
)ھجري 38متوفاي سال (زندگي نامه اسماء بنت عمیس 
 حسینیان مقدمحسین  

يکي از زنان شاخص در تاريخ اسالم که نقش قابل توجھي در بســیاري از تحــوالت تـاريخي و سیاسـي 
دلیل نام اين زن با شخصیت و مشھور را  به ھمین . دوران نبوي و علوي دارد، اسماء بنت عمیس است

شنويم و متدســفانه غالبـا اطالعـات دقیقـي در بـاره وي  در بسـیاري از مـوارد در کتابھـا و منبرھـا مــي 
 .نداريم

عارفي نوشـته  به صـورت دايـرة الم ست کـه  نوشته حاضر به ھدف شناساندن بھتر شخصیت ايـن زن ا
ست  قل شـده شـرح و تفصـیلي بـه د شده و به ھیچ روي در باره نکاتي که از تواريخ و منابع مختلـف ن

 . داده نشده است
ما در پايـان مقالـه ويژگـي  در متن، منابعي که مطالب از آنھا نقل شده است،  تنھا به نام مؤلف آمـده ا

 .منابع ياد شده است ھاي
  

 )ص(اسماء در دوران رسول خدا 
یش از اســالم آگـاھي نـداريم يم کـه نـام . در باره زندگي اسماء فرزند عمیس پ امـا ايـن را اطمینـان دار

 . پدرش عمیس بوده است
د و نعمان گفتهپدرش  ْ ع َ لَه يا ھِنــد دخـتر عـوف بـن . اند عمیس را به اختالف فرزند م ْ و نام مادر اسماء را خَ

نسب اسماء از طرف پدر و مـادر . ، خوله ھمان ھند است)8/219(اند و بنابر تصريح ابن سعد  زھیر گفته
به عــدنانیان دانســته ـق  مسـعودى، : ک.ر(اند  به قبايل يمنى مىرسد، ولى برخى خثعم را از قبايل ملحَ

َشـى و بـه اعتبـار دامادھـايش). 1/331؛ کحاله، 228 ر ُ خدا : مادر وى را به اعتبار يمنى بـودن، ج رسـول 
صھار  أکرم الناس، امیرالمؤمنین، حمزه، جعفر، عباس، ابو بکر و ديگران، )ص( يا أ ماء  ابـو (انـد   گفتـهاأح

 ).11 - 12الفرج، 
خار . شانزده نفر از زنانِ صحابى، خواھرانِ پدرى يا مادرى وى بودند  میمونه دختر حارث بن کعب کـه افت

مادرى وى بـود) ص(ھمسرى رسول خدا  خدا . را داشت، در شمار خواھـرانِ  او را از زنـان ) ص(پیـامبر 
ابـن حجـر، ( يـاد کـرد األخوات المؤمناتوصف و از وى و خواھرانش با تعبیر ) 249ابن طاووس، (بھشتى 
ِ اھل بھشت نام بـرد ) ع(امام صادق ). 185و  8/15االصابه، صـدوق، خصـال، (او را در شمار ھفت خواھر

363.( 
قم ايمان آورد و با رسول خدا   ْ سال پنجــم بعثـت ) ص(اسماء قبل از ورود مسلمانان به دار اَر بیعت و در 

به ھمراه شوھرش، جعفر بن ابى طالب به حبشه ھجرت کرد و عبدهللا، محمد و عون را در آنجا به دنیا 
طب را نـیز شـیر داد ). 8/219ابن سعد، (آورد  ْ زمان با عبدهللا، پسر نجاشى و محمد بـن حا ابـن (او ھم

اسماء تا سال ھفتم ھجرى، در حبشه بود و در مراسم ازدواج و عروسى فاطمه ). 5/63حجر، االصابه، 
 #. شرکت نداشت) ع(و امام حسین ) ع(و ھم چنین تولد امام حسن ) س(

کَن . با اين حال رواياتى بیانگر حضور وى در اين مراسم است َ برخى معتقدند که اسماء دختر يزيد بن س
انصارى در اين مراسم شرکت داشت، ولى تشابه اسمى، شھرت بنت عمیس و به احتمال دوسـتى و 

