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  :خطبة البيعة
روت العامة واخلاصة عن أمري املؤمنني : »رمحه اهللا «قال املفيد  ـ١

 وذكر ذلك أبو عبيدة معمر بن املثنّى وغريه ممن ال ،»صلوات اهللا عليه«
أمري املؤمنني قال يف أول خطبة خطبها  أن :يتهمه خصوم الشيعة يف روايته

 : وذلك بعد قتل عثامن بن عفان،بعد بيعة الناس له عىل األمر

 : شغل من اجلنة والنار أمامه،ّ فال يرعني مرع إال عىل نفسه..أما بعد«
 ملك طار ،إثنانثالثة و.  ومقرص يف النار، وطالب يرجو،ٍساع جمتهد

 .ادس ال س، ونبي أخذ اهللا بيديه،بجناحيه
 .هلك من ادعى وردى من اقتحم

 منهج عليه باقي الكتاب . والوسطى اجلادة،اليمني والشامل مضلة
 السوط : إن اهللا تعاىل داوى هذه األمة بدوائني، وآثار النبوة،والسنة
 وأصلحوا فيام ، فاسترتوا ببيوتكم، ال هوادة عند اإلمام فيهام،والسيف

 . صفحته للحق هلك من أبدى. والتوبة من ورائكم.بينكم
 أما إين لو أشاء أن أقول . عندي فيها معذورينوانوقد كانت أمور مل تك

 .عفا اهللا عام سلف: لقلت
لو قص ] وحيه [ ويله. كالغراب مهته بطنه،سبق الرجالن وقام الثالث
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 .ًجناحاه وقطع رأسه كان خريا له
حق  .]فآزروا[  وإن عرفتم فبادروا، فإن أنكرتم فأنكروا،انظروا

 ولئن قل احلق فلربام ،ً ولئن أمر الباطل فلقديام فعل. ولكل أهل،وباطل
 .ولعل

إنكم ] نفوسكم[ء فأقبل، ولئن رجعت إليكم أموركم وقل ما أدبر يش
 .جتهاد وما عيل إال اال، وإين ألخشى أن تكونوا يف فرتة،سعداء

 وأعلم ،ً أحلم الناس صغارا، وأطائب أرومتي،يترتأال وإن أبرار ع
 ً.الناس كبارا
 وبقول ، وبحكم اهللا حكمنا،ا أهل البيت من علم اهللا علمناَّنإأال و

 ، فإن تتبعوا آثارنا هتتدوا ببصائرنا،]من قول صادق سمعنا[صادق أخذنا 
 .وإن مل تفعلوا هيلككم اهللا بأيدينا
 أال وبنا تدرك ترة ، ومن تأخر عنها غرق،معنا راية احلق من تبعها حلق

 وبنا خيتم ، وبنا فتح اهللا ال بكم،بنا ختلع ربقة الذل من أعناقكمكل مؤمن، و
 .)١(»ال بكم

                                     
 ٢٣٩ ص١ ج) ١٤١٤ سنة دار املفيدط (و  ١٣٦ ص١٣، الفصلفيد اإلرشاد للم)١(

 البيان :وراجع ١٠٧ ص٣جمستدرك سفينة البحار و ٩ ص٣٢ج بحار األنوارو
 ١٩١ ص١ هنج السعادة ج: وراجع سائر املصادر يف٤٤ ص٣والتبيني ج

جواهر املطالب  و٢٧٥ ص١جللمعتزيل  ورشح هنج البالغة ٥٦واملختار رقم 
 .٣٤١ ص١جبن الدمشقي ال
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 :قال املجليس  ـ٢
 ، ساع رسيع نجا،شغل من اجلنة والنار أمامه«:  ويف النهج هكذا:أقول

 . ومقرص يف النار هوى.وطالب بطيء رجا
 عليها باقي ، والطريق الوسطى هي اجلادة،اليمني والشامل مضلة

 . وإليها مصري العاقبة، ومنها منفذ السنّة، وآثار النبوة،الكتاب
 . وخاب من افرتى،هلك من ادعى

ً وكفى باملرء جهال أن ،من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس
 .ال يعرف قدره

 .قوم] حرث[ وال يظمأ عليها زرع ،ال هيلك عىل التقوى سنخ أصل
 فال .توبة من ورائكم وال. وأصلحوا ذات بينكم،فاسترتوا ببيوتكم

  .)١(» وال يلم الئم إال نفسه،حيمد حامد إال ربه
 : متام اخلطبة هكذا»رمحه اهللا «بن ميثماروى   ـ٣
ً إهلا واحدا صمدا، أقام ،احلمد هللا أحق حممود باحلمد، وأواله باملجد« ً ً

أركان العرش، فأرشق بضوئه شعاع الشمس، خلق فأتقن، وأقام فذلت له 
 . مكنوطأة املست

                                     
 غةهنج البال:  وراجع١٢ ص٦٧ وراجع ج١١ و ١٠ ص٣٢بحار األنوار ج )١(

 ـ ١٨٤ ص١جهنج السعادة  و١٦اخلطبة رقم  ٥٠ـ  ٤٦ ص١ج) برشح عبده(
 .١٥٧صمطالب السؤول  و٢٧٣ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٨٧
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ًوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده 
 ً، أكرم خلق اهللا حسبا. والضياء املنري،ورسوله، أرسله بالنور الساطع

ُ مل يتعلق عليه مسلم وال معاهد بمظلمة، بل كان يظلم،ًوأرشفهم نسبا ّ. 
كان ] و [،بنة آدما فإن أول من بغى عىل األرض عناق ،فأما بعد

 وكان هلا ظفران .ً وكان هلا عرشون إصبعا.ًجملسها من األرض جريبا
 .كاملنجلني

ًفسلط اهللا عليها أسدا كالفيل  وكان .ً ونرسا كاحلامر،ً وذئبا كالبعري،ّ
 وإن ، وقد قتل اهللا اجلبابرة عىل أحسن أحواهلم،ذلك يف اخللق األول فقتلها
 .م وقتل قارون بذنوهب،اهللا أهلك فرعون وهامان

صىل اهللا عليه  «أال وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث اهللا نبيكم
ّ ولتغربلن غربلة حتى يعود ،ّ والذي بعثه باحلق لتبلبلن بلبلة،ّ وسلم»وآله

 . وأسفلكم أعالكم،أعالكم أسفلكم
وليسبقن سابقون كانوا قرصوا، وليقرصن سابقون كانوا سبقوا، واهللا 

   .كذبة، ولقد نبئت هبذا اليوم وهذا املقامما كتمت وشمة، وال كذبت 
 ، وخلعت جلمها، محل عليها أهلها،أال وإن اخلطايا خيل شمس

 .فتقحمت هبم يف النار فهم فيها كاحلون
 حتى إذا ،ًوداأ محل أهلها فسارت هبم ت.لأال وإن التقوى مطايا ذل 
ًا ظال ظليال فتحت أبواهباوجاؤ َوقال هلم خز﴿ ،ً َ ْ َُ َ َ ْنتها سالم عليكم طبتم َ ْ ْ ٌ َُ ُْ َِ ُ ََ َ َ
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َفادخلوها خالدين َ ِْ ِ َ ُُ َ﴾)١(. 
  ومن ليست له منه توبة،أال وقد سبقني إىل هذا األمر من مل أرشكه فيه

أشفى  ـ  وسلم»صىل اهللا عليه وآله «نبي بعد حممد  وال،إال بنبي مبعوثـ 
ِعىل شفا جرف هار فاهنار به ﴿منه  ٍِ َ َ ُْ َ ُ ََ َ ٍَ ِيف نارَ َ ِ﴾)٢(. 

 ال يرعى ، وسلم»صىل اهللا عليه وآله « كتاب اهللا وسنة نبيه،أهيا الناس
 ، وطالب يرجو،ساع نجا: مرع إال عىل نفسه، شغل من اجلنة والنار أمامه

 . ولكل أهل،ومقرص يف النار
ًولئن أمر الباطل فقديام فعل، ولئن قل احلق لربام ولعل، ولقلام أدبر 

 . وما علينا إال اجلهد،ء فأقبل، ولئن رد أمركم عليكم إنكم سعداءيش
قد كانت أمور مضت ملتم فيها ميلة كنتم عندي فيها غري حممودي 

 . ولو أشاء أن أقول لقلت عفا اهللا عام سلف،الرأي
َّقص سبق الرجالن وقام الثالث كالغراب مهه بطنه ويله لو  جناحاه ُ

 .ل من اجلنة والنار أمامه شغ،ًوقطع رأسه كان خريا له
مخسة ليس : ثناناثالثة و ـ  ومقرص يف النار، وطالب يرجو،ساع جمتهد

 هلك من ، ونبي أخذ اهللا بضبعيه،ملك طار بجناحيه] و[ ـ فيهم سادس
 . وخاب من افرتى،ادعى

 عليه باقي الكتاب وآثار ، ووسط الطريق املنهج،اليمني والشامل مضلة
                                     

 .الزمرمن سورة  ٧٣ة اآلي) ١(
 .التوبةمن سورة  ١٠٩ة اآلي) ٢(
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 .النبوة
 ليس عند إمام ،قد جعل أدب هذه األمة بالسوط والسيفأال وإن اهللا 

 والتوبة من ، فاسترتوا ببيوتكم وأصلحوا ذات بينكم..فيهم هوادة
 . من أبدى صفحته للحق هلك.ورائكم

أال وإن كل قطيعة أقطعها عثامن أو مال أخذه من بيت مال املسلمني 
 وفرق يف ،نساء ولو وجدته قد تزوج به ال،فهو مردود عليهم يف بيت ماهلم

 . فإنه إن مل يسعه احلق فالباطل أضيق عليه،البلدان
 .)١( وأستغفر اهللا يل ولكم،أقول قويل هذا

 فحمد اهللا وأثنى به بام هو ،واجتمعوا عىل عيل بن أيب طالب فبايعوه
 : ثم قال، عىل النبي وآلهَّ وصىل،أهله

 وفوق ،امواتهس يف  يعلم اهللا،ً فإين قد كنت كارها هلذه الوالية،أما بعد«
 ،م عىل ذلكت حتى اجتمع»صىل اهللا عليه وآله «أمة حممد] عىل[عرشه 

 : يقول»صىل اهللا عليه وآله «سمعت رسول اهللا] أين[ وذلك ،فدخلت فيه
 ، أقيم يوم القيامة عىل حد الرصاط بعديأيام وال ويل أمر أمتي من

تقض به الرصاط وإن جار ان فبعدله، فإن نجا، ونرشت املالئكة صحيفته
 كل عضو وعضو من أعضائه  بني حتى يكون،انتقاضة تزيل ما بني مفاصله

                                     
 بحار األنوار و١٦رشح اخلطبة رقم ٢٩٧ ص١ جالبن ميثم رشح هنج البالغة )١(

 ـ ٢٧٢ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و١٦ ـ ١٤ ص٣٢ج
٢٧٥. 
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 .مسرية مائة عام خيرق به الرصاط
 .فأول ما يلقى به النار أنفه وحر وجهه

 أقول ، نظرت ومل يسعني ردكم حيث اجتمعتمولكني ملا اجتمعتم عيل
 .ما سمعتم وأستغفر اهللا يل ولكم

 ثم قام ، فأول من قام فبايعه طلحة والزبري،عوهفقام إليه الناس فباي
 . حتى بايعه الناس، وسائر الناس،املهاجرون واألنصار

 . وأبو اهليثم بن التيهان،وكان الذي يأخذ عليهم البيعة عامر بن يارس
 :ومها يقوالن

مل ] إن[  و،»صىل اهللا عليه وآله«نبايعكم عىل طاعة اهللا وسنة رسوله 
 والقرآن أمامنا . وال بيعة يف أعناقكم،لنا عليكم فال طاعة ،نف لكم
  .وأمامكم

 وهو عىل املنرب ، عن يمينه وعن شامله»عليه السالم«ثم التفت عيل 
 :وهو يقول

،  فاختذوا العقار، قد غمرتم الدنيا،ًأال ال يقولن رجال منكم غدا«
فصار ، ة واختذوا الوصائف الروق، وركبوا اخليول الفارهة،وفجروا األهنار

ًذلك عليهم عارا وشنارا  ،إذا منعوا ما كانوا به ـ  إن مل يغفر هلم الغفار،ً
 وظلمنا ، حرمنا ابن أيب طالب: يقولون،وصريوا إىل حقوقهم التي يعلمون

 . ونستعني باهللا ونستغفره،حقوقنا
 فمن ، فإنام أجره فيه عند اهللا،وأما من كان له فضل وسابقة منكم

فقد ، وأكل ذبيحتنا،  واستقبل قبلتنا، ودخل يف ديننا،استجاب هللا ورسوله
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 .الم وحدودهساستوجب حقوق اإل
 يقسم بينكم ، واملال مال اهللا،فأنتم أهيا الناس عباد اهللا املسلمون

 وللمتقني عند اهللا خري ، وليس ألحد عىل أحد فضل إال بالتقوى،بالسوية
 وما عند اهللا خري ،ًني جزاءا وأفضل الثواب مل جيعل اهللا الدنيا للمتق،اجلزاء

 .لألبرار
 فال يتخلفن أحد كان ، فإن عندنا مال اجتمع،ًإذا كان غدا فاغدوا] و[

 .)١( » احرضوا رمحكم اهللا،ً حرا،ً إذا كان مسلام،يف عطاء أو مل يكن
 لكن ، أن هذه اخلطبة كانت يف أول أيام البيعة:وظاهر الرواية السابقة

 . خطب هبا يف اليوم التايل،»عليه السالم «نهالرواية التالية ترصح بأ
: ً نقال عن أيب جعفر اإلسكايف،قال ابن أيب احلديد يف رشح النهج  ـ٤

صىل اهللا عليه  «رسول اهللا ملا اجتمعت الصحابة بعد قتل عثامن يف مسجدأنه 
 ورفاعة بن رافع، ، وسلم يف أمر اإلمامة أشار أبو اهليثم بن التيهان»وآله

عليه  « وعامر بن يارس بعيل، وأبو أيوب األنصاري، العجالنومالك بن
 . فأجاهبم الناس إليه، وقرابته، وذكروا فضله وسابقته وجهاده،»السالم

 فمنهم ،»عليه السالم « يذكر فضل عيل،ًفقام كل واحد منهم خطيبا
 .من فضله عىل أهل عرصه خاصة

                                     
دار ط (  و ٢٦املجلس رقم ٧٣٥املجلد الثاين ص) ط بريوت( للطويس  األمايل)١(

عليه «فضائل أمري املؤمنني  و٢٦ ص٣٢ ج وبحار األنوار٧٢٨ص) قمـ الثقافة 
 .٩٠صبن عقدة ال» السالم
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 .ومنهم من فضله عىل املسلمني كلهم كافة

 وهو يوم السبت ،نرب يف اليوم الثاين من يوم البيعةصعد امل و،ثم بويع
ً وذكر حممدا ، فحمد اهللا وأثنى عليه،إلحدى عرشة ليلة بقني من ذي احلجة

 فزهدهم ، ثم ذكر الدنيا، ثم ذكر نعمة اهللا عىل أهل اإلسالم،فصىل عليه
 : ثم قال، وذكر اآلخرة فرغبهم إليها،فيها

 استخلف »صىل اهللا عليه وآله «سول اهللا فإنه ملا قبض ر..أما بعد«
 .ه فعمل بطريق، ثم استخلف أبو بكر عمر،الناس أبا بكر

 فعمل ما ، فأفىض األمر منهم إىل عثامن،ثم جعلها شورى بني ستة
 . ثم حرص وقتل،أنكرتم وعرفتم

 وعيل ما ، يل ما لكمم، وإنام أنا رجل منك،ثم جئتموين فطلبتم إيل
 فأقبلت الفتن كقطع ، الباب بينكم وبني أهل القبلة وقد فتح اهللا.عليكم

 والعلم بمواقع ، وال حيمل هذا األمر إال أهل الصرب والبرص،الليل املظلم
 ومنفذ فيكم ما ،»صىل اهللا عليه وآله « وإين حاملكم عىل منهج نبيكم.األمر

 .تم يل واهللا املستعانمأمرت به إن استق
 بعد وفاته »اهللا عليه وآلهصىل  «أال إن موضعي من رسول اهللا

 ،ما تنهون عنه  وقفوا عند،كموضعي منه أيام حياته، فامضوا ملا تؤمرون به
 تنكرونه ]منكر[ فإن لنا عن كل أمر ،وال تعجلوا يف أمر حتى نبينه لكم

 .ًعذرا
ًأال وإن اهللا عامل من فوق سامئه وعرشه أين كنت كارها للوالية عىل أمة 

 ألين سمعت ،جتمع رأيكم عىل ذلكا حتى ،»وآلهصىل اهللا عليه  «حممد
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 : يقول»صىل اهللا عليه وآله «رسول اهللا
 ونرشت املالئكة ،ٍأيام وال ويل األمر من بعدي أقيم عىل حد الرصاط«

ً وإن كان جائرا انتفض به ،ً فإن كان عادال أنجاه اهللا بعدله،صحيفته
ون أول ما يتقيها به  فيك، ثم هيوي إىل النار،الرصاط حتى تتزايل مفاصله

 .» ولكني ملا اجتمع رأيكم ملا يسعني ترككم،»أنفه وحر وجهه
ً يمينا وشامال فقال»عليه السالم «ثم التفت ً: 

 ، فاختذوا العقار،ًأال ال يقولن رجال منكم غدا قد غمرهتم الدنيا«
 فصار ، واختذوا الفصائل الروقة، وركبوا اخليول الفارهة،وفجروا األهنار

ًليهم عارا وشناراذلك ع  وأرصهتم إىل ، إذا ما منعتهم ما كانوا خيوضون فيه،ً
حرمنا ابن أيب :  فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون،حقوقهم التي يعلمون

 .طالب حقنا
صىل  «أال وأيام رجل من املهاجرين واألنصار من أصحاب رسول اهللا

إن له الفضل  ف، يرى أن الفضل له عىل من سواه لصحبته»اهللا عليه وآله
 . وثوابه وأجره عىل اهللا،ًالنري غدا عند اهللا

 ، ودخل يف ديننا، فصدق ملتنا،وأيام رجل استجاب هللا وللرسول
 .واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق اإلسالم وحدوده
 ال فضل فيه ألحد ،فأنتم عباد اهللا واملال مال اهللا يقسم بينكم بالسوية

 مل جيعل اهللا ، وأفضل الثواب،ًدا أحسن اجلزاء وللمتقني عند اهللا غ،عىل أحد
 . وما عند اهللا خري لألبرار،ًوال ثوابا] ًجزاءا[ًالدنيا للمتقني أجرا 

 ،شاء اهللا فاغدوا علينا فإن عندنا مال نقسمه فيكم ًوإذا كان غدا إن
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ان من أهل العطاء أو مل يكن إال ك عريب وال عجمي ،وال يتخلف أحد منكم
ًسلام حراحرض إذا كان م  .)١(» أقول قويل هذا واستغفر اهللا العظيم يل ولكم.ً

 : يف أول خالفته»عليه السالم«ومن خطبه له  ـ ٥
ًإن اهللا تعاىل أنزل كتابا هاديا«  فخذوا هنج اخلري ، فيه اخلري والرشَّ بني،ً
 أدوها إىل اهللا تؤدكم ،الفرايض  تقصدوا. واصدفوا عن سمت الرش،هتتدوا

 .إىل اجلنة
 ،ً وأحل حالال غري مدخول،ًن اهللا تعاىل حرم حراما غري جمهولإ

 وشد باإلخالص والتوحيد حقوق ،وفضل حرمة املسلم عىل احلرم كلها
،  فاملسلم من سلم املسلمني من لسانه ويده إال باحلق،املسلمني يف معاقدها

 .وال حيل أذى املسلم إال بام جيب
 ، فإن الناس أمامكم،وتبادروا أمر العامة وخاصة أحدهم وهو امل

 فإنام ينتظر بأولكم ، ختففوا تلحقوا،كم من خلفكمون الساعة حتدإو
 فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع ، اتقوا اهللا يف عباده وبالده،آخركم

 .والبهائم
 وإذا رأيتم الرش ، وإذا رأيتم اخلري فخذوا به،أطيعوا اهللا وال تعصوه

                                     
 واملعيار واملوازنة ٣٨ ص٧لبالغة ج عن هنج ا١٨ـ ١٦ ص٣٢ ج بحار األنوار)١(

اإلمام عيل بن أيب  و٦ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٥١ص
 .٣٦ ص٧ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٦٦٥صلهمداين لطالب 
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 .)١( »فأعرضوا عنه
  :!هل هذا تهديد؟

» عليه السالم« قد بدأها ٢قد يتوهم متوهم أن اخلطبة املتقدمة برقم
، غري أن »ال يرعني مرع إال عىل نفسه«: »عليه السالم«بالتهديد حيث قال 

أدنى تأمل فيها يعطي أن األمر ليس كذلك، بل هو بصدد وعظ الناس، 
ن وحثهم عىل النظر إىل املستقبل، حيث إن أمامهم جنة ونار، وعليهم أ

 وأن ال يشغلهم يشء ،حيفظوا أنفسهم من النار، وأن يعملوا للفوز باجلنة
 ..عنهام

الناس إىل مخسة أقسام، ليميز من » عليه السالم«وألجل ذلك قسم 
 .يعمل يف هذا االجتاه عن غريه
 :واألقسام اخلمسة هي

 . ساع جمتهد ـ١
 . طالب راج ـ٢

                                     
 ٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و ٧٩ ص٢ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(

 رواه الطربي يف تاريخ  وقريب منه٤١ و ٤٠ ص٣٢ ج وبحار األنوار٢٨٨ص
يف أوائل حوادث سنة  ٤٥٧ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي(األمم وامللوك 

البداية  و١٩٤ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٩٥صالفتنة ووقعة اجلمل و. ـه٣٥
 .٢٥٤ ص٧ج )بريوتـ دار إحياء الرتاث العريب ط (والنهاية 
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 . مقرص هالك ـ٣
ٌفمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ﴿: كةوهذا ما تضمنته اآلية املبار َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُْ َُ ْ ٌَ ِ َ

ِومنهم سابق باخلريات َِ ْ َ َْْ ِ ٌِ ُ ْ َ﴾)١(. 
 . ملك طار بجناحيه ـ٤
 .وال سادس هلذه األقسام..  نبي أخذ اهللا بيده ـ٥

 .وهذان القسامن معصومان عن فعل القبيح
د أن يقع يف  أن املقرص اهلالك هو الذي يواجه اخلطر، وال ب:ومن الواضح

 ..املحظور الكبري، فيكون اهلالك من نصيبه، بسبب سوء اختياره وتقصريه
  :ألقعدن هلم صراطك املستقيم

فإن .. وإذا كان املطلوب هو الوصول إىل اجلنة، وعدم الوقوع يف النار
طريق اجلنة رصاط مستقيم، حياول الشيطان أن يمنع الناس من مواصلة 

ه، وحياول صدهم بأنواع املغريات واألضاليل، السري فيه، فيقعد هلم علي
 :قال تعاىل. والشبهات واألباطيل

َقال فبام أغويتني ألقعدن هلم رصاطك املستقيم﴿ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َُْ ََ َ ََ ََُ َّ ُ َْ ََ ْ َ ِ ِثم آلتينهم من بني  َ ْ ْ َ ََّ ْ ِ ُِ َّ َ َ ُ
َأيدهيم ومن خلفهم وعن أيامهنم وعن شامئلهم و ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ َ َال جتد أكثرهم شاكرينِ ُِ ِ َ ْ َ َ ْ َ ُ ِ َ َ﴾)٢(. 

ومن الواضح أن أدنى انحراف إىل أية جهة كانت سوف ال يؤدي 

                                     
 .فاطرمن سورة  ٣٢ة اآلي) ١(
 .األعرافمن سورة  ١٧ و ١٦تان اآلي) ٢(
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بالسالك إىل اجلنة، بل إىل الضياع واهلالك يف مهامه والتيه، وإىل الغرق يف 
 ..نحرافاتمحأة الشهوات والعصبيات، وسائر أنواع اال

 ا بالقرآن، وبأهل البيتولذلك فرض اهللا تعاىل عىل الناس أن يعتصمو
؛ ليحفظوا أنفسهم من الزلل واخلطل يف الفكر ويف القول »عليهم السالم«

 .ٍويف العمل، ولتكون عليهم من اهللا جنة واقية، ويكونوا يف حصن حصينة
  :اليمني والشمال مضلة

اليمني والشامل  «:إىل هذا املبدأ، حني قال» عليه السالم«وقد نبههم 
ي اجلادة، عليها باقي الكتاب، وآثار النبوة، ومنها منفذ مضلة، والوسطى ه

 .»السنة، وإليها مصري العاقبة
  !:ملاذا؟! استرتوا يف بيوتكم؟

 . قد أمرهم باالستتار ببيوهتم» عليه السالم«ثم إنه 
أراد أن ال يتجاهروا باملعايص، كي ال » عليه السالم« إنه :فقد يقال

رتكاهبا ضعفاء النفوس، ممن مل يكن يفكر يراها، ويرغب هبا، ويتشجع عىل ا
 . فيها، أو من مل يكن جيرؤ عىل ذلك قبل ظهورها

غري أن التأمل يف سياق الكالم املروي عن هنج البالغة يعطي أن األمر 
 ،أبعد من ذلك، فإن الكالم كان عن اإلمامة، وعن مدعيها بغري حق

قدر نفسه، أو ألنه  إما ألنه ال يعرف ،واملفرتي هلا بدون خجل وال وجل
 .يفقد معنى التقوى

فاسترتوا يف بيوتكم، هني هلم عن العصبية، «: وألجل ذلك قال املعتزيل
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فقد كان قوم بعد قتل عثامن تكلموا يف قتله من . واالجتامع، والتحزب
 . )١(شيعة بني أمية باملدينة

  :أمور ال يعذرون فيها
لناس عنده معذورين ًأن أمورا سبقت مل يكن ا: »عليه السالم«ذكر 

. هو أمر عثامن، وتقديمه يف اخلالفة عليه: أن املراد: وقد ذكر املعتزيل.. فيها
أن تعميم هذا الكالم ليشمل خالفة الشيخني بعيد، ألن املدة كانت : وزعم

 .قد طالت ومل يبق من يعاتبه
قتصار عىل ذلك فيه كفاية بانحرافه واال» سبق الرجالن«: قوله «:وقال

 .)٢(»..عنهام
 :ونقول

يتوقع أو يريد » عليه السالم«إنه كالم مرفوض، فإن أكثر الذين كان 
َمنهم نرصة احلق حني أخذ منه يوم وفاة الرسول  ِ كانوا » صىل اهللا عليه وآله«ُ

 .. عىل قيد احلياة، وكانوا مشاركني يف النشاطات املختلفة يف احلياة العامة
 سبق :لرجلني ملا ذكرمها بقولهولو كان قد رصف النظر عام بدر من ا

 ..الرجالن

                                     
 .١٢ ص٣٢جبحار األنوار  و٢٧٩ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج )١(
 .١٣ ص٣٢جبحار األنوار  و٢٨٠ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج )٢(
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  :لو  قص جناحاه وقطع رأسه
والغراب معروف .  أن عثامن قد أشبه الغراب:»عليه السالم«وقد قرر 

أن الذي جر عىل عثامن الدواهي، : »عليه السالم«ثم ذكر . بحرصه وطمعه
ى ًحتى قتل بتلك الصورة، وبقي مطروحا عىل إحدى املزابل ثالثة أيام، حت

 ثم دفن يف مقابر اليهود، حتت سمع وبرص ،ذهبت الكالب بفرد رجليه
 هو أنه كان له جناحان يطري هبام، ولعل املراد هبام ،خيار وكبار الصحابة

ومقام اخلالفة والسلطة والنفوذ، والقوة من جهة . عشريته من جهة
 ..أخرى

وكان له رأس خيطط، ويدبر، ويصدر أوامره يف كل اجتاه، فتطاع 
 ..وتنفذ، بال حتفظ، ومن دون أي سؤال

وربام يكون املقصود هبذا الرأس هو مروان بن احلكم، أو مروان 
باإلضافة إىل سعيد بن العاص، والوليد بن عقبة، وعبد اهللا بن عامر بن 

 .كريز
ستفادة فلو أن عثامن جرد من مقام اخلالفة والسلطة أو حظر عليه اال

 حرم من االستفادة من نفوذ عشريته، ويئس منها يف غري ما يريض اهللا، أو
أو أنه قطع رأسه بأن منع مروان، ومن هم عىل . من تعصبها له، وتعلقها به

مل يقع فيام وقع فيه، .. شاكلته من االتصال به، ويئسوا من أن يستجيب هلم
 .ًوكان ذلك خريا له. ومل جير عليه ما جرى
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  :رقابة األمة
 يريد لألمة أن تنقاد له من دون فكر أنه ال» عليه السالم«وقد بني 
ألهنا لو فعلت ذلك، فستتعامل مع غريه من احلكام بنفس .. وتأمل ووعي

 ..هذه الروحية، وسيبعدها ذلك عن التفكري بام يعرض عليها، وهلا
أما إذا حتملت مسؤولية الرقابة والتفكري، حتى مع اإلمام املعصوم، 

ً املعصوم وغري األعلم أكثر تيقظا، وهو أعلم اخللق، فإهنا ستكون مع غري
ومعرفة مناشئه وحيثياته، وما . ًوأشد حرصا عىل وعي ما جيري من حوهلا

وهذا يؤكد الشعور باملسؤولية، وحيتم تنامي مستويات .. سينتهي إليه احلال
 .التعامل الفعيل مع األمور بوعي ويقظة من كل فرد فرد من أفراد األمة

انظروا فإن أنكرتم،  «:للناس» عليه السالم«وهذا هو الرس يف قوله 
 .»فأنكروا، وإن عرفتم فبادروا

.. قد محل الناس مسؤولية الفكر والنظر فيام جيري» عليه السالم«فإنه 
ثم محلهم مسؤولية اإلقدام واإلحجام وفق ما تفرضه املعطيات التي يوفرها 

، وإنكار ما فقد يكون املطلوب هو الردع عن اخلطأ.. ذلك الفكر والنظر
جيب إنكاره، أو املطلوب وضع األمور يف مواضعها الطبيعية، واملساعدة 

 .عىل إنجاح املسرية والسعي، لتحقيق األهداف الصحيحة واملرشوعة
  :ال يبطل احلق مبرور الزمن

ًولئن أمر الباطل فقديام فعل، ولئن قل احلق  «:»عليه السالم«وقال 
أقبل، ولئن رجعت إليكم أموركم إنكم وقل ما ادبر يشء ف. فلربام ولعل
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 .»..لسعداء إلخ
ولعله يومئ هبذا إىل أن أهل احلق، وإن قلوا، فلعلهم يكثرون، ولعل 

كام ال معنى لذلك . فال معنى للتخيل عن احلق إذا طال الزمن.. احلق ينترص
فإن مرور الزمن وكثرة أهل الباطل ال .. إذا قل أهله، وكثر أهل الباطل

 ..ً، وال يمكن أن جتعله باطالتسقط احلق
كام أن املعادلة قائمة بني احلق والباطل يف كل األمور، وال وجود 

ًللواسطة بينهام، فال يكون أمر حقا وباطال يف آن كام ال جمال لصريورة .. ً
 ..احلق أو الباطل يف دائرة ثالثة، خارج هاتني الدائرتني

  :أخشى أن تكونوا يف فرتة
إىل خشيته من أن يكونوا يف فرتة، فهل املراد » سالمعليه ال«وقد حتدث 

الزمن الذي ال يبقى لألنبياء أثر يف حياة الناس، فيعيش الناس : بالفرتة هنا
 !يف حرية وضياع؟

أم املراد بالفرتة املهلة التي تسبق اإلبتالءات اإلهلية هلم، ومواجهتهم 
 ..تيارهمآثار أعامهلم السابقة، أو التي قد تصدر منهم بسوء اخ

خيشى من أن ال » عليه السالم« املراد هو املعنى األول، أي أنه :قد يقال
بأن » عليه السالم«يتمكن من أن حيكم فيهم بكتاب اهللا وسنة نبيه، لعلمه 

 .)١(األمر سيضطرب عليه

                                     
 .١٣ ص٣٢جبحار األنوار  و٢٨١ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج )١(
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 ومل  ـ أن هذا ال يستقيم، فإن اضطراب األمور ال يمنع:غري أننا نرى
 تبارك وتعاىل، وإقامة سنة العدل واحلق يف  من احلكم برشع اهللا ـيمنع

 ..ذلك» عليه السالم«وقد فعل .. الناس
ًكان عاملا بام » عليه السالم«عىل أنه ال معنى خلشيته من ذلك، فإنه 

 .»صىل اهللا عليه وآله«وقد بينه له الرسول .. سيجري، وكان خيربهم عنه
وقد ساق . عنى اآلخر بأن املراد بالفرتة هو امل:وهذا يدعونا إىل القول

كالمه هذا عىل سبيل التحذير هلم من مغبة ما يقدمون، أو ما » عليه السالم«
 .أقدموا عليه من أعامل ال تريض اهللا تعاىل

  :جتهادوما علي إال اال
إن اجتهاد اإلمام واحلاكم يف إصالح األمور، وإقامة سنة العدل، 

قب أعامهلا إذا اختارت وعزل والة السوء ال جيعل األمة يف مأمن من عوا
فللناس من خالل ما . الطريق اآلخر، ومل تستجب لداعي اهللا تبارك وتعاىل

خيتارونه أعظم األثر يف حتقيق النتائج جلهود األنبياء واألئمة والصلحاء من 
ألن ما يفعله احلاكم هو وضع أفعال . حكامهم، أو يف إعاقتها وتأخريها

وأما ماهية . تكون فيها من الناحية الرشعيةالعباد يف األطر التي ينبغي أن 
 .تلك األفعال، فتحددها نوايا واختيارات العباد أنفسهم

  :أحلم الناس، وأعلم الناس
» عليه السالم«وال نريد أن نميض هنا دون أن نلفت نظر القارئ إىل أنه 

يعلن يف خطبته األوىل التي ال بد أن يصل صداها إىل كل أطراف وأكناف 
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اإلسالمية، وينتظرها ويتداول مضامينها الصغري والكبري، يف كل الدولة 
ًأحلم الناس صغارا، وأعلم » عليهم السالم«أن أهل البيت : بيت يعلن

 ..ًالناس كبارا
ًومل نجد أحدا أبدى أي حتفظ عىل هذا اإلعالن، أو أشار إىل وجود 

ًفضال ولو فرد واحد آخر من الناس يضارع هؤالء الصفوة، أو يدانيهم، 
 .عن أن يكون أعلم منهم

قد حرص أحلم الناس وأعلمهم بخصوص أبرار » عليه السالم«ولكنه 
يف » عليهام السالم«وال شك يف أنه يقصد احلسنني . عرتته، وأطائب أرومته

 .ثني عرش صلوات اهللا عليهمحال حياته، ثم من بعدهم سائر األئمة اال
إثبات مقام اإلمامة هلم صفتني من شأهنام » عليه السالم«وقد ذكر 

 ..، ومها صفتا احللم والعلم يف أقىص درجاهتام»عليهم السالم«
أعىل » عليهام السالم«فصفة احللم يف أقصاها دلت عىل بلوغهام 

ًدرجات الكامل يف إنسانيتهام، متاما كام أثبت القرآن للنبي األعظم هذه 
 وهذا هو املطلوب .الصفات اإلنسانية يف أقىص ما يمكن للبرش أن يبلغوه

 .يف مقام النبوة واألبوة لألمة
وقد أكد ذلك . ثم أثبت صفة األعلمية هلم، وهي من صفات اإلمامة

حني ذكر أن هذا العلم مصدره اهللا تبارك وتعاىل، : بنحو يزيل أي شبهة
 ..وليس كعلوم سائر الناس

 ..ًكام أن مجيع األحكام التي تصدر عنهام إنام هي عن اهللا أيضا
أن هلم وحدهم مقام اإلمامة، واهلداية، وهم مصدر العدل : ا يعنيمم
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 .ستقامة، وهبم القدوة واألسوةوعنوان اال
  :اإلشارة إىل آية االستخالف

وبنا ختلع ربقة . أال وبنا تدرك ترة كل مؤمن «:»عليه السالم«وقوله 
شارة ، تضمن اإل»وبنا فتح اهللا ال بكم، وبنا خيتم ال بكم. الذل من أعناقكم

إىل العديد من احلقائق التي حتتاج إىل البيان، ونحن نقترص منها عىل التذكري 
 :بام ييل
إن اهللا تعاىل خلق أنوارهم قبل خلق اخللق بأربعة آالف عام، : ًأوال

 .وجعلهم بعرشه حمدقني
إىل دولة اإلمام الثاين عرش من أهل البيت » عليه السالم« قد أشار :ًثانيا

ًالذي يمأل األرض قسطا وعدال، بعدما ملئت ظلام » عليهم السالم« ً ً
 له األرض يفإنه هو الذي خيتم اهللا تعاىل به، وبدولته، وتلق. ًوجورا

 ..بكنوزها، وتنهمر السامء بربكاهتا
، وإىل أن هلم دولة يف الرجعة غري »عليهم السالم«وإشارة إىل رجعتهم 

لقيامة الصغرى عىل رشار ، ثم تكون ا»عليه السالم«دولة اإلمام املهدي 
 .اخللق
أن املؤمنني الذين وترهم الظاملون منذ قتل : »عليه السالم« ذكر :ًثالثا

قابيل وهابيل، وإىل آخر الزمان ال بد من األخذ بثاراهتم، وأهل البيت هم 
 .. »عليهم السالم«الذين يفعلون ذلك، وال يبقى مؤمن إال ويدرك ترته هبم 

يكون يف الرجعة، املتصلة بعهد قائم آل حممد  أن هذا س:وربام يفهم
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 .عليه وعليهم السالم
كام أن إدراك الرتات يف يوم القيامة، إنام يكون بربكة الوالء هلم، 

 ..والكون معهم صلوات اهللا عليهم
 حترير الناس من الذل »عليه السالم«إن من وظائف اإلمام  :ًرابعا

 تعاىل نفوذهم، وقوى شوكتهم، وال يكون ذلك إال إذا بسط اهللا. واهلوان
حتى يذل هلم كل جبار، وحتى ال جيرؤ أحد عىل ممارسة أي مظهر من 

 ..ستعالء جتاه أي مؤمنمظاهر اجلربوت، واال
  :×قرارات أصدرها 

عليه «وستأيت يف الفصل التايل اإلشارة إىل القرارات التي أعلنها 
 :يف أول خطبة له، ومنها» السالم
يعة أقطعها عثامن، وإعادة كل مال أعطاه من بيت  اسرتجاع كل قط ـ١

 ..ًوهذا قرار هام جدا، وله دالالته املختلفة.. املال إىل بيت مال املسلمني
متيازات املنع من االستمرار يف إعطاء اال» عليه السالم« ثم قرر  ـ٢

ألشخاص بأعياهنم، بسبب ماهلم من حظوة أو قربى من اخلليفة، وسيأيت 
 ً.الفصل التايل أيضابيان ذلك يف 
متيازات التي ه الثالث بقسم املال بالسوية، وإلغاء االر ثم جاء قرا ـ٣

وثمة قرارات أخرى ..  معتربة»صىل اهللا عليه وآله«فرضت بعد رسول اهللا 
يف الفصل األول من الباب الثاين إن شاء اهللا سوف نشري إىل شطر منها 

 .تعاىل
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  :تاريخ خطبة البيعة
عليه «أن اخلطبة التي أوردها ] ٥[ املتقدم برقم وقد حدد النص

يف اليوم الثاين للبيعة، كانت يوم السبت إلحدى عرشة ليلة بقني » السالم
 .من ذي احلجة

 :فدل ذلك عىل
 .. أن أول أيام البيعة هو الثامن عرش من ذي احلجة ـ١
 يف» عليه السالم« إن هذا التاريخ هو عينه تاريخ بيعة الناس لعيل  ـ٢

 ..يوم الغدير
 .. إن البيعة قد حصلت يوم اجلمعة ـ٣
يوم » عليه السالم« إن هذا يتوافق مع البيعة ألمري املؤمنني عيل  ـ٤

 ً.الغدير، فإهنا كانت يوم اجلمعة أيضا
  :استخلف الناس أبا بكر

 ـ ٥ـ حسب النص املتقدم خلطبته يوم البيعة برقم» عليه السالم«ثم إنه 
استخلف الناس أبا » صىل اهللا عليه وآله«ض رسول اهللا ذكر أنه بعد أن قب

ًمشريا إىل أن أبا بكر مل يأت بنص من اهللا أو من رسوله عليه، بل كان .. بكر
 . وال يشء سوى ذلك،الناس هم الذين استخلفوه

 إهنم قد تطفلوا بذلك عىل أمر ال حيق هلم :يقول» عليه السالم«وهو 
 . وجهالتدخل فيه، وال التصدي له بأي

ثم جاءت خالفة عمر بتنصيب أيب بكر له، وجاء عثامن نتيجة شورى 
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 .حتكمية، ومدروسة بعناية فرضها عمر
 وأن ذلك قد انتهى إىل فتح ،ما جرى لعثامن» عليه السالم«ثم ذكر 

 ..باب الفتن بني أهل القبلة
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  :إقطاعات عثمان
يف » عليه السالم«أن أول خطبة خطبها : تقدم يف فصل خطبة يوم البيعة

 ..أال وإن كل قطيعة أقطعها عثامن إلخ: ذلك اليوم تضمنت قوله
خطب يف اليوم » عليه السالم«ً أن عليا :ولكن روي عن ابن عباس

 :الثاين من بيعته باملدينة، فقال
ال إن كل قطيعة أقطعها عثامن، وكل مال أعطاه من بيت مال اهللا، فهو أ

مردود يف بيت املال، فإن احلق القديم ال يبطله يشء، ولو وجدته وقد تزوج 
لرددته إىل حاله، فإن يف ] وملك به اإلماء[به النساء، وفرق يف البلدان، 

 .)١(العدل سعة، ومن ضاق عليه احلق فاجلور عليه أضيق
 :املعتزيلقال 

 أن الوايل إذا ضاقت عليه تدبريات أموره يف :وتفسري هذا الكالم

                                     
  و١١٠ ص٢ومناقب آل أيب طالب ج ٢٦٩ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(

 ١ ورشح األخبار ج٣٩٦ ص١ودعائم اإلسالم ج ١٦ ص٣٢جبحار األنوار و
رشح إحقاق احلق   و٧٧ ص٩ وج٢٨٧ ص٨جالغدير  و٣١٦ و ٣٧٣ص

 .١٩٨ ص٣٢ج )امللحقات(
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العدل، فهي يف اجلور أضيق عليه، ألن اجلائر يف مظنة أن يمنع ويصد عن 
 .)١(جوره

 :ونقول
 أن العدل يف الرعية من موجبات حل املشكالت، :ملاذا ال يكون املراد

 !؟ويوجب السعة يف جماالت التحرك أمام احلاكم
فإن احلق يفتح له . ولو كان احلق مل يتسع لترصفاته، ومنعه من بعضها

 .الباب، وجييز له ترصفات أخرى كثرية
أما الباطل فإنه حني يفسح املجال لكل ترصف خيطر عىل البال، فذلك 

ٍأن تضيق دائرة القدرة عىل الترصف، ألنه إذا جاز لكل فرد أن : معناه
رصفات غريه كلها، بسبب القبول يتصدى لكل الترصفات، ويبطل ت

بمنطق العدوان واجلور، فإن نفس هذا املنطق يعطي لغريه الفرصة للتعدي 
 .عليه، وسلبه مجيع أنواع الترصفات، بحيث ال يبقى له مورد واحد

 فإنه حيمي دائرته، وال ، بخالف احلق،فاجلور يسلب كل احلقوق
 ..يسمح ألحد بالعدوان عليها

  :أول قرار مثري
وهو قرار طبيعي » عليه السالم« هذا كان القرار األول الذي اختذه إن

ووصفه هلم نبيهم ،  بالدين واإلخالصًجدا من رجل عرفه الناس كلهم

                                     
 .٢٦٩ ص١ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(
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 ..  والقرآن واحلق معه،بأنه مع احلق، ومع القرآن: نطق عن اهلوىيالذي ال 
ًولكنه يف نفس الوقت كان قرارا مثريا جدا وخميفا إىل أقىص احلد ً ً ود ً

وجتري عليه تلك األمور . ألولئك الذين رضوا بأن يسفك دم خليفتهم
املذلة، من أجل أن حيتفظوا بتلك املكتسبات املحرمة التي حصلوا عليها يف 

َّظل حكمه، ولكي ال يمس سلطاهنم الظامل، وحكمهم الغاشم ُ. 
أن : يف نفس ساعة البيعة، ويف أول خطبة له» عليه السالم«لقد أعلن 

طيعة أقطعها عثامن، أو مال أخذه من بيت مال املسلمني، فهو مردود كل ق«
ولو وجد قد تزوج به النساء، وفرق يف البلدان، فإنه . عليهم يف بيت ماهلم

 .»إن مل يسعه احلق، فالباطل أضيق عليه
 :ًوقد أفهمت هذه املبادرة كل من يعنيه األمر، أمورا عديدة، وهي

 يف هذا األمر، فال يطمعن أحد بالرتاجع  إنه ال جمال للمساومةً:أوال
 ..عنه، فقد أصبح هذا القرار برسم األمة كلها، ومل يعد ألحد خيار فيه

 ظهر من هذا اإلعالن أن الترصف بأموال الغري، ال يقطع صلة :ًثانيا
بل هو .. ذلك الغري هبا، وال يفقده حقه فيها ما دام أنه صاحبها الرشعي

ولن يكون للمستفيد الثاين .  أينام وجدتيالحقها، ويستويل عليها
بل . والثالث، وهلم جرا، أي حق يمكنه أن يطالب به صاحب ذلك املال

ًهو يلحق الغاصب الذي دلس عليه، إن مل يكن متواطئا معه أو عاملا  ً
 .بمصادر املال الذي هو مورد املعاملة بينهام

 ال حتلل اهن إن ترصفات احلاكم إذا كانت خمالفة للرشع، فإ:ًثالثا
 .ً وال تزيل آثار الترصفات غري املأذون هبا رشعا،احلرام، وال حترم احلالل
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ًفإذا كان عثامن قد أقطع أحدا أرضا ال يصح اقطاعها له، أو أعطاه ماال  ً
 : من بيت املال، فال يصح ألحد أن يدعي

أنه صار حيل الترصف به لآلخذ، ال مبارشة، وال لغريه بإجراء 
 .معامالت معه
 بإعطائها صفة  ـإن هذا يعطي أن ما يسمى بغسيل األموال: ًرابعا

 ..الرشعية عرب تداوالت معينة ـ ال يفيد إعطاء تلك األموال صفة الرشعية
  :قرارات أخرى حساسة

 :قال الكلبي
بكل سالح وجد لعثامن يف داره مما تقوى به » عليه السالم« ثم أمر  ـ١

 .عىل املسلمني فقبض
 .قبض نجائب كانت يف داره من إبل الصدقة فقبضت وأمر ب  ـ٢
 . وأمر بقبض سيفه ودرعه  ـ٣
 . وأمر أال يعرض لسالح وجد له مل يقاتل به املسلمون  ـ٤
 .بالكف عن مجيع أمواله التي وجدت يف داره ويف غري داره وأمر   ـ٥
 وأمر أن ترجتع األموال التي أجاز هبا عثامن حيث أصيبت، أو  ـ٦

 .اهباأصيب أصح
فبلغ ذلك عمرو بن العاص، وكان بأيلة من أرض الشام، أتاها حيث 

ًما كنت صانعا فاصنع، إذ : وثب الناس عىل عثامن فنزهلا، فكتب إىل معاوية
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 .)١(قرشك ابن أيب طالب من كل مال متلكه كام تقرش عن العصا حلاها
 :ونقول

 ..ة الدالالتإننا ال نرغب يف التعليق عىل هذه اإلجراءات، فإهنا واضح
 :غري أننا نشري إىل ما ييل

عليه « لسنا بحاجة إىل التذكري بأن هذه القرارات تشري إىل أنه  ـ١
فإن قبض سيفه .. قد عامل عثامن معاملة املحارب املدان يف حربه» السالم

ودرعه، وقبض كل سالح وجد مما تقوى به عىل املسلمني يتوافق مع ما 
بض كل سالح تقووا به عىل املسلمني، ومل فإنه ق. عامل به أهل اجلمل

 .يتعرض ألمواهلم اخلاصة أينام كانت
وال نريد أن نقول أكثر .. وهذا يمثل إدانة تكاد تكون رصحية لعثامن

 .من ذلك
 إن عمرو بن العاص يستغل املوقف ليذكي أطامع معاوية، ويفهمه  ـ٢

هو سلب » معليه السال« وأن املطلوب لعيل ،أن األمر يعنيه دون سواه
عليه « وأن األموال التي أخذها عيل ،معاوية كل وسائل القدرة عىل التحرك

 .من عثامن إنام أخذها يف احلقيقة من معاوية بالذات» السالم
وهذا أسلوب حترييض، وقبول منه بمتابعة معاوية، وتأييد له يف 

 .مساعيه

                                     
اإلمام عيل بن  و٢٨٧ ص٨ والغدير ج٢٧٠ ص١ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

 .٦٦٤ص لهمداينلأيب طالب 
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  :ال امتيازات بعد اليوم
 وقد تقدم يف  ـًفس خطبة البيعة أيضاثم جاء القرار العلوي اآلخر يف ن

 : ليقول ـ)٤(الفصل السابق برقم 
ًال يقولن رجال منكم غدا قد غمرهتم الدنيا، فاختذوا العقار، وفجروا «

 فصار ذلك ، واختذوا الوصائف الروقة،األهنار، وركبوا اخليول الفارهة
ًعليهم عارا وشنارا ـ إن مل يغفر هلم الغفار ـ إذا منعوا ما  كانوا فيه، وصريوا ً

 .» وسلبنا حقوقنا،حرمنا ابن أيب طالب:  يقولون،إىل حقوقهم التي يعلمون
 :وعلينا أن نذكر القارئ الكريم بام ييل

يتحدث عن أناس يملكون ثروات كبرية، من » عليه السالم« إنه  ـ١
ًدون أن يظهر دليل عىل عدم مرشوعيتها، كال أو بعضا ً.. 

 يشري إىل جهد قد بذله هؤالء يف حتريك ثرواهتم »عليه السالم« إنه  ـ٢
 .. فاختذوا العقار، وفجروا األهنار،يف جمال اإلنتاج

ترصفوا هبا، ف إنه يتحدث عن استفادهتم من تلك الثروات،  ـ٣
بام اقتنوه . وتقلبوا فيها بفنون التقلبات، ولبوا مطالب شهوهتم من خالهلا

 ..اختذوه من وصائف بديعة اجلاملمن عقار، وبام فجروه من أهنار، وبام 

، وإن كان ال حيول بينهم وبني ثرواهتم، وال »عليه السالم« إنه  ـ٤
ولكنه يامرس احلق الذي .. يمنعهم من ترصفاهتم هبا، واستفاداهتم منها

جعله اهللا تعاىل له بمنعهم من التعديات عىل أحكام الرشيعة يف تلك 
هم ما كان يعطيهم إياه من سبقوه مما الترصفات، كام أنه قد منعهم ومل يعط

 ..ال حيق هلم يف ظل هذا الغنى
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يريد أن ال يفاجئهم باقتصاره يف عطائه هلم عىل » عليه السالم« إنه  ـ٥
 .خصوص ما قرره الشارع ألمثاهلم، وملن هلم مثل حاهلم

بأنه هو الذي حرمهم » عليه السالم« إنه يريد هلم أن ال يتهموه  ـ٦
فإن الرشع اإلهلي هو .. تي كان غريه قد أباحها هلم ولغريهمستفادة الاال

قد ظلمهم » عليه السالم« لكي ال يزعموا للناس أنه ،الذي حرمهم
ًفإن الشارع مل يقرر ألمثاهلم حقا لكي يصح اهتامه بأنه ظلمهم . حقوقهم

 ..بأخذه منهم

  !:ملاذا يقسم املال بالسوية؟
ستحقاق له، ال حتدده امليزات  أن احلاجة للامل، واال:ومن الواضح

الفردية لألشخاص، فال يعطى املال للطويل ألنه طويل، وال لألسود، أو 
األبيض، أو العامل أو اجلاهل، أو ما إىل ذلك ألجل خصوص هذه 

ستحقاق للامل اجلهد الذي يبذل، أو  بل حيدد احلاجة، أو اال.الصفات
 .لتي يقدمهاالسلعة يتخىل عنها صاحبها لغريه، أو اخلدمة ا

 فال مربر  ـٍ بأداء جهد أو خدمة، أو سلعة يعرضها ـوحيث ال يبذل
إلعطاء املال من بيت مال املسلمني، إال باملقدار الذي حيتاج إليه حلفظ ما 

ًوهذا مما يتساوى فيه الناس عادة، . جيب حفظه، وهو نفسه التي بني جنبيه
 وال ينظر ،بيل إىل ذلك سواه إن مل يكن س،فال بد من بذله هلم من بيت املال

 يكون ما حيتاج إليه إنسان عادي حلفظ الوجود والسالمة  فقد،إىل مقاديره
 . وقد ينعكس األمر،والكرامة يفوق ما حيتاج إليه صاحب املقام

 أن ما يتومهه الناس من مربرات استحقاق التمييز، أو :من هنا نالحظ
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هم أو علمهم، أو سبقهم يف احلصول عىل املال كتقدمهم يف سنهم، أو جاه
.. مقامات اجلهاد، أو يف نسبهم، أو كوهنم من العشرية الفالنية وما إىل ذلك

ًـ إن ذلك كله ـ ال يصلح مربرا، وال يعطي استحقاقا ً. 
تفادة يف بيت املال ملجرد إسالمهم وجمرد سوإنام يستحق الناس اال

 . دين اهللاهلم يفو ودخ»صىل اهللا عليه وآله«استجابتهم للرسول 
 وغري ، وال بصدقاهتم وزكاة أمواهلم،وال يستحقونه بكثرة عبادهتم

 .ًذلك مما تقدم آنفا
أما الفضل بالتقوى، فإنام يوجب نيل مقامات القرب عند اهللا، وال أثر 

 .له يف زيادة العطاء وال يف نقيصته
إىل قراره بقطع العطاء عمن ال حق له » عليه السالم«ولذلك يضيف 

 :لهبه قو
أما من كان له فضل وسابقة منكم، فإنام أجره فيه عىل اهللا، فمن «

استجاب هللا ورسوله، ودخل يف ديننا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فقد 
 .استوجب حقوق اإلسالم وحدوده

فأنتم أهيا الناس عباد اهللا املسلمني، واملال مال اهللا يقسم بينكم 
وللمتقني عند اهللا خري . إال بالتقوىوليس ألحد عىل أحد فضل . بالسوية

 وما عند اهللا خري ،ًمل جيعل اهللا الدنيا للمتقني جزاءا. اجلزاء، وأفضل الثواب
 .)١(»لألبرار

                                     
= ٧٣٥ص) ط بريوت( واألمايل للطويس ١٨ و ١٧ و ٢٧ ص٣٢ بحار األنوار ج)١(
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  :التطبيق العملي للقرار
يف خطبة البيعة تلك القرارات احلاسمة، » عليه السالم«وبعد أن أعلن 

 ،حرض وقت تطبيقه منها بادر إىل تطبيق ما ،وأشار إىل مربراهتا الرشعية
حيث واصل كالمه يف خطبته تلك حتى أهناه .. وهو التسوية يف العطاء

 :بقوله
ًوإذا كان غدا فاغدوا، فإن عندنا ماال نقسمه منكم، ال يتخلفن أحد « ً

منكم، عريب وال أعجمي، كان من أهل العطاء أو مل يكن، إال حرض، إذا 
ًكان مسلام حرا ً«)١(. 

 :ند األمور التاليةونحن هنا نتوقف ع
مل يتحمل وجود مال جمتمع يف بيت املال، مع » عليه السالم« إنه  ـ١

فإن املال مال اهللا، وهو للمسلمني الذين هم عباد اهللا، . وجود حمتاجني له
 !!فلامذا حيبس عنهم حقهم

طلب ـ مع التأكيد ـ أن ال يتخلف أحد من » عليه السالم« إنه  ـ٢
ى لو مل يكن من أهل العطاء املدونني يف حت.. الناس عن احلضور

ربام ألنه ال يريد اعتامد تلك الدواوين، التي خالف فيها عمر .. الدواوين
                                     

بن الفضائل أمري املؤمنني  و٧٢٩ص) قمـ دار الثقافة ط ( و ٢٦املجلس رقم= 
 واملعيار واملوازنة ٣٧ ص٧ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج ٩١صعقدة 
 .٥١ص

 . راجع اهلامش السابق)١(
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 ة، ثم يف خالف»صىل اهللا عليه وآله«بن اخلطاب ما كان عىل عهد رسول اهللا 
أيب بكر، ويف شطر من خالفة عمر نفسه، حتى غريه عمر حسبام أوضحناه 

 ..ا الكتابيف فصل سابق من هذ

للناس كلهم » عليه السالم« ال أدري إن كان تعميم أمره  ـ٣
ًباحلضور، وترصحيه بلزوم حضور األعاجم أيضا يدل عىل أن الناس كانوا 

فأراد . قد فرقوا يف أيام العطاء، أو يف أوقاته وساعاته بني العرب والعجم
رصي، املرفوض إلغاء هذا التفريق، الذي يكرس التمييز العن» عليه السالم«

 .من الناحية الدينية

 أن يعطى حتى غري أهل العطاء ـ ، إن من آثار حضور مجيع الناس ـ٤
 ..وهم اجلند بالدرجة األوىل ـ من باب أهنم من أهل احلاجة

  :التمهيد لقرار التصدي للفنت
يعرف ما ينتظره، وقد أخربه به رسول اهللا » عليه السالم«وقد كان 

 فذكر يف أول خطبة . فرشع بتمهيد األمور للمواجهة،»هصىل اهللا عليه وآل«
قبلت الفتن كقطع الليل أأن الباب بني أهل القبلة قد فتح، و: ًله أيضا

إن ذلك حيتم أن يتصدى ملقام اإلمامة أشخاص هلم : املظلم، ليقول هلم
 .مواصفات خاصة، يمكنهم بواسطتها أن يواجهوا تلك الفتن

 :ةوهذه املواصفات هي التالي
 . أن يكون اخلليفة واحلاكم من أهل الصرب ـ١
 . أن يكون من أهل البرص واملعرفة ـ٢
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 . أن يكون من أهل العلم بمواقع األمور ـ٣
ٍوال نحتاج إىل التعريف بأمهية التحيل هبذه األمور يف التصدي لفتن 

جيمع هذه الصفات، » عليه السالم«وهل غري عيل ! تقبل كقطع الليل املظلم
 !به اهللا تعاىل حلمل مسؤولية هذه املهامت؟وينتد

ولكن هذا األمر ال ينجزه شخص اخلليفة واحلاكم وحده، بل ال بد أن 
ألنه حيتاج إىل بصرية، ووعي، وقراءة صحيحة ملا .. يعينه عليه سائر الناس

ًجيري، وحيتاج أيضا إىل التزام من آحاد الناس باالنقياد إلمامهم، وتنفيذ 
ومنفذ فيكم ما «: »عليه السالم«ولذلك قال . هاء بنواهيهأوامره، واالنت

 .»أمرت به، إن استقمتم يل
  :قرارن آخران يف خطبة البيعة

بعد أن مهد تلك احلقائق، وبني هاتيك الدقائق » عليه السالم«ثم إنه 
 :، قال٥يف خطبته املتقدمة برقم

ه، بعد وفات» صىل اهللا عليه وآله«أال إن موضعي من رسول اهللا «
 .فامضوا ملا تؤمرون به، وقفوا عند ما تنهون عنه. كموضعي منه أيام حياته

تنكرونه ] منكر[وال تعجلوا يف أمر حتى نبينه لكم، فإن لنا عن كل أمر 
 .»ًعذرا

صىل اهللا عليه « أن حديثه عن موضعه من رسول اهللا :وغني عن البيان
بمنزلة هارون من  املتمثل يف وصايته وخالفته له، وكونه منه  ـ»وآله

صىل اهللا «موسى، وكذلك حمبته، وإخالصه، وكل حاالته مع رسول اهللا 
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معه، وسائر كلامته » صىل اهللا عليه وآله«، وحاالت رسول اهللا »عليه وآله
 ..تبدلي ومل ،تغريي مل و،زل كام هيفيه، مل 

 :بكالمه هذا يريد التنبيه عىل عدة أمور» عليه السالم«وكأنه 
يعرف الناس الذين نشأوا وترعرعوا أو دخلوا يف هذا الدين أن : األول
 أن يعرفوا ـ مكانته وموقعه رسول اهللا، ويريد أن يتعامل معهم؛بعد وفاة 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«اخلاص الذي ليس ألحد سواه عند اهللا وعند رسوله 
م إنه يريد أن يشري إىل أنه مل يغري ومل يبدل، بخالف غريه، فإهن: ًثانيا

غريوا وبدلوا، والشاهد عىل ذلك أنه يرصح هلم يف أول خطبة له بأنه يريد 
ً مشريا بذلك إىل أن سياسات الذين سبقوه ،أن حيملهم عىل منهج نبيهم

 ..كانت يف اجتاه آخر
وسريى الناس مصداق ما يقول يف أول عمل يقدم عليه، وهو مساواته 

ِّبني الناس يف القسم والعطاء، الذي غري ب صىل اهللا عليه «عد رسول اهللا ُ
حيث سيواجه املشكالت الكبرية واخلطرية، بسبب عودته هبم إىل .. »وآله

 .منهج نبيهم
أن يتخذ من ذلك ركيزة هلا مساس  يريد »عليه السالم« إنه :ًثالثا

لتزام مع اهللا ورسوله، لينطلق منها إىل إلزامهم بالقرار الذي باإليامن، واال
يرون أنفسهم بسبب هذا الربط الواضح والرصيح سيصدره هلم، بحيث 

 .ملزمني بالوفاء به» صىل اهللا عليه وآله«برسول اهللا 
  :نقياد والطاعةاال

نقياد وامليض يف تنفيذ  لزوم اال:ًأصدر قرارا مفاده» عليه السالم«ثم إنه 
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إذ ال يصح التخلف عن األوامر .. أوامره، واالنتهاء والوقوف عند نواهيه
، أو التباطؤ يف تنفيذها إذا كانت الفتن مقبلة كقطع من الليل والنواهي

ألن ذلك التباطؤ أو االمتناع .. املظلم، ويراد التصدي هلا، والتخلص منها
 .قد يؤدي إىل كارثة

  :حيثيات القرارات
عرتاض، فال ًقرارا آخر يلزمهم بالرتيث يف اال» عليه السالم«ثم أصدر 

شكيك يف صوابيته قبل أن يبني هلم أسبابه يبادروا إىل رفض أمر، أو الت
تزيل كل شبهة عنه، بيانات عن كل قرار » عليه السالم«ومربراته، فإن لديه 

وتوضح أسباب وخلفيات اإلقدام عليه بصورة رصحية وواضحة، وإن 
 .لرأياًختيل الناس أن فيه خلال يف بادئ 

 كل حني عىل أنه ال يصح وال ينبغي أن يذيع احلاكم عىل الناس يف
أسباب ما يتخذه من قرارات، وما يصدره من أوامر، فإن ذلك قد يعطي 

 الفرصة للتشويش، بل ،ًللمنافقني وأصحاب األهواء ولألعداء أيضا
 وإبطال مفعوهلا، أو قلب آثارها من حسنة إىل ،ولتعطيل تلك القرارات

 ..سيئة
  :كنت كارها للوالية

إين كنت  «: اليوم الثاين من البيعةقال يف خطبته يف» عليه السالم«ثم إنه 
حتى اجتمع رأيكم عىل » صىل اهللا عليه وآله«ًكارها للوالية عىل أمة حممد 

 .»ذلك
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إنام كره الوالية عىل األمة، ألجل التنازع » عليه السالم« أنه :والظاهر
 . األمر الذي كان يمنع من العمل فيها بأمر اهللا،واالختالف الذي كان فيها

 ألن ،أمجع رأي اجلميع عىل واليته، فال يبقى موضع لكراهتهاأما وقد 
هذا اإلمجاع من شأنه أن يسهل مهمته، ويزيل عقبات كربى من طريق 

 .العمل بأمر اهللا تعاىل فيها
  :احملرمات ترتبط بالتوحيد

 :يوم البيعة قال» عليه السالم«ويف النص األخري خلطبته 
 وشد باإلخالص ،احلرم كلهاإن اهللا تعاىل فضل حرمة املسلم عىل 

 .والتوحيد حقوق املسلمني يف معاقدها
 . فاملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده إال باحلق

 .وال حيل أذى املسلم إال بام جيب
 فإن الناس أمامكم،  ـ وهو املوت ـ وخاصة أمركم،بادروا أمر العامة

 .وإن الساعة حتدوكم من خلفكم
 .تظر بأولكم آخركمختففوا تلحقوا، فإنام ين

 .)١(»اتقوا اهللا يف عباده وبالده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم

                                     
 ٩ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و ٧٩ ص٢ج )بدهبرشح ع(هنج البالغة  )١(

 وقريب منه رواه الطربي يف تاريخ ٤١ و ٤٠ ص٣٢ ج وبحار األنوار٢٨٨ص
 = وادث سنةـل حـيف أوائ ٤٥٧ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي(األمـم وامللـوك 
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 :ونقول
 :نحتاج هنا إىل احلديث عن عدة أمور، فالحظ ما ييل

  :لكل شيء حرمة
ًيبني يف أول خطبة له أمورا هامة بمثابة األساس » عليه السالم«إنه 

فذكر أن لكل يشء ..  وطبيعتهالذي تتحدد من خالله مستويات التعامل
حرمة ال بد من رعايتها ـ واحلرمة هي ما ال حيل انتهاكه ـ وقد ورد يف 

ِذلك ومن يعظم حرمات ﴿: الروايات واآليات ما دل عىل ذلك، قال تعاىل َِ ُ ْ ُ َُ َ ْ َِّ َ َ
ِاهللاِ فهو خري له عند ربه ِِّ ُ ََ َْ ْ ََ ٌ ُ َ﴾)١(. 

: ً حرمة وحقوقا، فقالبل قد جعل اهللا تعاىل لنفس اخللقة البرشية
َولقد كرمنا بني آدم﴿ ْ ََّ َ ََ ِ َ َْ َ َ﴾)٢(. 

 .وهذه احلرمات تتفاوت وتزيد وتنقص بحسب موجباهتا
 .فللجار حرمته، وهناك حرمات لألب واألخ

 .ولأليام واألشهر حرمات
وللكعبة، ولقرب احلسني، وللنبي وألهل بيته، ولكتاب اهللا، وللطعام، 

                                     
 ١٩٤ ص٣جالكامل يف التاريخ  و٩٥صالفتنة ووقعة اجلمل و. ـه٣٥ = 
 .٢٥٤ ص٧ج )بريوتـ ياء الرتاث العريب دار إحط (البداية والنهاية و

 .احلجمن سورة  ٣٠ة اآلي) ١(
 .اإلرساءمن سورة  ٧٠ة اآلي) ٢(
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لغدير، وألرض كربالء، وللناس وحتى للبهائم وللامل، وللدعاء، وليوم ا
 .ًفضال عام سوى ذلك. ًحرمات أيضا

وللتدليل عىل ما نقول نذكر هنا طائفة من الروايات املرصحة بام 
 :ذكرناه، وهي التالية

هللا عز وجل يف بالده مخس «:  روي عن اإلمام الصادق أنه قال ـ١
 وحرمة ،حرمة آل الرسول و،»صىل اهللا عليه وآله«حرمة رسول اهللا  :حرم

 .)١( » وحرمة املؤمن، وحرمة الكعبة،كتاب اهللا عز وجل
احلرمات التي تلزم كل مؤمن «: »صىل اهللا عليه وآله« وعن النبي  ـ٢

 .)٢( » وحرمة الطعام، وحرمة األدب،حرمة املؤمن: رعايتها، والوفاء هبا

                                     
 ٦٨ ص٨١ وراجع ج١٨٦ و ١٨٥ ص٢٤ وبحار األنوارج١٠٧ ص٨ الكايف ج)١(

هنج و ٢٧١ ص٢جمستدرك سفينة البحار  و٦٠ ص٩٦ وج١٢ ص٨٩وج
 النرش ط مركز( و ٤٠معاين األخبار ص: وراجع ١٣٢ ص٨جالسعادة 

ط مؤسسة ( و ١٧٥ واألمايل للصدوق ص١١٧ص)  هـ١٣٧٩اإلسالمي سنة 
 ١ واخلصال ج١٧١ وعن كنز الفوائد ص٣٦٦ص) هـ١٤١٧البعثة سنة 

روضة الواعظني  و١٤٦ص) هـ١٤٠٣ط مركز النرش اإلسالمي سنة ( و ٧١ص
ط دار  ( و٣٠٠ ص٤ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٢٧١ص

مستدرك  و٥٦٨ ص٤ججامع أحاديث الشيعة  و٢١٨ ص٣ج) اإلسالمية
 .٧٣صلحسني بن سعيد لكتاب املؤمن  و٢٧١ ص٢جسفينة البحار 

  .٢٧٠ ص٢جمستدرك سفينة البحار  و٤٩حتف العقول ص و١٥٢ ص٧٤بحار األنوار ج) ٢(
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مة حرمة املؤمن أعظم من حر«: »عليهم السالم« وروي عنهم  ـ٣
 .)١(»الكعبة
 .)٢(»أقل الناس حرمة الفاسق«: »صىل اهللا عليه وآله« وعن النبي  ـ٤
، يف خطبة له ذكر فيها املؤمن، فكان مما »صىل اهللا عليه وآله« وعنه  ـ٥

 .)٣(»وحرمة ماله كحرمة دمه، أو كحرمة اهللا«: قال

                                     
 ٣٢٣ ص٧ وج١٦ ص٦٨ وج١٦ ص٦٥ وج٧١ ص٦٤بحار األنوار ج:  راجع)١(

روضة و ٢٧ص لصدوقلاخلصال  و١١٢ ص٩٨ وج٢٢٥ ص٥٠وج
مشكاة و ١٠٩صداود بن سليامن الغازي لمسند الرضا و ٣٨٦صالواعظني 

كتاب األربعني  و٢٧٣وكامل الزيارات ص ١٥٥صلطربيس لاألنوار 
 ٢٧١ ص٢ وج٢٠٤ ص١جمستدرك سفينة البحار و ٣٧٧صلامحوزي ل

 ٢جفوات الوفيات  و٢٨٨ ص٣جبن خلكان الوفيات األعيان : وراجع
ألف حديث يف املؤمن  و٢٦٧ ص١ج )ط دار املعرفة(ية السرية احللب و٦٤٢ص

 .١٧٠صلنجفي ل
جامع  و٣٩٥ ص٤جمن ال حيرضه الفقيه  و١١٢ ص٧٤بحار األنوار ج:  راجع)٢(

 ٧جلنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت  و١٧٦ ص١٦جأحاديث الشيعة 
أعالم الدين يف صفات املؤمنني  و٢١٤ ص١١ وج٤٦٥ ص٨وج ٢٢٢ص
 .١٣٨فوائد صكنز ال:  وراجع٣٢٢ص

 ٤ وج٥٧٠و  ٥٦٩ ص٣جمن ال حيرضه الفقيه و ٣٦٠ ص٢جالكايف :  راجع)٣(
  = مؤسسة آلط (وسائل الشيعة و ٢١٢صول ـف العقـحت و٤١٨ و ٣٧٧ص



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن حرمة عورة املؤمن، وحرمة بدنه «: »عليهم السالم« وعنهم  ـ٦
 .)١(..» ميت كحرمته وهو حي، فوار عورته، وبدنه، وجهزه إلخوهو

                                     
) اإلسالميةط دار  ( و٢٠ ص٢٩ وج٢٩٧ و ٢٨٢و  ٢٨١ ص١٢ج) البيت= 
 ١٣٨ ص٩جمستدرك الوسائل  و١٠ ص١٩ وج٦١٠ و ٥٩٩و  ٥٩٨ ص٨ج
 ١١صلحسني بن سعيد الكويف لكتاب الزهد  و٢١٥و  ٢١٠ ص١٨وج

 ٥٣٧صلطويس لاألمايل و ٩٧صكنز الفوائد و ٣٤٣صلمفيد لختصاص اإلو
منية  و١٧٩صلطربيس لمشكاة األنوار  و٤٧٠صلطربيس لمكارم األخالق و

 ٣٢٠ و ١٦٢ و ١٦٠ ص٧٢ وج٢١٢ ص٢١جبحار األنوار  و٣٢٨صاملريد 
 ١٦ج أحاديث الشيعة جامع و٥٠ ص٧٥ وج١٣٣ ص٧٤ وج٨٩ ص٧٤وج
ألف حديث  و٤٧٦ ص٩جمستدرك سفينة البحار  و١٠٤ ص٢٦ وج٣٢١ص

 ٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٤٤٦ ص١جمحد أمسند  و٢٠٣صيف املؤمن 
اجلامع  و١٥٩ ص١٠جاملعجم الكبري  و٥٦ ص٩جمسند أيب يعىل  و١٦٣ص

 ١٤٨ ص١٥ وج٥٩٩ ص٣جكنز العامل  و٤١ ص٢ وج٢٤٥ ص١جالصغري 
 .٩٣٠ و ٩٢١و 

 و ١٣٠ص) ط حجرية( وقرب اإلسناد ٦١ ص٩٣ وج٣٢٨ ص٧٨بحار األنوار ج) ١(
 ٣١٢ص) هـ١٤١٦ سنة قمـ  إلحياء الرتاث »عليه السالم«مؤسسة آل البيت ط (

 ٧لنجفي جلموسوعة أحاديث أهل البيت  و٤٤٥ ص١وهتذيب األحكام ج
 )اإلسالميةط دار  ( و٥٥ ص٣ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٣٦٣ص
 .٣٥٥ و ٢٤٥ ص٣ججامع أحاديث الشيعة  و٧٦٠ و ٧٥٩ ص٢ج



  ٥٣                                                      ..                 قرارات يف األيام األوىل: الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويوسدونه مثل العروس يف «:  وجاء يف فضائل دعاء اجلوشن ـ٧
 .)١(»حجلتها، من حرمة هذا الدعاء وعظمته

إذا جاهر الفاسق بفسقه فال «: »عليه السالم« وعن اإلمام الصادق  ـ٨
 .)٢(»حرمة له، وال غيبة

: »عليه السالم«إلمام الصادق عن أبيه الباقر  ويف نص آخر عن ا ـ٩
 والفاسق ،صاحب هوى مبتدع، واإلمام اجلائر: ثالثة ليست هلم حرمة«

 .)٣( »املعلن بالفسق

                                     
 ٢٨٧ ومهج الدعوات ص٤٠٠ ص٩١ وج٣٣٢ ص٧٨ بحار األنوار ج)١(

 .٢٣٤ ص٢جمستدرك الوسائل و
 واألمايل ١٦١ و ٢٥٣ ص٧٢ وج٢٠٤ ص٧١ وج٣٥ ص٨٥ بحار األنوار ج)٢(

وسائل  و٩٣ و ٩٢ص) هـ١٤١٧ط مؤسسة البعثة سنة ( و ٢٤للصدوق ص
 ٨ج) اإلسالميةط دار ( و ٢٨٩ ص١٢ج) مؤسسة آل البيتط (الشيعة 

 و ٩٢ ص٨جمستدرك سفينة البحار  و٦٤٤صمستطرفات الرسائر  و٦٠٥ص
 .٤٦٥ ص٨جلنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت  و٢٠٢ و ٩٣

وسائل الشيعة  و٢٠٤ ص٧١ وج٢٥٣ ص٧٢ وج٣٥ ص٨٥ بحار األنوار ج)٣(
 ٦٠٥ ص٨ج) سالميةاإلط دار ( و ٢٨٩ ص١٢ج )مؤسسة آل البيتط (
مستدرك سفينة  و٣٣٤ ص١٦ وج٤٥٢ ص١٤ججامع أحاديث الشيعة و

مؤسسة آل نرش ( و ٨٢ص) ط حجرية( وقرب اإلسناد ٥٢٠ ص١جالبحار 
 .١٧٦ص) هـ١٤١٦ سنة قمـ  إلحياء الرتاث »عليه السالم«البيت 



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللهم إنك عظمت «: »عليه السالم« وورد عن اإلمام الصادق  ـ١٠
 .)١(»حرمة شهر رمضان

:  بقولهأنه خاطب الكعبة«: »عليه السالم« وعن اإلمام الرضا  ـ١١
 .)٢(»واهللا حلرمة املؤمن أعظم حرمة منك«

 .)٣(»صىل اهللا عليه وآله«ًوورد ذلك أيضا عن النبي    ـ١٢
 .)٤( »أن املؤمن ألعظم حرمة من الكعبة والقرآن«: ورد  و ـ١٣
فإن من عرف حرمة رجب «: »صىل اهللا عليه وآله« وعن النبي  ـ١٤

األعظم ـ شهدت له هذه وشعبان، ووصلهام بشهر رمضان ـ شهر اهللا 

                                     
 ١ج) هـ١٤١٤ سنة مكتب اإلعالم اإلسالميط ( و ٢٨٨ إقبال األعامل ص)١(

لنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت  و٢٠ ص٨٨حار األنوار ج وب٤٩٤ص
 .١٢٨ ص٢ج

جامع أحاديث  و٤٦ ص٩جمستدرك الوسائل  و٢٣٣ ص٧١ بحار األنوار ج)٢(
 .١٣١ ص٨جهنج السعادة  و١٦١ ص١٦جالشيعة 

ختريج  و٣٩٦ ص٢جلطرباين لمسند الشاميني  و١٢٩٧ ص٢جسنن ابن ماجة  )٣(
كنز  و٨١٣صلشعراين لود املحمدية العه و٣٤٣ ص٣جاألحاديث واآلثار 

 ٤جالقرآن العظيم تفسري  و٢٩٢ ص٢جكشف اخلفاء  و٩٢ ص١جالعامل 
 .٩٢ ص٦جالدر املنثور  و٢٢٨ص

 .٣٢٣ ص٧ بحار األنوار ج)٤(



  ٥٥                                                      ..                 قرارات يف األيام األوىل: الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»الشهور يوم القيامة
عن فضل يوم » عليه السالم« يف حديث عن اإلمام الصادق  ـ١٥

 ال واهللا، !؟ًلعلك ترى أن اهللا تعاىل خلق يوما «: »عليه السالم«الغدير، قال 
 .)٢(»ال واهللا، ال واهللا
بن إن ملوضع قرب احلسني «: »عليه السالم« عن اإلمام الصادق  ـ١٦

حرمة معلومة، من عرفها واستجار هبا أجري » عليهام السالم«عيل 
 .)٣(»..إلخ

                                     
 والتفسري املنسوب لإلمام العسكري ٣٨ ص٩٤ وج٣١٦ ص٧ بحار األنوار ج)١(

مستدرك  و٦٥٧ص) هـ١٤٠٩ سنة مدرسة اإلمام املهدينرش ( و ٢٩٧ص
 .٤٧١ ص٩ججامع أحاديث الشيعة  و٥٤٥ ص٧جالوسائل 

 ٨ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة و ١٤٤ ص٣جهتذيب األحكام  )٢(
 ٦جمستدرك الوسائل و ٢٢٥ ص٥ج) اإلسالميةط دار  ( و٩٠و  ٨٩ص
 سنة مكتب اإلعالم اإلسالميط ( و ٢٧٥ و ٢٧٤وإقبال األعامل ص ٢٧٤ص

 ٤٠٣و  ٣٩٩ ص٧جأحاديث الشيعة جامع  و٢٨٣ ص٢ج) هـ١٤١٥
 ٩٥وبحار األنوار ج ٢٧ ص٨جلنجفي لموسوعة أحاديث أهل البيت و

