا  أ ادي  بسايئة ود ضعم الاا د 

  سكت  ع يه، وإذا ي  أ دي  بحسنة ود ضعم الا ثتبب له  سنة

  عا  أباواهب ، وجع اب ساوبتال  مان وثانب األم  السالفة إذا أذنبوا ثتبب ذناوهب

  الذن  أن أت ر   ع يال  بعد التوبة أ   ال عا  إليال 

وثانب األم  السالفة ضتوب أ دي  من الذن  الوا د املائة سنة واملأيت سنة، هت  د 

أقبل سوبته هون أن أعاقبه يف الدنيا بعقوبة، وقد رفعب ذلاك عان أمتاك، وإن الرجال مان 

  سنة هت  ضتوب وضند  طرفة عا فأغفر له ذلك ث ه وأقبل سوبته أمتك ليذن  املائة

وثانب األم  السالفة إذا أصاهب  نج  قرضوه من أجسااهي ، وقاد جع اب املااد 
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  طالورًا ألمتك من مجيع األنجاس، والةعيد يف األوقات

: ال ال  إذ  ويذه ايصار التي ثانب ع يال  رفعتالا عن أمتك  قال رسول اهلل 

لك يب فزهين، فأمهمه اهلل سبحانه أن قال: قد فع ب ذ           

  :[  قال اهلل عزوجل: قد فع ب ذلك بأمتك، وقد رفعب عنال  عظي  286]البقرة

 بالضا األم ، وذلك  كمي يف مجيع األم  أن إ أث ف نفسًا فوق طاقتالا  قال: 

             :[ قال: قال اهلل سعا ى: قد فع ب 286]البقرة

ذلك بتائبي أمتك  هت  قال:               

[  قال اهلل عزوجل: قد فع ب ذلك وجع ب أمتك ضا حممد ثالشامة البيضاد 286]البقرة:

يف اليور األسوه، ي  القاهرون، وي  القايرون، ضستخدمون وإ ضتستخدمون لكرامتك، 

و ق ع ا أن أتظالر هضنك ع  األهضان  تى إ ضبقى يف رشق األرض وإ غرهبا هضن إإ 

 نك اجلزضة وي  صاغرون هضنك، وضؤهون إ ى أيل هض

وإن اهلل سعا ى جل هتناؤه أرى إبرايي  صورة حممد وأمته، فقاال: ضاا رب! ماا رأضاب 

من أم  األنبياد أنور وإ أزير من ياذه األماة، فمان ياذا؟ فناوه، ياذا حمماد  بيباي، إ 

 بي  ح من خ قي غاره، أجرضب ذثره قبل أن أخ ق سامئي وأريض، وسميته نبيًا وأباوك 

  ومئذ من ال ا، وأجرضب فيه رو ه ه  ض

ل اهلل به أمته ع  ساائر األما   قاال  : لقاد -  -قال اليالوه،: فأخربين عام فضا

 ع  سائر األم  بأنياد ثيارة أنا أذثر لك منالا ق ياًل من ثيار: فضل اهلل أمته 

 فمنالا: قول اهلل عزوجل:        :[ 110] ل عمران 
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ومنالا: أنه إذا ثان ضو  القيامة ومجع اهلل اخل ق يف صعيد وا د سأل اهلل عزوجل 

النبيا: يل ب اغت ؟ فيقولون: نع   فيسأل األم ، فيقولون: ما جادنا من بشار وإ نذضر  

 ل نبيا: من نالدادث  اليو ؟ فيقولون: حممد -ويو أع   بذلك  - -فيقول اهلل جل هتناؤه 

ق نالاه،  ونالاهة حممد  ، فيؤمنون عند وأمته، فتشد مه  أمة حممد بالتب يغ، وسةدا

ذلك، وذلك قوله سعا ى:                 

  :[  ضقول: ضكون حممد ع يك  ناليدًا أنك  قد ب اغت  الرسالة143]البقرة  

 أهن  أول الناس  سابًا، وألعال  هخوإً إ ى اجلنة قبل سائر األم  ث الا  ومنالا:

ومنالا أضضًا: أن اهلل عزوجل فرض ع يال  يف ال يل والنالار مخ  ص وات يف مخسة 

أوقات: اهتنتان بال يل، وهتالث بالنالار، هت  جعل يذه اخلم  ص وات سعدل مخسا صالة، 

 وجع الا ثفارة خ اضاي ، فقال عزوجل:          

 [  ضقول: صالة اخلم  سكفر الذنوب ما اجتنبب الكبائر 114]يوه:

ومنالا أضضًا: أن اهلل سعا ى جعل مه  احلسنة الوا دة التي هَيِ  هباا العباد وإ ضعم الاا 

 سنة وا دة ضكتبالا له؛ فحن عم الا ثتبب له عرشا  سانات وأميامهاا، إ ى سابعامئة ضاعف 

 فةاعدًا  

ومنالا: أن اهلل عزوجل ضدخل اجلنة من أيل يذه األماة سابعا ألفاًا بغاار  سااب، 

ر لي ة البدر، والذضن ض وهن  ع  أ سن ما ضكون الكوث  الادر، يف ووجويال  ميل القم

أفق السامد، والذضن ض اوهن  عا  أناد ثوثا  يف الساامد إضاادة، وإ اخاتالف بيانال  وإ 

 سباغأ 

ومنالا: أن القاسل منال  عمدًا إن ناد أولياد املقتول أن ضعفوا عنه فع وا، وإن نادوا 
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قب وا الدضة، وع  أيل التوراة وي  أيل هضنك: ضقتل القاسل وإ ضتعفى عنه وإ سؤخذ منه 

هضة، قال اهلل عزوجل:         :[ 178]البقرة 

ومنالا: أن اهلل عزوجل جعل فاحتة الكتاب نةفالا لنفسه، ونةفالا لعبده، قال اهلل 

سعا ى: قسمب بيني وبا عبد، يذه السورة، فحذا قال أ دي :    :[ 2]الفاحتة

فقد .دين  وإذا قال:رب     :[ فقد عرفني، وإذا قال: 2]الفاحتة

    :[ فقد مد ني  وإذا قال: 3]الفاحتة        

[ فقد أهتني ع   وإذا قال: 4]الفاحتة:         

 [ فقد صدق عبد، يف عباهيت بعد ما سألني، وبقية يذه السورة له  5]الفاحتة:

أن برش أمتك بالزضن والسناد  إ ى النبي  ومنالا: أن اهلل سعا ى بعث جربائيل 

 والرفعة والكرامة والنرص 

ومنالا: أن اهلل سبحانه أباح صدقا،  ضأث وهنا، وعع وهنا يف ب ون فقرائال  ضأث ون 

منالا وض عمون، وثانب صدقات من قب ال  من األما  املاؤمنا نم وهناا إ ى مكاان ق ا 

 فيحرقوهنا بالنار 

جعل الشفاعة مها  خاصاة هون األما ، واهلل سعاا ى ضتجااوز  ومنالا: أن اهلل عزوجل

  عن ذنوهب  العظا  لشفاعة نبيال  

قبال األما ،  ومنالا: أن ضقال ضو  القيامة: ليتقد  احلامدون، فتقاد  أماة حمماد 

ويو مكتوب: أمة حممد احلامدون، نمدون اهلل عزوجل عا  ثال منزلاة، وضكربوناه عا  

 السامد له هو، ثدو، النحل ثل نجد، مناههي  يف جوف 



 30 األخبار املستطابة

ومنالا: أن اهلل إ هي كال  بجوع، وإ عمعال  ع  ضاللة، وإ ضس ا ع ايال  عادوًا 

 من غاري ، وإ ضساخ ببقيتال ، وجعل مه  ال اعون نالاهة 

ومنالا: أن اهلل جعل ملن ص  ع  نبيه عرش  سنات، وحما عناه عرشا سايئات، وره 

   نبي اهلل سبحانه ع يه ميل صالسه ع  ال

ومنالا: أنه جع ال  أزواجًا هتالهتة أممًا، فمانال  ظااد لنفساه، ومانال  مقتةاد، ومانال  

سابق باخلارات، والسابق باخلارات ضدخل اجلنة بغار  سااب، واملقتةاد ناسا   ساابًا 

 ضسارًا، والظاد لنفسه مغفور له إن ناد اهلل 

ك لااررصار، وثاناب ومنالا: أن اهلل عزوجل جعل سوبتال  الند  واإساتغفار والارت

 بنو إلائيل سوبتال  قتل النف  

: أمتك يذه مر ومة، عذاهبا يف الادنيا الزلزلاة  ومنالا: قول اهلل عزوجل لنبيه 

 والفقر 

ومنالا: أن اهلل عزوجل ضكت  ل مرضأ الكبار مان احلسانات عا   سا  ماا ثاان 

ة: استكتبوا لعبد، ميل ضعمل يف نبابه وصحته من أعامل اخلار، ضقول اهلل سبحانه ل مالئك

  سناسه قبل ذلك ما ها  يف وهتاقي 

ث مة التقوى، وجعل بدد الشافاعة مها   ومنالا: أن اهلل عزوجل ألز  أمة حممد 

 يف ايخرة 

رأى يف السامد لي ة عرج به إليالاا مالئكاة قياماًا ورثوعاًا مناذ  ومنالا: أن النبي 

خ قوا، فقال: ضا جربئيل! يذه يي العباهة، فقال جربئيل: صدقب ضا حمماد، فاساأل رباك 

أن ضع ي أمتك القنوت والرثوع والسجوه يف صاال، ، فأع ااي  اهلل سعاا ى ذلاك، فأماة 

: إن اليالوه نسادونك  عا   النبي  ضقتدون باملالئكة الذضن يف السامد، قال حممد 
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)صالسك  ورثوعك  وسجوهث (
1
)  

هلل ماا يف  "وجاد أضضًا: وثاان فايام أو اى إلياه : ايضاة التاي يف ساورة البقارة قولاه :   

الساموات وما يف األرض وإن سبدوا ما يف أنفسك  أو ختفوه ناسبك  به اهلل فيغفر ملان 

وثانب ايضة قد عرضب ع  األنبياد  "ئ قدضر ضشاد وضعذب من ضشاد واهلل ع  ثل ن

إ ى أن بعث اهلل سبارك وسعا ى حممدا ، وعرضب ع  األما  فاأبوا أن  من لدن  ه  

ضقب ويا من هتق الا ، وقب الا رسول اهلل وعرضالا ع  أمته فقب ويا ، ف ام رأى اهلل سباارك 

سااق العارش ثارر ع ياه  وسعا ى منال  القبول ع   أهن  إ ض يقوهنا ، ف اام أن ساار إ ى

جميباا عناه  فأجاب  - من الرسول بام أنزل إليه من ربه  "الكال  ليفالمه ، فقال : 

واملؤمنون ثل  من باهلل ومالئكتاه وثتباه ورسا ه إ نفارق باا أ اد مان  -وعن أمته 

: أماا  فقال جل ذثره مه  اجلنة واملغفرة ع  أن فع وا ذلك ، فقال النباي  "رس ه 

ذلك بنا ، فغفراناك ربناا وإلياك املةاار ، ضعناي املرجاع يف ايخارة ، قاال :  إذا فع ب

فأجابه اهلل عز وجل قد فع ب ذلك بك وبأمتك ، هتا  قاال عاز وجال : أماا إذا قب اب 

ايضة بتشدضديا وعظ  ما فيالا وقد عرضتالا ع  األم  فأبوا أن ضقب ويا وقب تالا أمتاك 

 -ضك ف اهلل نفسا إإ وسعالا مها ماا ثسابب  إ " ق ع  أن أرفعالا عن أمتك وقال : 

: أماا إذا  -ملا سامع ذلاك  - من رش فقال النبي  "وع يالا ما اثتسبب  -من خار 

 "ربنا إ سؤاخذنا أن نسينا أو أخ أنا  "فع ب ذلك يب وبأمتي فزهين قال : سل ، قال : 

ثاناب األما  قال اهلل عز وجل لسب أؤاخذ أمتك بالنسيان واخل أ لكرامتك عا  ، و

السالفة إذا نسوا ما ذثروا به فتحب ع يال  أباواب العاذاب ، وقاد هفعاب ذلاك عان 

أمتك وثانب األم  السالفة إذا أخ أوا أخاذوا باخل اأ وعوقباوا ع ياه ، وقاد رفعاب 

                                                        
، 351-16/341، 10/28(، حبار األنيوار للمجلسيي )  244، 1/31برار هلاشم البحراين )( انظر: حلية األ1)

17/274 ،108/127.) 
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ال الا  إذا أع يتناي ذلاك  "ذلك عن أمتك لكرامتك ع  ، فقال ص  اهلل ع يه و له : 

ربنا وإ حتمال ع يناا إرصا ثاام . تاه  "عا ى له : سل ، قال : قال اهلل سبارك وس "فزهين 

ضعني بااألرص : الشادائد التاي ثاناب عا  مان ثاان مان قب ناا ،  "ع  الذضن من قب نا 

فأجابه اهلل عز وجل إ ى ذلك ، وقال سبارك اسمه : قد رفعب عن أمتك ايصاار التاي 

ثانب ع  األم  السالفة 
1
 

،  وره مان رواضاات يف بياان فضاائل أماة الرساول وإ ضسعنا ينا  رص ثل ماا

 ففيام أورهناه ثفاضة 

فحذا ع مب يذا فيقينًا أن الرعيل األول من يذه األمة الاذضن بتعاث فايال  الرساول 

أفضل يذه األمة وأعظمالا، وقد باا الرسول   :إن اهلل أخرجني »يذا؛  يث قال

)«يف خار قرن من أمتي
2
)  

القاارون أربعااة أنااا يف »:  قااال: قااال رسااول اهلل وعاان الكاااظ  عاان  بائااه 

)«أفض الا قرناً 
3
)  

                                                        
(، تفسري األصيفى،   289/ 17،  41/ 10(، حبار األنوار، للمجلسي،)  327/ 1االحتجاج، للطربسي،)  - 1

(، تفسري نور  30/ 7،  88/ 5،  311/ 1(، التفسري الصايف، للفيض الكاشاين، ) 1223/ 2للفيض الكاشاين، )
(، حياة أمري  695/ 1(، تفسري كنز الدقائق، للمريزا حممد املشهدي،)  151/ 5،  303/ 1الثقلني، للحويزي،) 

 (157/ 1(، جامع السعادات، حملمد مهدي النراقي، ) 283/ 3املؤمنني )ع( عن لسانه، حملمد حممديان،) 
(، حبار األنيوار  51(، معاين األخبار للصدوق )425ل للصدوق )((، اخلصا1/281( علل الشرايع للصدوق )2)

 (.4/3186(، ميزان احلكمة للريشهري )16/92للمجلسي )
(، مستدرك الوسائل للحير العياملي   22/309، 6/315(، حبار األنوار للمجلسي )125( نوادر الراوندي )3)

 (.8/509(، مستدرك سفينة البحار للشاهرودي )14/342)
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ضقتل هبذه احلرة خيار أمتي بعد أصحايبو وقال 
1
 ) 

أصاحايب الاذضن سا كوا : »: قال: قال رساول اهلل  وجاد عن ابن عباس 

منالاااجي أفضاال أصااحاب النبيااا واملرساا ا، وابنتااي فاطمااة ساايدة نساااد العاااملا، 

أزواجي أمالاات املاؤمنا، وأمتاي خاار أماة أخرجاب ل نااس، وأناا أثيار  وال ايرات من

)«النبيا سبعًا ضو  القيامة
2
)  

لي ااة اإللاد ثااام يف الرواضااة:   ضقااول لنبينااا ويااذا أبااو األنبياااد إباارايي  

)«مر بًا بالنبي الةال ، واإبن الةال ، واملبعوث الةال  يف الزمان الةال »
3
)  

فالذه الرواضاات وغارياا مان الرواضاات ستظالار فضال أنااس ذلاك الزماان الةاال  

 أمجعا   والقرن املفضل وي  جيل الةحابة 

يل يف أصاحاب األنبيااد أثار  »سأل ربه:  أن موسى  فعن اإلما  الرضا 

فقال عزوجل: ضا موساى! أماا ع ماب أن فضال صاحابة حمماد عا   عندك من صحابتي؟

مجيع صحابة األنبياد املرس ا ثفضل  ل حممد ع  مجيع  ل النبيا، وفضل حممد ع  مجيع 

                                                        

(، مستدرك سفينة البحار، لعلي النمازي  35/ 10(، الغدير، لألميين،)  125/ 18األنوار، للمجلسي، )( حبار  1)
 10(، سبل اهلدى والرشاد، للصاحلي الشيامي،)   95/ 1(، إعالم الورى، للطربسي،)  254/ 2الشاهرودي،) 

 (365/  1(، إثبات اهلداة، للحر العاملي،)  155/
(، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( هلادي النجفي 561التحصني البن طاووس ) (،374( األمايل للصدوق )2)

(، فاطمة واملفضالت من النساء لعبد اللطيف 65(، بشارة املصطفى حملمد بن علي الطربي الشيعي )1/280)
ز (، العقائد اإلسالمية، مركي 7/40، 176يف اهلامش،  1/85(، غاية املرام هلاشم البحراين )175البغدادي )
 (.464(، شرح العينية احلمريية للفاضل اهلندي )4/134املصطفى )

(، مستدرك الوسائل للمريزا النوري الطربسي 18/318(، حبار األنوار للمجلسي )101( انظر: سعد السعود )3)
، 6/286(، مستدرك سفينة البحيار للنميازي )  1/266(، تأويل اآليات لشرف الدين احلسيين )1/250)

266.) 
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)«املرس ا
1
)  

أنااه قااال إن اهلل خ ااق  ه  وع مااه األسااامد ث الااا هتاا   وعاان اإلمااا  العسااكر، 

أن ضنبائال  هباا وعارفال  فضا ه يف الع ا   عرضالا ع يال  فعجازوا عان معرفتالاا ، فاأمر  ه 

ع يال    هت  أخرج من ص    ه  ذرضة منال  األنبياد والرسل واخليار من عباه اهلل أفض ال  

حممد هت   ل حممد ، ومن اخليار الفاض ا منال  أصحاب حممد وخيار أمة حممد 
2
 

ساااأل اهلل عزوجاال أن ضعرفاااه بفضااال صاااحابة  إن  ه  »أضضاااًا :  وقااال 

فقال عزوجل: إن رجاًل من خياار أصاحاب حمماد لاو وزن باه مجياع أصاحاب ،  نبيه

املرس ا لرج  ع يال   ضا  ه  لو أ   رجل مان الكفاار أو مجايعال  رجااًل مان  ل حمماد 

وأصحابه اخلارضن لكافأه اهلل عن ذلك بأن خيت  له بالتوبة واإلضامن، هت  ضدخ ه اهلل اجلنة، إن 

حممد و ل حممد وأصحابه من الر.ة ما لو قسمب ع   اهلل ليفيأ ع  ثل وا د من حمبي

عده ثعده ثل ما خ اق اهلل مان أول الادير إ ى  خاره وثاانوا ثفاارًا لكفااي  وألهايا  إ ى 

عاقبة حمموهة اإلضاامن بااهلل  تاى ضساتحقوا باه اجلناة، ولاو أن رجااًل ممان ضابغأ  ل حمماد 

ا  عا  ميال عاده ماا خ اق اهلل وأصحابه اخلارضن أو وا دًا مانال  لعذباه اهلل عاذابًا لا و قتس 

)«ألي كال  اهلل أمجعا
3
)  

يكذا واهلل عزوجل ضس   ع    اهي ،  ثيف إ سكون منزلة   اه الةحابة 

                                                        
(، 99/185، 92/224، 26/275، 13/341(، حبار األنيوار للمجلسيي )  31انظر: تفسري العسكري )( 1)

(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحيويزي  3/228(، الربهان )1/418تأويل اآليات لشرف الدين احلسيين )
 (.274(، احملتضر للحلي )4/130)

 11( ، حبار األنيوار للمجلسيي، )  384) كري )ع(( تفسري اإلمام العسكري )ع( املنسو  إىل اإلمام العس 2)
/137  ،21 /227 ، 26 /339 ) 
 (.26/331( حبار األنوار للمجلسي )3)
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 قال : ثان ع  عالد رساول اهلل  سة  ع يال ؟  فعن أيب عبد اهلل  واملالئكة 

رجل ضقال له : ذو النمرة وثان من أقب  الناس وإنام سمي ذو النمرة من قبحه فأسى النباي 

  فقال : ضا رسول اهلل أخربين ما فارض اهلل عاز وجال عا  فقاال لاه رساول اهلل  :

فرض اهلل ع يك سبعة عرش رثعة يف اليو  وال ي ة وصو  نالر رمضان إذا أهرثتاه واحلاج 

والزثاة وفرسيا له ، فقال : والذ، بعيك بااحلق نبياا ماا أزضاد ريب إذا است عب إليه سبيال 

: ود ضا ذا النمرة فقال : ثام خ قني قبيحا قال :  ع  ما فرض ع  نيئا ، فقال له النبي 

