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 التثقيف التخبهي والعمسي ألسخ الذهجاء في فكخ أئسة أهل البيت )عميهم الدالم(

 أحسج جميل مهسى م.م. 
 ل صالحعالء كامأ.د.

                                        االدابكمية  –البرخة جامعة 
 السمخز

يف التخبػؼ والعمسي ألسخ البحث بجور أئسة أىل البيت ) عمييع الدالم ( في التثؿاختز ىحا       
، وقج أوردنا في عسمية بشاء الفخد مى دور األسخة والسحيط االجتساعي، حيث ركد البحث عالذيجاء

جسمة مغ األحاديث التي حث مغ خالليا أئسة أىل البيت )عمييع الدالم( عمى التخبية والتعميع لسا 
ا األمخ مغ أثخ كبيخ عمى إصالح الفخد بذكل خاص والسجتسع بذكل عام ، ومغ ثع سمصشا ليح

الزػء عمى أسخ الذيجاء مغ خالل الحجيث عغ صػرة اليتيع في القخآن الكخيع فقج أكجت اآليات 
، ةة بيحه الفئة في الذخائع الدابقالعشاي ية واالجتساعية لأليتام فزاًل عغالسباركة عمى الحقػق السال

رعاية وتخبية وتعميع أسخ الذيجاء، فكان ومغ ثع ركدنا عمى دور أئسة أىل البيت )عمييع الدالم( في 
ع وتػفيخ ليع ، مغ خالل حسايتيع وتخبيتيع وتعميسييحه األسخ( الدشج الحؿيقي ل)عمييع الدالم
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Educational and scientific education for the families of the martyrs in 

the thought of the Imams of Ahl al-Bayt (peace be upon them) 

Researcher. Ahmed Jalil Musa 

Prof. Dr. Alaa Kamel S. Al-Issawy 

Abstract 
     This research specialized in the role of the imams of Ahl al-Bayt (peace 

be upon them) in the educational and scientific education of the families of 

the martyrs. The research focused on the role of the family and the social 

environment in the process of building the individual. Because this matter 

has a great impact on reforming the individual in particular and society in 

general, and then we shed light on the families of the martyrs by talking 

about the image of the orphan in the Holy Qur’an. Then we focused on the 

role of the Imams of Ahl al-Bayt (peace be upon them) in caring for, 

educating and educating the families of the martyrs, so he (peace be upon 

them) was the real support for these families, by protecting them, raising 

them, teaching them and providing them with all their needs. 
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 السقجمة
التفاضل في درجات األنبياء واألولياء ، عمى نيج التفاوت في السحغ الحسج هلل الحؼ جعل       

واالبتالء ، والرالة والدالم عمى الشػر األنػر خاتع السخسميغ وسيج الشبييغ حبيب رب العالسيغ أبي 
القاسع دمحم وعمى أىل بيتو األئسة السياميغ األشيار االنؿياء األبخار الحيغ خمقػا مغ شيشة واحجة 

عمى فصختو ودرجػا عمى حػزتو وميدوا بحكستو وساروا عمى مشياجو وممتو وفازوا وجبمػا 
 .لجيغ وسمع تدميسًا كثيخا دائساً وعمى صحبو السشتجبيغ ومغ اتبعو بإخالص ويقيغ إلى يػم ا  بصاعتو
 ّي، ليذ لمػقػفمختكدًا رئيدًا في دراسات التأريخ اإلسالم عمييع الدالم ج أئسة أىل البيتيع      

مصشا ، ولقج سالتي أدوىا في الحياة اإلسالمية ، وإنسا الػقػف عمى األدوار الكبيخةعمى سيختيع فحدب
بيت التثؿيف التخبػؼ والعمسي ألسخ الذيجاء في فكخ أئسة أىل البـ ) الزػء في ىحا البحث السػسػم

وعػائل الذيجاء بذكل ميع والحؼ شسل األيتام بذكل عام في التخبية والتع )عمييع الدالم( عمى دورىع
، جاء السبحث األول بعشػان ) التثؿيف صة البحث تقديسو إلى ثالثة مباحث، واقتزت خخاص

التخبػؼ والعمسي ( وقج عشي بجور أئسة أىل البيت)عمييع الدالم( في إصالح السجتسع والعسل عمى 
أئسة أىل البيت )عمييع تخبية وتعميع األبشاء فقج أوردنا جسمة مغ الخوايات التي أكج مغ خالليا 

، واختز السبحث الثاني بجراسة صػرة اليتيع في القخآن الكخيع الم( عمى ضخورة تخبيتيع وتعميسيعالد
بيشت أسذ التعامل مع األيتام والتي شسمت التأكيج عمى رعاية  مغ خالل اإلشارة إلى اآليات التي

، وعشي السبحث الثالث بجراسة سالية لأليتامػق االجتساعية والاليتيع في الذخائع الدابقة وكحلظ الحق
 دور أئسة أىل البيت ) عمييع الدالم ( في تخبية وتعميع أسخ الذيجاء .

إلييا متبػعة بحكخ قائسة بالسرادر والسخاجع التي   وقج ختست البحث بجسمة مغ الشتائج التي تػصمشا
 .ا البحثاعتسجنا عمييا في تجويغ ىح

 -التثقيف التخبهي والعمسي : :السبحث األول
أثبتت الجراسات التخبػية والعمسية السدتؽيزة األثخ الػاضح لألسخة والسحيط االجتساعي في     

مجال تخبية وتعميع الفخد ال سيسا السحيط االجتساعي ؛ ألن اإلندان ال يخزع في تخبيتو وتعميسو إلى 
ع إلى العػامل الخارجية والستسثمة بالبيئة العػامل الجاخمية فقط أؼ داخل األسخة ، وإنسا يخز

االجتساعية التي يشذأ فييا والتي تتفاعل معو وتؤثخ ؼيو ، فيي مدؤولة عغ أؼ انحصاط أو تأخخ 
لمؿيع التخبػية والتعميسية إذا كانت بيئة غيخ صالحة ، فاستقخار البيئة االجتساعية وعجم اضصخاب 

 [ .1ميع األبشاء ]األسخة ليسا األثخ الكبيخ في تخبية وتع
ومغ ىحا السشصمق حخص لمجيغ اإلسالمّي عمى إيجاد رؤية ججيجة في مجال التخبية    

، وىحه الخؤيا قائسة عمى أسذ، مشيا : التعاون بيغ الشاس ؛ والسحبة ؛ واألخالق الحسيجة ؛   والتعميع
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األسخة واألبشاء ، لحا  والخأفة ؛ والخحسة ؛ ألن ذلظ كفيل بخمق بيئة اجتساعية صالحة ترمح معيا
 في نطخ اإلسالم في سبيل تحقيق ىحا اليجف ، وأكج رسػل هللا  كان السدمسػن مدؤوليغ جسيعاً 

: )) كمكع راع وكمكع مدؤول عغ رعيتو فاألميخ الحؼ )صمى هللا عميو وآلو وسمع( عمى ذلظ ، بقػلو
وىػ مدؤول عشيع والسخأة راعية عمى الشاس راع عمييع وىػ مدؤول عشيع والخجل راع عمى أىل بيتو 

عمى بيت بعميا وولجه وىي مدؤولة عشيع وعبج الخجل راع عمى بيت سيجه وىػ مدؤول عشو أال فكمكع 
( )صمى هللا عميو وآلو وسمع [ ، وعميو فقج بيغ رسػل هللا2راع وكمكع مدؤول عغ رعيتو (( ]

خ أو اإلمام ؛ ألن صالح اإلمام يداوؼ السدؤوليات التي يجب عمى كل السدمسيغ رعايتيا فبجأ باألمي
صالح السحيط االجتساعي ، وروؼ عغ أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( ما يؤكج 

لكع ،  حق ، فأما حقكع عمي فالشريحة ذلظ ، قال: )) أييا الشاس! إنَّ لي عميكع حقًا ، ولكع عميّ 
[ ، ثّع بيغ )صمى 3وتأديبكع كيسا تعمسػا ... (( ]وتعميسكع كي ال تجيمػا ،  وتػفيخ فيئكع عميكع ، 

 هللا عميو وآلو وسمع ( مدؤولية األسخة في رعاية وتخبية وتعميع األبشاء .
مغ خالل ما تقجم نالحع ما لمتخبية والتعميع مغ دور ميع في تصػر الحزارات اإلندانية ،    

ػمات مغ السعمع إلى الستعمع ؛ )) ألن والتخبية تكػن أوسع معشى مغ التعميع الحؼ يعّج نقل السعم
التعميع يقترخ عمى الجانب العقمي ، أما التخبية فتتعمق بالجدع والعقل والشفذ والخوح ، وتيتع بشسػ 

  [ .4]  الكائغ بكل جػانبو ((
لقج أشار القخآن الكخيع مغ خالل اآليات السباركة إلى األسذ التي مغ خالليا تتع عسمية   

 -األبشاء ، ومغ أىسيا : تخبية وتعميع 
التخكيد عمى مدألة اختيار الذخيظ الحؼ يتػفخ ؼيو الرالح واإليسان ؛ لسا ليحا األمخ   - 1   

مغ انعكاس عطيع عمى تخبية وسمػك األبشاء ، لحا مشع هللا عد وجل السؤمشيغ مغ نكاح السذخكيغ 
ۡشِرَكٖة َولَۡو }والسذخكات ، فقال تعالى :  ن مُّ ۡؤِمنَةٌ َخۡيٞر ّمِ  َوََلََمٞة مُّ

ِت َحتَّىَٰ يُۡؤِمنََّّۚ َوََل تَنِكُحواْ ٱۡلُمۡشِرَكَٰ

ۡشِرٖك َولَۡو أَۡعجَ  ن مُّ ۡؤِمٌن َخۡيٞر ّمِ  َولَعَۡبٞد مُّ
ئَِك يَۡدعُ أَۡعَجبَۡتُكۡمۗۡ َوََل تُنِكُحواْ ٱۡلُمۡشِرِكيَن َحتَّىَٰ يُۡؤِمنُواَّْۚ

َٰٓ وَن بَُكۡمۗۡ أُْولََٰ

تِِهۦ ِللنَّاِس لَعَلَّهُ  اْ إِلَى ٱۡلَجنَِّة َوٱۡلَمۡغِفَرةِ بِإِۡذنِِهۦِۖ َويُبَيُِّن َءايََٰ ُ يَۡدُعوَٰٓ [ ، وقال 5] {ۡم يَتََذكَُّروَن إِلَى ٱلنَّاِرِۖ َوٱَّللَّ
[ ، وفي رواية 6رسػل هللا ] صمى هللا عميو وآلو وسمع[ : )) اختاروا لشصفكع السػاضع الرالحة (( ]

[ 7]صفكع فإن الخال أحج الزجيعيغ ((اختاروا لش)صمى هللا عميو وآلو وسمع (: ))خػ قال رسػل هللاأخ
 لجه ثالث خرال : اختياره لػالجتو،: )) وتجب لمػلج عمى واوعغ اإلمام الرادق )عميو الدالم(، 

 [ .8وتحديغ اسسو ، والسبالغة في تأديبو (( ]
أنَّ اإلسالم حّث عمى اختيار الدوجة أو الدوج السؤمغ ليتحقق وبشاًء عمى ذلظ يسكششا القػل :      

بحلظ تكػيغ األسخة السؤمشة التي تعّج ىي أساس بشاء السجتسع الرالح ، وذلظ لسا تحسمو مغ أثخ في 
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التكػيغ الشفدي وتقػيع الدمػك وبعث الحياة والصسأنيشة في نفػس األبشاء ، وما ليا مغ الفزل في 
صػل االجتساعية ، وقػاعج األدب واألخالق ، لحا تعّج األسخة ركيدة ميسة في بشاء تعميع اإلندان األ

الحزارات اإلندانية ، ونجج أن الجيغ اإلسالمّي أكج عمى ضخورة أن تكػن األسخة متكػنة مغ زوج 
 [ 9وزوجة مؤمشيغ ؛ ليزسغ بحلظ رعاية وتخبية وتعميع األبشاء عمى وفق التعاليع اإلسالمية الرحية ]

 }تحسيل الػالجيغ مدؤولية تخبية وتعميع وإرشاد األبشاء إلى الصخيق الرحيح ، قال تعالى:    - 2   

 
َٰٓ اْ أَنفَُسُكۡم َوأَۡهِليُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱلنَّاُس َوٱۡلِحَجاَرةُ َعلَۡيَها َملََٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ قُوَٰٓ

َٰٓ ئَِكةٌ ِغََلٞظ ِشَداٞد َلَّ يََٰ
َ َمآَٰ أََمَرُهۡم َويَۡفعَلُوَن َما يُۡؤَمُروَن  يَۡعُصونَ  [ ، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه ٓٔ] {ٱَّللَّ

اْ أَنفَُسُكۡم َوأَۡهِليُكۡم نَاٗرا  }السَلم( في تفسير قوله تعالى:  ، قال : ))عمسػا أنفدكع وأىميكع الخيخ((  {قُوَٰٓ
ىػ التأديب   أجسعت )) عمى أن معشى اآلية  يخ[ ، وقج ذكخ أحج الباحثيغ أن كتب التفد11]

خبية وتعميع أبشائيع ، فقال: [ وأكج اإلمام زيغ العابجيغ)عميو الدالم( عمى الػالجيغ ت12]والتعميع ((
عفػ عشو، والدتخ عميو، والخفق بو، والسعػنة لو، والدتخ عمى حق الرغيخ رحستو في تعميسو، وال))

 .[13]فإنَّ ذلظ أدنى لخشجه(( ،بة، والسجاراة لُو، وتخك مساحكتوتػ ، فإنُو سبب لمجخائخ حجاثتو
واإلحدان إلييع ، فقال   ثّع بّيغ هللا عد وجل حقػق الػالجيغ عمى أبشائيع مغ خالل البخ بيع     

َ َوََل تُۡشِرُكواْ بِِهۦ َشيۡ  }تعالى :  ِكيِن َوٱۡلَجاِر   ٗ َوٱۡعبُُدواْ ٱَّللَّ َمىَٰ َوٱۡلَمَسَٰ ََٰ ٗنا َوبِِذٱ ٱۡلرُۡربَىَٰ َوٱۡليَت ِلَدۡيِن إِۡحَسَٰ اِۖ َوبِۡۡلَوَٰ

نُُكۡمۗۡ  اِحِب بِۡۡلَجۢنِب َوٱۡبِن ٱلسَّبِيِل َوَما َملََكۡت أَۡيَمَٰ َ ََل يُِحبُّ َمن َكاَن  ِذٱ ٱۡلرُۡربَىَٰ َوٱۡلَجاِر ٱۡلُجنُِب َوٱلصَّ إِنَّ ٱَّللَّ

نًاِۖ  }[ ، وقوله تعالى: 1ٔ] {ُمۡختَاَٗل فَُخوًرا  ِلَدۡيِه إِۡحَسَٰ َن بَِوَٰ نَسَٰ ۡينَا ٱۡۡلِ  [ .15] { َوَوصَّ
كسا نجج في القخآن الكخيع أىجاف التخبية مشيا التخبية العقائجية ؛ والتخبية الشفدية ؛ والتخبية        

[ ، فالقخآن 16بية العقمية ؛ والتخبية الجشدية ؛ والتخبية االجتساعية ؛ والتخبية الخمؿية ]الجدسية ؛ والتخ 
وصالح لكل العرػر وىػ بيحا يعج أحج السرادر   الكخيع يعّج دستػرًا شسل الحياة الخاصة والعامة

وتأديبية  األساسية لمتخبية والتعميع ، بل أنو في مقجمتيا ؛ ألن جسيع سػرة تحتػؼ دروس تعميسية
 [17وتخبػية تجعػا إلى األخالق والسحاسغ واالىتسام بالعمع والسعخفة ]

أما ؼيسا يخز تخكيدنا عمى مدألة اختيار الذخيظ السؤمغ ، وبيان حق األبشاء عمى الػالجيغ    
في مجال التخبية والتعميع ؛ ألن ذلظ لو صمة وثيقة لسا نػد الحجيث عشو بخرػص أسخ الذيجاء ، 

 تجشب اإلشالة واالبتعاد عغ مزسػن السػضػع  وأيزاً 
والتدامًا مشيع بتصبيق التعاليع القخآنية واألحاديث الشبػية عسل أئسة أىل البيت )عمييع الدالم( عمى    

 حّث الشاس عمى التعمع وشمب العمع باعتبارىع )عمييع الدالم( أىل لمعمع والسعخفة .
)عميو الدالم( ما يؤكج ذلظ ، إذ قال : )) وهللا ما نقػل وفي ىحا اإلشار روؼ عغ اإلمام الرادق  

[ ، لحا كان عمى أئسة أىل البيت)عمييع 18بأىػائشا ، وال نقػل بخأيشا ، وال نقػل اال ما قال ربشا (( ]
الدالم( تػجيو الشاس إلى العمع ومجالذ العمساء ، قال أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو 
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لشاس اعمسػا أن كسال الجيغ شمب العمع والعسل بو ، أال وإن شمب العمع أوجب الدالم( : )) أييا ا
 [ .19عميكع مغ شمب السال...(( ]

وبعج ضياع الؿيع التخبػية والعمسية عسج اإلمام الحديغ)عميو الدالم( إلى دور البشاء التخبػؼ   
ل اإلمام الدجاد)عميو الدالم( والعمسي فكانت كخبالء ىي الدبيل الػحيج إلعادة تمظ الؿيع ، ثّع واص

الحفاظ عمى البشاء التخبػية فقج روؼ عشو ) عميو الدالم( ، قػلو : )) مجالدة العمساء داعية إلى 
[ ، فسغ خالل ذلظ حث اإلمام)عميو الدالم(عمى حزػر مجالذ العمساء والتدود 22الرالح (( ]

ح الفكخ وإصالح سمػك اإلندان ، وال نشدى الػسيمة إلصال  مغ تمظ السجالذ بالعمع والتخبية ؛ ألنيا
الرحيفة الدجادية التي مّثمت بخنامجًا متكاماًل لمحياة اإلندانية ، ونبحت الطمع والتبعية لغيخ هللا عد 

 وجل.
لقج كانت لسجرسة اإلمام الباقخ واإلمام الرادق)عمييع الدالم( الجور الكبيخ في البشاء   

ظ لدعو أفق ىحه السجرسة وتعجد السعخفة فييا ، حتى روؼ عغ الحدغ التخبػؼ لألمة اإلسالمية ؛ وذل
[ ، أنو قال: )) أدركت في ىحا السدجج يعشي) مدجج الكػفة( تدعسائة شيخ كل يقػل : 21الػشاء ]