 .٣٤٠ ص١جغاية املرام  و١٦٧صالعدد القوية  و٣٢٢ و ٣٠٣ص
 ١١٠ ص٩٨وبحار األنوار ج ٧١ ص٦جهتذيب األحكام و ٥٨٨ ص٤جالكايف  )٣(

) ـه١٤١٧ سنة مؤسسة النرش اإلسالميط ( و ٢٧٢وكامل الزيارات ص
 = ٥٠٨ واملصباح للكفعمي ص٥٠٩ ومصباح املتهجـد للطـويس ص٤٥٧ص



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرمة قرب احلسني، فرسخ يف «: »عليه السالم« عن أيب عبد اهللا  ـ١٧
 . )١(»فرسخ، من أربعة جوانب القرب

وهي أطهر «: عن أرض كربالء» صىل اهللا عليه وآله« عن النبي  ـ١٨
 .)٢(»هنا ملن بطحاء اجلنةبقاع األرض، وأعظمها حرمة، وإ

                                     
)  هـ ش١٣٦٨ سنة منشورات الرشيف الريض( و ٨٥وثواب األعامل ص= 
ط دار ( و ٥١١ ص١٤ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٩٤ص

بن الاملزار  و١٤١ و ٢٤صلشيخ املفيد لاملزار  و٤٠٠ ص١٠ج) اإلسالمية
 .٥٤٤ ص١٢ججامع أحاديث الشيعة  و٣٥٩ و ٣٣٨صاملشهدي 

 ٨٩ ص٨٦ وج١٦٠ ص٥٧وبحار األنوار ج ٧١ ص٦جهتذيب األحكام  )١(
 ومصباح املتهجد للطويس ٨٥ وثواب األعامل ص١١٤ و ١١١ ص٩٨وج
 سنة مؤسسة النرش اإلسالميط ( و ٢٧٢ وكامل الزيارات ص٥٠٩ص

 ١٤ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٤٧٢ و ٤٥٦ص) هـ١٤١٧
مستدرك الوسائل  و٣٩٩ ص١٠ج) اإلسالميةط دار  ( و٥١١ و ٥١٠ص
 ٣٥٩صبن املشهدي الاملزار  و١٤٠صلشيخ املفيد لاملزار  و٣٢٠ ص١٠ج
 .٦٢٢ ص٦جمستدرك سفينة البحار  و٥٤٥ ص١٢ججامع أحاديث الشيعة و

بحار األنوار  و٣٢٥ ص١٠جمستدرك الوسائل  و٢٦٤ كامل الزيارات ص)٢(
، العوامل و١١٥ ص٩٨وج ١٨٢ و ١٨١ ص٤٥جوار بحار األن و٥٩ ص٢٨ج

 ٨٧ ص٩ وج١٨٣ ص٦جمستدرك سفينة البحار  و٣٦٤صاإلمام احلسني 
 .٤٤٠ ص١٢ججامع أحاديث الشيعة و



  ٥٧                                                      ..                 قرارات يف األيام األوىل: الفصل الثاين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند أحد األنصار، وقد » صىل اهللا عليه وآله« كان رسول اهللا  ـ١٩
صىل « فأخربه أنه اشرتى جارية حامل، وهو يطأها، فقال له ،دعاه إىل طعام
 :»اهللا عليه وآله

 .)١(»لوال حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك يف قربك«
: بني أهل املدينة وهيودها»  وآلهصىل اهللا عليه« يف كتاب النبي  ـ٢٠

 .)٢(»وحرمة اجلار عىل اجلار كحرمة أمه و أبيه«
حرمة اجلار عىل اجلار كحرمة «: »صىل اهللا عليه وآله« قال  ـ٢١

 .)٣(»أمه

                                     
دار الطبعة األوىل ـ ( و ٣٧ والنوادر للرواندي ص٣٣٧ ص١٠٠ بحار األنوار ج)١(

 ٢١ججامع أحاديث الشيعة  و١٢٩ ص١جدعائم اإلسالم  و١٨٣ص) احلديث
 .٧٩ص

 ١٤١ و ١٤٠ ص٦جهتذيب األحكام و ٦٦٦ ص٢ وج٣١ ص٥جالكايف  )٢(
ط دار  ( و١٢٦ ص١٢ج و٦٨ ص١٥ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة و

 ١٦٨ و ١٦٧ ص١٩ وبحار األنوار ج٤٨٧ ص٨ج و٥٠ ص١١ج) اإلسالمية
 ٢جمستدرك سفينة البحار  و٩٣ و ٩٠ ص١٦ججامع أحاديث الشيعة و

 .١٣٤ ص٩ وج٣٢٣ ص٢جلنجفي ل أهل البيت موسوعة أحاديث و١٢٧ص
 ٩٩ و ٩٠ ص١٦ججامع أحاديث الشيعة  و٤٢٢ ص٨جمستدرك الوسائل  )٣(

ط ( ومكارم األخالق البن أيب الدنيا ١٢٨ ص٢جمستدرك سفينة البحار و
 = ٧٣ وبحار األنوار ج١٠٢ص) القاهرة ـ مكتبة القرآن للطبع والنرش والتوزيع



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن مل يوقر القرآن فقد استخف «: »صىل اهللا عليه وآله« عنه  ـ٢٢
 .)١(» ولدهبحرمة اهللا، وحرمة القرآن عىل اهللا كحرمة الوالد عىل

إن لكل يشء حرمة، وحرمة «: »عليه السالم« عن أيب عبد اهللا  ـ٢٣
 .)٢(»البهائم يف وجوهها

 .)٣(ًأيضا» صىل اهللا عليه وآله«وروي ذلك عن النبي 

                                     
ط مؤسسة (كنز العامل  و٥٧٣ ص١جوطي لسيلاجلامع الصغري  و١٥٤ص= 

 .٥٢ ص٩ج )الرسالة
مستدرك  و٤٨ و ٤٧ عن جامع األخبار ص٢٩٠ و ١٩ ص٨٩ بحار األنوار ج)١(

معارج اليقني  و٧ ص١٥ججامع أحاديث الشيعة  و٢٣٦ ص٤جالوسائل 
 ١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العامل  و١٢٦ و ١٢٥ و ١١٥صلسبزواري ل

 .٢ ص١٥جن  واجلامع ألحكام القرآ٥٢٧ص
من  و٦٣٢ ص٢ج) هـ١٣٧٠ سنة طهرانـ دار الكتب اإلسالمية ط ( املحاسن )٢(

 ٦ والكايف ج٢٠٤ ص٦١وبحار األنوار ج ٢٨٨ ص٢جال حيرضه الفقيه 
 ٨ وج٤٨٤ و ٤٨٢ ص١١ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٥٣٩ص
جامع أحاديث الشيعة  و٢٦٣صلطربيس لمكارم األخالق  و٣٥٤ و ٣٥٣ص
 .٤٤٧ ص١جمستدرك سفينة البحار  و٨٦٦ ص١٦ج

 .٦٤٠ ص٤جبن أيب شيبة الاملصنف  )٣(
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  :واملسؤولية.. التسخري
 بأن اهللا تعاىل قد سخر لإلنسان ما يف :وقد رصحت اآليات الكثرية

 .. ستفادة منهالساموات واألرض، ومكنه، من اال
ِأمل تروا أن اهللاَ سخر لكم ما يف الساموات وما يف األرض ﴿: قال تعاىل ْ َ َّ َ ْ َ َ ََ ْ ِ َِ َ ِْ َ ُ َ َّ ََّ َ َْ َ

ًوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ََ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ًَ َ َ ْ ْ َْ ُ  .)١(!؟﴾َ
ًوسخر لكم ما يف الساموات وما يف األرض مجيعا﴿: وقال تعاىل َِ َِ ِ ْ َ َّ َ ْ َ ََ ْ ِ َِ َ ََ ُ َّ 

ُمنه ْ ِ..﴾)٢(. 
َوسخر لكم الفلك لتجري يف البحر بأمره وسخر ﴿: وقال سبحانه َ ْ ُ َ ََّ َ ََّ ْ َ َ ْ َِ ِِ ِ َِ ِِ ْ ْ ْ ََ ُ ُ
َلكم األهنار َ ُْ َ ْ ُ َوسخر لكم الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ََ َّ َّ ََّ َ َ َ َ َ ََ َّ َ َ ْ َُ َّ ُِ ِ 

َوآتاكم من كل ما سألتموه وإن ت ُ َْ ِ َ ُ ْ َُ َ َ ْْ َِّ ُ ُِ َعدوا نعمة اهللاِ ال حتصوهاَ ُ ْ ُْ ُ َ َ َ ِ ُّ﴾)٣(. 
وهذا التسخري يستتبع مسؤوليات جتاه تلك املخلوقات التي هلا 

 ..ًويرتب حقوقا هلا ال بد من مراعاهتا. حرماهتا، ال بد من حتملها
، الكثري من )٤(يف رسالة احلقوق» عليه السالم«وقد بني اإلمام السجاد 

                                     
 .لقامنمن سورة  ٢٠ة اآلي) ١(
 .اجلاثيةمن سورة  ١٣ة اآلي) ٢(
 .إبراهيممن سورة  ٣٤ ـ ٣٢ اآليات )٣(
ط ( أبواب اخلمسني، و ٢اخلصال للشيخ الصدوق ج:   راجع هذه الرسالة يف)٤(

= خ ـيـلشلايل ـــاألم و٥٧٠ ـ ٥٦٤ص) هـ١٤٠٣مركز النرش اإلسالمي سنة 
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 .  مراعاهتا، وأدائها إىل أهلهااحلقوق التي ال بد للناس من
  :مراتب احلقوق

 أن هذه احلرمات ختتلف يف مستوياهتا :وقد أظهرت النصوص املتقدمة
الختالف مناشئها، ومكوناهتا .. من حيث العظمة، والقلة، والصغر والكرب

فحرمة يوم الغدير، أعظم من حرمة غريه من األيام، .. يف األمهية واألثر
 ..وكربالء متتاز عام سواها من األمكنة والبقاعوحرمة قرب احلسني 

 أن حرمة املسجد احلرام أفضل :»عليه السالم«وروي عن اإلمام الباقر 
بقاع مكة حرمة، وأفضل بقعة يف املسجد احلرام حرمة، بني الركن واملقام، 

 .)١(وباب الكعبة، وكذلك حطيم إسامعيل
، فيتضاعف تأثريها ٍوقد جتتمع بعض تلك املناشئ واملكونات يف مورد

                                     
بحار  و٦٢٥ ـ ٦١٨ ص٢جمن ال حيرضه الفقيه  و٤٥٧ ـ ٤٥١صالصدوق = 

 .٩ ـ ٢ ص٧١جاألنوار 
منشورات الرشيف ( و ٢٠٣ و ٢٠٢ وراجع ص١٩٨ و ١٩٧ ثواب األعامل ص)١(

دار الكتب ط ( و ١٦٨ و ٩٢ و ٩١ واملحاسن للربقي ص٢٠٥ص) قمـ الريض 
 ٢٧ وبحار األنوار ج٩٢ و ٩١ ص١ج) هـ١٣٧٠ سنة طهرانـ اإلسالمية 

 ٩٦ وج٨٧ و ٨٦ ص٦٥ وج١٨٦ و ١٨٥ و ١٨٠ و ١٧٩ و ١٧٨ و ١٧٧ص
وسائل الشيعة  و٦٩ ص١٠وج ٤٢٧ ص١ججامع أحاديث الشيعة  و٢٣٠ص

تفسري  و٩٤ ص١ج) اإلسالميةط دار ( و ١٢٢ ص١ج) مؤسسة آل البيتط (
 .٢٢٣صتفسري فرات  و٢٣٤ ص٢جالعيايش 
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ًكام لو كان اإلنسان مؤمنا وجارا ومن آل .. وتتأكد احلرمة يف موردها ً
 .ًالرسول، فإن حرمته تكون أعظم من حرمته لو كان جارا

 إن اهللا تعاىل فضل حرمة :يف أول خطبة له» عليه السالم«وقد ذكر 
كثون املسلم عىل احلرم كلها، لكي يعرف الناس أن ما سيقدم عليه النا

 .واملارقون والقاسطون هو من أعظم الكبائر واملوبقات
  :شد حقوق املسلمني باإلخالص والتوحيد

وقد جعل سبحانه التوحيد واإلخالص من مناشئ احلرمات، وموجبات 
 .احلقوق

وإذا كان التوحيد أعظم الواجبات، فإن احلرمات التي تنشأ عنه 
يعمل بفروضه بإخالص ال بد بالنسبة ملن خيتار هذا التوحيد، ويامرسه، و

ًوأن تكون هي األعظم، واألقوى تأثريا، يف تأكيد احلقوق لسائر أهل 
 ..لتزام بالوفاء هبا هلم واال،التوحيد

وشد باإلخالص والتوحيد حقوق  «:»عليه السالم«ولذلك قال 
 .»..املسلمني يف معاقدها

بيعية ثم جاءت مراعاة املسلم للحقوق وقيامه هبا هي النتيجة الط
فاملسلم من سلم املسلمون من «: لذلك التوحيد واإلخالص، حيث قال

 .»وال حيل أذى املسلم إال بام جيب. لسانه ويده إال باحلق
  :لزوم املبادرة قرار آخر

 :ًوبناء عىل ما سبق جاء القرار اآلخر ليقيض بلزوم التصدي ألمرين
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 .»دروا أمر العامةبا«: »عليه السالم« إصالح أمر العامة، فقال :أوهلام
ٍ مبادرة كل فرد إىل مواجهة مسؤولياته يف أمر خيصه هو دون كل :الثاين
 .. وهو املوت،أحد سواه

ولعل املقصود بمبادرة أمر العامة هو اإلقدام للمنع من وقوع األمور 
يف آثارها فور وقوعها، وقبل أن جتد الفرصة الناس ولئك ألاملسيئة 

 .. فيهمتساعسترشاء واإلستحكام وااللال
ِّوهذا درس هام يف املسؤوليات العامة، حيث إن ذلك حيتم درجة 

 ودرجة عالية من ،عالية من الوعي لألمور، ولكيفيات معاجلتها ومواجهتها
 .االستعداد هلا وإعداد كل موجبات القوة

كام أنه حيتم إبقاء زمام املبادرة بيد اإلنسان املؤمن، وأن تبقى األمور 
، فال يضطرب، وال ينهار أمام املفاجآت، ألنه سوف ال يفاجأ حتت السيطرة

 ..بيشء، إذا أخذ هبذا القرار
وأما مبادرة اإلنسان خلاصته، وهو املوت فمبادرته إنام هي بتاليف 
اخللل الذي وقع يف السابق، بأداء احلقوق، والقيام بالواجبات، واجتناب 

ة واعمل آلخرتك كأنك املحرمات ثم تقديم األعامل الصاحلة، عىل قاعد
ًمتوت غدا، فإن من يعرف أن املوت قريب منه إىل هذا احلد، ال بد أن يسارع 
يف اإلعداد واالستعداد، وال يرتك حلظة متر إال ويملؤها باخلريات، 

 ..وبالعمل الصالح
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  :ختففوا، تلحقوا
فهو قرار عام ، »ختففوا تلحقوا« :يف خطبته هذه» عليه السالم«أما قوله 

 ..بل هو يشمل الدنيا واآلخرة.. خيتص باألفراد يف تعاملهم مع آخرهتمال 
ل منازل القرب منه، عليه أن نيفإن من يريد السري إىل اهللا تعاىل، و

يتخفف من األثقال التي تبطئ حركته، وربام تتسبب يف إيقافه عن مواصلة 
 ..مسريته

 يلحقوه، والتخفف من هذه األثقال معناه أداء حقوق الغري، لكي ال
وجياذبوه أعامله الصاحلة، ليعوضوا هبا ما أصاهبم بسببه، أو يمنعوه من 

 .مواصلة سريه
كام أن عليه أن ال يفعل ما يغضب الرب، ألن اهللا تعاىل سيمنعه 

بل هم . ويرصف وجهه عنه، ولن يلحق بالصاحلني، والشهداء والصديقني
ىل أجنحة أعامهلم سيرتكونه يف موقعه، ويواصلون مسريهتم إىل رهبم ع

 .الصاحلة، وتضحياهتم يف سبيل اهللا
 حيتاج إىل هذا التخفف، ليتفرغ ،كام أن من يريد مبادرة أمر العامة

ًملعاجلة ما حيتاج إىل معاجلة، وال بد أن يكون قادرا عىل مجع القدرات، وهتيئة 
ً إذ ال يستطيع من يكون مثقال.. األسباب ملواجة مسؤولياته يف هذا السبيل

باهلموم وباملسؤوليات أن يمحض غريه اليشء الكثري من فكره، وال أن 
 ..حيمل عنه ما حيتاج إىل محل، وال أن يوصل إليه ما ال مناص له من إيصاله
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  :القرار األهم واألقوى
إتقوا اهللا يف عباده وبالده،  «:يف خطبته» عليه السالم«وجاء قول عيل 

 :، ليؤكد ما ييل»ئمفإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبها
 . أن املسؤولية ال ختتص باحلاكم، بل هي مسؤولية مجيع الناسً:أوال
ال شك يف أن بعض الناس يظلمون البهائم التي تكون حتت : ًثانيا

يدهم، ويرون أنه ال حيق ألحد أن يمنعهم من ذلك، ألهنم إنام يترصفون 
 .فيام يملكون
م إال العمل بام أمرهم اهللا تعاىل ال يطلب منه» عليه السالم«إنه : ًثالثا

اتقوا اهللا يف عباده وبالده، ثم : به ومحلهم إياه من مسؤوليات، ولذلك قال
 ..علل ذلك بأهنم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم

 باألمور أن املطلوب ليس جمرد العمل: إن هذا النص يعطي: ًرابعا
تعارض مع بل هناك مسؤوليات عامة ال ت.. والتكاليف الشخصية

ويدل عىل ذلك أمرهم بتقوى اهللا يف عباده وبالده، .. مسؤوليات احلاكم
ًفدل عىل أن هناك أمورا ترتبط بالبالد أيضا ال بد هلم من اال  ..هتامم هباً

أطلق احلديث عن املسؤوليات » عليه السالم«أنه : ولوحظ: ًخامسا
ا منه ما يرتبط عن البالد والعباد، وعن البقاع والبهائم، فإذا استثنين

 ..ًبمسؤوليات احلاكم، فإن الباقي يبقى مطلوبا من الناس
فإنكم مسؤولون عن البقاع : »عليه السالم«أن قوله : يبدو لنا: ًسادسا

نه إذا كنتم مسؤولني حتى عن أ: والبهائم يراد به ترتيب قياس أولوية مفاده
، وحفظ ما  وحفظها،البقاع، فذلك يعني مسؤوليتكم عن البالد العامرة
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 ومن وسائل احلياة، ومظاهر ،فيها من أسباب العيش، ومن مرافق
 ..العمران

وإذا كنتم مسؤولني حتى عن البهائم، فإن مسؤوليتكم عن سائر العباد 
نهم باخلصوص تصبح من مالذين كرمهم اهللا تعاىل، وعن املؤمنني 

 ..اتيالبدهي
عن البالد  وليةيف املسؤبصورة إلزامية إن مشاركة الناس : ًثامنا

َّوالعباد، وعن البقاع والبهائم ميزة أخرى، تضاف إىل متفردات تفرد هبا 
 .اإلسالم يف مناهجه، ويف سياساته عن كل ما عداه

إن هذه املسؤولية عن البقاع، والبهائم تستدعي مبادرات : ًتاسعا
عملية، وحتتاج إىل خطط وإىل إمكانات يف جماالت التنفيذ، وإىل وضوح 

ؤية عن أحوال البقاع والبهائم، وما هو املطلوب جتاهها، والغايات التي الر
 وإىل مجع معلومات ،وقد متس احلاجة إىل دراسات. يراد الوصول إليها

 .. وغري ذلك،وافية عنها
ًعلام بأن املسؤوليات عن البقاع تشمل حتى حفظ الناحية اجلاملية 

يئتها من التلوثات عىل  وحسن التخطيط والتشجري، واحلفاظ عىل ب،منها
 ..اختالفها، وما إىل ذلك

كام أن املسؤولية عن البهائم ال ختتص بالدواجن منها، بل يشمل مجيع 
 وإزالة كل ما يرض براحتها ، وتوفري كل وسائل العيش والبقاء هلا،أنواعها

 ..وبمامرستها حياهتا الطبيعية
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  :النساء والرجال يف مجاعة واحدة
للنساء قبل عهد عثامن مجاعة خاصة هبن، وحني  أنه كان :ويذكرون

 .)١(تسلم عثامن اخلالفة مجع بني النساء والرجال
عاد ففصل بني الرجال » عليه السالم«فلام كان يف عهد أمري املؤمنني 

أن ذلك كان يف : والنساء، وصار يصيل هبن رجل اسمه عرفجة، وزعموا
 .)٢(قيام شهر رمضان
طاب هو أول من فصل بني النساء  إن عمر بن اخل:وربام قيل

 .)٣(والرجال
                                     

 ٢٦ ص٥الطبقات الكربى البن سعد جو ١٧١ ص٢حياة الصحابة ج: راجع) ١(
 . ٢١٩ ص٢٢جتاريخ مدينة دمشق و

) ط مؤسسة الرسالة(و  ٢٨٢ ص٤كنز العامل جو١٧١ ص٣حياة الصحابة ج) ٢(
بن حزم الاملحىل  و٣٤ ص٤جلنووي لاملجموع ، وعن البيقهي ٤١٠ ص٨ج
املصنف  و٤٩٤ ص٢جلبيهقي لالسنن الكربى  و٢٠٢ ص٤وج ١٤٠ ص٣ج
 ١٢٦ ص٢جبن أيب شيبة الاملصنف  و٢٥٨ ص٤ وج١٥٢ ص٣جلصنعاين ل
تاريخ  و٢٧٤ ص٥جبن حبان الالثقات  و٢٧٣صلبيهقي لفضائل األوقات و

 .٥٥٨ ص١٩جهتذيب الكامل  و١٢٨ ص٥جمدينة دمشق 
 ٢٨١ص ٣جن سعد البالطبقات الكربى و ٧٣ ص١الرتاتيب اإلدارية ج: راجع) ٣(

الفصول  و٢٧٧ ص٣ج مم وامللوكتاريخ األ و٢٥٣صد النص واإلجتهاو
 .٨٦صلسيد رشف الدين لاملهمة يف تأليف األمة 
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 : ونقول
أن عمر بن اخلطاب هو أول من فصل النساء عن :  دعوىً:أوال

ًالرجال يف الصالة موضع ريب، فإن هذا األمر إن كان راجحا، فلامذا مل 
ًوإن مل يكن راجحا فلامذا فعله ! ؟»صىل اهللا عليه وآله«يسبق إليه رسول اهللا 

 .!.عمر وعيل؟
صىل اهللا عليه « إن أخالق الناس بعد استشهاد رسول اهللا :ال أن يقالإ
قد فسدت، بسبب إقبال الدنيا عليهم، وإقباهلم عليها، ال سيام وأن » وآله

أي يف أواخر حياة .. معظمهم قد أسلموا أو استسلموا يف فتح مكة وبعده
 ..»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

ً عن الرجال يف صالة اجلامعة، منعا فمست احلاجة إىل فصل النساء
للفساد الذي ربام حيدث من التالقي القريب، وعدم إمكان ضبط الوضع 

 ..بغري ذلك
 إذا كانت احلكمة يف الفصل بني النساء والرجال هي ما ذكرناه، :ًثانيا

فذلك ال خيتص بصالة الرتاويح يف خصوص شهر رمضان، بل يعم سائر 
 ! فلامذا مل يعمم قراره هذا؟.الصلوات يف مجيع األوقات

» عليه السالم« إن ظاهر النص الذي حتدث عن عيل أمري املؤمنني :ًثالثا
قد أعاد الفصل بني الرجال والنساء يف صالة  »عليه السالم«هو أنه 
 .الرتاويح

مل يكن يرى » عليه السالم«ًوهذا من الكذب بال ريب، فإن عليا 
 أنه مل يكن لريىض بالعمل بام يراه بدعة، :، مما يعنياويحمرشوعية صالة الرت
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ً، فضال عن أن )١(»صىل اهللا عليه وآله«ًويعتربه خمالفا لسنة رسول اهللا 
 ..يشارك يف تنظيمه، أو يف التهيئة له

 .إال إذا كان يريد التخفيف من مستوى الفساد قدر اإلمكان
وتنادى بعض أهل عسكري،  «:قوله» عليه السالم«وقد روي عن عيل 

يا أهل اإلسالم، غريت سنة عمر، ينهانا عن الصالة يف : ممن يقاتل معي
 .)٢(»ًشهر رمضان تطوعا، ولقد خفت أن يثوروا يف ناحية جانب عسكري

                                     
عن  ١٣٠ ص٨وج ٢١٩ ص٦الغدير ج و٧٩ ص٢ ق٣دالئل الصدق ج: جعرا) ١(

 ١٤٨ ص٥ وسنن النسائي ج٦٩ ص٣ج) هـ١٣٧٢ط سنة (صحيح البخاري 
 ٢٢ص ٥ج و٣٥٢ ص٤لبيهقي جلالسنن الكربى  و١٣٦ ص١محد جأمسند و
ط مؤسسة (كنز العامل  و٣٤٢ ص١مسند أيب يعىل ج و١٦ داود صأيبمسند و

لقايض عياض لالشفا  و٤٠٩ ص٢١سري أعالم النبالء ج و١٦٠ ص٥ج) الرسالة
دار إحياء ط  (البداية والنهايةو ٢٧٨ ص٤بن كثري جالالسرية النبوية و ١٤ ص٢ج

 .٢٧٠ ص٤زم ج واملحىل البن ح١٥٩ ص٥ ج)لبنان ـ بريوت ـ الرتاث العريب
ط  ( و٤٦ ص٨ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٦٣ و ٥٩ ص٨الكايف ج) ٢(

مصباح البالغة  و٢١٧ ص٦جمستدرك الوسائل  و١٩٣ ص٥ج) اإلسالميةدار 
 ٣٩٣ ص١جحتجاج اإل و٢٤ ص٣ وج٦٢ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(
جامع أحاديث الشيعة  و٣٨٤ ص٩٣ وج١٧٤ و ١٦٨ ص٣٤جبحار األنوار و
 ٧٣٥صلهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢١٣ ص٧ج
 . ٢٨٦ ص٤لنجفي جل» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت و
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ً أهنم سألوه أن ينصب هلم إماما يصيل هبم نافلة شهر :ويف نص آخر
رمضان فزجرهم، وعرفهم أن ذلك خالف السنة، فرتكوه، واجتمعوا 

  .دموا بعضهمألنفسهم، وق
ليفرقهم، فلام رأوه تبادروا إىل » عليه السالم«فبعث إليهم ولده احلسن 

 .)١(وا عمراه: أبواب املسجد، وصاحوا
 املنصوب من قبل عمر، وحني ولعل أول من صاح بذلك هو رشيح

 .)٢(عزله اعرتضوا عليه» عليه السالم«أراد 
  :اخرجوا عنكم األعراب

 :قال الطربي
 : قاال، عن حممد وطلحة، عن سيف، عن شعيب،يكتب إيل الرسو

                                     
هنج احلق و ٢٦٩ ص١ وج٢٨٣ ص١٢رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: راجع) ١(

لشريازي لكتاب األربعني و ٢٦ ص١والرصاط املستقيم للبيايض ج ٢٨٩ص
إحقاق و ٣٤٧صتقريب املعارف  و٢١٩ ص٤جمامة اإلالشايف يف و ٥٦٢ص

األنوار بحار  و٥٨ ص٤وتلخيص الشايف ج ٢٤٧و  ٢٤٤ص) األصل(احلق 
كشف  و٣٣٧ ص٢١ وجواهر الكالم ج٢٨٤ ص٨ج) ط قديم(و  ٧ ص٣١ج

 ١٢٦ص) ط مؤسسة البعثة(سليم بن قيس كتاب  و٦٦و  ٦٥صالقناع 
 ١٩٢ ص٥ ج و٤٦ ص٨ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة : وراجع

 .٢١٢ ص٧ججامع أحاديث الشيعة و
 .٦٧ ص٥ج تسرتيللرجال  وقاموس ال٨٣ ص٢ج) ط قديم(ملامقاين رجال ا) ٢(
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 أخرجوا عنكم ، يا أهيا الناس: فقال،خرج عيل يف اليوم الثالث عىل الناس
 .عراباأل

 فأبت السبئية وأطاعهم . احلقوا بمياهكم،عراب يا معرش األ:وقال
 .عراباأل

 وعدة من أصحاب النبي ، ودخل عليه طلحة والزبري، بيتهٌّودخل عيل
 . دونكم ثأركم فاقتلوه: فقال،» عليه وآلهصىل اهللا«

 . عشوا عن ذلك:فقالوا
  . هم واهللا بعد اليوم أعشى وآبى:قال

 :وقال
 )١(خ األعادياـديـ يًراـم أمـرهتـأم    اوعتني رساهتمـي طـومـو أن قـل

 :ونقول
 :يستوقفنا يف هذا النص أمور عديدة، مثل

ري املقبول أن يطلب فإن من غ.. عراب األأخرجوا عنكم:  قوله ـ١
احلاكم من الرعية أن تتوىل هي مثل هذا األمر، الذي حيمل معه احتامالت 

 ..التحدي، والصدام والفوىض
 إن املطلوب للشارع هو دعوة األعراب إىل اهلجرة، وحثهم عىل  ـ٢

وليس املطلوب . التحرض، وخلع ثوب األعرابية، والدخول يف احلياة املدنية
                                     

 ٤٥٩ ص ٣ج ) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٣٨ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج) ١(
 .١٩٦ ص٣والكامل يف التاريخ ج
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 من الناس إىل بالدهم، وإخراجهم من احلياة املدنية إىل هو نفي هذا النوع
عليه «فكيف يطردهم، ويأمر . بل حيرم التعرب بعد اهلجرة. األعرابية

 !بطردهم، وإخراجهم؟» السالم
عليه «أن السبئية أبت امتثال أوامر عيل :  وقد ذكرت رواية سيف ـ٣
 .، وأطاعهم األعراب»السالم

وما الذي ! ما شأن السبئية هبذا األمر؟وهذا كالم عجيب وغريب، إذ 
! وإذا بقوا يف املدينة؟! يرضهم أو يفيدهم إذا خرج األعراب إىل مياههم؟

وما هو ! أم أن السبئية كانوا يدبرون ألمر حيتاجون فيه ملساعدة األعراب؟
 !ذلك األمر؟

عن مواجهة هذا » عليه السالم«ملاذا سكت عيل . وعدا ذلك كله
سمع له أي اعرتاض أو لوم، ومل يتخذ أي إجراء ضدهم، العصيان، فلم ن

» عليه السالم«فهل يتوقع من عيل . بل مل نجده ذكرهم، ولو بكلمة واحدة
وما الذي يتبقى من ! موقف كهذا، حني يعىص أمره، وهو اخلليفة واحلاكم؟

 !هيبة اخلالفة إذا كان أول أمر يصدره يواجه بمثل هذا املوقف؟
أمر الذين جاؤوا إىل املدينة » عليه السالم«أنه : هي لعل احلقيقة  ـ٤

ملواجهة عثامن ـ وقد مىض عىل مقامهم باملدينة عدة أشهر ـ بأن يعودوا إىل 
بالدهم بعد قتل عثامن، ولكن سيف بن عمر ومن هم عىل شاكلته أحبوا 
وصف قسم منهم باألعراب، ليظهروا جفاءهم، وغلظتهم وجهلهم، 

 .نفاقوليصموهم بالكفر وال
ًووصفوا قسام آخر بالسبئية، مطبقني هذا الوصف عىل بعض أصحاب 
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عامر، واألشرت، وحكيم بن جبلة : ، مثل»عليه السالم«أمري املؤمنني 
وغريهم، ليظهر أهنم هم املتهمون بالتآمر عىل عثامن، واملحرضون عليه، 

 .والساعون يف إثارة الفتن بعد ذلك يف حريب اجلمل وصفني
مهد السبل من جهة، وتت» عليه السالم«ب التهمة من عيل وبذلك تقرت

 عائشة وطلحة والزبري من جهة ثانية، وتقديم خدمة جمانية ملعاوية ةربئلت
 .الذي أحبوه من كل قلوهبم

دونكم ثاركم، ملا «: »عليه السالم« ربام يكون املقصود  بقوله  ـ٥
ية يصعب معها قتل هو أن يشري إىل أن عثامن قد قتل بصورة عشوائ: »قتلوه
أباح هلم قتل قتلته، ليرصحوا بعجزهم عن » عليه السالم«أي أنه . قتلته

 .ذلك، أو برصف النظر عنه
، »عليه السالم«فجاء جواب الصحابة بام فيهم طلحة والزبري كام توقع 

 .بأهنم قد انرصفوا عن األخذ بثأر عثامن: فقد رصحوا
ًوبذلك تكون هذه احلادثة أسلوبا رائعا  هيدف إىل نزع الذرائع من يد ً

 طلحة أيإفقاد تلك الذرائع قيمتها بعد إقرارمها ـ : طلحة والزبري، أو فقل
عليه «ًوالزبري ـ بأنه قد تم رصف النظر عن هذا األمر، فمطالبتهم عليا 

بقتل قتلة عثامن يف املستقبل تصبح بال معنى، وبال مربر، بل هي » السالم
 .ىل إمامهمحمض افرتاء وبغي منهم ع

 يريد ،»هم واهللا بعد اليوم أعشى وآبى «: »عليه السالم« أما قوله  ـ٦
به تأكيد هذه النتيجة، فإنه إذا كان قتل قتلة عثامن غري ميسور يف تلك 
الفرتة، وكانوا جمربين عىل رصف النظر عنه، فإن األمر يكون بعد أن يتقادم 
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بح طالب ثأر عثامن العهد، وتشب نار الفتنة، أصعب وأشد، وسوف يص
 .وا عىل مواجهة قاتليهؤأضعف وأجبن من أن يتجر

ً أما األمر الذي يديخ األعادي، والذي ال تطيع رساة القوم فيه عليا  ـ٧
ً، فقد بقي مطويا ومبهام، ولعل املقصود به هو إجراء »عليه السالم« ً

 من األحكام الواقعية عىل كل خمالف ولو كان مثل أن يأمرهم بقتل مجاعة
 ني أمية وغريهم، ولكن رساة القومرؤوس املجرمني واملنحرفني من كبار ب

 .وكبارهم واملطاعني فيهم ال يرضون بذلك، وال يطيعونه فيه
ذكر أن املانع من إصدار هذا األمر » عليه السالم«أنه :  يالحظ هنا ـ٨

ًهم به، فربام كان مرضيا ليس هو عدم طاعة الناس له، وال عدم رضا
 .ولكن املانع هو عدم طاعة رساهتم وكبارهم.. رهمألكث

فدل بذلك عىل أن الناس غري مستقلني يف قراراهتم، وال حرية مطلقة 
هلم، وال كانوا خيضعون ألحكام اهللا فيهم، وال لقرارت إمامهم املنصوب 
من قبل اهللا، وال ألجل الوفاء منهم بالبيعة له، بل بام هم تابعون لرساهتم، 

ذ فيهم، الذين أفرزهتم مفاهيمهم اجلاهلية، وعصبياهتم وأهل النفو
ًالقبائلية، الذين كانوا يأخذوهنم يمينا وشامال، وال يراعون ـ يف كثري من  ً
األحيان ـ أحكام الرشيعة يف قراراهتم، وال يطلبون فيها رضا اهللا تعاىل 

 .»صىل اهللا عليه وآله«ورسوله 
 
 
 



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٧٥                                                      ..                    مطامع طلحة والزبري  :  الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :الثالفصل الث
 

  ..مطامع طلحة والزبري
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٧٧                                                      ..                    مطامع طلحة والزبري  :  الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

ونحن نذكر هنا ما ذكره الشيخ الطويس، وما ذكره املعتزيل وغريهم، 
 :فنقول

  :بداية توضيحية
 :قال الشيخ الطويس

، وصبت عليهم الدنيا  والصحابة كلهمًوكان عثامن قد عود قريشا
بيته من بني أمية، وجعل هلم ، وآثر بعضهم عىل بعض، وخص أهل ًصبا

، ومحل أهل اجلاهلية ظهروا يف األرض الفسادأ، فالبالد، وخوهلم العباد
 . رقاب الناس حتى غلبوه عىل أمرهواملؤلفة قلوهبم عىل

فأنكر الناس ما رأوا من ذلك، فعاتبوه فلم يعتبهم، وراجعوه فلم 
 ً.ب بعضاالناس حتى انتهى إىل أن رض، ومحلهم عىل رقاب يسمع منهم

حاب رسول اهللا أن يدفعوه ، فرأى أصً، وحرم بعضاًونفى بعضا
كتاب اهللا وسنة نبيه إنام بايعناه عىل :  فقالوا،بالبيعة، وما عقدوا له يف رقاهبم

 . يفعل ذلك مل تكن له علينا طاعة، فحيث ملوالعمل هبام
 فرأى أنه حيث، فأما من قاتل ق الناس يف أمره عىل خاذل وقاتلفافرت

، رأوا أن ، واستعمل من ال يستأهليء، واستأثر بالفخالف الكتاب والسنة
 .جهاده جهاد
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جب النرصة ، ومل يستوله، فإنه رأى أنه يستحق اخلذالنوأما من خذ
 .)١(برتك أمر اهللا حتى قتل

بعد إرصار منهم، وأخذ » عليه السالم«ًفلام قتل عثامن بايع الناس عليا 
وقد ذكرنا النصوص املختلفة . بعد البيعة» عليه السالم«ورد، فخطبهم 

 .خلطبته هذه يف موضع آخر
  :يريدان البصرة والكوفة

ما بايعناه إال : ً أنه ملا بلغ عليا قول طلحة والزبري:وروى البالذري
 :مكرهني حتت السيف؛ قال

 .)٢(أبعدمها اهللا أقىص دار، وأحر نار
ف قوهلام هذا، فقد  أن طلحة والزبري اعرتفا لعيل بخال:وروى اجلاحظ

يا أمري : ال تقل: أرسال إليه قبل خروجهام إىل مكة حممد بن طلحة، وقاال له
 :يا أبا احلسن، ليقول له: املؤمنني، وقل له

 أصلحنا لك األمر، ووطدنا لك :لقد فال فيك رأينا، وخاب ظننا

                                     
احلديث ) ط بريوت(لشيخ الطويس لاألمايل  و٢٦ و ٢٥ ص٣٢جبحار األنوار  )١(

) هـ١٤١٤ سنة قمـ دار الثقافة ط ( و ٧٣٥ ص٢ ج٢٦األخري من املجلس 
 .٩٠صبن عقدة الكويف الفضائل أمري املؤمنني   و٧٢٨ص

 ٣٢ وبحار األنوار ج٢٢٢ ص٢ج) بتحقيق املحمودي( أنساب األرشاف )٢(
 .»ّوأصالمها أحر نار«:  وربام تكون العبارة األخرية هكذا١٢٠ص
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اإلمرة، وأجلبنا عىل عثامن حتى قتل، فلام طلبك الناس ألمرهم جئناك، 
رسعنا إليك، وبايعناك، وقدنا إليك أعناق العرب، ووطأ املهاجرون وأ

واألنصار أعقابنا يف بيعتك، حتى إذا ملكت عنانك استبددت برأيك عنا، 
ورفضتنا رفض الرتيكة، وملكت أمرك األشرت، وحكيم بن جبلة، وغريه 

 :من األعراب، ونزاع األمصار، فكنا فيام رجونا منك كام قال األول
 .»دـلـة صـوق رابيـراق آل فـرقـل  ق الذي يف سقائهـريـ كمهتـنـكـف

 إذهب إليهام :»عليه السالم«فلام جاء حممد بن طلحة، وأبلغه ذلك قال 
 !فام الذي يرضيكام؟: فقل هلام

 . ِّول أحدنا البرصة، واآلخر الكوفة:  إهنام قاال:فذهب، وجاء وقال
ة، فكيف آمنهام وقد وليتهام  واهللا، ال آمنهام ومها عندي باملدين:فقال
 !العراقني؟

 أهيا الشيخان، احذرا من اهللا ونبيه وأمته، وال :اذهب إليهام فقل هلام
ُتلك الدار اآلخرة ﴿: ًتبغيا املسلمني غائلة وكيدا، وقد سمعتام قول اهللا َ ُِ َِ ْ َّ َ ْ

ًنجعلها للذين ال يريدون علوا ُ َّ ُّ ُ َ َ َْ ُ ِ ُ َ ِ ِ َ َ يف األرض وال فساَ َْ َ َْ ِ َ َ والعاقبة للمتقنيًداِ ِ ِ َِّ ُ ْ ُ َْ َ َ﴾)١(. 
 .فقام حممد بن طلحة فأتامها، ومل يعد إليه

ًوتأخرا عنه أياما، ثم جاءاه فاستأذناه يف اخلروج إىل مكة للعمرة، فأذن 
هلام بعد أن أحلفهام أن ال ينقضا بيعته، وال يغدرا به، وال يشقا عصا 

 .دا بعد العمرة إىل بيوهتام باملدينةاملسلمني، وال يوقعا الفرقة بينهم، وأن يعو
                                     

 .القصص سورة  من٨٣اآلية ) ١(
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 .فحلفا عىل ذلك كله، ثم خرجا، ففعال ما فعال
واهللا، ما يريدان : ألصحابه» عليه السالم« وملا خرجا قال عيل :قال

َفمن نكث فإنام ينكث عىل نفسه ومن أوىف ﴿. العمرة، وإنام يريدان الغدرة ْ ْ َ َ َْ َ َ َِ ِ ْ َ ََ ُ َّ َ ََ ُ َْ َ ِ
ْبام عاهد علي َ َ َ ََ َ ًه اهللاَ فسيؤتيه أجرا عظيامِ ِ ِ َِ ْ ًُ ُ ََ ْ َ﴾)٢(»)١(. 
 :ونقول

 :يستفاد من النص املتقدم أمور، نذكر منها ما ييل
غري » عليه السالم« إن ما ذكره طلحة عن إصالحهام األمور لعيل  ـ١
 وال يعدو كونه مغالطات مفضوحة، بل مها قد أفسداها، إذ لو مل ،دقيق

د معاوية ذريعة للتمرد جيية مل جيدا ومل يقتل عثامن، ومات بصورة طبيع
 ومل جيدوا ،عليه، ومل تثر احلروب الطاحنة يف اجلمل، وصفني والنهروان

ل، التي موهوا هبا عىل يًسبيال إىل بث هذا القدر من الشبهات واألباط
 الناس، وأوقعوهم يف املحذور العظيم بسببها

تى قتل، فام معنى اهتامهام  إهنام يعرتفان بأهنام قد أجلبا عىل عثامن ح ـ٢
بقتل عثامن، وملاذا ال يسلامن أنفسهام للقضاء يف هذه » عليه السالم«ًعليا 

 !القضية؟

                                     
 .الفتح من سورة ١٠اآلية ) ١(
 ٥٧٦ ص٣ عن رشح هنج البالغة للمعتزيل ج٢٥ و ٢٤ ص٣٢بحار األنوار ج) ٢(

عيسى البايب احللبي  ـ دار إحياء الكتب العربيةط ( و ١٩٨رشح املختار 
 .١٧ ـ ٧ ص١١ج) ورشكاه
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ً إهنام يعرتفان بأن الناس هم الذين طلبوا عليا ألمر اخلالفة، ثم  ـ٣
 . قادا إليه أعناق العربنأهنام مها اللذا: يزعامن

 إنام هو بسبب اجلهد الذي ولو أجيب عن هذا بأن جميء الناس إليه،
، »عليه السالم«لرددنا ذلك بأن بيعتهام لعيل .. بذاله يف هذا السبيل

ًوانحيازمها إليه إنام كان ألهنام مل جيدا مناصا من ذلك، إذ ال أحد يرىض هبام 
 .»عليه السالم«مع وجود عيل 

ِمل يعد حممد بن طلحة بيشء، ب» عليه السالم«ًأن عليا :  الحظنا ـ٤ ل َ
ًأرسل معه إليهام يطرح عليهام سؤاال واحدا، يثري لدهيام شهية اإلجابة،  ً

 !ما الذي يرضيكام؟: وهو
وكأهنام شعرا بأن ما يتمنيانه يكاد يقع يف أيدهيام، فكشفا عن مطامعهام، 

 ..وأهنام يريدان البرصة ألحدمها، والكوفة لآلخر
 إقامة الدين، وإشاعة ًأهنام مل يطلبا أن يكونا عونا له عىل:  يالحظ ـ٥

ًبل طلبا أمرا دنويا ونفعا شخصيا، ال يمت .. األمن، وإنصاف املظلومني ً ً ً
لألمور أي قصور أو » عليه السالم«ملصلحة األمة بصلة، إذ ليس يف إدارته 

تقصري، ليصح القول بأهنام أرادا بطلبهام هذا أن يرفعا احليف عن الناس، 
 .ونحو ذلك

ًتدراجي كافيا لفضح نوايامها، والتعريف بسوء سفكان هذا السؤال اال
 .رسيرهتام
 وقد جاءت إجابة أمري املؤمنني هلام، وفضح أمرمها، وإعالن أهنام  ـ٦

 ..ال يؤمتنان عىل يشء، من قبيل القضايا التي قياساهتا معها
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 حيث إن من ،قد ساق الدعوى مع دليلها» عليه السالم« إنه :أو فقل
 يمكن أن يؤمتن عىل مصري العباد، وال يصح تسليطه يفكر هبذه الطريقة ال

عىل الناس، وعىل دمائهم، وأمواهلم وأعراضهم، وكراماهتم، ودينهم، ألنه 
من يريد ذلك إنام يريده ذريعة لنيل مآربه، والوصول إىل منافعه، وأهوائه 

 .ولو بقيمة سفك الدماء، والعدوان عىل األموال، والعبث بالكرامات
  :والزبريمطالب طلحة 

 أنه بعد أن مضت ثالثة أيام :وقد روى الرسي، عن شعيب، عن سيف
 دعني :قال طلحة، )وربام أكثر من ذلك(، »عليه السالم«من خالفة عيل 

 .ك إال وأنا يف خيلؤ فال يفج،فآلت البرصة
 . حتى أنظر يف ذلك:فقال

 .ك إال وأنا يف خيلؤ فال يفج، دعني آت الكوفة:وقال الزبري
 .)١(حتى أنظر يف ذلك :فقال

 :ويالحظ هنا
عليه « إذا كان طلحة والزبري قد عرضا هذا عىل أمري املؤمنني  ـ١
فإن هذا العرض حيمل معه موجبات .. يف أوائل أيام توليه اخلالفة» السالم

الريب يف نوايا هذين الرجلني، إذ إن األمور مل يتضح مسارها بعد، ومل 

                                     
 ٤٥٩ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٣٨ ص٤ج مم وامللوكتاريخ األ )١(

 .١٩٦ ص٣لكامل يف التاريخ جوا
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بحاجة إىل خيل من الكوفة، » عليه السالم «ومل يظهر أنه.. تتبلور املواقف
ً وليس ثمة من يمكن اعتباره عدوا حيتاج إىل مجع الرجال ،أو من البرصة

 .حلربه
يريد للحرب أن جتري يف » عليه السالم«ًإن عليا :  من الذي قال ـ٢

 !املدينة لو كان هناك حرب؟
 سيحاربه ومن هو العدو الذي!  إن املدينة تصلح هلذا األمر؟:ومن قال

 !وملاذا؟! يف املدينة؟
وكيف ظهر ! ً أن ثمة خطرا يتهدد خالفته من الداخل؟:وهل ظهر هلم

ًهلم ذلك، وقد بايعه الناس كلهم طوعا واختيارا، وبإرصار منهم؟ ً! 
 كيف يتوقع طلحة والزبري أن يرىض منهام بإتيان البرصة والكوفة،  ـ٣

كام .. خطا مساواته بني الناس بالعطاءليأتيا إليه باخليل، بعد أن بايعاه، ثم س
» عليه السالم«أن طلحة مل يرض بتسليمه مفاتيح بيت املال إليه حتى أمر 

 !بكرسه لتفريق ما فيه عليهم وعىل سائر املسلمني؟
 !؟»عليه السالم«أال يشري هذا العرض منهام إىل أهنام أرادا خديعة عيل 

رفض عرضهام بصورة قاطعة، مل ي» عليه السالم«أنه :  والالفت هنا ـ٤
فأبقى .. حتى أنظر يف ذلك: بل أبقامها بني اليأس والرجاء، حيث قال هلام

 .القرار بيده، وبقيا مها يف حريهتام، حيث مل تتضح هلام نواياه
  !!:هكذا أظهروا عداوتهم له

بعد البيعة، وذكر العديد من األمور، » عليه السالم«وحني خطبهم 
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ًالتفت يمينا وشامال  :، فقالً
ًأال ال يقولن رجال منكم غدا قد غمرهتم الدنيا، فاختذوا العقار، «

، )١(وفجروا األهنار، وركبوا اخليول الفارهة، واختذوا الوصائف الروقة
ًفصار ذلك عليهم عارا وشنارا، إذا ما منعتهم ما كانوا خيوضون فيه،  ً

ون، وأرصهتم إىل حقوقهم التي يعلمون، فينقمون ذلك، ويستنكر
 .حرمنا ابن أيب طالب حقنا: ويقولون

صىل «أال وأيام رجل من املهاجرين واألنصار من أصحاب رسول اهللا 
يرى أن الفضل له عىل من سواه لصحبته، فإن الفضل النري » اهللا عليه وآله

 .ًغدا عند اهللا، وثوابه وأجره عىل اهللا
ننا، وأيام رجل استجاب هللا وللرسول، فصدق ملتنا، ودخل يف دي

واستقبل قبلتنا، فقد استوجب حقوق اإلسالم وحدوده، فأنتم عباد اهللا، 
واملال مال اهللا يقسم بينكم بالسوية، ال فضل فيه ألحد عىل أحد، وللمتقني 
ًعند اهللا غدا أحسن اجلزاء، وأفضل الثواب، مل جيعل اهللا الدنيا للمتقني أجرا  ً

 .ًوال ثوابا، وما عند اهللا خري لألبرار
ًا كان غدا إن شاء اهللا، فاغدوا علينا، فإن عندنا ماال نقسمه فيكم، وإذ ً

وال يتخلفن أحد منكم عريب وال أعجمي، كان من أهل العطاء أو مل يكن 
ًإال حرض، إذا كان مسلام حرا ً. 

 .ثم نزل. »أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم

                                     
 . ١٣٤ ص١٠لسان العرب ج. ًاجلميل جدا من الناس:  الروقة)١(
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عليه  « وكان هذا أول ما أنكروه من كالمه:قال شيخنا أبو جعفر
فلام كان . ، وأورثهم الضغن عليه، وكرهوا إعطاءه وقسمه بالسوية»السالم

:  وغدا الناس لقبض املال، فقال لعبيد اهللا بن أيب رافع كاتبه، غدا،من الغد
 .إبدأ باملهاجرين، فنادهم، وأعط كل رجل ممن حرض ثالثة دنانري

لهم، ثم ثن باألنصار فافعل معهم مثل ذلك، ومن حيرض الناس ك
 .األمحر واألسود، فاصنع به مثل ذلك

 يا أمري املؤمنني، هذا غالمي باألمس وقد :فقال سهل بن حنيف
 . أعتقته اليوم
 .)١( نعطيه كام نعطيك، فأعطى كل واحد منهام ثالثة دنانري:فقال

 .ًومل يفضل أحدا عىل أحد
 طلحة، والزبري، وعبد اهللا بن عمر، :ٍوختلف عن هذا القسم يومئذ
                                     

 احلديث ٦٩٧األمايل ص: ً وراجع خصوص قصة سهل بن حنيف أيضا يف)١(
 ٧٢٩ص) هـ١٤١٤ سنة قمـ دار الثقافة ط ( و ٢٠األخري يف املجلس رقم 

 ٧ج لمعتزيللرشح هنج البالغة  و٣٨ و ٢٧ و ١٧ ص٣٢وبحار األنوار ج
اإلمام عيل بن أيب طالب و ٩١صبن عقدة الفضائل أمري املؤمنني و ٣٧ص

اإلمام  و١٩٧ ص٣٢ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٦٦٥صلهمداين ل
ـ ط املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية (عبد احلليم اجلندي لجعفر الصادق 

ح  مصبا: وراجع٦٥صبن شدقم  الاجلملو ٣١٣ص )هـ١٣٩٧ سنة القاهرة
 .٨ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(البالغة 
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 . سعيد بن العاص، ومروان بن احلكم، ورجال من قريش وغريهاو
ـ » عليه السالم« وسمع عبيد اهللا بن أيب رافع ـ وهو كاتب عيل :قال

ما خفي علينا : عبد اهللا بن الزبري يقول ألبيه، وطلحة، ومروان، وسعيد
 .أمس من كالم عيل ما يريد

ك أعني واسمعي  إيا:فقال سعيد بن العاص، والتفت إىل زيد بن ثابت
 .يا جارة

 إن اهللا يقول يف :فقال عبيد اهللا بن أيب رافع لسعيد وعبد اهللا بن الزبري
َولكن أكثركم للحق كارهون﴿كتابه  ُِّ َ َّ َِ َ ُ ْْ َ َِ ِْ َ َ﴾)١(. 

 واهللا :بذلك فقال» عليه السالم«ًثم إن عبيد اهللا بن أيب رافع أخرب عليا 
.  البيضاء، والطريق الواضحإن بقيت وسلمت هلم ألقيمنهم عىل املحجة

قاتل اهللا ابن العاص، لقد عرف من كالمي ونظري إليه أمس أين أريده 
 .وأصحابه ممن هلك فيمن هلك

، أكثر ما »عليه السالم« وكان عيل بن أيب طالب :قال مالك بن أوس[
 ].يسكن القناة
 فبينا الناس يف املسجد بعد الصبح إذ طلع الزبري وطلحة فجلسا :قال

 .»عليه السالم«حية عن عيل نا
]. واملسور بن خمرمة[ثم طلع مروان، وسعيد، وعبد اهللا بن الزبري، 

 .فجلسوا إليهام
                                     

 . من سورة الزخرف٧٨ اآلية )١(
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ًثم جاء قوم من قريش فانضموا إليهم، فتحدثوا نجيا ساعة ّ. 
» عليه السالم«ثم قام الوليد بن عقبة بن أيب معيط، فجاء إىل عيل 

 ً.عايا أبا احلسن إنك قد وترتنا مجي: فقال
ًأما أنا فقتلت أيب يوم بدر صربا، وخذلت أخي يوم الدار باألمس َ. 

 .وأما سعيد فقتلت أباه يوم بدر يف احلرب، وكان ثور قريش
 .ّوأما مروان فسخفت أباه عند عثامن إذ ضمه إليه

ونحن إخوتك ونظراؤك من بني عبد مناف، ونحن نبايعك اليوم عىل 
ا إن َّيف أيام عثامن، وأن تقتل قتلته، وأنأن تضع عنّا ما أصبناه من املال 

 .خفناك تركناك فالتحقنا بالشام
 . فاحلق وتركم، أما ما ذكرتم من وتري إياكم:فقال

 فليس يل أن أضع حق اهللا عنكم وال عن ،وأما وضعي عنكم ما أصبتم
 .غريكم

 فلو لزمني قتلهم اليوم لقتلتهم أمس، ولكن لكم ،وأما قتيل قتلة عثامن
 .)١(ِّن خفتموين أن أؤمنكم، وإن خفتكم أن أسريكمعيل إ

فقام الوليد إىل أصحابه فحدثهم، وافرتقوا عىل إظهار العداوة، وإشاعة 
 .اخلالف

                                     
غري أن ما ذكره الوليد بن . ٤٥٥ ص٩ظالمة يف دم، املحيط يف اللغة ج:  الوتر)١(

 . عقبة عن مروان ال يتضمن ظالمة يف دم
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جعل عامر بن » عليه السالم«وكان عيل [أمرهم، من فلام ظهر ذلك 
أليب اهليثم بن التيهان، : [قال عامر بن يارس ألصحابه] يارس عىل اخليل

 يف رجال من أصحاب رسول ، زيد أيب أيوب، ولرفاعة بن رافعوخلالد بن
 قوموا بنا إىل هؤالء النفر من إخوانكم، فإنه قد :]»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

بلغنا عنهم، ورأينا منهم ما نكره من اخلالف والطعن عىل إمامهم، وقد 
 .دخل أهل اجلفاء بينهم وبني الزبري واألعرس العاق، يعني طلحة

 :رواية الشيخ الطويسويف 
 فتكلم أبو اهليثم بن ، فقاموا وقمنا معهم حتى جلسوا إليهم:فقال

سالم وسابقة وقرابة من أمري املؤمنني  يف اإلًإن لكم لقدما:  فقال،التيهان
 فإن يكن أمر ، وقد بلغنا عنكم طعن وسخط ألمري املؤمنني،»عليه السالم«

 وإن كان نصيحة للمسلمني فال ،لكام خاصة فعاتبا ابن عمتكام وإمامكام
 ً فقد علمتام أن بني أمية لن تنصحكام أبدا، ونحن عون لكام،تؤخراه عنه
 وقد رشكتام يف دم عثامن ، عدواهتم لكام- عرفتم : وقال أمحد- وقد عرفتام

 .وماألمتا
 فإين قد ، مما تقولونً افرغوا مجيعا: فقال،فسكت الزبري وتكلم طلحة

 . منكم خطبةعرفت أن يف كل واحد
 وصىل عىل ، فحمد اهللا وأثنى عليه،»رمحه اهللا«فتكلم عامر بن يارس 

صىل اهللا عليه «أنتام صاحبا رسول اهللا :  وقال»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
لطاعة واملناصحة والعهد وامليثاق عىل العمل اأعطيتام إمامكام   وقد،»وآله

 وجعل كتاب : قال أمحد-  وأن جيعل كتاب اهللا،بطاعة اهللا وطاعة رسوله
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 !؟»عليه السالم« ففيم السخط والغضب عىل عيل بن أيب طالب ،ًإماما ـ اهللا
 . انرصا نرصكام اهللا،ب الرجال للحقفغض

 . لقد هتذرت يا أبا اليقظان: فقال،فتكلم عبد اهللا بن الزبري
 .لك تتعلق يف مثل هذا يا أعبس  ما:فقال له عامر

 .ثم أمر به فأخرج
 . عجلت يا أبا اليقظان عىل ابن أخيك رمحك اهللا: فقال،الزبريفقام 

 فإنكم ، أنشدك اهللا أن تسمع قول من رأيت،يا أبا عبد اهللا: فقال عامر
معرش املهاجرين مل هيلك من هلك منكم حتى استدخل يف أمره املؤلفة 

 .قلوهبم
 . معاذ اهللا أن نسمع منهم:فقال الزبري
 لو مل يبق أحد إال خالف عيل بن أيب ،بد اهللا واهللا يا أبا ع:فقال عامر

 مل ًن عليا وذلك أل، وال زالت يدي مع يده، ملا خالفته»عليه السالم«طالب 
 فإين أشهد أنه ال ينبغي ،»صىل اهللا عليه وآله«يزل مع احلق منذ بعث اهللا نبيه 

 .ًحد أن يفضل عليه أحداأل
 وسهل بن ،أبو أيوب و، ورفاعة، وأبو اهليثم،فاجتمع عامر بن يارس

 بالقناة فيخربوه بخرب »عليه السالم« فتشاوروا أن يركبوا إىل عيل ،حنيف
 فركبوا إليه فأخربوه باجتامع القوم وما هم فيه من إظهار الشكوى ،القوم

 .والتعظيم لقتل عثامن
مر فركب بغلة  انظر يف هذا األ، يا أمري املؤمنني:وقال له أبو اهليثم

 ودخل املدينة وصعد املنرب فحمد اهللا وأثنى »اهللا عليه وآلهصىل «رسول اهللا 
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 فقالوا لعيل ،عليه واجتمع أهل اخلري والفضل من الصحابة واملهاجرين
 .ألسوة وطلبوا األثرة وسخطوا لذلك إهنم قد كرهوا ا:»عليه السالم«

 فقام أبو اهليثم، وعامر، وأبو أيوب، وسهل بن حنيف، :ويف نص آخر
يا أمري املؤمنني أنظر : فقالوا» عليه السالم«، فدخلو عىل عيل ومجاعة منهم

يف أمرك، وعاتب قومك هذا احلي من قريش، فإهنم قد نقضوا عهدك، 
خلفوا وعدك، وقد دعونا يف الرس إىل رفضك، هداك اهللا لرشدك، وذاك أو

 .ألهنم كرهوا األسوة، وفقدوا األثرة
استشاروا عدوك وعظموه، وملا آسيت بينهم وبني األعاجم أنكروا، و

ًوأظهروا الطلب بدم عثامن فرقة للجامعة، وتألفا ألهل الضاللة، فرأيك ً! 
ٍفدخل املسجد، وصعد املنرب مرتديا بطاق، » عليه السالم«فخرج عيل  ً

ًمؤتزرا بربد قطري، متقلدا سيفا، متوكئا عىل قوس، فقال ً ً ً: 
ويل النعم علينا، الذي أما بعد، فإنا نحمد اهللا ربنا وإهلنا وولينا، و«

أصبحت نعمه علينا ظاهرة وباطنة، امتنانا منه، بغري حول منا وال قوة، 
 .ليبلونا أنشكر أم نكفر، فمن شكر زاده، ومن كفر عذبه

فأفضل الناس عند اهللا منزلة، وأقرهبم من اهللا وسيلة أطوعهم ألمره، 
 .وأعلمهم بطاعته، وأتبعهم لسنة رسوله، وأحياهم لكتابه

 .يس ألحد عندنا فضل إال بطاعة اهللا وطاعة الرسولل
هذا كتاب اهللا بني أظهرنا، وعهد رسول اهللا وسريته فينا، ال جيهل ذلك 

ْيا أهيا الناس إنا خلقناكم ﴿: إال جاهل عاند عن احلق منكر، قال اهللا تعاىل َُ َ َ َّْ َ َّ ِ ُ َ ُّ َ
ِمن ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائ َِ َ ً ُ َ َ َ َ َْ ْ َُ ْ ُ ََ ْ ُ ٍ َل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللاِ َ ْ َِ ِْ َ َ َُ ْ َ َّ ِ ُ َ َ
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ْأتقاكم ُ َ ْ َ﴾)١(«. 
أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإن « :ثم صاح بأعىل صوته

 .»اهللا ال حيب الكافرين
يا معرش املهاجرين واألنصار، أمتنون عىل اهللا ورسوله بإسالمكم، « :ثم قال

 .»ن إن كنتم صادقنيبل اهللا يمن عليكم أن هداكم لإليام
 . ـ وكان يقوهلا إذا غضب ـ»أنا أبو احلسن« :ثم قال
إن هذه الدنيا التي أصبحتم متنوهنا، وترغبون فيها، « :ثم قال

وأصبحت تغضبكم وترضيكم، ليست بداركم وال منزلكم الذي خلقتم 
له، فال تغرنكم فقد حذرتكموها، واستتموا نعم اهللا عليكم بالصرب 

 . طاعة اهللا، والذل حلكمه جل ثناؤهألنفسكم عىل
وقد فرغ اهللا من قسمته . فأما هذا الفيء فليس ألحد عىل أحد فيه أثرة

 .فهو مال اهللا، وانتم عباد اهللا املسلمون
وهذا كتاب اهللا به أقررنا وله أسلمنا، وعهد نبينا بني أظهرنا، فمن مل 

كم بحكم اهللا ال يرض به فليتول كيف شاء، فإن العامل بطاعة اهللا واحلا
 .»وحشة عليه

ثم نزل عن املنرب فصىل ركعتني، ثم بعث بعامر بن يارس، وعبد الرمحن 
بن حسل القريش إىل طلحة والزبري، ومها يف ناحية املسجد، فأتيامها 

 .»عليه السالم«فدعوامها فقاما حتى جلسا إليه 
                                     

 . من سورة احلجرات١٣ اآلية )١(
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اين إليها وأنا  نشدتكام اهللا، هل جئتامين طائعني للبيعة، ودعومت:فقال هلام
 !كاره هلا؟
 . نعم:قاال
 غري جمربين وال مقسورين، فأسلمتام يل بيعتكام وأعطيتامين :فقال
 !عهدكام؟
 . نعم:قاال
 ! فام دعاكام بعد إىل ما أرى؟:قال
 أعطيناك بيعتنا عىل أال تقيض األمور وال تقطعها دوننا، وأن :قاال

ولنا من الفضل عىل غرينا ما تستشرينا يف كل أمر، وال تستبد بذلك علينا، 
قد علمت، فأنت تقسم القسم وتقطع األمر، ومتيض احلكم بغري مشاورتنا 

 .وال علمنا
ً لقد نقمتام يسريا، وأرجأمتا كثريا، فاستغفرا اهللا يغفر لكام:فقال أال . ً

 !ختربانني، أدفعتكام عن حق وجب لكام فظلمتكام إياه؟
 ! معاذ اهللا:قاال
 ! من هذا املال لنفيس بيشء؟ فهل استأثرت:قال
 ! معاذ اهللا:قاال
 !ى رأيتام خاليف؟ت فام الذي كرهتام من أمري، ح:قال
 أفوقع حكم أو حق ألحد من املسلمني فجهلته، أو ضعفت :قاال

 !عنه؟
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 ! معاذ اهللا:قاال
 ! فام الذي كرهتام من أمري حتى رأيتام خاليف؟:قال
نك جعلت حقنا يف القسم  خالفك عمر بن اخلطاب يف القسم، إ:قاال

كحق غرينا، وسويت بيننا وبني من ال يامثلنا فيام أفاء اهللا تعاىل علينا بأسيافنا 
ورماحنا، وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلنا، وظهرت عليه دعوتنا، وأخذناه 

ًقرسا قهرا ممن ال يرى اإلسالم إال كرها ً ً. 
فأما ما ] يهاماهللا أكرب، اللهم إين أشهدك، وأشهد من حرض عل [:فقال

بكام، فواهللا ما كانت يل يف الوالية ] ستيثار، فواهللاال[ذكرمتاه من االستشارة 
رغبة، ولكنكم دعومتوين إليها، وجعلتموين عليها، فخفت أن أردكم 

 .فتختلف األمة
َّفلام أفضت إيل نظرت يف كتاب اهللا وسنة رسوله فأمضيت ما دالين 

 ،ومل يقع أمر جهلته[كام فيه وال رأي غريكام، عليه واتبعته، ومل أحتج إىل آرائ
فأتقوى فيه برأيكام ومشورتكام، ولو كان ذلك مل أرغب عنكام، وال عن 

، فأما »صىل اهللا عليه وآله«، إذا مل يكن يف كتاب اهللا وال يف سنة نبينا غريكام
ولو وقع حكم ليس يف كتاب اهللا بيانه، وال ] ما كان فال حيتاج فيه إىل أحد

 . السنة برهانه، واحتيج إىل املشاورة فيه لشاورتكام فيهيف
وأما القسم واألسوة، فإن ذلك أمر مل أحكم فيه بادئ بدء، قد وجدت 

حيكم بذلك، وكتاب اهللا ناطق به، » صىل اهللا عليه وآله«أنا وأنتام رسول اهللا 
وهو الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من 

 .يم محيدحك
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 جعلت فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا سواء بيننا وبني :وأما قولكم
ًغرينا، فقديام سبق إىل اإلسالم قوم ونرصوه بسيوفهم ورماحهم، فلم 

 .يف القسم، وال آثرهم بالسبق» صىل اهللا عليه وآله«يفضلهم رسول اهللا 
 وليس لكام واهللا سبحانه موف السابق واملجاهد يوم القيامة أعامهلم،

أخذ اهللا بقلوبنا وقلوبكم إىل احلق، وأهلمنا . واهللا عندي وال لغريكام إال هذا
 .وإياكم الصرب
ً رحم اهللا امرأ رأى حقا فأعان عليه، ورأى جورا فرده، وكان :ثم قال ً ً

 .ًعونا للحق عىل من خالفه
ر به فوجئت عنقه وأخرج من ، فأمفذهب عبد اهللا بن الزبري يتكلم[
 .أردد إليه بيعته: د، فخرج وهو يصيح ويقولاملسج

لست خمرجكام من أمر دخلتام فيه، وال  :»عليه السالم«فقال عيل 
 .مدخلكام يف أمر خرجتام منه

 .ما إنه ليس عندنا أمر إال الوفاء أ:فقاما عنه فقاال
، أو  فأعان عليهً رأى حقاًرحم اهللا عبدا: »عليه السالم« فقال عيل :قال

 ]. للحق عىل من خالفهًه، وكان عونافرد ًرأى جورا
 : إن اإلسكايف قال:إىل أن قال املعتزيل
! هذا جزاؤنا من عيل:  أن الزبري قال يف مأل من الناس:ًوقد روي أيضا

 . قمنا له يف أمر عثامن حتى قتل، فلام بلغ بنا ما أراد جعل فوقنا من كنا فوقه
 ثالثة، فكرهه ىل الشور ما اللوم إال علينا، كنا معه أه:وقال طلحة

 .ًأحدنا ـ يعني سعدا ـ وبايعناه، فأعطيناه ما يف أيدينا، ومنعنا ما يف يده
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ًفأصبحنا قد أخطأنا اليوم ما رجوناه امس، وال نرجوا غدا ما أخطأنا 
 .)١(اليوم

  :ونقول
إن هذا النص قد أوجز لنا حقيقة ما جرى يف اليوم األول والثاين مما 

 .. بيت املاليرتبط بقسم ما يف
وقد كانت هذه هي نقطة انطالق الطامعني والطاحمني ملال حرمه اهللا 

 ..»عليه السالم«إلعالن عداواهتم لعيل 
ونحن، وإن كنا قد تكلمنا عن أكثر النقاط التي وردت يف هذه 
ًالنصوص يف مواضع خمتلفة، غري أن نقاطا أخرى نرى من املستحسن 

 :جياز، وفق ما يتيرس لنا، فنقولاإلملاح إليها، ولو عىل نحو اإل
أرجأمتا كثريا:  
» عليه السالم«فيام قصد » عليه السالم«ح كالم عيل اُاختلف رش

ًنقمتام يسريا، وأرجأمتا كثريا«: بقوله ً«. 
 الكثري الذي أي نقمتام من أحوايل اليسري وتركتام :فقال ابن أيب احلديد

                                     
 ٣٢وبحار األنوار ج ٤٢ حتى صفحة ٣٦ ص٧ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(

 واملعيار واملوازنة ٢٠٥اخلطبة : هنج البالغة:  وراجع٣١ ـ ٢٦ و ٢٣ ـ ١٦ص
 ٧٣٥ص) ط بريوت( و ٧٢٧/١٥٣٠ ص٢ج:  واألمايل للطويس١٠٩ص

 .٢٤١ ـ ٢٣٧ ص٢ج) ط أخرى(و ) ٢٦املجلس (
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 !؟اغتفرمتا اليسري للكثري فهال ، فلم تذكراه،كام فيه مطعنليس لكام وال لغري
 ولكنه عىل جهة ،ن ما نقامه موضع الطعن والعيبأ بًوليس هذا اعرتافا

 .)١(حتجاجاجلدل واإل
 أشار باليسري الذي نقامه إىل ترك مشورهتام وتسويتهام :وقال ابن ميثم
 فهو لكونه غري حق يف غاية ً فإنه وإن كان عندمها صعبا،لغريمها يف العطاء

 .ما أخراه من حقه ومل يؤتياه إياه والكثري الذي أرجأه ،ولةالسه
 وقد ، يريد أن الذي أبدياه ونقامه بعض ما يف أنفسهامه حيتمل أن:وقيل

 .)٢(ا أنفسهام أشياء كثرية مل يظهراهدل ذلك عىل أن يف
  :متحالت املعتزيل

 :قال املعتزيل
عليه «ؤمنني  فإن أبا بكر قسم بالسواء كام قسمه أمري امل:فإن قلت

، فام »عليه السالم«، ومل ينكروا ذلك كام أنكروه أيام أمري املؤمنني »السالم
 !الفرق بني احلالتني؟

، »صىل اهللا عليه وآله«ً إن أبا بكر قسم حمتذيا لقسم رسول اهللا :قلت
ًفلام ويل عمر اخلالفة وفضل قوما عىل قوم ألفوا ذلك، ونسوا تلك القسمة 

 .م عمر، وأرشبت قلوهبم حب املال، وكثرة العطاءاألوىل، وطالت أيا

                                     
 .٨ ص١١ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)١(
 .٥١ و ٥٠ ص٣٢ج:   بحار األنوار)٢(
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وأما الذين اهتضموا فقنعوا ومرنوا عىل القناعة، ومل خيطر ألحد من 
 .الفريقني له أن هذه احلالة تنتقض أو تتغري بوجه ما

ه، فازداد وثوق القوم يفلام ويل عثامن أجرى األمر عىل ما كان عمر جير
 .ه، وتغيري العادة فيهًبذلك، ومن ألف أمرا شق عليه فراق

أراد أن يرد األمر إىل ما كان يف » عليه السالم«فلام ويل أمري املؤمنني 
فض، ُيس ذلك، ورُوأيب بكر، وقد ن» صىل اهللا عليه وآله«أيام رسول اهللا 

وختلل بني الزمانني اثنتان وعرشون سنة، فشق ذلك عليهم، وأنكروه 
، ومفارقة الطاعة، وهللا أمر وأكربوه، حتى حدث ما حدث من نقض البيعة

 .)١(هو بالغه
 :ونقول

ًلقد حاول املعتزيل تبسيط األمر، والتخفيف من داللته وإحياءاته، رفقا 
منه بطلحة والزبري وغريمها، ممن تابعهم يف مواقفهم، وشاركهم يف اجلرائم 

 ..التي ارتكبوها، واحلرمات التي انتهكوها
ً يبقي جماال للشك يف وهن وسقوط غري أن القليل من التأمل والتدبر ال

 .متحالته، وتوجيهاته
 إن دعوى نسيان الناس القسمة األوىل التي كانت عىل عهد ً:فأوال

ًلو صحت فهي ال جتدي نفعا مع هذا » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

                                     
 و ٢٢ ص٣٢جبحار األنوار  و٤٣ و ٤٢ ص٧ج البالغة للمعتزيل ج رشح هن)١(

٢٣. 
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بفعل » عليه السالم«حتجاج املستمر من قبل عيل التذكري املتواصل، واال
فإن الناس ال بد أن يتذكروا، والغافل .. »اهللا عليه وآلهصىل «رسول اهللا 

 .منهم ال بد أن يلتفت
 قد عاش الناس يف اجلاهلية معظم حياهتم، وحني جاء اإلسالم :ًثانيا

بل . مل يسمح هلم بالعودة إىل مناخاهتا، وال بالترصف وفق ما اعتادوه فيها
ًإلسالم دينا فام بالك بمن ريض با.. فرض عليهم حكم اهللا والرسول

 ومارس شعائره ،ًوبمحمد نبيا، وعاش يف كنف اإلسالم عرشات السنني
.. ً فهل يعذر بتمرده عليها انسياقا مع أهوائه، ومع حبه للدنيا!!وأحكامه

 !؟مع كل هذا التذكري واإلحتجاج
إن املدة التي ذكرها إلجراء السنة العمرية مبالغ فيها، فإن تدوين : ًثالثا

 .)١(كان يف سنة عرشينالدواوين قد 
 أن عمر قد جرى يف العطاء عىل ما كان عليه يف زمن :وذلك معناه

ًوخالفة أيب بكر برهة من خالفته أيضا، » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 !فلامذا يريد ابن أيب احلديد أن يسقطها؟

 وكيف يمكن البن أيب احلديد أن خيفف من بشاعة قتل األلوف :ًرابعا

                                     
 عن ٢٠٢ص ٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٢٣١ ص٤ج مم وامللوكتاريخ األ )١(

الطبقات الكربى  و٥٦٠ و ٥٥٠ ص٣جلبالذري لفتوح البلدان الواقدي، و
 ٧ج )دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٢٩٦ ص٣جبن سعد ال
 .١١٥ص
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وهل يستحق من يفعل .. لمني ملجرد الطمع باملال، واحلب للدنيامن املس
 !ذلك أن نبحث له عام خيفف جرمه؟

وكيف إذا انضم إىل ذلك نكث البيعة، والبغي عىل اإلمام، مع إخبار 
بأهنم سيفعلون ذلك وهم له ظاملون، ومع » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

م يرصون عىل ما يفعلون،  ثم ه!؟هلم به» عليه السالم«تذكري عيل 
 .ويرتكبون من اجلرائم ما يرتكبون، بكل جرأة ووقاحة، واستهتار وإرصار

  :إبدأ باملهاجرين
: قال لعبيد اهللا ابن أيب رافع» عليه السالم« أنه :قد ذكر النص املتقدم

بدأ باملهاجرين، فنادهم، وأعط كل رجل ممن حرض ثالثة دنانري، ثم ثن ا«
 .»..باألنصار إلخ

قد وضع املهاجرين يف املوقع احلرج، فإن » عليه السالم«وبذلك يكون 
من املتوقع أن يأيت االعرتاض عىل القسم من املهاجرين بالدرجة األوىل، 

وكانت . فإهنم هم الذين كانوا ينعمون بخريات الدولة يف عهد عمر وعثامن
ات، االمتيازات هلم عىل كل من سواهم، وكانت هلم العطايا واإلقطاع

 ..والواليات، واملناصب، والنفوذ، والسلطة واهليمنة
فهذه التسوية يف العطاء، وعدم التفضيل لعريب عىل غريه، واحلرمان 

 .من العطايا واإلقطاعات يناهلم هم دون كل أحد
 ثم مل يعرتض األنصار،  ـ وهذا هو حاهلم ـفإذا مل يعرتض املهاجرون

الكريم، وعىل لسان نبيه العظيم، فإن وهم املبجلون واملمدوحون يف القرآن 
 .ًأحدا سوف ال يعرتض عىل يشء



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٠٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولو اعرتض أي كان من الناس، فإن اعرتاضه هذا لن يكون له ذلك 
 ..التأثري الكبري وال اخلطري
 فإن ثمة كوابح كثرية متنع من االعرتاض، أو من ومن جهة أخرى،

 :التامدي به
عليه «وموقع عيل . »ه السالمعلي« أن املواجهة إنام هي مع عيل :منها

 وعلمه، وصالبته يف دين اهللا تدعو إىل إعادة النظر ،يف اإلسالم» السالم
صلوات اهللا «مرات ومرات يف أية خطوة مثرية، تتناقض مع قناعاته الدينية 

 ..»وسالمه عليه
إنام يعيدهم إىل ما عرفوه يف عهد رسول اهللا » عليه السالم« أنه :ومنها

وال جيوز، .. وعهد أيب بكر، وشطر من خالفة عمر» ليه وآلهصىل اهللا ع«
وال يمكن ألحد أن يساوي بني سياسة عمر وبني ما سنه وقرره الرسول 

ً فضال عىل أن يرجح ما فعله عمر برأيه عىل ما جاء ..»صىل اهللا عليه وآله«
، وهو الذي ال ينطق عن اهلوى، إن »صىل اهللا عليه وآله«به الرسول األعظم 

 .و إال وحي يوحىه
 بعضهم إىل يشء من املال، فإن حاألنصار حتى لو طم أن :منهاو

مقامهم واحرتامهم، ال يسمح هلم بالتخيل عن موقعهم هذا، والظهور 
ًبمظهر من ال يبايل بام سنه الرسول طلبا للدنيا، وحبا بحفنة من املال،  ً

 ..»عليه السالم«فكيف إذا كان ذلك يف مقابل أمري املؤمنني 
  !:ملاذا؟! ثالثة دنانري

أمر عبيد اهللا بن » عليه السالم«ً إن عليا :وقد جاء القرار اآلخر ليقول
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، أن يعطوا كل رجل )١(أيب رافع، وأبا اهليثم بن التيهان، وعامر بن يارس
 .ثالثة دنانري فقط، ال تزيد وال تنقص، فمضوا مع مجاعة من املسلمني

ظهر أن ما يف بيت املال قد جاء وتأيت املفاجأة للناس كلهم حني 
ًمتطابقا مع عدد من يقسم بيت املال بينهم فلم يزد درهم وال دينار عن هذا 

 .املقدار ومل ينقص
 :فقد ذكرت النصوص

 :خطب، فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال» عليه السالم«ً أن عليا  ـ١
 ولكن ،ار وإن الناس كلهم أحر. وال أمةً إن آدم مل يلد عبدا،أهيا الناس

 ً.اهللا خول بعضكم بعضا
 أال وقد ،فمن كان له بالء فصرب يف اخلري فال يمن به عىل اهللا جل وعز

 .حن مسوون فيه بني األسود واألمحر ونءحرض يش
 .أراد هبذا غريكام ما :فقال مروان لطلحة والزبري

 من األنصار ثالثة ً وأعطى رجال، فأعطى كل واحد ثالثة دنانري:قال
يا :  فقال األنصاري، فأعطاه ثالثة دنانري،غالم أسود] ه[وجاء بعد دنانري 

 !؟ًعتقته باألمس جتعلني وإياه سواء هذا غالم أ،أمري املؤمنني
يل عىل ولد  فلم أجد لولد إسامع، إين نظرت يف كتاب اهللا:فقال

                                     
حلية األبرار  و١١٠ ص٣٢ج: وبحار األنوار ١٨٦ ص١جاخلرائج واجلرائح   )١(

 ٩٠ ص١١جمستدرك الوسائل  و١٤٣ ص٢جمدينة املعاجز و ٢٥٧ ص٢ج
 .٢٢٨ ص١جهنج السعادة و
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 .)١(ًإسحاق فضال
قال املنرب  »عليه السالم« أنه ملا صعد عيل :عامر وابن عباس عن  ـ٢

 !؟ هل من كاره:قوموا فتخللوا الصفوف ونادوا: لنا
نا وسلمنا وأطعنا  اللهم قد رضي:فتصارخ الناس من كل جانب

 .رسولك وابن عمه
 ،نسانإ قم إىل بيت املال فأعط الناس ثالثة دنانري لكل ، يا عامر:فقال

 .وارفع يل ثالثة دنانري
 ومىض ، بيت املالفمىض عامر وأبو اهليثم مع مجاعة من املسلمني إىل

 ، فوجدوا فيه ثالث مائة ألف دينار،أمري املؤمنني إىل مسجد قبا يصىل فيه
 .ووجدوا الناس مائة ألف

 ، واهللا ما علم باملال وال بالناس، جاء واهللا احلق من ربكم:فقال عامر
 . ذا الرجلوإن هذه آلية وجبت عليكم هبا طاعة ه

 .)٢( القصة.. والزبري وعقيل أن يقبلوهافأبى طلحة
 عن عيل ، عن جده، عن أبيه،روي عن عيسى بن عبد اهللا اهلاشمي  ـ٣

                                     
 ٢جحلية األبرار  و٦٩ ص٨ والكايف ج١٣٤ و ١٣٣ ص٣٢ج:   بحار األنوار)١(

مام عيل بن أيب اإل و٣٣٦ ص١٩ججامع أحاديث الشيعة   و٣٥٨ و ٣٥٧ص
 .١٩٨ ص١جهنج السعادة  و٦٦٧ و ٦٦٦صلهمداين لطالب 

ط ( ومناقب آل أيب طالب ٣٠٥ ص٤١ وج١٢٣ ص٣٢ج:   بحار األنوار)٢(
 .٩٥ ص٢ج) النجف
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 وعامر بن ،مر إليه أمر أبا اهليثم بن التيهانملا رجع األ«: قال »عليه السالم«
 ثم انظروا ما يف بيت ،امجعوا الناس:  فقال،رافع] أيب[ وعبيد اهللا بن ،يارس
ا نصيب كل واحد منهم ثالثة  فوجدو. واقسموا بينهم بالسوية،ماهلم
 . فأمرهم يقعدون للناس ويعطوهنم.دنانري
 . يعمل فيها، ثم انطلق إىل بئر امللك، وأخذ مكتله ومسحاته:قال

 ، بن عمرفأخذ الناس ذلك القسم حتى بلغوا الزبري وطلحة وعبد اهللا
 !؟هذا منكم أو من صاحبكم: أمسكوا بأيدهيم وقالوا

 .عمل إال بأمره بل هذا أمره ال ن:قالوا
 .فاستأذنوا لنا عليه :قالوا
 فركبوا دواهبم حتى جاؤوا . هو ذا ببئر امللك يعمل، ما عليه إذن:قالوا

إن الشمس حارة :  فقالوا له، فوجدوه يف الشمس ومعه أجري له يعينه،إليه
 .معهم إليه] فارتفع[ ،فارتفع معنا إىل الظل
 إنك أعطيتنا بالسوية ،ة وجهاد لنا قرابة من نبي اهللا وسابق:فقالوا له

 . كانوا يفضلوننا عىل غرينا،يعطوننا بالسوية ومل يكن عمر وال عثامن
 !؟ عمر أو أبو بكر:أهيام عندكم أفضل :فقال عيل
 .أبو بكر :قالوا
اهللا  وهذا كتاب . وإال فدعوا أبا بكر وغريه، فهذا قسم أيب بكر:قال

 .فانظروا ما لكم من حق فخذوه
 !؟بقتنافسا :قاال
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 !؟أنتام أسبق مني بسابقتي :قال
 .ال :قالوا
 .»صىل اهللا عليه وآله« قرابتنا بالنبي :قاال
 !؟أقرب من قرابتي] أهي [:قال
 .ال :قالوا
 .فجهادنا :قالوا
 !؟أعظم من جهادي :قال
 .ال :قالوا
 .وأجريي هذا إال بمنزلة سواء فواهللا ما أنا يف هذا املال :قال
 !يف العمرة؟أفتأذن لنا  :قاال
 فاذهبا حيث ،علم أمركم وشأنكم وإين أل، ما العمرة تريدان:قال

ِفمن نكث فإنام ينكث عىل نفسه﴿:  فلام وليا قال.شئتام ِ ْ َ ََ ُ َّ َ ََ ُ ََ ْْ َ ََ ِ﴾)٢(»)١(. 

