األحاديث القدسية
في فضل أمير المؤمنين )عليه السالم(
مؤسسة علوم نھج البالغة  /العتبة الحسينية المقدسة

 - ١عن محمد بن علي االستربادي عن ابيه عن يوسف بن محمد بن زياد
وعلي بن محمد ابن سيار عن ابويھما عن الحسن بن علي العسكري عليه
السالم قال :ان  اوحى الى الرسول صلى  عليه واله اني قد آيتك بشيعتين ،
شيعة تنصرك سرا فسيدھم وافضلھم ابو طالب  ،وشيعة تنصرك عالنية فسيدھم
وافضلھم علي بن ابي طالب).(١
 - ٢عن سعيد بن المسيب عن ابي الحرا قال  :قال رسول  صلى  عليه
واله  :رأيت ليلة االسراء مكتوبا على قائمة من قوائم العرش  :انا  ال اله اال انا
خلقت جنة عدن بيدي محمد صفوتي من خلقي أيدته بعلي ونصرته بعلي).(٢
 - ٣عبد  ابن العباس قال  :كنا قعودا عند النبي صلى  عليه واله اذ
دخلت فاطمة وھي تبكي فقالت  :يا ابه خرج الحسن والحسين فما ادري اين باتا
،فنزل جبرائيل من السماء فقال  :يا محمد ان ربك يقرئك السالم وھو يقول  :ال
تحزن وال تغتم لھما فانھما فاضالن في الدنيا فاضالن في االخرة وابوھما افضل
منھما  ،ھما نائمان في حضيرة بني النجار وقد وكل  بھما ملكان ).(٣
 - ٤عن طلحة بن زيد عن الصادق عن ابيه عن ابائه عليھم السالم قال  :قال
رسول  صلى  عليه واله اتاني جبرائيل من قبل ربي فقال  :يا محمد ان 
يقرئك السالم ويقول  :بشر اخاك عليا بأني ال اعذب من تواله وال ارحـــم من
عاداه). (٤
 - ٥علي بن بالل عن علي ابن موسى الرضا عن موسى بن جعفر عن جعفر

بن محمد عن محمد بن علي عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي ابن
ابي طالب عن رسول  صلى  عليه واله عن جبرئيل عن ميكائيل عن اسرافيل
عن اللوح عن القلم قال  :يقول  عز وجل  :والية علي ابن ابي طالب حصني
فمن دخل حصني أمن ناري)(٥
 - ٦عن ابن عباس قال  :قال رسول  صلى  عليه واله لعلي عليه السالم
 :يا علي انه لما عرج بي الى السماء السابعة ومنھا الى سدرة المنتھى ومنھا الى
حجب النور وأكرمني ربي بمناجاته قال لي  :يا محمد  .قلت  :لبيك رب وسعديك
تباركت وتعاليت  .قال  :ان عليا امام اوليائي ونور من اطاعني وھو الكلمة التي
الزمتھا المتقين ومن اطاعه اطاعني ومن عصاه عصاني فبشره بذلك  .فقال علي :
يا رسول  أبلغ من قدري اني اذكر ھناك ؟ قال نعم يا علي فاشكر ربك  ،فخر
علي عليه السالم ساجدا شكرا  Mعلى ما أنعم به عليه  .فقال  :ارفع رأسك يا علي
فان  قد باھى بك مالئكته). (٦
 - ٧عن منصور الصقيل عن الصادق عليه السالم قال  :قال رسول  عليه
السالم  :لما اسري بي الى السماء عھد الي ربي في علي ثالث كلمات فقال يا
محمد  .قلت لبيك رب وسعديك  .قال  :ان عليا امام المتقين  ،وقائد الغر المحجلين ،
ويعسوب المؤمنين).. (٧
 - ٨عن ابي برزة عن النبي صلى  عليه واله قال  :ان  تعالى عھد الي
في علي عھدا  .فقلت  :يا رب بينه لي ؟ فقال  :اسمع  .قلت  :قد سمعت  .قال  :ان
عليا راية الھدى  ،وامام اوليائي  ،ونور من اطاعني وھو الكلمة التي الزمتھا
المتقين من احبه فقد احبني ومن اطاعه فقد اطاعني). (٨
 - ٩عن عبد  بن الفضل عن الصادق عليه السالم عن أبيه عن آبائه قال :
قال رسول  صلى  عليه واله ليلة اسرى بي الى السماء كلمني ربي فقال  :يا
محمد  .قلت  :لبيك رب وسعديك  .قال  :ان عليا حجتي بعدك على خلقي وامام أھل
طاعتي  ،ومن أطاعه اطاعني ومن عصاه عصاني  ،فانصبه علما المتك يھتدون به

