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 مقدمة املركز

 

 مقدمة املركز

وقيُّوم ، إهـل األولين واآلخرين، الحمد هلل رب العالمين
بوبيَّة ، ومالك يوم الدين، السماوات واألرضين الذي شهدت له بالرُّ

ت له باإلةيهل جميع معبوداته، جميع مخلوقاته فال عزَّ إَّلَّ في ، وأقرَّ
ى إَّل في ، غن ى إَّلَّ في اَّلفتقار إلى رحمتهوَّل ، التَذلُّل لعظمته وَّل هد 

 .اَّلستهداء بنوره
كلمة قامت بها ، وحده َّل شريك له، وأشهد أن َّل إهـل إَّل اهلل

وبها أرسل ، وُخلِقت ألجلها جميع المخلوقات، األرض والسماوات
 .وشرع شرائعه، وأنزل ُكتبه، اهلل تعالى ُرسله

ا عبده ورسوله وخيرته من ، وأمينه على وحيه، وأشهد أن محمد 
أرسله اهلل رحمة  ، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، خلقه

ة  على الخالئق أجمعين، وإمام ا للمتقين، للعالمين  : أما بعد، وُحجَّ
فإنَّ من غايات هذا الدين العظيمة الحفاظ على وحدة األمة 

قها ولو كان ا َّل تأبه به  وتماسكها وذمِّ ما من شأنه أن يفرِّ صغير 
 .النفوس

كان الناس إذا نزل : كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني ~
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َعاب واألودية‘ رسول اهلل  قوا في الشِّ فقال رسول اهلل ، منزَّل  تفرَّ
عاب واألودية إنما ذلكم من الشيطان: <‘ قكم في هذه الشِّ >، إنَّ تفرُّ

لو : إلى بعض حتى يقالفلم ينزل بعد ذلك منزَّل  إَّلَّ انضمَّ بعضهم 
هم  .(3)بسط عليهم ثوب لََعمَّ

يمسح ‘ كان رسول اهلل : وعن أبي مسعود األنصاري ~ قال
، فتخَتلَِف قُلُوُبكم، وال تخَتلِفوا، اسَتُووا: <ويقول، َمنَاِكَبنا في الصالة

ثمَّ الذين ، ثمَّ الذين َيلُونهم، لَِيلِني منكم أُولوا األحالم والنُّهى
 .(1)>َيلُونهم

فامتنع عن ، رجال  بادي ا صدره في الصف‘ وقد رأى النبي 
نَّ ُصُفوفكم: <التكبير للصالة ليقول منبِّه ا أو لَُيخالَِفنَّ اهللُ ، عباَد اهلل لَُتَسوُّ

 .(1)>بيَن ُوُجوِهُكم
عاب واألودية بعد ‘ فجعل النبيُّ  ق المؤمنين في الشِّ تفرُّ

ا ، رغم بساطتهما الظاهرية، اجتماعهم واختالفهم في الصفِّ  سبب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( والنسائي في السنن35553( وأحمد في المسند )1012السنن )أخرجه أبو داود في  (3)
(، 1240( والحاكم في المستدرك )1060( وابن حبان في صحيحه )2220الكبرى )

 قال األلباني: صحيح. 
( وابن ماجه في السنن 205( والنسائي في السنن )411أخرجه مسلم في صحيحه ) (1)

 (. 35303( وأحمد في المسند )650)
( وأحمد في المسند 230( والنسائي في السنن )410أخرجه مسلم في صحيحه ) (1)

(32414 .) 
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 مقدمة املركز

 .َّلختالف القلوب
ق عن جماعة المسلمين بشتَّى أشكاله ، مذموٌم شرع ا، فالتفرُّ

 .مستنكٌر فطرة، مرفوٌض عقال  
ه اهلل تبارك وتعالى نبيَّه محمد   من أن يكون في ‘ ا ولهذا نزَّ

قين للدين فقال عزَّ من قائل  چ چ چ چ ڃ: }عداد المفرِّ

 .(3){ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
وحضَّ المؤمنين على اقتفاء أثره العظيم عليهم باجتماع الكلمة 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ: }واألفئدة بقوله

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .(1){گ گ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ: }وقوله

 .(1){ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
المؤمنين عن مشابهة الكافرين في سلوكهم طريق الفرقة  ونهى
د من فارق جماعتهم بالوعيد الشديد بقوله، واَّلختصام : وهدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 326األنعام آية سورة  (3)
 . 301آل عمران آية سورة  (1)
 . 1سورة العنكبوت اآلية  (1)
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 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}

 .(3){ڭ ڭ ڭ
ق الذي وقع فيه  وبيَّن لهم في الكتاب المبين أنَّ اَّلختالف والتفرُّ

َّل عن ، أهل الكتاب إنما كان بسبب بغيهم بين بعضهم بغير الحق
 .جهل وخفاء حجة بل بِعلم منهم بالتنزيل

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ: }قال اهلل تبارك وتعالى
 .(1){ڳ گ گ

نار  تستعر فيها، ولما كانت األمة منذ أمٍد بعيد وَّل زالت
وكانت الجهود المخلصة التي تسعى ، آكلة األخضر واليابس، الطائفية

كان من ، جاهدة لرأب الصدع بين أبناء األمة قليلة وينقصها الكثير
ا تجاه هذه  الالزم على أهل العلم ومن اقتبس من أنوارهم أن يُقّدم شيئ 

ا لمرضاته، رفع ا لسخط اهلل تعالى، القضّية المهّمة ليف ولتأ، وطلب 
 .القلوب بين المسلمين

ا من هذا المبدأ الجليل ارتأينا في مركز البحوث  وانطالق 
ة اآلل واألصحاب أن نقّدم مشروعنا  :والدراسات بمبرَّ

 >سلسلة األحاديث املشرتكة بني أهل السنة والشيعة اإلمامية<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1سورة العنكبوت اآلية  (3)
 . 1سورة العنكبوت اآلية  (1)
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 مقدمة املركز

بعد مؤتمرات وندوات ، ليكون خطوة على الطريق الصحيح
، والتقريب بين المسلمين باءت أكثرها بالفشلودعوات كثيرة للوحدة 

حين افتقدت الصراحة والوضوح كما افتقدت المشاريع العملية 
 .الجادَّة

وكلُّنا أمل باهلل تعالى أن تلقى هذه السلسلة قبل كل شيء رضا 
اهلل تبارك وتعالى ثم رضا المخلصين من أبناء األمة الساعين بحقِّ نحو 

 .وجمع شتاتها، وحدة صفها
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 
 حممد سالم اخلرض 

 رئيس مركز البحوث والدراسات
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 مقدمة 

 
 بني يدي الكتاب

نعوذ به من شرور و، نستغفرهو نستعينهو نحمده، إن الحمد هلل
 من يضللو، من يهده اهلل فال مضل له. سيئات أعمالنا منو، أنفسنا

أشهد أن و، أشهد أن َّل إله إَّل اهلل وحده َّل شريك لهو. فال هادي له
 .رسولهو محمدا عبده

المصائب التي تنزل بالخالئق في هذه الدنيا من و البالء وبعد فإن
 ولكنها في حق المؤمنين تدور بين اَّلختبار، سنن اهلل في هذا الكون

 قال سبحانه، بين تكفير المصائب أو رفع الدرجاتو واَّلمتحان
 .(3){ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ: }تعالىو

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ: }وقال سبحانه

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ: }وقال جل شأنه (1){حئ

 ٿ ٿ ٺ ٺ: }وقال الملك جل جالله ،(1){ٿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1سورة العنكبوت اآلية  (3)
 . 11األنبياء اآلية  سورة (1)
 . 1سورة الملك اآلية  (1)
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فال  ،(3){ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
في نفسه أو دينه أو أهله أو تخلوا حياة المؤمن من مصيبة يبتلى بها 

إلى أفضل دواء لمواجهة المصائب  ولذا أرشدنا اهلل ، ماله أو ولده
فقد ، فالقرآن مليء بالثناء على الصبر والصابرين، وهو الصبر عليها

 ەئ ائ ائ: }جعله من أوصاف خير الخلق وهم أولو العزم فقال

أثنى اهلل سبحانه في مواضع كثيرة على و ،(1){ۇئ وئ وئ ەئ
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ : }الصابرين فقال

وذكر في كتابه أن جزاء الصبر دخول الجنة  ،(1){ڃ ڃ ڄ ڄ
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ: }فقال جل شأنه

الصابرين و واآليات التي وردت في الصبر ،(4){ۆ ۆ ۇ
كثيرة جدا وقد ذكر ابن القيم أن الصبر جاء في القرآن على ثمانية عشر 

عن ضده وأثنى على أهله وأوجب  من ذلك أنه أمر به ونهى، نوعا
الجزاء الجزيل عليه وبشر أصحابه ويورث صاحبه درجة اإلمامة وقرنه 

وكذلك أمر الصبر في السنة فاألحاديث  .(2)بمنازل اإلسالم واإليمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 322سورة البقرة اآلية  (3)
 12سورة األحقاف اآلية  (1)
 320سورة البقرة اآلية  (1)
 . 52سورة الفرقان اآلية  (4)
 1/323انظر تفصيل ذلك مع أدلته في مدارج السالكين  (2)
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 مقدمة 

التي وردت فيه كثيرة جدا ولو أنه ما كان من فضل الصبر إَّل أن النبي 
 ِمنْ  ْيَس لَ <: ‘قال ، جعل أجر الصابر مثل أجر الشهيد لكفى ‘
 ُيِصيُبهُ  الَ  أَنَّهُ  َيْعلَمُ ، ُمْحَتِسًبا َصاِبًرا َبلَِدهِ  فِي فََيْمُكثُ ، الطَّاُعونُ  َيَقعُ  أََحد  
 .(3)>َشِهيد   أَْجرِ  ِمْثلُ  لَهُ  َكانَ  ِإالَّ ، لَهُ  اللَّهُ  َكَتبَ  َما ِإالَّ 

تمام الصبر على المصائب فإنه دليل على ، وإن من أعظم الصبر
فمن تيقن في ، ومن كماله عبوديته هلل، إيمان العبد بالقضاء والقدر
وإن من ، هان عليه ما يلقى من المصائب، نفسه أنه عبد خاضع لمالكه

أعظم المصائب التي يبتلى بها اإلنسان في حياته فقد األهل 
أن يؤتى أفضل  فكان جزاء من صبر على أعظم المصائب، واألحباب

 َما<: َتَعالَى اهللُ  يَُقولُ : ‘قال النبي ، وهو الجنةأحسنه و الجزاء
ْنَيا أْهلِ  ِمنْ  َصِفيَّهُ  قََبْضتُ  ِإَذا َجَزاء   ِعْنِدي الُمْؤِمنِ  لَعبِدي  اْحَتَسَبهُ  ُثمَّ  الدُّ

 .(1)>الَجنَّةَ  إالَّ 
وما يلحق ، المبالغة في الحزنو في الصبر من الجزعاأما ما ين

الجيوب وضرب الصدور وغيرها من ذلك من نياحة وصراخ وشق 
 بأحبابهم األفعال التي تصدر عن بعض الناس عند نزول مصيبة الموت

ولذلك كان هذا الكتاب الذي ، فليس مما يمدح وَّل مما يحمد
 أهلهو اإلمامية المتفقة على مدح الصبرو يتعرض لجمع روايات السنة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1454صحيح البخاري  (3)
 . 0414صحيح البخاري  (1)



          

01 

 العزاء والصرب ىلع ابللوى

ألمة على ذم كل ما يخالف ذلك لعل اهلل يجعله سببا لجمع هذه او
وخطة هذه الكتاب هي جمع األحاديث المشتركة بين ، كلمة واحدة

فكان اَّلقتصار في ، أهل السنة واإلمامية في الصبر على البلوى والعزاء
فإن كان ، التخريج على أمهات مصادر الحديث عند أهل السنة

أما مصادر اإلمامية ، الحديث مخرجا في الصحيحين اقتصرنا عليهما
مع ترتيبها بحسب ، ماد في الغالب على الكتب الثمانيةفكان اَّلعت

تشمل فضل الصبر وثواب الصابرين  موضوعاتها في ستة أبواب مختلفة
النوح وتذكير أصحاب المصائب بأن و والنهي عن ضده وهو الجزع
فإن علم ذلك ، ليهون عليهم ما دونها ‘أعظم مصيبة هي فقد النبي 