                                     
 .الفتح من سورة ١٠اآلية ) ١(
 ٢٥٨ و ٢٥٧ ص٢جحلية األبرار  و١٨٧ و ١٨٦ ص١جاخلرائج واجلرائح  )٢(

 ويف ١١١ و ١١٠ ص٣٢جبحار األنوار  و١٤٤ و ١٤٣ ص٢جمدينة املعاجز و
 . الراوندي يف كتاب اخلرائجرواه : هامشه قال

 من »املسابقة بالعدل واألمانة«: رواه ابن شهرآشوب يف أواخر عنوان منه ًوقريبا
= ورويناه بلفظ . ٣٧٨ ص)ط النجف( ويف ٣١٥ص ١ج: مناقب آل أيب طالب 



  ١٠٥                                                      ..            مطامع طلحة والزبري: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ونقول
بالنسبة لتطابق عدد أهل العطاء مع قسمة بيت املال عىل أساس حصة 

 : نالحظ،ثالثة دنانري
 أن يذهلهم ذلك، ويثري لدهيم أكثر من سؤال عن هذا أنه ال بد للناس

 ..»عليه السالم «ًالعلم، الذي حبا اهللا تعاىل به عليا
: ًوإن كان ثمة من غفل عن هذا األمر، فإن عامرا قد رصح به حني قال

ن هذه إو. جاء ـ واهللا ـ باحلق من ربكم، واهللا ما علم باملال، وال بالناس
 ..عة هذا الرجلاآلية وجبت عليكم هبا طا

نموذج فريد، » عليه السالم«ًنعم، إن ذلك ال بد أن يعرفهم أن عليا 
وجديد، وهو نسخة طبق األصل عن النموذج النبوي اإلهلي الذي ال يزال 

 ..كثري من الناس يتذكرونه، ويفخرون بذكرياهتم هذه، ويتباهون هبا
ن أن سوف يدعو أهل العقل واحلجا، وأهل الديـ  وال شك  ـوهذا

عليه «حيسبوا ألف حساب يف أية خطوة يريدون اإلقدام عليها جتاه عيل 
 ..، وكل ما يصدر منه وعنه»السالم

 أن هذا النوع من اإلخبارات العلوية كان من الكثرة بحيث :ويالحظ
 .ً عذرا ملعتذريال يبق

 .وقد أرشنا إىل ذلك يف بعض املوارد يف هذا الكتاب

                                     
 ١ج) ٢ط ( من هنج السعادة) ٧١: (ا ها هنا عن مصدر آخر يف املختارأجود مم= 
 .٢٤٠ص
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آدم مل يلد إال حرا:  
 يشري إىل أصالة ،» وال أمةًإن آدم مل يلد عبدا« :»عليه السالم«له وقو

ستعباد بسوء احلرية يف البرش، ولكنهم هم الذين يعرضون أنفسهم لال
وال تكن عبد «: يف قول آخر» عليه السالم«اختيارهم، وهذا ما أشار إليه 

 .)١(»ًغريك وقد جعلك اهللا حرا
من هذه الظاهرة، فجعل وقد عمل اإلسالم عىل ختليص البرشية 

ًأسبابا للعتق من شأهنا ليس فقط أن ال تتسبب باإلخالل بالواقع الذي 
يعيشه الناس، وإنام هي جتعل من هذا التحرير، وسيلة إصالح، وسبيل 
رقي، وكامل للنفس والروح، ومن أسباب السمو بروحية وعالقات 

ذا البحث جمال وهل. املجتمع إىل مستويات رضية ومرضية هللا تبارك وتعاىل

                                     
مستدرك الوسائل  و٧٧حتف العقول ص و٥١ ص٣ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(

 ٤ وج١٢١ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٢٣٢ ص٧ج
بن الكشف املحجة  و٥٢٦صلواسطي لعيون احلكم واملواعظ  و٢٠٦ص

 ٣٩ ص١٠٠وج ٢٢٦ و ٢١٤ ص٧٤جبحار األنوار  و١٧١صطاووس 
 ٧ وج٣٣٠ ص٤جهنج السعادة  و٤٥٦ ص٨ججامع أحاديث الشيعة و

للمعتزيل رشح هنج البالغة  و٧٣صبن سالمة الدستور معامل احلكم  و٤٣٣ص
ينابيع  و١٦١ و ١٦٠ ص٢جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٩٣ ص١٦ج

   .٤٤١ ص٣ وج٢٥٣ ص٢جاملودة 
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 .)١(آخر
  :ما أراد بهذا غريكما

عليه «، يريد به أنه »ما أراد هبذا غريكام« :وقول مروان لطلحة والزبري
حني ذكر أنه من كان له بالء، أي كانت له مواقف وتضحيات يف » السالم

مقامات اخلري، فليس له أن جيعل ذلك ذريعة للحصول عىل املنافع 
 . عىل املناصب مقابل ذلكواكتساب املال، واحلصول

فإن كانت نيته خالصة هللا، فاهللا تعاىل هو الذي يكافئه يف اآلخرة، وإن 
 .مل تكن خالصة له، فليطلب أجره من اجلهة التي كان يعمل هلان

فإن كان يعمل يف سبيل الشيطان، فليطلب أجره منه، وإن كان يعمل 
يه املسلمون أمواهلم، من أجل نفسه، أو شهوته وأهوائه، فال معنى ألن يعط

 .وهو مل يعمل هلم، بل عمل لنفسه
وإنام قال مروان ذلك لطلحة والزبري، ألنه يعلم ما يفكران به، وربام 

 .علم ذلك منهام مبارشة
  :بل هذا أمره

  :ثم إن الذين قسموا بيت املال عىل الناس قالوا لطلحة والزبري
نضباط الذي  االيدل عىل مدى»  ال نعمل إال بأمره،بل هذا أمره«

                                     
: اعث اإلسالم من جديد، يف كتابنااإلمام السجاد ب: ً راجع مقاال لنا بعنوان)١(

 .دراسات وبحوث يف التاريخ واإلسالم
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 فهم ال يعملون ،عىل من يتولون األعامل له» عليه السالم«فرضه عيل 
 .إالبأمره

كام أن هذه الكلمة، وسؤال طلحة والزبري عن هذا األمر ربام يشري إىل 
ًكانوا يترصفون ـ ولو أحيانا ـ » عليه السالم«أن السابقني عىل أمري املؤمنني 

ن يف أن يكون ذلك من سامت العاملني ويقوى الظ. من دون أمر خليفتهم
 ..مروان، والوليد بن عقبة: لدى عثامن، أمثال
 أن مروان بن احلكم قد اهتم بكتابة الكتاب إىل وايل مرص :وقد عرفنا

 .يأمره بقتل عدد من وفد املرصيني، بدون علم عثامن، كام ادعاه عثامن نفسه
  :ما عليه إذن
ه بأن يلني َلِمكان يأمر عا» معليه السال«ًأن عليا : ومن الواضح

أما عيل نفسه فلم يكن . )١(»فألن حجابك«: حجابه، ويقول أو يكتب له
 .تاج يف الدخول عليه إىل استئذانَحي

وهذا درس عميل لكل حاكم يريد أن يعمل وفق األطروحة اإلهلية، 
 .يكون قد بلغ مناه» عليه السالم«فإنه إذا استن بسنة عيل 
مل يكن يف أمان » عليه السالم«ًإىل التذكري بأن عليا ولسنا بحاجة هنا 

                                     
 ٢جالغدير  و١٥٥ ص٤ج) مستدرك هنج البالغة( مصباح البالغة : راجع)١(

) بتحقيق املحمودي(نساب األرشاف  وأ١٤٦ ص٥جهنج السعادة  و٧١ص
 .٢٠٢ ص٢جتاريخ اليعقويب  و١٦١ص ٢ج
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أكثر من غريه، فإن مراجل احلقد عليه كانت تغيل يف صدور من قتل 
كام أن بني أمية كانوا جياهرون بحقدهم . حد، وسواهاأأسالفهم يف بدر و
 .عليه، ونفورهم منه

  : ومسحاته×مكتل علي 
 اإلسالمية مل يتأثر بأهبة الذي أصبح خليفة لألمة» عليه السالم«وعيل 

احلكم، ومل يسع، بل مل يرض بأن يستفيد من بيت مال املسلمني ما يغنيه عن 
 ومل يطلب أن خيصص ،الكد واجلد والعمل املضني، وحتت حرارة الشمس

 ال يف أوائل خالفته وال يف أواخرها، وال يف ،له عطاء يغنيه عن هذا العمل
 .أي وقت منها

قد » صىل اهللا عليه وآله« الناس بعد وفاة الرسول مع أن الذين حكموا
فعلوا ذلك، بل طلبوا منه هو أن يعطي رأيه يف مقدار ما خيصصونه 

 .رغم أهنم كانوا يملكون ثروات غري عادية.. ألنفسهم
أما يف زمن عثامن، فقد أصبح بيت املال كله يف خدمة اخلليفة، خيص 

 .أقاربه بمئات األلوف منه
 أن ترى طلحة والزبري يأتيانه، وهو يعمل يف حقله :بواملخجل املعي

ن إىل الظل، ويطلبان آحتت حرارة الشمس، فال يتحمالن حرارهتا، ويلج
 .منه احلضور ليقنعاه بأن يعطيهام املزيد من املال من بيت مال املسلمني
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  :مشول، ومساواة: قسم األموال
 :وقد اتسم قرار قسم األموال بسامت

ً فلم يفضل أحدا عىل أحد ال ،وى بني الناس أنه سا:إحداها
 ، وال، وال الرئيس، وال البدري، وال ذا السابقة، وال العريب،املهاجري

 ..وال
 .. ً فلم يزد ألحد ومل ينقص شيئا،نه أعطى اجلميع نفس املقدارأ: الثانية
 ومل يقترص عىل ، وغريهم،نه أعطى من كان من أهل العطاءأ: الثالثة

 أو نحو ذلك ، أو عىل خصوص من كان من أهل املدينة..خصوص اجلند
 .من عناوين

  !:هل اعرتض سهل بن حنيف؟
عليه «أن سهل بن حنيف قد اعرتض عىل عيل : وقد يتوهم البعض

ُيف قراره املساواة بني املوىل املعتق، وبني العبد الذي أعتق» السالم ِ.. 
ن حنيف قد  أن سهل ب:ولكن التأمل والتدبر يف النص الوارد يعطي

عن حكم عبد أعتق للتو، هل يأخذ من هذا » عليه السالم«استفهم من عيل 
 !؟القسم أم ال
ولعله مل يعرتض ! ِّأراد أن يعرف غريه هبذا احلكم» رمحه اهللا«ولعله 

 ..بكلمة واحدة» عليه السالم«عىل قرار عيل 
 حيايب ال» عليه السالم«ًأو لعله أراد بسؤاله هذا أن يري الناس أن عليا 

أحب الناس إليه، حتى لو كان مثل سهل بن حنيف، الذي كان من أقرب 
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 ..، ومن ثقاته، ومعتمديه»عليه السالم«الناس إىل عيل 
  :املتخلفون عن القسم

 أهنم كلهم كانوا يف :ِّومالحظة أسامء من ختلف عن ذلك القسم تبني
ملمسكني بأزمة العهد السابق من أعظم املنتفعني بأموال بيت املال، ومن ا

وكانت الدنيا كلها يف أيدهيم، وقد خلفوا من األموال ما يعد . السلطان
 ..وغريهاوالبقاع ًبمئات األلوف واملاليني، فضال عن الضياع 

  :استدرجهم فكشفوا أنفسهم
قاتل اهللا ابن العاص، لقد عرف من  «:»عليه السالم«وعن قول عيل 

 ،»ابه ممن هلك يف من هلككالمي ونظري إليه أمس أين أريده وأصح
 :نقول

كان بصدد إرسال رسائل معينة إىل » عليه السالم«إنه يشري إىل أنه 
نه واقف عىل نواياهم، وكان منهم سعيد بن أِّأناس كان يريد أن يعرفهم ب

 .العاص
 ثقتهم ة التحذير، وتثبيط العزيمة، وزعزع:وربام يكون اهلدف من ذلك

ن إاهرون بخالفه أمامه وأمام الناس، من حيث بام يدبرونه يف اخلفاء، ويتظ
ًعله قادرا عىل هتيئة سبل إفشاله، جتبتدبريهم » عليه السالم«معرفة عيل 

 ..وبوار جهدهم فيه
، حني »عليه السالم«ولعل هذا هو الذي دعاهم إلعالن موقفهم منه 

: اجتمعوا بعد ذلك يف املسجد بعد الصبح، وجاءه الوليد بن عقبة، وقال له
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 .. أما أنا فقتلت أيب يوم بدر الخ،ًإنك قد وترتنا مجيعا
قد استدرجهم إىل إعالن مواقفهم، لكي ال » عليه السالم«فيكون 

 وليعرف الناس حقيقتهم، كي ،خيدعوا الناس بتظاهرهم بغري ما هم عليه
تضعف قدرهتم عىل إفسادهم بإعالمهم املسموم، فإهنم إذا كلموهم بعد 

 .ن ما يرمون إليههذا البيان سيعرفو
  :ك ونظراؤكتحنن إخو

» عليه السالم«وما أشد دهشتنا حني نرى الوليد بن عقبة يقول لعيل 
 مع معرفته ،)١(»ونحن إخوتك ونظراؤك«: عن نفسه، وعن مروان وسعيد

ًبأن اهللا تعاىل سامه فاسقا، وسمى عليا  َّوقد ذكره  ـ ًمؤمنا» عليه السالم«ً
ثم  ـ )٢(»عليه السالم«بذلك يف بعض مواقفه » معليه السال«اإلمام احلسن 

أخو النبي ووصيه وخليفته، وخري األمة » عليه السالم«ًمعرفته بأن عليا 
 . وال نريد أن نقول أكثر من ذلك..»صىل اهللا عليه وآله«وأفضلها بعده 

                                     
رشح هنج البالغة  و٢١٦ ص١جدة هنج السعا و١٩ ص٣٢جبحار األنوار  )١(

 .٣٨ ص٧ج للمعتزيل
 والربهان ٨١ ص٤٤جبحار األنوار  و٤١٢ ص١جلطربيس لحتجاج اإل )٢(

التفسري الصايف  و٣٧ ص ١٠جمستدرك سفينة البحار  و٢٥٦ ص٧ج) تفسري(
 ٢٣١ ص٤جتفسري نور الثقلني  و٥١٦ ص٦ وج٤٩ ص٥ وج١٥٩ ص٤ج
 ٤جغاية املرام  و٣٤١ ص٤جزي لرالاملحصول  و٢٧١ ص١٦جتفسري امليزان و

 .٤٨٨ ص٣٣ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٣٤ص
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  :اخلطبة الفاضحة
 املتقدمة، التي» عليه السالم«وزاد يف فضيحة هؤالء الناس خطبة عيل 

حيث .. أتت عىل البقية الباقية من حماوالهتم ادعاء املظلومية يف أمر القسم
أنه يعمل فيه بكتاب اهللا وسنة رسوله، ثم يأبون ذلك، : »عليه السالم«َّبني 

ًحبا بالدنيا، وإيثارا لزخرفها الذي مل يدم لغريهم، فهل يدوم هلم؟ ً! 
ال خيفى عىل أحد  ،ومضامني هذه اخلطبة واضحة املأخذ، بينة املرامي

 ..من الناس انسجامها مع سنن العدل، وموافقتها التامة للكتاب والسنة
  :وجها لوجه

ة والزبري يف فضيحتهم يف مناشداته لطلح» عليه السالم«وقد زاد 
» عليه السالم«َّ الفعلية واملستقبلية، وقد ركز مبارشة، واسقاط حججهام

 :فيها عىل ما ييل
 : فأقرا، قد بدأ بتقريرمها يف أمر البيعة»عليه السالم «نهإـ ١
 . بأهنام بايعا طائعني: ًأوال
وكان هو الكاره ..  وطلباها منه،أهنام مها اللذان دعواه إىل البيعة: ًثانيا

 ..فأسقط بذلك دعوامها اآلتية أهنام بايعا مكرهني. هلا
ن ال أبطل دعوامها االشرتاط يف البيعة والعهد بأ» عليه السالم« أنه  ـ٢

فعالج دعوامها هذه بطريقة أوضحت أهنام مل يشرتطا .. يقيض األمور دوهنام
 ..َّوإنام يدعون أن ذلك كان من نيتهام.. ذلك رصاحة

 أن هذا لو كان يقبل ألمكن لكل أحد أن يدعي لنفسه :ومن الواضح
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والقبول بذلك يؤدي إىل اختالل األمور وإىل . ًرشطا نواه حني البيعة
 .قوط كل حكومةالتنازع، وس
ًمل يرش إىل النقطة املذكورة آنفا » عليه السالم« إن أمري املؤمنني  ـ٣

ًبرصاحة، لكي ال يثري معهام جدال قد يوقع بعض الناس البسطاء يف 
 فآثر أن يبني عدم معقولية رشط كهذا يف نفسه، من خالل تقريرمها ،الشبهة

 ..ًوإقرارمها أيضا
 أمضاها مل تتضمن منعهام من حق وجب  بأن األمور التي:فقد اعرتفا

بل ..  ومشاورهتام فيه،هلام، وما ال حق هلام فيه ال حاجة إىل إعالمهام به
 ..يكونان وغريمها فيه عىل حد سواء

كام أن ما أمضاه مل يكن فيه أي نفع شخيص له، لكي حيتاج إىل املشورة 
، الذي جيب إذ ليس فيه عدوان عىل املال.. واإلعالم ألي كان من الناس

 .حفظه ألهله، واملنع من التعدي عليه
وبقي خيار ثالث يمكن أن يتوهم فيه احلاجة إىل املشورة أو املعونة، 

قد جهل بعض األحكام، أو ضعف عن » عليه السالم«وهو أن يكون 
فيحتاج إىل املشورة، ليعرف ذلك احلكم، حتى ال تضيع حقوق . إجرائها
 ..الناس

 ..ًمل جيهل حكام، ومل يضعف عن حكم»  السالمعليه«وقد أقرا بأنه 
 وأجلأمها إىل اإلفصاح عن ضيق عليهام اخلناق، »عليه السالم «ثم إنه

 : وهو،سبب اختاذمها موقف العداء
 ، حيثسياسة عمر بن اخلطاب يف العطاء» عليه السالم«خمالفته : ًأوال
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 فإن خمالفة ، ويدعو الناس ملنابذته،سوف يوهن أمرههذا االهتام ظنا أن 
 .عمر أمر عظيم عند الناس
ً أن ذلك ال يرهب عليا، وال يفت يف عضده، ألن :ولكن قد فاهتام

مع أن أبا بكر، .. حجته هي قول اهللا، وفعل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله
قد جريا عىل هذه السنة التي أغضبت ـ ًشطرا من خالفته ـ وكذلك عمر 

 .تهامالزبري، ومن هم عىل شاكلطلحة و
 .وال شك يف أن سنة اهللا ورسوله مقدمة عىل سنة عمر ورأيه

 احتج طلحة والزبري بأنه قد سوى بينهام وبني غريمها ممن ال :ًثانيا
يامثلهام فيام أفاء اهللا عليهام بأسيافهام، ورماحهام، وأوجفا عليه بخيلهام 

 ..ورجلهام إلخ
رها، ورسخها يف وهذا يؤكد نظرهتام العنرصية التي كان عمر قد أثا

 . الناس بتفضيله العرب عىل غريهم، وقسم الناس يف العطاء إىل طبقات
 :وهو أمر مرفوض يف الدين والرشيعة، لألمور اآلتية

ُيا أهيا الناس ﴿:  يف خطبته»عليه السالم «بنص اآلية التي أوردها :ألف َّ َ ُّ َ َ
ُإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناك َ َُ َ َْ َ ْ ََ َ َ َ ْْ َُّ ٍ َ ِ ْ ْم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم ِ َ َ َ ُْ ْ َ َّ ِ ُ َُ َ َ ً َُ ِ َِ َ

ْعند اهللاِ أتقاكم ُ َ ْ َ َْ ِ﴾)١(. 
 .اهللا تعاىل هو الذي حدد كيفية قسمة الفيء إن :ب
 كالم متهافت يف ً إن تفضيل العرب عىل غريهم استنادا إىل ما ذكر:ج

                                     
 . من سورة احلجرات١٣ اآلية )١(
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م يف  فإن من بني العجم الذين يريدون التفضيل عليهم من شاركه،نفسه
 العرب الذين يريدون مشاركتهم يف التفضيل تلك الفتوحات ومن بني

 ،ولعل فيهم من شارك واهنزم. من مل يشارك يف فتح تلك البالدوأخذ املال 
 ..أو مل يكن له دور يستحق الذكر

 هو األسوة والقدوة وقد »صىل اهللا عليه وآله «إن الرسول األعظم :د
 ومل يفضلهم رسول ،سيوفهم ورماحهم ونرصوه ب،سبق إىل اإلسالم قوم

 . وال آثرهم بالسبق، يف القسم»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
  :احلزم واللني
 :وقد لوحظ

، بعد أن مهد ملرامه باستالل إقرار رصيح من »عليه السالم« أنه ـ ١
 جاءت حجته ،طلحة والزبري باملباين واألسس التي يريد أن يعتمدها

 .ينة البداهة، ال يرتاب هبا ذو مسكةكنتيجة بالغة الوضوح، ب
.. ًوهي مل خترج عن تلك العنارص التي مهدها، ومل تضف إليها شيئا

 ..وهذا من بدائع املحاورات التي حتسم األمور فيها بسهولة بالغة
قد سهل عىل نفسه إصدار قراره احلاسم، الذي » عليه السالم« إنه  ـ٢

ذه البدهييات، والتعهد الرصيح بعدم ال جمال للجدال فيه، بالتزام مراعاة ه
 !!اإلخالل هبا، فكيف باخلروج عنها

رغم قوة برهانه، وظهور حزمه، مل جينح إىل » عليه السالم« ولكنه  ـ٣
جواء الثقة واللني أأي لون من ألوان الشدة يف املواجهة، بل أبقى عىل 

أخذ اهللا «: لواملالطفة والود، حني ختم كالمه معهام بدعائه لنفسه وهلام فقا
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 .»بقلوبنا وقلوبكم إىل احلق، وأهلمنا وإياكم الصرب
ثم أفسح هلام يف األمل، وأعرب عن رغبته يف اإلبقاء عىل حضورمها 

ًرحم اهللا امرءا رأى حقا، فأعان عليه، ورأى جورا «: الفاعل واملؤثر، فقال ً ً
 . »ً وكان عونا للحق عىل من خالفه،فرده

من ص السابق فقد حتدثنا عنه يف موارد أخرى أما سائر ما تقدم يف الن
 ..فصول هذا الكتاب، فال داعي لتكراره

  :قرار كسر بيت املال
 وكان ال يشك أنه صاحب ،ملا قتل عثامن أخذ طلحة مفاتيح بيت املال

وأقسموا أن ال . أن يبايعوه] إال[، وأبى الناس ]ًعليا[وأتى الناس . األمر
ثم بايعوا، وبايع طلحة والزبري يف ]. غريه[إىل غريك ] يرصفوها[يرصفها 
 .من بايع

 . أن ابعث بمفاتيح بيت املال:فأرسل إىل طلحة
 .)١(ثم قسم ما يف بيت مال املسلمني. فأبى، فأمر عيل فكرس

 :ونقول
 كأن هذا النص قد تعرض لبعض التعديات عليه من النساخ،  ـ١

قد حاولنا إصالحه و.. فأسقطوا بعض الكلامت، أو كتبوها بصورة مغلوطة

                                     
خمطوط يف » عليهم السالم«وأهل بيته » صىل اهللا عليه وآله« مكارم أخالق النبي )١(

 .إن مؤلفه هو القطب الراوندي: ويقال. مكتبة جملس الشورى بطهران
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 .عقوفتنيبوضع بعض الكلامت التي حيتاج إليها بني م
ً رصح هذا النص أيضا بخيبة طلحة حني مل يرضه الناس لذلك  ـ٢

 .األمر الذي كان ال يشك يف أنه سيناله
» عليه السالم« إن هذا اإلرصار من الناس عىل البيعة لعيل  ـ٣

وسوف تتأجج املرارة يف مر، سيغضب من كان ال يشك يف أنه صاحب األ
 ..داخله مما جيري

فال غرو إذا رأيناه يرسع إىل اخلالف، وال يتورع عن مجع اجليوش، 
وخوض غامر احلروب، مهام كانت األثامن باهظة، فكيف إذا وجد يف مجلة 
من يؤيده، وجيهد إلنجاز مسعاه، من هو مثل عائشة ذات النفوذ العظيم يف 

ً وبنت ايب بكر، وذات املكانة املتميزة جدا الهنا زوجة الرسول،. الناس
 !لدى عمر بن اخلطاب؟

 يف هذا النص ترصيح بأن الناس قد التجأوا إىل األيامن، ملحارصة  ـ٤
فهو . ، وإجلائه إىل القبول بام يريدون فرضه عليه»عليه السالم«قرار عيل 

 عليه«إىل غريه ) أي اخلالفة(إن الناس أقسموا أال يرصفوها : يقول
 .»السالم
، ثم يأبى أن يسلمه »عليه السالم«ً ما معنى أن يبايع طلحة عليا  ـ٥

وكيف يمكن أن ! وهل يكون خالفة بال بيت مال؟! مفاتيح بيت املال؟
 ! صفة؟ةوبأي! وبأي مربر؟! يكون املال بيد غري اخلليفة؟

أو ! أو ذاك؟! وملاذا ال يكون بيت املال بيد هذا الشخص اآلخر؟
شكلية وبال » عليه السالم«أنه يريد ان تكون حكومة عيل أم ! ذلك؟
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 !، أو غري عيل؟»عليه السالم «وهل يرىض بذلك عيل! مضمون؟
َّ وجاء قرار كرس بيت املال، وتقسيم ما فيه حاسام وحازما، عرف  ـ٦ ً ً

 وأن التمرد الظامل ،»عليه السالم«الطامعني أن املساومة مرفوضة عند عيل 
ألبقرن الباطل حتى خيرج احلق من «: ، عىل قاعدةسيواجه بحزم وعزم

 .. وهكذا كان،)١(»خارصته
  : ×مصحف وسيف يف بيت علي 

كان لعيل  «:أنه قال» عليه السالم«روي بسند معترب عن أيب عبد اهللا 
:  أو قال. وكان يصيل فيه،بيت ليس فيه يشء إال فراش، وسيف، ومصحف

 .)٢(»كان يقيل فيه
 أنه وقع حريق :يقتدون به، فقد روي» يه السالمعل«وقد كان أصحابه 

 :يف املدائن، فأخذ سلامن سيفه ومصحفه، وخرج من الدار، وقال

                                     
 وبحار ٢٤٨ ص١واإلرشاد للمفيد ج ٢٠٠ ص١ج )ح عبدهبرش(هنج البالغة  )١(

 ٢٥٠ و ٢٤٠ ص١جهنج السعادة  و٢٢٠ و ١١٤ و ٧٧ ص٣٢األنوار ج
 .١١٤ ص٧ وج٢٣٣ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و

 ٣٦٦ ص٨٠وج ١٦١ ص٧٣ وبحار األنوار ج٦١٢ص ٢جاملحاسن للربقي ) ٢(
 ٣ج) اإلسالميةدار ط (و  ٢٩٥ ص٥ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة ووسائل 

موسوعة  و٨٣٥ ص١٦ وج٤٦٥ ص٤ججامع أحاديث الشيعة  و٥٥٥ص
 .٣٥٦ ص٨جلنجفي ل» عليهم السالم«أحاديث أهل البيت 
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 .)١(»هكذا ينجو املخفون«
ً دخل رجل عىل سلامن فلم جيد يف بيته إال سيفا ومصحفا، قال:وقيل ً :

 !ما يف بيتك إال ما أرى؟
 .)٢(عنا إىل املنزل إن أمامنا منزل كؤود، وإنا قد قدمنا متا:قال

  !:أين هي السنة؟
 قد جعل »عليه السالم« كان ن إ:إن أول سؤال يراود األذهان هنا هو

ًاملصحف يف بيته، فلامذا مل جيعل الكتاب الذي حيوي السنة أيضا إذ ليس هو 
 ..حسبنا كتاب اهللا: من املوافقني عىل مقولة

 : واجلواب
 ذلك البيت ما حيتاجه لعمل نفسه  إنام جيعل يف»عليه السالم« إنه ً:أوال

 . مثل نيل املثوبة بقراءته، والتدبر يف آياته، ونيل بركاته
 أعلم »عليه السالم«أما السنة فاملطلوب هو جمرد العلم هبا، وكان 

 يريد أن يكون يف بيته ما حيتاج إليه يف عمل »عليه السالم«وهو .. الناس هبا
 منه، اللناس أن يرثوه عنه، ويستفيدونفسه، وال يريد أن حيتفظ بام يريد 

 .فلهذا تدبري آخر يف جمال آخر

                                     
ط مؤسسة (و ) ط حجرية (١٤٠ ونفس الرمحان ص٢١٥الدرجات الرفيعة ص) ١(

 .٤٢٥ ص٤ وقاموس الرجال ج،عن األنوار النعامنية ٥٥٤ص) اآلفاق

 .بقةراجع املصادر السا) ٢(
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عليه « وهو ء، يف القرآن كل ما حيتاج إليه، وفيه تبيان كل يش:ًثانيا
 عامل به، يعرف كيف يستخرج ذلك منه، فال حيتاج إىل كتاب آخر »السالم

 .. من ذلكءيساعده عىل يش
  !:ملاذا سيف ومصحف؟
 !ملاذا املصحف والسيف، دون سوامها؟ :ووالسؤال اآلخر هنا ه

 : ونجيب بام ييل
ًإن اهللا تعاىل أراد هلذا اإلنسان أن يكون إنسانا، ثم أن يكون حرا ً. 

وأراد له أن يكون له نصيب وجهد يف صنع إنسانيته، ويف صون 
 .حريته

ًثم أراد تعاىل أيضا أن يساعده يف ذلك، من دون أن يفقده نصيبه هذا، 
 .. منهَّأو أن حيد

فساعده يف صنع إنسانيته، بأنه هيأ له أنواع اهلدايات، حسبام بيناه يف 
إن هناك هداية تكوينية، وهداية اهلامية، وهداية فطرية، : كتابنا هذا، وقلنا

 .وهداية عقلية، وهداية رشعية، وتوفيقات وألطاف
ثم هو قد أنزل له الكتب، وبعث األنبياء، وحباه بالرعاية والرتبية، 

أئمة وأنبياء، يعلمونه الكتاب واحلكمة، وأرسل الرسل : ونصب له قادة
 .بالبينات، وأنزل معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط

وأنزل مع األنبياء احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم اهللا 
 .َّورشع اجلهاد، وسن له احلدود والقصاصات. من ينرصه ورسله بالغيب
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سلامن الفاريس يف مواجهة «نا ذلك بعض إيضاح يف كتابنا وقد أوضح
 .. فراجع منه، يف الفصل الثالث»التحدي

عليه «وذلك كله يفرس لنا ماذا يعني املصحف والسيف بالنسبة لعيل 
، وسلامن، فقد كان املصحف هو الكتاب الذي هيدي إىل الرشد، »السالم

للمهمة التي يراد له أن ويعطي اإلنسان الرؤية الصحيحة والوعي الكايف 
ينجزها يف هذه احلياة، ويقدم له املعايري الصاحلة، وموازين العدل والقسط، 

لتزام برشائعه، ويبني إنسانيته عىل أساس العلم واملعرفة باهللا، واال
ستجابة للرتبية الروحية، والتكامل، والسري نحو اهللا سبحانه، ونيل واال

 .مقامات القرب والزلفى
لسيف هو الذي يدفع العوادي، وحيفظ منجزات القرآن، ثم كان ا

ويمنح اإلنسان احلرية يف أن يفكر ويقرر، ويامرس حريته يف ظل التعاليم 
 .اإلهلية، ووفق الرتبية الربانية

إذ بالسيف حتفظ سنن اهللا تعاىل يف الكون، ويف احلياة من أن يتعدى 
 .عليها أهل الطغيان، يف كل زمان ومكان

  : أهل البيتسلمان منا
وسار عىل منهاج » عليه السالم« أن الذي أخذ بسرية عيل :وقد الحظنا

 بصورة جلية وواضحة هو سلامن املحمدي »صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 .قتداء أن يكون من أهل البيت، الذي استحق هبذا التأيس واال)الفاريس(
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، » عليه وآلهصىل اهللا«فكان هذا هو الوسام الذي منحه إياه رسول اهللا 
 .)١(»سلامن منا أهل البيت«: حني قال

                                     
 وتاريخ مدينة ٢٠٠ ص٦ وهتذيب تاريخ دمشق ج٣٣١ ص٢أسد الغابة ج: راجع) ١(

 ٢ج لثقفيلالغارات  و٧٠ ص١جعيون أخبار الرضا  و٤٠٨ ص٢١دمشق وج
 ٢ وج٢٢١ ص١جلكويف ل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٨٢٣ص
بوية السرية الن و٧٠٨ ص٣ وج٤٦ ص١بن هشام جالالسرية النبوية  و٣٨٤ص
لمقريزي لفضل آل البيت  و٦٢٦ ص٤ وج١٩٢ ص٣ وج٤٩ ص١بن كثري جال
 ١حتجاج جاإلو ١٤٠مامة صدالئل اإل و١٤ ص٣رشح األخبار جو ٨٦ص
تاريخ  و٥٤٠ ص١ جسري أعالم النبالء و٢٥١ ص١١هتذيب الكامل ج و٣٨٧ص
بن الاليقني  و٢٠٤ ص٢لواقدي جلفتوح الشام  و٢٣٥ ص٢جمم وامللوك األ

 ١٢٣ ص١٠وبحار األنوار ج ١١٧لحيل صلاملحترض و ٤٧٧طاووس ص
 ٣٤٨ و ٣٣٠ و ٣٢٦ ص٢٢ وج١٨٩ ص٢٠ وج١٩ ص١٨ وج١٧٠ ص١٧وج

كتاب األربعني  و٥٥ ص٦٥ وج٣٣١ ص٣٧ وج٢٢٣ ص٣٠ وج٣٨٥ و ٣٧٤و 
 ١إمتاع األسامع ج و٧٥ ص١٤ججامع أحاديث الشيعة و ٣٤١صلامحوزي ل

 ٥ وج١١٤ ص٤ وج٢٢٦ ص٢البداية والنهاية ج و٢٩١ ص١٣ وج٢٢٦ص
عطاردي للمسند اإلمام الرضا  و١٢٨ ص٥جمستدرك سفينة البحار  و٣٣٨ص
 ١٣٠ ص٦جممع الزوائد ج و٥٩٨ ص٣ واملستدرك للحاكم ج٤٩٥ ص٢ج
 ٢جاجلامع الصغري و ١٧٠بن عبد الرب صالالدرر  و٢١٣ ص٦املعجم الكبري جو

=  ١٤٧صخالصة تذهيب هتذيب الكامل  و٦٩٠ ص١١امل جـكنز الع و٥٢ص



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     
نسوب تفسري امل وال٤٥٩ ص١كشف اخلفاء ج و١٤٠ ص٤جض القدير فيو= 
تفسري  و١٦٢ ص٢١ججامع البيان و ١٢١ ص»عليه السالم«مام العسكري لإل

بن الدقائق التفسري  و١٢٩ ص١٤ ج واجلامع ألحكام القرآن٤٠ ص٣جالثعلبي 
ختيار معرفة الرجال  وإ٤٧ ص٣لشنقيطي جلأضواء البيان  و٢٥٦ ص٢جتيمية 
موسوعة أحاديث أهل البيت  و٥١٠ ص٣تفسري البغوي ج و٧١  و٦٠ ص١ج
ط ( ونفس الرمحان ٣٤١ واإلختصاص ص٣٦٩ ص١جنجفي لل» عليهم السالم«

 و ١٢٤ و ٣٢ص) مؤسسة اآلفاقط ( و ٣٢ و ٣٥ و ٣٤ و ٤٣ و ٢٩ص) حجرية
 و ٢١٧ و ٢١٣ و ٢١٠ و ١٧٩ و ١٤٥ و ١٣٨ و ١٣٧ و ١٣٥ و ١٣٤ و ١٢٧
 ١ج) املكتبة احليدريةط ( و ٨٥ ص١ آل أيب طالب ج ومناقب٥٨٥ و ٣٧٤ و ٣٥١
 ١٢٦ ص٨ وج٢٦٩ ص٢ججممع البيان و ١٧١صتفسري فرات الكويف  و٧٥ص

 .٢٩٢ ص١٦امليزان جو
 و ٢١٠ و ٢٠٧والدرجات الرفيعة ص ٢٣٣صلشريازي لكتاب األربعني : وراجع

بن سعد لكربى الطبقات االو ١٩٥صلسيد رشف الدين ل أبو هريرة و ٢١٨
سد أو ٣١٩ ص٧ وج٨٣ ص٤ج) ط دار صادر(و  ٥٩ ص١ ق٤ج) نط ليد(

طبقات املحدثني و ٥٤ ص١ وذكر أخبار أصبهان ج٣٣١ ص٢الغابة ج
 ١٧٩ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٢٠٥ و ٢٠٤و  ٢٠٣ ص١جبأصبهان 

سبل اهلدى  و١٩٢ ص١٥جالوايف بالوفيات  و٤٢٤ ص٤وقاموس الرجال ج
ينابيع  و٦٣٤ ص٢ج )ر املعرفةط دا(السرية احللبية  و٣٩٧ ص٤جوالرشاد 

 .٩٣ ص٢جاملودة 
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 أنه قاله يف حق سلامن» عليه السالم«ونقل مثل هذا القول عن عيل 
 .)١(»رمحه اهللا«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ١١جهتذيب الكامل  و٤٢٢ ص٢١جتاريخ مدينة دمشق  و١٨ ص١٠جالغدير ) ١(

 ٣جلزركيل لاألعالم  و٨٥ ص٤جبن سعد الالطبقات الكربى  و٢٥١ص
 .١٠٣ ص٢٣ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١١٢ص
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  :×ل علي حماولة فاشلة الغتيا
ًا أتى الزبري فاستأذن علي» عليه السالم«ً أنه ملا بايع الناس عليا :ورووا

 .»عليه السالم«
 فأعلمته به؛ فسل السيف، ووضعه حتت :قال أبو حبيبة ـ موىل زبري ـ

 .ائذن له: فراشه، وقال
 .فأذنت له، فدخل، فسلم، وهو واقف، ثم خرج

هل ترى من :  مقامه وانظرقم.  لقد دخل ألمر ما قضاه:فقال الزبري
 ! ًالسيف شيئا؟

 ! )١(ذاك: فقمت يف مقامه فأتيت ذباب السيف، فأخربته، فقال
: فلام خرج عيل سأله الناس، فقال.ذاك أعجل الرجل «:ويف الطربي

 . ابن أخت وأوصلهَّوجدت أبر
 ً.فظن الناس خريا

 .)١(» إنه بايعه:فقال عيل
                                     

تاريخ  و١٨ ص١١ج ورشح هنج البالغة للمعتزيل ٢٥ ص٣٢ بحار األنوار ج)١(
 .٤٥٤ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٣٢ ص٤مم وامللوك جاأل
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 :ونقول
 حني رأى ما دله عىل  الزبريمن عند» معليه السال« لقد خرج عيل  ـ١

حتياط كان يستطيع الدخول، واال» عليه السالم«مع أنه .. يهنوايا الغدر لد
ونحن عىل . يستويل عىل السيف عند أول بادرة غادرة من الزبريفلنفسه، 

فلامذا آثر اخلروج عىل تسجيل نرص . يقني من أنه سيكون هو املنترص
 !كهذا؟

لو حصل لوفر عىل نفسه الكثري من العناء واجلهد  إن ذلك :قد يقال
 ..إلقناع الناس بخبث طوية الزبري، وسوء نواياه

 بأن الدخول يف األمر، وتسجيل نرص هبذه الطريقة، قد يكون :ونجيب
يتحاشاها، فإن السيطرة عىل سيف » عليه السالم«هو اهلزيمة التي كان 

، فإما أن يأخذه من ّرُ منهام مأمام خيارين كل» عليه السالم«الزبري جيعله 
الزبري ويرضبه به، وإما أن يرتكه هيرب من وجهه، وينجو بنفسه؛ فإن قتله، 

وكيف يمكن ! أن الزبري كان املعتدي والغادر؟: فمن الذي يثبت للناس
 !؟إثبات ذلك

 .وستبقى الشبهات حتوم حول من كان البادىء بالغدر وبالظلم
قصده إىل بيته، وقتله » عليه السالم«ًيا  أن عل:وقد يدعي حمبو الزبري

ًأو أن خالفا نشأ بينهام وتطور، وليس بالرضورة أن يكون .. ًطمعا باخلالفة

                                     
 ورشح ٤٥٤ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٣٢ ص٤مم وامللوك جتاريخ األ )١(

 .١٨ ص١١هنج البالغة للمعتزيل ج
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 ..هو املحق فيه، فلعل الزبري كان هو املحق» عليه السالم«عيل 
وأما فرار الزبري من وجهه، وتوفري سبيل السالمة للزبري، فهو ال حيل 

» عليه السالم«يدعي أنه تعرض هلجوم من عيل املشكلة، ألن الزبري قد 
ًنطالقا من كرم اوقد أبى الزبري أن يقابله باملثل، . ليقتله، ويصفو له اجلو

 ..ًاألخالق، ودرءا للفتنة، فاختار الفرار
. ملا خرج سأله الناس» عليه السالم« أما ما ذكره الطربي من أنه  ـ٢

 ساقه عىل سبيل التورية، ، فلعله» ابن أخت وأوصلهّوجدت أبر«: فقال
ألنه إن رصح هلم بام رآه من إمارات الغدر واملكر، فلعل بعضهم ال يتقبل 

 ومل تظهر منه بعد أية ،ذلك، ال سيام بعد أن رأى الزبري يف أول املبايعني له
 .بادرة من بوادر النكث

» عليه السالم«ويفرس البعض ذلك عىل أنه جمرد توهم وختيل من عيل 
هذا إن مل يكن ممن ييسء الظن به، ويسعى إىل التشنيع عليه  ..لهال واقع 

 ..»عليه السالم«
وقد يتأكد ذلك حني يرى إنكار الزبري وحزبه حصول يشء مما يدعيه 

 ..»عليه السالم«عيل 
وفائدة هذه التورية هو التمهيد لظهور نوايا الزبري يف نكثه البيعة، 

عليه «لناس بني ما كان ينويه عيل وسائر أفاعيله، حيث ال بد أن يقارن ا
ّ، أو ما كان يتوقعه، وبني ما كان الزبري يعد وهييئ له»السالم ِ ُ.. 
ً إننا ال نرى مربرا للكلمة األخرية التي أضافها الطربي، وهي  ـ٣

فإن بيعة الزبري له مل تكن خفية، بل كانت عىل .. وقال عيل إنه بايعه: قوله
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و عند بيت املال، أو يف حائط ابن مبذول، رؤوس األشهاد، ويف املسجد، أ
 ..ومل تكن يف بيت الزبري

  :األحنف يذكر عائشة وطلحة
 أن األحنف :العبدي، عن عبد اجلليل بن إبراهيم) أرشس(عن أسوس 

: بن قيس أقبل حني نزلت عائشة أول مرحلة من البرصة، فدخل عليها، فقال
 !وما تريد؟! وما أشخصك؟! وما الذي أقدمك؟! يا أم املؤمنني
 !!. يا أحنف، قتلوا عثامن:قالت
 عام أول باملدينة وأنا أريد مكة، وقد مررت بك!  يا أم املؤمنني:فقال

 وحيل بينه وبني املاء، فقلت ، باحلجارةي، ورمأمجع الناس عىل قتل عثامن
 !إعلمي أن هذا الرجل مقتول، ولو شئت لرتدين عنه! يا أم املؤمنني :لك

 ! من؟ فإىل فإن قتل:وقلت
 .. إىل عيل بن أيب طالب:فقلت
 !! يا أحنف، صفوه حتى جعلوه مثل الزجاجة قتلوه:قالت
 . أقبل قولك يف الرضا، وال أقبل قولك يف الغضب:فقال هلا

وما ! خصك؟وما الذي أش!  ما الذي أقدمك؟:ثم أتى طلحة، فقال
 !.؟تريد

 ! قتلوا عثامن:فقال
ة، وأنا أريد العمرة، وقد أمجع الناس ً مررت بك عاما أول باملدين:قال

إنكم : عىل قتل عثامن، ورمي باحلجارة، وحيل بينه وبني املاء، فقلت لكم
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 !، لو تشاؤون أن تردوا عنه فعلتم؟»صىل اهللا عليه وآله«أصحاب حممد 
 .ّ دبر، فأدبر:فقلت

 ! فإن قتل فإىل من؟:فقلت لك
 .»عليه السالم«لب ا إىل عيل بن أيب ط:فقلت
يرى أن يأكل األمر » عليه السالم« ما كنا نرى أن أمري املؤمنني :الفق
 .)١(وحده

 أن عائشة ملا قضت حجها، وتوجهت إىل املدينة :وعن ابن أعثم وغريه
استقبلها برشاف عبيد بن أيب سلمة الليثي ـ وكان يسمى ابن أم كالب ـ 

 .قتل عثامن: فسألته عائشة عن املدينة وأهلها، فقال
ً بعدا لنعثل وسحقا:ك يف أن طلحة صاحب األمر، وقالتفلم تش« ً .

صبعه وهو يبايع إ لكأين أنظر إىل ، إيه يا ابن العم، إيه أبا شبل،إيه ذا األصبغ
 .له حنوها، ال بل وذعذعوها

 ! فام فعلوا؟:قالت
 ].حارت هبم األمور إىل خري حمار. ً خريا:قال[
 .»عليه السالم«الب عيل ابن أيب ط] ابن عم نبيهم[ بايعوا :قال
 ! لوددت أن السامء انطبقت عىل األرض إن تم هذا، انظر ما تقول:فقالت

                                     
 والكافئة يف إبطال توبة اخلاطئة للمفيد ١٤٢ و ١٤١ ص٣٢ بحار األنوار ج)١(

 .٢٣ و ٢٢ص
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 . هو ما قلت لك يا أم املؤمنني:قال
 .فولولت
ً ما شأنك يا أم املؤمنني؟ واهللا، ما أعرف بني البتيها أحدا أوىل :فقال هلا

 تكرهني واليته؟ًهبا منه وال أحق، وال أرى له نظريا يف مجيع حاالته، فلامذا 
ً فام ردت جوابا ثم ردت ركائبها إىل مكة، فرأيتها يف مسريها :قال

 ً.قتلوا ابن عفان مظلوما: ختاطب نفسها
أبعده اهللا، وقد : ً يا أم املؤمنني، أمل أسمعك آنفا تقولني:فقلت هلا

 ً.رأيتك قبل أشد الناس عليه، وأقبحهم فيه قوال
يف أمره، فرأيتهم استتابوه حتى ولكني نظرت .  لقد كان ذلك:فقالت

ًتركوه كالفضة البيضاء أتوه صائام حمرما يف شهر حرام فقتلوه ً. 
: قالت، »عليه السالم« أنه ملا أخربها بالبيعة لعيل :ويف نص ابن أعثم

واهللا ! ليت السامء سقطت عىل األرض ومل أسمع ذلك منك!!] فعلوها[
ً واهللا، إن يوما من عمر عثامن و. ًلقد قتل عثامن مظلوما، وألطلبن بثأره

 !!أفضل من حياة عيل
ما عىل : وتقولني! »عليه السالم« أما كنت تثنني عىل عيل :فقال عبيد

فام !! ؟»عليه السالم«وجه األرض أحد أكرم عىل اهللا من عيل بن أيب طالب 
، !وأما كنت حترضني الناس عىل قتل عثامن؟ !بدا لك إذ مل تريض بإمامته؟

 !ً اقتلوا نعثال فقد كفر؟:وتقولني
ً قد كنت قلته، ولكني علمته خريا، فرجعت عن قويل:فقالت عائشة ِّ .

 .وقد استتابوه، فتاب، وغفر له
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 .)١(فرجعت عائشة إىل مكة، وكان من أمرها ما سرت
 :ونقول

 .َّ كان من أمرها ما مر:لعل الصحيح
» بل وزعزعوهاال «أي جعلوا إصبعه منحنية للبيعة :  حنوها:قال املجليس

 .أي كرسوها وبددوها هلجومهم عىل البيعة
 :ونقول

 :تستوقفنا األمور التالية
  :استتابوه فتاب، وغفر له

بل وجدنا أنه أظهر . مل نجد أي نص يدلنا عىل أن عثامن قد تاب: ًأوال
وقد كتب إىل معاوية وغريه من .. التوبة ثم صار جيمع السالح والرجال

 .ل املدينة، ويطلب منهم إمداده بالرجال والسالحعامله خيربهم بكفر أه
أن اهللا تعاىل قد غفر لعثامن، واحلال أن : من أين علمت عائشة: ًثانيا

                                     
وراجع الفتوح .  عن الفتوح١٦٧ و ١٤٣ و ١٤٢ و ١٣٧ ص٣٢ر ج بحار األنوا)١(

 وبينهام بعض ٤٣٧ ص٢ج) ط دار األضواء( و ٢٤٩ و ٢٤٨ ص٢البن أعثم ج
 وأنساب ٢١٧ ـ ٢١٥ ص٦رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: اإلختالف، فراجع

 ٤جلرازي لاملحصول  و٢١٨ و ٢١٧ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(األرشاف 
الغدير  و٢٠٦و  ٢٠٥ ص١٢جلتسرتي للرجال قاموس ا و٣٤٤و  ٣٤٣ص
 .٨٣ ص٩ج
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جمرد إظهار التوبة ال يكفي إذا مل يرجع احلقوق إىل أصحاهبا، ومل ينصف 
ًومل نر عثامن فعل شيئا من .. املظلوم من الظامل، ومل يرجع إىل أحكام اهللا

 .ذلك
  : ا أحنف قتلوا عثماني

 يا :إن عائشة أجابت األحنف عىل أسئلته عن سبب جميئها بقوهلا
 .أحنف، قتلوا عثامن

 :وقد كان املتوقع أن يقول هلا األحنف
 !!إذ ما للنساء وهذا األمر! ما شأنك أنت وقتل عثامن؟ ً:أوال
أنت التي أمرت بقتل عثامن بعد أن : كان عليه أن يقول هلا: ًثانيا

 .مت بكفرهحك
فآثر أن . ولكن يبدو أن األحنف مل ير فائدة من سلوك هذا الطريق

 ..يلزمها بنفس أقواهلا يف السنة التي سلفت
 . ولكن ال عىل أساس أمرها بقتل عثامن، لعلمه بأهنا قد تدعي توبته

وال عىل أساس أن ذلك ال يعني عائشة، ألهنا قد تدعي أهنا تريد أن 
ذلك من أعذار ال يقرها الدين غري إىل .. عن املنكرتأمر باملعروف وتنهى 

 .ألكثر من سبب
أن الشارع أمرها بأن  ب:ًوكان األحنف بستطيع أن حيتج عليها أيضا

جاز هلا لو  كام أنه ،تبقى يف بيتها، ال بأن جتمع اجليوش، وحتارب إمام زماهنا
ى احلاكم  فقد كان عليها أن تقدم القتلة للعدالة لدأن تطالب بدم عثامن،
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ألزمها عزف عن كل ذلك، ووأول القتلة طلحة، غري أن األحنف . الرشعي
عليه «بام هو أشد وأقسى عىل قلبها حني طالبها بأقواهلا السابقة يف مدح عيل 

 ..»السالم
ًولكن ال بام تذكره له من فضائل ومقامات، ألهنا قد تدعي أيضا أن 

 ..»عليه السالم«مثل عيل ًلغريه من الفضائل ما جيعله أهال للخالفة 
 إن البيعة بعد قتل عثامن جيب أن تكون خلصوص :بل ألزمها بقوهلا له

 ..»عليه السالم«عيل 
  :عام أول
  :قد يقال

 لعائشة وطلحة إنه مر هبام عام أول باملدينة، وكان :إن األحنف يقول
واملفروض أن عثامن .. رص، ورمي باحلجارة، ومنع من املاءوعثامن قد ح

فهل حورص عثامن سنة كاملة، أو .. ل يف ذي احلجة يف أيام الترشيققت
 !أكثر؟

 :ونجيب
إن األحنف يتحدث بعد عدة أشهر من قتل عثامن، أي بعد أن مجعوا 

، وذلك يف سنة ست »عليه السالم«اجلموع، وساروا إىل البرصة لقتال عيل 
نف صحيح فكالم األح.. وكان قتل عثامن يف سنة مخس وثالثني.. وثالثني

من هذه اجلهة، وال يدل عىل ميض سنة من بدء حصار عثامن إىل حني قتله، 
بل يدل عىل االنتقال من سنة مخس وثالثني إىل سنة ست وثالثني، مع 
وجود فارق كبري بني مسريه األول إىل املدينة، وبني مالقاته لعائشة وطلحة 
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 .هذه املرة يف البرصة
  :×إرشاد عائشة وطلحة إىل علي 

وقد أوضح األحنف أن عائشة وطلحة قد أرشداه إىل البيعة لعيل 
 ..بعد قتل عثامن» عليه السالم«

وال بد من السؤال عن سبب ذلك، فإن عائشة مذ كان رسول اهللا 
 .. ًبخري أبدا» عليه السالم«ًحيا مل تكن تطيق ذكر عيل » صىل اهللا عليه وآله«

 ،أعلنت رفضها هلا»  السالمعليه«كام أهنا بمجرد علمها بالبيعة لعيل 
، وتشيد »عليه السالم«فكيف ترشد األحنف إىل عيل .. وبدأت تعد حلربه

 !بفضائله البن أم كالب؟
 :ونجيب

إن عائشة وطلحة كانا يعلامن أنه ال بد للتجييش ضد عثامن، من 
ـ ًفضال عن طلحة ـ أما عائشة نفسها . »عليه السالم«ستفادة من عيل اال

 األثر عىل الناس يف جمال مجع التأييد ودفع الناس للثورة عىل فليس هلا ذلك
وليس بإمكان عائشة .. عثامن، فإن قبيلة تيم ليس هلا شأن، وال خيشاها أحد

وطلحة مواجهة األمويني وأشياعهم وأتباعهم، الذين كانوا يمسكون 
ًبالسلطة، وبكل مقدراهتا وإمكاناهتا وبكل أسباب القوة، ماديا ومعنويا  يف ً

 ..طول البالد وعرضها
ستفادة ، واال»عليه السالم«فكان ال بد هلم من التلطي وراء اسم عيل 

 ،مما يملكه من رصيد معنوي عظيم بني الصحابة، وال سيام األنصار منهم
 ..ًفضال عن تأييد بني هاشم، وأناس آخرين
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 أن قتل عثامن سينتهي بام يشبه الفتنة، أو :اَّولكن عائشة وطلحة ظن
هنيار العام، وربام التصادم بني بني هاشم وبني أمية، فتتهيأ الفرصة اال: قلف

 ..لطلحة من خالل تأييد عائشة له
  :صفوه فصار كالزجاجة
 صفوه حتى جعلوه مثل الزجاجة، قتلوه، :وعن قول عائشة عن عثامن

 :نقول
واحلال أنه مل يرتاجع !!  مل نعرف كيف صفا عثامن املعرتضون عليه ـ١
 !!ًء، وال أصلح شيئا مما طالبوه بإصالحهعن يش

وهل حتصل التصفية ملرتكب املخالفة بمجرد حصاره، ومنع املاء 
 !وهل من يتعرض للحصار وسواه تربأ ذمته مما ارتكبه؟! عنه؟
 ملاذا مل تطلب من الثائرين عليه الكف عنه قبل قتله، حني رأت هذا  ـ٢

 ..الصفاء فيه
وكيف اكتشفت !  الصفاء له؟ من أين علمت بحصول هذا ـ٣

 !حتى متكنت من حتديده بأنه مثل الزجاجة؟! مقداره؟
يف هذا األمر، فلتذهب إىل قتلته، » عليه السالم« ما ذنب عيل  ـ٤

 .. وأوهلم طلحة بن عبيد اهللا نفسه،فتطالبهم
 إذا كانت هي التي أمرت بقتله، بعد أن حكمت بكفره، فلامذا مل  ـ٥

ىل األقل ملاذا مل خترب قاتليه بأهنا تراجعت عن قوهلا أو ع! تعاقب نفسها؟
 .. ومنهم طلحة.. هذا
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دعاء من عائشة، واعتربه من نفثات  ملاذا مل يقبل األحنف هذا اال ـ٦
 !الغضب الذي يبعد اإلنسان عن احلق؟

  : يأكل األمر وحده×علي 
ما كنا نظن أن أمري املؤمنني يأكل األمر :  قول طلحة:والالفت هنا

 ..حدهو
 :ونقول
إن طلحة يرى أن اخلالفة أكلة يفوز هبا هذا أو ذاك، وليست : ًأوال

وهذه هي نظرة أهل .. مسؤولية وأمانة إهلية ال بد من أدائها إىل من هي له
 .الدنيا وطالب اللبانات

ويدلنا ذلك عىل أن طلحة إنام كان يريد قتل عثامن، ألنه يراه يأكل 
ومل يكن يريد قتله ألجل إقامة العدل، .  منهًاألمر وحده، وال يعطيه شيئا

فهو مل يغضب هللا، ال حني شارك . والعمل بأحكام اهللا، وإنصاف املظلومني
 ..»عليه السالم«يف قتل عثامن، وال حني جاء حلرب عيل 

! ًأيضا؟» صىل اهللا عليه وآله«هل كان طلحة ينقم عىل رسول اهللا : ًثانيا
وهل كان ينقم عىل أيب بكر وعمر، ألهنام مل ! ويرى أنه يأكل األمر وحده؟

 !ًيشاركاه يف أمرمها أيضا؟
ًما دله عىل أنه يأكل شيئا، » عليه السالم«هل رأى من سرية عيل : ًثالثا

أم رأى الزهد والعزوف عن حطام الدنيا، ! أو يستأثر بيشء لنفسه؟
 !واألمانة، وأداء احلقوق، ونرصة املظلومني، ومواجهة الظاملني؟
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هل يصح، أو هل جيوز لعيل أن يويل، أو أن يرشك يف األمر من : ًابعار
وهو الذي سمع قول رسول اهللا ! له هذه النظرة، ويفكر هبذه الطريقة؟

فكيف . )١(نستعمل عىل عملنا من أراده) لن(َّإنا ال : »صىل اهللا عليه وآله«
 !إذا كان يراه طعمة له؟

 بمشورة املغرية بإبقاء عامل فإن كان يرى جواز ذلك، فلامذا مل يعمل
ًعثامن عىل أعامهلم، وال سيام معاوية، ويوفر عىل نفسه وعىل املسلمني حربا 

 !انجلت عن سبعني ألف قتيل؟
  !: يفضح طلحة والزبري×علي 
ًكتب لطلحة عهدا عىل الشام، والزبري عىل » عليه السالم« إنه :وقالوا

 . وشكراه،وصل قرابتنا: فقاال. العراق
واسرتد ! ًا أن هذا حماباة مني هلام؟ ظنَّ: عيل بذلك، فقالوأخرب

                                     
 ٣ جيوصحيح البخار ٤٠٩ص ٤ومسند أمحد ج ٨٥ص ٨مواهب اجلليل ج )١(

 ٣٦٣ص ٤ وفتح الباري ج٦ ص٦صحيح مسلم جو ٥٠ ص٨ وج٤٨ص
 ١٠٦ص ٨عون املعبود جو١٢٠ص ١٣وج٢٤٢ص١٢وج ٤٩ص ٨وج
 ٢١٤ص ١٣مسند أيب يعىل جو ٦٥و  ١٣ص ١ج لنسائيللسنن الكربى وا
مسند الشهاب و ٤٢ص ٢٠املعجم الكبري جو ٢١٦ص ١املعجم األوسط جو
 واجلامع ٤٧ص ٦كنز العامل جو ٣٨٦ص ١اجلامع الصغري جو ١٧٧ص ٢ج

ضعفاء وال ٧٦٤ص ٦ج بن حزمالحكام األو ٢١٦ص ٩جألحكام القرآن 
 .٣٢٤ص ٤ان امليزان جولس ١٩٠ ص٣لعقييل جل
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 .العهدين
وغضبا، واستأذنا يف العمرة، وعائشة بمكة، فأذن هلام، وعلم أهنام 

 .)١( وصنعا ما صنعا،فأقسام. يغدران
والمها الياممة » عليه السالم« إنه :وذكر ذلك اليعقويب، غري أنه قال

 .)٢(والبحرين
 :ونقول

ًـ حني كتب عهدا للزبري عىل » عليه السالم«ً أن عليا : نظنإن لنا أن
أن يبني للناس » عليه السالم«ًالعراق، وكتب عهدا لطلحة عىل الشام أراد 

عىل لسان طلحة والزبري مبارشة طمعهام يف الدنيا، وأهنام يريدان الوالية 
لحة للزبري عىل العراق ولط» عليه السالم«ألنفسهام، ولذلك اعتربا عهده 

  ومن موجبات شكرمها له، ،عىل الشام من مفردات صلة الرحم
فدال بذلك عىل أهنام يريدان العراق والشام لتكون طعمة هلام ال ألجل 

إىل فضح نوايامها هذه، » عليه السالم«فبادر ..  وإقامة احلق والعدل،الناس
 .حني اسرتد الكتابني منهام

 هو أهل للوالية، من ومن حق اإلمام أن خيترب رعيته ليعرف من
 ..غريه

                                     
منسوب » عليهم السالم«وأهل بيته » صىل اهللا عليه وآله«مكارم أخالق النبي ) ١(

 . يف مكتبة املجلس بطهران) خمطوط(للقطب الرواندى 
 . ١٦٧ ص٢ج) ط احليدرية ـ النجف األرشف ـ العراق(تاريخ اليعقويب ) ٢(



  ١٤٣                                                      ..         بوادر وإرهاصات: التمرد: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وإعدادهم للتبرص ،ومن فوائد هذا الترصف زيادة الوعي لدى الناس
 ..يف األمور، والتدبر يف دالالت املواقف والترصفات، واألقوال واحلركات

ً أن عليا كان يتناقض مع هذا :كام أن هذا املوقف قد أوضح للناس
ىل األمور، ويف منطلقات النوع من البرش يف عمق الفكر، ويف النظرة إ

ًفلم يكن ما جرى بسيطا وال عابرا.. التعامل مع القضايا ً.. 
  :التآمر والنكث
عبد اهللا بن ) طلحة والزبريالضمري يرجع إىل (وأتامها  :قال ابن قتيبة
 إال ءإنه ليس أحد من أهل احلجاز كان منه يف عثامن يش: خلف، فقال هلام

ليب والتأليب ما ال غنكام يف عثامن من التوقد بلغ أهل العراق، وقد كان م
 من أزال ًيدفعه جحود، وال ينفعكام فيه عذر، وأحسن الناس فيكام قوال

 بيعة عامة، والناس ً وألزمكام اخلذل، وقد بايع الناس عليا،عنكام القتل
 !، فام تقوالن؟ًالقوكام غدا

ذنب إال ننكر القتل، ونقر باخلذل، وال ينفع اإلقرار بال :فقال طلحة
 .مع الندم عليه، ولقد ندمنا عىل ما كان منا

 والسيف عىل أعناقنا، حيث تواثب الناس ًبايعنا عليا :وقال الزبري
خطأ فتجب علينا الدية، ) ًقتال(بالبيعة إليه دون مشورتنا، ومل نصب عثامن 

 . فيجب علينا القصاصًوال عمدا



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(عذركام أشد من ذنبكام :فقال عبد اهللا بن خلف
 :ونقول
: لقد قطع عبد اهللا بن خلف كل عذر لطلحة والزبري، حني ذكر هلام ـ ١

أن ما فعاله بعثامن ال يمكن التسرت عليه يف احلجاز وال يف العراق، فقد 
سارت به الركبان، ال سيام وأن حصارهم له قد طال إىل شهرين أو أقل أو 

 .أكثر، وانترشت أخبار ما جيري يف اآلفاق
أن يكون قد قتل عثامن، ولكنه : أنه سينكر أمام الناس: حةزعم طل ـ ٢

 .وهذا عذر أقبح من ذنب.. سيعرتف هلم بأنه خذله
أن طلحة يتالعب : ألن هذا اإلنكار سيظهر للناس، كل الناس ً:أوال

وأنه ال يتورع عن الكذب الرصيح والفاجر، .. هبم، ويسعى خلديعتهم
 .الذي ال دواء له
عليه «ذالن الذي يعرتفون به قد رافقه بيعة منهم لعيل إن هذا اخل :ًثانيا

فكيف إذا كانت . ، وال يتقبل الناس نقض البيعة، وال يرضوهنا»السالم
 !؟»عليه السالم«بيعة ملثل عيل 
 إنسان بخطيئة ثم يظهر الندم عليها،  إن الناس يرفضون أن يقر:ًثالثا

تكب أمثال هذه ثم يدعي لنفسه منصب اإلمامة واخلالفة، فإن من ير
األمور، ويعرتف عىل نفسه باخلطأ يف الدماء، ال يمكن أن يليق بذلك 

                                     
حتقيق ( و ٥٩ ص١ج )حتقيق الزيني( و ٦٢ و ٦١ ص١جمامة والسياسة اإل )١(

 .٨١ ص١ج )الشريي



  ١٤٥                                                      ..         بوادر وإرهاصات: التمرد: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وال يصح منه التوثب إليه، وال سيام إذا كان هذا التوثب ،املنصب اخلطري
 ..ًمستندا إىل نقض البيعة

ن دعوة الناس إىل نكث بيعتهم هو اآلخر من الذنوب التي ال إ :ًرابعا
ًون من يفعل ذلك أهال ألي مقام مهام كان نوعه، يستسيغها الناس، وال ير

 !ًفهل يرونه أهال ملقام خالفة النبوة؟
 .عذركام أشد من ذنبكام :وبذلك كله يظهر معنى قول ابن خلف

إنه : فإنه سيقول للناس.. أما ما اعتذر به الزبري، فهو أبشع وأشنع ـ ٣
: الذي قال للناسنه هو أوالسيف عىل عنقه، مع » عليه السالم«ًبايع عليا 

إن اهللا قد رىض لكم الشورى، فأذهب هبا اهلوى، وقد تشاورنا فرضينا «
 .)١(» فبايعوهًعليا
دون » عليه السالم«إن الناس تواثبوا لبيعة عيل : قول الزبري ـ ٤

 :مشورهتم، يشري إىل
 . محاس الناس للبيعة:ألف
مكانة هلام  وأن ما يدعيانه من ،عدم اهتاممهم برأي طلحة والزبري :ب

 ..يف الناس ال حقيقة له
، حتى لقد »عليه السالم«ً ال شك يف أهنام كانا أول من بايع عليا :ج

هي » عليه السالم«ًأن األمر ال يتم، ألن أول يد بايعت عليا : زعم بعضهم
 !يد طلحة، وهي شالء، فكيف يكونان قد بايعا والسيف عىل أعناقهام؟

                                     
 .٦٥ ص١ج )حتقيق الشريي( و ٤٦ ص١ج ) الزينيحتقيق(مامة والسياسة اإل )١(



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًن بايع أوال، ثم يؤتى باملمتنع ملببا  أن يكون هناك م:أليس املفروض ً
 !ًليبايع قهرا، إن صح ما يدعيانه من القهر واإلجلاء؟

أن علم الناس بمشاركتهام يف قتل عثامن : وبذلك كله يتضح ـ ٥
جيعل هذه األعذار أقبح من الذنب، » عليه السالم«وبمبادرهتا إىل بيعة عيل 

 وقلة الدين، وتعرهيام أمام ألهنا تظهر أهنام عىل درجة كبرية من اخلبث
 .الناس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٤٧                                ..×بنظر علي ... قتلة عثمان:  اخلامسالفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :الفصل اخلامس
 

  ..×بنظر علي .. قتلة عثمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٤٩                                ..×بنظر علي ... قتلة عثمان:  اخلامسالفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  !!:لو عاقبت من أجلب على عثمان
لو  :باخلالفة، قال له قوم من الصحابة» عليه السالم«عيل بعد ما بويع و

 ! ممن أجلب عىل عثامن؟ًعاقبت قوما
واجتمع إىل عيل بعد ما دخل طلحة والزبري يف  :وحسب نص الطربي[

 وإن هؤالء ، إنا قد اشرتطنا إقامة احلدود، يا عيل: فقالوا،عدة من الصحابة
 ]. وأحلوا بأنفسهم،القوم قد اشرتكوا يف دم هذا الرجل

 إين لست أجهل ما تعلمون، ولكن ،يا إخوتاه :»عليه السالم«فقال 
 .  شوكتهم، يملكوننا وال نملكهمِّوالقوم املجلبون عىل حد ،كيف يل بقوة

إليهم ] وثابت[ت َّهم هؤالء قد ثارت معهم عبدانكم، والتف وها
 .أعرابكم، وهم خاللكم يسومونكم ما شاؤوا

 !؟ تريدونهء لقدرة عىل يشًهل ترون موضعاف
 . ال:قالوا[
 ].ً فال واهللا ال أرى إال رأيا ترونه إن شاء:قال

وذلك أن الشيطان  [.وإن هلؤالء القوم مادة. ا األمر أمر جاهليةإن هذ
 ].ًمل يرشع رشيعة قط فيربح األرض من أخذ هبا أبدا

فرقة ترى ما ترون،  : عىل أمورـك ِّرُ إذا حـإن الناس من هذا األمر 



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هذاوفرقة ترى ما ال ترون، وفرقة ال ترى هذا وال 
 مواقعها، وتؤخذ احلقوق فاصربوا حتى هيدأ الناس، وتقع القلوب

  فاهدأوا عني، وانظروا ماذا يأتيكم به أمري،)أي منقادة بسهولة (مسمحة
 .]ثم عودوا[

ً ، وتورث وهنا)أي قوة (وال تفعلوا فعلة تضعضع قوة، وتسقط منة
 .)١( فآخر الدواء الكيًوإذا مل أجد بدا. وسأمسك األمر ما استمسك. وذلة

 وحال بينهم وبني اخلروج ،قريشواشتد عىل  :ويضيف نص الطربي
 .عىل حاهلا
 :ونقول

 :ال بأس بالنظر فيام ييل
 يدل عىل أن بني أمية هم الذين  إن الكالم الذي أضافه الطربي ـ١

أنه ال سبيل :  هيربون حني رأواواكانوا يطالبونه بقتل قتلة عثامن، ثم صار
ن قبل قتلة ربام ألهنم خافوا من أن يلحقهم أذى م.. لتحقيق طلبهم هذا

                                     
بحار األنوار  و)١٦٨اخلطبة رقم  (٨١ و ٨٠ ص٢ ج)برشح عبده(هنج البالغة  )١(

:  وراجع٢٩١ ص٩ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٥٠٣ و ٥٠٢ ص٣١ج
 ٤٥٨ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٣٧ ص٤ج مم وامللوكتاريخ األ

بن عمر الالفتنة ووقعة اجلمل  و١٩٦ و ١٩٥ ص٣جالكامل يف التاريخ و
رشح إحقاق احلق  و١٠ ص٢٢جتفسري اآللويس  و٩٧ و ٢٣صالضبي 

 .٥٠٥ ص٣٢ج )امللحقات(



  ١٥١                                ..×بنظر علي ... قتلة عثمان:  اخلامسالفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رغم ،»عليه السالم«ًعثامن، وسعيا إلثارة القالقل، وهتييج الناس عىل عيل 
 .حاول هتدئتهم وطمأنتهم» عليه السالم«أنه 
لتقم قتلة : مجع الناس ووعظهم، ثم قال» عليه السالم«أنه : روي ـ ٢
 .عثامن

» عليه السالم«وكان ذلك الفعل منه . فقام الناس بأرسهم إال قليل
ًشهادا عىل قوله الذي ذكرناه آنفااست ً)١(. 
 ،سأمسك األمر ما استمسك: بقوله» عليه السالم«بالنسبة ملراده  ـ ٣

 :نقول.. ًفإذا مل أجد بدا فآخر الدواء الكي
 فإذا مل ،وسأصرب عن معاقبة هؤالء ما أمكن: ليس معناه :قال املعتزيل

أول مسري طلحة والزبري  »عليه السالم« عاقبتهم، ولكنه كالم قاله ًأجد بدا
عليه « فاعتذر ،إىل البرصة، فإنه حينئذ أشار عليه قوم بمعاقبة املجلبني

 وأقنع ،سأمسك نفيس عن حماربة هؤالء الناكثني:  بام ذكر، ثم قال»السالم
 .)٢( فآخر الدواء احلربًبمراسلتهم وختويفهم، فإذا مل أجد بدا

 :ونقول
لطربي يدل عىل أن ذلك كان قبل ًولكن النص الذي نقلناه آنفا عن ا

 ..إىل حرب اجلمل» عليه السالم«مسريه 
 : قال العالمة املجليس

                                     
 .١٠٨صلشيخ املفيد لاجلمل :  وراجع٥٠٣ص ٣١ج بحار األنوار )١(
 .٥٠٥ص ٣١جبحار األنوار  و٢٩٤ ص٩جللمعتزيل رشح هنج البالغة  )٢(



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليفهم بعض ،»عليه السالم«وحيتمل أن يكون ذلك تورية منه  :أقول
 .)١(املخاطبني املعنى األول، ومراده املعنى الثاين

كام قال إن هذا األمر، أي أمر املجلبني عليه ـ : ًقال املجليس أيضا ـ ٤
أن قتلهم لعثامن كان عن تعصب ومحية، ال لطاعة اهللا، : ابن ميثم ـ واملعنى

هتدئة األمور، وعدم » عليه السالم«ومراده .. ًوإن كان يف الواقع مطابقا له
 .)٢(إثارة شبه املخالفني الطالبني بدم عثامن

 :أن أصحابه كانوا فرقتنيوذلك «: قال ابن شهرآشوب ـ ٥
 . وتتواله وتتربأ من أعدائه،ًأن عثامن قتل مظلوماعىل  :مهااحدإ

