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 حتى نياية القخن الدابع اليجخي  البيت )عمييع الدالم( آلاسباب التاليف في مشاقب أئسة 
    نػفل شيبو حسده السػسػي م.م. 

 الياشسي  ا.د.سمسى عبج الحسيج
                             كمية االداب –جامعة البرخة 

 سمخز  ال
ييجف البحث الى الؾقؾف عمى اىؼ االسباب التي دفعت السرشفيؽ الى الكتابو والتأليف في        

مشاقب وفزائل اىل البيت )عمييؼ الدالم( مشح بجاية التأليف حتى نياية القخن الدابع اليجخي ومشيا 
مؽ اجل الحرؾل عمى االجخ والثؾاب او  العامل الجيشي بجافع السؾده والسحبو الىل البيت او

لمحرؾل عمى شفاعتيؼ عمييؼ الدالم والعامل العقائجي الحي كان لو الجور في دفع السرشفيؽ 
لمتاليف مؽ اجل نرخة السحىب االمامي بػية اعيار امامة اىل البيت عمييؼ الدالم واعيار الحجج  

كخي الحي مؾرس مشح العيج االمؾي وصؾال التي تجحض السخالفيؽ ليؼ والؾقؾف بؾجو التزميل الف
لمعرخ العباسي لظسذ فزائل أئسة اىل البيت )عمييؼ الدالم ( وتذؾيو وتدييف الحقائق التي 

و لفزائل اىل البيت او ندب بعض فزائميؼ يمؾرست ضجىؼ مؽ خالل دس االحاديث السذاب
الدالم,كل ىحه العؾامل دفعت  لغيخىؼ كسا اوضحشا مؽ خالل ىحا البحث وكحلػ كثخة فزائميؼ عمييؼ
 السرشفيؽ بسختمف محاىبيؼ لمتأليف في مشاقبيؼ صمؾات هللا عمييؼ.
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Reasons for authoring in the virtues of the imams of Aal al-Bayt (peace 

be upon them) until the end of the seventh century AH 

Assist Lecturer: Nawfal Shaybah Hamza 

Prof. Dr. Salma Abdel Hamid Al Hashemi 

University of Basrah - College of Arts 

Abstract 

       the authors to write and write about the virtues and virtues of Ahl al-

Bayt (peace be upon them) from the beginning of writing until the end of 

the seventh century AH, including the religious factor out of affection and 

love for the Ahl al-Bayt or in order to obtain wages and rewards or to obtain 

their intercession Peace be upon them and the doctrinal factor that had a role 

in pushing the authors to compose in order to support the Imamate doctrine 

in order to demonstrate the Imamate of the Ahl al-Bayt, peace be upon 

them, and to show the arguments that refute those who oppose them and to 

stand against the intellectual misguidance that was practiced since the 

Umayyad era all the way to the Abbasid era to obliterate the virtues of the 

Imams of Ahl al-Bayt (peace be upon them). And distorting and falsifying 

the facts that were practiced against them by planting hadiths similar to the 

virtues of Ahl al-Bayt or attributing some of their virtues to others, as we 

have clarified through this research, as well as the abundance of their 

virtues, peace be upon them. 
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 السقجمو
بشحررؾ  –عمررييؼ الدررالم  –البيررت  آلعيررخ الترررررؾجو و ذرررل كبيررخ فرري الررررتأليف فرري مشاقررب أئسررة        

فاق التررأليف فري مشررراقب الفترات االخرررخ  مرؽ السدرمسيؽ كالررحابو والتابعررريؽ ,والدىررراد والررالحيؽ او 
رجراالت الدرررمظو وغيخىؼ مؽ االعررررالم البارزيؽ .اذ وجرررجنا الكثيخ مؽ السررشفات التري تشاولرت مشاقرب 

حتى نيايرو القرخن  دالم مشح الشرف االول مؽ القخن الثاني اليجخي وفزائل أئسة اىل البيت عمييؼ ال
مرررؽ مختمرررف عمسررراه السرررررحاىب االسرررالميو عمرررى الخغررررررؼ مرررؽ حالرررة التزرررميل الفررررررركخي  الدرررابع اليجرررخي 

والتزرررررييق عمرررى كرررل مرررؽ يحررراول الررررررتأليف فررري مشررراقبيؼ عمرررررررييؼ الدرررالم فررري ذلرررػ الؾقررررررت مرررؽ قبررررررررررل 
ت انحاك اال انيؼ كتبؾا وفي دوافرع مختمفرو دفرررررعتيؼ لمترأليف واعيرررررار مشاقرب وفزرررررائل العرررررتخة الدمررررظا

البحررث الررى ار عررة مباحررث تشاولشررا فرري كررل مبحررث تررؼ تقدرريؼ و الظاىررررررررررخه صررمؾات هللا عمررييؼ اجسعرريؽ ,
)عمررييؼ الدررالم (وأعيررار  دافعررام مررؽ الررجوافع الترري حفرردت السررتلفيؽ الررى التررأليف فرري مشاقررب آل البيررت

 . فزائميؼ  
 ً  تمهيد: المناقب لغةً واصطالحا

 المناقب لغةً اوالً: 

دوُغ عرررؽ رررررررخوابرررررررررري ال يررررالسشاقرررب مرررؽ نقرررب , والشقررربع طخيرررق عررراىخ عمرررى رؤوس الجبرررال واالكرررام وال
,ورجررل ميسررؾن الشقيبررة (, والشقيبررةعالشفذ وقيررل الظبيعررة ,وقيررل الخميقة,والشقيبررة عيسررؽ الفعررل 1االبررراِر)

كررخم الفعررل ,يقررال انررو لكررخيؼ السشاقررب مررؽ الشجررجات  والسشؿبررة ع,  (2مبررارك الررشفذ ُمغفررخ بسررا يحرراول )
(, 4(,وقرررررؾليؼ فرري فررالن مشاقررب جسيمررو ع اي اخررالق وىررؾ حدررؽ الشقيبررة اي جسيررل الخميقررة )3وغيخىررا)

 .(6( , والسشؿبة ضج السثمبة )5والسرررشؿبة السفخخه )
 السشاقب اصصالحاً  ثانيًا:

مرررررثرخ ومحاسرؽ ومفراخخ االعررررررالم الشرابييؽ  بخزالسشاقب مفيؾم جامح لكل األخررربار والحرايررات التي تُ 
 ,(7)مرررؽ األوليررراه والعمسررراه والررررالحيؽ واالمرررخاه والرررؾزراه والدرررالطيؽ,وأىل الذرررخف والفزرررل اجسعررريؽ

 (. 8بيجف تسجيجىؼ وذكخ محاسشيؼ رغبة في التأسرري بيؼ واالقتجاه بديخىؼ لسؽ ياتي بعجىؼ )
الق وفزررررررائل ررررررررررؼ لرررو مرررؽ أخرردايا الستررررررخجرررررررى مررية عمررررررررررشييؽ فيررري ترررجل مرررؽ جررررررررروالسشررررراقب تحسرررل مع

برررريحا الشررررررؾل مرررؽ السؾضرررررؾعات  انيف والسرررجونات التررري تعتشررريررررررررررررررر, كسرررا ترررجل عمرررى كرررل الترومفررراخخ
 (.9والسزاميؽ)

كسرا ان ىشرراك الكثيررخ مررؽ االلفراف السخادفررة والجالررو عمررى السشاقرب مشيررا )الفزررائل ,والسحاسررؽ ,والسرررارم 
 ,والخرائص ,والذسائل او الذسايل ,والسثرخ ,والسجائح ,والسفاخخ ,والسدايا (.

 أسباب التأليف 
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والترررأليف في مشاقبيؼ تقرف وراهه  -عمييؼ الدالم –البيت  آلألئسة كان االىتسرام في اعيار فزائل  
 -عرجيجه يسرؽ حرخىا باالتي ع دوافع

  العامل الجيشي عالسبحث االول
البيت  آللتأليف في مشاقب أئسة الى العجيج مؽ العمساه مؽ العؾامل التي دفعت ا يعج العامل الجيشي

  -وىحا يعؾد لالسباب االتيو ع (عمييؼ الدالم)
 : ُحب آل البيت عمييع الدالم أوالً 

عمى اختررالف محاىبيؼ  يحررتل ال بيت الشربؾه عمييؼ الدررالم مررانة كبيخة في نفؾس اغرمب السدرمسيؽ
, ويشبعث ىحا الحب مؽ حرث هللا ل السدمسيؽ عمى حبيؼ وتقرررجيخىؼ, اذ يؾجج اجسال مؽ قبوتؾجياتيؼ
قل ال أسألكع عميو أجخًا إال و وتعالى السدمرررسيؽ عمى مؾدتررريؼ كسا ورد ذلػ في قررررؾلة تعالى )) سرربحان

 (.10(( )السػدة في القخبى
:)) مغ قخابتظ الحيغ -صمى هللا عميو وآلو وسمؼ  –ور  ابؽ عباس ان السدمسيؽ سألؾا رسؾل هللا 

-وورد ان االمام عمي بؽ الحديؽ ,(11)((  ,قال: عمي وفاشسة وابشاىسا؟وجبت عميشا مػدتيع
الحسج هلل الحي قتمكع لسا اقتيج أسيخام الى الذام قال رجل مؽ اىل الذام ))  –عمييسا الدالم 

اقخأت القخآن ؟ قــال  –عمييسا الدــالم -فقال لو عمي بغ الحديغ   , وأستأصمكع وقصع قخن الفتشو
: نعع , قال : أقخأت )آل حع( ؟ قــال : قخأت القخآن ولع أقخأ )آل حع ( ؟! . قال: ماقخأت قل ال 

ورو  عؽ ابي  ,(12)((  اسألكع عميو اجخًا ال السػدة في القخبى ؟ قال :وانكع انتع ىع ؟ قال : نعع
انسا ندلت فيشا .(( قال ع ))قل ال أسألكع عميو ......عؽ قؾلو تعالى ))  -عميو الدالم–عبج هللا 

( . وقج حَث رسؾل 13(( ) الحدغ والحديغ اصحاب الكداءو خاصة أىل البيت ,في عمي وفاشسة 
في  –عمييؼ الدالم  –السدمسيؽ عمى حب أئسة أىل البيت  –صمى هللا عميو وآلو وسمؼ  -هللا  

ياعمي ال يبغزظ )) –عميو الدالم  –بؽ ابي طالب  جيجه نحكخ مشيا قؾلو بحق االمام عمياحاديث ع
 –عميو الدالم  –فاقتخن االيسان بحررب عمي بؽ ابي طالب , (14(() اال مشافق وال يحبظ اال مؤمغ

 (. 15... (() ))  ان عميًا مشي  وانا مشووقؾلو ايزا 
انسا  ))-صمى هللا عميو وآلو وسمؼ –ؾل ررررقال الخس –الم عمييا الد –وفي الديجه فاطسة الدىخاه 

صمى  –وورد عؽ رسرررررؾل هللا ,(16(() فاشسة َبزعٌة مشي , َيؤذيشي َما آذاىا َوُيشرُبشي َما أنَربيا
الميع ىحه ابشتي )) –عميرررررريسا الدالم –فاطسة قررؾلو في االمرام عرمي والدررريجه  –هللا عميو وآلو وسرمؼ 

االخخ   الشبؾية وغيخىا مؽ االحاديث,(17(( )احب الخـمق لي ,الميع وىحا اخـي واحب الخـــمق لي و 
(18. )     



 

 البًت )علًهه الشالو( حتى ىهاية القرن الشابع اهلجرٍاسباب التالًف يف مياقب أئنة آل 

                                                                                            ا.د.سلنى عبد احلنًد اهلامشٌ                                         ىىفل شًبه محزه املىسىٍ    .وو.

 

   و(2222كاىىن االول  – 33العدد ملحق )  لة دااسا  ااايخًةجم 
76 

 

76 

وردت العجيج مؽ االحاديث الشبؾيو التي تكذف مرانتيسا في نفذ  -عمييؼ الدالم -وفي الحدشان 
ومج  حبو الييسا وحث السدمسيؽ عمى حبيسا ومؾدتيسا نحكخ  –صمى هللا عميو والو وسمؼ  –الخسؾل 

لو ايزَا ع وقؾ  ,(19)(ىحان ابشاي وابشاء ابشتي ,الميع اني احُبيسا واحب مغ ُيحبيسامشيا قؾلو ع)) 
 (.20) (( )) ان الحذ والحديغ ىسا ريحانتاي مغ الجنيا

 –عمييسرا الدرالم  –خرخج ومعرو الحدرؽ والحدريؽ  –صمى هللا عميو والو وسرمؼ  –وذكخ ان رسؾل هللا 
يارسػل هللا انظ تحبيسـا فقـال : نعـع مـغ احبيسـا فقـج احبشـي ومـغ ابغزـيسا فقـج فقال لو رجرل ع ))

 –بزخورة التسدػ بثل البيت  –صمى هللا عميو وآلو وسمؼ  –وصى الخسؾل كسا ا ,(21(( ) ابغزشي
صمى هللا  –قال رأيت رسؾل هللا , (22)ومؾدتيؼ . فعؽ جابخ بؽ عبج هللا االنراري  –عمييؼ الدالم 

يــا اييــا الشــاس انــي تخكــت  ــي ع مــا ان فرري حجتررو يررؾم عخفررو يخظررب ؼيقررؾل ع ))  –عميررو والررو وسررمؼ 
 –وفي لفظ مذرابو جراه عرؽ رسرؾل هللا  ,(23) ((ا : كتاب هللا وعتختي اىل بيتي اخحتع بو لغ تزمػ 

اني تارك  ي ع الثقميغ كتاب هللا و اىل بيتي  وانيسا لغ يفتخقا  قؾلرو )) –صمى هللا عميو والو وسمؼ 
صرمى هللا عميرو  –وفي حجيث صحيح االسشراد روي عرؽ الخسرؾل   ,(24) (( حتى يخدا عمي الحػض

(( الشجػم امان الىــل االرض مغ الغخق واىل بيتي امان المتي مغ االختالفالقؾل ))  –مؼ وآلو وس
(25). 