وىحه السجرسة التي تتسيد بجحورىا السستجة لمخسػل   [ ،22]  حجثشي جعفخ بغ دمحم )عميو الدالم( ((
هللا عميو وآلو وسمع ( ارتكدت عمى أسذ رصيشة بسا يصخح فييا مغ عمػم وأحكام  األعطع دمحم )صمى

وكان بابيا مفتػح لكل السدمسيغ ، واستسخت ىحه السجرسة ؼيسا بعج في عيج اإلمام الرادق )عميو 
الدالم( وانتعذت السجرسة الجعفخية التي وصمت إلى ذروة التقجم ودرست فييا مختمف العمػم 

فكان   مشيا تالميح نذخوا فكخ أئسة أىل البيت )عمييع الدالم ( في كل أرجاء السعسػرة واآلداب وبخز
[ ، وكان لإلمام لمرادق )عميو الدالم( مشاضخات 23ليا آثار ميسة عمى الرعيج التخبػؼ والعمسي ]

و إلى اإلمام الرادق)عمي  [24في شتى العمػم ومغ أىسيا مشاضخات في التػحيج ، فقج أتى زنجيق ]
الدالم( يدأل ما الجليل عمى صشاعة العالع ؟ فقال اإلمام )عميو الدالم( : )) وجػد األفاعيل التي 
دلت عمى أن صانعيا صشعيا، إال تخػ أنظ إذا نطخت إلى بشاء مذيج مبشّي عمست أن لو بانيا وإن 

م( عمى الدنجيق نالحع كيف رد اإلمام )عميو الدال  [ ،25كشت لع تخ الباني، ولع تذاىجه ... (( ]
الحؼ أراد أن يذكظ بػجػد الخالق ، فكان جػابو درسًا تخبػيشًا عمسيًا لمسجتسع لسػاجية ىكحا أفكار 
ضالة والشظ في أن مشاضخات اإلمام )عميو الدالم ( كان يحزخىا العجيج مغ الشاس ومغ بيشيع أبشاء 

 الدالم( ونقمػىا إلى أسخىع . الذيجاء الحيغ أخحوا التخبية والعمع مغ األئسة األشيار)عمييع
وواصل اإلمام الكاضع)عميو الدالم( الجور التخبػؼ والعمسي ويطيخ ذلظ واضحًا مغ وصيتو    

[ ، بقػلو : )) يا ىذام نرب الخمق لصاعة هللا ، وال نجاة إال بالصاعة ، 26لتمسيحه ىذام بغ الحكع ]
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يعتقج ، وال عمع إال مغ عالع رباني ، ومعخفة العالع والصاعة بالعمع ، والعمع بالتعمع ، والتعمع بالعقل 
 [ .27بالعقل (( ]

ىـ/ 218-198)أما اإلمام الخضا)عميو الدالم( فقج أفذل كل مخصصات السأمػن العباسي    
م( الحؼ حاول مغ خالليا الصعغ بأىل البيت)عمييع الدالم( وإرباك الجانب الفكخؼ  833 -813

بيئة اجتساعية غيخ صالحة ولكغ ترجػ اإلمام)عميو الدالم( لحلظ ، الحؼ يؤدؼ بجوره إلى خمق 
وكان يحتج عمى كل أىل كتاب بكتابيع ، فعمى أىل التػراة بتػراتيع ، وأىل االنجيل بإنجيميع ، وعمى 

[ ، وكان 28أىل الدبػر بدبػرىع ، وعمى أىل الخوم بخوميتيع ، وعمى أصحاب السقاالت بمغتيع ]
ميو الدالم ( دورًا بارًا في مجال اإلرشاد والتخبية والحؼ ىجف مغ خاللو لبشاء لإلمام الجػاد )ع

اإلندان الرالح ، فقج ححر اإلمام )عميو الدالم ( أبشاء السجتسع اإلسالمّي مغ أن تغمب عمييع 
 ،  [29رغباتيع وشيػاتيع ، بقػلو )) راكب الذيػات ال تدتقال لو عثخة (( ]

الجور الكبيخ في حّث الشاس عمى شمب العمع والتدود مغ السعخفة ، فقج لحا كان لتمظ السشاضخات 
 اختخق اإلمام الخضا)عميو الدالم( العقػل والشفػس عمى مدتػػ اجتساعي عام .

دور أئسة أىل البيت)عمييع الدالم( في تثؿيف السجتسع   واستخالصًا لسا سبق يتزح لشا  
الجور أثخ كبيخ في خمق بيئة اجتساعية صالحة يشذأ فييا  عمى أساليب التخبية والتعميع ، وكان ليحا

األبشاء عمى حب العمع والسعخفة ، فإلى جانب حّث أئسة أىل البيت )عمييع الدالم( عمى العمع ، نخػ 
غ حدغ تخبية وتعميع األبشاء ، وخيخ دليل عمى ذلظ ، ما ذكخنا ع   دورىع في حّث األسخة عمى 
 وقػل اإلمام الدجاد)عميو الدالم(:  (( ،: ))عّمسػا أنفدكع وأىميكع الخيخاإلمام عمي )عميو الدالم( 

 .))حق الرغيخ رحستو في تعميسو((
ولعل مغ السفيج اإلشارة إلى أمخ في غاية األىسية وىػ ارتباك الجانب التخبػؼ والتعميسي في  

الشطام األسخؼ الحؼ  مجتسعشا في الػقت الحاضخ، وىحا الجانب يحتاج إلى رعاية كبيخة فقج أنيار
حّث عميو أئسة أىل البيت)عمييع الدالم( وأصبح السحيط االجتساعي غيخ صالحة لبشاء اإلندان 
السؤمغ ، وال نقػل ىشا بالعسػم ، ولكغ انتذار الفداد والقتل والطمع والسػبقات بذكل خصيخ ججًا 

ة مغ ما ورد عغ أئسة اليجػ تفاديحتاج مشا إلى أعادة الشطخ في واقعشا وخاصة التخبػؼ ، واالس
 عمييع الدالم ( في إصالح البيئة االجتساعية واألسخة ليعػد السجتسع إلى السشيج الخسالي .)

استشادًا إلى ما سبق نالحع الجور الكبيخ الحؼ تقػم بو األسخة في رعاية وتخبية وتعميع األبشاء ، 
السجتسع ، لكغ بعس األسخ فقجت أحج وبالتالي تشعكذ ىحه الخعاية عمى شخريتيع وسمػكيع داخل 

وىي مػت الػالج ، فتربح األسخة معخضة لمزياع ، واألبشاء معخضيغ لالنحخاف   الخكائد األساسية
  ومغ ىشا حخص الجيغ اإلسالمّي عمى تثؿيف مجتسعو عمى رعاية األيتام .
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ا نخػ المصف اإلليي ولسا كانت مدألة األيتام مغ السدائل السيسة التي يعاني السجتسع مشي     
يتجمى في أضيخ صػره ليتبشى ىحه السذكمة ويزع الحمػل التي مغ شأنيا معالجة كل ما تعاني مشو 
ىحه الفئة ، لحا حخص اإلسالم عمى رعاية األيتام ، ويفخض عمى مجتسعو ويكمف كل فخد مغ أبشائو 

التػجيو ، ويربح عاىة في  بخعاية اليتيع ، والعشاية في سائخ شؤون حياتو ؛ لكي ال يشذأ فاقج
 ة األيتام.السجتسع فإىسال اليتيع يداوؼ إىسال السجتسع، لحا أنَّ إردنا بيئة اجتساعية صالحة يمدم رعاي

 -السبحث الثاني / صهرة اليتيم في القخآن الكخيم :
ال شظ في أن األيتام ضاىخة شبيعية في أؼ مجتسع ، ووجػدىع يكػن تبعًا لحػادث متعجدة  

مفة ومغ أىع تمظ الحػادث الحخوب ، لحا ورد في القخآن الكخيع عجد مغ اآليات السباركة التي ومخت
أكجت عمى رعاية حقػق األيتام وبيان مشدلتيع في الذخائع الدابقة ، وسػف نػضح ذلظ عغ شخيق 

 ثالث محاور، وىي :
 رعاية اليتيع في الذخائع الدابقة . -أ 

 ية .بيان حقػق اليتيع االجتساع -ب 
 [32. ]  بيان حقػق اليتيع السالية -ج 
 -التأكيج عمى رعاية اليتيم في الذخائع الدابقة : -أ  
َق }أكج هللا عد وجل عمى رعاية األيتام في جسيع الذخائع الدابقة، فقال تعالى:     َوإِۡذ أََخۡذنَا ِميثََٰ

 َ ِءيَل ََل تَۡعبُُدوَن إَِلَّ ٱَّللَّ
َٰٓ ِلَدۡيِن إِۡحَساٗنا وَ بَنِيَٰٓ إِۡسَرَٰ َمىَٰ َوبِۡۡلَوَٰ ََٰ [ ، أشارت اآلية الكخيسة 31] {ِذٱ ٱۡلرُۡربَىَٰ َوٱۡليَت

إلى العيج الحؼ أخح عمى بشي إسخائيل ومغ أبخز مزاميغ ىحا العيج اإلحدان إلى اليتامى وأن 
ا }[ ، وفي مػرد آخخ، قال تعالى: 32تعصفػا عمييع بالخأفة والخحسة ] َمۡيِن يَتِيَمۡيِن َوأَمَّ ٱۡلِجَداُر فََكاَن ِلغُلََٰ

َٰٓ أَُشدَُّهَما وَ  ِلٗحا فَأََراَد َربَُّك أَن يَۡبلُغَا يَۡستَۡخِرَجا َكنَزُهَما فِي ٱۡلَمِدينَِة َوَكاَن تَۡحتَهُۥ َكنٞز لَُّهَما َوَكاَن أَبُوُهَما َصَٰ

لِ  بَِّكَّۚ َوَما فَعَۡلتُهُۥ َعۡن أَۡمِرٱَّۚ َذَٰ ن رَّ [ ، ذكخ في تفديخ 33] {َك تَۡأِويُل َما لَۡم تَۡسِطع عَّلَۡيِه َصۡبٗراَرۡحَمٗة ّمِ
ىحه اآلية ، )) ثع أخبخ الخزخ عغ حال الججار الحؼ أقامو أنو لغالميغ يتيسيغ ، وتحت ىحا 
الججار كشد ليسا ، وكان أبا اليتيسيغ صالحا ، فأراد هللا عد وجل أن يبمغا أشجىسا ويدتخخجا كشدىسا 

[ ، بّيشت اآليتان مسا ال يجع مجال لمذظ عمى الخعاية اإلليية لأليتام في الذخائع 34ربظ ]نعسة مغ 
 الدابقة .

وّروؼ ما يؤكج ذلظ فعغ اإلمام الرادق عغ آبائو )عمييع الدالم( عغ رسػل هللا )صمى هللا   
ثّع مخ بو مغ بقبخ يعحب صاحبو ،   عميو وآلو وسمع ( ، قال: )) مخ عيدى بغ مخيع )عميو الدالم(

قابل فإذا ىػ ليذ يعحب ، فقال: يا رب ، مخرت بيحا القبخ عام أول ، فكان صاحبو يعحب ، ثّع 
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مخرت بو العام فإذا ىػ ليذ يعحب! فأوحى هللا عد وجل إليو : يا روح هللا ، إنو أدرك لو ولج صالح 
 [ .35]  ، فأصمح شخيقا ، وآوػ يتيسا ، فغفخت لو بسا عسل ابشو ((

وىشا نالحع كيف تشتقل الذخيعة مغ االيراء والرعيج الكالمي إلى الرعيج العسمي لتخغب    
ألنو أدرك لو ولج صالح ، مشح اليتيع   لعبجه السحنب ؛  األفخاد عمى فعل الخيخ، فغفخ هللا عد وجل

كان   : ))[ ، وعغ اإلمام أبي عبج هللا الرادق)عميو الدالم( ، قال 36مغ عصفو وأنداه مخارة اليتع ]
ؼيسا وعع هللا تبارك وتعالى بو عيدى بغ مخيع)عميو الدالم( أن قال لو : يا عيدى ، أنا ربظ ورب 
آبائظ ، اسسي واحج ، وأنا األحج الستفخد بخمق كل شيء ، وكل شيء مغ صشعي ، وكل خمقي إلي 

ك ، وال راجعػن ... حتى قال عد وجل : يا عيدى ، أنظ مدؤول، فارحع الزعيف كخحستي إيا
 [ .37]  تقيخ اليتيع... ((

  -الحقهق االجتساعية لأليتام : -ب 
مغ السػضػعات السيسة التي بيشيا هللا عد وجل ىي الحقػق االجتساعية لميتيع ، ونطخًا   

وسػف نبيغ بعس ىحه اآليات ، ، [ 38ألىسية ىحا األمخ فقج ذكخ في العجيج مغ اآليات الكخيسة ]
كِ   يَسۡ  } كقػلو تعالى: َمىَٰ َوٱۡلَمَسَٰ ِلَدۡيِن َوٱَۡلَۡقَربِيَن َوٱۡليَتََٰ ۡن َخۡيٖر فَِلۡلَوَٰ يِن لُونََك َماَذا يُنِفرُوَنِۖ قُۡل َمآَٰ أَنفَۡرتُم ّمِ

َ بِِهۦ َعِليٞم  [ ، لقج أجابت اآلية عغ الحيغ سألػا رسػل 39] {َوٱۡبِن ٱلسَّبِيِلۗۡ َوَما تَۡفعَلُواْ ِمۡن َخۡيٖر فَإِنَّ ٱَّللَّ
)صمى هللا عميو وآلو وسمع ( عغ سبب حّث الشاس عمى الرجقة ، وعمى مغ يترجقػن ، فشدلت هللا

اآلية الكخيسة التي حجدت أوجو اإلنفاق وىع )) الػالجيغ ، واألقخبيغ، واليتامى ، والسداكيغ ، وابغ 
[ ، 42( ]الدبيل ، وما تفعمػن مغ خيخ مغ وجػه البخ فإن هللا بو عميع يحريو ويجازيكع عميو (

وبحلظ كان الجػاب في بيان مغ ترخف إليو الشفقة ، ومغ ذكخ في اآلية ىؤالء أولى مغ غيخىع مسغ 
[ ، وفي آية أخخػ حّث هللا عد وجل الشاس عمى الشطخ في 41ىػ ليذ في مشدلتيع بالقخب والفقخ ]

َمىَٰ َوإَِذا َحَضَر ٱۡلِرسۡ  } شؤون األيتام وجعميع معيع قي قدستيع ، قال تعالى: ََٰ َمةَ أُْولُواْ ٱۡلرُۡربَىَٰ َوٱۡليَت

ۡعُروٗفا  ۡنهُ َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡوَٗل مَّ ِكيُن فَۡۡرُزقُوُهم ّمِ [ ، ومعشى اآلية ، )) إذا شيج قدسة 42] {َوٱۡلَمَسَٰ
[ ، وفي مػرد آخخ بيغ 43السيخاث الفقخاء قخابة السيت ويتاماىع ومداكيشيع أعصػىع مغ التخكة (( ]

وجل أن عمى السدمسيغ مخاعاة األيتام مغ خالل تييئة الصعام ليع ، ومغ يفعل ذلظ فإن هللا هللا عد 
[ ، حثت 44] { َويُۡطِعُموَن ٱلطَّعَاَم َعلَىَٰ ُحبِِّهۦ ِمۡسِكيٗنا َويَتِيٗما َوأَِسيًرا }يجازؼ خيخًا ، قال تعالى: 

مخضاتو ، وىع : السدكيغ : )) اآلية الكخيسة عمى إشعام بعس الفئات عمى حبو وىي وسيمة لصمب 
ىػ الحؼ يدأل، وقيل: ىػ الستعّفف الحؼ ال يدأل ، واليتيع : الحؼ ال أب لو مغ يتامى السدمسيغ، 

، وإن في إشعاميع ثػابًا جدياًل مغ هللا تعالى ، ال سيسا   واألسيخ: الكافخ السأسػر في أيجؼ السؤمشيغ
[ ، وقيل إنَّ ىحه اآلية ندلت في أئسة أىل 45(( ] الحيغ يؤثخون عمى أنفديع ولػ كان بيع خراصة
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البيت في عمي وفاشسة والحدغ والحديغ)عمييع الدالم( حيث بحلػا قػتيع لمسدكيغ واليتيع واألسيخ ، 
[ ، وفي ذلظ ما روؼ عغ أبي عبج 46وقج أثخوا عمى أنفديع مع الخراصة التي كانت بيع ]

شسة )عمييا الدالم( شعيخ، فجعمػه عريجة ، فمسا أنزجػىا هللا)عميو الدالم( ، قال: )) كان عشج فا
ووضعػىا بيغ أيجييع جاء مدكيغ ، فقال: رحسكع هللا ، أشعسػني مسا رزقكع هللا ، فقام عمي)عميو 
الدالم( وأعصاه ثمثاه ، فمع يمبث أن جاء يتيع ، فقال: أشعسػنا مسا رزقكع هللا ، فقام عمي)عميو 

ثاني ، ثّع جاء أسيخ ، فقال: رحسكع هللا ، أشعسػنا مسا رزقكع هللا ، فقام الدالم( وأعصاه الثمث ال
[ ، وفي رواية أخخػ أنيع )عمييع الدالم( 47عمي)عميو الدالم( وأعصاه الثمث الباقي ، وما ذاقػىا ]

ثالثة أيام دون شعام ، )) ففي اليػم األول جاء السدكيغ ، وفي اليػم الثاني   أثخوا عمى أنفديع
تيع وىػ مغ أبشاء السياجخيغ استذيج والجه يػم العؿبة ، وفي اليػم الثالث جاء األسيخ ، فمسا عمع الي

يا دمحم   رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو ( ، قال : وا غػثاه ، فيبط جبخائيل )عميو الدالم( ، فقال:
تى عمى اإلندان حيغ مغ خح ما ىشأك هللا في أىل بيتظ ، قال: وما آخح يا جبخائيل؟ فاقخأه : ىل أّ 

 [ .49[ ، إلى قػلو تعالى إنسا نصعسكع لػجو هللا ال نخيج مشكع جداء وال شكػرا (( ]48الجىخ ]
 -الحقهق السالية لأليتام :  -ج 
تعّج مدألة حساية أمػال األيتام مغ أىع السدائل التي كان ليا حزػر كسي أكبخ مغ غيخىا    

العشاية ناتجة عغ   العجيجة التي راعت ىحا الجانب ، ويبجو أنَّ ىحه ، وقج بجا ذلظ واضحًا مغ اآليات
[ ، فقج نّرت بعس اآليات عمى حفع مال اليتيع ، كقػلو تعالى : 52قرػر في االعتشاء بأمػاليع ]