يعودها على الصبر على و فينبغي على المؤمن أن يوطن نفسه
ليختم الكتاب بتذكير المسلم بأجر تعزية أخيه ألنها من ، المصائب

 .وباهلل التوفيق، أعظم ما يعين على الصبر على المصائب
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0

 ثواب من صرب عند املصيبة واحتسب

 

تُ : قَالَت   َسلََمَة، أَنََّها أُمِّ  َعن    : ، يَُقولُ ‘اهللِ  َرُسولَ  َسِمع 
 ڃ ڄ ڄ ڄ} :اهللُ  أََمَرهُ  َما ُمِصيَبة ، فََيُقولُ  ُتِصيُبهُ  ُمْسلِم   ِمنْ  َما<

 َخْيًرا لِي ُمِصيَبِتي، َوأَْخلِْف  فِي ْأُجْرِني اللُهمَّ  ،[320: البقرة]{ ڃ
ا: >، قَالَت  ِمْنَها َخْيًرا لَهُ  اهللُ  أَْخلََف  ِمْنَها، ِإالَّ  : َسلََمَة، قُل تُ  أَبُو َماتَ  فَلَمَّ

لِِمينَ  أَيُّ  رٌ  ال ُمس  لُ  أَبِي ِمن   َخي  ، ‘ اهللِ  َرُسولِ  ِإلَى َهاَجرَ  بَي تٍ  َسلََمَة؟ أَوَّ
لََف  ِإنِّي ثُمَّ  ُتَها، فَأَخ  َسلَ : ، قَالَت  ‘ اهللِ  َرُسولَ  لِي اهللُ  قُل   َرُسولُ  ِإلَيَّ  أَر 
َتَعةَ  أَبِي ب نَ  َحاِطبَ  ‘ اهللِ  طُُبِني بَل  ا لِي ِإنَّ : لَُه، فَُقل تُ  يَخ  ت   َوأَنَا بِن 

 أَنْ  اهللَ  َعْنَها، َوأَْدُعو ُيْغِنَيَها أَنْ  اهللَ  فَنَْدُعو اْبنَُتَها أَمَّا<: َغيُوٌر، فََقالَ 
 .>ِباْلَغْيَرةِ  َيْذَهبَ 

 :التخريج 

 عن أم سلمة * 
، مختصرا  ( 1336) وأبو داود في السنن( 632) رواه مسلم في صحيحه
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 (10065)و (10012) وأحمد في المسند( 41) ومالك في الموطأ
 (.10511)و

 عن أبي سلمة * 
وأحمد ( 3262) وابن ماجه في السنن( 1233) في السنن رواه الترمذي

 (.10006)و (30144)و (30141) في المسند
  

 

مٍ  أُمِّ  ِمن  ، َطل َحةَ  أِلَبِي اب نٌ  َماتَ : قَالَ  أَنَسٍ  َعن     فََقالَت  ، ُسلَي 
لَِها ثُوا ََّل : أِلَه  ِنهِ  َطل َحةَ  أَبَا ُتَحدِّ ثُهُ  أَنَا أَُكونَ  َحتَّى بِاب   فََجاءَ : قَالَ  أَُحدِّ
بَت   هِ  فََقرَّ َسنَ  لَهُ  َتَصنََّعت   ثُمَّ : فََقالَ ، َوَشرِبَ  فَأََكلَ ، َعَشاء   ِإلَي   َكانَ  َما أَح 
لَ  َتَصنَّعُ  ا، بَِها فََوقَعَ ، َذلِكَ  قَب  َها َوأََصابَ  َشِبعَ  قَد   أَنَّهُ  َرأَت   فَلَمَّ ، ِمن 
َحةَ  أَبَا يَا: قَالَت   ا أَنَّ  لَو   أََرأَي تَ  َطل  م  لَ  َعاِريََتُهم   أََعاُروا قَو  ، بَي تٍ  أَه 
نَُعوُهم   أَن   أَلَُهم  ، َعاِريََتُهم   فَطَلَُبوا َتِسِب : قَالَت  ، ََّل : قَالَ ؟ يَم  نَكَ  فَاح  ، اب 
ِتِني: َوقَالَ ، فََغِضبَ : قَالَ  تُ  َحتَّى َتَرك  تِِني ثُمَّ ، َتلَطَّخ  َبر  ِني أَخ   بِاب 

َبَرهُ ، ‘ اهللِ  َرُسولَ  أََتى َحتَّى فَان طَلَقَ   اهللِ  َرُسولُ  فََقالَ ، َكانَ  بَِما فَأَخ 
 فََكانَ : قَالَ ، فََحَملَت  : قَالَ  >لَْيلَِتُكَما َغاِبرِ  فِي لَُكَما اهللُ  َباَركَ <: ‘

 أََتى ِإَذا، ‘ اهللِ  َرُسولُ  َوَكانَ ، َمَعهُ  َوِهيَ  َسَفرٍ  ِفي ‘ اهللِ  َرُسولُ 
ُرقَُها ََّل ، َسَفرٍ  ِمن   ال َمِدينَةَ  ا يَط  ا، ُطُروق   فََضَربََها، ال َمِدينَةِ  ِمنَ  فََدنَو 

ُتِبَس  ال َمَخاضُ  َها فَاح  َحةَ  أَبُو َعلَي  : قَالَ ، ‘ اهللِ  َرُسولُ  َوان طَلَقَ ، َطل 
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َحةَ  أَبُو يَُقولُ  ل  لَمُ  إِنَّكَ : طَ نَّهُ  َربِّ  يَا، لََتع  ِجبُِني إِ ُرجَ  أَن   يُع   َمعَ  أَخ 
ُخلَ ، َخَرجَ  إَِذا َرُسولِكَ  تُ  َوقَدِ ، َدَخلَ  إَِذا َمَعهُ  َوأَد  تَبَس  ، تََرى بَِما اح 

مٍ  أُمُّ  َتُقولُ : قَالَ  َحةَ  أَبَا يَا: ُسلَي  ل  ، ان طَلِق  ، أَِجدُ  ُكن تُ  الَِّذي أَِجدُ  َما طَ
نَا طَلَق  ا فََولََدت  ، قَِدَما ِحينَ  ال َمَخاضُ  َوَضَربََها قَالَ ، فَان   فََقالَت   ُغاَلم 

ِضُعهُ  ََّل  أَنَُس  يَا: أُمِّي لِي ُدوَ  َحتَّى أََحدٌ  يُر  ِ  َتغ  ، ‘ اهللِ  َرُسولِ  َعلَى بِه
ا بَحَ  فَلَمَّ تُهُ  أَص  تََمل  تُ ، اح  طَلَق  ِ  فَان  تُهُ  قَالَ ، ‘ اهللِ  َرُسولِ  إِلَى بِه  فََصاَدف 
ا، ِميَسمٌ  َوَمَعهُ  ، نََعم  : قُل تُ  >؟َولََدْت  ُسلَْيم   أُمَّ  لََعلَّ <: قَالَ  َرآنِي فَلَمَّ
ِ  َوِجئ تُ : قَالَ ، ال ِميَسمَ  فََوَضعَ  تُهُ  بِه رِهِ  فِي فََوَضع   َرُسولُ  َوَدَعا، ِحج 

َوةٍ  ‘ اهللِ  َوةِ  ِمن   بَِعج   ثُمَّ ، َذابَت   َحتَّى فِيهِ  فِي فاََلَكَها، ال َمِدينَةِ  َعج 
بِيِّ  فِيِّ  فِي قََذفََها بِيُّ  فََجَعلَ ، الصَّ ُظَها الصَّ  اهللِ  َرُسولُ  فََقالَ : قَالَ ، يََتلَمَّ
َههُ  فََمَسحَ : قَالَ  >التَّْمرَ  اأْلَْنَصارِ  ُحبِّ  إِلَى اْنُظُروا<: ‘ اهُ  َوج   َوَسمَّ
دَ   .اهلل َعب 

 التخريج: 

( 1344) في صحيحه ومسلم( 3103) رواه البخاري في صحيحه
 .واللفظ لمسلم
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َحانَهُ  اللَّهُ  يَُقولُ : قَالَ  ‘ النَِّبيِّ  َعنِ  أَُماَمةَ  أَبِي َعن     اْبنَ <: ُسب 
ْدَمةِ  ِعْندَ  َواْحَتَسْبتَ  َصَبْرتَ  ِإنْ  آَدمَ   ُدونَ  َثَواًبا لَكَ  أَْرضَ  لَمْ ، اأْلُولَى الصَّ

 .>اْلَجنَّةِ 

 التخريج: 

والبخاري في األدب ، بهذا اللفظ( 3265) رواه ابن ماجه في السنن
 ومسند الشاميين( 5522) والطبراني في المعجم الكبير( 212) المفرد

تُ  ِإَذا) بلفظ( 1155)  (.إذا أخذت منك كريمتيك)و (َكرِيَمَتي كَ  أََخذ 
  

 

بَيِّعِ  أُمَّ  أَنَّ  َمالِكٍ  ب نِ  أَنَسِ  َعن     َحاِرثَةَ  أُمُّ  َوِهيَ  الَبَراءِ  بِن تَ  الرُّ
ثُِني أََّلَ ، اللَّهِ  نَِبيَّ  يَا: فََقالَت  ، ‘ النَِّبيَّ  أََتتِ  ُسَراقَةَ  ب نِ   َعن   ُتَحدِّ

مَ  قُِتلَ  َوَكانَ ، َحاِرثَةَ  رٍ  يَو  مٌ  أََصابَهُ  بَد  بٌ  َسه   الَجنَّةِ  ِفي َكانَ  فَِإن  ، َغر 
تُ  رَ  َكانَ  َوِإن  ، َصَبر  تُ ، َذلِكَ  َغي  َتَهد  هِ  اج   أُمَّ  َيا<: قَالَ ، الُبَكاءِ  ِفي َعلَي 
 .>األَْعلَى الِفْرَدْوَس  أََصابَ  اْبنَكِ  َوِإنَّ ، الَجنَّةِ  فِي ِجنَان   ِإنََّها َحاِرَثةَ 

 التخريج: 

( 1354) السننوالترمذي في ( 1206) رواه البخاري في صحيحه
 (.34030)و (31541)و (31366) وأحمد في المسند
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 َطل َحةَ  َوأَبُو، ِسنَان ا اب ِني َدفَن تُ : قَالَ ، ِسنَانٍ  أَبِي َعن   
ََّلنِيُّ  رِ  َشِفيرِ  َعلَى َجالِسٌ  الَخو  ا، الَقب  تُ  فَلَمَّ ، بِيَِدي أََخذَ  الُخُروجَ  أََرد 

ُركَ  أَََّل : فََقالَ  ثَِني: فََقالَ ، بَلَى: قُل تُ ؟ ِسنَانٍ  أَبَا يَا أُبَشِّ اكُ  َحدَّ حَّ  ب نُ  الضَّ
دِ  َمنِ  َعب  ح  َزٍب  ب نِ  الرَّ َعرِيِّ  ُموَسى أَبِي َعن  ، َعر   ‘ اللَّهِ  َرُسولَ  أَنَّ ، األَش 
، َعْبِدي َولَدَ  قََبْضُتمْ : لَِماَلِئَكِتهِ  اللَّهُ  قَالَ  الَعْبدِ  َولَدُ  َماتَ  ِإَذا<: قَالَ 

 َماَذا: فََيُقولُ ، نََعمْ : فََيُقولُونَ ، فَُؤاِدهِ  َثَمَرةَ  قََبْضُتمْ : فََيُقولُ ، نََعمْ : فََيُقولُونَ 
 َبْيًتا لَِعْبِدي اْبنُوا: اللَّهُ  فََيُقولُ ، َواْسَتْرَجعَ  َحِمَدكَ : فََيُقولُونَ ؟ َعْبِدي قَالَ 
وهُ ، الَجنَّةِ  فِي  .>الَحْمدِ  َبْيتَ  َوَسمُّ

 التخريج: 

وابن ( 36512) وأحمد في المسند( 3013) رواه الترمذي في السنن
 (.1642) حبان في صحيحه

  
 

قَمَ  ب نِ  َزي دِ  َعن    ، ‘ النَِّبيُّ  فََعاَدنِي َرَمدٌ  أََصابَِني: قَالَ ، أَر 
ا: قَالَ  تُ  بََرأ تُ  فَلَمَّ  لَوْ  أََرأَْيتَ <: ‘ اهللِ  َرُسولُ  لِي فََقالَ : قَالَ ، َخَرج 