ن أ :س يعتقدونأ وأهل الغنى والب،وهم مجهور احلرب :واألخرى
 . ومنهم من يرصح بتكفريه،حداث أوجبت عليه القتلعثامن قتل أل

 . موافق له عىل رأيهًأن عليا :وكل من هاتني الفرقتني يزعم
 ، وأسلمته،باينته األخرى ،حدى الطائفتنيإوكان يعلم أنه متى وافق 

يستعمل يف كالمه ما يوافق كل واحدة من فكان  ،وتولت عنه وخذلته
 .)٣(»الطائفتني

                                     
 .٥٠٥ص ٣١جبحار األنوار ) ١(
 .٥٠٤ص ٣١جحار األنوار ب) ٢(
 ٤٠٦ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ١٤٥ و ١٤٤ ص٢جمناقب آل أيب طالب ) ٣(

 ٧ج للمعتزيلرشح هنج البالغة :  وراجع٥٠٦ و ٥٠٥ص ٣١جبحار األنوار و
 .٧٣ص



  ١٥٣                                ..×بنظر علي ... قتلة عثمان:  اخلامسالفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف تلك » عليه السالم«إن أقواله وأفعاله « :أضاف العالمة املجليس
) أي ألفعال عثامن(ًكان منكرا ألفعاله » عليه السالم«الواقعة تدل عىل أنه 

ًلكنه مل يأمر رصحيا بقتله، لعلمه بام يرتتب عليه من ًوخالفته، راضيا بدفعه، 
 .ًومل ينه القاتلني أيضا ألهنم كانوا حمقني. املفاسد، أو تقية

 ،حتجاج عىل وجه ال خيالف الواقعيتكلم يف اال» عليه السالم«وكان 
 .)١(»ًوال يكون للجهال وأهل الضالل أيضا عليه حجة

 :ونقول ـ ٦
 أنه إذا كان قد قال هذا :»عليه السالم«مه إن الذي نراه يف معنى كال

ٍوحينئذ أشار عليه قوم .. الكالم أول مسري طلحة والزبري إىل البرصة
فاملراد باملجلبني الذين .. بمعاقبة املجلبني عىل عثامن ـ كام ذكره املعتزيل

اللذين . هو نفس طلحة والزبري: وصفهم بأهنم يف أقىص قوهتم ومنعتهم
.. ، واألعراب من حوله»عليه السالم«ُم عبدان أصحابه خرجا عليه، ومعه

 بعض األمور فرضاولوا وهؤالء يعيشون مع أصحابه، ويمكنهم أن حي
 .عليه، فإذا مل يقبل حصلت املنابذة

ُفإذا اجتمع هؤالء العبدان واألعراب الذين هم يف الداخل مع 
 عىل فعل أي املجلبني، وهم الذين مع طلحة والزبري، مل يبق ألصحابه قدرة

ًيشء من هذا الذي اقرتحوه عليه، خصوصا وأن حتريك قضية معاقبة قتلة 
ُفضال عن املجلبني عليه، وعن العبدان (عثامن سيفرق نفس أصحابه  ً

                                     
 .٥٠٦ص ٣١جبحار األنوار ) ١(



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرقة موافقة، وأخرى خمالفة، وثالثة هلا : إىل ثالثة فرق) واألعراب عنده
 ).خواصهولعله يقصد هبذه الفرقة نفسه ومن معه من .. (رأي ثالث

 املزيد من الوهن والترشذم فيام بينهم، وظهور ضعفهم :وهذا معناه
طلحة والزبري، ومن معهام، باإلضافة إىل عبدان : أمام عدو قريب هو

معاوية وسائر بني أمية : وعدو مرتبص، وهم.. أصحابه وأعراهبم
 .نترشون يف خمتلف األقطار واألمصارامل

 .»وأن هلؤالء القوم مادة« :ء بقولهإىل هؤال» عليه السالم«وقد أشار 
قد قال ذلك قبل مسريه إىل حرب البرصة ـ » عليه السالم«وإن كان 

» عليه السالم«كام يظهر مما نقلناه عن الطربي، فال إشكال يف معنى كالمه 
 .ًأيضا

أن مطالبة طلحة والزبري بقتل قتلة عثامن ال : يضاف إىل ذلك ـ ٧
 بل يراد هبا قلب األمور عليه، وإثارة .يمكن أن تكون بريئة وصادقة

 .يبدأ ـ لو أراد أن يبدأ ـ بعقوبة املطالب نفسهأن وجيب . املشاكل يف وجهه
أن العقوبة املطلوبة، إن أريد إجراؤها، فال بد أن : عىل أننا نرى ـ ٨

 :تشمل فريقني
وعىل رأس هؤالء عائشة أم ..  من أمر، ومن حارص، ومن بارش:أوهلا
ًاقتلوا نعثال : يف كلمتها املشهورةأكثر من مرة  التي أمرت بقتله. .املؤمنني
 .ثم طلحة والزبري وسائر الصحابة.. فقد كفر

 من شأنه إحداث كارثة كبرية يف املجتمع ه ألن،وهذا غري ممكن
 .»عليه السالم«فال بد من الرتيث والصرب، كام أمر .. اإلسالمي



  ١٥٥                                ..×بنظر علي ... قتلة عثمان:  اخلامسالفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً أوال هو ووالته وأنصاره، عىل كل  عثامن نفسه، فال بد أن حياكم:الثاين
أمر صدر منهم، وأن يؤخذ للمظلومني منهم، وال بد من إجراء مجيع 
احلدود التي تثبت موجباهتا عليهم، وترتيب مجيع آثار ترصفاهتم عليهم، بام 
يف ذلك ما ارتكبوه من قتل ورضب، وترشيد، وسلب وهنب، وحتريض 

 ..الخ.. و.. و
 ويعتقد أن اإلمام العادل ال يستطيع ،املقتولعىل أن من يرى كفر  ـ ٩

 إما أنه ال عقوبة له،  ـ ولو لشبهة ـإجراء األحكام فيه، فيبادر هو إىل ذلك
وهذا ما سوف حيدث املزيد من .. أو أن عقوبته ستكون خمففة إىل حد كبري

 ..البالبل والقالقل يف داخل املجتمع اإلسالمي كله
: ن الزبري لسعيد بن عمرو بن عثامنقال ثابت بن عبد اهللا ب ـ ١٠

 .)١(»صدقت، ولكن املهاجرين واألنصار قتلوا أباك«
والسبابجة عثامن بن حنيف، حني أخذوا ألبان بن عثامن وقالت عائشة 

انطلقوا هبم و ـ  من املؤمنني من شيعة عيلًوهم سبعون رجالـ  ]حراس بيت املال[
 .)٢( فإن األنصار قتلوا أباك،نقهخرج إليه فارضب عا:  إليهاوبعثامن بن حنيف

                                     
 عن أنساب األرشاف للبالذري ١٥٧ ص٩ والغدير ج١١٠ ص٤العقد الفريد ج) ١(

 .٣٧٢ و١٩٥ ص٥ج
النص و ٣٨٧الدرجات الرفيعة ص و٣٢١ ص٩ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ٢(

 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٤١ ص٨أعيان الشيعة ج و٤٤٣صواإلجتهاد 
 .٤٣١ ص٣٢ج



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذين أمروا، يدل عىل أن ـ  وأقوال عديدة أخرى  ـوهذا القول
وحارصوا، وبارشوا القتل كانوا يف األكثر من الصحابة، بل من كبارهم، 

أهنم جمتهدون، : الذين يرى فريق كبري من املسلمني، ومن أتباع عثامن نفسه
 .. مثابون عىل الصواب وعىل اخلطأ

 عائشة، :هم ال يرون جواز قتل أصحاب اجلمل، وعىل رأسهمو
فهل . ن قتل يف تلك احلربمموطلحة، والزبري، وسائر من كان معهم 

 ! جييزون قتل من أمر وحارص وبارش قتل عثامن؟
 .ًوهم أيضا ـ كام يدعي هؤالء ـ جمتهدون مثابون كأولئك

 باهلرمزان، وقد امتنع عثامن نفسه عن قتل عبيد اهللا بن عمر ـ ١١
أن قتل عمر وقتل ابنه سيكون من : وجفينة، وبنت أيب لؤلؤة، بحجة

وقد أمرهم . مع أنه ال شبهة يف وجوب قتله هبم.. موجبات حزن آل عمر
 .عمر نفسه بذلك قبل موته، إن ثبت أنه قتلهم

يف الرتيث » عليه السالم«فلامذا ال يعذر عيل فإن قبل عذر عثامن هذا، 
عائشة، وطلحة، والزبري، وغريهم من كبار : ة عثامن، ومنهميف معاقبة قتل

من حيث استحقاقهم .. مع وجود ما يوجب الشبهة يف حقهم.. الصحابة
 !للقتل وعدمه، كام أملحنا إليه يف هذا الكتاب؟

  :ليس على ِضربهم قود
للقراء الذين سألوه أن يدفع قتلة عثامن إىل » عليه السالم«وقال 

، ]ألجلها[ ووقعت الفرقة ،]يف فتنة[قوم عليه القرآن تأول ال «:معاوية



  ١٥٧                                ..×بنظر علي ... قتلة عثمان:  اخلامسالفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»]يل عليهم سبيل[ ِوليس عىل رضهبم قود ،وقتلوه يف سلطانه
نبايعك : »عليه السالم« أن الوليد بن عقبة قال لعيل :ويف نص آخر

اليوم عىل أن تضع عنا ما قد صنعنا، وأن تقتل قتلة عثامن، فإنا إن خفناك 
 .عنك إىل غريك والتحقنا ،تركناك

 .  فاحلق وتركم، أما وتري:»عليه السالم«فقال 
يل أن أضع حق اهللا  نه ماإ ،]ما أصبتم فليس عيل[وأما وضعي عنكم 

  .عنكم وال عن غريكم
 .)٢( لقتلتهم باألمس)اليوم ( فلو لزمني قتلهم،ما قتلة عثامنأو

 :ونقول
 :ًتضمنت هذه الكلمة أمورا، منها ما ييل

:  قتلوا عثامن، قد رأوا أن القرآن حيكم بقتل مثله، أو فقلإن الذين ـ ١
 .إن عثامن يدخل يف مجلة الذين أمر القرآن بقتلهم

إما ألنه يوافقهم .. هيم هذاأ إهنم أخطأوا يف ر:»عليه السالم«ومل يقل 
                                     

 ٧جالبداية والنهاية  و٣١٠ ص١٠جالغدير و ١٨٩صلمنقري لصفني : راجع )١(
 ٥٣٣ ص٨ج البحار مستدرك سفينة و٤٥٠ ص٣٢جبحار األنوار  و٢٨٨ص

 .١٦ ص٤ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٤٨٢ ص١جأعيان الشيعة و

بحار  و٤٤٣ ص٢جبن أعثم الكتاب الفتوح  و٦٧صبن شدقم الاجلمل : راجع )٢(
 عن ٣٩ و ٣٨ ص٧ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٩ ص٣٢جاألنوار 

 .اإلسكايف يف نقض العثامنية



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عىل هذا الرأي، وإن كان يراهم خمطئني يف أسلوب التنفيذ، أو يرى أهنم 
 بأنفسهم، وقد كان يمكنهم خلعه، ومتكني اإلمام أخطأوا يف تويل األمر

 ..احلق من األمر، وبسط يده، ثم حماكمته إليه
أن الفرقة والتنابذ واألحقاد الشخصية هي السبب : ليس املقصود ـ ٢

أن الفرقة هي التي تقطع العصمة بينهم، عىل : بل املقصود.. يف قتل عثامن
 : حد قول زهري بن القني يف كربالء

ما مل يقع بيننا  ، وملة واحدةن اخوة عىل دين واحد حتى اآلونحن«
فإذا وقع السيف انقطعت  ، وأنتم للنصيحة منا أهل،وبينكم السيف

 .)١(» وكنا نحن أمة وأنتم أمة،العصمة
ًفاستحالل دم عثامن إنام هو ألهنم يكفرونه، وكان هو أيضا يكفرهم، 

رغم كل .  منه، وعجز عنهمولكن الفرق بينهام أهنم متكنوا. ويستحل دمهم
 . حماوالته
أهنم قتلوه يف سلطانه، ألهنم يرون كفره، : »عليه السالم«ثم ذكر  ـ ٣

                                     
تاريخ  و٢١٠ص) قيق حممد هادي اليوسفيحت(وقعة الطف أليب خمنف : راجع )١(

البداية والنهاية  و٦٣ ص٤جالكامل يف التاريخ  و٣٢٣ ص٤ج مم وامللوكاأل
 يبأل »عليه السالم«مقتل احلسني  و٧١ ص٧جأعيان الشيعة  و١٩٤ ص٨ج

لواعج و ١٦٥صبصار العني يف أنصار احلسني وإ ١١٩صخمنف األزدي 
 ٢تاريخ اليعقويب ج: راجع و٣٠٧ ص٢جمواقف الشيعة و ١٣٣صاألشجان 

 .١٧٩ص
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أن يالحقهم يف ذلك وفق منطق عثامن وأتباعه، » عليه السالم«فليس لعيل 
فإن عثامن مل يقتل عبيد اهللا بن عمر، بزعم أنه ارتكب جريمته يف سلطان 

عليه « فلامذا جرت باؤهم، ومل جتر باء عيل عمر، ال يف سلطان عثامن،
 . »السالم

 .فهذه الفقرة جاءت عىل سبيل اإللزام هلم بام ألزموا به أنفسهم من قبل
عليه «ومما يدل عىل أنه ال قصاص عىل قاتيل عثامن بنظر أمري املؤمنني 

ما ما سألت من دفع قتلة عثامن أو«: أنه كتب إىل معاوية يقول: »السالم
 فلم أره يسعني دفعهم إليك وال إىل ،فإين نظرت يف هذا األمر ،إليك
 .)١(»غريك

ال يريد قصاصهم بنفسه، كام أنه ال » عليه السالم« أنه :إذ املفروض
 .يريد، بل ال يستحل أن يدفعهم إىل أحد من البرش يريد قصاصهم

 أو أن يدفعهم ،ولو كان عليهم قصاص، لوجب عليه أن يقيمه عليهم
ء عثامن، وهم ورثة ماله، أو أن يمكنهم منهم، ولو بالتخلية بينهم إىل أوليا
 .فإما عفو منهم، وإما قصاص.. وبينهم

ال يمكن أن يتهم بالتهاون يف إقامة رشع اهللا، » عليه السالم«وعيل 
                                     

املناقب و) ٩الكتاب رقم  (١٠ ص٣ج )برشح عبده(هنج البالغة : راجع )١(
رشح هنج  و٣٠١ ص١٠ وج٧٢ و ٧١ ص٩جالغدير  و٢٥٤صلخوارزمي ل

 ٢جبن حبان الالثقات  و٧٨ ـ ٧٣ ص١٥ وج٤٧ ص١٤ج للمعتزيلالبالغة 
 .٨٦ و ٨٥ وصفني للمنقري ص٢٨٧ص



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٦٠
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واهللا، : وقال. ًكيف؟ وهو الذي قتل من اخلوارج ألوفا بابن خباب وزوجته
 .)١(وأنا أقدر عىل قتلهم به لقتلتهم. هكذالو أقر أهل الدنيا كلهم بقتله 

إال إذا فرض أن اإلقتصاص منهم، أو التخلية بينهم وبني أولياء الدم، 
وبذلك يكون . سيحدث فتنة هائلة، تذهب بالدين وأهله وال تبقى وال تذر

 .غري قادر عىل ذلك، والقدرة رشط عقيل يف األحكام
ًمل يقر أبدا بأن » ه السالمعلي«ًولكن هذا التأويل مرفوض، فإن عليا 

 .)٢(اهللا قتله وأنا معه: بل كان يقول. ًعثامن قتل مظلوما

                                     
 ٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٠ ص٣ج )برشح عبده(غة هنج البال: راجع )١(

مستدرك الوسائل  و١٠٢ ص٤١ وج٣٥٥ ص٣٣جبحار األنوار و ٢٨٢ص
 ٢٦ججامع أحاديث الشيعة  و٣٥٢ ص٢جشجرة طوبى  و٢١٣ ص١٨ج
مستدركات علم رجال  و٤١٠ ص٨جمستدرك سفينة البحار  و١٤٠ص

) ط أوىل(لتسرتي  وقاموس الرجال ل٢٦٠صنفس الرمحن  و٨ ص٥جاحلديث 
 . عن أيب عبيدة٤٣٧ و ٤٣٦ ص٥ج

تقريب و ٣٠٨ ص٤جمامة الشايف يف اإلو ٦٨٥ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  )٢(
 عن ابن أيب ٩٧ ص١٣كنز العامل جو ٢٩٤ص الصالح احللبي يبألاملعارف 

 ٣٣٩صبن البطريق الالعمدة و ١٩٢ ص١ ق٣شيبة، ودالئل الصدق ج
تاريخ و ٤٠صتأويل خمتلف احلديث  و٣٠٨و  ١٦٥ ص٣١جبحار األنوار و

ورشح هنج  ٣٣٦ ص٢جصحيح ابن حبان و ١٢٦٨ ص٤جبن شبة الاملدينة 
 .٢٩٩ وأخبار املوفقيات ص٦٦ ص٣البالغة للمعتزيل ج



  ١٦١                                ..×بنظر علي ... قتلة عثمان:  اخلامسالفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اجلزع أسأمت
 ثابت، بن حسان عن بلغه» عليه السالم «لعيل بويع ملا :قالوا ـ ١

 بني عىل أمية بني يقدمون عثامنية، أهنم مالك بن وكعب بشري، بن والنعامن
 .دينةامل من خري الشام: ويقولون. هاشم

 أمري يا ،كعب له فقال عليه، فدخلوا ،بلغه قد ذلك أن هبم واتصل
 ًمظلوما قتل أم! بقولك؟ فنقول ًظاملا، أقتل: عثامن عن أخربنا املؤمنني
 وقد. وشكك تيقننا من فالعجب !فيه؟ الشبهة إىل ونكلك بقولنا، فنقول
هذا  رذك ثم (.نعرفه فهاته فيه، اختلفنا ما علم عندك أن العرب زعمت
 .)قال ثم عثامن، يف لكعب ًشعراالنص 
 عثامن استأثر: أشياء ثالثة عندي لكم :»عليه السالم «عيل هلم فقال
 .القيامة يوم فيه ختتلفون ما اهللا وعند ،اجلزع فأسأتم وجزعتم األثرة، فأساء

 .به تعذرنا وال العرب، هبذا ترىض ال :فقالوا
 بينة بال املسلمني، ظهراين نيب عيل أتردون :»عليه السالم «عيل فقال
 فيه أنا بلد يف جتاوروين وال عني، أخرجوا! واضحة؟ حجة وال صادقة،

 .ًأبدا
 الوالية لكم :هلم فقال معاوية، أتوا حتى فساروا يومهم، من فخرجوا

 دينار، ألف مالك بن وكعب دينار، ألف ثابت بن حسان فأعطى ،والكفاية
 .)١(بعد الكوفة إىل قلهن ثم محص، ريبش بن النعامن ووىل

                                     
 = خـتاري و٢١٩ و ٢١٨ ص١جادة ـهنج السع و٢٣٤ و ٢٣٣ص ١٦ج غايناأل )١(



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٦٢
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: »عليه السالم «لعيل األنصاري مالك بن كعب قال: آخر نص ويف ـ ٢
. عليه معك يقم مل غرينا كان ولو حيتمله، مل غريك كان لو ،أمر عنا بلغك

 وأوضح. منه أعلم نحن من الناس ويف ،منك أعلم هو من الناس يف وما
 .واألركان وارحاجل يف ظهر ما وأرفعه لسان، عىل وقف ما العلم

 فإن اذليه،بخو هبم أعلم وأنت قاتليه، من عثامن بعد أعرف ونحن
 وإن. بقولنا قلنا ًمظلوما قتل إنه: قلت وإن. بقولك قلنا ًظاملا قتل إنه :قلت

 .البينة إصابة من بعدك أيسنا الشبهة إىل وكلتنا
 األثرة، فأساء استأثر: وفيكم عثامن يف عندي :»عليه السالم «فقال
 .)١(واجلازع املستأثر يف واقعحكم  وجل عز وهللا اجلزع، فأسأتم وجزعتم
 : ونقول
 :ييل ما هنا يستوقفنا
 من خري الشام أن  ـوالنعامن وكعب، حسان،  ـالثالثة هؤالء مزع  ـ١
 املدينة يف أن واحلال ة،املدين من ًخريا الشام اصبحت بامذا ندري وال. املدينة
 وخيارهم، صحابته أفاضل وفيها ،» عليه وآلهصىل اهللا «اهللا رسول قرب

                                     
 .١٧٨ و ١٧٧ ص٥٠جمدينة دمشق = 

مصباح :  وراجع٣٠ رقم اخلطبة ٧٥ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة : راجع )١(
بن طاووس الكشف املحجة  و٨١ ص٤ج) مستدرك هنج البالغة(البالغة 

 ٥جهنج السعادة  و٦٩ ص٩جالغدير  و٤٩٩ ص٣١جبحار األنوار  و١٨٠ص
 .١٢٦ ص٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٢١ص
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 ،علمه مدينة وباب» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول ويص وفيها وأبرارهم،
 ..كله اإلسالم وزعامة اخلالفة عاصمة هيو ،بيته أهل وعرتته
 احلق، أهل عىل البغي فيها. ًمتاما ذلك يناقض ما ففيها الشام أما
 والتعدي اهللا، بأحكام اجلهل وفيها لطلقاء،ا وأبناء الطلقاء فيها ويتحكم

 وفيها،.. الدنيا وأهل اللبانات، طالب وفيهاوفيها اجلاهلية،  رشائعه، عىل
 ..وفيها

 .وجهاد رباط موضع  الشامإن :قيل فإن
 رباط مواضع اإلسالمي العامل وأكناف أطراف مجيع إن :يقال فإنه
 !.سواها؟ عىل الشام لتضف فلامذا وجهاد،
 :نقول هاشم، بني عىل أمية بني ملتقدي النسبةب  ـ٢

 تفضيل يف» صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول عن رووه ما خيالفهذا 
 ..منها هو التي الشجرة

 والعلم الفضل فإن ،الراهنة واألوضاع اجلارية، الوقائع وخيالف
 .هاشم بني يف ظاهرة اخلري خصال وسائر ،والتقوى والزهد،

 وسائر ورسوله، اهللا عىل والتمرد اإلنحراف،و ، والظلم،والتعدي
 أمية بني يف ظاهرة ،ذلك إىل وما واحلسد، واحلقد والبغي، السوء مظاهر
 ..النهار رابعة يف الشمس ظهور
 إن املرء يميل إىل :هؤالء عىل أولئك، إال عىل قاعدة تفضيل معنى فام

 ما جمندة، جنود األرواحو نفسه،جنسه، ويفضل ما ينسجم مع هوى 
 من أكثر نقول أن نريد وال. اختلف منها تناكر وما ائتلف، منها تعارف
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 ..كذل
 علم» عليه السالم «عيل عند أن تزعم العرب بأن كعب رصح وقد ـ ٣

 إىل يرمي كان الذي املسموم اإلعالم أن عىل يدل وهذا. فيه اختلفوا ما
 ،» السالمعليه «هعلم نور طمس يستطع مل» عليه السالم «عيل صورة تشويه

 .الفريد املقام اهبذ له تعرتف كلها العرب أصبحت بل

 فقد عثامن، من صدرت خمالفات هناك نأ: »عليه السالم «قرر وقد ـ ٤
 ستئثار،باال إحدامها: خمالفتني بذلك فارتكب ،األثرة فأساء استأثر

 .سوء من إليه أضاف بام واألخرى
 يتحروا أن عليهم نكا بل ،جيزعوا أال ينبغي كانو ،جزعواقد  وهم
 أساؤا نأ ذلك عىل زادوا ثم .بلغ ما ًاالغب به ويعملوا ،الرشعي تكليفهم

حتى أمرهم عيل  موته، بعد دفنه من ومنعوا ،حياته يف املاء هفمنعو ،اجلزع
 . مقبولة غري للرشع الفةخم وهذه، »عليه السالم«

 نم يعفيه ال لعثامن جرى ما وأن ،عثامن وحال حاهلم، أوضح ثم
 اهللا خذألي ،اإلهلي العدل حمكمة أمام الوقوف ومن ،خروياأل احلساب
 وقعوا التي باملخالفات قتلوه الذين يطالب أن بد وال. أعانه وممن منه، احلق
 .ً أيضااإلهلي العدل موازين وفق منهم، احلق ويؤخذ فيها،
 رفض حني واملقبول، املعقول حدود منطقه يف يتجاوز بكعب وإذ ـ ٥

ًمتذرعا  وتعاىل تبارك اهللا لرضا واملوجب واملنطقي، الصحيح لتقييما هذا
 من يراد موهونة واعتبارات العشائري، واملنطق اجلاهلية، العصبياتب

 ..سبحانه اهللا يرضاه ال الذي الطريق يف السري خالهلا
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 معذورين نكون وأن العرب، رضا ال اهللا رضا هو املطلوبمع أن 
 وطموحاهتم وعصبياهتم، ألهوائهم ينقادون ممن ه،غري عند ال تعاىل، عنده

 ..الباطلة
 غضب بالباطل احلق ردهم وألجل ،الظاهرة الوقاحة هذه وألجل ـ ٦

 بل ،صادقة بينة بالو ،واضحة حجة بال عليه يردون مألهن ،»عليه السالم«
 نحو وتنحو ،تصيب مما أكثر ختطئ بغيضة، وعصبية ،عشائري طقنبم ًعمال

 .واحلق الواقع عن التعبري يف صدقها من أكثر الباطل
 القرار، دائرة عن وإبعاده طرده من بد ال حاله، هذا كان منإن  ـ ٧
 الشبهة طريق يف بالناس تذهب التي األعامل، هذه أمثال مزاولة من ومنعه

 أمرهم ولذلك. وعصبياهتم وأهوائهم جاهليتهم، إىل وتعيدهم والضالل،
 ..جياوروه وال فيه، وه الذي البلد عن خيرجوا أن

 إثارة يريدون كانوا وأهنم نواياهم، حقيقة القرار هذا أظهر وقد ـ ٨
 بنيل ًطمعا وال احلق، بالتزام ًحبا ال بالدنيا، ًطمعا الناس وتضليل الشبهة

  .تعاىل اهللا رضا
 بثمن معاوية منهم اشرتاها حني وضامئرهم دينهم، أرخص وما
 ..بشري بن للنعامن محص ووالية لكعب، ومثلها حلسان، دينار ألف :بخس

 أن يريد والنعامن. ً غداويشرتوناليوم  يبيعون شعراء وكعب وحسان
 أخرى مهامت له رصد معاوية ألن محص، يةالو له فكانت ويسرتيح، يبيع
 يملكان ال الذين رفيقيه من به القيام عىل أقدر يكون ربام ،الناس تضليل يف

 ..تاملهام بتلك للقيام مؤهالت
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استأثر عثامن فأساء االثرة، وجزعتم فأسأتم « :يبدو أن عبارة ـ ٩
..  فهو قد قاهلا هنا ألنصار عثامن،»عليه السالم« قد تكررت منه »اجلزع

ي الذي يضع ئًوقاهلا أيضا للثائرين عىل عثامن، ألهنا هي موقفه الثابت واملبد
 .األمور يف نصاهبا

 ألهنم تولوا ،يه من جهة أخرى وخيطئ قاتل،فهو خيطئ عثامن من جهة
ويف فتنة وهرج .. وألهنم قتلوه بطريقة خاطئة. هم قتله، وليس هلم ذلك

 .ومرج
مع أنه كان بإمكاهنم أن يعزلوه ويمكنوا اإلمام العادل من حماكمته 

 ..وإجراء حكم اهللا فيه حني يثبت ما يوجب ذلك
 صدر سعة عىل يدل بام مالك بن كعب يرصح الثاين احلديث ويف ـ ١٠

 .. منهم حيتمله مل غريه بلغ لو كالم عنهم بلغه قد فإنه ،»عليه السالم «عيل
 ضوابط وفق يسري كان أنه تظهر» عليه السالم «له فضيلة وهذه

 قد كان وأنه.. الشخصية راحته حساب عىل ولو عنها، حييد ال ومعايري
 ..حوالواأل الظروف كانت مهام ،الضوابط بتلك االلتزام عىل نفسه روض

 من أكثر ذلك يعرفون كانوا أهنم عىل مالك بن كعب كالم ودل
 بلغه لو هلم ذلك حيتمل ال غريه بأن علمهم مع معه، أقاموا ولذلك غريهم،

 ..مثله عنهم
 عيل من أعلم هو من الناس يف ليس أنهب مالك بن كعب واعرتف  ـ١١

 ما والفضل ،»معليه السال «عيل حمبي من هؤالء يكن ومل.. »عليه السالم«
 .األعداء به شهدت
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 بشري بن لنعامناو ،ثابت بن وحسان ،أنه :مالك بن كعب دعوى ـ ١٢
 أن ًجدا القريب من لعل بل.. هلا شاهد ال، قاتليه من عثامن بقدر أعرف
 من وغريهم ،واألشرت احلمق، من وعمرو بكر، أيب بن حممد يكون

 .هؤالء من بعثامن أعرف  ـعامر ومنهم  ـعثامن بقتل رضوا الذين الصحابة
ً ا علياجيعلو ومل وخاذليه، عثامن بقاتيل أعرف أنفسهم جعلوا ملاذا بل
 ..ًأيضا عثامن درقببذلك و أعرف
عليه  «اإلمام مع خطة لنفسه يقرر ًكعبا أن األمر يف والغريب ـ ١٣
 وهي.. عقالنية هي وال ،منصفة غري ألهنا لنفسه، عاقل يرضاها ال» السالم

إنه : قال وإن .بقوله قالوا ،ًمظلوما قتل عثامن إن: »عليه السالم «قال نإ أنه
 .ذلك بعكس القولعىل  أرصوا ،ًظاملا قتل كانحني 

 يطلبون وال عثامن، بمظلومية احلكم عىل يرصون ملاذا :فريد هنا سؤال
 ..كانوا معه ًحقا كانت فإن ًظاملا، كان أنه عىل» عليه السالم« عيل من احلجة

 !كانت باطلة بينوا له وجه البطالن؟وإن 
عيل مع « :»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول بقول يأخذون ال ملاذا بل

عيل مع القرآن، والقرآن «، أو »يدور معه حيث داراحلق، واحلق مع عيل، 
 .)١(، ونحو ذلك»مع عيل

                                     
 ٧٢ ص١٨يل ج ورشح هنج البالغة للمعتز٣٠٣ ص٢دالئل الصدق ج :راجع) ١(

 ٢٣٣ عن السندي يف دراسات اللبيب ص٣٢٤ ص٢وعبقات األنوار ج
=  ١١صبن شدقم الاجلمل و ١٤٦ ـ ١٤١ ص١ وج٣٥ ص٢وكشف الغمة ج
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  :لو أمرت به لكنت قاتالً
: عثامن قتل معنى يف» عليه السالم «له كالم من :الرشيف الريض قال

 غري أن من نرصه ال ً،نارصا لكنت عنه هنيت أو ،ًقاتال لكنتبه  أمرت لو«
 :ومن خذله ال يستطيع أن يقول.  خذله من أنا خري منه:يستطيع أن يقول

وجزعتم . استأثر فأساء األثرة:  وأنا جامع لكم أمره.نرصه من هو خري مني
 .)١(» واجلازع وهللا حكم واقع يف املستأثر.فأسأتم اجلزع
 وال عثامن بقتل أمر ما أنه: الكالم هذا ظاهر: ملخصه ما :املعتزيل قال

 ينهى وال هبا يؤمر ال التي املباحة، األمور بحكم عنده دمه فيكون ،عنه هنى
 .عنها

 من ثبت ملا ظاهره، عىل» عليه السالم «كالمه حيمل أن جيوز وال
 .قتله عن الناس ينهى كان أنه السري يف ثبت ًوأيضا. عثامن دم عصمة

                                     
 ٣جستدرك امل و٣٢١ ص١٤وتاريخ بغداد ج ٢٣١و  ٣٦صللمفيد واجلمل = 
 ٧ وجممع الزوائد ج٨٢٩  و٨٢٨ ص١ وربيع األبرار ج١٢٤ و ١١٩ص
 وعن ٦٥كنوز احلقائق ص : ويف هامشه عنه وعن٥٦ ص ونزل األبرار٢٣٤ص

  و٤٣  و٢٨  و٧٧ ص٥ وملحقات إحقاق احلق ج١٥٧ ص٦كنز العامل ج
 .ً عن مصادر كثرية جدا٢٧ ص٤ وج٣٩٧  و٣٨٤ ص١٦ وج ٦٣٨و  ٦٢٣

كتاب األربعني و) ٣٠اخلطبة رقم ( ٧٥ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة  )١(
بحار األنوار  و١٢٦ص ٢جلمعتزيل ل البالغة هنج رشح و٦١٠صلشريازي ل
 .٦٩ ص٩جالغدير  و٤٩٩ ص٣١ج
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 أموال هنب عن ينهى األمري :يقال كام املنع، عىل »النهي« لفظة فيحمل
 عن منع وال بقتله، أمر ما ألنه الكالم، يستقيم ٍوحينئذ. يمنع أي الرعية،

 .باليد عنه) يمنع (ينهى وال باللسان، عنه ينهى كان وإنام. قتله
 .ًمؤثرا منعه كان إذا باليد املنع جيب إنام أنه :ذكر ثم

 . ساءين وال رسين، ما :كقوله الكالم، أشباه وألجل
 !.؟بقتله أرضيت :له قيل ملا أنهو
 . أرض مل :قال
  قتله؟ اسخطت :له فقيل
 . أسخط مل :فقال
عليه  «عيل يف أبياته جعيل بن كعب قال.. »معه وأنا قتله اهللا« :وقوله

 :»السالم
 ناـليـائـالس عىل وابـاجل ىـمـوع   هــهـــوج زوى هـــنـع لـيـس إذا
 اــنــريــماآل وال اةــهـنـال يف وال   طــاخــس وال اضرـــب سـيـلـف
 اـكونـي أن ذا ضـعـب نـم دـب وال   رهـــــس وال اءــــــس وـــه وال

 .)١(األلباب أولوا يعرفه تأويل ولكل
 :نقولو
 ..مقبول غري كالم هو

                                     
 ١٢٨ـ  ١٢٦ص ٢جللمعتزيل  البالغة هنج رشح )١(
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 لقتل ًساخطا يكن مل» عليه السالم «نهمن أ: مرة من أكثر هقلناملا  ً:أوال
 املجال تفسح التي الطريقة هبذه يقتل أن بحي يكن مل أنه غري ،عثامن

 .الناس وخداع ،الشبهات إلثارة األهواء ألصحاب
كام أن قاتليه مل يكونوا مأذونني بقتله من قبل احلاكم العادل، إذ ال حيق 

 .إجراء احلدود ألي كان من الناس
 بنو( :عنوان حتت التي تفيد يف هذا السياق الشواهد بعض ذكرنا قدو

، ويف غري ذلك من مواضع، )»عليه السالم «عيل برباءة يعلمون أمية
 . فراجع
 إلرادته ،ذلكفوق  معناه بل: املعتزيل عىل ًردا املظفر ّالعالمة قال :ًثانيا

 القول واخلاذلالنارص  يستطيع ال بحيث ،ًظاهرا ًواضحا كونه بيان معله 
 .)١(»بخالفه
 ال نرصه من أن غري«: »عليه السالم «قوله من املرادوعن  :ًثالثا
: يقول أن يستطيع الخذله  ومن. منه خري أنا من خذله يقول أن يستطيع

 . »مني خري هو  مننرصه
 : نقول

 بن والوليد ،األخنس بن املغرية ً ونرصه أيضاعثامن نرص قد إن مروان
 .السرية املحمودي غري ونظراؤهم ،العاص بن وسعيد ،عقبة

. والتابعني واألنصار املهاجرين، وخيار ركبا من واكان خذله ومن
                                     

 .١٩٣ص ١ق ٣ج الصدق دالئل )١(



  ١٧١                                ..×بنظر علي ... قتلة عثمان:  اخلامسالفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..خاذله من خري أنه يدعى أن يستطيع ال فنارصه
 نفسه عىل يقر أن يمكن ال ونظراؤمها وحذيفة، كعامر، خاذله أن كام

 ..منه خريـ  والوليد كمروانـ  عثامن نارص بأن
 ولذلك ،هلم الوضوح كل ًواضحا كان قتله جواز أن عىل دلي وهذا

 وغريمها وعامر حذيفة ترصيح هلم ذلك وضوح من شواهدو.. خذلوه
 ..وسواها صفني حرب يف ساالن بني ذلك يددوتر ،بكفره

 األمر منها التي الرشعية بوظائفه القائم  وهو»عليه السالم «إنه :ًرابعا
فرض أن و ،عثامن قتلمن  بيده يمنع مل كان اإذ ،املنكر عن والنهي باملعروف

قد  يكون »عليه السالم «فإنه ،باليد دفعه جيب الذي املنكر من كانقتله 
 .ذلك عن تنزهه التطهري آية أن واحلال اهللا، أمر وعىص ،بتكليفه خلأ

 جيوز، ال ما وفعلتم جيوز، ال ما فعل أنه :معناه :املعتزيل قال :ًخامسا
ألنكم  ،واحلزن اجلزع أسأتم وأنتم ،باألمور استبد أي األثرة أساء فقد

 اخللع بل ،القتل أذنب عام جزاءه جيعلوا أال عليهم الواجب كانإذ  ،قتلتموه
 .)١(اإلمامة يف غريه وترتيب ،واحلبس
 :ييل ملا دقيق، غري كالم ذاوه
كقتله يف  مرشوعة، غري وسائل باستخدامهم اجلزع اوأساؤ إهنم :ألف

معاوية وبني أمية يف  ئ ذلك األمور الستقاللي حيث هي..تنهحال شغب وف
 كام أنه قد قتل وبيد أناس مل يأذن هلم الشارع بتويل مثل ، اهللاغري ما يريض

                                     
 .بترصف ١٢٩ و ١٢٨ص ٢جللمعتزيل  البالغة هنج رشح )١(
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 من واملنع ،حياته يف عنه املاء منع مثلهذه األمور حتى عىل مستحقيها، و
 لرصح قتلال نفس اجلزع بإساءة املراد كان لو إذ. ذلك ونحو قتله، بعد دفنه
 اهللا: قولهو يسخطه، ومل سؤه،ي مل قتلهأن  عىل تدل ترصحيات لهأن  مع به،

 .ذلك ونحو ،معه وأنا قتله
 إمامته، بطلت فقد وللحبس، للخلع ًمستحقا عثامن كان إذا :ب
 !بإمامته؟ املعتزيل يعتقد فكيف
 وإيذاء بقتل مرص عىل عامله إىل كتابه أمر الناسحني اكتشف  :ج
 والغالم اجلمل بأن اعرتافه مع  ـالكتاب كاتب هو يكون أن أنكرو ،الوفد

 استحققت فقد ًكاذبا كنت إن: له قالوا  ـكاتبه بخط الكتاب أنو ،له واخلتم
 وعجزك لضعفك اخللع استحققت ًصادقا كنت وإن هذا، لعملك اخللع

 .)١(قتلوه حتى عليهم ذلك فأبى نفسك، فاخلع ،بطانتك ثخبو
  :×ف علي معاوية يلخص موق

مل يسكت عىل خمالفات عثامن، وقد » عليه السالم«ًوال ريب يف أن عليا 
 ثم ، وطعنت يف فقهه، وطويت حماسنه،نرشت مقابحه«: كتب معاوية إليه

 وأغريت به السفهاء من أصحابك ، ثم يف عقله، ثم يف سريته،يف دينه

                                     
 ٤٠٨ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٣٧٦ ـ ٣٧٥ص ٤ج مم وامللوكاأل تاريخ )١(

بحار األنوار  و١٥٠ص ٢جللمعتزيل  البالغة هنج ورشح ،وتلخيص بترصف
 .١٦٩ ص٣جالكامل يف التاريخ  و١٨٣ ص٩جالغدير  و١٦١ ص٣١ج



  ١٧٣                                ..×بنظر علي ... قتلة عثمان:  اخلامسالفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»..وشيعتك
 :فيالحظ
ًجع عن املخالفات نرشا للمقابح، أو أن معاوية يعترب املطالبة بالرتا ـ ١

 ..ًحتريضا للناس عليه، أو إغراء للسفهاء به
 أن عىل الناس أن يكونوا أبواق دعاية، ووسائل نرش :يعترب معاوية ـ ٢

للمآثر واملحاسن، مع أن ذلك ليس من وظائف الناس جتاه احلاكم، بل 
 ..اخلليفة واحلاكم يقوم بواجبه، ويتلقى أجره من اهللا تعاىل

من هو  أن بيان األحكام الرشعية، وتصحيح األخطاء فيها :يعترب ـ ٣
مع أن ذلك مما يوجبه الرشع الرشيف عىل كل عامل .. الطعن يف الفقاهة

 ..وعىل اجلاهل أن يرجع إىل العامل، وليس له أن يفتي بغري علم. باألحكام
لفة  عثامن بالكف عن خما»عليه السالم«أن مطالبة عيل : يعترب ـ ٤

 ..ًرصيح اآليات ورضورات الدين طعنا يف دين عثامن
عثامن بالعودة إىل سرية أيب » عليه السالم«عيل أن مطالبة : يعترب ـ ٥

 ..ًبكر وعمر يف العطاء طعنا يف سريته
من عثامن أن ال يكون » عليه السالم«أن طلب عيل : ًيعترب أيضا ـ ٦

م فكره وعقله ـ يعترب ذلك ـ ألعوبة بيد مروان، وأن يملك قراره، وأن حيرت
 .ًطعنا يف عقل عثامن

                                     
 ٣٣جبحار األنوار  و١٨٧ و ١٨٦ ص١٥ج للمعتزيلرشح هنج البالغة : راجع )١(

 .١٨٩ ص٤جهنج السعادة  و٦٢ص



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرى أن سامع الناس هذه املطالبات التي مل تنجح كل وسائل  ـ ٧
ًاإلقناع يف محل عثامن عىل اإلستجابة هلا ـ يعترب ذلك ـ إغراء للسفهاء 

هم » عليه السالم«مع أن الذين يضمون صوهتم إىل صوت عيل .. بعثامن
.. أبو ذر، وعامر، وابن مسعود: القوم، ومنهمخرية الصحابة، وكبار 

 .وسواهم
 لكفى، وال حيتاج »عليه السالم«ًمع أنه لو مل يكن املعرتض إال عليا 

 إىل التأييد واملوافقة من أحد، فإنه مع احلق والقرآن، »عليه السالم«عيل 
 . معه حيث دارانوالقرآن واحلق معه، يدور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٧٥                                                 ..  مشورة املغرية يف أمر العمال: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :الفصل السادس
 

  ..شورة املغرية يف أمر العمالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٧٧                                                 ..  مشورة املغرية يف أمر العمال: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
  :وعمال عثمان.. × علي

 :عامله عىل البالد نقول» عليه السالم«بالنسبة لنصب عيل 
عزل عيل عامل عثامن عن البلدان خال أيب موسى :  قال ابن واضح ـ١

 .)١(األشعري، كلمه فيه األشرت فأقره
اكتب يا أمري املؤمنني إىل من : ًمجيعا، فقالوا له اجتمع الناس عليه  ـ٢

 . )٢(املكر، واخلديعة، والغدر يف النار: خالفك بواليته ثم اعزله، فقال
  :مشورة املغرية

عليه «ملا بويع أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب :  عن سحيم ـ١
عىل إن أقرين : ، بلغه أن معاوية قد توقف عن إظهار البيعة له، وقال»السالم

 .الشام وأعاميل التي والنيها عثامن بايعته

                                     
 .١٧٩ ص٢ تاريخ اليعقويب ج)١(
 ٤٠ وبحار األنوار ج١٥٠ص) هـ١٤١٤ط دار املفيد سنة ( اإلختصاص )٢(

 ١٣ججامع أحاديث الشيعة  و٨٣ ص٩جمستدرك الوسائل  و١٠٥ص
 .٥٥٨ص



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )١(ًفكتب إليه كتابا يستقدمه فيه إىل املدينة، وبعد فراغه من كتابه
يا أمري املؤمنني، إن : ، فقال له»عليه السالم«فجاء املغرية إىل أمري املؤمنني 

َّمعاوية من قد عرفت، وقد واله الشام من قد كان قبلك، فوله أنت كيام 
 .ق عرى األمور، ثم اعزله إن بدا لكتتس

مل طلحة بن  فاستع،إن أردت أن يستقيم لك األمر :ويف نص آخر[
، وابعث معاوية بعهده عبيد اهللا عىل الكوفة، والزبري بن العوام عىل البرصة

 .)٢( ]عىل الشام
 .)٣(] فابعث إليه بعهده، وألزمه طاعتك:ويف نص آخر[

 أتضمن يل عمري يا مغرية فيام بني :»معليه السال«فقال أمري املؤمنني 
 !توليته إىل خلعه؟

 . ال:قال
 ال يسألني اهللا عز وجل عن توليته عىل رجلني من املسلمني ليلة :قال

                                     
 .٣٥٦ ص١ هذه الفقرة يف الفصول املهمة البن الصباغ ج)١(
 ١جستيعاب اإلو ٢٦٢ص) األصل(إحقاق احلق  و١٦٥ ص١٠جالغدير  )٢(

 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٤٤٧ ص٤ج) ط دار اجليل(و   ٢٥١ص
ط دائرة املعارف العثامنية يف (املصباح امليض يف كتاب النبي  عن ٥٩ ص١٨ج

 .٢٣٧ ص١ج) حيدرآباد الدكن
 .٤٤٦ ص٢جبن أعثم الكتاب الفتوح  )٣(



  ١٧٩                                                 ..  مشورة املغرية يف أمر العمال: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًوما كنت متخذ املضلني عضدا﴿ًسوداء أبدا  ُِّ َُ ََ ِ ُِ َ َّ ُ ُْ ، لكن أبعث إليه، وأدعوه )١(﴾َ
لمني، له ما هلم وعليه ما إىل ما يف يدي من احلق، فإن أجاب فرجل من املس

 .عليهم، وإن أبى حاكمته إىل اهللا
 : فحاكمه إذن، وأنشأ يقول:فوىل املغرية وهو يقول

ًنصحت عليا يف ابن حرب نصيحة  يـهـانـدهـر ثـه الـ ليـام منـرد فـف   ً
 اويهـقر معـتـى يسـتـر حـاألمـوب  بعهده  ه ـليـز عـأوج: هـت لـلـوق
 يه ـواع رك ـارت ألمـه صـوأن أذن  ملكته  أن قد ام ـل الشـم أهـلـوتع
 هـيـق به أي داهـارفـة فـــيـداهـل  ه ـإنـف د ـريـا تـه مـيـم فـكـحـتـف

 هـيـك النصيحة كافـه تلـوكانت ل   ـهـتـه بـذي جئـومل يقبل النصح ال
 )٢(ة  غاليهـت له إن النصيحـلـقـف    ه ما أخلص النصح  كلهـوا لـوقال

                                     
 . من سورة الكهف٥١ اآلية )١(
  ٣٨٦ ص٣٢جبحار األنوار   و٨٧ص) قمـ دار الثقافة ط ( األمايل للطويس )٢(

وبشارة املصطفى  ٢٦٨ ص٣جثقلني تفسري نور الو ٧٤ ص٢جالغدير و
 ومناقب آل أيب ٤٠٣ص) هـ١٤٢٠ط مركز النرش اإلسالمي سنة ( و ٢٦٣ص

 ٢مروج الذهب ج: وراجع.  نحوه، وليس فيه الشعر١٩٥ ص٣طالب ج
 واإلستيعاب ١٢٧ و ١٦ ص٢ج) ط ثالثة( و ٤١٤ص) ط أخرى( و ٣٨٢ص
ملهمة  والفصول ا٤٤٧ و ٤٤٦ ص٢ والفتوح البن أعثم ج٢٥١٢ /٩ ص٤ج

 واإلمامة والسياسة ٧٢ وصفني للمنقري ص٣٥٨ ـ ٣٥٦ ص١البن الصباغ ج
 . عن اإلستيعاب١٦٦ و ١٦٥ص ١٠جالغدير  و٦٧ ص١ج



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ١٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً نصحت عليا فلام مل يقبل :ملغرية إىل مكة، وكان يقولثم هرب ا
 .)١(غششته

 :األوردبادي بقولهوقد أجاب العالمة 
 هـيـصاغ  منه للغدرًفلم تلف نفسا  درة ــــغـني بـمـام املسلـت إمـيـأت

 هـاديـة بـانــيـه اخلـنـه إذ رأى مـل  خ ـــول مل يصــمن القوأسمعته إدا
 ه نائيه ـرى عنـن إال أن تـديـأبى ال  ة ــد واليـ هنه يف ابنــت إليـبـرغ
 يهـانـرة ثـعـن املـديـىل الـاد عـعـت  ؟ دىـن الغاوي عىل إمرة اهلـؤمتـأي

 ؟ة عاديهـقـه يف األويـنـن مـأمـوي   ويرعى القطيع الذئب والذئب كارس
 ؟ت فلم تعد سافيهـبـة هـعـزوبـب   ل يل هنيهة ـل سمعت أذناك قـوه

 ؟ا قتالة السم جاريهـدقهـن شـوم   ى السليم سويعة ـ يأمن األفعوهل
 ري خاليه ـت من اخلـه كانـتـفصفق   ره ـس إال كدهـد ليـوم ابن هنـيـف
 هـانيـور زبـجـخ الفـيـده شـووال   روه ـــم جــزنـه واملـر منـشـلـول
 اغ وباغيهـل بـم كـهـنـغي مـلـول    ة؟ ـيـمأى كان للتقوى علوج ـتـم

 ل دهياء داهيهـم كـور منهـجـولل    ن ـائـاء منهم زبـوللزور والفحش
 واء صافيهـرش أجـزوا للـهـتـإذ ان   ة ـة جاهليـنـتـا فـوهـجـم أرهـه

                                     
  و١٩٨ ص٣ والكامل يف التاريخ ج٣٥٨ ص١ الفصول املهمة البن الصباغ ج)١(

الفتنة ووقعة اجلمل و ٤٦٠ ص٣ج )ط مؤسسة األعلمي(األمم وامللوك تاريخ 
 .٢٥٥ ص٧ج )دار إحياء الرتاث العريبط (ة والنهاية البداي و٩٩ص



  ١٨١                                                 ..  مشورة املغرية يف أمر العمال: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ يهـاغـة طـالفـر اخلـراوغ يف أمـي  و ال يرى ـفامذا عىل حلف التقى وه
 ا معاويهـيـري دنـغ) يلـع(ن ـديـف  ذه ـذا وهــالم هـسان يف اإلـتـوش
 ؟ البن سفيان عاديهًاـنـيـمـذ يـجت  )دـأمح(ة ــرعـه إن شـنـم مـقـنـأت

 ه خافيه ـد أبرصت ما عنـك قـكأن  ده ـد فاته الرأي عنـب أن قـسـوحت
 داهيه  رب ـك أكـلـر املـري أمـدبـتـل   )دـحمم(نو ـولوال التقى ألفيت ص

 ار سواسيه ـك الشنـيك بيومـليـع    ا ـاك يا أزنى ثقيف ووغدهـرفنـع
  )١(هـة راويـزايـل للخـيـمـوأم ج   ه ـك قبلـلـثـالم مـسك يف اإلـوإن
دعاين عثامن فاستعملني عىل احلج، فخرجت : عن ابن عباس قال ـ ٢

إىل مكة فأقمت للناس احلج، وقرأت عليهم كتاب عثامن إليهم، ثم قدمت 
ًملغرية بن شعبة مستخليا به، املدينة وقد بويع لعيل، فأتيته يف داره، فوجدت ا

 ماذا قال لك هذا؟: فحبسني حتى خرج من عنده، فقلت
أرسل إىل عبد اهللا بن عامر، وإىل معاوية، :  قال يل قبل مرته هذه:فقال

وإىل عامل عثامن بعهودهم، تقرهم عىل أعامهلم، ويبايعون لك الناس، فإهنم 
 .هيدئون البالد، ويسكنون الناس

 واهللا لو كان ساعة من هنار الجتهدت : عليه وقلتٍفأبيت ذلك يومئذ
 .)٢( وال وليت هؤالء وال مثلهم يوىل،فيها رأيي

                                     
 .١٤٣ و ١٤٢ ص٦جالغدير  )١(
ال أداهن يف : فأبيت عليه ذلك، وقلت«: ١٩٧ ص٣ ويف الكامل يف التاريخ ج)٢(

 .»وال أعطي الدنية يف أمري، ديني
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 ثم انرصف من عندي، وأنا أعرف فيه أنه يرى أين خمطئ، ثم عاد :قال
إين أرشت عليك أول مرة بالذي أرشت عليك، وخالفتني : إيل اآلن فقال

 تصنع الذي رأيت، فتنزعهم، ًفيه، ثم رأيت بعد ذلك رأيا، وأنا أرى أن
 .ًوتستعني بمن تثق به، فقد كفى اهللا، وهم أهون شوكة مما كان

أما املرة األوىل فقد نصحك، وأما املرة :  فقلت لعيل:قال ابن عباس
 .اآلخرة فقد غشك
 ! ومل نصحني؟:قال له عيل

 ألنك تعلم أن معاوية وأصحابه أهل دنيا، فمتى :قال ابن عباس
أخذ هذا األمر : الوا بمن ويل هذا األمر، ومتى تعزهلم يقولواتثبتهم ال يب

بغري شورى، وهو قتل صاحبنا، ويؤلبون عليك فينتقض عليك أهل الشام 
 .وأهل العراق، مع أين ال آمن طلحة والزبري أن يكرا عليك

 أما ما ذكرت من إقرارهم، فواهللا ما أشك أن ذلك خري يف :فقال عيل
 .عاجل الدنيا إلصالحها

وأما الذي يلزمني من احلق واملعرفة بعامل عثامن فواهللا ال أويل منهم 
ًأحدا أبدا، فإن أقبلوا فذلك خري هلم، وإن أدبروا بذلت هلم السيف ً .

 :َّومتثل[
 ].ا غالت النفس غوهلاـار إذا مـبع  ري عاجز ـا غـهـتـة إن مـتـيـا مـمو

ك بينبع، وأغلق  فأطعني، وادخل دارك، واحلق بامل:قال ابن عباس
بابك عليك، فإن العرب جتول جولة وتضطرب وال جتد غريك، فإنك ـ 

 .ًواهللا ـ لئن هنضت مع هؤالء اليوم ليحملنك دم عثامن غدا
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 . رس إىل الشام فقد وليتكها:فأبى عيل، فقال البن عباس
 ما هذا برأي، معاوية رجل من بني أمية، وهو ابن عم :فقال ابن عباس

ه عىل الشام، ولست آمن أن يرضب عنقي لعثامن، أو أدنى ما عثامن، وعامل
 .هو صانع أن حيبسني فيتحكم عيل

  ومل؟:فقال له عيل
 ولكن ، وإن كل ما محل عليك محل عيل، لقرابة ما بيني وبينك:قال

 .دهِه وعاكتب إىل معاوية فمنِّ
 .)١ً( واهللا ال كان هذا أبدا:فأبى عيل وقال

 : »عليه السالم« أن املغرية قال لعيل : ويف نص آخر للطربي ـ٣
 فاكتب إليهم بإثباهتم عىل ،وإين أشري عليك برد عامل عثامن عامك هذا

 وأقررت ، عزلت من أحببت،مر لك واطمأن األ، فإذا بايعوا لك،أعامهلم
 .من أحببت
 الدين يف ي وال أعط،يف ديني] نِأو ال أداه[ن ِ واهللا ال أده:فقلت

 .أمري
                                     

 ٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٤٠ و ٤٣٩ ص٤ تاريخ األمم وامللوك ج)١(
 ٢ والكامل يف التاريخ ج٣٦٤ ص٢روج الذهب جم:  وراجع٤٦١ و ٤٦٠ص
:  وراجع٢٢٩ ص٧ والبداية والنهاية ج١٩٨ و ١٩٧ ص٣ وج٣٠٦ص

 ٣جسري أعالم النبالء  و٣٦١ ـ ٣٥٨ ص١الفصول املهمة البن الصباغ ج
 .٥٣٨ ص٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و١٣٩ص
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ن إ ف،ت قد أبيت عيل فانزع من شئت واترك معاويةن كنإ ف:قال
 كان عمر ، ولك حجة يف إثباته، وهو يف أهل الشأم يسمع منه،ملعاوية جرأة

 .م كلهاابن اخلطاب قد واله الش
 .ً ال أستعمل معاوية يومني أبدا، ال واهللا:فقلت

 إين أرشت عليك بام : ثم عاد فقال يل،فخرج من عندي عىل ما أشار به
 ال ينبغي لك ،مر فإذا أنت مصيب ثم نظرت يف األ، فأبيت عيل، بهأرشت

 . وال يكون يف أمرك دلسة،أن تأخذ أمرك بخدعة
 أما أول ما أشار به عليك فقد : فقلت لعيل: فقال ابن عباس:قال
فإن بايع ،  وأنا أشري عليك بأن تثبت معاوية. وأما اآلخر فغشك،نصحك

 .لك فعيل أن أقلعه من منزله
 . ال أعطيه إال السيف، ال واهللا: عيلقال
 : ثم متثل هبذا البيت:قال

 س غوهلاـت النفـا غالـار إذا مـبع  ري عاجزـا غـة إن متهـتـيـا مـم] و[
 أما ، أنت رجل شجاع لست بأرب باحلرب، يا أمري املؤمنني:فقلت

 !؟ احلرب خدعة: يقول»صىل اهللا عليه وآله«سمعت رسول اهللا 
 . بىل:فقال عيل

 ، لئن أطعتني ألصدرن هبم بعد ورد، أما واهللا:فقال ابن عباس
 يف غري ، ال يعرفون ما كان وجهها،تركنهم ينظرون يف دبر األموروأل

 . وال إثم لك،نقصان عليك
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 تشري ء،ت معاوية يف يشاَّتك وهنياَّ لست من هني، يا ابن عباس:فقال
 . فإذا عصيتك فأطعني،عيل وأرى
 .)١(لك عندي الطاعة إن أيرس ما . أفعل: فقلت:قال
أرى أن تقر : ]لعيل[قال املغرية بن شعبة : وقال أبو خمنف وغريه  ـ٤

] كي[ وتويل طلحة والزبري املرصين ،معاوية عىل الشام وتثبت واليته
 .يستقيم لك الناس

هام  إن الكوفة والبرصة عني املال وإن وليت:فقال عبد اهللا بن العباس
 . يت معاوية الشام مل تنفعك واليته، وإن وليضيقا عليكمن أن آإيامها مل 

 فإنه اآلن يتهمكم ، ال أرى لك أن تنزع ملك معاوية:فقال املغرية
 .ه وأطعنيِّ فول،بقتل ابن عمه، وإن عزلته قاتلك] كذا[

 .)٢( وقبل قول ابن عباسى،فأب
أن املغرية سمع بأن طلحة والزبري طلبا من عيل :  وذكر نص آخر ـ٥

، »عليه السالم«أن يوليهام البرصة والكوفة، فبادر إىل عيل » ليه السالمع«
 .)٣(ونصحه بام ذكر

                                     
 ٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٤١ و ٤٤٠ ص٤ تاريخ األمم وامللوك ج)١(

 والكامل ٣٥٨ ص١الفصول املهمة البن الصباغ ج:  وراجع٤٦٢ و ٤٦١ص
 .١٩٨ و ١٩٧ ص٣يف التاريخ ج

 .١١٩ص ٢ج) بتحقيق املحمودي(لبالذري لنساب األرشاف  أ)٢(
 .٤٦١ و ٤٦٠ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٣٨ ص٤تاريخ األمم وامللوك ج) ٣(
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 فقال  ـ وعن املدائني ـ يف ذكر جملس حرض فيه ابن عباس ومعاوية ـ٦
 بالنصيحة فآثر رأيه، ومىض ٍّ عيلأما واهللا لقد أرشت عىل: املغرية بن شعبة

ُ، وإين ألحسب أن خلفه يقتدون عىل غلوائه، فكانت العاقبة عليه ال له َ َ َ
 .بمنهجه

أعلم بوجوه » عليه السالم« كان واهللا أمري املؤمنني :فقال ابن عباس
الرأي، ومعاقد احلزم، وترصيف األمور، من أن يقبل مشورتك فيام هنى اهللا 

ًال جتد قوما﴿: عنه، وعنف عليه، قال سبحانه َْ ُ ِ َ َ يؤمنون باهللاِ واليوم اآلَ ْ ِ ْ ََ ُْ ِ َ ُْ ِخر ِ ِ
ُيوادون من حاد اهللاَ ورسوله َ َّ َ ْ ُّ ََ ُ َ َ ، ولقد وقفك عىل ذكر مبني، وآية )١(﴾..َُ

ًوما كنت متخذ املضلني عضدا﴿: متلوة، قوله تعاىل ُِّ َُ ََ ِ ُِ َ َّ ُ ُْ َ﴾)٢(. 
 من ليس ،م يف دماء املسلمني ويفء املؤمننيِّوهل كان يسوغ له أن حيك

 ! وال موثوق يف نفسه؟،بمأمون عنده
هو أعلم بفرض اهللا وسنة رسوله أن يبطن خالف ما !  هيهات،هيهات

 ! والت حني تقية،يظهر إال للتقية
 يميض كالسيف ، وكثرة األنصار، وثبوت اجلنان،مع وضوح احلق

 .)٣( والتقوي عىل آراء الدنيا،ً مؤثرا لطاعة ربه،املسلط يف أمر اهللا

                                     
 . من سورة املجادلة٢٢ اآلية )١(
 .لكهف من سورة ا٥١ اآلية )٢(
 ١٧٠ ص٤٢ وبحار األنوار ج٣٠٢ و ٣٠١ ص٦ رشح هنج البالغة للمعتزيل ج)٣(

 .١٢١صالدرجات الرفيعة و
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 :ونقول
 :يلهنا أمور حيسن التوقف عندها، نذكر منها ما ي

  :عزل أيب موسى
ال » عليه السالم«ً كان من الرضوري أن يعرف أبو موسى أن عليا  ـ١

فال يظنن أن موقعه من اخلليفة .. ستغناء عنهيرىض سلوكه، وأنه يفكر باال
فحسابات عيل . »عليه السالم«الثاين والثالث جيعل له حصانة لدى عيل 

صده عنها إال بلورة ، تنطلق من تكليفه الرشعي، وال ي»عليه السالم«
 ..تكليف آخر من خالل املستجدات املؤثرة يف ذلك

 وعرف الناس أن ،عزمه عىل عزل أيب موسى» عليه السالم«فأظهر 
 .ًهذا الرجل ليس بنظر عيل أهال للموقع الذي هو فيه

 .ليكون ذلك هو الركيزة التي تقوم عليها وساطة األشرت
  :وساطة األشرت

ًضيف عنرصا جديدا يسمح بإبقاء أيب موسى، إن تدخل األشرت جاء لي ً
 :وحيقق األمور التالية

بمقتىض آية التطهري وغريها، ال يمكن أن » عليه السالم«ً إن عليا  ـ١
ًال حيمل يف نفسه غال عىل أحد، بل هو يف مواقفه يتبع ما يمليه عليه واجبه 

ة من وهو ال يمكن أن حيمل يف نفسه عقد. الرشعي يف حفظ مصالح األمة
 ..أحد متنعه من تغيري قراره فيه

 إذا بقي أبو موسى يف موقفه، فعليه أن يعلم، وقد أفهمه ذلك نفس  ـ٢
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ًهذا املوقف فعال، بأنه هو الذي يتحمل مسؤولية ترصفاته، وعليه أن ينتظر 
 .احلساب والعتاب، بل والعقاب إن استحق ذلك

هلا ال » السالمعليه « إن وساطة األشرت أليب موسى وقبول عيل  ـ٣
يتعامل بالوساطات واملحسوبيات، ويضحي » عليه السالم«ًتعني أن عليا 

باملصلحة العامة يف سبيل نيل رضا هذا الشخص أو ذاك، إذ ال أحد جيهل 
وأن األشرت نفسه مل يكن له مصلحة .. ًأن عليا ال تأخذه يف اهللا لومة الئم

بل كانا يف اجتاهني خاصة مع أيب موسى، تدعوه ملثل هذه الوساطة، 
متخالفني، وأن وساطة األشرت قد انطلقت من اهتاممه باملصلحة العامة فقط 

ألن إبقاء أيب موسى كان حيتاج إىل هذه الوساطة، ليعرف هذا .. ال غري
الرجل حده فيقف عنده، فال تأخذه األوهام، وال يستطيل ظله عند اقرتاب 

 ..الشمس من مغيبها
 إعالن العزم عىل العزل، ومصلحة يف إبقائه فظهر أن هناك مصلحة يف

بعد هذا اإلعالن  من خالل الوساطة التي يقوم هبا من ال ينسجم مع أيب 
 ..موسى
 لقد كان يف إبقاء أيب موسى الذي كان يتظاهر بالقداسة والتدين  ـ٤

من أمري  تظهر بعد ذلك حقيقة مواقفه السلبية مصلحة أخرى، وهي أن
 ختذيله عن بيعته، ثم عن هَّناس الذين غرهم سمته وظاهراملؤمنني، ويرى ال

.  وجده واجتهاده يف منع الناس من اخلروج معه حلرب أعدائه،نرصته
يف » عليه السالم«فتزول بذلك الغشاوة عن أعني الناس، وتظهر مظلوميته 

قضية التحكيم، حني يفرض عليه الذين كانوا معه أن جيعل عدوه هذا 
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 ،يتفق مع عدوه اآلخر ـ وهو عمرو بن العاص ـ عىل خلعهًحكام من قبله، ل
 ..وخمالفة حكم القرآن فيه

  :املكر واخلديعة والغدر يف النار
: محني طالبوه بإبقاء عامل عثامن ثم عزهل» عليه السالم«وتقدم قوله 

 .املكر واخلديعة، والغدر يف النار
 : ونقول

يوم وهو خيطب عىل قال ذات » عليه السالم«روي أن أمري املؤمنني 
 :منرب الكوفة

ولوال كراهية الغدر . واهللا ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر«
ولكل . ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة. لكنت من أدهى الناس

 .غادر لواء يعرف به يوم القيامة
 .)١(»واهللا ما استغفل باملكيدة، وال استغمز بالشديدة

َّقد يرى احلول القلب وجه احليلة، ودوهنا « :»عليه السالم«وقال  ُ َّ ُّ

                                     
 ١٩٧ ص٣٣جبحار األنوار  و١٨٠ ص٢ج) برشح عبده(هنج البالغة :  راجع)١(

شجرة طوبى  و٣٣٨ و ٣٣٦ ص٢ والكايف ج٢٩١ ص٧٢ وج١٩٣ ص٤٠وج
 ٣٩٤ ص٣جار مستدرك سفينة البح و١٧٢ ص١٠جالغدير  و٢٩٤ ص٢ج
 ١٠جللمعتزيل رشح هنج البالغة  و١٦٦صاملعيار واملوازنة  و٥٤٠ ص٧وج
 .٤٥٤ ص١جينابيع املودة لذوي القربى  و٢١١ص
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حاجز من تقوى اهللا، فيدعها رأي العني، وينتهز فرصتها من ال حرجية له يف 
 .)١(»الدين

َّاحلول «:قال اجلزري َّوالقلب. ذو الترصف واالحتيال يف األمور: ُّ ُ :
ًالرجل العارف باألمور، الذي قد ركب الصعب والذلول، وقلبها ظهرا 

 .)٢(»ًوكان حمتاال يف أموره، حسن التقلب. طنلب
كان يعرف وجوه املكر » عليه السالم«إن هذه الكلامت أوضحت أنه 

ولكن دينه كان . واالحتيال، كام كان يعرف بخفايا مكر معاوية، وأالعيبه
يمنعه من ممارسة يشء من ذلك، رغم أنه يرى رأي العني أن األمر يف 

ًرفعا، وورعا، وابتغاء مرضاة اهللا سبحانهمتناول يده، ولكنه يرتكه ت ً.. 
 أن ممارسة أنواع املكر، وإن كانت قد جتلب بعض :وذلك ألنه يعلم

                                     
 و ٣٦٥ ص٩٧ وبحار األنوار ج٩٢ ص١ج )برشح عبده(هنج البالغة :  راجع)١(

للرشيف خصائص األئمة  و٢٨٧ و ٩٧ ص٧٢ وج١٠٢ ص٣٤ وج٣٧٠
 ٤٧ ص١١جمستدرك الوسائل  و١٢٣األول صواملزار للشهيد  ٩٨صالريض 

 ١٦٢ ص١٣ججامع أحاديث الشيعة  و٢٧٦صبن املشهدي الاملزار و
رشح هنج  و٩٦صاملعيار واملوازنة  و٥٣٩ ص٧جمستدرك سفينة البحار و

 .٣١٢ ص٢ج للمعتزيلالبالغة 
 ٢٧٦ واملزار البن املشهدي هامش ص٣٦٩ ص٩٧بحار األنوار ج:  راجع)٢(

 ٥٩جتاريخ مدينة دمشق  و٢٩٣ ص١ج غريب احلديث الفايق يف: وراجع
 .٢٢٥ص
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ًاملنافع الدنيوية، ولكنها ليس فقط ال تصلح أساسا لبناء احلياة وفق ما يريده 
ًهو وال ما يريده اهللا أيضا، وإنام هي من موجبات وضع املعوقات واملوانع 

 ،ألن الباطل إذا أصبح هو األساس للتعامل بني الناس. ائهايف طريق بن
أن يقتنص الناس الفرص لالستيالء عىل حقوق الغري، : فذلك يعني

ًومصادرة أدوارهم لصالح أشخاص آخرين يستفيدون منها هم أيضا 
ألنفسهم كأشخاص، فتتالشى وتضمحل، وال يفرجون عن يشء منها 

 ..لسواهم
 ق من استنقاذ يشء منها، أو أرادوا أنوحتى لو متكن أصحاب احل

ها يف أحد املجاالت يف الشأن العام، يغريوا عىل حقوق اآلخرين ويوظفو
سواء كانت دائرته أوسع أو أضيق، فإهنم ال يملكون ضامنات بقائها، وال 
يمكنهم حفظها من إغارة أهل الباطل عليها، بعد أن رضوا بأن يكون 

 ..امل يف هذه احلياةالباطل والعدوان هو أساس التع
ولذلك كان ال بد من الرجوع إىل اخلطة اإلهلية وااللتزام هبا يف كل 
مفردات التعامل وجماالته، ليمكن للحق أن يتشبث بالوجود، وليمكن ـ 

 ..من ثم ـ احلفاظ عليه، وصيانته من عبث وعدوان أهل الباطل
الغدر يف النار،  إن املكر واخلديعة و:»عليه السالم«وهذا يفرس لنا قوله 

ألن الغدر واخلديعة حني ينال قضايا الدين، فإنه يبطل األطروحة اإلهلية، 
وحتى لو وجدت، فإن أبواب العدوان .. ويسلبها فرص الوجود والبقاء

 .نتقاص منها تبقى مرشعة يف كل زمان ومكانعليها واال
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  :فما مين له الدهر ثانية
فرد فام مني له الدهر «: ره أن قول املغرية يف شع:وقد توهم البعض

 .)١(قدره: مناه اهللا يمينه. معناها القدر: »مني«توهم أن كلمة » ثانية
 :ونقول

، فإن الكلمة هنا حرف جر، »مني«لقد اشتبه عليه األمر يف قراءة كلمة 
 ..ٍوضمري املتكلم ـ وهو الياء ـ يف حمل جر هبا

وأنني سوف ال قد رد نصيحتي، » عليه السالم«ً أن عليا :واملعنى
 ..أي أنني لن أعطيه نصيحة ثانية مدى الدهر. أنصحه مثلها مرة ثانية

  !:أيهما أهم؟
رفض عرض إبقاء معاوية » عليه السالم«إنه : وهنا سؤال هام يقول

بأن هذا » عليه السالم«عىل الشام ملدة وجيزة، ثم يعزله رغم ترصحيه 
ًاإلجراء جيعل عزل معاوية أمرا ميسورا، ويسد  الباب أمام إعالنه التمرد، ً

وإثارة الشبهات يف أمر عثامن، وتتضاءل الفرص أمام جتييش اجليوش حلربه 
ًإنه قد قتل فيها سبعون ألفا، منهم : يف صفني، التي يقال» عليه السالم«

، وهي احلرب التي انتهت »عليه السالم«ًمخسة وعرشون ألفا من جيش عيل 
 ..ب النهروانبالتحكيم، وظهور اخلوارج، وحرو

                                     
تاج  و٣٩١ ص٤جالقاموس املحيط  و٢٩٢ ص١٥لسان العرب ج:  راجع)١(

 .١٩٨ ص٢٠جالعروس 
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بل إن انضامم معاوية إليه سوف يصعب عىل طلحة والزبري امليض حتى 
 ..ًالنهاية يف مرشوع احلرب التي أثاروها أيضا

ٍ إن هذه احلروب الطاحنة قد نتج عنها مآس :ومن الطبيعي القول
 وال كان ،ًكبرية، ومتزقات هائلة، وأزمات ونكبات مل يكن عمرها قصريا

ًغريا، بل كان عميقا وخطريا، وممتدا ومنترشا وكبرياًأثرها ضئيال وص ً ً ً ً.. 
وملاذا ! فلامذا يرفض إبقاء معاوية ولو ليلة واحدة سوداء مظلمة؟

 !يتقبل ويرىض بكل هذا العناء والبالء أن حييق باألمة اإلسالمية؟
 :ويف سياق آخر نقول

فضل األرشاف يف العطاء، وأعطى الرؤساء » عليه السالم«لو أنه 
بعض املال، وميزهم عىل من سواهم مل يصل األمر إىل حرب اجلمل التي 

 .قتل فيها األلوف من املسلمني
ً إنك إذا أبقيت فالنا عىل :فلو عرض هذا األمر عىل أي إنسان وقيل له

ًواليته بضعة أشهر أو أعطيت هؤالء العرشة أشخاص أو املئة شخص مثال 
 ألف مسلم ـ فهل يرتدد أحد بقبول ًشيئا من املال، فإنك ستحقن دم سبعني

ًإبقاء ذلك الشخص يف موقعه ليس شهرا بل دهرا، وبإعطاء عرشات  ً
ًومئات األلوف من الدراهم، عوضا عن املئة واملائتني، واأللف واأللفني، 

 !والعرشة؟
هنا قاعدة تقديم األهم، وهو حقن دماء » عليه السالم«فلامذا مل يطبق 

عىل املهم، وهو تولية فالن من الناس عىل بعض املسلمني، وحفظ وحدهتم 
 ..األمصار لفرتة من الوقت، أو إعطاء الرئيس الفالين حفنة من املال
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 :واجلواب
صىل اهللا عليه «كان بعد رسول اهللا » عليه السالم«ً أن اإلمام عليا :تقدم

نقطة اإلرتكاز يف أمور الدين والرشيعة، واملحور األهم، وحمط نظر » وآله
 ..ميع يف علمه، ومواقفه، وسياساته، وكل ما يصدر منه وعنهاجل

» صىل اهللا عليه وآله« إن الفرتة التي تبدأ من استشهاد الرسول :وقلنا
تعترب فرتة التأسيس » عليه السالم«وتنتهي بسنة استشهاد اإلمام احلسني 

لإلسالم يف حقائقه، ومفاهيمه، وسياساته، ورشائعه بمعنى أن الناس 
مل يروا نبيهم، ويريدون أن يأخذوا دينهم وأحكامهم عنه، يتوجهون الذين 

، »صىل اهللا عليه وآله «بادئ ذي بدء إىل أقرب الذين رأوه وعاشوا معه
ويفضلون األخذ من أقرب الناس إليه، وأعرفهم بام جاء به، وهم أهل بيته، 

 .وأصحابه اآلخذون عنه، املستنون بسنته، ثم من كل من رآه وسمع منه
 أن أكثر الصحابة قد عاش ومات يف هذه اخلمسني سنة :ومن الواضح

 ..»صىل اهللا عليه وآله«التي تلت استشهاده 
 أنه قد كانت هناك سياسات حتدثنا عنها يف اجلزء األول :ومن املعلوم

: ويف كتابنا» صىل اهللا عليه وآله«من كتابنا الصحيح من سرية النبي األعظم 
هتدف إىل التعتيم عىل كثري مما » عليه السالم«ام احلسن احلياة السياسية لإلم

ومنها سياسة منع الرواية » صىل اهللا عليه وآله«جرى يف عهده، أو صدر منه 
عنه، ومنع كتابة احلديث، وإحراق ما كتبه الصحابة، ومنع السؤال عن 

نتشار يف معاين القرآن، وحبس كبار الصحابة يف املدينة، ومنعهم من اال
 ..ان ومنع الفتوى إال لألمراءالبلد
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ثم إفساح املجال أمام القصاصني، وأمام علامء أهل الكتاب ليحتلوا 
 .املساجد وينرشوا يف الناس ترهاهتم، ويروجوا ألباطيلهم

 .إلحاطة هبا اآلنلإىل سياسات أخرى، ال جمال 
صىل اهللا عليه «هو باب مدينة علم رسول اهللا » عليه السالم«وعيل 

قد أقر له كبار الصحابة بالتميز عن سائر الناس بالعلم، والفقه، ، و»وآله
واخللفاء أنفسهم قد اعرتفوا .. والشجاعة، وبسائر الصفات املثىل والفضىل

له بذلك، ومل يزالوا يرجعون إليه ليحل هلم املعضالت، ويكشف الغوامض 
ال : قالو. لوال عيل هللك عمر: واملبهامت، وما أكثر ما قال عمر بن اخلطاب

 .. ونحو ذلك،أبقاين اهللا ملعضلة ليس هلا أبو احلسن
ًوقد زان اهللا به اخلالفة، وأصبح مشموال لقرارهم القايض بجعل 

ًأيضا هو الويص واإلمام » عليه السالم«وعيل .. الفتوى خاصة باألمراء
.. و.. و. املنصوص عليه من اهللا ورسوله، وقد أخذت له البيعة يوم الغدير

 !!..إلخ
وذلك كله وسواه يفرض عليه التصدي لبيان أحكام اهللا، والتعريف 

لكي تأيت األجيال بعد ذلك، فتجد بني يدهيا احلق فتميزه . بحقائق الدين
ّعن الباطل الذي أنتجته األهواء، والعصبيات العمياء، أو الذي ترسب 

 ..هالءإليهم من بقايا اجلاهلية اجل
رآن، وعىل العقل، وعىل السنّة وقد حتتاج لعرض هذا وذاك عىل الق

فتأخذ ما ثبت أنه حق وصدق، وتدع ما .. النبوية الثابتة بالقطع واليقني
 .عداه مما هو زخرف وباطل
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ًمل يفعل ذلك مل جيد الناس أمامهم إال لونا » عليه السالم«ًولو أن عليا 
ًوهنجا واحدا  .وليس للنهج اآلخر عني وال أثر.. ً

وما يقوله ال بد أن يفهم عىل » عليه السالم «فاتضح أن ما يفعله عيل
بتويل أمثال » عليه السالم«أساس أنه هو رشع اهللا، ودينه، فإن قبوله 

 ؛معاوية، وعبد اهللا بن عامر والوليد بن عقبة، بعد أن ظهرت منهم القبائح
 وعرف القريب والبعيد بعظائم جرائمهم وموبقاهتم، ،وانكشفت سوءاهتم

 أن والية من  ـ قد يفهم الكثريون منها، أو عىل األقلـ إن توليتهم تفهم
يرتكب املوبقات جائزة يف الدين احلنيف، السيام وأن أكثر الناس قد ال 
يعرفون بأن توليتهم كانت لرضورة عارضة، وأهنا من قبيل أكل امليتة 

 .للمضطر إليها حلفظ نفسه من التلف
ًواضحا للناس كل  لو كان احلكم يف هذه املسالة :وبعبارة أخرى

 وأن ذلك من ، وال يشك أحد يف أن تولية أمثال هؤالء حمرمة،الناس
أن ما حيصل من ذلك ال يمكن إال أن : ً ويعرف اجلميع أيضا،البدهييات

 وهي رضورة ال تصل إىل حد تضييع ،تكون الرضورة هي التي فرضته
 ..وقتل الكثري من املسلمنياإلسالم 

 معاوية، يأن يبق» عليه السالم«ن لعيل لو كان األمر كذلك، ألمك
بل كانت . ولكن األمر مل يكن كذلك.. وأرضابه إىل حني زوال الرضورة

توليتهم من موجبات اخلطأ يف فهم حكم اهللا تعاىل، وتكريس هذا اخلطأ يف 
 .بنحو يوجب اختالط املوازين واملعايري وتضييع الدين.. الناس

 :وكمثال عىل ذلك نقول
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 بأصل ترشيع الصالة أعظم وأخطر من جريمة ترك إن التشكيك
ًالصالة التي يعلم الناس بوجوهبا، فقد تثري حربا شعواء يقتل فيها املئات 

 .واأللوف إلزالة الشبهة، ومنع ذلك التشكيك
ًن فالنا من الناس عىص ولكنك ال تثري احلرب، وال تسفك الدماء أل

 ..اهللا، وترك الصالة التي مل يشك بوجوهبا أحد
بعد استشهاد رسول اهللا » عليه السالم«ً إننا نجد عليا :ومثال آخر

والعدوان عليه باستالب حقه، قد اختذ مواقف سلبية » صىل اهللا عليه وآله«
فلو مل يتخذ تلك املواقف السلبية، وبقي يتعامل معهم . من الغاصبني

باملجامالت والبسامت لشك الناس يف أن يكون له حق قد اغتصب، 
دقوا ما أشاعه الغاصبون، من انه كان للنبي فيه ذرو من قول، ال يثبت ولص
إنه هو الذي تنازل عن حقه، : أو صدقوا شائعاهتم التي تقول.. ًحقا

 ..وانرصف عنه، أو نحو ذلك
ولكنه حني اختذ منهم تلك املواقف السلبية، وظهر للناس أهنم 

ته، وأسقطوا جنينها، معتدون عليه، حتى لقد هامجوه يف بيته، ورضبوا زوج
 ..حتى ماتت وهي واجدة عليهام

بعد أن ظهر ذلك، وتأكد وترسخ يف الناس وبعد إرصار عيل .. نعم
عىل مواصلة ذكر اغتصاهبم حقه، أصبح بإمكانه أن يتعامل » عليه السالم«

ٍمعهم، ألن الناس صاروا يدركون أنه يتعامل مع معتد عليه، وغاصب 
 هلذا التعامل هو حفظ ما يمكن حفظه من هذا ويعرفون أن دافعه.. حلقه

 ..الدين
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واألمر فيام يرتبط بوالية معاوية وسائر والة عثامن من هذا القبيل، فإنه 
 .مل يكن احلكم الرشعي يف ذلك قد اتضح للناس

فلو أبقاهم لتوهم الناس أهنم أهل للوالية، أو أن الرشع يسمح بتولية 
 والنقائص يف الدين ويف السلوك التي هذا النوع من الناس، وان العاهات

 ..يعاين منها هؤالء ال متنع وال تسقط حقهم يف الوالية
تدليس يف الدين، يعرض أحكامه للضياع أو ـ وال شك ـ وهذا 

عليه «للشبهة، التي سوف تتداوهلا األجيال إىل يوم القيامة، وال يرىض عيل 
مشورة املغرية وألجل ذلك رفض . بذلك مهام كانت الظروف» السالم

 . ولو ليلة سوداء،وغريه بتولية معاوية
  :عتضاد باملضلنياال

َوما كنت متخذ ﴿: عىل املغرية بقوله تعاىل» عليه السالم«وقد استدل  ِ َّ ُ ُْ َُ َ
ًاملضلني عضدا ُِّ َ َ ِ ُْ﴾)١(. 