القرررؾل  –صرررمى هللا عميرررو والرررو وسرررمؼ  -رو  عرررؽ الخسرررؾل  -عمرررييؼ الدرررالم  –وفررري حرررب ال البيرررت 
ّ         ّ               ّ  أحبػا هللا لسا يغحوكع مغ نعسو ، وأحبػني لحّب هللا ، وأحّبػا أىل بيتي لحّبي))                                         ( ))26). 
 –لرج  السدرمسيؽ الرى الترأليف فري سريخة العترخة الشبؾيرو الظراىخة  حافدام شرمت ىحه االحاديث واالقؾال   

وتقرجيخام ليرؼ ولسررانتيؼ فري االسرالم . وفري قمرب  ةم , والتخكيد عمى اعيار مشاقبيؼ مرؾد -عمييؼ الدالم 
 -ي مشاقررب ال  البيررت ويسرررؽ ان نجررج  الررجافع لمترراليف فرر –صررمى هللا عميررو والررو وسررمؼ  –رسررؾل هللا 

م ( فرري سرربب الترراليف فرري فزررائل 1014ىررر /405فرري قررؾل الحرراكؼ الشيدررابؾري )ت –عمررييؼ الدررالم 
)) لـيعمع الذـحيب بجيشـو محميـا مـغ بشرت سريج االنبيراه بقؾلرو  -عمييا الدرالم –الديجه فاطسة الدىخاه 

 ( .27)االسالم فال يقيذ بيا أحجًا مغ نداء ىحه االمة((
م(فرري خظبررة كتابررو كاشررفام عررؽ اسررباب الترراليف فرري مشاقررب  1090ىررر / 483لسغررازلي )تويررحكخ ابررؽ ا

ال شو وياسيغ  مغ)).... واني رأيت التعمق في محبة الصاىخيغ  –عمييؼ الدالم  –ائسة اىل البيت 
,والتسدـظ بحبـل والئيـع الستــيغ ىـػ الـشيم القــػيع ,والصخيـق السدـتقيع , فجسعــت فـي فزـائميع مــا 

(.                                                  28)معخفتـــــــــــــــــــــي وبمغــــــــــــــــــــو جيــــــــــــــــــــجي وشـــــــــــــــــــــاقتي .....((انتيــــــــــــــــــــت اليــــــــــــــــــــو 
وجاه ضسؽ اسباب تأليف احج اعالم اىل الدشو في القخنيؽ الدادس والدابع لميجخه في مشاقب االمام 
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ت الشبررؾة بسحبررتيؼ ,ولكررؾنيؼ ال بيرر لررؾرود االمررخ –عمررييؼ االسررالم  -ت عمرري بررؽ ابرري طالررب واىررل البيرر
ـــفــاني ق ))ع بقؾلررو شرراه البزررعة البتررؾل , كسررا ورد ذلررػواب خأت اخبــار الرــالحيغ ومشاقــب الداىــجيغ ــــــ

اكثخىا ذكخًا مدتقريًا لسغ امخنا بسحبتيع ونجبشا لسػدتيع , وندل القـخآن  في واثار العابجيغ فمع ارى 
ت ان اجسع كتابًا اذكخ  يو نبحًا مغ بػاليتيع , وىع اىل البيت الخسػل وابشاء البزعو البتػل ,فاحبب

 (.   29(()فزائميع ومشاقبيع 
م(.ان احرج االسرباب التري دفعترو لمتراليف فري مشاقرب االمرام عمري 1259ىرر/ 658وقج اكرج الكشجري )ت

صرمى هللا عميرو والرو وسرمؼ (  –ىرؾ حبرو لعمري اذ اورد قرؾل لمخسرؾل  –عميرو الدرالم  –بؽ ابري طالرب 
(. وىرررحا 30(( ) شـــػبى لســـغ احبـــظ وَصـــجق  يـــظوىرررؾ ))  –عميرررو الدرررالم  –فررري حرررب االمرررام عمررري 

)) فــجعتشي الحسيــو لسحبــتيع عمــى وغيررخه قررج بعررث فرري نفررذ الكشجرري دافعررا لمترراليف اذ يقررؾل  الحررجيث
صـمى هللا  –الحي لع يقل رسـػل هللا  –عميو الدالم  –امالء كتاب ..... في مشاقب اميخ السؤمشيغ 

 (.  31) (( فزيمو في ابائو وشيارة في مػلجه اال وىػ قديسو فييا –عميو والو وسمع 
          ب االجخ والثػاب والذفاعو ثانيًا: شم

بذررركل عرررررام ,  –عميررريؼ الدرررالم  –الرتسرررذ عررجد مررؽ السرتلفررريؽ مسررؽ الرررفؾا فرري مشاقررب ائسررة اىرررل الررربيت 
بذركل خراص نيل  االجخ والثؾاب   –عميو الدالم  –وفي مشاقب اميخ السرررتمشيؽ عمي بؽ ابي طالب 

فقرج اقترخن ذكرخ فزرائل االمرام عمري برؽ ابري ,  – عميرو والرو وسررررمؼ صرررمى هللا –, وشفررراعة الشبري   
قؾلرو   –صرمى هللا عميرو والرو وسرمؼ  –بغفخان الحنؾب لسا ورد عؽ رسرؾل هللا  –عمييؼ الدالم  –طالب 
, ومـغ كتـب أخخ فسغ ذكـخ فزـيمو مـغ فزـائمو مقـخًا بيـا لفـخ هللا لـو مـا تقـجم مـغ ذنبـو ومـا تـ)) 

                                         ( .32(( )الكتاب رسع  السالئكة تدتغفخ لو ما بقي لحلظ تدلفزيمو مغ فزائمو لع 
ابري طالرب مرؽ يرحكخ فزرائل االمرام عمري برؽ  فري  –صمى هللا عميو والو وسرمؼ  –وجاه عؽ الخسؾل 

                                                                            و                                                                      قؾلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  -صررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمؾات هللا عمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررييؼ -وآل البيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت
ــييع مالئكــة الدــساء حتــى  )) مــا اجتســع قــػم يــحكخون                          فزــل عمــي بــغ ابــي شالــب اال  بصــت عم

السالئكة الى الدساء , يقػل ليع السالئكة :انا نذع مغ رائحـتكع مـا  ,فاذا تفخقػا عخجت تحف بيع 
ال  نذسو مغ السالئكة , فمع نـخ رائحـة اشيـب مشيـا  يقػلـػن انـا كشـا عشـج قـػم يـحكخون  ًا واىـل 

عي وىشراك العجيرج مرؽ الذرؾاىج التري تتكرج ان الدر, (33...()بيتو ,فعمق عميشـا مـغ ريحيـع فتعصخنـا .
فرري نيررل االجررخ والثررؾاب كرران دافعررام لمتررأليف فرري مشاقررب االئسررو عمررييؼ الدررالم ,نررحكخ مشيررا عمررى سرربيل 

م ( ان مرررؽ اسرررباب الترررأليف فررري فزرررائل 1029ىرررر/ 420السثرررال مرررا ذكرررخه ابررري القاسرررؼ السعتدلررري )ت 
ونيل  – صمى هللا عميو والو وسمؼ –لمتقخب الى الخسؾل  –عميو الدالم  –االمام عمي بؽ ابي طالب 
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 –عمررييؼ الدررالم  –وأكررج ابررؽ السغررازلي ضررسؽ برراب الترراليف فرري مشاقررب اىررل البيررت , (34الذررفاعو )
 (.35)(()).... ارجػ بحلظ الشجاة يػم ال يشفع مال وال بشػن ...

 –)مؽ اعالم القخن الخامذ اليجخي( ان الترررأليف فري مرررشاقب االئسرة  االمامي كسا جراه عؽ الظبخي  
وورد في مقجمة كتاب سبط بؽ الجرؾزي تت .  (36ابتغاهام لسخضاتو )و تقخ ام الى هللا  – عمييؼ الدالم

..... ما جعمتـو وسـيمو الـى هللا في فزائل االئسة عمييؼ الدالم قؾلو )) م( ان تأليفو1256ىر/ 654
عسرراد الررجيؽ  اوابررج (.37(()والــى جــجىع السختــار صــمى هللا عميــو والــة السرــصفيغ االخيــار ......

م( رجاهه فري ان يشرال كتابرو رضرى   وال بيرت   ليرؾنرا لرو شرفعاه فري 1298ىر/698لظبخي )تا
ان ي ػن كتابي مخضيًا لجى سـيج االولـيغ واالخـخيغ    ))..... راجياً االخخه كسا جاه ذلػ في قؾلو 

لعـخض يـػم ا –الدـالم     عمـييع  –وعتختـة الصـاىخيغ  –صمى هللا عميـو والـو وسـمع  –السرصفى 
مرتلفي  اىرل الدرشة ان  ورجى احج اعالم القرخن الدرادس والدرابع اليجرخييؽ وىرؾ مرؽ  ,(38)االكبخ ((

)) .... وجعمتـو وسـيمتي الـى رب العـالسيغ  يؾم الؿيامو كسرا ورد ذلرػ فري قؾلرويشال شفاعة ال البيت 
ــو شــفاعتيع اذ ىــع ســاللو ســيج السخســميغ ... اعررالم القررخن امررا الجررؾيشي ) مررؽ , (39(()ورجــػت ب

 .              (40الدابع اليجخي ( فقج ضسؽ خظة كتابو بيتام شعخيام اكج ؼيو الخجاه باالجخ االخخوي بقؾلو ع)
            م السعاد وأن ؾ ارجؾ الشجاة بيؼ ي            

 ا شجشت يجاي مرؽ الحنب االفاني                                    
م القررخن الدرررابع اليجررخي (ان اسرررتجابتو فرري ترررأليف كترراب فررري فزررائل اميرررخ وعبررخ الحمررري ) مررؽ اعرررال

 (.      41رغبو مشو في جديل الثؾاب ) –عميو الدالم  –الستمشيؽ عمي بؽ ابي طالب 
                                               السبحث الثاني: العامل العقائجي 

الجررل دعررؼ  –عمررييؼ الدررررالم  -جافع لمتررررأليف فرري مرررشاقب االئسررررو العامررل العقررررائجي دورام كبيررخام كرررلعررب 
السررررررررحىب الذررريعي االمررررررامي  وُنررررررخة أصرررحابو بػيرررة اررررربات امرررامتيؼ وأعيرررار الحجرررج التررري ترررجحض 
السخرررررالفيؽ ليرررؼ , وقرررج تررررج  العجيرررج مرررؽ عمسررراه السرررحىب الذررريعي عمرررى االغمرررررب فررري التررررأليف وفرررق 

  .العامل العررقائجي 
التري الررررفت لرررردبب عقرجي  –عمرييؼ الدرالم  -ولعل مؽ اوائل مرؽ الستلفرررات فري مررشاقب االئسرة       

يؼ بؽ   بؽ سعيج الثقفي الكؾفي ) ت  م ( 896م او893ىر / 283ىر او 280ذلػ الحي صشفو ابخـا
فرري كتابررو الررحي ليحررجث اىميررا بسررا ورد ,(42وقررج دفعررو ذلررػ الررى تررخك الكؾفررو والتؾجررو نحررؾ اصرربيان )

عخف عشيؼ االنحخاف عؽ محىب الذيعو فقج روي انو حريؽ الرف الكتراب فري السشاقرب والسثالرب اشرار 
اي الـــبالد ابعـــج عـــغ التذـــيع ,فقـــالػ لـــو :  يرررخه فقرررال ع)) غعميرررو بعرررض اىرررل الكؾفرررو ان يخؽيرررو وال ي
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. فتحـػل الـى و ويحجث بو اال باصبيان ثقًة مشو برـحة مـا اخـخج  يـو جاصبيان فحمف ان ال يخخ 
 (.43(() اصبيان وحجث بو فييا

عمرييؼ  –التررررأليف فري مشاقرب االئسرةواكرج الظبخي االمررامي )مؽ اعرررالم القرخن الخرامذ اليجرخي ( برأن 
يرؾن عؾنام ليؼ عشج مشاعخة الخررؾم وىحا ما صخح بو عشج تألرررريف كتابو في مشاقب االئسة   -الدالم

  (.44(() ال يدــتغشي عشيا الصـــالب لمحق والخالب  يوؾمات ))بان الكتاب يحتؾي عمى معمررر
م( فررري مقجمرررة كتابرررو الدررربب الرررحي دفعرررو لمترررأليف ىرررؾ  1015ىرررر/406وذكرررخ الذرررخيف الخضررري )ت  