از آن جايى که کنیـه . ھاى پسینى، به اشتباه انداخته است ، راويان را در دوره)س(ارتباط وى با فاطمه 
نیـز ) ص(اسماء دختر يزيد بن سکن نیز ام سلمه بود، اين اشتباه در باره ام سلمه، ھمسر رسول خدا 

حضـور ). 5/263مرتضـى عـاملى، : ک.ر(اند وى در آن مراسـم شـرکت داشـته اسـت  تکرار شده و گفته
و شـرکت ) 1/271اربلـى،) (بعثـت10سـال (اسماء بر بالین حضرت خديجه در آخرين لحظات زنـدگانىاش 

جرت(اسماء در مراسم عروسى عايشه  جم 6/438ابـن حنبــل، (نیز ) اندکى پـس از ھ ؛ طبرانـى، المع
 ). 2/173ذھبى، سیر،(با ھمان مشکل روبروست ) 24/156الکبیر، 

زمان با فتح خیبر بـه مدينـه  اسماء به ھمراه جعفر و ديگر مھاجرانِ حبشه، در سال ھفتم ھجرى و ھمْ  
نان پرسـید، بـا ) ص(او در بازگشت، به منزل زنان رسـول خـدا . بازگشت باره ز رفـت و از نـزول قـرآن در 

شود؟ آنـان : رفت و گفت) ص(دريافت پاسخ منفى، نزد رسول خدا  مردان يـاد نمى چرا از زنان در رديـف 
َتِ . پیوسته در ضرر و زيان ھستند لِم ْ س ُ َ الْم َ و لِمِین ْ س ُ ِنَّ الْم ا ... پس از اين گفتگو، آيه إ ً ـر ْ ج َ َ أ ةً و َ ـر فِ ْ غ َّ ـم م ُ لَھ

ا  یمً ظِ َ  ).8/353؛ مجمع البیان، 240واحدى، (نازل شد ) 35:احزاب(ع
عمر با ديدن اسماء بـه . بود که عمر بن خطاب وارد شد) ص(اسماء در منزل حفصه ھمسر رسول خدا  
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ست بیرون دان شمار مھـاجران نخســتین  وى بـا . اقامتِ طوالنى آنان در حبشه اعتراض کرد و آنان را از 
از ) ص(ما در ھجرت بر شما پیشى گرفتیم، از اين رو به رسول خـدا : خطاب يا حبشیه به اسماء، گفت

سخن برآشـفت و گفـت. شما سزاورتريم زمـانى کـه مــا تـرس، دورى و غربـت را تحمـل :  اسماء از اين 
بوديد، ايشان گرسنگان شما را سیر مىکـرد و ناآگاھـان شــما را ) ص(مىکرديم، شما در کنار رسول خدا 

ان «تعبیرھاى . شکايت خواھد کرد) ص(اسماء سوگند ياد کرد که از وى نزد رسول خدا . تعلیم مي داد
نا صحابه«و » رجاال يفخـرون علی شان مىدھـد کـه عــده»ان لـه و أل ّ نـیز عمـر را  ، ن اى از مھــاجران مکـى

او از شما به من، سـزاوارتر : با نادرست دانستن سخن عمر، فرمود) ص(رسول خدا . ھمراھى مىکردند
 - 8/220؛ ابـن ســعد، 5/80بخـارى، (براى شما دو ھجرت و براى او و يارانش يک ھجرت اسـت . نیست

219.( 
. پس از شھادت جعفر در موته به خانه اسـماء آمــد و او را از شـھادت جعفـر آگـاه کـرد) ص( رسول خدا 

مي زد سینه ) ص(رسـول خـدا . اسماء در مرگ شوھرش گريه مىکرد و صیحه  ندگويى و بـه  وى را از ت
؛ صـدوق، 8/220ابن سعد، (ديده جعفر غذا تھیه کنند  کوفتن نھى کرد، دستور داد براى خانواده مصیبت