بعدك ).(٩
 - ١٠عن محمد ابن حسان السلمي عـــن جعفر بن محمد عـــن ابيه عن
آبائــــه ] عليھم السالم [  :قال نزل جبرئيل على رسول  عليه السالم فقال  :يا
محمد السالم يقرئك السالم ويقول  :اني خلقت السموات السبع وما فيھن واالرضين
السبع ومن عليھن وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام  ،ولو ان عبدا دعاني
ھناك منذ خلقت السموات واالرضين ثم ليقني جاحدا لوالية علي ألكببته في
سقر). (١٠
 - ١١عن الحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليه السالم عن ابيه عن
آبائه عن امير المؤمنين عليه السالم قال  :قال رسول  صلى  عليه واله :
اخبرني جبرئيل عن  عز وجل انه قال علي بن ابي طالب حجتي على خلقي
وديان ديني اخرج من صلبه أئمة يقومون بأمري ويدعون الى سبيلي بھم ادفع
العذاب عن عبيدي وامائي وبھم انزل رحمتي). (١١
 - ١٢عن ابن عباس قال  :قال رسول  صلى  عليه واله  :ان  تعالى
أوحى الي انه جاعل لي من امتي أخا ووصيا ووارثا وخليفة  .فقلت  :يا رب من
ھو ؟ فقال يا محمد ذاك من احبه ويحبني ذاك المجاھد في سبيلي والمقاتل للناكثين
عھدي والقاسطين في حكمي والمارقين من ديني  ،ذاك وليي حقا وزوج ابنتك وابو
ولدك علي بن ابي طالب). (١٢
 - ١٣عن ابن عباس قال  :كنت عند رسول  صلى  عليه واله وبين يديه
علي وفاطمة والحسن والحسين عليه السالم اذ ھبط عليه جبرئيل ومعه تفاحة ،
فحيا بھا النبي صلى  عليه واله وحيا بھا كل واحد منھم – وذكر الحديث الى ان
قال  :وعليھا سطران مكتوبان  ] :بسم  الرحمن الرحيم  .ھذه تحية من  عز
وجل الى محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزھراء والحسن والحسين
وأمان لمحبيھم يوم القيامة من النار [). (١٣
 - ١٤عن سنان بن ظريف عن ابي عبد  عليه السالم قال  :انا اول اھل

بيت نوه  بأسمائھم انه لما خلق السموات واالرض امر مناديا فنادى  :اشھد اال اله
اال  ثالثا اشھد ان محمدا رسول  ثالثا اشھد ان عليا امير المؤمنين حقا
ثالثا). (١٤
 - ١٥عن عمر بن ھارون عن الصادق عن آبائه عن امير المؤمنين عليه
السالم في حديث تزويجه فاطمة ان رسول  صلى  عليه واله قال  :ثم نادى
مناد اال ان اليوم يوم وليمة علي بن ابي طالب اال اني اشھدكم اني زوجت فاطمة
بنت محمد من علي بن ابي طالب رضى مني بعضھا لبعض  ...الى ان قال  :ثم
نادى مناد اال يا مالئكتي وسكان جنتي باركوا على علي بن ابي طالب حبيب محمد
وفاطمة بنت محمد فقد باركت عليھما اال واني زوجت احب النساء الي من أحب
الرجال الي بعد النبين والمرسلين  .فقال راحيل  :يا رب فما بركتك عليھما بأكثر
مما رأينا لھما في جنانك ؟ فقال   :يا راحيل ان من بركتي عليھما اني اجمعھما
على محبتي واجعلھما حجة على خلقي  ،وعزتي وجاللي ألخلقن منھما خلقا
وألنشئن منھما ذرية اجعلھم خزاني في ارضي ومعادن لعلمي ودعــاة الى ديني
بھــم احتج علـــى خلقي بعد النبين والمرسلين)(١٥
 - ١٦عن سليمان الجعفي عن ابي عبد  عليه السالم قال  :لما اسرى بالنبي
صلى  عليه واله وانتھى حيث اراد  عز وجل ناجاه   ،فلما ھبط الى السماء
الرابعة ناداه  يا محمد  .قال  :لبيك  .قال  :من اخترت من امتك يكون من بعدك
لك خليفة  .فقلت  :أختر لي فتكون أنت المختار لي فقال  :اخترت لك خيرتك علي
بن ابي طالب). (١٦
 - ١٧عن ابن عباس قال  :قال رسول  صلى  عليه واله  :قال  لو
اجتمع الناس كلھم على والية علي ما خلقت النار). (١٧
 - ١٨عن ابن عباس قال  :قال رسول  صلى  عليه واله  :أتاني جبرئيل
وھو فرح مستبشر فقلت له  :يا اخي جبرئيل مع ما أنت فيه من الفرح ما منزلة
اخي وابن عمي علي بن ابي طالب عند ربه ؟ فقال  :يا محمد والذي بعثك بالنبوة