)) ان بعـس الخؤوسـاء الدبب العقائجي لتأكيج محـبو وىؾ محىب الذيعو االماميو كسا ورد فري قؾلرو 
لقشاتي ,والتغصيو عمى مشاقبي ,والجاللو عمى مثمبو ان كانت مسغ لخضو القجح في صفاتي والسد 

الـى مذـيج  -ىـ 383يقرج  -لي ليقيشي وانا متػجو عذيو عخفو مغ سشة ثالث وثسانيغ ىجخيو 
عمييسا الدالم ( لمتعخيف )مػالنا ابي الحدغ مػسى بغ جعفخ وابي جعفخ   بغ عمي بغ مػسى 

الـى ايـغ مقرـجي فقـال لـي : متـى كـان ذلـظ ؟ يعشـي ان ىشاك ,فدألشي عغ متػجيي فح كخت  لـو 
القـػل بـالػ ف والبخائـة مسـغ قـال بـالقصع , وىـػ ي ج فـــمسيغ جارون عمى نيم واحـــــــجسيػر السد

عــارف بــان االمامــة مــحىبي, وعميــو عقــجي ومعتقــجي ,وانســا اراد التشكيــت لــي والصعــغ عمــى ديشــي 
اســـتجعاه خصابـو وعـجت وقـج قـػي عدمـي عمـى عسـل ىـحا ,فاجبتو في الحال بسا اقتزاه كـــالمو ,و 

ـــصمب عيبــي ويــخوم ذمــي  ـــفًا عــغ مغيبــي وردًا عمــى العـــجو الــحي يتـ الكتــاب اعالنــًا لســـحىبي ,وكذـ
نرص قرؾل الذرخيف الخضري ان احررج خررؾمو مرؽ السؾسرؾييؽ ,وىرؼ اولترػ الررحيؽ  لومرؽ خرال ,(45()(

ررؼ زعسرؾا ان االمرام بعرجه ىرؾ ابشرو مؾسرى  –الدرالم  يرومع –ساقؾا االمامو الى االمام جعفخ الررادق 
وىشررررراك فخيرررق مرررشيؼ  ,(46وانرررو لرررؼ يسرررت وىرررؾ االمرررام السيرررجي السشتغرررخ ) –عميرررو الدرررالم –بررؽ جعفرررخ 

(, ويقررررال 47مرات وسريبعث وىرؾ القرائؼ بعرجه ) –عميرررو الدرالم  –يقرررؾلؾن ان االمام مؾسى بؽ جعفرخ 
وىررؼ الررحيؽ , (48)–عميررو الدررالم –(النتغررارىؼ االمررررام مؾسررى بررؽ جرررررررعفخ    و)السؾسررررؾي  ليررحه الفرررخقو

لؾقررؾفيؼ عمررى االمررام مؾسررى بررؽ جعفررخ   عميررو الدررالم ا بانررو ىررؾ االمررام القررائؼ    (49عخفررؾ بالؾاقفررو )
فكرران رد الذررخيف الخضرري جرراه لمتأكيررج عمررى محـبررو ىررؾ السررحىب االمررامي ومررا  ,(50عميررو الدررالم ا)
ووجـجت ع )) ان الذخيف الخضي قيل عشو كان زيجي السحىب ,وجاه عؽ ابرؽ عشبرو قؾلرو يججر ذكخه 

ررؼ  ((في بعس الكتب ان الخضي كان زيجي السحىب ,وانو كان يـخى انـو احـق مـغ قـخير باالمامـو
غيرخ ان قرؾل الذرخيف الخضري  ,(51(()واضغ انسا ندب الى ذلـظ لسـا فـي اشـعاره مـغ ىـحايقؾل ع)) 

( فرري الفقررو 52ة محـبررو االمررامي اذ انررو مررؽ ابررخز تالمررحة الذرري  السفيررج)قررتكررج حؿياالنررف الررحكخ كرران ي
 (.54وورد القؾل انو كان امامام لمذيعو ىؾ وابؾه واخؾه) ,(53واصؾل عقيجة االماميو )
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م( في فزائل االمرام عمري 1057ىر/ 449ويتزح الدبب العقجي ضسؽ اسباب تاليف الكخاجري )ت
ـــائو واتباعــاً بقرررؾلوع ))  –م عميررو الدررال –بررؽ ابرري طالررب  ـــشفػس اوليـ   اخالصــًا فــي والئــو ,وتقػيــو لــ

وأزحـُت ان اعتقـاد الحـق العمـو , والحسـج  لسخاده ,وكبتًا لقػب اضجاده ,وقج استــػفيت فييـا االدلـو ,
لالمرررام عمررري  ؾالئو رررررررتاب ييرررررجف الرررى نررررخة اصرررحاب السرررحىب االمرررامي وتأكيرررجام لررررررررفالك ,(55(()هلل 
ويخ  ابؽ جبخ )مؽ اعالم القخن الدابع اليجخي( مؽ اسباب التأليف في مشاقرب أميرخ  ,عميو الدالم()

مامررو , ؼيقررؾل فرري مقجمررة كتابررو الجررل اعيررار فزررائمو دعسررام ال ربررات اال -عميررو الدررالم –السررتمشيؽ 
اء , ابـػ اجل مغ فػق رقعة الغبـخ  –صمى هللا عميو والو وسمع  –النو سيج االوصياء وبعج الشبي ))

ـــاالت  ـــع الخبــاني ,الــحي اعصتــو الح ســة مقاليــجىا وخمعــت عميــو صــػر الكسـ االئســة الكخمــاء , العالـ
ججودىا..... فيػ الػاجــب التــقجيع بعـج الشبي بال فرــل بالـشطخ الرـحيب والجليــل الرـخيب , وابـيغ 

وقررج كرران ,(56...(()رــبب ذلــظ بيـــانًاواضحًا صحيحــــًا م ـــــذػفًا اشــيخ مـــغ الذــسذ واوضــب مــغ ال
, فقرج   -عمييؼ الدرالم  –العامل العقائجي دافعا لتكميف بعض العمساه لمتأليف في مشاقب اىل البيت 

طمبة العمؼ سألؾه ان يسمي ليؼ اخبرارام  م ( ان جساعة مؽ1029ىر/ 420تذكخ ابؾ القاسؼ السعتدلي )
ــــج مشــــاضخة )) ليرررررؾن  -عميررررو الدررررالم –فرررري فزررررائل االمررررام عمرررري بررررؽ ابرررري طالررررب  ــــًا ليــــع عش عػن

( , الحرررررررافظ الشيدررررررابؾري 58كسرررا كرررررررمف الذررررررررخيف الدرررريج ابرررا الفررررررزل الحدررريشي ) ,(57(()الخرـــػم
م( ان يتلف كتابام في مشاقب اميخ الستمشيؽ االمام عمي بؽ ابي طالرب 1083ىر/476الخرررداعي ) ت 

)) فــان الذــخيف الدــيج ابــا الفزــل لتررأليف كسررا عيررخ ذلررػ فرري قؾلررو  عررؽ سرربب ا –عميررو الدررالم  –
ىادي بغ الحديغ بغ ميجي العمػي الحدـيشي دام هللا فـي العمـػم رلبتـو سـألشي ان اخـخج لـو شخفـًا 

اي  ( .59(() ودـػات هللا عميو ,فاجبتو الـى ممتممغ االحاديث في فزائل عمي اميخ السؤمشيغ  ص
كميرف مرؽ احرج كبرار عمسراه الذريعو انرحاك ,وىرؾ ان الحافظ الشيدابؾري الخداعي قج استجاب لظمرب الت

و شاها م عمى طمب تقجمو بو جسع مؽ العمساه او طمبرة , الشػ الجل نرخة السحىب الذيعي االمامي 
يؼ جساعو مرؽ ذوي االلبراب . الرى عسراد الرجيؽ الظبرخي )مرؽ عمسراه القرخن الدرابع نالعمؼ تؼ وصفيؼ بأ

وصررشف القسرري السعررخوف بررابؽ شرراذان )مررؽ ,  (60االمامررو(()اليجررخي(  ليتلررف ليررؼ ))كتابررام بميغررام فرري 
,اسرتجابة  -عمرييؼ الدرالم -اعالم القخنيؽ الخابع والخامذ ( كتابام في فزائل أميرخ السرتمشيؽ واالئسرة 

فقج جسعت لظ اييا الذيخ ما التسدـت . و يـو رلبـت مـغ  لتكميف احج العمساه كسا ورد في قؾلو ع))
وجاه ضسؽ اسباب تأليف ابؽ   ,(61(()غ ابي شالب واالئسة مغ ولجهفزائل اميخ السؤمشيغ عمي ب

اسرتجابة لظمرب بعرض طمبرة العمرؼ االجراله , اذ ورد –عميرو الدرالم  -البظخيق فري مشاقرب االمرام عمري
تالف اراؤىــع فــي االعتقــاد المامتــو مــغ تقــجيع وتــاخيخ مــع ان ســائخ اىــل خــ...وان اعشررو القررؾل )) 



 

 البًت )علًهه الشالو( حتى ىهاية القرن الشابع اهلجرٍاسباب التالًف يف مياقب أئنة آل 

                                                                                            ا.د.سلنى عبد احلنًد اهلامشٌ                                         ىىفل شًبه محزه املىسىٍ    .وو.

 

   و(2222كاىىن االول  – 33العدد ملحق )  لة دااسا  ااايخًةجم 
81 

 

81 

بأمامتو اجساعًا ال يجخمو شػب لخام , ورأيت اكثخ شمبـة العمـع اال مـا  مجسعػن عمى القػل االسالم
عرسو هللا م بيغ عمـى االنذـغال بسـا وضـعو ليـع مذـايخيع مـغ السرـشفيغ فـي الفرـػل والفـخو  
اخالدًا الى راحـة التقميـج , اثـار لـي ذلـظ عدمـًا مـع مـا كـان سـبق مـغ سـؤال بعـس الدـادة االجـالء 

ذلظ كتابًا ...ي ػن تشبييًا لمعالع الدكي وتقػيسًا لمجاىل الغػي الغبي , اذ الخبانييغ في ان اؤلف في 
يؼ الحمري )مرؽ اعرالم , (62(() ىػ مغ كالم الخب العمي وقػل الشبي االمـي امرا الذري  اسرعج برؽ ابرخـا
 -عميرو الدرالم –ي فزائل االمام عمي بؽ ابي طالب فالقخن الدابع اليجخي ( فقج كان تأليفو لكتابو 

ولســا ســ شت بغــجاد  تمبيررو لظمررب جساعررو مررؽ اىررل العمررؼ واالصررحاب وىررحا مررا صررخح ؼيررو قررائالم )) جرراه
 (.63) (( ســألشي جساعــة مــغ الفزــالء ان اجســع مــا رويتــو مــغ االحاديــث .... فأجبــت الــى ذلــظ

   السبحث الثالث: التزميل الفكخي 
بذررركل خررراص وسيررخة ائسة اىررررل الرربيت  –عميرررو الدرررررالم  –تعرخضت سريخة االمام عمي بؽ ابي طرالب 

جية ,والسبغزيؽ  ) عمييؼ الدالم ( بذرل عام الى ىجسة فكخيو شخسو ششتيا الدمظات الحاكسو مؽ 
قرج تسثمرت تمرػ اليجسرة بأتبرال مرؽ جيرة رانيرو .و  –عمرييؼ الدرالم  –والسخالفيؽ لشيج الشبؾة وآل البيرت 

تدييف بػيرة تزرميل الرخأي العرام فري مختمرف ارجراه الربالد االسرالميو .فالررقؾا بيرؼ لسياسة التذؾيو وا
مو يمداوئ ومثالب .وجخدوىؼ مؽ الفزائل والسشاقب , بل يشدبؾن فزائميؼ الى غيخىؼ او وضعؾا فز

فقج كمف معاوية مجسؾعة مؽ الرحابة  خخ  .مقابل فزائميؼ تارة او التقميل مؽ شأن الفزيمو تارة ا
برتابررة الترراري  بخئاسررتو كانررت ميستيررا افتعررال فزررائل لمرررحابة .ووضررعيا مقابررل فزررائل ا مررام عمرري 

وكان قخار مشع تجويؽ الحجيث الشبؾي الذرخيف بجايرة لسذرخول التزرميل الفكرخي  (,64( ) ميو الدالم)ع
ت بحرق االمرام عمري وآل البيرت عمرييؼ الدرالم , اذ ان بقرج حجب تجاول االحاديث الشبؾيو التري روير

 ةسمرررححاديرررث الشبؾيرررة التررري طاليرررا الؾضرررع والتحخيرررف ىررري احاديرررث الفزرررائل التررري خزرررعت لأىرررؼ اال
خيف مشغسو أسذ قؾاعجىا رواد مجرسة التحخيف االولرى والتري نجسرت عرؽ تحرؾالت سياسريو مقيترو حت

 .(65بجاليا بفزائل اخخ  )اقتزت الحاجو الى شظب الكثيخ مؽ الفزائل واست
فقج عمست انو استػلى بشـػ أميـو عمـى  وقج ذكخ ابؽ ابي الحجيج في شخحو لشيج البالغو بقؾلو ع )) 