ند ) 182 - 1/183 سه روز صـبر ک شد(و به خود اسماء نیز دستور داد تـا  ، سـپس ) يـا لبـاس سـیاه بپو
بـراى آگـاھى از کـاربرد ايـن حــديث در ). 2/284؛ ذھـبى، 8/220ابن سعد، (ھرچه مىخواھد، انجام دھد 

 #). 2/699؛ طبرى، جامع، 10/280ابن حزم، (فقه بنگريد 
 )3/207  قاضى نعمان، شرح األخبار،: (اسماء در رثاى شوھر خود چنین مي خواند

 قد کنت لى جبال ألوذ بظله
 ترکتنى أمشى بأجرد ضاحى

ّة ما عشت لى  قد کنت ذات حمی
 أمشى البراز و أنت کنت جناحى

 فالیوم أخشع للذلیل و أتقى
 منه و أدفع ظالمى بالراح

بدهللا يـاد ) ص(رسول خدا   به اسماء دعايى براى رفع گرفتاريھا آموخت و اسماء نیز آن را به فرزندش ع
/24طبرانـى، المعجـم الکبــیر، (ھم چنین حضرت براى دفع چشم از فرزندان اسماء، دعايى خوانـد . داد

 ).313و کتاب الدعاء،  142
  َّ ن ُ ھ ُ ن ْ س ُ َکَ ح ب َ ج ْ َع ْ أ َ لَو بـه اسـتناد روايـت ضـعیفى، از ابـن عبــاس نقـل ) 52:احزاب(ابن العربى، ذيل آيه و

طبرسـى، (پس از شھادت جعفر از زيباروى بودن اسماء به شگفت آمد ) ص(کرده است که رسول خدا 
پس از شـھادت ) ع(اى، امام على  ھم چنین به روايت تأيید نشده). 14/221؛ قرطبى، 10/100و  8/176

حضـرت . بـرد) ص(پس از آگاھى، شکايت نزد رسول خدا ) س(فاطمه . جعفر از اسماء خواستگارى کرد
ِ خدا و رسولش را ندارد : فرمود یش از ). 22/405  طبرانى، المعجم الکبیر،(اسماء حق آزار ِ پ منابع روايى

 ). 9/203ھیثمى، (اند  اند و برخى از راويان آن نیز ناشناخته طبرانى اين روايت را نقل نکرده
خدا   نین، با ابو بکر ازدواج کرد و به گفته ابن ابي ھالل، رسول  ُ وى را بـه ) ص(اسماء به ھنگام جنگ ح

حتى بـا » دار الحرب«تواند در  اين ازدواج مستندِ فتواى برخى شد که مسلمان نمي. تزويج ابوبکر درآورد
گزارش ). 10/511  ابن قدامه،(زن مسلمان ازدواج کند، مگر اين که در لشکر مسلمانان باشد  بنابر اين 

نیــن حضـور داشــته اسـت ُ یز . و فتوا، اسماء در جنگ ح لوداع ن جة ا سال دھــم ھجـرى در ح سماء در  ا
الحلیفه يا بیــداء بـه دنیــا  شرکت کرد و چھار روز مانده به ابتداى ماه ذىقعده، محمد بن ابى بکر را در ذي

ِم شد ) ص(او به فرمان پیامبر . آورد حر ُ ايـن روايـت ). 220 - 8/221ابن سعد، (غسل کرد و از ھمان جا م
فاس دارد  که نِ ِ احرام و عبادت زنى است  ؛ 1/172؛ مرتضـى، 2/380صـدوق، : ک.ر(مستند حکم فقھى

یان راه بـوديم کـه جبرئیـل بـر : او از نزول آيه اکمال در غدير خم خبر داده و گويـد). 2/158شافعى،  در م
چه) ص(رسول خدا  با پار من  اى کـه  نازل شد و مرکب سوارى آن حضرت در اثر فشار وحـى، زانـو زد و 

