


 

 

 (َعَلوهم الّسالم) {ُعَمر ـ أّم ُكلثوم ـ َعِلّي}

 ... ُمَصاَهَرة... 

 َواإلِسَقاِط الَباِب أِسطوَرَة َتِنِسُف

 

ينِّي جع  َمر  ال س   الد ِّ َهن دِّ ي   الم  خِّ  الَحَسنِّي   الصَّر 

 

 َوفِّي ه:

 

 ـ بِاملَُصاَهَرة... ِرَضا َفاطَِمة َوالّرسول )َعَلوهام الّصالة َوالّتسلوم(

 ةــــــو  قَ رُ وَ  د  ــــيزَ  دُ َٓ وْ وم... والَ ـــــــَمُر وُأمُّ ُكلثـــــــ عُ 

 ْهرـــــــــنَّسب َوالص  ـــــّسَبب َوالــــَع الـــــــــــمَ ـــ َج 

اَلم( َأثَبَت املَُصاَهَرة..ِِف املرَِياِث َوَصاَلِة اجلنَاَزةـ   الَباِقُر)َعَلوه الس 

اَلم(..َقد َأثَبَت املَُصاَهَرة ادُق َعن َأِمرِي املًُمننِي)َعَلوهام الس   ـ الص 

 ةــــــــة والّشوعـــــنَد الّسنّ ــة عِ ــــابتـرة ثَ ــاهَ ــــــَص ــ مُ 

 

و ةُىْسَخة 
 إلِكرتوىِو ة َغري ِِنائِ

 

 بحوث: تحليل موضوعي

 في العقائد والتاريخ اإلسالمي

(37) 
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َبْحث  َموُضوِعيٌّ ُيثبُِت الَتَصاُهَر َوالعاَلَقَة الَعائِلِو َة الَوثِوَقَة املَْقُروَىَة 

َٓ َيْصُمُد أَماَمها أَباطِوُل  َيِة احَلَسنَِة، َوال تِي  رَيِة الُود  َوامَلْخُتْوَمَة بالس 

ِة َوإْسَقاِط امُلْحِسن  َواملِْساَمر الَعْْصَ
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 )َعَليهم الّسالم( {ُعَمر ـ أّم ُكلثوم ـ َعِلّي}

 ... ُمَصاَهَرة ...

 َواإلِسَقاِط الَباِب أِسطوَرَة َتِنِسُف

 

 ـ ُمَصاَهرة َثابتة ِعنَد الّسنّة والّشوعة:1

  ة:و  قَ رُ وَ  يد  زَ  دُ َٓ وْ ـ ُعَمُر وُأمُّ ُكلثوم... والَ 2

  وعي:الِفْقهي الش   ـ ثبوت ِِف املَوروث3

َٓ تِ ْس ـ اِ 4   م(:اَل وهام الس  لَ ني )عَ ًمنِ املُ  ريِ مِ ن أَ ادق عَ ام الص  مَ الِ  ُل د

  م(:اَل وهم الس  لَ لثوم )عَ كُ  م  ر بيُ مَ عُ  زوُج يُ  اُس ب  ـ العَ 5

ل الَمام الَباِقر )علوه السالم( ِف املرَِياِث وَصاَلة اجلنازة:6 َٓ   ـ اْستِد

  أم  ُكلثوم َواْبنِها َزْيد بِن ُعَمر )رض(:ـ جنَاَزُة 7

  ـ الَقاِدِسّوة َواملَشوَرة:8

ْهر:9   ـ ََجََع الّسَبب َوالنَّسب َوالص 

  ـ بِاملَُصاَهَرة... ِرَضا َفاطَِمة َوالّرسول )َعَلوهام الّصالة َوالّتسلوم(:11

... َغَضِب َفاطَِمة )َعَلوها الّسالم11   (... َوِرَضاها َوَفَرِحهاـ املَُصاَهرة... َبنْيَ
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لثوم ـ َعِلّي{ 
ُ
يهم الّسالم(... }ُعَمر ـ أّم ك

َ
  ُمَصاَهَرة...  )َعل

ُ
ِسف

ْ
ن

َ
  ت

َ
 أْسطوَرة

اِط  الَباِب 
َ

 َوإلاْسق

 الَؽالم ِِف أمور:

 ـ ُمَصاَهرة َثابتة ِعنَد الّسنّة والّشوعة: 1

َر َوالّتوريخ ( َثوبَتي ِِف عؾقه السالم) لَِعِلّ )رض( ُمَصوَهَرة ُعَؿر   َوالسِّ
ٌِ ُكتِى احلَدي

  .َوالّساجم َوالّرَجول َوإكسوب، الّشقِعّقي َفْضاًل َعن الّسـِّّقي

 ة: و  قَ ورُ  يد  د زَ َٓ وْ والَ  لثوم...كُ  مُّ وأُ  رُ مَ ـ عُ 2

(: ُأّم ُكؾثوم، َتَزّوَجفو ُعَؿُر بن عؾقه السالم) أْوٓد أمِر ادممـيَ  َقوَل الّطزّد:

)َعَؾقفو الّسالم(،  أّم كؾثوم أّمفو َفوضَِؿي الّزهَراء َوَقوَل ابُن الّطؼطؼي: ،(1)(رض) ّطوباخلَ 

ًُ َعِلّ َوَقوَل اخلَطقُى:  ،(2)َفَوَلَدت َله َزيًدا)رض(  َتَزّوَجفو ُعَؿُر بن اخلّطوب  أمُّ ُكْؾُثوم بِـ

ِِف الّسـَي الّسوبَِعي )رض(  الّسالم(، َتَزّوَجفو ُعَؿر)َعَؾقفو  (: أّمفو َفوضَِؿي الّزهراءعؾقه السالم)

ة، َفَوَلَدت َله َزيًدا، َوُرَقـّقـي   .(3)َعََشَ

 ـ ثبوت ِِف امَلوروث الِفْقهي الّشوعي: 3

ًٌ ِِف عؾقه السالم) ( ِمن أّم ُكؾثوم بِـًْ أِمِر ادُممـيَ رض) َزَواُج اخلَؾِقَػي ُعَؿر ( َثوبِ

قِعّي َفْضاًل َعن الّسـّي، َوَقد َوَرَد ِِف أبَواِب الّتزويٍ َوالِعّدِة َوادَِراِث ادَوروِث  الِػْؼفي الشِّ

  .َوالّصالِة َعَذ اجَلـَوِئز، َوَغِرهو

                                                           

 .484، ص3ج ،ٕميا ،، ويـظر: أعقون الّشقعي397ص ،لّطزدا ،إعالم الَوَرى (1)

 .58 ، ابن الطؼطؼي، صيقإصقل ِف أكسوب الطولب (2)

