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 2 –سلسلة الثناء املتبادل 
 
 

 رراليواقيُت والُد
 يف ثناِء اآلِل على أيب بكٍر وعمَر

 حبث روائي من كتب اإلمامية

 
 مملكة البحرين –من إصدارات مجعية اآلل واألصحاب 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
عمالنا، من يهدده  إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أ    

اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك لده، وأشدهد أن   
حممدًا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين، وصحابته أمجعدني، والتدابعني  د     

 بإحسان إىل يوم الدين وسل  تسليمًا كثريًا.

 أما بعد:
، وشر األمور حمددثااا، وكدل    أصدق احلديث كتاب اهلل، وأحسن ا دي هدي حممد فإن     

 حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.  

 وبعد:

ن مدن ُختمدت بده    . ويقينًا أ قد خت  بعثة رسله وأنبيائه مبحمد  اهلل ال شك أن     
وأصحابه خري األصحاب، وأمته خري األم ، ، يكون أفضل األنبياء والرسل ال بد رساالت السماء 

   وزمانه خري األزمنة.

خدري قلدوب    حممد  إن اهلل نظر يف قلوب العباد فوجد قلب»قال: عن ابن مسعود ف
فوجدد قلدوَب    العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممدد  

 .(1)«راَء نبيِه ُيقاِتلون على دينهأصحابِه خرَي قلوِب العباِد، فجعله  وز

إين كندت   ين قال فيهما أمري املؤمنني علي ذال الصديق والفاروق وعلى رأس هؤالء
  وخرجت أنا    وعمر    وأبو بكر  ودخلت أنا    وعمر    وأبو بكر    ذهبت أنا    يقول     النيب  كثريا أمسع

 .2وعمر   وأبو بكر  

اختربوا الناس بأخداهن ، فإمنا خيادن »:  هذامنني ؤحنن نقرأ قول أمري املو قول النيب  ناوحسب
 .(3)«الرجل من يعجبه حنوه

، وعلى فيه آيات تتلى إىل يوم القيامة الذي أنزل اهلل  الصديق نع  . على رأس هؤالء 

                                                           

 (. 11/222(، سبل ا دى والرشاد للشامي )212/ 11( نفخات األزهار للميالين )1)
 ( سيأيت خترجيه.2)
كمة محممد الريشهري (، ميزان احل11/01(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )2/322( مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )3)

 (.2/012(، هنج السعادة للمحمودي )2/1822)
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َفُروْا َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفدي اْلَغداِر ِإْذ َيقلدولل    ِإالَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه الّلُه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َك... رأسها 
َعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروْا ِلَصاِحِبِه اَل َتْحَزْن ِإنَّ الّلَه َمَعَنا َفَأنَزَل الّلُه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّدُه ِبُجُنوٍد لَّْ  َتَرْوَها َوَج

 .[01اْلُعْلَيا َوالّلُه َعِزيٌز َحِكيٌ  ]التوبة :  السُّْفَلى َوَكِلَمةل الّلِه ِهَي

لو أن أحده  نظر حتت قدميه ألبصرنا قال:  يف الغار ، هوو للنيب الذي قال الصديق 
 .ثالثهما اهلل ما ظنك باثنني

فإن يدك يف     حمدثون    فيما قبلك  من األم   كان لقد  :  فيه النيب  الذي قالالفاروق و    
 عمر.     أميت أحد فإنه 
لدوددت أن  »بعد وفاته وهو مسجى: يه وقد دخل عل فيه أمري املؤمنني علي قال والذي 

إين ألرجو اهلل أن ألقى اهلل تعاىل بصدحيفة هدذا   »ويف رواية:  «.ألقى اهلل تعاىل بصحيفة هذا املسجى
 .(1)«املسجى

النجوم الزاهرة فصريوا ما هوته أنفسده  مدن ضدغائن     ا هذهابنبتة خبيثة ساءالزمان  انمث رما
تلك الزمن مسلمات، غابت بني ركامها  رمع مرو تدغف. وأحقاد روايات تسربت إىل كتب املسلمني

النصوص املضيئة اليت ستقف عليها. تلك النصوص واليت وإن حاول البعض صرفها عن ظاهرها، إال أهنا 
 .الثناء على هذا اجليل يف ة حلقيقة الكتاب والسنة وهنج اآلل مرآ

سدنبني  سرد الروايات، أقرب إىل وهي كما ذكرنا من قبل وهذه السلسلة الكتاب وحنن يف هذا 
إىل  على وجه اخلصدوص  وسوف نتطرق الشيخني، الصديق والفاروق إن شاء اهلل تعاىل فضائل 

 أمجعني. بينهما ونت تربط بني آل بيت النيب بيان عالقة املودة وامحمبة اليت كا
النصوص  عيمجعلى إيراد كما هو مبني من عنوانة ويف بقية السلسلة يف كتابنا هذا وسنقتصر 

وبعد ذلك نترك القارئ يتساءل عن علة  .فقطاإلثين عشرية اإلمامية  والروايات من مصادر الشيعة
صحيحة أو ضعيفة ، مقبولة او ُمؤّولة، رغ  أن ت سواء كان، عنه كل هذه النصوص واحلقائقغياب 
 واهلل من وراء القصد... صادرة من معني واحد،مجيعها 
 

 .ونسأل اهلل أن يوفقنا ملا فيه اخلري
 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.                                 

                                                           

 سيأيت خترجيهما.( 1)
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 ق اإلماميةمن طر رضي اهلل عنهمافضائل الصديق والفاروق ما جاء يف 
اليكاد يغادر حىت أدق املسائل؛ مما  ا  إن إقرار أهل البيت بفضائل الصديق والفاروق     

داللة ال ختفى على املنصف املتجرد من األهواء يف إظهار العالقة احلميمة اليت تربط بعضده  بدبعض،   
 (1)أحد أبنائه بأيب بكرمسى  أن عليًا  فمنها مثاًل

 (2)وآخر بعمر

 .  (1)ًا بعثمانوثالث

                                                           

(، إعالم الورى 131(، أمايل الصدوق )11(، مقاتل الطالبيني )112، 0/112(، مناقب آل أيب طالب )202، 112( اإلرشاد )1)
(، معج  اخلوئي 22(، االختصاص للمفيد )00/313، 13، 08/31، 12، 11، 02/20(، حبار األنوار للمجلسي )281، 213)
(، رجال تركوا بصمات على 1/202(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )3/213(، األنوار النعمانية )22/21، 21/11)

، 030(، األنوار العلوية جلعفر النقدي )2/022، 1/108(، الفصول املهمة البن الصباغ )122، 122قسمات التاريخ للقزريين )
(، مناقب اإلمام أمري املؤمنني )ع( للكويف 3/122(، معامل املدرستني للعسكري )131(، أنصار احلسني ملهدي مشس الدين )002

(، املستجاد 11، احلاشية(، تاج املواليد للطربسي )3/122(، شرح األخبار للقاضي النعمان )12(، تاريح األئمة للبغدادي )2/02)
(، مستدرك سفينة البحار 122( لواعج األشجان محمسن األمني )221امل لعبداهلل البحراين )(، العو131من اإلرشاد للحلي )

(، جامع الرواة 8/122(، نقد الرجال للتفرشي )218(، رجال ابن داود )111(، رجال الطوسي )2/321للشاهرودي )
(، املفيد من معج  رجال احلديث 2/303(، مستدركات عل  الرجال للشاهرودي )2/23(، طرائف املقال للربوجردي )2/321)

، 1/322(، أعيان الشيعة محمسن األمني )2/213(، تاريخ اليعقويب )11/231(، قاموس الرجال للتستري )121، 318للجواهري )
، 2/282، 1/212(، موسوعة شهداء املعصومني )2/12(، كشف الغمة لألربلي )031(، الدر النظي  للعاملي )2/312، 112
(، جملة 33/121، 120، 122، 121، 32/128(، شرح إحقاق احلق )21العني يف أنصار احلسني للسماوي ) (، أبصار221
 (.2/101تراثنا )

(، الكايف للكليين 381(، معاين األخبار للصدوق )21(، مقاتل الطالبيني )0/112(، مناقب آل أيب طالب )112( اإلرشاد )2)
، 11/28، 11/211، 18/23، 1/122(، حبار األنوار للمجلسي )213(، إعالم الورى )002، 011، 311، 1/221)

20/213 ،28/210 ،283 ،21/212 ،22/212 ،318 ،31/322 ،32/112 ،32/332 ،02/20 ،28 ،21 ،11 ،11 ،
(، علل الشرايع 3/181(، إثبات ا داة )11/182، 11/211، 02/11، 01/121، 12، 08/32، 03/181، 13، 12

(، االختصاص للمفيد 881، 812، 028، 012، 031، 021، 80(، أمايل الطوسي )221، 81ئر )(، البصا123للصدوق )
(، غيبة الطوسي 121(، اإلمامة والتبصرة )21، 1/18(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )322(، كمال الدين )122)
(، مستدرك الوسائل للحر 3/122 للعسكري )(، معامل املدرستني21/21، 13/08(، معج  اخلوئي )112(، غيبة النعماين )122)

، 2(، سر السلسلة العلوية )311، 120، احلاشية، 22، احلاشية(، عمدة الطالب )2/222(، االحتجاج للطربسي )8/21العاملي )
، 3/11، احلاشية، 1/031(، الفوائد الرجالية لبحر العلوم )020(، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة )18، احلاشية، 82

، 2/312، 1/122(، الفائق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق للشيستري )112، 1/111احلاشية(، مستدركات عل  الرجال )
، 11/83، 1/111(، الذريعة آلقا بزرك الطهراين )2/182(، اذيب املقال لألبطحي )038، 180، 3/133، 838، 010
(، تاريح 281، 208، 121، 111، 101، 112، 82، 02، 31، 11، 2(، اجملدي يف أنساب الطالبيني لعلي العلوي )21/2

، 2/311، 2/30، 232، 1/113، 8/231، 0/122، 3/82، 023، 2/083(، أعيان الشيعة )022، 11الكوفة للرباقي )
 (،1/211(، موسوعة شهداء املعصومني )2/20(، موسوعة املصطفي والعترة للشاكري )000(، األنوار العلوية للنقدي )321

 (.28/132، احلاشية(، جملة تراثنا )3/012، احلاشية، 3/011(، شرح إحقاق احلق )11أبصار العني )
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 كما ال خيفى.يف عهد اخللفاء الثالثة كما هو معلوم وهؤالء الثالثة ولدوا 

وآخدر، بدل واثدنني    ، (2)حيث مسى أحد أبنائه بأيب بكر وكذلك كان شأن ابنه احلسن 
 .(3)آخرين بعمر

 وستقف أخي القارئ الكرمي بعد قليل على علة تسميته أمساء أبنائه بعمر مرارًا.  
 .  (5)، وآخر بعمر(4)، فقد مسَّى أحد أبنائه بأيب بكرالفه  يف ذلك احلسني ومل خي

 ، حيث مسَّى أحد أوالده باس  اخلليفة الثاين عمر رمحه اهللوكذلك شأن ابنه زين العابدين 
 . (2)، أما هو فقد أحب أن يكىن بأيب بكر(1). وآخر بعثمان(6)

                                                                                                                                                                          

(، حبار 281، 203، 213(، إعالم الورى )21(، مقاتل الطالبيني )0/112، 2/111(، مناقب آل أيب طالب )112( اإلرشاد )1)
(، وانظر 3/213(، األنوار النعمانية )12، 13، 08/32، 311، 00/313، 03/211، 11، 21، 02/20األنوار للمجلسي )

(، االختصاص 2/01(، مناقب اإلمام للكويف )1/321(، أعيان الشيعة )11/111(، معج  اخلوئي )131أيضًا: أمايل الصدوق )
الدين  (، أنصار احلسني لشمس221(، العوامل للبحراين )131(، املستجاد للحلي )11(، تاج املواليد للطربسي )22للمفيد )

(، كشف الغمة لألربلي 8/113(، كتاب الفتوح للكويف )18(، اجملدي يف أنساب الطالبيني )3/122(، معامل املدرستني )131)
(، 1/111(، موسوعة اإلمام علي للريشهري )1/103(، الفصول املهمة البن الصباغ )202(، العدد القوية للحلي )2/12)

 (.2/181(، جملة تراثنا )121، 121، 32/120(، شرح إحقاق احلق )283، 2/122، 1/212موسوعة شهداء املعصومني )
، 112، 00/113(، حبار األنوار للمجلسي )203، 212(، إعالم الورى )0/112(، مناقب آل أيب طالب )12( مقاتل الطالبيني )2)

( لواعج األشجان محمسن األمني 3/213(، األنوار النعمانية )201(، اإلرشاد )21/11(، معج  اخلوئي )12، 13، 08/31، 111
(، 33/122(، شرح إحقاق احلق )2/208(، الفصول املهمة )2/213، 1/111(، أعيان الشيعة )131(، أنصار احلسني )121)

(، املفيد من معج  رجال احلديث 2/303(، مستدركات عل  رجال احلديث )3/100(، معامل املدرستني )2/181جملة تراثنا )
 (.21(، أبصار العني )111، 11/232الرجال )(، قاموس 121)

(، معج  اخلوئي 08/13، 00/112، 31/322(، حبار األنوار للمجلسي )0/112( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب )3)
(، شرح 282(، تقريب املعارف للحليب )132، 10(، أنصار احلسني )13(، دالئل اإلمامة )212(، إعالم الورى )13/28)

(، 21/122(، نفحات األزهار للميالين )30/21(، جملة تراثنا )1/202(، تشييد املراحعات للميالين )22/031ق )إحقاق احل
 (.2/1221الفصول املهمة )

تعليق حمقق الكتاب لسيد حممد احلسيين اجلاليل،  -، احلاشية( 3/122(، شرح األخبار للقاضي املغريب )213( التنبيه واإلشراق )0)
 (.12(، مقاتل الطالبيني )2/1220، احلاشية، 2/208) الفصول املهمة

(، 111(، الذرية الطاهرة للدواليب )13/28(، معج  اخلوئي )08/13(، حبار األنوار للمجلسي )0/113( مناقب آل أيب طالب )8)
ى للخصييب (، ا داية الكرب8/121(، أعيان الشيعة )1/22(، مستدركات عل  رجال احلديث )18/211شرح هنج البالغة )

(213 ،) 
(، إعالم الورى 311، 1/382(، الكايف للكليين )311(، كفاية األثر )222، 222(، اإلرشاد )0/121( مناقب آل أيب طالب )1)

، 03/203، 01/12، 31/322، 281، 11/201(، حبار األنوار للمجلسي )13/02(، معج  اخلوئي )282، 282)
(، كفاية 2(، أمايل الطوسي )12/183، 223، 02/221، 231، 112، 111، 182، 181، 188، 01/122، 00/181

(، 128(، غيبة النعماين )3/30، 111، 1/221(، إثبات ا داة )2/22(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )31األثر )
، 2للشريف املرتضى )(، الناصريات 11(، االنتصار للشريف املرتضى )828، 011، 010(، مقاتل الطالبيني )202منتخب األثر )

(، خصائص األئمة 81(، كامل الزيارات البن قولويه )1/130، احلاشية(، الينابيع الفقهية )1/211(، احلدائق الناضرة )13
(، أجوية 218(، عمدة الطالب )8/21، 3/211/مقدمة التحقيق، خامتة املستدرك )1(، وسائل الشيعة )21للشريف الرضي )

، احلاشية(، 82(، سر السلسلة العلوية، مقدمة الكتاب )831(، النص واالجتهاد لشرف الدين )12ين )مسائل جاراهلل لشرف الد
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، وآخدر  (3)ا هو الكاظ  يسمي أحد أبنائه بأيب بكر، فهرمحه  اهلل  وكذا حال بقية أهل البيت
 واستمر احلال يف أعقاهب  رمحه  اهلل.، (5)، وكان ابنه الرضا يكىن بأيب بكر(4)بعمر

 ولعل يف سرد هذه األمساء ما يؤيد أن حب آل البيت    ممتد يف أبنائه  وأبناء أبنائه : 

 إدريس بن إدريس بن عبداهلل بن احلسن بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن عيسى بن  أبو بكر
 بن احلسن بن علي بن أيب طالب.  

 بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب.   أبو بكر 

 بن حممد بن علي بن أيب طالب بن حممد بن جعفر بن حممد بن عبد اهلل بن احلسدن   أبو بكر
 املثلث بن احلسن املثىن بن احلسن اجملتىب.  

 بن حممد بن علي بن أمحد بن علي بن عبد اهلل بن احلسن بن بن إمساعيل بن احلسني أبو بكر 
 حممد بن علي العريضي بن جعفر الصادق.  

 بن حممد بن زيد بن حممد بن احلسن بن علي بن حممد بن احلسن بن علي بن عبدد   أبو بكر
 اهلل بن عبيد اهلل بن العباس بن علي.  

 األطرف بن علي عمررب بن بن عيسى املبارك بن عبد اهلل بن حممد األك أبو بكر 

 بن احلسن اجملتىب.  أبو بكر 
 بن احلسن املثىن بن احلسن اجملتىب.  أبو بكر 
 بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن عيسى بن إدريس بن إدريس بن عبد اهلل امحمض بن  أبو بكر

                                                                                                                                                                          

(، 3/18، احلاشية، 1/232(، الفوائد الرجالية لبحر العلوم )081(، الدرجات الرفيعة للمدين )18/228شرح هنج البالغة )
(، 1/111، 8/331، 21، 2/0033/2، 323، 1/221)(، مستدركات عل  رجال احلديث 2/011طرائف املقال للربوجردي )

(، 102(، اجملدي )1/122(، تراج  الرجال للحسيين )022(، املفيد يف عل  رجال احلديث )3/183، 011، 2/012الفائق )
 (.2/20موسوعة املصطفى )

، 10/302، وسائل الشيعة )(0/881(، الكايف للكليين )312، 11(، مسائل علي بن جعفر )11/281( حبار األنوار للمجلسي )1)
(، مستدركات عل  رجال احلديث 1/812( جامع الرواة لألردبيلي )12/201(، جامع أحاديث الشيعة للربجودي )11/212
 (.380، 13/213، 801، 12/311(معج  اخلوئي )3/3)

(، موسوعة شهداء املعصومني 8 ،01/0(، حبار األنوار للمجلسي )2/211(، كشف الغمة لألربلي )3/311( مناقب آل أيب طالب )2)
 (.20(، التتمة يف تواريخ األئمة )22(، مطالب السؤول )112(، دالئل اإلمامة )2/20(، كشف الغمة لألربلي )3/12)

 (.2/212( كشف الغمة لألربلي )3)
 (.02/222(، حبار األنوار للمجلسي )3/01( كشف الغمة لألربلي )0)
 (.083( مقاتل الطالبيني )8)
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 احلسن املثىن بن احلسن اجملتىب.  
 عفر بن حممد بن عبد اهلل بن احلسدن  بن حممد بن علي بن أيب طالب بن حممد بن ج أبو بكر

 املثلث بن احلسن املثىن بن احلسن اجملتىب.  

 بن احلسني الشهيد بن علي.  أبو بكر 

 بن إمساعيل بن احلسني بن حممد بن علي بن أمحد بن علي بن عبد اهلل بن احلسن بن  أبو بكر
 حممد بن علي العريضي بن جعفر الصادق.  

 مد بن احلسن بن علي بن حممد بن احلسن بن علي بن عبدد  بن حممد بن زيد بن حم أبو بكر
 اهلل بن عبيد اهلل بن العباس بن علي.  

 األطرف بن علي.   عمربن عيسى املبارك بن عبد اهلل بن حممد األكرب بن  أبو بكر 

 بن احلسن اجملتىب.   عمر 

 بن احلسن املثىن بن احلسن اجملتىب.   عمر 

 لي بن أيب طالببن علي بن احلسني بن علي بن ع عمر. 

 بن عبد اهلل بن حممد بن علي العمق بن حممد بن أمحد املسور بن عبد اهلل بدن موسدى    عمر
 اجلون بن عبد اهلل امحمض بن احلسن املثىن بن احلسن اجملتىب. 