 #).6/106طبرى، (داشتم آن حضرت را پوشاندم 
ِ کثیرالنواء، ابو بکر براى شرکت در نبردى از مدينه بیرون رفت  اسماء وى را خواب . طبق روايت اسماعیل

عايشـه در تأويـل ايـن خـواب، خضــاب را بـه خـون و . ھاى سفید پوشـیده بـود ديد که خضاب کرده لباس
) ص(رسـول خـدا . شود پدر من در اين نبرد کشـته مى: ھاى سفید را به کفن تشبیه کرد و گفت لباس

آورد کـه بـا  اسماء از ابو بکر فرزندى به نام محمد، به دنیا مـى: ساس خواند و فرمود تأويل عايشه را بى
 ).1/288ثقفى، (کافران و منافقان دشمن خواھد بود 
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تى   روايت است که محمد نجابت را از مادرش اسماء به ارث برد، در محاصره عثمان شرکت و بنـابر رواي
مل و ). 70مفید، اختصاص، (با امیرالمؤمنین بر بیزارى جستن از ابو بکر بیعت کرد  ھـم چنیـن در نـبرد ج

يج وى را در ) ع(صفین ھمراه امام على  َ ـد ُ بود، سپس به فرمان ايشان حاکم مصــر شــد و معاويـة بـن خ
 ). 757 - 2/758ثقفى، (، به دستور عمرو بن عاص به شھادت رساند 38سال 

ْس و (اى از حبشه، معجونى  ، با تجربه)ص(اسماء در زمان بیمارى رسول خدا   َر ندى، و مرکب از عود ھ
بت را در : فرمـود) ص(رسول خدا . به اطراف دھان ايشان مالید) چند قطره روغن زيتون سماء ايـن طبا ا

ابن سعد، (کند  گرفتار نمى» درد پھلو: ذات الجَنب«حبشه آموخته است، ولى خداوند من را به بیمارى 
ست). 181 - 4/182 ّ آشـنا بـوده ا از وى در بـاره داروى ) ص(رسـول خـدا . اسماء در جاھلیت نیز با طب

رم گرفته مى: او گفت. مسھل در جاھلیت پرسید ُ ب ُ : آن حضـرت فرمـود. شد اين دارو از گیاھى به نام ش
نا نـیز گرفتـه مىشــد: اسماء افزود. طبیعتى گرم دارد َ سـنا دارويـى : حضـرت فرمـود. از گیاھى به نام س

 ). 5/424ابن ابى شیبه، (است که مرگ را شفا مىدھد 
  

 )ص(اسماء پس از رحلت رسول خدا 
مـي تـوان از مجمـوع ) ص(موضع عقیدتى و سیاسى ـ اجتماعى اسماء را پـس از رحلـت رســول خـدا  

عبدهللا بن عمرو بن عاص ارتباط و مالقات بنو ھاشم را انـدکي پـس : رواياتى به شرح زير به دست آورد
حت شـده نـزد رســول  از ازدواج وي با ابو بکر را روايت کرده و افزوده است که ابو بکر از ايـن مالقـات نارا

مام ). 7/8؛ مسلم، 2/186ابن حنبل، (شکايت برد ) ص(خدا  ضوعي از ا عمرو بـن عـاص نـیز در بـاره مو
گو کـرد )ع(على  /2؛ ابـن حنبـل، 5/424ابـن ابـى شـیبه، (، ھمسر اسماء، اجازه خواست و با وى گفت
شدند) ص(بنابر نقل واقدى مردم پس از رحلت رسول خدا ). 186 سته  شان را  عـده: دو د لت اي اى رح

خدا : در اين میان اسماء با دست نھادن بر شانه آن حضرت گفت. کردند اى انکار مي تأيید و عده رسـول 
ھر نبوت از دوش ايشان برداشته شده است ) ص( ُ روايـت ديگـر ). 2/208ابـن سـعد، (رحلت کرده، زيرا م