 .497، ص3، جلؾعقـي، ويـظر: مغوين إخقور: 71ص، يوشي اخلطقى، كتوب الروضي الػقحوء ِف أعالم الـسوء (3)
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اَلم(..َقد َأثَبَت امُلَصاَهَرةـ 4 ادُق َعن َأِمرِي امُلًمننِي)َعَلوهام الس    :الص 

وِدُق  ًِ السالم عؾقه) ُشِئَل اإلَموُم الصَّ ( َعِن ادَْْرَأِة ادَُْتَوَّفَّ َعـَْفو َزْوُجَفو، َتْعَتدُّ ِِف َبْق

ٌُ َصوَءْت؟ َفَؼوَل  ٌُ َصوَءْت، إِنَّ َعِؾق   (:عؾقه السالم) زوجفو، َأْو َحْق ( دََّو عؾقه السالمو )َبْل َحْق

َ ُعَؿرُ   .(4)َبْقتِهِ  َأَتى ُأمَّ ُكْؾُثوٍم َفوْكَطَؾَق ِِبَو إَِل )رض(  ُتُوِفِّ

اَلم(: -5  الَعب اُس ُيزوُج ُعَمر بُيم  ُكلثوم )َعَلوهم الس 

ًَ عـواناجلزء اخلومس ِِف الَؽوِِف   ]بوب ـ )تزويٍ أم كؾثوم([، َعن اإلَموم الّصوِدق ، ََت

إّّنَو (: عؾقه السالم) [ إَلْقه، َقوَل َله أِمُر ادُممـيَ )رض(]ُعَؿرُ  دَّو َخَطَى  (:عؾقه السالم)

ًُ إَل ابِن أِخقَك َفَرّديِن!!...  ،َس َصبِّقي!! َفَؾِؼَي ]ُعَؿُر[ الَعّبو َفَؼوَل َله: َموِِل؟! َأِِب َبلس؟! َخَطْب

َعَل إْمَر إَلقه، َفَجَعَؾه عؾقه السالمَفلَتوه الَعّبوُس]َفلَتى الَعّبوُس َعؾِق و) ه، َوَشلَله أن ََيْ ([ َفلخَزَ

 .(5)إَلْقه

                                                           

 :352، ص3ج ،آشتبصور لؾطوّد  :161، ص8ج ، لؾطود،التفذيى ويـظر:: 115ص ،6ج ، الؽؾقـي،الؽوِف (4)

 ،احلدائق الـورضة: 169ص ،8ج ،ؾػوضل اهلـديل ،كشف الؾثوم : 561، ص4ج ،ؾسقد اخلواكسوريل ،جومع اددارك

، 7، جؾعومل، لهدايي إمي :242ص ،22ج ،ؾحر العوملل ،وشوئل الشقعي :472ص ،25ج ،ؾؿحؼق البحراينل

، 9، ج)والد العالمي ادجؾز( دحؿد تؼي، يروضي ادتؼ :121، ص2، جلؾؿوشوي العومل، ّنويي ادرام :323-322ص

، لؾؿجؾز، مالذ إخقور :198ص ،21ج ،لؾؿجؾز ،مرآة العؼول: 119 ، ص42ج ،ؾؿجؾز، لبحور إكوار :89ص

 .216، صالـسوء ادممـوت لؾحّسون أعالم : 485ص ،3ج، حمسن إمي ، لؾسقدأعقون الشقعي :311، ص13ج

 .94ص ،42ج ،ؿجؾزلؾويـظر: بحور إكوار  :346ص ،5جالؽؾقـي،  ،الؽوِف (5)
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اَلم( َأثَبَت امُلَصاَهَرة..ِِف املرَِياِث َوَصاَلِة اجلنَاَزةالبَ ـ 6  : اِقُر)َعَلوه الس 

ًُ َعِلّ (: عؾقه السالمعن اإلَموم الَبوقر) ًْ ُأمُّ ُكؾثوم بـ ( َواْبـُفو َزْيُد عؾقه السالم) موَت

ُام َهَؾَك )رض(  بن ُعَؿر بن اخلَطَّوب ْث َأَحُدمهو  ِِف َشوَعٍي َواِحَدة، ٓ ُيْدَرى َأُّيُّ َقبُل، َفَؾم ُيَورَّ

َ َعَؾقفام ََجِقًعو  .(6)ِمَن أَخر، َوُصلِّ

 : )رض( ـ جنَاَزُة أم  ُكلثوم َواْبنِها َزْيد بِن ُعَمر7

( عؾقه السالم) أْخِرَجً جـَوَزُة أمِّ ُكؾثوم بِـً َعِلّ َقول: )رض( َعن َعاّمر بن يوِس 

، َوِِف اجلـَوَزة احَلَسن َواحلَُسي )َعَؾقفام الّسالم(، َوَعْبد اهلل )ريض اهلل عـه( َواْبـِفو َزْيد بِن ُعَؿر

(، َفَوَضعوا جـَوَزة الُغالم ِِمّو َيِل اإلَموم َوادَرأة رض) اهلل بن َعّبوس َوأبو ُهَرْيَرة َعبدبن ُعَؿر وَ 

ـَّي  .(7)َوَراَءه، َوَقولوا: َهذا ُهَو السُّ

 امَلشوَرة: ـ الَقاِدِسّوة وَ 8

 .هـ(11)َعَؾقفو الّسالم( َوَقَعً ِِف شـَي ) َحودَثي َبْقً َفوضَِؿي أـ

عؾقه ) َيْسَتِشر، َوَعِلّ )رض( ـ َبْعَد َذلِك َوُقَبْقل َمعَرَكي الَؼودِشّقي، اخلَؾقَػي ُعَؿر بـ

َعَذ َحَقوة اخلَؾقَػي  ( َيـَصح َوُيِشر، َفحوَفَظ َعَذ اإلْشالم َوأَداَم الـّْنَ بِوحِلَػوظالسالم

َحى َوأْصل   .الَعَربادَْوصوف بِولَؼقِّم َوالـَّظوم َوُقْطى الرَّ

                                                           

، ادجؾز، مالذ إخقور :525، ص9، جل اهلـدي، الػوضكشف الؾثوم :362، ص9، الطود، جهتذيى إحؽوم (6)

)آل  وشوئل الشقعي: 865، ص25، الؽوصوين، جالواِف: 318، ص39، اجلواهري، ججواهر الؽالم :382، ص15ج

، احلر العومل، هدايي إمي :529، ص11، جٕردبقل، اجمؿع الػوئدة والزهون :314ص ،26جاحلر العومل،  البقً(،

كشف  :365، ص5، جلعطوردي، امسـد اإلموم البوقر :267، ص31، جريلسبزوا، احؽوممفذب إ :352، ص8ج

، ادجؾز يحمؿد تؼ، يروضي ادتؼ :452، ص19، جأمحد الـراقي، مستـد الّشقعي: 312، ص2، جٕصػفوين، االؾثوم