 بن إدريس بن إدريس بن عبد اهلل امحمض بن احلسن املثىن بن احلسن اجملتىب.  عمر 

 د بن إدريس بن إدريس بن عبد اهلل امحمض بن احلسن املثىن بدن  بن حيىي بن حيىي بن حمم عمر
 احلسن اجملتىب.  

 بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن عيسى بن إدريس بن إدريس بن عبد اهلل امحمدض بدن    عمر
 احلسن املثىن بن احلسن اجملتىب.  

 بن إسحاق بن إبراهي  الغمر بن احلسن املثىن بن احلسن اجملتىب.   عمر 

 أيب العباس حممد بن أيب علي حممد بن جعفر بن احلسن بن جعفر بن احلسن املثىن بن بن  عمر
 احلسن اجملتىب.  

 األشرف بن علي زين العابدين.   عمر 
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 بن إسحاق بن احلسن بن علي زين العابدين.   عمر 

 بن حممد بن إمساعيل بن حممد األرقط بن عبد اهلل الباهر بن علي زين العابدين.   عمر 

 األشرف بن علي زين العابدين.   عمرمد األكرب بن بن حم عمر 

 األشرف بن علي زين العابدين.   عمربن حممد األكرب بن  عمربن حممد بن  عمر 

 األشرف بن علي زين العابدين.   عمربن علي بن  عمر 
 األشرف بن علي زين العابدين.   عمربن علي بن  عمربن حممد بن  عمر 
 علي زين العابدين.  بن احلسن األفطس بن علي بن  عمر 
 بن احلسن األفطس بن علي بن علي زين العابدين.   عمربن علي بن  عمر 
 بن احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن علي زين العابدين.   عمر 
 بن حيىي بن احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن علي زين العابدين.   عمر 
 ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن علي زين بن حيىي بن احلسني بن أمحد بن حيىي بن احلسني عمر 
 العابدين.  
 بن حممد الفدان بن عمر بن حيىي بن احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن علي زيدن   عمر
 العابدين.  

 بن حيىي بن احلسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن  عمربن احلسني بن أمحد امحمدث بن  عمر
 علي زين العابدين.  

 بن حيىي بن احلسني ذي الدمعة بن  عمرد بن احلسني بن أمحد امحمدث بن بن حيىي بن أمح عمر
 زيد الشهيد بن علي زين العابدين.  

 بن حيىي بن احلسني ذي الدمعة بدن زيدد    عمربن حيىي بن احلسني بن أمحد امحمدث بن  عمر
 الشهيد بن علي زين العابدين.  

 بن عيسى بن حيىي بن احلسدني ذي  بن حممد الغلق بن أمحد بن احلسن احلسني بن أمحد  عمر
 الدمعة بن زيد الشهيد بن علي زين العابدين.  

 بن عيسى املختفي بن زيد الشهيد بن علي زين العابدين.   عمر 

 بن ثابت بن حممد بن علي بن احلسن بن حممد بن احلسن بن موسى محصة بن علي بن  عمر
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 احلسني األصغر بن علي زين العابدين.  

 الفتح بن أيب احلسني حممد بن عبيد اهلل بن علي بن عبيد اهلل بن علي العابد بن حممد أيب  عمر
 بن عبيد اهلل األعرج بن احلسني األصغر بن علي زين العابدين.  

 بن سليمان بن عبد اهلل بن احلسن بن علي العريضي بن جعفر الصادق.   عمر 
 يضي بن جعفر الصادق.  بن علي بن أمحد بن علي بن عبد اهلل بن احلسن بن علي العر عمر 
 بن إمساعيل بن احلسني بن حممد بن علي بن أمحد بن علي بن عبداهلل بن احلسن بن علي  عمر

 العريضي بن جعفر الصادق.  
 بن موسى الكاظ .   عمر 
 بن أمحد بن احلسني بن موسى الكاظ .   عمر 
 بن موسى الكاظ .  بن احلسني شييت بن حممد احلائري بن إبراهي  اجملاب بن حممد العابد  عمر 
 األطرف بن علي.   عمربن حممد األكرب بن  عمر 
 األطرف بن علي.   عمربن جعفر األبله بن حممد األكرب بن  عمر 

 األطرف بن علي.   عمربن حممد األكرب بن  عمربن إمساعيل بن  عمر 

 األطرف بن علي.   عمربن حممد األكرب بن  عمربن إبراهي  بن  عمر 

 األطرف بن علي.   عمرعبيد اهلل بن حممد األكرب بن  بن علي الطبيب بن عمر 

 األطرف بن علي.   عمربن عبد اهلل بن حممد األكرب بن  عمر 

 بن علي بن احلسني بن عبد اهلل بن حممد الصويف بن حيىي الصويف بن عبد اهلل بن حممدد   عمر
 األطرف بن علي.   عمراألكرب بن 

 األطرف بن علي.   عمر بن حممد األكرب بن املنجوري بن حممد املنجوري بن عبد اهلل عمر 

  عمرر  بن القاس  بن علي املشطب بن حممد املنجوري بن عبد اهلل بن حممد األكرب بن عمر
 األطرف بن علي.  

  املنجوري بن حممد املنجوري بن عبد اهلل بن حممد األكرب بدن  عمر بن حممد األكرب بن عمر
 األطرف بن علي.  عمر 

  األطرف بدن  عمر ن حممد املنجوري بن عبد اهلل بن حممد األكرب بن بن جعفر امللك بعمر
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 علي.  

  بن عبد اهلل بن جعفر األصغر بن حممد احلنفية بن علي.  عمر 

  بن احلسني بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب.  عمر 

  بن علي.  عمر بن علي بن احلسني بن علي بن عمر 

  طالب.  بن علي بن أيبعمر بن حممد بن عمر  

  بن احلسن بن علي بن احلسن. عمر 

  بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب.  عمر بن احلسني بن علي بن عمر 

  بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب.  عمر بن احلسن بن عمر 

 بن علي زين العابدين.   عمربن علي بن  عمر 

 بن حيىي بن احلسني بن زيد بن علي زين العابدين.   عمر 

 بن حيىي بن احلسني بن زيد بن علي زين العابدين.   عمربن حيىي بن احلسني بن أمحد بن  مرع 

 بن احلسن بن علي بن علي زين العابدين.   عمر 

 األطرف بن علي.   بن عمربن حممد األكرب  عمر 

 بن إدريس بن إدريس بن عبد اهلل امحمض بن احلسن املثىن بن احلسن اجملتىب.  عمر 
 احلسني بن موسى الكاظ .   بن أمحد بن عمر 
 بدن علدي زيدن     عمراملنجوري بن حممد املنجوري بن عبد اهلل بن حممد األكرب بن  عمر
 العابدين.  
 بن علي  عمربن علي بن احلسني بن عبد اهلل ين حممد بن حيىي بن عبد اهلل بن حممد بن  عمر

 بن أيب طالب.  

 
ن حيمل هذه األمساء أو حيملها آبائه  وأجدداده   أما أصحاب األئمة رمحه  اهلل ورواة حديثه  مم    

ولعل السائل أن يتسدائل  خشية اخلروج عن موضوع الكتاب. ها وال يسعنا إحصاءفحدث وال حرج. 
 عن علة إختفاء هذه األمساء يف األزمنة املتأخرة !؟
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عامدل   وال شك أن لعامل االس  داللة نفسية ال ختفى على املتأمل، وهنا رواية تدل على أمهيدة 
 االس  وعميق داللته.

فقد روى أن معاوية استعمل مروان بن احلك  على املدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش ففرض 
ما امسك؟ فقلت: علي بن احلسني. فقال: ما اس  أخيدك؟  »  ، فقال علي بن احلسني: فأتيته، فقال: 

ه إال مسداه عليدًا؟ مث فدرض يل    فقلت: علي. فقال: علي وعلي؟ ما يريد أبوك أن يدع أحدًا من ولد
 .(1)«فرجعت إىل أيب فأخربته. فقال: لو ولد يل مائة ألحببت أن ال أمسي أحدًا منه  إال عليًا

واعجبًا ألبيك مسى عليًا وعليًا؟ فقال: إن أيب أحب أباه، فسدمى  »ويف رواية: أن يزيدًا قال له: 
 .(2)«بامسه مرارًا

رمحهد  اهلل  عن األئمة ورد يف الباب وأمهيتها يف الشرع، فقد فال ينبغي الغفلة عن هذه احلقيقة 
عشرات الروايات يف هذا الشأن، ال نرى بأسا من ذكر بعضها ملا له صلة بالباب، ونبدأها هبذه الروايدة  

 من أمساء من له شأن. اليت تدل على عظ  األجر الذي جينيه من ينحل أوالده امسًا
: جعلت فداك! يف اإلسالم إنا نسمي أليب عبد اهلل  قيل»عن ربعي بن عبد اهلل قال: ف

  بأمسائك  وأمساء آبائك  فينفعنا ذلك؟ فقال: إي واهلل وهل الدين إال احلب؟ قال اهلل:     

               :(3)[31]آل عمران. 
ثا ا رد على من زع  بأن مسألة التسمية من املباحات اليت ال يترتب عليها حك  فهذه الرواية وأم

 أو أجر.
أول ما يرب الرجل ولده أن يسميه باس  حسن، فليحسن أحددك   »قال:  وعن أيب احلسن 

 .«اس  ولده

استحسنوا أمساءك  فإنك  تدعون هبا يدوم   : قال: قال رسول اهلل وعن أيب عبد اهلل 

                                                           

(، 21/318(، وسائل الشيعة )آل البيت( )8/003(، شرح اللمعة )00/211(، حبار األنوار للمجلسي )1/11لكايف للكليين )( ا1)
، 8/121(، مستدرك سفينة البحار للنمازي )21/301(، جامع أحاديث الشيعة للربجودي )18/122وسائل الشيعة )اإلسالمية( )

(، جواهر التاريخ للكوراين 8/813(، مستدركات عل  الرجال للشاهرودي )12/200(، موسوعة أحاديث أهل البيت )11/002
(3/321.) 

(، مستدرك سفينة البحار 011(، العوامل للبحراين )321، 08/128(، حبار األنوار للمجلسي )0/120( مناقب آل أيب طالب )2)
 (.283(، بالغة اإلمام علي بن احلسني للحائري )11/002للنمازي )

(، مستدرك سفينة البحار للنمازي 21/331، 11/211(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )111/131نوار للمجلسي )( حبار األ3)
(، احلقوق 8/23، 1/322(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )112، 1/112(، تفسري العياشي )11/002، 8/121)

 (.20االجتماعية ملركز الرسالة )
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 .(1)«ق  يا فالن بن فالن إىل نورك، وق  يا فالن بن فالن ال نور لكالقيامة، 

عداء أهل البيت، وهذا أمر مسلَّ  به أهو عدم اختيار أمساء  وال شك أن أول مراتب االستحسان
حىت عقدوا يف هذا أبوابًا يف مصنفاا  كباب: كراهة التسمية بأمساء أعداء األئمة اإلمامية عند 

(2) ،
إن الشيطان إذا مسع مناديًا ينادي باس  عددو  »قال:  ا روايات عدة كرواية أيب جعفر وذكروا فيه

 .(3)«من أعدائنا اهتز واختال

وذرياا  أمسداء أيب بكدر وعمدر     النيب  فراجع فيما سبق وانظر ك  ترددت يف بيوت آل
سده   يبغضون الصحابة وعلى رأ ويف هذا رد على من زع  أن أئمة آل البيت  وعثمان 

 اخللفاء الراشدين.
 .  النيب األمساء اليت حّث عليها قدموا هذه األمساء على والعجيب أن أئمة أهل البيت بل 

فقال: ولد يل غالم، فماذا أمسيه؟ قدال:   النيب جاء رجل إىل »قال:  فعن أيب عبد اهلل 
 .(4)«بأحب األمساء إيل: محزة

اسد  محدزة    -مثاًل  - رضي اهلل عنهما وابنه احلسني فأنظر هل جتد يف أمساء أوالد أمري املؤمنني
 ؟ النيب أحب األمساء إىل 

إذا كدان   (6)، أو بأيب القاس (5)تنهى عن التكين بأيب بكربل واألغرب من هذا أن هناك روايات 

                                                           

(، جامع املدارك 11/810(، رياض املسائل للطباطبائي )28/31(، احلدائق الناضرة ليوسف البحراين )1/002) ( هناية املرام للعاملي1)
(، 21/321(، وسائل الشيعة للحر العاملي )2/032(، اذيب األحكام للطوسي )1/12(، الكايف للكليين )0/011للخوانساري )

(، ميزان احلكمة محممد 12/203يث أهل البيت )ع(  ادي النجفي )(، موسوعة أحاد21/332جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )
 (.23(، احلقوق االجتماعية ملركز الرسالة )2/1310الريشهري )

 (.18/132(، مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )21/312( وسائل الشيعة للحر العاملي )2)

(، موسوعة 21/332(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )312، 21/313(، وسائل الشيعة للحر العاملي )1/21( الكايف للكليين )3)
 (.12/81(، جملة تراثنا، مؤسسة آل البيت )12/200أحاديث أهل البيت )ع(  ادي النجفي )

 (.21/331(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )1/11(، الكايف للكليين )18/121( وسائل الشيعة للحر العاملي )اإلسالمية( )0)

(، جامع 18/133(، مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )12/21(، الينابيع الفقهية لعلي أصغر مرواريد )338قنع للصدوق )( امل8)
 (.311، 21/302أحاديث الشيعة للربوجردي )

ة األحكام (ش، كفاي1/001(ش، هناية املرام محممد العاملي )2/312(، مسالك األفهام للشهيد الثاين )0/1( حترير األحكام للحلي )1)
(، جامع املدارك 31/281(، جواهر الكالم للجواهري )28/02(، احلدائق الناضرة ليوسف اللبحراين )2/223للسبزواري )
(، دعائ  اإلسالم للقاضي النعمان 1/21(ش، الكايف للكليين )22/221(، فقه الصادق )ع( للروحاين )0/011للخوانساري )

(، 21/011(، وسائل الشيعة للحر العاملي )2/031(، اذيب األحكام للطوسي )281(، اخلصال للصدوق )2/122املغريب )
، 11/011(، حبار األنوار للمجلسي )1/103(، خامتة املستدرك للنوري الطربسي )18/133مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )

ي النمازي الشاهرودي (، مستدرك سفينة البحار لعل302، 21/302(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )111/122
 (.81، 12/02(، جملة تراثنا، مؤسسة آل البيت )1/110)
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من يكىن بأيب القاس  وبأيب بكدر   من أبناء أمري املؤمنني  -مثاًل-االس  حممدًا. ورغ  ذلك فهناك 
 فعلى ماذا يدل هذا؟ .(1)مالن اس  حممدوحي

والروايات يف الباب كثرية، حىت عقد علماء الشيعة أبوابًا كثرية يف مصنفاا  يف استحباب األمساء 
 .(2)وكراهيتها، فراجعها إن شئت

   

روايات ونصوص كثرية من طرق اإلمامية اإلثين عشرية الصديق والفاروقوقد جاء يف مدح     
 مينع من ذكر بعضها. ليس هناك مايف هذه املختصرات أمر متعذر، ولكن لعل حصرها 

ال أوتى برجدل  »مرارًا وتكرارًا على منرب الكوفة:  قول األمري على رأس تللك النصوص 
 .(3)«يفضلين على أيب بكر وعمر إال جلدته حد املفتري

 .(4)«خري هذه األمة بعد نبيها: أبو بكر وعمر» : وقوله

 .(5)«خري الناس بعد النبيني: أبو بكر مث عمر» :يف روايةو

اقتدوا باللدذين مدن بعددي: أيب بكدر     »قال:  رسول اهلل كيف ال يقو ا وقد عل  أن 
 .(6)«وعمر

                                                           

(، حبار 131(، املستجاد من اإلرشاد اجملموعة للعالمة احللي )12ج املواليد اجملموعة للطربسي )تا،  ا امش( 1/388( اإلرشاد للمفيد )1)
(، إعالم الورى بأعالم 1/321عيان الشيعة محمسن األمني )(، أ12/22(، معج  رجال احلديث للخوئي )02/21األنوار للمجلسي )
(، موسوعة شهادة املعصومني )ع( جلنة احلديث 1/101(، الفصول املهمة يف معرفة األئمة البن الصباغ )1/318ا دى للطربسي )

 (.218(، الشيعة يف امليزان محممد جواد مغنية )1/211يف معهد باقر العلوم )

(، الكايف 18/121( ومابعدها، مستدرك الوسائل للحر العاملي )21/312ئل الشيعة أبواب استحباب التسمية )( انظر مثاًل: وسا2)
 (.21/333(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )1/11للكليين، باب األمساء والكىن )

، 11/012(، حبار األنوار للمجلسي )3/182(، الصراط املستقي  لعلي بن يونس العاملي )112( الفصول املختارة للشريف املرتضى )3)
، 222(، الصوارم املهرقة للتستري )2/281(، شرح األخبار للقاضي املغريب )122( االختصاص للمفيد )111/122، 01/112

(، تقوية اإلميان 13/12(، الذريعة للطهراين )1/28(، مواقف الشيعة للمياجني )311، 2/238(، عبداهلل بن سبأ للعسكري )323
(، نفحات األزهار 82/11، 81/01(، جملة تراثنا، مؤسسة آلل البيت )3/101(، شبهات وردود للبدري )10عقيل ) البن

 (.312(، كفاية األثر للقمي )1/212(، عيون أخبار الرضا للصدوق )21/21للميالين )
، 112، 03/112، 11/112سي )(، حبار األنوار للمجل02(، إعالم الورى )3/308( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب )0)

 (.101، 130، 11/120(، إحقاق احلق )120
(، 222(، سفينة النجاة للسرايب التنكابين )131، 3/120(، املواقفن لإلجيي )818( كتاب األربعني محممد طاهر القمي الشريازي )8)

(، منار ا دى يف النص 388، 1/301لي امليالين )(، حماضرات يف االعتقادات لع128اإلمامة يف أه  الكتب الكالمية لعلي امليالين )
 (.331على إمامة اإلثين عشر )ع( لعلي البحراين )

(، الرواشح السماوية 332، 218، 211، 121، 111(، الصوارم املهرقة )2/202(، شرح األخبار )1/211( عيون أخبار الرضا )1)
، 112/311، 01/111، 112، 23/181نوار للمجلسي )(، حبار األ112(، دراسات فقهية للطبسي )322لإلسترآبادي )

، 2/3(، االستغاثة للكويف )1/210(، مواقف الشيعة لألمحدي املياجني )212(، املناظرات يف اإلمامة لعبد اهلل احلسن )111/122
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 (.1)«إن أبا بكر وعمر مشسا هذه األمة وقمرا هذه األمة»: قوله و
: قوله تعاىليف  أيضًا وقال إبن عباس       :أهنا نزلت [ : »181]آل عمران

 .(2)«يف أيب بكر وعمر
 .(3)«إن اهلل أمرين أن أستشري أبا بكر وعمر: »قال  ذكروا أن رسول اهلل و

إن اهلل »: من أقواله يف ذلكو ميدحهما بعد وفااما يتذكرمها و علي وكثريًا ما كان 
كة، ومجع به بعد الفرقة، مث قبضه اهلل إليده  سبحانه بعث حممدًا، فأنقذ به من الضاللة، ونعش به من ا ل

وقد أدى ما عليه، فاستخلف الناس أبا بكر، مث استخلف أبو بكر عمر، فأحسنا السرية وعدال يف األمة، 
 .(4)«وقد وجدنا عليهما أن توليا األمر دوننا، وحنن آل رسول اهلل وأحق باألمر، فغفرنا ذلك  ما

سلمني من بعده استخلفوا أمريين منه  صداحلني أحييدا   مث إن امل» : ويف موطن آخر قال
 .(5)«السرية ومل يعدوا السنة

فتوىل أبو بكر تلك األمور، وسدد وقارب واقتصد، وتوىل عمر األمدر فكدان   » : وقال
 .(6)«مرضي السرية ميمون النقيبة

 فقال مسعتدك  : أن رجاًل من قريش جاء إىل أمري املؤمننيرمحها اهلل  وعن جعفر الصادق عن أبيه
الله  أصلحنا مبا أصلحت به اخللفاء الراشدين، فمن ه ؟ قال: حبيباي وعماي: »تقول يف اخلطبة آنفًا: 