سمصان االسـالم فـي شـخق االرض ولخبيـا ,وأجيـجو ب ـل حيمـة فـي أشفـاء نـػره ,والتحـخيس عميـو 
دحيـو ,بـل حبدـػىع وقتمـػىع ,ووضع السعايب والسثالب لو ,ولعشػه عمى جسيع السشـابخ ,وتػعـجوا ما

,ومشعػا مغ رواية حجيث يتزسغ لو فزيمو او يخفع لو ذكخًا ,حتى حزخوا أن يدسى احج باسسو , 
فســا زاده ذلــظ اال رفعــة وســسػًا لوكــان كالسدــظ كمســا ســتخ انتذــخ عخفــو ,وكمســا كــتع تزــػ  نذــخه 

 ((كتـو عيـػن كثيــخه ,وكالذـسذ ال تدـتخ بـالخاح ,وكزـػء الشيـار إن حجبـت عشـو عـيغ واحـجة, أدر 
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م( سياسرو مشغسرو تعتسرج اسرمؾب  679 -660ىرر/60 – 40اذ اتبع معاويو بؽ ابري سرؽيان ) ,( 66)
, كسا حراول بشري اميرو في بغض عمي وولجية عمييؼ الدالمالتأسيذ الفكخي داخل السجتسع االسالمي 
كيرررجىؼ واعمرررى شرررأن ال هللا تعرررالى رد  اال ان ذؾيو صرررؾرتيؼررررررطسرررذ فكرررخ ال البيرررت عمرررييؼ الدرررالم وت

 (.67ؾس محبييؼ ومؾالييؼ )رررردلتيؼ اكثخ في نفرررالم ومشرررريت عمييؼ الدررررالب
فرالى جانرب سياسرة سررب االمرام عمري وال البيرت عمررييؼ الدرالم التري سرشيا معاويررو واسرتسخ العسرل بيررا 

ترجال فري التعامرل فقرج تسيرد عيرجه باالع فتخة حرؼ عسخ بؽ عبج العديد ماعجا –طؾال العرخ االمؾي 
مشرررع اي روايرررو فررري فزرررائمو.اذ وجرررو  ,(68وفررري مختمرررف ارجررراه الررربالد االسرررالميو ) – مرررع العمرررؾييؽ 

 (ىرر 41 ) معاويو عسالو بذتؼ عمي وذمو كسا فعل ذلػ مرع السغيرخه برؽ شرعبو عشرجما واله الكؾفرو سرشو
(69.) 

خبارام في فزائل االمام عمي بؽ ابي ون او كسا وجو معاويو كتابا لعسالو اعمؽ ؼيو البخاهه مؽ الحيؽ يخ 
ـــل  بقررررررؾلو ع )) -عميررو الدررالم -طالررب   ــخاب واىــ ــي ت ـــل اب ـــيضًا فــي فزـ ــت الحمــو مســغ روى شـ بخئ

لؾضع االحاديث واالخبار في فزرائل عثسران  ة طأ مع مجسؾعو مؽ الخوا امقابل ذلػ تؾ ,  (70(()بيتو
عاويو التؾجو نحؾ رواية فزائل بعض الرحابو كسا مطمب ىحه الفزائل بؽ عفان , و عج ان كثخت 
ان الحـجيث فـي عثسـان قـج عسالرو بشدرخو واحرجه الرى جسيرع البمرجان ))الرى جاه ذلػ فري كتراب وجيرو 

جيخ وفذا في كل مرخوكل وجو وناحية ، فإذا جاءكع كتـابي ىـحا فـادعػا الشـاس إلـى الخوايـة فـي 
خبــخا يخويــو أحــج مــغ السدــمسيغ فــي أبــي تــخاب اال  فزــائل الرــحابة والخمفــاء ا،ولــيغ ، وال تتخكــػا

واتػني بسشاقس لو في الرحابة ، فان ىحا أحب إلي وأقخ لعيشي وأدحس لحجة أبى تخاب وشيعتو 
واكرج معاويرو  ان ىجفرو مرؽ التذرؾيو والتدييرف ىرؾ  ,(71(() وأشج عمييع  مغ مشاقب عثسـان وفزـمو

وىحا ما صخح بو  ,مشؿبة او مرانو او دور –يؼ الدالم عمي –بيتو  لخمق اجياالم ال تعخف لعمي وال آل
ال وهللا حتى يخبـػا عميـو الرـغيخ قائالم  عشجما سالو قؾما مؽ بشي اميو ان  يرف عؽ لعؽ االمرام )) 

 (.72(()وييخم عميو الكبيخ وال يحكخ لو فزال
باالعتسرراد عمررى وقررج حقررق ىجفررو فرري التزررميل مررؽ خررالل دس جسمررو مررؽ االحاديررث الشبؾيررو والخوايررات 

 (.73الخواة السأجؾريؽ والحيؽ اوكل الييؼ ميسة التزميل في بالد الذام )
و الفعل قج عيخت نترائج التزرميل الفكرخي فري مختمرف ارجراه الربالد االسرالميو و ذررل اكبرخ فري برالد 

 فرري –عمررييؼ الدررالم –جيررو الحدررؽ والحدرريؽ لالذررام قاعررجة الحرررؼ االمررؾي ,اذ لررؼ يرررؽ االمررام عمرري وو 
والررحي سرراعج عمررى نجرراح الجيررؾد الترري بررحليا  ,( 74مشغررؾر اىررل الذررام سررؾ  انرراس كفررخه او خررؾارج )

معاويو ىؾ االستسخار عمرى نيجرو فري اتبرال سياسرة التزرميل الفكرخي طرؾال العررخ االمرؾي , اذ سرار 
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ص بؾجو خابؿية حرام بشي اميو عمى نفذ سياسة معاويو ,في تزميل السدمسيؽ عسؾمام واىل الذام  
( ان يتلررف كتابررام فرري الدرريخه 76طمررب مررؽ الدىررخي ),( 75ذكررخ ان والرري العررخاق خالررج القدررخي ),فقررج 

صمؾات َّللاه عميو  -الشبؾية ؼبادر الدىخي لمتدائل ))فإنو يّسخ بي الذيه مؽ سيخ عمي بؽ أبي طالب 
ــي قعــخ الجحــيعفررأذكخه ف فاجرراب القدررخي ع))  - ــخاه ف ف الحررال ايررام ولررؼ يختمرر, (77) ((ال ، إال أن ت

الحرؼ العباسي اذ اضفؾا عمى العباس بؽ عبج السظمب وولجه فزائل ومشاقب ُسمبت مرؽ االمرام عمري 
ويسرؽ مالحغرة ذلرػ فري العجيرج مرؽ االحاديرث التري وضرعت عمرى  –عمييؼ الدالم -واالئسة االطيار
و يتانرام . نرحكخ مشيررا  زورام  هبحرق عسرو العبرراس واوالد –صررمى هللا عميرو والرو وسررمؼ  –لدران الشبري   

ــا مشــو)) –صررمى هللا عميررو والررو وسررمؼ  –عمررى سرربيل السثررال قررؾل الخسررؾل  ( 78(() العبــاس مشــي وان
ــــاس فقـــج اذانـــي.وقرررررؾلو ع)) ـــجخل ( .وقؾلرررو ع لمعبررراس )) 79(() مـــغ اذى العبـ امـــا ان االيســـان ال ي

مغ لــع قررؾلو ع ))  –وسمؼ  صمى هللا عميو والو –(.كسا ندب لمخسؾل 80) ((  اجػافيع حتى يحبػكع
استػصـػا (. وقؾلرو ع )) 81) ((يحب العبــاس بغ عبج الســصمب واىــل بيتـو بـخئ هللا ورســـػلو مشـو 

 –صررمى هللا عميررو والررو وسررمؼ –كسررا ندررب لمخسررؾل ,( 82) (( بالعبــاس خيــخًا فأنــو عســي وصــشػ ابــي
وغيخىرا مرؽ ,( 83(() بيـع الـجيغ ي ػن مـغ ولـج العبـاس ممـػك تكـػن أمـخاء امتـي ,يعـد هللاع ))قؾلو

لقرج كانرت الحرخب الفكخيرو التري شرشيا  ,(84االحاديث واالخبار االخخ  فري مشاقرب العبراس وال بيترو )
رب سياسرريو ,ولرحلػ فأنيررا كانررت اكثرخ اىسيررو واشررج ضررخاوه ثاالمؾيرؾن والعباسرريؾن تيررجف الرى تحقيررق مرر

ػ شراعت اخبرارام مزرممو عرؽ االمرام عمرري مرؽ السؾاجيرات العدررخيو او التررؽيات الجدرجية ,و رأرخ ذلرر
عرام  بذررل –عمرييؼ الدرالم  –بذررل خراص وعرؽ أئسرة اىرل البيرت  –عميرو الدرالم  –بؽ ابي طالرب 

 ,وأخفيت مشاقبيؼ وفزائميؼ .
, عررجدا مررؽ العمسرراه السرررشفيؽ  -عمررييؼ الدررالم  –دفررع ىررحا التذررؾيو والتزررميل الفكررخي لدرريخة األئسررة 

االسررالميو السختمفرو الررى الدرعي مررؽ اجررل كذرف الحؿيقررو مرؽ خررالل روايررة لمحرق مررؽ السرحاىب والفررخق 
 –عمررييؼ الدررالم  –و ؿيررة االئسررو  –عميررو الدررالم –االخبررار فرري مشاقررب االمررام عمرري بررؽ ابرري طالررب 

سؾرؾقررة ,لرريذ ىررحا فقررط بررل بررخز الررجافع نحررؾ التررأليف فرري ال الظررخق باالعتسرراد عمررى السرررادر السعتبررخه و 
م( الررحي الررف فرري فزررائل  835ىررر/ 220ابررؾ جعفررخ االسرررافي السعتدلرري )ت  مشرراقبيؼ ,كسررا فعررل ذلررػ

لسررا وجررج عميررو الشرراس مررؽ االخررتالف فكرران غخضررو ىررؾ  –عميررو الدررالم –االمررام عمرري بررؽ ابرري طالررب 
وترررج  االمررام الحررافظ الشدررائي   ,(85) ..((ابانــة الحــق وكذــف الرــػاب فــي مــا ذىبــػا اليــو .))

فري برالد الذرام مرؽ  شرالجاعو الرى ازالرة التزرميل الفكرخي الرحي م( بررل شر 915ىر/303الذافعي )ت
دائفو بحق االمام عمي برؽ ابري طالرب الت اخوايالاساد في اذىانيؼ مؽ  لسا خالل صخف اذىان الشاس
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اذ روي ان الشدائي حيشسرا دخرل دمذرق را  برأن اغمرب اىميرا  كرانؾا مشحرخفيؽ  عرؽ  –عميو الدالم  –
( , فجفعررو ذلررػ الررى ترررررأليف كررررتابام فرري خرررائص اميررخ السررتمشيؽ عمرري بررؽ االمرررام عمرري )عميررو الدررالم 

دخمشا الى دمذق والسشحخف عغ عمي بيا  ع )) كسا صرخح بحلػ قرائالم  -عررميو الدرررالم –ابي طالب 
وذكخ  ابؽ كثيخ انسا صرشف الخررائص , (86) ((ييجييع هللا  كثيخ , فرشفت الخرائز رجاء ان

 ,(87) ىر عشجىؼ نفخة مؽ عمي302البيت النو را  اىل دمذق حيؽ قجميا سشة في فزل عمي واىل 
االمؾي  فري دمذرق كران قؾيرام  برجليل ان اغمرب الشراس كرانؾ  لتأريخوقج دفع الشدائي حياتو رسشام اذ ان ا

سال الحقرررائق لرررحلػ رررررررررايرررام الشدرررائي ولرررؼ يتحسمرررؾا س يفررر -عمرررييؼ الدرررالم –يبغزرررؾن عميرررام وال البيرررت 
جج وطررخدوه مررؽ الذررام فتؾجررو نحررؾ مرررو وتررؾفي رررررررجيج واخخجررؾه مررؽ السدررررررررررالؾا عميررو بالزررخب الذرررررررررررراني

 (.88فييا متأرخا بسا تعخض لو مؽ ضخب وتعحيب)
م( ان مرررؽ اسرررباب تأليفرررو كتررراب يتحرررجث عرررؽ مشاقرررب 1029ىرررر / 420واكرررج ابرررؾ القاسرررؼ السعتدلررري )ت

ؾجررؾد تزررميل فكررخي حررؾل سرريختو وخرائرررو , اذ اورد فزررائل ىررؾ ل -عميررو الدررالم  –االمررام عمرري 
فتعجـب مـغ مائة فزيمو بقؾلو ع)) ىكان قج تفخد بيا عؽ غيخه تديج عم –عميو الدالم  –لالمام عمي 

م( سربب تألررريف كتابرو 1192ىرر/588وعمل ابؽ شيخ آشؾب )ت (.89(()ذلظ قػم ال عمع ليع بسحمو
مررا رافقررو مررؽ ترررذؾيو وتدييررف بػيررو اعررريار الحررررق وازالررة الذبررريو ,اذ ىررؾ لسؾاجيررة التزميررررل الفكرررررررخي و 
بــأميخ الســؤمشيغ, ووجــجت  (90) لســا رايــت كفــخ العــجاة والــــذخاةجررراه فرري مررقرررجمة كرررتابو القرررررؾل ))