 .184ص ،5ج ،آقو بزرگ الطفراين ،الذريعي :248، ص18ج و، 324، ص11ج

، 19جؾـراقي، ل ،مستـد الّشقعي: 362ص، 9ج، ؾطود، لهتذيى إحؽوم :722، ص1ج ،ؾطودل ،اخلالفيـظر: (7)

 .594ص ،17، جؾحر العوملل، وشوئل الشقعي :452ص
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َؿُعُه  (:عؾقه السالم) ـ َقوَل  جـ َْمِر َمَؽوُن الـَِّظوِم ِمَن اخْلََرِز، ََيْ ْٕ َمَؽوُن اْلَؼقِِّم بِو

ُه... َق  َوَيُضؿُّ ْشاَلِم َعِزيُزوَن َفنِِن اْكَؼَطَع الـَِّظوُم َتَػرَّ َوَذَهَى... َواْلَعَرُب َكثُِروَن بِوإْلِ

ْجتاَِمِع... ِٓ َحى بِوْلَعَرِب َوَأْصؾِِفْم...ُدوَكَك َكوَر احْلَْرِب... إِنَّ  َتِدرِ َفُؽْن ُقْطًبو َواْش  بِو الرَّ

ََعوِجَم إِْن َيـُْظُروا إَِلْقَك َغدً  ْٕ ْحُتمْ َهَذا َأْصُل اْلَعَرِب فَ "ا، َيُؼوُلوا ا ، َفَقُؽوُن "نَِذا اْقَتَطْعُتُؿوُه اْشَسَ

اَم ُكـَّو ُكَؼوتُِل بِولـَّْنِ  ...فِقَك َذلَِك َأَصدَّ لَِؽَؾبِِفْم َعَؾْقَك َوَضَؿِعِفْم  ْ َكُؽْن ُكَؼوتُِل بِوْلَؽْثَرِة َوإِكَّ إِكَّو ََل

 .(8)َوادَُْعوَكيِ 

ة َوادِْساَمر َوالّضْؾع  ( َوفعُؾه َوشَرُته،) ـ َهذا َقوُل َعِلّ  د َفليَن َصوَرت الَعْنَ

 َوادُحسن واإلْشَؼوط؟!

ْهر َوالنَّسب الّسَبب ََجَعَ ـ 9  :َوالص 

  .هـ( اْكَتَن اإلْشاَلم َعَذ جَموِشّقي َفوِرس، ِِف َمعَرَكي الَؼوِدِشّقي15ـ ِِف َشـَي ) أ

ة، َوَكوَن الّسْبُي َوالَغـَوئُم 16ـ ِِف َشـَي ) بـ هـ( َتّم َفْتُح ادََدائن َوإْشَؼوُط َعوِصَؿي إَكوِسَ

َزِهَد بَِذلِك َدائاًم، َوَضَؾَى الُؼْرَب ِمن َرشوِل اهلل )رض(  َفْوَق الّتَصّور َواإلحَصوء، َلؽِن ُعَؿر

 .)َعَؾقفم الّصالة َوالّسالم( وآلِه إضَفور

 )َعَؾقفو الّسالم(...َقوَل ابُن اخلَّطوب ِزّفويِن َهـّئويِن بِلّم ُكْؾُثوم اِبـَي َفوضَِؿي(9)ـ َرّفئويِن  جـ

ًُ َرُشوَل اهللريض اهلل عـه() ُكلُّ َشَبٍى َوَكَسٍى {َيُؼول: )صذَّ اهلل عؾقه وآله وشؾَّم(  : َشِؿع

 َّٓ  .   (11)}َشَببِي َو َكَسبِي َوِصْفِري)َوِصْفٍر( ُمـَْؼطٌِع َيْوَم اْلِؼَقوَمِي إِ

                                                           

بحور  :95ص ،9ج ،)َقد اشتَشوَره ُعَؿر ِِف الّشخوص لِِؼَتول الُػْرس بِـَػِسه(، ذح َّنٍْ الَبالَغي، ٓبن أِب احلَديديـظر: (8)

ادقزان  :31ص، 1جؽوصف الغطوء، الشقخ حمؿد حسي، ل، أصل الشقعي وأصوهلو :138ص ،31جؿجؾز، لؾ ،إكوار

توريخ  :294-293ص ،2ج ،أمحد بن أعثم الؽوِف ،كتوب الػتوح :161ص ،15جؾطبوضبوئي، ل ،تػسر الؼرآنِف 

 .213 ص، 1ج ،صولحالصبحي  ي،ّنٍ البالغ :325ص ،2ج لؽومل ِف التوريخ، ابن إثر،ا :445ص ،2ج ،الطزي

 (أي قولوا ِل بولرفوء والبـي.9)



 )َعَؾقفم الّسالم(...  ُمَصوَهَرة... َتـِْسُف أْشطوَرَة الَبوِب َواإلْشَؼوطِ  {ُعَؿر ـ أّم ُكؾثوم ـ َعِلّ }

9 
 

 )َعَلوهام الّصالة َوالّتسلوم(: ِرَضا َفاطَِمة َوالّرسول ـ بِامُلَصاَهَرة...11

و، ِمن أّم ُكؾُثوم، َوهَلَو ( َشـَي َتؼِريبً 57) ، َوَله)رض( هـ( َتمَّ َتزِويٍ ُعَؿر17ـ ِِف َشـَي ) أ

 َشـَي أو أقّل. (11)

 َفوِرَق الُعْؿر الَؽبر َيِزيُد ِِف خصوِصَقي الّزَواج َوََتَّقزه. ـ ِمن الَواِضح أنَّ  بـ

ٌُ  جـ ـ َحَصَل َذلِك، َمع وجوِد الَؽثر ِمن إْكَػوء ِمن َصَبوب َبـِي َهوِصم َوَغِرهم، َحق

ْعَد َوَفوتِه ، َقد َتَزّوَجً بِلبـَوء َعّؿفو، َفَتَزّوَجً بِعون، َوبَ )رض( أّم ُكؾثوم، َبْعَد َوَفوة ُعَؿر إنَّ 

 (.رض) اهلل، َوُكّؾفم أبـَوء َجعَػر بِن أِب َضولِى دِ َتَزّوَجً بُِؿَحّؿد، َوَبعد َموتِه َتّم َزواُجَفو بَِعبْ 

َٓ ََيَػى، أّن ُمَواَفَؼي اإلَموم َعِلّ  د ، فِقه )ريض اهلل عـه( ( َوِرَضوه بُِعَؿرعؾقه السالم) ـ 

)َعَؾقه َوَعَذ آلِه الّصاَلة َوالّتسؾِقم(، َوِرَضو َفوضَِؿي  شولِهَوِرَضو رَ  (،عزَّ وجلَّ ) ِرَضو اهلل

 ُكْؾثوم. )َعَؾقَفو الّسالم(، َواّلتِي َفِرَحً بِِزَفوف ابـَتِفو أمّ  الّزهَراء

 أْيَن ادِْسَؿـور َوالّضؾـع َواإلْشؼـوط؟! ـ إَذن، هـ

                                                                                                                                                                      