 .عتضاد باملضلنيوهذا أصل قرآين أصيل، يقيض باملنع من اال
 األنبياء واألوصياء حتقيقه  هو أن ما يريد:ولعل الرس يف ذلك

 .لهؤلون عنه إىل كامبحكومتهم، هو إيصال الناس وكل يشء هم مس
أما املضلون فيسعون إىل تضييع الناس وسائر املخلوقات وتضليلهم 

عتضاد هبم  ـ عن اهلدف الذي يسعون إليه، فاالمن ثم ـ عن الطريق، و

                                     
 . من سورة الكهف٥١ اآلية )١(
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من هذا  يتوخاه إليصال الناس وغريهم إىل الكامل سينتهي إىل عكس ما
 .عتضاد، أي سينتهي إىل الضياع والتيه والضاللاال

وال وليت  «:البن عباس» عليه السالم«وهذا يفرس لنا قول عيل 
 .»هؤالء، وال مثلهم يوىل

  : عباس ونصيحة املغريةابن
إن املغرية نصحه يف : »عليه السالم« أن ابن عباس قال لعيل :وقد تقدم

 .لثانيةاملرة األوىل، وغشه يف ا
 ! ومل نصحني؟:»عليه السالم«فقال عيل 
 .. إلخ:فقال

 :ونالحظ ما ييل
حني سأل ابن عباس عن سبب غشه ونصحه، مل » عليه السالم« إنه  ـ١

إنه ال : وقد دل عىل ذلك بقوله.. ًيكن جاهال بمضمون ما قاله ابن عباس
 .يشك يف أن ذلك خري يف عاجل الدنيا

ِّمن ابن عباس، ليعرفه اخلطأ الذي وقع  إنه أراد أن يسمع ذلك  ـ٢
 ..فيه
إن الواجب عليه هو عزل : قال البن عباس» عليه السالم« إنه  ـ٣

 .أولئك العامل، ألجل لزوم احلق وملعرفته هبم
 .واملراد بلزوم احلق له، هو لزوم إحقاقه وتثبيته، وعدم التفريط به

احلق، ألنه ولو أخذ بنصيحة املغرية، وابن عباس مل يتحقق حفظ 
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ًسيبقى ملتبسا، ولن جيد الناس سبيال إليه ً. 
يف جملس » عليه السالم« إن ابن عباس قد بني صحة رأي عيل  ـ٤

َّمعاوية، وأرص عىل أن رأي املغرية يتضمن اإلقدام عىل ما هنى اهللا تعاىل عنه 
َّعتضاد باملضلني، وبآية موادة من حادواستدل بآية اال ال  وبأنه ، اهللا ورسولهّ

 .جيوز أن حيكم يف دماء الناس وفيئهم من ليس بمأمون وموثوق
  !!:جرأة ابن عباس

عليه «أما ما ذكرته الرواية من جرأة البن عباس عىل أمري املؤمنني 
فاطعني، وادخل دارك، واحلق باملك بينبع، وأغلق «: ، وأنه قال له»السالم

 .»ريكبابك عليك، فإن العرب جتول جولة، وتضطرب، وال جتد غ
فهو باطل بال ريب، فإن ابن عباس ال يتجرأ عىل أمري املؤمنني بكالم 

 :كهذا، وذلك ملا ييل
عليه  «عقد البيعة فيام بينه معناه حلن ذلك أ: إن ذلك معناه ً:أوال

ب عىل األمر يف هذه احلال ثمع مظنة أن ي.  وبني الناس الذين بايعوه»السالم
وذلك يعني إثارة . ان، أو غري هؤالء ومرو، والزبري، بل ومعاوية،طلحة

 ..فتنة ال يعلم عواقبها إال اهللا
 لو فعل ما أشار »عليه السالم «ًأين علم ابن عباس أن عليامن : ًثانيا

َقبل وال سيام من . به عليه، سوف ال يتهم بدم عثامن بني أمية الذين كانوا ِ
 !ن جيدوا السبيل عليه؟أيكرهونه، وخيشونه، وحياولون 

، وسيمنعهم »عليه السالم«ثقتهم بعيل  إن الناس سوف يفقدون: ًثاثال
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 واعتزاله ، حيث ال بد أن تبقى إقالتهم بيعتهم،العودة إليهذلك من التفكري ب
إياهم، هي الذكرى املرة التي يصعب نسياهنا، أو جتاهلها يف أي قرار 

 .»عليه السالم «يتخذونه جتاهه
 واحلق ،ًأن عليا مع احلق والقرآن: أمل يكن ابن عباس يعرف: ًرابعا

. ىل رأي ابن عباس وغريهإ يكن يعرف أنه ال حيتاج مل وأ!مع عيل؟والقرآن 
أنه جمرد عامل :  إال إذا فرض»صىل اهللا عليه وآله«فإنه باب مدينة علم النبي 

 . كذلك»عليه السالم «وليس عيل. حافظ، ال يتدبر فيام حيفظه أو يعلمه
» عليه السالم«ًأن عليا : ي كالم ابن عباس، وفيه أورد الطرب:ًخامسا

 !ما الرأي؟: سأل ابن عباس
 ، فتأيت مكة،كان الرأي أن خترج حني قتل الرجل أو قبل ذلك: فقال

 .)١(.. الخفتدخل دارك وتغلق عليك بابك
ًوهذا النص وإن كان ال يرد عليه بعض ما تقدم، ولكنه أيضا غري 

ية من اهتامه بتدبري قتل عثامن، أو حتريك سديد، فإن ذلك ال يمنع بني أم
 .الناس يف اخلفاء ضده

 وسيغتنمون فرصة غيبته ،ًكام أن ذلك مما يسعد طلحة والزبري وسعدا
 .وينتزون عىل أمر األمة
 . أهنام كانا يتمنيان أن يفعل ذلك ليخلو هلام اجلو:وقد عرفنا فيام تقدم

                                     
 ٤٥٩ ص ٣ ج )ط مؤسسة األعلمي( و ٤٣٨ ص٤مم وامللوك جتاريخ األ )١(

 .٩٩صالفتنة ووقعة اجلمل و



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٢٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :سر إىل الشام فقد وليتكها
 رس إىل :قال البن عباس» عليه السالم«رواية من أنه أما ما ذكرته ال

الشام فقد وليتكها، فهو إن صح، فال بد أن يفهم عىل أنه جمرد اختبار لوعي 
إذ مل يكن ما ذكره ابن عباس . ملدى إدراكه وتقييمه لألموروابن عباس، 

 ..»عليه السالم«بالذي خيفى عىل عيل 
 املغرية قد كرر مشورته لعيل وربام يستفاد من الروايات املتقدمة أن

 .، وبذلك يمكن اجلمع بني النصوص املختلفة»عليه السالم«
  :صدق املغرية يف نصيحته مشكوك

عليه «ًوال نستطيع أن نعترب املغرية صادقا يف كال نصيحتيه لعيل 
، حيث إنه مل يتحرك إلبداء النصح إال بعد أن سمع بطلب طلحة »السالم

 .أن يوليهام البرصة والكوفة» السالمعليه «والزبري من عيل 
 أو ألنه ،فلعله بادر إىل ذلك، ألنه كره نزع والة عثامن عن مناصبهم
 ..ًكره تولية طلحة، أو الزبري، أو مها معا، أو لغري ذلك من األسباب

  :مشورة املغرية بتولية طلحة والزبري
ة أشار وأما ما ذكره أبو خمنف ـ حسب رواية البالذري ـ من أن املغري

بتولية طلحة والزبري املرصين ـ البرصة والكوفة ـ » عليه السالم«عىل عيل 
وإبقاء معاوية، فربام يكون ذلك لعلمه بأن معاوية سوف يستأثر باألموال، 

ًوال يرسل لعيل شيئا، وسيكون ذلك سببا يف مبادرة عيل  » عليه السالم«ً
 ..احلربلعزله، فال يرىض معاوية بذلك، وتنجر األمور إىل 
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ًفإذا كان طلحة والزبري سوف يستأثران بأموال العراق أيضا، فإن عليا  ً
ًسوف ال جيد ما حيارهبام به، فضال عن أن يستطيع حماربة » عليه السالم«

 ً.معاوية أيضا
وبذلك تتمهد الطريق ألن يفقد خالفته وحكومته قوهتا وفعاليتها، 

 ..ًإسقاطها أيضاوه من ؤَّوربام متكن مناو.. وقيمتها وأثرها
وقد أشار ابن عباس إىل ذلك يف رواية أيب خمنف، حيث مل يرض 

 .بنصيحة املغرية هذه
  : ال تقنع املغرية»ال أداهن يف ديين«

للمغرية أنه ال يرىض بنصيحته، وأن سبب رده » عليه السالم«وقد ذكر 
 ..مرهأًهلا هو أن هذا يعد مداهنة، أو ادهانا يف الدين، وإعطاء للدنية من 

أن » عليه السالم«ولكن املغرية يتجاهل ذلك، ويعود ليقرتح عىل عيل 
يداهن يف دينه، » عليه السالم«ًيبقي معاوية فقط، فهل حسب أن عليا 

ويرىض بالدنية يف خصوص معاوية، وال يفعل ذلك بالنسبة لغري 
 !..معاوية؟

 اخلطاب عىل خمالفة عمر بن» عليه السالم«أم أنه استعظم أن يقدم عيل 
ورغباته يف شأن معاوية، فإن عمر هو الذي نصب معاوية عىل الشام، 

 !.وفوض له الترصف فيها بام حيلو له؟
وهل تولية عمر لشخص تسوغ لعيل ارتكاب جريمة املداهنة يف 

أو أهنا تغري احلقائق، وتزيل املداهنة، وال يعود ! الدين، والرضا بالدنية؟
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 ! من مفردات الرضا بالدنية؟الرضا بتولية معاوية وأمثاله
ولك «: »عليه السالم«وما الذي قصده املغرية باحلجة، حني قال لعيل 

 هل قصد أن فعل عمر !؟»..كان عمر قد واله الشام كلها. احلجة يف إتيانه
أم قصد أنه حجة يف إزالة صفة الدنية ! عند اهللا؟» عليه السالم«حجة لعيل 

 !عن الرضا بتولية أمثال هؤالء؟
: عىل لزوم إبقاء معاوية» عليه السالم«وأما استدالل املغرية عىل عيل 

فإن نفس هذه اجلرأة هي الدليل عىل لزوم . فهو غريب» ملعاوية جرأة«بأن 
 ..عزله

فإن من يتجرأ عىل اهللا، وخيرج عىل إمامه، ويواجهه بالسوء، ملجرد 
ى، شهوة احلكم والسلطة، يمكن أن يتجرأ عىل كل القبائح األخر

شاهم معاوية، ًخصوصا إذا كانت ترتبط بالضعفاء من الناس، الذين ال خي
 .. وال ذمةّوال يرقب فيهم إال

  :مشورة ابن عباس
 إىل ابن عباس، من ٢واألغرب من ذلك ما نسبته الرواية املتقدمة برقم

أنه حني ذكر له : تناقض يف املوقف، ومن قلة تدبر وغفلة، حيث ذكرت
رة املغرية بإبقاء معاوية، أعلمه بظهور زيف هذا الرأي، مشو» عليه السالم«

دهان يف الدين، وإعطاء للدنية، فام معنى أن يتبناه امن حيث هو مداهنة أو 
 !مرة ثالثة؟» عليه السالم«ابن عباس، ويشري به عىل عيل 

» عليه السالم«وأما تعهد ابن عباس بأنه إن مل يبايع معاوية لعيل 
ًفإنه لو كان قادرا عىل قلعه ..  فهو بال معنى،نزلهفسيقلع معاوية من م
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 ..لقلعه، بمجرد عدم بيعته لعيل
عليه «فلامذا مل يفعل به ذلك حني رفض البيعة، وملاذا احتاج عيل 

ًوملاذا مل يوفر علينا ابن عباس سبعني ألفا من ! إىل حرب صفني؟» السالم
 !؟القتىل الذين قتلوا يف تلك احلرب

.  احلرب خدعة:ه من استدالل ابن عباس بحديثولو صح ما زعمو
قد أفهمه أن إبقاء » عليه السالم«ًفهو أعجب وأغرب، فاملفروض أن عليا 

 ،أمثال معاوية يف مناصبهم من مفردات املداهنة يف الدين وإعطاء الدنية
ألن إبقاء هؤالء من شأنه أن .. وليس من مصاديق اخلدعة اجلائزة يف احلرب

وال جيوز لعيل وال .. ًاطئا، وأن ينسب ذلك إىل الدينًيكرس مفهوما خ
 . وقد بينا ذلك يف ما سبق،لغريه أن يتسبب بذلك

ستعامل أساليب املكر اّوكأن ابن عباس يريد لعيل أن يكون كمعاوية يف 
أو أن املفاهيم اختلطت عىل ابن .. واخلديعة والغدر يف السياسة، وغريها
ل رفض البيعة جيعل الطرف اآلخر عباس، فظن أن جمرد ظن أو احتام

واحلال أن .. ًحماربا، وأن ذلك جييز معاملته باملكر واخلديعة بكل أنواعها
 .األمر ليس كذلك

  : أم ابن عباس×احلسن 
ـ » عليه السالم« أن اإلمام احلسن :وقد ذكر أبو عمر ابن عبد الرب

: نه قال ألبيه، وأ»عليه السالم«ًوليس ابن عباس ـ هو الذي كان حياور عليا 
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 .)١(نصحك املغرية يف األوىل
 :وهذا غلط منه

 ..إلمجاع النصوص واملصادر عىل خالفه: ًأوال
 ما أن جيرتئ يف كالمه ّ أجل»عليه السالم «ن اإلمام احلسنأل: ًوثانيا

، وباب مدينة علمه، »صىل اهللا عليه وآله«عىل خري خلق اهللا بعد رسول اهللا 
 .. والقرآن واحلق معهومن هو مع احلق والقرآن،

 قد أوضح للمغرية سبب اختاذه هذا »عليه السالم «ًن علياأل :ًثالثا
فام معنى أن يدله .. ال للريب يف صحته وصوابيته، وهو سبب ال جمارالقر

 !.. عىل الصواب، ويميزه له عن اخلطأ؟»عليه السالم «اإلمام احلسن
  :مشورتان للمغرية
هبذه املشورة فال » عليه السالم«ع لعيل  أن املغرية يترب:والالفت هنا

 ،مشورته ونصحه، التي تصلح له األمور يف دنياه» عليه السالم«يقبل عيل 
 ..، وكذا آخرتهألهنا تفسد له دينه ومروءته

ًولكن أبا بكر وعمر يرسالن إىل املغرية، ويطلبان منه حيلة متكنهام من 
ليهام بإرشاك العباس، تكريس استيالئهام عىل مقام اخلالفة، فيشري ع
، وال ا دنيامها يف تفيدمهةفيأخذان بنصيحته، رغم أهنا هي األخرى نصيح

 .. فيهاا، بل ترضمه آخرهتامتصلح هلام

                                     
 ٤ج )ط دار اجليل(  و٣٩١ و ٣٩٠ ص١ج) طبوع مع اإلصابةم( اإلستيعاب )١(

 .٢٦٢ص) األصل(إحقاق احلق  و١٦٦ ص١٠جالغدير  و١٤٤٧ص
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  املصادر واملراجع ـ ١
 
 . ـ القرآن الكريم١

 ـ ألف ـ
ط دار الكتب العلمية ـ ) ( هـ ١٨٩متويف سنة  (اآلثار ملحمد بن حسن الشيباين ـ ٢

 .)م١٩٩٣بريوت ـ ط ثانية سنة 
 .اآلثار للقايض أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري ـ ٣
ط دار الدراية للطباعة والنرش (ثاين البن أيب عاصم ـ الضحاك اآلحاد وامل ـ ٤

 ).ط دار املعرفة(و ) م١٩٩١هـ ـ ١٤١١والتوزيع سنة 
 ).٢٣٥خمطوط مكتبة كوپريل (اآلحاد واملثاين البن حبان  ـ ٥
 ).ط إيران(آفة أصحاب احلديث البن اجلوزي  ـ ٦
 حممد بن حسن اليزدي األصفهاينعالمة الفاين، السيد عيل بن للآراء حول القرآن   ـ٧

 .)هـ١٣٩٩ سنةقم  ط(
 .آية التطهري يف أحاديث الفريقني للسيد عيل األبطحي  ـ٨
الطبعة (لشيخ حممد طاهر الساموي  ل»عليه السالم«إبصار العني يف أنصار احلسني   ـ٩

األوىل نرش مركز الدراسات اإلسالمية ملمثلية الويل الفقيه يف حرس الثورة 
 ). قهـ١٤١٩ هـ ش١٣٧٧سنةمية اإلسال

 .أليب اخلري فضل اهللا بن روزهبان الشريازي الشافعي إبطال الباطل  ـ١٠
 ).م١٩٧٠دار العربية بريوت ـ لبنان سنة (ملنري الغضبان أبو ذر الغفاري   ـ١١
ط دار مكتبة (أبو طالب مؤمن قريش للشيخ عبد اهللا بن عيل اخلنيزي القطيفي  ـ ١٢

 ).ط دار الكتب العلمية(و ) هـ١٣٨١وت ـ لبنان احلياة سنة بري
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ط املبطعة احليدرية ـ النجف (أبو هريرة للسيد عبد احلسني رشف الدين  ـ ١٣
 .)مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش ـ قم(و ) هـ١٣٨٤األرشف سنة 

املطبعة األدبية بمرص سنة (اإلحتاف بحب األرشاف للشرباوي الشافعي  ـ ١٤
 ).هـ١٣١٦

 الفيض حممد بن حممد يب ألحياء علوم الدينإبرشح أرسار حتاف السادة املتقني  إ ـ١٥
ط  (بن عبد الرازق الشهري بالسيد مرتىض احلسيني اليامين الزبيدي احلنفي

 ).امليمنية بمرص
املكتبة الثقافية ـ بريوت لبنان (اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي  ـ ١٦

 ).م١٩٩هـ ـ ١٤١٦الفكر ـ لبنان سنة ط دار (و ) م١٩٧٣سنة 
 ).املطبعة العلمية ـ قم ـ إيران(إثبات اهلداة للحر العاميل  ـ ١٧
ط منشورات مكتبة (و ) ط النجف األرشف(إثبات الوصية للمسعودي  ـ ١٨

 ).بصريين ـ قم ـ إيران
طبع ونرش السيد مجال  (للمحقق الداماد) عيون املسائل(اإلثنا عرش رسالة  ـ ١٩

 .)لدين املريدامادي ـ ايرانا
 ).يرانإ ـ قم ـدار الكتب العلمية ط  (حمد بن حسن احلر العاميل اإلثنا عرشية مل ـ٢٠
أجوبة املسائل املهنائية للعالمة احليل احلسن بن يوسف بن املطهر ـ أجوبة عىل  ـ ٢١

 .أسئلة السيد مهنا بن سنان بن عبد الوهاب اجلعفري العبديل احلسيني املدين
ط دار النعامن ـ (أجوبة مسائل موسى جار اهللا للسيد عبد احلسني رشف الدين  ـ ٢٢

الطبعة الثانية مطبعة العرفان ـ صيدا سنة (و ) هـ١٣٨٦النجف األرشف سنة 
 ).هـ١٣٧٣

دار الزهراء ـ بريوت سنة (أحاديث أم املؤمنني عائشة للسيد مرتىض العسكري  ـ ٢٣
 ).م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤التوحيد للنرش سنة (و ) ١٤٠٥

نرش دار النعامن (اإلحتجاج أليب منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس  ـ ٢٤
ط سنة (و  )م١٩٦٦هـ ١٣٨٦النجف األرشف سنة للطباعة والنرشـ
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 .)ط دار األسوة ـ قم( و )هـ١٣١٣
صحيح ابن حبان لعالء الدين عيل بن بلبان ) ترتيب(اإلحسان يف تقريب  ـ ٢٥

 ).هـ١٤٠٨ط مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ لبنان سنة (نفي الفاريس احل
 ).ط مطبعة اخليام ـ قم ـ إيران(للشهيد نور اهللا التسرتي ) األصل(إحقاق احلق  ـ ٢٦
األحكام السلطانية أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي، املاوردي  ـ ٢٧

 ).ط دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان(الشافعي 
نرش دار الفكر للطباعة (القرآن ملحمد بن عبد اهللا املعروف بابن العريب أحكام  ـ ٢٨

 ).هـ١٣٩٢ط مرص سنة (و ) والنرش ـ بريوت ـ لبنان
نرش دار الكتب (أحكام القرآن أليب بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص احلنفي  ـ ٢٩

ط دار إحياء الرتاث (و ) م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة 
 )هـ١٤٠٥دار الكتاب العريب ـ بريوت سنة (و ) لعريبا
نرش دار الكتب العلمية ـ (أحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي  ـ ٣٠

 ).هـ١٤٠٠بريوت سنة 
ط مؤسسة (اإلحكام يف أصول األحكام لعيل بن أيب عيل بن حممد اآلمدي  ـ ٣١

 ).هـ١٣٨٧احللبي ورشكاه ـ مرص سنة 
حكام يف أصول األحكام للحافظ أبى حممد عيل أمحد بن سعيد بن حزم اإل ـ ٣٢

ط دار اآلفاق اجلديدة ـ (و ) مطبعة العاصمة ـ القاهرة(األندليس الظاهري 
 ).هـ١٤٠٣بريوت 

ط مؤسسة الرسالة بريوت ـ لبنان سنة (أحوال الرجال للجوزجاين  ـ ٣٣
 ).هـ١٤٠٥

 ).عرفة بريوت ـ لبنانط دار امل(إحياء علوم الدين للغزايل  ـ ٣٤
أخبار احلمقى واملغفلني أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل القريش البغدادي   ـ٣٥

 سنة بريوت ـالطبعة األوىل دار الكتاب العريب (املعروف بابن اجلوزي 
  .)م١٩٩٤
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 ).ط غفاري ـ إيران(األخبار الدخيلة للمحقق الشيخ حممد تقي التسرتي  ـ ٣٦
مطبوع هبامش (البن سنان القرماين ) تاريخ القرماين(وآثار األول أخبار الدول  ـ ٣٧

 ).ط بغداد(و ) الكامل يف التاريخ
 ١٩٦٠الطبعة األوىل سنة (األخبار الطوال أليب حنيفة أمحد بن داود الدينوري  ـ ٣٨

منشورات / عيسى البايب احللبي ورشكاه ـم نرش دار إحياء الكتب العربية 
 ).الرشيف الريض

 الفرج عبد الرمحن بن حممد بن عيل بن عبد اهللا يبأل ظراف واملتامجننيأخبار ال  ـ٣٩
  .)ط املكتبة احليدرية (محادي البكري الصديقي احلنبيل

ط عامل الكتب بريوت (أخبار القضاة ملحمد بن خلف بن حيان املعروف بوكيع  ـ ٤٠
 ).ـ لبنان

 .ليد حممد بن عبد اهللا األزرقيأخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار أليب الو ـ ٤١
 .املغرية بن شعبةمطرف بن أخبار ؟؟؟ .أخبار املغرية بن شعبة  ـ٤٢
 ).ط دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان(إختصار علوم احلديث البن كثري  ـ ٤٣
نرش دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ (اإلختصاص للشيخ املفيد  ـ ٤٤

 ).ط مؤسسة النرش اإلسالمي ـ قم ـ إيران(و ) م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤لبنان سنة 
 ).مطبوع هبامش كتاب األم(إختالف احلديث للشافعي  ـ ٤٥
ط (هذبه الشيخ الطويس ) معروف برجال الكيش(إختيار معرفة الرجال  ـ ٤٦

ـ قم إلحياء الرتاث » عليهم السالم«نرش مؤسسة آل البيت (و ) جامعة طهران
 ).هـ ش١٣٤٨ط جامعة مشهد ـ إيران سنة (و )  كربالءط(و ) هـ١٤٠٤سنة 
 . أخذ الثار يف أخبار املختار البن نام جعفر بن حممد ـ٤٧
أدب اإلمالء واإلستمالء أليب سعيد عبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي  ـ ٤٨

نرش دار ومكتبة اهلالل ـ بريوت ـ لبنان سنة (و ) م١٩٢٥ط سنة (السمعاين 
 ).م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩

حتقيق سمري  (ليوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري أدب املجالسة  ـ٤٩
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 ).م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ دار الصحابة للرتاث سنة  نرشالطبعة األوىل ـ حلبي
الطبعة (و ) ط دار الكتب العلمية(األدب املفرد ملحمد بن إسامعيل البخاري  ـ ٥٠

 ).م١٩٨٦ ـ ه١٤٠٦األوىل مؤسسة الكتب الثقافية 
األذكار النووية أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي الشافعي  ـ ٥١

هـ ١٤١٤دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة (الدمشقي 
 ).م١٩٩٤ـ 
 ).هـ النجف األرشف ـ العراق١٣٨٩ط سنة (األذكياء البن اجلوزي  ـ ٥٢
نرش مدرسة (يل بن عبيد اهللا بن بابويه الرازي ًاألربعون حديثا ملنتجب الدين ع ـ ٥٣

 ).هـ١٤٠٨اإلمام املهدي ـ قم املقدسة سنة 
ًاألربعون حديثا يف إثبات إمامة أمري املؤمنني لسليامن بن عبد اهللا املاحوزي  ـ ٥٤

 ).هـ١٤١٧مطبعة أمري الطبعة األوىل سنة (البحراين 
سن بن هبة اهللا ابن عساكر الدمشقي األربعني البلدانية أليب القاسم عيل بن احل ـ ٥٥

 ).مطبوعات مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب(
األربعني يف إمامة األئمة الطاهرين ملحمد طاهر بن حممد حسني الشريازي  ـ ٥٦

 ).هـ١٤١٨الطبعة األوىل مطبعة أمري سنة (النجفي القمي 
لدين عطاء اهللا ابن األمري فضل األربعني يف مناقب أمري املؤمنني للسيد مجال ا ـ ٥٧

 ).خمطوط(اهللا الشريازي الدشتكي 
 األربعني للحافظ منتجب الدين حممد بن مسلم بن أيب الفوارس الرازي  ـ٥٨

 ).خمطوط(
 ).ط الهور(أرجح املطالب لعبيد اهللا احلنفي اآلمرترسي  ـ ٥٩
هـ ـ وط ١٣٩٢ط املكتبة احليدرية ـ النجف األرشف سنة (اإلرشاد للمفيد  ـ ٦٠

 إلحياء الرتاث ـ بريوت ـ سنة ط مؤسسة آل البيت(و ) هـ١٣٨١سنة 
 ).ط مكتبة بصرييت( و )ط دار املفيد(و ) ط مكتبة اآلخندي(و ) هـ١٤١٦

 السعود حممد بن حممد يب إىل مزايا القرآن الكريم ألإرشاد العقل السليم  ـ٦١
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 ).بريوتـ دار إحياء الرتاث العريب ط (العامدي 
إرشاد الساري يف رشح صحيح البخاري أليب العباس شهاب الدين أمحد بن ـ  ٦٢

 ).هـ١٣٠٤نرش دار صادر بريوت ـ لبنان سنة (حممد القسطالين 
 ).هـ١٣٩٩ط دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان سنة (إرشاد الفحول للشوكاين  ـ ٦٣
علمي ـ نرش مؤسسة األ(إرشاد القلوب أليب حممد احلسن بن حممد الديلمي  ـ ٦٤

 ).هـ١٣٩٨بريوت ـ لبنان سنة 
إرغام املبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي لعبد اهللا بن حممد بن الصديق الغامري  ـ ٦٥

هـ ـ ١٤١٢الطبعة الثانية نرش دار اإلمام النووي ـ عامن ـ األردن سنة (احلسني 
 ).م١٩٩٢

 .إزالة اخلفاء للدهلوي ـ ٦٦
الطبعة األوىل ـ دار ( للشيخ كاظم األزري  واآلليف مدح النبي والويص األزرية  ـ٦٧

 ).م١٩٨٩  هـ ـ١٤٠٩األضواء ـ سنة 
و ) هـ١٣٨٧ط مرص سنة (أسباب نزول اآليات للواحدي النيسابوري  ـ ٦٨

 ).م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨مؤسسة احللبي ورشكاه للنرش والتوزيع ـ القاهرة سنة (
و ) هـ١٣٧٦لعراق سنة ط النجف األرشف ـ ا(اإلستبصار للشيخ الطويس  ـ ٦٩

 ).هـ ش١٣٦٣نرش دار الكتب اإلسالمية ـ طهران سنة (
ط دار الكتب (اإلستذكار ليوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري  ـ ٧٠

 ).م٢٠٠٠العلمية ـ بريوت سنة 
 .)هـ٣٥٢متويف سنة  (اإلستغاثة أليب القاسم الكويف ـ ٧١
األطهار أليب الفتح حممد بن عيل بن عثامن اإلستنصار يف النص عىل األئمة  ـ ٧٢

 ).هـ١٤٠٥دار األضواء ـ بريوت ـ لبنان سنة (الكراجكي 
يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد يب عمر، أليف معرفة األصحاب اإلستيعاب  ـ ٧٣

هـ يف دار ١٣٢٨مطبوع هبامش اإلصابة سنة (النمري القرطبي بن عاصم الرب 
 .)هـ١٤١٢جليل ـ بريوت سنة ط دار ا(و ) املعارف بمرص
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 حممد بن ،عيل بن أيب الكرمعز الدين أيب احلسن، أسد الغابة يف معرفة الصحابة ل ـ ٧٤
ط دار ( املعروف بابن األثري ،حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين

 ).هـ١٣٨٠نرش مؤسسة إسامعيليان ـ طهران ـ إيران (و ) الكتاب العريب
 . واحلديث للدكتور حممد حسني الذهبيتفسريت يف الاإلرسائيليا ـ ٧٥
ط سنة ( واحلديث لرمزي نعناعة تفسرياإلرسائيليات وأثرها يف كتب ال ـ ٧٦

 ).هـ١٣٩٠
طبع (أرسار الشهادة لألديب الشاعر مريزا إسامعيل امللقب يف شعره برسباز   ـ٧٧

 .)هـ١٣١٩سنة 
نرش مؤسسة الزائر يف (ي األرسار الفاطمية للشيخ حممد فاضل املسعود ـ ٧٨

هـ ـ ١٤٢٠الروضة املقدسة لفاطمة املعصومة ـ رابطة الصداقة اإلسالمية سنة 
 ).م٢٠٠٠

الدين عيل بن سلطان حممد القاري  األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة لنور ـ ٧٩
 ).هـ١٣٩١ط بريوت سنة (اهلروي 

يته الطاهرين للشيخ حممد بن إسعاف الراغبني يف سرية املصطفى وفضائل أهل ب ـ ٨٠
مطبوع هبامش نور األبصارـ ط مطبعة (عيل الصبان املرصي الشافعي 

 ).اجلمهورية ـ نرص
الطبعة األوىل نرش دار (إسعاف املبطأ برجال املوطأ جلالل الدين السيوطي  ـ ٨١

 ).هـ١٤١٠اهلجرة للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت سنة 
 .نرصية اإلسالم واملشكلة الع ـ٨٢
ط دار إحياء (األسامء والصفات أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي النيسابوري  ـ ٨٣

 ).الرتاث العريب بريوت ـ لبنان
ط سنة (أسمى املناقب يف هتذيب أسنى املطالب اجلزري الدمشقي الشافعي  ـ ٨٤

 ).هـ١٤٠٣
لطبعة األوىل ا(إشارة السبق أليب احلسن عيل بن احلسن بن أيب املجد احللبي  ـ ٨٥
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 ).هـ١٤١٤مؤسسة النرش اإلسالمي سنة 
 ).ط لكهنو(أشعة اللمعات يف رشح املشكاة  ـ ٨٦
ط دار الكتب (اإلصابة يف متييز الصحابة ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين  ـ ٨٧

 .)هـ١٣٩٩هـ و ١٣٢٨ط مرص سنة (و ) هـ١٤١٥العلمية ـ بريوت سنة 
 .لثار للسيد حمسن األمني أصدق األخبار يف قصة األخذ با ـ٨٨
املستفادة من الكتاب والسنة للمحدث حممد بن مرتىض : األصول األصيلة  ـ٨٩

سنة  ـ قم ـحياء ط دار إحياء األ (املدعو بمحسن وامللقب بالفيض الكاشاين
 ).هـ ١٤١٢

نرش دار الشبسرتي للمطبوعات ـ قم (األصول الستة عرش لنخبة من الرواة  ـ ٩٠
 ).هـ١٤٠٥ة سنة الطبعة الثاني

نرشه جلنة (أصول الرسخيس ألبى بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس  ـ ٩١
إحياء املعارف النعامنية بحيدر آباد الدكن باهلند دار الكتاب العلمية ـ بريوت ـ 

 ).م١٩٩٣ هـ١٤١٤لبنان الطبعة األوىل سنة 
الطبعة (اجلصاص ألمحد بن عيل الرازي ) الفصول يف األصول(أصول الفقه  ـ ٩٢

 ).م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥األوىل سنة 
ط مؤسسة النرش اإلسالمي (أصول مالكيت للشيخ عيل األمحدي امليانجي  ـ ٩٣

 جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة ـ إيران سنة ةالتابع
 ).هـ١٣٦٣

ي الشنقيطي أضواء البيان يف إيضاح القرآن ملحمد األمني بن حممد املختار اجلكن ـ ٩٤
 ).م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنرش ـ بريوت ـ لبنان سنة (
و ) ط دار املعارف ـ مرص(أضواء عىل السنة املحمدية للشيخ حممد أيب رية  ـ ٩٥

 ).الطبعة اخلامسة نرش البطحاء(
مؤسسة املعارف (أضواء عىل الصحيحني للشيخ حممد صادق النجمي  ـ ٩٦

 ).هـ١٤١٩ة اإلسالمية ـ قم سن
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أطائب الكلم يف بيان صلة الرحم حلسن بن عيل بن عبد العال الكركي العاميل  ـ ٩٧
ط مهر استوار ـ (و ) هـ١٣٩٤مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش العامة سنة (

 ).إيران
إعانة الطالبني أليب بكر املشهور بالسيد البكري ابن السيد حممد شطا الدمياطي  ـ ٩٨

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة الطبعة األوىل (
 ).م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

اإلعتقادات يف دين اإلمامية أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه  ـ ٩٩
ط (و ) مطبوع مع الباب احلادي عرش طبعة حجرية) (الشيخ الصدوق(القمي 

زيع ـ بريوت ـ لبنان سنة دار املفيد للطباعة والنرش والتو(و ) هـ١٣٨٢سنة 
 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤
دار الكتب العلمية ـ (اإلعتقاد عىل مذهب السلف ألمحد بن احلسني البيهقي  ـ ١٠٠

 ).م١٩٨٦هـ ١٤٠٦بريوت سنة 
الطبعة الثالثة دار التعارف (إعجاز القرآن ألبى بكر حممد بن الطيب الباقالين  ـ ١٠١

 ).ـ مرص
 ).ط ليدن(عيل أمحد بن عمر ابن رسته األعالق النفيسة أليب  ـ ١٠٢
 ).١٩٨٠دار العلم للماليني بريوت ـ لبنان سنة (األعالم خلري الدين الزركيل  ـ ١٠٣
 .أعالم احلديث يف رشح البخاري أليب سليامن اخلطايب  ـ١٠٤
نرش مؤسسة (أعالم الدين يف صفات املؤمنني للحسن بن أيب احلسن الديلمي  ـ ١٠٥

 ). الرتاث ـ قمآل البيت إلحياء
ط دار اجليل ـ بريوت ـ (أعالم املوقعني ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية  ـ ١٠٦

 ).م١٩٧٣لبنان سنة 
نرش مكتبة الكليات األزهرية ـ سنة  (أعالم النبوة لعيل بن حممد املاوردي ـ ١٠٧

 .)م١٩٧١
 ).هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة بريوت ستة (أعالم النساء لعمر رضا كحالة  ـ ١٠٨
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نرش مؤسسة آل (و ) ط دار املعرفة(إعالم الورى بأعالم اهلدى للطربيس  ـ ١٠٩
و ) ط مؤسسة الوفاء(و ) هـ١٤١٧إلحياء الرتاث ـ قم » عليهم السالم«البيت 

 ).هـ١٣٩٩هـ و ١٣٩٠ط سنة (
ط دار الكتاب العريب ـ بريوت (اإلعالن بالتوبيخ ملن يذم التاريخ للسخاوي  ـ ١١٠

 ).هـ١٣٩٩سنة 
الطبعة (و ) ط دار التعارف بريوت(أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني العاميل  ـ ١١١

 ).هـ١٤٠٣األوىل سنة 
ط (و ) ط سايس(و ) ط دار الكتب العلمية(األغاين أليب الفرج األصفهاين  ـ ١١٢

 ).دار إحياء الرتاث العريب
م كلثوم للسيد نارص إفحام األعداء واخلصوم بتكذيب ما افرتوه عىل سيدتنا أ ـ ١١٣

 ).مكتبة نينوى احلديثة ـ طهران(حسني املوسوي اهلندي 
للشيخ املفيد أيب عبد اهللا » عليه السالم«اإلفصاح يف إمامة أمري املؤمنني عيل  ـ ١١٤

ط النجف (و ) دار املفيد ـ بريوت ـ لبنان(حممد بن حممد بن النعامن احلارثي 
 ).األرشف ـ العراق

جعفر بن طاووس بن عامل للسيد ريض الدين عيل بن موسى إقبال األ ـ ١١٥
 ).هـ١٤١٤الطبعة األوىل نرش مكتب اإلعالم اإلسالمي سنة (
اإلقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس  ـ ١١٦

منشورات مكتبة جامع چهل ستون ـ طهران مطبعة اخليام ـ قم سنة (
 ).هـ١٤٠٠
منشورات مكتبة املرعيش ـ (ارد لسعيد اخلوري الرشتوين اللبناين أقرب املو ـ ١١٧

 ).هـ١٤٠٣قم ـ إيران سنة 
الطبعة الثانية (أقسام املوىل يف اللسان للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن  ـ ١١٨

هـ ـ ١٤١٤نرش دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
 .)م١٩٩٣
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شمس الدين حممد بن أمحد الرشبيني ليف حل ألفاظ أيب شجاع اإلقناع   ـ١١٩
 ).دار املعرفةط  (اخلطيب القاهري الشافعي

اإلكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء للشيخ إبراهيم بن عبد اهللا الوصايب اليمني  ـ ١٢٠
 ).خمطوط(الشافعي 

ي ط مكتبة اخلانج(اإلكتفاء من مغازي رسول اهللا للكالعي البغدادي  ـ ١٢١
 ).هـ١٣٨٧مكتبة اهلالل بريوت ـ لبنان سنة (و ) ط اهلند(و ) بالقاهرة

ط منظمة اإلعالم اإلسالمي ـ (أكذوبة حتريف القرآن لرسول جعفريان  ـ ١٢٢
 ).هـ١٤٠٦طهران ـ إيران سنة 

 .اإلكليل يف احلديث ألبى عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري ـ ١٢٣
حمد جعفر بن حممد طاهر اخلراساين مل حتقيق املطلب إكليل املنهج يف  ـ١٢٤

  قهـ١٤٢٤سنة نرش دار احلديث للطباعة والنرش ـ الطبعة األوىل (الكربايس 
 ). شهـ١٣٨٢
إكامل الدين وإمتام النعمة أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي  ـ ١٢٥

) هـ١٣٩٥ إيران سنة ط دار الكتب اإلسالمية ـ طهران ـ) (الشيخ الصدوق(
 جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم ةط مؤسسة النرش اإلسالمي التابع(و 

 ).هـ ش١٣٦٣هـ ـ ١٤٠٥املقدسة سنة 
اإلكامل يف أسامء الرجال أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي  ـ ١٢٦

 ).نرش مؤسسة أهل البيت(
الرجال سوى من ذكر يف  من ة يف مسند أمحدمن له رواي اإلكامل يف ذكر  ـ١٢٧

 املحاسن شمس الدين حممد بن عيل بن احلسن بن محزة يب ألهتذيب الكامل
 .احلسيني الشافعي

اإلكامل يف رفع اإلرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء (إكامل الكامل  ـ ١٢٨
 .)بن ماكوالا( نرص عيل بن هبة اهللا الشهري بـ للحافظ أيب) والكنى واألنساب

 ).نرش دار إحياء الرتاث العريب(
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 ).املكتبة املرتضوية ـ طهران ـ إيران(إلزام الناصب للحائري اليزدي  ـ ١٢٩
لشيخ مفلح بن ل »عليه السالم«إلزام النواصب بإمامة عيل بن أيب طالب   ـ١٣٠

حتقيق الشيخ عبد (ابن صالح البحراين ) رشيد(بن راشد ) احلسن(احلسني 
 ).هـ١٤٢٠سنة الطبعة األوىل ـ النجفي الرضا 
مؤسسة النرش  الطبعة األوىل(لشيخ هادي النجفي للف حديث يف املؤمن  أ ـ١٣١

 ).هـ١٤١٦سنة قم ـ سالمي التابعة جلامعة املدرسني اإل
 .ألفية السيوطي يف علم احلديث ـ ١٣٢
نرش  ـ مطبوع مع جمموعة نفيسة(لقدماء املحدثني ألقاب الرسول وعرتته   ـ١٣٣

 .)هـ١٤٠٦ سنة قم ـ مكتبة املرعيش
ط (و ) هـ١٣٨٨ط مرص سنة (األم أليب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي  ـ ١٣٤

 .)م١٩٨٣ ـهـ ١٤٠٣دار الفكر سنة 
 .أمايل ابن الشيخ الطويس ـ ١٣٥
الطبعة األوىل دار الصحابة للرتاث (أمايل أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين  ـ ١٣٦

 ).هـ١٤١٠نطا ـ مرص سنة ـ ط
أمايل السيد املرتىض للرشيف أيب القاسم عيل بن الطاهر أيب أمحد احلسني  ـ ١٣٧

الطبعة األوىل منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي ـ قم ـ إيران (
ط دار الكتاب العريب بريوت (و ) هـ١٤٠٣م وط سنة ١٩٠٧هـ ـ ١٣٢٥سنة 

 ).هـ١٣٨٧ـ لبنان سنة 
عامل ط (ليحيى بن احلسني الشجري ) األمايل اخلميسية(أمايل الشجري   ـ١٣٨

 .)ق. ـ ه١٤٠٣سنة  بريوت ـالكتب 
مؤسسة الطبعة األوىل نرش (أمايل الشيخ أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس  ـ ١٣٩

النجف النعامن ـ ط (و ) هـ١٤١٤ للطباعة والنرش والتوزيع ـ قم سنة البعثة
 ).األرشف

أمايل الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي  ـ ١٤٠
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ط (و ) هـ١٤١٧الطبعة األوىل مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة ـ قم (
احليدرية ـ املكتبة ط (و ) ط مؤسسة األعلمي للمطبوعات(و ) دار املعرفة

 ).هـ١٣٩١ سنة و.هـ١٣٨٩النجف سنة 
إسامعيل بن القاسم بن عيذون بن أليب عيل القايل، ) النوادر( أمايل القايل  ـ١٤١

 .هارون بن عيسى بن حممد بن سلامن
الطبعة (أمايل املحاميل للحسني بن إسامعيل املحاميل برواية ابن حييى البيع  ـ ١٤٢

 ).هـ١٤١٢األوىل نرش املكتبة اإلسالمية ـ دار ابن القيم ـ األردن سنة 
 ).نرش دار املفيد(و ) ؤسسة النرش اإلسالمي ـ قم ـ إيرانط م(أمايل املفيد  ـ ١٤٣
 .اإلمام احلسني لعبد اهللا العالييل ـ ١٤٤
طبعة أوىل ـ منشورات  (لعبد الفتاح عبد املقصود »عليه السالم«اإلمام عيل  ـ ١٤٥

 .)مكتبة العرفان ـ بريوت
بريوت ـ ط دار الكتب العلمية (ملحمد رضا  »عليه السالم«اإلمام عيل  ـ ١٤٦

 ).لبنان
املنري (اهلمداين ألمحد الرمحاين » عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  ـ ١٤٧

 ).هـ١٤١٧للطباعة والنرش ـ طهران سنة 
 رابع اخللفاء الراشدين ملحمد رضا »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  ـ ١٤٨

نرش دار  (وهـ ـ ١٣٥٨ سنةمرص ـ مطبعة رستم مصطفى احللبي (املرصي 
 .)هـ١٣٩٦ سنةبريوت ـ الكتب العلمية 

سرية وتاريخ للشيخ حممد حسن آل  »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  ـ ١٤٩
 .)م١٩٧٨ط منشورات املكتب العاملي للطباعة والنرش بريوت سمة  (ياسني
نرش (يف آراء اخللفاء للشيخ مهدي فقيه إيامين » عليه السالم«اإلمام عيل  ـ ١٥٠

 ).هـ١٤٢٠مؤسسة املعارف اإلسالمية ـ قم سنة 
 .اإلمام املهاجر لعبد اهللا بن نوح اجلياحلوري اجلاوي ـ ١٥١
توجد نسخة مصورة منه يف مكتبة املركز اإلسالمي ) خمطوط(اإلمامة  ـ ١٥٢
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 .للدراسات يف بريوت
نرش مركز الغدير للدراسات (اإلمامة وأهل البيت ملحمد بيومي مهران  ـ ١٥٣

 .)م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥سالمية سنة اإل
 بن احلسني بن بابويه القمي والد يب احلسن عيل اإلمامة والتبرصة من احلرية أل ـ١٥٤

عليه «حتقيق ونرش مدرسة اإلمام املهدي ـ الطبعة األوىل  (الشيخ الصدوق
 ).شـ   ه١٣٦٣ ـ ق ـ ه١٤٠٤ سنةقم املقدسةـ  »السالم
ط (و ) هـ١٣٨٨ط مرص سنة (ة الدينوري اإلمامة والسياسة البن قتيب ـ ١٥٥

 ).ط أمري قم حتقيق الشريي(و )  حتقيق الزيني،مؤسسة احللبي
إمتاع األسامع لتقي الدين أمحد بن عيل بن عبد القادر بن حممد املقريزي  ـ ١٥٦

منشورات حممد عيل بيضون دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ (و ) الطبعة الثانية(
 ).م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠لبنان سنة 

نرش مكتبة الكليات األزهرية مرص سنة (األموال أليب عبيد القاسم بن سالم  ـ ١٥٧
 ).هـ١٣٨٨
ط دار (اإلنتصار للرشيف أيب القاسم عيل بن الطاهر أيب أمحد احلسني املرتىض  ـ ١٥٨

 ).هـ١٤٠٥األضواء بريوت ـ لبنان سنة 
ط بريوت ـ لبنان (اإلنجيل املتداول ـ املنسوب لبعض أصحاب املسيح  ـ ١٥٩

 ).م١٩٧٦
القدس واخلليل أليب اليمن عبد الرمحان جمري ) يف أخبار(أنس اجلليل بتاريخ  ـ ١٦٠

 ).هـ١٣٨٨ط املكتبة احليدرية ـ النجف األرشف سنة (الدين العليمي احلنبيل 
دار (األنساب أليب سعد عبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي السمعاين  ـ ١٦١

و ) م١٩٨٨ـ هـ ١٤٠٨عة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة اجلنان للطبا
 ).هـ١٣٨٠ط حيدر آباد الدكن ـ اهلند سنة (
ط مؤسسة األعلمي ـ بريوت ـ لبنان بتحقيق (أنساب األرشاف للبالذري  ـ ١٦٢

ط دار املعارف بمرص (و ) ط ليدن(و ) هـ١٣٩٧هـ و ١٣٩٤املحمودي سنة 
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 ).هـ١٣٥٩سنة 
الطبعة (للشيخ حممد مهدي شمس الدين » عليه السالم«سني أنصار احل ـ ١٦٣

 ).م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١الثانية نرش الدار اإلسالمية سنة 
 .حمد أمحد جاد املوىل بكملإنصاف عثامن   ـ١٦٤
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لعالء الدين أيب احلسن عيل بن   ـ١٦٥

 ١٣٧٧ سنة  سنة بريوتـاث العريب ط دار إحياء الرت (سليامن املرداوي احلنبيل
 .)م١٩٨٦ هـ ١٤٠٦وط سنة . هـ
نارص الدين أمحد بن حممد بن لعتزال اإلنصاف فيام تضمنه الكشاف من اإل  ـ١٦٦

ـ مرص ـ مطبعة مصطفى البايب احللبي ط (املنري اإلسكندري املالكي 
 ).م١٩٦٦ ـه١٣٨٥سنة
مؤسسة النرش اإلسالمي (قمي البن حممد رضا األنوار البهية للشيخ عباس  ـ ١٦٧

 ).هـ١٤١٧سنة 
أليب سعيد عبد اهللا بن عمر بن ) البيضاوي( أنوار التنزيل وأرسار التأويل  ـ ١٦٨

 ).نرش دار الفكر ـ بريوت ـ لبنان(حممد الشريازي البيضاوي 
ط املكتبة احليدرية (األنوار العلوية واألرسار املرتضوية للشيخ جعفر النقدي  ـ ١٦٩

 ).م١٩٦٢هـ ـ ١٣٨١ف األرشف سنة ـ النج
مؤسسة املعارف اإلسالمية (األنوار القدسية للشيخ حممد حسني األصفهاين  ـ ١٧٠

 ).١٤١٥ـ قم ـ إيران سنة 
 ).ط األدبية ـ بريوت(األنوار املحمدية للنبهاين  ـ ١٧١
 .أنوار امللكوت يف رشح الياقوت للعالمة احليل ـ ١٧٢
 ).ط تربيز ـ إيران(سيد نعمة اهللا اجلزائري األنوار النعامنية لل ـ ١٧٣
الطبعة (ة ملحمد الريشهري يف الكتاب والسن» عليهم السالم«هل البيت  أ ـ١٧٤

 ).هـ١٣٧٥سنة  دار احلديث الثانية
 .لتوفيق أيب علم» عليهم السالم«أهل البيت  ـ ١٧٥
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وىل مطبعة الطبعة األ(أمهية احلديث عند الشيعة للشيخ آقا جمتبي العراقى  ـ ١٧٦
 ).هـ١٤٢١مؤسسة النرش اإلسالمي سنة 

نرش مؤسسة الرسالة دار (األوائل أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين  ـ ١٧٧
 ).١٤٠٣الفرقان ـ بريوت سنة 

 ).م١٩٧٥ط دمشق ـ سوريا سنة (األوائل أليب هالل العسكري  ـ ١٧٨
 ).داوري ـ قم ـ إيرانمنشورات مكتبة ال(أوائل املقاالت للشيخ املفيد  ـ ١٧٩
مؤسسة انتشارات (اإليضاح للشيخ الفضل بن شاذان األزدي النيسابوري  ـ ١٨٠

 ).هـ١٣٩٢دانشكاه ـ طهران سنة 
إيضاح اإلشتباه للعالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر  ـ ١٨١

 ).هـ١٤١١الطبعة األوىل مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (األسدي 
الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد لفخر املحققني الشيخ أيب طالب إيضاح  ـ ١٨٢

الطبعة األوىل املطبعة العلمية ـ قم (حممد بن احلسن بن يوسف بن املطهر احليل 
 ).هـ١٣٨٧سنة 
الطبعة الثانية دار (إيامن أيب طالب للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن  ـ ١٨٣

 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ـ بريوت ـ لبنان سنة املفيد للطباعة والنرش والتوزيع 
 .إيامن أيب طالب وسريته للشيخ عبد احلسني األميني النجفي ـ ١٨٤

 ـ ب ـ
ط دار (الباعث احلثيث رشح إختصار علوم احلديث ألمحد حممد شاكر  ـ ١٨٥

 ). بريوت ـ لبنانـالكتب العلمية 
ط (و) مجلد الثامنط حجرية ـ إيران لل(بحار األنوار للعالمة املجليس  ـ ١٨٦

 ).ط مؤسسة الوفاء ـ بريوت ـ لبنان(و ) هـ١٣٨٥إيران سنة 
لزين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف ) رشح كنز الدقائق(البحر الرائق  ـ ١٨٧

منشورات حممد عيل بيضون ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت (بابن نجيم املرصي 
ط دار (و ) هـ١٣١١علمية سنة املطبعة ال(و ) م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ـ لبنان سنة 
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 ).املعرفة ـ بريوت ـ لبنان أوفست
 ).هـ١٣٦٦ط سنة (البحر الزخار ألمحد بن حييى املرتىض اليامين الزيدي  ـ ١٨٨
ط حجرية سنة (مريزا حممد حسن اآلشتياين يف رشح الفرائد للبحر الفوائد   ـ١٨٩

 .)هـ١٤٠٣  إيرانـمنشورات مكتبة آية اهللا املرعيش النجفي قم (و ) هـ١٣٥٠
ملحمد بن يوسف الشهري بأيب حيان ) أيب حيان األندليس( البحر املحيط  ـ ١٩٠

ط دار الكتب العلمية ـ (و ) هـ١٤٠٣ط دار الفكر سنة (األندليس الغرناطي 
 ).م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢بريوت سنة 

ط بريوت ـ لبنان سنة (بحوث يف تاريخ السنة املرشفة ألكرم ضياء العمري  ـ ١٩١
 ).هـ١٣٩٥
ط (بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه للسيد أيب الفضل مري حممدي الزرندي  ـ ١٩٢

مؤسسة النرش اإلسالمي ـ قم (و ) هـ١٤٠٠دار التعارف ـ بريوت ـ لبنان سنة 
 ).هـ١٤٢٠سنة 
ط دار التعارف ـ (بحوث مع أهل السنة والسلفية للسيد مهدي الروحاين  ـ ١٩٣

 ).هـ١٣٩٩بريوت ـ لبنان سنة 
ط (البدء والتاريخ البن زيد أمحد بن سهل املطهر بن طاهر املقديس القادري  ـ ١٩٤

 ).م١٩٨٨سنة 
) ط القاهرة(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع أليب بكر بن مسعود الكاشاين  ـ ١٩٥

 ).م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩الطبعة األوىل نرش املكتبة احلبيبية ـ باكستان سنة (و 
دار الكتب (احلنفي  بكر بن مسعود الكاساين أيبمللك العلامء بدايع الصنايع   ـ١٩٦

 ). بريوتـالعلمية 
بداية املجتهد وهناية املقتصد أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي  ـ ١٩٧

 ).هـ١٣٨٦ط سنة (األندليس املالكي الشهري بابن رشد احلفيد 
طاهر آل الشيخ رايض بداية الوصول يف رشح كفاية األصول للشيخ حممد  ـ ١٩٨

 ).م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥الطبعة األوىل نرش أرسة آل الشيخ رايض سنة (
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ط (و ) هـ١٤١٣ط دار إحياء الرتاث العريب سنة (البداية والنهاية البن كثري  ـ ١٩٩
 ).مكتبة املعارف بريوت ـ لبنان

 .بديع املعاين للقايض نجم الدين األذرعي ـ ٢٠٠
 .لنبوة للشيخ حممد هاشم بن عبد الغفور السندي اِّيبذل القوة يف سن ـ ٢٠١
ط دار اإلعتصام ـ القاهرة (الربصان والعرجان والعميان واحلوالن للجاحظ  ـ ٢٠٢

 ).هـ١٣٩٢سنة 
نرش دار (الربهان يف علوم القرآن لبد ر الدين حممد بن عبد اهللا الزركيش  ـ ٢٠٣

اء الكتب العربية عيسى نرش دار إحي(و ) هـ١٣٩١املعرفة ـ بريوت ـ لبنان سنة 
 .)م١٩٥٧هـ ـ ١٣٧٦البايب احللبي ورشكاه سنة 

الربيقة املحمودية يف رشح الطريقة املحمدية أليب سعيد حممد بن مصطفى   ـ٢٠٤
 ).ط مصطفى احللبي بالقاهرة (املفتى اخلادمي

بشارة املصطفى لشيعة املرتىض لعامد الدين أيب جعفر حممد بن أيب القاسم  ـ ٢٠٥
 ).هـ١٤٢٠الطبعة األوىل مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (ي الطرب
بصائر الدرجات الكربى يف فضائل آل حممد أليب جعفر حممد بن احلسن بن  ـ ٢٠٦

 األعلمي ـ طهران  مؤسسةنرش(و ) هـ١٣٨١سنة طهران ط (فروخ الصفار 
 .) هـ١٢٨٥ط إيران سنة ( و )هـ ش١٣٦٢ـ ق هـ ١٤٠٤سنة 
 ط(ر أيب الفضل أمحد بن طاهر الكاتب اخلراساين البغدادي بغداد البن طيفو  ـ٢٠٧

 ).م١٩٤٩ هـ١٣٦٨سنة  مرص ط (و) م١٩٠٨سنة  املانيأ
بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث لنور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي  ـ ٢٠٨

 ).نرش دار الطالئع للنرش والتوزيع والتصدير ـ القاهرة(
ط بريوت (و ) ط مكتبة بصرييت ـ قم ـ إيران(ر بالغات النساء البن طيفو ـ ٢٠٩

 ).ط دار النهضة احلديثة(و ) م١٩٧٢سنة 
الطبعة الرابعة منشورات مكتبة الصادق (بلغة الفقيه للسيد حممد بحر العلوم  ـ ٢١٠

 ).م١٩٨٤هـ ش ١٣٦٢هـ ق ١٤٠٣ـ طهران سنة 
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مطبوع يف (ساعايت بلوغ األماين للشيخ أمحد بن عبد الرمحن البناء الشهري بال ـ ٢١١
 ).ذيل الفتح الرباين

بناء املقالة الفاطمية يف نقض الرسالة العثامنية للسيد أمحد بن موسى ين جعفر  ـ ٢١٢
 ).هـ١٩٨٥ط دار الفكر للنرش والتوزيع ـ عامن ـ األردن سنة (بن طاووس 

ـ مكتبة الصدر (هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة للشيخ حممد تقي التسرتي  ـ ٢١٣
 إيران سنة ـط مطبعة احليدري طهران (  و )هـ١٣٩٠طهران ـ إيران سنة 

 ).ـ  ه١٣٩٠
هبجة اآلمال يف رشح زبدة املقال لعيل بن عبد اهللا حممد بن حمب اهللا بن حممد  ـ ٢١٤

 .جعفر العلياري التربيزي
 هبجة املحافل يف السري واملعجزات والشامئل للشيخ حييى بن أيب بكر العامري ـ ٢١٥

 ).نرش املكتبة العلمية باملدينة املنورة ـ احلجاز(
املطبعة العلمية ـ قم ـ إيران ( القرآن للسيد أبو القاسم اخلوئي تفسريالبيان يف  ـ ٢١٦

نرش دار الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان (و ) هـ١٣٩٤سنة 
 ).م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥سنة 
نرش مركز املخطوطات والرتاث ـ الكويت (داين البيان يف عد آي القرآن لل ـ ٢١٧

 ).م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤سنة 
 ).ط دار الفكر(و ) هـ١٣٨٠ط سنة (البيان والتبيني للجاحظ  ـ ٢١٨
البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث إلبراهيم بن حممد بن كامل الدين  ـ ٢١٩

 ).ابن محزة(احلسيني احلراين الدمشقي احلنفي 
نرش دار احلكمة ـ قم ـ (القمي بن حممد رضا ان للشيخ عباس بيت األحز ـ ٢٢٠

 ).هـ١٤١٢إيران سنة 
 ـ ت ـ

دار إحياء الرتاث العريب ـ (التاج اجلامع لألصول للشيخ منصور عيل ناصف  ـ ٢٢١
 ).هـ١٣٨١بريوت ـ لبنان سنة 
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تاج العروس من جواهر القاموس أليب فيض السيد حممد مرتىض احلسيني  ـ ٢٢٢
نرش دار (و ) هـ١٣٠٦املطبعة اخلريية ـ مرص سنة ( الزبيدي احلنفي الواسطي

 ).م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت سنة 
نرش مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي (تاج املواليد للطربيس ـ املجموعة  ـ ٢٢٣

 .)إنتشارات بصرييت قم( و )هـ١٤٠٦ـ قم سنة 
نرش مكتبة املرعيش (للشيخ ابن أيب الثلج البغدادي) املجموعة(ئمة تاريخ األ ـ٢٢٤

 ).هـ١٤٠٦سنة 
 .تاريخ ابن أيب خيثمة ألبى بكر أمحد بن زهري النسائي ـ ٢٢٥
 ).مطبوع هبامش الكامل(تاريخ ابن شحنة ـ روضة املناظر  ـ ٢٢٦
 ). بريوتـدار القلم ط (يحيى بن معني الغطفاين البغدادي لتأريخ ابن معني  ـ٢٢٧
تاريخ ابن الوردي لعمر بن املظفر بن عمر التميمي الشهري بابن الوردي  ـ ٢٢٨

 ).هـ١٣٨٩املطبعة احليدرية ـ النجف األرشف سنة (
لعامد الدين إسامعيل بن عيل بن ) املخترص يف أخبار البرش(تاريخ أيب الفداء  ـ ٢٢٩

 ).ط دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان(حممد أيب الفداء 
 ـمؤسسة البالغ ط  (تأريخ األمحدي ألمحد حسني هبادر خان اهلندي  ـ٢٣٠

 ).بريوت
ط (تاريخ اإلسالم أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي قسم املغازي  ـ ٢٣١

) هـ١٤٠٥دار الكتاب اللبناين ـ بريوت سنة (و ) دار الكتاب املرصي ـ القاهرة
 ).م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ان سنة ط دار الكتاب العريب بريوت ـ لبن(و 
ط دار إحياء الرتاث (تاريخ اإلسالم السيايس للدكتور حسن إبراهيم حسن  ـ ٢٣٢

 ).هـ١٩٦٤بريوت ـ لبنان سنة 
 ).م١٩٦٩ط الكويت سنة  (تفسريالتاريخ اإلسالمي واملذهب املادي يف ال ـ ٢٣٣
ـ امرائي حتقيق صبحي الس(يب حفص عمر بن شاهني ألتاريخ أسامء الثقات   ـ٢٣٤

 ).م١٩٨٤ ـ ـه١٤٠٤ـ سنة الدار السلفية  ـ الطبعة األوىل
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 .تاريخ األرشاف ليحيى بن جابر البالذري  ـ٢٣٥
 .تاريخ آل حممد للقايض حممد هبلول هبجت أفندي الزنكزوري الشافعي ـ ٢٣٦
ط مؤسسة األعلمي (و ) ط دار املعارف بمرص(تاريخ األمم وامللوك  ـ ٢٣٧

 ).ط ليدن(و ) ة اإلستقامة بالقاهرةط مطبع(و ) بريوت
التاريخ األوسط ألبى عبد اهللا حممد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي  ـ ٢٣٨

 .البخاري
نرش دار الكتاب (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أبى بكر أمحد بن عيل  ـ ٢٣٩

ط دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة (و ) العريب ـ بريوت ـ لبنان
 ).م١٩٩٧ـ هـ ١٤١٧
حيدرآباد الدكن ـ اهلند سنة (تاريخ جرجان حلمزة بن يوسف السهمي  ـ ٢٤٠

 ).هـ١٤٠٧عامل الكتب للطباعة والنرش ـ بريوت سنة (و ) هـ١٣٨٧
 ).١٣٧١ط مكتبة السعادة بمرص سنة (تاريخ اخللفاء جلالل الدين السيوطي  ـ ٢٤١
لفكر للطباعة والنرش دار ا(تاريخ خليفة بن خياط حتقيق سهيل زكار  ـ ٢٤٢

 ).والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان
تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس حلسني بن حممد بن احلسن الدياربكري  ـ ٢٤٣

 ).هـ١٣٨٣ط مرص سنة (املالكي 
 .تاريخ روضة الصفا البن خاوند شاه ـ ٢٤٤
لبخاري التاريخ الصغري ألبى عبد اهللا حممد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي ا ـ ٢٤٥

 ).م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان سنة (
ط ) (منشورات دار إحياء علوم الدين(تاريخ عمر بن اخلطاب البن اجلوزي  ـ ٢٤٦

 ).صادر
ط مكتبة مدبويل  (تاريخ عمرو بن العاص للدكتور حسن إبراهيم حسن  ـ٢٤٧

 ). هـ١٩٩٦
 .تاريخ القرآن أليب عبد اهللا الزنجاين ـ ٢٤٨
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 .تاريخ القرآن للشيخ حممد حسني الصغري ـ ٢٤٩
الطبعة األوىل مطبعة الفتح ـ جدة (تاريخ القرآن الكريم ملحمد طاهر الكردي  ـ ٢٥٠

 ).م١٩٤٦هـ ـ ١٣٦٥ـ احلجاز سنة 
التاريخ الكبري ألبى عبد اهللا حممد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري  ـ ٢٥١

نرش املكتبة اإلسالمية ـ ديار بكر ـ (و )  لبنانط دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ(
 ).تركيا
الطبعة األوىل انتشارات (تاريخ الكوفة للسيد حسني بن أمحد الرباقي النجفي  ـ ٢٥٢

 ).هـ ش١٣٨٢هـ ق ١٤٢٤املكتبة احليدرية سنة 
 .هتاريخ گزيد ـ ٢٥٣
ن العربي تاريخ خمترص الدول لغريغوريوس أيب الفرج بن هارون املعروف باب ـ ٢٥٤

 ).م١٩٥٨املطبعة الكاثوليكية ـ بريوت ـ لبنان سنة (
دار الفكر للطباعة والنرش (و ) ط دار الكتب العلمية(تاريخ مدينة دمشق  ـ ٢٥٥

واألجزاء ) ط مؤسسة األعلمي(و ) هـ١٤١٥والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
 : التي حققها املحمودي وهي

 . ط بريوت ـ لبنان» معليه السال« ترمجة اإلمام عيل :ألف
 .بريوت ـ لبنان» عليه السالم« ترمجة اإلمام احلسن :ب
البن شبه أيب زيد عمر بن شبة ) أخبار املدينة النبوية(تاريخ املدينة املنورة  ـ ٢٥٦

 ).هـ ش١٣٦٨هـ ق ـ ١٤١٠دار الفكر ـ قم ـ إيران سنة (النمريي البرصي 
لشيخ أيب حممد عبد اهللا بن ل ووفياهتم »عليه السالم«تاريخ مواليد األئمة   ـ٢٥٧

سنة مكتبة املرعيش ط (و ) قم ـ ط بصرييت( النرص بن اخلشاب البغدادي
 .)هـ١٤٠٦
تاريخ اليعقويب ألمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكاتب  ـ ٢٥٨

ط املكتبة (و ) ط دار صادر بريوت ـ لبنان(العبايس املعروف باليعقويب 
 ).ـ النجف األرشفاحليدرية 
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منشورات األعلمي ـ (تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم للسيد حسن الصدر  ـ ٢٥٩
 ).طهران ـ إيران

تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة للسيد رشف الدين احلسيني  ـ ٢٦٠
 ).هـ١٤٠٧مطبعة أمري ـ قم ـ إيران سنة (األسرتآبادي 

ط دار اجليل ـ (حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة تأويل خمتلف احلديث ألبى  ـ ٢٦١
 .)دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان(و ) هـ١٣٩٣بريوت ـ لبنان سنة 

 )اخلوايف (الترب املذاب يف بيان ترتيب األصحاب ألمحد بن حممد احلايف  ـ٢٦٢
 ).نسخة مكتبة املرعيش ـ قم (احلسيني الشافعي

 الفرج عبد الرمحن بن أيبالتذكرة البن اجلوزي  التبرصة بعني ما تقدم عن  ـ٢٦٣
 ). القاهرةـط عيسى احللبي  (اجلوزي احلنبيل

ط مطبعة  (عيل بن أمحد بن إبراهيم املهايمي لتبصري الرمحن وتيسري املنان  ـ٢٦٤
 ).مرصـ بوالق 
ط مكتب اإلعالم اإلسالمي سنة ( القرآن للشيخ الطويس تفسريالتبيان يف  ـ ٢٦٥

 ).ط النجف األرشف ـ العراق (و) هـ١٤٠٩
 ).ط احللبي بمرص(التبيان يف رشح الديوان ـ ديوان املتنبي  ـ ٢٦٦
عبد اهللا بن أمحد بن قدامة احلنبيل حممد  يب التبيني يف أنساب القرشيني أل ـ٢٦٧

ط عامل (و ) نسخة مصورة من خمطوطة مكتبة جسرتبيتي بإيرلندة (املقديس
 ).هـ١٤٠٨ سنة  بريوتـية الكتب ومكتبة النهضة العرب

من علامء «التتمة يف تواريخ األئمة للسيد تاج الدين بن أمحد احلسيني العاميل   ـ٢٦٨
 و)  قـ ه١٤١٢ إيران سنة ـط مؤسسة البعثة  (»القرن احلادي عرش اهلجري

 ).ـ ه١٤١٢سنة   دار الكتاب اإلسالمي بريوتنرش(
الطبعة األوىل الغدير للطباعة (يس ن إبراهيم الرببتثبيت اإلمامة للقاسم  ـ ٢٦٩

 ).م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
دار اإلمام (تثبيت اإلمامة ليحيى بن احلسني بن القاسم اليمني الزيدي  ـ ٢٧٠
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 ).هـ١٤١٩بريوت ـ لبنان سنة » عليه السالم«السجاد 
ش ـ طهران ـ إيران سنة ط رسو(جتارب األمم وتعاقب اهلمم البن مسكويه  ـ ٢٧١

 ).هـ١٤٠٧
 .جتريد اإلعتقاد ملحمد بن حممد بن احلسن نصري الدين الطويس ـ ٢٧٢
 ).خمطوط(جتهيز اجليش للعالمة املوىل حسن بن املولوي أمان اهللا الدهلوي  ـ ٢٧٣
نرش (و ) ط مؤسسة أهل البيت ـ قم ـ إيران(حترير األحكام للعالمة احليل  ـ ٢٧٤

 ).هـ١٤٢٠الصادق سنة مؤسسة اإلمام 
الطبعة األوىل (التحرير الطاوويس للشيخ حسن بن زين الدين صاحب املعامل  ـ ٢٧٥

 ).هـ١٤١١نرش مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي ـ قم املقدسة سنة 
التحصني ألرسار ما زاد من أخبار كتاب اليقني للسيد ريض الدين عيل بن  ـ ٢٧٦

للطباعة والنرش ـ مطبعة ) اجلزائري(دار الكتاب نرش مؤسسة (طاووس احليل 
 ).هـ١٤١٣نمونة ـ قم سنة 

 جلامعة ةط مؤسسة النرش اإلسالمي التابع(حتف العقول البن شعبة احلراين  ـ ٢٧٧
ط النجف (و ) هـ١٤٠٤املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة ـ إيران سنة 

 ).هـ١٣٨٥األرشف سنة 
ح جامع الرتمذي أليب العال حممد عبد الرمحن بن عبد حتفة األحوذي برش ـ ٢٧٨

ط دار الكتب العلمية ـ (و ) ط دار الفكر(و ) ط حجرية(الرحيم املباركفوري 
 ).م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠بريوت ـ لبنان سنة 

التحفة السنية يف رشح النخبة املحسنية للسيد عبد اهللا بن نعمة اهللا اجلزائري  ـ ٢٧٩
 ). قدسخمطوط ـ مكتبة أستانه(
حتفة األرشاف بمعرفة األطراف أليب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي   ـ٢٨٠

مؤسسة ط (و ) هـ١٤٠٣ سنة ثانية دار القيامة اهلندال بعةطال( و )ط بمبئ(
 ).هـ١٤١٣سنة  بريوت ـالرسالة 

) قناع يف حل ألفاظ أيب شجاعاإلحاشية عىل (حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب   ـ٢٨١
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 ).هـ١٤٠١ط دار الفكر (ليامن بن حممد بن عمر البجريمي الشافعي لشيخ سل
التحفة العسجدية فيام دار من االختالف بني العدلية واجلربية للحسن بن  ـ ٢٨٢

نرش أبو أيمن للطباعة ـ صنعاء ـ اجلمهورية اليمنية سنة (حييى القاسمي 
 ).هـ١٣٤٣
الطبعة الثانية نرش دار الكتب (حتفة الفقهاء لعالء الدين حممد السمرقندي  ـ ٢٨٣

 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة 
أبو اخلري حممد بن عبد شمس الدين لالتحفة اللطيفة يف تأريخ املدينة الرشيفة   ـ٢٨٤

 .) لبنانـ بريوت ـط دار الكتب العلمية (الرمحن السخاوي 
نرش دار ابن خزيمة ـ الرياض (ختريج األحاديث واآلثار جلامل الدين الزيلعي  ـ ٢٨٥

 ).ط دار املعرفة(و ) هـ١٤١٤سنة 
تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  ـ ٢٨٦

 ).هـ١٣٩٢منشورات املكتبة العلمية باملدينة املنورة سنة (السيوطي 
حياء الرتاث نرش دار إ(تذكرة احلفاظ أليب عبد اهللا شمس الدين الذهبي  ـ ٢٨٧

 ).العريب ـ بريوت ـ لبنان
التذكرة احلمدونية يف التاريخ واألدب والنوادر واالشعار ملحمد بن احلسن  ـ ٢٨٨

 ).طبع بريوت(بن محدون 
ط النجف األرشف ـ العراق سنة (تذكرة اخلواص لسبط ابن اجلوزي  ـ ٢٨٩

 ).هـ١٣٨٣
نرش مؤسسة آل (ن املطهر تذكرة الفقهاء للعالمة احليل احلسن بن يوسف ب ـ ٢٩٠

منشورات املكتبة املرتضوية (و ) هـ١٤١٤البيت إلحياء الرتاث ـ قم سنة 
 ).إلحياء اآلثار اجلعفرية ـ إيران

نرش أمني دمج ـ (تذكرة املوضوعات ملحمد طاهر بن عيل اهلندي الفتني  ـ ٢٩١
 ).بريوت ـ لبنان

ط دار (لشيخ عبد احلي الكتاين ل) نظام احلكومة النبوية(الرتاتيب اإلدارية  ـ ٢٩٢
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 ).إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان
الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف لعبد العظيم بن عبد القوي املنذري  ـ ٢٩٣

 ).دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان(الشامي 
عزوز بن أليب احلسن عيل بن اخللف بن م» صىل اهللا عليه وآله«تركة النبي  ـ ٢٩٤

 ).هـ١٤٠٤الطبعة األوىل (فتوح التلمساين املعروف بالكويف 
 .تسلية املجالس وزينة املجالس للسيد حممد بن أيب طالب احلسيني احلائري ـ ٢٩٥
نرش دار (التسهيل لعلوم التنزيل للقاسم بن أمحد بن حممد بن جزى الكلبي  ـ ٢٩٦

 .)م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣الكتاب العريب ـ بريوت ـ لبنان 
طبع اهلند سنة (تشييد املطاعن وكشف الضغائن للسيد حممد قيل اهلندي  ـ ٢٩٧

 ).هـ١٢٨٣
التعجب من أغالط العامة يف مسألة اإلمامة أليب الفتح حممد بن عيل بن عثامن  ـ ٢٩٨

تصحيح وختريج (و ) مطبوع مع كنز الفوائد ـ طبعة حجرية(الكراجكي 
 ).فارس حسون كريم

 بزوائد رجال األئمة األربعة ألبى الفضل أمحد بن عيل بن تعجيل املنفعة ـ ٢٩٩
 ).نرش دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ لبنان(حجر العسقالين 

التعديل والتجريح ملن خرج عنه البخاري يف اجلامع الصحيح لسليامن بن  ـ ٣٠٠
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ (خلف الباجي ـ حتقيق أمحد البزار 

 ).مراكش
قاسم بن عيل بن  لتعزية املسلم عن أخيه املسلم وتسلية املحتسب بالثواب فيه  ـ٣٠١

 ).هـ١٤١١ ـ جدة ـمكتبة الصحابة الطبعة األوىل (بن هبة اهللا احلسن 
مطبوع (تعريف األحياء بفضائل اإلحياء للشيخ عبد القادر العيدروس  ـ ٣٠٢

 ).هبامش أحياء علوم الدين
انتشارات  الطبعة الرابعة(رشيف عيل بن حممد اجلرجاين لسيد اللالتعريفات   ـ٣٠٣

