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 في المبنى التأسيدي لمحفاظ عمى الثهرة الحدينية قبل حدوثيا ()دور الرسهل دمحم 
 سارة ماجد حميد العكيمي     .م.م

 رباب جبار طاىر الدهدانيأ.د.
التربية لمبناتكمية  -جامعة البررة 

 الممخص 
القيا كحتسية نطخًا لمتخابصية الػثيقة بيغ الثػرة الحديشية كالتكميف الدساكي بانص       

بأسذ انصالقيا ف مختبصًا ، فأنشا نخى اف فكخة الحفاظ عمى ىحه الثػرة كاكمذخكعية حجكثيا
محفاظ عمى ىحه ( مغ أسذ ل، كالحي جاء مػضحًا بسا كصفو الخسػؿ الكخيع )الدساكي 

، كلتعج تمظ األسذ السختبصة بالدساء البشاء االنصالقي لحلظ الحفاظ ، لحا الثػرة قبل كقػعيا
( كفي اخباره الدساكي يذيخ الى حتسية حجكث ىحه الثػرة كبكل نخى اف الخسػؿ دمحم )

( ليعصي اإلخبارية ُبعجًا زمشيًا اصيميا مبتجًأ اخباره عشيا مشح كالدة االماـ الحديغ )تف
( يشتيج ، كحلظ نخى اف الخسػؿ دمحم )(مدايخًا لسخاحل عسخية في حياة االماـ الحديغ )

، كحلظ شسمت لدساكية لتذسل كافة فئات السجتسعالسدار الذسػلي في إيراؿ تمظ اإلخبارية ا
 ث ىحه الثػرة.( جانب تفريمي كبيخ لكل ما يتعمق بأحجا) الخسػؿ دمحمإخبارية 

(، مالئكة الدساء، ارض كخبالء، اـ ، إخبارية الخسػؿ )الكمسات السفتاحية: الثػرة الحديشية
 ( . ، االماـ الحديغ )سمسة
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The role of the Messenger Muhammad (PBUH) in the foundational 

building to preserve the Husayni revolution before it occurred   
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Abstract: Given the close connection between the Hussainiya 

revolution and the heavenly commission of its launch and the 

inevitability and legitimacy of its occurrence, we believe that the idea 

of preserving this revolution was linked to the foundations of its 

heavenly launch, which came to explain what the Holy Prophet (god 

prays on him ) described as foundations for preserving this revolution 

before it occurs, and to consider those associated foundations In the 

sky is the starting building for this preservation, so we see that the 

Messenger Muhammad (god prays on him ) and in his heavenly news 

refers to the inevitability of this revolution and in all its details, the 

beginning of his news about it since the birth of Imam Hussein (Peace 

be upon him) to give the news a temporal dimension in line with the 

stages of life in the life of Imam Hussein (peace be upon him), We also 

see that the Messenger Muhammad (god prays on him) follows the 

holistic path in delivering that heavenly news to all segments of 

society, as well as the news of the Messenger Muhammad (god prays 

on him) included a great detailed aspect of everything related to the 

events of this revolution. 

Keywords: the Husseini revolution , the news of the Messenger (god 

prays on him)، the angels of heaven , the land of Karbala , Umm 

Salamah , Imam Hussein (peace be upon him) .  
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 المقدمة
اف الستتبع لمتجكيغ الحجثي لمثػرة الحديشية كالقخاءة السعسقة لو ، يجج اف تمظ الحجثية لع تكغ بعيجة     

نصالقي كحتسية حجكثيا كمذخكعيتيا عغ السذخكع الدساكي األصالحي  الحي اعصى ليا بعجىا اال
 .ـ(ٓٛٙىػ/ٔٙحجكثيا عاـ )لتغييخ الػاقع الدياسي زمغ 

اف ىحا التخابط بيغ الثػرة الحديشية كمشصمقيا الدساكي جعل فكخة الحفاظ عمى ىحه الثػرة مغ ضسغ    
( اي  )انعكاسات السذخكع الدساكي اإلصالحي كالحي تكفل بو في مخحمة الشبػة الخسػؿ الكخيع دمحم

اف فكخة الحفاظ عمى ىحه الثػرة كاف سابقًا لدمشية حجكثيا ، االمخ الحي جعمشا نتػجو لجراستو ببحث 
( في السبشى التأسيدي لمحفاظ عمى الثػرة الحديشية قبل حجكثيا (( ، عشػانو )) دكر الخسػؿ دمحم )

ار حفاضو عمى ىحه الثػرة كمعبخًا ( في مدلبياف السباني التأسيدية التي ركد عمييا الخسػؿ الكخيع )
 .الخؤية الدساكية ألسذ ذلظ الحفاظعغ 
كىحا ما جعمشا نقدع الجراسة الى مقجمة كمجخل كثالث مباحث ، تشاكلشا في السجخل معشى الحفاظ      

لغة كاصصالحًا ، اما السبحث األكؿ الحي جاء بعشػاف )) مرجرية اإلخبارية كأليتيا كحتسية حجكثيا (( ، 
( فقج تشاكلشا ؼيو الخكايات التي اشارت الى اف مالئكة الدساء شكمت مرجرية إخبارية الخسػؿ دمحم )

عغ ثػرة االماـ الحديغ  -كىػ احج األساليب القخآنية  -( ألية االخبار التكخاري كالى اتباع الخسػؿ )
( كمقتمو مسا يعكذ أىسية ىحه الحجثية ، التي جسعت فييا اإلخبارية ) الدساكية بيغ االخبار الشطخي

( ( عيشة مغ التخبة التي ُيقتل عمييا االماـ الحديغ )كاالخبار السادي بإعصاء الخسػؿ الكخيع )
 تأكيجًا عمى حتسية الحجث كالقتل . 

( في الحفاظ عمى الثػرة         اما السبحث الثاني السعشػف )) البعج الذسػلي الخبارية الخسػؿ دمحم )   
( شسمت فئات متعجدة في السجتسع اإلسالمي ديشية ((، فقج درسشا ؼيو اف إخبارية الخسػؿ دمحم )الح

مبتجًأ بأىل بيتو كمغ ثع زكجاتو فأصحابو كعامة السدمسيغ ، كفي ىحا البعج الذسػلي أراد الخسػؿ الكخيع 
 ( إيجاد ذاكخة حفطية لمثػرة الحديشية اال كىي ذاكخة االمة اإلسالمية.)

( في الحفاظ عمى اما السبحث الثالث الحي بعشػاف )) البعج التفريمي إلخبارية الخسػؿ دمحم )   
(  لع ( عغ مقتل االماـ الحديغ )الثػرة الحديشية (( ، فقج اكضحشا ؼيو اف إخبارية الخسػؿ دمحم )

كبيخ لكل ما تكغ إخبارية مقتزبة اك مختكشة الى بعج غيبي مبيع ، بل اشتسمت عمى جانب تفريمي 
يتعمق بيحه الحجثية ، مخكدًا فييا عمى أمػر في غاية األىسية ؼيسا يتعمق بالتحجيج الجغخافي لسكاف قتمو 
كالدمغ الحي يقتل ؼيو ، كمغ يتػلى قتمو مغ امتو مبتجًأ بالتحجيج العاـ ثع التحجيج الخاص ، باإلضافة 

 (.الى الكيؽية كالصخيقة البذعة لقتمو )
 فاظ لغًة واصطالحاً : الحالمدخل

اف انصالؾية البشية التأسيدية لمحفاظ عمى الثػرة الحديشية كاف سساكيًا لمتأكيج عمى اإلرادة كالحتسية    
معتسجة بحلظ عمى مشطػمة الشبػة لمتبميغ بيا كاإلخبار عشيا لسا لمشبػة ( 1) كالسذخكعية اإلليية ليحه الثػرة
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الدساء كالسدمسيغ ، كلسا تذكمو مغ اثخ في صياغة السباني الفكخية مغ أىسية كبيخة كػنيا الخابط بيغ 
( دكر كبيخ في السبشى التأسيدي كالدياسية لألمة اإلسالمية ، كعميو كاف لمخسػؿ الكخيع دمحم )

لمحفاظ عمى الثػرة الحديشية قبل حجكثيا ، كقبل الجخػؿ في بياف ىحا الجكر كاىسيتو البج لشا مغ إيزاح 
 مغػي كاالصصالحي لمفع الحفاظ . السعشى ال

، كمغ تمظ الجالالت المفطية ( 2)عجدة مغ الفعل َحِفَع يحفع حفاضافالحفاظ لغة اشتق كبجالالتو الست   
، كيأتي أيزا بجاللة مخاعاة الذيء (       3)     لمحفع انو نؿيس الشدياف كىػ التيقع كالتعاىج كقمة الغفمة 

لظ حخاسة الذيء كالعسل عمى استطياره ، أي كعي معشاه كبياف داللتو أي االىتساـ بو ، كالحفع كح
   . (    4)     كايراؿ مؤداه كاماًل 

كالحفع في داللتو ايزًا ىػ حياشة األمخ ألنو يحػط ما ؼيو كحػاط األمخ قػامو ، لحا يقاؿ احتفع    
بيحا الذيء أي احفطو كصشو ، كاستحفطتُو الذيء إذا جعمتو عشجه يحفطو ، كحفطتو الكتاب أي حسمتو 

كسا في قػلو تعالى  (       5)     عمى حفطو ، كاحتفع  بالذيء كتحفع بو اذا داكـ عمى حفطو كرعايتو 
ِ ﴿ في اىل الكتاب   (       7)     ، أي استػدعػه كأُتِسشػا عميو  (        6)     ﴾ ِبَسا اْسُتْحِفُطػا ِمغ ِكَتاِب َّللاه

، كسا (        8)     كمغ الفاضو االشتقاؾية السحافطة ، كىي تعشي السػاضبة كاالستسخار عمى األمػر       
َمَػاِت ﴿  في قػلو تعالى ،  (        10)     ، أي أدائيا في اكقاتيا السحجدة (        9)     ﴾ َحاِفُطػا َعَمى الره

 . (        11)      كتأتي السحافطة بسعشى السخاؾبة ، أي مخاؾبة الذيء لمحفاظ عميو
كالحفاظ يأتي بسعشى السحافطة عمى العيج كالػفاء بالعقج كالتسدظ بالػد ، ككحلظ الجفاع كالحفاظ       

عمى السحاـر عشج الحخكب ، كمغ الِحفاظ اشتق االسع َحؽيطة كالجسع الحفاظ كالحفائع ، ؼيقاؿ ذك 
 .(      12)     غػرىع حؽيطة كاىل الحفائع ، كىع السحامػف مغ كراء إخػانيع متعاىجكف ألمػرىع ساديغ ث

كمشو الحافع كالحؽيع كىػ السػكل بحفع الذيء ، كيقاؿ رجل حافع كقـػ حفاظ كىع الحيغ رزقػا حفع 
، كمغ معاني الحافع ايزًا الصخيق البيغ السدتؿيع ذك  (        13)     ما سسعػا كقمسا يشدػف شيئًا يعػنو 

 . (       14)     السدار الػاضح الحي ال يشقصع 
كعمى ضػء ما كرد مغ اشتقاؽ لفطي كداللي يسكغ القػؿ اف اىع السعاني المغػية لمحفاظ تتخكد       

 كػف مشصمقًا لمسفيـػ االصصالحي :باألتي لت
 عجـ الشدياف كالتيقع كبقاء السحفػظ في الحاكخة اإلندانية لمحفاظ عميو مغ التحخيف كالزياع . (ٔ
 عمى حفطو كرعايتو كاستطياره .األئتساف عمى الذيء كصػنو كالسػاضبة  (ٕ
التأكيج عمى الػفاء بالعيج كااللتداـ بالعقج كالتسدظ بو كالحب عغ السحاـر كمشعيا مغ العجك عشج  (ٖ

 الحخكب. 
 ىػ الصخيق السدتؿيع ذك السدار الػاضح الحي ال يشقصع .  (ٗ
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اف السخاد مغ مفيػـ مغ خالؿ استعخاضشا لالشتقاؽ المغػي كاالصصالحي لمفطة الِحفاظ يسكغ القػؿ     
 ( )في الحفاظ عمى الثػرة الحديشية قبل حجكثيا ، ىػ اف الخسػؿ دمحم ( دكر الخسػؿ دمحم)

كمقتمو انو ( )بأخباره لدكجاتو كاىل بيتو كاقاربو كاصحابو كعامة السدمسيغ عغ خخكج االماـ الحديغ 
ذاكخة السدمسيغ كتخسيخيا في ذىشيتيع  أراد أئتسانيع عمى ىحه الحادثة قبل حجكثيا كاف تكػف حاضخة في

كعجـ نديانيا كالحفاظ عمييا مغ التحخيف كالزياع كالسػاضبة عمى استحكارىا كاستطيارىا ، كعجـ الغفمة 
)عشج خخكجو كالحب عغ محارمو ، لمػفاء بعيج السػدة لمخسػؿ الكخيع ( )عغ نرخة االماـ الحديغ 

َة ِفي اْلُقْخَبى  لى قػلو تعالى ﴿كآؿ بيتو )عمييع الدالـ( استشادًا ا(  ُقْل ال َأْسَأُلُكْع َعَمْيِو َأْجًخا ِإال اْلَسَػده
أنذجكع هللا ( )) ، كقػلو )( 16)كصيكع بعتختي خيخا ((( )) أ، كالى قػؿ الخسػؿ الكخيع )(  15)﴾ 

 . (  18)أذكخكع هللا في أىل بيتي ( ) )   (   ) ، كقػلو (17)في أىل بيتي((

( كمقتمو قج كضع السبشى ( بأخباريتو عغ خخكج االماـ الحديغ )كبحلظ يكػف الخسػؿ دمحم )   
( قبل حجكثيا ، كرسع لالمة اإلسالمية شخيقًا كاضحًا التأسيدي لمحفاظ عمى ثػرة االماـ الحديغ )

 حافع بو عمى ماـية ىحه الثػرة كمذخكعيتيا كحتسيتيا ككيؽية التعامل معيا . 
اإلخبارية التي حفطت في صجكر كذاكخة السدمسيغ ركاءًا شفاـيًا كمغ ثع تجكيشًا في كتب  ىحه   

السؤرخيغ كعبخ السدار التجكيشي التاريخي ، كالتي مغ خالليا ندتصيع اف نحجد اىع مختكدات السبشى 
 ( قبل حجكثيا ،( لمحفاظ عمى ثػرة االماـ الحديغ )التأسيدي الحي كضعو الخسػؿ الكخيع )

 كالتي سيتع تشاكليا ؼيسا يأتي  :  
 مردرية اإلخبارية وأليتيا وحتمية حدوثيا : المبحث األول

( مدتخجمًا ) رسػلو الكخيع دمحم () ( كمقتمو أخبخ بيا هللااف حجثية خخكج االماـ الحديغ )   
ألىسية الحجثية السخاشب عشيا ، (        19)    الية األخبار التكخاري الحي ىػ احج اليات الخصاب القخآني

التي اخبخ بيا  (        20)     كذلظ عغ شخيق مالئكتو السقخبيغ كبفتخات زمشية متعجدة ، كىي ذاتيا االلية 
زكجاتو كاىل بيتو كاقاربو كالرحابة كعامة السدمسيغ ، لحفطيا كتأكيجىا  ( الخسػؿ الكخيع )

ثية مغ أىسية في مدار التاريخ اإلسالمي ، كىحا ما اشارت كتخسيخيا في ذىشية الستمقي لسا ليحه الحج
 اليو السرادر التاريخية التي حفطت لشا ىحه اإلخبارية كتشاقمتيا عبخ العرػر اإلسالمية . 

فقج اتفقت السرادر اإلسالمية كلسؤلفييا مغ الذيعة كالعامة عمى اف مالئكة الدساء اخبخت الخسػؿ    
( كمقتمو كمكاف كزماف استذياده كعمى يج مغ ُيقتل ج االماـ الحديغ )(  نبأ خخك الكخيع دمحم )

لسا حسمت  فاشسة ) عمييا  ( انو قاؿ : ))( ، فقج ركي عغ االماـ الرادؽ )قبل اف ُيػلج )
( ، فقاؿ : إف فاشسة )عمييا الدالـ(  ستمج غالما الدالـ(  بالحديغ جاء جبخئيل إلى رسػؿ هللا )

( كخىت حسمو كحيغ كضعتو كخىت كضعو عجؾ ، فمسا حسمت فاشسة بالحديغ    )تقتمو أمتظ مغ ب
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( : لع تخ في الجنيا أـ تمج غالما تكخىو كلكشيا كخىتو لسا عمست أنو سيقتل ، ثع قاؿ أبػ عبج هللا )
(  فقاؿ لو : يا ( ندؿ عمى دمحم )إف جبخئيل )))  ( انو قاؿ :، كعشو )(         21)     ... (( 

دمحم إف هللا يبذخؾ بسػلػد كلج مغ فاشسة تقتمو أمتظ مغ بعجؾ ، فقاؿ : يا جبخئيل كعمى ربي الدالـ ال 
( فقاؿ لو مثل ذلظ ، حاجة لي في مػلػد يػلج مغ فاشسة  تقتمو أمتي مغ بعجي ، فعخج ثع ـبط )

( فعخج جبخئيل ) فقاؿ : يا جبخئيل كعمى ربي الدالـ ال حاجة لي في مػلػد تقتمو أمتي مغ بعجي ،
إلى الدساء ثع ـبط فقاؿ : يا دمحم إف ربظ يقخئظ الدالـ كيبذخؾ بأنو جاعل في ذريتو اإلمامة كالػالية 
كالػصية ، فقاؿ : قج رضيت ثع أرسل إلى فاشسة أف هللا يبذخني بسػلػد يػلج لظ ، تقتمو أمتي مغ بعجي 

تظ مغ بعجؾ ، فأرسل إلييا أف هللا قج جعل في فأرسمت إليو ال حاجة لي في مػلػد ] مشي[ ، تقتمو أم
 . (         22)     ذريتو اإلمامة كالػالية كالػصية فأرسمت إليو إف قج رضيت ((  

(  ( ندؿ عمى دمحم )إف جبخئيل ))) ...  ( انو قاؿ :ككحلظ ركي عغ االماـ الرادؽ )     
أمتظ مغ بعجؾ ! فقاؿ: يا جبخئيل ال حاجة لي ( بعج فقاؿ : يػلج لظ غالـ تقتمو كما كلج الحديغ )

( يخبخني عغ هللا تعالى أنو يػلج ( ، فقاؿ لو : إف جبخئيل )ؼيو ، فخاشبو ثالثا ، ثع دعا عميا )
( : ال حاجة لي ؼيو يا لظ غالـ تقتمو أمتظ مغ بعجؾ ، فقمت : ال حاجة لي ؼيو ، فقاؿ عمي )

اؿ : إنو يكػف ؼيو كفي كلجه اإلمامة كالػراثة كالخدانة ، فأرسل إلى رسػؿ هللا ، فخاشب عميا ثالثا ، ثع ق
فاشسة  )عمييا الدالـ( : إف هللا يبذخؾ بغالـ تقتمو أمتي مغ بعجي ،  قالت فاشسة )عمييا الدالـ( : ال 

ة حاجة لي ؼيو ، فخاشبيا ؼيو ثالثا ، ثع أرسل إلييا : ال بج مغ أف يكػف ، كيكػف ؼيو اإلمامة كالػراث
 . (        23)    ( (( كالخدانة ، فقالت لو : رضيت عغ هللا )

كاالماـ عمي  ( اف القخاءة الطاىخية لمخكايات الثالثة تبيغ كخاىة كاعتخاض الخسػؿ الكخيع دمحم )   
كالديجة فاشسة الدىخاء )عمييسا الدالـ( عمى إخبارية الدساء بخرػص كالدة السػلػد كمقتمو مع ادراكيع 

ا إرادة اليية ، غيخ انيع ارتزػا باألمخ بعج اف عمسػا اف االمامة كالػالية كالػصاية ستكػف لو كلػلجه بأني
مغ بعجه ، في حيغ اف القخاءة التحميمية تبيغ اف الفيع الػاقعي لمخكايات الثالثة قج اكضحو االماـ 

اىة كالدة مػلػد ُيبتمى بيحا ( بأف الكخاىة ليدت مختبصة بػالدة السػلػد كانسا مختبصة بكخ الرادؽ )
االمخ العطيع بسقتمو عمى يج امة ججه ، باإلضافة الى ذلظ اف اعتخاضيع عمى اإلرادة اإلليية ال يتشاسب 

َكَما َكاَف ِلُسْؤِمٍغ َكاَل ُمْؤِمَشٍة ِإَذا َقَزى َّللاهُ َكَرُسػُلُو ﴿ مع مقاميع كعرستيع ، كيتعارض مع قػلو تعالى: 
 .  (        24)     ﴾ ػَف َلُيُع اْلِخَيَخُة ِمْغ َأْمِخِىْع ۗ َكَمغ َيْعِز َّللاهَ َكَرُسػَلُو َفَقْج َضله َضاَلاًل مُِّبيًشا َأْمًخا َأف َيكُ 

كاف ارتزائيع باألمخ جاء بعج اف اخبختيع الدساء بالبعج العقجي مغ كالدتو كمقتمو الحي يػجب حفع     
 اء االمامة كالػالية كالػصاية لو كألبشائو السشرػص عمييع مغ بعجه .الجيغ كصيانة العقيجة بأسشاد الدس

كعمى يج مغ ُيقتل بعج كالدتو ،  ()خبخ مقتل االماـ الحديغ  ( )كقج اكج الخسػؿ الكخيع دمحم    
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( قاؿ ليا : لسا سقط  ، )) اف الخسػؿ الكخيع ) (       25)     فقج ركي عغ صؽية بشت عبج السصمب 
 فجفعتو إلى الشبي ...قالت :  مغ بصغ أمو ككشت كليتيا ، يا عسة ، ىمسي إلي ابشي ... (الحديغ )

لعغ هللا قػما ىع قاتمػؾ يا بشي. يقػليا ثالثا،  :دفعو إلي، كىػ يبكي كيقػؿ، ثع فقبل الشبي بيغ عيشيو
 .(26) ((الباغية مغ بشي أمية لعشيع هللا الفئة : بؿيةقالت: فقمت: فجاؾ أبي كأمي، كمغ يقتمو؟ قاؿ

كعمى  (( عستو صؽية بشت عبج السصمب بسقتل االماـ الحديغ )اف اخبار الخسػؿ الكخيع )    
يج مغ ُيقتل كمشح المحطات األكلى لػالدتو ليػ دليل عمى اخبار الدساء لو بيحا الحجث قبل كالدة االماـ                 

ىحه اإلخبارية التي كرد فييا تأكيجية الدساء عمى حتسية حجكثيا ، كىحا ما أشار اليو ( ، الحديغ )
امتظ ستقتل ابشظ حديشًا مغ بعجؾ،  : يا دمحم اف( فقاؿأتاني جبخيل )( بقػلو: ))الخسػؿ الكخيع )

(  : ئيل )( لجبخا) ، كبقػلو( 27)فقمت: أك ال أراجع هللا ؼيو؟ قاؿ: إنو أمخ قج كتبو هللا عد كجل((
 . (28): ال انو امخ قج قزي كفخغ مشو((، قاؿ عدكجل  )) يا جبخيل أفال اراجع ؼيو ربي

( ( عغ حتسية خخكج االماـ الحديغ )كقج استسخت إخبارية الدساء كعبخ السمظ جبخائيل )    
مخحمة ( الى كمقتمو كعبخ مخاحل عسخية مختمفة خالؿ شفػلتو ، فعشجما كصل االماـ الحديغ )

( كىحا ما اشارت مغ عسخه كخر جبخائيل إخبارية الدساء عغ مقتمو لمخسػؿ الكخيع )(       29)     الحبػ
( راقج إذ جاء الحديغ    انيا قالت : )) بيشا رسػؿ هللا ) (       30)     اليو السرادر عغ عائذة 

ي ،  فقمت : ما يبكيظ ؟ قاؿ : إف يحبػ إليو فشحيتو عشو ، ثع قست لبعس أمخي فجنا مشو فاستيقع يبك
جبخيل أراني التخبة التي يقتل عمييا      الحديغ ، فاشتج غزب هللا عمى مغ يدفظ دمو ، كبدط يجه 

 .   (       31)      فإذا فييا ؾبزة مغ بصحاء ، فقاؿ : يا عائذة كالحي نفدي بيجه إنو ليحدنشي ((
في شفػلتو ُأخبخ الخسػؿ (         32)      الى مخحمة الجرج( بالػصػؿ كعشجما بجأ االماـ الحديغ )   