ذح ّنٍ  :31ـ  31ص ،1جاإلربل،  ،كشف الغّؿي :135ص، 1جابن ادغوزِل،  ،(مـوقى أمر ادممـي عل)ع(11)

، يَفرائد الّسؿط: 152ص ،1ج ،ابن الصبوغ، الػصول ادفؿي ِف معرفي إئؿي :116ص، 12ج، ابن أِب احلديد ،البالغي

 :151-49ص ،2ج ،القعؼوِب ريختو :119ص ،2جالؼـدوزي،  ،يـوبقع ادودة لذوي الؼربى: 411، ص2ج اجلويـي،

 ،بحور إكوار ، الدوِٓب:159، صالّذّرّيي الّطوهرة :249ص، 1جحمؿد بن إشحوق بن يسور، ، شرة ابن إشحوق

ادؼريزي، ، إمتوع إشامع: 313، ص6جادوشوي حمؿد بوقر، ، الؽوثر ِف أحوال فوضؿي)ع( :248ص ،25جادجؾز، 

، الشزاوي، اإلَتوف بِحّى إذاف: 1955ص ،4ج ،ابن عبد الز ،صحوبإ يآشتقعوب ِف معرف :371، ص5ج

 :431ص ،1ج، حسي بن حؽم،  الؽوِف احلزي، تػسر احلزي :551، ص18ج، لّتسسيا، إحؼوق احلق: 5، ص1ج

 :168، ص1جالطزي، ، ذخوئر العؼبى :325، صلّزركديا، كظم ُدَرر الّسؿطي :261، ص5، جلّزخمَشي، اربقع إبرار

توريخ ابن عسوكر،  :2، السقوضي، جاخلصوئص الؽزي :29، ص1، جقوضيالّس ، )ع( إحقوء ادّقً بػضوئل أهل البقً

، 1جاخلقوط، ، اإلفصوح عن ادتواري :459، ص11وحلي، ج، الّص شبل اهلدى والّرصود :483، ص19، جدمشق

 :285، ص2ج ، البؽري،ِف أحوال أكػس الـػقس توريخ اخلؿقس: 493، ص3، جلؽوكدهؾوي، احقوة الّصحوبي :352ص

 ،8جابن شعد،  ،ىالطبؼوت الؽز :272، ص24ج، الصػدي، ، الواِف بولوفقوت465، ص8ج، لعسؼالين، ااإلصوبي

 .377ص ، 7 ، جابن إثر: ُأشد الغوبي، 463ص
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 َوَفَرِحها َوِرَضاها (...الّسالم َعَلوها) َفاطَِمة َغَضِب  ...َبنْيَ  ...امُلَصاَهرةـ 11

ُم َلَقعَؾؿوَن  إي ِِف َكاَلٍم لإلَموِم الّصودق)َعَؾقه الّسالم( َعن ادَْوَتى َقوَل:   أـ َواهلِل، إّنَّ

 .(11)بُِؽم َوَيْػَرحوَن بُِؽم َوَيْسَتلكِسوَن إَلْقُؽم

َقد عؾقه السالم( ـ إَضوَفًي لَِؽْوكِه َكوِصًحو َوُمسَتَشوًرا َوَوِزيًرا َوَواِصًػو بِودََؽوِرم، َفنّكه ) بـ

ه إَل َفوضَِؿي)رض(  َزّوَج ُعَؿرَ  )َعَؾقفو الّسالم( َوِهي ِِف  بِلّم ُكؾثوم، َوُهَو َزَواٌج َقد َوَصَل َخَزُ

هو َوَتَتَػوَعل َمَعه بَِحَسبِه.  َقْزِ

ًْ َوَفِرَحً الّصّديَؼي َفوضَِؿي جـ )َعَؾقفو الّسالم( بَِزَواج أّم ُكؾثوم أو َغِضَبً  ـ َهل َرِضَق

 َوَحِزَكً؟!

ـ هل َتَعوَضد َوَتَظوَفَر َعِلّ َوُعَؿر )َعَؾقفام َصَؾوات اهلل( َعَذ إغَضوب َوإيذاء َفوضَِؿي  د

ة؟!)َعَؾقفو الّسالم( بوُدَصوَهَرة َمَع الِوزارَ  الَبتول  ة َواَدشوَرة َوالـِّصقَحي َوالـّْنَ

( َقد عؾقه السالم) َمو َفَعَؾه اإلَموُم َعِلّ  ـ َهل لَِعوِقٍل َشِوّي أْن ُيَصّدق َبل َيَتَصّور أنَّ  هـ

)َعَؾقفو الّساَلم( َوأغَضَبفو َوأشَخَطفو، َوِهي ِِف َقِزَهو َوَبْرَزِخفو، َوَيؽون َكوّلذين  آَذى َفوضَِؿيَ 

َلَؼد آَذوا اهللَ َوآَذوا َرشوَله )َعَؾقه (، َحقٌ َقوَل: عؾقه السالم) َؾفم َقْوُل اإلَموم الّصوِدقَصؿِ 

َؿي َواحلََسن َواحلَُسي َوَعِلّ 
ه )َوأِمَر ادممـَي( َوَفوضِ  َوَعَذ آلِه الّصالة َوالّسالم( ِِف َقْزِ

 ؟! (12))َعَؾقفم الّسالم( ]البوقر[ ]السجود[ وحمؿد

                                                           

ذكرى الشقعي ِف أحؽوم : 311ص ،99ج ،ادجؾز ،بحور إكوار :467ص ،1جالعالمي احلل، ، مـتفى ادطؾى (11)

 .488ص ،2ج، ٕردبقلا ،والزهون ِف ذح إرصود إذهون جمؿع الػوئدة: 73، ص1جل، الشفقد إوّ  ،الَشيعي

بوقر ذيف  ،دراشي وَتؾقل (عؾقه السالم)حقوة اإلموم حمّؿد البوقر  :289، ص25، جادجؾز، بحور إكوار(12)

 .164ص ،2جالؼرر، 
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َيو َرُشوَل اهللِ، َمو ُتَؽؾُِّم ِمْن َأْجَسوٍد َقوَل: )رض(  اخلَؾقَػي ُعَؿر ـ َجوَء ِِف الُبخوري، أنَّ  و

ٍد بَِقِدِه، َمو َأْكُتْم }:)صذَّ اهلل عؾقه وآله وشؾَّم(  َأْرَواَح هَلَو؟، َفَؼوَل َرُشوُل اهللِ َٓ  َوالَِّذي َكْػُس حُمَؿَّ

 .(13){ـُْفْم...َأُقوُل مِ  دَِوبَِلْشَؿَع 

( َوأفَعوَله، ِِف ادَُصوَهرِة َوالِوزاَرِة َواَدشوَرِة عؾقه السالم) ِشَرَة َعِلّ  ـ ادَُتَحّصل: إنَّ   ز

