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 التابعي الجميل أبو عبد اهلل الجدلي
 دراسة تاريخية

 رزاق حسين عبد معين .م.م           سعد كاظم الجنابي د.
 جامعة بابل/ كمية التربية          جامعة القادسية/ كمية التربية

 :المقدمة
) كلػو مػف المكانػة الرفيعػة مػا ( أبي عبد ا الجدلي مف الشخصيات اإلسبلمية المكالية لئلماـ أمير المػؤمنيف دييع 

ممػا ال يطيقيػا إال األشػخاص الػذيف امػتحف  نفسػو إذ كػاف يحدثػو بػبعض اإلسػرار )( جعمو مكضع تقدير مف اإلمػاـ عمػي
كلػـ يكػف لػو ذنبػان سػكل حبػو لسػيده أميػر ، )ُ(ضػمف الغػبلة -ظممػان  –اب كقد أدرجو بعض المؤرخيف كالكتػ، ا قمكبيـ لئليماف

تمثمػػت بالفتنػػػة كالمشػػػاكؿ ، عػػػاش أبػػك عبػػػد ا الجػػدلي فػػػي فتػػػرة مضػػطربة بكػػػؿ مػػا فػػػي الكممػػػة مػػف معنػػػى، )( المػػؤمنيف
نيا بزخارفيػا فكػاف كمػا قػاؿ فمـ ينجرؼ إلى التيارات المعادية لئلماـ كلـ تغره الد، الداخمية التي أعقبت مقتؿ عثماف بف عفاف

كػف فػي الفتنػة كػابف المبػكف ال ظيػر فييركػب (( ) عندما ذكر تكميؼ الفرد المسمـ تجاه الفتنػة فقػاؿ:( اإلماـ أمير المؤمنيف
كعمػػؿ الجػػدلي جاىػػدان كبكػػؿ مػػا أكتػػي مػػف قػػكة مػػف أجػػؿ ثنػػي عائشػػة عػػف عزميػػا بػػالخركج عمػػى إمػػاـ ، )ِ(كال ضػػرع فييحمػػب))

كعمؿ البعض ألجػؿ ، كعمؿ تحت لكائو كقاد جيشو لفؾ اسر محمد بف الحنفية )ّ( د المختار الثقفي في حركتوكما أي، زمانيا
كاخترنػا ىػذا المكضػكع ، عمػى األقػؿ )ْ(عمييـ السػبلـ)( االنتقاص منو فنسبكا لو مركيات باطمة كغير ثابتة في فقو أىؿ البيت

ماطػة المثػاـ لنيبحر مف خبللو عبر الزمف الماضي لسبر أغكاره ال ستخراج البللىء كالدرر الكامنة في جػكؼ بحػره المػتبلطـ كا 
زاحػػة غبػػار الظمػػـ كاالشػػتباه كالحقػػد الػػذم غطػػى كجػػو الحقيقػػة المتعمقػػة بيػػذا التػػابعي الجميػػؿ فعممنػػا بػػإخبلص كجديػػة ، عنػػو كا 

دراسػػة  –أبػػك عبػػد ا الجػػدلي  التػػابعي الجميػػؿ(فتناكلنػػاه فػػي بحػػث متكاضػػع كبسػػيط أسػػميناه ، كحياديػػة ألجػػؿ ىػػدفنا المػػذككر
حقائؽ األمكر كدقائقيا بعيػدان عػف الشخصػنة كاالنحيػاز فقبمنػا مػا كافػؽ القكاعػد تاريخية) فعالجنا فيو مكاقفو محاكليف استجبلء 

ذم ففػي المبحػث األكؿ كالػ، كارتأينا تقسيـ بحثنػا المتكاضػع إلػى مقدمػة كمبحثػيف كخاتمػة، الشرعية كالعقؿ كرفضنا ما خالفيما
كلـ نعمػد إلػى إفػراد فقػره لكفاتػو ، فقد تناكلنا فيو اسمو ككالدتو كأسرتو كدكره السياسي كشيكخو كتبلمذتو، سيرتو كحياتو:كسمناه

مركياتو) كعالجنا فيو المركيػات ( إما المبحث الثاني فقد عنكناه:، ككننا لـ نقؼ عمييا مف خبلؿ المصادر التي اطمعنا عمييا
شر كبدكف سند عف اإلماـ عمي كمف ثـ عرجنا عمى باقي مركياتو األخرل التي ركاىا بالسػند عػف بػاقي التي ركاىا بشكؿ مبا

صمى ا عميو كآلو) كقد كضعنا مركياتو التي ركاىا عف اإلماـ عمي أكالن ككنو ركاىا بدكف كاسطة ( الصحابة عف رسكؿ ا
تػػـ تقػػديميا. كأعتمػػد الباحثػػاف منيجيػػة التحميػػؿ كالتفسػػير العممػػي فيػػي أٍكلػػى فػػي نظرنػػا مػػف المركيػػات التػػي ركاىػػا بكاسػػطة لػػذا 

 ،محاكليف صياغتيا بأسمكب يمكف لمقارئ فيميا بسػيكلة، المتكاضعة البسيطة تكخي الدقة محاكليف قدر اإلمكاف بإمكانياتيما
بػذكرىا كاممػةن فػي قائمػة ثبػت  كما اعتمد الباحثاف منيجية استخداـ مختصر لبيمكغرافيا المصػادر المعتمػدة فػي البحػث كاكتفيػا

التي  لعدـ كجكد ضركرة لمتكرار كأعتمد الباحثاف عمى مجمكعة متنكعة مف المصادر التاريخية كبمختمؼ، المصادر كالمراجع
 :االختصاصات مثؿ كتب التفسير كلعؿ أىميا كتاب ،ركاىا أبك عبد ا الجدلي

 ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
خػاتـ الصػحابة كزراره بػف أعػيف كأبي عبد ا الجدلي كعػامر بػف كاثمػة ، ) المتيمكف بالغمك: المختار بف أبي عبيد الثقفيُ( 

 . ُٖٖ، االعبلؽ النفيسة، ابف رستو، ِْٔ، المعارؼ، ينظر: ابف قتيبة، كجابر بف يزيد الجعفي
  .ّ/ ْ، شرح نيج الببلغة، ) ابف أبي الحديدِ( 
/ ىػػػٕٔ( قتػػؿ سػػنة، كلػػد عػػاـ اليجػػرة كلػػيس لػػو صػػحبة، ىػػك المختػػار بػػف أبػػي عبيػػد الثقفػػي أبػػك اسػػحؽ:) المختػػار الثقفػػيّ( 

 .َِٓ، َُٓ/ ِ، الكافي بالكفيات، ينظر: الصفدم، ـ)ٖٔٔ
 .) لممزيد مف التفصيؿ ينظر فقرة مركياتوْ( 
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ـ) ُُّٓ/ ىػػْٖٓت( لمطبرسي، مجمع البياف في تفسير القرآفككتاب  ـ)ُُ/ ىػٓت ؽ ( لمحاكـ الحسكاني، شكاىد التنزيؿ
 لمحػػاكـ النيسػػػابكرم، ) ككتػػاب المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيفـَْٗ/ ىػػػِّٗت( لمكمينػػي، الكػػافي :ككتػػب الحػػديث مثػػؿ كتػػاب

كتػػػاب  :ككتػػػب الفقػػػو التػػػي ال غنػػػى لمباحثػػػاف عنيػػػا ألجػػػؿ تكضػػػيح المركيػػػات الفقييػػػة كلعػػػؿ أىميػػػا، ـ)َُُْ/ ىػػػػَْٓت(
، ـ)ُُٖٗ/ ىػػٖٓٓت( لمحمبػي ،ـ) ككتػاب غنيػة النػزكع إلػى عممػي األصػكؿ كالفػركعَُٔٔ/ ىػػَْٔت( لمطكسػي، المبسكط

/ ىػػْٖٕت( لمػذىبي، ككتاب تاريخ اإلسبلـ ـ)ِِٗ/ ىػَُّت( لمطبرم:، الرسؿ كالممكؾكتاب تاريخ  :ريخ كأىمياكتب التاك 
، كتػاب الطبقػػات الكبػػرل :أمػا كتػػب الرجػاؿ التػػي ال يمكػػف االسػتغناء عنيػػا فقػػد اعتمػد الباحثػػاف عمػى مجمكعػػة منيػػاـ).ُّْٕ

كمما ال يمكف االستغناء عنو في البحػث ، ـ)ّٖٗ /ىػِّٕ( ازملمر ، ككتاب الجرح كالتعديؿ، ـ)ْْٖ/ ىػَِّت( :البف سعد
، كتػػػاب مختػػػار الصػػػحاح :لتكضػػػيح العديػػػد مػػػف المصػػػطمحات كاألمػػػاكف الجغرافيػػػة فقػػػد اعتمػػػدنا كتػػػب المغػػػة كالجغرافيػػػة منيػػػا

 ليػػاقكت، ـ) ككتػػاب معجػػـ البمػػدافُُُّ/ ىػػػُُٕت( :البػػف منظػػكر، ـ). ككتػػاب لسػػاف العػػربُِٕٔ/ ىػػػٔٔٔت( :لمػػرازم
، كتاب الميزاف في تفسير القػرآف، كلـ يفت الباحثيف مف اعتماد العديد مف المراجع الحديثة مثؿ، )ُِِٗ/ ىػِٔٔ( :الحمكم

)عػف ( لمركاريد. كفي الختاـ ادعكا ا العمي العظيـ أف يغفر لنػا كلكالػدينا كنعتػذر لػو، ككتاب الينابيع الفقيية، لمطباطبائي
 كآخران. كالحمد  أكالن ، تقصيرنا

 سيرتو وحياتو  :المبحث األول
كقيؿ ىك عبده بف عبد بف عبد ا بف أبي يعمر بف  )ِ(كقيؿ عبد الرحمف بف عبد )ُ( ىك عبد بف عبد :وكنيتواسمو  -ُ

أما نسبتو بالجدلي فيعكد ذلؾ إلى ، )ّ( عائذ بف مالؾ بف كائمو بف عمرك بف ناخ بف يشكر بف عدكاف بف قيس عيبلف
 .)ْ( و بنت مر بف طابخة أخت تميـ بف مر كىي جدتو أـ عدكاف بف قيس عيبلف فنيسب الجدلييف إلييااسـ جديم

لػـ نقػػؼ فػػي المصػػادر الرجاليػة كالتاريخيػػة كحتػػى الحديثيػػة التػي اطمعنػػا عمييػػا عمػػى تػاريخ كالدتػػو كال عمػػره حػػيف  :والدتــو -ٕ
 .كفاتو ليتسنى لنا معرفة كالدتو كلك عمى كجو اإلجماؿ

فمػـ نعػرؼ ، لـ نقؼ في المصادر التي اطمعنػا عمييػا عمػى أم شػيء ذم بػاؿ يتعمػؽ بأسػرة أبػي عبػد ا الجػدلي سرتو:أ -ٖ
أمػا ابنػو ، دكف أف يػكردا شػيئان عنػو)ٔ( كاالردبيمي )ٓ( كقد ذكراه الطكسي، اسـ زكجتو كال عدد أفراد أسرتو سكل ابنو عمرك
كلعػػؿ ىػػذا الشػػيء غايػػة فػػي الغرابػػة فيػػك مػػف المقػػربيف مػػف اإلمػػاـ أميػػر ، الميكنػػى بػػو أم عبػػد ا فمػػـ نقػػؼ لػػو عمػػى اثػػر

 فػػي حػػب اإلمػػاـ أميػػر المػػؤمنيف )ٕ( مػػف بعػػض الكتػػاب القػػدامى بأنػػو مػػف المغػػاليف -ظممػػان  –) كالمكصػػكؼ( المػػؤمنيف
)( ،ـ عمييـ ٌّ أسػرتو فيػك اإلمعاف أكثر فػي أصػؿ أبػي عبػد ا الجػدلي كنسػبو ك  -حسب الظاىر -كىذا االتياـ ييحٌت

مما يؤشر تعٌمد بعػض الكتػاب القػدامى ممػف ينحػاز إلػى فئػة دكف أخػرل إلػى التعتػيـ عمػى شخصػية ، ليس شخصان عاديان 
ضعافان لو ليظير ككأنو مجيػكؿ الحػاؿ كمػا لػـ يكػف ، )ٖ( عممػان بأنػو معػركؼ كحظػي بثقػة بعػض أىػؿ العمػـ، ىذا الرجؿ كا 

  .ركلالكحيد الذم ىك الشخص 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُّٖ، بحر الدـ، ؛ ابف المبرد ّّٓ/ ٔ، تاريخ اإلسبلـ، ؛ الذىبيِْ/ ّْ، تيذيب الكماؿ، ) المزمُ( 
 .ّّٓ/ ٔ، تاريخ اإلسبلـ، ؛ الذىبيِْ/ ّْ، تيذيب الكماؿ، ؛ المزمُِٔ، رجاؿ ابف داككد، ) ابف داككدِ( 
 .َُٓ، المنتخب مف كتاب ذيؿ المذيؿ، ؛ الطبرمِِٖ/ ٔ، الطبقات الكبرل، ) ابف سعدّ( 
 .َّ/ ِ، األنساب، السمعاني، َُٓ، المنتخب مف كتاب ذيؿ المذيؿ، ؛ الطبرمِِٖ/ ٔ، الطبقات الكبرل، ) ابف سعدْ( 
 .ُْٔ، ) رجاؿ الطكسيٓ( 
 .ُٓ/ ُ، ركاة) جامع الٔ( 
 ) مف مقدمة بحثنا.ُ( ىامش رقـ :) ينظرٕ( 
 .ُُٔ، تاريخ أسماء الثقات، ؛ ابف شاىيفّٗ/ ٔ، الجرح كالتعديؿ، ؛ الرازمُّْ/ ِ، معرفة الثقات، ) العجميٖ( 

ف أبي عبد ا فمماذا تيقبؿ منيـ كال تيقبؿ م عمييـ السبلـ) فيناؾ الكثير ممف ركل ىذه الركايات( في حب أىؿ البيتركايات 
 .)ُ( الجدلي كيتيـ بسببيا بالرفض كالغمك؟
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 :دوره السياسي -ٗ
) إال إننػا لػـ ( عمى الرغـ مػف أف أبػي عبػد ا الجػدلي كػاف شخصػية مرمكقػة كمعركفػة مػف خػكاص أميػر المػؤمنيف 

ف كانػػت م، نقػػؼ عمػػى دكره فػػي الحيػػاة السياسػػية بشػػكؿ مفصػػؿ كألجػػؿ ، تباعػػدة زمنيػػان كاسػػتطعنا الكقػػكؼ عمػػى بعػػض مكاقفػػو كا 
 :تسييؿ الكبلـ عف دكره سيككف التفصيؿ فيو حسب اآلتي

ػػٍف كػػاف يريػػد الخػػركج مػػع طمحػػة(( عنػػدما أرادت عائشػػة الخػػركج إلػػى البصػػرة نػػادل منادييػػا: :مكقفػػو مػػف عائشػػة -&& مى
)ِ( 

فػدخؿ عمييػا ، ذف لمػدخكؿ عمػى عائشػةفميسر فإف أـ المؤمنيف سائرة)) فسمع أبي عبػد ا الجػدلي ىػذا النػداء فسػتأ )ّ(كالزبير
فػي غػزكة  -صػمى ا عميػو كآلػو –ىػؿ أخرجػؾ رسػكؿ ا (( كجادليا باألدلة العقمية المستندة إلى الكاقػع التػاريخي فقػاؿ ليػا:

ػٍف كػا(( :ألمػر بكبلمػو فػأمرت منادييػا فنػادلتقعػدم)). كيبػدك أف عائشػة اقتنعػت أكؿ ا قط أك في قتاؿ ؟ أكى لـ يأمرؾ أف ف مى
 .)ْ(يريد الخركج مع طمحة كالزبير فإف أـ المؤمنيف قد قعدت))

 يبدك أف ىذا المكقؼ لـ يرؽ لطمحة فدخؿ عمى عائشة كتمكػف مػف إقناعيػا بػالخركج عمػى طاعػة اإلمػاـ أميػر المػؤمنيف 
)(رة أخػػرلكعنػػدما عػػادت مػػف حػػرب الجمػػؿ قابميػػا أبػػك عبػػد ا الجػػدلي مػػ، ) فخػػرج منادييػػا كنػػادل مثػػؿ نػػداءه األكؿٓ( 

. كيمكػػف أف نسػػتنتج بعػػض األمػػكر مػػف ىػػذا المكقػػؼ )ٕ()ٔ(كعنػػدما رأتػػو انتحبػػت بالبكػػاء كأخبرتػػو بمػػا جػػرل عمييػػا مػػف أحػػداث
 منيا:

) فمػػك لػػـ يكػػف كػػذلؾ ( * إف أبػػي عبػػد ا الجػػدلي كػػاف رجػػبلن فاضػػبلن محبػػان لمخيػػر كالسػػبلـ كمكاليػػان لئلمػػاـ أميػػر المػػؤمنيف
 لثنييا عف عزميا. –دكف جدكل  –و سعى لكن، أليدىا في مكقفيا

