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  :خامسال الفصل

   ..× ا أمير المؤمنينوصايمن 

  الخامس:فصل ال

  ..×من وصايا أمير المؤمنين 
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  بداية:

بعد جراحته سجل �بنائه و�صحابه، وللناس » عليه الس�م«إنه 

تضمنت الكثير من الدقائق والحقائق، وتعرضت للكثير وصايا كثيرة 

  ة وا�ساسية.حساسمن القضايا ال

وسنحاول أن نذكر ھنا نموذجاً من ھذه الوصايا.. نوردھا من 

بتسجيل م�حظات ، إC في حدود رفع العتب، دون شرح أو تعليق

 C ،ًكاد تستحق الذكر، أو التنويه، وھي التالية:تيسيرة جدا  

  :×وصاياه من 

واشتدت العلة  ي،وجعل الطبيب يختلف إلى عل: ـ قال ابن أعثم 1

، وعلم أنه C ينتعش من مصرعه ،، فأحس من نفسه بالموتبه جداً 

بمن  ، ودعا أيضاً وأقعدھما بين يديه والحسين الحسنفدعا بابنيه 

  :فقال، وأقبل عليھم بوجھه ،حضر من ولده وأھل بيته

دنيا ، وأن C تبغوا ھذه الإني موصيكم بتقوى هللا وطاعته !يا بني

  .عنكم يوإن بغتكم على شيء زو
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وأطعموا  ،وارحموا اليتيم ،ولو على أنفسكم وقولوا الحق

  .المسكين، وأشبعوا الجائع، واكنفوا الضائع

، وC تأخذكم في هللا لومة وللمظلوم أعواناً  وكونوا للظالم خصماً 

  .Cئم

! أفھمت ما يا بني: فقال إلى ابنه محمد ابن الحنفية ثم التفت

  !؟إخوتك وغيرھماأوصيت به 

  !نعم يا أمير المؤمنين: قال

وأوصيك  ،: فإني موصيك بمثل ذلك»رضي هللا عنه« يفقال عل

  .دونھما وأن C تقطع أمراً  .والحسين ،الحسن :بتوقير إخوتك أيضاً 

د أوصيت أخاكما ! إني قويا حسين يا حسن: فقال ،ثم أقبل عليھما

وقد علمتما بأن أباكما كان يحبه، فأحباه بحب  ،بكما وأوصيكما به

  .أبيكما له

 َوَ< تَُموتُنَّ إِ<َّ َوأَْنتُْم ُمْسلُِمونَ ﴿وعليكم بتقوى هللا عز وجل! 

قُوا ِ َجِميًعا َوَ< تَفَرَّ ني سمعت حبيبي . فإ)1(﴾َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ

إن ص�ح ذات البين أفضل «: يقول »صلى هللا عليه وآله«رسول هللا 

  ».من الص�ة والصيام

Cفصلوھم يھون عليكم الحساب ،م! وانظروا ذوي أرحامكأ ،

فإنھا  ،وأحسنوا إليھم بما استطعتم ،واتقوا هللا في ا�يتام وا�رامل

                                       

  من سورة آل عمران. 103و  102اgيتان  )1(
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  »..صلى هللا عليه وآله«وصية النبي 

فإنھا وصية رسول هللا صلى هللا عليه وآله  ،وهللا هللا في جيرانكم[

  ]وسلم ما زال يوصينا بھم حتى ظننا أنه سيورثھم

  .! C يسبقنكم بالعمل به أحد غيركمآنوهللا هللا في القر

فإنما يجاھد  ،د في سبيل هللا بأموالكم وأنفسكموهللا هللا في الجھا[

  ..مقتد بھداه ،، ومطيع لهإمام ھدى: في سبيل هللا رج�ن

  ]يشكماركوھم في معشأف ،ء والمساكينوهللا هللا في الفقرا

فإنھا تطفئ ! ةفإنھا عمود دينكم، ثم الزكا! وهللا هللا في الص�ة

فإن صيامه جنة لكم، ثم الحج إلى ! غضب ربكم، وصيام رمضان

َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ ﴿، فھو الشريعة التي بھا أمرتم! بيت هللا الحرام

ْثِم َواْلُعْدَوانِ    .)1(﴾َوالتَّْقَوى َوَ< تََعاَونُوا َعَلى اْ�ِ

صلى «: حفظكم هللا يا أھل بيتي وحفظ فيكم سنة نبيه محمد ثم قال

  .)2(وأستغفر هللا العظيم لي ولكم! »هللا عليه وآله

  ضرورة ا�ستعانة بالموسوعة:

mستعانة مرة أخرى بموسوعة يبدو لنا ھنا أيضاً: أنه Cبد لنا ھنا من ا

 ،اmمام علي بن أبي طالب لكي نأخذ منھا نماذج لوصاياه من دون استقصاء

                                       

  من سورة المائدة. 2اgية  )1(

  .281ـ  279ص 4الفتوح Cبن أعثم ج )2(
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 ،النصوص التي ذكرتھابعض مكتفين بالمصادر التي اقتصرت عليھا.. و

  ھي التالية:و

دخل  علياً  لما ضرب ابن ملجم :عن عقبة بن أبي الصھباءـ  2

  !؟ا يبكيك يا بنيم :فقال له ،وھو باك عليه الحسن

وآخر يوم  ،وما لي C أبكي وأنت في أول يوم من اgخرة :قال

  ؟!من الدنيا

  .C يضرك ما عملت معھن ،وأربعاً  يا بني احفظ أربعاً  :فقال

  !؟وما ھن يا أبة :قال

وأوحش الوحشة  ،الفقر الحمقوأكبر  ،إن أغنى الغنى العقل :قال

  .وأكرم الحسب الكرم وحسن الخلق ،العجب

  .فأعطني ا�ربع ا�خر ،يا أبة ھذه ا�ربع :قلت :قال

وإياك  ،فإنه يريد أن ينفعك فيضرك ؛إياك ومصادقة ا�حمق :قال

وإياك  ،فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عليك القريب ؛ومصادقة الكذاب

وإياك  ،قعد عنك أحوج ما يكون إليهفإنه ي ؛ومصادقة البخيل

  .)1(فإنه يبيعك بالتافه ؛ومصادقة الفاجر

                                       

لسيوطي لتاريخ الخلفاء  و 562و  561ص 42جدمشق مدينة تاريخ  )1(

ينابيع و 266ص 16جكنز العمال و 75صدستور معالم الحكم و 202ص

شرح إحقاق الحق و 131صالصواعق المحرقة و 417ص 2جالمودة 

(ط ترجمة اmمام علي من تاريخ دمشق عن  655ص 32ج (الملحقات)
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لما ضربه  »عليھما الس�م« والحسين من وصية له للحسنـ  3

وأC تبغيا الدنيا وإن  ،أوصيكما بتقوى هللا :»لعنه هللا« ابن ملجم

واعم�  ،وقوC بالحق ،وC تأسفا على شيء منھا زوي عنكما ،بغتكما

  .وللمظلوم عوناً  ،وكونا للظالم خصماً  ،لwجر

ونظم  ،أوصيكما وجميع ولدي وأھلي ومن بلغه كتابي بتقوى هللا

 »صلى هللا عليه وآله«فإني سمعت جدكما  ؛أمركم وص�ح ذات بينكم

  .والصيام ص�ح ذات البين أفضل من عامة الص�ة :يقول

  .وC يضيعوا بحضرتكم ،أفواھھم )1(ف� تغبوا ؛هللا هللا في ا�يتام

ما زال يوصي بھم حتى  .فإنھم وصية نبيكم ؛وهللا هللا في جيرانكم

  .أنه سيورثھم ظنناً 

  .C يسبقكم بالعمل به غيركم ،وهللا هللا في القرآن

                                       

 نھج الب�غةراجع: و 304ص 3ج) بيروتـ  دارالتعارف للمطبوعات

عن  198ص 2جف الغمة كشو 38الحكمة  11ص 4) جبشرح عبده(

 111ص 78جبحار ا�نوار ووكلھا نحوه،  »عليه الس�م«اmمام الحسن 

موسوعة أحاديث أھل و 34ص 12ج) (آل البيتوسائل الشيعة وراجع: 

شرح نھج و 131ص 12وج 200ص 8و ج 228ص 3جلنجفي لالبيت 

ختيار وإ 361ص 1جالتذكرة الحمدونية و 157ص 18ج للمعتزليالب�غة 

  .587صبن ميثم Cالسالكين مصباح 

بحار ا�نوار راجع:  .وتتركوھم يوماً  بأن تطعموھم يوماً  ،أي C تجيعوھم )1(

  .257ص 42ج
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  .فإنھا عمود دينكم ؛وهللا هللا في الص�ة

فإنه إن ترك لم  ؛C تخلوه ما بقيتم ،بيت ربكم وهللا هللا في

  .روااظَ نَ تُ 

  .وألسنتكم في سبيل هللا ،وهللا هللا في الجھاد بأموالكم وأنفسكم

  .وإياكم والتدابر والتقاطع ،وعليكم بالتواصل والتباذل

فيولى عليكم  ،C تتركوا ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر

  .مثم تدعون ف� يستجاب لك ،شراركم

 C ألفينكم تخوضون دماء المسلمين ،عبد المطلب ويا بن :ثم قال

  .أC C تقتلن بي إC قاتلي .قتل أمير المؤمنين :تقولون ،خوضا

 ،فاضربوه ضربة بضربة ،انظروا إذا أنا مت من ضربته ھذه

 »ى هللا عليه وآلهصل«فإني سمعت رسول هللا  ؛وC تمثلوا بالرجل

  .)1(إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور :يقول

                                       

وتھذيب اgثار (مسند علي بن  148ص 5راجع: تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

 3جمنھاج البراعة و 238ص 3والرياض النضرة ج 75أبي طالب) ص

 نھجو 252 و 255ص 7ج طالب يأب بن علي اmمام موسوعةو 157ص

 و 100ص 1ج الكبير المعجمو 47 الكتاب 77ص 3ج )عبده بشرح( الب�غة

 للخوارزمي المناقبو 6ص 17ج للمعتزلي الب�غة نھج شرحو 101

 بن علي اmمامو 445ص 3وج 30ص 2ج المودة ينابيعو 386 و 385ص

 وعن 103ص 2ج المطالب جواھرو 785 و 653ص لرحمانيل طالب أبي

 نھج شرحو 256ص 42ج ا�نوار بحارو 435ص 2ج التاريخ في الكامل
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الكافي و التھذيب في الصحيح عن عبد عن  ـ وفي نص آخر 4

 »عليه الس�م« بعث إلي أبو الحسن موسى :قال الرحمن بن الحجاج

  :وھي» عليه الس�م« ينبوصية أمير المؤمن

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ..ھذا ما أوصى به علي بن أبي طالب

 وأن محمداً  ،أوصى أنه يشھد أن C إله إC هللا وحده C شريك له

أرسله بالھدى ودين الحق ليظھره على الدين كله ولو  ،عبده ورسوله

  .كره المشركون

َ<  َمَماتِي ِ]ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ إِنَّ َصَ�تِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي وَ ﴿ثم 

ُل اْلُمْسلِِمينَ    .)1(﴾َشِريَك لَهُ َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ

ومن بلغه  ،وجميع أھل بيتي وولدي ثم إني أوصيك يا حسن

واعتصموا بحبل  ،وC تموتن إC وأنتم مسلمون ،كتابي بتقوى هللا ربكم

 »صلى هللا عليه وآله«فإني سمعت رسول هللا  ،وC تفرقوا هللا جميعاً 

وأن  ».البين أفضل من عامة الص�ة والصيام ص�ح ذات« :يقول

                                       

 و 128ص 29ج البيت) (آل الشيعة وسائلو 120ص 5ج ميثم بنC الب�غة

 9ج الزوائد مجمع و 137ص الواعظين روضةو 96ص 19ج (اmس�مية)

 8ج (الملحقات) الحق إحقاق شرحو 60ص 2ج الغمة كشفو 142ص

 )بالقاھرة علي محمد ط( الطقطقي نبC الفخري عن 573 و 572ص

  .83ص

  من سورة ا�نعام. 163و  162اgيتان  )1(
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  .وC قوة إC با{ العلي العظيم ،المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين

  .فصلوھم يھون هللا عليكم الحساب ،انظروا ذوي أرحامكم

فقد  ؛وC يضيعوا بحضرتكم ،ف� تغبوا أفواھھم ؛هللا هللا في ا�يتام

حتى  من عال يتيماً  :يقول »وآله صلى هللا عليه«سمعت رسول هللا 

كما أوجب gكل مال اليتيم  ،يستغني أوجب هللا عز وجل له بذلك الجنة

  .النار

  .ف� يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم ؛هللا هللا في القرآن

أوصى  »صلى هللا عليه وآله«فإن النبي  ؛هللا هللا في جيرانكم

يوصي بھم حتى ظننا  »لهصلى هللا عليه وآ«وما زال رسول هللا  ،بھم

  .أنه سيورثھم

فإنه إن ترك لم  ؛ف� يخلو منكم ما بقيتم ؛هللا هللا في بيت ربكم

  .ه أن يغفر له ما سلفمَّ وأدنى ما يرجع به من أَ  ،روااظَ نَ تُ 

  .إنھا عمود دينكم ،فإنھا خير العمل ؛هللا هللا في الص�ة

  .فإنھا تطفئ غضب ربكم ؛هللا هللا في الزكاة

  .فإن صيامه جنة من النار ؛هللا في شھر رمضان هللا

  .فشاركوھم في معايشكم ؛هللا هللا في الفقراء والمساكين

فإنما يجاھد  ؛هللا هللا في الجھاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

  .أو مطيع له مقتد بھداه ،إمام ھدى :رج�ن

ف� يظلمن بحضرتكم وبين ظھرانيكم  ؛هللا هللا في ذرية نبيكم
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  .تم تقدرون على الدفع عنھموأن

 ؛ولم يؤووا محدثاً  هللا هللا في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثاً 

ولعن المحدث منھم  ،أوصى بھم »صلى هللا عليه وآله«رسول هللا  فإن

  .والمؤوي للمحدث ،ومن غيرھم

 فإن آخر ما تكلم به نبيكم ؛هللا هللا في النساء وفيما ملكت أيمانكم

وما ملكت  ،النساء :أوصيكم بالضعيفين :أن قال» معليه الس�«

  .أيمانكم

يكفكم هللا من  ،C تخافوا في هللا لومة Cئم ،الص�ة الص�ة الص�ة

  .آذاكم وبغى عليكم

وC تتركوا ا�مر  ،قولوا للناس حسنا كما أمركم هللا عز وجل

ثم تدعون  ،فيولي هللا أمركم شراركم ،بالمعروف والنھي عن المنكر

  .ف� يستجاب لكم عليھم

وإياكم والتقاطع  ،وعليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار

َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَ< َتَعاَونُوا َعلَى ﴿ ،والتدابر والتفرق

ْثِم َواْلُعْدَوانِ  حفظكم هللا من  ،)1(﴾َواتَّقُوا هللاَ إِنَّ هللاَ َشِديُد اْلِعقَابِ  اْ�ِ

وأقرأ عليكم الس�م  ،أستودعكم هللا ،وحفظ فيكم نبيكم ،أھل بيت

  .)2(ورحمة هللا وبركاته

                                       

  من سورة المائدة. 2اgية  )1(

عن اmمام  ،عن جابر 176ص 9جتھذيب ا�حكام و 51ص 7جالكافي  )2(
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 ،متبعين أمره ،الحمد { حق قدرهـ وفي نص آخر قال:  5

  .وC إله إC هللا الواحد ا�حد الصمد كما انتسب ،وأحمده كما أحب

وا�جل مساق  ،! كل امرئ Cق في فراره ما منه يفرأيھا الناس

كم اطردت ا�يام أبحثھا عن مكنون  ،والھرب منه موافاته ،النفس إليه

  .ھيھات علم مكنون ،عز ذكره إC إخفاءه فأبى هللا ،ھذا ا�مر

صلى « ومحمداً  ،فأن C تشركوا با{ جل ثناؤه شيئاً  ،أما وصيتي

وأوقدوا  ،أقيموا ھذين العمودين ،ف� تضيعوا سنته ،»هللا عليه وآله

حمل كل امرئ  ،ما لم تشردوا )1(وخ�كم ذم ،ھذين المصباحين

                                       

 4جمن C يحضره الفقيه و، وعن سليم بن قيس ،»عليه الس�م«الباقر 

الكتاب  ،نھج الب�غةو 197صقول تحف العو، عن سليم بن قيس 189ص

مم تاريخ ا�و، بن راشدعن إسماعيل  101ص 1جالمعجم الكبير و 45

عن جابر بن يزيد عن  45صمقتل أمير المؤمنين و 147ص 5ج والملوك

ن عمر بن تميم ع 51صمقاتل الطالبيين و، »عليه الس�م«اmمام الباقر 

عن إسماعيل بن  385صالمناقب للخوارزمي و، وعمرو بن أبي بكار

لفيض الكاشاني لالوافي و كلھا نحوه . 328ص 7جالبداية والنھاية و، راشد

 12ص 4ج) (مستدرك نھج الب�غةمصباح الب�غة و 564ص 10ج

مرآة العقول و 248ص 42جبحار ا�نوار و 447ص 2جشرح ا�خبار و

 11وج 293ص 7جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 85ص 23ج

  .476ص 8جادة نھج السعو 17ص

 2جالنھاية  راجع: .؛ أي أعذرت وسقط عنك الذمافعل ذلك وخ�ك ذم: يقال )1(

  .76ص



  19                                                     ..×الفصل الخامس: من وصايا أمير المؤمنين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنا  .ودين قويم ،عليموإمام  ،رب رحيم ،وخفف عن الجھلة ،مجھوده

  .مفارقكموغدا ً ،با�مس صاحبكم وأنا اليوم عبرة لكم

 ،وإن تدحض القدم ،إن تثبت الوطأة في ھذه المزلة فذاك المراد

وتحت ظل غمامة اضمحل  ،وذرى رياح ،فإنا كنا في أفياء أغصان

 ،وإنما كنت جاراً  ،وعفا في ا�رض محطھا ،في الجو متلفقھا

 ،حركة ساكنة بعد ،ا وستعقبون مني جثة خ�ءجاوركم بدني أيام

ليعظكم ھدوي وخفوت إطراقي وسكون  ،وكاظمة بعد نطق

  .فانه أوعظ لكم من الناطق البليغ ؛أطرافي

ويكشف هللا عز  ،غدا ترون أيامي ،ودعتكم وداع مرصد للت�قي

  .وقيام غيري مقامي ،وتعرفوني بعد خلو مكاني ،وجل عن سرائري

وإن أعف فالعفو  ،وإن أفن فالفناء ميعادي ،دمي إن أبق فأنا ولي

أََ< تُِحبُّوَن أَْن يَْغفَِر هللاُ ﴿ ،فاعفوا واصفحوا ،ولكم حسنة ،لي قربة

  .)1(﴾لَُكمْ 

أو  لھا حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة فيا

  .تؤديه أيامه إلى شقوة

أو تحل  ،جعلنا هللا وإياكم ممن C يقصر به عن طاعة هللا رغبة

  .فإنما نحن له وبه ؛به بعد الموت نقمة

  زاد ابن عساكر قوله: 

                                       

  من سورة النور. 22اgية  )1(
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  و< فaaaaaaوت ،< مرحaaaaaaل عنaaaaaaه    عش ما بدا لaك قصaرك المaوت

  زال الغنaaaaaى وتقaaaaaوض البيaaaaaت    بھجتaaaaaaهوبينaaaaaaا غنaaaaaaى بيaaaaaaت 

  )1(ولقaaaل مaaaا يجaaaدي لنaaaا ليaaaت    د بنaaaايaaaا ليaaaت شaaaعري مaaaا يaaaرا

يا بني ضربة مكان  :فقال، »عليه الس�م« ثم أقبل على الحسن

  .)2(ضربة وC تأثم

ومحمد  ،أن C تشركوا با{ شيئاً  :وصيتي لكم« ـ وفي نص: 6

 ،أقيموا ھذين العمودين ،ف� تضيعوا سنته ،»صلى هللا عليه وآله«

  !ذموخ�كم  ،ين المصباحينوأوقدوا ھذ

إن أبق  ،وغدا مفارقكم ،واليوم عبرة لكم ،أنا با�مس صاحبكم

 ،وإن أعف فالعفو لي قربة ،وإن أفن فالفناء ميعادي ،فأنا ولي دمي

  .﴾أََ< تُِحبُّوَن أَْن يَْغفَِر هللاُ لَُكمْ ﴿فاعفوا  ،وھو لكم حسنة

                                       

وراجع: عيون ا�خبار Cبن  563 و 562ص 42جتاريخ مدينة دمشق  )1(

  .656ص 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 304ص 2قتيبة ج

ن ع 299ص 1جالكافي ا�بيات، مذكورة في:  الوصية المتقدمة باستثناء )2(

وفيه من  149الخطبة  ،نھج الب�غةو، إبراھيم بن إسحاق ا�حمري رفعه

المعجم و 165صإثبات الوصية و، »غيري مقامي«إلى  »أيھا الناس«

 2جمروج الذھب و، عن عوانة بن الحكم 97و  96ص 1جالكبير 

 3جج الب�غة) مصباح الب�غة (مستدرك نھ.. وكلھا نحوه 436ص

 88ص 7جنھج السعادة و 206ص 42جبحار ا�نوار و 157ص

  .47ص 7جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و
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وما  ،وC طالع أنكرته ،وهللا ما فجأني من الموت وارد كرھته

َوَما ِعْنَد هللاِ َخْيٌر ﴿لب وجد وطا ،كنت إC كقارب ورد

  .)2(»)1(﴾لkَِْْبَرارِ 

ھذا ما  :قبل يوصي فقاللما حضرت أبي الوفاة أـ وقالوا:  7

 ،وابن عمه ،أخو محمد رسول هللا ،أوصى به علي بن أبي طالب

  .وصاحبه ،ووصيه

رسوله  وأن محمداً  ،أني أشھد أن C إله إC هللا :وأول وصيتي

وأن هللا باعث من في  ،وارتضاه لخيرته ،اختاره بعلمه ،وخيرته

  .دوروعالم بما في الص ،وسائل الناس عن أعمالھم ،القبور

بما أوصاني به  ـ وكفى بك وصياً ـ  ثم إني أوصيك يا حسن

 ،فإذا كان ذلك يا بني فالزم بيتك ،»صلى هللا عليه وآله«رسول هللا 

  .وC تكن الدنيا أكبر ھمك ،وابك على خطيئتك

والزكاة في أھلھا عند  ،وأوصيك يا بني بالص�ة عند وقتھا

والعدل في  ،قتصاد في العملواm ،الشبھةوالصمت عند  ،محلھا

 ،ورحمة المجھود ،وإكرام الضيف ،وحسن الجوار ،الرضا والغضب

                                       

  من سورة آل عمران. 198اgية  )1(

 42جبحار ا�نوار و 23الكتاب  21ص 3) جبشرح عبده( نھج الب�غة )2(

اmمام و 785و  653صلھمداني لاmمام علي بن أبي طالب و 254ص

 15ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 653صلھمداني لي بن أبي طالب عل

  ».يغفر هللا لكم«وفيه إلى  108صخصائص ا�ئمة و 143ص
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 ،وحب المساكين ومجالستھم ،وصلة الرحم ،وأصحاب الب�ء

 ،وذكر الموت ،وقصر ا�مل ،فإنه من أفضل العبادة ؛والتواضع

  .وطريح سقم ،وغرض ب�ء ،فإنك رھن موت ؛والزھد في الدنيا

وأنھاك عن التسرع  ،أوصيك بخشية هللا في سر أمرك وع�نيتهو

وإذا  ،وإذا عرض شيء من أمر اgخرة فابدأ به ،بالقول والفعل

  .فتأنه حتى تصيب رشدك فيه عرض شيء من أمر الدنيا

فإن قرين  ؛والمجلس المظنون به السوء ،وإياك ومواطن التھمة

  .السوء يغير جليسه

 ،وبالمعروف آمرا ،وعن الخنا زجوراً  ،وكن { يا بني عام�ً 

 ،وأحب الصالح لص�حه ،وواخ اmخوان في هللا ،وعن المنكر ناھيا

وزايله بأعمالك لئ� تكون  ،وأبغضه بقلبك ،ودار الفاسق عن دينك

  .مثله

ومجاراة من C  ،ودع المماراة ،وإياك والجلوس في الطرقات

 ،اقتصد في عبادتكو ،واقتصد يا بني في معيشتك .عقل له وC علم

  .وعليك فيھا با�مر الدائم الذي تطيقه

وكن {  ،وتعلم الخير تعلم ،وقدم لنفسك تغنم ،والزم الصمت تسلم

 ،ووقر منھم الكبير ،وارحم من أھلك الصغير ،على كل حال ذاكراً 

  .ق منه قبل أكلهدَّ صَ حتى َت  وC تأكلن طعاماً 

 ،وجاھد نفسك ،لهفإنه زكاة البدن وجنة �ھ ؛وعليك بالصوم

وأكثر من  ،وعليك بمجالس الذكر ،واجتنب عدوك ،واحذر جليسك
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  .وھذا فراق بيني وبينك ،فإني لم آلك يا بني نصحاً  ؛الدعاء

وقد تعلم حبي  ،فإنه شقيقك وابن أبيك ؛خيراً  وأوصيك بأخيك محمد

  .له

وهللا  ،وC أزيد الوصاة بذلك ،ھو ابن أمكف وأما أخوك الحسين

 ،وأن يكف الطغاة البغاة عنكم ،وإياه أسأل أن يصلحكم ،الخليفة عليكم

وC قوة إC با{ العلي  ،والصبر الصبر حتى يتولى هللا ا�مر

  .)1(العظيم

] إلى محمد ابن »عليه الس�م«علي نظر [ـ وقالوا أيضاً:  8

  ؟!ھل حفظت ما أوصيت به أخويك :فقال ،الحنفية

  .نعم :قال

لعظيم حقھما  ؛وأوصيك بتوقير أخويك ،فإني أوصيك بمثله :قال

  .وC تقطع أمرا دونھما ،فاتبع أمرھما ،عليك

وقد علمتما أن  ،وابن أبيكما ،فإنه شقيقكما ؛أوصيكما به :ثم قال

                                       

ك�ھما عن الفجيع  7صا�مالي للطوسي و 220صا�مالي للمفيد  )1(

سنة  دار الحديثو (ط  C133بن الصباغ ص؛ الفصول المھمة العقيلي

 3جغة (مستدرك نھج الب�غة) مصباح الب�و 620ص 1ھـ) ج1422

 98ص 75وج 202ص 42جبحار ا�نوار و 166ص 4وج 154ص

 8جنھج السعادة و 465ص 8جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و

  .137ص
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  .أباكما كان يحبه

 ،وإقام الص�ة لوقتھا ،أوصيك أي بني بتقوى هللا :وقال للحسن

 ،فإنه C ص�ة إC بطھور ؛وحسن الوضوء ،وإيتاء الزكاة عند محلھا

 ،وكظم الغيظ ،وأوصيك بغفر الذنب ،وC تقبل ص�ة من مانع زكاة

والتثبت في  ،والتفقه في الدين ،والحلم عند الجھل ،وصلة الرحم

والنھي  ،وا�مر بالمعروف ،حسن الجوارو ،والتعاھد للقرآن ،ا�مر

  .)1(واجتناب الفواحش ،عن المنكر

لما احتضر أمير  :»عليه الس�م« ا�مام الباقروعن ـ  9

 ،وابن الحنفية ،وحسيناً  ،حسناً  :جمع بنيه» عليه الس�م« المؤمنين

  :فوصاھم وكان في آخر وصيته ،ولده وا�صاغر من

وإن فقدتم بكوا  ،شرة إن غبتم حنوا إليكمعاشروا الناس عِ  ،يا بني

                                       

الكامل و 113ص 4و (ط ا�علمي) ج 147ص 5ج مم والملوكتاريخ ا� )1(

 1جالمعجم الكبير و 391ص 3ج(ط دار صادر)  436ص 2جفي التاريخ 

 384صالمناقب للخوارزمي و 143ص 9جمجمع الزوائد و 101ص

عن أبي  48صمقتل أمير المؤمنين و، ك�ھما عن إسماعيل بن راشد نحوه

 ..»أوصيك أي بني بتقوى هللا«وفيه من  ،عبد الرحمن السلمي نحوه
 280ص 3ج Cبن أعثموالفتوح  1168ص 3جالكامل للمبرد  :وراجع

كشف الغمة و 141صدرر السمطين  نظمو 245ص 42جبحار ا�نوار و

جواھر المطالب و 620ص 1جبن الصباغ Cالفصول المھمة و 58ص 2ج

C 351ص 2ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و 93ص 2جبن الدمشقي.  
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  .عليكم

 ،وتتناجي بھا ،تت�حظ بالمودة ،إن القلوب جنود مجندة ،يا بني

فإذا أحببتم الرجل من غير خير سبق منه  ،وكذلك ھي في البغض

سوء سبق منه إليكم وإذا أبغضتم الرجل من غير  ،إليكم فارجوه

  .)1(فاحذروه

ھذا ما قضى به علي بن  :»عليه الس�م« وفي وصية  لهـ  10

وجه هللا  ابتغاء )2(أبي طالب في أمواله ھذه الغد من يوم قدم مسكن

  .وهللا المستعان على كل حال ،والدار اgخرة

 يءواليوم اgخر أن يقول في ش وC يحل Cمرئ مسلم يؤمن با{

  بعيد. وC يخالف فيه أمري من قريب أو ،ماليقضيته من 

ن وCئدي ال�ئي أطوف عليھن السبعة عشر منھن إف ..أما بعد

 ،ومنھن من C ولد له ،ومنھن حبالى ،أوCدھن معھن ،أمھات أوCد

 ،منھن ليس لھا ولد أنه من كان :فقضاي فيھن إن حدث بي حدث

  .حد عليھن سبيلليس � ،وليست بحبلى فھي عتيق لوجه هللا عز وجل

                                       

 75ص 2جتنبيه الخواطر و، عن جابر بن يزيد 595صا�مالي للطوسي  )1(

 و 247ص 42جر بحار ا�نواو 394ص 2) جدار الكتب اmس�ميةو (ط 

وعيون الحكم  10الحكمة  ،نھج الب�غة :وراجع 163ص 71وج 253

  . 215صأع�م الدين و 252ص 8جنھج السعادة و 242صوالمواعظ 

مسكن: موضع في العراق على نھر دجيل بين بغداد وبحيرة الثرثار.  )2(

  .127ص 5راجع: معجم البلدان ج



  50ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     26
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتمسك على ولدھا وھي من  ،أو حبلى ،ومن كان منھن لھا ولد

  .فھي عتيق ليس �حد عليھا سبيل ،وھي حية ن مات ولدھاإف .حظه

  .قدم مسكن في ماله الغد من يوم يھذا ما قضى به عل

 ،ويزيد بن قيس ،وصعصعة بن صوحان ،شھد أبو سمر بن برھة

  .ھياج وھياج بن أبي

وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى ا�ولى 

  . )1(وث�ثين سنة سبع

مع كل إمام  قاتلوا أھل الشام«»: عليه الس�م«قال علي ـ  11

  .)3(»)2(بعدي

فيما يرتبط بالتعامل مع ابن » عليه الس�م«ھم به ما أوصا ـ 12

  .منه ، وكيفية اmقتصاصملجم

  

                                       

(آل وسائل الشيعة و 148ص 9جتھذيب ا�حكام و 50ص 7جالكافي  )1(

 41جبحار ا�نوار و 313ص 13ج) (اmس�مية و 201ص 19ج) البيت

 8جنھج السعادة و 85ص 23جمرآة العقول و 73ص 42وج 42ص

  .227ص 1جبن شبة Cتاريخ المدينة و 441ص

 100وج 324ص 34جبحار ا�نوار و، عن ميسرة 580ص 2جالغارات  )2(

  .281ص 1جان الحكمة ميزو 2 68ص 11جمستدرك الوسائل و 4ص

يقول مؤلف ھذا الكتاب: قد ذكرنا جميع ھذه الوصايا مع مصادرھا من  )3(

  .263ـ  254ص 7موسوعة اmمام علي بن أبي طالب ج
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  الفصل السادس:

  وقفات مع الوصايا..

  السادس:فصل ال

  ..وقفات مع الوصايا
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  بأخيھما: ‘يوصي الحسنين 

عليه «أن أمير المؤمنين : تقدم في الوصية التي ذكرھا ابن أعثم

عليھما « بتوقير الحسنين ى ولده محمد ابن الحنفيةأوص» الس�م

قوله:  ا أمراً. زاد في نص الطبريم، وأن C يقطع دونھ»الس�م

  ».بع أمرھمافاتِّ «

قال: أحباه ، فقال: أوصيكما به. ثم به بكلمة جامعةوأوصاھما 

  مان أني أحبه.بحب أبيكما له، فإنكما تعل

 ،خيراً  وأوصيك بأخيك محمد: «والطوسي وفي نص أمالي المفيد

فھو ابن  وأما أخوك الحسين. فإنه شقيقك وابن أبيك، وقد تعلم حبي له

  .»، وC أزيد الوصاة بذلكأمك

  ونقول:

  الوصية أموراً مھمة، نذكرھا فيما يلي:ھذه قد تضمنت ل

 :ھم لم يخاطب من أوCده سوى ث�ثة» عليه الس�م«إنه  ـ 1

فيرد سؤال عن ، ومحمد بن الحنفية، »عليھما الس�م« الحسنان
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.. فلماذا لم ، وسائر ولدهبن علي ، وأبي بكر، وعمر ا�طرفالعباس

  يخاطب أحداً منھم؟!

  ونجيب:

كانوا صغاراً لم » عليه الس�م« إن عدداً من ولد اmمام أو<ً:

C يزال حم�ً. كما ظھر من إلى ذلك الحين يبلغوا الحلم، أو كان 

  ].10]، والتي برقم [9الوصية المتقدمة برقم [

ن كا، وفإما أن يكون قد ولد في خ�فة عمر ،وأما عمر بن علي

. فيكون حين )1(تسميته فوض إليهعمر ھو الذي طلب منه أن ي

  استشھاد أبيه بالغاً. 

ھو الذي » عليه الس�م«وإما أن يكون قد ولد بعده ، فيكون علي 

  سماه.

عليه «بأنه آخر من ولد من أبناء علي : ابن عنبةوقد صرح 

  .)2(»الس�م

 .)3(ا�طرف، وعمر ا�صغر والظاھر: أنه قد خلط بين عمر

  وھو من شھداء الطف كما يروى.

                                       

  .304ص 45جتاريخ مدينة دمشق  )1(

  .361عمدة الطالب ص )2(

 193ص 2و (ط ا�علمي) ج 103ص 2أنساب ا�شراف ج: وراجع )3(

 288ص 11جسبل الھدى والرشاد و 185ص 21جالوافي بالوفيات و
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، ولم يحضر )1(، فعاش خمساً وثمانين سنةوأما عمر ا�طرف

  . وھو الذي نتحدث عنه.كرب�ء

، فكان ابن شھاب أكبر أم أخوه عمر اختلفوا في أن العباسقد و

ھو  يرون: أن عمر ، وابن خداع، وأبو الحسين ا�شنانيالعكبري

 :ي يروندوالو، البغداديونو ا�كبر. وشيخنا أبو الحسن شيخ الشرف

  .)2(أصغر من العباس أن عمر

  وفي جميع ا(حوال نقول:

ً ھذا بال لو كان عمر ا�طرف لم يره أھ�ً » عليه الس�م«، فلعله غا

                                       

ومستدركات  95الكبرى صوالھداية  19والمجدي في أنساب الطالبين ص

) (المجموعةتاريخ ا�ئمة . وراجع: 101ص 6علم رجال الحديث ج

 20جتھذيب الكمال وفي  386ص 7جمستدرك سفينة البحار و 35ص

، عنه 679ص 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق : درج، و479ص

  عنه أيضاً. 121ص 1جوموسوعة اmمام علي بن أبي طالب 

نھاية ا�رب في فنون ا�دب  122ص 2جبن الدمشقي Cجواھر المطالب  )1(

بحار و 676ص 32ج(الملحقات) شرح إحقاق الحق و 222ص 20ج

مستدركات علم رجال و 95لسلة العلوية صوسر الس 75ص 42جا�نوار 

 118ص 4ج (ط ا�علمي) الملوكمم وتاريخ ا�و 101ص 6جالحديث 

 1جالمختصر في أخبار البشر و 397ص 3جالكامل في التاريخ و

العدد القوية و 647ص 1جبن الصباغ Cالفصول المھمة و 181ص

  .243ص

  .15المجدي في أنساب الطالبيين ص )2(



  33                                                                الفصل السادس: وقفات مع الوصايا..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخاه فيھا يخطِّئ  فھوللخطاب. كما أفصحت عنه الحوادث ال�حقة، 

  .رى له في كرب�ءجفيما » عليه الس�م« اmمام الحسين

ه إلى ولم يسر مع »عليه الس�م« تخلف عمر عن أخيه الحسين

إنه لما بلغه  :، ويقالقد دعاه إلى الخروج معه فلم يخرج، وكان الكوفة

وجلس  ،معصفرات لهخرج في  »عليه الس�م« قتل أخيه الحسين

خرج معھم لذھبت في ولو أ ،: أنا الغ�م الحازمبفناء داره وقال

  ..المعركة وقتلت

، ثم بايع بعده الحجاج ،بد هللا بن الزبيروكان أول من بايع ع

في توليته صدقات أمير  وأراد الحجاج إدخاله مع الحسن بن الحسن

  .)1(فلم يتيسر له ذلك »عليه الس�م«المؤمنين 

 مطھر» الس�معليه « اmمام الحسينأن  من المعلوم:مع أن 

صلى هللا «معصوم بنص القرآن الكريم. وھو ريحانة رسول هللا و

  ، وسيد شباب أھل الجنة.، وخامس أصحاب الكساء»عليه وآله

وھو ابن إحدى  استشھدفقد ، »عليه الس�م«وأما عثمان بن علي 

  .)2(وعشرين سنة

                                       

بي نصر البخاري �سر السلسلة العلوية و 362صبن عنبة Cعمدة الطالب  )1(

  45ص 5جلشيعة أعيان او 96ص

و (ط المكتبة  83صمقاتل الطالبيين و 176مقتل الحسين �بي مخنف ص )2(

، العوالمو 37ص 45جبحار ا�نوار و 55ھـ) ص1385الحيدرية سنة 

المجدي في أنساب و 178صلواعج ا�شجان و 281ص اmمام الحسين
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  سنة. ةابن تسع وعشروھو  استشھدوجعفر بن علي 

  .)1(وھو ابن خمس وعشرين استشھدوعبد هللا 

فھو اgخر لم » رضوان هللا تعالى عليه« وأما العباس بن علي

، �نه ولد »عليه الس�م«يكن قد بلغ الحلم حين استشھد أمير المؤمنين 

   .)2(سنة ست وعشرين

 لمحمد ابن الحنفية» معليه الس�«كانت أول وصية وجھھا  ـ 2

ف� يوجب طول الخلطة ». عليھما الس�م«ھي: أن يوقر أخويه 

حد اmخ�ل بحالة  الذي قد يصلمن أنواع التبسط  عمعھما أي نو

  الوقار واmج�ل لھما.

مرفوض من الفإن ھذا اmخ�ل يكون من مفردات سوء ا�دب 

السبب. كما أن له تبعات شرعية من  الناحية ا�خ�قية، مھما كان

  حيث المؤاخذة عند هللا.

  ھذا عدا أنه يسوق إلى التھاون في الطاعة واmنقياد.

                                       

  .56ص وإبصار العين للشيخ محمد السماوي15صالطالبين 

وشرح  395ص 1جإع�م الورى و 15صالمجدي في أنساب الطالبين  )1(

  .194ص 3ا�خبار ج

 429ص 7جأعيان الشيعة و 175صمخنف  يب� مقتل الحسينراجع:  )2(

عمدة و 194ص 3وشرح ا�خبار ج 15صالمجدي في أنساب الطالبين و

ع فقد قالوا: استشھد وله أرب 395ص 1جإع�م الورى و 356صالطالب 

  وث�ثون سنة.
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 أن C يقطع أمراً دون من ولده محمد» عليه الس�م«ثم طلب  ـ 3

كامل ا�ھلية  ،، فإن صيرورته رج�ً عاق�ً »عليھما الس�م« الحسنين

استق�ليته المطلقة في القرار، واتخاذ المواقف.. بل عليه أن  C يعني

  »..عليھما الس�م« تھمايبقى خاضعاً mراد

وھو يعلم، والكل يعلم أن ا�خوة من حيث ھي C تفرض ھذه 

أن يكون ثمة معنى آخر ھو الذي يفرض  التابعية، بأي وجه.. ف� بد

باً وجيھاً ومعقوCً لھذه سبھذه التابعية، وھو إن فكر قلي�ً، فلن يجد 

وCسيما إذا فطن لقول رسول هللا  ..سوى معنى اmمامة فيھماالوصية، 

إمامان قاما أو  والحسين الحسن«ھما: حق في» صلى هللا عليه وآله«

  وغير ذلك مما ذكرناه في ھذا الكتاب. ».قعدا

فاتبع »: «عليه الس�م«تضيف قوله  بريأن رواية الط بل تقدم:

  .تھماطاع وھذا نص صريح بلزوم».. أمرھما

عليھما « إلى الحسنين» عليه الس�م«أما الوصية التي وجھھا ـ  4

  ، فھي:بشأن أخيھما محمد» الس�م

ـ وھي كلمة مجردة  أوصيكما به ـ حسب ما أورده ابن أعثم ألف:

  ، وإط�قھا يعطي لزوم اmھتمام به في جميع الشؤون.دعن أي قي

ن ثمة فرقاً ظاھراً بين من توصي به بمعنى أن تكلف أ وواضح:

، وتجعله تحت تكفله، وفي رعايته، وتحت هشخصاً ما برعاية شؤون

  راعياً، ومدبراً.�ً وحافظاً، وفنظره.. وبين من توصي إليه، وتجعله كا

ل�مام » عليه الس�م«قوله  والطوسي زاد في نص المفيد ب:
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، وھذا يعطي: أن له حقاً من جھة : فإنه شقيقك، وابن أبيكالحسن

وكونه  ،أخوته له من أبيه يبرر وصيته له. أما من جھة كونه مؤمناً 

  .ر الحقوق، فھو يشترك فيھا مع سائر المسلمينإنساناً، وسائ

بصدد القيام بما يجب عليه » عليه الس�م« فإذا كان اmمام الحسن

منھم. وتجاه  أيضاً  هأخوفمنھم. وتجاه البشر،  أخوه، فتجاه المسلمين

، فمحمداً أيضاً منھم. ف� مبرر المجاھدين وتجاه .كذلك، فالمؤمنين

  .جميع ھؤCء للتنصيص عليه، وتخصيصه بالوصية به دون

وله حق آخر ھو الذي يبرر ھذا التنصيص عليه، وھو أنه شقيق 

من أبيه. ف� بد من حفظه له، فإن إعطاءه حقه من حيث  ل�مام الحسن

  .مؤمن C يبرر غمط حقه اgخرھو 

كان لك على ف�ن ثمن كتاب، وثمن ثوب، فإذا  ذا نظير ما إذاھو

  في ذمتك.له أعطيته ثمن الثوب، فإن ثمن الكتاب يبقى 

إلى مبرر آخر للوصية به، وھو » عليه الس�م«ثم أشار ج: 

ما يحب يعلمان بأن أباھ» عليھما الس�م« أن اmمامين الحسنين

. وھذا يرتب عليھما حقاً �بيھما يفترض فيھما أن يؤدياه محمداً 

تحب من يحبه والدك. ولذا ن ألد: اإليه، فإن من مفردات البر بالو

منھما أن C تفوتھما ھذه الفضيلة، فيبادرا إلى » عليه الس�م«طلب 

  ».ه الس�معلي«ا بھذه الطريقة، بأن يحبا من يحبه مبر أبيھ

وھذا ليس من الحقوق للوالد، وC ھو من الحقوق لمن يحبه ذلك 

  أن ينيلھما إياھا.» عليه الس�م«ا�ب، بل ھي فضيلة أراد 
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عليه «إلى ميزة ل�مام الحسين » عليه الس�م«ثم أشار د: 

أن يضاعف من » عليه الس�م« تفرض على اmمام الحسن» الس�م

  فضيلتين:بذلك ه له، لينال حب

قد برَّ أباه، �ن أباه يحب اmمام » عليه الس�م«ا�ولى: أن يكون 

  .»عليه الس�م« الحسين

كانت تحب ولدھا » عليھا الس�م« الثانية: برَّ أمه، �ن الزھراء

ً أي »عليه الس�م« الحسين   .ضا

لم يوجه ك�ماً خاصاً باmمام » عليه الس�م«ـ Cحظنا: أنه  5

سوى ما خاطبه به باmشتراك مع أخيه اmمام » عليه الس�م« الحسين

.وقد كان معظم ك�مه تجاه أخيھما محمد» عليه الس�م« الحسن

، رعاية لموقع اmمامة الفعلية »عليه الس�م« اmمام الحسنإلى موجھاً 

  فيه من بعده.

  & في بيت ربكم:&، 

، قال �بنائه» عليه الس�م«أنه  ]:4و 3وتقدم في الوصية رقم [

 ؛ف� يخلو منكم ما بقيتم ؛هللا هللا في بيت ربكم«وكل من بلغه كتابه: 

  ».فإنه إن ترك لم تناظروا

أي أن ترك بيت هللا سبحانه من موجبات تعجيل حلول المصائب 

  . ھموالرزايا ب

يريد بك�مه ھذا خصوص أھل » عليه الس�م«أنه  ويبدو لنا:

، ت الضالةC، وC يريد به أھل المقاواmستقامة من المسلمين اmيمان
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  وC الفسقة الفجرة، وC أھل الظلم، والبغي والطغيان.

فإن تواجد ھؤCء في بيت هللا C يمنع من حلول الكوارث 

كعدمھم، بل �ن  في بيت هللاوالرزايا.. ليس فقط �ن وجودھم 

من موجبات قد يكون  ، وھم على ما ھم عليهحضورھم في بيت هللا

  .على الناس اشتداد غضبه سبحانه

  الحج ھو الشريعة:

ثم الحج « قال:» عليه الس�م«] أنه 1وتقدم في الوصية رقم [

  ».فھو الشريعة التي بھا أمرتم! إلى بيت هللا الحرام

أن فرائض الحج إنما شرعت وفقاً  »:عليه الس�م«ولعل مراده 

أعظم ا�نبياء، وأفضلھم، الخليل،  نبي هللا إبراھيمة لما رسمته حرك

لتشير إلى معان سامية يريد هللا ».. صلى هللا عليه وآله«بعد نبينا 

تعالى للناس أن يفھموھا، ويعوھا، وتتحول إلى حاCت روحية، 

اmنسان  ووجدانية، واندفاعات فطرية عفوية تھيمن على مشاعر

تطبع سلوكه ومواقفه.. فالحج يمثل وتطفح على حركته، و ،المؤمن

، ومواجھة كل التحديات والمغريات بالقرار السليم، الرحلة إلى هللا

وبالتصميم الحاسم، واmنضباط الحازم في انتھاج خط الشريعة، 

  والتزام سبيل القوى.

  :× ، وا�مام السجادالشبلي

من الحج  »عليه الس�م« نا زين العابدينلما رجع موCد روي: وق
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  ؟!حججت يا شبلي »:عليه الس�م«فقال له  ،ياستقبله الشبل

  .نعم يا بن رسول هللا :قال

  ؟!أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب و اغتسلت :فقال له

  .نعم :قال

 ،ميقات نويت أنك خلعت ثوب المعصيةفحين نزلت ال :قال

  ؟!ولبست ثوب الطاعة

  .C :قال

فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت أنك تجردت من الرياء  :قال

  ؟!والنفاق والدخول في الشبھات

  .C :قال

  ؟!فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب :قال

  .C :قال

وC  ،ط الثيابوC تجردت عن مخي ،فما نزلت الميقات :قال

  .اغتسلت

  ؟!وعقدت الحج ،وأحرمت ،تنظفت :ثم قال

  .نعم :قال

فحين تنظفت وأحرمت وعقدت الحج نويت أنك تنظفت  :قال

  الى؟!بنورة التوبة الخالصة { تع

  .C :قال
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فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك كل محرم  :قال

  ؟!حرمه هللا عز وجل

  .C :قال

يت أنك قد حللت كل عقد لغير هللا عز فحين عقدت الحج نو :قال

  ؟!وجل

  .C :قال

  .وC عقدت الحج ،وC أحرمت ،ما تنظفت »:عليه الس�م«قال له 

  ؟!ولبيت ،حراموصليت ركعتي اm ،أدخلت الميقات :قال له

  .نعم :قال

  ؟!فحين دخلت الميقات نويت أنك دخلت بنية الزيارة :قال

  .C :قال

ت أنك تقربت إلى هللا بخير فحين صليت ركعتين نوي :قال

  ؟!وأكبر حسنات العباد ،ا�عمال من الص�ة

  .C :قال

 وصمت ،فحين لبيت نويت أنك نطقت { سبحانه بكل طاعة :قال

  ؟!عن كل معصية

  .C :قال

  .وC لبيت ،وC صليت ،ما دخلت الميقات »:عليه الس�م«قال له 

  ؟!وصليت ،ت الكعبةورأي ،أدخلت الحرم :ثم قال له
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  .نعم :قال

فحين دخلت الحرم نويت أنك حرمت على نفسك كل غيبة  :قال

m؟!س�متستغيبھا المسلمين من أھل ملة ا  

  .C :قال

  ؟!نويت بقلبك أنك قصدت هللا سبحانه فحين وصلت مكة :قال

  .C :قال

وC  ،وC رأيت الكعبة ،فما دخلت الحرم »:معليه الس�«قال 

  .صليت

  ؟!وسعيت ،ومسست ا�ركان ،طفت بالبيت :ثم قال

  .نعم :قال

وعرف ذلك منك  ،فحين سعيت نويت أنك ھربت إلى هللا :قال

  ؟!ع�م الغيوب

  .C :قال

  ؟!وC سعيت ،وC مسست ا�ركان ،فما طفت بالبيت :قال

عليه « ووقفت بمقام إبراھيم ،الحجر صافحت :ثم قال له

  ؟!صليت به ركعتينو ،»الس�م

  .نعم :قال

ثم  ،آه ،آه :صيحة كاد يفارق الدنيا ثم قال »عليه الس�م«فصاح 

فانظر يا مسكين  ،فقد صافح هللا سبحانه من صافح الحجر ا�سود :قال
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و قبض  ،وتنقض المصافحة بالمخالفة ،رمتهC تضيع أجر ما عظم ح

  .ونظر أھل اgثام ،الحرام

أنك  نويت حين وقفت عند مقام إبراھيم »:عليه الس�م«ثم قال 

  ؟!وتخلفت عن كل معصية ،وقفت على كل طاعة

  .C :قال

 ،فحين صليت فيه ركعتين نويت أنك اتصلت بص�ة إبراھيم :قال

  ؟!»لعنه هللا«الشيطان وأرغمت أنف 

  .C :قال

وC وقفت  ،فما صافحت الحجر ا�سود »عليه الس�م«قال له 

  .صليت فيه ركعتين وC ،عند المقام

  ؟!وشربت من مائھا ،أشرفت على بئر زمزم :ثم قال له

  .نعم :قال

ك عن وغضضت طرف ،أنويت أنك أشرفت على الطاعة :قال

  ؟!المعصية

  .C :قال

  .وC شربت من مائھا ،فما أشرفت عليھا :قال

  ؟!ومشيت وترددت بينھما ،والمروة أسعيت بين الصفا :ثم قال له

  .نعم :قال

  ؟!نويت أنك بين الرجاء والخوف :قال
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  .C :قال

  .ةوC ترددت بين الصفا والمرو ،وC مشيت ،فما سعيت :قال

  ؟!أخرجت إلى منى :ثم قال

  .نعم :قال

  ؟!نويت أنك أمنت الناس من لسانك وقلبك ويدك :قال

  .C :قال

  .فما خرجت إلى منى :قال

وعرفت  ،وطلعت جبل الرحمة ،أوقفت الوقفة بعرفة :ثم قال

  ؟!ودعوت هللا سبحانه عند الميل والجمرات ،رةنموادي 

  .نعم :قال

رفة هللا سبحانه أمر المعارف ھل عرفت بموقفك بعرفة مع :قال

واط�عه على سريرتك  ،وعرفت قبض هللا على صحيفتك ،والعلوم

  ؟!وقلبك

  .C :قال

إن هللا يرحم كل مؤمن  :فنويت بطلوعك جبل الرحمة :قال

  .ويتوالى كل مسلم ومسلمة ،ومؤمنة

  .C :قال

وC تزجر حتى  ،مر حتى تأتمرأنك C تأ فنويت عند نمرة :قال

  ؟!تنزجر
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  .C :قال

نويت أنھا شاھدة لك على  والنمرات فعندما وقفت عند العلم :قال

  ؟!حافظه لك مع الحفظة بأمر رب السماوات ،الطاعات

  .C :قال

 ،C عرفت نمرةو ،وC طلعت جبل الرحمة ،فما وقفت بعرفة :قال

  .وC وقفت عند النمرات ،وC دعوت

 ،وصليت قبل مرورك ركعتين ،مينلمررت بين الع :ثم قال

  ؟!ومررت بالمشعر الحرام ،ولقطت فيھا الحصى ،ومشيت بمزدلفة

  .نعم :قال

 ،فحين صليت ركعتين نويت أنھا ص�ة الشكر في ليلة عشر :قال

  .وتيسر كل يسر ،كل عسرتنفي 

  .C :قال

 ،وشماCً  ولم تعدل عنھما يميناً  ،فعندما مشيت بين العلمين :قال

 ،وC بلسانك ،C بقلبك ،وشماCً  نويت أن C تعدل عن دين الحق يميناً 

  ؟!وC بجوارحك

  .C :قال

صى نويت أنك ولقطت منھا الح ،فعندما مشيت بمزدلفة :قال

  ؟!وثبتت كل علم وعمل ،رفعت عنك كل معصية وجھل

  .C :قال

نويت أنك أشعرت قلبك  فعندما مررت بالمشعر الحرام :قال
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  ؟!شعار أھل التقوى والخوف { عز وجل

  .C :قال

وC مشيت  ،وC صليت ركعتين ،فما مررت بالعلمين :قال

  .وC مررت بالمشعر الحرام ،وC رفعت منھا الحصى ،بالمزدلفة

وذبحت  ،وحلقت رأسك ،ورميت الجمرة ،وصلت منى :ثم قال له

وطفت طواف  ،ورجعت إلى مكة ،وصليت في مسجد الخيف ،ھديك

  ؟!اmفاضة

  .نعم :قال

 أنك بلغت إلى :ورميت الجمار فنويت عندما وصلت منى :قال

  ؟!مطلبك وقد قضى لك ربك كل حاجتك

  .C :قال

 ،فعندما رميت الجمار نويت أنك رميت عدوك إبليس :قال

  ؟!وغضبته بتمام حجك النفيس

  .C :قال

ومن  ،فعندما حلقت رأسك نويت أنك تطھرت من ا�دناس :قال

  ؟!وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمك ،دمتبعة بني آ

  .C :قال

نويت أنك C تخاف إC هللا  فعندما صليت في مسجد الخيف :قال

  تعالى؟!وC ترجو إC رحمة هللا  ،عز وجل وذنبك
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  .C :قال

فعندما ذبحت ھديك نويت أنك ذبحت حنجرة الطمع بما  :قال

 ،بذبح ولده وأنك اتبعت سنة إبراھيم ،قيقة الورعتمسكت به من ح

وقربة إلى هللا  ،وحاجة سنة لمن بعده ،وريحان قلبه ،وثمرة فؤاده

  ؟!تعالى لمن خلفه

  .C :قال

نويت أنك  ،وطفت طواف اmفاضة ،فعندما رجعت إلى مكة :قال

 ،وتمسكت بوده ،ورجعت إلى طاعته ، تعالىأفضت من رحمة هللا

  ؟!وتقربت إلى هللا تعالى ،وأديت فرايضه

  .C :قال

وC رميت  ،فما وصلت منى »:عليه الس�م« قال له زين العابدين

 وC صليت في مسجد ،وC ذبحت نسكك ،وC حلقت رأسك ،الجمار

  .ارجع فإنك لم تحج .وC طفت طواف اmفاضة ،الخيف

وما زال يتعلم حتى  ،يبكي على ما فرطه في حجه فطفق الشبلي

  .)1(حج من قابل بمعرفة ويقين

  ونقول:

                                       

لجزائري لعبد هللا بن نور الدين بن نعمة هللا ا) (مخطوطتحفة السنية  )1(

وقال: إنه وجده في عدة مواضع، أوثقھا بخط بعض  185ـ  184ص

  . 166ص 10جمستدرك الوسائل المشايخ الذين عاصرھم. وراجع: 
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  سند الرواية:

ا إننا وإن كنا C نستطيع أن نؤكد صحة ھذه الرواية باعتبار أنھ

ليس لھا سند متصل.. كما أنھا لم ترد في الكتب المعتمدة التي اطلعنا 

عليھا.. ولكننا C نستطيع أن نؤكد أنھا مكذوبة على لسان اmمام 

لمجرد أن أسلوبھا يناسب توجيھات أھل العرفان، وأھل الزھد، 

واmنقطاع.. �ننا C نستطيع أن نفرض على ا�ئمة أن يتحدثوا بطريقة 

  عينھا.جماعة ب

عليه « في زمان السجاد كما أن عدم وجود راٍو باسم الشبلي

C يمنع أن يكون قد حدث تحريف ـ ولو عن غير عمد ـ في » الس�م

  .اسم المخاطب، بأن كان اسمه سبل، فتحول إلى شبلي

راٍو اسمه » عليه الس�م« ليس من أصحاب السجادفإن قيل: 

  .شبل

  فإنه يجاب:

، بأن ھذا المخاطب قد C يكون من الرواة.. فلعله شبل بن عبد هللا

، الذي كان من دعاة بني العباس مولى لبني ھاشم، أو شبل بن طھمان

 ، الذي شھد على المغيرة، أو شبل بن معبدومن الذين سموھم بالنقباء

  بالزنا، أو غيرھم ممن له ھذا اCسم.