لَُهۡمِۖ َوََل تَتَبَدَّلُواْ ٱۡلَخبِيَث بِۡلطَّيِِّبِۖ َوََل تَۡأُكلُوَٰٓ } َٰٓ أَۡمَوَٰ َمىَٰ
ََٰ ِلُكۡمَّۚ َوَءاتُواْ ٱۡليَت َٰٓ أَۡمَوَٰ لَُهۡم إِلَىَٰ إِنَّهُۥ َكاَن ُحوٗبا  اْ أَۡمَوَٰ

[ ، فقج )) حّحر هللا عد وجل أوصياء األيتام بأن يعصػا اليتامى أمػاليع إذا بمغػا الحمع 51] {َكبِيٗرا
وأونذ مشيع الخشج ، وال تدتبجلػا الحخام عميكع مغ أمػاليع ، بأمػالكع الحالل لكع ، وال تخمصػا 

وفي الدياق ذاتو ، [ ، 52أمػالكع وأمػاليع فتأكمػىا جسيعًا ، ومغ يفعل ذلظ إثع عشج هللا عطيع (( ]
َمىَٰ ُظۡلًما إِنََّما يَۡأُكلُوَن فِي بُُطونِِهۡم نَاٗراِۖ َوَسيَۡصلَۡوَن َسِعيرٗ   }قال تعالى :  ََٰ َل ٱۡليَت  {ا إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡأُكلُوَن أَۡمَوَٰ

 [ .54] {ىَٰ يَۡبلَُغ أَُشدَّهُ ... َوََل تَۡرَربُواْ َماَل ٱۡليَتِيِم إَِلَّ بِۡلَّتِي ِهَي أَۡحَسُن َحتَّ  }[ ، وقال تعالى : 35]
يتزح مسا أوردناه كيف ححر القخآن الكخيع مغ مدألة أكل أمػال األيتام ومغ يفعل ذلظ بغيخ حق   

، يجخمو هللا عد وجل نار جيشع خالجًا فييا ، ويكػن جداؤىع نفذ ما عسمػه مع األيتام ، ؼيعامل 
َوۡليَۡخَش ٱلَِّذيَن لَۡو تََرُكواْ  }[ ، قػلو تعالى : 55غ ذلظ ]أيتاميع بالصخيقة نفديا التي أساؤوا بيا ، وم

َ َوۡليَرُولُواْ قَۡوَٗل َسِديًدا  َّرُواْ ٱَّللَّ فًا َخافُواْ َعلَۡيِهۡم فَۡليَت يَّٗة ِضعََٰ  [ .56] {ِمۡن َخۡلِفِهۡم ذُّرِ
زصخب قمػب وبصبيعة الحال بعج التححيخ شجيج الميجة مغ قبل القخآن الكخيع ال شظ أن ت   

السدمسيغ مغ كفالة اليتيع ، لحا جاءت اآليات الكخيسة لتخفف عشيع ولتبيغ ليع كيؽية الترخف في 
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َٰٓ إَِذا بَلَغُواْ  }أمػال األيتام ، وتػّضح ليع العالقة بيغ الكافل واليتيع ، قال تعالى:  َمىَٰ َحتَّىَٰ َوٱۡبتَلُواْ ٱۡليَتََٰ

ۡنُهمۡ  لَُهۡمِۖ َوََل تَۡأُكلُوَهآَٰ إِۡسَراٗفا َوبَِداًرا أَن يَۡكبَُرواَّْۚ َوَمن َكاَن  ٱلنَِّكاَح فَإِۡن َءانَۡستُم ّمِ اْ إِلَۡيِهۡم أَۡمَوَٰ ُرۡشٗدا فَۡۡدفَعُوَٰٓ
 َ لَُهۡم فَأ ا فَۡليَۡستَۡعِفۡفِۖ َوَمن َكاَن فَِريٗرا فَۡليَۡأُكۡل بِۡۡلَمۡعُروِفَّۚ فَإَِذا َدفَۡعتُۡم إِلَۡيِهۡم أَۡمَوَٰ ِ ۡشِهُدواْ َغنِيّٗ َعلَۡيِهۡمَّۚ َوَكفَىَٰ بَِّۡللَّ

[ ، لقج بيشت اآلية الكخيع لكافل اليتيع كيؽية الترخف في أمػال اليتيع فال يجػز لو إن 57] {َحِسيٗبا 
يعصيو حتى يحتمع فإن احتمع وجب عميو الحجود وإقامة الفخائس ، كسا يجب أن ال يكػن مزيعًا وال 

ذخوط وآندتع مشيع الخشج فجفعػا إلييع أمػاليع واشيجوا شارب خسخ وال زانيًا ، فإذا تحققت ىحه ال
عمييع ، وال يجػز أن يحبذ عمى اليتيع أمػالو ، ومغ كان في يجه مال يتيع وىػ غشي فال يحل أن 

 .  [58يأكل مشو ومغ كان فقيخًا قج حبذ نفدو عغ مالو فمو أن يأكل بالسعخوف ]
ِۖ   َويَسۡ  }األيتام ، قال تعالى:  أما عغ الصخيق التي ال بج ليع مغ سمػكيا مع   َمىَٰ ََٰ لُونََك َعِن ٱۡليَت

ُ يَۡعلَُم ٱۡلُمۡفِسَد ِمَن ٱۡلُمۡصِلحَِّۚ َولَۡو  نُُكۡمَّۚ َوٱَّللَّ  َوإِن تَُخاِلُطوُهۡم فَإِۡخَوَٰ
ُ ََلَۡعنَتَُكۡمَّۚ إِنَّ قُۡل إِۡصََلٞح لَُّهۡم َخۡيٞرِۖ َشآََٰء ٱَّللَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٞم  عج اإلصالح في اآلية مصمق ال يقترخ عمى جية معيشة ؼيذسل األمػال [ ، ي59] {ٱَّللَّ
، والتخبية ، والتيحيب ، فاآلية تخيج أن يكػن اليتيع في نطخ اآلخخيغ كاألخ الرغيخ حيث يحتزشو 

[ ، وأكج 62األخ الكبيخ، ويحػشو بعشايتو وتػجييو بحدغ نية ، وإخالص مسدوجيغ بعصف أخػؼ ]
أبي شالب)عميو الدالم( عمى ضخورة تخبية وتعميع األيتام ، فقال: )) أدب  أميخ السؤمشيغ عمي بغ

 [ .61اليتيع مسا تؤدب مشو ولجك، واضخبو مسا تزخب مشو ولجك (( ]
نكتفي بيحا القجر مغ اآليات الكخيسة التي أكجت عمى رعاية وتخبية األيتام والحفاظ عمى    

 لمصف اإلليي ليحه الفئة في الذخائع الدابقة .حقػقو االجتساعية والسالية ، كسا دلت عمى ا
أن هللا عد وجل اتخح مغ الخسػل دمحم)صمى هللا عميو وآلو وسمع ( والػاقع   وال يفػتشا أن نشػه   

السخيخ الحؼ مخ بو وىػ شفل خيخ درس يحث ؼيو السجتسع عمى رعاية األيتام ، فكان ذلظ السشصمق 
التػجييية لميتيع ، فقج شاءت الحكسة اإلليية إن يحوق السشقح األول لسديخة اإلسالم مع الحسمة 

[ ، حيث بيغ هللا عد وجل ذلظ ، بقػلو تعالى : } ألع 62لإلندانية مخار اليتع ويفقج الحشان األبػؼ ]
[ ، فقج دلت اآلية بذكل واضح عمى أّنو تقخيخ لشعسة هللا عد وجل عمى 63يججك يتيًسا فآوػ { ]

)صمى هللا عميو وآلو وسمع( حيغ مات أبػه وبقي يتيسا فآواه هللا عد وجل بأن سّخخ لو الخسػل دمحم
عبج السصمب ، ثّع عسو أبا شالب الحؼ سخخه لإلشفاق عميو ، وحببو إليو حتى كان أحّب إليو مغ 

ت أوالده ، وقػلو )فآواك( )) أؼ جعمظ مأوػ لأليتام بعج أن كشت يتيسا ، وكؽيال لألنام بعج أن كش
 [ .64مكفػال (( ]

وفي ضػء ذلظ يسكششا القػل : إّن اآلية الكخيسة دّلت عمى السشدلة الكبيخ التي يشاليا أولياء  
األيتام ، فكان عبج السصمب قج كفل رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( بعج مػت أبيو ، ثع انتقل 

 ية السصمقة وفزمو عمى أوالده . ابعج وفاة عبج السصمب إلى كفالة أبي شالب الحؼ قجم لو الخع
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وفي ىحا الرجد يسكغ أن نبيغ أمخًا في غاية األىسية وىػ تحامل الخواة عمى أبػ شالب    
والصعغ بو حتى وصل الحال إلى إنكار إسالمو وأنَّو مات وىػ كافخ ، ومغ الخوايات التي اعتسج 

عميو وآلو وسمع [ قال لعسو أبا شالب  رسػل هللا ] صمى هللا  عمييا في أثبات ىحا األمخ ما روؼ أن
قل ال الو آال هللا اشيج لظ بيا يػم الؿيامة قال لػال أن تعيخني قخير يقػلػن إنسا حسمة عمى   : ))

[ ، وفي رواية أخخػ 65(( ]  ذلظ الجدع ألقخرت بيا عيشظ فاندل هللا انظ ال تيجؼ مغ أحببت ...
بة أن تقػل قخير دىخني الجدع فتكػن سبة عميظ  قال : )) يا ابغ أخي وهللا  أن أبا شالب لػال ـر

وعمى بشي أبيظ لفعمت الحؼ تقػل وأقخرت عيشظ بيا لسا أرػ مغ شكخك ووججك بي ونريحتظ لي 
ثع إن أبا شالب دعا بشي عبج السصمب فقال : لغ تدالػا بخيخ ما سسعتع مغ دمحم ] صمى هللا عميو 

ه وأعيشػه تخشجوا فقال : رسػل هللا ] صمى هللا عميو وآلو وسمع وآلو وسمع [ وما اتبعتع أمخه فاتبعػ 
تأمخىع بيا وتجعيا لشفدظ فقال أبػ شالب : أما لػ انظ سألتشي الكمسة وأنا صحيح لتابعتظ عمى   [

الحؼ تقػلو ولكغ اكخه أن اجدع عشج السػت فتخػ قخير أني آخحتيا جدعًا ورددتيا في صحتي (( 
م أبػ شالب ، وىحا ما ال يسكغ القبػل بو ، فخيخ دليل عمى أسالمة ىػ [ ، وبحلظ أنكخ إسال66]

كفالتو لخسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع ( واآلية الكخيسة بيشت مشدلة كافل اليتيع ، الحؼ يشال 
بكفالتو الجشة جداًء مغ عشج هللا عد وجل ، فيل مغ السعقػل أن يجخل الجشة غيخ السدمع ؟ كسا 

ل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع ( إلى عسو أبػ شالب مغ خالل ، قػلو : )) أنا وكافل وأشار رسػ 
[ ، فأذن أبػ شالب في 67اليتيع في الجشة ىكحا وأشار بالدبابة والػسصى وفخج بيشيسا شيًئا (( ]

و فاشسة الجشة وذلظ يمدم إيسانو ، كسا إنَّ رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( أقخه عمي نكاح زوجت
أم اإلمام عمي)عميو الدالم( ؼيكف يكػن ذلظ إن لع يكغ مدمسًا ، إذ ليذ مغ ديشو نكاح   بشت أسج

[ ، فزاًل عغ أّن أبا شالب كان الشاصخ الػحيج لخسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو 68الكافخ السدمسة ]
جبخائيل)عميو الدالم(  وسمع ( والسحامي عشو ورفس تدميسو إلى قخير ، ويكفي في بيان مشدلتو أن

قال لخسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو وسمع ( ليمة وفاة أبػ شالب : )) أخخج مشيا فقج مات ناصخك (( 
فيل يعقل أن يشرخ هللا عد وجل الجيغ اإلسالمّي وىػ خاتع األديان الدساوية ، بالػثشية   [ ،69]

ياء والسخسميغ أشخف مغ خمق مغ خمقو وشخز كافخ ، وىل يقبل هللا عد وجل أن يشذأ خاتع األنب
 مغ األوليغ واآلخخيغ في بيت الكفخ وعشج شخز مغ غيخ عقيجة ؟

ويسكغ أن ندتجل عمى إسالم أبػ شالب مغ خالل تصبيق أحكام اإلسالم عميو عشج وفاتو ، فمسا مات 
تو ، فقال لو : أبػ شالب أتى عمي ]عميو الدالم[ رسػل هللا ]صمى هللا عميو وآلو وسمع[ فأعمسو بسػ 

)) امس يا عمي فتػل غدمو وتكفيشو وتحشيصو ، فإذا رفعتو عمى سخيخه فأعمسشي ، ففعل ذلظ ، 
اعتخض الشبي ]صمى هللا عميو وآلو وسمع [، وقال : وصمتظ رحع ، وجديت خيخًا يا عع ، فمقج ربيت 



 

 التثقيف الرتبوي والعلني ألسر الشوداء يف فكر أئنة أهل البيت )عليوه السالو(

                                                                                   أ.د.عالء كامل صاحل العيساوي                                                                                                 و.و. أمحد جليل موسى 

 

   و(2222كاىون االول  – 33العدد )  لة دااسا  ااايخيةجم 
159 

 

159 

 ألشفعغ لعسي شفاعة وكفمت صغيخًا ووازرت ونرخت كبيخًا ، ثّع أقبل عمى الشاس وقال : أما وهللا
[ ، وذكخ العيداوؼ أن أوضح دليل عمى أن أبػ شالب )عميو الدالم( 72يعجب ليا أىل الثقميغ (( ]

كان مؤمشًا ، أنو لسا جسع الخسػل دمحم )صمى هللا عميو وآلو وسمع ( بشي عبج السصمب امتثااًل لقػل هللا 
[ وعخض عمييع خالفتو والػصي 72لجار ][ ، في يػم ا71تعالى : } وأنحر عذيختظ األقخبيغ { ]

بعجه فمع يجب إال اإلمام عمي)عميو الدالم( فأكج لو الخالفة والػزارة والػصية فزحظ القػم وقالػا 
ألبي شالب )) قج أمخك أن تدسع البشظ وتصيع (( بأنيا أكبخ دليل عمى أيسانو فمػ كان كافخ كسا 

عبارة التي تجل عمى أيسانو وأنو تحت أمخة ولجه اإلمام يدعع اآلخخون لسا تػجو لو الحاضخيغ بيحه ال
 [ .73عمي )عميو الدالم ( ]

وتساشيًا مع ما تّع ذكخه يسكششا القػل: أّن الخوايات التي تحجثت عغ أبي شالب وأنكخت عميو    
 إسالمو ، تكػن روايات مػضػعة كان اليجف مشيا الصعغ بخسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( بأنو
نذأ في بيت إلحاد وكفخ مغ جية ، ومحاولة خمق مثمبة في حق أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي 
شالب)عميو الدالم( بأن أبػ لع يكغ مدمسًا بعج عغ عجدوا عغ مجاراتو في األصعجة كافة ، لحا 
نؤكج أن كل ما تشاقل مغ رواية تقػل بكفخ أبي شالب ليذ ليا أساس مغ الرحة وال يسكغ القػل 

  ، والشفذ األمػؼ اإلسخائيمي واضح ججا في نقل مثل ىكحا روايات .بيا 
 دور أئسة أهل البيت )عميهم الدالم( في تخبية وتعميم أسخ الذهجاء :السبحث الثالث 
بعج أن بيشت الذخيعة أصػل التعامل مع األيتام نجج أن رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو   

أىل البيت)عمييع الدالم( مغ بعجه ، يعسمػن عمى تثؿيف وسمع( الحؼ ذاق مخار اليتع ، وأئسة 
 السجتسع عمى رعايتيع برػرة عامة ورعاية عػائل الذيجاء برػرة خاصة .

ولقج ورد عغ رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو وسمع( وأىل بيتو)عمييع الدالم( مغ األحاديث    
في أجخ كافل اليتيع : )) خيخ بيت في  ما يؤكج ذلظ ، قال رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع (

[ ، 74السدمسيغ بيت ؼيو يتيع يحدغ إليو ، وشخ بيت في السدمسيغ بيت ؼيو يتيع يداء إليو (( ]
وعشو )صمى هللا عميو وآلو وسمع( ، قال : )) أنا وكافل اليتيع في الجشة ىكحا وأشار بالدبابة 

ة أخخػ قال رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو وسمع( ، وفي رواي  [75والػسصى وفخج بيشيسا شيًئا (( ]
: )) مغ عال ثالثة مغ األيتام ، كان كسغ قام ليمو وصام نياره ، وغجا وراح شاىخ سيفو في سبيل 

  [76هللا ، وكشت أنا وىػ في الجشة أخػيغ ، كياتيغ أختان وألرق إصبعيو الدبابة والػسصى (( ]
( عمى أشعام األيتام ، فقال: هللا عميو وآلو وسمع وفي مػضع آخخ حّث رسػل هللا)صمى  
ة البتة إال أن يعسل ذنب ال مغ ؾبس يتيسا مغ بيغ مدمسيغ إلى شعامو وشخابو أدخمو هللا الجش))

  [ .77(( ]يغفخ
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: )) أشبع اليتيع واألرممة ، وكغ لميتيع كاألب صمى هللا عميو وآلو وسمع() وقال رسػل هللا 
ة كالدوج العصػف ، تعط كل نفذ تشفدت في الجنيا قرخا في الجشة ، كل قرخ الخحيع ، وكغ لألرمم

[ ، وبالفعل عشجما استذيج جعفخ بغ أبي شالب )رضي هللا عشو( 78خيخ مغ الجنيا وما فييا (( ]
أمخ رسػل هللا) صمى هللا عميو وآلو وسمع( فاشسة )عمييا الدالم( أن تتخح شعامًا ألسساء بشت 

ة أيام ، )) وبحلظ جخت العادة أن يرشع ألىل السريبة ثالثة أيام شعام ثالث  [79عسيذ ]
))  [82. ] 

رجاًل شكا قداوة قمبو إلى   كسا عّج اإلسالم مالشفة األيتام سببًا لتمييغ قداوة القمب فقج وروؼ أن
، وامدح رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع(، فقال لو : )) إذا أردت أن يميغ قمبظ فأشعع السدكيغ 

 [ .81عمى رأس اليتيع (( ]
وأكج رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( عمى ما ورد في القخآن الكخيع في مدألة أمػال اليتامى مغ 
تححيخ شجيج ، فعغ أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( ، قال : سسعت رسػل هللا)صمى 

سا حتى يدتغشي اوجب هللا لو الجشة ، كسا اوجب ألكل هللا عميو وآلو وسمع ( يقػل : )) مغ عال يتي
[ ، وعغ رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( ، قال : )) يبعث ناس عغ 82مال اليتيع الشار (( ]

قبػرىع يػم الؿيامة تأجج أفػاىيع نارا، فقيل لو: يا رسػل هللا مغ ىؤالء؟ قال: الحيغ يأكمػن أمػال 
، وفي رواية أخخػ عغ أبي   [83في بصػنيع نارا وسيرمػن سعيخا (( ] اليتامى ضمسا إنسا يأكمػن 

عبج هللا )عميو الدالم( قال : )) قال رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( : لسا أسخؼ بي إلى 
الدساء رأيت قػما تقحف في أجػافيع الشار وتخخج مغ أدبارىع فقمت: مغ ىؤالء يا جبخئيل؟ فقال: 

 [ .84ػن أمػال اليتامى ضمسا (( ]ىؤالء الحيغ يأكم
كان ليحه التػجييات مغ قبل رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( األثخ الكبيخ في تثؿيف    

السجتسع عمى رعاية األيتام ىحه الفئة الزعيفة التي فقجت السعيل ، فزاًل عغ إشاعة الصسأنيشة في 
 نفػسيع .