واصطفاك بالرسالة ما ھبطت في وقتي ھذا اال لھذا يا محمد العلي االعلى يقرأ
عليك السالم ويقول محمد نبيي ورحمتي وعلي مقيم حجتي ال اعذب من وااله وان
عصاني وال ارحم من عاداه وان أطاعني ).(١٨
 - ١٩عن الصادق عليه السالم في حديث طويل قال  :اما علمت ان محمدا
وعليا كانا نورا بين يدي  قبل خلق الخلق بألفي عام وان المالئكة لما رأت ذلك
النور رأت له اصال قد انشعب منه شعاع المع فقال  ،الھنا وسيدنا ما ھذا النور ؟
فأوحى  اليھم ھذا نور من نوري أصله نبوة وفرعه امامة  ،اما النبوة فلمحمد
عبدي ورسولي واما االمامة فلعلي حجتي ووليي ولوالھما ما خلقت خلقي). (١٩
 - ٢٠عن جابر عن ابي عبد  عليه السالم قال  :قلت له لم سميت فاطمة ؟
فقال  :ألن  خلقھا من نور عظمته  ،فلما اشرقت اضاءت السموات واالرض
بنورھا وغشيت ابصار المالئكة وخرت المالئكة  Mساجدين وقالوا  :الھنا وسيدنا ما
ھذا النور ؟ فأوحى  اليھم ھذا نور من نوري أسكنته في سمائي وخلقته من
عظمتي أخرجه من صلب نبي من انبيائي أفضله على جميع االنبياء  ،واخرج من
ذلك النور ائمة يقومون بأمري ويھدون الى حقي واجعلھم خلفائي في ارضي بعد
انقضاء وحيي). (٢٠
 - ٢١عن ابي حمزة الثمالي عن زيد بن علي عن ابيه عليه السالم قال  :لما
ولد الحسن أوحى  الى جبرئيل عليه السالم انه قد ولد لمحمد ابن فاھبط فاقره
السالم وھنه وقل له  :ان عليا منك بمنزلة ھارون من موسى فسمه باسم ابن ھارون
 ،فھبط فھناه وقال  :ان  يأمرك ان تسميه باسم ابن ھارون). (٢١
 - ٢٢قال رسول  صلى  عليه واله اتاني ملك فقال  :يا محمد ربك
يقرئك السالم ويقول قد زوجت فاطمة من علي فزوجھا منه وقد امرت شجرة طوبى
ان تحمل الدر والياقوت والمرجان وان اھل السماء قد فرحوا بذلك وسيولد منھا
ولدان سيدا شباب اھل الجنة وبھما تزين اھل الجنة فابشر يا محمد فانك خير االولين
واالخرين). (٢٢