، مدن  أبو بكر وعمر، إماما ا دى وشيخا اإلسالم ورجال قريش، واملقتدى هبما بعد رسول اهلل 
 .  (7)«اقتدى هبما ُعص ، ومن اتبع آثارمها ُهدي إىل صراط مستقي 

                                                                                                                                                                          

البن ميث  البحراين  (، النجاة يف القيامة331(، بناء املقالة الفاطمية البن طاووس )2/283(، حياة اإلمام الرضا للقرشي )33
 (.312(، منار ا دى لعلي البحراين )121)

( ، تفسري  320/ 1(، مسند اإلمام الرضا )ع(، لعزيز اهلل عطاردي، ) 122/ 31( ،  )ه282/ 31حبار األنوار، للمجلسي، ) ( 1)
(، تأويل اآليات ، لشرف  18/ 2،  112/ 8( ، التفسري الصايف، للفيض الكاشاين، )  303/ 2القمي، لعلي بن إبراهي  القمي، )

 ( 818/ 1( ، جممع البحرين، للطرحيي، ) 130/ 2الدين احلسيين، )

 310الصوارم املهرقة، لنور اهلل التستري،  ( 2)

 310الصوارم املهرقة، لنور اهلل التستري ،   ( 3)
(، 2/111(، هنج السعادة للمحمودي )3/321)(، مصباح البالغة للمريجهاين 811، 33/812، 32/081( حبار األنوار للمجلسي )0)

 (.1/12موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب يف الكتاب والسنة )
 (.0/22(، هنج السعادة )33/838( حبار األنوار للمجلسي )8)
إلمام علي (، موسوعة ا1/11(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )1/312(، الغارات للثقفي )33/812( حبار األنوار للمجلسي )1)

 (.111، 128(، منار ا دي لعلي البحراين )2/111بن أيب طالب يف الكتاب والسنة )
 (.3/101(، الصراط املستقي  لعلي بن يونس العاملي )3/13( الشايف يف اإلمامة للشريف املرتضى )2)
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ألستحي مدن اهلل أن أرد   إين»أنه ملا كل  يف رد فدك فقال:  ان من دالئل اقتدائه هبماوك
 .(1)«شيئًا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر

وما ابن قحافدة  »قال لعثمان: أنه يف ذلك  ىيروحيث غرية لالقتداء هبما، كما بل وكان 
وشيجة رح  منهما، وقدد    رسول اهللوال ابن اخلطاب بأوىل لعمل احلق منك، وأنت أقرب إىل 

 .(2)«نلت من صهره ما مل يناال

أن يدعوه إىل ذلك لو ال أنه رأى فيهما ما يستوجب االقتداء بسرياما احلسنة  فما كان له 
 .  النيب وعملهما باحلق، واتباعهما لسنة 

 .(3)«فل  أر حبمد اهلل إال خريًا»أمجعني:  خالفتهما عن .... مل ال وهو القائل 

فعالم أقاتله ؟ قدال:  »وإخباره له مبا يلقى بعده فسأله:  ومل ال وهو يتذكر قول الرسول 
 .(4)«على اإلحداث يف الدين وخمالفة األمر

 أمجعني؟ فهل قاتله  علي 

وحني : »يقول آل كاشف الغطاءهذا ، وقد أقر هبذا علماء الشيعة، ف لذا توالمها وبايعهما
بذال أقصى اجلهد يف نشر كلمة التوحيدد وجتهيدز اجلندود     -بو بكر وعمر أي أ -رأى أن اخلليفتني 

 .(5)«وتوسيع الفتوح ومل يستأثرا ومل يستبدا بايع وسامل

                                                           

(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد 120(، سفينة النجاة للسرايب التنكابين )0/21( الشايف يف اإلمامة للشريف املرتضى )1)
(11/282.) 

، 1/20(، الغدير لألميين )31/021(، حبار األنوار للمجلسي )1/12(، وضوء النيب ^ لعلي الشهرستاين )2/12( هنج البالغة )2)
غة البن أيب (، شرح هنج البال1/112(، هنج السعادة للمحمودي )1/102(، أحاديث أم املؤمنني عائشة ملرتضى العسكري )181

(، حياة أمري املؤمنني )ع( عن لسانه محممد 131، 2(، الصحيح من سرية النيب األعظ  )ص( جلعفر مرتضى )1/211احلديد )
(، حماكمات 3/221(، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتاب والسنة والتاريخ محممد الريشهري )3/382حممديان )

 (.211ليلي )اخللفاء وأتباعه  جلواد اخل
(، مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب 1/220(، اإلرشاد للمفيد )1/318( مصباح البالغة مستدرك هنج البالغة للمريجهاين )3)

(، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب 1/122ا امش(، جواهر التاريخ لعلي الكوراين ) 22/11(، حبار األنوار للمجلسي )1/322)
 (.1/108نة والتاريخ محممد الريشهري ))ع( يف الكتاب والس

(، 313، 32/203، 22/02(، حبار األنوار للمجلسي )3/11(، مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب )812( األمايل للطوسي )0)
مد (، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتاب والسنة والتاريخ محم01أمهية احلديث عند الشيعة آلقا جمتيب العراقى )

(، نفحات األزهار 2/322، 1/32(، شرح إحقاق احلق للمرعشي )38، 1/11(، غاية املرام  اش  البحراين )8/81الريشهري )
(، معامل الفنت 023(، منار ا دى يف النص على إمامة اإلثين عشر )ع(، الشيخ علي البحراين )11/111، 10/113لعلي امليالين )
 (.2/23لسعيد أيوب )

 (.310(، تنزيه الشيعة للتربيزي )113شيعة وأصو ا لكاشف الغطاء )( أصل ال8)
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فمشيت عندد  » الذي قال: قول أمري املؤمنني علي يصدقه هذا قول آل كاشف الغطاء و
، وكانت كلمة اهلل هي العليا ذلك إىل أيب بكر فبايعته، وهنضت معه يف تلك األحداث حىت زهق الباطل

وأن يرغ  الكافرون، فتوىل أبو بكر تلك األمور فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحًا وأطعته 
 .(1)«فيما أطاع اهلل فيه جاهدًا

فبايعت أبا بكر كما بايعتموه، مث بايعت عمر كما بايعتموه، مث بدايعت  عثمدان   : :وقوله 
 .(2)«فبايعته

 
صلحه مع معاوية أن يعمل معاوية بسرية الشيخني حيث يف  بن علي  احلسنرط اإلمام لذا إشت    

بس  اهلل الرمحن الرحي . هذا ما صاحل عليه احلسن بن علي بن أيب طالب معاوية »قال يف كتاب الصلح: 
ة رسوله بن أيب سفيان: صاحله على أن يسل  إليه والية أمر املسلمني على أن يعمل فيه  بكتاب اهلل وسن

 (3) وسرية اخللفاء الراشدين. ويف رواية الصاحلني.   
لوال أهن  يرون أنك تضمر مدا  »أن بعضه  مر بنفر يسبون الشيخني فأخرب عليًا، وقال: روي و

أعلنوا ما اجترأوا على ذلك. فقال علي: أعوذ باهلل رمحه  اهلل مث هنض وأخذ بيد ذلك املخرب وأدخلده  
قبض على حليته وهي بيضاء، فجعلت دموعه تتحادر على حليته، وجعدل ينظدر    املسجد فصعد املنرب مث

رسدول اهلل  البقاع حىت اجتمع الناس، مث خطب خطبة بليغة من مجلتها: ما بال أقوام يذكرون أخدوي  
  ووزيريه وصاحبيه وسيدي قريش وأبوي املسلمني وأنا بريء مما يذكرون، وعليه معاقب، صحبا

والوفاء، واجلد يف أمر اهلل تعاىل، يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبدان، ال يدرى   باجلد  رسول اهلل 

                                                           

(، املسترشد البن جرير الطربي )الشيعي، 1/311(، الغارات للثقفي )120/)0( مصباح البالغة )مستدرك هنج البالغة( للمريجهاين )1)
(، 1/18ح هنج البالغة البن أيب احلديد )(، شر33/812(، حبار األنوار للمجلسي )128(، كتاب األربعني للقمي الشريازي )012

(، منار ا دى يف النص على إمامة 2/111موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتاب والسنة والتاريخ محممد الريشهري )
 (.128اإلثين عشر )ع( لعلي البحراين )

 (.1/18(، غاية املرام للبحراين )32/212) (، حبار األنوار للمجلسي812( انظر الرواية بتمامها يف: أمايل الطوسي )2)
، مطالب السؤول يف  (821/ 1، )سن األمني، محم، أعيان الشيعة(  1/ 11، )ألميين، ل، الغدير(  18/ 00، )لمجلسي، لحبار األنوار(  3)

مد ، محملفاطمية، اخلصائص ا(  113/ 2، )ربلي، لإل، كشف الغمة( 382، )مد بن طلحة الشافعي، محممناقب آل الرسول )ع(
 11، )عفر السبحاين، جلاألئمة اإلثين عشر ، (  028/ 2، )لقندوزي ، ل، ينابيع املودة لذوي القرىب(  822/ 2، )باقر الكجوري

، حقوق آل البيت )ع( يف الكتاب والسنة باتفاق (  11،  11،  82،  88/ 3، )علي الكوراين العاملي، ل، جواهر التاريخ ( 
، أضواء على عقائد الشيعة  )) )ه832،  831/ 33، )لمرعشي، ل، شرح إحقاق احلق(  112 ، )سني احلاجمد ح، محماألمة

، الروض (  113 ، )صطفى املوسوي، مل، الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن )ع((  101، )عفر السبحاين، جلاإلمامية
(  021، )واد جعفر اخلليلي، جلالقصيدة الرائية ، تتمة التترية ، شرح(  232)فارس حسون كرمي ، لالنضري يف معىن حديث الغدير

 (12)علي حممد فتح الدين احلنفي ، ل، فلك النجاة يف اإلمامة والصالة
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كرأيهما رأيًا، وال حيب كحبهما حبًا، ملا يرى من عزمهما يف أمر اهلل، فقدبض وهدو    رسول اهلل 
وأمره يف حياتده   رسول اهلل عنهما راض واملسلمون راضون، فما جتاوزا يف أمرمها وسرياما رأي 

وته، فقبضا على ذلك رمحه  اهلل تعاىل فوالذي فلق احلبة وبرأ النسدمة! ال حيبدهما إال مدؤمن    وبعد م
 النيب فاضل، وال يبغضهما وخيالفهما إال شقي مارق، وحبهما قربة وبغضهما مروق، مث ذكر أمر 

 .(1)..أليب بكر بالصالة

 قال: أال وال يبلغين عن أحدد  مث ذكر أيضًا: أنه بايع أبا بكر مث ذكر استخالف أيب بكر لعمر. مث
 .(2)أنه يبغضهما إال جلدته حد املفتري

إال وه  يرون أنك موافق    منده    -أي: سب الشيخني  -ما اجترأوا على ذلك » ويف رواية
عبد اهلل بن سبأ وكان أول من أظهر ذلك  ما، فقال علي: معاذ اهلل! أن أضمر  ما ذلك، لعن اهلل من 

 .(3)«حلسن اجلميلأضمر  ما إال ا

مستشارًا للخليفتني ووزيرًا  ما، وهذا أحب إليه من إمرة املؤمنني، حيث  علي كان وقد 
 (4) «.أنا لك  وزيرًا خري لك  مين أمري»كان كثريًا ما يردد: 

 من طريقدة بيعتدهما    ،يستمد شرعية حكمه عندما اضطربت عليه األموروكان 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوه  عليده،   يعين القوم الذينإنه با»أمجعني، حيث كان يقول: 

للغائب أن يرد، وإمنا الشورى للمهاجرين واألنصار فإن اجتمعوا علدى   فل  يكن للشاهد أن خيتار وال
كان ذلك هلل رضًا؛ فإن خرج عن أمره  خارج بطعن أو بدعة ردوه إىل ما خدرج   رجل ومسَّوه إمامًا

 .(5)«قاتلوه على اتباعه غري سبيل املؤمنني منه؛ فإن أىب

                                                           

 212املهرقة، لنور اهلل التستري،  الصوارم ( 1)

 212املهرقة، لنور اهلل التستري،  الصوارم ( 2)

 212املهرقة، لنور اهلل التستري،  الصوارم ( 3)

(، 32/38(، حبار األنوار للمجلسي )1/813(، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية ملنتظري )1/121( هنج البالغة )0)
(، موسوعة 2/33(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )12/182(، موسوعة أحاديث أهل البيت )211دراسات يف هنج البالغة )

 (.3/183(، شبهات وردود )232(، القيادة يف اإلسالم لريشهري )12ة املعصمومه للمعل  )(، الفاطم0/11اإلمام علي )
(، مصباح 121(، نظام احلك  يف اإلسالم للمنتظري )888، 1/811(، دراسات يف والية الفقيه للمنتظري )3/2( هنج البالغة )8)

(، املعج  املوضوعي 11/311(، الغدير لألميين )33/21لسي )(، حبار األنوار للمج0/23البالغة مستدرك هنج البالغة للمريجهاين )
(، موسوعة أحاديث أهل البيت  ادي 1/121(، معامل املدرستني ملرتضى العسكري )018، 318لنهج البالغة ألويس كرمي حممد )

لبالغة البن أيب (، شرح هنج ا0/11(، هنج السعادة للمحمودي )2/1822(، ميزان احلكمة للريشهري )083، 8/082النجفي )
(، األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل لناصر مكارم 1/881(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )10/38، 3/28احلديد )

(، الفصول املهمة يف 1/012(، أعيان الشيعة محمسن األمني )130(، أصول احلديث لعبد ا ادي الفضلي )11/011الشريازي )
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، إذ ال ميكن حصر كل ما جاء يف الثناء عليهما فاألمر فيه طول ونكتفي مبا ذكرناوعلى أي حال 
واعل  أن الشيعة قد أوردوا هنا سؤااًل فقالوا: إن هذه املمدادح الديت   حىت قال ميث  البحراين يف ذلك: 

أمجعنا عليه من ختطئتهما وأخذمها ملنصب اخلالفدة، فإمدا أن ال    ذكرها يف حق أحد الرجلني تنايف ما
 .  (1)، وإما أن يكون إمجاعنا خطأعليه السالميكون هذا الكالم من كالمه 

يف حبه ومودته وتعظيمه للصحابة وعلى رأسه   ومل يكن شأن أوالده وأحفاده خمتلفًا عنه 
 .الشيخني: أيب بكر وعمر 

قلت محممد بن احلنفية: هل كان أبو قال: سامل بن أيب اجلعد رمحه اهلل يروي إبن احلنفية إبنه فهذا 
ال. قلت: فبمن عال أبو بكر؟ قال ألنه كان أفضل إسالمًا حني أسدل ،  : »بكر أول القوم إسالمًا؟ قال

 .(2)«حىت حلق بربه

وال تقولوا أليب  عزوجليا أهل الكوفة! اتقوا اهلل »: يقولاحلسني بن حممد بن احلنفية وكان إبنه 
يف الغار ثاين اثنني، وإن عمر  رسول اهلل بكر وعمر ما ليسا بأهل له، إن أبا بكر الصديق كان مع 

 .(3)«أعز اهلل به الدين

قال جلماعة خاضوا يف أيب بكر وعمر مث يف عثمان: رمحه اهلل علي بن احلسني وهذا زين العابدين 
 *أال ختربوين أنت  املهاجرون األولون »               

                  :قالوا: ال. قال: فأنت   [؟2& ]احلشر   

                                    

                                

 :ت  أن تكونوا يف أحد هذين الفريقني، وأنا أشهد أنك  [؟ قالوا: ال. قال أما أنت  فقد برئ1]احلشر

                                                                                                                                                                          

(، موسوعة اإلمام علي بن 80ا امش(، مدخل إىل دراسة نص الغدير محممد مهدي اآلصفي ) 1/388باغ )معرفة األئمة البن الص
(، أجوبة مسائل جيش الصحابة لعلي الكوراين 1/22، 8/301، 0/22أيب طالب )ع( يف الكتاب والسنة والتاريخ للريشهري )

(، 123(، الصحابة يف القرآن والسنة والتاريخ، مركز الرسالة )31(، اإلمامة يف أه  الكتب الكالمية لعلي امليالين )21العاملي )
(، فلك النجاة يف اإلمامة والصالة 383(، حماضرات يف اإل يات جلعفر السبحاين )313خالصة عل  الكالم لعبد ا ادي الفضيلي )

 (.123لعلي احلنفي )
 (.0/12( شرح هنج البالغة مليث  البحراين )1)
 200قة، لنور اهلل التستري، املهر الصوارم ( 2)

 281املهرقة، لنور اهلل التستري،  الصوارم ( 3)
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فيه :  عزوجللست  من الذين قال اهلل                    

                                    
 .(1)[«11]احلشر:

أو قال  -أرأيت أبا بكر وعمر هل ظلماك  من حقك  شيئًا »ملا سئل: رمحه اهلل  الباقرإبنه هذا و
: ذهبا من حقك  بشيء؟ فقال: ال. والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعاملني نذيرًا ما ظلمانا من -

دل. قلت: جعلت فداك أفأتوالمها؟ قال: نع  وحيك! تو ما يف الدنيا واآلخرة، حقنا مثقال حبه من خر
 .(2)«وما أصابك ففي عنقي. مث قال: فعل اهلل باملغرية وبنان، فإهنما كذبا علينا أهل البيت

الله ! إين أتوىل »فقال وأراه قال ذلك من أجلي:  ن سامل قال: دخلت على أيب جعفر وع
حممد صلى اهلل عليه وآلده  ما، الله ! إن كان يف نفسي غري هذا فال نالتين شفاعة أبا بكر وعمر وأحبه

 .(3)«يوم القيامةوسل  

أين أبو بكر وعمدر؟  »سئل عن الشيخني: وقد اإلمام زيد بن علي رمحهما اهلل أخوه وكذا فعل 
 .  (0) د إىل ذلك. يعين: لو كانا خليفة يف هذا الزمان ملا اضطر زي«فقال: مها أقاماين هذا املقام

أعل  واهلل أن الرباءة مدن  »و رفض أن يتربأ منها، بل ومسى من مل يتوالمها بالرافضة، بل وقال: 
 .(8)«الشيخني الرباءة من علي

أقبل إليه نفر من أصحابه الذين كانوا قد بايعوه فقالوا له: إنا قدد بايعنداك وإندا    »ويف رواية: 
لرجلني الظاملني: أيب بكر وعمر؟ فقال زيد بن علي: مهاًل! ال خارجون معك، ولكن ما تقول يف هذين ا

تقولوا فيهما إال خريًا، فإين ال أقول فيهما إال خريًا، وال مسعت من آبائي أحدًا يقول فيهمدا إال خدريًا.   
فغضب القوم مث قالوا: إن جعفر بن حممد هو أحق هبذا األمر منك، مث تركوه وصاروا إىل جعفدر بدن   

وا عليه وقالوا: يا بن رسول اهلل! إنا كنا بايعنا عمك زيد بن علي ومهمندا  وسل  ينة، فدخلوا حممد باملد
باخلروج معه، مث إنا سألناه عن أيب بكر وعمر فذكر أنه ال يقول فيهما إال خريًا، قال: فقال جعفر بدن  

زيد بن علي ففوا له بالبيعة حممد: وأنا ال أقول فيهما إال خريًا، فاتقوا اهلل ربك ، وإن كنت  بايعت  عمي 

                                                           

 281املهرقة، لنور اهلل التستري،  الصوارم ( 1)

 (.111(، السقيفة وفدك للجوهري )11/221( شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )2)
 208املهرقة، لنور اهلل التستري،  الصوارم ( 3)

 203، لنور اهلل التستري، املهرقة الصوارم ( 0)

 202املهرقة، لنور اهلل التستري،  الصوارم ( 8)
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 .(1)«وقوموا حبقه، فإنه أحق هبذا األمر من غريه ومين

فقال: كانا إمامني قاسطني عادلني، كانا »:  أيب بكر وعمررمحه اهلل عن الصادق سئل و
 .(2)على احلق وماتا عليه، فرمحة اهلل عليهما يوم القيامة