بعد التمعف في دراسة المصادر التاريخية كالرجالية التي اطمعنا عمييا لػـ نقػؼ عمػى  :)( مكقفو مف اإلماـ الحسيف -&&
ـ) ككؿ ما كقفنا عميو ىك انو حمؿ رسػائؿ أىػؿ الككفػة َٖٔ/ ىػُٔ( ) في معركة الطؼ سنة( مكقفو مف اإلماـ الحسيف

 ) إلى ( أم قبؿ قدـك اإلماـ الحسيف – ) مف المدينة إلى مكة( ) عندما خرج اإلماـ الحسيف( ماـ الحسيفإلى اإل
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
فرائػػد ، ؛ الجػػكينيْٗ، كفايػػة األثػػر، الخػػزاز القمػػي :ة ينظػػر) ألجػػؿ الكقػػكؼ عمػػى ىػػذه الركايػػات كركاتيػػا جػػابر بػػف سػػمر ُ( 

، كأبػػي ىريػػرة كمػػا بعػػدىا ٖٔ، المصػػدر نفسػػو، ينظػػر: الخػػزاز القمػػي، كمػػا بعػػدىا كانػػس بػػف مالػػؾ َُُ/ ِ، السػػمطيف
 كما بعدىا. ٕٗ، المصدر نفسو، ينظر: الخزاز القمي

قتػؿ يػـك الجمػؿ فػي ، يكنػى أبػي عبػد ا، ف بنػي مػرةىك طمحة بف عبيػد ا بػف عثمػاف بػف عمػرك بػف كعػب مػ :) طمحةِ( 
 . ِٖٕ/ ُ، معرفة الثقات، ؛ العجميُِْ/ ّ، الطبقات الكبرل، ينظر: ابف سعد، جيش عائشة

قتػػؿ بصػػفكاف فػػي البصػػرة سػػنة ، يكنػػى أبػػي عبػػد ا، ىػػك الزبيػػر بػػف العػػكاـ بػػف خكيمػػد بػػف أسػػيد بػػف عبػػد العػػزل :) الزبيػػرّ( 
 .ّٔٗ/ ُ، معرفة الثقات، ؛ العجميّْ، الطبقات، ميفةينظر: خ، ـ)ٔٓٔ/ ىػّٔ

 .َُْ/ ُ، شرح األخبار، ؛ المغربي ّْْ/ ِ، مناقب، ) الككفيْ( 
 ) لـ نقؼ في المصادر التي اطمعنا عمييا عمى دكر لمجدلي في حرب الجمؿ.ٓ( 
 .كما بعدىا َُْ/ ُ، شرح األخبار، كما بعدىا ؛ المغربي ّْْ/ ِ، مناقب، ) الككفئ( 
 = ،تاريخ الرسؿ كالممكؾ، ) لمتفصيؿ أكثر حكؿ حرب الجمؿ ينظر المصادر التاريخية اآلتية: الطبرمٕ( 

 يا ليتني سمعت كبلمؾ يا جدلي).( قد ندمت عمى ما بدر منيا كلساف حاليا يقكؿ -حسب الظاىر –* يبدك أف عائشة 
 .ُِٔ، مناقب، ؛ ابف مردكيوْٕٖ/ ِ، الفتكح، كما بعدىا ؛ ابف اعثـ ُٗٓ/ ّ= 
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 ).( فمعؿ الرجؿ مىًرض أك سيجف كلـ يستطيع نصرة اإلماـ الحسيف، )ُ(كرببلء
كمحمػد بػف الحنفيػة: كػاف أبػك عبػد ا الجػدلي مسػاندان لممختػار فأرسػمو األخيػر عمػى  )ِ(دكره في نصرة المختػار الثقفػي -&&

الػذم حػبس محمػد بػف  )ْ(مف سجف عبد ا بف الزبير )ّ(رأس ثمانمائة جندم لتخميص محمد بف الحنفية كعبد ا بف عباس
 )ٓ( فنػزؿ أبػك عبػد ا الجػدلي بػذات عػرؽ، الحنفية كسبعة عشر رجبلن مف كجكه الشيعة كىدد بػإحراقيـ إف لػـ يبػايعكه بالخبلفػة

ابػف الحنفيػة  لتخمػيص، فأمر مئة كخمسػكف مػنيـ بحمػؿ العصػي حفاظػان عمػى حرمػة ببيػت ا الحػراـ، كتجمعت إليو العساكر
صراره عمػى القتػاؿ إف ، فرفض أبف الزبير أكؿ األمر كأصر عمى البيعة، كالشيعة لكف عندما رأل عـز أبك عبد ا الجدلي كا 

كبعد ىذه الحادثػة دخػؿ أبػك عبػد ا الجػدلي كابػف الحنفيػة ككجػكه الشػيعة ، )ٔ(اضطر أخيران لئلذعاف، لـ يحصؿ عمى ما يريد
ثـ انصرؼ كلـ نقؼ عمػى كجيتػو فيمػا بعػد فمعمػو تػكارل ) ٖ(ث عند ابف الحنفية سبعة أشير كثمانية أياـكلب )ٕ(إلى ًشعب عمي

 عف األنظار خشية مف ظمـ األمكييف كالزبيرييف.
 شيوخو وتالمذتو:  -٘
ل عنػو فقػد رك  )( سمع أبك عبد ا الجدلي مف بعض الصحابة األجبلء كعمى رأسيـ اإلماـ أميػر المػؤمنيف :شيكخو -أ 

ًئذو آًمنيػكفى مركية تتعمؽ بتفسير اآليتيف :مركيات عديدة منيا ٍنيىا كىىيـ مّْف فىزىعو يىٍكمى ٍيره مّْ سىنىًة فىمىوي خى اء ًباٍلحى ػاء ٖٗمىف جى ػف جى مى { كى
ميػػػكفى  ػػػا كينػػػتيـٍ تىٍعمى ٍكفى ًإالَّ مى ـٍ ًفػػػي النَّػػػاًر ىىػػػٍؿ تيٍجػػػزى ػػػكىييي ػػػيّْئىًة فىكيبَّػػػٍت كيجي ًبالسَّ

لبػػػاب  )( كمركيػػػة تتعمػػػؽ بقمػػػع اإلمػػػاـ عمػػػي )َُ()ٗ( 
مركيػػػة ، )ُّ()( ) ألبػػػي عبػػػد ا الجػػػدلي بشػػػيادة اإلمػػػاـ الحسػػػيف( كمركيػػػة تتعمػػػؽ بإخبػػػار اإلمػػػاـ عمػػػي )ُِ)(ُُ(خيبػػػر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ّٔ، يف) مقاتؿ الطالبيُ(
كلػـ نقػؼ إال عمػى مػا ذكرنػاه ، ) لـ نقؼ مف خبلؿ المصادر التػي اطمعنػا عمييػا عمػى دكر كاضػح لمجػدلي فػي حركػة المختػارِ(

 أعبله.
، ابػف عػـ النبػي، أبػك العبػاس، ىػك عبػد ا بػف عبػاس بػف عبػد المطمػب بػف ىاشػـ القرشػي الياشػمي :) عبد ا بف عباسّ(

، ـ)ٕٖٔ/ ىػػػٖٔ( مػػات سػػنة، سػػمي بػػالبحر كحبػػر األمػػة لسػػعة عممػػو، صػػحابي، اليبلليػػة أمػػو لبابػػو بنػػت الحػػارث بػػف خػػزف
 .َّٔ/ ُ، أسد الغابة، ؛ ابف األثيرِٖٔ/ ُ، االستيعاب، ابف عبد البرينظر: 

 قتػؿ سػنة، أمػو أسػماء بنػت أبػي بكػر، يكنػى أبػي بكػر كأبػي خبيػب، ىك عبد ا بف الزبير بف العػكاـ :) عبد ا بف الزبيرْ(
 .ْْ، الطبقات، ينظر: خميفة، ـ)ِٗٔ/ ىػّٕ(
 .ٕٖ، أحسف التقاسيـ، ينظر: المقدسي، قرية فييا آبار قريبة المسقى عمى منزليف مف مكة :) ذات عرؽٓ(
/ ٓ، تػاريخ اإلسػبلـ، ؛ الػذىبيّّٕ/ ْٓ، تػاريخ مدينػة دمشػؽ، ؛ ابػف عسػاكرْٓٓ/ ْ، تاريخ الرسؿ كالممػكؾ، ) الطبرمٔ(

 .ِٕ/ ّ، ريخ ابف خمدكفتا، ؛ ابف خمدكفٔٓ
 .ُّٓ، البمداف، ينظر: اليعقكبي، ) ًشعب عمي: احد شعاب مكةٕ(
 .ّّٖ/ ْٓ، تاريخ مدينة دمشؽ، ) ابف عساكرٖ(
 .ٖٗ,َٗ/ اآليتيف ، ) سكرة النمؿٗ(
؛ ْٖٓ/ ُ، شػػكاىد التنزيػػؿ، ؛ الحػػاكـ الحسػػكانيِْْ/ ّ، شػػرح األخبػػار، ؛ المغربػػيّّ، فضػػائؿ الشػػيعة، ) الصػػدكؽَُ(

 .َُْ/ ٕ، مجمع البياف، الطبرسي
 .َْٗ/ ِ، معجـ البمداف، ينظر:الحمكم، ) خيبر:ناحية عمى ثمانية بيرد مف المدينة المنكرة لمف يريد الشاـُُ(
 .ُٕ/ ُِ، بحار األنكار، ؛ المجمسي ُِٖ/ ُ، اإلرشاد، ) المفيدُِ(
 .ُْٗ، كامؿ الزيارات، ) ابف قكلكيوُّ(

) أشػير ( كاإلمػاـ عمػي ،)ِ( كمركية تتعمؽ بكصية اإلماـ عمي البنو الحسف بدفنو )ُ( عقائديةفي اإلسرار ببعض األمكر ال
 لذا سأترجـ لمصحابة اآلخريف كىـ: ، مف أف يترجـ لو
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 ـ).ِٓٔ/ ىػِّت( :* أبك ذر الغفارم
، كدخػؿ اإلسػبلـ مبكػران ، صمى ا عميو كالو)( ىاجر مف بمده إلى النبي، ىك جندب بف جنادة بف سفياف كقيؿ سكف الغفارم 

 .)ْ( ركل عنو الجدلي مركية في عبلمات المنافؽ، )ّ( مات منفيان في الربذة في السنة المذككرة، ككاف صادؽ الميجة
 ـ).ِٓٔ/ ىػِّت( :* عبد ا بف مسعكد

صػمى ا عميػو ( الجػدلي عػف النبػيركل عنػو ، )ٓ( حميػؼ بنػي زىػرة، ىك عبد ا بف مسعكد بف غافؿ بف حبيب المخزكمي 
 .)ٔ( )( مركية في فضؿ اإلماـ عميكآلو) 

 ـ).ٔٓٔ/ ىػّٔت( :* سمماف الفارسي
 كيعرؼ بسمماف  )ٕ( صمى ا عميو كآلو) كحكاريو( مكلى رسكؿ ا، ىك أبي عبد ا 

، )ٖ( أكؿ مشػاىده الخنػدؽكأدل الرسػكؿ كتابتػو كاعتقػو كقيػؿ إف ، اسمـ عند قدـك النبي لممدينة، )ُ( أصمو مف اصبياف، الخير
 .)ٗ( صمى ا عميو كآلو) مركية في الحبلؿ كالحراـ( ركل عنو الجدلي عف النبي

 ـ).ٕٓٔ/ ىػّٕت( :* خزيمة بف ثابت
 ركل عنػو الجػدلي عػف النبػي، )ُُ)(َُ( ذم الشيادتيف، ىك خزيمة بف ثابت بف الفاكو بف ثعمبو ينتيي نسبو إلى قبيمة األكس 
 .)ُِ( كآلو) مركية في المسح عمى الخفيفصمى ا عميو (
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ْٗ/ ّ، مدينة المعاجز، ؛ البحرانيَِٕ، مختصر بصائر الدرجات، الحمي )ُ(
 كما بعدىا. ُُِ/ ِ، جكاىر المطالب، ؛ ابف الدمشقئِ، رحة الغرمف، ) ابف طاككسِ(
 .َِِ/ ُ، الرياض النضرة، ؛ الطبرمُِٗ/ ْ، الطبقات الكبرل، ابف سعد :)ّ(
 .ُِٗ/ ّ، المستدرؾ، ) الحاكـ النيسابكرمْ(
 .َُٓ/ ّ، الطبقات الكبرل، ) ابف سعدٓ(
 .ّٕٓ/ ِ، كاىد التنزيؿش، ؛ الحاكـ الحسكاني ْٔٗ، تفسير فرات، ) الككفئ(
 .ِِٖ، ركضة الكاعظيف، ) النيسابكرمٕ(
كىػػاف ، مدينػػة عظيمػػة مشػػيكرة مػػف إعػػبلـ المػػدف اإليرانيػػة كىػػي اسػػـ مركػػب مػػف اصػػب كمعنػػاه بالفارسػػية البمػػد :) اصػػبيافٖ(

 . َِٔ، َِٕ/ ُ، معجـ البمداف، ينظر: الحمكم، كمعناه الفرساف فيككف معناىا ببلد الفرساف
 .ُٓٔ، خبلصة األقكاؿ، ؛ الحميّْٓ/ ُ، االستيعاب، ؛ ابف عبد البرُّْ، الطبقات، ) خميفةٗ(
 .ُِٔ/ ٔ، المعجـ الكبير، ) الطبرانيَُ(
 .ُُٓ، الطبقات، ؛ خميفةّٖٕ/ ْ، الطبقات الكبرل، ) ابف سعدُُ(
فشيد ، ؿ ادعى باف النبي ليؤده إليوصمى ا عميو كآلو) أماـ ييكدم طالبو بما( ) كسبب تمقيبو بيذا المقب انو شيد لمنبيُِ(

أنػي ( :ةفقػاؿ لػو خزيمػ، فسألو النبي كيؼ شػيد بػذلؾ كلػـ يحضػر البيػع، كلـ يحضر خزيمة البيع، خزيمة لمنبي بأنو أدل الماؿ
 .ُْ، عصمة األنبياء، ينظر: الفخر الرازم، أفبل أصدقؾ في ىذا القدر)، أصدقؾ فما تخبر عنو مف أحكاؿ السماء
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 ـ).ٓٔٔ/ ىػْٓت( :ابت*زيد بف ث
ركل عنػػو الجػػدلي عػػف ، كاحػػد كيتٌػػاب الػػكحي، صػػحابي جميػػؿ، ىػػك زيػػد بػػف ثابػػت بػػف الضػػحاؾ بػػف زيػػد بػػف لػػكذاف بػػف النجػػار 

 .)ُ( كالنار النبي مركية في أحكاؿ أىؿ الجنة
 ـ).ْٕٔ/ ىػٓٓت( :* سعد بف أبي كقاص

اخػتط ، شػيد بػدر ،يكنػى أبػك اسػحؽ، لػى لػؤم بػف غالػبىك سعد بف مالؾ بف أىيب بف عبػد منػاؼ بػف زىػرة ينتيػي نسػبو إ  
ركل عنػو الجػدلي عػف النبػي حػديث ، )ِ( تكفي كعمره أربع كسبعكف سػنة، الككفة كتكالىا لعمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف

 .)ّ( المنزلة
 ـ).ٕٔٔ/ ىػٕٓت( :*عائشة

كقيػؿ  صمى ا عميو كآلو) كىي بنت ست سنيف( صمى ا عميو كآلو) تزكجيا النبي( ىي عائشة بنت أبي بكر كزكج النبي 
صػمى ا عميػو كآلػو) مركيتػاف األكلػى عػف خمػؽ ( ركل عنيػا الجػدلي عػف رسػكؿ ا، )ْ( كدخػؿ بيػا كعمرىػا تسػع سػنيف سبع
 .)ٓ( صمى ا عميو كآلو) كالثانية عف آية التطيير( النبي

 ـ).ٖٕٔ/ ىػٗٓت( :* أـ سممو
صػػمى ا ( ركل عنيػػا الجػػدلي عػػف رسػػكؿ ا )ٔ( صػػمى ا عميػػو كآلػػو)( زكج النبػػي، سػػييؿىػػي ىنػػد بنػػت أبػػي أميػػة كاسػػمو  

 .)ٕ( )( عميو كآلو) مركية في حرمة سب اإلماـ عمي
 تكفي آخر حكـ معاكية).( * أبك مسعكد األنصارم

 و الجػدلي عػف رسػكؿ اركل عنػ، )ٖ( شػيد احػد، كىػك صػغير السػف شػيد العقبػة الثانيػة، ىك عقبة بف عمرك مف بنػي خػداره 
 .)ٗ( صمى ا عميو كآلو) مركية في صمكات النبي(