نَايَ  َكانََتا لَو  : قُل تُ : قَالَ  >؟َصاِنًعا ُكْنتَ  َما ِبِهَما لَِما َعْينَاكَ  َكانَْت   لَِما َعي 
تُ  بِِهَما َتَسب تُ  َصَبر   َصَبْرتَ  ُثمَّ ، ِبِهَما لَِما َعْينَاكَ  َكانَْت  لَوْ <: قَالَ ، َواح 

َماِعيلُ  قَالَ ، >لَكَ  َذْنبَ  َوالَ   اهللَ  لَلَِقيتَ ، َواْحَتَسْبتَ   َصَبْرتَ  ُثمَّ <: ِإس 
 .>اْلَجنَّةَ  لَكَ  اهللُ  أَلَْوَجبَ ، َواْحَتَسْبتَ 
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 التخريج: 

 عن زيد بن أرقم * 
 (.211) والبخاري في األدب المفرد( 36142) رواه أحمد في المسند

 عن أنس بن مالك * 
 (.1144) وابن الجعد في المسند( 31220) أحمد في المسندرواه 

  
 

 

َة أَنَّ  َعن    تِي َكانَ  َرُجال   قُرَّ : لَهُ  فََقالَ ، لَهُ  اب نٌ  َوَمَعهُ  ‘ النَِّبيَّ  يَأ 
هُ <: ‘ النَِّبيّ   فََفَقَدهُ ، أُِحبُّهُ  َكَما اهللُ  أََحبَّكَ ، اهللِ  َرُسولَ  يَا: فََقالَ  >؟أَُتِحبُّ
، َماتَ ، اهللِ  َرُسولَ  يَا: قَالُوا >؟فاَُلن   اْبنُ  فََعلَ  َما<: فََقالَ ، ‘ النَِّبيُّ 
 ِإالَّ ، اْلَجنَّةِ  أَْبَواِب  ِمنْ  َباًبا َتْأِتيَ  الَ  أَنْ  ُتِحبُّ  أََما<: أِلَبِيهِ  ‘ النَِّبيُّ  فََقالَ 

ة   أَلَهُ ، اهللِ  َرُسولَ  يَا: َرُجلٌ  فََقالَ  >؟َيْنَتِظُركَ  َوَجْدَتهُ  : قَالَ ؟ لُِكلِّنَا أَم   َخاصَّ
 .>لُِكلُِّكمْ  َبْل <

 التخريج: 

واللفظ ( 32262) وأحمد في المسند( 3250) رواه النسائي في السنن
 .ألحمد
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َرو عن  دِ  ِإلَى َكَتبَ  ُشَعي ب أنه ب نَ  َعم  دِ  ب نِ  اهللِ  َعب  َمنِ  َعب  ح   الرَّ
يهِ  ُحَسي نٍ  أَبِي ب نِ  ِ  ِفي َوَذَكرَ  َهلَكَ  لَهُ  بَاب نٍ  يَُعزِّ  أَبَاهُ  َسِمعَ  أَنَّهُ ، ِكَتابِه

هِ  َعن  ، يَُحدِّثُ  دِ  َجدِّ رِو ب نِ  اللَّهِ  َعب   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ال َعاصِ  ب نِ  َعم 
 اأْلَْرضِ  أَْهلِ  ِمنْ  ِبَصِفيِّهِ  َذَهبَ  ِإَذا اْلُمْؤِمنِ  لَِعْبِدهِ  َيْرَضى الَ  اللَّهَ  ِإنَّ <: ‘
 .>اْلَجنَّةِ  ُدونَ  ِبَثَواب   ِبهِ  أُِمرَ  َما<: َوقَالَ  ،>َواْحَتَسبَ  فََصَبرَ 

 التخريج: 

 .1/15ابن المبارك في الزهد و(، 3253) رواه النسائي في السنن
  

 

 ِمنْ  َثاَلَثةً  اْحَتَسبَ  َمنْ <: قَالَ  ‘ اللَّهِ  َرُسولَ  أَنَّ  أَنَسٍ  َعن   
َرأَةٌ  فََقاَمتِ  ،>اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  ُصْلِبهِ  نَانِ  أَوِ : فََقالَت  ، ام   ،>اْثنَانِ  أَوِ <: قَالَ ؟ اث 
أَةُ  قَالَتِ  َتِني يَا: ال َمر  ا قُل تُ  لَي   .َواِحد 

 التخريج: 

وابن ( 35162) وأحمد في المسند( 3251) السننرواه النسائي في 
 (.1641) حبان في صحيحه
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 أَيُّ ، اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: قُل تُ : قَالَ  سعد بن أبي وقاص َعن   
ُجلُ  فَُيْبَتلَى، فَاألَْمَثلُ  األَْمَثلُ  ُثمَّ  األَْنِبَياءُ <: قَالَ ؟ باََلء   أََشدُّ  النَّاسِ   َعلَى الرَّ
 ِرقَّة   دِيِنهِ  فِي َكانَ  َوِإنْ ، َباَلُؤهُ  اْشَتدَّ  ُصْلًبا دِينُهُ  َكانَ  فَِإنْ ، دِيِنهِ  َحَسِب 
 َعلَى َيْمِشي َيْتُرَكهُ  َحتَّى ِبالَعْبدِ  الَباَلءُ  َيْبَرحُ  فََما، دِيِنهِ  َحَسِب  َعلَى اْبُتلِيَ 

 .>َخِطيَئة   َعلَْيهِ  َما األَْرضِ 

 التخريج: 

( 4011) وابن ماجه في السنن( 1162) رواه الترمذي في السنن
وابن حبان في ( 3005)و (3222)و (3464)و (3423) وأحمد في المسند

 (.1613)و (1603)و (1600) صحيحه
  

 

 الَباَلءُ  َيَزالُ  َما<: ‘ اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ ، ُهَري َرةَ  أَبِي َعن   
 َعلَْيهِ  َوَما اللَّهَ  َيْلَقى َحتَّى َوَمالِهِ  َوَولَِدهِ  نَْفِسهِ  فِي َوالُمْؤِمنَةِ  ِبالُمْؤِمنِ 
  .>َخِطيَئة  

 التخريج: 

( 5226( وأحمد في المسند )1166رواه الترمذي في السنن )
 (.1614( و)1631( وابن حبان في صحيحه )6233و)

* * *  
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 ثواب من صرب عند املصيبة واحتسب

 

 
 عبد من ما: قال( ع) جعفر أبي عن خربوذ بن معروف عن 

 غفر إال تفجأه حين ويصبر المصيبة ذكره عند فيسترجع بمصيبة يصاب
 المصيبة ذكر عند فاسترجع مصيبته ذكر وكلما ذنبه من تقدم ما له اهلل
 .بينهما فيما اكتسب ذنب كل له اهلل غفر
 التخريج: 

ــ باب الصبر والجزع واَّلسترجاع ) 1/114 الكليني في الكافي رواه
والحر العاملي في ( 232) وابن بابويه القمي في من َّل يحضره الفقيه( 2ح

 .56/315 وبحار األنوار( 1243) وسائل الشيعة
  

 

 ذكر من<: قال( ع) اهلل عبد أبي عن رزين بن داود عن 
 رب هلل والحمد راجعون إليه وإنا هلل إنا<: فقال حين بعد ولو مصيبته
 له كان >منها أفضل علي واخلف مصيبتي على آجرني اللهم العالمين

 .>صدمة أول عند كان ما مثل األجر من

 التخريج: 

ــ  والجزع واَّلسترجاعباب الصبر ) 1/114الكليني في الكافي  رواه
والمجلسي في بحار األنوار ( 1241) والحر العاملي في وسائل الشيعة( 0ح
 .كليهما عن داود بن رزبي وهو تصحيف لداود بن رزين 56/341

3 
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 العزاء والصرب ىلع ابللوى

: قال( ع) اهلل عبد أبي عن عمار بن إسحاق عن 
ن ال، إسحاق يا<  من عليها واستوجبت الصبر عليها أعطيت مصيبة تعدَّ
 إذا وثوابها أجرها صاحبها يحرم التي المصيبة إنما، الثواب  اهلل
 .>نزولها عند يصبر لم

 التخريج: 

ــ باب الصبر والجزع واَّلسترجاع ) 1/112الكليني في الكافي  رواه
والمجلسي في بحار األنوار ( 1030) والحر العاملي في وسائل الشيعة( 5ح
 .56/341و 02/64

  
 

 اهلل رسول قال: قال( ع) اهلل عبد أبي عن السكوني عن 
 قال بما أعلم واهلل ــ المؤمن ولد قبض إذا<(: وآله عليه اهلل صلى)

: فيقولون؟ فالن ولد قبضتم: لمالئكته وتعالى تبارك اهلل قال ــ العبد
، واسترجع حمدك: قالوا؟ عبدي قال فما: فيقول: قال؟ ربنا نعم

 فحمدني عينه وقرة قلبه ثمرة أخذتم: وتعالى تبارك اهلل فيقول
 .>الحمد بيت وسموه الجنة في بيتا له ابنوا، واسترجع

 التخريج: 

والحر ( 4حــ باب المصيبة بالولد ) 1/136الكليني في الكافي  رواه
 .(56/336) في بحار األنوار والمجلسي( 1211) العاملي في وسائل الشيعة

1 
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 وجوب الصرب ىلع ابللوى والرضا بالقضاء

 
0

 

 

ِكي  ‘َمرَّ النَِّبيُّ : قَالَ ، َعن  أَنَِس ب ِن َمالٍِك   َرأٍَة َتب  بِام 
رٍ  َك َعنِّي: قَالَت   >اتَِّقي اللََّه َواْصِبِري<: فََقالَ ، ِعن َد قَب  فَِإنََّك لَم  ، ِإلَي 

رِف هُ ، ُتَصب  بُِمِصيَبِتي فَأََتت  بَاَب ، ‘ِإنَُّه النَِّبيُّ : فَِقيَل لََها، َولَم  َتع 
ابِينَ ، ‘النَِّبيِّ  رِف كَ : فََقالَت  ، فَلَم  َتِجد  ِعن َدُه بَوَّ ِإنََّما <: فََقالَ ، لَم  أَع 

ْدَمةِ األُولَى ْبُر ِعْنَد الصَّ  .>الصَّ

 التخريج: 

 ورواه مسلم في صحيحه( 5324)و (3121) رواه البخاري في صحيحه
 (.1314) وأبو داود في السنن( 610)

  
 

 َمعَ  الَجَزاءِ  ِعَظمَ  ِإنَّ <: ‘ اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  أَنَسٍ  َعن   
َضا فَلَهُ  َرِضيَ  فََمنْ ، اْبَتاَلُهمْ  قَْوًما أََحبَّ  ِإَذا اللَّهَ  َوِإنَّ ، الَباَلءِ  ِعَظمِ  ، الرِّ
َخطُ  فَلَهُ  َسِخطَ  َوَمنْ   .>السَّ

3 
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 التخريج: 

 (.4013) وابن ماجه في السنن( 1160) رواه الترمذي في السنن
  

 

 أِلَْمرِ  َعَجًبا<: ‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ ، ُصَهي ٍب  َعن   
 أََصاَبْتهُ  ِإنْ ، لِْلُمْؤِمنِ  ِإالَّ  أِلََحد   َذاكَ  َولَْيَس ، َخْير   ُكلَّهُ  أَْمَرهُ  ِإنَّ ، اْلُمْؤِمنِ 
اءُ  اءُ  أََصاَبْتهُ  َوِإنْ ، لَهُ  َخْيًرا فََكانَ ، َشَكرَ  َسرَّ  .>لَهُ  َخْيًرا فََكانَ  َصَبرَ ، َضرَّ

 التخريج: 

 عن صهيب * 
 (.1260) وابن حبان في صحيحه( 1666) رواه مسلم في صحيحه

 عن سعد بن أبي وقاص * 
 (.3252)و (3461)و (3420) رواه أحمد في المسند

 عن أنس بن مالك * 
 وابن حبان في صحيحه( 31602)و (31300) رواه أحمد في المسند

(512.) 