توليهمدا؟  »، كما قال ألم خالد: وعمر حيث أصحابه على تويل أيب بكر رمحه اهلل  وكان
 .(3)«فقالت: فأقول لريب إذا لقيته: إنك أمرتين بواليتهما. قال: نع 

 .(0)يأيت القرب فيسل  عليهما مع تسليمه على رسول اهلل وكان رمحه اهلل 

لسدت  »يقول يف معرض كالمه عن بعض املرويات يف الفضدائل:  رمحه اهلل  وهذا اإلمام اجلواد
 .(5)«فضائل عمر، ولكن أبا بكر أفضل من عمر مبنكر

فحسب، بل ا الثناء مل يكن مقتصرًا على أئمة آل البيت ويناسب املقام هنا أن نذكر أن هذ
 .أيضًا يف مدحيه  للشيخني   أصحاهب كان هذا شأن 

، يقدول يف حدق   وأعظمه أشجع أصحاب أمري املؤمنني علي من فهذا مالك بن األشتر، 
بشريًا ونذيرًا، وأنزل عليده   أيها الناس! إن اهلل تبارك وتعاىل بعث فيك  رسوله حممدًا »الشيخني: 

كتابًا بني فيه احلالل واحلرام والفرائض والسنن، مث قبضه إليه وقد أدى ما كان عليه، مث استخلف علدى  
 «.  السنةالناس أبا بكر فسار بسريته واستسن بسنته، واستخلف أبو بكر عمر فاستسن مبثل تلك 

،  أما بعد: فإن اهلل تبارك وتعاىل أكرم هذه األمة برسدوله حممدد  »ويف موقف آخر قال: 
إىل  عزوجدل فجمع به كلمتها وأظهرها على الناس، فلبث بذلك ما شاء اهلل أن يلبدث مث قبضده اهلل   

حممدد   كثريًا، مث ويل من بعده قوم صاحلون عملوا بكتاب اهلل وسدنة نبيده  أنه رضوانه، وحمل جن

                                                           

حاشية(، اإلمامة وأهل  1/211(، وانظر أيضًا: شرح األزهار لإلمام أمحد املرتضى )2/221( كتاب الفتوح ألمحد بن أعث  الكويف )1)
 (.3/01، 1/83البيت، حممد بيومي مهران )

( ، جممع النورين، أليب  311/ 1( ، مستدرك سفينة البحار، لعلي النمازي الشاهرودي، ) 221/ 31حبار األنوار، للمجلسي، ) ( 2)
 (110احلسن املرندي، )

(، تفسري نور 21/112(، وسائل الشيعة )323، 12/22(، شرح أصول الكايف للمازندراين )232، 111/ )2( الكايف للكليين )3)
(، جامع أحاديث الشيعة 31/201(، حبار األنوار للمجلسي )11/12للنراقي ) (، مستند الشيعة1/132الثقلني للحويزي )

 (.21/311للربجودي )

 (221/ 11، )بن أيب احلديد، إلشرح هنج البالغة(،  111/ 0، )لشريف املرتضى، لالشايف يف االمامة ( 0)
(، موسوعة اإلمام اجلواد للقزويين 320اهي )(، درر األخبار خلسروش21، 81/21(، حبار األنوار للمجلسي )2/202( االحتجاج )8)

 (.1/121(، مناظرات يف العقائد واألحكام لعبد اهلل احلسن )2/010)
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(1)«، وجزاه  بأحسن ما أسلفوا من الصاحلات. 
 

 من طرق اإلمامية رضي اهلل عنهفضائل أيب بكر الصديق ما جاء يف 
معًا، خنص هذا الباب بروايات الثناء الديت  إضافة إىل ما مر من روايات يف مدح الشيخني 

 .خاصًة، مث ما جاءت يف شأن الفاروق جاءت يف شأن الصديق 

ومنزلته الصديق  يعرفون قدر خليفة رسول اهلل  عليًا وكذا أهل بيته الشك أن 
 وبالئه لنصرة اإلسالم مبا ال خيفى على العدو فضاًل عن الصديق. رسول اهلل لوصحبته 

من جاء مبحمد أو دل عليه فله مائة بعري، أو جاء بابن أيب قحافدة أو دل  »أبو جهل يقول:  ذافه
 وصاحبه الصديق ورفيقه يف الغار  النيب فجعل مكافأة من دل على ، (2)«عليه فله مائة بعري

 سواء. 

يف قصدة ليلدة    حممدد  أوحى إىل نبيه  عزوجلوعلى ذكر قصة ا جرة فقد ذكروا أن اهلل 
آمرك أن تستصحب أبا بكر فإنه إن آنسك وساعدك ووازرك وثبت على ما يعاهدك ويعاقدك »املبيت: 

أليب بكدر: أرضديت أن    رسول اهلل ، ويف غرفااا من خلصائك، فقال كان يف اجلنة من رفقائك
تكون معي يا أبا بكر! تطلب كما أطلب، وتعرف بأنك أنت الذي حتملين على ما أدعيه، فتحمل عين 
أنواع العذاب؟ قال أبو بكر: يا رسول اهلل! أما أنا لو عشت عمر الدنيا أعذب يف مجيعها أشد عذاب ال 

ريح وال فرج منج، وكان يف ذلك حمبتك لكان ذلك أحب إيلَّ من أن أتنع  فيها، وأنا ينزل علي موت م
ال  : مالك جلميع ممالك ملوكها يف خمالفتك، وهل أنا ومايل وولدي إال فداؤك؟ فقال رسدول اهلل 

جرم أن اطلع اهلل على قلبك ووجد ما فيه موافقًا ملا جرى على لسانك، جعلك مدين مبنزلدة السدمع    
 .(3)«صر والرأس من اجلسد، ومبنزلة الروح من البدن كعلي الذي هو مين كذلكوالب

قال:  وعلى ذكر التشبيه باملنزلة، فقد جاء عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن احلسني بن علي 
إن أبا بكر مين مبنزلة السمع، وإن عمر مين مبنزلة البصر، وإن عثمان مين مبنزلة » : قال رسول اهلل

                                                           

(، األعالم من الصحابة والتابعني 2/181(، مواقف الشيعة لألمحدي املياجني )322، 2/311( كتاب الفتوح ألمحد بن أعث  الكويف )1)
 (.3/111للحاج حسني الشاكري )

 (.11/01ار األنوار للمجلسي )( حب2)
 (.3/811(، إثبات ا داة )1/082(، مدينة املعاجز للبحراين )11/21(، حبار األنوار للمجلسي )018( تفسري العسكري )3)
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 .(1)«الفؤاد

بنبيني من أويل العدزم،   أبا بكر   فال غرابة أن يشبِّه الرسولوإذا كان األمر كذلك 
 .(2)إومها: إبراهي  وعيسى 

ما سبقك  أبو بكر بصدوم وال صدالة   »كان يقول:  رسول اهلل أن  وعن سلمان 
 .(3)«ولكن بشئ وقر يف نفسه

رك اجلبل. فقال له: قر، فليس على جبل حراء إذ حت رسول اهلل كنا مع »قال:  وعنه 
 .(4)«عليك إال نيب وصديق شهيد

رح  اهلل أبا بكر كان واهلل للقرآن تاليًا، وعن املنكر ناهيًا، وبذنبه »قال:  وعن ابن عباس 
عارفًا، ومن اهلل خائفًا، وعن الشبهات زاجرًا، وباملعروف آمرًا وبالليل قائمًا وبالندهار صدائمًا، فداق    

 .(5)«وكفافًا، وساده  زهدًا وعفافًا، فغضب اهلل على من أبغضه وطعن عليه أصحابه ورعًا

ال أحدل عقددة عقددها    »صاحب املوقف العظي  يوم حروب الردة حيث قال:  وهوكيف ال 
، وألجاهدنك ، ولو منعتموين عقااًل مما أخذ  رسول اهلل، وال أنقصك  شيئًا مما أخذ منك  نيب اهلل

 .(6)«دتك  عليهجلاه  منك  نيب اهلل

قوله تعاىل:  وجاء يف تفسري                         

        ،أن أبا بكر اشترى بالاًل من أمية بن خلف وأيب بن خلف بربدة وعشرة أواق
اهلل هذه اآلية، أي: إن سعى أيب بكر وأمية وأىب ملفترق فرقًا عظيمًا، فشتان ما  فأعتقه هلل فأنزل

 .(2)بينهما

                                                           

(، معاين األخبار للصدوق 3/110(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )2/021(، الربهان )2/221( عيون أخبار الرضا )1)
 (.1121، 122(، موسوعة كلمات احلسني )2/122وسوعة اإلمام اجلواد )(، م322)

 ( 11/222(، حبار األنوار للمجلسي )220( أمايل الطوسي )2)
 (.21(، جمالس املؤمنني للشوشتري )ص2/881( طرائف املقال للربوجردي )3)

، 11/01(، حبار األنوار للمجلسي )1/321)، االحتجاج للطربسي  (111( كتاب سلي  بن قيس، حتقيق حممد باقر األنصاري )0)
(، تفسري نور الثقلني للحويزي 221(، موسوعة كلمات اإلمام احلسني )ع( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم )ع، 12/222

 (.3/222(، حياة أمري املؤمنني )ع( عن لسانه محممد حممديان )0/312، 3/008للحويزي )

 (.1/122( مواقف الشيعة للمياجني )8)
 (.22/11(، حبار األنوار للمجلسي )213( أمايل الطوسي )1)
 (311الصوارم املهرقة، للتستري، ) ( 2)
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أمجعني بعد وفاته، ورىب ابنه حممدًا،  وقد تزوج علي من أمساء بنت عميس زوجة أيب بكر 
 .(1)«هو ابين من ظهر أيب بكر»وكان يقول: 

 .مث غسلها وتكفينها بعد وفااا  يف مرضها، وكان أبو بكر قد بعثها لرعاية فاطمة 

خلدالف مزعدوم    ويف هذا رد على من زع  أهنا مرضت وتوفيت ودفنت لياًل دون علمه 
 بينهما.

واهلل ما تركدت الددار واملدال،    » : خماطبًا عليًا وفاطمة فكيف ذلك وهو القائل 
 .(2)«بيتواألهل والعشرية إال ابتغاء مرضاة اهلل ومرضاة رسوله ومرضاتك  أهل ال

 .(3)«قرابيت من أصل إيّل من أن أحُب رسول اهلل  لقرابة بيده نفسي والذي»وقال:   

 .(4)«ارقبوا حممدًا يف أهل بيته»وقال: 

له وتدلياًل على عظمة املواالة بينهما صاهره وتزوج ابنته عائشدة   رسول اهلل ولشدة حب 
  (5)التاريخو ا من العمر ست أو سبع سنوات، على خالف يف كتب. 

إنا لنرى أبا بكدر  : »الكثري. منها قوله عن علي فقد جاء  يف شأن بيعة الصديق و
رسدول  إنه لصاحب الغار، وثاين اثنني، وإنا لنعرف له سنه، ولقد أمره  -أي: اخلالفة  -أحق الناس هبا 

 .(6)«بالصالة وهو حياهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم

 .(7)«أبا بكر  ا أهاًل ملا تركناه رأينا لوال أنا»وقال أليب سفيان: 

فأوصدي، ولكدن إن أراد اهلل    رسول اهلل أال توصي؟ قال: ما أوصى : »وملا قيل له 
                                                           

 (.1/821( جممع البحرين للطرحيي )1)
 (.31(، أحاديث فدك يف مصادر الفريقني محممد حياة األنصاري )ص 2/301( االنتصار للعاملي )2)
(، املسانيد محممد حياة 2(، أحاديث فدك يف مصادر الفريقني لألنصاري )ص 11/008( سبل ا دى والرشاد للصاحلي الشامي )3)

 (. 2/123األنصاري )
، 802، 12/813(، شرح إحقاق احلق للمرعشي )123(، مناقب أهل البيت للشريواين )ص 12( ذخائر العقىب للطربي )ص 0)

(، علي إمامنا وأبو بكر إمامك  1/212ئد اإلسالمية )(، العقا2/221(، االنتصار للعاملي )102، 33/101احلاشية،  21/223
 (. 232للرضوي )ص 

، 212، 22/111، 11/23(، حبار األنوار للمجلسي )21(، إعالم الورى )1/123( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب )8)
 (، املنتقى يف مولود املصطفى، حوادث السنة العاشرة. 238

(، غاية املرام 2/32، 8/381(، الغدير لألميين )1/20، 2/81شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )(، 02( السقيفة وفدك للجوهري )1)
 (.8/301 اش  البحراين )

 (.1/08(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )11، 01( السقيفة وفدك للجوهري )2)
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 بالناس خريًا فسيجمعه  على خريه  كما مجعه  بعد نبيه  على خريه .

يا أمري دخلنا إليه فقلنا:  ملا ضربه  -لعنه اهلل  -وروى صعصعة بن صوحان: أن ابن ملج  
رسدول اهلل  ني ثقل فقلندا: يدا   ح رسول اهلل املؤمنني! استخلف علينا. قال: ال. فإنا دخلنا على 

استخلف علينا. فقال: ال. إين أخاف أن تتفرقوا عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون، ولكدن إن  
 .(1)«يعل  اهلل يف قلوبك  خريًا اختار لك 

يف حبه ومودته وتعظيمه للصحابة وعلى رأسه   فًا عنه ومل يكن شأن أوالده وأحفاده خمتل
 .الشيخني: أيب بكر وعمر 

 .(2)«ولدين أبو بكر مرتني»يفتخر ويقول: فقد كان الصادق رمحه اهلل أما و

وذلك أن أمه هي أم فروة بنت القاس  بنت أيب بكر، وأمها أمساء بنت عبدد الدرمحن بدن أيب    
 .(3)بكر

ما أرجو من شفاعة علي شيئًا إال وأنا أرجو من شفاعة أيب بكر مثله، »:  رمحه اهللقال ويف رواية 
 .(0)«ولقد ولدين مرتني

إن فالنًا يزع  أنك تتربأ من أيب بكر وعمر فقال برء اهلل »أنه قيل له:  عن سامل عن جعفر و
 عبد الدرمحن  من فالن، إين ألرجو أن ينفعين اهلل بقرابيت من أيب بكر، ولقد مرضت فأوصيت إىل خايل

                                                           

(، الشايف يف 131، 3/120(، املواقف لإلجيي )818) (، كتاب األربعني للقمي الشريازي2/01( الصراط املستقي  لعلي العاملي )1)
(، شبهات 222(، سفينة النجاة للسرايب التنكابين )2/322(، تلخيص الشايف للطوسي )11، 3/11اإلمامة للشريف املرتضى )

 (.331(، منار ا دى يف النص على إمامة اإلثين عشر )ع( لعلي البحراين )21، 3/21وردود لسامي البدري )
(، رياض السالكني يف شرح 21/181(، حبار األنوار للمجلسي )283(، الصوارم املهرقة للتستري )118مدة الطالب البن عنبة )( ع2)

(، معج  رجال 211، 1/212(، فهارس رياض السالكني للمظفر )818حاشية( ) 1/21صحيفة سيد الساجدين )ع( للشريازي )
(، رجال 12/213(، قاموس الرجال للتستري )018احلديث للجواهري ) (، املفيد من معج  رجال18/01احلديث للخوئي )

(، 01(، اللمعة البيضاء للتربيزي األنصاري )2/320(، كشف الغمة لإلربلي )121تركوا بصمات على قسمات التاريخ للقزويين )
احلاشية(، موسوعة املصطفى ، 12/210موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتاب والسنة والتاريخ محممد الريشهري )

، احلاشية(، الشيعة يف امليزان محممد جواد 3/312(، جممع البحرين للطرحيي )322، 1/12والعترة )ع( للحاج حسني الشاكري )
 ، احلاشية(.1/12(، شرح إحقاق احلق للمرعشي )232مغنية )

(، الكايف للكليين 1/322نهاج الصاحلني للخوانساري )(، م12/031(، احلدائق الناضرة )2/123( انظر: حترير األحكام للحلي )3)
(، 212(، روضة الواعظني للنيسابوري )1/22(، اذيب احلكام )312(، كمال الدين )2/02(، عيون أخبار الرضا )1/022)

(، 01سي )(، تاج املواليد للطرب2/121(، اإلرشاد للمفيد )111(، مقاتل الطالبيني )2/208شرح أصول الكايف للمازندراين )
 (.02/1(، حبار األنوار للمجلسي )118(، عمدة الطالب )3/301مناقب آل أيب طالب )

 (201، )الصوارم املهرقة للتستري ( 0)
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 .(1)«بن القاس  بن حممد بن أيب بكر

والدذي مسداه   على لسان آل البيدت   ونكتفي هبذه الروايات يف فضائل أيب بكر 
عدن  رمحده اهلل   أن عروة بن عبد اهلل سأل الباقرالشيعة اإلمامية بالصديق، والذي يروي   الرسول

ديق سيفه، فقال: فتقول الصديق؟ قال: فوثدب  حلية السيوف؟ فقال: ال بأس به، قد حلَّى أبو بكر الص
وثبة واستقبل القبلة وقال: نع  الصديق، نع  الصديق، نع  الصديق، فمن مل يقل له: الصديق فال صدق 

 .(2)«اهلل له قواًل يف الدنيا وال يف اآلخرة
 

 من طرق الشيعة اإلمامية فضائل الفاروق عمر رضي اهلل عنهما جاء يف 
إضافة إىل ما مر بك يف كتبه  الشيعة فإليك بعض ما أورده  بن اخلطاب أما الفاروق عمر 

 :ت الشيعة اإلمامية عن األئمة وأقوال علمائه  لتقف على فضله ومنزلته من خالل روايا، 
، فقد شبه بإبراهي  وعيسى  اأبا بكر  رسول اهلل كما مر بك آنفًا من تشبيه من ذلك 

عمر بنوح وموسى 
(3). 

 .(4)ه منزلة أيب بكر منه مبنزلة السمع، فقد شبه منزلة عمر منه بالبصروكما شب
يعرف قدره، ويقدر رأيه، فقد روي أن املسلمني ملا كانوا بإزاء الدروم إذ أصداب     وكان

فاستأذنوه يف حنر اإلبل، فأرسدل  رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلمالناس جوع، فجاءت األنصار إىل 
ما ترى فإن األنصار جاءوىن يستأذنوين يف حنر اإلبدل؟  »مر بن اخلطاب، فقال: إىل ع رسول اهلل 

فقال: يا نيب اهلل، فكيف لنا إذا لقينا العدو غدًا رجااًل جياعًا؟ فقال: ما ترى؟ قال: مر أبا طلحة فلينداِد  
باملدد   يف الناس بعزمة منك: ال يبقى أحد عنده طعام إال جاء به، وبسط األنطاع فجعل الرجل جيديء 

ونصف املد، فكان مجيع ماجاءوا به سبعة وعشرين صاعًا أو مثانية وعشرين صاعًا ال جياوز الدثالثني،  
وه  يومئذ أربعة آالف رجل، فدعا رسول اهلل مث أدخدل يدده يف   رسول اهلل واجتمع الناس يومئذ إىل 

                                                           

 (201، )الصوارم املهرقة للتستري ( 1)

(، كشف الغمة 320ا امش(، كتاب األربعني للماحوزي ) 21/181(، حبار األنوار للمجلسي )238( الصوارم املهرقة للتستري )2)
(، شرح إحقاق احلق 311(، سفينة النجاة للتنكابين )2/218(، الفصول املهمة يف معرفة األئمة البن الصباغ )2/311لإلربلي )

 (.1/21للمرعشي )
 ( 11/221(، حبار األنوار للمجلسي )220( أمايل الطوسي )3)
(، 322(، معاين األخبار للصدوق )3/110 للحويزي للحويزي )(، تفسري نور الثقلني2/021(، الربهان )1/221( عيون األخبار )0)

 (.1121، 122(، موسوعة كلمات احلسني )2/122موسوعة اإلمام اجلواد )
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 .(1)«الطعام، فأكلوا مجيعًا وبقي كثري من الطعام

 من دون هؤالء األربعة آالف؟ لعمر  ص شارتهفاسأل نفسك عن علة است

رسدول اهلل  أهدي فدرس ل »قال:  ايذكره إذا ما ألهدي إليه شيئًا، فعن متي  الداري   وكان
 (2)«يقال له: الورد، فأعطاه عمر. 