  ـ. أو لعله رجل من شبيلة ـ قرية من قرى ب�د ما وراء النھر

واحتمل بعض ا�خوان أنه محرف عن اسم شيبة.. وھو ابن 

  ».عليه الس�م« الذي كان من أصحاب السجاد نعامة
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أن الذي دعانا إلى ذكر ھذا النص ھو ما فيه من  وخ�صة ا(مر:

  لفتات تربوية مفيدة، ولمعات جذابة.

  لماذا؟!: حمةجبل الر

الوارد في الحديث ھو جبل  : أن المراد بجبل الرحمةيبدو لنا

، فإنه C ه بعض الناس بجبل الرحمةيC الجبل الذي يسمعرفة نفسه، 

يستحب الوقوف في يستحب الصعود عليه، وC على غيره.. بل 

قال:  ، فقد روى إسحاق بن عمارة من عرفاتالمواضع المنخفض

فوق الجبل  عن الوقوف بعرفات »عليه الس�م«سألت أبا إبراھيم 

  !؟أم على ا�رض ،أحب إليك

  .)1(على ا�رض: فقال

بل.. إلى أن قال: وانتقل عن وروي: أن أفضل الموقف سفح الج

  .)2(الھضبات

، وقد ورد النھي عن الوقوف فوق الھضبات، وفي وادي نمرة

  وفي غيرھا في نصوص أخرى، فراجع.

                                       

 و 532ص 13ج) (آل البيتوسائل الشيعة و 180ص 5جتھذيب ا�حكام  )1(

  .11ص 10ج) (اmس�مية

وسائل الشيعة و 181ص 5جتھذيب ا�حكام وراجع:  463ص 4جالكافي  )2(

ومن C  13ص 10ج) (اmس�مية و 535 و 534ص 13ج) (آل البيت

  .281ص 2يحضره الفقيه ج
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  تعابير تحتاج إلى تأمل وتدقيق:

 .قد عبر عن طواف الحج بطواف اmفاضة» عليه الس�م«نه ثم إ

اً في ھذا النص أمور أخرى، يبدو: أن فيھا بعض ووردت أيض

في ذلك الوقت.. الك�م.. ولعله قد روعي وضع خاص كان سائداً 

التدقيق في بعض ما ورد فيه، �ن المھم ھو  ونحن نصرف النظر عن

ما تضمنه من معان تربوية يحسن باmنسان اmھتمام بھا، وتعويد نفسه 

  حاCته..و هعليھا في عباداته، وفي مختلف شؤون

  :’الدفع عن ذرية النبي 

]: قوله 4المتقدمة برقم [» عليه الس�م«وقد تضمنت وصيته 

ف� يظلمن بحضرتكم وبين  ؛هللا هللا في ذرية نبيكم»: «عليه الس�م«

  ».وأنتم تقدرون على الدفع عنھم ،ظھرانيكم

صلى «فھو يوجب على الناس، ومنھم ولده أن يدفعوا عن ذريته 

، وھذا معناه: أن المقصود بالذرية ھم جماعة »ه وآلههللا علي

مخصوصون منھم، وھم الذين يقصدھم الطغاة بظلمھم وجورھم، 

وھم ويسعون للتخلص منھم، ويخشون من إفساح المجال لھم، 

. وإC فإن الظلم والجور يلحق جميع »عليھم الس�م«خصوص ا�ئمة 

اذا خص الذرية بالذكر، وألزم الناس كلھم حتى أبناءه الناس، فلم

  بالدفاع عنھا.
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  :×عدالة الصحابة في وصية علي 

هللا «»: عليه الس�م«] قوله 4تقدمة برقم [موقد ورد في وصيته ال

 فإن ؛ولم يؤووا محدثاً  هللا في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثاً 

ولعن المحدث منھم  ،مأوصى بھ »صلى هللا عليه وآله«رسول هللا 

  ».والمؤوي للمحدث ،ومن غيرھم

أن في الصحابة الذين كانوا على قيد  ىوقد دل ھذا النص عل

عشرات السنين إلى الحياة إلى سنة أربعين، وسيبقون من بعده ربما 

صلى «من ھو محدث، أو من يؤوي المحدث، وأن لعنة رسول هللا 

  .ھمصية الرسول C تشملواقعة على ھؤCء، وأن و» هللا عليه وآله

عدول ـ C صحة  يدَّعي من أن جميع الصحابة اأن م وھذا يعني:

  له، وC منطق يساعده.

  ، ولم يصل إلى ما يريد:× أمور بحثھا

بحث عن مكنون » عليه الس�م«أنه ]: 5وتقدم في الوصية رقم [

ـ فيما يبدو ـ إخفاء أمر، طيلة أيام كثيرة فأبى هللا إC إخفاءه. ويقصد 

ا�جل.. فإنه من المكنون. فھل يتنافى ھذا مع الروايات التي تقول: إن 

  اmمام إذا أراد أن يعلم شيئاً علمه؟!

  :ونجيب

C يدل على ما ينافي الروايات التي » عليه الس�م«بأن ك�مه 

تقول: إن اmمام إذا أراد أن يعلم شيئاً علمه.. فإن من الجائز أن يكون 
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، للناس كشف ا�جل كان بصدد البحث عن مبرر يجيزالمقصود أنه 

الدCئل تحتم بقاء اCجال على خفائھا،  ذلك. بل كل فيد فيفلم يجد ما ي

  وضرورة أن تبقى من العلم المكنون.

  :×سراري علي 

، »عليه الس�م«] حديثه عن سراريه 10وتقدم في الوصية رقم [

  .ھنومن لھا ولد، أو كانت حام�ً من

أبيه  عن ،عن جعفر ،سفيان، عن بقول ابن عساكر :ونكتفي ھنا

إنما كان كثرة تسري أمير المؤمنين ، كان لعلي تسع عشرة سرية :قال

يدل على  تقلله وزھده ما وقد تقدم من ذكر ،للنسل لتكثير العابدين طلباً 

  .)1(ما ذكرنا من قصده

  مع كل إمام بعدي: قاتلوا أھل الشام

مع كل إمام بعده  ھل الشام�لناس ااgمرة بقتال والوصية القوية 

 حسمت ا�مر فيما يرتبط بفريق القاسطينقد » عليه الس�م«

مع كل إمام كلھم، قتالھم على الناس  وضرورة التصدي لھم، ووجوب

  ».عليه الس�م«حق يأتي بعده 

أن اmمام الحق الذي يأتي بعده ليس إC ولده  ومن الواضح:

                                       

وتاريخ اmس�م للذھبي (الخلفاء  578ص 42جتاريخ مدينة دمشق  )1(

وتصحيف سبع بتسع،  .وفيه سبع عشرة سرية 652الراشدون) ص

  والعكس شائع كما ألمحنا إليه مرات كثيرة.
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، »عليه الس�م« ثم من بعده اmمام الحسين ».عليه الس�م«الحسن 

  ».عليه الس�م«وسائر ا�ئمة الطاھرين من ذريته 

حتى مع  ،أن يقاتلوا أھل الشاممن الناس » عليه الس�م«وC يريد 

  أئمة الض�ل، وذلك واضح C يخفى.

  خاتمة المطاف:

وفي الوصايا أمور كثيرة جداً تحتاج إلى بسط في القول، وإلى 

جھد في الفكر، وتأمل وتدقيق، وتتبع وتحقيق، Cستخراج الشواھد 

  ة من الكتاب والسنة..والدCئل الواضحة والصريح

  نسأل هللا أن يقيض لھذا ا�مر من ھو أھله.

  إنه ولي قدير، وباmجابة جدير..

  أ? تستخلف علينا؟!:

  ؟!أC تستخلف علينا ي:قيل لعل :قال عن أبي وائل ،عن الشعبي

  .)1(!فأستخلف» صلى هللا عليه وآله« ما استخلف النبي :قال

قال علي بن أبي طالب قبل أن يضرب  :عن عبد هللا بن سبع قال

  .ن ھذه من ھذابأم وهللا لتخض ؟!أين شقيكم ھذا :بث�ث

  .استخلف ،يا أمير المؤمنين :فقلت ،فلما ضرب دخلت عليه :قال

  .C :قال

                                       

  .537ص 42) تاريخ مدينة دمشق ج1(
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  ؟!فما تقول لربك ،اتق هللا :فقلت :قال

  .تركتھم كما تركھم رسولك :أقول :قال

صلى هللا عليه «رسول هللا م ھكما ترك: لخطيبوفي حديث ا

  .)2(. إن شئت أصلحتھم، وإن شئت أفسدتھم)1(»وآله

  فما تقول { إذا لقيته؟! وفي نصوص أخرى:

قال: أقول: اللھم تركتني فيھم ما بدا لك، ثم توفيتني. وتركتك 

  .)3(فيھم، فإن شئت أصلحتھم، وإن شئت أفسدتھم

قال C. ولكن أترككم إلى ما تركني إليه رسول  وفي نص آخر:

  هللا.

  قالوا: فما تقول { إذا لقيته؟!

                                       

) أي أنه قال ـ حسب رواية الخطيب ـ: أقول: تركتھم كما تركھم رسول هللا 1(

  إن شئت الخ.. » صلى هللا عليه وآله«
(ط مؤسسة كنز العمال و 537و  541ص 42) تاريخ مدينة دمشق ج2(

 647و  646ص 3جلذھبي لتاريخ اmس�م و 188ص 13ج ة)الرسال

لخوارزمي لالمناقب و 359ص 7ج (ط دار إحياء التراث)البداية والنھاية و

  . 390ص

 130ص 1جمسند أحمد و 538و  540ص 42) تاريخ مدينة دمشق ج3(

أمالي و 443ص 1جمسند أبي يعلى و 137ص 9جمجمع الزوائد و

 7جالبداية والنھاية و 139صين نظم درر السمطو 215صالمحاملي 

  .554ص 17ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 359ص
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  .)1(قال: أقول: اللھم تركتني فيھم الخ..

  قالوا: يا أمير المؤمنين، أف� تستخلف علينا؟! ونص آخر يقول:

  قال: C. ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إليه نبيكم.

  ونقول:

إمام منصوب » عليه الس�م« ام الحسنC ريب في أن اmم أو<ً:

، حيث »صلى هللا عليه وآله«من قبل هللا تعالى على لسان رسول هللا 

  »:عليھما الس�م« قال عنه، وعن أخيه اmمام الحسين

  .)2(»إمامان قاما أو قعدا« ـ 1

، و�مكما مامانأنتما اm»: عليه الس�م«وقال لھما  ـ 2

                                       

ومسند  542و  539و  538و  537و 540ص 42) تاريخ مدينة دمشق ج1(

شرح و 215صأمالي المحاملي  و 275ص 1أحمد (ط دار الفكر) ج

  .619ص 32ج (الملحقات)إحقاق الحق 

ومجمع  220واCرشاد للمفيد ص 307أھل البيت، تأليف توفيق أبو علم ص) 2(

وروضة الواعظين  159ص 2جوكشف الغمة  453ص 2البيان ج

وبحار  42ص 1للقرشي ج »عليه الس�م«وحياة الحسن بن علي  156ص

 5وإثبات الھداة ج 211ص 1وعلل الشرايع ج 2ص 44جا�نوار 

وعبر عنه  367ص 3جآل أبي طالب ومناقب  135و  137و  142ص

صلى «اجتمع أھل القبلة على أن النبي «: 394وقال صبالخبر المشھور، 

 1سيرة ا�ئمة اCثني عشر للحسني جو ..»الخ :قال »هللا عليه وآله

  .»بإجماع المحدثين«: وقال 544و  554ص
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  .)1(الشفاعة

 قال للحسين »صلى هللا عليه وآله«أنه  :وفي مودة القربىـ  3

أنت سيد، ابن سيد، أخو سيد، وأنت إمام، ابن إمام، «: »عليه الس�م«

، حجة، وأنت أبو حجج تسعة، أخو أخو إمام، وأنت حجة، ابن حجة

  .)2(»تاسعھم قائمھم

                                       

وحياة الحسن بن  228ص 2ج) ط القاھرةو ( 184ص 2نزھة المجالس ج) 1(

 129شراف صتحاف بحب ا�وعن اm ،عنه 42ص 1علي للقرشي ج

كشف و 179صبن سليمان الحلي Cالمحتضر و 52ص 5وإثبات الھداة ج

شرح و 666ص 1جبن الصباغ Cالفصول المھمة و 129ص 2جالغمة 

مختصر عن  292ص 33وج 251ص 9ج (الملحقات)إحقاق الحق 

ط دار ابن كثير دمشق (الخلفاء ا�ربعة  المحاسن المجتمعة في فضائل
  .191ص) وبيروت

 44ص 2ھـ) ج1416سنة دار ا�سوة و (ط  445و  168دة صينابيع المو) 2(

 4منھاج السنة Cبن تيمية ج :وراجع 394و  291ص 3وج 316و 

و  241ص 36جا�نوار وبحار  129ص  5وإثبات الھداة ج  209ص

 129ص 1جغاية المرام و 46ص كفاية ا�ثرو 291و  290و  360

 213ـ  212مقتل الحسين للخوارزمي صو 61كشف ا�ستار ص و

عن  99ص 27ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 262صكمال الدين و

لمردي ل آل محمدوعن  55ص )نسخة مكتبة الفاتيكان(عيون ا�خبار 

 475صالخصال و 110صاmمامة والتبصرة وراجع:  18ص الحنفي

 9صاmستنصار و 207صختصاص اmو 460صكتاب سليم بن قيس و
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قول فيه عن اmمام ي» صلى هللا عليه وآله«وفي حديث عنه  ـ 4

، وحجة هللا على وھو سيد شباب أھل الجنة«: »عليه الس�م« الحسن

، ومن عصاه فإنه ا�مة، أمره أمري، وقوله قولي، من تبعه فإنه مني

  .)1(..»يس مني الخل

، وإمامة التسعة من مة أحاديث أخرى تدل على إمامتھماوث ـ 5

  .)2(»عليه الس�م« ذرية الحسين

                                       

 232ص 3جمدينة المعاجز و 130و  119ص 2جالصراط المستقيم و

الدر و 180ص 2جإع�م الورى و 214صلماحوزي لكتاب ا�ربعين و

النجم و 85صالعدد القوية و 313ص 3جكشف الغمة و 791صالنظيم 

  .482ص 1جالثاقب 

  
و  176ھـ) ص1417سنة  مؤسسة البعثةو (ط  101صلصدوق لا�مالي ) 1(

 44وج 39ص 28جبحار ا�نوار و 35ص 2جفرائد السمطين و 177

موسوعة  و 198صبن سليمان الحلي Cالمحتضر وراجع:  148ص

غاية و 308صبشارة المصطفى و 12ص 9جلنجفي لأحاديث أھل البيت 

  .172ص 1جالمرام 

وحول ما يثبت إمامة  101وأمالي الصدوق ص 35ص 2فرائد السمطين ج) 2(

 443و  442و  441ينابيع المودة ص: راجع »عليه الس�م«اmمام الحسن 

و  153و  134و  140ص 2وفرائد السمطين ج. عن المناقب 487و 

وكفاية ا�ثر  39: غاية المرام ص وفي ھوامشه عن المصادر التالية 259

 ،عيون أخبار الرضاو 289ص )المطبوع في آخر الخرائج والجرائح(
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وبعد.. «: في كتابه لمعاوية »عليه الس�م« قول اmمام الحسن ـ 6

ني ھذا ما نزل به الموت وCَّ فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل

  .)1(»ا�مر بعده

: »عليه الس�م«، بعد استشھاد أمير المؤمنين وقال ابن عباس ـ 7

  .)2(»ھذا ابن بنت نبيكم، ووصي إمامكم، فبايعوه«

                                       

 43وج 283ص 36وج 303ص 3جا�نوار وبحار  32ص 6باب 

  . 63المجلس رقم 359وأمالي الصدوق ص 248ص

 151ص 4عثم جأوالفتوح Cبن  56 و 55راجع: مقاتل الطالبيين ص) 1(

 16للمعتزلي جالب�غة وشرح نھج  31ص 4جأل أبي طالب ومناقب 

كشف الغمة، وحياة الحسن  عن 64ص 44جا�نوار وبحار  40 ـ 36ص

مش أنساب اوراجع: ھ 29ص 2للقرشي ج »عليه الس�م«بن علي 

وCَّني «وفي بعض المصادر  31ص 3ق المحمودي) جا�شراف (بتحقي

  .»المسلمون ا�مر
ھـ) 1422سنة  دار الحديثو (ط  46ص Cبن الصباغالفصول المھمة ) 2(

مؤسسة آل البيت mحياء التراث ( و 209ع�م الورى صإو 717ص

 مؤسسة آل البيت( و 207واmرشاد للمفيد ص 407ص 1جھـ) 1417

الب�غة للمعتزلي وشرح نھج  8ص 2ج ـ)ھ1414لتحقيق التراث سنة 

ومقاتل  164ص 2وكشف الغمة ج 362ص  43وبحار ج  30ص 16ج

وعن  10ص 2الحسن للقرشي جاmمام وحياة  52و  34الطالبيين ص

والمستجاد من اmرشاد  136و  134و  139ص 5إثبات الھداة ج

  .161و  156ص 2وكشف الغمة ل�ربلي ج 145للحلي ص) (المجموعة
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حدثني غير واحد ممن أدركت من « :، قالعن الھيثم بن عدي ـ 8

أصار ا�مر إلى  »عليه الس�م«علي بن أبي طالب  المشايخ: أن

  .)1(»الحسن

الحنفي عن أمر الخ�فة:  وقال ابن أبي الحديد المعتزلي ـ 9

  .)2(»عند موته »عليه الس�م« وعھد بھا إلى الحسن«

عليه «دخل على علي  أن جندب بن عبد هللا وذكروا:ـ  10

فقال: يا أمير المؤمنين، إن فقدناك ف� نفقدك، فنبايع  ،»الس�م

  !الحسن؟

  .)3(قال: نعم

، ، وعمرالخلفاء ا�ربعة: أبو بكر« وقال ابن كثير:ـ  11

  ، وعلي. خ�فتھم محققة، بنص حديث سفينة:وعثمان

، كما وقع، الخ�فة بعدي ث�ثون سنة، ثم بعدھم الحسن بن علي

  .)4(..»الخ �ن علياً أوصى إليه، وبايعه أھل العراق

، وغيره: أنه لما أتى أبا ا�سود نعي أمير وعند أبي الفرج ـ 12

                                       

  .671ص 32جشرح إحقاق الحق و 475 و 474ص 4العقد الفريد ج) 1(

  .57ص 1للمعتزلي جالب�غة شرح نھج ) 2(

نھج و 384و (ط جماعة المدرسين) ص 278المناقب للخوارزمي ص) 3(

  .150ص 7جالسعادة 

  .279ص 6و (ط دار إحياء التراث) ج 249ص 6البداية والنھاية ج) 4(
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 ، قام أبو ا�سود»عليه الس�م« والبيعة ل�مام الحسنالمؤمنين، 

  خطيباً، فكان مما قال:

وقد أوصى باmمامة بعده إلى ابن رسول هللا، وابنه، وسليله، «

  .)1( ..»وشبيھه في خلقه وھديه الخ

 قال: »عليه الس�م«ن أن أمير المؤمني :وعند المسعوديـ  13

؛ فاسمعوا لھما، وأطيعوا  والحسين  وإني أوصي إلى الحسن«

  .)2(»أمرھما

وصيي، والقائم   أنت يا حسن :»عليه الس�م«وعن علي ـ  14

  .)3(با�مر بعدي

، أنت وليُّ ا� وفي نص آخر:   .)4(مر، وولي الدميا بُنيَّ

                                       

وا�غاني  172ص 5قاموس الرجال جو 179راجع: تيسير المطالب ص) 1(

نھج و 503ص 12) جدار إحياء التراث العربيو (ط  121ص 6ج

عن  258ص 18ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 510ص 8جالسعادة 

الجزء الثاني.  )ط الدار المصرية بالقاھرةCبن منظور (مھذب ا�غاني 

  وفي الخرائج والجرائح ما يدل على ذلك.
مدينة المعاجز و 183ص 1جالخرائج والجرائح و 152ص) إثبات الوصية 2(

  .87ص 42وج 296ص 41جبحار ا�نوار و 177ص 2ج

ا�نوار البھية و 160ص 2جالصراط المستقيم و 140ص 5إثبات الھداة ج) 3(

  .377صالدر النظيم و 398ص 8وج 740ص 2جنھج السعادة و 79ص

 4حضره الفقيه جمن C يو 348ص 2دعائم اmس�م جو 299ص 1الكافي ج) 4(
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في عترتي، وأوصيائي،   والحسين  الحسن وفي نصٍّ آخر:ـ  15

  .)1(وخلفائي

أطبقت: على أن علياً نص على ابنه  إن الشيعة وقالوا:ـ  16

  .)2( الحسن

أن أمر الوصاية قد  :ابن سعد ويفھم من رواية ذكرھاـ  17

وكانوا يتَّقون الناس في  .فراجع ،، في عھد التابعيناشتھر عن آل علي

  .)3(إظھارھا

  إلى غير ذلك مما C محال لتتبعه واستقصائه..

                                       

 29وسائل الشيعة (آل البيت) جو 176ص 9تھذيب ا�حكام جو 189ص

 256ص 18مستدرك الوسائل جو 96ص 19(اmس�مية) ج و 128ص

لفيض لالوافي و 39ص 3مصباح الب�غة (مستدرك نھج الب�غة) جو

لطوسي لالغيبة و 445صكتاب سليم بن قيس و 329ص 2جالكاشاني 

 293ص 3مرآة العقول جو 250و  213ص 42بحار ا�نوار جو 194ص

 379الدر النظيم صو 308ص 8وج 165و  160ص 7جنھج السعادة و

  .126ص 5إثبات الھداة جو

  .88ص 1جلطبرسي لحتجاج اm وراجع: 139ص 5إثبات الھداة ج) 1(

 1وصلح الحسن ج 299ص 1وأصول الكافي ج 126ص 5إثبات الھداة ج) 2(

النجاة في وراجع:  154ص 2وج 404ص 1جإع�م الورى و 52ص

  .168صبن ميثم Cالقيامة 

  .239ص 5ج) ط ليدنCبن سعد (راجع: الطبقات الكبرى ) 3(
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ما استخلف النبي، »: عليه الس�م«ما معنى أن يقول  ثانياً:

» عليه الس�م«يا ترى؟! أم أنه  خلف؟! فلمن كانت بيعة الغديرفأست

» صلى هللا عليه وآله«ينكرھا، وينفيھا؟! أو أنه يرى أن فعل النبي 

  كان ب� معنى؟!

يعلن أنھم قد غصبوا حقه، وخالفوا » عليه الس�م«ولماذا لم يزل 

  فيه؟!» صلى هللا عليه وآله«أمر رسول هللا 

ما »: عليه الس�م«أنھم كانوا يقولون لعلي  ثالثاً: ھل صحيح:

تقول لربك ..؟! وأن يقول له ھذا أو ذاك: إتق هللا!! وھل المراد اتھامه 

  مقتضيات التقوى؟!» عليه الس�م«بأن من الممكن أن يخالف 

بھذا ا�مر » صلى هللا عليه وآله«اتھام رسول هللا  أم أن المراد:

  اذ با{؟!الشنيع. والعي

بقوله: إن شئت أصلحتھم، وإن » عليه الس�م«ھل يريد  رابعاً:

شئت أفسدتھم؟! أن يقرر اmعتقاد بالجبر اmلھي؟! وھل هللا تعالى ھو 

الذي يفسد الناس؟! أم أنھم ھم الذين يعصون أوامره، ويختارون 

  طريق الفساد؟!

: ً ما  أَِكلُُكم إلى«إن بعض نصوص ھذا الحديث تقول:  خامسا

فإلى أي شيء وكلھم نبيھم؟! ھل وكلھم إلى ». وكلكم إليه نبيه

الفوضى والخ�فات، والحروب، والمشاحنات، فھذا يدعي أن 

بيعة رجلين تكفيه ليصبح خليفة { تعالى، وخليفة رسوله على 

ا�رض كلھا، ويصير له الحق، بالتصرف في الب�د والعباد، 
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ھم.. ويصير له الحق في وفي دماء الناس، وأموالھم، ومصائر

  الفتوى، بل تنحصر الفتوى فيه.

  وذاك يدعي أن بيعة ث�ث رجال تكفي للخ�فة.

وثالث يدعي أنه يحتاج إلى أربعة، وآخر إلى خمسة، أو ستة، أو 

  سبعة، أو ثمانية..

  أو تكفي وصية الخليفة السابق إليه..

رون. إن أو يكفي أن يختاره رج�ن من ستة، ثم يقتل الث�ثة اgخ

  .لم يكن فيھم عبد الرحمن بن عوف

أن التغلب على الناس بالسيف والجبرية كاف  وبعضھم يدعي:

  في صحة خ�فته..

  وآخرون يدعون أن الوراثة تكفي في ذلك.

أن الديمقراطية ھي التي تعين الولي واmمام  واtن يدعون:

  وھي التي تسقطه وتزيله.وخليفة هللا ورسوله على ا�رض، 

  فھل وكلھم نبيھم إلى ذلك كله؟! أم إلى بعضه؟!

، أم أنه وكلھم إلى النص الثابت عند جميع المسلمين ببيعة الغدير

صلى «وبكثير من النصوص ا�خرى على ا�ئمة بأسمائھم، أو بقوله 

راً، أو إماماً كلھم يكون بعدي اثنا عشر خليفة، أو أمي»: هللا عليه وآله

. وفي بعض النصوص كلھم من ببني ھاشم. وبغير ذلك من من قريش

  نصوص C تحصى؟!
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لو صح ھذا الخبر، ف� بد من أن يكون مراده  سادساً: وأخيراً..

أنه ليس ھو الذي يجعل الخليفة من بعده. بل ا�مر في » عليه الس�م«

حديد الخليفة، وجرى النص عليه. بل ذلك إلى هللا ورسوله. وقد تم ت

  والبيعة له.

، فوظيفته ھي إجراء وتنفيذ »عليه الس�م«أما أمير المؤمنين 

أمر هللا ورسوله، وليس أن يجعل خليفة له من عند نفسه، وبقرار 

  شخصي بحت.

أترككم إلى ما تركني إليه «وھذا ھو ما تشير إليه كلمته ا�خرى: 

لى نفسه بضمير المتكلم، يشير إلى ما جرى ، فإن إشارته إ»رسول هللا

عليه، فقد اغتصب حقه، » صلى هللا عليه وآله«له بعد نص الرسول 

  وأبعد عن مقامه..

، فإن مقامه الذي جعله هللا  وھذا ما سيجري لولده اmمام الحسن

  ورسوله له سينتزع منه..

  :’لنبي خير الناس بعد ا معاوية

أC  :قيل لعلي بن أبي طالب :قال عن شقيق بن سلمة ،يعن الشعب

  ؟!تستخلف علينا

ولكن إن  ،»صلى هللا عليه وآله«ما استخلف رسول هللا  :فقال

كما جمعھم بعد  ،سيجمعھم بعدي على خيرھم يرد هللا بالناس خيراً 
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  .)1(نبيھم على خيرھم

  :ولونق

معروف الھوى، واضح اmنحراف عن  سلمة بن إن شقيق أو<ً:

، وبئس ، وقد روي عنه: أنه قال: شھدت صفين»عليه الس�م«علي 

  الصفوف كانت.

  فلماذا شھدھا إذن، إذا كان يرى أنھا صفوف ممقوتة، وبئيسة؟!

ن ينھى عن سب الحجاج، وقد قال ، بل كا)2(وكان عثمانياً 

C تسبه، وما يدريك؟! لعله قال: اللھم اغفر لي، فغفر : «للزبرقان

  .)3(؟!»له

                                       

لشيرازي لكتاب ا�ربعين . وراجع: 561ص 42) تاريخ مدينة دمشق ج1(

 5جالغدير و 367ـ  365ص 8) جط مصر(شرح المواقف عن  505ص

(ط دار إحياء ھاية البداية والنو 79ص 3جلحاكم لالمستدرك و 365ص

تاريخ الخلفاء و 479ص 14جإمتاع ا�سماع و 271ص 5ج التراث)

دCئل و 498و  497ص 4جبن كثير Cالسيرة النبوية و 10صلسيوطي ل

  .27صالصواعق المحرقة و 223ص 7جلبيھقي لالنبوة 

 99ص 4وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 947ص 2جلثقفي لالغارات ) 2(

 540ص 11جلتستري لقاموس الرجال و 295ص 34جبحار ا�نوار و

  .271ص 9جتاريخ بغداد و 108ص 1جلعجلي لمعرفة الثقات و

 190ص 12جتاريخ مدينة دمشق و 102ص 4) حلية ا�ولياء �بي نعيم ج3(

 165ص 4جلذھبي لسير أع�م النب�ء و 241ص 11جالوافي بالوفيات و
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ذكرنا فيما سبق. ما يدل على بط�ن قولھم: إن أمير  ثانياً:

، قال: ما استخلف رسول هللا. فإن يوم الغدير» عليه الس�م«المؤمنين 

والنصوص الكثيرة تدل على أن ذلك مكذوب على أمير المؤمنين 

  ».عليه الس�م«

ومواقفه وخطبه تدل » عليه الس�م«كما أن كلمات أمير المؤمنين 

على أنه كان يعتبر الث�ثة الذين سبقوه غاصبين لحقه، مخالفين لما 

جاء به رسول هللا من عند ربه من آيات، وما نطق به من أوامر، وما 

  من قرارات ومواقف.» صلى هللا عليه وآله«خذه ات

: » عليه الس�م« C ريب في أن الذين بايعوا اmمام الحسن ثالثاً

ھو  ھم أھل العراق، ثم كان معاوية» عليه الس�م«بعد أمير المؤمنين 

عليه « نالخليفة الذي حصل اmجماع عليه بعد اضطرار اmمام الحس

ى » الس�م لقبول الصلح. وقد سموا ذلك العام بعام الجماعة. ثم سمَّ

  الناس الذين أرضاھم ذلك، وفرحوا به، وسرھم استبعاد اmمام الحسن

الناس ـ سموا ـ على أمور  ، وبني أمية، وتسلط معاوية»عليه الس�م«

  .أنفسھم بأھل السنة والجماعة

ھو  ـ أن يدعي: أن معاوية ـ شقيق بن سلمة فھل يريد أبو وائل

، وأنه خير »عليه الس�م«الذي أجمعت عليه ا�مة بعد أمير المؤمنين 

  ».عليھما الس�م«  والحسين  ، والحسنفيھم الصحابةالناس؟! بما 

                                       

  . 436ص 5وقاموس الرجال ج
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  طليق وابن طليق، وھو قاتل ل�مام الحسن والحال أن معاوية

، ، وذي الشھادتيناسر، وعمار بن ي، وحجر بن عدي»عليه الس�م«

  وعشرات ألوف المسلمين اgخرين؟!

بعد رسول  أو ھل يريد أن يدعي أن ا�مة أجمعت على أبي بكر

، وطوائف ؟! والحال: أن علياً وبني ھاشم»صلى هللا عليه وآله«هللا 

فقوا على خ�فته، وبعضھم مات، ولم يبايع كسعد بن آخرين لم يوا

قد ماتت وھي واجدة على  »عليھا الس�م«، وكما أن الزھراء عبادة

  .أبي بكر

خير ا�مة بعد  »عليھا الس�م«وكيف يكون من يُْغِضب الزھراء 

  ؟!»صلى هللا عليه وآله«النبي 
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  :ابعسال الفصل

  التجھيز والدفن..

  السابع:فصل ال

  التجھيز والدفن..
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  تجھيز الجثمان الطاھر:

، عن جعفر بن أحمد بن ، عن محّمد بن مسعودالكشيى رو

، ، عن إسماعيل بن سھلسليمان، عن منصور بن العبّاس حمدان بن

  عن بعض أصحابنا، قال:

 ،فدخل عليه علّي بن أبي حمزة ،»عليه الس�م«كنت عند الّرضا 

بعد ك�م جرى بينھم وبينه  عليّ  فقال ،وابن المكارة ،وابن الّسّراج

  في إمامته: »عليه الس�م«

أّن اmمام C يلي أمره إCّ  »:عليھم الس�م«إنّا روينا عن آبائك 

  .إمام مثله

عليھما «عن الحسين بن علّي  فأخبرني :فقال له أبو الحسن

  !كان إماماً أو كان غير إمام؟ »الس�م

  .قال: كان إماماً 

  !قال: فمن ولّي أمره؟

  ».عليھما الس�م« قال: علّي بن الحسين
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  !؟قال: وأين كان علّي بن الحسين

  !كان محبوساً في يد عبيد هللا بن زياد

  أمر أبيه ثّم انصرف. قال: خرج وھم كانوا C يعلمون حتّى ولّي

إّن ھذا الّذي أمكن علّي بن  »:عليه الس�م« فقال له أبو الحسن

فھو يمكن  ،مر أبيهفيلي أ أن يأتي كرب�ء» عليھما الس�م« الحسين

وليس في  ،ثّم ينصرف، فيلي أمر أبيه صاحب ا�مر أن يأتي بغداد

  .)1(حبس وC في إسار

  ونقول:

  :، كما يليكان تجھيزالجثمان الطاھر

  التغسيل:

غسله الحسن والحسين، ومحمد ابن الحنفية يصب على قد ف

  .)2(أيديھما الماء

 غسله ابناه الحسن» الس�م عليه«ولما توفي  وفي نص آخر:

                                       

مؤسسة آل البيت و (ط  289ص) (رجال الكشي ختيار معرفة الرجال) إ1(

  .270و  269ص 48جبحار ا�نوار و 763ص 2ج) mحياء التراث

 254و  244ص 42جبحار ا�نوار و 281ص 4الفتوح Cبن أعثم ج )2(

 2جكشف الغمة و 319صمطالب السؤول و 533ص 1جأعيان الشيعة و

الفصول و 350ص 2ج(ط دار المعرفة) السيرة الحلبية  وراجع: 64ص

  .422ص 2جينابيع المودة  و 624ص 1جبن الصباغ Cالمھمة 
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، وقيل: إنه لم ، وقيل: محمد ابن الحنفية)1(وعبد هللا بن جعفر والحسين

  .)2(يغسل �نه سيد الشھداء

  .)3(ابنه بيده غسله الحسن :وفي تاريخ اليعقوبي

وھذا ھو الصحيح، �ن اmمام C يغسله إC اmمام. كما دلت عليه 

  الروايات الكثيرة. 

التشريف والتكريم لذلك الغير، �جل معه غيره، فھو كان وإن 

  ولو بأن يناول اmمام الماء، أو غيره مما يحتاج إليه.

                                       

و  245ص 42جبحار ا�نوار و 560و  563ص 42تاريخ مدينة دمشق ج )1(

 109ص 2ججواھر المطالب و 102ص 1جالمعجم الكبير و 254

أنساب ا�شراف و 37ص 4جأسد الغابة و 236ص 3جالرياض النضرة و

 4ج(ط ا�علمي)  مم والملوكتاريخ ا�و 496ص 2) جط ا�علمي(

 386صلخوارزمي لالمناقب و 392ص 3جالكامل في التاريخ و 114ص

 (ط دار إحياء التراث)البداية والنھاية و 193صلسيوطي لتاريخ الخلفاء و

لحلي للع�مة االعدد القوية و 60ص 2جكشف الغمة و 363ص 7ج

سبل الھدى و 624ص 1جبن الصباغ Cالفصول المھمة و 242ص

 2ج(ط دار المعرفة) السيرة الحلبية  وراجع: 307ص 11جالرشاد و

  .422ص 2جينابيع المودة  350ص

  .254ص 42جبحار ا�نوار و 242صلحلي للع�مة االعدد القوية  )2(

  .212ص 2تاريخ اليعقوبي ج )3(
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  ه إ? إمام:ا�مام ? يغسل

كتبت  :قال عن إبراھيم بن أبي سماك ،معاوية بن حكيم عن ـ 1

َّ إ »:عليه الس�م« الحسن الرضا إلى أبي  ا قد روينا عن أبي عبد هللان

 ،وقد بلغنا ھذا الحديث .مامC اmإمام C يغسله ن اmأ» عليه الس�م«

  ؟!فما تقول فيه

  .)1(ن الذي بلغك ھو الحقإ :إلي فكتب

فيما  »عليه الس�م« : قال الصادققال عن أبي بصير ـ 2

ن إف ،سلني أحد غيرك: يا بني إذا أنا ِمتُّ ف� يغن قالأأوصاني به أبي 

  .)2(اmمام C يغسله إCّ اmمام

أو  ، عن أحمد بن عمر الح�لعن الحسين بن علي الوشاءـ  3

قال: قلت له: إنھم يحاجونا يقولون:  »عليه الس�م«غيره، عن الرضا 

mمامإن اmا Cيغسله إ C مام.  

  !فما قلت لھم؟ !؟قال: فقال: ما يدريھم من غسله

إنه غسله تحت  قلت لھم: إن قال موCي ،قال: فقلت: جعلت فداك

  .فقد صدق ،وإن قال: غسله في تخوم ا�رض .فقد صدق ،عرش ربي

  .قال: C ھكذا

                                       

  عنه. 288ص 27جبحار ا�نوار و 13صمختصر بصائر الدرجات  )1(

 48وج 290ص 27جبحار ا�نوار و 351ص 3جمناقب آل أبي طالب  )2(

  عنه. 127ص
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  ![قال] فقلت: فما أقول لھم؟

  .قال: قل لھم: إني غسلته

  !إنك غسلته؟ :أقول لھم فقلت:

  .)1(فقال: نعم

، عن محمد بن ، عن معلى بن محمدمدالحسين بن محعن  ـ 4

عن  »عليه الس�م« قال: سألت الرضا قال: حدثنا أبو معمر جمھور

mاmماممام يغسله ا.  

  .)2(»عليه الس�م« قال: سنة موسى بن عمران

، عن أحمد بن محمد بن أبي  عن أحمد بن محمد بن عيسى ـ 5

، عن أبي عبد هللا ، عن المفضلعن عبد الرحمن بن سالم، نصر

: من غسل »عليه الس�م«  �بي عبد هللاقال: قلت  »عليه الس�م«

  !؟فاطمة

                                       

الوافي عنه، و 290ص 27جبحار ا�نوار و 385و  384ص 1جالكافي  )1(

 92ص 1جعطاردي للمسند اmمام الرضا و 665ص 3جلفيض الكاشاني ل

.  
 291و  290ص 27وج 364ص 13جبحار ا�نوار و 385ص 1جالكافي  )2(

 93ص 1جعطاردي للرضا مسند اmمام الو 256ص 4جمرآة العقول و

لفيض لالوافي و 48ص 1الناصب في إثبات الحجة الغائب ج وإلزام

  .48ص 1الناصب ج وإلزام 666ص 3جالكاشاني 
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  .وكأني استعظمت ذلك من قولهـ قال: ذاك أمير المؤمنين 

  !فقال: كأنك ضقت بما أخبرتك به؟

  .قال: فقلت: قد كان ذاك جعلت فداك

 .غسلھا إC صديقولم يكن ي ،فإنھا صديقة ،C تضيقن :فقال قال:

  .)1(؟!»عليه الس�م« لم يغسلھا إC عيسى أما علمت أن مريم

  الحنوط:

مسك، فأوصى أن يحنط به، » عليه الس�م«علي  وقد كان عند

صلى هللا عليه «من بقية حنوط النبي  يقول: إنه» عليه الس�م«وكان 

                                       

و  199ص 1جلطوسي لستبصار اmو 159ص 3وج 459ص 1جالكافي  )1(

 2ج) (آل البيتوسائل الشيعة و 440ص 1جتھذيب ا�حكام و 200

 27وج 197ص 14جحار ا�نوار بو 714ص 2ج) (اmس�مية و 530ص

 342ص 5جمرآة العقول و 299ص 78وج 206ص 43وج 291ص

وسبل الس�م  268ص 4ومستدرك سفينة البحار ج 339ص 13وج

وعلل  331ص 12وقاموس الرجال للتستري ج 98ص 2للكح�ني ج

وشرح  184ص 1ج) (ط المكتبة الحيدريةو  219و  218ص 1الشرايع ج

 402و  87ص 1من C يحضره الفقيه جو 219ص  7أصول الكافي ج 

 880واللمعة البيضاء ص 364ص 3جآل أبي طالب : مناقب وراجع

 43وقرب اmسناد ص 378ص 33ج) (الملحقاتوشرح إحقاق الحق 

  .502ص 1وكشف الغمة ج
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  .)1(أيضاً  وروي ذلك عن ھارون بن سعد». وآله

صلى هللا «قد نزل على رسول هللا » عليه الس�م« وكان جبرئيل

صلى هللا «بحنوط، وزنه أربعون درھماً، فقسمه رسول هللا » عليه وآله

صلوات « ث�ثة اجزاء: جزء له، وجزء لعلي، وجزء لفاطمة» عليه وآله

  .)2(»عليھم هللا وس�مه

                                       

 27جبحار ا�نوار و 256ص 4جمرآة العقول و 385ص 1جالكافي  )1(

والعدد القوية  281ص 4والفتوح Cبن أعثم ج 254ص 42وج 290ص

 2وفضائل الصحابة Cبن حنبل ج 109ص 2وجواھر المطالب ج 242ص

 42وتاريخ مدينة دمشق ج 515ص 3والمستدرك للحاكم ج 559ص

عن  237ص 3والرياض النضرة ج 115ص 4وأسد الغابة ج 563ص

سبل الھدى و 92ص 1جعطاردي للمسند اmمام الرضا ھارون بن سعد، و

ھامشه ، وفي بن سعد، والحاكم في اmكليلعن ا 324ص 12والرشاد ج

والسنن  515ص 1وفقه السنة ج 249ص 7عن دCئل النبوة للبيھقي ج

ومعرفة السنن  60ص 4وتحفة ا�حوذي ج 406ص 3الكبرى للبيھقي ج

دراية في تخريج وال 307ص 2ونصب الراية ج 138ص 3واgثار ج

 288ص 2والطبقات الكبرى Cبن سعد ج 230ص 1أحاديث الھداية ج

  .580ص 14وإمتاع ا�سماع ج

وعلل  312ص 75وج 504و  545و  544ص 22جا�نوار بحار  )2(

وتھذيب  302ص 1ج) (منشورات المكتبة الحيدريةو  109الشرائع ص

 و 14و  13ص 3ج) آل البيت(الشيعة ووسائل  290ص 1ا�حكام ج

(ط دار الكتب و  42ص 1جوالكافي  731و  730ص 2ج) اmس�مية(
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  التكفين:

كفن في ث�ثة أثواب بيض، ليس فيھا قميص وC قيل: إنه و

  .)1(عمامة

  الصBة:

وكبر عليه خمساً، ». عليه الس�م« وصلى عليه ولده الحسن

لكن ھناك من يدعي: أنه كبر عليه  .)2(وقيل: ستاً، وقيل: سبعاً 

  .)3(أربعاً 

                                       

m6و  4ص 2وعن أمالي الشيخ ج 151ص 3ج) س�ميةا mحتجاج وعن ا

 24ص 4والحدائق الناضرة ج 390ص 1ومختلف الشيعة ج 75ـ  72ص

» صلى هللا عليه وآله«وسنن النبي  218ص 3الشيعة ج وجامع أحاديث

  .251للطباطبائي ص

وراجع: جواھر  254ص 42وبحار ا�نوار ج 242العدد القوية ص )1(

  .560و  563ص 42وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج 109ص 2المطالب ج

وراجع: جواھر  254ص 42وبحار ا�نوار ج 242العدد القوية ص )2(

(ط دار السيرة الحلبية و 499ص 8جنھج السعادة و 109ص 2المطالب ج

 356صفلك النجاة و 422ص 2جينابيع المودة و 350ص 2ج المعرفة)

ھـ) 1385قاھرة سنة و (ط مكتبة ال 80صالصواعق المحرقة عن 

  .134ص

  .564و  563ص 42تاريخ مدينة دمشق ج )3(

  على جثمانه الطاھر، مجمع عليھا.» عليه الس�م«وص�ة ولده اmمام الحسن 
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  :×ي خاص بعل التكبير سبعاً 

، وكبر عليه على أبيه كما تقدم عن اليعقوبي وصلى اmمام الحسن

  .)1(سبعاً، وقال: أما إنه C يكبر على أحد بعده

وصل علي يا قال: » الس�م ماعليھ« Cبنه الحسنوفي وصيته 

  .)2(حد غيري، واعلم أنه C يحل ذلك �وكبر علي سبعاً ، حسن بني يا

عليه «�نه  فدل بذلك على أن الحكم تشريفي له من هللا تعالى،

كان يعرفه ويخبر الناس به، فدل  ،عن حكم شرعي يتحدث» الس�م

  أحكاماً اختصه هللا تعالى بھا.» عليه الس�م«بذلك على أن لعلي 

ـ يتعلق به بعد استشھاده، فدل ذلك وبعض ھذه ا�حكام ـ كما رأينا 

ليس كغيره من الذين يقدمھم الناس عليه، لمجرد » عليه الس�م«على أنه 

في، ثم منه بالقوة، وبالتدبير الخ م إياھااستي�ئھم على الخ�فة، وانتزاعھ

.. فإن ذلك C يعطيھم ميزة عليه، بل إن اختصاصه بھذا الحكم الجلي

تسريته لغيره من بعده، يدل على أن ما  حتى بعد وفاته. وعدم جواز

يدعى لھم من فضل، أو من قرب منزلة يحتاج إلى تدقيق وتحقيق، فإن 

  وراء ا�كمة ما وراءھا..

                                       

  .213ص 2تاريخ اليعقوبي ج )1(

فرحة و 268ص 2جمستدرك الوسائل و 292و  215ص 42ا�نوار جبحار  )2(

 6درك سفينة البحار جمستو 337ص 1النجم الثاقب جو 33صالغري 

  .364ص
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  التشييع والدفن:

ل أمير المؤمنين سِّ لما غُ قال: » عليه الس�م« عن اmمام الصادق

ن أخذتم مقدم السرير كفيتم إ :نودوا من جانب البيت »عليه الس�م«

  .)1(، وإن أخذتم مؤخره كفيتم مقدمهمؤخره

  دفن ليBً، وأخفي قبره:

  .)2(وحمل على أعواد المنايا، وحمل ودفن في جوف الليل الغابر

عليه «ن أمير المؤمنين أ»: عليه الس�م« وعن اmمام الصادق

مواضع: في  أن يحفر له أربعة قبور في أربع أمر ابنه الحسن »الس�م

  .، وفي الرحبة، وفي دار جعدة بن ھبيرة، وفي الغريالمسجد

  .)3(أراد بھذا أن C يعلم أحد من أعدائه موضع قبره وإنما

أن يجد الجسد الطاھر، فنبش ث�ثة آCف قبر  وقد حاول الحجاج

                                       

 60) صمركز الغديرو (ط  31وفرحة الغري ص 457ص 1الكافي ج )1(

بحار ا�نوار  و 63ص 3جمدينة المعاجز و 64وخصائص ا�ئمة ص

  . 311و  310ص 5جمرآة العقول و 251و  214ص 42ج

 565و  566ص 42وتاريخ مدينة دمشق ج 282ص 4الفتوح Cبن أعثم ج )2(

وفي بعضھا: أنه دفن في السحر، وتاريخ بغداد  563و  578و  557و 

  .150و  149صفرحة الغري وراجع:  138و  137ص 1ج

 100و  61صفرحة الغري و 250ص 97وج 214ص 42جبحار ا�نوار ) 3(

  . 846ص 2جلثقفي لالغارات و 215ص 7جخاتمة المستدرك و
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. )1(في منطقة النجف، فلم يجده، وكان يريد أن يخرجه، ويحرقه بالنار

  ».رضوان هللا تعالى عليه« كما فعلوا فيما بعد بحفيده زيد بن علي

السبب في تعمية قبره، عن  وقالوا أيضاً: سئل محمد بن السائب

  .)2(»وغيرھم مخافة أن تنبشه الخوارج«ومجھوليته، فقال: 

كانوا أحرص على أن  ولكن الذي رأيناه: ھو أن غير الخوارج

  يجدوا قبره، وينبشوه، ويستخرجوه، ويحرقوه.

  الدفن ليBً سنة:

  .)3(سنة لي�ً أن الدفن  :البعض وقد يدعي

  ونقول:

  المستحب ھو تعجيل الدفن للميت.. وھذا ما دلت عليه ا�خبار.

مع  يستحب أن يدفن الميت نھاراً وأما الدفن لي�ً، فقد قال الشيخ: 

  .لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقھاء ، فإن دفن لي�ً اmمكان

. خباريخ بعموم ا�واستدل الش : يكره الدفن لي�ً ال الحسنوق

                                       

ر أبي حمزة وراجع: تفسير القرآن الكريم (تفسي 54ص 2روضات الجنات ج) 1(

ومنتخب التواريخ  121مشھد اmمام علي في النجف صو 75الثمالي) ص

  .291ص

 864ص 2جلثقفي لالغارات و 566و  565ص 42جتاريخ مدينة دمشق ) 2(

  .119ص 3جالكنى وا�لقاب و 238ص 97جبحار ا�نوار و

  .335ص 1ق  20ج المغني للقاضي عبد الجبار:) 3(
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خبار تحمل على ، وعموم ا�لغير ضرورة والمعتمد كراھة الدفن لي�ً 

  .)1(الجواز دون دفع الكراھة

أن الدفن لي�ً مستحب، فإن تشييع جنازة المؤمن  ولنفترض:

مستحب، فكيف إذا كان عالماً تقياً زاھداً؟! وكيف إذا كان إماماً 

  ووصياً؟!

، بل نفسه نفس خاتم ا�نبياء بنص آية أما إذا كان سيد ا�وصياء

فھو أفضل من جميع  .)2(﴾َوأَْنفَُسنَا َوأَْنفَُسُكمْ ﴿المباھلة في قوله تعالى: 

  ».صلى هللا عليه وآله«ا�نبياء والمرسلين، باستثناء نبينا ا�عظم 

ا التشييع فيه كبت �عداء هللا، وأصحاب البدع وكيف إذا كان ھذ

فإن حضور ھذا التشييع قد ؟! والض�Cت، وأھل اmحن والعداوات

  يلحق بالواجبات الكبيرة، والھامة الخطيرة.