انيا قالت : )) كاف  (      33)     ايزًا كعبخ جبخائيل بسقتمو ، كىحا ما ركي عغ اـ سمسة ( الكخيع )
نائسًا في بيتي فجاء حديغ يجرج ، قالت : فقعجت عمى الباب فأمدكتو مخافة اف يجخل  (  )الشبي 

)فيػقطو ، قالت : ثع غفمت في شيء فجب فجخل فقعج عمى بصشو ، قالت : فدسعت نحيب رسػؿ هللا 
كىػ عمى ( )فجئت ، فقمت : يا رسػؿ هللا وهللا ما عمست بو ، فقاؿ: إنسا جاءني جبخئيل ( 

ج ، فقاؿ لي : اتحبو ، فقمت : نعع ، اف امتظ ستقتمو أال أريظ التخبة التي يقتل بيا ، قاؿ بصشي قاع
فقمت : بمى ، قاؿ فزخب بجشاحيو فأتاني بيحه التخبة ، قالت : فإذا في يجه تخبة حسخاء كىػ يبكي 

 .(34)ػؿ يا ليت شعخي مغ يقتمظ بعجي((كيق
) عسخه تكخر االخبار الدساكي عغ مقتمو لمخسػؿ الكخيع( سشة مغ كحلظ لسا بمغ االماـ الحديغ )   

كىحا ما أكرده الخػارزمي بقػلو : )) انو لسا أتى عمى الحديغ مغ كالدتو سشة كاممة ، ـبط عمى  ( 
(  اثشا عذخ ممكا محسخة كجػىيع قج نذخكا اجشحتيع كىع يقػلػف : يا دمحم سيشدؿ رسػؿ هللا    )
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ل كقابيل كسيعصي مثل اجخ ىابيل ، كيحسل قاتمو مثل كزر قابيل ، قاؿ : بػلجؾ الحديغ ما ندؿ بيابي
كلع يبقى في الدساء ممظ اال كندؿ عمى الشبي يعديو بالحديغ كيخبخه بثػاب ما يعصى كيعخض عميو 

 .(      35)      ( يقػؿ الميع اخحؿ مغ خحلو ، كاقتل مغ قتمو ، كال تستعو بسا شمبو ((تخبتو ، كالشبي )
( الرحابة ( سشتاف مغ عسخه أخبخ الخسػؿ الكخيع )كعشجما أتت عمى االماـ الحديغ )   

( كمكاف قتمو كمغ يقتمو ، كىحا ما اشارت اليو السرادر )) فمسا أتت بتفاصيل قتل االماـ الحديغ )
( في سفخ لو ، فمسا كاف في بعس الصخيق عمى الحديغ مغ مػلجه سشتاف كاممتاف خخج الشبي )

كقف فاستخجع كدمعت   عيشاه ، فدئل عغ ذلظ ، فقاؿ : ىحا جبخئيل يخبخني عغ أرض بذاشئ الفخات 
يقاؿ ليا كخبال ، يقتل بيا كلجي الحديغ ابغ فاشسة ، فقيل : مغ يقتمو يا رسػؿ هللا ؟ فقاؿ : رجل يقاؿ 

أىجي بخأسو ، كوهللا ما لو يديج ، ال بارؾ هللا لو في نفدو ككأني أنطخ إلى مرخعو كمجفشو بيا ، كقج 
 . (       36)     يشطخ أحج إلى رأس كلجي الحديغ ؼيفخح إال خالف هللا بيغ قمبو كلدانو (( 

انو قاؿ  (        38)     ركي عغ ابي امامة  (        37)     ( مخحمة الربا كلسا بمغ االماـ الحديغ )   
فشدؿ  الربي يعشي حديشا ، قاؿ ككاف يـػ أـ سمسة( لشدائو ال تبكػا ىحا : )) قاؿ رسػؿ هللا )

( ( الى الجاخل كقاؿ ألـ سمسة ال تجعي أحجا يجخل بيتي فجاء الحديغ )رسػؿ هللا ) جبخيل فجخل
( في البيت أراد أف يجخل فأخحتو أـ سمسة فاحتزشتو كجعمت تشاغيو كتدكشو الشبي )ى فمسا نطخ إل

( فقاؿ جبخئيل إف أمتظ ستقتل حتى جمذ في حجخ الشبي )فمسا اشتج في البكاء خمت عشو فجخل 
(  يقتمػنو كىع مؤمشػف بي ، قاؿ : نعع يقتمػنو فتشاكؿ جبخئيل تخبة فقاؿ ابشظ ىحا فقاؿ الشبي )

( قج احتزغ حديشا كاسف الباؿ ميسػما فطشت أـ سمسة أنو بسكاف كحا ككحا فخخج رسػؿ هللا)
: يا نبي هللا جعمت لظ الفجاء إنظ قمت لشا ال تبكػا ىحا الربي غزب مغ دخػؿ الربي عميو ، فقالت 

كأمختشي أف ال أدع يجخل عميظ فجاء فخميت عشو ، فمع يخد عمييا فخخج إلى أصحابو كىع جمػس فقاؿ 
ليع إف أمتي يقتمػف ىحا كفي القػـ أبػ بكخ كعسخ)رضي هللا عشيسا(  ككانا أجخأ القػـ عميو فقاال يا نبي 

 .(       39)     ػنو كىع مؤمشػف قاؿ نعع كىحه تخبتو كأراىع  إياىا (( هللا يقتم

ركي عغ اـ سمسة انيا ، فقج (      40)     ( لسا أصبح غالمًا كتكخرت إخبارية مقتل االماـ الحديغ )   
( : اجمدي بالباب كال يمجغ عمي أحج فقست بالباب إذ جاء الحديغ قالت : )) قاؿ رسػؿ هللا )

(، )  فحىبت أتشاكلو فدبقشي الغالـ فجخل عمى ججه ، فقمت : يا نبي هللا جعمشي هللا فجاؾ أمختشي أف
ال يمج عميظ أحج كإف ابشظ جاء فحىبت أتشاكلو فدبقشي ، فمسا شاؿ ذلظ تصمعت مغ الباب فػججتظ تقمب 

كأتاني بالتخبة  ، بكؽيظ شيئا كدمػعظ تديل ... قاؿ : نعع ، أتاني جبخيل  فأخبخني أف أمتي يقتمػنو
 .(41)التي يقتل عمييا، فيي التي أقمب بكفي((

( بل ذكخت السرادر اف اف أسمػب االخبار الدساكي الستكخر لع يقف عشج السمظ جبخائيل )   
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( كعبخ مالئكة اخخيغ كرد ذكخىع في ( بسقتل االماـ الحديغ )الدساء اخبخت الخسػؿ الكخيع )
( ( انو قاؿ : )) جاء جبخائيل )عغ االماـ عمي بغ ابي شالب ) الشرػص اإلخبارية ، فقج ركي 

(  فقاؿ : يا رسػؿ هللا إف الخعج ممظ الدحاب قج استأذف هللا في زيارتظ  كىػ آتيظ ، ) إلى رسػؿ
( معشا إذ أتاه ، فدمع عميو ، فقاؿ لو : يا رعج ىل لظ السشدؿ ؟ قاؿ : نعع ، فخخج ) فبيشا رسػؿ هللا

( كالخعج معو حتى انتييا إلى السشدؿ ثع دخال الحجخة ، فجخل رسػؿ هللا البيت ككقف ) رسػؿ هللا
) ( : ادخل ... كدخل الخعج البيت كاستمقى رسػؿ هللاالخعج في ] باب [ الحجخة فقاؿ لو رسػؿ هللا )

حا ابشي ( فقعج عمى بصشو ، فقاؿ لو الخعج : مغ ىحا يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ : ى( ، كجاء الحديغ )
كابغ ابشتي ، قاؿ : إف أمتظ ستقتمو مغ  بعجؾ ، فإف شئت أريشظ تخبة البالد التي يقتل بيا ، قاؿ رسػؿ 

 ( : نعع ؼبدط جشاحو نحػ السذخؽ ، كجاء بؿبزة مغ تخاب أحسخ مغ كخبالء ، فأعصاىا الشبيهللا )
 .  (        42)     غ بعجي (( ( كىػ يبكي كيقػؿ : ىحا السشبئ ] بأف [ الحديغ يقتل م) (  فخخج)

إف الحديغ بغ عمي ) عمييسا الدالـ ( لسا كلج أمخ ))  ( انو قاؿ :كركي عغ االماـ الرادؽ )    
( مغ هللا كمغ جبخئيل ، قاؿ ) هللا عد كجل جبخئيل أف ييبط في ألف مغ السالئكة فييشئ رسػؿ هللا

ممظ يقاؿ لو : فصخس ، كاف مغ الحسمة ، بعثو هللا عد : فيبط جبخئيل  فسخ عمى جديخة في البحخ فييا 
كجل في شئ فأبصأ عميو ، فكدخ جشاحو كألقاه في تمظ الجديخة ، فعبج هللا تبارؾ كتعالى فييا سبعسائة 
عاـ حتى كلج الحديغ بغ عمي ) عمييسا الدالـ ( ، فقاؿ السمظ لجبخئيل : يا جبخئيل ، أيغ تخيج ؟ قاؿ : 

نعع عمى دمحم بشعسة ، ؼبعثت أىشئو مغ هللا كمشي ، فقاؿ : يا جبخئيل ، احسمشي معظ إف هللا عد كجل أ
ىشأه مغ هللا عد  () (  يجعػ لي قاؿ : فحسمو ، قاؿ : فمسا دخل جبخئيل عمى الشبيلعل دمحما )

( : قل لو : تسدح بيحا السػلػد كعج إلى مكانظ ، ) كجل كمشو ، كأخبخه بحاؿ فصخس ، فقاؿ الشبي
قاؿ : فتسدح فصخس بالحديغ بغ عمي ) عمييسا الدالـ ( كارتفع ، فقاؿ : يا رسػؿ هللا  أما إف أمتظ 
ستقتمو  كلو عمي مكافاة  أال يدكره زائخ إال أبمغتو عشو ، كال يدمع عميو مدمع إال أبمغتو سالمو ، كال 

 .( 43) يرمي عميو مرل إال أبمغتو صالتو ، ثع ارتفع (( 
(  قاؿ ألحجىسا ) مدشج احسج بغ حشبل نقاًل عغ اـ سمسة اك عائذة ، اف رسػؿ هللاكسا كرد في    

: )) لقج دخل عمي البيت ممظ لع يجخل عمي قبميا ، فقاؿ لي : إف ابشظ ىحا مقتػؿ ، كإف شئت أريتظ 
سمسة انيا كركي عغ اـ   ،(        44)     مغ تخبة األرض التي يقتل بيا ، قاؿ : فأخخج تخبة حسخاء (( 

( كىػ في بيت أـ سمسة ، فدمع عميو فخال قالت : )) أف ممكا استأذف ربو عد كجل أف يأتي الشبي )
( عشجىا (  يشتجيو ، قاؿ : يا أـ سمسة احفطي عميشا الباب ، قالت : ككاف الحديغ )لو الشبي )

في يجه كعيشاه  ( يقمب شيئا(  فاتبعتو فإذا رسػؿ هللا )فأغفمت عشو فجخل عمي الشبي )
مغخكرقتاف بالجمػع ،  فقمت : أعػذ باهلل مغ غزب هللا كغزب رسػلو ، قاؿ : ما غزب هللا عميظ كال 



 يف املبهى التأسيسي للحفاظ على الثورة احلسيهية قبل حدوثوا  ()دور الرسول حمند 

 أ.د.رباب جبار طاهر                                                         سارة ماجد محيد م.م.         

 

   م(2222كانون االول  – 33لة دراسا  ااريخية ) ملح  الددد جم 
  

10 

 

رسػلو ، قمت : رأيتظ تقمب شيئا في يجؾ كعيشاؾ مغخكرقتاف بالجمػع ، قاؿ : أرأيت ىحا لسا دخل عمي 
ىع يجيشػف الرالة ، قاؿ : كىع يجيشػف قاؿ إف ابشظ مقتػؿ ، قمت : كمغ يقتمو ؟ قاؿ : أمتظ ، قمت : ك 

الرالة قمت : فأي مكاف ؟ قاؿ : فدسى لي السكاف الحي يقتل ؼيو كأراني ؾبزة مغ تخاب اقمبو في يجي 
فاغخكرقت عيشاي بالجمػع ، قالت أـ سمسة )رضي هللا عشيا( : فأخحت ذلظ التخاب فخفعتو عشجي ، فمسا 

ذلظ ، كصار التخاب دما  لع أسسعيع يشػحػف عميو قبل( سسعت الجغ تشػح عميو ك قتل الحديغ )
 . (  45)عبيصا((

هللا  (      46)      كركت مرادر إسالمية كثيخة حجيث استأذاف ممظ السصخ كذكخت بعزيا ممظ القصخ   
( ، فقج ( كالحي اخبخه ايزًا عغ مقتل االماـ الحديغ )سبحانو كتعالى اف يدكر الخسػؿ الكخيع )

فأذف لو ، ( ) انو قاؿ : )) استأذف ممظ السصخ أف يأتي الشبي ( 47) ركي كبأسشاد عغ أنذ بغ مالظ 
، فقاؿ ألـ سمسة : احفطي عميشا الباب ال يجخل أحج ، فجاء الحديغ بغ عمي فػثب حتى دخل ، فجعل 

( : نعع ، قاؿ : فإف أمتظ ) ( فقاؿ لو السمظ : أتحبو ؟ قاؿ الشبي) يرعج عمى مشكب الشبي
 .  (      48)     تقتمو ، كإف شئت أريتظ السكاف الحي يقتل ؼيو ، قاؿ : فزخب بيجه فأراه تخابا أحسخ (( 

(  ممظ مغ مالئكة الرؽيح  ) أتى الشبي))  قػلو : (         49)      كركى عغ السدػر بغ مخخمة    
) ا ، كإنسا استأذف ذلظ السمظ ربو كندؿ شػقا مشو إلى الشبياألعمى لع يشدؿ إلى األرض مشح خمقت الجني

( ، فمسا ندؿ إلى األرض أكحى هللا عد كجل إليو : أييا السمظ أخبخ دمحما بأف رجال مغ أمتو يقاؿ 
لو يديج يقتل فخخو الصاىخ ابغ الصاىخة نطيخة البتػؿ ابشة عسخاف ، فقاؿ السمظ : إليي كسيجي لقج ندلت 

نا مدخكر بشدكلي إلى نبيظ دمحم ، فكيف أخبخه بيحا الخبخ، ليتشي لع أندؿ إليو فشػدي السمظ مغ الدساء كأ
مغ فػؽ رأسو أف امس لسا أمخت ، فشدؿ كقج نذخ أجشحتو حتى كقف بيغ يجيو فقاؿ : الدالـ عميظ يا 

الخبخ،  حبيب هللا  إني استأذنت ربي في الشدكؿ إليظ فأذف لي ، فميت ربي دؽ جشاح كلع آتظ بيحا
يقتل فخخظ الصاىخ  -زاده هللا عحابا  -كلكشي مأمػر، يا نبي هللا اعمع أف رجال مغ أمتظ يقاؿ لو يديج 

سػء عسمو ، ؼيكػف مغ ابغ الصاىخة ، كلغ يستع بالسمظ مغ بعج كلجؾ ، كسيأخحه هللا مغافزة عمى أ
 . (50)((أصحاب الشار

( ( بقتل الحديغ )حار أخبخ الخسػؿ الكخيع )ككحلظ كرد في السرادر التاريخية اف ممظ الب   
( إنسا كاف ممظ ككيؽية قتمو كمكاف استذياده ، حيشسا ذكخت )) إف السمظ الحي جاء إلى الشبي )

البحار كذلظ أف ممكا مغ مالئكة الفخاديذ ندؿ إلى البحخاألعطع ثع نذخ أجشحتو عميو كصاح صيحة 
( فقاؿ ) الحدف فإف فخخ دمحم محبػح مقتػؿ ثع جاء إلى الشبيكقاؿ : يا أصحاب البحار البدػا ثياب 

: يا حبيب هللا يقتتل عمى ىحه األرض فخقتاف مغ أمتظ ، إحجاىسا ضالسة معتجية فاسقة ، يقتمػف فخخظ 
الحديغ ابغ ابشتظ بأرض كخب كبالء ، كىحه تخبتو يا دمحم قاؿ : ثع ناكلو ؾبزة مغ أرض كخبالء كقاؿ 
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خبة عشجؾ حتى تخى عالمة ذلظ ، ثع حسل ذلظ السمظ مغ تخبة الحديغ في بعس : تكػف ىحه الت
أجشحتو ، فمع يبق ممظ في سساء الجنيا إال شع تمظ التخبة كصار فييا عشجه أثخ كخبخ، قاؿ : ثع أخح 

( تمظ الؿبزة التي أتاه بيا السمظ فجعل يذسيا كىػ يبكي كيقػؿ في بكائو : الميع ال تبارؾ الشبي )
ا بقتل الحديغ بذاشئ الفخات كقاؿ: قاتل كلجي كأصمو نار جيشع ثع دفع الؿبزة إلى أـ سمسة كأخبخىفي 

 . (51)الت دما عبيصا سيقتل كلجي الحديغ((! خحي ىحه التخبة إليظ فإنيا إذا تغيخت كاستحيا أـ سمسة
(  اثشا ) لشبي( سشة كاممة ـبط عمى اككسا ذكخنا سابقًا انو لسا أتت عمى االماـ الحديغ )   

. (52) (عذخ ممكًا عمى صػر مختمفة احجىع عمى صػرة بشي ادـ يخبخكنو بسقتل االماـ الحديغ )
 ( في الحفاظ عمى الثهرة الحدينية ) البعد الذمهلي إلخبارية الرسهل :المبحث الثاني

التبميغ الخسالي                 ( تقع في دائخة كػف اإلخبارية الدساكية عغ خخكج كمقتل االماـ الحديغ )    
مكمف بو لتبميغو الى االمة اإلسالمية ، كألدراؾ الخسػؿ  ( ) الدساكي الحي كاف الخسػؿ الكخيع دمحم

( لمبعج التأسيدي في إخبارية الدساء لمحفاظ عمى الثػرة الحديشية قبل حجكثيا ما دفعو الى ) الكخيع
اإلخبارية الدساكية مبتجًأ بأىل بيتو االماـ عمي بغ ابي شالب انتياج السدار الذسػلي في إيراؿ تمظ 

كالديجة فاشسة الدىخاء كاالمامييغ الحدغ كالحديغ )عمييع الدالـ( ، ثع تتدع دائخة اإلخبارية لتذسل 
زكجاتو كاقاربو كاصحابو كعامة السدمسيغ ، ىادفًا باإلخبار التشػعي كالذسػلي إيجاد ذاكخة حفطية لمثػرة 

شية كالتي يسكغ تدسييا بحاكخة االمة اإلسالمية ، كمجركًا في ذات الػقت انو سيكػف ليحه الحاكخة الحدي
الحفطية اثخىا الػاضح في حخكية السجتسع اإلسالمي الحي بالتأكيج سيسخ بسخاحل تبجلية تعقب عرخ 

االماـ الحديغ ( بتبميغو االمة االخبار الدساكي عغ مقتل الشبػة ، كبحلظ يكػف الخسػؿ الكخيع )
( قج نقل التبميغ الدساكي ببشيتو الشطخية الى مختكد الحفاظ التأسيدي ليحا السقتل في ذاكخة ككججاف )

االمة اإلسالمية ، لمػصػؿ الى البعج التفاعمي بيغ الخبخ السػجػد في ذاكخة الفخد السدمع عغ الثػرة 
 الثػرة . الحديشية كبيغ السعاصخة الػاقعية لمحجثية الفعمية لتمظ

 ( اخباره: )(  ألىل بيتو )عمييم الدالم 

( بأىل بيتو )عمييع الدالـ( (  إخباريتو عغ مقتل االماـ الحديغ )ابتجأ الخسػؿ الكخيع دمحم )   
ألنيع السعشييغ بيحا االمخ كأكلى الشاس بيحه اإلخبارية ليكػنػا عمى استعجاد لتقبل ما يحل بيع كفق 

كالحتسية اإلليية في مدارىع السكسل لمجكر الخسالي في الحفاظ عمى الجيغ اإلسالمي السذيئة كاإلرادة 
كالتزحية مغ اجمو كالػقػؼ بػجو مغ يحاكؿ شسذ معالع ىحا الجيغ كمبادئو ، باإلضافة الى اف 

( أراد بإخباريتو ليع اف يكػنػا الخكيدة األساسية في الحفاظ عمى ىحه اإلخبارية ) الخسػؿ الكخيع
بالغيا الى السدمسيغ بعج كفاتو بكل مرجاؾية كامانة دكف تحخيف اك تدييف ، فأبتجأ بإخبار الديجة كا

كبعجىا ، فقج ركي عغ  (        53)    ( قبل كالدتوفاشسة الدىخاء )عمييا الدالـ( بسقتل كلجىا الحديغ )



 يف املبهى التأسيسي للحفاظ على الثورة احلسيهية قبل حدوثوا  ()دور الرسول حمند 

 أ.د.رباب جبار طاهر                                                         سارة ماجد محيد م.م.         