ألنت أكرم على اهلل مدن  : »كثريًا ما يبشره باآلخرة، فعندما قال له الفاروق   وكان
: أما ترضى  النيب فيه من الدنيا وأنت على احلصري قد أثر يف جنبك، فقال  قيصر وكسرى وما مها

 .(3)«أن يكون    الدنيا ولنا اآلخرة

يا رسول اهلل! أنت نيب اهلل وصفوته وخريتده مدن   » : لرسول اهلل ويف أخرى: قال 
لئك قدوم  أو : خلقه، وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج واحلرير، فقال رسول اهلل

 .(4)«عجلت طيباا  وهي وشيكة االنقطاع، وإمنا أخرت لنا طيباتنا
 

فقد جاء يف هنج البالغة وهو مدن  . أمرًا ظاهرًالعمر الفاروق  علي كان حب وقد 
أعظ  كتب الشيعة منزلة، حىت قالوا فيه: )كتاب كأن اهلل رصع لفظه بدجوهر آيات الكتاب املنزل(، 

قال لعمر بن اخلطاب ملا شاوره يف اخلروج  عليه السالمأن عليًا »ابًا، جاء فيه: وبلغت شروحه مثانني كت
إىل غزو الروم: إنك مىت تسر إىل هذا العدو بنفسك فتلقه  فتنكب ال تكن للمسدلمني كانفدة دون   
أقصى بالده ، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليه  رجاًل حمربًا، واحفز معده أهدل الدبالء    

 .(5)«ة، فإن ظهر اهلل فذاك ما حتب، وإن تكن األخرى، كنت ردءًا للناس ومثابة للمسلمنيوالنصيح
إن هذا األمر مل يكن نصره وال خذالنه بكثرة وال »وعندما استشاره لقتال الفرس بنفسه قال له: 

على  بقلة، وهو دين اهلل الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده حىت بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع، وحنن

                                                           

 ( 1/310(، إثبات ا داة )1/21(، مناقب آل آيب طالب )12/23(، حبار األنوار للمجلسي )211( أمايل الطوسي )1)
 ملنتقى من مولود املصطفى الفصل الرابع يف جامع أوصافه. (، ا11/122( حبار األنوار للمجلسي )2)
 (.0/3222(، ميزان احلكمة للريشهري )11/282(، حبار األنوار للمجلسي )181( مكارم األخالق )3)
(، 8/11(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )11/321، 13/321(، حبار األنوار للمجلسي )8/22( جممع البيان للطربسي )0)

(، تفسري 2/113، احلاشية(، ميزان احلكمة للريشهري )0/318ياض السالكني يف شرح صحيفة سيد الساجدين )ع( للشريازي )ر
 (.11/221(، األمثل ملكارم الشريازي )12/211امليزان )

(، املعج  املوضوعي 31/138(، حبار األنوار للمجلسي )231(، شرح مائة كلمة ألمري املؤمنني مليث  البحراين )2/12( هنج البالغة )8)
(، حياة أمري املؤمنني )ع( عن لسانه محممد 2/211(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )328لنهج البالغة ألويس كرمي حممد )

 (.3/21(، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتاب والسنة والتاريخ محممد الريشهري )3/112حممديان )
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موعود من اهلل، واهلل منجز وعده، وناصر جنده، ومكان القي  باألمر مكان النظام من اخلرز جيمعده وال  
يضمه، فإن انقطع النظام تفرق اخلرز وذهب، مث مل جيتمع حبذافريه أبدًا. والعرب اليوم وإن كانوا قلدياًل  

حى بالعرب، واصله  دوندك ندار   فه  كثريون باإلسالم، عزيزون باالجتماع، فكن قطبًا واستدر الر
احلرب، فإنك إن شخصت من هذه األرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، حىت يكدون  
ما تدع وراءك من العورات أه  إليك مما بني يديك، إن األعاج  إن ينظروا إليك غدًا يقولوا: هذا أصل 

 .(1)«، وطمعه  فيكالعرب، فإذا قطعتموه استرحت ، فيكون ذلك أشد لكلبه  عليك

رح  اهلل أبا حفص عمر! كان واهلل حليف اإلسدالم، ومدأوى   »قال:  وعن ابن عباس 
صدابرًا   عزوجلاأليتام، ومنتهى اإلحسان، وحمل اإلميان، وكهف الضعفاء، ومعقل احلنفاء، قام حبق اهلل 

 .(2)«ه اللعنة إىل يوم الدينحمتسبًا، حىت أوضح الدين وفتح البالد وأمن العباد، فأعقب اهلل على من تنقص

مسعنا صوت أم كلثوم: واعمراه! »فقال:  دخل عليه هو وعلي  وملا طعن عمر 
ويل عمر! إن اهلل مل يغفر له! فقلت: واهلل إين »وكان معها نسوة يبكني فارتج البيت بكاًء، فقال عمر: 

ألرجو أال تراها إال مقدار ما قال اهلل تعاىل:           :[ إن كنت ما علمنا 21]مرمي
فأعجبه قويل فاستوى جالسًا فقال: «. ألمري املؤمنني وسيد املسلمني تقضى بالكتاب وتقس  بالسوية

 بني كتفي وقال: أشهد. فضرب علي  -أي: جبنت  -أتشهد يل هبذا يا ابن عباس؟ فكععت 

كان إسالمك عزًا، وإمارتك فتحًا، ولقد مألت  ويف رواية: مل جتزع يا أمري املؤمنني؟ فواهلل لقد
األرض عداًل. فقال: أتشهد يل بذلك يا ابن عباس؟ قال: فكأنه كره الشهادة فتوقف، فقال له علي 

 . قل: نع . وأنا معك. فقال: نع 

وىف رواية أنه قال: مسست جلده وهو ملقى فقلت: جلد ال متسه النار أبدًا، فنظدر إيلَّ نظدرة   
 .(3)«فأحسنت صحبته رسول اهلل ى له منها. قال: وما علمك بذلك؟ قلت: صحبت جعلت أرث

 .(4)«أن يعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب» ربه  رسول اهلل فال عجب إذًا أن سأل 

علي وزيره ومستشاره، ومل يكن بينهما سوى املودة واالحترام، فعندما يكون  علي وكان 
                                                           

 (.31/132(، حبار األنوار للمجلسي )18/111(، تفسري امليزان )2/31( هنج البالغة )1)
 (.122-1/122( مواقف الشيعة لألمحدي املياجني )2)
 (.12/112( شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )3)

(، تفسري 2/022(، الربهان )2/388(، العياشي )28/12، 31/230، 23/111(، حبار األنوار للمجلسي )3/212( نور الثقلني )0)
(، مواقف 311(، كتاب األربعني للماحوزي )221(، الصوارم املهرقة للتستري )111(، الطرائف البن طاووس )3/201الصايف )

 (.221(، إحقاق احلق للتستري )328(، بشارة املصطفي للطربي الشيعي )2/122الشيعة للمياجني )
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 أتأذن يل أن أقضي بينده ؟  » حل بعض املشكالت، فيقول: حبضرة عمر بن اخلطاب يستأذنه يف
يقدول: أعلمكد  علدي بدن أيب      رسدول اهلل  : سبحان اهلل! وكيف ال وقد مسعت افريد عمر 

 .(1)«طالب

غائبًا ويريده الفاروق يف شيء يذهب إليه بنفسه وهو اخلليفة، فيلقداه   علي وعندما يكون 
رسلت إلينا فنأتيك؟ فيقول عمدر: احلكد  يدؤتى إليده يف     هالَّ أ»يف الطريق، فيقول له:  علي 
 .(2)«بيته

ابنته أم كلثوم للفداروق عمدر    علي وهل هناك أعظ  دلياًل على امحمبة واملودة من تزويج 
(3)؟ا 

هلل بالء فالن، فلقد قوم األود، وداوى العمدد،  : »قال فيه علي  وعندما تويف عمر 
نقي الثوب، قليل العيب، أصاب خريها، وسبق شدرها، أدى إىل اهلل  وأقام السنة، وخلف الفتنة، ذهب 

 .(4)«طاعته، واتقاه حبقه، رحل وتركه  يف طرق متشعبة، ال يهتدي هبا الضال، وال يستقني املهتدي
 .(5)«ووليه  وال فأقام واستقام حىت ضرب الدين جبرانه»وقال فيه: 

ما يف اإلسدالم لعظدي ، وإن   لعمري إن مكاهن» : فيه ويف صاحبه الصديق وقال 
                                                           

(، حبار األنوار للمجلسي 1/010ل أيب طالب البن شهر آشوب )(، مناقب آ2/13(، التهذيب )2/020( الكايف للكليين )1)
(، حياة أمري املؤمنني 28/101، 21/121(، جامع أحاديث الشيعة للربجودي )12/212، 22/222(، وسائل الشيعة )01/318)

 (.21(، عجائب أحكام أمري املؤمنني محمس األمني )11/31(، موسوعة اإلمام علي )3/101محممديان )
(، وانظر أيضًا، الكايف للكليين 11/181، 01/231(، حبار األنوار للمجلسي )1/012اقب آل أيب طالب البن شهر آشوب )( من2)

(، مستدرك الوسائل للحر 31/331(، جواهر الكالم للجواهري )211، 01/212(، حبار األنوار للمجلسي )201، 2/211)
 (.22(، عجائب أحكام أمري املؤمنني )1/032(، أعيان الشيعة )11/201(، جامع أحاديث الشيعة للربجودي )1/211العاملي )

(، الشايف 111، 1/118، 8/301(، الكايف للكليين )210(، إعالم الورى )112، 111(، كنز الكراجكي )11( الطرائف )3)
، 11/323سي )(، حبار األنوار للمجل182، 181(، العمدة )3/131(، الصراط املستقي  لعلي بن يونس العاملي )218)

(، اخلالف 3/21(، مناقب آل أيب طالب )228(، اخلرائج )111/82، 22/322، 112، 12، 13، 02/11، 201، 28/202
(، خمتلف الشيعة 2/11، 1/01(، تذكرة الفقهاء للحلي )0/222( أنظر أيضًا )احلاشية(، املبسوط للطوسي )1/222للطوسي )
، احلاشية(، جممع 13/221، احلاشية، 2/112(، مسالك األفهام للشهيد الثاين )1/082(، منتهى الطلب للحلي )2/312للحلي )

(، 1/828، 2/331(، كشف اللثام للفاضل ا ندي )2/221، احلاشية(، كفاية األحكام للسبزواري )11/821الفائدة لألردبيلي )
(، مصباح الفقيه 31/312، 31/10كالم )(، جواهر ال11/082(، مستند الشيعة للنراقي )12/110رياض املسائل للطباطبائي )

، احلاشية(، وسائل الشيعة 20/011(، فقه الصادق للروحاين )32/281، 22/300(، الينابع الفقهية ملرواريد )2/811للهمداين )
(، 21/218، 3/302(، جامع أحاديث الشيعة للربجودي )121، 112(، ذخائر العقىب )21/310، 21/213، 3/122)

(، تاريخ 12(، اجملدي )8/120(، الذريعة للطهراين )12/111(، شرح هنج البالغة )211اإلمام احلسني )موسوعة كلمات 
 (.0/131، 3/028(، أعيان الشيعة )2/101اليعقويب )

 (.1/321(، االنتصار للعاملي )12/3(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )2/222( هنج البالغة )0)
(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد 2/01(، الغدير لألميين )120صائص األئمة للشريف الرضي )(، خ0/112( هنج البالغة )8)

( وقال: اجلران، مقدم العنق، وهذا الوايل هو عمر بن اخلطاب، وهذا الكالم من خطبة طويلة خطبها يف أيام خالفته، 21/212)
وإفضاءه بأسراره إليه، حىت قال فيها: فاختار املسلمون بعده بآرائه  يذكر فيها قربه من النيب صلى اهلل عليه وآله واختصاصه له، 

 رجال منه ، فقارب وسدد حسب استطاعته، على ضعف وحد كانا فيه، ووليه  بعده واٍل فأقام واستقام حىت ضرب الدين جبرانه. 
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 .(1)«املصاب هبما جلرح يف اإلسالم شديد، فرمحهما اهلل وجزامها أحسن ما عمال
، بعد وفاته وهو مسجى. فيقدول:  فال غرابة إذًا أن نرى األمري وقد دخل على الفاروق 

 «.لوددت أن ألقى اهلل تعاىل بصحيفة هذا املسجى»
 .(2)«قى اهلل تعاىل بصحيفة هذا املسجىإين ألرجو اهلل أن أل»ويف رواية: 

 

 صالصة اخل
إظهارها عن البعض يف شك عزيزي القارئ أنك قد تيقنت من أن الصورة اليت يستميت  ال

هذا سيد آل البيت وكيف  .مغايرة متامًا للواقع وينسبها إىل أهل البيت ين العظيمني هذ
ووزيريه وصاحبيه  رسول اهلل ما بال أقوام يذكرون أخوي ل: يقوأمري املؤمنني علي 

باجلد  رسول اهلل وسيدي قريش وأبوي املسلمني وأنا بريء مما يذكرون، وعليه معاقب، صحبا 
كرأيهما  رسول اهلل والوفاء، واجلد يف أمر اهلل تعاىل، يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان، ال يرى 

حبًا، ملا يرى من عزمهما يف أمر اهلل، فقبض وهو عنهما راض واملسلمون رأيًا، وال حيب كحبهما 
وأمره يف حياته وبعد موته، فقبضا على  رسول اهلل راضون، فما جتاوزا يف أمرمها وسرياما رأي 

ذلك رمحه  اهلل تعاىل فوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة! ال حيبهما إال مؤمن فاضل، وال يبغضهما 
 أليب بكر بالصالة. النيب شقي مارق، وحبهما قربة وبغضهما مروق، مث ذكر أمر  وخيالفهما إال

مما جاء يف هذا الباب من  ًابأس أن ننقل بعض ، والوحنن نعل  يقينًا من هذا أمهية إختيار الصحبة
 .ت  كتابناطرق اإلمامية وهبا خن

 .(3)«وقرينهاملرء على دين خليله » : رسول اهللعن أورد الشيعة يف ذلك فقد 
                                                           

(، مصباح البالغة مستدرك هنج 2/81(، كتاب الفتوح البن أعث  الكويف )21-22(، وقعة صفني )18/21( شرح هنج البالغة )1)
(، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتاب والسنة 0/122(، هنج السعادة للمحمودي )0/21البالغة للمريجهاين )
 (.1/23والتاريخ للريشهري )

(، 11ارة للمرتضى )ا امش(، الفصول املخت 210(، كتاب سلي  بن قيس )112، 22/118، 11/211( حبار األنوار للمجلسي )2)
(، مدينة املعاجز  اش  820(، كتاب األربعني للشريازي )22(، الصوارم املهرقة للتستري )3/183الصراط املستقي  للعاملي )

(، 312(، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة لعلى خان املدىن )3/88، 1/221(، مواقف الشيعة للمياجني )1/021البحراين )
، 3/112(، الشايف يف اإلمامة للشريف املرتضى )21ا امش(، األنوار العلوية جلعفر النقدي ) 2/11القاس  الكويف )االستغاثة ألبو 

 . ا امش( 82(، ا جوم على بيت فاطمة )ع( لعبد الزهراء مهدي )231
، 12/02شيعة للحر العاملي )(، وسائل ال11/110، 11/02، 1/182(، شرح أصول الكايف للمازندراين )2/328( الكايف للكليين )3)

(، رياض السالكني يف شرح صحيفة سيد الساجدين )ع( للسدي علي خان املدين 21/211(، حبار األنوار للمجلسي )11/211
(، جامع أحاديث الشيعة 220، 1/120(، فهارس رياض السالكني محممد حسني املظفر )810احلاشية( ) 3/023الشريازي )

(، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع(  ادي النجفي 1/313(، مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي )003، 10/001للربوجردي )
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 .(1)«: واملرء على دين خليله، فلينظر أحدك  من خياللوقال ويف رواية: 
املرء على دين من  : قال رسول اهلل»قال:  عن علي بن أيب طالب : ويف رواية أخرى

 .(2)«خيالل، فليتق اهلل املرء ولينظر من خيالل
 .(3)«يعجبه حنوهاختربوا الناس بأخداهن ، فإمنا خيادن الرجل من »: وقال 
أربعة مفسدة للقلوب... منها جمالسة املوتى. فقيل له: يا رسول اهلل! وما جمالسدة  »: وقال 

 .(4)«املوتى؟ قال: جمالسة كل ضال عن اإلميان، وجائر يف األحكام
أوىل الناس بالتهمة من جالس »، أنه قال: عن آبائه، عن رسول اهلل الصادق رمحه اهلل وعن 
 .(5)«أهل التهمة

من تبس  يف وجه مبتدع فقد أعان على هدم اإلسالم، وقال: مدن أحددث يف   »: وقال 
 .(6)«اإلسالم أو آوى حمدثًا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني

يا أبا ذر! اجلليس الصاحل خدري مدن   »قال:  -يف وصيته له  - النيب عن  ورووا عن أيب ذر
 .(7)«لسوءالوحدة، والوحدة خري من جليس ا

حىت تنظروا من يصداحب؛ فإمندا    بشيءال حتكموا على رجل : »قال ورووا أن سليمان 
 .(8)«يعرف الرجل بأشكاله وأقرانه، وينسب إىل أصحابه وأخدانه

                                                                                                                                                                          

(، البدعة، مفهومها، 111(، اإلثنا عشرية للحر العاملي )2/211(، هنج السعادة للمحمودي )221، 11/101، 1/01، 2/28)
 (.12(، يف ظالل التوحيد جلعفر السبحاين )22الرسالة )(، البدعة مفهومها وحدودها، مركز 11حدها، آثارها جلعفر السبحاين )

 (.2/012(، هنج السعادة للمحمودي )2/322( مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )1)

 (.12/312( مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )2)

حلكمة محممد الريشهري (، ميزان ا11/01(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )2/322( مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )3)
 (.2/012(، هنج السعادة للمحمودي )2/1822)

(، حبار األنوار للمجلسي 23(، األمايل للطوسي )318(، األمايل للمفيد )12/382، 12/312( مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )0)
مستدرك سفينة البحار (، 28/31، 11/21، 10/038(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )111/221، 21/112، 1/213)

(، ميزان احلكمة محممد الريشهري 11/103، 3/331(، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع(  ادي النجفي )2/821للنمازي )
(3/2110.) 