 - ٢٣قال  :اذا كان يوم القيامة نوديت يا محمد نعم االب ابوك ابراھيم الخليل
ونعم االخ اخوك أبن ابي طالب). (٢٣
 - ٢٤عن ابي حمزة ثابت بن دينار الثمالي عن الباقر عليه السالم قال  :لما
قتـــل الحسين عليه السالم ضجت المالئكة بالبكاء والنحيب وقالوا  :الھنا وسيدنا
تغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك  .فأوحى  اليھم قروا مالئكتي فوعزتي
وجاللي ألنتقمن منھم ولو بعد حين  ،ثم كشف  عن االئمة من ولد الحسين عليه
السالم فسرت المالئكة بذلك فاذا احدھم قائم يصلي  .فقال   :بذلك القائم انتقم
منھم). (٢٤
 - ٢٥عن ابن عباس قال  :قال رسول  صلى  عليه واله لعلي عليه
السالم  :لما خلق  عز وجل ادم ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته وأسكنه
جنته وزوجه حواء أمته فرفع طرفه نحو العرش فاذا ھو بخمسة سطور مكتوبات ،
قــال ادم  :يا رب ما ھؤالء ؟ فقال  عز وجل  :ھؤالء الذين أذا شفعوا الي في
خلقي شفعتھم  .قال ادم  :يا رب بقدرھم عندك ما اسمھم ؟ فقال  :اما االول فانا
المحمود وھذا محمد واما الثاني فأنا العالي وھذا علي  ،واما الثالث فأنا الفاطر وھذه
فاطمة  ،واما الرابع فأنا المحسن وھذا الحسن  ،واما الخامس فأنا ذو االحسان وھذا
الحسين كل يحمد  عز وجل). (٢٥
 - ٢٦عن داود الرقي عن ابي عبد  عليه السالم قال  :لما اراد  ان يخلق
الخلق خلقھم ونثرھم بين يديه فقال لھم من ربكم ؟ فأول من نطق رسول  صلى
 عليه واله وامير المؤمنين واالئمة من ولده عليه السالم فقالوا  :أنت ربنا ،
فحملھم العلم والدين  ،ثم قال للمالئكة ھؤالء حملة ديني وعلمي وامنائي في خلقي
وھم المسئولون). (٢٦
 - ٢٧عن حبيب السجستاني عن الباقر عليه السالم ان  انزل على رسوله
صلى  عليه واله رمانتين فتناولھما  ،فأوحى  اليه يا محمد انھما من قطف
الجنة فال يأكل منھما اال انت ووصيك علي بن ابي طالب). (٢٧

 - ٢٨قال رسول  صلى  عليه واله لما بعث  موسى عليه
السالم فاصطفاه نجيا وفلق له البحر ونجى بني اسرائيل وأعطاه التوراة وااللواح
رأى من  تعالى فقال  :يا رب لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بھا احدا قبلي  .فقال
  :يا موسى اما علمت ان محمدا أفضل عندي من جميع مالئكتي وجميع خلقي .
فقال موسى  :يا رب فان كان محمدا اكرم عندك من جميع خلقك فھل في آل االنبياء
أكرم من آلي ؟ قال  تعالى  :يا موسى اما علمت ان افضل آل محمد علي آل
النبين كفضل محمد على جميع المرسلين  .فقال  :يا رب فان كان آل محمد كذلك
فھل في امم االنبياء أفضل عندك من امتي ظللت عليھم الغمام وانزلت عليھم المن
والسلوى وفلقت لھم البحر  .فقال  تعالى  :يا موسى اما علمت ان فضل امة محمد
على جميع االمم كفضلي على جميع خلقي  .فقال موسى يا رب ليتني اراھم  .فقال
  :يا موسى انك لن تراھم فليس ھذا اوان ظھورھم  ،ولكن سوف تراھم في
الجنان جنة عدن والفردوس بحضرة محمد في نعيمھا يتنعمون وفي خيراتھا
يتبجحون  ،أفتحب ان اسمعك كالمھم ؟ قال  :نعم يا الھي  .فأوحى  اليه قم بين
يدي واشدد مئزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ففعل ذلك موسى عليه
السالم فنادى ربنا تعالى يا امة محمد فنادوه كلھم وھم في اصالب آبائھم  :لبيك
اللھم لبيك ال شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك ال شريك لك لبيك  .قال :
فجعل  تلك االجابة شعارا للحج). (٢٨
 - ٢٩عن زياد القندي عن موسى بن جعفر عن ابيه عن جده عن الحسين
عليه السالم قال  :لما بعث  موسى عليه السالم كلمة على طور سيناء ثم اطلع
الى االرض اطالعه فخلق من نور وجھه العقيق ثم قال   :آليت على نفسي ان ال
اعذب كف البس اذا تولى عليا بالنار). (٢٩
 - ٣٠عن الحسين بن خالد عن الرضا عليه السالم عن ابيه عن ابائه عن
رسول  صلى  عليه واله قال  :ھبط على جبرئيل فقال  :يا محمد ان  تعالى
يقول  :لو لم اخلق عليا ما كان لفاطمة كفو من ولد ادم ومن ذريته وفي نسخة ادم
ومن دونه). (٣٠