فقال : ضا رسول اهلل : إن ربك ضأمرك أن سب غ ذا النمرة  ع  النبي  فالبا جربئيل 

ربك سباارك وسعاا ى : أماا سار  أن أ رشاك عا  مجاال عنه السال  وسقول له : ضقول لك 

: ضا ذا النمارة ياذا جربئيال ضاأمرين أن  ضو  القيامة ؟ فقال له رسول اهلل  جربئيل 

أب غك السال  وضقول لك ربك : أما سار  أن أ رشاك عا  مجاال جربئيال ؟ فقاال : ذو 

النمرة فحين رضيب ضا رب فوعزسك ألزضدنك  تى سر  
1
 

صا   : أن النباي  بن معاذ ، روى جعفر بن حمماد ، عان أبياه  ويذا سعد

ع  سعد بن معاذ ، وقال : لقد واىف من املالئكة ل ةالة ع يه سساعون ألاف م اك وفايال  

جربئيل ضة ون ع يه   فق ب : ضا جربئيل ، بام استحق صالسك  ع يه ؟ فقال : بقرادة و قل 

ا وذايبا وجائيا  يو اهلل أ د ( قائام وقاعدا وراثبا وماني
2
 

ديا اهلل عزوجل  عاه بنا احلدضث  واألفض ية يذه من مست زما،ا: الوس ية، ثام أثا

                                                        

( ، وسيائل  478/ 12( ، شرح أصول الكايف ملويل حممد صاحل املازنيدراين ، ) 336/ 8( الكايف للكليين، ) 1)
 1( ، جامع أحاديث الشيعة للربوجيردي، ) 140/ 22) ، حبار األنوار للمجلسي، 35/ 3الشيعة للحر العاملي، 

 (22/ 9( ، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( هلادي النجفي،) 472/
(،  346/ 89،  109/ 22(، حبار األنوار، للمجلسي، ) 37( ، األمايل، للطوسي ) 80( األمايل، للصدوق ) 2)

 (8/ 4مستدركات علم رجال احلديث، لعلي النمازي الشاهرودي،) 
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يف  ضات عدة، ثقوله سعا ى:                 

    :[ 143]البقرة 

متامًا ثام ثانوا ي  أول  وإ خيفى أن أول من خوط  هبذه ايضة ي  الةحابة 

 من خاط  اهلل عزوجل يف قوله:            

                :[ 110] ل عمران 

، فالا  ضعناي األماة التاي وجباب مهاا هعاوة إبارايي  »قال:  فعن الةاهق 

األمة التي بعاث اهلل فيالاا ومنالاا وإليالاا، ويا  األماة الوسا ى، ويا  خاار أماة أخرجاب 

)«ل ناس
1
)  

  يف سفسار قوله سعا ى: وغاره وضقول ال ربيس       

معناه: أنت  خار أمة، وإنام قال: ثنت ؛ لتقد  البشارة مه  يف الكت  [ »110] ل عمران:

)«املاضية
2
)  

ا هباا يف الكتا   ٌ وقيل إن املراه: ثنت  خار أمة عناد اهلل يف ال اوح املحفاوأ، أو مبرشا

)املاضية
3
   وقد ذثرنا بعضًا من ذلك (

املاؤمنا يف أول ظالاور اإلساال  مان وضقول ال باطبائي يف ميزانه: ايضة متدح  ال 

                                                        
(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي 1/195(، تفسري العياشي )1/112ميزان احلكمة حملمد الريشهري )( 1)

(1/383.) 
(، حقائق التأويل للشيريف  134/)9(، الينابيع الفقهية لعلي أصغر مرواريد )1/810( جممع البيان للطربسي )2)

 (.1/360الراوندي )(، فقه القرآن للقطب 2/557(، التبيان للطوسي )219الرضي )
 (.362/)2(، جممع البيان للطربسي )2/227( دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية للمنتظري )3)
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)السابقا األولا، من املالاجرضن واألنةار
1
)  

طوبى ملن ر ين، وطوبى ملن رأى من ر ين، وطوبى ملن رأى من : » وعن النبي 

)«رأى من ر ين  ويف رواضة: إ ى السابع هت  سكب
2
)  

، وقاد ثاان ياذا األمار فكياف بحاامه  يا   فالذا  ال من رأى أصاحابة   

مس    عندي   تى أهن  ثان ضسألون يل يناك من يو خار منال  ثام جاد عن أيب مجعة 

ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح ، فق نا : ضاا رساول  األنةار، : سغدضنا مع رسول اهلل 

اهلل يل أ د خار منا؟   احلدضث  
3
 

ة والباطل، فالذا أماار ومنال  مس تزمات الوس ية أضضا عد  إجتامعال  ع  الضالل

وويف لفاا :  -أ،: املالاااجرضن واألنةااار  -ومااا ثااان اهلل لاايجع ال  : »املااؤمنا عاا  

)«ليجمعال ( ع  ضاللة وإ ضرضهب  بالعمى
4
)  

فاحن أبيات  إإ أن سزعماوا أين أخ اأت »ل خوارج وقاد خ ائاوه وضا ا وه: ا وضقول 

                                                        
 (.3/376( تفسري امليزان )1)
(، األميايل  265(، كنز الفوائد ألبو الفتح الكراجكيي ) 342(، اخلصال للصدوق )484( األمايل للصدوق )2)

(، مستدرك سفينة البحار 12/67، 34/331، 313، 22/305ألنوار للمجلسي )(، حبار ا440للطوسي )
(، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( هلادي 192(، درر األخبار حلجازي، خسرو شاهي )6/613للنمازي )
(، النصائح الكافية حملمد بين  2/505(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي للحويزي )6/321النجفي )
 (.62الصحابة يف القرآن والسنة والتاريحمل ملركز الرسالة ) (،169عقيل )

، درر األخبار حلجازي خسرو شياهي   307/  22، حبار األنوار للمجلسي،  391( األمايل للطوسي  3)
 260/  11، قاموس الرجال حملمد تقي التستري،  192

(، حبار األنيوار  1/471حملسن األمني )(، أعيان الشيعة 10/285، 3/89( شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )4)
(، كتيا   4/27(، مصباح البالغة مستدرك هنج البالغية للمريجهياين )  33/78، 32/380للمجلسي )

 (.4/93(، هنج السعادة للمحمودي )10/298، 9/157(، الغدير لألميين )164األربعني للقمي )
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)«بضالح وض  ب ف   سض  ون عامة أمة حممد 
1
)  

واحلق: أن يذه املسألة ض ول فيالا الكال ، ولو ذيبنا إ ى إضراه ثل ماا وره يف فضال 

من ثت  الشيعة اإلمامية ل ال بناا املقاا ، ولكان  يذه األمة وع  رأسال  الةحابة 

يف يذه العجالة ثفاضة ملن رشح اهلل صدره  ولنرشع  فيام أورهناه من فضائل أمة النبي 

  ائل الةحابة اين يف بيان املزضد فض

                                                        
عجم املوضوعي لنهج البالغة ألويس كرمي حمميد  (، امل33/373(، حبار األنوار للمجلسي )2/7( هنج البالغة )1)

(، جيواهر التياريحمل لعليي الكيوراين     8/112(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )438، 427، 30)
 (.6/364(، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتا  والسنة والتاريحمل حملمد الريشهري )1/361)
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 يف فضائل الصحابة رضوان اهلل عليهمروايات أهل البيت 

 قول يف الةحابة الكرا :  جاد يف هضوان أمار املؤمنا ع  بن أيب طال  

 مبينة  ضاسه لذو، العقاال       فجاد بفرقان من اهلل منزل

 وأمسوا بحمد اهلل جمتمعي الشمل       فآمان أقاوا  ثرا  وأضقنوا

 فزاهي  الر.ن خبااًل ع  خبل  وأنكر أقوا  فزاغب ق وهبا 

 وقومًا غضابًا فع ال  أ سن الفعل  وأمكن منال  ضو  بدر رسوله

)وقد  اههتوياا باجلالد وبالةقل  بأضدهي  بيأ خفاف قواطع
1
) 

 فيمن نزلب يذه ايضة:  سأل قو  النبي »قال:  وعن ابن عباس

                   

[؟ قال: إذا ثان ضو  القيامة عقد لواد من نور أبيأ، وناهى مناٍه: ليق  سيد 29]الفت :

املؤمنا ومعه الذضن  منوا فقد بعث حممد، فيقو  ع  بن أيب طال  فيع ي اهلل ال واد من 

النور األبيأ بيده، حتته مجيع السابقا األولا من املالاجرضن واألنةار إ خيال ال  

   ع  منرب من نور رب العزة، وضعرض اجلميع ع يه رجاًل رجاًل فيع ى غاري   تى ع

أجره ونوره، فحذا أسى ع   خري  قيل مه : قد عرفت  موضعك  ومنازلك  من اجلنة، إن 

فيقو  ع  بن طال   -ضعني: اجلنة  -ربك  ضقول لك : عند، لك  مغفرة وأجر عظي  

)«والقو  حتب لوائه معال   تى ضدخل اجلنة
2
)  

                                                        
(، حبيار األنيوار   2/331، 1/75اقب آل أيب طالب البن شهر آشيو  ) (، من107) ا( ديوان أمري املؤمنني 1)

 (.41/94، 19/321للمجلسي )
(، 4/202(، الربهيان ) 345(، كنز جامع الفوائيد ) 8/4(، حبار األنوار للمجلسي )387( أمايل الطوسي )2)

(، 245 ،5/79(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحيويزي ) 3/27مناقب آل أيب طالب البن شهر آشو  )
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  يف قوله سعا ى:  وع  ص ة بايضة السابقة روى عن الةاهق 

      :نزلب يذه ايضة يف اليالوه والنةارى، »[ ايضة  قال: 146]البقرة

ضعني: ضعرفون رسول اهلل ثام ضعرفون أبنادي ؛ ألن اهلل عزوجل قد أنزل ع يال  يف التوراة 

واإلنجيل والزبور صفة حممد وصفة أصحابه ومالاجرسه، ويو قوله سعا ى:   

                             

                           

                    : [، ويذه صفة 29]الفت

رسول اهلل يف التوراة وصفة أصحابه، ف ام بعيه اهلل عزوجل عرفه أيل الكتاب؛ ثام قال 

جل جالله:                 :[89]البقرة (
1
  ويف ايضة السابقة (

وَن(   ْ ( وسزثية باطنال  بقوله وَضْبتَغت هليل ع  سزثية اهلل عزوجل لظايري  بقوله وَسَرايت

قال:  ويذا متامًا ما جاد يف أيل بيعة الرضوان وقب الا يف أيل بدر، فعن ابن عباس 

 ، فع   ما يف ق وهب -أ،: عن أصحاب الشجرة  -أخربنا اهلل عزوجل أنه ريض عنال  »

)«يل  دهتنا أ د أنه سخا ع يال  بعد؟
2
َ اهللهُ َعني يف إنارة إ ى قوله سعا ى:   (

َلَقْد َرِضي

                                                                                                                                        
(، كشف اليقني للحلي 162(، تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني البن كرامة )556التحصني البن طاووس )

 (.7/45، 4/262(، غاية املرام للبحراين )418)
(، تفسري نور اليثقلني  6/509، 5/45(، التفسري الصايف للفيض الكاشاين )69/92( حبار األنوار للمجلسي )1)

(، تفسري كنز الدقائق للمريزا حمميد املشيهدي   5/77، 2/84، 708، 138، 1/99ي )للحويزين للحويز
 (.334/)1(، تفسري امليزان للطباطبائي )369/)1)

(، تفسيري  40/51، 38/243(، حبار األنوار للمجلسي )75(، روضة الواعظني للنيسابوري )13( اإلرشاد )2)
 (.33قني للحلي )(، كشف الي1/81(، كشف الغمة لإلربلي )2/421فرات )
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ْم َوَأَثاَِبُ  كيينََة َعَلْيهي يْم َفَأنَزَل السه َم َما يفي ُقُلوِبي
َجَرةي َفَعلي َت الشه نينَي إيْذ ُيَباييُعوَنَك ََتْ ْم َفتْحا  اْْلُْؤمي

يبا   يف أيل بدر : لعل اهلل اط ع ع  أيل بدر فقال : اعم وا  قوله [  و18]الفت  :  َقري

ما نئت  فقد غفرت لك  
1
 

ل معاوضاة ماه اًا املالااجرضن واألنةاار  عوه ع  بدد  ومن أقوال أمار املؤمنا ع    

 : أإ سرى أن قوًما استشالدوا يف سبيل اهلل سعا ى مان املالااجرضن واألنةاار، »أمجعا

ه رسول اهلل  بسابعا  ولكل  فضل،  تى إذا استشالد ناليدنا قيل: سيد الشالداد، وخة 

و«!سكبارة عند صالسه ع يه
2
ذاماًا لشايعته ماه اًا ألصاحاب رساول اهلل » عزوجل:وقال  .(

 « جفاة طغا ، عبيد أقزا ، مجعوا من ثل أرب، وس ق وا من ثل نوب، ممن ضنبغي أن

                                                        

(، كتا  سليم بن قيس، حقيق حمميد   403/ 2( دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية، ملنتظري،)  1)
(، كتا  األربعني ، حملمد طاهر القميي   507( ، اإليضاح، للفضل بن شاذان األزدي ))ه246باقر األنصاري، )

(، اإلمام علي بن أيب طاليب )ع(، ألمحيد الرمحياين     94/ 21(، حبار األنوار، للمجلسي، ) 314الشريازي) 
(،  446/ 9،( تفسري جممع البيان، للطربسي، ) 255/ 2(، مواقف الشيعة، لألمحدي املياجني ،)  796اهلمداين، ) 

 (، األمثل يف تفسري كتا  اهلل 236/ 19(، تفسري امليزان، للطباطبائي،)  301/ 5تفسري نور الثقلني، للحويزي،) 
 (، 11(، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة، لعلى خيان امليد )    236/ 18املنزل، لناصر مكارم الشريازي،) 
 (113/ 1أعيان الشيعة، حملسن األمني، )

(، مييزان احلكمية   58/ 33(، حبار األنوار للمجلسي )259/ 1، االحتجاج للطربسي )32/ 3هنج البالغة،  2
(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد 192/ 4(، هنج السعادة للمحمودي )3318/ 4(، )1518/ 2للريشهري )

ني )ع( عن لسانه حملمد حممديان (، حياة أمري املؤمن51/ 2(، جواهر التاريحمل لعلي الكوراين )193،  181/ 15)
(، غاية املرام 14/ 6(، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتا  والسنة والتاريحمل للريشهري )299/ 2)

 (207(، اإلمام علي )ع( جلواد اخلليلي 328/ 5هلاشم البحراين )
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اا  وضاادرب، وضااو ى  ع يااه، وضؤخااذ عاا  ضدضااه، ليسااوا ماان املالاااجرضن  ضفقااه وضااؤه ب، وضع  

و«واألنةار، وإ من الذضن سبودوا الدار واإلضامن
1
). 

 

حابة يف  ا  الةاخاالف  اال األماار عا   ود ضكن  ال بقية األئماة 

 :أمجعا، ومعرفة قدري  وصدقال  ثام مرا بك من رواضات، وإليك املزضد 

ناتج عا  أعدائاه ضاو  ثاربالد وضاأمري  بساؤال مان بقاي مان فالذا احلسا 

وإن ثذبتموين فحن فيك  من إن ساألتموه »ليخربوي  بفض ه،  يث قال:  الةحابة 

وأباا ساعيد اخلادر،، وساالل بان عن ذلك أخربث ، اسألوا جابر بن عباداهلل األنةاار،، 

أ،:  -خيربوث  أهن  سمعوا يذه املقالاة  ،سعد الساعد،، وزضد بن أرق ، وأن  بن مالك

ح  : يذان سيدا نباب أيل اجلنة من رسول اهلل يف السب ا  قول الرسول 

  (2)«وألخي

يف يااؤإد ثااامتا لفضااائل أياال البيااب ، ويااو ضااأمر أعااداده  فالاال رأى 

 بسؤامه ؟!

إن  ألصاحابه  ضستحرض وياو ضقاول ياذا، قاول النباي  وضقينًا أنه 

                                                        
 1(، الغارات للثقفيي ) 177/ 4 )، مصباح البالغة )مستدرك هنج البالغة( للمريجهاين231/ 2هنج البالغة،  1
موسوعة اإلميام   (،309/ 13) شرح هنج البالغة البن أيب احلديد (،323/ 33حبار األنوار للمجلسي ) (،312/

 (250/ 11(، )102/ 7) (،202/ 6حممد الريشهري ) -علي بن أيب طالب )ع( يف الكتا  والسنة والتاريحمل 
(، معيامل  127( لواعج األشجان حمليس األميني )  251مل للبحراين )(، العوا45/7( حبار األنوار للمجلسي )2)

(، 552(، اليدر النظييم )  507(، موسوعة كلمات اإلمام احلسني )3/97املدرستني ملرتضى العسكري )
(، 33(، أبصار العيني للسيماوي )  2/199(، موسوعة شهادة املعصومني )288صحيفة احلسني للقيومي )

 (.27/140، 11/621شرح إحقاق احلق )
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ابني يذا ضقتل بأرض العراق ، فمن أهرثه منك  ف ينرصه 
1
 

 فيأمري  بنرصسه  جا دضن لفض ه وأيل بيته  فالل ر ي  

ضاارو، عنااه سااعيد باان ر.ااه اهلل ضؤثااد عاادالتال   يااث ويااذا ولااده زضاان العاباادضن 

قال رسول : »فق ب: سمعب أبا يرضرة ضقول مرجانة: ثنب ضومًا عند ع  بن احلسا 

: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهلل سعا ى بكل إرب منالا إربًا منه مان الناار  تاى أناه  اهلل 

: أناب سامعب ياذا مان ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج، فقال ع  

وثاان عباد اهلل بان جعفار قاد  -يرضرة؟ فقال سعيد: نع   فقال لغاال  لاه أفاره غ امناه أيب 

  (2)«: أنب  ر لوجه اهلل سعا ى-أع اه هبذا الغال  ألف هضنار ف   ضبعه 

إن لارضااامن هرجااات ومنااازل ضتفاضاال »وقااد سااأله سااائل:  وعاان الةاااهق 

هلل  تى أفالمه؟ قال: إن اهلل سابق املؤمنون فيالا عند اهلل؟ قال: نع   ق ب: صفه ح ر.ك ا

با املؤمنا ثام ضسبق با اخليال ضاو  الرياان، هتا  فضا ال  عا  هرجاا،  يف السابق إلياه، 

فجعل ثل امرئ منال  ع  هرجة سبقه إ ضنقةه فيالا من  قه، وإ ضتقد  مسبوق ساابقًا، 

ل ساابق إ ى وإ مفضول فاضاًل، سفاضل لذلك أوائل يذه األماة وأواخرياا، ولاو د ضكان 

اإلضامن فضل ع  املسبوق إذًا ل حق  خر يذه األمة أومها، نع  ولتقادموي  إذا د ضكان ملان 

سبق إ ى اإلضامن الفضال عا  مان أب اأ عناه، ولكان بادرجات اإلضاامن قاد  اهلل الساابقا، 

وباإلب اد عن اإلضامن أخر اهلل املقرصضن؛ ألنا نجد من املؤمنا من ايخرضن مان ياو أثيار 

                                                        

، حبيار األنيوار،    8، مثري األحزان، البن منيا احلليي    122/ 1( مناقب آل أيب طالب، البن شهر آشو ،  1)
، مستدركات عليم   116، العوامل ، اإلمام احلسني )ع(، لعبد اهلل البحراين  247/ 44 ، 141/ 18للمجلسي، 

 467الكتا  والسنة، حملمد الريشهري أهل البيت يف  ، 701/ 1رجال احلديث، لعلي النمازي الشاهرودي، 

(، مطالب السيؤول يف مناقيب آل   146(، جهاد اإلمام السجاد للجاليل )2/290( كشف الغمة لإلربلي )2)
 (.416الرسول )ع( حملمد بن طلحة )
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عماًل من األولاا وأثياري  صاالة وصاومًا و جاًا وزثااة وجالااهًا وإنفاقاًا، ولاو د ضكان 

سوابق ضفضل هبا املؤمنون بعضال  بعضًا عناد اهلل لكاان ايخارون بكيارة العمال مقادما 

ع  األولا ولكن أبى اهلل عزوجل أن ضدرك  خر هرجات اإلضامن أومهاا، وضقاد  فيالاا مان 

 من قد  اهلل أخر اهلل أو ضؤخر فيالا 

ق ب: أخربين عام ندب اهلل عزوجل املؤمنا إليه من اإستباق إ ى اإلضامن؟ فقال: 

قول اهلل عزوجل:                    

        :[ وقال: 21]احلدضد

                :[ وقال: 11-10]الواقعة

                  

           :[ فبدأ باملالاجرضن األولا 100]التوبة

ع  هرجة سبقال ، هت  هتنى باألنةار هت  هت ث بالتابعا مه  بح سان، فوضع ثل قو  ع  

قدر هرجا،  ومنازمه  عنده 
1
 

وقد سأله ابن  از  عن أصحاب رساول اهلل: صادقوا عا  ر.ه اهلل وعن الةاهق 

مه  اخت فوا؟ فقال: أماا سع ا  أن الرجال بل صدقوا  ق ب: فام با»حممد أ  ثذبوا؟ فيقول: 