سنة البايب احللبي بمرص ط (و )  شهـ١٣٧٠سنة  طهران ـنارص خرسو 
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 .)م١٩٣٨
التعظيم واملنة يف أن أبوي رسول اهللا يف اجلنة جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب  ـ ٣٠٤

 ).هـ١٣٨٠ط حيدر آباد الدكن ـ اهلند سنة (بكر السيوطي 
الطبعة األوىل نرش املكتب اإلسالمي ـ (تغليق التعليق البن حجر العسقالين ـ  ٣٠٥

 ).هـ١٤٠٥عامن ـ األردن سنة ـ دار عامر  
تفريح األحباب يف مناقب اآلل واألصحاب جلامل الدين حممد عبد العىل  ـ ٣٠٦

 ).ط دهيل(القريش اهلاشمي 
 ).كتبة العرصية ـ صيداامل(ابن أيب حاتم حممد بن إدريس الرازي تفسري  ـ ٣٠٧
 .ابن جزي ملحمد بن أمحد الكلبيتفسري  ـ ٣٠٨
الطبعة األوىل (ابن زمنني أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني تفسري  ـ ٣٠٩

 ).م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣نرش الفاروق احلديثة القاهرة ـ مرص سنة 
د بن عبد اهللا حميي ابن عريب لعبد اهللا حممد بن عيل بن حممد بن أمحتفسري  ـ ٣١٠

الطبعة األوىل نرش دار الكتب العلمية ـ بريوت (الدين بن عريب احلامتي الصويف 
 ).م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ـ لبنان سنة 

للقايض أيب ) إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم(أبى السعود تفسري  ـ ٣١١
 ).يب ـ بريوتنرش دار إحياء الرتاث العر(السعود حممد بن حممد العامدي 

الطبعة األوىل ) (الفيض الكاشاين(األصفى للموىل حمسن امللقب بـ التفسري  ـ ٣١٢
هـ ١٣٧٦هـ ق ١٤١٨ ملكتب اإلعالم اإلسالمي سنة ة النرش التابعمؤسسة

 ).ش
نرش مدرسة (و ) طبعة قديمة ـ النجف األرشف(اإلمام العسكري تفسري  ـ ٣١٣

 ).هـ١٤٠٩ن سنة اإلمام املهدي ـ قم املقدسة ـ إيرا
و ) مؤسسة إسامعيليان ـ قم( ـ تفسري الربهان للسيد هاشم احلسينى البحرانى ٣١٤

 ). هـ١٣٩٣ط املطبعة العلمية ـ إيران ـ سنة (و ) ط آفتاب ـ طهران ـ إيران(
ط (أليب حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي ) معامل التنزيل( ـ تفسري البغوي ٣١٥
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 ).عرفة ـ بريوتنرش دار امل(و ) مرص
لعبد الرمحن بن حممد بن )  القرآنتفسرياجلواهر احلسان يف (الثعالبي تفسري  ـ ٣١٦

الطبعة األوىل دار إحياء الرتاث العريب ـ (خملوف أيب زيد الثعالبي املالكي 
 ).هـ١٤١٨مؤسسة التاريخ العريب ـ بريوت ـ لبنان سنة 

 بن حممد بن أيب العلوي الواعظ ليحيى) الكشف والبيان(الثعلبي تفسري  ـ ٣١٧
الطبعة األوىل دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان سنة (البغدادي 
 ).نسخة خمطوطة(و ) م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢
الثوري أليب عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري الكويف تفسري  ـ ٣١٨

ىل نرش دار الكتب الطبعة األو) (برواية أيب جعفر حممد عن أيب حذيفة النهدي(
 ).هـ١٤٠٣العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة 

اجلاللني جلالل الدين حممد بن أمحد املحيل وجالل الدين عبد الرمحن تفسري  ـ ٣١٩
نرش دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ (بن أيب بكر السيوطي 

 ).لبنان
 مؤسسة آل البيت ـة األوىل الطبع(تفسري احلربي للحسني بن احلكم احلربي   ـ٣٢٠

 ).هـ ق١٤٠٨سنة  بريوت ـألحياء الرتاث 
ط دار إحياء الكتب العربية ـ مرص سنة ( احلديث ملحمد عزت دروزة تفسريال ـ ٣٢١

 ).هـ١٣٨٢
للشيخ أبى عبد الرمحن حممد بن احلسني ) تفسرياحلقائق يف ال(السلمي تفسري  ـ ٣٢٢

هـ ١٤٢١ب العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة الطبعة األوىل نرش دار الكت(السلمي 
 ).م٢٠٠١ـ 
نرش (السمرقندي أليب الليث نرص بن حممد بن إبراهيم السمرقندي تفسري  ـ ٣٢٣

 ).دار الفكر ـ بريوت ـ لبنان
دار الطبعة األوىل ـ  ( املظفر منصور بن حممد السمعاينيب ألتفسري السمعاين  ـ٣٢٤

 ).م١٩٩٧هـ ١٤١٨ سنة  الرياضـالوطن 
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ط بريوت وحلب سنة ( السيايس للسرية ملحمد رواس قلعة تفسريال ـ ٣٢٥
 ).هـ١٣٩٩
 .شاهي ملحمد حمبوب العاملتفسري  ـ ٣٢٦
نرش مكتبة الصدر ) (الفيض الكاشاين(الصايف للموىل حمسن امللقب بـ تفسري  ـ ٣٢٧

منشورات األعلمي ـ بريوت ـ (و ) هـ ش١٣٧٤هـ ق ١٤١٦ـ طهران سنة 
 ).لبنان
العز بن عبد السالم لعز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي تفسري  ـ ٣٢٨

الطبعة األوىل نرش دار ابن حزم ـ بريوت ـ لبنان سنة (الدمشقي الشافعي 
 ).م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦
يب النظر حممد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي  ألتفسري العيايش  ـ٣٢٩

 ).مية االسالمية طهراناملكتبة العلط  (املعروف بالعيايش
 ).انتشارات زاهدي ـ قم(غريب القرآن للشيخ فخر الدين الطرحيي تفسري  ـ ٣٣٠
مؤسسة الطبع والنرش التابعة (و ) ط النجف األرشف(فرات الكويف تفسري  ـ ٣٣١

 ).م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ـ طهران سنة 
مكتبة الرشد للنرش والتوزيع ( بن مهام الصنعاين القرآن لعبد الرزاقتفسري  ـ ٣٣٢

 ).م١٩٨٩هـ ١٤١٠الرياض ـ اململكة العربية السعودية سنة 
القرآن العظيم أليب الفداء إسامعيل بن كثري القريش الدمشقي تفسري  ـ ٣٣٣

دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ (و ) منشورات دار الفكر(
 ).م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢لبنان سنة 

الطبعة األوىل (أليب محزة ثابت بن دينار الثاميل ) الثاميل(القرآن الكريم تفسري  ـ ٣٣٤
 ).هـ ش١٣٧٨هـ ق ١٤٢٠مطبعة اهلادي سنة 

مؤسسة اهلجرة ـ إيران سنة (القرآن الكريم للسيد عبد اهللا شرب تفسري  ـ ٣٣٥
 ).م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٥ط السيد مرتىض الرضوي سنة (و ) هـ١٤٠٨
نرش مؤسسة دار الكتاب (القمي أليب احلسن عيل بن إبراهيم القمي تفسري ـ  ٣٣٦
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 ).هـ١٤٠٤للطباعة والنرش ـ قم ـ إيران 
منشورات دار الكتب (الكبري للفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ تفسري ال ـ ٣٣٧

 ).الطبعة الثالثة دار إحياء الرتاث العريب بريوت(و ) العلمية ـ طهران ـ إيران
كنز الدقائق وبحر الغرائب املريزا حممد املشهدي ابن حممد رضا بن تفسري  ـ ٣٣٨

 ).هـ١٤٠٧مؤسسة النرش االسالمي سنة (إسامعيل بن مجال الدين القمي 
نرش دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة (مقاتل بن سليامن تفسري  ـ ٣٣٩

 ).م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤
  أليب احلسن الواحدي)الكتاب العزيزالوجيز يف تفسري  (تفسري الواحدي  ـ٣٤٠

 ).هـ١٤١٥الطبعة األوىل دارالقلم ـ بريوت ـ دار الشامية ـ دمشق سنة (
للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن » عليه السالم«تفضيل أمري املؤمنني  ـ ٣٤١

هـ ـ ١٤١٤نرش دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة (
 ).م١٩٩٣
الطبعة الثانية نرش دار (تقريب التهذيب ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين  ـ ٣٤٢

 ).م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة 
هـ ق ١٤١٧ط سنة (و ) خمطوط(تقريب املعارف أليب الصالح احللبي  ـ ٣٤٣

 .)هـ ش١٣٧٥
حتقيق الشيخ (ي يخ الفقهاء واملجتهدين الشيخ مرتىض األنصارللشالتقية   ـ٣٤٤

  قمـإيران ) عج(مؤسسة قائم آل حممد ـ الطبعة األوىل ـ نرش فارس احلسون 
 ). هـ١٤١٢سنة 
ط دار إحياء السنة (تقييد العلم للخطيب البغدادي أبى بكر أمحد بن عيل  ـ ٣٤٥

 ).م١٩٧٤النبوية سنة 
 بن حجر تلخيص احلبري يف ختريج الرافعي الكبري أليب الفضل أمحد بن عيل ـ ٣٤٦

 ).ط دار الفكر(العسقالين 
 ).هـ١٣٩٤ط سنة (تلخيص الشايف للشيخ الطويس  ـ ٣٤٧
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 .تلخيص املتشابه يف الرسم للخطيب البغدادي أبى بكر أمحد بن عيل بن ثابت ـ ٣٤٨
لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن ) مستدرك احلاكم(تلخيص املستدرك  ـ ٣٤٩

 ).ط حيدر آباد الدكن ـ اهلند() مطبوع هبامش املستدرك(الذهبي 
 .متام املتون يف رشح رسالة ابن زيدون لصالح الدين الصفدي ـ ٣٥٠
مدرسة اإلمام املهدي ـ قم (محيص أليب عيل حممد بن مهام اإلسكايف الت ـ ٣٥١

 ).املقدسة
متهيد األوائل وتلخيص الدالئل للقايض أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين  ـ ٣٥٢

هـ ـ ١٤١٤الثة نرش مؤسسة الكتب الثقافية ـ بريوت سنة الطبعة الث(
 ).م١٩٩٣
ط مطبعة مهر ـ قم ـ إيران (التمهيد يف علوم القرآن ملحمد هادي معرفت  ـ ٣٥٣

 ).هـ١٣٩٦
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن  ـ ٣٥٤

وزارة عموم األوقاف والشؤون (بي حممد بن عبد الرب النمري األندليس القرط
 ).هـ١٣٨٧اإلسالمية ـ املغرب سنة 

تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني لرشف اإلسالم بن سعيد املحسن بن  ـ ٣٥٥
نرش مركز الغدير للدراسات اإلسالمية سنة (كرامة حتقيق حتسني آل شبيب 

 ).م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠
ط دار الصاوي بمرص سنة (ملسعودي التنبيه واإلرشاف لعيل بن احلسني ا ـ ٣٥٦

 ).ط دار صعب ـ بريوت ـ لبنان(و ) هـ١٣٥٧
التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع أليب احلسني حممد بن أمحد امللطي  ـ ٣٥٧

 ).ط مكتبة املعارف ـ بريوت ـ لبنان(و) ط مكتبة املثنى ـ بغداد(الشافعي 
ملحب ) رشح شواهد الكشاف(تنزيل اآليات عىل الشواهد من األبيات  ـ ٣٥٨

 ).نرش رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده(الدين أفندي 
تنزيه األنبياء للرشيف أيب القاسم عيل بن الطاهر أيب أمحد احلسني املرتىض  ـ ٣٥٩
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منشورات (و ) م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩نرش دار األضواء ـ بريوت ـ لبنان سنة (
 .)مكتبة بصرييت ـ قم ـ إيران

 أليب طالب التجليل تنزيه الشيعة اإلثني عرشية عن الشبهات الواهية  ـ٣٦٠
 .التربيزي

تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق لشمس الدين حممد بن أمحد بن عبد  ـ ٣٦١
 .اهلادي بن عبد احلميد بن قدامة

 .التنقيح الرائع ملخترص الرشائع للفاضل املقداد بن عبد اهللا السيوري احليل ـ ٣٦٢
املطبعة (تنقيح املقال يف علم الرجال للشيخ عبد اهللا بن حممد احلسن املامقاين  ـ ٣٦٣

 ).هـ١٣٥٢املرتضوية ـ النجف األرشف سنة 
شمس الدين أبو لالتنكيت واإلفادة يف ختريج أحاديث خامتة سفر السعادة  ـ ٣٦٤

 .) الكويتـط دار املأمون (عبد اهللا حممد بن حسن بن مهان الدمشقي 
الل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر جللك يف إمكان رؤية النبي واتنوير احل ـ ٣٦٥

 .) ط دار إحياء الكتب العربية ـ مرص( الشافعي السيوطي
تنوير احلوالك رشح عىل موطأ مالك جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  ـ ٣٦٦

ية ـ بريوت منشورات حممد عيل بيضون ـ دار الكتب العلم(السيوطي الشافعي 
 ).دار إحياء الكتب العربية ـ مرص(و ) م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ـ لبنان سنة 

تنوير املقباس من ابن عباس أليب طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي  ـ ٣٦٧
ط دار الكتب العلمية (و ) هـ١٣٧٧مطبوع هبامش الدر املنثور سنة (الشافعي 

 ).ـ بريوت ـ لبنان
ط دار الكتب اإلسالمية ـ طهران سنة (الطويس هتذيب األحكام للشيخ  ـ ٣٦٨

 ).نرش املطبعة احليدرية النجف األرشف(و ) هـ ش١٣٦٤
إدارة الطباعة (هتذيب األسامء واللغات أليب زكريا حييى بن رشف النووي  ـ ٣٦٩

 ).املنريية بمرص
 ).دار املسرية ـ بريوت ـ لبنان(هتذيب تأريخ دمشق لعبد القادر بدران  ـ ٣٧٠
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ط دار (هتذيب التهذيب لشهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ـ  ٣٧١
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ (و ) صادر ـ بريوت ـ لبنان

 ).م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤لبنان سنة 
مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ لبنان (هتذيب سرية ابن هشام لعبد السالم هارون  ـ ٣٧٢

 ).هـ١٣٩٧سنة 
ذيب الكامل يف أسامء الرجال جلامل الدين أبى احلجاج يوسف املزي هت ـ ٣٧٣

م ـ ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦الطبعة الرابعة مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ لبنان سنة (
 ).هـ١٤٠٨وطبعة سنة 

 .هتذيب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد األزهري ـ ٣٧٤
محد بن عيل هتذيب املقال يف تنقيح كتاب الرجال للشيخ أيب العباس أ ـ ٣٧٥

الطبعة الثانية نرش ابن (النجايش تأليف السيد حممد عيل املوحد األبطحي 
 ).هـ١٤١٧املؤلف السيد حممد ـ قم املقدسة سنة 

التوابني ملوفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس  ـ ٣٧٦
 ).نرش مكتبة الرشق اجلديد ـ بغداد(
حتقيق (يب بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن أيب الدنيا  أل التواضع واخلمول ـ٣٧٧

 سنةبريوت ـ دار الكتب العلمية  ـ الطبعة األوىلـ محد عطا أحممد عبد القادر 
 ).م١٩٨٩ . هـ١٤٠٩
ط (التوحيد للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد عيل بن احلسني بن بابويه القمي  ـ ٣٧٨

املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم  جلامعة ةمؤسسة النرش اإلسالمي التابع
 ).ط النجف األرشف ـ العراق(و ) املقدسة
ط حسني ( التوسل بالنبي وجهلة الوهابيني أليب حامد بن مرزوق الدمشقي  ـ٣٧٩

 ).م١٩٧٦هـ ١٣٩٦حلمي ـ مكتبة إيشيق ـ إستانبول سنة 
 السيد توضيح الدالئل لشهاب الدين أمحد الشريازي احلسيني الشافعي ابن ـ ٣٨٠

 ).خمطوط(جالل الدين عبد اهللا 
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الطبعة األوىل دار احلديث  (لمال عيل كنيلتوضيح املقال يف علم الرجال   ـ٣٨١
 ). قهـ١٤٢١ ـ ش هـ١٣٧٩ سنة  قمـللطباعة والنرش 

نرش مؤسسة (تيسري الكريم الرمحن يف كالم املنان لعبد الرمحن نارص السعدي  ـ ٣٨٢
 ).م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١الرسالة بريوت ـ لبنان 

تيسري املطالب يف أمايل اإلمام أيب طالب أليب طالب حييى بن احلسني الزيدي  ـ ٣٨٣
 ).هـ١٣٩٥ط مؤسسة األعلمي ـ بريوت ـ لبنان سنة (
تيسري الوصول إىل جامع األصول من حديث الرسول لعبد الرمحن بن عيل  ـ ٣٨٤

ط دار الفكر ـ  (و) م١٨٩٦ط اهلند سنة (املعروف بابن الديبع الشيباين 
 ).بريوت

 ـ ث ـ
نرش مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش (الثاقب يف املناقب البن محزة الطويس  ـ ٣٨٥

 ).هـ١٤١٢ـ قم املقدسة سنة 
 ).ط بمبي(الثغور الباسمة جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  ـ ٣٨٦
جملس دائرة ( البستي الثقات ملحمد بن حبان بن أمحد أيب حاتم التميمي ـ ٣٨٧

 ).هـ١٩٩٣  هـ١٣٩٣املعارف العثامنية ـ حيدر آباد ـ الدكن ـ اهلند سنة 
 .ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب أليب منصور عبد امللك بن حممد الثعالبي ـ ٣٨٨
نرش (الثمر الداين يف تقريب املعاين للشيخ صالح عبد السميع اآليب األزهري  ـ ٣٨٩

 ). ـ بريوت ـ لبناناملكتبة الثقافية
ثمرات األوراق يف املحارضات للشيخ تقي الدين أبى بكر بن عيل املعروف  ـ ٣٩٠

 ).مطبوع هبامش املستطرف(بابن حجة احلموي 
ثواب األعامل للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه  ـ ٣٩١

 ).هـ ش١٣٦٨منشورات الرىض ـ قم سنة (القمي 
 ـ ج ـ

و ) هـ١٤٠٦ط املكتبة العتيقة بتونس سنة (اجلامع البن أيب زيد القريواين   ـ٣٩٢
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 ).مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ لبنان(
 ).ط مرص(جامع األحاديث لعباس أمحد صقر وأمحد عبد اجلواد  ـ ٣٩٣
 .جامع األحاديث جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ـ ٣٩٤
 .جامع األحاديث واملراسيل ـ ٣٩٥
املطبعة العلمية ـ (جامع أحاديث الشيعة لآلقا حسني الطباطبائي الربوجردي  ـ ٣٩٦

 ).هـ١٣٩٩قم سنة 
جامع األصول ألحاديث الرسول ملبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكريم بن  ـ ٣٩٧

ط دار إحياء الرتاث العريب (عبد الواحد الشيباين املعروف بابن األثري اجلزري 
 ).ـ بريوت

جامع بيان العلم وفضله ليوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري   ـ٣٩٨
دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ (و ) هـ١٣٨٨ط املدينة املنورة سنة (القرطبي 

 ).هـ١٣٩٨لبنان سنة 
ط مرص سنة (أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ) الطربي( جامع البيان  ـ ٣٩٩

النرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة دار الفكر للطباعة و(و ) هـ١٣١٢
 ).م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥
أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب  وفضله جامع بيان العلم  ـ٤٠٠

 ).هـ١٣٩٨ط دار الكتب العلمية سنة  (النمري
جامع اخلالف والوفاق بني اإلمامية وبني أئمة احلجاز والعراق للشيخ عيل  ـ ٤٠١

الطبعة األوىل انتشارات زمينه سازان ( القمي السبزواري بن حممد بن حممد
 ).ظهور إمام عرص ـ إيران

نرش مكتبة آية اهللا املرعيش ـ قم (جامع الرواة ملحمد بن عيل األردبييل الغروي  ـ ٤٠٢
 ).هـ١٤٠٣سنة 
نرش دار النعامن للطباعة (جامع السعادات للشيخ حممد مهدي النراقي  ـ ٤٠٣

 .)لرشف ـ العراقوالنرش ـ النجف ا
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 جامع الشتات للعالمة حممد إسامعيل بن احلسني املازندراين اخلواجوئي  ـ٤٠٤
 ).هـ١٤١٨الطبعة األوىل سنة (
ط بومباي (اجلامع لشعب اإليامن أليب بكر، أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي   ـ٤٠٥

 ).ـه١٤٠٩سنة 
عيسى بن سورة أليب عيسى حممد بن ) سنن الرتمذي(اجلامع الصحيح  ـ ٤٠٦

ونرش املكتبة اإلسالمية لرياض (و ) مطبوع مع حتفة األحوذي(الرتمذي 
هـ ١٤٠٣دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة (و ) الشيخ

 ).م١٩٨٣ـ 
اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  ـ ٤٠٧

هـ ـ ١٤٠١طباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة دار الفكر لل(السيوطي
 ).نرش عبد احلميد أمحد حنفي ـ مرص(و ) م١٩٨١
ط دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان سنة (اجلامع ألحكام القرآن  ـ ٤٠٨

ط مؤسسة التاريخ (و ) ط دار الكتب العلمية(و ) م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥
 ).العريب
الطبعة الثانية ( رشح املخترص النافع للسيد أمحد اخلوانساري جامع املدارك يف ـ ٤٠٩

 ).هـ ش١٣٦٤هـ ق ١٤٠٥نرش مكتبة الصدوق سنة 
)  هـ٦٦٥متويف سنة  (جامع مسانيد أيب حنيفة ملحمد بن حممود اخلوارزمي ـ ٤١٠

 .)ط دار إحياء الكتب العربية ـ مرص(
د الرمحن بن أيب بكر للشيخ جالل الدين عب جامع املسانيد واملراسيل  ـ٤١١

 ).م١٩٩٤ط دار الفكر سنة  (السيوطي
اجلرح والتعديل ألبى حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس بن  ـ ٤١٢

نرش دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت سنة (املنذر التميمي احلنظيل الرازي 
 ).م١٩٥٢هـ ـ ١٣٧١
القاسم خلف بن عبد امللك بن  يب يف احلوض والكوثر ألجزء بقي بن خملد  ـ٤١٣
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 )موجود حتت عنوان ما روي يف احلوض والكوثر.(مسعود بن بشكوال
الطبعة األوىل نرش دار الطحاوي (جزء احلمريي لعيل بن حممد احلمريي  ـ ٤١٤

 ).هـ١٤١٣حديث أكادمي ـ الرياض سنة 
 .جزء نعيم بن محاد  ـ٤١٥
مطبوع مع قرب (األشعث الكويف اجلعفريات أليب احلسن حممد بن حممد بن  ـ ٤١٦

 ).إصدار مكتبة نينوى ـ طهران ـ إيران(و ) ط حجرية) (اإلسناد
 .جالء العيون للعالمة حممد باقر بن حممد تقي املجليس ـ ٤١٧
اجلمع بني الصحيحني أليب عبد اهللا حممد بن أيب نرص فتوح بن عبد اهللا بن  ـ ٤١٨

 .محيد األزدي امليورقي احلميدي
 ).هـ١٣٨١ط سنة (ع الفوائد ملحمد بن حممد بن سليامن املغريب الفايس مج ـ ٤١٩
ط املكتبة احليدرية النجف األرشف ـ العراق سنة (اجلمل للشيخ املفيد  ـ ٤٢٠

 ).ط مكتبة الداوري ـ قم ـ إيران(و ) هـ١٣٨١
ط دار املعارف ـ مرص سنة (مجهرة أنساب العرب البن حزم األندليس  ـ ٤٢١

 ).هـ١٣٩١
 ). ـ بريوتدار الكتاب العريبط (مجهرة اخلطب أمحد زكي صفوت   ـ٤٢٢
 .مجهرة رسائل العرب ألمحد زكي صفوت ـ ٤٢٣
ط (حممد بن احلسن بن دريد بن عتاهية األزدي البرصي  أليب بكر مجهرة اللغة  ـ٤٢٤

 ).هـ١٣٥١ ـ ١٣٤٤حيدرآباد 
 ).صحيفة فارسية تصدر يف إيران(مجهوري إسالمي  ـ ٤٢٥
ط ( عبد املسيح خلري الدين نعامن بن حممود اآللويس ملا لفقهاجلواب الفسيح  ـ ٤٢٦

 .)هـ١٣٠٦ سنة اهلندالهور ـ 
ط مطبعة (للشيخ أيب عيل الفضل بن احلسن الطربيس ) تفسري(جوامع اجلامع  ـ ٤٢٧

مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (و ) هـ١٣٧٩مصباحي ـ تربيز ـ إيران سنة 
 ).هـ١٤١٨
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 األندليس لعيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهريالنبوية  السرية جوامع ـ ٤٢٨
مكتبة الرتاث (و ) ط دار اجليل ـ بريوت ـ لبنان) ( هـ٤٥٦متويف سنة (

 ..)م١٩٨٤اإلسالمي ـ القاهرة ـ مرص ـ ط ثالثة سنة 
جواهر األخبار واآلثار املستخرجة من جلة البحر الزخار حممد بن حييى بن  ـ ٤٢٩

ط مؤسسة الرسالة ـ ( و ) مطبوع هبامش البحر الزخار(صعدي هبران ال
 ).هـ١٣٩٤بريوت ـ لبنان سنة 

حمد بن احلسن بن عيل بن احلسني ملاجلواهر السنية يف األحاديث القدسية   ـ٤٣٠
 ).م١٩٦٤ هـ١٣٨٤ سنة  إيرانـمنشورات مكتبة املفيد قم (احلر العاميل 

 .يني السمهودي الشافعي العامديجواهر العقدين لعيل بن داود احلس ـ ٤٣١
جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود للشيخ شمس الدين حممد  ـ ٤٣٢

الطبعة األوىل دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ (بن أمحد املنهاجي األسيوطي 
 .)م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧لبنان سنة 

ـ العلوم العربية ط معهد (جواهر العلم أليب حنيفة أمحد بن داود الدينوري   ـ٤٣٣
 .)١٤٠٧فرانكفورت سنة 

الطبعة األوىل نرش ( الطرابليس بن الرباجعبد العزيز جواهر الفقه للقايض   ـ٤٣٤
 ).هـ١٤١١ سنة سالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفةمؤسسة النرش اإل

دار إحياء ط (اجلواهر يف تفسري القرآن العظيم للشيخ الطنطاوي اجلوهري   ـ٤٣٥
ط (و )  بريوتـط دار الفكر (و ) ـ ه١٤١٢سنة  بريوت ـالرتاث العريب 
 .) مرصـمصطفى البايب 

دار (جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم للشيخ حممد حسن النجفي  ـ ٤٣٦
دار الكتب اإلسالمية ـ (و ) م١٩٨١إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان سنة 

 ).هـ ش١٣٦٥طهران سنة 
البن (» عليه السالم« املطالب يف مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب جواهر ـ ٤٣٧

الطبعة (شمس الدين حممد بن أمحد بن نارص الباغوين الشافعي ) الدمشقي
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 .)هـ١٤١٥األوىل جممع إحياء الثقافة اإلسالمية ـ قم ـ إيران سنة 
سنة داب  اآل ـ مطبعة األوىلبعةطال(لسيد جعفر شرب احلسيني لاجلوهر الثمني   ـ٤٣٨

 عامل ط(اجلوهر الثمني يف سري امللوك والسالطني البن دقامق  ).هـ١٣٨٠
 .)ـ بريوتالكتب 
اجلوهر النقي عىل سنن البيهقي لعالء الدين عيل بن عثامن املارديني الشهري  ـ ٤٣٩

و ) هـ١٣٤٤مطبوع هبامش السنن الكربى للبيهقي ـ اهلند سنة (بابن الرتكامين 
 ).ط دار الفكر(
وآله ملحمد بن أيب بكر األنصاري » عليه السالم«اجلوهرة يف نسب عيل  ـ ٤٤٠

ط مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت سنة (التلمساين املعروف بالربي 
 ).هـ١٤٠٢
أليب بكر حممد بن عيل بن ) رشح عىل خمترص القددوري( اجلوهرة النرية  ـ٤٤١

 .)هـ١٣٢٢ط مرص سنة (موسى احلداد العبادي اليمني 

 ـ ح ـ
 ).مطبوعة هبامش سنن البيهقي(حاشية ابن الرتكامين عىل سنن البهيقي  ـ ٤٤٢
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري لشمس الدين الشيخ حممد عرفه  ـ ٤٤٣

 ).نرش دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البايب احللبي ورشكاه(الدسوقي 
 ).ية ـ بريوت ـ لبناندار الكتب العلم(حاشية السندي عىل النسائي  ـ ٤٤٤
ط دار اجليل ـ (حاشية الصاوي عىل اجلاللني للشيخ أمحد الصاوي املالكي  ـ ٤٤٥

 ).بريوت
حاشية قرة عيون األخيار تكملة رد املحتار عىل الدر املختار لسيدي حممد  ـ ٤٤٦

نرش دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ـ (عالء الدين أفندي ابن عابدين 
 ).م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ان سنة بريوت ـ لبن

منشورات (احلبل املتني ملحمد بن احلسني بن عبد الصمد احلارثي العاميل  ـ ٤٤٧
 ).مكتبة بصرييت ـ قم
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انتشارات مكتبة اخليام ـ (حبيب السري لغياث الدين املدعو خواند أمري  ـ ٤٤٨
 ).طهران ـ إيران

ر بن معد الثعلبي احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب للسيد فخا ـ ٤٤٩
 .)هـ١٤١٠إنتشارات سيد الشهداء ـ قم سنة (
 . الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي احلنبيلأيب احلدائق البن اجلوزي  ـ٤٥٠
 .حدائق األنوار أليب بكر حممد بن عمر املعروف بابن الرساج الرازي ـ ٤٥١
ط ( احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة للشيخ يوسف البحراين ـ ٤٥٢

 جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم ةمؤسسة النرش اإلسالمي التابع
 ).املقدسة
نرش دار التعارف للمطبوعات ـ (حديث اإلفك جلعفر مرتىض العاميل  ـ ٤٥٣

 ).م١٩٨٠هـ ـ١٤٠٠بريوت ـ لبنان سنة 
 .حديث الثقلني للشيخ حممد قوام الدين الوشنوي ـ ٤٥٤
 .يامن بن حيدرة املري القريش الطرابليس الشاميحديث خيثمة بن سل ـ ٤٥٥
حممد بن حممد بن النعامن ابن املعلم  حديث نحن معارش األنبياء للشيخ املفيد  ـ٤٥٦

 هـ ١٤١٤الطبعة الثانية ط دار املفيد سنة  (البغدادي العكربي أيب عبد اهللا
 ).م١٩٩٣
 .حممد األردبييلحديقة الشيعة للموىل املقدس املحقق املال أمحد بن  ـ ٤٥٧
حمد بن حسني مل) رشح دعاء اهلالل من الصحيفة السجادية(احلديقة اهلاللية   ـ٤٥٨

حتقيق السيد عيل  (بن عبد الصمد املشتهر ببهاء الدين العاميل احلارثي
 ـ إلحياء الرتاث »عليهم السالم«مؤسسة آل البيت ـ الطبعة األوىل ـ اخلراساين 

 ).ـه١٤١٠قم سنة 
 . التنبيهحسن ـ ٤٥٩
احلصون املنيعة يف رد ما أورده صاحب املنار يف حق الشيعة للسيد حمسن  ـ ٤٦٠

 ).هـ١٣٢٦ط سنة (األمني 
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 .احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري آلدم ميتز ـ ٤٦١
مطبعة العرفان ـ صيدا (حق اليقني يف معرفة أصول الدين للسيد عبد اهللا شرب  ـ ٤٦٢

 ).منشورات األعلمي ـ طهران(و ) هـ١٣٥٢ـ لبنان سنة 
دار املهاجر للطباعة (حقائق التأويل يف متشابه التنزيل للرشيف الريض  ـ ٤٦٣

 ).نرش دار الكتب اإلسالمية ـ إيران(و ) والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان
ط مؤسسة النرش (حقائق هامة حول القرآن الكريم جلعفر مرتىض العاميل  ـ ٤٦٤

 جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة ـ إيران سنة ةتابعاإلسالمي ال
 .)هـ١٤٠١
ط دار ( إسحاق احلويني األثري القاهري يبألاحليل بتخريج فضائل عيل   ـ٤٦٥

 .) بريوتـالكتاب العريب 
الطبعة األوىل مؤسسة املعارف (حلية األبرار للسيد هاشم البحراين  ـ ٤٦٦

 ).هـ١٤١١ران سنة اإلسالمية ـ قم ـ إي
ط دار الكتاب العريب بريوت ـ لبنان سنة (حلية األولياء أليب نعيم اإلصبهاين  ـ ٤٦٧

 ).هـ١٣٨٧
الطبعة الثانية دار  (لصدر الدين رشف الدين) عامر بن يارس(حليف خمزوم   ـ٤٦٨

 ).م١٩٩٢هـ ١٤١٢ـ بريوت سنة األضواء 
ط تونس سنة (د الطرطويش احلوادث والبدع أليب بكر حممد بن الولي ـ ٤٦٩

 ).م١٩٥٥
 وابن قاسم العبادي عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج إلبن حوايش الشريواين ـ ٤٧٠

 .)ط دار احياء الرتاث اإلسالمي(حجر اهلثيمي 
مطبعة اآلداب (للشيخ باقر رشيف القريش » عليه السالم«حياة اإلمام احلسن  ـ ٤٧٢

 ).هـ١٣٧٥ـ النجف األرشف سنة 
مطبعة (للشيخ باقر رشيف القريش » عليه السالم«حياة اإلمام احلسني ـ  ٤٧٣

 ).م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤اآلداب ـ النجف األرشف سنة 
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 .ملحمود شلبي» عليه السالم«حياة اإلمام عيل   ـ٤٧٤
الطبعة األوىل مؤسسة النرش اإلسالمي (حياة أمري املؤمنني ملحمد حممديان  ـ ٤٧٥

 ).هـ١٤١٧سنة 
ط املكتبة (احليوان لكامل الدين حممد بن موسى بن عيسى الدمريي حياة  ـ ٤٧٦

 ).ط دار القاموس احلديث(و ) الرشفية بالقاهرة
ط (جلعفر مرتىض العاميل » عليه السالم«احلياة السياسية لإلمام احلسن  ـ ٤٧٧

 جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم ةمؤسسة النرش اإلسالمي التابع
 ).هـ١٤٠٣م ـ إيران سنة املقدسة ـ ق

ط (جلعفر مرتىض العاميل » عليه السالم«احلياة السياسية لإلمام الرضا  ـ ٤٧٨
 جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم ةمؤسسة النرش اإلسالمي التابع

 ).هـ١٤٠٣املقدسة ـ إيران سنة 
قاهرة سنة ط دار الكتاب العريب ـ ال(حياة الشعر يف الكوفة ليوسف خليف  ـ ٤٧٩

 ).هـ١٣٨٨
دار النرص للطباعة ـ القاهرة سنة (حياة الصحابة ملحمد يوسف الكاندهلوي  ـ ٤٨٠

 ).هـ١٣٩١دار الوعي بحلب ـ سوريا سنة (و ) هـ١٣٨٩
 .حياة حممد تأليف أميل درمنغم ـ ٤٨١
الطبعة األوىل مطبعة مرص ـ القاهرة سنة (حياة حممد ملحمد حسني هيكل  ـ ٤٨٢

 ).هـ١٣٥٤الطبعة الثانية دار الكتب املرصية سنة (و ) هـ١٣٥٤

 ـ خ ـ
 ).هـ١٤٠٠الدوحة ـ قطر سنة (خاتم النبيني ملحمد أيب زهرة  ـ ٤٨٣
الطبعة (لشيخ حسني النوري الطربيس للمحدث امستدرك الوسائل  خامتة  ـ٤٨٤

 ).هـ١٤١٥ ـ قم سنة مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثاألوىل 
نرش (و ) ط مصطفوي إيران(ئح لقطب الدين الراوندي اخلرائج واجلرا ـ ٤٨٥

 ).هـ١٤٠٩مؤسسة اإلمام املهدي ـ قم املقدسة سنة 
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ط املطبعة السلفية ـ القاهرة ـ مرص سنة (اخلراج أليب يوسف القايض  ـ ٤٨٦
 ).هـ١٣٩٢
ط املطبعة السلفية ـ القاهرة ـ مرص سنة (اخلراج ليحيى بن آدم القريش  ـ ٤٨٧

 ).هـ١٣٨٤
 .خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للشيخ عبد القادر بن عمر البغداديـ  ٤٨٨
خصائص األئمة للرشيف الريض أيب احلسن حممد بن احلسني بن موسى  ـ ٤٨٩

نرش جممع البحوث اإلسالمية ـ اآلستانة الرضوية املقدسة (املوسوي البغدادي 
 ).هـ١٤٠٦ـ مشهد ـ إيران سنة 

أليب عبد الرمحان أمحد بن شعيب » عليه السالم« خصائص أمري املؤمنني ـ ٤٩٠
ط التقدم (و ) هـ١٣٨٨املطبعة احليدرية ـ النجف األرشف سنة (النسائي 

 ).مكتبة نينوى احلديثة ـ طهران(و ) بمرص
إنتشارات الرشيف الريض (اخلصائص الفاطمية للشيخ حممد باقر الكجوري  ـ ٤٩١

 ).هـ ش١٣٨٠سنة 
ط دار (جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي اخلصائص الكربى  ـ ٤٩٢

 ).ط اهلند(و ) الكتب العلمية
خصائص الوحي املبني البن البطريق شمس الدين حييى بن احلسن األسدي  ـ ٤٩٣

نرش دار (و ) هـ١٤٠٦ط وزارة اإلرشاد اإلسالمي ـ إيران سنة (الربعي احليل 
 ).هـ١٤١٧القرآن الكريم سنة 

للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي اخلصال  ـ ٤٩٤
 جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم ةط مؤسسة النرش اإلسالمي التابع(

 ).هـ ش١٣٦٢ـ هـ ق ١٤٠٣يران إاملقدسة ـ 
نرش مؤسسة (و ) ط حجرية(خالصة األقوال يف معرفة الرجال للعالمة احليل  ـ ٤٩٥

 ).هـ١٤١٧نة نرش الفقاهة س
خالصة تذهيب هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ألمحد بن عبد اهللا اخلزرجي  ـ ٤٩٦
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الطبعة الرابعة مكتب املطبوعات (و ) هـ١٣٩١ط سنة (األنصاري اليمني 
 ).هـ١٤١١اإلسالمية بحلب ـ دار البشائر اإلسالمية سنة 

 عيل احلسيني امليالين خالصة عبقات األنوار يف إمامة األئمة األطهار للسيد ـ ٤٩٧
نرش مؤسسة البعثة ـ قسم الدراسات اإلسالمية ـ طهران ـ إيران سنة (

 ).هـ١٤٠٥
مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (اخلالف أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس  ـ ٤٩٨

 ).ط رشكة دار املعارف اإلسالمية(و ) هـ١٤٠٧
 .)ط بريوت(سامعيل املري عيل إلخلفاء حممد   ـ٤٩٩
ط الدار السلفية  (بى عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاريألخلق أفعال العباد   ـ٥٠٠

 ).هـ١٤٠٤بريوت سنة ـ ط مؤسسة الرسالة (و ) هـ١٤٠٥سنة  الكويت ـ
نرش مؤسسة تنظيم ونرش آثار (اخللل يف الصالة للسيد مصطفى اخلميني  ـ ٥٠١

 ).هـ ش١٣٧٦هـ ق ١٤١٨اإلمام اخلميني سنة 
ليوليوس فلهوزن ـ ترمجة ) املعارضة السياسية الدينية(ج والشيعة اخلوار ـ ٥٠٢

الطبعة اخلامسة نرش دار اجليل للكتب والنرش سنة (الدكتور عبد الرمحن بدوي 
 ).م١٩٩٨

 ـ د ـ
ط دار املعرفة ـ بريوت ـ (دائرة املعارف اإلسالمية لعبد العزيز اجلواهري  ـ ٥٠٣

 ).لبنان
ط دار املعرفة ـ بريوت (عرشين ملحمد فريد وجدي دائرة معارف القرن ال ـ ٥٠٤

 ).هـ١٣٩١سنة 
 .)خمطوط(در بحر املناقب للشيخ مجال الدين الشهري بابن حسنويه املوصيل  ـ ٥٠٥
حتقيق أبو ( للشيخ احلسن بن حممد الصنعاين الدر امللتقط يف تبيني الغلط  ـ٥٠٦

 ).هـ١٤٠٥سنةالعلمية دارالكتب ـ وىل الطبعة األـ الفداء عبد اهللا القايض 
 باملأثور جلالل الدين عبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي تفسريالدر املنثور يف ال ـ ٥٠٧
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ط سنة (و ) ط دار الفكر(و ) نرش دار املعرفة للطباعة والنرش ـ بريوت ـ لبنان(
 ).هـ١٣٧٧
رص ط بوالق ـ م(الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور لزينب فواز العاميل  ـ ٥٠٨

 ).هـ١٣١٢سنة 
الدر النظيم للشيخ مجال الدين يوسف بن حاتم بن فوز بن مهند الشامي  ـ ٥٠٩

 .)نرش مؤسسة النرش اإلسالمي(املشغري العاميل 
ط جلنة (حمد أمني السندي ملدراسات اللبيب يف األسوة احلسنة باحلبيب   ـ٥١٠

 .)م١٩٥٧ باكستان ـإحياء األدب بكراتيش 
ط مؤسسة (ث يف التاريخ واإلسالم جلعفر مرتىض العاميل دراسات وبحو ـ ٥١١

 جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة ـ ةالنرش اإلسالمي التابع
 ).هـ١٤٠٠إيران سنة 

الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل بن  ـ ٥١٢
 ). بريوت ـ لبنانط دار املعرفة ـ(حممد بن حجر العسقالين 

الدرة اليتيمة يف بعض فضائل السيدة العظيمة للسيد عبد اهللا بن إبراهيم  ـ ٥١٣
 .مريغني احلنفي

الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة البن معصوم املدين عيل خان بن السيد  ـ ٥١٤
 ).ط حجرية(و ) هـ١٣٩٧ط بصرييت ـ قم ـ إيران سنة (أمحد احلسيني 

يف خرب السبط أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر القضاعي درر السمط  ـ ٥١٥
الطبعة األوىل نرش دار الغرب اإلسالمي ـ بريوت ـ لبنان (املعروف بابن األبار 

 ).م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧سنة 
الدرر يف اختصار املغازي والسري أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن  ـ ٥١٦

 .عبد الرب النمري
عليه «ستور معامل احلكم ومأثور مكارم الشيم من كالم أمري املؤمنني د ـ ٥١٧

 ).هـ١٣٣٢ط سنة (أليب عبد اهللا حممد بن سالمة القضاعي » السالم
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الطبعة األوىل نرش دار الكتب (الدعاء أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين  ـ ٥١٨
 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣العلمية بريوت ـ لبنان سنة 

 اإلسالم وذكر احلالل واحلرام والقضايا واألحكام للقايض النعامن دعائم ـ ٥١٩
 ).هـ١٣٨٣نرش دار املعارف ـ مرص ط سنة (املغريب 
دعاة اهلداة إىل أداء حق الوالة للحاكم احلسكاين أيب القاسم عبيد اهللا بن عبد  ـ ٥٢٠

 .اهللا
هور به قطب أليب احلسني سعيد بن هبة اهللا املش) سلوة احلزين(الدعوات  ـ ٥٢١

 ).هـ١٤٠٧حتقيق مدرسة اإلمام املهدي قم ـ إيران سنة (الدين الراوندي 
دفع اإلرتياب عن حديث الباب للسيد عيل بن حممد بن طاهر بن حييى  ـ ٥٢٢

 ).نرش دار القرآن الكريم ـ قم(العلوي 
 دفع الشبه عن الرسول والرسالة أليب بكر بن حممد بن عبد املؤمن تقي الدين ـ ٥٢٣

الطبعة الثانية دار إحياء الكتاب العريب ـ القاهرة سنة (احلصني الدمشقي 
 ).هـ١٤١٨
محد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم  ألدقائق التفسري  ـ٥٢٤

 ).هـ١٤٠٤سنة  ـ دمشق مطبعة مؤسسة علوم القرآن (بن تيمية احلراين
الطبعة (بن جرير بن رستم الطربي الصغري دالئل اإلمامة أليب جعفر حممد  ـ ٥٢٥

 ).هـ١٤١٣األوىل مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة سنة 
 ).هـ١٣٩٥ط إيران سنة (دالئل الصدق للشيخ حممد حسن املظفر  ـ ٥٢٦
دالئل النبوة أليب القاسم إسامعيل بن حممد بن الفضل التيمي األصبهاين  ـ ٥٢٧

 ). العاصمة للنرش والتوزيعدار( )قوام السنة(امللقب بـ 
 ).هـ١٣٩٧ط دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان (دالئل النبوة أليب نعيم  ـ ٥٢٨
ط (و ) هـ١٤٠٥ط دار الكتب العلمية سنة (دالئل النبوة للبيهقي  ـ ٥٢٩

 .)هـ١٣٩٧
يب الفتح أل »عليه السالم«دليل النص بخرب الغدير عىل إمامة أمري املؤمنني   ـ٥٣٠
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 ). قمـمؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ط  ( الكراجكيحممد بن عيل
 دول اإلسالم لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي  ـ٥٣١

ـ ط مؤسسة األعلمي (و ) م١٩٧٤ سنةحتقيق فهيم حممد شلتوت القاهرة (
 ).م١٩٨٥بريوت 
 . الديات البن أيب عاصم الشيباين ـ٥٣٢
ح مسلم بن احلجاج للحافظ عبد الرمحن بن أيب بكر الديباج عىل صحي ـ ٥٣٣

دار ابن عفان للنرش والتوزيع ـ اململكة العربية السعودية سنة (السيوطي 
 ).م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦
 ).م١٩٦٩ط الرشكة اللبنانية للكتاب ـ بريوت لبنان سنة (ديوان ابن املعتز  ـ ٥٣٤
سعد شهاب الدين ديوان حيص بيص ألبى الفوارس سعد بن حممد ابن  ـ ٥٣٥

 .التميمي
 ـمؤسسة األعلمي ط (ديوان السيد احلمريي مجع ضياء حسني األعلمي   ـ٥٣٦

 .)م١٩٩٩ هـ١٤٢٠سنة بريوت 
 .)ط مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت ـ لبنان(ديوان الرشيف الريض  ـ ٥٣٧
 مؤسسة األعلمي ط( ضياء حسني األعلمي مجعديوان دعبل اخلزاعي   ـ٥٣٨

 ).م١٩٩٧هـ ١٤١٧سنة بريوت ـ عات للمطبو
 .ديوان الصفي احلىل ـ عبد العزيز بن رسايا بن عيل ـ ٥٣٩
مجعه وقدم له حسني (» عليه السالم« الديوان املنسوب ألمري املؤمنني  ـ٥٤٠

نسخة خطية بخط ياقوت (و )  مؤسسة النور للمطبوعات ـ طاألعلمي
 ).املستعصمي

 ـ ذ ـ
ط دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان سنة (بن عبد اهللا الطربي ذخائر العقبى ألمحد  ـ ٥٤١

 ).م١٩٧٤
ذخرية احلفاظ البن القيرساين حممد بن طاهر بن عيل بن أمحد بن أيب احلسن  ـ ٥٤٢
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 .الشيباين
 .ذخرية العباد ـ ٥٤٣
 .ذخرية املآل يف رشح عقد جواهر الآليل لعبد القادر احلفظي الشافعي ـ ٥٤٤
يف رشح اإلرشاد للعالمة املحقق مال حممد باقر السبزواري ذخرية املعاد  ـ ٥٤٥

 ).إلحياء الرتاث» عليهم السالم«مؤسسة آل البيت (
الدار (الذرية الطاهرة النبوية أليب برش حممد بن أمحد األنصاري الدواليب  ـ ٥٤٦

 ).هـ١٤٠٧السلفية ـ الكويت سنة 
دار األضواء ـ (طهراين الذريعة إىل تصانيف الشيعة للشيخ آقا بزرگ ال ـ ٥٤٧

 ).ط إيران(و ) م١٩٨٣هـ١٤٠٣بريوت الطبعة الثالثة 
ط ليدن سنة (ذكر أخبار أصفهان أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين  ـ ٥٤٨

 ).وط مؤسسة النرص ـ طهران ـ إيران(و ) هـ١٩٣٤
 .ذكرى حافظ للدمياطي ـ ٥٤٩
ول حممد بن مجال الدين مكي ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة للشهيد األ ـ ٥٥٠

إلحياء » عليهم السالم«الطبعة األوىل مؤسسة آل البيت (العاميل اجلزيني 
  ).هـ١٤١٩الرتاث ـ قم سنة 

 إسامعيل عبد اهللا بن حممد بن عيل بن حممد األنصاري يب ألذم الكالم وأهله  ـ٥٥١
 .اهلروي
 ).دار الراية ـ الرياض(ذم املسكر البن أيب الدنيا   ـ٥٥٢
ذوب النضار يف رشح الثار جلعفر بن حممد بن جعفر بن هبة اهللا املعروف بابن  ـ ٥٥٣

 ).هـ١٤١٦سنة ـ قم ـ ايران الطبعة األوىل مؤسسة النرش اإلسالمي (نام احليل 
حب الدين أيب عبد اهللا حممد بن حممود بن احلسن بن هبة ملذيل تاريخ بغداد   ـ٥٥٤

 بريوتـ دار الكتب العلمية ط  (لنجار البغدادياهللا بن حماسن املعروف بابن ا
 ).م١٩٩٧ هـ١٤١٧سنة 
ذيل جتارب األمم للوزير أيب شجاع حممد بن احلسني ظهري الدين الروذراوي  ـ ٥٥٥
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 ).هـ١٣٣٤ط رشكة التمدن بمرص سنة (و ) مطبوع مع العيون واحلدائق(

 ـ ر ـ
بن عمر الزخمرشي ربيع األبرار ونصوص األخبار أليب القاسم حممود  ـ ٥٥٦

 ).مطبعة العاين ـ بغداد العراق(
 ).هـ١٣٤٢جامعة طهران ـ إيران سنة (رجال ابن داود لعيل بن داود احليل  ـ ٥٥٧
مؤسسة املعارف ط (حمد جعفر الطبيس ملرجال الشيعة يف أسانيد السنة   ـ٥٥٨

 ).هـ١٤٢٠ سنة سالميةاإل
مجع أيب العباس أمحد بن عيل ) فهرست أسامء مصنفي الشيعة(رجال النجايش  ـ ٥٥٩

ط مركز نرش كتاب مطبعة (بن أمحد بن العباس النجايش األسدي الكويف 
 ).هـ١٤٠٧مؤسسة النرش اإلسالمي قم ـ إيرن (و ) مصطفوي

 .الرحيق املختوم للشيخ صفي الرمحن املباركفوري اهلندي ـ ٥٦٠
الطبعة األوىل نرش (جلعفر مرتىض العاميل » عليه السالم«رد الشمس لعيل  ـ ٥٦١

 ).م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥املركز اإلسالمي للدراسات سنة 
الرسائل اإلعتقادية ـ رسالة طريق اإلرشاد ـ للموىل إسامعيل اخلاجوئي  ـ ٥٦٢

 ).نرش دار الكتاب اإلسالمي ـ قم ـ إيران(املازندراين 
اهرة ـ نرش مكتبة اخلانجي ـ الق) (حتقيق عبد السالم هارون(رسائل اجلاحظ  ـ ٥٦٣

 .)هـ١٣٨٤مرص سنة 
حتقيق حممد ( املعايل حممد بن حممد إبراهيم الكلبايس يبألالرسائل الرجالية  ـ ٥٦٤

 .) شهـ١٣٨٠ ـ ق هـ١٤٢٢ـ قم ـ سنة  دار احلديث طحسني الدرايتي 
 ).هـ١٤١٠٥دار القرآن الكريم ـ قم سنة (رسائل الرشيف املرتىض  ـ ٥٦٥
 ).مؤسسة النرش اإلسالمي(ويس الرسائل العرش للشيخ الط ـ ٥٦٦
الطبعة األوىل (رسائل يف حديث رد الشمس للشيخ حممد باقر املحمودي  ـ ٥٦٧

 ).هـ١٤١٩مؤسسة املعارف اإلسالمية ـ قم سنة 
 .رساالت نبوية لعبد املنعم خان ـ ٥٦٨
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الطبعة (الرسالة السعدية لريض الدين عيل بن يوسف املطهر العالمة احليل  ـ ٥٦٩
 ).هـ١٤١٠مكتبة آية اهللا املرعيش العامة ـ قم سنة األوىل 
الطبعة الثانية (رسالة حول خرب مارية للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن  ـ ٥٧٠

 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
ب أنوار صاحب كتا(رسالة يف اإلمامة للشيخ عباس ابن الشيخ حسن  ـ ٥٧١

 .)الفقاهة
رشفة الصادي من بحر فضائل النبي اهلادي أليب بكر بن شهاب الدين  ـ ٥٧٢

 .احلرضمي
الرصف ملا روى عن النبي من الفضل والوصف للشيخ عبد اهللا العاقويل  ـ ٥٧٣

 ).هـ١٣٩٣ط سنة (و ) ط مكتبة األمل الكويت(الشافعي 
مية للمري السيد حممد باقر الرواشح الساموية يف رشح األحاديث اإلما ـ ٥٧٤

 .الداماد
 . للشيخ إسامعيل الربوسويروح البيان  ـ٥٧٥
 .أليب الفتوح الرازي) تفسري(روح اجلنان  ـ ٥٧٦
أليب الفضل شهاب الدين السيد ) روح املعاين(  القرآن تفسريروح املعاين يف  ـ ٥٧٧

 ).دار إحياء الرتاث ـ بريوت ـ لبنان(حممود اآللويس 
احلنفي الكاكوردي اهلندي شاه تقي العلوي الكاظمي روض األزهر ل ال ـ٥٧٨

 ).ط حيدرآباد ـ الدكن (الشهري بقلندر
لروض الفائق يف املواعظ والرقائق للشيخ أيب مدين شعيب بن عبد اهللا بن  ا ـ٥٧٩

 ).ط القاهرة (سعد بن عبد الكايف املرصي الشهري بحريفيش
اهلاشميات للكميت بن زيد األسدي الروضة املختارة رشح القصائد   ـ٥٨٠

منشورات مؤسسة (القصائد العلويات السبع البن أيب احلديد املعتزيل و
 ).لبنانـ بريوت ـ األعلمي للمطبوعات 

رشكة الطباعة الفنية املتحدة ـ مؤسسة نبع الفكر (الروض األنف للسهييل  ـ ٥٨١
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 ).هـ ١٣٩١ط سنة (و ) العريب للطباعة ـ مرص
األحباب يف سرية النبي واآلل واألصحاب جلامل الدين عطاء اهللا بن روضة  ـ ٥٨٢

 ).خمطوط(فضل اهللا بن عبد الرمحان احلسني الدشتكي 
دار الكتب (روضة الطالبني أليب زكريا حييى بن رشف النووي الدمشقي  ـ ٥٨٣

 ).العلمية ـ بريوت ـ لبنان
 .الروضة يف املعجزات والفضائل ألحد علامء الشيعة ـ ٥٨٤
لسديد الدين شاذان بن » عليه السالم«الروضة يف فضائل أمري املؤمنني  ـ ٥٨٥

 ).هـ١٤٢٣الطبعة األوىل سنة (جربئيل القمي 
للكميت بن زيد األسدي ) رشح القصائد اهلاشميات(الروضة املختارة  ـ ٥٨٦

 ).مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت ـ لبنان(
 .عيل اليامين الصنعاينالروضة الندية ملحمد بن إسام ـ ٥٨٧
املطبعة احليدرية ـ النجف (روضة الواعظني ملحمد بن الفتال النيسابوري  ـ ٥٨٨

 ).منشورات الرشيف املرتىض(و ) هـ١٣٨٦األرشف سنة 
رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين للسيد عيل خان احلسيني  ـ ٥٨٩

 ).هـ١٤١٥إلسالمي سنة الطبعة الرابعة مؤسسة النرش ا(املدين الشريازي 
رياض الصاحلني من حديث سيد املرسلني أليب زكريا حمي الدين حييى بن  ـ ٥٩٠

الطبعة الثانية دار الفكر املعارص بريوت ـ (رشف النووي الشافعي الدمشقي 
 ).م١٩٩١هـ ـ ١٤١١لبنان سنة 

ان سنة مطبعة اخليام ـ قم ـ إير(رياض العلامء لعبد اهللا أفندي األصبهاين  ـ ٥٩١
 ).هـ١٤٠١
الطبعة األوىل مؤسسة النرش (رياض املسائل للسيد عيل الطباطبائي  ـ ٥٩٢

 ).هـ١٤١٢اإلسالمي سنة 
الرياض النرضة يف مناقب العرشة ملحب الدين أيب جعفر أمحد بن حممد  ـ ٥٩٣

و ) ط حممد أمني بمرص(و ) ط دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان(الطربي 
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 ).ط اخلانجي بمرص(
عبد اهللا بن حممد بن عبد ل.. رياض النفوس يف طبقات علامء القريوان وإفريقية ـ ٥٩٤

ط دار الغرب (و ) م١٩٥١سنة مرص مكتبة النهضة ـ ط (ملالكي اهللا ا
 ).اإلسالمي بريوت

 ـ ز ـ
 لإلمام أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بن تفسريزاد املسري يف علم ال ـ ٥٩٥

الطبعة األوىل دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع سنة (زي حممد اجلو
 ).م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧
زاد املعاد يف هدى خري العباد لشمس الدين أبى عبد اهللا حممد بن أيب بكر  ـ ٥٩٦

ط مؤسسة العربية للطباعة والنرشـ بريوت ( املعروف بابن قيم اجلوزية احلنبيل 
 ).ط مؤسسة الرسالة(و ) ـ لبنان
نرش املكتبة (زبدة البيان يف أحكام القرآن للمقدس األردبييل أمحد بن حممد   ـ٥٩٧

 .)املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية ـ طهران
 ).ط بريوت( الزبرجد عىل مسند أمحد للشيخ مجال الدين السيوطي  ـ٥٩٨
ط املطبعة العلمية ـ قم سنة (الزهد للحسني بن سعيد الكويف األهوازي  ـ ٥٩٩

 ).هـ١٣٩٩
حتقيق (الزهد وصفة الزاهدين ألمحد بن حممد بن زياد املعروف بابن األعرايب   ـ٦٠٠

 ).م١٩٨٨ هـ١٤٠٨سنة مكتبة الصحابة بطنطا ـ ط جمدي فتحى السيد 
 ).النارش حممد عفيفي الزعبي(الزهد والرقائق البن املبارك  ـ ٦٠١
 . الدين السيوطيجلالل) رشح عىل سنن النسائي(زهر الربى عىل املجتبى  ـ ٦٠٢
ط دار (و ) ط انتشارات نارص خرسو(زهر الربيع للسيد نعمة اهللا اجلزائري  ـ ٦٠٣

 ).إحياء الرتاث العريب
 .لعبد اهللا بن أمحد بن حممد بن جنبل) مسند أمحد(زوائد املسند  ـ ٦٠٤
زين الفتى يف رشح سورة هل أتى أليب حاتم أمحد بن عيل العاصمي الشافعي  ـ ٦٠٥
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 .)سالميةجممع إحياء الثقافة اإلط أوىل ـ ( و )طخمطو(
 .زينة أيب حاتم الرازي  ـ٦٠٦

 ـ س ـ
 ).املكتبة الثقافية ـ قم ـ إيران(السبعة من السلف للسيد مرتىض الفريوزآبادي  ـ ٦٠٧
الطبعة الرابعة رشكة مكتبة (سبل السالم للسيد حممد بن إسامعيل الكحالين  ـ ٦٠٨

حللبي وأوالده بمرص ـ حممود نصار احللبي ورشكاه ومطبعة مصطفى البايب ا
 ).م١٩٦٠هـ ـ ١٣٧٩سنة 

نرش دار الكتب العلمية ـ (و) ط مرص(سبل اهلدى والرشاد للصاحلي الشامي  ـ ٦٠٩
 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤بريوت ـ لبنان سنة 

 .سبيل النجاة يف تتمة املراجعات للشيخ حسني الرايض ـ ٦١٠
بى نرص سهل بن عبد اهللا بن داود بن سليامن بن أبان رس السلسلة العلوية أل ـ ٦١١

هـ ق ١٤١٣إنتشارات الرشيف الريض ـ قم سنة (بن عبد اهللا البخاري 
هـ ش ـ أوفست عن طبعة منشورات املطبعة احليدرية ومكتبتها ـ ١٣٧١

 ).م١٩٦٢هـ ١٣٨١النجف األرشف سنة 
بعة النعامن ـ النجف مط(رس العاملني أليب حامد حممد بن حممد الغزايل  ـ ٦١٢

 ).هـ١٣٨٥األرشف ـ العراق سنة 
 ).ط إيران(للسيد مرتىض العسكري ) فاريس(رس گذشت حديث  ـ ٦١٣
رسائر احلاوي لتحرير الفتاوي للشيخ أيب جعفر حممد بن منصور بن أمحد ال ـ ٦١٤

املطبعة العلمية ـ (و ) ١٤١٠مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (بن إدريس احليل 
 ).انقم ـ إير

 .الرساج املنري رشح اجلامع الصغري لعيل بن أمحد بن حممد العزيزي الشافعي ـ ٦١٥
) اخلطيب( الرساج املنري يف اإلعانة عىل معرفة بعض كالم ربنا احلكيم اخليرب  ـ ٦١٦

 .للخطيب الرشبيني
) هـ١٣٦٣مطبعة أمري ـ قم ـ إيران سنة (سعد السعود للسيد ابن طاووس  ـ ٦١٧



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٢٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).هـ١٣٦٣الريض قم ـ إيران سنة منشورات (
 .سفر احلاخام شمعون باريوحاي باللغة العربية  ـ٦١٨
ط مؤسسة فرهاين ـ (سفينة البحار للشيخ عباس بن حممد رضا القمي  ـ ٦١٩

 ).إيران
الطبعة (سفينة النجاة للشيخ حممد بن عبد الفتاح املشتهر برساب التنكابني  ـ ٦٢٠

 ).هـ ش١٣٧٧هـ ق ١٤١٩األوىل مطبعة أمري ـ قم سنة 
والطبعة ) (نرش مكتبة الزهراء ـ قم ـ إيران(السقيفة للشيخ حممد رضا املظفر  ـ ٦٢١

 ).هـ١٤١٥الثانية نرش مؤسسة أنصاريان ـ قم سنة 
السقيفة وفدك أليب بكر أمحد بن عبد العزيز اجلوهري البرصي البغدادي  ـ ٦٢٢

هـ ـ ١٤١٣ ـ بريوت ـ لبنان سنة الطبعة الثانية رشكة الكتبي للطباعة والنرش(
 ).م١٩٩٣

ط مؤسسة النرش (سلامن الفاريس يف مواجهة التحدي جلعفر مرتىض العاميل  ـ ٦٢٣
 جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة ـ قم ـ إيران ةاإلسالمي التابع

 ).هـ١٤١٠سنة 
 .سلوة الكئيب بوفاة احلبيب البن نارص الدين الدمشقي ـ ٦٢٤
شهاب الدين أمحد بن حممد أبو العباس لعالمة  يف تدبري املاملك لسلوك املالك  ـ٦٢٥

 ).بغداد ـ ط دار الشؤون الثقافية العامة (بن أيب الربيع
املطبعة احليدرية ـ (سليم بن قيس لسليم بن قيس اهلاليل العامري الكويف  ـ ٦٢٦

و ) هلادي ـ قمحتقيق حممد باقر األنصاري ـ نرش ا(و ) النجف األرشف
 ).١٤٠٧مؤسسة البعثة ـ طهران ـ إيران سنة (
الطبعة األوىل مؤسسة ويل (سامء املقال يف علم الرجال أليب هدى الكلبايس  ـ ٦٢٧

 ).هـ١٤١٩العرص للدراسات اإلسالمية ـ قم املرشفة سنة 
السمط املجيد يف تلقني الذكر ألهل التوحيد للسيد أمحد بن يونس الدجاين  ـ ٦٢٨

 .ملدين الشهري بالقشايشا
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سمط النجوم العوايل يف أبناء األوائل والتوايل لعبد امللك بن حسني بن عبد  ـ ٦٢٩
 .امللك العصامي املكي الشافعي

السنة للحافظ أيب بكر عمرو بن أيب عاصم الضحاك بن خملد الشيباين  ـ ٦٣٠
 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣املكتب اإلسالمي ـ بريوت ـ لبنان سنة (
 .السنة يف الرشيعة اإلسالمية ملحمد تقي احلكيم  ـ٦٣١
مكتبة وهبه ـ مرص سنة (السنة قبل التدوين ملحمد عجاج اخلطيب  ـ ٦٣٢

 ).هـ١٣٨٣
 معمطبوع (سنن ابن ماجة أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني ابن ماجة  ـ ٦٣٣

 فؤاد دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ـ حتقيق حممد(و ) حاشية السندي
 ).هـ١٣٧٣ط سنة (و ) ط مكتبة التازية بمرص(و ) عبد الباقي

مطبوع مع عون (سنن أيب داود أليب داود سليامن بن األشعث السجستاين  ـ ٦٣٤
دار الفكر للطباعة (و ) ط دار إحياء السنة النبوية(و ) ط اهلند(و ) املعبود

 ).م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠والنرش والتوزيع سنة 
ط (طني أليب احلسن عيل بن عمر البغدادي املعروف بالدارقطني سنن الدارق ـ ٦٣٥

دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان (و ) هـ١٣٨٦املدينة املنورة ـ احلجاز سنة 
 ).م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧سنة 

ط (سنن الدارمي أليب حممد عبد اهللا بن الرمحن بن الفضل بن هبرام الدارمي  ـ ٦٣٦
 ).هـ١٣٤٩مطبعة اإلعتدال ـ دمشق سنة (و ) دار إحياء السنة النبوية

ط دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة (سنن سعيد بن منصور  ـ ٦٣٧
 ).هـ١٤٠٥

ط دار الكتب (السنن الكربى أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي  ـ ٦٣٨
 ).مكتبة نينوى احلديثة(و ) م١٩٩١هـ ـ ١٤١١العلمية بريوت ـ لبنان سنة 

ط (و ) ط دار الفكر( الكربى أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي السنن ـ ٦٣٩
 ).هـ١٣٤٤اهلند سنة 
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مؤسسة (للسيد حممد حسني الطباطبائي » صىل اهللا عليه وآله«سنن النبي  ـ ٦٤٠
 ).هـ١٤١٩النرش اإلسالمي سنة 

كر دار الف(و ) ط دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان(سنن النسائي  ـ ٦٤١
 .)م١٩٣٠هـ ـ ١٣٤٨للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 

 . السجستاينسؤاالت اآلجري أليب داود  ـ٦٤٢
السيادة العربية والشيعة واإلرسائيليات لفان فلوتن ـ ترمجة الدكتور حسن  ـ ٦٤٣

 ).مرص(إبراهيم حسن وحممد زكي 
 .الشاكريللحاج حسني » عليها السالم« السيدة الزهراء  ـ٦٤٤
 .السيدة زينب حلسن قاسم املختار ـ ٦٤٥
سري أعالم النبالء لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي  ـ ٦٤٦

 ).م١٩٩٣هـ ١٤١٣هـ وط سنة ١٤٠٦مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ لبنان سنة (
ـ ط دار التعارف (سرية األئمة اإلثني عرش للسيد هاشم معروف احلسيني  ـ ٦٤٧

 ).بريوت ـ لبنان
سرية ابن إسحاق أليب بكر حممد بن إسحاق بن يسار املطلبي ـ حتقيق سهيل  ـ ٦٤٨

 ).هـ١٤١٠ط إسامعيليان ـ قم ـ إيران سنة (زكار 
لعيل بن برهان الدين ) إنسان العيون يف سرية األمني املأمون(السرية احللبية  ـ ٦٤٩

ط دار إحياء (و ) هـ١٤٠٠ ط دار املعرفة ـ بريوت سنة(احللبي الشافعي 
ط البهية (و ) هـ١٣٩١مطبعة مصطفى حممد بمرص سنة (و ) الرتاث العريب

 ).بمرص
 ).م١٩٦٨ط دار الفكر للجميع سنة (سرية الرسول  ـ ٦٥٠
ط دار القلم ـ بريوت ـ لبنان (سرية املصطفى للسيد هاشم معروف احلسني  ـ ٦٥١

 ).م١٩٧٥سنة 
للشيخ ) إىل سرية املصطفى ومن بعده من اخللفاءاإلشارة (سرية مغلطاي  ـ ٦٥٢

 .)هـ١٣٢٦ط مرص سنة (عالء الدين مغلطاي بن قليج املرصي 
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ط ( حاتم حممد بن أمحد التميمي البستي يبألالسرية النبوية وأخبار اخللفاء   ـ٦٥٣
 .) بريوتـدار الفكر ـ مؤسسة الكتب الثقافية 

عرفة للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ دار امل(السرية النبوية البن كثري  ـ ٦٥٤
 ).م١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦هـ و ط سنة ١٣٦٩لبنان سنة 

السرية النبوية البن هشام أليب حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي  ـ ٦٥٥
نرش مكتبة حممد عيل صبيح وأوالده ـ مرص سنة (و ) ط تراث اإلسالم(

ط (و ) طبعة اخلريية بمرصامل(و ) ط دار اجليل(و ) م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣
 ).ط درا الكنوز األدبية(و ) هـ١٤١٣سنة

) ط دار املعرفة ـ بريوت(السرية النبوية واآلثار املحمدية ألمحد زيني دحالن  ـ ٦٥٦
 ).مطبوع هبامش السرية احللبية(و 
) هـ١٣٨٤ط النجف األرشف ـ العراق سنة (سريتنا وسنتنا للعالمة األميني  ـ ٦٥٧

ير للمطبوعات ـ دار الكتاب اإلسالمي ـ بريوت ـ لبنان سنة دار الغد(و 
 ).م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢

يب احلسن تقي الدين عيل بن عبد ألالسيف الصقيل يف الرد عىل ابن زفيل   ـ٦٥٨
 ).مكتبة زهران(الكايف السبكي الكبري 

 ـ ش ـ
ط مؤسسة األعلمي ـ بريوت ـ لبنان سنة (الشايف البن محزة الزيدي  ـ ٦٥٩

 ).هـ١٤٠٦
الشايف يف اإلمامة للرشيف أيب القاسم عيل بن الطاهر أيب أمحد احلسني  ـ ٦٦٠

 ).هـ١٤١٠الطبعة الثانية مؤسسة إسامعليان ـ قم سنة (املرتىض 
 .بايض اجلزائريشامل األصل والفرع ملحمد بن يوسف أطفيش اإل ـ ٦٦١
 ). بريوت،املكتب التجاري(شذرات الذهب البن عامد احلنبيل  ـ ٦٦٢
الشذورات الذهبية يف تراجم األئمة اإلثني عرشية للشيخ حممد بن طولون  ـ ٦٦٣

 .الدمشقي
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 منشورات  ـالطبعة اخلامسة(لشيخ حممد مهدي احلائري لشجرة طوبى   ـ٦٦٤
 ).ـه١٣٨٥سنة  النجف ـاملكتبة احليدرية ومطبعتها 

نتشارات إستقالل إ(رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام للمحقق احليل  ـ ٦٦٥
 ).هـ١٣٨٩مطبعة اآلداب ـ النجف األرشف سنة (و ) هـ١٤٠٩ـ طهران سنة 

منشورات مكتبة آية (للسيد املرعيش النجفي ) امللحقات(رشح إحقاق احلق  ـ ٦٦٦
 ).اهللا العظمى املرعيش النجفي ـ قم ـ ايران

عامن بن حممد رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار للقايض أيب حنيفة الن ـ ٦٦٧
دار الثقلني ـ (و ) هـ١٤١٤مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (التميمي املغريب 

 ).هـ١٤١٤بريوت ـ لبنان سنة 
 ).خمطوط (يب الشافعي اليامينلشيخ سعدي اآللرشح األرجوزة   ـ٦٦٨
 ). صنعاء،مكتبة غمضان(رشح األزهار ألمحد املرتىض  ـ ٦٦٩
الطبعة األوىل دار إحياء (صالح املازندراين رشح أصول الكايف للموىل حممد  ـ ٦٧٠

 ).م٢٠٠٠الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
نرش املكتبة (رشح هبجة املحافل جلامل الدين حممد بن أيب بكر األشخر اليمني  ـ ٦٧١

 ).العلمية باملدينة املنورة ـ احلجاز
 ).هـ١٣٠٧ط حجرية ـ إيران سنة (رشح التجريد للقايض القوشجي  ـ ٦٧٢
ط (سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين لرشح التفتازاين للعقائد النسفية   ـ٦٧٣

 .)هـ١٣٠٢سنة 
للعالمة املري حسني بن معني » عليه السالم«رشح ديوان أمري املؤمنني عيل  ـ ٦٧٤

 ).خمطوط(الدين امليبدي اليزدي 
مطبعة (الرسخيس الشيباين مد بن أيب سهل رشح السري الكبري أليب بكر حم ـ ٦٧٥

 ).م١٩٦٠مرص سنة 
ي النحوي درشح شافية ابن احلاجب لريض الدين حممد بن احلسن األسرتآبا ـ ٦٧٦

 ).م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة (
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 .رشح الشفاء للعالمة شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي ـ ٦٧٧
ط سنة (و ) مطبوع هبامش نسيم الرياض(ملال عيل القاري رشح الشفاء  ـ ٦٧٨

 ).هـ١٤٢٦ط سنة (و ) هـ١٣٥٧
 البهية ط(جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  رشح شواهد املغني  ـ٦٧٩

 ).قم ـ نرش أدب احلوزة( و )هـ١٣٢٢
رشح صحيح مسلم أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي الشافعي  ـ ٦٨٠

دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ (و ) مطبوع هبامش إرشاد الساري(دمشقي ال
 ).ط دار الكتب العلمية(و ) م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧لبنان سنة 

الطبعة الرابعة املكتب (رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي  ـ ٦٨١
 ).هـ١٣٩١اإلسالمي ـ بريوت ـ لبنان سنة 

هبامش (ن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس الرشح الكبري لعبد الرمحن ب ـ ٦٨٢
دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان ـ طبعة جديدة (و ) املغني

 ).هـ١٤٠٣أوفست سنة 
كامل الدين ميثم بن عيل بن ل» عليه السالم «ئة كلمة ألمري املؤمننيام رشح  ـ٦٨٣

 ). قم املقدسةـية نرش مجاعة املدرسني يف احلوزة العلم (ميثم البحراين
دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ (رشح مسند أيب حنيفة للمال عيل القاري  ـ ٦٨٤

 ).ط دار صادر) (لبنان
رشح معاين اآلثار ألمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي  ـ ٦٨٥

هـ ـ ١٤١٦الطبعة الثالثة دار الكتب العلمية سنة (احلجري املرصي الطحاوي 
 ).هـ١٤٠٧م و ط سنة ١٩٩٦

رشح املقاصد يف علم الكالم ملسعود بن عمر بن عبد اهللا املعروف بسعد  ـ ٦٨٦
هـ ـ ١٤٠١ط دار املعارف النعامنية ـ باكستان سنة (الدين التفتازاين الشافعي 

 ).هـ١٤٠٩منشورات الرشيف الريض ـ قم ـ إيران سنة (و ) م١٩٨١
 ).عة قديمةطب(رشح املواقف للقايض العضدي  ـ ٦٨٧
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الطبعة األوىل (رشح املواقف للمحقق السيد الرشيف عيل بن حممد اجلرجاين  ـ ٦٨٨
 ).م١٩٠٧هـ ـ ١٣٢٥مطبعة السعادة ـ مرص سنة 

الطبعة األوىل دار الكتب العلمية سنة (رشح املواهب اللدنية للزرقاين  ـ ٦٨٩
 ).م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧

مطبعة مصطفى (لزرقاين املرصي رشح موطأ مالك ملحمد بن عبد الباقي ا ـ ٦٩٠
 ).هـ١٣٨٢البايب احللبي ورشكاه سنة 

 ).هـ١٣٨٤ط سنة (رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين  ـ ٦٩١
رشح هنج البالغة لعز الدين عبد احلميد بن حممد بن أيب احلديد املعتزيل  ـ ٦٩٢

احللبي دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البايب (املعروف بابن أيب احلديد 
منشورات دار مكتبة احلياة ـ بريوت ـ (و ) م١٩٥٩هـ ـ ١٣٧٨ورشكاه سنة 

 )ء الرتاثط دار إحيا(و ) م١٩٨٣م وط سنة ١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧لبنان سنة 
 .)ط إسالمبول(أليب سعيد حممد اخلادمي احلنفي رشح وصايا أيب حنيفة   ـ٦٩٣
 .)نرش دار إحياء السنة النبوية(رشف أصحاب احلديث  ـ ٦٩٤
 .رشف املصطفى أليب سعيد عبد امللك بن حممد النيسابوري ـ ٦٩٥
رشف النبوة أليب سعد عبد امللك بن أيب عثامن بن حممد بن إبراهيم  ـ ٦٩٦

 .اخلركويش
ط دار الكتب العلمية ـ  (شعب اإليامن أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ـ ٦٩٧

 .)م١٩٩٠بريوت ـ لبنان سنة 
ط دار صادر ـ بريوت ـ لبنان عن ط (ء البن قتيبة الدينوري الشعر والشعرا ـ ٦٨٠

 ).م١٩٠٢ليدن سنة 
دار (الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقايض أيب الفضل عياض اليحصبي  ـ ٦٨١

و ) م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
نرش املكتبة (و ) لبنانط دار املكتبة العلمية ـ بريوت ـ (و ) ط العثامنية(

 ).التجارية الكربى
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القرآن أليب بكر حممد بن حسن بن حممد بن تفسري شفاء الصدور املهذب يف  ـ ٦٨٢
 .زياد النقاش

ط دار (شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام أليب الطيب حممد بن أمحد الفايس  ـ ٦٨٣
 ).إحياء الكتب العربية ـ مرص

ى عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى الرتمذي الشامئل املحمدية ألب ـ ٦٨٤
 ).هـ١٤١٢الطبعة األوىل مؤسسة الكتب الثقافية ـ بريوت سنة (
مطبعة أسعد ـ بغداد ـ العراق سنة (الشامريخ يف علم التاريخ للسيوطي  ـ ٦٨٥

 ).ط ليدن(و ) م١٩٧١
 عىل لشيخ حممد بن الشيخ عبدلالشهب الثواقب يف رجم شياطني النواصب   ـ٦٨٦

 الطبعة األوىل مطبعة اهلادي ـحلمى السنان حتقيق (آل عبد اجلبار 
 ).هـ١٤١٨سنة

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل لعبيد اهللا بن أمحد املعروف باحلاكم احلسكاين  ـ ٦٨٧
مؤسسة الطبع (و ) هـ١٣٩٣ط مؤسسة األعلمي ـ بريوت ـ لبنان سنة (

 اإلسالمي ـ جممع إحياء الثقافة والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد
 ).م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١اإلسالمية سنة 

مطبعة دار السالم ـ بغداد ـ (شيخ األبطح للسيد حممد عيل رشف الدين  ـ ٦٨٨
 ).هـ١٣٤٩العراق سنة 