ن من غير المألوف، وC المنطقي أن يجھل موضع دفن سيد وإ

، ف� يعرف قبره للناس إC بعد قرن من »عليه الس�م«ا�وصياء 

  ستشھاده.ا

من أن الضرورة فرضت الدفن  السبب في ذلك: ھو ما سيأتي،و

اmقتصار في التشييع على أفراد بأعيانھم، ممن فرضت أيضاً لي�ً و

وا يخشون من ن�نھم كا».. عليه الس�م«يحرصون على كتمان سره 

                                       

  .254ص 1جلصيمري لخت�ف صة اmتلخيص الخ�ف وخ�) راجع: 1(

  من سورة آل عمران. 61اgية  )2(
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ھم أن سنرىوله، وإحراق جسده الشريف بعد تسلطھم..  نبش بني أمية

  .بذلوا محاوCت كبيرة، كان ھذا التكتم سبباً في فشلھا

الزھراء  ما جرى لزوجته الصديقة الكبرى فاطمةھذا وقد أشبه 

  من بعض الوجوه، فلي�حظ.» عليھا الس�م«

  تفصيل في التشييع والدفن:

  وروي في تفصيل ما جرى ما يلي:

: لما أصيب أمير المؤمنين »عليه الس�م« اmمام الصادقعن ـ  1

 ،: غس�ني»صلوات هللا عليھما« والحسين قال للحسن »عليه الس�م«

ثم نشفاني بالبردة : [وفي نص آخر عن أم كلثوم ،وحنطاني ،وكفناني

عليھا « وفاطمة »لى هللا عليه وآلهص«التي نشفتم بھا رسول هللا 

  ]وسجياني على سريري ،، ثم حنطاني»الس�م

واحم�ني على سريري، واحم� مؤخره تكفيان مقدمه، فإنكما 

 ،تنتھيان إلى قبر محفور، ولحد ملحود، ولبن موضوع، فالحداني

  .معانة مما يلي رأسي فانظرا ما تس، وارفعا لبنوأشرجا اللبن علي

ليس في ، فإذا ند الرأس بعدما أشرجا عليه اللبنفأخذا اللبنة من ع

 كان عبداً  »عليه الس�م«: أمير المؤمنين القبر شيء وإذا ھاتف يھتف

 ً ، حتى لو ذلك يفعل با�وصياء بعد ا�نبياء، وكفألحقه هللا بنبيه صالحا

�لحق هللا  ،ومات وصيه في المغرب ،مات في المشرق أن نبياً 

  .الوصي بالنبي

وجعلنا نسمع دوياً وحفيفاً حتى أتينا «وفي حديث عن مولى علي: 
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  .)1(»الغريين

بالبردة  ، ثم برز الحسنفوضعنا المؤخروفي حديث أم كلثوم:  ـ 2

عليه «فنشف بھا أمير المؤمنين  ،التي نشف بھا رسول هللا وفاطمة

فانشق القبر عن ضريح،  ،أخذ المعول فضرب ضربةثم  ،»الس�م

  :فإذا ھو بساجة مكتوب عليھا

  بسم هللا الرحمن الرحيم

ي محمد قبل الطوفان ھذا قبر ادخره نوح النبي لعلي وص

  .بسبعمائة عام

في  أغار سيدي ،، ف� أدريفانشق القبر: قالت أم كلثوم 

: لنا بالتعزية إذ سمعت ناطقاً  !؟أم أسري به إلى السماء ؟!ا�رض

  .)2(وحجة هللا على خلقه ،أحسن هللا لكم العزاء في سيدكم

                                       

و  30(منشورات الرضي) صفرحة الغري و 106ص 6جتھذيب ا�حكام ) 1(

روضة و .ك�ھما عن سعد اmسكاف 60(نشر مركز الغدير) ص

و  217ص 42جبحار ا�نوار و 23ص 1جاmرشاد و 136صالواعظين 

المستجاد من اmرشاد و 49ص 3جمدينة المعاجز و 236و  214

 2جإرشاد القلوب و 393ص 1جإع�م الورى و 27ص) (المجموعة

والمزار للمفيد  483و  482ص 1وعن مناقب آل أبي طالب ج 435ص

  .2ص 5وإثبات الھداة ج 192ص

بحار و 64ھـ) ص1419سنة  مركز الغديرو (ط  34صفرحة الغري ) 2(

  .348ص 2ج بآل أبي طالمناقب  :وراجع 216ص 42جا�نوار 
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لي عن مولى ع يث حبان بن علي العنزيـ ونحوه في حد 3

، وانصرفنا ونحن فدفناه فيھازاد في آخره قوله: و، »عليه الس�م«

من ، فلحقنا قوم »عليه الس�م« مسرورون بإكرام هللا �مير المؤمنين

وبإكرام هللا  ،، فأخبرناھم بما جرىالشيعة لم يشھدوا الص�ة عليه

نحب أن نعاين من أمره ما : فقالوا ،»عليه الس�م«أمير المؤمنين 

  .عاينتم

  ».عليه الس�م«: إن الموضع قد عفي أثره بوصية منه فقلنا لھم

  .)1(روا فلم يجدوا شيئاً : إنھم احتففقالوا ،فمضوا وعادوا إلينا

  ون�حظ:

أن ھذه جرأة غير مرضية من ھؤCء الناس، الذين يزعمون، أو 

، أو من المتسترين ، ولعلھم من الخوارجيزعم الناس أنھم شيعة

  المتزلفين؟! منافقينال

 ف بھا جسدشِّ تبرك ويتيمن بالبردة التي نُ ي» عليه الس�م«ـ أنه  1

كما ».. عليھا الس�م« ، والزھراء»صلى هللا عليه وآله«رسول هللا 

                                       

إع�م الورى و 23ص 1ھـ) ج141و (ط دار المفيد سنة  19صاmرشاد ) 1(

عن  ،عن حسان بن علي القسري 36صفرحة الغري و 393ص 1ج

الخرائج  :وراجع 152صروضة الواعظين و، »عليه الس�م«مولى لعلي 

 79صا�نوار البھية و 49ص 3جمدينة المعاجز و 234ص 1جوالجرائح 

  .393ص 1جإع�م الورى و
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عليه « نفسه يتبرك بعرق علي» هللا عليه وآلهصلى «كان النبي 

عليه « بعث فيه، وبيوم وCدة عليالذي ، ويتيمن باليوم »الس�م

  ».الس�م

من تفخيم وتعظيم، » الس�معليه «ـ إن ھذا الذي يجري له  2

حتى إن الم�ئكة ھي التي تحمل مقدم السرير إلى وتكريم رباني، 

بإمامته، مثواه ا�خير، وغير ذلك مما تقدم.. إنما ھو لحفظ يقين الناس 

ومقامه، وفضله، وصحة نھجه.. لكي C يتوھموا أن ما يجري له في 

لط الظالمين من تس» عليه الس�م«حياته، وما سيكون بعد وفاته 

يدل على أنه لم  ، ومن ظلم واضطھاد، وتشويه للحقائقوالقاسطين

يكن بالمحل الذي يحاول محبوه أن يضعوه فيه. بل ھو بمقتضى ھذا 

  .فيه التجليل والتكريم فوق ما يقال عنه، وأعظم مما كان يظن الناس

 C خ�ل يوجب افظلم وعدوان أھل الباطل عليه، وعلى حقهm

بمقامه عند هللا، وC يدل على أن في نھجه خل�ً، أو أنه قد ارتكب خطأً 

  أو زل�ً.

  :×اEقوال في موضع دفنه 

قد دفن في الغري.. ولكن ھناك » عليه الس�م«أنه ذكرنا آنفاً: 

  ف�حظ ما يلي:تخالف ذلك،  أقوال أخرى ذكرھا غير الشيعة

  .)1(مما يلي أبواب كندة : دفن بالرحبةقال أبو الفرجـ  1

                                       

Cبن سعد الطبقات الكبرى و 48صفرحة الغري و 26صمقاتل الطالبيين ) 1(
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  .)1( دفن عند المسجد الجامع في قصر اmمارة بالكوفة ـ 2

في  عن الحسن بن علي قال : دفنت أبي علي بن أبي طالب ـ 3

  .)2(من دور آل جعدة بن ھبيرةـ في حجرة ـ ، أو قال حجلة

 مما يلي قبلة المسجد ،بحذاء باب الوراقين: ىوفي رواية أخر ـ 4

                                       

 8جنھج السعادة وراجع:  .347ص 2جمروج الذھب و 38ص 3ج

ط أنساب ا�شراف (و 122ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 498ص

 2جللثقفي الغارات و 338ص 42جبحار ا�نوار و 497ص 2) جا�علمي

 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب اmوراجع:  48ص فرحة الغريو 882ص

  .1122ص

 13و  566و  565و  577و  574و  571ص 42) تاريخ مدينة دمشق ج1(

(ط دار ستيعاب اmوراجع:  138ـ  137و  136ص 1وتاريخ بغداد ج

 1جتاريخ بغداد و 303ص 2جبن حبان Cالثقات و 1122ص 3ج الجيل)

في نسب اmمام علي  الجوھرةو 488ص 20جتھذيب الكمال و 148ص

المعارف و 177ص 5جالمنتظم في تاريخ ا�مم والملوك و 122صوآله 

C مآثر و 181ص 1جالمختصر في أخبار البشر و 209صبن قتيبة

البداية و 217ص 20جنھاية ا�رب في فنون ا�دب و 100ص 1جاmنافة 

  .14ص 8ج (ط دار إحياء التراث)والنھاية 

دار و (ط  136ص 1وتاريخ بغداد ج 564ص 42) تاريخ مدينة دمشق ج2(

(ط دار إحياء البداية والنھاية و 146ص 1ھـ) ج1417سنة  الكتب العلمية

  .14ص 8وج 365ص 7ج التراث)
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  .)1(الموضع أحد إC أنتقل عنه وما يكاد يقر في ذلك بيت إسكاف

  .)2(وضع قبره، ف� يعلم أين موفي نص آخر: دفن في الكوفة ـ 5

. وكذا بن علي إلى المدينة ـ وهللا ـ الحسن : نقلهوقال شريك ـ 6

  .)3(قال أبو نعيم

التي تنسب  ويقال: دفن في موضع القصر، ويقال: في الرحبة ـ 7

  .)4(إليه، ويقال: في الكناسة

  .)5()(بالثوية ، فدفنة بالثوبةويقال: حمله الحسن ـ 8

                                       

و  136ص 1وتاريخ بغداد ج 565و  564ص 42جتاريخ مدينة دمشق ) 1(

نھج و 147و  146ص 1ھـ) ج1417سنة  دار الكتب العلميةو (ط  137

  .14ص 8ج (ط دار إحياء التراث)البداية والنھاية و 499ص 8جالسعادة 

دار و (ط  136ص 1وتاريخ بغداد ج 565ص 42جتاريخ مدينة دمشق ) 2(

 2جلعجلي لمعرفة الثقات و 146ص 1ھـ) ج1417سنة  الكتب العلمية

  .177ص 5جالمنتظم في تاريخ ا�مم والملوك و 155ص

دار و (ط  137ص 1جوتاريخ بغداد  566ص 42جتاريخ مدينة دمشق ) 3(

 3جلذھبي لتاريخ اmس�م و 147ص 1ھـ) ج1417سنة  الكتب العلمية

الكدر  جاليةعن  582ص 26ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 651ص

  .197ص) ط مصر(في شرح منظومة البرزنجي 

و  138و  137ص 1وتاريخ بغداد ج 566ص 42جتاريخ مدينة دمشق ) 4(

  .148ص 1ھـ) ج1417سنة  دار الكتب العلمية(ط 

(ط دار إحياء البداية والنھاية  وراجع: 566ص 42جتاريخ مدينة دمشق ) 5(
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  .)1(الحيرة موضع بطريق .وقيل : دفن بنجف الحيرة ـ 9

، فلما كان بب�د حمل على بعير يريدون به المدينةوقالوا:  ـ 10

  .وھم يظنون أن بالصندوق ماCً  ءفأخذته طي ،أضلوا البعير لي�ً  ءطي

، فدفنوا الصندوق بما فيه ،فلما رأوا ما فيه خافوا أن يطلبوا

  .)2(البعير فأكلوه ونحروا

  .أن الذي في النجف ھو المغيرة بن شعبة وزعم بعضھم:

  في الغري: ×قبر المولى 

يقال له في موضع  :ـ كما يقول ابن أعثمـ » عليه الس�م«ودفن 

  .)3(: وقال قوم: بأنه دفن ما بين منزله إلى المسجد. وهللا أعلمالغري

: بناءان ننصب كان يذبح عليه العتائر. والغريا والغري:

  ».عليه الس�م« قرب قبر علي كالصومعتين بظاھر الكوفة

  والشاھد على ذلك: 

                                       

  .14ص 8ج التراث)

 1122ص 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب اmو 488ص 20جتھذيب الكمال ) 1(

  .217ص 20جنھاية ا�رب في فنون ا�دب و 148صفرحة الغري و

دار و (ط  138ص 1وتاريخ بغداد ج 567ص 42جتاريخ مدينة دمشق ) 2(

 499ص 8جنھج السعادة و 148ص 1ھـ) ج1417سنة  الكتب العلمية

  .82ص 4ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و

  .282ص 4) الفتوح Cبن أعثم ج3(
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قد نبش ث�ثة آCف قبر في  ما قدمناه، من أن الحجاج أو<ً:

، ليجد الجسد الطاھر، فلم يجده، فإن ھذا يدل على أن دفنه في النجف

يعون تحديد ذلك الموضع كان معروفاً وشائعاً، ولكنھم C يستط

  المكان.

 مع الرشيد : خرجنا يوماً قال عبد هللا بن حازمعن  ما روي ثانياً:

فرأينا  ،والثوية فصرنا إلى ناحية الغريين ،وھو يتصيد من الكوفة

، فحاولتھا ساعة ثم لجأت والك�ب فأرسلنا عليھا الصقور ،ظباءاً 

 ،فرجعت الصقور ناحية من ا�كمة ،فوقفت عليھا ،الظباء إلى أكمة

  .فتعجب الرشيد .ورجعت الك�ب

 ،فسقطت الصقور والك�ب ،ثم إن الظباء ھبطت من ا�كمة

  .ھا الك�ب والصقورفتراجعت عن ،فرجعت الظباء إلى ا�كمة

  .: اركضوا فمن لقيتموه فآتوني به، فقال ھارونففعلت ذلك ث�ثاً 

  !؟ما ھذه ا�كمة: فقال له الرشيد ،فأتيناه بشيخ من بني أسد

  .إن جعلت لي ا�مان أخبرتك: قال

أن ھذه ا�كمة قبر  :: حدثني أبي عن آبائهفأعطاه ا�مان، قال

 يC يأوي إليه ش جعله هللا حرماً  .»عليه الس�م«علي بن أبي طالب 

  .إC أمن

وجعل  ،وتمرغ عليھا ،فتوضأ وصلى عند ا�كمة ،فنزل ھارون

  .يبكي ثم انصرفنا

  : ليلة ونحن بالكوفة قال لي الرشيد: قال وعن ياسر
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، فركبا وركبت معھما حتى يركب: قل لعيسى بن جعفر ،يا ياسر

فجاء  ، وأما الرشيدفطرح نفسه فنام فأما عيسى .صرنا إلى الغريين

  ..إلى أكمة فصلى عندھا ودعا وبكى وتمرغ على ا�كمة

ك وهللا ب، وأنا وهللا أعرف فضلك وسابقتك ،: يا ابن العمثم قال

ولكن ولدك يؤذونني  ،، وأنت أنتجلست مجلسي الذي أنا فيه

ويبكي حتى إذا كان وقت ، ثم يقوم فيصلي ويدعو ويخرجون علي

  .أقم عيسى ،: يا ياسرالسحر قال

  .قم فصل عند قبر ابن عمك ،: يا عيسىفقال ،فأقمته

  !؟اوأي بني عمومتي ھذ: قال له

. فتوضأ عيسى »عليه الس�م«: ھذا قبر علي بن أبي طالب قال

  .فركبنا ورجعنا إلى الكوفة ،فلم يزاC كذلك حتى بان الفجر ،وصلى

  !وتحبس ولده؟ ،ن أتفعل ھذا بقبر علي: يا أمير المؤمنيفقال ياسر

  .ذونني ويحوجونني إلى ما أفعل بھمإنھم يؤ ،: ويلكفقال

  .[وأحصھم]ى من في الحبس أنظر إل

، فكانوا مقدار وبالرقة من في الحبس منھم ببغدادفأحصينا 

وث�ثة أثواب : ادفع إلى كل واحد منھم ألف درھم فقال ،خمسين رج�ً 

  .وأطلقھم

  .)1(ما لي عند هللا حسنة أكبرھا منھا، فففعلت ذلك: قال ياسر

                                       

فرحة الغري و 26ص 1جلمفيد لاmرشاد و 862ص 2جلثقفي لالغارات ) 1(
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: رحمه « ھنا، فقد قال الع�مة المجلسي رهوحسبنا ما ذك ثالثاً

مدفون بالغري في  »عليه الس�م«أجمعت الشيعة على أنه «: »هللا

، الموضع المعروف عند الخاص والعام، وھو عندھم من المتواترات

  ».صلوات هللا عليھم أجمعين«عن سلف إلى أئمة الدين  رووه خلفاً 

 خوفاً  »عليه الس�م«اCخت�ف إخفاء قبره  وكان السبب في ھذا

عرف ذلك إC خاص الخاص من ، وكان C يوالمنافقين من الخوارج

الحيرة في زمن  »عليه الس�م« لصادقmمام ، إلى أن ورد االشيعة

، ومن ھذا اليوم إلى اgن يزوره كافة الشيعة تهفأظھره لشيع ،السفاح

  .)1(في ھذا المكان

  إنتقال أجساد اEنبياء وأوصيائھم:

صلى هللا «الروايات على أن جسد رسول هللا  بعض وقد دلت

  .)2(دفنه بث�ثة أيام إلى السماء قد رفع من قبره بعد» عليه وآله

لحق بأجساد وصياء توھناك روايات عديدة تدل على أن أجساد ا�

                                       

 42جبحار ا�نوار و 29ص) (المجموعةالمستجاد من اmرشاد و 142ص

الدر النظيم و 435ص 2جإرشاد القلوب و 252ص 97جو 329ص

  .428ص

  .337ص 42جبحار ا�نوار ) 1(

وكنز الفوائد  131ص 97وج 303ص 26وج 298ص 18) بحار ا�نوار ج2(

  .517ص 9وراجع: مستدرك سفينة البحار ج 258ص



  91                                                                 الفصل السابع: التجھيز والدفن..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنبيائھم، وأنھا C تبقى في القبور التي تدفن فيھا.. وبعضھا يدل على 

  أنھا ترفع إلى السماء أيضاً، ف�حظ الروايات التالية:

أن جسد »: عليه الس�م« الرواية المتقدمة عن اmمام الصادق ـ 1

صلى هللا «هللا  قد ألحق بجسد رسول» عليه الس�م«أمير المؤمنين 

أمير المؤمنين «، حيث جاء فيھا على لسان ذلك الھاتف: »عليه وآله

ً  كان عبداً  »عليه الس�م« ذلك يفعل ، وكفألحقه هللا بنبيه صالحا

ومات  ،مات في المشرق ، حتى لو أن نبياً با�وصياء بعد ا�نبياء

  .)1(»�لحق هللا الوصي بالنبي ،وصيه في المغرب

« ، أنه قال: قال رسول هللا حذيفة بن اليمان ما روي عن ـ 2

ا�وصياء مع ا�نبياء حيث كانوا. لو أن نبياً »: «عليه وآله صلى هللا

مات بالمغرب، ومات وصيه بالمشرق، �مر هللا تعالى ا�رض أن 

  . )2(»تنقله إليه

                                       

وتھذيب  236و  214ص 42جا�نوار وبحار  192المزار للمفيد ص) 1(

منشورات (وفرحة الغري  2ص 5وإثبات الھداة ج 106ص 6ا�حكام ج

) للدراسات اmس�مية نشر مركز الغدير(و  30ص) إيران ـقم  ـالرضي 

و (ط المكتبة  483و  482ص 1جآل أبي طالب ومناقب  60ص

وراجع:  165و  162ص 3جالدرر النجفية و 172ص 2ج الحيدرية)

   304ص 26جوراجع:  236ص 42جبحار ا�نوار 

وكنز الفوائد للكراجكي  224ص) (دار المفيدو  193ار للمفيد صالمز) 2(

  .298ص 18وج 131ص 97جا�نوار وبحار  16حديث  258ص
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 حسنروي: أن مما أوصى به اmمام علي ولده اmمام الـ  3

فإذا أردت الخروج من قبري، فافتقدني، «، قوله: »عليھما الس�م«

  ».صلى هللا عليه وآله«فإنك C تجدني، وإني Cحق بجدك رسول هللا 

واعلم يا بني، ما من نبي وإن كان مدفوناً بالمشرق، ويموت 

ھما، وصيه بالمغرب، إC ويجمع هللا عز وجل بين روحيھما، وجسدي

ثم يفرقان فيرجع كل واحد منھما إلى موضع قبره، إلى موضعه الذي 

  .)1(»حط فيه، الخ..

  »: عليھما الس�م«وفي نص آخر لوصية اmمام علي لولده  ـ 4

ثم ضع علي سبع لبنات كبار، ثم انظر، فإنك لن تراني في «

  .)2(»..لحدي

لي، تروي فيه حديث بنت ع وفي حديث آخر عن أم كلثوم ـ 5

  »:عليه الس�م«دفن أبيھا اmمام علي 

: فانشق القبر، ف� أدري أغار سيدي في ا�رض، قالت أم كلثوم«

  . )3(»أم أسري به إلى السماء..

                                       

  .292ص  42ج ا�نوار بحار ) 1(

مركز  نشر(و  34ص) إيرانـ قم ـ منشورات الرضي (فرحة الغري ) 2(

وجامع  215ص 42جا�نوار وبحار  62ص) الغدير للدراسات اmس�مية

ومستدرك  846ص 2والغارات للثقفي ج 403ص 3ديث الشيعة جأحا

  .332ص 2الوسائل ج

 64ص) مركز الغدير للدراسات اmس�مية نشر(و  35فرحة الغري ص) 3(
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ما من نبي وC وصي »: عليه الس�م« عن اmمام الصادق ـ 6

ه أكثر من ث�ثة أيام حتى ترفع روحه ا�رض بعد موت يبقى في

وعظمه، ولحمه إلى السماء. وإنما تؤتى مواضع آثارھم، ويبلغھم 

  .)1(الس�م من بعيد، ويسمعونه في مواضع آثارھم من قريب

C تمكث جثة نبي وC وصي »: عليه الس�م« عن أبي عبد هللا ـ 7

  .)2(..في ا�رض، أكثر من أربعين يوماً 

عليه « ، بعدما سأل اmمام الصادقعن عبد هللا بن بكير ـ 8

عن مسائل عديدة، قلت: جعلت فداك، أخبرني عن الحسين » الس�م

  ، لو نبش كانوا يجدون في قبره شيئاً؟!»عليه الس�م«

                                       

 2جآل أبي طالب : مناقب وراجع 17ح 216ص 42جا�نوار وبحار 

  .348ص

 221و (ط دار المفيد) ص 189والمزار للمفيد ص 567ص 4الكافي ج) 1(

ومن C  330و  329وكامل الزيارات ص 465ئر الدرجات صوبصا

وتفسير نور  106ص 6وتھذيب ا�حكام ج 345ص 2يحضره الفقيه ج

وجامع أحاديث  318ص 1ومنتقى الجمان ج 119ص 5الثقلين ج

 550ص 22وج 67ص 11جا�نوار وبحار  259ص 12الشيعة ج

الشيعة ووسائل  130و  129ص 97وج 300و  299ص 27وج

  . 254ص 10مية) ج(اmس�

والمزار  106ص 6وتھذيب ا�حكام ج 130ص 97جا�نوار بحار ) 2(

 119ص 5وتفسير نور الثقلين ج 220ص) المفيد (ط دارو  189ص

  .121ص 1ومستدرك سفينة البحار ج
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مع أبيه، وأمه،  ، ما أعظم مسائلك، إن الحسينقال: يا ابن بكير

، يحيون »صلى هللا عليه وآله«، في منزل رسول هللا وأخيه الحسن

كما يحيى، ويرزقون كما يرزق، فلو نبش في أيامه، لوجدوا. وأما 

   .)1(..الخ وإنه لينظر إلى اليوم فھو حي عند ربه يرزق،

حين  أولئك الذين زعموا أنھم من الشيعةولعل ھذا ما أشار إليه 

  أرادوا أن يودعوا إمامھم، فاحتفروا في مكان دفنه، فلم يجدوا شيئاً.

فإذا كان جسد الرسول قد رفع إلى السماء بعد دفنه، فإن جسد 

  قد صار معه في السماء أيضاً.» عليه الس�م«المؤمنين  أمير

  كن علينا التذكير با(مور التالية:ول

  الصلة ? تنقطع:

أن تفقد البقعة  < يعني:ورفع جسد النبي أو الوصي إلى السماء 

التي دفن فيھا قيمتھا، وشرفھا، بل C يعني أن تنقطع الصلة بينھما 

 قداستھا وشرفھا تلك البقعةوبين ذلك الجسد الطاھر. بل تبقى ل

ة بالروح الطاھرة باستمرار، لة قريبص أيضاً  وعظمتھا، وتبقى لھا

                                       

 44وج 300ص 27جا�نوار وبحار  201و  438كامل الزيارات ص) 1(

 10ج) اmس�مية(الشيعة ووسائل  428ومقاتل الطالبيين ص 292ص

 217ص 4ومدينة المعاجز ج 230ص 10ومستدرك الوسائل ج 397ص

وجامع أحاديث الشيعة  534ص) (المجلد الخاص باmمام الحسينوالعوالم 

  .555و  261ص 12ج
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وإن فارقت ا�جساد، ولكن اmرتباط بين الروح وبين  فإن ا�رواح

كما أن اmرتباط بمكان الدفن C ، يبقى قائماً ذلك الجسد في موضعه 

م على ا�موات، يسلالتولذا تستحب زيارة المقابر، ويتغير أيضاً، 

  في تلك المواضع.لھم القرآن  اءةوقر

الس�م »: صلى هللا عليه وآله«زيارتنا قبر النبي في  نقول: كولذل

  عليك يا رسول هللا.. 

ويسمعنا الرسول، ويرد س�منا، ويرى مقامنا. وكذلك ا�ئمة 

، حتى لو نقلتھم الم�ئكة مالطاھرون حين نزورھم في أماكن دفنھ

 ، وصلتھا بزوارھاعلى حاله عنھا، فإن ارتباطھا يبقى بتلك المواضع

  من خ�لھا. وذلك ظاھر. حفوظةم

  الناقل ھو اEرض:

أن ا�رض ھي التي تنقل  وقد ذكرت إحدى الروايات المتقدمة:

   ..النبي إلى موضع ذاكجسد الوصي 

  :نقولو

  C ندري كيفية ذلك. أو<ً:

  C ندري أين يكون اللقاء؟! أفي ا�رض؟! أم في السماء؟! ثانياً:

:   ة ھذا النقل؟!لماذا C تتولى الم�ئك ثالثاً

ن النبي ووصيه سوف يتفرقان بعد اجتماعھما، ذكرت: أ رابعاً:

  ويعود كل منھما إلى موضع قبره ا�ول.
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: ً في  بعض الروايات تقول: ثم انظر، فإنك لن تراني خامسا

أغار  ،، ف� أدريفانشق القبر. كما أن رواية أم كلثوم تقول: لحدي

.. ف� دCلة في ھاتين اءأم أسري به إلى السم ؟!في ا�رض سيدي

  الروايتين على أكثر من الفقدان من القبر الذي وضع فيه.

  ھل ھاتان الروايتان تتناقضان؟!:

في ا�رض أكثر C تمكث نبي الجثة  أن ذكرت إحدى الروايات:

  من أربعين يوماً..

أكرم على هللا من » صلى هللا عليه وآله«تقول: إنه أخرى ورواية 

  ض أكثر من ث�ث، فكيف يمكن الجمع بينھما؟!أن يدعه في ا�ر

  ويمكن أن يجاب:

بأنه إنما ذكر في الرواية ا�ولى ما يرتبط بسائر ا�نبياء، فإنھم 

بحسب مقاماتھم، في القلة والكثرة يبقون في ا�رض أياماً تتفاوت 

  أربعين يوماً.عشرين، أو ث�ثين، بل قد يمكث فربما يبقى بعضھم 

نية، فھي تتحدث عن خصوصية اختص هللا تعالى أما الرواية الثا

، وميزه بھا على سائر ا�نبياء، »صلى هللا عليه وآله«بھا نبيه محمداً 

وھي أنه C يبقيه في ا�رض أكثر من ث�ثة  ليظھر مزيد كرامته له..

  أيام.

  ، وجسم علي:، وبدن نوحعظام آدم

: ، قال للمفضل بن عمر»عليه الس�م« ام الصادقأن اmم :روي
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، وبدن إذا أردت زيارة أمير المؤمنين، فاعلم أنك زائر عظام آدم«

  ».، وجسم علي بن أبي طالب..نوح

، أن »عليه الس�م« أن هللا تعالى أوحى إلى نوح :ثم يذكر

قد فعل، وأن عظام  ، وأن نوحاً استخرج من الماء تابوتاً فيه عظام آدم

في السفينة، فلما خرج منھا صير قبره تحت المنارة  آدم كانت مع نوح

  ..التي بمسجد الكوفة

، وبدن ، فزر عظام آدمذا أردت جانب النجففإ«..إلى أن قال: 

  .)1(»، وجسم علي بن أبي طالبنوح

  :ونقول

  ھنا سؤا<ن بحاجة إلى جواب.

  ما الفرق بين الجسد والبدن؟! السؤال ا(ول:

                                       

وفرحة الغري  90و  38وكامل الزيارات ص 33و  32المزار للمفيد ص )1(

 14لشيعة جووسائل ا 23ص 6وتھذيب ا�حكام ج 101و  74و  73ص

والجواھر السنية  854ص 2والغارات ج )(ط مؤسسة آل البيت 385ص

و  129و  127ص 13وج 333و  268ص 11جا�نوار وبحار  46ص

و  66ص 79وج 208ص 57وج 171ص 55وج 293ص 22وج 130

ومسند  102ص 7ومستدرك سفينة البحار ج 258و  131ص 97وج 67

جواھر و 286ص 3جومستند الشيعة  64و  63ص 1اmمام الرضا ج

وتفسير  310ص 2ومستدرك وسائل الشيعة ج 344ص 4الك�م ج

  .93وقصص ا�نبياء للجزائري ص 146و  145ص 2العياشي ج
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 يشير إليهربما ھل تفنى أجساد ا�نبياء؟! كما  السؤال الثاني:

  ؟!قوله في الحديث: عظام آدم

  ونجيب على السؤال ا(ول:

ھو أيضاً بأن الجسم ھو المجموع من البدن وا�طراف.. والبدن 

  الجسد الذي C روح فيه.

  أما السؤال الثاني، فجوابه:

أن الروايات دلت على أن لحوم ا�نبياء محرمة على ا�رض. 

ة، أراد بالعظام ھو العظام المكسو» الس�معليه «وھذا يدل على أنه 

وربما كان المطلوب ھو التوجه إلى ھذه ا�مور حين  C المجردة.

زيارة كل من المذكورين.. وإخطارھا في البال حين الزيارة، أو 

، أن التعبير بالعظام في آدمالتصريح بالتسليم عليھا، حيث إن الظاھر: 

، كان »عليه الس�م«لعلي بالنسبة ، وبالجسم نة لنوحوبالبدن بالنسب

  سنحاول التعرف عليھا فيما يلي..�جل نكتة يراد بيانھا. 

ھي التأسيس  ربما كان المقصود ھو اmشارة إلى أن مھمة آدمو

وم الحقائق التي يقا�مور واmعتقادي ووضع الثوابت، والتأكيد على 

وتماسكه، وقيامه عليھا ھذا الدين.. فعبَّر بالعظام، �ن بھا قوام البدن 

 استقرار تعاليمه في مواضعھا المناسبة لھا.ھذا ھو حال الدين، فإن و

يحتاج إلى ثوابت ودعائم صلبة وقوية، قادرة على النھوض به. وكان 

لذي يتولى وضع ھو نقطة البدء، وموضع اmنط�ق. وھو ا آدم

  الدعائم.
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وأما نوح، فكان جھده متمحضاً، وعنايته مصروفة ل�قناع 

والدعوة إلى سبيل هللا بالحكمة وبالموعظة الحسنة، العقلي، 

.. والمداراة والرفق، وتحمل ا�ذى والجدال بالتي ھي أحسن

لى التسليم والرضا دفع الناس إالروحي في ھذا السبيل، بھدف 

 ،به، وتليين قلوبھم له، والتأثير على مشاعرھم بالحق، وتبصيرھم

  جھداً كبيراً خارج ھذا النطاق.. ولم يمارس

فا�مر بالتسليم على البدن الذي يضم ا�جھزة التي تؤثر وتتأثر، 

متناسب مع طبيعة الجھد والنشاط  ،ى بھذا النوع من النشاطَن عْ وتُ 

  ».معليه الس�« المبذول من قبل نوح

 Cوأما ا�طراف، فإنھا تكون في خدمة ھذا النھج عند نوح، و

تتعداه. فالتسليم على البدن ھو المناسب.. ما دام أن المطلوب ھو 

  التأكيد على عدم استبعاد ھذا النھج.

، فقد كان جھده وجھاده في كل »عليه الس�م«وأما أمير المؤمنين 

على مساحات معاناته امتدت  قداتجاه، وعلى كل صعيد، و

وخصوصيات وجوده كله، وتصدى للدعوة إلى هللا، والدفاع عن الحق 

بكل طاقاته الجسدية، والروحية، والعقلية، وإقامة صرح الدين وأھله، 

  سواء في حياته، أو بعد وفاته. والمادية والمعنوية..

ـ والتذكير فا�مر بالتسليم على الجسم كله، ربما �جل اmلماح 

mيمكن استثناء أي شيء في ھذا الكيانولو بصورة ا C يحاء ـ إلى أنه 

  من أن يبذل في سبيل هللا على كل صعيد، وفي جميع ا�حوال..
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  :^ تزويج نساء اEئمة

بن علي، وھو في دار  دخلت على الحسن :عن عمرو بن ا(صم

  فقلت:، ثعمرو بن حري

  !إن ناساً يزعمون: أن علياً يرجع قبل يوم القيامة؟

ما زوجنا نساءه، وC ذلك فضحك، وقال: سبحان هللا، لو علمنا 

  .)1(قسمنا ميراثه

يزعمون: أن علياً مبعوث  إن ھذه الشيعة وفي نص آخر عنه:

  قيامة..قبل يوم ال

، لو علمنا أنه مبعوث، ما زوجنا فقال: كذبوا، ما ھؤCء بالشيعة

  .)2(إلخ..

 بن علي: إن الشيعة قال: قلت للحسن عن عاصم بن ضمرةو

                                       

تاريخ و 27و  26ص 3جالمعجم الكبير و 72ص 10جمجمع الزوائد  )1(

  .588ص 42ج مدينة دمشق

شرح إحقاق الحق و 588ص 42ج 260ص 13ج تاريخ مدينة دمشق )2(

ترجمة اmمام الحسن من طبقات ابن سعد و 511ص 33ج حقات)(المل

(ط دار البداية والنھاية و 170صعساكر  Cترجمة اmمام الحسن و 74ص

وتارخ اmس�م للذھبي (الخلفاء  45و  15ص 8ج إحياء التراث العربي)

سير أع�م النب�ء و 392ص 3جالكامل في التاريخ و 652الراشدون) ص

 3جتخريج ا�حاديث واgثار و 243ص 6جكمال تھذيب الو 263ص 3ج

  .145ص 3والمستدرك للحاكم ج 366صمسند ابن الجعد و 164ص
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  !يزعمون: أن علياً يرجع؟

وC  ،نساؤهك، ما تزوج لنا ذفقال: كذب أولئك الكذابون، لو علم

  .)1(قسمنا ميراثه

بين  ىجرنظير ھذه القضية أن  :يحكي محمد بن الحارث كما أن

، قال له: تركت الناس يتحدثون ، ورجل من أھل الكوفةابن عباس

  بقدوم علي بن أبي طالب.

  .)2(؟!واقتسمنا ميراثه فقال: فلم نكحنا نساءه،

  ونقول:

فت رِّ إن ھذه ا�حاديث إما باطلة من ا�ساس، أو أنھا قد حُ 

  أنفس مريضة قضيت.في وزيفت لحاجة 

  ف�حظ ما يلي:

قبل يوم  أن أقواماً سيرجعون إلى الدنياھناك آيات تدل على  أو<ً:

  ممن يرجع.» عليه الس�م«وأن علياً  القيامة،

الموضوع متواترة، على سبيل اmجمال. والروايات حول ھذا 

عليه « إنكار اmمام الحسنوھذا يضع ع�مة استفھام على دعوى 

  لھذا ا�مر من أساسه بھذه الصورة.» الس�م

                                       

 22ص 10جمجمع الزوائد و 148ص 1مسند أحمد ( ط دار الفكر) ج )1(

  .589ص 42ج تاريخ مدينة دمشقو

  .587و  589ص 42ج تاريخ مدينة دمشق )2(
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C يجب اmبقاء على  قبل يوم القيامةإن الذين يرجعون  ثانياً:

م، فإن انقطاع العلقة أموالھم، وC منع نسائھم من التزويج بعد موتھ

 Cالزوجية، وانتقال ا�موال إلى الورثة، إنما يحصل بھذا الموت.. إ

ب� مھلة، ومباشرة،  هإلى الحياة بعد موت أحداً سيرجعإذا فرض أن 

يحتمل بقاء العلقة بنظر العرف، ولكن بقاءھا فإنه وإذا طالت المدة، 

  بنظر الشرع يحتاج إلى إثبات.

:  هھو الغلو في »عليه الس�م«ته مطلوب بدعوى رجعكان ال نإ ثالثاً

 المستند إلى، وإضفاء صبغة الربوبية عليه، فإن الجواب »عليه الس�م«

، فإن أصل ويج النساء ليس ھو الجواب المقنعتقسيم ا�موال، وتز

عيباً ونقصاً، ومانعاً من  يكون، �نه يصبح ھو المشكلةتزوجه للنساء 

  إعطائه صفة الربوبية.

وا�ھم من ذلك كله: أنه C يجوز تزويج نساء ا�نبياء  ابعاً:ر

  وا�وصياء.. C قبل الموت، وC بعده.

قد  أمامة بنت أبي العاص من أن اه اgخرون،وھذا يكذب ما رو

بن نوفل، بوصية من علي  المغيرة» عليه الس�م«تزوجت بعده 

  .)1(بعدهمن نفسه، خوفاً من أن يتزوجھا معاوية » لس�معليه ا«

                                       

 233ص 8جدار صادر) و (ط  20ص 3الطبقات الكبرى Cبن سعد ج )1(

 15ص 6) جشھـ  1362سنة  الثانيةو (ط  109ص 1البحرين جومجمع 

 364ص 2ا�ثر جوعيون  25ص 8واmصابة (ط دار الكتب العلمية) ج

m400ص 5وأسد الغابة ج 1788ص 4ج(ط دارالجيل) ستيعاب وا 
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  وھي روايات متناقضة في جھات عديدة.

  .)1(وھلكت عنده يحيى فمث�ً بعضھا يقول: إنھا ولدت للمغيرة

 وبعضھا يقول: إنھا كانت عقيماً. كما عن الزبير بن بكار

  .)2(وغيره

عبد هللا بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد ھو تزوجھا الذي وھل 

بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. ابن عم عبد  المغيرةھو ، أو المطلب

  .)3(؟!هللا

أبو الھياج بن أبي » عليه الس�م«وقيل: بل تزوجھا بعد علي 

                                       

المعارف و 443ص 22جالمعجم الكبير و 161ذخائر العقبى ص: وراجع

C وسبل الھدى والرشاد  217ص 9جالوافي بالوفيات و 127صبن قتيبة

 9جمجمع الزوائد و 145ص 5وعن تاريخ ا�مم والملوك ج 32ص 11ج

(تحقيق وأنساب ا�شراف  201ص 6جلصنعاني لالمصنف و 255ص

الدرجات و 115ص 1جالكنى وا�لقاب و 414ص 2ج) المحمودي

رة الحلبية السيو 201ص 10جلتستري لقاموس الرجال و187صالرفيعة 

  .452ص 2ج (ط دار المعرفة)

  راجع المصادر في الھامش السابق. )1(

 8وراجع: اmصابة ج 1790و  1789ص 4اmستيعاب (ط دار الجيل) ج )2(

  .26ص

  . 444ص 22جالمعجم الكبير وراجع:  415ص 5أسد الغابة ج )3(
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  .)1(سفيان بن الحارث بن عبد المطلب

عليه «بأن النسوة اللواتي توفي علي  :صرح ابن شھرآشوبقد و

، ، وأسماء بنت عميسأُمامة: عنھن لم يتزوجن بعده، وھن» الس�م

فكيف تقول الرواية المزعومة:  .)2(، وليلى التميميةالك�بية وأم البنين

  أنھم قسموا أمواله، وتزوجوا، أو زوجوا نساءه؟!

زوجة مامة ابن شھرآشوب عن أُ  ما نقله وا(وضح وا(صرح:

وخطب المغيرة بن «: نفسھا، فقد قال »عليه الس�م«أمير المؤمنين 

، فروت عن علي م أبو الھياج بن سفيان بن الحارث، ثمامةنوفل أُ 

نبي والوصي أن يتزوجن : أنه C يجوز �زواج ال»عليه الس�م«

  .)3(»ولد بھذه الروايةج امرأة وC أم ، فلم يتزوبغيره بعده

                                       

المعجم و 101ص 4وراجع ج 26ص 8) جدار الكتب العلميةاmصابة (ط  )1(

  .75ص 29جتاريخ مدينة دمشق و 443ص 22جالكبير 

 90ص 3الحيدرية) ج كتبةو (ط الم 305ص 3مناقب آل أبي طالب ج )2(

 314ومطالب السؤول ص 299ص 4وراجع: تفسير نور الثقلين ج

وتاريخ  48ص 2للكوفي ج» عليه الس�م«ومناقب اmمام أمير المؤمنين 

والھداية الكبرى للخصيبي  17ا�ئمة (المجموعة) للكاتب البغدادي ص

 336ص 4ومستدرك سفينة البحار ج 92ص 42وبحار ا�نوار ج 95ص

والفصول المھمة Cبن  69ص 2وكشف الغمة ج 411والدر النظيم ص

  .647ص 1الصباغ ج

 90ص 3ة الحيدرية) جكتبو (ط الم 305ص 3مناقب آل أبي طالب ج )3(
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إحدى » عليه الس�م« من تزويج اmمام السجادأيضاً فما يدعى 

  بل مردود على قائله. .زوجات أبيه لبعض الناس، C مجال لقبوله.

                                       

ونور  336ص 4ومستدرك سفينة البحار ج 92ص 42وبحار ا�نوار ج

  .428ص 10جكنز الدقائق و 299ص 4الثقلين ج
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  :الثامن الفصل

  آخر فصول الكتاب..

  الثامن:فصل ال

  ب..آخر فصول الكتا
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  :×بقتل علي  شماتة عائشة

رناه في الجزء الثاني والث�ثين من ھذا الكتاب، حول ونعيد ما ذك

، ونضعه مرة أخرى أمام »عليه الس�م«بأمير المؤمنين  شماتة عائشة

  القارئ، للمناسبة، ولمجرد التذكير، فإن في اmعادة C تخلو من إفادة.

أظھرت الفرح،  »عليه الس�م«أنھا حين استشھاد أمير المؤمنين 

  .)1({ شكراً  وسجدت

  وحين أخبرت بقتله قالت:

كaaaaaaaـما قaaaaaaaـر عـيـنaaaaaaaـاً با�يaaaaaaaاب   ھا النـوىـفألقت عصاھا واستقر ب

  )2(المسافر

                                       

بن شدقم Cالجمل و 84) صقمـ مكتبة الداوري و (ط  159) الجمل ص1(

 7جموسوعة اmمام علي بن أبي طالب و 27صمقاتل الطالبيين و 26ص

  .285ص

لسيد لالمراجعات و 84) صقمـ مكتبة الداوري و (ط  159) الجمل ص2(

كتاب ا�ربعين و 26صبن شدقم Cمل الجو 318صشرف الدين 
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  وفي نص آخر، أنھا قالت:

  نـعـيٌّ لـيـس فـي فـيــه الــتراب    ـاهـفـإن تـك نـاعـيـاً فـلقـد نعــ

  من قتله؟!ثم قالت: 

  رجل من مراد.فقيل: 

   بيدي رجل من مراد.رب قتيل هللافقالت: 

أتقولين مثل ھذا لعلي في سابقته : فقالت لھا زينب بنت أبي سلمة

  !وفضله؟

  .)1(بسم هللا إذا نسيت ذكرينيفضحكت، وقالت: 

                                       

 8جنھج السعادة و 115ص 4مم والملوك جتاريخ ا�و 624صلشيرازي ل

 1جأعيان الشيعة و 299ص 12جلتستري لقاموس الرجال و 508ص

مناقب أھل البيت و 412و  411ص 3جمدينة المعاجز و 121ص

جواھر المطالب و 394ص 3جالكامل في التاريخ و 471صلشيرواني ل

Cبن سعد ج 104ص 2جالدمشقي  بنC وبحار  40ص 3والطبقات الكبرى

  .340ص 32ا�نوار ج

عن ا�غاني،  475ص 1وقاموس الرجال ج 131) أخبار الموفقيات ص1(

مكتبة و (ط  159والجمل للمفيد ص 394ص 3والكامل في التاريخ ج

 32وبحار ا�نوار ج 26صبن شدقم Cالجمل و 84) صقمـ الداوري 

جواھر و 508ص 8جنھج السعادة و 27صل الطالبيين مقاتو 341ص

 12جلتستري لقاموس الرجال و 105ص 2جبن الدمشقي Cالمطالب 

 4جمامة الشافي في اmو 115ص 4مم والملوك جتاريخ ا�و 299ص
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  .)1(أو قالت: لليدين وللفم

  .)2(»عليه الس�م«وأعتقت عبدھا حين بشرھا بقتل علي 

كما  .»عليه الس�م« حباً بقاتل علي حمانوسمت عبداً لھا بعبد الر

  .)3(نفسھا اعترفت به عائشة

  :×مصيب في قتل علي  ابن ملجم

ھذا من  عبد الرحمن عد ابن حجر: «قال الحارثي ا�باضي

  .الصحابة

مخطئاً في قتله،  : أنه C يرى ابن ملجموذكر عن اmمام الشافعي

  .)5(»، حتى على رأي علي نفسه، كما زعم)4(�نه مجتھد مصيب

C يختلفون في أن من  المالكيينو إن الشافعيين: «وقال ابن حزم

                                       

  .355ص

  .396ص 3جبن س�م Cغريب الحديث راجع:  )1(

  .411صتقريب المعارف راجع:  )2(

و (ط  159والجمل ص 300ص 12و ج 475ص 1) قاموس الرجال ج3(

وبحار ا�نوار  26صبن شدقم Cالجمل و 84) صقمـ مكتبة الداوري 

 7جمستدرك سفينة البحار و 342و  341ص 32وج 150ص 28ج

  .356ص 4جمامة الشافي في اmو 512ص

  .64و  43العقود الفضية ص )4(

  .64و  43العقود الفضية ص )5(
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وC خ�ف بين أحد من ا�مة  ،قود في ذلك� فقتل آخر على تأويل، 

 C متأوCً إ »رضي هللا عنه« لم يقتل علياً  في أن عبد الرحمن بن ملجم

  .)1(»نه على صوابأ مقدراً  مجتھداً 

  ن ـ عند ھؤCء مجتھد.ـ إذ فابن ملجم

  وھو مجتھد مصيب في قتله علياً.

  وھو مأجور في ذلك أجرين، �ن المجتھد إذا اصاب فله أجران.

ـ عند ھؤCء ـ عدول  صحابياً. والصحابة فكيف إذا كان ابن ملجم

  .)2(أتقياء. وC يفسقون بما يفسق غيرھم؟!

كان مخطئاً، وكذلك » عليه الس�م«علياً  وا�ھم من ذلك: أن

، وكل من وافقھم من ا�مة ـ كانوا »عليھما الس�م« والحسين الحسن

. مخالفين mجماع ا�مة القائم على أنه C مخطئين ـ في قتلھم ابن ملجم

  قود عليه.

وجميع من معه، وكل من رضي » الس�م عليه«كما أن علياً 

، إما ليسوا من ھذه ا�مة، �نھم C عبرة ووافق على قتل ابن ملجم

برأيھم وC بفعلھم.. وإما ليسوا من أھل اmجتھاد.. أو أنھم مجتھدون 

  فساق، أو مجتھدون مخطئون.

                                       

  .323ص 1عنه في الغدير جو 482ص 10المحلى Cبن حزم ج )1(

الجزء » صلى هللا عليه وآله«راجع: الصحيح من سيرة النبي ا�عظم  )2(

  ا�ول.



  50ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     112
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھل وC ندري كيف ثبت لھؤCء اجتھاد ذلك ا�عرابي ا�رعن؟! 

  امتحنوه في مسائل الشريعة والفقه، فظھر لھم اجتھاده؟!

حين كتب إلى واليه في مصر يأمره  إC إن كانوا يرون أن عمر

، لِيَُعلِّم الناس القرآن والفقه، قد شھد من المسجد بتقريب دار ابن ملجم

  المسلمين، وأوصياء ا�نبياء. له باmجتھاد بقتل أئمة

صلى هللا «وC ندري لماذا لم يعتبروا الذين نفروا برسول هللا 

ناقته، بھدف قتله مجتھدين أيضاً؟! ولعلھم يرونھم كذلك، » عليه وآله

ونحن C نعلم. وھل يعتبرون المشركين الذين حاربوا رسول هللا 

وسواھا مجتھدين،  والخندق دوفي أح في بدر» صلى هللا عليه وآله«

  ومصيبين أيضاً؟!

، أو من وكل قاتل وزان، وشارب للخمر، وسارق من الصحابة

غيرھم لماذا C يدعون أنه مجتھد؟! ولماذا C يدرأون الحدود 

والقصاصات عنھم؟! أليست ا�مة مجمعة على أن من قتل آخر على 

  ف� قود عليه؟! تأويل

C يرضى أن  لكن ابن حزم« »:رحمه هللا« وقد قال ا(ميني

  ».مجتھدين. ونحن أيضاً C نقول به ، أو قتلة عثمانيكون قاتل عمر

ى ا�مة C يصح إC إل أن ما نسبه ابن حزم»: رحمه هللا«ثم ذكر 

  .)1(عن الدين المارقين ما عن الخوارج

                                       

  .326ص 1الغدير ج )1(
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 أن موافقة الناس على قتل ابن ملجم أيضاً:» رحمه هللا«وذكر 

عقوبة له، وكان كل منھم يود أن يكون ھو المباشر لقتله يدل على ما 

  نقول.

لم يكن مما  إن فعل ابن ملجم« قوله:» رحمه هللا«ثم أضاف 

  يتطرق إليه اmجتھاد، فض�ً عن أن يبرره اmجتھاد.

. )1(»ولو كان ھناك اجتھاد، فھو في مقابل النصوص المتضافرة

  وC اجتھاد في مقابل النص.

عليه «وأما حديث كل مجتھد مصيب، ونسبة ذلك إلى علي 

، »عليه الس�م«لى أمير المؤمنين ، ف� شك في أنه مكذوب ع»الس�م

، وكل »عليھم الس�م« وجميع أئمة أھل البيت» عليه الس�م«فإن علياً 

من يأخذ منھم، ويسير على نھجھم C يقول بالتصويب في اmجتھاد. 

بل يقول: إن المجتھد إذا بذل وسعه في البحث والتقصي وأخطأ كان 

  معذوراً.

يء، والتصويب والحكم بإصابة حكم هللا، أو بأن فالمعذورية ش

  هللا ينشئ حكماً في المورد، موافقاً Cجتھاد المجتھد شيء آخر.

فإن التصويب باطل بجميع وجوھه وتصويراته. ولھذا البحث 

  مجال آخر.

                                       

  .328ص 1الغدير ج )1(
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  :× خطبة ا�مام الحسن

  قالوا:

وأقام، وتقدم فصلى بالناس ص�ة  ن الحسنفلما كان الغد أذَّ 

: وعليه جبة وعمامة [وعند ابن عساكرصعد المنبر ، ثم وثب فالفجر

   :فحمد هللا وأثنى عليه، وقال ،سوداء، ليس عليه قميص]

في ھذه الليلة رجل لم يسبقه  [دفن] لقد قبض ]!أيھا الناس[

، ولقد كان [بحلم]رون بعمل ، وC يدركه اgخ[بعلم]ا�ولون بعمل 

، ولقد كان فيقيه بنفسه »صلى هللا عليه وآله«يجاھد مع رسول هللا 

برايته فيكتنفه جبرئيل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، ف�  يوجھه

   .يرجع حتى يفتح هللا عليه

 ولقد ،بن مريم ولقد توفي في ھذه الليلة التي عرج فيھا بعيسى

[ولقد صعد بروحه في الليلة ، فيھا يوشع بن نون وصي موسى توفي

  ].التي صعد فيھا بروح يحيى بن زكريا

وما خلف صفراء وC بيضاء إC سبعمائة  إنه ما] !أيھا الناس[

�ختي أم [، �ھله درھم بقيت من عطائه أراد أن يبتاع بھا خادماً 

نقته العبرة ثم خ ]قد أمرني أن أردھا إلى بيت المال، وخادماً  كلثوم

  .فبكى وبكى الناس معه

، ومن لم يعرفني ثم قال: أيھا الناس، من عرفني فقد عرفني

 فأنا الحسن بن محمد[عرفته باسمي، على أن الناس بي عارفون] 

بن الداعي ، أنا ا، أنا ابن البشير، أنا ابن النذير»صلى هللا عليه وآله«
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، وأنا من أھل البيت إلى هللا عز وجل بإذنه، وأنا ابن السراج المنير

رض هللا ، والذين افتب هللا عنھم الرجس وطھرھم تطھيراً الذين أذھ

تَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَهُ فِيَھا َوَمْن يَقْ ﴿في كتابه إذ يقول: [طاعتھم] مودتھم 

  .)2(فاقتراف الحسنة مودتنا أھل البيت .)1(﴾ُحْسنًا

                                       

  من سورة الشورى. 23اgية  )1(

و (ط  33) صمنشورات المكتبة الحيدرية(مقاتل الطالبيين ) وراجع: 2(

قاموس الرجال و 436ص 2جشرح ا�خبار و 52و  51مصر) ص

 189ص 11وج 413ص 4ج شرح إحقاق الحقو 500ص 10جلتستري ل

وراجع: تاريخ  282ص 4وراجع: الفتوح Cبن أعثم ج 491ص 26وج

وراجع: حلية ا�ولياء  579و  578و  581و  580ص 42مدينة دمشق ج

وراجع:  425و  426ص 1(ط دار الفكر) جومسند أحمد  65ص 1ج

وفي مقتل  70و  72وتفسير فرات ص  414ص 2مروج الذھب ج

وحياة الصحابة . أنا ابن نبي هللا الخ.: 126ص 1الحسين للخوارزمي ج

حمد باختصار أورواه  :وقال 146ص 9ومجمع الزوائد ج 526ص 3ج

. البزار والطبراني في الكبير حسانوبعض طرق  ،حمدأ، وإسناد كثير
 رشاد المفيداmو 169مالي الطوسي صا�و 179وتيسير المطالب ص

وعن جمھرة  25ص 2بن سعد جلكبرى Cطبقات االوعن  207ص

 146والفصول المھمة Cبن الصباغ (ط النجف) ص 7ص 2الخطب ج

 479و  270و  203و  225وينابيع المودة ص 159ص 2وكشف الغمة ج

عن ابن سعد في شرف النبوة، والبزار، والزرندي المدني،  482و 

 140و  138وذخائر العقبى ص 120ص 2وغيرھم. وفرائد السمطين ج
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من  ،أيھا الناس «في المستدرك:  وفي نص آخر رواه الحاكم

نا ابن أو ،بن علي نا الحسنألم يعرفني ف ومن ،عرفني فقد عرفني

  .)1(»نا ابن الوصيأو ،النبي

  :ونقول

  C بأس بالنظر لما يلي:

  :× نصوص خطبة ا�مام الحسن

ت الخطبة المتقدمة باختصار تارة، وبتطويل أخرى.. ونحن لَ قِ نُ قد 

، وإحدى ، وراواية أبي الفرجا ـ تقريباً ـ بين رواية ابن أعثمقد جمعن

  ، واقتصرنا على ذلك..ا�خرىروايات ال

ومن أراد استقصاء نصوص ھذه الخطبة المباركة، والجمع بين 

  ما اختلف وما ائتلف منھا، فعليه بمراجعة المصادر، والمقارنة..

Eخرون:لم يسبقه اMولون: و? يدركه ا  

  ھنا: والم�حظ

                                       

 186ص 2وعن الدوCبي في الذرية الطاھرة، ونزھة المجالس ج

 4ومناقب آل أبي طالب ج 133و  132ص 1والمحاسن والمساوئ ج

 362ص 43وبحار ا�نوار ج 149ص 1واmحتجاج ج 12و  11ص

  .30ص 16وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 208وإع�م الورى ص

، عن الدوCبي 138وذخائر العقبى ص 172ص 3اكم جمستدرك الح )1(

  .عن الجنابذي على ما يظھر 173ص 2جوكشف الغمة 
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عن أنه لم يسبقه ا�ولون بعلم، إن » عليه الس�م«ن حديثه أ ـ 1

كان يريد با�ولين ھم الخلفاء والناس الذين سبقوه، منذ وفاة الرسول 

، فھو يدل على عدم صحة ما يدَّعى من تفضيل »صلى هللا عليه وآله«

  »..صلوات هللا وس�مه عليه«أحد من الخلفاء، او غيرھم عليه 

وإن كان يقصد با�ولين ھو ا�مم السابقة على أمة الرسول 

عليه «، فھو يدل على أنه C أحد أفضل منه »صلى هللا عليه وآله«

، سواء أكان »صلى هللا عليه وآله«، وإلى النبي الخاتم منذ آدم» الس�م

ء والمرسلين، (باستثناء نبينا ا�عظم من الناس العاديين أو من ا�نبيا

  »).صلى هللا عليه وآله«

وC يدركه اgخرون بعمل، أو »: عليه الس�م«كما أن قوله  ـ 2

  بحلم يدل على أنه أفضل البشر في ھذه الصفات إلى يوم القيامة.

ھذه إخبارات غيبية C يمكن ل�نسان العادي أن ينالھا إن  ـ 3

قد تلقاھا من ذي علم، » عليه الس�م«د أن يكون بوسائله العادية، ف� ب

 فإن اmمام الحسن».. صلى هللا عليه وآله«وCسيما من جده رسول هللا 

كان مطھراً من أي رجس بنص القرآن الكريم، ف� » عليه الس�م«

  يلقي الك�م جزافاً. وC يخبر إC بما ھو حقيقة وواقع.