* * *  

1 
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 وجوب الصرب ىلع ابللوى والرضا بالقضاء

 

 
عجبت للمرء <: قال( ع) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اهلل 
إن قرض بالمقاريض ، له إال كان خيراً  له قضاءً  اهلل  يقضي المسلم ال
 .>له وإن ملك مشارق األرض ومغاربها كان خيراً ، له كان خيراً 

 التخريج: 

  عن علي بن الحسين* 
 إنّ  باب) 403ص  والتوحيد( 202) ابن بابويه القمي في األمالي رواه

 (.2حــ  لهم األصلح إَّل بعباده يفعل َّل تعالى اهلل
 عن ابن أبي يعفور* 
والحر العاملي ( 2حــ  باب الرضا بالقضاء) 1/02الكليني في الكافي  رواه

 (.1114) والنوري الطبرسي في مستدرك الوسائل( 1240) في وسائل الشيعة
  

 

 فيما إن  <: قال( ع) اهلل عبد أبي عن فرقد بن داود عن 
 خلقا خلقت ما موسى يا (:) عمران بن موسى إلى اهلل أوحى
 وأزوي، له خير هو لما أبتليه إنما وإني، المؤمن عبدي من إلي أحب
 على فليصبر، عبدي عليه يصلح بما أعلم وأنا، له خير هو لما عنه

 عندي الصديقين في أكتبه بقضائي وليرض، نعمائي وليشكر، بالئي
 .>أمري وأطاع برضاي عمل إذا
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 التخريج: 

 فرقدعن داود بن 

الحر و( 5حــ  باب الرضا بالقضاء) 1/03الكليني في الكافي  رواه
 والنوري الطبرسي في مستدرك الوسائل( 1221) العاملي في وسائل الشيعة

 06/113و 02/300و 02/64والمجلسي في بحار األنوار ( 1113)

 عن عمرو بن نهيك 
والحر ( 0حــ  باب الرضا بالقضاء) 1/03الكليني في الكافي  رواه

 والنوري الطبرسي في مستدرك الوسائل( 1242) العاملي في وسائل الشيعة
 .دون ذكر موسى  06/110والمجلسي في بحار األنوار ( 1111)

  
 

 

 أعلم إن  <: قال( ع) اهلل عبد أبي عن المرادي ليث عن 
 .> اهلل بقضاء أرضاهم باهلل الناس

 التخريج: 

الحر و( 1حــ  باب الرضا بالقضاء) 1/10الكليني في الكافي  رواه
 .06/111والمجلسي في بحار األنوار ( 1240) العاملي في وسائل الشيعة

  
 

1 
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 وجوب الصرب ىلع ابللوى والرضا بالقضاء

: قال( ع) الحسين بن علي عن الثمالي حمزة أبي عن 
 فيما اهلل عن ورضي صبر ومن، اهلل طاعة رأس اهلل عن والرضا الصبر<

 كره أو أحب فيما له  اهلل يقض لم كره أو أحب فيما عليه قضى
 .>له خير هو ما إال

 التخريج: 

الحر و( 1حـ  باب الرضا بالقضاء) 1/00الكليني في الكافي  رواه
 .06/114والمجلسي في بحار األنوار ( 1245) العاملي في وسائل الشيعة

  
 

 

 الصبر إن  <: قال( ع) اهلل عبد أبي عن اهلل عبد بن ربعي عن 
 الجزع وإن  ، صبور وهو البالء فيأتيه المؤمن إلى يستبقان والبالء
 .>جزوع وهو البالء فيأتيه الكافر إلى يستبقان والبالء

 التخريج: 

ـ  باب الصبر والجزع واَّلسترجاع ) 1/114 الكليني في الكافي رواه
والحر العاملي في  (212) (من َّل يحضره الفقيه) وابن بابويه القمي في( 1ح

 (.3415) والنوري الطبرسي في مستدرك الوسائل( 1202) وسائل الشيعة

  
 

4 
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 العزاء والصرب ىلع ابللوى

 على تحزن إن أشعث يا<: ألشعث بن قيس( ع) قال علي 
 كل من اهلل ففي تصبر وإن. الرحم منك ذلك استحقت فقد ابنك
. مأجور وأنت القدر عليك جرى صبرت إن أشعث يا. خلف مصيبة
 بالء وهو سرك ابنك. مأزور وأنت القدر عليك جرى جزعت وإن
 .>ورحمة ثواب وهو وحزنك، وفتنة

 التخريج: 

في  والنوري الطبرسي( 163) رواه الشريف الرضي في نهج البالغة
 (.1324) مستدرك الوسائل

  
 

 فجاء( ع) اهلل عبد أبي عند كنا<: قال ميسر بن فضيل عن 
 إنك أما(: ع) اهلل عبد أبو له فقال، بها أصيب مصيبة إليه فشكى رجل
 وأنت عليك قدر الذي اهلل قدر عليك يمضى تصبر وإال تؤجر تصبر إن

 .>مأزور

 التخريج: 

ـ ـ باب الصبر والجزع واَّلسترجاع ) 1/112الكليني في الكافي  رواه
 ( 1035) والحر العاملي في وسائل الشيعة( 30ح

  
 

0 

5 



          

11 

 وجوب الصرب ىلع ابللوى والرضا بالقضاء

 

( ع) اهلل عبد أبي عند جالساً  كنت<: قال كامل بن عالء عن 
 فاسترجع جلس ثم( ع) اهلل عبد أبو فقام الدار من صارخة فصرخت

 أنفسنا في نعافى أن لنحب إنا: قال ثم منه فرغ حتى حديثه في وعاد
 اهلل يحب لم ما نحب أن لنا فليس القضاء وقع فإذا وأموالنا وأوالدنا

 .>لنا

 التخريج: 

ـ  باب الصبر والجزع واَّلسترجاع ) 1/110 الكليني في الكافي رواه
 (.1040) والحر العاملي في وسائل الشيعة( 31ح
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 العزاء والصرب ىلع ابللوى

 
0

 
ا: قَالَ ، َعبَّاسٍ  اب نِ  َعنِ   َمانُ  َماتَ  لَمَّ ُعونٍ  ب نُ  ُعث   قَالَتِ  َمظ 

َرأَُتهُ  ا: ام  ُعونٍ  اب نَ  يَا لَكَ  َهِنيئ  َها فَنََظرَ : قَالَ . بِال َجنَّةِ  َمظ   ‘ اهللِ  َرُسولُ  ِإلَي 
َرةَ   أَْدِري َوَما، اهللِ  لََرُسولُ  ِإنِّي فََواهللِ ؟ ُيْدِريكِ  َما<: لََها فََقالَ ، َغَضٍب  نَظ 
انُ  قَالَ  ــ ِبي ُيْفَعلُ  َما  فَاِرُسكَ  اهللِ  َرُسولَ  يَا: قَالَت   >ِبهِ  َوالَ ــ  َعفَّ

َتدَّ  َوَصاِحُبكَ  َحاِب  َعلَى َذلِكَ  فَاش   َذلِكَ  قَالَ  ِحينَ  ‘ اهللِ  َرُسولِ  أَص 
َمانَ  نَةُ  ُرقَيَّةُ  َماَتت   َحتَّى، ِخيَاِرِهم   ِمن   َوَكانَ ، لُِعث  ، ‘ اهللِ  َرُسولِ  اب 
، النَِّساءُ  َوبََكتِ : قَالَ  >َمْظُعون   ْبنِ  ُعْثَمانَ  اْلَخْيرِ  ِبَسلَِفنَا اْلَحِقي<: فََقالَ 
رِبُُهنَّ  ُعَمرُ  فََجَعلَ  ِطهِ  يَض  ، َيْبِكينَ  َدْعُهنَّ <: لُِعَمرَ  ‘ النَِّبيُّ  فََقالَ ، بَِسو 
ْيطَانِ  َونَِعيقَ  َوِإيَّاُكنَّ   الَقْلِب  ِمنَ  َكانَ  َمْهَما<: ‘ اهللِ  َرُسولُ  قَالَ  ثُمَّ  >الشَّ
ْحَمةِ  اهللِ  فَِمنَ ، َواْلَعْينِ   فَِمنَ ، َواللَِّسانِ  الَيدِ  ِمنَ  َكانَ  َوَمْهَما، َوالرَّ
ْيطَانِ  رِ  َشِفيرِ  َعلَى ‘ اهللِ  َرُسولُ  َوقََعدَ  >الشَّ ِبهِ  ِإلَى َوفَاِطَمةُ ، ال َقب   َجن 
ِكي َسُح َعي نَ  ‘ النَِّبيُّ  فََجَعلَ ، َتب  ِ  فَاِطَمةَ  يَم  بِه َمة  ، بِثَو   .لََها َرح 
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 انليه عن اجلزع وانلياحة

 التخريج: 

وابن ( 1235) والطيالسي في المسند( 1301) أحمد في المسند رواه
 .3/301شبة في تاريخ المدينة 

  
 

دِ    ِمنَّا لَْيَس <: ‘ النَِّبيُّ  قَالَ : قَالَ ، بن مسعود  اهللِ  َعب 
 .>الَجاِهلِيَّةِ  ِبَدْعَوى َوَدَعا، الُجُيوبَ  َوَشقَّ ، الُخُدودَ  لَطَمَ  َمنْ 

 التخريج: 

وابن ماجه ( 3162)و (3165)و (3164) البخاري في صحيحه رواه
 (.4100) وأحمد في المسند( 3224) في السنن

  
 

َدةَ  عن أَبُي   ُموَسى أَبُو َوِجعَ : قَالَ ،  ُموَسى أَبِي ب نُ  بُر 
ا َوَجع ا هِ  فَُغِشيَ ، َشِديد  رِ  ِفي َوَرأ ُسهُ  َعلَي  َرأَةٍ  َحج  ِ  ِمن   ام  لِه َتِطع   فَلَم  ، أَه   يَس 
َها يَُردَّ  أَن   ا َعلَي  ئ  ا، َشي  ن   بَرِيءٌ  أَنَا: قَالَ ، أَفَاقَ  فَلَمَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  ِمن هُ  بَِرئَ  ِممَّ
الَِقةِ  ِمنَ  َبرِئَ <: ‘ اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ ، ‘ اقَّةِ  َوالَحالَِقةِ  الصَّ  .>َوالشَّ

 التخريج: 

ورواه ( 304) ومسلم في صحيحه( 3160) البخاري في صحيحه رواه
 َوَمنْ  َحلَقَ  َمنْ  ِمنَّا لَْيَس <عن يزيد بن أوس بلفظ ( 1310) أبو داود في السنن

نْ  َبرِيء   أَنَا<بلفظ ( 3220) ورواه ابن ماجه في السنن، >َخَرقَ  َوَمنْ  َسلَقَ   ِممَّ
 .>َوَخَرقَ ، َوَسلَقَ ، َحلَقَ 
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َعِريَّ  َمالِكٍ  أَبَي عن  َش  ثَهُ ، األ  بَعٌ : قَالَ  ‘ النَِّبيَّ  أَنَّ  َحدَّ  ِفي أَر 
ِتي رِ  ِمن   أُمَّ ُرُكونَُهنَّ  ََّل ، ال َجاِهلِيَّةِ  أَم  رُ : يَت  َساِب  ِفي ال َفخ  َح  نُ ، األ   ِفي َوالطَّع 

َن َساِب  َقاءُ ، األ  ِتس  س   َتُتْب  لَمْ  ِإَذا النَّاِئَحةُ <: َوقَالَ ، َوالنِّيَاَحةُ ، بِالنُُّجومِ  َواَّل 
 ِمنْ  َودِْرع  ، قَِطَران   ِمنْ  ِسْرَبال   َوَعلَْيَها اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُتَقامُ ، َمْوِتَها قَْبلَ 

 .>َجَرب  

 التخريج: 

وابن ( 11601) وأحمد في المسند( 614) رواه مسلم في صحيحه
 (.1341) وابن حبان في صحيحه( 3223) ماجه في السنن

  
 

ا: قَالَت  ،  َعائَِشةَ  عن   اب نِ  قَت لُ  ‘ النَِّبيَّ  َجاءَ  لَمَّ
َفرٍ ، َحاِرثَةَ  َرُف  َجلََس  َرَواَحةَ  َواب نِ ، َوَجع  نُ  ِفيهِ  يُع  ُظرُ  َوأَنَا الُحز   ِمن   أَن 
َفرٍ  نَِساءَ  ِإنَّ : فََقالَ  َرُجلٌ  فَأََتاهُ ، الَباِب  َشقِّ  الَباِب  َصائِرِ   َوَذَكرَ  َجع 

نَهُ  لَم  ، الثَّانِيَةَ  أََتاهُ  ثُمَّ ، فََذَهبَ ، يَن َهاُهنَّ  أَن   فَأََمَرهُ ، بَُكاءَُهنَّ  : فََقالَ ، يُِطع 
نَنَا لََقد   َواللَّهِ : قَالَ ، الثَّالِثَةَ  فَأََتاهُ  >اْنَهُهنَّ <  أَنَّهُ  فََزَعَمت  ، اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َغلَب 

َغمَ : فَُقل تُ  >التَُّرابَ  أَْفَواِهِهنَّ  فِي فَاْحثُ <: قَالَ  َعل   لَم  ، أَن َفكَ  اللَّهُ  أَر   َما َتف 
ُرك   َولَم  ، ‘ اللَّهِ  َرُسولُ  أََمَركَ   .الَعنَاءِ  ِمنَ  ‘ اللَّهِ  َرُسولَ  َتت 

4 
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 انليه عن اجلزع وانلياحة

 التخريج: 

 ومسلم في صحيحه( 4101)و (3166) رواه البخاري في صحيحه
(612.) 