مر را در بـاره کشـتن امـیرالمؤمنین ) که ھمسر ابو بکـر بـود(اين که اسماء  ) ع(گفتگوھـاى ابـو بکـر و ع
نیز خبـر . را از اين تصــمیم آگـاه کنـد) ع(اى امام  شنید و به کنیزش فرمان داد تا به گونه ھنگـامى کـه ک

ند؟ : فرمود) ع(اسماء را رساند، امام  مارقین نـبرد ک طـبرى، (پس چه کسى بايد با ناکثین، قاسطین و 
نامه اصحاب سقیفه در باره کشتن مخالفان، در منابع قديمى يافت نشــد،  متن توافق) 451المسترشد، 

 #). 334ديلمى، (ولى ديلمى آن را با حذف سند، از اسماء بیان کرده است 
او از : عمر گواھى وى را نپذيرفت و گفت. گواھى کرد) س(اسماء در روايت ديگرى فدک را براى فاطمه 

از اين رو گواھـى وى جانبدارانـه و . است) س(طرفى ھمسر جعفر بوده و از طرف ديگر خدمتکار فاطمه 
 ).29/197مجلسى، (به نفع بنو ھاشم است 

ندگانى فاطمــه   سن ) س(اسماء که شاھد آخرين لحظات ز سین ) ع(بـود، امـام ح را از ) ع(و امـام ح
صیت فاطمــه ) 122/2اربلى، (شھادت مادرشان باخبر  لى )س(و طبق و ) ع(، در غســل وى بـا امـام ع

ــان بســیارى را ماننــد ام عطیــه، ام کلثــوم دخــتر رســول خــدا . ھمکــارى کــرد و صــفیه دختــر ) ص(او زن
سعد، (عبدالمطلب را نـیز غسـل داده اسـت  برخـى از جملـه ابـن فتحـون، بـا ايـراد ). 220و  8/31ابـن 

: ک.؛ ر5/274التلخیـص، (ابــن حجــر . انـد نپذيرفته) س(شــبھاتى، ھمکـارى اســماء را در غســل فاطمــه 
(و جوزقــانى ) 1/228؛ قاضـى نعمـان، دعـائم، 113دوالبـى، : ک.؛ ر5/175(، ابـن حـزم )8/266االصابه، 

 .اند اين ترديدھا را رد کرده) 211
نه را . اسماء فرھنگِ حمل جنازه زنان را با تابوت، از حبشه به مدينه منتقل کرد  بکارگیرى تـابوت در مدي

و به روايـتى در ) 8/31ابن سعد، ) (ص(در سال نھم ھجرى براى حمل جنازه ام کلثوم دختر رسول خدا 
ش گفته ْ به، (اند  زمان عمر بن خطاب، براى حمل جنازه زينب دختر جَح ، )13/433؛ بـالذرى، 555ابـن قتی

8ابن سعد، (بود ) س(ايى که با تابوت حمل شد، جنازه فاطمه  ولى بنابر روايت ابن عباس، اولین جنازه
آيـا آشـکارا : حضرت به وى گفت. بود) س(اسماء خدمتگزار و پرستار فاطمه : يعقوبى گويد). 220و  23/

خدا : اى حمل خواھم شد؟ اسماء گفت روى تخته سول  چه در حبشـه ) ص(اى دختر ر چـیزى ماننـد آن
اي کـه در اختیـار داشـت،  ھـاي خرمـاى تـازه و تختـه اسماء با استفاده از چوب. سازم ام، برايت مى ديده

 ). 115/2يعقوبى، (حضرت با ديدن آن لبخندى زد و جز آن روز با لبخند ديده نشد . تابوتى ساخت
ساير افـراد ) س(اى دارد که فاطمه  روايت دوالبى، اضافه  به اسماء فرمان داد تا وى را غسل دھد و به 

، قصد ورود به منزل ايشان را داشت که با مخالفت )س(عايشه، پس از رحلت فاطمه . اجازه ورود ندھد
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ھـودج تـابوتى مثـل ) س(اسماء بـراى فاطمـه : عايشه، شکايت نزد پدرش برد و گفت. اسماء روبرو شد
به مـنزل ايشـان جلوگـیرى مىالعروس سماء توضـیح خواسـت و . کنـد  ساخته و از ورود من  ابـو بکـر از ا

