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 ةرس اجمالياـ الفھ 1
  )ا�ولالجزء (

 ’في عھد الرسول  ×امام الحسين القسم ا�ول: 

   5   .....................................................................................   المقدمة:

   9   ........................................................................   عن تأليف الكتاب:

 ×ا	مام الحسين و#دة الباب ا ول: 

   19   ...........................................................   الفصل ا�ول: للتمھيد فقط..

   37   ..........................................   الفصل الثاني: حديث ا�نوار قبل الخلق..

   65   ...................................   ‘الفصل الثالث: ا4خبار الغيبي بو0دة الحسنين 

   89   ........................................   ؟!×الفصل الرابع: متى ولد ا4مام الحسين 

   133   ................................................   الفصل الخامس: حملته أمه كرھاً..

   157   ..................................................   رك..الفصل السادس: الحمل المبا

   189   ................................................   مقامھا..÷ الفصل السابع: للزھراء 

   227   ...................................................   الفصل الثامن: الو0دة الميمونة..

   263   ...................................... طھارة وكرامة..÷ الفصل التاسع: الزھراء 

  ..يام ا ولىا المولود في  الباب الثاني:

�   291   .........................................   ..ىمه ا�ولايأول: المولود في الفصل ا



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                        8

   311   ...............................................   الفصل الثاني: مراسم اليوم السابع..

   325   ..............................................................   الفصل الثالث: العقيقة..

  
  )الثانيالجزء (

   5   ..................................................................   الفصل الرابع: الختان..

   25   .....................................................   الفصل الخامس: تسمية المولود..

   51   ......................................   الفصل السادس: حديث التسمية: حدث ونقد..

   85   .................................   ة بالمولود.. وقصة فطرس..الفصل السابع: التھنئ

   103   .....................................   ×الفصل الثامن: إقرار المMئكة بو0ية علي 

   145   .......................................................   د..والفصل التاسع: قيمة المول

   165   ......................................   الفصل العاشر: يوم خالد بالصوم والدعاء..

  الباب الثالث: النشأة: شمائل وأحوال..

   199   ...............................................   الفصل ا�ول: الحضانة والرضاع..

   233   ........................................   بلبن أمه..× ء الحسين الفصل الثاني: غذا

   251   ......................................................   الفصل الثالث: تعاويذ وتمائم..

    303   ....................................................   ’الفصل الرابع: شبيه الرسول 

  
  )الثالثالجزء (

   5   ..................................................   الفصل الخامس: 0 يلعب المعصوم..

   29   ............................................   الفصل السادس: مفردات.. سميت لعباً..

   49   ................................................... الفصل السابع: أيھما أحسن خطاً؟!

  مفردات من الحياة الخاصة.. الباب الرابع:

   83   .............................................................. الفصل ا�ول: الخضاب..

   117   ...................................   الفصل الثاني: نقش الخواتيم: سياسة معتمدة..
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   159   .......................................   الفصل الثالث: على ھامش نقش الخواتيم..

   187   ..............................   الخز وا4بريسم..×: الفصل الرابع: لباس الحسين 

   205   ..................................... أيضاً..× الفصل الخامس: من لباس الحسين 

   الزوجات وا و#د.. الباب الخامس:

   235   ...................................................   الفصل ا�ول: حديث الزوجات..

   279   ................................................   الفصل الثاني: أرينب بنت إسحاق..
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  )الرابعالجزء (

   5  الفصل الثالث: حديث ا�و0د..

   21  الفصل الرابع: أيھما ا�كبر؟!

   43  الفصل الخامس: وقفة مع سكينة وفاطمة..

   63  ؟!×الفصل السادس: أھي رقية بنت الحسين 

  ..القصيد بيت: امةام :السادس الباب

   89  الفصل ا�ول: ا4مامة ھي ا�ساس..

   113  الفصل الثاني: تبجيل وتوقير..

   135  الفصل الثالث: الحب بين الصدق وا0دِّعاء..

   157  لماذا؟!× الفصل الرابع: حب الحسنين 

   207  الفصل الخامس: بين عائشة وأم سلمة..

   223  ؟!الفصل السادس: تحذير أم تقريع

  ..الحجة قامة :السابع الباب

   247  الفصل ا�ول: ا4شھاد والبيعة: حدث ود0لة..

   271  الفصل الثاني: المباھلة.. حدث وتاريخ..

   291  الفصل الثالث: المباھلة والموقف منھا..
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   317  ’ابنا الرسول ‘ رابع: المباھلة تقول: الحسنان الفصل ال

  
  )الخامسالجزء (

   5   ............................   الفصل الخامس: حديث الكساء.. وحديث سد ا�بواب..

   43   .......................................   وحديث الغدير..× الفصل السادس: الحسين 

  ..موكر.. علم :الثامن الباب

   65   ......................................   في سورة ھل أتى..× الفصل ا�ول: الحسين 

   83   .....................................................   الفصل الثاني: من ا4يثار أيضاً..

   107   ..............................   الفصل الثالث: حديث حذيفة.. وحديث ا�عرابي..

  ..الكرامات حديث :التاسع الباب

   137   ................................................   رامات وا4مامة..الفصل ا�ول: الك

   161   .............................................   الفصل الثاني: في حديقة بني النجار..

   185   ............................................   الفصل الثالث: حديث ھارون الرشيد..

   203   ..............................................  الفصل الرابع: روايات.. ومMحظات

   231   ..............................................   الفصل الخامس: الضيافة من الجنة..

   253   ................................   تذھب الجوع..‘ الفصل السادس: رؤية الحسنين 

   285   ..........................   : توضيح وتصحيح..’رسول الفصل السابع: طعام ال

  ..أو#ً  للتمحيص :العاشر الباب

   307   ...............................................   الفصل ا�ول: السبق والمصارعة..

   327   ..............................................   الفصل الثاني: الولد فتنة: نقد وبيان..
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  )السادسالجزء (

   5   ....................................................   ما..الفصل الثالث: نعم الجمل جملك

   35   ........................................   الفصل الرابع: أحداث تحتاج إلى توضيح..

  تكريم وتعظيم.. الباب الحادي عشر:

   63   ....................................... الفصل ا�ول: 0 يجير أحد على رسول هللا..

   77   ...........................................   ساقي العطاشى.. ’الفصل الثاني: النبي 

   95   ....................................................   لث: تكبيرات ا0فتتاح..الفصل الثا

  الفصول ا خيرة في العھد النبوي.. الباب الثاني عشر:

   117   ....................................   ×..الفصل ا�ول: ا4خبار باستشھاد الحسين 

   153   ...................................................   الفصل الثاني: قارورة أم سلمة..

   167   ......................................................   القاتل..الفصل الثالث: ھذا ھو 

   181   ........................................   أوصى للحسنين.. ’الفصل الرابع: النبي 

    203   ..............................................   ’الفصل الخامس: في وفاة الرسول 

   231   ................................................................   ملحق: من ھنا وھناك

  ..×إلى عھد علي  ’من عھد النبي  القسم الثاني:
  في عھد أبي بكر.. الباب ا ول:

   253   .............................................. الفصل ا�ول: أحداث السقيفة وفدك..

    283   ..........................   وبعد شھادتھا..÷.. الفصل الثاني: في شھادة الزھراء 

   301   ..............................................................   ..متفرقة: أحداث ملحق

   311   ....................................   صMبة وانضباط..× الفصل الثالث: الحسين 
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  )السابعالجزء (
   5   .....................................   الفصل الرابع: ھذا منبر أبي.. وأحداث أخرى..

    في عھد عمر.. الباب الثاني:

   35   ..............................................................   الفصل ا�ول: منبر أبي..

   59   .....................................   في زواج أم كلثوم..× الفصل الثاني: الحسين 

   89   .........................................   ن في ديوان العطاء..الفصل الثالث: الحسي

   127   ...............................   ×الفصل الرابع: بنت ملك الفرس تختار الحسين 

   165   ....................................   الفصل الخامس: أحداث لعلھا في عھد عمر..

  في عھد عثمان.. الباب الثالث:

   191   ..................................................   الفصل ا�ول: بعد البيعة لعثمان..

   205   ........................................... الفصل الثاني: رفض الظلم والظالمين..

   229   ..........................................   الفصل الثالث: المشاركة في الفتوحات..

   269   ................................   عن عثمان؟!‘ الفصل الرابع: ھل دافع الحسنان 

  ‘في عھد أبيه وأخيه  ×الحسين  القسم الثالث:
  ..×الحسين في عھد علي  الباب ا ول:

   291   ...................................   في أول خMفة أبيه..× الفصل ا�ول: الحسين 

  
  )الثامنالجزء (

   5   ......................................   ‘..الفصل الثاني: إمامة الحسين في كMم علي 

   33   ........................................   والدعاء..‘.. الفصل الثالث: علي والحسين 

   53   ....................................................   الفصل الرابع: في حرب الجمل..
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   95   ..............................................   الفصل الخامس: مكاتبات قبل صفين..

   119   .......................................................   الفصل السادس: ھنا كربMء..

   149   ......................................   في صفين..× الفصل السابع: قتال الحسين 

   189   .............................  الفصل الثامن: من صفين والنھروان.. إلى الشھادة

   215   ..........................................  الفصل التاسع: البغيبغة وعين أبي نيزر

   235   ......................................................  ل العاشر: ھذا ليس غدراً الفص

   273   .........................................   الفصل الحادي عشر: حديث ا0ستشھاد..

  ×في إمامة الحسن المجتبى  ×الحسين  الباب الثاني:

   311   ..................................................   الفصل ا�ول: من د0ئل ا4مامة..

  
  )التاسعالجزء (

   5   ...................................   ×..وبيعة الحسين × : صلح الحسن الفصل الثاني

   27   ....................................................   الفصل الثالث: التعظيم والتكريم..

   51   ...................................................   الفصل الرابع: أحداث وأشخاص..

   77   ..............................................   ومعاوية..‘ الفصل الخامس: الحسنان 

   107   ...............................................   الفصل السادس: روايات 0 تستقيم..

   129   .........................................   ×..الفصل السابع: مروان بنظر الحسين 

  الحسين في استشھاد أخيه الباب الثالث:

   151   ...........................................   ×..الفصل ا�ول: شھادة ا4مام الحسن 

   173   ..............................   الفصل الثاني: الوصية المكذوبة وأكاذيب أخرى..

   199   ...........................   في رواية الكافي..× الفصل الثالث: استشھاد الحسن 

   227   .....  في رواية ا�مالي وعيون المعجزات ×لحسن الفصل الرابع: استشھاد ا

   251   ..................................   الفصل الخامس: روايات تحتاج إلى تمحيص..

   275   ...............................................   الفصل السادس: بسبب التصحيف؟!
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  )العاشرالجزء (

  القسم الرابع: في كرب2ء..
  الباب ا ول: الحسين بعد استشھاد اخيه..

   9   .....................................................   الفصل ا�ول: يبذلون.. ويعلمون..

   31   ................................................  مباشرة× ي: مع الحسين الفصل الثان

   55   .............................................  الفصل الثالث: أخبار من مدرسة الغيب

   75   ...........................................................   الفصل الرابع: �نه ا4مام..

   111   ......................................................   الفصل الخامس: فقه وأحكام..

   155   ....................................................   الفصل السادس: 4حقاق الحق..

   187   .........................................   الفصل السابع: مكارم.. وتعاليم.. وعبر..

   213   .......................................  مالفصل الثامن: الشيعة.. وا4مامة.. وا4ما

  الباب الثاني: مع سياسات الحكام..

   251   .............................................  الفصل ا�ول: وقفات حاّدة مع الحكام

   289   ............................. ×الفصل الثاني: إصرار العراقيين، ورفض ا4مام 

   313   .......................................   ولي عھد..» لعنه هللا«الفصل الثالث: يزيد 

   343   .........................   ومعاوية: ×الفصل الرابع: مكاتبات حادة بين الحسين 

   369   ..................................   الفصل الخامس: من ا�كاذيب.. ومن الحقائق..

  
  )الحادي عشرالجزء (

  الباب الثاني: موت معاوية، والبيعة ليزيد..

   7   ...............................................   الفصل ا�ول: معاوية يوصي ويموت..
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   32   ................................................   الفصل الثاني: يأتمرون بك ليقتلوك..

   65   ...................................   اصف في منزل الوليد..الفصل الثالث: اللقاء الع

   99   ..............................   الفصل الرابع: أھل بيت النبوة: للشرح والتوضيح..

   115   ................................   ..’الفصل الخامس: الحسين يشكو إلى الرسول 

    143   .........................................   الفصل السادس: التوسل بالقبر ومن فيه..

  

  الباب الثالث: من المدينة إلى مكة..

   171   .............................................   الفصل ا�ول: أجواء ما قبل الرحيل..

   199   ................................   في وداع ابن الحنفية..× ل الثاني: الحسين الفص

   224   .............................   عند ابن الحنفية..× الفصل الثالث: وصية الحسين 

   247   .............................................   الفصل الرابع: المنطلقات وا�ھداف..

   275   ..........................................................   الفصل الخامس: إلى مكة..

   295   .........................................   الفصل السادس: ثMث روايات مشبوھة..

  

  )الثاني عشرالجزء (
  فر مسلم..الباب الرابع: قبل س

   7   ....................................................   في مكة..× الفصل ا�ول: الحسين 

   35   .........................................   الفصل الثاني: ابن عمر يدعو لبيعة يزيد..

   65   .........................................   الفصل الثالث: حسم ا�مور مع ابن عمر..

   87   ................................   يكاتب زعماء البصرة..× الفصل الرابع: الحسين 

  الباب الخامس: مسلم في العراق..

   121   ................................   فة..�ھل الكو× الفصل ا�ول: استجابة الحسين 

   153   ...................................................   الفصل الثاني: مسلم إلى الكوفة..

   183   ..............................................   الفصل الثالث: استبدال والي الكوفة:
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   213   .................................................   الفصل الرابع: ھذه ھي سياساتھم..

   235   ...................................................   الفصل الخامس: إلى بيت ھاني..

   249   .................................................   الفصل السادس: الزائر المشؤوم..

   289   ......................................   الفصل السابع: إستدراج ھاني إلى القصر..

  ب السادس: القيام.. وا	ستشھاد..البا

   311   ............................................   الفصل ا�ول: الشھيد ھاني بن عروة..

  
  )الثالث عشرالجزء (
   5   .....................................................   الفصل الثاني: حصار أم فرار؟!..

   35   .............................................  الفصل الثالث: مسلم & في بيت طوعة

   63   ................................................   الفصل الرابع: مھاجمة بيت طوعة..

   85   ...........................................   الفصل الخامس: في مواجھة الطاغوت..

   117   ............................................   دس: الوصية وا4ستشھاد..الفصل السا

   160   ........................................   الفصل السابع: استشھاد ھاني.. وآخرين..

   186   .....................   الفصل الثامن: سجينان، وشھيدان قبل عاشوراء وبعدھا..

  الباب السابع: النصائح.. والرحيل..

   227   .................................   ×..الفصل ا�ول: الحكام المتربصون بالحسين 

   253   ...................................................   الفصل الثاني: التدبير لwغتيال..

   284   ..................................   الفصل الثالث: الناصحون: مكاتبات من بعيد..

   307   .................   الفصل الرابع: نصائح ولي وعدو: ابن عباس، وابن الزبير..
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  )الرابع عشرالجزء (

   5  الفصل الخامس: نصائح أخرى قبل الرحيل:

   49  الفصل السادس: التھيؤ للرحيل..

   77  الطريق.. الفصل السابع: نصائح في

   103  الفصل الثامن: لقاءات الفرزدق..

  الباب الثامن: إلى كرب2ء..
   139  الفصل ا�ول: إلى زرود..

   173  الفصل الثاني: ماذا حصل في زرود؟!

   215  الفصل الثالث: من زرود إلى قصر بني مقاتل..

   251  ي المواجھة..الفصل الرابع: الحر ف

   297  الفصل الخامس: خطبة وكتاب..

   327  الفصل السادس: من ذي حسم إلى كربMء..

  

  )الخامس عشرالجزء (
   5   ..............................................   الفصل السابع: ھل قتل الشيعة إمامھم؟!

   27   .....................................................   الباب التاسع: حتى اليوم التاسع..

   29   ......................................   الفصل ا�ول: الجھاد والثورة.. للتمھيد فقط..

   41   ...........................................................   الثاني: ھنا كربMء..الفصل 
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   87   .................................................   الفصل الثالث: الحسين في كربMء..

   105   .....................................   الفصل الرابع: ابن سعد المخذول المرذول..

   129   ..............................................   الفصل الخامس: لماذا ھذه الحشود؟!

   161   ........................................... الفصل السادس: سياسة سحب الذرائع..

   201   .............................................   الفصل السابع: لعنك هللا ولعن أمانك..

   219   ........................................   م التاسع وليلة العاشر..الباب العاشر: اليو

   221   ........................................... الفصل ا�ول: من أحداث اليوم التاسع..

   255   ...........................   الفصل الثاني: ليلة العاشر.. مع أصحابه وأھل بيته..

   301   ..............................................   الثالث: ليلة العبادة وا4عداد..   الفصل

  

  )السادس عشرالجزء (
   5   .................................................   الفصل الرابع: إجراءات وتوجيھات..

  عة.. وما ت2ھا..القسم الخامس: الفاج
  الباب ا ول: من أحداث يوم عاشوراء..

   43   ...........................................................  الفصل ا�ول: في المواجھة

   77   ................................   الفصل الثاني: إحتجاجات ا�صحاب في الميدان..

   93   ................................   ×..الفصل الثالث: إحتجاجات ومناشدات الحسين 

   131   ............................   كربMء..في × الفصل الرابع: خطبة ا4مام الحسين 

   183   .................   الفصل الخامس: مواقف حسينية أخرى يوم العاشر............

  199   ...................   الفصل السادس: توبة الحر الرياحي............................

    الباب الثاني: القتال يوم العاشر..

   233   ........................  أ القتال.عاشر.. ھكذا بدالفصل ا�ول: حتى ظُھر يوم ال

   253...............   ................   الفصل الثاني: فشل ھجمات ومبارزات ا�عداء..
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   289.  .....................   ل، واستشھاد حبيب والحر..الفصل الثالث: الھجوم الشام

   321.................................   ....................   الفصل الرابع: صMة الخوف..

  
  )السابع عشرالجزء (

  المبارزات قبلھا..الباب الثالث: الحملة ا ولى، و

    7   ........................................................   الفصل ا�ول: للتمھيد والبيان..

    41   ......................................   الفصل الثاني: مبارزات في الحملة ا�ولى..

    71   ........................................   الفصل الثالث: ابن قرظة، ونافع، وبرير..

   95   ..........................................   الفصل الرابع: من شھداء الحملة ا�ولى..

  استشھادھم.. الباب الرابع: من لم تحدد ساعة

    121   ...........................   الفصل ا�ول: الشبامي والجابريان، وابن مسروق..

    147   .......................................   الفصل الثاني: ابن القين وأربعة آخرون..

    175   ....................   الفصل الثالث: سائر شھداء ا�صحاب، وأسماء مشكوكة..

  الباب الخامس: استشھاد بني ھاشم..

   205   ..................................   لي ا�كبر، وليلى في كربMء..الفصل ا�ول: ع

   245   .................................................   الفصل الثاني: 0 سبيل إلى الماء..

   267   ................................................   الفصل الثالث: ا�طفال.. الشھداء..

   303   .....................................   الفصل الرابع: شھداء آل عقيل، وآل جعفر..

  

  
  )الثامن عشرالجزء (
   5   ...................................................   الفصل الخامس: شھداء آل الحسن..

   29   .....................................................   ×الفصل السادس: إخوة الحسين 
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   59   ............   الفصل السابع: العباس ا�كبر.. وا4خوة المختلف في استشھادھم..

  في الميدان.. ×الباب السادس: الحسين 

   103   ..........................................   الفصل ا�ول: ذخائر ا4مامة وعلومھا..

   123............................   ...................   الفصل الثاني: بعد أن صار وحيداً..

   151........................   .......................   ×الثالث: ھكذا قاتل الحسين  الفصل

   187................................   ....................   الفصل الرابع: أشعار وأرجاز..

  الباب السابع: ا	مام الشھيد..

   209   ........................................................   الفصل ا�ول: وداع ا�حبة..

   227   ......................................................   الفصل الثاني: سMح العطش..

   249   .........................................................   الفصل الثالث: سھام الحقد..

   279   ...............................................   ×الفصل الرابع: آخر دعاء للحسين 

   299   .....................................................   الفصل الخامس: الكلب ا�بقع..

  
  )التاسع عشرالجزء (

   5   ........................................................... الفصل السادس: آثار ونتائج..

   33   ....................................   الفصل السابع: ھكذا بدأ القتال.. وھكذا انتھى..

  الثامن: ما زلنا في كرب@ء.. الباب

   53   ........................................................   الفصل ا�ول: جواد الحسين..

   81   .....................................   الفصل الثاني: الھجوم على العيال وا�طفال..

   105   ..........................................   الفصل الثالث: بكاء.. وأمطار.. ودماء..

   147   ........................................   الفصل الرابع: العواقب: بMيا ومصائب..

   169   ................................................   الفصل الخامس: أحزان.. وأفراح..

   197   ..................................   بر ا0ستشھاد حديث الدنيا..الفصل السادس: خ
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   219   ...................................................   الفصل السابع: حديث القارورة..

  القسم السادس: السبايا وما بعد يوم عاشوراء..
  الباب ا ول: من كرب@ء إلى الكوفة..

   243   ....................................................   الفصل ا�ول: أسرى.. وسبايا..

   277   ..................................................   الفصل الثاني: على جناح السفر..

   299   ....................................   الفصل الثالث: الرؤوس والسبايا إلى الكوفة..

  
  )العشرونالجزء (

  الباب الثاني: أحداث جرت في الكوفة..

   7   .................................................   الفصل ا�ول: الكوفة تستقبل السبايا..

   35   ...................   الفصل الثاني: خطبة زينب، وأم كلثوم، وفاطمة في الكوفة..

   75   .........................................   في الكوفة..× ث: خطبةالسجاد الفصل الثال

   91   ............................................   الفصل الرابع: ام} ركابي فضة وذھباً..

   123   ........................   الفصل الخامس: زينب والسجاد في مواجھة ابن زياد..

   159   ...........................................   الفصل السادس: إلى السجن من جديد..

   175   ..................................   الفصل السابع: الرؤوس تطوف في الطرقات..

   197   ....................................   ھا..الفصل الثامن: نھضة ابن عفيف وتداعيات

   221   .................................   الفصل التاسع: أحداث 0 بد من التوقف عندھا..

  الباب الثالث: إلى كرب@ء من جديد..

   243   .......................................................   الفصل ا�ول: دفن ا�جساد..

   291   ..........................................   في قبره؟!× الفصل الثاني: ھل الحسين 
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  )الواحد والعشرونالجزء (

   5   .................................................   لحر مرتداً؟!الفصل الثالث: ھل كان ا

   17   ........................................................   الفصل الرابع: دفن الرؤوس..

  الباب الثالث: إلى الشام..

   55   .............................................   الفصل ا�ول: أحداث في طريق الشام:

   75   ................................................   الفصل الثاني: من الكوفة إلى الشام..

   101   ...............................................   الفصل الثالث: كرامات ومزارات..

   127   ...................................................   الشام.. الفصل الرابع: السبايا في

   159   .........................   الفصل الخامس: من درج المسجد.. إلى مجلس يزيد..

  الباب الخامس: ماذا جرى في الشام؟!

   195   ..........................................................   الفصل ا�ول: قرع الثنايا..

   215   ...........................................   الفصل الثاني: المعترضون على يزيد..

   239   ...................................... الفصل الثالث: يزيد: لم أعلم بقتل الحسين!!

   257   ..............................................   الفصل الرابع: العزاء في بيت يزيد..

   269   .......................................................   الفصل الخامس: ھو المتكلم..

   295   .............................................   الفصل السادس: مما جرى في الشام..

  
  )الثاني والعشرونالجزء (

   5   ....................................................   الفصل السابع: الرأس إلى المدينة..

  ل..الباب السادس: لھذا أمر ا سرى بالرحي

   27   ...............................................   الفصل ا�ول: زينب أمام الطاغوت..
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   69   ..............................................   ملحق: مھمة زينب امتداد لمھمة أمھا..

   81   ........................................   في مسجد دمشق..× الفصل الثاني: السجاد 

   101   ..................................................   الفصل الثالث: السجن ـ المسجد..

   121   .................................................   الفصل الرابع: إرھاصات العودة..

   155   .....................................................   الفصل الخامس: حتى المدينة..

   187   ...............................................................   يح:تاريخ نصب الضر

   195   ...........................................   ملحق: مختارات حسينية من مؤلفاتنا..  

  
  )الثالث والعشرونالجزء (

   5   .....................................................................................   المقدمة:

   9   ...........................................................   المعصومون ا�ربعة عشر ^

   49   .....................................................................   ا�نبياء والمMئكة ^

   59   ...........................................................................  فھرس ا�عMم

   271   ..........................................................  فھرس الجماعات والقبائـل

   325   ...........................................................................  فھرس الفرق

   341   ........................................................................  فھرس ا�ماكن

   391   ......................................................  رآنيةفھرس السور وا~يات الق

   425   ........................................................................  فھرس ا�شعار

   441   ......................................................................  فھرس المتفرقات

   445   .......................................  أخطاء ترجيعات ا~يات في ھامش الكتاب

  

  )الرابع والعشرونالجزء (
   5   ....................................................................................  الفھارس

   7   ...................................................................  ـ الفھارس ا4جمالية 1 

   23   .................................................................   ـ الفھارس التفصيلية 2 
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   201   ..........................................................  فھرس المصادر والمراجع

 
  

  

  
  
  

  ةرس التفصيلياـ الفھ 2
  
  )ا�ولالجزء (

   5   .....................................................................................   المقدمة:

   9   ........................................................................   عن تأليف الكتاب:

   9   ............................................................................   ما عدا مما بدا:

   10   ............................................................   الداعي لتأليف ھذا الكتاب:

  ’في عھد الرسول  ×امام الحسين  القسم ا�ول:
  ×و#دة ا	مام الحسين  الباب ا ول:

�.. ا
	�� ا�ول:� ������
 

   21   ............................................................   التخطيط للمرحلة ا�خطر:
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:����
� ا���ار ���  ا
	�� ا���
.. �!
 ا

   39   .......................................................   حديث ا�نوار قبل خلق الخلق:

   40   ...........................................................   ا�ئمة خلقوا من نور واحد:

   43   ...........................................................   وقفة قصيرة مع ھذا النص:

   44   ............................................................................   قسم المMئكة:

   45   ...............................................................................   أخذه الھلع:

   45   ...............................................................   بماذا كفر ابن مسعود؟!:

   48   .......................................................................   التوسل المشروع:

   48   ......................................................   أنوارھم ^ مبدأ الخلق للكائنات:

   49   ............................................   ؟!:×لماذا اللوح والقلم من نور الحسين 

   51   ................................................................   تتمات إيضاحية للنص:

   53   .........................................................   غصن من شجرة:× الحسين 

   56   ......................................................   حين ا4سراء:× ا4مام الحسين 

   58   ............................................................   في أي إسراء حدث ھذا؟!:

   59   ................................................................   حديث آخر يؤيد ويسدد:

:�
��
�$دة  ا
	�� ا% ���&
ا)'��ر ا
 )�*+,
 ‘ا

   67   ......................................................... ×:ا4خبار عن و0دة الحسين 

   69   ..................................................   في ا�خبار الغيبية:‘ و0د الحسنين 

   70   .............................................................   من أين عرفت فحكمت؟!:

   71   ...............................................................   سمعي وبصري:× علي 

   73   ...............................................................   وقفات مع ھذه الصفات:
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   74   ................................................................................   ابن عمي:

   74   ............................................................   أحب الرجال إلى الرسول:

   75   .....................................................................   وبصره:سمع النبي 

   80   ..............................................................................   نفسه نفسي:

   81   ...........................................................................   يحزن لحزني:

   82   .................................................   الحسن والحسين شجرتان في الجنة:

   83   ........................................................................   أقاسمھما حياتي:

   83   ...........................................................................   يا أصحابي!!:

   87   ..............................................................   مقاسمة الحياة، أو العمر:

+�( 1�0 و
� ا)�0م ا
, ا
	�� ا
.ا%-:
×!  ؟

   91   ......................................................................................   بداية:

   92   ..........................................................   ×:سنة و0دة ا4مام الحسين 

   97   ................................................. أوھام في تاريخ الميMد وا4ستشھاد:

   97   ....................................................................   ـ الشيخ المفيد &: 1 

   97   ........................................   ـ الحافظ عبد العزيز، وابن الوردي: 3و  2 

   98   ............................................................................   ـ المقدسي: 4 

   100   .................................................................... ـ سفيان الثوري: 5 

   109   ...........................................................   أوھام في العمر والتاريخ:

   114   ......................................................   ات العسقMني بM مبرر:ادِّعاء

   117   ...........................................................   ھل كان اليافعي جاھMً؟!:

   119   ...........................................................................   شھر و0دته:
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   120   ...............................................................   يوم و0دته في شعبان:

   122   ...........................................................   ُولَِد الثMثاء أم الخميس؟!:

   124   ...........................................   ‘:الزمان الفاصل بين و0دتي الحسنين 

   130   .......................................................   ×:مدة الحمل با4مام الحسين 

:30�!
 ����7 أ70 آ.هً�.. ا
	�� ا

   135   ......................................................................   حملته أمه كرھاً:

   141   ...........................................................................   سند الرواية:

   141   .................................................................   يستدل با~ية:× علي 

   144   ............................................................   0 حاجة لي بھذا المولود:

   146   ..........................................................................   قد رضيت!!:

هُ ُكْرھًا َوَوَضَعْتهُ ُكْرھًا:    151   ...................................................   َحَملَْتهُ أُمُّ

   152   ..........................................................................   :السورة مكية

 ا
,�� ا
���رك.. ا
	�� ا
+�دس:

   159   .....................................................   تروي قصة الحمل:÷ الزھراء 

   162   ............................................................................   توضيحات:

   163   ...........................................................   تفاجئ المقداد:÷ الزھراء 

   164   .............................................................................   لباس اللذة:

   164   ................................................   ‘:الحمل بالحسين بعد فطام الحسن 

   165   ...........................................................................   ه!!:فM تمنعي

   166   ......................................................................   المنع بالتراضي:

   167   ...........................................................................   نور ا4مامة:

   168   .........................................................................   الخير والسعة:

   169   ..................................................   الحسين حجة للخلق وعلى الخلق:
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   170   ...........................................................   المعالجة بالريق وبالرقية:

   172   ......................................................   متى تدب الروح في الجنين؟!:

   174   .....................................................................   الجنين يؤنس أمه:

   178   ...................................................... الزھراء تخاف، فتلجأ للصMة:

   180   ...................................................   ء ويعوذھا:جبرئيل يرقي الزھرا

   181   ......................................................   ×:وظائف ومھمات عزرائيل 

   186   ..............................................................   ×:من وظائف ميكائيل 

   187   ..............................................................   ×:من وظائف جبرئيل 

:-%�+

�>ه.اء  ا
	�� ا÷ ..��0�0 

   191   ...........................................   ، وحا0تھا، ومقامھا:÷أحوال الزھراء 

   192   ....................................   المس 0 يعني الحدث و0 النجاسة:ـ غسل  1 

   193   ..............................................................   ـ الجنابة في المسجد: 2 

   195   ........................................................   شمولية تطھير أھل البيت ^:

   197   .................................................   ×:ـ 0 يدخل الجنب على ا4مام  3 

   198   ................................................   ـ لفاطمة خصائص المعصومين: 4 

   198   ........................................................................   فاطمة العذراء:

   199   .......................................................   الحنوط، والتغسيل، والصMة:

   199   ...................................................................   مزايا عديدة أخرى:

   200   ...................................... من أھل الذكر، ومن أھل البيت:÷ الزھراء 

   201   ..........................................................................   فاطمة أفضل:

   202   ......................................................................   الصديقة الشھيدة:

   204   ...............................................   ألف: الصديقة 0 يغسلھا إ0 صديق:
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   208   ........................................................   ؟!:»شھيدة«ب: ما المراد بـ 

   211   ...........................................................   ج ـ 0 تحيض و0 تطمث:

   211   .................................................................   طھارة دم المعصوم:

   218   ...........................................   :ھل ا�حكام تابعة للمصالح والمفاسد؟!

   223   ...................................................................   بين المMمة والثناء:

:)0��
��=.. ا
	�� ا���
�$دة ا
 ا

   229   .....................................................   لف المولود في خرقة صفراء:

   231   .............................................................................   فإنه ا4مام:

   232   ..........................................................................   رواية أسماء:

   235   .....................................................................   تسمية علي لولده:

   236   ..........................................................   ة:المعترضون على الرواي

   240   .....................................................   ‘:الفارق بين و0دتي الحسنين 

   241   .....................................................................   الدم فعل الجاھلية:

   243   .............................................................   بنت عميس تعوذ فاطمة:

   245   ..........................................................................   حديث صفية:

   246   ............................................................   القابلة صفية أو أسماء!!:

   250   ..........................................   المعصوم 0 يحتاج إلى تنظيف وتطھير:

   251   .....................................................................   تقتله الفئة الباغية:

   253   ...................................................................   الو0دة من الفخذ!!:

   258   ............................................   لغMة واعتقاداتھم ورواياتھم:الشيعة وا

   259   .................................................................   الكنايات والمجازات:

   260   ...........................................................   ھل الحسنان ابنا سلمان؟!:

:->��
?��رة  ÷ا
>ه.اء  ا
	�� ا
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 وآ.ا0=..

   265   .........................................................................   توطئة وتمھيد:

   265   ............................................   عن الحيض والنفاس:÷ تنزه الزھراء 

   270   ...............................................................   ÷:ھذه كرامة للزھراء 

   272   ...................................................   حديث لم تر لھا حمرة و0 نفاساً:

   277   ............................................................   النظر إلى عورة المولود:

   282   ............................................   ×:أبو ھريرة في و0دة ا4مام الحسين 

  يام ا ولى..ا المولود في  الباب الثاني:

�د ��  ا
	�� ا�ول:
��
70 ��أا

 ..1ا�و

   293   .........................................................   مراسم تُجرى على المولود:

   294   .....................................   بالتمر، أو بريقه؟!:× الحسين  ’حنَّك النبي 

   297   ..................................................   ا�ذان وا4قامة في أذني المولود:

   299   ........................................................ ت:رواية 0 تخلو من مؤاخذا

   301   ..................................................   سور وآيات تقرأ في أذن المولود:

   302   .....................................   قراءة آية الكرسي والمعوذتين على المولود:

   303   ..............................................................   أم الفضل أو أم أيمن؟!:

   310   ..........................................   قال: تسقينه اللبن، ولم يقل: ترضعينه!!:

:����
�م ا
+�%-..0.ا ا
	�� ا�
 <@ ا

   313   ...........................................................   المطلوب في اليوم السابع:

   314   ...................................................................   الذؤابتان والقنازع:
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   317   .....................................................................   ثقب أذن المولود:

   317   ...................................................................   حلق رأس المولود:

   320   .............................................................................   زنة الشعر:

   322   .........................................................   التصدق بالذھب أو بالفضة:

   323   .......................................................................   من فوائد الحلق:

:�
��
=.. ا
	�� ا�A
 ا

   327   ..................................................................   العقيقة عن المولود:

   332   ...................................................   كبشان لكل واحد.. أو لكٍل كبش:

   333   ....................................................   ؟!:×من الذي عق عن الحسين 

   335   .....................................................................   بين الدم والطيب:

   336   ..........................................................................   شرك لماذا؟!:

   338   ....................................................................   العقيقة فداء ووقاء:

   343   ....................................................................   الفھرس ا4جمالي:

   344   .....................................................................  الفھرس التفصيلي
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  )الثانيزء (الج

  الرابع: الختان.. الفصل

   7  ختان المولود:

   8  جبرائيل لم يذكر الختان:

   8  الختان ليس تخطئة � تعالى:

   10  ولد الحسين مختوناً:

   12  ھل ُختن الحسنان؟!:

   16  ھل ختن إبراھيم الخليل؟!:

   18  ذيل الرواية مردود:

   19  أول من اختتن إبراھيم:

   20  أوضح وأصرح:‘» أمر الحسنين  ’تولى « 

   22  سنُِمرُّ الموسى عليه:

  ..المولود تسمية :الخامس الفصل

   27    :’من حمل الوليد إلى الرسول 

   29  تسمية المولود في اليوم السابع:
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   32  من أسماء أھل الجنة:

   33  الحسن والحسين اسمان جديدان:

   35  اسم الحسين مشتق من الحسن:

   40  اسم الحسين في حريرة الجنة:

   43  صورة على جمل:

   45  ×:اشتقاق اسم الحسين 

   46  ھل المقصود ا0شتقاق الكبير؟!:

   47  سين من أسامي أھل الجنة:الحسن والح

  ..ونقد حدث: التسمية حديث :السادس الفصل
   53  من هللا تعالى:× تسمية الحسين 

   56  أسماء أبناء ھارون:

   56  ما كنت �سبقك باسمه، وسميته حرباً:

   58  ×:وفھم علي ا4ساءة إلى أدب 

   70  عاشراً: محسَّن أسقط:

   74  أبناء ھارون:

   81  الحسن: حمزة.. والحسين: جعفر:

  ..فطرس وقصة.. بالمولود التھنئة :السابع الفصل
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   87  تھنئة المMئكة في اليوم السابع:

   87  قصة دردائيل:ـ  1 

   90  ـ حديث فطرس: 2 

   97    ج: صلصائيل (أو صرصائيل):

   100  تعدد الحدث:

   101  إختMف الروايات:

  × علي بو8ية الم2ئكة إقرار :الثامن الفصل

   105  ×:المMئكة وو0ية علي 

   106    أسئلة حول المMئكة وا�نبياء:

   108  أجوبة مقبولة ومعقولة:

   108  الجواب ا�ول:

   112  الجواب الثاني:

   119  الجواب الثالث:

   140  عصمة المMئكة:

  ..المولد قيمة :التاسع الفصل
   147  ا4سMم بمناسبة المولد: اھتمام
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   150  قيمة المولد:

   154  »:الحسين«التھنئة بالمولود 

   161  السبط والحفيد:

   163  ا�سباط من سMلة صلب يعقوب:

  ..والدعاء بالصوم خالد يوم :العاشر الفصل
   167  ×:م والدعاء يوم و0دة الحسين الصو

   168  ـ ا4حتفاء وا0حتفال بمولد ا�ئمة ^: 1 

   169  ×:ـ زيادة ركعات الصMة حين و0دة الحسين  2 

   175    ×:ـ صوم يوم و0دة الحسين  3 

   177  ـ ا�مر بالدعاء: 4 

   177  مضمون دعاء يوم الو0دة:

   178  تلخيص وإيضاح:.

   178  بحق المولود: القسم

   179  ا4خبار با0ستشھاد قبل الو0دة:

   179  الباكون على الشھيد:

   182  قتيل العبرة:

   183  سيد ا�سرة:
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   184  الرجعة:

   186  إدراك ا�وتار:

   186  ا�ئمة من نسل المولود:

   187  الشفاء في تربته:

   188  الرجعة لمحبي المولود:

   188  المMئمة: وقت الرجعة

   188  رجعة ا�ئمة من ذريته:

   189  التوسل با�شخاص:

   189  الدعوى مع دليلھا:

   190  المقترف المعترف:

   190  الذنب يضر المذنب فقط:

   190  الحشر والقيامة:

   191  طلب العصمة:

   191  العلوم والمعارف من هللا:

   191  التسليم للرسول:

   192  البشر:الحجج على 



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    38

   193  الحسين ھبة إلھية:

   194  قصة فطرس:

   195  ا4ستعاذة بالقبور، ليست عبادة لھا:

  ..وأحوال شمائل: النشأة :الثالث الباب

  ..والرضاع الحضانة :ا�ول الفصل

   201  ×:جبرئيل يناغي الحسين 

   203  مشاركة حتى الرضع!!:

   204  ‘:يمضغ الطعام للحسنين  ’النبي 

   206  وتمر الصدقة:× الحسين 

   211  الحضانة وتولي ا�مور:

   212  الرؤيا وتعبيرھا:

   212  الرؤيا ليست على ما ترى:

   215  نامت عينك يا أم أيمن:

   216  أم أيمن تربي الوليد وتليه:

   221  بلبن قثم:× إرضاع الحسين 

   222    أسئلة حرجة حول ا4رضاع:

   223  ھل ھذه صدفة؟!:
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   224  جفاف ثدي ا�م:

   225  تأثير اللبن في المولود:

   230  خMصة وبيان:

   230  ليس للصبي خير من لبن أمه:

   231  ذا عن حليمة السعدية إذن؟!:ما

  ..أمه بلبن × الحسين غذاء :الثاني الفصل

   235  الحسين لم يرتضع من أنثى:

   235  ألف: ما روي عن ا�ئمة ^:

   237  ب: روايات عن غير ا�ئمة الطاھرين:

�حاديث المتقدمة:وقفة مع ا  239   

   239  ـ إيھام ا0ختMف: 1 

   240  ـ لم يرتضع من أنثى: 2 

   240  ـ جفاف اللبن ھو السبب: 3 

   241  ـ ا4مامة في ولد الحسين: 4 

   244  ؟!:’أمر النبي ÷ ھل خالفت الزھراء 

   245  رضيع ا4مام الحسين؟!:
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   248    ھل الھدف تغيير القرار ا4لھي؟!:

  ..وتمائم تعاويذ :الثالث الفصل

   253  التمائم والتعاويذ:

   259  تأثير كلمات العوذات:

   261  التعوذ في آيات القرآن:

   264  شروط الرقية:

   268    دليل مشروعية:‘ التمائم للحسنين 

   269  التمائم شرك: في كثير من

   271  زغب جبرئيل في التمائم:

   280    عائشة ترى جبرئيل و0 تصاب بالعمى:

   283  من أدلة ا4مامة ا4لھية:

   288  الزغب المبارك:

   292  تأثير العين في الحسنين:

   296  العوذات الواردة في النصوص:

   297  موجز لمضمون المعوذتين:

   299  ×:وإبراھيم  ’ن نبينا الربط الوثيق بي

  ’ الرسول شبيه :الرابع الفصل
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    305  :×شمائل الحسين 

   306  :إن فيك كبراً 

   308  يھتدي إليه بياض نحره ووجھه:

تَّةٌ:    310  ليس في لسان الحسين رُّ

   319    :’رسول هللا ب× شبه الحسين 

   323  اختMف الروايات:

   324  ×:فلينظر إلى الحسين 

   326  خلقاً، ولوناً:

   327  رواية كليب 0 ربط لھا بالموضوع:

   328  ھل العكس صحيح؟!:

   328  الشبه في أحاديث أھل البيت ^:

   329  ×:الشبه بموسى 

   329  شبه الحسين بالرسول أم بفاطمة؟!:

   333  ×:و بكر وا4مام الحسن أب

   337  ھذا 0 يشبھني:

   338  للتوضيح والبيان:



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    42

    340  ؟!:’لماذا ھذا التشبه برسول هللا 

    341   ...............................................................................   :الفھارس

  
  )الثالثالجزء (

�م..�A�
��BA ا $ :30�!
 ا
	�� ا

   7   ........................................................   الحسنان يلعبان والبرقة تضيء:

   8   ...........................................................................   الكرامة ا4لھية:

   11   .....................................................................   اللعب مع الصبيان:

   12   ...................................................   أحاديث أخرى عن لعب الحسنين:

   21   ...........................................................................   ×:لعب ا4مام 


�Aً�.. ا
	�� ا
+�دس: C��> ...دات	0 

   31   ......................................   في الصMة: ’على ظھر الرسول ‘ الحسنان 

   31   ............................................................   ‘:المصارعة بين الحسنين 

   32   ................................................   والعناق المكية: ×أبو الحسن موسى 

   33   ........................................................................   بأبي من 0 يلھو:

   34   ...................................................   واللعب بالعصا:× ا4مام الصادق 

   34   .........................................................................   حديث العامري:

   35   ................................................   ومداحي أبي رافع:× ا4مام الحسين 

   35   ..........................................................   ×:المأمون.. وا4مام الجواد 

   39   ...................................................   البحر العجاج بين السماء والھواء:

   41   ......................................................   ورمانة الذھب:× ا4مام الحجة 

   42   ................................................................   لعب صبيان؟!: ھل ھذا
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   43   ............................................................   التعامل مع ھكذا نصوص:

   44   ..................................................................   ؟!×ھل لعب الحسين 

   44   .........................................................................   الشاھد الصادق:

:-%�+
!أ���� أ�+( 'EF  ا
	�� ا  ً�؟

   51   .........................................................   يذھب إلى الَكتَّاب:× الحسين 

   54   ...................................   ھراء تحكم بينھما:يتنافسان في حسن الخط والز

   59   .....................................................   تمييز الخط الحسن عن ا�حسن:

   61   ..............................................................   كرھت أن تؤذي أحدھما:

   62   ............................................................................ حديث القMدة:

   63   ................................................................................   لفت نظر:

   64   .................................................   ×:على قاتل الحسين  ’دعاء النبي 

   64   .................................................................   التصارع 0 يليق بكما:

   66   ......................................   0 مMزمة بين حسن الخط، وبين قوة الجسد:

   66   ..........................................................   :النبي ا�مي 0 يعرف الخط

   67   .........................................................   النبي يعرف القراءة والكتابة:

   75   ..............................................................   النصراني صديق سلمان:

   76   .........................................................................   تھافت ومقارنة:

   78   ........................................................................   النتيجة والخاتمة:

  مفردات من الحياة الخاصة.. الباب الرابع:

 ا
!�Hب.. ا
	�� ا�ول:

   85   .....................................................................   الحسين والخضاب:
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   89   .........................................................................   الخضاب بالكتم:

   91   .........................................................................   ليس كما ترون:

   93   ....................................................   الخضاب بالسواد قوة على العدو:

   98   ..........................................................   الخضاب من سمات الشيعة:

   101   .........................................................   الخضاب بين المد والجزر:

   102   ..............................................................   وسائل ا4عMم الحربي:

   103   ...................................................................   الخضاب:من فوائد 

   108   ............................................................   لم يخضب لحيته:× علي 

   110   .........................................................   خضب مرة واحدة: ’النبي 

:����
�ا�I@: <��<=  ا
	�� ا!
J ا�
 ���A0ة..

   119   ................................................................   ×:نقش خاتم الحسين 

   122   .......................................................   الحديث ا�خير موضع ريب:

   123   ......................................................................   :÷ھدية الزھراء 

   124   ....................................................   ×:نقوش خواتيم ا4مام الحسين 

   125   ............................................................   الشعار في خدمة الھدف:

   126   ..........................................................................   خاتم ا4مامة:

   127   ......................................................................   التوحيد الخالص:

   132   ..........................................................   كلمة التوحيد عدة للقاء هللا:

   133   ..................................................................   الملك، الحق المبين:

   133   .......................................................   رؤيا ا4مام صادقة بM ريب:

   135   .....................................................................   ؟!:×لماذا عيسى 

   137   ...............................................................   مبين:هللا الملك الحق ال
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   142   ..............................................................................   حسبي هللا:

   145   ..............................................................   الھMل والوردة لماذا؟!:

   147   .........................................................   أول من اتخذ الھMل شعاراً:

   147   ...............................................................................   الحمد �:

   149   ......................................................................   إن هللا بالغ أمره:

   151   ........................................................................   لكل أجل كتاب:

   154   .........................................................................   علمت فاعمل:

   156   ..........................................................................   عقلت فاعمل:

:�
��
J  ا
	�� ا� J01 ه��K
..@�Iا�!
 ا

   161   .........................................................   الخاتم المسلوب في كربMء:

   162   ...............................................................   خاتم ا4مامة لم يسلب:

   164   .......................................   فائدة خاتم العقيق وسائر ا�حجار الكريمة:

   170   ........................................................   ھل تختم الحسنان باليسار؟!:

   173   ............................................................   ھل ھذه رواية محرفة؟!:

   182   .............................................................   التختم باليمين ھو السنة:

   182   .....................................................................   ل ھذا تدليس؟!:ھ


 ا
	�� ا
.ا%-: )�+,
: ا
!> ×��س ا
..@+� وا)%.

   189   .........................................................   بريسم:الخز والسندس، وا4

   192   .............................................................................   إيضاحات:

   194   .....................................................................   الخز ليس حريراً:
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   195   .........................................................   لماذا الحرير في الحرب؟!:

   198   ....................................................................   :الخز حيوان مائي

   199   .....................................................   قميص خز وطوق من ذھب!!:

:30�!

��س ا
,+�(  ا
	�� ا )0× 

..�ًH� أ

   207   ......................................................   ×:الحلة التي اشتراھا الحسين 

   208   ......................................................................   مجاناً أو بثمن؟!:

   208   ............................................................   ا4جحاف في قيمة الحلة:

   209   ..................................... يطلب الحسين إحداھا؟!: لمن الحلل؟! ولماذا

   210   ................................................... وھذه الحلة؟!:× ما شأن الحسين 

   213   ...............................................   التشنيع على أمير المؤمنين بولده!!:

   214   ..............................................   بإعطاء الحلة؟!:× كيف رضي علي 

   215   ............................................................   سوداء:× عمامة الحسين 

   215   .......................................................   العمامة السوداء ليست حزناً:

   217   .............................................   في الرجعة سوداء:× عمامة الحسين 

   218   ..................................................   خطبة صMة الجمعة؟!: ھل كانت

   218   ...........................................................................   جمة ظاھرة:

   222   ..............................................................................   لفت نظر:

   223   ................................................................................   القميص:

   226   ................................................................   ‘:ثياب العيد للحسنين 

   227   ............................................................   صادقة قطعاً:÷ الزھراء 

   228   ....................................................   0 يطلبان زينة العيد:‘ الحسنان 

   228   ....................   تزوير مفضوح: ستار على الباب، وقلب الفضة للحسنين:
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  الزوجات وا و#د.. الباب الخامس:

� ا
>و�Lت.. ا
	�� ا�ول:��� 

   237   ..............................................................................   الزوجات:

   238   ..................................................   وولدن:× نساء تزوجھن الحسين 

   238   ............................................................................   ـ الرباب: 1 

   240   .............................................   اق بنت طلحة بن عبيد هللا:ـ أم إسح 2 

   240   ..............................................................   ـ أم جعفر القضاعية: 3 

   241   ..........................................................   ـ شھربانو بنت يزدجرد: 4 

   241   .........................................   ـ ليلى بنت أبي مرة بن مسعود الثقفي: 5 

   242   ..................................................................   ليلى أم علي ا�كبر:

   243   ......................................................................   ليلى في كربMء:

   250   ....................................................................   بين ليلى والرباب:

   251   ........................................................   ×:نساء تزوجن بعد الحسين 

   261   .................................................................   كھا، فنكحھا:ـ عار 1 

   263   ................................................   ـ ما فعلته عاتكة ممقوت عند هللا: 2 

   266   ...................................................   :’0 تطلب حمواً بعد رسول هللا 

   267   ............................................................   كيف نزوجك على فقرك:

   268   ....................................................................   من ھو الحسين؟!:

   270   .....................................................   تشريع متعة الطMق، وفائدتھا:

   273   ..............................................   مئة جارية مع كل جارية ألف درھم:

   275   ....................................................   بسط ونمارق في بيت الحسين :

   278   ......................................................................   الزيادة المكذوبة:
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:����
 أر�*C*% B إ<,�ق.. ا
	�� ا

   281   ...........................................................................   قصة أرينب:

   288   ..................................................................   معاوية وعلم الغيب:

   288   ............................................................   الجھد ا4عMمي ا�موي:

   289   ..............................................   روائح الجبر في كMم معاوية ويزيد:

   291   ...................................................................   القاتل: داود العاشق

   293   .........................................................................   للتوضيح فقط:

   294   ...................................................   ا�ولى: داود في ملكاته وسماته:

   295   ...............................................................   الثانية: العطاء ا4لھي:

   295   ............................................................... الثالثة: الكشف والبيان:

   298   ....................................................................... قصة نساء داود:

   299   ............................................................   لماذا كان ھذا من داود؟!:

   303   ..................................................................   ×:مكافآت هللا لداود 

   305   ......................................................   العصمة 0 تمنع من ا0ختيار:

   306   ..........................................................................   ل أرينب:جما

   307   ..................................................................   معاوية يطري نفسه:

   310   .......................................................   وكاتبه: ’صاحب رسول هللا 

   311   ......................................................   شيوع غدر معاوية بابن سMم:

   312   ....................................................................   لعمري ما خدعته:

   313   ........................................................   الجبر ا4لھي المكيدة العتيدة:

   314   ......................................................................   سيد أھل العراق:

   315   .........................................................   وفاة أبي الدرداء قبل البيعة:

   318   .................................................................   يزيد كان طفMً أيضاً:
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   319   ...........................................................   بن سMم شخصية وھمية:ا

   321   ..........................................   يثني على أبي الدرداء:× ا4مام الحسين 

   326   .......................................   وتثق بأبي الدرداء: ’أرينب 0 تثق بالنبي 

   326   ......................................................................   الخلوة با�جنبي:

   327   ....................................................................   أرينب طالق ثMثاً:

   327   .................................................................   أردت إحMلھا لبعلھا:

   328   .................................................................   قصة ھند بنت سھيل:

   333   ........................................................   من دوافع الوضع والتزوير:

   335   ....................................................................   0 نقول ھذا جزافاً:

   339   .....................................................................  الفھرس ا4جمالي

   340   .....................................................................  الفھرس التفصيلي

  
  )الرابعالجزء (

� ا�و$د..��� :�
��
 ا
	�� ا
   7   ..........................................................................   ×:أو0د الحسين 

   7   .............................................................................   أسماء ا�و0د:

   7   ..............................................................................   الذكور، وھم:

   11   ............................................................................   ا4ناث، وھّن:

   12   ..........................................................   ليست جميع ا�سماء واقعية:

   13   ................................................................   بكر: ھل استشھد؟!:أبو 

   14   ........................................................................   من ھو القاسم؟!:

   14   ..................................................   عبد هللا الرضيع، أو علي ا�صغر:
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   15   ......................................................   عمر بن الحسين؟! أو عمرو؟!:

   15   .............................................................   أم كلثوم وزبيدة.. وزينب:

   16   ............................................................................   زينب الكذابة:

   18   ...................................................................   المحسن ابن الحسين:

   19   ...............................................   إبراھيم ومحمد 0 يعرفھما الطالبيون:

   19   ..........................................................   يضاً:من اختMفات ا�سماء أ

��	
 !ا�آ�.؟ أ���� :ا
.ا%- ا

   23   ................................................................................   أم السجاد:

   25   ............................................................... انفلت لصغره:× السجاد 

   28   ................................................   ، وعلي ا�كبر؟!:×متى ولد السجاد 

   34   ....................................................   با�صغر؟!:× لماذا سمي السجاد 

   38   ............................................................   علي ا�كبر أحق بالخMفة:

   39   ...............................................................   علي ا�كبر، 0 عقب له:

��	
 ..و��?�= <�O*= 0- و�	= :ا
!�30 ا

   45   .........................................   زواج فاطمة بعبد هللا بن عمرو بن عثمان:

   46   ........................................................   زواج سكينة بمصعب وغيره:

   58   .................................................................   ا�ول: أنت مثل البغلة:

   60   ................................................   في وفاتھا:× السجاد  الثاني: حضور

   62   .........................................................   الثالث: مجالس اللھو والغناء:

��	
 !؟× ا
,+�( %*C ر��= أه� :ا
+�دس ا

   65   ......................................................................   رقية بنت الحسين:

   67   .......................................   ×:أو0ً: رقية ليست من بنات ا4مام الحسين 

   68   .....................................................................   :تناقضات ابن فندق

   71   .................................................................   تقديم الرأس إلى رقية:

دات:    75   ...................................................   مؤاخذات على الرواية، ومبعِّ
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   82   ...........................................................   عمر رقية التي في الرواية:

  ..القصيد بيت: ا	مامة :السادس الباب

��	
 ..ا�<�س ه� ا)0�0= :ا�ول ا

   91   ......................................................................   ا لك:مھلست أجمع

   93   ................................................   ×:ضحى بإبراھيم في سبيل الحسين 

   94   ...........................................................   اللحظة ا�كثر أنساً وجما0ً:

   95   ............................................................   لو عاش إبراھيم لكان نبياً:

   98   ........................................................................   0 بد من التدقيق:

   100   .....................................................................   مقام ا4مامة أو0ً:

   102   ..................................................................   إمامة!! أم خMفة؟!:

   108   ...........................................................   0 بد من المعونة الربانية:

   109   ...........................................................   لماذا قال: ﴿َوإِلَى َربَِّك﴾؟!:

   110   ..........................................................   لماذا ستر ھذا المطلوب؟!:

��	
���. ��P�I :ا
���� اIو.. 

   115   ......................................................................   ‘:القيام للحسنين 

   119   ............................................................   نظرة في ھذه النصوص:

   121   ........................................................   ‘:أبو ذر يقبِّل يدي الحسنين 

   123   ...........................................................................   تقبيل اليدين:

   123   ......................................................................   التوسل مشروع:

   123   .............................................................   كأنھم لم يصدقوا أبا ذر:

   124   ........................................................................   حديث ا�نوار :

   125   ..........................................................   ‘:مذنب يستجير بالحسنين 

   127   ...........................................................   ‘:ملك يسلم على الحسنين 

   129   ........................................................   الحسنان بين النبي وجبرئيل:
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   131   .....................................................................   فسألت ابنة محمد:

   132   .................................................................   النظر الشديد لماذا؟!:

   133   .....................................................   في أي صورة يأتي جبرئيل؟!:

��	
� ا
��
 ..وا$د�KQء ا
��ق %�( ا
,B :ا

   137   ..........   أم الحسين؟!:أم الحسن، أم فاطمة،  ،من ا�حب إلى الرسول: علي

   138   ...............................................................   ت؟!:لماذا ھذه الحوارا

   140   ..........................................   ؟!:‘ھل تجتمع ا�مة على حب الحسنين 

   141   ......................................................   :’ابنا الرسول ‘ ـ الحسنان  1 

   142   ...................................................   :’تربية الرسول ‘ ـ الحسنان  2 

   143   .............................................................   ـ دعوت لھما كبيرين: 3 

   144   ..........................................   ‘:يقرر عصمة الحسنين  ’ـ الرسول  4 

   144   .................................................................. ـ الوقاية من النار: 5 

   145   .......................................................   ا:ـ جمع ا�مة على محبتھم 6 

   146   ....................................................................   حب الحسين ذنب:

   147   .........................................................   أبو ھريرة متھم في روايته:

   149   ..............................................................   جريمة:‘ حب الحسنين 

   152   ........................................................................   جرأة ممجوجة:

   153   ........................................................................   الكلمة ا�خيرة:

   153   ................................................................   بھذا افتضح المبغض:

��	
 !��ذا؟
 × ا
,+*�( �B :ا
.ا%- ا

   159   ......................................................   ‘:ا4خMص في حب الحسنين 

   162   ..............................................................   إنكم لتجبنون وتبخلون:

   169   .......................................................................   ‘:حب الحسنين 

   181   ......................................................................   ا4كسير الرديء:

   182   ...........................................................   حديث اللعب مع الصبيان:

   183   ..........................................................   حسين مني وأنا من حسين:
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   185   ..............................................................   وفاطمة الزھراء أيضاً:

   189   ................................................................   من 0 يرحم صغيرنا:

   190   ...............................................   مة:والعصمة وا4ما‘ حب الحسنين 

   203   .................................................................   من ھم رعاة ا�مة؟!:

��	
 ..<��= وأم ST�K= %�( :ا
!�30 ا

   209   ...................................................   ‘:أم سلمة غلبتني على الحسنين 

   213   .....................................................................   ‘:حسين من علي 

   215   .........................................................   يأمر عائشة بحب الحسنين:

   218   .................................................................   ‘:ا0ھتمام بالحسنين 

   219   .....................................................................   أحبيھما يا عائشة:

   220   ...............................................................   :’لقد حذرھم الرسول 

   221   ...........................................................   ھل يصح ا�مر بالحب؟!:

   222   ......................................................................   العداوة والبغض:

��	
�. :ا
+�دس اU,I ؟ أم-�.I! 

   225   ..............................................................   لماذا يخاطب عائشة؟!:

   226   .........................................................................   لMحتراز فقط:

   226   .......................................................................   الخطاب لعائشة:

   227   ......................................................................   0 يبالغ: ’النبي 

   228   ...................................................................   عائشة ھي المتھمة:

   229   ...........................................................   حال عائشة على النقيض:

   241   .......................................................................   حصيلة ما تقدم:

   243   ....................................................................   الخMصة ا�خيرة:
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  ..الحجة 	قامة :السابع الباب

��	
 ..ود$
= ��ث: وا
��A= ا)��Vد :ا�ول ا

   249   ...............................................   على كتاب لثقيف:‘ شھادة الحسنين 

   250   ........................................................................   السؤال المحيّر:

   251   ........................................................   د00ت الشھادة على الكتاب:

   255   .........................................................   ‘!!:0 خصوصية للحسنين 

   258   ........................................................................   بيعة الرضوان:

   261   ..........................................................................   فقط: الحسنان

   262   ...................................................................   البيعة تعھد والتزام:

   263   ...................................................................... خيال زائف آخر:

��	
 ..و�Iر�X ��ث.. ا
���ه�= :ا
���� ا

   273   ................................................................   المباھلة متى كانت؟!:

   273   ...............................................................   المباھلة حدث وتاريخ:

   274   ..............................................................   حديث المباھلة كما ھو:

   276   ...................................................   :’فد نجران يحاور رسول هللا و

   288   ..........................................................   كتاب مصالحة النجرانيين:

��	
� ا
��
��Y ا
���ه�= :ا�
 ..0*�� وا

   293   ..................................................   الشعبي 0 يذكر علياً في المباھلة:

   294   ............................................................   المراد: الحسن والحسين:

   294   .............................................................   وأعجب:روايات أغرب 

   297   ..................................................   رشيد رضا ينقل عن محمد عبده:

   309   ............................................................   المباھلة با�حب وا�عز:

   312   ............................................................   النموذج ا�مثل وا�كمل:

��	
�ل ا
���ه�= :ا
.ا%- اI :ن�*+,
‘  ا
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�ل ا%*�>.
 ’ ا

   319   .................................................. لرسول هللا:أبناء ھذه الدعوة أبناء 

   321   ........................................................   على الحقيقة: ’ابنا الرسول 

   324   .........................................................................   أمثلة وشواھد:

   330   ..........................................................   :’ابن الرسول × الحسين 

   332   ....................................................   :’ا4مام السجاد ابن رسول هللا 

    333   .............................................................   وسواھا:÷ خطبة زينب 

   335  ...............................................................................   :الفھارس

    337   ....................................................................   :لفھرس ا4جماليا

   339   ....................................................................   :لفھرس التفصيليا

   347   ...............................................................   :كتب مطبوعة للمؤلف

  

  )الخامسالجزء (
 �> ��� ا
O+�ء.. و����� :30�!
ا
	�� ا

 ا�%�اب..

   7   ..............................................................   في آية التطھير:‘ الحسنان 

   13   ..........................................................   ؟!:ا~ية تحدثتعن أي بيت 

   18   ............................................................   ا~ية 0 تخاطب الزوجات:

   19   ........................................................ الفرق بين ليذھب، وأن يذھب:

   21   .......................................................................   التوضيح بالمثال:

   22   ............................................................   في آية التطھير:‘ الحسنان 

   27   .....................................................................   ا�بواب:حديث سد 

   33   ..............................................   حمزة والعباس في حديث سد ا�بواب:
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   37   .........................................................................   المسجد الطاھر:

   40   ....................................................   ‘:0 خصوصية لموسى وھارون 

   42   .................................................................   ا4مامة: :دليل الطھارة

��	
� × ا
,+�( :ا
+�دس ا� و��

.��&
 ..ا

   45   ..................................................................   الغدير:يوم × الحسين 

   51   ......................................   يوم الغدير:‘ إلى الحسنين  ’ھل أشار النبي 

   55   ..................................................   الخلفاء ھم: السمع والبصر والفؤاد:

  ..وكرم.. علم :الثامن الباب

��	
 ه� <�رة �� × ا
,+�( :ا�ول ا

1Iأ.. 

   67   ............................................................   سبب نزول سورة ھل أتى:

   69   .......................................................................   لwيضاح والبيان:

   70   ...............................................................   سؤال يحتاج إلى جواب:

   71   ....................................................   ھل تجوز الصدقة بھذا المقدار؟!:

   72   ........................................................   لماذا أعطوه جميع طعامھم؟!:

   73   ......................................................   ا�كثر إثارة في حديث ا4طعام:

   73   ........................................................................   يطعمون الطعام:

   74   ........................................................................   لطعام المحبوب:ا

   75   .................................................................   تنوين التنكير، لماذا؟!:

   75   .....................................................................   الواقع يطابق ا~ية:

   76   ............................................................................   المسكين أو0ً:

   78   ..................................................................   اليتيم في اليوم الثاني:
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   80   ................................................................   ا�سير في اليوم الثالث:

��	
 ..أ��Hً  ا)���ر 0( :ا
���� ا

   85   ...........................................................................   إيثار الحسنين:

   86   ..............................................................................   مثا0ن فقط:

   91   .................................................   توضيحات ود00ت للحديث ا�ول:

   96   ................................................   الحديث الثاني، توضيحات ود00ت:

   100   .....................................................   يعطى للفقير:‘ فراش الحسنين 

   101   ...................................................   ملخصاً:‘ حديث فراش الحسنين 

   102   ...........................................................   أليس ھذا خMف الرفق؟!:

   104   ..................................................   ÷:عطاء إلھي لفاطمة ‘ الحسنان 

   105   ......................................................................   كما0ت بالغير:ال

��	
� ا
��
� :ا��� =	�U� ..�� و��

 ..ا�K.ا%�

   109   ..................................................................   الحسين وا�عرابي:

   116   ..........................................................   متى حصلت ھذه القصة؟!:

   116   ...................................................... التوسل بحق محمد وآل محمد:

   118   ................................................................   بالغيب:× إخبار علي 

   118   .............................................................   بين الصبيان:× الحسين 

   119   ..................................................................   أنا الحسين بن علي:

   120   ............................................................   مبررات أسئلة ا�عرابي:

   121   .............................................................   من أبوك؟! ومن أمك؟!:

   122   .......................................................   دار أمير المؤمنين، وأنا ابنه:
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   122   .......................................................................   يزعم ا�عرابي:

   123   ........................................................   ×:0 تنازع علياً ÷ الزھراء 

   123   ..............................................   حذيفة، وتفضيل علي وأھل البيت ^:

   125   .......................................................................   متى كان ھذا؟!:

   126   .....................................................................   اختMفات الرواية:

   128   ..............................................................   ×:شدة العناية بالحسين 

   128   ..............................................   يخرج عن الدين:× ترك و0ية علي 

   129   ........................................................   الفضائل الخارجية وا4مامة:

   130   .........................................................   ، لماذا؟!:×باستثناء يوسف 

   132   ..................................................................   إفراد زينب والقاسم:

   133   ..........................................................................   أول من أسلم:

  ..الكرامات حديث :عالتاس الباب

��	
 ..وا)0�0= ا
O.ا�0ت :ا�ول ا

   139   ..............................................   الحسين للنبي: ما لي أراك متفكراً؟!:

   143   ...............................................................   أتحبھم يا رسول هللا؟!:

   145   ..................................................................   أنا سلم لمن سالمھم:

   147   .....................................................   استھجان الحديث عن أبي بكر:

   148   ...................................................   لماذا الخيمة، والقوس العربية؟!:

   149   ........................................................................   القوس العربية:

   149   ..................................................................   لماذا ھذه الثMثية؟!:

   150   ............................................................   يداعب الحسنين: ’النبي 

   156   ...................................................   ‘:غزالة للحسن وأخرى للحسين 

   158   ...............................................................   الحسين يلعب بالخشفة:
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   159   .......................................................................   لماذا ا4لحاح؟!:

   160   ...............................................................   إلھية: الكرامات سياسة

��	
= �� :ا
���� ا� ..ا
*�Pر %*� ��

   163   ...................................................   في حديقة بني النجار:‘ الحسنان 

�بيھا ÷ عيادة الزھراء ’:   ..........................................................   168   

   169   ................................   لماذا 0 يجيب الحسنان طلب أمھما بالمغادرة؟!:

   170   ................................................   قة في الليلة الظلماء:الحسنان والبر

   171   .......................................................   ھل ضل الحسنان الطريق؟!:

   173   ..............................................................   النبي والنوم المستغرق:

   177   ....................................................   ‘:إعظام الحسين لwمام الحسن 

   178   ..................................................................   يفتقد ولديه: ’النبي 

   182   ...........................................   ‘:عروض المساعدة في حمل الحسنين 

   183   ..............................................   ‘:يطلب اصطراع الحسنين  ’النبي 

��	
� ا
��
� :ا� ..ا
.��V ه�رون ��

   187   ............................................   حديقة بني النجار.. الرواية الثانية:في 

   190   ....................................................   قبل أن ندخل في الرواية التالية:

   190   ....................................................   ھارون الرشيد يروي عن آبائه:

   196   .....................................................   بين رواية زيد ورواية ھارون:

   197   .............................................................   لماذا؟!:÷ بكاء الزھراء 

   198   .....................................................   الحسنان خير الناس بعد أبيھما:

   199   ............................................   وغطاھما؟!:‘ من الذي حمل الحسنين 

   200   ........................................................   ‘:للحسنين  ’تشريف النبي 
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��	
 ..و0\�]�ت.. روا��ت :ا
.ا%- ا

Mخيرة:في حديقة بني النجار.. الروايات الث�   205   ...............................   ث ا

   207   ............................................   وھما في كھف:‘ البحث عن الحسنين 

   209   .........................................................................   الرواية الثالثة:

   212   ..................................................   المنافقون أشر وأضر من اليھود:

   214   ...................................................................   حديقة أبي الدحداح:

   215   ...........................................................................   الثعبان َملَك:

   217   ..............................................................   الحسنان يدعوان للملك:

   218   ............................................   ‘:وبعلي، وبالزھراء  ’التوسل بالنبي 

   218   ................................................   فله الجنة:×  من يرشد إلى الحسين

   219   ....................................................................   ابناك خرجا غدوة:

    220   .....................................................................   آخر ما نشير إليه:

   221   .........................................................................   :من الكرامات

   222   .....................................................   عند صالح اليھودي:× الحسين 

   227   ..................................................   ؟!:×لماذا أخفى اليھودي الحسين 

   227   ..............................................................   الحسن يبحث عن أخيه:

   228   ........................................................................   الغزالة تعرف:

   229   .............................................   ؟!:‘ألم يكن اليھودي يعرف الحسنين 

   230   ..................................................................   ان غير المألوف:البي

��	
 ..ا
P*= 0( ا
���H= :ا
!�30 ا

   233   ........................................   ومائدة من الجنة:÷ النبي ضيف الزھراء 

   236   ......................................................   الغيب جزء من حياة ا�ئمة ^:

   236   .......................................................   لماذا ھذه المائدة من الجنة؟!:
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   240   ........................................................................   ÷:حيرة فاطمة 

   241   ...............................................................   :’الخطاب لغير النبي 

   242   ...............................................................   ھو المبادر:× الحسين 

   244   .......................................................................   أو0ً:× الحسين 

   244   ...........................................................   حديث التفاحة والسفرجلة:

   247   ...................................................   تحية هللا لنبيه بجام مسك وعنبر:

   249   ......................................................   بتفاحة: ’جبرئيل يحيي النبي 

   250   ....................................................   ×:تسبيح الرمان في يد الحسين 

��	
 UIهB ‘ ا
,+*�( رؤ�= :ا
+�دس ا

�عP
 ..ا

   255   .......................................................... ×:آثار النظر إلى الحسنين 

   257   ...........................................................   حديث الحاجة إلى الطعام:

   264   ........................................................   أين كنوز كسرى وقيصر؟!:

   268   ......................................................................   نفقات الزوجات:

   270   ....................................................................   أين الخمس إذن؟!:

   277   .............................................   تذھب بعض الجوع:‘ رؤية الحسنين 

   277   .................................................................   لماذا أطعم أبا بكر؟!:

   278   ............................................   إذا جاع الحسنان لماذا تعاقب ا�مة؟!:

   280   ....................................................................   أبكي من ذل الدنيا:

   282   .....................................................   الجفنة المنكوسة الدليل ا�قوى:

   283   .........................................................................   تضييع الجفنة:

��	
�ل ?�Aم :ا
+�%- ا>.
�`�_ :’ اI 
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_�,�Iو.. 

   287   ........................................................................   للتمھيد والبيان:

   287   .................................................   ا�كل متكئاً، وا�كل من خبز البر:

   301   ...............................................................   معالجة ھذه ا�حاديث:

  ..أو#ً  للتمحيص :العاشر الباب

��	
 ..وا
���رK= ا
+�  :ا�ول ا

   309   ....................................................................   أكبرھما أحب إلي:

   313   .............................................................   سؤال يحتاج إلى جواب:

   314   .......................................................................   السبق للحسن!!:

   315   ....................................................................   حديث المصارعة:

   319   ...........................................................   ھل ھذا الحدث صحيح؟!:

   320   ...............................................................   ا0عتراضات مردودة:

��	

� :ا
���� ا�
�: ��*= ا� 

 ..و%��ن

   329   ..........................................................................   إن الولد لفتنة:

   333   .........................................................   الطعن في عصمة الرسول:

   334   .............................................................   ا0ختMف في الروايات:

   335   .....................................................................   قاتل هللا الشيطان:

   336   .................................................................   ھل يعثر الحسنان؟!:

   337   ............................................   لماذا، أو بماذا السقوط إلى ا�رض؟!:

   338   .........................................................................   لماذا البكاء؟!:

   338   ..............................................................   ة واحدة أو مرات؟!:مر
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   338   ..................................................   ھل الرواية مختلقة من أساسھا؟!:

   341   ................................................................................  الفھارس

  
  )السادسالجزء (

..��O��L ��P
�: K*@ ا
��
 ا
	�� ا

   7   ........................................................................ نِْعَم الجمل جملكما:

   10   ....................................................................   ھو المبادر: ’النبي 

   11   ..................................................................   ين:نللحس ’قيام النبي 

   12   .....................................................   0 بأس بحمل الفاضل للمفضول:

   13   ............................................   في الصMة: ’النبي  الحسنان على ظھر

   18   .......................................................................   معالجات سريعة:

   20   .................................................................................   حل، حل:

   25   ...................................................................   تمزيق العھد لماذا؟!:

   27   .....................................................................   اليھودي الذي أسلم:

   33   .....................................................................   إيمان اليھودي با�:

أ��اث I,��ج إ
1  ا
	�� ا
.ا%-:
.._�`�I 

   37   ............................................................................   بته!!:قبَّل زبي

   39   ....................................................................   ھل ھذا تصحيف؟!:

   40   ........................................................................   لماذا الوضوء؟!:

   40   ....................................................   من المقصود بكMم أبي ظبيان؟!:
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   44   ..........................................................................   خMصة وبيان:

   44   ..............................................................   التطھير من بول الصبي:

   47   .....................................................................   بال على ثياب جده:

   48   .....................................................................................   ابني!:

   48   ........................................................................   الغسل، والنضح:

   50   .......................................................................   روايات ا~خرين:

   51   .............................................................   أبو الحسن، وأبو الحسين:

   56   ...............................................   ودحية الكلبي، أو جبرئيل:×  الحسين

  تكريم وتعظيم.. الباب الحادي عشر:

��P. أ�� 1�K ر<�ل b.. ا
	�� ا�ول: $ 

   65   ..................................................................... العھد:قريش تنقض 

   68   .....................................................................   أتتك بحائن رجMه:

   69   ........................................................................   المنطق الجاھلي:

   70   ..............................................   العواطف والمجامMت تضيِّع الحقوق:

   71   .....................................................   تخضع للمؤثرات:÷ لعل فاطمة 

   71   ...................................................................   اعتراض أبي سفيان:

   72   ....................................................................   مري ابنك فيجير!!:

   73   ............................................................   ما يدري ابناي ما يجيران:

����
<���  ’ا
*��  :ا
	�� ا
..1V�FA
 ا

   79   ............................................................   :’يرتويان من لسان النبي 

   79   ...........................................................   يا رسول هللا!!:÷: الزھراء 

   82   .........................................................................   الكرامة ا4لھية:



                                                                 الفھارس التفصيلية..                                                                                  

65  

   83   ...................................................................   لماذا لم يعطه ماًء؟!:

   84   ..................................................................   ؟!:’ھل يجزع النبي 

   88   ...............................................................   النبي يسقي الحسن فقط:

   89   .............................................   ر ا�وامر:النبي يبادر و0 يكتفي بإصدا

   90   .................................................................   ليس الحسن أحب إليه:

   91   ............................................................................   التمھيد للبيان:

   92   ............................................................   في مكان واحد يوم القيامة:

:�
��
 ��OI.ات ا$����ح.. ا
	�� ا

   97   .................................   ت؟!:عَ رِّ التكبيرات السبع في أول الصMة كيف شُ 

   99   ...........................................................   روايتان متناقضتان؟!:ھل ال

   106   ....................................................................   الروايات ا�خرى:

  الفصول ا خيرة في العھد النبوي.. الباب الثاني عشر:

�ر %�<���Sد ا
,+�( ا)'� ا
	�� ا�ول:
×.. 

   119   ........................................................................   ÷:رؤيا فاطمة 

   124   ........................................................................   وقفة مع النص:

   126   ..............................................................   ؟!:×متى يقتل الحسين 

   129   ..............................................   تقبيل موضع السم وموضع السيوف:

   131   ..................................................... حديث ابن عباس موضع ريب:

   135   ....................................................   أسئلة توجب الريب في الرواية:

   139   ...................................................................   ماذا يريد جبرئيل؟!



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    66

   140   ............................................................   أ0 تشغلين عني ھذين؟!:

   140   .......................................................................   ظنك تحبھما؟!:أ

   143   ..........................................   النبي يخبر عن استشھاد مسلم بن عقيل:

   144   ................................................................   والحب لعقيل:× علي 

   145   ....................................................................   إني �حبه حبين!!:

   147   ......................................................   ×:إخبار آخر بشھادة الحسين 

   150   ...............................................................   الوعد با0نتقام ا4لھي:

:����
 ��رورة أم <��=.. ا
	�� ا

   155   ............................................................   التوطئة لحديث القارورة:

   156   ...............................................................   تعلق الحسنين بجدھما:

   156   .....................................................   جبرئيل يقطع ھنا ويظن ھناك:

   157   .............................................................   لكل نبي دعوة مستجابة:

   158   ...........................................................................   بين خيارين:

   159   ............................................................   ھذا الخيار ھو ا�صعب:

   159   ........................................................   الحسنان باب رحمة وھداية:

   160   ...........................................................   تربة كربMء عند أم سلمة:

   163   ...............................................................   أم سلمة متى توفيت؟!:

:�
��
 هUا ه� ا
��I.. ا
	�� ا

   169   ................................................................................ منام ھند:

   171   ..........................................................................   ما لي وليزيد:

   174   ..................................................................   الحسين يسمي قاتله:

   177   ..................................................................   فمن يزور قبورنا؟!:

   178   .............................................................   حين كان الحسين يدرج:
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   179   ..........................................   قبورنا؟! لماذا ھذا السؤال؟!:فمن يزور 

   179   ................................................................ يريدون بّري وصلتي:

أو1d  ’ا
*��  ا
	�� ا
.ا%-:
..)�*+,�
 

   183   ...........................................................   ×:إعجاب النبي بالحسين 

   184   ................................................................   لماذا تعجب عائشة؟!:

   185   ...............................................................   بين الحب، وا4عجاب:

   186   .........................................   ‘:والحسنين × إلى علي  ’النبي  أوصى

   188   ..............................................   ×:ھكذا فھموا رواية ا4مام الصادق 

   189   ..........................................................   المعنى ا�قرب إلى القبول:

   191   ..................................................................   لماذا خمس سنين؟!:

   192   .........................................................................   حديث أم أسلم:

   196   .....................................................................   متى جرى ھذا؟!:

   196   ................................................................   المعجزة ھي الجواب:

   197   .......................................................   العMمة وفعلية معنى ا4مامة:

   198   .................................................................   لھداية :الثقافة تسھل ا

   199   .........................................................................   إيتيني بحصاة:

   200   ................................................................   ھل ترين فيھا شيئاً؟!:

   201   ...................................................   ×:تسبيح الحصى في يد الحسين 

:30�!
�ل  ا
	�� ا>.
 ’�� و��ة ا

   205   ...............................................................   ھذا ھو ا4رث العظيم:

   207   ................................................   ن:تطلب توريث الحسني÷ الزھراء 
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   211   ..................................................   التمييز بين الحسنين في الصفات:

   213   ................................................   قبيل موته:‘ يشم الحسنين  ’النبي 

   214   ............................................................................   ليلة الحزن:

   214   ......................................................................   دعاھم، وناجاھا:

   218   ......................................................................   ‘:حزن الحسنين 

   221   .......................................................   ‘:من الحسنين  ’تزود النبي 

   221   ....................................................   ؟!:’ھل أغمي على رسول هللا 

   223   .......................................................................   الصياح والبكاء:

   223   ....................................................................   ني:أشمھما، ويشما

   224   ................................................   ا�مر لعلي ثم للحسن ثم للحسين ^:

   225   ..................................................................   التزود من الطرفين:

   227   .........................................   في التغسيل والصMة:‘ اشتراك الحسنين 

   228   .......................................................................   الحسنان إمامان:

   229   ...........................................................................   إذن جبرئيل:

   229   ................................................   تغسيل الميت، والنظر إلى عورته:

:     0( ه*� وه*�ك.. �0, 
   233   ..........................................................   الحسين يسأل أبا ھريرة!!:

   234   ...........................................................   رواية الجزيرة الخضراء:

   235   .....................................................   إخبار غيبي على مائدة الطعام:

   235   .................................................   ماذا عن التاسع من ربيع ا�ول؟!:

   237   ............................................................   إنما ھو علم من ذي علم:

   238   .....................................................   رواية محمد بن حرب الھMلي:

   243   ...........................................................   من ھو محمد بن حرب؟!:

   245   ..........................................................   بالمختار:× ابتMء الحسين 

     ..×إلى عھد علي  ’بي القسم الثاني: من عھد الن
  في عھد أبي بكر.. الباب ا ول:
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�	= و��ك.. ا
	�� ا�ول:+
 أ��اث ا

   255   .............................................   :الحسنان في خضم اغتصاب الخMفة

   255   ..................................................   في الھجوم على الدار:‘ الحسنان 

   257   ...................................   فاطمة وعلي والحسنان ^ يزورون الصحابة:

   260   .......................................................................   استجابة الزبير:

   261   ................................................   مدى استجابة الصحابة وبني ھاشم:

   263   .........................................................................   تعدد المحاولة:

   265   ....................................................................   لماذا أكثر جدية؟!:

   269   ...........................................................   ما الدليل على الشھرين؟!:

   271   ........................................................   :إحراق الجميع ھو المطلوب

   272   ....................................................   ادِّعاء بالتسرع، وادِّعاء بالتوبة:

   275   ..................................................................   شريكان:‘ الحسنان 

   277   ...............................................................   الحسنان يشھدان بفدك:

   279   ...................................................................   لwيضاح والتذكير:

   279   ...........................................................   مستند رّد شھادة الحسنين:

   282   .................................................   بنظر الغاصبين:‘ شھادة الحسنين 

:����
.. ÷�� ��Vدة ا
>ه.اء  ا
	�� ا

..��Iد��V �A%و 

   285   ......................................................   في استشھاد أمھما:‘ الحسنان 

   287   ..............................................   في تغسيل أمھما:‘ مشاركة الحسنين 

   290   .....................................................................   التكفين ثم الوداع:

   291   ............................................................   ÷:الصMة على الزھراء 
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   293   ...........................................   المشاركة في التغسيل والصMة والدفن:

   295   ...........................................   الدفن؟!: من حضر الصMة، ھل حضر

   295   ............................................................................   البنات أو0ً:

   298   ...........................................................................   ت:حنَّت، وأنَّ 

   : أ��اث �0	.�=.. �0, 

   303   .........................................   بتزوج أمامة؟!:× توصي علياً ÷ فاطمة 

   306   .............................................................................   بنت أختي:

   306   ................................................................   أشياء 0 سبيل لتركھا:

   307   ........................................................   لماذا التأخير بعد الوصية؟!:

   307   ...............................................................   لماذا زوجھا الزبير؟!:

   308   ............................................................   مة:محمد ا�وسط ابن أما

   309   .............................................................   ×:زواج أمامة بعد علي 

:�
��
d\%=  ×ا
,+�(  ا
	�� ا
 وا���Hط..

   313   .............................................................   يشتري سيفاً:× الحسين 

   314   ......................................................   ×:مكتوب على سيف الحسين 

   316   ......................................................   للتخلي:‘ جدار يستر الحسنين 

   319   ........................................................................   !:لماذا الجدار؟

   320   ................................................................   لماذا كل ھذا الحقد؟!:

   322   ..............................................................................   ابنا محمد:

   323   ...................................................................   يتصدى:× الحسين 

   323   .............................................................   ‘:الحسين يروي للحسن 

   325   ..................................................................   في بانقيا:× الحسين 
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   329   .......................................................   ×:المرافقون �مير المؤمنين 

   330   .............................................   إلى ا�شجع؟!:× لماذا أرسل الحسين 

   331   ............................................................   أجب علي بن أبي طالب:

   333   ......................................................................   السلطان والعوام:

   333   .....................................................   أيكون مثل والدي من العوام؟!:

   335   ........................................................................... الدليل العليل:

   337   ...............................................................................   الفھارس:

  
  )السابعالجزء (

ا
	�� ا
.ا%-: هUا 0*�. أ%�.. وأ��اث 
 أ'.ى..

   7   .......................................................   الحسين �بي بكر: ھذا منبر أبي:

   9   ..................................................   ھل حصل ھذا في الجمعة ا�ولى؟!:

   9   ................................................................   للجمعة:× ؤ الحسنين تھيُ 

   11   ........................................................................   ×:فسبق الحسين 

   11   ...........................................................   ھذا منبر أبيك، 0 منبر أبي:

   12   ....................................................   رواية المنبر ا�صرح وا�وضح:

   13   .........................................................   تفاوت الكلمات، والتصرفات:

   16   ...........................................................   أيكون أستاذھما عدوھما؟!:

   20   ..........................................................   ×:السلمي يعلم ولداً للحسين 

   22   ..............................................................   سل أي الغMمين شئت!!:
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   26   .............................................................   وأذان بMل &:‘ الحسنان 

   32   .......................................................   رب صدفة ھي خير من ميعاد:

    في عھد عمر.. الباب الثاني:

 0*�. أ%�.. ا
	�� ا�ول:

   37   .....................................................................   انزل عن منبر أبي:

   39   ......................................................   ، ويستنطق ولده:×يصدق علياً 

   40   ...........................................................   ھذا؟!:× ا فعل الحسين لماذ

   42   ...........................................................   وُكٌل إلى ذاك الجمال يشير:

   43   .....................................................   يوم الجمعة: انزل عن منبر أبي:

   45   .....................................................   تصديق عمر، مرونة وانعطاف:

   46   .....................................................................   وهللا ما علمني أحد:

   47   ......................................................................   الدوافع وا�ھداف:

   50   ..................................................................   استفادات من الرواية:

   52   ........................................................................   من علّمك ھذا؟!:

   53   ....................................................................   أمَّرنا الناس فتأمرنا:

   54   .......................................................   إلى أبيه:× عمر يشكو الحسين 

   55   .....................................................................   التھديد وا0ستفزاز:

   56   .................................................................   ؟!:×ھل أخطأ الحسن 

:����
�� زواج أم  ×ا
,+�(  ا
	�� ا
 آ���م..

   61   ..................................................................   زواج عمر بأم كلثوم:

   64   .....................................................................   ‘:استئذان الحسنين 

   66   ........................................................................   ستئذان:حديث ا0

   69   ..................................................................   مناقشة الرواية الثانية:

   72   ............................................................................   زوجا عمكما:
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   74   ....................................................   رواية مكذوبة في زواج أم كلثوم:

   84   ............................................................................   وفاة أم كلثوم:

:�
��
�ان  ا
	�� ا�ا
,+�( �� د
 ا
�FAء..