  
 

ِريِّ  َسِعيدٍ  أَبِي َعن     النَّاِئَحةَ  ‘ اللَّه َرُسولُ  لََعنَ <: قَالَ ، ال ُخد 
 .>َواْلُمْسَتِمَعةَ 

 التخريج: 

 (.33011) ورواه أحمد في المسند( 1312) رواه أبو داود في السنن
  

 

{ ڦ ڤ ڤ ڤ: }‘ النَِّبيِّ  َعنِ  َسلََمةَ  أُمِّ  َعن   
 .>النَّْوحُ <: قَالَ  [31: الممتحنة]

 التخريج: 

 (.10510) ورواه أحمد في المسند( 3256) رواه ابن ماجه في السنن
  

 

، َوْجَهَها اْلَخاِمَشةَ  لََعنَ < ‘ اللَّهِ  َرُسولَ  أَنَّ  أَُماَمةَ  أَبِي َعن   
اقَّةَ  اِعَيةَ ، َجْيَبَها َوالشَّ  .>َوالثُُّبورِ  ِباْلَوْيلِ  َوالدَّ

0 
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 العزاء والصرب ىلع ابللوى

 التخريج: 

 (.3222) رواه ابن ماجه في السنن
  

 

نَا أََخذَ  ِفيَما َكانَ : قَالَت  ، ال ُمَبايَِعاتِ  ِمنَ  امَرأَةٍ  عن   َرُسولُ  َعلَي 
ُروفِ  ِفي ‘ اللَّهِ  نَا أََخذَ  الَِّذي ال َمع  ِصيَهُ  ََّل  أَن   َعلَي   الَ  أَنْ <: ِفيهِ  نَع 

 .>َشَعًرا نَْنُشرَ  الَ  َوأَنْ ، َجْيًبا نَُشقَّ  َوالَ ، َوْياًل  نَْدُعوَ  َوالَ ، َوْجًها نَْخُمشَ 

 التخريج: 

( 423) والطبراني في المعجم الكبير( 1313) رواه أبو داود في السنن
 (.5313) والبيهقي في السنن الكبرى

  
 

لَمَ  ب نِ  َزي دِ  َعن    : قَالَ  ،(3){ڦ ڤ ڤ ڤ}، أَس 
 َيْدُعونَ  َوالَ ، َشْعًرا َيْنُثْرنَ  َوالَ ، َوْجًها َيْخُمْشنَ  َوالَ ، َجْيًبا َيْشُقْقنَ  الَ <

 .>َوْياًل 

 التخريج: 

 (.31302) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31: سورة الممتحنة اآلية (3)
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 انليه عن اجلزع وانلياحة

نَا َمَع َرُسوِل اللَّهِ : قَالَ ، َعن  أَنَِس ب ِن َمالٍِك    ‘َدَخل 
ٍف الَقي نِ  َراِهيَم ، َعلَى أَبِي َسي  ب  ا إِلِ ر  فَأََخَذ َرُسوُل اللَّهِ ، َوَكاَن ِظئ 

َراِهيمَ  ‘ هُ ، فََقبَّلَهُ ، ِإب  َراِهيُم يَُجوُد ، َوَشمَّ َد َذلَِك َوِإب  هِ بَع  نَا َعلَي  ثُمَّ َدَخل 
ِسهِ  نَا رَ ، بِنَف  ِرفَانِ  ‘ُسوِل اللَّهِ فََجَعلَت  َعي  َمِن ب ُن ، َتذ  ح  ُد الرَّ فََقاَل لَُه َعب 
ٍف  ، >َيا اْبَن َعْوف  ِإنََّها َرْحَمة  <: فََقالَ ؟ َوأَن َت يَا َرُسوَل اللَّهِ : َعو 

َرى َبَعَها بِأُخ  َوالَ ، َوالَقْلَب َيْحَزنُ ، ِإنَّ الَعْيَن َتْدَمعُ <: ‘فََقاَل ، ثُمَّ أَت 
نَانَُقوُل   .>ِإْبَراِهيُم لََمْحُزونُونَ  َوِإنَّا ِبِفَراِقَك َيا، ِإالَّ َما َيْرَضى َربُّ

 التخريج: 

 (.01) ومسلم في صحيحه( 3101) رواه البخاري في صحيحه
  

دِ  عن  َمنِ  َعب  ح  فٍ  ب نِ  الرَّ  ‘ النَِّبيُّ  أََخذَ : قَالَ  ، َعو 
تُ  بِيَِدي َراِهيمَ  ِإلَى َمَعهُ  فَان طَلَق  ِنهِ  ِإب  ِسهِ  يَُجودُ  َوُهوَ  اب   النَِّبيُّ  فَأََخَذهُ ، بِنَف 
رِهِ  ِفي ‘ ُسهُ  َخَرَجت   َحتَّى ِحج  : فَُقل تُ : قَالَ  َوبََكى فََوَضَعهُ : قَالَ  نَف 
ِكي  اْلُبَكاءِ  َعنِ  أَْنهَ  لَمْ  ِإنِّي<: قَالَ  ال ُبَكاءِ  َعنِ  َتن َهى َوأَن تَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َتب 
 لَْهو   نغمةِ  ِعْندَ  َصْوت  ، فَاِجَرْينِ  أَْحَمَقْينِ  َصْوَتْينِ  َعنْ  نََهْيتُ  َولَِكنِّي
ْيطَانِ  َوَمَزاِميرِ  َولَِعب   ، ُجُيوب   َوَشقِّ  وُجوه   لَْطمِ  ُمِصيَبة   ِعْندَ  َوَصْوت  ، الشَّ
 َوأَنْ  َحق   َوقَْول   َصادِق   َوْعد   أَنَّهُ  َولَْوالَ  ُيْرَحمُ  الَ  َيْرَحمُ  الَ  َوَمنْ  َرْحَمة   َوَهِذهِ 
 ِإْبَراِهيمُ  َيا ِبكَ  َوِإنَّا، َهَذا ِمنْ  أََشدَّ  ُحْزًنا َعلَْيكَ  لََحِزنَّا ِبأُْخَرانَا أُواَلنَا َيْلَحقَ 

بَّ  ِخطُ ُيسْ  َما نَُقولُ  َوالَ ، اْلَقْلبُ  َوَيْحَزنُ  اْلَعْينُ  َتْبِكي لََمْحُزونُونَ   .>الرَّ
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 العزاء والصرب ىلع ابللوى

 التخريج: 

 (.3003) والبزار في مسنده(، 0212) رواه الحاكم في المستدرك
  

 

ا: قَالَ ، أَنَسٍ  ن  عَ   اهُ  َجَعلَ  ‘ النَِّبيُّ  ثَُقلَ  لَمَّ  فََقالَت  ، يََتَغشَّ
َها فَاِطَمةُ  الَمُ  َعلَي  بَ  َوا: السَّ  َكْرب   أَِبيكِ  َعلَى لَْيَس <: لََها فََقالَ ، أَبَاهُ  َكر 
ا، >الَيْومِ  َبْعدَ   َمن  ، أَبََتاه   يَا، َدَعاهُ  َربًّا أََجابَ ، أَبََتاهُ  يَا: قَالَت   َماتَ  فَلَمَّ
سِ  َجنَّةُ  َدو  َواه  ، الِفر  رِيلَ  ِإلَى أَبََتاه   يَا َمأ  َعاه   ِجب  ا، نَن   فَاِطَمةُ  قَالَت  ، ُدِفنَ  فَلَمَّ
َها الَمُ  َعلَي  ُفُسُكم   أََطابَت   أَنَُس  يَا: السَّ ثُوا أَن   أَن   ‘ اللَّهِ  َرُسولِ  َعلَى َتح 
 .التَُّرابَ 

 التخريج: 

(، 3016) وابن ماجه في السنن(، 4401) رواه البخاري في صحيحه
 (.3244) والنسائي في السنن

 
  

 

 
 

  

31 



          

10 
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( ع) سمعت أبا جعفر<: عن عمرو بن أبي المقدام قال 

، ال: قلت{؟ ڦ ڤ ڤ ڤ} :تدرون ما قوله تعالى: يقول
مت فال  إذا أنا: قال لفاطمة عليها السالم إن  رسول اهلل : قال

تنادي بالويل وال تقيمي تخمشي علي  وجهًا وال تنشري علي  شعرًا وال 
 .> هذا المعروف الذي قال اهلل: ثم قال: قال، علي  نائحة

 التخريج: 

ـ  النساء  باب صفة مبايعة النبي ) 2/215الكليني في الكافي  رواه
والحر العاملي في وسائل ( 11) وابن بابويه القمي في معاني األخبار( 4ح

 الطبرسي في مستدرك الوسائلوالنوري ( 12421)و (1016) الشيعة
 460و 11/400والمجلسي في بحار األنوار ( 1440)

  

؟ الجزع ما: له قلت<: قال( ع) جعفر أبي عن جابر عن 
 وجز والصدر الوجه ولطم (1)والعويل بالويل الصراخ الجزع أشد: قال

 غير في وأخذ الصبر ترك فقد النواحة أقام النواصي ومن من الشعر
 اهلل صنع بما رضي فقد  اهلل وحمد واسترجع صبر ومن، طريقه
 ذميم وهو القضاء عليه جرى ذلك يفعل لم ومن اهلل على أجره ووقع

 .>أجره تعالى اهلل وأحبط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حزني ويا ويلي يا: منه النداء ومعنى بالويل دعا هلكة في وقع من كل: النهاية في (3)
 .بالبكاء الصدر صوت: العويل: وقال. وأوانك وقتك فهذا أحضر عذابي ويا

3 
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 التخريج: 

( 3ح ــ باب الصبر والجزع واَّلسترجاع ) 1/111الكليني في الكافي  رواه
 .56/26والمجلسي في بحار األنوار ( 1012) في وسائل الشيعة والحر العاملي

  
 

 قدر على الصبر ينزل<: قال( ع) عن أمير المؤمنين علي 
 .>عمله حبط مصيبته عند فخذه على يده ضرب ومن. المصيبة

 التخريج: 

والحر العاملي في ( الحكم 344) الشريف الرضي في نهج البالغة رواه
 56/22والمجلسي في بحار األنوار ( 1011) وسائل الشيعة

  
 

: قال( ع) اهلل عبد أبي الصيقل عن الحسن امرأة عن 
 .>الثياب شق وال الميت على الصياح ينبغي ال<

 التخريج: 

ـ  باب الصبر والجزع واَّلسترجاع ) 1/112الكليني في الكافي  رواه
 (.1013) والحر العاملي في وسائل الشيعة( 2ح

  
 

1 
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 في تزال ال أربعة<:  اهلل رسول قال: قال( ع) علي عن 
 األنساب في والطعن باألحساب الفخر: القيامة يوم إلى أمتي

 تقوم موتها قبل تتب لم إذا النائحة وإن  ، والنياحة بالنجوم واالستسقاء
 .>جرب من ودرع قطران من سربال وعليها القيامة يوم

 التخريج: 

والحر العاملي في وسائل ( 00) ابن بابويه القمي في الخصال رواه
 .22/112و 11/423والمجلسي في بحار األنوار ( 11305) الشيعة

  
 