م( مدألة رعاية وتخبية اليتيع اىتسامًا خاصًا ، ويتزح ولقج أولى أئسة أىل البيت)عمييع الدال   
ما ورد مغ تػجييات في القخآن الكخيع والدشة الشبػية ، فقج كان أميخ   ذلظ مغ خالل تأكيجىع عمى

السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( يتعيج األيتام واألرامل شخريًا ، حتى أشمق عميو ) أبػ 
[ ، وقج أكج ذلظ ما ورد عشو)عميو الدالم( في مدألة تعيج 85ورعايتو ليع ]األيتام ( ؛ لذّجة عصفو 

[ ، وقال : )) مغ ضمع يتيسًا 86األيتام ، فقال : )) كافل اليتيع والسدكيغ عشج هللا مغ السكخميغ (( ]
ع وعشو )عميو الدالم( : )) ضمع اليتامى واأليامى يشدل الشقع ويدمب الشع  [ ،87عّق في أوالده (( ]

[ ، ويطيخ تعيج اإلمام عمي)عميو الدالم( لأليتام واضحًا مغ خالل وصايا لػالتو فقج 88أىميا(( ]
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جاء في عيجه لسالظ األشتخ أثشاء تػجيو الستالم والية مرخ ، إذ قال : )) ثّع هللا هللا في الصبقة 
 فإن الدفمى مغ الحيغ ال حيمة ليع مغ السداكيغ والسحتاجيغ وأىل البؤس والدمشي ،

[ ، أنَّ في قػل 89ىحه الصبقة قانعًا ومعتخًا ، حتى قال )عميو الدالم( : وتعيج أىل اليتع ... (( ]
 اإلمام ) عميو الدالم( : ) وتعيج أىل اليتع ( تفديخيغ .

 إنَّ مدؤولية التعيج تكػن ضامشة لميتيع دون أىمو . - 1   
كػنيع الحاضشة االجتساعية التي يتخبى السقرػد اليتيع واىمو الحيغ يعيذػن معو ،  - 2  

ويتغحػ فييا اليتيع ؛ ألن التقريخ في مخاعاة تمظ الحاضشة سيشعكذ سمبًا عمى سمػك اليتيع ، ويبجو 
بحخكتو اإلصالحية الذاممة التي تعالج   أن ىحا التفديخ ىػ األقخب ألن اإلمام عمي)عميو الدالم(

تقريخ في حق أىل اليتيع يسذ اليتيع نفدو ؼيكػن مغ  كل مفاصل الجولة والسجتسع ، كسا أنَّ أؼ
[ ، ويسكغ أنَّ نؤكج عمى ذلظ مغ خالل كتاب اإلمام عمي)عميو 92الزخورؼ شسػل العشاية ألىمو ]

الدالم( لألشتخ، بقػلو : )).. وأن استذيج أحج مغ جشػدك وأىل الشكاية في عجوك فاخمفو في عيالو 
 [ .91ق بو حتى ال يخػ عمييع أثخ فقجه ...(( ]بسا يخمف بو الػصي الذفيق السػث

يتزح لشا مغ خالل ما تّع ذكخه حخص أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم(   
عمى تعيج أسخ الذيجاء وال شظ في أنَّ ىحا التعيج ال يخمػ مغ تخبيتيع وتعمييع أؼ أنو ال يقترخ 

)عميو الدالم( ، يأمخ بتخبية وتعميع أبشاء الذيجاء عمى الجانب االقترادؼ والسعشػؼ فقط ، فقج كان 
 واأليتام بذكل عام ، بقػلة : )أّدب اليتيع مسا تؤدب مشو ولجك ، واضخبو مسا تزخب مشو ولجك( .

وفي كتاب لو) عميو الدالم( وجّيو إلى أحج عسالو يتزسغ ذمًا عطيسًا لمسكتػب إليو ، إذ  
ظ في أمانتي ، وجعمتظ شعارؼ وبصانتي ، ولع يكغ في أىمي أما بعج فإني كشت قج أشخكت  قال : ))

رجل أوثق مشظ في نفدي لسػاساتي ومؤازرتي وأداء األمانة إلي ... حتى قال : وكأنظ أنسا كشت 
تكيج ىحه األمة عغ دنياىع وتشػؼ غختيع عغ فيئيع ، فمسا أمكشتظ الذجة في خيانة األمة أسخعت 

  [ .92ما قجرت عميو مغ أمػاليع السرػنة ألرامميع وأيتاميع... (( ]الكخة وعاجمة الػثبة ، واختصفت 
 لقج دل كتاب اإلمام )عميو الدالم( ، عمى أمخيغ :

أن أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( كان يخرز أمػال لأليتام واألرامل في   - 1
 [ .93بيت مال السدمسيغ مسا يؤكج عمى تعيجه ليحه الفئة ]

ذم اإلمام عمي)عميو الدالم( الػالي عمى فعمتو ، وتأكيج عمى أن في السال ما ىػ مخرز   - 2 
لأليتام ، وجداء مغ يأكل مال اليتيع الشار ، فقج روؼ عغ اإلمام عمي)عميو الدالم( أنو قال : )) مغ 

 [ .94في الشار (( ]  أكل مال اليتيع درىسًا واحجًا ضمسًا مغ غيخ حق خمجه هللا
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[ والي البرخة حيث ذمو اإلمام بعج أن تخك 95نَّ الكتاب كان مػجو لعبج هللا بغ عباس ]وقيل أ
البرخة واخح ما في بيت مال السدمسيغ ليرخفو عمى شيػاتو وقج أشار اإلمام لحلظ ، بقػلو: )) أما 

اء تعمع أنظ تأكل حخامًا وتذخب حخامًا؟ أو ما يعطع عميظ وعشجك أنظ تدتثسغ اإلماء وتشكح الشد
 [ .96بأمػال اليتامى واألرامل .. (( ]

وىشا يجب أن نػضح أمخًا في غاية األىسية وىػ ىل فعاًل كان كتاب اإلمام عمي)عميو    
 الدالم( مػجو إلى عبج هللا بغ عباس أم لغيخة؟

اختمفت أراء الباحثيغ حػل ىحا األمخ فسشيع مغ أقخ بحلظ ولكغ لع يقػلػا بالدخقة أؼ أنو    
سال ولكغ ليذ بشية الدخقة ، كسا أشكمػا عمى مبالغة الخواية وكيف ترخف ابغ عباس بتمظ أخح ال

األمػال ، إال أنيع لع يعصػا تفديخًا واضحًا لمدبب الحؼ دفع ابغ عباس ألخح أمػال السدمسيغ ، فقج 
ابغ ذكخ العيداوؼ في بيان ذلظ ، فقال (( أن الجالئل تذيخ إلى أن ابغ عباس لع ييخب ويفارق 

عسو إذ أنو رجع عغ فعمتو وأعاد ما أخحه مغ مال وأتعع بكالم اإلمام عمي)عميو الدالم( ... فأن ما 
أخحه ابغ عباس لع يكغ بشية الدخقة... إذ أنو ربسا كان يعتقج أن تمظ األمػال ىي حرتو مغ أمػال 

م( فإنو اعتحر الخسذ الحؼ ىػ حق مغ حقػق بشي ىاشع وحيشسا شعخ بعجم رضا اإلمام)عميو الدال
ونجم وأعاد السال وضل مػاليًا لإلمام عمي)عميو الدالم( ومحط ثقتو ، أو ربسا كان يقرج بأخح حقو 
مغ العصاء ... حيث اعتاد كبار الرحابة عمى تقاضي عصاًء كبيخًا في عيجؼ عسخ وعثسان وفقًا 

اسة التدػية ، فابغ عباس لدياسة السفاضمة في الػقت الحؼ اتبع ؼيو اإلمام عمي)عميو الدالم( سي
كان قج اقتصع حرتو مغ العصاء وحيشسا عمع اإلمام عمي)عميو الدالم( رفس ذلظ وافيع ابغ عباس 

 [ .97بزخورة استخجاع السال ففعل (( ]
نقػل : نحغ مع ما ذكخ مغ مبالغة الخواة في نقل الخواية ، لكغ ما قيل في تبخيخ ىحا الفعل غيخ    

اقخ بأن ابغ عباس قج أخح السال ، دون أن يذكل عمى الخواية ىل كانت واضح ؛ ألن الباحث 
صحية أم ال؟ كسا لع يتصخق إلى سشج الخواية ، فزاًل عغ تبخيخ فعل ابغ عباس في أخح السال ، 
حيث يعتقج أن ذلظ السال ىػ حقو مغ العصاء أو أنو اعتبخه مغ أمػال الخسذ، وال يسكغ القػل بو 

 ألمخيغ :
بغ عباس أعمع مغ أن ال يعمع بدياسة التدػية التي اتبعيا أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي أن ا  - 1

شالب ) عميو الدالم ( في العصاء ، والتي كانت وراء نكث بعس ما يدسى بالرحابة بيعة اإلمام 
  والتي نتج عشيا معخكة الجسل؟  عمي)عميو الدالم(

تو مغ الخسذ ، ىحا ال يسكغ القػل بو ، فيل أن مدألة أنو يعتقج أن تمظ األمػال ىي حر  - 2
يعقل أن يغفل ابغ عباس وما لو مغ عمع ودراية عغ ىكحا أمخ ، وأن صح ذلظ لساذا لع يصمب مغ 
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اإلمام )عميو الدالم( الخسذ مغ قبل ، إال أذا كان معتادًا عمى أخح تمظ األمػال دون عمع اإلمام ) 
يو الدالم( أعاد األمػال ، والػاقع أن ىحا األمخ مفتعل عميو الدالم( وعشجما عمع اإلمام عمي)عم

والغاية مشو تعطيع شأن عسخ بغ الخصاب وبيان رجاحة عقمة في عجم إعصاء أؼ مشرب ألىل 
البيت )عمييع الدالم( ، ال سيسا وأن ابغ عباس كان مغ السقخبيغ مشو حيث ذكخ أنو قال البغ 

دتحل الفيء عمى التأويل فمسا صار األمخ إلى عباس : )) كجت استعسمظ ، ولكشي أخذى أن ت
  .  [98عمي]عميو الدالم[ استعسمو عمى البرخة فاستحل الفيء عمى التأويل ... (( ]

ومغ الباحثيغ مغ أنكخ وقػع ىحه الحادثة مغ األساس ، حيث أنكخ العاممي وقػع ىكحا  
اية ، فزاًل عغ وجػد مجيػليغ حادثة وعجىا مغ األساشيخ، معتسجًا في تحميمو عمى ضعف سشج الخو 

عمى مغ عخف باالنحخاف عغ أىل لبيت)عمييع الدالم( والبغس لإلمام عمي   في سمدمة الخواة ، أو
وآلو )عمييع الدالم( ، وأن ىحه الخواية حّخفت لتصبق عمى ابغ عباس لحاجة في أنفذ السحّخفيغ ، 

دػب إلى ؾيذ بغ سعج والحؼ ذكخ ؼيو أن بجليل تاريخ وضعيا في أيام األمػييغ ، أما الكالم السش
عبج هللا ابغ عباس قج سخق أمػال البرخة ، عشجما تخك عبيج هللا بغ العباس معدكخ اإلمام 

أييا الشاس ، ال ييػَلشَّكع وال   الحدغ)عميو الدالم( وذىب إلى معاوية ، فقام ؾيذ خصيبًا، قائاًل: ))
ػرع )أؼ : الجبان( إنَّ ىحا وأباه وأخاه لع يأتػا بيػم خيخ يعطَسغَّ عميكع ما صشع ىحا الخجل الػلو ال

قط ، إنَّ أباه عع رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو( خخج ليقاتمو ببجر فأسخه أبػ اليدخ كعب بغ عسخو 
األنرارؼ فأتى بو رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو( فأخح فجاءه فقدسو بيغ السدمسيغ ، وإنَّ أخاه واله 

سؤمشيغ]عميو الدالم[ البرخة فدخق مال هللا ومال السدمسيغ فاشتخػ بو الجػارؼ ، وزعع عمي أميخ ال
أن ذلظ لو حالل ، وإنَّ ىحا واله عمى اليسغ فيخ مغ بدخ بغ أرشاة وتخك ولجه حتى ُقتمػا ، وصشع 

 .  [99اآلن ىحا الحؼ صشع (( ]
عل ، وقج دس في بعس ندخ لقج أكج السحققيغ عمى أن ىحا الكالم السشدػب إلى ؾيذ مفت   

مقاتل الصالبيغ دون بعس ؛ وذلظ ألن ابغ أبي الحجيج قج نقل كالم أبي الفخج بعيشو ، ولع يحكخ 
فقال عغ ؾيذ : )) ثع خصبيع ، فثبتيع ، وذكخ عبيج هللا ،   كالم ؾيذ الحؼ ذم بو ابغ عباس ،

   [ .122]  فشال مشو ثع أمخىع بالربخ والشيػض إلى العجو؛ فأجابػه ... ((
نحغ مع ما ذكخ العاممي مغ أن اتيام ابغ عباس بدخقة   وفي ضػء ذلظ يسكششا القػل :   

أمػال البرخة كان اليجف مشو الصعغ بابغ عباس أواًل وخالقة أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي 
قخوا غ أ، كسا أن الحيلظ ضعف سشج الخواية وتاريخ وضعياشالب)عميو الدالم( ثانيًا ، والجليل عمى ذ

كتاب مػجو لذخز آخخ غيخ ابغ وكحلظ مغ السسكغ أن يكػن ال الدخقة لع يكغ تبخيخىع واضح،
م( فمساذا التأكيج عمى ابغ ، وإّن ىحا الذخز كان مسغ كان يثق بو اإلمام عمي)عميو الدالعباس
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ة قج شعغ بابغ عباس أو احتج ؟ وخيخ دليل عمى ذلظ لع نجج نرػص تجل عمى أن معاويعباس
      بأنو سارق والتي تعج مثمبة في حقو . ميوع

وعمى آية حال شسل أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( األيتام بخعاية أبػيَّة فقج    
روؼ أنو جاء إلى اإلمام عمي)عميو الدالم( عدل وتيغ مغ ىسجان وحمػان فأمخ العخفاء أن يأتػا 

يعمقػنيا وىػ يقدسيا لمشاس قجحًا قجحًا، فقيل لو: يا أميخ باليتامى ، فأمكشيع مغ رؤوس األزقاق 
السؤمشيغ ماليع يمعقػنيا ؟ فقال : )) إن اإلمام أبػ اليتامى وإنسا ألعقتيع ىحا بخعاية اآلباء 

))  [121. ] 
واصل أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( تعيج وتخبية األيتام حتى في    

ياتو الذخيفة، فقال في وصيتو قبل استذياده : )) ... هللا هللا في األيتام فال المحطات األخيخة مغ ح
أفػاىيع وال يزيعػا بحزختكع فقج سسعت رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو( يقػل: مغ   [122تغبػا ]

عال يتيسا حتى يدتغشي أوجب هللا عد وجل لو بحلظ الجشة كسا أوجب آلكل مال اليتيع الشار... (( 
[ ، وروػ السدعػدؼ دعا أميخ السؤمشيغ)عميو الدالم( الحدغ والحديغ)عمييسا الدالم(، وقال 123]

 [ .124ليسا: )) ... وارحسا اليتيع وأعيشا الزعيف ...(( ]
وبحلظ اختتع أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( حياتو بأن أوصى األئسة مغ   

 دؤولية رعايتو وتخبية وتعميع األيتام .بعج الحدغ والحديغ)عمييسا الدالم( بس
أما بخرػص تأكيج اإلمام عمي)عميو الدالم( في وصيتو عمى الحدغ والحديغ)عمييع    

اإلمام)عميو الدالم( أراد إخبار الشاس بأنيع إمامان ىحه األمة وليسا الخالفة الذخعية   الدالم( فإن
تكػن األمة اإلسالمية مقبمة عمى التفخقة   لظوالدياسية وعمى الشاس إشاعتيسا في ذلظ ، وبخالف ذ

واالنحخافات والرخاعات ، كسا ىػ الحال بعج أن خالف السدمسػن ما أوصى بو رسػل هللا)صمى هللا 
عميو وآلو( واغتربػا الخالفة مغ اإلمام عمي)عميو الدالم( ، لحا كان اإلمام عمي)عميو الدالم( 

ول ، وكحلظ الحفاظ عمى االنجازات التي تحققت في فتخة حخيرًا عمى عجم العػدة إلى السخبع األ
 خالفتو )عميو الدالم( وأىسيا التكافل االجتساعي واالقترادؼ ونبح الصبؿية بيغ فئات السجتسع .