 

   م(2222كانون االول  – 33لة دراسا  ااريخية ) ملح  الددد جم 
  

12 

 

( كقاؿ حه الشبي )( مع أمو تحسمو فأخ( انو قاؿ : )) كاف الحديغ )االماـ جعفخ الرادؽ )
: لعغ هللا قاتمظ ، كلعغ هللا سالبظ ، كأىمظ هللا الستػازريغ عميظ كحكع هللا بيشي كبيغ مغ أعاف عميظ ، 
قالت فاشسة )عمييا الدالـ( : يا أبة أي شئ تقػؿ ؟ قاؿ : يا بشتاه ذكخت ما يريبو بعجي كبعجؾ مغ 

ػـ الدساء يتيادكف إلى القتل ، ككأني أنطخ إلى األذى كالطمع كالبغي ، كىػ يػمئح في عربة كأنيع نج
( ايزًا انو قاؿ: )) بيشسا رسػؿ كركي عشو )(       54)      معدكخىع كإلى مػضع رحاليع كتخبتيع ((

( في مشدؿ فاشسة )عمييا الدالـ ( كالحديغ في حجخه إذ بكى كخخ ساججا ثع قاؿ : يا فاشسة هللا )
يا ىيئة ، يا بشت دمحم اف العمي االعمى  تخاءى لي في بيتظ ىحا في ساعتي ىحه في أحدغ صػرة كـأ

( ، فقمت : نعع قخة عيشي كريحانتي كثسخة فؤادي كجمجة ما بيغ كقاؿ لي : يا دمحم أتحب الحديغ )
( ػ  بػرؾ مغ مػلػد عميو بخكاتي عيشي ، فقاؿ لي : يا دمحم  ػ ككضع يجه عمى رأس الحديغ )

ي ، كلعشتي كسخصي كعحابي كخديي كنكالي عمى مغ قتمو كناصبو كناكاه كصمػاتي كرحستي كرضػان
، ككحلظ ركي عشو (       55)      كنازعو اما انو سيج الذيجاء مغ األكليغ كاآلخخيغ في الجنيا كاآلخخة ((

((  كعيشاه تجمع ، فدألتو : مالظ ) ييا الدالـ ( عمى رسػؿ هللا( انو قاؿ : )) دخمت فاشسة )عم
( أخبخني اف أمتي تقتل حديشا ، فجدعت كشق عمييا ، فأخبخىا بسغ يسمظ فقاؿ : اف جبخئيل )، 

 .(56)مغ كلجىا، فصابت نفديا كسكشت((

انو قاؿ : )) ندؿ جبخيل عمى الشبي كفاشسة  في الحجخة أك قاؿ   (        57)     كركي عغ الييثع البكاء     
( ككاف شق عميو بكاؤه فدخحتو فحبى أك جت فاشسة إلى الحجخة كمعيا حديغ يػمئح إلى الشبي )خخ 

مذى حتى بمغ باب البيت فخذيت أف يجخل عمييسا فاستجنت فأخحتو فدكت فخجعت بو إلى مكانيا 
ؼبكى فدخحتو فدكت حتى بمغ الباب فاستجنت حتى أخحتو فدكت فخخجت بو إلى مكانيا ؼبكى فدخحتو 

فجعمو  ( ) ى بمغ الباب فاستجنت فأخحتو ففعل ذلظ مخارا فدبقيا مخة مغ ذلظ فجخل فأخحه الشبيحت
في حجخه فقاؿ لو جبخئيل أتحب ابشظ يا دمحم ، قاؿ : نعع ، قاؿ أما إف أمتظ ستقتمو ثع ماؿ بجشاحيو إلى 

( مغ البيت كىػ حامل حديشا ) أرض كخبالء فقاؿ بأرض ىحه تخبتيا ثع صعج جبخيل كخخج الشبي
عمى عشقو كبيجه الؿبزة كىػ يبكي ، فقالت فاشسة ما يبكيظ يا رسػؿ هللا قاؿ ابشي تقتمو أمتي بأرض 

اف فاشسة )عمييا  (       59)     ، كركي عغ ابغ عباس(        58)    ىحه تخبتيا أخبخني بو جبخئيل(( 
( )) اف كلجؾ ) ( فقاؿ الخسػؿ) سػؿ هللا( الخؤيا عمى ر الدالـ( رأت رؤيا ، فقز عمي )

يقتل كاف ذريتظ تقتل كتحسل ندائي كبشاتي الى الذاـ كالسالئكة بحلظ تخبخني ، كجاءني جبخئيل كىػ 
 . (        60)      يقخأ عميظ الدالـ كيقخأ عمّيا الدالـ كيعّديشي ؼيكسا كفي كلجيكسا ((

( ( كىحا ما أشار اليو االماـ الرادؽ )عمي )االماـ  ( ) كحلظ اخبخ الخسػؿ الكخيع   
خح بيج عمي فخال بو ( ا( بقتل الحديغ )( عمى رسػؿ هللا )لسا اف ـبط جبخئيل ) )) :بقػلو
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( ػ أك قاؿ : رسػؿ رب الشيار ، فغمبتيسا العبخة فمع يتفخقا حتى ـبط عمييسا جبخئيل )مميا مغ 
)      الدالـ كيقػؿ : قج عدمت عميكسا لسا صبختسا ، قاؿ : فربخا (( ليسا : ربكسا يقخؤكسا العالسيغ ػ فقاؿ 

(  كعيشاه تؽيزاف ، ) دخمت عمى رسػؿ هللا ( بقػلو : ))، كأشار اليو ايزًا االماـ عمي ) ( 61
فقمت : يانبي هللا اغزبظ احج ؟ ما شأف عيشيظ تؽيزاف ، قاؿ : بل قاـ مغ عشجي جبخئيل قبل فحجثشي 
اف الحديغ يقتل بذط الفخات ، كقاؿ : ىل لظ أف أشسظ مغ تخبتو ، قاؿ : قمت : نعع فسج يجه فؿبس 

، كركي عغ االماـ عمي  (         62    ) ؾبزة مغ تخاب فأعصانييا فمع يدعشي أممظ عيشي أف فاضتا (( 
(إذا التفت إليشا ؼبكى ، فقمت :  ( انو قاؿ : )) بيشسا أنا كفاشسة كالحدغ كالحديغ عشج رسػؿ هللا ،

ما يبكيظ يا رسػؿ هللا ؟ فقاؿ : أبكي مسا يرشع بكع بعجي ، فقمت : كما ذاؾ يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ: أبكي 
مغ ضخبتظ عمى القخف، كلصع فاشسة خجىا ، كشعشة الحدغ في الفخح ، كالدع الحي يدقى ، كقتل 

( كقج ) ( انو قاؿ : )) زارنا رسػؿ هللاماـ عمي )، كركي ايزًا عغ اال(        63)    الحديغ (( 
أىجت لشا أـ أيسغ لبشا كزبجا كتسخا ، فقجمشا مشو ، فأكل ثع قاـ إلى زاكية البيت ، فرمى ركعات ، فمسا 

( كاف في آخخ سجػده بكى بكاء شجيجا ، فمع يدألو أحج مشا اجالال كاعطاما لو ، فقاـ الحديغ )
ابو لقج دخمت بيتشا فسا سخرنا بذئ كدخكرنا بجخػلظ ثع بكيت بكاء غسشا ، فسا  كقعج في حجخه فقاؿ : يا

 .(      64)     ( آنفا فأخبخني انكع قتمي كاف مرارعكع شتى (( أبكاؾ ، فقاؿ : يا بشي أتاني جبخئيل )
الخكايات ( بسقتمو ، كىحا ما اشارت اليو ( اخبخ االماـ الحديغ )) كسا اف الخسػؿ الكخيع دمحم    

( كعسخي ( انو قاؿ : )) دخمت ذات يػـ عمى ججي رسػؿ َّللّا )التالية ، فعغ االماـ الحديغ )
ثالث سشػات فزسشي إليو كقبل ما بيغ عيشي ، ثّع تشفذ الرعجاء ، كىسمت عيشاه ، ثّع قاؿ لي : فجيتظ 

 ( قػلو :كعغ االماـ الرادؽ ) ، (        65)     يا قتيل الفجخة  إلى َّللّا اشكػ عطع مريبتي ؼيظ (( 
( : أمدكو ، ( جحبو إليو ثع يقػؿ ألميخ السؤمشيغ )( إذا دخل الحديغ )كاف رسػؿ هللا ))) 

ثع يقع عميو ؼيقبمو كيبكي يقػؿ : يا أبو لع تبكي ، ؼيقػؿ : يا بشي اقبل مػضع الديػؼ مشظ كابكي قاؿ 
كأنت ، قاؿ : يا أبو فسرارعشا شتى ، قاؿ : نعع يا بشي ( : يا أبو كاقتل ، قاؿ : اي وهللا كأبػؾ كأخػؾ 

(  كاف ذات يػـ جالدًا كحػلو عمي كفاشسة كالحدغ كالحديغ ) عمييع ، كركي أف الشبي ) (    66)    
( : أنسػت الدالـ ( فقاؿ ليع : )) كيف بكع إذا كشتع صخعى كقبػركع شتى ؟ فقاؿ لو الحديغ )

تقتل يا بشي ضمسا كيقتل أخػؾ ضمسا ، كتذخد ذراريكع في األرض ، فقاؿ  مػتا أك نقتل ؟ فقاؿ : بل
 . (       67)     ( : كمغ يقتمشا يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ: شخار الشاس (( الحديغ )

( كالحدغ كالحديغ في ) انو قاؿ : )) رأيت رسػؿ هللا (        68)     كركي عغ عسخك بغ ىبيخة    
، كركي عغ جابخ بغ                               (       69)     مخة ، كيقػؿ لمحديغ : اف الػيل لسغ يقتمظ (( حجخه يقبل ىحا مخة كىحا

( : )) يخخج مغ صمبظ تدعة مغ األئسة (  لإلماـ الحديغ ) قػؿ الشبي )  (        70)    عبج هللا 
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سع الحدغ فأنت ، فإذا استذيجت                                      مشيع ميجي ىحه األمة ، فإذا استذيج أبػؾ فالحدغ بعجه ، فإذا
( عمى ( لإلماـ الحديغ ) ، كىحا تأكيج مغ الخسػؿ الكخيع )  (        71)      فعمي ابشظ ... ((

. حتسية استذياده
 ( لزوجاتو :) اخباره 

عغ مقتل االماـ الحديغ  ( الخكيدة الثانية في اخباريتو) مثمت زكجات الخسػؿ الكخيع    
(( كذلظ لقخبيغ مغ الخسػؿ الكخيع )كندكؿ ( بعج اخباره ألىل بيتو )عمييع الدالـ )

( في اغمب األكقات في بيػتيغ ، كلسا ليغ الػحي االخباري عغ مقتل االماـ الحديغ )
( كاميات مغ تأثيخ كمرجاؾية في نفػس السدمسيغ كػنيغ زكجات الخسػؿ الكخيع )

السدمسيغ ، اذا ما اخحنا بشطخ االعتبار امتجاد العسخ ببعزيغ الى فتخة قخيبة مغ زمغ كقػع 
اك معاصختيا لمحجثية  ،(   72)  ـ (  ٛٚٙق / ٛ٘) عاـ الحجثية كالديجة عائذة التي تػفيت 

سرادر ، المتاف حفمت ال (       73)      ـ ( ٔٛٙق / ٕٙعاـ ) لديجة اـ سمسة التي تػفيت كا
( ، ما يعكذ اإلسالمية لكل الفخيقيغ بكع كبيخ مغ مخكياتيغ عغ مقتل االماـ الحديغ )

( مغ اخباره ليغ في الحفاظ عمى الثػرة الحديشية ) البعج الحي كاف يتػخاه الخسػؿ الكخيع
 خ السدار التاريخي .  مغ خالؿ استسخارية الشقل االخباري كالخكائي عشيغ بيغ السدمسيغ كعب

( لدكجاتو عغ مقتل االماـ ) فقج كاف لمديجة اـ سمسة خرػصية في اخبار الخسػؿ الكخيع   
دع لجييا الخسػؿ ( ، ؼباإلضافة الى اخبارىا عغ تفاصيل ىحا السقتل ، فقج اك الحديغ )

( كالتي اخبخه بأنيا التخبة التي يقتل عمييا ( التخبة التي أعصاىا إياه جبخئيل )) الكخيع 
( ، ىحه التخبة التي ستكػف شاىجًا تأكيجيًا كاعالمًا تػقيتيًا كمرجاقًا ـ الحديغ )االما

( بتحػليا )عغ مقتل كلجه االماـ الحديغ ( لمسدمسيغ عسا اخبخ بو الخسػؿ الكخيع )
كاف )) الى دـ يػـ مقتمو كالتي شسيا كقبميا كىحا ما اشارت اليو الديجة اـ سمسة بقػليا : 

( في بيتي، فشدؿ  جبخئيل فقاؿ : يا دمحم إف أمتظ يمعباف بيغ يجي الشبي ) الحدغ كالحديغ
( ، كضسو إلى صجره ، تقتل ابشظ ىحا مغ بعجؾ فأكمأ بيجه إلى الحديغ ؼبكى رسػؿ هللا )

( كقاؿ : كيح كخب ( :كديعة عشجؾ ىحه التخبة فذسيا رسػؿ هللا  )ثع قاؿ رسػؿ هللا )
هللا : يا أـ سمسة إذا تحػلت ىحه التخبة دما فاعمسي أف ابشي قج  كبالء ، قالت : كقاؿ رسػؿ

قتل ، قاؿ : فجعمتيا أـ سمسة في قاركرة ، ثع جعمت تشطخ إلييا كل يػـ ، كتقػؿ : إف يػما 
 .(      ٗٚ)     تحػليغ دما ليػـ عطيع (( 

( فقاؿ لي : احفطي الباب ال يجخل عمّي أحج ، فدسعت ) كبقػليا : )) دخل عمّي الشبي   
نحيبو فجخمت فإذا الحديغ بيغ يجيو ، فقمت : وَّللّا يا رسػؿ َّللّا ما رأيتو حيغ دخل فقاؿ : إّف 
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جبخئيل كاف عشجي آنفا فقاؿ لي : يا محّسج أتحّبو ؟ فقمت :  يا جبخيل أما مغ حّب الجنيا فشعع 
ـّ ، قاؿ : فإّف أّمتظ ستقتمو ب عجؾ ، تخيج أف أريظ تخبتو يا دمحم ؟ فجفع إلّي ىحا التخاب . قالت أ

 . (        75)     سمسة : فأخحتو فجعمتو في قاركرة،  فأصبتو يـػ قتل الحديغ كقج صار دما (( 
( بقػلو: )) ككانت تخبة الحديغ عشجىا في قاركرة مختػمة كىحا ما أكجه االماـ الباقخ )   

(  كقاؿ ليا إذا خخج ابشي إلى العخاؽ فاجعمي ىحه القاركرة نرب رسػؿ هللا )دفعيا إلييا 
)     عيشيظ فإذا استحالت التخبة في القاركرة دما عبيصا فاعمسي اف ابشي الحديغ قج قتل ... (( 

( الحديغ إلى رسػؿ ( بقػلو : )) نعى جبخئيل )، كايزًا االماـ الرادؽ )(         ٙٚ
( كجبخئيل عشجه ، فقاؿ : اف ىحا ت أـ سمسة ، فجخل عميو الحديغ )( في بي) هللا

( : أرني مغ التخبة التي يدفظ فييا دمو ، فتشاكؿ جبخئيل تقتمو أمتظ ، فقاؿ رسػؿ هللا )
( ؾبزة مغ تمظ التخبة ، فإذا ىي تخبة حسخاء فمع تدؿ عشج أـ سمسة حتى ماتت رحسيا )

 .  (        ٚٚ)     هللا (( 
بيشا أنا راقج في مشدلي إذ سسعت صخاخا عطيسا عاليا ) ككحلظ عبج هللا بغ عباس بقػلو : )   

( ، فخخجت يتػجو بي قائجي إلى مشدليا ، كأقبل أىل ) مغ بيت أـ سمسة زكج الشبي
السجيشة إلييا الخجاؿ كالشداء ، فمسا انتييت إلييا قمت : يا أـ السؤمشيغ ، ما بالظ ترخخيغ 

؟ فمع تجبشي ، كأقبمت عمى الشدػة الياشسيات كقالت : يا بشات عبج السصمب اسعجنشي كتغػثيغ 
كابكيغ معي ، فقج وهللا قتل سيجكغ كسيج شباب أىل الجشة ، قج وهللا قتل سبط رسػؿ هللا 

) كريحانتو الحديغ . فقيل : يا أـ السؤمشيغ ، كمغ أيغ عمست ذلظ ؟ قالت : رأيت رسػؿ هللا
الداعة شعثا محعػرا ، فدألتو عغ شأنو ذلظ ، فقاؿ : قتل ابشي الحديغ كأىل ( في السشاـ 

بيتو اليػـ فجفشتيع ، كالداعة فخغت مغ دفشيع ، قالت : فقست حتى دخمت البيت كأنا ال أكاد 
أف أعقل ، فشطخت فإذا بتخبة الحديغ التي أتى بيا جبخئيل مغ كخبالء،  فقاؿ : إذا صارت 

( ، فقاؿ : اجعمي ىحه التخبة في زجاجة ) قتل ابشظ ، كأعصانييا الشبيىحه التخبة دما فقج 
كلتكغ عشجؾ ، فإذا صارت دما عبيصا فقج قتل الحديغ ، فخأيت  -أك قاؿ : في قاركرة  -

القاركرة االف كقج صارت دما عبيصا تفػر ، قاؿ : كأخحت أـ سمسة مغ ذلظ الجـ فمصخت بو 
( ، فجاءت الخكباف بخبخه ، كأنو كمشاحة عمى الحديغ ) كجييا ، كجعمت ذلظ اليػـ مأتساً 

 . (        78)     قتل في ذلظ  اليػـ (( 
( ) كأشار اليو ايزًا انذ بغ مالظ ، اال انو ذكخ اف الحي اعصى التخبة لمخسػؿ الكخيع   

ىػ ممظ السصخ ، كاف اـ سمسة احتفطت بيا في خسارىا ، حيشسا ذكخ )) أف ممظ السصخ 
( فأذف لو ، فقاؿ ألـ سمسة : اممكي عميشا الباب ال يجخل ) استأذف ربو أف يأتي الشبي

) عميشا أحج ، قاؿ : كجاء الحديغ ليجخل فسشعتو ، فػثب فجخل فجعل يقعج عمى ضيخ الشبي
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( : أتحبو ؟ قاؿ : نعع قاؿ : ( كعمى مشكبو  كعمى عاتقو ، قاؿ : فقاؿ السمظ لمشبي )
قتمو كإف شئت أريتظ السكاف الحي يقتل ؼيو فزخب بيجه فجاء بصيشة حسخاء أما إف أمتظ ست

 . (         79)      فأخحتيا أـ سمسة فرختيا في خسارىا ... (( 
( حيشسا ركت ىحه الحادثة اف الحي ) بيشسا ذكخت الديجة عائذة زكج الخسػؿ الكخيع   

يا اـ سمسة كاف ممظ لع يجخل قبل ( كالتي احتفطت باعصى التخبة الى الخسػؿ الكخيع  )
( قاؿ ليا ( ، كىػ ما اشارت اليو بقػليا ، اف رسػؿ هللا )ذلظ قط عمى رسػؿ هللا )

:)) أي عائذة اال أعجبظ لقج دخل عمي انفًا ممظ ما دخل عمي قط فقاؿ أف ابشظ ىحا مقتػؿ 
سمسة فخدنتو في قاركرة  كاف شئت أريتظ مغ تخبتو التي يقتل بيا فتشاكؿ تخابا احسخ فاخحتو أـ

  .(        80)     فأخخجتو يـػ قتمو كىػ دـ (( 
( قج اخبخ الديجة عائذة عغ حدنو كبكائو لسا يحل بػلجه االماـ الحديغ ككاف الخسػؿ )   
(( كعغ التخبة التي ُيقتل عمييا ، كىحا ما اشارت اليو بقػليا : )) بيشا رسػؿ هللا ( )

راقج إذ جاء الحديغ يحبػ إليو فشحيتو عشو ثع قست لبعس أمخي فجنا مشو فاستيقع يبكي فقمت 
: ما يبكيظ ؟ قاؿ : إف جبخئيل أراني التخبة التي يقتل عمييا الحديغ فاشتج غزب هللا عمى 
مغ يدفظ دمو كبدط يجه فإذا فييا ؾبزة مغ بصحاء فقاؿ : يا عائذة كالحي نفدي بيجه إنو 

    .(      81)    شي فسغ ىحا مغ أمتي يقتل حديشا بعجي ؟! (( ليحدن
عغ مقتل (        82)     (  زكجتو زيشب بشت جحر ) كسا شسمت إخبارية الخسػؿ الكخيع   

( في بيتي كحديغ بيشا رسػؿ هللا )))  ( كىحا ما اشارت اليو بقػليا :االماـ الحديغ )
( فجمذ عمى بصشو قالت فانصمقت رسػؿ هللا )عشجي حيغ درج فغفمت عشو فجخل عمى 

( فقاؿ دعيو فتخكتو ... ثع تػضأ ثع قاـ يرمي فمسا قاـ آلخحه فاستيقع رسػؿ هللا )
فقمت  }فجعا هللا تعالى   {احتزشو إليو فإذا ركع أك جمذ كضعو ثع جمذ ؼبكى ثع مج يجه

حيغ قزى الرالة يا رسػؿ هللا إني رأيت اليػـ صشعت شيئا ما رأيتظ ترشعو قاؿ إف جبخيل 
 . (         83)      أتاني فأخبخني أف ىحا تقتمو أمتي فقمت أرني فأراني تخبة حسخاء (( 

  لرحابتو وعامة المدممين :( )اخباره 
) اتفقت العجيج مغ الخكايات الػاردة في كل مؤلفات الذيعة كالعامة عمى اف الخسػؿ الكخيع   

( كمكاف ( اخبخ صحابتو كعامة السدمسيغ بشبأ خخكج كمقتل كلجه االماـ الحديغ )
كزماف قتمو كعمى يج مغ ُيقتل ، كسا ُأكضحت ىحه الخكايات عغ تفاعل الرحابة كعامة 

خبارية الى الحج الحي أصبحت ؼيو ىحه اإلخبارية لجى جسػع السدمسيغ السدمسيغ مع ىحه اإل
مغ األمػر الستيقغ حرػليا كال يجاخميا ادنى شظ بحتسية حجكثيا ، كىحا ما أكجه ابغ عباس 

 (       84)     ما كشا نذظ كأىل البيت متػافخكف اف الحديغ بغ عمي ُيقتل بالصف ((  بقػلو : ))
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(  بأصحابو كعامة السدمسيغ ذكخ فييا خصبة الخسػؿ الكخيع دمحم ) ، كقػلو في ركاية لو
ثع ندؿ عغ السشبخ ، كلع يبق أحج مغ ...  ( : ))في شأف مقتل االماـ الحديغ )

 . (        85)     السياجخيغ كاألنرار إاّل كتيقغ بأّف الحديغ مقتػؿ (( 
اإلخبارية البعج الذسػلي كالتأثيخي الحي يتػخى مغ ىحه  ( ) كقج كاف الخسػؿ الكخيع دمحم   

ستحققو عمى السجى البعيج كػف الرحابة كعامة السدمسيغ كبسا ليع مغ تأثيخ عمى حفطيا في 
ذاكخة االمة ىع الحافع  كالشاقل االكسع كاالشسل ليا عبخ األجياؿ كالعرػر ، اذا ما عمسشا اف 

 ( . االماـ الحديغ ) البعس مغ ىؤالء سػؼ يكػف معاصخ لحجثية خخكج كمقتل
( ليحه اإلخبارية اف تكػف معبخة عغ البعج اإليساني لمفخد السدمع ، الف ) كسا أراد   

( ، الحي ) الترجيق كاالعتقاد بيا دليل عمى ايساف السدمع كتسدكو بسا يقػلو رسػؿ هللا
،  (       86)      َكْحي  ُيػَحٰى* ﴾ىػ بالشز القخآف الكخيع ﴿ َكَما َيشِصُق َعِغ اْلَيَػٰى* ِإْف ُىَػ ِإاله 

( ، كمغ يتجخأ عمى كخالؼ ذلظ فيػ يعشي التكحيب كالصعغ بسرجاؾية الخسػؿ الكخيع )
 ( .) دمحمنبيو ذلظ فيػ ليذ بسدمع يؤمغ باهلل كنبػة 

كاف عمى يقيغ بأف امتو سػؼ تتعجى عمى عتختو الصاىخة كسا  ( )الكخيع  كلكػف الخسػؿ   
( حقًا كال األميغ جبخائيل مغ سفظ دمائيع كسبي ذرارييع كال يخعػف لمخسػؿ الكخيع )اخبخه 

حخمة ، ؼبأخباريتو لرحابتو كعامة السدمسيغ أراد اف يمقي الحجة عمى امتو كال يكػف ليع 
 مييع الدالـ( كعجـ نرختيع ليع . عحر ؼيسا يختكبػنو مغ جخائع كآثاـ بحق اىل البيت )ع

ؤكج بالعجيج مغ أحاديثو عمى السدمسيغ ضخكرة صػنيع ألىل بيتو )عمييع لحلظ نخاه ي   
، امتثااًل لقػلو تعالى ع مخاعاة لحقو فييعالدالـ( كمػدتيع كنرختيع كحفطيع كعجـ التعجي عميي

َة ِفي ْلُقْخَبٰى ﴾ لى ﴿ ِإفه الهِحيَغ ُيْؤُذكَف كقػلو تعا (        87)     ﴿ ُقل اله َأْسَأُلُكْع َعَمْيِو َأْجًخا ِإاله اْلَسَػده
ْنَيا َكاآلِخَخِة َكأََعجه َلُيْع َعَحاًبا ُمِييًشا ﴾  َّللاهَ َكَرُسػَلُو َلَعَشُيُع َّللاهُ ِفي الجُّ

) ، فيػ القائل(       88)     
،  (       89)     ( )) إف هللا جعل اجخى عميكع السػدة في أىل بيتي كانى سائمكع غجا عشيع (( 

إني تارؾ ؼيكع ما اف تسدكتع بو لغ تزمػا بعجي ، أحجىسا أكبخ مغ اآلخخ ، كتاب هللا  ك ))
، كلغ يفتخقا حتى يخدا عمي حبل مسجكد مغ الدساء إلى األرض ، كعتختي أىل بيتي 

، ك )) ... حخمت الجشة عمى مغ (         90)       ، فانطخكا كيف تخمفػني فييسا (( الحػض
، ك ) ... اشتج غزب هللا كغزب (        91)     ي كآذاني في عتختي ... ( ضمع أىل بيت

( ) ، اما ما كرد مغ احاديثو (        92)     رسػلو عمى مغ اراؽ دمي كآذاني في عتختي (( 
(  مشيا ، )) حديغ مشي كانا مغ حديغ احب هللا التخررية في حق االماـ الحديغ )

، ك ) كىحا ػػ يعشي الحديغ ػػ مغ اشائب أركمتي كانػار عتختي (       93)       مغ احب حديشا ( 
 .(      94)      كخيار ذريتي ، ال بارؾ هللا ؼيسغ ال يحفطو بعجي (( 
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( اخبخ أصحابو كعامة السدمسيغ عغ ) كمغ الخكايات التي أكجت اف الخسػؿ الكخيع   
انيا قالت : )) ( الخسػؿ ) ( ، ىػ ما ركي عغ عائذة زكجمقتل االماـ الحديغ )