، وجهها الخامشة لعن  اهلل رسول أنّ  أمامة أبي عن 
 .والثبور بالويل والداعية، جيبها والشاقة

 التخريج: 

والمجلسي في ( 1444) النوري الطبرسي في مستدرك الوسائل رواه
 .56/61بحار األنوار 

  
  

2 
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 اهلل رسول فتح لما<: قال( ع) اهلل عبد أبي عن ،أبان عن 
 ٱ}  اهلل فأنزل يبايعنه النساء جاء ثم الرجال بايع مكة 
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

{ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 حكيم أم وقالت، كباراً  وقتلتهم صغاراً  ربينا فقد الولد أما: هند فقالت
 اهلل رسول يا: جهل أبي بن عكرمة عند وكانت هشام بن الحارث بنت
 تلطمن ال: قال؟ فيه نعصينك ال أن اهلل أمرنا الذي المعروف ذلك ما

 تسودن وال جيباً  تشققن وال شعراً  تنتفن وال وجهاً  تخمشن وال خداً 
: فقالت، هذا على  اهلل رسول فبايعهن بويل تدعين وال ثوباً 
 من بقدح فدعا النساء أصافح ال إنني: قال؟ نبايعك كيف اهلل رسول يا
 فهي الماء هذا في أيديكن ادخلن: فقال أخرجها ثم يده فأدخل ماء

 .>البيعة

 التخريج: 

ـ النساء  باب صفة مبايعة النبي ) 2/215 الكليني في الكافي رواه
والنوري الطبرسي في ( 12424) والحر العاملي في وسائل الشيعة( 2ح

 .13/314في بحار األنوار  والمجلسي( 1411) مستدرك الوسائل
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ِد اللَّه  ِل اهلل ( ع) َعن  أَبِي َعب   ڤ ڤ ڤ}< :ِفي قَو 

ًا واَل َيْدُعوَن  {ڦ قَاَل اْلَمْعُروُف أَْن اَل َيْشُقْقَن َجْيبًا واَل َيْلِطْمَن َخد 
ْدَن َثْوبًا واَل َيْنُشْرَن َشْعراً َوْياًل واَل َيَتَخلَّْفَن ِعْنَد قَْبر  واَل   .>ُيَسوِّ

 التخريج: 

ـ  النساء باب صفة مبايعة النبي ) 2/215رواه الكليني في الكافي 
 والحر العاملي في الوسائل، 300/103والمجلسي في بحار األنوار (، 1ح
 .1/121والنوري الطبرسي في مستدرك الوسائل (، 12421)

  
 

 ال<: فقال احتضر عندما أوصى أنه( ع) محمد بن جعفر عن 
 إال جيبها تشق امرأة من فما، جيب على يشقن وال خد على يلطمن
 .>زيدت زادت كلما، صدع جهنم في لها صدع

 التخريج: 

في  والنوري الطبرسي 3/110القاضي النعمان في دعائم اإلسالم  رواه
 56/303والمجلسي في بحار األنوار ( 1422) مستدرك الوسائل

  
 

على النساء أن ‘  أخذ رسول اهلل<: قال( ع) عن الصادق 
 .>ال ينحن وال يخمشن وال يقعدن مع الرجال في الخالء

2 

6 

30 



          

11 

 العزاء والصرب ىلع ابللوى

 التخريج: 

العاملي في وسائل والحر ، 111رواه الطبرسي في مكارم األخالق ص 
والنوري ، 300/103والمجلسي في بحار األنوار (، 12121) الشيعة

 .(1411) الطبرسي في مستدرك الوسائل
  

 

 اهلل رسول أخذ<: قال  األنصاري اهلل عبد بن جابر عن 
 فوضعه بنفسه يجود وهو إبراهيم فأتى عوف بن الرحمن عبد بيد 

 >شيئاً  تعالى اهلل من لك أملك ال إني، بني يا<: له فقال، حجره في
 عن تنه لم أو، تبكي اهلل رسول يا: الرحمن عبد له فقال ،عيناه وذرفت
 أحمقين صوتين عن، النوح عن نهيت إنما<:  فقال؟ البكاء

 عند وصوت، شيطان ومزامير ولهو لعب نغمة عند صوت: فاجرين
 ومن، رحمة هذه إنما، شيطان ورنة جيوب وشق وجوه خمش، مصيبة

 وأن نأتيه وسبيل صدق ووعد حق أمر أنه ولوال، يرحم ال يرحم ال
 بك وإنا، هذا من أشد حزنا عليك لحزنا، أولنا سيلحق آخرنا

 .> الرب يسخط ما نقول وال القلب ويحزن العين تبكي، لمحزونون

 التخريج: 

 والنوري الطبرسي في 61زين الدين العاملي في مسكن الفؤاد ص رواه
 (.1426)و (1421) مستدرك الوسائل

33 
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 انليه عن اجلزع وانلياحة

‘  لما مات إبراهيم بن رسول اهلل: أنه قال( ع) عن علي 
أحمله : وحنطه وقال لي‘  أمرني رسول اهلل فغسلته وكفنه رسول اهلل

ثم أدناه من فصلى عليه ، فحملته حتى جئت به إلى البقيع، يا علي
‘  فنزلت ودَّله على رسول اهلل، انزل، يا علي: ثم قال لي، القبر

‘  فبكى المسلمون لبكاء رسول اهلل، فلما رآه منصبا بكى 
 فنهاهم رسول اهلل، النساء تحتى ارتفعت أصوات الرجال على أصوا

تدمع العين ويحزن القلب وال نقول ما يسخط <: وقال يأشد النه ‘
 .>إبراهيم يا، وإنا بك لمصابون وإنا عليك لمحزونون، الرب

 التخريج: 

والمجلسي في بحار ، 114رواه القاضي النعمان في دعائم اإلسالم ص 
 ( 1404) والنوري الطبرسي في مستدرك الوسائل، 52/300األنوار 

  
 

 آتي أن( ع) اهلل عبد أبو أمرني: قال يعقوب بن يونس عن 
 قد إنا<: له وقل السالم المفضل اقرأ: وقال بإسماعيل وأعزيه المفضل
 اهلل وأراد أمرا أردنا إنا ،صبرنا كما فاصبر ،فصبرنا بإسماعيل أصبنا
 .> اهلل ألمر فسلمنا ،أمرا 

 التخريج: 

والحر العاملي في (، 30باب الصبر ح ) 1/61رواه الكليني في الكافي 
  02/52والمجلسي في بحار األنوار ( 10150) الشيعةوسائل 

31 
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 :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أنه قال( ع) عن علي 
عوال عند مصيبة وصوت عند نغمة إصوتان ملعونان يبغضهما اهلل <

 .>يعني النوح والغناء

 التخريج: 

، 56/303عن دعائم اإلسالم في بحار األنوار  رواه المجلسي نقال
 31/61والنوري الطبرسي في مستدرك الوسائل 

  
 

قال رسول اهلل : قال عن جابر بن عبد اهلل األنصاري  
وأمي بأبي أنت : في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة عليها السالم 

انطلق إلى :  فقالت فاطمة للحسن. أرسلي إلى بعلك فادعيه لي
فانطلق إليه الحسن فدعاه فأقبل أمير : قال. يدعوك جديأبيك فقل 

 حتى دخل على رسول اهلل  المؤمنين علي بن أبي طالب 
فقال . واكرباه لكربك يا أبتاه: وفاطمة عليها السالم عنده وهي تقول

ال كرب ألبيك بعد اليوم يا فاطمة إن النبي < :لها رسول اهلل 
، الوجه وال يدعى عليه بالويل يشق عليه الجيب وال يخمش عليه ال

تدمع العينان وقد يوجع القلب : ولكن قولي كما قال أبوك على إبراهيم
 .>وال نقول ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون

34 
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 التخريج: 

وشرف الدين الحسيني في (، 522) رواه فرات الكوفي في تفسيره
كذا هاشم البحراني في و، 1/211 تأويل اآليات الظاهرة عن تفسير الماهيار

 11/422والمجلسي في بحار األنور (، 33201) البرهان في تفسير القرآن
 .14/104و

  
 

 أبي بن جعفر قتل حين السالم عليها لفاطمة  قالو 
 .>صدقت فقد فيه قلت وما ،حرب وال ثكل بذل وال تدعي ال<: طالب

 التخريج: 

والحر العاملي (، 213) رواه ابن بابويه القمي في من َّل يحضره الفقيه
 56/302والمجلسي في بحار األنوار  (،1012) في وسائل الشيعة

  
 

يا <: عن علي بن الحسين عن أبيه أنه قال ألخته زينب 
أهل األرض يموتون  واعلمي أن، اتقي اهلل وتعزي بعزاء اهلل! أختاه

هالك إال وجه اهلل الذي خلق  يءوأن كل ش، وأهل السماء ال يبقون
أبي خير ، وهو فرد وحده، ويبعث الخلق ويعودون، الخلق بقدرته

ولي ولكل مسلم برسول اهلل ، وأخي خير مني، وأمي خير مني، مني
إني يا أخية <: فعزاها بهذا ونحوه وقال لها. >صلى اهلل عليه وآله أسوة
، علي وجها وال تخمشي، ال تشقي علي جيبا، أقسمت فأبري قسمي

 .>وال تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت

30 

35 



          

51 

 العزاء والصرب ىلع ابللوى

 التخريج: 

ووس في اللهوف على قتلى وابن طا، 1/64رواه المفيد في اإلرشاد 
والنوري ، 1ــ  42/1والمجلسي في بحار األنوار ، 20ــ  46الطفوف ص

 (.1441) في مستدرك الوسائل الطبرسي
  

 

من <قال  عن عمران الزعفراني عن أبي عبد اللَّه  
أنعم اللَّه عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ومن 

 .>أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها

 التخريج: 

والحر العاملي (، 33حـ باب الغناء ) 0/411في الكافي  رواه الكليني
، 56/301والمجلسي في بحار األنوار  (،11300) في وسائل الشيعة

 (.1415) والنوري الطبرسي في مستدرك الوسائل
  

 

قال رسول اهلل : قال( ع) عن أبي عبد اهلل، عن السكوني 
وما تلك : قيل، امرأته أكبه اهلل على وجهه في النارمن أطاع < :‘

تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات : قال؟ الطاعة
 .>الثياب الرقاقو والنياحات

32 
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 التخريج: 

(، 1ح ـ  باب في ترك طاعة النساء) 2/235رواه الكليني في الكافي 
والحر العاملي في وسائل (، 143) وابن بابويه القمي في من َّل يحضره الفقيه

 .54/21والمجلسي في بحار األنوار (، 3440) الشيعة
  

 

أنه لما ورد الكوفة قادما من  عن أمير المؤمنين  
فقال ، مر بالشباميين فسمع بكاء الناس على قتلى صفين، صفين

أال تنهونهن عن ، أسمعأتغلبكم نساؤكم على ما <: لشرحبيل الشبامي
 .>هذا الرنين

والحر العاملي في (، 111) رواه الشريف الرضي في نهج البالغة
 .56/20والمجلسي في بحار األنوار (، 1012) وسائل الشيعة
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0

‘

 

نَُه َوبَي َن  ‘فََتَح َرُسوُل اللَّهِ : قَالَت    َعن  َعائَِشةَ   ا بَي  بَاب 
اأَو  َكَشَف ، النَّاسِ  ر  رٍ ، ِست  فََحِمَد اللََّه ، فَِإَذا النَّاُس يَُصلُّوَن َوَراءَ أَبِي بَك 

ِن َحالِِهم   لَُفُه اللَُّه ِفيِهم  بِالَِّذي ، َعلَى َما َرأَى ِمن  ُحس  َوَرَجاءَ أَن  يَخ 
اْلُمْؤِمِنيَن أَْو ِمَن ، َيا أَيَُّها النَّاُس أَيَُّما أََحد  ِمَن النَّاسِ <: فََقالَ ، َرآُهم  

، فَْلَيَتَعزَّ ِبُمِصيَبِتِه ِبي َعِن اْلُمِصيَبةِ الَِّتي ُتِصيُبُه ِبَغْيِري، أُِصيَب ِبُمِصيَبة  
 .>فَِإنَّ أََحًدا ِمْن أُمَِّتي لَْن ُيَصاَب ِبُمِصيَبة  َبْعِدي أََشدَّ َعلَْيِه ِمْن ُمِصيَبِتي

 التخريج: 