  :×جھاد علي 

صلى هللا «حين كان يرسله النبي » عليه الس�م«ا أن ما ذكره كم

عن  يكتنفه عن يمينه، وميكائيلكان  ن جبرئيلمن أبرايته » عليه وآله

، وأيسر ذلك وسائلهيساره. ھو من اmخبار بالغيب الذي C يعلم إC ب



  50ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     118
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »..يه وآلهصلى هللا عل«أن يكون تلقاه من جده الرسول 

قد اختار أن يخبر الناس بعد موت » عليه الس�م«أنه  وي�حظ:

من  في اmس�م» عليه الس�م«عن مقام علي » عليه الس�م«علي 

يعرفھم أن ما فاتھم من الجھاد معه، لكي خ�ل جھاده في سبيل هللا، 

إنما ھو حرمان لھم من الخير العميم، والثواب والمقام العظيم.. 

م حجم الخسارة التي نالتھم بفقده، ومدى تقصيرھم في حقه، ليعرفھو

  وأن ما بھم من نعمة، فإنما ھو ثمرة من ثمرات جھاده.

  الليلة التي قبض فيھا:

قد صرح بأن ليلة استشھاد أمير » عليه الس�م«نه أ فت ھنا:�وال

ا�نبياء من ث�ثة من ما جرى لقد توافقت مع » عليه الس�م«المؤمنين 

  لھم خصوصيات ذات مغزى عميق ودقيق.. ، ممنالسابقة ا�مم

 ولعيسى». عليه الس�م« توافقت مع ليلة رفع عيسى فأو<ً:

  ث�ث خصوصيات:» عليه الس�م«

رفعه إلى السماء.. وقد أشير فيما سبق إلى رفع تعالى أنه  ـ 1

أن يلتحق به جسد ، وإلى »آلهصلى هللا عليه و«جسد رسول هللا 

، وإن كانت اmحاديث لم تفصح لنا عن الكثير من وصيه

  الخصوصيات في ھذا المجال..

يحيي الموتى، ويبرئ ا�كمه  »عليه الس�م« إن عيسى ـ 2

وقد نجد في الروايات شواھد عديدة لما يناسب  ..وا�برص بإذن هللا

، وإن كنا لم نوفق »عليه الس�م«مير المؤمنين في حياة أ ھذه المعاني
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  للبحث والتدبر فيھا بما تستحقه.

ن وCدته كانت غير أ يأ .من غير أبولد » عليه الس�م«إنه  ـ 3

  عادية. وقد ظھرت فيھا آيات ربانية صنعھا هللا تعالى له.

آيات دلت على » عليه الس�م«وكانت في وCدة أمير المؤمنين 

الكعبة ھية الخاصة بھذا المولود.. وذلك حين انشق جدار العناية اmل

، ھابيت هللا ا�وحد على ا�رض ـ لتدخل أمه إلٮ يأقدس البيوت ـ وھ

  .اوتلده فيھ

مع الليلة التي » عليه الس�م«استشھاد علي  ليلة إنه توافق ثانياً:

ھيد الذي عاصر .. وھو النبي الشصعد فيھا بروح يحيى بن زكريا

  .)1(بستة أشھر ، وكان أكبر من عيسى»عليه الس�م« عيسى

                                       

 499ص 2جمستدرك سفينة البحار و 173و  169ص 14بحار ا�نوار ج )1(

مجمع البيان و 338ص 6جفتح الباري و 596ص 2جلحاكم لالمستدرك و

 299ص 1جتفسير البغوي و 63ص 3جوتفسير الثعلبي  287ص 2ج

البحر و 38ص 8جكبير للرازي تفسير الوال 326ص 1جزاد المسير و

تفسير و 370ص 2جاmتقان في علوم القرآن و 466ص 2ج المحيط

و (ط ا�علمي)  585ص 1ج مم والملوكتاريخ ا�و 147ص 3جاgلوسي 

حياة الحيوان و 7ص 2جالمنتظم في تاريخ ا�مم والملوك و 422ص 1ج

(ط دار السيرة الحلبية و 159ص 1ججليل ا�نس الو 63ص 2جالكبرى 

  .200ص 14جنھاية ا�رب في فنون ا�دب و 115ص 2ج المعرفة)
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  . .)1(وكانا أبناء خالة

  فإنه من أولي العزم. .)2(عليه درجة وكان لعيسى

آھما، ر» صلى هللا عليه وآله«: أن النبي وفي حديث المعراج

                                       

مستدرك سفينة و 173و  169ص 14وج 325ص 18بحار ا�نوار ج )1(

 3جالتفسير الصافي و 8ص 2جتفسير القمي و 500ص 2جالبحار 

 3وج 571ص 1ج ونور الثقلين 476ص 3ج) تفسير(البرھان و 172ص

اmيقاظ من الھجعة بالبرھان على و 314ص 7جكنز الدقائق و 107ص

  .173صالرجعة 

مستدرك و 52ص 37وج 189و  187و  186ص 14بحار ا�نوار ج )2(

 6جفتح الباري و 345ص 3ججامع البيان و 499ص 2جسفينة البحار 

 663ص تفسير المنسوب إلى اmمام العسكريوال 79ص 16وج 338ص

كبير تفسير الوال 10ص 4جسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفو

 4جالجامع �حكام القرآن و 201و  178ص 21وج 38ص 8ج رازيلل

 122ص 3جتفسير القرآن العظيم و 55ص 16وج 93ص 11وج 76ص

 32ص 2جتفسير أبي السعود و 262ص 4وج 21ص 2جالدر المنثور و

في الكامل و 430ص 1ج مم والملوكتاريخ ا�و 635ص 4جاmصابة و

 2ج (ط دار إحياء التراث)البداية والنھاية و 309و  300ص 1جالتاريخ 

نھاية ا�رب في و 146ص 2ق 2ج والعبر وديوان المبتدأ والخبر 78ص

 2جبن كثير Cقصص ا�نبياء و 213و  200ص 14جفنون ا�دب 

  97ص 1جالشفا بتعريف حقوق المصطفى و 389ص
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  .)1(وكانا متشابھين

. )2(حتى فطم ولما ولد يحيى رفع إلى السماء، فغذي بأنھار الجنة

  وآتاه هللا الحكم صبياً.

عليه «: بأن تشابه علي وقد صرح القرآن الكريم في آية المباھلة

القرآن ن قد بلغ إلى حد أ» صلى هللا عليه وآله«والنبي » الس�م

، »صلى هللا عليه وآله«نفس النبي » عليه الس�م«يصرح بأن علياً 

  .)3(﴾َوأَْنفَُسنَا َوأَْنفَُسُكمْ ﴿فقال: 

  أيضاً.» صلى هللا عليه وآله«وعلى ابن عم رسول هللا 

  الحكم والعلم كله، منذ خلقه هللا.» معليه الس�«وقد آتى هللا علياً 

: ويوشع، فكان عاماً » عليه الس�م«أما التشابه بين علي  ثالثاً

وشام�ً حتى ليكاد يكون كام�ً.. وقد ذكرنا شطراً كبيراً من وجوه 

  فراجع.». ويوشع» عليه الس�م«اmمام علي «الشبه ھذه في كتابنا: 

                                       

تفسير و 500ص 2جنة البحار مستدرك سفيو 325ص 18بحار ا�نوار ج )1(

 3ج) تفسير(البرھان  و 172ص 3جالتفسير الصافي و 8ص 2جالقمي 

 7جكنز الدقائق و 107ص 3وج 571ص 1ج ونور الثقلين 476ص

  .173صاmيقاظ من الھجعة بالبرھان على الرجعة و 314ص

تفسير و 499ص 2جمستدرك سفينة البحار و 180ص 14بحار ا�نوار ج )2(

 218صلراوندي لقصص ا�نبياء و 132ص 1جثمالي أبي حمزة ال

  .200ص 14جنھاية ا�رب في فنون ا�دب و

  من سورة آل عمران. 61اgية  )3(
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  ما خلNف صفراء، و? بيضاء:

من » عليه الس�م«إلى ما تركه » عليه الس�م«ارته وأما إش

كان يعلم أن أطماع » عليه الس�م«مال.. وأنه سبع مائة درھم، فwنه 

في أكثر  ون، ويحاربونعاديو ونوالھم يالناس تتجه إلى ا�موال، و

.. وقد قال تعالى حكاية لحال الناس: بسببھا ومن أجلھا، ا�حيان

اَوتُِحبُّوَن اْلَماَل ﴿   .)1( ﴾ُحبًّا َجّمً

وإذا كان اCخرون يخلفون �بنائھم من الذھب ما يعد بالم�يين، 

منه بين اmنسان،  ةوما يكسر بالفؤوس لتقسيمه. وما تحول الصبر

بعض فصول وبين الشخص القائم في الجھة ا�خرى. كما تقدم في 

خليفة المسلمين يخرج إلى  ، وھو»عليه الس�م«ھذا الكتاب.. فإن علياً 

. مع )2(السوق ليبيع سيفه، ويقول: لو كان عندي ثمن عشاء ما بعته

، أحد إC رافه أنه قد بلغ ا�مر بالناس في عھده أنه لم يكن في الكوفة

، عن ، عن أبيه، عن أبي معاويةفقد روى عبد هللا بن أحمد بن حنبل

» عليه الس�م«، عن علي ، عن عبد هللا بن سخبرة، عن مجاھدليث

  قال:

                                       

  من سورة الفجر. 20اgية  )1(

كشف المحجة و 346ص 1ج(ط المكتبة الحيدرية) مناقب آل أبي طالب  )2(

C مستدرك سفينة و 26ص 41جبحار ا�نوار و 124صبن طاووس

  .117ص 2ج) ط ا�علميأنساب ا�شراف (و 478ص 9ج حارالب
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ليأكل من البر، أحد إC ناعماً، إن أدناھم منزلةً  ما أصبح بالكوفة«

  .)1(»ويجلس في الظل، ويشرب من ماء الفرات

وھو الذي لو كان عنده بيتان: بيت من تبر، وبيت من تبن، �نفق 

  .)2(تبره قبل تبنه

ع مدرعته حتى استحيا من راقعھا، وكان راقعھا ولده قوقد ر

                                       

 30علي بن أبي طالب �حمد بن حنبل صضائل أمير المؤمنين ف )1(

 445ص 2ج) (تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشليوالمستدرك للحاكم 

 1وعن فضائل علي للخوارزمي ج 482ص 2ج) (ط دار الكتب العلميةو 

 40وبحار ا�نوار ج 368ص 1مناقب آل أبي طالب ج: وراجع. 368ص

 14وكنز العمال ج 157ص 8بة جوالمصنف Cبن أبي شي 327ص

وفضائل الصحابة  361ص 16وجامع المسانيد والمراسيل ج 172ص

  . 531ص 1ج) (ط دار الكتب العلميةللنسائي 

وشرح  414ص 42وتاريخ مدينة دمشق ج 99ص 2شرح ا�خبار ج )2(

 254ص 33بحار ا�نوار جو 539ص 31ج) (الملحقاتإحقاق الحق 

ينابيع المودة وراجع:  475وكشف اليقين ص 48ص 2وكشف الغمة ج

مامة والسياسة اmو 22ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 450ص 1ج

كتاب و 134ص 1ج) (تحقيق الشيري و 101ص 1ج) (تحقيق الزيني

بحار و 162ص 1جالصراط المستقيم و 417صلشيرازي لا�ربعين 

لشيرواني لمناقب أھل البيت و 144ص 41وج 254ص 33جا�نوار 

  .225ص
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  .)1(»عليه الس�م« اmمام الحسن

  ى بيت المال؟!:لماذا يرد المال إل

كثيراً ما لم ينفق عطاءه على نفسه، » عليه الس�م«وال�فت: أنه 

عليه « بل ھو يتصدق به على ھذا وذاك. وھا ھو اmمام الحسن

ھذا المال الذي خلَّفه لم يكن يريد أن ينفقه على يقول: إن » الس�م

اً يخفف عن أھله بعض خادمبه ، بل كان يريد أن يشتري أيضاً  نفسه

                                       

دار المصطفى mحياء و (ط  303ص) طبعة حجرية(الدرة النجفية  )1(

 181ص 4وج 272ص 3جمستدرك سفينة البحار و 85ص 4ج) التراث

 718صلصدوق لا�مالي و 61و  60ص 2) جبشرح عبدهنھج الب�غة (و

مكارم و 216ص 1ج) �غة(مستدرك نھج البمصباح الب�غة و 719و 

عيون و 370ص 1جمناقب آل أبي طالب و 10صلطبرسي لا�خ�ق 

 281ص 3ج بن ميثمCشرح نھج الب�غة و 405صالحكم والمواعظ 

 63وج 160ص 41وج 346ص 40وج 202ص 2جحلية ا�برار و

مستدرك سفينة و 12صلطباطبائي لسنن النبي و 392ص 74وج 320ص

لھمداني لاmمام علي بن أبي طالب و 181ص 4وج 361ص 3جالبحار 

 112ص 2جمنھاج البراعة و 899ص 2جميزان الحكمة و 619ص

 130ص 4جلي �والي الوغ 233ص 9ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و

نور الثقلين و 46ص 5ج )تفسير(البرھان و 147ص 9جمجمع البيان و

 343ص 5جربيع ا�برار و 191ص 12جكنز الدقائق و 16ص 5ج

إرشاد القلوب و 71ص 1جكشف الغمة و 87ص 1جالحمدونية التذكرة و

  .437ص 1جينابيع المودة و 140ص 2ججواھر المطالب و 19ص 1ج
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  التعب والعناء..

أنه حين لم يمھله ا�جل، لم يبقھا إرثاً لذريته، ولم ير أن له و

  ھا إلى بيت المال.ردالحق بھا، بل أمر ب

: أنه اعتبر أن معاجلة ا�جل له قد أمره ھذاولعل السبب في 

ل أخذ المال في مقابله.. فھو قد أخذ الما لعمل الذيه من الوفاء باتمنع

سنة مث�ً، فإذا مات وقد بقي من ك وعم�ً في مدة معينةليقدم خدمة 

السنة شھران أو ث�ثة، فإن عليه أن يرجع المال الذي يوازي عمله في 

C مبرر �خذ ھذا المال لنفسه وC حيث ھذا الوقت المتبقي من السنة. 

  لعياله.. 

وھذا غاية ما يمكن أن يصل إليه اmنسان في التدقيق في 

  الحسابات المالية..

فعلى الناس أن يقايسوا بين ھذا الخليفة وبين سائر الحكام الذين 

عرفوھم، وعاينوا تصرفاتھم المالية، وما استولوا عليه �نفسھم، 

  ..من بيوت أموال المسلمينوأحبابھم و�قربائھم 

  :أنا الحسن بن محمد

 بين أھل العراققد قضى » عليه الس�م«اmمام الحسن  كانوقد 

، وھو ابن خليفتھم، عدة سنوات، وC شك في أن الناس كانوا يعرفونه

حق المعرفة. وقد صرح ھو نفسه لھم بھذا. فما معنى  وابن بنت نبيھم

  بنفسه في ھذا الوقت بالذات، ويقول:أن يعرفھم 

ومن لم يعرفني عرفته، على أن الناس بي عارفون. فأنا الحسن «
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  ..».»صلى هللا عليه وآله« بن محمد

  ونجيب:

يعرف أن مرحلة جديدة قد بدأت، كان » عليه الس�م«أوCً: إنه 

، وكان م وأسس صحيحة وواضحة، وقويةوھي تحتاج إلى دعائ

: أن نظرة الناس إلى أبيه كانت تكتنفھا حاCت، وتحكمھا يعرف أيضاً 

مفاھيم، وتخضع لتصورات تختلف عن الحاCت والمفاھيم 

  ».عليه الس�م« ه ھووالتصورات التي تحكم وتھيمن على نظرتھم إلٮ

خ�ل ما من » عليه الس�م«فمث�ً: كان الناس ينظرون إلى علي 

صلى هللا عليه «دي رسول هللا ييعرفونه من جھاده وتضحياته بين 

قرابته منه، ومصاھرته له، وكذلك ما له من أثر في يعرفون و» وآله

كسر عنفوان قريش، وقتل عظماء الشرك فيھا. باmضافة إلى موقف 

صابھم على يديه، وھو اً عليه، بسبب ما أمنه، ومما�تھم قريش العرب

  يجاھدھم دفاعاً عن دينه، وعن نبيه.

قيفة، وسائر ما جرى بينه سما تركته أحداث ال يضاف إلى ذلك:

وبين الخلفاء الذين سبقوه، وما أوردوه عليه وعلى أھل بيته من ظلم 

طيلة فترة  م منهوأذى، ثم مواقفه منھم، وسياساتھم تجاھه، وموقفھ

  حكمھم.

فله حاCت وخصوصيات » عليه الس�م« نأما اmمام الحس

، فھو سبط الرسول، وابن بنته، »عليه الس�م«تختلف عما كان �بيه 

، أو من غيرھم في حياة ومن العرب وھو لم يقتل أحداً من قريش
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في عھد  ولم يكن في واجھة ا�حداث».. صلى هللا عليه وآله«الرسول 

الذين استولوا على ا�مور قبل البيعة �بيه. وھو من أھل  الخلفاء

  البيت الذين نزلت فيھم آية التطھير، وافترض هللا في كتابه مودتھم..

ولكن ھذه الحاCت والخصوصيات والتصورات كانت تشوبھا في 

عليه «المؤمنين أذھان الناس شوائب من نوع آخر.. لم يبتل بھا أمير 

  ، �نھا كانت فاقدة لموضوعھا بالنسبة إليه..»الس�م

سبطاً لرسول هللا » عليه الس�م« فمث�ً: كون اmمام الحسن

، وابناً لبنته لم يكن له مورد بالنسبة لعلي، �نه »صلى هللا عليه وآله«

  كان ابن عم الرسول، وليس ابن بنته.

كان » عليه الس�م« الحسنمر بالنسبة ل�مام ولكن ھذا ا�

أھل  ت حياةإليه.. حيث كان الجاھلية ةيعاني من شائبة تسلل النظر

حياة غارات، وغزو، وسطو على ا�موال، وسبي للذرية  الجاھلية

د بموضوع ا�نساب، وللنساء قد فرضت عليھم اmھتمام الزائ

.. في الوقت الذي كانوا والتأكد من س�متھا عن الشوائب والطعون

 يفيه بحاجة إلى العصبية العشائرية التي كان لھا دور فعال، وقو

  في النصرة والحماية من ا�عداء.

أمر أوضاعھم المعيشية الصعبة، وانحصار حياة البادية وكما أن 

المرأة عبئاً من الناحية  وا يرونأصبححتى بفئة الرجال،  فاقاmن

كأم، وزوجة. فكانوا يتضايقون من  ھاالمعيشية، بالرغم من حاجتھم ل

جات كبيرة، من اmحربسببھا تعرضھم تحسباً من وCدة البنات لھم، 
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ستزيد من معاناتھم المعيشية من جھة أخرى. و�جل  اجھة، و�نھ

انتساب ذريتھا  ذلك تجدھم يسعون ـ من جھة ـ للنأي بأنفسھم عن

  يحصرون ذلك بأبناء ا�بناء، حتى قالوا:صاروا إليھم. و

  بنaaaوھن ابنaaaاء الرجaaaال ا(باعaaaد    بنونaaaaaا بنaaaaaو أبنائنaaaaaا وبناتنaaaaaا

أعطوا �نفسھم حق ولذلك َسھُل عليھم العدوان على المرأة، و

ففشت في أحيان كثيرة،  التخلص منھا، بالقتل �دنى شبھة تمس شرفھا

حتى من حين وCدتھا، ولكي  ھا ودفنھا، وھي حية..وأدفيھم ظاھرة 

  C تشاركھم في لقمة عيشھم أحياناً أخرى..

، وسجل شراسةثم جاء اmس�م ليحارب ھذه الظاھرة بكل قوة و

صرح في آيات كثيرة، وقد  ھذا هالقرآن في ھذا المجال وذاك موقف

» صلى هللا عليه وآله«هللا  أبناًء لرسول» عليھما الس�م« الحسنين بأن

   ، وھما أبناء بنته..في آية المباھلة

يُوِصيُكُم هللاُ فِي أَْوَ<ِدُكْم ﴿ويكفي ان نذكر ھنا أيضاً قوله تعالى: 

َكِر ِمْثُل َحظِّ اْ(ُْنَثيَْينِ  نفي صريح وعملي لذلك المفھوم  فإنھا، )1(﴾لِلذَّ

C تكاد  له الجاھلي البغيض. والدCئل والشواھد على رفض اmس�م

  ..تحصى

أن بعض الفئات لم تبال بذلك كله،  ولكن مما يؤسف له:

حتى ، وانعكس ذلك نھجاً وطريقاً  سنة الجاھليةاعتماد وأصرت على 

                                       

  من سورة النساء. 11اgية  )1(



  129                                                                الفصل الثامن: آخر فصول الكتاب..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..نشاطھا الفكري والعلمي أيضاً على 

قال في من أوصى لولد ف�ن، وله  فإن محمد بن الحسن الشيباني

  .)1(»إن الوصية لولد اmبن دون ولد البنت«ابن وولد بنت: 

قف الذي يكون على كما أن مالكاً C يدخل ولد البنات في الو

  .)2(الولد، وولد الولد

إذا أعطى الرجل بنيه، أو وقف عليھم، فإنه « :وقال ابن كثير

يختص بذلك بنوه لصلبه، وبنو بنيه (أي دون من عقبته البنات) 

  واحتجوا بقول الشاعر:

  )3(بنوھن ابناء الرجaال ا(باعaد    بنونaaaaaا بنaaaaaو أبنائنaaaaaا وبناتنaaaaaا

ھذا البيت استشھد به النحاة على جواز تقديم « لعيني:وقال ا

وإن الخبر، والفرضيون على دخول أبناء البنات في الميراث، 

والفقھاء كذلك في الوصية، وأھل المعاني  اCنتساب إلى اgباء،

  .)4(»والبيان في التشبيه

                                       

  .19ص 2جلجصاص لأحكام القرآن وراجع:  115حقائق التأويل ص )1(

 4) جدار إحياء التراث العربيو (ط  31ص 7الجامع �حكام القرآن ج )2(

  عنه. 123ص 7والغدير ج 105ص

والغدير  160ص 2و (ط دار المعرفة) ج 55ص 2تفسير القرآن العظيم ج )3(

  عنه. 121ص 7ج

عن  424ص 1) جدار الكتب العلميةو (ط  300ص 1خزانة ا�دب ج )4(

  .121ص 7الغدير ج
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  :أخرى مفردات وشواھد

اسية وظفوا ھذه النظرة الجاھلية حتى في حياتھم السيوقد 

عليھم «علي وأھل البيت  والعقائدية أيضاً، حين تجلى إصرار مناوئي

صلى «لرسول هللا » عليھما الس�م« بنوة الحسنين على نفي» الس�م

  ..على وجه الخصوص »هللا عليه وآله

توظيفه في عملية أن ذلك يأتي في سياق التمھيد ل ويبدو:

أھل البيت الذين فرض هللا في كتابه  من» عليھما الس�م«إخراجھما 

  مودتھم.

  ونستطيع أن نذكر شواھد كثيرة على ھذه السياسة:

  : ، قال: قال معاويةعن ذكوان، مولى معاويةما روي ـ  1

صلى هللا «ابني رسول هللا  )1(ھذين الغ�مين C أعلمنَّ أحداً سمى

  .»عليه وآله

  .»عليه الس�م«: ابني علي ولكن قولوا

  .فلما كان بعد ذلك، أمرني أن أكتب بنيه في الشرف: قال ذكوان

ثم أتيته بالكتاب، . فكتبت بنيه وبني بنيه، وتركت بني بناته.: قال

  !ُكبر بني، لقد أغفلت ويحك: فنظر فيه، فقال

  !؟من: فقلت

                                       

أقرب الموارد : راجع .والطّاّر الشارب، فھو من ا�ضداد. الكھل: الغ�م )1(

  .484ص 2ج
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  !؟بَنيَّ ـ Cبنته ـ  : أما بنو ف�نةفقال

  !؟بنيّ اCبنته ـ نو ف�نة أما ب

 وبن ، وC يكون بنو فاطمةأيكون بنو بناتك بنيك! هللا!: قلت: قال

  !؟»صلى هللا عليه وآله« رسول هللا

  .)C!)1 يسمعنَّ ھذا أحد منك؟! قاتلك هللا !؟ما لك: قال

حيى بن يعمر، ، فأتَِي بيد الحجاجكنت عن: ، قالعن الشعبيـ  2

: أنت زعمت: ، من بلخ، مكب�ً بالحديد فقال له الحجاجفقيه خراسان

  ؟!»آلهصلى هللا عليه و« من ذرية رسول هللا والحسين أن الحسن

  .بلى: فقال

، أو (!!): لتأتيني بھا واضحة بيّنة من كتاب هللا فقال الحجاج

  �قطعنَّك عضواً عضواً .

  .يّنة واضحة من كتاب هللا يا حجاج: آتيك بھا بفقال

  .يا حجاج: فتعجبت من جرأته بقوله: قال

  .وأبنائكمندع أبناءنا : وC تأتني بھذه اgية: فقال له

اً ونوح: هللا، وھو قوله بتيك بھا بيّنة واضحة من كتا: آفقال

، وزكريا: إلى قوله. .وسليمان ھديناه من قبل، ومن ذريته داود

  !؟فمن كان أبو عيسى، وقد ألحق بذرية نوح. ، وعيسىيحيىو

                                       

بحار ا�نوار و 172ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 176ص 2جكشف الغمة  )1(

  .258و  257ص 33ج
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: كأني لم أقرأ ھذه ملياً، ثم رفع رأسه فقال فأطرق الحجاج: قال

  .)1(الخ.. حلُّوا وثاقه ،اgية من كتاب هللا

جاج طلب منه أن C يعود لذكر ذلك، : أنَّ الحوفي نور القبس

  .ونشره

قصة مع الحجاج شبيھة بقصة يحيى بن يعمر  يرلسعيد بن جب ـ 3

  .)2(، ف� نطيل بذكرھا

: فقال له، »عليه الس�م« سأل ھارون الرشيد اmمام الكاظمـ  4

، والنبي لم يعقب، وإنما العقب للذكر C إنَّا ذرية النبي: كيف قلتم

  !؟بقالبنت، وC يكون له ع، وأنتم ولد لwنثى

عليه «، أن يعفيه، فلم يقبل، فاحتج عليه »عليه الس�م«فسأله 

رية إبراھيم في آية سورة بأن القرآن قد اعتبر عيسى من ذ »الس�م

ثم احتج عليه بآية . مع أنه ينتسب إليه عن طريق ا�م ،ا�نعام

                                       

 164ص 3لحاكم جلمستدرك الو 194ص 2رازي جكبير للتفسير الال )1(

والدر المنثور  248 و 247ص 2وفضائل الخمسة من الصحاح الستة ج

دير عن ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، والحاكم، والبيھقي، والغ 28ص 3ج

ومقتل الحسين  155ص 2جلقرآن العظيم عن تفسير ا 123ص 7ج

ونور القبس  20ص 5العقد الفريد ج :وراجع 89ص 1للخوارزمي ج

  .12ص 1والكنى وا�لقاب ج 22 و 21ص

  . 90 و 89ص 1مقتل الحسين للخوارزمي ج )2(
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  . )1( ( وأبناءنا ): المباھلة، حيث قال هللا تعالى فيھا

عليه «أرسل إلى أمير المؤمنين  إن عمرو بن العاصـ  5

  :يعيبه بأشياء، منھا »الس�م

  .»صلى هللا عليه وآله«اً ولََدْي رسول هللا اً وحسينأنه يسمى حسن

لو لم يكونا ولديه لكان :  ابن الشانيء : قُْل للشانيءفقال لرسوله

  . )2(، كما زعم أبوكأبتر

اللھم «: في كرب�ء »صلوات هللا وس�مه عليه« قال الحسينـ  6

قصم من ظلمنا، وغصبنا حقنا، اإنا أھل بيت نبيك، وذريته وقرابته، ف

  .يع قيبإنك سم

  !أي قرابة بينك وبين محمد؟: فقال محمد بن ا�شعث

: ليس بيني يقول اللھم إن محمد بن ا�شعث: فقال الحسين

أرني فيه ھذا اليوم ذCً عاج�ً، فاستجاب  ، اللھمقرابةوبين محمد 

                                       

و  85و  84ص 1وعيون أخبار الرضا ج 149 و 148نور ا�بصار ص )1(

وتفسير  290 و 289ص 1نور الثقلين جو 80ص 1(ط ا�علمي) ج

 240ص 93وج 128ص 48جبحار ا�نوار و 230ص 3الميزان ج

 718ص 2وج 635ص 1و (ط أخرى) ج 289ص 1وتفسير البرھان ج

 3جالدرر النجفية و 383ص 4جكنز الدقائق و 743ص 1جنور الثقلين و

  .227ص 3جغاية المرام و 37صلتبريزي لاللمعة البيضاء و 36ص

  .334ص 20للمعتزلي جالب�غة شرح نھج  )2(
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  .)1(..»هللا دعاءه الخ

 محتجاً على معاوية »عليه الس�م« جاء عن اmمام الحسنـ  7

من ا�نفس معه أبي،  )2(»عليه الس�م«فأخرج رسول هللا «قوله: 

أمي، من الناس جميعاً،  ومن البنين أنا وأخي، ومن النساء فاطمة

  .)3(»ونفسه، ونحن منه وھو منافنحن أھله، ولحمه ودمه، 

سياسات أن  :لنا »عليه الس�م« الباقراmمام وقد أوضح ـ  8

للنبي  »عليھما الس�م« تقضي بنفي بنوة الحسنينكانت  اgخرين

  .)4(في ذلك »عليه الس�م«، فراجع ك�مه »صلى هللا عليه وآله«

                                       

 278ومقتل الحسين للمقرم ص 249ص 1مقتل الحسين للخوارزمي ج )1(

مدينة المعاجز و 215ص 3ج (ط ا�علمي)مناقب آل أبي طالب ، وعنه

 ، اmمام الحسينالعوالمو 302ص 45جبحار ا�نوار و 476ص 3ج

  .615ص

صلى هللا عليه «C يصلي على النبي » عليه الس�م«سن إن اmمام الح )2(

  فلعل الرواة قد بدلوھا في ھذا المورد. .الص�ة البتراء» وآله
 564ھـ) ص1414و (ط دار الثقافة سنة  172ص 2جلطوسي لا�مالي  )3(

عن  479ينابيع المودة صو 154ص 69وج 141ص 10جبحار ا�نوار و

و  286ص 2سير البرھان جوتف 52و  482الزرندي المدني، وص

حلية ا�برار و 456ص 4وج 830ص 2وج 630ص 1(مؤسسة البعثة) ج

 206ص 3جغاية المرام و 186وكتاب الوCية Cبن عقدة ص  75ص 2ج

  .267ص 6وج 223و 

 239ص 93وج 232ص 43جبحار ا�نوار و 317ص 8جالكافي  :راجع )4(
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استدل بھذه اgية  إن أبا جعفر الباقر :: ويقالالرازي لوقاـ  9

  .)1(بن يوسف عند الحجاج

  بدائل مزورة: خال المؤمنين:

روا بدائل عن ھذه المنح اmلھية لكي يشغلوا بھا الناس،  ،ثم زوَّ

، وجعلوا خال المؤمنين فزعموا: أن معاوية وتكون ملھاة لھم عن الحقيقة،

ذلك ذريعة لمنع الناس من تداول أفاعيل وموبقات معاوية. ولم يعترفوا 

، ولم يستنكروا ، أخي عائشةبھذه الخؤولة المزعومة لمحمد بن أبي بكر

  .)2(قتله، وC استعظموه

ھم أھل بيت النبي  بني أمية ادعاء أن وا(دھى من ھذا وذاك:

، حتى ليحلف للسفاح عشرة من قواد أھل »صلى هللا عليه وآله«

، وأصحاب الرياسة فيھا أنھم ما كانوا يعرفون إلى أن قتل الشام

، وC أھل بيت يرثونه غير »صلى هللا عليه وآله«أقرباء للنبي  مروان

                                       

تفسير و 429و  428ص 26جمرآة العقول و 379ص 2جشجرة طوبى و

نور الثقلين و 446و  52ص 2ج )تفسير(البرھان و 209ص 1القمي ج

الدرر و 385و  384ص 4جكنز الدقائق و 472و  461و  348ص 1ج

  .36صاللمعة البيضاء و 40صالعدد القوية و 32ص 3جالنجفية 

وعنه في فضائل الخمسة من الصحاح  66ص 13التفسير الكبير للرازي ج )1(

  .247ص 1الستة ج

  .21راجع: المعيار والموازنة ص )2(
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  .)1(ني أميةب

بھذا ا�مر، وتقول  تُذكِّر معاوية لمطلبأروى بنت عبد اوقالت 

، ھو المنصور، فوليتم علينا من بعده »صلى هللا عليه وآله«: ونبينا له

  .)2(..حتجون بقرابتكم من رسول هللا الخت

  :ويقول الكميت

  )3(و< ورثaaaaaaتھم ذاك أم و< أب    ، أبانaaا وأمنaaاورثناھaaا: وقaaالوا

  تجاه العباسي:اmفي وقال إبراھيم بن المھاجر، الذي كان يسير 

  عجبaaaaاً زاد علaaaaى كaaaaل عجaaaaب    أيھaaaا النaaaاس اسaaaمعوا أخبaaaركم

  فتحaaaوا للنaaaاس أبaaaواب الكaaaذب    عجبaaaاً مaaaن عبaaaد شaaaمس إنھaaaم

  عبaaد المطلaaبدون عبaaاس بaaن     ورثaaaaaوا أحمaaaaaد فيمaaaaaا زعمaaaaaوا

                                       

والفتوح Cبن أعثم (ط  33ص 3ومروج الذھب ج 28النزاع والتخاصم ص )1(

وأنساب  159ص 7وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 195ص 8الھند) ج

اmمام علي بن أبي طالب و 159ص 3ا�شراف (بتحقيق المحمودي) ج

  .752صلھمداني ل

بن Cالطرائف عنه، و 167ص 10الغدير جو 120ص 2العقد الفريد ج )2(

جواھر و 183ص 12جلتستري لقاموس الرجال و 28صطاووس 

جمھرة خطب العرب في عصور و 249ص 2جالدمشقي  بنCالمطالب 

  .381ص 2جالعربية الزاھرة 

) (شرح القصائد الھاشمياتالروضة المختارة و 566صالدرجات الرفيعة  )3(

  .32صكميت بن زيد ا�سدي 
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  )1(يحرز الميaراث إ< مaن قaرب    كaaaaaaaaaذبوا وهللا مaaaaaaaaaا نعلمaaaaaaaaaه

اmمام محاورات جرت بين وھناك نصوص كثيرة أخرى عن 

 عن اmمام الحسينونصوص  مع معاوية» عليه الس�م« الحسن

 ، واmمام السجاد»صلى هللا عليه وآله«، وعن النبي »�معليه الس«

 زينب بنت عليعن ، و»عليھم الس�م«، وسائر ا�ئمة »عليه الس�م«

جميعھا » عليه الس�م« ، وفاطمة بنت اmمام الحسين»عليه الس�م«

  ذا المعنى.تؤكد ھ

 وقد ذكرنا شطراً منھا في كتابنا: الحياة السياسية ل�مام الحسن

  ، فراجعھا إن شئت..»عليه الس�م«

  خBصة جامعة:

  إليه على النحو التالي:أردنا ا�شارة ننا نوجز ما كنا ثم إ

  إن ھذه الخطبة المباركة تنقسم إلى قسمين:

عليه «انتھت باستشھاد أمير المؤمنين  يتحدث عن حقبة أحدھما:

  ».الس�م

يتحدث عن بداية حقبة جديدة، يفترض أن يكون ل�مام  الثاني:

  فيھا..  أساسي موقع» عليه الس�م« الحسن

                                       

تحقيق السيد علي و ( 28والنزاع والتخاصم ص 33ص 3ھب جمروج الذ )1(

و  159ص 4) جط ا�علميأنساب ا�شراف (وراجع:  71) صعاشور

  . 340ص 8جبن أعثم Cالفتوح و 160
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: أن الذي رحل في الشطر ا�ول منھا» عليه الس�م«ولذا ذكر 

طالب ملك وسلطة، بل  لم يكنعنھم ھو وصي نبيھم، مما يعني: أنه 

ھو إنسان إلھي، C يريد لھم إC الص�ح، وC يسعى إC إلى ا�ص�ح، 

  .يجري فيھم أحكام الشرع والدين وھو

يعمل فيھم وفق ما تقتضيه الحكمة، وتمليه عليه الضوابط و

الشرعية والواقعية بما يملكه من علوم حباه هللا بھا، وھي العلوم 

وC بالخطرات، والنزوات،  ،باmرتجاليعمل  Cو، والصحيحة، الدقيقة

  وC بوحي ا�ھواء والعصبيات، أو ما إلى ذلك.

ينتج ص�حاً وف�حاً، ويحقق تقدماً ونجاحاً، لكي إنه كان يعمل 

وC ليحصل على الدنيا وحطامھا،  ولم يكن يمارس لذة، وC ھواية.

  وزبارجھا وبھارجھا.

لم والرفق والصفح والحلم. كان يداريھم، ويعاملھم ب و�جل ذلك

الحق منھم، بل كان يتحمل منھم ا�ذى، ويغضي على  ييستوفيكن 

  ما وجد إلى ذلك سبي�ً. القذى.

كما أنه خرج من بينھم، ولم يخلف من المال إC بقية من عطائه، 

مع أنه كان ينفق عطاءه على . ، وجعلھا في بيت مالھموقد ردھا عليھم

، ، وكان C يأكل إC من ماله الخاص الذي يأتيه من المدينةالمسلمين

إذا جاءكم عن علي يقول:  أنه سمع سفيان الثوري فقد روى أبو نعيم

وC  ،: ما بنى لبنة على لبنةأثبت لك فخذ به يءش »كرم هللا وجھه«

 من المدينة وته في جرابولقد كان يؤتى بحب ،بنى قصبة على قصبة
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، وھذه السبع مائة درھم إنما رصدھا للتخفيف عن )1(رحمه هللا تعالى

ً ، ليشتري لھا خادأم كلثوم التي ھي إحدى النساء المسلمات يخفف  ما

إC ناعم، ورافه.. كما قدمناه.  به عنھا بعض العناء في بلد ليس فيه

فلما رأى أن أجله قد اقترب أعادھا إلى بيت مال المسلمين، لكي تنفق 

  عليھم أيضاً.

ن يأكل من بيت أوبالرغم من أنه خليفة للمسلمين، فقد تحاشى 

  جميعاً. المال، بل أعطاھم الخمس الذي ھو حقه، وحق بني ھاشم

م، من أنھم لم يكونوا أولئك المطيعين له، لرغباكل ھذا ھو يفعل و

والمتعاونين معه، أو العارفين بحقه، بل لقد اتھموه، وآذوه، ومwوا قلبه 

  قيحاً.

لھم عن نفسه، فلم يقل لھم: إنني أعدكم » عليه الس�م«ثم يتحدث 

حاول أن وسوف أھبكم وأعطيكم، وأمنحكم وأوليكم. بل وأمنيكم. 

وھو موضوع جاھلية في أمر دقيق وحساس، يعرفھم خطأ نظرتھم ال

                                       

الكامل و 24ص 4جأسد الغابة و 482ص 42جتاريخ مدينة دمشق راجع:  )1(

 العربي)(ط دار إحياء التراث البداية والنھاية و 401ص 3جفي التاريخ 

 و 239ص 2جحلية ا�برار و 118صلخوارزمي لالمناقب و 4ص 8ج

 10ص 3جفضائل الخمسة من الصحاح الستة و 341ص 6جغاية المرام 

 617ص 17وج 248و  247ص 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و

وروى نظيره  60ص 5جلبيھقي لشعب اmيمان وراجع:  252ص 32وج

  .536ص 1جأحمد في فضائل الصحابة 
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ن لھم موقعه الحقيقي في ا�مة، من وبيَّ نسبة أبناء البنت إلى آبائھم، 

دون أن يدَّعي لنفسه شيئاً من عند نفسه، بل اقتصر على ذكر أمور 

ھي من البديھيات عندھم.. واستله من الكتاب السماوي النازل من عند 

ني، المتمثل بما ھو ثابت عن رسول هللا من التراث الدي أخوذهللا، أو م

وعرفھم واجبھم الديني تجاھه، من حيث أن ».. صلى هللا عليه وآله«

الذين  .هللا فرض طاعته ومودته في كتابه، من حيث ھو من أھل البيت

  صرح في كتابه: بأنه أذھب عنھم الرجس، وطھرھم تطھيراً. 

  من يقترف حسنة:

َوَمْن يَْقتَِرْف ﴿بقوله تعالى: أخيراً » عليه الس�م« وقد استشھد

ن المراد بالحسنة إ»: عليه الس�م«وقال  .)1(﴾َحَسنَةً نَِزْد لَهُ فِيَھا ُحْسنًا

  ..»عليھم الس�م« أھل البيت ھمھو مودت

  :ھنا أيضاً إلى ما يليشارة �وتحسن ا

ن اmقتراف وإن كان معناه اmكتساب، ولكنه يستعمل في إ ألف:

الذنب.. فما معنى اختيار ھذا التعبير في مورد اقتراف ا�كثر في 

، فإن ھذه المودة من »عليھم الس�م«مودة أھل البيت ھي  الحسنة التي

  حبھا وأرضاھا؟!أفضل العبادات، وأ

  ويمكن أن يجاب:

، بل دون حصولھا وميسوراً  أن ھذه المودة ليست أمراً سھ�ً ب

                                       

  من سورة الشورى. 23اgية  )1(
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مشقات ومتاعب، وربما مآس ونوائب، �ن المناوئين �ھل البيت، 

الحكام، والمتنفذون من أھل الدنيا يرون أن أھل ـ في ا�كثر ـ وھم 

رونه ذنباً، ، يعتبالبيت أعداء لھم.. فكل اقتراب منھم ومودة لھم

أشد العقوبات. وبما ينتھي ا�مر بحلول  وجريمة، يستحق فاعله

  .به والنوائب المصائب، والكوارث

فسر الحسنة » عليه الس�م«ومما يؤكد ھذا المعنى: أنه ب: 

بالمودة، ولم يفسرھا بالمحبة، �ن الحب أمر قلبي يمكن التكتم عليه. 

قام العمل والممارسة.. مما وأما المودة فھي الحب الظاھر أثره في م

  يعني: أن التكتم سيكون صعباً، وربما كان متعذراً.

. والمراد بازدياد الحسنة ﴾نَِزْد لَهُ فِيَھا ُحْسنًا﴿إنه تعالى قال:  ج:

ف دنيوية ھذه المودة من بركات وآثار وألطا حسناً ھو ما تتركه

باللذة العارمة، وأخرية. ولعل من أھم ھذه البركات ھو الشعور 

وبالسكينة وا�مان، حتى حين يكون في أشد مواقع الخوف، من خ�ل 

َوِرْضَواٌن ِمَن ﴿شير إليه في قوله تعالى: أبالرضا اmلھي، الذي شعوره 

  .)1( ﴾هللاِ أَْكبَرُ 

  كBم ا�مام لكل اEزمان:

  :هنقولوآخر ما 

ومواقفه » عليه الس�م«أن من ي�حظ كلمات اmمام علي 

                                       

  من سورة التوبة. 72اgية  )1(
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سائر ، و»عليه الس�م« ل�مام الحسنوسيرته، وكذلك الحال بالنسبة 

و يتخذون ، أيجد أنھم حين يتكلمون» عليھم الس�م«الطاھرين ا�ئمة 

 ً يخاطبون ا�جيال كلھا على مر  إنما ،في كثير من القضايا موقعا

جابات على شارات mإا�زمان، وإلى يوم القيامة، فيضمنون ك�مھم 

قد كل الشبھات التي ربما تثار، ومعالجات لجميع المشك�ت التي 

يعرفون أن ھناك من  وكأنھم يريدون إفھامنا أنھميواجھھا الناس، 

لتكريس مفاھيم خاطئة، ، ويھيء سمومةلى إثارة أجواء مسيعمل ع

وترويج ض�Cت، ورسم سياسات مشبوھة، وإن من واجبھم بحكم 

إمامتھم المستمرة إلى يوم القيامة أن يبطلوا كيد المبطلين، وبوار سعي 

  ..المضلين

على من ذلك بما سيكون للناس » عليھم الس�م«وربما صرحوا 

بصورة مباشرة،  لكي يحذروا من الوقوع فيھا سبيل اmخبار بالغيوب،

  فتحل بھم المصائب والب�يا، والكوارث والرزايا.

في قد جرى » عليه الس�م« أن اmمام الحسن وقد <حظنا ھنا:

  ا�سلوب.ھذا على نفس ھذا النھج، ومارس نفس خطبته ھذه 

في ھذه الخطبة » عليه الس�م« وإن تتبع كلمات اmمام الحسن

المباركة، وبيان مراميھا، وما فيھا من لطائف اmشارات، ودقائق 

  المعاني لمما يطول به المقام.

ونحن نعتذر للقارئ الكريم عن ھذا اmختصار المخل، وليكن ھذا 

  »..عليه الس�م«آخر ك�منا في السيرة المباركة �مير المؤمنين 
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  مة أخيرة:كل

وبعد.. فالحمد { الذي يسر لي الفراغ من تأليف ھذا الكتاب: 

في ھذا اليوم. وأنا » عليه الس�م«الصحيح من سير اmمام علي 

ـ  مشھدمدينة في » عليه الس�م« موسى الرضاعلي بن بجوار اmمام 

يث كتبت قسطاً وافراً من فصول الباب ا�خير من الكتاب ح ـ إيران

عن سيرة علي  ھا أنا أكتب الكلمة ا�خيرة لكتابٍ و .اي ھذرفي سف

  ».صلوات هللا وس�مه عليھما«المسمى أيضاً بعلي عند حفيده 

  وأستطيع أن أنتھز ھذه الفرصة �قول:

ه علي«كانت ا�يام التي قضيتھا في كنف أمير المؤمنين  ـ 1

أحلى ايام حياتي، وأغ�ھا، وأبھجھا، واصفاھا.. بالرغم من » الس�م

أنھا كانت متمازجة مع الشعور بمرارة التقصير في بذل الجھد، 

، والعجز عن تلمس »عليه الس�م«والقصور عن درك مرامي ك�مه 

  دقائقه، والوقوف على حقائقه.

اء ھذا الكتاب، C أبالغ إذا قلت: إنه بالرغم من كثرة أجزإنني  ـ 2
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، لكي أقدمه إليه »عليه الس�م«بساحة قدس علي ف� أرى أنه يليق 

أنه لم يستطع أن يعبر عن سيرة علمي الراسخ بوأنا مرفوع الرأس، ل

بصورة لو ، والعامة م�محھاحتى ظھر أن يو» عليه الس�م«حياته 

  قاتمة. أوغائمة 

ميته وقيمته، على أن في ھذا الكتاب عاھات قد تقلل من أھ ـ 3

: أن مؤلفه ھو أنا. العبد الفقير إلى ، وأوCھا بالذكرلعل أولھا، وأھمھا

  ليل البضاعة، الكثير اmضاعة.قهللا، ال

قد تنوعت  نصوص الكتابأن المصادر التي أخذت منھا  ثانيھا:

.. حتى صار من اوتكثرت طبعاتھا، واختلفت أرقام أجزائھا وصفحاتھ

ى طبعة بعينھا، ليعتمد عليھا في مراجعاته الصعب إرشاد القارئ إل

  لكثير من الموارد.في ا

من الكتب التي اختلفت طبعاتھا على سبيل المثال C نذكر و

في  الحصر: تاريخ ا�مم والملوك، والكامل في التاريخ، والكامل

ا�دب، والعقد الفريد، وأنساب ا�شراف، وتاريخ مدينة دمشق، 

لغمة، وتذكرة الخواص، ومناقب آل أبي وكشف اومقاتل الطالبيين، 

طالب، والفصول المھمة Cبن الصباغ، والطبقات الكبرى Cبن سعد، 

للتستري، وبھج  لومروج الذھب، والفتوح Cبن أعثم، وقاموس الرجا

الصباغة، ونھج الب�غة، وشرح نھج الب�غة للمعتزلي، والبرھان 

ومستدرك سفينة البحار، للبحراني، وتاريخ اليعقوبي، وبحار ا�نوار، 
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وسفينة البحار، والكافي، وتھذيب ا�حكام، ومن C يحضره الفقيه، 

وبصائر الدرجات، والمحاسن للبرقي، ووسائل الشيعة، ومستدرك 

الوسائل، وأسد الغابة، واmصابة، واmستيعاب، وا�مالي للطوسي، 

حاسن وا�مالي للصدوق، والخرائج والجرائح، ومدينة المعاجز، والم

والمساوئ، واmمامة والسياسة، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، 

وكنز العمال، وإع�م الورى، واmحتجاج، واmرشاد، وينابيع المودة، 

  وغير ذلك كثير..

ومن معايب ھذا الكتاب: أنني C أرضى بترجمته إلى أي  ثالثھا:

اف من بإشرإC إن كانت الترجمة بإشرافي أنا شخصياً، أو  ،لغة كانت

في حال حياتي، أو بإشراف لجنة من العلماء ا�كفاء بعد  أعتمده

  مماتي.

التي تنسب إلي، كما أنني أعلن للجميع أن أكثر الكتب المترجمة 

أو اثنين لم تترجم بصورة ، باستثناء واحد جميع تلك الكتببل 

، بل ھي كثيرة ا�خطاء الفاحشة، وفي بعضھا صحيحة وC سليمة

C أرضاه وحذف، وتغيير يصل إلى حد التزوير، ت�عب وتصرف 

، إC إذا أخذ من النص تلك أبداً. وأنا أتبرأ من أي شيء ينسب إلي في

  المكتوب بالعربية من قبلي شخصياً.

وأنا نادم ندماً شديداً على تساھلي في أمر اmجازات التي 

كن بمستوى يھا لم ما نتج عن أعطيتھا، وأعتبرھا كلھا Cغية، �ن

  لتوقعات أبداً.ا
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C يزال Cبعرض  ىيرض بل إن بعض من ترجم كتبي، و

طالبناه  ولكننا كلماظھاره اmستعداد لذلك، إالترجمة علي، بالرغم من 

ب من الموضوع  وC يزال يطبع ،  طبع الكتاب!!ثم بأن يفعل تھرَّ

  .، وC حسيبوب� رقيب

كتبي قبل وإذا كان البعض يظن: أنني قد كتبت له إجازة بترجمة 

حوالي عشرين سنة أو أكثر، فإن عليه أن يعلم أن تلك اmجازة خاصة 

بالكتب التي كانت قد طبعت إلى ذلك التاريخ، الذي كتبت فيه تلك 

  اmجازة.

أما الكتب التي صدرت لي بعد ذلك التاريخ، ف� تشملھا تلك 

اmجازة. بل يحتاج في ترجمتھا إلى إجازات جديدة.. وليست لديه 

  ازة في أي كتاب منھا.إج

إن جل، إن لم يكن كل ما ترجم من كتبي أنا  وخ�صة القول:

  وC أريد أن أقول أكثر من ذلك. بريء منه، معترض عليه.

وبعد، فإنني أشكر جميع اmخوة الذين آزروا وشجعوا،  ـ 4

واھتموا بھذا الكتاب، طباعة وتصحيحاً، وتنقيحاً، ومراجعة، ومعونة، 

  المختلفة.في المجاCت 

وأحب أن أخص بالشكر ا�خ الكريم الوفي، الفاضل الشيخ محمد 

زيدان، الذي لم يدخر وسعاً في مدِّ يد المعونة لي، وتخفيف المؤنة 

ما وجد إلى ذلك سبي�ً، فكان خير أخ وصديق، ومعين ورفيق.  عليَّ 
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فشكر هللا سعيه، وجعل ذلك في ميزان أعماله الصالحة، يوم C ينفع 

  .وC بنون إC من أتى هللا بقلب سليممال 

ھذا باmضافة إلى أنني أقدر كل معاناة وجھد قدمه لي المخلصون 

أھل بيتي، وأصدقائي وأحبائي، وأوCدي، وكل من ھو إخواني، ومن 

قريب إلي، وعزيز علي، فقد تحملوا جميعاً قسطاً من المتاعب، كل 

  بحسبه. 

طريق الحق والخير حفظھم هللا جميعاً، وسدد خطاھم على 

  والھدى.

والحمد {، والص�ة والس�م على عباده الذين اصطفى، محمد 

  وآله الطاھرين..

في مدينة » عليه الس�م« بجوار ا�مام علي بن موسى الرضار رح

  .مشھد

  .ھـ ق 1433جمادى اtخرة /  17يوم ا(ربعاء، بتاريخ: 

  ھـ ش. 1391أرديبھشت  20الموافق: 

  ھـ ش. 2012أيار  9الموافق: 

، بaن محمaد، بaن مرتضaى، بaن مصaطفى ،جعفaروأنا 

بن حسين، بaن حيaدر، بaن مرتضaى، بaن محمaد، بaن 

حيدر، بن محمد، بن مرتضى، بن حيaدر، بaن علaي، 

بaaن حيaaدر، بaaن محمaaد، بaaن يوسaaف، بaaن محمaaد، بaaن 

بaaaن  قاسaaaم، بaaaن الحسaaaين، بaaaن محمaaaد، بaaaن عيسaaaى،

طaaاھر، بaaن محمaaد، بaaن علaaي، بaaن محمaaد، بaaن أحمaaد 
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ى، بن أحمد، بaن علaي، بaن عيسaى، يحيالناصر، بن 

بن يحيى، بن الحسين ذي الدمعة، بaن زيaد الشaھيد، 

aaن العابaaام زيaaن ا�مaaـبaaن الحaaي، بaaن ـدين علaaسين، ب

  .»عليھم الس�م«  البـلي بن أبي طـع
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  الفھارس:

  فھرس المصادر والمراجع.. ـ 1

  الفھرس ا�جمالي:ـ  2

  ـ الفھرس التفصيلي 3

  :الفھارس

  ـ فھرس المصادر والمراجع.. 1
  ـ الفھرس ا�جمالي: 2
  :ـ الفھرس التفصيلي 3
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  فھرس المصادر والمراجع

  ـ ألف ـ

  وسف يعقوب بن إبراھيم ا�نصاري.اgثار للقاضي أبي ي ـ 1

ھ�ـ ) (ط دار  189س�نة  ى(مت�وف اgثار لمحمد بن حس�ن الش�يباني ـ 2

  .م)1993الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط ثانية سنة 

  ).م1969ط سنة ( آثار الجاحظ ـ 3

اgح��اد والمث��اني Cب��ن أب��ي عاص��م ـ الض��حاك (ط دار الدراي��ة  ـ 4

م) و (ط دار 1991ھ��ـ ـ 1411للطباع��ة والنش��ر والتوزي��ع س��نة 

 المعرفة).

 .أئمة الفقه التسعة لعبد الرحمان الشرقاوي ـ 5

 .إبطال الباطل Cبن روزبھان (مطبوع مع دCئل الصدق) ـ 6
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 ا�باضية عقيدة ومذھباً. ـ 7

لش��يخ محم��د ل »علي��ه الس���م«إبص��ار الع��ين ف��ي أنص��ار الحس��ين  ـ 8

 الطبعة ا�ولى نشر مرك�ز الدراس�ات اmس��مية(طاھر السماوي 

 ھ�ـ ش1377س�نةلممثلية الولي الفقيه في حرس الثورة اmس��مية 

 ).ق ھـ1419

�ب��ي الخي��ر فض��ل هللا ب��ن روزبھ��ان الش��يرازي  إبط��ال الباط��ل ـ 9

 .الشافعي

لمني��ر الغض��بان (دار العربي��ة بي��روت ـ لبن��ان أب��و ذر الغف��اري  ـ 10

  م).1970سنة 

أب���و طال���ب م���ؤمن ق���ريش للش���يخ عب���د هللا ب���ن عل���ي الخني���زي  ـ 11

ھ�ـ) و 1381قطيفي (ط دار مكتبة الحياة س�نة بي�روت. ـ لبن�ان ال

 (ط دار الكتب العلمية).