وقج واصل اإلمامان الحدغ والحديغ)عمييع الدالم( رعاية وتخبية وتعميع األيتام ، فقج روؼ عغ   
فزل كافل يتيع آل دمحم )عمييع الدالم( ، السشقصع عغ مػاليو   قال: )) اإلمام الحدغ)عميو الدالم( ،

الشاشب في رتبة الجيل يخخجو مغ جيمو ويػضح لو ما اشتبو عميو ، عمى فزل كافل يتيع يصعسو 
وروؼ عغ اإلمام الحديغ)عميو الدالم(   [ ،125ويدقي كفزل الذسذ عمى الديى )الديا( (( ]

يقػل : ))   [ ، وكان)عميو الدالم(126الزعيف ويذفق عمى اليتيع (( ] يذج عمى  أنَّو كان : ))
مغ كفل لشا يتيسا قصعتو عشا محشتشا باستتارنا فػاساه مغ عمػمشا التي سقصت إليو حتى أرشجه وىجاه 
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قال هللا عد وجل : أييا العبج الكخيع السػاسي ألخيو أنا أولى بالكخم مشظ، اجعمػا يا مالئكتي في 
 [ .127]  بعجد كل حخف عمسو ألف ألف قرخ وضسػا إلييا ما يميق بيا مغ سائخ الشعيع ((الجشان 

وكان دأب اإلمام الحديغ)عميو الدالم( رعاية األيتام واألرامل والسحتاجيغ ، حتى إّنو )عميو    
فقال الدالم( حيغ استذيج وجج عمى ضيخه آثار فدألػا اإلمام زيغ العابجيغ)عميو الدالم( عغ ذلظ ، 

[ ، 128: )) ىحا مسا كان يشقل الجخاب عمى ضيخه إلى مشازل األرامل واليتامى والسداكيغ (( ]
وبالفعل كان اإلمام الحديغ)عميو الدالم( يحسل في دجى الميل البييع الجخاب يسمؤه شعامًا ونقػدًا 

 [ .129إلى مشازل األرامل واليتامى والسداكيغ حتى آثخ ذلظ في ضيخه الذخيف ]
أما اإلمام الدجاد) عميو الدالم( كان يعجبو أن يحزخ شعامو اليتامى ، حتى أّنو )عميو         

 [ .112( يشاوليع بيجه ]-الدالم
وعج اإلمام الباقخ)عميو الدالم( مغ يخحع اليتيع ويكػن لو أبا أسكشو هللا عد وجل الجشة فقج    

مغ السؤمشيغ أسكشو هللا أعمى عمييغ في غخف في روؼ أنَّو)عميو الدالم( ، قال: )) أربع مغ كغ ؼيو 
محل الذخف كل الذخف : مغ آوػ اليتيع ونطخ لو فكان لو أبا ، ومغ رحع الزعيف وأعانو وكفاه 
ومغ أنفق عمى والجيو ورفق بيسا وبخىسا ولع يحدنيسا، ولع يخخق لسسمػك وأعانو عمى ما يكفمو ولع 

 [ .111يدتدعو ؼيسا ال يصيق (( ]
غ جابخ )) أن رجل جاء إلى اإلمام أبي جعفخ الباقخ)عميو الدالم( وأعصاه خسدسائة درىع وروؼ ع

، فقال اإلمام )عميو الدالم( : بل خحىا أنت   ضعيا في مػاضعيا  وىي زكاة مالو وقال لإلمام :
[ ، وعغ اإلمام 112فزعيا في جيخانظ واأليتام والسداكيغ وفي إخػانظ مغ السدمسيغ (( ]

)) ما مغ عبج يسدح يجه عمى رأس يتيع تخحسا لو إال أعصاه هللا عد وجل   عميو الدالم(الرادق)
أنو يكتب هللا عد وجل لو بعجد كل شعخة مخت   [ ، وروؼ ))113بكل شعخة نػرًا يػم الؿيامة (( ]

 )) إذا بكى اليتيع اىتد لو العخش ، ؼيقػل هللا  [ ، وعشو )عميو الدالم(114]  عمييا يجه حدشة ((
تبارك وتعالى : مغ ىحا الحؼ أبكى عبجؼ الحؼ سمبتو أبػيو في صغخه ؟ َفَػ عدتي وجاللي وارتفاعي 

 [ .115في مكاني ال يدكتو عبج مؤمغ إال أوجبت لو الجشة (( ]
وعغ اإلمام الخضا )عميو الدالم ( قال : )) اتقػا هللا وال يعخض أحجكع لسال اليتيع ، فإن هللا جل   

 [ .116حدابو بشفدو مغفػرًا لو أو معحبًا (( ]ثشاؤه يمي 
وروؼ عغ اإلمام العدكخؼ ) عميو الدالم ( في تفديخ قػلو تعالى : } ... واليتامى {  
[ ، قال ) عميو الدالم ( : )) حّث عمــــــى بّخ اليتامى النقصاعيع عغ آبائيع فسغ صانيع صانو 117]

ومــــــغ مدح يـــــــجه بخأس يتيع رفقًا بو جعل هللا تعالى لو في هللا تعالى ومغ أكخميع أكخمو هللا تعالى 
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الجّشة بكل شعخة مّخت تحت يجه قرخًا أوسع مغ الّجنيا وما فييا ، ما تذتيي األنفذ وتمّح األعيغ وىع 
 [ .118فييا خالجون (( ]

ذكل خاص مغ قبل لقج كان لمتثؿيف التخبػؼ والعمسي لأليتام وألسخ الذيجاء ب  وخالصة القػل :  
أئسة أىل البيت )عميو الدالم( دورًا كبيخًا في ضيػر عمساء وفقياء كان ليع دورًا عطيسًا في حفع 
السشيج الخسالي ، والترجؼ لكل االنحخافات التي ضيخت في جدج األمة اإلسالمية ومغ ىؤالء عسار 

[ ، وعبج 121بغ عبادة ][ ، وؾيذ بغ سعج 122[، وجابخ بغ عبج هللا األنرارؼ ]119بغ ياسخ ]
هللا بغ عامخ بغ سميسان بغ صالح بغ وىب بغ عسار وىػ مغ عمسائشا ورواتشا ، صاحب كتاب ) 

[ ، وعبج 122قزايا أميخ السؤمشيغ عميو الدالم ( يخوييا عغ أبيو عغ الخضا )عميو الدالم( ]
يو الدالم( في صفيغ ، الخحسغ بغ أبػ ليمى األنرارؼ ، وأبػ ليمى استذيج مع أميخ السؤمشيغ)عم

فكان عبج الخحسغ مغ الفقياء الحيغ كان ليع دور كبيخ في الجفاع عغ آل بيت رسػل هللا)عمييع 
 [ .123الدالم( وحفع تخاثيع ، قتمو الحجاج بدبب امتشاعو عغ سب اإلمام عمي)عميو الدالم( ]

لجػانب الفكخية ألسخ ندتجل مغ ذلظ عمى أن رعاية أئسة أىل البيت)عمييع الدالم( شسمت ا   
  مشيا :  الذيجاء ، فقج كان لتخبية وتعميع أبشاء الذيجاء آثار عجيجة ،

 حسايتيع مغ االنحخاف الفكخؼ واألخالقي والدياسي . - 1
 إعجاد مشيع قادة يحسمػن عمى عاتقيع رعاية شؤون األمة اإلسالمية وحفع تخاثيا . - 2
الدالم( ألبشاء الذيجاء يؤدؼ إلى نقل ىحه التخبية والعمع  كسا أن رعاية أئسة أىل البيت)عمييع - 3

ألسخىع فيشتج ذلظ تثؿيف تخبػؼ وعمسي ألسخة الذيجاء بذكل عام وليذ فقط فخدًا مغ تمظ العائمة 
 فحدب .
 الخاتسة

الحؼ بحسجه تجوم الشعع والرالة والدالم عمى الخسػل دمحم وأىل   وفي الختام نتػجو لحسج هلل  
 الصيبيغ الصاىخيغ وسمع تدميسًا كثيخًا ، وبعج ...بيتو 
في نياية بحثي السػسػم )التثؿيف التخبػؼ والعمسي ألسخ الذيجاء في فكخ أئسة أىل البيت )عمييع    

 أكػن قج تػصمت إلى جسمة مغ الشتائج مغ أىسيا : ( الدالم(
ق التعاليع اإلسالمية السحسجية التأكيج عمى األسخ بزخورة االىتسام بتخبية وتعميع األبشاء وف -1

 سجتسع بذكل عام والفخد بذكل خاصال  األصيمة ؛ ألن ذلظ يؤدؼ إلى تخبية
حساية عػائل الذيجاء مغ االنحخافات الخصيخة التي تيجف إلى الصعغ باإلسالم أو الصعغ بأئسة  -2

مييع الدالم( دور االنحخاف العقائجؼ ، فكان ألئسة اليجػ )ع  أىل البيت )عمييع الدالم( خاصة
 كبيخ في تخبية وتعميع عػائل الذيجاء لمػقػف في وجو مثل ىكحا تيارات ضالة .
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كحلظ نتج عغ ىحه التخبية ضيػر ؾيادة مغ أبشاء الذيجاء حسمػا عمى عاتقيا نرخت الحق  -3
 والػقػف في وجو الطمع والصػيان ، كعسار بغ ياسخ ، وؾيذ بغ سعج بغ عبادة ، وجابخ بغ عبج هللا
األنرارؼ وغيخىع مسغ كان ليع دور في الجفاع عغ اإلسالم بذكل عام وأئسة أىل البيت )عمييع 

 الدالم( بذكل خاص .
ضخورة حساية عػائل الذيجاء في وقتشا الحاضخ واالىتسام بتخبيتيع وتعميسيع   التأكيج عمى  -4

ة شؤون ىحه العػائل وتمبية واالعتشاء بيع مغ خالل تأسيذ جسعيات خاصة يكػن ليا دور في متابع
 احتياجاتيع وتػفيخ األمغ االقترادؼ والثقافي ليع .
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 .141( ، ص  1988، مذيج /  1-ط
بة الدجيمي ، ط[ عسخ، أحس4] (  1996، دمذق /  1-ج عسخ: مشيج التخبية في القخآن والدشة ) راجعو وقجم لو : ـو

 .12، ص 
 .221[ سػرة البقخة ، آية 5]
 1996[ الجارقصشي: سشغ الجارقصشي ) عمق عميو وخخج أحاديثو : مججؼ بغ مشرػر بغ سيج الذػرػ ، بيخوت / 6]

 .227-226، ص  3( ، ج
 .332، ص 5( ، ج 1957, شيخان / 3-الكافي )ترحيح وتعميق : عمي أكبخ الغفارؼ , ط  [ الكميشي :7]
؛ 238، ص 75( ، ج 1983, بيخوت / 2-[ السجمدي : بحار األنػار الجامع لجرر أخبار األئسة األشيار )ط 8]

 .125الونج ، رمزان : اإلمام الرادق عميو الدالم عمع وعقيجة ) بيخوت / د : ت ( ، ص 
 . 57باقخ شخيف القخشي : الشطام التخبػؼ في اإلسالم ، ص  [9]
  . 6[ سػرة التحخيع ، آية 12]
 .32  ،  ( 2222، بيخوت /  3-[ سػيج ، دمحم نػر بغ عبج الحؽيع : مشيج التخبية الشبػية لمصفل ) ط11]
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 – 611ىـ /  334 - 41مية ) [ العيداوؼ ، عالء كامل صالح : مؤدبػ أبشاء الخمفاء في الجولة العخبية اإلسال12]
 . 16( ، ص  2221جامعة البرخة /  -م ( ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية اآلداب  954

؛  674( ، ص 1985[ الحمي : الجامع لمذخائع ) تحقيق وتخخيج : جسع مغ الفزالء ، قع السقجسة / 13]
قع السقجسة /   ، 1-يق ومخاجعة : مجتبى فخجى ، طالسيانجي ، عمي األحسجؼ : مكاتيب األئسة عمييع الدالم ) تحق

، قع  1 -؛ الحائخؼ ، جعفخ عباس : بالغة اإلمام عمي بغ الحديغ عمييا الدالم ) ط212، ص 3( ، ج  2225
 .132-131( ، ص 2224السقجسة / 

 .36[ سػرة الشداء ، آية 14]
 .15[ سػرة األحقاف ، آية 15]
 .19عسخ: مشيج التخبية في القخآن الكخيع والدشة ، ص يشطخ . عسخ أحسج   [ لمسديج16]
 . 11[ عالء كامل صالح العيداوؼ : مؤدبػ أبشاء الخمفاء ، ص 17]
(، 1984[ الرفار: برائخ الجرجات الكبخػ )تقجيع وتعميق وترحيح: ميخزا محدغ كػجو باغي، شيخان/ 18]

 .92( ، ص  1983كبخ الغفارؼ ، قع السقجسة / : الحديغ استاذ ولي وعمي أ؛ السفيج: األمالي )تحقيق 322ص
 .78، ص1[ الكميشي: الكافي، ج19]
،  1-؛ الؽيس الكاشاني: الػافي ) تحقيق وترحيح : ضياء الجيغ الحديشي ، ط68 1[ الكميشي: الكافي ، ج22]

 .192، ص1( ، ج1986أصفيان / 
دمحم الػشاء وىػ ابغ بشت إلياس الريخفي، مغ يكشى بأبي   [ الحدغ بغ عمي بغ زياد الػشاء ، بجمي ، كػفي،21]

أصحاب اإلمام الخضا)عميو الدالم( وكان مغ وجػه ىحه الصائفة . يشطخ. أبػ حسدة الثسالي : تفديخ أبػ حسدة الثسالي 
؛ التفخشي : نقج الخجال ) تحقيق :  38( ، ص  2222، قع السقجسة /  1-) راجعو وقجم لو : دمحم ىادؼ معخفة ، ط

 . 43، ص 2( ، ج 1998، قع السقجسة /  1-آل البيت عمييع الدالم ألحياء التخاث ، ط مؤسدة
يع البيادرؼ ، ط22] ؛  4-3( ، ص  1997، قع السقجسة /  1-[ ابغ زىخة الحمبي : غشية الشدوع ) تحقيق : إبخـا

، الشجف األشخف /  1-الشجفي ، حدغ بغ أحسج البخاقي : تاريخ الكػفة ) تحقيق : ماجج بغ أحسج العصية ، ط
 .466( ، ص  2223

[ لالستدادة يشطخ . العيداوؼ ، عالء كامل صالح : السجرسة الباقخية وآثخىا في السجرسة الجعفخية ) مجمة الكمية 23]
 292-272، ص 2، ج 52(، ع 2222، الشجف األشخف /   لجامعةاإلسالمية ا

بية ، وال وحجانية الخالق ، ويقػل ببقاء الجىخ . يشطخ . الفخاىيجؼ [ الدنجيق ىػ الحيغ ال يؤمغ باآلخخة ، وال الخبػ 24]
يع الدامخائي ، ط  : العيغ ؛ ابغ  255، ص  5( ، ج  1992، شيخان /  2-) تحقيق : ميجؼ السخدومي وإبخـا

 .   147،  12( ، ج  1985مشطػر : لدان العخب ) قع السقجسة / 
، ص 2، ج   ( 1966طات : دمحم باقخ الخخاسان ، الشجف األشخف / [ الصبخسي : االحتجاج ) تعميقات ومالح25]

  . 8( ، ص1998، قع السقجسة /  1-؛ الذاكخؼ ، حديغ : مشاضخات اإلمام الرادق عميو الدالم ) ط69
[ ىذام بغ الحكع ، يكشى أبا دمحم وأبا الحكع مػلى بغ كشجة ، وكان يشدل بشي شيبان بالكػفة ، لقي اإلمام 26]

لو عجة مؤلفات مشيا كتاب اإلمامة   ق)عميو الدالم( وكان ىذام مغ خػاص اإلمام الكاضع)عميو الدالم(الراد
وكتاب عمل التحخيع وكتاب الفخائس وغيخىا . يشطخ: الصػسي: رجال الصػسي ) تحقيق : جػاد القيػمي االصفياني 
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ؼ : معجع رجال الحجيث وتفريل ؛ الخػئي، أبػ القاسع السػسػ  319، ص  ( 1995، قع السقجسة /  1-، ط
 .297، ص 22( ، ج  1992، د : م /  5-شبقات الخواة ) ط

؛ بحخ العمػم ، دمحم : السشيج التخبػؼ عشج اإلمام الكاضع عميو الدالم  142، ص1[ السجمدي : بحار األنػار، ج27]
 . 41( ، ص  1991، بيخوت /  1-) ط

مي بغ مػسى الخضا عميو الدالم دراسة في دوره الدياسي والفكخؼ ) [ التسيسي ، إياد صالح عاصي : اإلمام ع28]
 .74، ص   ( 2218، كخبالء /  1-ط
 . 82، ص  67[ السجمدي : بحار األنػار ، ج 29]
 .12، بيخوت / د : ت ( ، ص  2 -[ بحخ العمػم ، عدن الجيغ : اليتيع في القخآن والدشة ) ط32]
 . 83[ سػرة البقخة ، آية 31]
،  1-الصبخسي : مجسع البيان في تفديخ القخآن ) تحقيق : لجشة مغ العمساء والسحققيغ األخرائييغ ، ط[ 32]

 .285، ص 1( ، ج  1995بيخوت / 
 .82[ سػرة الكيف ، آية 33]
، بيخوت  1-[ الصػسي : التبيان في تفديخ القخآن ) تحقيق وترحيح : أحسج حبيب قريخ العاممي , ط34]
 .82-81،  7( ، ج 1989/
 .623( ، ص  1997، قع السقجسة /  1-[ الرجوق : األمالي ) تحقيق : قدع الجراسات اإلسالمية ، ط35]
 .18عد الجيغ بحخ العمػم ، اليتيع في القخآن والدشة، ص   [36]
 .628-626[ الرجوق: األمالي ، ص 37]
، سػرة  41  آية ، سػرة األنفال ، 8،  3 ؛ سػرة الشداء ، آية215،  177. سػرة البقخة ، آية [ حػل ذلظ يشطخ38]

 .15، سػرة البمج ، آية  2، سػرة الساعػن ، آية  9، 6، سػرة الزحى ، آية  8سػرة اإلندان ، آية  ،7الحذخ، آية 
 .215[ سػرة البقخة ، آية 39]
، 1(، ج2228، األردن/1-ذام عبج الكخيع البجراني السػصمي، ط: ى[ الصبخاني: التفديخ الكبيخ )تحقيق42]

 .367ص
( 1994, بيخوت / 1-شاىيغ , ط[ الجراص : أحكام القخآن ) ضبط نرو وخخج آياتو : عبج الدالم دمحم عمي 41]

 .387، ص 1، ج 
 .8[ سػرة الشداء ، آية 42]
 .23، ص  3[ الصبخسي : مجسع البيان ، ج43]
 .8[ سػرة اإلندان، آية 44]
 .422، ص 6[ الصبخاني : التفديخ الكبيخ ، ج 45]
 .186( ، ص  2224، قع السقجسة /  1-[ السفيج : تفديخ القخآن السجيج ) ط46]
( 1967[ القسي : تفديخ القسي ) صححو وعمق عميو وقجمو لو : شيب السػسػؼ الجدائخؼ ، الشجف األشخف / 47]