ثان ضأيت رسول اهلل فيسأله عن املسألة فيجيبه فيالا باجلواب، هت  عيبه بعاد ذلاك باام ضنسا  

                                                        

، (، حبار األنيوار  122/ 8( ، شرح أصول الكايف، حملمد صاحل املازندراين، )  41/ 2)  ( الكايف ، للكليين، 1)
( ، تفسيري نيور   370/ 2(، التفسري الصايف، للفيض الكاشاين، )  172،  29/ 66،  308/ 22للمجلسي، ) 

 (255/ 2الثقلني، للحويزي، ) 
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  (1)«ذلك اجلواب، فنسخب األ اهضث بعضالا البعأ

يف خ باة الاوهاع  ولعمر، ما  اه قول أيل البيب ر.ال  اهلل عن قاول النباي 

 ف   ضكن ضراي  ثذابا وضأمري  بالتب يغ!!، (2)«الشايد الغائ ليب غ »ويف مرض موسه: 

وعندما ثان من ضدعي أنه من نيعة أيل البيب يف الكوفة ضشتمون أصحاب النباي 

  :ضا ابن رسول اهلل! لو أرس ب إ ى أيل الكوفة »، وقد سأله أبو  نيفة ر.ه اهلل، وقال

فحين سرثب هبا أثير مان عرشاة  إف ضشاتموهن ؟  فناليتال  أن ضشتموا أصحاب حممد 

  (3)«إ ضقب ون مني الةاهق ر.ه اهلل : فقال

هناى أصاحابه عان سا  أيب جالال   وثيف ضر  بشتمال  وقد ع ا  أن جاده

ضأسيك  عكرمة مؤمنًا مالاجرًا فال سسبوا أباه، فاحن سا  املياب ضاؤذ، »ويو من يو، فقال: 

  (4)«احلي وإ ضب غ

                                                        
، 2/326(، شرح أصول الكيايف للمازنيدراين )  2/228(، حبار األنوار للمجلسي )1/65( الكايف للكليين )1)

(، جامع أحاديث الشيعة للربجودي 308اية الدراية للصدر )(، هن218احلاشية( على أصول الكايف للنائيين )
(، 3/90، 2/427(، موسوعة أحاديث أهل البييت ) 1/418(، رسائل يف دراية احلديث للبابلي )1/268)

 (.1/200(، تنزييه الشيعة للتربيزي )90األصول األصيلة للقاساين )
(، حبار األنوار 177(، الشايف )34، 33، 19ف )( الطر2/84(، اخلصال للصدوق )1/403( الكايف للكليين )2)

(، شرح 77/119، 52/262، 27/69، 27/69، 23/165، 486، 22/478، 381، 21/138للمجلسي )
(، مستدرك الوسائل للحر العاملي 18/64، 27/60(، وسائل الشيعة )11/277، 7/17أصول الكايف للكليين )

(، منية املريد للشهيد 1/221(، االحتجاج )208بن قيس )(، كتا  سليم 1/340(، مصباح البالغة )12/89)
(، موسيوعة  498، 176(، درر األخبيار ) 8/144، 3/83(، مستدرك سفينة البحار للنميازي ) 370الثاين )

 185،  88،  86،  46،  21/ 2(، إثبات اهلداة، للحر العاملي، 11/286أحاديث أهل البيت )
(، منياررات يف العقائيد واألحكيام    28/359شرح إحقاق احليق ) (، 10/220( حبار األنوار للمجلسي )3)

(2/267.) 
(، املنتقى، فيما كان سنة مثان من اهلجرة، بعض ما جاء يف غزوة فتح مكة، 21/144( حبار األنوار للمجلسي )4)

 مركز املصطفى، صفحة السرية احللبية.
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إن اهلل ضا أباا جالال إناام هفاع عناك العاذاب لع ماه بأناه سايخرج مان »وقال ألبيه: 

  (1)«ص بك ذرضة طيبة عكرمة ابنك

 
بقات ال   أس   بعد فت  مكة، وثان من الاذضن أمار رساول اهلل  وعكرمة 

وإن وجدوا متع قا بأستاد الكعبة، فالرب عكرمة وحلق باليمن ، فرث  البحر فأصابتال  

وألضاعن ضاد، يف  ن أنجاين اهلل من يذا ألرجعن إ ى حمماد عاصفة، فقال عكرمة: لئ

 ضده، فسكنب الرض ، فرجع عكرمة إ ى مكة فأس   و سن إسالمة 

ماان منزلااة  فالاال ثانااب منزلااة أيب جالاال رأس الكفاار أثاار  عاا  رسااول اهلل 

الةااادضق والفااااروق وذ، الناااورضن وبقياااة املالااااجرضن واألنةاااار وايل واألصاااحاب 

بينام البعأ ضرى سبال  وعوز لعنال ؟!  تى ضنالي عن سبة ، 

وقد عرفب سارض  إسالمه ذرضة طيبة ، والسابقون األولون مان ويل عكرمة 

 املالاجرضن واألنةار نبتة خبيية !؟

 عاه بنا احلدضث  وثيف ضر  ب عنال  وقاد ع ا  أن جاده أماار املاؤمنا عا  

ف ارسق  عند ذلك هتالهتة: الارض   : إذا لعن  خر يذه األمة أومها قال رسول اهلل »قال: 

  (2)«احلمراد، واخلسف، واملس    احلدضث

إذا لعن  خر يذه األمة أومها فمن ثان عنده ع ا  ف يظالاره، فاحن ثااس  »ويف رواضة: 

 الع   ضومئذ ثكاس  ما أنزل اهلل ع  حممد 

                                                        
(، االحتجاج 17/352، 9/279األنوار للمجلسي )(، حبار 18(، االحتجاج )212( تفسري اإلمام العسكري )1)

 (.5/258(، مستدركات علم احلديث للشاهرودي )1/37للطربسي )
(، 477(، كمال الدين للصيدوق ) 108/93، 6/305(، حبار األنوار للمجلسي )501( اخلصال للصدوق )2)

 (.84(، درر األخبار )528أمايل الطوسي )
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  (1)«اهللويف أخرى: إذا لعن  خر يذه األمة أومها، فمن ثت   دضيا فقد ثت  ما أنزل 

مجيعاًا، بال وقاد رووا فضاائ ال  وأهتناوا  فاألئمة ثانوا نباون أصاحاب النباي 

ع اايال ، وهافعااوا عاانال ، ولكاان أعااداد األئمااة ر.الاا  اهلل ياا  الااذضن ضساابون، وضضااعون 

رواضااات الساا  وال عاان وضنساابويا إ ى األئمااة ر.الاا  اهلل ، ود ضسااتجيبوا ل ئمااة يف ساارك 

 الس  مهوى يف نفوسال  واهلل  سيبال  وجمازهي  

 

 وإليك املزضد   

ِوَى أ ن نفرًا من أيل العراق وفدوا ع  اإلما  زضن العابدضن ر.ه اهلل، فقالوا يف رت

أإ ختربوين: أنت  »، ف ام فرغوا من ثالمال ، قال مه : أيب بكر وعمر وعيامن 

املالاجرون األولون:                     

                     

[؟ قالوا: إ  قال: فأنت  8]احلرش:              

                         

         :[ قالوا: إ  قال: أما أنت  قد سربأس  أن 9]احلرش

سكونوا من أ د يذضن الفرضقا، وأنا أنالد أنك  لست  من الذضن قال اهلل فيال : 

                     

                                                        
(، 3/2076(، ميزان احلكمة حملميد الريشيهري )  308ة حملمد الريشهري )( العلم واحلكمة يف الكتا  والسن1)

 (.2/332موسوعة العقائد اإلسالمية حملمد الريشهري )
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       :[ اخرجوا عني فعل اهلل بك 10]احلرش»(
1
)  

ود ضزل زضن العابدضن ر.ه اهلل ويو ضرى نفسه من الفرضق اليالث ضدعو اهلل مه  

ال ال  وأصحاب حممد خاصة الذضن أ سنوا »    باملغفرة، فيقول يف أ د أهعيته: 

الةحبة، والذضن أب وا البالد احلسن يف نرصه، وثانفوه وألعوا إ ى وفاهسه، وسابقوا إ ى 

سمعال   جة رسالته، وفارقوا األزواج واألوإه يف إظالار هعوسه، واستجابوا له،  يث أ

ث مته، وقاس وا ايباد واألبناد يف سيبيب نبوسه، وانترصوا به، ومن ثانوا من وضن ع  حمبته 

ضرجون جتارة لن سبور يف موهسه، والذضن يجر،  العشائر إذ سع قوا بعروسه، وانتفب منال  

سن  مه  ال ال  ما سرثوا لك وفيك، وأرضال  من  القرابات إذ سكنوا يف ظل قرابته، فال

رضوانك وبام  انوا اخل ق ع يك، وثانوا مع رسولك هعاة لك إليك، وانكري  ع  

يجري  فيك هضار قومال ، وخروجال  من سعة املعاش إ ى ضيقه، ومن ثيرت يف إعزاز 

هضنك من مظ ومال ، ال ال  وأوصل إ ى التابعا مه  بح سان الذضن ضقولون:     

              :[ خار جزائك الذضن 10]احلرش

قةدوا سمتال ، وحتروا وجالتال  يف بةار، ، ود خيت جال  نك يف قفو  هتاري  واإئتام  

)«مه  ضدضنون بدضنال ، وهيتدون هبدهي ، ضتفقون ع يال  وإ ضتالموهن  فيام أهوا إليال 
2
)  

يف  وإ عج  يف أن ضنتالج اإلما  السجاه ر.اه اهلل هناج جاده أماار املاؤمنا 

                                                        
(، الصوارم املهرقة لنور اهلل التستري 2/864(، الفصول املهمة البن الصباغ )2/291( كشف الغمة لإلربلي )1)

 (.3/39(، اإلمامة وأهل البيت حملمد بيومي مهران )293(، الشيعة يف امليزان حملمد جواد مغنية )249)
(، رياض السالكني يف شيرح صيحيفة سييد    39اإلمام زين العابدين )ع( ) -( الصحيفة السجادية الكاملة 2)

(، 293(، الشيعة يف امليزان حملمد جواد مغنيية ) 2/81الساجدين )ع( للسدي علي خان املدين الشريازي )
 (.47/48(، جملة تراثنا ملؤسسة آل البيت )427، 47سبحاين )رسائل ومقاالت جلعفر ال
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ص  أمار املؤمنا ع  بان أيب »قال:  بيان فضائل الةحابة أليل العراق، فعن الباقر 

بالناس الةب  بالعراق، ف ام انرصف وعظال  فبكى وأبكااي  مان خاوف اهلل  طال  

، وإهناا   سعااا ى، هتاا  قااال: أمااا واهلل لقااد عالاادت أقوامااًا عاا  عالااد خ ااي  رسااول اهلل

ليةبحون وضمسون نعيًا غاربًا مخةاًا باا أعيانال  ثرثا  املعازى، ضبيتاون لارهب  ساجدًا 

اجون رهب ، وضسألونه فكاك رقاهب  من النار، وقيامًا، ضراو ون با أقدامال  وجبايال ، ضن

)«واهلل لقد رأضتال  مع ذلك وي  مجيع مشفقون منه خائفون
1
)  

ص  أمار املؤمنا الفجر هت  د ضزل يف موضعه  تى »قال:  وعن زضن العابدضن 

صارت الشم  ع  قيد رم ، وأقبل ع  الناس بوجاله، فقال: واهلل لقاد أهرثاب أقواماًا 

هب  سجدًا وقيامًا، خيالفون با جبايال  ورثبال ، ثاأن زفاار الناار يف  ذاهنا ، إذا ضبيتون لر

)«ذثر اهلل عندي  ماهوا ثام ضميد الشجر
2
)  

أما بعد: فحن هلل عباهًا  منوا بالتنزضل، وعرفاوا التأوضال، »ضقول ملعاوضة:  وثان 

                                                        
(، 1/65(، وسائل الشيعة للحر العاملي )9/166(، شرح أصول الكايف للمازندراين )2/236( الكايف للكليين )1)

(، حبار األنيوار  2/182(، حلية األبرار هلاشم البحراين )102(، األمايل للطوسي )1/237اإلرشاد للمفيد )
(، وقال يف بيانه، مجيع، أي، جمتمعون على احليق مل يتفرقيوا   66/303، 64/302، 22/306ي )للمجلس

(، 6/174(، مستدرك سفينة البحيار للنميازي )  1/408كتفرقكم.، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )
(، تفسري نور اليثقلني للحيويزي للحيويزي    85، 6/5موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( هلادي النجفي )

(، أعالم الدين يف صيفات امليؤمنني لليديلمي    2/344(، منتقى اجلمان حلسن صاحب املعامل )5/141)
 (.1/209(، جامع السعادات حملمد مهدي النراقي )111)

(، وسائل الشيعة للحر العاملي 166، 9/166(، شرح أصول الكايف للمازندراين )2/236( الكايف للكليين )2)
(، حبار 2/182(، حلية األبرار للبحراين )102(، األمايل للطوسي )1/237(، اإلرشاد للمفيد )87، 1/65)

(، 1/408(، جامع أحاديث الشييعة للربوجيردي )  66/303، 64/302، 22/306األنوار للمجلسي )
(، 85، 5(، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( هلادي النجفي )6/174مستدرك سفينة البحار للشاهرودي )

(، 2/344(، منتقى اجلمان للشيحمل حسن صاحب املعيامل ) 5/141يزي للحويزي )تفسري نور الثقلني للحو
(، النظرات حول اإلعداد 1/209(، جامع السعادات للنراقي )111أعالم الدين يف صفات املؤمنني للديلمي )

 (.87الروحي حلسن معن )



 50 األخبار املستطابة

وفقالوا يف الدضن، وباا اهلل فض ال  يف القر ن الكرض ، وأنت  يف ذلك الزمان أعداد ل رسول 

  فكنات  فايمن هخاال ياذا الاادضن إماا رغبااة وإماا ريباة، عاا   اا فاااز أيال الساابق ،

ضنبغي ملان ليساب لاه ميال ساوابقال  يف  بسبقال ، وفاز املالاجرون واألنةار بفض ال ، وإ

الاادضن وإ فضااائ ال  يف اإلسااال  أن ضنااازعال  األماار الااذ، ياا  أي ااه وأو ى بااه فيجااور 

)«وضظ  
1
)  

أضن القو  الذضن هعوا »ماه ًا مه  ومعاسبا أصحابه بعد أن ختاذلوا عنه:  وقال 

ومهاوا ولاه ال قااح إ ى إ ى اإلسال  فقب وه، وقرأوا القر ن فاأ كموه  وييجاوا إ ى القتاال ف

أوإهيا، وس بوا السيوف أغامهيا  وأخاذوا باأطراف األرض ز فاا ز فاا وصافا صافا  

بعأ ي ك وبعأ نجا  إ ضبرشون باأل يااد، وإ ضعازون عان املاوسى  ماره العياون مان 

البكاد  مخص الب ون من الةيا   ذبل الشفاه من الدعاد  صفر األلوان مان الساالر  عا  

اخلاناعا  أولئاك إخاواين الاذايبون  فحاق لناا أن نظماأ إلايال  ونعاأ وجويال  غاربة 

)«األضد، ع  فراقال 
2
)  

لقد ثناا ماع رساول اهلل نقتال  بادناا وأبنادناا وإخوانناا وأعاممناا، ماا : » وقال

ضزضدنا ذلك إإ إضامنًا وسس ياًم ومضيًا ع  ال ق ، وصربًا عا  مضاأ األد وجادا يف جالااه 

                                                        
(، هنج السيعادة  4/25 )احلاشية(، مصباح البالغة للمريجهاين 33/74، 32/429( حبار األنوار للمجلسي )1)

 احلاشية(. 4/218للمحمودي )
، 40/112، 33/362(، حبيار األنيوار للمجلسيي )   156(، االختصاص للمفيد )1/234( هنج البالغة )2)

(، فهارس ريياض  2/108(، رياض السالكني يف شرح صحيفة سيد الساجدين )ع( للشريازي )66/308
(، شرح هنج البالغة البين أيب  414بالغة ألويس كرمي حممد )السالكني للمظفر، املعجم املوضوعي لنهج ال

(، سنن اإلمام علي )ع( جلنية احليديث   1/341(، جواهر التاريحمل لعلي الكوراين )291، 3/210احلديد )
(، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتا  والسنة والتياريحمل حملميد   186معهد باقر العلوم )ع، 

 (.169(، نفس الرمحن يف فضائل سلمان للنوري الطربسي )7/188، 6/229الريشهري )
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الرجل منا وايخر من عادونا ضتةااوإن سةااول الفح اا، ضتخالساان العدو، ولقد ثان 

أنفسالام أهيام ضسقي صا به ثأس املنون، فمرة لنا من عادونا، ومارة لعادونا مناا، ف اام رأى 

اهلل صدقنا أنزل بعادونا الكباب وأنازل ع يناا النرصا،  تاى اساتقر اإلساال  م قياًا جراناه 

ما أسيت  ما قا  ل دضن عموه، وإ أخرض لارضامن عوه، ومتبوئًا أوطانه، ولعمر، لو ثنا نأيت 

)«وأض  اهلل لتحت بنالا همًا ولتتبعنالا ندماً 
1
)  

فام سمعب بأ د وإ رأضته يو أنة  هلل يف طاعاة رساوله وإ أطاوع : » وقال

لنبيه يف طاعة ربه وإ أصرب ع  الالواد والرضاد و ا البأس ومواطن املكروه ماع النباي 

 النفر الذضن سميب لك، ويف املالاجرضن خار ثيار سعرفه جازاي  اهلل خاارًا  من يؤإد

)«بأ سن أعاممه 
2
)  

ثناا »، فعن أيب عمارو الكناد، قاال: ضفرق با أصحاب حممد  ود ضكن 

فقاالوا: ضاا أماار املاؤمنا!  ادهتنا عان أصاحابك! قاال: عان أ،  ذات ضو  عناد عا  

)«  قال: ثل أصحاب حممد أصحايب أصحايب؟ قالوا: عن أصحاب حممد 
3
)  

اهتناي عرشا  ثاان أصاحاب رساول اهلل »ر.اه اهلل :  وقال فيال  اإلما  الةاهق

ألفًا   هتامنية  إف من املدضنة، وألفان من مكة، وألفان من ال  قاد، ود ضر فيال  قادر، وإ 

مرجيد وإ  رور، وإ معتزح وإ صا   رأ،، ثانوا ضبكون ال يل والنالار، وضقولون: 

                                                        
(، الغارات إلبراهيم الثقفي 2/267(، مصباح البالغة مستدرك هنج البالغة للمريجهاين )1/104( هنج البالغة )1)

(، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( هلادي النجفيي  32/549احلاشية(، حبار األنوار للمجلسي ) 2/373)
(2/162.) 