   91   ..........................................................   في ديوان العطاء:‘ الحسنان 

   92   ............................................................   فرض للحسنين كأھل بدر:

   93   .............................................................   متى كان ديوان العطاء؟!:

   95   ................................................   سياسة التمييز العنصري بدأھا عمر:

   96   .............................................................   ‘:التودد العمري للحسنين 

   100   ...........................................   ‘:المقارنة بين ابن عمر وبين الحسنين 

   103   .....................................................................   جواب عمر 0بنه:

   104   ..........................................................   ألغام أخرى في كMم عمر:

   105   .................................................................   عبوس عمر لماذا؟!:

   106   .........................................................   تظاھر عمر بالمودة سياسة:

   109   ............................................................................   بيت فاطمة:

   109   .....................................................   أحب أباه، فسّمى باسمه مراراً:

   110   ............................................................................   ما اسمك؟!:

   111   ...................................   يطلب أن يفرض له عطاء!!:× ا4مام السجاد 

   114   ..................................................................   يكرھون حتى اسمه:

   114   ...........................................................   ابن الزرقاء، دباغة ا�دم:

   120   ...................................................... وعليه دين:× استشھد الحسين 

%*h�0 C ا
	.س I!��ر  ا
	�� ا
.ا%-:
 )�+,
 ×ا

   129   ................................................   يتزوج بنت ملك فارس:× الحسين 
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   138   .................................................   اختMفات قد تستعصي على الحل:

   139   ............................................................   عمر والتمييز العنصري:

   140   .........................................................   لتلدن لك خير أھل ا�رض:

   141   ...........................................................   ماذا في رواية المسيب؟!:

   146   ............................................   0 يكرھن على الزواج، ولكن يخيرن:

   146   ...........................................................   ھل السبي من المجوس؟!:

   147   ...............................................................   سكوت المرأة رضاھا:

   147   ..................................................................   سيدة نساء العالمين:

   148   .................................................................   بنات الملوك 0 يبعن:

   148   ...................................................   اختMف ا�سماء، وأسماء ا~باء:

   156   ........................................................   المجوس في مسجد الرسول:

   157   ..........................................................   متى جاءت بنت كسرى؟!:

   161   ..............................................................   لم يزوج أمه:× اد السج

:30�!
أ��اث 
��K �� ���A  ا
	�� ا
.. .�K 

   167   .........................................................................   استسقاء عمر:

   169   ..............................................................   ا0ستسقاء �ھل الكوفة:

   172   ..........................................................................   استسقاء آخر:

   173   ................................................................   المحرم وبيض النعام:

   176   ...........................................   شحمة: في جلد أبي× مشاركة الحسين 

   178   ................................................................   الحسنان في الشورى:

   183   ....................................................   الناس والنسناس، وأشباه الناس:

  في عھد عثمان.. الباب الثالث:


���Aن..% ا
	�� ا�ول: =A��
 �A ا

   193   ...............................................................   أول يوم البيعة لعثمان:
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   194   ...................................................   ‘:المؤاخاة بين الحسن والحسين 

   195   ........................................................................   لماذا ناشدھم؟!:

   196   ...............................................   المصارعة بين الحسنين والمؤاخاة:

   197   .......................................................................   فنحن صابرون:

   198   ...................................   مع الصحابة في عھد عثمان:× محاورة علي 

   201   ..................................................................   لماذا ھذا التكرار؟!:

   202   .........................................................................   إيضاح وبيان:

:����

��(.. ا
	�� ا�[
 ر�i ا
]�@ وا

   207   ...............................................................   كم شعرة في رأسي؟!:

   209   ....................................................................   متى حصل ھذا؟!:

   212   ..............................................................   سلوني قبل أن تفقدوني:

   214   .................................................   سلوني، حتى عن الناعق والسائق:

   215   .............................................................................   دوافع سعد:

   216   ...........................................................................   ابن الرسول:

   217   ..........................................................................   الحجة الباقية:

   218   ...............................................................   وأبو سفيان:× الحسين 

   220   ..................................................   ×:أبو سفيان اجترَّ ا4مام الحسين 

   221   ........................................................   الحازم والصارم:× الحسين 

   221   .......................................................   لماذا ھذا الموقف الحسيني؟!:

   221   ........................................................   في وداع أبي ذر:× الحسين 

   225   .......................................................   هللا قادر على تغيير ا�حوال:

   226   .............................................................   ا4نجاز الكبير �بي ذر:

   227   ..............................................................   معيار الغنى.. والحاجة:

   227   ...........................................   بين الصبر والنصر، والجشع والجزع:
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:�
��
ا
��Sرآ= ��  ا
	�� ا
���ت..�	
 ا

   231   ............................................................   في الفتوحات:× الحسين 

   231   .....................................................................   المستند والمعتمد:

   234   ......................................................   مشاركة؟!:لماذا تأخرت ھذه ال

   235   ......................................................   الفتوحات ضرورية.. ولكن..:

   237   ......................................................   شواھد من الواقع والنصوص:

   243   ...................................................................   النتيجة وا0ستد0ل:

   244   ...............................................................   التجمير في الفتوحات:

   246   .........................................................   مشورة معاوية على عثمان:

   247   ...............................................   موقف ا�ئمة من حروب السMطين:

   258   ...........................................   الصحابة 0 يوافقون على غزو إفريقية:

   260   ........................................................................   والتأكيد:للتأييد 

   262   .....................................................   لم يشارك أمير المؤمنين نفسه:

   265   ...........................................................   ما قاله السھمي وأبو نعيم:

   265   ........................................   الحسين تحت راية يزيد في القسطنطينية:

   266   ....................................................................   ا�ھداف والدوافع:

 K( ‘ه� دا�- ا
,+*�ن  ا
	�� ا
.ا%-:

 ���Kن؟!

   271   ...................................................   في الدفاع عن عثمان:× الحسين 

   272   ............................................   لنصر عثمان:‘ ا4مام يرسل الحسنين 

   273   ........................................................................   حقيقة ما جرى:

   277   .............................................................   ‘:يضرب ولديه × علي 

   278   ...............................................................   ×:جرح ا4مام الحسن 

   280   ..........................................   في عھد عثمان:× عمرة ا0مام الحسين 

   282   .......................................................   يرفض أعذار عثمان:× علي 
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   284   ...............................................   بني ھاشم:في نفر من × خرج علي 

   284   .....................................................   اختMفات في نصوص الرواية:

  ‘في عھد أبيه وأخيه  ×الحسين  القسم الثالث:
  ..×علي الحسين في عھد  الباب ا ول:

�� أول '\�=  ×ا
,+�(  ا
	�� ا�ول:
 أ7�%..

   293   ................................................   تجري الرياح بما 0 تشتھي السفن:

   294   ............................................................   ذلك مبلغھم من ا�دب!!:

   295   ...................................................................   بيعة الھمج الرعاع:

   296   .................................................................   ‘:لقد وطئ الحسنان 

   297   ...............................................   ×:بعد البيعة �بيه × خطبة الحسين 

   303   ..........................................................   :’في زي الرسول× علي 

   309   .........................................................   على المنبر:× جلوس علي 

   312   ...........................................   العلم الخاص في شموليته وفي د00ته:

   313   ........................................................................   زواج أبناء آدم:

   314   .......................................................   بأمر أبيھما:‘ خطبة الحسنين 

   314   .............................................   بالخطبة؟!:× لماذا أمر ا4مام الحسن 

   317   ...........................................................   ا0حترام وا�دب والحياء:

   319   ...................................................   ×:مضمون خطبة ا4مام الحسن 

   320   ....................................................................   ×:خطاب الحسين 

   321   ......................................   ‘:آخر اللمحات في حديث خطاب الحسنين 

   323   ..........................................................   وديعة الرسول:‘ الحسنان 

   326   ...............................................................................   الفھارس:
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  )الثامنالجزء (

 ��K آ\م �� )�+,
 ‘ا
	�� ا
����: إ0�0= ا

   7   ....................................................................   ا4مامان المعصومان:

   12   ................................................   جھلوا: علمت ما×: للحسين × علي 

   12   ..........................................................................   أنت أسوة قدما:

   13   ........................................................................   علمت ما جھلوا:

   14   ......................................................   ×:بنو أمية يسفكون دم الحسين 

   14   ............................................................... ×:يسأل الحسين × علي 

   15   .........................................................   الحكمة جزء من الدين أيضاً:

   16   ...............................................................   الحكمة تحتاج إلى تعليم:

   17   .......................................................................   الممارسة العملية:

   17   ..............................................................................   فوائد الحكم:

   18   ..................................................................   رأى المMئكة، فعِمَي:

   19   ......................................................................   نجاد لماذا؟!:عمى 

   20   ....................................................................   رمي السھام لماذا؟!:

   22   ........................................................   ھذان ابنا الرسول، وھذا ابني:

   24   ...............................................................   ابن الحنفية يجيب أيضاً:

   28   ........................................................................   0 شفاعة في حد:

   29   ........................................................................   علي يسأل ولديه:
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:�
��
.. ‘��K وا
,+�(  ا
	�� ا

�
..وا  �Kء

   35   .........................................................................   دعاء العشرات:

   37   ............................................................................   لماذا العھد؟!:

   38   ......................................................................   تحديد مدة الكتمان:

   39   ........................................................   خصوصيته:× لwمام الحسين 

   39   .......................................................   ا~ثار العظيمة والھائلة للدعاء:

   40   ..........................................................................   دعاء المشلول:

   45   .....................................................................   لولده:× تكنية علي 

   45   ...................................................   بأصحاب الحاجات:× اھتمام علي 

   46   ......................................................   لم يسمع بھذا الدعاء:× الحسين 

   47   ......................................................   كتابة دعاء الجوشن على الكفن:

   49   ..................................................   ×:حMوة سورة القدر من فِي علي 

 �� �.ب ا
��P.. ا
	�� ا
.ا%-:

   55   .......................................................................   للتوضيح والبيان:

   55   .........................................................   علي يمنع والحسنان يعطيان:

   60   ...........................................................   في طاعة أبيھما:‘ الحسنان 

   61   .............................................................................   إلى البصرة:

   63   ...........................................................   ×:الحسنان في موكب علي 

   66   .......................................   الحسن على الميمنة والحسين على الميسرة:

   70   ...................................................   لماذا أعطى الراية 0بن الحنفية؟!:

   71   .......................................................   متى نشرت؟!: ’راية الرسول 
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   72   ..................................................................................   الزلزال:

   74   ............................................   :’ابن الحنفية 0 يقاس بابني رسول هللا 

   78   ..................................................................... كMھما إمام الورى:

   78   ..........................................   على إيراد ضربة قاصمة:× علي  حرص

   83   ...............................................................   سياسة نصرت بالرعب:

   86   ..........................................................   يتشفعان بمروان:‘ الحسنان 

   89   .................................................................   إمرة كلعقة الكلب أنفه:

   90   ....................................................................   أبو ا�كبش ا�ربعة:

   91   ................................................................   سبعة من أفضل الخلق:

:30�!
 ���Iت ��� d	�O0..) ا
	�� ا

   97   ...............................................................   أنا أبو الحسن والحسين:

   99   ..............................................   يحرض على جھاد معاوية:× الحسين 

   107   ......................................................   صحيفة ا4خبار عن الغائبات:

   109   ...................................................................... من أدلة العصمة:

   112   .....................................................................   شفاعة أبي طالب:

   115   ..................................................................   الحسين خير 0بنتك:

 ه*� آ.%\ء.. ا
	�� ا
+�دس:

   121   ....................................................   استشھاد الحسين في كMم علي:

   125   ...................................................................   في كربMء:× علي 

   133   .................................................   المرأة على يقين وزوجھا في شك:

   134   ....................................................................   أنت لنا أم علينا؟!:

   135   ...........................................................   0 يعلم الغيب ذاتاً:× علي 

   135   ........................................................   ×:جزاء من 0 يغيث ا4مام 
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   137   .................................................................   ھذا ھو قسم ا4مام!!:

   138   ...........................................................   ا�مكنة:× علي  كيف حدد

   139   ..............................................   كيف نفھم: املكوا عني ھذا الغMم؟!:

   142   .....................................................................   اصبر أبا عبد هللا:

   144   .............................................   عن عاشوراء بالذات:× يتحدث علي 

   145   .....................................................   ×:أقر هللا عينك بابنك الحسين 

   146   ............................................................   بعر الظباء في صيرانھا:

:-%�+
��  ×���ل ا
,+�(  ا
	�� ا
..)�	d 

   151   .............................................   الحسنان على خيل الميمنة في صفين:

   152   ..........................................   الحسين ومحمد يقتMن مولى أبي سفيان:

   156   ...................................................   0 يخMن بمركزيھما:‘ الحسنان 

   159   ......................................................   وعبيد هللا بن عمر:× الحسين 

   162   ......................................................................   علي وتر قريشاً:

   163   .................................................................   0 أكفر با� ورسوله:

   164   ...........................................................   خبر المرعب 0بن عمر:ال

   165   ...........................................................   �، ولرسوله، وللمؤمنين:

   166   .....................................................   الحسين 0 يخدع، فھو ابن أبيه:

   167   ...........................................................   ھل ھذا حسد أم ضعف؟!:

   171   ..................................................................   لم يغرر بك أبوك؟!:

   174   ...................................................................   وجوب حفظ ا4مام:

   177   ...................................................   حياة الحسين بقيمة حرب صفين:
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   179   ....................................................   بالعقوبة:× علي يتوعد الحسين 

   182   ..............................................   ر قريشاً، وجواب مروان:معاوية يعي

   184   ...............................................   معاوية يكيد قيس بن سعد لدى علي:

   186   ...............................................   الحسين استعاد المشرعة في صفين:

   187   .............................................................   أبو أيوب أو أبو ا�عور:

   187   .........................................................   من الذي حرر المشرعة؟!:

   188   ..............................................   عدد الذين شاركوا في أخذ المشرعة:

:)0��
d )0	�( وا
*�.وان..  ا
	�� ا
 إ
1 ا
��Sدة

   191   .......................................   بعد صفين: ما يقول ذوو الرأي؟!:× علي 

   194   .......................................................   معاوية يلعن أوصياء ا�نبياء:

   196   .................................................................... ا4شكا0ت الباطلة:

   196   ...............................................   معاوية والعمل بمبدأ المقابلة بالمثل:

   199   ........................................................   اللعن أسلوب الفاشل العاجز:

   200   ......................................................   والتزام أدب الخطاب: ×علي 

   201   ...................................................................   اللعن سباب عرفي:

   203   ................................................   أھل النھروان في أصMب الرجال:

   204   ...............................................................   لم يخطِّئ ولده:× علي 

   205   ........................................................   وجود الخوارج أمر طبيعي:

   206   ....................................................   ‘:يأخذ الحق حتى من الحسنين 

   210   ...................................................................   الرجعة إلى صفين:

   210   ..............................................................   لم ينقض العھد:× علي 

   211   ............................................... ×:أفعال علي 0 تناقض بين أقوال و
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   212   ............................................................   لماذا عقد للحسين فقط؟!:

ا
	�� ا
��<-: ا
�&��&= و�K( أ%� 
 ..��>ر

   217   ...................................................   في عين أبي نيزر:× كتاب علي 

   218   ..........................................................   مئتا ألف دينار ثمن ضيعة:

   219   ......................................   متى وقف علي عين أبي نيزر والبغيبغة؟!:

   221   ..........................................................   ×:ي أمير المؤمنين ھو عل

   227   ...........................................................   ×:النار 0 تلفح وجه علي 

   228   ....................................................   ‘:يكرم ويعظم الحسنين × علي 

   230   ....................................................................   ھل تباع الصدقة؟!

   232   ....................................................................   البغيبغة �م كلثوم:

 ..ا
	�� ا
V�A.: هUا 
��k 3راً 

   237   ..............................................................   زواج يزيد من ھاشمية:

   244   .................................................................. سياسات تثير الريبة:

   247   ..............................................   يخطب بنت عثمان:× الحسن  ا4مام

   248   ............................................................   ×:0 يفتأت على الحسين 

   248   ..............................................   أتزوجه وسيوفھم تقطر من دمائنا؟!:

   250   ............................................................   المعايير ا�موية للزواج:

   251   ...............................................   لمروان:× نظرة في جواب الحسين 

   252   ...........................................................................   اختار لنفسه:

   253   .........................................................................   ارتضانا لدينه:

   253   ................................................................   واصطفانا على خلقه:



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    84

   254   ..................................................   أھل البيت ^:جزاء ا4نتقاص من 

   254   ...............................................................   والعاقبة �ھل البيت ^:

   255   ..........................................................   في بناته: ’سنة رسول هللا 

   257   ...................................................................   0 نعدو مھر السنة:

   257   .......................................................................   عاديناكم في هللا:

   258   ..............................................................   قضاء دين أبي الجارية:

   259   ..........................................................   ا4مارة 0 تزيد في الكفاءة:

   259   ............................................................   ليس عند الحسين خMف:

   260   ..........................................................   أحب أن يزيد القرابة لطفاً:

   261   ...............................................................   البغيبغة لمن أصبحت:

   262   ....................................................................   توجيھات 0 تكفي:

   264   .......................................................   أيادي معاوية عند ابن جعفر:

   264   ..................................................   ×:الفرق بين ابن جعفر والحسين 

   265   ........................................................   في رواية البMذري تحريف:

   265   ........................................................................   ليس ھذا غدراً:

   267   ........................................................   رواية ابن سعد ھي الفيصل:

   267   ...........................................................................   إن عليَّ ديناً:

   267   .........................................................................   دونك البغيبغة:

   269   .......................................................   ليس قاطع طريق:× الحسين 

   270   ............................................................   معاوية مضطر للتراجع:

:.SK دي�,
� ا$<���Sد.. ا
	�� ا��� 

   275   .........................................   كم بقي من شھرنا؟!:×: للحسين × علي 

   276   ...............................................................   كم بقي من شھرنا ھذا:
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   277   ......................................................   وني:كاد المريب أن يقول: خذ

   277   ........................................................   يراقب ما يجري:× الحسين 

   278   ............................................................   لو أعلم أنك قاتلي لقتلتك:

   281   ................................................................   ابن ملجم متھم مسبقاً:

   282   .............................................................   يا أبه، ما ھذه الطيرة؟!:

   284   ..........................................................   بعد النھروان:× منام علي 

   286   .................................................................   رؤيا النبي والوصي:

   287   .......................................................   ×:وعلي  ’ا0نتقام من النبي 

   288   ........................................................................   لعين ھذه ا�مة:

   289   .....................................................................   ي قضي كائن:الذ

�و0ده:× وصايا علي    ..............................................................   290   

   293   .............................................   0 تقطع دونھما أمراً، ولزوم التوقير:

   294   .........................................................   الوصية بمحمد ابن الحنفية:

   296   ...........................................................   ×:الخطاب لwمام الحسن 

   296   .....................................................................   ا4مامة والوصية:

   300   ........................................................................   لماذا كل ھذا؟!:

   301   .................................................... الحسين لم يحضر استشھاد أبيه:

   302   .......................................................................   التجھيز والدفن:

   305   ................................................................   ×:الحسين يصف أباه 

   306   .........................................................   أھملھم اھمال الراعي 4بله:

   307   .................................................   أحب بيعة عمر، ولم يكره خMفته:

   308   ......................................................   لم ير أحداً يقوم مقامه:× علي 
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   308   ................................................................   لم يذكر عثمان بشيء:

  ×في إمامة الحسن المجتبى  ×الحسين  الباب الثاني:

 0( د$�T ا)0�0=.. ا
	�� ا�ول:

   313   ......................................................   ا4مامة تقتضي حفظ الشريعة:

   316   .........................................................   ابن الحنفية يطالب بميراثه:

   320   ..................................................................   صحيفة ابن الحنفية:

   321   ...................................................   الماء المّر ملعون 0 يستشفى به:

   323   ...................................................................   قاعدة ا�ھم والمھم:

   325   ........................................   سبع ديات يبذلھا الحسنان لتخليص القاتل:

   326   ................................................................   قصة ھدبة بن خشرم:

   329   ................................................................   ؟!:×ما شأن الحسنين 

   331   ...................................................   والصMة بعد العصر:× الحسين 

   339   ...............................................................................   الفھارس:

 
  )التاسعالجزء (

d :����
 ×و%�A= ا
,+�(  ×�_ ا
,+( ا
	�� ا

   7   ................................................   لح الحسني!!:يعارض الص× الحسين 

   9   ..................................................   المؤاخذات على ا�قاويل والروايات:

   20   .......................................................   لمعاوية:× بيعة ا4مام الحسين 

   24   ............................................................   ھل بايع الحسين معاوية؟!:

:�
��
�@.. ا
	�� ا.O�
 ا
�A]�@ وا

   29   ........................................   لسماء:الحسين أحب أھل ا�رض إلى أھل ا
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   35   ...................................................   رب ذنب أحسن من ا4عتذار منه:

   36   .................................................................   الظلم في طريق الحج:

   40   ..........................................................   ‘:تعظيم ابن عباس للحسنين 

   41   ......................................   ا�فضل في قريش بنظر المسور بن مخرمة:

   44   ..................................................   ×:لwمام الحسن × تعظيم الحسين 

   48   ...........................................................  إياك أعني واسمعي يا جارة

 أ��اث وأV!�ص.. 
.ا%-:ا
	�� ا

   53   ...............................................................   على من تحل الصدقة؟!:

   55   .........................................................................   الوضوء للتعليم:

   57   ....................................................   يعرف ذلك؟!:× ألم يكن الحسين 

   59   ..........................................................................   كرم بني ھاشم:

   64   .........................................   الحسنان يرفضان تزويج سعيد بن العاص:

   71   .............................................................................   للتذكير فقط:

   71   ......................................................................... البدوية المغتلمة:

:30�!
 و�A0و�=.. ‘ا
,+*�ن  ا
	�� ا

   79   ..............................................................   الحسنان وجوائز معاوية:

   82   .........................................................................   المراد بالجائزة:

   83   ......................................................................   إمامان:‘ الحسنان 

   84   .............................................................................   بغي معاوية:

   84   .................................................   الشروط المالية في الصلح الحسني:

   86   ..........................................................   لماذا خصوص دارابجرد؟!:

   86   .................................................   ماذا لم يذكر أيتام أھل النھروان؟!:ل
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   87   ............................................   العطاءات والصMت ليست ثمن موقف:

   87   ............................................................................   نتيجة ما تقدم:

   89   ...............................................................   ا4مام يرد صلة معاوية:

   89   ..................................................................   لم يكن معاوية صادقاً:

   90   ....................................................................   خذاھا، وأنا بن ھند:

   92   ...........................................................   ×:رواية عن ا4مام الكاظم 

   92   ....................................................................   لعن هللا أخملنا ذكراً:

   96   .........................................................   ج على معاوية:ابن جعفر يحت

   98   ....................................................   معاوية 0 يخجل من قول الباطل:

   101   ..............................................   معاوية 0 يھتم لما سيقوله ابن جعفر:

   103   .................................................................   تناقض كMم معاوية:

   103   ..............................................................   أقسى ما سمعه معاوية:

   104   ...................................................   ‘:ا�موال التي أعطاھا للحسنين 

�@.. ا
	�� ا
+�دس:�+I $ ت�� روا

   109   ................................................................   الصMة على أم كلثوم:

   111   .........................................................   التناقضات تثير التساؤ0ت:

   112   ..............................................................   متى توفيت أم كلثوم؟!:

   114   ....................................................   من الذي صلى على أم كلثوم؟!:

   115   ...................................................   ×:ھو الحسن × ظن أن الحسين 

   116   .....................................................   طريقه؟!:× كيف ضل الحسن 

   116   ..........................................................   0 يخلف موعده:× الحسن 

   117   .............................................   ‘:الراعي لم يميز الحسن من الحسين 

   118   ........................................................................   مكافأة الراعي:
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   119   .............................................................   0 يتھاجران:‘ الحسنان 

   120   .............................................................   لماذا يھجر شخص أخاه:

   121   ..............................................................   أنت أحق بالفضل مني:

   121   .............................................................   متى كان ھذا التھاجر؟!:

   122   ............................................................   أي ھذين ھو الصحيح؟!:

   123   ....................................................   وددت أن لسانك لي، وقلبي لك:

   124   ..............................................   وابن الحنفية:× سين الخMف بين الح

   126   .....................................................   خير المال ما وقي به العرض:

:-%�+
 ..×0.وان %*]. ا
,+�(  ا
	�� ا

   131   ....................................................   يرد:× مروان يتحدى والحسين 

   134   ........................................................................   يا ابن الزرقاء:

   136   ................................................................   تھديد مبعوث مروان:

   137   .......................................................   م يسأل الحسين أخاه؟!:لماذا ل

   138   ............................................................   ھل عاند الحسين أخاه؟!:

   139   ...............................................................   أنت صبي 0 عقل لك:

   139   ....................................................   مروان: الخوارج زھاد وعلماء:

   140   ................................................   ا4مام الحسن يفخر بنفسه 0 بغيره:

   140   ...........................................................   :’وابن النبي × ابن علي 

   141   ....................................................................   كMھما لي ورغماً:

   141   .............................................................   العدالة في إمام الجماعة:
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  ..الحسين في استشھاد أخيه الباب الثالث:

 ..×��Vدة ا)�0م ا
,+(  ا
	�� ا�ول:

   153   .......................................................   نعيت إليه نفسه:× إن الحسن 

   154   ................................................   لقصر ا�حمر:القصر ا�خضر، وا

   155   ............................................   حديث السم وحديث السيف متMزمان:

   157   ..................................................   عن أي معراج تتحدث الرواية؟!:

   158   .........................................................................   حياء جبرائيل:

   160   .............................................................................   ا0حتضار:

   160   ...................................................................   أريد أن أعلم حالك:

   162   ...........................................................   لم يشكا في حديث جدھما:

   163   ..........................................   ؟!:×من الذي صلى على ا4مام الحسن 

   167   .......................................................................   التجھيز والدفن:

   169   ...................................................................   سين يرثي أخاه:الح

   170   ........................................................   زيارة القبر عشية كل جمعة:

:����
��d= ا
�UOو%=  ا
	�� ا
ا
 وأآ�ذ�B أ'.ى..

   175   .....................................................................   ليس ھذا صحيحاً:

   183   .........................................................   يستأذن عائشة!!:× الحسن 

   188   ............................................................   دفن إلى جنب أمه فاطمة:

   189   ....................................................   يتذكر ليلة عاشوراء:× سين الح

   189   .............................................   ×:مروان يحمل سرير ا4مام الحسن 

   190   .....................................................   ×:شماتة معاوية بموت الحسن 
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 )+,
�: ا<���Sد ا
��
�� روا�=  ×ا
	�� ا
..���O
    ا

   201   ............................................   ‘:وصية ا4مام الحسن لwمام الحسين 

   204   .....................................................   ومراسم دفنه:× وصايا الحسن 

   207   ..........................................................   :’يحدث عھداً برسول هللا 

   208   ................................................................   ؟!:÷أين دفنت فاطمة 

   209   .................................................   يخبر عن صنيع عائشة:× الحسن 

   214   ...........................................................   فخرجت على بغل بسرج:

   216   .................................................................. نحوا ابنكم عن بيتي:

   217   ......................................................   أدخلِت بيت النبي من 0 يحب:

   221   .........................................................   لو جاز دفن الحسن مع أبيه:

   222   ..................................................................   الحسن ابن الرسول:

   223   .........................................................   ابن الحنفية يتصدى لعائشة:

   224   ..........................................................   ر عائشة 0بن الحنفية:تحقي

   225   ...........................................................   عن أخيه:× دفاع الحسين 

   226   .............................................................   أين دفن الحسين أخاه؟!:

�� روا�= ..×ا<���Sد ا
,+(  ا
	�� ا
.ا%-:
�ن ا
�PA>ات..�Kو �
     ا��0

   229   .....................................................................   للتوضيح والبيان:

   229   .........................................................................   ا�مالي: رواية

   233   .......................................................   إضافة من عيون المعجزات:

   236   .........................................................   مع رواية ا�مالي، وسواھا:
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   239   .............................................................   رأيت كبدي في الطست:

   240   ..........................................................   ما أنت صانع به يا أخي؟!:

   241   ...................................................   بالدفن مع جده:× إيصاء الحسن 

   245   .................................................   ؟!:×من الذي غسَّل ا4مام الحسن 

   246   ...........................................................................   الثأر لعثمان:

   246   .............................................................   :×جواب ا4مام الحسين 

   248   ............................................................   ÷:أتينا به قبر أمه فاطمة 

   249   ................................................................   المرأة تأمرھم بالقتال:

   249   ............................................................   ×!!:لكي 0 يتھم الحسين 

:30�!
روا��ت I,��ج إ
1  ا
	�� ا
..n�,�I 

   253   ............................................................   0 بد من التدقيق والتأمل:

   254   ...........................................   ، أم دس إليه السم؟!:ھل مرض الحسن

   254   ............................................................   اعتزال سعيد بن العاص:

   255   ........................................................................   حلف الفضول:

   256   ...............................................   دفن الحسن برواية القاضي النعمان:

   259   ..............................................................   ×:الوصية إلى الحسين 

   259   .........................................................   حمل بني أمية السMح أو0ً:

   260   .............................................................   حمي واھتاج:× الحسين 

   261   ...........................................   ×:صMة سعيد بن العاص على الحسن 

   261   ........................................................   ! ما المراد بھا؟!:لو0 السنة!

   262   .......................................................................   تعابير مسمومة:

   264   ........................................................   تشكيك الرواية بدور عائشة:
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   264   ..............................................................   عروة يروي ويحرض:

   266   .........................................................   إحتقار مروان �بي ھريرة:

   267   .........................................................   عائشة أرادت حل ا4شكال:

   268   ...................................................................   معاوية أمر مروان:

   268   .....................................................................   ليس ھذا صحيحاً:

   269   ...............................................   ما ھو العھد الذي نقضه بنو أمية؟!:

   270   ............................................................   روايات تحتاج إلى بحث:

   272   ..........................................................   ×:وبيت علي  ’قبر النبي 

   273   ....................................... صMة سعيد بن العاص على ا4مام الحسن:

   273   ...............................................................   0 نتخذ القبور مساجد:

 ا
	�� ا
+�دس: %+�B ا
��,�Y؟!

   277   ..........................................................   ×:جرأة زياد على الحسين 

   279   ...............................................................   الحسن؟! أم الحسين؟!:

   280   .....................................................................   زياد وشيعة علي:

   281   ..........................................................................   ضيف ا4مام:

   282   ...............................................................   لزياد:× كتاب الحسين 

   283   ................................................................   ×:كتاب زياد للحسين 

   286   ...................................................   الكتاب الحسيني الثاني إلى زياد:

   287   ...........................................................   ودواء ا�ورام:× الحسين 

   288   ................................................... احتما0ت التصحيف في الرواية:

   289   ...............................................................   إشتر منه، و0 تماكسه:

   290   ....................................................................   في القصة د0لتان:
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   290   ...............................................................   0 أشفيك حتى تتداوى:

   292   ...............................................   يجيب:× ملك الروم يسأل والحسين 

   293   ....................................................................  الحسن أم الحسين؟

   294   ......................................................................   المجرة قوس هللا:

   294   ....................................................   أرواح المؤمنين تحت الصخرة:

   296   ......................................................................  عرش هللا ا�دنى

   296   .........................................................   الصخرة وأرواح المؤمنين:

   297   ..........................................................................   دحو ا�رض:

   299   ...........................................................   ومنھا استوى إلى السماء:

   299   ........................................................   ن المشرق والمغرب؟!:كم بي

   305   ..........................................................   الحسين يخطب لبنى لقيس:

   309   .................................................................   الحسن أم الحسين؟!:

   309   .....................................................................   تناقض واختMف:

   310   ...........................................................   التصرف غير المحسوب:

   312   ............................................................   ذھب حافياً ليخطب لبنى:

   312   ................................................................   ھل أصبح عمر نبياً؟!

   313   ..............................................................   ھل عادت لبنى لقيس؟!

   314   .......................................................................   أنت طالق ثMثاً:

   314   .....................................................   الحسين: قيس بن ذريح رضيع

    319   ...............................................................................   الفھارس:

   331   ...............................................................................   الفھارس:
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  )العاشرالجزء (
  كرب2ء.. حتىالقسم الرابع: 

  ..لحسين بعد استشھاد أخيهباب ا ول: اال


	�� ا�ول: �ا Q�A��ن.. و
U�.ن��. 

   11   ..........................................................   على الباذل أن يشكر السائل:

   12   .....................................................................   ضوابط ومنطلقات:

   15   ................................................................   إلى من ترفع الحاجات:

   16   .........................................................   ن بذلة المسألة:صن وجھك ع

   17   ............................................................. ثMثة ترفع الحاجات إليھم:

   17   ......................................................................   أعطيك وتمدحه؟!:

   19   ...............................................................   ما الذي حرك معاوية؟!:

   20   .....................................................................   فحيوا بأحسن منھا:

   20   ...........................................................................   لقد أخطأ أنس:

   23   ..........................................................................   التحية ا�حسن:

   24   .......................................................   خير المال ما وقي به العرض:

   26   ........................................................................   غMم يواكل كلباً:

   27   .................................................................   صّح عندي قول النبي:

   28   ........................................   لربط بين حديث النبي، وقصة الغMم؟!:ما ا

   28   ............................................................   حديث الفطرة ولذة الروح:
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 )�+,
 ..V��0.ة ×ا
	�� ا
����: 0- ا

   33   ...................................................................   حديث الغMم صافي:

   34   ......................................................................   الرقابة المشروعة:

   36   ......................................................................   دعاء الغMم لسيده:

   36   .............................................................   طريقة الخطاب الحسيني:

   37   .............................................................   بك وشيعتك:لته �صحاسبَّ 

   37   ............................................................. شاة:× راٍع يھدي الحسين 

   38   ................................................................   خذھا إليك فإني معتذر:

   41   ..........................................................................   تخفيف الصMة:

   42   ..............................................................................   الفقير أحق:

   42   ...............................................................   لو كان في سيرنا عصاً:

   43   ............................................................   مطھرون نقيات جيوبھم!!:

   43   ..............................................................   أخرج يده من شق الباب:

   44   ............................................................   الحسين يقضي دين أسامة:

   45   ...............................................................................   وفاة أسامة:

   46   .............................................................   ويقضي دينه: يخالف أباه،

   46   .........................................................   إخبار غيبي لمن كان له قلب:

   47   .................................................   يسأل، وا�عرابي يجيب:× الحسين 

   52   ..........................................................   المعروف على قدر المعرفة:

   53   ..........................................   0 نعطي المعروف إ0 على قدر المعرفة:

   53   ..............................................................   يقر بالقتل، ويعطيه الدية:

   54   .........................................................   أعرابي لديه علٌم وفھٌم وأدٌب:

B�&
�: أ'��ر 0( �0ر<= ا
��
ا
	�� ا



                                                                 الفھارس التفصيلية..                                                                                  

97  

.. 

   57   ........................................................................   أين ھي الناقة؟!:

   58   ............................................................. ا�عرابي الذي خضخض:

   59   .........................................................   0 يحتملون فضل أھل البيت:

   62   ...............................................................   إن خرجتم يوم كذا قتلتم:

   64   ........................................................   السفر في يوم سبٍت أو خميس:

   65   ........................................................................   و0 تعادوا ا�يام:

   69   .............................................................   أيضاً:× من د0ئل إمامته 

   69   ....................................................................   ر با�سماء:لماذا أخب

   70   ..................................................................   المقام 0 يأخذه السيل:

   72   ...............................................................   0 أحب لك أن تتزوجھا:

 ا
	�� ا
.ا%-: ��7 ا)�0م..

   77   ..................................................................   أرنا من عجائب أبيك:

   79   ............................................................................   أشتھي رماناً:

   82   ...................................................................   شفاء نصرة ا�زدية:

   83   .....................................................................   شفاء حبابة الوالبية:

   85   .......................................... أس امرأة أجنبية:النظر إلى مواضع من ر

   86   ................................................................................   لفت نظر:

   87   ........................................................................   ؟!:يّ ما بطَّأك عل

   88   .................................................................... أبطأت عليه فزارھا:

   88   ............................................... ا�ئمة وشيعتھم فقط على ملة إبراھيم:

   90   .................................................   يسقي أصحابه من الرحيق المختوم:
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   91   .........................................................................   ليس ھذا سحراً:

   94   ...............................................................   ما عند هللا �وليائه أكثر:

   95   .............................................................   أحياھا فأوصت، ثم ماتت:

   96   .........................................................................   مو0ي: أدخل يا

   97   ............................................................................   إحياء الموتى:

   98   .......................................................................   مضمون الوصية:

   98   ...........................................................................   طارت الحمى:

   100   .....................................................   إلتصقت يده بيدھا في الطواف:

   101   ...................................................................   الدعاء ھو الوسيلة:

   102   ............................................................................   أ0 نعاقبه؟!:

   103   ....................................................................   في ماذا تمرجان؟!

   104   ......................................................................   التدخل الحسيني:

   105   ....................................................   اصدقي قبل أن يھتك هللا سترك:

   105   ........................................................................   انطق بإذن هللا:

   106   ............................................................................ أھل سّر هللا:

   107   .............................................................   بعد موته: ’رؤية النبي 

   109   ............................................................   غرائب تضمنتھا الرواية:

   109   .......................................   أكثر مما أعطي سليمان:× أعطي الحسين 

30: �7 وأ��Oم..�!
 ا
	�� ا

   113   ..................................................................   نحكم بحكم آل داود:

   115   ...................................................   كره أن يثني على هللا فيحلم عنه:

   116   ...................................................................   يراث ابن الحنفية:م

   118   .................................................................   من أحكام ا0ستنجاء:
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   119   .........................................................   تصدق بالدار، وھو يسكنھا:

   119   ......................................................................   أسئلة ابن الزبير:

   120   .........................................................................   أعمال بالنيابة:

   122   ..........................................................................   الشرب قائماً:

   124   ..........................................................................   القيام للجنازة:

   126   ....................................................... تشريع ا�ذان بالوحي ا4لھي:

   127   ......................................................................   استخفته ا�مراء:

   128   ..................................................................... ا�ذان وجه دينكم:

   128   ................................................................... التشريع في السماء:

   129   .......................................................................... هللا أقرب إلي:

   130   ....................................................................   لَم نھيت الرجل؟!:

   131   .......................................................   ما رأيت الرجل مّر قدامك؟!:

   132   ........................................................ 0 تعلموھم، فإنھم أعلم منكم:

   136   ...........................................................   0 يأتم با4مام في الجمعة:

   137   .................................................................   الصMة على المنافق:

   140   ....................................................................   الصMة في الكعبة:

   141   ..........................................................................   تحفة الصائم:

   143   ....................................................................   الحسين ماشياً:حج 

   144   ................................................................   ھل الركوب أرجح؟!:

   149   ............................................................   طواف المريض محمو0ً:

   150   .................................................................   من ھو أبو عبد هللا؟!

   151   ................................................................   العمرة في ذي الحجة:



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    100

   152   ......................................................................   خMخيل الرجال:

.. ,
 ا
	�� ا
+�دس: )��ق ا

   157   .....................................................................   المناشدة في منى:

   160   ....................................................................   الخطاب الحسيني:

   161   ................................................................   إن صدقت فصدقوني:

   161   ......................................   ا4متحان كرامة للحسين وفضيحة �عدائه:

   165   .............................................................   ×:خطبة ا4مام الحسين 

   167   ........................................................................   ×:إنه ابن علي 

   170   .......................................................   ثم تزوجھا:× أعتقھا الحسين 

   172   ....................................................   الحسين الشرف والمثل ا�على:

   172   ............................................................   لماذا خصوص قريش؟!:

   173   ...............................................................   كل الشرف:× للحسين 

   173   ....................................................................   الجاھلية: اللؤم لؤم

   174   .......................................................   والحسن البصري:× الحسين 

   175   ....................................................................   ما لي وللمماراة؟!:

   177   ............................................................   وابن ا�زرق:× الحسين 

   180   ..........................................................   لو كان ابن ا�زرق مؤمناً:

   181   ......................................................................... أخMق العلماء:

   182   .........................................................   كيف يصف الحسين إلھه؟!:

   183   .....................................................................   بكاء ابن ا�زرق:

   184   .........................................................   الجواب الصاعق والماحق:
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 ..@�
�AIرم.. و�O0 :-%�+
ا
	�� ا
...�Kو 

   189   ..........................................................   رفع الطين، ووضع الدين:

   190   .............................................................   الحسين عند قبر خديجة:

   192   ...................................................................   أذكرني ھذه اللقمة:

   194   .............................................................   إنه 0 يحب المستكبرين:

   196   .......................................................................   ×:زھد الحسين 

   197   ..............................................................   ×:عبادة ا4مام الحسين 

   200   ................................................................   ×:الفرزدق والحسين 

   203   .................................................................   في الدعوة عفو: ليس

   204   .......................................................   المطلوب من المدعو للطعام:

   205   ............................................................   الرجل أحق بصدر دابته:

   206   ............................................................   النعمان أم إبن النعمان؟!:

   207   .....................................................   الحسين وابن النعمان بن بشير:

   207   ........................................................................   كلفتني ما أكره:

   208   .....................................................................   والكاظمين الغيظ:

   211   ..............................................................   ليس شاعراً:× الحسين 

ا
	�� ا
��0(: ا
A�S=.. وا)0�0=.. 
 ..وا)�0م

   215   .................................................   يسأل عن أصناف الناس:× ا4مام 

   216   ......................................................................   خذي ابنتك عني:

   217   ......................................................... الفرق بين العرب والموالي:
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   218   .........................................................................   ما ھو ا�دب؟!

   219   .......................................................................   بنا يغفر ذنوبكم:

   220   ...................................................... ما من شيعتنا إ0 صديق شھيد:

   221   .........................................................................   البMء للمؤمن:

   224   .........................................................   عMمات ا�خيار:البMء من 

   225   ......................................   جبر اليتم، وقضاء الدين، وغفران الذنوب:

   225   .......................................................................   بنا يجبر يتيمكم:

   227   .....................................................................   دينكم: ىوبنا يقض

   229   .....................................................................   وبنا تغفر ذنوبكم:

   229   ....................................................   الشيعة ھم الصديقون والشھداء:

   232   .......................................................................   وأنت تفعل ھذا:

   233   ...........................................................   ×:ا�ئمة من ولد الحسين 

   236   .......................................................................   ×:معرفة ا4مام 

   238   ........................................................................   معرفة هللا؟! ما

   239   ....................................................................   ×:حدثني في علي 

   239   ..........................................................................   شاغل الناس:

   240   ............................................................   ما أحدثك عنه، وھو أبي:

   240   ............................................................   وعلي: ’التفويض للنبي 

   241   .............................................................   أسئلة تحتاج إلى جواب:

   246   ........................................................................   خMصة وبيان:

  الباب الثاني: مع سياسات الحكام..

 ..ا
	�� ا�ول: و�	�ت ��ّدة 0- ا
,�Oم

   253   ................................................................   أشر علي في الحسين:
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   254   ..............................................   ؟!:×لماذا يھتم معاوية �مر الحسين 

   255   .....................................................   مشورة سعيد ومشورة مروان:

   256   ......................................................   معاوية وقطيعة رحم الحسين:

   256   ...................................................................   سعيد ومروان فقط:

   257   .............................................................   خصمك القوم يا معاوية:

   258   .....................................   ماكفناھم، و0 صلينا عليھم: لو قتلنا شيعتك،

   260   ...............................................................   وقد ظلمناك يا معاوية:

   261   .....................................................................   ا4قتراح المحرج:

   262   ......................................................................   دور ابن العاص:

   262   .....................................................   لو0 فاطمة بم تفخرون علينا؟!

   263   .............................................................   ؟!:×لماذا غضب ا4مام 

   265   ..................................................................   شھادة رجال قريش:

   266   .....................................................................   النبي ھو المعيار:

   266   ............................................................................   علم ا4مامة:

   267   ..........................................................    مو0ھم الحق:ردوا إلى هللا

   269   .................................................................   حسدتني على حلمي:

   269   ...........................................................................   ذُل المعتدي:

   270   ......................................................   ھل حسده مروان على حلمه؟!

   271   .........................................................................   ليس ھذا حلماً:

   271   ....................................................................  الضيعة لك يا وليد

   272   ...................................................   وعاصم بن عمر:× بين الحسين 

   274   ..............................................................   الدعوة بحلف الفضول:
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   278   ...............................................   المستجيبون للدعوة بحلف الفضول:

   279   .........................................................  رف حلفحلف الفضول أش

   279   ...........................................................   ا4ستجابة لحلف الفضول:

   281   ..............................................   بھذا الحلف؟!:× لماذا يھتف الحسين 

   283   ..........................................................   ابن الزبير، أو ابن عمر؟!:

   285   .....................................................................   وقاحة ابن الزبير:

 iا���(، ور�.A
ا
	�� ا
����: إd.ار ا
 ..×ا)�0م 

   291   ..............................................   :×أھل الكوفة يعزون با4مام الحسن 

   292   .........................................................   ×:كتاب بني جعدة للحسين 

   294   .............................................   إبن الحنفية يرفض طلب أھل الكوفة:

   294   ...............................................................   قدوم المسيّب بن نجبة:

   296   ..........................................................................   غفر هللا ذنبه:

   296   ...........................................................................   ابن الوصي:

   297   .........................................................   كM الرأيين رشاد وسداد!!:

   298   ............................................................   ×:مطالب ا4مام الحسين 

   300   .................................................................   ليس رأيي اليوم ذلك:

   301   ...................................................................   ؟!:ابن الحنفية لماذا

   302   ..................................................   شھادة حجر بن عدي، وأصحابه:

   305   ....................................................................   قتلى مرج عذراء:

   305   ...........................................................   حجر يرفض رئاسة كندة:

   307   ....................................................   في حيرة؟!:× ھل كان الحسين 

   309   ....................................................................   الحب � ورسوله:
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   309   .........................................................   وضع النقاط على الحروف:

   310   ...................................................................... التمھيد للضابطة:

   311   ...............................................................   أطرق طويMً، لماذا؟!:

   311   .........................................................   حاسمة:الضابطة الدقيقة وال

 ��<� :�
��

b 7*A«ا
	�� ا « �
و
..��K 

   315   ...............................................................   معاوية، والبيعة ليزيد:

   323   .........................................................................   توطئة وتمھيد:

   324   .......................................................................   ھدفنا باختصار:

   326   ....................................................................   المدينة ھي العقدة:

   326   ......................................... مشروع معاوية؟!:× كيف واجه الحسين 

   328   ...........................................   »:لعنه هللا«الجبر ا4لھي في بيعة يزيد 

   329   ........................................................   معاوية: الحسين ليث عرين:

   330   ..........................................................   رحلتا معاوية إلى الحجاز:

   331   .................................................... ؟!:×متى استشھد ا4مام الحسن 

   333   .....................................................   كتاب الحسين بعد البيعة ليزيد:

   334   ........................................................   إن بايعوك كنت رجMً منھم:

   335   ......................................................................... خطبة الحسين:

   336   ...................................................   يرفض كسوة معاوية:× الحسين 

   337   ...............................................   ويصر على الباطل: يعترف بالحق،
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ا
	�� ا
.ا%-: ��I�O0ت ��دة %�( 
 )�+,
 و�A0و�=: ×ا

   345   ................................................................   بين الحسين ومعاوية:

   354   ...................................................   توضيحات للعMمة المجلسي &:

   356   ................................................................   قيمة ا4لتزام بالعھود:

   357   ........................................................   ما أظن أن لي عذراً عند هللا:

   358   ...................................................................   تعريف جديد للفتنة:

   359   .............................................................   أظن أن في رأسك نزوة:

   362   ....................................................   ×:حجب العراقيين عن الحسين 

   364   ...............................................................   ينكث ويطالب بالوفاء:

   365   .......................................................................   خMصة جامعة:

   366   .........................................................................   استلحاق زياد:

   367   ...................................................   وا�موال من معاوية:× الحسين 

ا
	�� ا
!�30: 0( ا�آ�ذ�B.. و0( 
.. T�,
 ا

   371   .......................................................   على لسان ابن عباس: أكذوبة

   378   ..........................................   يزيد يشرب الخمر، بحضرة الحسين!!:

   381   ...................................................................   بعد استخMف يزيد:

   382   ...........................................................   عبد هللا بن غالب الشاعر:

   383   ...................................................   يسأل عن سبب قدومھم ويحلّفھم:

   384   ...............................................................   ا4مام يستأذن أضيافه:

   384   ................................................................   نحن عMمات ا4يمان:

   385   ...................................................................   نحن ينابيع الحكمة:

   385   .......................................................................   :بنا جرت النبوة
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   385   ...................................................................   بنا يفتح، وبنا يختم:

   386   ....................................................................   لو قتلني ما أفلحتم:

   391   .....................................................................  الفھرس ا4جمالي

  393   .....................................................................  الفھرس التفصيلي

  
  )الحادي عشرالجزء (

  ..لباب الثاني: موت معاوية، والبيعة ليزيدا

�تا����d و� =�
	�� ا�ول: �A0و.. 

   9   ............................................................................   مرض معاوية:

   10   .......................................................................   كتاب العھد ليزيد:

   11   ........................................................................   وية:الوصايا الشف

   16   .............................................................   يزيد لم يحضر موت أبيه:

   18   .............................................................   عبد الرحمان بن أبي بكر:

   22   .......................................................................   وقفة مع الوصايا:

   24   .....................................................................   الحسين ھو الحاكم:

   24   ..............................................................   فاحذر أن 0 يتعرض لك:

   25   ...................................................................   ما منعك أن 0 تسجد:

   28   ................................................................   معاوية يتوسل ويتبرك:

�ك..���
 h% ون.�Iq� :����
 ا
	�� ا

   33   .................................................................   يزيد: اقتل من لم يبايع:

   37   ............................................   عبد الرحمان بن أبي بكر في عھد يزيد:

   37   .................................................................   من ھو والي المدينة؟!:

   38   .....................................................................   متى مات معاوية؟!
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   40   ...............................................................................   أذن الفأرة:

   41   ...................................................   ×:إصرار يزيد على قتل الحسين 

   46   .............................................................   الوقت 0 يسع المراسMت:

   49   ......................................................   ×!!:ل الحسين حجج مروان لقت

   52   ..................................................................   موقف الوليد بن عتبة:

   58   ........................................................   لماذا استثناء السبب ا�خير؟!:

   61   ...................................................................   الوليد يقر على نفسه:

   63   .....................................................................   ×:0 يغدر الحسين 

   63   ............................................................   ×:وابن علي ÷ ابن فاطمة 

   67   .......................................................................   ظن يا أبا عبد هللا:

   68   ......................................................................   غدر وهللا الحسين:

   70   ..............................................................   ليس ھو الظن، بل اليقين:

   71   ................................................................   إلى الرؤيا: ا4مام يستند

   73   ...........................................................................   ا�مر كان لي:

   74   ..............................................   0 يريد الصدام مع معاوية:× الحسين 

   76   ..................................................................   عند الوليد:× الحسين 

   83   ..........................................................   جاء من ا�مر ما 0 قوام به:

:    84   ....................................................................   قضاء هللا ماٍض فيَّ

   84   ....................................................................   ’:قضيب رسول هللا 

   84   ............................................................................   0 تقتلوا أحداً:

   86   ...........................................................   أرجو أن أخرج إليكم سالماً:

   87   ........................................................   أو تسعة عشر رجMً:ثMثون، 

   87   ......................................................................   كان لك عم صدق:

   88   ....................................................   ھل ترحم الحسين على معاوية؟!:
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   89   ........................................................   ھل اجتمع الناس على يزيد؟!:

   89   .............................................................   مثلي 0 يعطي بيعته سراً:

   90   ...............................................................   البيعة بحضرة الجماعة:

   93   ...........................................................................   أنا طوع يديك:

   94   ..................................................................   لو كان الوالي مروان:

   96   ...........................................   حرص مروان على قتل الحسين لماذا؟!:

   97   ..........................................................................   يا ابن الزرقاء:

�ة: 
�S.ح �*
ا
	�� ا
.ا%-: أه� %�C ا
.._�`��
  وا

   101   ...................................................................   ضوابط ومنطلقات:

   102   ...................................................................   0 بد من التوضيح:

   103   ...................................................................   ـ أھل بيت النبوة: 1 

   103   ....................................................................   ـ معدن الرسالة: 2 

   104   .................................................................   ـ مختلف المMئكة: 3 

   105   .....................................................................   ـ محل الرحمة: 4 

   106   ...........................................................   ـ فتح هللا بأھل البيت ^: 5 

   106   .......................................................................   ـ ختم هللا بھم: 6 

   107   ................................................................   ـ أھل بيت الكرامة: 7 

   107   .......................................................................   ـ أعMم الحق: 8 

   108   ........................................................................   تعقيب وتوطئة:

   109   ........................................................................   ـ يزيد فاسق: 1 

   109   ....................................................................   ـ شارب للخمر: 2 
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مة: 3     110   ............................................................   ـ قاتل النفس المحرَّ

   110   .....................................................................   ـ معلن بالفسق: 4 

   111   ...........................................   م الخMفة على ولد أبي سفيان:ـ تحري 5 

   112   ...........................................................   ـ يزيد أمير المؤمنين!!: 6 

�ل >.
� إ
1 اOS� )�+,
  ..’ا
	�� ا
!�30: ا

   117   ..................................................................   على ا4سMم السMم:

   120   .............................................................................   بMء ا�مة:

   120   ..............................................................   الحسين يستمع ا�خبار:

   121   ................................................   اللعن من الرسول، والجبر ا4لھي:

   122   .........................................................................   مروان الغادر:

   122   .........................................................   :’شكوى الحسين إلى جده 

   126   ...............................................................................   ذات ليلة:

   126   .............................................................................   ابن فاطمة:

   127   ......................................................   الخلف الذي خلفت على أمتك:

   128   ...........................................................................   فاشھد عليھم:

   129   ..............................................................................   يا نبي هللا:

   130   .................................................................   خذلوني، وضيعوني:

   132   .................................................   رضى هللا، والرسول، والمؤمنين:

   133   ...................................................   :’يقتلون ولده ويرجون شفاعته 

   134   ....................................................................   الرؤيا ھي الخيار:

   136   ......................................   كيف ينصرونه وھو يخبرھم با0ستشھاد؟!:

   137   .................................................   تناقض:× ليس في موقف الحسين 

   138   ..................................................   خذني إليك، واجعلني إلى منزلك:
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   139   ...............................................................   درجة مغشاة بنور هللا:

   139   .......................................................   الفزع والذعر، والغم والبكاء:

   141   ..........................................................   إن بايع كفر، وإن أبى قتل:


�. و0( ��7..�% �>��
  ا
	�� ا
+�دس: ا

   145   ..........................................................   أسألك بحق القبر ومن فيه:

   164   ..........................................................   الرسول في القبر الشريف:

   166   ...................................................................   ما كل ما يعلم يقال:

  الباب الثالث: من المدينة إلى مكة..

	
�اء �0 ��� ا
.���..اLا�ول: أ ��  

   173   .............................................................   ×:الوليد يراقب الحسين 

   173   ..................................................................   النياحة قبل الرحيل:

   175   .........................................................   عن أي شيء نھى النساء؟!:

   178   ...........................................................   نوح الجن على الحسين!!:

   179   ...........................................................   ×:لم يذكر النِّْسوة الحسن 

   179   .........................................................   من ھو قائل البيت ا�ول؟!:

   179   ......................................................   حبيب ا�برار من أھل القبور:

   180   ................................................   نياحة على الحسين قبل استشھاده:ال

   180   .....................................................   تظن أنك علمت ما لم أعلمه!!:

   181   ..................................................................... لو ناولت وبايعت:

   182   .......................................................   ھل كان ا�طرف مغروراً؟!:

   183   ......................................................................   ويزيد الطين بلة:
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   185   .....................................................   ھل حضر ا�طرف كربMء؟!:

   186   ..............................................................   0 عذر لعمر ا�طرف:

   187   .................................................................   وأم ھاني:× الحسين 

   191   ............................................................   مة:يودع أم سل× الحسين 

   193   .........................................................   ذخائر ا4مامة عند أم سلمة:

   194   ........................................................   طلب الودائع عMمة ا4مامة:

   194   .......................................................   يخبر عن مصيره:× الحسين 

   197   .....................................................................   حتمية ا4ستشھاد:

 )�+,
�� وداع ا%( × ا
	�� ا
����: ا
..=�	*,
  ا

   201   ...................................................................   ×:قارورة الحسين 

   202   .............................................................   فية:وابن الحن× الحسين 

   204   .....................................................................   مMحظات يسيرة:

   204   ........................................................   يقبل وصية أخيه:× الحسين 

   205   ......................................................   ×:0 تناقض في كMم الحسين 

   206   ...................................................   سيرة الخلفاء الراشدين المھديين:

   210   ............................................................................   كن لي عيناً:

   212   .................................................................   ابن الحنفية وكربMء:

   216   ..................................................................   ابن عباس وكربMء:

   220   ..........................................................   عبد هللا بن جعفر وكربMء:

 )�+,
�: و�d= ا
��
K*� ا%(  ×ا
	�� ا
..=�	*,
  ا

   225   ...................................................................   الوصية وا�ھداف:
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   226   ............................................................   لماذا خاطب أخاه فقط؟!:

   227   ..........................................................................   تأسيس الدين:

   228   ..............................................................   ا4ستيMء على الخMفة:

   230   .........................................................   إجراءات وقرارات مدمرة:

   231   ..................................................................   نتائج ھذه السياسات:

   237   ..............................................   وابط:حماية ا4نحراف بقرارات وض

   237   ..........................................................   عناوين من صنع السياسة:

   241   ...................................................................   0 بد من المشاركة:

   243   ...............................................................   شھوة الملك لدى يزيد:

   244   .................................................................   يزيد الباغي المتغلب:

�ت وا�ه�اف..�F*�
  ا
	�� ا
.ا%-: ا

   249   .................................................   أھداف الحركة الحسينية المباركة:

   250   ....................................................   خطاب:0 إجمال و0 لبس في ال

   251   ...................................................................   ـ لم أخرج أشراً: 1 

   252   ..........................................................................   ـ و0 بطراً: 2 

   255   .........................................................................   ـ و0 مفسداً: 3 

   256   .........................................................................   ـ و0 ظالماً: 4 

   257   .......................................................   ـ طلب ا4صMح في ا�مة: 5 

   258   .................................................   0 يكره أحداً على قبول ما جاء به:

   260   ......................................................................   ـ طلب النجاح: 1 

   262   ....................................................................   ـ طلب الصMح: 2 

   263   .........................................................   كلھا: ـ ا0ختMل في ا�مة 3 
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   263   .........................................................................   ـ أمة محمد: 4 

   264   ...............................................................   تحديد المنھج والمسار:

   265   .........................................   ـ ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر: 1 

   265   .................................................................   ـ سيرة جدي محمد 2 

   266   ................................................................   ×:ـ سيرة أبي علي  3 

   268   ..............................................   ـ سيرة الخلفاء الراشدين المھديين: 4 

   270   ..............................................   توصيف الخلفاء بالراشدين المھديين:

   271   ............................................................. يكاتبه العراقيون:قبل أن 

   273   ............................................   الخلفاء الراشدون في بعض المصادر:

..=O0 1
  ا
	�� ا
!�30: إ

   277   ..................................................................   إلى مكة:× الحسين 

   278   .....................................................................   0 بد من الرحيل:

   280   ..........................................................................   تنظر وننظر:

   282   ................................................................   خرج في جوف الليل:

   284   ...............................................   من المدينة؟!:× متى خرج الحسين 

   289   .....................................................................   رج بجميع أھله:خ

   290   .........................................................................   في سنة ستين:

   292   ................................................................   سلك الطريق ا�عظم:

�ه=..�S0 ت��  ا
	�� ا
+�دس: s\ث روا

   297   ...................................................   بقيت في المدينة:× بنت للحسين 

   298   ......................................................................   جدتي أم سلمة!!:

   302   ................................................................   رحيل ملك الحجاز!!:
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..=O0  �
�ءات �� ?. :-%�+
 ا
	�� ا

   313   ........................................................   ’:أشخاص التحقوا بالحسين 

   313   ......................................................   أفواج من المMئكة المسومين:

   314   ..................................................................   أفواج مسلمي الجن:

   315   ..................................................   رواية ابن طاووس موضع ريب:

   317   .........................................................   قتال الجن والمMئكة لwنس:

   319   .................................................   ؟!:’ھل حارب المMئكة مع النبي 

   319   ............................................................   كة:حوار ا4مام مع المMئ

   321   .................................................   مع مسلمي الجن:× حوار الحسين 

   323   .............................................   ابن عباس وابن عمر في طريق مكة:

   326   .....................................................................   نصيحة ابن عمر:

   327   ...........................................................   ابن مطيع في طريق مكة:

   330   ..............................................................   ابن مطيع كان محبوساً:

   333   ....................................................................   لقاءان بابن مطيع:

   334   .......................................................   اختMف التعامل في اللقاءين:

   334   ..................................................................   ×:د0لة حذر ا4مام 

   335   ......................................................   ×:مطيع 0 يوالي الحسين ابن 

   337   ....................................................................   نصيحة ابن مطيع:

   338   .......................................................   ھل للحسين شيعة في مكة؟!:

   339   ..................................................   الكرامة ا4لھية 0 تقنع ابن مطيع:

     340   .....................................................   النص المنقول عن أبي مخنف:

   341   ...............................................................................   :لفھارسا



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    116

  343   ....................................................................   :لفھرس التفصيليا

  )الثاني عشرالجزء (
  ..عراقلباب الرابع: قبل سفر مسلم إلى الا


	�� ا�ول: ا
,+�( ا× .. =O0 ��  

   9   .................................................... ا�نشطة الحسينية في الفترة المكية:

   10   ...........................................................................   توطئة وتمھيد:

   11   ...............................................................   الفرح ھنا.. والغم ھناك:

   15   ...............................................................   أھل مكة وأھل البيت ^:

   20   ...........................................................   في مكة:× فسطاط الحسين 

   26   .....................................................................   مشورة ابن الزبير:

   27   .....................................................................   الغزو المبكر لمكة:

   28   .........................................................   ا البيت:جئت عائذاً با�، وبھذ

   30   ............................................................   استقدام بني ھاشم إلى مكة:

   31   .................................................   الخروج على مراحل ھو ا�صوب:

   32   .......................................................................   تأخر ابن الحنفية:

   33   .........................................   ابن الحنفية 0 يمنع أو0ده من نصرة أخيه:

 =A��
 �K�� .�K )%ا :����
ا
	�� ا
..��<� 

   37   ................................................   :، وابن عمر، وابن عباس×الحسين 

   42   .........................................................................   منطق ابن عمر:

   45   ..........................................................................   منطق الحسين:

   45   .....................................................   البيعة ليزيد والدخول في صلحه:
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   48   ......................................................   :  أتعلم أني ابن بنت رسول هللا؟!

   50   ........................................................   الفجوة بين النظرية والتطبيق:

   52   .........................................................................   الجامعية والدقة:

   53   ....................................................................   الممارسات العدائية:

   55   ................................................................   آثار ممارسات ا�عداء:

   57   ......................................................................   الغايات وا�ھداف:

   58   ................................................................   0 مبررات و0 أسباب:

   62   .....................................................................   ابن نظيره ووصيه:

...�K )%ا�0. 0- ا @+� :�
��
 ا
	�� ا

   67   ............................................................................   كأنك تريدني:

   68   .............................................................   ذرنا من ھذا يا بن عباس:

   70   .....................................................................   أٍف لھذا الكMم أبداً:

   71   ..........................................................   ابن عمر: الحسين 0 يخطئ:

   73   ............................................................   :ا4عتذار الركيك والواھي

   74   ..................................................   يواجه ابن عمر بقراره:× الحسين 

   76   ......................................................   لو أدرك عمر زماني لنصرني:

   77   ..................................................................   فأنت في أوسع العذر:

   78   ..................................................   ماذا يريد الحسين من ابن عباس؟!:

   81   .......................................................................   امض إلى المدينة:

   82   ................................................................ القرار الحسيني الحاسم:

   83   .....................................................................   ا�سلوب التقريري:

 ��	
�BI�O ز��Kء  ×ا
.ا%-: ا
,+�( ا
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 ا
��.ة..

�ھل البصرة:× كتاب الحسين    .......................................................   89   

   95   .....................................................   ما الفرق بين الكوفة والبصرة؟!:

   100   ...............................................   وكنا أوصياءه، وأحق الناس بمقامه:

   103   ....................................................................   أحسنوا وأصلحوا:

   105   .......................................................... إن تسمعوا وتطيعوا أھدكم:

   106   ...............................................................   ا0ختMف في ا�سماء:

   108   ....................................................   تجاه:نسخة واحدة في أكثر من ا

   109   ..........................................................   دعوى المنذر بن الجارود:

   109   ...............................................................   خطبة يزيد بن مسعود:

   109   .....................................................   ا4جتماع عند مارية بنت سعد:

   113   ..........................................................   ×:جواب ا�حنف للحسين 

  الباب الخامس: مسلم في العراق..

�ه�  ×
,+�( ا
	�� ا�ول: ا<��P%= ا
..=��O
 ا

   123   ...................................................   ×:أھل الكوفة يراسلون الحسين 

   130   .....................................................................   سليمان بن صرد:

   133   ....................................................   الصMة على النبي وأھل بيته ^:

   135   ....................................................   الوھن والفشل، والغدر والنكث:

   136   ...................................................................   يزيد فاقد للشرعية:

   137   ..............................................................   المنافقون يكتبون أيضاً:

   139   .........................................   0 يصح:» يا أمير المؤمنين«الخطاب بـ 

   139   ........................................................   حديث الرؤيا وامتثال ا�مر:
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   141   ....................................................   مھمة مسلم استطMعية إعدادية:

   142   .............................................................   أمره باللطف، والكتمان:

   144   ...........................................................   أخي وثقتي من أھل بيتي:

   145   ...................................................   المبادرة مطلوبة من أھل الكوفة:

   146   ................................................................   إنزل عند أوثق أھلھا:

   147   .........................................   سيقضي هللا من أمرك ما يحب ويرضى:

   148   ......................................................................   البشارة بالشھادة:

   149   .......................................................................   من ھو ا4مام؟!:

..=��O
 ا
	�� ا
����: 0+�@ إ
1 ا

   155   ............................................................   وفد أھل الكوفة إلى مكة:

   156   ..............................................................   مسلم في طريق الكوفة:

   162   .......................................................................   مسلم في الكوفة:

   164   ....................................................   أين نزل ابن عقيل في الكوفة؟!:

   167   .................................................   ؟!:×ھل خالف مسلم أمر الحسين 

   170   .........................................................   انكشاف أمر مسلم:صعوبة 

   170   ..............................................................   دخول مسلم دار شريك:

   171   .........................................................................   0 تكفي البيعة:

   173   .......................................................   بذلوا ا�موال فلم يقبلھا مسلم:

   173   ...........................................................   المختار في خدمة القضية:

   177   .................................................................   عدد المبايعين لمسلم:

=��O
�: ا<���ال وا
� ا
��
 ..ا
	�� ا

   185   ........................................................................   ن:للتمھيد والبيا
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   185   ..................................................   النعمان بن بشير ونشاطات مسلم:

   188   ...............................................   لماذا أحجم النعمان عن المواجھة؟!:

   190   ..............................................................   عيون يزيد يكتبون إليه:

   191   .........................................................   مشورة سرجون النصراني:

   192   .............................................................   كتاب يزيد إلى ابن زياد:

   194   ................................................................   ابن زياد والي الكوفة:

   198   ..........................................................................   دھاء معاوية:

   201   ..........................................................   قدم في وجوه أھل البصرة:

   204   ...............................................   ا�مر الذي أصدره يزيد تجاه مسلم:

   205   .................................................................   السفلة، وأھل السوق:

   205   .................................................................   تساقطوا في الطريق:

   208   .....................................................................   ھل ھذا ضعف؟!:

   210   ..................................................   ھل دخل ابن زياد الكوفة وحده؟!

   211   .....................................................................   تدلى بين شرفتين:

   212   .......................................................   متى تولى ابن زياد الكوفة؟!:

 -: هtU ه� <��<��I@..ا
	�� ا
.ا%

   215   ........................................................   تدابير وإجراءات وسياسات:

   216   .....................................................   ابن زياد: إغراءات وتھديدات:

   218   .....................................................................   يزيد لم يأمر بھذا:

   219   .......................................................................   المسح السكاني:

   220   .....................................................................   العرافة والعرفاء:

   222   ...............................................   وضع العيون، ودس الرجال والكيد:

   223   ............................................................   القتل والتنكيل وا4حتيال:
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   224   ..................................................................   الرشاوى ل}شراف:

   225   ............................................................   تنوع مصادر المعلومات:

   226   ........................................................................   المجتمع القبلي:

   226   ......................................................................   الحصار الخانق:

   229   ................................................................   المراصد والمصابيح:

   229   ................................................   الحبس، والتجويع ووضع ا�غMل:

   231   ...............................................   المكافآت لمن دل على المعارضين:

   232   ............................................   ×:صرف الجيوش إلى حرب الحسين 

   232   .......................................................   ا�شراف من أدوات التخذيل:

 ا
	�� ا
!�30: إ
C�% 1 ه���..

   237   ......................................................   مسلم في بيت ھاني بن عروة:

   240   .........................................................................   عدد المبايعين:

   240   ..............................................................   ھاني يكره إجارة مسلم:

   244   ........................................................................   ھاني بن ورقة:

   244   ...................................................................   اختMف النصوص:

   245   .........................................................   شدة التكتم على مكان مسلم:

   245   ...................................................................   العجلة 0 خير فيھا:

   246   ...............................................................   سMم:حديث القاسم بن 

   246   ...............................................................   ×:مسلم يكتب للحسين 

   247   ..............................................................................   لفت نظر:

 ا
	�� ا
+�دس: ا
>اT. ا
�uSوم..

   251   ............................................................   النصوص على اختMفھا:
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   251   ..................................................   روايات مرض أو تمارض ھاني:

   253   ...............................................................   روايات مرض شريك:

   256   ............................................................   شريك، وھاني يمرضان:

   259   ..........................................................   قولة:الرواية المقبولة والمع

   261   .........................................................   اختMف الروايات المتقدمة:

   262   ....................................................   ابن زياد 0 يدخل بيوت الشيعة:

   267   .....................................................................   السرية ضرورية:

   268   ................................................   لماذا ينفذ مسلم مخطط ا0غتيال؟!:

   270   ........................................   تبرير فعل السلطة بمسلم وزعماء القبائل:

   270   ...............................................................   في القصة إھانة لمسلم:

   274   .....................................................................   ا4سMم قيد الفتك:

   276   ..................................................................   لت نفسھا:قتلتني وقت

   277   ..................................................................   من مفاخر مسلم &:

   277   ........................................................................   الفتك في اللغة:

   278   ....................................................................   التحريف المشبوه:

   279   .....................................................................   الفتك بإذن ا4مام:

   280   ............................................................   ؟!:»قيد«كيف نقرأ كلمة 

   281   ...................................................   عمن يروي مسلم حديث الفتك؟!

   282   ....................................................................   لم يكن مسلم جباناً:

   283   ........................................................   0 خMف بين شريك وھاني:

   283   ...............................................................   اختMفات في ا�سماء:

   285   ................................................   في بيت شريك أم في بيت ھاني؟!:

   285   .................................................   متى علم ابن زياد بما دبروه له؟!:
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   286   ...........................................................   محاولة 0غتيال ابن زياد:

 1
ا
	�� ا
+�%-: إ<��راج ه��� إ
...�
 ا

   291   ...........................................................................   حديث معقل:

   293   .................................................   0 ضعف في ا4حتياطات ا�منية:

   295   ..................................................   ن يقطر الشھيد المظلوم:عبد هللا ب

   299   .....................................................................   متى حدث ھذا؟!:

   299   .............................................................   ابن يقطر أو ابن يقطين:

   300   ....................................................................   ×:رضيع الحسين 

   303   ...................................................   ؟!:÷ألم يرتضع الحسين من أمه 

   303   ....................................   لماذا الحديث عن المرضعات والحواضن؟!:

   304   ............................................................   الكتاب ممن، وإلى من؟!:

   307   .........................................................   ‘:رسول الحسين بن فاطمة 

   308   ..............................................................   ني الشھداء:ابن يقطر ثا

  الباب السادس: القيام.. وا	ستشھاد..

 ا
	�� ا�ول: ا
���S ه��� %( K.وة..

   313   ................................................................   ھاني ا�سير المظلوم:

   320   ................................................   زيارة السلطان حق على ا�شراف:

   321   .....................................................................   الرسل المحتالون:

   322   .........................................................................   مؤدب:ا�مير 

   323   .................................................   عمرو بن الحجاج ا�شر وا�ضر:
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   324   .................................................   عمرو بن الحجاج متآمر محترف:

   325   ............................................................   أرباح عمرو بن الحجاج:

   326   ............................................................   للتخفيف من جرم شريح:

   329   .........................................................   لماذا العطف على شريح؟!:

   331   .........................................................   شريح من وعاظ السMطين:

   331   .......................................................................   0 بد من الوفاء:

   332   .......................................................   إذن تكثر البارقة حول دارك:

   333   ..............................................................   أحروري سائر اليوم؟!:

   335   .............................................................   يمتن عليه بعدم قتل أبيه:

   335   ......................................................................   ابن زياد مطمئن:

   340   .................................................................   شجاعة ابن التسعين:

   341   ................................................   لماذا لم يخرجوا عمال بني أمية؟!:

   344   ..........................................................   ا4مام لم يخطئ ھذا الرأي:

   345   ............................................................   إستدراج ھاني بن عروة:

   346   ....................................................   أسماء بن خارجة ضرب أيضاً:

  
  )الثالث عشرالجزء (


	�� ا
����: ���ر أم �.ار؟!..ا 

   7   ...........................................................   ابن عقيل إلى قصر ابن زياد:

   10   ..........................................................................   حصار القصر:

   11   .....................................................................   القتال وجرح مسلم:

   20   .......................................................................   0 بد من التحرك:
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   21   .........................................................................   يا منصور أمت:

   24   ...................................................................   لعبة ا�رقام! لماذا؟!:

   29   ...................................................................   المفاتيح بيد ابن زياد:

   30   ...........................................................   ا4لتزام بالمنطق العشائري:

   31   ......................................................................   ا صحيح؟!:ھل ھذ

   33   .......................................................   المختار قدم بعد استشھاد مسلم:

   34   .........................................................................   الجراحة الثقيلة:

=K�? C�% �� & @�+0 :�
��
 ..ا
	�� ا

   37   ......................................................................   النصوص وا~ثار:

   42   ..............................................................   صراحة مسلم مع طوعة:

   44   ......................................................   ھل يعرف مسلم أزقة الكوفة؟!:

   45   .............................................   ا؟!:أين ابن مظاھر والصائدي وسواھم

   50   ............................................................ ما ھرب مسلم و0 استجار:

   52   ...................................................................   ابن زياد يريد مسلماً:

   55   ...............................................................................   إيضاحات:

   55   ..............................................................   مضامين خطبة ابن زياد:

   56   ...............................................................   الناس على دين ملوكھم:

   57   ................................................................   ما لكم كيف تحكمون؟!:

   59   ...........................................................................   الوشاية بمسلم:

..=K�? C�% =�L��0 :-%ا.
 ا
	�� ا

   65   .......................................................................... صوص وآثار:ن

   67   .......................................................   التفاوت بين ا�برار وا�شرار:
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   68   .................................................................   من الدار إلى خارجھا:

   72   ..............................................................   ھكذا أسر مسلم بن عقيل:

   75   ....................................................................   ابتليت من قبل ابنك:

   76   ......................................................................   مسلم بنظر أعدائه:

   78   ..............................................   التعتيم على إنجازات وبطو0ت مسلم:

   79   ..............................................................   قريش.. ھي الداء الدوي:

   80   ....................................................................   أمان الغدرة الفجرة:

   82   ...............................................................   ع مھاجمي مسلم &:جز

   82   ...........................................................   عادات نسمع بھا �ول مرة:

   83   ............................................................   توقع الغدر من أھل الغدر:

   83   ...................................................................   الذين ھاجموا مسلماً:

   84   ..............................................................   0 فرق بين ا4بن وا�ب:

�ت..k�F
30: �� 0�ا�L= ا�!
 ا
	�� ا

   87   ............................................................   مسلم يواجه أعوان الظلمة:

   91   ...................................................................   ابة؟!:أين أبناء الصح

   94   .............................................................................   عطش مسلم:

   96   .........................................................................   مسلم لم يشرب:

   96   .......................................................................   الذين سقوا مسلماً:

   98   ......................................................   حركة مسلم استمرت ثMثة أيام:

   99   .................................................   ما جرى بين مسلم والرجل الباھلي:

   100   ...............................................................   0 نسقيك إ0 من البئر:

   101   .................................................................   مسلم يواجه الطاغية:

   106   .........................................................................   ليس لي بأمير:
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   107   .........................................................   ابن زياد ھو السباب الشتام:

   109   .............................................................   ا�شرار يقتلون ا�خيار:

   110   ...............................................................   خرجت على إمامك!!:

   112   ....................................................   من الذي شق عصا المسلمين؟!:

   112   ...........................................................   ×:أمير المؤمنين الحسين 

   113   ....................................................   ا4مام ھو ابن علي وابن فاطمة:

   114   ....................................................   0 تدع سوء القتلة، وقبح المثلة:

   115   ............................................................. رد التھمة بشرب الخمر:

   116   .......................................................................   يكفي ما ذكرناه:

��d= وا)<���Sد..
 ا
	�� ا
+�دس: ا

   119   ....................................................................   لماذا بكى مسلم؟!:

   120   ...............................................................   وصايا مسلم بن عقيل:

   128   .............................................................................   أول الغدر:

   131   ......................................................   ابن ا�شعث ينفذ وصية مسلم:

   132   .........................................................   0 يبكي من يطلب مثل ھذا:

   134   .....................................................   ×:التنسيق بين مسلم والحسين 

   136   ................................................   يته قرشياً؟!:لماذا اختار مسلم لوص

   138   ..............................................................................   دين مسلم:

   139   ..............................................................................   جثة مسلم:

   140   ...............................................   ابن زياد 0 يمنع مسلماً من الوصية:

   140   ......................................................   إغراءات مسلم لعمر بن سعد:

   142   .......................................................................   ھل ھذا تھديد؟!:
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   143   ........................................   ابن سعد يعرض على مسلم أن يوصيه؟!:

   143   ........................................................................   ھكذا قتل مسلم:

   148   .......................................................................   قم بسيفك دوني:

   150   .................................................................   ر:0 حاجة إلى التذكي

   151   ................................................................   ظھور الكرامة لمسلم:

   152   .....................................................................   تاريخ ا4ستشھاد:

   153   .........................................................................   الخبر المفجع:

    154   ..............................................................   ابن عقيل على صواب:

ا
	�� ا
+�%-: ا<���Sد ه���.. 
..)�.'wو 

   161   .......................................................   ھكذا استشھد ھاني بن عروة:

   165   .............................................................................   إيضاحات:

   165   .................................................................   0 دين 0بن ا�شعث:

   167   ..........................................................   وا مذحجاه، و0 مذحج لي:

   168   .............................................................   عصبية ھاني بن عروة:

   170   ....................................................   ھل فھم خطأ، أو تعمد الخطأ؟!:

   172   ..........................................................   رؤوس الشھداء إلى الشام:

   173   ............................................................................   جواب يزيد:

   175   ..................................................................   لماذا ابن صلخب؟!:

   177   ................................................   الشھيد عبد ا�على بن يزيد الكلبي:

   179   ..................................................   أي حٍق ليزيد عند مسلم بن عقيل:

   180   .................................................................   نة والجماعة:أھل الس

   181   ..........................................................   عبيد هللا بن عمرو الكندي:
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   182   ............................................................   العباس بن جعدة الجدلي:

ا
	�� ا
���P> :)0*�ن، و���Vان ��� 
�راء و%�Aه�..V�K 

   187   .....................................................   عبد هللا بن الحارث في السجن:

   187   ............................................................   المختار في السجن أيضاً:

   188   ...............................................   ياً وشيعياً:ابن زياد يستصحب ھاشم

   191   ................................................................   تساقط رفاق ابن زياد:

   191   .........................................................   الراية الخضراء والحمراء:

   192   ......................................................   ھل خرج المختار مع مسلم؟!:

   196   .............................................................   إستيعاب حركة المختار:

   196   ........................................................................   كتاب ابن عمر:

   197   .................................................   الشھيد قيس بن مسھر الصيداوي:

   200   ...........................................................   متى استشھد ابن مسھر؟!:

   203   .....................................................................   الحسين بدأ بنفسه:

   204   .................................................................   مؤمنون المسلمون:ال

   204   .......................................   اجتِماِع َملَئُِكم َعلى نَصِرنا، َوالطَّلَِب بَِحقِّنا:

   207   ..........................................................................   خير خلق هللا:

   208   ......................................................................   أردت أن أريحه:

   209   ....................................................   ھل استشھد قيس في كربMء؟!:

   210   ..........................................................   ميثم التمار: سجن وشھادة:

   214   ..................................................................   الغيب في حياة ميثم:

   215   ...........................................................   ھل حج ميثم سنة وفاته؟!:
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   217   ......................................................   مختار وميثم في سجن واحد:ال

   218   ..........................................................................   عاشر عشرة:

   219   ...................................................................   ما علمتك إ0 قواماً:

   220   .......................................................................   رواية 0 تستقيم:

  الباب السابع: النصائح.. والرحيل..

�ن �%.��
ا
	�� ا�ول: ا
,�Oم ا
 )�+,
�%×.. 

   227   ....................................................................................   بداية:

   228   .............................................................   معاوية شريك مضارب:

   229   .............................................................   تفريق جماعة المسلمين:

   239   ............................................   رسائل يزيد �ھل المدينة وابن عباس:

   243   .............................................................   من ھم المكتوب إليھم؟!:

   244   ...............................................................   لي عملي ولكم عملكم:

   245   .....................................................   كبير أھل بيته وسيد أھل بMده:

   245   .........................................................   متى وصلت رسالة يزيد؟!:

   246   ...........................................................   رسالة واحدة أم رسائل؟!:

   246   .....................................................   التMعب في رسالة ابن عباس:

   248   .............................................................   يزيد يِعُد الحسين بالدنيا:


���kxل.. .�%��
 ا
	�� ا
����: ا

   253   ....................................................................................   بداية:

   253   ........................................................................ نصوص وآثار:

   257   ....................................................   خلف ا�شدق:× صMة الحسين 

   258   .......................................................................   الخطة اليزيدية:
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   261   ..........................................................   فشل يحيى بن سعيد أيضاً:

   262   ...........................................................   ×:ا4عداد 0غتيال ا4مام 

   266   ............................................................   ھل غادر ا�شدق مكة؟!:

   267   ........................................................   ×:رسالة ا�شدق إلى ا4مام 

   269   .......................................................   ×:إغراءات ا�شدق للحسين 

   272   ............................................................   من الذي كتب الرسالة؟!:

   272   ......................................   نصيحة ابن جعفر صواب، وھناك أصوب:

   276   .................................................   جواب ا4مام على رسالة ا�شدق:

   276   ................................................   ما الشقاق؟!:ألف: من ھو الشاق، و

   277   ............................................................. ب: ا�مان ممن ولمن؟!:

   278   ............................................................   ھل الرؤيا عذر مقبول؟!:

    279   ...........................................................   عون بن عبدهللا بن جعدة:

�ن: ��I�O0ت 0( ,d�*
�: ا
��
ا
	�� ا
..��A% 

   283   ....................................................................................   بداية:

   283   ...................................................................   عطفاً على ما سبق:

   284   ..........................................................   وابن جعفر:× بين الحسين 

   286   ..............................................................   رسالتان من ابن جعفر:

   286   ........................................................................   أمير المؤمنين:

   287   ..............................................................   كتاب ا�حنف بن قيس:

   288   ............................................................   عمرة بنت عبد الرحمان:

   292   .............................................................   ×:ا�صم يكتب للحسين 
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   294   ...........................................................   كتاب المسور بن مخرمة:

   296   ....................................................... من ھو المسور بن مخرمة؟!:

   300   ..................................................................   أستخير هللا في ذلك:

   301   ..........................................................   إنه درس في سياسة العباد:

ا
	�� ا
.ا%-: ���T_ و
� و�Kو: ا%( 
...�%<
 ��Kس، وا%( ا

   305   .............................................................   ، وابن عباس:×الحسين 

   306   ..............................................................   ابن الزبير وابن عباس:

   312   .....................................................................   وقاحة ابن الزبير:

   312   .................................................................   0 تذھب إلى العراق:

   313   ..........................................................................   للغادر حقوق:

   317   .....................................................................   إنك ناصح شفيق:

   319   .................................................................   عليكم: قاتلتكم �تأمَّر

   321   .......................................................................   خMصة جامعة:

   322   ............................................................................   أستخير هللا:

   323   ...............................................   ابن الزبير يخالف جميع الناصحين:

   325   ....................................................   مبغضيه:× ھكذا عامل الحسين 

   327   ........................................................   يناجيه ثم يكشف ما ناجاه به:

   329   .........................................................   ×:ابن الزبير يغش الحسين 

   330   ......................................................................   تقوى ابن الزبير:

   331   ................................................................. إنك شيخ قد كبرت!!:

   332   ......................................................   ه المحاورة؟!:متى حصلت ھذ

يَة الموعد:    333   .........................................................................   ِسرِّ

   334   .................................................................................   اتق هللا:

   335   ............................................................   يتفأل بالقرآن:× الحسين 

   336   ..............................................................   أَقِْم حتى ينفض الموسم:
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   337   .............................................................   المراد بعشر ذي الحجة:

   338   ............................................................   ابن عباس أو ابن عياش:

   338   .........................................................   ليس ھذا خطاب ابن عباس:

   341   ......................................................   تخلف ابن عباس عن كربMء:

   347   ....................................................................   الي:الفھرس ا4جم

   349   ....................................................................   الفھرس التفصيلي:

  
  )الرابع عشرالجزء (


	�� ا
!�T��� :30_ أ'.ى ��� ا
.���ا.. 

   7   .......................................................................   نصيحة ا�وزاعي:

   9   ...........................................................   نصيحة أبي بكر بن الحارث:

   11   ........................................   نصيحة عمر بن عبد الرحمان بن الحارث:

   12   ....................................................................   من ھو والي مكة؟!:

   13   ...............................................................   رجل واحد أم رجMن؟!:

   15   ....................................................................   مھما يقض هللا يكن:

   15   ............................................................   نصيحة أبي سعيد الخدري:

   17   ..........................................................   نصيحة الواقدي، وابن جلح:

   17   .............................................................   النصيحة ا�ولى للخدري:

   19   ..............................................................   النصيحة الثانية للخدري:

   20   ...........................................................   الواقدي وزرارة مجھو0ن:

   21   ....................................................................   النصيحة ھي نفسھا:

   21   ..................................................................   جواب جديد وصاعق:

   24   ....................................................................   نصيحة ابن الحنفية:

   26   ...............................................................   هللا أن يراھن سبايا: شاء
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   31   ........................................................   إعMن ا4ستشھاد يوم التروية:

   33   ................................................   ابن الحنفية في مكة أو في المدينة؟!:

   35   ...........................................................................   نصيحة جابر:

   37   ....................................................   0 تضرب الناس بعضھم ببعض:

   40   ..........................................................   أفعل بأمر هللا، وأمر رسوله:

   43   ............................................................................   الشاھد العتيد:

   45   ...........................................................................   من ھو زيد؟!:

   45   ...........................................................................   التسليم ل}ئمة:

   46   ............................................   »:لعنه هللا«ومقعد يزيد × الحسين مقعد 

   46   ........................................................................   نصيحة أم سلمة:

..���.�
 u���
 ا
	�� ا
+�دس: ا

   51   ...............................................................   جبريل على باب الكعبة:

   52   .......................................................................   ا4ستشھاد والفتح:

   54   ..........................................................   تفسير المجلسي & للرسالة:

   56   ............................................................................   المراد بالفتح:

   57   ...........................................................................   وداع بيت هللا:

   58   ................................................................   ه الليلة بالبارحة:ما أشب

   58   ...........................................................   ھل أحل من إحرام الحج؟!:

   60   ........................................................................   خطبة وداع مكة:

   61   ..........................................................   مخط القMدة على جيد الفتاة:

   67   .................................................................   ما أولَھَني إلى أسMفِي:

   67   ..............................................................   خيَر لي َمصَرٌع أنَا 0قيِه:

   68   ....................................................   : ×عسMن الفلوات تقطع أوصاله 

   69   ................................................................   بَيَن النَّواويِس وَكربMََء:

   69   ......................................................................    ِرضانا:ِرَضى هللاِ 

   70   ..................................................................   يوفينا أجر الصابرين:
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   70   ..........................................................................   لن تشذ اللحمة:

   71   ..................................................................   مواصفات المشركين:

.. �.F
 ا
	�� ا
+�%-: ���T_ �� ا

   79   .............................................................   نصيحة أخرى 0بن عمر:

   81   .......................................................   ؟!:×أين لقي ابن عمر الحسين 

   81   .................................................   ابن عمر يخطئ في تطبيق الحديث:

   84   .......................................................................   ر أھل العراق:غد

   84   .................................................................   نصيحة بعثر الفقعسي:

   85   ....................................................................   العيبة المملوءة كتباً:

   85   ..................................................................   نصيحة بحير وزھير:

   87   ..............................................................   نصيحة عمرو بن لوذان:

   89   ...............................................................   نصيحة أبي واقد الليثي:

   91   .................................................................   وابن مطيع:× الحسين 

   94   .......................................................................   نصيحة الطرماح:

   97   ................................................   ا4صرار على دخول الكوفة لماذا؟!:

   99   ....................................................   ش للرجال؟!:ھل الحسين مستوح

   99   ..........................................................   نصيحة يرويھا يزيد الرشك:

   100   ...............................................................   نصيحة بشر بن غالب:


�ءات ا
	.زدق.. :)0��
 ا
	�� ا

   105   ......................................................................   نصائح الفرزدق:

   114   .....................................................................   احتمال بM شاھد:

   115   .....................................................   ×:الفرزدق لم يلتحق بالحسين 

   116   .............................................   الحسين لم يدع الفرزدق إلى نصرته:

   116   .........................................................................   التأويل البارد:
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   117   ...........................................   لو لم أعجل �ُخذت، ونصيحة أبو ھرة:

   120   ............................................................   اتق هللا في نفسك وارجع:

   121   .......................................................................   ھل ھذا اتھام؟!:

   122   ..............................................................   فأعرض عنه الفرزدق:

   122   .....................................................................   ھؤ0ء ھم الحكام:

   124   ......................................................   أنَا أولى َمن قاَم بِنُصَرِة الدين:

   126   .................................................   كثرة السؤال عن حال أھل الكوفة:

   127   ......................................................................   نصائح الفرزدق:

   130   ..............................................................   مفارقة تحتاج إلى حل!:

   131   .....................................................   في مدح السجاد أم مدح أبيه؟!:

   132   .............................................   في الشقوق:× لقاء الفرزدق بالحسين 

   134   ..............................................................   ا�بيات أكثر من أربعة:

   135   ..........................................   متى أنشد ا4مام الحسين ھذه ا�بيات؟!:

   135   .................................................................   الفرزدق في الشقوق:

  الباب الثامن: إلى كرب@ء..