 ـ).ٕٗٔ/ ىػٖٕت( :* جابر األنصارم
فػػي فضػػائؿ أميػػر صػػمى ا عميػػو كآلػػو) ( ركل عنػػو الجػػدلي عػػف رسػػكؿ ا، )َُ( ىػػك جػػابر بػػف عبػػد ا بػػف عمػػرك بػػف حػػراـ

  .)ُُ()( المؤمنيف
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِٖٔ/ ُ، صفة الصفكة، ) ابف الجكزمُ(
 .ُِْْ/ ّ، التعديؿ كالتجريح، ؛ الباجيّْٗ/ ُ، معرفة الثقات، ) العجميِ(
 . ُِ/ ٔ، الطبقات الكبرل، ) ابف سعدّ(
 .ِّٕ، السيرة النبكية، ) ابف ىشاـْ(
 .ّّْ ،تفسير فرات، ) الككفيٓ(
 .ِِِ/ ٕ، كنز العماؿ، ) المتقي اليندمٔ(
 .ٖٔ/ ٖ، الطبقات الكبرل، ؛ ابف سعدِّٕ، السيرة النبكية، ) ابف ىشاـٕ(
) ص( بػػايع فييػػا أكثػػر مػػف سػػبعكف رجػػبلن مػػف أىػػؿ المدينػػة النبػػي، ) العقبػػة منطقػػة بػػيف مكػػة كمنػػى ببينيػػا كبػػيف مكػػة ميمػػيفٖ(

 كما بعدىا. ِِِ، السيرة النبكية، ينظر: ابف ىشاـ، ال مجاؿ لذكرىـ ىنا لكثرتيـ، عمى حرب األسكد كاألبيض كعمى المنعة
 .ُٔ/ ٔ، الطبقات الكبرل، ابف سعد) ٗ(
 .ُِٕ، الطبقات، ) خميفةَُ(
 .ْٗ/ ّ، مدينة المعاجز، ؛ البحرانيَِٕ، مختصر بصائر الدرجات، ) الحميُُ(
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 :مف أىؿ العمـ منيـ تتممذ عمى أبي عبد ا الجدلي العديد :تالمذتو -ب
 ـ).ُْٕ/ ىػٔٗت( :* إبراىيـ النخعي

 ركل عف الجدلي مركية ، )ِ( أبك عمراف ثقة، )ُ( ىك إبراىيـ بف يزيد بف عمرك بف األسكد
 .)ّ( المسح عمى الخفيف

 ـ).ُٕٓ/ ىػٕٗت: (* أبي الجعد
 .)ٕ( لمنزلةركل عف الجدلي حديث ا )ٔ( ثقة، )ٓ( مكلى غطفاف، )ْ( ىك سالـ بف أبي الجعد 

 ـ).ّٕٕ/ ىػَُِت: (* قيس بف مسمـ
ركل عػػػف الجػػػدلي مركيػػػة فػػػي عبلمػػػات ، )َُ( ثبتػػػان صػػػالح الحػػػديث )ٗ( كػػػكفي ثقػػػة، )ٖ( قػػػيس بػػػف مسػػػمـ الجػػػدلي أبػػػك عمػػػرك 

 .)ُُ(المنافؽ
 ).ْْٕ/ ىػُِٕت: (* السبيعي

 ركل عف الجدلي مركية عف خمؽ النبي، )ُّ( تابعي ثقة، ككفي، )ُِ( ىك عمرك بف عبد ا بف السبيع بف صعب اليمداني 
كمركيػػة فػػي  )ُٔ( كمركيػػة عػػف قمػػع بػػاب خيبػػر)ُٓ( )( كمركيػػة عػػف حرمػػة سػػب اإلمػػاـ عمػػي )ُْ( صػػمى ا عميػػو كآلػػو)(

 .)ُٖ( عمييـ السبلـ)( كحب أىؿ البيت) ُٕ( )( فضائؿ اإلماـ عمي
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُّٔ، مشاىير عمماء األمصار، ؛ ابف حبافِٓٔ، الطبقات، ) خميفةُ(
 .َِٗ/ ُ، معرفة الثقات، ) العجميِ(
 .ُْٓ/ ٓ، العجـ األكسط، اني) الطبر ّ(
 .َُّ/ َُ، تيذيب الكماؿ، ) المزمْ(
 .ُِٕ، مشاىير عمماء األمصار، ) ابف حبافٓ(
 .ِّٖ/ ُ، معرفة الثقات، ) العجمئ(
 .ُْٖ/ ُ، المعجـ الكبير، ) الطبرانيٕ(
 .ُّ/ ٕ، الجرح كالتعديؿ، ) الرازمٖ(
 .ِِْ/ ِ، معرفة الثقات، ) العجميٗ(
 .ُّٕ/ ٔ، الطبقات الكبرل، ) ابف سعدَُ(
 .ُِٗ/ ّ، المستدرؾ، ) الحاكـ النيسابكرمُُ(
 .ُٖٕ، مشاىير عمماء األمصار، ؛ ابف حبافِٕٓ، الطبقات، ) خميفةُِ(
 .ُٕٗ/ ّ، معرفة الثقات، ) العجميُّ(
 .ُْٕ/ ُُ، سبؿ اليدل كالرشاد، ؛ الصالحي الشاميُِْ، مسند الطياليسي، ) الطياليسيُْ(
 .ُُِ/ ّ، المستدرؾ، ؛ الحاكـ النيسابكرمٖٓ، االمالي، ؛الطكسيٗٗ، خصائص أمير المؤمنيف، ي) النسائُٓ(
 .ُٕ/ ُِ، بحار األنكار، ؛ المجمسي ُِٖ/ ُ، اإلرشاد، ) المفيدُٔ(
 .َِٔ، مختصر بصائر الدرجات، ) الحميُٕ(
 .ّْٗ، االمالي، ؛ الطكسيُْْ/ ُ، شرح األخبار، ) المغربيُٖ(
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 ـ).ْْٕ/ ىػُِٕت: (* السدم
 ركل عف الجدلي ركية عف حرمة سب ، )ِ( ككفي ثقة، )ُ( ىك إسماعيؿ بف عبد الرحمف 

 .)ّ( )( اإلماـ عمي
 ـ).ْٕٓ/ ىػُِٖت( :* جابر الجيعفي

) ( اإلمػاـ الصػادؽ ركم أف، )ٓ( كرع فػي الحػديث كصػدكؽ، أك أبػا عبػد ا )ْ( يكنػى أبػا زيػد، ىك جابر بف يزيػد الجعفػي 
ركل ، )ٕ( عمييمػا السػبلـ)( ككػاف مػف أصػحاب اإلمػاميف البػاقر كالصػادؽ )ٔ( رحـ ا جابران كاف يصدؽ عمينػا))(( :قوقاؿ بح

 .)ٖ( )( عف الجدلي مركية في فضائؿ أمير المؤمنيف
 ـ).ٕٕٔ/ ىػَُٓتكفي بعد ( * أبي الجاركد

قيػػؿ انػػو كػػاف مػػف أصػػحاب اإلمػػاميف البػػاقر ، )ُُ)(َُ( كػػكفي تػػابعي تنيسػػب إليػػو الجاركديػػة، )ٗ( ىػػك زيػػاد بػػف المنػػذر الثقفػػي 
 )ُّ()( ركل عف الجدلي مركية في أفضمية اإلماـ عمي، )ُِ( عمييما السبلـ) لكنو انحرؼ بعد ثكرة زيد الشييد( كالصادؽ

 . )ُٓ)(ُْ(كعف حب أىؿ البيت
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِّّ/ ٔ، الطبقات الكبرل، ) ابف سعدُ(
 .ِِٕ/ ُ، معرفة الثقات، ) العجميِ(
 .ُّْ/ ٕ، تاريخ بغداد، ؛ الخطيب البغدادمُِ/ ِ، ؛ المعجـ الصغيرْٕ/ ٔ، المعجـ األكسط، ) الطبرانيّ(
 .ُُّ/ ِ، الكامؿ، ) ابف عدمْ(
 .ُْٓ/ ِ، الذريعة، ؛ الطيراني ْٕٗ/ ِ، الجرح كالتعديؿ، لرازم) آ(
 . ُٔ، رجاؿ ابف داككد، ) ابف داككدٔ(
 .ُْٓ/ ِ، الذريعة، ) الطيرانيٕ(
 .ْٗ/ ّ، مدينة المعاجز، ؛ البحرانيَِٕ، مختصر بصائر الدرجات، ) الحميٖ(
 .ْٓٓ/ ّ، الجرح كالتعديؿ، ) الرازمٗ(
 .ُّٓ ،رجاؿ الطكسي، ) الطكسيَُ(
صمى ا عميو كآلو) نص عمى عمي بالكصػؼ دكف التسػمية كيجػكزكف إمامػة المفضػكؿ ( يقكلكف أف النبي :) الجاركديةُُ(

عمى الفاضؿ كيقكلكف بانتقاؿ اإلمامة مف زيف العابديف إلى ابنو زيػد ثػـ إلػى محمػد بػف عبػد ا بػف الحسػف بػف الحسػف 
 .ُٕٓ، ُٖٓ/ ُ، لممؿ كالنحؿا، ينظر: الشيرستاني، بف عمي بف أبي طالب

 .ّْٖ، خبلصة األقكاؿ، ينظر:الحمي، أبي طالب ) زيد الشييد:ىك زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بفُِ(
 .ّٕٓ/ ِ، شكاىد التنزيؿ، ؛ الحاكـ الحسكاني ْٔٗ، تفسير فرات، ) الككفيُّ(
 .ِْ/ ِْ، بحار األنكار، ) المجمسيُْ(
عمييما ( ذ بركاية ىذا الرجؿ كقد شذ بعد أف كاف مف أصحاب اإلماميف الباقر كالصادؽ) لعؿ ىناؾ مف يسأؿ لماذا نأخُٓ(

بػػؿ مػػا ركاه ىػػك ثابػػت ، كجػػكاب ذلػػؾ ىػػك أف مػػا نقمػػو ىػػذا الشػػخص لػػيس شػػاذان حتػػى تػػرفض الركايػػات لشػػذكذه السػػبلـ)؟
 عمييـ السبلـ) كما صح ما نقمو عف غيره سندان كمتنان.( كمتعارؼ عميو في حؽ أىؿ البيت

 
 
 



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

55 

 :)ُ( * البطيف
 .)ّ( ركل عف الجدلي مركية في الحبلؿ كالحراـ، )ِ( ىك مسمـ بف أبي عمراف البطيف أبك عبد ا 

 :* المعافى
) ( ) البنػػو اإلمػػاـ الحسػػف( ركل عػػف الجػػدلي مركيػػة تتعمػػؽ بكصػػية اإلمػػاـ عمػػي، )ْ( ىػػك المعػػافى بػػف عبػػد السػػبلـ 

 .)ٓ(بدفنو
 :* مخارؽ

لكػف لػـ يثبػت لنػا ذلػؾ إذ لػـ نقػؼ عمػى أيػة مركيػة ، بأنػو ممػف ركل عػف الجػدلي، )ٕ( كذكر الػرازم، )ٔ( ىك مخارؽ بف حساف 
 ركاىا عف الجدلي في المصادر التي اطمعنا عمييا.

 
 مروياتو :المبحث الثاني

شػخص ) كلػـ يسػندىا عػف أم ( بشػكؿ مباشػر عػف اإلمػاـ عمػي ركل أبك عبد ا الجدلي مركيات كثيرة منيا ركاىا 
كألجػؿ تسػييؿ الكػبلـ فػي ، صػمى ا عميػو كآلػو)( آخر كمنيػا مػا ركاىػا بالسػند عػف بعػض الصػحابة اآلخػريف عػف رسػكؿ ا

 :كالمركيات األخرل ثانيان كىي ) أكالن ( مركياتو سنتناكؿ مركياتو التي ركاىا بشكؿ مباشر كبدكف سند عف اإلماـ عمي
) قكلػو فػي تفسػير اآليتػيف الكػريمتيف ( أبػك عبػد ا الجػدلي عػف اإلمػاـ عمػيركل  :عمييـ السػبلـ)( حب أىؿ البيت -& 
 ًئذو آًمنيكفى ٍنيىا كىىيـ مّْف فىزىعو يىٍكمى ٍيره مّْ سىنىًة فىمىوي خى اء ًباٍلحى ٍكفى ًإالَّ ٖٗمىف جى ـٍ ًفػي النَّػاًر ىىػٍؿ تيٍجػزى ػكىييي ػاء ًبالسَّػيّْئىًة فىكيبَّػٍت كيجي ػف جى مى { كى

ا كينتيـٍ تى  ميكفى مى ٍعمى
 .)َُ)(ٗ(الحسنة حبنا أىؿ البيت كالسيئة بغضنا أىؿ البيت))(( :)( فقاؿ اإلماـ عمي )ٖ(

 كفي ىذه المركية المتعمقة بتفسير اآليتيف الكريمتيف اآلتي: 
إف مػػف المعػػركؼ أف حػػب اإلمػػاـ المعصػػـك تتبعػػو الطاعػػة كذلػػؾ بسػػبب كثػػكؽ اإلنسػػاف كتأكػػده مػػف سػػبلمة نيجػػو كالعكػػس  -

ػا كػاف المعصػـك ىػك المنفػذ الكحيػد لمسياسػة اإللييػة كأمػاف ألىػؿ األرض ، ح فأف بغضو يجر إلػى المعصػية كالنفػكرصحي كلمى
إذ أف غيػػر المعصػـك تتقاذفػػو أمػكاج الفػػتف ، مػف الشػطط كالزلػػؿ فيػذا يعنػػي حصػكؿ العكػػس إذا حصػؿ اليجػر كاالبتعػػاد عػنيـ

فقد كرد عف الصحابي الجميػؿ ، كبالتالي حصكؿ العذاب، ؽ مردم حتمان كأىكاء النفس المردية كطبعان طاعة ىؤالء بشكؿ مطم
 يا عمي لك أف أمتي صامكا حتى (( : عميو كآلو) في حؽ اإلماـ عميصمى ا( جابر بف عبد ا األنصارم عف النبي

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ) لـ نقؼ عمى تاريخ كفيات البطيف كالمعافى كمخارؽ لذا رتبناىـ حسب الحركؼ اليجائية.ُ(
 .ِٕٓ/ ِٕ، تيذيب الكماؿ، ؛ المزم ُُٗ/ ٖ، الجرح كالتعديؿ، ) الرازمِ(
 .ُِٔ/ ٔ، المعجـ الكبير، ) الطبرانيّ(
 ة لو.) كرد اسمو ىكذا كلـ نقؼ عمى ترجمة دقيقْ(
 كما بعدىا. ُِٓ /ِْ، بحار األنكار، كما بعدىا ؛ المجمسي ِٔ، فرحة الغرم، ) ابف طاككسٓ(
 .ِّٓ/ ّ ،،الجرح كالتعديؿ، ) الرازمٔ(
 .ِّٓ/ ّ، ) المصدر نفسوٕ(
 .َٗ، ٖٗ، اآليتيف، ) سكرة النمؿٖ(
 .ّّٓ، ئؿ الشيعةفضا، ؛ الصدكؽِْْ/ ّ، شرح األخبار، ؛ المغربي ُٖٓ/ ُ، الكافي، ) الكمينيٗ(
مجمػػع ، ؛ الطبرسػيْٖٓ/ ُ، شػكاىد التنزيػؿ، الحػاكـ الحسػكاني :) ينظػر تفسػير اآليتػيف الكػريمتيف فػي المصػادر اآلتيػةَُ(

 .َُْ/ٕ، البياف
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فالحػب ىنػا لػيس العاطفػة فقػط ، )ُ(ثـ أبغضكؾ ألكبيـ ا عمػى منػاخرىـ فػي النػار))، كصمكا حتى صاركا كالحنايا، كاألكتاد
 ) كجنتو.( كالطاعة كاالمتثاؿ تفضي بدكرىا إلى رضكاف ا، جمب الطاعة كاالمتثاؿ قطعان بؿ ما 

لػي  )ِ( لما عالجػت بػاب خيبػر جعمتػو مجنػان (( :) انو قاؿ( عف اإلماـ عمي ركل أبك عبد ا الجدلي :قمع باب خيبر -&
لقػد  :فقػاؿ لػو رجػؿ، ثػـ رميػت بػو فػي خنػدقيـ، قػان كضػعت البػاب عمػى حصػنيـ طري -تعالى –فمما أخزاىـ ا ، كقاتمت القـك
 .)ّ( ما كاف إال مثؿ جنتي التي في يدم في غير ىذا المقاـ)) :)( فقاؿ أمير المؤمنيف، حممت ثقبلن 

 :تسجيؿ بعض المناقشات بخصكص المركية أعبله منيا كيمكف 
صػمى ا عميػو كآلػو) لمقيػاـ ( الرسػكؿ األكػـر ) ىػك الشػخص األليػؽ بػؿ الكحيػد بعػد( المناقشة األكلى: إف اإلماـ عمػي -