الذيــــعة والدــشو في امامتـو مخـــــتمفيغ واكثـخ الشـاس عـغ والء اىـــل البيـت ناكرــيغ وعـغ ذكـــخىع 
يغ وفي عمػميع شاعشيغ ولسحبـتيع كـارىيغ انتبيـت مـغ نػمـة الغـافميغ وصـار لـي ذلـظ لصفـا ىاربــ

الى كذف االحػال والشــطخ في اختالف االقــػال...فشـطخت بعـيغ االنرـاف ورفزـت محىب التعرب 
في الخالف , وكتبت عمى نفـدي أن اميد الذبـية مغ الحـجة, والـبجعة مغ الدـــشة , وافـــخق بـيغ 
ـــخف الحــق مــغ الباشــل ,والسفزــػل مــغ الفاضــل ,  ـــجيع , وأعـــ ـــجيث والقـ ـــقيع والحــ الرــحيب والدــ

خ مـا أجسعـػا كـوانرخ الحق وأتبعو وأقـيخ الباشل واقسعو,واضـــيخ مـا كتسـػا , واجــسع مـا فخقــػا ,وأذ
ان يذرتسل ذلرػ كبرار -عمرييؼ الدرالم   -و رمغ مؽ الترذؾيو لررديخة االئسة , (91(() عميو واختمفػا  يو

م(  مررا عرررميو 1259ىررر/ 658العررررمساه وليرررذ العامررو مررؽ الشررراس فيررخوي االمرررررام الذافرررعي الكشجرري ) ت
م(  فررررري 1249ىرررررر / 647الحررررررال فررررري السؾصرررررل حيشسرررررا رحررررررل الييرررررا وحزرررررخ مجمدرررررام فررررري سرررررشة  )

لسحررررجريؽ ,  وكررران قررج خررتؼ ( وكرران السجمررررذ يزررؼ صررجور لررررربمج مررؽ الشررررؿباه والررررفقياه وا92الحربرررراه)
وىشرررررا انكررررررررذف الحرررررررال حيررررث طرررررررعؽ بعررررض  -عمررررييؼ الدرررالم  –مجررررمدو بررررحكخ مشاقررررب أىررررررل البيررررت 
( فري قررؾل 94( فري غررجيخ خررؼ , وفي حررجيث عررسار بؽ ياسخ )93الحاضررخيؽ بحرررجيث زيج بؽ ارقررؼ )
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فكررران ىرررحا  ,(95) سررررؽ احبرررػ وَصرررجق ؼيرررػ ((ع)) طرررؾ ى ل -صرررمى هللا عميررررو والرررو وسرررمؼ  –الخسررررؾل 
السؾقرررف قررج دفرررع الكشجرري الررى تررأليف كترررراب فرري مشررراقب االمرررام عررررمي بررؽ ابرري طالررب )عميررو الدررالم ( 

... إمـــالء كتـاب يذـــــتسل عمــى بعـس مــا رويشــاه مـغ مذــايخشا فــي البمـجان مــغ احــــاديث .)بقررررؾلو )
اذ  ,(96(() عميــو الدــالم مشـــــاقب اميــخ الســؤمشيغ عمـــيصــحيحو مــغ كــــتب االئســة والحــفـــــا  فــي 

 -عميرو الدرالم –القى الكشجي مريخام مذررابو لسرريخ الشدرائي اذ كران تأليفرو فري مشاقرب االمرام عمري 
وفري كرل االحررؾال فرأن الدرربب الرحي دفررع الررشدائي والكررشجي وغرريخىؼ مرؽ التررأليف  ,(97سببام في قتمو)

عمرررى وجرررو الخررررؾص ىرررؾ التزرررميل الفكرررخي  -عميرررو الدرررالم –بررري طالرررب بسشاقرررب االمرررام عمررري برررؽ ا
 (.الحي تعخضت اليو سيخة االئسة )عمييؼ الدالم  والتذؾيو

 ( لسبحث الخابع: كثخة فزائل االئسة )عمييع الدالما
رام نحررررؾ عرعمى وجو الخرؾص شررل داف –عميو الدالم  –ان كثخة فزائل االمام عمي بؽ ابي طالب 

في مشراؾبِو ومرثرخه ,أي أن ذلػ وفرّخ مادةم خربةم لمعمسرراه لمترررأليف فري مشاقرب أميرخ الستمشرررريؽ التأليررف 
 –فقرررج وصررفت فزرررائمو بأنيرررا ال ُتعررج وال ُتحررررى كسرررا ورد ذلررػ فررري قرررؾل الخسرررؾل  –عميررو الدرررالم  –

صرمى  –(. وقؾلرو 98(() ان هللا جعـل الخـي عمـي فزـائل ال تحرـى)) –صمى هللا عميرو والرو وسرمؼ 
لػ ان الغياض اقالم , والبحخ مـجاد , والحدـغ حدـاب , واالنـذ كتـاب مـا )) –هللا عميو والو وسرمؼ 

  (.99(()احرػا فزائل عمي بغ ابي شالب 
ما جـاء الحـج مـغ اصـحاب كسا روي عؽ ابؽ حشبل انو ذكخ في حجيثو عؽ فزائل الرحابو قؾلو ))

ئل مـــا جـــاء لعمـــي بـــغ ابـــي شالـــب رضـــى هللا  رســـػل هللا صـــمى هللا عميـــو موالواوســـمع مـــغ الفزـــا
  (.100(()عشو

اعمـع ان فزـائل أميـخ وقال الذي   الظبخسي )مؽ اعالم القخن الدادس اليجخي ( في اعالم الؾر  ))
ــــثيخه ال يتدـــــع ليـــا كتـــابالســـؤمشيغ عميـــو الدـــــــالم ومشـــــا بو وخرـــــ  وال يحػييـــا خصـــاب ائرو كـ

م( في اشاره لكثخة فزائل االمام عمري برؽ ابري 1258ىر/656الحجيج )توقال ابؽ ابي  (.101...(()
ما أقػل في رجل أقّخلـو أعـجاؤه وخرـػمو بالفزـل ,ولـع يس ـشيع جحـج مشا بـو طالب عميو الدرالم ))

 -و الفعل فان كثخة فزائل أميخ الستمشيؽ االمام عمي بؽ ابري طالرب   (102) (( ,وال كتسان فزمو
ي عيررؾر العررررجيج مررؽ السرررشفات فرري مشاؾبررو وخرائرررو ومررررثرخه الترري ألفررررت يسررررت فررسا–عميررو الدررالم 

ىررر 420كسررا ورد ذلررػ فرري قررؾل ابرري القاسررؼ السعرررررتدلي )ت,مررؽ قرررربل عمسرراه يسثمررؾن مختمررف السررحاىب 
ــحكخ بقؾلررو ع )).. –عميررو الدررالم  –م(  عررؽ سرررربب ترراليف كتابررو فرري مشاقررب االمررام عمرري 1029 ال ت

وىـي  يـو  وىـػ مشيـا اقـجم مـغ ليـخه ,لـو فزـائل ال تفـخد بيـا تديـج عمـى مضــو  لمسذـايخ فزـيمو اال
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 (.103()( ,فتعجـب مــغ ذلـظ قــػم ال عمـع ليــع بحمـو ففكــخت  يـو فــداد عشـجي مســا روي عـغ مضتــيغ
 –وادلى ابؽ جبخ )مؽ اعالم القخن الدابع اليجخي( فيرسا يخرص فزررائل االمررام عمري برؽ ابري طالرب 

وىا انا ذاكخ في ىحا الكتاب مغ دالئل اميخ السـؤمشــيغ عمي بغ ابي شالب ))  قائالم ع -عميو الدالم
صمػات هللا عميـو ومشا بـو قمـياًل مـغ كثيـخ , وقصـخة مـغ بحـخ لديـخ النـو دالئمـو ومشا بـو وفزـائمو 

 (.104...(()وسػابقو يعجد عغ حرخىا با  االحراء 
فقرج انعرؼ هللا سربحانو وتعرالى    -الدرالم  عميرو –ولؼ يقترخ االمخ عمى االمام عمري برؽ ابري طالرب  

بفزررائل جسررو اسررتخعت اىتسررام لمتررأليف فرري مشرراقبيؼ   –عمررييؼ الدررالم  –عمررى أئسررة اىررل البيررت جسيعررام 
م( فرري 1090ىررر/ 483نررحكخ مشيررا عمررى سررررربيل السثررال مررا جررراه فرري مقررررجمة كترراب ابررؽ السررررغازلي )ت

 فجسعت في فزـــائميع ما انـــــتيت اليو معـــخفتي وع ))...قؾلر  -عمييؼ الدالم  –مشرررراقب اىل البيت 
 (.105.(()وال يــشتيي اليـــيا حج . ،ان كانت مـشـاقبيع ال يحرييا عجو  ... وبمـــغو جيجي وشـاقتي

 
 اليػامر 

, دار 1ىر (ع كتاب العيؽ )تحقيق ع د. عبج الحسيج ىحامي ,ط 175ىر او 170( الفخاىيجي ,الخميل بؽ احسج )ت 1)
 . 254,ص4م (ج 2003بيخوت / –الكتب العمسية 

بيخوت   –, دار صادر 9ىر (ع  لدرررران العخب )ط711( ابؽ مشغؾر , ابؾ الفزل محررررررررسج بؽ مرخم )ت2)
ىر( ع تاج العخوس مؽ جؾاىخ القامؾس )تحقيق ع 1205الد يجي ,  مختزى الحديشي ) ؛768,ص1م(,ج 2017/

 296,ص4م(,ج1987الكؾيت / -2عبج العميؼ الظحاوي , مخاجعة ع   بيجة االرخي وعبج الدتار احسجفخاج,ط
 .768,ص1بؽ مشغؾر , لدان العخب ,ج؛ ا254,ص4( الفخاىيجي , العيؽ ,ج3)
 . 296,ص2؛ الد يجي , تاج العخوس , ج770,ص1العخب ,ج ( ابؽ مشغؾر ,لدان4)
ع مرتبة تحقيق التخاث في متسدة ىر (ع القامؾس السحيط )تحقيق817جج الجيؽ   بؽ يعقؾب )م ,( الفيرررررررخوزآبادي5)

 .139م( ,ص2005بيخوت / - 8ط الخسرررررالة, اشرررخافع   نعيؼ العخقدؾسي,
 . 768, ص1ب ,ج( ابؽ مشغؾر , لدان العخ 6)
–(ابؽ حؾد ,ايؾب ومالكية ,بمقاسؼ عادب السشاقب السفيؾم والجحور )بحث مشذؾر في مجمة مقاليج,جامعة قاصجي 7)

 .68,ص 10م(,العجد 2016الجدائخ /
كمية  ,داني )رسالة ماجدتيخ,جامعة قاصجيادب السشاقب في كتاب سرخدان الدمظان التمس /د, ايؾب( ابؽ حؾ 8)

؛ ايؾب بؽ حؾد و مقاسؼ مالكية ,ادب السشاقب السفيؾم والجحور 17ص م(,2009الجدائخ/ -م االندانية االداب والعمؾ 
 .68,ص
 .68( ايؾب بؽ حؾد و مقاسؼ مالكية ,ادب السشاقب السفيؾم والجحور ,ص9)
 .23سؾرة الذؾر  , ايو  (10)
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؛ مغشية ,   52,ص18ت(,ج –/ ال  ( الظباطبائي ,  حديؽ)ت( عالسيدان في  تفديخ القخآن)قؼ السقجسو11)
 .522,ص6ت(, ج -بيخوت/ال–جؾاد عتفديخالكاشف) دار االنؾار 

ىر(ع جامع البيان عؽ تأويل ا  القخان)تحقيق ع عبج هللا عبج الحدؽ 310(الظبخي ,  بؽ جخيخ)ت12)
 .499,ص20م( ,ج2001,القاىخه /1التخكي,ط

البخىان في تفديخ القخآن )حققو وعمق عميو ع لجشو مؽ العمساه والسحققيؽ ( البحخاني  ,السحجث الديج ىاشؼ ,  13)
 .78,ص7م(,ج2006بيخوت / –,متسدة االعمسي لمسظبؾعات 2االخرائييؽ ,ط

 -,متسدة الخسالو 1ىر(ع الدشؽ الكبخ )تحقيق عحدؽ عبج السشعؼ شمبي ,ط303(  الشدائي ,احسج بؽ شعيب )ت 14)
ىر(عالجامع الكبيخ )تحقيق ع بذار عؾاد معخوف 279التخمحي ,  بؽ عيدى )ت؛ 518,ص8م(,ج2001بيخوت / 

 .82,ص6(,ج1996بيخوت /–,دار الغخب االسالمي 1,ط
 .78,ص6( التخمحي ,الجامع الكبيخ ,ج15)
 .394,ص7؛الشدائي , الدشؽ الكبخ  , ج174-173,ص6( التخمحي ,الجامع الكبيخ ,ج16)
ىر( ع احقاق الحق وازىاق الباطل )عمق عميو عشياب الجيؽ 1019الحديشي )ت(السخعذي , الديج نؾر هللا 17)

 . 176,ص18ىر(,ج1405السخعذي ,قؼ /
ىر( عالسدتجرك عمى الرحيحيؽ )تحقيق ع مرظفى 405( الحاكؼ الشيدابؾري , ابي عبج هللا   بؽ عبج هللا )ت18)