 ا
	�� ا�ول: إ
1 زرود..

   141   ....................................................................................   بداية:

   141   ...................................................................   الوداع.. والخروج:

   143   ....................................................   ×:المنازل التي مر بھا الحسين 

   144   ...............................................   ×:يزيد يخبر عامله بمسير الحسين 

   146   ......................................................   الوليد بن عتبة يحذر ابن زياد:

   147   ...........................................................   يكن أمير المدينة:الوليد لم 

   148   .........................................................   رسالتان أم رسالة واحدة؟!:

   150   ..................................................   يذكر يحيى بن زكريا:× الحسين 

   152   .....................................   كراء جمال أم مصادرة أموال في التنعيم؟!:

   154   .........................................................   رواية المفيد، ورواية غيره:
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   154   ..............................................   مبررات لحديث المصادرة 0 تصح:

   157   .....................................................   ھناك قصة مشابھة مع معاوية:

   159   ..........................................   إلى أھل الكوفة:× ام الحسين رسالة ا4م

   163   ....................................................................   أمور تحدثنا عنھا:

   163   ........................................................   إلى من أرسل ھذا الكتاب؟!:

   164   ................................................................   إجماع زعماء الكوفة:

   165   ..............................................................   نصرنا، والطلب بحقنا:

   166   ...........................................................   ابن يقطر أو ابن مسھر؟!:

   168   ..................................................   زينب تسمع الھاتف في الخزيمية:


����: �0ذا ��� �� زرود؟!ا
	�� ا 

   175   ................................................................   اللقاء بزھير بن القين:

   178   ...........................................................................   ا�ھم فا�ھم:

   178   ..........................................................................   زوجة زھير:

   179   ............................................................   ھل كان زھير عثمانياً؟!:

   184   ...................................................................   خبر استشھاد مسلم:

   192   ...................................................................   استشھاد ابن يقطر:

   194   .....................................................   ليس للحسين أخ من الرضاعة:

   194   .....................................................................   فضول 0 ثمر له:

   196   ..........................................................   :ما دون ھؤ0ء سر أو ستر

   197   ...............................................................   من اختMف الروايات:

   198   ............................................................   بكاء الحسين ليس ضعفاً:

   198   ...........................................................   أبناء عقيل وقرار الحرب:

   205   .........................................................   ھل ھمَّ الحسين بالرجوع؟!:

   209   .......................................................................   كل ما ُحمَّ نازل:

   210   ...............................................................   عند هللا نحتسب أنفسنا:
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   211   .....................................   من أحب ا4نصراف فھو في حل من البيعة:

 �*% .�� 1
�: 0( زرود إ
��
ا
	�� ا
.. �I�0 

   217   ..................................................................   ھل علموا وجھلنا؟!:

   219   .....................................................................   المنايا تسرع بھم:

   222   ..............................................................   النوم في وقت الظھيرة:

   222   ..................................................   ھل ھو السجاد، أم علي ا�كبر؟!:

   223   ..........................................................   أين حصل ھذا؟! ولماذا؟!:

   224   ..........................................................   ساعة 0 تكذب فيھا الرؤيا:

   226   .........................................................   نة:المنايا تسرع بكم إلى الج

   226   ....................................................................   ألسنا على الحق؟!:

   227   ............................................   يسلم في الثعلبية ويستشھد في كربMء:

   228   ...............................................................   0 تحريف في الرواية:

   228   ...........................................................   ما أسرع الشھادة إليھما!!:

   229   ...................................................   النار لمن سمع واعيتنا ولم يغثنا:

   230   ..........................................................   الجواب جعل للسؤال قيمة:

: نِّ    231   .................................................................   إنّي َرُجٌل َكبيُر السِّ

   234   .............................................   ام ھو ا�وضح وا�صرح:جواب ا4م

   236   ......................................................................   مشرقيان آخران:

   242   ....................................................................   0 أراھم إ0 قاتلي:

   243   ............................................................   0 يدعوني حتى يقتلوني:

   243   ..................................................................   رأيت كMباً تنھشني:

   247   ...............................................   ھذه كتبھم إلّي، و0 أراھم إ0 قاتلي:

   247   .......................................................................   القرآن، والبكاء:

:    248   .................................................................   ھذه كتب الكوفة إليَّ

   249   .....................................................   ل:يخبر عن المستقب× الحسين 
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..=�Lا��
 ا
	�� ا
.ا%-: ا
,. �� ا

   253   ..............................................................   تھيئة الماء لجيش الحر:

   254   .......................................................................   ابن زياد يستعّد:

   265   .............................................................................   إيضاحات:

   266   ..................................................   0 تدعه يرجع حتى يدخل الكوفة:

   270   ....................................................................   فما تريانه رأى؟!:

   271   .......................................................   ابن القين يرشد إلى ذي حسم:

   272   ....................................................   وا الخيل ترشيفاً:اسقوھم، ورشف

   275   ..............................................................................   من أنتم؟!:

   276   ...........................................................................   من قائدكم؟!:

   277   .........................................................................   ألنا أم علينا؟!:

   278   ....................................................   تعقيب ا4مام على جواب الحر:

   278   ...............................................   تصلي معنا؟ أم تصلي بأصحابك؟!:

   280   ..........................................................   يخطب ويستدل:× الحسين 

   281   ...................................................................   أقدم، فليس لنا إمام:

   283   .................................................... خطبة أخرى بعد صMة العصر:

   285   .......................................................   قوا وتَعِرفُوا الَحقَّ �َھلِِه:إن تَتَّ 

   286   .....................................................   ؟!:×إلى أين ينصرف الحسين 

   286   .............................................................   كتب أھل الشام والكوفة:

   286   .....................................................   الحر الرياحي: لَسنا ِمن ھُؤ0ِء:

   287   .......................................................................   الحر في مأزق:

   290   ...........................................................   الَموُت أدنى إلَيَك ِمن ذلَِك:

   291   ......................................................................   ھنا بيت القصيد:

   291   ....................................................................   واقعية ھذه الكلمة:

   294   .....................................................   لى الكوفة، و0 إلى المدينة:0 إ
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! أبِشر بِالَجنَِّة:    295   ..................................................................   يا ُحرُّ

   296   .....................................................................   إنتزاع ا4عتراف:

 ا
	�� ا
!��F' :30= وآ��ب..

    299   .................................................................   :وجوب نصرة ا4مام

   300   .........................................................   بذي حسم:× خطبة الحسين 

   303   .............................................................................   إيضاحات:

   303   ............................................................   أين كانت ھذه الخطبة؟!:

   304   ................................................   التدرج في لھجة الخطاب الحسيني:

   309   .........................................................   زھير يقترح نزول كربMء:

   309   ..............................................   إلى أشراف الكوفة:× كتاب الحسين 

   311   .............................................................   اختMفات ليست أساسية:

   312   ........................................................   أعوذ بك من الكرب والبMء:

   313   ...................................................................   يظن أنه على رأيه:

   314   ....................................................   توجيھات حول السلطان الجائر:

   318   ....................................................................   علمتم مرة أخرى:

   319   .......................................................... إظھار الفساد وتبديل الدين:

   320   ......................................................................   أنا أحق من غيَّر:

   321   ............................................................   ليست ھذه دعوة للحرب:

   322   .........................................................   إن وفيتم فقد استوفيتم حقكم:

   324   ................................................................   إستيفاء الحظ والرشد:

   325   ...............................................   نفسي مع أنفسكم، وأھلي مع أھليكم:

   326   .....................................................   أمران ينبغي لفت النظر إليھما:

 ا
	�� ا
+�دس: 0( ذي �+@ إ
1 آ.%\ء..

   329   ........................................................................   حداء الطرماح:

   333   .............................................................................   إيضاحات:

   333   ..........................................................................   سليلي صخر:
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   334   .......................................................................   أبقاه بقاء الدھر:

�منعنھم مما أمنع منه نفسي:   .......................................................   335   

   335   .................................................................   أخبروني خبر الناس:

   337   ......................................................   وعبيد هللا بن الحر:× الحسين 

   342   ..................................................   ينصره إن كان له شيعة وأنصار:

   343   ..........................................................   لماذا قصده ا4مام بنفسه؟!:

   344   .....................................................................   أعانوا على مسلم:

   346   .............................................................................   خبره بذلك:

   346   .............................................   ×:المطلوب ھو النصرة والقيام دونه 

  346   .....................................................................   أعييت أباك قبلك:

   347   .............................................................   0 أتخذ المضلين عضداً:

   349   ..............................................   ھل كان ابن الحر صادقاً في ندمه؟!:

   350   .............................................................   ينزل كربMء:× الحسين 

   354   ...............................................................   اطل:0 طاعة �ھل الب

   355   .......................................................   أطعت إمامي، ووفيت بيعتي:

   356   ................................................................   ما كنت �بدأھم بقتال:

   357   ...........................................   في الطريق:× شھداء التحقوا بالحسين 

   359   ............................................   أيضاً:× أنس الكاھلي يلتحق بالحسين 

   359   .................................................................   ابن الحر ا~ثم النادم:

    360   .....................................................................   للتوضيح والبيان:

    362   ................................................................... :المسير إلى كربMء

   363   ...................................................................   : مجال للمساومة0

    365  ...............................................................................   :الفھارس

   367   ....................................................................   :الفھرس ا4جمالي

   369   ....................................................................   :الفھرس التفصيلي
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  381   ...............................................................   :كتب مطبوعة للمؤلف

  

  )الخامس عشرالجزء (

	��ا -%�+
 ا
A�S= ��� ه�: ا

 !إ�0�0@؟

   7   ...................................................................................   مما سبق:

   9   .......................................................   تشيع أھل الكوفة إلى أي مدى؟!:

   9   ..............................................................   ×:الشيعة لم يقتلوا الحسين 

   12   .......................................................................   تشيّع أھل الكوفة:

   14   ..................................................................   حال البلدان الرئيسية:

   16   ...................................................   : ×ماذا أراد الكوفيون من الحسين 

   17   .....................................................................   القيادات العشائرية:

   18   ......................................................................   الكوفة ھي الخيار:

   19   ....................................................   ا4خبار بالشھادة سياسة صحيحة:

   21   ..............................................................   التركيبة السكانية للكوفة:

   24   .......................................................   المكرھون على القتال يھربون:

  ..التاسع اليوم حتى: التاسع الباب

��	
�رة ا
��Pد: ا�ول ا�
.. وا

������
 ��.. 

   31   ...........................................................   مجاھد أم ثائر؟!:× الحسين 

   33   ............................................................   فوارق بين الجھاد والثورة:
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��	
 ..آ.%\ء ه*�: ا
���� ا

   43   .............................................................   وسMماً: يا نار كوني برداً 

   44   .....................................................................   ستساق إلى العراق:

   44   .....................................................   كربMء أرض التقى فيھا النبيون:

   45   ..............................................................   ثMث بشائر، 0 بشارتان:

   48   ........................................................   من قائمكم يا ابن رسول هللا؟!:

   49   ......................................................................   ھاھنا مناخ ركابنا:

   56   .....................................................................   وعن كربMء أيضاً:

   60   .......................................................................   تحشيد النصوص:

   61   ...........................................................   ھMل؟! أم نافع بن ھMل؟!:

   61   .......................................................   ن إلى أھل الكوفة:رسالة الحسي

   62   ..............................................................................   توھم باطل:

   63   .....................................................   0 يُشرب هللا الخMئق محبة نبيه:

   65   ...........................................................   لماذا قال نافع ھذا الكMم؟!:

   65   ...............................................................   ھذا موضع كرب وبMء:

   67   ..........................................................................   ھاھنا.. وھاھنا:

   68   ........................................................   الحسين يخبر عن مكان موته:

   68   ............................................................   كربMء سنة إحدى وستين:

   69   ...................................................................   ا�ربعاء أو الخميس:

   69   ..........................................................................   ربMء؟!:أھذه ك

   72   .........................................................   لطم الخدود، وخمش الوجوه:

   73   ................................................................   سكان السماوات يفنون:
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   75   ......................................................   ابن زياد يجعل رقيباً على الحر:

   76   ...................................................................   أكره أن أبدأھم بقتال:

   77   ..............................................   الحسين يروي عن أبيه حديث كربMء:

:M79   ..........................................................................   قصباء.. وخ   

   81   ....................................................................... أما من الدنيا فنعم:

   81   ................................................   ولحق بأھله:× الضبي ترك الحسين 

   83   ...............................................   خذ من ھذا المال قبل أن يحرم عليك:

   83   ...................................................................   0 آخذ مالك وأخذلك:

   84   ................................................................   موقف فراس بن جعدة:

��	
� ا
��
 ..آ.%\ء �� ا
,+�(: ا

   89   ..............................................................   ×:رسالة ابن زياد لwمام 

   91   ............................................................   كتاب ا4مام إلى بني ھاشم:

   94   ........................................................................   ×:مخيم الحسين 

   96   ..............................................................   موت إ0 سعادة:0 أرى ال

   97   .......................................................   الحسين يشتري أرض كربMء:

   98   ............................................................   0 يقاتل معنا من عليه دين:

   102   ..............................................................   السجاد يقضي دين أبيه:

��	
 ا
�!Uول <�A ا%(: ا
.ا%- ا

 ..ا
�.ذول

   107   .................................................................   ابن سعد وملك الري:

   112   .................................................................   ابن سعد يختار النار:

   115   ......................................................   ثر بھا ابن سعد:مثبطات لم يتأ

   116   ................................................................   حديث التھديد لماذا؟!:
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   117   ...........................................................   حمزة بن المغيرة ناصحاً:

   118   ......................................................   المنطق العشائري لبني زھرة:

   119   ...........................................................   نصيحة غالية من صديق:

   124   ......................................................   ابن العاص، ابن سعد، ويزيد:

��	

��ذا: ا
!�30 ا tUد؟ ه�S,
 !ا

   131   ........................................................   زيدي إلى كربMء:الجيش الي

   137   ......................................................   ×:عدد أنصار ا4مام الحسين 

   143   ........................................................   حبيب يطلب المدد من قومه:

   147   ...................................................................   جيش يزيد لعنه هللا:

   151   ........................................................   آلة الحرب وعدد المحاربين:

   154   ........................................................................   سوق الحدادين:

   155   .......................................................   أھل الشام في جيش ابن سعد:

��	
 ..ا
UراB,> -T <��<=: ا
+�دس ا

   163   ........................................................ رسول ابن سعد إلى الحسين:

   165   ............................................................   ابن سعد يخشى العواقب:

   166   .....................................   0 حياء من الحسين، بل خوف من السلطان:

   167   .................................................................   قرة بن قيس مخذول:

   168   ...............................................................   0 مبرر لھذه الجيوش:

   168   ......................................................................   في الشعير كفاية:

   174   .........................................................................   سحب الذرائع:

   176   ..........................................................................   أكثر من لقاء:

   176   ......................................................................   الخصال الثMث:
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   181   ...............................................................   ذبحك هللا على فراشك:

   183   .........................................................   ×:ثMثون التحقوا بالحسين 

   185   ...........................................................   منع الماء في اليوم السابع:

   188   ......................................................   الحسنان أوصM الماء لعثمان:

   189   .......................................................................   الكرامة ا4لھية:

   190   ..................................................   ×:عين الماء التي أظھرھا ا4مام 

   191   ................................................................   بين برير.. وابن سعد:

   193   ............................................   ؟!:يزيد بن حصين أم برير بن خضير

   194   ...................................................   إفساح المجال لجھود ا�صحاب:

   194   ....................................................   الحق يعطي الحرب مشروعية:

   196   ..........................................................................   قتال المحقين:

   197   ...................................................................   العباس يأتي بالماء:

��	

h*A: ا
+�%- ا b )A
 ..أh��0 و

   203   ..............................................................   أجيبوه، وإن كان فاسقاً:

   208   ..................................................   دئ:ھذه سياسة، وليست خلقاً ومبا

   209   .............................................................   ا�مان �ربعة أشخاص:

   210   .....................................................   أم البنين؟!:× متى تزوج علي 

   210   .............................................................................   توضيحان:

   211   ........................................................................... إياكم والمثلة:

   213   ............................................................   أجيبوه، فإنه من أخوالكم:

   215   .................................................   عاق، شاق قاطع ظلوم:× الحسين 
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  ..العاشر وليلة التاسع اليوم: العاشر الباب

��	
�م أ��اث 0(: ا�ول ا�
 ..ا
��<- ا

   223   ....................................................................................   بداية:

   223   ...............................................................   متى بدأت المواجھة؟!:

   226   ..................................................................   ھل ھذا تصحيف؟!:

   226   ...............................................................   التكرار في النصوص:

   227   ........................................................................   عجلة ابن زياد:

   228   .............................................   ھل حصلت حرب في اليوم التاسع؟!:

   229   ........................................................   من المكلف بقتل ابن سعد؟!:

   230   ....................................................   0 نذر و0 عھد في معصية هللا:

   232   ..................................................................... يا خيل هللا اركبي:

   237   .......................................................................   إنقMب المفاھيم:

   237   ......................................................................   السكينة والرضا:

   237   ..............................................................   ×:رؤى ا4مام الحسين 

   239   ...................................................................   بنفسي أنت يا أخي:

   241   .........................................................   لھا مغزى:× إطراقة ا4مام 

   242   ............................................................   ھل كان زھير عثمانياً؟!:

   243   .....................................................   إنصرفوا حتى أنظر في ا�مر:

   244   ..................................................   من أسباب طلب الحسين التأجيل:

   248   ..............................................................   ابن سعد يشاور الشمر:

   250   .........................................................   صوم تاسوعاء وعاشوراء:

   251   ...................................................   الحصار واجتماع الجيوش عليه:
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   252   ...........................................................   بأبي المستضعف الغريب:

   253   .........................................................   ھل كان ا�صحاب عراة؟!:

��	

��=: ا
���� ا .V�A
 0-.. ا

7%�,d7 وأه� أ��%.. 

   257   ....................................................   ليلة عاشوراء:× خطبة الحسين 

   263   ..........................................................   أوفى أصحاب:× أصحابه 

   266   ................................................   أوفى الناس كان عثمانياً قبل أيام!!:

:ًM271   ............................................................   ھذا الليل، فاتخذوه جم   

   274   ....................................................................   نصوص وشواھد:

   278   ..........................................................   من بيعته؟!:× لماذا أحلھم 

   280   .......................................................   أحمده على السراء والضراء:

   281   .........................................................   سيني على ماذا؟!:الحمد الح

   282   ........................................................................   أظن يومنا غداً:

   285   ............................................................   يا دھر أفٍّ لك من خليل:

   290   .................................................................   تصحيف 0 تحريف:

   290   .......................................................   من الذي كان يعالج السھام؟!:

   291   ..........................................................   ھل وثبت زينب حاسرة؟!:

   292   ............................................................   0 يُذِھبَنَّ ِحلَمِك الشَّيطاُن:

   293   ............................................................   فصب الماء على وجھھا:

   294   ...................................................................   يا زينب، ويا رقية:

   294   ..............................................................   رواية تفسير العسكري:

   296   .................................................................   فأما عسكره ففارقوه:

   297   .......................................................   تفسير العسكري في الميزان:
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   297   ......................................................................   رواية الخصيبي:

   300   .............................................................   القتل مع الحسين شرف:

   300   ................................................................   التفاصيل والجزئيات:

��	
� ا
��
 ا
��Aدة 
��=: ا

 ..�اد<�Aوا)

   303   ....................................................................................   بداية:

   303   ....................................................................   النزول في قصباء:

   304   ...............................................................   تشابك الخيام وتقاربھا:

   304   .............................................................................   ليلة العبادة:

   308   ..............................................   برير: نحن الطيبون، وأنتم الخبيثون:

   310   .......................................................................   إنقMب المفاھيم:

   311   .........................................................   كانت تلك الخيل تحرسنا؟!:

   312   .......................................................................   برير.. والشمر:

   313   ...........................................................   قضيتان، 0 قضية واحدة:

   314   ...............................................................   ا4مام يتدارك الموقف:

   314   ......................................   يري أصحابه منازلھم في الجنة:× الحسين 

   316   ........................................................   ا4مام 0 يستغل غفلة الناس:

   316   ...............................................................   لماذا يريھم منازلھم؟!:

   317   .................................................................   رأيت كMباً تنھشني!:

   318   ...........................................................................   الكلب ا�بقع:

..=%�+
�ل ا�	�
  ,�0   
   325   ......................................   التحقوا بالحسين في الطريق، وفي كربMء:

   337   ....................................................................   الفھرس ا4جمالي:

   339   ....................................................................   فھرس التفصيلي:ال
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  )السادس عشرالجزء (

����Lت..اIاءات و.Lا%-: إ.

	�� ا 

   7   ....................................................................   ×:جولة تفقدية لwمام 

   9   .............................................................................   تصحيح خطأ:

   9   .........................................................................   أھمية ھذه الجولة:

   11   ........................................................   الشعور بالمسؤولية ھو الدافع:

   11   ............................................................   ھي وهللا وعد 0 خلف فيه:

   12   ......................................................................   أ0 تنجو بنفسك؟!:

   13   ................................................................   ھذا ھو القائد المسؤول:

   14   ....................................................................   الجبMن في كربMء:

   14   ................................................................................   لقد بلوتھم:

   16   ...........................................................   حفر الخندق ليلة عاشوراء:

:ًM20   ........................................................................   حفر الخندق لي   

   21   ...............................................................   خMصة جامعة، أو تكاد:

   22   ...........................................................   اللھم حزه (جره) إلى النار:

   24   ............................................................   جواب الحسين 0بن حوزة:

   25   ...................................................................   أنا من خير إلى خير:

   25   ....................................................................... ة!!:يا لھا من دعو

   28   ..........................................................   خواتيم حاسمة لليلة العاشرة:

   29   .................................................................   ا4ستسقاء ليلة العاشر:

   30   ........................................................   0 بد من الحصول على الماء:
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   32   ........................................................................   ا4طMء بالنورة:

   34   .....................................................................................   تذكير:

   35   ....................................................   ا4طMء بالنورة يحتاج إلى الماء:

  القسم الخامس: الفاجعة.. وما ت2ھا..

  الباب ا ول: من أحداث يوم عاشوراء..

=�Lا��
  ا
	�� ا�ول: �� ا

:������� ���  !�"# $�%� ���&   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   45  

:(�)*+ (�,�-.   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   46  

:/0�1� 234�� 5�67,�8   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   47  

:���7�9:�  ;"9,   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   50  

4<� ��.+ ''�=>��:?@   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   53  

:ABC�D:� EF+ GH �=>��   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   54  

:���I� JK �� �=� L.BM '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   55  

:!!O69:�  ���� ��� ��  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   56  

:P�QR� �ST@�T (T U�MT   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   57  

 U�7� �K�:× :!?P�QR��� �ST@�   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   58  

:�WX �!4� �=>��  YF   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   63  

:Z�[�T �WX �!4� A\�� ���  YF   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   64  

:Z�[�T ]9�^� �� @=_+ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   67  

 5�8:]9�^� �� @=_   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   68  

:Z�[�T $Y� �� ��`   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   70  
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:EC�a� bc�+ �� ?+d8   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   72  

: 98�C  #eW : ��7�9��  f<�   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   73   

ا
	�� ا
����: إ���L�Pت ا�d,�ب �� 
  ا
���ان..

:!?(+@��, �K�8   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   79  

:!?���� �K�:   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   80  

9� (+@Q9:� :P+^� P�g���:(�ha   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   81  

:iF�4Q��+ ,�@k�� :/�l�� P�g���   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   83  

:!P�R, �8 J�@. �8   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   84  

:��m� �WX nF�8   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   85  

:2Qo+ pY4� qS\   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   87   

 )�+,
�: إ���L�Pت و�V�*0ات ا
��
ا
	�� ا
×..  

   95   ...............................................   في اليوم العاشر: ×مناشدات الحسين 

   98   .........................................................................   طريقة المناشدة:

   99   .....................................   المرحلة ا�ولى: مرحلة تعريف ا4مام بنفسه:

   99   ...........................................................................   حشد الد00ت:

   100   ...................................................   مMحظات في التعابير المختارة:

   103   ..................................................   المرحلة الثانية: للتدليل وا4ثبات:

   103   ......................................... في ذلك الجمع: ’سيف وعمامة الرسول 

   104   ....................................................   المرحلة الثالثة: البغض لماذا؟!:

   106   .................................................   لمحرج:المرحلة الرابعة: السؤال ا

   107   .......................................................   أقدم لعل هللا يصلح بك ا�مة:
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   109   .................................................................   ؟!:×ھل خدع ا4مام 

   110   ......................................................   دعاء ا4مام على أھل العراق:

   111   ..........................................................   المناشدة في نصين آخرين:

   114   ..............................................................................   لفت نظر:

   118   ..................................................   صوت الحسين يسمعه جلَّ الناس:

   119   ...............................................................................   مما سبق:

   119   .................................................................. أعظكم بما يحق لكم:

   120   ...........................................................................   وابن وصيه:

   121   ..................................................... صدقتموني، وإن كذبتموني: إن

   122   .......................................................................   أين بنو ھاشم؟!:

   123   ........................................   ھل تطلبوني بقتيل، أو مال، أو جراحة؟!:

   125   ..........................................................   إختMف نصوص المناشدة:

   125   ......................................................   ھل كانوا مؤمنين بالرسول؟!:

   126   ................................................................   المشرقان والمغربان:

   128   .......................................................   إعطاء الذليل، وإقرار العبيد:

   129   .................................................   وجواب حبيب: ×سكوت الحسين 

   130   ...........................................................   قضي القضاء وجف القلم:

 )�+,
��  ×ا
	�� ا
.ا%-: '�F= ا)�0م ا
..   آ.%\ء

   133   ........................................................   تباً لكم أيتھا الجماعة وترحاً:

   135   .............................................................................   إيضاحات:

   136   ................................................................   نصان آخران للخطبة:
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   137   ...........................................................................   النص ا�ول:

   140   ........................................................................... النص الثاني:

   142   ........................................................   اختMف النصوص المتقدمة:

   142   ............................................................   غاية الخذ0ن والخسران:

   143   ...........................................................   :×مضامين خطب ا4مام 

   145   ......................................................   على أعدائه: ×دعوات ا4مام 

   146   ....................................................................   لماذا دعا عليھم؟!:

   147   ........................................................   استصرختمونا فأصرخناكم:

   148   ................................................   لم يحدث �حد: ×ما حدث للحسين 

   151   ............................................................   سللتم سيفاً لنا في أيمانكم:

   152   ........................................................   ھM تركتمونا والسيف مشيم:

   153   .........................................................   ھل ا4مام يعمل بالظنون؟!:

   155   .............................................   إسراع طيرة الدبى، وتھافت الفراش:

   156   .....................................................................   أوصافھم أردتھم:

   157   ........................................................   ويحكم، أھؤ0ء تعضدون؟!:

   161   .......................................................................   الشجرة الخبيثة:

   164   .....................................................................   الدعي ابن الدعي:

   166   .............................................................   السلة بالكسر أو بالفتح؟!

   167   ......................................................................   ھيھات منا الذلة:

   169   .....................................................................   موانع قبول الذلة:

   171   .........................................................................   ولكم فيَّ أسوة:

   174   .........................................................   قلة العدد، وخذ0ن الناصر:

   174   ..........................................................   التحذير المستند إلى الغيب:
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   176   ...............................................   وقفات سريعة مع النصين ا~خرين:

   176   ................................................................. 0 مبررات 0نقMبھم:

   177   ................................................................   الضMل وأكل الحرام:

   179   .....................................................................   للتوضيح والبيان:

30�!
�م ا
	�� ا�0�ا�Y �+�*�= أ'.ى  :
...V�A
  ا

   185   .................................................................   إحراج عمر بن سعد:

   188   ..........................................................   الحسين يرجع إلى مصافه:

   190   ......................................................................   أذن هللا في قتلكم:

:    190   ...............................................................   إنصرفوا فأنتم في حلٍّ

   191   ...............................................................   ا4ذن ا4لھي في القتل:

   192   ....................................................   مرة أخرى: ×عروض الحسين 

:    193   ...............................................................   إنصرفوا فأنتم في حلٍّ

   194   .........................................................   عاشر:خطبة ا4مام صباح ال

   195   .................................................   كلمات وخطب أخرى يوم العاشر:

   196   ..................................................................   ا�نبياء أحق بالبقاء:

   197   ......................................................   البشارة في اللحظات ا�خيرة:

..����.
�%= ا
,. اI :دس�+
  ا
	�� ا

   201   ........................................................................   ھل من توبة؟!:

   208   .............................................................   :×آثار استغاثة الحسين 

   210   ............................................................   أمقاتل أنت ھذا الرجل؟!:

   212   ............................................................   ھل ھو الحر، أم برير؟!:



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    156

   213   .......................................................................   أميرك أبى ذلك:

   213   ...................................................................   قرة بن قيس يكذب:

   215   .......................................................   أخيّر نفسي بين الجنة والنار:

   218   .......................................................................   القرار الصعب:

   224   ........................................................   جعجعت بك في ھذا المكان:

   225   ............................................................................   ما اسمك؟!:

   226   .................................................................................   إنزل!!:

   227   ....................................................................   ھذا ا�مير، فكلِّمه:

   227   ...........................................................   كلمات الحر مع الظالمين:

   228   ........................................................   ھل قتل الحر رجلين فقط؟!:

   229   .......................................................   : لقد كاتبناك:×الحر للحسين 

    الباب الثاني: القتال يوم العاشر..

�م ا
V�A... هUOا � .�ُz 1�� :ا�ول ��	
ا
  %�أ ا
��ل..

   235   ...............................................................   إشھدوا لي عند ا�مير:

   238   .............................................................   شعار القتال يوم العاشر:

   242   ....................................................   أھداف شعار ا4مام في كربMء:

   243   ................................................................   الحسين يتنحى راجعاً:

   243   ............................................................   الخروج من باب الخندق:

   244   .......................................................................   اشتد غضب هللا:

   246   ............................................................   ا�عداد تحتاج إلى تدقيق:

   247   ..........................................................   :×سMح أصحاب الحسين 

   247   .......................................................   حملة، حملة، أم حملة واحدة:
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   248   .......................................................   لة على الفرسان:إمتياز الرجا

   249   ...................................................   عدد المقتولين في الحملة ا�ولى:

   249   .............................................................   مسار القتال يوم العاشر:

ا
	�� ا
����: ��S ه��Pت و��0رزات 
  ا��Kاء..

   255   ..................................................................   الكلبي القتيل الثاني:

   259   ..............................................................................   لفت نظر:

   259   ....................................................................   ا4نسان المتوازن:

   259   ........................................................................   النموذج ا�ول:

   260   ........................................................................   النموذج الثاني:

   262   ................................................   :’الحسين بن فاطمة بنت الرسول 

   263   ..............................................................   أول من طلب المبارزة:

   264   ..............................................   رجلين، وأذن لواحد: ×منع الحسين 

   268   .............................................   0 يخرج إليك أحد إ0 وھو خير منك:

   268   ..............................................................   طاعة أم وھب 4مامھا:

   269   ............................................................................   نذالة الشمر:

   270   ..................................................................   ھجوم فاشل للميمنة:

   273   ....................................................   رى لعمرو بن الحجاج:حملة أخ

   274   ...........................................................   ابن عوسجة أول الشھداء:

   277   ..................................................   يتلو ا~ية ويدعو لمسلم: ×ا4مام 

   278   ..........................................................................   أوصيك بھذا:

   278   ...................................................   فرح ا�عداء بمقتل ابن عوسجة:
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   279   ...............................................................   قتلة مسلم بن عوسجة:

   280   .......................................................................   مسلم أول شھيد:

   280   ........................................................................   كMم الباعوني:

   281   .................................................................   الميسرة تھاجم أيضاً:

   282   ..........................................................   ي المرحلة الخامسة:ھذه ھ

   283   ......................................................... زھير.. في عشرة أشخاص:

   284   ....................................................   وقاحة وبغي.. مقابل نبل وأدب:

   285   .............................................   منطق شبث أولى بالقبول عند الشمر:

   285   ............................................................................   رجز زھير:

   286   ................................................................   من شھداء أول القتال:

   287   ............................................................   المدھشات في عاشوراء:

�P�
�: ا
��
م ا
�0�S، وا<���Sد ا
	�� ا
...,
  ���B وا

   291   .......................................................   عقر الخيول وإحراق البيوت:

   295   ...............................................................   من عقر فرس الحر؟!:

   299   .........................................................   من بطو0ت الحر الرياحي:

   301   .............................................................   متى استشھد الحر &؟!:

   301   .......................................................................   الخطة الحكيمة:

   302   ..........................................................   إستشھاد حبيب بن مظاھر:

   306   ................................................................   متى استشھد حبيب؟!:

   308   .......................................................   الذين قتلھم حبيب بن مظاھر:

   309   .......................................................   ثقافة وسلوك أصحاب ا�ئمة:

   310   ............................................................   لكل مأموم إمام يقتدي به:
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   312   ............................................................   عرض ا�مان وا�موال:

   313   ...........................................................   أنت الحر كما سمتك أمك:

   317   ...............................................................   يرثي الحر: ×الحسين 

   318   ......................................................................   الذين قتلھم الحر:

�ف..!
  ا
	�� ا
.ا%-: d\ة ا

   323   ..........................................................   يوم العاشر:صMة الخوف 

   325   ..................................................................   كيفية صMة الخوف:

   326   .......................................................................   الصMة با4يماء:

   327   .........................................................   صMة الخوف تكون قصراً:

   330   ...........................................................   الھدفية في صMة الخوف:

   331   ..................................................................   المقارنة وا4ستنتاج:

   332   ....................................................   موقف سعيد بن عبد هللا الحنفي:

   334   ...................................................................   متى قتل الحنفي؟!:

   335   ......................................................................   إشكال.. وجوابه:

   335   ................................................................................   توضيح:

   337   ..............................................................................   لفھارس..ا

    339   ....................................................................   الفھرس ا4جمالي:

  341  ....................................................................   :تفصيليالفھرس ال
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  )السابع عشرالجزء (

  لباب الثالث: الحملة ا ولى، والمبارزات قبلھا..ا


	�� ا�ول: 
������ وا
���ن..ا 

   9   .................................................................   المبارزات: بأس وإقدام:

   11   ....................................................... من أسباب قوة بأس ا�صحاب:

   12   ...................................................................   التنافس على الموت:

   12   ....................................................................   نا عصابة:ثارت علي

   14   ..............................................   وحال بعض أصحابه:  ×حال الحسين 

   15   ...................................................................   المفسر ا4سترآبادي:

   16   ............................................................................   رھبة الموت:

   18   ...............................................................   انظروا 0 يبالي بالموت:

   20   .........................................................   أكلتني السباع حياً إن فارقتك:

   23   ...................................................................   :×آخر أدعية ا4مام 

   24   ............................................................   نظرة عامة في ھذا الدعاء:

   26   .....................................................   يبكون، ويْدُعون، و0 ينُصرون:

   28   ...............................................   :×النصر رفرف على رأس الحسين 

   30   .............................................................................   سMم الوداع:

   32   .....................................................   بنو ھاشم تأخروا في المبارزات:

 =��,
ا
	�� ا
����: ��0رزات �� ا
..1
 ا�و

   43   ..................................................................   مالك أو أنس الكاھلي:
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   44   .................................................................   ا4ختMف في ا�سماء:

   45   ................................................................   الذين قتلھم الكاھلي &:

   46   ....................................................................   والترجيح: للتصحيح

   46   .........................................................   الكاھلي يمدح قومه، 0 نفسه:

   47   .................................................................   وآل حرب: ×آل علي 

   48   .....................................................................   أبو الشعثاء الكندي:

   50   ........................................................................   إختMف ا�سماء:

   51   ...................................................   ھل التحق بالحسين يوم العاشر؟!:

   52   ......................................................................   في أول من قتل؟!:

   53   ..........................................................   :×رد الشروط على الحسين 

   53   ........................................................................   اللھم سدد رميته:

   55   .............................................................   :أنيس بن معقل ا�صبحي

   56   ..........................................................................   وھب بن وھب:

   61   ....................................................   0 نوافق العMمة التستري الرأي:

   61   .............................................................   ابن وھب، أو ابن عبد هللا:

   62   .......................................................................   الذين قتلھم وھب:

   62   ..........................................................................   التوفيق ا4لھي:

   63   ..............................................................   أُم تأمر ابنھا با0ستشھاد:

   64   ..............................................................   رجاء الشفاعة ھو الدافع:

   64   ..............................................................   وضع الجھاد عن النساء:

   65   ...............................................   في الجنة: ’أم وھب وابنھا مع النبي 

   66   .............................................................................   أدرك ثاري:
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   67   ................................................................   إختMفات في الروايات:

   68   ...................................................................   ھل قتلت أم وھب؟!:

�: ا%( �.z=، و���-، 
��
ا
	�� ا
...� و%.

   73   ..........................................................   عمرو بن قرظة ا�نصاري:

   74   ...............................................................................   تصحيفات:

   75   ...........................................................   دون حسين مھجتي وداري:

   75   .........................................................   د:الدفاع عن الحسين با�جسا

   75   ............................................................................   عنوان الوفاء:

   76   ................................................................   فاقرأ رسول هللا السMم:

   77   .......................................................................   جرأة وسوء أدب:

   78   ...........................................................................   نافع بن ھMل:

   81   .................................................................   ا4ختMف في ا�سماء:

   82   ..........................................................   ديني على دين حسين وعلي:

   84   ..........................................................................   السھام المعلمة:

   85   .......................................................   ابن سعد يوكل ا�مر إلى شمر:

   85   ............................................................   التفاوت في عدد قتلى نافع:

   86   ........................................................................   ر:برير بن حضي

   91   ............................................................   متى قتل برير ومن قتله؟!:

   91   ..............................................................   التصحيفات والتحريفات:

   92   ..............................................................................   توضحيات:

   92   ............................................................   المصير مرھون بالمعايير:

   93   ...................................................................   المباھلة ھي الجواب:
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 =��,
ا
	�� ا
.ا%-: ��V )0اء ا
..1
 ا�و

   97   ....................................................................   برير الرجل الجليل:

   97   ......................................................................   جنادة بن الحارث:

   99   ...............................................................   التصحيفات في ا�سماء:

   100   ...................................................   ماذا في شعر عمرو بن جنادة؟!:

   101   .........................................................................   شاب قتل أبوه:

   102   ......................................................................   مMحظات مھمة:

   105   ..............................................................................   الغفاريان:

   107   ...............................................................   ا4ختMف في ا�سماء:

   107   .......................................................   تشابه أرجاز بعض المقاتلين:

   108   ..................................................................   إبن الكدن ا�رحبي:

   109   ......................................................................   إختMف ا�سماء:

   109   ..................................................   (علي) الشيباني: جبلة بن عبد هللا

   110   .........................................................   عمرو بن عبد هللا الجندعي:

   110   .....................................................................   أبو عمر النھشلي:

   111   ......................................................................   إختMف ا�سماء:

   111   .................................................................   يزيد بن نبيط وولداه:

   112   ...........................................................................   التصحيفات:

   112   ..............................................................   قعنب بن عمر النمري:

   112   .........................................................................   مسلم بن كثير:

   112   ........................................................................   سالم بن عمرو:
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   113   .......................................................................   ربيعة بن خوط:

   113   ..................................................................... عمرو بن ضبيعة:

   113   ..........................................................................   أدھم بن أمية:

   114   .........................................................   جMس أو حMس بن عمرو:

   114   ......................................................................   نعمان بن عمرو:

   114   ...................................................................................   زاھر:

   114   .............................................................   زھير بن بشر الخثعمي:

   114   ..............................................................   زھير بن سليم ا�زدي:

   115   ..................................................................   سوار بن أبي حمير:

   115   ........................................................................   سيف بن مالك:

   115   ...................................................................   ضرغامة بن مالك:

   116   ..........................................   عامر بن مسلم، ومو0ه سالم أو (مسلم):

   116   .......................................................   عمار بن أبي سMمة الدا0ني:

   117   .............................................................   عمار بن حسان الطائي:

   117   ........................................................   عمران بن كعب ا�نصاري:

   117   .......................................................................   قاسط بن زھير:

   117   ...............................................................   كنانة بن عتيق التغلبي:

   118   ...........................................................   مجمع بن عبد هللا العائذي:

   118   ...................................................................   مسعود بن الحجاج:

   118   .......................................................................   نعيم بن عجMن:
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  الباب الرابع: من لم تحدد ساعة استشھادھم..

��ن، .%�P
ا
	�� ا�ول: ا
�0��S وا
 وا%( 0+.وق..

   123   ....................................................................................   بداية:

   123   .......................................................................   حنظلة الشبامي:

   125   ...........................................................................   التصحيفات:

   125   ....................................................   لم يقتل، بل شبه لھم: ×الحسين 

   126   ...................................................   :×حنظلة الشبامي شبيه الحسين 

   128   .........................................................................   نت أفقه مني:أ

   129   ......................................................   ھل الجواب مطابق للسؤال؟!:

   132   ..................................................................   حكم هللا بيننا وبينھم:

   135   .......................................................................   ا�شر وا�ضر:

   136   ...................................   من أين علموا بأن الشبه ألقي على الشبامي؟!:

   137   .....................................................................   ا4ستد0ل الباطل:

   138   ..............................................................................   الجابريان:

   139   ...............................................................   ا4ختMف في ا�سماء:

   140   ........................................................   أي ابني أخي، ما يبكيكما؟!:

   141   ....................................................................   للوجد ثوابه أيضاً:

   141   ...........................................................   نبكي عليك 0 على أنفسنا:

   142   .................................................................. الحجاج بن مسروق:

   143   ..............................................................   ذاك الذي نعرفه وصيا:

   145   ................................................................   من مات بغير وصية:
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 =A%وأر )�
ا
	�� ا
����: ا%( ا
 w'.ون..

   149   ................................................................   شھادة زھير بن القين:

   152   .....................................................................   :الذين قتلھم زھير

   153   ..........................................................................   ھيبة الحسين:

   155   .........................................................   أضربكم و0 أرى من شين:

   156   ..................................................................   أبو ثمامة الصائدي:

   157   ...........................................................   التصحيفات وا4ختMفات:

   157   .................................................................   متى قتل أبو ثمامة؟!:

   158   ..........................................................   ماذا في شعر أبي ثمامة؟!:

   160   .......................................................................   شوذب وعابس:

   163   ............................................................................   فَتَقَدَّم:   أّما 0

   163   ..........................................................   توضيحات للمحدِّث القمي:

   164   ....................................................................   دم حتى يحتسبك:تق

   165   ..............................................   ما على وجه ا�رض أحب إليَّ منك:

   165   ..................................................................   جون مولى أبي ذر:

   167   ......................................................................   إختMف ا�سماء:

   167   .........................................................   اللون، والحسب، والرائحة:

   169   ................................................................... جون نموذج الوفاء:

   171   .........................................................................   الغMم التركي:

   172   ........................................................   ا4ختMف في ا0سم والنسبة:

   172   ...............................................................   ا4فتخار لحظة الموت:

�: <���V .Tاء ا�d,�ب، 
��
ا
	�� ا
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�آ=.OS0 وأ<��ء..  

   177   ...............................................................   الذين حضروا كربMء:

   177   .....................................................................   ـ زيد بن معقل: 1 

   178   ............................................   ـ عمرو بن خالد ا�زدي وابنه: 3و  2 

   179   ..........................................................................   أسماء أخرى:

   184   ......................................................................   الجھنيون الثMثة:

   188   ............................................................   آخر قتيل من ا�صحاب:

   190   ...............................................................   ي ا�سماء:ا4ختMف ف

   190   ..........................................................   أسماء يرتاب الباحث فيھا:

   191   ..................................................   ـ إبراھيم بن الحصين ا�سدي: 1 

   191   .......................................................   ـ يحيى بن ھاني بن عروة: 2 

   192   .....................................................   ـ الموقع (المرقع) بن ثمامة: 3 

   193   ..............................................................   ـ الھفھاف بن المھند: 4 

   197   ..............................................................   ـ الضحاك المشرقي: 5 

   199   ............................................................   حديث المشرقي مشكوك:

   200   ..........................................................   ى النبيين، لماذا؟!:قتMنا قتل

  الباب الخامس: استشھاد بني ھاشم..

 �� 1��
ا
	�� ا�ول: ��K ا�آ�.، و
..  آ.%\ء

   207   ....................................................................................   بداية:

   208   ...............................................   إستشھاد علي ا�كبر في النصوص:

   217   .............................................................   أول شھيد من بني ھاشم:
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   219   ..................................................................   المراد با�كبر؟!:ما 

   224   ..........................................................................   ليلى أمُّ من؟!:

   225   ........................................................   ھل حضرت ليلى كربMء؟!:

   226   ........................................................   لم يذكر المؤلفون حضورھا:

   227   ......................................................   منطق تضحية 0 منطق دعاء:

   229   ........................................................   زراعة طريق التفت ريحاناً:

   232   ...............................................   0 حقيقة لمجنون بني عامر وشعره:

   234   ..........................................................   أم علي ا�كبر في كربMء:

   234   ...........................................................................   :النص ا�ول

   235   ........................................................................... النص الثاني:

   236   ......................................................................   يا ثمرة فؤاداه!!:

   237   .....................................................................   كالشمس الطالعة:

   239   .......................................................................   مMحظة أخيرة:

   240   ..................................................................   ليلى على قيد الحياة:

   242   .............................................................   ھل لعلي ا�كبر عقب؟!:

 ا
	�� ا
����: $ <��� إ
1 ا
��ء..

   247   .....................................................   فوارق بين ا�رجاز وا�شعار:

   247   .................................................   ألف: أشعار بني ھاشم وأرجازھم:

   248   .....................................................   ب: أشعار وأرجاز ا�صحاب:

   249   ....................................................   اختMفات في ا�سماء وا�عداد:

   250   ......................................................................   العطش قد قتلني:

   251   ..................................................   على ا�كبر يعلم بعدم وجود ماء:

   256   ....................................................................   :×جواب الحسين 
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   261   ..........................................................   لولده:  ×ما يرجوه الحسين 

   261   .............................................................   بشارة علي ا�كبر �بيه:

   262   .....................................................   الحسين يبدأ بأبنائه، ويختم بھم:

   263   .......................................................................   قطع هللا رحمك:

   264   .......................................................   قرابة الرسول أولى بالرعاية:

   264   ..............................................................   0 يحكم فينا ابن الدعي:

   265   ........................................................   أبناء الحسين شھداء كربMء:

�: ا�?	�ل.. ا
��Sاء..
��
 ا
	�� ا

   269   .......................................................   :×الصغار من أبناء الحسين 

   278   ...............................................   ا4ستغاثة ا�خيرة، مغزاھا ومعناھا:

   285   .....................................................................   الحصيلة ا�خيرة:

   285   ..............................................................   الصغار أكثر من واحد:

   288   ..............................................   يرمي الدماء نحو السماء: ×الحسين 

   291   ................................................. يصب الدم في ا�رض: ×الحسين 

   292   ............................................................   حبس النصر من السماء:

   295   ...............................................................   لنا فيكم دم يا بني أسد:

   296   ................................................................   الصMة على ا�طفال:

   296   .............................................................   0 يكن أھون من فصيل:

   299   ................................................................   بيني وبينكم كتاب هللا:

��، وwل K لw اء��V :-%ا.
ا
	�� ا
.. .	AL 

   305   .........................................................................   توطئة وتمھيد:
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   305   ...............................................................................   أبو ھياج:

   307   ................................................................   لماذا تقدم آل عقيل؟!:

   308   ........................................................... عبد هللا بن مسلم بن عقيل:

   312   .......................................................................   جعفر بن عقيل:

   314   ..............................................................   عبد الرحمان بن عقيل:

   316   .............................................................   عبد هللا ا�كبر بن عقيل:

   317   .......................................................   محمد بن أبي سعيد بن عقيل:

   319   ..................................................................   ومن آل عقيل أيضاً:

   319   ............................................................. أحمد بن محمد بن عقيل:

   319   ......................................................................   عبد هللا بن عقيل:

   319   ..........................................................................   بقية آل عقيل:

   322   .......................................................................   من اختلف فيھم:

   322   ........................................................................   محمد بن عقيل:

   323   ......................................................................   شھداء آل جعفر:

   323   .................................................   عبد هللا بن جعفر في عزاء أو0ده:

   324   ......................................................................   0 بد من التذكير:

   324   .....................................   ـ القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب: 1 

   325   .................................................   ـ عبيد هللا بن عبد هللا بن جعفر: 2 

   325   ..................................................   ـ عبد هللا بن عبد هللا بن جعفر: 3 

   325   ................................................................   ـ إبراھيم بن جعفر: 4 

   326   ..................................................    بن جعفر:ـ الحسين بن عبد هللا 5 

   326   ....................................................   ـ محمد بن عبد هللا بن جعفر: 6 

   327   ................................................   الرجز عميق في مضمونه ومغزاه:
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   329   .....................................................................   الشاھد مكان أبيه:

   330   .....................................................   ـ عون بن عبد هللا بن جعفر: 7 

   332   ................................................   ھل استشھد ھؤ0ء في عاشوراء؟!:

   332   ..................................................   ـ أبو بكر بن عبد هللا بن جعفر: 1 

   332   ........................................   هللا بن جعفر: ـ عون ا�صغر، ابن عبد 2 

   333   ...................................................................   ـ عون بن جعفر: 3 

   333   ..................................................................   ـ محمد بن جعفر: 4 

   337   ....................................................................   الفھرس ا4جمالي: 

   339   ....................................................................   الفھرس التفصيلي: 

  
  )الثامن عشرالجزء (


	�� ا
!���V :30اء wل ا
,+(..ا 

   7   ..............................................................   :×الشھداء من بني الحسن 

   7   ......................................................................   :×القاسم بن الحسن 

   12   ...................................................................   0 حاجة إلى ا4عادة:

   13   .................................................................   رار القاسم لماذا؟!:إص

   14   .........................................................   لمحات يحسن التوقف عندھا:

   17   ..............................................................   من الذي وطأته الخيل؟!:

   17   ............................................................................   م:سلقاعرس ا

   18   ..................................................................   :×عبد هللا بن الحسن 

   21   .........................................................   على أعدائه: ×دعاء الحسين 
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   22   ................................................................................   إختMفات:

   23   .......................................................................   اصبر، واحتسب:

   23   .....................................................................   أبو بكر بن الحسن:

   25   ................................................................................   إختMفات:

   26   ........................................................................   أحمد بن الحسن:

   26   .........................................................................   بشر بن الحسن:

   26   ..............................................................   من اختلفت ا�قوال فيھم:

   26   .....................................................................   : ×عمر بن الحسن 

   27   ..............................................................   الحسن بن الحسن المثنى:

 )�+,
 ..×ا
	�� ا
+�دس: إ'�ة ا

   31   ..........................................................................   للتمھيد والبيان:

   31   .......................................................................   :×جعفر بن علي 

   34   ...................................................................   رجز جعفر بن علي:

   37   ......................................................   ز وسواھا:ا4ختMف في ا�رجا

   37   ......................................................................   :×عبد هللا بن علي

   41   ................................................................................   إختMفات:

   42   ............................................................................   رجز عبد هللا:

   42   .................................................................   العباس، وارث أخويه:

   45   ......................................................................   :×عثمان بن علي 

   48   ...............................................................   ماذا عن الرجز أيضاً؟!:

   48   .................................................................   نماذج من ا0ختMفات:

   49   ...........................................................................   عليك بأميرك:

   50   .......................................................   سميته باسم عثمان بن مظعون:
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   53   ..........................................................   :×العباس ا�صغر بن علي 

   55   .....................................................................   : ×إبراھيم بن علي 

   56   .......................................................................   :×عتيق بن علي 

   56   ........................................................................   ×:عون بن علي 

   57   .......................................................................   محمد بن العباس:

   57   .......................................................................   : ×جعفر بن علي 

   57   .............................................................   ×:عبد هللا ا�كبر بن علي 

   58   ..........................................................   : ×عبد هللا ا�صغر بن علي 

   58   ........................................................................   ×:قاسم بن علي 

ا�آ�... وا)'�ة ا
	�� ا
+�%-: ا
��Aس 
 ا
�!��Y �� ا<���Sده@

   61   .....................................................................   ×:العباس بن علي 

   72   .................................................................   زيارة العباس بن علي:

   74   ............................................................................   أميرك يثيبك:

   74   ...........................................................................   جناحا العباس:

   77   ............................................................   ھل شرب الحسين الماء؟!:

   78   .......................................................   إختMفات 0 حاجة للتذكير بھا:

   78   ...................................................   ا~ن انكسر ظھري، وقلّت حيلتي:

   79   ......................................................................   ×:شكوى الحسين 

   81   .......................................................................   ×:العباس  أرجاز

   81   ..................................................   ×:ا�بيات المنسوبة لwمام الحسين 

   82   ............................................................................   أيھما أكبر؟!:
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   82   ..............................................................   أم البنين ولدتھا الشجعان:

   84   .................................................................   رواية تحتاج إلى تأمل:

   88   ..............................................   من اختلف في استشھادھم في كربMء:

   88   ..................................................................   : ×ـ يحيى بن علي  1 

   88   ...............................................................   : ×ـ عبيد هللا بن علي  2 

   90   ................................................................   :×ـ أبو بكر بن علي  3 

   92   .......................................................   ×:ـ محمد ا�صغر بن علي  4 

   94   .......................................................................   ـ عمر بن علي: 5 

   97   .................................................................   من لم يعرف بالتحديد:

   98   ..........................................................   ـ أحمد بن محمد الھاشمي: 1 

   98   ...............................................................   ـ غMم من أھل البيت: 2 

   99   ................................................................   مMحظات، وتساؤ0ت:

  في الميدان.. ×الباب السادس: الحسين 

..��0��Kا)0�0= و .T�'ا�ول: ذ ��	
 ا

   105   ......................................   ÷:دعاء الزھراء × يعلم السجاد × الحسين 

   105   ...........................................................   ا4مام يتعلم من المعصوم:

   107   .........................................................   يا من 0 يحتاج إلى التفسير:

   107   .............................................................   ×:مقاليد ا4مامة للسجاد 

   110   ..........................................................   أوصى إليه با4سم ا�عظم:

   113   ......................................................................   اء:مواريث ا�نبي

   113   .......................................................................   لماذا أم سلمة؟!:

   115   ........................................   العلوم والصحف، والمصاحف، والسMح:

   116   .....................................................   كتاب ملفوف، ووصية ظاھرة:
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   117   ..............................................................   لماذا فاطمة 0 زينب؟!:

   118   ................................................   الخاتم المسلوب ليس خاتم ا4مامة:

   121   ........................................   الصبر على الحق، وظلم من 0 ناصر له:


 	�� ا
����: %�A أن �dر و���ًا..ا

   125   ........................................................   حين صار وحيداً:× الحسين 

   126   .......................................................   ھل ھي ا0ستغاثة ا�خيرة؟!:

   129   ................................................................   يريد القتال:× السجاد 

   130   ................................................ ھل علي الشھيد أكبر من السجاد؟!:

   130   ....................................................................   ھل قاتل السجاد؟!:

   134   .........................................................   ما المراد بنسل آل محمد؟!:

   141   ..................................................................   بماذا ينتقم هللا منا؟!:

   142   ..................................................   من ھم الثMثة الذين كانوا معه؟!:

   143   ................................................................   بئس ما أخلفتم محمداً:

   144   ........................................................   بعد قتلي 0 تھابون قتل أحد:

   144   .............................................................   بھوان أعدائه:× إكرامه 

   146   .........................................................................   ا4نتقام الخفي:

 )�+,
�: هUOا ��� ا
��
 ..×ا
	�� ا

   153   ........................................................   لباس من ضربت عليه الذلة:

   155   .............................................................................   إيضاحات:

   155   .............................................................................   تصحيفات:

   156   .........................................................   إيتوني بثوب 0 يرغب فيه:

   159   ......................................................................   ×:جھاد الحسين 
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   165   ..................................................................................... بيان:

   165   ........................................................   إلى البراز:× دعوة الحسين 

   166   ......................................................   الموت أولى من ركوب العار:

   170   ..............................................................   بين الطبري وابن أعثم:

   171   ...............................................................   يا شيعة آل أبي سفيان:

   175   .......................................................................   سھم في الجبھة:

   176   .......................................................................   تلھم بدداً:اللھم اق

   178   ...........................................................   ھل ھذا من كMم خبيب؟!:

   179   ............................................................................   لماذا بدداً؟!:

   180   ...................................................................   اللھم أحصھم عدداً:

   180   .....................................................................   و0 تغفر لھم أبداً:

   181   .................................................................   لي يد عند بني ھاشم:

   182   ......................................................   ÷:أكذوبة البارقي على زينب 

   183   ....................................................................   كذبة ثانية للبارقي:

   184   ..................................................................   وللبارقي كذبة ثالثة:

 ا
	�� ا
.ا%-: أ�AVر وأر�Lز..

   189   ........................................................   ا�رجاز وا�شعار الحسينية:

   189   ...........................................................   الحكم بكفر الفريق ا~خر:

   189   ...........................................................   ‘:ألف: قتل علي والحسن 

   192   ...............................................................................   الملحدان:

   194   ........................................................................   الھدى والوحي:

   198   ..............................................................   من المعايير الصحيحة:

   199   .................................................   من الشعر الحسيني يوم عاشوراء:
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   204   ......................................................   ×:ة في كMم ا4مام أھل الكوف

  الباب السابع: ا	مام الشھيد..

 ا
	�� ا�ول: وداع ا���=..

   211   ...................................................................   عليكنَّ مني السMم:

   213   ..........................................................................   الوداع ا�ول:

   214   ..........................................   يودع سكينة برسالة إعMمية:× الحسين 

   215   ...................................................................   لوداع:ميزات ھذا ا

   217   ..............................................................   الوداع الثاني والوصية:

   218   ....................................................   قسوة القرار، والتوھج العاطفي:

   219   ..............................................................   مضمون وصايا ا4مام:

   219   .........................................................................   ا�مر بالصبر:

   220   ...............................................................   الوعد بالثواب وا�جر:

   222   .......................................................   لبس ا�زر وا0ستعداد للبMء:

   223   ................................................................   ا4خبار عن المستقبل:

   224   ......................................   ن قدركم:فM تَْشُكوا، و0 تقولوا ما ينقص م

..JFA
 ا
	�� ا
����: <\ح ا

   229   ...................................................................   ×:شجاعة الحسين 

   231   ....................................................................   ×:عطش الحسين 

   236   ..................................................................   ×:قدح ماء للحسين 

   237   .........................................................   أنت عطشان، وأنا عطشان:

   238   ....................................................................   رمى الماء من يده:
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   240   ......................................................................   إختMفات مألوفة:

   240   ...............................................   في عدوه:× ظھور الكرامة للحسين 

   241   .....................................................................   0 تتام إليه شيعته:

   242   ..........................................................   صورة جديدة كل لحظة!!:

   242   .......................................................................   ×:بكاء الحسين 

   242   .........................................................   عطشاناً:× لم يمت الحسين 

   244   ..................................................   الماء؟!:× لماذا لم يدَِّخر الحسين 

   247   ............................................   إستجداء الماء 0 يناسب عزة الحسين:


�: <��م ا
��
..ا
	�� ا �, 

   251   .........................................................................   سMح الجبناء:

   252   ....................................................................   وھو حي:× سلبوه 

   254   ........................................................................   الشتائم لماذا؟!:

   255   ............................................................   دعاء الحسين على مالك:

   256   ..............................................................   ألقى هللا وأنا مخضوب:

   259   ..................................................................   ھذا ما فعلته السھام:

   262   ................................................................   حديث مسلم بن رباح:

   264   ......................................................................... السھام لماذا؟!:

   264   ........................................................   يتلقى السھام بصدره ونحره:

   265   ....................................................................   سماء:الحمرة في ال

   265   ........................................................................   الشاھد والدليل:

   266   ...............................................................   أعياه النزف والعطش:

   272   ............................................................   القبائل تتكل على غيرھا:

   272   ...............................................................   تصحيفات واختMفات:
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   274   ........................................................................   تحسبھم جميعاً:

   275   ..................................................................   مغصوباً عليَّ حقي:

 )�+,�
 ..×ا
	�� ا
.ا%-: w'. د�Kء 

   281   ................................................   شتداد الحال:حين ا× دعاء الحسين 

   288   .......................................................   في دعائه؟!:× ما الذي طلبه 

   289   .............................................................   كلمات يشك في صحتھا:

   291   ...................................................   ×:آثار سواد على ظھر الحسين 

   294   .......................................................   0 وفقكم هللا لصوم و0 لفطر:

   294   ...................................................................   لماذا ھذا الدعاء؟!:

   295   ....................................................................   ما المراد با�مة؟!:

O
 �B ا�%-..ا
	�� ا
!�30: ا

   301   ....................................................   ؟!:×من الذي حزَّ رأس الحسين

   301   .....................................................................   أنت الكلب ا�بقع:

   303   ..........................................................   رؤيا النبي وا4مام صادقة:

:    305   ......................................................................   أنت أشدھم عليَّ

   306   ...........................................................................   أبشر بالنار!:

   307   .................................................   ليت السماء انطبقت على ا�رض:

   314   .................................................   سقط على خذه ا�يمن، أو ا�يسر:

   315   ............................................................   المشھد في زيارة الناحية:

   317   .........................................................   من ھو ا�بقع وا�برص؟!:

   318   ...................................................................   خير الناس أباً وأماً:

   319   ......................................................................   ھل ھذا مزاح؟!:
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   320   ........................................................   سخرية الشمر بحقائق الدين:

   322   ...........................................................   لماذا كانت أحب الكنى؟!:

   323   ......................................................................   انزل إليه فأرحه:

   325   ....................................................................   أو0 تعلم من أنا؟!:

   326   ......................................................................... لماذا السھام؟!:

   329   ....................................................................   الفھرس ا4جمالي:

    331   ....................................................................   فصيلي:الفھرس الت

   343   ...............................................................   :كتب مطبوعة للمؤلف

  
  )التاسع عشرالجزء (


	�� ا
+�دس: �swر و���T}..ا 

   7   ...........................................................   ×:المشاركون في قتل ا4مام 

   13   ..........................................................   يقاتل ليحتز الرأس الشريف:

   13   ..............................................................   ما ھذه ا�كباد الغليظة؟!:

   15   ..............................................................   لو سمعك ابن زياد لقتلك:

   16   ...............................................................   إم} ركابي فضة وذھباً:

   17   ...................................................................   4مام:عدد جراحات ا

   22   ..........................................................................   ×:سلب ا4مام 

   25   ....................................................................   إبتMءات المجرمين:

   26   ................................................   رضُّ الجسد الشريف بحوافر الخيل:

   29   ........................................................   المجلسي يرفض رّض الجسد:
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ا
	�� ا
+�%-: هUOا %�أ ا
��ل.. وهUOا 
  ا���1..

   35   .............................................................   :×ھكذا بدأ الحسين القتال 

   37   ................................................................. نحن وكMم المسعودي:

   38   ................................................................   التشكيك في عدد القتلى:

   41   ...................................................................   ھذا ابن قتَّال العرب:

   43   ....................................................   ×:سعي المMئكة لنصرة الحسين 

   46   .........................................................................   قدرات المMئكة:

   47   ..........................................................................   0 بد من ا4ذن:

   48   ............................................................................   عدد المMئكة:

   49   .....................................................   رجعة، وجولة حرب:× للحسين 

  لباب الثامن: ما زلنا في كرب@ء..ا

..)�+,
�اد اL :ا�ول ��	
  ا

   55   ...................................................................   ×:ھذا جواد الحسين 

   57   ................................................   خرجن من الخدور ناشرات الشعور:

   59   ......................................................   للحيوانات أخMق وكفر وإيمان:

   63   ...................................................................   وللحيوانات عباداتھا:

   70   ..................................................................   حديث النملة والھدھد:

   73   ..........................................................................   ان:خMصة وبي

   76   ........................................................   متى جاء الفرس إلى الخيام؟!:

   77   ...............................................................   حضور النساء ما جرى:

   78   ................................................   خرجن من الخدور ناشرات الشعور:
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�م 1�K ا
��Aل P�
ا
	�� ا
����: ا
  وا�?	�ل..

   83   ..........................................................................   السلب والنھب:

   87   ..........................................................................   الفطرة السليمة:

   88   .....................................   ، وكيف؟!:متى عرف النسوة باستشھاد ا4مام

   89   ....................................................................   0 غيرة و0 شھامة:

   92   ........................................................................   حديث الخلخالين:

   92   ......................................................................   السلب قرار القادة:

   94   ..........................................   فاطمة الصغرى وعمتھا مكشوفتا الرأس:

   94   ...........................................................   في كربMء أو في المدينة؟!:

   95   ..........................................................   ابن سعد.. والسجاد والسبايا:

   97   ................................................................   لم يكن صبياً:× السجاد 

   97   ..............................................................   ابن سعد وحراسة السبايا:

   97   ................................................................... 0 نقتل ھذا العليل؟!:أ

   98   ..................................................   ×:ابن سعد يريد قتل ا4مام السجاد 

   101   ......................................................   ما ھو مرض ا4مام السجاد؟!:

   101   .................................................   ھل ھذا رفق با4مام، أو النسوة؟!:

   102   .............................................................   0 خضوع و0 استجداء:

�: %�Oء.. وأ�F0ر.. ود�0ء..
��
  ا
	�� ا

   107   ...........................................................................   آيات ود0ئل:

   107   .....................................................   كسوف الشمس، وآيات أخرى:

   109   ...................................................   ×:الكون كله يخبر بقتل الحسين 

   113   ........................................................................   الريح المظلمة:
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   123   ........................................................   لم تبك السماء إ0 على اثنين:

   127   ..........................................................   ا4ختMفات في النصوص:

   128   ......................................................................   بكت السماء دماً:

   129   ...................................................................   شھادة غير متوقعة:

   130   .........................................................................   ھذا ھو الدليل:

   130   .....................................................................   ھل ھذا معقول؟!:

   132   .........................................................   التاريخ الميMدي مستحدث:

   133   ......................................................   أقوال أبي الفرج ابن الجوزي:

   134   ..................................................   أفعجبتم أن مطرت السماء دماً؟!:

   136   .....................................................................   بكاء الموجودات:

   137   .........................................................   لماذا بيت المقدس والشام؟!:

   139   ............................................   الرجوع إلى علماء اليھود والنصارى:

   141   .......................................................   ھل الجنة والنار مخلوقتان؟!:

   142   ......................................................................   ا�رض والجبال:

   144   ..............................................................   ×:الجزع على الحسين 

..BT��0و ��\% :Bا��A
  ا
	�� ا
.ا%-: ا

   149   ....................................................................................   بداية:

   150   .........................................................................   آثار وعواقب:

   151   .....................................................................   ھل ھذا عجيب؟!:

   152   .........................................................................   مMحظة ھامة:

   152   ...........................................................   0 بد من الجزاء في الدنيا:

   154   ............................................................   ×:الكرامة ا4لھية لwمام 
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   154   ...................................................................   و0 يھمل: هللا يمھل

   157   .......................................................   ×:تكثير السواد على الحسين 

   160   ........................................................................   من سنن العدل:

  ا
	�� ا
!�30: أ�>ان.. وأ�.اح..

   171   ....................................................................................   بداية:

   171   .........................................................................   أفراح وتھاني:

   173   ...................................................................   التھاني.. والجوائز:

   175   ..........................................................................   عمى القلوب:

   177   ..................................................................   مساجد جددت فرحاً:

   179   ........................................................   بر والي المدينة:ابن زياد يخ

   184   .....................................................................   النمل والعصافير:

   186   ........................................................................   حديث الغراب:

   186   ..................................................   ×:نوح الجن على ا4مام الحسين 

..����
� ا�  ا
	�� ا
+�دس: '�. ا$<���Sد ��

   199   ....................................................................................   بداية:

   200   ..............................................................   الخبر في بيت المقدس:

   201   ....................................................................   إيمان أھل الكتاب:

   203   ........................................................   م معبد تخبر أيضاً:عوسجة أ

   206   ..........................................................................   نخلة أم معبد:

   207   ......................................................................   إشارة توضيحية:

   207   ..........................................................................   مكانة المدينة:

   209   ...........................................................................   نداء جبرئيل:

   211   ....................................................................   ينال بالوتر أوتاراً:
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   212   ................................................................   سبعون فرجاً أجواب:

   213   ...................................................................   بدء حركة التوابين:

   215   .....................................................   ، لماذا؟!:×ما نراه إ0 جبرئيل 

   215   .......................................................................   رؤيا ابن عباس:

   217   ....................................................................   ابن عباس؟!: لماذا

� ا
�رورة..��� :-%�+
  ا
	�� ا

   221   ......................................................................   قارورة أم سلمة:

   228   ..................................................................   أم سلمة دون سواھا:

   229   ....................................................................   اختMفات 0 تضر:

   230   ...............................................................   أھمية حديث القارورة:

   233   ....................................   الحسين ابني، وجماعة من ولدي وأھل بيتي:

   233   .............................................   ، والواجب:0 أفر من القدر، والقضاء

   234   ...........................................................   إني مقتول يوم عاشوراء:

   235   ..............................................................   محاولة تزويرية فاشلة:

   237   ................................................................   ابن عباس كان أعمى:

     القسم السادس: السبايا وما بعد يوم عاشوراء..
  الباب ا ول: من كرب@ء إلى الكوفة..


	�� ا�ول: أ<.ى.. و<����..ا  

   245   ..................................................................   ابن سعد يدفن قتMه:

   247   ............................................   أسر الحسن المثنى، ثم إطMق سراحه:

   252   ..............................................................   الناجون من ا�صحاب:
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   254   .......................................................................   سبايا بني ھاشم:

   256   .................................................................   لماذا السبي للنساء؟!:

   259   ...........................................................   طفM مسلم، أو ابن جعفر:

   270   .......................................................................   قو0ن 0 أربعة:

   271   ..................................................................   اختMفات الروايات:

   272   ........................................................   رواية الصدوق في الميزان:

...	+
  ا
	�� ا
����: L 1�K*�ح ا

   279   ............................................................................   سبي النساء:

   281   ....................................................................   دناءة قرة بن قيس:

   283   ....................................................................   زينب تندب أخاھا:

   284   ..............................................................   دليل جواز لطم الوجوه:

   285   ........................................................................   قيمة ھذه الندبة:

   286   .....................................................................   قتيل أو0د البغايا:

   287   ..........................................................   لمقطع بالسيوف:الفسطاط ا

   287   ..................................................................   حرق الخيام لماذا؟!:

   288   .............................................................   متى كان حرق الخيام؟!:

   290   ...........................................................................   دموع الخيل:

   291   ........................................   ونھب عسكره؟!:× متى استشھد الحسين 

   293   ...............................................................   ×:يوم استشھاد ا4مام 

   296   .............................................................   سكينة تسمع ھاتفاً أيضاً:


�: ا
.ؤوس وا
��
�� إ
1 ا
	�� ا��+
..=��O
  ا

   301   ......................................................   إلى ابن زياد:× رأس الحسين 
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   302   .........................................................   الرأس الشريف في الحنانة:

   302   .....................................................   لماذا سمي الموضع بالحنانة؟!:

   303   .......................................................................   خولي وزوجته:

   305   ..............................................................   مMحظة تفرض نفسھا:

   305   .................................................................   أين حميد بن مسلم؟!:

   306   .......................................................   غنى الدھر: كيف؟! ولماذا؟!:

   307   ........................................................................   الفطرة السليمة:

   307   .............................................................   اءة ھنا وشھامة ھناك:دن

   308   .............................................................................   نور الھدى:

   308   .......................................................................   رواية البحراني:

   311   .................................................................... نحن وھذه الرواية:

   313   .......................................................   الرؤوس والسبايا إلى الكوفة:

   314   .....................................................   شھربانو تغرق نفسھا بالفرات:

   315   .............................................................   السبايا مكشفات الوجوه:

   316   ...........................................................   ھل أقام يوماً أو يومين؟!:

   317   ..........................................................   الرؤوس إلى الكوفة أيضاً:

   322   ................................................................   لماذا قطع الرؤوس؟!:

   324   ..............................................................   وقفة مع عدد الرؤوس:

   325   .......................................................   إختMفات في سياقات أخرى:

   326   ...........................................................   الذين تولوا أمر الرؤوس:

   327   .................................................................   عدد رؤوس الشھداء:

   333   ..........................................................   القتلى في صفوف ا�عداء:

   339   ................................................................................  الفھارس

   341   ....................................................................   الفھرس ا4جمالي:

  343   ....................................................................   الفھرس التفصيلي:
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  )العشرونالجزء (

  لباب الثاني: أحداث جرت في الكوفة..ا

��..ا��+
�� ا�+I =��O

	�� ا�ول: ا 

   9   .............................................................   ابن سعد دخل الكوفة نھاراً:

   9   ........................................................   ھؤ0ء يبكين علينا، فمن قتلنا؟!:

   11   ............................................................   السؤال المحرج والصريح:

   13   ........................................................................   أسارى آل محمد:

   14   ......................................................................   من ھم ا�سرى؟!:

   16   ..................................................   إستقبال السبايا في مصادر متأخرة:

   23   ............................................................   ان ھناك عسكران؟!:ھل ك

   24   ................................................................   ظھور النار في القصر:

   25   ...........................................................   تدابير احترازية في الكوفة:

   26   ............................................................   ×:الشعر الذي قاله السجاد 

   31   ....................................................................   الصدقة علينا حرام:

   32   ..................................................   زينب نطحت رأسھا بمقدم المحمل:

   33   .................................................   في شوارع الكوفة:× رأس الحسين 

   33   ...................................................   مئة ألف إنسان في شوارع الكوفة:

ا
	�� ا
����: '�F= ز�*B، وأم آ���م، 
..=��O
 و��?�= �� ا

   37   ......................................................   ھكذا جرت ا�حداث في الكوفة:

   39   .......................................................   في أھل الكوفة:÷ خطبة زينب 
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   42   ..............................................................................   توضيحات:

   44   .....................................................................   راوي خطبة زينب:

   44   ..............................................................   أين كانت ھذه الخطبة؟!:

   47   ..............................................................   ÷:الكوفيون بنظر زينب 

   49   ...........................................................................   ج:ثمرات ونتائ

   55   ............................................................   :’المقصود ھو رسول هللا 

   57   ...........................................................................   ھول الجريمة:

   57   .....................................................   أنِت بحمد هللا عالمة غير معلمة:

   62   ..........................................................................   خطبة أم كلثوم:

   63   ........................................................................   ھل ھذه زينب؟!:

   65   ................................................................   خطبت من وراء كلتھا:

   65   ........................................................................   نشرن شعورھن:

   65   ............................................................   الِشْعر المنسوب �م كلثوم:

   66   ................................................................   خطبة فاطمة الصغرى:

   69   ...............................................................................   إيضاحات:

   70   ........................................................................   للتذكير.. والبيان:

   71   ...................................................................   فكذبتمونا وكفَّرتمونا:

   71   ............................................................... كأننا أو0د ترك أو كابل:

   72   .............................................................   نحن قتلنا علياً وبني علي:

   72   ......................................................................   قتلتم جدنا با�مس:
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�: '�F=ا
+�Pد 
��
��  ×ا
	�� ا
..=��O
 ا

   77   ........................................................ يخاطب أھل الكوفة:× السجاد 

   79   ...............................................................................   :إيضاحات

   79   ..........................................................   ا4غراء با4صغاء وا4نتباه:

   80   ....................................................................   ×:فھم نفسهھكذا عرَّ 

   83   ...................................................................   الفخر بقتل الصبر!!:

   84   .......................................................   يستنطق أھل الكوفة:× السجاد 

   86   ......................................................................   ھلكتم وما تعلمون:

   86   ..................................................................... ھل ھذا استدراج؟!:

   88   ..................................................................... ورب الراقصات!!:

   89   .............................................................   ثكل رسول هللا وثكل أبي:

   89   .................................................................   0 تكونوا لنا و0 علينا:

   90   ...................................................................   ھذا الشعر 0 يستقيم:

 ا
	�� ا
.ا%-: ا0| رآ�%� �H= وذه�ً�..

   93   ........................................................   الرأس الشريف عند ابن زياد:

   96   ..........................................................................   فقدان المعايير:

   97   ........................................................................   غضب ابن زياد:

   98   ...............................................................   إم} ركابي فضة وذھباً:

   98   ............................................................ مصيبة ـ وهللا ـ ما أعظمھا:

   99   ......................................................................   جبروت واستكبار:

   101   ............................................................   سماجة ووقاحة ابن زياد:

   103   .............................................................   طشت من ذھب! لماذا؟:
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   104   ...................................................   ھل أسرع الشيب إلى الحسين؟!:

   104   ..........................................................................   يوم بيوم بدر:

   106   ....................................................................   كانوا أعق وأظلما:

   107   ...........................................................   ھل خرف زيد بن أرقم؟!:

   110   .............................................................................   إيضاحات:

   110   ..............................................................   ھكذا يتصرف الوضيع:

   111   .....................................................................   الخرف المزعوم:

   111   ......................................................   أعمى؟!:ھل كان زيد بن أرقم 

   114   ......................................................................   أتبكي لفتح هللا؟!:

   115   .........................................................   يفلقن ھاماً من رجال أعزة:

   115   ....................................................   يقتل خياركم، ويستعبد شرراكم:

   116   .....................................................................   أنس.. وابن زياد:

ا
	�� ا
!�30: ز�*B وا
+�Pد �� 
0�ا�L= ا%( ز��د.. 

   125   ......................................................................   زينب وابن زياد:

   127   ................................................................   ؟!:لماذا تنكرت زينب

   130   ................................................................... إنما يفتضح الفاسق:

   132   ..................................................................   ھل ھذا صنع هللا؟!:

   134   .................................................................   ‘:رد زينب والسجاد 

   135   ........................................................................   تشفِّي ابن زياد:

   136   ............................................................   ؟!:×ھل اختطف السجاد 

   142   .........................................................   وابن زياد:× ا4مام السجاد 
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   145   .....................................................   الكشف عن السجاد: ھل أدرك:

   146   .........................................................   الجبر ا4لھي عند بني أمية:

   147   ..........................................................   ورشيد: موقف زينب سديد

   149   ...........................................   القتل لنا عادة وكرامتنا من هللا الشھادة:

   151   ...................................................................   وبك جرأة لجوابي:

   152   ..............................................................   دعوه، فإني أراه لما به:

   153   ...............................................................   كيف سلم ھذا؟! اقتلوه:

   154   ..................................................................   ابن زياد، وأم كلثوم:

   155   ...............................................................   بنت الحسين، أو أخته:

   157   .....................................   ھل أحضر ابن زياد أم كلثوم مرة أخرى؟!:

..���L )0 )P+
 ا
	�� ا
+�دس: إ
1 ا

   161   .........................................................   إلى السجن مرة بعد أخرى:

   164   ................................................................   لماذا ھذه ا4ھانات؟!:

   165   .................................................................   البشائر إلى النواحي:

   166   ...............................................................   0 يدخلن علينا عربية:

   171   ..................................................................   أجرى عليھن رزقاً:

   172   ...............................................   الحجر الذي سقط عليھم في السجن:

�ف �� FI ؤوس.
ا
	�� ا
+�%-: ا
 ا
F.��ت..

   177   ............................................................   الرؤوس في أزقة الكوفة:

   180   .........................................................   الرؤوس نصبت في الكوفة:

   180   .......................................................................   أول رأس حمل:

   184   ............................................................. أصحاب الكھف والرقيم:
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   186   .............................................................................   إيضاحات:

   186   ...................................................   لماذا أصحاب الكھف والرقيم؟!:

   190   ................................................   رجعة أھل الكھف ورجعة الحسين:

   M   .......................................................................   191حظة أخيرة:م

   192   .........................................................................   حديث البساط:

 Y�	K )%ا =H�� :)0��
ا
	�� ا
..��I��Kا�Iو 

   199   ........................................................   ابن عفيف يتصدى للطاغية:

   205   ..................................................   ما جرى على مؤيدي ابن عفيف:

   207   .............................................................   ابن عفيف الرجل العابد:

   207   .....................................................................   شدَّ يدك بساداتھم:

   210   ...............................................................   ك:الحمد � الذي أخزا

   212   ................................................................   ما تقول في عثمان؟!:

   214   .............................................................   تداعيات قتل ابن عفيف:

   217   .........................................................   المختار يتصدى 0بن زياد:

   218   .................................................................. لماذا غضب يزيد؟!:

   219   .....................................................   ابن عمر يھدد ابن زياد بجيش:

   220   ...............................................................   إطMق سراح المختار:

 Y���
ا
	�� ا
��<-: أ��اث $ %� 0( ا
*K..ه�� 

   223   ...........................................................................   إخفاء ا�دلة:

   225   ......................................................................   موقف أبي برزة:
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   226   .................................................................   موقف قيس بن عباد:

   226   ..............................................................   رجل من بكر بن وائل:

   227   .................................................................. مع حديث أبي برزة:

   228   ..........................................................   ابن زياد جاھل أو يتجاھل:

   229   .........................................................   الجواب الصريح والفاضح:

   230   .............................................................   إن لم تعد ضربت عنقك:

   230   ......................................................   حيطان دار ا4مارة تسيل دماً:

   234   .............................................................   ×:رة من دم الحسين قط

   237   ......................................................   العدوان على الرأس الشريف:

   238   ............................................................................   توضيحات:

   238   .......................................................................   التشويه للتمويه:

   239   ..................................................   ابن حريث يستدرك بعض ا�مر:

   240   ..................................................................   بل ھو ابن المشؤوم:

  الباب الثالث: إلى كرب@ء من جديد..

 ا
	�� ا�ول: د�( ا�L+�د..

   245   ............................................................   الرسول.. ودفن ا�جساد:

   246   ...............................................   مشاركة المMئكة في دفن المعصوم:

   248   ........................................................   رؤيا أم سلمة: فوائد وعوائد:

   251   .........................................................   اليوم قتلوا، والساعة دفنتھم:

   253   ..................................................................   ما زلت أحفر قبوراً:

   254   ......................................................................   رواية المشاركة:

   254   ........................................................................   دفن ا�صحاب:

   258   ..................................................................   ھداء؟!:متى دفن الش
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   259   ...............................................   ھل كان الشھداء في حفرة واحدة؟!:

   260   ...................................................................   يرون طيوراً بيضاً:

   260   ..............................................................   إختMفات في الروايات:

   261   ................................................................   من غرائب الروايات:

   263   ................................................................   الشھيد يدفن في ثيابه:

   263   ................................................................   الحسين دفن في ثيابه:

   265   ......................................................................   إشارة 0 بد منھا:

   266   ...........................................................   الشھيد 0 يغسل و0 يكفن:

   267   .....................................................   ابن المطاع وغسل؟!:ھل كفن 

   267   ...........................................................   ھل سلبوا الحسين ثيابه؟!:

   268   ............................................................   الذي صلى على الحسين:

   269   ..........................................................................   تغسيل ا4مام:

   274   .....................................................   ھي اغتسلت أو غسلھا علي؟!:

   275   .........................................................   0 يلي أمر ا4مام إ0 ا4مام:

   276   ............................................................   حضور السجاد دفن أبيه:

   278   ..................................................................   بنو أسد في كربMء:

   278   ..................................................................   أين ھي الروايات؟!:

   279   ......................................................   دليل آخر على حضور ا4مام:

   280   ..................................................   ا�دلة العامة على حضور ا4مام:

   281   .......................................................   موجز عما جرى في كربMء:

   283   ........................................   دفن أبيه:× 0 رواية عن حضور السجاد 

   283   ..........................................................   رواية في مصادر متأخرة:
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 )�+,
 �� ��.t؟! ×ا
	�� ا
����: ه� ا

   293   ..........................................................   ينبش قبر الحسين:المتوكل 

   294   ..........................................................   مصباح ھدى وسفينة نجاة:

   295   .....................................................................   نبش قبر الحسين:

   296   ..........................................................   مخره بالماء وكربه بالبقر:

   297   .....................................................   في القبر؟!:× ھل كان الحسين 

   300   .........................................   نقل جسد الوصي إلى موضع دفن النبي:

   302   .............................................................................   للتأييد فقط:

   304   ..........................................................   بين الثMثة أيام وا�ربعين:

   305   ....................................................   ھو ا�سبق؟!:أليس رفع الروح 

   306   .............................................   إبھامات مقصودة في رواية ابن بكير:

   306   ....................................................   روايات: أن ا�جساد في القبور:

   312   ........................................................   نظرة في الروايات المتقدمة:

   317   ...............................................................   أين ھو قبر الحسين؟!:

   318   ....................................................   غير معروف؟!:× قبر الحسين 

   323   ................................................................................  الفھارس 

   325   .....................................................................  الفھرس ا4جمالي

    327   .....................................................................  الفھرس التفصيلي

   337   ................................................................  مطبوعة للمؤلف كتب

  
  )الحادي والعشرونالجزء (

�: ه� آ�ن ا
,. �I.0ًا؟!ا
��

	�� ا 

   7   ..................................................................   ×:ا�سد الذي ھو علي 

   8   ...............................................................   دفن الحر في موضع قتله:

   9   ...............................................................   قبر الحر 0 يزار لماذا؟!:
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   12   ...........................................................................   رواية مكذوبة:

   14   ...................................................................   ×:أول زائر للحسين 

 : د�( ا
.ؤوس..ا
	�� ا
.ا%-

   19   ......................................................................................   بداية:

   20   ..................................................   ×:رؤوس الشھداء ورأس الحسين 

   23   ...................................................   نصوص 0 تذكر رؤوس الشھداء:

   25   .......................................................   دفن الرؤوس في باب الصغير:

   28   ..............................................................   أين دفن رأس الحسين؟!:

   28   ...............................................................   ألف: أقوال غير الشيعة:

   29   .......................................................................   ب: أقوال الشيعة:

   29   .........................................................   وقفات مع أقوال غير الشيعة:

   29   .........................................................................   :دفن في المدينة

   32   ........................................................................   الرأس في الشام:

   33   .........................................................................   في مسجد الرقة:

   34   ...................................................................... في خزاين السMح:

   37   ..........................................................   إلى عسقMن.. ثم إلى مصر:

   37   ...............................................   في النجف، أو بين الحيرة والنجف؟!:

   43   ....................................................   القول ا�مثل: الرأس في كربMء:

   47   ........................................................   الرواية في كMم ابن طاووس:

   47   ..........................................................   كيف نوفق بين النصوص؟!:

   48   ...................................................................   سريعة: البريد وسيلة

   49   ..............................................................   في أي مكان في الشام؟!:
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  الباب الثالث: إلى الشام..

 ..ا
	�� ا�ول: أ��اث �� ?.�  ا
�Sم

   57   ........................................................................   السبايا إلى الشام:

   57   ...................................................................   سبايا أھل البيت فقط:

   59   ......................................................................   الطريق إلى الشام:

   60   ....................................................................   ھذا الطريق؟!:لماذا 

   63   ....................................................................   طريق عودة السبايا:

   65   ........................................................................ شواھد ومؤيدات:

   69   ...........................................................   أھل الكوفة يودِّعون السبايا:

   70   ......................................................   في وداع أھل الكوفة:× السجاد 

   72   ......................................................   ابن زياد يقترض تكاليف السفر:

   73   ..............................................................................   توضيحات:

��= إ
1 ا
�Sم..O
 ا
	�� ا
����: 0( ا

   77   ...................................................................   ا4نطMق من الكوفة:

   79   ...........................................................................   شدائد الطريق:

   84   ........................................................................   ا�غMل لwذ0ل:

   87   ...............................................................   إنفاذ رأس الحسين أو0ً:

   87   ........................................................   ×:صمت ا4مام زين العابدين 

   89   ....................................................   رواة الكرامات وكثرة المزارات:

   90   ..............................................   مكشفات الوجوه والرؤوس (الشعور):

:ًM92   ............................................................   اغفر لي، وما أراك فاع   

   93   .................................................................... :اليأس من رحمة هللا

   95   ........................................................................   كنا خمسين نفراً:
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   95   ...................................................   ‘:لم تذكر الرواية موسى وعيسى 

   97   ......................................................................   إن لھم معي موقفاً:

�: آ.ا�0ت و0>ارات..
��
 ا
	�� ا

   103   ......................................................   كرامات في ا�ديرة والكنائس:

   106   ...............................................................   رھبان ويھود يسلمون:

   111   ...........................................................   نظرة في حديث اليھودي:

   112   ........................................................................   نسرين:راھب ق

   112   ...............................................................   النور يصعد من فيه!!:

   113   ...............................................................   الدراھم تصير حجارة:

   114   .................................................................   لعلھا أكثر من قضية:

   114   ...................................................   عمر بن سعد لم يكن مع الركب:

   115   ..................................................................   العھدة على الراوي:

   119   ...............................................................   قرائن ود00ت أخرى:

   121   ........................................................................   حدث.. ومزار:

   121   ..........................................................   ـ مشھد النقطة في حلب: 1 

   122   .........................................................   لب!:ـ مشھد السقط في ح 2 

   123   ................................................   ـ مشھد محسن، ومشھد الحسين: 3 

   124   ..........................................................   ـ مشھد النقطة بنصيبين: 4 

   124   ..........................................................   ـ مشھد الرأس بنصيبين: 5 

   125   ..................................................   ـ مشھد مسقط الرأس بنصيبين: 6 

�� �� ا
�Sم..��+
 ا
	�� ا
.ا%-: ا

   129   .................................................................... على أبواب دمشق:
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   130   .......................................................................   إشارات ولفتات:

   131   ....................................................   السبايا، أو السبايا والرؤوس؟!:

   133   .......................................................   والرؤوس: ايايزيد يتلقى السب

   135   ...........................................................   سھل بن سعد في الطريق:

   136   ..........................................................   زينا من كثرة النظر إلينا:خُ 

   138   ...........................................................   ماذا عن كشف الوجوه؟!:

   141   ......................................................... من أي باب دخلوا دمشق؟!:

   141   ...................................................   المستقبلون في الخارج والداخل:

   142   ...............................................................   تكلم:ي× رأس الحسين 

   146   .........................................................   أعجب من أصحاب الكھف:

   148   ..........................................................   على درج ا�ذايا والشماتة:

   149   .....................................................................   أشرار أھل الذمة:

   150   ..................................................................   إذا بكت فالطموھا!:

   151   ......................................................   ھل قرأت ھذه ا~ية يا شيخ؟!:

 1
ا
	�� ا
!�30: 0( درج ا
�+�P.. إ
..��<� 3�P0 

   161   ...................................................   أس الشريف؟!:من الذي قدم بالر

   164   ...................................................................   ھكذا جرت ا�مور:

   165   ...........................................................................   أحمق الناس:

   166   ........................................................   من الذي لم يقرأ آية الملك؟!:

   167   ................................................................   يزيد يكذب في شعره:

   168   ..........................................   التزوير في خطوط متناقضة ومتوازية:

   169   .........................................................   زحر حامل الخبر إلى يزيد:
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   172   .........................................................   :’شبيه الرسول × الحسين 

   173   ...........................................................................   شيطنة يزيد:

   175   .....................................................   شير النعمان بن بشير:يزيد يست

   178   .............................................................   إم} ركابي فضة وذھباً:

   180   ...................................................................   عذر أقبح من ذنب:

   182   ......................................................................   طشت من ذھب:

   183   ..........................................   يزيد يخترع ويكذب، ويخدع أھل الشام:

   186   ......................................................................   التMعب بالنص:

   188   ..................................................................   مع القاضي النعمان:

   189   ........................................................................   لعلھما حادثتان:

   190   .............................................................   القاضي النعمان أصاب:

  الباب الخامس: ماذا جرى في الشام؟!