( )كىػ يػحى إليو ، فشدا عمى رسػؿ هللا ( )دخل الحديغ بغ عمي عمى رسػؿ هللا 
: أتحبو يا دمحم ؟ قاؿ : يا ( )كىػ مشكب ، كلعب عمى ضيخه،  فقاؿ جبخيل لخسػؿ هللا 

يجه ، ( )جبخيل ، كما لي ال أحب ابشي ، قاؿ : فإف أمتظ ستقتمو مغ بعجؾ فسج جبخيل 
فأتاه بتخبة بيزاء ، فقاؿ : في ىحه األرض يقتل ابشظ ىحا يا دمحم كاسسيا الصف ، فمسا ذىب 

كالتخبة في يجه يبكي ، فقاؿ: يا ( )، خخج رسػؿ هللا ( )جبخيل مغ عشج رسػؿ هللا 
أخبخني أف الحديغ ابشي مقتػؿ في أرض الصف كأف أمتي ستفتتغ ( )عائذة إف جبخيل 

(  كىػ ج إلى أصحابو  فييع عمي كأبػ بكخ كعسخ كححيفة كعسار كأبػ ذر )بعجي ، ثع خخ 
يبكي ، فقالػا : ما يبكيظ يا رسػؿ هللا ؟ فقاؿ : أخبخني جبخيل أف ابشي الحديغ يقتل بعجي 

 . (         95)      بأرض الصف كجاءني بيحه التخبة كأخبخني أف فييا مزجعو(( 
في سفخ لو ،  ( )كركي عغ الرحابي عبج هللا بغ عباس انو قاؿ : )) ... خخج الشبي    

فمسا كاف في بعس الصخيق كقف فاستخجع كدمعت عيشاه ،  فدئل عغ ذلظ فقاؿ : ىحا جبخيل 
يخبخني عغ أرض بذاشئ الفخات يقاؿ ليا كخبالء ، يقتل بيا كلجي الحديغ ابغ فاشسة ، فقيل 

رسػؿ هللا ؟ فقاؿ : رجل يقاؿ لو يديج ، ال بارؾ هللا لو في نفدو ككأني أنطخ : مغ يقتمو يا 
إلى مرخعو كمجفشو بيا ، كقج أىجي بخأسو ك وهللا ما يشطخ أحج إلى رأس كلجي الحديغ ؼيفخح 

مغ سفخه ذلظ مغسػما ثع صعج ( )إال خالف هللا بيغ قمبو كلدانو . قاؿ : ثع رجع الشبي 
الحديغ بغ عمي بيغ يجيو مع الحدغ ، قاؿ : فمسا فخغ مغ خصبتو السشبخ فخصب ككعع ك 

كضع يجه اليسشى عمى رأس الحدغ كاليدخى عمى رأس الحديغ ثع رفع رأسو إلى الدساء فقاؿ 
: الميع إني دمحم عبجؾ كنبيظ كىحاف أشايب عتختي كخيار ذريتي كأركمتي كمغ أخمفيع في 

ىحا مقتػؿ مخحكؿ ، الميع ؼبارؾ لو في قتمو  أمتي ، الميع كقج أخبخني جبخيل بأف كلجي
كاجعمو مغ سادات الذيجاء ، إنظ عمى كل شيء قجيخ، الميع كال تبارؾ في قاتمو كخاذلو ، قاؿ 

: أتبكػف كال تشرخكنو ! الميع فكغ أنت لو ( ): كضج الشاس في السدجج بالبكاء ، فقاؿ 
مػف محسخ الػجو فخصب خصبة بميغة كليا كناصخا ، قاؿ ابغ عباس : ثع رجع كىػ متغيخ ال

مػجدة كعيشاه ييسالف دمػعا ثع قاؿ : أييا الشاس  إني قج خمفت ؼيكع الثقميغ كتاب هللا 
كعتختي كأركمتي كمخاح مساتي كثسختي ، كلغ يفتخقا حتى يخدا عمي الحػض ، أال كإني 

ا أف ال تمقػني غجا أسألكع في ذلظ إال ما أمخني ربي أف أسألكع السػدة في القخبى ، فانطخك 
قج أخبخني بأف أمتي تقتل  عمى الحػض كقج أبغزتع عتختي كضمستسػىع ... أال كإف جبخيل 

كلجي الحديغ بأرض كخب كبالء ، أال فمعشة هللا عمى قاتمو كخاذلو آخخ الجىخ. قاؿ : ثع ندؿ 
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 .(96)ؿ ((إال كاستيقغ أف الحديغ مقتػ  عمى السشبخ، كلع يبق أحج مغ السياجخيغ كاألنرار
جالدا إذ اقبل ( )كركي ايزًا عغ ابغ عباس انو قاؿ : )) كشت عشج رسػؿ هللا     

الحدغ فمسا رآه بكى كقاؿ إلي إلي فأجمدو عمى فخحه اليسشى ثع اقبل الحديغ فمسا رآه بكى 
كقاؿ مثل ذلظ فأجمدو عمى فخحه اليدخى ثع أقبمت فاشسة فخآىا ؼبكى كقاؿ مثل ذلظ فأجمديا 

جيو ثع اقبل عمي فخآه ؼبكى كقاؿ مثل ذلظ كاجمدو إلى جانبو األيسغ فقاؿ لو أصحابو يا بيغ ي
رسػؿ هللا ما تخى كاحجا مغ ىؤالء إال بكيت أك ما فييع مغ تدخ بخؤيتو فقاؿ كالحي بعثشي 
بالشبػة كاصصفاني عمى جسيع البخية ما عمى كجو األرض ندسة أحب إلي مشيع كإنسا بكيت 

غ بعجي كذكخت ما يرشع بيحا كلجي الحديغ كأني بو كقج استجار بحخمي لسا يحل بيع م
كقبخي فال يجار كيختحل إلى ارض مقتمو كمرخعو ارض كخب كبالء تشرخه عرابة مغ 
السدمسيغ أكلئظ سادة شيجاء أمتي يـػ الؿيامة فكأني انطخ إليو كقج رمى بديع فخخ عغ فخسو 

ع انتحب كبكى كأبكى مغ حػلو كارتفعت أصػاتيع مطمػما ثصخيعا ثع يحبح كسا يحبح الكبر 
 .  (        97)     بالزجيج ثع قاـ كىػ كيقػؿ الميع إني أشكػ إليظ ما يمقى أىل بيتي بعجي (( 

خخج عميشا رسػؿ ))  انو قاؿ :  (         98)       كركي كحلظ عغ الرحابي معاذ بغ جبل    
( متغيخ المػف فقاؿ أنا دمحم أكتيت فػاتح الكالـ كخػاتسو فأشيعػني ما دمت بيغ  )  هللا

أضيخكع فإذا ذىب بي فعميكع بكتاب هللا عد كجل أحمػا حاللو كحخمػا حخامو أتتكع بالخكح 
كالخاحة كتاب مغ هللا سبق أتتكع فتغ كقصع الميل السطمع كمسا ذىب رسل جاء رسل تشاسخت 

رحع هللا مغ أخحىا بحقيا كخخج مشيا كسا دخميا أمدظ يا معاذ كاحز  الشبػة فرارت ممكا
( ثع قاؿ نعي إلي قاؿ فمسا بمغت خسدة قاؿ يديج ال يبارؾ هللا في يديج ثع ذرفت عيشاه )

حديغ كأتيت بتخبتو كأخبخت بقاتمو كالحي نفدي بيجه ال يقتل بيغ ضيخاني قػـ ال يسشعػه إال 
 .(         99)       بيع كسمط عمييع شخارىع كألبديع شيعا ... (( خالف هللا بيغ صجكرىع كقمػ 

ككاف يػـ أـ سمسة ، فشدؿ )) ...  انو قاؿ : (         100)     كركي عغ الرحابي ابي امامة   
الجاخل ، كقاؿ ألـ سمسة : ال تجعي أحجا يجخل عمي فجاء  ( ) جبخيل ، فجخل رسػؿ هللا 

( في البيت أراد أف يجخل فأخحتو أـ سمسة ) الشبي ( ، فمسا نطخ إلىالحديغ )
فاحتزشتو كجعمت تشاغيو كتدكشو فمسا اشتج في البكاء خمت عشو  فجخل حتى جمذ في حجخ 

( : يقتمػنو كىع ( ، فقاؿ جبخيل : إف أمتظ ستقتل ابشظ ىحا ، فقاؿ الشبي )) الشبي
، فقاؿ بسكاف كحا ككحا ، فخخج رسػؿ مؤمشػف  بي ؟ قاؿ : نعع يقتمػنو ، فتشاكؿ جبخيل تخبة 

( قج احتزغ حديشا كاسف الباؿ ميسػما فطشت أـ سمسة أنو غزب مغ دخػؿ هللا )
الربي عميو فقالت : يا نبي هللا ، جعمت لظ الفجاء إنظ قمت لشا ال تبكػا ىحا الربي كأمختشي 

بو كىع جمػس ، إلى أصحا أال أدع يجخل عميظ فجاء فخميت عشو ، فمع يخد عمييا ، فخخج
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، كفي القػـ أبػ بكخ كعسخ) رضي هللا عشيسا ( ككانا أجخأ القػـ فقاؿ ليع: إف أمتي يقتمػف ىحا
 . (101) عميو،  فقاال : يا نبي هللا يقتمػنو كىع مؤمشػف ؟ قاؿ : نعع كىحه تخبتو كأراىع إياىا (( 

االماـ الحديغ كمسا يججر اإلشارة اليو الى اف بعس الرحابة مسغ سسع خبخ مقتل    
(مغ الخسػؿ الكخيع ) ( قج امتج بيع العسخ الى زمغ حجكث كاقعة الصف ، كمشيع )

سسعت  الحي تذيخ الخكايات التاريخية الى انو قاؿ : )) (  102)الرحابي انذ بغ الحارث 
  (  103) ( يقػؿ : إف ابشي ىحا يقتل بأرض العخاؽ فسغ أدركو مشكع فميشرخه (( ) رسػؿ هللا

( كقاتل الى جانبو كُقتل كانو فعاًل خخج الى كخبالء كبقي مشتطخًا مقجـ االماـ الحديغ )، 
بقػلو:   (          105)     ، كىحا ما أكجه العخياف بغ ىيثع األسػد ( 104)      معو يـػ كاقعة الصف

فيشدؿ قخيبا مغ السػضع الحي كاف ؼيو معخكة الحديغ فكشا ال نبجكا إال (  106)))كاف أبي يتبجى
ىشاؾ فقاؿ لو أبي : أراؾ مالزما ىحا السكاف قاؿ : بمغشي أف  (107)كججنا رجال مغ بشي أسج 

حديشا يقتل ىاىشا فأنا أخخج لعمي أصادفو فأقتل معو فمسا قتل الحديغ قاؿ أبي : انصمقػا 
 .  (          108)     فأتيشا السعخكة فصػفشا فإذا األسجي مقتػؿ (( نشطخ ىل األسجي ؼيسغ قتل 

،   (          109)     كمسغ ادرؾ كاقعة الصف مغ الرحابة ىػ الرحابي خالج بغ عخفصة    
)) كشا عشج خالج بغ عخفصة يػـ قتل الحديغ بغ عمي ) رضي هللا  الحي نقل عشو البعس

(  ( ، سسعت رسػؿ هللا )) رسػؿ هللا سسعت مغعشيسا (  فقاؿ لشا خالج : ىحا ما 
 .(110)ستبتمػف في أىل بيتي مغ بعجي (( يقػؿ : إنكع

 الحفاظ  عمى  الثهرة الحدينية   في( البعد التفريمي إلخبارية الرسهل ): لثالثا المبحث
االماـ ( السشصمقة عغ إخبارية الدساء ؼيسا يخز خخكج لع تكغ إخبارية الخسػؿ الكخيع )    

كمقتمو إخبارية مقتزبة اك مختكشة الى بعج غيبي مبيع ، بل اشتسمت ىحه  (الحديغ )
اإلخبارية عمى جانب تفريمي كبيخ لكل ما يتعمق بيحه الحجثية مخكدًا فييا عمى أمػر في 

اتجاه ىحه الحجثية غاية األىسية حتى ال يكػف ىشاؾ ادنى شظ اك لبذ عشج االنداف السدمع 
 ا.حاؿ حجكثي

اكؿ راٍك تفريمي لسقتل االماـ الحديغ ،  ىػ( )لحلظ يسكششا القػؿ اف الخسػؿ الكخيع   
ليحفع لشا صػرة كاضحة كجمية لمحجثية بكل تفاصيميا في ذاكخة االمة اإلسالمية  قبل كقػعيا 

بعج خخكجو عمى  (     ٔٔٔ)   مصابقة لكل ما جخى لالماـ الحديغ كاىل بيتو )عمييع الدالـ( 
 .    (        ٖٔٔ)   ـ ( ٓٛٙق / ٔٙعاـ )  (      ٕٔٔ)      سؽياف غ معاكية بغ ابي يديج ب

 ىي : ( ) كمغ بيغ األمػر التي شسمتيا تفريمية إخبارية الخسػؿ الكخيع
 
 : االخبار عن مكان وزمان القتل  
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دؾيقة كتفريمية عغ تحجيج السكاف الحي ُيقتل ؼيو االماـ                      ( )جاءت إخبارية الخسػؿ    
فقج اخبخ عغ التدسية العامة لمخقعة الجغخاؼية التي ُيقتل فييا ، ثع كاف اكثخ ( ، )الحديغ 

دقة في اخباريتو عشجما حجد اسع الجدء مغ ىحه الخقعة الجغخاؼية كتدسياتو الستعجدة ، حيث 
انو قاؿ : اف األرض التي ُيقتل فييا كلجي الحديغ ىي ارض العخاؽ ، كىحا ( )ُذكخ عشو 

ما اشارت اليو السرادر التاريخية نقاًل عغ ركاية اـ سمسة التي قالت فييا : )) أف رسػؿ هللا 
اضصجع ذات يـػ فاستيقع كىػ خائخ الشفذ فاضصجع فخقج فأستيقع كفي يجه تخبة ( )

الحديغ  -أف ىحا  ىحه التخبة يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ : أخبخني جبخيل حسخاء يقبميا ، فقمت : ما
( )، كركي عشيا ايزًا انيا قالت لالماـ الحديغ (        ٗٔٔ)     يقتل بأرض العخاؽ ((  -

( )فقج  سسعت رسػؿ هلّل  خخج  الى العخاؽعشجما أراد الخخكج الى العخاؽ : )) ...  ال ت
غ الحارث بغ نبيو انذ ب، كسا ركى عغ  (        ٘ٔٔ)      يقػؿ : يقتل ابشي الحديغ بالعخاؽ (( 

 .( ٙٔٔ)العخاؽ ... ((  ي ىحا ُيقتل بأرضيقػؿ اف ابش( )عت رسػؿ هللا انو قاؿ: )) س
في مخكيات الخسػؿ  كلع يكغ تعجد السدسى الجغخافي لمعخاؽ غائبًا عغ التحجيج السكاني   

( ، فقج ركد مدسى ارض بابل الحي كاف يصمقو )عغ مقتل االماـ الحديغ ( ) الكخيع
في تمظ السخكيات ، كىػ ما أشارت اليو الديجة عائذة  (      ٚٔٔ)     العخب عمى ارض العخاؽ 

 .  (       ٛٔٔ)     يقػؿ : يقتل حديغ بأرض بابل ... ((   بقػليا :)) أنيا سسعت رسػؿ هللا
اكثخ دقة عشجما حجد البقعة التي تديل عمييا دماء االماـ                     ( ككانت إخبارية الخسػؿ )   

( في ارض العخاؽ اال كىي ارض كخبالء ، ىحه التحجيجية التي اخحت بعجىا )الحديغ 
       ٜٔٔ     )التجكيشي الػاسع في مرادر السجرستيغ سيسا تمظ السخكية التي أكردىا ثابت البشاني 

، الحي قاؿ : )) استأذف ممظ السصخ اف يأتي الشبي  (       ٕٓٔ)     عغ انذ بغ        مالظ  (
( فأذف لو ، فقاؿ ألـ سمسة احفطي الباب ال يجخل أحج فجاء الحديغ بغ عمي  فػثب   )

( فقاؿ لو السمظ أتحبو قاؿ نعع قاؿ فاف أمتظ ) رعج عمى مشكب الشبيحتى دخل فجعل ي
تقتمو كاف شئت أريتظ السكاف الحي يقتل ؼيو قاؿ فزخب بيجه فأراه تخابا أحسخ فأخحت أـ سمسة 

، كأخحت  (       ٕٔٔ)   ذلظ التخاب فرختو في شخؼ ثػبيا قاؿ فكشا ندسع يقتل بكخبالء (( 
( كمغ قبل اكثخ مغ ممظ مغ مالئكة   ُبعجىا التأكيجي بتكخارىا عمى الخسػؿ الكخيع )

، كممظ مغ مالئكة  (      ٖٕٔ)    ، كالخعج ممظ الدحاب  (        ٕٕٔ)      الدساء كجبخئيل 
( ابشتو فاشسة الدىخاء )عمييا   كالتي اخبخ بيا الخسػؿ )(       ٕٗٔ)     الفخدكس األعمى 

 دالـ( كزكجاتو كعامة السدمسيغ.ال
 

ء عمى شاشئ نيخ الفخات ، فقج اشارت بعس الخكايات الى اف كلسػقع ارض كخبال    
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( سػؼ ُيقتل عمى ( أخبخ عامة السدمسيغ بأف كلجه االماـ الحديغ )الخسػؿ الكخيع )
ارض بذاشئ الفخات قائاًل ليع : )) ... ىحا جبخئيل يخبخني عغ أرض بذاشئ الفخات يقاؿ 

( اخبخ ، كسا انو ) (     ٕ٘ٔ)    ... (( ليا كخبالء ، ُيقتل بيا كلجي الحديغ بغ فاشسة 
ما شأف عيشيظ تؽيزاف ، قاؿ : بمى قاـ مغ عشجي )) ( بحلظ عشجما سألو: االماـ عمي )

ة بقتل ، كاخبخ أيزًا اـ سمس (      ٕٙٔ)     الفخات (( حديغ يقتل بذط جبخئيل فحجثشي اف ال
 . (ٕٚٔ)كلجه الحديغ بذاشئ الفخات

فقج كرد ذكخ ىحه التدسية  (      ٕٛٔ)    كلسا كانت ارض كخبالء تعخؼ ايزًا بأرض الصف    
خ اف جبخئيل ، عشجما ذك( )عغ السكاف الحي ُيقتل ؼيو االماـ الحديغ ( )في إخباريتو 

، كىح ما  (      ٜٕٔ)     )) ... في ىحه األرض ُيقتل ابشظ ىحا يا دمحم ، كاسسيا الصف ((  اخبخه
اخبخ بو زكجتو الديجة عائذة ، قائاًل ليا : )) ... يا عائذة إف جبخيل أخبخني أف ابشي 

، كىػ ما ذكختو الديجة عائذة في مخكياتيا ، بأف  (ٖٓٔ)الصف ... ((  ديغ مقتػؿ في أرضح
، قائاًل لو : )) ... أمتظ  ()عغ مكاف قتل االماـ الحديغ ( )الخسػؿ خئيل اخبخ جب

،  قاؿ إف شئت أريتظ  تخبة األرض التي يقتل ( )عت عيشا رسػؿ هللا ستقتمو بعجؾ فجم
، كقائاًل لو )) ... اف  (      ٖٔٔ)     بيا ، قاؿ نعع ، فأتاه جبخيل تخاب مغ تخاب الصف (( 

 . (ٕٖٔ )شئت أخبختظ باألرض التي يقتل بيا ، فأشار لو جبخئيل إلى الصف بالعخاؽ ... (( 
بأرض الصف ، ( )أصحابو بسقتل كلجه الحديغ ( ) كحلظ اخبخ الخسػؿ الكخيع    

كأبػ بكخ كعسخ كححيفة كعسار كأبػ ذر ، قائاًل ليع : ))  ()ككاف فييع االماـ عمي 
، كىحا ما أكجه ابغ عباس  (ٖٖٔ)أخبخني جبخئيل أف ابشي الحديغ يقتل بأرض الصف ... (( 

 . (ٖٗٔ )بقػلو : )) ما كشا نذظ كأىل البيت متػافخكف اف الحديغ بغ عمي يقتل بالصف (( 
قج ضسغ اخباريتو التفريمية ركشًا ثانيًا شسل ( )كمسا يججر االشارة إليو اف الخسػؿ الكخيع    

تمو ، لتكتسل اركاف اإلخبارية الحجثية عغ مق ()بعجية التحجيج الدمشي لقتل االماـ الحديغ 
 ببعجييا السكاني كالدماني . 