(، هنج السعادة 4/32(، مصباح البالغة مستدرك هنج البالغة للمريجهاين )33/112حبار األنوار للمجلسي ) (2)
(، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتا  والسنة والتياريحمل للريشيهري   4/180للمحمودي )

(6/25.) 
 (.210سي )(، نفس الرمحن يف فضائل سلمان للنوري الطرب1/177( الغارات للثقفي )3)
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)«اقبأ أروا نا من قبل أن نأثل خبز اخلمار
1
)  

 سدع اليقا بالشك، واملكشوف باخلفي، إ»ومن وصاضا اإلما  الةاهق ر.ه اهلل : 

وإ حتك  ما د سره بام سروى، قد عظ  اهلل أمر الغيبة وساود الظان بحخواناك مان املاؤمنا، 

   قال اهلل فكيف باجلرأة ع  إطالق قول واعتقاه زور وهبتان يف أصحاب رسول اهلل 

عزوجااااااااااال:                         

                  :[ ومااا همااب جتااد إ ى حتسااا 15]النااور

القول والفعل غيبتك و رضسك سبياًل فال ستخذ غاره، قال اهلل:        

[ واع اا  أن اهلل سعااا ى اختااار لنبيااه أصااحابه، طائفااة أثاارمال  بأجاال الكرامااة، 83]البقاارة:

و الي  بح يه التأضيد والنرص واإستقامة لةحبته ع  املحبوب واملكروه، وأن ق لساان 

بفضاائ ال  ومناااقبال  وثراماا، ، واعتقاد حمبااتال  وذثار فضا ال  و ااذر  نبياه حمماد 

ب يف الق ا  ثفارًا وضاالإً مبيناًا، وإن اناتبه ع ياك فضاي ة جمالسه أيال البادع فحهناا سنبا

بعضال  فك ال  إ ى عالا  الغيوب، وقل: ال ال  إين حم  ملن أ ببته ورسولك، ومبغأ ملن 

)«أبغضته أنب ورسولك
2
)  

سااألوه: ياال خياااف ع اايال   إن أصااحاب النبااي : »وعاان الباااقر ر.ااه اهلل قااال

النفاق؟ فقال: ثال    ولوإ أنك  سذنبون فتستغفرون اهلل خل ق اهلل خ قا  تى ضاذنبوا، هتا  

                                                        
( مسيتدرك  200(، حدائق األنس، للزجناين، )22/305(، حبار األنوار للمجلسي )640( اخلصال للصدوق )1)

 (2/212(، خامتة املستدرك للنوري الطربسي )6/173سفينة البحار للشاهرودي )
قلني للحيويزي  اهلامش(، تفسري نور اليث  1/209(، خامتة املستدرك للنوري الطربسي )67( مصباح الشريعة )2)

 (.3/2330(، ميزان احلكمة: )3/582للحويزي )
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)«ضستغفروا اهلل فيغفر اهلل مه 
1
)  

اوَن   يِف    بت وَن   أتْوَلِئاَك امْلتَقرا اابِقت وَن السا اابِقت وجاد يف سفساار القماي يف قولاه سعاا ى َوالسا

َن اْيِخِرضَن  الواقعة َجنااِت الناعِ  يٌل م 
لَِا   َوَق ِ َن اأْلَوا ٌة م   يِ    هتت ا

 

وهت اة مان  " قاال : مان ال بقاة األو ى التاي ثاناب ماع النباي  "هت ة من األولا  "

 "قال : بعد النبي من يذه األمة    "ايخرضن 
2
 

 

و ت   يِف َأْهَناى اأْلَْرِض    َباِب الارم
وضقول القمي أضضًا يف سفسار قول اهلل عزوجل اد   غت ِ

بتوَن   يِف بِْضاِع ِسانَِا هللِاِ اأْلَْمارت ِمان َقْبالت َوِمان َبْعادت َوَضْوَمِئاٍذ 
ن َبْعِد َغَ باِِلْ  َسَيْغ ِ َويت  م 

قاال ساألته عان قاول اهلل  عان أيب جعفار  َضْفَرحت امْلتْؤِمنتوَن   الرو   عان أيب عبيادة

عزوجل و وضومئذ ضفرح املؤمنون بنرص اهلل ضنرص من ضشاد ( ق ب : ألي  اهلل ضقول يف 

ويف اماارة أيب بكار  بضع سنا وقد مىض ل مس ما سنون ثيارة ماع رساول اهلل 

 وسفساارا وإنام غ بب املؤمنون فارس يف امارة عمر ؟ فقال : أد أقل لك ان مهذا سأوضال

 "هلل اإمر من قبل ومن بعاد  "والقر ن ضا أبا عبيدة ناس  ومنسوخ ، أما سسمع قوله : 

ضعني إليه املشية يف القول أن ضؤخر ما قد  وضقد  ما أخر إ ى ضو  نات  القضااد بنازول 

                                                        
(، شيرح أصيول الكيايف للمازنيدراين     38(، حتف العقول البن شعبة احلراين )2/424( الكايف للكليين )1)

(، موسوعة أحاديث أهيل  67/57(، حبار األنوار للمجلسي )6/42(، حبار األنوار للمجلسي )10/148)
 (.1/109(، تفسري العياشي )2/1173(، ميزان احلكمة للريشهري )9/182البيت )ع( هلادي النجفي )

 ( 349/  2لعلي بن إبراهيم القمي )  (، تفسري القمي 134/ 8للمجلسي )  ( حبار األنوار 2)
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النرص فيه ع  املؤمنا وذلك قوله و ضومئذ ضفرح املؤمنون بنرصا اهلل ضنرصا مان ضشااد 

)
1
  

يف باهئ عن إمساثه عن بيعة اخل يفة الراند أيب بكر ل اإلما  ع  وضقو

فأمسكب ضد،  تى رأضاب »األمر هت  مباضعته له ومؤازرسه له ول ةحابة يف ه ر املرسدضن: 

، فخشايب إن د  راجعة الناس قد رجعب عن اإلسال ، ضادعون إ ى حماق هضان حمماد 

كون املةيبة به ع   أعظ  مان فاوت وإضاتك  أنرص اإلسال  وأي ه أن أرى هت اًم أو يدمًا س

)«التي إنام يي متاع أضا  قالئل  
2
)  

فمشيب عند ذلك إ ى أيب بكر فباضعته، وهنضب يف س اك األ اداث  تاى »وضقول: 

فتوو  أبوو بكور تلوك زاغ الباطل وزيق، وثانب ث مة اهلل يي الع يا ولاو ثاره الكاافرون، 

وو وسوودد وقووار، واقتصوود   فصووحبته مناصووحا  وأ عتووه فوويهلل أ ووا  اهلل فيووه األمووور في و

)«جاهدا  
3
)  

أن  اخل يفتا  -أ، ع   –وو ا رأى : ولذلك قال الشي  حممد ثانف  ل الغ اد

بذال أقىص اجلهد يف نرشو كلموة التوحيود وزهيوز اجلنوود  -أعني: اخل يفة األول والياين  -

)باضع وساد( وتوسيع الفتوح ومل يستأثرا ومل يستبدا
4
)  

                                                        

 (207/ 17(، حبار األنوار للمجلسي،)  2/152( تفسري القمي لعلي بن إبراهيم القمي،)  1)
اهلامش(، حبار األنيوار   306-305/ 1( الغارات )3/119اهلامش( هنج البالغة ) 21/ 3( رسائل املرتضى )2)

( موسوعة أحادييث  383، 381/ 104هامش(، املعجم املوضوعي لنهج البالغة ) 186/ 28للمجلسي )
 (.132/ 1( ميزان احلكمة للريشهري )11/6، 5/102أهل البيت: )

( هنيج السيعادة   1/412التاريحمل لعليي الكيوراين )   ( جواهر33/568، 30/12( حبار األنوار للمجلسي )3)
 (.  5/210للمحمودي )

 (. 193( أصل الشيعة وأصوهلا حملمد كاشف الغطا )4)
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وأما املراه بحدضث احلاوض فقاد أساالبا الكاال  فياه يف إصادارنا هفاعاًا عان ايل   

واألصحاب، فراجعة إن نئب   والذ، عدر ذثره يف يذا املقال ماا قالاه املاؤرخ الشايعي 

سعد القمي يف: ووارسد قو  فرجعوا عن اإلسال ، وهعب بنو  نيفة إ ى نبوة مسي مة، وقد 

فبعاث أباو بكار إلايال   بان املغاارة املخزوماي،  اة رساول اهلل ثان اهعى النباوة يف  يا

وا أيل الرهة( )فقاس ال  وقتتل من قتتل ورجع من رجع منال  إ ى أيب بكر فسم 
1
)  

أ،: بناي  نيفاة  -أقول: و دضث احلوض ضشاار إناارة واضاحة إ ى ياؤإد النفار 

وي  ع  اإلضامن فانق بوا ع  أعقاهب ، واساتبدلوا  الذضن مات رسول اهلل  -وأميامه  

اإلضامن بالكفر، فس  ا اهلل ع يال  جند اإلضامن األذلة عا  املاؤمنا األعازة عا  الكاافرضن، 

عان احلاوض، ورجاع إ ى  فيتاذاه فامت من يؤإد املرسدضن من مات لي قى رسول اهلل 

)«العبد ما د ضغرغر إن  اهلل ضقبل سوبة»اإلضامن من رجع، ويف احلدضث: 
2
)  

  وعن اإلما  الةاهق ر.ه اهلل عاه بنا احلدضث إ ى هتناد ايل ع  األصحاب 

ضضع  ةاة يف فمه، فحذا أراه أن ضتك   بام ع    ثان بعأ أصحاب رسول اهلل »قال: 

أنه هلل ويف اهلل ولوجه اهلل أخرجالا، وإن ثيارًا من الةحابة ثانوا ضتنفسون سانف  الغرقاى، 

)«وضتك مون نبه املر 
3
)  

:  عان الرساول  فبالذه األخالق ص   أمر يؤإد الكرا ، ثاام قاال عا  

)«ويالك  خريا بالش  واألمل إن صالح أول يذه األمة بالزيد واليقا»
4
)  

                                                        
 (. 4( املقاالت والفرق لسعد القمي ، )ص 1)
 (. 5885(، وأمحد يف املسند برقم )3460( رواه الترمذي برقم )2)
(، مستدرك الوسائل للحير العياملي   71/284، 68/284)(، حبار األنوار للمجلسي 20( مصباح الشريعة )3)

 (.2/267(، جامع السعادات للنراقي )9/21)
(، 300، 73/164، 311، 70/173، 311، 67/173(، حبار األنوار للمجلسيي ) 189( أمايل الصدوق )4)

 ،2/438(، وسائل الشيعة للحير العياملي )  433(، روضة الواعظني للنيسابوري )79اخلصال للصدوق )
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مان ضاأيت مان بعاده أن  وثان من فضائل يذا اجليل املياح: أن هناى رساول اهلل 

)«إذا ذثر أصحايب فأمسكوا»ضذثري  بسود أو ضنتقةال ،  يث قال: 
1
)  

تال، ومان  قال رسول اهلل »قال:  وعن الرضا، عن  بائه  : من سا  نبياا قت

من سا  : » عن رسول اهلل  ويف رواضة عنه أضضًا عن  بائه «  س  أصحايب جت د

)«نبيًا قتتل، ومن س  صا   نبي ج تد
2
)  

أوصيك  بأصحاب نبيك ، إ سسبوي  »قال:  وعن الةاهق عن  بائه عن ع  

أوىص هب   ويف رواضة: اهلل  وي  الذضن د ندهتوا بعده ود ضؤووا حمدهتًا، فحن رسول اهلل 

أوىص  اهلل يف أصحاب نبيك ، الذضن د ندهتوا  دهتًا ود ضاؤوا حمادهتًا، فاحن رساول اهلل 

)«هب 
3
)  

                                                                                                                                        
(، جامع أحاديث الشييعة للربوجيردي   3(، الزهد للكويف، مقدمة التحقيق )11/315، 2/651، 16/16
(، تفسري نيور  12/332، 5/297، 1/443(، موسوعة أحاديث الشيعة هلادي النجفي )141، 14/41)

 (.3/3الثقلني للحويزي )
الصة عقبات األنوار حلامد النقوي (، خ58/276، 55/276(، حبار األنوار للمجلسي )4/407( نور الثقلني )1)

 (.3/170(، نفحات األزهار للميالين )3/182)
اهلامش(، قاموس  76/222(، حبار األنوار للمجلسي )299( صحيفة الرضا )ع(، مؤسسة اإلمام املهدي )ع( )2)

(، جيواهر الكيالم   456، 456(، معارج اليقني يف أصول الدين للسبزواري )9/512الرجال للتستري )
(، فقه الصادق )ع( حملميد صيادق الروحياين    2/257(، در املنضود للگلپايگاين )41/437لجواهري )ل
(، مستدرك 28/213(، وسائل الشيعة للحر العاملي )495، 464اهلامش(، مسند زيد بن علي ) 25/476)

 (، حيياة 26/73، 25/495(، جامع أحاديث الشيعة للربوجيردي ) 18/172الوسائل للنوري الطربسي )
 (.1/248اإلمام الرضا )ع( لباقر شريف القرشي )

(، 6/174(، مستدرك سفينة البحار للشاهرودي )22/306(، حبار األنوار للمجلسي )332( أمايل الطوسي )3)
(، مصباح البالغة مستدرك هنج 9/177(، هتذيب األحكام للطوسي )4/191من ال حيضره الفقيه للصدوق )

(، شرح هنيج  24(، مقاتل الطالبيني لألصفها  )446كتا  سليم بن قيس )(، 3/41البالغة للمريجهاين )
(، أعيان الشييعة حملسين   5/79(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )6/120البالغة البن أيب احلديد )

 (.1/533األمني )
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وياو  يذا عا  مان د نادث بعاده، فاحن ع ياًا وإ ضسعف من أراه .ل قوله   

 : هفنت  نبيك   تى اخت فت  فقاال لاه راو، احلدضث قال يف رهه ع  اليالوه وقد قالوا : ما

 تى ق ت  لنبي ك : اجَعْل لنا  ولكنك  ما جفب أرج ك  من البحر «إِنام اخت فنا عنه إ فيه»

و فقال إن ك  قو  جتال اون  إمِهًا ثام مه   مهة،
1
د ضاراي  أ ادهتوا او إخت فاوا فياه    فالاو (

  وثذلك د ضر يذا يف أيل الشا  الذضن رأوا اخلروج ع يه،  يث قال فيال  ثاام جااد  

إنا د نقاس ال  ع  التكفار مها ، »ثان ضقول أليل  ربه:  عن الةاهق عن أبيه أن ع يا 

)«ا أهن  ع   قود نقاس ال  ع  التكفار لنا، ولكنا رأضنا أنا ع   ق، ورأو
2
)  

د ضكان ضنسا  أ ادًا مان أيال  رباه إ ى  أن ع يًا » :وعن جعفر عن أبيه 

)«الرشك وإ إ ى النفاق، ولكنه ثان ضقول: ي  إخواننا بغوا ع ينا
3
)  

 : وقد فت  باب احلرب بينك  وبا أيل القب اةوثان ضراي  من أيل القب ة  يث قال 

و
4
).  

                                                        
ح هنج البالغية  (، شر765/ 1(، ميزان احلكمة للريشهري )198/ 1، األمايل للمرتضى )75/ 4هنج البالغة،  1

(، األمثل يف تفسري كتا  اهلل املنزل ملكيارم  61/ 2(، تفسري نور الثقلني للحويزي )225/ 19البن أيب احلديد )
 10(، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتا  والسينة والتياريحمل للريشيهري )   191/ 5الشريازي )

/323) 
(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي 32/324األنوار للمجلسي )(، حبار 93( قر  اإلسناد للحمريي القمي )2)

(13/93.) 
(، 2/806(، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية للمنتظيري ) 94( قر  االسناد للحمريي القمي )3)

 (، حبار األنوار للمجلسيي 15/83(، وسائل الشيعة للحر العاملي )409نظام احلكم يف اإلسالم للمنتظري )
 (.13/93(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )32/324)
( ، موسوعة 3/2109( ، ميزان احلكمة للريشهري )34/249(، حبار األنوار للمجلسي ) 86/ 2هنج البالغة )  4

 (،9/330شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )(، 185/ 7اإلمام علي يف الكتا  والسنة والتاريحمل للريشهري )
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ولكن ا إنام أصابحنا نقاسال إخوانناا يف اإلساال ، عا  ماا هخال فياه مان الزضاغ » وقال 

واإعوجاج، والشبالة والتأوضل، فحذا طمعنا يف خة ة ض    اهلل هبا ناعينا، ونتادانى هباا إ ى 

و«البقية فيام بيننا، رغبنا فيالا، وأمسكنا عام  سوايا
1
).  

نااوا ساابابا، ولكاانك  لااو وصاافت  جليشااه يف صاافا ً: وإين أثااره لكاا  أن سكو وقااال 

أعاممه ، وذثارس   اامه ، ثاان أَصاَوب يف القاول، وأب اغ يف العاذر، وق ات  مكاان سابك  

وإضاي : ال ال  ا قن همادنا وهمادي ، وأص   ذات بيننا وبينال (
2
)   

ملا يزمنا عا  بالبرصاة، ره عا  النااس أماوامه ، مان »وعن مروان بن احلك  قال: 

ومن د ضق  بينة أ  فه  قال: فقال له قائل: ضاا أماار املاؤمنا! أقسا  الفائ  أقا  بينة أع اه،

)«بيننا والسبي  قال: ف ام أثيروا ع يه، قال: أضك  ضأخذ أ  املؤمنا يف سالمه؟ فكفوا 
3
)  

                                                        
(، شرح هنيج  369/ 33(، حبار األنوار للمجلسي، )274/ 1(، االحتجاج للطربسي )236/ 1) هنج البالغة 1

(، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب 362/ 1(، جواهر التاريحمل لعلي الكوراين )298/ 7البالغة البن أيب احلديد )
جعة بالربهان على الرجعية  (، اإليقاظ من اهل364،  305/ 6)ع( يف الكتا  والسنة والتاريحمل حملمد الريشهري )

 (45للحر العاملي )
( ، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( هلادي النجفي 561/ 32، حبار األنوار للمجلسي )185/ 2هنج البالغة،  2
((، )ه104/ 2(، هنج السعادة للمحمودي )1236/ 2( ، ميزان احلكمة حملمد الريشهري )213/ 8( ، )27/ 5)

 4(، األمثل يف تفسري كتا  اهلل املنزل لناصر مكيارم الشيريازي )  21/ 11يب احلديد )شرح هنج البالغة البن أ
((، سنن اإلمام علي )ع( للجنة احلديث معهيد  )ه80/ 1(، الفصول املهمة يف معرفة األئمة البن الصباغ )427/

 9يحمل للريشيهري ) (، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتا  والسينة والتيار  206باقر العلوم )ع( /
 (223/ 10(، موسوعة املصطفى والعترة )ع( للحاج حسني الشاكري )318/
(، خمتلف الشيعة للعالمة احلليي  9/425(، تذكرة الفقهاء للعالمة احللي )2/18( السرائر البن إدريس احللي )3)

الشيرائع   (، علل132(، قر  اإلسناد للحمريي القمي )21/336(، جواهر الكالم للجواهري )4/453)
(، حبيار  15/78(، وسائل الشيعة للحر العاملي )6/155(، هتذيب األحكام للطوسي )2/603للصدوق )

 (.13/102(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )33/441األنوار للمجلسي )
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أصحابه بأن إ عالزوا ع  جرض  ، وإ ضتبعوا مه  مدبرا  وأمر 
1
 

 د، وهعوسنا يف اإلسال  وا ادة، إ إن ربنا وا د، ونبينا وا»: وأرضاه وقال

وإ ضسااتزضدونا، األماار وا ااٌد إإ مااا نسااتزضدي  يف اإلضااامن باااهلل والتةاادضق لرسااوله

)«اخت فنا فيه من ه  عيامن ونحن منه براد
2
)  

وياو مان ماؤرخي  -وثيف إ ضكون بر،د من ه  عيامن ويو ثام ذثار املساعوه، 

بعاث بابنياه احلسان واحلساا ماع  -أ، عايامن  -ملا ب غه أهن  ضرضادون قت اه  : أنه-الشيعة 

وي  عاان الاادار،  مواليااه بالسااالح إ ى بابااه لنرصااسه، وأمااري  أن ضمنعااوه ماانال     فةاادت

بَئ قنرب   وملا ب غه مقتل عيامن هخل عا   الادار، وياو  رح احلسن، ونت وانتبك القو ، وجت

قتال أماار املاؤمنا وأناتام عا  البااب؟ وَلَ ا  احلسان  ثالواله احلزضن وقاال إبنياه: ثياف

)ورضب صدر احلسا
3
)  

)بل وقد  رض يو بنفسه مرارًا وطره الناس عنه  
4
وانعزل عناه بعاد أن هافاع عناه  (

)طوضاًل بياده ولساانه
5
أعاز  ع ايك  ملاا رجعات  فادفعت  أسا حتك  بعاد أن قاال عايامن:  ،(

  ولزمت  بيوسك 

                                                        

 309، الدرجات الرفيعة، لعلي خان املدين،  113/  28( حبار األنوار، للمجلسي،  1)

(، املعجم املوضوعي لنهج البالغة ألويس كرمي حممد 33/307(، حبار األنوار للمجلسي )114( هنج البالغة )2)
 (.9/142(، االنتصار للعاملي )17/141(، شرح هنج البالغةن البن أيب احلديد )409)

(، رجال تركوا بصمات على قسمات التاريحمل 9/237(، الغدير لألميين )1/441( مروج الذهب للمسعودي )3)
 (.107قزويين )للطيف ال

 (.10/256( شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )4)
 (.4/354( شرح هنج البالغة مليثم البحراين )5)
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)لقد هفعب عنه  تى خشيب أن أثون  هتامً وثان ضقول ا: واهلل 
1
)  

)أمجعا بنه احلسنئاوثان ا أهتناد احلةار ضبعث إليه باملاد مع 
2
)  

يو قول اخلوارج يف ع   يث . وا رواضات املدح فيه ع   اله هت  إن يذا املس ك 

 قبل ثفره بزعمال ، فتدبر!!