..���*�
 ا
	�� ا�ول: �.ع ا

   197   ....................................................................... ترتيب المطالب:

   198   ...........................................   زينب رأت الرأس في مجلس الطاغية:

   201   ............................................................   ھل شقت زينب جيبھا؟!:

   202   ...........................................................   أشياخ يزيد.. وقرع الثنايا:

   208   .................................................................   ي:بذاك الشيخ أوصان

   209   ...................................................   يزيد 0 يعرف مقدار سن ا4مام:

   210   .................................................................   العشائرية مرفوضة:

   210   ...............................................................................   كفر يزيد:

   212   ....................................................................   بأي رواية نأخذ؟!:
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..��<� 1�K ن�`.�A�
 ا
	�� ا
����: ا

   217   .............................................................   ا4عتراضات على يزيد:

   217   ..................................................   ـ إعتراض أبي برزة ا�سلمي: 1 

   223   ..................................................................   ت بالجملة:إعتراضا

   224   ..........................................   ـ سمرة بن جندب يعترض على يزيد: 2 

   229   ......................................................................   ـ زيد بن أرقم: 3 

   230   .................................................................   ـ النعمان بن بشير: 4 

   231   ..................................................................   ـ يحيى بن الحكم: 5 

   231   .........................................................   ـ عبد الرحمان بن الحكم: 6 

   233   ....................................................................   ـ الحسن المثنى: 7 

   234   ............................................................   زيد بن أرقم شيخ خرف:

   235   .......................................................   ردود يزيد: تنوع، واختMف:

   236   ...............................................................   إخت0Mت في ا�شعار:

 ��% @�Kأ @
 :��<� :�
��
ا
	�� ا
!!)�+,
 ا

   241   .....................................................................   في مواجھة يزيد:

   243   .................................................................   ا�سرى من الرجال:

   244   ............................................................   أسماء متيقنة أو مشكوكة:

   245   ...........................................................   في ا�غMل أو في الحبال:

   246   .............................................................   النساء خلف سرير يزيد:

   247   ..............................................................   من أكل الرؤوس:امتنع 

   247   ........................................................................   0 تقل ھجراً؟!:

   250   .......................................................................   يزيد يدين نفسه:
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   253   .................................................................   أمر بالحبال فقطعت:

   253   .....................................................................   عبيد أھل العراق:

   255   .........................................   ما علمت بخروج أبي عبد هللا، و0 بقتله:

..��<� C�% �� اء<A
 ا
	�� ا
.ا%-: ا

   259   ..........................................................   !:الھاشميات في بيت يزيد!

   262   ...........................................................   إعتراض يزيد على ابنته:

   263   ...................................................................   ھل ھذه مبالغات؟!:

   264   ...................................................................   ھل ھذا استھزاء؟!:

   265   ..................................................................   عجل عليه ابن زياد:

   266   ..............................................................   ھل ھي قضية أموال؟!:

   267   ....................................................................   إذا قضى هللا أمراً:

   267   .........................................................................   لماذا سكينة؟!:

..@�O��
 ا
	�� ا
!�30: ه� ا

   271   ..........................................................   ×:ذة من مواقف السجاد نب

   278   ........................................................................   ا�دب الزينبي:

   279   .............................................................................   ھو المتكلم:

   280   .............................................................   و0 نلومكم إن لم تحبونا:

   281   ...............................................................   أرادا أن يكونا أميرين:

   282   ...................................................................   من الذي أذله هللا؟!:

   283   .................................................   ×:ا4مرة في آباء وأجداد الحسين 

   284   ............................................................... أبشر بالخزي والندامة:

   284   ....................................   فرحوا بما آتاكم:0 تأسوا على ما فاتكم، و0 ت
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   288   ..................................................................   السجاد غMم قد بلغ:

   288   ..............................................   أبوك جھل حقي، ونازعني سلطاني:

   291   ........................................................................   نتيجة ا0ختبار:

   293   ............................................................   من يرّد بنات الرسول؟!:

   294   ..............................................................................   لفت نظر:

 ا
	�� ا
+�دس: L ��0.ى �� ا
�Sم..

   297   ..........................................................   ليس ذلك لك، و0 �ميرك:

   302   .................................................   ا�فراح وصلب الرأس في دمشق:

   306   .......................................................................   حراب المMئكة:

   308   ........................................................   روايتان، أو رواية واحدة؟!:

   308   .....................................................................   توضيح 0 بد منه:

:ًM308   ..................................................................   قتل الخمسين رج   

   309   ..........................................................................   تب إلى ربك:

   309   .................................................................   0 أنالھم هللا شفاعتي:

   310   ..................................................................... إن لھم بلغة وأمداً:

   311   ...............................................................   موقف مروان وأخويه:

   313   ............................................................  بن مرجانة:يزيد: قبح هللا

   315   ..................................................   يقتل أو0د ا�دعياء أبناء ا�نبياء:

   317   .........................................................................   حديث السبحة:

   318   ..............................................................   ما قضاه هللا قبل الخلق:

   319   ...............................................................   جلساء فرعون أفضل:

   320   ...................................................   يطاف برأس الحسين في البلدان:

   322   ..................................................................   رزية 0 مثلھا رزية:
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   323   ..................................................................   في مجالس المجون:

   325   ....................................................................   0 حياة لمن تنادي:

   326   .................................................................   : اع شراب أعدائناالفق

   327   .....................................................................   الشراب المبارك:

   328   .........................................................   رأس اليھود يسلم ويستشھد:

   331   ....................................................................   رسول ملك الروم:

   335   .............................................................   ھل ھما حادثة واحدة؟!:

   335   ..............................................................   ما دين أحسن من دينك:

   336   .............................................................   الفضيحة في بMد الروم:

   337   ................................................................................  الفھارس

   339   .....................................................................  الفھرس ا4جمالي

   341   .....................................................................  الفھرس التفصيلي

  
  )الثاني والعشرونالجزء (

�*=..ا��

	�� ا
+�%-: ا
.أس إ
1 ا 

   7   ....................................................   الرأس الشريف إلى مدينة الرسول:

   12   ...............................................................   الرأس لم يرسل للمدينة:

   13   .................................................................................   مما سبق:

   13   .............................................................   إرسال الرأس إلى المدينة:

   18   ............................................................   الرأس إلى المدينة لماذا؟!:

   19   .....................................................................   كMم المعتزلي مھم:



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    206

   19   ................................................................   الحرب ضد رسول هللا:

   20   ......................................................................   تلفة:تصحيفات مخ

   20   ............................................................   ھل استقر ملك بني أمية؟!:

   21   ..................................................................   واعية بواعية عثمان:

   21   .................................................   مروان ينكت وجه الحسين بقضيب:

   22   ....................................................   والي المدينة يدس السم في الدسم:

   23   .............................................................   فاطمة 0 تلوم قاتل ولدھا:

  الباب السادس: لھذا أمر ا سرى بالرحيل..

�ت..k�F
 ا
	�� ا�ول: ز�*B أ�0م ا

   29   .......................................................................... ÷:خطبة زينب 

   38   .............................................   زينب: حزم وحزن، وصبر ومشاركة:

   39   .........................................................................   ھذا ھو المنطق:

   41   ................................................................................   يزيد أو0ً:

   44   ..........................................................................   ھذه ھي زينب:

   47   .......................................................................   المقارنة ونتائجھا:

   47   ................................................   خطبة زينب في خطوطھا وخيوطھا:

   48   .....................................................................   زھو يزيد وأوھامه:

   49   ....................................................................   0 غيرة و0 شھامة:

   50   ..........................................................................   أبديت وجوھن:

   53   ...............................................................   صفا لك ملكنا وسلطاننا:

   54   .........................................................   ليس معھن من رجالھن ولي:

   54   .....................................................................   للتربية أثرھا أيضاً:

   56   .................................................................   لتردن وشيكاً موردھم:
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ل لك:    57   .....................................................................   سيعلم من سوَّ

   62   ..................................................................   إني �ستصغر قدرك:

   64   .......................................................   قتل حزب هللا بحزب الشيطان:

   64   ................................................................   عيك:كد كيدك، واسع س

   66   ..............................................................................   جواب يزيد:

   67   ......................................................................   نتيجة خMل الكفر:

   69   ..............................................   ملحق: مھمة زينب امتداد لمھمة أمھا..

   71   ...................................................................   كمل من النساء أربع:

   73   ..................................................................   ـ آسية بنت مزاحم: 1 

   74   ......................................................................   ـ ھذه ھي مريم: 2 

   76   ...............................................................................   ـ خديجة: 3 

   76   .......................................................................... ÷:ـ الزھراء  4 

   77   ......................................................................   أين موقع زينب؟!:

�� �P+0  ×ا
	�� ا
����: ا
+�Pد 
.. S0د 

   83   ..........................................................   في دمشق!:× خطبة السجاد 

   89   ......................................................................................   بداية:

   89   ........................................................   رضا المخلوق بسخط الخالق:

   90   .............................................   كلمات فيھا رضا هللا، وثواب لسامعيھا:

   92   ................................................................   ما قدر ما يحسن ھذا؟!:

   92   .............................................................   أعطينا ستاً وفضلنا بسبع:

   93   ............................................................................ ومنا الصديق:
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�مة، وسيدا شباب أھل الجنة:سبطا ھذه ا   ..........................................   93   

   94   ......................................................................   أنا ابن مكة ومنى:

   94   ..............................................   أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردا:

   95   .......................................................   أنا ابن خير من ائتزر وارتدى:

   95   ........................................   أنا ابن من ھاجر الھجرتين، وبايع البيعتين:

   96   ..............................................................   قاتل ببدر وحنين:× علي 

   97   ............................................................   ا4مام بالنص وا0ستحقاق:

   99   .....................................................................   يختار:هللا ھو الذي 
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  فھرس المصادر والمراجع
 .
�@wا.O
 ن ا

 ـ أ ـ 
(ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ حس�ن الش�يباني  ا~ثار لمحمد ب�ن � 1

  م). 1993لبنان سنة 

ا~ثار الباقية �بي محمد بن أحم�د البيرون�ي الخ�وارزمي (ط مكتب�ة  � 2

و (ط مؤسس�ة مي�راث مكت�وب ـ طھ�ران ـ  )ـ الع�راق بغدادـ المثنى 

 .إيران)

ن��اني الليث��ي آث��ار الج��احظ لعم��رو ب��ن بح��ر الج��احظ ب��ن محب��وب الك � 3

 .م)1969(ط سنة  »لعمر أبي النصر«الجاحظ 

ـ ا~ح���اد والمث���اني 0ب���ن أب���ي عاص���م الض���حاك (ط دار الدراي���ة  � 4

ـ  م) و (ط دار المعرف�ة1991ھ�ـ 1411س�نة الري�اض ـ الس�عودية 

  ).بيروت ـ لبنان

ا~داب الدينية للخزانة المعينية للشيخ أب�ي عل�ي الفض�ل ب�ن الحس�ن  � 5

ط الش�ريف الرض�ى ـ ق�م ـ  ماجد بن أحمد العطيةالطبرسي (تحقيق 
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  .ھـ) 1423ـ إيران سنة 

امرائي (ط المكتب��ة آل البي��ت والص��حابة للش��يخ ي��ونس إب��راھيم الس�� � 6

  .)ـ لبنان صيداـ العصرية 

للشيخ حسام الدين الم�ردي الحنف�ي » صلى هللا عليه وآله«آل محمد  � 7

 الجراحي الخلوتي (نسخة مكتبة السيد ا�شكوري).

(طب�ع ف��ي  آي�ة التطھي�ر ف�ي أحادي��ث الف�ريقين للس�يد عل��ي ا�بطح�ي � 8

 إيران من قبل المؤلف).

ا�ئمة ا0ثنا عشر شمس الدين محم�د اب�ن طول�ون (تحقي�ق ال�دكتور  � 9

  ط منشورات الرضي ـ قم ـ إيران). ـ صMح الدين المنجد 

ا4بانة في أصول الديانة �بي الحسن عل�ي ب�ن إس�ماعيل ا�ش�عري  � 10

  ق). ھـ.1397سنة  ـ الھند حيدر آباد الدكن(ط 

ا4بانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لعبيد هللا  � 11

بن محمد ب�ن محم�د ب�ن حم�دان العكب�ري اب�ن بط�ة الحنبل�ي (ط دار 

) ـ س�وريا ) و (ط دمش�قھ�ـ1409سنة ـ السعودية الرياض ـ الراية 

  .ھـ)1422سنة بنان ـ بيروت ـ لو (ط دار الكتب العلمية 

مصر) اع لعلى محفوظ (ط مطبعة السعادة ا4بداع في مضار ا4بتد � 12

  .)ـ السعودية الرياضـ و (ط مكتبة الرشيد 

للشيخ محمد طاھر » عليه السMم«إبصار العين في أنصار الحسين  � 13

مرك��ز الدراس��ات ا4س��Mمية لممثلي��ة ال��ولي الفقي��ه ف��ي ط الس�ماوي (
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 ھـ ق).1419ھـ ش 1377 ة سنةحرس الثورة ا4سMمي

ـ الق�اھرة ـ أبناء الرسول في كربMء لخالد محمد خالد (ط دار ثاب�ت  � 14

 مصر).

أبو الشھداء الحس�ين ب�ن عل�ي لعب�اس محم�ود العق�اد (ط منش�ورات  � 15

  الشريف الرضي ـ قم ـ إيران)

أبو طالب مؤمن ق�ريش للش�يخ عب�د هللا ب�ن عل�ي الخني�زي القطيف�ي  � 16

ھ��ـ) و (ط دار 1381س��نة لبن��ان  ـ بي��روتـ حي��اة (ط دار مكتب��ة ال

  ).ـ بيروت ـ لبنان الكتب العلمية

ـ ع�ة الحيدري�ة بطالمط سيد عبد الحسين ش�رف ال�دين (أبو ھريرة لل � 17

ـ  ق�مـ ھ�ـ) و (ط مؤسس�ة أنص�اريان 1384س�نة ـ الع�راق النج�ف 

 ).إيران

 لش�براوي الش�افعي (طعبد هللا ب�ن ع�امر اا4تحاف بحب ا�شراف ل � 18

 ھـ).1316مصر سنة ـ المطبعة ا�دبية 

إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب للعMم�ة محم�د عب�د ال�رؤوف  � 19

ـ ط مطبع�ة الق�رآن الك�ريم ـ  المناوي (تحقي�ق عب�د اللطي�ف عاش�ور

  ).ـ مصر القاھرة

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم ال�دين �ب�ي الف�يض  � 20

ازق الش�ھير بالس�يد مرتض�ى الحس�يني محمد بن محمد ب�ن عب�د ال�ر

 مصر).ـ اليماني الزبيدي الحنفي (ط الميمنية 
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ا4تقان في علوم القرآن لجMل الدين السيوطي (ط المكتبة الثقافي�ة ـ  � 21

لبن�ان س�نة ـ بي�روت ـ م) و (ط دار الفكر 1973بيروت ـ لبنان سنة 

 م).1995ھـ 1416

  إثبات الرجعة للفضل بن شاذان (مخطوط). � 22

دار ط إثب��ات ع��ذاب القب��ر �ب��ي بك��ر أحم��د ب��ن الحس��ين البيھق��ي ( � 23

 م).1992ھـ 1413سنة ـ ا�ردن الفرقان 

للحر العاملي (المطبعة العلمية بالنصوص والمعجزات إثبات الھداة  � 24

 ھـ).1366) و (ط سنة ھـ1404سنة  ـ قم ـ إيران

(ط إثبات الوصية �بي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي  � 25

) و (ط منش��ورات مكتب��ة ـ الع��راقالنج��ف ـ المكتب��ة المرتض��وية 

ي ـ ق��م ـ إي��ران) و (منش��ورات الش��ريف الرض��ي ـ ق��م ـ تبص��ير

 إيران).

ا4ثنا عشرية في الصMة اليومي�ة للش�يخ البھ�ائي محم�د ب�ن الحس�ين  � 26

ط مكتب�ة ـ بن عبد الص�مد الح�ارثي (تحقي�ق الش�يخ محم�د الحس�ون 

  .ق) ھـ1409سنة ـ إيران المرعشي العامة ـ قم 

ا4جابة فيما استدركته عائشة على الصحابة �بي عبد هللا بدر الدين  � 27

(ط دمش�ق  بن بھادر الزركشي المصري الشافعيمحمد بن عبد هللا 

ـ ھـ) و (ط المكت�ب ا4س�Mمي ـ بي�روت ـ لبن�ان 1358سنة ـ سوريا 

  م).2000ھـ ـ 1420سنة 
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28 � Mم��ة الحل��ي الحس��ن ب��ن يوس��ف ب��ن أجوب��ة المس��ائل المھنائي��ة للع

المطھ��ر أجوب��ة عل��ى أس��ئلة الس��يد مھن��ا ب��ن س��نان ب��ن عب��د الوھ��اب 

 .(ط مطبعة الخيام ـ قم ـ إيران) الجعفري العبدلي الحسيني المدني

أجوبة مسائل موس�ى ج�ار هللا للس�يد عب�د الحس�ين ش�رف ال�دين (ط  � 29

لعرف�ان اط مطبعة ھـ) و (1386سنة ـ العراق النجف ـ دار النعمان 

 ھـ).1373سنة ـ لبنان صيدا ـ 

ط ا�حاديث الطوال للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبران�ي ( � 30

 لبنان). ـ بيروتـ دار الكتب العلمية 

ا�حاديث المختارة للضياء المقدسي (تحقيق عبد المل�ك ب�ن عب�د هللا  � 31

 م).2001ھـ 1421ار خضر ـ بيروت ـ لبنان سنة ط دـ  بن دھيش

ط 4حتجاج �بي منصور أحمد بن علي بن أبي طال�ب الطبرس�ي (ا � 32

م) و (ط س�نة 1966ھ�ـ 1386 س�نةـ الع�راق دار النعم�ان ـ النج�ف 

 ).1416سنة ـ إيران  قمـ ھـ) و (ط دار ا�سوة 1413

ا4حسان في تقريب (ترتيب) صحيح ابن حبان لعMء الدين علي بن  � 33

س�نة ـ بي�روت ـ لبن�ان مي�ة ط دار الكت�ب العل(بلبان الفارسي الحنفي 

 .ھـ)1408لة ـ بيروت ـ لبنان سنة (ط مؤسسة الرساو ھـ) 1407

أحس���ن القص���ص لعل���ي فك���ري الحس���يني الق���اھري (ط دار الكت���ب  � 34

  العلمية ـ بيروت ـ لبنان).

أحسن الكMم فيما يتعل�ق بالس�نة والبدع�ة م�ن ا�حك�ام للش�يخ محم�د  � 35
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  .)ھـ1320بخيت المطيعي (ط مصر سنة 

ن�ور هللا التس�تري (ط مطبع�ة الش�يخ حقاق الح�ق (ا�ص�ل) للش�ھيد إ � 36

 الخيام ـ قم ـ إيران).

ا�حكام السلطانية �بي الحسن علي بن محمد ب�ن حبي�ب البص�ري،  � 37

الم�اوردي الش�افعي (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (ط 

  .ھـ)1380مصر سنة ـ القاھرة ـ شركة مصطفى البابي 

لش��رعية عل��ى م��ذھب ا4مامي��ة لعل��ي ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ا�حك��ام ا � 38

  .الخزاز الرازي ويقال له القمي (مخطوط)

ا4حكام في أصول ا�حكام للحافظ أبى محم�د عل�ي أحم�د ب�ن س�عيد  � 39

) ـ مصر القاھرةـ مطبعة العاصمة ط بن حزم ا�ندلسي الظاھري (

 ھـ).1403 ـ لبنان سنة بيروتـ و (ط دار ا~فاق الجديدة 

4حكام في أصول ا�حكام لعلي بن أبي علي بن محمد ا~م�دي (ط ا � 40

 ھـ).1387مصر سنة ـ القاھرة ـ مؤسسة الحلبي وشركاه 

ا�حك��ام ف��ي الح��Mل والح��رام ليحي��ي ب��ن الحس��ين ب��ن القاس��م ب��ن  � 41

ـ  إبراھيم الرسي (تجميع أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريص�ة

  .م)1990ھـ 1410نة سـ اليمن  يمام زيد بن علط مؤسسة ا4

أحكام القرآن �بي بك�ر أحم�د ب�ن عل�ي ال�رازي الجص�اص الحنف�ي  � 42

ط ) و (ھ�ـ1412سنة ـ لبنان ـ بيروت  (ط دار إحياء التراث العربي

دار  ط(و ھ��ـ) 1405س��نة ـ لبن��ان بي��روت ـ دار الكت��اب العرب��ي 
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 .م)1995ھـ 1415لبنان سنة  ـ بيروتـ الكتب العلمية 

دار  طحم��د ب��ن عب��د هللا المع��روف ب��ابن العرب��ي (أحك��ام الق��رآن لم � 43

 ھـ).1392لبنان) و (ط مصر سنة  ـ بيروتـ الفكر 

 إحياء علوم الدين للغزالي (ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان). � 44

ـ  ا�خب�ار الدخيل�ة للمحق�ق الش�يخ محم�د تق�ي التس�تري (ط غف�اري � 45

 إيران). طھران ـ

القرماني) �ب�ي العب�اس أحم�د ب�ن أخبار الدول وآثار ا�ول (تاريخ  � 46

 »اب�ن س�نان القرم�اني«يوسف بن أحمد الدمشقي الشھير بالقرماني 

ـ بغ�داد ـ ھ�ـ) و (ط  1302(مطبوع بھامش الكامل في التاريخ س�نة 

 ). 1282سنة العراق 

 أخبار الدولة العباسية المؤلف مجھول (تحقيق عبد العزي�ز ال�دوري � 47

  .بيروت ـ لبنان)ـ  دار صادروط دار الطليعة ـ 

أخبار الزمان وم�ن أب�اده الح�دثان وعجائ�ب البل�دان والغ�امر بالم�اء  � 48

والعم��ران �ب��ى الحس��ن عل��ى عب��د الحس��ين ب��ن عل��ي المس��عودي 

المت���وفى (تص���حيح لجن���ة ف���ي مكتب���ة النج���ف ا�ش���رف) و (ط دار 

 .م)1966 ھـ1386ا�ندلس ـ بيروت ـ لبنان سنة 

حم��د ب��ن محم��د الحس��يني ألفض��ل أخب��ار الزينب��ات لجم��ال ال��دين ا � 49

  .ھـ)1401سنة ـ إيران قم ـ العبيدلي (ط مكتبة المرعشي 

ا�خبار الطوال �بي حنيفة أحمد ب�ن داود ال�دينوري (ط دار إحي�اء  � 50
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 م 1960س�نة  ـ القاھرة الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه

 ) و (ط ليدن).»منشورات الشريف الرضي ـ قم ـ إيران«

ار القضاة لمحمد بن خلف ب�ن حي�ان المع�روف بوكي�ع (ط ع�الم أخب � 51

 لبنان). ـ بيروت ـ الكتب

أخبار مكة وما جاء فيھ�ا م�ن ا~ث�ار �ب�ي الولي�د محم�د ب�ن عب�د هللا  � 52

ن�دلس ـ بي�روت ط دار ا�ـ  ا�زرقي (تحقيق رشدي الصالح ملحس

ھ�ـ) و (ط انتش�ارات الش��ريف الرض�ي ـ ق�م ـ  1403س��نة ـ� لبن�ان 

  .ھـ) 1411ن سنة إيرا

53 � �م) و (ط 1972خب����ار الموفقي����ات للزبي����ر ب����ن بك����ار (ط س����نة ا

 ھـ). 1416منشورات الشريف الرضي ـ قم ـ إيران سنة 

ا4ختصاص للشيخ محمد بن محمد بن النعم�ان اب�ن المعل�م ب�ن عب�د  � 54

هللا العكبري البغدادي الشيخ المفيد (مطب�وع ض�من سلس�لة مؤلف�ات 

م) 1993ھـ 1414المفيد ـ بيروت ـ لبنان سنة  ط دارـ الشيخ المفيد 

 و (ط مؤسسة النشر ا4سMمي ـ قم ـ إيران).

ختيار مصباح السالكين 0بن مي�ثم البحران�ي (تحقي�ق الش�يخ محم�د إ � 55

إي�ران س�نة ـ مش�ھد ـ س�Mمية ط مجم�ع البح�وث ا4ـ  ا�مين�يھادي 

  .)ھـ1408

ه الش���يخ إختي���ار معرف���ة الرج���ال (مع���روف برج���ال الكش���ي) ھذب��� � 56

عل��يھم «الطوس��ي (ط جامع��ة طھ��ران) و (نش��ر مؤسس��ة آل البي��ت 
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ـ  ھ�ـ) و (ط ك�ربMء1404س�نة ـ إيران قم ـ 4حياء التراث » السMم

ھ���ـ ش) و (ط 1348إي���ران س���نة ـ ) و (ط جامع���ة مش���ھد الع���راق

  ھـ). 1317سنة ـ الھند المطبعة المصطفوية ببمبئي باي دھوني 

بن محمد بن عبيد ب�ن أب�ي ال�دنيا (ط دار  ا4خوان �بى بكر عبد هللا � 57

س�نة  (ط المكتب�ة العص�رية ـ بي�روت ـ لبن�انو  )ـ إي�ران ا4عتص�ام

 .)م2008

أدب ا4م��Mء وا4س��تمMء �ب��ي س��عيد عب��د الك��ريم ب��ن محم��د ب��ن  � 58

م) و (نش�ر دار ومكتب�ة 1925منصور التميم�ي الس�معاني (ط س�نة 

 م).1989ھـ 1409لبنان سنة  ـ الھMل بيروت

ا�دب ف���ي ظ���ّل التش���يّع للش���يخ عب���د هللا نعم���ة (نش���ر دار التوجي���ه  � 59

  م) . 1980  ھ 1400ا4سMمي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ـ  ا�دب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخ�اري (ط دار الكت�ب العلمي�ة � 60

ھ���ـ  1406) و (ط مؤسس���ة الكت���ب الثقافي���ة س���نة بي���روت ـ لبن���ان

  م).1986

كريا محي�ي ال�دين يحي�ى ب�ن ش�رف الن�ووي ا�ذكار النووية �بي ز � 61

ھ��ـ 1414الش��افعي الدمش��قي (ط دار الفك��ر ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

  م).1994

ا�ربعون حديثاً في إثبات إمامة أمير المؤمنين لسليمان ب�ن عب�د هللا  � 62

مطبع�ة أمي�ر ـ ـ  الماحوزي البحراني (تحقيق السيد مھ�دي الرج�ائي

 ھـ).1417قم ـ إيران سنة 
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ع��ون ح��ديثاً للش��ھيد ا�ول محم��د ب��ن مك��ي الع��املي الجزين��ي ا�رب � 63

 ھـ).1407سنة إيران  ـقم ـ مؤسسة ا4مام المھدي  تحقيق وطبع(

ا�ربعون حديثاً لمنتجب الدين علي بن عبيد هللا ب�ن بابوي�ه ال�رازي  � 64

 ھـ).1408سنة ـ إيران قم ـ مدرسة ا4مام المھدي  تحقيق وطبع(

ب��راھيم إب��ي بك��ر ب��ن أب��ي نص��ر ش��جاع ب��ن أب��راھيم ب��ن 4ا�ربع�ين  � 65

 . الفتواني

66 � �  .حمد بن عبد الملك المؤذنأبي صالح ربعين �ا

ا�ربعين للحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان ب�ن  � 67

ـ  عطاء الشيباني الخراساني النسوي (تحقيق محم�د ناص�ر العجم�ي

  .ھـ)1414سMمية ـ بيروت ـ لبنان سنة ط دار البشائر ا4

ا�ربع��ين البلداني��ة �ب��ي القاس��م عل��ي ب��ن الحس��ن ب��ن ھب��ة هللا اب��ن  � 68

عساكر الدمشقي (مطبوع�ات مرك�ز جمع�ة الماج�د للثقاف�ة والت�راث 

 بدبي).

ا�ربعين عن ا�ربعين للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أحم�د ب�ن  � 69

الحس�����ين النيس�����ابوري الخزاع�����ي (ط وزارة الثقاف�����ة وا4رش�����اد 

  .)ھـ1414إيران سنة  ـ ا4سMمي

 »عليه السMم«ا�ربعين في حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  � 70

  .ق) ھـ1428سنة ـ إيران عاش (ط دار ا0عتصام لعلي أبو م

ا�ربعين في مناقب أمير المؤمنين للسيد جمال الدين عطاء هللا اب�ن  � 71
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ـ ة مجمع البحوث ا4س�Mمي(ط شيرازي الدشتكي ا�مير فضل هللا ال

  .)ھـ ١٤١٣سنة لبنان ـ بيروت 

مير المؤمنين �ب�ي المؤي�د أأربعين في مناقب النبي ا�مين ووصيه  � 72

خط��ب خ��وارزم أالمع��روف بالموف��ق ب��ن أحم��د المك��ي الخ��وارزمي 

  .(مخطوط)

أرجح المطال�ب ف�ي فض�ائل ومناق�ب عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب لعبي�د هللا  � 73

 ).ـ الھند الحنفي ا~مرتسري (ط 0ھور

د الساري في شرح صحيح البخاري �بي العباس شھاب الدين إرشا � 74

دار ص�ادر ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة  طأحم�د ب�ن محم�د القس�طMني (

 ھـ).1304

ا4رشاد للشيخ محمد ب�ن محم�د ب�ن النعم�ان اب�ن المعل�م ب�ن عب�د هللا  � 75

العكب��ري البغ��دادي الش��يخ المفي��د (مطب��وع ض��من سلس��لة مؤلف��ات 

م) 1993ھـ 1414مفيد ـ بيروت ـ لبنان سنة ط دار الـ الشيخ المفيد 

ط س�نة ( و )ھـ1392سنة  ـ العراقالنجف ـ و (ط المكتبة الحيدرية 

ھـ) و (ط مؤسسة آل البي�ت 4حي�اء الت�راث ـ بي�روت ـ لبن�ان 1381

) و (ط مكتب��ة ـ ق��م ـ إي��ران ھ��ـ) و (ط مكتب��ة ا~خن��دي1416س��نة 

 ). ـ قم ـ إيران بصيرتي

بن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عب�د هللا الش�وكاني (ط  إرشاد الفحول لمحمد � 76

 ھـ).1399دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان سنة 

إرش��اد القل��وب �ب��ي محم��د الحس��ن ب��ن محم��د ال��ديلمي (ط مؤسس��ة  � 77
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 ھـ).1398ا�علمي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

إرواء الغليل في تخ�ريج أحادي�ث من�ار الس�بيل لمحم�د ناص�ر ال�دين  � 78

ھ��ـ 1405س��Mمي ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة ا�لب��اني (ط المكت��ب ا4

 م).1985

 1310إزالة الخف�اء ع�ن خMف�ة الخلف�اء ل�ولي هللا ال�دھلوي (ط س�نة  � 79

 ھـ) و (ط باكستان).

أساس البMغة �بي القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري (ط  � 80

  .ھـ) 1422حياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان سنة أدار 

لواح���دي ا ب���ي الحس���ن عل���ي ب���ن أحم���د� أس���باب ن���زول ا~ي���ات � 81

س��نة ـ مص��ر الق��اھرة ـ مؤسس��ة الحلب��ي وش��ركاه ط النيس��ابوري (

 م).1968ھـ 1388

جعفر محمد بن الحس�ن ب�ن عل�ي ب�ن الحس�ن  يا4ستبصار للشيخ أب � 82

ھ��ـ) و (ط دار الكت��ب 1376الع��راق س��نة ـ  الطوس��ي (ط النج��ف 

 ھـ ش).1363إيران سنة ـ طھران ـ ا4سMمية 

ستذكار ليوس�ف ب�ن عب�د هللا ب�ن محم�د ب�ن عب�د الب�ر النم�ري (ط ا4 � 83

  م).2000دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ا4ستغاثة في ب�دع الثMث�ة (الب�دع) (الب�دع المحدث�ة) لعل�ي ب�ن احم�د  � 84

�(ط و علم�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان) أب�ي القاس�م الك�وفي (ط مؤسس�ة ا

 العراق).ـ النجف 
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ار للشيخ محمد بن الحسن بن الشھيد الثاني (تحقيق ستقصاء ا4عتبإ � 85

ء التراث ـ قم ـ إيران 4حيا »عليھم السMم«ونشر مؤسسة آل البيت 

  .ق)  ھـ 1419سنة 

حم�د ب�ن خال�د الناص�ري ستقصاء في أخب�ار المغ�رب ا�قص�ى �ا4 � 86

  م).1954سنة ـ المغرب سMوي (ط الدار البيضاء ال

87 � �ئم��ة ا�طھ�ار �ب��ي الف�تح محم��د ب��ن ا4ستنص�ار ف��ي ال�نص عل��ى ا

علي بن عثم�ان الكراجك�ي (ط دار ا�ض�واء ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

  ھـ).1405

ا4ستيعاب في معرفة ا�صحاب �بي عمر، يوسف بن عب�د هللا ب�ن  � 88

محم�د ب�ن عب�د الب�ر ب�ن عاص�م النم�ري القرطب�ي (مطب�وع بھ��امش 

ـ ر الجي�ل ھـ في دار المعارف بمصر) و (ط دا1328ا4صابة سنة 

 ھـ).1412سنة ـ لبنان بيروت 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن أبي الك�رم محم�د ب�ن محم�د  � 89

بن عبد الكريم ب�ن عب�د الواح�د الش�يباني المع�روف ب�ابن ا�ثي�ر (ط 

ـ قم دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان) و (ط مؤسسة إسماعيليان 

  ).ـ مصر ھـ) و (ط دار الشعب1380إيران  ـ

ا4سرائيليات وأثرھا في كتب التفسير والحديث لرمزي نعناع�ة (ط  � 90

 ھـ).1390سنة 

س��رار الش��ھادات) ~غ��ا ب��ن أس��رار العب��ادات ف��ي أأس��رار الش��ھادة ( � 91

ھ��ـ) و (ط دار 1319عاب��د الش��يرواني الدربن��دي (ط حجري��ة س��نة 



                                                                                          ..                                                     المصادر والمراجعفھرس 

229  

  .ھـ)1420ذوي القربى ـ قم ـ إيران سنة 

ضواء تبريزي (ط دار ا�الاد ملكي أسرار الصMة للحاج ميرزا جو � 92

  .)1405ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ا�سرار الفاطمية للشيخ محمد فاضل المسعودي (ط مؤسسة الزائر  � 93

في الروضة المقدسة لفاطمة المعصومة رابطة الص�داقة ا4س�Mمية 

 م).2000ھـ 1420سنة 

ا�س��رار المرفوع��ة ف��ي ا�خب��ار الموض��وعة لن��ور ال��دين عل��ي ب��ن  � 94

ـ مؤسس�ة الرس�الة مان�ة وان محم�د الق�اري الھ�روي (ط دار ا�سلط

 ھـ).1391سنة ـ لبنان بيروت 

إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أھل بيت�ه الط�اھرين  � 95

للشيخ محمد بن عل�ي الص�بان المص�ري الش�افعي (مطب�وع بھ�امش 

 مصر).ـ ـ ط مطبعة الجمھورية  نور ا�بصار

وط���أ لج���Mل ال���دين الس���يوطي (ط دار إس���عاف المبط���أ برج���ال الم � 96

 ھـ).1410الھجرة ـ بيروت ـ لبنان سنة 

س��Mم لمحم��د ب��ن أس��ماء المغت��الين م��ن ا0ش��راف ف��ي الجاھلي��ة وا4 � 97

) و ـ مصر ط القاھرةـ رون احبيب البغدادي (بتحقيق عبد السMم ھ

ط دار الكت�ب ـ (ط نوادر المخطوط�ات) و (تحقي�ق كس�روي حس�ن 

  .م) 2001ھـ  1422سنة ران ـ قم ـ إيالعلمية 

ا�سماء والصفات �بي بكر أحمد بن الحس�ين البيھق�ي النيس�ابوري  � 98
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  (ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان).

م���اكن الزي���ارات المس���مى زي���ارات الش���ام 0ب���ن أا4ش���ارات إل���ى   � 99

 .ھـ ق) 1401سنة ـ سوريا الحوراني (ط دمشق 

الع��راق س��نة ـ بغ��داد ـ ة المثن��ى ا4ش��تقاق 0ب��ن دري��د (ط مكتب�� � 100

 ھـ).1399

ا4ش��راف عل��ى فض��ل ا�ش��راف لن��ور ال��دين الس��مھودي (النس��خة  � 101

  .المصورة من المكتبة الظاھرية في دمشق أو ا�حمدية في حلب)

أشعة اللمعات في ش�رح المش�كاة للش�يخ عب�د الح�ق ب�ن س�يف ال�دين  � 102

  ). ـ الھند الدھلوي (ط نول كشور في لكھنو

ة في تمييز الصحابة �حمد بن علي بن حجر العسقMني (ط ا4صاب � 103

(ط  وھ�ـ) 1399(ط س�نة و  )ھ�ـ1328مص�طفى محم�د مص�ر س�نة 

  .ھـ)1415سنة ـ لبنان بيروت ـ دار الكتب العلمية 

أصدق ا�خبار في قصة ا�خذ بالثار للسيد محسن ا�مين (ط مكتبة  � 104

س�نة ـ� لبن�ان  ص�يداـ (ط مطبع�ة العرف�ان و بصيرتي ـ ق�م ـ إي�ران) 

 .ھـ)1423و (ط دار المرتضى ـ بيروت ـ لبنان سنة  ھـ)1331

للم�ولى محس�ن الملق�ب في تفسير القرآن (تفسير ا�صفى) ا�صفى  � 105

مؤسس��ة النش��ر التابع��ة لمكت��ب ا4ع��Mم  ب��ـ (الف��يض الكاش��اني) (ط

  ھـ ش).1376ھـ ق 1418سنة  ا4سMمي ـ قم ـ إيران

ب�ي عب�د هللا محم�د ب�ن الحس�ن ب�ن �ا�صل (المع�روف بالمبس�وط)  � 106
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  .فرقد الشيباني (ط الھند)

اب�ن أب�ي «إصMح المآل للحافظ أبي بكر عبد هللا بن محمد القرش�ي  � 107

) و (ط م2008س�نة  (ط المكتب�ة العص�رية ـ بي�روت ـ لبن�ان »الدنيا

 .)ـ باكستان كراتشيـ سMمية العلوم ا4ن وآدارة القرإ

ـ ق�م ـ ال�رواة (نش�ر دار الشبس�تري  ا�صول الستة عشر لنخب�ة م�ن � 108

ط دار ـ ھ�ـ) و (بتحقي�ق ض�ياء ال�دين المحم�ودي 1405س�نة إي�ران 

 الحديث ـ قم ـ إيران).

أصول السرخسي �بى بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي  � 109

 و الھن�د)ـ (نشره لجنة إحياء المع�ارف النعماني�ة بحي�در آب�اد ال�دكن 

 م).1993ھـ 1414روت ـ لبنان سنة (ط دار الكتاب العلمية ـ بي

أصول مالكيت در اسMم (فارسي) للش�يخ عل�ي ا�حم�دي المي�انجي  � 110

إي�ران ـ ق�م ـ لجماعة المدرسين  ة(ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابع

 ).ش ھـ1363سنة 

نساب الطالبيين لصفي الدين محمد بن تاج الدين علي أا�صيلي في  � 111

ط مكتب�ة ـ  لس�يد مھ�دي الرج�ائيق اي�حقتالمعروف بابن الطقطق�ي (

  .ھـ.ق) 1418المرعشي النجفي ـ قم ـ إيران سنة 

أضواء البيان في إيض�اح الق�رآن لمحم�د ا�م�ين ب�ن محم�د المخت�ار  � 112

ھ��ـ 1415الجكن��ي الش��نقيطي (ط دار الفك��ر ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 م).1995
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 أضواء على السنة المحمدية للشيخ محمد أبي رية (ط دار المعارف � 113

 مصر) و (ط البطحاء ـ قم ـ إيران).

إعانة الطالبين �بي بكر المشھور بالس�يد البك�ري اب�ن الس�يد محم�د  � 114

ھ��ـ 1418ش��طا ال��دمياطي (ط دار الفك��ر ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 م).1997

ا4عتب���ار وأعق���اب الس���رور وا�ح���زان 0ب���ن أب���ي ال���دنيا القرش���ي  � 115

(ط و  م)1993ھ���ـ 1413عم��ان س��نة ـ دار البش��ير  طالبغ��دادي (

 .)م2008سنة  المكتبة العصرية ـ بيروت ـ لبنان

عتبار وسلوة العارفين للحس�ين ب�ن إس�ماعيل الجرج�اني (تحقي�ق ا4 � 116

ط مؤسس��ة ا4م��ام زي��د ب��ن عل��ي ـ  عب��د الس��Mم ب��ن عب��اس الوجي��ه

  .م)2001الثقافية سنة 

(ط  »الزي�دي«ا4عتصام بحبل هللا المتين للقاسم بن محمد ب�ن عل�ي  � 117

و  م) 1987ھ�ـ  1408ال�يمن س�نة ـ ص�نعاء ـ ب�ة ال�يمن الكب�رى مكت

  .ھـ)1403ردن سنة ا�ـ الجمعية العلمية الملكية  ط(

عتقاد والھداية إل�ى س�بيل الرش�اد �حم�د ب�ن الحس�ين البيھق�ي (ط ا4 � 118

(ط ع��الم  و م) 1988دار الكت��اب العرب��ي ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

  .ھـ) 1405سنة ـ لبنان بيروت ـ الكتب 

ا4عتقادات في دين ا4مامية �بي جعفر محمد بن علي ب�ن الحس�ين  � 119

(مطب��وع م��ع الب��اب الح��ادي  »الش��يخ الص��دوق«ب��ن بابوي��ه القم��ي 

ھ���ـ) و (ط دار المفي���د ـ 1382عش���ر طبع���ة حجري���ة) و (ط س���نة 
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 م).1993ھـ 1414بيروت ـ لبنان سنة 

التعارف إعجاز القرآن �بى بكر محمد بن الطيب الباقMني (ط دار  � 120

 مصر).ـ 

ا�عMق النفيسة �بي علي أحمد بن عمر ا4صفھاني ابن رسته (ط  � 121

 ليدن).

ا�عMم لخير الدين الزركلي (ط دار العلم للمMيين ـ بيروت ـ لبنان  � 122

 م).1980سنة 

أعMم الدين في صفات المؤمنين للحسن بن أبي الحسن ال�ديلمي (ط  � 123

 ).ـ إيران مقـ مؤسسة آل البيت 4حياء التراث 

عMم الس�ائلين ع�ن كت�ب س�يد المرس�لين لش�مس ال�دين ب�ن طول�ون أ � 124

  ھـ). 1348سنة ـ سوريا الدمشقي (ط دمشق 

س�Mمية ـ بي�روت ـ اعMم النساء لعلي محمد علي دخيل (ط الدار ا4 � 125

  ).ھـ1412لبنان سنة 

 ـ بي��روتـ أع�Mم النس��اء لعم��ر رض��ا كحال�ة (ط مؤسس��ة الرس��الة  � 126

 ھـ).1404سنة لبنان 

127 � �لطبرس�ي بي علي الفضل بن الحس�ن اإعMم الورى بأعMم الھدى 

ـ إي�ران ق�م ـ 4حي�اء الت�راث » عل�يھم الس�Mم«(ط مؤسسة آل البيت 

المكتب��ة ) و (ط ـ بي��روت ـ لبن��ان ھ��ـ) و (ط مؤسس��ة الوف��اء1417

(تحقيق عل�ي أكب�ر غف�اري ـ ط و  )ھـ1390سنة الحيدرية ـ النجف 
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(ط دار التع�ارف ـ و  ھ�ـ)1399ي�روت ـ لبن�ان س�نة دار المعرفة ـ ب

 .ھـ)1399بيروت ـ لبنان سنة 

ـ أعي��ان الش��يعة للس��يد محس��ن ا�م��ين الع��املي (ط دار التع��ارف  � 128

 ھـ).1403سنة ـ لبنان بيروت 

ا�غ���اني �ب���ي الف���رج ا�ص���فھاني (ط ساس���ي) و (ط دار إحي���اء  � 129

ـ (ط مطبع�ة التق�دم ) و (ط الدار) و ـ بيروت ـ لبنان التراث العربي

) و (ط مكتب��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان مص��ر) و (ط دار الكت��ب العلمي��ة

 .)ـ مصر محمد علي صبيح

ا4فادة في تاريخ ا�ئمة الس�ادة ليحي�ى ب�ن ھ�ارون ب�ن الحس�ين أب�ي  � 130

الفاتيك�ان مكتب�ة ف�ي  ھ�ـ 1047الزيدي (مخطوطة كتبت سنة  طالب

ـ ھ�ادي الحم�زي المؤي�دي و عربي) و (تحقيق إب�راھيم 1159برقم 

  .م)2010ھـ 1431اليمن سنة ـ ط مكتبة أھل البيت 

إفح�ام ا�ع��داء والخص��وم بتك��ذيب م��ا افت��روه عل��ى س��يدتنا أم كلث��وم  � 131

تحقيق محمد ھادي ا�ميني ـ للسيد ناصر حسين الموسوي الھندي (

  ).إيران ـ طھرانـ ط مكتبة نينوى الحديثة 

132 � �(مخطوطات  د الدارقطنين علي بن عمر بن أحمفراد �بي الحسا

  .المكتبة الظاھرية)

للشيخ محمد » عليه السMم«ا4فصاح في إمامة أمير المؤمنين علي  � 133

ب��ن محم��د ب��ن النعم��ان اب��ن المعل��م ب��ن عب��د هللا العكب��ري البغ��دادي 

ط دار ـ الشيخ المفيد (مطب�وع ض�من سلس�لة مؤلف�ات الش�يخ المفي�د 
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ـ و (ط النج��ف  م)1993ھ��ـ 1414بي��روت ـ لبن��ان س��نة المفي��د ـ 

 العراق).

إقبال ا�عمال للسيد رضي الدين علي بن موسى جعفر بن طاووس  � 134

 ھـ).1414سنة ـ إيران قم ـ (ط مكتب ا4عMم ا4سMمي 

ا4قتراح في بي�ان ا4ص�طMح وم�ا أض�يف إل�ى ذل�ك م�ن ا�حادي�ث  � 135

المع��دودة م��ن الص��حاح لتق��ي ال��دين ب��ن دقي��ق العي��د (ط دار الكت��ب 

  .ھـ) 1406سنة ـ بيروت ـ لبنان  العلمية

إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم �حمد ب�ن تيمي�ة  � 136

) و (ط س���نة ـ الس���عودية الحران���ي (ط مكتب���ة الري���اض الحديث���ة

 م).1999ھـ 1419

أق���رب الم����وارد لس����عيد الخ���وري الش����رتوني اللبن����اني (ط مكتب����ة  � 137

ب�ة لبن�ان ـ بي�روت مكتھ�ـ) و (ط 1403المرعشي ـ قم ـ إي�ران س�نة 

 م).1992سنة 

ا4قن��اع ف��ي ح��ل ألف��اظ أب��ي ش��جاع لش��مس ال��دين محم��د ب��ن أحم��د  � 138

 ـ ـ بي�روت الش�ربيني الخطي�ب الق�اھري الش�افعي (ط دار المعرف�ة

  ).لبنان

139 � �ب��ي الربي��ع س��ليمان ب��ن موس��ى ا4كتف��اء م��ن مغ��ازي رس��ول هللا 

و (ط  )ـ مص��ر الق��اھرةـ لكMع��ي البغ��دادي (ط مكتب��ة الخ��انجي ا

  ھـ).1387الھند) و (مكتبة الھMل ـ بيروت ـ لبنان سنة 
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ـ  لھم��داني (طب��ع بغ��داداا4كلي��ل �ب��ي محم��د الحس��ن ب��ن أحم��د  � 140

  .)العراق

إكلي��ل الم��نھج ف��ي تحقي��ق المطل��ب لمحم��د جعف��ر ب��ن محم��د ط��اھر  � 141

ھ�ـ ق 1424س�نة ـ قم ـ إيران الخراساني الكرباسي (ط دار الحديث 

 ھـ ش).1382

تھذيب الكم�ال ف�ي أس�ماء الرج�ال لع�Mء ال�دين مغلط�اي اب�ن إكمال  � 142

ـ قل��يج ب��ن عب��د هللا البكچ��ري الحنف��ي (ط مكتب��ة الف��اروق الحديث��ة 

 م).2001ھـ 1422سنة القاھرة ـ مصر 

إكمال الدين وإتمام النعمة �بي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن  � 143

ـ طھ�ران ـ بابويه القم�ي الش�يخ الص�دوق (ط دار الكت�ب ا4س�Mمية 

لجماعة  ةھـ) و (ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابع1395إيران سنة 

 .ھـ ش)1363ھـ 1405سنة ـ إيران قم ـ المدرسين 

ا4كمال في أسماء الرجال �بي عبد هللا محمد ب�ن عب�د هللا الخطي�ب  � 144

 التبريزي (ط مؤسسة أھل البيت ـ قم ـ إيران).

د أحمد من الرجال سوى من ا4كمال في ذكر من له رواية في مسن  � 145

ذكر في تھذيب الكمال �بي المحاس�ن ش�مس ال�دين محم�د ب�ن عل�ي 

جامع���ة الدراس���ات (ط  ب���ن الحس���ن ب���ن حم���زة الحس���يني الش���افعي

 . )  باكستانـ كراتشي  ـا4سMمية 

إكمال الكمال (ا4كمال ف�ي رف�ع ا4رتي�اب ع�ن المؤتل�ف والمختل�ف  � 146

ظ أب�و نص�ر عل�ي ب�ن ھب�ة هللا في ا�سماء والكنى وا�نساب) للح�اف
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(ط دار إحي�اء الت�راث العرب�ي ـ بي�روت ـ  »اب�ن م�اكو0«الشھير بـ 

 لبنان).

إكمال النقصان م�ن تفس�ير منتخ�ب التبي�ان �ب�ي عب�د هللا محم�د ب�ن  � 147

حم��د ب��ن إدري��س العجل��ي الحل��ي (تحقي��ق محّم��د مھ��دي ب��ن حس��ن أ

مكتبة  مطبوع في موسوعة ابن إدريس الحليـ  الموسوي الخرسان

الع�راق ـ النج�ف ـ الروضة الحيدرية التابعة للعتبة العلوية المقدس�ة 

  .م)2008 ھـ1429سنة 

للحائري اليزدي (ط المكتب�ة  إثبات الحجة الغائبفي  إلزام الناصب � 148

ـ ط دار  تحقيق السيد علي عاشورو( إيران)ـ طھران ـ المرتضوية 

كتبة الرض�ي ـ ق�م ) و (ط م  إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان

  .ـ إيران)

أل��ف ح��ديث ف��ي الم��ؤمن للش��يخ ھ��ادي النجف��ي (ط مؤسس��ة النش��ر  � 149

 ھـ).1416سنة ـ إيران قم ـ ا4سMمي التابعة لجماعة المدرسين 

ألق��اب الرس��ول وعترت��ه لق��دماء المح��دثين (مطب��وع م��ع مجموع��ة  � 150

 ھـ).1406سنة ـ إيران قم ـ مكتبة المرعشي  ـ طنفيسة 

ى معرف��ة أص��ول الرواي��ة وتقيي��د الس��ماع �ب��ي الفض��ل ا4لم��اع إل�� � 151

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي (تحقيق 

ت�ونس ـ القاھرة والمكتبة العتيقة ـ ط دار التراث ـ  السيد أحمد صقر

  .م)1970ھـ 1379سنة 
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ا4لمام ب�ا4عMم فيم�ا ج�رت ب�ه ا�حك�ام للش�يخ محم�د ب�ن قاس�م ب�ن  � 152

الھن���د س���نة ـ 4س���كندراني (ط حي���درآباد ال���دكن محم���د الن���ويري ا

 ھـ).1388

مصر دار الشعب ـ ا�م �بي عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي (ط  � 153

ھ��ـ 1403ھ��ـ) و (ط دار الفك��ر ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 1388س��نة 

 م).1983

154 � �خبار) للش�يخ أب�و جعف�ر محم�د ب�ن الحس�ن مالي (المجالس في ا�ا

س�نة ـ� ق�م ـ إي�ران  (ط مؤسس�ة البعث�ة بن علي ب�ن الحس�ن الطوس�ي

ھ�ـ) 1376س�نة ـ العراق النجف ـ ) و (ط مطبعة الحيدرية ھـ1414

النشر ا4سMمي ـ قم ـ إيران) و (ط مؤسس�ة الوف�اء ـ  ؤسسةو (ط م

(ط دار  و )ـ الع�راقالنج�ف ـ النعم�ان مكتب�ة بيروت ـ لبنان) و (ط 

(ط دار الكت��ب  و ھ��ـ)1414ـ ق��م ـ إي��ران س��نة  ا4س��Mمية الثقاف��ة

 .ا4سMمية ـ قم ـ إيران)

ا�م��الي 0ب��ن الش��جري (ا�م���الي الخميس��ية) ليحي��ى ب��ن الحس���ين  � 155

 ھـ). 1403عالم الكتب ـ بيروت ـ لبنان سنة دار الشجري (ط 

 .أمالي ابن شريح � 156

ط ـ أمالي ابن الش�يخ الطوس�ي (مطب�وع م�ع أم�الي الش�يخ الطوس�ي  � 157

  .ھـ)1376سنة اق ـ العرالنجف ـ مطبعة الحيدرية 

أمالي الحفّار �بي الفتح ھMل بن محّمد بن جعفر بن سعدان الحفّار  � 158

(نقل عنه  من مشايخ الشيخ الطوسي وقد روى عنه كثيراً في أماليه
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  .بالواسطة)

159 � �حم�د النيس�ابوري أب�و أسحاق إحمد بن أمحمد بن محمد بن لمالي ا

نق����ل عن����ه (مخط����وط) ( الكرابيس����ي المع����روف بالح����اكم الكبي����ر

  .بالواسطة)

أم��الي الس��يد المرتض��ى للش��ريف أب��ي القاس��م عل��ي ب��ن الط��اھر أب��ي  � 160

أحم��د الحس��ين (ط مكتب��ة المرعش��ي النجف��ي ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

الكت����ب إحي����اء ھ����ـ) و (ط دار 1403م وط س����نة 1907ھ����ـ 1325

و (ط دار إحي��اء الكت��ب  ھ��ـ)1387ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة  ةالعربي��

 .العربية ـ مصر)

الي الش�يخ الص�دوق أب�ي جعف�ر محم�د ب�ن عل�ي ب�ن الحس�ين اب�ن أم� � 161

ھ�ـ) و 1417البعثة ـ قم ـ إيران  ؤسسةموسى بن بابويه القمي (ط م

 ـ بي�روت(ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان) و (ط مؤسسة ا�علم�ي 

ط و ھـ1389سنة ـ العراق  النجفـ الحيدرية المكتبة ) و (ط ـ لبنان

 ھـ).1391سنة 

محاملي للحس�ين ب�ن إس�ماعيل المح�املي برواي�ة اب�ن يحي�ى أمالي ال � 162

 ھـ).1412ا�ردن سنة ـ البيع (ط المكتبة ا4سMمية دار ابن القيم 

أم��الي للش��يخ محم��د ب��ن محم��د ب��ن النعم��ان اب��ن المعل��م ب��ن عب��د هللا  � 163

العكب��ري البغ��دادي الش��يخ المفي��د (مطب��وع ض��من سلس��لة مؤلف��ات 

م) 1993ھـ 1414ـ بيروت ـ لبنان سنة ط دار المفيد ـ الشيخ المفيد 
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 .و (ط مؤسسة النشر ا4سMمي ـ قم ـ إيران)

ا�مالي �ب�ي نع�يم أحم�د ب�ن عب�د هللا ا�ص�بھاني (ط دار الص�حابة  � 164

  ھـ).1410مصر سنة ـ طنطا ـ للتراث 

  .ا4مام الجواد لمحمد علي الدخيل � 165

ـ بي�روت ـ لبن�ان (ط مكتب�ة التربي�ة  4مام الحسين لعبد هللا العMيليا � 166

 .م)1972سنة 

وأص���حابه للش���يخ فض���ل عل���ي » علي���ه الس���Mم«ا4م���ام الحس���ين  � 167

  .القزويني (ط مطبعة باقري ـ قم ـ إيران)

ا4مام الصادق والمذاھب ا�ربعة للشيخ أس�د حي�در (ط دار الكت�اب  � 168

 ھـ).1392العربي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

راب�ع الخلف�اء الراش�دين » علي�ه الس�Mم«ا4مام علي ب�ن أب�ي طال�ب  � 169

مص�ر ـ لمحمد رضا المص�ري (ط مطبع�ة رس�تم مص�طفى الحلب�ي 

ھ��ـ) و (ط دار الكت��ب العلمي��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 1358س��نة 

  ھـ).1396

س��يرة وت��اريخ للش��يخ » علي��ه الس��Mم«ا4م��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب  � 170

محم�د حس�ن آل ياس�ين (ط منش�ورات المكت�ب الع�المي ـ بي�روت ـ 

 م).1978 لبنان سنة

�حمد الرحماني الھمداني » عليه السMم«ا4مام علي بن أبي طالب  � 171

 ھـ).1417سنة ـ إيران طھران ـ (ط منير 
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172 � �ب���ي محم���د الحس���ن ب���ن موس���ى ا4مام���ة )الج���امع ف���ي ا4مام���ة( 

  . النوبختي

ن��ه ف��ي مكتب��ة المرك��ز عا4مام��ة (مخط��وط) توج��د نس��خة مص��ورة  � 173

  ا4سMمي للدراسات في بيروت.

ا4مام��ة والتبص��رة م��ن الحي��رة �ب��ي الحس��ن عل��ي ب��ن الحس��ين ب��ن  � 174

بابوي��ه القم��ي وال��د الش��يخ الص��دوق (تحقي��ق ونش��ر مدرس��ة ا4م��ام 

ـ��  ھ 1363ھ��ـ ق  1404ـ إي��ران س��نة ـ�� ق��م» علي��ه الس��Mم«المھ��دي 

 ش).

ال�دينوري  »اب�ن قتيب�ة«محم�د عب�د هللا ب�ن مس�لم ا4مامة والسياسة ل � 175

ھـ) 1388مصر سنة ـ القاھرة ـ سسة الحلبي ط مؤـ  (تحقيق الزيني

 ).ـ إيران قمـ ط أمير ـ  و (تحقيق الشيري

ا�م��ان م��ن أخط��ار ا�س��فار وا�زم��ان للس��يد عل��ي ب��ن موس��ى ب��ن  � 176

 ق�مـ 4حي�اء الت�راث » عليھم السMم«طاووس (ط مؤسسة آل البيت 

 ).ـ إيران

ط  ـ إمبراطورية العرب لجون باجوت جلوب (تعريب خيري حماد � 177

  م) .1966دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

إمتاع ا�سماع لتقي الدين أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن عب�د الق�ادر ب�ن محم�د  � 178

دار الكت�ب العلمي�ة ـ ـ المقري�زي (منش�ورات محم�د عل�ي بيض�ون 

  م).1999ھـ 1420بيروت ـ لبنان سنة 
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179 � � ب��ي حي��ان عل��ي ب��ن محم��د التوحي��دي (تحقي��قا4مت��اع والمؤانس��ة 

مص��ر ـ حي��اء الكت��ب العربي��ة إط دار ـ  أحم��د أم��ين وأحم��د ال��زين

  .) و (ط دار ومكتبة الحياة ـ بيروت ـ لبنان)1939

للقاض�ي » ص�لى هللا علي�ه وآل�ه«أمثال الحديث المروي�ة ع�ن النب�ي  � 180

أب��ي الحس��ن ب��ن عب��د ال��رحمن ب��ن خ��Mد الرامھرم��زي (ط مؤسس��ة 

 ـ).ھ1409الكتب الثقافية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

�ب�ي محم�د عب�د  »صلَّى هللا عليه وآله«ا�مثال في الحديث النبوي  � 181

هللا بن محمد بن جعفر بن حيان المع�روف ب�أبي الش�يخ ا�ص�بھاني 

ـ ط مطبوع��ات ال��دار الس��لفية ـ  (تحقي��ق عب��د العل��ي عب��د الحمي��د

  .م)1982 ھـ1402سنة القاھرة ـ مصر 

العاملي محم�د ب�ن الحس�ن أمل ا~مل في تراجم علماء جبل عامل للحر  � 182

) و ـ الع�راق بغ�دادـ ط مكتب�ة ا�ن�دلس ـ تحقي�ق الس�يد أحم�د الحس�يني (

و (ط مؤسس�ة الوف�اء ـ بي�روت ـ  )ـ العراقالنجف ـ (ط مطبعة ا~داب 

  .لبنان)

ـ ا�موال �بي عبي�د القاس�م ب�ن س�Mم (ط مكتب�ة الكلي�ات ا�زھري�ة  � 183

 ).ـ بيروت ـ لبنان ةھـ) و (ط دار الكتب العلمي1388مصر سنة 

ط  ـ (تحقيق شاكر ذيب في�اض ا�موال 0بن زنجويه حميد بن مخلد � 184

 السعودية). ـ الرياض ـ مركز الملك فيصل للبحوث 

185 � �ب�ي الحس�ن عل�ي ب�ن يوس�ف الش�يباني إنباه الرواة في أنباء النح�اة 

ـ ط دار الكت��ب ـ  ب��راھيمإاب��ن القفط��ي (تحقي��ق محم��د أب��و الفض��ل 
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 م) .1973مصرسنة ـ القاھرة 

أن��س الجلي��ل بت��اريخ (ف��ي أخب��ار) الق��دس والخلي��ل �ب��ي ال��يمن عب��د  � 186

النجف  ـ الرحمان مجير الدين العليمي الحنبلي (ط المكتبة الحيدرية

ـ  ) و (ط الوھبي��ةـ مص��ر ھ��ـ) و (ط الق��اھرة1388س��نة ـ�� الع��راق 

و (منش�ورات الش�ريف الرض�ي ـ  )ـ تركي�ا سMمبولإ) و (ط مصر

  .ران)قم ـ إي

الش��يخ أب��و أحم��د  )ن��س المج��السأأن��س المج��الس (قص��ص ا�نبي��اء و � 187

المعروف بمي�رزا «المحدِّث النيسابوري  ،الشريف محمد بن عبد النبي

ـ  ق�مـ ن�ه ف�ي مكتب�ة المس�جد ا�عظ�م عيوجد نسخة ( »محمد ا�خباري

  ).إيران

ا�نس��اب �ب��ي س��عد عب��د الك��ريم ب��ن محم��د ب��ن منص��ور التميم��ي  � 188

م) و 1988ھـ 1408(ط دار الجنان ـ بيروت ـ لبنان سنة  السمعاني

الھن���د س���نة ـ ع���ارف العثماني���ة بحي���در آب���اد ال���دكن م(ط دائ���رة ال

 ھـ).1385

أنساب ا�شراف (جمل أنساب ا�شراف) للبMذري (ط ليدن) و (ط  � 189

ط  حس�ان عب�اسإ تحقي�قھ�ـ) و (1359مص�ر س�نة ـ دار المع�ارف 

) و ھ��ـ1400بي��روت ـ لبن��ان س��نة ـ  جمعي��ة المستش��رقين ا�لماني��ة

) ھ�ـ1417ـ بيروت ـ لبن�ان س�نة  ط دار الفكرسھيل زكار ـ  يقتحق(

  .)ـ بيروت ـ لبنان و (ط دار إحياء التراث



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    244

(بتحقي���ق » علي���ه الس���Mم«أنس���اب ا�ش���راف ترجم���ة ا4م���ام عل���ي  � 190

(ط مؤسسة ا�علم�ي و ھـ) 1397ط دار التعارف سنة ـ  المحمودي

  ).ھـ1394ة ـ بيروت ـ لبنان سن

 للشيخ محمد مھدي ش�مس ال�دين (ط» عليه السMم«أنصار الحسين  � 191

 ھ�ـ1401 ط سنةم و1975 ھـ1395لبنان سنة  ـ بيروت ـ دار الفكر

  م).1981

ا4نصاف فيما تضمنه الكشاف من ا4عتزال لناصر الدين أحمد ب�ن  � 192

محم��د ب��ن المني��ر ا4س��كندري الم��الكي (ط مطبع��ة مص��طفى الب��ابي 

 م).1966ھـ 1385 مصر سنةـ الحلبي 

ا4نصاف فيما قيل في المولد من الغلو وا4جحاف، �بي بكر ج�ابر  � 193

  ھـ) .1405سنة ـ السعودية الجزائري (ط الرياض 

للش�يخ عب��اس ب�ن محم��د ف�ي ت��واريخ الحج�ج ا4لھي��ة ا�ن�وار البھي��ة  � 194

التابعة لجماع�ة المدرس�ين رضا القمي (ط مؤسسة النشر ا4سMمي 

 ھـ).1417سنة ران قم ـ إي

أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفس�ير البيض�اوي) �ب�ي س�عيد عب�د  � 195

هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ط دار الفك�ر ـ بي�روت 

 .ـ لبنان) و (ط مؤسسة شعبان ـ بيروت ـ لبنان)

ا�ن��وار العلوي���ة وا�س���رار المرتض��وية للش���يخ جعف���ر النق���دي (ط  � 196

 .م)1962ھـ 1381سنة ـ العراق النجف ـ  المكتبة الحيدرية
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أن���وار المج���الس للم���ولى محم����د حس���ين ب���ن عب���د هللا الش����ھرابي  � 197

(طبع إيران  »گريان«ـ ا�رجستاني القومشھي ا�صفھاني الملقب ب

 .ھـ)1317سنة 

ـ لنبھاني (ط المكتبة ا�دبي�ة يوسف بن إسماعيل اا�نوار المحمدية ل � 198

 .كر ـ بيروت ـ لبنان)و (ط دار الف )ـ لبنان بيروت

أنوار الملكوت في شرح الياقوت الم�تن للن�وبختي والش�رح للعMم�ة  � 199

  (ط مكتبة بيدار ـ قم ـ إيران). الحسن بن يوسف بن المطھر الحلي 

إيران) و (ط ـ ا�نوار النعمانية للسيد نعمة هللا الجزائري (ط تبريز  � 200

� .م)1984ھـ 1404علمي ـ بيروت ـ لبنان سنة مؤسسة ا

أنيس الشيعة في وقايع ا�ي�ام م�ن موجب�ات الس�رور وا�ح�زان م�ن  � 201

 )(بالفارس��ية ووفي��اتھم ومعج��زاتھم »عل��يھم الس��Mم«موالي��د ا�ئم��ة 

للمول���وي محم���د عب���د الحس���ين ب���ن محم���د عب���د الھ���ادي الجعف���ري 

 .(موجود في مكتبة السيد آقا التستري) الطياري الھندي الكربMئي

ـ لتوفي�ق أب�ي عل�م (ط مطبع�ة الس�عادة » س�Mمعل�يھم ال«أھل البي�ت  � 202

  .)ھـ1390سنة  ـ مصر القاھرة

العزي��ز ب��ن عل��ى ب��ن عب��د العزي��ز  ھ��ل الس��نة �ب��ي الفض��ل عب��دأ � 203

�  .) و (ط 0ھور)ـ مصر �شفھي) (ط القاھرةاشنھى (ا

ا�وائل 0بن أبي عاصم الشيباني (ط دار الخلفاء للكت�اب ا4س�Mمي  � 204

 الكويت).ـ 
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�بي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ط مؤسسة الرس�الة ا�وائل  � 205

 ).1403دار الفرقان ـ بيروت ـ لبنان سنة و

 م).1975سوريا سنة ـ ا�وائل �بي ھMل العسكري (ط دمشق  � 206

أوائل المق�ا0ت للش�يخ محم�د ب�ن محم�د ب�ن النعم�ان اب�ن المعل�م ب�ن  � 207

مؤلفات الشيخ  عبد هللا العكبري الشيخ المفيد (مطبوع ضمن سلسلة

م) و (ط 1993ھ�ـ 1414ط دار المفيد ـ بيروت ـ لبنان سنة ـ المفيد 

 منشورات مكتبة الداوري ـ قم ـ إيران).

إيضاح الفوائد في شرح إشكا0ت القواعد لفخر المحققين الشيخ أبي  � 208

طالب محمد بن الحسن ب�ن يوس�ف ب�ن المطھ�ر الحل�ي (ط المطبع�ة 

 ھـ).1387العلمية ـ قم ـ إيران سنة 

ا4يض����اح للفض����ل ب����ن ش����اذان ا�زدي النيس����ابوري (ط مؤسس����ة  � 209

ھ�ـ) و (ط مؤسس�ة 1392س�نة ـ إي�ران طھران ـ اه گانتشارات دانش

 ا�علمي ـ بيروت ـ لبنان).

حم�د ب�ن عل�ي ب�ن � عاظ الحنفاء بأخبار ا�ئم�ة الف�اطميين الخلف�اءإي � 210

 »مقري�زيتق�ي ال�دين ال« أب�و العب�اس الحس�يني العبي�دي عبد الق�ادر

المجل�س ط ـ  محمد حلمي محم�د أحم�دو جمال الدين الشيال(تحقيق 

ـ الق�اھرة ـ�  ن ا4سMمية لجنة إحياء التراث ا4سMميؤوا�على للش

  .ھـ)1416سنة  مصر

ا4يقاد للسيد محمد علي الشاه عبد العظيمي (ط منش�ورات الفي�روز  � 211

  ھـ).  1411آبادي ـ قم ـ إيران سنة 
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ھجعة بالبرھان على الرجع�ة للش�يخ محم�د ب�ن الحس�ن ا4يقاظ من ال � 212

ھ��ـ ق) و (ط 1422الح��ر الع��املي (ط دلي��ل م��ا ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

 .المكتبة العلمية ـ قم ـ إيران)

(ط  إيمان أب�ي طال�ب وس�يرته للش�يخ عب�د الحس�ين ا�مين�ي النجف�ي � 213

 سMمية ـ قم ـ إيران)مؤسسة دار الكتب ا4

  ـ ب ـ 

دار  (ط إي��ران) وـ عMم��ة المجلس��ي (ط حجري��ة بح��ار ا�ن��وار لل � 214

حي�اء الت�راث ـ إھ�ـ) و (ط دار 1385إي�ران س�نة  الكتب ا4سMمية ـ

و (ط مؤسس��ة الوف��اء ـ  م) 1983ھ��ـ  1403بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 .بيروت ـ لبنان)

البحر الرائق (شرح كنز الدقائق) لزين الدين بن إب�راھيم ب�ن محم�د  � 215

ري (منشورات محمد عل�ي بيض�ون دار المعروف بابن نجيم المص

م) و (ط 1997ھ��ـ 1418الكت��ب العلمي��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

ھ��ـ) و (ط دار المعرف��ة ـ بي��روت ـ 1311المطبع��ة العلمي��ة س��نة 

 لبنان).

البحر الزخار �حمد ب�ن يحي�ى المرتض�ى اليم�اني الزي�دي (ط س�نة  � 216

 ھـ).1366

لمحم��د ب��ن يوس��ف البح��ر المح��يط (تفس��ير أب��ي حي��ان ا�ندلس��ي)  � 217

الش�ھير ب�أبي حي�ان ا�ندلس�ي الغرن�اطي (ط دار الفك�ر ـ بي�روت ـ 
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ھـ) و (ط دار الكتب العلمية ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 1403لبنان سنة 

 م).2001ھـ 1422

ة المشرفة �كرم ضياء العمري (ط ـ بي�روت بحوث في تاريخ السنّ  � 218

 ھـ).1395ـ لبنان سنة 

م�ه للس�يد أب�ي الفض�ل مي�ر محم�دي بح�وث ف�ي ت�اريخ الق�رآن وعلو � 219

ھ�ـ) و (ط 1400الزرن�دي (ط دار التع�ارف ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

سنة ـ إيران قم التابعة لجماعة المدرسين ـ مؤسسة النشر ا4سMمي 

 ھـ).1420

البدء والتاريخ 0بن زيد أحمد بن سھل المطھر ب�ن ط�اھر المقدس�ي  � 220

 م).1907القادري (ط باريس سنة 

بداية المجتھد ونھاية المقتصد �بي الوليد محم�د ب�ن أحم�د ب�ن رش�د  � 221

القرطب���ي ا�ندلس���ي الم���الكي الش���ھير ب���ابن رش���د الحفي���د (ط س���نة 

 ھـ).1415سنة ـ بيروت ـ لبنان ھـ) و (ط دار الفكر 1386

222 � �(ط دار إحي�اء  كثي�رعم�ر الف�داء إس�ماعيل ب�ن  يبالبداية والنھاية 

ھ��ـ) و (ط مكتب��ة 1413س��نة لبن��ان ـ بي��روت ـ الت��راث العرب��ي 

و (ط دار  مص�ر)ـ المع�ارف ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (ط دار الھ�Mل 

 .المنار ـ بيروت ـ لبنان)

بدايع الصنائع في ترتي�ب الش�رائع �ب�ي بك�ر ب�ن مس�عود الكاش�اني  � 223

باكس�تان س�نة  ـ ) و (ط المكتب�ة الحبيبي�ةـ مص�ر الحنفي (ط القاھرة

 ).ـ لبنان بيروت ـ لكتب العلميةم) و (ط دار ا1989ھـ 1409
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براھين الحج للفقھ�اء والحج�ج لم�Mَّ عب�د الّرس�ول الم�دني الكاش�اني  � 224

  (ط المدرسة العلمية التابعة للمؤلف كاشان إيران)

ب��ى عثم��ان عم��رو ب��ن �البرص��ان والعرج��ان والعمي��ان والح��و0ن  � 225

 ھـ).1392سنة ـ مصر القاھرة ـ (ط دار ا4عتصام  بحر الجاحظ

للس���يد ھاش���م الحس���ينى البحران���ى (ط ف���ي تفس���ير الق���رآن البرھ���ان  � 226

إي�ران) و ـ طھ�ران ـ ) و (ط آفت�اب ـ إيران قمـ مؤسسة إسماعيليان 

قس�م وطب�ع  تحقي�قو ( ھ�ـ) 1393إي�ران س�نة ـ (ط المطبعة العلمية 

ـ إي��ران) و (ط دار  ق��مـ مؤسس��ة البعث��ة ف��ي  س��Mميةالدراس��ات ا4

 المجتبى ـ إيران).

ھان في عMمات مھدي آخر الزمان لعMء الدين علي ب�ن حس�ام البر � 227

ـ�  كبر الغفاريأشھير بالمتقي الھندي الجيبوري (حققه علي لالدين ا

  .)1399سنة ـ إيران قم ـ ام ط مطبعة الخيّ 

(نش�ر  البرھان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش�ي � 228

ـ� الق�اھرة ـ  »بي الحلب�ي وش�ركاهعيس�ى الب�ا«دار إحياء الكتب العربية 

(ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبن�ان س�نة و م) 1957ھـ 1376سنة مصر 

 ھـ).1391

البستان الجامع لجميع تواريخ أھل الزم�ان لعم�اد ال�دين ا�ص�فھاني  � 229

لعص�رية ـ بي�روت ـ ط المكتب�ة اـ (تحقيق عمر عبد الس�Mم ت�دمري 

ط مؤسس��ة ـ  طع��اني(تحقي��ق محم��د عل��ي الو م) 2002لبن��ان س��نة 
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ـ مكتب�ة المتنب�ي ط ا�ردن) و (ـ إرب�د ـ حم�ادة للدراس�ات الجامعي�ة 

  .م) 2003السعودية سنة ـ الدمام 

  بستان الكرامة لمحمد بن إبراھيم بن محمد أبو عبد هللا السباعي. � 230

 واسطة.البستان الواعظين لبعض القدماء (مجھول) نقلنا عنه ب � 231

امعين �ب�ي الف�رج عب�د ال�رحمن ب�ن بستان الواعظين وري�اض الس� � 232

علي الج�زري القرش�ي الحنبل�ي (ط دار الكت�اب العرب�ي ـ بي�روت ـ 

 ).ـ السعودية جدةـ لمأمون ) و (ط مكتبة اھـ1421نة لبنان س

بشارة المصطفى لشيعة المرتضى لعماد الدين أبي جعفر محم�د ب�ن  � 233

اع��ة التابع��ة لجمأب��ي القاس��م الطب��ري (ط مؤسس��ة النش��ر ا4س��Mمي 

  ھـ).1420سنة المدرسين ـ قم ـ إيران 

بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد �بي جعفر محمد بن  � 234

ـ�   تبري�ز(ط و ھـ)  1285الحسن بن فروخ الصفار (ط إيران سنة 

س�نة ـ إي�ران طھران ـ ھـ) و (ط مؤسسة ا�علمي 1381سنة إيران 

 .)ـ العراق (ط النجف ھـ ش) و1362ھـ ق 1404

مص�ر س�نة ـ بص�ائر وال�ذخائر �ب�ي حي�ان التوحي�دي (ط الق�اھرة ال � 235

 ھـ).1373

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لنور الدين علي بن أب�ي بك�ر  � 236

  ).ـ مصر القاھرةـ الھيثمي (ط دار الطMئع للنشر 

بغية الطلب في تاريخ حلب لعمر بن أحم�د ب�ن ھب�ة هللا ب�ن أب�ي ج�رادة  � 237
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و (تحقي�ق  العديم (مخطوط في مكتبة قپوس�راي)الحلبي المشھور بابن 

ھ�ـ� 1408س�ھيل زك��ار ـ نش��ر مؤسس��ة ال��بMغ ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

  .م)1988

بغي��ة الطال��ب ف��ي ذك��ر أو0د عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب للس��يد محم��د ب��ن  � 238

ط��اھر ب��ن حس��ين ب��ن أب��ي الغي��ث الحس��يني المع��روف ب��ابن بح��ر 

  اليمنى. 

ابن طيف�ور المع�روف ب� ط�اھربي الفضل ب�ن أب�ي �بMغات النساء  � 239

س��نة ـ لبن��ان (ط مكتب��ة بص��يرتي ـ ق��م ـ إي��ران) و (ط بي��روت 

 م).1972سنة ـ بيروت ـ لبنان م) و (ط دار النھضة الحديثة 1972

 المع�روف الھم�ذاني �بي عبد هللا أحمد بن محمد بن إس�حاقالبلدان  � 240

و (تحقي�ق يوس�ف  ھ�ـ)1302بن الفقيه (ط مطبعة بريل ليدن س�نة با

  .م)1996ھـ 1416الھادي ـ ط عالم الكتب ـ بيروت ـ لبنان سنة 

بن��اء المقال��ة الفاطمي��ة ف��ي نق��ض الرس��الة العثماني��ة للس��يد أحم��د ب��ن  � 241

ط دار ـ  تحقي�ق إب�راھيم الس�امرائين جعف�ر ب�ن ط�اووس (بموسى 

 تحقيق السيد علي العدناني الغريفيھـ) و (1985عمان سنة ـ الفكر 

 .)ھـ1411سنة  قم ـ إيران ط مؤسسة آل البيت ــ 

إيران  ـقم  ـدليل ما  لسيد جعفر مرتضى العاملي (طلالبنات ربائب  � 242

  .)م2008 ھـ.ق1428سنة 

أم ربائب���ه لجعف���ر مرتض���ى  »ص���لَّى هللا علي���ه وآل���ه«بن���ات النب���ي  � 243
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 م).2002ھـ 1423العاملي (نشر المركز ا4سMمي للدراسات سنة 

ة للشيخ محمد تق�ي التس�تري (ط بھج الصباغة في شرح نھج البMغ � 244

ـ  أمي�ر كبي�رھ�ـ) و (ط 1390إي�ران س�نة ـ طھ�ران ـ مكتبة الص�در 

 ـ). ھ1418ـ إيران سنة  طھران

بھجة المجالس وأُنس المجالس وشحذ ال�ذاھن والھ�اجس �ب�ى عم�ر  � 245

دار الكتاب العرب�ي) و ط يوسف بن عبد هللا الشھير بابن عبد البر (

ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ  ـ (تحقي�ق محم�د مرس�ي الخ�ولي

  .لبنان)

بھجة المحافل في السير والمعجزات والشمائل للشيخ يحيى بن أب�ي  � 246

 الحجاز).ـ المدينة ـ المكتبة العلمية  بكر العامري (ط

المطبع��ة ط البي��ان ف��ي تفس��ير الق��رآن للس��يد أب��و القاس��م الخ��وئي ( � 247

ة إحي�اء آث�ار ا4م�ام (ط مؤسسو ھـ) 1394العلمية ـ قم ـ إيران سنة 

دار الزھ�راء ـ بي�روت ـ  طو ( ـ ق�م ـ إي�ران)» مدينة العلم«الخوئي 

 م).1975ھـ 1395لبنان سنة 

الق�اھرة ـ (ط ب�ى عثم�ان عم�رو ب�ن بح�ر الج�احظ �البيان والتبي�ين  � 248

(ط  و )ـ بي��روت ـ لبن��ان ھ��ـ) و (ط دار الفك��ر1380س��نة مص��ر 

س�نة    مص�رـ فى محم�د لمكتبة التجارية الكبرى لص�احبھا مص�طا

 ).م1926 ھـ1345

البيان والتعريف ف�ي أس�باب ورود الح�ديث 4ب�راھيم ب�ن محم�د ب�ن  � 249

(ط  »اب��ن حم��زة«كم��ال ال��دين الحس��يني الحران��ي الدمش��قي الحنف��ي 
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  المكتبة العلمية ـ بيروت ـ لبنان). 

بيت ا�حزان للشيخ عباس بن محمد رض�ا القم�ي (ط دار الحكم�ة ـ  � 250

 ھـ).1412ة قم ـ إيران سن

  ـ ت ـ 

الفاض���ل الت���اج الج���امع ل}ص���ول للش���يخ منص���ور عل���ي ناص���ف  � 251

(ط دار إحي��اء الت��راث العرب��ي ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة المص��ري 

  ).ھـ1351سنة  مصرالقاھرة ـ ھـ) و (ط 1381

تاج العروس من جواھر القاموس �بي فيض السيد محمد مرتض�ى  � 252

مص�ر ـ طبع�ة الخيري�ة المط الحس�يني الواس�طي الزبي�دي الحنف�ي (

ھ��ـ 1414س��نة  ـ لبن��ان بي��روتـ دار الفك��ر  طھ��ـ) و (1306س��نة 

 الحياة ـ بيروت ـ لبنان).مكتبة م) و (ط دار 1994

لطبرسي (المطبوع ا للشيخ أبي علي الفضل بن الحسنتاج المواليد  � 253

سنة ـ إيران قم ـ ط مكتبة المرعشي النجفي ـ ضمن مجموعة نفيسة 

 ). ـ إيران قمـ شارات بصيرتي إنتط ھـ) و (1406

ـ مطبع�ة رب�اني ط تاريخ آل زرارة لمحمد على الموح�د ا�بطح�ي ( � 254

 ھـ).1399سنة قم ـ إيران 

للش�يخ أب�ى بك�ر محم�د اب�ن أحم�د ب�ن  »عليھم السMم«تاريخ ا�ئمة  � 255

عبد هللا بن إسماعيل بن أبي الثلج الكاتب البغدادي (ضمن مجموعة 

  ھـ). 1406سنة ـ قم ـ إيران عشي نشر مكتبة المرـ نفيسة 
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ـ تأريخ ابن معين ليحيى بن معين الغطف�اني البغ�دادي (ط دار القل�م  � 256

 ).ـ لبنان بيروت

تاريخ ابن الوردي لعمر بن المظفر بن عم�ر التميم�ي الش�ھير ب�ابن  � 257

 ھـ).1389سنة ـ العراق النجف ـ الوردي (ط المطبعة الحيدرية 

عبد ال�رحمن ب�ن عم�رو ب�ن عب�د هللا ب�ن تاريخ أبي زرعة الدمشقي ل � 258

ص�فوان النص�ري (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (ط 

  ).ـ سوريا دمشقـ مطبعة المفيد 

تاريخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر) لعماد الدين إس�ماعيل  � 259

 لبنان). ـ بيروتـ بن علي بن محمد أبي الفداء (ط دار المعرفة 

خان الھندي (ط مؤسس�ة ال�بMغ دي �حمد حسين بھادرتأريخ ا�حم � 260

  ).ھـ1408سنة  ـ لبنان بيروتـ 

ت��اريخ ا�دب العرب��ي (الفك��ر العرب��ي) لعم��ر ف��روخ (ط دار العل��م  � 261

  ھـ).1386للمMيين ودار الكتاب ـ بيروت ـ لبنان سنة 

تاريخ ا4سMم �بي عبد هللا محمد بن أحمد ب�ن عثم�ان ال�ذھبي قس�م  � 262

دار ط ) و (ـ مص��ر الق��اھرةـ ط دار الكت��اب المص��ري المغ��ازي (

ھ�ـ) و (ط دار الكت�اب 1405س�نة ـ لبن�ان بي�روت ـ الكت�اب اللبن�اني 

  م).1987ھـ 1407العربي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ع��داد مجموع��ة ف��ي س��ازمان إ(» علي��ه الس��Mم«ت��اريخ إم��ام حس��ين  � 263

ـ  دفتر انتشارات كمك آموزشيـ برنامه ريزي آموزشي وھش وژب
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  .طھران)ـ إيران 

ب�ن جري�ر �بي جعفر محمد (تاريخ الطبري) تاريخ ا�مم والملوك  � 264

ـ ط دار المع��ارف ـ��  محّم��د أب��و الفض��ل إب��راھيم تحقي��قالطب��ري (

س��نة  ـ لبن��ان بي��روتـ مص��ر) و (ط مؤسس��ة ا�علم��ي الق��اھرة ـ 

) ھـ1357سنة  ـ مصر بالقاھرةـ ) و (ط مطبعة ا4ستقامة ھـ1403

 ).و (ط ليدن

ت��اريخ أھ��ل البي��ت (مؤل��ف مجھ��ول) (تحقي��ق الس��يد محم��د رض��ا  � 265

و  )ھ��ـ1410س��نة  ط مؤسس��ة آل البي��ت ـ ق��م ـ إي��رانـ  الجMل��ي

  ھـ).1426(انتشارات دليل ما ـ قم ـ إيران سنة 

(ط دار لخطي��ب البغ��دادي ات��اريخ بغ��داد �ب��ى بك��ر أحم��د ب��ن عل��ي  � 266

مطبعة (ط  و م)1997ھـ 1417بيروت ـ لبنان سنة الكتب العلمية ـ 

دار الكتاب العربي ـ  (ط و )ھـ1349ـ مصر سنة  القاھرةالسعادة ـ 

  .بيروت ـ لبنان)

دار مكتب��ة الحي��اة ـ ط ت��اريخ التم��دن ا4س��Mمي لجرج��ي زي��دان ( � 267

 بيروت ـ لبنان).

الھند ـ تاريخ جرجان لحمزة بن يوسف السھمي (ط حيدرآباد الدكن  � 268

 ھـ).1407سنة  ـ لبنان بيروت ـھـ) و (ط عالم الكتب 1387سنة 

مكتب��ة  ت��اريخ حبي��ب الس��ير لغي��اث ال��دين الم��دعو خوان��د أمي��ر (ط � 269

 ھـ.ش).  1333إيران سنة ـ طھران ـ ام الخيّ 
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مصر سنة ـ الدين السيوطي (ط مكتبة السعادة تاريخ الخلفاء لجMل  � 270

ـ  ) و (ط الميمني��ةـ بي��روت ـ لبن��ان ) و (ط دار الجي��لھ��ـ1371

و (ط دار الوف��اء ـ  ھج��ري) 1394دار الفك��ر س��نة ) و (ط مص��ر

   بيروت ـ لبنان).

ط دار الفكر ـ بيروت ـ ـ تحقيق سھيل زكار (تاريخ خليفة بن خياط  � 271

 لبنان).