أب���و ھري���رة للس���يد عب���د الحس���ين ش���رف ال���دين (ط المبطع���ة  ـ 12

ھ���ـ) و (مؤسس���ة 1384الحيدري���ة ـ النج���ف ا�ش���رف س���نة 

 أنصاريان للطباعة والنشر ـ قم).

 يب��� حي��اء عل��وم ال��دينإبش��رح أس��رار إتح��اف الس��ادة المتق��ين  ـ 13

الفيض محمد بن محمد بن عبد الرازق الش�ھير بالس�يد مرتض�ى 

 (ط الميمنية بمصر). الحسيني اليماني الزبيدي الحنفي
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اmتح�اف بح�ب ا�ش��راف للش�براوي الش��افعي (المطبع�ة ا�دبي��ة  ـ 14

 ھـ).1316بمصر سنة 

اmتقان في علوم القرآن لج�ل الدين الس�يوطي (المكتب�ة الثقافي�ة  ـ 15

م) و (ط دار الفك��ر ـ لبن��ان س��نة 1973ان س��نة ـ�� بي��روت. لبن��

 م).199ھـ ـ 1416

(ط  و  إثبات الھداة للحر العاملي (المطبعة العلمية ـ قم ـ إي�ران) ـ 16

 ھـ).1366سنة 

إثبات الوصية للمسعودي (ط النجف ا�شرف) و (ط منشورات  ـ 17

 مكتبة بصيرني ـ قم ـ إيران).

(طب�ع ونش�ر  ق الداماداmثنا عشر رسالة (عيون المسائل) للمحق ـ 18

 .يران)إالسيد جمال الدين الميردامادي ـ 

دار الكت��ب (ط  محم��د ب��ن حس��ن الح��ر الع��امليmثن��ا عش��رية لا ـ 19

  ).يرانإ ـقم  ـالعلمية 

أجوب�ة المس��ائل المھنائي��ة للع�م�ة الحل��ي الحس��ن ب�ن يوس��ف ب��ن  ـ 20

المطھر ـ أجوبة على أسئلة السيد مھنا بن سنان بن عبد الوھ�اب 

 ري العبدلي الحسيني المدني.الجعف

أجوب�ة مس�ائل موس�ى ج�ار هللا للس�يد عب�د الحس�ين ش�رف ال��دين  ـ 21
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ھ��ـ) و (الطبع��ة 1386(ط دار النعم��ان ـ النج��ف ا�ش��رف س��نة 

 ھـ).1373الثانية مطبعة العرفان ـ صيدا سنة 

أحادي���ث أم الم���ؤمنين عائش���ة للس���يد مرتض���ى العس���كري (دار  ـ 22

ھ�ـ 1414(التوحيد للنشر سنة  ) و1405الزھراء ـ بيروت. سنة 

 م).1994ـ 

ا�حاديث الطوال للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحم�د الطبران�ي  ـ 23

 (دار الكتب العلمية بيروت. ـ لبنان).

اmحتجاج �بي منصور أحمد بن علي بن أب�ي طال�ب الطبرس�ي  ـ 24

النج�����ف ا�ش�����رف  (نش�����ر دار النعم�����ان للطباع�����ة والنشر�����ـ

و (ط دار ا�س�وة ـ  ھ�ـ)1313نة و (ط س م)1966ھـ 1386سنة

 .قم)

اmحس��ان ف��ي تقري��ب (ترتي��ب) ص��حيح اب��ن حب��ان لع���ء ال��دين  ـ 25

علي بن بلبان الفارس�ي الحنف�ي (ط مؤسس�ة الرس�الة ـ بي�روت ـ 

 ھـ).1407و( ھـ)1408لبنان سنة 

 أحسن التقاسيم للمقدسي (مكتبة خياط بيروت. ـ لبنان). ـ 26

هللا التس���تري (ط مطبع���ة إحق���اق الح���ق (ا�ص���ل) للش���ھيد ن���ور  ـ 27

 الخيام ـ قم ـ إيران).

  )1982بيروت ط ا�حكام السلطانية أبي يعلى الفراء ( ـ 28
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ا�حك���ام الس���لطانية �ب���ي الحس���ن عل���ي ب���ن محم���د ب���ن حبي���ب  ـ 29

البص�ري، الم�اوردي الش�افعي (ط دار الكت�ب العلمي�ة بي�روت ـ 

 لبنان).

ص أحك��ام الق��رآن �ب��ي بك��ر أحم��د ب��ن عل��ي ال��رازي الجص��ا ـ 30

ھ�ـ 1415الحنفي (نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت. ـ لبنان س�نة 

م) و (ط دار إحي���اء الت���راث العرب���ي) و (دار الكت���اب 1995ـ��� 

 ھـ)1405العربي ـ بيروت. سنة 

أحكام القرآن �بي عبد هللا محمد بن إدريس الش�افعي (نش�ر دار  ـ 31

 ھـ).1400الكتب العلمية ـ بيروت. سنة 

د ب�ن عب�د هللا المع�روف ب�ابن العرب�ي (نش�ر أحكام الق�رآن لمحم� ـ 32

دار الفكر للطباعة والنش�ر ـ بي�روت. ـ لبن�ان) و (ط مص�ر س�نة 

 ھـ).1392

اmحكام في أصول ا�حكام لعلي بن أبي علي ب�ن محم�د اgم�دي  ـ 33

 ھـ).1387(ط مؤسسة الحلبي وشركاه ـ مصر سنة 

 اmحك��ام ف��ي أص��ول ا�حك��ام للح��افظ أب��ى محم��د عل��ي أحم��د ب��ن ـ 34

سعيد بن حزم ا�ندلسي الظ�اھري (مطبع�ة العاص�مة ـ الق�اھرة) 

  ھـ).1403و (ط دار اgفاق الجديدة ـ بيروت. 

ا�حكام في الح�ل والحرام ليحيى ب�ن الحس�ين (الطبع�ة ا�ول�ى  ـ 35
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 م).1990ھـ 1410سنة 

أحوال الرجال للجوزجاني (ط مؤسسة الرسالة بي�روت. ـ لبن�ان  ـ 36

 ھـ).1405سنة 

  وم الدين للغزالي (ط دار المعرفة بيروت ـ لبنان).إحياء عل ـ 37

أخب��ار الحمق��ى والمغفل��ين �ب��ي الف��رج عب��د ال��رحمن ب��ن عل��ي  ـ 38

الطبع�ة ا�ول�ى دار (القرشي البغدادي المع�روف ب�ابن الج�وزي 

(بتحقي�ق الخاق�اني ـ ط و  )م1994 س�نةبيروت  ـالكتاب العربي 

 . ھـ) و (نشر مكتبة العزالي)1386سنة 

ار الدخيلة للمحقق الشيخ محمد تقي التستري (ط غف�اري ـ ا�خب ـ 39

 إيران).

أخبار الدول وآثار ا�ول (تاريخ القرماني) Cبن سنان القرم�اني  ـ 40

(مطب��وع و  (مطب��وع بھ��امش الكام��ل ف��ي الت��اريخ) و (ط بغ��داد)

 ھـ). 1302بھامش  سنة 

ا�خب��ار الط��وال �ب��ي حنيف��ة أحم��د ب��ن داود ال��دينوري (الطبع��ة  ـ 41

م نش��ر دار إحي��اء الكت��ب العربي��ة ـ عيس��ى  1960ول��ى س��نة ا�

و (ط  الب���ابي الحلب���ي وش���ركاه /منش���ورات الش���ريف الرض���ي)

 .ليدن)

الفرج عبد ال�رحمن ب�ن محم�د  يب� ظراف والمتماجنينأخبار ال ـ 42
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(ط  ب���ن عل���ي ب���ن عب���د هللا حم���ادي البك���ري الص���ديقي الحنبل���ي

 . المكتبة الحيدرية)

ب��ن خل��ف ب��ن حي��ان المع��روف بوكي��ع (ط أخب��ار القض��اة لمحم��د  ـ 43

 عالم الكتب بيروت. ـ لبنان).

  .المغيرة بن شعبةمطرف بن أخبار  ـ 44

أخبار مكة وما جاء فيھا من اgثار �بي الوليد محمد بن عب�د هللا  ـ 45

  ا�زرقي.

 .  أخبار المغيرة بن شعبة ـ 46

  ا�خبار الموفقيات (ط العاني ـ بغداد) ـ 47

للس��يرافي (مكتب��ة مص��طفى الحلب��ي  أخب��ار النح��ويين البص��ريين ـ 48

 بمصر) 

  أخبار النساء في العقد الفريد (ط دار الكتب العلمية) ـ 49

إختص��ار عل��وم الح��ديث Cب��ن كثي��ر (ط دار الكت��ب العلمي��ة ـ  ـ 50

 بيروت ـ لبنان).

اmختص��اص للش��يخ المفي��د (نش��ر دار المفي��د للطباع��ة والنش��ر  ـ 51

م) و (ط 1993ھ��ـ ـ 1414والتوزي��ع ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 مؤسسة النشر اmس�مي ـ قم ـ إيران).
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 إخت�ف الحديث للشافعي (مطبوع بھامش كتاب ا�م). ـ 52

  ھـ) 1349اmخت�ف في اللفظ (ط دار القدسي بمصر سنة  ـ 53

إختي��ار معرف��ة الرج��ال (مع��روف برج��ال الكش��ي) ھذب��ه الش��يخ  ـ 54

عل�يھم «الطوسي (ط جامعة طھران) و (نشر مؤسسة آل البي�ت 

ھ��ـ) و (ط ك��رب�ء) و 1404س��نة ـ ق��م mحي��اء الت��راث » مالس���

 ھـ ش).1348(ط جامعة مشھد ـ إيران سنة 

أدب اmم���ء واmس��تم�ء �ب��ي س��عيد عب��د الك��ريم ب��ن محم��د ب��ن  ـ 55

م) و (نش����ر دار 1925منص����ور التميم����ي الس����معاني (ط س����نة 

 م).1989ھـ ـ 1409ومكتبة الھ�ل ـ بيروت. ـ لبنان سنة 

 ليوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر النمري ةأدب المجالس ـ 56

دار الص�حابة للت�راث  نش�ر الطبعة ا�ولىـ  تحقيق سمير حلبي(

  م).1989ھـ 1409سنة 

ا�دب المف���رد لمحم���د ب���ن إس���ماعيل البخ���اري (ط دار الكت���ب  ـ 57

 ـھ�� 1406العلمي��ة) و(الطبع��ة ا�ول��ى مؤسس��ة الكت��ب الثقافي��ة 

 م).1986

  ط كانبور)اmدراك للواسطي ( ـ 58

ا�ذك��ار النووي��ة �ب��ي زكري��ا محي��ي ال��دين يحي��ى ب��ن ش��رف  ـ 59

النووي الشافعي الدمشقي (دار الفكر للطباعة والنش�ر والتوزي�ع 



                                                                                              الفھارس..

161  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م).1994ھـ ـ 1414ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ھ��ـ النج��ف ا�ش��رف ـ 1389ا�ذكي��اء Cب��ن الج��وزي (ط س��نة  ـ 60

 العراق).

عبي��د هللا ب��ن بابوي��ه ا�ربع��ون ح��ديثاً لمنتج��ب ال��دين عل��ي ب��ن  ـ 61

ال���رازي (نش���ر مدرس���ة اmم���ام المھ���دي ـ ق���م المقدس���ة س���نة 

 ھـ).1408

ا�ربعون حديثاً في إثبات إمامة أمير المؤمنين لسليمان ب�ن عب�د  ـ 62

هللا الم���احوزي البحران���ي (مطبع���ة أمي���ر الطبع���ة ا�ول���ى س���نة 

 ھـ).1417

زين�ي ا�ربعون حديثاً للشھيد ا�ول محم�د ب�ن مك�ي الع�املي الج ـ 63

 ھـ).1407(نشر مؤسسة اmمام المھدي ـ قم المقدسة 

ا�ربعين للحافظ منتجب الدين محمد بن مسلم ب�ن أب�ي الف�وارس  ـ 64

 الرازي (مخطوط).

ا�ربعين البلدانية �بي القاس�م عل�ي ب�ن الحس�ن ب�ن ھب�ة هللا اب�ن  ـ 65

عس���اكر الدمش���قي (مطبوع���ات مرك���ز جمع���ة الماج���د للثقاف���ة 

 والتراث بدبي).

ربع��ين ف��ي إمام��ة ا�ئم��ة الط��اھرين لمحم��د ط��اھر ب��ن محم��د ا� ـ 66
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حس��ين الش��يرازي النجف��ي القم��ي (الطبع��ة ا�ول��ى مطبع��ة أمي��ر 

 ھـ).1418سنة 

  .ا�ربعين في الجھاد �بي الفرج المقرئ ـ 67

ا�ربعين في مناقب أمير المؤمنين للسيد جم�ال ال�دين عط�اء هللا  ـ 68

 خطوط).ابن ا�مير فضل هللا الشيرازي الدشتكي (م

 أرجح المطالب لعبيد هللا الحنفي اgمرتسري (ط Cھور). ـ 69

اmرش��اد للمفي��د (ط المكتب��ة الحيدري��ة ـ النج��ف ا�ش��رف س��نة  ـ 70

mحي�اء  ھ�ـ) و (ط مؤسس�ة آل البي�ت1381ھ�ـ ـ وط س�نة 1392

) و (ط مكتب�ة اgخن�دي) و (ط ھ�ـ1416التراث ـ بي�روت ـ س�نة 

 و (ط مكتبة بصيرتي). دار المفيد)

إرشاد الساري في شرح ص�حيح البخ�اري �ب�ي العب�اس ش�ھاب  ـ 71

ال�دين أحم�د ب��ن محم�د القس��ط�ني (نش�ر دار ص�ادر بي��روت. ـ 

 ھـ).1304لبنان سنة 

الس�عود محم�د  يب�إلى مزايا القرآن الكريم � إرشاد العقل السليم ـ 72

 ).بيروتـ دار إحياء التراث العربي (ط بن محمد العمادي 

اني (ط دار المعرف�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة إرشاد الفحول للشوك ـ 73

  ھـ).1399

إرش��اد القل��وب �ب��ي محم��د الحس��ن ب��ن محم��د ال��ديلمي (نش��ر  ـ 74
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 ھـ).1398مؤسسة ا�علمي ـ بيروت. ـ لبنان سنة 

إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي لعبد هللا بن محم�د ب�ن  ـ 75

mم���ام الص���ديق الغم���اري الحس���ني (الطبع���ة الثاني���ة نش���ر دار ا

 م).1992ھـ ـ 1412النووي ـ عمان ـ ا�ردن سنة 

  .ھـ) و (ط باكستان) 1310إزالة الخفاء للدھلوي و (ط سنة  ـ 76

للش��يخ ك��اظم ا�زري  ف��ي م��دح النب��ي والوص��ي واgلا�زري��ة  ـ 77

 ).م1989  ھـ ـ1409(الطبعة ا�ولى ـ دار ا�ضواء ـ سنة 

س���نة  أس���باب ن���زول اgي���ات للواح���دي النيس���ابوري (ط مص���ر ـ 78

ھـ) و (مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ـ الق�اھرة 1387

 م).1968ھـ ـ 1388سنة 

اmستبصار للش�يخ الطوس�ي (ط النج�ف ا�ش�رف ـ الع�راق س�نة  ـ 79

ھ�ـ 1363ھـ) و (نشر دار الكتب اmس�مية ـ طھران سنة 1376

 ش).

  إستخراج المرام ـ 80

البر النم�ري (ط اmستذكار ليوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد  ـ 81

 م).2000دار الكتب العلمية ـ بيروت. سنة 

ـ (ط  ھ��ـ)352(مت��وفي س��نة  اmس��تغاثة �ب��ي القاس��م الك��وفي ـ 82



  50ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     164
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .النجف ـ العراق)

اmستنصار في النص على ا�ئمة ا�طھار �بي الفتح محم�د ب�ن  ـ 83

علي بن عثمان الكراجكي (دار ا�ض�واء ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 ھـ).1405

يوسف ب�ن عب�د هللا بي عمر، �في معرفة ا�صحاب اب اmستيع ـ 84

النم��ري القرطب��ي (مطب��وع ب��ن عاص��م ب��ن محم��د ب��ن عب��د الب��ر 

ھـ ف�ي دار المع�ارف بمص�ر) و (ط 1328بھامش اmصابة سنة 

  .ھـ)1412دار الجيل ـ بيروت سنة 

أسد الغاب�ة ف�ي معرف�ة الص�حابة لعل�ي ب�ن أب�ي الك�رم محم�د ب�ن  ـ 85

عب�د الواح�د الش�يباني المع�روف ب�ابن  محمد ب�ن عب�د الك�ريم ب�ن

ا�ثي��ر (ط دار الكت��اب العرب��ي) و (نش��ر مؤسس��ة إس��ماعيليان ـ 

 و  (ط دار الشعب). ھـ)1380طھران ـ إيران 

والح���ديث لل���دكتور محم���د حس���ين  تفس���يراmس���رائيليات ف���ي ال ـ 86

 الذھبي.

اmسرائيليات وأثرھا في كتب التفسير والحديث لرم�زي نعناع�ة  ـ 87

 ھـ).1390(ط سنة 

أس��رار الش��ھادة لwدي��ب الش��اعر مي��رزا إس��ماعيل الملق��ب ف��ي  ـ 88

 .ھـ)1319طبع سنة (شعره بسرباز 
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ا�سرار الفاطمية للشيخ محمد فاضل المسعودي (نش�ر مؤسس�ة  ـ 89

الزائ���ر ف���ي الروض���ة المقدس���ة لفاطم���ة المعص���ومة ـ رابط���ة 

 م).2000ھـ ـ 1420الصداقة اmس�مية سنة 

ال�دين عل�ي ب�ن  ا�خبار الموضوعة لنورا�سرار المرفوعة في  ـ 90

 ھـ).1391سلطان محمد القاري الھروي (ط بيروت سنة 

إس���عاف ال���راغبين ف���ي س���يرة المص���طفى وفض���ائل أھ���ل بيت���ه  ـ 91

الط��اھرين للش��يخ محم��د ب��ن عل��ي الص��بان المص��ري الش��افعي 

 صر).م(مطبوع بھامش نور ا�بصارـ ط مطبعة الجمھورية ـ 

وط�أ لج��ل ال�دين الس�يوطي (الطبع�ة إسعاف المبط�أ برج�ال الم ـ 92

ا�ول��ى نش��ر دار الھج��رة للطباع��ة والنش��ر والتوزي��ع ـ بي��روت 

 ھـ).1410سنة 

 اmس�م والمشكلة العنصرية. ـ 93

  .ا�سماء للدوCبي (ط حيدر آباد الدكن)  ـ 94

ا�س����ماء والص����فات �ب����ي بك����ر أحم����د ب����ن الحس����ين البيھق����ي  ـ 95

 بيروت ـ لبنان). النيسابوري (ط دار إحياء التراث العربي

أس��مى المناق��ب ف��ي تھ��ذيب أس��نى المطال��ب الج��زري الدمش��قي  ـ 96

  ھـ).1403الشافعي (ط سنة 
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أس��نى المطال��ب ف��ي أحادي��ث مختلف��ة المرات��ب للش��يخ محم��د ب��ن  ـ 97

 درويش الحوت البيروتي.

إشارة السبق �بي الحسن علي بن الحسن بن أبي المج�د الحلب�ي  ـ 98

mھـ).1414س�مي سنة (الطبعة ا�ولى مؤسسة النشر ا 

اmشتقاق Cبن دري�د (منش�ورات مكتب�ة المثن�ى ـ بغ�داد ـ الع�راق  ـ 99

 ھـ).1399سنة 

 أشعة اللمعات في شرح المشكاة (ط لكھنو). ـ 100

  (مطبوع مع قرب اmسناد) ا�شعثيات ـ 101

اmص���ابة ف���ي تميي���ز الص���حابة �حم���د ب���ن عل���ي ب���ن حج���ر  ـ 102

ھ�ـ) و 1415س�نة العسق�ني (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت. 

 . ھـ)1399ھـ و 1328(ط مصر سنة 

أص��دق ا�خب��ار ف��ي قص��ة ا�خ��ذ بالث��ار للس��يد محس��ن ا�م��ين  ـ 103

(منشورات مكتبة بصيرتي ـ قم ـ مطبعة العرف�ان ـ ص�يدا س�نة 

 ھـ).1331

  .إص�ح الغلط Cبن قتيبية ـ 104

ا�صول ا�صيلة: المستفادة من الكتاب والسنة للمحدث محم�د  ـ 105

ط ( دعو بمحس��ن والملق��ب ب��الفيض الكاش��انيب��ن مرتض��ى الم��

 ھـ). 1412سنة  ـقم  ـحياء دار إحياء ا�
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ا�ص��ول الس��تة عش��ر لنخب��ة م��ن ال��رواة (نش��ر دار الشبس��تري  ـ 106

(تحقي��ق و  ھ��ـ)1405للمطبوع��ات ـ ق��م الطبع��ة الثاني��ة س��نة 

 .ضياء الدين المحمودي)

أص��ول السرخس��ي �ب��ى بك��ر محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل  ـ 107

ي (نش�ره لجن��ة إحي�اء المع�ارف النعماني��ة بحي�در آب��اد السرخس�

ال��دكن بالھن��د دار الكت��اب العلمي��ة ـ بي��روت. ـ لبن��ان الطبع��ة 

 م).1993 ـھـ 1414ا�ولى سنة 

أصول الفقه (الفصول ف�ي ا�ص�ول) �حم�د ب�ن عل�ي ال�رازي  ـ 108

 م).1985ھـ ـ 1405الجصاص (الطبعة ا�ولى سنة 

دي المي��انجي (ط مؤسس��ة أص��ول مالكي��ت للش��يخ عل��ي ا�حم�� ـ 109

النشر اmس�مي التابع لجماع�ة المدرس�ين ف�ي الح�وزة العلمي�ة 

 ھـ).1363في قم المقدسة ـ إيران سنة 

أض��واء البي��ان ف��ي إيض��اح الق��رآن لمحم��د ا�م��ين ب��ن محم��د  ـ 110

المخت���ار الجكن���ي الش���نقيطي (دار الفك���ر للطباع���ة والنش���ر ـ 

 م).1995ھـ ـ 1415بيروت. ـ لبنان سنة 

واء عل��ى الس��نة المحمدي��ة للش��يخ محم��د أب��ي ري��ة (ط دار أض�� ـ 111

 المعارف ـ مصر) و (الطبعة الخامسة نشر البطحاء).

أضواء على الصحيحين للشيخ محمد صادق النجمي (مؤسس�ة  ـ 112
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 ھـ).1419المعارف اmس�مية ـ قم سنة 

أطائ��ب الكل��م ف��ي بي��ان ص��لة ال��رحم لحس��ن ب��ن عل��ي ب��ن عب��د  ـ 113

(مكتب���ة آي���ة هللا العظم���ى المرعش���ي الع���الي الكرك���ي الع���املي 

 ھـ) و (ط مھر استوار ـ إيران).1394العامة سنة 

إعان�ة الط�البين �ب��ي بك�ر المش��ھور بالس�يد البك��ري اب�ن الس��يد  ـ 114

محم���د ش���طا ال���دمياطي (الطبع���ة ا�ول���ى دار الفك���ر للطباع���ة 

 م).1997ھـ ـ 1418والنشر والتوزيع ـ بيروت. ـ لبنان سنة 

 المت�ين للقاس�م ب�ن محم�د ب�ن عل�ي الزي�دي اmعتصام بحب�ل هللا ـ 115

 ھـ).1403(مطابع الجمعية ـ عمان ـ ا�ردن سنة 

اmعتق��ادات ف��ي دي��ن اmمامي��ة �ب��ي جعف��ر محم��د ب��ن عل��ي ب��ن  ـ 116

الحسين بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) (مطب�وع م�ع الب�اب 

ھ���ـ) و (دار 1382الح���ادي عش���ر طبع���ة حجري���ة) و (ط س���نة 

لنش���ر والتوزي���ع ـ بي���روت ـ لبن���ان س���نة المفي���د للطباع���ة وا

 م).1993ھـ ـ 1414

اmعتقاد عل�ى م�ذھب الس�لف �حم�د ب�ن الحس�ين البيھق�ي (دار  ـ 117

 م).1986ھـ 1406الكتب العلمية ـ بيروت سنة 

إعج�از الق�رآن �ب�ى بك�ر محم��د ب�ن الطي�ب الب�اق�ني (الطبع��ة  ـ 118

 الثالثة دار التعارف ـ مصر).
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ي أحم��د ب��ن عم��ر اب��ن رس��ته (ط ا�ع���ق النفيس��ة �ب��ي عل�� ـ 119

 ليدن).

ا�ع���م لخي��ر ال��دين الزركل��ي (دار العل��م للم�ي��ين بي��روت ـ  ـ 120

 ).م1980لبنان سنة 

 .أع�م الحديث في شرح البخاري �بي سليمان الخطابي ـ 121

أع���م ال��دين ف��ي ص��فات الم��ؤمنين للحس��ن ب��ن أب��ي الحس��ن  ـ 122

 .الديلمي (نشر مؤسسة آل البيت mحياء التراث ـ قم)

أع�م الموقعين لمحم�د ب�ن أب�ي بك�ر اب�ن ق�يم الجوزي�ة (ط دار  ـ 123

 م).1973الجيل ـ بيروت. ـ لبنان سنة 

(نش��ر مكتب��ة الكلي��ات  أع���م النب��وة لعل��ي ب��ن محم��د الم��اوردي ـ 124

 .م)1971ا�زھرية ـ سنة 

أع�م النساء لعمر رضا كحالة (مؤسسة الرسالة بيروت. س�تة  ـ 125

 ھـ).1404

م الھ���دى للطبرس���ي (ط دار المعرف���ة) و إع���م ال���ورى ب���أع� ـ 126

mحي�اء الت�راث ـ ق�م » عل�يھم الس��م«(نشر مؤسس�ة آل البي�ت 

ھ����ـ و 1390ھ����ـ) و (ط مؤسس����ة الوف����اء) و (ط س����نة 1417

 ھـ).1399
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اmع���ن ب��التوبيخ لم��ن ي��ذم الت��اريخ للس��خاوي (ط دار الكت��اب  ـ 127

 .(ط القاھرة)و  ھـ)1399العربي ـ بيروت سنة 

للس��يد محس��ن ا�م��ين الع��املي (ط دار التع��ارف  أعي��ان الش��يعة ـ 128

 ھـ).1403بيروت.) و (الطبعة ا�ولى سنة 

(ط ساس��ي) و (دار إحي���اء �ب��ي الف��رج ا�ص��فھاني ا�غ��اني  ـ 129

الت��راث العرب��ي) و (ط ال��دار) و (ط مطبع��ة التق��دم بمص��ر) و 

  ) و (ط مكتبة محمد علي صبيح)العلمية (ط دار الكتب

ن الج��وزي (ط إي��ران).آراء ح��ول آف��ة أص��حاب الح��ديث Cب�� ـ 130

ع�مة الفاني، السيد علي ب�ن محم�د ب�ن حس�ن الي�زدي للالقرآن 

 .ھـ)1399 سنةقم  ط( ا�صفھاني

  .آية التطھير في أحاديث الفريقين للسيد علي ا�بطحي ـ 131

إفح��ام ا�ع��داء والخص��وم بتك��ذيب م��ا افت��روه عل��ى س��يدتنا أم  ـ 132

(مكتب��ة نين��وى كلث��وم للس��يد ناص��ر حس��ين الموس��وي الھن��دي 

 الحديثة ـ طھران).

للش�يخ » علي�ه الس��م«اmفصاح في إمامة أمير المؤمنين علي  ـ 133

المفيد أبي عبد هللا محم�د ب�ن محم�د ب�ن النعم�ان الح�ارثي (دار 

 المفيد ـ بيروت ـ لبنان) و (ط النجف ا�شرف ـ العراق).

إقب�ال ا�عم�ال للس�يد رض�ي ال�دين عل�ي ب�ن موس�ى جعف�ر ب��ن  ـ 134
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(الطبع��ة ا�ول�ى نش��ر مكت��ب اmع��م اmس���مي س��نة ط�اووس 

 ھـ).1414

اmقتص��اد الھ��ادي إل��ى طري��ق الرش��اد �ب��ي جعف��ر محم��د ب��ن  ـ 135

الحسن الطوسي (منشورات مكتبة جامع چھل ستون ـ طھ�ران 

 ھـ).1400مطبعة الخيام ـ قم سنة 

إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم Cب�ن تيمي�ة  ـ 136

 م).1999ھـ ـ 1419ض الحديثة) و (ط سنة (مكتبة الريا

أقرب الموارد لس�عيد الخ�وري الش�رتوني اللبن�اني (منش�ورات  ـ 137

(ط س��نة و  ھ��ـ)1403مكتب��ة المرعش��ي ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

 م).1992

أقس��ام الم��ولى ف��ي اللس��ان للش��يخ المفي��د محم��د ب��ن محم��د ب��ن  ـ 138

النعم���ان (الطبع���ة الثاني���ة نش���ر دار المفي���د للطباع���ة والنش���ر 

  .م)1993ھـ ـ 1414والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ش�مس ال�دين محم�د ب�ن أحم�د لاmقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  ـ 139

دار (ط (محط���وط) و  الش���ربيني الخطي���ب الق���اھري الش���افعي

  ).المعرفة

اmكتف��اء م��ن مغ��ازي رس��ول هللا للك�ع��ي البغ��دادي (ط مكتب��ة  ـ 140

لھ���ل بي��روت. ـ الخ��انجي بالق��اھرة) و (ط الھن��د) و (مكتب��ة ا
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 .ھـ)1387لبنان سنة 

أكذوب��ة تحري��ف الق��رآن لرس��ول جعفري��ان (ط منظم��ة اmع���م  ـ 141

 ھـ).1406اmس�مي ـ طھران ـ إيران سنة 

إكرام الضيف للحافظ أبي إسحاق إبراھيم ب�ن إس�حاق الحرب�ي  ـ 142

ھ�ـ ـ 1407(الطبع�ة ا�ول�ى نش�ر مكتب�ة الص�حابة بطنط�ا س�نة 

 م).1987

محمد جعفر بن محم�د ط�اھر لي تحقيق المطلب إكليل المنھج ف ـ 143

نش��ر دار الح��ديث ـ الطبع��ة ا�ول��ى (الخراس��اني الكرباس��ي 

 ).ش ھـ1382 ق ھـ1424سنة للطباعة والنشر 

اmكلي��ل ف��ي الح��ديث �ب��ى عب��د هللا محم��د ب��ن عب��د هللا الح��اكم  ـ 144

 النيسابوري.

إكم��ال ال��دين وإتم��ام النعم��ة �ب��ي جعف��ر محم��د ب��ن عل��ي ب��ن  ـ 145

ين ب��ن بابوي��ه القم��ي (الش��يخ الص��دوق) (ط دار الكت��ب الحس��

ھ��ـ) و (ط مؤسس��ة 1395اmس���مية ـ طھ��ران ـ إي��ران س��نة 

النشر اmس�مي التابع لجماع�ة المدرس�ين ف�ي الح�وزة العلمي�ة 

 ھـ ش).1363ھـ ـ 1405في قم المقدسة سنة 

إكم���ال الكم���ال (اmكم���ال ف���ي رف���ع اmرتي���اب ع���ن المؤتل���ف  ـ 146

س��ماء والكن��ى وا�نس��اب) للح��افظ أب��و نص��ر والمختل��ف ف��ي ا�

عل��ي ب��ن ھب��ة هللا الش��ھير ب��ـ (اب��ن م��اكوC) (نش��ر دار إحي��اء 
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 التراث العربي).

اmكم��ال ف��ي أس��ماء الرج��ال �ب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن عب��د هللا  ـ 147

 الخطيب التبريزي (نشر مؤسسة أھل البيت).

الرج��ال م��ن  م��ن ل��ه رواي��ة ف��ي مس��ند أحم��داmكم��ال ف��ي ذك��ر  ـ 148

المحاس�ن ش�مس ال�دين  يب�� وى من ذكر في تھ�ذيب الكم�الس

  .محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الشافعي

إلزام الناصب للحائري اليزدي (المكتبة المرتض�وية ـ طھ�ران  ـ 149

 ـ إيران).

 »علي��ه الس���م«إل��زام النواص��ب بإمام��ة عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب  ـ 150

د) ابن ص��ح لشيخ مفلح بن الحسين (الحسن) بن راشد (رشيل

الطبع�ة ا�ول�ى ـ تحقي�ق الش�يخ عب�د الرض�ا النجف�ي (البحراني 

 ھـ).1420سنة 

 الطبع�ة ا�ول�ى(لش�يخ ھ�ادي النجف�ي للف ح�ديث ف�ي الم�ؤمن أ ـ 151

mس�نة ق�م ـ س��مي التابع�ة لجماع�ة المدرس�ين مؤسسة النش�ر ا

 ھـ).1416

  .ألفية السيوطي في علم الحديث ـ 152

(مطبوع م�ع مجموع�ة المحدثين  لقدماءألقاب الرسول وعترته  ـ 153
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 .)ھـ1406سنة  قمـ  نشر مكتبة المرعشيـ  نفيسة

اmلمام باmع�م فيما ج�رت ب�ه ا�حك�ام للش�يخ محم�د ب�ن قاس�م  ـ 154

ب��ن محم��د الن��ويري اmس��كندراني (ط حي��درآباد ال��دكن ـ الھن��د 

 ھـ).1388سنة 

ا�م �ب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن إدري��س الش��افعي (ط مص��ر س��نة  ـ 155

  .م)1983 ـھـ 1403) و (ط دار الفكر سنة ھـ1388

بي نعيم أحمد بن عبد هللا ا�صبھاني (الطبعة ا�ولى �مالي ا� ـ 156

 ھـ).1410دار الصحابة للتراث ـ طنطا ـ مصر سنة 

 .لحافظ ا�صبھانيلمالي ا� ـ 157

لسيد المرتضى للشريف أبي القاس�م عل�ي ب�ن الط�اھر لمالي ا� ـ 158

ول��ى منش��ورات مكتب��ة آي��ة هللا أب��ي أحم��د الحس��ين (الطبع��ة ا�

ھ��ـ ـ 1325العظم��ى المرعش��ي النجف��ي ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

ھـ) و (ط دار الكتاب العرب�ي بي�روت. 1403م وط سنة 1907

 ھـ).1387ـ لبنان سنة 

الشجري (ا�مالي الخميس�ية) ليحي�ى ب�ن الحس�ين Cبن مالي ا� ـ 159

 .). قـھ 1403سنة بيروت  ـعالم الكتب (ط الشجري 

إس�ماعيل ب�ن القاس�م ي القالي (النوادر) �ب�ي عل�ي الق�الي، أمال ـ 160

 .بن عيذون بن ھارون بن عيسى بن محمد بن سلمان
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أم��الي المح��املي للحس��ين ب��ن إس��ماعيل المح��املي برواي��ة اب��ن  ـ 161

يحيى البيع (الطبع�ة ا�ول�ى نش�ر المكتب�ة اmس��مية ـ دار اب�ن 

 ھـ).1412القيم ـ ا�ردن سنة 

ھ��ـ) و (ط  1389س��نة الحيدري��ة لص��دوق (ط ا�م��الي للش��يخ ا ـ 162

ھ��ـ) و (ط 1410ھ��ـ) و  (ط ا�علم��ي س��نة 1391النج��ف س��نة 

  )دار المعرفة) و (ط ھـ1417ـ قم سنة  مؤسسة البعثة

(ط دار الثقافة (نشر مؤسسة البعثة) و ا�مالي للشيخ الطوسي  ـ 163

ھـ) و (ط مطبعة الحيدرية ـ النج�ف ا�ش�رف ـ 1414ـ قم سنة 

) و (ط مرك��ز النش��ر اmس���مي) و (ط مؤسس��ة ھ��ـ1376س��نة 

  و (ط النعمان ـ النجف ا�شرق). الوفاء)

  ا�مالي للمفيد (ط دار المفيد) و (ط مؤسسة النشر اmس�مي) ـ 164

للش�يخ محم�د حس�ن آل » علي�ه الس��م«اmمام الحسن بن عل�ي  ـ 165

  يس

  اmمام زيد لمحمد أبي زھرة ـ 166

(طبع�ة  ت�اح عب�د المقص�ودلعب�د الف »علي�ه الس��م«اmمام علي  ـ 167

 .أولى ـ منشورات مكتبة العرفان ـ بيروت)

�حم��د الرحم��اني » علي��ه الس���م«اmم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب  ـ 168
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  ھـ).1417(المنير للطباعة والنشر ـ طھران سنة الھمداني 

راب���ع الخلف���اء  »علي���ه الس����م«اmم���ام عل���ي ب���ن أب���ي طال���ب  ـ 169

م مص��طفى مطبع��ة رس��ت(الراش��دين لمحم��د رض��ا المص��ري 

ـ نش�ر دار الكت�ب العلمي�ة ( وھ�ـ ـ 1358 س�نةمص�ر ـ الحلب�ي 

 .ھـ)1396 سنةبيروت 

سيرة وت�اريخ للش�يخ  »عليه الس�م«اmمام علي بن أبي طالب  ـ 170

(ط منشورات المكت�ب الع�المي للطباع�ة  محمد حسن آل ياسين

 .م)1978والنشر بيروت سمة 

للش�يخ مھ�دي فقي�ه  في آراء الخلفاء» عليه الس�م«اmمام علي  ـ 171

 ھـ).1420إيماني (نشر مؤسسة المعارف اmس�مية ـ قم سنة 

 اmمام المھاجر لعبد هللا بن نوح الجيالحوري الجاوي. ـ 172

اmمامة (مخطوط توجد نسخة مصورة من�ه ف�ي مكتب�ة المرك�ز  ـ 173

  اmس�مي للدراسات في بيروت) 

لغ�دير اmمامة وأھل البيت لمحمد بيومي مھران (نش�ر مرك�ز ا ـ 174

 .م)1995ھـ ـ 1415للدراسات اmس�مية سنة 

بن الحسين ب�ن  يبي الحسن علاmمامة والتبصرة من الحيرة � ـ 175

تحقي��ق ـ الطبع��ة ا�ول��ى ( بابوي��ه القم��ي وال��د الش��يخ الص��دوق

 ق��م المقدس��ةـ��  »علي��ه الس���م«ونش��ر مدرس��ة اmم��ام المھ��دي 
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 ).شـ  ھ 1363 ـق  ـھ 1404سنة

Cب����ن قتيب����ة ال����دينوري (ط مص����ر س����نة اmمام����ة والسياس����ة  ـ 176

ھ��ـ) و (ط مؤسس��ة الحلب��ي، تحقي��ق الزين��ي) و (ط أمي��ر 1388

 قم تحقيق الشيري).

ا�مان من أخطار ا�سفار وا�زمان للسيد علي بن موس�ى ب�ن  ـ 177

mحي�اء الت�راث ـ » عل�يھم الس��م«طاووس (مؤسسة آل البيت 

  قم).

عب��د الق��ادر ب��ن إمت��اع ا�س��ماع لتق��ي ال��دين أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن  ـ 178

محم��د المقري��زي (الطبع��ة الثاني��ة) و (منش��ورات محم��د عل��ي 

ھ�ـ ـ 1420بيض�ون دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 م).1999

  �بي حيان التوحيدي. اmمتاع والمؤانسة ـ 179

أمل اgمل في تراجم علماء جبل عامل للحر العاملي محمد ب�ن  ـ 180

ش��ر مكتب��ة ا�ن��دلس ـ الحس��ن تحقي��ق الس��يد أحم��د الحس��يني (ن

 بغداد ـ مطبعة اgداب ـ النجف ا�شرف).

ا�م���وال �ب���ي عبي���د القاس���م ب���ن س����م (نش���ر مكتب���ة الكلي���ات  ـ 181

 .و (ط دار الكتب العلمية) ھـ)1388ا�زھرية مصر سنة 
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 إنباه الرواة في أنباء النحاة لعلي بن يوسف القفطي. ـ 182

أب��ي أحم��د اmنتص��ار للش��ريف أب��ي القاس��م عل��ي ب��ن الط��اھر  ـ 183

الحس���ين المرتض���ى (ط دار ا�ض���واء بي���روت ـ لبن���ان س���نة 

 ھـ).1405

اmنجي��ل المت��داول ـ المنس��وب ل��بعض أص��حاب المس��يح (ط  ـ 184

 م).1976بيروت ـ لبنان 

  .إنجيل يوحنا ـ 185

أن��س الجلي��ل بت��اريخ (ف��ي أخب��ار) الق��دس والخلي��ل �ب��ي ال��يمن  ـ 186

ب����ة عب����د الرحم����ان مجي����ر ال����دين العليم����ي الحنبل����ي (ط المكت

(ط الق�اھرة) و (ط  ھ�ـ)1388الحيدرية ـ النجف ا�شرف س�نة 

 .اس�مبول)(الوھبية) و ط 

  ا�نس الجليل لمجير الدين الحنبلي العليمي ـ 187

أنس�اب ا�ش�راف لل�ب�ذري (ط مؤسس�ة ا�علم�ي ـ بي�روت ـ  ـ 188

ھ���ـ) و (ط 1397ھ���ـ و 1394لبن���ان بتحقي���ق المحم���ودي س���نة 

و (ط س��نة  ھ��ـ)1359لي��دن) و (ط دار المع��ارف بمص��ر س��نة 

 .ھـ)1416

ا�نساب �بي سعد عبد الكريم ب�ن محم�د ب�ن منص�ور التميم�ي  ـ 189

الس�معاني (دار الجن�ان للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ بي�روت ـ 
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م) و (ط حي�در آب�اد ال�دكن ـ الھن�د 1988ـ ھ�ـ 1408لبنان س�نة 

 ھـ).1380سنة 

للش��يخ محم��د مھ��دي ش��مس » علي��ه الس���م«أنص��ار الحس��ين  ـ 190

ھ��ـ ـ 1401ين (الطبع��ة الثاني��ة نش��ر ال��دار اmس���مية س��نة ال��د

 م).1981

اmنص��اف ف��ي .محم��د أحم��د ج��اد الم��ولى ب��كلإنص��اف عثم��ان  ـ 191

معرفة الراجح من الخ��ف لع��ء ال�دين أب�ي الحس�ن عل�ي ب�ن 

 ـط دار إحي��اء الت��راث العرب��ي ( س��ليمان الم��رداوي الحنبل��ي

 .م)1986ھـ  1406ھـ. وط سنة  1377سنة  سنة بيروت

اmنصاف في معرفة ال�راجح م�ن الخ��ف (الطبع�ة الثاني�ة دار  ـ 192

 م).1986ھـ ـ 1406احياء التراث العربي سنة 

 اmنصاف فيما تضمنه الكشاف  ـ 193

ناص��ر ال��دين لعت��زال اmنص��اف فيم��ا تض��منه الكش��اف م��ن اm ـ 194

مطبع��ة (ط أحم��د ب��ن محم��د ب��ن المني��ر اmس��كندري الم��الكي 

 ).م1966 ـھ1385ـ سنةصر مـ مصطفى البابي الحلبي 

القم��ي (مؤسس��ة ب��ن محم��د رض��ا ا�ن��وار البھي��ة للش��يخ عب��اس  ـ 195

 ھـ).1417النشر اmس�مي سنة 
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) �ب�ي س�عيد تفس�ير البيض�اويأنوار التنزيل وأسرار التأويل ( ـ 196

عب��د هللا ب��ن عم��ر ب��ن محم��د الش��يرازي البيض��اوي (نش��ر دار 

 الفكر ـ بيروت ـ لبنان).

  .أنوار الربيع ـ 197

�نوار العلوية وا�سرار المرتضوية للشيخ جعف�ر النق�دي (ط ا ـ 198

 م).1962ھـ ـ 1381المكتبة الحيدرية ـ النجف ا�شرف سنة 

ا�ن���وار القدس���ية للش���يخ محم���د حس���ين ا�ص���فھاني (مؤسس���ة  ـ 199

 ).1415المعارف اmس�مية ـ قم ـ إيران سنة 

  .بيروت)ـ ا�نوار المحمدية للنبھاني (ط ا�دبية  ـ 200

 ر الملكوت في شرح الياقوت للع�مة الحلي.أنوا ـ 201

ا�ن���وار النعماني���ة للس���يد نعم���ة هللا الجزائ���ري (ط تبري���ز ـ  ـ 202

ة لمحم�د ف�ي الكت�اب والس�ن» عليھم الس��م«ھل البيت أإيران).

  ھـ).1375سنة دار الحديث  الطبعة الثانيةالريشھري (

أن���يس ا�ع����م (فارس���ي) لمحم���د ص���ادق فخ���ر اmس����م (ط  ـ 203

 ھـ).1355إيران سنة  طھران ـ

  .ھـ) 1291أنيس الجليس للسيوطي (ط سنة  ـ 204

 لتوفيق أبي علم.» عليھم الس�م«أھل البيت  ـ 205
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العراق��ى (الطبع��ة  ىمجتب��أھمي��ة الح��ديث عن��د الش��يعة للش��يخ  ـ 206

 ھـ).1421ا�ولى مطبعة مؤسسة النشر اmس�مي سنة 

ـ ق�م ـ أوائل المقاCت للشيخ المفيد (منش�ورات مكتب�ة ال�داوري  ـ 207

 إيران).

ا�وائ��ل Cب��ن أب��ي عاص��م الش��يباني (نش��ر دار الخلف��اء للكت��اب  ـ 208

 اmس�مي ـ الكويت).

ا�وائل �بي القاسم سليمان بن أحم�د الطبران�ي (نش�ر مؤسس�ة  ـ 209

 ).1403الرسالة دار الفرقان ـ بيروت سنة 

ا�وائ���ل �ب���ي ھ����ل العس���كري (ط دمش���ق ـ س���وريا س���نة  ـ 210

 م).1975

  .سكتواريا�وائل لل ـ 211

أوث��ق الوس��ائل للمي��رزا موس��ى التبري��زي (طبع��ة حجري��ة ـ  ـ 212

 إيران).

إيض��اح الفوائ��د ف��ي ش��رح إش��كاCت القواع��د لفخ��ر المحقق��ين  ـ 213

الش��يخ أب��ي طال��ب محم��د ب��ن الحس��ن ب��ن يوس��ف ب��ن المطھ��ر 

 ھـ).1387الحلي (الطبعة ا�ولى المطبعة العلمية ـ قم سنة 

زدي النيس����ابوري اmيض����اح للش����يخ الفض����ل ب����ن ش����اذان ا� ـ 214
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 ھـ).1392(مؤسسة انتشارات دانشكاه ـ طھران سنة 

اmيق��اظ م��ن الھجع��ة بالبرھ��ان عل��ى الرجع��ة للش��يخ محم��د ب��ن  ـ 215

ھ�ـ 1422الحسن الحر العاملي (نشر دليل ما ـ قم ـ إي�ران س�نة 

 ق).

  بن معد (ط دار سيد الشھداء ـ قم)فخار إيمان أبي طالب ل ـ 216

في��د محم��د ب��ن محم��د ب��ن النعم��ان إيم��ان أب��ي طال��ب للش��يخ الم ـ 217

(الطبعة الثانية دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ 

 م).1993ھـ ـ 1414لبنان سنة 

  .النجفي ا�ميني الحسين عبد للشيخ وسيرته طالب أبي إيمان ـ 218

الباع��ث الحثي��ث ش��رح إختص��ار عل��وم الح��ديث �حم��د محم��د  ـ 219

 ـ لبنان). بيروت ـشاكر (ط دار الكتب العلمية 

  ـ ب ـ

بح��ار ا�ن��وار للع�م��ة المجلس��ي (ط حجري��ة ـ إي��ران للمجل��د  ـ 220

ھ��ـ) و (ط مؤسس��ة الوف��اء ـ 1385الث��امن) و(ط إي��ران س��نة 

ھ���ـ  1403(الطبع���ة الثاني���ة المص���ححة و  بي���روت. ـ لبن���ان)

 م). 1983ـ

البحر الرائق (شرح كنز ال�دقائق) ل�زين ال�دين ب�ن إب�راھيم ب�ن  ـ 221

بن نج�يم المص�ري (منش�ورات محم�د عل�ي محمد المعروف ب�ا
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ھ�ـ ـ 1418بيضون ـ دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

ھ������ـ) و (ط دار 1311م) و (المطبع�����ة العلمي�����ة س�����نة 1997

 المعرفة ـ بيروت ـ لبنان أوفست).

البحر الزخار �حمد ب�ن يحي�ى المرتض�ى اليم�اني الزي�دي (ط  ـ 222

  ھـ).1366سنة 

مي�رزا محم�د حس�ن اgش�تياني الفرائ�د للف�ي ش�رح بحر الفوائد  ـ 223

منش����ورات مكتب����ة آي����ة هللا ھ����ـ) و (1350(ط حجري����ة س����نة 

 .ھـ)1403 إيران ـالمرعشي النجفي قم 

البحر المحيط (تفسير أبي حي�ان ا�ندلس�ي) لمحم�د ب�ن يوس�ف  ـ 224

الش��ھير ب��أبي حي��ان ا�ندلس��ي الغرن��اطي (ط دار الفك��ر س��نة 

ھ�ـ ـ 1422بي�روت. س�نة  ھـ) و (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ1403

 م).2001

بح��وث ف��ي ت��اريخ الس��نة المش��رفة �ك��رم ض��ياء العم��ري (ط  ـ 225

 ھـ).1395بيروت ـ لبنان سنة 

بح��وث ف���ي ت���اريخ الق���رآن وعلوم��ه للس���يد أب���ي الفض���ل مي���ر  ـ 226

محم��دي الزرن��دي (ط دار التع��ارف ـ بي��روت. ـ لبن��ان س��نة 

 ھـ).1420ھـ) و (مؤسسة النشر اmس�مي ـ قم سنة 1400

بحوث مع أھل السنة والسلفية للس�يد مھ�دي الروح�اني (ط دار  ـ 227
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 ھـ).1399التعارف ـ بيروت ـ لبنان سنة 

الب��دء والت��اريخ Cب��ن زي��د أحم��د ب��ن س��ھل المطھ��ر ب��ن ط��اھر  ـ 228

 م).1988المقدسي القادري (ط سنة 

بداية المجتھد ونھاية المقتصد �ب�ي الولي�د محم�د ب�ن أحم�د ب�ن  ـ 229

ي المالكي الش�ھير ب�ابن رش�د الحفي�د (ط رشد القرطبي ا�ندلس

 ھـ).1415(ط دار الفكر سنة و  ھـ)1386سنة 

بداية الوصول في شرح كفاية ا�صول للشيخ محمد ط�اھر آل  ـ 230

الش��يخ راض��ي (الطبع��ة ا�ول��ى نش��ر أس��رة آل الش��يخ راض��ي 

 م).2004ھـ ـ 1425سنة 

س�نة البداية والنھاية Cب�ن كثي�ر (ط دار إحي�اء الت�راث العرب�ي  ـ 231

 ھـ) و (ط مكتبة المعارف بيروت ـ لبنان).1413

ع الص���نائع ف���ي ترتي���ب الش���رائع �ب���ي بك���ر ب���ن مس���عود يب���دا ـ 232

(ط الق�اھرة) و (الطبع�ة ا�ول�ى نش�ر المكتب�ة الحنفي الكاشاني 

دار الكت��ب (و  م)1989ھ��ـ ـ 1409الحبيبي��ة ـ باكس��تان س��نة 

 .)بيروت ـالعلمية 

 ا�ذرعي. بديع المعاني للقاضي نجم الدين ـ 233

النب�وة للش�يخ محم�د ھاش�م ب�ن عب�د الغف�ور  يِّ بذل القوة ف�ي س�ن ـ 234

 السندي.
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البرص���ان والعرج���ان والعمي���ان والح���وCن للج���احظ (ط دار  ـ 235

 ھـ).1392اmعتصام ـ القاھرة سنة 

. راج�ع: (ف�ي للسيد ھاشم الحس�ينى البحران�ى(تفسير) البرھان   

  حرف التاء) عنوان: تفسير البرھان.

 .ان في ع�مات مھدي آخر الزمانالبرھ ـ 236

البرھ���ان ف���ي عل���وم الق���رآن لب���د ر ال���دين محم���د ب���ن عب���د هللا  ـ 237

ھ�ـ) 1391الزركشي (نشر دار المعرفة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

و (نش���ر دار إحي���اء الكت���ب العربي���ة عيس���ى الب���ابي الحلب���ي 

 .م)1957ھـ ـ 1376وشركاه سنة 

ي��ة �ب��ي س��عيد البريق��ة المحمودي��ة ف��ي ش��رح الطريق��ة المحمد ـ 238

(ط مص���طفى الحلب���ي  محم���د ب���ن مص���طفى المفت���ى الخ���ادمي

  بالقاھرة).

بش��ارة المص��طفى لش��يعة المرتض��ى لعم��اد ال��دين أب��ي جعف��ر  ـ 239

محمد بن أب�ي القاس�م الطب�ري (الطبع�ة ا�ول�ى مؤسس�ة النش�ر 

 ھـ).1420اmس�مي سنة 

بص��ائر ال��درجات الكب��رى ف��ي فض��ائل آل محم��د �ب��ي جعف��ر  ـ 240

ھ�ـ) 1381سنة طھران سن بن فروخ الصفار (ط محمد بن الح

ـ ق ھ���ـ 1404ا�علم���ي ـ طھ���ران س���نة  مؤسس���ة و (نش���ر
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  .ھـ) 1285و (ط إيران سنة  ھـ ش)1362

بغ���داد Cب���ن طيف���ور أب���ي الفض���ل أحم���د ب���ن ط���اھر الكات���ب  ـ 241

سنة مصر  (ط و) م1908سنة  المانيأ ط(الخراساني البغدادي 

  م).1949 ھـ1368

ئد مسند الحارث لنور الدين علي ب�ن أب�ي بغية الباحث عن زوا ـ 242

بك�ر الھيثم�ي (نش�ر دار الط�ئ�ع للنش�ر والتوزي�ع والتص�دير ـ 

 القاھرة).

لح�ارث ب�ن أب�ي أس�امة لبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث  ـ 243

  .نور الدين الھيثمي

بغية الطالب ف�ي ت�اريخ حل�ب لكم�ال ال�دين عم�ر ب�ن أحم�د ب�ن  ـ 244

 م (مخطوط في مكتبة قپوسراي).ھبة هللا الشھير بابن العدي

ب�غات النساء Cبن طيف�ور (ط مكتب�ة بص�يرتي ـ ق�م ـ إي�ران)  ـ 245

  .م)1972(ط دار النھضة الحديثة سنة و 

بلغة الفقيه للسيد محمد بحر العلوم (الطبعة الرابع�ة منش�ورات  ـ 246

ھ���ـ ش 1362ھ���ـ ق 1403مكتب���ة الص���ادق ـ طھ���ران س���نة 

 م).1984

د ب��ن عب��د ال��رحمن البن��اء الش��ھير بل��وغ ا�م��اني للش��يخ أحم�� ـ 247

 بالساعاتي (مطبوع في ذيل الفتح الرباني).
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بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية للسيد أحمد بن  ـ 248

موسى ين جعفر بن ط�اووس (ط دار الفك�ر للنش�ر والتوزي�ع ـ 

 ھـ).1985عمان ـ ا�ردن سنة 

تق���ي بھ���ج الص���باغة ف���ي ش���رح نھ���ج الب�غ���ة للش���يخ محم���د  ـ 249

( و  ھ�ـ)1390التستري (مكتبة الصدر ـ طھ�ران ـ إي�ران س�نة 

 ).ـ ھ 1390إيران سنة  ـط مطبعة الحيدري طھران 

بھجة اgمال في شرح زبدة المقال لعلي ب�ن عب�د هللا محم�د ب�ن  ـ 250

 محب هللا بن محمد جعفر العلياري التبريزي.

بھج�ة المحاف�ل ف�ي الس��ير والمعج�زات والش�مائل للش�يخ يحي��ى  ـ 251

ن أبي بكر العامري (نش�ر المكتب�ة العلمي�ة بالمدين�ة المن�ورة ـ ب

 الحجاز).