ستم: اسماء گفت شغول سـاختن تـابوت ھ . اين کار به دستور حضرت بوده و من نیز به فرمان ايشان م
 #).112دوالبى، (را غسل دادند ) س(و اسماء، پس از بازگشتِ ابو بکر، فاطمه ) ع(امام على 

ستان   سفیدرو بـا د قیس بن ابىحازم که به ھمراه پدرش، به عیادت ابـو بکـر رفتـه بـود، اسـماء را زنـى 
ھد، ولـى ). 24/131طبرانى، المعجم الکبیر، (خالکوبى ديد  سماء وى را غسـل د ابو بکر وصیت کرد تـا ا

ندارم: اسماء نپذيرفت و گفت فت. من تاب اين کـار را  در صـورت نیـاز از عبـدالرحمن پسـرش : ابـو بکــر گ
به گفته ابن حفص، ابو بکر اسماء را سوگند داد در صورت روزه بودن، افطـار کنـد تـا بتوانـد . کمک بخواھد

ھد مان . کارش را بھتر انجـام د مام آن، از عث سماء وى را در بامـدادِ روز سـردى غسـل داد و پـس از ات ا
 ِ ّت[پرسید ھوا سرد است، آيا غسل فت  ]غسل دھنده می عمـر بـن . نـه: بر من واجب است؟ عثمــان گ

ّ آن چیزى نگفت سوگندِ ابـو بکـر را بـه . خطاب نیز که اين پاسخ را شنید، در رد اسماء در پايان ھمان روز 
 ). 221 - 8/222ابن سعد، (ياد آورده آب نوشید 

عمر بن خطاب براى اسماء دختر عمیس و اسماء دختر ابـو بکـر کـه از زنـان مھــاجر بودنـد، ھـزار درھـم  
عون ) ص(اسماء پس از ابو بکر با امام على ). 3/231ابن سعد، (حقوق مستمرى قرار داد  ازدواج کرد و 

به گزارش شعبى، محمد بن جعفر و محمد بن ابىبکر در بـاره ). 8/222ابن سعد، (و يحیى را به دنیا آورد 
سماء را بـه ) ع(امام على . پدران خود به يکديگر افتخار مىکردند به فخرفروشـى آنـان، ا براى پايان دادن 

پـس چـه : امام فرمــود. جوانى را بھتر از جعفر و پیرى را بھتر از ابو بکر نديدم: اسماء گفت. داورىِ طلبید
سعد، (فضیلتى براى من باقى ماند؟ اسماء ايشان را در مرتبه سوم خوبان وصف کرد  ، ابـن 8/222ابـن 

 ).3/61شھر آشوب، 
خود  در مصر خبر يافت، به مسجد خانه) 38سال (اسماء زمانى که از شھادت محمد   اش رفت و خشم 

فى، (ھايش جارى شـد   را فروخورد تا اين که خون از سینه ین ). 1/287ثق او پـس از شـھادت امیرالمؤمن
. ، ولى تاريخ رحلتش معلـوم نیسـت)2/629؛ ابن حجر، تقريب، 2/287ذھبى، (زنده بود  40در سال ) ع(

 .صورت قبرى به نام اسماء در قبرستان باب الصغیر دمشق وجود دارد
ـاج، در دوره منــع تـدوين حـديث، برخـى احاديـث را ) ص(او از راويان اخبار نبوى   ّ ج َ که بـه گفتـه ع ست  ا

امـام . به کتاب روايى اسماء تصـريح دارد) 1/441احمدى میانجى، : ک.و ر 2/92(يعقوبى . رى کرد آو جمع
در حق اسماء دعا کرده و مامقانى به استناد ھمین دعا، وى را در نقل حـديث، ثقــه دانسـته ) ع(صادق 
 #). 3/69مامقانى، (است 