 .)ْ( إذ ركل أف القـك لـ يثبتكا كفركا مف ارض المعركة، بيذه الميمة الصعبة
فقػكة ، إف العامؿ الميـ في تحقيؽ النصر عسكريان ال يككف فقط بعػدد كعديػد الجنػكد بػؿ بػركحيـ اإليمانيػة :المناقشة الثانية -

كا ما قمعت بػاب خيبػر (( :) انو قاؿ( فقد ركم عف اإلماـ عمي، ية تؤثر ال محالة في أداءهاإلنساف مف الناحية اإليمان
كىػػذا يقكدنػػا إلػى القػػكؿ إف القػػـك لػػـ ، )ٓ( بقػكة جسػػدية كال بحركػػة غذائيػة كلكنػػي أيػػدت بقػػكة ممككتيػة كنفػػس بنػػكر ربيػا مضػػية))

 .) لذلؾ لـ يستطيع احد قمع الباب( ييككنكا يممككا ذات اإليماف الراسخ في كجداف كركح اإلماـ عم
صمى ا ( ركم عف رسكؿ اإذ ، )( ) مؤيد في كؿ حركاتو كسكناتو بتأييد ا( إف اإلماـ عمي :المناقشة الثالثة - 

 .)ٔ( كالذم نفسي بيده لقد أعانو عميو أربعكف ممكان))(( عميو كآلو) انو قاؿ بخصكص قمع باب خيبر:
) ىػك الشػخص المؤىػؿ كالقػادر ( فييػا إشػارة رمزيػة كىػي انػو ميمػا كػاف ثقػؿ الشػرؾ فػاف اإلمػاـ عمػي :عةالمناقشة الراب -

 عمى إزالتو كقمعو مف جذكره.
) بأنػو قالػو ( ركل أبك عبد ا الجدلي عف اإلمػاـ عمػي :) لمجدلي ببعض المفاىيـ العقائدية( إسرار اإلماـ عمي -&
أنػا ، أنػا دابػة األرض صػدقيا كعػدليا كأخػك نبييػا ،فقػاؿ أنػا عبػد ا :يدخؿ عمػٌي كعميػؾ داخػؿأال أحدثؾ ثبلثان قبؿ أف : ((لو

  .)ٕ())أناقمت نعـ فضرب بيده عمى صدره فقاؿ  :قاؿ، أال أخبرؾ بأنؼ الميدم كعينو، عبد ا
 :كبعد التدقيؽ في المركية يمكف أف نسجؿ بعض النقاط كىي

) مػػع أبػػي عبػػد ا الجػػدلي بخصػػكص أمػػكر عقائديػػة صػػعبة إنمػػا يػػدؿ داللػػة ( عمػػي النقطػػة األكلػػى: إف كػػبلـ اإلمػػاـ -
يمانيػة عاليػة فمػك لػـ يكػف  كاضحة تمامان ىي إف أبػك عبػد ا الجػدلي شػخص ذك مكانػة رفيعػة عنػد اإلمػاـ كذك سػعة عمميػة كا 

إف حػديث آؿ محمػد (( كآلػو) انػو قػاؿ:صػمى ا عميػو ( فقد كرد عف النبي، ) بيذا الكبلـ( كذلؾ لًما اختصو اإلماـ عمي
مىؾ مقرب أك نبي مرسؿ أك عبد امتحف ا قمبو لئليماف   .)ٖ(..)).صعب مستصعب ال يؤمف بو إال مى
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 .َُْ/ ٕ، مجمع البياف، ؛ الطبرسي ْٖٓ/ ُ، شكاىد التنزيؿ، ـ الحسكاني) الحاكُ(
 مادة مجف).( ُِ/ ٔ، كتاب العيف، ينظر: الفراىيدم، التيرس :) المجفِ(
 .ُِٓ/ ُ، كشؼ الغمة، ؛ االربميُِٖ/ ُ، اإلرشاد، ) المفيدّ(
 .كما بعدىا ُّٖ/ ِ، مناقب، ) ابف شير آشكبْ(
 .ِّٓ، نيج اإليماف، ؛ ابف جبرٖٕ/ ِ، مناقب، ؛ ابف شير آشكبِْٗ، ىبشارة المصطف، ) الطبرمٓ(
 .ٖٕ/ ِ، مناقب، ) ابف شير آشكبٔ(
 .ْٗ/ ّ، مدينة المعاجز، ؛ البحرانيَِٕ، مختصر بصائر الدرجات، ) الحميٕ(
 .ُٖٖ، معاني األخبار، ؛ الصدكؽَُْ/  ُ، الكافي، ؛ الكميني ُْ، بصائر الدرجات الكبرل، ) الصفارٖ(
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كال ضػػػػير فػػػػي ذلػػػػؾ إذ أف تعنػػػػي كػػػػؿ مػػػػف دب عمػػػػى  )ُ() بأنػػػػو دابػػػػة األرض( كرد عػػػػف اإلمػػػػاـ عمػػػػي :النقطػػػػة الثانيػػػػة -
 .)ّ)(ِ(األرض

عجػؿ ا ( ) الكحدكيػة الكاقعيػة كالفكريػة كالمبدئيػة بينػو كببػيف حفيػده اإلمػاـ الميػدم( ابػرز اإلمػاـ عمػي :النقطػة الثالثػة -
 بأنيما انؼ كعيف اإلماـ الميدم فرجو) بإشارتو إلى انفو كعينو

ال فاإلماـ عمي(  عجؿ ا فرجػو) فالمػدة التػي تفصػميما أكثػر مػف قػرنيف مػف ( ) ليس اإلماـ الميدم( عجؿ ا فرجو) كا 
  فأدكارىـ متعددة كىدفيـ كاحده.، كلكؿ منيما دكر، الزماف

) كالػى جنبػو ابنػو ( بأنػو دخػؿ عمػى اإلمػاـ عمػيركل أبػك عبػد ا الجػدلي  :)( اإلخبار عف قتػؿ اإلمػاـ الحسػيف -&
يػا  :ثػـ قػاؿ الجػدلي، إف ىػذا يقتػؿ كال ينصػره احػد: ((ثػـ قػاؿ )( ) فضرب عمى كتؼ اإلماـ الحسيف( اإلماـ الحسيف

 .)ْ() إف ذلؾ لكائف))( قاؿ اإلماـ عمي، أمير المؤمنيف كا إف تمؾ لحياة سكء
 أعبله نكد تسجيؿ الممحكظات اآلتية كىي: كبعد النظر الدقيؽ في مضاف المركية

) ال يفيػػػػد ( ) بخصػػػػكص خػػػػذالف النػػػػاس لئلمػػػػاـ الحسػػػػيف( إف كػػػػبلـ اإلمػػػػاـ أميػػػػر المػػػػؤمنيف :الممحكظػػػػة األكلػػػػى -
كدليؿ عمكميػة الكػبلـ ، فاإلماـ لـ يقؿ لمجدلي أنت ال تنصره، أم ال يخص أبي عبد ا الجدلي، الخصكص بؿ يفيد العمـك

ف كػاف عػددىـ قميػؿ )( اـ الحسيفأف اإلم :ىك فقػكؿ ، ) ال ينصػره احػد( فكيػؼ يقػكؿ اإلمػاـ عمػي، نصره الخػكاص كا 
ال يقػػاس بعػػدد النػػاس الػػذيف  بعػػدـ النصػػرة إنمػػا ىػػي مسػػألة نسػػبية إذ إف ىػػذا العػػدد القميػػؿ مػػف المناصػػريف )( اإلمػػاـ عمػػي

) ال ينصػره احػد إشػارة إلػى خػذالف النػاس لئلمػاـ ( عمػيلػذلؾ قػاؿ اإلمػاـ ، يعرفكف حؽ ككرامة أىؿ البيت كتخاذلكا عنيـ
 الحسيف بشكؿ عاـ ال خاص.

، فمعػػؿ الرجػػؿ كػػاف مسػػجكنان أك مريضػػان ، ) مػػع أبػػي عبػػد ا الجػػدلي ال يقػػدح بػػو( كػػبلـ اإلمػػاـ عمػػي :الممحكظػػة الثانيػػة -
ف صفحات ميمة مف حياة ىذا الرجؿ ميعٌتـ ، كىذا االحتماؿ يمكف قبكلو  عمييا.خصكصان كا 

) قبػػؿ استشػػياده أكصػػى ابنػػو ( ركل أبػػك عبػػد ا الجػػدلي بػػأف اإلمػػاـ عمػػي :كصػػية اإلمػػاـ عمػػي البنػػو الحسػػف بدفنػػو -&
فػإذا أنػا مػت فغسػمني كحنطنػي بحنػكط جػدؾ ككفنػي كضػعني ، يا بني أني ميت مف ليمتػي ىػذه: (() قائبلن ( اإلماـ الحسف

مػؿ المقػدـ، فػأنكـ تكفكنػو ،عمى سريرم كال يقربف احد منكـ مقػدـ السػرير فػاحممكا المػؤخر كيتبػع المػؤخر المقػدـ حيػث ، فػإذا حي
ثـ تقدـ أم بني فصًؿ عمٌي ككٌبر سبعان فإنيا ال تحؿ ألحد مف بعدم إال لرجػؿ مػف ، فإذا كضع المقدـ فضعكا المؤخر، ذىب

 .)ٔ)(ٓ(..)).كلدم يخرج آخر الزماف يقيـ اعكجاج الحؽ
 :المركية أرتاينا تسجيؿ األمكر اآلتيةكبعد تدقيؽ النظر في ىذه 

) مثؿ اإلخبار عف مكتو في ليمتو كحمػؿ مقػدـ نعشػو كغيرىػا مػف ( ىناؾ أمكر غيبية تتعمؽ باإلماـ عمي :األمر األكؿ -
 ). ( ) عند ا( األمكر التي ىي مف باب إظيار كرامة كمقاـ اإلماـ عمي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ّْٖ/ ُ، ميزاف االعتداؿ، ؛ الذىبيِٕٗ/ ِ، مناقب، ) ابف شير آشكبُ(
 مادة دبب). (، َُُ، مختار الصحاح، ) الرازمِ(
ينظػر فػي المصػادر اآلتيػة ، تمػؾ المركيػات) كرد بأف خػركج دابػة األرض شػرط مػف شػركط السػاعة كألجػؿ االطػبلع عمػى ّ(

، ركضػة الػكاعظيف، ؛ النيسػابكرمْْٗ، الخصػاؿ، ؛ الصػدكؽٕ/ ْ، مسػند احمػد، عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر: احمػد
ْْٖ. 

 .ُِٔ/ ْْ، بحار األنكار، ؛ المجمسيُْٗ، كامؿ الزيارات، ) ابف قكلكيوْ(
 كما بعدىا. ُِٓ /ِْ، بحار األنكار، كما بعدىا ؛ المجمسي ِٔ، فرحة الغرم، ) ابف طاككسٓ(
جػكاىر ، ابف الدمشقيكما بعدىا ؛  ِٔ، فرحة الغرم، ) لممزيد مف التفصيؿ في ىذه المركية المطكلة ينظر: ابف طاككسٔ(

 كما بعدىا. ُِٓ /ِْ، بحار األنكار، ؛ المجمسي كما بعدىا ُُِ/ ِ، المطالب
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 ) كلػده اإلمػاـ الحسػف( ؽ بػالتكبيرات السػبعة التػي أكصػى بيػا اإلمػاـ عمػيكىػي مػا تيمنػا بالحقيقػة كتتعمػ :األمر الثػاني -
)( ،فمف المعركؼ بالفقػو اإلسػبلمي بػأف صػبلة الميػت تكػكف فػي خمػس تكبيػرات ال سػبع)ُ( ،القضػية مػف  لكػف تبقػى ىػذه

 .عجؿ ا فرجو)( ) كاإلماـ الميدم( خصكصيات اإلماـ عمي
 :ابة مركيات كسيككف الكبلـ فييا حسب اآلتيركل الجدلي عف بعض الصح :كثانيان  
مؽ النبي -& مػؽ النبػي :صمى ا عميػو كآلػو)( خي  :صػمى ا عميػو كآلػو)( ركل أبػك عبػد ا الجػدلي عػف عائشػة قكليػا فػي خي
 .)ِ(لـ يكف رسكؿ ا فاحشان كال متفحشان كال صخابان في األسكاؽ كال يجزم بالسيئة مثميا كلكف يعفك كيصفح))((
لكننػا ال نقػػدر إال أف ، مػف الكاضػحات ممػا ال يحتػاج إلػى بيػاف -صػمى ا عميػو كآلػػو)( أم سػمك أخػبلؽ النبػي –ىػذا األمػر 

مػػؽ الرفيػػع لمنبػػي ( نقػػكؿ شػػيئان بحقػػو صػػمى ا عميػػو كآلػػو) إذ ىنػػاؾ العديػػد مػػف اآليػػات القرآنيػػة كاألحاديػػث النبكيػػة مػػا يثبػػت الخي
 :نياصمى ا عميو كآلو) م( الكريـ

ميؽو عىًظيـو  (:( قكؿ ا - نَّؾى لىعىمى خي كىاً 
)ّ)(ْ(. 

... (: ( قكؿ ا - ٍكًلؾى كٍا ًمٍف حى ًميظى اٍلقىٍمًب الىنفىضُّ لىٍك كينتى فىٌظان غى ـٍ كى فىًبمىا رىٍحمىةو مّْفى الٌمًو ًلنتى لىيي
)ٓ)(ٔ( 

فػػاف لػػـ يكػػف عمػػى مسػػتكل رفيػػع  )ٕ())ت ألتمػػـ مكػػاـر األخػػبلؽإنمػػا بعيثػػ(( :صػػمى ا عميػػو كآلػػو) إذ قػػاؿ( كػػذلؾ مػػا كرد عنػػو 
إف ، )ٖ(أدبنػي ربػي فأحسػف تػأديبي))(( :صػمى ا عميػو كآلػو)( كقكلو، كحاشاه، ففاقد ال يعطيو، فكيؼ يمكنو أف ينجز ميمتو

 رامػػة سػػيد الخمػػؽصػػمى ا عميػػو كآلػػو) كلػػيس لمئػػات المجمػػدات أف تفػػي بحػػؽ كك( كػػؿ مػػا ذكػػر أعػػبله ىػػك عرفانػػان منػػا لمنبػػي
 صمى ا عميو كآلو).(
صػػمى ا عميػػو كآلػػو) كػػاف ( اركل أبػػك عبػػد ا الجػػدلي بسػػنده عػػف أبػػي مسػػعكد األنصػػارم أف رسػػكؿ  :صػػمكات النبػػي -&

 .)ٗ(يكتر أكؿ الميؿ كأكسطو كآخره
 :كقد تفحصنا ىذه المركية فكجدناىا تحتمؿ عدة مناقشات منيا 
صػمى ا عميػو ( سنحصؿ عمى نتيجة مفادىا إف النبػي محمػد، معنا النظر في المعنى المغكم لمكترإذا أ :المناقشة األكلى -

فطبقان لممعنى المغكم فإف صبلة الميؿ يمكف تسػمى كتػران كميػا ككنيػا ، كآلو) كاف ال يصمي صبلة الميؿ فقط بؿ صمكات أخرل
  .عددان فرديان 

  :كد األنصارم عمى حاليا فإنيا تتقاطع مع أآلتيإذا أخذنا مركية أبي مسع المناقشة الثانية: -
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٖٕ، المراسـ العمكية، سبلر، كما بعدىا ُُِ، ؛ اليدايةٓٔ، المقنع، ) الصدكؽُ(
 .ِِِ/ٕ، كنز العماؿ، اليندم؛ المتقي ِْٗ/ّ، سنف الترمذم، ؛ الترمذمُْٕ/ٔ، مسند احمد، ) احمدِ(
 .ْ/ اآلية ، ) سكرة القمـّ(
 .ٖٔ/َُ، مجمع البياف، ؛ الطبرسئّٖ/ّ، تفسير مقاتؿ، مقاتؿ :) ينظر تفسير اآلية الكريمة في المصادر اآلتيةْ(
 .ُٗٓ/ مف اآلية ، ) سكرة آؿ عمرافٓ(
 .ّّْ/ُ، جكامع الجامع، ؛ الطبرسيَُِ/ْ، بيافجامع ال، الطبرم :) ينظر تفسير اآلية الكريمة في المصادر اآلتيةٔ(
 .ُِِ، كشؼ الخفاء، ؛ العجمكني ٖ، مكاـر األخبلؽ، ) الطبرسيٕ(
، كتػػاب العػػػيف، ينظػػر: الفراىيػػدم، ثبلثػػة كاحػػد عشػػػرك  ) يػػكتر: مػػف الػػكتر كتطمػػؽ عمػػػى األرقػػاـ الفرديػػة مثػػؿ العػػػدد كاحػػدٖ(