، ة ، قع السقجسة / د : ت(اإلسالمي ؛ البحخاني : البخىان في تفديخ القخآن ) تحقيق : قدع الجراسات399، ص2، ج
 . 547-546، ص5ج 
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  . 8[ سػرة اإلندان ، آية 48]
؛  379( ، ص 1985[ ابغ البصخيق : عسجة عيػن صحاح األخبار في مشاقب إمام األبخار ) قع السقجسة / 49]

 .123( ، ص 1962، الشجف األشخف /  2-الشقجؼ، جعفخ: األنػار العمػية ) ط
 .35( ، ص  2218، كخبالء /  1-اليتيع في فكخ اإلمام عمي عميو الدالم ) طكمر ، عمي :  زناد  [52]
 .2[ سػرة الشداء، آية 51]
جقي جسيل العصار، بيخوت / [ الصبخؼ : جامع البيان عغ تأويل آؼ القخآن ) ضبط وتػثيق وتخخيج : ص52]

لخحسغ السخعذي ، بيخوت / ؛ ابغ كثيخ : تفديخ القخآن العطيع ) قجم لو : يػسف عبج ا323، ص4، ج(1995
 .484، ص 1، ج  (1992

 . 12[ سػرة الشداء ، آية 53]
 .152[ سػرة األنعام ، آية 54]
 69[ عد الجيغ بحخ العمػم : اليتيع في القخآن والدشة ، ص 55]
  . 9[ سػرة الشداء ، آية 56]
 . 6  [ سػرة الشداء ، آية57]
 . 157، ص1[ القسي : تفديخ القسي ، ج58]
 . 222[ سػرة البقخة ، آية 59]
 .68[ عد الجيغ بحخ العمػم: اليتيع في القخآن والدشة ، ص 62]
( ، ج 1994/  [ الحخ العاممي : وسائل الذيعة ) تحقيق وتعميق : دمحم الخازؼ وأبي الحدغ الذعخاوؼ , بيخوت61]

 . 198-197، ص 15
 .23ص  [ عد الجيغ بحخ العمػم : اليتيع في القخآن والدشة،62]
 .6[ سػرة الزحى ، آية 63]
 . 383-382، ص  12[ الصبخسي : مجسع البيان ، ج64]
(، 1992، السجيشة السشػرة/ 1[ ابغ راىػيو: مدشج ابغ راىػيو )تحقيق: عبجالغفػر عبجالحق حديغ بخ البمػشي، ط65]
تحقيق : عبج الخحسغ  ؛ التخمحؼ : سشغ التخمحؼ ) 434، ص  2: مدشج ابغ حشبل ، ج ؛ ابغ حشبل246، ص1ج

،   22، الصبخؼ : جامع البيان عغ تأويل آؼ القخآن ، ج  21، ص  2، ج   (1983، بيخوت / 2-دمحم عثسان ، ط
 -62( ،  2222، بيخوت /  1-؛ األصبياني : اإليسان ) عمق عميو وخخج أحاديثو : أيسغ صالح شعبان ، ط 113
 238، ص  1( ، ج1989، بيخوت /  2-خ عبج الدالم تجمخؼ ، ط) تحقيق : عس  ؛ الحىبي : تاريخ اإلسالم 61

؛ ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق )دراسة 123-122، ص1ج )بيخوت/ د: ت(، [ ابغ سعج: الصبقات الكبخػ 66]
السشتطع في تاريخ السمػك واألمع  :؛ ابغ الجػزؼ 329، ص66ج ،(1998، بيخوت/ 1وتحقيق: عمي شيخؼ، ط

: ج؛ ابغ في9، ص3(، ج1992/ ، بيخوت1لقادر عصا ومرصفى عبج القادر عصا، طعبج ا : دمحم)دراسة وتحقيق
  . 325، ص 1(، ج1983، مكة السكخمة/ 3إتحاف الػرػ بأخبار أم القخػ )تحقيق وتقجيع: فييع دمحم شمتػت، ط

 1996لسقجسة /، قع ا 1-دمحم : ميدان الحكسة ) ط  ؛ الخيذيخؼ،178، ص  6[ البخارؼ : صحيح البخارؼ ، ج67]
 . 566، ص  13( ، ج 
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[ ابغ عبج القػؼ : اإلشارات اإلليية إلى السباحث األصػلية تفديخ القخآن العطيع ) تحقيق : دمحم حديغ دمحم 68]
 . 487( ، ص  2222، بيخوت /  1-حديغ إسساعيل ، ط

 . 115، ص  8ت ( ، ج [ األميغ ، محدغ : أعيان الذيعة ) حققو وأخخجو : حدغ األميغ ، بيخوت / د :69]
، قع  1-حياء التخاث ، ط[ الصبخسي : إعالم الػرػ بأعالم اليجػ ) تحقيق : مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إل72]

؛ السحسجاوؼ، عمي صالح  263، ص22؛ السجمدي : بحار األنػار، ج  283-282، 1( ، ج 1997السقجسة/ 
 .179( ، ص  2213 ، بغجاد / 1-رسغ : أبػ شالب بغ عبج السصمب ) ط

 . 214آية   [ سػرة الذعخاء ،71]
[ لالستدادة حػل يػم الجار يشطخ . الصبخؼ : تاريخ األمع والسمػك ) راجعو وصححو وضبصو : نخبة مغ العمساء 72]

الصػسي : األمالي ) تحقيق : قدع الجراسات   ؛ 63، ص  2( ، ج 1983، بيخوت /  4-األجالء ، ط
؛ ابغ شيخ آشػب : مشاقب آل أبي شالب ) ترحيحو   583( ، ص 1994قع السقجسة / ،  1-، ط  اإلسالمية

؛ ابغ األثيخ : الكامل في  326، ص  1( ، ج 1956وشخحو : لجشة مغ أساتحة الشجف األشخف , الشجف األشخف /
،  13ابغ أبي الحجيج السعتدلي : شخح نيج البالغة ، ج   ؛ 62، ص  2( ، ج  1965التاريخ ) بيخوت / 

؛ ابغ كثيخ : الديخة  127، ص  1؛ أبػ الفجاء : السخترخ في أخبار البذخ ) بيخوت / د : ت ( ، ج   211ص
السخعذي ، نػر هللا الحديشي :   ؛ 479، ص  1( ، ج  1976الشبػية ) تحقيق : مرصفى عبج الػاحج ، بيخوت / 

 . 657، ص  3شخح إحقاق الحق وإزىاق الباشل ) قع السقجسة / د : ت ( ، ج 
[ العيداوؼ ، عالء كامل صالح : البشاء الفكخؼ واإلدارؼ لإلمام عمي عميو الدالم ) محاضخة ألقيت عمى شمبة 73]

 ( . 5/12/2221جامعة البرخة ، بتاريخ  -الساجدتيخ ، قدع التاريخ ، كمية اآلداب  –الجراسات العميا 
؛ ابغ 168( ، ص  1991، بيخوت /  1-ثسان دمحم ، ط[ ابغ مبارك : مدشج بغ مبارك ) تحقيق : مرصفى ع74]

 . 493، ص  2دمذق / د : ت( ، ج  ماجة : سشغ ابغ ماجة ) تحقيق : دمحم فؤاد عبج الباقي ،
 . 566، ص  13؛ دمحم الخيذيخؼ : ميدان الحكسة ، ج 178، ص  6[ البخارؼ : صحيح البخارؼ ، ج75]
؛ الستقي اليشجؼ : كشد العسال في سشغ األقػال واألفعال )  493، ص  2، ج  [ ابغ ماجة : سشغ ابغ ماجة76]

 .178-177، ص  15، ج   ( 1989وصفػة الدفا ، بيخوت /   ضبصو : بكخؼ حياني
،  3( ، ج 1988[ السشحرؼ : التخغيب والتخىيب ) ضبط أحاديثو وعمق عميو : مرصفى دمحم عساره ، بيخوت / 77]

 .347ص 
 .292، ص   ( 1998، القاىخة /  1-، ط)تحقيق: ميجؼ ىػشسشجنػار في غخر األخبار مذكاة األ :الصبخسي [78]
جخت مع زوجيا جعفخ بغ ، أسمست في بجاية الجعػة اإلسالمية وىا[ ىي أسساء بشت عسيذ الخثعسية، أم عبج هللا79]

أبػ بكخ  ياد جعفخ تدوجياوعػن ، وبعج استذ( إلى أرض الحبذة وولجت لو عبج هللا ودمحم أبي شالب )رضي هللا عشو
وبعج وفاتو تدوجيا اإلمام عمي )عميو الدالم( فػلجت لو يحيى وقيل عػن. يشطخ. ابغ سعج: الصبقات  ،و دمحموولجه ل

؛ الحىبي : سيخ أعالم  395، ص5؛ ابغ األثيخ: أسج الغابة )بيخوت/ د: ت(، ج282-282، ص8الكبخػ، ج
 . 276-282، ص  2( ، ج  1993، بيخوت /  9-يب األرنؤوط ، طالشبالء ) حقق نرػصو وخخج أحاديثو : شع

 .125، ص 2( ، ج 1951/   [ البخقي : السحاسغ ) ترحيح وتعميق : جالل الجيغ الحديشي ، شيخان82]
 .292  [ الصبخسي : مذكاة األنػار في غخر األخبار ، ص81]
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 .177، ص 9(، ج1945خخسان، شيخان/ غ السػسػؼ ال: حد[ الصػسي: تيحيب األحكام )حققو وعمق عميو82]
 . 957، ص 4؛ دمحم الخيذيخؼ : ميدان الحكسة ، ج12، ص 72[ السجمدي : بحار األنػار، ج 83]
 .269، ص76[ السجمدي : بحار األنػار، ج84]
 . 258، ص 2( ، ج  2212، بيخوت /  1-[ السجرسي ، ىادؼ : أخالؾيات اإلمام عمي عميو الدالم ) ط85]
 429، قع السقجسة/ د: ت(، ص1-مجؼ: ترشيف غخر الحكع ودرر الكمع )تحقيق: السرصفى الجرايتي، ط[ اآل86]
 . 429[ اآلمجؼ : ترشيف غخر الحكع ودرر الكمع ، ص87]
؛ التبخيدؼ ، أبػ شالب التجميل : معجع السحاسغ  429[ اآلمجؼ : ترشيف غخر الحكع ودرر الكمع ، ص88]

 .189، ص 13، ج   ( 1997ة / ، قع السقجس 1-والسداوغ ) ط
-[ ابغ شعبة الحخاني : تحف العقػل عغ آل الخسػل عمييع الدالم ) ترحيح وتعميق : عمي أكبخ الغفارؼ ، ط89]
؛ القخشي  68، ص 17؛ ابغ أبي الحجيج السعتدلي: شخح نيج البالغة ، ج 152، ص  ( 1984، قع السقجسة /  2

 . 322-298، ص   ، الشجف األشخف / د : ت ( 2-ي اإلسالم ) ط، باقخ شخيف : العسل وحقػق العامل ف
 .56[ عمي زنادكمر : اليتيع في فكخ اإلمام عمي عميو الدالم ، ص 92]
،  74؛ السجمدي: بحار األنػار،ج  145لعقػل عغ آل الخسػل عمييع الدالم، ص: تحف ا[ ابغ شعبة الحخاني91]

 .251ص 
البخاعة في شخح نيج البالغة ) تحقيق : عبج المصيف الكػىكسخؼ ، قع السقجسة / [ قصب الجيغ الخاونجؼ : مشياج 92]

؛ ابغ ىيثع 167، ص 16؛ ابغ أبي الحجيج السعتدلي : شخح نيج البالغة ، ج 132-129،  3(، ج  1986
 .499، ص 33؛ السجمدي : بحار األنػار، ج 526البحخاني : اختيار مرباح الدالكيغ ، ص

-) ط  . العيداوؼ ، عالء كامل صالح : الشطع اإلدارية والسالية في عيج اإلمام عمي عميو الدالم[ لمسديج يشطخ93]
  . 453( ، ص  2215، الشجف األشخف /  1
،  1-[ ابغ بابػيو القسي : فقو الخضا عميو الدالم ) تحقيق : مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إلحياء التخاث ، ط94]

؛ البخوجخدؼ ، حديغ الصباشبائي : جامع أحاديث الذيعة ) قع السقجسة /  332ص ( ،  1986مذيج السقجسة / 
 .  392، ص  17( ، ج  1978

[ عبج هللا بغ عباس بغ عبج السصمب بغ ىاشع بغ عبج مشاف ، كشيتو أبػ العباس ،ابغ عع الشبي صمى هللا عميو 95]
بع سشيغ وقيل بثالث سشيغ ، قيل كان يدسى الحبخ وآلو وسمع ولج قبل ىجخة الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع بأر 

، وفقيييا ، فكان فقييا في الجيغ وعمع التأويل ، وتخجسان القخآن ،   والبحخ لكثخة عمسو ، وحجة فيسو ، وحبخ األمة
 ىـ / . يشطخ . 72تػفي سشة )   وأحج السكثخيغ لخواية الحجيث ، وكان والي لإلمام عمي)عميو الدالم( عمى البرخة

؛ ابغ حبان: الثقات )تحت مخاؾبة: دمحم عبج 117، ص5(، ج 1952، بيخوت /  1-التعجيل ) طالخازؼ : الجخح و 
 . 194 – 192، ص  3؛ ابغ األثيخ : أسج الغابة ، ج  228، ص  3( ، ج 1973، اليشج/ 1-السعيج خان، ط

 . 175، ص  1، ج  ( 1959[ البالذرؼ : أنداب األشخاف ) تحقيق : دمحم حسيج هللا ، مرخ /96]
 .256-255[ عالء كامل صالح العيداوؼ : الشطع اإلدارية والسالية في عيج اإلمام عمي عميو الدالم ، ص 97]
 .124، ص 5( ، ج 1984، بيخوت / 1-[ ابغ عبجربو األنجلدي: العقج الفخيج )تحقيق: عبجالسجيج التخحيشي، ط98]
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، قع السقجسة /  2-الصالبييغ ) قجمو لو وأشخف عمى شبعو : كاضع السطفخ ، طأبػ الفخج األصفياني : مقاتل   [99]
 . 58( ، ص  1965

( ، )جسيع الرفحات(  1967، قع السقجسة /  1-[ العاممي ، جعفخ مختزي : ابغ عباس وأمػال البرخة ) ط122]
م ( ) رسالة 749م إلى  634  /ىـ  132ىـ إلى 14؛ الدبتي ، عالء حدغ مخدان : الحياة الدياسية في البرخة مغ)

 . 211-224( ، ص  2229جامعة البرخة /  -ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية اآلداب 
؛ عالء كامل صالح العيداوؼ : الشطع اإلدارية السالية في عيج اإلمام عمي 454، ص1[ الكميشي: الكافي، ج121]

 . 453عميو الدالم ، ص 
اءىع يػمًا وتخك يػمًا، والسخاد صمػا أفػاىيع باإلشعام وال يقصعػا عشيا. يشطخ: [ فال تغبػا : يقال أغب القػم، ج122]

 . 428، ص  5، ج   ( 2227، قع السقجسة /  5-اليددؼ ، عباس إسساعيل : يشابيع الحكسة ) ط
؛ السجمدي : بحار  51، ص  7؛ الكميشي : الكافي ، ج  113، ص 4: تاريخ األمع والسمػك ، ج [ الصبخؼ 123]

،  1-؛ القشجوزؼ : يشابيع السػدة لحوؼ القخبى ) تحقيق : عمي جسال أشخف الحديشي ، ط 258، ص 42األنػار، ج
 .32  ، ص 2( ، ج 1996د : م / 

 . 413، ص 2(، ج1984/ ، قع السقجسة2-مخوج الحىب ومعادن الجػىخ )تحقيق: يػسف أسعج داغخ، ط [124]
،  2-في تيحيب اإلحياء ) صححو وعمق عميو : عمي أكبخ الغفارؼ ، ط [ الؽيس الكاشاني : السحجة البيزاء125]

 ؛ الحخ العاممي : الفرػل السيسة في أصػل األئسة ) تحقيق وإشخاف : دمحم 71، ص 1قع السقجسة / د : ت ( ، ج
ئل دتجرك الػسا: م؛ الصبخسي، حديغ الشػرؼ 621، ص1(، ج1998السقجسة/ قع  ،1-بغ دمحم الحديغ القائيشي ، ط

 .318، ص  17، ج  (1988/  2-: مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إلحياء التخاث ، طومدتشبط السدائل )تحقيق
 . 232،  2، ج  (1961: ىاشع الخسػلي ، قع السقجسة / [ اإلربمي: كذف الغسة في معخفة األئسة )عمق عميو126]
 .6، ص 2ػار ، جالسجمدي : بحار األن  ؛ 18، ص1[ الصبخسي : االحتجاج ، ج127]
 .192، ص  44؛ السجمدي : بحار األنػار، ج 222، ص 3[ ابغ شيخ آشػب : مشاقب آل أبي شالب، ج128]
 .128، ص 1( ، ج 1992، قع السقجسة /  4-[ القخشي، باقخ شخيف : حياة اإلمام الحديغ عميو الدالم ) ط129]
؛ الجدائخؼ ، ىاشع الشاجي  114( ، ص 1997/  ، قع السقجسة 1-[ القسي ، عباس : األنػار البيية ) ط112]

 . 58( ، ص  2212السػسػؼ: اليتيع في القخآن الحجيث ) قع السقجسة / 
 .222-219[ الصػسي : األمالي ، ص 111]
 .199، ص1، ج(1966[ الرجوق: عمل الذخائع )تحقيق: دمحم صادق بحخ العمػم، الشجف األشخف / 112]
: مجسع الفائجة )صححو وعمق ؛ األردبيمي466، ص 1، ج)د: م/ د: ت( السصمب : مشتيى[ العالمة الحمي113]

  .494، ص2(، ج1983العخاقي وعمي يشاه االشتياردؼ وحديغ اليددؼ األصفياني، قع السقجسة/  : مجتبىعميو
: ت ( ، قع السقجسة / د  2-[ الرجوق : مغ ال يحزخه الفؿيو ) صححو وعمق عميو : عمي أكبخ الغفارؼ ، ط114]

 .222، ص1، ج
 .222، ص1[ الرجوق : مغ ال يحزخه الفؿيو ، ج115]
 . 8 - 7، ص  72؛ السجمدي : بحار األنػار ، ج  332[ ابغ بابػيو القسي : فقو الخضا عميو الدالم ، ص116]
 . 83[ سػرة البقخة ، آية 117]
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 . 423، ص  3[ الؽيس الكاشاني : السحجة البيزاء في تيحيب اإلحياء ، ج 118]
[ عسار بغ عامخ بغ مالظ بغ كشانة بغ ؾيذ ، حميف بشي مخدوم ، أبػ اليقصان ، يشتسي عّسار في ندبو إلى 119]