ة َوِحْػِظ َحَقوة اخلَؾقَػي ُعَؿر )َعَؾقفام  ، َكوَكً بِِعْؾِم َفوضَِؿي َوأبِقَفو)رض( َوالـّْصِح َوالـّْنَ

و ِِف الّصاَلة َوالّساَلم(  َزخ. َوِرَضومَهو، َومُهَ  َوالَزْ
 َضْوِر الَؼْزِ

 ـ َفلْيَن َعْصـَرة الَبوب َوادِْســَؿـور َوالّضـؾـع َواإلْشــؼـوط؟!! ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .8، ص5ج ،البخوري ،صحقح البخوري(13)
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 املصــادر 

  القرآن الكريم 

:  مرعم التسسي الؼويض كور اهلل ،إحؼوق احلق و إزهوق البوضل -1  هـ(، تعؾقق1119)ادتوَّفَّ

 الطبعي  إيران، -، قممؽتبي آيي اهلل ادرعم الـجػي ،صفوب الدين الـجػييي اهلل السقد آ

 هـ.1419 ،ولإ

، عبد الرمحن بن أِب جالل الدين السقوضي ،(ؾقفم السالم)ع إحقوء ادقًّ بػضوئل أهل البقً -2

 .لطرحييالشقخ ا :، َتؼققهـ(911: ادتوَّفَّ )بؽر الشوفعي الؼوهري 

الصحوبي، ابن إثر، أبو احلسن عل بن أِب الؽرم حمؿد بن حمؿد بن عبد شد الغوبي ِف معرفي أُ  -3

هـ(، َتؼقق: عل 631: الؽريم بن عبد الواحد الشقبوين اجلزري، عز الدين ابن إثر )ادتوَّفَّ 

عودل أمحد عبد ادوجود، الـوذ: دار الؽتى العؾؿقي، الطبعي إول، شـي  ،حمؿد معوض

 وجمؾد ففورس(. 7) 8م، عدد إجزاء: 1994 -هـ 1415الـَش: 

: عالء (، َتؼققهـ1373 :ادتوَّفَّ )الشقخ حمؿد حسي كوصف الغطوء  ،أصل الشقعي وأصوهلو -4

 .ولالطبعي إ (،عؾقه السالم)ممشسي اإلموم عل  ،عػرآل ج

الطزّد، أبو الػضل عل بن الشقخ ريض الدين أِب الـن  ،إعالم الورى بلعالم اهلدى -5

هـ(، َتؼقق: ممشسي آل 548 : عل الػضل بن احلسن بن الػضل )ادتوَّفَّ ن بن الشقخ أِباحلس

 .هـ1417 ،ولالطبعي إ ،إلحقوء الساث (عؾقفم السالم)البقً 

دار  هـ،1421، الطبعي الثوكقي ،أم عل مشؽور -حمؿد احلسون  ،أعالم الـسوء ادممـوت -6

 إشوة لؾطبوعي والـَش، إيران.

دار التعورف  ،حسن إمي :ؼه وأخرجهحؼّ  ،السقد حمسن إمي العومل ،الشقعيأعقون  -7

 .12 :عدد إجزاء ،بروت ،لؾؿطبوعوت

شومي  :َتؼقق ،هـ(1172 :ادتوَّف) الّشزاوي اهلل عبد الّشقخ ، اإلَتوف بحى إذاف -8

 .م2112 ،ولالطبعي إ ،شالميممشسي الؽتوب اإل ،الغريري
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هـ(، 461: دتوَّفَّ ا) الطوّد، أبو جعػر حمؿد بن احلسن ،خبوراختؾف من إآشتبصور فقام  -9

 ،ضفران ،شالمقيدار الؽتى اإل :الـوذ، السقد حسن ادوشوي اخلرشون :ق عؾقهؼه وعؾَّ حؼَّ 

 .4 :جزاءعدد إ هـ،1391

آشتقعوب ِف معرفي إصحوب، ابن عبد الز، أبو عؿر يوشف بن عبد اهلل بن حمؿد بن  -11

َتؼقق: عل حمؿد البجووي، الـوذ: دار اجلقل،  هـ(،463: بد الز بن عوصم الـؿري )ادتوَّفَّ ع

 .4م، عدد إجزاء: 1992 -هـ 1412بروت، الطبعي إول، 

 ،احلوج حمسن اخلقوط ،حوديٌ ادسوكقد والسـن والصحوحأفصوح عن ادتواري من اإل -11

صعبي الدراشوت والبحوث  ،العتبي احلسقـقي، قسم الشمون الػؽريي والثؼوفقي ،كربالء

 .م2115 ، الطبعي إول ،اإلشالمقي

أمحد بن عل بن حمؿد الؽـوين  ،ابن حجر العسؼالين ،ققز الصحوبياإلصوبي ِف َت -12

:) العسؼالين  ،ادوجود: عودل أمحد عبد َتؼقق ،أبو الػضل، صفوب الدين (،هـ852 ادتوَّفَّ

 – هـ1415شـي الـَش:  ،بروت الطبعي إول، ،دار الؽتى العؾؿقي ،حمؿد معوض عل

 .8عدد ادجؾدات:  م،1995

خ صػي الدين حمؿد بن توج الدين وبي ادمرّ مي الـّس العاّل  ،كسوب الطولبقيأصقل ِف إ -13

:) ادعروف بوبن الطؼطؼي احلسـي ،عل  :كَش ،مفدي الرجوئي السقد :َتؼقق ،هـ(719 ادتوَّفَّ

 .هـ1417 ،ولالطبعي إ ،قم ،مؽتبي أيي اهلل العظؿى ادرعم الـجػي

 بن أمحد الدين تؼي ، ن إحوال و إموال و احلػدة و ادتوعإمتوع إشامع بام لؾـبي مِ  -14

حمؿد عبد احلؿقد  :َتؼقق وتعؾقق (، ه845 :ادتوَّفَّ ) ادؼريزي حمؿد بن الؼودر عبد بن عل

دار الؽتى  ،م1999 -  ه1421 ،إول ، الطبعيحمؿد عل بقضون :مـشورات ،الـؿقز

 .لبـون ،بروت ،العؾؿقي

 :ور، ادجؾّز، حمؿد بوقر )ادتوَّفَّ بحور إكوار اجلومعي لدرر أخبور إئؿي إضف -15

 .111عدد إجزاء: ، دار إحقوء الساث ،الشقخ عبد الزهراء العؾوي :هـ(، َتؼقق1111
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توريخ القعؼوِب، القعؼوِب، أمحد بن إشحوق )أِب يعؼوب( بن جعػر بن وهى بن واضح  -16

 : م، الطبعي 1995 -هـ 1415هـ(،  الـوذ: دار صودر،  شـي الـَش: 284القعؼوِب )ادتوَّفَّ

 .2السودشي، عدد إجزاء: 