كىػ في عسخ متقجـ حيث يعمػه الذيب ،                     ( )فاألخبارية حجدت زمغ قتل االماـ الحديغ    
                         انو قاؿ : ))ُيقتل الحديغ حيغ يعمػه     (  ) كىحا ما ركتو اـ سمسة نقاًل عغ رسػؿ هللا 

قاؿ لو : )) (   )كما ذكخه  ابغ عباس اف رسػؿ هللا ، (      ٖٙٔ)     ((   (     ٖ٘ٔ)    القتيخ 
 .  (       ٖٚٔ)     يا ابغ عباس كأني بو ػػ الحديغ ػػ كقج خزبت شيبتو مغ دمو ... (( 

 ُيقتل فييا االماـ الحديغ حيشساادؽ تحجيجًا لمفتخة الدمشية التي ( )كقج كاف الخسػؿ الكخيع 
 . (ٖٛٔ): )) يقتل حديغ عمى رأس ستيغ مغ مياجختي (( اخبخ الديجة اـ سمسة قائاًل ليا

 : األخبار عن قتمتو 
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التفريمية مغ يتػلى كيذارؾ في قتل االماـ                            ( )شسمت أخبارية الخسػؿ الكخيع    
، معتسجًا البعج التعسيسي في ىحه اإلخبارية حتى الػصػؿ الى الذخز الحي ( )الحديغ 

يأمخ بالقتل كالذخز السشفح ليحا القتل ، فقج كردت في معطع السرادر اإلسالمية عذخات 
ُأخبخ مغ قبل مالئكة الدساء بسغ يقتل ( )الخكايات كبأسانيج مختمفة اف الخسػؿ الكخيع 

ىػ بجكره أخبخ اىل بيتو كاقاربو كزكجاتو كاصحابو كعامة ، ك  ()كلجه االماـ الحديغ 
السدمسيغ بحلظ ، لحلظ تع تجاكليا بيحا الكع اليائل مغ الخكايات حافطة لشا كعبخ السدار 

 ديغ كاىل بيتو )عمييع الدالـ ( .الخكائي التاريخي مغ ىع القتمة الحؿيقيػف لإلماـ الح
يسية ما ركى عغ الديجة اـ سمسة كالديجة عائذة كعبج كيأتي في مقجمة تمظ اإلخبارية التعس    

، اف  ( )هللا بغ عباس كابي امامة الباىمي ، كما أكجه االماـ ابي عبج هللا جعفخ الرادؽ 
مغ  ( )اف امتو ستقتل كلجه الحديغ ( )اخبخ الخسػؿ الكخيع ( )السمظ جبخئيل 

الى اف الحي اخبخ  مالظ اال انو أشار، ك أكرد ذات الخكاية أنذ بغ  (      ٜٖٔ)     بعجه 
 . (      ٓٗٔ)     ( )بيحه اإلخبارية ىػ ممظ السصخ كليذ السمظ جبخئيل  الخسػؿ الكخيع

عسغ يقتل كلجه االماـ الحديغ ( )كمغ الريغ التعسيسية  التي اخبخ بيا الخسػؿ الكخيع    
()  ما أكرده السدعػدي مغ اف نرف امتو ستقتل كلجه الحديغ( ) مبيشًا في اخباريتو

فئػية الشرف الحي سػؼ يتػلى عسمية القتل بقػلو )) ... تقتمو نرف أمتظ بيغ قاتل لو 
، كمغ تمظ الريغ ايزًا  (       ٔٗٔ)     كمعيغ عميو كخاذؿ لو كراٍض بحلظ كمبغس ... (( 

)     قتمو ... (( صيغة شائفة مغ امتي كىحا ما كرد عشج السفيج بقػلو )) ... اف شائفة مغ امتي ت

، ككحلظ صيغة قػـ مغ امتي ، كىحا ما أكرده ابغ شجقع بقػلو )) يقتمو قػـ مغ اّمتي  (      ٕٗٔ
،  (      ٗٗٔ)     ، ككردت ايزًا صيغة )) مغ امتظ مغ  يقتمو ((  (      ٖٗٔ)     بعجي ... (( 

 . (      ٘ٗٔ)      كصيغة )) في امتظ مغ يقتمو (( 
( )التعسيسية عشج مغ يتػلى قتل االماـ الحديغ ( )رية الخسػؿ الكخيع كلع تتػقف إخبا   

، بل كصف مغ يتػلى القتل بعجة اكصاؼ مشيا ما أكرده الخػارزمي بقػلو )) ... فخقتاف مغ 
،   (      ٙٗٔ)     أمتظ ، إحجاىسا ضالسة متعجية فاسقة تقتل فخخظ الحديغ ابغ ابشتظ ... (( 

، كما أكرده السفيج ك االربمي  (      ٚٗٔ)     كقػلو )) ... سيقتمو المعشاء بأرض كخبالء ...(( 
مغ يقتمو بقػلو )) شخار الشاس ( )قج كصف لالماـ الحديغ (  )مغ اف الخسػؿ الكخيع 

، (ٜٗٔ)بقػلو )) شّخ أّمة مغ أّمتظ(( (   ، كحلظ كصفيع جبخئيل لمخسػؿ الكخيع ) (ٛٗٔ)(( 
 . (        ٓ٘ٔ)       امتظ ... ((  كبقػلو ))يقتمو شخار

في اخباريتو مغ ىي الفئة اك الصائفة مغ امتو التي سػؼ تقتل                       ( )ثع يذخز الخسػؿ    
اؿ ليا بأف ، كىحا ما اخبخ بو عستو صؽية بشت عبج السصمب عشجما ق( )كلجه الحديغ 
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)) فقالت : كمغ يقتمو ، قاؿ : يا عسة تقتمو الفئة الباغية مغ سيقتل ، ( )الحديغ  كلجه
اكثخ تذخيرًا في (  )، ككاف الخسػؿ الكخيع  (       ٔ٘ٔ)      " لعشيع هللا " (( شي أمية ب

نقاًل عغ احج مالئكة الدساء ( )اخباريتو عشجما حجد َمغ مغ بشي امية يقتل كلجه الحديغ 
هللا اعمع أف رجال مغ أمتظ يقاؿ لو يديج ، زاده هللا عحابا ، يقتل الحي اخبخه قائاًل )) يا نبي 

كالحي اخبخ ىػ بجكره أصحابو عغ ىحا األسع ، (       ٕ٘ٔ)    فخخظ الصاىخ ابغ الصاىخة ... (( 
( )، كىحا ما اشارت اليو الخكايات التاريخية نقاًل عغ ابغ عباس مغ اف الخسػؿ الكخيع 

( )ابة في سفخًا لو ، بأف جبخئيل اخبخه بقتل االماـ الحديغ اخبخ مغ كاف معو مغ الرح
، فقالػا لو  : )) مغ يقتمو يا رسػؿ هللا ؟ فقاؿ : رجل يقاؿ لو يديج ال بارؾ هللا لو في نفدو 

اخبخ جسعًا مغ  ( )، كأشارت ركايات أخخى الى اف الخسػؿ  (       ٖ٘ٔ)      ... (( 
)) يديج ال  عمى يج يديج ، بقػلو:( )الرحابة فييع معاذ بغ جبل ، بقتل كلجه الحديغ 

مغ خميفة مدتخمف متخؼ يقتل خمفي كخمف                               ( )يبارؾ هللا في يديج ... كأىا لفخاخ آؿ دمحم 
 . (       ٗ٘ٔ)      خمفي ... (( 

كحلظ كصفًا تذخيريًا دالليًا عغ مغ يتػلى بشفدو قتل ( )الكخيع  كقج اعصى الخسػؿ   
 (      ٘٘ٔ)     مغ خالؿ رؤيا رأىا ، اف كمبًا أبقع يمغ في دماء اىل بيتو ( )االماـ الحديغ 

حيشسا نطخ الى شسخ بغ ذي الجػشغ يـػ معخكة ( )، كتع تفديخىا مغ قبل االماـ الحديغ 
)) هللا أكبخ قاؿ رسػؿ هللا إني رأيت كمبا أبقع يمغ في دماء أىل الصف ككاف ابخصًا ، فقاؿ : 

 .  (       ٙ٘ٔ)     بيتي (( 
اف القخاءة التحميمية لمخكايات اإلخبارية التعسيسية كالتذخيرية التي اخبخ بيا الخسػؿ                          

 ، يتزح لشا األتي : ( )عسغ يقتل كلجه الحديغ ( )الكخيع 
محػرية كانصالؾية القتل ستكػف مغ األمة اإلسالمية ، اف استخجاـ لفطة االمة اك اف  (ٔ

نرف االمة اك قػـ اك شائفة اك فخقة ؼيو داللة كاضحة لإلشارة الى اف مغ سيديع 
 مغ ىحه االمة بالقتل ىػ ضسغ انتسائية االمة بالحج األعمى ال باألشالؽ العاـ لالمة .

ي القتل بالقتل سيكػف ذك بعجيات مادية كمعشػية ، أأكضحت الخكايات اف االسياـ  (ٕ
السباشخ ، كىشاؾ مغ يديع بالقتل بدكػتو كرضاه كخحالنو اك بأعانتو اك  السادي

 ببغزو .
كصفًا دؾيقًا الى الفئة التي ستديع في قتل االماـ  ( )اعصى الخسػؿ الكخيع  (ٖ

كالسمعػنة كانيا مغ شخار امتو بأف نعتيا بالطالسة كالسعتجية كالفاسقة ( )الحديغ 
 كالشاس اجسع .

كاف كاضحًا بأف الفئة الباغية مغ بشي امية مغ ( )اف البعج التذخيري لمخسػؿ  (ٗ
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 .( )امتو ىي التي تقتل كلجه االماـ الحديغ 
عمى السدسى التذخيري الجقيق لسغ يتػلى قتل كلجه ( )التأكيج مغ قبل الخسػؿ  (٘

مية كايزاحو لالمة ، حيغ بيغ اف يديج بغ معاكية ىػ مغ مغ الفئة الباغية مغ بشي ا
 بعج اف يؤكؿ حكع االمة لبشي امية .( )يتػلى  قتل كلجه االماـ الحديغ 

بأخباريتو الى صفات داللية كاضحة لسغ يتػلى السباشخة بقتل ( )أشار الخسػؿ  (ٙ
ػـ معخكة حيث شبيو بالكمب األبقع ، كالتي تػضحت لألمة في ي(  )كلجه الحديغ 

 بغ ذي الجػشغ كػنو كاف ابخصًا . الصف مغ انو كاف يقرج شسخ
 : اإلخبار عن كيفية قتمو 

( )صػرة تفريمية عغ كيؽية قتل االماـ الحديغ ( )تزسشت إخبارية الخسػؿ الكخيع    
 ـ ( . ٓٛٙق /  ٔٙي كاقعة الصف ) ، جاءت مصابقة لكيؽية قتمو ف

 ( )أخبخ االماـ الحديغ ( )حيث اشارت الخكايات التاريخية الى اف الخسػؿ الكخيع    
عغ سبب بكائو كىػ يقبمو في عشقو ، قائاًل (  )بأنو سػؼ ُيقتل بالديف لسا سألو االماـ 

  (      ٚ٘ٔ)     لو : )) يا بشي اقبل مػضع الديػؼ مشظ كابكي ... ( 
بيغ الكيؽية التي ُيقتل بيا االماـ ( )كذكخت لشا الخكايات التاريخية اف الخسػؿ الكخيع    

في حجيث لو مع عبج هللا بغ عباس ، قائاًل )) ... فكأني انطخ إليو كقج رمي  ( )الحديغ 
 .  (        ٛ٘ٔ)      بديع فخخ عغ فخسو صخيعًا ثع يحبح كسا يحبح الكبر مطمػمًا... (( 

أكضحت  مريخ ( )ىحه الخكايات ايزًا الى اف إخبارية الخسػؿ الكخيع  سا أشارتك   
بعج ذبحو ، كىحا ما اخبخ بو عجد مغ الرحابة بقػلو : )) ىحا  ( )رأس االماـ الحديغ 

جبخئيل يخبخني عغ أرض بذاشئ الفخات يقاؿ ليا كخبال ، يقتل بيا كلجي الحديغ ابغ فاشسة 
رسػؿ هللا ؟ فقاؿ : رجل يقاؿ لو يديج ، ال بارؾ هللا في نفدو ، ككأني ، فقيل : مغ يقتمو يا 

أنطخ إلى مرخعو كمجفشو ، كقج أىجي بخأسو،  وهللا ما يشطخ أحج إلى رأس كلجي الحديغ 
 .(ٜ٘ٔ)كلدانو ...((  بيغ قمبوؼيفخح إال خالف هللا 

أشار في اخباريتو الى اف رأس ( )ك أكضحت لشا بعس الخكايات اف الخسػؿ الكخيع    
بعج ذبحو ُييجى الى يديج بغ معاكية كيخسل مع الدبايا الى بالد الذاـ  ( )االماـ الحديغ 

، بقػلو : )) ىحا جبخئيل يخبخني عغ أرض بذط الفخات يقاؿ ليا كخبال ُيقتل فييا كلجي 
الدبايا عمى أقتاب  الحديغ ، ككأني أنطخ إليو كإلى مرخعو كمجفشو بيا ، ككأني أنطخ عمى

السصايا كقج أىجي رأس كلجي الحديغ إلى يديج لعشو هللا ، فػ هللا ما يشطخ أحج إلى رأس 
 .  (       ٓٙٔ)      الحديغ كيفخح إال خالف هللا بيغ قمبو كلدانو ، كعحبو هللا عحابًا  اليسًا ... (( 

 اليهامش
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( عغ اإلرادة كالحتسية كالسذخكعية اإلليية لمثػرة الحديشية يشطخ : دمحم ، سشجس صبيح : الثػرة الحديشية     ٔ)     
مشيج ، دمحم ، سشجس صبيح ، أ . د . رباب جبار الدػداني  ٕٕ - ٛٔفي الخكاية الدمؽية حتى القخف التاسع اليجخي 

 .ٙٔٔالتخصئة لمثػرة الحديشية في الخكاية الدمؽية 
،  ابغ فارس : معجع مقاييذ المغة  ٕٚٔٔ/  ٖ، الجػىخي : الرحاح  ٜٛٔ/  ٖ( الفخاىيجي : العيغ     ٕ    ) 
 . ٖٛ، الخازي : مختار الرحاح  ٔٗٗ/  ٚ، ابغ مشطػر : لداف العخب  ٚٛ/  ٕ

قاييذ ،  ابغ فارس : معجع م ٕٚٔٔ/  ٖ،  الجػىخي : الرحاح   ٜٛٔ/  ٖ( الفخاىيجي : العيغ      ٖ)     
، الخازي : مختار الرحاح  ٔٗٗ/  ٚ، ابغ مشطػر : لداف العخب  ٕٚ/  ٗ، ابغ سيجة : السخرز  ٚٛ/ ٕالمغة  

 .  ٛٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٖٛ
، ابغ مشطػر : لداف  ٚٛ/ ٕ، ابغ فارس : معجع مقاييذ المغة   ٕٚٔٔ/  ٖ( الجػىخي : الرحاح     ٗ)     

 .   ٙٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٖٛازي : مختار الرحاح ، الخ  ٔٗٗ/  ٚالعخب 
، الدمخذخي : أساس البالغة  ٕٚ/  ٗ، ابغ سيجة : السخرز  ٕٚٔٔ/  ٖ( الجػىخي : الرحاح     ٘)     
 . ٙٙٗ/  ٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٕٗٗ - ٔٗٗ/  ٚ، ابغ مشطػر : لداف العخب  ٗٛٔ

 . ٗٗ( سػرة السائجة اية     ٙ)     
/  ٖ، مكي بغ ابي شالب : اليجاية الى بمػغ الشياية  ٔ٘ٗ/  ٛ( يشطخ : الصبخي : تفديخ الصبخي     ٚ)     
 .   ٜٗٗ/  ٔ، الشدفي : تفديخ الشدفي  ٜٖٔ/  ٚ،  الػاحجي : التفديخ البديط  ٜٕٚٔ
/  ٚبغ مشطػر : لداف العخب ، ا ٗٛٔ، الدمخذخي : أساس البالغة  ٜٛٔ/  ٖ( الفخاىيجي : العيغ       ٛ)      

 . ٚٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٔٗٗ
 .  ٖٕٛسػرة البقخة اية  (    ٜ)     
،  الديػشي : الجرر  ٜٜٔ/  ٔ، الشدفي : تفديخ الشدفي  ٜٚٔ/  ٘( الصبخي : تفديخ الصبخي     ٓٔ)     

 . ٕٓٚ/  ٔالسشثػر 
 . ٚٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٖٛ: مختار الرحاح ، الخازي  ٔٗٗ/  ٚ: لداف العخب ( ابغ مشطػر ٔٔ)
 . ٚٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٕٗٗ/  ٚ، ابغ مشطػر : لداف العخب  ٜٛٔ/  ٖ: العيغ ( الفخاىيجي ٕٔ)

 . ٙٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٔٗٗ/  ٚ( ابغ مشطػر : لداف العخب     ٖٔ)     
 . ٚٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٔٗٗ/  ٚالعخب  ( ابغ مشطػر : لداف    ٗٔ)     
 .  ٖٕسػرة الذػرى اية   (    ٘ٔ)     
، ابغ عقجة الكػفي : فزائل اميخ  ٕٛ٘/  ٖ،  البداز: مدشج البداز  ٔٙٔ/  ٖ( الفاكيي : اخبار مكة     ٙٔ)     

 . ٖٔٔ/  ٕ، الحاكع الشيدابػري : السدتجرؾ عمى الرحيحيغ  ٜٔٔالسؤمشيغ 
، الستقي اليشجي :  ٖٙ/  ٖ٘، الديػشي : جامع االحاديث  ٖٛٔ/  ٘( الصبخاني : السعجع الكبيخ     ٚٔ       )

 .  ٓٗٙ/  ٖٔكشد العساؿ 
 ٕٛ/  ٔ، الصػسي : الخالؼ  ٔ٘/  ٘، الشدائي : الدشغ الكبخى  ٔٔ/  ٕٖ( ابغ حشبل : مدشج     ٛٔ)     

،  ٜٛ/  ٖ، ابغ كثيخ : جامع السدانيج كالدشغ ٘ٛٔ/  ٗ، البغػي : مرابيح الدشة ٛٗٔ/ ٕ،البييقي : الدشغ الكبخى 
 . ٖٕٕٔالديػشي : الجامع الرغيخ
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( يشطخ : الكخماني : اسخار التكخار في القخآف ، قاسع ، دمحم محسػد صالح : التكخار في القخآف الكخيع     ٜٔ)     
،  ٕ٘ - ٘،  الذخيف ،  كػالف عمي الدشػسي : مغ بالغة التكخار في القخآف الكخيع  ٜ٘ٔ - ٔدراسة بالغية 

 . ٗٗ - ٕ٘يػسف ، انجيخس شعسة : خرائز التصػرالجاللي في القخآف الكخيع 
دراسة كضيؽية  ( )( يشطخ : نداؿ ، فػزي سيل كامل : التكخار في شائفة مغ احاديث الخسػؿ     ٕٓ)     

، خمػي ،  شسيدة : التكخار كبالغتو في  ٕٚٔ - ٖٙٔاسمػبية ألسمػب مغ أساليب االقشاع في الخصاب الشبػي 
 . ٖٔٔ - ٛٔٔالحجيث الشبػي الذخيف 

 .  ٕٕٔ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٘ٔٗكيشطخ : الرجكؽ : كساؿ الجيغ  ،ٗٙٗ/  ٔ( الكميشي: الكافي  ٕٔ)
 .  ٕٕٕ/ ٗٗاالنػار : بحار ، السجمدئٖٕابغ قػلػيو : كامل الديارات  :، كيشطخٗٙٗ/ ٔ( الكميشي: الكافي ٕٕ )

 .  ٕٚٗ/  ٖٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٜٔ( ابغ بابػيو القسي : االمامة كالتبرخة     ٖٕ)      

 .  ٖٙ( سػرة األحداب اية      ٕٗ)      

( صؽية بشت عبج السصمب بغ ىاشع بغ عبج مشاؼ ، أخت حسدة بغ عبج السصمب ألمو كعسة الخسػؿ     ٕ٘)      
أميا ىالة بشت كىيب بغ عبج مشاؼ بغ زىخة ، تػفيت في خالفة عسخ بغ الخصاب كدفشت بالبؿيع .  ()الكخيع دمحم

/  ٗ، ابغ عبج البخ : االستيعاب  ٜٚٔ/  ٖ، ابغ حباف البدتي: الثقات  ٔٗ/  ٛٔيشطخ: ابغ سعج: الصبقات 
 . ٕٗٔ - ٖٕٔ/  ٛ، ابغ حجخ العدقالني : اإلصابة   ٖٚٛٔ

/  ٖٗ: بحار االنػار ، السجمدي٘٘ٔ، كيشطخ: الفتاؿ الشيدابػري: ركضة الػاعطيغ ٜٜٔرجكؽ: االمالي ال ( ٕٙ)
ٕٖٗ  . 

، ابغ  ٖٗٔ - ٕٗٔ/  ٖ، الشعساف السغخبي : شخح االخبار  ٖٓ٘/ ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح      ٕٚ)     
 . ٕٛٚ/  ٕ ، ابغ الرباغ  : الفرػؿ السيسة في معخفة االئسة  ٜٚٔ/  ٗٔعداكخ : تاريخ دمذق 

،  ٗٚ/  ٔٔ، الرالحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد  ٕٜٔ/  ٜ( الييثسي : مجسع الدكائج      ٕٛ)     
 . ٕٛٚ/  ٖالعػالي  العرامي السكي : سسط الشجـػ

( حبا الصفل يحبػ اذا زحف ، أي بجأ يسذي عمى يجيو كركبتيو قبل اف يقـػ . يشطخ : الفخاىيجي :      ٜٕ)      
 . ٔ٘ٔ، الدمخذخي: أساس البالغة  ٖٛٓ/  ٖالعيغ 

( عائذة بشت أبي بكخ الرجيق بغ أبي قحافة بغ عامخ بغ عسخك بغ كعب بغ سعج بغ تيع بغ مخة      ٖٓ)       
في شيخ شػاؿ مغ الدشة الثانية لميجخة  ()بغ كعب بغ لؤي ،  كأميا أـ ركماف بشت عسيخ ،  تدكجيا رسػؿ هللا 

/  ٘، ابغ ابي عاصع : اآلحاد كالسثاني  ٛ٘/  ٛ، تػفيت سشة ثساف كخسديغ لميجخة . يشطخ : ابغ سعج:  الصبقات 
،  ٕٗٛ/  ٚ،  البييقي : دالئل الشبػة ٘/  ٗ، الحاكع الشيدابػري : السدتجرؾ  ٛٚ/  ٔ، ابغ حباف : الثقات   ٖٛٛ

 .  ٖ٘ٔ/  ٕاعالـ الشبالء الحىبي : سيخ 
، الستقي ٜ٘ٔ/ ٗٔ، كيشطخ: ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق ٜٔٗ - ٛٔٗ/  ٙ( ابغ سعج: الصبقات   ٖٔ)

/  ٖ: معالع السجرستيغ ، مختزى العدكخي ٕٔ٘/ ٕٚ، السخعذي: شخح احقاؽ الحق ٛ٘/ ٕٔالعساؿ  : كشداليشجي
ٖ٘ . 

،  ٚٚ/  ٙخكة كمذى قمياًل ببطء كتسيل . يشطخ: الفخاىيجي : العيغ ( درج يجرج أي بجأ الصفل بالح     ٕٖ)       
 . ٕٙٙ/  ٕ،  ٜٖٙ/  ٔابغ مشطػر لداف العخب  
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تدكجيا الخسػؿ في  ( )، احجى زكجات الخسػؿ الكخيع دمحم اـ سمسة: ىي ىشج بشت أبي أمية السخدكمية ( ٖٖ)
، عخؼ عشيا حبيا الذجيج آلؿ الخسػؿ سج في معخكة احجسمسة بغ عبج األ الدشة الخابعة لميجخة بعج كفاة زكجيا أبي

، ابغ ٜٕٗ/  ٕ، ابغ حباف البدتي: الثقات ٙٛ/ ٛيشطخ: ابغ سعج: الصبقات  ـ(ٓٛٙ/قٔٙ) األعطع تػفيت سشة
 . ٕٕٔ/  ٛ، ابغ حجخ العدقالني : اإلصابة  ٚٙٗ/  ٖالشبالء  ، الحىبي : سيخ اعالـٜٕٛ/  ٙبة اثيخ : اسج الغا

،  ٜٗٔ/  ٗٔ، كيشطخ: ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٖٗٗ( عبج بغ حسيج : مشتخب مدشج      ٖٗ)       
 ٜٕٚ٘/  ٙ، ابغ العجيع : بػية الصمب  ٚٗٔ، السحب الصبخي : ذخائخ العقبى  ٕٗٔابغ الجػزي : تحكخة الخػاص 

 . ٖٕٛ/  ٚة السيخة ،  البػصيخي : اتحاؼ الخيخ ٗ٘ٔ، ابغ الرباغ : الفرػؿ السيسة في معخفة االئسة 
، ابغ  ٛ ، كيشطخ : ابغ نسا الحمي : مثيخ االحداف ٖٕٛ - ٖٕٚ/  ٔ)عميو الدالـ( ( مقتل الحديغ      ٖ٘)       

 . ٕٚٗ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٔالصفػؼ  شاككس : الميػؼ في قتمى
، ٗٙٔ - ٖٙٔ/  ٔ)عميو الدالـ( تل الحديغ ، الخػارزمي : مق ٕٖ٘/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح      ٖٙ)       

 .   ٗٔ،  ابغ شاككس : الميػؼ في قتمى الصفػؼ  ٓٔ- ٜكيشطخ : ابغ نسا الحمي : مثيخ االحداف 
( الربا ىي مخحمة عسخية تصمق عمى الػلج مغ يػلج الى اف يفصع بعج الدشتيغ ، كالسخاد بو لع يبمغ سغ التسييد. ٖٚ)

الگمپايگاني:  ارشاد  ،ٓ٘ٗ/  ٗمشطػر :  لداف العخب : ، ابغ  ٖٕٙتختيب السعخب  يشطخ: السصخزي:  السغخب في
يع كاخخكف: مرصفى، ،ٕٛٔالدائل   .  ٕٓٚ، دمحم : معجع لغة الفقياء ، القمعجيٚٓ٘/  ٔط السعجع الػسي إبخـا

( أبػ امامة سعيج بغ سيل بغ حشيف االنراري ، احج العمساء االجالء كمغ كبار التابعيغ بالسجيشة      ٖٛ)       
ـ ( عغ عسخ ناىد االثشاف ٜٔٚق/ ٓٓٔ، كلج زمغ الشبي دمحم اال انو لع يدسع مشو شيئًا كال صحبو مات عاـ ) 

 :، ابغ عبج البخ  ٜٕ/  ٔيخ الكبيخ البخاري : التار  ،ٖٛ/ ٘طخ : ابغ سعج : الصبقات كالتدعػف عاما . يش
 . ٓٔٔ/  ٔ، ابغ حجخ العدقالني : تقخيب التيحيب  ٓٛ/  ٔاالستيعاب 

، ابغ  ٕٗٗ/  ٔ، كيشطخ : الذجخي : االمالي الخسيدية  ٕٙٛ/  ٛ( الصبخاني : السعجع الكبيخ      ٜٖ)       
، الحىبي : سيخ اعالـ الشبالء  ٗٔساء الخجاؿ ، التبخيدي : االكساؿ في أس ٜٔٔ/  ٗٔعداكخ : تاريخ مجيشة دمذق 

 . ٗٚ/  ٔٔ،  الرالحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد ٜٛٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٖٓٔ/  ٘
الحسيخي : ( الغالـ : مخحمة عسخية لمػلج بعج الربا الى اف يبمغ سبع سشيغ مغ عسخه .  يشطخ:      ٓٗ)       

 . ٖٛٙٔ/  ٕتار ، احسج كاخخكف : معجع المغة العخبية السعاصخة مخ ، ٜٛٛٗ/  ٛشسذ العمـػ 
 . ٕٖٛ/  ٖٕ،  ٜٓٔ/  ٖ، كيشطخ: الصبخاني : السعجع الكبيخ ٖٔٔ/  ٗ( ابغ راىػية : السدشج      ٔٗ)       
 . ٜٖٔ/  ٖ( الشعساف السغخبي : شخح االخبار      ٕٗ)       

 ٓٗٔ، ابغ قػلػيو : كامل الديارات  ٗٙٔالسدعػدي اثبات الػصية ، كيشطخ :  ٕٓٓ( الرجكؽ : االمالي  ٖٗ)
،الخاكنجي : الخخائج  ٖٖٚ، عساد الجيغ الصبخي : بذارة السرصفى  ٔٚٔ،الفتاؿ الشيدابػري:  ركضة الػاعطيغ 

، ابغ حاتع العاممي : الجر الشطيع  ٜٕٕ/  ٖ، ابغ شيخ اشػب : مشاقب عمي ابغ ابي شالب  ٕٙ٘/  ٔكالجخائح 
، نعسة هللا الجدائخي : رياض  ٜٖٙ/  ٜٛ،  السجمدي : بحار االنػار  ٖٔ/  ٕ، ابغ شجقع : تحفة االزىار  ٕٛ٘

 . ٚٚ/  ٔاالبخار 
،  ٚٓٛ/  ٖ، كيشطخ : الصبخاني: السعجع الكبيخ  ٓٚٚ/  ٕ، فزائل الرحابة  ٜٕٗ/  ٙ(      ٗٗ)       

 . ٚٓٔ/  ٛٔ، ابغ حجخ العدقالني : اتحاؼ السيخة  ٚٛٔ/  ٜالييثسي : مجسع الدكائج
 . ٖٙ٘( ابغ حاتع العاممي : الجر الشطيع      ٘ٗ)       



 يف املبهى التأسيسي للحفاظ على الثورة احلسيهية قبل حدوثوا  ()دور الرسول حمند 

 أ.د.رباب جبار طاهر                                                         سارة ماجد محيد م.م.         