 . 171,167,ص3م(,ج2002,بيخوت /2عبج القادر عظا ,ط
 .115,ص6محي , الجامع الكبيخ ,ج(التخ 19)
الجخاح )قجمةع نؾاف  ىر(ع256,  بؽ اسساعيل ) ؛ البخاري 115, ص6, جالتخمحي, الجامع الكبيخ (20)
. وورد الحجيث بمفظ مذابو ورد قؾل الخسؾل )ص(عؽ 661, صحيح البخاري ,صلبشان / ال .ت–,بيخوت 1,ط

  317,ص2ه االمو ((. يشغخ ع الشدائي , الدشؽ الكبخ  ,جالحدؽ والحديؽ عمييسا الدالم )) ريحانتي مؽ ىح
 .182,ص3(الحاكؼ الشيدابؾري , السدتجرك عمى الرحيحيؽ ,ج21)
صمى  –(االنراري عىؾجابخ بؽ عبج هللا ابؽ عسخو بؽ حخام بؽ رعمبو ,ويرشى ابا عبج هللا , مسؽ رو  عؽ الشبي 22)

طالب ) عميو الدالم (يشغخع ابؽ سعج ,  بؽ سعج الدىخ  وعؽ االمام عمي بؽ ابي  –هللا عميو والو وسمؼ 
؛السدي ,جسال 382,ص4م(,ج2001,القاىخه /1ىر( عالظبقات الكبخ  )تحقيق ع الجكتؾر عمي   عسخ ,ط230)ت

ىر(عتيحيب الكسال في اسساه الخجال )تحقيق عالجكتؾر بذار عؾاد معخوف 742الجيؽ ابي الحجاج يؾسف )ت 
 .444-443,ص4م(,ج1983بيخوت / –الو ,متسدة الخس1,ط
 ؛ الظبخاني ,السعجؼ الكبيخ , 124, ص6(التخمحي ,الجامع الكبيخ , ج23)
 .161,ص3(الحاكؼ الشيدابؾري , السدتجرك عمى الرحيحيؽ ,ج24)
 .162,ص3( الحاكؼ الشيدابؾري , السدتجرك  ,ج25)
 .162,ص3(الحاكؼ الشيدابؾري , السدتجرك  ,ج26)
ىر( ع فزائل فاطسو الدىخاه ,)تحقيقع عمي رضا بؽ عبج هللا بؽ عمي 405هللا   بؽ عبج هللا )ت(ابي عبج 27)

 .37م (,ص2008,القاىخه/1رضا ,ط
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ي مشاقب اىل البيت )تحقيق ع  كاعؼ السحسؾد ىر(ع483(عمي بؽ   الجالبي الؾاسظي السالكي )ت28)
,دار 3,مشاقب االمام عمي بؽ ابي طالب عيو الدالم ) طع ابؽ السغازلي ؛ ويشغخ52م( ,ص2006,طيخان/1,ط

 .55م(,ص3003بيخوت /-االضؾاه
(احج اعالم اىل الدشو في القخنيؽ الدادس والدابع اليجخييؽ ,مقرج الخاغب الظالب في فزائل عمي بؽ ابي 29)

 .403ىر( ,ص1439,قؼ /1طالب واىل بيتيأئسة اليج  ومرابيح الججى )تحقيق ع رضا الخؼيعي ,ط
رو  عؽ الخسؾل )ص( قؾلو في االمام عمي )ل( ))طؾ ى لسشاحبػ وصجق ؼيػ ,وويل لسؽ ابغزػ وكحب  (30)

 . 135,ص 3ؼيػ (( يشغخ ع الحاكؼ الشيدابؾري , السدتجرك ,ج
ىر( ع كفاية الظالب في مشاقب عمي بؽ ابي طالب )تحقيق 658(  بؽ يؾسف بؽ   القخشي الذافعي )ت31)

 .37ىر( , ص 1404,طيخان /3الميشي ,طعمحج ىادي ا
 (,ه1417, قؼ السقجسو/1ط ,االمالي )تحقيقع قدؼ الجراسات االسالميو ىر(ع381  القسي )ت ,(الرجوق 32)

 201ص
, متسدة ال 3ىر(ع مدتجرك الؾسائل ومدتشبط السدائل  )تحقيقعط1320(الظبخسي ,الحاج ميخزا حديؽ الشؾري)33)

 .393-392,ص12م(,ج1991بيخوت / –اه التخاث البيت عمييؼ الدالم الحي
ىر( عالسخاتب في فزائل اميخ الستمشيؽ وسيج الؾصييؽ عمي 420(السعتدلي,ابي القاسؼ اسساعيل بؽ احسج )ت 34)

 . 22ت(,ص–بؽ ابي طالب صمؾات هللا عميو )تحقيقعمحج رضا االنراري القسي,قؼ /ال 
 .52(  مشاقب اىل البيت ,ص35)
يخ بؽ رستؼ )مؽ اعالم القخن الخامذ اليجخي (ع نؾادر السعجدات في مشاقب االئسة (  بؽ جخ 36)

 .80ىر( , ص1427,قؼ /1اليجاة)تحقيقعباسؼ   االسجي ,ط
ىر( عتحكخة الخؾاص مؽ االمو بحكخ خرائص االئسة )تحقيقع الذي  654( يؾسف بؽ قدعمي البغجادي )ت 37)

 . 102,ص1, جىر(1426ل البيت )ل(/ العالسي الى,السجسع 1حديؽ تقي زاده,ط
عمييؼ الدالم ر بخار في مشاقب االئسة االطيا(عساد الجيؽ حدؽ بؽ عمي )مؽ عمساه القخن الدابع (تحفة اال38)

 .30ىر (,ص1427,مذيج /3الخحسؽ مبارك,ط)تعخيب عبج
 .403(مقرج الخاغب ,ص39)
الئسة مؽ ذريتيؼ عمييؼ الدالم)تحقيق ع   باقخ ( فخائج الدسظيؽ في فزائل السختزى والبتؾل والدبظيؽ وا40)

 .19, ص1ىر(  ,ج1428,ايخان /1السحسؾدي ,ط
ي41) االر عؾن حجيث في فزائل اميخ الستمشيؽ عميو الدالم  عؼ )مؽ اعالم القخن الدابع اليجخي(( اسعج بؽ ابـخ

                                             .16ص ىر(,1430الشجف االشخف/ االميخ البمجاوي, )تحقيقع تحديؽ غازي عبج
(اصبيان عىي مجيشو عغيسو مذيؾره مؽ االعالم السجن واعيانيا .اختمف في تدسيتيا ,قالع اصحاب الديخ 42)

سسيت بأصبيان بؽ فمؾج بؽ لشظي بؽ يؾنان ,وقال ابؽ الكمبي ع سسيت بأصبيان بؽ فمؾج بؽ سام بؽ الشبي نؾح 
ىر (عمعجؼ البمجان ) دار صادر 626عالحسؾي ,شياب الجيؽ ابي عبج هللا ياقؾت بؽ عبج هللا )ت  عميو الدالم ,يشغخ

 . 206,ص1م(,ج1977بيخوت /–
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, بيخوت/ 1ىر( ,لدان السيدان ,)تحقيق ععبج الفتاح ابؾ غيجة,ط852( ابؽ حجخ العدقالني ,احسج بؽ عمي )ت43)
 .351,ص1(, ج2002

 . 80( ,انؾادر السعجدات , ص44)
ىر(ع خرائص اميخ الستمشيؽ عمي بؽ ابي طالب عميو الدالم 406(   بؽ الحديؽ بؽ مؾسى السؾسؾي )ت45)
 .25, ص 1986بيخوت /–,مشذؾرات متسدة االعمسي لمسظبؾعات 1)ط
ىر ( عكسال الجيؽ وتسام الشعسو )عمق عميوع عمي اكبخ 381(الرجوق ,   بؽ عمي بؽ الحديؽ القسي )ت46)

ع الفخق بيؽ الفخق )تحقيقع ىر(429دي ,عبج القاىخ بؽ طاىخ )ت؛ البغجا37,ص1ىر (,ج1390طيخان /الغفاري ,
 .63ت(,ص –  عثسان ,القاىخه/ال 

الفرؾل السختاره مؽ العيؾن والسحاسؽ  ىر(ع439)تعمي بؽ الحديؽ بؽ مؾسى السؾسؾي ( الذخيف السختزى ,47)
 .313ىر (,ص1413,التتسخ العالسي اللؽيو الذي  السفيج/1)ط
 . 63( البغجادي , الفخق بيؽ الفخق , ص48)
(الؾاقفو ع الؾقف لغة بفتح الؾاو وسرؾن القاف ,مرجر وقف الذيه واوقفو بسعشى حبدو واحبدو .يشغخ عابؽ 49)

. وعخف الشاصخي الؾاقفو بانيا محىب او حخكو او تجسع ابتجل في 360-359,ص9مشغؾر , لدان العخب ,ج
ن الؾقف عمى اي امام يرح ان يظمق عميو اسؼ الؾاقفو ,يشغخع الشاصخي ,رياض   ,الؾاقفو دراسة عرخ االئسة وا

 .18ىر(,ص1409,مذيج / 1تحميميو )ط
 (,2012بيخوت/ ,مشذؾرات الخضا ,1فخق الذيعو )ط (ع)مؽ اعالم القخن الثالث الحدؽ بؽ مؾسى ,الشؾ ختي (50)

 .131ص
 .191ص ,جة الظالب في انداب ال ابي طالبىر(ع عس833عمي)تجسال الجيؽ بؽ احسج بؽ  (51)
ي ( السفيج ع ىؾ   بؽ   بؽ الشعسان ,فزمو اشيخ مؽ ان يؾصف في الفقو والكالم والخوايو والثقو والعمؼ ,تؾف52)

يج مؾسى ىرر( عرجال الشجاشي )تحررررقيق عالد450الشجاشي ,احسج بؽ عمي بؽ احسج بؽ العباس ) ىر ,يشغخع413سشو 
 .402-399ىر(, ص1439قؼ السقجسو / –,  مررتسدة الشذخ االسالمي 12الذبيخي الدنجاني ,ط

,قؼ السقجسو 2ىر(عالسقشعة )تحقيق ونذخ عمتسدة الشذخ االسالمي ,ط413(السفيج ,  بؽ   بؽ الشعسان )ت53)
 .14ىر(,ص1410/
ىر( ع الشجؾم الداىخه في ممؾك مرخ والقاىخه 874ت( ابؽ تغخ  بخد  ,جسال الجيؽ ابي السحاسؽ بؽ يؾسف )54)

 .240,ص4ت (,ج –)طبعو مرؾره عؽ طبعة دار الكتب / ال 
ىر( عالخسالو العمؾيو في فزل اميخ الستمشيؽ عمى سائخ البخيو ,)تحقيق ع عبج 449( ابي الفتح   بؽ عمي )ت55)

 . 5ىر( ,ص1327, قررؼ / 1العديد الكخيسي ,ط
عمي بؽ يؾسف )مؽ اعالم القخن الدابع اليجخي ( عنيج االيسان ) تحقيقع الديج احسج الحديشي ( زيؽ الجيؽ 56)
 .21-20ىر(,ص1418,مذيج/ 1,ط
 .125( السخاتب , ص 57)
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( الذخيف ابا الفزل الحديشي عالديج ىادي بؽ الحديؽ بؽ ىادي الحديشي الذجخي ,يشغخ عالحخ العاممي 58)
بيخوت  -,متسدة الؾفاه2ىر(عامل االمل )تحقيق عاحسج الحديشي ,ط1104)ت,الذي  محج بؽ الحدؽ 

 .340م(,ص1983/
ىر(عاالر عيؽ عؽ االر عيؽ في فزائل 476(الشيدابؾري الخداعي , ابي   عبج الخحسؽ بؽ احسج بؽ الحديؽ )ت59)

 .29ىر(,ص1416, طيخان/2عمي اميخ الستمشيؽ )تحقيق ع  باقخ السحسؾدي ,ط
 .30لظبخي ,تحفة االبخار, ص( ا60)
ىر(عمائة مشؿبو مؽ مشاقب اميخ الستمشيؽ عمي 412( ابؽ شاذان ,  بؽ احسج بؽ عمي بؽ الحدؽ القسي) ت61) 

 .19ىر(,ص1387,قؼ /2بؽ ابي طالب واالئسة مؽ ولجه )تحقيقع متسدة االمام السيجي ,ط
ىر( ععسجة عيؾن صحاح االخبار 600حمي )(ابؽ البظخيق , شسذ الجيؽ يحيى بؽ الحدؽ بؽ الحديؽ ال62)

 . 42-41,ص1ىر( ,ج1412,طيخان /3)تحقيقع  الذي  مالػ السحسؾدي والذي  ابخاىيؽ البيادري ,ط
 .16( االر عؾن حجيثام في فزائل اميخ الستمشيؽ ,ص63)
كد االبحاث العقائجيو ,مخ 1(يشغخ ع الشرخهللا ,  جؾاد كاعؼ مشذج عفزائل اميخ الستمشيؽ عمي السشدؾ و لغيخه )ط64)

؛ الشرخهللا , جؾاد كاعؼ مشذج عىيتة كتابة التاري  بخئاسة معاوية )بحث مشذؾر في  56م(,ص2009,قررؼ السقجسو / 
 .89م(,ص2008, السخكد الؾطشي لمجراسات االجتساعيو والتاريخيو / 5مجمة رسالة الخافجيؽ / العجد