 ، هـ(966: )ادتوَّفَّ  الشقخ حسي ديور البؽري ،توريخ اخلؿقس ِف أحوال أكػس الـػقس -17

 .2 :جزاءلبـون، عدد إ -،  بروت: دار الصودرالـوذ

توريخ الرشل وادؾوك، الطزي، حمؿد بن جرير بن يزيد بن كثر بن  -توريخ الطزي -18

بروت، الطبعي  ،هـ(، الـوذ: دار الساث311: غولى أمل، أبو جعػر الطزي )ادتوَّفَّ 

 .11هـ، عدد إجزاء: 1387 ،الثوكقي

ابن عسوكر، أبو الؼوشم عل بن احلسن بن هبي اهلل ادعروف بوبن عسوكر  مشق،توريخ د -19

هـ(، َتؼقق: عؿرو بن غرامي العؿروي، دار الػؽر لؾطبوعي والـَش والتوزيع، 571: )ادتوَّفَّ 

 جمؾدات ففورس(. 6و 74) 81م، عدد إجزاء: 1995 -هـ 1415عوم الـَش: 

د أمحد السقّ  :َتؼقق ، هـ(286 :)ادتوَّفَّ  احلزيتػسر احلزي، حسي بن حؽم الؽوِف  -21

 .هـ1415 ،قم ، الطبعي الثوكقي،احلسقـي

وعي ، مـشورات َجهـ(1412 :الطبوضبوئي، حمؿد حسي )ادتوَّفَّ  ،قزانتػسر اد -21

 .21قم ادؼدشي، عدد إجزاء:  ،اددرشي ِف احلوزة العؾؿقي

احلّر العومّل، أبو جعػر حمؿد بن  تػصقل وشوئل الشقعي إل َتصقل مسوئل الَشيعي، -22

هـ(، َتؼقق وتصحقح وتذيقل: الشقخ حمؿد الرازي، 1114 :ادتوَّفَّ الشقخ احلسن بن عل )

 .لبـون –بروت  -تعؾقق : الشقخ أِب احلسن الشعراين، الـوذ: دار إحقوء الساث العرِب

احلسن الطود جعػر حمؿد بن  وأب ،هتذيى إحؽوم ِف ذح ادؼـعي لؾشقخ ادػقد -23

فران، دار الؽتى ض ،د حسن ادوشوي اخلرشونالسقّ  :ق عؾقهؼه وعؾَّ حؼّ  (، ه461 :ادتوَّفَّ )

 .11 :عدد إجزاء ،شالمقياإل

عل أكز  :ق عؾقهعؾَّ  ،د أمحد اخلواكسوريالسقّ  ،ع اددارك ِف ذح ادختن الـوفعجوم -24

 .هـ1355 ،الطبعي الثوكقي ،ضفران ،الـوذ مؽتبي الصدوق  ،الغػوري
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 هـ(،1186: ادتوَّفَّ )يوشف البحراين  ،احلدائق الـورضة ِف أحؽوم العسة الطوهرة -25

 هـ،1419حمرم احلرام  ،إول الطبعي ،شالمي التوبعي جلامعي اددرشي بؼمممشسي الـَش اإل

 . 25عدد إجزاء: 

حمؿد إشامعقل  حقوة الصحوبي، الؽوكدهؾوي، حمؿد يوشف بن حمؿد إلقوس بن -26

هـ( حّؼؼه وضبط كصه وعّؾق عؾقه: الدكتور بشور عّواد 1384: ادتوَّفَّ الؽوكدهؾوي )

لبـون، الطبعي إول،  -معروف، الـوذ: ممشسي الرشولي لؾطبوعي والـَش والتوزيع، بروت 

 .5م، عدد إجزاء: 1999 -هـ 1421

دار  ،بوقر ذيف الؼرر ،دراشي وَتؾقل (عؾقه السالم)حقوة اإلموم حمّؿد البوقر  -27

 .2عدد إجزاء  هـ،1413 :ول، الطبعي إالبالغي

هـ( 911: عبد الرمحن بن أِب بؽر، جالل الدين السقوضي )ادتوَّفَّ  ،اخلصوئص الؽزى -28

 .2عدد إجزاء:  ،بروت ،الـوذ: دار الؽتى العؾؿقي

ممشسي الـَش  هـ(،461: وَّفَّ )ادت الطوّد، أبو جعػر حمؿد بن احلسن ،اخلالف -29

 .2 :عدد إجزاء ،اإلشالمي التوبعي جلامعي اددرشي بؼم

دار  ،ى الدين أمحد بن عبد اهلل الطزياحلوفظ حم ،خوئر العؼبى ِف مـوقى ذوى الؼربىذ -31

 .هـ1356لؼوهرة امؽتبي الؼدد  ،الؽتى ادنيي، وكسخي اخلزاكي التقؿوريي

: الذريي الطوهرة الـبويي،  -31 هـ(، َتؼقق: شعد ادبورك 311حمؿد بن أمحد الدوِٓب )ادتوَّفَّ

 الؽويً. -هـ، الـوذ : الدار السؾػقي 1417احلسن، الطبعي إول، شـي الطبع : 

هـ، 1418 قم ،كوذ: اشامعقؾقون ،فراينطالآقو بزرگ  ،الذريعي إل تصوكقف الشقعي -32

 .25 :ءاجزعدد إ

 حمّؿـد بن حمّؿـد اهلل عبـد أبـو الشقـخ ،الشفقد إول ،ذكرى الشقعي ِف أحؽوم الَشيعي -33

: العومل مّؽي بن إلحقوء  (عؾقفم السالم)َتؼقق: ممشسي آل البقً  هـ(،786 )ادتوَّفَّ

 .2 :عدد إجزاء هـ،1419 :ول، الطبعي إالساث

 :ادتوَّفَّ )بو الؼوشم حمؿود بن عؿر الزخمَشي أ ،كصوص إخبورربقع إبرار و -34

: ممشسي إعؾؿي الـوذ هـ،1992 ،بروت ،عبد إمر عل مفـو: َتؼقق(، هـ538

 لؾؿطبوعوت.
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روضي ادتؼي ِف ذح من ٓ حيرضه الػؼقه لؾصدوق، حمؿد تؼي ادجؾز إول  -35

 : الطبعي  ،حوج حمؿد حسي كوصوكقور -إشالميهـ(، الـوذ: بـقود فرهـك 1171)ادتوَّفَّ

 حسي ادوشوي. -وه آصتفوردي إول، َتؼقق: عل بـ

حمؿد تؼي ادجؾز إول روضي ادتؼي ِف ذح من ٓ حيرضه الػؼقه لؾصدوق،   -36

 : توثقق وتدققق وتصحقح: قسم التحؼقق ِف ممشسي دار الؽتوب  هـ(،1171)ادتوَّفَّ

 -هـ 1429اإلشالمي، الـوذ: ممشسي دار الؽتوب اإلشالمي، مطبعي شتور، الطبعي إول، 

 م.2118

يوشي بن خر اهلل بن حمؿود بن موشى اخلطقى  ،الروضي الػقحوء ِف أعالم الـسوء -37

 .هـ(1232: بعد العؿري )ادتوَّفَّ 

وذكر فضوئؾه وأعالم كبوته وأفعوله وأحواله ِف  شبل اهلدى والرصود ِف شرة خر العبود -38