(، 11/82(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )22/11(، حبار األنوار للمجلسي )12/313( مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )8)
(، ميزان 2/128(، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع(  ادي النجفي )11/028، 2/22ة البحار لعلي النمازي )مستدرك سفين

 (.1/331احلكمة محممد الريشهري )

(، حبار األنوار للمجلسي 3/328(، مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب )12/322( مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )1)
(، ميزان احلكمة محممد 1/313(، مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي )10/000يعة للربوجردي )(، جامع أحاديث الش02/212)

(، البدعة 21(، البدعة، مفهومها، حدها، آثارها جلعفر السبحاين )1/113(، أعيان الشيعة محمسن األمني )1/232الريشهري )
 (.12سبحاين )(، يف ظالل التوحيد جلعفر ال22مفهومها وحدودها، مركز الرسالة )

 (.13/013(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )20/20(، حبار األنوار للمجلسي )12/122( وسائل الشيعة للحر العاملي )2)

(، حبار 2/322(، مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )01/)11(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )31( كنز الفوائد للكراجكي )2)
، 2/1822(، ميزان احلكمة محممد الريشهري )281، 1/121(، مستدرك سفينة البحار للنمازي )21/122األنوار للمجلسي )

(، 2/322(، مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )11/202(، األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل لناصر مكارم الشريازي )1811
 (.21/122حبار األنوار للمجلسي )
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: يا عيسدى، اعلد  أن   عليه السالمفيما وعظ اهلل به عيسى! »أنه قال: الصادق رمحه اهلل وعن 
 .(1)«ء يردي، فاعل  من تقارنصاحب السوء يعدي، وأن قرين السو

: يا بين انظر مخسدة فدال   قال يل أيب علي بن احلسني »قال:  رمحه اهللعن أبيه أيضًا عنه و
تصاحبه  وال حتادثه  وال ترافقه  يف طريق. فقلت: يا أبه! من ه  عرفنيه ؟ قال: إيداك ومصداحبة   

يب، وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه بائعك الكذاب؛ فإنه مبنزلة السراب يقرب لك البعيد، ويبعد لك القر
 .(2)«بأكلة، وأقل من ذلك... احلديث

إياك ومواطن التهمة، واجمللس »أنه قال فيها:  ومن وصية أمري املؤمنني لولده احلسن 
 .(3)«املظنون به السوء؛ فان قرين السوء يغر جليسه

تصريوا عند الناس كواحد ال تصحبوا أهل البدع وال جتالسوه  ف»أنه قال:  الصادق وعن 
 .(4)«منه 

إياك  وصدحبة العاصدني، ومعوندة    »قال:  -يف حديث طويل  - وعن علي بن احلسني 
 .(5)«الظاملني، وجماورة الفاسقني، احذروا فتنته ، وتباعدوا من ساحته 

                                                           

(، 12/310(، مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )113، 12/12ح أصول الكايف للمازندراين )(، شر2/130( الكايف للكليين )1)
(، 3/22(، العقائد اإلسالمية، مركز املصطفى )10/032(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )111اجلواهر السنية للحر العاملي )

 (.122اخلري والربكة يف الكتاب والسنة محممد الريشهري )

(، شرح 221(، حتف العقول البن شعبة احلراين )101، 2/321(، الكايف للكليين )1/320الصاحلني لوحيد اخلراساين ) ( منهاج2)
، 212، 21/111(، حبار األنوار للمجلسي )12/32(، وسائل الشيعة للحر العاملي )11/111أصول الكايف للمازندراين )

(، أعيان الشيعة محمسن 221، 11/101، 2/012، 1/08، 8/111ي )(، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع(  ادي النجف28/132
 ( 328(، مقدمة يف أصول الدين لوحيد اخلراساين )111(، اإلثنا عشرية للحر العاملي )1/100األمني )

لبيت )ع( (، موسوعة أحاديث أهل ا22/11(، حبار األنوار للمجلسي )2(، األمايل للطوسي )12/32( وسائل الشيعة للحر العاملي )3)
(، 2/131(، هنج السعادة للمحمودي )1/331(، ميزان احلكمة محممد الريشهري )11/131، 2/011، 2/128 ادي النجفي )

 (.2/181كشف الغمة لإلربلي )

(، وسائل الشيعة للحر العاملي 11/110، 11/02، 1/182(، شرح أصول الكايف للمازندراين )102، 2/328( الكايف للكليين )0)
، 1/01، 2/28(، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع(  ادي النجفي )10/003(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )11/211)

(، اإلثنا عشرية للحر العاملي 2/211(، هنج السعادة للمحمودي )1/010(، ميزان احلكمة محممد الريشهري )221، 11/101
(، يف ظالل 22(، البدعة مفهومها وحدودها، مركز الرسالة )11) (، البدعة، مفهومها، حدها، آثارها جلعفر السبحاين111)

 (.12التوحيد جلعفر السبحاين )

(، 182ا امش( ) 1/188(، مصباح الفقاهة للخوئي )2/110(، املكاسب امحمرمة للخميين )12/121( احلدائق الناضرة للبحراين )8)
(، 1/110اسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية للمنتظري )احلاشية(، در 2/302دراسات يف املكاسب امحمرمة للمنتظري )

 111احلاشية، ) 2/110احلاشية(، منهاج الفقاهة للروحاين ) 012احلاشية،  081احلاشية،  10/082فقه الصادق )ع( للروحاين )
(، الفصول 12/122، 11/211ملي )(، وسائل الشيعة للحر العا211احلاشية(، نظام احلك  يف اإلسالم للمنتظري ) 121احلاشية، 

(، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع( 12/221(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )2/232املهمة يف أصول األئمة للحر العاملي )
 (.213(، بالغة اإلمام علي بن احلسني )ع( جلعفر عباس احلائري/2/283(، هنج السعادة للمحمودي )1/21 ادي النجفي )
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: عزوجلعن قول اهلل  وسأل الصادق                         

           :إىل آخر اآلية، فقال إمنا عىن هبذا: الرجل جيحد احلق ويكذب  [101]النساء
 .(1)«به، ويقع يف األئمة، فق  من عنده وال تقاعده كائنًا من كان

: ن احلسني قال علي ب»قال:  وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه 
ليس لك أن تقعد مع من شئت، ألن اهلل تبارك وتعاىل يقول:               

                                 

        :(2)[12]األنعام. 

جمالسة األشرار تورث سوء الظن باألخيار، فمن »قال:  وعن أيب جعفر، عن آبائه عن علي 
اشتبه عليك  أمره ومل تعرفوا دينه فانظروا إىل خلطائه؛ فان كانوا أهل دين اهلل فهو على ديدن اهلل، وإن  

كان يقول: من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم  يف دين اهلل، إن مل يكونوا على دين اهلل فال حظ  
كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يواخني كافرًا، وال خيالطن فاجرا، ومن آخى كافرًا أو خالط فداجرًا  

 .(3)«كان فاجرًا كافرًا
 .(4)«من جالس أهل الريب فهو مريب»: الصادق وعن 

                                                           

(، 11/02(، شرح أصول الكايف للكليين للمازندراين )2/322(ش، الكايف للكليين )12/381الفائدة، امحمقق األردبيلي )( جممع 1)
(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي 12/11، 21/212(، حبار األنوار للمجلسي )11/211وسائل الشيعة للحر العاملي )

(، 2/182(، تفسري كنز الدقائق للمشهدي )1/222تفسري العياشي )(، 1/312(، ميزان احلكمة محممد الريشهري )10/038)
(، اإلمام احلسني يف أحاديث الفريقني لعلي 2/220(، مكيال املكارم ملريزا حممد تقي األصفهاين )112اإلثنا عشرية للحر العاملي )

 (.2/011األبطحي )

(، وسائل الشيعة للحر العاملي 2/118الشرائع للصدوق )(، علل 300( مسائل علي بن جعفر البن اإلمام جعفر الصادق )ع( )2)
(، 031، 10/122(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )112/21، 21/113، 2/111(، حبار األنوار للمجلسي )11/218)

(، 1/321(، التفسري األصفى للفيض الكاشاين )2/281(، هنج السعادة للمحمودي )2/21مستدرك سفينة البحار للنمازي )
(، بالغة اإلمام علي بن احلسني )ع( 1/221(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )2/122لتفسري الصايف للفيض الكاشاين )ا

 (.122(، جهاد اإلمام السجاد )ع( محممد رضا اجلاليل )112جلعفر عباس احلائري )

(، مستدرك الوسائل للنوري 11/218عاملي )(، وسائل الشيعة للحر ال1(، صفات الشيعة للصدوق )831( األمايل للصدوق )3)
، 10/033(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )20/320، 112، 21/111(، حبار األنوار للمجلسي )2/322الطربسي )

(، موسوعة أحاديث أهل 1/212(، مسند اإلمام الرضا )ع( لعزيز اهلل عطاردي )2/28(، مستدرك سفينة البحار للنمازي )11/01
(، هنج السعادة للمحمودي 2/1222(، ميزان احلكمة محممد الريشهري )11/102، 2/12، 1/01(  ادي النجفي )البيت )ع

 (.1/222(، تفسري نور الثقلني للحويزي للحويزي )2/012)

تدرك (، مس11/218(، وسائل الشيعة للحر العاملي )1(، صفات الشيعة للصدوق )2/318( كلمة التقوى محممد أمني زين الدين )0)
 (.11/11(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )21/112(، حبار األنوار للمجلسي )2/301الوسائل للنوري الطربسي )
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ع خري الدنيا واآلخرة يف مصادقة األخيار، ومجع الشر: مؤاخاة مج»قال:  وعن أمري املؤمنني 
 .(1)«األشرار

ال تصحب املائق، فإنه يزين لك فعله، ويريد أن تكون مثله، واحذر »: أنه قال ه أيضًا وعن
 .(2)«صحابة من يضل رأيه، وينكر عمله؛ فإن الصاحب معترب بصاحبه

 .(3)«بالشر ملحقوإياك ومصاحبة الفساق، فإن الشر : »وقال 

قارن أهل اخلري تكن منه ، وبداين أهدل الشدر تد      » : وصيته للحسن أيضًا يفوقال 
 .(4)«عنه 

أين كانت غيبتك؟ قال: »وروي أن عبد اهلل بن جعفر افتقد صديقًا له من جملسه، مث جاءه فقال: 
الرجال بدًا فعليدك  خرجت إىل عرض من أعراض املدينة مع صديق يل. فقال له: إن مل جتد من صحبة 

انك، وإن احتجت إليه أعانك، وإن رأى منك خلة  عنه بصحبة من إن صحبته زانك، وإن تغيبت 
 .(5)«سدها، أو حسنة عدها، أو وعدك مل حيرمك، وإن كثرت عليه مل يرفضك

: أمدرين  عليه السالمال تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره، مث قال »قال:  وعن الصادق 
وهناين عن ثالث، فكان فيما قال يل: يا بين! من يصحب صاحب السوء ال يسل ، ومدن  والدي بثالث 

 .(6)«يدخل مداخل السوء يته ، ومن ال ميلك لسانه يندم...

من أحق الناس أن حيذر؟ قال: ثالثة: العددو  : »رمحه اهللوعن حيىي قال: سألت أيب زيد بن علي 

                                                           

(، حبار األنوار للمجلسي 212(، االختصاص للمفيد )12/311، 1/130، 2/322( مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )1)
(، مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي 301، 11/01، 10/803(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )22/21، 21/122)
(، ميزان احلكمة 11/111، 1/211، 1/123(، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع(  ادي النجفي )1/11، 1/282، 3/231)

 (.1/201محممد الريشهري )

(، جامع 21/111، 33/812مجلسي )(، حبار األنوار لل2/338(، مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )3/131( هنج البالغة )2)
(، املعج  املوضوعي لنهج البالغة ألويس 1/121(، مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي )11/81أحاديث الشيعة للربوجردي )

(، 2/1828(، ميزان احلكمة محممد الريشهري )11/223(، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع(  ادي النجفي )321كرمي حممد )
 (.12/02الغة البن أيب احلديد )شرح هنج الب

 (.81، 12/02(، شرح هنج البالغة البن أيب احلديد )2/338( مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )3)

(، جامع 21/122(، حبار األنوار للمجلسي )311(، عيون احلك  واملواعظ للواسطي )1/111( شرح أصول الكايف للمازندراين )0)
 (.11/01أحاديث الشيعة للربوجردي )

 (.2/021(، هنج السعادة للمحمودي )21/122(، حبار األنوار للمجلسي )32( كنز الفوائد للكراجكي )8)
 (.1/121(، مستدرك سفينة البحار للنمازي )21/111( حبار األنوار للمجلسي )1)
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 .(1)«الفاجر، والصديق الغادر، والسلطان اجلائر

 .(2)«إياك وخمالطة السفلة؛ فإن خمالطة السفلة ال تؤدي إىل خري»قال:  اإلمام الصادق وعن 

إذا رأيت  أهدل الريدب    : رسول اهلل قال: »قالأنه  الصادق عن وأخريًا: فقد روى 
والبدع من بعدي فأظهروا الرباءة منه ، وأكثروا من سبه ، والقول فيه  والوقيعة، وبداهتوه  كديال   

طمعوا يف الفساد يف اإلسالم، وحيذره  الناس، وال يتعلمون من بدعه ؛ يكتدب اهلل لكد  بدذلك    ي
 .(3)«احلسنات، ويرفع لك  به الدرجات يف اآلخرة

مبقتضى هذه النصائح واإلرشادات، وأخذوا هبا، فهجروا  وأهل بيته  النيب فهل فعل 
وا الرباءة منه ، وأكثروا من سبه ، أمجعني وأظهر وعلى رأسه  الصديق والفاروق الصحابة 

والوقيعة فيه ، أم أهن  صاهروه  وصاحبوه  وترمحوا عليه  وأمسوا أبناءه  بأمسائه ، وحثوا الغري على 
اتباع هنجه ، فيدخلون حتت قوله عزوجل: *                  

                :[؟!3-2]الصف 

وعلى رأسه  على ذلك اجليل عزوجل وختامًا! ومما سبق تبني لك أيها القارئ الكرمي ِلَ  أثىن اهلل 
وهو أعل  هب  حني أثىن عليه ، فهل يصح بعد ذلك ملن يدعي حب آل البيت أن ينقل  الشيخني 

واليت ختالف القرآن ويردها العقل ويترك غريها وهي منقولة أيضًا عن األئمدة  الروايات املكذوبة عنه  
 ؟!!رمحه  اهلل وموافقة لكتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه 

وآخر القول: احلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق هبا، فنسأل اهلل تعاىل أن يرينا احلق حقدًا  
 قنا اجتنابه؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه.ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطاًل ويرز

 سبحانك الله  وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك

                                                           

(، جامع أحاديث الشيعة 21/112) (، حبار األنوار للمجلسي811(، األمايل للطوسي )2/381( مستدرك الوسائل للنوري الطربسي )1)
(، مستدركات عل  رجال احلديث لعلي النمازي 2/202(، مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي )11/81للربوجردي )

(2/211.) 

 (.2/1821(، ميزان احلكمة محممد الريشهري )28/201(، حبار األنوار للمجلسي )311( حتف العقول البن شعبة احلراين )2)

(، جواهر الكالم للجواهري 10/112، احلاشية(، مستند الشيعة للمحقق النراقي )10/030األفهام للشهيد الثاين ) ( مسالك3)
(، وسائل 11/02احلاشية(، شرح أصول الكايف للمازندراين ) 320احلاشية،  10/211(، فقه الصادق )ع( للروحاين )01/013)

(، 10/003(، جامع أحاديث الشيعة للربوجردي )22/238، 21/212جلسي )(، حبار األنوار للم11/212الشيعة للحر العاملي )
، 8/28، 2/28(، موسوعة أحاديث أهل البيت )ع(  ادي النجفي )2/212، 1/313مستدرك سفينة البحار للنمازي )

 (.1/232(، ميزان احلكمة محممد الريشهري )2/083
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 وسل  وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 سلسلة الثناء املتبادلأه  مصادر
 – 1011ماوي، حتقيق حممدد جعفدر الطبسدي، الطبعدة األوىل     أبصار العني يف أنصار احلسني محممد الس (1

 ش، مطبعة حرس الثورة اإلسالمية.1322
 ق .  -املطبعة العلمية  -إثبات ا داة: حممد بن احلسن احلر العاملي  (2
اإلثنا عشرية للحر العاملي حتقيق وتعليق وإشراف السيد مهدي الالزوردي احلسيين، والشيخ حممد درودي؛  (3

 ايران. –ق   -العلمية  دار الكتب
 (، دار السرية.1023أجوبة مسائل جيش الصحابة لعلي الكوراين العاملي، الطبعة األوىل ) (0
م(، مطبعة النهضدة،   1112 - 1012أحاديث أم املؤمنني عائشة للسيد مرتضى العسكري، الطبعة األوىل ) (8

 الناشر: اجملمع العلمي اإلسالمي.
 (.1021هل السنة ملهدي احلسيين الروحاين، طبعة آخر ربيع األول )أحاديث أهل البيت )ع( عن طرق أ (1
م(،  1111 - 1321االحتجاج للطربسي، حتقيق وتعليق ومالحظات السيد حممد باقر اخلرسان، طبعدة: )  (2

 الناشر: دار النعمان للطباعة والنشر، النجف األشرف.
 بريوت.  -يت واألعلمي مؤسسة أهل الب -االحتجاج: أمحد بن علي بن أيب طالب الطربسي  (2
 بريوت.  -مؤسسة األعلمي  -االختصاص: حممد بن حممد بن النعمان امللقب باملفيد  (1

 األرائج املسكية يف تفضيل البضعة الزكية حلسن آل اجملدد الشريازي  (11
(، 1012األربعون حديثا للشهيد األول، حتقيق: مدرسة اإلمام املهدي )ع(، سنة الطبدع )ذي احلجدة     (11

ة: أمري، ق ، الناشر: مؤسسة اإلمام املهدي )ع(، ق  املقدسة، برعاية حممد باقر املوحدد األبطحدي   املطبع
 االصفهاين.

 بريوت.  -مؤسسة األعلمي  -إرشاد القلوب: احلسن بن حممد الديلمي  (12
 بريوت.  -مؤسسة األعلمي  -اإلرشاد: حممد بن حممد بن النعمان امللقب باملفيد  (13
مد فاضل املسعودي، حتقيق وتقدمي السيد عادل العلوي، الطبعة: الثانية، سنة الطبدع:  األسرار الفاطمية محم (10

 ‘ق ، الناشر: مؤسسة الزائر يف الروضة املقدسة لفاطمة املعصدومة   –م، مطبعة: أمري  2111 - 1021
 رابطة الصداقة اإلسالمية -للطباعة والنشر 

شعبان املعظ   18راهي  هبادري، الطبعة األوىل، سنة الطبع: إشارة السبق أليب اجملد احلليب، حتقيق: الشيخ إب (18
 ، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املشرفة.1010

، مطبعة: 1018أصل الشيعة وأصو ا لكاشف الغطاء، حتقيق: عالء آل جعفر، الطبعة األوىل، سنة الطبع:  (11
 .ستارة، الناشر: مؤسسة اإلمام علي )ع(

 –، الناشر: سازمان چاپ دانشگاه 1311حمرم احلرام  28األصول األصيلة للفيض القاساين، سنة الطبع:   (12
 إيران.
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، الناشدر:  1021أصول احلديث الدكتور عبد ا ادي الفضلي، الطبعة: الثالثة، سنة الطبدع: ذي القعددة    (12
 لبنان. –بريوت  -مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر 

، الناشر: مؤسسدة  1021الشيعة اإلمامية جلعفر السبحاين، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: أضواء على عقائد  (11
 اإلمام الصادق)ع(. ق .

إلحياء التراث، ق ، الناشر: مؤسسة  )ع(أعالم الدين يف صفات املؤمنني للديلمي، حتقيق: مؤسسة آل البيت  (21
 إلحياء التراث. ق . )ع(آل البيت 

إلحياء التراث، الطبعة: األوىل، سدنة   )ع(لطربسي حتقيق: مؤسسة آل البيت إعالم الورى بأعالم ا دى ل (21
قد    -إلحياء التدراث   )ع(ق ، الناشر: مؤسسة آل البيت  –، مطبعة: ستارة 1012الطبع: ربيع األول 

 املشرفة
 ستارة. ، املطبعة:1012األعالم من الصحابة والتابعني للحاج حسني الشاكري، الطبعة: الثانية، سنة الطبع:  (22

بريوت  -أعيان الشيعة محمسن األمني، حتقيق: حتقيق وختريج حسن األمني، الناشر: دار التعارف للمطبوعات  (23
 لبنان. –

م، الناشر: دار املفيد  1113 - 1010اإلفصاح للمفيد، حتقيق: مؤسسة البعثة، الطبعة: الثانية، سنة الطبع:  (20
 لبنان. –بريوت  -للطباعة والنشر والتوزيع 

كمال يف أمساء الرجال للخطيب التربيزي، حتقيق: تعليق: أيب أسد اهلل بن احلافظ حممد عبد اهلل األنصاري، اإل (28
 .)ع(الناشر: مؤسسة أهل البيت 

م، الناشر: دار  2113 - 1020ألف سؤال وإشكال لعلي الكوراين العاملي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (21
 السرية.