 - ٣١عن عبد السالم بن صالح الھروي عن الرضا عليه السالم قال  :ان ادم
لما أكرم  تعالى ذكره باسجاد مالئكته له وبإدخاله الجنة  ،قال في نفسه  :ھل خلق
 بشرا ھو أفضل مني ؟ فناداه   :ارفع رأسك يا ادم وانظر الى ساق عرشي ،
فرفع رأسه آدم فنظر الى ساق العرش فاذا عليه مكتوب ] ال اله اال  محمد رسول
 علي بن ابي طالب امير المؤمنين وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين والحسن
والحسين سيدا شباب اھل الجنة [ فقال آدم  :يا رب من ھؤالء ؟ فقال   :ھؤالء
من ذريتك وھم خير منك ومن جميع خلقي  ،ولوالھم ما خلقتك وال خلقت الجنة
والنار وال السماء وال االرض  ،فإياك ان تنظر اليھم بعين الحسد فأخرجك من
جواري)(٣١
 - ٣٢حدثني ابو محمد الحسين بن علي بن موسى بن جعفر قال  :حدثني ابي
علي بن موسى قال  :حدثني ابي موسى بن جعفر قال  :حدثني ابي جعفر بن محمد
قال  :حدثني ابي محمد بن علي قال  :حدثني ابي علي بن الحسين قال  :حدثني ابي
الحسين بن علي قال  :حدثني جدي رسول  صلى  عليه واله قال  :ليلة اسري
بي رأيت في بطنان العرش ملكا بيده سيف من نور يلعب به كلعب علي بن ابي
طالب بذي الفقار  ،وان المالئكة اذا اشتاقوا الى علي بن ابي طالب نظروا الى ذلك
الملك  ،فقلت  :يا رب ھذا اخي علي بن ابي طالب وابن عمي فقال   :يا محمد
ھذا ملك خلقته على صورة علي يعبدني في بطنان عرشي تكتب حسناته وتسبيحه
وتقديسه لعلي بن ابي طالب الى يوم القيامة). (٣٢
 - ٣٣عن الحسين ابن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عليه
السالم قال  :قال رسول  صلى  عليه واله لما اسري بي الى السماء وانتھيت
الى سدرة المنتھى نوديت يا محمد استوص بعلي خيراً فانه سيد المسلمين وامام
المتقين وقائد الغر المحجلين يوم القيامة). (٣٣
 - ٣٤بن ابي خالد الرقي قال  :حدثنا ابو عبد  عليه السالم قال  :قال
رسول  صلى  عليه واله  :قال   :لوال اني استحي من عبدي المؤمن ما

تركت عليه خرقة يتوارى بھا واذا أكملت االيمان ابتليته بضعف في قوته وقلة في
رزقه  ،فان ھو حرج اعدت عليه  ،فان صبر باھيت به مالئكتي أال وقد جعلت عليا
علما فمن تبعه كان ھاديا ومن تركه كان ضاال ال يحبه اال مؤمن وال يبغضه اال
منافق). (٣٤

 - ٣٥عن مجاھد عن ابن عباس قال  :قال رسول  صلى  عليه
واله رأيت على باب الجنة مكتوبا ] ال اله اال  محمد رسول  علي حبيب 
الحسن والحسين صفوة  فاطمة امة  على باغضھم لعنة  [). (٣٥
 - ٣٦ان  عھد الي عھدا فقلت  :يارب بينه فقال  :استمع قلت  :قد سمعت
قال  :ان عليا راية الھدى بعدك وامام اوليائي ونور من اطاعني وھو الكلمة التي
الزمھا  المتقين فمن احبه قد احبني ومن ابغضه فقد ابغضني فبشره بذلك). (٣٦
 - ٣٧غالب الجھني عن ابي جعفر عن ابيه عن جده عن امير المؤمنين عليه
السالم قال  :قال رسول  صلى  عليه واله  :لما اسري بي الى السماء ثم من
السماء الى السماء ثم الى سدرة المنتھى وقفت بين يدي ربي قال  :يا محمد قلت :
لبيك ربي وسعديك قال  :قد بلوت خلقي فأيھم اطوع لك ؟ قال  :قلت رب عليا قال
صدقت يا محمد فھل اتخذت لنفسك خليفة يؤدي عنك ويعلم عبادي من كتابي ما ال
يعلمون ؟ قال  :قلت رب اختر لي فان خيرتك خيرتي قال  :قد اخترت لك خيرتك
عليا فاتخذه لنفسك خليفة ووصيا ونحلته علمي وحلمي وھو امير المؤمنين حقا لم
يقلھا احد قبله وال احد بعده يا محمد علي بن ابي طالب راية الھدى وامام اوليائي
ونور من اطاعني وھو الكلمة التي ألزمتھا المتقين من احبه فقد احبني ومن أبغضه
فقد أبغضني فبشره بذلك يا محمد)(٣٧
 - ٣٨عن ابان ابن عثمان عن الصادق عليه السالم قال  :اذا كان يوم القيامة
نادى مناد من بطنان العرش اين خليفة  ؟ فيقوم داود عليه السالم فيقال له لسنا
اياك اردنا وان كنت  Mخليفة ثم ينادي مناد اين خليفة  ؟ فيقوم علي بن ابي طالب