بي��ان خط��أ البخ��اري �ب��ي محم��د عب��د ال��رحمن اب��ن أب��ي ح��اتم  ـ 252

 الرازي (نشر المكتبة اmس�مية ـ ديار بكر ـ تركيا).

الق��رآن للس��يد أب��و القاس��م الخ��وئي (المطبع��ة  تفس��يرالبي��ان ف��ي  ـ 253

ھ��ـ) و (نش��ر دار الزھ��راء 1394العلمي��ة ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

ھ�ـ ـ 1395للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 م).1975

البي��ان ف��ي ع��د آي الق��رآن لل��داني (نش��ر مرك��ز المخطوط��ات  ـ 254
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 م).1994ھـ ـ 1414والتراث ـ الكويت سنة 

 ھـ) و (ط دار الفكر).1380البيان والتبيين للجاحظ (ط سنة  ـ 255

باب ورود الح�ديث mب�راھيم ب�ن محم�د البيان والتعريف في أس ـ 256

ب���ن كم���ال ال���دين الحس���يني الحران���ي الدمش���قي الحنف���ي (اب���ن 

 حمزة).

القم�ي (نش�ر دار ب�ن محم�د رض�ا بيت ا�ح�زان للش�يخ عب�اس  ـ 257

  ھـ).1412الحكمة ـ قم ـ إيران سنة 

  ـ ت ـ

التاج الجامع لwصول للشيخ منصور علي ناصف (دار إحي�اء  ـ 258

 .و (ط مصر) ھـ)1381ت ـ لبنان سنة التراث العربي ـ بيرو

ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس �ب��ي ف��يض الس��يد محم��د  ـ 259

مرتض����ى الحس����يني الواس����طي الزبي����دي الحنف����ي (المطبع����ة 

ھ��ـ) و (نش��ر دار الفك��ر للطباع��ة 1306الخيري��ة ـ مص��ر س��نة 

 م).1994ھـ ـ 1414والنشر والتوزيع ـ بيروت. سنة 

وع���ة (نش���ر مكتب���ة آي���ة هللا ت���اج الموالي���د للطبرس���ي ـ المجم ـ 260

و (إنتش�ارات  ھ�ـ)1406العظم�ى المرعش�ي النجف�ي ـ ق�م س�نة 

 .بصيرتي قم)

ت�����اريخ آل محم�����د للقاض�����ي محم�����د بھل�����ول بھج�����ت أفن�����دي  ـ 261
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 الزنكزوري الشافعي.

(نش�ر  تاريخ ا�ئمة (المجموعة) للشيخ ابن أبي الثلج البغ�دادي ـ 262

 ھـ).1406مكتبة المرعشي سنة 

 ثمة �بى بكر أحمد بن زھير النسائي.تاريخ ابن أبي خي ـ 263

تاريخ ابن الوردي لعمر بن المظف�ر ب�ن عم�ر التميم�ي الش�ھير  ـ 264

ب��ابن ال��وردي (المطبع��ة الحيدري��ة ـ النج��ف ا�ش��رف س��نة 

  ھـ).1389

 تاريخ ابن شحنة ـ روضة المناظر (مطبوع بھامش الكامل). ـ 265

ار د(ط يحي�ى ب�ن مع�ين الغطف�اني البغ�دادي لتأريخ اب�ن مع�ين  ـ 266

 ).بيروت ـالقلم 

ت��اريخ أب��ي الف��داء (المختص��ر ف��ي أخب��ار البش��ر) لعم��اد ال��دين  ـ 267

إس��ماعيل ب��ن عل��ي ب��ن محم��د أب��ي الف��داء (ط دار المعرف��ة ـ 

 بيروت. ـ لبنان).

 .ليحيى بن جابر ال�ب�ذري(أنساب أ�شراف) تاريخ ا�شراف   

  راجع: أنساب ا�شراف.

مؤسس�ة (ط  الھن�دي تأريخ ا�حمدي �حمد حس�ين بھ�ادر خ�ان ـ 268

 ).بيروت ـالب�غ 
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 .لعبد الوھاب النجار )الخلفاء الراشدون(تاريخ اmس�م  ـ 269

تاريخ اmس�م السياس�ي لل�دكتور حس�ن إب�راھيم حس�ن (ط دار  ـ 270

  ھـ).1964إحياء التراث بيروت ـ لبنان سنة 

  .تاريخ اmس�م Cبن قايماز (ط القاھرة) ـ 271

حمد بن أحم�د ب�ن عثم�ان ال�ذھبي تاريخ اmس�م �بي عبد هللا م ـ 272

قس��م المغ��ازي (ط دار الكت��اب المص��ري ـ الق��اھرة) و (دار 

ھ��ـ) و (ط دار الكت��اب 1405الكت��اب اللبن��اني ـ بي��روت س��نة 

 م).1987ھـ ـ 1407العربي بيروت ـ لبنان سنة 

 تحقي��ق( ش��اھين ب��ن عم��ر حف��ص �ب��ي الثق��ات أس��ماء ت��اريخ ـ 273

 س��نة ـ�� الس��لفية ال��دار ـ�� ا�ول��ى الطبع��ة ـ�� الس��امرائي ص��بحي

  ).م1984 ـ ھـ1404

(ط الكوي��ت  تفس��يرالت��اريخ اmس���مي والم��ذھب الم��ادي ف��ي ال ـ 274

  م).1969سنة 

تاريخ ا�مم والملوك (ط دار المعارف بمص�ر) و (ط مؤسس�ة  ـ 275

ا�علم���ي بي���روت) و (ط مطبع���ة اmس���تقامة بالق���اھرة) و (ط 

 ليدن).

س�ماعيل ب�ن إب�راھيم التاريخ ا�وسط �بى عب�د هللا محم�د ب�ن إ ـ 276

 الجعفي البخاري.
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  .تاريخ ا�ئمة Cبن خشاب البغدادي ـ 277

ت��اريخ البخ��اري (ط حي��در آب��اد ال��دكن) و (ط المكتب��ة التازي��ة  ـ 278

  .بمصر)

تاريخ بغداد للخطيب البغ�دادي أب�ى بك�ر أحم�د ب�ن عل�ي (نش�ر  ـ 279

دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبن�ان) و (ط دار الكت�ب العلمي�ة 

 م).1997ھـ ـ 1417لبنان سنة ـ بيروت ـ 

تاريخ جرج�ان لحم�زة ب�ن يوس�ف الس�ھمي (حي�درآباد ال�دكن ـ  ـ 280

ھـ) و (عالم الكتب للطباعة والنشر ـ بي�روت. 1387الھند سنة 

 ھـ).1407سنة 

   Cبن العديم. تاريخ حلب ـ 281

تاريخ الخلفاء لج�ل الدين السيوطي (ط مكتبة السعادة بمص�ر  ـ 282

 .و (ط الميمنية)  ل)(ط دار الجيو  )1371سنة 

تاريخ خليفة بن خياط تحقيق سھيل زك�ار (دار الفك�ر للطباع�ة  ـ 283

 والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان).

ت��اريخ الخم��يس ف��ي أح��وال أنف��س نف��يس لحس��ين ب��ن محم��د ب��ن  ـ 284

 ھـ).1383الحسن الدياربكري المالكي (ط مصر سنة 

  . تاريخ دول اmس�م تأليف رزق هللا منقريوس الصرفي ـ 285
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  .تاريخ روضة الصفا Cبن خاوند شاه ـ 286

تاريخ الصحابة �بي حاتم محمد بن حب�ان البس�تي (دار الكت�ب  ـ 287

 ھـ).1408العلمية ـ بيروت. ـ لبنان سنة 

التاريخ الصغير �بى عب�د هللا محم�د ب�ن إس�ماعيل ب�ن إب�راھيم  ـ 288

ھ�ـ 1406الجعفي البخاري (دار المعرفة ـ بيروت ـ لبن�ان س�نة 

 م).1986ـ 

تاريخ عمر بن الخط�اب Cب�ن الج�وزي (منش�ورات دار إحي�اء  ـ 289

 علوم الدين) (ط صادر).

(ط  ت��اريخ عم��رو ب��ن الع��اص لل��دكتور حس��ن إب��راھيم حس��ن ـ 290

 ھـ). 1996مكتبة مدبولي 

  .تاريخ القرآن لwبياري ـ 291

 تاريخ القرآن للشيخ محمد حسين الصغير. ـ 292

ع��ة ا�ول��ى ت��اريخ الق��رآن الك��ريم لمحم��د ط��اھر الك��ردي (الطب ـ 293

 م).1946ھـ ـ 1365مطبعة الفتح ـ جدة ـ الحجاز سنة 

 تاريخ القرآن �بي عبد هللا الزنجاني. ـ 294

تاريخ القرماني المسمى بأخبار الدول (مطبوع بھامش الكام�ل  ـ 295

 في التاريخ).
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الت��اريخ الكبي��ر �ب��ى عب��د هللا محم��د ب��ن إس��ماعيل ب��ن إب��راھيم  ـ 296

عرب�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان) و الجعف�ي البخ�اري (ط دار الكت�اب ال

 (نشر المكتبة اmس�مية ـ ديار بكر ـ تركيا).

 .هتاريخ گزيد ـ 297

تاريخ الكوف�ة للس�يد حس�ين ب�ن أحم�د البراق�ي النجف�ي (الطبع�ة  ـ 298

ھ�ـ 1382ھ�ـ ق 1424ا�ولى انتشارات المكتبة الحيدري�ة س�نة 

 ش).

ت��اريخ مختص��ر ال��دول لغريغوري��وس أب��ي الف��رج ب��ن ھ��ارون  ـ 299

ابن العبري (المطبع�ة الكاثوليكي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان المعروف ب

 م).1958سنة 

ت���اريخ مدين���ة دمش���ق (ط دار الكت���ب العلمي���ة) و (دار الفك���ر  ـ 300

و ھ�ـ) 1415للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

(ط دار إحي�����اء الت�����راث العرب�����ي  و(ط مؤسس�����ة ا�علم�����ي) 

  .ھـ)1421سنة

ر المدين�ة النبوي�ة) Cب�ن ش�به أب�ي تاريخ المدين�ة المن�ورة (أخب�ا ـ 301

زيد عمر ب�ن ش�بة النمي�ري البص�ري (دار الفك�ر ـ ق�م ـ إي�ران 

 ھـ ش).1368ھـ ق ـ 1410سنة 

 محم�د أب�ي للشيخ ووفياتھم »الس�م عليه« ا�ئمة مواليد تاريخ ـ 302
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 و) ق�م ـ� بص�يرتي ط( البغ�دادي الخشاب بن النصر بن هللا عبد

  ).ھـ1406 سنة المرعشي مكتبة ط(

تاريخ واسط �س�لم ب�ن س�ھل المع�روف ببحش�ل (ط بي�روت. ـ  ـ 303

 ھـ).1406لبنان سنة 

تاريخ اليعقوبي �حمد بن أبي يعقوب بن جعف�ر ب�ن وھ�ب اب�ن  ـ 304

واض��ح الكات��ب العباس��ي المع��روف ب��اليعقوبي (ط دار ص��ادر 

و  بيروت ـ لبن�ان) و (ط المكتب�ة الحيدري�ة ـ النج�ف ا�ش�رف)

 .ھـ) 1375 (ط دار الفكر ـ بيروت سنة

تأسيس الشيعة لعلوم اmس��م للس�يد حس�ن الص�در (منش�ورات  ـ 305

 ا�علمي ـ طھران ـ إيران).

تأويل اgيات الظاھرة في فضائل العترة الطاھرة للسيد ش�رف  ـ 306

ال�دين الحس�يني ا�س�ترآبادي (مطبع�ة أمي�ر ـ ق�م ـ إي�ران س�نة 

 ھـ).1407

  تأويل اgيات لشرف الدين الحسيني ـ 307

تلف الحديث �ب�ى محم�د عب�د هللا ب�ن مس�لم ب�ن قتيب�ة تأويل مخ ـ 308

ھ�ـ) و (دار الكت�ب 1393(ط دار الجيل ـ بيروت. ـ لبن�ان س�نة 

  العلمية ـ بيروت. ـ لبنان).

التب��ر الم��ذاب ف��ي بي��ان ترتي��ب ا�ص��حاب �حم��د ب��ن محم��د  ـ 309
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(نسخة مكتبة المرعش�ي ـ  الحسيني الشافعي (الخوافي) الحافي

 قم).

جم��ال ال��دين الحس��ن ب��ن ف��ي أحك��ام ال��دين  نتبص��رة المتعلم��ي ـ 310

سنة  طھرانـ انتشارات فقيه (الع�مة الحلي) ( يوسف المطھر

  ھـ ش).1368

الف�رج  يأب�التبصرة بعين م�ا تق�دم ع�ن الت�ذكرة Cب�ن الج�وزي  ـ 311

 ـط عيس���ى الحلب���ي ( عب���د ال���رحمن ب���ن الج���وزي الحنبل���ي

 ).القاھرة

 إب��راھيم ب��ن أحم��د ب��ن لعل��ي المن��ان وتيس��ير ال��رحمن تبص��ير ـ 312

  ).مصر ـ بوCق مطبعة ط( المھايمي

الق��رآن للش��يخ الطوس��ي (ط مكت��ب اmع���م  تفس��يرالتبي��ان ف��ي  ـ 313

 ھـ) و (ط النجف ا�شرف ـ العراق).1409اmس�مي سنة 

التبي���ان ف���ي ش���رح ال���ديوان [أي دي���وان المتنب���ي] (ط الحلب���ي  ـ 314

  .بمصر)

ب�ن أحم�د ب�ن  عب�د هللامحم�د  يب�التبيين في أنس�اب القرش�يين � ـ 315

نس�خة مص�ورة م�ن مخطوط�ة مكتب�ة ( قدامة الحنبلي المقدس�ي

ط عالم الكتب ومكتبة النھضة العربي�ة ) و (جستربيتي بإيرلندة

 ھـ).1408سنة  بيروت ـ
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   . راجع: تاريخ ابن الوردي.تتمة المختصر Cبن الوردي  

التتم�ة ف�ي ت�واريخ ا�ئم��ة للس�يد ت�اج ال��دين ب�ن أحم�د الحس��يني  ـ 316

(ط  »م���ن علم���اء الق���رن الح���ادي عش���ر الھج���ري«لي الع���ام

دار الكت�اب  نش�ر( وق)  ـھ� 1412إيران س�نة  ـمؤسسة البعثة 

 ـ).ھ 1412سنة  اmس�مي بيروت

ن إب��راھيم البرس��ي (الطبع��ة ا�ول��ى ب��تثبي��ت اmمام��ة للقاس��م  ـ 317

الغ��دير للطباع��ة والنش��ر والتوزي��ع ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 م).1998ھـ ـ 1419

اmمام��ة ليحي��ى ب��ن الحس��ين ب��ن القاس��م اليمن��ي الزي��دي تثبي��ت  ـ 318

بي���روت. ـ لبن��ان س���نة » علي���ه الس���م«(دار اmم��ام الس��جاد 

 ھـ).1419

تج��ارب ا�م��م وتعاق��ب الھم��م Cب��ن مس��كويه (ط س��روش ـ  ـ 319

 (ط دار صادر).و  ھـ)1407طھران ـ إيران سنة 

تجري��د اmعتق��اد لمحم��د ب��ن محم��د ب��ن الحس��ن نص��ير ال��دين  ـ 320

 ي.الطوس

تحري�ر ا�حك�ام للع�م�ة الحل�ي (ط مؤسس�ة أھ�ل البي�ت ـ ق�م ـ  ـ 321

 ھـ).1420إيران) و (نشر مؤسسة اmمام الصادق سنة 

التحرير الطاووسي للشيخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم  ـ 322
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(الطبعة ا�ولى نشر مكتبة آية هللا العظمى المرعشي النجف�ي ـ 

 ھـ).1411قم المقدسة سنة 

رار ما زاد من أخبار كت�اب اليق�ين للس�يد رض�ي التحصين �س ـ 323

ال���دين عل���ي ب���ن ط���اووس الحل���ي (نش���ر مؤسس���ة دار الكت���اب 

(الجزائ��ري) للطباع���ة والنش���ر ـ مطبع��ة نمون���ة ـ ق���م س���نة 

 ھـ).1413

تحف العقول Cبن شعبة الحراني (ط مؤسسة النشر اmس��مي  ـ 324

ة ـ لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية ف�ي ق�م المقدس� ةالتابع

 ھـ).1385ھـ) و (ط النجف ا�شرف سنة 1404إيران سنة 

تحف��ة ا�ح��وذي بش��رح ج��امع الترم��ذي �ب��ي الع��� محم��د عب��د  ـ 325

الرحمن بن عب�د ال�رحيم المب�اركفوري (ط حجري�ة) و (ط دار 

ھ�ـ 1410الفكر) و (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان س�نة 

 م).1990ـ 

  .ط بمبئ)تحفة ا�شراف بمعرفة ا�طراف ( ـ 326

تحف��ة ا�ش��راف بمعرف��ة ا�ط��راف �ب��ي الحج��اج يوس��ف ب��ن  ـ 327

ثاني��ة دار القيام��ة ال بع��ةطو (ال عب��د ال��رحمن الم��زي (ط بمب��ئ)

س��نة بي��روت  ـمؤسس��ة الرس��الة ھ��ـ) و (ط 1403س��نة  الھن��د

  ھـ).1413
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  .تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ 328

 قناع في ح�لاm(حاشية على تحفة الحبيب على شرح الخطيب  ـ 329

لشيخ سليمان بن محم�د ب�ن عم�ر البجيرم�ي ) لألفاظ أبي شجاع

 ھـ).1401ط دار الفكر (الشافعي 

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية للسيد عبد هللا بن نعم�ة  ـ 330

 هللا الجزائري (مخطوط ـ مكتبة أستانه قدس).

  تحفة العالم ـ 331

جبري�ة التحفة العسجدية فيما دار من اCخت�ف ب�ين العدلي�ة وال ـ 332

للحسن بن يحيى القاس�مي (نش�ر أب�و أيم�ن للطباع�ة ـ ص�نعاء ـ 

 ھـ).1343الجمھورية اليمنية سنة 

تحف��ة الفقھ��اء لع���ء ال��دين محم��د الس��مرقندي (الطبع��ة الثاني��ة  ـ 333

ھ��ـ ـ 1414نش��ر دار الكت��ب العلمي��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 م).1993

أب��و ل��دين ش��مس الالتحف��ة اللطيف��ة ف��ي ت��أريخ المدين��ة الش��ريفة  ـ 334

 ـ(ط دار الكتب العلمية الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

 .لبنان) ـبيروت 

تخريج ا�حاديث واgثار لجمال ال�دين الزيلع�ي (نش�ر دار اب�ن  ـ 335

 (ط دار المعرفة).و ھـ) 1414خزيمة ـ الرياض سنة 
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ت��دريب ال��راوي ف��ي ش��رح تقري��ب الن��واوي لج���ل ال��دين عب��د  ـ 336

لس��يوطي (منش��ورات المكتب��ة العلمي��ة ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر ا

 ھـ).1392بالمدينة المنورة سنة 

ت��ذكرة الحف��اظ �ب��ي عب��د هللا ش��مس ال��دين ال��ذھبي (نش��ر دار  ـ 337

و (ط أخرى حديثة ف�ي  إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان)

 .مجلدين)

الت���ذكرة الحمدوني���ة ف���ي الت���اريخ وا�دب والن���وادر واCش���عار  ـ 338

 حمدون (طبع بيروت).لمحمد بن الحسن بن 

ت��ذكرة الخ��واص لس��بط اب��ن الج��وزي (ط النج��ف ا�ش��رف ـ  ـ 339

 ھـ).1383العراق سنة 

ت��ذكرة الفقھ��اء للع�م��ة الحل��ي الحس��ن ب��ن يوس��ف ب��ن المطھ��ر  ـ 340

ھ�ـ) و 1414(نشر مؤسسة آل البي�ت mحي�اء الت�راث ـ ق�م س�نة 

(منش��ورات المكتب��ة المرتض��وية mحي��اء اgث��ار الجعفري��ة ـ 

 إيران).

ت��ذكرة الموض��وعات لمحم��د ط��اھر ب��ن عل��ي الھن��دي الفتن��ي  ـ 341

 (نشر أمين دمج ـ بيروت ـ لبنان).

التراتي��ب اmداري��ة (نظ��ام الحكوم��ة النبوي��ة) للش��يخ عب��د الح��ي  ـ 342

 الكتاني (ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان).
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 تراث الخلفاء الراشدين لصبحي المحمصاني  ـ 343

  قم المشرفة. تراثنا (مجلة) تصدر في ـ 344

  تراجم أع�م النساء ـ 345

ترتي��ب مس��ند الش��افعي لمحم��د عاب��د ب��ن أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن  ـ 346

 القاضي محمد الواعظ الحنفي ا�نصاري ا�يوبي السندي.

  .طبقات ابن سعدمن ترجمة اmمام الحسن  ـ 347

  .ترجمة اmمام زين العابدين من تاريخ ابن عساكر ـ 348

ن ت�اريخ دمش�ق (بتحقي�ق م�» عليه الس��م«ترجمة اmمام علي  ـ 349

  .)2) و  (ط1المحمودي) (ط

الترغيب والترھيب من الحديث الشريف لعب�د العظ�يم ب�ن عب�د  ـ 350

القوي المنذري الشامي (دار إحياء الت�راث العرب�ي ـ بي�روت ـ 

 لبنان).

�ب��ي الحس��ن عل��ي ب��ن » ص��لى هللا علي��ه وآل��ه«ترك��ة النب��ي  ـ 351

ب��الكوفي  الخل��ف ب��ن مع��زوز ب��ن فت��وح التلمس��اني المع��روف

 ھـ).1404(الطبعة ا�ولى 

تس��لية المج��الس وزين��ة المج��الس للس��يد محم��د ب��ن أب��ي طال��ب  ـ 352

 الحسيني الحائري.
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 وتس�لية المحتس�ب ب�الثواب في�ه ،تعزية المسلم عن أخيه المسلم ـ 353

مكتب��ة ب��ن ھب�ة هللا (الطبع��ة ا�ول��ى قاس�م ب��ن عل��ي ب�ن الحس��ن ل

  ھـ).1411 ـ جدة ـالصحابة 

التنزي��ل للقاس��م ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن ج��زى  التس��ھيل لعل��وم ـ 354

ھ�ـ ـ 1403الكلب�ي (نش�ر دار الكت�اب العرب�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان 

 م).1983

 التشريع الجنائي في الشريعة اmس�مية لعبد الخالق النواوي  ـ 355

تش��ييد المط��اعن وكش��ف الض��غائن للس��يد محم��د قل��ي الھن��دي  ـ 356

 ھـ).1283(طبع الھند سنة 

مامي��ة (تص��حيح اmعتق��اد) للش��يخ المفي��د تص��حيح إعتق��ادات اm ـ 357

محمد بن محمد بن النعمان (الطبعة الثاني�ة دار المفي�د للطباع�ة 

م) و (ط 1993ھ�ـ ـ 1414والنشر والتوزي�ع ـ بي�روت. ـ لبن�ان 

 ھـ).1371تبريز ـ إيران سنة 

تطھي���ر الجن���ان واللس���ان Cب���ن حج���ر الھيثم���ي (مطب���وع م���ع  ـ 358

 الصواعق المحرقة).

أغ�ط العامة في مسألة اmمامة �ب�ي الف�تح محم�د  التعجب من ـ 359

بن علي بن عثمان الكراجكي (مطبوع مع كن�ز الفوائ�د ـ طبع�ة 

 حجرية) و (تصحيح وتخريج فارس حسون كريم).
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تعجيل المنفعة بزوائد رجال ا�ئمة ا�ربعة �بى الفض�ل أحم�د  ـ 360

ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر العس��ق�ني (نش��ر دار الكت��اب العرب��ي ـ 

 لبنان). بيروت ـ

التع���ديل والتج���ريح لم���ن خ���رج عن���ه البخ���اري ف���ي الج���امع  ـ 361

الص��حيح لس��ليمان ب��ن خل��ف الب��اجي ـ تحقي��ق أحم��د الب��زار 

 (وزارة ا�وقاف والشؤون اmس�مية ـ مراكش).

تعريف ا�حياء بفضائل اmحياء للش�يخ عب�د الق�ادر العي�دروس  ـ 362

 (مطبوع بھامش أحياء علوم الدين).

م فيم�ا أبھ�م ف�ي الق�رآن م�ن ا�س�ماء ا�ع��م التعريف واmع�� ـ 363

للشيخ أبى القاسم عب�د ال�رحمن ب�ن عب�د هللا ا�ندلس�ي الس�ھيلي 

 (مخطوط).

الطبع�ة (لس�يد الش�ريف عل�ي ب�ن محم�د الجرج�اني لالتعريفات  ـ 364

) و ش ھـ1370سنة طھران  ـانتشارات ناصر خسرو  الرابعة

 .م)1938سنة البابي الحلبي بمصر (ط 

والمنة في أن أبوي رسول هللا ف�ي الجن�ة لج��ل ال�دين التعظيم  ـ 365

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ط حيدر آباد الدكن ـ الھند 

 ھـ).1380سنة 

  تعليقة على منھج المقال للوحيد البھبھاني ـ 366
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تغلي��ق التعلي��ق Cب��ن حج��ر العس��ق�ني (الطبع��ة ا�ول��ى نش��ر  ـ 367

دن س���نة عم���ان ـ ا�رـ دار عم���ار  المكت���ب اmس����مي ـ 

 ھـ).1405

  تفريح ا�حباب ـ 368

تفريح ا�حباب في مناقب اgل وا�صحاب لجمال الدين محمد  ـ 369

 عبد العلى القرشي الھاشمي (ط دھلي).

(طبع�ة » عليه الس��م«مام العسكري (المنسوب لـ) اmتفسير ال ـ 370

قديمة ـ النجف ا�ش�رف) و (نش�ر مدرس�ة اmم�ام المھ�دي ـ ق�م 

 ھـ).1409المقدسة ـ إيران سنة 

اب���ن أب���ي ح���اتم محم���د ب���ن إدري���س ال���رازي (المكتب���ة تفس���ير  ـ 371

 العصرية ـ صيدا).

راجع: التسھيل لعل�وم  ابن جزي لمحمد بن أحمد الكلبي.تفسير   

 التنزيل.

اب��ن زمن��ين �ب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن أب��ي تفس��ير  ـ 372

زمنين (الطبعة ا�ولى نش�ر الف�اروق الحديث�ة الق�اھرة ـ مص�ر 

 م).2002ھـ ـ 1423ة سن

ابن عربي لعبد هللا محمد بن علي بن محمد بن أحمد ب�ن تفسير  ـ 373
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عب��د هللا محي��ي ال��دين ب��ن عرب��ي الح��اتمي الص��وفي (الطبع��ة 

ھـ ـ 1422ا�ولى نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

 م).2001

  . راجع: البحر المحيط.تفسير أبي حيان  

إرش��اد العق��ل الس��ليم إل��ى مزاي��ا : راج��ع .تفس��ير أب��ى الس��عود  

 القرآن الكريم.

 ) �ب��يف��ي تفس��ير الق��رآن(روض الجن��ان  تفس��ير أب��ي الفت��وح ـ 374

  .محمد الخزاعي الرازي الفتوح الحسين بن علي بن

ا�صفى للمولى محس�ن الملق�ب ب�ـ (الف�يض الكاش�اني) التفسير  ـ 375

لمكت����ب اmع�����م  ةالنش����ر التابع���� مؤسس����ة(الطبع����ة ا�ول����ى 

 ھـ ش).1376ھـ ق 1418ي سنة اmس�م

 . راجع: روح المعاني.تفسير اgلوسي  

تفس���ير البرھ���ان للس���يد ھاش���م الحس���ينى البحران���ى (مؤسس���ة  ـ 376

إس��ماعيليان ـ ق��م) و (ط آفت��اب ـ طھ��ران ـ إي��ران) و (ط 

 ھـ). 1393المطبعة العلمية ـ إيران ـ سنة 

عود تفسير البغوي (معالم التنزيل) �بي محمد الحس�ين ب�ن مس� ـ 377

 الفراء البغوي (ط مصر) و (نشر دار المعرفة ـ بيروت.).

  .أنوار التنزيل وأسرار التأويل. راجع: تفسير البيضاوي  
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الق��رآن) لعب��د  تفس��يرالثع��البي (الج��واھر الحس��ان ف��ي تفس��ير  ـ 378

ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن مخل��وف أب��ي زي��د الثع��البي الم���الكي 

ؤسس�ة الت�اريخ (الطبع�ة ا�ول�ى دار إحي�اء الت�راث العرب�ي ـ م

 ھـ).1418العربي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

تفس��ير الثعلب��ي (الكش��ف والبي��ان) ليحي��ى ب��ن محم��د ب��ن أب��ي  ـ 379

العل��وي ال��واعظ البغ��دادي (الطبع��ة ا�ول��ى دار إحي��اء الت��راث 

م) و (نس�خة 2002ھ�ـ ـ 1422العرب�ي ـ بي�روت. ـ لبن�ان س�نة 

 مخطوطة).

س��عيد ب��ن مس��روق تفس��ير الث��وري �ب��ي عب��د هللا س��فيان ب��ن  ـ 380

الث��وري الك��وفي (برواي��ة أب��ي جعف��ر محم��د ع��ن أب��ي حذيف��ة 

النھ�دي) (الطبع�ة ا�ول�ى نش�ر دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت. ـ 

 ھـ).1403لبنان سنة 

تفسير الج�ل�ين لج��ل ال�دين محم�د ب�ن أحم�د المحل�ي وج��ل  ـ 381

الدين عبد ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر الس�يوطي (نش�ر دار المعرف�ة 

 لنشر والتوزيع ـ بيروت. ـ لبنان).للطباعة وا

 ـالطبع�ة ا�ول�ى (تفس�ير الحب�ري للحس�ين ب�ن الحك�م الحب�ري  ـ 382

 ھـ ق).1408سنة بيروت  ـمؤسسة آل البيت �حياء التراث 

الح��ديث لمحم��د ع��زت دروزة (ط دار إحي��اء الكت��ب  تفس��يرال ـ 383
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 ھـ).1382العربية ـ مصر سنة 

  .معاني التنزيل لباب التأويل في. راجع: تفسير الخازن  

 . راجع: الكشاف للزمخشري.تفسير الزمخشري  

) للش�يخ أب�ى عب�د ال�رحمن تفس�يرالسلمي (الحقائق في التفسير  ـ 384

محم��د ب��ن الحس��ين الس��لمي (الطبع��ة ا�ول��ى نش��ر دار الكت��ب 

 م).2001ھـ ـ 1421العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

 معانيالمظف��ر منص��ور ب��ن محم��د الس�� يب��� تفس��ير الس��معاني ـ 385

ھ���ـ 1418س���نة  الري���اض ـدار ال���وطن (الطبع���ة ا�ول���ى ـ 

 ).م1997

السياسي للسيرة لمحمد رواس قلعة (ط بيروت وحل�ب  تفسيرال ـ 386

 ھـ).1399سنة 

الص��افي للم��ولى محس��ن الملق��ب ب��ـ (الف��يض الكاش��اني) تفس��ير  ـ 387

ھ�ـ ش) 1374ھ�ـ ق 1416(نشر مكتبة الص�در ـ طھ�ران س�نة 

 ت ـ لبنان).و (منشورات ا�علمي ـ بيرو

تفس��ير الع��ز ب��ن عب��د الس���م لع��ز ال��دين عب��د العزي��ز ب��ن عب��د  ـ 388

الس�م السلمي الدمشقي الشافعي (الطبعة ا�ولى نشر دار اب�ن 

 م).1996ھـ ـ 1416حزم ـ بيروت. ـ لبنان سنة 

بي النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي � تفسير العياشي ـ 389
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تب�ة العلمي�ة اCس��مية المك(ط  السمرقندي المعروف بالعياش�ي

 .و  (ط مؤسسة البعثة) )طھران

الق�رآن العظ�يم �ب�ي الف�داء إس�ماعيل ب�ن كثي�ر القرش�ي تفسير  ـ 390

الدمش���قي (منش���ورات دار الفك���ر) و (دار المعرف���ة للطباع���ة 

و  م)1992ھ�ـ ـ 1412والنشر والتوزيع ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 .(ط بوCق مصر)

الثم��الي) �ب��ي حم��زة ثاب��ت ب��ن تفس��ير الق��رآن الك��ريم (تفس��ير  ـ 391

ھ�ـ ق 1420دينار الثمالي (الطبعة ا�ولى مطبع�ة الھ�ادي س�نة 

 ھـ ش).1378

تفس��ير الق��رآن الك��ريم للس��يد عب��د هللا ش��بر (مؤسس��ة الھج��رة ـ  ـ 392

ھ��ـ) و (ط الس��يد مرتض��ى الرض��وي س��نة 1408إي��ران س��نة 

 م).1966ھـ ـ 1385

(مكتب�ة الرش�د  تفسير القرآن لعب�د ال�رزاق ب�ن ھم�ام الص�نعاني ـ 393

للنش��ر والتوزي��ع الري��اض ـ المملك��ة العربي��ة الس��عودية س��نة 

 م).1989ھـ 1410

القم���ي �ب���ي الحس���ن عل���ي ب���ن إب���راھيم القم���ي (نش���ر تفس���ير  ـ 394

 ھـ).1404مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ـ قم ـ إيران 

الكبير للفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ (منش�ورات دار تفسير ال ـ 395
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لمي�ة ـ طھ�ران ـ إي�ران) و (الطبع�ة الثالث�ة دار إحي�اء الكتب الع

 التراث العربي بيروت).

تفس��ير ال�ھيج��ي لقط��ب ال��دين بھ��اء ال��دين محم��د ب��ن عل��ي ب��ن  ـ 396

 عبد الوھاب شريف الديلمي ال�ھيجي.

 تفسير المراغي �حمد مصطفى المراغي. ـ 397

  .مدارك التنزيل وحقائق التأويل. راجع: تفسير النسفي  

  .غرائب القرآن ورغائب الفرقانراجع:  .النيسابوري تفسير  

�ب��ي  )ال��وجيز ف��ي تفس��ير الكت��اب العزي��ز( تفس��ير الواح��دي ـ 398

(الطبع��ة ا�ول��ى دارالقل��م ـ بي��روت ـ دار  الحس��ن الواح��دي

 ھـ).1415الشامية ـ دمشق سنة 

للس���يد جعف���ر مرتض���ى الع���املي (ط تفس���ير س���ورة ھ���ل أت���ى  ـ 399

ـ ھ� 1424الطبع�ة ا�ول�ى س�نة ـ  المرك�ز اmس��مي للدراس�ات

  ).م 2003

 شاھي لمحمد محبوب العالم.تفسير  ـ 400

  للسيد عبد هللا شبر. تفسير شبر ـ 401

غريب الق�رآن للش�يخ فخ�ر ال�دين الطريح�ي (انتش�ارات تفسير  ـ 402

 زاھدي ـ قم).

ف�رات الك�وفي (ط النج�ف ا�ش�رف) و (مؤسس�ة الطب�ع تفسير  ـ 403
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اد اmس��مي ـ طھ�ران والنش�ر التابع�ة ل�وزارة الثقاف�ة واmرش�

  م).1990ھـ ـ 1410سنة 

كنز الدقائق وبحر الغرائب الميرزا محمد المشھدي اب�ن تفسير  ـ 404

محمد رضا بن إسماعيل بن جمال الدين القمي (مؤسسة النشر 

 ھـ).1407اCس�مي سنة 

  تفسير مجمع البيان  ـ 405

مقات�ل ب�ن س�ليمان (نش�ر دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ تفس�ير  ـ 406

  م).2003ھـ ـ 1424ن سنة لبنا

 تفسير نور الثقلين  ـ 407

للش�يخ المفي�د محم�د ب�ن » عليه الس��م«تفضيل أمير المؤمنين  ـ 408

محمد بن النعمان (نشر دار المفيد للطباعة والنش�ر والتوزي�ع ـ 

 م).1993ھـ ـ 1414بيروت. ـ لبنان سنة 

تقريب التھذيب �حم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر العس�ق�ني (الطبع�ة  ـ 409

ھ�ـ ـ 1415نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان س�نة  الثانية

 م).1995

  تقريب المرام للسنندجي (ط بوCق) ـ 410

تقريب المعارف �ب�ي الص��ح الحلب�ي (مخط�وط) و (ط س�نة  ـ 411
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 ھـ ش).1375ھـ ق 1417

تقوية اmيمان برد تزكية آل أب�ي س�فيان للس�يد محم�د ب�ن عقي�ل  ـ 412

ني الحض��رمي (المطبع��ة ب��ن عب��د هللا ب��ن يحي��ى العل��وي الحس��ي

 ھـ).1386الحيدرية ـ النجف ا�شرف سنة 

يخ الفقھ��اء والمجتھ��دين الش��يخ مرتض��ى ا�نص��اري للش��التقي��ة  ـ 413

مؤسس�ة ـ الطبع�ة ا�ول�ى ـ نش�ر تحقيق الشيخ فارس الحسون (

 ھـ). 1412سنة  قم ـقائم آل محمد (عج) إيران 

ي (ط دار تقييد العلم للخطي�ب البغ�دادي أب�ى بك�ر أحم�د ب�ن عل� ـ 414

 م).1974إحياء السنة النبوية سنة 

التكامل ف�ي اmس��م (الطبع�ة الثاني�ة ـ مطبع�ة اgداب ـ النج�ف  ـ 415

 ا�شرف) 

 �بي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تلبيس إبليس ـ 416

تلخيص الحبير في تخريج الرافع�ي الكبي�ر �ب�ي الفض�ل أحم�د  ـ 417

 الفكر). بن علي بن حجر العسق�ني (ط دار

  تلخيص الخ�ف وخ�صة اmخت�ف للصيمري ـ 418

 ھـ).1394تلخيص الشافي للشيخ الطوسي (ط سنة  ـ 419

تلخيص المتشابه في الرس�م للخطي�ب البغ�دادي أب�ى بك�ر أحم�د  ـ 420

 بن علي بن ثابت.
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تلخيص المستدرك (مستدرك الح�اكم) لش�مس ال�دين محم�د ب�ن  ـ 421

ك) (ط حي�در أحمد بن عثمان الذھبي (مطبوع بھامش المستدر

 و (ط أوربا). آباد الدكن ـ الھند)

تم���ام المت���ون ف���ي ش���رح رس���الة اب���ن زي���دون لص����ح ال���دين  ـ 422

 الصفدي.

محيص �بي علي محمد بن ھمام اmس�كافي (مدرس�ة اmم�ام الت ـ 423

 المھدي ـ قم المقدسة).

تمھي��د ا�وائ��ل وتلخ��يص ال��دCئل للقاض��ي أب��ي بك��ر محم��د ب��ن  ـ 424

الثالث�ة نش�ر مؤسس�ة الكت�ب الثقافي�ة ـ الطيب الباق�ني (الطبعة 

 م).1993ھـ ـ 1414بيروت سنة 

التمھيد في علوم القرآن لمحمد ھادي معرفت (ط مطبع�ة مھ�ر  ـ 425

 ھـ).1396ـ قم ـ إيران 

التمھيد لما في الموطأ من المعاني وا�سانيد �بي عمر يوسف  ـ 426

بن عبد هللا بن محمد ب�ن عب�د الب�ر النم�ري ا�ندلس�ي القرطب�ي 

زارة عم��وم ا�وق��اف والش��ؤون اmس���مية ـ المغ��رب س��نة (و

 ھـ).1387

الم�الكي  محم�د ب�ن يحي�ى ب�ن محم�د ب�ن يحي�ىل التمھيد والبي�ان ـ 427

  ).المعروف بابن بكر(
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تنبيه الغافلين عن فض�ائل الط�البيين لش�رف اmس��م ب�ن س�عيد  ـ 428

المحس���ن ب���ن كرام���ة تحقي���ق تحس���ين آل ش���بيب (نش���ر مرك���ز 

mم).2000ھـ ـ 1420س�مية سنة الغدير للدراسات ا 

التنبي����ه واmش����راف لعل����ي ب����ن الحس����ين المس����عودي (ط دار  ـ 429

ھ�ـ) و (ط دار ص�عب ـ بي�روت ـ 1357الص�اوي بمص�ر س�نة 

 لبنان).

التنبيه والرد على أھل ا�ھواء والبدع �بي الحس�ين محم�د ب�ن  ـ 430

أحم�د الملط�ي الش�افعي (ط مكتب�ة المثن�ى ـ بغ�داد) و(ط مكتب�ة 

 بيروت ـ لبنان). المعارف ـ

تنزي���ل اgي���ات عل���ى الش���واھد م���ن ا�بي���ات (ش���رح ش���واھد  ـ 431

الكش��اف) لمح��ب ال��دين أفن��دي (نش��ر ش��ركة مكتب��ة ومطبع��ة 

 مصطفى البابي الحلبي وأوCده).

تنزيه ا�نبياء للشريف أبي القاس�م عل�ي ب�ن الط�اھر أب�ي أحم�د  ـ 432

الحسين المرتضى (نش�ر دار ا�ض�واء ـ بي�روت. ـ لبن�ان س�نة 

م) و (منش��ورات مكتب��ة بص��يرتي ـ ق��م ـ 1989ھ��ـ ـ 1409

 إيران).

�ب�ي طال�ب  تنزيه الشيعة اmثني عشرية عن الشبھات الواھي�ة ـ 433

 التجليل التبريزي.

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لشمس الدين محمد بن أحم�د  ـ 434
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 بن عبد الھادي بن عبد الحميد بن قدامة.

للفاض��ل المق��داد ب��ن عب��د هللا  التنق��يح الرائ��ع لمختص��ر الش��رائع ـ 435

 السيوري الحلي.

تنقيح المقال في علم الرج�ال للش�يخ عب�د هللا ب�ن محم�د الحس�ن  ـ 436

المامق���اني (المطبع���ة المرتض���وية ـ النج���ف ا�ش���رف س���نة 

  ھـ).1352

التنكي���ت واmف���ادة ف���ي تخ���ريج أحادي���ث خاتم���ة س���فر الس���عادة  ـ 437

لدمش�قي شمس ال�دين أب�و عب�د هللا محم�د ب�ن حس�ن ب�ن ھم�ان ال

 .الكويت) ـ(ط دار المأمون 

تن��وير الحوال���ك ش���رح عل���ى موط���أ مال���ك لج����ل ال���دين عب���د  ـ 438

ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر الس��يوطي الش��افعي (منش��ورات محم��د 

عل��ي بيض��ون ـ دار الكت��ب العلمي��ة ـ بي��روت. ـ لبن��ان س��نة 

 م) و (دار إحياء الكتب العربية ـ مصر).1997ھـ ـ 1418

ج�ل الدين عبد الرحمن لن رؤية النبي لك في إمكاواتنوير الح ـ 439

الشافعي (ط دار إحي�اء الكت�ب العربي�ة ـ  بن أبي بكر السيوطي

 .مصر) 

تن��وير المقب��اس م��ن تفس��ير اب��ن عب��اس �ب��ي ط��اھر محم��د ب��ن  ـ 440

يعقوب الفيروزآب�ادي الش�افعي (مطب�وع بھ�امش ال�در المنث�ور 
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 .ھـ) و (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت. ـ لبنان)1377سنة 

�بي جعفر محمد ب�ن  تھذيب اgثار (مسند علي بن أبي طالب) ـ 441

 جرير الطبري.

تھ��ذيب ا�حك��ام للش��يخ الطوس��ي (ط دار الكت��ب اmس���مية ـ  ـ 442

ھ�ـ ش) و (نش�ر المطبع�ة الحيدري�ة النج�ف 1364طھران سنة 

و  (ط مرك���ز النش���ر اmس����مي) و (ط دار إحي���اء  ا�ش���رف)

 .التراث العربي)

واللغات �بي زكري�ا يحي�ى ب�ن ش�رف الن�ووي  تھذيب ا�سماء ـ 443

 (إدارة الطباعة المنيرية بمصر).

تھ���ذيب التھ���ذيب لش���ھاب ال���دين أحم���د ب���ن عل���ي ب���ن حج���ر  ـ 444

العس��ق�ني (ط دار ص��ادر ـ بي��روت ـ لبن��ان) و (دار الفك��ر 

ھ�ـ ـ 1404للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 م).1984

رج��ال لجم��ال ال��دين أب��ى الحج��اج تھ��ذيب الكم��ال ف��ي أس��ماء ال ـ 445

يوس�ف الم�زي (الطبع�ة الرابع�ة مؤسس�ة الرس�الة ـ بي�روت ـ 

 ھـ).1408م ـ وطبعة سنة 1985ھـ ـ 1406لبنان سنة 

 تھذيب اللغة �بي منصور محمد بن أحمد ا�زھري. ـ 446

تھذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال للشيخ أب�ي العب�اس أحم�د  ـ 447
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محم��د عل��ي الموح��د ا�بطح��ي  ب�ن عل��ي النجاش��ي ت��أليف الس��يد

(الطبعة الثانية نشر ابن المؤلف السيد محمد ـ قم المقدس�ة س�نة 

 ھـ).1417

تھذيب تأريخ دمشق لعبد القادر بدران (دار المسيرة ـ بيروت.  ـ 448

 ـ لبنان).

  للنسائي. »عليه الس�م«تھذيب خصائص اmمام علي  ـ 449

الرس�الة ـ  تھذيب سيرة ابن ھشام لعبد الس�م ھارون (مؤسس�ة ـ 450

 ھـ).1397بيروت ـ لبنان سنة 

التوابين لموفق الدين أبي محمد عبد هللا بن أحمد ب�ن محم�د ب�ن  ـ 451

 قدامة المقدسي (نشر مكتبة الشرق الجديد ـ بغداد).

ب��ي بك��ر عب��د هللا ب��ن محم��د ب��ن عبي��د ب��ن التواض��ع والخم��ول � ـ 452

 ول�ىالطبعة ا�ـ حمد عطا أتحقيق محمد عبد القادر (أبي الدنيا 

 ).م1989 . ھـ1409 سنةبيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 

علي���ه «توحي���د المفض���ل إم����ء اmم���ام أب���ي عب���د هللا الص���ادق  ـ 453

على المفضل بن عم�ر الجعف�ي (نش�ر مؤسس�ة الوف�اء » الس�م

 م).1984ھـ ـ 1404بيروت. ـ لبنان سنة 

التوحيد للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد عل�ي ب�ن الحس�ين ب�ن  ـ 454
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لجماع��ة  ةلقم��ي (ط مؤسس��ة النش��ر اmس���مي التابع��بابوي��ه ا

المدرس��ين ف��ي الح��وزة العلمي��ة ف��ي ق��م المقدس��ة) و (ط النج��ف 

 ا�شرف ـ العراق).

التوس���ل ب���النبي وجھل���ة الوھ���ابيين �ب���ي حام���د ب���ن م���رزوق  ـ 455

الدمش��قي (ط حس��ين حلم��ي ـ مكتب��ة إيش��يق ـ إس��تانبول س��نة 

   م).1976ھـ 1396

رب لمحمد بن إسحاق بن خزيم�ة (ط التوحيد وإثبات صفات ال ـ 456

 ھـ).1393سنة 

توض���يح ال���دCئل لش���ھاب ال���دين أحم���د الش���يرازي الحس���يني  ـ 457

 الشافعي ابن السيد ج�ل الدين عبد هللا (مخطوط).

توض��يح المش��تبه لمحم��د ب��ن عب��د هللا القيس��ي الدمش��قي (اب��ن  ـ 458

  ناصر الدين) 

ب��ن توض��يح المقاص��د (المجموع��ة) للش��يخ بھ��اء ال��دين محم��د  ـ 459

الحسين العاملي (نشر مكتبة آية هللا العظمى المرعشي النجف�ي 

 ھـ).1406ـ قم سنة 

الطبعة ا�ولى ( لم� علي كنيلتوضيح المقال في علم الرجال  ـ 460

 ھ�ـ1421 ـش  ھ�ـ1379سنة  قم ـدار الحديث للطباعة والنشر 

 ).ق
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تيس��ير الك��ريم ال��رحمن ف��ي ك���م المن��ان لعب��د ال��رحمن ناص��ر  ـ 461

ھ��ـ ـ 1421ش��ر مؤسس��ة الرس��الة بي��روت ـ لبن��ان الس��عدي (ن

 م).2000

تيسير المطالب في أمالي اmمام أبي طال�ب �ب�ي طال�ب يحي�ى  ـ 462

بن الحسين الزيدي (ط مؤسسة ا�علمي ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 ھـ).1395

تيسير الوص�ول إل�ى ج�امع ا�ص�ول م�ن ح�ديث الرس�ول لعب�د  ـ 463

باني (ط الھن�د س�نة الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشي

  م) و (ط دار الفكر ـ بيروت).1896

  تيسير الوصول إلى علم ا�صول (ط نول كشور) ـ 464

  ـ ث ـ 

الثاق���ب ف���ي المناق���ب Cب���ن حم���زة الطوس���ي (نش���ر مؤسس���ة  ـ 465

 ھـ).1412أنصاريان للطباعة والنشر ـ قم المقدسة سنة 

الثغ���ور الباس���مة لج����ل ال���دين عب���د ال���رحمن ب���ن أب���ي بك���ر  ـ 466

 ي (ط بمبي).السيوط

الثق��ات لمحم��د ب��ن حب��ان ب��ن أحم��د أب��ي ح��اتم التميم��ي البس��تي  ـ 467

(مجلس دائ�رة المع�ارف العثماني�ة ـ حي�در آب�اد ـ ال�دكن ـ الھن�د 
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 ھـ).1993  ھـ1393سنة 

ث�����ث رس����ائل للج����احظ (المطبع����ة الس����لفية ومكتبتھ����ا س����نة  ـ 468

 ھـ).1382

ل�ك المضاف والمنسوب �بي منصور عب�د المثمار القلوب في  ـ 469

  ھـ)1384ھـ) و (ط سنة  1326(ط سنة  بن محمد الثعالبي

الثم��ر ال��داني ف��ي تقري��ب المع��اني للش��يخ ص��الح عب��د الس��ميع  ـ 470

 اgبي ا�زھري (نشر المكتبة الثقافية ـ بيروت ـ لبنان).

  ثمرات ا�عواد ـ 471

ثمرات ا�وراق في المحاضرات للشيخ تقي الدين أبى بكر ب�ن  ـ 472

حم����وي (مطب����وع بھ����امش عل����ي المع����روف ب����ابن حج����ة ال

 المستطرف).

ثواب ا�عمال للش�يخ الص�دوق أب�ي جعف�ر محم�د ب�ن عل�ي ب�ن  ـ 473

الحس���ين ب���ن بابوي���ه القم���ي (منش���ورات الرض���ى ـ ق���م س���نة 

  ھـ ش).1368

  ـ ج ـ 

  جالية الكدر في شرح منظومة البرزنجي (ط مصر) ـ 474

ج��امع أحادي��ث الش��يعة ل�ق��ا حس��ين الطباطب��ائي البروج��ردي  ـ 475

 ھـ).1399علمية ـ قم سنة (المطبعة ال
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ج���امع ا�حادي���ث لج����ل ال���دين عب���د ال���رحمن ب���ن أب���ي بك���ر  ـ 476

 السيوطي.

(ط ج��امع ا�حادي��ث لعب��اس أحم��د ص��قر وأحم��د عب��د الج��واد  ـ 477

 (ط مصر).دمشق) و 

  .جامع ا�حاديث والمراسيل ـ 478

 جامع ا�خبار (ط المكتبة الحيدرية ـ النجف ا�شرف). ـ 479

ول للمبارك ب�ن محم�د ب�ن محم�د جامع ا�صول �حاديث الرس ـ 480

بن عبد الكريم بن عبد الواح�د الش�يباني المع�روف ب�ابن ا�ثي�ر 

 الجزري (ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت).

ج��امع البي��ان (تفس��ير الطب��ري) �ب��ي جعف��ر محم��د ب��ن جري��ر  ـ 481

ھ���ـ) و (دار الفك���ر للطباع���ة 1312الطب���ري (ط مص���ر س���نة 

 م).1995ھـ ـ 1415ان سنة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبن

ج���امع الخ����ف والوف���اق ب���ين اmمامي���ة وب���ين أئم���ة الحج���از  ـ 482

والع��راق للش��يخ عل��ي ب��ن محم��د ب��ن محم��د القم��ي الس��بزواري 

(الطبعة ا�ولى انتش�ارات زمين�ه س�ازان ظھ�ور إم�ام عص�ر ـ 

 إيران).

جامع الرواة لمحم�د ب�ن عل�ي ا�ردبيل�ي الغ�روي (نش�ر مكتب�ة  ـ 483
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 ھـ).1403ي ـ قم سنة آية هللا المرعش

جامع السعادات للشيخ محمد مھدي النراقي (نشر دار النعم�ان  ـ 484

 .للطباعة والنشر ـ النجف الشرف ـ العراق)

جامع الشتات للع�مة محمد إسماعيل بن الحسين المازن�دراني  ـ 485

  ھـ).1418(الطبعة ا�ولى سنة  الخواجوئي

بن عيس�ى  الجامع الصحيح (سنن الترمذي) �بي عيسى محمد ـ 486

ب��ن س��ورة الترم��ذي (مطب��وع م��ع تحف��ة ا�ح��وذي) و (ونش��ر 

المكتب���ة اmس����مية لري���اض الش���يخ) و (دار الفك���ر للطباع���ة 

 م).1983ھـ ـ 1403والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان سنة 

الج�امع الص��غير ف�ي أحادي��ث البش�ير الن��ذير لج��ل ال��دين عب��د  ـ 487

طباع��ة والنش��ر ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر الس��يوطي(دار الفك��ر لل

م) و (نش�ر 1981ھ�ـ ـ 1401والتوزي�ع ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

  عبد الحميد أحمد حنفي ـ مصر).

ج���امع الم���دارك ف���ي ش���رح المختص���ر الن���افع للس���يد أحم���د  ـ 488

الخوانس����اري (الطبع����ة الثاني����ة نش����ر مكتب����ة الص����دوق س����نة 

 ھـ ش).1364ھـ ق 1405

ارزمي (ط جامع المسانيد �بي المؤي�د محم�د ب�ن محم�ود الخ�و ـ 489

(ط دار الفك��ر س��نة و  دار الكت��ب العلمي��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان)

1994.(  
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للشيخ ج�ل ال�دين عب�د ال�رحمن ب�ن جامع المسانيد والمراسيل  ـ 490

 م).1994(ط دار الفكر سنة  أبي بكر السيوطي

يوس��ف ب��ن عب��د هللا ب��ن ب��ي عم��ر ج��امع بي��ان العل��م وفض��له � ـ 491

المدين�ة المن�ورة س�نة محمد بن عبد الب�ر النم�ري القرطب�ي (ط 

ھ���ـ) و (دار الكت���ب العلمي���ة ـ بي���روت ـ لبن���ان س���نة 1388

  ھـ).1398

الجامع Cبن أبي زيد القيرواني (ط المكتبة العتيقة بت�ونس س�نة  ـ 492

 ھـ) و (مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان).1406

الجامع �حكام القرآن (ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ  ـ 493

م) و (ط دار الكتب العلمي�ة) و (ط 1985ھـ ـ 1405لبنان سنة 

 مؤسسة التاريخ العربي).