بن عبـاس )فرزنـد وى(عبدهللا بن جعفـر   بدهللا  ندان محمـد )خواھـر زاده وى(، ع سم و ام عـون فرز ، قا
بو موســى ) ھاى اسماء نوه( عروة بـن زبـیر، عمــر بـن خطـاب و ا اد، سعید بن ســعیب،  ّ و عبدهللا بن شد

سماء فـرا گرفــت گفته. اند اشعرى از اسماء روايت نقل کرده نیز از ا ! اند که عمر بن خطاب تعبیر خواب را 
 ).1/16؛ ابن حجر، االصابه، 1/15ابن حنبل، (
/3ابـن نجیــم، (، حج نیــابتى )24/156طبرانى، المعجم کبیر، (ھاى انسان بد  وى حديثى در باره نشانه 

کوفـى، (حـديث وزرات، : نقل کرده است از جمله) س(و فاطمه ) ع(و احاديثى در باره امیرالمؤمنین ) 11
ّ الشــمس )  1/503کوفــى، (حــديث منزلــت، ) 1/303 ، )1/345؛ مفیــد، ارشــاد، 2/518کوفــى، (حــديث رد

مؤمنین«تفسـیر ) 2/69کوفـى، (، )ع(حديثى در باره سخاوت امـیرالمؤمنین  بـه امیرالمؤمنیـن » صـالح ال
 ). 148طبرى، دالئل، (به حورية إنسیة ) س(و وصف فاطمه ) 10/59؛ طبرسى، 491فرات کوفى، (
  
 :مآخذ 
ساب االشــراف + المعجم الکبــیر + الکافى + الطبقات الکبرى + االصابه   سـیر + تقريـب التھــذيب + ان

بن حنبـل + مجمع الزوائد  +صحیح مسلم + صحیح البخارى + اعالم النبالء  مناقـب آل   +مسـند احمــد 
 +طالب  ابى

؛ ابـن حجـر، احمــد 1409؛ المصنف؛ تحقیق سعید محمد اللحا؛ بیروت، دار الفکر، )235م (ابن ابى شیبه 
)456م (؛ التلخیص الحبیر فى تخريج الرافعى الکبیر، دار الفکر؛ ابن حزم، على بن احمد)852م (بن على

، الطرائف )664م (، المحلى، تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت، دار الفکر؛ ابن طاووس، على بن موسى
، المعارف، تحقیـق )276م (فى معرفة مذاھب الطوائف، قم، مطبعة الخیام؛ ابن قتیبه، عبدهللا بن مسلم

ِ گروھـى، بـیروت، دار الکتـاب )620م (ثروت عکاشه، مصر، دارالفکر؛ ابن قدامه، عبدهللا ، المغنى، تحقیـق
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؛ 1418، البحر الرائق، تحقیق زکريا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، )970م (العربى؛ ابن نجیم مصرى
سة دار )356(ابو الفرج اصفھانى ، مقاتل الطالبیین، نجف، منشورات المکتبة الحیدريه، افست قم، مؤس

مه، بـیروت، دار األضـواء؛ )693م (؛ اربلى، على بن عیسى1385الکتاب،  فى معرفـة األئ ؛ کشف الغمـة 
، الغارات، تحقیق سـید جـالل الـدين المحـدث، چابخانـه بھمـن؛ )283م (ثقفى کوفى، ابراھیم بن محمد

بدهللا، )543م (جوزقانى، حسین بن ابراھیم ، األباطیل و المناکیر و الصحاح و المشاھیر، تحقیق کمال ع
، الذرية الطاھرة النبويه، تحقیق ســعد المبــارک )310م (؛ دوالبى، محمد بن احمد1416بیروت، دارالفکر، 

مد1407الحسن، کويت، الدار السلفیه،  سن بـن مح ؛ 1417، قـم، شــريف رضـى، )8م ق (؛ ديلمــى، ح
؛ شــافعى، 1388کحاله، عمر رضا، معجم قبائل العرب القديمـة و الحديثـه، بـیروت، دار العلـم للماليیــن، 