 

   م(2222كانون االول  – 33الددد ) ملح   لة دراسا  ااريخيةجم 
29 29 

 

                                                                                                                                                                            

كل بالسصخ كالقصخ ىػ ميكائيل . يشطخ : ابغ مشطػر : لداف ( كالقصخ يعشي السصخ كالسمظ السػ      ٙٗ)       
 . ٗ٘، دمحم اماـ،  دمحم عمي : الحق السبيغ في معخفة السالئكة السقخبيغ  ٗٔ٘/  ٕٔالعخب 

( انذ بغ مالظ : كىػ أنذ بغ مالظ بغ الشزخ بغ ضسزع بغ زيج بغ حخاـ ابغ جشجب بغ عامخ بغ غشع بغ   ٚٗ)
السجيشة أىجت لو أـ سميع أندا  ()ممحاف بغ خالج بغ زيج بغ حخاـ ، لسا قجـ رسػؿ هللا مالظ ، امو أـ سميع بشت 

ـ ( . يشطخ : البغػي :  ٔٔٚق / ٖٜثع انتقل أنذ بعجه إلى البرخة فدكشيا كمات بيا سشة )  ()فخجمو حياتو 
 .   ٕٓٔ/  ٔستفق كالسفتخؽ ، الخصيب البغجادي : ال ٗٔ/  ٔ، ابغ قانع : معجع الرحابة  ٖٗ/  ٔمعجع الرحابة 

، ابغ حباف : الرحيح  ٜٕٔ/  ٙ، أبػ يعمي السػصمي : مدشج  ٖٛٓ/  ٕٔ( ابغ حشبل : مدشج       ٛٗ)        
، أبػ نعيع  ٖٚٗ/  ٘، الخخكػشي الشيدابػري : مشاحل الذفا  ٙٓٔ/  ٖ، الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٕٗٔ/  ٘ٔ

 ٜٖٓازلي : مشاقب عمي بغ ابي شالب ،  ابغ السغٜٙٗ/ ٙ، البييقي : دالئل الشبػة  ٖ٘٘االصبياني : دالئل الشبػة 
،  ٖٕٗ/  ٔ )عميو الدالـ( ، الخػارزمي:مقتل الحديغ  ٜٗ/  ٔ، الصبخسي : اعالـ الػرى  ٕٗٗ، مشاقب اىل البيت 

، ابغ حاتع العاممي : الجر الشطيع  ٕٜ/  ٙ، ابغ العجيع : بػية الصمب  ٜٛٔ/  ٗٔابغ عداكخ تاريخ مجيشة دمذق 
،  ٛٓٗ/  ٙ، السدي  ٕ، التبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ  ٚٗٔ: ذخائخ العقبى ، السحب الصبخي  ٖ٘٘

، الييثسي  ٕٚ٘/  ٙ، ابغ كثيخ : البجاية كالشياية  ٜٛ/  ٘، تاريخ اإلسالـ   ٕٛٛ/  ٖالحىبي : سيخ اعالـ الشبالء 
، القدصالني :  ٖٖٗ/  ٖكبيخ ،  السقخيدي : السقفى الٔٓ٘اإليجي : فزائل الثقميغ  ، ٜٛ/  ٚ: مػارد الزسآف 
، ابغ حجخ الييتسي : الرػاعق  ٗ٘ٔ/  ٓٔ، الرالحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد  ٖٛٔ/  ٖالسػاىب المجنية 

، ىاشع  ٚ٘ٙ/  ٖٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ   ٕٕٔ/  ٕ، الديػشي : الخرائز الكبخى  ٜٗٔالسحخقة 
 .  ٔٔ/  ٖ، القشجكزي : يشابيع السػدة  ٕٙٔ/  ٛٔمدي : بحار االنػار : ،  السجٕٗٔ/  ٖالبحخاني : حمية االبخار 

( السدػر بغ مخخمة بغ نػفل بغ أىيب بغ عبج مشاؼ بغ زىخة ، كأمو امخأة مغ بشي زىخة ، يكشى أبا      ٜٗ)       
 . ٙٗـ ( .  يشطخ : ابغ خياط : الصبقات  ٖٛٙ/ ق ٗٙعبج الخحسغ ، مات بسكة سشة )

، الخػارزمي :  ٖٗٔالديارات ، كيشطخ : ابغ قػلػيو : كامل  ٕٖٗ/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح    ٓ٘)     
/  ٖ، ىاشع البحخاني : مجيشة السعاجد  ٖٗٔ/  ٘ٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٕٛ/   ٔ)عميو الدالـ( الحديغ  مقتل
 . ٕٖٚ/  ٖمدتجرؾ الػسائل ، السيخزا الشػري :  ٜٜ٘،عبج هللا البحخاني : العػالع  ٔٗٗ

، الخػارزمي:مقتل ٖٗٔ، كيشطخ : ابغ قػلػيو : كامل الديارات  ٕٖٗ/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح    ٔ٘)       
، السجمدي : بحار  ٗٙ،  ابغ حاتع العاممي : الجر الشطيع في مشاقب االئسة المياميع ٖٕٛ/ ٔ)عميو الدالـ( الحديغ 
 . ٔٓٗ/  ٔٔ،  السخعذي : شخح احقاؽ الحق ٔٗٗ/  ٖشع البحخاني : مجيشة السعاجد ، ىا ٖٗٔ/  ٘ٗاالنػار 
،  كيشطخ : ابغ نسا الحمي : مثيخ  ٖٕٛ - ٖٕٚ/  ٔ)عميو الدالـ( ( الخػارزمي : مقتل الحديغ      ٕ٘)      

 . ٕٚٗ/  ٗٗسجمدي : بحار االنػار ، ال ٖٔ، ابغ شاككس : الميػؼ في قتمى الصفػؼ  ٛاالحداف 
ابغ قػلػيو :  ،  ٜٔابغ بابػيو القسي : االمامة كالتبرخة ،  ٗٙٗ/  ٔالكميشي : الكافي  ( يشطخ :     ٖ٘)       

  .ٕٕٔ/  ٗٗ ، ٕٚٗ/  ٖٗ ، السجمدي : بحار االنػار ٘ٔٗالرجكؽ:  كساؿ الجيغ ،  ٖٕٔكامل الديارات 
 ٛٙ،  كيشطخ :  ابغ قػلػيو : كامل الديارات  ٕٚٔ - ٔٚٔ( فخات الكػفي : تفديخ فخات الكػفي :      ٗ٘)       

 . ٓٗٔ - ٜٖٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع   ٕٗٙ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٜٙػػ 
،  ٕٓٗ/  ٗٗنػار ، كيشطخ : السجمدي : بحار اال ٚٗٔ ، ٔٗٔ( ابغ قػلػيو :  كامل الديارات      ٘٘)       

  ٖٖٔعبج هللا البحخاني : العػالع 
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 . ٖٕٗ - ٖٖٕ/  ٗٗ، كيشطخ :  السجمدي : بحار االنػار  ٕ٘ٔ( ابغ قػلػيو : كامل الديارات      ٙ٘)       
( الييثع بغ جساز البكاء الحشفي البرخي مغ أىل الكػفة يخكي عغ ثابت كيديج الخقاشي كيحيى بغ      ٚ٘)       

،  ٖٔٛ/  ٔ، الدسعاني : االنداب  ٕٙٔ/  ٛيخ، َكاَف مغ اْلعباد كالبكائيغ . يشطخ : البخاري : التاريخ الكبيخأبي كث
 . ٜ٘ٗ/  ٓٔىبي :  تاريخ اإلسالـ ،  الح ٚٙٔ/  ٔابغ االثيخ : المباب 

 .  ٓٙٔ( ابػ العخب : السحغ      ٛ٘)       
( عبج هللا بغ العباس بغ عبج السصمب بغ ىاشع بغ عبج مشاؼ ، كاف يدكغ السجيشة ثع سكغ مكة     ٜ٘)      

( إلى العخاؽ،  كلج  عبج هللا بغ عباس في الذعب قبل خخكج بشي ىاشع مشو كذلظ قبل اليجخة ككاف قجـ مع عمي )
دف مغ بشي ىالؿ بغ عامخ بغ صعرعة بثالث سشيغ ، كأـ عبج هللا بغ عباس : أـ الفزل لبابة بشت الحارث بغ ح

ـ ( . يشطخ: البغػي: معجع  ٚٛٙ/   ق ٛٙ، كمات بالصائف سشة )  ()كخالتو ميسػنة بشت الحارث زكج الشبي 
 . ٙٙ/  ٕ، ابغ قانع : معجع الرحابة :  ٕٛٗ/  ٖالرحابة 

 . ٖٗٗ )عميو الدالـ( ( الخػارزمي : مقتل الحديغ      ٓٙ)      
، عبج هللا  ٖٖٕ/  ٗٗ، كيشطخ : السجمدي : بحار االنػار  ٕٔٔ( ابغ قػلػيو :  كامل الديارات       ٔٙ)      

 . ٖٗٔالبحخاني : العػالع  
/  ٕ، ابغ حشبل : السدشج  ٛٚٗ/  ٚ، ابغ ابي شيبة : السرشف  ٜٕٗ/  ٔ( ابغ سعج : الصبقات      ٕٙ)      

 ٖ، الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٜٕٛ/  ٔ،  ابي يعمي : السدشج  ٖٛٓ/  ٔ، ابغ ابي عاصع : اآلحاد كالسثاني  ٚٚ
، ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٖٙٗ/  ٔ، ابغ السغازلي : مشاقب عمي  ٘ٚٔ/  ٘، اآلجخي : الذخيعة  ٘ٓٔ/ 

، السحب الصبخي :  ٜٕٙ٘/  ٙ، ابغ العجيع : بػية الصمب  ٖٖٗ، ابغ شاككس : التذخيف بالسشغ  ٛٚٔ/  ٗٔ
، السدي : تيحيب  ٛ٘ٔ، القاشي : تفديخ القاشي  ٘ٗ، التبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ  ٛٗٔائخالعقبى ذخ

، الييثسي : مجسع  ٕٚٔ/  ٛ،  ابغ كثيخ : البجاية كالشياية  ٕٓٔ/  ٘،  الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٚٓٗ/  ٙالكساؿ 
،  ابغ حجخ الييتسي :  ٖٕٙ/  ٕٔي : امتاع االسساع ،  السقخيد ٕٓ٘، األيجي: فزائل الثقميغ  ٚٛٔ/  ٜالدكائج 

 . ٘٘ٙ/  ٖٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٙٙ٘/  ٕالرػاعق السحخقة 
 .   ٔٔ، ابغ نسا الحمي : ذكب الشزار  ٕٛٓ/  ٕ( الرجكؽ : االمالي      ٖٙ)      
،  ٖٓٙ/  ٘يدابػري : مشاحل الذفا ، كيشطخ : الخخكػشي الش ٕ٘ٔ( ابغ قػلػيو : كامل الديارات      ٗٙ)      

 . ٖٕٙ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٚٛ/  ٔاثبات اليجاة  الحخ العاممي :
 . ٖٔ/  ٕبغ شجقع : التحفة ( ا     ٘ٙ)       

، نعسة هللا  ٖٕٙ/  ٗٗ، كيشطخ : السجمدي : بحار االنػار  ٙٗٔ( ابغ قػلػيو : كامل الديارات      ٙٙ)     
 .  ٓٗٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع   ٜٚٔ/  ٔالجدائخي : رياض االبخار 

 . ٕٚٔ/  ٕ، االربمي : كذف الغسة  ٖٔٔ/  ٕ( السفيج : االرشاد      ٚٙ)      
( عسخك بغ ىبيخة بغ أبي كىب بغ عسخك بغ عائح بغ عسخاف بغ مخدـك القخشي السخدكمي ، كأمو      ٛٙ)      

، ككانت قج كلجت ليبيخة : جعجة   () كابشة عع رسػؿ هللا)عميو الدالـ( أـ ىانئ بشت أبي شالب ، اخت االماـ عمي 
يشطخ: مرعب بغ عبج هللا : ندب قخير .  ()كىانئ  كعسخك كيػسف ، كقج ادرؾ ىػ كاخػتو مغ حياة الشبي 

 . ٙٚ٘/  ٗ، ابغ حجخ العدقالني : اإلصابة  ٕٖٔ/  ٕ، الحىبي : سيخ اعالـ الشبالء  ٘ٚ
 . ٚٗٔ( ابغ قػلػيو : كامل الديارات      ٜٙ)      



 يف املبهى التأسيسي للحفاظ على الثورة احلسيهية قبل حدوثوا  ()دور الرسول حمند 

 أ.د.رباب جبار طاهر                                                         سارة ماجد محيد م.م.         

 

   م(2222كانون االول  – 33الددد ) ملح   لة دراسا  ااريخيةجم 
31 31 

 

                                                                                                                                                                            

سجيشة ؽ . ىػ ( كتػفي في الٙٔ( جابخ بغ عبج هللا االنراري ، صحابي جميل كلج في يثخب سشة )      ٓٚ)      
ـ ( ، كاف مغ السكثخيغ مغ ركاية  ٜٚٙق / ٛٚالسشػرة كقج اختمف في سشة كفاتو لكغ عمى األرجح ىي سشة ) 

استذياده بعج )عميو الدالـ ( كىػ اكؿ مغ زار قبخ االماـ الحديغ )عميو الدالـ( الحجيث الشبػي ، كمغ السػاليغ لإلماـ عمي 
،  ٗٙٔ/  ٘،   ٘ٓٔ - ٗٓٔ/  ٖ. يشطخ:ابغ سعج:الصبقات)عميو الدالـ( الباقخ، كيحكخ انو َعَسَخ حتى التقى باإلماـ 

 ٓ٘ٗ - ٖٗٓ/  ٔ، الكميشي : الكافي  ٕٙٛ/  ٔ، البالذري : انداب االشخاؼ  ٖٚٓابغ قتيبة الجيشػري : السعارؼ 
 .  ٕٗ - ٔٗاختيار معخفة الخجاؿ  ، الصػسي : ٜ٘ٔ/  ٕ، السفيج : االرشاد  ٜٙٗ -
 . ٛٚٔ/  ٕاشي : الرخاط السدتؿيع ( العاممي الشب     ٔٚ)       
، أبػ نعيع االصبياني: معخفة  ٓٛ/  ٛ، ابغ سعج : الصبقات  ٕٗٔ/  ٙ( االماـ مالظ : مػشئ االماـ مالظ :  ٕٚ)

 . ٕٜٔ/  ٙ، ابغ االثيخ : اسج الغابة  ٘ٛٛٔ/  ٗ،  ابغ عبج البخ: االستيعاب : ٓ٘ٔ/  ٘الرحابة  
 . ٚٙٗ/  ٖء ، الحىبي :  سيخاعالـ الشبال ٚ٘ٔ/  ٘أبػ نعيع االصبياني  : معخفة الرحابة (      ٖٚ)       

، ابغ عداكخ :  ٕٙٗب ، كيشطخ : الكشجي : كفاية الصال ٛٓٔ/  ٖ( الصبخاني : السعجع الكبيخ      ٗٚ)     
، الخصيب التبخيدي :  ٜٜ الـ()عميو الد، ابغ العجيع : تخجسة االماـ الحديغ  ٖٜٔ - ٕٜٔ/  ٗٔدمذق  تاريخ مجيشة

 ٜٛٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٜٓٗ -  ٛٓٗ/   ٙ، السدي : تيحيب الكساؿ   ٘ٗاالكساؿ في أسساء الخجاؿ 
ػشي ، الدي ٖٔٓ - ٖٓٓ/  ٕ، ابغ حجخ العدقالني : تيحيب  التيحيب  ٖٕٛ/  ٕٔ، السقخيدي : امتاع االسساع 

 .  ٖٕٔ/  ٕ: الخرائز الكبخى 
،  ٖٙ٘، ابغ حاتع العاممي : الجرالشطيع  ٜٙ )عميو الدالـ(( ابغ العجيع : تخجسة االماـ الحديغ      ٘ٚ)      

 . ٜٗ، معارج الػصػؿ الى معخفة فزل اؿ الخسػؿ  ٕ٘ٔالدرنجي الحشفي : نطع درر الدسصيغ 
، ىاشع  ٖٖثاقب في السشاقب ، كيشطخ ابغ حسدة الصػسي : ال ٕٕٓ( الخريبي : اليجاية الكبخى      ٙٚ)      

 . ٜٛٗالبحخاني : مجيشة السعاجد 
مدي : بحار ، كيشطخ: السج ٕٖٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٕٚٔ( ابغ قػلػيو :  كامل الديارات      ٚٚ)      
 . ٖٕٙ/  ٗٗاالنػار 
، الصبخي  ٕٙٗ - ٕ٘ٗ/  ٕ، كيشطخ : اليعقػبي : تاريخ اليعقػبي  ٖ٘ٗ(  الصػسي : االمالي      ٛٚ)      

، ابغ شيخ شػب : مشاقب اؿ ابي شالب  ٖٓٔ/  ٛ، سبط ابغ الجػزي : مخآة الدماف ٓٛٔالذيعي : دالئل االمامة 
، العرامي السكي :  ٘ٔ، ابغ نسا الحمي :  ذكب الشزار  ٜٙٔ/  ٖ، ابغ االثيخ :  الكامل في التاريخ  ٖٕٔ/  ٖ

 .  ٜٓ٘، عبج هللا البحخاني : العػالع   ٜٕٕ/  ٘ٗر ، السجمدي : بحار االنػا ٜٗٔ/  ٖسسط الشجـػ 
،  ٖٓٚ/  ٖ، أبػ يعمي السػصمي : السدشج  ٕ٘ٙ،  ٕٕٗ/  ٖ( يشطخ : أبغ حشبل : السدشج      ٜٚ)      

، الخصيب  ٜٙٗ/  ٙ، البييقي : دالئل الشبػة  ٙٓٔ/  ٖ، الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٖٖٓالصػسي : االمالي 
، القدصالني : السػاىب  ٗ٘، الديػشي : الحبائظ في اخبار السالئظ  ٕٚٔؿ في أسساء الخجاؿ التبخيدي : االكسا

، العرامي السكي : سسط الشجـػ العػالي  ٖٖ/  ٕ، ابغ شجقع :  تحفة االزىار  ٖٛٔ/  ٖالمجنية بالسشح السحسجية 
 . ٕٙٗ)عمييع الدالـ( يت ، الذيخكاني : مشاقب اىل الب ٖٖٕ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٜٔ/  ٖ

، الخصيب  ٚٓٔ/  ٖ، كيشطخ : الصبخي : السعجع الكبيخ  ٘ٔابغ نسا الحمي :  مثيخ االحداف  (     ٓٛ)      
، عبج  ٜٕٗ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٕٛٔ/  ٕٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٘ٗالتبخيدي : االكساؿ 

  ٔٔ/  ٖجكزي : يشابيع السػدة ، القش ٜٔٔهللا البحخاني : العػالع 
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/  ٕ، األربمي : كذف الغسة ٕٙٔ، كيشطخ : أبػ العخب : السحغ ٕٚٗ/  ٔ( ابغ سعج : الصبقات      ٔٛ)      
 . ٕٚٔ/  ٕٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٜٕٙ

ابغ اسج بغ  بغ صبخة بغ مخة بغ كبيخ بغ غشع بغ دكداف ( زيشب بشت جحر بغ رئاب بغ يعسخ     ٕٛ)      
ق  ٘خديسة اـ السؤمشيغ زكج الشبي،  ابشة عستو ، أميا أميسة بشت عبج السصمب بغ ىاشع . تدكجيا الشبي  سشة ) 

، ابغ  ٕٗ/  ٖـ(  كصمى عمييا عسخ بغ الخصاب .  يشطخ : ابغ سعج ٔٗٙق/ ٕٓـ( ،  تػفيت في سشة ) ٕٙٙ/
،  الحىبي :  ٗٛٔ/  ٗ، ابغ عبج البخ : االستيعاب  ٜٖٔ / ٕ، ابغ حباف : الثقات  ٖٙٔ - ٖ٘ٔقتيبة : السعارؼ 

 . ٕٕٔ/  ٕسيخ اعالـ الشبالء 
 - ٜ٘ٔ/  ٗٔ،  ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٘٘ - ٗ٘/  ٕٗ( الصبخاني : السعجع الكبيخ      ٖٛ)      

، الستقي  ٕٛٔ/  ٔ، ابغ حجخ العدقالني : فتح الباري  ٛٛٔ/  ٜ، كيشطخ : الييثسي : مجسع الدكائج  ٜٙٔ
،  ٔٗ/  ٔ)عمييع الدالـ( الخكحاني ، ميجي الحديشي : احاديث اىل البيت  ٕٚٔ/  ٕٔاليشجي : كشد العساؿ 
 .   ٚٗٔ/  ٕاالنراري : السدانيج 

،  ٜٚٔ/  ٖ، الحاكع الشيدابػري : السدتجرؾ  ٕٖٙ - ٕٖ٘/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح      ٗٛ)       
 ٕٔ، امتاع االسساع  ٕٕٖ/  ٖ، السقخيدي : السقفى الكبيخ  ٕٓٗ - ٜٖٕ/ ٔ )عميو الدالـ ( لحديغالخػارزمي: مقتل ا

/  ٘، الخخساف، دمحم ميجي : مػسػعة عبج هللا بغ عباس  ٕٙٛ - ٕ٘ٛ/  ٖٙ، السجمدي  بحار االنػار  ٖٕٛ/ 
 . ٜٙ/  ٔ)عمييع الدالـ( ، الشجفي ، ىادي : مػسػعة احاديث اىل البيت  ٖٖٕ

 . ٕٙٔ/  ٔ)عميو الدالـ( ، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٕٚٔ/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح      ٘ٛ     ) 
 .  ٗ - ٖسػرة الشجع أية   (     ٙٛ)      
 . ٖٕسػرة الذػرى اية   (     ٚٛ)      
 . ٚ٘( سػرة األحداب اية       ٛٛ)      
 ٕ٘ٙ/  ٕ، ، ابغ حجخ الييتسي : الرػاعق السحخقة  ٕٙ - ٕ٘السحب الصبخي : ذخائخ العقبى   (     ٜٛ)      