الجامع لش�عب اmيم�ان �ب�ي بك�ر، أحم�د ب�ن الحس�ين ب�ن عل�ي  ـ 494

 ـ).ھ1409سنة ط بومباي (البيھقي 

الج��امع للش��رايع ليحي��ى ب��ن س��عيد الحل��ي (نش��ر مؤسس��ة س��يد  ـ 495

 ھـ).1405الشھداء ـ المطبعة العلمية ـ قم سنة 

 يد أب���ي حنيف���ة لمحم���د ب���ن محم���ود الخ���وارزميج���امع مس���ان ـ 496

(ط دار إحي���اء الكت���ب العربي���ة ـ و ھ���ـ)  665(مت���وفي س���نة 

  .مصر)
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الجرح والتعديل �بى محمد عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي ح�اتم محم�د  ـ 497

ب��ن إدري��س ب��ن المن��ذر التميم��ي الحنظل��ي ال��رازي (نش��ر دار 

 م).1952ھـ ـ 1371إحياء التراث العربي ـ بيروت سنة 

لحميري لعلي بن محمد الحمي�ري (الطبع�ة ا�ول�ى نش�ر جزء ا ـ 498

 ھـ).1413دار الطحاوي حديث أكادمي ـ الرياض سنة 

  .والكوثر الحوض في .راجع عنوان: مامخلد بن بقي جزء  

  .جزء ترجمة الطبراني Cبن منده ـ 499

 .جزء نعيم بن حماد ـ 500

الجعفريات �بي الحسن محم�د ب�ن محم�د ب�ن ا�ش�عث الك�وفي  ـ 501

م��ع ق��رب اmس��ناد) (ط حجري��ة) و (إص��دار مكتب��ة (مطب��وع 

 نينوى ـ طھران ـ إيران).

ج�ء ا�ذھان وج�ء ا�حزان للشيخ أبى المحاسن الحسين بن  ـ 502

 الحسن الجرجاني (تفسير گازر).

 ج�ء العيون للع�مة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي. ـ 503

(ط  جمع الفوائد لمحمد بن محم�د ب�ن س�ليمان المغرب�ي الفاس�ي ـ 504

 ھـ).1381سنة 

الجمع بين الصحيحين �بي عبد هللا محمد بن أب�ي نص�ر فت�وح  ـ 505

 بن عبد هللا بن حميد ا�زدي الميورقي الحميدي.
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  الجمل لضامن بن شدقم المدني ـ 506

الجم��ل للش��يخ المفي��د (ط المكتب��ة الحيدري��ة النج��ف ا�ش��رف ـ  ـ 507

 و ھ�ـ) و (ط مكتب�ة ال�داوري ـ ق�م ـ إي�ران)1381الع�راق س�نة 

 .ھـ)1413(ط سنة 

محم�د ب�ن الحس�ن ب�ن دري�د ب�ن عتاھي�ة �بي بكر  جمھرة اللغة ـ 508

 ھـ).1351 ـ 1344حيدرآباد (ط ا�زدي البصري 

جمھرة أنساب العرب Cبن حزم ا�ندلس�ي (ط دار المع�ارف ـ  ـ 509

 ھـ).1391مصر سنة 

جمھ��رة خط��ب الع��رب ف��ي عص��ور العربي��ة الزاھ��رة �حم��د  ـ 510

(ط دار و  ـ بي��روت) العرب��ي دار الكت��اب(ط  زك��ي ص��فوت

  م).1985الحداثة ـ بيروت. ـ لبنان سنة 

 جمھرة رسائل العرب �حمد زكي صفوت. ـ 511

 جمھوري إس�مي (صحيفة فارسية تصدر في إيران). ـ 512

جن���ة ا�م���ان الواقي���ة وجن���ة اmيم���ان الباقي���ة. راج���ع: مص���باح   

  الكفعمي.

ت الحديث�ة ـ الجھ�اد لعب�د هللا ب�ن المب�ارك (نش�ر دار المطبوع�ا ـ 513

 جدة).
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عب��د المس��يح لخي��ر ال��دين نعم��ان ب��ن  لم��ا لفق��هالج��واب الفس��يح  ـ 514

 .ھـ)1306سنة  الھند(ط Cھور ـ محمود اgلوسي 

) للش��يخ أب��ي عل��ي الفض��ل ب��ن الحس��ن تفس��يرجوام��ع الج��امع ( ـ 515

ھ�ـ) 1379الطبرسي (ط مطبعة مصباحي ـ تبريز ـ إيران سنة 

 ھـ).1418و (مؤسسة النشر اmس�مي سنة 

لعل���ي ب���ن أحم���د ب���ن س���عيد ب���ن ح���زم النبوي���ة جوام���ع الس���يرة  ـ 516

ھ��ـ) (ط دار الجي��ل ـ  456ا�ندلس��ي (مت��وفي س��نة  الظ��اھري

mس�مي ـ القاھرة ـ مص�ر ـ بيروت ـ لبنان) و (مكتبة التراث ا

 .م)1984ط ثالثة سنة 

ج��واھر ا�خب��ار واgث��ار المس��تخرجة م��ن لج��ة البح��ر الزخ��ار  ـ 517

محم��د ب��ن يحي��ى ب��ن بھ��ران الص��عدي (مطب��وع بھ��امش البح��ر 

الزخ���ار) و ( ط مؤسس���ة الرس���الة ـ بي���روت. ـ لبن���ان س���نة 

 ھـ).1394

ب��ن محم��د ب��ن الحس��ن لالج��واھر الس��نية ف��ي ا�حادي��ث القدس��ية  ـ 518

 ـمنش�ورات مكتب�ة المفي�د ق�م (علي ب�ن الحس�ين الح�ر الع�املي 

 م).1964 ھـ1384سنة  إيران

  .الجواھر السنية للحر العاملي ـ 519

ج��واھر العق��دين لعل��ي ب��ن داود الحس��يني الس��مھودي الش��افعي  ـ 520

 العمادي.
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ج���واھر العق���ود ومع���ين القض���اة والم���وقعين والش���ھود للش���يخ  ـ 521

اجي ا�س��يوطي (الطبع��ة ش��مس ال��دين محم��د ب��ن أحم��د المنھ��

ھ�ـ ـ 1417ا�ول�ى دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت. ـ لبن�ان س�نة 

  م).1996

ج��واھر العل��م �ب��ي حنيف��ة أحم��د ب��ن داود ال��دينوري (ط معھ��د  ـ 522

  .)1407فرانكفورت سنة ـ العلوم العربية 

الطرابلس���ي  ب���ن الب���راجعب���د العزي���ز ج���واھر الفق���ه للقاض���ي  ـ 523

س��مي التابع�ة لجماع�ة نش�ر اmمؤسسة ال(الطبعة ا�ولى نشر 

 ھـ).1411سنة  المدرسين بقم المشرفة

ج��واھر الك���م ف��ي ش��رح ش��رائع اmس���م للش��يخ محم��د حس��ن  ـ 524

النجف��ي (دار إحي��اء الت��راث العرب��ي ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

ھ��ـ 1365م) و (دار الكت��ب اmس���مية ـ طھ��ران س��نة 1981

 ش).

علي�ه «أب�ي طال�ب  جواھر المطالب في مناقب اmم�ام عل�ي ب�ن ـ 525

(Cب��ن الدمش��قي) ش��مس ال��دين محم��د ب��ن أحم��د ب��ن » الس���م

وني الشافعي (الطبع�ة ا�ول�ى مجم�ع إحي�اء الثقاف�ة عناصر البا

 ھـ).1415اmس�مية ـ قم ـ إيران سنة 

الجواھر في تفسير القرآن العظيم للشيخ الطنط�اوي الج�وھري  ـ 526
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ط ـ) و (ھ� 1412س�نة بي�روت  ـدار إحياء التراث العرب�ي (ط 

 .)مصر ـط مصطفى البابي ) و (بيروت ـدار الفكر 

ـ  ا�ول�ى بع�ةط(اللس�يد جعف�ر ش�بر الحس�يني لالج�وھر الثم�ين  ـ 527

 ھـ). 1380سنة اgداب  مطبعة

 (طالج��وھر الثم��ين ف��ي س��ير المل��وك والس���طين Cب��ن دقم��اق  ـ 528

  .ـ بيروت)عالم الكتب 

عل�ي ب�ن عثم�ان الجوھر النقي على سنن البيھق�ي لع��ء ال�دين  ـ 529

الم��ارديني الش��ھير ب��ابن التركم��اني (مطب��وع بھ��امش الس��نن 

 ھـ) و (ط دار الفكر).1344الكبرى للبيھقي ـ الھند سنة 

الج��وھرة الني��رة (ش��رح عل��ى مختص��ر الق��ددوري) �ب��ي بك��ر  ـ 530

محمد بن علي بن موسى الحداد العبادي اليمني (ط مصر س�نة 

 ھـ).1322

وآل�ه لمحم�د ب�ن أب�ي » الس��معلي�ه «الجوھرة ف�ي نس�ب عل�ي  ـ 531

بك���ر ا�نص���اري التلمس���اني المع���روف ب���البري (ط مؤسس���ة 

 ھـ).1402ا�علمي للمطبوعات ـ بيروت. سنة 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس ال�دين الش�يخ محم�د  ـ 532

عرفه الدسوقي (نشر دار إحياء الكتب العربية ـ عيس�ى الب�ابي 

  الحلبي وشركاه).
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  ـ ح ـ

لس�ندي عل�ى النس�ائي (دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ حاش�ية ا ـ 533

 لبنان).

حاش��ية الص��اوي عل��ى تفس��ير الج�ل��ين للش��يخ أحم��د الص��اوي  ـ 534

 المالكي (ط دار الجيل ـ بيروت.).

عل��ى ألفي��ة ب��ن مال��ك ا�ش��موني ش��رح حاش��ية الص��بان عل��ى  ـ 535

 لمحمد بن علي الصبان.

ن ب�رى محم�د ب�ن عب�ادة ب�لحاشية العدوى عل�ى ش�ذور ال�ذھب  ـ 536

 (العدوي).الصوفي المالكي 

، لمحّم��د أم��ين الش��ھير ة رّد المحت��ار عل��ى ال��دّر المخت��ارحاش��ي ـ 537

  .بابن عابدين

حاشية قرة عيون ا�خيار تكملة رد المحتار على الدر المختار  ـ 538

لسيدي محمد ع��ء ال�دين أفن�دي اب�ن عاب�دين (نش�ر دار الفك�ر 

ھ�ـ ـ 1415س�نة للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ بي�روت. ـ لبن�ان 

 م).1995

 .حاشية يس على مجيب الندا ـ 539

الحب��ل المت��ين لمحم��د ب��ن الحس��ين ب��ن عب��د الص��مد الح��ارثي  ـ 540
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 العاملي (منشورات مكتبة بصيرتي ـ قم).

حبيب السير لغياث الدين المدعو خواند أمير (انتشارات مكتبة  ـ 541

 الخيام ـ طھران ـ إيران).

ل�ب للس�يد فخ�ار ب�ن مع�د الحجة على الذاھب إلى تكفير أبي طا ـ 542

  .ھـ)1410الثعلبي (إنتشارات سيد الشھداء ـ قم سنة 

للقاض��ي الحس��ن ب��ن  ب��ين ال��راوي وال��واعي المح��دث الفاص��ل ـ 543

  عبد الرحمن الرامھرمزي

) (ط دار الفك��ر س��نة ال��دكتور محم��د عج��اج الخطي��ب (تحقي��ق

  ھـ1404

ح���دائق ا�ن���وار �ب���ي بك���ر محم���د ب���ن عم���ر المع���روف ب���ابن  ـ 544

 الرازي.السراج 

الح��دائق الناض��رة ف��ي أحك��ام العت��رة الط��اھرة للش��يخ يوس��ف  ـ 545

لجماع����ة  ةالبحران����ي (ط مؤسس����ة النش����ر اmس�����مي التابع����

 المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة).

   .الحدائق الندية في شرح الصمدية للسيد على خان المدني ـ 546

ال�رحمن الف�رج عب�د  ب�ى�لحدائق �ھل الحقائق في الموعظة ا ـ 547

 .الحنبلي بن علي ابن الجوزي البغدادي

ح��ديث اmف��ك لجعف��ر مرتض��ى الع��املي (نش��ر دار التع��ارف  ـ 548
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 م).1980ھـ ـ1400للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان سنة 

 حديث الثقلين للشيخ محمد قوام الدين الوشنوي. ـ 549

حديث خيثمة بن سليمان بن حيدرة المري القرشي الطرابلس�ي  ـ 550

 الشامي.

محم�د ب�ن محم�د ب�ن  حن معاش�ر ا�نبي�اء للش�يخ المفي�دحديث ن ـ 551

(الطبع��ة  البغ��دادي العكب��ري النعم��ان اب��ن المعل��م أب��ي عب��د هللا

 م).1993ھـ  1414الثانية ط دار المفيد سنة 

حديق��ة الش��يعة للم��ولى المق��دس المحق��ق الم��� أحم��د ب��ن محم��د  ـ 552

 ا�ردبيلي.

) ة الس�جاديةشرح دع�اء الھ��ل م�ن الص�حيف(الحديقة الھ�لية  ـ 553

محمد بن حسين بن عبد الصمد المش�تھر ببھ�اء ال�دين الع�املي ل

ـ الطبع��ة ا�ول��ى ـ تحقي��ق الس��يد عل��ي الخراس��اني ( الح��ارثي

ق��م س��نة  ـmحي��اء الت��راث  »عل��يھم الس���م«مؤسس��ة آل البي��ت 

 ـ).ھ1410

  للشيخ إبراھيم الناجي. حسن التنبيه لما ورد في التشبيه ـ 554

رد م��ا أورده ص��احب المن��ار ف��ي ح��ق  الحص��ون المنيع��ة ف��ي ـ 555

 ھـ).1326الشيعة للسيد محسن ا�مين (ط سنة 
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 الحضارة اmس�مية في القرن الرابع الھجري gدم ميتز. ـ 556

حق اليقين في معرفة أصول الدين للسيد عبد هللا ش�بر (مطبع�ة  ـ 557

ھ�ـ) و (منش�ورات ا�علم�ي 1352العرفان ـ صيدا ـ لبنان سنة 

 ـ طھران).

التأوي���ل ف���ي متش���ابه التنزي���ل للش���ريف الرض���ي (دار حق���ائق  ـ 558

المھاجر للطباعة والنشر والتوزي�ع ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (نش�ر 

  دار الكتب اmس�مية ـ إيران).

حقائق ھامة حول الق�رآن الك�ريم لجعف�ر مرتض�ى الع�املي (ط  ـ 559

مؤسسة النشر اmس�مي التابع لجماعة المدرس�ين ف�ي الح�وزة 

 ھـ).1401دسة ـ إيران سنة العلمية في قم المق

إس��حاق الح��ويني ا�ث��ري  يب���الحل��ي بتخ��ريج فض��ائل عل��ي  ـ 560

 .بيروت) ـالقاھري (ط دار الكتاب العربي 

حلي��ة ا�ب��رار للس��يد ھاش��م البحران��ي (الطبع��ة ا�ول��ى مؤسس��ة  ـ 561

 ھـ).1411المعارف اmس�مية ـ قم ـ إيران سنة 

ر الكت��اب العرب��ي حلي��ة ا�ولي��اء �ب��ي نع��يم اmص��بھاني (ط دا ـ 562

 .(ط السعادة بمصر) و ھـ)1387بيروت ـ لبنان سنة 

 ) لص��در ال��دين ش��رف ال��دينحلي��ف مخ��زوم (عم��ار ب��ن ياس��ر ـ 563

 ).م1992ھـ 1412ـ بيروت سنة الطبعة الثانية دار ا�ضواء (
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 علي بن أبي الف�رج ب�ن الحس�ن�بي الحسن الحماسة البصرية  ـ 564

 تنا) (ط دائرالبصري 

الح��وادث والب��دع �ب��ي بك��ر محم��د ب��ن الولي��د الطرطوش��ي (ط  ـ 565

 م).1955تونس سنة 

واب��ن قاس��م العب��ادي عل��ى تحف��ة المحت��اج  حواش��ي الش��يرواني ـ 566

بش���رح المنھ���اج mب���ن حج���ر الھثيم���ي (ط دار احي���اء الت���راث 

 .اmس�مي)

الحور العين لwمير نشوان الحميري (ط طھ�ران ـ إي�ران س�نة  ـ 567

 م).1997

للشيخ باقر ش�ريف القرش�ي » عليه الس�م«حياة اmمام الحسن  ـ 568

 ھـ).1375(مطبعة اgداب ـ النجف ا�شرف سنة 

للشيخ باقر شريف القرشي » عليه الس�م«حياة اmمام الحسين  ـ 569

 م).1974ھـ ـ 1394(مطبعة اgداب ـ النجف ا�شرف سنة 

لقرش�ي للشيخ باقر ش�ريف ا» عليه الس�م«حياة اmمام الرضا  ـ 570

 ھـ ش).1372(انتشارات سعيد بن جبير 

 .لمحمود شلبي» عليه الس�م«حياة اmمام علي  ـ 571

حياة الحيوان لكمال الدين محمد بن موسى بن عيسى ال�دميري  ـ 572
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 (ط المكتبة الشرفية بالقاھرة) و (ط دار القاموس الحديث).

لجعف�ر مرتض�ى » عليه الس�م«الحياة السياسية ل�مام الحسن  ـ 573

لجماع�����ة  ةاملي (ط مؤسس�����ة النش�����ر اmس������مي التابع�����الع�����

المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة ـ ق�م ـ إي�ران س�نة 

 ھـ).1403

لجعف�ر مرتض�ى » عليه الس�م«الحياة السياسية ل�مام الرضا  ـ 574

لجماع�����ة  ةالع�����املي (ط مؤسس�����ة النش�����ر اmس������مي التابع�����

ـ إي��ران س��نة المدرس��ين ف��ي الح��وزة العلمي��ة ف��ي ق��م المقدس��ة 

 ھـ).1403

لجعف�ر مرتض�ى » عليه الس�م«الحياة السياسية ل�مام للحسن  ـ 575

ھ���ـ 1414س���نة  الطبع���ة ا�ول���ىط دار الس���يرة ـ ( الع���املي

1994(. 

حياة الشعر في الكوفة ليوسف خليف (ط دار الكتاب العرب�ي ـ  ـ 576

 ھـ).1388القاھرة سنة 

نصر للطباع�ة حياة الصحابة لمحمد يوسف الكاندھلوي (دار ال ـ 577

ھ�ـ) و (دار ال�وعي بحل�ب ـ س�وريا س�نة 1389ـ� الق�اھرة س�نة 

 ھـ).1391

للسيد محمد صادق الصدر » عليه الس�م«حياة أمير المؤمنين  ـ 578

 ھـ).1391(ط دار التعارف ـ بيروت. 
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حياة أمير المؤمنين لمحم�د محم�ديان (الطبع�ة ا�ول�ى مؤسس�ة  ـ 579

 ھـ).1417النشر اmس�مي سنة 

 مد تأليف أميل درمنغم.حياة مح ـ 580

حياة محمد لمحمد حسين ھيكل (الطبعة ا�ولى مطبعة مص�ر ـ  ـ 581

ھـ) و (الطبع�ة الثاني�ة دار الكت�ب المص�رية 1354القاھرة سنة 

 ھـ).1354سنة 

 ـ خ ـ

 ھـ).1400خاتم النبيين لمحمد أبي زھرة (الدوحة ـ قطر سنة  ـ 582

ي لش���يخ حس���ين الن���ورللمح���دث امس���تدرك الوس���ائل خاتم���ة  ـ 583

ـ  مؤسس�ة آل البي�ت mحي�اء الت�راث(الطبع�ة ا�ول�ى الطبرسي 

 ھـ).1415قم سنة 

الخراج �بي يوس�ف القاض�ي (ط المطبع�ة الس�لفية ـ الق�اھرة ـ  ـ 584

 ھـ).1392مصر سنة 

الخراج ليحيى بن آدم القرشي (ط المطبع�ة الس�لفية ـ الق�اھرة ـ  ـ 585

  ھـ).1384مصر سنة 

اون���دي (ط مص���طفوي الخ���رائج والج���رائح لقط���ب ال���دين الر ـ 586

إي��ران) و (نش��ر مؤسس��ة اmم��ام المھ��دي ـ ق��م المقدس��ة س��نة 
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 ھـ).1409

خزان��ة ا�دب ول��ب لب��اب لس��ان الع��رب للش��يخ عب��د الق��ادر ب��ن  ـ 587

 عمر البغدادي.

الخصال للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي ب�ن الحس�ين  ـ 588

لجماع�ة  ةبن بابويه القم�ي (ط مؤسس�ة النش�ر اmس��مي التابع�

ھ�ـ 1403ي�ران إرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة ـ المد

 ھـ ش).1362ـ ق 

خص���ائص ا�ئم���ة للش���ريف الرض���ي أب���ي الحس���ن محم���د ب���ن  ـ 589

الحس�ين ب�ن موس�ى الموس��وي البغ�دادي (نش�ر مجم�ع البح��وث 

اmس��مية ـ اgس�تانة الرض�وية المقدس�ة ـ مش�ھد ـ إي�ران س�نة 

 ھـ).1406

ب�اقر الكج�وري (إنتش�ارات  الخصائص الفاطمي�ة للش�يخ محم�د ـ 590

 ھـ ش).1380الشريف الرضي سنة 

الخص��ائص الكب��رى لج���ل ال��دين عب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر  ـ 591

حي���درآباد ـ ال���دكن (ط الس���يوطي (ط دار الكت���ب العلمي���ة) و 

 .الھند)ـ

خصائص الوحي المبين Cبن البطريق ش�مس ال�دين يحي�ى ب�ن  ـ 592

اد اmس��مي ـ الحسن ا�سدي الربعي الحل�ي (ط وزارة اmرش�

ھ����ـ) و (نش����ر دار الق����رآن الك����ريم س����نة 1406إي����ران س����نة 
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 ھـ).1417

�ب�ي عب�د الرحم�ان » علي�ه الس��م«خصائص أمير الم�ؤمنين  ـ 593

أحمد بن شعيب النسائي (المطبعة الحيدرية ـ النج�ف ا�ش�رف 

ھـ) و (ط التقدم بمصر) و (مكتب�ة نين�وى الحديث�ة ـ 1388سنة 

 طھران).

ف����ي معرف����ة الرج����ال للع�م����ة الحل����ي (ط خ�ص����ة ا�ق����وال  ـ 594

 ھـ).1417حجرية) و (نشر مؤسسة نشر الفقاھة سنة 

خ�ص��ة ت��ذھيب تھ��ذيب الكم��ال ف��ي أس��ماء الرج��ال �حم��د ب��ن  ـ 595

ھ��ـ) و 1391عب��د هللا الخزرج��ي ا�نص��اري اليمن��ي (ط س��نة 

(الطبع��ة الرابع��ة مكت��ب المطبوع��ات اmس���مية بحل��ب ـ دار 

 ھـ).1411البشائر اmس�مية سنة 

خ�صة عبقات ا�نوار ف�ي إمام�ة ا�ئم�ة ا�طھ�ار للس�يد عل�ي  ـ 596

الحس��يني المي�ن��ي (نش��ر مؤسس��ة البعث��ة ـ قس��م الدراس��ات 

 ھـ).1405اmس�مية ـ طھران ـ إيران سنة 

الخ�ف �بي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (مؤسسة النش�ر  ـ 597

ھ������ـ) و (ط ش������ركة دار المع������ارف 1407اmس�������مي س������نة 

 .سماعيل المير علي (ط بيروت)mة).خلفاء محمد اmس�مي

 .خلفاء محمد، تأليف إسماعيل المير علي (ط بيروت) ـ 598
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 ب��ى عب�د هللا محم��د ب�ن إس��ماعيل البخ��اري�خل�ق أفع��ال العب�اد  ـ 599

ط مؤسس���ة ھ���ـ) و (1405س���نة الكوي���ت  ـط ال��دار الس���لفية (

 .ھـ)1404بيروت سنة ـ الرسالة 

الجھمي��ة وأص��حاب التعطي��ل  خل��ق أفع��ال العب��اد وال��رد عل��ى ـ 600

لمحم��د ب��ن إس��ماعيل البخ��اري (الطبع��ة ا�ول��ى نش��ر مؤسس��ة 

 م.1984ھـ ـ 1404الرسالة ـ بيروت. ـ لبنان 

الخلل في الص�ة للسيد مصطفى الخميني (نشر مؤسسة تنظيم  ـ 601

 ھـ ش).1376ھـ ق 1418ونشر آثار اmمام الخميني سنة 

العس���كري للس���يد مرتض���ى  خمس���ون ومئ���ة ص���حابي مختل���ق ـ 602

 (الطبعة السادسة مطبعة صدر).

دار (ط لن�ايف محم�ود مع�روف  الخوارج في العص�ر ا�م�وي ـ 603

  ).ق ـھ 1401سنة  لبنانـ بيروت ـ الطليعة 

الخ���وارج والش���يعة (المعارض���ة السياس���ية الديني���ة) ليولي���وس  ـ 604

فلھ���وزن ـ ترجم���ة ال���دكتور عب���د ال���رحمن ب���دوي (الطبع���ة 

  م).1998والنشر سنة الخامسة نشر دار الجيل للكتب 

 ـ د ـ 

دائ���رة المع���ارف اmس����مية لعب���د العزي���ز الج���واھري (ط دار  ـ 605

 (ط دار ا�علمي).و  المعرفة ـ بيروت. ـ لبنان)
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دائ��رة مع��ارف الق��رن العش��رين لمحم��د فري��د وج��دي (ط دار  ـ 606

  ھـ).1391المعرفة ـ بيروت سنة 

الص�نعاني للشيخ الحسن بن محمد  الدر الملتقط في تبيين الغلط ـ 607

دارالكت�ب ـ ولى الطبعة ا�ـ تحقيق أبو الفداء عبد هللا القاضي (

 ھـ).1405سنةالعلمية 

بالم�أثور لج��ل ال�دين عب�د ال�رحمن  تفس�يرالدر المنث�ور ف�ي ال ـ 608

ابن أب�ي بك�ر الس�يوطي (نش�ر دار المعرف�ة للطباع�ة والنش�ر ـ 

 ھـ).1377بيروت ـ لبنان) و (ط دار الفكر) و (ط سنة 

ر المنث�ور ف�ي طبق�ات رب�ات الخ�دور لزين�ب ف�واز الع�املي الد ـ 609

 ھـ).1312(ط بوCق ـ مصر سنة 

ال��در النظ��يم للش��يخ جم��ال ال��دين يوس��ف ب��ن ح��اتم ب��ن ف��وز ب��ن  ـ 610

مھن����د الش����امي المش����غري الع����املي (نش����ر مؤسس����ة النش����ر 

 .اmس�مي)

محم���د أم���ين لدراس���ات اللبي���ب ف���ي ا�س���وة الحس���نة بالحبي���ب  ـ 611

 .)م1957باكستان  ـحياء ا�دب بكراتشي ط لجنة إ(السندي 

دراس���ات وبح���وث ف���ي الت���اريخ واmس����م لجعف���ر مرتض���ى  ـ 612

لجماع�����ة  ةالع�����املي (ط مؤسس�����ة النش�����ر اmس������مي التابع�����

المدرس��ين ف��ي الح��وزة العلمي��ة ف��ي ق��م المقدس��ة ـ إي��ران س��نة 
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 ھـ).1400

الدراية في تخريج أحادي�ث الھداي�ة �ب�ي الفض�ل ش�ھاب ال�دين  ـ 613

علي بن محمد بن حجر العس�ق�ني (ط دار المعرف�ة ـ  أحمد بن

 بيروت ـ لبنان).

ال��درة النجفي��ة (طبع��ة حجري��ة) و (ط دار المص��طفى mحي��اء  ـ 614

  .التراث)

الدرة اليتيمة في بع�ض فض�ائل الس�يدة العظيم�ة للس�يد عب�د هللا  ـ 615

 بن إبراھيم ميرغني الحنفي.

لمدني علي الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة Cبن معصوم ا ـ 616

خان ب�ن الس�يد أحم�د الحس�يني (ط بص�يرتي ـ ق�م ـ إي�ران س�نة 

 ھـ) و (ط حجرية).1397

درر ا�خبار گزيده بحار ا�نوار للسيد مھدي حجازي ترجم�ة  ـ 617

السيد عل�ي رض�ا حج�ازي ـ محم�د عي�دي خسروش�اھى (دفت�ر 

 مطالعات تاريخ ومعارف إس�مي).

محمد ب�ن عب�د هللا ب�ن درر السمط في خبر السبط �بي عبد هللا  ـ 618

أبي بكر القضاعي المعروف بابن ا�بار (الطبعة ا�ول�ى نش�ر 

ھ��ـ ـ 1407دار الغ��رب اmس���مي ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 م).1987
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ال��درر ف��ي اختص��ار المغ��ازي والس��ير �ب��ي عم��ر يوس��ف ب��ن  ـ 619

 عبد هللا بن محمد بن عبد البر النمري.

م���ن ك����م أمي���ر  دس���تور مع���الم الحك���م وم���أثور مك���ارم الش���يم ـ 620

�ب���ي عب���د هللا محم���د ب���ن س����مة » علي���ه الس����م«الم���ؤمنين 

 ھـ).1332القضاعي (ط سنة 

الدعاء �بي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (الطبع�ة ا�ول�ى  ـ 621

ھ��ـ ـ 1413نش��ر دار الكت��ب العلمي��ة بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 م).1993

ب�ي القاس�م دعاة الھداة إل�ى أداء ح�ق ال�وCة للح�اكم الحس�كاني أ ـ 622

 عبيد هللا بن عبد هللا.

دع���ائم اmس����م وذك���ر الح����ل والح���رام والقض���ايا وا�حك���ام  ـ 623

للقاضي النعمان المغربي (نشر دار المع�ارف ـ مص�ر ط س�نة 

 ھـ).1383

ال���دعوات (س���لوة الح���زين) �ب���ي الحس���ين س���عيد ب���ن ھب���ة هللا  ـ 624

المش��ھور ب��ه قط��ب ال��دين الراون��دي (تحقي��ق مدرس��ة اmم��ام 

 ھـ).1407ي قم ـ إيران سنة المھد

دفع اmرتياب عن حديث الباب للسيد علي بن محمد ب�ن ط�اھر  ـ 625

 بن يحيى العلوي (نشر دار القرآن الكريم ـ قم).
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دفع الشبه عن الرسول والرسالة �ب�ي بك�ر ب�ن محم�د ب�ن عب�د  ـ 626

المؤمن تقي الدين الحصني الدمشقي (الطبعة الثانية دار إحي�اء 

 ھـ).1418لقاھرة سنة الكتاب العربي ـ ا

حمد بن عبد الحليم بن عبد الس��م ب�ن عب�د هللا � دقائق التفسير ـ 627

 مطبعة مؤسسة عل�وم الق�رآن( بن أبي القاسم بن تيمية الحراني

  ھـ).1404سنة ـ دمشق 

دCئل اmمامة �بي جعف�ر محم�د ب�ن جري�ر ب�ن رس�تم الطب�ري  ـ 628

مؤسس�ة  الص�غير (الطبع�ة ا�ول�ى مرك�ز الطباع�ة والنش�ر ف�ي

 ھـ).1413البعثة سنة 

دCئ���ل الص���دق للش���يخ محم���د حس���ن المظف���ر (ط إي���ران س���نة  ـ 629

 ھـ).1395

دCئل النبوة �بي القاسم إسماعيل بن محمد ب�ن الفض�ل التيم�ي  ـ 630

دار العاص��مة للنش��ر ط ( ا�ص��بھاني الملق��ب ب��ـ (ق��وام الس��نة)

 والتوزيع).

ـ لبن��ان  دCئ��ل النب��وة �ب��ي نع��يم (ط دار المعرف��ة ـ بي��روت ـ 631

 .و (ط ليدن) ھـ)1397

�ب�ي بك�ر أحم�د  ومعرفة أحوال ص�احب الش�ريعةالنبوة دCئل  ـ 632

ھ��ـ) و 1405(ط دار الكت��ب العلمي��ة س��نة  ب��ن الحس��ين البيھق��ي

 ھـ).1397(ط 
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علي��ه «دلي��ل ال��نص بخب��ر الغ��دير عل��ى إمام��ة أمي��ر الم��ؤمنين  ـ 633

مؤسس�ة آل (ط  بي الفتح محم�د ب�ن عل�ي الكراجك�ي� »الس�م

 ).قم ـلبيت mحياء التراث ا

دول اmس���م لش��مس ال��دين أب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن أحم��د ب��ن  ـ 634

 س���نةتحقي���ق فھ���يم محم���د ش���لتوت الق���اھرة ( عثم���ان ال���ذھبي

 م).1985بيروت ـ ط مؤسسة ا�علمي ) و (م1974

 ال��ديات �ب��ي بك��ر أحم��د ب��ن عم��رو النبي��ل الض��حاك الش��يباني ـ 635

 .(ابن ابي عاصم)

يح مسلم بن الحجاج للحافظ عبد ال�رحمن ب�ن الديباج على صح ـ 636

أبي بك�ر الس�يوطي (دار اب�ن عف�ان للنش�ر والتوزي�ع ـ المملك�ة 

 م).1996ھـ ـ 1416العربية السعودية سنة 

ديوان ابن المعتز (ط الشركة اللبناني�ة للكت�اب ـ بي�روت. لبن�ان  ـ 637

 م).1969سنة 

ة مؤسس�(ط ديوان السيد الحميري جمع ضياء حسين ا�علم�ي  ـ 638

ش�اكر ھ�ادي وجمع  .)م1999 ھـ1420سنة بيروت  ـا�علمي 

 شكر (نشر دار مكتبة الحياة ـ بيروت. ـ لبنان).

دي��وان الش��ريف الرض��ي (ط مؤسس��ة ا�علم��ي للمطبوع��ات ـ  ـ 639

  .بيروت ـ لبنان)
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 ديوان الصفي الحلى ـ عبد العزيز بن سرايا بن علي. ـ 640

  ديوان الفرزدق للصاوي  ـ 641

جمع�ه وق�دم » (عليه الس�م«مير المؤمنين الديوان المنسوب � ـ 642

نس�خة ) و (مؤسس�ة الن�ور للمطبوع�ات ـ ط له حس�ين ا�علم�ي

 .ھـ)1251و (ط بوCق سنة  )خطية بخط ياقوت المستعصمي

دي��وان ح��يص ب��يص �ب��ى الف��وارس س��عد ب��ن محم��د اب��ن س��عد  ـ 643

 شھاب الدين التميمي.

ؤسس�ة م (طضياء حسين ا�علمي  جمعديوان دعبل الخزاعي  ـ 644

 ).م1997ھـ 1417سنة بيروت ـ ا�علمي للمطبوعات 

ذخ��ائر العقب��ى �حم��د ب��ن عب��د هللا الطب��ري (ط دار المعرف��ة ـ  ـ 645

 م).1974بيروت. ـ لبنان سنة 

  ـ ذ ـ 

(ط ن���ول عب���د الغن���ي النابلس���ي الدمش���قي لذخ���ائر المواري���ث  ـ 646

 كشور).

ذخي��رة الحف��اظ Cب��ن القيس��راني محم��د ب��ن ط��اھر ب��ن عل��ي ب��ن  ـ 647

 مد بن أبي الحسن الشيباني.أح

ذخيرة المآل في شرح عقد جواھر ال�لي لعبد الق�ادر الحفظ�ي  ـ 648

 الشافعي.
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ذخي��رة المع��اد ف��ي ش��رح اmرش��اد للع�م��ة المحق��ق م��� محم��د  ـ 649

mحي��اء » عل��يھم الس���م«ب��اقر الس��بزواري (مؤسس��ة آل البي��ت 

 التراث).

�نص�اري الذرية الطاھرة النبوية �ب�ي بش�ر محم�د ب�ن أحم�د ا ـ 650

 ھـ).1407الدوCبي (الدار السلفية ـ الكويت سنة 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة للشيخ آقا ب�زرگ الطھران�ي (دار  ـ 651

م) و (ط 1983ھ���ـ1403ا�ض��واء ـ بي��روت الطبع���ة الثالث���ة 

 إيران).

ذك�ر أخب��ار أص�فھان �ب��ي نع�يم أحم��د ب�ن عب��د هللا ا�ص��فھاني  ـ 652

النص��ر ـ طھ��ران ـ ھ��ـ) و (وط مؤسس��ة 1934(ط لي��دن س��نة 

 إيران).

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة للشھيد ا�ول محمد بن جمال  ـ 653

الدين مكي العاملي الجزيني (الطبعة ا�ولى مؤسس�ة آل البي�ت 

 ھـ).m1419حياء التراث ـ قم سنة » عليھم الس�م«

 ذكرى حافظ للدمياطي. ـ 654

عل�ي ب�ن  إسماعيل عب�د هللا ب�ن محم�د ب�ن يب� ذم الك�م وأھله ـ 655

 .محمد ا�نصاري الھروي
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  (دار الراية ـ الرياض).ذم المسكر Cبن أبي الدنيا  ـ 656

ذوب النض�ار ف��ي ش�رح الث��ار لجعف�ر ب��ن محم�د ب��ن جعف�ر ب��ن  ـ 657

ھب��ة هللا المع��روف ب��ابن نم��ا الحل��ي (الطبع��ة ا�ول��ى مؤسس��ة 

 ھـ).1416النشر اmس�مي سنة 

م�ع ت�اريخ ا�م�م ذيل المذيل من تاريخ ا�مم والملوك (مطبوع  ـ 658

  والملوك نفسه ـ ط اmستقامة وغيرھا).

محب الدين أبي عبد هللا محمد بن محمود ب�ن لذيل تاريخ بغداد  ـ 659

 الحسن بن ھبة هللا بن محاسن المعروف بابن النج�ار البغ�دادي

 ).م1997 ھـ1417سنة  بيروتـ دار الكتب العلمية (ط 

الحس�ين ظھي�ر ذيل تجارب ا�مم للوزير أبي شجاع محم�د ب�ن  ـ 660

الدين الروذراوي (مطبوع مع العيون والح�دائق) و (ط ش�ركة 

 ھـ).1334التمدن بمصر سنة 

  ـ ر ـ

ربيع ا�برار ونصوص ا�خبار �بي القاس�م محم�ود ب�ن عم�ر  ـ 661

 الزمخشري (مطبعة العاني ـ بغداد العراق).

رجال ابن داود لعلي ب�ن داود الحل�ي (جامع�ة طھ�ران ـ إي�ران  ـ 662

  (ط المكتبة الحيدرية). و  ـ)ھ1342سنة 

(ط محم���د جعف���ر الطبس���ي لرج���ال الش���يعة ف���ي أس���انيد الس���نة  ـ 663
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mھـ).1420سنة  س�ميةمؤسسة المعارف ا 

رجال الطوسي �بى جعفر محمد بن الحسن الطوسي (الطبع�ة  ـ 664

و (ط  ھ����ـ)1415ا�ول����ى مؤسس����ة النش����ر اmس�����مي س����نة 

 النجف).

. راج�ع: خ�ص�ة �مي)رجال الع�مة (ط مؤسسة النش�ر اmس�  

  الرجال.

 . راجع: اختيار معرفة الرجال.رجال الكشي (ط كرب�ء)  

  . راجع: تنقيح المقال.رجال المامقاني (ط قديم)  

رج��ال النجاش��ي (فھرس��ت أس��ماء مص��نفي الش��يعة) جم��ع أب��ي  ـ 665

العباس أحمد ب�ن عل�ي ب�ن أحم�د ب�ن العب�اس النجاش�ي ا�س�دي 

ع�ة مص�طفوي) و (مؤسس�ة الكوفي (ط مركز نش�ر كت�اب مطب

 ھـ).1407النشر اmس�مي قم ـ إيرن 

  رجال بحر العلوم ـ 666

الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي أب�ى بك�ر أحم�د ب�ن  ـ 667

 ھـ).1395علي (مقدمة نور الدين عتر) (ط سنة 

 الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المباركفوري الھندي. ـ 668

ف���ر مرتض��ى الع���املي لجع» علي���ه الس���م«رد الش��مس لعل��ي  ـ 669
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(الطبع���ة ا�ول���ى نش���ر المرك���ز اmس����مي للدراس���ات س���نة 

 م).2004ھـ ـ 1425

  الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي Cبن النجار البغدادي ـ 670

 رساCت نبوية لعبد المنعم خان. ـ 671

الرسالة السعدية لرضي الدين علي بن يوسف المطھر الع�مة  ـ 672

هللا المرعشي العامة ـ ق�م س�نة  الحلي (الطبعة ا�ولى مكتبة آية

  ھـ).1410

  الرسالة القوامية للسمعاني (ط تبريز)  ـ 673

رس��الة ح��ول خب��ر ماري��ة للش��يخ المفي��د محم��د ب��ن محم��د ب��ن  ـ 674

النعمان (الطبعة الثانية دار المفيد للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ 

 م).1993ھـ ـ 1414بيروت ـ لبنان سنة 

ب��ن الش��يخ حس��ن (ص��احب رس��الة ف��ي اmمام��ة للش��يخ عب��اس ا ـ 675

  .كتاب أنوار الفقاھة)

 الرسالة للشافعي  ـ 676

الرسائل اmعتقادية ـ رسالة طريق اmرشاد ـ للم�ولى إس�ماعيل  ـ 677

الخ��اجوئي المازن��دراني (نش��ر دار الكت��اب اmس���مي ـ ق��م ـ 

 إيران).

رس��ائل الج��احظ (تحقي��ق عب��د الس���م ھ��ارون) (نش��ر مكتب��ة  ـ 678
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  .ھـ)1384ة الخانجي ـ القاھرة ـ مصر سن

المع���الي محم���د ب���ن محم���د إب���راھيم  يب����الرس���ائل الرجالي���ة  ـ 679

ـ ق�م ـ دار الح�ديث  طتحقيق محم�د حس�ين ال�درايتي (الكلباسي 

 .)ش ھـ1380 ـق  ھـ1422سنة 

رس��ائل الش��ريف المرتض��ى (دار الق��رآن الك��ريم ـ ق��م س��نة  ـ 680

 ھـ).14105

 ).الرسائل العشر للشيخ الطوسي (مؤسسة النشر اmس�مي ـ 681

رس��ائل ف��ي ح��ديث رد الش��مس للش��يخ محم��د ب��اقر المحم��ودي  ـ 682

(الطبع���ة ا�ول���ى مؤسس���ة المع���ارف اmس����مية ـ ق���م س���نة 

 ھـ).1419

رش��فة الص��ادي م��ن بح��ر فض��ائل النب��ي الھ��ادي �ب��ي بك��ر ب��ن  ـ 683

 شھاب الدين الحضرمي.

الرصف لما روى عن النبي من الفضل والوص�ف للش�يخ عب�د  ـ 684

ط مكتب���ة ا�م���ل الكوي���ت) و (ط س���نة هللا الع���اقولي الش���افعي (

 ھـ).1393

الرواش��ح الس��ماوية ف��ي ش��رح ا�حادي��ث اmمامي��ة للمي��ر الس��يد  ـ 685

  محمد باقر الداماد.



  50ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     248
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 روائح القرآن في فضائل أمناء الرحمن  ـ 686

  (حياة محمد) للسيد أمير علي. روح اmس�م ـ 687

  حقي البروسوي.mسماعيل (تفسير) روح البيان  ـ 688

راج�ع:  ) �بي الفتوح ال�رازي.أبي الفتوح يرتفسروح الجنان (  

  تفسير روح الجنان.

القرآن ( روح المع�اني) �ب�ي الفض�ل  تفسيرروح المعاني في  ـ 689

ش��ھاب ال��دين الس��يد محم��ود اgلوس��ي (دار إحي��اء الت��راث ـ 

  بيروت ـ لبنان).

لمحم�د ب�ن قاس�م  )المنتخب م�ن ربي�ع ا�ب�رار(روض ا�خيار  ـ 690

 ھـ).C1292ق ـ مصر سنة بن يعقوب (ط مطبعة بو

الحنف��ي الھن��دي ش��اه تق��ي العل��وي الك��اظمي ال��روض ا�زھ��ر ل ـ 691

  (ط حيدرآباد ـ الدكن). الكاكوردي الشھير بقلندر

ش��اه تق��ي عل��ي الك��اظمي العل��وي الش��ھير للال��روض ا�زھ��ر  ـ 692

 .الحنفي بقلندر الھندي

ال��روض ا�ن��ف للس��ھيلي (ش��ركة الطباع��ة الفني��ة المتح��دة ـ  ـ 693

للطباع���ة ـ مص���ر) و (ط س���نة  ع الفك���ر العرب���يمؤسس���ة نب���

 ).ھـ1391

 ش�عيب م�دين أب�ي للشيخ والرقائق المواعظ في الفائق الروض ـ 694
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 بح�ريفيش الشھير المصري الكافي عبد بن سعد بن هللا عبد بن

  ).القاھرة ط(

روض��ات الجن��ات للس��يد محم��د ب��اقر الخونس��اري (ط حجري��ة  ـ 695

 ھـ).1390 ھـ) و (المطبعة الحيدرية سنة1397سنة 

روض��ة ا�حب��اب ف��ي س��يرة النب��ي واgل وا�ص��حاب لجم��ال  ـ 696

ال���دين عط���اء هللا ب���ن فض���ل هللا ب���ن عب���د الرحم���ان الحس���ين 

  الدشتكي (مخطوط).

اللمع��ة الدمش��قية للش��ھيد الس��عيد : الروض��ة البھي��ة ف��ي ش��رح  ـ 697

منش�ورات جامع�ة النج�ف ( محمد بن جمال الدين مكي العاملي

  ھـ).1386سنة  الدينية

روضة الطالبين �بي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمش�قي  ـ 698

 (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان).

الروضة المختارة ش�رح القص�ائد الھاش�ميات للكمي�ت ب�ن زي�د  ـ 699

القصائد العلوي�ات الس�بع Cب�ن أب�ي الحدي�د المعتزل�ي وا�سدي 

 ).لبنانـ بيروت ـ منشورات مؤسسة ا�علمي للمطبوعات (

 تاريخ ابن شحنة. راجع: .ة المناظر Cبن شحنةروض  

) للمي���رزا زي���ن دي���وان عاب���د أص���فھاني(روض���ة الم���ؤمنين  ـ 700
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 .العابدين ا�صفھاني

 الروضة الندية لمحمد بن إسماعيل اليماني الصنعاني. ـ 701

روض��ة ال��واعظين لمحم��د ب��ن الفت��ال النيس��ابوري (المطبع��ة  ـ 702

ش��ورات ھ��ـ) و (من1386الحيدري��ة ـ النج��ف ا�ش��رف س��نة 

 الشريف المرتضى).

لس��ديد » علي��ه الس���م«الروض��ة ف��ي فض��ائل أمي��ر الم��ؤمنين  ـ 703

 ھـ).1423الدين شاذان بن جبرئيل القمي (الطبعة ا�ولى سنة 

رياض السالكين في شرح ص�حيفة س�يد الس�اجدين للس�يد عل�ي  ـ 704

خ��ان الحس��يني الم��دني الش��يرازي (الطبع��ة الرابع��ة مؤسس��ة 

 ھـ).1415النشر اmس�مي سنة 

رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين �ب�ي زكري�ا مح�ي  ـ 705

ال��دين يحي��ى ب��ن ش��رف الن��ووي الش��افعي الدمش��قي (الطبع��ة 

ھ��ـ ـ 1411الثاني��ة دار الفك��ر المعاص��ر بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 م).1991

رياض العلماء لعبد هللا أفندي ا�صبھاني (مطبعة الخيام ـ ق�م ـ  ـ 706

 ھـ).1401إيران سنة 

لمس���ائل للس���يد عل���ي الطباطب���ائي (الطبع���ة ا�ول���ى ري���اض ا ـ 707

 ھـ).1412مؤسسة النشر اmس�مي سنة 
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الري�اض النض�رة ف��ي مناق�ب العش��رة لمح�ب ال��دين أب�ي جعف��ر  ـ 708

أحم��د ب��ن محم��د الطب��ري (ط دار الكت��ب العلمي��ة ـ بي��روت ـ 

  لبنان) و (ط محمد أمين بمصر) و (ط الخانجي بمصر).

عب�د هللا ل.. القي�روان وإفريقي�ة رياض النفوس في طبقات علماء ـ 709

س�نة مص�ر مكتب�ة النھض�ة ـ ط (لم�الكي بن محمد بن عب�د هللا ا

  م) و (ط دار الغرب اmس�مي بيروت).1951

  ـ ز ـ 

ل�مام أبي الفرج جمال ال�دين عب�د  تفسيرزاد المسير في علم ال ـ 710

الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (الطبعة ا�ول�ى دار الفك�ر 

 م).1987ھـ ـ 1407لنشر والتوزيع سنة للطباعة وا

زاد المعاد في ھدى خير العباد لشمس الدين أبى عبد هللا محمد  ـ 711

بن أبي بكر المعروف بابن ق�يم الجوزي�ة الحنبل�ي ( ط مؤسس�ة 

العربي���ة للطباع���ة والنشر���ـ بي���روت ـ لبن���ان) و (ط مؤسس���ة 

 .(ط ا�زھرية بمصر)و  الرسالة)

آن للمقدس ا�ردبيلي أحمد بن محم�د زبدة البيان في أحكام القر ـ 712

 (نشر المكتبة المرتضوية mحياء اgثار الجعفرية ـ طھران).

الزبرج��د عل��ى مس��ند أحم��د للش��يخ جم��ال ال��دين الس��يوطي (ط  ـ 713

 بيروت).
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الزھد للحسين بن سعيد الكوفي ا�ھوازي (ط المطبعة العلمي�ة  ـ 714

 ھـ).1399ـ قم سنة 

 الناشر محمد عفيفي الزعبي).الزھد والرقائق Cبن المبارك ( ـ 715

الزھ��د وص��فة الزاھ��دين �حم��د ب��ن محم��د ب��ن زي��اد المع��روف  ـ 716

مكتبة الص�حابة ـ ط تحقيق مجدي فتحى السيد (بابن ا�عرابي 

 ).م1988 ھـ1408سنة بطنطا 

زھر الربى عل�ى المجتب�ى (ش�رح عل�ى س�نن النس�ائي) لج��ل  ـ 717

 الدين السيوطي.

لجزائ��ري (ط انتش��ارات ناص��ر زھ��ر الربي��ع للس��يد نعم��ة هللا ا ـ 718

 .و (ط دار النعمان) خسرو) و (ط دار إحياء التراث العربي)

 .الزھراء القدوة ـ 719

أحمد الحسن بن عبد هللا بن س�عيد ب�ن  يبوالمواعظ � الزواجر ـ 720

  .الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري

زوائ��د المس��ند (مس��ند أحم��د) لعب��د هللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن  ـ 721

 جنبل.

  .ن العابدين، لعبد العزيز سيد ا�ھلزي ـ 722

زين الفتى في شرح سورة ھ�ل أت�ى �ب�ي ح�اتم أحم�د ب�ن عل�ي  ـ 723

مجم��ع إحي��اء و (ط أول��ى ـ  العاص��مي الش��افعي (مخط��وط)
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mزينة أبي حاتم الرازي)س�ميةالثقافة ا.. 

ھر اgداب للحصري القيرواني (دار الجيل ـ بيروت. ـ لبنان ز ـ 724

 م).1972سنة 

  ـ س ـ

لس���بعة م���ن الس���لف للس���يد مرتض���ى الفيروزآب���ادي (المكتب���ة ا ـ 725

 الثقافية ـ قم ـ إيران).

س���بل الس����م للس���يد محم���د ب���ن إس���ماعيل الكح�ن���ي (الطبع���ة  ـ 726

الرابعة شركة مكتبة ومطبع�ة مص�طفى الب�ابي الحلب�ي وأوCده 

ھ��ـ ـ 1379بمص��ر ـ محم��ود نص��ار الحلب��ي وش��ركاه س��نة 

 م).1960

لحي الشامي (ط مص�ر) و(نش�ر دار سبل الھدى والرشاد للصا ـ 727

 م).1993ھـ ـ 1414الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

 سبيل النجاة في تتمة المراجعات للشيخ حسين الراضي. ـ 728

السجود عل�ى ا�رض للش�يخ عل�ي ا�حم�دي المي�انجي (ط دار  ـ 729

 التعارف ـ بيروت. ـ لبنا).

ب�ن داود ب�ن سر السلسلة العلوية �بى نص�ر س�ھل ب�ن عب�د هللا  ـ 730

س��ليمان ب��ن أب��ان ب��ن عب��د هللا البخ��اري (إنتش��ارات الش��ريف 
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ھـ ش ـ أوفست عن طبع�ة 1371ھـ ق 1413الرضي ـ قم سنة 

منشورات المطبعة الحيدرية ومكتبتھ�ا ـ النج�ف ا�ش�رف س�نة 

 م).1962ھـ 1381

س��ر الع��المين �ب��ي حام��د محم��د ب��ن محم��د الغزال��ي (مطبع��ة  ـ 731

 ھـ).1385العراق سنة  النعمان ـ النجف ا�شرف ـ

س��ر گذش��ت ح��ديث (فارس��ي) للس��يد مرتض��ى العس��كري (ط  ـ 732

 إيران).

السراج المنير في اmعانة على معرفة بعض ك�م ربنا الحك�يم  ـ 733

 الخيبر (تفسير الخطيب) للخطيب الشربيني.

سرائر الحاوي لتحري�ر الفت�اوي للش�يخ أب�ي جعف�ر محم�د ب�ن ال ـ 734

(مؤسس�ة النش�ر اmس��مي منصور بن أحمد بن إدريس الحلي 

 .و (ط حجرية) ) و (المطبعة العلمية ـ قم ـ إيران)1410سنة 

سعد السعود للسيد ابن طاووس (مطبعة أمير ـ قم ـ إيران س�نة  ـ 735

 ھـ).1363ھـ) (منشورات الرضي قم ـ إيران سنة 1363

سعد الش�موس وا�قم�ار لعب�د الق�ادر ب�ن عب�د الك�ريم الخيران�ي  ـ 736

المص�����ري (ط التق�����دم بمص�����ر س�����نة  البريش�����ي الشفش�����اوي

 ھـ).1330

 .)باللغة العبرية(سفر الحاخام شمعون باريوحاي  ـ 737
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سفينة البحار للشيخ عباس ب�ن محم�د رض�ا القم�ي (ط مؤسس�ة  ـ 738

 فرھاني ـ إيران).

س��فينة النج��اة للش��يخ محم��د ب��ن عب��د الفت��اح المش��تھر بس��راب  ـ 739

ھ�ـ ق 1419التنك�ابني (الطبع�ة ا�ول�ى مطبع�ة أمي�ر ـ ق�م س�نة 

 ھـ ش).1377

السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر (نشر مكتب�ة الزھ�راء ـ ق�م ـ  ـ 740

إي��ران) (والطبع��ة الثاني��ة نش��ر مؤسس��ة أنص��اريان ـ ق��م س��نة 

 ھـ).1415

الس��قيفة وف��دك �ب��ي بك��ر أحم��د ب��ن عب��د العزي��ز الج��وھري  ـ 741

البص���ري البغ���دادي (الطبع���ة الثاني���ة ش���ركة الكتب���ي للطباع���ة 

 م).1993ھـ ـ 1413بنان سنة والنشر ـ بيروت ـ ل

سلمان الفارسي في مواجھ�ة التح�دي لجعف�ر مرتض�ى الع�املي  ـ 742

لجماع��ة المدرس��ين ف��ي  ة(ط مؤسس��ة النش��ر اmس���مي التابع��

 ھـ).1410الحوزة العلمية في قم المقدسة ـ قم ـ إيران سنة 

 سلوة الكئيب بوفاة الحبيب Cبن ناصر الدين الدمشقي. ـ 743

ش��ھاب أب��و العب��اس لع�م��ة بير الممال��ك لف��ي ت��د س��لوك المال��ك ـ 744

ط دار الش�ؤون الثقافي�ة ( الدين أحمد ب�ن محم�د ب�ن أب�ي الربي�ع

 ).بغدادـ  العامة
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لس���ليم ب���ن ق���يس الھ�ل���ي الع���امري الك���وفي  ،س���ليم ب���ن ق���يس ـ 745

(المطبع�ة الحيدري�ة ـ النج�ف ا�ش�رف) و (تحقي�ق محم�د ب�اقر 

ـ طھ�ران ـ  ا�نص�اري ـ نش�ر الھ�ادي ـ ق�م) و (مؤسس�ة البعث�ة

 ).1407إيران سنة 

س��ماء المق��ال ف��ي عل��م الرج��ال �ب��ي ھ��دى الكلباس��ي (الطبع��ة  ـ 746

ا�ولى مؤسسة ولي العصر للدراسات اmس�مية ـ قم المشرفة 

 ھـ).1419سنة 

 .عبيد عبد هللا بن عبد العزيز البكري يب� سمط ال�لي ـ 747

د ب��ن الس�مط المجي��د ف�ي تلق��ين ال��ذكر �ھ�ل التوحي��د للس�يد أحم�� ـ 748

 يونس الدجاني المدني الشھير بالقشاشي.