 مادة كتر).( ُِّ/ٖ
؛ المعجػـ َُٔ/ٕ، المعجػـ األكسػط، ؛ الطبرانػي ّْٖ، أمػالي المحػاممي، ؛ المحػاممئٖ ،مسند الطياليسي، الطياليسي )ٗ(

 .ِْْ/ُٕ، ؛ المعجـ الكبيرِْْ/ُ، الصغير
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ككػاف  )ِ(بعػد صػبلة العشػاء )ُ(صػمى ا عميػو كآلػو) كػاف يصػمي صػبلة الػكتيرة( * كرد فػي مضػمكف األخبػار بػأف رسػكؿ ا
إذ يكػكف ، نزلنا جدالن كضممنا الخبريف إلػى بعػض ال يكػكف ىنالػؾ مجػاؿ لقبػكؿ المركيػةكلك ت، )ّ(يناـ أكؿ الميؿ كيصمي آخره

 عممػان إف ىػذا يتنػاقض مػع مػا ركم عػف اإلمػاـ البػاقر، األكلػى الػكتيرة كالثانيػة صػبلة الميػؿ، الرسػكؿ قػد أكتػر مػرتيف فػي اليػـك
)فعػػؿ فػػاف الػػكتر األكؿ ييعػػد قضػػاء كالثػػاني كتػػر فػػإذا ، ) مػػف إنػػو قػػاؿ مػػا مضػػمكنو انػػو ال يجػػكز أف يػػكتر اإلنسػػاف مػػرتيف

 . لذلؾ نرجح بطبلف ىذه المركية.)ٓ(ككف كقت الكتر ال يككف في أكؿ الميؿ بؿ في آخره، )ْ(ليمتو
صػػمى ا عميػػو كآلػػو) أجػػاز لممسػػافر أف ( ركل الجػػدلي بسػػنده عػػف خزيمػػة بػػف ثابػػت بػػأف النبػػي :)ٔ(المسػػح عمػػى الخفػػيف -&

 .)ٕ( ياـ بميالييف كلممقيـ يـك كليمتويمسح عمى خفو ثبلثة أ
 فاإلشكاالت النقمية ىي: :كفي ىذه المركية الكثير مف اإلشكاالت النقمية كالعقمية

ػبلًة فاٍغًسػػميكٍا (: ( مخالفػػة ىػذه المركيػػة مػع القػػرآف الكػريـ إذ قػػاؿ :اإلشػكاؿ األكؿ - نيػػكٍا ًإذىا قيٍمػتيـٍ ًإلىػػى الصَّ يىػا أىيُّيىػػا الَّػًذيفى آمى
ـٍ ًإلىى اٍلكىٍعبىيًف... كي  مىكي ـٍ كىأىٍرجي ؤيكًسكي كٍا ًبري ـٍ ًإلىى اٍلمىرىاًفًؽ كىاٍمسىحي ـٍ كىأىٍيًديىكي جيكىىكي

فالمسح عمى القدـ ييقصد بو حقيقػة ال مجػازان ، )ٗ)(ٖ(
 .)ُُ(فالخؼ مانع، )َُ(أم ال عمى الخؼ كالنعؿ

 .)ُّ(أحب إلٌي مف أف امسح عمى الخفيف)) )ُِ(رجبلم بالمكاسيألف تقطع : ((كرد عف عائشة أنيا قالت :اإلشكاؿ الثاني -
  :أما اإلشكاالت العقمية فيي

فعمػى أم اعتبػار ميػنح ، اإلشكاؿ األكؿ: إذا كاف االعتبار الذم مينح بمكجبو المسافر ثبلثة أياـ بميالييف ىػك مشػقة السػفر؟ -
كػػاف سػػفر المسػػافر مػػدة طكيمػػة كػػأف تكػػكف سػػتة أشػػير؟. فمػػا المقػػيـ يػػـك كليمػػة؟ كىػػؿ يعػػاني المقػػيـ مػػف شػػيء ؟  . ككيػػؼ إذا 

 العمؿ؟. 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ُُُ، المقنعة، ينظر: المفيد، تيعد بركعة كاحدةركعتاف مف جمكس تصمى بعد صبلة العشاء ك  :) الكتيرةُ(
لكف في الكاقع إف العقؿ يقػكؿ بػاف ، كلـ نقؼ عمى مصدر قديـ يكرد لنا األمر كيؤكده، ٔ /ِ، مصباح الفقيو، ) اليمدانيِ(

 صمى ا عميو كآلو) صمى الكتيرة ككنو الميشرع فبل يعقؿ انو شرع شيئان كلـ يقـ بو.( النبي
 .ُِّ/ ُ، نياية األحكاـ، ؛ الحمئُٕ/ ِ، يح مسمـصح، ) مسمـّ(
 .ّْٓ/ ّ، الكافي، ) الكمينيْ(
 .ُِٕ/ ِٕ، الينابيع الفقيية، ؛ مركاريدَّّ/ ُ، نياية األحكاـ، ؛ الحمي ّٖٓ/ ُ، المبسكط، ) الطكسيٓ(
مػادة الخػؼ)؛ ( ُْ/ ْ، لعػيفكتػاب ا، ينظػر: الفراىيػدم، مفردىا خؼ كىك مػا يمبسػو اإلنسػاف كالمػراد بػو النعػؿ :) الخفيفٔ(

 مادة خفؼ).( َُِ، مختار الصحاح، الرازم
 .ُْٓ/ ٓ، العجـ األكسط، ؛ الطبرانيْٕ، الجعد مسند بف، ؛ ابف الجعدَِّ/ ُ، المصنؼ، الصنعاني) ٕ(
 .ٔ/ مف اآلية ، ) سكرة المائدةٖ(
، الكشػاؼ، كما بعدىا ؛ الزمخشػرم ِٖٗ/ ُ، يتفسير العياش، العياشي :) ينظر تفسير اآلية الكريمة في المصادر اآلتيةٗ(

 كما بعدىا. ْٖٕ/ ُ، جكامع الجامع، ؛ الطبرسيٕٗٓ/ُ
 .َٔ، ٗٓ، غنية النزكع، ) ابف زىرة الحمبيَُ(
 .َٔ، غنية النزكع، ؛ ابف زىرة الحمبي ِِ/ ُ، المبسكط، ) الطكسيُُ(
 مادة مكس).( ِِّ/ ٔ، لساف العرب، كرينظر: ابف منظ، آلو حديد كالمراد بيا آلو الحبلقة :) المكاسيُِ(
 .ّٔ، ركضة الجناف، ؛ الشييد الثانئَ، غنية النزكع، ؛ ابف زىرة الحمبيُُّ، الناصريات، ) المرتضىُّ(
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صمى ا ( المفترض كالمنسكب إلى الرسكؿ –اإلشكاؿ الثاني: إذا كاف لمتقية كالخكؼ مف األعداء مدخميو في ىذا الحكـ  -
، مػاذا لػك لػـ يػزكؿ الخطػر فػي ىػذه الميػدد الممنكحػة لممسػمميف؟، مػاذا التحديػد بثبلثػة أيػاـ لممسػافر كيػـك لممقػيـفم -عميو كآلو)

فماذا يفعؿ المسمـ عند تعرضو لمخطر مف ًقبؿ الكفار؟ أال يفترض أف تككف المدة مفتكحة لحيف زكاؿ الخطػر؟. كفػي الختػاـ 
 نسبتةن.ك  مضمكنان ك  المركية محتكلن  فأف كؿ ما ذكرناه يدعكنا إلى القكؿ ببطبلف ىذه

 ركل أبك عبد ا الجدلي بأنو دخؿ عمى عائشة كسأليا عف البيت الػذم نزلػت فػي آيػة التطييػر كىػك قكلػو :آية التطيير -&
)(:  ـٍ تىٍطًييػػػران كي ييطىيّْػػػرى ـي الػػػرٍّْجسى أىٍىػػػؿى اٍلبىٍيػػػًت كى ػػػنكي ػػػا ييًريػػػدي المَّػػػوي ًلييػػػٍذًىبى عى نزلػػػت فػػػي بيػػػت أـ (( :قالػػػت عائشػػػةف )ِ)(ُ(…ًإنَّمى

 .)ّ(سممو))
 .)ْ(فقد فٌصؿ فييا الكثير مف أىؿ العمـ ككاضحة جدان ، إف ىذه المركية بالذات ال تحتاج إلى تعميؽ كتفصيؿ

 صػمى ا عميػو كآلػو) قػاؿ لعمػي:( ركل أبك عبػد ا الجػدلي بسػنده عػف سػعد بػف أبػي كقػاص بػأف النبػي :حديث المنزلة -&
 . )ٔ)(ٓ(بمنزلة ىاركف مف مكسى إال إنو ال نبي بعدم))أنت مني ((

 :كأريد الكبلـ في ىذه المركية حسب النقاط اآلتية
فعنػدما قػاؿ النبػي قكلػو المشػيكر أعػبله إنمػا أراد إيجػاد ، كىذا كاضح لغػة )ٕ( معنى المنزلة المرتبة كالمكانة :النقطة األكلى -

، إذ كػاف ىػاركف ىػك شػريؾ مكسػى فػي العمػؿ كنائبػو، حتػى يفيمػكا الحالػة ببسػاطة مقاربة عقمية كقرينة تاريخية كاقعيػة لمنػاس
فضػرب ىػذا المثػاؿ ككنػو قريػب ، فعمػى ىػذا أراد النبػي أف يبػيف منزلػة اإلمػاـ عمػي كمكانتػو كانػو نائبػو كيقػـك مقامػو فػي غيابػو

جالسػيا العامػة كمػػف بػاب كمػـ النػاس عمػػى عمػى النػاس ذىنيػان كسػيؿ االسػػتيعاب ككنػو حػدثان تاريخيػان تتناقمػو النػػاس حتػى فػي م
 قدر عقكليـ.

لكػف إف درتػو ككعتػو عائشػة فممػاذا ، ال ركاية بالمعنى انو ثابت كال غبار عميو )ٖ(حديث دراية، ىذا الحديث :النقطة الثانية -
 ؟.)ٗ()( حرب الجمؿ ضد اإلماـ أمير المؤمنيف

  الجػدلي عػف عبػد ا بػف مسػعكد بأنػو بػأف ذىػب إلػى رسػكؿ اركل أبك عبػد ا :)( أفضمية اإلماـ أمير المؤمنيف -&
إذ ، مػا كػانكا كػأف عمػى رؤكسػيـ الطيػر )َُ(فدخؿ المسجد كالنػاس أجفػؿ، صمى ا عميو كآلو) في مرضو الذم استشيد فيو(

عميو صمى ا ( يـ النبيإلي فتغامز بعض الناس فنظر، صمى ا عميو كآلو)( كسٌمـ عمى النبي، )( اقبؿ أميػػر المؤمنيف
 أقدمكـ إسبلمان ، أفضمكـ عمي بف أبي طالب :فقاؿ، أال تسالكف عف أفضمكـ ؟ قالكا بمى يا رسكؿ ا: ((فقاؿ ،كآلو)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ّّ/ مف اآلية ، ) سكرة األحزابُ(
 .كما بعدىا َُُ، تفسير فرات، الككفي :ينظر تفسير اآلية الكريمة في المصادر اآلتية )ِ(
 .ُِٓ/ ّٓ، بحار األنكار، ؛ المجمسيِّْ، تفسير فرات، ) الككفيّ(
 . ٗ/ِِ، جامع البياف، ) ألجؿ االطبلع أكثر عمى المصادر التي تناكلت ىذه القضية بالبحث كالتفصيؿ ينظر: الطبرمْ(
 .ُْٖ/ ُ، المعجـ الكبير، راني) الطبٓ(
سػنف ابػف ، ؛ أبػف ماجػوَُِ/ ٕ، صػحيح مسػمـ، مسػمـ :) تناكلت الكثير مف المصادر ىذا الحػديث بالػذكر كالتعميػؽ منيػأ(

 .ِْٕ، كنز الفكائد، الكراكجي ؛َُٕ/ ٖ، الكافي، ؛ الكميني ُْ، فضائؿ الصحابة، ؛ النسائي ْٓ/ ُ، ماجو
 مادة رتب).( ُُٓ/ ٖ ،كتاب العيف، ) الفراىيدمٕ(
عمـ مف عمـك الحديث يبحث فيو عف متف الحديث كسنده كطرقو صحيحيا مف سقيميا كعميميػا كمػا يحتػاج إليػو  :) الدرايةٖ(

. كأريػد القػكؿ بػاف عائشػة درت الحػديث ٖٗ، دراسات في عمػـ الدرايػة، ينظر: الغفارم، لمعرفة المقبكؿ منيا مف المردكد
 صمى ا عميو كآلو).( مكنان ألنو صدر عف النبيكعرفتو سندان متنان كمض

 .كما بعده ُٗٓ/ ّ، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، لمتفصيؿ أكثر حكؿ حرب الجمؿ ينظر المصادر التاريخية اآلتية: الطبرم) ٗ(
 . مادة جفؿ)( ُٕٓٔ/ ْ، الصحاح، ينظر: الجكىرم، ىك ىركب القـك بشكؿ سريع :) أجفؿَُ(
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 :فقػػاؿ بعػػض الحاضػػريف، ))ـ عممػػان كأرجحكػػـ حممػػان كأشػػدكـ  غضػػبان كأشػػدكـ نكايػػة فػػي الغػػزك كالجيػػادكأكفػػركـ إيمانػػان كأكثػػرك
ف عميان قد فضمنا بالخير كمو(( أجؿ ىك عبد ا كأخك رسػكؿ ا (( :صمى ا عميو كآلو)( فقاؿ رسكؿ ا، ))يا رسكؿ ا كا 

عمػي رسػكؿ ا حتػى ال )ُ(لقػف افػتف(( :فقػاؿ بعػض الحاضػريف، ))يفقد عمٌمتو عممي كاسػتكدعتو سػرم كىػك أمينػي عمػى أمتػ
كفى  (:( ) قكلو( فأنزؿ ا، يرل فيو شيئان)) ييٍبًصري ٍفتيكفي ٓفىسىتيٍبًصري كى ـي اٍلمى { ًبأىييّْكي

)ِ)(ّ(. 
 :بعد النظر الدقيؽ كالفحص المتأني تكصمنا إلى بعض المناقشات كىي 
بػػدليؿ ، لػػيس مجػػرد اجتمػػاع عػػادم أك دكرم كمػػا يقػػاؿ اآلف بػػؿ ىنػػاؾ أمػػر مػػا يجػػب أف ييبمٌػػغالمناقشػػة األكلػػى: إف األمػػر  -

بػػؿ كػػاف األمػػر ىػػاـ كىػػك تبميػػغ أمػػر ، كلػػك كػػاف األمػػر بسػػيط لًمػػا دعػػى النبػػي النػػاس كىػػك مػػريض )ْ(مجػػيء النػػاس مسػػرعيف
مىٍف كنت مكاله فيذا عمي مكاله))(( الكالية:

)ٓ(. 
قكة اإليماف ككفرتػو كالعمػـ كالحمػـ كالغضػب  كالشػدة ك  صمى ا عميو كآلو) بذكره ًقدـ اإلسبلـ( إف النبي :المناقشة الثانية -

ّن عنػد ا( إنما ذكر ما كضع اإلماـ عمي، كالنكاية عمى األعداء ) كعنػد نبيػو ال ( ) في الصدارة فيذا ما جعمػو مقػدماى
 مجرد قرابتو مف رسكؿ ا.