/  ٕالدسيػدي : جػاىخ العقجيغ   ٖ٘ٗاإليجي : فزائل الثقميغ مغ كتاب تػضيح الجالئل عمى تخجيح الفزائل  ،
 .  ٖٙٔ/  ٔ،القشجكزي : يشابيع السػدة  ٕٕٗ

، ابغ  ٚٔ/  ٖ، ابغ حشبل : السدشج  ٚٔ/  ٔ( يشطخ : ابغ ؾيذ الياللي : كتاب سميع بغ ؾيذ      ٜٓ)      
، ابغ ابي عاصع :  ٖٛٛٚ، التخمحي : الدشغ  ٖٙ٘/  ٔ، الفدػي: السعخفة كالتاريخ  ٜٗٔ/  ٕسعج : الصبقات 

، أبػ نعيع  ٜٓٔ/  ٖ، الحاكع الشيدابػري : السدتجرؾ  ٖ٘٘/  ٔ، الصبخاني : السعجع الرغيخ  ٖ٘٘ٔالدشة 
،  البغػي :  ٙٙ/  ٔ، الجيمسي : الفخدكس  ٖٖٓ/  ٕ، أبػ يعمي : السدشج  ٖ٘٘/  ٔاالصبياني : حمية االكلياء 

، ابغ كثيخ :  ٙٔ، السحب الصبخي : ذخائخ العقبى  ٕٔ/  ٖٕ، ابغ االثيخ : اسج الغابة  ٔ٘ٗ/  ٔمرابيح الدشة 
 .  ٚٗٔ، ابغ حجخ الييتسي : الرػاعق السحخقة  ٖٔٔ/  ٗتفديخ 
، ابغ البصخيق : عسجة  ٚٙٗ/  ٖ، الدمخذخي : الكذاؼ  ٕٖٔ/  ٛتفديخ الثعمبي الثعمبي :  (     ٜٔ)      

،  ٕٕ/  ٙٔ، القخشبي : تفديخ القخشبي  ٜٕٔ/  ٕ، ابغ عخبي : تفديخ ابغ عخبي  ٖ٘عيػف صحاح االخبار 
يتسي : ، ابغ حجخ الي ٖٓ/ ٛ، ابي الدعػد : تفديخ ابي الدعػد  ٖٖٙ/  ٖالديمعي : تخخيج االحاديث كاالثار 

 . ٕٕٛ/  ٕٙ،   ٖٕ٘/  ٖٕاالنػار  ، السجمدي : بحار ٙٚالرػاعق السحخقة 
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،  ٕٖٓ/  ٙ، كيشطخ : ابغ عجي : الكامل في الزعفاء  ٙٛ/  ٕ( العياشي : تفديخ العياشي      ٕٜ)      
 ٖٖٗرصفى ، عساد الجيغ الصبخي : بذارة الس ٕٗٔ،  الصػسي : االمالي  ٖٓ/  ٕالرجكؽ : عيػف اخبار الخضا 

/  ٘، ابغ حجخ العدقالني : لداف السيداف  ٕٛ/  ٗ، الحىبي : ميداف االعتجاؿ  ٓٓٔ/  ٕ، االربمي : كذف الغسة 
 .  ٖٓ٘/  ٗ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٖٕٓ/  ٖ، الديػشي : الجرر السشثػر  ٕٖٙ

، فزائل الرحابة :  ٕٚٔ/  ٗلسدشج ، كيشطخ : ابغ حشبل : ا ٖٚٓ/  ٕ( ابغ ابي شيبة : السدشج      ٖٜ)      
، ابغ  ٕٖٗ/  ٘، التخمحي : الدشغ  ٔ٘/  ٔ، ابغ ماجة : الدشغ  ٖٖٔ/  ٔ، البخاري : االدب السفخد  ٖٚٚ/  ٕ

 ٖٕٚ/  ٔ، ابغ شاىيغ : شخح محاىب اىل الدشة  ٖٖ/  ٖ، الصبخاني :السعجع الكبيخ ٕٚٗ/  ٘ٔحباف : الرحيح 
، فزائل الخمفاء  ٖٕٓٛ/  ٘، أبػ نعيع االصبياني : معخفة الرحابة   ٚٚٔ/  ٖرؾ ، الحاكع الشيدابػري : السدتج

، الرالحي الذامي  ٖٖ/  ٖ، الديػشي : الجامع الكبيخ  ٜٚٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٖٕٓٛ/  ٘الخاشجيغ 
 . ٖٚ/  ٔٔ: سبل اليجى كالخشاد 

، ابغ  ٕٚ٘/  ٔ)عميو الدالـ( خػارزمي : مقتل الحديغ ، ال ٖٓ٘/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح     ٜٗ)      
 . ٕٓٔ/  ٕالرباغ السالكي : الفرػؿ السيسة في معخفة االئسة 

، الذجخي : االمالي  ٖٚٔ، كيشطخ : الساكردي : اعالـ الشبػة  ٚٓٔ/  ٗالصبخاني : السعجع الكبيخ  (    ٜ٘)      
 .  ٛٛٔ - ٚٛٔ/  ٜ، الييثسي: مجسع الدكائج  ٕٛٔ/  ٔالخسيدية 

 )عميو الدالـ( ، كيشطخ : الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٕٖٙ - ٕٖ٘/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح     ٜٙ)      

، السجمدي :  ٗٔ، ابغ شاككس : الميػؼ في قتمى الصفػؼ  ٙٔ، ابغ نسا الحمي : مثيخ االحداف   ٕٓٗ - ٜٖٕ
   ٜٔٔهللا البحخاني : العػالع   ، عبج ٕٓ٘/  ٗٗبحار االنػار 

، الؽيس الكاشاني :   ٗٚٔ، كيشطخ :  الرجكؽ : االمالي  ٜٔ( ابغ نسا الحمي : مثيخ االحداف     ٜٚ)      
، ابغ  ٔٔ- ٛ، ابغ شاذاف : الفزائل ٖٛٓ- ٖٙٓ، عساد الجيغ الصبخي : بذارة السرصفى  ٖٜٔنػادر االخبار 

، ابغ سميساف الحمي  ٖٙ- ٖٗ/  ٕ، الذافعي : فخائج الدسصيغ ٗٔٗ- ٖٔٗشاككس : شخؼ مغ االنباء كالسشاقب 
 - ٓٚٔ/  ٔ، ىاشع البحخاني : غاية السخاـ  ٖٓٓ/  ٔ، الحخ العاممي : اثبات اليجاة  ٜٛٔ- ٜٙٔ: السحتزخ 

 .  ٕٗ- ٖٚ/  ٕٛ، السجمدي : بحار االنػار ٕٚٔ
عغ  أبا عبج الخحسغ معاذ بغ جبل بغ عسخك بغ أكس الخدرجي االنراري ، صحابي جميل ، ركى  (    ٜٛ)      

عغ عبج هللا بغ عسخ بغ الخصاب كعبج هللا بغ العباس كجابخ بغ عبج هللا كانذ بغ  ، كركى  ()الخسػؿ الكخيع 
اليسغ بعج  ()، أمخه الخسػؿ الكخيع  () مالظ كغيخىع ، شيج بيعة العؿبة الثانية كجسيع غدكات الخسػؿ الكخيع

 ٖٛ٘/  ٖـ ( . يشطخ : ابغ سعج : الصبقات ٜٕٙق /ٛٔ)  في فتح بالد الذاـ كمات فييا عاـغدكة تبػؾ ، كشارؾ 
، ابغ حجخ العدقالني :  ٘ٓٗٔ - ٖٓٗٔ/  ٖ، ابغ عبج البخ : االستيعاب  ٜٖٙ/  ٔ، ابغ حباف : الثقات 

 .  ٛٓٔ - ٚٓٔ/  ٙاإلصابة 
/  ٖ، كيشطخ : الشعساف السغخبي : شخح االخبار  ٕٔٔ - ٕٓٔ/  ٖالصبخاني : السعجع الكبيخ  (    ٜٜ)       

، الديػشي :  ٜٓٔ - ٜٛٔ/  ٜ، الييثسي :  مجسع الدكائج   ٖٖٕ)عميو الدالـ( ، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٜٖٔ
 .   ٜٖٔ/  ٕالخرائز الكبخى 

) عجالف الباىمي ، صحابي جميل ،مغ صحابة الخسػؿ الكخيع( ابي أمامة الباىمي كاسسو صجي بغ     ٓٓٔ)      
، ثع انتقل الى مرخ فدكشيا مجة ،   )عميو الدالـ(شيج معخكة صفيغ مع االماـ عمي  )عميو الدالـ(كاالماـ عمي  ( 
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ـ ( عغ عسخ  ٘ٓٚق / ٙٛبعجىا انتقل الى الدكغ في مجيشة حسز في بالد الذاـ ، كبقي فييا حتى كفاتو سشة ) 
، ابغ االثيخ : اسج  ٖ٘ٙ( عاـ ، كىػ اخخ صحابي مات في بالد الذاـ . يشطخ : ابغ سعج : الصبقات ٘ٓٔقارب )
، الرفجي :  ٜٖ٘/  ٖ، الحىبي : سيخ اعالـ الشبالء  ٖٛٙ/  ٜجػزي : مخآة الدماف ، سبط ابغ ال ٗٔ/  ٙالغابة 

 . ٚٚٔ/  ٙٔبالػؼيات الػافي  
 ٗٔ، كيشطخ : ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٕٙٛ - ٕ٘ٛ/  ٛ( الصبخاني : السعجع الكبيخ     ٔٓٔ)        

،  ٗٔالتبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ ، الخصيب  ٕٔٓٙ/  ٙ، ابغ العجيع : بػية الصمب  ٜٔٔ - ٜٓٔ/ 
 . ٜٕٛ/  ٖ، سيخ اعالـ الشبالء ٖٓٔ/  ٘، الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٜٛٔ/  ٜالييثسي : مجسع الدكائج 

( انذ بغ الحارث بغ نبيو بغ كاىل بغ عسخك بغ صعب بغ اسج بغ خديسة االسجي الكاىمي ، مغ     ٕٓٔ)      
كىػ مغ أصحاب الرفة ، شيج مع الخسػؿ الكخيع  بجر كحشيغ ، تقجـ بو العسخ حتى  () أصحاب الخسػؿ الكخيع

ـ ( . يشطخ: البخاري : ٓٛٙىػ /ٔٙكاقعة الصف كقتل معو في كخبالء سشة ) )عميو الدالـ(شيج مع االماـ الحديغ 
، ابغ داكد الحمي:  ٜٖٗ/ ٔ، ابغ االثيخ : اسج الغابة      ٜٗ/  ٗ، ابغ حباف :  الثقات  ٖٓٔ/  ٕالتاريخ الكبيخ 

 . ٕٚٗ/  ٔ، التفخشي: نقج الخجاؿ  ٕٔٚ - ٕٓٚ/  ٔ، ابغ حجخ العدقالني : اإلصابة  ٕٚٗ/  ٔرجاؿ ابغ داكد 
،  كيشطخ : الخػارزمي : مقتل االماـ  ٕٕٗ - ٖٕٕ/  ٗٔ( ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق     ٖٓٔ)      

، ابغ  ٜٖٗ/  ٔ، ابغ االثيخ : اسج الغابة  ٕٕٔ/  ٔػب : السشاقب ، ابغ شيخ اش ٖٖٕ/  ٔ)عميو الدالـ( الحديغ 
/  ٔ،  ابغ حجخ العدقالني : اإلصابة ٖٖٕ/  ٔ، ابغ الػردي : تاريخ ابغ الػردي  ٘ٔنسا الحمي : مثيخ االحداف 

 .   ٜٕٗ/  ٗٗدي :  بحار االنػار ، السجم ٕٔٚ
 ٖٕٕ/  ٗٔ، ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٖٖٕ/  ٔ)عميو الدالـ( ( الخػارزمي : مقتل الحديغ     ٗٓٔ)       

 ٘ٔ، ابغ نسا الحمي : مثيخ االحداف  ٜٖٗ/  ٔ، ابغ االثيخ : اسج الغابة  ٕٕٔ/  ٔ، ابغ شيخ اشػب :   ٕٕٗ -
 . ٕٔٚ/  ٔ، ابغ حجخ العدقالني: اإلصابة  ٖٖٕ/  ٔ، ابغ الػردي : تاريخ ابغ الػردي 

العخياف بغ الييثع بغ األسػد الشخعي الكػفي ، تابعي مغ اىل الكػفة ، يخكي عغ ابيو ، كرد عمى (     ٘ٓٔ)       
معاكية بغ ابي سؽياف ككلجه يديج في بالد الذاـ ، كلي شخشة الكػفة لسدمسة بغ عبج السمظ عشجما اصبح كاليًا عمى 

عمى شخشة الكػفة . يشطخ :  البخاري :  العخاؽ كسا كلي شخشة الكػفة لخالج بغ عبج هللا القدخي،  كمات كىػ
، ابغ  ٖٗٓ/  ٚ، ابغ حباف : الثقات  ٖٛ/  ٚ، ابغ ابي حاتع الخازي : الجخح كالتعجيل  ٘ٛ/  ٚالتاريخ الكبيخ 

 .   ٖ٘ٓ - ٕٖٓ/  ٓٗعداكخ :  تاريخ مجيشة دمذق 
 ( كاف ابي يتبجى ، أي يخخج الى البادية .    ٙٓٔ)      

 . ٖٓ/  ٕاسج ىػ انذ بغ الحارث بغ نبيو االسجي . يشطخ البخاري : التاريخ الكبيخ ( الخجل مغ بشي   ٚٓٔ )
، الييثسي :   ٖٛ/  ٕٓ - ٕٓٔ/  ٖ، الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٕٔٗ( ابغ سعج : الصبقات     ٛٓٔ)       

 . ٔٛ -  ٓٛ/  ٖٓ، السجمدي : بحار االنػار  ٙٙٔ/  ٔٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٜٓٔ/  ٜمجسع الدكائج 
( خالج بغ عخفصة بغ أبخىة بغ سشاف القزاعي العحري ، شارؾ في معخكة القادسية ، ككاف خميفة     ٜٓٔ)       

سعج بغ ابي كقاص عمى    الكػفة ، كىػ الحي قتل الخػارج يـػ الشخيمة الحيغ خخجػا عمى معاكية بغ ابي سؽياف 
ـ ( . يشطخ : ابغ ٖٛٙق / ٗٙقتمو السختار سشة )   )عميو الدالـ( ديغحيغ دخل الكػفة ، كشارؾ في قتل االماـ الح

، ابغ  ٛ٘ٗ/  ٔ، ابغ مشجه : معخفة الرحابة  ٜٛٔ/  ٗ، الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٖٕٙ/  ٗسعج : الصبقات 
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،  ٙٙٔ/  ٖٔ، الرفجي : الػافي بالػؼيات  ٖٔٔ/    ٕ، ابغ االثيخ : اسج الغابة  ٖٗٗ/  ٕعبج البخ : االستيعاب 
 . ٜٕٓ/  ٕابغ حجخ العدقالني :  اإلصابة 

، الستقي اليشجي :  ٕٙٓ/  ٔ، الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٕٗٗ/  ٘( يشطخ : ابغ حباف : الثقات     ٓٔٔ)        
 . ٖ٘٘/  ٕ، السشاكي : ؼيس القجيخ  ٜٗٔ/  ٜ، الييثسي: مجسع الدكائج  ٕٗٔ/  ٔٔكشد العساؿ 

اكؿ راٍك لسقتل (  ) ني ، أ . د. رباب جبار ك أ . ـ . د . ىذاـ الخبيعي: الشبي دمحم( الدػدا    ٔٔٔ)       
 مشذػر .، بحث غيخ )عميو الدالـ( االماـ الحديغ 

(  يديج بغ معاكية بغ أبي سؽياف بغ حخب ابغ أمية بغ عبج شسذ ، كامو ميدػف بشت بحجؿ بغ أنيف  ٕٔٔ)
بالخالفة بعج أبيو بعيج مشو سشة ستيغ لميجخة ، كلج سشة خسذ كعذخيغ ، كقيل: الكمبّية ، كشيتو أبػ خالج بػيع لو 

،  ٕٚٔسشة ست، كقيل: سبع، كمات في ربيع األكؿ سشة أربع كستيغ. يشطخ: مرعب بغ عبج هللا : ندب قخير 
 ٖٔٗ/  ٗسؤتمف ، الجار قصشي: ال ٕٙٔ/  ٘ابغ عبج ربو : العقج الفخيج  ، ٖٖٛ/  ٘الصبخي : تاريخ الخسل كالسمػؾ 

، الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٜٖٗ/  ٘ٙ،  ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق ٕٔٔ، ابغ حـد : جسيخة انداب العخب 
٘  /ٕٜٙ . 

،  ٖٓ، ، ابغ خياط : شبقات خميفة  ٖٗٗ/  ٔ، ابغ سعج : الصبقات  ٕٕٔ( ابغ الجعج : مدشج      ٖٔٔ)        
 ٖٔٓ/  ٗ، الصبخي : تاريخ الصبخي  ٜٜابغ ابي الجنيا : مقتل اميخ السؤمشيغ ، ،  ٖٕ٘ابغ قتيبة : االخبار الصػاؿ 
،  ٔٔ٘/  ٔ، الكميشي : الكافي  ٖٗ/  ٔ، الصحاكي : شخح معاني األثار  ٖٛ/  ٘، ابغ اعثع الكػفي : الفتػح 

 ٕٛٛخبي : السشاقب ، الشعساف السغ ٚٙ، ابي الفخج االصفياني : مقاتل الصالبييغ  ٜٚ/  ٔاالزدي : تاريخ السػصل 
، ابي نعيع  ٛٙ/  ٕ، ابغ مدكػيو : تجارب األمع  ٗٛ، االرشاد  ٕٗ، مدار الذيعة  ٘٘ٔ/  ٖ، شخح االخبار 

، ابغ عبج البخ :  ٕٗ/  ٙ، تيحيب االحكاـ  ٕٔٔ، الصػسي: االمالي  ٜ/  ٕاالصبياني : معخفة الرحابة 
، ابغ  ٕٕٔ/  ٔ، الذجخي : االمالي الخسيدية  ٖ٘ٔاد ، الخصيب البغجادي : تاريخ بغج ٜٖٚ/  ٔاالستيعاب 

، ابغ االثيخ ، مجج الجيغ : السختار مغ  ٖٖ٘/  ٘، ابغ الجػزي : السشتطع  ٖ٘العسخاني: االنباء في تاريخ الخمفاء 
، الذافعي :  ٚٚ، ابغ نسا الحمي : ذكب الشزار  ٙٗ/  ٗ، ابغ االثيخ : الكامل  ٕٓٔ/  ٕمشاقب االخيار : 

 .  ٜٔٔ، ابغ العبخي : تاريخ مخترخ الجكؿ  ٕٕٙ، سبط بغ الجػزي : تحكخة الخػاص  ٖٓٗلب الدؤكؿ مصا
،  ٓٗٗ/  ٗدتجرؾ ، كيشطخ : الحاكع الشيدابػري : الس ٖٛٓ/  ٖٕ( الصبخاني : السعجع الكبيخ     ٗٔٔ)        

،  ٜٕٔ/  ٛخيدي : امتاع االسساع ، السق ٖٓٔ/  ٘، الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٖٜ/  ٔالػرى  الصبخسي : اعالـ
، السجمدي : بحار  ٔٔٔ/  ٖٔ،  الستقي اليشجي : كشد العساؿ ٗٚ/  ٔٔالرالحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد 

، كردت ذات الخكاية في مرادر إسالمية أخخى كقج ُحخفت كمسة يقبميا الى يقمبيا ، مشيا : ابغ  ٕٙٔ/  ٛٔاالنػار 
، ابغ عداكخ : ٜ٘ٔ،أبػ العخب : السحغ  ٖٓٔ/ ٔ، ابغ ابي عاصع : األحاد كالسثاني :  ٗٗػػ  ٖٗسعج : الصبقات 

، السحب الصبخي : ذخائخ العقبى  ٖ٘٘، أبغ حاتع العاممي : الجر الشطيع  ٕٜٔػػ  ٜٔٔ/  ٗٔتاريخ مجيشة دمذق 
، الديػشي :  ٕٚ٘/  ٙ، ابغ كثيخ : البجاية كالشياية  ٜٕٛ/  ٖ،  الحىبي : سيخ اعالـ الشبالء ٛٗٔػػ  ٚٗٔ

 .  ٖٜٔ/  ٖ، العرامي السكي : سسط الشجـػ العػالي  ٜٕٗ/  ٗ، جامع االحاديث   ٕٕٔ/  ٕالخرائز الكبخى 
، ابغ حسدة الصػسي :  ٘ٙٔ، السدعػدي : اثبات الػصاية  ٕٕ٘(  الخريبي : اليجاية الكبخى     ٘ٔٔ)         

، البخسي : ٘ٙ، بغ عبج الػىاب: عيػف السعجدات  ٕٚ٘/  ٔالجخائح ، الخاكنجي: الخخائج ك  ٖٖالثاقب في السشاقب 
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.  ك يشطخ : ٜٔ/  ٘ٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٜٛٗ، ىاشع البحخاني: مجيشة السعاجد  ٖٖٔمذارؽ انػار اليقيغ 
 . ٖٕٔ/ ٕالعاممي الشباشي : الرخاط السدتؿيع 

/  ٗٔ، ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٘ٗ(  الخصيب التبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ     ٙٔٔ)      
، ابغ حجخ العدقالني :  ٕٚٔ/  ٛ، ابغ كثيخ : البجاية كالشياية  ٙٗٔ، السحب الصبخي : ذخائخ العقبى  ٕٕٗ

 ٕٗٔ/  ٛٔمدي : بحار االنػار ، السج ٘ٚ/  ٔٔ، الرالحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد       ٔٚ/  ٔاإلصابة 
 .  ٕٜٔ، السشتخب مغ الرحاح الدتة  ٜ٘/  ٕ، االنراري : السدانيج 

، ابغ  ٕٗ٘/  ٔ، السدعػدي : مخكج الحىب  ٗٛ(  يشطخ : االصصخخي : السدالظ كالسسالظ     ٚٔٔ)       
 ٕٕٔ/ ٔ، البكخي : معجع ما استعجع  ٛٔٔػػ  ٚٔٔ،  السقجسي : احدغ التقاسيع ٕٕ٘/  ٔحػقل : صػرة األرض 

سباىي زاده : أكضح السدالظ ، ابغ  ٘٘ٔ/  ٔ، ابغ عبج الحق : مخاصج االشالع  ٕٖ٘، ابي الفجاء : تقػيع البمجاف 
 . ٗٛالى معخفة البمجاف كالسسالظ 

، ابغ العجيع :  ٜٕٓ/  ٗٔ، ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٕٙٗ/  ٙ(  ابغ سعج : الصبقات     ٛٔٔ)        
،  ٛٔٗ/  ٙ، السدي : تيحيب الكساؿ  ٓٗٔ/  ٚ، ابغ مشطػر: مخترخ تاريخ دمذق  ٔٓٔ/  ٙبػية الصمب 

، السقخيدي :  ٙٚٔ/  ٛ، ابغ كثيخ : البجاية كالشياية ٜٕٚ/  ٖ، سيخ اعالـ الشبالء  ٘/  ٘اريخ اإلسالـ الحىبي : ت
 .ٕٖٙ/  ٖالسقفى الكبيخ 

( ثابت البشاني : أبػ دمحم ثابت بغ اسمع البشاني  البرخي ، تابعي محجث ، سكغ البرخة ، صحب     ٜٔٔ)       
ـ ( . يشطخ : ابغ سعج : الصبقات  ٗٗٚ/  قٕٚٔتػفي في البرخة عاـ ) انذ بغ مالظ ما يديج عغ أربعيغ سشة ، 

،  ٕٖٗ/  ٗ،  السدي : تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ ٜٓٔ/  ٔ، ابغ مشجػيو : رجاؿ صحيح مدمع  ٕٖٕ/  ٚ
 .   ٕ/  ٕقالني : تيحيب التيحيب ، ابغ حجخ العد ٕٔٛ/  ٔالحىبي : الكاشف 

، ركى  (   )ىػ أبػ حسدة انذ بغ مالظ األنراري الشجاري خادـ رسػؿ هللا  (  أنذ بغ مالظ :    ٕٓٔ)      
كاف احج السشحخفيغ عغ االماـ عمي ، كقج أصيب بالبخص في نياية حياتو ، تػفي  (، )احاديث كثيخة عغ 