 (.3266) ابن ماجه في السنن رواه
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ِإَذا <: ‘قَاَل َرُسوُل اللَّهِ : قَالَت    َعن  أُمِّ َسلََمةَ  
اللَُّهمَّ ِعْنَدَك ، ِإنَّا لِلَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه َراِجُعونَ : أََصاَبْت أََحَدُكْم ُمِصيَبة  فَْلَيُقْل 

 .>َوأَْبِدْل لِي ِبَها َخْيًرا ِمْنَها، فَآِجْرِني فِيَها، أَْحَتِسُب ُمِصيَبِتي

 التخريج: 

 (.1233) والترمذي في السنن( 1336) أبو داود في السنن رواه
  

 

َمْن <: ‘قَاَل النَِّبيُّ : قَالَ  بن علي  ال ُحَسي نِ َعِن  
، َوِإْن َتَقاَدَم َعْهُدَها، فَأَْحَدَث اْسِتْرَجاًعا، فََذَكَر ُمِصيَبَتهُ ، أُِصيَب ِبُمِصيَبة  

 .>َكَتَب اللَُّه لَُه ِمَن اأْلَْجرِ ِمْثلَُه َيْوَم أُِصيبَ 

 التخريج: 

 (.3000) ابن ماجه في السنن رواه
 

* * * 
  

1 
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 من<: قال( ع) اهلل عبد أبي عن النخعي عمرو بن سليمان عن 
 .>المصائب أعظم من فإنه  بالنبي مصابه فليذكر بمصيبة أصيب

 التخريج: 

والحر العاملي ( 3حـ  باب التعزي ) 1/110الكليني في الكافي  رواه
 (.1002) في وسائل الشيعة

  
 

 أو نفسك في بمصيبة أُِصبت إن<: قال( ع) جعفر أبي عن 
 الخالئق فإن  ،  اهلل برسول مصابك فاذكر ولدك في أو مالك في
 .>قط بمثله يصابوا لم

 التخريج: 

والحر العاملي ( 1حـ  باب التعزي ) 1/110الكليني في الكافي  رواه
 (.1030) في وسائل الشيعة

  
 

 

3 
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 مرض في قال  رسول اهلل أن ابن عباس  عن 
 فليتعز بعدي من بمصيبة أصيب أمتي من عبد أيما، الناس أيها<: موته

 لن أمتي من أحداً  فإن، بعدي تصيبه التي المصيبة عن بي بمصيبته
 .>مصيبتي من عليه أشد بعدي بمصيبة يصاب

 التخريج: 

والحر العاملي في  330زين الدين العاملي في مسكن الفؤاد ص رواه
 (.1034) وسائل الشيعة

  
 

 أصيب من<:  اهلل رسول قال: قال( ع) أبي جعفر عن 
 .>المصائب أعظم فإنها بي مصيبته فليذكر بمصيبة

 التخريج: 

والحر العاملي في وسائل ( 136) رواه الحميري القمي في قرب اإلسناد
 (.1031)و (1033) الشيعة

 

1 
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0

 
دِ  َعن     اللَّهِ  َرُسولِ  َعلَى َدَخل تُ : قَالَ  اللَّهِ بن مسعود  َعب 

ا لَُتوَعكُ  ِإنَّكَ ، اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: فَُقل تُ ، يُوَعكُ  َوُهوَ  ‘ ك  ا َوع  ؟ َشِديد 
 لَكَ  أَنَّ  َذلِكَ : قُل تُ  >ِمْنُكمْ  َرُجالَنِ  ُيوَعكُ  َكَما أُوَعكُ  ِإنِّي، أََجْل <: قَالَ 

َري نِ   َشْوَكة  ، أًَذى ُيِصيُبهُ  ُمْسلِم   ِمنْ  َما، َكَذلِكَ  َذلِكَ ، أََجْل <: قَالَ ؟ أَج 
رَ  ِإالَّ ، فَْوقََها فََما َجَرةُ  َتُحطُّ  َكَما، َسيَِّئاِتهِ  ِبَها اللَّهُ  َكفَّ  .>َوَرقََها الشَّ
 التخريج: 

 (.1253) ومسلم في صحيحه( 2042) البخاري في صحيحهرواه 
  

ة أبي حذيفة  نَا: قَالَت   أَنََّها عن فَاِطَمَة عمَّ  ‘ اهللِ  َرُسولَ  أََتي 
َوهُ  ُمَعلَّقٌ  ِسَقاءٌ  فَِإَذا، نَِساءٍ  ِفي نَُعوُدهُ  طُرُ  نَح  هِ  َماُؤهُ  يَق  ةِ  ِمن   َعلَي   يَِجدُ  َما ِشدَّ
ى َحرِّ  ِمن   تَ  لَو  ، اهللِ  َرُسولَ  يَا: قُل نَا، ال ُحمَّ : فََقالَ ، فََشَفاكَ  اهللَ  َدَعو 

، َيلُونَُهمْ  الَِّذينَ  ُثمَّ ، اأْلَْنِبَياءَ  َباَلءً  النَّاسِ  أََشدِّ  ِمنْ  ِإنَّ <: ‘ اهللِ  َرُسولُ 
 .>َيلُونَُهمْ  الَِّذينَ  ُثمَّ ، َيلُونَُهمْ  الَِّذينَ  ُثمَّ 

3 
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 التخريج: 

 (.15056) أحمد في المسندرواه 
  

 

 أَيُّ  اهللِ  َرُسولَ  يَا: قُل تُ : قَالَ  بن أبي وقاص  عن سعد 
الُِحونَ  ُثمَّ ، األَْنِبَياءُ <: قَالَ ؟ باَلء   أََشدُّ  النَّاسِ   فَاأْلَْمَثلُ ، اأْلَْمَثلُ  ُثمَّ ، الصَّ
ُجلُ  ُيْبَتلَى، النَّاسِ  ِمنَ   َصالَبة   دِيِنهِ  فِي َكانَ  فَِإنْ ، دِيِنهِ  َحَسِب  َعلَى الرَّ
َف  ِرقَّة   دِيِنهِ  فِي َكانَ  َوِإنْ ، َبالِئهِ  فِي ِزيدَ   ِباْلَعْبدِ  اْلَبالءُ  َيَزالُ  َوَما، َعْنهُ  ُخفِّ
 .>َخِطيَئة   َعلَْيهِ  لَْيَس  اأْلَْرضِ  ظَْهرِ  َعلَى َيْمِشيَ  َحتَّى

 التخريج: 

 (.1212) والدارمي في السنن( 3423) أحمد في المسندرواه 

 
  

 
 

  

1 
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ةَ  عن  ِإَذا َجلََس  ‘قَاَل: َكاَن نَِبيُّ اهللِ  بن إياس  قُرَّ
تِيهِ ِمن  َخل ِف  َحابِهِ، َوِفيِهم  َرُجٌل لَُه اب ٌن َصِغيٌر يَأ  هِ نََفٌر ِمن  أَص  لُِس ِإلَي  يَج 
رِ  َقَة لِِذك  ُضَر ال َحل  ُجُل أَن  يَح  َتنََع الرَّ َن يََدي هِ، فََهلََك فَام  ِعُدُه بَي  رِهِ، فَيُق  ظَه 

هِ، فََفَقدَ  ِنهِ، فََحِزَن َعلَي  > قَالُوا: َمالِي اَل أََرى فاَُلًنا؟فََقاَل: < ‘ُه النَِّبيُّ اب 
َتُه َهلََك، فَلَِقيَُه النَِّبيُّ  فََسأَلَُه َعن  بُنَيِّهِ،  ‘يَا َرُسوَل اللَّهِ، بُنَيُُّه الَِّذي َرأَي 

هِ، ثُمَّ قَاَل: < اُه َعلَي  َبَرُه أَنَُّه َهلََك، فََعزَّ ا َكاَن أََحبُّ ِإلَْيَك َيا فاَُلُن، أَيُّمَ فَأَخ 
أَْن َتَمتََّع ِبِه ُعُمَرَك، أَْو اَل َتْأِتي َغًدا ِإلَى َباب  ِمْن أَْبَواِب اْلَجنَّةِ ِإالَّ 

ِبُقِني ِإلَى َوَجْدَتُه قَْد َسَبَقَك ِإلَْيِه َيْفَتُحُه لَكَ  >، قَاَل: يَا نَِبيَّ اللَّهِ، بَل  يَس 
َتُحهَ  ، قَاَل: <بَاِب ال َجنَّةِ فَيَف   .>فََذاَك لَكَ ا لِي لَُهَو أََحبُّ ِإلَيَّ

 التخريج: 

( 32262( وأحمد في المسند )1022النسائي في السنن ) رواه
 (.3435( والحاكم في المستدرك )10102و)

 
 

 

 
  

4 
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 ذكر عند أبي عبد اهلل: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال 

 سئل رسول اهلل : فقال، به المؤمن البالء وما يخص اهلل ( ع)
، النبيون ثم األمثل فاألمثل<: من أشد الناس بالء في الدنيا فقال

ويبتلي المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن أعماله فمن صح إيمانه 
 .>بالؤه ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بالؤهوحسن عمله اشتد 

 التخريج: 

والحر ( 1حـ  المؤمن ابتالءباب شدة ) 1/121الكافي  رواه الكليني في
 (.1402) ومستدرك الوسائل( 1224) العاملي في وسائل الشيعة

  
 

لمع عظيم جر عظيم األ إن  <: قال( ع) عن أبي عبد اهلل 
 .>إال ابتالهم البالء وما أحب اهلل قوماً 

 التخريج: 

والحر ( 1حـ  المؤمنابتالء باب شدة ) 1/121الكافي  رواه الكليني في
 (.1151) ومستدرك الوسائل( 1261) العاملي في وسائل الشيعة

  
 

3 

1 
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اهلل تبارك وتعالى إذا أحب  إن  <: قال( ع) عن أبي جعفر 
؛ لبيك عبدي: فإذا دعاه قال، ه بالبالء ثجاً وثجَّ  غته بالبالء غتاً  عبداً 

خرت لك فما ولئن ادَّ ، إني على ذلك لقادر، لئن عجلت لك ما سألت
 .>خرت لك فهو خير لكادَّ 

 التخريج: 

والحر ( 5حـ  المؤمن ابتالءباب شدة ) 1/121الكافي  رواه الكليني في
 (.4253) ومستدرك الوسائل( 1262) العاملي في وسائل الشيعة

  
 

عظيم  إن  <: قال رسول اهلل : قال( ع) عن أبي عبد اهلل 
، فإذا أحب اهلل عبدا ابتاله بعظيم البالء، البالء يكافأ به عظيم الجزاء

 .>البالء فله عند اهلل السخطفمن رضي فله عند اهلل الرضا ومن سخط 

 التخريج: 

وابن ( 2حـ  المؤمنابتالء باب شدة ) 1/121 رواه الكليني في الكافي
 (.1221) والحر العاملي في وسائل الشيعة( 04) بابويه القمي في الخصال

  
 

المؤمن في الدنيا على  ىإنما يبتل<: قال( ع) عن أبي جعفر 
 .>على حسب دينه: ــ أو قال ــقدر دينه 

1 

4 

2 



          

10 

 توطني انلفس ىلع حتم ل املحن واملصائب

 التخريج: 

( 6حـ  المؤمنابتالء اباب شدة ) 1/121الكافي  رواه الكليني في
 (.1266) والحر العاملي في وسائل الشيعة

  
 

كفة إنما المؤمن بمنزلة <: قال( ع) عن أبي عبد اهلل 
 .>كلما زيد في إيمانه زيد في بالئه، الميزان

 التخريج: 

( 30حـ  المؤمنابتالء باب شدة ) 1/124 الكافي رواه الكليني في
 والمجلسي في بحار األنوار( 1262) والحر العاملي في وسائل الشيعة

(04/130.) 
  

 

ليتعاهد المؤمن   اهلل إن  <: قال( ع) عن أبي جعفر 
بالبالء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة ويحميه الدنيا كما 

 .>يحمي الطبيب المريض

 التخريج: 

( 35حـ  المؤمنابتالء باب شدة ) 1/122 رواه الكليني في الكافي
 والمجلسي في بحار األنوار( 1261) والحر العاملي في وسائل الشيعة

(04/131.) 