عممتػو عممػي كاسػتكدعتو سػرم كىػك (( ):( صمى ا عميو كآلو) فػي حػؽ اإلمػاـ عمػي( النبي إف قكؿ :المناقشة الثالثة -
 أميني عمى أمتي)) يشير إلى ثبلثة أمكر كىي:

) ىك الشػخص األقػدر عمػى اسػتيعاب القكاعػد اإلسػبلمية الشػرعية البلزمػة كالتػي أرادىػا ( أف اإلماـ عمي :* األمر األكؿ
  .و) كإطار عممي لحياة المسمميفصمى ا عميو كآل( الرسكؿ

صػمى ا عميػو كآلػو) مناسػبة إال كذٌكػر بيػذا ( إذ لػـ يتػرؾ النبػي، )ٔ( التركيز عمى كالية أمير المؤمنيف كثيرة :* األمر الثاني
 مما يدؿ عمى إف األمر إلييان.، األمر

ميػو كآلػو) ال كمػا قيػؿ بأنػو أك عبيػده بػف صػمى ا ع( ) ىػك أمػيف األمػة بػنص الرسػكؿ( أف اإلماـ عمي :األمر الثالث -
 .)ٖ)(ٕ(الجراح
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 مادة فتف).( ُّٖ/ ُّ، لساف العرب، ينظر: ابف منظكر، افتف أك افتتف بمعنى كاحد كىك الجنكف :) افتفُ(
 .ٔ، ٓ/ اآليتيف ، ) سكرة القمـِ(
/ ّٔ، بحػار األنػكار، ؛ المجمسػيَُٕ/ ِ، تأكيؿ اآليػات، الحسيني :) ينظر تفسير اآليتيف الكريمتيف في المصادر اآلتيةّ(

 كما بعدىا.ُٓٔ
 ).ُٖ( ) في الصفحةٕ( ) انظر معنى أجفؿ ىامشْ(
 كما بعدىا.ُٓٔ/ ّٔ، بحار األنكار، ؛ المجمسيَُٕ/ ِ، تأكيؿ اآليات، ) الحسينيٓ(
؛ ُُٖ/ ُ، مسػػند احمػػد، ) كرد حػػديث الكاليػػة فػػي مصػػادر إسػػبلمية مختمفػػة ككثيػػرة فؤلجػػؿ االطػػبلع عمييػػا ينظػػر: احمػػدٔ(

 .؛ الكمينيُٓ، فضائؿ الصحابة، ؛ النسائي ٕٗ، بصائر الدرجات الكبرل، الصفار
، صػمى ا عميػو كآلػو) كىػاجر اليجػرتيف( لجػراح شػيد بػدر مػع النبػيىػك عػامر بػف عبػد ا بػف ا :) أبك عبيده بف الجػراحٕ(

 .ُّٕ/ ُ، صفة الصفكة، ؛ ابف الجكزمُُُٕ/ ْ، االستيعاب، ينظر: ابف عبد البر، تكفي في طاعكف عمكاس
 سػير، ؛الػذىبي ُٓ/ ُ، فتػكح الشػاـ، لبلطػبلع ينظػر: الكاقػدم، ) ذكرت بعض المصػادر بػأف أبػي عبيػده ىػك أمػيف األمػةٖ(

 .ِٓٓ/ ُ، ؛ الكاشؼٔ/ ُ، أعبلـ النببلء
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–ففيػػو اتيػػاـ لػػو بػػالجنكف، )( صػػمى ا عميػػو كآلػػو) أفتػػتف بعمػػي( قػػكؿ بعػػض الحاضػػريف بػػأف النبػػي المناقشػػة الرابعػػة: -
 حتى ال يرل فيو شيئان فانو يدؿ عمى أمريف: :كقكليـ في عمي -كحاشاه

 كأال مػا معنػى -كحاشػاه –بأنػو فيػو شػيء كانػو اثػر فيػو بكسػيمة مػا ) ( اتياـ كاضح كصريح لئلمػاـ عمػي :* األمر األكؿ
مما يعطي انطباعػان لنػا بػأف ىػؤالء ، صمى ا عميو كآلو) ال يراه( كىـ يركف ىذا الشيء كالنبي، يعنى جٌنو )أفتف عمي النبي(

 .)ُ() منافؽ( ككبلميـ داؿ عمى نفاقيـ فالذم يبغض اإلماـ عمي، منافقكف
) أك انػو يعطيػو أكثػر ( صػمى ا عميػو كآلػو) فيػك أمػا أنػو يجيػؿ حػاؿ اإلمػاـ عمػي( اتيػاـ كاضػح لمنبػي :ي* األمر الثػان
 ككؿ ىذا باطؿ.، مما يستحؽ

 ركل أبك عبد ا الجدلي قكؿ أبا ذر الغفارم باف الصحابة كانكا يعرفكف المنافقيف بتكذيبيـ رسكؿ ا :عبلمات المنافؽ -&
 . كفي ىذه المركية أكثر مف جانب:)ِ(كالتخمؼ عف الصبلة كبغضيـ لعمي بف أبي طالب صمى ا عميو كآلو)(
ككنػػو كػػؿ ىػػذه ، أرل بػػاف ىنالػػؾ مبلزمػػة كاضػػحة بػػيف حػػب النبػػي كتصػػديقو كحضػػكر الصػػبلة كحػػب عمػػي :الجانػػب األكؿ-

 ة كالنبي كآلو. فالذم يؤمف با يحب الصبل، األمكر إنما ىي دليؿ كاضح كبرىاف ناصع عمى اإليماف با
فالسػػبب فػػي ، دليػؿ النفػػاؽ، كالعكػػس صػحيح أم تكػػذيب النبػػي كالتخمػؼ عػػف حضػػكر الصػبلة كبغػػض عمػػي :الجانػب الثػػاني-

فكرىػو لئلمػاـ ، كبمػا إف المنػافؽ يكػره الحػؽ، ) يمثػؿ جانػب الحػؽ( ) ىك أف اإلماـ عمػي( بغض المنافؽ لئلماـ عمي
يػػػا عمػػػي ال يحبػػػؾ إال مػػػؤمف كال يبغضػػػؾ إال (( صػػػمى ا عميػػػو كآلػػػو) بأنػػػو قػػػاؿ:( كقػػػد كرد عػػػف النبػػػي، عمػػػي يعيتبػػػر طبيعيػػػان 

 .)ّ(منافؽ))
، ركل أبػػك عبػػد ا الجػػدلي بأنػػو دخػػؿ عمػػى أـ سػػممو :صػػمى ا عميػػو كآلػػو)( ىػػك سػػب النبػػي )( سػػب اإلمػػاـ عمػػي -&

صػمى ا  -سػمعت رسػكؿ ا : ((فقالػت، معػاذ ا :صػمى ا عميػو كآلػو) فػيكـ ؟ فقػاؿ الجػدلي( أيسب رسػكؿ ا(( فقالت:
مىٍف سب عمي فقد سبني)) :يقكؿ -عميو كآلو

)ْ)(ٓ(. 
صمى ا ( لقكؿ رسكؿ ا، صمى ا عميو كآلو)( رسكؿ ا) نفس ( كظاىر المركية ال يحتاج إلى تعميؽ فاإلماـ عمي 

 .)ٔ(إف عميان مني كأنا منو كىك كلي كؿ مؤمف بعدم)): ((عميو كآلو)
: صػػػمى ا عميػػػو كآلػػػو) قػػػاؿ( ركل أبػػػك عبػػػد ا الجػػػدلي بسػػػنده عػػػف سػػػمماف الفارسػػػي أف رسػػػكؿ ا :الحػػػبلؿ كالحػػػراـ -&
كفي ىذه المركيػة أكثػر مػف ، )ٕ(الحبلؿ ما أحؿ ا في القرآف كالحراـ ما حـر ا في القرآف كما سكت عنو فقد عفا عنو))((

  :جانب يحتاج إلى تكضيح
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .) سيأتي شرح مركية في ىذا الخصكص في نفس الصفحةُ(
 .ُِٗ/ ّ، المستدرؾ، ) الحاكـ النيسابكرمِ(
، شػرح األخبػار، المغربػي ؛ ّٖٓ، المسترشػد، ؛ الطبػرمَّٔ/ ٓ، سنف الترمػذم، ؛ الترمذمٓٗ/ ُ، مسند احمد، ) احمدّ(

 .ِِٔ، كنز الفكائد، ؛ الكراكجيُِٓ/ُ
 .ِِِ/ ُّ، شرح نيج الببلغة، ؛ ابف أبي الحديدُْٗ، المناقب، ) المكفؽ الخكارزميْ(
ػٍف  :كنصػو )( ) كرد الحديث أعبله بمفظ مقارب كفيو تشديد عمى حرمة سب اإلمػاـ عمػيٓ( ػٍف سػب عمػي فقػد سػبني كمى مى

 .ُُِ/ ّ، المستدرؾ، الحاكـ النيسابكرم :ينظر ،سبني فقد سب ا
 . ٖٔ، ذخائر العقبى، ؛ الطبرمُِّ، كفاية األثر، ؛ الخزاز القميْْٗ/ ُ، مناقب، ) الككفئ(
 . ُِٔ/ ٔ، المعجـ الكبير، ) الطبرانيٕ(
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، اـ مػا حػـر ا فػي القػرآف)الحبلؿ ما أحؿ ا فػي القػرآف كالحػر ( ففي الشطر األكؿ مف ىذه المركية كىك: :الجانب األكؿ -
إف ا تبػارؾ كتعػالى أنػزؿ (( :) انػو قػاؿ( كركم عػف اإلمػاـ الصػادؽ، فالقرآف معصـك، فبل مجاؿ لرفضو عمى اإلطبلؽ

لػػك كػػاف ىػػذه أنػػزؿ فػػي  :حتػػى ال يسػػتطيع عبػػد يقػػكؿ، فػػي القػػرآف تبيػػاف كػػؿ شػػيء حتػػى كا مػػا تػػرؾ شػػيء يحتػػاج إليػػو العبػػاد
ػٍف يسػتخرجو ، كطبقػان ليػذا الحػديث لػـ ييسػكت عػف أم شػيء فػي القػرآف )ُ(نزلو ا في القػرآف))القرآف؟ إال كقد ا لكػف يحتػاج مى

 كىذا دليؿ عمى كجكب االستعانة بمف ىك عالـ بالقرآف.
صػار كاالقت )ِ( كما سكت عنو فقد عفا عنو) فنستنتج منو تحييد كاضح لمسينة الشريفة( :الشطر الثانيففي  :الجانب الثاني -

فمك حٌيدنا ، كتحييد السنة ال يجكز ككنيا مصدر مف مصادر التشريع كألنيا الميفسر كالمترجـ لًما جاء في القرآف، عمى القرآف
، فمػيس كػؿ مػا نقػـك بػو يمكػف أف نسػتدؿ بػو مػف ظػاىر القػرآف بػؿ مػف بكاطنػو، السنة كتركناىا فمف يستخرج لنا بكاطف القرآف

أك يػػذكر عػػدد ) ْ(عػػدد أشػػكاط الطػػكاؼ فمػػثبلن ال يكجػػد نػػص قرآنػػي يحػػدد، )ّ(كالراسػػخكف فػػي العمػػـكبكاطنػػو ال يعمميػػا إال ا 
 .)ٓ(صمكات ا عمييـ أجمعيف)( سكل الركايات الصادرة عف النبي كآلو، الركعات اليكمية

ال ننسػػب الظمػػـ ، أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ بأنػػو لػػيس كػػؿ ظػػاىر القػػرآف حجػػة  :)( ؿ قكلػػومثػػ، )( فبعضػػو يحتػػاج إلػػى تأكيػػؿ كا 
ًفييىػا فىفىسىػقيكٍا ًفييىػا ٍرنىػا ميٍترى ٍدنىا أىف نٍُّيًمؾى قىٍريىةن أىمى ذىا أىرى لكػف باطنيػا غيػر  -كحاشػاه –فظاىرىػا أف ا ىػك اآلمػر بالفسػؽ  )ٔ(...كىاً 

 .)ٕ(ظاىرىا
 كعمى ما قمنا يمكف قبكؿ الشطر األكؿ مف المركية كرفض شطرىا الثاني.

أال : ((صػػمى ا عميػػو كآلػػو) قػػاؿ( ركل أبػػك عبػػد ا الجػػدلي بسػػنده عػػف زيػػد بػػف ثابػػت أف رسػػكؿ ا :أىػػؿ الجنػػة كالنػػار -&
، أال أخبػركـ بأىػؿ النػار، لػك أقسػـ عمػى ا ألبػٌره )ٖ(كؿ ضعيؼ متضٌعؼ :قاؿ، بمى يا رسكؿ ا :قالكا، أخبركـ بأىؿ الجنة

 :كية يمكننا أف نسجؿ الممحكظات اآلتية كىيكبعد النظر في المر ، )ُُ()))َُ( جكاظ )ٗ(كؿ عتؿ :قاؿ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ِّٕ/ ٓٔ، بحار األنكار، ؛ المجمسي ٗٓ/ ُ، الكافي، ) الكمينيُ(
، الكافيػػة، التػػكني، السػػنة بمطمقيػػا تعنػػي كػػؿ مػػا صػػدر مػػف قػػكؿ كفعػػؿ كتقريػػر عػػف األئمػػة المعصػػكميف كلػػيس النبػػي فقػػط )ِ(

 .ُٕٓص
 .ُٖٔ/ ُ، الكافي، ؛ الكميني ِِِ، بصائر الدرجات الكبرل، الصفار :) ىـ األئمة المعصكمكفّ(
كما بعدىا ؛  َْٔ/ ْ، الكافي، كأحكامو ينظر: الكمينيكلمزيد مف التفصيؿ في كيفيتو ، ) أشكاط الطكاؼ في الحج سبعةْ(

 .ّٗٓ/ ُّ، كسائؿ الشيعة، الحر العاممي
، الكمينػي :ينظر عمى سبيؿ المثاؿ في المصادر التي شػرحت الصػبلة كأحكاميػا، ) عدد الركعات اليكمية سبع عشر ركعةٓ(

 ك ما بعدىا.ُٓٗ/ ُ، مىٍف ال يحضره الفقيو، كما بعدىا ؛ الصدكؽ ِْٔ/ ّ، الكافي
 .ُٔ/ مف اآلية ، ) سكرة اإلسراءٔ(
 .ّٓٔ/ ِ، جكامع الجامع، ؛ الطبرسيُٕ/ ُٓ، جامع البياف، الطبرم :) ينظر تفسير اآلية الكريمة في المصادر اآلتيةٕ(
ػػٍف يضػعفو النػػاس كيتجبػركف عميػو فػػي الػدنيا لفقػػره كرثاثػة حالػو :) متضػعؼٖ( / ٗ، لسػاف العػػرب، ينظػػر: ابػف منظػػكر، ىػك مى

 مادة ضعؼ).( َِْ
 .مادة عتؿ)( َّْ/ ُُ، لساف العرب، ينظر: ابف منظكر، شديد الخصكمة الفظ الجافي :) عتؿٗ(
 مادة جكظ).( ّْٗ/ ٕ، لساف العرب، ينظر: ابف منظكر، ىك الجمكع المنكع كالمستكبر :) جكاظَُ(
 .ُٔٓ/ ٓ، المعجـ الكبير، ) الطبرانيُُ(
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كىػـ تحػت الرحمػة اإللييػة كفػي ، ىػـ مػف يػدخمكف الجنػة، مف الضػعفاء الػذيف ال حيمػة ليػـىناؾ صنؼ  :الممحكظة األكلى -
ىػػك  -عقػػبلن  –. لعػػؿ سػػبب الػػبغض )ُ(الكقػػت نفسػػو ىنالػػؾ صػػنؼ آخػػر مػػف الضػػعفاء يبغضػػيـ ا ألنيػػـ ال ينيػػكف عػػف منكػػر

ال فمماذا حصؿ ليـ البغض ؟ كلماذا لـ يبغض ا، تركيـ النيي عف المنكر مع المقدرة   الصنؼ األكؿ مف الضعفاء؟.كا 
 فركم عف اإلمػاـ البػاقر، ال يمكف لنا أف نفيـ بأف أىؿ الجنة فقط مف ىذا الصنؼ أم صنؼ الضعفاء :الممحكظة الثانية -
)( انو قاؿ: ))(أكثر أىؿ الجنة البيمو)) كيعني بيـ الذيف يتغافمكف عف الدنيا أم يتباليكف عنياِ( . 
 

 االستنتاجات: 
 :فراغ مف ىذه الدراسة المتكاضعة تكصمنا إلى بعض االستنتاجات منيابعد ال 
، صػمكات ا عمػييـ أجمعػيف) ككػاف تابعيػان جمػيبلن ( محبػان لمحمػد كآلػو، كاف أبي عبد ا الجدلي شخصية إسػبلمية متزنػة -&

 .ر التي اطمعنا عميياصمى ا عميو كآلو) في المصاد( كلعؿ تابعيتو أتت مف أنو لـ تثبت لو رؤية لرسكؿ ا
 فمـ تذكره المصادر التي استقينا منيا بحثنا.، كلـ نقؼ عمى تاريخ كالدتو كال كفاتو، لـ نعرؼ عمره -&
مف خػبلؿ البحػث كاجينػا مسػألة غريبػة كىػي إف ىػذا التػابعي قػد كصػؼ بالميغػالي كحسػب الظػاىر فػإف ىػذا الكصػؼ أك  -&

عف كؿ ما لو صػمة أك عبلقػة بػو مػف قريػب كبعيػد مػف زكجػة أك زكجػات أك النعت يحتـ عمى المؤرخيف كالكتاب البحث 
كممػػا يركػػز فػػي ، ممػػا يؤشػػر حالػػة غريبػػة مػػف التعتػػيـ أك اإلىمػػاؿ غيػػر المبػػرر، فمػػـ نقػػؼ لػػو إال عمػػى ابػػف كاحػػد، أبنػػاء

مػف فػيض ركاياتػو  األذىاف مف إنو شخصان غريبان مجيكالن ألجؿ فض الناس عنو كالحيمكلة دكف اسػتفادة األجيػاؿ البلحقػة
 كمعمكماتو.