َتؼقق وتعؾقق: الشقخ ، هـ(942: حمؿد بن يوشف الصوحلي الشومي )ادتوَّفَّ  ،ادبدأ وادعود

 ،بروت ،الـوذ: دار الؽتى العؾؿقي ،عودل أمحد عبد ادوجود، الشقخ عل حمؿد معوض

 .12عدد إجزاء:  ،م1993 -هـ 1414الطبعي إول،  ،لبـون

حمؿد بن إشحوق بن يسور ادطؾبي بولوٓء،  ،كتوب السر وادغوزي -شرة ابن إشحوق -39

 ،إول الطبعي ،بروت ،الـوذ: دار الػؽر ،َتؼقق: شفقل زكور، هـ(151: اددين )ادتوَّفَّ 

 .م1978 -هـ 1398

: ابن أِب احلديد ،ذح ّنٍ البالغي -41 َتؼقق: حمؿد أبو الػضل  هـ(،656 ادعتزِل )ادتوَّفَّ

 .21 :عدد إجزاء ،م1959 - هـ1378 الطبعي إول، ،إبراهقم

 اهلل عؾقه ن أمور رشول اهلل )صذَّ ادختن مِ اجلومع ادسـد الصحقح  -صحقح البخوري -41

: )ادتوَّفَّ  حمؿد بن إشامعقل أبو عبد اهلل البخورّي اجلعػّي  ،م( وشــه وأيومهوشؾَّ  {وآله}

هـ، 1422وق الـجوة، الطبعي إول، ، َتؼقق: حمؿد زهر بن كوس الـوس، دار ضهـ(256

 .9عدد إجزاء: 



 )َعَؾقفم الّسالم(...  ُمَصوَهَرة... َتـِْسُف أْشطوَرَة الَبوِب َواإلْشَؼوطِ  {ُعَؿر ـ أّم ُكؾثوم ـ َعِلّ }

17 
 

عبد اهلل حمؿد بن شعد بن مـقع اهلوصؿي بولوٓء، الطبؼوت الؽزى، ابن شعد، أبو  -42

 : هـ(، َتؼقق: حمؿد عبد الؼودر عطو، 231البني، البغدادي ادعروف بوبن شعد )ادتوَّفَّ

 .8ٕجزاء: ا عدد م،1991 - هـ1411 إول، الطبعي بروت، –الـوذ: دار الؽتى العؾؿقَّي

الطبعي  ،َتؼقق: عل صري ،( ه314 :أِب حمؿد أمحد بن أعثم الؽوِف )ادتوَّفَّ ، الػتوح -43

 لبـون. ،بروت ،دار إضواء لؾطبوعي ،م1991 -  ه1411 ،إول

ق: الشقخ حمّؿد قؼَت ،ابراهقم بن حمّؿد بن ادمّيد اجلويـي اخلراشوين ،يفرائد السؿط -44

 .2، عدد إجزاء: الـوذ: ممشسي ادحؿودي لؾطبوعي والـَش ،بوقر ادحؿودي

 ن أمحد ابن الصبوغ ادولؽي ادؽيعل بن حمؿد ب ي،ئؿّ ادفؿي ِف معرفي إالػصول  -45

هـ، عدد 1422، ول، الطبعي إدار احلديٌ (، َتؼقق شومي الغريري،هـ855 :)ادتوَّفَّ 

 .2 :جزاءإ

، تصحقح وتعؾقق: عل هـ(329: ّي، الشقخ حمؿد بن يعؼوب )ادتوَّفَّ الؽؾقـ الؽوِف، -46

هـ ش، 1363، ضفران، مطبعي حقدري ،ي الثولثي، دار الؽتى اإلشالمقيأكز الغػوري، الطبع

 .8إجزاء: 

الؽومل ِف التوريخ، ابن إثر، أبو احلسن عل بن أِب الؽرم حمؿد بن حمؿد بن عبد  -47

َتؼقق: عؿر  ،(هـ631: الؽريم بن عبد الواحد الشقبوين اجلزري، عز الدين ابن إثر )ادتوَّفَّ 

 -هـ 1417لبـون، الطبعي إول،  ،تدمري، الـوذ: دار الؽتوب العرِب، بروتعبد السالم 

 .11م، عدد إجزاء: 1997

، ِب الػتح اإلربلي، اإلربل، أبو احلسن عل بن عقسى ابن أئؿّ كشف الغؿي ِف معرفي إ -48

: العؾؿي ٕهل والـَش لؾؿجؿع مركز الطبوعي  :الـوذ (، َتؼقق عل آل كوثر،هـ692 )ادتوَّفَّ

 .4 :عدد إجزاء م،2112 ،بروت ،دار التعورف البقً،

بن احلسن  ِبوء الدين حمؿد، الػوضل اهلـدي، كشف الؾثوم عن قواعد إحؽوم -49

: مـشورات مؽتبي آيي اهلل الـوذهـ، 1415: شـي الطبع ، ـ(ه1137 :ادتوَّفَّ ) اإلصػفوين

 .11 :جزاءعدد إ  ،قم –العظؿى ادرعم الـجػي 
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ِبوء الدين حمؿد بن احلسن ، الػوضل اهلـدي ،كشف الؾثوم عن قواعد إحؽوم -51

: اإلصػفوين  هـ،1422الطبعي إول،  ،ممشسي الـَش اإلشالمي :َتؼقق ، ـ(ه1137 )ادتوَّفَّ

 . 11عدد إجزاء: 

، تصحقح:  د حمؿد بوقر ادوشويالسقّ  ،)ع( الؽوثر ِف أحوال فوضؿي بـً الـبي إعظم -51

 .7 :جزاءهـ، عدد ا1429ٕ، ولحمؿد حسي رحقؿقون، الطبعي إ

 :ادتوَّفَّ )الشقخ أمحد بن حمّؿد إردبقل  ،ة والزهون ِف ذح إرصود إذهونجمؿع الػوئد -52

 : الشقخ جمتبى العراقي، َجوعي اددّرشي ِف احلوزة العؾؿقي.َتؼقق، (هـ993

 هـ(،1111 :ادجؾّز، حمؿد بوقر )ادتوَّفَّ  ،ولمرآة العؼول ِف ذح أخبور آل الرش -53

 .هـ1414، الـوذ: دار الؽتى اإلشالمقّي ،هوصم الرشوِل ادحاليت :َتؼقق

 ،(هـ1245 :ادتوَّفَّ )أمحد بن حمّؿد مفدي الـراقي،  ،مستـد الّشقعي ِف أحؽوم الَشيعي -54

 .إلحقوء الساث (عؾقفم السالم): ممشسي آل البقً َتؼقق

: بدر الدين العقـي ) ،وين أثورإخقور ِف ذح أشومي رجول معمغوين  -55 ادتوَّفَّ

، الطبعي إول، دار الؽتى العؾؿقي ،حمؿد حسن حمؿد حسن إشامعقل :َتؼقق ،هـ(855

 .3 :عدد إجزاء م،2116

هـ(، َتؼقق 1111 :حمؿد بوقر )ادتوَّفَّ  ،ؾزادج ،ذ إخقور ِف ففم هتذيى إخبورمال -56

 :عدد إجزاء هـ،1416 ، مطبعي اخلقوم ،قم ،مؽتبي آيي اهلل ادرعم ،د مفدي الرجوئيالسقّ 

16. 