فيأتي النداء من قبل   :يا معشر الخالئق ھذا علي بن ابي طالب خليفة  في
ارضه وحجته على عباده فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلق بحبله في ھذا اليوم
يستضيء بنوره وليتبعه الى الدرجات العلى من الجنات قال  :فيؤمر الناس الذين
تعلقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه الى الجنة ثم يأتي النداء من عند  اال من ائتم بامام
في دار الدنيا فليتبعه الــــى حيث يذھب به). (٣٨
 - ٣٩عن جابر بن عبد  بن حزام قال  :اتيت رسول  صلى  عليه
واله فقلت  :يا رسول  من وصيك ؟ فأمسك عني عشرا ال يجيبني ثم قال  :يا
جابر اال اخبرك عما سألتني قلت بابي انت وامي يا رسول  لقد سكت عني حتى
ظننت انك وجدت علي فقال ما وجدت عليك يا جابر ولكن انتظر ما يأتيني من
السماء فاتاني جبرئيل فقال يا محمد ان  يقول ان علي بن ابي طالب وصيك
وخليفتك على اھلك وامتك وھو صاحب لوائك يقدمك الى الجنة)(٣٩
 - ٤٠عن ابي محمد الحسن ابن علي العسكري ان رسول  صلى  عليه
واله لما خرج من المدينة وكان خلف عليا عليه السالم ان جبرئيل اتاني فقال لي
يا محمد ان العلي االعلى يقرأ عليك السالم ويقول  :يا محمد اما ان تخرج انت
ويقيم علي او تقيم انت ويخرج علي البد من ذلك فان عليا قد ندبته إلحدى اثنتين ال
يعلم احد كنه جالل من اطاعني فيھما او عظيم ثوابه غيري). (٤٠
___________________________________________
) (١الرد على الذاھب الى تكفير ابي طالب  ،البن معد الموسوي .
) (٢آمالي الصدوق .
) (٣الجواھر السنية . ٢٢١ /
) (٤معاني االخبار للصدوق .
) (٥آمالي الصدوق
) (٦آمالي الصدوق .

) (٧الجواھر السنية . ٢٢٧ /
) (٨آمالي الصدوق .
) (٩الجواھر السنية . ٢٣٠ /
) (١٠المحاسن  /للبرقي .
) (١١آمالي الصدوق .
) (١٢الجواھر السنية . ٢٣٢ /
) (١٣مناقب آل ابي طالب .
) (١٤آمالي الصدوق .
) (١٥عيون االخبار للصدوق .
) (١٦الجواھر السنية . ٢٣٥ /
) (١٧آمالي الصدوق .
) (١٨الجواھر السنية . ٢٣٨ /
) (١٩معاني االخبار للصدوق .
) (٢٠علل الشرائع للصدوق .
) (٢١عيون االخبار للصدوق .
) (٢٢الجواھر السنية . ٢٤٢ /
) (٢٣ذخائر القمي .
) (٢٤آمالي الشيخ الطوسي .
) (٢٥معاني االخبار .
) (٢٦الجواھر السنية . ٢٤٦ /
) (٢٧الجواھر السنية . ٢٤٧ /

) (٢٨من ال يحضره الفقيه للصدوق .
) (٢ثواب االعمال للصدوق .
) (٢٩عيون االخبار للصدوق .
) (٣٠الجواھر السنية . ٢٥٢ /
) (٣١عيون االخبار للصدوق .
) (٣٢الجواھر السنية . ٢٦٢ /
) (٣٣الجواھر السنية . ٢٦١ /
) (٣٤الجواھر السنية . ٢٦٠ /
) (٣٥الجواھر السنية . ٢٥٨ /
) (٣٦الجواھر السنية . ٢٥٨ /
) (٣٧آمالي الطوسي .
) (٣٨آمالي الطوسي .
) (٣٩االحتجاج للطبرسي .
) (٤٠بحار االنوار ج ،٢١ص.٢٦٠