بمعنػى انػو لػـ ينجػر ليػذه التيػارات أك ، كقؼ كسط أمكاج الحياة الجارفة كاالبف المبكف ال ظيػر فيركػب كال ضػرع فيحمػب -&
) كأف ال تسػػمع لصػػكت الزبيػػػر ( ككقػػؼ ناصػػحان لعائشػػة مشػػيران عمييػػا بعػػدـ الخػػركج عمػػى طاعػػة اإلمػػاـ عمػػي، تمػػؾ

  .كطمحة
كمػا ، ) كلعؿ ىذا جزءن مف التعتيـ الذم شػمؿ ىػذه الشخصػية البلمعػة( ى دكر في حركب اإلماـ عميلـ نقؼ لو عم -&

) كال نعمػـ السػبب الحقيقػي كراء ذلػؾ فمعمػو سػجف مثػؿ كثيػر ( انو لـ يشترؾ في معركة الطؼ لنصػرة اإلمػاـ الحسػيف
لكنو كقػؼ كبكػؿ شػجاعة ، )( إلماـ الحسيفمف الشيعة الذيف أكدعيـ عبيد ا بف زياد السجف لمحيمكلة دكف نصرة ا
فعمد بأمر المختار إلى قيادة ثمانمائػة جنػدم ، كغير آبو باألمكييف كال بالزبيرييف إلى جانب المختار بف أبي عبيد الثقفي

، كالتكجػػو نحػػك مكػػة لتخمػػيص محمػػد بػػف الحنفيػػة كبعػػض كجػػكه الشػػيعة الػػذيف احتجػػزىـ عبػػد ا بػػف الزبيػػر كىػػدد بحػػرقيـ
 ).( صيـ كبفضؿ حركتو أسيقط في أيدم ابف الزبير الفرصة مف اجؿ إلحاؽ الضرر بأبناء اإلماـ عميفخم

ٍف تتممذ عمييـ مف خيرة الصحابة كعمى رأسيـ اإلماـ أمير المؤمنيف -& ) إذ ركل عنو ( ركل أبك عبد ا الجدلي عف مى
ف المركيات بالسند بعض الصحابة عػف الرسػكؿ الكػريـ كما ركل العديد م، العديد مف المركيات بشكؿ مباشر كدكف سند

 .مركيات تاريخية كعقائدية كفقيية صمى ا عميو كآلو) فمف ىذه المركيات( محمد
مثػؿ مركيػة المسػح عمػى ، حاكؿ بعض الكتاب تمرير بعض المركيات الفقييػة الباطمػة عػف طريػؽ إلصػاقيا بػو ككنػو ثقػة -&

لكػف تمكنػا بإمكانيتنػا البسػيطة كبعػكف ا ، مػا سػكت عنػو فقػد عفػا عنػو :اـ كاعني بيػاكذيؿ مركية الحبلؿ كالحر ، الخفيف
 .العمي العظيـ كحيسف رعايتو كتكفيقو مف دحضيا كبياف ىناتيا

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ُِٓ/ ُٔ، كسائؿ الشيعة ،) الحر العامميُ(
 . ُّ، شرح مئة كممة ألمير المؤمنيف، ؛ ابف ميثـ البحرانئٔٓ، مستطرفات السرائر، ) ابف إدريس الحميِ(
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 :ثبت المصادر والمراجع
 * القرآف الكريـ 

  :المصادر األصيمة :أكالن 
 َـ)ُِِّ/ ىػَّٔت ( عمي بف محمد :أبف األثير -
 د.ت). –طيراف (، انتشارات اسماعيمياف، د.ط، صحابةأيسد الغابة في معرفة ال -ُ
 ـ).ٖٓٓ/ ىػُِْت( احمد بف حنبؿ :احمد -
 د.ت).، بيركت(، دار صادر لمطباعة، د.ط، مسند اإلماـ احمد بف حنبؿ -ِ
 ـ).َُُِ/ ىػٖٗٓت( عمي بف منصكر :ابف إدريس الحمي -
 ـ).ُُٗٗ-قـ (، اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف تح: لجنة التحقيؽ في مؤسسة النشر، ِط، مستطرفات السرائر -ّ
 ـ).ُِّٗ/ ىػ ّٗٔت ( عمي بف عيسى :االربمي -
 ـ).ُٖٓٗ -بيركت(، دار األضكاء، ِط، كشؼ الغمة في معرفة األئمة -ْ
 ـ).ُٖٗٔ/ ىػَُُُت( محمد بف عمي :االردبيمي -
زاحة االشتباىات عف الطرؽ كاإلسناد -ٓ  د.ت). –د.مؾ (، بة المحمدممكت، د.ط، جامع الركاة كا 
 ـ).ِٔٗ /ىػُّْت ( احمد بف اعثـ الككفي :أبف اعثـ -
 ـ).ُُٗٗ -بيركت(، دار األضكاء، تح: عمي شيرم، الفتكح -ٔ
 ـ).َُُٖ/ ىػ ْْٕت( سميماف بف خمؼ :الباجي -
رة األكقاؼ كالشؤكف مطبعة كزا، تح: احمد البزاز، التعديؿ كالتجريح لمف خهرج عنو البخارم في الجامع الصحيح -ٕ

 د.ت). –مراكش (، اإلسبلمية
 ـ). ُٓٗٔ/ ىػَُُٕت( ىاشـ البحراني المكسكم :البحراني -
 ـ).ُِٗٗ –قـ (، مطبعة بيمف، تح: عزة ا المكالئي اليمداني، كدالئؿ الحجج عمى البشرمدينة معاجز األئمة االثني عشر  -ٖ
 ـ).َُِّ /ىػََٔت( يحيى بف الحسف الحمي :ابف البطريؽ -
 ـ).ُٔٗٗ -قـ(، مطبعة نكيف، تح: مالؾ المحمكدم، خصائص الكحي المبيف -ٗ
 ـ).ِٖٗ/ ىػِٕٗت( محمد بف عيسى :الترمذم -
 ـ).ُّٖٗ -بيركت(، دار الفكر، عبد الكىاب عبد المطيؼ :تح، د.ط، سنف الترمذم -َُ
 ـ).َُٔٔ/ ىػَُُٕت( عبد ا بف محمد :التكني -
 ـ).ُِٗٗ -قـ(، مجمع الفكر اإلسبلمي، تح: محمد حسيف الرضكم، الفقو الكافية في أصكؿ -ُُ
 ـ).ُّ/ ىػٕت ؽ ( عمي بف يكسؼ :ابف جبر -
 ـ).ُٕٗٗ-قـ(، مطبعة ستارة، تح: احمد الحسيني، نيج اإليماف -ُِ
 ـ).ْْٖ/ ىػَِّت( عمي بف الجعد بف عبيد :ابف الجعد -
 ـ).ُٔٗٗ-بيركت(، دار الكتب العممية ،تح: عامر احمد حيدر، ِط، مسند ابف الجعد -ُّ
 ـ).ََُِ/ ىػٕٗٓت( عبد الرحمف بف عمي :ابف الجكزم -
 ـ).ُٕٗٗ -بيركت(، دار المعرفة، تح: محمد فاخكرم كمحمد ركاس، ِط، صفة الصفكة -ُْ
 ـ).ََُِ/ ىػّّٗت( إسماعيؿ بف حماد :الجكىرم -
 -بيركت(، دار العمـ لممبلييف، عبد الغفكر عطار تح: احمد، ْط، الصحاح في تاج المغة كصحاح العربية -ُٓ

 ـ).ُٕٔٗ
 ـ).ُِّٗ/ ىػَّٕت( إبراىيـ بف محمد :الجكيني -
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، دار الجكاديف، تح: عبد المحسف عبد ا كمحمد صادؽ تاج، فرائد السمطيف في فضائؿ المرتضى كالبتكؿ كالسبطيف -ُٔ
 ـ).ََِٖ-سكريا(
 ـ).ُُ/ ىػٓت ؽ ( عبيد ا بف احمد :الحاكـ الحسكاني -
مؤسسة الطبع كالنشر ، تح: محمد باقر المحمكدم، شكاىد التنزيؿ لقكاعد التفضيؿ في اآليات النازلة في أىؿ البيت -ُٕ

 ـ).َُٗٗ -قـ(، التابعة لكزارة الثقافة كاإلرشاد اإلسبلمي
 ـ).َُُْ/ ىػَْٓت( أبي عبد ا محمد بف محمد :الحاكـ النيسابكرم -
 ـ).ُٖٔٗ -بيركت (، دار المعرفة، تح: يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي، د.ط، عمى الصحيحيف المستدرؾ -ُٖ
 ـ).ٓٔٗ/ ىػّْٓ( محمد بف حباف البستي :ابف حباف -
 ـ).ُٗٓٗ -بيركت(، دار الكتب العممية، فبليشيمر :تح، د.ط، مشاىير عمماء األمصار -ُٗ
 ـ).ُِٖٓ /ىػٔٓٔ( أبك حامد بف ىبة ا بف محمد :أبف أبي الحديد -
 ـ).ُٗٓٗ -بيركت(، دار إحياء الكتب العربية، تح:محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، شرح نيج الببلغة -َِ
 ـ).ُِٗٔ/ ىػَُُْت( محمد بف الحسف :الحر العاممي -
 ـ).ُّٗٗ-قـ(، مطبعة مير، تح:مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث، ِط، آؿ البيت)( كسائؿ الشيعة -ُِ
 ـ).ُٕٓٓ/ ىػٓٔٗنحك ( لديف عميشرؼ ا :الحسيني -
 ـ).ُٖٔٗ-قـ(، مطبعة أمير، تح: مدرسة اإلماـ الميدم، تأكيؿ اآليات الظاىرة في فضائؿ العترة الطاىرة -ِِ
 ـ). ُٓ/ ىػٗت ؽ( الحسف بف سميماف :الحمي -
 ـ).َُٓٗ-النجؼ االشرؼ (، منشكرات المطبعة الحيدرية، مختصر بصائر الدرجات -ِّ
 ـ).ُِّٓ/ ىػِٕٔت( ف بف يكسؼالحس :الحمي -
 ـ).ُٕٗٗ-قـ(، مؤسسة نشر الفقاىة، تح: جكاد القيكمي، خبلصة األقكاؿ في معرفة الرجاؿ -ِْ
 ـ).ُْٗٗ -قـ(، مؤسسة اسماعيمياف، ميدم الرجائي :تح، نياية اإلحكاـ في معرفة األحكاـ -ِٓ
 ـ).ُِِٗ/ ىػِٔٔت( أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا :الحمكم -
 د.ت). –بيركت (، دار الفكر، د.ط، معجـ البمداف -ِٔ
 ـ).ََُٗ /ىػََْ( عمي بف محمد :الخزاز القمي -
 ـ).َُٖٗ-قـ (، مطبعة الخياـ، تح: عبد المطيؼ الحسيني، د. ط، كفاية األثر في النص عمى األئمة االثني عشر -ِٕ
 ـ).ََُٕ/ ىػّْٔت( احمد بف عمي :الخطيب البغدادم -
 ـ).ُٕٗٗ –بيركت (، دار الكتب العممية، تح: مصطفى عبد القادر عطا، ادتاريخ بغد -ِٖ
 ـ).ْٖٓ/ ىػَِْت ( خميفة بف خياط العصفرم، خميفة -
 ـ).ُّٗٗ-بيركت(، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، سييؿ زكار :تح، د.ط، الطبقات -ِٗ
 ـ).َُْٓ/ ىػَٖٖت( عبد الرحمف بف محمد :ابف خمدكف -
 ـ).ُُٕٗ -بيركت(، مؤسسة االعممي لممطبكعات، د.ط، ابف خمدكفتاريخ  -َّ
 ـ). ُّّٗ/ ىػَْٕت( الحسف بف عمي بف داككد :ابف داككد -
 ـ).ُِٕٗ-النجؼ األشرؼ (، منشكرات المطبعة الحيدرية، تح: محمد صادؽ بحر العمـك، د.ط، رجاؿ ابف داككد -ُّ
 ـ).ُْٔٔ/ ىػُٕٖت( محمد بف احمد :ابف الدمشقي -
 ).ُْٗٗ-قـ(، تح: مطبعة دانش، جكاىر المطالب في مناقب اإلماـ عمي بف أبي طالب -ِّ
 ـ).ُّْٕ/ ىػْٖٕت( محمد بف احمد :الذىبي -
 ـ).ُٕٖٗ –بيركت (، دار الكتاب العربي، تح: عمر عبد السبلـ تدمرم، تاريخ اإلسبلـ -ّّ
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دار القبمة لمثقافة ، كامة كاحمد محمد نمر الخطيبتح: محمد ع، الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة -ّْ
 ـ).ُِٗٗ -جدة(، اإلسبلمية

 ـ).ُّٔٗ-بيركت (، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، تح: محمد عمي البجاكم، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ -ّٓ
 ـ).ّٖٗ /ىػِّٕ( عبد الرحمف بف أبي حاتـ :الرازم -
 ـ).ُِٓٗ -بيركت(، العربي دار إحياء التراث، الجرح كالتعديؿ -ّٔ
 ـ).ُِٕٔ/ ىػٔٔٔت( محمد بف أبي بكر بف عبد القادر :الرازم -
 ـ).ُٓٗٗ –بيركت(، مكتبة لبناف ناشركف، محمكد طاىر :تح، مختار الصحاح -ّٕ
 ـ).ْٓٗ/ ىػّّْت( احمد بف عمر :ابف رستو -
 ـ).ُٖٖٗ -بيركت(، دار الكتب العممية، االعبلؽ النفيسة تح: خميؿ المنصكر -ّٖ
 ـ).ُُّْ/ ىػّٖٓت( محمكد بف عمر :الزمخشرم -
 ـ).ُٔٔٗ-مصر (، مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، الطبعة األخيرة، الكٌشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ -ّٗ
 ـ).ََُٖ/ ىػّٗٗت( محمد بف عبد ا :ابف زمنيف -
 ـ).ََِِ-القاىرة( مطبعة الفاركؽ الحديثة، اشة كمحمد بف مصطفى الكنزتح: أبك عبد ا حسيف بف عك، تفسير ابف زمنيف -َْ
 ـ).ُُٖٗ/ ىػٖٓٓت( حمزة بف عمي :ابف زىرة الحمبي -
 ـ).ُٕٗٗ –قـ (، مطبعة اعتماد، )( مؤسسة اإلماـ الصادؽ، تح: إبراىيـ البيادرم، غنية النزكع إلى عممي األصكؿ كالفركع -ُْ
 ـ).ْْٖ/ ىػَِّت( نيعمحمد بف سعد بف م :ابف سعد -
 د.ت). –بيركت (، دار صادر، د.ط، الطبقات الكبرل -ِْ
 ـ).َُٔٓ/ ىػْْٖ( حمزة بف عبد العزيز :سبلر -
 ـ).ُْٗٗ -قـ(، مطبعة أمير، تح:محسف األميف، د.ط، المراسـ العمكية في األحكاـ النبكية -ّْ
 ـ).ُُٔٔ/ ىػِٔٓت( عبد الكريـ بف محمد :السمعاني -
 ـ).ُٖٗٗ –بيركت (، دار الجناف، تح: عبد ا عمر الباركدم، اباألنس -ْْ
 ـ).ٓٗٗ/ ىػ ّٖٓ( عمر بف شاىيف :ابف شاىيف -
 ـ).ُْٖٗ -تكنس(، الدار السمفية، تح: صبحي السامرائي، تاريخ أسماء الثقات -ْٓ
 ـ).َُِِ/ ىػٖٖٓت( محمد بف عمي :ابف شير آشكب -
 ـ).ُٔٓٗ-النجؼ االشرؼ(، المطبعة الحيدرية، ة مف أساتذة النجؼ االشرؼتح: لجن، د.ط، مناقب آؿ أبي طالب -ْٔ
 ـ).ُُّٓ/ ىػْٖٓت( الشيرستاني: محمد بف عبد الكريـ -
 د.ت). –بيركت (، دار المعرفة، تح: محمد سيد كيبلني، د.ط، الممؿ كالنحؿ -ْٕ
 ـ).ُٖٓٓ/ ىػٔٔٗت( زيف الديف الجبعي العاممي :الشييد الثاني -
 د.ت).-قـ(، مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث، د.ط، الجناف في شرح أرشاد األذىافركضة  -ْٖ
 ـ).ُّٓٓ/ ىػِْٗت( محمد بف يكسؼ :الصالحي الشامي -
 ـ).ُّٗٗ -بيركت(، دار الكتب العممية، تح: عادؿ أحمد عبد المكجكد، سبؿ اليدل الرشاد في سيرة خير العباد -ْٗ
 ـ).ُٗٗ/ ىػُّٖت( محمد بف عمي بف الحسيف :الصدكؽ -
 ـ).ُّٖٗ -قـ(، منشكرات جماعة المدرسيف، تح: عمي اكبر الغفارم، د.ط، الخصاؿ -َٓ
 د.ت). -طيراف(، انتشارات عابدم، د.ط، فضائؿ الشيعة -ُٓ
 د.ت). -قـ(، مؤسسة النشر اإلسبلمي، تح: عمي اكبر الغفارم، د.ط، معاني األخبار -ِٓ
 ـ).ُٓٗٗ-قـ(، مطبعة اعتماد، )( التابعة لمؤسسة اإلماـ اليادم لجنة التحقيؽ:تح، د.ط، المقنع-ّٓ