 بن حمؿد بن حمؿد بن عل ،ادغوزِل ابن (،عؾقه السالم)ِب ضولى أموم عل بن مـوقى اإل -57

: ادتوَّفَّ ) ادغوزِل بوبن ادعروف ادولؽي، الواشطي احلسن أبو اجلالِب، بن يعذ أِب بن الطقى

 ،صـعوء ،الـوذ: دار أثور ،بد اهلل الوادعيتركي بن ع أبو عبد الرمحن: َتؼقق( هـ483

 م.2113 –هـ1424الطبعي إول، 

 بن حمؿد بن عل بن يوشف بن احلسن، مي احلللعاّل ا ،مـتفى الطؾى ِف َتؼقق ادذهى -58

الطبعي  ،يشالمقّ اإل الػؼه ِف جمؿع الدراشوتقسم  :َتؼقق (،هـ726 :ادتوَّفَّ ) احلّل  ُمطّفر

 .15 :عدد إجزاء ،هـ 1429 ،الثولثي
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مفّذب إحؽوم ِف بقون احلالل واحلرام، السبزواري، عبد إعذ ادوشوي، الـوذ:  -59

 .31هـ، مطبعي كَؽي، عدد إجزاء: 1431قم، الطبعي إول،  -دار التػسر

َجول الدين حمؿد  ،بطيصطػى وادرته والبتول والسكظم درر السؿطي ِف فضوئل اد -61

ن شؾسؾي مِ  (،هـ751 :ادتوَّفَّ )بن يوشف بن احلسن بن حمؿد الزركدي احلـػي اددين 

 م.1958 -ـه1377 ،ولالطبعي إ ،يمر ادممـي )ع( العومّ أخمطوضوت مؽتبي اإلموم 

)صوحى الػؼقه ادحؼق السقد حمؿد العومل  ،ّنويي ادرام ِف تتؿقم جمؿع الػوئدة والزهون -61

 ،آقو حسي القزدي -آصتفوردياحلوج آقو جمتبى العراقي، الشقخ عذ پـوه  :َتؼقق ،اددارك(

 .شالمي التوبعي جلامعي اددرشي بؼمممشسي الـَش اإلهـ، 1413 ،ولإ الطبعي

ّنٍ البالغي، ضبط كصوصه وابتؽر ففورشه العؾؿقي: الدكتور صبحي الصولح، دار  -62

 .م2114 ،الطبعي الرابعيدار الؽتوب الؾبـوين، بروت،  الؼوهرة،الؽتوب ادني 

 عل بن احلسن الشقخ بن حمؿد جعػر أبو ،احلر العومل ،يهدايي إمي إل أحؽوم إئؿّ  -63

 .8 :جزاءعدد إ ،جمؿع البحوث اإلشالمقي، (هـ1114 :ادتوَّفَّ ) العوملّ  احلرّ 

 ،هـ(1191 ادتوِف:مرته بن حمؿود )حمؿد حمسن بن ، الػقض الؽوصوين ،الواِف -64

: السقد كامل إذاف ( العومي، أصػفون،عؾقه السالم)مـشورات مؽتبي أمر ادممـي عل 

 .26 :عدد إجزاء هـ،1431 ،ولالدين فؼقه إيامين، الطبعي إ

الواِف بولوفقوت، الصػدي، خؾقل بن أيبك بن عبد اهلل الصػدي، صالح الدين  )ت  -65

بروت،  -َتؼقق: أمحد إركوؤوط وتركي مصطػى، كَش وضبع: دار إحقوء الساثهـ(،  764

 م.2111 - 1421شـي 

 احلسقـي قبالن إبراهقم خوجه بن شؾقامن هو، الؼـدوزي،  الؼربى ييـوبقع ادودة لذو -66

:  الـؼشبـدي احلـػي أشوه، ادطبعي:  ،شوة لؾطبوعي والـَشالـوذ: دار إهـ(، 1294)ادتوَّفَّ

 .4م، عدد إجزاء: 2111الطبعي إول: 
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 املحتويات 

 
{ )َعلَيهم الس الم(...  َصاَهَرة... }ع َمر ـ أم  ك لثوم ـ َعلِّي  قَاطِّ  م  ف  أس طوَرةَ البَابِّ َواإلس   5 ....... تَن سِّ

نَد الس ن ة والش يعة:1 َصاَهرة ثَابتة عِّ  5 ........................................................... ـ م 

قَيَّة:2 ََلد َزيٌد ور   5 ...................................................... ـ ع َمر  وأ م  ك لثوم... واألَو 

 5 ......................................................... ـ ثبوت فِّي الَموروث الفِّق هي الش يعي:3

َصاَهَرة:4 ؤمنِّين)َعلَيهما السَّاَلم(..قَد أَثبََت الم  يرِّ الم  ادق  َعن أَمِّ  6 .......................... ـ الصَّ

 6 .............................................. العَبَّاس  ي زوج  ع َمر بأ م ِّ ك لثوم )َعلَيهم السَّاَلم(: -5

يَراثِّ َوَصاَلةِّ الجنَاَزة:6 َصاَهَرة..فِّي المِّ )َعلَيه السَّاَلم( أَثبََت الم   7 ........................ ـ البَاقِّر 

 7 ................................................ جنَاَزة  أم ِّ ك لثوم َواب نِّها َزي د بِّن ع َمر )رض(:ـ 7

ي ة َوالَمشوَرة:8 سِّ  7 ........................................................................... ـ القَادِّ

ر َوالن َسب الس بَب ـ َجَمعَ 9 ه   8 ................................................................ :َوالص ِّ

سول )َعلَيهما الص الة َوالت سليم(:11 َمة َوالر  َضا فَاطِّ َصاَهَرة... رِّ  9 ......................... ـ بِّالم 

َصاَهرة11 َمة َغَضبِّ ... بَي نَ ... ـ الم  َضاها (...الس الم َعلَيها) فَاطِّ ها َورِّ  11 .................. َوفََرحِّ

 12 ......................................................................................... المصــادر
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