الطبعة الثالثة ـ منشورات (شيخ املضرية أبو هريرة للشيخ حممود أيب رية  ـ ٦٨٩
 .)ط دار املعارف بمرص(و ) ت ـ لبنانمؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريو

 لبنان ة األوىلطبعال(لشيخ حممد حسني الزين العاميل لالشيعة يف التاريخ   ـ٦٩٠
 .)تصوير مكتبة النجاح يف طهرانأخرى  ةطبع(و ) هـ١٣٥٧سنة

 . الشيعة والسنة ـ٦٩١

 ـ ص ـ 
قلقشندي صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ألمحد بن عيل بن أمحد الفزاري ال ـ ٦٩٢
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 ).هـ١٤٠٧ط دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة (
نرش دار (حاح يف اللغة الرشيفة العربية إلسامعيل بن محاد اجلوهري الص ـ ٦٩٣

 ).م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧العلم للماليني ـ بريوت ـ لبنان سنة 
الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ لبنان سنة (صحيح ابن حبان  ـ ٦٩٤

 ).خمطوط يف مكتبة قبورساي يف استانبول(و ) م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤
صحيح ابن خزيمة أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري  ـ ٦٩٥

 ).م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢الطبعة الثانية نرش املكتب اإلسالمي سنة (
صحيح البخاري ملحمد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه  ـ ٦٩٦

نرش دار الفكر (و ) ط املكتبة الثقافية(و ) ط مشكول(و ) ط امليمنية(البخاري 
ط دار إحياء الرتاث (و ) م١٩٨١للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت سنة 

 ) ط حممد عيل صبيح بمرص وأوالده باألزهر ـ مرص(و ) العريب
 صحيح مسلم أليب احلسني مسلم بن احلجاج ابن مسلم القشريي النيسابوري ـ ٦٩٧

و ) ط مشكول(و ) ط دار الفكر ـ بريوت ـ لبنان(و ) هبامش إرشاد الساري(
ط دار (و ) هـ١٣٣٤ط حممد عيل صبيح بمرص وأوالده باألزهر ـ مرص سنة (

 .)ط دار الكتب العلمية(و ) ط دار صادر(و ) إحياء الرتاث
ىض  للسيد جعفر مرت»صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم   ـ٦٩٨

  ).الطبعة اخلامسة(و ) الطبعة الرابعة(العاميل 
مؤسسة اإلمام املهدي حتقيق ونرش (» عليه السالم«صحيفة اإلمام الرضا   ـ٦٩٩

 . )ط دار األضواء(و )  شهـ١٣٦٦ هـ ق١٤٠٨ سنة  قم ـ)عج(
الصحيفة السجادية الكاملة ـ حتقيق السيد حممد باقر املوحد األبطحي  ـ ٧٠٠

سسة اإلمام املهدي ـ مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش ـ قم ـ مؤ(اإلصفهاين 
 ).هـ١٤١١إيران سنة 

الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم للشيخ زين الدين أيب حممد عيل بن  ـ ٧٠١
املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية ـ (يونس العاميل النباطي البيايض 



  ٢٧١                                                            ..                                                        الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣٨٤النجف األرشف ـ العراق سنة 
حمود بن حممد بن عيل مل» صىل اهللا عليه وآله« الرصاط السوي يف مناقب النبي  ـ٧٠٢

 ).خمطوط (الشيخاين القادري املدين
ط املؤمتر العاملي بمناسبة (رصاع احلرية يف عرص املفيد جلعفر مرتىض العاميل  ـ ٧٠٣

 ).هـ١٤١٣الذكرى األلفية لوفاة الشيخ املفيد سنة 
 .ال للواسطيصفات الرب جل وع  ـ٧٠٤
ط دار الوعي ـ (و ) ط حيدرآباد الدكن ـ اهلند(صفة الصفوة البن اجلوزي  ـ ٧٠٥

 ).هـ١٣٩٠حلب ـ سوريا سنة 
 .فتي الشام العامدي احلنفي الدمشقي الصالت الفاخرة مل ـ٧٠٦
 .تقديم السيد عبد احلسني رشف الدين» عليه السالم«صلح احلسن  ـ ٧٠٧
للسان أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن أيب ا) حفظ(الصمت وآداب  ـ ٧٠٨

 ).هـ١٤١٠دار الكتاب العريب ـ بريوت سنة (الدنيا 
الصوارم املهرقة يف جواب الصواعق املحرقة للشهيد السيد القايض نور اهللا  ـ ٧٠٩

 ).هـ١٣٦٧ط هنضت سنة (التسرتي 
ط (و ) يمنية بمرصط املكتبة امل(الصواعق املحرقة البن حجر اهليثمي املكي  ـ ٧١٠

الطبعة (و ) ط دار البالغة مرص(و ) دار الطباعة املحمدية ـ القاهرة ـ مرص
 ).هـ١٣٨٥الثانية ـ مكتبة القاهرة سنة 

 . صور من التاريخ لعبد احلميد بك العبادي ـ٧١١
 ).املكتبة العلمية ـ بريوت ـ لبنان(صيد اخلاطر البن اجلوزي  ـ ٧١٢

 ـ ض ـ
 ). القاهرة،مكتبة النهضة(م ألمحد أمني املرصي ضحى اإلسال ـ ٧١٣
ط دار الكتب العلمية (الضعفاء الكبري أليب جعفر حممد بن عمر العقييل  ـ ٧١٤

 ).هـ١٤٠٤بريوت ـ لبنان سنة 
 .)خمطوط(ضياء العاملني يف اإلمامة أليب احلسن بن حممد طاهر الفتوين النباطي  ـ ٧١٥
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 ـ ط ـ
دار الفكر للطباعة والنرش (يفة بن خياط العصفري الطبقات أليب عمرو خل ـ ٧١٦

 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
 الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ابن نارص يبألطبقات احلفاظ   ـ٧١٧

 ؟؟؟).ط مكتبة وهبة (الدين السيوطي
 .طبقات الشافعية الكربى لعبد الوهاب السبكي ـ ٧١٨
 ).م١٩١٣ط ليدن سنة ( الشعراء ملحمد بن سالم اجلمحي طبقات ـ ٧١٩
طبقات الفقهاء أليب إسحق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي  ـ ٧٢٠

 .الفريوزآبادي
ط دار (و ) ط ليدن(و ) هـ١٣٨٨ط صادر سنة (الطبقات الكربى البن سعد  ـ ٧٢١

 الثقافة ط دار) (هـ ١٣٨٨ط دار التحرير بالقاهرة سنة (و ) املعارف ـ مرص
ط (و ) هـ١٤٠٥دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ (و ) اإلسالمية ـ مرص

 ).هـ١٣٨٨بريوت سنة 
 ).١٣٧٤ط القاهرةـ مرص سنة (الطبقات الكربى للشعراين  ـ ٧٢٢
ملحمد بن حممد بن ) شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية(طبقات املالكية  ـ ٧٢٣

 .خملوف املالكي املرصي
طبقات املحدثني بأصبهان لعبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حبان األنصاري  ـ ٧٢٤

ط مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ لبنان سنة (األصبهاين املعروف بأيب الشيخ 
 ).هـ١٤٠٧

طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال للسيد عيل أصغر بن حممد شفيع  ـ ٧٢٥
املرعيش النجفي العامة ـ قم نرش مكتبة آية اهللا العظمى (اجلابلقي الربوجردي 

 ).هـ١٤١٠املقدسة سنة 
مطبعة اخليام ـ قم (الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف للسيد ابن طاووس  ـ ٧٢٦

طبعة حجرية ـ والرتمجة الفارسية (و ) هـ١٤٠٠هـ وسنة١٣٣٩ـ إيران سنة 
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 ).القديمة
 .طرح التثريب يف رشح التقريب لعبد الرحيم العراقي الشافعي ـ ٧٢٧
 .الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية البن القيم اجلوزية ـ ٧٢٨
 .طلبة الطالب يف رشح المية أيب طالب ـ ٧٢٩
 ).مطبعة مهر ـ قم(الطهارة للسيد روح اهللا املوسوي اخلميني  ـ ٧٣٠

 ـ ظ ـ 
الطبعة األوىل نرش (ظالمة أيب طالب تاريخ ودراسة جلعفر مرتىض العاميل  ـ ٧٣١

 ).م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤مي للدراسات سنة املركز اإلسال
ط املركز ( حتقيق ودراسة للسيد جعفر مرتىض العاميل ظالمة أم كلثوم  ـ٧٣٢

 ).م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣اإلسالمي للدراسات ـ بريوت سنة 
ط املركز ( امليانجي  األمحديشيخ عيللل» عليها السالم«ظالمة الزهراء   ـ٧٣٣

 ).م٢٠٠٣ هـ١٤٢٤اإلسالمي للدراسات ـ بريوت سنة 
 ـ ع ـ

لعبد الرمحن بن حممد بن ) تاريخ ابن خلدون(العرب وديوان املبتدأ واخلرب  ـ ٧٣٤
الطبعة (و ) هـ١٣٩١ط مؤسسة األعلمي سنة (خلدون احلرضمي املغريب 

 ).الرابعة دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان
لسيد حامد ل السند ـ عبقات األنوار يف إمامة األئمة األطهار حديث الثقلني  ـ٧٣٥

 ).هـ١٤٠٥ط سنة  (حسني اللكهنوي
 .لعقادعباس حممود ال» عليه السالم«عبقرية اإلمام عيل   ـ٧٣٦
العتب اجلميل عىل أهل اجلرح والتعديل العتب اجلميل عىل أهل اجلرح  ـ ٧٣٧

منشورات هيئة البحوث اإلسالمية يف (والتعديل ملحمد بن عقيل العلوي 
 ).اهلدف لإلعالم والنرش ـ إعداد وتعليق صالح الورداين(و ) أندونيسيا

ط دار الكتاب العريب ـ مرص ـ (العثامنية ألبى عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ  ـ ٧٣٨
 ).هـ١٣٧٤حتقيق ورشح عبد السالم حممد هارون سنة 
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عبد الرمحن بن احلسن بن إبراهيم بن لخبار عجائب اآلثار يف الرتاجم واأل  ـ٧٣٩
 ).هـ١٣٠٣ط مرص سنة  (عيل اجلربيت املرصي احلنفياحلسن بن 

نرش مركز (للسيد حمسن األمني » عليه السالم«عجائب أحكام أمري املؤمنني  ـ ٧٤٠
 ).م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠الغدير للدراسات اإلسالمية سنة 

نرش دار ابن اجلوزي ـ (العجاب يف بيان األسباب البن حجر العسقالين  ـ ٧٤١
 ).م١٩٩٧ ـ هـ١٤١٨السعودية سنة 

أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس ) العدة يف أصول الفقه(عدة األصول  ـ ٧٤٢
نرش مؤسسة آل البيت (و ) هـ ش١٣٧٦هـ ق ١٤١٧مطبعة ستارة ـ قم سنة (

 ).للطباعة والنرش
 ).مكتبة وجداين ـ قم(عدة الداعي ونجاح الساعي ألمحد بن فهد احليل  ـ ٧٤٣
ملخاوف اليومية لريض الدين عيل بن يوسف املطهر العدد القوية لدفع ا ـ ٧٤٤

 ).هـ١٤٠٨نرش مكتبة آية اهللا املرعيش العامة ـ قم سنة (العالمة احليل 
إبراهيم حممد بن بن إسحاق أمحد بن ال) فصص األنبياء (عرائس املجالس  ـ٧٤٥

 ). لبنانـ بريوت ـنرش املكتبة الثقافية (الثعلبي 
 .عالء الدولة السمناينالعروة ألهل اخللوة ل ـ ٧٥٥
لشيخ حممد باقر لحتقيق وهتذيب  (العسل املصفى من هتذيب زين الفتى  ـ٧٥٦

 ).ـه١٤١٨ سنة قم ـ نرش جممع إحياء الثقافة اإلسالمية ـاملحمودي 
ط دار الكتب املرصية ـ القاهرة ـ مرص سنة (عرص املأمون للرفاعي  ـ ٧٥٧

 .)هـ١٣٤٦
  .عقد الدرر  ـ٧٥٨
ط دار الرشفية بمرص سنة (د الفريد ألمحد بن حممد بن عبد ربه األندليس العق ـ ٧٥٩

ط مكتبة اجلاملية (و ) هـ١٣٨٤ط دار الكتاب العريب سنة (و ) هـ١٣١٦
 ).ط دار الكتب العلمية(و ) بمرص

 .العقد النبوي والرس املصطفوي البن العيدروس ـ ٧٦٠
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دار احلديث للطباعة ( القمي العقد النضيد والدر الفريد ملحمد بن احلسن ـ ٧٦١
 ).هـ ش١٣٨١هـ ـ ١٤٢٣والنرش سنة 

دار احلديث للطباعة (عقيل بن أيب طالب للشيخ عيل األمحدي امليانجي  ـ ٧٦٢
 ).هـ ش١٣٨٣هـ ق ١٤٢٥والنرش سنة 

ط املكتبة احليدرية ـ النجف األرشف سنة (علل الرشايع للشيخ الصدوق  ـ ٧٦٣
 ).م١٩٩٦هـ ١٣٨٥

املتناهية يف األحاديث الواهية أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن العلل  ـ ٧٦٤
 .)ط الهور ـ باكستان (اجلوزي القريش

 بن أليب احلسن عيل) علل الدارقطني(العلل الواردة يف األحاديث النبوية  ـ ٧٦٥
الطبعة األوىل دار طيبة ـ الرياض سنة (عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطني 

 ).هـ١٤٠٥
 ).م١٩٦٣ط أنقرة ـ تركيا سنة (لل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل الع ـ ٧٦٦
 .العلم للحافظ أيب خيثمة زهري بن حرب النسائي ـ ٧٦٧
محد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم  ألعلم احلديث  ـ٧٦٨

 .بن تيمية احلراين
حتقيق مؤسسة دار ( حمد الريشهريملالعلم واحلكمة يف الكتاب والسنة   ـ٧٦٩

 .) قمالطبعة األوىل ـاحلديث الثقافية 
 .ال حممد حمسن بن مرتىض فيض الكاشاينملعلم اليقني يف أصول الدين   ـ٧٧٠
املكتبة العلمية باملدينة ) (مقدمة ابن الصالح(علوم احلديث البن الصالح  ـ ٧٧١

 ).م١٩٧٢املنورة ـ احلجاز سنة 
ط دار العلم ) (الطبعة الثامنة(بحي صالح علوم احلديث ومصطلحه لص ـ ٧٧٢

 ).هـ١٩٧٥للماليني ـ بريوت ـ لبنان سنة 
الطبعة الثالثة جممع الفكر اإلسالمي (علوم القرآن للسيد حممد باقر احلكيم  ـ ٧٧٣

 ).هـ١٤١٧سنة 
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نرش دار (عيل بن أيب طالب بقية النبوة وخاتم اخلالفة لعبد الكريم اخلطيب  ـ ٧٧٤
 ).وت ـ لبناناملعرفة ـ بري

مطبعة اآلداب ـ النجف األرشف ـ (عيل واخللفاء لنجم الدين العسكري  ـ ٧٧٥
 ).هـ١٣٨٠العراق سنة 

 ).ط دار مرص للطباعة (عيل إمام األئمة للشيخ أمحد حسن الباقوري  ـ٧٧٦
نرش املركز اإلسالمي (واخلوارج جلعفر مرتىض العاميل » عليه السالم«ّعيل  ـ ٧٧٧

 ).م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ريوت ـ لبنان سنة للدراسات ـ ب
ليحيى بن ) عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار (العمدة  ـ ٧٧٨

مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (احلسن األسدي احليل املعروف بابن البطريق 
 ).هـ١٤٠٧

عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب جلامل الدين أمحد بن عيل احلسيني  ـ ٧٧٩
منشورات املطبعة احليدرية ـ النجف األرشف سنة (ف بابن عنبة املعرو
 ).م١٩٦١ـ ١٣٨٠

و ) ط دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت(عمدة القاري لبدر الدين العيني  ـ ٧٨٠
 ).نرش دار الفكر(
 .)ط مرص ـ دار الفكر العريب(عبد الكريم اخلطيب لعمر بن اخلطاب   ـ٧٨١
فاية األصول للسيد مرتىض احلسيني اليزدي عناية األصول يف رشح ك ـ ٧٨٢

 ).هـ١٣٨٦ قم سنة  ـالطبعة السابعة منشورات الفريوزآبادي(الفريوزآبادي 
 القاسم إسامعيل بن عباد بن العباس يب ألعنوان املعارف وذكر اخلالئف  ـ٧٨٣

 .الطالقاين
) ألقوالعوامل العلوم واملعارف واألحوال من اآليات واألخبار وا(العوامل  ـ ٧٨٤

مدرسة اإلمام املهدي باحلوزة العلمية ـ (للشيخ عبد اهللا بن نور اهللا البحراين 
 ).هـ ش١٣٦٥هـ ق ١٤٠٧هـ ق وسنة١٤٠٥قم املقدسة سنة 

مركز األبحاث ط (محد النراقي أعوائد األيام للفاضل املحقق املوىل   ـ٧٨٥
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 ).سالميةوالدراسات اإل
 أليب الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي عون املعبود رشح سنن أيب داود ـ ٧٨٦

ط سنة (و ) ط اهلند(و ) هـ١٤١٥دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة (
 ).هـ١٣٨٨

و ) مؤسسة دار اهلجرة(العني أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي  ـ ٧٨٧
 ).منشورات مكتبة املرعيش ـ قم(
دار الشهاب ـ ( الدين السيد أمحد آل طاووس عني العربة يف غبن العرتة جلامل ـ ٧٨٨

 ).قم
ملحمد بن عبد ) السرية النبوية(عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري  ـ ٧٨٩

مؤسسة عز الدين للطباعة والنرش ـ بريوت ـ (اهللا بن حيي ـ ابن سيد الناس 
 دار ط(و ) ط دار املعرفة بريوت ـ لبنان(و ) م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦لبنان سنة 

 ).احلضارة
 ).هـ١٣٨٣املؤسسة املرصية العامة سنة (عيون األخبار البن قتيبة الدينوري  ـ ٧٩٠
أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن » عليه السالم«عيون أخبار الرضا  ـ ٧٩١

مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت ـ () الشيخ الصدوق(بابويه القمي 
 ).هـ١٣٧٧قم ـ إيران سنة ) دار العلم (ط(و ) م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤لبنان سنة 

نرش دار مكتبة احلياة ـ (عيون األنباء يف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة  ـ ٧٩٢
 ).بريوت

عيون احلكم واملواعظ للشيخ كايف الدين أيب احلسن عيل بن حممد الليثي  ـ ٧٩٣
 ).الطبعة األوىل نرش دار احلديث(الواسطي 

منشورات املطبعة احليدرية ـ (يخ حسني بن عبد الوهاب عيون املعجزات للش ـ ٧٩٤
 .م١٩٥٠هـ ١٣٦٩النجف األرشف سنة 

 ـ غ ـ
حتقيق السيد جالل (الغارات أليب إسحاق إبراهيم بن حممد الثقفي الكويف  ـ ٧٩٥
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 ).مطبعة احليدري ـ إيران(و ) الدين احلسيني
ين أيب الربكات نعامن غالية املواعظ ومصباح املتعظ وقبس الواعظ خلري الد ـ ٧٩٦

 .بن حممود اآللويس
غاية اإلختصار يف أخبار البيوتات العلوية لتاج الدين بن حممد بن محزة ابن  ـ ٧٩٧

 .زهرة احلسيني
 .غاية البيان يف تفسري القرآن  ـ٧٩٨
غاية املرام وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخلاص والعام للسيد  ـ ٧٩٩

 ).طبعة جديدة( و) طبعة حجرية(سوي التوبيل هاشم البحراين املو
محد األميني أالغدير يف الكتاب والسنة واألدب للعالمة الشيخ عبد احلسني  ـ ٨٠٠

ط (و ) م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ لبنان سنة (النجفي 
ط سنة (و ) هـ١٤١٦مركز الغدير للدراسات اإلسالمية قم ـ إيران سنة 

 .)هـ١٤٢٤
لنظام الدين احلسن بن حممد ) النيسابوري( غرائب القرآن ورغائب الفرقان  ـ ٨٠١

 ).هـ١٣١٢مطبوع هبامش جامع البيان سنة (القمي النيسابوري 
مع ترمجة (غرر احلكم ودرر الكلم لعبد الواحد بن حممد التميمي اآلمدي  ـ ٨٠٢

 ).حممد عيل األنصاري ـ إيران
الطبعة األوىل (عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري غريب احلديث أليب حممد  ـ ٨٠٣

 ).م١٩٩٨هـ ـ ١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بريوت سنة 
ط جملس دائرة املعارف (غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي  ـ ٨٠٤

نرش دار الكتاب العريب ـ (و ) هـ١٣٨٥ حيدر آباد الدكن ـ اهلند سنة ـالعثامنية 
 ).هـ١٣٨٤بريوت سنة 

الطبعة (غنائم األيام يف مسائل احلالل واحلرام للمريزا أبو القاسم القمي  ـ ٨٠٥
هـ ق ١٤١٧ ملكتب اإلعالم اإلسالمي سنة ة النرش التابعؤسسةاألوىل م
 ).هـ ش١٣٧٥
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غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع للسيد محزة بن عيل بن زهرة احللبي  ـ ٨٠٦
 ).هـ١٤١٧مام الصادق سنة الطبعة األوىل مؤسسة اإل(
غوايل الآليل العزيزية يف األحاديث الدينية للشيخ حممد بن عيل بن إبراهيم  ـ ٨٠٧

ط (و ) م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣(األحسائي املعروف بابن أيب مجهور الطبعة األوىل 
 ).هـ١٤٠٤إيران سنة 

قاسم غوامض األسامء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة أليب ال ـ ٨٠٨
ط عامل (خلف بن عبد امللك املعروف بابن بشكوال القرطبي األنصاري 

 ).هـ١٤٠٧الكتب ـ بريوت ـ لبنان سنة 
نرش أنوار (الغيبة للنعامين أيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب  ـ ٨٠٩

 ).مكتبة الصدوق ـ طهران ـ إيران(و) هـ١٤٢٢اهلدى سنة 
نرش مؤسسة املعارف (ر حممد بن احلسن الطويس الغيبة للشيخ أيب جعف ـ ٨١٠

 ).هـ١٤١١اإلسالمية ـ قم املقدسة سنة 
 .لصفديصالح الدين االغيث املنسجم ل  ـ٨١١

 ـ ف ـ
ط عيسى البايب (الفائق يف غريب احلديث جلار اهللا حممود بن عمر الزخمرشي  ـ ٨١٢

 ).احللبي ـ مرص
 .محد الرمحاين اهلمداين ألب املصطفىهبجة قل» عليها السالم«فاطمة الزهراء   ـ٨١٣
 .لعباس حممود العقاد» عليها السالم«فاطمة الزهراء   ـ٨١٤
 .الفتاوى احلديثية البن حجر اهليثمي ـ ٨١٥
 .فتاوى عبد القاهر بن طاهر البغدادي ـ ٨١٦
نرش دار املعرفة ـ (فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين  ـ ٨١٧

 ).ط دار الكتب العلمية(و ) ط دار الفكر(و ) هـ١٣٠٠ن سنة بريوت ـ لبنا
الفتح الساموي برشح هبجة الطحاوي ملحمد عبد الرؤوف بن عيل بن زين  ـ ٨١٨

 ).دار العاصمة ـ الرياض(العابدين احلدادي املناوي ـ حتقيق أمحد جمتبى 
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م بن حممد أليب القاسم عبد الكري) الرشح الكبري(فتح العزيز رشح الوجيز  ـ ٨١٩
 ).نرش دار الفكر(الرافعي 

 ملحمد بن عيل بن تفسريفتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم ال ـ ٨٢٠
ط عامل (و ) نرش دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان) (الشوكاين( حممد الشوكاين 

 ).الكتب
ط (و ) دحالن النبوية لةمطبوع هبامش السري(فتح املبني ألمحد زيني دحالن  ـ ٨٢١

 ).دار املعرفة ـ بريوت
فتح املعني لرشح قرة العني بمهامت الدين لزين الدين بن عبد العزيز املليباري  ـ ٨٢٢

الطبعة األوىل دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة (الفناين 
 ).م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

عيل ألمحد بن حممد بن فتح امللك العيل بصحة حديث باب مدينة العلم  ـ ٨٢٣
الطبعة الثالثة نرش مكتبة اإلمام أمري املؤمنني العامة ـ (الصديق احلسني املغريب 

 ).هـ ش١٣٦٢هـ ق ١٤٠٣أصفهان سنة 
فتح امللك املعبود تكملة املنهل العذب املورود للشيخ أمني بن حممود بن  ـ ٨٢٤

 ).ط السنة املحمدية بمرص(حممد بن امحد بن خطاب املرصي 
فتح املنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد املسلم ملحمد حبيب اهللا بن الشيخ  ـ ٨٢٥

 ).مطبوع مع زاد املسلم(السيد عبد اهللا املشهور باميايب احللبي 
فتح الوهاب برشح منهج الطالب لزكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا  ـ ٨٢٦

ار الكتب العلمية الطبعة األوىل منشورات حممد عيل بيضون ـ د(األنصاري 
 ).م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨سنة 

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع (الفتن أليب عبد اهللا نعيم بن محاد املروزي  ـ ٨٢٧
 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤ـ بريوت ـ لبنان سنة 

 ).ط دار املعرفة ـ مرص(الفتنة الكربى للدكتور طه حسني  ـ ٨٢٨
مجع وتصنيف (مر الضبي األسدي  رواية سيف بن ع،الفتنة ووقعة اجلمل  ـ٨٢٩
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سنة  : لبنان الطبعة األوىلـ بريوت ـدار النفائس ط   ـأمحد راتب عرموش
 ).م١٩٩٣هـ ١٤١٣سنة  :الطبعة السابعةـ وم ١٩٧٢هـ ١٣٩١

نرش دار األضواء للطباعة والنرش (الفتوح أليب حممد أمحد بن أعثم الكويف  ـ ٨٣٠
 ).هـ١٣٩٥ ط اهلند سنة(و ) هـ١٤١١والتوزيع سنة 

حتقيق صالح (فتوح البلدان ألبى العباس أمحد بن حييى بن جابر البالذري  ـ ٨٣١
نرش (و ) م١٩٥٩ط السعادة سنة (و ) الدين املنجد ـ مكتبة النهضة املرصية

 ).ط أوروبا(و ) هـ١٩٦٥مكتبة النهضة املرصية ـ القاهرة سنة 
و ) هـ١٣٦٨ط مرص سنة (دي فتوح الشام أليب عبد اهللا حممد بن عمر الواق ـ ٨٣٢

 ).ط دار اجليل ـ بريوت(
فتوح مرص وأخبارها أليب القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم  ـ ٨٣٣

هـ ـ ١٤١٦الطبعة األوىل نرش دار الفكر ـ بريوت ـ لبنان سنة (لقريش املرصي 
 ).ط ليدن(و ) م١٩٩٦

 املعروف بابن عريب احلامتي الفتوحات املكية أليب عبد اهللا حممد بن عيل ـ ٨٣٤
 ).ط دار صادر ـ بريوت ـ لبنان(الطائي 

فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب لسلامن العجييل املعروف  ـ ٨٣٥
 ).ط القاهرة(باجلمل 

 ).م١٩٦٩ط بريوت ـ لبنان سنة (فجر اإلسالم ألمحد أمني املرصي  ـ ٨٣٦
سالمية ملحمد بن عيل بن طباطبا إللفخري يف اآلداب السلطانية والدول ا ا ـ٨٣٧

) ط الرشيف الريض ـ قم(و ) هـ١٣٤٠سنة ط مرص (املعروف بابن الطقطقي 
 ).ط بغداد(و ) م١٩٦٠ط بريوت (و 
الطبعة األوىل مركز الغدير (فدك يف التاريخ للسيد حممد باقر الصدر  ـ ٨٣٨

 ).م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥للدراسات اإلسالمية سنة 
 يف فضائل املرتىض والبتول والسبطني واألئمة من ذريتهم فرائد السمطني ـ ٨٣٩

مؤسسة (و ) ط دار النعامن ـ النجف(للشيخ إبراهيم بن حممد اجلويني 
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 ).هـ١٤٠٠املحمودي للطباعة والنرش ـ بريوت 
فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني عيل للسيد عبد الكريم بن طاووس  ـ ٨٤٠

هـ ـ ١٤١٩ مركز الغدير للدراسات اإلسالمية سنة الطبعة األوىل نرش(احلسني 
 ).منشورات الريض قم إيران(و ) م١٩٩٨

الفردوس بمأثور اخلطاب أليب شجاع شريويه بن شهردار الديلمي اهلمداين  ـ ٨٤١
 ).هـ١٤٠٦دار الكتب العلمية ـ بريوت سنة (
 مؤسسة النرش اإلسالمي سنة(الفروق اللغوية أليب هالل العسكري  ـ ٨٤٢

 ).هـ١٤١٢
دار (الفصل يف امللل واألهواء والنحل أليب حممد عيل بن حزم الطاهري  ـ ٨٤٣

 ).هـ١٣٩٥املعرفة للطباعة والنرش ـ بريوت ـ لبنان سنة 
ط قم سنة  (لسيد أصغر ناظم زاده القميلالفصول املائة يف حياة أيب األئمة   ـ٨٤٤

 ).هـ١٤١١
أليب الفداء إسامعيل ابن عمر » عليه وآلهصىل اهللا  «الفصول يف سرية الرسول  ـ٨٤٥

 ).هـ١٤٠٥ط بريوت سنة  (بن كثري الدمشقي
الفصول املختارة من العيون واملحاسن للشيخ املفيد للرشيف أيب القاسم عيل  ـ ٨٤٦

دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ـ (بن الطاهر أيب أمحد احلسني املرتىض 
ط النجف األرشف ـ العراق سنة (و ) م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤بريوت ـ لبنان سنة 

 ).هـ١٣٨١
مؤسسة معارف إسالمي (الفصول املهمة للشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل  ـ ٨٤٧

 ).ش١٣٧٦هـ ـ ١٤١٨إمام رضا 
الطبعة األوىل (الفصول املهمة يف تأليف األمة للسيد عبد احلسني رشف الدين  ـ ٨٤٨

 ).قسم اإلعالم اخلارجي ملؤسسة البعثة
املكتبة احليدرية ـ (الفصول املهمة يف معرفة األئمة البن الصباغ املالكي  ـ ٨٤٩

 ).هـ١٣٨١النجف األرشف ـ العراق سنة 
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أيب الفضل سديد الدين شاذان بن جربائيل بن ) البن شاذان(الفضائل  ـ ٨٥٠
منشورات املطبعة احليدرية ومكتبتها ـ النجف (إسامعيل بن أيب طالب القمي 

 ).م١٩٦٢هـ ـ ١٣٨١ة األرشف سن
فضائل األشهر الثالثة للصدوق حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه  ـ ٨٥١

دار املحجة البيضاء للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة (القمي 
 ).م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢

)  هـ٣٣٢متويف سنة  (البن عقدة الكويف» عليه السالم«فضائل أمري املؤمنني  ـ ٨٥٢
 .)هـ١٤٢١منشورات الدليل ـ قم ايران سنة (
الطبعة األوىل ـ مكتبة (فضائل األوقات أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  ـ ٨٥٣

 ).م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠املنارة سنة 
فضائل اخلمسة من الصحاح الستة للسيد مرتىض احلسيني الفريوز آبادي  ـ ٨٥٤

 ).هـ١٣٨٣النجف األرشف ـ العراق سنة (
رشكة املعارف (ضائل السادات للسيد حممد أرشف احلسيني املرعيش ف  ـ٨٥٥

 ).هـ١٣٨٠ ـ قم ـواآلثار 
 .فضائل سيدة النساء أليب حفص عمر بن شاهني ـ ٨٥٦
 .فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل ـ ٨٥٧
نرش دار الكتب العلمية ـ بريوت (فضائل الصحابة ألمحد بن شعيب النسائي  ـ ٨٥٨

 ).ـ لبنان
 .ل آل البيت لتقي الدين أمحد بن عيل املقريزيفض ـ ٨٥٩
) فقه الرضا(ـ  واملشتهر ب» عليهم السالم«لإلمام الرضا ) املنسوب(الفقه  ـ ٨٦٠

ـ مشهد ـ قم » عليه السالم«الطبعة األوىل نرش املؤمتر العاملي لإلمام الرضا (
 ).هـ١٤٠٦املقدسة سنة 

 ). العريب ـ بريوت ـ لبناندار الكتاب(فقه السنة للشيخ سيد سابق  ـ ٨٦١
 ).منشورات عامل املعرفة(فقه السرية للغزايل  ـ ٨٦٢
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ط دار إحياء الرتاث العريب ـ (الفقه عىل املذاهب األربعة لعبد الرمحن اجلزري  ـ ٨٦٣
 ).بريوت ـ لبنان

الطبعة الثانية (فقه القرآن لقطب الدين أيب احلسني سعيد بن هبة اهللا الراوندي  ـ ٨٦٤
 ).هـ١٤٠٥ة آية اهللا العظمى النجفي املرعيش سنة مكتب

 .الفقيه واملتفقه ألمحد بن عيل بن ثابت املعروف باخلطيب البغدادي ـ ٨٦٥
مطبعة احلكمة ـ قم ـ (فلسفة التوحيد والوالية للشيخ جممد جواد مغنية  ـ ٨٦٦

 ).إيران
) مطبوع مع (ي فلك النجاة يف اإلمامة والصالة لعيل حممد فتح الدين احلنف ـ ٨٦٧

 ).م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الطبعة الثانية مؤسسة دار اإلسالم سنة (
 ).البن النديم(الفهرست أليب الفرج حممد بن إسحاق النديم  ـ ٨٦٨
مؤسسة نرش (و ) ١٣٥١ط جامعة مشهد سنة (الفهرست للشيخ الطويس  ـ ٨٦٩

 ).هـ١٤١٧الفقاهة سنة 
سنة  قم ـرعشى امل مكتبةنرش (بويه شيخ منتجب الدين عىل بن باللالفهرست   ـ٨٧٠

 ).هـ ش١٣٦٦
الطبعة (لسيد مهدى بحر العلوم لرجال السيد بحر العلوم  الفوائد الرجالية ـ  ـ٨٧١

 ).هـ١٣٦٣سنة طهران ـ األوىل نرش مكتبة الصادق 
 .فوائد العراقيني البن عمرو النقاش ـ ٨٧٢
ط (بن عيل الشوكاين الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة ملحمد  ـ ٨٧٣

 ).هـ١٣٩٢بريوت ـ لبنان سنة 
لسيد وبذيله الشواهد املكية لالفوائد املدنية للموىل حممد أمني االسرتآبادي   ـ٨٧٤

حتقيق مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة  (نور الدين املوسوي العاميل
 ).هـ١٤٢٤ سنة قم املرشفةـ املدرسني 

 عيل حممد رائب احلسان عن الشيوخ الكوفيني للحافظ أيبالفوائد املنتقاة والغ ـ ٨٧٥
الطبعة األوىل دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ لبنان سنة (بن عيل الصوري 
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 ).م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧
 .)ط دار صادر ـ بريوت) (هـ٧٦٤  (بن شاكر الكتبيحمد فوات الوفيات مل ـ ٨٧٦
بن حممد بن نظام الدين فواتح الرمحوت يف رشح مسلم الثبوت لعبد العيل  ـ ٨٧٧

 ).هـ١٣٢٢مطبوع هبامش املستصفى للغزايل سنة (األنصاري 
فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير ملحمد عبد  ـ ٨٧٨

هـ ـ ١٤١٥دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة (الرؤوف املناوي 
 ).هـ١٣٩١ط دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان سنة (و ) م١٩٩٤

 ـ ق ـ
ط مركز نرش الكتاب ـ طهران ـ (قاموس الرجال للشيخ حممد تقي التسرتي  ـ ٨٧٩

 ).هـ١٤١٠مؤسسة النرش اإلسالمي ـ قم (و ) هـ١٣٧٩إيران سنة 
الطبعة األوىل دار اإلمام (قاموس شتائم األلباين حلسن بن عيل السقاف  ـ ٨٨٠

 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤النووي ـ عامن ـ األردن سنة 
املطبعة (القاموس املحيط للشيخ جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي  ـ ٨٨١

 ).هـ٣٤٤املرصية سنة
 .تاريخ وتعريف: القراءات القرآنية  ـ٨٨٢
تعريب السيد أمحد (لعالمة السيد حممد حسني الطباطبائي لسالم القرآن يف اإل  ـ٨٨٣

 ).احلسيني
الطبعة (و ) ط حجرية( جعفر احلمريي قرب اإلسناد أليب العباس عبد اهللا بن ـ ٨٨٤

 ).هـ١٤١٣األوىل مؤسسة أهل البيت إلحياء الرتاث سنة 
قرة العينني يف تفضيل الشيخني للشيخ قطب الدين أمحد الشهري بالشاه ويل  ـ ٨٨٥

 .اهللا العمري الدهلوي
 ).ط ـ قم ـ إيران(قصار اجلمل للشيخ عيل املشكيني األردبييل  ـ ٨٨٦
دار الكتب العلمية (واملذكرين أليب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي القصاص  ـ ٨٨٧

 ).هـ١٤٠٦ـ بريوت ـ لبنان سنة 
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الطبعة األوىل نرش دار الكتب (قصص األنبياء أليب الفداء إسامعيل بن كثري  ـ ٨٨٨
 ).م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨احلديثة سنة 

 مؤسسة اهلادي نرش(قصص األنبياء لقطب الدين سعيد بن هبة اهللا الراوندي  ـ ٨٨٩
 ).هـ ش١٣٧٦هـ ـ ١٤١٨سنة 

منشورات الرشيف (قصص األنبياء واملرسلني للسيد نعمة اهللا اجلزائري  ـ ٨٩٠
 ).الريض ـ قم ـ إيران

للشيخ حممد تقي بن حممد كاظم بن حممد » عليه السالم«قضاء أمري املؤمنني  ـ ٨٩١
 .عيل بن جعفر التسرتي

 .يل بن عبد اهللا النباهي املالكيقضاة األندلس أليب احلسن ع ـ ٨٩٢
قمع احلرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكف والشفاعة ملحمد بن  ـ ٨٩٣

 .أمحد بن أيب بكر فرج األنصاري القرطبي املالكي
قواعد األحكام أليب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي املشهور  ـ ٨٩٤

ط إسامعيليان ـ قم ـ إيران ) (مطبوع مع إيضاح الفوائد(بالعالمة احليل 
 ).هـ١٤١٣مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (و ) هـ١٣٦٣سنة

دار القلم بريوت ـ (القواعد يف علوم احلديث لظفر أمحد العثامين التهانوي  ـ ٨٩٥
 ).هـ١٣٩٢لبنان ط سنة 

القواعد والفوائد يف الفقه واألصول والعربية للشهيد األول حممد بن مكي  ـ ٨٩٦
منشورات مكتبة املفيد ـ قم ـ (ـ حتقيق السيد عبد اهلادي احلكيم العاميل 

 ).إيران
نرش (كامل الدين ميثم بن عيل بن ميثم البحراين لقواعد املرام يف علم الكالم   ـ٨٩٧

 ).هـ١٤٠٦ سنةمكتبة املرعيش 
  للسيد حممد بن احلسن احلسني اليامين»صىل اهللا عليه وآله«قواعد آل حممد   ـ٨٩٨

 ).طخمطو(
القول الرصاح يف البخاري وصحيحه اجلامع لشيخ الرشيعة األصبهاين فتح  ـ ٨٩٩
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 ).هـ١٤٢٢نرش مؤسسة اإلمام الصادق سنة (اهللا بن حممد جواد 
القول الفصل فيام لبني هاشم وقريش والعرب من الفضل للسيد علوي بن  ـ ٩٠٠

 .طاهر بن عبد اهللا اهلدار احلداد
ط (البن حجر العسقالين ) لإلمام أمحد(ذب عن املسند القول املسدد يف ال ـ ٩٠١

هـ ـ ١٤٠٤ط عامل الكتب (و ) هـ١٣٨٦حيدرآباد الدكن ـ اهلند سنة 
 ).م١٩٨٤
 .القياس يف الرشع اإلسالمي ألمحد بن حممد بن تيمية احلراين ـ ٩٠٢

 ـ ك ـ
للثقافة نرش دار القبلة (الكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب الستة للذهبي  ـ ٩٠٣

 ).م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ مؤسسة علوم القرآن ـ سنة ـسالمية ـ جدة اإل
 .الكاف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف البن حجر العسقالين ـ ٩٠٤
الكافئة يف إبطال توبة اخلاطئة للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن العكربي  ـ ٩٠٥

هـ ـ ١٤١٤بريوت ـ لبنان سنة دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ـ (البغدادي 
 ).م١٩٩٣
ط مطبعة احليدري طهران ـ إيران سنة (و ) ط دار االضواء(الكايف للكليني  ـ ٩٠٦

مطبعة النجف (و ) هـ ش١٣٦٣ط دار الكتب اإلسالمية سنة(و ) هـ١٣٧٧
 ).هـ١٣٨٥سنة 
  نرش مكتبة اإلمام أمري ـحتقيق رضا أستادي(أليب الصالح احللبي  الكايف  ـ٩٠٧

 .)العامة ـ أصفهان» عليه السالم«املؤمنني عيل 
املطبعة ( كامل الزيارات أليب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمي  ـ ٩٠٨

ط مؤسسة النرش (و ) هـ١٣٥٦املرتضوية ـ النجف األرشفـ العراق سنة 
 ).هـ١٤١٧اإلسالمي 

بد الكريم بن عبد الكامل يف التاريخ لعيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن ع ـ ٩٠٩
ط دار صادر بريوت ـ لبنان سنة (الواحد الشيباين املعروف بابن األثري 
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 ).ط دار الكتاب العريب(و ) م١٩٦٦هـ ١٣٨٦هـ وط سنة ١٣٨٥
نرش دار (الكامل يف ضعفاء الرجال أليب أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين  ـ ٩١٠

 ).م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩نة الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان س
ط دار هنضة (الكامل يف اللغة واألدب أليب العباس حممد بن يزيد املربد  ـ ٩١١

 ).املطبعة األزهرية بمرص(و ) مرص
لعالمة ل »عليه السالم«األلفني يف إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  كتاب  ـ٩١٢

 سنة الكويتـ فني مكتبة األلط (احليل مجال الدين احلسن بن يوسف املطهر 
 ).م١٩٨٥هـ ١٤٠٥
 .كتاب عاصم بن محيد احلناط ـ ٩١٣
 . للسيد حممد الريض الرضويكذبوا عىل الشيعة  ـ٩١٤
نرش دار ابن (الكرم واجلود وسخاء النفوس ملحمد بن احلسني الربجالين  ـ ٩١٥

 ).هـ١٤١٢حزم ـ بريوت سنة 
وجوه التأويل أليب القاسم الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف  ـ ٩١٦

و ) نرش دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ لبنان(جار اهللا حممود بن عمر الزخمرشي 
نرش رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص ـ عباس (

 .)م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٥وحممد حممود احللبي ورشكاهم 
عة األوىل منشورات الطب(كشاف القناع للشيخ منصور بن يونس البهويت  ـ ٩١٦

هـ ـ ١٤١٨حممد عيل بيضون ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة 
 ).م١٩٩٧
دار (كشف اإلرتياب يف أتباع حممد بن عبد الوهاب للسيد حمسن األمني  ـ ٩١٧

 ).مكتبة احلرمني ـ قم(و ) الغدير ـ طهران ـ إيران
ط (بن أيب بكر اهليثمي كشف األستار عن مسند البزار لنور الدين عيل  ـ ٩١٨

 ).هـ١٣٩٩مؤسسة الرسالة ـ بريوت 
الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث لسبط ابن العجمي برهان الدين  ـ ٩١٩
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هـ ـ ١٤٠٧مكتبة النهضة العربية ـ بريوت ـ لبنان سنة ـ عامل الكتب (احللبي 
 ).م١٩٨٧
دار (د العجلوين كشف اخلفاء ومزيل اإللباس أليب الفداء إسامعيل بن حمم ـ ٩٢٠

 ).هـ١٣٥١إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان سنة 
 ).هـ١٤٠٢ط دار الفكر سنة (كشف الظنون حلاجي خليفة  ـ ٩٢١
طبعة (كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء للشيخ جعفر كاشف الغطاء  ـ ٩٢٢

 ).حجرية انتشارات مهدوي ـ أصفهان
املطبعة العلمية ( عيسى بن أيب الفتح األربيل كشف الغمة ألبى احلسن عيل بن ـ ٩٢٣

ط ( و )م١٩٨٥ط دار األضواء ـ بريوت ـ لبنان سنة (و ) هـ١٣٨١ـ قم سنة 
 ). هـ١٣٨٥ط مطبعة النجف سنة ( و )طهران اإلسالمية ـ

كشف القناع عن حجية اإلمجاع للشيخ أسد اهللا التسرتي املعروف باملحقق  ـ ٩٢٤
 ).هـ١٣١٦طبعة حجرية سنة (الكاظمي 

كشف اللثام عن قواعد األحكام ملحمد بن احلسن األصفهاين املعروف  ـ ٩٢٥
منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي ـ قم ـ (بالفاضل اهلندي 

الطبعة األوىل مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (و ) هـ١٤٠٥إيران سنة 
 ).هـ١٤١٦
 القاسم عيل بن موسى بن جعفر كشف املحجة لثمرة املهجة لريض الدين أيب ـ ٩٢٦

منشورات املطبعة احليدرية ـ النجف األرشف سنة (بن حممد بن طاووس
 ).هـ١٣٧٠
كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد للعالمة احليل مجال الدين احلسن بن  ـ ٩٢٧

نرش المؤسسة (يوسف بن عيل بن املطهر ـ حتقيق الشيخ حسن زادة اآلميل 
وحتقيق السيد إبراهيم املوسوي الزنجاين ) هـ١٤١٧اإلسالمي ـ قم سنة 

 .)هـ ش١٣٧٣الطبعة الرابعة انتشارات شكوري ـ قم سنة (
نرش مؤسسة (كشف املهم يف طريق خرب غدير خم للسيد هاشم البحراين  ـ ٩٢٨
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 ).إحياء تراث السيد هاشم البحراين
 ).خمطوط(الكشف والبيان أليب إسحاق الثعلبي  ـ ٩٢٩
احلسن بن يوسف بن ) للعالمة احليل(يقني يف فضائل أمري املؤمنني كشف ال ـ ٩٣٠

 ).هـ١٤١١ط طهران ـ إيران سنة (املطهر احليل 
الكشكول فيام جرى عىل آل الرسول السيد حيدر بن عيل العبديل احلسيني  ـ ٩٣١

 .اآلميل املعروف بالصويف ـ نسب إىل العالمة احليل
ئمة االثني عرش أليب القاسم عيل بن حممد بن عيل كفاية األثر يف النص عىل األ ـ ٩٣٢

 ).هـ١٤٠١انتشارات بيدار ـ قم سنة (اخلزاز القمي الرازي 
 .كفاية اخلصام أليب نعيم األصفهاين ـ ٩٣٣
كفاية الطالب يف مناقب عيل بن أيب طالب أليب عبد اهللا حممد بن يوسف بن  ـ ٩٣٤

نجف األرشف ـ العراق سنة املطبعة احليدرية ـ ال(حممد الكنجي الشافعي 
 ).هـ١٣٩٠
 .كفاية الطالب يف مناقب عيل بن أيب طالب للشيخ حبيب اهللا الشنقيطي ـ ٩٣٥
نرش (الكفاية يف علم الرواية ألبى أمحد بن عيل املعروف باخلطيب البغدادي  ـ ٩٣٦

ط املكتبة العلمية ـ (و ) م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥دار الكتاب العريب ـ بريوت سنة 
 ).املنورة ـ احلجازاملدينة 
لسيد إسامعيل بن أمحد العلوي العقييل لكفاية املوحدين يف عقايد الدين   ـ٩٣٧

 ).إيران ط(النوري الطربيس 
الطبعة الثالثة دار (ملحمود الرشيفي » عليه السالم«كلامت اإلمام احلسني  ـ ٩٣٨

 ).م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦املعروف للطباعة والنرش ـ قم ـ إيران سنة 
مطبوع مع «الكلمة الغراء يف تفضيل الزهراء للسيد عبد احلسني رشف الدين   ـ٩٣٩

 .»الفصول املهمة ـ الطبعة الثانية
املطبعة (كنز العرفان يف فقه القرآن أليب عبد اهللا مقداد بن عبد اهللا السيوري  ـ ٩٤٠

 ).هـ١٣٨٤احليدرية ـ النجف األرشف ـ العراق سنة 
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وال واألفعال لعالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين كنز العامل يف سنن األق ـ ٩٤١
ط مؤسسة الرسالة ـ (و ) ١٣٨١حيدر آباد ـ الدكن ـ اهلند سنة (اهلندي 

 ).ط سوريا(و ) م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩بريوت ـ لبنان سنة 
طبعة (و ) ط دار األضواء(كنز الفوائد أليب الفتح حممد بن عيل الكراجكي  ـ ٩٤٢

 ).هـ ش١٣٦٩وي ـ قم سنة حجرية ـ مكتبة املصطف
ط املطبعة (البن السكيت األهوازي ن العريب االكنز اللغوي يف اللس  ـ٩٤٣

 ).م١٩٠٣الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني يف بريوت سنة 
 ).هـ١٣٨٨ط بريوت ـ لبنان ـ سنة (الكنز املرصود ليوسف حنا نرص اهللا  ـ ٩٤٤
مطبوع ( عبد الرؤوف املناوي كنوز احلقائق يف حديث خري اخلالئق للشيخ ـ ٩٤٥

 ).ط بوالق مرص(و ) هبامش اجلامع الصغري للسيوطي
نرش مكتبة الصدر ـ (القمي بن حممد رضا الكنى واأللقاب للشيخ عباس  ـ ٩٤٦

 ).هـ١٣٨٩املطبعة احليدرية ـ النجف األرشف ـ العراق سنة (و ) طهران
رؤف املناوي احلدادي الكواكب الدرية يف مناقب الصوفية ملحمد عبد ال ـ ٩٤٧

 .املرصي
يب الربكات حممد ألالكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات   ـ٩٤٨

الطبعة (بن أمحد بن حممد بن يوسف الذهبي الشهري بابن الكيال الشافعي 
 ).م١٩٨٧ هـ١٤٠٧سنةالثانية مكتبة النهضة العربية 

 .)م١٩٧٩ط دار السرية (»  السالمعليه«كوكب اإلسالم عيل بن أيب طالب   ـ٩٤٩
 ـ ل ـ

تاج  الفضل هباء الدين حممد بن رشح العينية احلمريية أليب  العبقرية يفئالآلل  ـ٩٥٠
 .)هـ١٤٢١نرش مكتبة التوحيد ـ قم سنة  (احلسن األصفهاينالدين 
ط دار ( املصنوعة يف األحاديث املوضوعة جلالل الدين السيوطي ئالآلل ـ ٩٥١

 ).هـ١٣٩٥وت ـ لبنان سنة املعرفة بري
املطبعة الرمحانية ـ مرص سنة (لباب اآلداب ألسامة بن مرشد بن عيل بن منقذ  ـ ٩٥٢
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 ).هـ١٣٥٤
لعالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم ) اخلازن( لباب التأويل يف معاين التنزيل  ـ ٩٥٣

 نرش(و ) هـ١٣٥٤ط مرص سنة ) (مطبوع مع جامع البيان(البغدادي اخلازن 
 ).دار املرعفة بيوت ـ لبنان

ط دار صادر ـ (اللباب يف هتذيب األنساب لعز الدين ابن األثري اجلزري  ـ ٩٥٤
 ).بريوت ـ لبنان

لباب النقول يف أسباب النزول جلالل الدين عبد الرمحن أيب بكر السيوطي  ـ ٩٥٥
ط دار الكتب العلمية ـ ضبط (و ) دار إحياء العلوم ـ بريوت ـ لبنان(

 ).مطبعة مصطفى البايب احللبي ـ مرص(و ) حيح أمحد عبد الشايفوتص
نرش أدب احلوزة ـ قم ـ (لسان العرب جلامل الدين حممد بن مكرم ابن منظور  ـ ٩٥٦

 ).هـ١٤٠٥إيران سنة 
نرش مؤسسة األعلمي (لسان امليزان ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين  ـ ٩٥٧

 ).م١٩٧١ ـ هـ١٣٩٠للمطبوعات ـ بريوت ـ لبنان سنة 
قسم الدراسات (ملحات يف الكتاب واحلديث واملذهب للصايف الگلپايگاين  ـ ٩٥٨

 ).اإلسالمية ـ مؤسسة البعثة
اللمع يف أسباب ورود احلديث للحافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي  ـ ٩٥٩

 ).م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١نرش دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت سنة (
للموىل حممد عيل بن » عليها السالم«معة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء الل ـ ٩٦٠

دفرت نرش اهلادي ـ قم ـ إيران سنة (أمحد القراچه داغي التربيزي األنصاري 
 ).هـ١٤١٨
اللمعة الدمشقية للشهيد األول حممد بن مجال الدين مكي العاميل ورشحها  ـ ٩٦١

منشورات دار الفكر ـ قم سنة  (للشهيد الثاين زين الدين اجلبعي العاميل
الطبعة األوىل والثانية منشورات جامعة النجف الدينية ـ العراق (و ) هـ١٤١١
 ).هـ١٣٩٨
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اللهوف يف قتىل الطفوف لعيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن طاووس  ـ ٩٦٢
نرش أنوار اهلدى ـ قم ـ إيران سنة (و ) منشورات مكتبة الداوري ـ قم ـ إيران(

 ).هـ١٤١٧
منشورات (لواعج األشجان يف مقتل احلسني للسيد حمسن األمني العاميل  ـ ٩٦٣

 ).هـ١٣٣١مكتبة بصرييت ـ قم سنة 
ألبى ) طبقات الشعراين(لواقح األنوار القدسية يف بيان العهود املحمدية  ـ ٩٦٤

رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب (املواهب عبد الوهاب بن أمحد الشعراين 
 ).م١٩٧٣ده ـ مرص سنة احللبي وأوال

ط تربيز ـ (لوامع اإلهلية يف املباحث الكالمية للفاضل املقداد السيوري ال ـ ٩٦٥
 ).هـ١٣٩٦إيران سنة 

 ـ م ـ
 .ليعقوب بن سفيان الفسوي  ألهل املدينةًما روى أهل الكوفة خمالفا  ـ٩٦٦
 األوىل الطبعة(ما روي يف احلوض والكوثر أليب عبد الرمحن بقي بن خملد  ـ ٩٦٧

 ).هـ١٤١٣مكتبة العلوم واحلكم ـ املدينة املنورة سنة 
عليهم «مائة منقبة من مناقب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب واألئمة من ولده   ـ٩٦٨

يب احلسن حممد بن أمحد بن عيل بن احلسن القمي أل من طريق العامة »السالم
 سنة قم املقدسةـ  )عج(مدرسة اإلمام املهدي (ابن شاذان ـ املعروف ب
 ).هـ١٤٠٧
ط وزارة اإلرشاد (مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة ألمحد بن عبد اهللا القلقشندي  ـ ٩٦٩

 ).م١٩٦٤يف الكويت سنة 
هـ ـ ١٤٢٢الطبعة الثالثة سنة (مأساة الزهراء جلعفر مرتىض العاميل  ـ ٩٧٠

 ).م٢٠٠٢
 .احلربيما نزل من القرآن يف أهل البيت للحسني بن احلكم  ـ ٩٧١
 .مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان ـ ٩٧٢



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٢٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ـ (املبسوط لشمس الدين الرسخيس  ـ ٩٧٣
 ).م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦بريوت ـ لبنان سنة 

املبسوط يف فقه اإلمامية تأليف شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن بن  ـ ٩٧٤
رتضوية إلحياء آثار اجلعفرية ـ ط املطبعة احليدرية نرش املكتبة امل(عيل الطويس 
 ).هـ١٣٨٧ـ طهران سنة 

شهرآشوب يب جعفر رشيد الدين حممد بن عيل متشابه القرآن وخمتلفه أل  ـ٩٧٥
 ).هـ١٤١٠ سنة إيرانـ قم ـ انتشارات بيدار (املازندراين 

هبة اهللا بن نام مثري األحزان للشيخ نجم الدين حممد بن جعفر بن أيب البقاء  ـ ٩٧٦
هـ ـ ١٣٦٩منشورات املطبعة احليدرية ـ النجف األرشف سنة (احليل 
 ).م١٩٥٠
املجازات النبوية أليب احلسن حممد بن احلسني بن موسى املوسوي الرشيف  ـ ٩٧٧

 ).منشورات مكتبة بصرييت ـ قم(الريض ـ حتقيق ورشح طه حممد الزيتي 
 .ف بثعلبجمالس ثعلب ألمحد بن حييى املعرو ـ ٩٧٨
املجالس الفاخرة يف مصائب العرتة الطاهرة للسيد عبد احلسني رشف الدين  ـ ٩٧٩

 ).هـ١٤٢١مؤسسة املعارف اإلسالمية ـ قم سنة (
مطبعة جملس ( أيب بكر حممد بن احلسن األزدي البرصي ،املجتنى البن دريد  ـ٩٨٠

 ).هـ١٣٦٢ سنة ٢ط(و ) هـ١٣٤٢سنة  حيدر آباد ـدائرة املعارف النظامية 
 بن حممد بن املجدي يف أنساب الطالبيني للسيد نجم الدين أيب احلسن عيل ـ ٩٨١

مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي العامة ـ ( العمري ي بن حممد العلوعيل
 ).هـ١٤٠٩قم املقدسة سنة 

املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني ملحمد بن حبان التميمي  ـ ٩٨٢
 ).هـ١٣٩٦ط دار الوعي ـ حلب ـ سوريا سنة (البستي 
 .جملة نور علم  ـ٩٨٣
الطبعة األوىل دار ابن اجلوزي ـ الدمام سنة (جملسان من إمالء النسائي  ـ ٩٨٤
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 ).هـ١٤٠٥
منشورات املكتبة املرتضوية ـ (جممع البحرين للشيخ فخر الدين الطرحيي  ـ ٩٨٥

هـ ١٤٠٨ الثقافة اإلسالمية سنة الطبعة الثانية مكتب النرش(و ) طهران ـ إيران
 ).هـ ش١٣٦٧ق ـ 
ط دار (ن أليب عيل الفضل بن احلسن الطربيس آ القرتفسريجممع البيان يف  ـ ٩٨٦

نرش مؤسسة األعلمي (و ) هـ١٣٧٩إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان سنة 
مطبعة العرفان ـ (و ) م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥للمطبوعات ـ بريوت ـ لبنان سنة 

 ).هـ١٤٢١ط سنة (و ) هـ١٣٥٦ سنة صيدا
ط دار (جممع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي  ـ ٩٨٧

الطبعة الثانية دار (و ) م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان 
 ).م١٩٦٧الكتاب ـ بريوت ـ لبنان سنة 

 للموىل أمحد املقدس األردبييل جممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهان ـ ٩٨٨
 جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم ةط مؤسسة النرش اإلسالمي التابع(

 .)يرانإاملقدسة ـ 
 .جممع الفوائد للشيخ حممد بن سليامن ـ ٩٨٩
 ).ط حجرية(جممع النورين وملتقى البحرين للموىل أيب احلسن املرندي  ـ ٩٩٠
أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي ) رشح املهذب(املجموع  ـ ٩٩١

 ).ط دار الفكر(الشافعي الدمشقي 
نرش مؤسسة أنصار احلسني قم ـ (جمموع الغرائب للشيخ إبراهيم الكفعمي  ـ ٩٩٢

 ).هـ١٤١٢إيران سنة 
 .جمموعة الرسائل للشيخ لطف اهللا الصايف ـ ٩٩٣
 دار النفائس ـ بريوت ـ لبنان ط(جمموعة الوثائق السياسية ملحمد محيد اهللا  ـ ٩٩٤

 ).هـ١٤٠٥سنة 
ورام بن ورام بن محدان بن  ل)تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر(جمموعة ورام   ـ٩٩٥
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 .عيسى النخعي العراقي احليل
نرش دار الكتب (املحاسن أليب جعفر أمحد بن حممد بن خالد الربقي  ـ ٩٩٦

ط زنكني ـ طهران ـ (و ) هـ ش١٣٣٠هـ ق ـ ١٣٧٠اإلسالمية ـ طهران سنة 
 ).هـ١٣٧٠إيران سنة 

عبد الرمحن بن عبد السالم بن عبد  يف اخللفاء األربعة لاملحاسن املجتمعة  ـ٩٩٧
 ).خمطوط (الرمحن بن عثامن الصفوري الشافعي

 .املحاسن واملساوئ إلبراهيم بن حممد البيهقي ـ ٩٩٨
 .األشكوريي بن عيل الالهيجللشيخ قطب الدين حممد  حمبوب القلوب  ـ٩٩٩
حمارضات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء أليب القاسم احلسني بن حممد  ـ ١٠٠٠

 ).ط بريوت(الراغب اإلصفهاين 
ط املكتبة التجارية (حمارضات تاريخ األمم اإلسالمية ملحمد اخلرضي  ـ ١٠٠١

 ).هـ١٣٨٢الكربى ـ مرص سنة 
ط بوالق ـ مرص سنة (سكتواري حمارضة األوائل لعالء الدين البسنوي ال ـ ١٠٠٢

 ).نرش دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان(و ) هـ١٣٠٠
 ).هـ١٣٦١مطبعة الدائرة سنة (املحرب ملحمد بن حبيب البغدادي  ـ ١٠٠٣
 حممد احلسن بن سليامن بن حممد احليل املحترض للشيخ عز الدين أيب ـ ١٠٠٤
 ).هـ ش١٣٨٢ـ هـ ١٤٢٤انتشارات املكتبة احليدرية سنة (
ط مؤسسة (املحجة البيضاء يف هتذيب األحياء للموىل حمسن الكاشاين  ـ ١٠٠٥

 جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة ـ ةالنرش اإلسالمي التابع
 ).إيران
املحدث الفاصل بني الراوي والواعي للرامهرمزي احلسن بن عبد الرمحن  ـ ١٠٠٦

 ).هـ١٤٠٤ـ بريوت سنة نرش دار الفكر (القايض 
نرش دار ( القرآن العزيز البن عطية األندليس تفسرياملحرر الوجيز يف  ـ ١٠٠٧

 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة 
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املحصول يف علم األصول لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي  ـ ١٠٠٨
 ).هـ١٤١٢مؤسسة الرسالة ـ بريوت سنة (
دار (و ) ط دار الفكر(املحىل لعيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري  ـ ١٠٠٩

 ).اآلفاق اجلديدة ـ بريوت ـ لبنان
 .حممد رسول اهللا ملحمد رضا ـ ١٠١٠
نرش مكتبة اخلانجي (حممد رسول اهللا سريته وأثره يف احلضارة جلالل مظهر  ـ ١٠١١

 ).ـ مرص
 .)ط بريوت( لبطرس البستاين حميط املحيط  ـ١٠١٢
الطبعة األوىل دار الكتب العلمية ـ (خمتار الصحاح ملحمد بن عبد القادر  ـ ١٠١٣

 ).م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥بريوت ـ لبنان سنة 
املختار يف مناقب األخيار املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد  ـ ١٠١٤

) خمطوط) (ابن األثري اجلزري ـ جمد الدين أبو السعادات(الواحد الشيباين 
 ).طبع دمشق(
أليب عبد اهللا حممد بن عمران املرزباين  خمترص أخبار شعراء الشيعة  ـ١٠١٥

 سنة  لبنانـرشكة الكتبي للطباعة والنرش بريوت  الطبعة الثانية(اخلراساين 
 ).م١٩٩٣هـ ١٤١٣
الطبعة األوىل (خمترص بصائر الدرجات للشيخ حسن بن سليامن احليل  ـ ١٠١٦

 ).م١٩٥٠هـ ـ ١٣٧٠يدرية ـ النجف األرشف سنة منشورات املطبعة احل
خمترص التاريخ للشيخ ظهري الدين عيل بن حممد بن حممود املشهور بابن  ـ ١٠١٧

 ).هـ١٣٩٠مطبعة احلكومة ـ بغداد ـ العراق سنة (الكازروين 
 ).ط دار الفكر ـ بريوت(خمترص تاريخ أيب الفداء  ـ ١٠١٨
ط دار الفكر ـ دمشق ـ (مكرم بن منظور خمترص تاريخ دمشق ملحمد بن  ـ ١٠١٩

 ).طبعة إسالمبول(و ) هـ١٤٠٩سوريا سنة 
ط دار اإليامن ـ دمشق (خمترص حياة الصحابة ملحمد يوسف الكاندهلوي  ـ ١٠٢٠



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٢٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).وبريوت
 ).املطبعة السلفية بالقاهرة(خمترص سرية الرسول لعبد اهللا احلنبيل  ـ ١٠٢١
ي أليب احلسني أمحد بن حممد القدور نفيخمترص القدوري يف الفقه احل  ـ١٠٢٢

 .البغدادي
مطبوع هبامش كتاب ( إسامعيل بن حييى املزين خمترص املزين أليب إبراهيم ـ ١٠٢٣

 ).دار املعرفة للطباعة والنرش ـ بريوت ـ لبنان(و ) هـ١٣٨٨األم سنة 
الطبعة (خمتلف الشيعة أليب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي  ـ ١٠٢٤

 ).هـ١٤١٣الثانية مؤسسة النرش اإلسالمي سنة 
 .مدارج النبوة لعبد احلق بن سيف الدين الدهلوي ـ ١٠٢٥
مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم للسيد حممد بن عيل املوسوي  ـ ١٠٢٦

إلحياء الرتاث ـ قم املرشفة سنة » عليهم السالم«مؤسسة آل البيت (العاميل 
 ).هـ١٤١٠
لعبد اهللا بن أمحد بن حممود )  النسفيتفسري(تنزيل وحقائق التأويل مدارك ال ـ ١٠٢٧

 اخلازن ـ نرش دار املعرفة ـ تفسريمطبوع هبامش لباب التأويل ـ (النسفي 
 ).بريوت
ط دار (ملحمد عبد الرحيم حممد » عليه السالم«املدخل إىل فقه اإلمام عيل   ـ١٠٢٨

 .)احلديث القاهرة
عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد ل إلمام أمحد املدخل إىل مذهب ا ـ١٠٢٩

ط  (الرحيم بن حممد بن عبد الرحيم الدومي الدمشقي املعروف بابن بدران
 ).املنريية بمرص

نرش دار إحياء (املدونة الكربى ملالك رواية سحنون بن سعيد التنوخي  ـ ١٠٣٠
 ).الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان

 .سى بن عبد اهللا بن حممود بن عباس الزنجاينمدينة البالغة ملو ـ ١٠٣١
مدينة معاجز األئمة اإلثني عرش ودالئل احلجج عىل البرش للسيد هاشم بن  ـ ١٠٣٢
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ط (و ) هـ١٤١٣نرش مؤسسة املعارف اإلسالمية سنة (سليامن البحراين 
 ).حجرية
 أسعد أليب حممد عبد اهللا بن) تاريخ اليافعي(مرآة اجلنان وعربة اليقظان  ـ ١٠٣٣

 ).هـ١٣٩٠مؤسسة األعلمي ـ بريوت ـ لبنان سنة (اليافعي 
مرآة العقول ملحمد باقر بن حممد تقي بن مقصود عيل املجليس الثاين  ـ ١٠٣٤
 ).هـ١٤٠٤الطبعة الثانية نرش دار الكتب اإلسالمية ـ طهران ـ إيران سنة (
 .أليب املظفر سبط ابن اجلوزي مرآة الزمان  ـ١٠٣٥
الطبعة  (سالم التربيزي عيل بن موسى بن حممد شفيعالكتب لثقة اإلمرآة   ـ١٠٣٦

 ).هـ١٤١٤ سنة قم ـ مكتبة آية اهللا املرعيش العامةاألوىل 
مرآة املؤمنني وتنبيه الغافلني يف مناقب أهل بيت سيد املرسلني للمولوي  ـ ١٠٣٧

 .)ندط اهل (ويل اهللا بن حبيب اهللا بن حمب اهللا األنصاري اهلندي اللكهنوئي
ط املكتبة العرصية ـ صيدا ـ (املرأة يف القرآن والسنة ملحمد عزة دروزة  ـ ١٠٣٨

 ).لبنان
ط امليمنية ـ القاهرة ـ مرص (مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للقاري  ـ ١٠٣٩

 ).هـ١٣٠٦سنة 
مرقاة الوصول إىل علم األصول لقاسم بن حممد بن عيل بن حممد بن عيل  ـ ١٠٤٠

 .يد صاحب اليمنبن الرش
حممد حسنني بن عبد العيل بن غالم حيدر لشيخ مرقد العقيلة زينب ل  ـ١٠٤١

 ).م١٩٧٩ـ بريوت  مؤسسة األعلمي ١ط(السابقي الباكستاين 
يب يعىل محزة بن عبد العزيز الديلمي ألاملراسم العلوية يف األحكام النبوية   ـ١٠٤٢
عاونية الثقافية للمجمع العاملي حتقيق السيد حمسن احلسيني األميني نرش امل(

 ).هـ١٤١٤ ـ قم ـ سنةألهل البيت 
رسالة طبعت يف (يب احلسن، عيل بن حممد املدائني املردفات من قريش أل  ـ١٠٤٣

 ).م١٩٥١ هـ١٣٧٠سنة مرص ـ نوادر املخطوطات 
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نرش (مروج الذهب ومعادن اجلوهر أليب احلسن عيل بن احلسني املسعودي  ـ ١٠٤٤
) الپحتقيق شارل (و مروج الذهب ) م١٩٦٥س ـ بريوت لبنان سنة دار األندل

 ).طبعة أخرى(و 
مؤسسة اإلمام املهدي (املزار للشهيد األول حممد بن مكي العاميل اجلزيني  ـ ١٠٤٥
 ).هـ١٤١٠ـ قم املقدسة سنة » عليه السالم«
عة والنرش دار املفيد للطبا(املزار للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن  ـ ١٠٤٦

 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
مؤسسة النرش ( عبد اهللا حممد بن جعفر املشهدي املزار الكبري للشيخ أيب ـ ١٠٤٧

 ).هـ١٤١٩اإلسالمي سنة 
مطبوع (مزيل اخلفاء عن ألفاظ الشفاء ألمحد بن حممد بن حممد الشمني  ـ ١٠٤٨

طباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان هبامش الشفاء لعياض ـ دار الفكر لل
 ).ط دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان(و ) م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩سنة 
دار املفيد للطباعة (املسائل اجلارودية للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن  ـ ١٠٤٩

 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
دار املفيد للطباعة ( للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن يةرسواملسائل ال  ـ١٠٥٠

 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
دار املفيد (املسائل الصاغانية للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن  ـ ١٠٥١

 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
دار املفيد للطباعة (سائل العكربية للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن امل ـ ١٠٥٢

 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
الطبعة األوىل املؤمتر العاملي لإلمام الرضا ـ مشهد (مسائل عيل بن جعفر  ـ ١٠٥٣

 ).هـ١٤٠٩املقدسة سنة 
نرش معاونية العالقات ( رشف الدين لسيد عبد احلسنيلمسائل فقهية   ـ١٠٥٤

ـ سنة سالمي اجلمهورية اإلسالمية يف إيران الدولية يف منظمة اإلعالم اإل
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 .)م١٩٨٧هـ ١٤٠٧
مسار الشيعة يف خمترص تواريخ الرشيعة للشيخ املفيد حممد بن حممد بن  ـ ١٠٥٥

ـ لبنان سنة الطبعة الثانية دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت (النعامن 
 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤
لشيخ املفيد حممد بن حممد بن ل »عليه السالم« يف النص عىل عيل تانمسأل  ـ١٠٥٦

ـ دار املفيد الطبعة الثانية  (النعامن بن املعلم أيب عبد اهللا العكربي البغدادي
 ).م١٩٩٣ هـ١٤١٤ سنة بريوت
 الثاين زين الدين بن عيل مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم للشهيد ـ ١٠٥٧

الطبعة األوىل نرش مؤسسة املعارف اإلسالمية ـ قم ـ إيران سنة (العاميل 
 ).هـ١٤١٣
 .املستجاد من فعالت األجواد أليب عيل املحسن بن عيل التنوخي ـ ١٠٥٨
املستجاد من كتاب اإلرشاد تأليف العالمة مجال احلق والدين حسن بن  ـ ١٠٥٩

وعة ـ مكتب آية اهللا العظمى املرعيش النجفي ـ قم سنة املجم(املطهر احليل 
 ).هـ١٤٠٥
مؤسسة البعثة ـ (مستدرك سفينة البحار للشيخ عيل النامزي الشاهرودي  ـ ١٠٦٠

 ).هـ١٤١٨مؤسسة النرش االسالمي سنة (و ) هـ١٤١٠إيران سنة 
اهلند ط (املستدرك عىل الصحيحني للحافظ أيب عبد اهللا احلاكم النيسابوري  ـ ١٠٦١

 ).حتقيق يوسف عبد الرمحن املرعشيل(و ) هـ١٣٤٢ـ سنة 
مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل للمريزا حسني النوري الطربيس  ـ ١٠٦٢
مؤسسة آل (و ) هـ١٣٧٢منشورات املكتبة اإلسالمية ـ طهران ـ إيران سنة (

 ).ط حجرية(و ) هـ١٤٠٧البيت ـ قم املقدسة سنة 
الطبعة (ل احلديث للشيخ عيل النامزي الشاهرودي مستدركات علم رجا ـ ١٠٦٣

 ).هـ١٤١٢األوىل مطبعة شفق ـ طهران سنة 
للحافظ » عليه السالم«املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ـ ١٠٦٤
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مؤسسة الثقافة اإلسالمية لكوشانبور سنة (حممد بن جرير بن رستم الطربي 
 ).النجف األرشف ـ العراقاملطبعة احليدرية ـ (و ) هـ١٤١٥
املطبعة (املستطرف من كل فن مستظرف لشهاب الدين أمحد األهبيش  ـ ١٠٦٥

 ).هـ١٣٠٤العثامنية ـ مرص سنة 
مطبوع يف آخر الرسائر ـ قم ـ إيران (مستطرفات الرسائر البن إدريس احليل  ـ ١٠٦٦

 ).هـ١٤١١مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (و ) هـ١٣٩٠سنة 
الطبعة ( الشيعة يف أحكام الرشيعة ألمحد بن حممد مهدي النراقي مستند ـ ١٠٦٧

 ).هـ١٤١٥األوىل مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ـ قم ـ إيران سنة 
منشورات مدرسة دار ( اخلوئي للسيد أيب القاسممستند العروة الوثقى   ـ١٠٦٨

 ).هـ١٣٦٥ ـ قم سنة العلم
د للشهيد الثاين الشيخ زين الدين مسكن الفؤاد عند فقد األحبة واألوال ـ ١٠٦٩

» عليهم السالم«الطبعة األوىل مؤسسة آل البيت (عيل بن أمحد اجلبعي العاميل 
 ).هـ١٤٠٧إلحياء الرتاث سنة 

املسلك يف أصول الدين للمحقق احليل نجم الدين أيب القاسم جعفر بن  ـ ١٠٧٠
هـ ١٤٢١ن سنة نرش جممع البحوث اإلسالمية ـ مشهد ـ إيرا(احلسن بن سعيد 

 ).هـ ش١٣٧٩ق 
نرش دار (مسند ابن اجلعد أليب احلسن عيل بن اجلعد بن عبيد اجلوهري  ـ ١٠٧١

 ).م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة 
الطبعة األوىل نرش دار الكتب العلمية (مسند ابن املبارك لعبد اهللا بن املبارك  ـ ١٠٧٢

 ).م١٩٩١ ـ هـ١٤١١ـ بريوت ـ لبنان سنة 
 .مسند أيب اجلعد أليب القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي ـ ١٠٧٣
الطبعة األوىل نرش (مسند أيب حنيفة أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين  ـ ١٠٧٤

 ).م١٩٩٤هـ ت ١٤١٥مكتبة الكوثر ـ الرياض سنة 
ارود الفاريس البرصي مسند أيب داود الطياليس لسليامن بن داود بن اجل ـ ١٠٧٥
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ط حيدرآباد ـ اهلند (و ) دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان(الشهري بأيب داود الطياليس 
 ).هـ١٣٢١
مسند أيب عوانة ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد األسفراييني  ـ ١٠٧٦

 ).هـ١٣٦٢ط اهلند سنة (النيسابوري 
نى التميمي حتقيق حسني سليم مسند أيب يعىل للحافظ أمحد بن عيل بن املث ـ ١٠٧٧

 ).هـ١٤٠٧دار املأمون للرتاث ـ بريوت ودمشق سنة (أسد 
ط (و ) طبعة احللبي(و ) ط صادر ـ بريوت ـ لبنان(مسند أمحد بن حنبل  ـ ١٠٧٨

 ).هـ١٣١٣ط امليمنية ـ مرص سنة (و ) دار احلديث القاهرة ـ مرص
إبراهيم بن خملد احلنطيل مسند إسحاق بن راهويه أليب يعقوب إسحاق بن  ـ ١٠٧٩

الطبعة األوىل مكتبة االيامن ـ املدينة املنورة ـ اململكة العربية السعودية (املروزي 
 ).م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢سنة 
نرش املؤمتر العاملي اإلمام الرضا سنة (مسند اإلمام الرضا للعطاردي  ـ ١٠٨٠

 ).هـ١٤٠٦
خمطوط (اخلالق العتكي البزار بد عمسند البزار أليب بكر أمحد بن عمرو بن  ـ ١٠٨١

 ).٥٧٨يف مكتبة مراد رقم 
دار الكتب العلمية (مسند احلميدي أليب بكر عبد اهللا بن الزبري احلميدي  ـ ١٠٨٢

ط املكتبة السلفية باملدينة املنورة (و ) م١٩٨٨هـ ١٤٠٩بريوت ـ لبنان 
 ).احلجاز
الطبعة األوىل (مسند الرضا رواية داود بن سليامن بن يوسف الغازي  ـ ١٠٨٣
 ).هـ١٤١٨ ملكتب اإلعالم اإلسالمي ة النرش التابعؤسسةم
 .مسند الروياين أليب بكر حممد بن هارون الروياين ـ ١٠٨٤
 ).منشورات دار مكتبة احلياة ـ بريوت ـ لبنان(مسند زيد بن عيل  ـ ١٠٨٥
دورقي مسند سعد بن أيب وقاص أليب عبد اهللا أمحد بن إبراهيم بن كثري ال ـ ١٠٨٦

 ).هـ١٤٠٧الطبعة األوىل دار البشائر اإلسالمية ـ بريوت سنة (البغدادي 
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 ).ط دار الكتب العلمية ـ بريوت(و ) هامش كتاب األم(مسند الشافعي  ـ ١٠٨٧
مسند الشاميني ألبى القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي الطرباين  ـ ١٠٨٨
 ).م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧بنان سنة الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ ل(
مكتبة ط (لعيل بن محيد القرييش ) من كتب الزيدية(مسند شمس األخبار   ـ١٠٨٩

 ).صنعاء ـ اليمن الكربى
الطبعة األوىل (مسند الشهاب أليب عبد اهللا حممد بن سالمة القضاعي  ـ ١٠٩٠

 ).م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ لبنان سنة 
جلالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر » عليها السالم«مة الزهراء مسند فاط ـ ١٠٩١

 ).هـ١٤٠٦ط حيدر آباد ـ اهلند سنة (بن حممد الشافعي السيوطي 
مسند الكاليب أليب احلسني عبد الوهاب الكاليب املعروف بابن أخي تبوك  ـ ١٠٩٢
 ).هـ١٣٩٤مطبوع بآخر مناقب عيل بن أيب طالب البن املغازيل سنة (
منشورات (مسند حممد بن قيس البجيل حتقيق بشري املحمدي املازندراين  ـ ١٠٩٣