ضويص من سيأيت بعد صحابته  وعوهًا ع  بدئ نعوه إ ى موضوعنا فنقول: وثان 

، وضؤثااد أن ظالاور يااذا ويادهي    بالتمساك بكتاااب اهلل عزوجال وساانته

وأرضاي ، فعن الةاهق ر.اه اهلل قاال: قاال رساول  الدضن إنام بمن بقي منال  

ما وجدس  يف ثتاب اهلل عزوجل فالعمل باه إ عاذر لكا  يف سرثاه، وماا د : »اهلل 

انب فيه سنة مني فاال عاذر لكا  يف سارك سانتي، وماا د ضكن يف ثتاب اهلل عزوجل وث

ضكن فيه سنة مني فام قال أصحايب فقولوا به، فحنام ميل أصحايب فايك  ثميال النجاو  

بأضام أتخذ ايتد،، وبأ، أقاوضل أصاحايب أخاذس  ايتادضت ، واخاتالف أصاحايب لكا  

                                                        
، 8/381(، الغيدير لألمييين )  473اهليامش،   31/268(، حبار األنوار للمجلسي )2/233( هنج البالغة )1)

وحيتمل أنه يريد: لقد دفعت عنيه   ( وقال يف شرحه:13/296(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )9/69
حىت كدت أن ألقي نفسي يف اهللكة، وأن يقتلين الناس الذين ثاروا به، فخفيت اإل  يف تغرييري بنفسيي    
وتوريطها يف تلك الورطة العظيمة. وحيتمل أنه يريد: لقد جاهدت الناس دونه ودفعتهم عنه، حىت خشيت أن 

ط، والدفع باليد، واإلعانة بالقول. أي فعلت من ذلك أكثير ايا   أكون آمثًا مبا نلت منهم من الضر  بالسو
(، حياة أمري امليؤمنني )ع(  1/191(، جواهر التاريحمل للكوراين )1/443حيب. أعيان الشيعة حملسن األمني )

(، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتيا  والسينة   359، 3/351عن لسانه حملمد حممديان )
(، موسوعة شهادة املعصومني )ع( للجنة احلديث يف معهد باقر العلوم 264، 3/261ري )والتاريحمل للريشه

 (.1/323)ع، 

(، الدر النظيم البن 3/235(، مدينة املعاجز هلاشم البحراين )168( دالئل اإلمامة البن جرير الطربي الشيعي )2)
 (.51 معهد باقر العلوم )ع، (، موسوعة كلمات اإلمام احلسن )ع( جلنة احلديث يف503حامت العاملي )
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)«ر.ة
1
: أصاحايب ثاالنجو  باأهي   عان قاول النباي  الرضا   ويف يذا سئل (

: هعوا ح أصحايب فقال ع يه السال  : يذا صحي   اقتدضت  ايتدضت  ، وعن قوله 

 
2
 

أناا أَمنَاٌة ألصاحايب، فاحذا قبضاب : »قال رسول :  وعن الكاظ  عن  بائه

هنا من أصحايب ما ضوعدون، وأصحايب أَمنٌَة ألمتي، فحذا قبأ أصاحايب هناا مان أمتاي ماا 

)«إ ضزال يذا الدضن ظايرًا ع  األهضان ث الا ما ها  فيك  من قد ر ينضوعدون، و
3
)  

وثذلك ثان نأن أئمة  ل البيب ر.ال  اهلل، فقد ثانوا نياون غااري  عا  العمال 

اناارتط يف صاا حه مااع معاوضااة: أن ضعماال معاوضااة بسااارة  احلساان بسااار، ، فالااذا 

بس  اهلل الر.ن الر ي   يذا ما صال  ع يه احلسن »الشيخا  يث قال يف ثتاب الة  : 

بن ع  بن أيب طال  معاوضة بن أيب سفيان: صاحله ع  أن ضس   إليه وإضاة أمار املسا ما 

خل فااد الرانادضن  ويف رواضاة وساارة ا ع  أن ضعمل فيال  بكتااب اهلل وسانة رساوله 

)الةاحلا
4
)  

                                                        
(، االحتجياج للطربسيي   22/307، 2/220(، حبار األنيوار للمجلسيي )  50( معاين األخبار للصدوق )1)

(2/259.) 

، مستدرك سفينة البحار لعلي  19/ 28، حبار األنوار للمجلسي،  93/ 1( عيون أخبار الرضا )ع(، للصدوق، 2)
. والطرييف أن روايية    63/ 2مام الرضا )ع( لباقر شريف القرشي، ، حياة اإل 175/ 6 النمازي الشاهرودي،

 أصحايب كالنجوم موضوعة عند أهل السنة.
(، 3/168، 1/80(، خالصة عقبيات األنيوار )  22/309(، حبار األنوار للمجلسي )23( نوادر الراوندي )3)

(، نفحات األزهار للميالين 267)(، إحقاق احلق للتستري 78دراسات يف احلديث واحملدثني هلاشم معروف )
(1/80 ،3/157 ،12/68.) 

، احلاشية(، جواهر 2/729(، الفصول املهمة يف معرفة األئمة البن الصباغ )44/65( حبار األنوار للمجلسي )4)
(، 33/532(، شرح إحقاق احلق )259(، صلح احلسن لشرف الدين )89، 69، 3/55التاريحمل للكوراين )

 (.133) موسوعة كلمات احلسن
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ضرى أن معاوضة خار له مان أصاحابه، فعان زضاد بان ويا   بل وثان احلسن 

باملدائن أسيته ويو متوجع، فق اب: ماا سارى ضاا  ملا طعن احلسن بن ع  »اجلالني قال: 

باان رسااول اهلل فااحن الناااس متحااارون؟ فقااال: أرى واهلل أن معاوضااة خااار ح ماان يااؤإد، 

)«ضزعمون أهن  ح نيعة، ابتغوا قت  وانتالبوا هتق ، وأخذوا ماح
1
)  

فقاال لاه أباو بةاار:  هخ اب عا  أيب عباد اهلل »وعن عا  بان أيب .ازة قاال: 

ضقرأ  جع ب فداك! أقرأ القر ن يف نالر رمضان يف لي ة؟ فقال:   ثان أصحاب حممد 

)«أ دي  القر ن يف نالر أو أقل
2
)  

 والرواضات الوارهة عن األئمة ر.ال  اهلل يف  يال  ع  اسباع يد، الةاحابة 

 ثيارة، ونكتفي هبذا القدر 

يف حمبتاه وسعام اه معالا  ثاذلك ومان   معه ثان ياو وثام ثان أصحابه 

إ ضب غني أ د منك  عن أصحايب نيئًا، فحين »أنه قال: ذلك ما رواه عنه ابن مسعوه 

)«أ   أن أخرج إليك  وأنا س ي  الةدر
3
)  

إذا فقد الرجل من إخواناه هتالهتاة أضاا   ثان رسول اهلل »قال:  وعن أن  

                                                        
(، اخلصيائص  3/166(، معجم أحاديث اإلمام املهدي )ع( لعلي الكيوراين ) 2/10( االحتجاج للطربسي )1)

(، موسيوعة  25، 3/17(، جواهر التاريحمل لعلي الكوراين العاملي )2/575الفاطمية حملمد باقر الكجوري )
سوعة كلمات اإلمام احلسن )ع( (، مو1/411شهادة املعصومني )ع( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم )ع، 

 (.129جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم )ع، 
(، شيرح أصيول الكيايف للمازنيدراين     2/617(، الكايف للكليين )6/215( وسائل الشيعة للحر العاملي )2)

(، موسوعة أحاديث أهيل البييت )ع( هليادي    15/52(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )11/53)
 (.1/70(، التفسري الصايف )9/113 ،4/273النجفي،/

(، 128(، سينن الينيب للطباطبيائي )   16/236(، حبار األنوار للمجلسي )21( مكارم األخالق للطربسي )3)
 (.18/537(، األمثل ملكارم الشريازي )1/138موسوعة أحاديث أهل البيت )
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)«سأل عنه، فحن ثان غائبًا هعا له، وإن ثان نايدًا زاره، وإن ثان مرضضًا عاهه
1
)  

إ عااايال إإ عااايال ايخااارة، ال الااا  ار ااا  األنةاااار »:  وثاااان يف هعائاااه 

)«واملالاجرة
2
)  

املالاااجرون واألنةااار بعضااال  أولياااد بعااأ يف الاادنيا »فاايال :  وثااان ضقااول 

)«وايخرة
3
)  

لفضاائ ال  يف  ياساه بال بااا فضا ال  يف  اال وفاساه، وذلاك  ود ضقترص بيانه 

وياو يف  قال: قال رساول اهلل  باستغفاره ملا قد ضبدر منال  من ذنوب، فعن الباقر 

إن مقامي با أظالرث  ومفارقتي خاٌر لك ، فقا  إليه جابر بان عباد اهلل »نفر من أصحابه: 

ضا رسول اهلل أما مقامك با أظالرنا فالو خار لنا، فكيف ضكون مفارقتك  األنةار، وقال:

إضانا خار لنا؟ قال: أما مقامي با أظالرث  إن اهلل ضقول:           

                 :[، وأمااا 33]األنفااال

مفارقتي إضاث  فحنه خار لك ، فحن أعاملك  سعرض ع  ثل اهتنا ومخي  فام ثان من  سن 

                                                        
(، منية املريد 2/792ية الفقيه )(، دراسات يف وال16/233(، حبار األنوار للمجلسي )17( مكارم األخالق )1)

(، 1/139(، موسوعة أحاديث أهل البييت ) 122، احلاشية(، سنن النيب للطباطبائي )195للشهيد الثاين )
 (.6/314(، تفسري امليزان )4/3224، 1/50ميزان احلكمة للريشهري )

، 238، 20/218، 19/124(، حبار األنوار للمجلسيي ) 1/185( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشو  )2)
(، اخليرائج واجليرائح   2/153(، القميي ) 4/244(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )22/354

، 5/447(، مستدرك سفينة البحار للشياهرودي ) 3/52(، خالصة عقبات األنوار )3/1048للراوندي )
، الصحيح من سيرية  (15/6(، تفسري امليزان )6/21، 4/171(، تفسري تفسري الصايف للكاشاين )6/179

 (.117، 114، 9/108، 4/219النيب جلعفر مرتضى )
(، 140(، النصائح الكافية حملمد بين عقييل )  22/311(، حبار األنوار للمجلسي )268( األمايل للطوسي )3)

 (.96، 2/16جواهر التاريحمل لعلي الكوراين )
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)«.دت اهلل سعا ى ع يه، وما ثان من سيئ استغفرت لك 
1
)  

 ياايت خاار لكا  ومماايت »:  قال: قال رساول اهلل  ويف رواضة عن الةاهق 

من الضااللة، وأنقاذث  مان نافا  فارة مان الناار،  خار لك  فأما  يايت فحن اهلل يداث  يب

وأما ممايت فحن أعاملك  سعرض ع ، فام ثاان مان  سان اساتزهت اهلل لكا ، وماا ثاان مان 

)«قبي  استغفرت اهلل لك 
2
)  

أن من أسباب هتبات املاؤمنا عا  الرصااط ياو نادة  ابال  ألصاحابه  وبا 

فعن الباقر عن  بائه ،   قال: قال رسول  :«  أهتباتك  عا  الرصااط أنادث

)« بًا أليل بيتي وألصحايب
3
)  

ع  أصحابه أمجاع ماا ثاانوا  خرج رسول اهلل »وعن عبد اهلل بن أيب أوىف قال: 

)«فقال: ضا أصحاب حممد! لقد رأضب ال ي ة منازلك  يف اجلنة وقرب منازلك  من منزح
4
)  

أمجعااا وقااد ثااان األصااحاب ماان مالاااجرضن وأنةااار وثااذا أياال البيااب 

مه  فحس  فحن ذلك من املسا امت، ولكان يف أهيا   خيتةمون إ يف    رسول اهلل 

 أو ى بذلك احل  وأهي  أ   إليه 

                                                        
(، أميايل الطوسيي   23/338للمجلسيي ) (، حبار األنوار 2/54(، تفسري العياشي )464( البصائر للصفار )1)

(، تفسيري الصيايف   2/79(، تفسيري الربهيان )  2/153(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )408)
(، وسيائل الشييعة )آل البييت(    113(، معاين األخبار للصيدوق ) 1/276(، تفسري القمي )2/300)
(، جيامع أحادييث   106ز للبحراين )(، ينابيع املعاج11/389(، وسائل الشيعة )اإلسالمية( )16/111)

 (.13/303الشيعة للربوجردي )
 (.196(، درر األخبار خلسروشاهي )108/398، 27/299، 22/550( حبار األنوار للمجلسي )2)
، 24/4217(، شرح إحقاق احلق للمرعشيي ) 2/312(، الغدير لألميين )27/133( حبار األنوار للمجلسي )3)

 (.33/119( )26/223احلاشية )
، احلاشيية(، أييية   353(، املسترشد للطربي الشيعي )223/205، 6/187( شرح إحقاق احلق للتستري )4)

 (.168احلديث عند الشيعة للعراقي )
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أن املالاااجرضن واألنةااار وبنااي ياناا  اختةااموا يف  فعاان ثعاا  باان عجاارة 

أمااا أناات  ضااا معرشاا »:  أضنااا أو ى بااه وأ اا  إليااه؟ فقااال رسااول اهلل  رسااول اهلل 

فحنام أنا أخوث   فقاالوا: اهلل أثارب! ذيبناا باه ورب الكعباة  وأماا أنات  ضاا معرشا األنةار! 

املالاجرضن! فحنام أنا منك   فقالوا: اهلل أثرب! ذيبنا به ورب الكعبة  وأما أنت  ضا بناي يانا  

  »(1) فأنت  مني وإح  فقمنا وث نا راٍض مغتبا برسول اهلل

ما س ب السيوف، وإ أقيمب الةفوف يف صالة »أنه قال:  وعن الةاهق 

وإ ز وف، وإ جالر بأذان، وإ أنزل اهلل:           تى أس   أبناد 

)«القي ة: األوس واخلزرج
2
)  

 

                                                        
بصائر ( ، 3/112(، مناقب آل أ  طالب البن شهرآشو  )349/ 23،  22/312( حبار األنوار للمجلسي )1)

 (465الدرجات، حملمد بن احلسن الصفار، )
(، 9/217(، تفسري جممع البيان للطربسيي ) 5/80(، نفسري نور الثقلني )22/312حبار األنوار للمجلسي ) (2)

 (.18/317تفسري امليزان )
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 روايات يف فضائل األنصار 

وما همنا قد ذثرنا األنةار فال بأس من إضراه يشد من فضائ ال  مان ثتا  الشايعة 

 اإلمامية 

ال ال  اغفر ل نةار وألبناد األنةار وألبناد أبناد األنةار  »:  قال رسول اهلل 

ضا معرش األنةار، أما سرضون أن ضرجع غارث  بالشاد والنع  وسرجعون أنت  ويف سالمك  

 ينئٍذ: األنةاار ثاريش وعيبتاي، لاو سا ك  رسول اهلل؟ قالوا: ب  رضينا  قال النبي 

)«الناس واهضًا وس كب األنةار نعبًا لس كب نع  األنةار، ال ال  اغفر ل نةار
1
)  

ولاوإ امهجارة لكناب »زاه: «: لس كب ناع  األنةاار»وزاه ال ربيس بعد قوله: 

)«امردًا من األنةار
2
)  

فسا موا ع ياه  جادت فخذ مان األنةاار إ ى رساول اهلل : »  قال الةاهق

فره ع يال  السال   فقالوا: ضا رسول اهلل! لنا إليك  اجة  فقاال: يااسوا  ااجتك   قاالوا: 

إهنا عظيمة  فقال: ياسويا ماا ياي؟ قاالوا: أن سضامن لناا عا  رباك اجلناة  قاال: فانك  

رأسه، هت  نكب يف األرض هت  رفع رأسه  فقال: أفعل ذلك بك  ع  أن إ  رسول اهلل 

دًا نيئًا  قال: فكان الرجل منال  ضكون يف السفر فيسقا سوطه فيكره أن ضقاول سسألوا أ 

إلنسان: ناولنيه، فرارًا من املسألة فينزل فيأخذه، وضكون ع  املائدة فيكون بعأ اجل ساد 

                                                        
(، مستدرك سفينة البحيار  172، 21/159(، حبار األنوار للمجلسي )126(، إعالم الورى )75( اإلرشاد )1)

(، االحتجياج  1/224(، كشف الغمة لإلربلي )1/281(، أعيان الشيعة حملسن األمني )10/70للنمازي )
، 2/208(، تفسري كنز اليدقائق للمشيهداين )  2/311(، شجرة طوىب للحائري/211، 1/90للطربسي )
 احلاشية(

(، التفسيري الكاشيف   22/137، 21/162(، حبار األنيوار للمجلسيي )  5/19( جممع البيان للطربسي )2)
(، األعالم من الصحابة والتابعني للحاج حسيني الشياكري   9/233(، تفسري امليزان للطباطبائي )7/290)
(11/25.) 
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)«أقرب إ ى املاد منه، فال ضقول: ناولنيه  تى ضقو  فيرشب
1
)  

ك اهلل ور.كاا  ضااا معرشاا ر.اا»:  وقااال إماارأة أنةااارضة ويبااب نفسااالا لااه 

)«األنةار! نرصين رجالك ، ورغبب يفا نساؤث 
2
)  

ضاا معرشا األنةاار إن اهلل قاد  قاال رساول اهلل » قاال :  وعن أيب عباد اهلل 

)«أ سن إليك  اليناد فام سةنعون ؟ قالوا : نستنجي باملاد
3
)  

إن عاا  باان أيب طالاا  والعباااس باان عبااد امل  اا  »قااال:  وعاان اباان عباااس 

يف مرضه الذ، قبأ فيه، فقاالوا:  هخ وا ع  رسول اهلل  والفضل بن العباس 

ضا رسول اهلل! يذه األنةار يف املسجد سبكي رجامها ونساؤيا ع يك  فقال: وماا ضبكايال ؟ 

 تاى ج ا   قالوا: خيافون أن متوت  فقال: أع وين أضادضك ، فخارج يف م حفاة وعةاابة

ع  املنرب، فحمد اهلل وأهتنى ع يه، هت  قال فيام قاله: أوصيك  هبذا احلي مان األنةاار، فقاد 

عاارفت  بالدياا  عنااد اهلل عزوجاال وعنااد رسااوله وعنااد املااؤمنا، أد ضوسااعوا يف الاادضار 

وضشاطروا اليامر وضؤهتروا وهب  اخلةاصة؟ فمان وح مانك  أمارًا ضرضا فياه أ ادًا أو ضنفعاه 

من حمسن األنةار وليتجاوز عن مسيئال ، وثان  خر جم   ج ساه  تاى لقاى اهلل ف يقبل 

                                                        
(، منتهى املطلب للحليي  675(، أمايل الطوسي )22/129(، حبار األنوار للمجلسي )4/21( الكايف للكليين )1)

(، وسائل الشييعة  9/440(، وسائل الشيعة )آل البيت( )2/71(، من ال حيضره الفقيه للصدوق )1/544)
(، موسيوعة أحادييث أهيل البييت     8/450(، جامع أحاديث الشيعة للربجودي )6/307مية( ))اإلسال

(8/340.) 
(، تفسري نيور  4/79(، الكايف للكليين )211، 22/196(، حبار األنوار للمجلسي )2/169( تفسري القمي )2)

هيد الثياين  (، مسالك األفهام للشي 4/196(، تفسري الصايف )293، 4/292الثقلني للحويزي للحويزي )
(، تفسري امليزان 6/56، 4/196(، التفسري الصايف )20/130(، جامع أحاديث الشيعة للربجودي )7/70)
(16/342.) 