ؾبائل اليسغ أسمع ىػ وأبػه وأمو في بجاية الجعػة اإلسالمية ، وعمى آثخ ذلظ واجيت عائمة عسار بغ ياسخ أشّج أنػاع 
ياسخ استذيج )ياسخ( في العحاب وشعغ أبػ جيل سسية في قمبيا فيي العحاب والطمع ، وعمى آثخ تعحيب قخير آلل 

أول شييجة في اإلسالم ، كان عسار مغ الرحابة السخمريغ والقادة البارزيغ في بجاية الجعػة اإلسالمية وبعج 
م( في السجافعيغ عغ أحؿية اإلمام عمي )عميو الدال  استذياد الخسػل دمحم ) صمى هللا عميو وآلو وسمع ( كان مغ

الجسل ومعخكة صفيغ التي نال فييا شخف الذيادة سشة )   الخالفة ، وكان مغ السالزميغ لإلمام وشيج مع معخكة
؛  5، ص 4) تحقيق : دمحم حسيج هللا ، د : م / د : ت ( ، ج  م( . يشطخ ابغ إسحاق : الديخة الشبػية657ىـ/ 37

؛  234، ص 1( ، ج1963، القاىخة /  1-لجيغ عبج الحسيج ، طابغ ىذام : الديخة الشبػية ) تحقيق : دمحم محيي ا
؛ ابغ عبج البخ الشسيخؼ : االستيعاب في معخفة األصحاب ) تحقيق :  246، ص 3ابغ سعج : الصبقات الكبخػ ، ج 

؛  626، ص  3؛ ابغ األثيخ: أسج الغابة ، ج 273، ص3( ، ج  1992، بيخوت /  1-عمي دمحم البجاوؼ ، ط
؛ ابغ حجخ العدقالني : اإلصابة في تسييد الرحابة ) تحقيق وتعميق  574، ص1يخ أعالم الشبالء ، جالحىبي : س

 .473، ص  4( ، ج 1995، بيخوت /  1-: عادل أحسج عبج السػجػد وعمي دمحم معػض ، ط
مى هللا عميو [ جابخ بغ عبج هللا بغ عسخو بغ حخام األنرارؼ ، أبػ عبج هللا ، كان مغ أصحاب رسػل هللا )ص122]

وآلو وسمع ( شيج بيعة العؿبة الثانية مع أبيو وىػ صغيخ ، ولسا استذيج أبػه يػم أحج ، كان جابخ مغ 
ومكثخؼ الحجيث ، اعتدل جابخ الحياة الدياسية بعج استذياد الخسػل دمحم )صمى هللا عميو وآلو وسمع( ولع   الحفاظ

الخصاب وعثسان بغ عفان ، حيث كان يخػ أحؿية اإلمام عمي تحكخ السرادر مػقف لو في عيج أبي بكخ وعسخ بغ 
وكان مشقصع إلى أىل البيت )عمييع الدالم( ، وىػ أول مغ زار قبخ اإلمام الحديغ ) عميو   )عميو الدالم( بالخالفة ،

ىـ /  77) م( ، وقيل سشة 693ىـ/  74الدالم( بعج استذياده ، تػفي جابخ بغ عبج هللا األنرارؼ بالسجيشة في سشة )
،  1م( وقج ذىب برخه . يشطخ . ابغ عبج البخ الشسيخؼ : االستيعاب ، ج 697ىـ/  78)   م( ، وقيل سشة  696
، ص 1( ، ج 1984/   ؛ الصػسي : رجال الكذي ) ترحيح وتعميق : ميجؼ الخجائي ، مذيج السقجسة 224ص

    . 328، ص  1؛ ابغ األثيخ : أسج الغابة ، ج 246
بغ سعج بغ عبادة األنرارؼ الخدرجي ، كان مغ أصحاب رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو وسمع ( ومغ [ ؾيذ 121]

أصحاب اإلماميغ عمي والحدغ )عمييسا الدالم( ، وكان مغ السشكخيغ عمى أبي بكخ تػلى الخالفة ويخػ أحؿية 
وكان لو دور كبيخ في عيج اإلمام عمي اإلمام عمي )عميو الدالم ( بخالفة رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو وسمع ( 

، وكان أحج قادة الجير الحؼ أرسمو فقج شيج الجسل وصفيغ والشيخوان، وصاحب شخشة الخسيذ  )عميو الدالم(
م(. يشطخ. 682ىـ/ 62م( وقيل سشة )679ىـ/ 59)عميو الدالم( لقتال أىل الذام، تػفي بالسجيشة سشة ) اإلمام الحدغ

ابغ عبج البخ الشسيخؼ :   ؛155(، ص1942؛ ابغ حبيب: السحبخ)د: م/ 52، ص6خػ، جابغ سعج: الصبقات الكب
  .92، ص2؛ ابغ األثيخ : المباب في تيحيب األنداب ) بيخوت / د : ت ( ، ج  428، ص 3االستيعاب ، ج

ص ( ، 1996، قع السقجسة /  5-، ط  [ الشجاشي : رجال الشجاشي ) تحقيق : مػسى الذبيخؼ الدنجاني122]
؛ القسي ، عباس : مشتيى اآلمال في تػاريخ الشبي واآلل عمييع الدالم مشتيى اآلمال في تػاريخ الشبي واآلل  121
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؛ الدساوؼ، دمحم بغ شاىخ : أبرار العيغ  643، ص 1( ، ج2222, قع السقجسة/ 5-صمػات هللا وسالمو عمييع) ط
  .197(، ص 1998/   ىـ1419، إيخان ،  1-دي ، طفي أنرار الحديغ عميو الدالم ) تحقيق : دمحم جعفخ الصب

  . 143( ، ص 2229، بيخوت /  1-[ آل تاج الجيغ ، كخيع باقخ: شيجاء صفيغ ) ط123]
 

  السرادر قائسة والسخاجع
 .  القخآن الكخيم

 م( .3333هـ/036ابن األثيخ، دمحم بن دمحم بن عبج الكخيم بن الذيباني ت )
 الرحابة ) دار الكتاب العخبي ، بيخوت / د : ت ( .أسج الغابة في معخفة  -1
 .م(1965ىـ/  1385والشذخ، بيخوت ، دار صادر لمصباعة  الكامل في التاريخ ) - 2
 دار صادر لمصباعة والشذخ ، بيخوت / د : ت ( .  المباب في تيحيب األنداب ) - 3

 م( . 3391هـ/ 093األربمي : عمي بن عيدى بن أبي الفتح ت )
،   ، مكتبة بشي ىاشع 1-كذف الغسة في معخفة األئسة ) عمق عميو : ىاشع الخسػلي، ط - 4

 .  م ( 1961ىـ /  1382،   تبخيد
 م( . 3093هـ /  3363األردبيمي ، دمحم بن عمي ت ) 

مجسع الفائجة ) صححو وعمق عميو : مجتبى العخاقي وعمي يشاه االشتياردؼ و حديغ اليددؼ  - 5
 م( . 1983ىـ /  1423السقجسة ، االصفياني ، قع 

 م( . 807هـ /  353ابن إسحاق ، دمحم بن إسحاق السصمبي ت ) 
 ) تحقيق : دمحم حسيج هللا ، د : م / د : ت ( .  الديخة الشبػية - 7

 م( .3355هـ/ 556اآلمجي ، عبج الهاحج بن دمحم التسيسي ت ) 
، مكتب اإلعالم  1-ى الجرايتي ، طترشيف غخر الحكع ودرر الكمع ) تحقيق : السرصف  -  7

 اإلسالمي ، قع السقجسة / د : ت ( .
 م ( .916هـ /  339ابن بابهية القسي ، عمي ت ) 

،  1-فقو الخضا عميو الدالم ) تحقيق : مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إلحياء التخاث ، ط –  9
 م ( . 1986ىـ/ 1426السؤتسخ العالسي لإلمام الخضا عميو الدالم ، مذيج السقجسة ، 

 م( . 783هـ /  350البخاري، دمحم بن إسساعيل بن إبخاهيم الجعفي ت )  
 م( . 1981  ىـ /1421صحيح البخارؼ ) دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ، بيخوت  – 12

 م( . 778هـ /  381البخقي ، أحسج بن دمحم بن خالج ت )  
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، دار الكتب اإلسالمية ،  1-الجيغ الحديشي ، طالسحاسغ ) ترحيح وتعميق : جالل  –33
 م ( . 1951ىـ / 1372  شيخان

  م( . 3363هـ/ 066ابن البصخيق ، يحيى بن الحدن األسجي الحمي ت ) 
عسجة عيػن صحاح األخبار في مشاقب إمام األبخار ) مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة  - 12

 م( . 1987/ ىـ 1427لجساعة مغ السجرسيغ ، قع السقجسة ، 
 . م( 793هـ /  389البالذري ، أحسج بن يحيى بن جابخ ت )  

أنداب األشخاف ) تحقيق : دمحم حسيج هللا ، معيج السخصػشات بجامعة الجول العخبية  - 13
  م( .1959ىـ /1378باالشتخاك مع دار السعارف بسرخ 

  م( . 739هـ /  389التخمحي ، دمحم بن عيدى بن سهرة ت ) 
، دار الفكخ لمصباعة والشذخ 2-سشغ التخمحؼ ) تحقيق : عبج الخحسغ دمحم عثسان ، ط - 14

 .  م( 1983ىـ/  1423والتػزيع ، بيخوت ، 
 م( . 38القخن   هـ / 33  التفخشي ، مرصفى بن الحدين الحديشي ت ) القخن 

 1418السقجسة ، ، مؤسدة آل البيت عمييع الدالم ألحياء التخاث ، قع  1-ط  نقج الخجال )  - 15
 م ( .1998ىـ/ 

 م( .976هـ / 386الجراص ، أحسج بن عمي الخازي ت ) 
, دار الكتب  1-أحكام القخآن ) ضبط نرو وخخج آياتو : عبج الدالم دمحم عمي شاىيغ , ط -30

 م ( . 1995ىـ /1415بيخوت ،   العمسية ،
  م( .3366هـ / 598ابن الجهزي ، عبج الخحسن بن عمي بن دمحم ت )  

) دراسة وتحقيق : دمحم عبج القادر عصا ومرصفى عبج   السشتطع في تاريخ السمػك واألمع - 38
 . م( 1992ىـ /  1412، دار الكتب العمسية ، بيخوت،  1-القادر عصا ، ط

 م( .905هـ / 351ابن حبان ، دمحم بن أحسج ت ) 
اليشج ،   ، مؤسدة الكتب الثقاؼية ، 1-الثقات ) تحت مخاؾبو : دمحم عبج السعيج خان ، ط - 37

 . م(1973ىـ/ 1393
 م( .759هـ /  315حبيب ، دمحم البغجادي ت )   ابن
 م ( . 1942ىـ /  1361السحبخ) د : م ،  - 39

 م( . 3117هـ /  753ابن حجخ العدقالني ، أحسج بن عمي ت ) 
السػجػد وعمي دمحم معػض ،  اإلصابة في تسييد الرحابة ) تحقيق وتعميق : عادل أحسج عبج -36
 م( . 1995ىـ/  1415، بيخوت ،   ، دار الكتب العمسية 1-ط
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 م( .3357هـ / 050ابن أبي الحجيج السعتدلي ، عد الجين عبج الحسيج بن هبة هللا )ت 
يع , ط  - 33 , دار إحياء الكتب العخبية ،  1-شخح نيج البالغة )تحقيق : دمحم أبػ الفزل إبخـا

 . م(1959ىـ/1378 ،  القاىخة
 م( . 3039هـ/  3361الحخ العاممي ، دمحم بن الحدن ت ) 

،  1-الفرػل السيسة في أصػل األئسة ) تحقيق وإشخاف : دمحم بغ دمحم الحديغ القائيشي ، ط - 33
  م (1998ىـ / 1418قع السقجسة ،   مؤسدة السعارف اإلسالمية ،

لخازؼ وأبي الحدغ الذعخاوؼ, دار إحياء التخاث العخبي وسائل الذيعة ) تحقيق وتعميق : دمحم ا - 33
 . / د : ت (  ، بيخوت

 م( .3393هـ/ 096ت )   الحمي ، يحيى بن سعيج 
الجامع لمذخائع ) تحقيق وتخخيج : جسع مغ الفزالء ، مؤسدة سيج الذيجاء عميو  - 31

  ( 1985ىـ / 1425العمسية ، قع السقجسة   الدالم
 م( .808هـ/  317ثابت بن ديشار ت )  أبه حسدة الثسالي ،

، مصبعة اليادؼ ، قع  1-تفديخ أبػ حسدة الثسالي ) راجعو وقجم لو : دمحم ىادؼ معخفة ، ط - 35
 م ( . 2222ىـ / 1421السقجسة ، 

 م ( . 755هـ/  313ابن حشبل ، أحسج بن دمحم ت ) 
, مؤسدة الخسالة ،  1 – وعادل مخشج , ط  ) تحقيق: شعيب األرنؤوط  مدشج بغ حشبل – 30

 . م(1996ىـ / 1416بيخوت ، 
 م( . 995  هـ/ 375الجارقصشي ، عمي بن عسخ ت )  

سشغ الجارقصشي ) عمق عميو وخخج أحاديثو : مججؼ بغ مشرػر بغ سيج الذػرػ ، دار  - 38
 . ( 1996ىـ /  1416الكتب العمسية ، بيخوت ، 

 م ( . 786هـ/ 358ت ) أبه داود ، سميسان بن األشعث الدجدتاني  
، دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ،  1-سشغ أبػ داود ) تحقيق : سعيج دمحم المحام ، ط - 37

 .  م(1992ىـ/ 1412بيخوت 
 م( . 3318هـ/  817الحهبي ، شسذ الجين دمحم بن أحسج بن عثسان ت) 

ار الكتاب العخبي ، بيخوت ، ، د 2-) تحقيق : عسخ عبج الدالم تجمخؼ ، ط  تاريخ اإلسالم - 39
 . م( 1989ىـ/  1429

 9-سيخ أعالم الشبالء ) حقق نرػصو وخخج أحاديثو : شعيب األرنؤوط وحديغ األسجؼ ، ط -36
 . م( 1993ىـ/ 1413بيخوت ،   ، مؤسدة الخسالة ،
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 م( .937هـ /  338الخازي ، عبج الخحسن بن أبي حاتم ت ) 
 . م( 1952ىـ/  1371ر إحياء التخاث العخبي ، بيخوت ، دا 1-الجخح والتعجيل ) ط - 33

 م( . 753هـ /  337ابن راههيه ، إسحاق بن إبخاهيم بن مخمج الحشصمي ت ) 
، مكتبة  1 -مدشج ابغ راىػيو ) تحقيق : عبج الغفػر عبج الحق حديغ بخ البمػشي ، ط – 33

 .  م( 1992ىـ/ 1412اإليسان ، السجيشة السشػرة ، 
 م( . 3379هـ /  575الحمبي ، حسدة بن عمي ت ) ابن زهخة 

يع البيادرؼ ، ط - 33 ، مؤسدة اإلمام الرادق عميو الدالم ، قع  1-غشية الشدوع ) تحقيق : إبخـا
 . م(1997ىـ/ 1417السقجسة ، 

 م( . 711هـ /  336ابن سعج ، دمحم بن سعج البرخي )ت 
 ( . الصبقات الكبخػ ) دار صادر ، بيخوت / د : ت – 34

 . ت ) القخن الخابع (  ابن شعبة الحخاني ، الحدن بن عمي بن الحدين
،  2-تحف العقػل عغ آل الخسػل عمييع الدالم ) ترحيح وتعميق : عمي أكبخ الغفارؼ ، ط - 35

 م( . 1984ىـ/ 1424مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة مغ السجرسيغ ، قع السقجسة ، 
 .  م(3393هـ / 577عمي السازنجراني ت )  ابن شهخ آشهب ، دمحم بن

مشاقب آل أبي شالب ) ترحيحو وشخحو : لجشة مغ أساتحة الشجف األشخف , السكتبة  - 30
 . م( 1956ىـ/1375الحيجرية ، الشجف األشخف 

 م( . 993هـ /  373الرجوق ، دمحم بن عمي بن الحدين ت ) 
، مخكد الصباعة والشذخ في مؤسدة  1-، ط األمالي ) تحقيق : قدع الجراسات اإلسالمية - 38

 . م( 1997ىـ/ 1417البعثة ، قع السقجسة ، 
 .(1966ق بحخ العمػم ، السكتبة الحيجرية، الشجف األشخف/ : دمحم صادالذخائع )تحقيق عمل – 37
، مؤسدة الشذخ  2-مغ ال يحزخه الفؿيو ) صححو وعمق عميو : عمي أكبخ الغفارؼ ، ط - 39

 تابعة لجساعة مغ السجرسيغ ، قع السقجسة / د : ت ( .اإلسالمي ال
 م( .730هـ/  333الرشعاني ، عبج الخزاق بن هسام ت ) 

السرشف ) حقق نرػصو والتعميق عميو : حبيب الخحسغ األعطسي ، مشذػرات السجمذ  -16
 . العمسي / د : ت (

 م ( .963هـ/ 396ت )   الرفار ، دمحم بن الحدن بن فخوخ
خ الجرجات ) تقجيع وتعميق وترحيح : ميخزا محدغ كػجو باغي ، مشذػرات األعمسي ، برائ – 13

 . م( 1984ىـ/ 1424شيخان ، 
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 م( .986هـ/  306الصبخاني ، سميسان بن أحسج بن أيهب ت ) 
، دار الكتاب الثقافي ، 1-التفديخ الكبيخ ) تحقيق : ىذام عبج الكخيع البجراني السػصمي ، ط -13

 . م( 2228ىـ/1429األردن ، 
 م( . 3353هـ /  517الصبخسي ، الفزل بن الحدن ت )  

 1-إعالم الػرػ بأعالم اليجػ ) تحقيق : مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إلحياء التخاث ، ط – 13
 . م( 1997ىـ / 1417قع السقجسة   ، مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إلحياء التخاث ،

،  1-) تحقيق : لجشة مغ العمساء والسحققيغ األخرائييغ ، ط لقخآنمجسع البيان في تفديخ ا - 11
 . م( 1995ىـ/ 1415مؤسدة األعمسي لمسصبػعات ، بيخوت ، 

 م( .3333هـ / 036الصبخسي ، أحسج بن عمي ت )  
االحتجاج ) تعميقات ومالحطات : دمحم باقخ الخخاسان ، دار الشعسان لمصباعة والشذخ ،  - 15

 .  م (1966ىـ/ 1385 الشجف األشخف ،
 الصبخسي ، عمي بن الحدن ت ) أوائل القخن الدابع عذخ ( . 