عمييؼ الدالم بيؽ تحخيف السجونيؽ وتشاقض مشاىج السحجريؽ  (البمجاوي , وسام بخىان ,فزائل اىل البيت65)
 .8م(,ص2012,كخ اله السقجسو /1,)ط
)تحقيقع   ابؾ الفزل  م ( عشخح نيج البالغو1258ىر/ 656( عبج الحسيج بؽ   بؽ ـبة هللا السعتدلي  )ت66)

يؼ  .17-16,ص1ج ,م(1967بيخوت/–ياه الكتب العخ يو , دار اح2ط ,ابخـا
(يشغخعالكشاني ,مرظفى سالؼ عالبشاه الدياسي والفكخي االمؾي في بالد الذام ,)اطخوحة دكتؾراه ,جامعة البرخه 67)

 .183,كمية االداب (,ص
ىر( عتاري  االمؼ والسمؾك )تاري  الظبخي ( ,)تحقيقع   ابؾ الفزررل 310(يشغخع الظبخي ,   بؽ جخيخ )ت68)

 356؛ ابؾ الفخج االصفياني , عمي بؽ الررحديؽ )ت  253, ص5ىر(, ج1387بيخوت / -, دار الرررتخاث 2ابخاىيرؼ ,ط
؛ابؽ خمجون ,عبج الخحسؽ بؽ   78م(,ص1998بيخوت /–ىر( ع مقاتل الظالبييؽ ) متسدة االعمسي لمسظبؾعات 

ي  ابؽ خمجون ( )ت ىر( عديؾان السبتجأ والخبخ في تاري  العخب والبخ خ ومؽ عاصخىؼ مؽ ذوي الذأن االكبخ)تار 
 .94,ص3ىر(, ج1408بيخوت/  –,دار الفكخ 2,)تحقيقع خميل شحادة ,ط

 . 253,ص5(يشغخ الظبخي , تاري  االمؼ والسمؾك, ج69)
 .17-16,ص3( ابؽ ابي الحجيج , شخح نيج البالغو ,ج70)
 .45,ص11(ابؽ ابي الحجيج , شخح نيج البالغو ,ج71)
 .57,ص4,ج (ابؽ ابي الحجيج ,شخح نيج البالغو72)
( الياشسي ,سمسى عبج الحسيج و حازم ,مرظفى سالؼ عوضع االحاديث والخوايات في تفزيل بشي أمية وتجعيؼ 73)

,جامعة البرخه 1,ج91شخعية حرسيؼ في عيج معاويو بؽ ابي سؽيان )بحث مشذؾر في مجمة اداب البرخة/العجد
 .181م(,ص2020/
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 .136مؾي ,ص( الكشاني ,البشاه الفكخي والدياسي اال74)
( القدخي ع خالج بؽ عبج هللا بؽ يديج ابؽ اسج  البجمي القدخي الجمذقي اميخ مرو والحجاز لمؾليج رؼ سميسان 75)

 . 195,ص13ىر ,يشغخ ع ابؽ كثيخ ,البجايو والشيايو ,ج126واميخ لمعخاق ليذام خسذ عذخة سشيتؾفي سشو 
ع الحىبي ,   نديل الذام تؾفي سشو   ىر ,يشغخ دىخي السجني(الدىخي ع   بؽ مدمسبؽ عبيج هللا بؽ شياب ال76)

 .236,ص5ىر( ع سيخ اعالم الشباله ,ج748بؽ احسج )ت
ىر(عاالغاني )تحقيق عالجكتؾر احدان عباس 356(ابؾ الفخج االصفياني , ابي الفخج عمي بؽ الحديؽ )ت 77)

 ,الفزرل بؽ الحدؽ )مؽ اعالم القخن  ؛ الظرربخسي281,ص22م( ,ج2005بيخوت / –,دار صادر 2واخخون ,ط
, قؼ السذخفو 1الدادس (عاعالم الؾر  بأعالم اليج  )تحقيق ع متسدة ال البيت عمييؼ الدالم الحياه التخاث ,ط

 )مقجمة السحقق(. 9,ص1ىر(,ج1417/
 .367,ص3,ج(الحاكؼ الشيدابؾري, السدتجرك78)
 .701.ص11( الستقي اليشجي ع كشد العسال ,ج79)
 .704, ص11لستقي اليشجي ع كشد العسال ,ج( ا80)
 .705, ص11( الستقي اليشجي ع كشد العسال ,ج81)
 .699, ص11( الستقي اليشجي ع كشد العسال ,ج82)
 .706, ص11( الستقي اليشجي ع كشد العسال ,ج83)
 . 708-700, ص11ع كشد العسال ,ج(؛ الستقي اليشجي376-370,ص3السدتجرك ,جدابؾري, ( الحاكؼ الشي84)
 .16م(,ص1/1981( السعيار والسؾازنو في فزائل اميخالستمشيؽ )تحقيق عالذي    باقخ السحسؾدي ,ط85)
ىر/   م( ع تيحيب الكسال في اسساه الخجال )تحقيق عالجكتؾر 742(السدي ,جسال الجيؽ ابي الحجاج يؾسف )ت86)

 .338,ص1م(,ج1983بيخوت/ –, متسدة الخسالة 2بذار عؾاد معخوف ,ط
 .124,ص11م(,ج1991ىر( عالبجايو والشيايو )بيخوت/774( ابؾ الفجاه الجمذقي )ت87)
ىر(ع خرائص اميخ الستمشيؽ عمي بؽ ابي طالب عميو الدالم )تحقيق ع  303(الشدائي ,احسج بؽ شعيب )88)

 .)مقجمة السحقق(10-8ىر(,ص1419 –,مجسع احياه الثقافو االسالميو 1الكاعؼ السحسؾدي ,ط
 .125السخاتب ,ص(89)
(الذخاة عفخقو مؽ الخؾارج ,اختمفؾ في اول مؽ تذخ  مشيؼ في حخب صفيؽ ,يشغخعالبغجادي ,الفخق بيؽ الفخق 90)

 .74-73,ص
–,دار االضؾاه 2ىر(عمشاقب ال ابي طالب )تحقيق عد. يؾسف البقاعي ,ط588(   بؽ عمي السازنجراني )ت91)

 .19-18.ص1م(,ج1991بيخوت /
ىر واول مؽ درس ؼيو ابؽ مياجخ ,وكان لتلت قج امخ الحافظ الكشجي 615هعبشاه بجر الجيؽ لتلت سشة (الحربا92)

م( عمجسؾل الكتابات السحخره في 1901بتالوة سيخة االمام عمي عميو الدالم ؼيو ,يشغخعسيؾفي ,نقؾال بؽ يؾسف )ت 
  .141م(,ص1956أبشية مجيشة السؾصل )تحقيق عسعيج الجيؾة جي , بغجاد /

( زيج بؽ ارقؼ عاالنراري احج بشي الحارث بؽ الخدرج ,ويرشى ابا سعج  .ندل الكؾفو وتؾفى بيا ايام السختار سشة 93)
 ,140,ص8ىر,يشغخ ع ابؽ سعج ,الظبقات الكبخ  ,ج68
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( عسار بؽ ياسخ عمؽ عشذ مؽ اليسؽ وىؾ حميف بشي مخخوم ,ويرشى ابا اليقزان ندل الكؾفو مع االمام عمي 94)
ىرؾدفؽ في الكؾفو ,يشغخ ابؽ سعج الظبقات الكبخ  37ابي طالب عميو الدالم وقتل في صفيؽ سشو بؽ 
 .136,ص8,ج
 .37-36(الكشجي,كفاية الظالب ,ص95)
 .37( كفاية الظالب ,ص96)
 )مقجمة السحقق (. 12(الكشجي , كفاية الظالب ,ص97)
 .177؛ابؽ شاذان ,مائة مشؿبو ,ص201(الرجوق , ص98)
 .176شاذان ,مائة مشؿبو ,ص(ابؽ 99)
 .116,ص3( الحاكؼ الشيدابؾري ,السدتجرك عمى الرحيحيؽ ,ج100)
 .358,ص1(اعالم الؾر  بأعالم اليج ,ج101)
 .17-16,ص1( شخح نيج البالغو ,ج102)
 . 125( السخاتب ,ص103) 
 .20(  نيج االيسان ,ص104)
 .52مشاقب اىل البيت ,ص( 105)

 قائسة السرادر
 كخيع .القخآن ال *

 *السرادر االوليو 
 ىر ( ع656ابؽ ابي الحجيج , عبج الحسيج بؽ   بؽ ـبة هللا السعتدلي  )ت  -
يؼ  ,ط1 –, دار احيررررراه الكترررررب العخ يرررررو 2( شرررررخح نيرررررج البالغرررررو )تحقيرررررق ع   ابرررررؾ الفزرررررل ابرررررخـا

 م(. 1967بيخوت/
 ىر(ع 303الشدائي ,احسج بؽ شعيب )ت  -
عمررري برررؽ ابررري طالرررب عميرررو الدرررالم )تحقيرررق ع  الكررراعؼ السحسرررؾدي ( خررررائص اميرررخ السرررتمشيؽ 2
ابؽ ابري الحجيرج , عبرج الحسيرج برؽ   برؽ ـبرة   -ىر(. 1419 –,مجسع احياه الثقافو االسالميو 1,ط

 ىر ( ع656هللا السعتدلي  )ت
 م(. 2001بيخوت /  -,متسدة الخسالو 1(الدشؽ الكبخ )تحقيق عحدؽ عبج السشعؼ شمبي ,ط3
 ىر(ع220السرافي ,  بؽ عبج هللا السعتدلي )تا -
م(. 1/1981( السعيررار والسؾازنررو فرري فزررائل اميخالسررتمشيؽ )تحقيررق عالذرري    برراقخ السحسررؾدي ,ط4
 ىر(ع256البخاري ,ابي عبج هللا   بؽ اسساعيل )ن -
 لبشان / ال .ت–,بيخوت 1)قجمةع نؾاف الجخاح ,ط(صحيح البخاري 5
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 ىر( ع600شسذ الجيؽ يحيى بؽ الحدؽ بؽ الحديؽ الحمي ) ابؽ البظخيق , -
(عسررررجة عيررررؾن صررررحاح االخبرررررار )تحقيررررقع  الذرررري  مالررررػ السحسرررررؾدي والذرررري  ابررررخاىيؽ البيرررررادري 6 
 ىر(. 1412,طيخان /3,ط
 ىر( ع 429البغجادي ,عبج القاىخ بؽ طاىخ )ت -
 ت(. –(الفخق بيؽ الفخق )تحقيقع   عثسان ,القاىخه/ال 7
 ىر(ع279التخمحي ,  بؽ عيدى )ت-
  (.1996بيخوت /–,دار الغخب االسالمي 1(الجامع الكبيخ )تحقيق ع بذار عؾاد معخوف ,ط8
 ىر( ع874ابؽ تغخ  بخد  ,جسال الجيؽ ابي السحاسؽ بؽ يؾسف )ت-
 ت (.  –(الشجؾم الداىخه في ممؾك مرخ والقاىخه )طبعو مرؾره عؽ طبعة دار الكتب / ال 9
 ابؽ جبخ ,زيؽ الجيؽ عمي بؽ يؾسف )مؽ اعالم القخن الدابع اليجخي ( ع -
 ىر(. 1418,مذيج/ 1(نيج االيسان ) تحقيقع الديج احسج الحديشي ,ط10
 ىر( ع405الحاكؼ الشيدابؾري , ابي عبج هللا   بؽ عبج هللا )ت -
 م (2008,القاىخه/1(فزائل فاطسو الدىخاه ,)تحقيقععمي رضا بؽ عبج هللا بؽ عمي رضا ,ط11
 م(. 2002,بيخوت /2لقادر عظا ,ط(السدتجرك عمى الرحيحيؽ )تحقيق ع مرظفى عبج ا12
 ىر( ع852ابؽ حجخ العدقالني ,احسج بؽ عمي )ت -
 (. 2002, بيخوت/ 1لدان السيدان ,)تحقيق ععبج الفتاح ابؾ غيجة,ط (13
 ع ـيؼ )مؽ اعالم القخن الدابع اليجخي (ا الحمي ,اسعج بؽ ابخ  -
(االر عررؾن حررجيث فرري فزررائل اميررخ السررتمشيؽ عميررو الدررالم )تحقيررقع تحدرريؽ غررازي عبررج االميررخ 14

 ىر(.                                            1430البمجاوي ,الشجف االشخف/ 
 ىر (ع626الحسؾي ,شياب الجيؽ ابي عبج هللا ياقؾت بؽ عبج هللا )ت  -
 م(.1977خوت /بي–(معجؼ البمجان ) دار صادر 15
يؼ الجؾيشي )مؽ اعالم القخن الدابع ( ع -  الخخساني ,ابخـا
(فخائج الدسظيؽ في فزائل السختزى والبتؾل والدربظيؽ واالئسرة مرؽ ذريرتيؼ عمرييؼ الدرالم)تحقيق 16