)ش((، جيامع امليدارك   213/  2(، مستمسك العروة حملسين احلكييم )  44/  1( منتهى املطلب للحلي )3)
عوايل اللئايل البن أيب مجهور األحسائي (، 250/  1(، وسائل الشيعة للحر العاملي )34/  1للخوانساري )

 (344/  80(، حبار األنوار للمجلسي ))ه12/  2)
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)«عزوجل
1
)  

)«أإ وإن األنةار سريس، فاعفوا عن مسيئال  وأعينوا حمسنال »:  وقال 
2
)  

الوفاة هعا األنةار وقال: ضاا  ملا  رضت رسول اهلل »قال:  وعن الكاظ  

معرش األنةار! قد  ان الفراق، وقد هعيب وأنا جمي  الاداعي، وقاد جااورس  فأ سانت  

اجلوار، ونرصس  فأ سنت  النرصة، وواسيت  يف األموال، ووسعت  يف املس ما، وبذلت  هلل 

)«مالج النفوس، واهلل عزضك  بام فع ت  اجلزاد األوىف
3
)  

ي  واهلل ربوا اإلسال  ثاام ضرباى الف او ماع غناائال ، » ال : يف مد وقال ع  

)«بأضدهي  السياط وألسنتال  السالط
4
)  

أما بعد: أهيا الناس! فواهلل أليل مرصث  يف األمةاار أثيار مان »قال:  وعنه 

أن ضمنعااوه وماان معااه ماان  األنةااار يف العاارب، ومااا ثااانوا ضااو  أع ااوا رسااول اهلل 

املالاجرضن  تاى ضب اغ رسااإت رباه إإ قبي تاا، صاغار مولادمها وماا مهاا بأقاد  العارب 

وأصااحابه ونرصااوا اهلل وهضنااه رمااتال   ماايالهًا، وإ بااأثيري  عاادهًا، ف ااام  ووا النبااي 

العرب عن قوس وا دة، وحتالفاب ع ايال  اليالاوه، وغاز،  اليالاوه والقبائال قبي اة بعاد 

، فتجرهوا لنرصة هضن اهلل، وق عوا ما بينال  وبا العرب من احلبائل، وما بينال  وبا قبي ة

اليالوه من العالوه، ونةبوا أليل نجد و،امة وأيل مكة واليامماة وأيال احلازن والساالل 

العارب  وأقاموا قناة الدضن، وسةربوا حتب أ الس اجلاله،  تاى هاناب لرساول اهلل 

                                                        
 (.2/366(، غاية املرام للبحراين )28/177، 22/475(، حبار األنوار للمجلسي )28( أمايل املفيد )1)
 (.10/70(، مستدرك سفينة البحار للنمازي )23/146، 22/312( حبار األنوار للمجلسي )2)
، 2/119(، غاية املرام للبحيراين ) 1/67(، موسوعة شهداء املعصومني )22/476( حبار األنوار للمجلسي )3)

 (.350(، جممع النورين )349
 (.20/184(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )22/312(، حبار األنوار للمجلسي )4/106( هنج البالغة )4)
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)«ن ضقبضه اهلل إليهورأى فيال  قرة العا قبل أ
1
)  

 ل ثاناف الغ ااد باأن أخباار أئماة الشايعة وع  يذا سار ع امد اإلمامياة  ثقاول 

النالي عن ذلك، أ،: س  الةحابة
2
  

وقول الةدر: أن الةحابة بوصفال  ال  يعة املؤمنة واملستنارة ثانوا أفضال وأصا   

عقائادضًا أروع وأنبال  بذرة لنشود أمة رسالية،  تى أن سارض  اإلنساان د ضشاالد جايالً 

وأطالر من اجليل الذ، أنشأه الرسول القائد
3
   

ونفي حممد جاواه مغنياة أن ضكاون لسا  اخلةاو  السياسايا أليال البياب صا ة يف 

 4التشيع 

وضقول الدثتور أ.د الوائ : الذ، ضق ع بأن الس  د ضظالر ع  لسان أ د من نايعة 

وإ بعده يف اجليل األول من أجيال التابعا  يف عالد ع   ع  
5
  

                                                        
(، شرح هنيج  34/56(، حبار األنوار للمجلسي )173مايل للطوسي )اهلامش(، األ 2/479( الغارات للثقفي )1)

(، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب 7/266(، تفسري جممع البيان للطربسي )2/89البالغة البن أيب احلديد )
 (.7/123)ع( يف الكتا  والسنة والتاريحمل حملمد الريشهري )

(، حوار يف العمق من أجل التقريب احلقيقي لصائب عبد احلميد،  15الشيعة يف امليزان حملمد جواد مغنية ، ) .(  2)
(110) 
( ، حبث حول الوالية، السيد حممد باقر الصيدر ،  76نشأة التشيع والشيعة، السيد حممد باقر الصدر ،)  -(  3)
(، حوار يف العمق من أجل التقريب احلقيقي، صائب  1/80، الفصول املهمة يف معرفة األئمة البن الصباغ ، )74

 (111عبد احلميد،) 
(، حوار يف العمق من أجل التقريب احلقيقيي لصيائب عبيد     15الشيعة يف امليزان حملمد جواد مغنية ، ) -(  4)

 (111احلميد،)
يقي لصائب عبد احلمييد،  ، حوار يف العمق من أجل التقريب احلق 38( هوية التشيع، للدكتور أمحد الوائلي، 5)

111 
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أما الشي  جعفر سبحاين فقد ناقال مج ة من أ اهضث امل اعن عامة ، ولاي  السا    

صادرت  -امل ااعن  -فقا ، ف عن يف أسانيديا ، هت  قال : وظني أن ياذه الرواضاات 

 عن أهنا سضااه من الغالة واحلشوضة ، هعام ألمر الوإضة وسغابنا يف اإلخالص ، غاف ا

القر ن الكرض  وما رو، عن أمار املؤمنا و فيده سيد الساجدضن مان الينااد واملادح 

لعدة من الةحابة   ومع قس   خر من أ اهضث امل اعن وقف ع   ةاي ة أخارى ، 

فقال : أما س  الةحابة ولعنال  ، أو ارسداهي  عان الادضن بعاد ر  اة الرساول ، أو 

جه اإطالق ، فحهناا ،ا  أموضاة ناصابية ا،ا  هباا نايعة  ل عد   جية رواضا،  ع  و

ويو براد منالا ، ونع  احلك  اهلل حممد 
1
   

و رص ثل ما جاد يف فضائ ال  سي ول طوإً خيرجنا عن خ ة الكتاب يف اإلعاز، 

وفيام أورهناه ثفاضة ملن رشح اهلل صدره ملعرفة منزلة يذا اجليل العظاي  الاذ، ثاان رساول 

إذا  : وثان رسول اهلل ثام قال أمار املؤمنا ع   ضقيال  بأيل بيته  اهلل 

)ا.ر البأس وأ ج  الناس قدا  أيل بيته فوقى هب  أصحابه  ر السيوف واألسنة(
2
)  

ولي  بعزضز ع  اهلل بعد ثل يذا أن عع ال  أئمة وعع ال  وارهتا، وأن ضستخ فال  

 يف األرض، ثام قال يف حمك  ثتابه:           

                  

                                                        

 (181مع الشيعة اإلمامية يف عقائدهم، جلعفر السبحاين، ) -(  1)
(، سنن النيب )ص( للطباطبائي 33/115(، حبار األنوار للمجلسي )3/9( هنج البالغة، خطب اإلمام علي )ع، 2)

كمة حملمد الريشهري (، ميزان احل398، 106(، املعجم املوضوعي لنهج البالغة ألويس كرمي حممد )139)
(، حياة أمري املؤمنني )ع( عن لسانه حملمد حممديان 14/47(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )4/3230)
 (.195(، معجم احملاسن واملساوئ أليب طالب التجليل التربيزي )1/114)
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    :[ 55]النور 

وعد املؤمنا باإستخالف والتمكاا مان األعاداد،  –ثام يف يذه ايضات  -فاهلل عزوجل 

وإ بد من وقوع ما وعد به رضورًة، إمتناع اخل ف يف وعده سعاا ى، ووقاع ذلاك يف عالاد 

الذضن ثانوا  ارضضن وقاب نازول ياذه ايضاات، ثاام ذثار ذلاك  اخل فاد الراندضن 

انج   وإ لناا مان  أما إنه ماا ثاان ملحماد    بعأ املفرسضن  ويف يذا ضقول ع مت

بعده  تى فت  اهلل ع ينا باله ثرسى وقيرص أهيا الناس سوث وا ع  اهلل وهتقوا به فحنه ضكفي 

ممان ساواه  
1
ضارى ذلاك فاات  مان اهلل عزوجال رغاا  أن ذلاك ثاان يف خالفااة  فالااو  

ويف يذا ره ع  مان طعان يف بيعاتال  وعاديا غاار  الةدضق والفاروق وذوالنورضن 

  مان بعاده  يف إمارة عا   خالفوا وصية النبي رشعية وأن الةحابة 

ثيف؟ وعندما  لب إليه البيعة د ضتخ ف عنه أ د ثام ضقاول يف ذلاك مالاك بان أوس بان 

ار ألع الناااس إ ى بيعتااه املالاااجرون واألنةاا احلاادهتان : ملااا وح عاا  باان أيب طالاا  

ومجاعة الناس ، د ضتخ ف عنه أ د من أيال الفضال 
2
فاام الاذ، عع الا  ضرساعون يناا،  

 ونجمون يناك؟

                                                        

ي النميازي  (، مستدرك سيفينة البحيار، لعلي    265/ 55،  347/ 33( حبار األنوار، للمجلسي، ) 1)
 4(، ميزان احلكمة، حملمد الريشيهري، )  238(، درر األخبار، خلسرو شاهي،)  553/ 9الشاهرودي، ) 

/3661) 
 19، معجم رجال احلديث، للخيوئي،   26/ 32، حبار األنوار، للمجلسي،  727( األمايل، للطوسي، 2)
 89، فضائل أمري املؤمنني )ع(، البن عقدة الكويف،  178/
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ع  ذلك اجليل  وختامًا! ومما سبق سبا لك أهيا القارئ الكرض  ِدَ أهتنى اهلل عزوجل

ويااو أع اا  هباا   ااا أهتنااى ع اايال ، فالاال ضةاا  بعااد ذلااك ملاان ضاادعي  اا   ل البيااب 

أن ضنقل الرواضات املكذوبة ع يال  والتاي ختاالف القار ن وضرهياا العقال والةحابة 

وضرتك غاريا ويي منقولة أضضًا عن األئمة ر.ال  اهلل وموافقة لكتاب اهلل سعا ى وسنة نبياه 

!!؟ 

و خر القول: احلكمة ضالة املؤمن أنى وجديا فالو أ اق هباا، ونساأل اهلل سعاا ى أن 

عاه، وأن ضرضناا الباطال بااطاًل وضرزقناا اجتناباه؛ إناه وح ذلاك ضرضنا احلق  قاًا وضرزقناا اسبا

 والقاهر ع يه 

 

 وسبحانك ال ال  وبحمدك، أنالد أن إ إله إإ أنب، أستغفرك وأسوب إليك

 وص  اهلل ع  نبينا حممد وع   له وصحبه وس  

 و خر هعوانا أن احلمد هلل رب العاملا 
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 أهم مصادر سلسلة الثناء اْلتبادل

أبةااار العااا يف أنةااار احلسااا ملحمااد السااامو،، حتقيااق حممااد جعفاار  (1

 ش، م بعة  رس اليورة اإلسالمية 1377 – 1419ال بيس، ال بعة األو ى 

 ق    -امل بعة الع مية  -إهتبات امهداة: حممد بن احلسن احلر العام   (2

اإلهتنااا عرشاااضة ل حااار العاااام  حتقيااق وسع ياااق وإرشاف السااايد مالاااد،  (3

 اضران  –ق   -احلسيني، والشي  حممد هروه،؛ هار الكت  الع مية الالزوره، 

أجوبااة مسااائل جاايال الةااحابة لعاا  الكااوراين العااام ، ال بعااة األو ى  (4

 (، هار السارة 1423و

أ اهضااث أ  املااؤمنا عائشااة ل ساايد مرسىضاا العسااكر،، ال بعااة األو ى  (5

 سالمي  (، م بعة النالضة، النارش: املجمع الع مي اإل 1997 - 1418و

أ اهضث أيل البيب وع( عن طرق أيل السنة ملالد، احلسايني الرو ااين،  (6

 ( 1421طبعة  خر ربيع األول و

اإ تجاااج ل  ااربيس، حتقيااق وسع يااق ومال ظااات الساايد حممااد باااقر  (7

 (، النااارش: هار الاانعامن ل  باعااة والنرشاا،  1966 - 1386اخلرسااان، طبعااة: و

 النجف األرشف 

مؤسساة أيال البياب  - بن أيب طالا  ال اربيس اإ تجاج: أ.د بن ع  (8

 باروت   -واألع مي 

مؤسسة األع مي  -اإختةاص: حممد بن حممد بن النعامن امل ق  باملفيد  (9

 باروت   -

 األرائج املسكية يف سفضيل البضعة الزثية حلسن  ل املجده الشاراز،  (11
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ع(، سانة األربعون  دضيا ل شاليد األول، حتقيق: مدرسة اإلما  املالاد، و  (11

(، امل بعة: أمار، ق ، الناارش: مؤسساة اإلماا  املالاد، 1407ال بع وذ، احلجة 

 وع(، ق  املقدسة، برعاضة حممد باقر املو د األب حي اإصفالاين 

 باروت   -مؤسسة األع مي  -إرناه الق وب: احلسن بن حممد الدض مي  (12

 -األع ماي مؤسساة  -اإلرناه: حممد بن حممد بن النعامن امل ق  باملفياد  (13

 باروت  

األلار الفاطمية ملحمد فاضل املساعوه،، حتقياق وسقادض  السايد عااهل  (14

قا ،  – ، م بعاة: أماار  2000 - 1420الع و،، ال بعة: اليانية، سانة ال باع: 

 -ل  باعة والنرش  ‘النارش: مؤسسة الزائر يف الروضة املقدسة لفاطمة املعةومة 

 راب ة الةداقة اإلسالمية

بق أليب املجد احل بي، حتقيق: الشاي  إبارايي  هبااهر،، ال بعاة إنارة الس (15

، النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي 1414نعبان املعظ   15األو ى، سنة ال بع: 

 التابعة جلامعة املدرسا بق  املرشفة 

أصل الشيعة وأصومها لكانف الغ ااد، حتقياق: عاالد  ل جعفار، ال بعاة  (16

 : ستارة، النارش: مؤسسة اإلما  ع  وع( ، م بعة1415األو ى، سنة ال بع: 

، 1390حمر  احلرا   25األصول األصي ة ل فيأ القاساين، سنة ال بع:   (17

 إضران  –النارش: سازمان چاپ هانشگاه 

أصول احلدضث الدثتور عبد امهاه، الفض ، ال بعة: اليالية، سنة ال باع:  (18

 –باااروت  -نرشاا ، النااارش: مؤسسااة أ  القاارى ل تحقيااق وال1421ذ، القعاادة 

 لبنان 
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أضواد ع  عقائد الشيعة اإلمامية جلعفر السبحاين، ال بعاة: األو ى، سانة  (19

 ، النارش: مؤسسة اإلما  الةاهقوع(  ق  1421ال بع: 

أعال  الدضن يف صفات املؤمنا ل دض مي، حتقيق: مؤسساة  ل البياب وع(  (21

 لرتاث  ق  إل ياد الرتاث، ق ، النارش: مؤسسة  ل البيب وع( إل ياد ا

إعااال  الااورى بااأعال  امهاادى ل  ااربيس حتقيااق: مؤسسااة  ل البيااب وع(  (21

، م بعة: ساتارة 1417إل ياد الرتاث، ال بعة: األو ى، سنة ال بع: ربيع األول 

 ق  املرشفة -ق ، النارش: مؤسسة  ل البيب وع( إل ياد الرتاث  –

ال بعة: اليانياة، األعال  من الةحابة والتابعا ل حاج  سا الشاثر،،  (22

 ، امل بعة: ستارة 1418سنة ال بع: 

أعيااان الشاايعة ملحساان األمااا، حتقيااق: حتقيااق وختاارضج  ساان األمااا،  (23

 لبنان  –باروت  -النارش: هار التعارف ل م بوعات 

اإلفةاح ل مفياد، حتقياق: مؤسساة البعياة، ال بعاة: اليانياة، سانة ال باع:  (24

 –بااروت  -  باعاة والنرشا والتوزضاع  ، النارش: هار املفياد ل 1993 - 1414

 لبنان 

اإلثامل يف أسامد الرجال ل خ ي  التربضز،، حتقياق: سع ياق: أيب أساد اهلل  (25

 بن احلاف  حممد عبد اهلل األنةار،، النارش: مؤسسة أيل البيب وع( 

ألف سؤال وإنكال لع  الكوراين العام ، ال بعة: األو ى، سانة ال باع:  (26

 رش: هار السارة  ، النا 2003 - 1424

 -مكتباة العرفاان  -أماح ال ويس: حممد بن احلسن ال ويس، ني  ال ائفاة  (27

 الكوضب  
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هار التياار اجلدضاد وهار  -أماح املفيد: حممد بان حمماد بان الانعامن، املفياد  (28

 املرسىض  

 –مؤسساة البعياة  -األماح ل ةدوق، حتقيق: قس  الدراسات اإلسالمية  (29

، النااارش: مرثااز ال باعااة والنرشاا يف 1417ساانة ال بااع: قاا ، ال بعااة: األو ى، 

 مؤسسة البعية 

اإلما  ع  وع( يف  راد اخل فااد ملالاد، فقياه إضاامين، حتقياق وسرمجاة: نياى  (31

، م بعاة: ااسادار إساال ، 1420ثامح البحاراين، ال بعاة: األول، سانة ال باع: 

 النارش: مؤسسة املعارف اإلسالمية 

يف ال   النبو، ملحماد عا  الباار، الناارش: هار إما  ع  الرضا ورسالته  (31

 لبنان  –باروت  -املنايل ل  باعة والنرش والتوزضع 

اإلما  ع  بن أيب طالا  أل.اد الر.ااين امهماداين، ال بعاة: األو ى، سانة  (32

 ،ران  –، النارش: املنار ل  باعة والنرش 1417ال بع: 

، ال بعة: األو ى، سنة ال بع: اإلمامة يف أي  الكت  الكالمية لع  امليالين (33

 ق ، النارش: منشورات رشضف الريض  –ش، م بعة: مالر  1372 - 1413

مؤسساة  ل البياب إل يااد  -اإلمامة والتبرصة: عا  بان احلساا القماي  (34

 باروت   -الرتاث 

اإلمامة وأيل البيب ملحمد بياومي مالاران، ال بعاة: اليانياة، سانة ال باع:  (35

هنضاااب، الناااارش: مرثاااز الغااادضر ل دراساااات  ، م بعاااة:  1995 - 1415

 اإلسالمية 
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أمان األمة من اإختالف ل  ف اهلل الةايف، ال بعة: األو ى، سنة ال باع:  (36

 ق   –، امل بعة: الع مية 1397

أنةار احلسا ملحمد مالد، نم  الدضن، ال بعاة: اليانياة، سانة ال باع:  (37

  ، النارش: الدار اإلسالمية  1981 - 1401

بالية لعباس القمي، حتقيق: مؤسساة النرشا اإلساالمي، ال بعاة: األنوار ال (38

، الناارش: مؤسساة النرشا اإلساالمي التابعاة جلامعاة 1417األو ى، سنة ال باع: 

 املدرسا بق  املرشفة 

، 1421األنوار الساطعة لغال  السيالو،، ال بعة: األو ى، سانة ال باع:  (39

 امل بعة: ع مية، 

رة اجلامعاة ورشح  ل ثاناف الغ ااد( لعباد األنوار الالمعة يف رشح الزضا (41

 ، النااارش: مؤسسااة  1983 - 1403اهلل الشاارب، ال بعااة: األو ى، ساانة ال بااع: 

 لبنان  –باروت  -الوفاد 

 باروت   -مؤسسة األع مي  -األنوار النعامنية: نعمة اهلل اجلزائر،  (41

ال بع:  أمهية احلدضث عند الشيعة يقا جمتبي العراقي، ال بعة: األو ى، سنة (42

 ، امل بعة: م بعة مؤسسة النرش اإلسالمي 1421

اإلضضاح ل فضل بن ناذان األزه،، حتقيق: السيد جالل الدضن احلسايني  (43

ش، النارش: مؤسسة انتشاارات وچااپ  1363األرمو، املحدث، سنة ال بع: 

 هانشگاه ،ران 

 باروت   -مؤسسة الوفاد  -بحار األنوار: حممد باقر املج يس  (44
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، 1416مفالومالا،  ديا،  هتاريا جلعفار السابحاين، سانة ال باع:  البدعة، (45

قاا ، النااارش: مؤسسااة اإلمااا  الةاااهق وع(، سوزضااع: مكتبااة  –امل بعااة: اعااتامه 

 اضران  –ق   -التو يد 

 باروت   -مؤسسة الوفاد  -الربيان يف سفسار القر ن: يان  البحراين  (46

الربيان ل زرثيش، حتقيق: حممد أبو الفضل إبرايي ، ال بعة األو ى، سانة   (47

 ، النااارش: هار إ ياااد الكتاا  العربيااة، عيسااى البااايب  1957 - 1376ال بااع: 

 احل بي ورشثاده 

بشارة املة فى ملحمد بن عا  ال ارب، الشايعي، حتقياق جاواه القياومي   (48

امل بعاااة: مؤسساااة النرشااا ، 1420األصااافالاين، ال بعاااة األو ى، سااانة ال باااع: 

اإلسااالمي، النااارش: مؤسسااة النرشاا اإلسااالمي التابعااة جلامعااة املدرسااا بقاا  

 املرشفة 

منشاورات  -بةائر الدرجات: حممد بن احلسن بن فروخ الةفار القماي  (49

 ق    -مكتبة املرعيش النجفي 

بالغة اإلما  ع  بن احلساا وع( جلعفار عبااس احلاائر،، مجاع وحتقياق:  (51

ش، 1383 - 1425س احلااائر،، ال بعااة: األو ى، ساانة ال بااع: جعفاار عبااا

 امل بعة: هار احلدضث، النارش: هار احلدضث ل  باعة والنرش  اضران: ق  املقدسة  

بناد املقالة الفاطمية إبن طاوس، حتقيق: ع  العادناين الغرضفاي، ال بعاة  (51

( إل يااد  ، النارش: مؤسسة  ل البياب وع 1991 - 1411األو ى، سنة ال بع: 

 ق   –الرتاث 
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 - 1395البيان يف سفسار القر ن ل خوئي، ال بعاة: الرابعاة، سانة ال باع:  (52