 ).هـ١٤٠٩املركز العاملي للدراسات االسالمية قم ـ إيران سنة 
 ).ط مكتبة األستانة(مشارق األنوار لريض الدين حسن بن حممد الصغاين  ـ ١٠٩٤
ط (احلمزاوي مشارق األنوار يف فوز أهل اإلعتبار للشيخ حسن العدوي  ـ ١٠٩٥

 ).الرشفية بمرص
الطبعة (مشارق أنوار اليقني يف أرسار أمري املؤمنني للحافظ رجب الربيس  ـ ١٠٩٦

هـ ١٤١٩األوىل منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت ـ لبنان سنة 
 ).م١٩٩٩ـ 
مشارق الشموس يف رشح الدروس للعالمة حسني بن مجال الدين حممد  ـ ١٠٩٧

 ).عة حجرية مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثطب(اخلوانساري 
مشاكلة الناس لزماهنم ألمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح  ـ ١٠٩٨

 ).هـ١٩٦٢ط بريوت ـ لبنان سنة (الكاتب العبايس املعروف باليعقويب 
مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء األقطار أليب حاتم حممد بن حبان بن  ـ ١٠٩٩
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جلنة التأليف والرتمجة والنرش ـ القاهرة ـ مرص سنة (ميمي البستي أمحد الت
 ).هـ١٤١١دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع ـ املنصورة سنة (و ) هـ١٣٧٩
مرشق الشمسني وإكسري السعادتني امللقب بمجمع النورين ومطلع النريين  ـ ١١٠٠

 ).منشورات مكتبة بصرييت ـ قم(للشيخ البهائي العاميل 
ط (مشكاة املصابيح لويل الدين حممد بن عبد اهللا اخلطيب العمري التربيزي  ـ ١١٠١

 ).ط دهيل) (كراتيش ـ باكستان
دائرة املعارف (مشكل اآلثار أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي  ـ ١١٠٢

 ).هـ١٣٣٣حيدرآباد ـ اهلند 
مطبعة (اهللا شرب مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار للسيد عبد  ـ ١١٠٣

 ).الزهراء ـ بغداد العراق
دار املعرفة ـ (مصابيح السنة للحسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي  ـ ١١٠٤

و ) دار العلوم احلديثة(و ) ط املكتبة اخلريية بمرص(و ) هـ١٤٠٧بريوت سنة 
 ).هـ١٢٩٤ط بوالق سنة (
دار األضواء (سيني اخلطيب مصادر هنج البالغة وأسانيده لعبد الزهراء احل ـ ١١٠٥

ت ـ وط مؤسسة األعلمي ـ بري(و ) م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ـ بريوت ـ لبنان سنة 
 ).هـ١٣٩٥لبنان سنة 

 الدين إبراهيم بن يلتق) جنة األمان الواقية وجنة اإليامن الباقية(املصباح  ـ ١١٠٦
مؤسسة األعلمي (عيل احلسن بن حممد بن صالح العاميل الكفعمي 

 ).م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ريوت سنة للمطبوعات ـ ب
 .مصباح األنوار للشيخ الطويس ـ ١١٠٧
حلسن املري ) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة يف مشكاة الصياغة  ـ ١١٠٨

 ).هـ١٣٨٨ط سنة (جهاين الطباطبائي املحمد آبادي 
  .الدمياطي الشافعياجلرداين لسيد حممد بن عبد اهللا  مصباح الظالم ل ـ١١٠٩
طبعة حجرية ـ منشورات مكتبة الصدر (صباح الفقيه لآلقا رضا اهلمداين م ـ ١١١٠
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 ).هـ١٣٤٧املطبعة املرتضوية ـ النجف األرشف ـ العراق سنة (و ) ـ طهران
أليب جعفر حممد بن احلسن بن عيل بن ) مصباح املتهجد(املصباح الكبري  ـ ١١١١

 ـ لبنان سنة الطبعة األوىل مؤسسة فقه الشيعة ـ بريوت(احلسن الطويس 
 ).م١٩٩١هـ ـ ١٤١١
املصباح امليضء يف خالفة املستيضء أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن  ـ ١١١٢

 .اجلوزي
الطبعة الرابعة مدرسة (مصباح اهلداية يف إثبات الوالية للسيد عيل البهبهاين  ـ ١١١٣

 ).هـ١٤١٨دار العلم ـ أهواز سنة 
الطبعة األوىل املجلس (ن مهام الصنعاين املصنف أليب بكر عبد الرزاق ب ـ ١١١٤

) م حتقيق الشيخ حبيب الرمحن١٩٨٠هـ ـ ١٣٩٠العلمي بريوت ـ لبنان سنة 
 ).ط دار إحياء الرتاث العريب(
ط دار الفكر ـ بريوت ـ (املصنف لعبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف  ـ ١١١٥

 ).هـ١٣٩٩ ط السلفية ـ اهلند سنة(و ) م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩لبنان سنة 
 .مطالب السؤل يف مناقب آل الرسول ملحمد بن طلحة الشامي الشافعي ـ ١١١٦
 ).ط دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان(املطالب العالية البن حجر العسقالين  ـ ١١١٧
معادن احلكمة يف مكاتيب األئمة ملحمد بن حمسن بن مرتىض الفيض  ـ ١١١٨

 جلامعة املدرسني يف احلوزة ةبعط مؤسسة النرش اإلسالمي التا(الكاشاين 
 ).هـ١٤٠٧العلمية يف قم املقدسة ـ إيران سنة 

 .معارج العىل يف مناقب املرتىض ملحمد صدر العامل ـ ١١١٩
 ).ط مطبعة لكنهو(معارج النبوة للموىل معني الكاشفي  ـ ١١٢٠
معارج الوصول إىل معرفة فضل آل الرسول ملحمد بن يوسف الزرندي  ـ ١١٢١

 ).حتقيق ماجد بن أمحد العطية(ي الشافع
الطبعة ( حممد السبزواري نمعارج اليقني يف أصول الدين للشيخ حممد ب ـ ١١٢٢

 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣األوىل مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث سنة 
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 . بن شهرآشوبمعامل العلامء أليب عبد اهللا حممد عيل ـ ١١٢٣
سعيد أيوب ل ) وتاريخ املسلمنينظرات يف حركة اإلسالم(معامل الفتن   ـ١١٢٤
 ).م١٩٩٣ هـ١٤١٤ سنة الطبعة األوىل جممع إحياء الثقافة اإلسالمية(
مؤسسة النعامن للطباعة والنرش (معامل املدرستني للسيد مرتىض العسكري  ـ ١١٢٥

 ).م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
لشيخ حممد  ل احلسن واحلسنييف أحوال السيدين االمامني معايل السبطني  ـ١١٢٦

 قم ـمنشورات الرشيف الريض (احلائري بن عبد اهلادي املازندراين مهدي 
 ).م١٩٦٠ هـ ١٣٨١مطبعة النعامن سنة (و ) ط النجف(و ) هـ١٤٠٩سنة 
معاين األخبار للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه  ـ ١١٢٧

ط مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (و ) إيرانمكتبة املفيد ـ قم ـ (القمي 
 ).هـ ش١٣٣٨هـ ق ١٣٧٩هـ وط سنة ١٣٦١
الطبعة األوىل جامعة أم القرى ـ (معاين القرآن الكريم أليب جعفر النحاس  ـ ١١٢٨

 ).هـ١٤٠٩اململكة العربية السعودية سنة 
ق املعترب يف رشح املخترص لنجم الدين أيب القاسم جعفر بن احلسن املحق ـ ١١٢٩

 ).هـ ش١٣٦٤نرش مؤسسة سيد الشهداء ـ قم سنة (احليل 
 .معرتك األقران يف إعجاز القرآن للشيخ عبد الرمحن السيوطي الشافعي ـ ١١٣٠
لقايض أيب املحاسن يوسف بن لاملعترص من املخترص من مشكل اآلثار  ـ ١١٣١

 ).هـ١٣٦٢حيدرآباد الدكن ـ اهلند سنة (موسى احلنفي 
 إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف لشيخ أيب لإسحاق الشريازيمعتقد أيب   ـ١١٣٢

 ).بريوتـ سالمي ط دار الغرب اإل (الفريوزآبادي الشريازي الشافعي
 .أليب يعىل أمحد بن عيل بن املثنى التميمي) معجم الصحابة(املعجم  ـ ١١٣٣
 املعجم األوسط أليب القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي الطرباين ـ ١١٣٤
 ).م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥دار احلرمني للطباعة والنرش والتوزيع سنة (
معجم البلدان لشهاب الدين أيب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي  ـ ١١٣٥



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٣٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار إحياء الرتاث (و ) هـ١٣٨٨ط دار صادر ـ بريوت سنة (الرومي البغدادي 
 ).ةط دار الكتب العلمي(و ) م١٩٧٩هـ ١٣٩٩العريب ـ بريوت ـ لبنان 

ط (معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة للسيد أيب القاسم اخلوئي  ـ ١١٣٦
 ).م١٩٩٢الطبعة اخلامسة سنة (و ) هـ١٤٠٣دار الزهراء ـ بريوت ـ لبنان سنة 

يب أسد اهللا حممد حياة بن احلافظ حممد عبد اهللا ألمعجم الرجال واحلديث   ـ١١٣٧
 .األنصاري

 .يع الصيداويالبن مجمعجم الشيوخ  ـ ١١٣٨
املعجم الصغري أليب القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي الطرباين  ـ ١١٣٩
دار (و ) ط دهيل(و ) هـ١٣٨٨املكتبة السلفية ـ املدينة املنورة ـ احلجاز سنة (

 ).الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان
 .) مكتبة املحتسبـبريوت ـ دار اجليل (معجم عربي عريب   ـ١١٤٠
الطبعة الثانية نرش دار العلم (معجم قبائل العرب للدكتور عمر كحالة   ـ١١٤١

 ).م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨للماليني ـ بريوت ـ لبنان سنة 
املعجم الكبري أليب القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب اللخمي الطرباين  ـ ١١٤٢
حياء الطبعة الثانية ـ دار إ(و ) نرش مكتبة ابن تيمية(و ) مطبعة األمة يف بغداد(

 ).الرتاث العريب
معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع ألبى عبيد عبد اهللا بن عبد  ـ ١١٤٣

الطبعة الثالثة عامل الكتب ـ بريوت ـ لبنان سنة (العزيز البكري األندليس 
 ).م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣
مكتبة اإلعالم (معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  ـ ١١٤٤
 ).دار الكتب العلمية ـ قم ـ إيران(و ) هـ١٤٠٤إلسالمي سنة ا
نرش (عمر رضا كحالة ل )تراجم مصنفي الكتب العربية(معجم املؤلفني   ـ١١٤٥

 ).بريوتـ دار إحياء الرتاث العريب وبريوت  ـ مكتبة املثنى
سنة دار املعارف  ٢ط(املعجم الوسيط إصدار جممع اللغة العربية بالقاهرة   ـ١١٤٦
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 ).هـ١٤٠٠
طبع (األندليس األبار أيب البن  املعجم يف أصحاب القايض أيب عيل الصديف  ـ١١٤٧

 ). القاهرةـط دار الكاتب العريب للطباعة والنرش (و ) م١٨٨٥يف مدريد 
يب الفتح حممد بن عيل الكراجكي ألمعدن اجلواهر ورياضة اخلواطر   ـ١١٤٨
 ).هـ١٣٩٤نة سقم ـ الطبعة الثانية مطبعة مهر استوار (
 .معرفة التذكرة يف األحاديث املوضوعة البن القيرساين ـ ١١٤٩
معرفة الثقات ألبى احلسن أمحد بن عبد اهللا بن صالح العجيل الكويف  ـ ١١٥٠
 ).هـ١٤٠٥الطبعة األوىل مكتبة الدار ـ املدينة املنورة سنة (
نرش دار الكتب  (معرفة السنن واآلثار أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ـ ١١٥١

 ).العلمية ـ بريوت ـ لبنان
خمطوط يف مكتبة (معرفة الصحابة أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين  ـ ١١٥٢

 ).٤٩٦طوب قپورساي رقم 
معرفة علوم احلديث للحاكم أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ  ـ ١١٥٣

هـ ـ ١٤٠٠ منشورات دار اآلفاق احلديث ـ بريوت سنة(النيسابوري 
 ).هـ١٣٩٧ط املدينة املنورة ـ احلجاز سنة ) (م١٩٨٠
ط بغداد ـ العراق سنة (املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي  ـ ١١٥٤

 ).م١٩٧٥
املعيار واملوازنة يف فضائل اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أليب جعفر  ـ ١١٥٥

) م١٩٨١هـ ـ ١٤٠٢عة األوىل سنة الطب(اإلسكايف حممد بن عبد اهللا املعتزيل 
 .والصحيح أنه أليب عيل اإلسكايف

إنتشارات إسامعيليان ـ طهران ـ (املغازي ملحمد بن عمر الواقدي السهمي  ـ ١١٥٦
 ).إيران
 .املغازي النبوية ملحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ـ ١١٥٧
دار (بن قدامة املغني ملوفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد  ـ ١١٥٨
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ط دار عامل الكتب سنة (و ) هـ١٤٠٣الكتاب العريب للنرش والتوزيع ـ بريوت 
 ).هـ١٤١٧
املغني يف أبواب التوحيد والعدل للقايض عبد اجلبار بن أمحد اهلمداين  ـ ١١٥٩

 ).هـ١٤١٥املؤسسة املرصية العامة سنة (األسدآبادي 
ملنهاج للشيخ حممد الرشبيني اخلطيب مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا ـ ١١٦٠
 ).م١٩٥٨هـ ـ ١٣٧٧نرش دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان سنة (
بن خمدوم اخلادم األيب الفتح ) رشح الباب احلادي عرش(مفتاح الباب  ـ ١١٦١

 ).م١٩٨٦ط طهران ـ إيران سنة (احلسيني العربشاهي 
 احلسني بن عبد الصمد احلارثي اهلمداين مفتاح الفالح لبهاء الدين حممد بن ـ ١١٦٢

منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ (العاميل املعروف بالشيخ البهائي 
 ).بريوت ـ لبنان

 ).خمطوط(مفتاح النجا يف مناقب آل العبا للبدخيش  ـ ١١٦٣
ط مصطفى البايب احللبي ـ (مفردات غريب القرآن للراغب األصفهانى  ـ ١١٦٤

 ).هـ١٤٠٤دفرت نرش الكتاب سنة (و ) هـ١٣٨١مرص سنة 
الطبعة الثانية ) (أيب الفرج اإلصبهاين (مقاتل الطالبيني لعيل بن احلسني  ـ ١١٦٥

و ) م١٩٤٩هـ ـ ١٣٦٨أوفست عن الطبعة املرصية األوىل يف القاهرة سنة 
منشورات املكتبة احليدرية (و ) م١٩٧٠مؤسسة إسامعيليان ـ طهران ـ إيران (

 ).م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥لنجف األرشف سنة ومطبعتها ـ ا
مكتبة النهضة (تأليف الدكتور أمحد شلبي ) اليهودية(مقارنة األديان  ـ ١١٦٦

 ).م١٩٨٤املرصية ـ القاهرة ـ مرص سنة 
املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة لعبد القادر  ـ ١١٦٧

 .بن عيل السخاوي الشافعي
 . الطالب إلسامعيل الربزنجي الشافعيمقاصد ـ ١١٦٨
الطبعة الرابعة (لنجم الدين العسكري » عليه السالم«مقام اإلمام عيل  ـ ١١٦٩
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 ).مطبعة اآلداب ـ النجف األرشف
لشيخ أمحد بن عبيد اهللا بن  لمقتضب األثر يف النص عىل األئمة االثني عرش  ـ١١٧٠

 ).قم ـ مكتبة الطباطبائينرش  (عياش اجلوهري
أليب املؤيد املوفق بن أمحد املكي اخلوارزمي » عليه السالم«مقتل احلسني  ـ ١١٧١
 ).منشورات مكتبة املفيد ـ قم ـ إيران(و ) ط النجف األرشف ـ العراق(
ط اآلداب ـ النجف (للسيد عبد الرزاق املقرم » عليه السالم«مقتل احلسني  ـ ١١٧٢

 ).هـ١٣٧٢األرشف ـ العراق سنة 
للوط بن حييى بن سعيد بن خمنف بن سليم » عليه السالم«احلسني مقتل  ـ ١١٧٣

 ).املطبعة العلمية ـ قم(األزدي الغامدي 
 ).ط دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان(مقدمة ابن خلدون  ـ ١١٧٤
مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث أليب عمرو عثامن بن عبد الرمحن  ـ ١١٧٥

ط دار الكتب سنة (و )  العلمية ـ املدبينة املنورةنرش املكتبة(الشهرزوري 
هـ ـ ١٤١٦ط دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان سنة (و ) م١٩٧٤
 ).م١٩٩٥
ط دار  (لعبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية احلراين مقدمة يف أصول التفسري  ـ١١٧٦

 ).ط دمشق(و ) م١٩٧١القرآن الكريم ـ الكويت سنة 
نرش مؤسسة (وق حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي املقنع للصد ـ ١١٧٧

 ).هـ١٤١٥اإلمام اهلادي سنة 
مؤسسة النرش اإلسالمي (املقنعة للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن  ـ ١١٧٨

 ).هـ١٤١٠سنة 
) هـ١٣٧٩نرش مصطفوي (مكاتيب الرسول للشيخ عيل األمحدي امليانجي  ـ ١١٧٩

 ).م١٩٩٨دار احلديث سنة (و ) ـ إيراناملطبعة العلمية قم (و 
مكتبة القرآن للطبع والنرش والتوزيع ـ (مكارم األخالق البن أيب الدنيا  ـ ١١٨٠

 ).القاهرة
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الطبعة (مكارم األخالق لريض الدين أيب نرص احلسن بن الفضل الطربيس  ـ ١١٨١
 ).م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢السادسة منشورات الرشيف الريض سنة 

نرش املؤمتر العاملي بمناسبة الذكرى املئوية (للشيخ األنصاري املكاسب  ـ ١١٨٢
 ).هـ١٤١٥الثانية مليالد الشيخ األنصاري سنة 

مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم للمريزا حممد تقي املوسوي  ـ ١١٨٣
الطبعة األوىل مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت سنة (األصفهاين 

 ).هـ١٤٢١
لريض الدين أيب ) الترشيف باملنن يف التعريف بالفتن(والفتن املالحم  ـ ١١٨٤

نرش مؤسسة صاحب (القاسم عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن طاووس 
 ).هـ١٤١٦األمر عجل اهللا فرجه سنة 

امللل والنحل أليب الفتح حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد الشهرستاين  ـ ١١٨٥
دار املعرفة للطباعة (و ) النحل البن حزممطبوع هبامش الفصل يف امللل و(

مطبعة مصطفى البايب احللبي ـ (و ) والنرش والتوزيع ـ حتقيق حممد سيد كيالين
 ).هـ١٤١٠هـ وط سنة ١٣٨٧مرص سنة 

اإلرشاد ط  (عبد الرمحن أمحد البكري لمن حياة اخلليفة عمر بن اخلطاب  ـ١١٨٦
 ).م٢٠٠٢ سنة بريوت ـ للطباعة والنرش

من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن  ـ ١١٨٧
 جلامعة املدرسني يف احلوزة ةط مؤسسة النرش اإلسالمي التابع(بابويه القمي 

 ).ط النجف األرشف ـ العراق(و ) العلمية يف قم املقدسة
 ).اننرش دار املعرفة ـ بريوت ـ لبن(ملحمد رشيد رضا ) تفسري(املنار  ـ ١١٨٨
منار اهلدى يف النص عىل إمامة األئمة اإلثني عرش للشيخ عيل البحراين  ـ ١١٨٩
 ).م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥الطبعة األوىل دار املنتظر ـ بريوت ـ لبنان (
لعالمة الشيخ عبد احلسني أمحد لحتجاج بحديث الغدير املناشدة واإل  ـ١١٩٠

 .األميني النجفي
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سنة أنوار اهلدى  ـ نرش األوىل الطبعة( احلسن عبد اهللالمناظرات يف اإلمامة   ـ١١٩١
 ). قهـ١٤١٥
الطبعة الثانية (املناقب للموفق بن أمحد البكري املكي احلنفي اخلوارزمي  ـ ١١٩٢

 ).ط النجف(و ) ط تربيز(و ) هـ١٤١١مؤسسة النرش اإلسالمي سنة 
ـ بريوت ـ دار اآلفاق اجلديدة (مناقب اإلمام أمحد بن حنبل البن اجلوزي  ـ ١١٩٣

 ).هـ١٣٩٣لبنان سنة 
للقايض حممد » عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ـ ١١٩٤

الطبعة األوىل جممع إحياء الثقافة اإلسالمية ـ قم املقدسة (بن سليامن الكويف 
 ).هـ١٤١٢سنة 
املغازيل أليب احلسن عيل بن حممد بن » عليه السالم«مناقب اإلمام عيل  ـ ١١٩٥

 ).هـ١٣٩٤ط املكتبة اإلسالمية ـ طهران ـ إيران سنة (الشافعي 
مناقب آل أيب طالب ملشري الدين أيب عبد اهللا حممد بن عيل بن شهرآشوب  ـ ١١٩٦
املكتبة (و ) ط دار األضواء(و ) ط مصطفوي ـ املطبعة العلمية ـ قم ـ إيران(

طبعة (و ) م١٩٥٦ هـ ـ١٣٧٦احليدرية ـ النجف األرشف ـ العراق سنة 
 ).حجرية
بن احلسن للموىل حيدر عيل بن حممد » عليه السالم«مناقب أهل البيت  ـ ١١٩٧

 ). هـ١٤١٤ ـ قم سنة مطبعة منشورات اإلسالمية(واين ريالش
دار الرتاث ـ   أوىلط(مناقب الشافعي ألمحد بن احلسني بن عيل البيهقي  ـ ١١٩٨

 ).هـ١٣٩٠القاهرة ـ مرص سنة 
ط أعلم بريش ـ (للعيني احلنفي احليدرآبادي » عليه السالم«ناقب عيل م ـ ١١٩٩

 ).چهار منار
عليه «ما نزل من القرآن يف عيل » عليه السالم«مناقب عيل بن أيب طالب  ـ ١٢٠٠

الطبعة الثانية دار (يب بكر أمحد بن موسى ابن مردويه اإلصفهاين أل» السالم
 ).هـ ش١٣٨٢هـ ق ١٤٢٤احلديث سنة 
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 ).ط بمبي(املناقب املرتضوية ملحمد صالح الرتمذي ـ  ١٢٠١
منال الطالب يف مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب للشيخ نجم الدين  ـ ١٢٠٢

 .الشافعي
ط دار (مناهل العرفان يف علوم القرآن ملحمد بن عبد العظيم الزرقاين  ـ ١٢٠٣

 ).هـ١٣٧٢إحياء الكتب العربية ـ بريوت ـ لبنان سنة 
منشورات مكتبة (خب األثر للشيخ لطف اهللا الصايف الگلپايگانى منت ـ ١٢٠٤

 ).الصدر ـ طهران ـ إيران
سنة طهران ط (خلراساين احممد هاشم للمريزا منتخب التواريخ   ـ١٢٠٥

 .؟؟؟)هـ١٣٤٧
مكتبة ومطبعة ط (حمد بن سريين  ملمنتخب الكالم يف تفسري األحالم  ـ١٢٠٦

 ).م١٩٤٠هـ ١٣٥٩ سنة رصمـ مصطفى البايب احللبي وأوالده 
 ).هـ١٣١٣مطبوع هبامش مسند أمحد سنة (منتخب كنز العامل  ـ ١٢٠٧
الطبعة األوىل (منتخب مسند عبد بن محيد لعبد بن محيد بن نرص الكيس  ـ ١٢٠٨

 ).م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨مكتبة النهضة العربية سنة 
لطربي اآلميل املنتخب من ذيل املذيل أليب جعفر حممد بن جرير بن يزيد ا ـ ١٢٠٩
منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ ) (مطبوع مع تاريخ األمم وامللوك(

 ).بريوت ـ لبنان
 .املنتخب من الصحاح الستة ملحمد حياة األنصاري ـ ١٢١٠
املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي  ـ ١٢١١
 ).هـ١٣٥٩ط حيدرآباد الدكن ـ اهلند سنة (
منتقى اجلامن يف األحاديث الصحاح واحلسان للشيخ ألبى منصور احلسن  ـ ١٢١٢

 ).هـ ش١٣٦٢مؤسسة النرش اإلسالمي (بن زين الدين 
ط دار إحياء الرتاث (املنتقى يف مولد املصطفى ملحمد بن مسعود الكازروين  ـ ١٢١٣

 ).العريب
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الطبعة ( بن اجلارود النيسابوري املنتقى من السنن املسندة أليب حممد عبد اهللا ـ ١٢١٤
األوىل دار اجلنان للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان ـ مؤسسة الكتب 

 ).م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨الثقافية ـ بريوت ـ لبنان سنة 
ط دار (املنتقى من منهاج اإلعتدال لعبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية احلراين  ـ ١٢١٥

 ).هـ١٣٩٨سنة املعرفة ـ بريوت ـ لبنان 
منتهى املطلب يف حتقيق املذهب للعالمة احليل احلسن بن يوسف بن عيل بن  ـ ١٢١٦

 ).نرش جممع البحوث اإلسالمية ـ إيران(و ) ط حجرية(املطهر 
منتهى املقال املعروف برجال أيب عيل للشيخ أيب عيل حممد بن إسامعيل  ـ ١٢١٧

 ).طبعة حجرية(احلائري 
مسند الطياليس للعالمة الشيخ أمحد عبد ) ترتيب( يف هتذيب منحة املعبود ـ ١٢١٨

مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم ـ مكة املكرمة ـ (الرمحن البنا الساعايت 
 ).احلجاز
يب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل ألاملنخول من تعليقات األصول   ـ١٢١٩
 ).م١٩٩٨ هـ١٤١٩ سنة لبنانـ بريوت ـ الطبعة الثالثة دار الفكر املعارص (
خمطوط صححه وعلق (املنمق يف أخبار قريش ملحمد بن حبيب البغدادي  ـ ١٢٢٠

 ).هـ١٣٨٤ط حيدر آباد الدكن ـ اهلند سنة (و ) عليه خورشيد أمحد فاروق
سعيد بن هبة اهللا قطب الدين الراوندي لمنهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة   ـ١٢٢١
 ).هـ١٤٠٦سنة قم ـ مكتبة املرعيش نرش (
 ).هـ١٣٢٢املطبعة األمريية ـ بوالق ـ مرص سنة (منهاج السنة البن تيمية  ـ ١٢٢٢
منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة للعالمة احليل احلسن بن يوسف بن املطهر  ـ ١٢٢٣
 ).هـ ش١٣٧٩انتشارات تاسوعاء ـ مشهد سنة (و ) ضمن منهاج السنة(
 .د أيب داود ملحمود بن خطاب السبكياملنهل العذب املورود يف رشح مسن ـ ١٢٢٤
منية املريد يف أدب املفيد واملستفيد للشهيد الثاين زين الدين بن عيل العاميل  ـ ١٢٢٥
 ).هـ ش١٣٦٨هـ ق ١٤٠٩الطبعة األوىل مكتب اإلعالم اإلسالمي سنة (
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مطبوع ضمن الينابيع (املهذب للقايض عبد العزيز بن الرباج الطرابليس  ـ ١٢٢٦
 ).هـ١٤٠٦مؤسسة النرش اإلسالمي (و ) هـ١٤٠٦ ـ قم ـ إيران سنة الفقهية
الطبعة األوىل (موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان لعيل بن أيب بكر اهليثمي  ـ ١٢٢٧

 ).م١٩٩٠هـ ١٤١١دار الثقافة العربية سنة 
لتقي الدين ) اخلطط املقريزية(املواعظ واإلعتبار يف ذكر اخلطط واآلثار  ـ ١٢٢٨

 .بن عيل بن عبد القادر بن حممد املعروف باملقريزيأمحد 
مواقف الشيعة مع خصومهم للعالمة الشيخ عيل األمحدي امليانجي  ـ ١٢٢٩
 ).هـ١٤١٦الطبعة األوىل مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (
نرش دار (املواقف يف علم الكالم لعضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي  ـ ١٢٣٠

 ).م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ان سنة اجليل ـ بريوت ـ لبن
مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ملحمد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب  ـ ١٢٣١

الطبعة األوىل دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان (املعروف باحلطاب الرعيني 
 ).م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦سنة 
 .كاشفياملواهب العلية لكامل الدين حسني الواعظ البيهقي السبزواري ال ـ ١٢٣٢
املواهب اللدنية باملنح املحمدية لشهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين  ـ ١٢٣٣

 ).ط دار الكتب العلمية(الشافعي 
 ).ط الهور(مودة القربى لشهاب الدين اهلمداين  ـ ١٢٣٤
للشيخ هادي النجفي » عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  ـ ١٢٣٥
هـ ـ ١٤٢٣اث العريب بريوت ـ لبنان سنة الطبعة األوىل دار احياء الرت(

 ).م٢٠٠٢
يف الكتاب والسنة » عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  ـ ١٢٣٦

الطبعة الثانية دار احلديث للطباعة والنرش سنة (والتاريخ ملحمدي الريشهري 
 ).هـ١٤٢٥
الطبعة (موسوعة التاريخ اإلسالمي للشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي  ـ ١٢٣٧



  ٣١٧                                                            ..                                                        الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).هـ١٤١٧األوىل جممع الفكر اإلسالمي سنة 
 .املوسوعة اليهودية  ـ١٢٣٨
 .موضح أوهام اجلمع والتفريق للخطيب البغدادي أمحد بن عيل بن ثابت ـ ١٢٣٩
املكتبة (املوضوعات ألبى الفرج عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي القريش  ـ ١٢٤٠

 ).م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦السلفية ـ املدينة املنورة سنة 
مطبوع مع تنوير احلوالك ـ دار إحياء الكتب العربية (املوطأ ملالك بن أنس  ـ ١٢٤١

 ).م١٩٨٥هـ ـ١٤٠٦دار احياء الرتاث العريب بريوت ـ لبنان سنة (و ) ـ مرص
 ).م١٩٧٢ط سنة (املوفقيات للزبري بن بكار  ـ ١٢٤٢
نرش مدرسة اإلمام (لشيخ الثقة احلسني بن سعيد الكويف األهوازي لاملؤمن   ـ١٢٤٣

 ). ش هـ١٣٦٣ ـ ق  هـ١٤٠٤سنة  قم ـ باحلوزة العلمية )عج(املهدي 
 ١٣٠٦ط سنة (لعبد الوهاب الشعراين املرصي  )الشعراينميزان (يزان  امل ـ١٢٤٤

 .)هـ
ميزان اإلعتدال يف نقد الرجال أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي  ـ ١٢٤٥
ط (و ) م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢النرش ـ بريوت ـ لبنان سنة دار املعرفة للطباعة و(

 ).مطبعة السعادة ـ مرص(و ) هـ١٤١٦دار الكتب العلمية 
نرش (و ) الطبعة األوىل دار احلديث(ميزان احلكمة ملحمدي الريشهري  ـ ١٢٤٦

 ).هـ١٤٠٤مكتب اإلعالم اإلسالمي ـ إيران سنة 
مؤسسة األعلمي ـ ( الطباطبائي  القرآن للسيد حممد حسنيتفسريامليزان يف  ـ ١٢٤٧

 جلامعة ةط مؤسسة النرش اإلسالمي التابع) (هـ١٣٩٤بريوت ـ إيران سنة 
 ).املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة ـ إيران

 ـ ن ـ
 ).سپهر(ناسخ التواريخ للمؤرخ الشهري مريزا حممد تقي الشهري بـ  ـ ١٢٤٨
عمر بن أمحد بن عثامن بن أمحد  أليب حفص هناسخ احلديث ومنسوخ ـ ١٢٤٩

 ).حتقيق الدكتورة كريمة بنت عيل(املعروف بابن شاهني البغدادي 
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 ).اهليئة املرصية العامة للكتاب(نثر الدر أليب سعيد منصور بن حسني اآليب  ـ ١٢٥٠
 .)يرانـ إط قم (زمل حسني امليثمي الغديري ملنبوة أيب طالب   ـ١٢٥١
الطبعة (يثم بن عيل بن ميثم البحراين مليف حتقيق أمر اإلمامة النجاة يف القيامة   ـ١٢٥٢

 ).هـ ق١٤١٧سنة  قم ـاألوىل نرش جممع الفكر اإلسالمي 
نخبة األزهار بحث شيخ الرشيعة األصفهاين للشيخ جعفر السبحاين  ـ ١٢٥٣
 ).هـ ش١٣٩٨املطبعة العلمية ـ قم سنة (
 ن سليامن احللبي الرحياوى احلنفيرشح بدء األمايل ملحمد بلنخبة الآليل   ـ١٢٥٤
 ).م١٩٨٦ ش ـه١٣٦٥ ق ـه١٤٠٧سنة تركيا ـ ستانبول ـ إمكتبة احلقيقة ط (
النزاع والتخاصم بني بني أمية وبني هاشم لتقي الدين أمحد بن عيل  ـ ١٢٥٥

 ).هـ١٣٦٨املطبعة العلمية ـ النجف األرشف ـ العراق سنة (املقريزي 
من مناقب أهل البيت األطهار للحافظ حممد نزل األبرار بام صح  ـ ١٢٥٦

 ).هـ١٤٠٣مطابع نقش جهان ـ طهران ـ إيران سنة (البدخشاين احلارثي 
املطبعة (نزهة اجلليس للسيد عباس بن عيل نور الدين املوسوي املكي  ـ ١٢٥٧

 ).هـ١٣٨٧احليدرية ـ النجف األرشف ـ العراق سنة 
حممد مامة والوالية جلامل الدين املرتىض يف اإلنزهة الكرام وبستان العوام   ـ١٢٥٨

 ).هـ ق١٣٦٢هـ ش ١٣٦٠ط طهران سنة  (بن احلسني بن احلسن الرازي
مطبعة املعاهد ـ القاهرة ـ (نزهة املجالس للصفوري الشافعي البغدادي  ـ ١٢٥٩

 ).مرص
 .نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر للحلواين ـ ١٢٦٠
 .نساء أهل البيت خلليل مجعة ـ ١٢٦١
 ).ط دار املعارف ـ مرص(نسب قريش ملصعب الزبريي  ـ ١٢٦٢
الطبعة الثانية الدار السلفية ـ الكويت سنة (نسخة وكيع عن األعمش  ـ ١٢٦٣

 ).هـ١٤٠٦
 .)ط دار الفكر (خلفاجيألمحد بن شهاب انسيم الرياض  ـ ١٢٦٤
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مية سنة الطبعة الثانية مركز الغدير للدراسات اإلسال(نشأة التشيع والشيعة  ـ ١٢٦٥
 ).م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧
 ).هـ١٤٠١ط سنة (نشأة الدولة اإلسالمية لعون رشيف قاسم  ـ ١٢٦٦
 ).نرش دار الكتاب العريب(النرش يف القراءات العرش البن اجلزري الدمشقي  ـ ١٢٦٧
الطبعة األوىل (النص واإلجتهاد للسيد عبد احلسني رشف الدين املوسوي  ـ ١٢٦٨

ط كربالء ـ العراق (و ) هـ١٤٠٤نرش أبو جمتبى سنة مطبعة سيد الشهداء ـ قم 
 ).هـ١٣٨٦سنة 
النصائح الكافية ملن يتوىل معاوية للسيد حممد بن عقيل بن عبد اهللا بن عمر  ـ ١٢٦٩

دار الثقافة للطباعة (و ) مطبعة النجاح ـ بغداد ـ العراق(بن حييى العلوي 
 ).هـ١٤١٢والنرش ـ قم ـ إيران سنة 

الطبعة األوىل دار (ية ختريج أحاديث اهلداية جلامل الدين الزيلعي نصب الرا ـ ١٢٧٠
 ).املكتبة اإلسالمية(و ) م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥احلديث ـ القاهرة سنة 

ط  (اخلطيب البغداديبن ثابت  بكر أمحد بن عيل يب ألنصيحة أهل احلديث  ـ١٢٧١
 .)م١٩٨٨هـ  ١٤٠٨سنة الزرقاء ـ مكتبة املنار األردن 

نرش  (قداد بن عبد اهللا السيوري احليل الفقهية للفاضل املالقواعدنضد   ـ١٢٧٢
 ).هـ١٤٠٣مكتبة املرعيش سنة 

دار  الطبعة الثانية(باقر رشيف القريش للشيخ النظام السيايس يف اإلسالم   ـ١٢٧٣
 ).م١٩٧٨ هـ١٣٩٨سنة  ـالتعارف للمطبوعات بريوت 

لعيل أصغر املروج اخلراساين نظرة إىل الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ـ ١٢٧٤
 ).هـ١٤١٦الطبعة األوىل مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (
إعداد الشيخ فارس تربيزيان (نظرة يف كتاب البداية والنهاية للشيخ األميني  ـ ١٢٧٥

 ).احلسون
إعداد ( نظرة يف كتاب الفصل يف امللل واألهواء والنحل للشيخ األميني  ـ١٢٧٦

 .)حلسونالشيخ فارس تربيزيان ا
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دار العلم للماليني ـ بريوت ـ لبنان سنة (النظم اإلسالمية لصبحي الصالح  ـ ١٢٧٧
 ).هـ١٣٩٦
نظم درر السمطني يف فضائل املصطفى واملرتىض والبتول والسبطني جلامل  ـ ١٢٧٨

إصدار مكتبة (الدين حممد بن يوسف بن احلسن بن حممد الزرندي احلنفي 
 ).م١٩٥٨هـ ١٣٧٧وىل سنة الطبعة األ(و ) طهرانى، نينو
نظم املتناثر من احلديث املتواتر للمحدث أيب عبد اهللا حممد بن جعفر  ـ ١٢٧٩

 ).الطبعة الثانية دار الكتب السلفية ـ مرص(الكتاين 
نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت للمحقق الكركي نور الدين  ـ ١٢٨٠

إصدار مكتبة نينوى ـ طهران ـ (عيل بن احلسني بن عبد العايل الكركي العاميل 
 ).إيران
نرش (نفس الرمحن يف فضائل سلامن للمريزا حسني النوري الطربيس  ـ ١٢٨١

انتشارات الرسول (و ) هـ ش١٣٦٩هـ ق ١٤١١مؤسسة اآلفاق سنة 
 ).املصطفى ـ قم ـ إيران

سنة قم ـ ذوي القربى ط (القمي بن حممد رضا نفس املهموم للشيخ عباس   ـ١٢٨٢
 ).هـ١٤٠٥ط مكتبة بصرييت ـ قم سنة (و ) ـه١٤٢١
ط طهران ـ (نقد الرجال للسيد مصطفى بن احلسني احلسيني التفريش  ـ ١٢٨٣

نرش مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ـ قم سنة (و ) هـ١٣١٨إيران سنة 
 ).هـ١٤١٨
نرش دار املفيد (النكت اإلعتقادية للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن  ـ ١٢٨٤
 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤لطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة ل
نرش (النكت يف مقدمات األصول للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن  ـ ١٢٨٥

 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان سنة 
دار الكتب (ين محد بن حجر العسقالألالنكت الظراف عىل األطراف   ـ١٢٨٦

 ).رشاف بمعرفة األطرافبريوت مطبوع مع حتفة األـ العلمية 
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الطبعة الثانية نرش مؤسسة (هناية اإلحكام يف معرفة األحكام للعالمة احليل  ـ ١٢٨٧
 ).هـ١٤١٠إسامعيليان ـ قم سنة 

اهليئة املرصية (هناية اإلرب يف فنون األدب ألمحد بن عبد الوهاب النويري  ـ ١٢٨٨
 ).مة للكتابالع
هناية البيان يف تفسري القرآن أليب حممد مجال الدين املعافا بن إسامعيل بن   ـ١٢٨٩

 .احلسني بن أيب البيان الشافعي املوصيل
 ).نرش املشعر(هناية الدراية للسيد حسن الصدر حتقيق ماجد الغرباوي  ـ ١٢٩٠
 ).خمطوط(ي هناية العقول يف دراية األصول لفخر الدين عمر الراز ـ ١٢٩١
الطبعة الرابعة نرش مؤسسة (النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  ـ ١٢٩٢

 ).هـ ش١٣٦٤إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع ـ قم ـ إيران سنة 
النهاية يف اللغة للمبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  ـ ١٢٩٣

ط دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ (زري الشيباين املعروف بابن األثري اجل
 ).هـ١٣٨٣لبنان سنة 

النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن بن  ـ ١٢٩٤
 ).انتشارات قدس حممدي ـ قم(عيل الطويس 

للعالمة احليل احلسن بن ) هناية األصول(هناية الوصول إىل علم األصول  ـ ١٢٩٥
 . املطهريوسف بن

الطبعة األوىل جمتمع اإلمام (هنج اإليامن لزين الدين عيل بن يوسف بن جرب  ـ ١٢٩٦
 ).هـ١٤١٨ـ مشهد سنة » عليه السالم«اهلادي 
رشح الشيخ حممد عبده ـ ط دار (هنج البالغة مجع الرشيف الريض ـ  ـ ١٢٩٧

 ).اإلستقامة
 ).هـ١٣٨٧نان سنة ط بريوت ـ لب(هنج البالغة فهرسة صبحي الصالح  ـ ١٢٩٨
هنج احلق وكشف الصدق للعالمة احليل احلسن بن يوسف املطهر احليل  ـ ١٢٩٩
مؤسسة الطباعة والنرش دار اهلجرة ـ قم سنة ) (مطبوع مع دالئل الصدق(
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 ).هـ١٤٠٧مطبعة الصدر سنة (و ) هـ١٤٢١
 نرش(هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة للشيخ حممد باقر املحمودي  ـ ١٣٠٠

مطبعة النعامن ـ النجف األرشف (و ) مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت
 ).هـ١٣٨٧ـ العراق سنة 

النهر املاد من البحر ملحمد بن يوسف املشهور بأيب حيان األندليس  ـ ١٣٠١
 ).مطبوع هبامش البحر املحيط(الغرناطي 

الطبعة (ندي لفضل اهللا بن عيل احلسيني الراو) نوادر الراوندي(النوادر  ـ ١٣٠٢
 ).األوىل نرش مؤسسة دار احلديث الثقافية ـ قم

مؤسسة ط  (لفيض الكاشاينللموىل حمسن بن مرتىض انوادر األخبار   ـ١٣٠٣
 ).املطالعات واألبحاث الثقافية

نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول أليب عبد اهللا حممد بن عيل  ـ ١٣٠٤
 ).دار صادر ـ بريوتط (الرتمذي املشهور باحلكيم الرتمذي 

 . لرمضان ششننوادر املخطوطات العربية يف مكتبات تركيا  ـ١٣٠٥
ألبى جعفر حممد » عليهم السالم«نوادر املعجزات يف مناقب األئمة اهلداة  ـ ١٣٠٦

الطبعة األوىل مؤسسة اإلمام املهدي ـ قم (بن جرير بن رستم الطربي اآلميل 
 ).هـ١٤١٠املقدسة سنة 

ألبصار يف مناقب آل بيت النبي املختار للسيد مؤمن بن حسن مؤمن نور ا ـ ١٣٠٧
 ).املطبعة اليوسفية ـ نرش مكتبة اجلمهورية ـ مرص(الشبلنجي 

للسيد نعمة اهللا املوسوي ) أنيس الوحيد يف رشح التوحيد(نور الرباهني  ـ ١٣٠٨
 ).هـ١٤١٧الطبعة األوىل مؤسسة النرش اإلسالمي سنة (اجلزائري 
مؤسسة (للشيخ عبد عيل بن مجعة العرويس احلويزي ) تفسري(ور الثقلني ن ـ ١٣٠٩

و ) هـ ش١٣٧٠هـ ق ١٤١٢إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع ـ قم سنة 
 ).مطبعة احلكمة ـ قم ـ إيران(
طبعة (أليب إسحاق األسفرايني » عليه السالم«نور العني يف مشهد احلسني  ـ ١٣١٠
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 ).حجرية
 ).هـ١٣٨٤ط سنة ( ليوسف بن أمحد اليغموري نور القبس ـ ١٣١١
 .نور اليقني للخنيزي ـ ١٣١٢
نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار للشيخ حممد بن عيل بن حممد  ـ ١٣١٣

 ).م١٩٧٣ط دار اجليل بريوت ـ لبنان سنة (الشوكاين 
 ـ هـ ـ

 . هدية الزائرين وهبجة الناظرين للشيخ عباس بن حممد رضا القمي ـ١٣١٤
الطبعة الرابعة (اهلداية الكربى أليب عبد اهللا احلسني بن محدان اخلصيبي  ـ ١٣١٥

هـ ـ ١٤١١مؤسسة البالغ للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت ـ لبنان 
 ).م١٩٩١
 .هشام بن احلكم للشيخ عبد اهللا نعمة  ـ١٣١٦
د بن عبيد أليب بكر عبد اهللا بن حمم) جمموعة رسائل ابن أيب الدنيا(اهلواتف  ـ ١٣١٧

الطبعة األوىل نرش مؤسسة الكتب (بن سفيان القريش املعروف بابن أيب الدنيا 
 ).م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الثقافية سنة 

 ـ و ـ
نرش دار إحياء (الوايف بالوفيات لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي  ـ ١٣١٨

 ).ط املعرفة(و ) م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠الرتاث ـ بريوت سنة 
صول الفقه للفاضل التوين املوىل عبد اهللا بن حممد البرشوي الوافية يف أ  ـ١٣١٩

  هـ١٤١٢ سنةسالمي نرش جممع الفكر اإلـ الطبعة املحققة األوىل (اخلراساين 
 ).ق
ط مصطفى (الوزراء والكتاب أليب عبد اهللا حممد بن عبدوس اجلهشياري  ـ ١٣٢٠

 ).هـ١٣٥٧البايب احللبي ـ القاهرة ـ مرص سنة 
مركز الغدير للدراسات الطبعة الثانية نرش (روان خليفات مل السفينة وركبت  ـ١٣٢١
 ).سالميةاإل
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ط مؤسسة الوفاء (عبد الرزاق املقرم ل »عليها السالم«وفاة الصديقة الزهراء   ـ١٣٢٢
 .)هـ١٤٠٣لبنان سنة ـ  بريوت ـ
الطبعة األوىل (وقعة اجلمل ملحمد بن زكريا بن دينار الغاليب البرصي   ـ١٣٢٣
 ).هـ١٣٩٠بغداد ـ طبعة املعارف م
نرش (وقعة الطف أليب خمنف لوط بن حييى بن سعيد األزدي الغامدي   ـ١٣٢٤

قم ـ مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني يف احلوزة العلمية 
 .)هـ١٣٦٧
وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة للشيخ حممد بن احلسن احلر  ـ ١٣٢٥

لبيت ـ نرش مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ـ قم املرشفة سنة آل ا(العاميل 
اإلسالمية ـ نرش دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان سنة (و ) هـ١٤١٤
 ).طبعة حجرية(و ) م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣
 .»عليه السالم«وسيلة الدارين يف أنصار احلسني  ـ ١٣٢٦
فضل بن حممد باكثري احلرضمي وسيلة املآل يف مناقب اآلل ألمحد بن ال ـ ١٣٢٧

 .املكي الشافعي
 .وسيلة املتعبدين لعمر بن حممد بن خرض املال ـ ١٣٢٨
 .وسيلة النجاة للمولوي حممد مبني اللكنهوئي ـ ١٣٢٩
الطبعة األوىل جممع الذخائر اإلسالمية (وصول األخيار إىل أصول األخبار  ـ ١٣٣٠

 ).هـ١٤٠١سنة 
مركز الغدير للدراسات اإلسالمية (لشيخ األميني الوضاعون وأحاديثهم ل ـ ١٣٣١

 ).م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠سنة 
مطبعة (الوفاء بأحوال املصطفى أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي  ـ ١٣٣٢

 ).هـ١٣٨٦السعادة ـ مرص سنة 
ط (وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى لنور الدين عيل بن أمحد السمهودي  ـ ١٣٣٣

 ).هـ١٣٩٣بريوت ـ لبنان سنة 
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مكتبة الرتاث اإلسالمي ـ (الوفاة للنسائي ـ حتقيق حممد السعيد زغلول  ـ ١٣٣٤
 ).القاهرة
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ألمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر  ـ ١٣٣٥

طبعة قديمة سنة (و ) هـ١٣٩٨ط دار صادر ـ بريوت سنة (ابن خلكان 
 ).وت ـ حتقيق إحسان عباسنرش دار الثقافة ـ بري(و ) هـ١٣١٠
وقعة اجلمل ضامن بن شدقم بن عيل احلسيني املدين حتقيق للسيد حتسني آل  ـ ١٣٣٦

 ).م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ط سنة (شبيب املوسوي 
 ).هـ١٣٨٢ط سنة (وقعة صفني لنرص بن مزاحم املنقري  ـ ١٣٣٧
 .)ابن عقدة (الوالية أليب العباس أمحد بن حممد بن سعيد الكويف ـ ١٣٣٨

 ـ ي ـ
بأمرة املؤمنني للسيد ريض الدين ابن » عليه السالم«اليقني باختصاص عيل  ـ ١٣٣٩

 ).هـ١٤١٣ط مؤسسة دار الكتاب اجلزائري (طاووس 
 ).املطبعة العلمية ـ قم(ينابيع املعاجز للسيد هاشم البحراين  ـ ١٣٤٠
ط (و ) هـ١٣٠١ط إسالمبول ـ تركيا سنة (ينابيع املودة للقندوزي احلنفي  ـ ١٣٤١

 ).ط دار اإلسوة(و ) بمبي
ًاليهود قديام وحديثا  ـ١٣٤٢ ً. 
 .اليهود واليهودية  ـ١٣٤٣

* * * * * 
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   ـ كتب مطبوعة للمؤلف٢
 

 اآلداب الطبية يف اإلسالم ـ ١
  :الطبعة األوىل

 .قم املرشفةمؤسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني ب: النارش
 .فني ٣٠٦ :الصفحات

 .م١٩٩١ / هـ١٤١٢ :الطبعة األوىل
 ..بريوتدار البالغة، : النارش

 .فني ٣٠٦ :الصفحات
 .ترجم إىل الفارسية

 ابن عباس وأموال البرصة ـ ٢
 . هـ١٣٩٦ :الطبعة األوىل

 .قم املرشفةطبعة احلكمة ـ م: النارش
 .غالف ٩٦ :الصفحات

 .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ :الطبعة الثانية
 ..بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 .غالف ٩٦ :الصفحات
 ّابن عريب سني متعصب ـ ٣

 .م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٤ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . فني٢٨٠ :الصفحات
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 رناـوا أمـأحي ـ ٤
 . م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥ :الطبعة األوىل والثانية والثالثة

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . غالف٦٤ :الصفحات
 إدارة احلرمني الرشيفني يف القرآن الكريم ـ ٥
 :الطبعة األوىل

 .بريوتاملستشارية الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، : النارش
 اإلسالم ومبدأ املقابلة باملثل ـ ٦

 .م١٩٨٩ / هـ١٤٠٩ :الطبعة األوىل
 .العاملية للمطبوعات الوكالة: النارش

 . غالف١٣٦: الصفحات
 .ترجم إىل الفارسية

  ‘ ـ اإلمام عيل والنبي يوشع ٧
 .م٢٠٠٨ /هـ١٤٢٩ :الطبعة األوىل

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . غالف؟؟؟؟؟؟ :الصفحات

 »حوارات يف الدين والعقيدة«أفال تذكرون  ـ ٨
 .م٢٠٠٢ / هـ١٤٢٣ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : لنارشا

 . فني٤٠٨ :الصفحات
 أكذوبتان حول الرشيف الريض ـ ٩

 : الطبعة األوىل
 .مؤسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة: النارش

 . غالف٣٦: الصفحات
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 .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥: الطبعة الثانية
 .ريوتباملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . غالف٦٠ :الصفحات
 أهل البيت يف آية التطهري ـ ١٠

 .م١٩٩٣ / هـ١٤١٣ :الطبعة األوىل
 .دار األمري، بريوت: النارش

 . فني٢٥٤ :الصفحات
 . م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٣ :الطبعة الثانية

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . فني٣٢٨ :الصفحات
 .ترجم إىل الفارسية

 شفاعة ـ بحث حول ال١١
 أجوبة حول موضوع الشفاعة طبعت حتت عنوان 

 )عرفت معنى الشفاعة(
 .السيد ماجد كمونه: إعداد

 .م٢٠٠٢ هـ ١٤٢٣: الطبعة األوىل والثانية
 حقيقة قرآنية» عليه السالم«براءة آدم  ـ ١٢
 .م٢٠٠١ / هـ١٤٢٢ :الطبعة األوىل

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . غالف١٢٨ :الصفحات

 .م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٤: الطبعة الثانية
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . فني١٧٤ :الصفحات
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 البنات ربائب ـ ١٣
 .م٢٠٠٨ /هـ١٤٢٨ :الطبعة األوىل

 .دليل ما، قم املقدسه، ايران: النارش
 .فني ٥٨٠ :الصفحات
  أم ربائبه’بنات النبي  ـ ١٤

 .م١٩٩٣ / هـ١٤١٣ :الطبعة األوىل
 .بريوتمركز جواد للطباعة والنرش، : النارش

 .غالف ١٤٨ :الصفحات
 .م١٩٩٣/هـ ١٤١٣ :الطبعة األوىل

 .مكتب اإلعالم اإلسالمي، احلوزة العلمية قم: النارش
 . غالف١٤٨ :الصفحات

 .م٢٠٠٢ / هـ١٤٢٣ :الطبعة الثانية
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . فني١١٠ :الصفحات
 .م إىل الفارسيةترج

 بيان األئمة وخطبة البيان يف امليزان ـ ١٥
 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ :الطبعة األوىل

 .منتدى جبل عامل اإلسالمي، قم املرشفة: النارش
 . غالف٣١٢ :الصفحات

 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ :الطبعة الثانية
 .بريوتدار البالغة، : النارش

 . فني٢٧٨ :الصفحات
  :الطبعة الثالثة

 .بريوتار األمري، د: النارش
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 . فني٣١٢:الصفحات
 .م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٤ :الطبعة الرابعة

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . فني١٣٦ :الصفحات
 .ترجم إىل الفارسية

 تفسري سورة الفاحتة ـ ١٦
 . هـ١٤١٧ :الطبعة األوىل

 .، نرش اهلادي، قم.بريوتدار السرية، : النارش
 . غالف١٦٠ :الصفحات

 . م١٩٩٩ /هـ١٤٢٠ :الطبعة الثانية
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . غالف٢٢٢ :الصفحات
 . م٢٠٠٥ :الطبعة الثالثة

 .مؤسسة التاريخ العريب: النارش
 . غالف٢٢٢ :الصفحات

 تفسري سورة الكوثر ـ ١٧
 .م١٩٩٩ /هـ١٤١٩ :الطبعة األوىل

 .تبريواملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . غالف١١٢ :الصفحات

 . م٢٠٠٥ :الطبعة الثانية
 .مؤسسة التاريخ العريب: النارش

 . غالف١١٢ :الصفحات



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٣٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تفسري سورة املاعون ـ ١٨
 . م١٩٩٩ /هـ١٤١٩ :الطبعة األوىل

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . غالف٩٦ :الصفحات

 . م٢٠٠٥ :الطبعة الثانية
 .لعريبمؤسسة التاريخ ا: النارش

 . غالف٩٦ :الصفحات
 تفسري سورة الناس ـ ١٩

 . م١٩٩٩ /هـ١٤١٩ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . غالف١١٢ :الصفحات
 . م٢٠٠٥ :الطبعة الثانية

 .مؤسسة التاريخ العريب: النارش
  غالف١١٢ :الصفحات
 )جزءان(تفسري سورة هل أتى  ـ ٢٠

 .م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٤ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . فني٥٨٨ :الصفحات
 توضيح الواضحات من أشكل املشكالت ـ ٢١

 )مطبوع مع كتاب دراسة يف عالمات الظهور(
 .م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٤ :الطبعة األوىل

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 .فني١٣٠ :الصفحات
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 كـحديث اإلف ـ ٢٢
 .م١٩٨٠ / هـ١٤٠٠ :الطبعة األوىل

 .بريوتدار التعارف، : النارش
 . غالف٢٨٦ :الصفحات
 حقائق هامة حول القرآن الكريم ـ ٢٣

 . هـ١٤٠٧ :الطبعة األوىل
 .مؤسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة: النارش

 . فني٤٨٠ :الصفحات
 .م١٩٩٢ / هـ١٤١٣ :الطبعة الثانية
 .بريوتدار الصفوة، : نارشال

 . فني٤٨٠ :الصفحات
 .ترجم إىل الفارسية

  ـ حقوق احليوان يف اإلسالم٢٤
 .م٢٠٠٤ / هـ١٤٢٥ :الطبعة األوىل

 .املركز اإلسالمي للدراسات، بريوت: النارش
 .غالف ٩٦: الصفحات
 »عليه السالم«احلياة السياسية لإلمام اجلواد  ـ ٢٥
 .م١٩٨٥ / هـ١٤٠٥ :الطبعة األوىل

 .مؤسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة: النارش
 .غالف ١١٨ :الصفحات

 .م١٩٨٥ / هـ١٤٠٥ :الطبعة الثانية
 .بريوتدار اإلسالمية، : النارش

 . غالف١١٨ :الصفحات
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 .م٢٠٠٤ / هـ١٤٢٥ :الطبعة الثانية
 .بريوت، املركز اإلسالمي للدراسات: النارش

 . غالف١٨٤ :الصفحات
 .ترجم إىل الفارسية
 »عليه السالم«احلياة السياسية لإلمام احلسن  ـ ٢٦
 . هـ١٤٠٥ :الطبعة األوىل

 .مؤسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة: النارش
 .فني ١٩٢ :الصفحات

 .م١٩٩٤ / هـ١٤١٤ :الطبعة األوىل
 .دار السرية، بريوت: النارش

 .ني ف٢١٦ :الصفحات
 .ترجم إىل الفارسية
 »عليه السالم« ـ احلياة السياسية لإلمام الرضا ٢٧
 .م١٩٧٨ / هـ١٣٩٨ :الطبعة األوىل

 .قم املرشفةدار التبليغ اإلسالمي، : النارش
 . فني٥١٢: الصفحات

 . هـ١٤٠٣ :الطبعة الثانية
 .مؤسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة: النارش

 . فني٥١٢: صفحاتال
 .١٩٨٦ /هـ١٤٠٦ :الطبعة الثانية

 .بريوتدار األضواء، : النارش
 . فني٥١٢ :الصفحات
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 .ترجم إىل الفارسية
 )ستة أجزاء(» عليها السالم« خلفيات كتاب مأساة الزهراء ـ ٢٨

 :الطبعة األوىل
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨سنة : ١ج
 .١٩٩٨/ هـ ١٤١٩سنة : ٢ج

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢سنة : ٦ /٣ج 
 :الطبعة الثانية
 .م١٩٩٧ / هـ١٤١٨ سنة :١ج
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩سنة : ٢ج

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢سنة : ٦ /٣ج 
 .م١٩٩٨ / هـ١٤١٨ :الطبعة الثالثة
 . هـ١٤٢٠ :الطبعة الرابعة
 . هـ١٤٢٢ :الطبعة اخلامسة

 .بريوتدار السرية، : النارش
 . غالف١١٦٨ :الصفحات

 )أربعة أجزاء (سالمدراسات وبحوث يف التاريخ واإل ـ ٢٩
 . هـ١٤٠٠ :الطبعة األوىل

 .املؤلف ـ قم: النارش
 .)اجلزء األول والثاين( فني ٥٠٠ :الصفحات

 . هـ١٤٠٥ :الطبعة الثانية
 مؤسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة: النارش

 .)اجلزء األول والثاين( فني ٦٣٠ :الصفحات
 .م١٩٩٣ / هـ١٤١٤ :الطبعة الثالثة

 .بريوتاد للطباعة والنرش، ومركز ج: النارش



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٣٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)أربعة أجزاء( فني ٩٨٠ :الصفحات
 دراسة يف عالمات الظهور ـ ٣٠

 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ :الطبعة األوىل
 .منتدى جبل عامل اإلسالمي، قم املرشفة: النارش

 . غالف٣١٢ :الصفحات
 .م١٩٩٢ / هـ١٤١٢ :الطبعة الثانية

 .بريوتغة، دار البال: النارش
 .فني ٢٧٨ :الصفحات

 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ :الطبعة الثالثة
 .بريوتدار األمري، : النارش

 .فني ٣١٢ :الصفحات
 .م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٤ :الطبعة الرابعة

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . فني١٥٨ :الصفحات
 .ترجم إىل الفارسية

  ’ـ ربائب الرسول  ٣١
 )شبهات وردود(

 .م٢٠٠٨ /هـ١٤٢٨ :ة األوىلالطبع
 .دليل ما، قم املقدسه، ايران: النارش

 .فني ٦٨ :الصفحات
 »عليه السالم«رد الشمس لعيل  ـ ٣٢

 .م٢٠٠٤ / هـ١٤٢٥ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . غالف٩٦ :الصفحات



  ٣٣٧                                                            ..                                                        الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )ثالثة أجزاء() حتقيق ودراسة(زواج املتعة  ـ ٣٣
 .م٢٠٠٢ / هـ١٤٢٣ :وىلالطبعة األ

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . فني١٢٢٢: الصفحات
 )املتعة(الزواج املؤقت يف اإلسالم  ـ ٣٤

 .هـ١٣٩٨ :الطبعة األوىل
 .املؤلف ـ قم: النارش

 .غالف١٦٠ :الصفحات
  ـ سلامن الفاريس يف مواجهة التحدي٣٥
 . هـ ق١٣٦١ :الطبعة األوىل

 .سة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفةمؤس: النارش
 .فني ٢٣٢ :الصفحات

 سنابل املجد ـ ٣٦
 ) وإىل الشهداء األبرارإىل روح اإلمام اخلمينيمهداة قصيدة (

 .م١٩٩٦ / هـ١٤١٧ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . غالف٢٤ :الصفحات
 الدولة اإلسالميةالسوق يف ظل  ـ ٣٧

 .م١٩٨٨ / هـ١٤٠٨ :الطبعة األوىل
 .مؤسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة: النارش

 . فني١٥٨ :الصفحات
 .م١٩٨٨ / هـ١٤٠٨ :الطبعة األوىل

 .بريوتدار اإلسالمية، : النارش
 . فني١٥٨ :الصفحات



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٣٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٤ :الطبعة الثالثة
 .بريوتكز اإلسالمي للدراسات، املر: النارش

 . فني١٦٨ :الصفحات
 .ترجم إىل الفارسية
  ـ سياسة احلرب يف دعاء أهل الثغور٣٨

 .م٢٠٠٧ /هـ١٤٢٨ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . غالف٢٠٦ :الصفحات
 الشهادة الثالثة يف األذان واإلقامة ـ ٣٩

 .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . غالف٨٦ :الصفحات
  × ـ الصحيح من سرية اإلمام عيل ٤٠

  )المرتضى من سيرة المرتضى(
  )من الوالدة إلى الخالفة(

 .)ًعرشون جزءا(م  ٢٠٠٩ هـ ١٤٣٠ :وىل والثانيةالطبعة األ
 .بريوتقم املقدسة، واملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . فني٧٣٦٠ :الصفحات
 ’ الصحيح من سرية النبي األعظم ـ ٤١

 ) أجزاءستة( هـ ١٤١٢هـ إىل ١٤٠٠ :الطبعة األوىل والثانية والثالثة
 .مؤسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة: النارش
 .) أجزاءعرشة(م ١٩٩٥ هـ ١٤١٥ :الطبعة الرابعة

 .بريوتدار اهلادي، : النارش



  ٣٣٩                                                            ..                                                        الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)ًءا جزإثنا عرش( هـ ١٤٢٠ :الطبعة الرابعة
 .بريوتدار السرية، : النارش
 .)ًمخسة وثالثون جزءا(م ٢٠٠٧ /٢٠٠٦ هـ ١٤٢٨ :الطبعة اخلامسة

 .دار احلديث، قم املرشفة: النارش
 . فني١٣٠٠٠ :الصفحات
 .)ًمخسة وثالثون جزءا(م ٢٠٠٧ /٢٠٠٦ هـ ١٤٢٨ :الطبعة اخلامسة

 .بريوتسالمي للدراسات، املركز اإل: النارش
 . فني١٣٠٠٠ :الصفحات
 .اجلزء األول والثاين من الطبعة األوىل ترجم إىل الفارسية
 رصاع احلرية يف عرص الشيخ املفيد ـ ٤٢

 :الطبعة األوىل
 .املؤمتر األول للشيخ املفيد ـ قم: النارش

 . غالف١٣٢: الصفحات
 .م١٩٩٤ :ثانيةالطبعة ال

 .وتبريدار السرية، : النارش
 . غالف١٣٢ :الصفحات
 .ترجم إىل الفارسية
 ! وإىل أين؟؟ظاهرة القارونية من أين ـ ٤٣
 .م١٩٩٣ / هـ١٤١٤ :الطبعة األوىل

 .بريوتمركز جواد للطباعة والنرش، : النارش
 .غالف ٦٢ :الصفحات

 ×يب طالب ظالمة أ ـ ٤٤
  .:الطبعة األوىل

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٣٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فني ١٦٠ :فحاتالص
 ظالمة أم كلثومـ  ٤٥

 .م٢٠٠٢ / هـ١٤٢٣ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . فني١٦٠ :الصفحات
 عاشوراء بني الصلح احلسني والكيد السفياين ـ ٤٦
 . م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٤ :الطبعة األوىل

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . فني١٦٠ :الصفحات
 )جزءان(واخلوارج » عليه السالم«عيل  ـ ٤٧
 .م٢٠٠٢ / هـ١٤٢٣ :الطبعة األوىل

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . فني٨١٢ :الصفحات
 .ترجم إىل الفارسية

 الغدير واملعارضون ـ ٤٨
 .م١٩٩٣: الطبعة األوىل

 .م املرشفةمؤسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بق: النارش
 .غالف ١٢٨: الصفحات

 .م١٩٩٣ :الطبعة األوىل
 .بريوتدار األمري، : النارش

 .غالف ١٢٨: الصفحات
 .م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٤ :الطبعة الثالثة

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . غالف١١٢ :الصفحات



  ٣٤١                                                            ..                                                        الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القول الصائب يف إثبات الربائب ـ ٤٩
 )ائبه، الطبعة الثانيةمطبوع مع كتاب بنات النبي أم رب(

 .م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٣ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . فني١٦٠ :الصفحات
 كربالء فوق الشبهات ـ ٥٠

 .م٢٠٠٠ هـ ـ ١٤٢٠ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . غالف١٨٤ :الصفحات
 .م٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٤ :الطبعة الثانية

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 .غالف ١٢٠ :الصفحات

 »عليه السالم«لست بفوق أن أخطىء من كالم عيل  ـ ٥١
 . م١٩٩٦ /هـ١٤١٧ :الطبعة األوىل

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . غالف٥٦ :الصفحات
 »عليها السالم«ملاذا كتاب مأساة الزهراء  ـ ٥٢

 .م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٧ :األوىلالطبعة 
 .بريوتدار السرية، : النارش

 . غالف١٠٤ :الصفحات
 .م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٨ :الطبعة الثانية

 .قم، ايراندار السرية، : النارش
 . غالف١٠٤ :الصفحات



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٣٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )جزءان(» عليها السالم«مأساة الزهراء  ـ ٥٣
 .م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٧ :الطبعة األوىل

 .دار السرية، بريوت: النارش
 . فني٨١٠ :لصفحاتا
 .م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٧ :الطبعة الثانية

 .بريوتدار السرية، : النارش
 . غالف٩٢٠ :الصفحات
 .ترجم إىل الفارسية
 !ماذا عن اجلزيرة اخلرضاء ومثلث برمودا؟ ـ ٥٤

 .)مطبوع مع كتاب دراسة يف عالمات الظهور واجلزيرة اخلرضاء(
 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ :الطبعة األوىل

 .نتدى جبل عامل اإلسالمي، قم املرشفةم: النارش
 . غالف٣١٢ :الصفحات

 .م١٩٩٢ / هـ١٤١٢ :الطبعة الثانية
 .بريوتدار البالغة، : النارش

 .فني ٢٧٨ :الصفحات
 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ :الطبعة الثالثة

 .بريوتدار األمري، : النارش
 .فني ٣١٢ :الصفحات

 .م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٤ :الطبعة الرابعة
 ) واحد مستقلمطبع ضمن كتاب(

 .م٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٤ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 .غالف ١٢٠ :الصفحات



  ٣٤٣                                                            ..                                                        الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ترجم إىل الفارسية
 خمترص مفيد ـ ٥٥

 ً)ثالثة عرش جزءا() أسئلة وأجوبة يف الدين والعقيدة(
 .م٢٠٠٥ هـ ١٤٢٦حتى . م٢٠٠٢ / هـ١٤٢٣ من :الطبعة األوىل

 .بريوتكز اإلسالمي للدراسات، املر: النارش
 . فني٣٦٤٠ :الصفحات
 )شبهات وردود(مراسم عاشوراء  ـ ٥٦

 .م٢٠٠٢ هـ ـ ١٤٢٣ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . غالف٩٦ :الصفحات
 .م٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٤ :الطبعة الثانية

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . غالف١٠٤ :الصفحات

 !املسجد األقىص أين؟ ـ ٥٧
 .م٢٠٠٣ / هـ١٤٢٤ :الطبعة األوىل

 . غالف١٠٠ :الصفحات
 مقاالت ودراسات ـ ٥٨

 .م٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٤ :الطبعة األوىل
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . غالف١٢٨ :الصفحات
 منطلقات البحث العلمي يف السرية النبويةـ  ٥٩
 .م١٩٩٦ / هـ١٤١٧ :الطبعة األوىل

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . غالف٤٨ :الصفحات



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٣٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املواسم واملراسم ـ ٦٠
 :الطبعة األوىل

 .اإلسالميمنظمة اإلعالم : النارش
 .ترجم إىل الفارسية
 موقع والية الفقيه من نظرية احلكم يف اإلسالم ـ ٦١
 . هـ١٤٠٣ :الطبعة األوىل

 .إلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفةمؤسسة النرش ا: النارش
 . غالف٦٤ :الصفحات

 .م٢٠٠٠ / هـ١٤٢١ :الطبعة الثانية
 .بريوتدار السرية، : النارش

  غالف٦٤ :الصفحات
 يف احلديبية» عليه السالم«موقف عيل  ـ ٦٢
 . م١٩٩٦ / هـ١٤١٧ :الطبعة األوىل

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . غالف٥٦ :فحاتالص
 »عليهم السالم«نقش اخلواتيم لدى األئمة  ـ ٦٣
  :الطبعة األوىل

 .مؤسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة: النارش
 . غالف١٢٠ :الصفحات

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥ :الطبعة الثانية
 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش

 . غالف١٠٤ :الصفحات



  ٣٤٥                                                            ..                                                        الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوالية الترشيعيةـ  ٦٤
 .م٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٤ :الطبعة األوىل

 .بريوتاملركز اإلسالمي للدراسات، : النارش
 . غالف١٢٠ :الصفحات
 والية الفقيه يف صحيحة عمر بن حنظلة ـ ٦٥
 . هـ١٤٠٣ :الطبعة األوىل

 .مؤسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة: النارش
 .الف غ٩٤ :الصفحات

 . م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١ :الطبعة الثانية
 .بريوتدار السرية، : النارش

 . غالف١٤٤ :الصفحات
 ! ـ أبو ذر مسلم أم شيوعي؟٦٦

 )ابوذر مسلامن يا سوسياليست(
 .السيد مرتىض مرتىض العاميل: ترمجة
 . هـ ق١٣٦١ :الطبعة األوىل

 . غالف٦٤ :الصفحات
* * * * * * 

 
 
 
 
 



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٣٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٣٤٧                                                            ..                                                        الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

  س اإلمجايل ـ الفهر٣
 ا

   ..إرهاصات التمرد :الباب الثالث

   ٣٢ ـ ٧.....................بيانات رضورية.. خطبة البيعة :الفصل األول

  ٧٤ ـ ٣٣...........................قرارات يف األيام األوىل :الفصل الثاين

  ١٢٦ ـ ٧٥..........................مطامع طلحة والزبري :الفصل الثالث

  ١٤٦ ـ ١٢٧....................بوادر وإرهاصات: التمرد :الفصل الرابع

  ١٧٤ ـ ١٤٧................×بنظر عيل .. قتلة عثامن :الفصل اخلامس

  ٢٠٦ ـ ١٧٥................مشورة املغرية يف أمر العامل :الفصل السادس

  ٣٥٤ ـ ٢٠٧..................................................:الفهارس

 
 
 
 
 
 



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٣٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٣٤٩                                                            ..                                                        الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

   ـ الفهرس التفصيلي٤
 ا

   ..إرهاصات التمرد :الباب الثالث

   ..بيانات رضورية.. خطبة البيعة :الفصل األول

  ٩...........................................................:خطبة البيعة
  ٢٠....................................................!:هل هذا هتديد؟

  ٢١.......................................:ألقعدن هلم رصاطك املستقيم

  ٢٢...............................................:اليمني والشامل مضلة

  ٢٢.........................................!:ملاذا؟! استرتوا يف بيوتكم؟

  ٢٣................................................:أمور ال يعذرون فيها

  ٢٤........................................:لو  قص جناحاه وقطع رأسه

  ٢٥..........................................................:رقابة األمة

  ٢٥..........................................:ال يبطل احلق بمرور الزمن

  ٢٦............................................:أخشى أن تكونوا يف فرتة

  ٢٧................................................:وما عيل إال االجتهاد

  ٢٧..........................................: الناس، وأعلم الناسأحلم



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٣٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩.........................................:اإلشارة إىل آية االستخالف

  ٣٠.............................................:×قرارات أصدرها 

  ٣١..................................................:تاريخ خطبة البيعة

  ٣١.............................................:استخلف الناس أبا بكر

   ..قرارات يف األيام األوىل :الفصل الثاين

  ٣٥.....................................................:إقطاعات عثامن

  ٣٦.......................................................:أول قرار مثري

  ٣٨..............................................:قرارات أخرى حساسة

  ٤٠...............................................:ال امتيازات بعد اليوم

  ٤١...........................................!:ملاذا يقسم املال بالسوية؟

  ٤٣...............................................:التطبيق العميل للقرار

  ٤٤........................................:التمهيد لقرار التصدي للفتن

  ٤٥........................................:قرارن آخران يف خطبة البيعة

  ٤٦....................................................:اعةاالنقياد والط

  ٤٧...................................................:حيثيات القرارات

  ٤٧.................................................:ًكنت كارها للوالية

  ٤٨...........................................:املحرمات ترتبط بالتوحيد

  ٤٩.....................................................:لكل يشء حرمة

  ٥٩...............................................:واملسؤولية.. التسخري



  ٣٥١                                                            ..                                                        الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٠......................................................:مراتب احلقوق

  ٦١..........................:شد حقوق املسلمني باإلخالص والتوحيد

  ٦١...............................................:لزوم املبادرة قرار آخر

  ٦٣.....................................................:ختففوا، تلحقوا

  ٦٤...............................................:القرار األهم واألقوى

  ٦٦.....................................:النساء والرجال يف مجاعة واحدة

  ٦٩.............................................:اخرجوا عنكم األعراب

   ..مطامع طلحة والزبري :الفصل الثالث

  ٧٧......................................................:بداية توضيحية

  ٧٨.............................................:يريدان البرصة والكوفة

  ٨٢...............................................:مطالب طلحة والزبري

  ٨٣.........................................!!:هكذا أظهروا عداوهتم له

  ٩٥........................................................:ًأرجأمتا كثريا

  ٩٦.....................................................:متحالت املعتزيل

  ٩٩......................................................:إبدأ باملهاجرين

  ١٠٠................................................!:ملاذا؟! ثالثة دنانري

  ١٠٦...................................................:ًآدم مل يلد إال حرا

  ١٠٧.................................................:ما أراد هبذا غريكام

  ١٠٧........................................................:بل هذا أمره



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٣٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٨........................................................:ما عليه إذن

  ١٠٩........................................: ومسحاته×مكتل عيل 

  ١١٠....................................:شمول، ومساواة: قسم األموال

  ١١٠.....................................!:هل اعرتض سهل بن حنيف؟

  ١١١...............................................:خلفون عن القسماملت

  ١١١........................................:استدرجهم فكشفوا أنفسهم

  ١١٢.............................................:نحن إخوتك ونظراؤك

  ١١٣...................................................:اخلطبة الفاضحة

  ١١٣........................................................:ًوجها لوجه

  ١١٦.......................................................:احلزم واللني

  ١١٧................................................:قرار كرس بيت املال

  ١١٩................................:×مصحف وسيف يف بيت عيل 

  ١٢٠...................................................!:أين هي السنة؟

  ١٢١............................................!:ملاذا سيف ومصحف؟

  ١٢٢...............................................:سلامن منا أهل البيت

   ..بوادر وإرهاصات: التمرد :الفصل الرابع

  ١٢٩...................................:×حماولة فاشلة الغتيال عيل 

  ١٣٢.......................................:األحنف يذكر عائشة وطلحة

  ١٣٥............................................:استتابوه فتاب، وغفر له



  ٣٥٣                                                            ..                                                        الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٦...............................................:يا أحنف قتلوا عثامن

  ١٣٧...........................................................:عام أول

  ١٣٨................................:×إرشاد عائشة وطلحة إىل عيل 

  ١٣٩............................................:صفوه فصار كالزجاجة

  ١٤٠.......................................:ر وحده يأكل األم×عيل 

  ١٤١..................................!: يفضح طلحة والزبري×عيل 

  ١٤٣.....................................................:التآمر والنكث

  ..×بنظر عيل .. قتلة عثامن :الفصل اخلامس

  ١٤٩..................................!!:لو عاقبت من أجلب عىل عثامن

  ١٥٦...............................................:ِيس عىل رضهبم قودل

  ١٦١.......................................................:أسأتم اجلزع

  ١٦٨............................................:ًلو أمرت به لكنت قاتال

  ١٧٢..................................:×معاوية يلخص موقف عيل 

   ..لمشورة املغرية يف أمر العام :الفصل السادس

  ١٧٧..........................................:وعامل عثامن.. ×عيل 

  ١٧٧......................................................:مشورة املغرية

  ١٨٧....................................................:عزل أيب موسى

  ١٨٧.....................................................:وساطة األشرت

  ١٨٩......................................:املكر واخلديعة والغدر يف النار



  ٢٠ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                          ٣٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩٢...............................................:فام مني له الدهر ثانية

  ١٩٢.........................................................!:أهيام أهم؟

  ١٩٨.................................................:االعتضاد باملضلني

  ١٩٩.........................................:ابن عباس ونصيحة املغرية

  ٢٠٠..................................................!!:جرأة ابن عباس

  ٢٠٢..........................................:رس إىل الشام فقد وليتكها

  ٢٠٢..................................:صدق املغرية يف نصيحته مشكوك

  ٢٠٢.................................:مشورة املغرية بتولية طلحة والزبري

  ٢٠٣..................................:ال تقنع املغرية» ال أداهن يف ديني«

  ٢٠٤..................................................:مشورة ابن عباس

  ٢٠٥........................................: أم ابن عباس×احلسن 

  ٢٠٦..................................................:مشورتان للمغرية

   :الفهارس

  ٢٠٩.......................................... ـ املصادر واملراجع١          

 ٣٢٧....................................كتب مطبوعة للمؤلف  ـ ٢          
  ٣٤٧.......................................... ـ الفهرس اإلمجايل٣          

  ٣٤٩..........................................تفصيل ـ الفهرس ال٤          

 