کر، ) 204م (محمد بن ادريس سین1403، کتاب األم، دار الف لى بـن الح ضى، ع ، )436م (؛ شــريف مرت
تح )1255م (؛ شـوکانى، محمـد بـن علـى1405رسائل، تحقیق سید مھدى رجائى، قم، دار القرآن،  ، ف

، نیل األوطار من أحاديث سید األخیار، بـیروت، دار )1255م (الغدير، دار الکتب؛ شوکانى، محمد بن على
، کتاب من اليحضره الفقیه، تحقیق على اکـبر غفـارى، )381(م (م؛ صدوق، محمد بن على1973الجیل، 

، خصال، تحقیق على اکبر غفــارى، قـم، )381م (؛ صدوق، محمد بن على1404قم، جماعة المدرسین، 
طاء، )360م (جماعة المدرسین؛ طبرانى، سلیمان بن احمد ، کتاب الدعاء، تحقیق مصطفى عبدالقادر ع

، جـامع البیــان عـن تأويـل آى القـرآن، )310م (؛ طبرى، محمد بـن جريـر1413بیروت، دار الکتب العلمیه، 
 #؛ 1420بیروت، دار الکتب العلمیه، 

بیروت، مؤسســة )560م (طبرسى، على بن فضل ِ گروھـى،  یق قرآن، تحق ، مجمع البیان فى تفسیر ال
قم، ) 310م (؛ طبرى، محمد بن جرير1415االعلمى،  مود،  ، المسترشد فى االمامه، تحقیق احمــد مح

قرآن، تحقیـق ) 310م (مؤسسة الثقافة االسالمیه؛ طبرى، محمد بن جرير ، جامع البیان عن تأويل آى ال
مه، قـم، )310م (؛ طـبرى، محمـد بـن جريـر1415صدقى جمیل العطـار، بـیروت، دار الفکــر،  ، دالئـل االما

؛ تفسیر فرات الکوفــى، تحقیــق محمــد الکـاظ، )352م (؛ فرات بن ابراھیم الکوفى1413مؤسسة البعثة، 
، دعائــم )363م (؛ قاضــى نعمــان، نعمــان بــن محمــد1410تھــران، وزارة الثقافــة و االرشــاد االســالمى، 

عارف،  ؛ قاضـى نعمــان، نعمـان بـن 1383االسالم، تحقیق آصف بن على و اصغر فیضــى، قـاھره، دار الم
قم، )ع(؛ شرح األخبار فى فضائل األئمة األطھار )363م (محمد لى،  ، تحقیق سید محمــد حسـینى جال

سة )671م (مؤسسة النشر االسالمى؛ قرطبى، محمد بن احمد ، الجامع ألحکام القـرآن، بـیروت، مؤس
، مناقب أمیر المؤمنین، تحقیق محمد باقر )3زنده در ق (؛ کوفى، محمد بن سلیمان1405تاريخ العربى، 

سالمیة،  فى )1311م (؛ مامقـانى، عبــدهللا1412محمودى، قم، مجمع احیاء الثقافة اال قال  ، تنقیــح الم
صحیح مـن سـیرة النـبى األعظـم 1352المرتضوية، : علم الرجال، نجف ؛ مرتضى عـاملى، سـیدجعفر، ال

ــد، محمــد)345م (؛ مســعودى، 1415، بــیروت، دار الھــادى، )ص( ، )413م (، التنبیــه و االشــراف، مفی
سین؛ مفیـد، محمــد عة المدر قم، )413م (االختصاص، تحقیق على اکـبر غفــارى، قـم، جما ؛ االرشـاد، 

شرح المھـذب، بـیروت، دار )676م (مؤسسة آل البیت؛ نووى، محـى الـدين بـن شـرف ، المجمــوع فـى 
؛ يعقوبـى، ابـن 1388، أسباب الـنزول، قـاھره، مؤسسـة الحلـبى، )468(الفکر؛ واحدى نیشابورى، على

 . ، تاريخ الیعقوبى، بیروت، دار صادر)284م (واضح
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