 لبنان   –باروت  - ، النارش: هار الزيراد ل  باعة والنرش والتوزضع  1975

البيان يف عقائد أيل اإلضامن ل رشضعتي األصافالاين، ويف أصال الكتااب إ  (53

 وى نسبته إ ى مؤلفه ضوجد أ، مع ومات عن يوضة الكتاب س

بيااب األ اازان لعباااس القمااي، ال بعااة: اجلدضاادة األو ى، ساانة ال بااع:  (54

 إضران  –ق   -، امل بعة: أمار، النارش هار احلكمة 1412

، امل بعة: الةادر، 1406ساج املواليد واملجموعة( ل  ربيس، سنة ال بع:  (55

رضاة   اسا  قا ، طبعاة  ج –النارش: مكت   ضة اهلل العظماى املرعيشا النجفاي 

 املجموعة: جمموعه نفيسه   بايتام : السيد حمموه املرعيش 

سارض  الكوفة ل رباقي، حتقيق: حتقياق ماجاد أ.اد الع ياة   اساتدراثات  (56

، ال بعة: األو ى، سنة ال بع: ه 1399السيد حممد صاهق  ل بحر الع و  املتويف 

 يدرضة ش   رشضعب، النارش: انتشارات املكتبة احل 1382  ه 1424

سااارض  اليعقااويب أ.ااد باان أيب ضعقااوب باان جعفاار باان وياا  اباان واضاا   (57

 لبنان  –باروت  -الكاس  العبايس املعروف باليعقويب، النارش: هار صاهر 

سأوضاال ايضااات لرشااف الاادضن احلساايني، حتقيااق: مدرسااة اإلمااا  املالااد،  (58

ش،  1366 - 1407وعاااج(، ال بعاااة األو ى، سااانة ال باااع: رمضاااان املباااارك 

ق   -احلوزة الع مية  -ق ، النارش: مدرسة اإلما  املالد، وعج(  – بعة: أمار امل

 املقدسة، بحرشاف: السيد حممد باقر املو د األب حي األصفالاين 
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التبيان ل  ويس، حتقيق وسةحي : أ.د  بيا  قةاار العاام ، ال بعاة:   (59

عااال  ، امل بعااة: م بعااة مكتاا  اإل1409األو ى، ساانة ال بااع: رمضااان املبااارك 

 اإلسالمي، النارش: مكت  اإلعال  اإلسالمي 

 التحرضر ال اويس ل شي   سن صا   املعاد، حتقيق: فاضل اجلواير،،  (61

 التحةا إبن طاوس، حتقيق: األنةار،،   (61

حتف العقول إبن نعبة احلراين، سةاحي  وسع ياق: عا  أثارب الغفاار،،  (62

رش: مؤسسااة النرشاا ش، النااا 1363 - 1404ال بعااة: اليانيااة، ساانة ال بااع: 

 اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسا بق  املرشفة 

سااذثرة الفقالاااد وط ج( ل عالمااة احلاا ، حتقيااق: مؤسسااة  ل البيااب وع(  (63

قا ،  –، امل بعاة: مالار 1414إل ياد الرتاث، ال بعة: األو ى، سنة ال بع: حمر  

 ق   –النارش: مؤسسة  ل البيب وع( إل ياد الرتاث 

سفسار أيب .زة اليامح، أعاه مجعه وسأليفه: عبد الرزاق حمماد  ساا  ارز  (64

الدضن، مراجعة وسقدض : الشي  حممد ياه، معرفة، ال بعة: األو ى، سنة ال بع: 

 ش، م بعة امهاه،، النارش: هفرت نرش امهاه،   1378 - 1420

سفسار األصفي ل فيأ الكانااين، حتقياق: مرثاز األبحااث والدراساات  (65

ش، م بعاة مكتاا   1376 - 1418ساالمية، ال بعاة: األو ى، ساانة ال باع: اإل

 اإلعال  اإلسالمي، النارش: مرثز النرش التابع ملكت  اإلعال  اإلسالمي

التفسار الةايف ل فيأ الكاناين، ال بعاة: اليانياة، سانة ال باع: رمضاان  (66

 قاا  املقدسااة، النااارش: مكتبااة -ش، م بعااة: مؤسسااة امهاااه،  1374 - 1416

 طالران  –الةدر 
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 -مدرسة اإلماا  املالاد،  -سفسار العسكر،: املنسوب لارما  العسكر،  (67

 ق   

سفسار العيايش ملحمد بن مساعوه العياايش، حتقياق: احلااج السايد يانا   (68

 طالران  –الرسوح املحاليت، النارش: املكتبة الع مية اإلسالمية 

قادض : السايد سفسار القمي لع  بن إبرايي  القماي، سةاحي  وسع ياق وس (69

، الناارش: 1404طي  املوسو، اجلزائر،، ال بعاة: اليالياة، سانة ال باع: صافر 

 إضران  –ق   -مؤسسة هار الكتاب ل  باعة والنرش 

سفسار امليزان ل  باطبائي، النارش: منشاورات مجاعاة املدرساا يف احلاوزة  (71

 ق  املقدسة  -الع مية 

النرشاا اإلسااالمي، سفسااار جوامااع اجلااامع ل  ااربيس، حتقيااق: مؤسسااة  (71

، الناارش: مؤسساة النرشا اإلساالمي التابعاة 1418ال بعة: األو ى، سنة ال بع: 

 جلامعة املدرسا بق  املرشفة 

سفسار فرات الكويف، لفرات بن إبرايي  الكاويف، حتقياق: حمماد الكااظ ،  (72

 ، النارش: مؤسسة ال بع والنرشا  1990 - 1410ال بعة: األو ى، سنة ال بع: 

 طالران  –لوزارة اليقافة واإلرناه اإلسالمي التابعة 

سفسااار ثنااز الاادقائق ل مااارزا حممااد املشااالد،، حتقيااق: احلاااج  قااا جمتبااى  (73

، الناارش: مؤسساة النرشا اإلساالمي 1407العراقي، سنة ال بع: نوال املكار  

 التابعة جلامعة املدرسا بق  املرشفة 
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ن الع اامد واملحققاا سفسار جممع البيان ل  ربيس، حتقيق وسع يق: جلناة ما (74

 ، النارش: مؤسساة  1995 - 1415األخةائيا، ال بعة: األو ى، سنة ال بع: 

 لبنان، بتقدض  حمسن األما العام    –باروت  -األع مي ل م بوعات 

سفسار نور اليق ا ل حوضز،، سةحي  وسع يق: يان  الرسوح املحاليت،   (75

ش، امل بعة: مؤسسة إسامعي يان،  1370 - 1412ال بعة: الرابعة، سنة ال بع: 

 ق   –النارش: مؤسسة إسامعي يان ل  باعة والنرش والتوزضع 

سقرض  املعارف أليب الةالح احل بي، حتقياق: فاارس سربضزضاان احلساون،  (76

 ش، النارش: املحقق  1375 - 1417سنة ال بع: 

 - 1414سقوضاة اإلضااامن ملحمااد باان عقياال، ال بعااة: األو ى، ساانة ال بااع:  (77

 لبنان  –باروت  - ، النارش: هار البيان العريب  1993

سنبيه الغاف ا عن فضائل ال البيا لرشف اإلسال  بن سعيد املحسان بان  (78

يا 1420ثرامة، نحقيق: حتسا  ل نبي  املوسو،، ال بعة األو ى، سنة ال بع: 

  ، م بعة: حممد، النارش: مرثز الغدضر ل دراسات اإلسالمية  2000 -

 - 1409نبياد ل رشاضف املرسىضا، ال بعاة: اليانياة، سانة ال باع: سنزضه األ (79

 لبنان  –باروت  - ، النارش: هار األضواد  1989

،ااذض  األ كااا  ل  ااويس، حتقيااق وسع يااق: الساايد  ساان املوسااو،  (81

ش، امل بعاة: خورنايد، الناارش:  1364اخلرسان، ال بعة: اليالية، سنة ال باع: 

 طالران  –هار الكت  اإلسالمية 

هار األضاواد  -ذض  األ كا : حممد بن جعفر ال ويس، ناي  ال ائفاة ، (81

 باروت   -
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،اذض  املقاال يف سنقاي  ثتااب رجاال النجاايش، ملحماد عا  األب حاي،  (82

، امل بعة: نگارش، النارش: ابن املؤلف السيد 1417ال بعة: اليانية، سنة ال بع: 

 ق  املقدسة  -حممد 

، امل بعاة: نگاارش 1421سنة ال بع: سوضي  املسائل لو يد اخلراساين،  (83

 ق   –× ق ، النارش: مدرسه باقر الع و   –

الياق  يف املناق  إبن .زة ال ويس، حتقيق: نبيل رضا ع اوان، ال بعاة:  (84

قا ، الناارش: مؤسساة أنةاارضان  –، امل بعة: الةدر 1412اليانية، سنة ال بع: 

 ق  املقدسة  -ل  باعة والنرش 

، امل بعة: امل بعة 1399ل ربوجره،، سنة ال بع:  جامع أ اهضث الشيعة (85

قاا ، ألااف حتااب إرشاف  ضااة اهلل العظمااى  اااج  سااا ال باطبااائي  –الع ميااة 

 الربوجره، 

 ق    -امل بعة الع مية  -جامع أ اهضث الشيعة: السيد الربوجره،  (86

جااامع السااعاهات ملحمااد مالااد، النراقااي، حتقيااق وسع يااق: الساايد حممااد  (87

النجاف األرشف،  -الشي  حممد رضا املظفار، م بعاة: الانعامن ثالنرت، سقدض : 

 النارش: هار النعامن ل  باعة والنرش 

جامع املدارك ل خوانسار،، سع يق: ع  أثرب الغفاار،، ال بعاة: اليانياة،  (88

طالران، ومؤسساة  –ش، النارش: مكتبة الةدوق  1364 - 1405سنة ال بع: 

 إضران  –ق   -إسامعي يان ل  باعة والنرش والتوزضع 

جالاااه اإلمااا  السااجاه وع(، ملحمااد رضااا اجلااالح، ال بعااة: األو ى، ساانة  (89

 يا، النارش: هار احلدضث، إضران  1418ال بع: 
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 - 1425جااواير التااارض  لعاا  الكااوراين، ال بعااة: األو ى، ساانة ال بااع:  (91

 ق ، النارش: هار امهدى ل  باعة والنرش  – ، امل بعة: رشضعب 2004

الساانية يف األ اهضااث القدسااية، ملحمااد باان احلساان باان عاا  باان اجلااواير  (91

 إضران  -احلسا احلر العام ، منشورات: مكتبة املفيد، ق 

جواير الكال  ل جاواير،، حتقياق وسع ياق: عبااس القوچااين، ال بعاة:   (92

ش، امل بعاااة: خورنااايد، الناااارش: هار الكتااا   1365اليانياااة، سااانة ال باااع: 

 طالران  –اإلسالمية 

ئق الناارضة ليوساف البحاراين، الناارش: مؤسساة النرشا اإلساالمي احلدا (93

 التابعة جلامعة املدرسا بق  املرشفة 

 باروت   -هار األضواد  -احلدائق النارضة: ضوسف البحراين  (94

 قائق التأوضل ل رشضف الاريض، رشح: حمماد رضاا  ل ثاناف الغ ااد،  (95

لبنان، مع هار الكتا   –باروت  -النارش: هار املالاجر ل  باعة والنرش والتوزضع 

 إضران  –ق   -اإلسالمية 

 قااوق  ل البيااب وع( يف الكتاااب والساانة باسفاااق األمااة، ملحمااد  سااا  (96

 ق ، النارش: املؤلف  –، امل بعة: مالر 1415احلاج، ال بعة: األو ى، سنة ال بع: 

احلقوق اإجتامعياة ملرثاز الرساالة، ال بعاة: األو ى، سانة ال باع: ناعبان  (97

 إضران  –ق   -ق ، النارش: مرثز الرسالة  –، امل بعة: مالر 1417

  ياااة األبااارار مهانااا  البحاااراين، حتقياااق: الشاااي  غاااال  رضاااا موإناااا  (98

، امل بعااة: هبماان، النااارش: 1414الربوجااره،، ال بعااة: األو ى، ساانة ال بااع: 

 إضران  –ق   -مؤسسة املعارف اإلسالمية 
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لةائ  عبد احلمياد، ال بعاة:   وار يف العمق من أجل التقرض  احلقيقي (99

 لبنان  –اليانية، النارش: الغدضر ل دراسات والنرش باروت 

 وار مع فضل اهلل  ول الزيراد وس( مهانا  امهانامي ال بعاة: اليانياة،  (111

   ق ، النارش: هار امهدى ه 1422سنة ال بع: 

 ياة اإلما  الرضا وع( لباقر رشضف القريش، النارش: انتشارات سعيد بن  (111

 ق    -بار، ليتوثرايف سيزيوشج

 ياة أمار املؤمنا وع( عن لسانه ملحماد حممادضان، ال بعاة: األو ى، سانة   (112

، امل بعة: مؤسساة النرشا اإلساالمي، الناارش: مؤسساة النرشا 1417ال بع: 

 اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسا بق  املرشفة 

ياب وع( إل يااد خامتة املستدرك ل مارزا الناور،، حتقياق: مؤسساة  ل الب (113

قا ،  –، امل بعاة: ساتارة 1415الرتاث، ال بعة: األو ى، سانة ال باع: رجا  

 إضران  –ق   -النارش: مؤسسة  ل البيب وع( إل ياد الرتاث 

اخلدعة   ر  تي من السنة إ ى الشيعة لةاال  الاورهاين، ال بعاة: األو ى،  (114

النخيل ل  باعة  ، امل بعة: سو يد، النارش: هار  1995 - 1416سنة ال بع: 

 لبنان  –باروت  -والنرش 

خةائص األئماة ل رشاضف الاريض، حتقياق: حمماد يااه، األميناي، سانة  (115

ايسااتانة  -، النااارش: جممااع البحااوث اإلسااالمية 1406ال بااع: ربيااع الياااين 

 إضران  –مشالد  -الرضوضة املقدسة 
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اخلةااائص الفاطميااة ملحمااد باااقر الكجااور،، سرمجااة: ساايد عاا  مجااال  (116

ش، امل بعاة: رشضعاب، الناارش:  1380ال بعة: األو ى، سنة ال باع:  أرشف،

 انتشارات الرشضف الريض 

 18اخلةال ل ةدوق، سةحي  وسع يق: ع  أثرب الغفار،، سنة ال باع:  (117

ش، النارش: منشاورات مجاعاة املدرساا  1362 - 1403ذ، القعدة احلرا  

 يف احلوزة الع مية يف ق  املقدسة 

مؤسساة  -ع  بن احلسا بن بابوضه القمي، الةادوق اخلةال: حممد بن  (118

 باروت   -األع مي 

خالصااة األقااوال ل حاا ، حتقيااق: جااواه القيااومي، ال بعااة: األو ى، ساانة  (119

، امل بعااة: مؤسسااة النرشاا اإلسااالمي، النااارش: 1417ال بااع: عيااد الغاادضر 

 مؤسسة نرش الفقاية 

، امل بعااة: 1405خالصااة عقبااات األنااوار حلامااد النقااو،، ساانة ال بااع:  (111

 –طالااران  -قساا  الدراسااات اإلسااالمية  -خيااا ، النااارش: مؤسسااة البعيااة 

 إضران 

خالفة الرسول با الشورى والنص، مرثز الرسالة، ال بعة: األو ى، سنة  (111

 إضران  –ق   -ق ، النارش: مرثز الرسالة  –، امل بعة: مالر 1417ال بع: 

ال بعة: اخلامسة، سانة خ فيات ثتاب مأساة الزيراد وع( جلعفر مرسىض،  (112

 لبنان  –باروت  -، امل بعة: هار السارة، النارش: هار السارة 1422ال بع: 

هر املنضااوه ل گ ياضگاااين، ال بعااة: األو ى، ساانة ال بااع: نااوال املكاار   (113

 ق  املقدسة   -، امل بعة: أمار، النارش: هار القر ن الكرض  1412
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ؤسسة النرش اإلساالمي التابعاة الدر النظي  إبن  اس  العام ، النارش: م (114

 جلامعة املدرسا بق  املرشفة 

هراسات فقالية يف مسائل خالفياة، لانج  الادضن ال بيسا، الناارش: مرثاز  (115

 انتشارات هفرت سب يغات إسالمي 

يا  1398هراسات يف احلدضث واملحدهتا مهان  معروف، ال بعة اليانية:   (116

 لبنان  - ، النارش: هار التعارف ل م بوعات باروت1978

هراسات يف املكاسا  املحرماة ل منتظار،، ال بعاة: األو ى، سانة ال باع:  (117

 ق    -ق   النارش: نرش سفكر، ،ران –، امل بعة: القدس 1415ربيع األول 

وإضااة الفقيااه وفقااه الدولااة اإلسااالمية ل منتظاار،، ال بعااة:  هراسااات يف (118

، امل بعة: مكت  اإلعال  اإلسالمي، 1408األو ى، سنة ال بع: مجاه، اليانية 

 إضران  -النارش: املرثز العاملي ل دراسات اإلسالميةق  

ملرثز  -هراسات يف وإضة الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية: الشي  املنتظر،  (119

  دراسات اإلسالمية  العاملي ل

الدرجات الرفيعاة يف طبقاات الشايعة لعا  خاان املادنى، ال بعاة اليانياة:  (121

 إضران  -يا، منشورات مكت  بةاريت ق 1397

هإئاال اإلمامااة إباان جرضاار ال اارب، الشاايعي، حتقيااق: قساا  الدراسااات  (121

، 1413قاا ، ال بعااة: األو ى، ساانة ال بااع:  –مؤسسااة البعيااة  -اإلسااالمية 

 رثز ال باعة والنرش يف مؤسسة البعية  النارش: م

، الناارش: 1356ذخائر العقبي أل.د بان عباد اهلل ال ارب،، سانة ال باع:  (122

 القايرة  –مكتبة القديس لةا بالا  سا  الدضن القديس 
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ذخارة املعاه وط ق( ل سبزوار،، النارش: مؤسسة  ل البيب وع( إل يااد   (123

 الرتاث 

وإيب، حتقياق: ساعد املباارك احلسان، الذرضة ال ايرة ملحمد بن أ.اد الاد (124

 الكوضب  –، النارش: الدار الس فية 1407ال بعة: األو ى، سنة ال بع: 

الذرضعة إ ى سةانيف الشايعة:  قاا بازرك ال الاراين، ال بعاة: اليالياة، سانة  (125

 لبنان  –باروت  - ، النارش: هار األضواد  1983 - 1403ال بع: 

ياا، 1417الشااثر،، ال بعاة األو ى  ربع قرن مع العالمة األميني حلسا (126

 النارش: املؤلف 

رجال ابن هاوه إبن هاووه احل ، حتقيق وسقدض : السيد حممد صااهق  ل  (127

 ، النااارش: منشااورات م بعااة  1972 - 1392بحاار الع ااو ، ساانة ال بااع: 

 النجف األرشف  -احليدرضة 

128)  

ة: رجال ال ويس، ل  اويس، حتقياق: جاواه القياومي األصافالاين، ال بعا (129

، النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي 1415األو ى، سنة ال بع: رمضان املبارك 

 التابعة جلامعة املدرسا بق  املرشفة 

رسائل املرسىض، ل رشضف املرسىض، سقدض : السيد أ.د احلسيني، وإعداه:  (131

قا ،  –، امل بعاة: م بعاة اخلياا  1405السيد مالد، الرجاائي، سانة ال باع: 

 ق   –ن الكرض  النارش: هار القر 
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رسائل يف هراضة احلادضث أليب الفضال  افظياان البااب ، ال بعاة: األو ى،  (131

ش، امل بعة: هار احلدضث، الناارش: هار احلادضث 1383 - 1425سنة ال بع: 

 ل  باعة والنرش، إضران: ق  املقدسة 

رسائل ومقاإت جلعفر السبحاين، النارش: مؤسسة اإلماا  الةااهق وع(   (132

 ق   –

، 1403ةحة ملحماوه األصافالانى، ال بعاة: اليانياة، سانة ال باع: رمز ال (133

 –قا   -النجف األرشف، النارش: مكتبة الاداور،  -امل بعة: م بعة ايهاب 

 إضران 

الروان  الساموضة ملارهامااه حمماد بااقر احلسايني األسارت  بااه،، حتقياق:  (134

-1422غاااال   ساااا، نعماااة اهلل اجل اااي ، ال بعاااة: األو ى، سااانة ال باااع: 

 ش، امل بعة: هار احلدضث، النارش: هار احلدضث ل  باعة والنرش 1380

الروض النضار يف معنى الغادضر لفاارس  ساون ثارض ، ال بعاة: األو ى،  (135

، امل بعااة: هانااال، النااارش: مؤسسااة أمااار املااؤمنا وع( 1419ساانة ال بااع: 

 إضران  –ق   -ل تحقيق 

 إضران  – ق  روضة الواعظا ل فتال النيسابور، منشورات الريض (136

رضاض السالكا يف رشح صحيفة سيد الساجدضن: لع  خاان الشااراز،  (137

 مؤسسة النرش اإلسالمي   -

رضاااض املسااائل لعاا  ال باطبااائي، حتقيااق: مؤسسااة النرشاا اإلسااالمي،  (138

، النارش: مؤسسة النرش 1412ال بعة: األو ى، سنة ال بع: ذ، احلجة احلرا  

 ا بق  املرشفة اإلسالمي التابعة جلامعة املدرس
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ل اإللاد يف رشح  دضث املعراج لع  سعاهت ارور، ال بعاة: األو ى،  (139

 ش، امل بعة: سيالر، النارش: مكتبة التشيع  1374 - 1416سنة ال بع: 