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس لحسين ب�ن محم�د ب�ن الحس�ن  � 272

و (ط دار ص�ادر ـ  ھ�ـ)1383ال�دياربكري الم�الكي (ط مص�ر س�نة 

 .بيروت ـ لبنان)

رزق هللا منقري��وس الص��رفي (ط مص��ر س��نة ل��ت��اريخ دول ا4س��Mم  � 273

 م).1907

تاريخ الدولة العربية م�ن ظھ�ور ا4س�Mم إل�ى نھاي�ة الدول�ة ا�موي�ة  � 274

ط الق�اھرة  ـ ليوليوس فلھاوزن (ترجمة محمد عبد الھادي أب�و ري�دة

  م).1958سنة ـ مصر 

خواوندش�اه تاريخ روضة الصفا لمير محم�د ب�ن س�يد برھ�ان ال�دين  � 275

 .ش)ھـ 1338إيران سنة ـ ام الشھير بمير خواند (ط انتشارات خيّ 

تاريخ الصحابة الذين روي عنھم ا�خبار �بي حاتم محمد بن حبان  � 276

  ھـ).1408لبنان سنة  ـ بيروتـ دار الكتب العلمية ط البستي (

الت��اريخ الص��غير �ب��ى عب��د هللا محم��د ب��ن إس��ماعيل ب��ن إب��راھيم  � 277
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ھ�ـ 1406دار المعرف�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة ط خ�اري (الجعف�ي الب

 م).1986

دار ط تاريخ العلماء ووفياتھم لمحمد بن عبد هللا الربع�ي الدمش�قي ( � 278

 ق).ھـ 1410سنة ـ السعودية الرياض ـ العاصمة 

ن محمد بي الفرج عبد الرحمن بن علي ب�تاريخ عمر بن الخطاب  � 279

دار (ط و ) ـ القاھرة ـ مصر (ط دار إحياء علوم الدينزي ابن الجو

 ).ـ بيروت ـ لبنان صادر

ـ ج�دة ـ مطبعة الف�تح ط تاريخ القرآن الكريم لمحمد طاھر الكردي ( � 280

 م).1946ھـ 1365الحجاز سنة 

تاريخ القرآن للشيخ محمد حسين الصغير (ط دار المؤرخ العربي ـ  � 281

  ھـ). 1420بيروت ـ لبنان سنة 

الحس�ن القم�ي (ترجم�ة محم�د رض�ا تاريخ قم للحسن ب�ن محم�د ب�ن  � 282

ش��ي النجف��ي ـ ق��م ـ إي��ران س��نة ط مكتب��ة المرعـ  نص��اري القم��يأ

  .م)2006

عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إب�راھيم الجعف�ي  يالتاريخ الكبير �ب � 283

ان) و (ط المكتب�ة البخ�اري (ط دار الكت�اب العرب�ي ـ بي�روت ـ لبن�

 .كر بيروت ـ لبنان)و (ط دار الف تركيا)ـ بكر ديار ـ ا4سMمية

لعب�د الج�واد الكلي�دار  »علي�ه الس�Mم«تاريخ كربMء وحائر الحسين  � 284

ھ��ـ 1368س��نة ـ الع��راق بغ��داد ـ آل طعم��ه (ط مطبع��ة المع��ارف 
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ھ�ـ) 1386س�نة ـ العراق النجف ـ (ط المطبعة الحيدرية  م) و1949

.  

ماج�د  تحقي�قتاريخ الكوفة للسيد حس�ين ب�ن أحم�د البراق�ي النجف�ي ( � 285

س��نة ـ النج��ف ـ الع��راق ط المكتب��ة الحيدري��ة ـ��  ب��ن أحم��د العطي��ة

 ھـ ش).1382ھـ ق 1424

ت���اريخ مختص���ر ال���دول لغريغوري���وس أب���ي الف���رج ب���ن ھ���ارون  � 286

المع�روف ب�ابن العب�ري (ط المطبع�ة الكاثوليكي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان 

   .)ـ بيروت ـ لبنان م) و (ط دار الرائد اللبناني1958سنة 

مشق �بي القاسم علي بن الحسن بن ھبة هللا ب�ن عب�د تاريخ مدينة د � 287

 هللا الشافعي المعروف بابن عساكر الدمشقي (ط دار الكت�ب العلمي�ة

ھ�ـ) و 1415) و (ط دار الفكر ـ بيروت ـ لبن�ان س�نة ـ بيروت لبنان

) و (ط دار إحي��اء الت��راث ـ بي��روت ـ لبن��ان (ط مؤسس��ة ا�علم��ي

 ـ).ھ1421سنةـ بيروت ـ لبنان العربي 

تاريخ المدينة المن�ورة (أخب�ار المدين�ة النبوي�ة) �ب�ي زي�د عم�ر ب�ن  � 288

دار الفك�ر ـ ق�م ـ إي�ران س�نة ط (» ابن ش�بة«شبة النميري البصري 

ط دار ـ ق فھ��يم محم��د ش��لتوت ي��حقتھ��ـ ش) و (1368ھ��ـ ق 1410

و (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ  ھ�ـ)1410التراث ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

  .بيروت ـ لبنان)

ـ تاريخ المذاھب ا4سMمية لمحمد أب�ي زھ�رة (دار ا4تح�اد العرب�ي  � 289

 ).بيروت ـ لبنان
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ت��اريخ مّك��ة المش��رفة والمس��جد الح��رام والمدين��ة الش��ريفة والقب��ر  � 290

الشريف �بي البق�اء محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د إب�ن الض�ياء المك�ي 

ط  ـ الحنفي (تحقيق عMء إبراھيم ا�زھري وأيمن نص�ر ا�زھ�ري

لمية ـ بي�روت ـ لبن�ان دار الكتب العـ رات محمد علي بيضون منشو

  .م)1997 ـھ1418سنة 

ووفياتھم للشيخ أب�ي محم�د عب�د » عليه السMم«تاريخ مواليد ا�ئمة  � 291

هللا ب��ن أحم��د ب��ن عب��د هللا إب��ن النص��ر ب��ن الخش��اب البغ��دادي (ط 

ط مكتب�ة ـ ) و (مطب�وع م�ع مجموع�ة نفيس�ة ـ إي�ران ق�مـ بص�يرتي 

ھ�ـ) و(ط دار الق�ارئ ـ 1406ش�ي النجف�ي ـ ق�م ـ إي�ران س�نة المرع

  ھـ).1422بيروت ـ لبنان سنة 

تاريخ اليعقوبي �حمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وھب بن واضح  � 292

الكات��ب العباس��ي المع��روف ب��اليعقوبي (ط دار ص��ادر ـ بي��روت ـ 

ـ ) و (ط دار الفك�ر ـ الع�راقلبنان) و (ط المكتب�ة الحيدري�ة النج�ف 

 ھـ).1375سنة  ـ لبنان يروتب

ت��اريخ نيس��ابور (الحلق��ة ا�ول��ى م��ن ت��اريخ نيس��ابور المنتخ��ب م��ن  � 293

ب�ن البي�ع الح�اكم اعبد هللا محمد بن عبد هللا ب�ن محم�د  �بيالسيان) 

النيس��ابوري (ط مؤسس��ة النش��ر التابع��ة لجماع��ة المدرس��ين ـ ق��م ـ 

  ھـ).1403إيران سنة 

ز المع��روف ببحش��ل الواس��طي ت�اريخ واس��ط �س��لم ب��ن س�ھل ال��رزا � 294
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ع�الم الكت�ب ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة دار ط ـ  (تحقيق كوركيس ع�واد

  م). 1967سنة مصر ـ القاھرة ـ ھـ) و (ط مطبعة المعارف 1406

تأويل ا~يات الظاھرة في فضائل العترة الطاھرة للسيد شرف الدين  � 295

 مدرس��ة ا4م��ام المھ��دي س��نة تحقي��ق وطب��عالحس��يني ا�س��ترآبادي (

سMمي التابعة لجماع�ة مدرس�ين ھـ) و (ط مؤسسة النشر ا4 1407

 .ھـ)1409ـ قم ـ إيران سنة 

تأويل مختلف الحديث �بى محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة (ط دار  � 296

ـ ھ��ـ) و (دار الكت��ب العلمي��ة 1393لبن��ان س��نة  ـ بي��روتـ الجي��ل 

  لبنان). ـ بيروت

ب �حم�د ب�ن محم�د الح�افي التبر الم�ذاب ف�ي بي�ان ترتي�ب ا�ص�حا � 297

  ).ـ إيران قم ـ (الخوافي) الحسيني الشافعي (نسخة مكتبة المرعشي

ب��ي الف��رج عب��د ال��رحمن ب��ن �التبص��رة بع��ين م��ا تق��دم ع��ن الت��ذكرة  � 298

  ).ـ مصر القاھرةـ الجوزي الحنبلي (ط عيسى الحلبي 

 »عجل هللا تعالى فرجه الش�ريف«تبصرة الولي فيمن رأى المھدي  � 299

وف�ي أي�ام الغيب�ة الص�غرى والكب�رى  »عليه الس�Mم«ن أبيه في زما

الج��واد الكتك��اني للس��يد ھاش��م ب��ن س��ليمان ب��ن إس��ماعيل ب��ن عب��د 

 1411سMمية ـ قم ـ إيران س�نة طبع مؤسسة المعارف ا4(تحقيق و

  .ھـ)

تبصير الرحمن وتيسير المنان لعلي بن أحمد ب�ن إب�راھيم المھ�ايمي  � 300

 مصر). ـ (ط مطبعة بو0ق
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التبي���ان ف���ي تفس���ير الق���رآن للش���يخ الطوس���ي (ط مكت���ب ا4ع���Mم  � 301

ھ�ـ) 1409س�نة التابع لوزارة ا4رشاد ا4س�Mمي ـ إي�ران ا4سMمي 

و (ط دار ا�مي�رة ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (ط  الع�راق)ـ و (ط النج�ف 

  .مؤسسة آل البيت ـ قم ـ إيران)

عل��ي تبي��ين الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق لفخ��ر ال��دين عثم��ان ب��ن  � 302

الزيلع�ي (ط دار الكت�اب ا4س�Mمي ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (ط مص�ر 

(ط  ھـ) و (ط دار المعرف�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان) و1315 ـ 1313سنة 

 ھـ).1420لعلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة دار الكتب ا

التبيين في أنساب القرشيين �بي محمد عبد هللا ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة  � 303

س��خة مص��ورة م��ن مخطوط��ة مكتب��ة الحنبل��ي المقدس��ي الحنبل��ي (ن

ـ جس�تربيتي بإيرلن��دة) و (ط ع�الم الكت��ب ومكتب�ة النھض��ة العربي�ة 

  ھـ).1408سنة ـ لبنان بيروت 

التتمة في تواريخ ا�ئمة للسيد تاج الدين بن أحمد الحس�يني الع�املي  � 304

ھـ ق) و (ط دار الكت�اب  1412إيران سنة قم ـ ـ  (ط مؤسسة البعثة

 ھـ).1412سنة لبنان  ـبيروت ـ ا4سMمي 

ـ طھ�ران ـ تجارب ا�مم وتعاق�ب الھم�م 0ب�ن مس�كويه (ط س�روش  � 305

 ).ـ بيروت ـ لبنان ھـ) و (ط دار صادر1407إيران سنة 

بي جعفر محمد بن محمد ب�ن الحس�ن نص�ير أتجريد ا4عتقاد للشيخ  � 306

ط مكت��ب ـ  ق محم��د ج��واد الحس��يني الجMل��ييحقتال��دين الطوس��ي(
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 ھـ ق).1407إيران سنة ـ  ا4عMم ا4سMمي

التحرير الطاووسي للشيخ حسن بن زين الدين ص�احب المع�الم (ط  � 307

و (ط مؤسس�ة  ھ�ـ)1411س�نة ـ إي�ران قم ـ مكتبة المرعشي النجفي 

 .ا�علمي ـ بيروت ـ لبنان)

التحصين �سرار ما زاد من أخبار كتاب اليقين للسيد رضي ال�دين  � 308

ـ ق�م ـ ر الكتاب (الجزائ�ري) علي بن طاووس الحلي (ط مؤسسة دا

و (تحقيق وطبع مدرسة ا4م�ام المھ�دي ـ ق�م ـ  ھـ)1413سنة إيران 

 .إيران)

التح��ف ش��رح الزل��ف �ب��ي الحس��ين مج��د ال��دين محّم��د ب��ن منص��ور  � 309

ط ـ  علي أحمد الرازحيدي (تحقيق محمد يحيى سالم عزان والمؤيّ 

س��نة ن ـ ال��يمص��نعاء ـ جتماعي��ة مؤسس��ة أھ��ل البي��ت للرعاي��ة ا4

 ـھ�1417س�نة ـ ال�يمن صنعاء ـ م) و (ط مكتبة بدر 1994  ھـ1414

  م).1997

س���نة  ـ الع���راق(ط النج���ف تح���ف العق���ول 0ب���ن ش���عبة الحران���ي  � 310

(ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماعة المدرس�ين و ھـ) 1385

و (ط المكتبة المرتض�وية ـ ق�م ـ إي�ران)  ھـ)1404إيران سنة ـ قم  ـ

ت�ب ا4س�Mمية ـ ق�م إي�ران) و (ط مؤسس�ة ا�علم�ي ـ و (ط دار الك

 .بيروت ـ لبنان)

تحفة ا�حوذي بشرح جامع الترمذي �بي العM محمد عبد الرحمن  � 311

بن عب�د ال�رحيم المب�اركفوري (ط حجري�ة) و (ط دار الفك�ر) و (ط 
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 م).1990ھـ 1410دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

لنخبة المحسنية للس�يد عب�د هللا ب�ن نعم�ة هللا التحفة السنية في شرح ا � 312

ـ مش��ھد ـ الجزائ��ري (مخط��وط ف��ي مكتب��ة أس��تانه ق��دس رض��وي 

 ).إيران

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم للس�يد جعف�ر آل بح�ر العل�وم (ط  � 313

  ھـ).1401إيران سنة ـ قم ـ مكتبة الصادق 

جبري��ة التحف��ة العس��جدية فيم��ا دار م��ن ا0خ��تMف ب��ين العدلي��ة وال � 314

ال��يمن س��نة ـ ص��نعاء ـ أب��و أيم��ن  للحس��ن ب��ن يحي��ى القاس��مي (ط

  ھـ).1343

دار الكت�ب العلمي�ة ـ  طتحفة الفقھاء لعMء الدين محمد الس�مرقندي ( � 315

 م).1993ھـ 1414بيروت ـ لبنان سنة 

التحفة اللطيف�ة ف�ي ت�أريخ المدين�ة الش�ريفة لش�مس ال�دين أب�و الخي�ر  � 316

(ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ  محمد بن عبد ال�رحمن الس�خاوي

 ).ھـ1993ھـ 1414سنة  لبنان

تحفة المحتاج بشرح المنھاج �حمد بن حج�ر الھيثم�ي الش�افعي (ط  � 317

 ).ـ بيروت ـ لبنان دار إحياء التراث العربي

حك�ام المول�ود �ب�ى عب�د هللا محم�د ب�ن أب�ي بك�ر أتحفة المودود ف�ي  � 318

ـ  حلبـ سMمية لمطبوعات ا4ابن قيم الجوزية الدمشقي (ط مكتبة ا

 .)سوريا
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التحقيق في أحاديث الخMف �بي الفرج عب�د ال�رحمن ب�ن عل�ي ب�ن  � 319

مي�ة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة محم�د اب��ن الج�وزي (ط دار الكت��ب العل

  .ھـ)1415

للس�يد  ول أربعين حضرت س�يد الش�ھداء (فارس�ي)أتحقيقي درباره  � 320

ي شھيد قاضي گرھنمحمد علي قاضي طباطبائي(ط بنياد علمي وف

 ھـ ش).1368طباطبائي ـ قم ـ إيران سنة 

ـ تخريج ا�حاديث وا~ثار لجمال الدين الزيلعي (ط دار ابن خزيمة  � 321

ـ بي�روت ـ  ھ�ـ) و (ط دار المعرف�ة1414س�نة  ـ الس�عودية الري�اض

 ).لبنان

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجMل الدين عب�د ال�رحمن  � 322

ـ وطي (ط المكتب��ة العلمي���ة بالمدين��ة المن���ورة ب��ن أب���ي بك��ر الس���ي

 ھـ).1392سنة السعودية 

ت��ذكرة الحف��اظ �ب��ي عب��د هللا ش��مس ال��دين ال��ذھبي (ط دار إحي��اء  � 323

 التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان) و (ط أخرى حديثة في مجلدين).

324 � �ش��عار 0ب��ن الت��ذكرة الحمدوني��ة ف��ي الت��اريخ وا�دب والن��وادر وا

حس�ان عبّ�اس إن الحسن بن محّمد بن عل�ي (تحقي�ق حمدون محّمد ب

 م).1996ر صادر ـ بيروت ـ لبنان سنة ط داـ  بكر عبّاسو

تذكرة الخواص من ا�مة بذكر خصائص ا�ئمة ليوسف بن قزعلي  � 325

ھ�ـ) و 1383الع�راق س�نة ـ البغدادي سبط ابن الج�وزي (ط النج�ف 

و (ط  ھ��ـ)1426إي��ران س��نة ـ (ط المجم��ع الع��المي �ھ��ل البي��ت 
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 .مؤسسة أھل البيت ـ بيروت ـ لبنان)

تحقي�ق تذكرة الفقھاء للعMمة الحلي الحسن بن يوسف ب�ن المطھ�ر ( � 326

ھ�ـ) و 1414س�نة ـ إي�ران ق�م ـ ط مؤسسة آل البي�ت 4حي�اء الت�راث 

(ط و المكتب���ة المرتض���وية 4حي���اء ا~ث���ار الجعفري���ة إي���ران)  (ط

 .حجرية)

حم�د ب�ن محم�د أل ال�دين الفض�ل التذكرة في ا�نساب المطھرة لجما � 327

ط مكتبة المرعشي ـ  الحسيني العبيدلي (إعداد السيد مھدي الرجائي

  ھـ).1421إيران سنة  ـقم 

ت��ذكرة الموض��وعات لمحم��د ط��اھر ب��ن عل��ي الھن��دي الفتن��ي (نش��ر  � 328

 أمين دمج ـ بيروت ـ لبنان).

ت���ذھيب التھ���ذيب للح���افظ ش���مس ال���دين محم���د ال���ذھبي (ط مكتب���ة  � 329

) و (مخط��وط ھ��ـ 1425س��نة  مص��ر ة ـق��اھرـ الالحديث��ة الف��اروق 

ن ع�مص�ورة ال) و (النس�خة ـ سوريا دمشقـ نسخة مكتبة الظاھرية 

  .تركيا)ـ إسMمبول ـ مخطوطة طوب قبوسراي 

التراتيب ا4دارية (نظام الحكومة النبوية) للشيخ عبد الح�ي الكت�اني  � 330

ط دار الكت�اب و ( (ط دار إحي�اء الت�راث العرب�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان)

 .العربي ـ بيروت ـ لبنان)

ـ تراجم أعMم النساء لمحم�د حس�ين ا�علم�ي (ط مؤسس�ة ا�علم�ي  � 331

  ھـ).1407لبنان سنة بيروت ـ 
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ترتيب مس�ند الش�افعي لمحم�د عاب�د ب�ن أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن القاض�ي  � 332

ـ محم��د ال��واعظ الحنف��ي ا�نص��اري ا�ي��وبي الس��ندي (ط بي��روت 

  ). ھـ1370سنة لبنان 

م�ن القس�م غي�ر المطب�وع م�ن » عليه الس�Mم«ترجمة ا4مام الحسن  � 333

ـ  الطبقات الكبرى 0بن سعد (تحقيق السيد عب�د العزي�ز الطباطب�ائي

  ).ھـ1417حياء التراث ـ بيروت ـ لبنان سنة ط مؤسسة آل البيت 4

ب�ي مدين�ة دمش�ق �من ت�اريخ » عليه السMم«ترجمة ا4مام الحسن  � 334

سن بن ھبة هللا الشافعي الدمشقي المعروف ب�ابن القاسم علي بن الح

ط مؤسس���ة  ـ عس���اكر (تحقي���ق الش���يخ محم���د ب���اقر المحم���ودي

  ).ھـ1400المحمودي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

من القس�م غي�ر المطب�وع م�ن » عليه السMم«ترجمة ا4مام الحسين  � 335

ـ  تحقيق السيد عب�د العزي�ز الطباطب�ائيلطبقات الكبرى 0بن سعد (ا

 ).ھـ1416حياء التراث ـ بيروت ـ لبنان سنة ل البيت 4آسة ط مؤس

م��ن ت��اريخ مدين��ة دمش��ق » علي��ه الس��Mم«ترجم��ة ا4م��ام الحس��ين  � 336

ب�ي القاس�م عل��ي ب�ن الحس�ن ب��ن ھب�ة هللا الش�افعي الدمش��قي أللح�افظ 

ط ـ  المعروف ب�ابن عس�اكر (تحقي�ق الش�يخ محم�د ب�اقر المحم�ودي

  ).ھـ1398سنة مؤسسة المحمودي ـ بيروت ـ لبنان 

م��ام الحس�ين ب��ن عل�ي م��ن كت�اب بغي��ة الطل�ب ف��ي ت��اريخ ترجم�ة ا4 � 337

ب�ي ج�رادة الحلب�ي المش�ھور أحم�د ب�ن أحلب لكمال ال�دين عم�ر ب�ن 

ط انتش�ارات ـ  الس�يد عب�د العزي�ز الطباطب�ائي حقي�قب�ابن الع�ديم (ت
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  ھـ ق) .1423دليل ما ـ قم ـ إيران سنة 

338 � �ش���راف �حم���د ب���ن يحي���ى ترجم���ة ا4م���ام الحس���ين م���ن أنس���اب ا

حي�اء إط مجم�ع ـ  ق الش�يخ محم�د ب�اقر المحم�وديي�حقتال�بMذري (

  ھـ) .1419سMمية ـ قم ـ إيران سنة الثقافة ا4

ت��اريخ مدين��ة دمش��ق 0ب��ن م�ن » علي��ه الس��Mم«ترجم�ة ا4م��ام عل��ي  � 339

ط مؤسس���ة ـ  عس���اكر (بتحقي���ق الش���يخ محم���د ب���اقر المحم���ودي

  ھـ).1400ـ بيروت ـ لبنان سنةالمحمودي 

الترغيب والترھيب من الحديث الشريف لعبد العظيم بن عبد القوي  � 340

  المنذري الشامي (ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان).

�بي الحسن علي بن الخل�ف ب�ن » صلى هللا عليه وآله«تركة النبي  � 341

 ھـ).1404معزوز بن فتوح التلمساني المعروف بالكوفي (ط سنة 

�نط�اكي (ط دار مكتب�ة ا�سواق في أخب�ار العش�اق ل}كم�ه تزيين ا � 342

 ـ حم�د وحي�وونش�ر  ب�عط(و م) 1986الھMل ـ بيروت ـ لبن�ان س�نة 

  .م)1972بيروت سنة 

للسيد محمد بن أب�ي لس وزينة المجالس (مقتل الحسين) تسلية المجا � 343

طال��ب ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن ط��اھر الحس��يني الح��ائري الكرك��ي 

ـ ق�م ـ  س�Mميةط مؤسسة المع�ارف ا4ـ  ن كريم(تحقيق فارس حسو

 ھـ). 1418إيران سنة 

للفض��ل ب��ن الزبي��ر » علي��ه الس��Mم«تس��مية م��ن قت��ل م��ع الحس��ين  � 344
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  .السنة ا�ولى العدد الثاني ـ قم ـ إيران) (مطبوع في مجلة تراثنا

التسھيل لعلوم التنزيل للقاس�م ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن ج�زى الكلب�ي  � 345

  م).1983ھـ 1403 لعربي ـ بيروت ـ لبنان سنة(ط دار الكتاب ا

ي تش���ييد المط���اعن وكش���ف الض���غائن للس���يد محم���د قل���ي الموس���و � 346

 تحقي��قھ��ـ) و (1283وي الھن��دي (ط الھن��د س��نة لكھن��لا نيش��ابوري

 طـ غMم نبى باميانى ، وحمد غزنوىأمير وبرات على سخى داد، 

 .إيران)ـ 

) للش��يخ محم��د ب��ن تص��حيح إعتق��ادات ا4مامي��ة (تص��حيح ا4عتق��اد � 347

محمد بن النعمان اب�ن المعل�م ب�ن عب�د هللا العكب�ري البغ�دادي الش�يخ 

(مطب�وع ض�من سلس�لة و ھ�ـ) 1371إي�ران س�نة ـ (ط تبري�ز المفيد 

ھ�ـ 1414ط دار المفيد ـ بيروت ـ لبن�ان س�نة ـ مؤلفات الشيخ المفيد 

 م).1993

ار الكت�اب التصنيف الفقھي �حاديث الكنى وا�سماء للدو0بي (ط د � 348

  .لكتاب اللبناني ـ بيروت ـ لبنان)المصري بالقاھرة) و (ط دار ا

م�ن إھ�راق دم�اء آل العب�اء للم�ولى » عليھ�ا الس�Mم«تظلم الزھ�راء  � 349

رض��ي ب��ن بن��ي القزوين��ي (ط منش��ورات الش��ريف الرض��ي ـ ق��م ـ 

  .ھـ)1417إيران سنة 

م�د ب�ن التعجب من أغMط العامة ف�ي مس�ألة ا4مام�ة �ب�ي الف�تح مح � 350

علي بن عثمان الكراجكي (مطبوع مع كن�ز الفوائ�د طبع�ة حجري�ة) 

و (طبع��ة بتص��حيح وتخ��ريج الش��يخ ف��ارس حس��ون ك��ريم ـ ق��م ـ 
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 إيران).

تعجيل المنفعة بزوائد رجال ا�ئمة ا�ربع�ة �ب�ى الفض�ل أحم�د ب�ن  � 351

 علي بن حجر العسقMني (ط دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان).

ج��ريح لم��ن خ��رج عن��ه البخ��اري ف��ي الج��امع الص��حيح التع��ديل والت � 352

ط وزارة ا�وق�اف ـ تحقي�ق أحم�د الب�زار (لسليمان بن خلف الباجي 

 ).ـ تونس مراكشـ والشؤون ا4سMمية 

لوحي��د البھبھ��اني لم��ولى محم��د ب��اقر اتعليق��ة عل��ى م��نھج المق��ال ل � 353

 .إيران)ـ حجري ـ (مطبوع مع منھج المقال 

دار  ف�ي جر العس�قMني (ط المكت�ب ا4س�Mمي تغليق التعليق 0بن ح � 354

  ھـ).1405ا�ردن سنة ـ عمان ـ عمار 

تفريج الكروب وتكفير الذنوب في فض�ائل أھ�ل البي�ت 4س�حاق ب�ن  � 355

يوسف بن إسماعيل بن القاسم الحسني اليمني الص�نعاني (مخط�وط 

  ).2997في مكتبة المرعشي العاّمة في قم برقم 

(ط قديم�ة » علي�ه الس�Mم«م�ام العس�كري التفسير (المنس�وب ل�ـ) ا4 � 356

إي�ران س�نة ـ ق�م ـ ) و (ط مدرس�ة ا4م�ام المھ�دي ـ الع�راقالنج�ف 

ھ��ـ) و (ط دار ذوي القرب��ى ـ ق��م ـ إي��ران) و (ط انتش��ارات 1409

 .)ـ إيران قمـ مھر 

حمد بن محم�د أالخفاجي أبي العباس  تفسير آية المودة لشھاب الدين � 357

سخة مصورة ف�ي مكتب�ة الس�يد عب�د نـ  المصري (مخطوطبن عمر 
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  .)ـ إيران العزيز الطباطبائي في قم

تفسير ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (ط المكتبة العص�رية  � 358

 .و (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان) )ـ لبنان صيداـ 

تفسير ابن عربي لعبد هللا محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عب�د  � 359

ين بن عربي الصوفي (ط دار الكتب العلمي�ة ـ بي�روت هللا محيي الد

و (ط دار إحي�اء الت�راث العرب�ي ـ  م)2001ھ�ـ 1422ـ� لبن�ان س�نة 

 .بيروت ـ لبنان)

الس�عود (إرش�اد العق�ل الس�ليم إل�ى مزاي�ا الق�رآن الك�ريم)  يتفسير أب � 360

دار إحياء الت�راث  للقاضي أبي السعود محمد بن محمد العمادي (ط

 ).ـ لبنان تبيروـ العربي 

ط مؤسس�ه ( (فارس�ي) تفسير أطيب البيان للسيد عبد الحس�ين طي�ب � 361

  .)ھـ1380ـ إيران سنة ھل بيت أنشر معارف تحقيقات و

تفس��ير البغ��وي (مع��الم التنزي��ل) �ب��ي محم��د الحس��ين ب��ن مس��عود  � 362

 مصربھامش تفسير الخازن ـ المطبعة الميمنية ـ الفراء البغوي (ط 

 ).ـ لبنان بيروتـ المعرفة  دار ) و (طھـ1312سنة 

دري��س إعب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي ح��اتم محم��د ب��ن التفس��ير بالم��أثور ل � 363

التميم�ي الحنظل�ي ال�رازي (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان 

  .)ھـ1427سنة 

تفسير التستري �بي محمد سھل بن عب�د هللا التس�تري محم�د باس�ل  � 364

  .ھـ)1423ـ لبنان  بيروتـ دار الكتب العلمية ط عيون السود (



                                                                                          ..                                                     المصادر والمراجعفھرس 

271  

تفسير الثعالبي (الجواھر الحسان ف�ي تفس�ير الق�رآن) لعب�د ال�رحمن  � 365

ب��ن محم��د ب��ن مخل��وف أب��ي زي��د الثع��البي الم��الكي (ط دار إحي��اء 

مؤسس��ة الت��اريخ العرب��ي ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة والت��راث العرب��ي 

  ھـ).1418

ل�وي تفسير الثعلب�ي (الكش�ف والبي�ان) ليحي�ى ب�ن محم�د ب�ن أب�ي الع � 366

دار إحي�اء الت�راث العرب�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان  ال�واعظ البغ�دادي (ط

 م) و (نسخة مخطوطة).2002ھـ 1422سنة 

وج�Mل ال�دين  ،تفسير الجMلين لجMل الدين محمد بن أحمد المحل�ي � 367

 ط  ـ  تحقي�ق م�روان س�وارعبد ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر الس�يوطي (

الت�راث ـ بي�روت ـ  و (ط دار إحي�اء لبن�ان)ـ�  بي�روتـ دار المعرفة 

 .لبنان)

ـ التفسير الحديث لمحمد عزت دروزة (ط دار إحياء الكتب العربية  � 368

 ھـ).1382مصر سنة 

تفسير السلمي (الحقائق في التفسير) للشيخ أبى عبد ال�رحمن محم�د  � 369

دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س��نة  ب�ن الحس�ين الس��لمي (ط

 م).2001ھـ 1421

ي �ب���ي اللي���ث نص���ر ب���ن محم���د ب���ن إب���راھيم تفس���ير الس���مرقند � 370

 لبنان). ـ بيروتـ دار الفكر  السمرقندي (ط

دار  تفسير السمعاني �بي المظفر منصور ب�ن محم�د الس�معاني (ط � 371
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 م).1997ھـ 1418سنة ـ السعودية الرياض ـ الوطن 

تفسير الشريف الMھيجي لقطب الدين بھاء الدين محمد بن علي ب�ن  � 372

ف الديلمي الMھيج�ي ا�ش�كوري (تص�حيح ج�Mل عبد الوھاب شري

س��نة ـ إي��ران ط طھ��ران ـ  ال��دين ا�رم��وي ومحم��د إب��راھيم آيت��ي

 .و (نشر ميراث مكتوب ـ إيران) ش) ـھ 1340

ب�ن مرتض�ى ب��ن محم�ود ب��ن محس��ن محم�د تفس�ير الص�افي للم��ولى  � 373

ـ طھ�ران ـ (ط مكتب�ة الص�در  »الف�يض الكاش�اني«الملق�ب ب�ـ عل�ي 

ھ�ـ ش) و (ط منش�ورات ا�علم�ي ـ 1374ھ�ـ ق 1416س�نة إي�ران 

 .و (ط دار ذوي القربى ـ قم ـ إيران) بيروت ـ لبنان)

تفس��ير الص��راط المس��تقيم للس��يد حس��ين البروج��ردي (ط مؤسس��ة  � 374

  ھـ)1426سMمية ـ قم ـ إيران سنة المعارف ا4

  تفسير صفوة الصاحب. � 375

ب�ن عب�د الس�Mم تفسير العز بن عب�د الس�Mم لع�ز ال�دين عب�د العزي�ز  � 376

الس�لمي الدمش�قي الش�افعي (ط دار اب�ن ح�زم ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 م).1996ھـ 1416

تفس��ير العياش��ي �ب��ي النظ��ر محم��د ب��ن مس��عود ب��ن عي��اش الس��لمي  � 377

ـ س��Mمية الس��مرقندي المع��روف بالعياش��ي (ط المكتب��ة العلمي��ة ا4

 ).ـ قم ـ إيران ) و (ط مؤسسة البعثةـ إيران طھران

غري��ب الق��رآن للش��يخ فخ��ر ال��دين الطريح��ي (ط انتش��ارات  تفس��ير � 378

  ).ـ إيران قمـ زاھدي 
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) و (ط مؤسس��ة الطب��ع ـ الع��راق تفس��ير ف��رات الك��وفي (ط النج��ف � 379

ـ إي�ران طھران ـ والنشر التابعة لوزارة الثقافة وا4رشاد ا4سMمي 

 م).1990ھـ 1410سنة 

  .(نقل عنه ابن شھرآشوب)تفسير الفسوي  � 380

ـ لق�رآن لعب�د ال�رزاق ب�ن ھم�ام الص�نعاني (ط مكتب�ة الرش�د تفسير ا � 381

 م).1989ھـ 1410السعودية سنة ـ الرياض 

تفس���ير الق���رآن العظ���يم �ب���ي الف���داء إس���ماعيل ب���ن كثي���ر القرش���ي  � 382

(ط دار الفك�ر ـ بي�روت ـ و (مطب�وع بھ�امش ف�تح البي�ان) الدمش�قي 

م) و 1992ھـ 1412لبنان) و (ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان سنة 

و (ط دار إحي��اء الت��راث العرب��ي ـ بي��روت ـ  مص��ر)ـ (ط ب��و0ق 

 .لبنان)

أعاد جمعه  ،تفسير القرآن الكريم �بي حمزة ثابت بن دينار الثمالي � 383

ـ الھادي وتأليفه عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين (ط دفتر نشر 

  ش).  ھ 1378. ق ـھ 1420سنة إيران 

 القم��ي (طب��ن ھاش��م ي ب��ن إب��راھيم تفس��ير القم��ي �ب��ي الحس��ن عل�� � 384

و (ط المكتب�ة  ھ�ـ)1404ـ قم ـ إي�ران ا4سMمي مؤسسة دار الكتاب 

 .الحيدرية ـ النجف ـ العراق) و (ط دار ذوي القربى ـ قم ـ إيران)

س�Mمي التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية (ط دار الكتاب ا4 � 385

  ھـ) 1428ـ قم ـ إيران سنة 
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ـ للفخر الرازي مفاتيح الغيب (ط دار الكت�ب العلمي�ة  التفسير الكبير � 386

دار إحياء التراث العرب�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان)  إيران) و (طـ طھران 

 مصر).المطبعة البھية ـ و (ط 

لميرزا محمد بن محمد رضا بن لتفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب  � 387

(ط مؤسس���ة النش���ر المش���ھدي إس���ماعيل ب���ن جم���ال ال���دين القم���ي 

و  ھ�ـ)1407س�نة ـ� ق�م ـ إي�ران  مي التابع�ة لجماع�ة مدرس�ينسMا4

رش���اد ا4وزارة الثقاف���ة والتابع���ة ل���(ط مؤسس���ة الطباع���ة والنش���ر 

  .و (ط دار الغدير ـ قم ـ إيران) إيران)ـ ا0سMمي 

تفسير المحيط ا�عظم والبح�ر الخض�م ف�ي تأوي�ل كت�اب هللا العزي�ز  � 388

التابع��ة باع��ة والنش��ر المحك��م للس��يد حي��در ا~مل��ي (ط مؤسس��ة الط

  .)ھـ1416إيران سنة ـ رشاد ا0سMمي ا4وزارة الثقافة ول

تفسير مقاتل بن سليمان (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة  � 389

  م).2003ھـ 1424

تفس���ير مقتني���ات ال���درر للس���يد مي���ر عل���ي الح���ائري الطھران���ي (ط  � 390

  .)1433إيران سنة ـ قم ـ سMمي مؤسسة دار الكتاب ا4

تفسير النقاش (شفاء الصدور المھذب ف�ي تفس�ير الق�رآن �ب�ي بك�ر  � 391

محم��د ب��ن حس��ن ب��ن محم��د ب��ن زي��اد النق��اش) (مخطوط��ة محفوظ��ة 

) (نق�ل ـ مص�ر تفسير ف�ي دار الكت�ب المص�رية بالق�اھرة 140برقم 

 عنه بالواسطة).

التفسير الوسيط لوھبة الزحيلي (ط دار الفك�ر المعاص�ر ـ بي�روت ـ  � 392
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  .م) 2006ھـ  1427 اسوريـ دمشق ـ دار الفكر (ط و  )لبنان

تقريب التھذيب �حمد بن علي ب�ن حج�ر العس�قMني (ط دار الكت�ب  � 393

 م).1995ھـ 1415العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

الحلب�ي (مخط�وط) و تق�ي ب�ن نج�م تقريب المعارف �ب�ي الص�Mح  � 394

 س�Mميمؤسس�ة النش�ر ا4و (ط  ھ�ـ ش)1375ھ�ـ ق 1417(ط سنة 

  .و (ط دليل ما ـ قم ـ إيران) )ـ قم ـ إيران التابعة لجماعة مدرسين

تقوية ا4يمان ب�رد تزكي�ة آل أب�ي س�فيان للس�يد محم�د ب�ن عقي�ل ب�ن  � 395

عب����د هللا ب����ن يحي����ى العل����وي الحس����يني الحض����رمي (ط المطبع����ة 

  ھـ).1386سنة  ـ العراقالنجف ـ الحيدرية 

 ، وسماه ثانياً ر والسنيني معرفة الساعات والشھوتقويم المحسنين ف � 396

ط (و  )ھ�ـ1302إي�ران س�نة ـ بأحس�ن التق�ويم للف�يض الكاش�اني (ط 

 .)»مجموعة نفيسة«ھـ  1315سنة 

تقييد العلم للخطيب البغدادي أبى بكر أحم�د ب�ن عل�ي (ط دار إحي�اء  � 397

 م).1974سنة  القاھرة ـ مصرـ السنة النبوية 

ـ ط مطبع��ة ا~داب م��ين العراق��ي (أالتكام��ل ف��ي ا4س��Mم �حم��د  � 398

 .)ـ العراقالنجف 

تكملة الرجال للشيخ عبد النبي ب�ن عل�ي ب�ن أحم�د الج�واد الك�اظمي  � 399

 ).ھـ1425إيران سنة ـ قم ـ (ط نشر انوار الھدى 

تلخيص الحبير ف�ي تخ�ريج الرافع�ي الكبي�ر �ب�ي الفض�ل أحم�د ب�ن  � 400
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 علي بن حجر العسقMني (ط دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان).

ن ـ ق�م ـ اص الشافي للشيخ الطوسي (ط مؤسسة انتشارات محبتلخي � 401

  ).ھـ1394سنة  إيران

تلخيص المستدرك (مستدرك الحاكم) لشمس الدين محم�د ب�ن أحم�د  � 402

ط ـ  بن عثمان الذھبي(ذيل المستدرك) (مطب�وع بھ�امش المس�تدرك

 الھند) و (ط أوربا).ـ آباد الدكن حيدر

 تحقي��ق وطب��عس��كافي (التمح��يص �ب��ي عل��ي محم��د ب��ن ھم��ام ا4 � 403

 مدرسة ا4مام المھدي ـ قم ـ إيران).

التمھيد في علوم القرآن لمحمد ھادي معرفت (ط مطبعة مھر ـ قم ـ  � 404

 ھـ).1396 إيران سنة

التمھيد لما في الموطأ من المعاني وا�سانيد �ب�ي عم�ر يوس�ف ب�ن  � 405

رة عبد هللا بن محمد بن عبد البر النمري ا�ندلسي القرطبي (ط وزا

 ھـ).1387المغرب سنة ـ عموم ا�وقاف والشؤون ا4سMمية 

ب�ن س�عيد المحس�ن ب�ن كرام�ة تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين 0 � 406

ـ مرك�ز الغ�دير للدراس�ات ا4س�Mمية  طـ تحقيق تحسين آل ش�بيب (

و (ط مرك���ز أھ���ل البي���ت  م)2000ھ���ـ 1420س���نة ق���م ـ إي���ران 

  .ھـ)1421للدراسات ـ صعدة ـ اليمن سنة 

ـ التنبيه وا4ش�راف لعل�ي ب�ن الحس�ين المس�عودي (ط دار الص�اوي  � 407

 ھـ) و (ط دار صعب ـ بيروت ـ لبنان).1357مصر سنة 
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تنزيل ا~يات على الشواھد من ا�بيات (شرح شواھد الكشاف) لمح�ب  � 408

ـ الق��اھرة ـ  ال��دين أفن��دي (ط ش��ركة مص��طفى الب��ابي الحلب��ي وأو0ده

  ).مصر

للش��ريف أب��ي القاس��م عل��ي ب��ن الط��اھر أب��ي أحم��د  تنزي��ه ا�نبي��اء � 409

ھ�ـ 1409دار ا�ضواء ـ بيروت ـ لبنان س�نة  الحسين المرتضى (ط

و (ط المطبعة  م) و (منشورات مكتبة بصيرتي ـ قم ـ إيران)1989

 .الحيدرية ـ النجف ـ العراق) و (ط بوستان كتاب ـ قم ـ إيران)

يعة الموض��وعة �ب��ي تنزي��ه الش��ريعة المرفوع��ة ع��ن ا�خب��ار الش��ن � 410

الحسن علي بن محمد بن عراق الكن�اني (تحقي�ق عب�د الوھ�اب عب�د 

ط مكتب�ة الق�اھرة) و (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ ـ  اللطي�ف

  .و (ط بوستان كتاب ـ قم ـ إيران) لبنان)

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لشمس ال�دين محم�د ب�ن أحم�د ب�ن  � 411

د ب�ن قدام��ة المقدس��ي الدمش��قي الش��افعي عب�د الھ��ادي ب��ن عب��د الحمي��

(تحقي��ق س���امي ب���ن محم���د ب���ن ج��اد هللا وعب���د العزي���ز ب���ن ناص���ر 

 1428سنة ـ السعودية الرياض ـ ط دار أضواء السلف ـ  الخبانيدار

 .م) 2007ھـ 

تنق��يح المق��ال ف��ي عل��م الرج��ال للش��يخ عب��د هللا ب��ن محم��د الحس��ن  � 412

ـ النج�ف ـ المرتض�وية (المطبع�ة و ) ـ إي�ران المامق�اني (ط حجري�ة

 .ھـ) و (ط مؤسسة آل البيت ـ قم ـ إيران)1352سنة  العراق
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تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك لجMل الدين عبد الرحمن ب�ن  � 413

أبي بكر السيوطي الشافعي (ط دار الكتب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان 

 مصر).ـ م) و (ط دار إحياء الكتب العربية 1997ھـ 1418سنة 

ـ طھ�ران ـ ب ا�حكام للشيخ الطوسي (ط دار الكتب ا4سMمية تھذي � 414

ـ النج��ف ـ المطبع��ة الحيدري��ة  ھ��ـ ش) و (ط1364إي��ران س��نة 

مدرس�ين ـ الالنشر ا4سMمي التابعة لجماعة  ؤسسة) و (ط مالعراق

قم ـ إيران) و (ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبن�ان) و (ط 

� .ان)ضواء ـ بيروت ـ لبندار ا

تھذيب ا�سماء واللغ�ات �ب�ي زكري�ا يحي�ى ب�ن ش�رف الن�ووي (ط  � 415

 إدارة الطباعة المنيرية بمصر).

تھ��ذيب ت��أريخ مدين��ة دمش��ق لعب��د الق��ادر ب��دران (ط دار المس��يرة ـ  � 416

 بيروت ـ لبنان).

417 � �أحمد بن علي بن حج�ر العس�قMني (ط بي الفضل تھذيب التھذيب 

دار الفك�ر ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة دار ص�ادر ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (

 م).1984ھـ 1404

تھذيب سيرة اب�ن ھش�ام لعب�د الس�Mم ھ�ارون (ط مؤسس�ة الرس�الة ـ  � 418

  ھـ).1397بيروت ـ لبنان سنة 

419 � �دب لبيومي السباعي (ط مطبعة السعادة تھذيب الكامل في اللغة وا

 .)ـ مصر القاھرةـ 
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ب�ى الحج�اج يوس�ف تھذيب الكمال في أسماء الرجال لجم�ال ال�دين أ � 420

 )م1985ھـ 1406مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان سنة ط المزي (

 ھـ).1408ط سنة ( و

التواض�ع والخم��ول �ب��ي بك�ر عب��د هللا ب��ن محم��د ب�ن عبي��د ب��ن أب��ي  � 421

ـ دار الكت�ب العلمي�ة ـ ط  الدنيا (تحقيق محمد عبد القادر أحم�د عط�ا

ة ـ بي�روت ـ و (ط المكتب�ة العص�ري م)1989  ھ�ـ1409بيروت سنة 

 .م)2008لبنان سنة 

التوحيد للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه  � 422

ـ ق�م ـ القمي (ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماعة المدرس�ين 

و (ط مرك�ز النش�ر الت�ابع ل��وزارة  الع��راق)ـ ) و (ط النج�ف إي�ران

وق ـ طھ�ران ـ و (ط مكتب�ة الص�د ا4رشاد ا4س�Mمي ـ ق�م ـ إي�ران)

 .إيران) و (ط دار المعرفة ـ بيروت)

» علي�ه الس�Mم«توحيد المفضل إم�Mء ا4م�ام أب�ي عب�د هللا الص�ادق  � 423

على المفضل بن عمر الجعفي (ط مؤسس�ة الوف�اء ـ بي�روت ـ لبن�ان 

 .ـ قم ـ إيران)مكتبة الداوري و (ط  م)1984ھـ 1404سنة 

د ب��ن إس��حاق ب��ن التوحي��د وإثب��ات ص��فات ال��رب ع��ز وج��ل لمحم�� � 424

ھ���ـ) و (تحقي���ق عب���د العزي���ز ب���ن إب���راھيم 1393خزيم���ة (ط س���نة 

ھ��ـ  1414س��نة ـ الس��عودية الري��اض ـ ط دار الرش��د ـ الش��ھوان 

  .م) 1994
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التوسل بالنبي وجھلة الوھابيين �بي حامد بن مرزوق الدمشقي (ط  � 425

ھ��ـ 1396س��نة ـ تركي��ا إس��تانبول ـ حس��ين حلم��ي مكتب��ة إيش��يق 

 م). 1976

وضيح الد0ئل في تصحيح الفضائل لشھاب الدين أحمد الش�يرازي ت � 426

نس�خة ـ  الحسيني الشافعي ابن السيد جMل ال�دين عب�د هللا (مخط�وط

 بفاس).ـ المكتبة الوطنية ـ مصورة من مخطوطة مكتبة الملي 

توض���يح المش���تبه 0ب���ن ناص���ر ال���دين محم���د ب���ن عب���د هللا القيس���ي  � 427

ط مؤسس�ة الرس�الة ـ ـ  قسوس�يالدمش�قي (تحقي�ق محم�د نع�يم العر

 ھـ).1414 بيروت ـ لبنان سنة

توض��يح المقاص��د للش��يخ بھ��اء ال��دين محم��د ب��ن الحس��ين الع��املي  � 428

ـ ق�م ـ ط مكتب�ة المرعش�ي النجف�ي ـ (مطب�وع ف�ي مجموع�ة نفيس�ة 

  ھـ).1406سنة إيران 

تيسير المطالب في أم�الي ا4م�ام أب�ي طال�ب �ب�ي طال�ب يحي�ى ب�ن  � 429

(ط مؤسس���ة ا�علم���ي ـ بي���روت ـ لبن���ان س���نة الحس���ين الزي���دي 

 ھـ).1395

تيس���ير الوص���ول إل���ى ج���امع ا�ص���ول م���ن ح���ديث الرس���ول لعب���د  � 430

ال��رحمن ب��ن عل��ي المع��روف ب��ابن ال��ديبع الش��يباني (ط الھن��د س��نة 

 م) و (ط دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان).1896

  ـ ث ـ 
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ـ ق�م مؤسسة أنص�اريان  الثاقب في المناقب 0بن حمزة الطوسي (ط � 431

  ھـ).1412ـ إيران سنة 

الثق��ات لمحم��د ب��ن حب��ان ب��ن أحم��د أب��ي ح��اتم التميم��ي البس��تي (ط  � 432

الھن��د س��نة ـ حي��در آب��اد ال��دكن ـ مجل��س دائ��رة المع��ارف العثماني��ة 

 ھـ).1993  ھـ1393

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب �ب�ي منص�ور عب�د المل�ك ب�ن  � 433

ر ـ الق�اھرة ـ مص�ر مطبع�ة الظ�اھمحم�د ب�ن إس�ماعيل الثع�البي (ط 

ط دار نھض�ة ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم ھـ) و ( 1326سنة 

 س�نةـ بي�روت ـ لبن�ان ھـ) و (ط المكتبة العصرية 1384سنة  مصر

 .م)2003ھـ 1424

ثم���رات ا�ع���واد الس���يد عل���ي ب���ن الحس���ين الھاش���مي النجف���ي (ط  � 434

 .ھـ ش)1364منشورات الرضي ـ قم ـ إيران سنة 

راق في المحاضرات للشيخ تقي الدين أبى بكر بن علي ثمرات ا�و � 435

ـ ط  المع��روف ب��ابن حج��ة الحم��وي (مطب��وع بھ��امش المس��تطرف

ـ لبن�ان  بي�روتالمكتب�ة العص�رية ـ  و (ط )الحلبي ـ القاھرة ـ مصر

  .)ھـ1426سنة 

الثم��ر ال��داني ف��ي تقري��ب المع��اني للش��يخ ص��الح عب��د الس��ميع ا~ب��ي  � 436

  فية ـ بيروت ـ لبنان).ا�زھري (ط المكتبة الثقا

ثواب ا�عمال للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين  � 437
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ھ�ـ 1368س�نة ـ إي�ران ق�م ـ منشورات الرض�ى ط بن بابويه القمي (

و (ط مكتب�ة  )م2014و (ط دار زين العابدين ـ قم ـ إيران سنة  ش)

 .الصدوق ـ طھران ـ إيران)

  ـ ج ـ 
يروان��ي (ط المكتب��ة العتيق��ة بت��ونس س��نة الج��امع 0ب��ن أب��ي زي��د الق � 438

 لبنان). ـ بيروتـ ھـ) و (ط مؤسسة الرسالة 1406

 جامع ا�حاديث لعباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد (ط دمشق). � 439

ج��امع أحادي��ث الش��يعة ل�ق��ا حس��ين الطباطب��ائي البروج��ردي (ط  � 440

و (ط مؤسسة الواصف  ھـ)1399سنة ـ إيران قم ـ المطبعة العلمية 

  .قم ـ إيران)ـ 

ص��ول ال��دين للش��يخ محم��د أو مع��ارج اليق��ين ف��ي أج��امع ا�خب��ار  � 441

تحقي��ق ) و (ـ الع��راقالنج��ف ـ (ط المكتب��ة الحيدري��ة  الس��بزواري

لبن��ان س��نة ـ��  بي��روتـ مؤسس��ة آل البي��ت 4حي��اء الت��راث وطب��ع 

  .)ھـ1413

جامع ا�صول �حاديث الرس�ول للمب�ارك ب�ن محم�د ب�ن محم�د ب�ن  � 442

بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن ا�ثي�ر الج�زري عبد الكريم 

و (ط دار اب��ن  )ـ لبن��ان بي��روتـ (ط دار إحي��اء الت��راث العرب��ي 

 .ا�ثير ـ بيروت ـ لبنان)

(نقل عن�ه جامع �حمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي ال � 443

  بالواسطة)
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محم�د (تفس�ير الطب�ري) �ب�ي جعف�ر عن تأويل القرآن جامع البيان  � 444

دار الفك��ر ـ ط ھ��ـ) و (1312ب��ن جري��ر الطب��ري (ط مص��ر س��نة 

 م).1995ھـ 1415بيروت ـ لبنان سنة 

جامع بيان العلم وفضله �بي عمر يوسف بن عبد هللا بن محم�د ب�ن  � 445

ھ�ـ) و 1388س�نة ـ الس�عودية عبد البر النمري القرطبي (ط المدينة 

 ـ).ھ1398(ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ج��امع الخ��Mف والوف��اق ب��ين ا4مامي��ة وب��ين أئم��ة الحج��از والع��راق  � 446

تحقي�ق الش�يخ للشيخ عل�ي ب�ن محم�د ب�ن محم�د القم�ي الس�بزواري (

انتش�ارات زمين�ه س�ازان ظھ�ور  ط ـ   حسين الحسيني البيرجن�دي

 إيران).ـ إمام عصر 

مكتبة المرعشي  جامع الرواة لمحمد بن علي ا�ردبيلي الغروي (ط � 447

 .و (ط مكتبة المحمدي ـ إيران) ھـ)1403سنة ـ إيران قم جفي ـ الن

ـ دار النعم��ان  ج��امع الس��عادات للش��يخ محم��د مھ��دي النراق��ي (ط � 448

 العراق). ـالنجف 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي) �بي عيسى محم�د ب�ن عيس�ى ب�ن  � 449

المكتب����ة  س����ورة الترم����ذي (مطب����وع م����ع تحف����ة ا�ح����وذي) و (ط

ش�يخ) و (ط دار الفك�ر ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة ا4س�Mمية لري�اض ال

  .و (ط دار الكتب العلمية ـ يبروت ـ لبنان) م)1983ھـ 1403

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير لجMل الدين عبد الرحمن  � 450
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ھ�ـ 1401(ط دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان س�نة  بن أبي بكر السيوطي

 .مصر)ـ م) و (ط عبد الحميد أحمد حنفي 1981

ج��امع الفوائ��د ف��ي ش��رح خطب��ة القواع��د لفخ��ر المحقّق��ين محّم��د ب��ن  � 451

الحس��ن ب��ن يوس��ف الحلَّ��ي (مطب��وع م��ع إيض��اح الفوائ��د ـ مؤّسس��ة 

(ط انتش���ارات  ) وق���م ـ إي���رانـ���  الثقاف���ة ا4س���Mمية لكوش���انپور

  ھـ ش). 1363إسماعيليان ـ قم ـ إيران سنة 

حم�د الخوانس�اري جامع المدارك في شرح المختصر الن�افع للس�يد أ � 452

  .ھـ ش)1364ھـ ق 1405سنة ـ قم ـ إيران (ط مكتبة الصدوق 

جامع المسانيد والمراسيل للشيخ جMل ال�دين عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي  � 453

  م).1994سنة ـ بيروت ـ لبنان بكر السيوطي (ط دار الفكر 

ج��امع المقاص��د ف��ي ش��رح القواع��د للمحق��ق الث��اني الش��يخ عل��ي ب��ن  � 454

مؤسس�ة آل البي�ت 4حي�اء الت�راث ـ ق�م ـ إي�ران  طالحسين الكركي (

 ھـ).1408سنة 

ج��امع كرام��ات ا�ولي��اء للش��يخ يوس��ف ب��ن إس��ماعيل النبھ��اني (ط  � 455

  .مصر)القاھرة ـ ـ وشركاه  مصطفى البابي

456 � �ب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن الج��امع �حك��ام الق��رآن )تفس��ير القرطب��ي( 

مؤسس�ة و رب�يحمد ا�نصاري القرطبي (ط دار إحي�اء الت�راث العأ

م) و (ط دار 1985ھ�ـ 1405س�نة  التاريخ العربي ـ بي�روت ـ لبن�ان

 .الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان)

الجامع �خMق الراوي وآداب السامع �بي بكر أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن  � 457
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ط مؤسس�ة ـ  ثابت الخطيب البغدادي (تحقيق محمد عجاج الخطي�ب

 ھـ). 1412الرسالة ـ بيروت ـ لبنان سنة 

مؤسسة سيد الشھداء ـ قم  الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي (ط � 458

 ھـ).1405ـ إيران سنة 

الجرح والتعديل �ب�ى محم�د عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي ح�اتم محم�د ب�ن  � 459

دار إحي�اء الت�راث  إدريس بن المنذر التميمي الحنظل�ي ال�رازي (ط

  م).1952ھـ 1371العربي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

دار ط علي الحسن ب�ن موس�ى ا�ش�يب البغ�دادي ( جزء أشيب �بي � 460

 م).1990ھـ 1410الفجيرة سنة ـ دبي ـ  علوم الحديث

الجعفري��ات �ب��ي الحس���ن محم��د ب���ن محم��د ب���ن ا�ش��عث الك���وفي  � 461

ـ مكتب��ة نين��وى  ط(مطب��وع م��ع ق��رب ا4س��ناد) و (ط حجري��ة) و (

ـ�  بي�روتـ (ط مؤسسة آل البيت 4حياء الت�راث  و إيران)ـ طھران 

ـ� ق�م ـ  لكوشانپور و (مؤسسة الثقافة ا4سMمية )ھـ1413بنان سنة ل

 .إيران)

ب���ى َس���ْعد الُمَحّس���ن ب���ن محم���د الجش���مى أ ج���Mء ا�بص���ار للح���اكم � 462

 (مخطوط).

للش�يخ أب�ى المحاس�ن  (تفسير گ�ازر)جMء ا�ذھان وجMء ا�حزان  � 463

مي��ر ج��Mل ال��دين حس��ينى حقي��ق الجرج��اني  (ت الحس��ين ب��ن الحس��ن

  ھـ ش).1337ق  ھـ1378سنة ـ إيران ط طھران ـ  حدثرموى مأ
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جMء العيون (فارسي) للعMمة محمد باقر ب�ن محم�د تق�ي المجلس�ي  � 464

 إيران).ـ طھران ـ سMمية العلمية ا4دار (ط ال

ـ النج�ف  ـ حيدري�ةجMء العي�ون الس�يد عب�د هللا ش�بر (ط المطبع�ة ال � 465

  ـ إيران) .مكتبة بصيرتي ـ قم ط و (ھـ) 1373سنة  العراق

جم��ال ا�س��بوع بكم��ال العم��ل المش��روع للس��يد رض��ى ال��دين أب��ى  � 466

س (تحقي��ق والقاس��م عل��ي ب��ن موس��ى ب��ن جعف��ر ب��ن محم��د ب��ن ط��او

إي��ران ـ ط مؤسس��ة ا~ف��اق ـ  ج��واد قي��ومي الج��زه اي ا�ص��فھاني

 .ھـ.ش)1371

الحموي (ط دار  السمان النوادر للحسنجمال الخواطر في ا�دب و � 467

 .)ـ سوريا دمشقـ ث المأمون للترا

الجمع بين الصحيحين �بي عبد هللا محم�د ب�ن أب�ي نص�ر فت�وح ب�ن  � 468

عب����د هللا ب����ن حمي����د ا�زدي المي����ورقي الحمي����دي (ط دار الغ����رب 

 سMمي ـ بيروت ـ لبنان) .ا4

جم��ع الجوام��ع المع��روف بالج��امع الكبي��ر لج��Mل ال��دين الس��يوطي  � 469

محمد ندا وحسن عيس�ى  (تحقيق مختار إبراھيم الھائج وعبد الحميد

ـ الق�اھرة ـ ا�زھ�ر ـ ط مجم�ع البح�وث ا4س�Mمية ـ  عب�د الظ�اھر

  .م)2005ھـ  1426سنة مصر 

الجم��ل للش��يخ محم��د ب��ن محم��د ب��ن النعم��ان اب��ن المعل��م ب��ن عب��د هللا  � 470

(ط المكتب��ة الحيدري��ة ـ النج��ف ـ العكب��ري البغ��دادي الش��يخ المفي��د 

لس��لة مؤلف��ات الش��يخ (مطب��وع ض��من سو  ھ��ـ)1381الع��راق س��نة 
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م) و (ط 1993ھ�ـ 1414المفيد ط دار المفي�د ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

  مكتبة الداوري ـ قم ـ إيران).

471 � �حمد ب�ن س�عيد ب�ن ح�زم أبي محمد علي بن جمھرة أنساب العرب 

ـ ط دار المع��ارف ـ  (تحقي��ق عب��د الس��Mم محم��د ھ��ارون ا�ندلس�ي

ة ـ بيروت ـ لبنان س�نة لعلميھـ) و (ط دار الكتب ا1391مصر سنة 

 .ھـ)1403

جمھ��رة خط��ب الع��رب ف��ي عص��ور العربي��ة الزاھ��رة �حم��د زك��ي  � 472

) و (ط دار الحداث�ة ـ لبنان بيروتـ صفوت (ط دار الكتاب العربي 

 م).1985لبنان سنة  ـ بيروتـ 

جمھ��رة رس��ائل الع��رب ف��ي عص��ور العربي��ة الزاھ��رة �حم��د زك��ي  � 473

ھ�ـ) 1356مص�ر س�نة لق�اھرة ـ ـ اصفوت (ط مطبعة البابي الحلبي 

  و (ط المكتبة العلمية ـ بيروت ـ لبنان).

الجمھرة في النس�ب (جمھ�رة النس�ب) لھش�ام ب�ن محم�د ب�ن الس�ائب  � 474

مكتب��ة النھض��ة ـ ط ع��الم الكت��ب وـ  الكلب��ي (تحقي��ق ن��اجي حس��ن

 ھـ).1407بيروت ـ لبنان سنة

جوام���ع الج���امع (تفس���ير) للش���يخ أب���ي عل���ي الفض���ل ب���ن الحس���ن  � 475

ھ�ـ) و 1379إي�ران س�نة ـ تبري�ز ـ برس�ي (ط مطبع�ة مص�باحي الط

ـ ق�م ـ إي�ران التابعة لجماعة المدرسين (ط مؤسسة النشر ا4سMمي 

 .اه ـ تھران)گو (ط دانش ھـ)1418سنة 
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جوامع السيرة النبوية لعل�ي ب�ن أحم�د ب�ن س�عيد ب�ن ح�زم الظ�اھري  � 476

الت��راث مكتب��ة ط ا�ندلس��ي (ط دار الجي��ل ـ بي��روت ـ لبن��ان) و (

 م).1984مصر سنة ـ القاھرة ـ ا4سMمي 

محم�د لجواھر ا�خبار وا~ثار المستخرجة من لج�ة البح�ر الزخ�ار  � 477

بن يحيى بن بھران الصعدي (مطبوع بھامش البحر الزخار) و (ط 

 ھـ).1394مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ل س��ماعيإج��واھر البح��ار ف��ي فض��ائل النب��ي المخت��ار ليوس��ف ب��ن  � 478

م) و (تحقي�ق  1916س�نه ـ لبن�ان بي�روت  ـ النبھ�اني (ط دار الفك�ر

ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة ـ مين الضناوي أمحمد 

 ھـ).1419

ـ ق�م ـ إي�ران ج�واھر الت�اريخ للش�يخ عل�ي الك�وراني (ط دار الھ�دى  � 479

  ھـ).1428سنة 

بن علي ب�ن الجواھر السنية في ا�حاديث القدسية لمحمد بن الحسن  � 480

ھ�ـ 1384مكتب�ة المفي�د ـ ق�م ـ إي�ران س�نة ط الحسين الحر الع�املي (

 م).1964

جواھر العقدين لعلي بن داود الحسيني السمھودي الشافعي العمادي  � 481

  دارالكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان) (مخطوط) و (ط

ج��واھر العق��ود ومع��ين القض��اة والم��وقعين والش��ھود للش��يخ ش��مس  � 482

دار الكت�ب العلمي�ة ـ  أحمد المنھ�اجي ا�س�يوطي (ط الدين محمد بن

 م).1996ھـ 1417بيروت ـ لبنان سنة 
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الجواھر في تفسير القرآن العظ�يم للش�يخ الطنط�اوي الج�وھري (ط  � 483

ھ�ـ) و (ط  1412س�نة ـ لبن�ان بي�روت ـ دار إحي�اء الت�راث العرب�ي 

ـ ـ الق��اھرة ) و (ط مص��طفى الب��ابي ـ لبن��ان بي��روتـ دار الفك��ر 

 ر).مص

جواھر الكMم في شرح شرائع ا4س�Mم للش�يخ محم�د حس�ن النجف�ي  � 484

ط م) و (1981دار إحياء التراث العربي ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة ط (

 ھـ ش).1365سنة ـ إيران طھران ـ دار الكتب ا4سMمية 

ج��واھر المطال��ب ف��ي مناق��ب [إمام��ة] ا4م��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب  � 485

الب��اعوني الدمش��قي ب��ن ناص��ر محم��د ب��ن أحم��د ل» علي��ه الس��Mم«

مجم��ع إحي��اء الثقاف��ة ا4س��Mمية ـ ق��م ـ إي��ران س��نة ط الش��افعي (

 ھـ).1415

الج��وھر النق��ي عل��ى س��نن البيھق��ي لع��Mء ال��دين عل��ي ب��ن عثم��ان  � 486

المارديني الشھير ب�ابن التركم�اني (مطب�وع بھ�امش الس�نن الكب�رى 

  ).ـ لبنانوت ـ بير ھـ) و (ط دار الفكر1344الھند سنة  ـ للبيھقي

الج��وھرة ف��ي نس��ب النب��ي وأص��حابه العش��رة لمحم��د ب��ن أب��ي بك��ر  � 487

ط  ـ ا�نصاري التلمساني المعروف بالبري (تحقيق محمد الت�ونجي

 م).1983ھـ 1403سنة ـ السعودية  الرياضـ دار الرفاعي 

ج��وھرة الك��Mم ف��ي م��دح الس��ادة ا�ع��Mم للش��يخ محم��ود ب��ن وھي��ب  � 488

  .ھـ)1329سنة ـ العراق  الحنفي القراغولي (ط بغداد
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وآل�ه لمحم�د ب�ن أب�ي بك�ر » علي�ه الس�Mم«الجوھرة ف�ي نس�ب عل�ي  � 489

ا�نص���اري التلمس���اني المع���روف ب���البري (ط مؤسس���ة ا�علم���ي 

ـ  دمش��قـ مكتب��ة الن��وري ط و ( ھ��ـ)1402س��نة  ـ لبن��ان بي��روت

 ).سوريا

  ـ چـ  
چ��راغ روش��ن در دني��اي تاري��ك ي��ا زن��دگاني إم��ام س��جاد (عل��ی ب��ن  � 490

للس��يّد جعف��ر الش��ھيدي (ط » بالفارس��ية» «علي��ه الس��Mم«الحس��ين) 

  .ھـ ش)1365إيران ـ طھران ـ مكتب نشر فرھنگ اسMمی 

  ـ ح ـ 

حاش��ية الس��ندي عل��ى النس��ائي (ط دار الكت��ب العلمي��ة ـ بي��روت ـ  � 491

  لبنان).

حاش��ية ق��رة عي��ون ا�خي��ار تكمل��ة رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار  � 492

لدين أفندي ابن عابدين (ط دار الفك�ر ـ بي�روت لسيدي محمد عMء ا

 م).1995ھـ 1415ـ لبنان سنة 

س�يوطى الالحاوى للفتاوي لج�Mل ال�دين عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر  � 493

(ط دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان) و (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ 

 1378س�نة مص�ر ـ القاھرة ـ (ط مطبعة السعادة  و بيروت ـ لبنان)

  م). 1959ھـ 

الحب��ل المت��ين للش��يخ محم��د ب��ن الحس��ين ب��ن عب��د الص��مد الح��ارثي  � 494
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ط آستان ق�دس و ( )ـ إيران قمـ مكتبة بصيرتي  العاملي (طالبھائي 

 .)ھـ1424رضوي ـ مشھد ـ إيران سنة 

الحج��ة عل��ى ال��ذاھب إل��ى تكفي��ر أب��ي طال��ب للس��يد فخ��ار ب��ن مع��د  � 495

 ھـ).1410سنة ان ـ إيرقم ـ الثعلبي (ط إنتشارات سيد الشھداء 

496 � �س��رار �ب��ي بك��ر محم��د ب��ن عم��ر ح��دائق ا�ن��وار ف��ي حق��ائق ا

 (مخطوط).المعروف بابن السراج الرازي 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاھرة للشيخ يوس�ف البحران�ي  � 497

) ـ إيرانقم  ـعة المدرسين (ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجما

و (ط دار ا�ض�واء ـ  )ھ�ـ1386س�نة  ـ العراق النجفمطبعة و (ط 

 .ھـ)1413بيروت ـ لبنان سنة 

الحدائق الوردية �ب�ي الحس�ن حس�ام ال�دين حمي�د ب�ن أحم�د المحل�ي  � 498

  ھـ).1402اليمن سنة ـ صنعاء ـ (ط جامع النھرين 

حديق��ة الحكم��ة النبوي��ة ف��ي ش��رح ا�ربع��ين ح��ديث الس��ليقية (ش��رح  � 499

�(ط هللا ب�ن حم�زة ب�ن س�ليمان لعب�د ربعين من ا�حاديث النبوي�ة) ا

  ھـ). 1412سنة ـ اليمن صنعاء ـ دار الحكمة اليمانية 

حديق���ة الش���يعة للم���ولى المق���دس المحق���ق الم���M أحم���د ب���ن محم���د  � 500

ـ ا�ردبيل��ي (باللغ��ة الفارس��ية) (ط المنش��ورات العلمي��ة ا4س��Mمية 

 إيران) .ـ طھران 

العامرّي الدمشقّي حسن التنبيه لما ورد في التشبيه لمحمد بن محمد  � 501
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ّي  ي«الَغ��زِّ ط دار ـ  (تحقي��ق ن��ور ال��دين طال��ب »نج��م ال��دين الَغ��زِّ

 م).2011ھـ 1432النوادر بسوريا ولبنان والكويت سنة 

 )تلخ���يص م���ن رس���الة حس���ن المقص���د(حس���ن المقص���د للس���يوطي  � 502

  تركيا).ـ (مطبوع مع النعمة الكبرى على العالم) و (ط إستانبول 

لمحم��د » ص��لى هللا علي��ه وآل��ه«ا رس��ول هللا الحس��ن والحس��ين س��بط � 503

   .)ـ لبنان بيروت ـ رضا أمين (ط دار الكتب العلمية

الحضارة ا4سMمية ف�ي الق�رن الراب�ع الھج�ري ، ~دم مت�ز (ط دار  � 504

 ) .ھـ1387سنة بيروت ـ لبنان الكتاب العربي 

حقائق ا4يمان م�ع رس�التي ا0قتص�اد والعدال�ة للش�يخ الفقي�ه الش�ھيد  � 505

ـ  تحقيق السيد مھدي الرجائي(ين الدين بن علي بن أحمد العاملي ز

  .ھـ) 1409ط مكتبة المرعشي النجفي العامة ـ قم ـ إيران سنة 

حق���ائق التأوي���ل ف���ي متش���ابه التنزي���ل للش���ريف الرض���ي (ط دار  � 506

طھ�ران ـ ـ دار الكت�ب ا4س�Mمية  طالمھ�اجر ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (

 إيران).

عل�ي لش�يخ ل »عل�يھم الس�Mم«معرف�ة المعص�ومين الحق المبين ف�ي  � 507

  .ھـ) 1424الكوراني العاملي (ط دار الھدى ـ قم ـ إيران سنة 

حق���وق الحي���وان ف���ي ا4س���Mم للس���يد جعف���ر مرتض���ى الع���املي (ط  � 508

  .)ھـ1432سنة  سMمي للدراسات ـ بيروت ـ لبنانالمركز ا4

ي مخن�ف (ط حكاية المختار في أخذ الثار برواية ل�وط ب�ن يحي�ى أب� � 509
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  .المكتبة الحيدرية)

س�Mم لعط�اء حس�يني ب�ك حلي ا�يام في سيرة سيد ا�نام وخلف�اء ا4 � 510

  .)ـ مصر القاھرةـ الحنفي (ط المطبعة القديمة 

حلية ا�برار للسيد ھاشم البحراني (ط مؤسسة المعارف ا4س�Mمية  � 511

 ھـ).1411ـ قم ـ إيران سنة 

ني (ط دار الكت��اب العرب��ي ـ حلي��ة ا�ولي��اء �ب��ي نع��يم ا4ص��بھا � 512

 مصر).ـ القاھر ـ ھـ) و (ط السعادة 1387بيروت ـ لبنان سنة 

 الع�املي ) لصدر ال�دين ش�رف ال�دينحليف مخزوم (عمار بن ياسر � 513

 .م)1992ھـ 1412سنة ـ لبنان بيروت ـ (ط دار ا�ضواء 

م العبادي على حواشي الشيخ محمد بن الحسن الشيرواني وابن قاس � 514

حي��اء أتحف��ة المحت��اج بش��رح المنھ��اج 4ب��ن حج��ر الھثيم��ي (ط دار 

 ).ـ بيروت ـ لبنان التراث ا4سMمي

للش��يخ ب��اقر ش��ريف القرش��ي » علي��ه الس��Mم«حي��اة ا4م��ام الحس��ن  � 515

 ھـ).1375سنة ـ العراق النجف ـ (مطبعة ا~داب 

القرش��ي للش��يخ ب��اقر ش��ريف » علي��ه الس��Mم«حي��اة ا4م��ام الحس��ين  � 516

 م).1974ھـ 1394سنة  عراقالـ النجف ـ (مطبعة ا~داب 

لمحم��ود ش��لبي (ط دار الجي��ل ـ » علي��ه الس��Mم«حي��اة ا4م��ام عل��ي  � 517

  .بيروت ـ لبنان)

حياة ا4مام موسى بن جعفر للشيخ باقر شريف القرشي (ط مطبع�ة  � 518
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  .ھـ)1395سنة ـ العراق النجف ـ ا~داب 

للسيد محم�د ص�ادق الص�در (ط » لسMمعليه ا«حياة أمير المؤمنين  � 519

 ھـ).1391 ـ لبنان بيروتـ دار التعارف 

حي��اة الحي��وان الكب��رى لكم��ال ال��دين محم��د ب��ن موس��ى ب��ن عيس��ى  � 520

) و (ط دار الق�اموس ـ مصر القاھرةـ الدميري (ط المكتبة الشرفية 

ـ بي�روت ـ لبن�ان و (ط دار الكتب العلمية  )ـ بيروت ـ لبنان الحديث

 .لبنان)ـ بيروت ـ ھـ) و (ط المكتبة التجارية الكبرى 1424سنة 

جعف�ر مرتض�ى للسيد » عليه السMم«الحياة السياسية لwمام الحسن  � 521

ق�م ـ العاملي (ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماعة المدرسين 

سMمي للدراسات ـ بي�روت ھـ) و (ط المركز ا14034ـ إيران سنة 

 ).ھـ1432سنة  ـ لبنان

جعف�ر مرتض�ى للسيد » عليه السMم«لحياة السياسية لwمام الرضا ا � 522

ق�م ـ العاملي (ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماعة المدرسين 

سMمي للدراسات ـ بي�روت ھـ) و (ط المركز ا14034إيران سنة ـ 

 .)ھـ1430سنة  ـ لبنان

ـ حي��اة الش��عر ف��ي الكوف��ة ليوس��ف خلي��ف (ط دار الكت��اب العرب��ي  � 523

  ھـ). 1388سنة ـ مصر القاھرة 

ـ  الق�اھرةـ حياة الصحابة لمحمد يوسف الكاندھلوي (ط دار النصر  � 524

س��وريا س��نة ـ حل��ب ـ ھ��ـ) و (ط دار ال��وعي 1389س��نة  مص��ر ـ

 ھـ).1391
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  ـ خ ـ 

خاتمة مستدرك الوس�ائل للمح�دث الش�يخ حس�ين الن�وري الطبرس�ي  � 525

س�نة ـ إي�ران ق�م  ـمؤسس�ة آل البي�ت 4حي�اء الت�راث  تحقي�ق ونش�ر(

 .)ـ إيران و (ط حجرية ھـ)1415

526 � �قط�ب المش�ھور ببي الحسين سعيد ب�ن ھب�ة هللا الخرائج والجرائح 

 تحقي��ق ونش��رإي��ران) و (ـ ق��م ـ ال��دين الراون��دي (ط مص��طفوي 

  ھـ).1409سنة ـ إيران قم ـ مؤسسة ا4مام المھدي 

مص�ر ـ ھرة الق�ا ـ الخراج �بي يوسف القاضي (ط المطبعة السلفية � 527

ھ�ـ) 1399و (ط دار المعرف�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة  ھـ)1392سنة 

 .ھـ)1303و(ط بو0ق سنة 

خزانة ا�دب ول�ب لب�اب لس�ان الع�رب للش�يخ عب�د الق�ادر ب�ن عم�ر  � 528

) و (ط دار ـ بي���روت ـ لبن���ان البغ���دادي (ط دار الكت���ب العلمي���ة

 .القاموس الحديث ـ بيروت ـ لبنان)

يف الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين بن خصائص ا�ئمة للشر � 529

التابع��ة مجم��ع البح��وث ا4س��Mمية  موس��ى الموس��وي البغ��دادي (ط

 ھـ).1406إيران سنة ـ مشھد ـ �ستانة الرضوية المقدسة ل

�ب�ي » علي�ه الس�Mم«خصائص أمير المؤمنين علي بن أب�ي طال�ب  � 530

 ـعب��د الرحم��ان أحم��د ب��ن ش��عيب النس��ائي (ط المطبع��ة الحيدري��ة 

 مصرـ القاھرة ـ التقدم مكتبة ھـ) و (ط 1388سنة ـ العراق النجف 
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ط مكتب�ة نين��وى ـ تحقي�ق محّم��د ھ�ادي ا�مين�ي ) و (ھ�ـ1348س�نة 

ـ تحقيق أبي إسحاق الح�ويني ا�ث�ري ) و (ـ إيران طھرانـ الحديثة 

تحقي�ق محّم�د الك�اظم و ( )ـ لبن�ان بي�روت ـ دار الكت�اب العرب�ي  ط

 .ـ إيران) قمـ إحياء الثقافة ا0سMمية  مجمع ـ طالمحمودي 

الخصائص العلوية على جمي�ع البري�ة والم�آثر العلوي�ة لس�يد البري�ة  � 531

  0بي الفتح محمد بن علي بن إبراھيم النطنزي (مخطوط).

الخص��ائص الفاطمي��ة للش��يخ محم��د ب��اقر الكج��وري (ط إنتش��ارات  � 532

 ھـ ش).1380سنة ـ قم ـ إيران الشريف الرضي 

ئص الكبرى لجMل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الخصا � 533

دار ) و (ط ھ�ـ1405س�نة  ـ بي�روت ـ لبن�ان (ط دار الكت�ب العلمي�ة

ط دار الكت�ب و ( )ھ�ـ1320س�نة  الھن�دـ حيدرآباد الدكن المعارف ـ 

 .ھـ)1386 سنةالقاھرة ـ مصر ـ الحديثة 

534 � �س��دي خص��ائص ال��وحي المب��ين لش��مس ال��دين يحي��ى ب��ن الحس��ن ا

ـ (ط وزارة ا4رشاد ا4س�Mمي المشھور بابن بطريقالربعي الحلي 

س��نة ـ ق��م ـ إي��ران ھ�ـ) و (ط دار الق��رآن الك�ريم 1406إي�ران س��نة 

 ھـ).1417

الخصال للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد ب�ن عل�ي ب�ن الحس�ين ب�ن  � 535

بابويه القمي (ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماعة المدرسين 

و (ط المكتبة ا4س�Mمية  ھـ ش)1362ھـ ق 1403سنة ران إيـ  قمـ 

 .ـ طھران ـ إيران)
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ـ  خMص��ة ا�ق��وال ف��ي معرف��ة الرج��ال للعMم��ة الحل��ي (ط حجري��ة � 536

و (ط  ھـ)1417سنة ـ قم ـ إيران مؤسسة نشر الفقاھة  ) و (طإيران

 .)ـ إيران ـ تھران اهگدانش

537 � �حمد ب�ن عب�د هللا خMصة تذھيب تھذيب الكمال في أسماء الرجال 

ھ��ـ) و (طب��ع مكت��ب 1391الخزرج��ي ا�نص��اري اليمن��ي (ط س��نة 

س�نة ـ حلب ـ سوريا دار البشائر ا4سMمية والمطبوعات ا4سMمية 

 ھـ).1411

الخMف �بي جعفر محم�د ب�ن الحس�ن الطوس�ي (ط مؤسس�ة النش�ر  � 538

ھ�ـ) و (ط ش�ركة دار المع�ارف 1407س�نة ـ ق�م ـ إي�ران ا4س�Mمي 

 ).العراقـ  النجفـ  ةا4سMمي

رتض�ى (ط دار الس�يرة ـ ق�م ـ خلفيات مأساة الزھراء السيد جعف�ر م � 539

س��نة  ـ بي��روت ـ لبن��ان دار الس��يرة) و (ط ھ��ـ1422س��نة  إي��ران

 .)ھـ1419

  ـ د ـ 
دائ��رة المع��ارف لبط��رس البس��تاني (ط دار المعرف��ة ـ بي��روت ـ  � 540

 .لبنان)

ر بابن حس�نويه الموص�لي در بحر المناقب للشيخ جمال الدين الشھي � 541

 (مخطوط).

در الس��حابة ف��ي مناق��ب القراب��ة والص��حابة لمحّم��د عل��ّي الش��وكاني  � 542
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ـ س�وريا دمش�ق ـ ط دار الفك�ر ـ  (تحقيق حسين بن عبد هللا العمري

 م).  1983ھـ  1403سنة 

الدر المختار شرح تنوير ا�بص�ار لمحم�د أم�ين الحص�فكي الش�ھير  � 543

 م).1995ھـ 1415ـ بيروت ـ لبنان سنة  بابن عابدين (ط دار الفكر

الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجMل الدين عبد الرحمن ابن أبي  � 544

ـ  بكر السيوطي (ط دار المعرفة ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (ط دار الفك�ر

) و (ط المكتب�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان ) و (ط دار الف�ارجبي�روت ـ لبن�ان

 ھـ).1377سنة  إيران ـطھران  ـ مكتبة جعفريو ا4سMمية

ال��در المنث��ور ف��ي طبق��ات رب��ات الخ��دور لزين��ب ف��واز الع��املي (ط  � 545

 ھـ).1312مصر سنة ـ بو0ق 

الدر النظيم للش�يخ جم�ال ال�دين يوس�ف ب�ن ح�اتم ب�ن ف�وز ب�ن مھن�د  � 546

الش��امي المش��غري الع��املي (ط مؤسس��ة النش��ر ا4س��Mمي التابع��ة 

 ).ھـ1420سنة  لجماعة مدرسين ـ قم ـ إيران

دراسات اللبيب في ا�سوة الحسنة بالحبيب لمحمد أمين السندي (ط  � 547

 م).1957باكستان ـ كراتشي ـ لجنة إحياء ا�دب 

دراسات وبحوث في التاريخ وا4سMم لجعفر مرتضى الع�املي (ط  � 548

إيران سنة ـ قم ـ مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماعة المدرسين 

 .)سنة  وت ـ لبنانو (ط دار السيرة ـ بير ھـ)1400

الدراية في تخريج أحاديث الھداية �ب�ي الفض�ل ش�ھاب ال�دين أحم�د  � 549

بن علي بن محمد ب�ن حج�ر العس�قMني (ط دار المعرف�ة ـ بي�روت ـ 
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 لبنان).

عثم�ان ب�ن حس�ن ب�ن ل مجالس ف�ي التفس�ير والح�ديث درة الناصحين � 550

و (ط  )ھ��ـ1307س��نة  ـ الھن��د لخوب��وي (ط بمبئ��يأحم��د الش��اكر ا

   ھـ).1264ھـ) و (ط بو0ق ـ مصر سنة 1269ستانة ـ مصر سنة آ

) و (ط ـ إي�ران خ يوسف البحراني (طبعة حجريةللشيالدرة النجفية  � 551

 ).ـ قم ـ إيران دار المصطفى 4حياء التراث

الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة 0بن معصوم المدني علي خان  � 552

ھ�ـ) و 1397إيران سنة  بن السيد أحمد الحسيني (ط بصيرتي ـ قم ـ

 (ط حجرية).

درر ا�خب��ار گزي��ده بح��ار ا�ن��وار للس��يد مھ��دي حج��ازي ترجم��ة  � 553

الس��يد عل��ي رض��ا حج���ازي محم��د عي��دي خسروش��اھى (ط دفت���ر 

 ).ـ قم ـ إيران مطالعات تاريخ ومعارف إسMمي

درر السمط في خبر السبط �بي عبد هللا محمد ب�ن عب�د هللا ب�ن أب�ي  � 554

نشر دار الغرب ا4س�Mمي  عروف بابن ا�بار (طبكر القضاعي الم

  م).1987ھـ 1407ـ بيروت ـ لبنان سنة 

الدرر في اختصار المغازي والسير �بي عم�ر يوس�ف ب�ن عب�د هللا  � 555

لقرطب�ي (ط دار الكت�ب العلمي��ة ـ اب�ن محم�د ب��ن عب�د الب�ر النم��ري 

 بيروت ـ لبنان).