 الكويت.   -مكتبة العرفان  -ن الطوسي، شيخ الطائفة أمايل الطوسي: حممد بن احلس (22
 دار التيار اجلديد ودار املرتضى.  -أمايل املفيد: حممد بن حممد بن النعمان، املفيد  (22
ق ، الطبعة: األوىل، سنة الطبدع:   –مؤسسة البعثة  -األمايل للصدوق، حتقيق: قس  الدراسات اإلسالمية  (21

 ر يف مؤسسة البعثة.، الناشر: مركز الطباعة والنش1012

اإلمام علي )ع( يف آراء اخللفاء ملهدي فقيه إمياين، حتقيق وترمجة: حيىي كمايل البحراين، الطبعة: األول، سنة  (31
 ، مطبعة: پاسدار إسالم، الناشر: مؤسسة املعارف اإلسالمية.1021الطبع: 

 -املناهل للطباعة والنشر والتوزيدع   إمام علي الرضا ورسالته يف الطب النبوي محممد علي البار، الناشر: دار (31
 لبنان. –بريوت 

، الناشر: املنري للطباعة 1012اإلمام علي بن أيب طالب ألمحد الرمحاين ا مداين، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (32
 اران. –والنشر 

مطبعدة:   ش، 1322 - 1013اإلمامة يف أه  الكتب الكالمية لعلي امليالين، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (33
 ق ، الناشر: منشورات شريف الرضي. –مهر 
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 بريوت.  -مؤسسة آل البيت إلحياء التراث  -اإلمامة والتبصرة: علي بن احلسني القمي  (30
م، مطبعة: هنضت،  1118 - 1018اإلمامة وأهل البيت محممد بيومي مهران، الطبعة: الثانية، سنة الطبع:  (38

 ة.الناشر: مركز الغدير للدراسات اإلسالمي
 ق . –، املطبعة: العلمية 1312أمان األمة من االختالف للطف اهلل الصايف، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (31

م، الناشدر: الددار    1121 - 1011أنصار احلسني محممد مهدي مشس الدين، الطبعة: الثانية، سنة الطبع:  (32
 اإلسالمية.

، الناشر: 1012مي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: األنوار البهية لعباس القمي، حتقيق: مؤسسة النشر اإلسال (32
 مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املشرفة.

 ، املطبعة: علمية، 1021األنوار الساطعة لغالب السيالوي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (31
لشرب، الطبعدة: األوىل، سدنة   األنوار الالمعة يف شرح الزيارة اجلامعة )شرح آل كاشف الغطاء( لعبد اهلل ا (01

 لبنان. –بريوت  -م، الناشر: مؤسسة الوفاء  1123 - 1013الطبع: 
 بريوت.  -مؤسسة األعلمي  -األنوار النعمانية: نعمة اهلل اجلزائري  (01
، املطبعة: مطبعة مؤسسدة  1021أمهية احلديث عند الشيعة آلقا جمتيب العراقي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (02

 سالمي.النشر اإل

اإليضاح للفضل بن شاذان األزدي، حتقيق: السيد جالل الدين احلسيين األرموي امحمدث، سدنة الطبدع:    (03
 ش، الناشر: مؤسسة انتشارات وچاپ دانشگاه اران. 1313

 بريوت.  -مؤسسة الوفاء  -حبار األنوار: حممد باقر اجمللسي  (00
قد ، الناشدر:    –، املطبعة: اعتماد 1011الطبع: البدعة، مفهومها، حدها، آثارها جلعفر السبحاين، سنة  (08

 ايران. –ق   -مؤسسة اإلمام الصادق )ع(، توزيع: مكتبة التوحيد 
 بريوت.  -مؤسسة الوفاء  -الربهان يف تفسري القرآن: هاش  البحراين  (01
 م، 1182 - 1321الربهان للزركشي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهي ، الطبعة األوىل، سدنة الطبدع:     (02

 الناشر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركاءه.

بشارة املصطفى محممد بن علي الطربي الشيعي، حتقيق جواد القيومي األصفهاين، الطبعة األوىل، سنة الطبع:   (02
، املطبعة: مؤسسة النشر اإلسالمي، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقد   1021

 ملشرفة.ا
 ق .  -منشورات مكتبة املرعشي النجفي  -بصائر الدرجات: حممد بن احلسن بن فروخ الصفار القمي  (01
بالغة اإلمام علي بن احلسني )ع( جلعفر عباس احلائري، مجع وحتقيق: جعفر عباس احلائري، الطبعة: األوىل،  (81

يث للطباعة والنشر. ايران: قد   ش، املطبعة: دار احلديث، الناشر: دار احلد1323 - 1028سنة الطبع: 
 املقدسة. 
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 1111 - 1011بناء املقالة الفاطمية البن طاوس، حتقيق: علي العدناين الغريفي، الطبعة األوىل، سنة الطبع:  (81
 ق . –إلحياء التراث  )ع(م، الناشر: مؤسسة آل البيت 

م، الناشدر: دار الزهدراء    1128 - 1318البيان يف تفسري القرآن للخوئي، الطبعة: الرابعة، سنة الطبع:  (82
 لبنان.  –بريوت  -للطباعة والنشر والتوزيع 

البيان يف عقائد أهل اإلميان للشريعيت األصفهاين، ويف أصل الكتاب ال يوجد أي معلومات عن هوية الكتاب  (83
 سوى نسبته إىل مؤلفه.

 -طبعة: أمري، الناشر دار احلكمة ، امل1012بيت األحزان لعباس القمي، الطبعة: اجلديدة األوىل، سنة الطبع:  (80
 إيران. –ق  

، املطبعة: الصدر، الناشر: مكتب آيدة اهلل العظمدى   1011تاج املواليد )اجملموعة( للطربسي، سنة الطبع:  (88
 ق ، طبعة حجرية / اس  اجملموعة: جمموعه نفيسه / باهتمام: السيد حممود املرعشي. –املرعشي النجفي 

قيق: حتقيق ماجد أمحد العطية / استدراكات السيد حممد صادق آل حبدر العلدوم   تاريخ الكوفة للرباقي، حت (81
ش / شريعت، الناشر: انتشارات املكتبة  1322/   ه 1020، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  ه 1311املتويف 

 احليدرية.
اليعقويب، تاريخ اليعقويب أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكاتب العباسي املعدروف بد   (82

 لبنان. –بريوت  -الناشر: دار صادر 
تأويل اآليات لشرف الدين احلسيين، حتقيق: مدرسة اإلمام املهدي )عج(، الطبعة األوىل، سنة الطبع: رمضان  (82

 -احلوزة العلمية  -ق ، الناشر: مدرسة اإلمام املهدي )عج(  –ش، املطبعة: أمري  1311 - 1012املبارك 
 السيد حممد باقر املوحد األبطحي األصفهاين. ق  املقدسة، بإشراف:

التبيان للطوسي، حتقيق وتصحيح: أمحد حبيب قصري العاملي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: رمضان املبارك   (81
 ، املطبعة: مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي، الناشر: مكتب اإلعالم اإلسالمي.1011

 قيق: فاضل اجلواهري، التحرير الطاوسي للشيخ حسن صاحب املعامل، حت (11
 التحصني البن طاوس، حتقيق: األنصاري،   (11
 - 1010حتف العقول البن شعبة احلراين، تصحيح وتعليق: علي أكرب الغفاري، الطبعة: الثانية، سنة الطبع:  (12

 ش، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املشرفة. 1313

إلحياء التراث، الطبعة: األوىل، سدنة   )ع(ة احللي، حتقيق: مؤسسة آل البيت تذكرة الفقهاء )ط.ج( للعالم (13
 ق . –إلحياء التراث  )ع(ق ، الناشر: مؤسسة آل البيت  –، املطبعة: مهر 1010الطبع: حمرم 

تفسري أيب محزة الثمايل، أعاد مجعه وتأليفه: عبد الرزاق حممد حسني حرز الدين، مراجعة وتقدمي: الشديخ   (10
ش، مطبعة ا ادي، الناشر: دفتر نشدر   1322 - 1021ادي معرفة، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: حممد ه
 ا ادي. 



 40 

تفسري األصفي للفيض الكاشاين، حتقيق: مركز األحباث والدراسات اإلسالمية، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (18
ابع ملكتدب اإلعدالم   ش، مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي، الناشر: مركز النشر التد  1321 - 1012

 اإلسالمي
ش، مطبعة: مؤسسة  1320 - 1011التفسري الصايف للفيض الكاشاين، الطبعة: الثانية، سنة الطبع: رمضان  (11

 طهران. –ق  املقدسة، الناشر: مكتبة الصدر  -ا ادي 
 ق .  -مدرسة اإلمام املهدي  -تفسري العسكري: املنسوب لإلمام العسكري  (12
بن مسعود العياشي، حتقيق: احلاج السيد هاش  الرسويل امحماليت، الناشر: املكتبة العلمية  تفسري العياشي محممد (12

 طهران. –اإلسالمية 
تفسري القمي لعلي بن إبراهي  القمي، تصحيح وتعليق وتقدمي: السيد طيب املوسوي اجلزائدري، الطبعدة:    (11

 إيران. –ق   -عة والنشر ، الناشر: مؤسسة دار الكتاب للطبا1010الثالثة، سنة الطبع: صفر 

 ق  املقدسة. -تفسري امليزان للطباطبائي، الناشر: منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية  (21
، 1012تفسري جوامع اجلامع للطربسي، حتقيق: مؤسسة النشر اإلسالمي، الطبعة: األوىل، سدنة الطبدع:    (21

 بق  املشرفة.الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني 
 1011تفسري فرات الكويف، لفرات بن إبراهي  الكويف، حتقيق: حممد الكاظ ، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (22

 طهران. –م، الناشر: مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي  1111 -

ىب العراقي، سنة الطبدع: شدوال املكدرم    تفسري كنز الدقائق للمريزا حممد املشهدي، حتقيق: احلاج آقا جمت (23
 ، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املشرفة.1012

تفسري جممع البيان للطربسي، حتقيق وتعليق: جلنة من العلماء وامحمققني األخصائيني، الطبعدة: األوىل، سدنة    (20
لبنان، بتقدمي حمسن األمني  –بريوت  -عات م، الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبو 1118 - 1018الطبع: 

 العاملي. 
 1012تفسري نور الثقلني للحويزي، تصحيح وتعليق: هاش  الرسويل امحماليت، الطبعة: الرابعة، سنة الطبع:   (28

 ق . –ش، املطبعة: مؤسسة إمساعيليان، الناشر: مؤسسة إمساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع  1321 -
ش،  1328 - 1012يب الصالح احلليب، حتقيق: فارس تربيزيان احلسون، سنة الطبدع:  تقريب املعارف أل (21

 الناشر: امحمقق.
 -م، الناشر: دار البيان العريب  1113 - 1010تقوية اإلميان محممد بن عقيل، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (22

 لبنان. –بريوت 
د امحمسن بن كرامة، حنقيق: حتسدني آل شدبيب   تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني لشرف اإلسالم بن سعي (22

م، مطبعة: حممد، الناشدر: مركدز الغددير     2111 -هد 1021املوسوي، الطبعة األوىل، سنة الطبع: 
 للدراسات اإلسالمية.
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 -م، الناشر: دار األضدواء   1121 - 1011تنزيه األنبياء للشريف املرتضى، الطبعة: الثانية، سنة الطبع:  (21
 لبنان. –بريوت 

اذيب األحكام للطوسي، حتقيق وتعليق: السيد حسن املوسوي اخلرسان، الطبعة: الثالثة، سدنة الطبدع:    (21
 طهران. –ش، املطبعة: خورشيد، الناشر: دار الكتب اإلسالمية  1310

 بريوت.  -دار األضواء  -اذيب األحكام: حممد بن جعفر الطوسي، شيخ الطائفة  (21
، 1012النجاشي، محممد علي األبطحي، الطبعة: الثانية، سنة الطبدع:   اذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال (22

 ق  املقدسة. -املطبعة: نگارش، الناشر: ابن املؤلف السيد حممد 
 ×ق ، الناشر: مدرسه باقر العلوم  –، املطبعة: نگارش 1021توضيح املسائل لوحيد اخلراساين، سنة الطبع:  (23

 ق . –
، املطبعة: 1012طوسي، حتقيق: نبيل رضا علوان، الطبعة: الثانية، سنة الطبع: الثاقب يف املناقب البن محزة ال (20

 ق  املقدسة. -ق ، الناشر: مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر  –الصدر 
ق ، ألف حتت إشدراف   –، املطبعة: املطبعة العلمية 1311جامع أحاديث الشيعة للربوجردي، سنة الطبع:  (28

 باطبائي الربوجردي.آية اهلل العظمى حاج حسني الط

 ق .  -املطبعة العلمية  -جامع أحاديث الشيعة: السيد الربوجردي  (21
جامع السعادات محممد مهدي النراقي، حتقيق وتعليق: السيد حممد كالنتر، تقدمي: الشيخ حممد رضا املظفر،  (22

 النجف األشرف، الناشر: دار النعمان للطباعة والنشر. -مطبعة: النعمان 
ش،  1310 - 1018للخوانساري، تعليق: علي أكرب الغفاري، الطبعة: الثانية، سنة الطبع:  جامع املدارك (22

 إيران. –ق   -طهران، ومؤسسة إمساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع  –الناشر: مكتبة الصدوق 
 هدد، الناشدر: دار  1012جهاد اإلمام السجاد )ع(، محممد رضا اجلاليل، الطبعة: األوىل، سنة الطبدع:   (21

 احلديث، إيران. 
قد ،   –م، املطبعة: شريعت 2110 - 1028جواهر التاريخ لعلي الكوراين، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (11

 الناشر: دار ا دى للطباعة والنشر.
اجلواهر السنية يف األحاديث القدسية، محممد بن احلسن بن علي بن احلسني احلر العاملي، منشورات: مكتبة  (11

 .إيران -املفيد، ق 
ش، املطبعة:  1318جواهر الكالم للجواهري، حتقيق وتعليق: عباس القوچاين، الطبعة: الثانية، سنة الطبع:   (12

 طهران. –خورشيد، الناشر: دار الكتب اإلسالمية 
 احلدائق الناضرة ليوسف البحراين، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املشرفة. (13
 بريوت.  -دار األضواء  -رة: يوسف البحراين احلدائق الناض (10
حقائق التأويل للشريف الرضي، شرح: حممد رضا آل كاشف الغطاء، الناشر: دار املهاجر للطباعة والنشر  (18

 إيران. –ق   -لبنان، مع دار الكتب اإلسالمية  –بريوت  -والتوزيع 
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 احلاج، الطبعة: األوىل، سدنة الطبدع:   حقوق آل البيت )ع( يف الكتاب والسنة باتفاق األمة، محممد حسني (11
 ق ، الناشر: املؤلف. –، املطبعة: مهر 1018

ق ، الناشر:  –، املطبعة: مهر 1012احلقوق االجتماعية ملركز الرسالة، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: شعبان  (12
 إيران. –ق   -مركز الرسالة 

النا الربوجردي، الطبعة: األوىل، سدنة الطبدع:   حلية األبرار  اش  البحراين، حتقيق: الشيخ غالم رضا مو (12
 إيران. –ق   -، املطبعة: هبمن، الناشر: مؤسسة املعارف اإلسالمية 1010

حوار يف العمق من أجل التقريب احلقيقي لصائب عبد احلميد، الطبعة: الثانية، الناشر: الغدير للدراسدات   (11
 لبنان. –والنشر بريوت 

/ ق ، الناشر:   ه 1022)س(  اش  ا امشي الطبعة: الثانية، سنة الطبع:  حوار مع فضل اهلل حول الزهراء (111
 دار ا دى.

 ق .  -حياة اإلمام الرضا )ع( لباقر شريف القرشي، الناشر: انتشارات سعيد بن جبري، ليتوكرايف تيزهوش (111

املطبعة: مؤسسة ، 1012حياة أمري املؤمنني )ع( عن لسانه محممد حممديان، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:   (112
 النشر اإلسالمي، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املشرفة.

إلحياء التراث، الطبعدة: األوىل، سدنة    )ع(خامتة املستدرك للمريزا النوري، حتقيق: مؤسسة آل البيت  (113
 –قد    -حياء التراث إل )ع(ق ، الناشر: مؤسسة آل البيت  –، املطبعة: ستارة 1018الطبع: رجب 

 إيران.

م،  1118 - 1011اخلدعة.. رحليت من السنة إىل الشيعة لصاحل الورداين، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (110
 لبنان. –بريوت  -املطبعة: توحيد، الناشر: دار النخيل للطباعة والنشر 

، الناشر: 1011لثاين خصائص األئمة للشريف الرضي، حتقيق: حممد هادي األميين، سنة الطبع: ربيع ا (118
 إيران. –مشهد  -اآلستانة الرضوية املقدسة  -جممع البحوث اإلسالمية 

اخلصائص الفاطمية محممد باقر الكجوري، ترمجة: سيد علي مجال أشرف، الطبعة: األوىل، سنة الطبدع:   (111
 ش، املطبعة: شريعت، الناشر: انتشارات الشريف الرضي. 1321

 - 1013ذي القعدة احلدرام   12ق: علي أكرب الغفاري، سنة الطبع: اخلصال للصدوق، تصحيح وتعلي (112
 ش، الناشر: منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف ق  املقدسة. 1312

 بريوت.  -مؤسسة األعلمي  -اخلصال: حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي، الصدوق  (112
، املطبعة: 1012بعة: األوىل، سنة الطبع: عيد الغدير خالصة األقوال للحلي، حتقيق: جواد القيومي، الط (111

 مؤسسة النشر اإلسالمي، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة.
قس   -، املطبعة: خيام، الناشر: مؤسسة البعثة 1018خالصة عقبات األنوار حلامد النقوي، سنة الطبع:  (111

 إيران. –طهران  -الدراسات اإلسالمية 



 43 

 –، املطبعة: مهر 1012ص، مركز الرسالة، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: خالفة الرسول بني الشورى والن (111
 إيران. –ق   -ق ، الناشر: مركز الرسالة 

، املطبعة: دار 1022خلفيات كتاب مأساة الزهراء )ع( جلعفر مرتضى، الطبعة: اخلامسة، سنة الطبع:  (112
 لبنان. –بريوت  -السرية، الناشر: دار السرية 

، املطبعة: أمري، الناشدر: دار  1012گاين، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: شوال املكرم در املنضود للگلپاي (113
 ق  املقدسة.  -القرآن الكرمي 

 الدر النظي  البن حامت العاملي، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املشرفة. (110

 اشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات إسالمي.دراسات فقهية يف مسائل خالفية، لنج  الدين الطبسي، الن (118
م، الناشدر: دار  1122هدد   1312دراسات يف احلديث وامحمدثني  اش  معروف، الطبعة الثانيدة:    (111

 لبنان. -التعارف للمطبوعات بريوت

، املطبعة: القدس 1018دراسات يف املكاسب امحمرمة للمنتظري، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: ربيع األول  (112
 ق .  -الناشر: نشر تفكر، اران ق . –

دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية للمنتظري، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: مجادي الثانيدة   (112
 إيران. -، املطبعة: مكتب اإلعالم اإلسالمي، الناشر: املركز العاملي للدراسات اإلسالميةق  1012

 ملركز العاملي للدراسات اإلسالمية.  -سالمية: الشيخ املنتظري دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإل (111

هد، منشدورات مكتدب   1312الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة لعلي خان املدىن، الطبعة الثانية:  (121
 إيران. -بصرييت ق 

قد ،   –مؤسسة البعثة  -دالئل اإلمامة البن جرير الطربي الشيعي، حتقيق: قس  الدراسات اإلسالمية  (121
 ، الناشر: مركز الطباعة والنشر يف مؤسسة البعثة. 1013طبعة: األوىل، سنة الطبع: ال

، الناشر: مكتبة القدسي لصاحبها حسدام  1381ذخائر العقيب ألمحد بن عبد اهلل الطربي، سنة الطبع:  (122
 القاهرة. –الدين القدسي 

 التراث.إلحياء  )ع(ذخرية املعاد )ط.ق( للسبزواري، الناشر: مؤسسة آل البيت   (123

، 1012الذرية الطاهرة محممد بن أمحد الدواليب، حتقيق: سعد املبارك احلسن، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (120
 الكويت. –الناشر: الدار السلفية 

م،  1123 - 1013الذريعة إىل تصانيف الشيعة: آقا بزرك الطهراين، الطبعة: الثالثة، سدنة الطبدع:    (128
 لبنان. –بريوت  -الناشر: دار األضواء 

 هد، الناشر: املؤلف.1012ربع قرن مع العالمة األميين حلسني الشاكري، الطبعة األوىل  (121
 1312رجال ابن داود البن داوود احللي، حتقيق وتقدمي: السيد حممد صادق آل حبر العلوم، سنة الطبع:  (122

 النجف األشرف. -م، الناشر: منشورات مطبعة احليدرية  1122 -
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ي، حتقيق: جواد القيومي األصفهاين، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: رمضان املبارك رجال الطوسي، للطوس (122
 ، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املشرفة.1018

رسائل املرتضى، للشريف املرتضى، تقدمي: السيد أمحد احلسيين، وإعداد: السيد مهدي الرجائي، سدنة   (121
 ق . –ق ، الناشر: دار القرآن الكرمي  –ة: مطبعة اخليام ، املطبع1018الطبع: 

ش، 1323 - 1028رسائل يف دراية احلديث أليب الفضل حافظيان البابلي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (131
 املطبعة: دار احلديث، الناشر: دار احلديث للطباعة والنشر، إيران: ق  املقدسة.