، مصبعة دار الحجيث ،  1-مذكاة األنػار في غخر األخبار ) تحقيق : ميجؼ ىػشسشج ، ط - 10
 .  م(1998ىـ/ 1418القاىخة ، 

 م( . 933هـ /  336الصبخي ، دمحم بن جخيخ ت )
، مؤسدة  4راجعو وصححو وضبصو : نخبة مغ العمساء األجالء ، طتاريخ األمع والسمػك )  - 18

 . م( 1983ىـ/  1423األعمسي لمسصبػعات ، بيخوت 
جامع البيان عغ تأويل آؼ القخآن ) ضبط وتػثيق وتخخيج : صجقي جسيل العصار، دار  - 17

 .  م( 1995ىـ / 1415بيخوت،   الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ،
 م( . 3607هـ /  10بن الحدن بن عمي ت )  الصهسي ، دمحم 

،  1-) تحقيق : جػاد القيػمي االصفياني ، ط  السعخوف بـ )رجال الصػسي( األبػاب - 19
   م( . 1995ىـ/ 1415مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة مغ السجرسيغ ، قع السقجسة ، 

دار الثقافة لمصباعة والشذخ والتػزيع ، ،  1-، ط  األمالي ) تحقيق : قدع الجراسات اإلسالمية –56
 . م( 1994ىـ/  1414قع السقجسة ، 

) ترحيح وتعميق : ميجؼ الخجائي ،   رجال الكذي() اختيار معخفة الخجال السعخوف بـ -53
 . م( 1984ىـ /  1424مذيج السقجسة ،   مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إلحياء التخاث ،

، مكتب  1-آن ) تحقيق وترحيح : أحسج حبيب قريخ العاممي , طالتبيان في تفديخ القخ  -53
 . (1989ىـ /1429بيخوت ،   اإلعالم اإلسالمي ،
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تيحيب األحكام ) حققو وعمق عميو : حدغ السػسػؼ الخخسان ، دار الكتب اإلسالمية ،  – 53
 . م( 1945ىـ/ 1365شيخان ، 

 م( .3686هـ / 103ت )   ابن عبج البخ الشسيخي ، يهسف بن عبج هللا بن دمحم
، دار الجيل ، بيخوت  1-االستيعاب في معخفة األصحاب ) تحقيق : عمي دمحم البجاوؼ ، ط - 51
 . م ( 1992ىـ/  1412، 

 م( . 3330هـ/  830ابن عبج القهي ، نجم الجين أبي الخبيع سميسان الحشبمي ت ) 
) تحقيق : دمحم حديغ دمحم   قخآن العطيع(اإلشارات اإلليية إلى السباحث األصػلية ) تفديخ ال - 55

 . م( 2222ىـ/ 1423، دار الكتب العمسية ، بيخوت  1-حديغ إسساعيل ، ط
 .  م( 939هـ /  337ابن عبج ربه األنجلدي ، أحسج بن دمحم ت ) 

، بيخوت ،   ، دار الكتب العمسية 1-العقج الفخيج ) تحقيق : عبج السجيج التخحيشي ، ط - 50
 . م( 1983ىـ/ 1423

 م ( . 3385هـ /  583ابن عداكخ ، عمي بن الحدين بن هبة هللا بن عبج هللا الذافعي ت ) 
، دار الفكخ لمصباعة والشذخ  1-تاريخ مجيشة دمذق ) دراسة وتحقيق : عمي شيخؼ ، ط - 58

 . م( 1998ىـ/ 1418والتػزيع ، بيخوت ، 
 م ( . 3306هـ /  803ت ) العالمة الحمي ، الحدن بن يهسف بن عمي السصهخ  ·

 مشتيى السصمب ) د : م / د : ت ( . -57
 م ( . 3333هـ /  833أبه الفجاء ، عساد الجين إسساعيل ت ) 

الفخاهيجي ، السخترخ في أخبار البذخ ) دار السعخفة لمصباعة والشذخ ، بيخوت / د : ت (  – 59
 م ( . 893هـ /  385الخميل بن أحسج ت ) 

يع الدامخائي ، ط) ت  العيغ -06 ، مؤسدة دار اليجخة ، شيخان  2-حقيق : ميجؼ السخدومي وإبخـا
 . م( 1992ىـ/ 1412

 م( . 900هـ /  350أبه الفخج األصفهاني ، عمي بن الحدين بن دمحم ت ) 
، مؤسدة دار الكتاب  2-مقاتل الصالبييغ ) قجمو لو وأشخف عمى شبعو : كاضع السطفخ ، ط -03

  م( 1965ىـ / 1374، قع السقجسة لمصباعة والشذخ 
 م( .3176هـ/  775ابن فهج ، عسخ بن دمحم بن دمحم ت ) 

، معيج البحػث  3-إتحاف الػرػ بأخبار أم القخػ ) تحقيق وتقجيع : فييع دمحم شمتػت ، ط -03
الفيس الكاشاني ، دمحم  م( 1983ىـ/  1423مكة السكخمة ،   العمسية وإحياء التخاث اإلسالمي ،

 م( .3073هـ /  3693دن ت ) مح
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،  2-السحجة البيزاء في تيحيب اإلحياء ) صححو وعمق عميو : عمي أكبخ الغفارؼ ، ط - 03
 . مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة مغ السجرسيغ ، قع السقجسة / د : ت (

سؤمشيغ ، مكتبة اإلمام أميخ ال 1-الػافي ) تحقيق وترحيح : ضياء الجيغ الحديشي ، ط - 01
 . م( 1986ىـ/ 1426عميو الدالم العامة ، أصفيان ، 

 م( . 3387هـ /  581قصب الجين الخاونجي ، سعيج بن هبة هللا ت ) 
مشياج البخاعة في شخح نيج البالغة ) تحقيق : عبج المصيف الكػىكسخؼ ، مكتبة آية هللا  - 05

 . ( 1986ه /  1426السخعذي العامة ، قع السقجسة ، 
 م ( . 916هـ/  339، عمي بن إبخاهيم ت ) القسي 

تفديخ القسي ) صححو وعمق عميو وقجمو لو : شيب السػسػؼ الجدائخؼ ، مصبعة الشجف  - 00
 . م( 1967ىـ / 1376الشجف األشخف   ،

 م ( . 3775هـ/  3391ت )   القشجوزي ، سميسان بن إبخاهيم الحشفي
، دار األسػة  1-عمي جسال أشخف الحديشي ، طيشابيع السػدة لحوؼ القخبى ) تحقيق :  - 08

 . م( 1996ىـ/ 1416لمصباعة والشذخ ، 
 م( . 3383هـ /  881ابن كثيخ ، إسساعيل القخشي ت )  

تفديخ القخآن العطيع ) قجم لو : يػسف عبج الخحسغ السخعذمي ، دار السعخفة لمصباعة والشذخ  - 07
 . م( 1992ىـ/ 1412بيخوت ،   ،  والتػزيع

الديخة الشبػية ) تحقيق : مرصفى عبج الػاحج ، دار السعخفة لمصباعة والشذخ والتػزيع ،  - 09
 . م( 1976ىـ/ 1396بيخوت ، 

 م( . 913هـ /  339ت )   الكميشي ، دمحم بن يعقهب بن إسحاق الخازي 
، , دار الكتب اإلسالمية ، شيخان  3-الكافي )ترحيح وتعميق : عمي أكبخ الغفارؼ , ط  -86

 . م(1957ىـ/1376
 م( .777هـ/ 385ت )   ابن ماجة ، دمحم بن يديج القدويشي 

دمذق   سشغ ابغ ماجة ) تحقيق : دمحم فؤاد عبج الباقي ، دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ، -83
 . / د : ت(

 م( . 897هـ /  373ت )   ابن مبارك ، عبج هللا
، دار الكتب العمسية ، بيخوت ،  1-سان دمحم ، طمدشج بغ مبارك ) تحقيق : مرصفى عث - 83

 . م( 1991ىـ/  1411
 م( .3507هـ/  985ت )  الستقي الهشجي: عالء الجين عمي الستقي بن حدام الجين
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وصفػة الدفا ، مؤسدة   كشد العسال في سشغ األقػال واألفعال ) ضبصو : بكخؼ حياني - 83
 . م( 1989ىـ/ 1429بيخوت ،   الخسالة ،

 م( .3099هـ / 3333ت )   السجمدي ، دمحم باقخ
, مؤسدة الػفاء ، بيخوت ،  2-بحار األنػار الجامع لجرر أخبار األئسة األشيار)ط  - 81

 . م( 1983ىـ/1423
 م( . 958هـ /  310ت )   السدعهدي ، عمي بن الحدين بن عمي

قع   ، دار اليجخة ، 2-مخوج الحىب ومعادن الجػىخ ) تحقيق : يػسف أسعج داغخ ، ط - 85
 . م( 1984ىـ/  1424السقجسة ، 

 م( .781هـ/ 303ت )   مدمم الشيدابهري ، مدمم بن الحجاج بن مدمم القذيخي 
 صحيح مدمع ) دار الفكخ ، بيخوت / د : ت ( . - 80

 م( . 3633هـ /  133السفيج ، دمحم بن دمحم بن الشعسان العبكخي البغجادي ت )
: الحديغ أستاذ ولي وعمي أكبخ الغفارؼ ، جساعة السجرسيغ في الحػزة  األمالي ) تحقيق -88

 . م( 1983ىـ/  1423قع السقجسة ،   العمسية ،
، مخكد الشذخ التابع لسكتب اإلعالم اإلسالمي ، قع السقجسة ،  1-تفديخ القخآن السجيج ) ط - 87

 . م( 2224ىـ/ 1425
 م( .3357هـ/ 050)   السشحري ، عبج العظيم بن عبج القهي ت

التخغيب والتخىيب ) ضبط أحاديثو وعمق عميو : مرصفى دمحم عسارة ، دار الفكخ لمصباعة  - 89
 . م( 1988ىـ/  1428بيخوت ،   والشذخ والتػزيع ،

 .  م ( 3167هـ /  833ابن مشظهر ، دمحم بن مكخم األفخيقي السرخي ت )  
 . م( 1985ىـ/ 1425أدب الحػزة ، قع السقجسة ،   لدان العخب ) -76

 م ( . 3396هـ / 079ابن ميثم البحخاني ، ميثم بن عمي ت ) 
، مجسع البحػث اإلسالمية ،  1-اختيار مرباح الدالكيغ ) تحقيق : دمحم ىادؼ األميشي ، ط -73

 . م( 1988ىـ/  1428مذيج السقجسة ، 
 م( .3657هـ / 156الشجاشي ، أحسج بن عمي بن أحسج بن العباس الكهفي ت ) 

، مؤسدة الشذخ اإلسالمي  5-، ط  رجال الشجاشي ) تحقيق : مػسى الذبيخؼ الدنجاني - 73
 . م( 1996ىـ/ 1416قع السقجسة ،   التابعة لجساعة السجرسيغ ،

 م ( .733هـ /  337ت )   ابن هذام ، عبج السمك بن أيهب الحسيخي 
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، مكتبة دمحم عمي صبيح  1-سيج ، طالديخة الشبػية ) تحقيق : دمحم محيي الجيغ عبج الح – 73
 م( . 1963ىـ/  1383وأوالده ، القاىخة ، 

 السخاجع /
 األمين ، الديج محدن .

 (تعارف لمسصبػعات ، بيخوت / د : تأعيان الذيعة ) حققو وأخخجو : حدغ األميغ ، دار ال - 71
 بحخ العمهم ، الديج دمحم .

دار الدىخاء عمييا الدالم لمصباعة   ، 1-عميو الدالم ) طالسشيج التخبػؼ عشج اإلمام الكاضع  - 75
 . م (1991ىـ /  1411، بيخوت ،   والشذخ والتػزيع

 بحخ العمهم ، عد الجين .
، بيخوت / الدالم لمصباعة والشذخ والتػزيع ، دار الدىخاء عمييا2اليتيع في القخآن والدشة ) ط - 70

 . د : ت ( 
 . البخوجخدي ، حدين الصباشبائي

  م (1978ىـ /  1399جامع أحاديث الذيعة )السصبعة العمسية ، قع السقجسة ،  - 78
 .  آل تاج الجين ، كخيم باقخ

 . م ( 2229ىـ / 1432، دار السحجة البيزاء ، بيخوت ،  1-شيجاء صفيغ ) ط - 77
 التبخيدي ، أبه شالب التجميل .

ىـ / 1417اإلسالمية ، قع السقجسة ، ، مؤسدة الشذخ  1-معجع السحاسغ والسداوغ ) ط - 79
 م ( . 1997

 التسيسي ، اياد صالح عاصي .
، العتبة  1-اإلمام عمي بغ مػسى الخضا عميو الدالم دراسة في دوره الدياسي والفكخؼ ) ط -96

 . م (2218ىـ / 1439كخبالء ،   الحديشية السقجسة ،
 الجدائخي ، هاشم الشاجي السهسهي .

 . م (2212ىـ/ 1433قخآن الحجيث ) مشذػرات ناجي جدايخؼ ، قع السقجسة ، اليتيع في ال  -93
   الحائخي ، جعفخ عباس .

قع   ، دار الحجيث لمصباعة والشذخ، 1-بالغة اإلمام عمي بغ الحديغ عمييا الدالم )ط -93
 م ( .2224ىـ/ 1425السقجسة ، 

 الخهئي ، الديج أبه القاسم السهسهي . 
 م ( .1992ىـ/ 1413  ، د : م ، 5-يث وتفريل شبقات الخواة ) طمعجع رجال الحج -93
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 دمحم .  الخيذهخي،
 (م 1996ىـ/ 1416  ، قع السقجسة ،، دار الحجيث لمصباعة والشذخ  1-ميدان الحكسة ) ط  -91

 الدساوي ، دمحم بن شاهخ .
، مخكد  1-، ط أبرار العيغ في أنرار الحديغ عميو الدالم ) تحقيق : دمحم جعفخ الصبدي - 95

 . (1998ىـ / 1419الجراسات اإلسالمية لسسثمية الػلي الفؿيو في حخس الثػرة اإلسالمية ، إيخان ، 
 سهيج ، دمحم نهر بن عبج الحفيظ .

، دار ابغ كثيخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ، بيخوت ،  3-مشيج التخبية الشبػية لمصفل ) ط - 90
 .  م (2222ىـ/ 1421

 حدين .الذاكخي ، 
ىـ/ 1418، مصبعة ستارة ، قع السقجسة ،  1-مشاضخات اإلمام الرادق عميو الدالم ) ط -98

 . م(1998
 العاممي ، جعفخ مختزى .

 .(م1967ىـ / 1396قع السقجسة ،   ،، مصبعة الحكسة 1-ابغ عباس وأمػال البرخة ) ط - 97
 كمر ، عمي . زناد
العتبة الحديشية السقجسة ، كخبالء ،   ، 1-الم ) طاليتيع في فكخ اإلمام عمي عميو الد - 99

 ( . م2218ىـ / 1439
 عسخ، أحسج عسخ .

بة الدجيمي ، ط -366 ، دار السعخفة ،  1-مشيج التخبية في القخآن والدشة ) راجعو وقجم لو : ـو
 م( . 1996ىـ / 1416دمذق ، 

 العيداوي ، عالء كامل صالح .
، التسيسي لمصباعة والشذخ  1-) ط  عيج اإلمام عمي عميو الدالم الشطع اإلدارية والسالية في -363

 . ( 2215ىـ / 1436، الشجف األشخف ، 
 فمدفي ، دمحم تقي .

، مكتبة  2-الصفل بيغ الػراثة والتخبية ) تعخيب وتعميق : فاضل الحديشي السيالني ، ط -363
 . ( 2225ىـ / 1426،   األوحج ، قع السقجسة
 يف .القخشي ، باقخ شخ 

السجرسة العمسية اإليخواني ، قع السقجسة ،   ، 4-حياة اإلمام الحديغ عميو الدالم ) ط -363
   . ( 1992ىـ/ 1413
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 .  ، مصبعة اآلداب ، الشجف األشخف / د : ت ( 2-العسل وحقػق العامل في اإلسالم ) ط -361
ىـ / 1378قع السقجسة ، ، دار الكتاب اإلسالمي ،  1-) ط  الشطام التخبػؼ في اإلسالم -365

 . م (1959
 القسي ، عباس .

قع   ، مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة مغ السجرسيغ ، 1-األنػار البيية ) ط - 360
 . م (1997ىـ / 1417السقجسة ، 

, مؤسدة الشذخ  5-مشتيى اآلمال في تػاريخ الشبي واآلل صمػات هللا وسالمو عمييع) ط -368
 . (2221ىـ /1422عة لجساعة مغ السجرسيغ ، قع السقجسة ، اإلسالمي التاب

 السحسجاوي، عمي صالح رسن . 
ىـ / 1434، دار الذؤون الثقاؼية العامة ، بغجاد ،  1-أبػ شالب بغ عبج السصمب ) ط - 367

2213 ) . 
 السجرسي ، هادي . 

 . ( 2212ىـ / 1431، دار العمػم ، بيخوت،  1-أخالؾيات اإلمام عمي عميو الدالم ) ط - 369
 السخعذي ، نهر هللا الحديشي .

شخح إحقاق الحق وإزىاق الباشل ) مشذػرات مكتبة آية هللا العطسى السخعذي الشجفي ، قع  - 336
 . السقجسة / د : ت (

 السيانجي ، عمي األحسجي .
جيث ، دار الح 1-مكاتيب األئسة عمييع الدالم ) تحقيق ومخاجعة : مجتبى فخجى ، ط - 333

 .م (  2225ىـ/ 1426لمصباعة والشذخ ، قع السقجسة ، 
 الشجفي ، حدن بن أحسج البخاقي .

، السكتبة الحيجرية ، الشجف  1-تاريخ الكػفة ) تحقيق : ماجج بغ أحسج العصية ، ط - 333
 . م ( 2223ىـ/ 1424األشخف ، 

 اليددي ، عباس إسساعيل .
 . م ( 2227ىـ / 1428قع السقجسة ،   ن السقجس ،، مدجج جسكخا 5-يشابيع الحكسة ) ط - 333

 البحهث /
 العيداوي ، عالء كامل صالح .

، الشجف   السجرسة الباقخية وآثخىا في السجرسة الجعفخية ) مجمة الكمية اإلسالمية الجامعة -  114
  .  (2222ىـ / 1441األشخف ، 
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 الخسائل الجامعية / 
 العيداوي ، عالء كامل صالح .

م (  954 – 611ىـ /  334 - 41) مؤدبػ أبشاء الخمفاء في الجولة العخبية اإلسالمية  - 115
 م ( . 2221ىـ/ 1422،   عة البرخةجام -رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية اآلداب )