عليه «ي طالب غرر المناقب في فضائل علي بن أبودرر المطالب  � 556
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للس��يد ول��ي هللا ب��ن نعم��ة هللا الحس��يني الرض��وي الح��ائري  »الس��Mم

ـ�  مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدس�ةط (و  (مخطوط)

  .م)2013العراق سنة ـ كربMء 

الدرر المكنونة في النسبة الشريفة المصونة �بي عبد هللا محمد ب�ن  � 557

   .)ـ المغرب ط المطبعة الفاسيةالمدني بن علي بن عبد هللا كنون (

الدروس الشرعية في فقه ا4مامية للشھيد ا�ول الشيخ ش�مس ال�دين  � 558

محمد بن مكي العاملي (ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماع�ة 

و (ط آس��تان ق��دس رض��وي ـ مش��ھد ـ  إي��ران)ـ ق��م ـ المدرس��ين 

 .إيران)

559 � Mم أمي�ر الم�ؤمنين دستور معالم الحكم وم�أثور مك�ارم الش�يم م�ن ك�

�بي عبد هللا محمد بن سMمة القضاعي (ط المكتب�ة » عليه السMم«

 .م)1914ھـ1332مصر سنة  ـ ا�زھرية

ال��دعاء �ب��ي القاس��م س��ليمان ب��ن أحم��د الطبران��ي (تحقي��ق مص��طفى  � 560

 1413ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان س�نة ـ  عبد القادر عطا

  م). 1993  ھ

561 � Mحك�ام للقاض�ي دعائم ا4س�م وذك�ر الح�Mل والح�رام والقض�ايا وا

ـ حنيفة النعم�ان ب�ن محم�د التميم�ي المغرب�ي (ط دار المع�ارف  أبي

 ھـ).1383مصر سنة 

الدعوات (سلوة الحزين) �بي الحس�ين س�عيد ب�ن ھب�ة هللا المش�ھور  � 562

مدرسة ا4مام المھدي ـ ق�م ـ ونشر به قطب الدين الراوندي (تحقيق 
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و (تحقي���ق عب���د الحل���يم ع���وض الحل���ي ـ  ھ���ـ)1407إي���ران س���نة 

 .ھـ)1427انتشارات دليل ما ـ قم ـ إيران سنة 

دف��ع الش��به ع��ن الرس��ول والرس��الة �ب��ي بك��ر ب��ن محم��د ب��ن عب��د  � 563

ـ المؤمن تقي الدين الحصني الدمشقي (ط دار إحياء الكتاب العربي 

 ھـ).1418سنة ـ مصر القاھرة 

ب��ن جري��ر ب��ن رس��تم الطب��ري د0ئ��ل ا4مام��ة �ب��ي جعف��ر محم��د  � 564

و (ط  ھ��ـ)1413س��نة ـ ق��م ـ إي��ران مؤسس��ة البعث��ة  الص��غير (ط

  .ھـ)1383المطبعة الحيدرية ـ النجف ـ العراق سنة 

 ھ�ـ)1395د0ئل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر (ط إي�ران س�نة  � 565

 .و (ط مؤسسة آل البيت ـ قم ـ إيران)

د ب��ن الفض��ل التيم��ي د0ئ��ل النب��وة �ب��ي القاس��م إس��ماعيل ب��ن محم�� � 566

 ).ـ الرياض ـ السعودية(ط دار العاصمة  »قوام السنة«ا�صبھاني 

(ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبن�ان ا�صبھاني د0ئل النبوة �بي نعيم  � 567

و (ط دائ�رة المع�ارف العثماني�ة ـ حي�در آب�اد  ھـ) و (ط ليدن)1397

ت ـ لبن�ان ھـ) و (ط دار عالم الكتب ـ بي�رو1369الدكن ـ الھند سنة 

 .ھـ)1409سنة 

د0ئل النبوة ومعرف�ة أح�وال ص�احب الش�ريعة �ب�ي بك�ر أحم�د ب�ن  � 568

س��نة ـ بي��روت ـ لبن��ان الحس��ين البيھق��ي (ط دار الكت��ب العلمي��ة 

 ھـ).1397سنة ھـ) و (ط 1405
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الدمعة الس�اكبة ف�ي أح�وال النب�ّي والعت�رة الط�اھرة لمحّم�د ب�اقر ب�ن  � 569

س�نة ة ا�علم�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان مؤّسس�ط عب�د الك�ريم البھبھ�اني (

  ق). ـھ 1408

دول ا4سMم لشمس الدين ابي عبد هللا الذھبي (ط مؤسسة ا�علم�ي  � 570

  ھـ). 1405ـ بيروت ـ لبنان سنة

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للحافظ عبد ال�رحمن ب�ن أب�ي  � 571

ھ���ـ 1416الس���عودية س���نة ـ بك���ر الس���يوطي (ط دار اب���ن عف���ان 

 م).1996

» عليھم��ا الس��Mم«ن ا4م��ام الحس��ين ب��ن عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب دي��وا � 572

�ب�ن محم�د  ش�عار الش�يخ محم�د حس�ينجمع�ه مم�ا ينس�ب إلي�ه م�ن ا

  .باقر البيرجندي القائني

دي��وان ا4م��ام الحس��ين لمحّم��د ب��ن عب��د ال��ّرحيم (ط دار المخت��ارات  � 573

  ھـ) 1412العربيّة ـ بيروت ـ لبنان سنة 

(ط مؤسسة ا�علمي ـ بيروت » رحمه هللا«ديوان الشريف الرضي  � 574

و (ط مؤسس���ة الطب���ع والنش���ر التابع���ة ل���وزارة الثقاف���ة  ـ��� لبن���ان)

  .ھـ)1406وا4رشاد ا4سMمي ـ طھران ـ إيران سنة 

  ـ ذ ـ 
 ذخائر ا�فھام. � 575

عرف�ة ـ بي�روت ذخائر العقبى �حمد بن عبد هللا الطب�ري (ط دار الم � 576
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و (ط مؤسس�ة  مص�ر)ـ ي (ط مكتب�ة القدس� و م)1974ـ لبن�ان س�نة 

 .الكتاب ا4سMمي ـ قم ـ إيران)

لعب��د الغن��ي ف��ي ال��د0ئل عل��ى مواض��ع الح��ديث ذخ��ائر المواري��ث  � 577

و (ط دار الكت���ب العلمي���ة ـ  النابلس���ي الدمش���قي (ط ن���ول كش���ور)

 .بيروت ـ لبنان)

لس�يد عب�د المجي�د ب�ن محم�د لذخيرة الدارين في م�ا يتعل�ق بالحس�ين  � 578

الع�راق ـ النج�ف ـ ري (ط المكتب�ة المرتض�وية رضا الحسيني الحائ

  ـ). ھ 1345سنة 

ذخي���رة العب���اد (بالفارس���ية) للعMم���ة الح���اج الش���يخ زي���ن العاب���دين  � 579

  .)ـ الھند المازندراني (طبع بمبئي

ذخي��رة المع��اد ف��ي ش��رح ا4رش��اد للعMم��ة المحق��ق م��M محم��د ب��اقر  � 580

ـ  ء الت�راث4حي�ا» عليھم السMم«السبزواري (ط مؤسسة آل البيت 

 ).بيروت ـ لبنان

الذري��ة الط��اھرة النبوي��ة �ب��ي بش���ر محم��د ب��ن أحم��د ا�نص���اري  � 581

 ھـ).1407الكويت سنة ـ الدو0بي (ط الدار السلفية 

الذريعة إل�ى تص�انيف الش�يعة للش�يخ آق�ا ب�زرگ الطھران�ي (ط دار  � 582

مطبع��ة م) و (ط 1983ھ��ـ1403ـ لبن��ان س��نة بي��روت ـ ا�ض��واء 

 إيران).ـ م ق ـسماعيليان إ

اقلمي حجري  انتشاراتذريعة النجاة لميرزا رفيع الكرمرودي (ط  � 583
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  .إيران)ـ 

سحاق إحمد بن أذكر أخبار أصفھان �بي نعيم أحمد بن عبد هللا بن  � 584

بن موسى بن مھ�ران الحران�ي ا�ص�فھاني (تحقي�ق س�يد كس�رودي 

ـ طھ�ران ـ ھ�ـ) و (ط مؤسس�ة النص�ر 1934ط لي�دن س�نة ـ  حس�ن

 ق). ھـ 1410سنة ـ بيروت ـ لبنان و (ط دار الكتب العلمية  إيران)

ذك��رى الش��يعة ف��ي أحك��ام الش��ريعة للش��ھيد ا�ول محم��د ب��ن جم��ال  � 585

» عل�يھم الس�Mم«مؤسسة آل البيت  الدين مكي العاملي الجزيني (ط

 ھـ).1419سنة ـ إيران قم ـ 4حياء التراث 

عف�ر ب�ن ھب�ة هللا ذوب النضار في شرح الثار لجعفر بن محمد بن ج � 586

المع��روف ب��ابن نم��ا الحل��ي (ط مؤسس��ة النش��ر ا4س��Mمي التابع��ة 

  ھـ).1416لجماعة مدرسين ـ قم ـ إيران سنة 

ذي��ل ت��اريخ بغ��داد لمح��ب ال��دين أب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن محم��ود ب��ن  � 587

الحسن بن ھبة هللا بن محاس�ن المع�روف ب�ابن النج�ار البغ�دادي (ط 

  م).1997ھـ 1417سنة لبنان  ـبيروت ـ دار الكتب العلمية 

الذيل على طبقات الحنابلة 0بن رجب الشيخ زين ال�دين أب�ي الف�رج  � 588

عبد الرحمن بن شھاب ال�دين أحم�د البغ�دادي الدمش�قي الحنبل�ي (ط 

  دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان).

  ـ ر ـ 
ط دار ـ  رأس الحسين �بى العباس أحمد بن تيمية (تحقيق الجميل�ي � 589

  ھـ). 1406ربي ـ بيروت ـ لبنان سنة الكتاب الع
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ربي��ع ا�ب��رار ونص��وص ا�خب��ار �ب��ي القاس��م محم��ود ب��ن عم��ر  � 590

(ط الش��ريف  الع��راق) وـ بغ��داد ـ الزمخش��ري (ط مطبع��ة الع��اني 

 ھـ).1410الرضي ـ قم ـ إيران سنة 

إيران سنة ـ رجال ابن داود لعلي بن داود الحلي (ط جامعة طھران  � 591

و (ط مؤسس�ة  )ـ النجف ـ العراق ة الحيدريةھـ) و (ط المكتب1342

 .الراضي ـ قم ـ إيران)

رج��ال البرق��ي (طبق��ات الرج��ال) للش��يخ أحم��د ب��ن محم��د ب��ن خال��د  � 592

ط انتش���ارات ـ���  مطب���وع م���ع الخMص���ة 0ب���ن داود الحل���يالبرقي(

و (ط مؤسس�ة القي�وم ـ  )ھـ ش1342إيران سنة ـ طھران ـ اه گدانش

 .قم ـ إيران)

(ط مؤسس�ة  �بى جعفر محمد ب�ن الحس�ن الطوس�يرجال الطوسي  � 593

النش��ر ا4س��Mمي التابع��ة لجماع��ة مدرس��ين ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

  ھـ).1415

رجال النجاشي (فھرست أسماء مصنفي الشيعة) جم�ع أب�ي العب�اس  � 594

أحم�د ب��ن عل��ي ب��ن أحم��د ب�ن العب��اس النجاش��ي ا�س��دي الك��وفي (ط 

نش��ر ا4س��Mمي ) و (ط مؤسس��ة الـ ق��م ـ إي��رانمرك��ز نش��ر كت��اب 

و (تحقي��ق  ھ��ـ)1407التابع��ة لجماع��ة مدرس��ين ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

  .محمد جواد النائيني ـ ط دار ا�ضواء ـ بيروت ـ لبنان)

ب���ن ثاب���ت الرحل���ة ف���ي طل���ب الح���ديث �ب���ى بك���ر أحم���د ب���ن عل���ي  � 595
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(ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة » الخطي�ب البغ�دادي«

  .ھـ)1395

يزي��د للش��يخ أب��ى  )لع��ن(تعص��ب العني��د الم��انع م��ن ذم ى المال��رد عل�� � 596

الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي (تحقيق 

الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ  ط دارـ  الش�يخ محم�د ك�اظم المحم�ودي

 .لبنان)

ط دار ـ  ال��ردة لمحم��د ب��ن عم��ر الواق��دي (تحقي��ق يحي��ى الجب��وري � 597

  ھـ). 1410سنة سMمي ـ بيروت ـ لبنان الغرب ا4

س�نة ـ إيران قم ـ لشريف المرتضى (ط دار القرآن الكريم لرسائل ال � 598

 ھـ).14105

رس���ائل للش���ھيد الث���اني زي���ن ال���دين عل���ي الجبع���ي الع���املي (ط ال � 599

 ).ـ إيران قمـ منشورات مكتبة بصيرتي 

رسائل لعمرو بن بحر الجاحظ بن محبوب الكناني الليث�ي (تحقي�ق ال � 600

مص��ر س��نة ـ الق��اھرة ـ مكتب��ة الخ��انجي  طـ  عب��د الس��Mم ھ��ارون

 ھـ).1384

الرسائل ا�حمدية (مجموعة مؤلفات) للشيخ أحمد بن الشيخ ص�الح  � 601

آل طّعان البحران�ي القطيف�ي (تحقي�ق ونش�ر دار المص�طفى 4حي�اء 

  .ھـ) 1419التراث ـ قم ـ إيران سنة 

الرس���ائل ا4عتقادي���ة رس���الة طري���ق ا4رش���اد للم���ولى إس����ماعيل  � 602

 خاجوئي المازندراني (ط دار الكتاب ا4سMمي ـ قم ـ إيران).ال
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رس��ائل الخ��وارزمي (ط دار مكتب��ة الحي��اة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة  � 603

 م).1970

الرسائل الرجالية �ب�ي المع�الي محم�د ب�ن محم�د إب�راھيم الكلباس�ي  � 604

س�نة ـ إي�ران ق�م ـ ط دار الح�ديث ـ  (تحقي�ق محم�د حس�ين ال�درايتي

  ھـ ش).1380ھـ ق 1422

 ةالرسائل العشر للشيخ الطوسي (ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابع� � 605

 لجماعة مدرسين ـ قم ـ إيران).

الرسائل الفقھية للشيخ محمد اسماعيل ب�ن الحس�ين ب�ن محم�د رض�ا  � 606

ط دار ـ  المازن��دراني الخواج��وئي (تحقي��ق الس��يد مھ��دي الرج��ائي

  .ھـ)1411سنة ـ قم ـ إيران سMمي الكتاب ا4

رس��ائل ف��ي ح��ديث رد الش��مس للش��يخ محم��د ب��اقر المحم��ودي (ط  � 607

 ھـ).1419سنة ـ إيران قم ـ مؤسسة المعارف ا4سMمية 

رسائل في الغيبة لمحمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم بن عب�د هللا  � 608

العكب��ري البغ��دادي الش��يخ المفي��د (مطب��وع ض��من سلس��لة مؤلف��ات 

  .)ھـ1414ـ لبنان سنة  ط دار المفيد ـ بيروتـ الشيخ المفيد 

س�نه ـ الھند منعم خان (ط كرداش جھبا عبد المحمد رسا0ت نبوية ل � 609

  .م)1917

  .عتقاد على ما في مناقب الكاشي (مخطوط)رسالة ا4 � 610

611 � �منصور بن محمد بي مظفر الرسالة القوامية في فضائل الصحابة 
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   .)ـ إيران لسمعاني (ط تبريزاالنيسابوري 

مطبوع�ة ف�ي آخ�ر كت�اب «يخ النب�ي وا~ل للتس�تري رسالة في توار � 612

دار الش�رافة ـ ط تحقيق الشيخ محمود الشكرجي ( »قاموس الرجال

مدرس�ين السMمي التابعة لجماعة سسة النشر ا4ؤھـ) و (ط م1416

  .)قھـ  1410ـ قم ـ إيران سنة 

الرسالة في نصيحة العامة 0بن كرام�ة البيھق�ي (النس�خة المص�ورة  � 613

  .أمبروزيانا في إيطاليا) في مكتبة

�ب�ي بك�ر ب�ن ش�ھاب  رشفة الصادي من بحر فضائل النب�ي الھ�ادي � 614

مص��ر س��نة المكتب��ة ا4عMمي��ة ـ الق��اھرة ـ (ط  ال��دين الحض��رمي

 .نان)ھـ) و (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لب1303

الرصف لما روى عن النب�ي م�ن الفض�ل والوص�ف للش�يخ عب�د هللا  � 615

الكوي���ت) و (ط الس���المية ـ عي (ط مكتب���ة ا�م���ل الع���اقولي الش���اف

 ھـ).1393سنة ـ بيروت ـ لبنان مؤسسة الرسالة 

ـ رغبة ا~مل في شرح الكامل سيد بن عل�ي المرص�في (ط الق�اھرة  � 616

 .)ھـ1348ھـ وط سنة 1346سنة  مصر

617 � �مھ�ات �حم�د رفع اللبس والش�بھات ع�ن ثب�وت الش�رف م�ن قب�ل ا

 .)م1902سنة مصر ـ سودة ا4دريسي (ط القاھرة 

روح البي���ان (تفس���ير) 4س���ماعيل حق���ي البروس���وي (ط دار إحي���اء  � 618

  .ھـ) 1405بي ـ بيروت ـ لبنان سنة التراث العر
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روح المعاني في تفسير القرآن (تفسير روح المعاني) �بي الفض�ل  � 619

دار إحياء الت�راث ـ بي�روت ط شھاب الدين السيد محمود ا~لوسي (

 ـ لبنان).

620 � �خي��ار (المنتخ��ب م��ن ربي��ع ا�ب��رار) لمحم��د ب��ن قاس��م ب��ن روض ا

  ھـ).1292مصر سنة ـ يعقوب (ط مطبعة بو0ق 

في تفسير السيرة النبوية 0بن ھشام �بي قاس�م عب�د الروض ا�نف  � 621

ط ش�ركة تحقيق عبد الرحمن وكي�ل ـ لسھيلي (الرحمن بن عبد هللا ا

س��نة  مص��رـ��  مؤسس��ة نب��ع الفك��ر العرب��يوالطباع��ة الفني��ة المتح��دة 

و (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ  ھ�ـ)1391وط س�نة  ھ�ـ1387

 .لبنان)

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم للسيد عز ال�دين محم�د  � 622

ـ  دمش�قـ بن إبراھيم الوزير بن عل�ي الحس�نى اليمن�ى (ط المنيري�ة 

  .ھـ) 1399) و (ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان سنة سوريا

لجن�ان ف�ي ش�رح إرش�اد ا�ذھ��ان للش�ھيد الث�اني زي�ن ال��دين روض ا � 623

الجبع��ي الع��املي (طبع��ة حجري��ة نش��ر مؤسس��ة آل البي��ت 4حي��اء 

ـ�  بحاث والدراس�ات ا0س�Mمية) و (ط مركز ا4ـ إيرانقم ـ التراث 

 قم ـ إيران).

الروض المعطار في خبر ا�قطار �بي عبد هللا محمد بن محمد بن  � 624

ط مؤسس��ة ناص��ر ـ  ي (تحقي��ق إحس��ان عب��اسعب��د الم��نعم الحمي��ر
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(ط مكتب�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان و  )م1980لثقافة ـ بيروت ـ لبنان سنة ل

  .م)1984سنة 

(ط المطبع���ة  روض���ات الجن���ات للس���يد محم���د ب���اقر الخونس���اري � 625

و  ھ�ـ)1397(ط حجري�ة س�نة  و ھـ)1390سنة ـ النجف ـ الحيدرية 

  .)ـ قم ـ إيران (ط مؤسسة إسماعليان

ة ا�حب��اب ف��ي س��يرة النب��ي وا~ل وا�ص��حاب لجم��ال ال��دين روض�� � 626

 عطاء هللا بن فضل هللا بن عبد الرحمان الحسين الدشتكي (مخطوط

 7151و  11120و  4109له عدة نسخ في المكتبة الرض�وية ب�رقم 

 ).1224و 

محم�د ب�ن  الروضة البھية في شرح اللمع�ة الدمش�قية للش�ھيد الس�عيد � 627

ـ ي (ط منش��ورات جامع��ة النج��ف الديني��ة جم��ال ال��دين مك��ي الع��امل

و (ط دار إحي�اء الت�راث العرب�ي ـ بي�روت ـ  ھ�ـ)1386سنة العراق 

لبنان) و (ط دار ذوي القربى ـ قم ـ إيران) و (ط إس�ماعيليان ـ ق�م ـ 

  .إيران)

للحس��ين ب��ن عل��ي ال��واعظ الكاش��في ف��ي المقت��ل روض��ة الش��ھداء  � 628

س���نة ـ الھن���د ھ���ور المع���روف ب���الواعظ البيھق���ي (فارس���ي) (ط 0

ـ ھ�ـ ق) و (ط طھ�ران  1331س�نة ـ الھن�د ق) و (ط بمبئ�ى 1287

  ) .شھـ  1333سنة إيران 

روضة الطالبين �بي زكريا يحيى بن ش�رف الن�ووي الدمش�قي (ط  � 629

  دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان).
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ابن ش�اذان سديد الدين الروضة في المعجزات والفضائل المنسوب ل � 630

الش���يخ القم���ي (اب���ن بابوي���ه  إل���ى وق���د نس���بالقم���ي، ب���ن جبرئي���ل 

ھ�ـ 1301ي�ران س�نة إ(طبع في  لى غيرھم)، ونسب أيضاً إالصدوق

 .)ـ طبعة حجريةمع كتاب علل الشرائع 

روضة المتقين في ش�رح م�ن 0 يحض�ره الفقي�ه للم�ولى محم�د تق�ي  � 631

 1398المجلسي(ط بنياد فرھنك اسMمي حاج محمد كوشانبور سنة 

 ھـ).

ة ال���واعظين لمحم���د ب���ن الفت���ال النيس���ابوري (ط المطبع���ة روض��� � 632

ھ��ـ) و (ط منش���ورات 1386س��نة ـ الع��راق النج��ف ـ الحيدري��ة 

 ).ـ قم ـ إيران يالشريف الرض

رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين �بي زكريا محي الدين  � 633

يحيى بن شرف النووي الشافعي الدمشقي (ط دار الفكر المعاصر ـ 

 م).1991ھـ 1411ن سنة بيروت ـ لبنا

رياض العلماء لعب�د هللا أفن�دي ا�ص�بھاني (ط مطبع�ة الخي�ام ـ ق�م ـ  � 634

 ھـ).1401إيران سنة 

 رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي (ط مؤسسة النشر ا4سMمي � 635

و (ط مؤسس�ة  ھ�ـ)1412التابعة لجماعة مدرسين ـ قم ـ إيران س�نة 

 .ـ إيران) آل البيت 4حياء التراث العربي ـ قم

الري���اض المس���تطابة ف���ي جمل���ة م���ن روى ف���ي الص���حيحين م���ن  � 636
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الصحابة ليحيى بن أبي بك�ر الع�امري اليم�اني (تحقي�ق عب�د هللا ب�ن 

إب��راھيم ا�نص��اري طب��ع الش��ؤون الديني��ة ب��وزارة التربي��ة والتعل��يم 

  الدوحة).

الرياض النضرة في مناق�ب العش�رة لمح�ب ال�دين أب�ي جعف�ر أحم�د  � 637

طب�ري (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (ط ب�ن محم�د ال

 مصر).ـ مصر) و (ط الخانجي ـ محمد أمين 

  ـ ز ـ 

زاد المس��ير ف��ي عل��م التفس��ير لwم��ام أب��ي الف��رج جم��ال ال��دين عب��د  � 638

الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ط دار الفك�ر ـ بي�روت ـ لبن�ان 

  م).1987ھـ 1407سنة 

لعب��اد �ب��ى عب��د هللا محم��د ب��ن أب��ي بك��ر زاد المع��اد ف��ي ھ��دى خي��ر ا � 639

المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي (ط مؤسسة العربية ـ بي�روت ـ 

 المكتب��ة ) و (طـ بي��روت ـ لبن��ان لبن��ان) و (ط مؤسس��ة الرس��الة

 مصر).ـ ا�زھرية 

زبدة البيان في أحكام القرآن للمقدس ا�ردبيلي أحم�د ب�ن محم�د (ط  � 640

 ).ـ إيران طھرانـ ا~ثار الجعفرية  المكتبة المرتضوية 4حياء

زبدة التفاسير لفتح هللا بن شكر هللا الكاشاني الشريف (تحقيق وطبع  � 641

  ھـ). 1423مؤسسة المعارف ا4سMمية ـ قم ـ إيران سنة 

ق�م ـ الزھد للحسين بن سعيد الكوفي ا�ھوازي (ط المطبع�ة العلمي�ة  � 642

 ھـ).1399سنة ـ إيران 
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د هللا اب��ن المب��ارك الم��رزوي (ط محم��د عفيف��ي الزھ��د والرق��ائق لعب�� � 643

 ) و (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان).ـ مصر الزعبي

زھ��ر ا~داب وثم��ر ا�لب��اب للحص��ري القيروان��ي (ط دار الجي��ل ـ  � 644

 م).1972بيروت ـ لبنان سنة 

ـ  زھر الربيع للسيد نعمة هللا الجزائري (ط انتشارات ناصر خسرو � 645

) و (ط دار ـ بيروت ـ لبن�ان ر إحياء التراث العربي) و (ط داإيران

و (ط دار ذوي القرب�ى ـ ق�م ـ إي�ران) و  )ـ النجف ـ الع�راق النعمان

 .(ط المطبعة الحيدرية ـ النجف ـ العراق)

عمال السنة وا~داب المستحسنة للسيد أبي القاس�م أزوائد الفوائد في  � 646

 س الحس�ينيووط�اعلي بن موسى بن جعفر ب�ن محم�د ب�ن علي بن 

  .)1/128في مكتبة جامعة طھران (فھرست  (مخطوط

زي��ن الفت��ى ف��ي ش��رح س��ورة ھ��ل أت��ى �ب��ي ح��اتم أحم��د ب��ن عل��ي  � 647

ـ  العاصمي الشافعي (مخطوط) و (ط مجمع إحياء الثقافة ا4سMمية

 ).قم ـ إيران

زينب الكبرى من المھد الى اللح�د للس�يد محم�د ك�اظم القزوين�ي (ط  � 648

  .ھـ) 1423ن ـ قم ـ إيران سنة دار الغدير إيرا

  ـ س ـ 

مين بن علي ب�ن أمحمد بي الفوز �نساب العرب أفي سبائك الذھب  � 649

ـ (ط دار الكت��ب العلمي��ة  محم��د س��عيد الس��ويدي البغ��دادي الحنف��ي
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  و (ط دار صعب ـ بيروت ـ لبنان). )ـ لبنان بيروت

ثقافية ـ السبعة من السلف للسيد مرتضى الفيروزآبادي (ط المكتبة ال � 650

 .و (ط مكتبة الفيروزآبادي ـ قم ـ إيران) قم ـ إيران)

سبل السMم للسيد محمد بن إسماعيل الكحMني (ط مكتب�ة مص�طفى  � 651

و (ط  م)1960ھـ 1379سنة القاھرة ـ مصر  البابي الحلبي وأو0ده

 .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان)

ية ب����اريس) و (ط طّ س���بل الھ����دى والرش����اد للص���الحي الش����امي(خ � 652

(ط دار الكت��ب  مص��ر) والمجل��س ا�عل��ى للش��ؤون ا4س��Mمية ـ 

 م).1993ھـ 1414العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

الس���جود عل���ى ا�رض للش���يخ عل���ي ا�حم���دي المي���انجي (ط دار  � 653

مرك�ز ج�واد ـ بي�روت ـ لبن�ان) و و (ط  )نلبن�ا ـ بي�روتـ التعارف 

 .يران)(ط مؤسسة ا4مام المھدي ـ قم ـ إ

مؤسس�ة (فارس�ي) (ط  سخنان حسين ب�ن عل�ي لمحم�د ص�ادق النجم�ي � 654

ھـ� 1361المدرس�ين ـ ق�م ـ إي�ران س�نة  ةعالجم ةالتابعا4سMمي النشر 

 .ش)

الس���رائر الح���اوي لتحري���ر الفت���اوي للش���يخ أب���ي جعف���ر محم���د ب���ن  � 655

منصور ب�ن أحم�د ب�ن إدري�س الحل�ي (ط مؤسس�ة النش�ر ا4س�Mمي 

ھ��ـ) و (ط 1410رس��ين ـ ق��م ـ إي��ران س��نة مدالالتابع��ة لجماع��ة 

 المطبعة العلمية ـ قم ـ إيران) و (ط حجرية).

الس��راج المني��ر ش��رح الج��امع الص��غير لعل��ي ب��ن أحم��د ب��ن محم��د  � 656
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ـ الق��اھرة ـ مص��ر س��نة (ط المطبع��ة ا�زھري�ة  العزي�زي الش��افعي

 ھـ).1312سنة ـ مصر ھـ) و (ط المطبعة الميمنية 1324

ا4عان��ة عل��ى معرف��ة بع��ض ك��Mم ربن��ا الحك��يم  الس��راج المني��ر ف��ي � 657

الخطي�ب «الش�ربيني ش�مس ال�دين محم�د الخيبر (تفسير الخطي�ب) ل

  .)ھـ1285سنة ـ مصر (ط بو0ق » الشربيني

السراج الوھاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج للشيخ إبراھيم بن سليمان  � 658

المع��روف بالفاض��ل القطيف��ي (ط مؤسس��ة النش��ر ا4س��Mمي التابع��ة 

و (ط مؤسس�ة س�يد  ھ�ـ)1413مدرسين ـ ق�م ـ إي�ران س�نة العة لجما

 .الشھداء ـ قم ـ إيران)

س��ر السلس��لة العلوي��ة �ب��ى نص��ر س��ھل ب��ن عب��د هللا ب��ن داود ب��ن  � 659

س���ليمان ب���ن أب���ان ب���ن عب���د هللا البخ���اري (ط إنتش���ارات الش���ريف 

و (ط المطبع�ة  )ھ�ـ ش1371ھ�ـ ق 1413سنة ـ إيران قم ـ الرضي 

 م).1962ھـ 1381سنة ـ العراق ف النجـ الحيدرية 

عل�ي ب�ن موس�ى ب�ن للسيد أبي القاسم عل�ي ب�ن للنفوس سعد السعود  � 660

(ط مطبعة أمي�ر ـ ق�م ـ إي�ران  س الحسينيووطاجعفر بن محمد بن 

 ھـ)1363(ط منشورات الرضي ـ قم ـ إيران سنة و ھـ) 1363سنة 

 .و (ط دليل ما ـ قم ـ إيران)

ب��ن محم��د رض��ا القم��ي (ط مؤسس��ة س��فينة البح��ار للش��يخ عب��اس  � 661

 .و (ط دار ا�سوة ـ قم ـ إيران) إيران)ـ فرھاني 
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سفينة النجاة للشيخ محمد بن عبد الفتاح المش�تھر بس�راب التنك�ابني  � 662

 ھـ ش).1377ھـ ق 1419(ط مطبعة أمير ـ قم ـ إيران سنة 

السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر (ط مكتبة الزھراء ـ ق�م ـ إي�ران)  � 663

 ھـ).1415مؤسسة أنصاريان ـ قم ـ إيران سنة  و (ط

السقيفة وفدك �بي بكر أحم�د ب�ن عب�د العزي�ز الج�وھري البص�ري  � 664

 م)1993ھ�ـ 1413البغدادي (ط شركة الكتبي ـ بيروت ـ لبنان س�نة 

 .و (ط مكتبة نبوت ـ قم ـ إيران)

ص��لى هللا علي��ه «س��كينة بن��ت الحس��ين (ض��من موس��وعة آل النب��ي  � 665

(ط دار الكت�اب العرب�ي ـ  ة عبد الرحمن بن�ت الش�اطئلعائش») وآله

  و (ط مصر). بيروت ـ لبنان)

س���لم الوص���ول ف���ي ش���رح نھاي���ة الس���ؤل لمحم���د بخي���ت المطيع���ي  � 666

 ).ـ بيروت ـ لبنان عالم الكتبـ ط (مطبوع مع نھاية السؤل 

سمط ال�لئ (ال�لي) في شرح أمالي القالي �ب�ي عبي�د عب�د هللا ب�ن  � 667

(تحقيق عب�د العزي�ز الميمن�ي  بكري ا�ندلسي ا�ونبىعبد العزيز ال

ط لجن��ة الت��أليف والترجم��ة والنش��ر ف��ي مص��ر س��نة ـ  الراجك��وتي

س�نة م) و (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان 1935ھ�ـ 1354

  .م)1935

س��مط النج��وم الع��والي ف��ي أبن��اء ا�وائ��ل والت��والي لعب��د المل��ك ب��ن  � 668

ـ مكي الشافعي (ط المكتبة الس�لفية حسين بن عبد الملك العصامي ال

 مصر).ـ القاھرة 
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ط ـ  السنة 0بن أبي عاصم الض�حاك (تحقي�ق ناص�ر ال�دين ا�لب�اني � 669

  ھـ). 1405المكتب ا4سMمي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ھ�اجر محم�د  ي(تحقيق أب� د هللا بن أحمد بن حنبل الشيبانيالسنة لعب � 670

ـ لبن�ان بي�روت ـ العلمي�ة ط دار الكت�ب ـ  السعيد بن بسيوني زغلول

 م).1985سنة 

مكتب��ة وھب��ه مص��ر ط الس��نة قب��ل الت��دوين لمحم��د عج��اج الخطي��ب ( � 671

 ھـ).1383سنة 

س��نن اب��ن ماج��ة �ب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن يزي��د القزوين��ي اب��ن ماج��ة  � 672

ط ـ تحقيق محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي (مطبوع مع حاشية السندي) و (

كتبة التازية بمص�ر) و (ط س�نة ) و (ط مـ بيروت ـ لبناندار الفكر 

 .ھـ)1413و (ط دار سحنون ـ تونس سنة  ھـ)1373

سنن أبي داود �بي داود سليمان ب�ن ا�ش�عث السجس�تاني (مطب�وع  � 673

م��ع ع��ون المعب��ود) و (ط الھن��د) و (ط دار إحي��اء الس��نة النبوي��ة) و 

و (ط دار  م)1990ھ�ـ 1410س�نة ـ بي�روت ـ لبن�ان دار الفك�ر ط (

 .ھـ)1413نس سنة سحنون ـ تو

س��نن ال��دارقطني �ب��ي الحس��ن عل��ي ب��ن عم��ر البغ��دادي المع��روف  � 674

ھ�ـ) و (ط دار الكت�ب 1386الحج�از س�نة ـ بال�دارقطني (ط المدين�ة 

  م).1996ھـ 1417العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ال�رحمن ب�ن الفض�ل ب�ن عب�د سنن الدارمي �بي محم�د عب�د هللا ب�ن  � 675
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) و (ط ـ القاھرة ـ مص�ر ء السنة النبويةبھرام الدارمي (ط دار إحيا

و (ط دار سحنون  ھـ)1349سنة ـ سوريا دمشق ـ مطبعة ا4عتدال 

 .ھـ)1413ـ تونس سنة 

تحقي��ق حبي��ب (ب��ن ش��بة الخرس��اني المك��ي س��نن س��عيد ب��ن منص��ور  � 676

ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة ال�رحمن ا�عظم�ي ـ 

 ھـ).1405

كر أحمد بن الحسين ب�ن عل�ي البيھق�ي (ط دار السنن الكبرى �بي ب � 677

) و (ط مطبع��ة مجل��س دائ��رة المع��ارف ـ بي��روت ـ لبن��ان الفك��ر

 ھـ).1344النظامية الھند سنة 

تحقي�ق السنن الكبرى �بي عبد الرحمن أحم�د ب�ن ش�عيب النس�ائي ( � 678

ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة عبد الغف�ار النب�واري ـ 

 ).ـ العراقـ بغداد  و (ط مكتبة نينوى الحديثةم) 1991ھـ 1411

للس�يد محم�د حس�ين الطباطب�ائي » صلى هللا علي�ه وآل�ه«سنن النبي  � 679

(ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابع�ة لجماع�ة مدرس�ين ـ ق�م ـ إي�ران 

 ھـ)1419سنة 

سنن النسائي (ط دار إحياء التراث العربي ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (ط  � 680

و (ط دار  م)1930ھ��ـ 1348ـ لبن��ان س��نة دار الفك��ر ـ بي��روت 

 .ھـ)1413سحنون ـ تونس سنة 

س���ؤا0ت أب���ي عبي����د ا~ج���ري �ب���ي داود س����ليمان ب���ن ا�ش����عث  � 681

  ھـ1418ـ السعودية سنة مكة ـ ستقامة السجستاني (ط مكتبة دار ا4
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  .م) و (ط مؤسسة الريان ـ بيروت ـ لبنان)1997

ابوري (تحقي�ق موف�ق عب�د سؤا0ت الحاكم للدارقطني للح�اكم النيس� � 682

  .)ـ السعودية الرياضـ ط مكتبة المعارف ـ  هللا

سؤا0ت حمزة بن يوسف الس�ھمي لل�دارقطني وغي�ره م�ن المش�ايخ  � 683

ط ـ  موف�ق ب�ن عب�د هللا ب�ن عب�د الق�ادرفي الجرح والتعديل (تحقي�ق 

   .م)1984ھـ 1404السعودية سنة ـ مكتبة المعارف الرياض 

لف��ان ف��ي عھ��د بن��ي أمي��ة ش��يعة وا4س��رائيليات الس��يادة العربي��ة وال � 684

ط مطبع�ة فلوتن ترجمة الدكتور حسن إبراھيم حسن ومحمد زكي (

 ).م1934سنة  مصرالقاھرة ـ السعادة ـ 

سياس��ة الح��رب ف��ي دع��اء أھ��ل الثغ��ور للس��يد جعف��ر مرتض��ى (ط  � 685

   .)ھـ1430سنة  لبنان ـبيروت  ـ سMمي للدراساتالمركز ا4

الملوك) فارسي للخواجه نظام الملك قوام ال�دين  سياست نامه (سير � 686

أب��و عل��ي حس��ن ب��ن عل��ي ب��ن إس��حاق النوق��اني الطوس��ي (طب��ع م��ع 

  م) . 1891ھـ  1310تعليقات شارل شفر بباريس في سنة 

س��يدات نس��اء أھ��ل الجن��ة لعب��د العزي��ز الش��ناوي (ط مكتب��ة الت��راث  � 687

  .)ـ مصر القاھرة ـا4سMمي 

ال��دين أب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن أحم��د ب��ن  س��ير أع��Mم الن��بMء لش��مس � 688

 ھ�ـ1406ة عثمان الذھبي (ط مؤسسة الرس�الة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�ن

و (ط دار  مص�ر)دار المعارف ـ (ط  و م)1993ھـ 1413وط سنة 
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و (ط دمش�ق ـ س�وريا س�نة  إحياء التراث العربي ـ بي�روت ـ لبن�ان)

 .ھـ)1360

الحس��يني (ط دار  س��يرة ا�ئم��ة ا4ثن��ي عش��ر للس��يد ھاش��م مع��روف � 689

 التعارف ـ بيروت ـ لبنان).

الس�يرة الحلبي�ة (إنس�ان العي�ون ف��ي س�يرة ا�م�ين الم�أمون) لعل�ي ب��ن  � 690

س�نة ـ لبن�ان بي�روت ـ برھان الدين الحلب�ي الش�افعي (ط دار المعرف�ة 

) و (ط ـ بي�روت ـ لبن�ان ھ�ـ) و (ط دار إحي�اء الت�راث العرب�ي1400

ھـ) و (ط 1391مصر سنة ھرة ـ الحلبي ـ القامطبعة مصطفى محمد 

 مصر).ـ البھية المكتبة 

س��يرة المص��طفى للس��يد ھاش��م مع��روف الحس��ني (ط دار القل��م ـ  � 691

 م).1975بيروت ـ لبنان سنة 

الس��يرة النبوي��ة (س��يرة ال��دمياطي) لش��رف ال��دين أب��ي محم��د عب��د  � 692

ط دار ـ  س��عد محم��د الطي��بأل��دمياطي (تحقي��ق الم��ؤمن ب��ن خل��ف ا

  ھـ). 1416سنة ـ سوريا حلب ـ الصابوني 

693 � �ب��ن كثي��ر (ط دار المعرف��ة ـ ب��ي الف��داء إس��ماعيل الس��يرة النبوي��ة 

 م).1976ھـ 1396بيروت ـ لبنان سنة 

السيرة النبوية �بي محمد عبد الملك ب�ن ھش�ام ب�ن أي�وب الحمي�ري  � 694

ـ مص��ر س��نة  ت��راث ا4س��Mمدار ط تحقي��ق مص��طفى الس��قا ـ (

مص�ر ـ الق�اھرة ـ بيح وأو0ده ) و (ط مكتبة محمد عل�ي ص�م1955

ط ) و (ـ بي��روت ـ لبن��ان م) و (ط دار الجي��ل1963ھ��ـ 1383س�نة 



                                                                                          ..                                                     المصادر والمراجعفھرس 

321  

دار الفك��ر ـ بي��روت ـ لبن��ان مص��ر) و (ط ـ المطبع��ة الخيري��ة 

 ).ـ بيروت ـ لبنان ر الكنوز ا�دبيةاھـ) و (ط د1413سنة

�ب��ي بك��ر محم��د ب��ن  النبوي��ة (المبت��دأ والمبع��ث والمغ��ازي)س��يرة ال � 695

ط إس�ماعيليان ـ ق�م ـ تحقيق سھيل زكار (بن يسار المطلبي  إسحاق

 )ـ المغ�ربھـ) و (ط معھد الدراسات وا�بحاث 1410ـ إيران سنة 

  .م)2004و (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

السيرة النبوية وأخب�ار الخلف�اء �ب�ي ح�اتم محم�د ب�ن أحم�د التميم�ي  � 696

 ).ـ لبنان بيروتـ دار الفكر و البستي (ط مؤسسة الكتب الثقافية

(مطب��وع الس��يرة النبوي��ة وا~ث��ار المحمدي��ة �حم��د زين��ي دح��Mن  � 697

 .)ـ لبنان بيروتـ (ط دار المعرفة و بھامش السيرة الحلبية) 

4س��حاق ب��ن محم��د الھم��داني » ص��لى هللا علي��ه وآل��ه«س��يرة النب��ي  � 698

 ـطھ�ران ـ�  ورپ� إس�Mمي كوش�ان قاض�ي أبرق�وه (ط بني�اد فرھن�گ

 .ش)ھـ 1360سنة إيران 

س���يرة مغلط���اي (ا4ش���ارة إل���ى س���يرة المص���طفى وم���ن بع���ده م���ن  � 699

دار الخلف��اء) للش��يخ ع��Mء ال��دين مغلط��اي ب��ن قل��يج المص��ري (ط 

و (ط دار القلم ـ دمش�ق ـ  ھـ)1326مصر سنة ـ ـ القاھرة المعارف 

  .سوريا)

 (طالنجف��ي ا�مين��ي الش��يخ عب��د الحس��ين س��يرتنا وس��نتنا للعMم��ة  � 700

ھ��ـ) و (ط دار 1384الع��راق س��نة ـ النج��ف  المطبع��ة الحيدري��ة ـ



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    322

ھ��ـ 1412لبن��ان س��نة ـ بي��روت ـ دار الكت��اب ا4س��Mمي والغ��دير 

 م).1992

  ـ ش ـ 

الشافي في ا4مامة للشريف أبي القاسم عل�ي ب�ن الط�اھر أب�ي أحم�د  � 701

س��نة ـ إي��ران ق��م ـ مؤسس��ة إس��ماعليان ط الحس��ين المرتض��ى (

 ھـ).1410

نج�م ال�دين أب�ى الحس�ن عل�ى ب�ن أب�ى  للش�ريف ف�ي النس�بالش�افي  � 702

 الغنائم محمد العمرى (مخطوط)

شامل ا�صل والفرع لمحمد بن يوسف أطفيش ا4باضي الجزائري  � 703

و (ط المطبع�ة  ھ�ـ)1428س�نة  وزارة الت�راث والثقاف�ة ـ ُعم�ان(ط 

 .ھـ)1348مصر سنة القاھرة ـ السلفية ـ 

طالبية لفخر ال�دين ال�رازي (ط مكتب�ة الشجرة المباركة في أنساب ال � 704

  .ھـ) 1419ـ قم ـ إيران سنة النجفي المرعشي 

ـ شجرة ط�وبى للش�يخ محم�د مھ�دي الح�ائري (ط المكتب�ة الحيدري�ة  � 705

 ھـ).1385سنة ـ العراق النجف 

الحنبل�ي (ط في أخبار من ذھب لعبد الحي بن عم�اد شذرات الذھب  � 706

ط دار إحياء الت�راث العرب�ي و ( )ـ لبنان بيروتـ المكتب التجاري 

 .ـ بيروت ـ لبنان)

ش���رائع ا4س���Mم ف���ي مس���ائل الح���Mل والح���رام للمحق���ق الحل���ي (ط  � 707
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ھ�ـ) و (ط مطبع�ة 1409س�نة ـ إي�ران طھ�ران ـ إنتش�ارات إس�تقMل 

و (ط مكتب�ة إس�ماعيليان ـ  ھ�ـ)1389سنة ـ العراق النجف ـ ا~داب 

 .قم ـ إيران)

ش���ھاب ال���دين الحس���يني للس���يد  ش���رح إحق���اق الح���ق (الملحق���ات) � 708

المرعش��ي النجف��ي (منش��ورات مكتب��ة المرعش��ي النجف��ي ـ ق��م ـ 

 إيران).

ش��رح أص��ول الك��افي للم��ولى محم��د ص��الح المازن���دراني (ط دار  � 709

و (ط المكتب�ة  م)2000إحياء التراث العربي ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 .ـ إيران)ـ طھران ا4سMمية 

ة ا�طھ��ار للقاض��ي أب��ي حنيف��ة ش��رح ا�خب��ار ف��ي فض��ائل ا�ئم�� � 710

النعم��ان ب��ن محم��د التميم��ي المغرب��ي (ط مؤسس��ة النش��ر ا4س��Mمي 

ھ�ـ) و  1411و  1409مدرسين ـ ق�م ـ إي�ران س�نة الالتابعة لجماعة 

 ھـ).1414لبنان سنة  ـ بيروتـ (ط دار الثقلين 

عب�د هللا ب�ن ل (المنت�زع المخت�ار م�ن الغي�ث الم�درار) شرح ا�زھ�ار � 711

ـ  ص�نعاءـ (مكتب�ة غمض�ان  )المرتض�ىس�م اب�ن المفت�اح (أب�ي القا

 ).اليمن

شرح بديعية ابن المقرى لشرف الدين إسماعيل بن أبى بكر بن عبد  � 712

 .)ـ مصر هللا اليمانى (ط مكتبة رفاعة الطھطاوى

شرح بھجة المحافل لجمال الدين محمد بن أبي بكر ا�شخر اليمن�ي  � 713
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 حجاز).الـ المدينة ـ (ط المكتبة العلمية 

ش���رح التفت���ازاني للعقائ���د النس���فية لس���عد ال���دين مس���عود ب���ن عم���ر  � 714

مطبعة سي جنبرلي طاش  ـشركت صحافيه عثمانيه التفتازاني (ط 

و (ط مكتبة الكلي�ات ا�زھري�ة ـ الق�اھرة ـ  ) ھـ1326 سنةجوارنده 

 .)1313ھـ) و (ط ا~ستانة سنة 1407مصر سنة 

حم��د ب��ن س��الم الس��فاريني ش��رح ثMثي��ات مس��ند أحم��د لمحم��د ب��ن أ � 715

  الحنبلي (ط دار الكتب ا4سMمية دمشق سوريا).

شرح ديوان الحماسة �بى زكريا يحيى بن على الخطيب التبريزي  � 716

ھ��ـ) و (ط ع��الم 1296م) و (ط ب��و0ق س��نة 1938(ط الق��اھرة س��نة 

  الكتب ـ بيروت ـ لبنان).

علي�ه «ب�ي طال�ب أشرح ديوان منسوب به أمير الم�ؤمنين عل�ي ب�ن  � 717

للعMم��ة المي��ر حس��ين ب��ن مع��ين ال��دين الميب��دي (فارس��ي) » الس��Mم

ـ طھ�ران ـ (ط مرك�ز نش�ر مي�راث مكت�وب (مخط�وط) و الي�زدي 

 .ھـ ش)1374إيران سنة 

ش���رح رس���الة الحق���وق لwم���ام زي���ن العاب���دين لحس���ن الس���يد عل���ي  � 718

  ھـ .ق) 1406القبانجي (ط دار ا0ضواء ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ني عل��ى موط��أ ا4م��ام مال��ك لمحم��د ب��ن عب��د الب��اقي ش��رح الزرق��ا � 719

ـ�  الزرقاني المص�ري (ط مطبع�ة مص�طفى الب�ابي الحلب�ي وش�ركاه

  ھـ).1382سنة  ـ مصرالقاھرة 

ش��رح س��نن النس��ائي لج��Mل ال��دين الس��يوطي (ط دار إحي��اء الت��راث  � 720
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س�نة ـ بي�روت ـ لبن�ان العرب�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (ط دار الفك�ر 

  ھـ)1348

الس���ير الكبي���ر �ب���ي بك���ر محم���د ب���ن أب���ي س���ھل الش���يباني ش���رح  � 721

 م).1960السرخسي (ط مطبعة مصر سنة 

شرح شافية أبي فراس في مناقب آل الرس�ول ومثال�ب بن�ي العب�اس  � 722

�ب�ي جعف�ر محم�د اب�ن أمي�ر الح�اج الحس�يني (تحقي�ق ص�فاء ال��دين 

ط مؤسسة الطباعة والنشر في وزارة ا4رشاد ا4سMمي ـ  البصري

ھ�ـ و  1296(ط حجري�ة س�نة و  ھ�ـ) 1416س�نة ـ إي�ران ران طھ�ـ 

 ھـ). 1319

(مطب��وع بھ��امش الھ��روي الحنف��ي الق��اري ش��رح الش��فاء لم��M عل��ي  � 723

ھ�ـ) و 1357س�نة ط دار الفك�ر ـ بي�روت ـ لبن�ان نسيم الرياض) و (

 ھـ).1426(ط سنة 

ش��رح ص��حيح مس��لم �ب��ي زكري��ا محي��ي ال��دين يحي��ى ب��ن ش��رف  � 724

لدمش�قي (مطب�وع بھ�امش إرش�اد الس�اري) و (ط النووي الش�افعي ا

م) و (ط 1987ھ�ـ 1407لبن�ان س�نة  ـ بي�روتـ دار الكتاب العرب�ي 

 ).ـ بيروت ـ لبنان دار الكتب العلمية

شرح فصوص الحكم لمؤيد ال�دين الجن�دي(تحقيق س�يد ج�Mل ال�دين  � 725

  .ھـ.ش) 1361اه مشھد إيران سنة گط دانشـ  ا~شتياني

 )كمام��ة الزھ��ر وفري��دة ال��دھر(دون المس��مى ش��رح قص��يدة اب��ن عب�� � 726
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مص��ر س��نة ـ لعب��د المل��ك ب��ن عب��د هللا اب��ن ب��درون (ط دار الكت��ب 

  .)م1846) و (ط ليدن سنة ـھ 1340

الشرح الكبير لعبد الرحمن ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي  � 727

بھامش المغني) و (ط دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان مطبوع (

 ھـ).1403سنة  )طبعة جديدة(

ش��رح مئ��ة كلم��ة �مي��ر الم��ؤمنين 0ب��ن مي��ثم البحران��ي (ط مؤسس��ة  � 728

و (ط  مدرس��ين ـ ق��م ـ إي��ران)الالنش��ر ا4س��Mمي التابع��ة لجماع��ة 

 .ھـ)1390إيران سنة  اهگدانشمؤسسة 

شرح مس�ند أب�ي حنيف�ة للم�M عل�ي الق�اري (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ  � 729

 ).بيروت ـ لبنانـ  بيروت ـ لبنان) و (ط دار صادر

شرح معاني ا~ثار �حم�د ب�ن محم�د ب�ن س�Mمة ب�ن عب�د المل�ك ب�ن  � 730

ـ  سلمة ا�زدي الحجري المصري الطحاوي (ط دار الكتب العلمي�ة

 ھـ).1407م وط سنة 1996ھـ 1416سنة  بيروت ـ لبنان

ش���رح المقاص���د ف���ي عل���م الك���Mم لمس���عود ب���ن عم���ر ب���ن عب���د هللا  � 731

ازاني الش����افعي (ط دار المع����ارف المع����روف بس����عد ال����دين التفت����

م) و (ط منش���ورات 1981ھ���ـ 1401باكس���تان س���نة  ـ النعماني���ة

  ھـ).1409الشريف الرضي ـ قم ـ إيران سنة 

شرح مقام�ات الحري�ري �حم�د ب�ن عب�د الم�ؤمن القيس�ي الشريش�ي  � 732

ـ ص�يدا ـ ط المكتب�ة العص�رية ـ  (تحقيق محم�د أب�و الفض�ل إب�راھيم

 م) 1992ھـ  1413لبنان سنة 
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شرح منتھى ا4رادات (المسمى دقائق أولي النھ�ى لش�رح المنتھ�ى)  � 733

ـ للش��يخ منص��ور ب��ن ي��ونس ب��ن إدري��س البھ��وتي (ط دار الفك��ر 

  ) .ـ السعودية) و (ط المكتبة السلفية المدينة ـ لبنان بيروت

ـ بي�روت ـ شرح المواھ�ب اللدني�ة للزرق�اني (ط دار الكت�ب العلمي�ة  � 734

  م).1996ھـ 1417سنة لبنان 

مؤسسة النصر طھران ـ شرح نھج البMغة 0بن ميثم البحراني (ط  � 735

س�Mمي ـ ق�م ـ إي�ران ھ�ـ) و (ط مكت�ب ا4ع�Mم ا13844س�نة إيران 

  ھـ ش).1362سنة 

شرح نھج البMغة لعز الدين عب�د الحمي�د ب�ن محم�د ب�ن أب�ي الحدي�د  � 736

ـ ي�ة المعتزلي المعروف بابن أبي الحديد (ط دار إحياء الكت�ب العرب

م) و (ط منش�ورات دار مكتب�ة 1959ھـ 1378سنة القاھرة ـ مصر 

 و )م1967م و ط س�نة 1963ھ�ـ 1387الحياة ـ بيروت ـ لبنان سنة 

) و (ط ـ بي�روت ـ لبن�ان م) و (ط دار إحي�اء الت�راث1983ط س�نة (

و (ط دار الفك��ر ـ بي��روت ـ  )ـ ق��م ـ إي��ران مؤسس��ة إس��ماعيليان

 .لبنان)

دار إحي��اء الس��نة  ط(للخطي��ب البغ��دادي ث ش��رف أص��حاب الح��دي � 737

  ).ـ السعودية النبوية

الش��رف المؤب��د ~ل محم��د ليوس��ف ب��ن إس��ماعيل ب��ن يوس��ف ب��ن  � 738

ط دار إحي�اء الكت�ب إسماعيل بن حسن بن محمد النبھاني الشافعي (
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مصر) ـ القاھرة ـ ) و (ط دار جوامع الكلم ـ القاھرة ـ مصرالعربية 

 ھـ) . 1309 و (ط ـ بيروت ـ لبنان سنة

شرف النبوة (المصطفى) (شرف النبي) (د0ئ�ل النب�وة) �ب�ي س�عد  � 739

عب���د المل���ك ب���ن أب���ي عثم���ان ب���ن محم���د ب���ن إب���راھيم الخركوش���ي 

س��نة ـ الس��عودية مك��ة ـ ش��ائر ا4س��Mمية النيس��ابوري (ط دار الب

 .)ـ مصر و (ط القاھرة ھـ) 1424

ط دار الكت��ب ش�عب ا4يم��ان �ب�ي بك��ر أحم�د ب��ن الحس�ين البيھق��ي ( � 740

 م).1990العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

 ـ بي�روتـ الش�عر والش�عراء 0ب�ن قتيب�ة ال�دينوري (ط دار ص�ادر  � 741

و (ط دار الح��ديث ـ الق��اھرة ـ  م)1902لبن��ان) و (ط لي��دن س��نة 

 .مصر)

س�نة ـ لبن�ان شعراء النصرانية للويس ش�يخو اليس�وعي (ط بي�روت  � 742

  .م)1926بنان سنة و (ط بيروت ـ ل م)1967ھـ  1387

الش���فا بتعري���ف حق���وق المص���طفى للقاض���ي أب���ي الفض���ل عي���اض  � 743

ھ�ـ 1409(ط دار الفك�ر ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة ا�ندلس�ي اليحص�بي 

م) و (ط العثماني��ة) و (ط دار المكتب��ة العلمي��ة ـ بي��روت ـ 1988

و (تحقي�ق  )ـ مص�رـ الق�اھرة  لبنان) و (ط المكتبة التجارية الكبرى

واس��امة الرف��اعي ـ ط مكتب��ة الف��ارابي ـ دمش��ق ـ  أم��ين ق��رة عل��ي

 .ھـ)1392سوريا سنة 

شفاء السقام ف�ي زي�ارة خي�ر ا0ن�ام لعل�ي ب�ن عب�د الك�افي المص�ري  � 744
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  ).إيران ـ ـ قمنشر دار المحقق (الشافعي 

الشمائل المحمدية �بى عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى  � 745

 ھـ).1412روت ـ لبنان سنة الترمذي (ط مؤسسة الكتب الثقافية ـ بي

حم��د أالش��ھاب الثاق��ب ف��ي بي��ان معن��ى الناص��ب للش��يخ يوس��ف ب��ن  � 746

  البحراني (ط مطبعة امير ـ قم ـ إيران).

ش���واھد التنزي���ل لقواع���د التفض���يل لعبي���د هللا ب���ن أحم���د المع���روف  � 747

بالح��اكم الحس��كاني (ط مؤسس��ة ا�علم��ي ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

النش���ر التابع���ة ل���وزارة الثقاف���ة ھ���ـ) و (ط مؤسس���ة الطب���ع و1393

ـ ـ طھ��ران مجم��ع إحي��اء الثقاف��ة ا4س��Mمية ووا4رش��اد ا4س��Mمي 

  م).1990ھـ 1411سنة إيران 

ت ش��يخ المض��يرة أب��و ھري��رة للش��يخ محم��ود أب��ي ري��ة (ط منش��ورا � 748

و  مص�ر)ـ لبن�ان) و (ط دار المع�ارف  ـ بيروتـ مؤسسة ا�علمي 

 .(ط دار الذخائر ـ قم ـ إيران)

  ـ ص ـ 

صبح ا�عشى في صناعة ا4نشا �حمد بن علي بن أحم�د الف�زاري  � 749

و  ھ�ـ)1407القلقشندي (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبن�ان س�نة 

  .(ط دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان)

في اللغة الشريفة العربية 4س�ماعيل ب�ن حم�اد (تاج اللغة) الصحاح  � 750

ھ��ـ 1407ـ لبن�ان س�نة  الج�وھري (ط دار العل�م للمMي�ين ـ بي�روت
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و (ط انتشارات أميري ـ إي�ران) و (ط دار إحي�اء الت�راث  م)1987

 .العربي ـ بيروت ـ لبنان)

لمحم�د ب�ن حب�ان ب�ن أحم�د ب�ن  اب�ن بلب�ان بترتيب صحيح ابن حبان � 751

(ط مؤسس�ة حبان بن معاذ المسمى (المسند الصحيح على التقاسيم) 

م) و (مخط�وط ف�ي 1993ھ�ـ 1414الرس�الة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 .و (ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان) مكتبة قبوسراي في استانبول)

صحيح ابن خزيمة �بي بكر محمد ب�ن إس�حاق ب�ن خزيم�ة الس�لمي  � 752

ھ�ـ 1412س�نة ـ بي�روت ـ لبن�ان النيس�ابوري (ط المكت�ب ا4س�Mمي 

 .و (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان) م)1992

محم��د ب��ن إس��ماعيل ب��ن إب��راھيم ب��ن المغي��رة ب��ن ص��حيح البخ��اري ل � 753

) و (ط مشكول) و (ط المكتبة ـ مصر بردزبه البخاري (ط الميمنية

دار الفك�ر ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة  ط) و (ـ بي�روت ـ لبن�ان الثقافي�ة

) و (ط ـ بي��روت لبن��ان م) و (ط دار إحي��اء الت��راث العرب��ي1981

و (ط  ھ�ـ)1309 مص�ر) و (ط س�نةـ الق�اھرة ـ محم�د عل�ي ص�بيح 

 .ھـ)1413دار سحنون ـ تونس سنة 

صحيح مسلم بشرح النووي �بي زكريا يحيى بن ش�رف ب�ن م�ري  � 754

الحزام��ي الح��واربي الش��افعي (ط دار الكت��اب العرب��ي ـ بي��روت ـ 

و (ط دار  )ـ بي�روت ـ لبن�ان ھ�ـ) و (ط دار الفك�ر 1407لبنان س�نة 

  .)1416الخير ـ دمشق ـ سوريا سنة 

م �ب�ي الحس�ين مس�لم ب�ن الحج�اج اب�ن مس�لم القش�يري ص�حيح مس�ل � 755
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ـ بھ��امش إرش��اد الس��اري) و (ط دار الفك��ر مطب��وع النيس��ابوري (

لبن��ان) و (ط مش��كول) و (ط محم��د عل��ي ص��بيح وأو0ده  ـ بي��روت

العرب�ي ـ  ھ�ـ) و (ط دار إحي�اء الت�راث1334مصر س�نة ـ با�زھر 

) و (ط دار الكتب ـ بيروت ـ لبنان ) و (ط دار صادربيروت ـ لبنان

 ھـ) 1412مصر سنة ـ ) و (ط دار الحديث ـ بيروت ـ لبنان العلمية

  ھـ).1413و (ط دار سحنون ـ تونس سنة 

للسيد جعفر مرتضى » عليه السMم«الصحيح من سيرة ا4مام علي  � 756

  .)ھـ1430سنة  لبنان ـسMمي للدراسات بيروت (ط المركز ا4

للس��يد » ص��لى هللا علي��ه وآل��ه«الص��حيح م��ن س��يرة النب��ي ا�عظ��م  � 757

سMمي للدراسات ـ بي�روت ـ جعفر مرتضى العاملي (ط المركز ا4

 ) و (ط دار الحديث ـ قم ـ إيران). ھـ1427سنة  لبنان

حم��دي الريش��ھري (ط حم��د مالص��حيح م��ن مقت��ل ا4م��ام الحس��ين لم � 758

  .ق) ھـ1434دار الحديث ـ قم ـ إيران سنة 

واد القيومي ا�ص�فھاني (ط مؤسس�ة الرضا للشيخ جا4مام صحيفة  � 759

ھ�ـ 1373س�Mمي التابع�ة لجماع�ة المدرس�ين ـ ق�م ـ إي�ران النش�ر ا4

 ش).

تحقي���ق الس���يد محم���د ب���اقر الموح���د (الص���حيفة الس���جادية الكامل���ة  � 760

) و (ط ـ قم ـ إيران ط مؤسسة ا4مام المھديـ ا�بطحي ا4صفھاني 

مؤسسة النش�ر  ھـ) و (ط1411مؤسسة أنصاريان ـ قم ـ إيران سنة 
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و  ھ�ـ)1404سMمي التابعة لجماعة المدرس�ين ـ ق�م ـ إي�ران س�نة ا4

 .(ط المجمع العالمي �ھل البيت)

الص��ديقة بن��ت الص��ديق ل}س��تاذ عب��اس ب��ن محم��ود ب��ن إب��راھيم ب��ن  � 761

م) و 1988مصر س�نة ـ القاھرة ـ مصطفى العقاد (ط دار المعارف 

  ).ـ لبنان (ط بيروت

ناق��ب آل النب��ي لمحم��ود ب��ن محم��د ب��ن عل��ي الص��راط الس��وي ف��ي م � 762

مص���ّور ف���ي مكتب���ة أمي���ر  الش���يخاني الق���ادري الم���دني (مخط���وط

مصّورة نسخة المكتبة الناصرية في لكھنو الموجودة في المؤمنين و

  . الميMني في مشھد المقّدسة)مكتبة آية هللا

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للشيخ زي�ن ال�دين أب�ي محم�د  � 763

ب�ن ي�ونس الع�املي النب�اطي البياض�ي (ط المكتب�ة المرتض�وية علي 

 ).ھـ1384العراق سنة  ـالنجف ـ 4حياء ا~ثار الجعفرية 

صفات الشيعة �بي محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه  � 764

ـ طھ�ران ـ القمي المشھور بالص�دوق (ط ك�انون انتش�ارات عاب�دي 

م ـ إي�ران) و (ط مؤسس�ة و (ط مؤسس�ة ا4م�ام المھ�دي ـ ق� إي�ران)

 .الصدوق ـ قم ـ إيران)

ن محم��د اب��ن ب��ي الف��رج عب��د ال��رحمن ب��ن عل��ي ب���ص��فة الص��فوة  � 765

ـ حل�ب ـ الھن�د) و (ط دار ال�وعي ـ (ط حي�درآباد ال�دكن زي الج�و

 ھـ).1390سوريا سنة 

مؤسس�ة ف�ي مد علي ا~راكي (ط مكتب المؤلف والصMة للشيخ مح � 766
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  .ق)ھـ  1421ش  1379ة طريق الحق ـ قم ـ إيران سن

للش��يخ راض��ي آل ياس��ين (ط ناص��ر » علي��ه الس��Mم«ص��لح الحس��ن  � 767

 بيروتـ ھـ) و (ط عMء الدين  1398إيران سنة ـ طھران ـ خسرو 

  ).ـ لبنان

الصمت وآداب (حفظ) اللسان �بي بكر عبد هللا بن محم�د ب�ن عبي�د  � 768

نة ب��ن أب��ي ال���دنيا (ط دار الكت��اب العرب���ي ـ بي���روت ـ لبن��ان س���

 .)م2008سنة  (ط المكتبة العصرية ـ بيروت ـ لبنانو  ھـ)1410

الص��وارم المھرق��ة ف��ي ج��واب الص��واعق المحرق��ة للش��ھيد الس��يد  � 769

و  ھ�ـ)1367سنة ـ إيران نھضت دار القاضي نور هللا التستري (ط 

 .(ط دار مشعر ـ قم ـ إيران)

مني�ة مك�ي (ط المكتب�ة الميالصواعق المحرقة 0بن حجر الھيثم�ي ال � 770

مص�ر) و ـ الق�اھرة ـ مصر) و (ط دار الطباعة المحمدي�ة القاھرة ـ 

س���نة ـ مص���ر مص���ر) و (ط مكتب���ة الق���اھرة ـ (ط دار البMغ���ة 

 .)ـ تركيا ھـ) و (ط إسMمبول1385

(ط ـ ق�م ـ  محمد رض�ا الجMل�يللسيد  صور من جھاد ا4مام السجاد � 771

  .يران)) و (ط بوستان كتاب ـ قم ـ إھـ. ق 1413إيران سنة 

 صورة ا�رض 0بن حوقل (ط دار مكتبة الحياة ـ بيروت ـ لبنان). � 772

ن محم��د اب��ن ب��ي الف��رج عب��د ال��رحمن ب��ن عل��ي ب���ص��يد الخ��اطر  � 773

 لبنان). ـ بيروتـ (ط المكتبة العلمية زي الجو
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  ـ ض ـ 

774 � �ـ  الق�اھرة ـ حمد أمين المصري (ط مكتبة النھض�ةضحى ا4سMم 

  ).مصر

�بي جعف�ر محم�د ب�ن عم�ر العقيل�ي (ط دار الكت�ب  الضعفاء الكبير � 775

 ھـ).1404العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

بي الفرج عبد ال�رحمن ب�ن عل�ي ب�ن محم�د �ن والمتروكالضعفاء و � 776

ط دار الكت��ب ـ  ب��و الف��داء عب��د هللا القاض��يأق ي��حقتاب��ن الج��وزي (

  .ھـ.ق) 1406ـ بيروت ـ لبنان سنة  العلمية

محم��د ب��ن عب��د ال��رحمن ل�ھ��ل الق��رن التاس��ع ف��ي الض��وء الMم��ع  � 777

و (ط مطبع��ة  لس��خاوي (ط دار مكتب��ة الحي��اة ـ بي��روت ـ لبن��ان)ا

  .ق)ھـ 1352مصر سنة ـ القدسي 

ضياء الع�المين ف�ي ا4مام�ة �ب�ي الحس�ن ب�ن محم�د ط�اھر الفت�وني  � 778

حي�اء الت�راث ـ ق�م ـ ل البي�ت 4آالنب�اطي (مخط�وط) و (ط مؤسس�ة 

 إيران).

  ـ ط ـ 
عت����اب عب����د هللا ب����ن س����ابور الزي����ات ب����ي أط����ب ا�ئم����ة برواي����ة  � 779

(ط منشورات المكتب�ة  بوريالحسين بن بسطام النيساوالنيسابوري 

ھ��ـ 1385ط س��نة و ھ��ـ1363الع��راق س��نة ـ النج��ف ـ الحيدري��ة 

  .)م1965



                                                                                          ..                                                     المصادر والمراجعفھرس 

335  

�ب��ي العب��اس المس��تغفري (ط » ص��لى هللا علي��ه وآل��ه«ط��ب النب��ي  � 780

  .)رانـ قم ـ إيرضي الشريف الانتشارات 

الطبق��ات �ب��ي عم��رو خليف��ة ب��ن خي��اط العص��فري (ط دار الفك��ر ـ  � 781

 م).1993ھـ 1414بيروت ـ لبنان سنة 

ب�ي بك�ر ج�Mل ال�دين الس�يوطي(ط أطبقات الحفاظ لعبد الرحمن بن  � 782

  .ھـ)1403و (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة  بو0ق)

ـ الق�اھرة ـ المحمدي�ة طبق�ات الحنابل�ة �ب�ي يعل�ى (ط مطبع�ة الس�نة  � 783

و (تحقيق محمد حامد الفق�ي ـ ط دار المعرف�ة  ھـ)1371مصر سنة 

 .ـ بيروت ـ لبنان)

بي نصر عب�د الوھ�اب ب�ن عب�د أطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين  � 784

ط دار ھجر ـ مصر ـ  الكافي السبكي(تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو

 مصر). ـ القاھرة ـ ةحياء الكتب العربيإط دار ھـ) و (1413سنة 

الش��عراء لمحم��د ب��ن س��Mم الجمح��ي (ط لي��دن س��نة  فح��ول طبق��ات � 785

 .ھـ)1422و (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة  م)1913

س�نة  ـ بي�روت ـ لبن�ان ص�ادردار الطبق�ات الكب�رى 0ب�ن س�عد (ط  � 786

مص�ر) و (ط الق�اھرة ـ ھـ) و (ط لي�دن) و (ط دار المع�ارف 1388

ھ��ـ) (ط دار الثقاف��ة 1388س��نة ـ مص��ر الق��اھرة ـ ي��ر دار التحر

 ـ لبنان بيروتـ مصر) و (ط دار إحياء التراث العربي ـ ا4سMمية 

مؤسس�ة  (ط و ھ�ـ)1388س�نة  ـ لبن�ان ھـ) و (ط بيروت1405سنة 
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 .)ـ بيروت ـ لبنان ا�علمي

طبقات المح�دثين بأص�بھان لعب�د هللا ب�ن محم�د ب�ن جعف�ر ب�ن حب�ان  � 787

ا�صبھاني المعروف بأبي الشيخ (ط مؤسسة الرس�الة ـ ا�نصاري 

 ھـ).1407بيروت ـ لبنان سنة 

أب��ي القاس��م عل��ي ب��ن الطرائ��ف ف��ي معرف��ة م��ذاھب الطوائ��ف للس��يد  � 788

(ط  س الحس��ينيووط��اعل��ي ب��ن موس��ى ب��ن جعف��ر ب��ن محم��د ب��ن 

ھ��ـ) و 1400س��نةط ھ��ـ و1339مطبع��ة الخي��ام ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

و (ط مؤسس���ة  الفارس���ية القديم���ة) (طبع���ة حجري���ة) و (الترجم���ة

 .ا�علمي ـ بيروت ـ لبنان)

طرائ��ف المق��ال ف��ي معرف��ة طبق��ات الرج��ال للس��يد عل��ي أص��غر ب��ن  � 789

محم��د ش���فيع الج��ابلقي البروج���ردي (ط مكتب��ة المرعش���ي النجف���ي 

 ھـ).1410سنة  العامة ـ قم ـ إيران

تب�ة المكالطرق الحكمية في السياسة الشرعية 0بن قيم الجوزي�ة (ط  � 790

و (ط مجم�ع الفك�ر ا4س�Mمي ـ ج�دة ـ  )مص�ر الق�اھرةـ المحمدي�ة 

   ھـ ق).1428السعودية سنة 

  ـ ظ ـ 

ظMمة أم كلثوم تحقي�ق ودراس�ة للس�يد جعف�ر مرتض�ى الع�املي (ط  � 791

  م).2002ھـ 1423المركز ا4سMمي للدراسات بيروت سنة 

  ـ ع ـ 
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النج��ف س��نة عاش��وراء ونس��اء الش��يعة لمحم��د مھ��دي البحران��ي (ط  � 792

(ط دار المحج���ة البيض���اء ـ بي���روت ـ لبن���ان س���نة و  ھ���ـ)1384

 .م)1997

(تحقيق  عبد هللا محّمد بن أحمد الذھبي �بيالعبر في خبر من غبر  � 793

ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان) و(ط دار ـ  محمد البس�يوني

  .م)1961سنة الكويت ـ المعارف 

اريخ اب�ن خل�دون) لعب�د ال�رحمن ب�ن العبر وديوان المبتدأ والخبر (ت � 794

ـ  محم��د ب��ن خل��دون الحض��رمي المغرب��ي (ط مؤسس��ة ا�علم��ي

 ـ ھ�ـ) و (ط دار إحي�اء الت�راث العرب�ي1391س�نة  بي�روت ـ لبن�ان

(ط  و )ـ بي�روت ـ لبن�ان (ط دار الكت�اب اللبن�اني و لبن�ان) ـ بيروت

  .ھـ) 1417دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ف��ي مقت��ل الحس��ين الم��أخوذ م��ن أق��دم المص��ادر عب��رات المص��طفين  � 795

حي�اء إ4سMمية للشيخ محمد ب�اقر المحم�ودي (ط مجم�ع التاريخية ا

  .)ھـ1417إيران سنة ـ ـ قم سMمية الثقافة ا4

عبق���ات ا�ن���وار ف���ي إمام���ة ا�ئم���ة ا�طھ���ار للس���يد حام���د حس���ين  � 796

ط مدرس��ة ا4م��ام المھ��دي ـ ق��م ـ و ( ھ��ـ)1405اللكھن�وي (ط س��نة 

و (ط مطبع�ة رب�اني ـ أص�فھان ـ إي�ران س�نة  )ھ�ـ1406ران س�نة إي

و  ھ�ـ)1410ھـ) و (ط مطبعة سيد الشھداء ـ قم ـ إي�ران س�نة 1379

(ط مؤسس��ة النش��ر التابع��ة لجماع��ة المدرس��ين ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 
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ھ��ـ) و (ط مؤسس��ة المع��ارف ا4س��Mمية ـ ق��م ـ إي��را س��نة 1416

 .ھـ ش)1386

لعب��اس محم��ود العق��اد (ط دار » ه الس��Mمعلي��«عبقري��ة ا4م��ام عل��ي  � 797

 م) 1967الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

عمرو بن بحر الج�احظ ب�ن محب�وب الكن�اني  ،العثمانية �بى عثمان � 798

ط دار الكت��اب ـ  الليث�ي (تحقي��ق وش��رح عب�د الس��Mم محم��د ھ�ارون

 ھـ).1374مصر سنة ـ العربي 

للس�يد محس�ن ا�م�ين » س�Mمعلي�ه ال«عجائب أحكام أمير المؤمنين  � 799

ھ�ـ 1420س�نة ـ ق�م ـ إي�ران (ط مرك�ز الغ�دير للدراس�ات ا4س�Mمية 

 م).2000

عجائب المخلوقات لزكريا القزويني (مطبوع بھامش حياة الحي�وان  � 800

 لبنان). ـ دار القاموس الحديث بيروتـ ط للدميري 

�ب��ى الفض��ل أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر العج��اب ف��ي بي��ان ا�س��باب  � 801

 م).1997ھـ 1418السعودية سنة ـ (ط دار ابن الجوزي  قMنيالعس

عدة الداعي ونجاح الساعي �حمد بن فھد الحلي (ط مكتبة وجداني  � 802

 ).ـ إيران قمـ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لشمس ال�دين محم�د ب�ن أب�ي بك�ر  � 803

بن أيوب اب�ن الق�يم الحنبل�ي (ط دار الكت�ب ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (ط 

ھ��ـ) و (تحقي��ق  1403ف��اق الجدي��دة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة دار ا~

س�نة ـ لبن�ان بي�روت ـ ط دار الكتاب العربي ـ محمد عثمان الخشت 
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  .م)1998 ھـ1418

العدد القوية لدفع المخ�اوف اليومي�ة لرض�ي ال�دين عل�ي ب�ن يوس�ف  � 804

ط مكتب��ة ـ تحقي��ق الس��يد مھ��دي الرج��ائي (المطھ��ر العMم��ة الحل��ي 

  ھـ).1408قم ـ إيران سنة  ـالنجفي المرعشي 

جامعة بغداد (ط  ثابت إسماعيل الراديالعراق في العصر ا�موي ل � 805

 م).1970العراق سنة ـ 

عق��اب ا�عم��ال للش��يخ محم��د ب��ن عل��ي ب��ن الحس��ين ب��ن موس��ى ب��ن  � 806

ـ ق�م ـ إي�ران  (ط دار زي�ن العاب�دين 4حي�اء الت�راث بابويه الصدوق

  ھ 1368ـ إي�ران س�نة  و (ط منشورات الرض�ى ـ ق�م م)2014سنة 

 .و (ط مكتبة الصدوق ـ قم ـ إيران) ش)

عقد الدرر في أخب�ار المنتظ�ر ليوس�ف ب�ن يحي�ى ب�ن عل�ي ب�ن عب�د  � 807

ط مكتب�ة ـ  لمقدسي السلمي (تحقيق عبد الفتاح محم�د الحل�واالعزيز 

و (ط مكتب�ة جمك�ران ـ  ھـ)1399سنة ـ مصر القاھرة ـ عالم الفكر 

  .قم ـ إيران)

لفريد �حمد بن محمد بن عبد ربه ا�ندلس�ي (ط دار الش�رفية العقد ا � 808

ـ بي�روت ـ لبن�ان ھ�ـ) و (ط دار الكت�اب العرب�ي 1316مصر س�نة ـ 

مص��ر) و (ط دار الكت��ب ـ ھ��ـ) و (ط مكتب��ة الجمالي��ة 1384نة س��

و (ط دار ومكتب��ة الھ��Mل ـ بي��روت ـ  )ـ بي��روت ـ لبن��ان العلمي��ة

  .لبنان)
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نبي وا~ل للشيخ أحمد ب�ن س�ليمان ب�ن عل�ي عقد ال�لي في مناقب ال � 809

ـ مخط�وط  ـ بن سليمان بن أبي ظبية البحراني (نقل عن�ه بالواس�طة

  .كاظمية)ليوجد نسخة منه في مكتبة السبزواري با

العقد النضيد والدر الفريد لمحمد بن الحسن القمي (ط دار الحديث ـ  � 810

  ھـ ش).1381 ق ھـ1423قم ـ إيران سنة 

طالب للشيخ علي ا�حمدي الميانجي (ط مؤسس�ة دار عقيل بن أبي  � 811

  .)ھـ1425الحديث ـ قم ـ إيران سنة 

العلل لمحمد بن علي بن إبراھيم بن ھاشم القمي (مخطوط نقل عن�ه  � 812

 .بالواسطة)

عل��ل الترم��ذي الكبي��ر لمحم��د ب��ن عيس��ى الترم��ذي رتب��ه عل��ى كت��ب  � 813

المعاطي الجامع أبو طالب القاضي (حققه صبيحي السامرائي وأبو 

ط ع��الم الكت��ب ومكتب��ة ـ  محم��ود محم��د خلي��ل الص��عيديوالن��وري 

  ).م 1989  ھـ1409النھضة العربية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ط تحقي��ق فض��ل هللا الطباطب��ائي ـ عل��ل الش��رايع للش��يخ الص��دوق ( � 814

م) و (ط 1996ھ�ـ 1385الع�راق س�نة ـ النج�ف ـ المكتب�ة الحيدري�ة 

 ھـ) و (ط مؤسسة ا�علم�ي1421سنة  مكتبة الطباطبائي قم ـ إيران

  .)ـ بيروت ـ لبنان

العلل الواردة في ا�حاديث النبوية (عل�ل ال�دارقطني) �ب�ي الحس�ن  � 815

ـ على بن عمر بن أحمد ب�ن مھ�دي ال�دارقطني (دار طيب�ة الري�اض 

 ھـ).1405سنة السعودية 
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تركي��ا س��نة ـ العل��ل ومعرف��ة الرج��ال �حم��د ب��ن حنب��ل (ط أنق��رة  � 816

) و (ط دار ـ لبن��ان بي��روتـ (ط المكت��ب ا4س��Mمي  م) و1963

  .ھـ)1408سنة ـ السعودية الرياض ـ الخاني 

طب�ع و العلم والحكمة في الكتاب والسنة لمحم�د الريش�ھري (تحقي�ق � 817

 مؤسسة دار الحديث ـ قم ـ إيران).

علم اليقين في أصول ال�دين لم�M محم�د محس�ن ب�ن مرتض�ى ف�يض  � 818

  ).ھـ1418سنة  دار ـ قم ـ إيرانالكاشاني (ط انتشارات بي

لمحم�د » ص�لى هللا علي�ه وآل�ه«علموا أو0دكم محب�ة آل بي�ت النب�ي  � 819

 .)ـ جدة ـ السعودية عبده يماني (ط دار القبلة للثقافة ا4سMمية

محم��د ب��د هللا محم��دي ومحم��د بھ��ره من��د وععل��ى ض��فاف الغ��دير ل � 820

رسين ـ قم ـ محدث (ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماعة المد

  .ھـ) 1418إيران سنة 

عمدة ا�خبار في مدينة المختار �حمد بن عبد الحمي�د العباس�ي (ط  � 821

س�نة  و (ط ا4س�كندرية ـ مص�ر الس�يد أس�عد طرابزون�ي الحس�يني)

 ).م1916

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لجم�ال ال�دين أحم�د ب�ن عل�ي  � 822

ـ النج��ف ـ حيدري��ة الحس��يني المع��روف ب��ابن عنب��ة (ط المطبع��ة ال

و (ط مؤسس��ة أنص��اريان ـ ق��م ـ  م)1961ـ ھ��1380الع��راق س��نة 

 .إيران)
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يحي��ى ب��ن  ف��ي مناق��ب إم��ام ا�ب��رار خب��ارعي��ون ص��حاح ا� عم��دة � 823

(ط مؤسس�ة النش�ر  المع�روف ب�ابن البطري�ق الحسن ا�سدي الحلي

و (ط المكت�ب  ا4س�Mمي التابع�ة لجماع�ة المدرس�ين ـ ق�م ـ إي�ران)

  لنشر والتابع لوزارة ا4رشاد ا4سMمي ـ إيران).ا4سMمي ل

ـ عم��دة الق��اري لب��در ال��دين العين��ي (ط دار إحي��اء الت��راث العرب��ي  � 824

 ).ـ بيروت ـ لبنان ) و (ط دار الفكرـ لبنان بيروت

ابن أب�ي «العمر والشيب للحافظ أبي بكر عبد هللا بن محمد القرشي  � 825

  ).م2008سنة  لبنان(ط المكتبة العصرية ـ بيروت ـ  »الدنيا

و0ده أالعھود المحمدية لعبد الوھاب الشعراني (ط مطبع�ة الحلب�ي و � 826

  .مصر)ـ القاھرة ـ 

العواصم من القواصم �ب�ي بك�ر ب�ن العرب�ي (بتحقي�ق مح�ب ال�دين  � 827

ط عب��د ـ م) و (تحقي��ق عم��ار الط��البي 1954ط س��نة ـ الخطي��ب 

  م).1927سنة ـ الزيتونة ـ تونس الحميد بن باديس 

الع��والم (ع��والم العل��وم والمع��ارف وا�ح��وال م��ن ا~ي��ات وا�خب��ار  � 828

 تحقي���ق وطب���عوا�ق���وال) للش���يخ عب���د هللا ب���ن ن���ور هللا البحران���ي (

ط ھ���ـ ق و1405س���نة ـ إي���ران ق���م ـ مدرس���ة ا4م���ام المھ���دي 

 ھـ ق).1407سنة

عون المعبود شرح سنن أبي داود �بي الطي�ب محم�د ش�مس الح�ق  � 829

ھ�ـ) 1415لبنان سنة  ـ بيروتـ الكتب العلمية  العظيم آبادي (ط دار

دار الفك�ر ـ ط تحقيق عب�د ال�رحمن محم�د عثم�ان ـ و (ط الھند) و (
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 ھـ).1388سنة بيروت ـ لبنان 

العين �بي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراھيدي (ط مؤسسة دار  � 830

) و ـ إي�ران ق�مـ�  النجف�ي الھجرة) و (ط منشورات مكتبة المرعش�ي

 الھMل ـ بيروت ـ لبنان).(ط دار 

عين العبرة في غبن العترة لجمال الدين السيد أحمد آل طاووس (ط  � 831

ـ النج��ف  ـ ةي��و (ط المطبع��ة الحيدر )ـ إي��ران ق��مـ دار الش��ھاب 

اني ـ ط مجم��ع گ��و (تحقي��ق محم��ود ا�رد ھ��ـ)1369الع��راق س��نة 

 ھـ).1421الذخائر ا4سMمي ـ قم ـ إيران سنة 

فنون المغ�ازي والش�مائل والس�ير (الس�يرة النبوي�ة) عيون ا�ثر في  � 832

لمحمد بن عبد هللا بن يحي ابن س�يد الن�اس (ط مؤسس�ة ع�ز ال�دين ـ 

م) و (ط دار المعرف�ة ـ بي�روت 1986ھـ 1406بيروت ـ لبنان سنة 

 ).ـ السعودية ـ لبنان) و (ط دار الحضارة

833 � �نوري (ط بي محمد عبد هللا بن مس�لم ب�ن قتيب�ة ال�ديعيون ا�خبار 

(ط دار الكت����ب و  ھ����ـ)1373ؤسس����ة المص����رية العام����ة س����نة الم

و (ط دار الكت��اب  ھ��ـ) 1343مص��ر س��نة ـ الق��اھرة ـ المص��رية 

 .العربي ـ بيروت ـ لبنان)

�بي جعفر محم�د ب�ن عل�ي ب�ن » عليه السMم«عيون أخبار الرضا  � 834

مؤسس�ة ا�علم�ي ـ ط الحسين بن بابويه القم�ي (الش�يخ الص�دوق) (

م) و (ط دار العل�م ـ ق�م ـ إي�ران 1984ھـ 1404ـ لبنان سنة  بيروت
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و (ط المؤتمر العالمي لwمام الرضا ـ مشھد ـ إيران  ھـ)1377سنة 

 .ھـ)1413سنة 

عي��ون الحك��م والم��واعظ للش��يخ ك��افي ال��دين أب��ي الحس��ن عل��ي ب��ن  � 835

 محمد الليثي الواسطي (ط دار الحديث ـ قم ـ إيران).

ل سيد الشھداء للس�يد إب�راھيم ب�ن رس�ول ب�ن في مقت ىالعيون العبر � 836

يوسف ب�ن مرتض�ى الحس�يني المرتض�وي المي�انجي (ط انتش�ارات 

  .ھـ) 1379إيران سنة ـ طھران ـ إسMمية 

عي�ون المحاس�ن للش�يخ عم��اد ال�دين الحس�ن ب�ن عل��ي ب�ن محم�د ب��ن  � 837

ف بعم�اد ال�دين الطب�ري (نق�ل عن�ه وعلي بن الحسن الطبري المعر

  .بالواسطة)

ون المعج�زات للش�يخ حس�ين ب�ن عب�د الوھ�اب أو للمرتض�ى (ط عي � 838

ـ النج�ف ـ مكتب�ة ال�داوري ـ ق�م ـ إي�ران) و (ط المطبع�ة الحيدري�ة 

علم�ي ـ بي�روت ـ م) و (مؤسس�ة ا� 1950ھ�ـ  1369الع�راق س�نة 

  .لبنان)

الغارات �بي إسحاق إبراھيم بن محمد الثقفي الكوفي (تحقيق السيد  � 839

  ـ قم ـ إيران). ةمطبعة الحيدريالط ـ  جMل الدين الحسيني

  ـ غ ـ 

غالي��ة الم��واعظ ومص��باح الم��تعظ وق��بس ال��واعظ لخي��ر ال��دين أب��ي  � 840

 ـ البرك��ات نعم��ان ب��ن محم��ود ا~لوس��ي (ط دار الطباع��ة المحمدي��ة

  .مصر)ـ القاھرة 
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حم��د ب��ن عل��ي القم��ي (ط أب��ي محم��د ب��ن جعف��ر ب��ن أالغاي��ات للش��يخ  � 841

  .ھـ)1413سنة يران إـ مشھد ـ آستان قدس رضوي 

محمد ب�ن غاية ا4ختصار في أخبار البيوتات العلوية لتاج الدين بن  � 842

 الع�راق)ـ النج�ف ـ حمزة ابن زھرة الحسيني (ط المكتبة الحيدري�ة 

  .م)2002ـ مصر سنة  و (ط دار ا~فاق ـ القاھرة

ھيد ا�ول محم�د ب�ن مك�ي رش�اد للش�غاية المراد ف�ي ش�رح نك�ت ا4 � 843

ية ا4رشاد للشھيد الثاني زين الدين ب�ن عل�ي الع�املي حاشالعاملي و

غ�Mم حس�ين قيص�ريه غMمرضا النق�ي و(تحقيق عباس المحمدي و

ـ ق�م ـ إي�ران س�Mمي ط مرك�ز النش�ر الت�ابع لمكت�ب ا4ع�Mم ا4ـ  ھا

  .ھـ)1418سنة 

غاي���ة الم���رام ف���ي ش���رح ش���رائع ا4س���Mم للش���يخ مفل���ح الص���يمري  � 844

ط دار الھ��ادي ـ ـ  ثراني الع��امليالبحران��ي (تحقي��ق جعف��ر الك��و

 .بيروت ـ لبنان)

غاية المرام لمحم�د ب�ن داود الب�ازلي الش�افعي (نس�خة مص�ورة م�ن  � 845

  .مكتبة جستربيتي)

الغدير في الكتاب والسنة وا�دب للعMمة الشيخ عب�د الحس�ين أحم�د  � 846

دار الكت��اب العرب��ي ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة ط ا�مين��ي النجف��ي (

و (ط مرك�ز الغ�دير للدراس�ات ا4س�Mمية ـ ق�م ـ م) 1977ھ�ـ 1397

س�نة مؤسسة ا�علم�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان ھـ) و (ط 1416إيران سنة 
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 ھـ).1424

غرائب القرآن ورغائب الفرقان (تفس�ير النيس�ابوري) لنظ�ام ال�دين  � 847

الحسن بن محمد القم�ي النيس�ابوري (مطب�وع بھ�امش ج�امع البي�ان 

لمي��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة و (ط دار الكت��ب الع ھ��ـ)1312س��نة 

 .ھـ)1416

عل�ي و ما وصله مالك مما ل�يس ف�ي الموط�أ لأنس أغرائب مالك بن  � 848

سMمي ـ بيروت ـ لبن�ان س�نة لدارقطني (ط دار الغرب ا4بن عمر ا

  .م)1998

  .ضل بن خيرانة (نقل عنه بالواسطة)الغرر �بي الف � 849

يم��ي ا~م��دي غ��رر الحك��م ودرر الكل��م لعب��د الواح��د ب��ن محم��د التم � 850

ط مطبع�ة ـ  القم�يا�نص�اري بن محمد حس�ين (ترجمة محمد علي 

 .ھـ ق)1337يران ـ إ طھرانـ محمد علي علمي 

هللا غريب الحديث 4براھيم بن إسحاق بن إبراھيم بن بشير بن عبد  � 851

(تحقيق سليمان بن إب�راھيم ب�ن محم�د  بن ديسم أبي إسحاق الحربي

ـ دار المدينة سMمي وياء التراث ا�وإحط جامعة أم القرى ـ  العاير

  .)م1985  ھ 1405سنة السعودية 

غريب الحديث �بي عبيد القاسم بن سMم الھروي (ط مجلس دائرة  � 852

 طھ�ـ) و (1385الھن�د س�نة ـ حي�در آب�اد ال�دكن ـ المعارف العثمانية 

 ھـ).1384دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ن ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ب��ن غري��ب الح��ديث لعب��د ال��رحم � 853
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ط دار ـ  الج��وزي أب��و الف��رج (تحقي��ق عب��د المعط��ي أم��ين قلعج��ي

  .م) 2005ـ  2004الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

لبن�ان س�نة ـ غ�زوات الرس�ول وس�راياه 0ب�ن س�عد (ط دار بي�روت  � 854

  .م)1981ـ ھ1401

قاس�م القم�ي ال أب�يغنائم ا�يام في مس�ائل الح�Mل والح�رام للمي�رزا  � 855

س�نة ـ ق�م ـ إي�ران (ط مركز النشر التابع لمكتب ا4ع�Mم ا4س�Mمي 

 ھـ ش).1375ھـ ق 1417

غنية النزوع إلى علمي ا�صول والفروع للسيد حمزة بن عل�ي ب�ن  � 856

س��نة ـ ق��م ـ إي��ران زھ��رة الحلب��ي (ط مؤسس��ة ا4م��ام الص��ادق 

  ھـ).1417

للش�يخ محم�د ب�ن عل�ي غوالي ال�لي العزيزية في ا�حاديث الديني�ة  � 857

بن إبراھيم ا�حسائي المع�روف ب�ابن أب�ي جمھ�ور (ط مطبع�ة س�يد 

 م).1983ھـ 1403إيران سنة ـ قم ـ الشھداء 

غوامض ا�سماء المبھمة الواقعة في متون ا�حاديث المسندة �ب�ي  � 858

القاس���م خل���ف ب���ن عب���د المل���ك المع���روف ب���ابن بش���كوال القرطب���ي 

 ھـ).1407بيروت ـ لبنان سنة  عالم الكتب ـدار ا�نصاري (ط 

الغيب��ة للش��يخ أب��ي جعف��ر محم��د ب��ن الحس��ن الطوس��ي (ط مؤسس��ة  � 859

و (ط مؤسس��ة  ھ��ـ)1411س��نة ـ إي��ران ق��م ـ المع��ارف ا4س��Mمية 

  .الصادق ـ النجف ـ العراق)
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الغيبة للنعماني أبي عبد هللا محمد بن إبراھيم ب�ن جعف�ر الكات�ب (ط  � 860

ـ (ط مكتب�ة الص�دوق  ھ�ـ) و1422س�نة ـ ق�م ـ إي�ران أن�وار الھ�دى 

و (ط مؤسسة ا�علمي ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (نش�ر  إيران)ـ طھران 

  .و (ط صابري ـ قم ـ إيران) مدين ـ قم ـ إيران)

  ـ ف ـ 

الفائق في غريب الحديث لجار هللا محمود بن عمر الزمخشري (ط  � 861

  مصر).ـ القاھرة ـ عيسى البابي الحلبي 

يث والرج�ال �حم�د ب�ن عب�د الرض�ا البص�ري فائق المقال في الح�د � 862

ط دار الح�ديث ـ ق�م ـ إي�ران س�نة ـ  (تحقيق غMمحسين قيصريه ھ�ا

 ھـ).1422

الف��ائق م��ن اللف��ظ الرائ��ق �ب��ي البرك��ات عب��د المحس��ن ب��ن عثم��ان  � 863

  .إيرلندة)من مكتبة جستربيتي ـ الحنفي (نسخة مصورة 

  .الفاروق (مؤسسة دلتا للمعلومات وا�نظمة) � 864

(ص�ادر ع�ن » ص�لى هللا علي�ه وآل�ه«فاطمة بن�ت رس�ول هللا محم�د  � 865

مكت��ب عم��ر أب��ي نص��ر للت��أليف والترجم��ة والص��حافة ـ بي��روت ـ 

  لبنان) .