 ق . –ر: مؤسسة اإلمام الصادق )ع( رسائل ومقاالت جلعفر السبحاين، الناش  (131

النجدف   -، املطبعة: مطبعة اآلداب 1013رمز الصحة محممود األصفهاىن، الطبعة: الثانية، سنة الطبع:  (132
 إيران. –ق   -األشرف، الناشر: مكتبة الداوري 

اجلليلدي،  الرواشح السماوية ملريداماد حممد باقر احلسيين األستر آبادي، حتقيق: غالم حسني، نعمة اهلل  (133
ش، املطبعة: دار احلديث، الناشر: دار احلدديث للطباعدة   1321-1022الطبعة: األوىل، سنة الطبع: 

 والنشر.
، املطبعة: دانش، 1011الروض النضري يف معىن الغدير لفارس حسون كرمي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (130

 إيران. –ق   -الناشر: مؤسسة أمري املؤمنني )ع( للتحقيق 
 إيران. –الواعظني للفتال النيسابوري منشورات الرضي ق  روضة  (138

 مؤسسة النشر اإلسالمي.  -رياض السالكني يف شرح صحيفة سيد الساجدين: لعلي خان الشريازي  (131
رياض املسائل لعلي الطباطبائي، حتقيق: مؤسسة النشر اإلسالمي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: ذي احلجة  (132

 سة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املشرفة.، الناشر: مؤس1012احلرام 
 1320 - 1011سر اإلسراء يف شرح حديث املعراج لعلي سعادت پرور، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (132

 ش، املطبعة: سپهر، الناشر: مكتبة التشيع.
النجدف األشدرف،   سر السلسلة العلوية أليب نصر البخاري، منشورات املطبعة احليدرية ومكتبنها يف  (131

 هد.1321 –م  1112
، مطبعة 1011مستطرفات السرائر البن إدريس احللي،حتقيق: جلنة التحقيق، الطبعة: الثانية، سنة الطبع:  (101

 مؤسسة النشر اإلسالمي، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املشرفة. 

 ق . -ق ، منشورات: الرضي  -طبعة أمري ، م1313سعد السعود البن طاووس، سنة الطبع:  (101

 - 1011سفينة النجاة للسرايب التنكابين، حتقيق: السيد مهدي الرجائي، الطبعة: األوىل، سنة الطبدع:   (102
 ق ، الناشر: امحمقق.  –ش، املطبعة: أمري  1322

الثانية، سنة  السقيفة وفدك للجوهري، تقدمي ومجع وحتقيق: الدكتور الشيخ حممد هادي األميين، الطبعة: (103
لبنان، الناشر: شدركة   –بريوت  -م، املطبعة: شركة الكتيب للطباعة والنشر  1113 - 1013الطبع: 

 لبنان. –بريوت  -الكتيب للطباعة والنشر 
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ش، 1321سنن اإلمام علي )ع( جلنة احلديث معهد باقر العلوم )ع(، الطبعة: األوىل، سدنة الطبدع:    (100
ساحة آستانه، معهد باقر العلوم )ع(،  -السجاد، الناشر: نور السجاد: ق  املطبعة: اعتماد الناشر: نور 

 التابع ملنظمة اإلعالم اإلسالمي.

، املطبعة: 1011سنن النيب للطبطبائي، حتقيق وإحلاق: الشيخ حممد هادي الفقهي، سنة الطبع: رمضان  (108
 املدرسني بق  املشرفة. مؤسسة النشر اإلسالمي، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة

 -هدد   1012السيدة فاطمة الزهراء )ع( محممد بيومي، الطبعة: الثانية، سنة الطبع: رمضان املبدارك   (101
 ش، املطبعة: سفري أصفهان، باهتمام: السيد حممود بن مرحوم السيد حممد مري هندي األصفهاين 1321

 –، مطبعة: مؤسسة إمساعيليان 1011ة الطبع: الشايف يف اإلمامة للشريف املرتضى، الطبعة: الثانية، سن (102
 ق  -ق ، الناشر: مؤسسة إمساعيليان 

 ، الناشر: نشر حبيب. ه 1012شبهات وردود لسامي البدري، الطبعة: الثانية، سنة الطبع:  (102
، الناشر: منشدورات املكتبدة   1328شجرة طوىب للحائري، الطبعة: اخلامسة، سنة الطبع: حمرم احلرام  (101

 النجف األشرف. -طبعتها احليدرية وم

شرح إحقاق احلق: السيد املرعشي، تعليق: السيد شهاب الدين املرعشي النجفي، تصدحيح: السديد    (181
 إيران. –ق   -إبراهي  املياجني، الناشر: منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعشي النجفي 

 بريوت. -لعريب دار إحياء التراث ا -شرح أصول الكايف: موىل حممد صاحل املازندراين  (181
شرح األخبار: القاضي النعمان املغريب، حتقيق: حممد احلسيين اجلاليل، الطبعة: الثانيدة، سدنة الطبدع:     (182

، املطبعة: مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمي، الناشر: مؤسسة النشر اإلسدالمي التابعدة جلماعدة    1010
 املدرسني بق  املشرفة.

 اليمن. –صنعاء  -ر: مكتبة غمضان شرح األزهار لإلمام أمحد املرتضى، الناش (183
شرح العينية احلمريية للفاضل ا ندي، حتقيق: جلنة حتقيق، قدم له جعفر السبحاين، الطبعة: األوىل، سنة   (180

 ق . –ق ، الناشر: مكتبة التوحيد  –، املطبعة: اعتماد 1021الطبع: 

مري جالل الدين احلسيين األرموي شرح مائة كلمة ألمري املؤمنني البن ميث  البحراين، تصحيح وتعليق:  (188
 امحمدث، الناشر: منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف ق  املقدسة.

 بريوت. -دار إحياء التراث العريب  -شرح هنج البالغة: إبن أيب احلديد  (181
حدد  شفاء الصدور يف شرح زيارة العاشور للحاج مريزا أيب الفضل الطهراين، حتقيق: السيد علدي املو  (182

إيران، الناشر: سيد  –ق   -، املطبعة: سيد الشهداء )ع( 1011األبطحي، الطبعة: الثالثة، سنة الطبع: 
 علي املوحد األبطحي.

ق ، الناشر: مركز  –، املطبعة: مهر 1012الشورى والنص، مركز الرسالة، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (182
 إيران. –ق   -الرسالة 



 46 

، املطبعدة: أمدري،   1011ني ملرتضى األبطحي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: الشيعة يف أحاديث الفريق  (181
 الناشر: املؤلف.

م، الناشدر: دار   1121 - 1311الشيعة يف امليزان محممد جواد مغنية، الطبعة: الرابعة، سنة الطبدع:   (111
 لبنان. –بريوت  -التعارف للمطبوعات 

 إيران. –ق   -سة أنصاريان للطباعة والنشر الشيعة ه  أهل السنة محممد التيجاين، الناشر: مؤس (111

 –، املطبعة: مهر 1011الصحابة يف القرآن والسنة والتاريخ ملركز الرسالة، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:   (112
 إيران. –ق   -ق ، الناشر: مركز الرسالة 

م،  1118 - 1018الصحيح من سرية النيب األعظ  )ص( جلعفر مرتضى، الطبعة: الرابعة، سنة الطبع:  (113
 لبنان. –بريوت  -لبنان / دار السرية  -بريوت  -الناشر: دار ا ادي للطباعة والنشر والتوزيع 

ش، الناشر: مؤسسدة   1320صحيفة احلسني، مجع الشيخ جواد القيومي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (110
 النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املشرفة.

ؤسسة اإلمام املهدي )ع(، حتقيق: مؤسسة اإلمام املهدي )عج(، سدنة الطبدع:   صحيفة الرضا )ع(، م (118
ق  املقدسة بإشراف:  -ق ، الناشر: مؤسسة اإلمام املهدي )عج(  –املطبعة: أمري  .ش 1311 - 1012

 حممد باقر املوحد األبطحي األصفهاين.

الرحي  أفشاري زجناين، سدنة  اإلمام زين العابدين )ع(، خط حاج عبد  -الصحيفة السجادية الكاملة  (111
ش، مطبعة: مؤسسة النشر اإلسالمي، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة  1313 - 1010الطبع: 

 جلماعة املدرسني بق  املشرفة.

الصراط املستقي  لعلي بن يونس العاملي، تصحيح وتعليق: حممد الباقر البهبودي، الطبعة: األوىل، سدنة   (112
 ة: احليدري، الناشر: املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية.، املطبع1320الطبع: 

، 1312الصوارم املهرقة للشهيد نور اهلل التستري، حتقيق: السيد جالل الدين امحمدث، سدنة الطبدع:    (112
 املطبعة: هنضت.

ة: املطبع1011طرائف املقال للربوجردي، حتقيق: السيد مهدي الرجائي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:،  (111
 ق  املقدسة. -ق ، الناشر: مكتبة آية اهلل العظمى املرعشي النجفي العامة  –هبمن 

 –، املطبعة: اخليام 1311الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف البن طاوس، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (121
 ق .

، 1320د بغدا -، مطبعة املعارف 1312طرق حديث األئمة اإلثنا عشر، لكاظ  آل نوح، سنة الطبع:  (121
 الناشر: منشورات مكتبة القرآن والعترة.

م،  1112 - 1013عبد اهلل بن سبأ ملرتضى العسكري، الطبعة: السادسة مصححة، سدنة الطبدع:    (122
 الناشر: نشر توحيد.

 العترة والصحابة يف السنة محممد حياة األنصاري، املطبعة: خط املؤلف. (123
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م،  2111 - 1021: فارس حسون كرمي، سنة الطبع: عجائب أحكام أمري املؤمنني محمس األمني، حتقيق (120
 املطبعة: حممد، الناشر: مركز الغدير للدراسات اإلسالمية.

العدد القوية لعلي بن يوسف احللي، حتقيق: السيد مهدي الرجائي، إشراف: السيد حممود املرعشدي،   (128
 تبة آية اهلل املرعشي العامة.، املطبعة: سيد الشهداء )ع(، الناشر: مك1012الطبعة: األوىل، سنة الطبع: 

، املطبعدة: مهدر،   1011العقائد اإلسالمية، مركز املصطفى، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: حمرم احلرام  (121
إيران، برعاية املرجع الدديين األعلدى السديد     –ق   -الناشر: مركز املصطفى للدراسات اإلسالمية 

 السيستاين.

 -مي: الدكتور حامد حفين داود، الناشر: انتشارات أنصداريان  عقائد اإلمامية: حممد رضا املظفر، تقد (122
 إيران. -ق 

العقد النضيد للقمي محممد بن احلسن القمي، حتقيق: علي أوسط النداطقي، املسداعد: سديد هاشد       (122
ش، املطبعدة: دار احلدديث،   1321 - 1023شهرستاين، لطيف فرادي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: 

 طباعة والنشر، ق  قرب ساحة الشهداء. الناشر: دار احلديث لل
علل الشرائع: حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي، تقدمي: السيد حممد صادق حبر العلوم، سدنة   (121

 النجف األشرف. -م، الناشر: منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها  1111 - 1328الطبع: 
 -1321ين، الطبعة: الثانية، سدنة الطبدع:   عمدة الطالب البن عنبة، تصحيح: حممد حسن آل الطالقا (121

 النجف األشرف. -م، الناشر: منشورات املطبعة احليدرية  1111
العوامل.. اإلمام احلسني )ع(، لعبد اهلل البحراين، حتقيق: مدرسة اإلمام املهددي )ع(، الطبعدة: األوىل    (121

رسة اإلمام املهددي )عدج(   ق ، الناشر: مد –ش، املطبعة: أمري  1318 - 1012امحمققة، سنة الطبع: 
 ق  املقدسة، بإشراف: حممد باقر املوحد األبطحي األصفهاين. -باحلوزة العلمية 

عوايل اللئايل البن أيب مجهور األحسائي، تقدمي: شهاب الدين النجفي املرعشي، حتقيق: احلاج آقا جمتىب  (122
 ق .  –الشهداء  م، املطبعة: سيد 1123 - 1013العراقي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: 

 بريوت.  -مؤسسة األعلمي  -عيون أخبار الرضا: حممد بن علي بن بابويه القمي، الصدوق  (123
عيون احلك  واملواعظ لعلي بن حممد الليثي الواسطي، حتقيق: الشيخ حسني احلسيين البريجندي، الطبعة:  (120

 األوىل، املطبعة: دار احلديث، الناشر: دار احلديث.

جنف، الناشر: حممد  –، املطبعة: احليدرية 1311ني بن عبد الوهاب، سنة الطبع: عيون املعجزات حلس (128
 كاظ  الشيخ صادق الكتيب.

 حتقيق السيد على عاشور.  -غاية املرام: السيد هاش  البحراين  (121

 طهران.  -دار الكتب اإلسالمية  -الغدير: عبداحلسني أمحد األميين النجفي  (122
 الكويت.  -مكتبة األلفني  -طوسي، شيخ الطائفة الغيبة للطوسي: حممد بن جعفر ال (122
 بريوت.  -مؤسسة األعلمي  -الغيبة للنعماين: حممد بن إبراهي  بن جعفر النعماين  (121



 48 

الفائق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق )ع( لعبد احلسني الشبستري، الطبعة: األوىل، سدنة الطبدع:    (111
سة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املطبعة: مؤسسة النشر اإلسالمي، الناشر: مؤس1012
 املشرفة.

الفصول املهمة يف أصول األئمة للحر العاملي، حتقيق وإشراف: حممد بن حممد احلسني القائيين، الطبعة:  (111
ق ، الناشر: مؤسسة معارف إسالمي إمام  –ش، املطبعة: نگني  1321 - 1012األوىل، سنة الطبع: 

 رضا )ع(.

همة يف معرفة األئمة البن الصباغ، حتقيق: سامي الغريري، الطبعة: األوىل، سدنة الطبدع:   الفصول امل  (112
 ، املطبعة: سرور، الناشر: دار احلديث للطباعة والنشر،ق  قرب ساحة الشهداء.1022

، املطبعة: العلمية، الناشر: 1012فقه الصادق )ع( محممد صادق الروحاين، الطبعة: الثالثة، سنة الطبع:  (113
 ق . –سة دار الكتاب مؤس

، الناشر: 1018فقه القرآن للقطب الراوندي، حتقيق: السيد أمحد احلسيين، الطبعة: الثانية، سنة الطبع:   (110
 مكتبة آية اهلل العظمى النجفي املرعشي، باهتمام: السيد حممود املرعشي.

الشيخ مال أصغر علي حممد  فلك النجاة يف اإلمامة والصالة لعلي حممد فتح الدين احلنفي، حتقيق وتقدمي: (118
 م، املطبعة: صدر، الناشر: مؤسسة دار االسالم. 1112 - 1012جعفر، الطبعة: الثانية، سنة الطبع: 

، املطبعة: مؤسسة النشر 1011فهارس رياض السالكني محممد حسني املظفر، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  (111
 ماعة املدرسني بق  املشرفة.اإلسالمي، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جل

 ، الناشر: مؤسسة إمام الصادق )ع(. ق .1011يف ظل أصول اإلسالم جلعفر السبحاين، سنة الطبع:  (112
، الناشر: معاونية شدؤون التعلدي  والبحدوث    1012يف ظالل التوحيد جلعفر السبحاين، سنة الطبع:  (112

 اإلسالمية يف احلج.
/ ق ، الناشر: مؤسسة النشر   ه 1011عة: االوىل، سنة الطبع: قاموس الرجال محممد تقي التستري، الطب (111

 اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املشرفة.
 ق . -إلحياء التراث  )ع(مؤسسة آل البيت  -قرب اإلسناد: احلمريي القمي  (211
مود املرعشدي،  قواعد املرام يف عل  الكالم البن ميث  البحراين، حتقيق: أمحد احلسيين، باهتمام: السيد حم (211

هد(، املطبعة: مطبعة الصدر، الناشر: مكتبة آية اهلل العظمى املرعشي 1011الطبعة: الثانية، سنة الطبع: )
 النجفي. 

القيادة يف اإلسالم محممد الريشهري، تعريب: علي األسدي، الطبعة: األوىل، مطبعة: دار احلديث، الناشر:  (212
 إيران. –ق   -مؤسسة دار احلديث الثقافية 

م(، الناشر:  1113 - 1010الكافئة للمفيد، حتقيق: علي أكرب زماين نژاد، الطبعة: الثانية، سنة الطبع: ) (213
 لبنان. –بريوت  -دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع 

 بريوت.  -دار األضواء  -الكايف محممد بن يعقوب الكليين  (210
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مهدي الرجائي، الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  كتاب األربعني محممد طاهر القمي الشريازي، حتقيق السيد (218
 ( مطبعة: أمري، ق . 1012)

 كتاب سلي  بن قيس: حتقيق حممد باقر األنصاري.  (211

 بريوت.  -دار األضواء  -كشف الغمة: علي بن عيسى اإلربلي  (212
 بريوت.  -مؤسسة األعلمي  -كمال الدين: حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي، الصدوق  (212
 بريوت.  -دار األضواء  -لفوائد: حممد بن علي بن عثمان الكراجكي كنز ا (211
 اجملازر والتعصبات الطائفية يف عهد الشيخ املفيد لفارس احلسون  (211
 طهران.  -انتشارات ناصر خسرو  -جممع البيان: الفضل بن احلسن الطربسي  (211
 إيران. -إنتشارات املكتبة احليدرية  -امحمتضر: حسن بن سليمان احللي  (212

 ايران -ق   -مؤسسة املعارف اإلسالمية  -مدينة املعاجر: هاش  البحراين  (213
 لبنان. -بريوت  -إلحياء التراث  )ع(مؤسسة آل البيت  -مستدرك الوسائل: املريزا النوري  (210

 ق .  -مؤسسة النشر اإلسالمي  -مستدرك سفينة البحار: الشيخ علي النمازي الشاهرودي  (218

 طهران.  -مكتبة الصدوق  -بن احلسني بن بابويه القمي، الصدوق  معاين األخبار: حممد بن علي (211
 ق .  -منشورات مدينة العل   -معج  رجال اخلوئي: أبو القاس  اخلوئي  (212
 بريوت.  -مؤسسة األعلمي  -مقاتل الطالبيني: أليب الفرج االصفهاين  (212
 بريوت.  -دار األضواء  -من ال حيضره الفقيه: حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي، الصدوق  (211
 بريوت.  -دار األضواء  -مناقب آل أيب طالب: حممد بن علي بن شهرأشوب املازندراين  (221
 طهران.  -مكتبة الصدر  -منتخب األثر: لطف اهلل الصايف  (221
 مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بق  املشرفة. -مواقف الشيعة: األمحدي املياجني  (222
 لبنان. -دار إحياء التراث العريب بريوت  -يث أهل البيت: هادي النجفي موسوعة أحاد (223
 دار احلديث للطباعة والنشر. -موسوعة اإلمام علي يف الكتاب والسنة والتاريخ: حممد ريشهري  (220
 إيران. -ق   -شر ا ادي  -موسوعة املصطفى والعترة ع: حلاج حسني الشاكري  (228
 دار احلديث. -طبعة األوىل ال -ميزان احلكمة: محممد الريشهري  (221

 مطبعة مهر، إيران. -نفحات األزهار: السيد على امليالين  (222

 بريوت.  -دار األندلس  -هنج البالغة: املنسوب ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب  (222
 لبنان. -بريوت  -دار إحياء التراث العريب  -وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة: احلر العاملي  (221
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