،   ٕٚ/  ٕق (  كدفغ فييا.  يشطخ : البخاري : التاريخ الكبيخ  ٖٜػػ  ٜٓبالبرخة كقج اختمف في سشة كفاتو بيغ ) 
، ابغ  ٕٙٛ/  ٕلتعجيل ، ابي حاتع : الجخح ك ا ٖٙٗ، ابغ قتيبة : السعارؼ  ٖٕٗ/  ٔمدمع : الكشى كاالسساء 

، ابغ ابي  ٖ٘/  ٖٔ،  الدسعاني : االنداب  ٕ٘٘/  ٔالسازري : السعمع بفػائج مدمع  ، ٗ/  ٖحباف : الثقات 
  ٗٚ/  ٗالحجيج: شخح نيج البالغة 

أبػ يعمي السػصمي :  ، ٖٙٓ/  ٖٔ، البداز : مدشج البداز  ٕ٘ٙ/  ٖ(  ابغ حشبل : مدشج احسج     ٕٔٔ)      
/  ٘ٔ، ابغ حباف : صحيح ابغ حباف  ٚٔ/  ٕ، البغػي : معجع الرحابة :  ٖٓٔػػ  ٜٕٔ/  ٙي يعمي مدشج اب

، ابغ السغازلي :  ٖٚٗ/  ٘، الخخكػشي الشيدابػري : مشاحل الذفا  ٙٓٔ/  ٖ، الصبخاني : السعجع الكبيخ ٕٗٔ
، ابغ عداكخ : ٖٕٗ/  ٔيو الدالـ( )عم، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٜٖ٘، الصػسي : االمالي  ٓٗٗ/  ٔمشاقب عمي 

السدي :  ، ٕٛٚ/  ٕ، القخشبي : التحكخة  ٕٓٓٙ/  ٙ،  ابغ العجيع : بػية الصمب  ٜٛٔ/  ٗٔتاريخ مجيشة دمذق 
 ٛٓٔ/  ٔ، اليافعي : مخآة الجشاف  ٕٓٔ/  ٘،  الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٛٓٗ/  ٙتيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ 

، الييثسي : مجسع الدكائج  ٔٗ/  ٔ، العخاقي ، زيغ الجيغ : شخح التثخيب  ٕٙٔ/  ٛك  الشياية ، ابغ كثيخ : البجاية 
،   ٕٓٗ/  ٚالبػصيخي : اتحاؼ الخيخة السيخة  ، ٜٛٔ/  ٚ، مػارد  الزسآف  ٖٚٛ/ ٖ،  غاية السقرج  ٜٓٔ/  ٜ

الديػشي : الحبائظ   ٜٕٗ/  ٛٔ ، ابغ حجخ العدقالني : السصالب العالية ٖٕ٘/  ٕٔالسقخيدي : امتاع االسساع 
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،   ٗ٘ٔ/  ٓٔ الحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد، ،  الر ٖٛٔ/  ٖ، القدصالني : السػاىب المجنية  ٗ٘/  ٔ
 . ٜٕٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٖٖٕ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٜٖ٘/  ٔالصيب بامخخمة : قالدة الشحخ 

 ،ٛٓٔ/  ٖالصبخاني: السعجع الكبيخ  ،ٕٖٙ/ ٗ، ابغ اعثع الكػفي: الفتػح ٓٙٔسحغ ( يشطخ: أبػ العخب: ال ٕٕٔ)
ػػ ٕٜٔ/  ٗ، ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق ٜٖٕ)عميو الدالـ( : مقتل الحديغ ، الخػارزميٖ٘ٗاالمالي  الصػسي:

 ٜٓٗػػ  ٛٓٗ/  ٙالكساؿ : تيحيب ، السدي ٜٜ، ابغ العجيع: بػية الصمب ٕٙٗ، الكشجي الذافعي: كفاية الصالب ٖٜٔ
العدقالني : تيحيب  ، ابغ حجخ ٖٕٛ/  ٗٛ، السقخيدي : امتاع االسساع  ٜٛٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج 

 .  ٜٕٕ/  ٘ٗ،السجمدي: بحار االنػار  ٖٕٔ/  ٕ، الديػشي : الخرائز الكبخى  ٖٔٓػػ  ٖٓٓ/  ٕالتيحيب 
 . ٖٙ٘، ابغ حاتع العاممي :الجر الشطيع  ٜٖٔ/  ٖ ( الشعساف السغخبي : شخح االخبار    ٖٕٔ)       
، الخػارزمي :  ٖٗٔت ، ابغ قػلػيو : كامل الديارا ٕٖٗ/  ٗ( يشطخ : ابغ اعثع الكػفي : الفتػح     ٕٗٔ)       

،  ٖٗٔ/  ٘ٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٗٙ، ابغ حاتع العاممي : الجر الشطيع  ٖٕٛ/  ٔ)عميو الدالـ(  مقتل الحديغ
 . ٔٗٗ/  ٖاشع البحخاني : مجيشة السعاجد ى

 ٗٙٔػػ  ٖٙٔ/  ٔ  )عميو الدالـ(، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٕٖ٘/  ٗ(  ابغ اعثع الكػفي : الفتػح     ٕ٘ٔ)       
 .  ٗٔ، ابغ شاككس : الميػؼ في قتمى الصفػؼ  ٓٔػػ  ٜ، كيشطخ ابغ نسا الحمي : مثيخ األحداف 

، أبػ يعمي السػصمي : مدشج  ٘ٛ/  ٔ،  ابغ حشبل : مدشج  ٖٖٙ/  ٛ( ابغ ابي شيبة : السرشف     ٕٙٔ)      
، ابغ  ٚٛٔ/  ٗٔ، ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٕٖٔ، ابغ السغازلي : مشاقب عمي بغ ابي شالب  ٜٕٛ/  ٔ

،  ٛٗٔلصبخي : ذخائخ العقبى ، السحب ا ٖٖٗ، ابغ شاككس :  التذخيف بالسشغ  ٜٕٙ٘/  ٙالعجيع : بػية الصمب 
 ٘، الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٚٓٗ/  ٙ، السدي : تيحيب الكساؿ  ٘ٗالخصيب التبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ 

، السقخيدي : امتاع                                ٚٛٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٖٚٔ/  ٛ، ابغ كثيخ : البجاية كالشياية  ٕٓٔ/ 
 ٘٘ٙ/  ٖٔ،  الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٖ/  ٕ، ابغ حجخ العدقالني : تيحيب التيحيب  ٖٕٙ/  ٕٔاالسساع  

 .ٖٕٔ/  ٖاالبخار ، ىاشع البحخاني : حمية 
، الخػارزمي :  ٖٗٔ، كيشطخ: ابغ قػلػيو : كامل الديارات  ٕٖٗ/  ٗ(  ابغ اعثع الكػفي : الفتػح     ٕٚٔ)       

 ٖٗٔ/  ٘ٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٗٙ، ابغ حاتع العاممي : الجر الشطيع  ٖٕٛ/  ٔ عميو الدالـ()مقتل الحديغ  
 . ٔٗٗ/  ٖ، ىاشع البحخاني : مجيشة السعاجد 

، ابغ  ٖ٘،  ابغ شاككس : الميػؼ  ٘ٗٗ،  ٖٙ/  ٗ(  يشطخ: ياقػت الحسػي : معجع البمجاف     ٕٛٔ)       
، ابغ كثيخ : البجاية  ٜٕٓ/  ٖ، الحىبي : سيخ اعالـ الشبالء  ٜٖٓ/  ٕشالع عبج الحق البغجادي : مخاصج اال

 .    ٕٕٔ،  ٕٙٔ/  ٛكالشياية 
، ٛٛٔ/ ٜالييثسي: مجسع الدكائج  ،ٖٚٔيشطخ: الساكردي: اعالـ الشبػة  ،ٚٓٔ/ ٖالصبخاني: السعجع الكبيخ  ( ٜٕٔ)

، السجمدي: بحار االنػار ٕٔر ذكب الشزا: ابغ نسا الحمي، ٖٛٔابغ السغازلي: مشاقب عمي بغ أبي شالب 
ٔٛ/ٖٔٔ. 

 . ٚٓٔ/  ٖ، كيشطخ الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٛٛٔ/  ٜ(  الييثسي : مجسع الدكائج     ٖٓٔ)      
، الصػسي :  ٖٗٔ/  ٖ، الشعساف السغخبي : شخح االخبار  ٜٕٗ/  ٙ(  الصبخاني : السعجع الػسيط     ٖٔٔ)      

 .  ٖٚٛ/  ٔٔ، السخعذي : شخح احقاؽ الحق  ٕٙٔتخجسة االماـ الحديغ  ،ابغ عداكخ: ٖٚٔاالمالي 
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، البييقي : دالئل  ٕٕٔ، كيشطخ الخدار القسي : كفاية األثخ  ٛٔٗ/  ٙ(  ابغ سعج : الصبقات     ٕٖٔ)      
، ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة  ٖٖٕ/  ٔ، ابغ الذجخي : االمالي  ٕ٘/  ٙ،  الصػسي : االمالي  ٕٚٗ/  ٔالشبػة 

، امتاع  ٖٖٗ/  ٖلسقفى الكبيخ ، السقخيدي : ا ٛ٘ٔ/  ٕ، سبط ابغ الجػزي : تحكخة الخػاص  ٜ٘ٔ/  ٗٔدمذق 
، االردبيمي : الحاشية عمى إلييات الذخح   ٜ٘ٔ،  ابغ حجخ الييثسي : الرػاعق السحخقة  ٕٓٗ/  ٕٔاالسساع 

 .  ٖٔ٘/  ٖٙ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٚٗالججيج 
 . ٚٓٔ/  ٖ، كيشطخ الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٛٛٔ/  ٜ(  الييثسي : مجسع الدكائج     ٖٖٔ)      

)عميو ، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٜٚٔ/  ٖ، الحاكع الشيدابػري : السدتجرؾ  ٖٕٛ/  ٔ( ابغ حشبل : مدشج  ٖٗٔ)

، امتاع  ٕٕٖ/  ٖ، السقخيدي : السقفى الكبيخ  ٕٙ/  ٖٔ،  ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٖٖٕ/  ٔ الدالـ(
 .  ٜٜ/  ٓٔالرالحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد  ،ٕٙٔ/  ٕ، الديػشي :كفاية الصالب  ٖٕٛ/  ٕٔاالسساع 

 . ٕٔ/  ٗ، ابغ االثيخ : الشياية في غخيب الحجيث  ٕٙٔ/  ٘(  القتيخ : الذيب . يشطخ الفخاىيجي : العيغ  ٖ٘ٔ)
،ابغ الذجخي  ٔٗ، مقتل الحديغ بغ عمي بغ ابي شالب  ٘ٓٔ/  ٖ(  الصبخاني : السعجع الكبيخ     ٖٙٔ)        

، ابغ  ٗٛ/  ٗ، االمجي : ابكار األفكار  ٕٓٚ )عميو الدالـ(، ابغ عداكخ: تخجسة االماـ الحديغ ٕٔٗ/  ٔ: االمالي 
 ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٜٖٗ/  ٕ، عبج هللا السخجاني : بيجة الشفػس كاالسخار  ٖٔنسا الحمي : ذكب الشزار 

 . ٜٕٔ/  ٕٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٜٓٔ/ 
 ٔ، مقاتل بغ عصية : أبيى السجاد في شخح مؤتسخ عمساء بغجاد  ٔٗ(  الخدار القسي : كفاية األثخ     ٖٚٔ)      

 . ٕٚٛ/  ٖٙ، السجمدي : بحار االنػار  ٛٔ، ابغ نسا الحمي : ذكب الشزار  ٜٛ٘/ 
،  ٖ٘ٔ/  ٖ، الشعساف السغخبي : شخح االخبار  ٘ٓٔ/  ٖ(  يشطخ الصبخاني : السعجع الكبيخ     ٖٛٔ)       

)عميو ، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٕٔٗ/  ٔ، ابغ الذجخي : االمالي  ٕ٘ٔ/  ٔالخصيب البغجادي : تاريخ بغجاد 

، الحىبي :  ٕٔي : ذكب الشزار ،  ابغ نسا الحمٜٛٔ/  ٗٔ، ابغ عداكخ :تاريخ مجيشة دمذق  ٖٕ٘/  ٔالدالـ( 
،  ٕٛٔ/  ٕٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٜٓٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٖٕٔ/  ٔميداف االعتجاؿ 

 . ٜٛٗالقشجكزي : يشابيع السػدة 
الصبخاني: السعجع األكسط ، ٖٓٗ/  ٔ، أبي بريخ : مدشج ٕٛٚ/  ٕابغ حشبل: فزائل الرحابة  :( يشطخ ٜٖٔ)
، ابغ ٖٙٗ،  ٖٗٗ، الصػسي: االمالي ٖٚٔ، الساكردي: أعالـ الشبػة ٗٗٔبغ قػلػيو : كامل الديارات ا،  ٜٕٗ/  ٙ

، ابغ عداكخ : تاريخ ٕٖٕ)عميو الدالـ( : مقتل الحديغ ، الخػارزميٗٔٔشاقب االماـ عمي بغ ابي شالب : مالسغازلي
، ابغ نسا الحمي: ذكب الشزار ٘٘/ ٗ، ٖٕٔ/ ٖابغ شيخ اشػب: السشاقب  ،ٜٕٓ، ٜٚٔ، ٖٜٔ /ٗٔمجيشة دمذق 

، السحب ٜٙ )عميو الدالـ(: تخجسة االماـ الحديغ ، ابغ العجيعٕٕ٘، سبط ابغ الجػزي: تحكخة الخػاص ٕٔػػ  ٔٔ
/  ٘، الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٘ٗ، الخصيب التبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ  ٚٗٔ: ذخائخ العقبى الصبخي 

، الدرنجي الحشفي : نطع درر  ٖٔ/  ٔ،ميداف االعتجاؿ  ٜٕٙ، ٜٕٔ،  ٜٕٓ/  ٖ، سيخ اعالـ الشبالء  ٗٓٔ
،  ٜٛٔػػ  ٛٛٔ/  ٜمجسع الدكائج ، الييثسي :  ٖٕٙ/  ٕٔ،الرفجي : الػافي  بالػؼيات  ٕٙٔػػ  ٕ٘ٔالدسصيغ  

، الرالحي الذامي : سبل اليجى  ٖٕٔ/ ٕ،الديػشي: الخرائز الكبخى  ٕٖٙ/  ٖالسقخيدي : السقفى الكبيخ 
، الستقي  ٜٕ٘، ابغ حجخالييتسي: الرػاعق السحخقة  ٜٕٛ/ ٕ، الجيار بكخي : تاريخ الخسيذ  ٖٚ/  ٔٔكالخشاد 

/  ٔ، السشاكي : شبقات الرػؼية  ٕٗٓ/  ٔ، السشاكي : ؼيس القجيخ  ٕٛٔػػ  ٕٕٔ/  ٕٔاليشجي : كشد العساؿ 
 ٗٗ،  السجمدي : بحار االنػار  ٖٖ٘/  ٖ، الفاسي : جسع الفػائج  ٕٜٔ، الؽيس الكاشاني : نػادر االخبار  ٖٜٔ
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ػاىب ، الدرقاني : شخح الدرقاني عمى الس ٖٜٔ/  ٖ، العرامي السكي :  سسط الشجـػ العػالي  ٖٕٛ،  ٖٕٓ/ 
 .  ٓٔ،  ٛ/  ٖ، القشجكزي : يشابيع السػدة  ٔٗٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٘ٗٔ/  ٓٔالمجنية 
البييقي: دالئل ،  ٖ٘٘، أبػ نعيع االصبياني : دالئل الشبػة  ٕ٘ٙ/  ٖ(  ابغ حشبل : مدشج     ٓٗٔ)      

، السحب الصبخي :  ٓٓٔاالماـ الحديغ ، ابغ العجيع : تخجسة  ٜٗ/  ٔالػرى  الصبخسي : اعالـ ،ٜٙٗ/ٙالشبػة
،  ٓٚ٘/  ٔٔابغ كثيخ : البجاية كالشياية  ، ٕ، الخصيب التبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ  ٙٗٔذخائخ العقبى 

، الرالحي الذامي : سبل اليجى  ٕٕٔ/ ٕالديػشي: الخرائز الكبخى  ٖٚ/  ٖٖالديػشي : جامع االحاديث 
،  ٚ٘ٙ/  ٖٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٕٜٔالييتسي : الرػاعق السحخقة ، ابغ حجخ  ٗٚ/  ٔٔكالخشاد 

، القشجكزي : يشابيع  ٕٗٔ/  ٛٔ،  السجمدي : بحار االنػار ٖٜٔ/  ٖالعرامي السكي : سسط الشجـػ العػالي 
 . ٖٓٗ/  ٔٔالسخعذي : شخح احقاؽ الحق   ٔٔ/  ٖالسػدة 
 .  ٘ٙٔ(  اثبات الػصية     ٔٗٔ)      

، األربمي  ٗٚ، يشطخ راشج البحخاني : مخترخ في تعخيف أحػاؿ سادة األناـ  ٖٓٔ/  ٕ(  االرشاد     ٕٗٔ    )  
 . ٖٔٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٜٖٕ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٙٗ/  ٕ: كذف الغسة 

 . ٖٗ/  ٕ(  تحفة االزىار     ٖٗٔ)       
، السخعذي  ٕٕٗ، ابغ عداكخ : تخجسة االماـ الحديغ  ٖ٘٘( أبػ نعيع األصبياني : دالئل الشبػة     ٗٗٔ)      

 . ٖٓٗ/  ٔٔالحق  : شخح احقاؽ
 . ٙٙٙ/  ٕ(  أبػ نعيع األصبياني : معخفة الرحابة     ٘ٗٔ)       
 . ٖٕٚ )عميو الدالـ((  مقتل الحديغ     ٙٗٔ)       
 . ٖٕٙ )عميو الدالـ((  مقتل الحديغ     ٚٗٔ)       

خ في تعخيف أحػاؿ سادة األناـ : مختر، كيشطخ راشج البحخانيٕٚٔ/ ٕ، كذف الغسة ٖٔٔ/ ٕ( االرشاد  ٛٗٔ)
 ٗٚٔ/ ٖ، نعسة هللا الجدائخي: األنػار الشعسانية ٓٔبغ شجقع: كقعة الجسل، إٙ٘الحبمخكدي: التػضيح األنػر ، ٘ٚ

 . ٖٓٚ، الساحػزي : كتاب األربعيغ  ٓٔٔ/  ٖ(  ىاشع البحخاني : حمية االبخار     ٜٗٔ)       
، السجمدي : بحار  ٖٗٗ/  ٖ، ىاشع البحخاني : مجيشة السعاجد  ٖٖٔ(  الرجكؽ : كساؿ الجيغ     ٓ٘ٔ)      
 . ٙٔ/  ٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٕٔ٘/  ٖٗاالنػار 
،  ٜٜٔ، كيشطخ الرجكؽ : االمالي  ٖٕٗ )عميو الدالـ(ب االماـ اميخ السؤمشيغ (  الكػفي : مشاق    ٔ٘ٔ)      

، ابغ نسا الحمي : ذكب الشزار  ٕٔ٘، الخاكنجي : مكاـر اخالؽ الشبي  ٘٘ٔالفتاؿ الشيدابػري : ركضة الػاعطيغ 
 . ٘ٔالبحخاني : العػالع  ، عبج هللا  ٕ٘ٗ/  ٖٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٔٓ، الحخ العاممي : اثبات اليجاة  ٜٔ

 ، الكخكيٖٕٛ/  ٔ)عميو الدالـ( : مقتل الحديغ ، كيشطخ الخػارزمئٖٔ/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي: الفتػح  ٕ٘ٔ)
 . ٔٓٙ/  ٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٖٙٔ/  ٘ٗ، السجمدي : بحار االنػار ٖٔٔ/  ٕالحائخي: تدمية السجالذ 

، كيشطخ ابغ  ٖٕٛ/  ٔ )عميو الدالـ(، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٖٔٔ/  ٗ(  ابغ اعثع الكػفي : الفتػح   ٖ٘ٔ)
 . ٗٔٔ/  ٕ، الكخكي الحائخي : تدمية السجالذ  ٕٔ، ابغ نسا الحمي : ذكب الشزار  ٗٔشاككس : الميػؼ 

/  ٖالشعساف السغخبي : شخح االخبار  ، ٜٖ/  ٕٓ،  ٕٓٔ/  ٖ(  يشطخ الصبخاني : السعجع الكبيخ     ٗ٘ٔ)        
، السحمي : الحجائق  ٖٕ٘/  ٔ )عميو الدالـ(، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٖٕٕ/  ٔ،  ابغ الذجخي : االمالي  ٜٖٔ

 . ٙٙٔ/  ٔٔ،  الستقي اليشجي : كشد العساؿ ٜٔٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٕٕٔ/  ٔالػردية 
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 ٖ، ابغ عبج البخ : بيجة السجالذ  ٗٚٔ، الدبيخ بغ بكار : االخبار السػفؿيات  ٖٗٔ(  السجائشي : التعازي  ٘٘ٔ)
، االربمي : كذف  ٛٙ/  ٚ، ابغ خمكاف : كؼيات االعياف  ٗٙٔ/  ٕ، سبط ابغ الجػزي : تحكخة الخػاص  ٜٗٔ/ 

،  ٖٙٓ/  ٖ، السقجسي : االداب الذخعية  ٛٛٔ/  ٕ، ابي الفجا : السخترخ في اخبار البذخ  ٜٔ٘/  ٕالغسة 
،  ٗ٘ٔ/  ٕ، األبذييي : السدتصخؼ ٜٗ/  ٔ، الجميخي : حياة الحيػاف ٕٕٙ/  ٕٔالرفجي : الػافي بالػؼيات  

 ٕٙٗهللا الجدائخي : زىخ الخبيع ، نعسة  ٜٖٚ/   ٔ، الحمبي:الديخة الحمبية  ٜٜٕ/  ٕالخيار بكخي : تاريخ الخسيذ 
عسخ بغ شجاع  ، ٘٘، ابغ نسا الحمي : مثيخ االحداف  ٖٜٔ/  ٖ(  البالذري : انداب األشخاؼ     ٙ٘ٔ)         

 . ٕٙٚ/  ٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٖٖ/  ٘ٗ،  السجمدي : بحار االنػار  ٕٓٔالسػصمي : مشاقب اؿ دمحم 
، السجمدي : بحار  ٚٔ، ابغ نسا الحمي : ذكب الشزار  ٙٗٔ(  ابغ قػلػيو : كامل الديارات     ٚ٘ٔ)      
، عديد  ٓٗٔ/  ٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٜٚٔ/  ٔ، نعسة هللا الجدائخي : رياض االبخار  ٖٕٙ/  ٗٗاالنػار 

 .  ٖٙ/  ٕ،  ٖٕٓ/  ٔ )عميو الدالـ(هللا عصاردي : مدشج االماـ الباقخ 
ا الحمي : مثيخ ، ابغ نس ٖٛٓ، عساد الجيغ الصبخي : بذارة السرصفى  ٚٚٔ( الرجكؽ : األمالي     ٛ٘ٔ)      

،   ٗٔٗ، ابغ شاككس : شخؼ مغ االنباء كالسشاقب  ٔٔ، ابغ شاذاف : الفزائل  ٔٔالشزار  ، ذكب ٜٔاألحداف 
، الؽيس الكاشاني : نػادر االخبار  ٜٛٔحتزخ ، حدغ بغ سميساف الحمي : الس ٖٙ/  ٕالجػيشي : فخائج الدسصيغ 

 .  ٖٓٓ/  ٔ، الحخ العاممي : اثبات اليجاة  ٜٙٔ،  ٖٜٔ
، الكخكي  ٖٛ/  ٔ )عميو الدالـ(، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٕٖ٘/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح     ٜ٘ٔ)      

 . ٗٔٔ/  ٕالحائخي : تدمية السجالذ 
، عبج هللا  ٘ٚٔ/  ٔ، نعسة هللا الجدائخي : رياض االبخار  ٕٓ٘/  ٗٗ(  السجمدي : بحار االنػار     ٓٙٔ)       

 . ٖٖ/  ٕ. يشطخ: ابغ شجقع : تحفة األزىار  ٜٔٔ/  ٔالبحخاني : العػالع 