بھج���ة قل���ب المص���طفى �حم���د » عليھ���ا الس���Mم«فاطم���ة الزھ���راء  � 866

ھـ)  1410الرحماني الھمداني (ط مؤسسة البدر طھران إيران سنة 

عل��يھم «مؤسس��ة أھ��ل البي��ت  يو (طب��ع باس��م فاطم��ة الزھ��راء ف��
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 ھـ). 1400ـ بيروت ـ لبنان سنة  »السMم

والف�اطميون لعب�اس محم�ود العق�اد » عليھا الس�Mم«فاطمة الزھراء  � 867

  (ط دار الھMل ـ بيروت ـ لبنان).

�بى الفض�ل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن فتح الباري شرح صحيح البخاري  � 868

ھ�ـ) و 1300سنة  (ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان حجر العسقMني

ـ بي�روت ـ  ) و (ط دار الكتب العلمي�ةـ بيروت ـ لبنان (ط دار الفكر

 .و (ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان) )لبنان

الفتح السماوي بشرح بھجة الطحاوي لمحمد عبد الرؤوف بن عل�ي  � 869

ط دار ـ تحقي�ق أحم�د مجتب�ى (ب�ن زي�ن العاب�دين الح�دادي المن�اوي 

 ).ـ السعودية الرياضـ العاصمة 

شرح الوجيز (الشرح الكبير) �بي القاس�م عب�د الك�ريم بفتح العزيز  � 870

 بن محمد الرافعي (ط دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان).

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحم�د  � 871

دار المعرف�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان) و  طبن عل�ي ب�ن محم�د الش�وكاني (

 عالم الكتب ـ بيروت ـ لبنان).دار (ط 

الفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين واھل البي�ت 0حم�د زين�ي  � 872

ل��دحMن) و (ط دار الفك��ر ـ النبوي��ة دح��Mن (ط ف��ي ھ��امش الس��يرة 

 .م)2002بيروت ـ لبنان سنة 

ف��تح المل��ك العل��ي بص��حة ح��ديث ب��اب مدين��ة العل��م عل��ي �حم��د ب��ن  � 873
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حسني المغربي (ط مكتبة ا4مام أمير المؤمنين محمد بن الصديق ال

و (ط دلي�ل  ھـ ش)1362ھـ ق 1403سنة ـ إيران أصفھان ـ العامة 

 .ما ـ قم ـ إيران)

فتح الوھ�اب بش�رح م�نھج الط�Mب لزكري�ا ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن  � 874

زكري��ا ا�نص��اري (ط دار الكت��ب العلمي��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 م).1998ھـ 1418

ي عبد هللا نعيم بن حماد المروزي (ط دار الفكر ـ بيروت ـ الفتن �ب � 875

 م).1993ھـ 1414لبنان سنة 

الفتنة ووقعة الجمل، رواي�ة س�يف ب�ن عم�ر الض�بي ا�س�دي (جم�ع  � 876

ط دار النف�ائس ـ بي�روت ـ لبن�ان ـ  وتص�نيف أحم�د رات�ب عرم�وش

 م).1993ھـ 1413سنة ط م و1972ھـ 1391سنة 

المس�مى: فت�وح أع�ثم ـ ن أع�ثم الك�وفي (الفتوح �ب�ي محم�د أحم�د ب� � 877

دائ��رة ) (ط �حم��د ب��ن محم��د المس��توفي الھ��روي ترجم��ة فارس��ية

  .)ھـ1305سنة ـ الھند  المعارف ا4سMمية حيدرآباد الدكن

الفتوح �بي محمد أحمد بن أعثم الكوفي (ط دار ا�ضواء ـ بيروت  � 878

رآباد دائ��رة المع��ارف ا4س��Mمية حي��د(ط و ھ��ـ) 1411 ـ�� لبن��ان س��نة

 .)ھـ1395سنة ـ الھند  الدكن

فت��وح البل��دان �ب��ى العب��اس أحم��د ب��ن يحي��ى ب��ن ج��ابر ال��بMذري  � 879

س��نة  مكتب��ة النھض��ة المص��ريةـ ط (تحقي��ق ص��Mح ال��دين المنج��د 

و (ط  م) و (ط أوروب�ا)1959س�نة ـ مص�ر ) و (ط السعادة م1965
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 .دار الھMل ـ بيروت ـ لبنان)

المكتب���ة حم���د ب���ن عم���ر الواق���دي (ط فت���وح الش���ام �ب���ي عب���د هللا م � 880

 بيروتـ ھـ) و (ط دار الجيل 1368مصر سنة التوفيقية ـ القاھرة ـ 

 ).ـ لبنان

فتوح مصر وأخبارھا �بي القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا ب�ن عب�د  � 881

ط دار الفك�ر ـ ـ  لقرش�ي المص�ري (تحقي�ق محم�د الحجي�رياالحكم 

 ليدن).م) و (ط 1996ھـ 1416بيروت ـ لبنان سنة 

ـ��  مؤسس��ة الحلب��يالفتوح��ات ا4س��Mمية �حم��د زين��ي دح��Mن (ط  � 882

 ).ھـ1323سنة  مصرـ القاھرة 

فجر ا4سMم �حمد أمين المصري (ط دار الكتاب العربي ـ بيروت  � 883

  م).1969ـ لبنان سنة 

الفخري في ا~داب السلطانية والدول ا4سMمية لمحمد بن عل�ي ب�ن  � 884

ھـ) 1340مصر سنة القاھرة ـ قطقي (ط طباطبا المعروف بابن الط

ـ بي�روت  دار ص�ادر ـ ) و (طـ إي�ران ق�مـ و (ط الش�ريف الرض�ي 

  ).ـ العراق م) و (ط بغداد1960لبنان سنة 

دار المعل�م (ط الح�ائري القزويني حسن الموسوي فدك للسيد محمد  � 885

 ھـ).1396سنة ـ مصر القاھرة ـ 

(ط مرك���ز الغ���دير  ف���دك ف���ي الت���اريخ للس���يد محم���د ب���اقر الص���در � 886

و (ط دار  م)1994ھ�ـ 1415س�نة ـ قم ـ إيران للدراسات ا4سMمية 



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    352

 .ا4مام الحسين للمطبوعات ـ قم إيران)

فرائد الس�مطين ف�ي فض�ائل المرتض�ى والبت�ول والس�بطين وا�ئم�ة  � 887

ـ م��ن ذري��تھم للش��يخ إب��راھيم ب��ن محم��د الج��ويني (ط دار النعم��ان 

ـ لبن�ان س�نة بي�روت ـ محم�ودي ) و (ط مؤسس�ة الـ الع�راق النج�ف

 ).ـ قم ـ إيران ھـ) و (ط مؤسسة البعثة1400

الفرج بعد الشدة للقاضي أبي عل�ي الحس�ن ب�ن أب�ي القاس�م التن�وخي  � 888

 ھـ ش).1364سنة ـ إيران قم ـ (ط منشورات الشريف الرضي 

فرج المھموم �بي القاسم عل�ي ب�ن موس�ى ب�ن جعف�ر ب�ن محم�د ب�ن  � 889

رات الرضي ـ قم ـ إي�ران س�نة ني (ط منشوطاووس الحسني الحسي

  و (مؤسسة آل البيت ـ قم ـ إيران). ش)ھـ 1363

فرحة الغري في تعيين قبر أمي�ر الم�ؤمنين عل�ي للس�يد عب�د الك�ريم  � 890

ـ ـ ق�م بن طاووس الحس�ني (ط مرك�ز الغ�دير للدراس�ات ا4س�Mمية 

م) و (ط منش��ورات الرض��ي ـ ق��م ـ 1998ھ��ـ 1419س��نة إي��ران 

(ط مؤسس�ة  و )ـ النج�ف ـ الع�راق (ط المكتب�ة الحيدري�ة إي�ران) و

 .)ـ بيروت ـ لبنان الوفاء

الفردوس بمأثور الخطاب �بي شجاع شيرويه بن شھردار ال�ديلمي  � 891

ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ  الھمداني (تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول

 ھـ).1406سنة ـ لبنان بيروت ـ 

اب حض��رت س��يد الش��ھداء ص��حأش��رح ح��ا0ت  فرس��ان الھيج��اء در � 892

(ف���ي ت���راجم أص���حاب س���يد الش���ھداء) ل���ذبيح هللا  »علي���ه الس���Mم«
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س�نة ـ طھ�ران ـ إي�ران المحMتي (ط بالفارسية مرك�ز نش�ر الكت�اب 

  .لى العربية محمد شعاع فاخر وطبعه)إق) و (ترجمه ھـ 1390

الف��رق ب��ين الف��رق �ب��ي منص��ور عب��د الق��اھر ب��ن ط��اھر البغ��دادي  � 893

و (ط مطبع��ة  لبن��ان) ـ بي��روتـ دار المعرف��ة ط (ا4س��رافيئيني 

و (ط مكتبة محمد علي صبيح ـ القاھرة ـ  المدني ـ القاھرة ـ مصر)

 .مصر)

بن مفلح محمد لوالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر الفروع  � 894

س�نة ـ بي�روت ـ لبن�ان المن�ار دار (ط بن محم�د ب�ن مف�رج المقدس�ي 

  .ھـ)1345

لمحاض��رات لمحم��د ب��ن محم��د خواج��ة پارس��ا فص��ل الخط��اب ف��ي ا � 895

  .النقشبندي البخاري (مخطوط نقل عنه بالواسطة)

ب��ي أالفص��ول المائ��ة ف��ي حي��اة أب��ي ا�ئم��ة امي��ر الم��ؤمنين عل��ي ب��ن  � 896

للس���يد عل��ي أص��غر ن��اظم زاده القم���ي (ط  »علي��ه الس��Mم«طال��ب 

درس���ين ـ ق���م ـ إي���ران س���نة مؤسس���ة النش���ر التابع���ة لجماع���ة الم

  .ھـ)1413

الفصول المختارة من العيون والمحاسن للشيخ محمد ب�ن محم�د ب�ن  � 897

النعم��ان اب��ن المعل��م ب��ن عب��د هللا العكب��ري البغ��دادي الش��يخ المفي��د 

للشريف أبي القاسم علي ب�ن الط�اھر أب�ي أحم�د الحس�ين المرتض�ى 

ـ بيروت ار المفيد ـ ط د(مطبوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد 
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الع��راق س��نة ـ النج��ف ـ م) و (ط 1993ھ��ـ 1414ـ�� لبن��ان س��نة 

  ھـ). 1381

للش��يخ محم��د ب��ن الحس��ن الح��ر ف��ي أص��ول ا�ئم��ة الفص��ول المھم��ة  � 898

س�نة العاملي (ط مؤسسة مع�ارف إس�Mمي إم�ام رض�ا ـ ق�م ـ إي�ران 

و (ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت  )ھـ ش1376 ق ھـ1418

 .ف ـ العراق)ھـ) و (ط المطبعة الحيدرية ـ النج1424ـ لبنان سنة 

الفصول المھمة في تأليف ا�مة للسيد عبد الحسين شرف ال�دين (ط  � 899

  .و (ط دار الزھراء ـ بيروت ـ لبنان) إيران)ـ قم ـ مؤسسة البعثة 

الفصول المھمة في معرفة ا�ئمة 0بن الصباغ الم�الكي (ط المكتب�ة  � 900

م ـ ھـ) و (ط دار الح�ديث ـ ق�1381العراق سنة ـ النجف ـ الحيدرية 

 ھـ).1422إيران سنة 

الفضائل (0بن شاذان) أبي الفضل س�ديد ال�دين ش�اذان ب�ن جبرائي�ل  � 901

ـ بن إسماعيل بن أب�ي طال�ب القم�ي (منش�ورات المطبع�ة الحيدري�ة 

م) و (تحقيق محم�د الموس�وي 1962 ھـ1381سنة ـ العراق النجف 

ط مؤسسة ولي العصر للدراسات ـ قم ـ إي�ران ـ عبد هللا الصالحي و

 ھـ)1422سنة 

ط 0ب���ن عق���دة الك���وفي (» علي���ه الس���Mم«فض���ائل أمي���ر الم���ؤمنين  � 902

 ھـ).1421منشورات الدليل ـ قم ـ إيران سنة 

حم���د ب���ن حنب���ل ب���ي طال���ب �أمي���ر الم���ؤمنين عل���ي ب���ن أفض���ائل  � 903

ـ��  »عل��يھم الس��Mم«(ط المجم��ع الع��المي �ھ��ل البي��ت و  (مخط��وط)
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الطباطب�ائي ـ ق�م ـ و (ط مؤسس�ة المحق�ق  ق) ھ�ـ 1425إيران س�نة 

  .إيران)

فض���ائل الخمس���ة م���ن الص���حاح الس���تة للس���يد مرتض���ى الحس���يني  � 904

الع��راق س��نة ـ النج��ف ـ الفيروزآب��ادي (ط دار الكت��ب ا4س��Mمية 

 .و (ط مطبعة النجف ـ العراق) ھـ)1383

فضائل السادات للسيد محمد أشرف الحس�يني المرعش�ي (ط ش�ركة  � 905

 ھـ).1380المعارف وا~ثار ـ قم ـ إيران 

فض��ائل الص��حابة �ب��ي عب��د هللا أحم��د ب��ن حنب��ل الش��يباني (تحقي��ق  � 906

ھ�ـ  1403السعودية س�نة ـ ط دار العلم ـ  وصي هللا بن محمد عباس

 السعودية).ـ ق) و (ط جامعة أم القرى 

ـ فضائل الصحابة �حمد بن شعيب النس�ائي (ط دار الكت�ب العلمي�ة  � 907

  لبنان). ـ بيروت

908 � �  .بي السعادات (مخطوط نقل عنه بالواسطة)فضائل العشرة 

فض��ائل فاطم��ة بن��ت رس��ول هللا �ب��ي القاس��م المنيع��ي عب��د هللا ب��ن  � 909

  .محّمد بن عبد العزيز (مخطوط نقل عنه بالواسطة)

 ط�بعوـ (فق�ه الرض�ا) (تحقي�ق  الفقه (المنسوب) للرضا والمش�تھر ب � 910

ي لwم�ام ) و (ط الم�ؤتمر الع�المـ بي�روت ـ لبن�ان مؤسس�ة آل البي�ت

 ھـ).1406سنة ـ إيران مشھد » عليه السMم«الرضا 

 ـ بي��روتـ فق��ه الس��نة للش��يخ س��يد س��ابق (ط دار الكت��اب العرب��ي  � 911
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 لبنان).

فقه القرآن لقطب الدين أبي الحسين سعيد بن ھب�ة هللا الراون�دي (ط  � 912

 ھـ).1405سنة النجفي ـ قم ـ إيران مكتبة المرعشي 

�بي منصور عب�د المل�ك ب�ن محم�د الثع�البي فقه اللغة وسر العربية  � 913

ط ـ  النيس���ابوري (تحقي���ق مص���طفى الس���قا وإب���راھيم ا�بي���اري

ـ الق�اھرة ـ الحلب�ي مكتب�ة ط منشورات إسماعيليان ـ قم ـ إيران) و (

 ط دار الكتاب العرب�ي ــ م) و (تحقيق فائز محمد 1954سنة مصر 

  .م)1996ھـ 1416بيروت ـ لبنان سنة 

ونجاح المسائل �بي القاسم على بن موس�ى ب�ن جعف�ر ل السائفMح  � 914

مكت�ب ا4ع�Mم ا4س�Mمي الت�ابع ل�وزارة بن محمد ب�ن ط�اووس (ط 

 و (ط بوستان كتاب ـ قم ـ إيران). )الثقافة ـ إيران

فلك النجاة في ا4مام�ة والص�Mة لعل�ي محم�د ف�تح ال�دين الحنف�ي (ط  � 915

 م).1997ھـ 1418سنة ـ بريطانيا ـ لندن مؤسسة دار ا4سMم 

تحقيق السيد (الرازي الفھرست للشيخ منتجب الدين على بن بابويه  � 916

ـ إي�ران ق�م ـ مكتب�ة المرعش�ى  ج�Mل ال�دين المح�دث ا�رم�وي ـ ط

  ھـ ش).1366سنة 

للش��يخ الطوس��ي (ط كت��ب الش��يعة وأص��ولھم (الفھرس��ت) فھرس��ت  � 917

 ـ) و (ط مؤسس�ة نش�ر الفقاھ�ة ھ�ـ1351س�نة ـ إي�ران جامعة مش�ھد 

و (ط و (ط مؤسس�ة آل البي�ت ـ ق�م ـ إي�ران)  ھ�ـ)1417س�نة إي�ران 

ـ لي��دن) و (ط مؤسس��ة الوف��اء بي��روت ـ لبن��ان) و (ط دار أكن��ان 
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  ـ سوريا).دمشق 

الفوائ��د الجلي��ة لش��رح الرس��الة النفلي��ة للش��يخ زي��ن ال��دين الجبع��ي  � 918

الدراسات ا0سMمية ـ قم (ط مركز ا�بحاث و الشھيد الثاني العاملي

  و (ط بوستان كتاب ـ قم ـ إيران). ھـ)1420يران سنة ـ إ

الفوائد الرجالية رج�ال الس�يد بح�ر العل�وم للس�يد مھ�دى بح�ر العل�وم  � 919

  ھـ).1363سنة ـ إيران طھران ـ (ط مكتبة الصادق 

الس��يد  تحقي��قالفوائ��د الطوس��ية للش��يخ محم��د ب��ن الحس��ن الع��املي ( � 920

طبعة العلمية ـ ق�م ـ ط المـ  مھدي الMزوردي والشيخ محمد درودي

  ھـ).1403إيران سنة 

ـ  بي�روتـ ف�وات الوفي�ات لمحم�د ب�ن ش�اكر الكتب�ي (ط دار ص�ادر  � 921

 ).لبنان

فواتح الرحموت ف�ي ش�رح مس�لم الثب�وت لعب�د العل�ي ب�ن محم�د ب�ن  � 922

ـ نظ��ام ال��دين ا�نص��اري (مطب��وع بھ��امش المستص��فى للغزال��ي 

 ھـ).1324سنة بو0ق ـ مصر المطبعة ا�ميرية 

في نصرة الواقفة لمحمد علي بن أحمد العلوي الموسوي (نق�ل عن�ه  � 923

 .بالواسطة)

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير لمحمد  � 924

عبد الرؤوف المناوي (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

م) و (ط دار المعرف���ة ـ بي���روت ـ لبن���ان س���نة 1994ھ���ـ 1415
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 1972ھ�ـ  1391 دار الفك�ر ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نةھـ) و (ط 1391

 م).

  ـ ق ـ 

ـ قاموس الرجال للشيخ محمد تقي التستري (ط مركز نش�ر الكت�اب  � 925

و (ط مؤسس��ة  ھ��ـ)1384س��نة وط  ھ��ـ1379إي��ران س��نة ـ طھ��ران 

النش��ر ا4س��Mمي التابع��ة لجماع��ة المدرس��ين ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

ـ بي�روت ـ  ب العلمي�ة) و (ط دار الكت�ھ�ـ1425وط س�نة  ھ�ـ1410

 ).ـ بيروت ـ لبنان ) و (ط دار الجيللبنان

القاموس الفقھي لغةً واصطMحاً للدكتور س�عدي أب�و حبي�ب (ط دار  � 926

 م) . 1988  ھـ1408سوريا سنة ـ دمشق ـ الفكر 

القاموس المحيط للشيخ مجد ال�دين محم�د ب�ن يعق�وب الفيروزآب�ادي  � 927

 ھـ).1344 سنةصر ـ القاھرة ـ م(ط المطبعة المصرية 

قرب ا4سناد �بي العباس عبد هللا بن جعفر الحمي�ري (ط حجري�ة)  � 928

 ھ�ـ)1413و (ط مؤسسة أھل البيت 4حياء التراث ـ قم ـ إيران سنة 

 .ور ـ قم ـ إيران)پو (ط مؤسسة الثقافة ا4سMمية لكشان

ـ  (ط النج�فو ) ـ باكس�تان قرة العين لولي هللا الدھلولي (ط بيشاور � 929

    .)لعراقا

ـ قم ـ دار الحديث قصار الجمل للشيخ علي المشكيني ا�ردبيلي (ط  � 930

 ).ھـ ش1392سنة  إيران
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قص���ص ا�نبي���اء �ب���ي الف���داء إس���ماعيل ب���ن كثي���ر (ط دار الكت���ب  � 931

 م).1968ھـ 1388الحديثة ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ء التراث العرب�ي ـ قصص ا�نبياء لعبد الوھاب النجار (ط دار إحيا � 932

 ).يروت ـ لبنانب

قصص ا�نبياء لقطب الدين سعيد بن ھبة هللا الراوندي (ط مؤسسة  � 933

و (ط مكتب��ة  ھ��ـ ش)1376ھ��ـ 1418س��نة ـ ق��م ـ إي��ران الھ��ادي 

 .ھـ)1430المجلسي ـ قم ـ إيران سنة 

قصص ا�نبياء والمرسلين للسيد نعمة هللا الجزائري (ط منشورات  � 934

 الشريف الرضي ـ قم ـ إيران).

للش�يخ محم�د تق�ي ب�ن محم�د » علي�ه الس�Mم«ء أمي�ر الم�ؤمنين قضا � 935

ا�علم�ي ـ ق�م ـ مؤسسة كاظم بن محمد علي بن جعفر التستري (ط 

 .ھـ)1369و (ط المطبعة الحيدرية ـ النجف ـ العراق سنة  إيران)

قض��ايا ف��ي الت��اريخ ا4س��Mمي لمحم��ود إس��ماعيل (ط دار الع��ودة ـ  � 936

 ھـ).1974بيروت ـ لبنان سنة 

قط��ف ا�زھ��ار المتن��اثرة ف��ي ا�خب��ار المت��واترة لج��Mل ال��دين عب��د  � 937

ط ـ  ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر الس��يوطي (تحقي��ق خلي��ل مح��ي ال��دين

  ھـ) . 1405المكتب ا4سMمي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ق��وارع الق��رآن �ب��ي عم��رو محم��د ب��ن يحي��ى ب��ن الحس��ن الج��وري  � 938

س�نة ـ إي�ران د ط ا~س�تانة الرض�وية مش�ھـ  (تحقي�ق قاس�م الن�وري
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  ھـ).1410

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طري�ق المري�د إل�ى مق�ام  � 939

ـ التوحيد �ب�ي طال�ب محم�د ب�ن عل�ي المكَّ�ي (ط المطبع�ة الميمني�ة 

 ھـ).1310مصر سنة  القاھرة ـ

جعفر مرتض�ى الع�املي (ط للسيد القول الصائب في إثبات الربائب  � 940

ھ��ـ 1423روت ـ لبن��ان س��نة المرك��ز ا4س��Mمي للدراس��ات ـ بي��

 م).2002

لش��يخ ف��تح هللا ب��ن لالق��ول الص��راح ف��ي البخ��اري وص��حيحه الج��امع  � 941

(ط مؤسسة ا4مام الصادق ـ قم ـ إيران سنة ا�صفھاني محمد جواد 

 ھـ).1422

س�ماعيل ب�ن القول الفص�ل ف�ي حك�م ا0حتف�ال بمول�د خي�ر الرس�ل 4 � 942

عودية س���نة الس���ـ محم���د ا�نص���اري (ط ج���اوا) و (ط الري���اض 

  ھـ).1405

�ب�ى الفض�ل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن القول المسدد في الذب عن المس�ند  � 943

ھ�ـ) و (ط 1386الھن�د س�نة ـ (ط حي�درآباد ال�دكن  حج�ر العس�قMني

 م).1984ھـ 1404سنة ـ بيروت ـ لبنان عالم الكتب 

  ـ ك ـ 

الكاش��ف ف��ي معرف��ة م��ن ل��ه رواي��ة ف��ي كت��ب الس��تة لل��ذھبي (ط دار  � 944

سنة ـ جدة ـ السعودية قافة ا4سMمية ومؤسسة علوم القرآن القبلة للث

  م).1992ھـ 1413
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الكافئة في إبطال توبة الخاطئة للش�يخ محم�د ب�ن محم�د ب�ن النعم�ان  � 945

اب��ن المعل��م ب��ن عب��د هللا العكب��ري البغ��دادي الش��يخ المفي��د (مطب��وع 

ط دار المفي�د ـ بي�روت ـ لبن�ان ـ ضمن سلسلة مؤلفات الش�يخ المفي�د 

 م).1993ھـ 1414 سنة

الكافي �بي عمر يوسف بن عب�د الب�ر النم�ري القرطب�ي المع�روف  � 946

 1407بابن عب�د الب�ر (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 ھـ).

947 � �ـ بي�روت ـ  ض�واءالكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني (ط دار ا

 ھ�ـ) و1377إي�ران س�نة ـ طھ�ران ـ الحي�دري مطبع�ة ) و (ط لبن�ان

ط ھ��ـ ش) و (1363 س��نةـ ق��م ـ إي��ران (ط دار الكت��ب ا4س��Mمية 

لة تص�حيح كَّ مشَ و (الطبعة الُ  ھـ)1385سنة ـ العراق مطبعة النجف 

س�نة  إي�رانـ ط دار الكت�ب ا4س�Mمية طھ�ران ـ علي أكبر الغف�اري 

  .ھـ)1429إيران سنة  ـ و (ط دار الحديث ـ قم )ھـ1388

لحس�ن ب�ن محم�د ب�ن عل�ي المش�ھور اكامل البھائي (فارسي) تأليف  � 948

(ط مؤسس�ة الطب�ع والنش�ر ـ ق�م ـ إي�ران  »عم�اد ال�دين الطب�ري«بـ 

ھ�ـ ش) و (ط المكتب�ة المرتض�وية ـ طھ�ران ـ إي�ران) و 1376سنة 

 وطبع�هإل�ى العربي�ة ه (ترجم(ط مكتبة المصطفوي ـ قم ـ إيران) و 

  .السيد محمد شعاع فاخر)في إيران 

قاس�م جعف�ر ب�ن محم�د ب�ن قولوي�ه القم�ي (ط كامل الزيارات �بي ال � 949
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ھ��ـ) و (ط 1356الع��راق س��نة ـ النج��ف ـ المطبع��ة المرتض��وية 

ة طبع�ھـ) و (ط الم1417ـ قم ـ إيران سنة مؤسسة النشر ا4سMمي 

ـ قم ـ إيران  (ط مؤسسة نشر الفقاھة و )ـ النجف ـ العراق الحيدرية

 .ھـ) 1375سنة مؤسسة الصدوق ـ قم ـ إيران (ط و ) 

الكام��ل ف��ي الت��اريخ لعل��ي ب��ن أب��ي الك��رم محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��د  � 950

الك��ريم ب��ن عب��د الواح��د الش��يباني المع��روف ب��ابن ا�ثي���ر (ط دار 

م) و 1966ھـ 1386ھـ وط سنة 1385صادر ـ بيروت ـ لبنان سنة 

 ).ـ بيروت ـ لبنان (ط دار الكتاب العربي

ن ع�دي الجرج�اني الكامل في ضعفاء الرجال �بي أحم�د عب�د هللا ب� � 951

 م).1988ھـ 1409(ط دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان سنة 

الكامل في اللغة وا�دب �بي العباس محمد بن يزيد المبرد (تحقيق  � 952

) و ھ�ـ1323س�نة  مص�رـ ط دار نھضة ـ  محمد أبو الفضل إبراھيم

و (ط مكتب�ة المع�ارف ـ بي�روت ـ  مص�ر)ـ (ط المطبع�ة ا�زھري�ة 

 .لبنان)

ـ ا�حمر في شرائط المنبر للتستري (ط المكتبة ا4سMمية  الكبريت � 953

  .ھـ)1347سنة  إيرانـ طھران 

كتاب التخريج في بنى الشيصبان لعبيد ابن محمد بن كثي�ر ب�ن عب�د  � 954

  .الواحد الكوفي الشيعي ا0مامي (نقل عنه بالواسطة)

سليم بن قيس الھMلي العامري الكوفي (ط المطبع�ة الحيدري�ة كتاب  � 955

ـ نشر الھ�ادي ـ ) و (تحقيق محمد باقر ا�نصاري ـ العراقالنجف ـ 
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و  )ھ�ـ1407إيران سنة ـ طھران ـ ) و (ط مؤسسة البعثة ـ إيران قم

 .و (ط مؤسسة ا�علمي ـ بيروت ـ لبنان) (ط دليل ما ـ قم ـ إيران)

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا�قاويل في وجوه التأويل �بي  � 956

 محمود بن عمر الزمخشري (ط دار الكتاب العرب�ي القاسم جار هللا

ـ ـ� بي�روت ـ لبن�ان) و (ط ش�ركة مص�طفى الب�ابي الحلب�ي وأو0ده 

و (ط أدب ح�وزة ـ ق�م ـ  م)1966ھ��ـ 1385س�نة الق�اھرة ـ مص��ر 

 .إيران)

للشيخ منصور بن يونس البھوتي (ط عن متن ا4قناع كشاف القناع  � 957

و (ط  م)1997ھ�ـ 1418ن س�نة دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ا

  .دار عالم الكتب ـ بيروت ـ لبنان)

كش��ف ا�س��تار ع��ن مس��ند الب��زار لن��ور ال��دين عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر  � 958

  ھـ).1399ـ لبنان سنة بيروت ـ الھيثمي (ط مؤسسة الرسالة 

الكش��ف الحثي��ث عم��ن رم��ي بوض��ع الح��ديث لس��بط اب��ن العجم��ي  � 959

ـ��  ة النھض��ة العربي��ةمكتب��وبرھ��ان ال��دين الحلب��ي (ط ع��الم الكت��ب 

 .)ـ مصر م) و (ط القاھرة1987ھـ 1407بيروت ـ لبنان سنة 

كش��ف الخف���اء ومزي���ل ا4لب���اس �ب���ي الف���داء إس���ماعيل ب���ن محم���د  � 960

لبن��ان س��نة  ـ بي��روتـ العجل��وني (ط دار إحي��اء الت��راث العرب��ي 

  ھـ).1351

لح��اجي خليف��ة (ط دار ع��ن أس��امي الكت��ب والفن��ون كش��ف الظن��ون  � 961



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    364

 ھـ).1402سنة يروت ـ لبنان ـ بالفكر 

�بى الحسن علي ب�ن عيس�ى ب�ن أب�ي في معرفة ا�ئمة كشف الغمة  � 962

ـ ق�م ـ ط المطبع�ة العلمي�ة ـ  الف�تح ا�ربل�ي (تحقي�ق عل�ي آل ك�وثر

ھ��ـ) و (ط دار ا�ض��واء ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 1381س��نة إي��ران 

ط ) و (ـ إيران طھرانـ ا4سMمية المكتبة م) و (ط 1985ھـ 1405

المجمع العالمي �ھل ھـ) و (ط  1385سنة ـ العراق مطبعة النجف 

 و (ط مكتبة بني ھاشم ـ إيران). ھـ)1426سنة البيت ـ إيران 

كشف الغمة عن جميع ا�مة لعبد الوھاب الش�عراني (ط دار الكت�ب  � 963

(ط دار  و ھ���ـ)1332س���نة ـ الق���اھرة ـ مص���ر العربي���ة الكب���رى 

 .)ـ بيروت ـ لبنان ا�ضواء

كشف القناع عن حجية ا4جماع للشيخ أس�د هللا التس�تري المع�روف  � 964

طبعة حجرية ـ  ـ قم ـ إيران ط مؤسسة آل البيتبالمحقق الكاظمي (

  ھـ).1316سنة 

كش��ف اللث��ام ع��ن قواع��د ا�حك��ام لمحم��د ب��ن الحس��ن ا�ص��فھاني  � 965

المعروف بالفاضل الھندي (ط مكتبة المرعشي النجفي ـ قم ـ إيران 

التابع���ة لجماع���ة ـ) و (ط مؤسس���ة النش���ر ا4س���Mمي ھ���1405س���نة 

 ھـ).1416سنة المدرسين ـ قم ـ إيران 

كش��ف المحج��ة لثم��رة المھج��ة لرض��ي ال��دين أب��ي القاس��م عل��ي ب��ن  � 966

ـ موس��ى ب��ن جعف��ر ب��ن محم��د ب��ن ط��اووس(ط المطبع��ة الحيدري��ة 

و (ط مكتب ا4عMم ا4سMمي ـ ق�م  ھـ)1370العراق سنة ـ النجف 
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 .ـ إيران)

عتق�اد للعMم�ة الحل�ي جم�ال ال�دين كشف المراد في شرح تجري�د ا4 � 967

تحقي�ق الش�يخ حس�ن زادة (الحسن بن يوس�ف ب�ن عل�ي ب�ن المطھ�ر 

ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماعة مدرس�ين ـ ق�م ـ ـ ا~ملي 

ـ ھـ) و (تحقيق السيد إبراھيم الموسوي الزنج�اني 1417إيران سنة 

ھ�ـ ش) و (تحقي��ق 1373س�نة إي�ران ـ ق�م ـ ط انتش�ارات ش�كوري 

و (ط  )ـ ط مؤسس���ة ا4م���ام الص���ادق ـ ق���م ـ إي���ران الس���بحاني

كتابفروش�ي إس�Mمية ـ طھ�ران ـ إي�ران) و(ط مؤسس�ة ا�علم�ي ـ 

 .بيروت ـ لبنان)

لعب��د ال��رحمن ب��ن عل��ي ب��ن  كش��ف المش��كل م��ن ح��ديث الص��حيحين � 968

 ـ اب(تحقيق علي حس�ين الب�و محمد بن علي بن الجوزي أبو الفرج

  م).1997 ھـ1418السعودية سنة ـ الرياض ـ ط دار الوطن للنشر 

كش��ف المھ��م ف��ي طري��ق خب��ر غ��دير خ��م للس��يد ھاش��م البحران��ي (ط  � 969

 ).ـ قم ـ إيران البحرانيالسيد ھاشم مؤسسة إحياء تراث 

كش��ف اليق��ين ف��ي فض��ائل أمي��ر الم��ؤمنين الحس��ن ب��ن يوس��ف ب��ن  � 970

ط طھران ـ  ق حسين درَكاھي(تحقي(للعMمة الحلي) المطھر الحلي 

) و (ط ـ يب�روت ـ لبن�ان ھـ) و (ط دار ا�ض�واء1411إيران سنة ـ 

ـ النج�ف ـ  ) و (ط دار المفي�دـ النج�ف ـ الع�راق المكتب�ة الحيدري�ة

وزارة ا4رش��اد ا4س��Mمي ـ مكت��ب النش��ر الت��ابع ل��و (ط  )الع��راق
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 .إيران) و (ط مجمع إحياء الثقافة ا4سMمية ـ قم ـ إيران)

الكشكول للشيخ البھائي محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي (ط  � 971

و (ط مؤسس�ة ا�علم�ي ـ  ھ�ـ)1305مصر س�نة ـ القاھرة ـ الميمنية 

 .بيروت ـ لبنان)

لسيد حي�در ب�ن عل�ي العب�دلي لالكشكول فيما جرى على آل الرسول  � 972

(ط  ف بالص�وفي نس�ب إل�ى العMم�ة الحل�يالحسيني ا~ملي المع�رو

 .ھـ.ش)1372سنة ـ  رات الرضي ـ قم ـ إيرانمنشو

عل�ى ا�ئم�ة ا0ثن�ي عش�ر �ب�ي (النص�وص) كفاية ا�ثر في ال�نص  � 973

القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز القمي ال�رازي (المطب�وع ف�ي 

) و ـ ط مدرسة ا4م�ام المھ�دي ـ ق�م ـ إي�ران آخر الخرائج والجرائح

و (ط انتش�ارات  ھ�ـ)1401س�نة ـ إي�ران ق�م ـ (ط انتش�ارات بي�دار 

و (ط مركز ن�ور ا�ن�وار ـ ق�م ـ  ھـ)1430دليل ما ـ قم ـ إيران سنة 

 .إيران)

كفاية ا�صول ل�خوند محمد كاظم الخرساني (طبعات مختلف�ة ف�ي  � 974

 ن والعراق).اإير

 .)ـ إيران (ط طھران فاية الخصام �بي نعيم ا�صفھانيك � 975

�بي عب�د هللا محم�د ب�ن  كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب � 976

ـ النج�ف ـ يوسف بن محمد الكنجي الشافعي (ط المطبع�ة الحيدري�ة 

ـ ق��م ـ ھ��ل البي��ت أحي��اء ت��راث إھ��ـ) و (ط دار 1390الع��راق س��نة 

 .ھـ)1404إيران سنة 
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كفاي��ة الطال��ب ف��ي مناق��ب عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب للش��يخ حبي��ب هللا  � 977

ار الف��تح ـ و (ط د ھ��ـ)١٣٥٥س��نة ـ مص��ر الش��نقيطي (ط الق��اھرة 

 .ا�ردن)

الكفاي��ة ف��ي عل��م الرواي��ة �ب��ى أحم��د ب��ن عل��ي المع��روف بالخطي��ب  � 978

ھ��ـ 1405س��نة  دار الكت��اب العرب�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان البغ�دادي (ط

 الحجاز).ـ م) و (ط المكتبة العلمية المدينة 1985

للس��يد (المس��مى ب��ذخيرة المع��اد) كفاي��ة الموح��دين ف��ي عقاي��د ال��دين  � 979

المكتب��ة م��د العل��وي العقيل��ي الن��وري الطبرس��ي (ط إس��ماعيل ب��ن أح

 إيران).العلمية ا4سMمية ـ طھران ـ 

لمحم��ود الش��ريفي (ط دار » علي��ه الس��Mم«كلم��ات ا4م��ام الحس��ين  � 980

 م).1995ھـ 1416المعروف ـ قم ـ إيران سنة 

الكلمة الغراء في تفضيل الزھ�راء للس�يد عب�د الحس�ين ش�رف ال�دين  � 981

ـ�  م�ينالطبعة الثاني�ة) و (ط روح ا�ـ لمھمة (مطبوع مع الفصول ا

 قم ـ إيران).

كنز جامع الفوائد ودافع المعاند (مختصر تأويل ا~يات) للشيخ عل�م  � 982

ي (له نس�خة مخطوط�ة، نق�ل عن�ه بن سيف بن منصور النجفي الحل

  .بالواسطة)

كنز العمال في سنن ا�قوال وا�فعال لع�Mء ال�دين عل�ي المتق�ي ب�ن  � 983

) و (ط 1381الھن�د س�نة ـ آباد ال�دكن حي�درط ن الھن�دي (حسام ال�دي
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م) و (ط 1989ھ��ـ 1409مؤسس��ة الرس��الة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 سوريا).

ـ  كنز الفوائد �بي الفتح محمد بن علي الكراجكي (ط دار ا�ض�واء � 984

سنة ـ إيران ) و (طبعة حجرية مكتبة المصطفوي قم بيروت ـ لبنان

مشھدي أس�دآغا) و (ط دار ال�ذخائر ـ و (ط حجرية ـ  ھـ ش)1369

 .قم ـ إيران)

كنوز الحقائق في حديث خير الخMئق للشيخ عبد الرؤوف المن�اوي  � 985

ـ ط دار الفك�ر ـ بي�روت  (مطبوع بھامش الجامع الصغير للسيوطي

 مصر).ـ ) و (ط بو0ق ھـ1401ـ لبنان سنة 

خ�ر آي الكنى �بى عبد هللا محمد بن إس�ماعيل البخ�اري (مطب�وع ف� � 986

  ـ بيروت ـ لبنان). ربيب العادار الكت ـ طكتاب التاريخ الكبير 

الكنى وا�سماء �بي بش�ير محم�د ال�رازي ال�دو0بي (ط الھن�د س�نة  � 987

 ھـ).1322

الكن��ى وا�لق��اب للش��يخ عب��اس ب��ن محم��د رض��ا القم��ي (ط مكتب��ة  � 988

ـ النج��ف ـ ) و (ط المطبع��ة الحيدري��ة ـ إي��ران طھ��رانـ الص��در 

ط و (ط مطبعة العرفان ـ ص�يدا ـ لبن�ان) و ( ھـ)1389 العراق سنة

 .)مدرسين ـ قم ـ إيرانالة اعملج ةلتابعا4سMمي ا مؤسسة النشر

الص��وفية لمحم��د عب��د ال��رؤف ت��راجم الس��ادة الكواك��ب الدري��ة ف��ي  � 989

و (ط دار  )ھ��ـ1357س��نة  المن��اوي الح��دادي المص��ري (ط مص��ر

 ھـ).1406سنة بيروت ـ لبنان ـ الغرب ا4سMمي 
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  ـ ل ـ 

ال�لي المصنوعة في ا�حاديث الموضوعة لجMل ال�دين الس�يوطي  � 990

و (ط دار الكت�ب  ھ�ـ)1395لبن�ان س�نة  ـ بي�روتـ (ط دار المعرف�ة 

 .و (ط المطبعة ا�دبية ـ القاھرة ـ مصر) العلمية ـ بيروت ـ لبنان)

ل��ب اللب��اب لس��عيد ب��ن عب��د هللا ب��ن الحس��ين ب��ن ھب��ة هللا ب��ن الحس��ن  � 991

  .ل عبا ـ قم ـ إيران)آقطب الدين الراوندي (ط مؤسسة  لمشھور با

ب��ي القاس��م ب��ن زي��د البيھق��ي ألب��اب ا�نس��اب �ب��ي الحس��ن عل��ي ب��ن  � 992

ش�ي النجف�ي ـ ق�م ـ إي�ران س�نة الش�ھير ب�ابن فن�دق (ط مكتب�ة المرع

  .ھـ)1410

لباب التأويل في معاني التنزيل (تفس�ير الخ�ازن) لع�Mء ال�دين عل�ي  � 993

بن إبراھيم البغدادي الخازن (مطبوع مع ج�امع البي�ان) و بن محمد 

 ھـ) و (ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان).1354(ط مصر سنة 

لباب النقول في أسباب النزول لجMل ال�دين عب�د ال�رحمن أب�ي بك�ر  � 994

السيوطي (ط دار إحي�اء العل�وم ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (ط دار الكت�ب 

ـ طبع��ة مص��طفى الب��ابي الحلب��ي ) و (مـ بي��روت ـ لبن��انالعلمي��ة 

 مصر).القاھرة ـ 

لس��ان الع��رب لجم��ال ال��دين محم��د ب��ن مك��رم اب��ن منظ��ور (ط أدب  � 995

و (ط دار إحياء التراث العرب�ي  ھـ)1405الحوزة ـ قم ـ إيران سنة 

 .ـ بيروت ـ لبنان)
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لس��ان المي��زان �حم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر العس��قMني (ط مؤسس��ة  � 996

و (ط دار إحي�اء  م)1971ھ�ـ 1390نة ا�علمي ـ بي�روت ـ لبن�ان س�

 .التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان)

لقط ال�لئ المتناثرة في ا�حاديث المتواترة للزبيدي (تحقي�ق محم�د  � 997

   .)ـ بيروت ـ لبنان ط دار الكتب العلميةـ  عبد القادر عطا

اللم��ع ف��ي أس��باب ورود الح��ديث للح��افظ ج��Mل ال��دين عب��د ال��رحمن  � 998

 م).1981ھـ 1401سنة ـ لبنان بيروت ـ ر الفكر السيوطي (ط دا

للم�ولى » عليھ�ا الس�Mم«اللمعة البيضاء ف�ي ش�رح خطب�ة الزھ�راء  � 999

محمد علي بن أحمد القراچ�ه داغ�ي التبري�زي ا�نص�اري (ط دفت�ر 

  ھـ).1418نشر الھادي ـ قم ـ إيران سنة 

لواعج ا�شجان في مقتل الحسين للس�يد محس�ن ا�م�ين الع�املي (ط � 1000

و (ط المطبعة الحيدرية  ھـ)1331سنة ـ إيران قم ـ كتبة بصيرتي م

 .ـ النجف ـ العراق)

حمد بن عبد المل�ك ب�ن أب�ي عثم�ان ب�ن محّم�د ب�ن إب�راھيم �اللوامع � 1001

  .الخركوشي النيشابوري الواعظ (ط الھند)

ب��ن عب��د هللا اللوام��ع ا4لھي��ة ف��ي المباح��ث الكMمي��ة للفاض��ل المق��داد � 1002

ط مطبعة شفق ـ قم ـ (و  ھـ)1396إيران سنة ـ ريز السيوري (ط تب

 .و (ط مجمع الفكر ا4سMمي ـ قم ـ إيران) )إيران

ني��ة للس��يد ھاش��م آھ��ل بيت�ه القرأس�ماء عل��ي وأاللوام�ع النوراني��ة ف��ي � 1003
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البحران��ي (ط المؤسس��ة المرتض��وية ـ ق��م ـ إي��ران) و (ط حس��ينية 

س�نة ـ إي�ران فھان و (ط مطبعة نشاط ـ أص عماد زاده ـ قم ـ إيران)

    ھـ).1404

لوامع صاحبقرانى (مشتھر بشرح الفقيه) (فارسي) للعMمة محمد تق�ى � 1004

�س���ماعيليان ـ ق���م ـ إي���ران س���نة إول) (ط انتش���ارات المجلس���ى (ا

 .ھـ)1414

ـ  اللؤلؤ والمرجان للمحدث حسين الن�وري الطبرس�ي (ط دار الفك�ر� 1005

 .ـ إيران)و (ط انتشارات فرھاني ـ قم  )بيروت ـ لبنان

  ـ م ـ 

مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وا�ئمة من � 1006

من طريق العامة �بي الحسن محمد بن أحمد » عليھم السMم«ولده 

بن علي بن الحسن القمي المعروف بـ ابن شاذان (ط مدرسة ا4مام 

م ـ ـ ق و (ط مؤسسة أنصاريان ھـ)1407سنة ـ المھدي ـ قم ـ إيران 

 .ھـ)1429إيران سنة 

م��آثر ا4ناف��ة ف��ي مع��الم الخMف��ة �حم��د ب��ن عب��د هللا القلقش��ندي (ط � 1007

  م).1964الكويت سنة ـ وزارة ا4رشاد 

دار الس��يرة ـ ط مأس��اة الزھ��راء للس��يد جعف��ر مرتض��ى الع��املي (� 1008

س��Mمي المرك��ز ا4ط (و  م)2002ھ��ـ 1422بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

  .)م2015سنة  للدراسات ـ بيروت ـ لبنان
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م��ا ن��زل م��ن الق��رآن ف��ي أھ��ل البي��ت (تفس��ير الحب��ري) للحس��ين ب��ن � 1009

حياء التراث ل البيت 4آالحكم بن مسلم الحبري الكوفي (ط مؤسسة 

ـ فت��اء وال��دعوة (ط رئاس��ة البح��وث العلمي��ة وا4و ـ�� ق��م ـ إي��ران) 

 .)ـ السعودية الرياض

سالة ـ بيروت لر(ط مؤسسة ا احث في علوم القرآن لمناع القطانمب� 1010

 م).1981ـ لبنان سنة 

براھيم بن محمد بن عبد هللا بن محم�د ب�ن المبدع في شرح المقنع 4� 1011

س��حاق (ط دار الكت��ب العلمي��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة إب��و أمفل��ح، 

  .ھـ) 1418

السرخس��ي (ط دار المعرف��ة ـ  حم��د ب��ن س��ھلأمحم��د ب��ن المبس��وط ل� 1012

 م).1986ھـ 1406بيروت ـ لبنان سنة 

ش�يخ أب��ي جعف�ر محم�د ب��ن الحس�ن ب��ن للمبس�وط ف�ي فق��ه ا4مامي�ة ال� 1013

ـ ق�م ـ  علي الطوسي (ط المكتبة المرتض�وية 4حي�اء آث�ار الجعفري�ة

ھ�ـ) و 1387س�نة ـ إي�ران طھ�ران ـ�  ط مطبعة الحي�دريإيران) و (

مدرس��ين ـ ق��م ـ الة اع��ملج ةلتابع��ا4س��Mمي ا مؤسس��ة النش��ر(ط 

 .إيران)

   .المجموعة ا�ولى من نوادر المخطوطات)المترادفات للمدائني (� 1014

متش��ابه الق��رآن ومختلف��ه �ب��ي جعف��ر رش��يد ال��دين محم��د ب��ن عل��ي � 1015

شھرآش��وب المازن��دراني (ط انتش��ارات بي��دار ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

 .و (ط مؤسسة العارف ـ بيروت ـ لبنان) ھـ)1410
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المتف��ق والمفت��رق �ب���ي بك��ر أحم���د ب��ن عل��ي ب���ن ثاب��ت الخطي���ب � 1016

(مخط���وط) و (النس���خة مص���ورة م���ن مخطوط���ة مكتب���ة  البغ���دادي

ط دار ـ  ) و (تحقي�ق محم�د ص�ادق آي�دن الحام�ديـ تركي�ا استانبول

 .)م1997 ھـ1417سوريا سنة ـ  دمشقـ القادري 

 .المثالب 0بن شھرآشوب (مخطوط)� 1017

مثير ا�حزان للشيخ نجم الدين محمد ب�ن جعف�ر ب�ن أب�ي البق�اء ھب�ة � 1018

س��نة  ـ الع��راق النج��فـ المطبع��ة الحيدري��ة هللا ب��ن نم��ا الحل��ي (ط 

م�ام المھ�دي ـ ق�م ـ إي�ران س�نة م) و (ط مؤسس�ة ا19504ھ�ـ 1369

 ).ھـ1406

 »ابن أبي ال�دنيا«مجابو الدعوة �بي بكر عبد هللا بن محمد القرشي � 1019

  ).م2008سنة  (ط المكتبة العصرية ـ بيروت ـ لبنان

س���ين ب���ن موس���ى المج���ازات النبوي���ة �ب���ي الحس���ن محم���د ب���ن الح� 1020

ط ـ تحقي���ق ط���ه محم���د الزيت���ي (الموس���وي الش���ريف الرض���ي 

 ).ـ إيران قمـ منشورات مكتبة بصيرتي 

لتع�ارف ـ بي�روت ـ المج�الس الس�نية للس�يد محس�ن ا�م�ين (ط دار ا� 1021

و (ط مطبع�ة النعم�ان ـ النج�ف ـ الع�راق س�نة  ھ�ـ)1398لبنان سنة 

  .ھـ)1384

الط�اھرة للس�يد عب�د الحس�ين المجالس الف�اخرة ف�ي مص�ائب العت�رة � 1022

س��نة ـ إي��ران ق��م ـ ش��رف ال��دين (ط مؤسس��ة المع��ارف ا4س��Mمية 
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 .و (ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان) ھـ)1421

المجتنى من الدعاء المجتبى للسيد رضي الدين علي بن موس�ى ب�ن � 1023

  .إيران)ـ ط مشھد ـ  طاوس (تحقيق صفاء الدين البصري

ن للسيد نجم ال�دين أب�ي الحس�ن عل�ي ب�ن المجدي في أنساب الطالبيي� 1024

محم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د العل��وي العم��ري (ط مكتب��ة المرعش��ي 

 ھـ).1409سنة  ـ إيرانقم ـ النجفي 

المجروحين من المحدثين والض�عفاء والمت�روكين لمحم�د ب�ن حب�ان � 1025

 .ھـ)1396سوريا سنة ـ حلب ـ التميمي البستي (ط دار الوعي 

عل��يھم «ة تص��درھا مؤسس��ة آل البي��ت مجل��ة تراثن��ا (نش��رة فص��لي� 1026

 ھـ). 41405حياء التراث ـ قم ـ إيران سنة  »السMم

 دمشق.ـ مجلة فكر وثقافة تصدر عن حوزة المرتضى � 1027

ص�احبھا (مجلة مدينة العلم مجلة ديني�ة، علمي�ة، اجتماعي�ة، جامع�ة � 1028

 .)ومديرھا المسؤول عبد الرسول الخطيب

  مدرسين ـ قم ـ إيران.ال ةعامجلة نور علم تصدر عن جم� 1029

مجمع البحرين للشيخ فخ�ر ال�دين الطريح�ي (ط منش�ورات المكتب�ة � 1030

ـ إي��ران) و (ط مكت��ب الثقاف��ة ا4س��Mمية ـ طھ��ران ـ المرتض��وية 

 ھـ ش).1367ھـ ق 1408إيران سنة 

مجم���ع البح���رين ف���ي مناق���ب الس���بطين للس���يد ول���ي ب���ن نعم���ة هللا � 1031

ط مكتبة ـ  البروجرديالرضوي الحائري (تحقيق حسين الموسوي 
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  .)ھـ1432العMمة المجلسي ـ قم ـ إيران سنة 

مجم��ع البي���ان ف��ي تفس���ير الق��رآن �ب���ي عل��ي الفض���ل ب��ن الحس���ن � 1032

الطبرس��ي (ط دار إحي��اء الت��راث العرب��ي ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

ھ�ـ 1415ھ�ـ) و (ط مؤسس�ة ا�علم�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 1379

ھـ) و (ط 1356سنة ـ لبنان ا صيدـ م) و (ط مطبعة العرفان 1995

 .و (ط دار الھMل ـ بيروت ـ لبنان) ھـ)1421سنة 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور ال�دين عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر الھيثم�ي � 1033

م) و (ط دار 1988ھـ 1408(ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 

و (ط مؤسس�ة المع�ارف ـ  م)1967الكت�اب ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 .ـ لبنان) بيروت

مجم��ع الفائ��دة والبرھ��ان ف��ي ش��رح إرش��اد ا�ذھ��ان للم��ولى أحم��د � 1034

المق��دس ا�ردبيل��ي (ط مؤسس��ة النش��ر ا4س��Mمي التابع��ة لجماع��ة 

 إيران).ـ قم ـ المدرسين 

مجم��ع الفوائ��د ومجم��ل العوائ��د مجموع��ة خطي��ة م��ن ت��أليف وال��د � 1035

ا المؤلف السيد مصطفى مرتضى موجودة ف�ي مكتبت�ه ف�ي بل�دة عيث�

  الجبل في جنوب لبنان.

مجم��ع الن��ورين وملتق��ى البح��رين للم��ولى أب��ي الحس��ن المرن��دي (ط � 1036

 إيران).ـ حجرية 

المجموع (شرح المھذب) �بي زكريا محيي الدين يحيى بن ش�رف � 1037
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) و (ط ـ بي�روت ـ لبن��ان الن�ووي الش�افعي الدمش��قي (ط دار الفك�ر

  الحجاز). ـ جدة ـ مكتبة ا4رشاد

ائ�ق م�ن أزھ�ار الح�دائق للس�يد ھب�ة هللا ب�ن أب�ي محم�د المجموع الر� 1038

الطباع��ة سس��ة ؤط مـ  اھيگ��الحس��ن الموس��وي (تحقي��ق حس��ين در

مؤسس����ة دائ����رة س����Mمي ورش����اد ا4ا4والنش����ر ب����وزارة الثقاف����ة و

  .ھـ)1417إيران سنة ـ سMمية المعارف ا4

للش�يخ إب�راھيم الكفعم�ي (ط وموض�وع الرغائ�ب مجموع الغرائ�ب � 1039

 ھـ).1412ار الحسين ـ قم ـ إيران سنة مؤسسة أنص

  .(ط ا~ستانة) مجموعة التفسير لعMء الدين أفندي� 1040

 ـ مجموعة الفتاوى �بى العباس أحمد بن تيمي�ة (تحقي�ق أن�ور الب�از� 1041

  ھـ). 1419ط دار الوفاء ـ بيروت ـ لبنان سنة 

  .لنبوية �بي جعفر الديبلي الھنديمجموعة المكتوبات ا� 1042

ث���ائق السياس���ية لمحم���د حمي���د هللا (ط دار النف���ائس ـ مجموع���ة الو� 1043

  ھـ).1405بيروت ـ لبنان سنة 

مجموعة ورام (تنبيه الخواطر ونزھة النواظر) لورام بن ورام ب�ن � 1044

ـ (ط دار الكتب ا4سMمية  حمدان بن عيسى النخعي العراقي الحلي

 ).ـ إيران طھران

  .محادثة النساء� 1045

محمد بن خالد البرقي (ط دار الكت�ب المحاسن �بي جعفر أحمد بن � 1046
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ط ھ�ـ ش) و (1330ھ�ـ ق 1370س�نة ـ إي�ران طھ�ران ـ ا4س�Mمية 

) و ـ الع�راق ھ�ـ) و (ط النج�ف1370إيران س�نة ـ طھران ـ ين گزن

ـ قم ـ المجمع العالمي �ھل البيت ـ ط  الرجائيالسيد مھدي (تحقيق 

 ).ق ـھ1413إيران سنة 

ح��ر الج��احظ ب��ن محب��وب الكن��اني المحاس��ن وا�ض��داد عم��رو ب��ن ب� 1047

ھ�ـ) و  1419الليث�ي (ط دار الكت�اب العرب�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

  .ھـ)1350مصر سنة ـ القاھرة ـ المعاھد دار (ط 

المحاس��ن والمس��اوئ 4ب��راھيم ب��ن محم��د البيھق��ي (ط دار ص��ادر ـ � 1048

ـ دار المع�ارف  طمصر) و (ـ بيروت ـ لبنان) و (ط مكتبة النھضة 

 مصر).

حاض���رات ا�دب���اء ومح���اورات الش���عراء والبلغ���اء �ب���ي القاس���م م� 1049

ط  ـ ا4ص�فھاني (تحقي�ق إب�راھيم زي�دان الحسين بن محمد الراغ�ب

و (ط شركة دار ا�رقم  م)1902سنة ـ بيروت ـ لبنان مكتبة الھMل 

 ھـ). 1420لبنان سنة ـ  بيروتـ 

لس ط�رابـ عج�از المحاض�رات الفكري�ة لمحم�د الزيحل�ي (ط دار ا4� 1050

  )1432سنة 

المحاضرات والمحاورات لج�Mل ال�دين عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر � 1051

ط دار الغ���رب ـ  الس���يوطي (تحقي���ق ال���دكتور يحي���ى الجب���وري

  .م)2003ھـ 1424بيروت سنة ـ ا4سMمي 
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ـ محاض��رة ا�وائ��ل لع��Mء ال��دين البس��نوي الس��كتواري (ط ب��و0ق � 1052

عرب�ي ـ بي�روت ـ ھـ) و (نشر دار إحياء التراث ال1300مصر سنة 

 لبنان).

و  ھ�ـ)1361المحبر لمحمد بن حبيب البغدادي (مطبعة الدائرة س�نة � 1053

 .(ط دار ا~فاق الجديدة ـ بيروت ـ لبنان)

للش��يخ ع��ز ف��ي تحقي��ق معاين��ة المحتض��ر للنب��ي وا�ئم��ة المحتض��ر � 1054

ن محم��د الحل��ي (ط مكتب��ة ال��دين أب��ي محم��د الحس��ن ب��ن س��ليمان ب��

و (ط مكتبة  ھـ ش)1382ھـ 1424سنة ان ـ طھران ـ إير الحيدري

 .ھـ)1430المجلسي ـ قم ـ إيران سنة 

المحج��ة البيض��اء ف��ي تھ��ذيب ا�حي��اء للم��ولى محس��ن الكاش��اني (ط � 1055

و  إي�ران)ـ ق�م ـ مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماعة المدرس�ين 

ـ ط المطبع��ة ا4س��Mمية ـ طھ��ران ـ  تحقي��ق عل��ي أكب��ر الغف��اري(

 .ھـ)1383إيران سنة 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي �ب�ي محم�د الحس�ن ب�ن عب�د � 1056

(تحقي��ق محم��د عج��اج  ال��رحمن ب��ن خ��Mد الرامھرم��زي الفارس��ي

  .ھـ)1404كر ـ بيروت ـ لبنان سنة ط دار الفـ  الخطيب

المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز 0ب�ن عطي�ة ا�ندلس�ي (ط � 1057

 م).1993ھـ 1413بنان سنة دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ل

المحصول في علم ا�صول لفخر الدين محمد بن عمر ب�ن الحس�ين � 1058

 ھـ).1412سنة  ـ لبنان بيروتـ مؤسسة الرسالة ط الرازي (
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ـ  المحلى لعلي بن أحمد بن س�عيد ب�ن ح�زم الظ�اھري (ط دار الفك�ر� 1059

 دار ا~فاق الجديدة ـ بيروت ـ لبنان).ط ) و (بيروت ـ لبنان

تحقي��ق يحي��ى وھي��ب التميم��ي (ب��ن تم��يم حم��د أمحم��د ب��ن لح��ن الم� 1060

 ھ�ـ1403س�نة ـ لبن�ان بيروت ـ سMمي دار الغرب ا4ط ـ  الجبوري

 .ق)

دار الكت��ب العلمي��ة ـ ط مخت��ار الص��حاح لمحم��د ب��ن عب��د الق��ادر (� 1061

 م).1994ھـ 1415بيروت ـ لبنان سنة 

حم�د ب�ن الس�عادات المب�ارك ب�ن م يالمختار في مناق�ب ا�خي�ار �ب�� 1062

محمد بن عبد الكريم بن عب�د الواح�د الش�يباني اب�ن ا�ثي�ر الج�زري 

تحقي�ق م) و ( 2008ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة (ط دار الكت�ب العلمي�ة 

ط ـ رب��ه ومحم��د أدي��ب الج��ادر  م��أمون الص��اغرجي وع��دنان عب��د

 .م)2003 ھـ1424مركز زايد للتراث والتاريخ سنة 

ن الحلَّي (ط مؤسس�ة النش�ر مختصر البصائر للشيخ حسن بن سليما� 1063

تحقي�ق (و  ھ�ـ) 1421ابع�ة لجماع�ة المدرس�ين ـ ق�م ـ إي�ران س�نة تال

س��نة ـ الع��راق النج��ف ـ ط المطبع��ة الحيدري��ة ـ مش��تاق المظف��ر 

ط مكتبة العMم�ة المجلس�ي ـ ق�م ـ إي�ران س�نة ( م) و1950ھـ 1370

  ).ھـ1430

م��ود مختص��ر الت��اريخ للش��يخ ظھي��ر ال��دين عل��ي ب��ن محم��د ب��ن مح� 1064

العراق سنة ـ بغداد ـ المشھور بابن الكازروني (ط مطبعة الحكومة 



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    380

 ھـ).1390

مختص��ر ت��اريخ مدين��ة دمش��ق 0ب��ن عس��اكر لمحم��د ب��ن مك��رم ب��ن � 1065

ھ�ـ) و (طبع�ة 1409س�وريا س�نة ـ دمش�ق ـ منظ�ور (ط دار الفك�ر 

 ).ـ تركيا إسMمبول

مختص��ر س��نن أب��ي داود لعب��د العظ��يم ب��ن عب��د الق��وي ب��ن س��Mمة � 1066

 .)ـ لبنان بيروتـ لمنذري (ط دار المعرفة ا

المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء) لعماد الدين إس�ماعيل � 1067

ـ لبن��ان) و (ط دار الفك��ر  ـ بي��روتـ دار المعرف��ة ط أب��ي الف��داء (

  ).ـ لبنان بيروت

مختص��ر المحاس��ن المجتمع��ة ف��ي فض��ائل الخلف��اء ا�ربع��ة للش��يخ � 1068

  .دمشق وبيروت)ـ دار ابن كثير محمد خير المقداد (ط 

مختصر المزني �بي إبراھيم إسماعيل بن يحي�ى المزن�ي (مطب�وع � 1069

دار المعرف��ة ـ ط ھ��ـ) و (1388س��نة ط مص��ر بھ��امش كت��اب ا�م 

 بيروت ـ لبنان).

مختصر مفيد للسيد جعف�ر مرتض�ى الع�املي (ط المرك�ز ا4س�Mمي � 1070

 م).2003ھـ 1424للدرسات سنة 

1071 ���حمد بن عب�د هللا ب�ن ب�در ب�ن  عيان 0بن خلكانمختصر وفيات ا

(نس�خة  مفرج بن بدر بن عثمان العامري الغزي الش�افعي أب�و نع�يم

  .إيرلندة)ـ مكتبة جستربيتي 
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مختلف الشيعة �بي منصور الحسن بن يوسف بن المطھر ا�سدي � 1072

(مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماعة مدرسين ـ قم ـ إيران س�نة 

 .)ـ قم ـ إيران بوستان كتابط و ( ھـ)1413

إسماعيل النحوي اللغوي ا�ندلس�ي، المع�روف  علي بنلالمخصص � 1073

 ط( ـ لبن�ان) وبي�روت ـ ط دار إحي�اء الت�راث العرب�ي ( ب�ابن س�يده

و (ط دار الطباع��ة الكب��رى  ھ��ـ) 1321س��نة لجن��ة النش��ر بب��و0ق 

  ن).) و(ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبناـ مصر  ا�ميرية

مدارج النبوة لعبد الحق بن سيف الدين الدھلوي (ط نول كشور ف�ي � 1074

  م) .1894سنة ـ الھند لكھنو 

1075 ��ـ ق�م ـ س�وة مدارك الع�روة للش�يخ عل�ي پن�اه ا4ش�تھاردي (ط دار ا

  .ھـ ق)1417سنة إيران 

المدخل 0بن الحاج �بي عبد هللا محم�د ب�ن محم�د العب�دري الفاس�ي � 1076

مص��ر س��نة ـ الق��اھرة ـ المص��رية ب��ا�زھر الم��الكي (ط المطبع��ة 

 ھـ).1348

ـ م���دخل إل���ى الق���رآن الك���ريم لمحم���د عب���د هللا دراز (ط دار القل���م � 1077

   .)ھـ1400الكويت سنة 

ط دار المدون��ة الكب��رى لمال��ك رواي��ة س��حنون ب��ن س��عيد التن��وخي (� 1078

  .)ـ مصر (ط القاھرة و لبنان) ـ بيروتـ إحياء التراث العربي 

ة ف����ي خط����ب النب����ي وكتب����ه ومواعظ����ه ووص����اياه مدين����ة البMغ����� 1079
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يته وقص�ار كلمات�ه للش�يخ موس�ى ب�ن عب�د هللا ب�ن عواحتجاجاته وأد

محمود بن عباس الزنجاني (ط منشورات الكعب�ة ـ ق�م ـ إي�ران س�نة 

 ھـ).1405

ـ ھر پمدين�ة الحس�ين محم�د حس�ن مص�طفى الكلي�دار (ط مطبع�ة س�� 1080

 إيران).

  .ور الدين الصباغ (مخطوط)مدينة العلم لعلي بن محمد بن ن� 1081

مدينة معاجز ا�ئمة ا4ثني عشر ود0ئ�ل الحج�ج عل�ى البش�ر للس�يد � 1082

ـ ق�م ـ ھاشم بن سليمان البحراني (نشر مؤسسة المعارف ا4سMمية 

  ھـ) و (ط حجرية).1413سنة إيران 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان (تاريخ اليافعي) �بي محمد عبد هللا بن � 1083

 ھـ).1390مؤسسة ا�علمي ـ بيروت ـ لبنان سنة ط (أسعد اليافعي 

بي الفرج عبد ال�رحمن ب�ن عل�ي �مرآة الزمان في تواريخ ا�عيان � 1084

(مخطوط) (نسخة مصورة في مكتب�ة ا4م�ام زي ن محمد ابن الجوب

 .)ـ تركيا نقرةأ(ط و  العراق)ـ النجف ـ أمير المؤمنين 

قص�ود عل�ي المجلس�ي مرآة العقول لمحمد باقر بن محم�د تق�ي ب�ن م� 1085

 ھـ).1404إيران سنة ـ طھران ـ الثاني (ط دار الكتب ا4سMمية 

مرآة المؤمنين وتنبيه الغ�افلين ف�ي مناق�ب أھ�ل بي�ت س�يد المرس�لين � 1086

للمول��وي ول��ي هللا ب��ن حبي��ب هللا ب��ن مح��ب هللا ا�نص��اري الھن��دي 

  اللكھنوئي (ط الھند).
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الموس�وي (ط مطبع�ة المراجعات للس�يد عب�د الحس�ين ش�رف ال�دين � 1087

ـ تحقي�ق حس�ين الراض�ي ھـ) و (1355لبنان سنة ـ صيدا ـ العرفان 

و (ط مطبع��ة ا~داب ـ  م)1982ھ��ـ 1402لبن��ان س��نة  ـ ط بي��روت

 .و (ط دار ا�سوة ـ قم ـ إيران) ھـ)1365النجف ـ العراق سنة 

�ب��ي داوود س��ليمان ب��ن أش��عث السجس��تاني  المراس��يل م��ع ا�س��انيد� 1088

قل�م ـ دار الـ ط قي�ق عب�د العزي�ز ع�ّز ال�دين الس��يروان ا�زدي (تح

 ق).  ھـ1406بيروت ـ لبنان سنة 

مراصد ا4طMع على أسماء ا�مكنة والبق�اع لعب�د الم�ؤمن ب�ن عب�د � 1089

الحق بن عبد هللا ب�ن عل�ي ب�ن مس�عود البغ�دادي ويع�رف ب�ابن عب�د 

ن ـ بي�روت ـ لبن�ادار إحي�اء الكت�ب العربي�ة ط الحق وب�ابن ش�مائل (

و (ط مؤسس�ة الحلب�ي ـ الق�اھرة ـ مص�ر) و (ط دار  ھ�ـ)1373سنة 

 .المعرفة ـ بيروت ـ لبنان)

المرش��د ال��وجيز إل��ى عل��وم تتعل��ق ب��القرآن العزي��ز �ب��ي ش��امة عب��د � 1090

(تحقي�ق طي�ار  ب�ن إب�راھيم المقدس�ي الدمش�قي الرحمن بن إسماعيل

 م).1975سنة ـ لبنان بيروت ـ ط دار صادر ـ  آلتي قو0ج

لمرقاة في شرح المشكاة لعلي بن سلطان القادري الھ�روي الحنف�ي ا� 1091

ط دار الفك��ر ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة ـ  (تحقي��ق جمي��ل العط��ار

  ھـ).1412

الق�اھرة ـ لميمنية مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (ط ا� 1092
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  .(ط ملتان) و ھـ)1306مصر سنة ـ 

حمد بن علي بن محم�د مرقاة الوصول إلى علم ا�صول لقاسم بن م� 1093

ـ  بن علي بن الرشيد صاحب اليمن (تحقيق محمد يحيى سالم عزان

 ھـ).1411سنة ـ اليمن صنعاء ـ ط دار التراث اليمني 

مرق��د العقيل��ة زين��ب للش��يخ محم��د حس��نين ب��ن عب��د العل��ي ب��ن غ��Mم � 1094

علمي ـ بيروت ـ لبنان سنة مؤسسة ا�ط حيدر السابقي الباكستاني (

 .ھـ)1399سنة  م1979

م��روج ال��ذھب ومع��ادن الج��وھر �ب��ي الحس��ن عل��ي ب��ن الحس��ين � 1095

(ط دار و ) ـ مص��ر ط الميمني��ة) ((تحقي��ق ش��ارل پ��M المس��عودي

إي�ران ـ دار الھج�رة ط م) و (1965ا�ن�دلس ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 ھـ).1404ھـ) و (ط بيروت 1404سنة 

ؤسس��ة الم��زار للش��ھيد ا�ول محم��د ب��ن مك��ي الع��املي الجزين��ي (م� 1096

 ھـ).1410إيران سنة ـ قم ـ » عليه السMم«ا4مام المھدي 

الم�زار للش�يخ محم�د ب�ن محم�د ب�ن النعم�ان اب�ن المعل�م ب�ن عب��د هللا � 1097

العكب��ري البغ��دادي الش��يخ المفي��د (مطب��وع ض��من سلس��لة مؤلف��ات 

ھ��ـ 1414ط دار المفي��د ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة ـ الش��يخ المفي��د 

 م).1993

ش��يخ أب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن جعف��ر المش��ھدي (ط الم��زار الكبي��ر لل� 1098

 ھـ).1419سنة ـ قم ـ إيران مؤسسة النشر ا4سMمي 

للس�يد  المسائل الباھرة (المسألة الباھرة) في تفضيل العترة الطاھرة� 1099
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ن آدار الق�رـ ط المرتضى علم الھ�دى (طب�ع ف�ي رس�ائل المرتض�ى 

  .الكريم ـ قم ـ إيران)

للش�يخ محم�د ب�ن محم�د ب�ن النعم�ان اب�ن  المسائل الجارودي�ة للش�يخ� 1100

المعلم بن عبد هللا العكب�ري البغ�دادي الش�يخ المفي�د (مطب�وع ض�من 

ط دار المفي�د ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة ـ سلس�لة مؤلف�ات الش�يخ المفي�د 

 م).1993ھـ 1414

المسائل السروية للشيخ محمد بن محمد ب�ن النعم�ان اب�ن المعل�م ب�ن � 1101

دي الش��يخ المفي��د (مطب��وع ض��من سلس��لة عب��د هللا العكب��ري البغ��دا

ھ�ـ 1414ط دار المفيد ـ بيروت ـ لبن�ان س�نة ـ مؤلفات الشيخ المفيد 

 م).1993

المسائل العكبرية للشيخ محمد بن محمد ب�ن النعم�ان اب�ن المعل�م ب�ن � 1102

عب��د هللا العكب��ري البغ��دادي الش��يخ المفي��د (مطب��وع ض��من سلس��لة 

ھ�ـ 1414ـ بيروت ـ لبن�ان س�نة  ط دار المفيدـ مؤلفات الشيخ المفيد 

 م).1993

المس����ائل الناص����ريات للش����ريف المرتض����ى (ط رابط����ة الثقاف����ة � 1103

س��نة ب��وزارة ا4رش��اد ا4س��Mمي ـ إي��ران والعMق��ات ا4س��Mمية 

  م).1997ھـ 1417

مس��ار الش��يعة ف��ي مختص��ر ت��واريخ الش��ريعة لمحم��د ب��ن محم��د ب��ن � 1104

غ��دادي الش��يخ المفي��د النعم��ان اب��ن المعل��م ب��ن عب��د هللا العكب��ري الب
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(مطبوع ض�من المجموع�ة النفيس�ة مكتب�ة المرعش�ي النجف�ي ـ ق�م ـ 

ط دار  ـ إي��ران) و (مطب��وع ض��من سلس��لة مؤلف��ات الش��يخ المفي��د

 .)ھـ1414المفيد ـ بيروت ـ لبنان سنة 

لش�ھاب ب�ن فض�ل هللا العم�ري في ممالك ا�مصار مسالك ا�بصار � 1105

ة العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان و (ط المكتب ھـ) 1342(طبع مصر سنة 

  م).2010سنة 

ن الدين بن لى تنقيح شرائع ا4سMم للشھيد الثاني زيإمسالك ا�فھام � 1106

س��Mمية ـ ق��م ـ طب��ع مؤسس��ة المع��ارف ا4عل��ي الع��املي (تحقي��ق و

  و (ط حجرية ـ إيران). ھـ)1417إيران سنة 

مع��روف الالقاس��م عبي��د هللا ب��ن عب��د هللا  �ب��ي المس��الك والممال��ك ل� 1107

ط دار إحي�اء الت�راث العرب�ي ـ  ابن خرداذبه (تحقيق محمد مخزومب

 ـ).ھ 1408سنة ـ بيروت ـ لبنان 

مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكت�ب الك�وفي �ب�ي نع�يم أحم�د � 1108

مص�ر س�نة ـ الق�اھرة ـ بن عبد هللا ا�صبھاني (ط مطابع ابن تيمي�ة 

 ھـ). 1413

ط الم�ؤتمر ـ  ع مؤسسة آل البيت(تحقيق وطبمسائل علي بن جعفر � 1109

 ھـ).1409سنة ـ إيران مشھد ـ العالمي لwمام الرضا 

 المستجاد من فعMت ا�جواد �بي علي المحس�ن ب�ن عل�ي التن�وخي� 1110

  م). 1946ھـ  1365سنة ـ سوريا دمشق ـ (ط مطبعة الترقي 

لعMم�ة جم�ال الح�ق وال�دين حس�ن ب�ن لالمستجاد من كتاب ا4رشاد � 1111
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ـ ق�م ـ المرعش�ي النجف�ي  ةمكتبط ـ  (مجموعة نفيسةلحلي المطھر ا

و (ط دار الق��اري ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة  ھ��ـ)1406س��نة إي��ران 

 .ھـ)1422

مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي الشاھرودي (ط مؤسسة � 1112

س�Mمي ھ�ـ) و (ط مؤسس�ة النش�ر ا14104إي�ران س�نة ـ ق�م ـ البعثة 

 ھـ).1418سنة قم ـ إيران  التابعة لجماعة المدرسين ـ

المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد هللا الح�اكم النيس�ابوري � 1113

ھ�ـ) و 1342ط الھند س�نة ـ  (تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي

 ).ـ بيروت ـ لبنان (ط المكتبة العلمية

مجم���وع مخت���ار م���ن ك���Mم مو0ن���ا أمي���ر (مس���تدرك نھ���ج البMغ���ة � 1114

ج�ار عل��ى  ،م�روي ف��ي غي�ر ال��نھج »Mمعلي�ه الس��«الم�ؤمنين عل��ي 

  .لھادي كاشف الغطاء (ط مكتبة ا�ندلس ـ بيروت ـ لبنان) )منواله

مس���تدرك الوس���ائل ومس���تنبط المس���ائل للمي���رزا حس���ين الن���وري � 1115

ھ�ـ) و 1372إيران س�نة ـ طھران ـ الطبرسي (ط المكتبة ا4سMمية 

و  ي�ة)ھ�ـ) و (ط حجر1407س�نة ـ إيران قم ـ (ط مؤسسة آل البيت 

التابع��ة لجماع��ة المدرس��ين ـ ق��م ـ س��Mمي (ط مؤسس��ة النش��ر ا4

 .)إيران

مستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي النمازي الشاھرودي (ط � 1116

س�Mمي ھـ) و (ط مؤسسة النشر ا14124سنة ـ إيران شفق طھران 
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 التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران).

علي��ه «عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب المسترش��د ف��ي إمام��ة أمي��ر الم��ؤمنين � 1117

مؤسس��ة ط للح��افظ محم��د ب��ن جري��ر ب��ن رس��تم الطب��ري (» الس��Mم

المطبع�ة ط ھ�ـ) و (1415س�نة ـ إيران ور پالثقافة ا4سMمية لكوشان

 العراق).ـ النجف ـ الحيدرية 

المستصفى في عل�م ا�ص�ول �ب�ي حام�د محم�د ب�ن محم�د الغزال�ي � 1118

م) و (ط المطبعة 1996سنة لبنان  ـ بيروتـ (ط دار الكتب العلمية 

 ـ بي��روت ـ ھ��ـ) و (ط دار ص��ادر1324س��نة ـ مص��ر ا�ميري��ة 

 لبنان).

المستطرف من كل فن مستظرف لش�ھاب ال�دين أحم�د ا�بھش�ي (ط � 1119

مؤسس�ة الحلب�ي ـ ھ�ـ) و (ط 1304مص�ر س�نة ـ المطبع�ة العثماني�ة 

 ھـ).1413سنة ـ بيروت ـ لبنان ) و (ط دار الجيل القاھرة ـ مصر

ستطرفات السرائر 0بن إدريس الحلي (مطبوع في آخ�ر الس�رائر م� 1120

ھ�ـ) و (ط مؤسس�ة النش�ر ا4س�Mمي التابع�ة 1390ـ قم ـ إيران سنة 

 ھـ).1411سنة  لجامعة المدرسين ـ قم ـ إيران

مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائي الحك�يم (ط مكتب�ة � 1121

و (ط دار إحي��اء  ھ��ـ)1404المرعش��ي النجف��ي ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

 .التراث ـ بيروت ـ لبنان) و (ط دار التفسير ـ قم ـ إيران)

مستند الشيعة في أحكام الشريعة �حمد بن محمد مھدي النراقي (ط � 1122

و (ط  ھ�ـ)1415مؤسسة آل البيت 4حياء التراث ـ ق�م ـ إي�ران س�نة 
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 .حجرية ـ إيران)

ث��اني الش��يخ زي��ن مس��كن الف��ؤاد عن��د فق��د ا�حب��ة وا�و0د للش��ھيد ال� 1123

عل�يھم «الدين علي بن أحمد الجبعي الع�املي (ط مؤسس�ة آل البي�ت 

 ھـ).41407حياء التراث ـ قم ـ إيران سنة » السMم

مسند ابن الجعد �بي الحسن علي بن الجعد بن عبي�د الج�وھري (ط � 1124

 م).1996ھـ 1417دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

 ـ السعودية اق ابن راھويه (ط مكتبة المدينةسحمسند ابن راھويه 4� 1125

 ھـ).1412سنة 

مس��ند اب��ن المب��ارك لعب��د هللا ب��ن المب��ارك (ط دار الكت��ب العلمي��ة ـ � 1126

 م).1991ھـ 1411بيروت ـ لبنان سنة 

مسند أبي حنيفة �بي نعيم أحم�د ب�ن عب�د هللا ا�ص�بھاني (ط مكتب�ة � 1127

 م).1994 ھـ1415سنة ـ السعودية الرياض ـ الكوثر 

مس��ند أب��ي داود الطيالس��ي لس��ليمان ب��ن داود ب��ن الج��ارود الفارس��ي � 1128

دار المعرف�ة ـ بي�روت ـ ط البص�ري الش�ھير ب�أبي داود الطيالس�ي (

 ھـ).1321الھند ـ الدكن لبنان) و (ط حيدرآباد 

مسند أبي عوانة ليعقوب بن إسحاق بن إبراھيم بن زيد ا�سفراييني � 1129

الھن�د ا4س�Mمية حي�درآباد ال�دكن ـ  دائ�رة المع�ارفالنيس�ابوري (ط 

 ھـ).1362سنة 

تحقي�ق حس�ين (مسند أبي يعلى �حمد ب�ن عل�ي ب�ن المثن�ى التميم�ي � 1130
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بي���روت ودمش���ق س���نة ـ ط دار الم���أمون للت���راث ـ س���ليم أس���د 

 ھـ).1407

ص�ادر ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (ط طبع�ة دار مسند أحمد بن حنب�ل (ط � 1131

مص�ر) و ـ الق�اھرة ـ الح�ديث  ) و (ط دارـ الق�اھرة ـ مص�ر الحلب�ي

ـ  ھ��ـ) و (ط دار إحي��اء الت��راث1313مص��ر س��نة ـ (ط الميمني��ة 

و (ط دار  )ـ بي��روت ـ لبن��ان ) و (ط دار الفك��ربي��روت ـ لبن��ان

  .ھـ)1413المعارف ـ مصر) و (ط دار سحنون ـ تونس سنة 

س��نة ـ الس��عودية الري��اض ـ مس��ند أس��امة ب��ن زي��د (ط دار الض��ياء � 1132

 ھـ).1409

لعطاردي (ط المؤتمر العالمي لشيخ عزيز هللا امسند ا4مام الرضا ل� 1133

 ھـ).1406سنة ـ مشھد ـ إيران wمام الرضا ل

للس��يد حس��ن القب��انچي (تحقي��ق » علي��ه الس��Mم«مس��ند ا4م��ام عل��ي � 1134

س�نة  ط مؤسس�ة ا�علم�ي ـ بي�روت ـ لبن�انـ  الشيخ ط�اھر الس�Mمي

  .يران)و (ط دار ا�سوة ـ قم ـ إ م)2000ھـ 1421

�ب��ي بك��ر أحم��د ب��ن عم��رو ب��ن عب��د (البح��ر الزخ��ار) مس��ند الب��زار � 1135

و (ط  )578الخالق العتك�ي الب�زار (مخط�وط ف�ي مكتب�ة م�راد رق�م 

 .ھـ)1430دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

مرك�ز ط لح�ارث ب�ن أب�ي أس�امة (لمسند الحارث (زوائ�د الھيثم�ي) � 1136

ھ��ـ 1413س��نة ـ الس��عودية دين��ة خدم��ة الس��نة والس��يرة النبوي��ة الم

  م).1992
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دار الكت�ب ط مسند الحميدي �بي بكر عبد هللا بن الزبير الحميدي (� 1137

م) و (ط المكتب��ة 1988ھ��ـ 1409س��نة العلمي��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان 

 الحجاز).ـ المدينة ـ السلفية 

مسند الرضا رواية داود بن سليمان بن يوسف الغ�ازي (ط مؤسس�ة � 1138

 ھـ).1418ـ قم ـ إيران سنة مكتب ا4عMم ا4سMمي النشر التابعة ل

(تحقيق  مسند الّروياني �بي بكر محّمد بن ھارون الّروياني الحافظ� 1139

س�نة ـ مص�ر الق�اھرة ـ ط مؤسس�ة قرطب�ة ـ  أيم�ن عل�ي أب�و يم�اني

 دمش�قـ و (مصور عن مخطوطة مكتبة ا�س�د الوطني�ة  ھـ) 1416

  .(مخطوطات الظاھرية)و ) ـ سوريا

 سند زيد بن علي (ط دار مكتبة الحياة ـ بيروت ـ لبنان).م� 1140

مسند سعد بن أبي وقاص �بي عب�د هللا أحم�د ب�ن إب�راھيم ب�ن كثي�ر � 1141

س�نة ـ لبن�ان بي�روت  ـ الدورقي البغدادي (ط دار البشائر ا4س�Mمية

 ھـ).1407

مسند الشافعي �بي عبد هللا محّمد بن إدري�س الّش�افعي (ط مؤسس�ة � 1142

(ط دار الكت��ب العلمي��ة ـ بي��روت ـ  بي��روت ـ لبن��ان) و الرس��الة ـ

 لبنان).