0 

5 
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0

 

 

دِ  َعن    ِرو ب نِ  اللَّهِ  َعب  نَا: قَالَ ، ال َعاِص  ب نِ  َعم   َمعَ  قََبر 
ِني ــ‘ اللَّهِ  َرُسولِ  ا ــ يَع  ا َميِّت  نَا فَلَمَّ ، ‘ اللَّهِ  َرُسولُ  ان َصَرَف ، فََرغ 

ا، َمَعهُ  َوان َصَرف نَا نُ  فَِإَذا، َوقََف  بَابَهُ  َحاَذى فَلَمَّ َرأَةٍ  نَح  ِبلَةٍ  بِام   أَظُنُّهُ : قَالَ ، ُمق 
ا َعَرفََها َها فَاِطَمةُ  ِهيَ  ِإَذا، َذَهَبت   فَلَمَّ اَلم َعلَي   اللَّهِ  َرُسولُ  لََها فََقالَ ، السَّ
، اللَّهِ  َرُسولَ  يَا أََتي تُ : فََقالَت  ، >؟َبْيِتكِ  ِمنْ  فَاِطَمةُ  َيا أَْخَرَجكِ  َما<: ‘
لَ  تُ  ال َبي تِ  َهَذا أَه  ِهم   فََرحَّم  ُتُهم   أَو   َميَِّتُهم   ِإلَي  ي  ِ  َعزَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  لََها فََقالَ ، بِه
ُتكَ  َوقَد  ، اللَّهِ  َمَعاذَ : قَالَت  ، >؟اْلُكَدى َمَعُهمُ  َبلَْغتِ  فَلََعلَّكِ <: ‘  َسِمع 
ُكرُ  ُكرُ  َما ِفيَها َتذ  ا فََذَكرَ  >اْلُكَدى َمَعُهمُ  َبلَْغتِ  لَوْ <: قَالَ ، َتذ  ِديد   ِفي َتش 
 .>أَْحَسبُ  فِيَما اْلُقُبورُ <: فََقالَ ؟ الُكَدى َعنِ  َربِيَعةَ  فََسأَل تُ ، َذلِكَ 

 التخريج: 

وأحمد ( 3220) والنسائي في السنن( 1311) أبو داود في السنن رواه

3 

  د  ن  ع  
 
 ةن  الس   ل  ه  أ
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 ما جاء يف أجر من عز ى مصابا  

 (.1355) وابن حبان في صحيحه( 5021)و (0254) في المسند
  

 

دِ   ى َمنْ <: قَالَ  ‘ النَِّبيِّ  َعن   اللَّهِ بن مسعود  عن َعب   َعزَّ
 .>أَْجرِهِ  ِمْثلُ  فَلَهُ  ُمَصاًبا

 التخريج: 

 (.3001) وابن ماجه( 3051) السننالترمذي في  رواه
 

* * * 
  

1 
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 ناجى فيما كان: قال( ع) جعفر أبي عن الجارود أبي عن 

 في أظله: قال؟ الثكلى عزى لمن ما رب يا< :قال ربه( ع) موسى به
 .>ظلي إال ظل ال يوم ظلي

 التخريج: 

وابن بابويه ( 3حـ  باب ثواب التعزية ) 1/110الكليني في الكافي  رواه
 (.1415) والحر العاملي في وسائل الشيعة 364القمي في ثواب األعمال ص

  
 

 رسول قال: قال( ع) اهلل عبد أبي عن الجوزي إسماعيل عن 
 .>بها يحبا حلة الموقف في كسي حزيناً  عزى من<:  اهلل

 التخريج: 

وابن ( 1حـ  باب ثواب التعزية ) 1/115 الكليني في الكافي رواه
والحر  362وثواب األعمال ص( 201) بابويه القمي في من َّل يحضره الفقيه

 والنوري الطبرسي في مستدرك الوسائل( 1412) العاملي في وسائل الشيعة
(1322.) 

  
 

3 

1 
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 ما جاء يف أجر من عز ى مصابا  

 ،جده عن ،أبيه عن( 1) العمري اهلل عبد بن عيسى عن 
 اهلل أظله الثكلى عزى من<(: ع) المؤمنين أمير قال: قال( ع) أبيه عن
 .>ظله إال ظل ال يوم عرشه ظل في

 التخريج: 

والحر ( 1حـ باب ثواب التعزية ) 1/115الكليني في الكافي  رواه
 ( 1416) العاملي في وسائل الشيعة

  
 

:  اهلل رسول قال: قال( ع) اهلل عبد أبي عن وهب عن 
 أجر من ينتقص أن غير من أجره مثل له كان مصاباً  عزى من<

 .>شيء المصاب

 التخريج: 

العاملي في والحر (، 4حـ  باب ثواب التعزية ) الكليني في الكافي رواه
 (.1410) وسائل الشيعة

 

1 

4 
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 ثبت املصادر واملراجع

 
 

 * مصادر أهل السنة:
األمير عالء الدين : ترتيب ــاإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان  ــ 3

 ــؤوط اشعيب األرن: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه ــعلي بن بلبان الفارسي 
 .م 3622 ــهـ  3402، الطبعة األولى ــبيروت ، مؤسسة الرسالة

سمير بن : حققه وقابله على أصوله ــ األدب المفرد لإلمام البخاري ــ 1
، الطبعة األولى ــالرياض ، والتوزيعمكتبة المعارف للنشر  ــ أمين الزهيري

 .م 3662 ــهـ  3436
طبع على  ــفهيم محمد شلتوت : حققه ــ تاريخ المدينة َّلبن شبة ــ 1

 .هـ 3166 ــجدة  ــالسيد حبيب محمود أحمد : نفقة
 ــتحقيق حبيب الرحمن األعظمي  ــالزهد والرقائق َّلبن المبارك  ــ 4

 .بيروت ــدار الكتب العلمية 
وسننه  ‘الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  ــ 2
 دار طوق النجاة ــ تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ــلإلمام البخاري  وأيامه

 .هـ3411، الطبعة األولى
دار  ــ محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ــ السنن َّلبن ماجة القزويني ــ 0

 .فيصل عيسى البابي الحلبي ــإحياء الكتب العربية 
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تحقيق محمد محيي الدين  ــ ألبي داود السجستاني السنن ــ 5
 .بيروت ــصيدا ، المكتبة العصرية ــ الحميد عبد

( 1، 3جـ ) أحمد محمد شاكر: تحقيق وتعليق ــالسنن للترمذي  ــ 2
شركة مكتبة ومطبعة  ــ وإبراهيم عطوة عوض( 1جـ ) ومحمد فؤاد عبد الباقي
 .م 3652 ــهـ  3162، الطبعة الثانية ــمصر  ــمصطفى البابي الحلبي 

دار  ــالسنن الكبرى ألبي بكر البيهقي تحقيق محمد عبد القادر عطا  ــ 6
 .م 1001 ــهـ  3414، الطبعة الثالثة ــ نلبنا ــبيروت ، الكتب العلمية

عبد الفتاح : للنسائي تحقيق( السنن الصغرى) المجتبى من السنن ــ 30
 ــ 3400، حلب الطبعة الثانية ــمكتب المطبوعات اإلسالمية  ــ أبو غدة
3620. 

مصطفى : تحقيق ــ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ــ 33
 ــ 3433، الطبعة األولى ــبيروت  ــدار الكتب العلمية ، عبد القادر عطا

3660. 
 تحقيق ــ بكر البزار المنشور باسم البحر الزخارالمسند ألبي  ــ 31

الطبعة  ــالمدينة المنورة  ــمكتبة العلوم والحكم  ــ مجموعة من المحققين
 (.م1006وانتهت ، م3622بدأت ، )األولى

تحقيق الدكتور محمد بن  ــ المسند ألبي داود الطيالسي ــ 31
 .م3666 ــهـ 3436، مصر الطبعة األولى ــدار هجر  ــالمحسن التركي  عبد

عادل  ــالمسند لإلمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب األرنؤوط  ــ 34
مؤسسة  ــد عبد اهلل بن عبد المحسن التركي : إشراف، وآخرون، مرشد
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 .م 1003 ــهـ  3413، الطبعة األولى ــالرسالة 
الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  المسند ــ 32

 ــدار إحياء التراث العربي  ــ محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق ــلإلمام مسلم  ‘
 .بيروت

 ــالموطأ لإلمام مالك بن أنس تحقيق محمد مصطفى األعظمي  ــ 30
 ــأبو ظبي  ــمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية 

 .م 1004 ــهـ  3412، الطبعة األولى ــاإلمارات 
مؤسسة  ــتحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي  ــ مسند الشاميين ــ 35
 .3624 ــ 3402، األولى: الطبعة، بيروت ــالرسالة 
المصنف في األحاديث واآلثار ألبي بكر بن أبي شيبة تحقيق  ــ 32

 .3406، الطبعة األولى ــ الرياض ــمكتبة الرشد  ــكمال يوسف الحوت 
 

 :اإلمامية مصادر* 
دار المفيد  ــلتحقيق التراث ( ع) مؤسسة آل البيت ــ اإلرشاد للمفيد ــ 3

 .م3661 ــ هـ3434 لبنان الطبعة الثانية ــبيروت  ــللطباعة والنشر والتوزيع 
، تحقيق إبراهيم الميانجي ــ بحار األنوار لمحمد باقر المجلسي ــ 1

الطبعة  ــ لبنان ــبيروت  ــدار إحياء التراث العربي  ــمحمد الباقر البهبودي 
 .م3621 ــ 3401 ــ الثالثة المصححة

قسم الدراسات تحقيق  هاشم البحراني ــ البرهان في تفسير القرآن ــ 1
 .قم ــمؤسسة البعثة بسالمية اإل
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مدرسة اإلمام  تحقيق ــتأويل اآليات لشرف الدين الحسيني  ــ 4
األولى  محمد باقر الموحد األبطحي اَّلصفهاني الطبعة: إشراف ــالمهدي 

 .قم ــأمير  ــهـ  3405رمضان المبارك 
مؤسسة الطبع والنشر  ــالتفسير لفرات الكوفي تحقيق محمد الكاظم  ــ 2

 ــ 3430 ــ طهران الطبعة األولى ــالتابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي 
 .م 3660
قم  ــمدرسة اإلمام المهدي  ــ التمحيص لمحمد بن همام اإلسكافي ــ 0
 .المقدسة
 ــثواب األعمال َّلبن بابويه القمي تحقيق محمد مهدي الخرسان  ــ 5
 .الثانية الطبعة ــقم  ــمنشورات الشريف الرضي  ــ قم ــأمير 

دعائم اإلسالم للقاضي النعمان المغربي تحقيق آصف بن علي  ــ 2
 ــ 3121هـ ــ( ع) مؤسسة آل البيت ــ القاهرة ــدار المعارف  ــ أصغر فيضيم

 .م3601
إلحياء ( ع) مؤسسة آل البيت ــ سناد للحميري القميإلقرب ا ــ 6
 .هـ3431 ــ قم ــإلحياء التراث ( ع) مؤسسة آل البيت ــ الطبعة األولىالتراث 

علي أكبر الغفاري دار الكتب : تصحيح وتعليق ــ الكافي للكليني ــ 30
 .الطبعة الثالثة ــ اإلسالمية
قم  ــأنوار الهدى  ــ مهر ــاللهوف في قتلى الطفوف َّلبن طاووس  ــ 33

 .هـ3435 ــ يران الطبعة األولىإ ــ
 مؤسسة آل البيت ــ مستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي ــ 31

 .م3622 ــ 3402 ــ الطبعة الثانية ــ لبنان ــإلحياء التراث بيروت ( ع)
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علي : تصحيح وتعليق: معاني األخبار َّلبن بابويه القمي تحقيق ــ 31
 ــأكبر الغفاري مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 

 .هـ 3156
الطبعة  ــ منشورات الشريف الرضي ــللطبرسي  ــ مكارم األخالق ــ 34
 .م3651 ــ هـ 3161 ــ السادسة
علي : تصحيح وتعليق ــ من َّل يحضره الفقيه َّلبن بابويه القمي ــ 32

الطبعة  ــ مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم ــ أكبر الغفاري
 .الثانية

 ــقم  ــدار الذخائر  ــالشيخ محمد عبده : شرح ــ نهج البالغة ــ 30
 .هـ3431 األولى الطبعة ــيران إ

إلحياء ( ع) مؤسسة آل البيت ــ وسائل الشيعة للحر العاملي ــ 35
 .هـ3434 التراث بقم الطبعة الثانية

 

 