 ىر( .1428,ايخان /1ع   باقخ السحسؾدي ,ط
 ابؽ خمجون ,عبج الخحسؽ بؽ   )ت ىر( ع- 

والخبرخ فري ترراري  العرخب والبخ رخ ومرؽ عاصررخىؼ مرؽ ذوي الذرأن االكبخ)تراري  ابررؽ أ ج(ديرؾان السبتر17
 ىر(.1408بيخوت/  –,دار الفكخ 2خمجون ( ,)تحقيقع خميل شحادة ,ط
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 ىر( ع 748الحىبي ,   بؽ احسج )ت -
 م(. 1982بيخوت / –, متسدة الخسالو 2(سيخ اعالم الشباله )شعيب االرنتوطي , ط18
 ىر( ع654ي , يؾسف بؽ قدعمي البغجادي )ت سبط بؽ الجؾز  -
,السجسررع 1(تررحكخة الخررؾاص مررؽ االمررو بررحكخ خرررائص االئسررة )تحقيررقع الذرري  حدرريؽ تقرري زاده,ط19

 ىر( .1426العالسي الىل البيت )ل(/ 
 ىر( ع230ابؽ سعج ,  بؽ سعج الدىخ  )ت- 

 (.200/,القاىخه 1(الظبقات الكبخ  )تحقيق ع الجكتؾر عمي   عسخ ,ط20
 ىر(ع412ابؽ شاذان ,  بؽ احسج بؽ عمي بؽ الحدؽ القسي) ت -
(مائررة مشؿبررو مررؽ مشاقررب اميررخ السررتمشيؽ عمرري بررؽ ابرري طالررب واالئسررة مررؽ ولررجه )تحقيررقع متسدررة 21

 ىر(.1387,قؼ /2االمام السيجي ,ط
 ىر(ع439الذخيف السختزى ,عمي بؽ الحديؽ بؽ مؾسى السؾسؾي)ت- 

 -ىرر (. 1413,التتسخ العالسي اللؽيو الذري  السفيرج/1ؽ العيؾن والسحاسؽ )ط(الفرؾل السختاره م22
 ىر(ع 406الذخيف الخضي ,  بؽ الحديؽ بؽ مؾسى السؾسؾي )ت

,مشذرررؾرات متسدرررة االعمسررري 1(خررررائص اميرررخ السرررتمشيؽ عمررري برررؽ ابررري طالرررب عميرررو الدرررالم )ط23
 م(. 1986بيخوت /–لمسظبؾعات 

 ىر(ع588السازنجراني )تابؽ شيخ آشؾب,  بؽ عمي  -
 م(.1991بيخوت /–,دار االضؾاه 2(مشاقب ال ابي طالب )تحقيق عد. يؾسف البقاعي ,ط24
 ىر ( ع381الرجوق ,   بؽ عمي بؽ الحديؽ القسي )ت - 

 ىر (.1390(كسال الجيؽ وتسام الشعسو )عمق عميوع عمي اكبخ الغفاري ,طيخان /25
 ىر (.1417, قؼ السقجسو / 1الجراسات االسالميو ,ط( االمالي )تحقيق ع قدؼ 26
 الظرربخسي ,الفزرل بؽ الحدؽ )مؽ اعالم القخن الدادس (ع - 

, قررؼ 1(اعررالم الررؾر  بررأعالم اليررج  )تحقيررق ع متسدررة ال البيررت عمررييؼ الدررالم الحيرراه التررخاث ,ط27
 ىر(.1417السذخفو /

 الدابع (عالظبخي ,عساد الجيؽ حدؽ بؽ عمي )مؽ عمساه القخن  -
,مذرريج 3(تحفررة االبررخار فرري مشاقررب االئسررة االطيررار عمررييؼ الدررالم )تعخيررب عبررج الررخحسؽ مبررارك,ط28
 ىر (.1427/
 ىر( ع310الظبخي ,   بؽ جخيخ )ت -
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 -, دار الرررررتخاث 2( ترراري  االمررؼ والسمررؾك )ترراري  الظبررخي ( ,)تحقيررقع   ابررؾ الفزررررل ابخاىيرررؼ ,ط29
 ىر(. 1387بيخوت /

 م( . 2001,القاىخه /1(جامع البيان عؽ تأويل ا  القخان)تحقيق ع عبج هللا عبج الحدؽ التخكي,ط30
 (عؼ )مؽ اعالم القخن الخامذ اليجخي الظبخي االمامي ,  بؽ جخيخ بؽ رست -
 ىر( .1427,قؼ /1( نؾادر السعجدات في مشاقب االئسة اليجاة)تحقيقعباسؼ   االسجي ,ط31
 ىر(ع 838ل الجيؽ بؽ احسج بؽ عمي)تابؽ عشبو,جسا -
 ت (.  –(عسجة الظالب في انداب ال ابي طالب ) ال 32
 ىر (ع 175ىر او 170الفخاىيجي ,الخميل بؽ احسج )ت  -
 م (. 2003بيخوت / – , دار الكتب العمسية1يج ىحامي ,ط( كترراب العيؽ )تحقيق ع د. عبج الحس33
 ىر( ع 356الررحديؽ )ت  االصفياني , عمي بؽ ابؾ الفخج  -
 م( .2005بيخوت / –,دار صادر 2(االغاني )تحقيق عالجكتؾر احدان عباس واخخون ,ط34
 م(.1998بيخوت /–(مقاتل الظالبييؽ ) متسدة االعمسي لمسظبؾعات 35
 ىر ( ع817الفيرررررررخوزآبادي ,مجج الجيؽ   بؽ يعقؾب )-
التخاث في متسدة الخسرررررالة , اشرررخاف ع   نعيؼ  (القامؾس السحيط )تحقيق ع مرتبة تحقيق36 

 م(.2005بيخوت / - 8العخقدؾسي ,  ط
 ىر( ع774ابؽ كثيخ , ابؾ الفجاه الجمذقي )ت -
 م(. 1991بيخوت/ -(البجايو والشيايو )كتبة السعارف 37
 ىر( ع449الكخاجري, ابي الفتح   بؽ عمي )ت -
, 1الستمشيؽ عمى سائخ البخيو ,)تحقيق ع عبرج العديرد الكخيسري ,ط(الخسالو العمؾيو في فزل اميخ 38

 ىر( .1327قررؼ / 
 ىر( ع 658الكشجي ,  بؽ يؾسف بؽ   القخشي الذافعي )ت- 

,طيررررخان 3(كفايررررة الظالررررب فرررري مشاقررررب عمرررري بررررؽ ابرررري طالررررب )تحقيررررق عمحررررج ىررررادي االميشرررري ,ط39
 ىر( .1404/
 ىر( ع 742)ت السدي ,جسال الجيؽ ابي الحجاج يؾسف -
 –, متسدرة الخسرالة 2(تيحيب الكسال في اسشاه الخجال )تحقيرق عالرجكتؾر بذرار عرؾاد معرخوف ,ط40

 م(. 1983بيخوت/
 ىر( ع420السعتدلي,ابي القاسؼ اسساعيل بؽ احسج )ت -
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(السخاترررب فررري فزرررائل اميرررخ السرررتمشيؽ وسررريج الؾصرررييؽ عمررري برررؽ ابررري طالرررب صرررمؾات هللا عميرررو 41
 ت( –االنراري القسي,قؼ /ال )تحقيقعمحج رضا 

 ىر(ع483ابؽ السغازلي ,عمي بؽ   الجالبي الؾاسظي السالكي )ت -
 م(  2006,طيخان/1(مشاقب اىل البيت )تحقيق ع  كاعؼ السحسؾدي ,ط42
 م(.3003بيخوت /-,دار االضؾاه3(مشاقب االمام عمي بؽ ابي طالب عيو الدالم ) ط43
 ىر(ع413الشعسان )تالسفيج ,  بؽ   بؽ  -
 ىر(.1410,قؼ السقجسو /2(السقشعة )تحقيق ونذخ عمتسدة الشذخ االسالمي ,ط44
 ىر(ع 711ابؽ مشغؾر ,  ابؾ الفزل   بؽ مرخم )ت - 

  م(.2017بيخوت /–,دار صادر 9(لدان العخب )ط45
 ىرر( ع450الشجاشي ,احسج بؽ عمي بؽ احسج بؽ العباس ) -
قررؼ  –,متسدررة الشذررخ االسررالمي 12عالدرريج مؾسررى الذرربيخي الدنجرراني ,ط (رجررال الشجاشرري )تحقيررق46

 ىر(.1439السقجسو /
 الشؾ ختي ,الحدؽ بؽ مؾسى)مؽ اعالم القخن الثالث (ع -
 (.2012,مشذؾرات الخضا ,بيخوت/1(فخق الذيعو )ط47
 ىر(ع476الشيدابؾري الخداعي , ابي   عبج الخحسؽ بؽ احسج بؽ الحديؽ )ت-
, 2ؽ عررررؽ االر عرررريؽ فرررري فزررررائمعمي اميررررخ السررررتمشيؽ )تحقيررررق ع  برررراقخ السحسررررؾدي ,ط(االر عرررري48

 ىر(.1416طيخان/
 احج اعالم اىل الدشو في القختؽ الدادس والدابع اليجخييؽ ع -
(مقررج الخاغررب الظالررب فرري فزرائل عمرري بررؽ ابرري طالررب واىرل بيتيأئسررة اليررج  ومرررابيح الررججى 49

 ىر(.1439,قؼ /1)تحقيق ع رضا الخؼيعي ,ط
 السخاجع

 عالديج ىاشؼ  البحخاني  ,السحجث - 
البخىرررران فرررري تفدرررريخ القررررخآن )حققررررو وعمررررق عميررررو ع لجشررررو مررررؽ العمسرررراه والسحققرررريؽ االخرررررائييؽ (50
 (.م2006بيخوت / –,متسدة االعمسي لمسظبؾعات 2,ط
 عالبمجاوي , وسام بخىان  - 

,كرخ اله 1تشراقض مشراىج السحرجريؽ ,)طفزائل اىل البيرت عمرييؼ الدرالم بريؽ تحخيرف السرجونيؽ و (51
 .م(2012السقجسو /
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 عىر(1104الحخ العاممي ,الذي  محج بؽ الحدؽ )ت- 
 . م(1983بيخوت / -,متسدة الؾفاه2امل االمل )تحقيق عاحسج الحديشي ,ط(52
 ( عىر1318سيؾفي ,نقؾال بؽ يؾسف )ت  -
 (.م1956, بغجاد /جيمجسؾل الكتابات السحخره في أبشية مجيشة السؾصل )تحقيق عسعيج الجيؾة ( 53
 ( عىر1402الظباطبائي ,  حديؽ)ت -
 . ت( –السيدان في  تفديخ القخآن)قؼ السقجسو / ال (54
 ىر(ع1320الظبخسي ,الحاج ميخزا حديؽ الشؾري) -
, متسدرررة ال البيرررت عمرررييؼ الدرررالم الحيررراه 3عطمدرررتجرك الؾسرررائل ومدرررتشبط السدرررائل  )تحقيرررق(55 

 . م(1991بيخوت / –التخاث 
 ىر( ع 1019السخعذي , الديج نؾر هللا الحديشي )ت -
 .ىر(1405احقاق الحق وازىاق الباطل )عمق عميو عشياب الجيؽ السخعذي ,قؼ /(56
  مغشية ,   جؾاد ع -
 (.ت -بيخوت/ال–تفديخالكاشف) دار االنؾار (57
 عاصخي ,رياض   الش -
 .ىر(1409,مذيج / 1الؾاقفو دراسة تحميميو )ط(58
 الشرخهللا , د . جؾاد كاعؼ مشذج ع -
العقائجيررررو ,قرررررؼ السقجسررررو / ,مخكررررد االبحررراث 1فزرررائل اميرررخ السررررتمشيؽ عمررري السشدررررؾ و لغيرررخه )ط (59

 .م2009
 الخسائل واالشاريب  
 عابؽ حؾد , ايؾب  -
سررررخدان الدرررمظان التمسدررراني )رسرررالة ماجدرررتيخ,جامعة قاصرررجي ,كميرررة ادب السشاقرررب فررري كتررراب (60

 . م(2009الجدائخ/-االداب والعمؾم االندانية 
 الكشاني ,مرظفى سالؼ ع-
البشرررراه الدياسرررري والفكررررخي االمررررؾي فرررري بررررالد الذررررام ,)اطخوحررررة دكتررررؾراه ,جامعررررة البرررررخه ,كميررررة (61

 . ( م2019/االداب
 البحػث السشذػره

 ومالكية ,بمقاسؼ عابؽ حؾد ,ايؾب -
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–,جامعة قاصجي 10/العجد ادب السشاقب السفيؾم والجحور )بحث مشذؾر في مجمة مقاليج(62
 . م(2016الجدائخ /

 الشرخ هللا , جؾاد كاعؼ مشذج ع-
,السخكد الؾطشي 5(ىيتة كتابة التاري  بخئاسة معاوية)بحث مشذؾر في مجمة رسالة الخافجيؽ /العجد63

 م(.2008والتاريخيو/ لمجراسات االجتساعيو
 الياشسي ,سمسى عبج الحسيج وحازم,مرظفى سالؼ ع-
(وضع االحاديث والخوايات في تفزيل بشي أمية وتجعيؼ شخعية حرسيؼ في عيج معاويو بؽ ابي 64

 م(.2020,جامعة البرخه /1,ج91سؽيان )بحث مشذؾر في مجمة اداب البرخة /العجد