مس��ند الش��اميين �ب��ى القاس��م س��ليمان ب��ن أحم��د ب��ن أي��وب اللخم��ي � 1143

ھ��ـ 1417مؤسس��ة الرس��الة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة  الطبران��ي (ط

 م).1996
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مسند الشھاب �بي عبد هللا محمد بن س�Mمة القض�اعي (ط مؤسس�ة � 1144

 م).1985ھـ 1405ان سنة الرسالة ـ بيروت ـ لبن

مس��ند ش��مس ا�خب��ار لعل��ي ب��ن حمي��د القريش��ي (ط مكتب��ة ال��يمن � 1145

و (ط مؤسس�ة ا�علم�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان  )ـ اليمن صنعاءـ الكبرى 

 .ھـ)1407سنة 

لج�Mل ال�دين عب�د الرحم�ان » عليھ�ا الس�Mم«مسند فاطمة الزھ�راء � 1146

الھن�د ـ الدكن آباد لشافعي السيوطي (ط حيدربن أبي بكر بن محمد ا

 ھـ).1406سنة 

ـ تحقي�ق بش�ير المحم�دي المازن�دراني (مسند محمد بن قيس البجلي � 1147

 ھـ).1409سMمية ـ قم ـ إيران سنة المركز العالمي للدراسات ا4 ط

مش���ارق ا�ن���وار ف���ي ف���وز أھ���ل ا4عتب���ار للش���يخ حس���ن الع���دوي � 1148

ھن��د و (ط المطبع��ة العثماني��ة ـ ال مص��ر)ـ الحم��زاوي (ط الش��رفية 

 .م)1890سنة 

ب��ن مش�ارق أن�وار اليق�ين ف�ي أس��رار أمي�ر الم�ؤمنين للح�افظ رج�ب � 1149

منشورات مؤسسة ا�علمي ـ بيروت ـ لبنان سنة  البرسي (طمحمد 

مكتب���ة الحيدري���ة ـ ق���م ـ إي���ران س���نة الو (ط  م)1999ھ���ـ 1419

 .ھـ)14242

�حم�د ب�ن وم�ا يغل�ب عل�يھم ف�ي ك�ل عص�ر مشاكلة الناس لزم�انھم � 1150

عق���وب ب���ن جعف���ر ب���ن وھ���ب ب���ن واض���ح الكات���ب العباس���ي أب���ي ي

ـ بي���روت ـ لبن���ان س���نة ع���الم الكت���ب المع���روف ب���اليعقوبي (ط 
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 ھـ).1962

مشاھير علماء ا�مصار وأعMم فقھاء ا�قطار �بي حاتم محمد بن � 1151

ـ حبان بن أحمد التميمي البستي (ط لجنة التأليف والترجمة والنش�ر 

ـ المنص��ورة ـ (ط دار الوف��اء ھ��ـ) و 1379مص��ر س��نة ـ الق��اھرة 

 ھـ).1411سنة مصر 

المش��رع ال��روي ف��ي مناق��ب آل أب��ي عل��وي لمحم��د ب��ن أب��ي بك��ر � 1152

مص��ر س��نة المطبع��ة الع��امرة ـ الحس��يني الش��لي الحض��رمي (ط 

  ھـ).1319

مشرعة بحار ا�نوار لمحمد آصف محسني (ط مكتبة عزيزي ـ ق�م � 1153

  .ھـ)1423ـ إيران سنة 

 ر ا�خب�ار �ب�ي الفض�ل عل�ي الطبرس�ي (طمشكاة ا�نوار ف�ي غ�ر� 1154

و (ط مؤسس�ة آل البي�ت  ھ�ـ)1418س�نة  ـ ق�م ـ إي�ران دار الح�ديث

 .4حياء التراث ـ قم ـ إيران)

مش��كاة المص��ابيح ل��ولي ال��دين محم��د ب��ن عب��د هللا الخطي��ب العم��ري � 1155

 ).ـ الھند باكستان) (ط دھليـ التبريزي (ط كراتشي 

ب�ن محم�د ب�ن س�Mمة الطح�اوي (ط  مشكل ا~ثار �بي جعف�ر أحم�د� 1156

 ھـ).1333الھند ـ الدكن دائرة المعارف حيدرآباد 

مش��كMت العل��وم لم��M محم��د مھ��دي النراق��ي (ط مرك��ز مطالع��ات � 1157

  .إيران)ـ ي گتحقيقات فرھن



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    394

ـ مش��ھد ا4م��ام عل��ي ف��ي النج��ف لس��عاد م��اھر (ط دار المع��ارف � 1158

 مصر).

ة حجري�ة) و (ط دار مصابيح الجن�ان للس�يد عب�اس الكاش�اني (طبع�� 1159

  العراق).ـ النجف ـ الكتب العلمية 

دار ط مصابيح السنة للحسين بن مسعود بن محم�د الف�راء البغ�وي (� 1160

ـ ھ�ـ) و (ط المكتب�ة الخيري�ة 1407س�نة ـ لبن�ان بي�روت ـ المعرف�ة 

ـ ) و (ط ب�و0ق ـ ص�نعاء ـ ال�يمن مص�ر) و (ط دار العل�وم الحديث�ة

 .قلم ـ بيروت ـ لبنان)ھـ) و (ط دار ال1294سنة مصر 

ـ  براھيم (تحقي�ق عب�د هللا الح�وثيإحمد بن أالمصابيح �بي العباس � 1161

 .مان)عُ ـ سMمية ھل البيت للدراسات ا4أط مركز 

  .المصاحف 0بن ا�نباري� 1162

لسجستاني (ط دار الكتب العلمية ـ ابي داود أالمصاحف لعبد هللا بن � 1163

  م).1985ھـ 1405بيروت ـ لبنان سنة 

مصادر نھج البMغة وأسانيده لعب�د الزھ�راء الحس�يني الخطي�ب (ط � 1164

م) و (ط 1985ھ���ـ 1405دار ا�ض���واء ـ بي���روت ـ لبن���ان س���نة 

 ھـ).1395مؤسسة ا�علمي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

مصادقة ا4خوان للشيخ الصدوق أبى جعف�ر محم�د ب�ن أب�ى الحس�ن � 1165

ـ ن العام��ة مكتب��ة ا4م��ام ص��احب الزم��ا عل��ى ب��ن بابوي��ه القم��ي (ط

تحقي���ق ونش���ر و ( م)1982ھ���ـ  1402س���نة الع���راق ـ الكاظمي���ة 
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ـ ھ�1410 ھـ وط سنة1402 ـ إيران سنةقم ـ مؤسسة ا4مام المھدي 

  .)ق

مصباح ا�نوار في مناقب ا�ئمة الطھار للشيخ ھاشم بن محمد م�ن � 1166

قيل: للش�يخ الطوس�ي (مخط�وط لماء ا4مامية في القرن السادس وع

 لمرعشي ـ قم ـ إيران).بمكتبة السيد ا

(مستدرك نھج البMغة) لحس�ن مصباح البMغة في مشكاة الصياغة � 1167

و (ط  ھ���ـ)1388آبادي (ط س���نة الميرجھ���اني الطباطب���ائي المحم���د

 .ھـ)1429مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

علي ب�ن موس�ى ب�ن جعف�ر للسيد أبي القاسم علي بن مصباح الزائر � 1168

 ل البي�ت ـ ق�م ـ إي�رانآ(ط مؤسس�ة  س الحس�ينيوواط�بن محمد بن 

  .)ھـ1417سنة 

(ط » علي���ه الس���Mم«مص���باح الش���ريعة منس���وب لwم���ام الص���ادق � 1169

� ھـ).1400علمي ـ بيروت ـ لبنان سنة مؤسسة ا

مصباح الفقيه ل�قا رضا الھمداني (طبعة حجرية منش�ورات مكتب�ة � 1170

ـ النج�ف ـ ية ) و (ط المطبع�ة المرتض�وـ إي�ران طھ�رانـ الص�در 

و (ط المؤسسة الجعفرية 4حياء التراث ـ قم  ھـ)1347العراق سنة 

 .ھـ)1417ـ إيران سنة 

المصباح الكبير (مصباح المتھجد) �بي جعفر محمد بن الحسن بن � 1171

علي بن الحسن الطوس�ي (ط مؤسس�ة فق�ه الش�يعة ـ بي�روت ـ لبن�ان 
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 .)ـ بيروت ـ لبنان (ط ا�علمي و م)1991ھـ 1411سنة 

مصباح الكفعم�ي (جن�ة ا�م�ان الواقي�ة وجن�ة ا4يم�ان الباقي�ة) لتق�ي � 1172

الدين إبراھيم بن علي الحسن بن محمد بن صالح الع�املي الكفعم�ي 

(ط و م) 1983ھ�ـ 1403سنة ـ لبنان بيروت ـ (ط مؤسسة ا�علمي 

 ھـ).1412سنة مؤسسة النعمان ـ بيروت ـ لبنان 

(ط المطبع��ة  ن عل��ي الفي��وميالمص��باح المني��ر �حم��د ب��ن محم��د ب��� 1173

� .)م1928سنة  مصرالقاھرة ـ ـ ميرية ا

مدرس�ة  مصباح الھداية في إثبات الو0ي�ة للس�يد عل�ي البھبھ�اني (ط� 1174

 ھـ).1418سنة ـ إيران أھواز ـ دار العلم 

تحقي�ق الش�يخ المصنف �بي بكر عبد الرزاق بن ھم�ام الص�نعاني (� 1175

ھ�ـ 1392روت ـ لبن�ان س�نة المجلس العلمي ـ بي� طـ حبيب الرحمن 

 ).ـ بيروت ـ لبنان (ط دار إحياء التراث العربيو م) 1982

المص�نف لعب�د هللا ب�ن محم�د ب�ن أب�ي ش�يبة الك�وفي (ط دار الفك�ر ـ � 1176

الھن�د ـ الس�لفية المكتبة م) و (ط 1989ھـ 1409بيروت ـ لبنان سنة 

 ھـ).1399سنة 

بوالقاس�م أم ميرزا بقل )نصاريتقريرات الشيخ ا�(مطارح ا�نظار � 1177

  ).ھـ1425سنة  كMنتر (ط مجمع الفكر ـ قم ـ إيران

، محم�د ب�ن طلح�ة سالم يب�ل في مناقب آل الرسول ومطالب السؤ� 1178

ط ـ  الش�افعي (بتحقي�ق ماج�د العطي�ةب�ن محم�د ب�ن الحس�ن القرش�ي 

و  )ھـ1371سنة  العراقـ النجف المكتبة التجارية ـ طھران) و (ط 
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 .ھـ)1419بيروت ـ لبنان سنة  (ط مؤسسة البMغ ـ

�حم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر بزوائد المس�انيد الثماني�ة المطالب العالية � 1179

 ھ���ـ1414س���نة  لبن���ان ـ بي���روتـ (ط دار المعرف���ة  العس���قMني

 ).م1993

ع��Mء ال��دين عل��ي ب��ن عب��د هللا لمط��الع الب��دور ف��ي من��ازل الس��رور � 1180

ھـ) 1299نة مصر سـ البھائي العزولي الدمشقي (ط مطبعة الوطن 

 .)م2000و (ط مكتبة الثقافة الدينية سنة 

 ).ـ الھند معارج النبوة للمولى معين الكاشفي (ط مطبعة لكنھو� 1181

1182 ��س�عد أتحقي�ق (نص�اري معارج نھج البMغة لعلي بن زيد البيھقي ا

ھ�ـ) و (تحقي�ق 1422ط بوس�تان كت�اب ـ ق�م ـ إي�ران س�نة ـ الطي�ب 

) و (ط مكتب�ة ھ�ـ1409ي�ران س�نة ق�م ـ إ ط محمد تقي دان�ش پ�ژوه ـ

 السيد المرعشي ـ قم ـ إيران).

عل��يھم «مع��ارج الوص��ول إل��ى معرف��ة فض��ل آل الرس��ول والبت��ول � 1183

ن محم�د الزرن�دي الش�افعي لمحمد بن يوسف ب�ن الحس�ن ب� »السMم

ط بنياد پژوھش�ھاى ـ شرف أسيد على الرحيم مبارك و عبد(تحقيق 

ھ�ـ) و 1422 إي�ران س�نةـ مش�ھد ـ آس�تان ق�دس رض�وى ـ س�Mمى إ

س�Mمية ـ حياء الثقافة ا4إط مجمع ـ (تحقيق محمد كاظم المحمودي 

 .ھـ)1425قم ـ إيران سنة 

محم�د الس�بزواري  نمعارج اليقين في أصول الدين للش�يخ محم�د ب�� 1184
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ھ��ـ 1413س��نة ـ ق�م ـ إي��ران (ط مؤسس�ة آل البي��ت 4حي��اء الت��راث 

 م).1993

ب�ن مس�لم ب�ن قتيب�ة (تحقي�ق ال�دكتور المعارف �ب�ي محم�د عب�د هللا � 1185

) و (تحقيق محمد ـ مصر القاھرةـ ط دار المعارف ـ ثروت عكاشة 

 ـ دار إحي�اء الت�راث العرب�ي بي�روت طـ إسماعيل عبد هللا الصاوي 

مص��ر س��نة ـ م) و (مطبع��ة دار الكت��ب 1970ھ��ـ 1390 لبن��ان س��نة

 م).1960

لبغ�وي الش�افعي ااء معالم التنزيل لمحمد بن الحسين بن محمود الفر� 1186

تحقي�ق خال�د ھ�امش تفس�ير الخ�ازن) و (مطب�وع ب(تفسير البغوي) (

 .)ھـ ق1407ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ محمد العك 

مع��الم ال��دين �ب��ي ط��اھر محم��د ب��ن الحس��ين النرس��ي (نق��ل عن��ه � 1187

  .بالواسطة)

 معالم الدين ومMذ المجتھدين للشيخ جمال الدين الحسن نجل الشھيد� 1188

مؤسس��ة النش��ر ا4س��Mمي التابع��ة ط الث��اني زي��ن ال��دين الع��املي (

س��نة ـ إي��ران لجماع��ة المدرس��ين ـ ق��م ـ إي��ران) و (ط حجري��ة 

 .ي ـ طھران ـ إيران)گو (ط انتشارات علمي فرھن ھـ)1290

�بي سليمان أحمد بن محمد ب�ن  )شرح سنن أبي داود(معالم السنن � 1189

قي�ق عب�د الس�Mم تحھـ) و ( 1367إبراھيم الخطابي البستي (ط سنة 

لعلمي��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة ط دار الكت��ب اـ��  عب��د الش��افي محّم��د

  .م)1991 ـھ1415
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  .معالم العترة للجنابذي (مخطوط)� 1190

مع�الم المدرس�تين للس�يد مرتض�ى العس�كري (ط مؤسس�ة النعم�ان ـ � 1191

و (ط المجم�ع الع�المي �ھ�ل  م)1990ھـ 1410بيروت ـ لبنان سنة 

 .إيران) و (ط مؤسسة البعثة ـ قم ـ إيران)البيت ـ 

مامين الحسن والحسين للشيخ معالي السبطين في أحوال السيدين ا4� 1192

محمد مھ�دي ب�ن عب�د الھ�ادي المازن�دراني الح�ائري (ط منش�ورات 

ـ ھـ) و (ط مطبعة النعمان 1409سنة ـ إيران قم ـ الشريف الرضي 

س���ة النش���ر ط مؤسو( م)1960ھ���ـ 1381س���نة ـ��� الع���راق  النج���ف

 .التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران)ا4سMمي 

المع���امMت ف���ي ا4س���Mم �حم���د عب���د الج���واد الم���دني (ط مؤسس���ة � 1193

 بيروت ودمشق). ـ ا4يمان ودار الرشيد 

مع��اني ا�خب��ار للش��يخ الص��دوق أب��ي جعف��ر محم��د ب��ن عل��ي ب��ن � 1194

و (ط الحس��ين ب��ن بابوي��ه القم��ي (ط مكتب��ة المفي��د ـ ق��م ـ إي��ران) 

سنة ـ قم ـ إيران التابعة لجماعة المدرسين مؤسسة النشر ا4سMمي 

و (ط مكتبة الصدوق ـ  ھـ ش)1338ھـ ق 1379ھـ وط سنة 1361

  .قم ـ إيران) و (ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان)

ـ مع��اني الق��رآن الك��ريم �ب��ي جعف��ر النح��اس (ط جامع��ة أم الق��رى � 1195

 ھـ).1409السعودية سنة 

ر في شرح المختصر لنجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحس�ن المعتب� 1196
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س��نة ـ إي��ران ق��م ـ المحق��ق الحل��ي (ط نش��ر مؤسس��ة س��يد الش��ھداء 

 ھـ ش).1364

المعتصر من المختص�ر م�ن مش�كل ا~ث�ار القاض�ي �ب�ي المحاس�ن � 1197

الھن���د س���نة ـ يوس���ف ب���ن موس���ى الحنف���ي (ط حي���درآباد ال���دكن 

 ھـ).1362

م الش��ريعة للعMم��ة الم��ولى مھ��دي النراق��ي معتم��د الش��يعة ف��ي أحك��ا� 1198

ط م��ؤتمر ـ  (تحقي��ق مؤسس��ة العMم��ة المج��ّدد الوحي��د البھبھ��اني

(ط  و )قھ���ـ  1422ش ھ���ـ  1380الم���ولى مھ���دي النراق���ي س���نة 

 .)التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران مؤسسة النشر ا4سMمي

ض�ّحاك المعجم لعل�ي ب�ن محم�د ب�ن إب�راھيم ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن ال� 1199

الفَزاري أبو الحسن الَغْرناطي المعروف بابن المق�ري (تحقي�ق أب�ي 

ـ الس�عودية الري�اض ـ ط مكتبة الرش�د ـ  عبد الرحمن عادل بن سعد

 .م)1998ھـ 1419سنة 

المعج��م (معج��م الص��حابة) �ب��ي يعل��ى أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن المثن��ى � 1200

النس����خة مص����ورة م����ن مخطوط����ة مكتب����ة (مخط����وط و التميم����ي

إيرلندة في مكتبة المرعشي النجفي ـ ق�م ـ إي�ران) و (ط جستربيتي ب

  دار المأمون للتراث ـ بيروت ـ لبنان).

معج��م ا�دب��اء لي��اقوت ب��ن عب��د هللا الروم��ي الحم��وي (ط المطبع��ة � 1201

الفك�ر ـ  م) و (ط دار1928س�نة ط م و1923مص�ر س�نة ـ الھندي�ة 

 ـ).ھ1400بيروت ـ لبنان سنة 
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س��ليمان ب��ن أحم��د ب��ن أي��وب اللخم��ي  المعج��م ا�وس��ط �ب��ي القاس��م� 1202

 م).1995ھـ 1415سنة ـ السعودية الطبراني (ط دار الحرمين 

معجم البلدان لشھاب الدين أبي عبد هللا ياقوت ب�ن عب�د هللا الحم�وي � 1203

ھ�ـ) و 1388س�نة ـ لبنان بيروت ـ الرومي البغدادي (ط دار صادر 

م) و 1979ـ ھ�1399(ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان 

 ).ـ بيروت ـ لبنان (ط دار الكتب العلمية

معج��م رج��ال الح��ديث وتفص��يل طبق��ات ال��رواة للس��يد أب��ي القاس��م � 1204

ط ھ��ـ) و (1403الخ��وئي (ط دار الزھ��راء ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

  م).1992ھـ 1413سنة منشورات مدينة العلم ـ قم ـ إيران 

اة ب�ن الح�افظ محم�د معجم الرجال والحديث �بي أسد هللا محم�د حي�� 1205

  عبد هللا ا�نصاري (ط إيران).

معج�م الس��فر �ب��ي ط��اھر أحم��د ب�ن محم��د الس��لفي (تحقي��ق عب��د هللا � 1206

   ق).ھـ 1414ط دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان سنة ـ  عمر البارودي

1207 ��حمد بن محمد العنزي ابن معجم الشيوخ (المعجم 0بن ا�عرابي) 

دار اب�ن ـ ط  ب�راھيم الحس�ينيإ ا�عرابي (تحقي�ق عب�د المحس�ن ب�ن

  .ق)ھـ  1418السعودية سنة ـ الرياض ـ الجوزي 

(ط مؤسس��ة  حم��د ب��ن جمي��ع الص��يداويأمعج��م الش��يوخ لمحم��د ب��ن � 1208

ـ يم��ان ق) و (ط دار ا4ھ��ـ 1407الرس��الة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

  طرابلس).
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المعج��م الص��غير �ب��ي القاس��م س��ليمان ب��ن أحم��د ب��ن أي��وب اللخم��ي � 1209

ھ�ـ) و 1388الحج�از س�نة ـ المدين�ة ـ ن�ي (ط المكتب�ة الس�لفية الطبرا

 لبنان). ـ بيروتـ ) و (ط دار الكتب العلمية ـ الھند (ط دھلي

معج��م الف��روق اللغوي��ة �ب��ي ھ��Mل العس��كري (تحقي��ق حس��ام ال��دين � 1210

ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان) و (تحقي�ق مؤسس�ة ـ  القدسي

 1412إي�ران س�نة ـ ق�م ـ جماعة المدرسين سMمي التابعة لالنشر ا4

  .ھـ) و (ط مكتبة بصيرتي ـ قم ـ إيران)

المعجم الكبي�ر 0ب�ن المق�ري محم�د ب�ن إب�راھيم ب�ن عل�ي ب�ن زاذان � 1211

  ا�صبھاني الخازن.

المعج��م الكبي��ر �ب��ي القاس��م س��ليمان ب��ن أحم��د ب��ن أي��وب اللخم��ي � 1212

) و (ط ع�راقـ ال بغ�دادـ الطبران�ي (مخط�وط) و (ط مطبع�ة ا�م�ة 

 ) و (ط دار إحي�اء الت�راث العرب�يـ القاھرة ـ مصر مكتبة ابن تيمية

 ).ـ بيروت ـ لبنان

معج�م قبائ�ل الع��رب لل�دكتور عم��ر كحال�ة (ط دار العل�م للمMي��ين ـ � 1213

 م).1968ھـ 1388بيروت ـ لبنان سنة 

معجم ما استعجم من أسماء البMد والمواضع �بى عبيد عبد هللا ب�ن � 1214

ع�الم الكت�ب ـ بي�روت ـ لبن�ان دار زيز البكري ا�ندلسي (ط عبد الع

  م).1983ھـ 1403سنة 

معج��م المحاس��ن والمس��اوئ (أو دائ��رة المع��ارف ا4س��Mمية) �ب��ي � 1215

مؤسس���ة النش���ر ا4س���Mمي التابع���ة  طال���ب التجلي���ل التبري���زي (ط
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 ھـ).1417إيران سنة ـ قم ـ لجماعة المدرسين 

لغ���ة العربي���ة بالق���اھرة (ط دار المعج���م الوس���يط إص���دار مجم���ع ال� 1216

 ھـ).1400سنة ـ القاھرة ـ مصر المعارف 

معرف��ة الثق��ات �ب��ى الحس��ن أحم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن ص��الح العجل��ي � 1217

 ھـ).1405سنة ـ السعودية المدينة ـ مكتبة الدار  الكوفي (ط

معرفة السنن وا~ثار �ب�ي بك�ر أحم�د ب�ن الحس�ين البيھق�ي (تحقي�ق � 1218

 .ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان)ـ  سيد كسروي حسن

معرف��ة الص��حابة �ب��ي نع��يم أحم��د ب��ن عب��د هللا ا�ص��بھاني (تحقي��ق � 1219

) و (تحقي��ق ع��ادل ب��ن يوس��ف ھ��ـ1408ط س��نة ـ محم��د راض��ي 

ھ�ـ) و  1419الس�عودية س�نة ـ الري�اض ـ ط دار ال�وطن  ـ الع�زاوي

 .)496(مخطوط في مكتبة طوب قپوسراي رقم 

حديث للحاكم أبي عب�د هللا محم�د ب�ن عب�د هللا الح�افظ معرفة علوم ال� 1220

س�نة ـ لبنان بيروت ـ النيسابوري (ط منشورات دار ا~فاق الحديث 

 ھـ).1397الحجاز سنة ـ (ط المدينة و م) 1980ھـ 1400

الع��راق ـ المعرف�ة والت��اريخ ليعق��وب ب��ن س��فيان الفس�وي (ط بغ��داد � 1221

 م).1975سنة 

لحس��ين للش��ريف النس��ابة أب��ى القاس��م المعقب��ين م��ن ول��د الحس��ن وا� 1222

الحسين بن جعفر ا�حول بن الحسين بن جعفر بن أحمد بن الس�جاد 

  .المعروف بابن خداع (مخطوط)
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المعيار والموازنة ف�ي فض�ائل ا4م�ام أمي�ر الم�ؤمنين عل�ي ب�ن أب�ي � 1223

طالب �بي جعفر ا4سكافي محمد بن عب�د هللا المعتزل�ي والص�حيح 

بي�روت  طتحقيق محمد ب�اقر المحم�ودي ـ ي (أنه �بي علي ا4سكاف

 م) 1981ھـ 1402سنة ـ لبنان 

المغازي لمحمد بن عمر الواقدي السھمي (ط إنتشارات إسماعيليان � 1224

 إيران).ـ طھران ـ 

المغ���رب ف���ي ترتي���ب المع���رب لناص���ر ب���ن عب���د الس���يد ب���ن عل���ي � 1225

  .المطرزي (ط دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان)

الدين أبي محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد ب�ن قدام�ة  المغني لموفق� 1226

ھ�ـ) و (ط دار 1403ـ لبن�ان س�نة بي�روت ـ (ط دار الكت�اب العرب�ي 

 ھـ).1417سنة ـ بيروت ـ لبنان عالم الكتب 

المغن��ي ف��ي أب��واب التوحي��د والع��دل للقاض��ي عب��د الجب��ار ب��ن أحم��د � 1227

لق��اھرة ـ ـ االھم��داني ا�س��دآبادي (ط المؤسس��ة المص��رية العام��ة 

و (ط مؤسس��ة الت��اريخ العرب��ي ـ بي��روت ـ  ھ��ـ)1415س��نة مص��ر 

 .لبنان)

مغن���ي المحت���اج إل���ى معرف���ة مع���اني ألف���اظ المنھ���اج للش���يخ محم���د � 1228

دار إحي�اء الت�راث العرب�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان  الشربيني الخطي�ب (ط

 ھـ). 1391م) و (ط سنة 1958ھـ 1377سنة 

عري��ب الس��يد محم��د رض��ا مف��اتيح الجن��ان للش��يخ عب��اس القم��ي (ت� 1229

 .النوري النجفي) (له طبعات كثيرة جداً)
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مفت��اح الب��اب (ش��رح الب��اب الح��ادي عش��ر) �ب��ي الف��تح اب��ن مخ��دوم � 1230

م) و 1986إي��ران س��نة  ـ الخ��ادم الحس��يني العربش��اھي (ط طھ��ران

ـ ط ا�س�تانة الرض�وية ـ مش�ھد ـ إي�ران س�نة  (تحقيق مھ�دي محق�ق

 ).ھـ ش 1372

حمد ط�اش كب�ري زاده (ط دائ�رة ومصباح السيادة �مفتاح السعادة � 1231

  .ق)ھـ  1356الھند سنة ـ باد آحيدرـ المعارف النظامية 

مفتاح الفMح لبھاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الح�ارثي � 1232

الھمداني العاملي المع�روف بالش�يخ البھ�ائي (ط مؤسس�ة ا�علم�ي ـ 

مي التابع��ة لجماع��ة و (ط مؤسس��ة النش��ر ا4س��M بي��روت ـ لبن��ان)

 .ھـ)1429المدرسين ـ قم ـ إيران سنة 

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العMمة للسيد محم�د ج�واد الحس�يني � 1233

ھ�ـ) و 1324إي�ران س�نة ـ طھ�ران ـ الع�املي (ط مؤسس�ة آل البي�ت 

إي�ران ـ ق�م ـ (ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماعة المدرسين 

 ھـ).1419سنة 

ا في مناقب آل العبا لميرزا محم�د ب�ن رس�تم معتم�د خ�ان مفتاح النج� 1234

مرعشي في ـ قم الحارثي البدخشي (مخطوط نسخة منه في مكتبة ال

 ).5004خرى برقم أونسخة  4842ـ إيران برقم 

ب��ى القاس��م الحس��ين ب��ن محم��د �الق��رآن (ألف��اظ) مف��ردات غري��ب � 1235

ـ المع���روف بالراغ���ب ا�ص���فھاني (ط مص���طفى الب���ابي الحلب���ي 
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إيران س�نة ـ ھـ) و (ط دفتر نشر الكتاب 1381مصر سنة لقاھرة ـ ا

 .ھـ)1427و (ط المكتبة العصرية ـ صيدا ـ لبنان سنة  ھـ)1404

دار  المفصل في تاريخ العرب قبل ا4سMم لل�دكتور ج�واد عل�ي (ط� 1236

ـ م) و (ط مكتب�ة النھض�ة 1976سنة  ـ لبنان بيروتـ العلم للمMيين 

 ).ـ العراق بغداد

» علي��ه الس��Mم«المفي��د ف��ي ذك��رى الس��بط الش��ھيد الحس��ين ب��ن عل��ي � 1237

للسيد عبد الحسين إبراھيم العاملي (ط مؤسسة ا�علم�ي ـ بي�روت ـ 

  .ھـ)1389لبنان سنة 

ط مص�ر مقاتل الطالبيين لعلي بن الحسين �بي الفرج ا4ص�بھاني (� 1238

س�نة م) و (ط مؤسسة إسماعيليان ـ ق�م ـ إي�ران 1949ھـ 1368سنة 

س��نة ـ الع��راق النج��ف ـ م) و (منش��ورات المكتب��ة الحيدري��ة 1970

و (ط دار  )ـ بي�روت ـ لبن�ان (ط دار المعرف�ة و م)1965ھ�ـ 1385

 إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان).

مقاصد الطالب في مناقب علّي بن أبي طالب لشھاب الدين أحمد بن � 1239

(ط كل�واز  إسماعيل البرزنجي الشھرزوري الشافعي مفت�ي المدين�ة

  .)ـ الھند حسني بمبئى

مق�ال للعMم��ة المحق��ق ا�حم��دي المي��انجي (مطب��وع ف��ي مجل��ة ن��ور � 1240

 .علم السنة الثانية العدد السادس)

مق�امع الفض�ل للعMّم�ة ا~ق�ا محم�د عل�ي الكرمانش�اھي البھبھ�اني (ط � 1241

) و (ط ھ��ـ1316س��نة أخ��رى (ط وھ��ـ)  1275إي��ران س��نة ـ حجري��ة 
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ھ�ـ  1421جدد الوحيد البھبھاني ـ قم ـ إي�ران س�نة مؤسسة العMّمة الم

    ق).

المقتصر من شرح المختصر للمحقق جمال الدين أبي العباس أحمد � 1242

ط بني��اد ـ  ب�ن محم��د ب�ن فھ��د الحلّ�ي (تحقي��ق الس�يد مھ��دي الرج�ائي

س�نة إي�ران ـ مش�ھد ـ آس�تان ق�دس رض�وى  ـ پژوھش�ھاى اس�Mمى

  .ق)ھـ 1410

ا�ئم�ة ا0ثن�ي عش�ر للش�يخ أحم�د ب�ن  مقتضب ا�ثر في النص على� 1243

 ).ـ إيران قمـ عبيد هللا بن عياش الجوھري (ط مكتبة الطباطبائي 

�ب��ي بك��ر عب��د هللا ب��ن محم��د » علي��ه الس��Mم«مقت�ل أمي��ر الم��ؤمنين � 1244

(مطب�وع ف�ي مجل�ة تراثن�ا الص�ادرة ع�ن  »ابن أب�ي ال�دنيا«القرشي 

عص�رية ـ بي�روت ـ (ط المكتب�ة الو  مؤسسة آل البيت ـ ق�م ـ إي�ران)

 .)م2008سنة  لبنان

للش��يخ محم��د رض��ا الطبس��ي » علي��ه الس��Mم«مقت��ل ا4م��ام الحس��ين � 1245

ط انتش�ارات محب�ين ـ ق�م ـ ـ  مين�يم�ين ا�أالنجف�ي (تحقي�ق محم�د 

  .ھـ ش) 1382 إيران سنة

(ومصرع أھ�ل بيت�ه) لل�وط ب�ن يحي�ى » عليه السMم«مقتل الحسين � 1246

�تحقي���ق حس���ن زدي الغام���دي (ب���ن س���عيد ب���ن مخن���ف ب���ن س���ليم ا

ـ  الغ�ريمكتب�ة ) و (ط ـ إي�ران ق�مـ ط المطبع�ة العلمي�ة الغف�اري ـ 

ھ�ـ  1368س�نة ـ إي�ران ق�م ـ ) و (ط مؤّسسة الوف�اء النجف ـ العراق
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 ش).

�ب�ي المؤي�د الموف�ق ب�ن أحم�د المك�ي » عليه السMم«مقتل الحسين � 1247

الزھ�راء ـ مطبع�ة ط ـ  تحقي�ق الش�يخ محّم�د الس�ماويالخوارزمي (

) و (ط منشورات مكتبة المفي�د ـ ق�م ـ ھـ1367سنة  العراقـ النجف 

 .و (ط دار أنوار الھدى ـ قم ـ إيران) إيران)

ـ للسيد عبد الرزاق المقرم (ط ا~داب » عليه السMم«مقتل الحسين � 1248

ھ�ـ) و (ط مؤسس�ة الت�اريخ العرب�ي ـ 1372الع�راق س�نة ـ النج�ف 

و (ط قس�م الدراس�ة ا4س�Mمية ـ ق�م ـ  )ھ�ـ1429بيروت ـ لبنان سنة 

 .إيران)

للسيد محم�د تق�ي بح�ر العل�وم (تحقي�ق » عليه السMم«مقتل الحسين � 1249

ـ  النج�فـ ط المكتب�ة العلمي�ة ـ  الحس�ين ب�ن التق�ي آل بح�ر العل�وم

) و (ط ھ�ـ1412) و (ط دار الزھ�راء ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة العراق

  .م)1978ھـ 1398ة سنـ العراق بغداد ـ مطبعة الزھراء 

دار ا�وراد ي�وب الطبران�ي (ط أحمد بن أمقتل الحسين لسليمان بن � 1250

 ).م1992سنة  الكويتـ 

 مقدمة ابن خلدون (ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان).� 1251

المقصد العلّي في زوائ�د أب�ي يعل�ى الموص�لي لن�ور ال�دين عل�ي ب�ن � 1252

ط دار الكتب العلمي�ة ـ  حسنأبي بكر الھيثمي (تحقيق سيد كسروي 

  .م)1993 ھـ1413سنة  ـ بيروت ـ لبنان

المقن�ع للص��دوق لمحم��د ب�ن عل��ي ب��ن الحس�ين ب��ن بابوي��ه القم��ي (ط � 1253
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 ھـ).1415سنة ـ قم ـ إيران مؤسسة ا4مام الھادي 

المقنعة للش�يخ محم�د ب�ن محم�د ب�ن النعم�ان اب�ن المعل�م ب�ن عب�د هللا � 1254

د (مطب��وع ض��من سلس��لة مؤلف��ات العكب��ري البغ��دادي الش��يخ المفي��

م) 1993ھـ 1414ط دار المفيد ـ بيروت ـ لبنان سنة ـ الشيخ المفيد 

إيران ـ و (ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماعة المدرسين قم 

 ھـ).1410سنة 

مكاتي���ب الرس���ول للعMم���ة الش���يخ عل���ي ا�حم���دي المي���انجي (ط � 1255

ع�ة العلمي�ة ـ ق�م ـ ھ�ـ) و (المطب1379ـ ق�م ـ إي�ران س�نة مص�طفوي 

 م).1998سنة ـ قم ـ إيران دار الحديث ط إيران) و (

اب��ن أب��ي «�ب��ي بك��ر عب��د هللا ب��ن محم��د القرش��ي مك��ارم ا�خ��Mق � 1256

(ط المكتب��ة و  )ـ مص��ر الق��اھرةـ��  (ط مكتب��ة الق��رآن للطب��ع »ال��دنيا

 .)م2008سنة  العصرية ـ بيروت ـ لبنان

لحس���ن ب���ن الفض���ل مك���ارم ا�خ���Mق لرض���ي ال���دين أب���ي نص���ر ا� 1257

س��نة ـ ق��م ـ إي��ران الطبرس��ي (ط منش��ورات الش��ريف الرض��ي 

لجماع��ة  ةالنش�ر ا4س�Mمي التابع�مؤسس�ة و (ط  م)1972ھ�ـ 1392

 .ھـ)1421المدرسين ـ قم ـ إيران سنة 

مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم للميرزا محم�د تق�ي الموس�وي � 1258

و  ھ�ـ)1421س�نة نان ـ لببيروت ـ ا�صفھاني (ط مؤسسة ا�علمي 

 .ھـ)1404(منشورات مدرسة ا4مام المھدي ـ قم ـ إيران سنة 
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المMحم والفتن (التشريف بالمنن في التعريف بالفتن) لرضي ال�دين � 1259

أب��ي القاس��م عل��ي ب��ن موس��ى ب��ن جعف��ر ب��ن محم��د ب��ن ط��اووس (ط 

ھ�ـ) و (ط مؤسس�ة 1416س�نة ـ ق�م ـ إي�ران مؤسسة ص�احب ا�م�ر 

� و (ط منشورات الرضي ـ قم ـ إيران). ـ لبنان)علمي ـ بيروت ا

م��Mذ ا�خي��ار ف��ي فھ��م تھ��ذيب ا�خب��ار للعMم��ة الش��يخ محم��د ب��اقر � 1260

  .ھـ) 1406المجلسي (ط مكتبة المرعشي النجفي ـ قم ـ إيران سنة 

س�Mمية ـ بي�روت ـ الملحم�ة الحس�ينية للش�ھيد مطھ�ري (ط ال�دار ا4� 1261

لع��المي للدراس��ات ـ ق��م ـ و (ط المرك��ز ا ھ��ـ ق)1413لبن��ان س��نة 

  . إيران)

الملل والنحل �بي الف�تح محم�د ب�ن عب�د الك�ريم ب�ن أب�ي بك�ر أحم�د � 1262

الشھرستاني (مطبوع بھامش الفصل في الملل والنح�ل 0ب�ن ح�زم) 

) و ـ بي�روت ـ لبن�ان ط دار المعرف�ةـ�  و (تحقيق محمد سيد كيMن�ي

ھ�ـ) 1387ة مصر سنـ القاھرة ـ (ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 .و (ط حجرية) ھـ)1410(ط سنة  و

لعلي بن موسى بن جعف�ر ب�ن محم�د ب�ن الملھوف في قتلى الطفوف � 1263

ط دار و ( ھ��ـ)1417إي��ران س��نة  ـ ـ ق��م(ط أنوارالھ��دى  ط��اووس

�(ط منش�ورات مكتب�ة ال�داوري ـ  و) ھ�ـ1414إيران سنةـ قم سوة ا

  .)م1929ـ لبنان سنة  (ط صيداو  قم ـ إيران)

دروس ف���ي الس���لوك  »علي���ه الس���Mم«أخ���Mق ا4م���ام الحس���ين م���ن � 1264

والتربي��ة وق��يم الحي��اة الطيب��ة لعب��د العظ��يم المھت��دي البحران��ي (ط 
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  م). 2001 ھـ1421ـ قم ـ إيران سنة  انتشارات الشريف الرضي

من 0 يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أبي جعفر محم�د ب�ن عل�ي ب�ن � 1265

نش���ر ا4س���Mمي التابع���ة الحس���ين ب���ن بابوي���ه القم���ي (ط مؤسس���ة ال

دار ) و (ط ـ إي��رانق��م ـ لجماع��ة المدرس��ين ف��ي الح��وزة العلمي��ة 

و (ط دار الكت�ب  )ھـ1376سنة  العراقـ النجف الكتب ا4سMمية ـ 

) و (ط دار ا�ض�واء ـ ھ�ـ1410س�نة  ـ إي�رانـ طھ�ران ا4س�Mمية 

 .)ھـ1406سنة  بيروت ـ لبنان

 لبن�ان ـ دار المعرف�ة بي�روت طالمنار (تفسير) لمحمد رشيد رض�ا (� 1266

 ).ھـ1414سنة 

من��ار الس��بيل ف��ي ش��رح ال��دليل 0ب��ن ض��ويان (مطب��وع م��ع إرواء � 1267

 ھ��ـM1405مي ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة المكت��ب ا4س�� ـ ط الغلي��ل

  .م)1985

منازل ا~خرة والمطال�ب الف�اخرة للش�يخ عب�اس القم�ي (ط مؤسس�ة � 1268

س��نة  ـ إي��رانق��م ـ النش��ر ا4س��Mمي التابع��ة لجماع��ة المدرس��ين 

 .و (ط مكتبة إسMمي ـ قم ـ إيران) ھـ)1419

المناشدة وا4حتجاج بحديث الغدير للعMمة الشيخ عبد الحسين أحمد � 1269

 ا�ميني النجفي.

المناق��ب �حم��د البك��ري المك��ي الحنف��ي الخ��وارزمي (ط مؤسس��ة � 1270

س��نة ـ إي��ران ق��م ـ النش��ر ا4س��Mمي التابع��ة لجماع��ة المدرس��ين 
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ـ  النج�فالمطبعة الحيدري�ة ـ ) و (ط ـ إيران (ط تبريز ھـ) و1411

  ).ھـ1385سنة  العراق

  .المناقب لعبد هللا الشافعي (مخطوط)� 1271

 .مناقب الكاشي (مخطوط)� 1272

مناقب آل أبي طالب لمش�ير ال�دين أب�ي عب�د هللا محم�د ب�ن عل�ي ب�ن � 1273

ـ  شھرآش��وب (ط مص��طفوي ـ ق��م ـ إي��ران) و (ط دار ا�ض��واء

ـ النج�ف ـ ) و (ط المكتب�ة الحيدري�ة ھ�ـ1412س�نة  بي�روت ـ لبن�ان

 م) و (طبعة حجرية).1956ھـ 1376العراق سنة 

» علي��ه الس��Mم«مناق��ب ا4م��ام أمي��ر الم��ؤمنين عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب � 1274

للقاضي محمد بن سليمان الكوفي (ط مجمع إحياء الثقافة ا4سMمية 

 ھـ).1412سنة ـ إيران قم ـ 

�ب�ي الحس�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن » السMم عليه«مناقب ا4مام علي � 1275

إي��ران س��نة ـ طھ��ران ـ المغ��ازلي الش��افعي (ط المكتب��ة ا4س��Mمية 

 .ھـ)1403و (ط دار ا�ضواء ـ بيروت ـ لبنان سنة  ھـ)1394

مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخط�اب (س�يرة عم�ر ب�ن الخط�اب) � 1276

�ي�ق (تحق زين محم�د اب�ن الج�وبي الفرج عبد ال�رحمن ب�ن عل�ي ب�

م) 1996س�نة ـ عم�ان مكتبة ابن خل�دون  طـ  حلمي محمد إسماعيل

 .ط دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان)ـ و (تحقيق السيد الجميلي 

للم�ولى حي�در عل�ي ب�ن محم�د ب�ن » عليه السMم«مناقب أھل البيت � 1277

ا4س��Mمية ـ ق��م ـ إي��ران س��نة  المنش��وراتالحس��ن الش��يرواني (
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 ھـ).1417

م�ا ن�زل م�ن الق�رآن ف�ي و» عليه السMم«بن أبي طالب مناقب علي � 1278

�ب��ي بك��ر أحم��د ب��ن موس��ى اب��ن مردوي���ه » علي��ه الس��Mم«عل��ي 

ھ�ـ 1382ھ�ـ ق 1424س�نة ـ قم ـ إيران ا4صفھاني (ط دار الحديث 

 ش).

المناق���ب المرتض���وية للش���يخ محم���د ص���الح ب���ن عب���د هللا الحس���يني � 1279

 ةحجري��� ةبع���(ط و )ھ���ـ1269الھن���د س���نة ـ الترم���ذي (ط بمبئ���ي 

  ).ھـ1133سنة ـ إيران بالفارسية 

المناقب والمثالب �ب�ي حنيف�ة النعم�ان ب�ن محم�د التميم�ي المغرب�ي � 1280

ط مؤسس�ة ا�علم�ي ـ بي�روت ـ ـ  (تحقي�ق ماج�د ب�ن أحم�د العطي�ة

 .ھـ)1423لبنان سنة 

منال الطالب في مناقب ا4مام علي بن أبي طالب للش�يخ نج�م ال�دين � 1281

ـ طھران ـ  فعي (ط حجرية مع تذكرة الخواصمحمد بن طلحة الشا

  .)ھـ1287سنة إيران 

مناھج ا�خيار في شرح ا4ستبص�ار للس�يد أحم�د ب�ن زي�ن العاب�دين � 1282

   .العلوي العاملي (ط إسماعليان ـ قم ـ إيران)

عرجي النجفي (ط نساب العرب للسيد جعفر ا�أمناھل الضرب في � 1283

  .ھـ)1419ة مكتبة المرعشي النجفي ـ قم ـ إيران سن

مناھل العرفان في علوم القرآن لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني (ط � 1284
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 ھـ).1372دار إحياء الكتب العربية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

منتخب ا�نوار المضيئة للسيد بھاء ال�دين عل�ي ب�ن عب�د الك�ريم ب�ن � 1285

ـ ق�م ـ إي�ران عب�د الحمي�د النيل�ي النجف�ي (ط مؤسس�ة ا4م�ام الھ�ادي 

 ھـ ش).1378ھـ ق 1420سنة 

منتخب تاريخ مدينة دمشق لعبد القادر ب�دران الدمش�قي (ط روض�ة � 1286

ـ  دمش�قـ الترق�ي دار ) و (ط ھ�ـ1329ـ دمشق ـ س�وريا س�نة  الشام

 ).سوريا

ـ منتخ��ب الت��واريخ للمي��رزا محم��د ھاش��م الخراس��اني (ط طھ��ران � 1287

 ھـ).1347سنة إيران 

للش��يخ  )تھر ب��الفخريالمش��(الخط��ب المنتخ��ب ف��ي جم��ع المراث��ي و � 1288

فخر الدين الطريحي النجفي (ط منشورات الش�ريف الرض�ي ـ ق�م ـ 

  .إيران)

1289 ��عMء ال�دين عل�ي ب�ن لفعال منتخب كنز العمال في سنن ا�قوال وا

  حسام

ـ ط (مطب��وع بھ��امش مس��ند أحم��د  ال��دين الش��ھير ب��المتقى الھن��دي

 ھـ).1313سنة الميمنة ـ مصر 

لعبد بن حميد بن نصر الكسي (ط مكتبة  منتخب مسند عبد بن حميد� 1290

 م).1988ھـ 1408سنة ـ بيروت ـ لبنان النھضة العربية 

، النك�ت المس�تخرجة م�ن كت�اب التبي�انالمنتخب من تفسير القرآن و� 1291
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�بي عبد هللا محّمد بن أحمد بن إدريس الحلَّي (ط مكتب�ة المرعش�ي 

وعة اب�ن و (مطب�وع ف�ي موس� ـ)ھ� 1409النجفي ـ قم ـ إي�ران س�نة 

إدري���س الحل���ي مكتب���ة الروض���ة الحيدري���ة التابع���ة للعتب���ة العلوي���ة 

  .م)2008 ھـ1429سنة  العراقـ النجف ـ المقدسة 

المنتخ��ب م��ن ذي��ل الم��ذيل �ب��ي جعف��ر محم��د ب��ن جري��ر ب��ن يزي��د � 1292

منش��ورات ـ الطب��ري ا~مل��ي (مطب��وع م��ع ت��اريخ ا�م��م والمل��وك 

ب�و الفض��ل أق محم��د مؤسس�ة ا�علم�ي ـ بي��روت ـ لبن��ان) و (تحقي�

) و (ط 11خ���ر الج���زء آمطب���وع م���ع ت���اريخ الطب���ري ـ���  ب���راھيمإ

  .)ھـ1358سنة  مصرالقاھرة ـ ـ ستقامة ا4

المنتظم في تاريخ الملوك وا�مم �بي الفرج عبد الرحمن ب�ن عل�ي � 1293

الھن��د س��نة ـ حي��درآباد ال��دكن دار المع��ارف ـ ب��ن الج��وزي (ط 

  .)ھـ1412سنة  لبنانـ بيروت ـ  ھـ) و (ط دار الكتب العلمية1359

منتقى الجمان في ا�حاديث الصحاح والحسان للش�يخ أب�ى منص�ور � 1294

الحسن بن زين الدين (ط مؤسسة النش�ر ا4س�Mمي التابع�ة لجماع�ة 

 ھـ ش).1362ـ إيران سنة قم ـ المدرسين 

المنتقى في مولد المص�طفى لمحم�د ب�ن مس�عود الك�ازروني (ط دار � 1295

 ).ـ بيروت ـ لبنان يإحياء التراث العرب

المنتق���ى م���ن الس���نن المس���ندة �ب���ي محم���د عب���د هللا ب���ن الج���ارود � 1296

مؤسس�ة الكت�ب  ) و (طـ بيروت ـ لبن�ان النيسابوري (ط دار الجنان
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 م).1988ھـ 1408الثقافية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

المنتقى من منھاج ا4عتدال في نقض كMم أھل الرفض وا0عت�زال � 1297

ـ الري�اض  ط دار عالم الكتبـ ب الدين الخطيب تحقيق مح( للذھبي

لبن�ان س�نة ـ بي�روت ـ (ط دار المعرفة  و ھـ)1417سنة ـ السعودية 

 ھـ).1398

منتھى المطلب في تحقيق المذھب للعMمة الحلي الحسن بن يوس�ف � 1298

ـ بن علي بن المطھر (ط حجرية) و (ط مجم�ع البح�وث ا4س�Mمية 

 ).إيرانآستان قدس رضوي ـ مشھد ـ 

منتھى المقال المعروف برجال أبي علي للشيخ أبي علي محم�د ب�ن � 1299

ـ ق�م ـ ل البي�ت آ(ط مؤسس�ة و  إس�ماعيل الح�ائري (طبع�ة حجري�ة)

  .ھـ)1419سنة إيران 

المك�ي الھيثم�ي المنح المكية في شرح القصيدة الھمزية 0ب�ن حج�ر � 1300

(نسخة مستنسخة ع�ن أص�ل نس�خة الش�ارح) و (ط المجم�ع الثق�افى 

المطبع�ة البھي�ة المص�رية ھـ) و (ط  1418الكتب الوطنى سنة  دار

  .و (ط دار المنھاج) ھـ)1309سنة 

و ) ش لمحم�د ب�ن حبي�ب البغ�دادي (مخط�وطالمنمق ف�ي أخب�ار ق�ري� 1301

 ھـ).1384الھند سنة ـ آباد الدكن (ط حيدر

منھاج البراعة في شرح نھج البMغة لسعيد بن ھبة هللا قط�ب ال�دين � 1302

(ط  و ھ�ـ)1406س�نة ـ إي�ران ق�م ـ مكتب�ة المرعش�ي  الراون�دي (ط

 مؤسس�ة الت�اريخو (ط  ھ�ـ)1406س�نة ـ إي�ران ق�م ـ مطبع�ة الخي�ام 
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 .العربي ـ بيروت ـ لبنان)

منھاج السنة النبوية في نقض كMم الشيعة والقدرية �حمد بن تيمية � 1303

ط (و  ھ��ـ)1322مص�ر س��نة ـ الحران�ي (المطبع��ة ا�ميري�ة ب��و0ق 

  .العلمية ـ بيروت ـ لبنان)دار الكتب 

 .منھاج الفاضلين للحموئي الخراساني (مخطوط)� 1304

تركي�ا ـ محمد جمي�ل زين�و (ط مكتب�ة الغرب�اء ل منھاُج الفرقة الناجية� 1305

  .ھـ) و (ط السعودية)1413سنة 

منھاج الكرامة في معرفة ا4مامة للعMمة الحلي الحس�ن ب�ن يوس�ف � 1306

 ھ�ـ ش)1379س�نة ـ إيران ھد مشـ بن المطھر (انتشارات تاسوعاء 

 .و (ط انتشارات عروج انديشه ـ قم ـ إيران)

م�نھج الرش�اد لم�ن أراد الس�داد رس��الة الش�يخ جعف�ر كاش�ف الغط��اء � 1307

دار  طـ  إلى ا�مير عبد العزيز بن سعود (تحقي�ق ج�ودت القزوين�ي

 .إيران)ـ ھل البيت أط مجمع (الثقلين ـ بيروت ـ لبنان) و 

ق���ا محم���د ب���ن عل���ي ح���وال الرج���ال ~أتحقي���ق م���نھج المق���ال ف���ي � 1308

   .ھـ)1431ل البيت ـ قم ـ إيران سنة آمؤسسة ط ا�سترآبادي (

منية المريد في أدب المفيد والمس�تفيد للش�ھيد الث�اني زي�ن ال�دين ب�ن � 1309

س��نة ـ ق��م ـ إي��ران عل��ي الع��املي (ط مكت��ب ا4ع��Mم ا4س��Mمي 

 .يران)و (ط بوستان كتاب ـ قم ـ إ ھـ ش)1368ھـ ق 1409

(ط  لعلي بن موسى بن جعفر بن محم�د ب�ن ط�اووسمھج الدعوات � 1310
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و (ط المؤسسة ا4س�Mمية للنش�ر ـ بي�روت ـ لبن�ان  إيران)ـ حجرية 

 .ھـ)1407سنة 

المھدية في ا4سMم منذ أقدم العصور حتى اليوم لس�عد محم�د حس�ن � 1311

 .م)1953  ھـ1373مصر سنة ـ (ط دار الكتاب العربي 

ضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي (مطب�وع ض�من المھذب للقا� 1312

ھ�ـ) و (ط مؤسس�ة النش�ر 1406الين�ابيع الفقھي�ة ـ ق�م ـ إي�ران س�نة 

  ھـ).1406ا4سMمي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران سنة 

المھذب البارع في شرح المختصر النافع لجمال ال�دين أب�ي العب�اس � 1313

التابع�ة س�ة النش�ر ا4س�Mمي أحمد بن محمد بن فھ�د الحل�ي (ط مؤس

 ھـ).1407سنة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران 

ب��ن ياس��ين خي��ر هللا لاء مھ��ذب الروض��ة الفيح��اء ف��ي ت��واريخ النس��� 1314

(ط دار الجمھوري���ة ـ بغ���داد ـ الع���راق س���نة  الموص���ليمحم���ود 

  م).1966

 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حب�ان لعل�ي ب�ن أب�ي بك�ر الھيثم�ي (ط� 1315

و (ط  م)1990ھ�ـ 1411س�نة ـ بي�روت ـ لبن�ان ف�ة العربي�ة دار الثقا

 .دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان)

الم�واعظ وا4عتب��ار ف��ي ذك��ر الخط��ط وا~ث��ار (الخط��ط المقريزي��ة) � 1316

لتق��ي ال��دين أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن عب��د الق��ادر ب��ن محم��د المع��روف 

ط مكتب��ة ـ  محم��د ري��نھملمقريزي (تحقي��ق مديح��ة الش��رقاوي وب��ا

 ).ق ھـ1370سنة  طم و1997سنة ـ مصر لي القاھرة مدبو
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مواقف الشيعة مع خصومھم للعMمة الشيخ علي ا�حمدي الميانجي � 1317

(ط مؤسسة النشر ا4سMمي التابعة لجماعة المدرسين ـ ق�م ـ إي�ران 

 ھـ).1416سنة 

المواقف في علم الكMم لعضد الدين عبد ال�رحمن ب�ن أحم�د ا4يج�ي � 1318

دار الجيل ـ بيروت ـ لبن�ان ط رح الجرجاني) و ((ط ا�ستانة مع ش

 م).1997ھـ 1417سنة 

مواھ��ب الجلي��ل لش��رح مختص��ر خلي��ل لمحم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��د � 1319

ال���رحمن المغرب���ي المع���روف بالحط���اب الرعين���ي (ط دار الكت���ب 

 م).1995ھـ 1416العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

س��ين ب��ن عل��ي المواھ��ب العلي��ة (تفس��ير الكاش��في) لكم��ال ال��دين ح� 1320

  .الواعظ البيھقي السبزواري (طبع مرتين في الھند وإيران)

المواھ��ب اللدني��ة ب��المنح المحمدي��ة لش��ھاب ال��دين أحم��د ب��ن محم��د � 1321

و (ط  )ـ بي�روت ـ لبن�ان القسطMني الشافعي (ط دار الكت�ب العلمي�ة

 .ھـ)1425المكتب ا4سMمي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ئم��ة الس��لف (وھ��و منتخ��ب الخ��Mف) المؤتل��ف م��ن المختل��ف ب��ين أ� 1322

�م��ين ا0س��Mم فض��ل ب��ن الحس��ن الطبرس��ي (حقق��ه الس��يد مھ��دي 

ـ آس�تان ق�دس رض�وي ـ ط مجم�ع البح�وث ا0س�Mمية ـ  الرج�ائي

ـ ق�م ـ  »علي�ه الس�Mم«إي�ران) و (ط مطبع�ة س�يد الش�ھداء مش�ھد ـ 

  ق).  ھـ1410إيران سنة 
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 ).ـ الھند رمودة القربى لشھاب الدين الھمداني (ط 0ھو� 1323

  .العراق)ـ النجف ـ موسوعة ابن إدريس (ط العتبة العلوية المقدسة � 1324

للش�يخ ھ�ادي النجف�ي » عليھم الس�Mم«موسوعة أحاديث أھل البيت � 1325

ھ��ـ 1423حي��اء الت��راث العرب��ي ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة إ(ط دار 

 م).2002

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف �بي ھاجر محمد السعيد � 1326

ھ�ـ 1410س�نة ن بسيوني زغلول (ط عالم التراث ـ بيروت ـ لبنان ب

  م).1989

الكتاب والسنة والتاريخ في   »عليه السMم« موسوعة ا4مام الحسين � 1327

ش��ھري (ط دار الح��ديث العلمي��ة ـ ق��م ـ إي��ران س��نة لمحم��د الري

  .ھـ)1431

ف��ي الكت��اب » علي��ه الس��Mم«موس��وعة ا4م��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب � 1328

ـ ق�م ـ إي�ران دار الح�ديث  والتاريخ لمحم�دي الريش�ھري (طوالسنة 

 ھـ).1425سنة 

موسوعة الت�اريخ ا4س�Mمي للش�يخ محم�د ھ�ادي اليوس�في الغ�روي � 1329

 ھـ).1417سنة ـ قم ـ إيران (ط مجمع الفكر ا4سMمي 

للش��يخ ب��اقر ش��ريف » عل��يھم الس��Mم«موس��وعة س��يرة أھ��ل البي��ت � 1330

  .ھـ)1430سنة يران (ط دار المعروف ـ قم ـ إ القرشي

العبقري��ات ا4س��Mمية) (ط دار  موس��وعة العقّ��اد (موس��وعة الكامل��ة� 1331
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  .الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ لبنان)

لع�دة م�ن الم�ؤلفين » علي�ه الس�Mم«موسوعة كلمات ا4مام الحس�ين � 1332

(ط دار المعروف ـ قم ـ إيران) و (ط  في معھد تحقيقات باقر العلوم

  .ق)ھـ  1415سنة ـ إيران قم ـ ي سMمعMم ا4منظمة ا4

  .وسوعة مكاتيب ا�ئمة للنجف آباديم� 1333

الموش��ح ف��ي مآخ��ذ العلم��اء عل��ى الش��عراء �ب��ى عبي��د هللا محم��د ب��ن � 1334

ھـ) و (ط المكتبة 1354مصر سنة ـ عمران المرزباني (ط القاھرة 

  ھـ).1343مصر سنة ـ السلفية 

الج���وزي الموض���وعات �ب���ى الف���رج عب���د ال���رحمن ب���ن عل���ي ب���ن � 1335

ھ���ـ 1386س���نة ـ الس��عودية القرش��ي (ط المكتب���ة الس��لفية المدين���ة 

 م).1966

دار إحي�اء ـ ط الموطأ لمالك ب�ن أن�س (مطب�وع م�ع تن�وير الحوال�ك � 1336

حياء الت�راث العرب�ي ـ بي�روت ـ إمصر) و (ط دار ـ الكتب العربية 

ت���ونس س���نة و (ط دار س���حنون ـ  م)1985ھ���ـ 1406لبن���ان س���نة 

 .)ھـ1413

من للشيخ الثقة الحسين بن سعيد الكوفي ا�ھ�وازي (ط مدرس�ة المؤ� 1337

  ش).  ھـ1363ق   ھـ1404سنة ـ إيران قم ـ ا4مام المھدي 

ميزان ا4عت�دال ف�ي نق�د الرج�ال �ب�ي عب�د هللا محم�د ب�ن أحم�د ب�ن � 1338

ھ��ـ 1382عثم��ان ال��ذھبي (ط دار المعرف��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 
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ھـ) و 1416بيروت ـ لبنان سنة ـ م) و (ط دار الكتب العلمية 1963

 مصر).ـ القاھرة ـ (ط مطبعة السعادة 

ميزان الح�ق للس�يد جعف�ر مرتض�ى الع�املي (ط المرك�ز ا4س�Mمي � 1339

  .)ھـ1434سنة  للدراسات

) و ـ ق�م ـ إي�ران ميزان الحكمة لمحمدي الريشھري (ط دار الحديث� 1340

 ھـ).1404إيران سنة ـ قم ـ مكتب ا4عMم ا4سMمي  (ط

المي���زان ف���ي تفس���ير الق���رآن للس���يد محم���د حس���ين الطباطب���ائي (ط � 1341

(ط مؤسس�ة و ھ�ـ) 1394س�نة ـ لبن�ان بي�روت ـ مؤسس�ة ا�علم�ي 

و (ط دار  )ـ إي�رانق�م ـ النشر ا4سMمي التابعة لجماع�ة المدرس�ين 

  .إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان)

  ـ ن ـ 
تقي الشھير بـ (س�پھر) ناسخ التواريخ للمؤرخ الشھير ميرزا محمد � 1342

  .إيران)ـ طھران ـ (ط المكتبة ا4سMمية و (ط حجرية) 

ناسخ الحديث ومنسوخه �بي حفص عمر ب�ن أحم�د ب�ن عثم�ان ب�ن � 1343

ط ـ  أحمد المعروف بابن شاھين البغدادي (تحقيق كريمة بنت عل�ي

 .م)1988ـ  ھـ1408سنة ـ ا�ردن  مكتبة المنار الزرقاء

كتاب هللا تعالى لقتادة بن دعامة السدوسي (ط  الناسخ والمنسوخ في� 1344

 ھـ).1409لبنان سنة  ـ بيروتـ مؤسسة الرسالة 

محم��د الس���Mمي البيھق���ي النّت��ف والط���رف للحس��ين ب���ن أحم��د ب���ن � 1345
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  .النيشابوري

نثر الدر �بي سعيد منصور ب�ن حس�ين ا~ب�ي (ط الھيئ�ة المص�رية � 1346

 ).ـ القاھرة ـ مصر العامة للكتاب

ش��رح اللمع��ة للش��يخ محم��د تق��ي التس��تري (ط مكتب��ة  النجع��ة ف��ي� 1347

  .ھـ)1364سنة ـ قم ـ إيران الصدوق 

النجم الثاقب في أحوال ا4مام الحّجة الغائب للشيخ حسين بن محّم�د � 1348

تقي بن علي محّمد الطبرسي النوري (ترجمة وتحقيق السيّد ياس�ين 

 إي�رانـ� ق�م ـ  أن�وار الھ�دىو ط مركز ا�بحاث العقائديةـ  الموسوي

 .)ھـ1415سنة 

النجوم الزاھرة في ملوك مص�ر والق�اھرة لجم�ال ال�دين يوس�ف ب�ن � 1349

ـ الق��اھرة ـ تغ��ري ب��ردى ا�ت��ابكي (ط وزارة الثقاف��ة وا4رش��اد 

 مصر).

نخبة ال�لي لشرح بدء ا�مالي لمحمد بن سليمان الحلبي الريح�اوى � 1350

ق  ھ��ـ1407تركي��ا س��نة ـ إس��تانبول ـ الحنف��ي (ط مكتب��ة الحقيق��ة 

 م).1986ھـ ش 1365

الن�زاع والتخاص�م ب�ين بن�ي أمي�ة وبن�ي ھاش�م لتق�ي ال�دين أحم�د ب��ن � 1351

الع���راق س���نة ـ النج���ف ـ عل��ي المقري���زي (ط المطبع���ة العلمي���ة 

 .و (ط مؤسسة أھل البيت ـ بيروت ـ لبنان) ھـ)1368

نزل ا�برار بما صح من مناقب أھل البيت ا�طھ�ار للح�افظ محم�د � 1352
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إي�ران س�نة ـ طھ�ران ـ ي (ط مط�ابع نق�ش جھ�ان البدخشاني الح�ارث

 ھـ).1403

ب�ن محم�د الب�دري (ط مص�ر  نزھة ا�نام في محاسن الشام لعب�د هللا� 1353

  ) ـھ1341سنة 

نزھ��ة الك��رام وبس��تان الع��وام ف��ي ا4مام��ة والو0ي��ة لجم��ال ال��دين � 1354

طھ�ران م�يھن ـ المرتضى محمد بن الحسين بن الحسن الرازي (ط 

 ھـ ق).1362ش  ھـ1360سنة ـ إيران 

ب��ن عب��د الس��Mم عب��د ال��رحمن لومنتخ��ب النف��ائس نزھ��ة المج��الس � 1355

مص�ر) ـ الق�اھرة ـ لصفوري الشافعي البغدادي (ط مطبعة المعاھد ا

 ھـ). 1310سنة القاھرة ـ مصر و (ط 

نزھة الناظر وتنبيه الخاطر للحسين بن محمد الحلواني (ط مدرس�ة � 1356

و (ط مطبعة س�عيد ـ ق�م ـ ھـ) 1408ا0مام المھدي ـ قم ـ إيران سنة 

 إيران).

نزھ���ة النظ���ر ف���ي غري���ب ال���نھج وا�ث���ر معج���م غري���ب الخط���ب � 1357

والح����ديث لع����ادل عب����د ال����رحمن الب����دري (ط مؤسس����ة المع����ارف 

Mق) .  ھـ1421مية ـ قم ـ إيران سنة ا4س 

ـ  النسب �بي عبيد القاسم بن سMم (تحقيق مريم محمد خي�ر ال�درع� 1358

 .م)1989ھـ 1410سنة ت ـ لبنان ـ بيروط دار الفكر 

مص�ر) ـ ـ القاھرة نسب قريش لمصعب الزبيري (ط دار المعارف � 1359

  و (ط قديم).
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نسب معّد واليمن الكبير �بي المنذر ھشام بن محمد الكلبي (تحقي�ق � 1360

عربي�ة ـ بي�روت ـ ط ع�الم الكت�ب ومكتب�ة النھض�ة الـ  ن�اجي حس�ن

  م).1988  ھـ1408لبنان سنة 

ض في شرح شفاء القاضي عياض للخفاجي أبي العب�اس نسيم الريا� 1361

شھاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري الحنفي (ط دارالفكر 

 ).ـ السعوديةالمدينة ـ المكتبة السلفية لبنان) و (ط ـ بيروت ـ 

1362 ��ب�ي عل�ي الحس�ن ب�ن عل�ي نشوار المحاضرة ف�ي أخب�ار الم�ذاكرة 

  .ھـ)1391سنة مصر ط ـ التنوخي (تحقيق عبود الشامجي 

ال��نص وا4جتھ��اد للس��يد عب��د الحس��ين ش��رف ال��دين الموس��وي (ط � 1363

ـ ھ�ـ) و (ط ك�ربMء 1404س�نة ـ إي�ران ق�م ـ مطبع�ة س�يد الش�ھداء 

و (ط المجمع الثقافي ـ النجف ـ الع�راق س�نة  ھـ)1386العراق سنة 

ھ�ـ) و 1384ھ�ـ) و (ط دار النعم�ان ـ النج�ف ـ الع�راق س�نة 1375

 .ھـ)1427قم ـ إيران سنة  (ط دار ا�سوة ـ

النصائح الكافية لمن يتولى معاوية للسيد محمد بن عقيل بن عبد هللا � 1364

الع�راق) و ـ بغ�داد ـ بن عمر ب�ن يحي�ى العل�وي (ط مطبع�ة النج�اح 

و (ط دار الكت��اب  ھ��ـ)1412(ط دار الثقاف��ة ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

 .ن)ا4سMمي ـ قم ـ إيران) و (ط مؤسسة الفجر ـ قم ـ إيرا

دار  نصب الراية تخريج أحاديث الھداي�ة لجم�ال ال�دين الزيلع�ي (ط� 1365

م) و (ط المكتب��ة 1995ھ��ـ 1415س��نة ـ مص��ر الق��اھرة ـ الح��ديث 
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 ).ـ بيروت ـ لبنان ا4سMمية

النظم ا4سMمية لصبحي الصالح (ط دار العل�م للمMي�ين ـ بي�روت ـ � 1366

 ھـ).1396لبنان سنة 

المص��طفى والمرتض��ى والبت��ول نظ��م درر الس��مطين ف��ي فض��ائل � 1367

والس��بطين لجم��ال ال��دين محم��د ب��ن يوس��ف ب��ن الحس��ن ب��ن محم��د 

ـ  (ط القضاء و) ـ إيران طھرانـ  الزرندي الحنفي (ط مكتبة نينوى

 .م)1958ھـ 1377سنة  النجف ـ العراق

نظم المتناثر م�ن الح�ديث المت�واتر للمح�دث أب�ي عب�د هللا محم�د ب�ن � 1368

 مصر).ـ القاھرة ـ تب السلفية دار الك جعفر الكتاني (ط

1369 ��ن�وار ف�ي ال�رد عل�ى التحف�ة نفحات ا�زھار ف�ي خMص�ة عقب�ات ا

الميMن��ي (ط المؤل��ف ـ ق��م ـ الحس��يني ا0ثن��ى عش��رية للس��يد عل��ي 

مؤسسة البعثة قسم الدراسات ا4سMمية  ط(و  ھـ)1414إيران سنة 

 .ھـ)1405إيران سنة ـ طھران ـ 

أحادي�ث أب�ي أي�وب ا�نص�اري لعل�ي ب�ن  نفحات العبير الساري في� 1370

ـ� بي�روت ـ  الكت�ب العلمي�ة أحمد القرافي المصري الش�افعي (ط دار

  .م) 2014لبنان سنة 

ن�ور ال�دين عل�ي ب�ن لنفح�ات الMھ�وت ف�ي لع�ن الجب�ت والط�اغوت � 1371

(ط » المحق��ق الكرك��ي«الحس��ين ب��ن عب��د الع��الي الكرك��ي الع��املي 

طب��وع ض��من سلس��لة حي��اة و (م إي��ران)ـ طھ��ران ـ مكتب��ة نين��وى 

المحقق الكركي وآثاره ـ منشورات دار ا4حتجاج ـ قم ـ إي�ران س�نة 
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 .ھـ)1423

النفحة العنبرية للسيد محمد كاظم الموسوي اليماني النسابة (تحقي�ق � 1372

ـ ق�م ـ  النجف�ي ة المرعشيط منشورات مكتبـ  السيد مھدي الرجائي

  .)ھـ1419إيران سنة 

س�لمان للمي�رزا حس�ين الن�وري الطبرس�ي نفس الرحمن في فضائل � 1373

ھ�ـ ش) و 1369ھ�ـ ق 1411س�نة ـ ق�م ـ إي�ران مؤسس�ة ا~ف�اق  (ط

و  (ط انتش�ارات الرس�ول المص�طفى ـ ق�م ـ إي�ران) و (ط حجري�ة)

 .(ط ياد أنديشه ـ قم ـ إيران)

ـ نفس المھموم للشيخ عباس بن محمد رضا القمي (ط ذوي القرب�ى � 1374

س�نة ـ إي�ران ق�م ـ (ط مكتب�ة بص�يرتي ھ�ـ) و 1421س�نة ـ إيران قم 

  ھـ).1405

نق��د الرج���ال للس���يد مص���طفى ب��ن الحس���ين الحس���يني التفرش���ي (ط � 1375

ھ��ـ) و (ط مؤسس��ة آل البي��ت 4حي��اء 1318إي��ران س��نة ـ طھ��ران 

 ھـ).1418سنة ـ إيران قم ـ التراث 

نقط العروس في النوادر للشيخ أبى محم�د عل�ي ب�ن أحم�د ب�ن ح�زم � 1376

طبع�ت ض�من رس�ائل ـ  ل�دكتور إحس�ان عب�اسالظ�اھري (تحقي�ق ا

ـ  للدرس�ات والنش�رالمؤسسة العربيّ�ة ـ ط ا4مام ابن حزم ا�ندلسي 

  .)م1980و (ط بيروت ـ لبنان سنة  )بيروت ـ لبنان

نھاي���ة ا4حك���ام ف���ي معرف���ة ا�حك���ام للعMم���ة الحل���ي (ط مؤسس���ة � 1377
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ض��واء ـ ا�و (ط دار  ھ��ـ)1410س��نة ـ إي��ران ق��م ـ إس��ماعيليان 

 .روت ـ لبنان)بي

نھاية ا4رب ف�ي فن�ون ا�دب �حم�د ب�ن عب�د الوھ�اب الن�ويري (ط � 1378

و (ط دار الكت�ب  )ـ الق�اھرة ـ مص�ر مة للكت�اباالھيئة المصرية الع

 .العربية ـ بيروت ـ لبنان)

ط نش�ر ـ تحقيق ماج�د الغرب�اوي (نھاية الدراية للسيد حسن الصدر � 1379

 ).ـ قم ـ إيران المشعر

ف��ي ش��رح منھ��اج ا�ص��ول لجم��ال ال��دين عب��د ال��رحيم  نھاي��ة الس��ؤل� 1380

 ).ـ بيروت ـ لبنان ا�سنوي (ط عالم الكتب

الس�عادات المب�ارك ب�ن محم�د  ي�ب�في غريب الحديث وا�ثر لنھاية ا� 1381

 بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ابن ا�ثي�ر الج�زري

ش) و (ط دار ھ�ـ ھ�ـ 1364(ط مؤسسة إسماعيليان ـ قم ـ إيران س�نة 

ـ الق��اھرة ـ بمص��ر) و (ط المطبع��ة الخيري��ة ـ الق��اھرة ـ المع��ارف 

 ء) و (ط دار إحي�اـ النج�ف ـ الع�راق مصر) و (ط المطبعة الحيدري�ة

ھ��ـ) و (ط المكتب��ة  1383الت��راث العرب��ي ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 .)ـ بيروت ـ لبنان ا4سMمية

بن محمد بن محمد بن عب�د السعادات المبارك  ي�بالنھاية في اللغة � 1382

(ط دار إحي�اء  الكريم بن عبد الواح�د الش�يباني اب�ن ا�ثي�ر الج�زري

 ھـ).1383لبنان سنة  ـ بيروتـ التراث العربي 

النھاية في مجرد الفقه والفتاوى لشيخ الطائفة أب�ي جعف�ر محم�د ب�ن � 1383
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 )إي�رانـ�  ق�مـ الحسن بن علي الطوسي (ط انتشارات قدس محمدي 

لجماع��ة المدرس��ين ـ ق��م ـ  ةالنش��ر ا4س��Mمي التابع�� مؤسس��ةو (ط 

  .إيران)

ب�ي العب�اس أحم�د ب�ن أنھاية المحتاج الى ش�رح المنھ�اج لمحم�د ب�ن � 1384

حم���زة اب���ن ش���ھاب ال���دين الرمل���ي المص���ري ا�نص���اري الش���ھير 

و  مص�ر)ـ الق�اھرة ـ بالشافعي الصغير (ط مكتب�ة مص�طفى الب�ابي 

عرب�ي ـ بي�روت ـ الت�اريخ المؤسس�ة (ط دار إحياء التراث العربي و

  .م)1992 ھـ1412لبنان سنة 

مجم�ع ا4م�ام  نھج ا4يمان لزين الدين علي بن يوس�ف ب�ن جب�ر (ط� 1385

  ھـ).1418سنة ـ إيران مشھد ـ » عليه السMم«الھادي 

 ط الق�اھرةـ  نھج البMغة جمع الشريف الرضي (بشرح محمد عبده� 1386

) و (ط مؤسس��ة ـ لبن��ان بي��روتـ ) و (ط دار التع��ارف ـ�� مص��ر

ـ الق��اھرة ـ  ) و (ط مطبع��ة ا4س��تقامةـ لبن��ان بي��روتـ ا�علم��ي 

 .ھـ)1412سنة ـ قم ـ إيران ) و (ط دار الذخائر مصر

نھ��ج البMغ��ة فھرس��ة ص��بحي الص��الح (ط ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة � 1387

  ھـ).1387

نھج الحق وكشف الصدق للعMمة الحلي الحسن بن يوسف المطھر � 1388

ط ھ�ـ ق) و (1395ـ إي�ران س�نة  د0ئ�ل الص�دقالحلي (مطبوع مع 

ھ��ـ) و (ط مطبع��ة 1421س��نة ـ إي��ران ق��م ـ مؤسس��ة دار الھج��رة 
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 ھـ).1407سنة ـ قم ـ إيران الصدر 

نھج السعادة في مستدرك نھج البMغة للشيخ محمد باقر المحم�ودي � 1389

ـ ) و (ط مطبع��ة النعم��ان ـ لبن��ان بي��روتـ مؤسس��ة ا�علم��ي  (ط

 ھـ).1387نة العراق سـ النجف 

نھر الذھب في تاريخ حلب لكامل البالي الحلبي الشھير ب�الغزي (ط � 1390

 .دار القلم العربي ـ بيروت ـ لبنان)

ـ الحيدرية المطبعة لسيد ھبة الدين الشھرستاني (ط لنھضة الحسين � 1391

(ط منش�ورات الرض�ي ـ  م) و1946ھـ 1365سنة ـ العراق النجف 

  .ش) ـھ1363سنة قم ـ إيران 

ائ�ب ال��دھور ف�ي عMئ��م الظھ�ور للس��يد محم�د حس��ن الميرجھ��اني نو� 1392

  ھـ ش).1384سنة ـ إيران طھران ـ  ا�صفھاني (ط مكتبة الصدر

ن��وادر ا�خب��ار للم��ولى محس��ن ب��ن مرتض��ى الف��يض الكاش��اني (ط � 1393

 ).ـ قم ـ إيران مؤسسة المطالعات وا�بحاث الثقافية

عب�د هللا محم�د ب�ن نوادر ا�صول في معرفة أحاديث الرسول �بي � 1394

ـ  بي�روتـ علي الترمذي المشھور بالحكيم الترمذي (ط دار ص�ادر 

 .ھـ)1413و (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة  )لبنان

(ط  فض���ل هللا ب���ن عل���ي الحس���ني الراون���دي ب���ي الرض���ا�الن��وادر � 1395

مؤسس��ة ط ( و )ھ��ـ1377س��نة  ـ ق��م ـ إي��رانمؤسس��ة دار الح��ديث 

  .)إيرانـ قم ـ  ا4مام المھدي
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�ب��ى » عل��يھم الس��Mم«ن��وادر المعج��زات ف��ي مناق��ب ا�ئم��ة الھ��داة � 1396

مؤسس�ة ا4م�ام ط جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ا~مل�ي (

و (ط دليل م�ا ـ ق�م ـ إي�ران س�نة  ھـ)1410سنة  إيرانـ قم ـ المھدي 

 ھـ).1427

ي ب��ي الف��رج عب��د ال��رحمن ب��ن الج��وزي القريش���نواس��خ الق��رآن � 1397

 لبنان). ـ بيروتـ دار الكتب العلمية  البغدادي (ط

ن��ور ا�بص��ار ف��ي مناق��ب آل بي��ت النب��ي المخت��ار للس��يد م��ؤمن ب��ن � 1398

مص���ر) و (ط ـ المطبع���ة اليوس���فية ط حس���ن م���ؤمن الش���بلنجي (

 .ھـ)1384سنة بو0ق ـ مصر (ط  و مصر)ـ العثمانية 

عم��ة هللا ن��ور الب��راھين (أن��يس الوحي��د ف��ي ش��رح التوحي��د) للس��يد ن� 1399

التابع�ة لجماع�ة مؤسس�ة النش�ر ا4س�Mمي ط الموسوي الجزائ�ري (

 ھـ).1417سنة المدرسين ـ قم ـ إيران 

نور الثقلين (تفسير) للشيخ عبد علي بن جمعة العروس�ي الح�ويزي � 1400

ھ�ـ ش) 1370ھ�ـ ق 1412سنة ـ إيران قم ـ مؤسسة إسماعيليان ط (

س�ة الت�اريخ العرب�ي ـ و (ط مؤس مطبعة الحكمة ـ قم ـ إي�ران)ط و (

  .بيروت ـ لبنان) و (ط المطبعة العلمية ـ قم ـ إيران)

�ب���ي إس���حاق » علي���ه الس���Mم«ن���ور الع���ين ف���ي مش���ھد الحس���ين � 1401

ـ  مكتب�ة التع�اون ط( و )ھ�ـ1299س�نة  ا�س�فرايني (طبع�ة حجري�ة

 بيروت ـ لبنان).
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نور القبس المختصر من المقتبس ليوس�ف ب�ن أحم�د اليغم�وري (ط � 1402

 ھـ).1384سنة تبة الكاثوليكية ـ بيروت ـ لبنان المك

الن���ور المب���ين ف���ي قص���ص ا�نبي���اء والمرس���لين للس���يد نعم���ة هللا � 1403

(ط دار  و ورات الشريف الرض�ي ـ ق�م ـ إي�ران)الجزائري (ط منش

و (ط انتش�ارات أرومي�ة ـ  ھ�ـ)1428س�نة ـ قم ـ إيران ذوي القربى 

  قم ـ إيران).

د ا�خي��ار للش��يخ محم��د ب��ن عل��ي ب��ن ني��ل ا�وط��ار م��ن أحادي��ث س��ي� 1404

 م).1973محمد الشوكاني (ط دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان سنة 

  ـ ھـ ـ 
الھاوي���ة (كت���اب ف���ي مثال���ب معاوي���ة) لقاس���م ب���ن محم���د ب���ن أحم���د � 1405

  .المأموني (نقل عنه بالواسطة)

حك��ام ا�ئم��ة لمحم��د ب��ن الحس��ن الح��ر الع��املي أل��ى إھداي��ة ا�م��ة � 1406

ط مجم��ع ـ  ف��ي مجم��ع البح��وث ا0س��Mمية(تحقي��ق قس��م الح��ديث 

  .)ـ إيرانسMمية التابعة ل�ستانة الرضوية مشھد البحوث ا4

  ھداية السعداء (مخطوط).� 1407

ھداية العقول إل�ى غاي�ة الس�ؤول للحس�ين ب�ن المنص�ور ب�ا� القاس�م � 1408

  ھـ).1401اليمن سنة ـ اليمني (ط المكتبة ا4سMمية 

ط  الحس��ين ب��ن حم��دان الخص��يبي (الھداي��ة الكب��رى �ب��ي عب��د هللا� 1409

 م).1991ھـ 1411لبنان  ـ بيروتـ مؤسسة البMغ 
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الھوات�ف (مجموع��ة رس��ائل اب�ن أب��ي ال��دنيا) �ب�ي بك��ر عب��د هللا ب��ن � 1410

محم��د ب��ن عبي��د ب��ن س��فيان المع��روف ب��ابن أب��ي ال��دنيا (ط مؤسس��ة 

(ط المكتب�ة العص�رية ـ  و م)1993ھ�ـ 1413س�نة ـ لكت�ب الثقافي�ة ا

  .)م2008سنة  بنانبيروت ـ ل

  ـ و ـ 
الوابل الصيب في الكلم الطيب لمحمد بن أبي بكر ابن ق�يم الجوزي�ة � 1411

ـ ط مط�ابع النص�ر الحديث�ة ـ تحقي�ق الش�يخ إس�ماعيل ا4نص�اري (

  .)ـ لبنان ) و (ط بيروتـ السعودية الرياض

مكتب�ة  الوافي للفيض لمحمد محسن المش�تھر ب�الفيض الكاش�اني (ط� 1412

س��نة ـ�� إي��ران    أص��فھانـ العام��ة  ×لم��ؤمنين عل��ي م��ام أمي��ر اا4

 ھـ ق).1406

الوافي بالوفيات لصMح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ط دار إحياء � 1413

 المعرف�ةدار م) و (ط 2000ھ�ـ 1420التراث ـ بيروت ـ لبنان س�نة 

  ).ـ بيروت ـ لبنان

 لعب�د الك�ريم» علي�ه الس�Mم«الوثائق الرسمية لثورة ا4م�ام الحس�ين � 1414

الحس��يني القزوين��ي (ط مكتب��ة الش��ھيد الص��در ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

 .ھـ) و (ط دار التعارف ـ بيروت ـ لبنان)1404

الوث��ائق السياس��ية وا4داري��ة العائ��دة للعص��ر ا�م��وي لمحم��د م��اھر � 1415

  .)ـ لبنان بيروتـ حمادة (ط مؤسسة الرسالة 
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لحس�ن وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للشيخ محمد ب�ن ا� 1416

س�نة ـ إي�ران قم ـ الحر العاملي (ط مؤسسة آل البيت 4حياء التراث 

إي�ران) و (ط دار ـ طھ�ران ـ ا4سMمية دار الكتب ھـ) و (ط 1414

م) و 1983ھ�ـ 1403إحي�اء الت�راث العرب�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

  (طبعة حجرية).

وس���يلة ال���دارين ف���ي أنص���ار الحس���ين للس���يد إب���راھيم الموس���وي � 1417

 ھـ) . 1395علمي ـ بيروت ـ لبنان سنة ني (ط مؤسسة ا�الزنجا

وس��يلة الم��آل ف��ي مناق��ب ا~ل �حم��د ب��ن الفض��ل ب��ن محم��د ب��اكثير � 1418

 دمش�قـ الحضرمي المكي الشافعي (مخطوط في المكتبة الظاھري�ة 

 .)ـ سوريا

ـ  وس��يلة النج��اة لمحم��د مب��ين الھن��دي (ط گلش��ن ف��يض ف��ي لكھن��و� 1419

  .)الھند

ـ ى أصول ا�خبار (ط مجمع ال�ذخائر ا4س�Mمية وصول ا�خيار إل� 1420

  ھـ).1401سنة قم ـ إيران 

الوضاعون وأح�اديثھم للش�يخ ا�مين�ي (ط مرك�ز الغ�دير للدراس�ات � 1421

 م).1999ھـ 1420سنة ـ قم ـ إيران ا4سMمية 

للس�يد عل�ي الشھرس�تاني (ط » ص�لى هللا علي�ه وآل�ه«وض�وء النب�ي � 1422

و (ط مؤسس�ة آل البي�ت ـ  ھ�ـ)1415سنة ـ إيران قم ـ مطبعة ستارة 

 .قم ـ إيران)
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الوفاء بأحوال المصطفى �بي الفرج عبد الرحمن ب�ن الج�وزي (ط � 1423

 ھـ).1386مصر سنة ـ مطبعة السعادة 

وف���اء الوف���اء بأخب���ار دار المص���طفى لن���ور ال���دين عل���ي ب���ن أحم���د � 1424

 ھـ).1393ـ بيروت ـ لبنان سنة  دار الكتب العلمية السمھودي (ط

ي�ب القس�طنطيني المع�روف ات �حمد بن حسين بن علي الخطالوفي� 1425

 .م)1978(ط دار ا4قامة الجديدة ـ بيروت ـ لبنان سنة  بابن قنفذ

وفي��ات ا�ئم��ة �ح��د علم��اء البح��رين والقطي��ف (ط دار البMغ��ة ـ � 1426

 م).1991بيروت ـ لبنان سنة 

وفيات ا�سMف للشھاب المرجاني (مخطوط بأجزائ�ه الس�تة) (نق�ل � 1427

 .نه بالواسطة)ع

وفيات ا�عيان وأنباء أبناء الزم�ان (ت�اريخ اب�ن خلك�ان) �حم�د ب�ن � 1428

ـ (ط دار ص��ادر  »اب��ن خلك��ان«محم��د ب��ن إب��راھيم ب��ن أب��ي بك��ر 

ھ��ـ) و 1310ھ��ـ) و (طبع��ة قديم��ة س��نة 1398س��نة ـ لبن��ان بي��روت 

 ).لبنانـ بيروت ـ دار الثقافة  طـ تحقيق إحسان عباس (

تحقي��ق (ن ش��دقم ب��ن عل��ي الحس��يني الم��دني وقع��ة الجم��ل لض��امن ب��� 1429

  م).1999ھـ 1420ط سنة ـ تحسين آل شبيب الموسوي 

ص���فين لنص���ر ب���ن م���زاحم للمنق���ري (ط المؤسس���ة العربي���ة وقع���ة � 1430

و (ط مكتبة بصيرتي ـ قم ـ إيران) و (ط  )ـ مصر القاھرةـ الحديثة 

 . مكتبة المرعشي النجفي ـ قم ـ إيران)
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وط ب�ن يحي�ى ب�ن س�عيد ا�زدي الغام�دي وقعة الطف �بي مخنف ل� 1431

ط مؤسس�ة النش�ر ا4س�Mمي التابع�ة ـ  (تحقيق محمد ھادي اليوسفي

  ھـ).1367ـ إيران سنة قم ـ لجماعة المدرسين 

الو0ية �بي العباس أحمد ب�ن محم�د ب�ن س�عيد الك�وفي (اب�ن عق�دة) � 1432

ط دلي�ل م�ا ـ ق�م ـ ـ  (جمع�ه عب�د ال�رزاق محم�د حس�ين ح�رز ال�دين

 ھـ).1421سنة  إيران

  ـ ي ـ 
يتيمة ال�دھر ف�ي محاس�ن أھ�ل العص�ر �ب�ي منص�ور عب�دالملك ب�ن � 1433

محم�د مح�ي ال�دين تحقي�ق محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري (

  ).ـ مصر القاھرةـ ط مطبعة حجازي ـ  عبد الحميد

أب�ي ب�أمرة الم�ؤمنين للس�يد » علي�ه الس�Mم«اليقين باختصاص علي � 1434

س ووط�ال�ي ب�ن موس�ى ب�ن جعف�ر ب�ن محم�د ب�ن عالقاسم عل�ي ب�ن 

ـ ق��م ـ إي��ران س��نة (ط مؤسس��ة دار الكت��اب الجزائ��ري  الحس��يني

  ھـ).1413

ـ  ق��مـ ين�ابيع المع�اجز للس��يد ھاش�م البحران��ي (ط المطبع�ة العلمي�ة � 1435

 ).إيران

س��نة ـ تركي��ا ـ ين��ابيع الم��ودة للقن��دوزي الحنف��ي (ط إس��Mمبول � 1436

) و إي�ران ـ� ـ ق�م و (ط دار ا4س�وة) ئ�ي ـ الھن�دط بمب) و (ھ�ـ1301

و (ط مؤسس��ة ا�علم��ي ـ بي��روت ـ  (مطبع��ة الثقاف��ة ا4س��Mمية)

 .لبنان)



                                                                                          ..                                                     المصادر والمراجعفھرس 

437  

 



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    438

  

  

  



                                                                                          ..                                                     المصادر والمراجعفھرس 

439  

  

  

  

  فھرس الجزء الرابع والعشرون
  5  ....................................................................................  الفھارس

  7  ...................................................................  ـ الفھارس ا4جمالية 1

  25  .................................................................  ـ الفھارس التفصيلية 2

  216  ..........................................................  فھرس المصادر والمراجع

  



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    440



كتب مطبوعة للمؤلف..                                                                                                          

441  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

 

  كتب مطبوعة للمؤلف..



 12في الحديث والتاريخ.. ج ×سيرة الحسن                                                                                    442



كتب مطبوعة للمؤلف..                                                                                                          

443  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 