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

68 

 ـ).ُْٖٗ-قـ (، منشكرات جماعة المدرسيف في الحكزة العممية، تح: عمي اكبر الغفارم، ِط، مىٍف ال يحضره الفقيو -ْٓ
 ـ).ُٖٗٗ -قـ(، مطبعة اعتماد، )( مؤسسة اإلماـ اليادم :تح، اليداية في األصكؿ كالفركع-ٓٓ
 ـ).َِٗ/ ىػَِٗت( محمد بف الحسف :الصفار -
 ـ).ُّٖٗ-طيراف(، مطبعة األحمدم، ميرزا محسف :تح، د.ط، بصائر الدرجات الكبرل -ٔٓ
 ـ).ُِّٔ/ ىػْٕٔت( خميؿ بف آيبؾ :الصفدم -
 ـ).َََِ-بيركت(، دار إحياء التراث العربي، تح: احمد االرناؤكط كتركي مصطفى، د.ط، الكافي بالكفيات -ٕٓ
 ـ).ِٖٔ/ ىػُُِت( عبد الرزاؽ بف ىماـ :لصنعانيا -
 د.ت). –د.مؾ (، د.مط، تح: حبيب الرحمف االعظمي، د.ط، المصنؼ -ٖٓ
 ـ).ُِّٗ/ ىػّٗٔت( عبد الكريـ بف طاككس :ابف طاككس -
 ـ).ُٖٗٗ –د.مؾ (، مطبعة محمد، تح: تحسيف آؿ شبيب المكسكم، )( فرحة الغرم في تعييف قبر أمير المؤمنيف عمي -ٗٓ
 ـ).َٕٗ/ ىػَّٔت( سميماف بف احمد :الطبراني -
 ـ).ُٓٗٗ –د.مؾ (، منشكرات دار الحرميف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تح: قسـ التحقيؽ بدار الحرميف، د. ط، المعجـ األكسط -َٔ
 د.ت). -بيركت(، دار الكتب العممية، د.ط، المعجـ الصغير -ُٔ
 د.ت).-د.مؾ(، دار إحياء التراث العربي، د المجيد السمفيتح: حمدم عب، ِط، المعجـ الكبير -ِٔ
 ـ).ُُّٓ/ ىػْٖٓت( احمد بف عمي:الطبرسي -
 ـ).ُٕٗٗ-قـ(، تح: مؤسسة النشر اإلسبلمي، الجامع جكامع -ّٔ
 ـ).ُٓٗٗ-بيركت (، مؤسسة االعممي لممطبكعات، تح: نخبة مف العمماء كالمحققيف األخصائييف، مجمع البياف في تفسير القرآف -ْٔ
 ـ).ُِٕٗ -د.مط(، منشكرات الشريؼ الرضي، ٔط، مكاـر األخبلؽ -ٓٔ
 ـ).ُِْٗ/ ىػْٗٔت( احمد بف عبد ا :الطبرم -
 ـ).ُّٕٗ-القاىرة(، مكتبة القدسي، د.ط، ذخائر العقبى في مناقب ذكم القربى -ٔٔ
 ـ).ُٔٗٗ -بيركت(، ميدار الغرب اإلسبل، عيسى عبد ا :تح، الرياض النضرة في مناقب العشرة -ٕٔ
 ـ).ِِٗ/ ىػَُّت( محمد بف جرير :الطبرم -
 ـ).ُّٖٗ-بيركت(، مؤسسة االعممي لممطبكعات، تح: نخبة مف العمماء اإلجبلء، ْط، تاريخ الرسؿ كالممكؾ -ٖٔ
 د.ت). –د.مؾ (، د.مط، د.ط، جامع البياف في تأكيؿ القرآف -ٗٔ
 د.ت). -بيركت(، عممي لممطبكعاتمؤسسة اال، د.ط، المنتخب مف ذيؿ المذيؿ -َٕ
 ـ).).َُ/ ىػْتكفي بداية ؽ( محمد بف جرير بف رستـ اآلممي :الطبرم -
 ـ).ُْٗٗ-قـ(، مطبعة سمماف الفارسي، تح: احمد المحمكدم، المسترشد في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب -ُٕ
 ـ).َُُّ/ ىػِٓٓت( محمد بف عمي الطبرم :الطبرم -
 ـ).ُٗٗٗ-قـ(، مؤسسة النشر اإلسبلمي، تح: جكاد القيكمي األصفياني، المصطفى لشيعة المرتضىبشارة  -ِٕ
 ـ).َُٔٔ/ ىػَْٔت( محمد بف الحسف :الطكسي -
 ـ). ُّٗٗ -قـ(، دار الثقافة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تح: مؤسسة البعثة، االمالي -ّٕ
 ـ).ُٓٗٗ -قـ (، سة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيفمؤس، تح: جكاد القيكمي األصفياني، رجاؿ الطكسي -ْٕ
 ـ).ُٕٔٗ –د.مؾ (، المكتبة المرتضكية ألحياء آثار الجعفرية، تح: محمد تقي الكشفي، د.ط، المبسكط في فقو االمامية-ٕٓ
 ـ).ُٖٗ/ ىػَِْت( سميماف بف داككد :الطياليسي -
 د.ت). -بيركت(، دار المعرفة، د.ط، مسند الطياليسي -ٕٔ
 ـ).ََُٕ/ ىػّْٔت( يكسؼ بف عبد ا، ابف عبد البر -
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 ـ).ُُٗٗ-ببيركت(، دار الجيؿ، تح: محمد عمي البجاكم، االستيعاب في معرفة األصحاب -ٕٕ
 ـ).ُُ/ ىػٓت ؽ( حسيف بف عبد الكىاب :عبد الكىاب -
 ـ).ُْٗٗ-النجؼ(، المطبعة الحيدرية، د.ط، عيكف المعجزات -ٖٕ
 ـ).ٕٓٗ/ ىػّٓٔت( بد ا بف عدم الجرجانيع :ابف عدم -
 ـ).ُٖٖٗ -بيركت(، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تح: يحيى مختار غزاكم، ّط، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ -ٕٗ
 ـ).ُْٖٕ/ ىػُُِٔ( إسماعيؿ بف محمد :العجمكني -
 ـ).ُٖٖٗ-بيركت(، دار الكتب العممية، ّط، سكشؼ الخفاء كمزيؿ االلتباس عما اشتير مف األحاديث عمى السنة النا -َٖ
 ـ).ْٕٖ/ ىػُِٔت( احمد بف عبد ا بف صالح :العجمي -
 ـ).ُٖٓٗ -المدينة المنكرة(، مكتبة الدار، معرفة الثقات -ُٖ
 ـ).ُُٕٓ/ ىػُٕٓت( ابف عساكر: عمي بف الحسف -
 ـ).ُٓٗٗ-بيركت (، دار الفكر، تح: عمي شيرم، د.ط، تاريخ مدينة دمشؽ -ِٖ
 ـ).ِّٗ/ ىػَِّت( محمد بف منصكر :العياشي -
 د.ت). –طيراف (، المكتبة العممية اإلسبلمية، تح: ىاشـ الرسكلي المحبلتي، د.ط، تفسير العياشي -ّٖ
 ـ).ُُْٖ/ ىػّْٓت( محمد بف عمر :الفخر الرازم -
 ـ).ُٖٓٗ-قـ(، مطبعة الشييد، د.ط، عصمة األنبياء -ْٖ
 ـ).ُٕٗ/ ىػُٕٓت( الخميؿ بف احمدعبد الرحمف :الفراىيدم -
براىيـ السامرائي، ِط، كتاب العيف -ٖٓ  ـ).َُٗٗ –د.مؾ (، مؤسسة دار اليجرة، تح: ميدم المخزكمي كا 
 ـ).ٔٔٗ/ ىػّٔٓت ( عمي بف الحسيف :أبي الفرج األصفياني -
 ـ).ُٓٔٗ-قـ(، مؤسسة دار الكتاب لمطباعة كالنشر، تح: كاظـ المظفر، ِط، مقاتؿ الطالبييف -ٖٔ
 ـ).ٖٖٗ/ ىػِٕٔت( عبد ا بف مسمـ الدينكرم :ابف قتيبة -
 د.ت). -القاىرة(، دار المعارؼ، ثركت عكاشة :تح، د.ط، المعارؼ -ٕٖ
 ـ).ٖٕٗ/ ىػّٖٔ( جعفر بف محمد القمي :ابف قكلكيو -
 ـ).ُٔٗٗ-قـ(، مؤسسة النشر اإلسبلمي، تح: جكاد القيكمي، كامؿ الزيارات -ٖٖ
 ـ).َُٕٓ/ ىػْْٗت( محمد بف عمي :الكراكجي -
 د.ت).  -قـ(، مطبعة غدير، طبعة حجرية، كنز الفكائد -ٖٗ
 ـ).َْٗ/ ىػِّٗت( محمد بف يعقكب :الكميني -
 د.ت). –طيراف (، دار الكتب اإلسبلمية، تح: عمي اكبر الغفارم، ّط، الكافي -َٗ
 ـ).ّٔٗ/ ىػِّٓت( فرات بف إبراىيـ :الككفي -
 ـ).َُٗٗ-قـ(، مؤسسة الطبع كالنشر التابعة لكزارة الثقافة كاإلرشاد اإلسبلمي، تح: محمد الكاظـ، لككفيتفسير فرات ا -ُٗ
 ـ).ٗ /ىػّت ؽ( سميماف محمد بف :الككفي -
 ـ).ُُٗٗ -قـ(، مجمع إحياء الثقافة اإلسبلمية، تح: محمد باقر المحمكدم، مناقب اإلماـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب -ِٗ
 ـ).ٖٖٖ/ ىػِٕٓت( محمد بف يزيد القزكيني :ماجة ابف -
 د.ت). -بيركت(، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، سنف ابف ماجة -ّٗ
 ـ).َُّٓ/ ىػَٗٗت ( يكسؼ بف الحسف :ابف المبرد -
-بيركت(، دار الكتب العممية، رحمف السكيفيتح: ركحية عبد ال، بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ احمد بمدح أك ذـ -ْٗ

 ـ).ُِٗٗ
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 ـ).ُٕٔٓ/ ىػٕٓٗت( عمي بف حساـ الديف :المتقي اليندم -
 ـ).ُٖٗٗ-بيركت(، مؤسسة الرسالة، تح: بكرم حياتي، د.ط، كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ-ٓٗ
 ـ).ُْٗ/ ىػَّّت( الحسيف بف إسماعيؿ :المحاممي -
 ـ).ُُٗٗ-عماف (، دار ابف القيـ، تح: إبراىيـ القيسي، أمالي المحاممي -ٔٗ
 ـ).ُٗٗٔ/ ىػُُُُت( محمد باقر بف محمد تقي :المجمسي -
 ـ).ُّٖٗ –بيركت (، مؤسسة الكفاء، ِط، بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار -ٕٗ
 ـ).َُْْ/ ىػّْٔت( الشريؼ عمي بف الحسيف :المرتضى -
 ـ).ُٖٓٗ-قـ (، مكتبة سيد الشيداء، د.ط، رسائؿ المرتضى -ٖٗ
 ـ).ُٕٗٗ –طيراف (، مؤسسة اليدل، مركز البحكث كالدراسات العممية، د.ط، مسائؿ الناصريات -ٗٗ
 ـ).َُُٗ/ ىػَُْ( احمد بف مكسى االصبياني :ابف مردكيو -

 ـ).ََِّ-قـ(، الحديث دار، عبد الرزاؽ محمد حسيف حرز الديف :جمع كترتيب، ِط، مناقب عمي بف أبي طالب -ََُ
 ـ).ُُّْ/ ىػِْٕ( جماؿ الديف أبي الحجاج يكسؼ :المزم -

 ـ).ُٖٓٗ-بيركت(، دار الرسالة، تح: بشار عكاد معركؼ، ْط، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ -َُُ
 ـ).ْٕٖ/ ىػُِٔت( مسمـ بف الحجاج :مسمـ -

 د.ت). –بيركت (، دار الفكر، د.ط، صحيح مسمـ -َُِ
 ـ).ّٕٗ/ ىػّّٔ( النعماف بف محمد :المغربي -

مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة ، تح: محمد الحسيني الجبللي، ِط، شرح األخبار في فضائؿ األئمة األطيار -َُّ
 ـ).ُّٗٗ-قـ(، لجماعة المدرسيف

 ـ).َُِِ/ ىػُّْ( محمد بف محمد النعماف :المفيد -
 ـ).ُّٗٗ-بيركت(، دار المفيد، تح: مؤسسة آؿ البيت لتحقيؽ التراث ،ِط، اإلرشاد في معرفة حجج ا عمى العباد -َُْ
 ـ).َُٗٗ-قـ (، تح: مؤسسة النشر اإلسبلمي، ِط، المقنعة -َُٓ
 ـ).ٕٕٔ/ ىػَُٓ( مقاتؿ بف سميماف :مقاتؿ -

 ـ).ََِّ-بيركت(، دار الكتب العممية، تح: احمد فريد، تفسير مقاتؿ -َُٔ
 ـ)َٗٗ/ ػىَّٖت( محمد بف احمد :المقدسي -

 ـ).ََِّ -بيركت(، دار الكتب العممية، تح: محمد أميف الضناكم، أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ -َُٕ
 ـ).ُُْْ/ ىػْٖٓت( احمد بف عمي :المقريزم -

تح: محمد عبد الحميد ، إمتاع األسماع بما لمنبي صمى ا عميو كسمـ مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع -َُٖ
 ـ).ُٗٗٗ-بيركت(، دار الكتب العممية، سيالنمي
 ـ).ُُُّ/ ىػُُٕت( محمد بف مكـر :ابف منظكر -

 د.ت). –بيركت (، دار صادر، لساف العرب -َُٗ
 ـ).ُُِٕ/ ىػٖٔٓ( المكفؽ بف احمد بف محمد :المكفؽ الخكارزمي -

 ـ).ُّٗٗ-قـ(، لمدرسيفمؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة ا، تح: مالؾ المحمكدم، ِط، المناقب -َُُ
 ـ).َُِٖ/ ىػٕٗٔ( ميثـ بف عمي بف ميثـ :ابف ميثـ البحراني -

 د.ت). -قـ(، د.مط، تح: مير جبلؿ الديف الحسيني، د.ط، شرح مئة كممة لئلماـ أمير المؤمنيف -ُُُ
 ـ).ْٗٗ/ ىػّّٖت( أبي جعفر النحاس :النحاس -

 ـ).ُٖٖٗ-المممكة العربية السعكدية (، ة اـ القرلجامع، تح: محمد عمي الصابكني، معاني القرآف -ُُِ
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 ـ).ُٓٗ/ ىػَّّت( احمد بف شعيب بف عمي:النسائي -
 د.ت).-طيراف(، مكتبة نينكل الحديثة، تح: محمد ىادم االميني، د.ط، خصائص أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب -ُُّ
 ـ).ُُُْ/ ىػَٖٓت( محمد بف الفتاؿ :النيسابكرم -

 د.ت). –قـ (، منشكرات الشريؼ الرضي، تح: محمد ميدم الخرساف، د.ط، اعظيفركضة الك  -ُُْ
 ـ).ّّٖ/ ىػُِٖت ( عبد الممؾ بف ىشاـ :ابف ىشاـ -

 ـ)ُّٔٗ-القاىرة(، مطبعة المدني، تح: محمد محي الديف، د.ط، السيرة النبكية -ُُٓ
 ـ).ِِٖ/ ىػَِٕت( محمد بف عمر :الكاقدم -

 د.ت). -بيركت(، الجيؿ دار، د.ط، فتكح الشاـ -ُُٔ
 ـ).َْٗ/ ىػِِٗت( احمد بف اسحؽ :اليعقكبي -

 ـ).ََِِ-بيركت(، دار الكتب العممية، تح: محمد أميف الضناكم، البمداف -ُُٕ
  :المراجع :ثانيان 
 .محمد حسيف :الطباطبائي -

 د.ت). -قـ(، منشكرات جماعة المدرسيف، د.ط، الميزاف في تفسير القرآف -ُُٖ
 .آقا بزرؾ محمد محسف :يالطيران -

 ـ).ُّٖٗ-بيركت (، دار األضكاء، ّط، الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة -ُُٗ
 .عمي أكبر :الغفارم -

 د.ت). –طيراف (، مطبعة تابش، تح: عمي أكبر الغفارم، دراسات في عمـ الدراية تمخيص مقباس اليداية -َُِ
 عمي اصغر  :مركاريد -

 ـ).َُٗٗ-بيركت (، تراثدار ال، الينابيع الفقيية -ُُِ
 .آقا رضا :اليمداني -

 ت)..د –طيراف (، مكتبة الصدر، طبعة حجرية، مصباح الفقيو -ُِِ
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