ل الس ساا ة الع وضااة أليب نرصاا البخااار،، منشااورات امل بعااة احليدرضااة  (141

 يا 1381 –   1962ومكتبنالا يف النجف األرشف، 

مست رفات الرسائر إبان إهرضا  احل ،حتقياق: جلناة التحقياق، ال بعاة:  (141

، م بعة مؤسسة النرش اإلسالمي، النارش: مؤسسة 1411اليانية، سنة ال بع: 

 النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسا بق  املرشفة  

قاا ،  -، م بعاة أماار 1363ساعد الساعوه إبان طااووس، سانة ال باع:  (142

 ق   -منشورات: الريض 

سفينة النجاة ل رسايب التنكابني، حتقيق: السيد مالاد، الرجاائي، ال بعاة:  (143

قاا ، الناااارش:  –ش، امل بعاااة: أمااار  1377 - 1419األو ى، ساانة ال بااع: 

 املحقق  

السقيفة وفدك ل جوير،، سقادض  ومجاع وحتقياق: الادثتور الشاي  حمماد  (144

 ، امل بعااة:  1993 - 1413ياااه، األمينااي، ال بعااة: اليانيااة، ساانة ال بااع: 

لبنااان، النااارش: رشثااة الكتبااي  –باااروت  -رشثااة الكتبااي ل  باعااة والنرشاا 

 لبنان  –باروت  -ل  باعة والنرش 

سنن اإلما  ع  وع( جلنة احلدضث معالد باقر الع و  وع(، ال بعة: األو ى،  (145

ش، امل بعاة: اعاتامه الناارش: ناور الساجاه، الناارش: ناور 1380سنة ال باع: 

سا ة  ستانه، معالد بااقر الع او  وع(، التاابع ملنظماة اإلعاال   -ق  السجاه: 

 اإلسالمي 
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سنن النبي ل  ب بائي، حتقيق وإحلاق: الشي  حمماد يااه، الفقالاي، سانة  (146

، امل بعة: مؤسسة النرش اإلساالمي، الناارش: مؤسساة 1419ال بع: رمضان 

 النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسا بق  املرشفة 

ة فاطمة الزياراد وع( ملحماد بياومي، ال بعاة: اليانياة، سانة ال باع: السيد (147

ش، امل بعاة: سافار أصافالان، باايتام :  1376 -ياا  1418رمضان املباارك 

 السيد حمموه بن مر و  السيد حممد مار يند، األصفالاين

، 1410الشايف يف اإلمامة ل رشضف املرسىض، ال بعة: اليانية، سنة ال باع:  (148

 ق  -ق ، النارش: مؤسسة إسامعي يان  –إسامعي يان م بعة: مؤسسة 

، ه 1417نبالات ورهوه لسامي البادر،، ال بعاة: اليانياة، سانة ال باع:  (149

 النارش: نرش  بي  

نااجرة طااوبى ل حااائر،، ال بعااة: اخلامسااة، ساانة ال بااع: حماار  احلاارا   (151

 النجف األرشف  -، النارش: منشورات املكتبة احليدرضة وم بعتالا 1385

 قاق احلق: السيد املرعيش، سع يق: السيد نالاب الادضن املرعيشا رشح إ (151

النجفي، سةحي : السيد إبرايي  امليانجي، النارش: منشورات مكتباة  ضاة اهلل 

 إضران  –ق   -العظمى املرعيش النجفي 

هار إ يااد الارتاث  -رشح أصول الكايف: ماو ى حمماد صاال  املازنادراين  (152

 باروت  -العريب 
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القايض الانعامن املغاريب، حتقياق: حمماد احلسايني اجلاالح، رشح األخبار:  (153

، امل بعاااة: م بعاااة مؤسساااة النرشااا 1414ال بعاااة: اليانياااة، سااانة ال باااع: 

اإلسالمي، النارش: مؤسساة النرشا اإلساالمي التابعاة جلامعاة املدرساا بقا  

 املرشفة 

 –صانعاد  -رشح األزيار لارما  أ.د املرسىض، الناارش: مكتباة غمضاان  (154

 من الي

رشح العينية احلمارضة ل فاضل امهند،، حتقيق: جلنة حتقيق، قد  له جعفار   (155

ق ، النارش:  –، امل بعة: اعتامه 1421السبحاين، ال بعة: األو ى، سنة ال بع: 

 ق   –مكتبة التو يد 

رشح مائة ث مة ألمار املؤمنا إبن ميي  البحراين، سةحي  وسع يق: ماار  (156

و، املحدث، النارش: منشورات مجاعة املدرساا جالل الدضن احلسيني األرم

 يف احلوزة الع مية يف ق  املقدسة 

 باروت  -هار إ ياد الرتاث العريب  -رشح هنج البالغة: إبن أيب احلدضد  (157

نفاد الةدور يف رشح زضارة العانور ل حاج مارزا أيب الفضل ال الراين،  (158

، 1409سانة ال باع:  حتقيق: السيد عا  املو اد األب حاي، ال بعاة: اليالياة،

 إضران، النارش: سيد ع  املو د األب حي  –ق   -امل بعة: سيد الشالداد وع( 

، 1417الشورى والانص، مرثاز الرساالة، ال بعاة: األو ى، سانة ال باع:  (159

 إضران  –ق   -ق ، النارش: مرثز الرسالة  –امل بعة: مالر 

ألو ى، ساانة الشاايعة يف أ اهضااث الفاارضقا ملرسىضاا األب حااي، ال بعااة: ا  (161

 ، امل بعة: أمار، النارش: املؤلف 1416ال بع: 
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 1399الشيعة يف امليزان ملحمد جواه مغنية، ال بعة: الرابعة، سنة ال باع:  (161

 لبنان  –باروت  - ، النارش: هار التعارف ل م بوعات  1979 -

الشيعة ي  أيل السنة ملحمد التيجاين، النارش: مؤسسة أنةارضان ل  باعة  (162

 إضران  –ق   -والنرش 

الةحابة يف القر ن والسنة والتارض  ملرثز الرسالة، ال بعاة: األو ى، سانة   (163

 إضران  –ق   -ق ، النارش: مرثز الرسالة  –، امل بعة: مالر 1419ال بع: 

الةحي  من سارة النبي األعظ  وص( جلعفر مرسىض، ال بعاة: الرابعاة،  (164

ل  باعة والنرش والتوزضع   ، النارش: هار امهاه، 1995 - 1415سنة ال بع: 

 لبنان  –باروت  -لبنان   هار السارة  -باروت  -

صحيفة احلسا، مجع الشي  جواه القيومي، ال بعة: األو ى، سنة ال باع:  (165

ش، النارش: مؤسسة النرشا اإلساالمي التابعاة جلامعاة املدرساا بقا   1374

 املرشفة 

ق: مؤسساة اإلماا  صحيفة الرضا وع(، مؤسسة اإلما  املالد، وع(، حتقيا (166

 ش،  1366 - 1408املالد، وعج(، سنة ال بع: 

قا  املقدساة  -ق ، النارش: مؤسسة اإلما  املالاد، وعاج(  –امل بعة: أمار  (167

 بحرشاف: حممد باقر املو د األب حي األصفالاين 

اإلما  زضن العابدضن وع(، خاا  ااج عباد  -الةحيفة السجاهضة الكام ة  (168

ش، م بعة: مؤسساة  1363 - 1404ل بع: الر ي  أفشار، زنجاين، سنة ا

النرش اإلسالمي، النارش: مؤسسة النرش اإلساالمي التابعاة جلامعاة املدرساا 

 بق  املرشفة 



 94 األخبار املستطابة

الرصاط املستقي  لع  بن ضون  العام ، سةاحي  وسع ياق: حمماد البااقر  (169

، امل بعاة: احليادر،، الناارش: 1384البالبوه،، ال بعة: األو ى، سنة ال باع: 

 املرسضوضة إل ياد ايهتار اجلعفرضة  املكتبة

الةوار  املالرقة ل شااليد ناور اهلل التسارت،، حتقياق: السايد جاالل الادضن  (171

 ، امل بعة: هنضب 1367املحدث، سنة ال بع: 

طرائااف املقااال ل ربوجااره،، حتقيااق: الساايد مالااد، الرجااائي، ال بعااة:  (171

 ضااة اهلل  قاا ، النااارش: مكتبااة –امل بعااة: هبماان 1410األو ى، ساانة ال بااع:، 

 ق  املقدسة  -العظمى املرعيش النجفي العامة 

ال رائف يف معرفة مذاي  ال وائف إبن طاوس، ال بعاة: األو ى، سانة  (172

 ق   –، امل بعة: اخليا  1399ال بع: 

، 1398طرق  دضث األئمة اإلهتناا عرشا، لكااظ   ل ناوح، سانة ال باع:  (173

 بة القر ن والعرتة ، النارش: منشورات مكت1374بغداه  -م بعة املعارف 

عبااد اهلل باان ساابأ ملرسىضاا العسااكر،، ال بعااة: الساهسااة مةااححة، ساانة  (174

  ، النارش: نرش سو يد  1992 - 1413ال بع: 

 العرتة والةحابة يف السنة ملحمد  ياة األنةار،، امل بعة: خا املؤلف  (175

عجائ  أ كا  أمار املؤمنا ملح  األما، حتقيق: فارس  سون ثارض ،  (176

 ، امل بعاااة: حمماااد، الناااارش: مرثاااز الغااادضر  2000 - 1420: ساانة ال باااع

 ل دراسات اإلسالمية 



 95 األخبار املستطابة

العااده القوضااة لعاا  باان ضوسااف احلاا ، حتقيااق: الساايد مالااد، الرجااائي،  (177

، امل بعة: 1408إرشاف: السيد حمموه املرعيش، ال بعة: األو ى، سنة ال بع: 

  سيد الشالداد وع(، النارش: مكتبة  ضة اهلل املرعيش العامة

العقائد اإلساالمية، مرثاز املةا فى، ال بعاة: األو ى، سانة ال باع: حمار   (178

 -، امل بعة: مالر، النارش: مرثز املة فى ل دراسات اإلسالمية 1419احلرا  

 إضران، برعاضة املرجع الدضني األع  السيد السيستاين  –ق  

 عقائد اإلمامية: حممد رضاا املظفار، سقادض : الادثتور  اماد  فناي هاوه، (179

 إضران  -ق  -النارش: انتشارات أنةارضان 

العقااد النضاايد ل قمااي ملحمااد باان احلساان القمااي، حتقيااق: عاا  أوسااا  (181

الناطقي، املساعد: سايد يانا  نالرساتاين، ل ياف فاراه،، ال بعاة: األو ى، 

ش، امل بعة: هار احلدضث، الناارش: هار احلادضث 1381 - 1423سنة ال بع: 

 لشالداد  ل  باعة والنرش، ق  قرب سا ة ا

ع ل الرشائع: حممد بن ع  بن احلسا بان بابوضاه القماي، سقادض : السايد  (181

 ، النارش: منشورات  1966 - 1385حممد صاهق بحر الع و ، سنة ال بع: 

 النجف األرشف  -املكتبة احليدرضة وم بعتالا 

عمدة ال ال  إبن عنبة، سةاحي : حمماد  سان  ل ال القااين، ال بعاة:  (182

 - ، النارش: منشورات امل بعة احليدرضة  1961 -1380 بع: اليانية، سنة ال

 النجف األرشف 
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العواد   اإلما  احلسا وع(، لعباد اهلل البحاراين، حتقياق: مدرساة اإلماا   (183

ش،  1365 - 1407املالااد، وع(، ال بعااة: األو ى املحققااة، ساانة ال بااع: 

 -وزة الع مياة ق ، النارش: مدرسة اإلما  املالاد، وعاج( بااحل –امل بعة: أمار 

 ق  املقدسة، بحرشاف: حممد باقر املو د األب حي األصفالاين 

عواح ال ئاح إبن أيب مجالور األ ساائي، سقادض : ناالاب الادضن النجفاي  (184

املرعيشاا، حتقيااق: احلاااج  قااا جمتبااى العراقااي، ال بعااة: األو ى، ساانة ال بااع: 

 ق    – ، امل بعة: سيد الشالداد  1983 - 1403

مؤسساة  -الرضا: حممد بن ع  بن بابوضه القماي، الةادوق عيون أخبار  (185

 باروت   -األع مي 

عيون احلك  واملاواع  لعا  بان حمماد ال يياي الواسا ي، حتقياق: الشاي   (186

 سا احلسيني البارجند،، ال بعاة: األو ى، امل بعاة: هار احلادضث، الناارش: 

 هار احلدضث 

، امل بعاة: 1369ال باع: عيون املعجزات حلسا بن عباد الويااب، سانة  (187

 نجف، النارش: حممد ثاظ  الشي  صاهق الكتبي  –احليدرضة 

 حتقيق السيد ع  عانور   -غاضة املرا : السيد يان  البحراين  (188

 -هار الكتاا  اإلسااالمية  -الغاادضر: عبداحلسااا أ.ااد األمينااي النجفااي  (189

 طالران  

 -تبة األلفا مك -الغيبة ل  ويس: حممد بن جعفر ال ويس، ني  ال ائفة  (191

 الكوضب  



 97 األخبار املستطابة

 -مؤسسة األع ماي  -الغيبة ل نعامين: حممد بن إبرايي  بن جعفر النعامين  (191

 باروت  

الفائق يف رواة وأصحاب اإلما  الةااهق وع( لعباد احلساا الشبسارت،،  (192

امل بعة: مؤسسة النرش اإلسالمي، النارش: 1418ال بعة: األو ى، سنة ال بع: 

 بعة جلامعة املدرسا بق  املرشفة مؤسسة النرش اإلسالمي التا

الفةول املالمة يف أصول األئمة ل حر العام ، حتقيق وإرشاف: حممد بان  (193

ش،  1376 - 1418حممااد احلسااا القااائيني، ال بعااة: األو ى، ساانة ال بااع: 

 ق ، النارش: مؤسسة معارف إسالمي إما  رضا وع(  –امل بعة: نگا 

بن الةاباغ، حتقياق: ساامي الغرضار،، الفةول املالمة يف معرفة األئمة إ  (194

، امل بعااة: لور، النااارش: هار احلاادضث 1422ال بعااة: األو ى، ساانة ال بااع: 

 ل  باعة والنرش،ق  قرب سا ة الشالداد 

فقه الةاهق وع( ملحمد صااهق الرو ااين، ال بعاة: اليالياة، سانة ال باع:  (195

 ق   –، امل بعة: الع مية، النارش: مؤسسة هار الكتاب 1412

قاه القاار ن ل ق اا  الراونااد،، حتقيااق: الساايد أ.ااد احلساايني، ال بعااة: ف  (196

، النارش: مكتبة  ضة اهلل العظمى النجفاي املرعيشا، 1405اليانية، سنة ال بع: 

 بايتام : السيد حمموه املرعيش 

ف ك النجاة يف اإلماماة والةاالة لعا  حمماد فات  الادضن احلنفاي، حتقياق  (197

ماد جعفار، ال بعاة: اليانياة، سانة ال باع: وسقدض : الشي  ماال أصاغر عا  حم

  ، امل بعة: صدر، النارش: مؤسسة هار اإسال   1997 - 1418
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فالااارس رضاااض السااالكا ملحمااد  سااا املظفاار، ال بعااة: األو ى، ساانة  (198

، امل بعة: مؤسساة النرشا اإلساالمي، الناارش: مؤسساة النرشا 1419ال بع: 

 رشفة اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسا بق  امل

، الناارش: 1410يف ظل أصاول اإلساال  جلعفار السابحاين، سانة ال باع:  (199

 مؤسسة إما  الةاهق وع(  ق  

، الناارش: معاونياة 1412يف ظالل التو يد جلعفر السبحاين، سنة ال بع:  (211

 نؤون التع ي  والبحوث اإلسالمية يف احلج 

 1419 قاموس الرجال ملحمد سقي التسرت،، ال بعة: اإو ى، سنة ال بع: (211

   ق ، النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسا بق  املرشفة ه

 -مؤسسة  ل البيب وع( إل ياد الرتاث  -قرب اإلسناه: احلمار، القمي  (212

 ق  

قواعد املرا  يف ع   الكال  إبن مياي  البحاراين، حتقياق: أ.اد احلسايني،  (213

ياا(، 1406يانياة، سانة ال باع: وباايتام : السايد حمماوه املرعيشا، ال بعاة: ال

 امل بعة: م بعة الةدر، النارش: مكتبة  ضة اهلل العظمى املرعيش النجفي  

القياهة يف اإلساال  ملحماد الرضشاالر،، سعرضا : عا  األساد،، ال بعاة:  (214

 –قا   -األو ى، م بعة: هار احلدضث، الناارش: مؤسساة هار احلادضث اليقافياة 

 إضران 

ع  أثرب زماين نژاه، ال بعة: اليانية، سانة ال باع:  الكافئة ل مفيد، حتقيق: (215

بااروت  - (، النارش: هار املفيد ل  باعة والنرش والتوزضع  1993 - 1414و

 لبنان  –
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 باروت   -هار األضواد  -الكايف ملحمد بن ضعقوب الك يني  (216

ثتاااب األربعااا ملحمااد طاااير القمااي الشاااراز،، حتقيااق الساايد مالااد،  (217

 ( م بعة: أمار، ق   1418األو ى، سنة ال بع: والرجائي، ال بعة: 

 ثتاب س ي  بن قي : حتقيق حممد باقر األنةار،   (218

 باروت   -هار األضواد  -ثشف الغمة: ع  بن عيسى اإلرب   (219

 -ثااامل الاادضن: حممااد باان عاا  باان احلسااا باان بابوضااه القمااي، الةاادوق  (211

 باروت   -مؤسسة األع مي 

 باروت   -هار األضواد  -ثنز الفوائد: حممد بن ع  بن عيامن الكراجكي  (211

 املجازر والتعةبات ال ائفية يف عالد الشي  املفيد لفارس احلسون  (212

 -انتشاارات ناارص خرساو  -جممع البيان: الفضال بان احلسان ال اربيس  (213

 طالران  

 ران إض -إنتشارات املكتبة احليدرضة  -املحترض:  سن بن س يامن احل   (214

 -قا   -مؤسساة املعاارف اإلساالمية  -مدضنة املعااجر: يانا  البحاراين  (215

 اضران

مؤسسة  ل البيب وع( إل ياد الرتاث  -مستدرك الوسائل: املارزا النور،  (216

 لبنان  -باروت  -

مؤسسة النرشا  -مستدرك سفينة البحار: الشي  ع  النامز، الشايروه،  (217

 ق    -اإلسالمي 

 -ن ع  بان احلساا بان بابوضاه القماي، الةادوق معاين األخبار: حممد ب (218

 طالران   -مكتبة الةدوق 
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 ق    -منشورات مدضنة الع    -معج  رجال اخلوئي: أبو القاس  اخلوئي  (219

 باروت   -مؤسسة األع مي  -مقاسل ال البيا: أليب الفرج اإصفالاين  (221

دوق من إ نرضه الفقيه: حممد بن ع  بن احلسا بن بابوضه القمي، الةا (221

 باروت   -هار األضواد  -

هار  -مناقاا   ل أيب طالاا : حممااد باان عاا  باان نالرأنااوب املازناادراين  (222

 باروت   -األضواد 

 طالران   -مكتبة الةدر  -منتخ  األهتر: ل ف اهلل الةايف  (223

مؤسساة النرشا اإلساالمي التابعاة  -مواقف الشايعة: األ.اد، املياانجي  (224

 جلامعة املدرسا بق  املرشفة 

هار إ ياد الرتاث العاريب  -أ اهضث أيل البيب: ياه، النجفي  موسوعة (225

 لبنان  -باروت 

هار  -موسوعة اإلما  ع  يف الكتاب والسانة والتاارض : حمماد رضشاالر،  (226

 احلدضث ل  باعة والنرش 

قا   -رش امهااه،  -موسوعة املة فى والعرتة ع: حلاج  سا الشاثر،  (227

 إضران  -

 هار احلدضث  -ال بعة األو ى  - ميزان احلكمة: ملحمد الرضشالر، (228

 م بعة مالر، إضران  -نفحات األزيار: السيد ع  امليالين  (229

 -هار األندل   -هنج البالغة: املنسوب ألمار املؤمنا ع  بن أيب طال   (231

 باروت  
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هار إ ياااد  -وسااائل الشاايعة إ ى حتةاايل مسااائل الرشااضعة: احلاار العااام   (231

 لبنان  -باروت  -الرتاث العريب 
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 فهرس الكتاب
 002                                                                            املقدمة

                                                              007فضائل أمة حممد 

                            013 إع اد اهلل يذه األمة مرسبة اخل يل والك ي  واحلبي 

 020                               ذثر بعأ ما خص اهلل به يذه األمة هون سائر األم 

 039           من السنة وأقوال أئمة أيل البيب ر.ال  اهلل سعا ى فضائل الةحابة 

                                                  067رواضات يف فضائل األنةار 

 073                                                                  واخلتا اخلالصة 

 074                                                               أي  مةاهر الكتاب

 103                                                                    فالرس الكتاب
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