سمط النجوم العوالي في أبناء ا�وائل والتوالي لعب�د المل�ك ب�ن  ـ 749

 حسين بن عبد الملك العصامي المكي الشافعي.

  السمير المھذب لعلي فكري (ط دار إحياء الكتب العربية). ـ 750

  السنة في الشريعة اmس�مية لمحمد تقي الحكيم ـ 751

افظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخل�د السنة للح ـ 752

ھ�ـ ـ 1413الشيباني (المكتب اmس�مي ـ بي�روت. ـ لبن�ان س�نة 

 م).1993

السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب (مكتبة وھبه ـ مص�ر  ـ 753
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 ھـ).1383سنة 

سنن ابن ماجة �بي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماج�ة  ـ 754

ندي) و (دار الفك��ر للطباع��ة والنش��ر حاش��ية الس�� م��ع(مطب��وع 

والتوزيع ـ تحقيق محمد فؤاد عب�د الب�اقي) و (ط مكتب�ة التازي�ة 

 ھـ).1373بمصر) و (ط سنة 

س���نن أب���ي داود �ب���ي داود س���ليمان ب���ن ا�ش���عث السجس���تاني  ـ 755

(مطب���وع م���ع ع���ون المعب���ود) و (ط الھن���د) و (ط دار إحي���اء 

نش��ر والتوزي��ع س��نة الس��نة النبوي��ة) و (دار الفك��ر للطباع��ة وال

  م).1990ھـ ـ 1410

  سنن الترمذي (ط دار الفكر) و (ط دار الكتب العلمية) ـ 756

سنن الدارقطني �بي الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف  ـ 757

ھ��ـ) و 1386بال��دارقطني (ط المدين��ة المن��ورة ـ الحج��از س��نة 

 م).1996ھـ ـ 1417(دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

الدارمي �بي محم�د عب�د هللا ب�ن ال�رحمن ب�ن الفض�ل ب�ن سنن  ـ 758

بھ����رام ال����دارمي (ط دار إحي����اء الس����نة النبوي����ة) و (مطبع����ة 

 ھـ).1349اmعتدال ـ دمشق سنة 

السنن الكبرى �بي بكر أحمد بن الحسين بن عل�ي البيھق�ي (ط  ـ 759

 ھـ).1344دار الفكر) و (ط الھند سنة 
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ب�ن ش�عيب النس�ائي (ط  السنن الكبرى �بي عبد الرحمن أحم�د ـ 760

م) و 1991ھ�ـ ـ 1411دار الكتب العلمي�ة بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 (مكتبة نينوى الحديثة).

للس���يد محم���د حس���ين » ص���لى هللا علي���ه وآل���ه«س���نن النب���ي  ـ 761

 ھـ).1419الطباطبائي (مؤسسة النشر اmس�مي سنة 

سنن النسائي (ط دار إحي�اء الت�راث العرب�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان)  ـ 762

الفكر للطباعة والنش�ر والتوزي�ع ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة  و (دار

 السجستاني. سؤاCت اgجري �بي داود.م)1930ھـ ـ 1348

سنن سعيد بن منصور (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت. ـ لبن�ان  ـ 763

 ھـ).1405سنة 

 السھام الثاقبة لسبط ميرزا مخدوم بن عبد الباقي الھروي. ـ 764

 دارـ الطبع��ة الثالث��ة ب��ن تيمي��ة (ب��ن معاوي��ة C س��ؤال ف��ي يزي��د ـ 765

  ).بيروت لبنانـ الكتاب الجديد 

داود س��ليمان ب��ن ا�ش��عث  يب��� س��ؤاCت أب��ي عبي��د اgج��ري ـ 766

ـ س��نة  دار اCس��تقامة مكتب��ةـ  الطبع��ة ا�ول��ى( السجس��تاني

  ).م1997 ـ قھ 1418

للسيد جعفر مرتض�ى الع�املي السوق في ظل الدولة اmس�مية  ـ 767

ھ��ـ 1424 الطبع��ة الثالث��ةـ مي للدراس��ات المرك��ز اmس���(ط 
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 ).م2003

الس�يادة العربي�ة والش�يعة واmس�رائيليات لف�ان فل�وتن ـ ترجم�ة  ـ 768

 الدكتور حسن إبراھيم حسن ومحمد زكي (مصر).

 السيدة زينب لحسن قاسم المختار. ـ 769

سير أع�م النب�ء لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد ب�ن  ـ 770

الرس���الة ـ بي���روت ـ لبن���ان س���نة  عثم���ان ال���ذھبي (مؤسس���ة

 م).1993ھـ 1413ھـ وط سنة 1406

  .لشيبانيمحمد بن الحسن االسير الكبير ل ـ 771

س���يرة اب���ن إس���حاق �ب���ي بك���ر محم���د ب���ن إس���حاق ب���ن يس���ار  ـ 772

المطلبي ـ تحقيق سھيل زكار (ط إسماعيليان ـ قم ـ إيران س�نة 

 .(ط معھد الدراسات وا�بحاث للتعريف)و  ھـ)1410

ا�ئم��ة اmثن��ي عش��ر للس��يد ھاش��م مع��روف الحس��يني (ط س��يرة  ـ 773

  دار التعارف ـ بيروت ـ لبنان).

السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة ا�مين الم�أمون) لعل�ي  ـ 774

ب��ن برھ��ان ال��دين الحلب��ي الش��افعي (ط دار المعرف��ة ـ بي��روت 

ھ��ـ) و (ط دار إحي��اء الت��راث العرب��ي) و (مطبع��ة 1400س��نة 

 ھـ) و (ط البھية بمصر).1391سنة مصطفى محمد بمصر 
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 م).1968سيرة الرسول (ط دار الفكر للجميع سنة  ـ 775

  سيرة عمر بن الخطاب Cبن الجوزي ـ 776

سيرة مغلط�اي (اmش�ارة إل�ى س�يرة المص�طفى وم�ن بع�ده م�ن  ـ 777

الخلف��اء) للش��يخ ع���ء ال��دين مغلط��اي ب��ن قل��يج المص��ري (ط 

 ھـ).1326مصر سنة 

مع�روف الحس�ني (ط دار القل�م ـ سيرة المصطفى للس�يد ھاش�م  ـ 778

 م).1975بيروت. ـ لبنان سنة 

الس���يرة النبوي���ة Cب���ن كثي���ر (دار المعرف���ة للطباع���ة والنش���ر  ـ 779

ھ�ـ ـ 1396ھ�ـ و ط س�نة 1369والتوزيع ـ بيروت ـ لبن�ان س�نة 

 م).1976

السيرة النبوية Cبن ھشام �بي محمد عب�د المل�ك ب�ن ھش�ام ب�ن  ـ 780

م) و (نش�ر مكتب�ة محم�د عل�ي أيوب الحميري (ط تراث اmس�

م) و (ط دار 1963ھ��ـ ـ 1383ص��بيح وأوCده ـ مص��ر س��نة 

ھ��ـ) و 1413الجي��ل) و (المطبع��ة الخيري��ة بمص��ر) و (ط س��نة

 (ط درا الكنوز ا�دبية).

السيرة النبوي�ة واgث�ار المحمدي�ة �حم�د زين�ي دح��ن (ط دار  ـ 781

 المعرفة ـ بيروت) و (مطبوع بھامش السيرة الحلبية).

ح��اتم محم��د ب��ن أحم��د  يب���الس��يرة النبوي��ة وأخب��ار الخلف��اء  ـ 782
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 ـدار الفك��ر ـ ط مؤسس��ة الكت��ب الثقافي��ة (التميم��ي البس��تي 

 .بيروت)

سيرتنا وس�نتنا للع�م�ة ا�مين�ي (ط النج�ف ا�ش�رف ـ الع�راق  ـ 783

ھ���ـ) و (دار الغ���دير للمطبوع���ات ـ دار الكت���اب 1384س���نة 

 م).1992ـ  ھـ1412اmس�مي ـ بيروت. ـ لبنان سنة 

بي الحسن تقي ال�دين �السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل  ـ 784

 ).مكتبة زھران(علي بن عبد الكافي السبكي الكبير 

  ـ ش ـ 

الشافي في اmمامة للش�ريف أب�ي القاس�م عل�ي ب�ن الط�اھر أب�ي  ـ 785

أحمد الحسين المرتض�ى (الطبع�ة الثاني�ة مؤسس�ة إس�ماعليان ـ 

 ھـ).1410قم سنة 

ي Cب�ن حم�زة الزي�دي (ط مؤسس�ة ا�علم�ي ـ بي�روت ـ الش�اف ـ 786

 ھـ).1406لبنان سنة 

باض��ي ش��امل ا�ص��ل والف��رع لمحم��د ب��ن يوس��ف أطف��يش اm ـ 787

 الجزائري.

 ـ الطبع�ة الخامس�ة(لشيخ محمد مھدي الح�ائري لشجرة طوبى  ـ 788

س����نة النج����ف  ـمنش����ورات المكتب����ة الحيدري����ة ومطبعتھ����ا 
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 ـ).ھ1385

 ،الحنبل����ي (المكت����ب التج����اريش����ذرات ال����ذھب Cب����ن عم����اد  ـ 789

 بيروت).

الش��ذورات الذھبي��ة ف��ي ت��راجم ا�ئم��ة اmثن��ي عش��رية للش��يخ  ـ 790

 محمد بن طولون الدمشقي.

ش��رائع اmس���م ف��ي مس��ائل الح���ل والح��رام للمحق��ق الحل��ي  ـ 791

ھ���ـ) و (مطبع���ة 1409(إنتش���ارات إس���تق�ل ـ طھ���ران س���نة 

 ھـ).1389اgداب ـ النجف ا�شرف سنة 

الح���ق (الملحق���ات) للس���يد المرعش���ي النجف���ي  ش���رح إحق���اق ـ 792

(منش��ورات مكتب��ة آي��ة هللا العظم��ى المرعش��ي النجف��ي ـ ق��م ـ 

 ايران).

شرح ا�خبار في فض�ائل ا�ئم�ة ا�طھ�ار للقاض�ي أب�ي حنيف�ة  ـ 793

النعمان بن محمد التميمي المغرب�ي (مؤسس�ة النش�ر اmس��مي 

ھ���ـ) و (دار الثقل���ين ـ بي���روت. ـ لبن���ان س���نة 1414س���نة 

 ھـ).1414

 ب����ي الش����افعي اليم����انيلش����يخ س����عدي اgلش����رح ا�رج����وزة  ـ 794

 (مخطوط).

 صنعاء). ،شرح ا�زھار �حمد المرتضى (مكتبة غمضان ـ 795
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اب����ن مال���ك لعل����ي ب���ن محم����د  ش���رح ا�ش���موني عل����ى ألفي���ة ـ 796

 ا�شموني.

شرح بھجة المحافل لجمال ال�دين محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ا�ش�خر  ـ 797

 المدينة المنورة ـ الحجاز).اليمني (نشر المكتبة العلمية ب

شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني (الطبع�ة  ـ 798

ا�ولى دار إحياء التراث العرب�ي للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ 

 م).2000بيروت ـ لبنان سنة 

ش��رح التجري��د للقاض��ي القوش��جي (ط حجري��ة ـ إي��ران س��نة  ـ 799

عد ال�دين مس�عود س�لھـ).شرح التفتازاني للعقائد النس�فية 1307

 .ھـ)1302بن عمر التفتازاني (ط سنة 

للش���يخ خال���د ب���ن عب���د هللا عل���ى التوض���يح ش���رح التص���ريح  ـ 800

 .ا�زھري

    .ھـ) 1302شرح التفتازاني لعقائد النسفي (ط سنة  ـ 801

الحس��ن محم��د ب��ن عب��د الھ��ادي  يب��� ش��رح س��نن اب��ن ماج��ة ـ 802

 .السندي الحنفي

الش��يباني أب��ي س��ھل ش��رح الس��ير الكبي��ر �ب��ي بك��ر محم��د ب��ن  ـ 803

 م).1960السرخسي (مطبعة مصر سنة 
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ش��رح ش��افية اب��ن الحاج��ب لرض��ي ال��دين محم��د ب��ن الحس��ن  ـ 804

ي النحوي (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبن�ان س�نة دا�سترآبا

 م).1975ھـ ـ 1395

 شرح الشفاء للع�مة شھاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي. ـ 805

طبوع بھامش نسيم الرياض) شرح الشفاء لم� علي القاري (م ـ 806

 ھـ).1426ھـ) و (ط سنة 1357و (ط سنة 

  .شرح الشواھد الكبرى للعيني (بھامش خزانة ا�دب) ـ 807

لج��ل ال�دين عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر  شرح ش�واھد المغن�ي ـ 808

 ).قمـ  نشر أدب الحوزةو ( )ھـ1322البھية  طالسيوطي (

ن ش�رف شرح صحيح مسلم �بي زكريا محي�ي ال�دين يحي�ى ب� ـ 809

النووي الشافعي الدمشقي (مطبوع بھ�امش إرش�اد الس�اري) و 

ھ��ـ ـ 1407(دار الكت��اب العرب��ي ـ بي��روت. ـ لبن��ان س��نة 

 م) و (ط دار الكتب العلمية).1987

 1403ط سنة (، لمحمد بن يوسف أطيفش شرح عقيدة التوحيد ـ 810

  ).سلطنة عمان .ق ـھ

الطبع�ة الرابع�ة شرح العقيدة الطحاوية Cبن أبي العز الحنفي ( ـ 811

  ھـ).1391المكتب اmس�مي ـ بيروت ـ لبنان سنة 

ش���رح العيني���ة الحميري���ة لبھ���اء ال���دين ا�ص���بھاني المع���روف  ـ 812



                                                                                              الفھارس..

265  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالفاض��ل الھن��دي (الطبع��ة ا�ول��ى مكتب��ة التوحي��د ـ ق��م س��نة 

 ھـ).1421

عب�د هللا ب�ن أحم�د ب�ن لعلى القط�ر (مجيب الندا) شرح الفاكھي  ـ 813

 .(بھامش حاشية يس) الفاكھي المكي بن علي عبد هللا بن أحمد

الش��رح الكبي��ر لعب��د ال��رحمن ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن قدام��ة  ـ 814

المقدس���ي (بھ���امش المغن���ي) و (دار الكت���اب العرب���ي للنش���ر 

والتوزي��ع ـ بي��روت ـ لبن��ان ـ طبع��ة جدي��دة أوفس��ت س��نة 

 ھـ).1403

ص��ح ) لنشر العلم في ش�رح Cمي�ة العج�م(شرح Cمية العجم  ـ 815

  .فديالدين الص

كم�ال ال�دين ل» علي�ه الس��م« ئة كلمة �مي�ر الم�ؤمنينامشرح  ـ 816

نش�ر جماع�ة المدرس�ين ف�ي ( ميثم ب�ن عل�ي ب�ن مي�ثم البحران�ي

 ).قم المقدسة ـالحوزة العلمية 

ش��رح المخت��ار (ط دار إحي��اء الكت��ب العربي��ة ـ عيس��ى الب��ابي  ـ 817

 الحلبي وشركاه) 

ر الكت�ب العلمي�ة ـ ق�اري (داشرح مسند أبي حنيفة للم� علي ال ـ 818

 (ط دار صادر).و ـ لبنان)  بيروت
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شرح معاني اgثار �حمد بن محم�د ب�ن س��مة ب�ن عب�د المل�ك  ـ 819

بن سلمة ا�زدي الحجري المصري الطحاوي (الطبع�ة الثالث�ة 

م و ط س����نة 1996ھ����ـ ـ 1416دار الكت����ب العلمي����ة س����نة 

 ھـ).1407

  .شرح مغني اللبيب للشيخ محمد ا�زھري ـ 820

لمقاص��د ف��ي عل��م الك���م لمس��عود ب��ن عم��ر ب��ن عب��د هللا ش��رح ا ـ 821

المع��روف بس��عد ال��دين التفت��ازاني الش��افعي (ط دار المع��ارف 

م) و (منش��ورات 1981ھ��ـ ـ 1401النعماني��ة ـ باكس��تان س��نة 

 ھـ).1409الشريف الرضي ـ قم ـ إيران سنة 

  .شرح منھاج الكرامة ـ 822

 ش���رح المواق���ف للمحق���ق الس���يد الش���ريف عل���ي ب���ن محم����د ـ 823

الجرج���اني (الطبع���ة ا�ول���ى مطبع���ة الس���عادة ـ مص���ر س���نة 

 م).1907ھـ ـ 1325

 شرح ديوان أبي تمام Cبن عبد ربه. ـ 824

للع�م�ة المي�ر » عليه الس�م«شرح ديوان أمير المؤمنين علي  ـ 825

 حسين بن معين الدين الميبدي اليزدي (مخطوط).

  .شرح ديوان جرير، لمھدي محمد ناصر الدين ـ 826

  .لحماسة للخطيب التبريزيشرح ديوان ا ـ 827
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شرح رسالة ابن زيدون، Cبن نباتة المصري (مطبوع بھامش  ـ 828

  الغيث المنسجم) 

ش��رح المواھ��ب اللدني��ة للزرق��اني (الطبع��ة ا�ول��ى دار الكت��ب  ـ 829

 م).1996ھـ ـ 1417العلمية سنة 

ش�رح موط��أ مال��ك لمحم�د ب��ن عب��د الب�اقي الزرق��اني المص��ري  ـ 830

 ھـ).1382ي وشركاه سنة (مطبعة مصطفى البابي الحلب

(ط  ش���رح مئ���ة كلم���ة �مي���ر الم���ؤمنين Cب���ن مي���ثم البحران���ي ـ 831

  ).مؤسسة النشر اmس�مي

 ط(محم��د ب��ن أمي��ر الح��اج الحس��يني لش��رح ميمي��ة أب��ي ف��راس  ـ 832

  ).1319و  ـ  1296سنة 

و  ھ�ـ)1384ش�رح نھ�ج الب�غ�ة Cب�ن مي�ثم البحران�ي (ط س�نة  ـ 833

)mس��مي نشر مكتب اCي�رانـ إق�م ـ وزة العلمي�ة الح�ـ ع��م ا 

 .ھـ ش)1362سنة 

ش��رح نھ��ج الب�غ��ة لع��ز ال��دين عب��د الحمي��د ب��ن محم��د ب��ن أب��ي  ـ 834

الحديد المعتزلي المعروف بابن أبي الحدي�د (دار إحي�اء الكت�ب 

ھ��ـ ـ 1378العربي��ة ـ عيس��ى الب��ابي الحلب��ي وش��ركاه س��نة 

م) و (منشورات دار مكتبة الحياة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 1959

(ط دار مكتب�ة الحي�اة و م) 1983م وط س�نة 1967ھ�ـ ـ 1387
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و (ط مؤسس������ة  ء الت������راث)و (ط دار إحي������ا م)1963س������نة 

 .إسماعيليان)

(ط �بي سعيد محمد الخ�ادمي الحنف�ي شرح وصايا أبي حنيفة  ـ 835

  .إس�مبول)

 شرف أصحاب الحديث (نشر دار إحياء السنة النبوية). ـ 836

 ك بن محمد النيسابوري.شرف المصطفى �بي سعيد عبد المل ـ 837

الش��رف المؤب��د gل محم��د ليوس��ف ب��ن إس��ماعيل ب��ن يوس��ف  ـ 838

 النبھاني.

شرف النبوة �بي سعد عبد الملك بن أبي عثمان ب�ن محم�د ب�ن  ـ 839

 إبراھيم الخركوشي.

الش���ريعة اmس����مية أص���ل أحك���ام القض���اء ( ط دار ا�قص���ر  ـ 840

 للكتاب ـ مصر) 

(ط دار  س��ين البيھق��يش��عب اmيم��ان �ب��ي بك��ر أحم��د ب��ن الح ـ 841

 .م)1990الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

الش���عر والش���عراء Cب���ن قتيب���ة ال���دينوري (ط دار ص���ادر ـ  ـ 842

 م).1902بيروت. ـ لبنان عن ط ليدن سنة 

الشفا بتعريف حق�وق المص�طفى للقاض�ي أب�ي الفض�ل عي�اض  ـ 843

اليحص�بي (دار الفك��ر للطباع��ة والنش��ر والتوزي��ع ـ بي��روت ـ 
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م) و (ط العثماني���ة) و (ط دار 1988ھ���ـ ـ 1409ن س���نة لبن���ا

المكتب��ة العلمي��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان) و (نش��ر المكتب��ة التجاري��ة 

 الكبرى).

الق�رآن �ب�ي بك�ر محم�د ب�ن تفس�ير شفاء الصدور المھذب ف�ي  ـ 844

 حسن بن محمد بن زياد النقاش.

شفاء الغرام بأخبار البل�د الح�رام �ب�ي الطي�ب محم�د ب�ن أحم�د  ـ 845

 اسي (ط دار إحياء الكتب العربية ـ مصر).الف

الشمائل المحمدية �بى عيسى محمد ب�ن عيس�ى ب�ن س�ورة ب�ن  ـ 846

موس��ى الترم��ذي (الطبع��ة ا�ول��ى مؤسس��ة الكت��ب الثقافي��ة ـ 

 ھـ).1412بيروت سنة 

الش�ماريخ ف�ي عل�م الت�اريخ للس�يوطي (مطبع�ة أس�عد ـ بغ�داد ـ  ـ 847

 م) و (ط ليدن).1971العراق سنة 

لش�يخ محم�د ب�ن لالثواقب ف�ي رج�م ش�ياطين النواص�ب الشھب  ـ 848

الطبع�ة  ـحلم�ى الس�نان (تحقيق الشيخ عبد على آل عبد الجبار 

  ھـ).1418سنةا�ولى مطبعة الھادي 

شواھد التنزي�ل لقواع�د التفض�يل لعبي�د هللا ب�ن أحم�د المع�روف  ـ 849

بالحاكم الحسكاني (ط مؤسس�ة ا�علم�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

ؤسس��ة الطب��ع والنش��ر التابع��ة ل��وزارة الثقاف��ة ھ��ـ) و (م1393
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واmرش��اد اmس���مي ـ مجم��ع إحي��اء الثقاف��ة اmس���مية س��نة 

 م).1990ھـ ـ 1411

شيخ ا�بطح للسيد محمد علي شرف الدين (مطبعة دار الس�م  ـ 850

 ھـ).1349ـ بغداد ـ العراق سنة 

ش��يخ المض��يرة أب��و ھري��رة للش��يخ محم��ود أب��ي ري��ة (الطبع��ة  ـ 851

ـ منش�ورات مؤسس�ة ا�علم�ي للمطبوع�ات ـ بي�روت. ـ  الثالث�ة

 لبنان) و (ط دار المعارف بمصر).

الش��يعة ف��ي أحادي��ث الف��ريقين نش��أتھم وفض��ائلھم وخصائص��ھم  ـ 852

للس��يد عل��ي ب��ن مرتض��ى الموح��د ا�بطح��ي (الطبع��ة ا�ول��ى 

 ھـ).1416مطبعة أمير سنة 

ة طبع�(اللشيخ محمد حسين ال�زين الع�املي لالشيعة في التاريخ  ـ 853

تص��وير مكتب��ة أخ��رى  ةطبع��ھ��ـ) و (1357لبن��ان س��نة ا�ول��ى

  .)النجاح في طھران

  الشيعة والسنة. ـ 854

  ـ ص ـ

ص��بح ا�عش��ى ف��ي ص��ناعة اmنش��ا �حم��د ب��ن عل��ي ب��ن أحم��د  ـ 855

الفزاري القلقشندي (ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

 ھـ).1407
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ب���ن حم���اد  حاح ف���ي اللغ���ة الش���ريفة العربي���ة mس���ماعيلالص��� ـ 856

الج��وھري (نش��ر دار العل��م للم�ي��ين ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 م).1987ھـ ـ 1407

صحيح ابن حب�ان (الطبع�ة الثاني�ة مؤسس�ة الرس�الة ـ بي�روت ـ  ـ 857

م) و (مخط���وط ف���ي مكتب���ة 1993ھ���ـ ـ 1414لبن���ان س���نة 

 قبوسراي في استانبول).

ص��حيح اب��ن خزيم��ة �ب��ي بك��ر محم��د ب��ن إس��حاق ب��ن خزيم��ة  ـ 858

النيس��ابوري (الطبع��ة الثاني��ة نش��ر المكت��ب اmس���مي الس��لمي 

 م).1992ھـ ـ 1412سنة 

صحيح البخاري لمحم�د ب�ن إس�ماعيل ب�ن إب�راھيم ب�ن المغي�رة  ـ 859

ب����ن بردزب����ه البخ����اري (ط الميمني����ة) و (ط مش����كول) و (ط 

المكتبة الثقافية) و (نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي�ع ـ 

إحي�اء الت�راث العرب�ي) و (ط  م) و (ط دار1981بيروت س�نة 

(ط دار و محمد علي صبيح بمصر وأوCده با�زھر ـ مص�ر) 

 .ھـ) و (ط الميمنية)1309الفكر) و (ط سنة 

. راج����ع: الج����امع ص����حيح الترم����ذي (ط الص����اوي بمص����ر)  

  الصحيح.

ص���حيح مس���لم �ب���ي الحس���ين مس���لم ب���ن الحج���اج اب���ن مس���لم  ـ 860
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ي) و (ط دار القش���يري النيس���ابوري (بھ���امش إرش���اد الس���ار

الفك��ر ـ بي��روت. ـ لبن��ان) و (ط مش��كول) و (ط محم��د عل��ي 

ھ�ـ) و (ط 1334صبيح بمص�ر وأوCده ب�ا�زھر ـ مص�ر س�نة 

دار إحي�����اء الت�����راث) و (ط دار ص�����ادر) و (ط دار الكت�����ب 

 ھـ) 1412العلمية) و (ط دار الحديث ـ مصر ـ سنة 

للس�يد  »صلى هللا عليه وآل�ه«الصحيح من سيرة النبي ا�عظم  ـ 861

جعف�����ر مرتض�����ى الع�����املي (الطبع�����ة الرابع�����ة) و (الطبع�����ة 

   الخامسة).

مؤسس�ة (تحقي�ق ونش�ر » علي�ه الس��م«صحيفة اmمام الرض�ا  ـ 862

(ط ) و ش ھ�ـ1366 ھـ ق1408سنة  قم ـ اmمام المھدي (عج)

 .دار ا�ضواء)

الصحيفة الس�جادية الكامل�ة ـ تحقي�ق الس�يد محم�د ب�اقر الموح�د  ـ 863

ي (مؤسس���ة اmم���ام المھ���دي ـ مؤسس���ة ا�بطح���ي اmص���فھان

(ط و  ھ�ـ)1411أنصاريان للطباعة والنش�ر ـ ق�م ـ إي�ران س�نة 

 ھـ).1404جماعة المدرسين سنة 

» ص���لى هللا علي���ه وآل���ه«الص��راط الس���وي ف���ي مناق���ب النب��ي  ـ 864

 محم����ود ب����ن محم����د ب����ن عل����ي الش����يخاني الق����ادري الم����دنيل

 (مخطوط).

للش�يخ زي�ن ال�دين أب�ي الصراط المستقيم إل�ى مس�تحقي التق�ديم  ـ 865
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محم���د عل���ي ب���ن ي���ونس الع���املي النب���اطي البياض���ي (المكتب���ة 

المرتض��وية mحي��اء اgث��ار الجعفري��ة ـ النج��ف ا�ش��رف ـ 

 ).1384العراق سنة 

صراع الحرية في عص�ر المفي�د لجعف�ر مرتض�ى الع�املي (ط  ـ 866

الم��ؤتمر الع��المي بمناس��بة ال��ذكرى ا�لفي��ة لوف��اة الش��يخ المفي��د 

 ـ).ھ1413سنة 

 .صفات الرب جل وع� للواسطي ـ 867

صفات الشيعة �بي محمد بن علي ب�ن الحس�ين ب�ن موس�ى ب�ن  ـ 868

بابوي���ه القم���ي المش���ھور بالص���دوق (نش���ر ك���انون انتش���ارات 

 عابدي ـ طھران).

صفة الصفوة Cبن الجوزي (ط حيدرآباد ال�دكن ـ الھن�د) و (ط  ـ 869

 ھـ).1390دار الوعي ـ حلب ـ سوريا سنة 

ب���ن م���زاحم للمنق���ري (ط المؤسس���ة العربي���ة  ص���فين لنص���ر  ـ 870

 .الحديثة ـ القاھرة)

 .مفتي الشام العمادي الحنفي الدمشقيالص�ت الفاخرة ل ـ 871

الصمت وآداب (حفظ) اللسان �بي بكر عب�د هللا ب�ن محم�د ب�ن  ـ 872

عبي���د ب���ن أب���ي ال���دنيا (دار الكت���اب العرب���ي ـ بي���روت س���نة 
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 ھـ).1410

عق المحرقة للش�ھيد الس�يد الصوارم المھرقة في جواب الصوا ـ 873

 ھـ).1367القاضي نور هللا التستري (ط نھضت سنة 

الص��واعق المحرق��ة Cب��ن حج��ر الھيثم��ي المك��ي (ط المكتب��ة  ـ 874

الميمني��ة بمص��ر) و (ط دار الطباع��ة المحمدي��ة ـ الق��اھرة ـ 

مص��ر) و (ط دار الب�غ��ة مص��ر) و (الطبع��ة الثاني��ة ـ مكتب��ة 

 ھـ).1385القاھرة سنة 

 التاريخ لعبد الحميد بك العبادي. صور من ـ 875

ص��يد الخ��اطر Cب��ن الج��وزي (المكتب��ة العلمي��ة ـ بي��روت. ـ  ـ 876

  لبنان).

  ـ ض ـ

 ،ض���حى اmس����م �حم���د أم���ين المص���ري (مكتب���ة النھض���ة ـ 877

 القاھرة).

الض��عفاء الكبي��ر �ب��ي جعف��ر محم��د ب��ن عم��ر العقيل��ي (ط دار  ـ 878

 ھـ).1404الكتب العلمية بيروت ـ لبنان سنة 

ياء الع��المين ف��ي اmمام��ة �ب��ي الحس��ن ب��ن محم��د ط��اھر ض�� ـ 879

  الفتوني النباطي (مخطوط).
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  ـ ط ـ 

طبائع النساء وما جاء فيھ�ا م�ن العجائ�ب والغرائ�ب (ط مكتب�ة  ـ 880

  القرآن ـ بوCق القاھرة)

الفضل ج�ل ال�دين عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي  يب�طبقات الحفاظ  ـ 881

 )ةط مكتبة وھب( بكر ابن ناصر الدين السيوطي

 طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوھاب السبكي. ـ 882

طبق���ات الش���عراء لمحم���د ب���ن س����م الجمح���ي (ط لي���دن س���نة  ـ 883

 م).1913

طبق���ات الفقھ���اء �ب���ي إس���حق إب���راھيم ب���ن عل���ي ب���ن يوس���ف  ـ 884

 الشيرازي الفيروزآبادي.

ھ��ـ) و (ط 1388الطبق��ات الكب��رى Cب��ن س��عد (ط ص��ادر س��نة  ـ 885

و (ط دار التحري����ر  لي����دن) و (ط دار المع����ارف ـ مص����ر)

ھـ ) (ط دار الثقاف�ة اmس��مية ـ مص�ر) و 1388بالقاھرة سنة 

 ھـ).1405(دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ 

 ).1374الطبقات الكبرى للشعراني (ط القاھرةـ مصر سنة  ـ 886

طبق��ات المالكي��ة (ش��جرة الن��ور الزكي��ة ف��ي طبق��ات المالكي��ة)  ـ 887

 المصري. لمحمد بن محمد بن مخلوف المالكي
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طبق��ات المح��دثين بأص��بھان لعب��د هللا ب��ن محم��د ب��ن جعف��ر ب��ن  ـ 888

حب����ان ا�نص����اري ا�ص����بھاني المع����روف ب����أبي الش����يخ (ط 

 ھـ).1407مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان سنة 

طبق���ات النح���ويين واللغ���ويين �ب���ي بك���ر محم���د ب���ن الحس���ن  ـ 889

 .الزبيدي ا�ندلسي

عص��فري (دار الفك��ر الطبق��ات �ب��ي عم��رو خليف��ة ب��ن خي��اط ال ـ 890

ھ�ـ ـ 1414للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 م).1993

طرائف المقال ف�ي معرف�ة طبق�ات الرج�ال للس�يد عل�ي أص�غر  ـ 891

ب��ن محم��د ش��فيع الج��ابلقي البروج��ردي (نش��ر مكتب��ة آي��ة هللا 

 ھـ).1410العظمى المرعشي النجفي العامة ـ قم المقدسة سنة 

م��ذاھب الطوائ��ف للس��يد اب��ن ط��اووس الطرائ��ف ف��ي معرف��ة  ـ 892

ھ�ـ) و 1400ھ�ـ وس�نة1339(مطبع�ة الخي�ام ـ ق�م ـ إي�ران س�نة 

 (طبعة حجرية ـ والترجمة الفارسية القديمة).

ط���رح التثري���ب ف���ي ش���رح التقري���ب لعب���د ال���رحيم العراق���ي  ـ 893

 الشافعي.

 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية Cبن القيم الجوزية. ـ 894

 mثنا عشر طرق حديث ا�ئمة ا ـ 895
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 طلبة الطالب في شرح Cمية أبي طالب. ـ 896

  الطھارة للسيد روح هللا الموسوي الخميني (مطبعة مھر ـ قم). ـ 897

  ـ ظ ـ

ظ�م��ة أب��ي طال��ب ت��اريخ ودراس��ة لجعف��ر مرتض��ى الع��املي  ـ 898

(الطبع���ة ا�ول���ى نش���ر المرك���ز اmس����مي للدراس���ات س���نة 

  م).2003ھـ ـ 1424

 ا�حم����دي ش����يخ عل����يلل» معليھ����ا الس�����«ظ�م����ة الزھ����راء  ـ 899

المي���انجي (ط المرك���ز اmس����مي للدراس���ات ـ بي���روت س���نة 

  م).2003ھـ 1424

تحقيق ودراسة للس�يد جعف�ر مرتض�ى الع�املي  ظ�مة أم كلثوم ـ 900

ھ���ـ 1423(ط المرك���ز اmس����مي للدراس���ات ـ بي���روت س���نة 

  م).2002

  ـ ع ـ

 .عائشة والسياسة لسعيد ا�فغاني ـ 901

 .ھـ)1427دار الزھراء سنة  عبد هللا بن سبأ (ط ـ 902

العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون) لعبد ال�رحمن  ـ 903

بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي (ط مؤسسة ا�علم�ي 
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ھـ) و (الطبعة الرابع�ة دار إحي�اء الت�راث العرب�ي ـ 1391سنة 

 بيروت. ـ لبنان).

الس�ند  ـثقل�ين عبقات ا�نوار في إمامة ا�ئمة ا�طھار حديث ال ـ 904

عبقرية اmم�ام ھ�ـ).1405(ط س�نة  لسيد حامد حسين اللكھنويل

 .لعقادعباس محمود ال» عليه الس�م«علي 

  .للعقاد» عليه الس�م«عبقرية اmمام علي  ـ 905

العتب الجميل على أھ�ل الج�رح والتع�ديل العت�ب الجمي�ل عل�ى  ـ 906

 أھل الجرح والتعديل لمحمد بن عقيل العلوي (منشورات ھيئ�ة

البحوث اmس�مية في أندونيسيا) و (الھ�دف ل�ع��م والنش�ر ـ 

 إعداد وتعليق صالح الورداني).

العثمانية �بى عثمان عم�رو ب�ن بح�ر الج�احظ (ط دار الكت�اب  ـ 907

العربي ـ مصر ـ تحقيق وشرح عبد الس�م محمد ھ�ارون س�نة 

 ھـ).1374

اب�ن  العجاب في بيان ا�سباب Cبن حجر العسق�ني (نشر دار ـ 908

 م).1997ھـ ـ 1418الجوزي ـ السعودية سنة 

للس��يد محس��ن » علي��ه الس���م«عجائ��ب أحك��ام أمي��ر الم��ؤمنين  ـ 909

ھ�ـ 1420ا�مين (نشر مركز الغدير للدراسات اmس�مية س�نة 

 م).2000ـ 
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عب�د ال�رحمن ب�ن الحس�ن لخب�ار عجائب اgثار في الت�راجم وا� ـ 910

(ط  ري الحنف�يبن إبراھيم بن الحسن بن عل�ي الجبرت�ي المص�

 ھـ).1303مصر سنة 

 عجائب ا�خبار للسيد حسين بن عبد الجبار البحراني   ـ 911

عدة ا�ص�ول (الع�دة ف�ي أص�ول الفق�ه) �ب�ي جعف�ر محم�د ب�ن  ـ 912

ھ�ـ 1376ھـ ق 1417الحسن الطوسي (مطبعة ستارة ـ قم سنة 

 ش) و (نشر مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر).

حم��د ب��ن فھ��د الحل��ي (مكتب��ة ع��دة ال��داعي ونج��اح الس��اعي � ـ 913

 وجداني ـ قم).

  .عدة رسائل للمفيد ـ 914

الع��دد القوي��ة ل��دفع المخ��اوف اليومي��ة لرض��ي ال��دين عل��ي ب��ن  ـ 915

يوسف المطھر الع�م�ة الحل�ي (نش�ر مكتب�ة آي�ة هللا المرعش�ي 

 ھـ).1408العامة ـ قم سنة 

ب��ن إس��حاق أحم��د ب��ن (فص��ص ا�نبي��اء) C ع��رائس المج��الس ـ 916

 ـبي��روت  ـنش��ر المكتب��ة الثقافي��ة (الثعلب��ي  إب��راھيممحم��د ب��ن 

 ).لبنان

 العروة �ھل الخلوة لع�ء الدولة السمناني. ـ 917
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لش�يخ لتحقي�ق وتھ�ذيب ( العسل المصفى من تھذيب زين الفت�ى ـ 918

 ـنش�ر مجم�ع إحي�اء الثقاف�ة اmس��مية  ـمحمد باقر المحم�ودي 

 ـ).ھ1418 سنةقم 

مص�رية ـ الق�اھرة ـ عص�ر الم�أمون للرف�اعي (ط دار الكت�ب ال ـ 919

 . عقد الدرر.ھـ)1346مصر سنة 

عصمة ا�نبياء لفخر الدين الرازي (منشورات الكتب�ي النجف�ي  ـ 920

 ھـ).1406سنة 

  .عقد الدرر ـ 921

العق��د الفري��د �حم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��د رب��ه ا�ندلس��ي (ط دار  ـ 922

ھ�ـ) و (ط دار الكت�اب العرب�ي س�نة 1316الشرفية بمصر سنة 

الجمالي���ة بمص���ر) و (ط دار الكت���ب ھ���ـ) و (ط مكتب���ة 1384

 العلمية).

العقد النبوي والسر المصطفوي Cبن العيدروس، و �حم�د ب�ن  ـ 923

  باكثير الشافعي

العق���د النض���يد وال���در الفري���د لمحم���د ب���ن الحس���ن القم���ي (دار  ـ 924

 ھـ ش).1381ھـ ـ 1423الحديث للطباعة والنشر سنة 

مكتب���ة عق����ء المج���انين للحس���ن ب���ن محم���د النيس���ابوري (ال ـ 925

 ھـ).1387الحيدرية ـ النجف ا�شرف ـ العراق سنة 
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العقود الفضية في أصول ا�باضية لسالم ب�ن حم�د ب�ن س�ليمان  ـ 926

 ھـ).1403الحارثي (ط ُعمان سنة 

عقي��ل ب���ن أب��ي طال���ب للش��يخ عل���ي ا�حم��دي المي���انجي (دار  ـ 927

 ھـ ش).1383ھـ ق 1425الحديث للطباعة والنشر سنة 

لص�دوق (ط المكتب�ة الحيدري�ة ـ النج�ف عل�ل الش�رايع للش�يخ ا ـ 928

 .ھـ)1421(ط سنة و  م)1996ھـ 1385ا�شرف سنة 

العلل المتناھية في ا�حاديث الواھية �بي الفرج عب�د ال�رحمن  ـ 929

  .(ط Cھور ـ باكستان) بن علي بن الجوزي القرشي

 �ب��ي) ال��دارقطني عل��ل( النبوي��ة ا�حادي��ث ف��ي ال��واردة العل��ل ـ 930

 الطبع�ة( ال�دارقطني مھ�دي ب�ن أحم�د ب�ن عمر بن علي الحسن

  ).ھـ1405 سنة الرياض ـ طيبة دار ا�ولى

(ط أنق�رة ـ تركي�ا س�نة العلل ومعرفة الرجال �حم�د ب�ن حنب�ل  ـ 931

(ط المكت���ب اmس����مي بي���روت ـ دار الخ���اني و   م)1963

  ھـ)1408الرياض سنة 

 هللا عب�د ب�ن الس��م عب�د ب�ن الحل�يم عب�د بن �حمد الحديث علم ـ 932

  .الحراني تيمية بن القاسم أبي نب

 مرتض��ى ب�ن محس��ن محم�د لم�� ال��دين أص�ول ف��ي اليق�ين عل�م ـ 933
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   .الكاشاني فيض

 العلم للحافظ أبي خيثمة زھير بن حرب النسائي. ـ 934

تحقي��ق (محم��د الريش��ھري لالعل��م والحكم��ة ف��ي الكت��اب والس��نة  ـ 935

 .)قم الطبعة ا�ولى ـمؤسسة دار الحديث الثقافية 

علماء، تأليف أبي بكر جابر الجزائ�ري (ط دار الكت�ب العلم وال ـ 936

 العلمية) 

عل��وم الح��ديث Cب��ن الص���ح (مقدم��ة اب��ن الص���ح) (المكتب��ة  ـ 937

 م).1972العلمية بالمدينة المنورة ـ الحجاز سنة 

علوم الحديث ومصطلحه لصبحي صالح (الطبع�ة الثامن�ة) (ط  ـ 938

 ).ھـ1975دار العلم للم�يين ـ بيروت ـ لبنان سنة 

عل��وم الق��رآن للس��يد محم��د ب��اقر الحك��يم (الطبع��ة الثالث��ة مجم��ع  ـ 939

 ھـ).1417الفكر اmس�مي سنة 

والخوارج لجعفر مرتضى العاملي (نش�ر » عليه الس�م«علّي  ـ 940

ھ�ـ ـ 1422المركز اmس�مي للدراس�ات ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 م).2001

 ص��رم دار ط( الب��اقوري حس��ن أحم��د للش��يخ ا�ئم��ة إم��ام عل��ي ـ 941

  ).للطباعة

لعب�د ال�رحمن الش�رقاوي (ط مكتب�ة غري�ب علي إمام المتق�ين،  ـ 942
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   .في الفجالة)

عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب بقي��ة النب��وة وخ��اتم الخ�ف��ة لعب��د الك��ريم  ـ 943

 الخطيب (نشر دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان).

علي والخلف�اء ل�نجم ال�دين العس�كري (مطبع�ة اgداب ـ النج�ف  ـ 944

 ھـ).1380ا�شرف ـ العراق سنة 

العمدة (عمدة عيون صحاح ا�خبار في مناقب إم�ام ا�ب�رار )  ـ 945

ليحي��ى ب��ن الحس��ن ا�س��دي الحل��ي المع��روف ب��ابن البطري��ق 

 ھـ).1407(مؤسسة النشر اmس�مي سنة 

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طال�ب لجم�ال ال�دين أحم�د ب�ن  ـ 946

عل���ي الحس���يني المع���روف ب���ابن عنب���ة (منش���ورات المطبع���ة 

 م).1961ـ 1380درية ـ النجف ا�شرف سنة الحي

عمدة القاري لبدر الدين العيني (ط دار إحياء التراث العربي ـ  ـ 947

 بيروت) و (نشر دار الفكر).

عمر بن الخطاب تأليف عب�د الك�ريم الخطي�ب (ط مص�ر ـ دار  ـ 948

  الفكر العربي)

عناي���ة ا�ص���ول ف���ي ش���رح كفاي���ة ا�ص���ول للس���يد مرتض���ى  ـ 949

فيروزآب��ادي (الطبع��ة الس��ابعة منش��ورات الحس��يني الي��زدي ال
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ھ��ـ).عنوان المع��ارف وذك��ر 1386ق��م س��نة  ـ الفيروزآب��ادي

 .القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني يب� الخ�ئف

  العھود المحمدية للشعراني ـ 950

العواص��م م��ن القواص��م �ب��ي بك��ر محم��د ب��ن العرب��ي (تحقي��ق  ـ 951

 .ھـ)1371و (ط سنة  محب الدين الخطيب)

الع���والم (ع���والم العل���وم والمع���ارف وا�ح���وال م���ن اgي���ات  ـ 952

وا�خب���ار وا�ق���وال) للش���يخ عب���د هللا ب���ن ن���ور هللا البحران���ي 

(مدرس��ة اmم��ام المھ��دي ب��الحوزة العلمي��ة ـ ق��م المقدس��ة س��نة 

  ھـ ش).1365ھـ ق 1407ھـ ق وسنة1405

مرك�ز (ط حم�د النراق�ي أعوائد ا�يام للفاضل المحق�ق الم�ولى  ـ 953

 ).س�ميةاث والدراسات اmا�بح

عون المعبود ش�رح س�نن أب�ي داود �ب�ي الطي�ب محم�د ش�مس  ـ 954

الحق العظيم آبادي (دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت. ـ لبن�ان س�نة 

 ھـ).1388ھـ) و (ط الھند) و (ط سنة 1415

ع���ين العب���رة ف���ي غ���بن العت���رة لجم���ال ال���دين الس���يد أحم���د آل  ـ 955

 طاووس (دار الشھاب ـ قم).

ن �بي عبد الرحمن الخلي�ل ب�ن أحم�د الفراھي�دي (مؤسس�ة العي ـ 956

 دار الھجرة) و (منشورات مكتبة المرعشي ـ قم).
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�بي جعفر محمد بن عل�ي » عليه الس�م«عيون أخبار الرضا  ـ 957

مؤسس���ة (ب���ن الحس���ين ب���ن بابوي���ه القم���ي (الش���يخ الص���دوق) 

ھ��ـ ـ 1404ا�علم��ي للمطبوع��ات ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 ھـ).1377(دار العلم) قم ـ إيران سنة م) و (ط 1984

عي��ون ا�ث��ر ف��ي فن��ون المغ��ازي والش��مائل والس��ير (الس��يرة  ـ 958

النبوية) لمحمد بن عبد هللا بن يحي ـ اب�ن س�يد الن�اس (مؤسس�ة 

ھ�ـ ـ 1406ع�ز ال�دين للطباع�ة والنش�ر ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

م) و (ط دار المعرف����ة بي����روت ـ لبن�����ان) و (ط دار 1986

 الحضارة).

عيون ا�خبار Cبن قتيبة الدينوري (المؤسسة المصرية العامة  ـ 959

 ھـ).1383سنة 

عيون ا�نباء في طبقات ا�طباء Cب�ن أب�ي أص�يبعة (نش�ر دار  ـ 960

 مكتبة الحياة ـ بيروت).

عيون الحكم والمواعظ للشيخ كافي الدين أبي الحسن عل�ي ب�ن  ـ 961

 يث).محمد الليثي الواسطي (الطبعة ا�ولى نشر دار الحد

عي��ون المعج��زات للش��يخ حس��ين ب��ن عب��د الوھ��اب (منش��ورات  ـ 962

  م.1950ھـ 1369المطبعة الحيدرية ـ النجف ا�شرف سنة 
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  ـ غ ـ

الغارات �بي إسحاق إبراھيم بن محمد الثقفي الك�وفي (تحقي�ق  ـ 963

 السيد ج�ل الدين الحسيني) و (مطبعة الحيدري ـ إيران).

س ال��واعظ لخي��ر ال��دين غالي��ة الم��واعظ ومص��باح الم��تعظ وق��ب ـ 964

 أبي البركات نعمان بن محمود اgلوسي.

غاي��ة اmختص��ار ف��ي أخب��ار البيوت��ات العلوي��ة لت��اج ال��دين ب��ن  ـ 965

محم��د ب��ن حم��زة اب��ن زھ��رة الحس��يني.غاية البي��ان ف��ي تفس��ير 

 .القرآن

  .غاية البيان في تفسير القرآن ـ 966

غاي���ة الم���رام وحج���ة الخص���ام ف���ي تعي���ين اmم���ام م���ن طري���ق  ـ 967

ص والعام للسيد ھاشم البحراني الموسوي الت�وبلي (طبع�ة الخا

 حجرية) و (طبعة جديدة).

الغدير في الكتاب والسنة وا�دب للع�م�ة الش�يخ عب�د الحس�ين  ـ 968

حم�د ا�مين�ي النجف�ي (دار الكت�اب العرب�ي ـ بي�روت ـ لبن��ان أ

م) و (ط مرك���ز الغ���دير للدراس���ات 1977ھ���ـ ـ 1397س���نة 

 .ھـ)1424ھـ) و (ط سنة 1416ة اmس�مية قم ـ إيران سن

النيس��ابوري) لنظ��ام  تفس�يرغرائ�ب الق��رآن ورغائ�ب الفرق��ان ( ـ 969

ال��دين الحس��ن ب��ن محم��د القم��ي النيس��ابوري (مطب��وع بھ��امش 
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 ھـ).1312جامع البيان سنة 

الغرة المنيفة في ترجيح مذھب أبي حنيف�ة �ب�ي حف�ص س�راج  ـ 970

 الدين عمر بن إسحاق الھندي الغزنوي.

كم ودرر الكلم لعبد الواحد بن محم�د التميم�ي اgم�دي غرر الح ـ 971

 (مع ترجمة محمد علي ا�نصاري ـ إيران).

غريب الحديث �بي عبيد القاسم بن س��م الھ�روي (ط مجل�س  ـ 972

حي��در آب��اد ال��دكن ـ الھن��د س��نة  ـدائ��رة المع��ارف العثماني��ة 

ھ���ـ) و (نش���ر دار الكت���اب العرب���ي ـ بي���روت. س���نة 1385

 ھـ).1384

الح���ديث �ب���ي محم���د عب���د هللا ب���ن مس���لم ب���ن قتيب���ة  غري���ب ـ 973

ال�دينوري (الطبع��ة ا�ول�ى دار الكت��ب العلمي�ة ـ بي��روت. س��نة 

 م).1998ھـ ـ 1408

 .لحربيبي إسحاق اغريب الحديث � ـ 974

حم��د ب�ن محم�د ب�ن إب�راھيم ب��ن أس�ليمان  يب��غري�ب الح�ديث  ـ 975

  .)لخطابي(ا الخطاب البستي

ر ال��دين ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ش��يخ فخ��للالك��ريم غري��ب الق��رآن  ـ 976

  .طريحيال
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غني��ة الن��زوع إل��ى علم��ي ا�ص��ول والف��روع للس��يد حم��زة ب��ن  ـ 977

علي بن زھرة الحلبي (الطبعة ا�ولى مؤسسة اmم�ام الص�ادق 

 ھـ).1417سنة 

غوالي ال�لي العزيزية في ا�حادي�ث الديني�ة للش�يخ محم�د ب�ن  ـ 978

الطبع�ة علي بن إبراھيم ا�حسائي المعروف بابن أبي جمھ�ور 

 ھـ).1404م) و (ط إيران سنة 1983ھـ ـ 1403ا�ولى (

غوامض ا�سماء المبھمة الواقعة في متون ا�حادي�ث المس�ندة  ـ 979

�ب��ي القاس��م خل��ف ب��ن عب��د المل��ك المع��روف ب��ابن بش��كوال 

القرطب��ي ا�نص��اري (ط ع��الم الكت��ب ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 ھـ).1407

س��ن الطوس��ي (نش��ر الغيب��ة للش��يخ أب��ي جعف��ر محم��د ب��ن الح ـ 980

مؤسس������ة المع������ارف اmس�������مية ـ ق������م المقدس������ة س������نة 

  .لصفديص�ح الدين اھـ).الغيث المنسجم ل1411

  الغيبة للطوسي ـ 981

الغيبة للنعماني أبي عبد هللا محمد بن إبراھيم بن جعفر الكات�ب  ـ 982

ھـ) و(مكتبة الص�دوق ـ طھ�ران 1422(نشر أنوار الھدى سنة 

 ـ إيران).

  .لصفدي�ح الدين اصالغيث المنسجم ل ـ 983
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  ـ ف ـ

حم�د � بھج�ة قل�ب المص�طفى» عليھا الس��م«فاطمة الزھراء  ـ 984

  .الرحماني الھمداني

  .العقاد محمود لعباس »الس�م عليھا« الزھراء فاطمة ـ 985

الف����ائق ف����ي غري����ب الح����ديث لج����ار هللا محم����ود ب����ن عم����ر  ـ 986

 الزمخشري (ط عيسى البابي الحلبي ـ مصر).

 بن حجر الھيثمي.الفتاوى الحديثية C ـ 987

 فتاوى عبد القاھر بن طاھر البغدادي. ـ 988

ف��تح الب��اري ش��رح ص��حيح البخ��اري Cب��ن حج��ر العس��ق�ني  ـ 989

ھ�ـ) و (ط دار 1300(نشر دار المعرف�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 الفكر) و (ط دار الكتب العلمية).

الفتح السماوي بشرح بھجة الطحاوي لمحمد عبد ال�رؤوف ب�ن  ـ 990

ابدين الحدادي المن�اوي ـ تحقي�ق أحم�د مجتب�ى علي بن زين الع

 (دار العاصمة ـ الرياض).

ف��تح العزي��ز ش��رح ال��وجيز (الش��رح الكبي��ر) �ب��ي القاس��م عب��د  ـ 991

 الكريم بن محمد الرافعي (نشر دار الفكر).

 تفس�يرفتح القدير الجامع بين فن�ي الرواي�ة والدراي�ة م�ن عل�م ال ـ 992
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كاني) (نش��ر دار لمحم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د الش��وكاني ( الش��و

 المعرفة ـ بيروت ـ لبنان) و (ط عالم الكتب).

  الفتح الكبير للسيوطي (ط دار الفكر) ـ 993

النبوي�ة  ةفتح المبين �حمد زيني دح�ن (مطبوع بھامش السير ـ 994

 لدح�ن) و (ط دار المعرفة ـ بيروت).

فتح المعين لشرح قرة العين بمھمات الدين لزين الدين بن عب�د  ـ 995

مليب��اري الفن�اني (الطبع��ة ا�ول�ى دار الفك��ر للطباع��ة العزي�ز ال

 م).1997ھـ ـ 1418والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان سنة 

فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي �حمد ب�ن  ـ 996

محمد بن الصديق الحسني المغربي (الطبعة الثالثة نشر مكتب�ة 

ھ���ـ ق 1403اmم��ام أمي���ر الم��ؤمنين العام���ة ـ أص��فھان س���نة 

 ھـ ش).1362

فتح الملك المعب�ود تكمل�ة المنھ�ل الع�ذب الم�ورود للش�يخ أم�ين  ـ 997

بن محمود بن محمد ب�ن احم�د ب�ن خط�اب المص�ري (ط الس�نة 

 المحمدية بمصر).

فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيان�ه م�ن زاد المس�لم لمحم�د حبي�ب  ـ 998

مطب�وع هللا بن الشيخ السيد عبد هللا المش�ھور بماي�ابي الحلب�ي (

 مع زاد المسلم).
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فتح الوھاب بشرح م�نھج الط��ب لزكري�ا ب�ن محم�د ب�ن أحم�د  ـ 999

بن زكري�ا ا�نص�اري (الطبع�ة ا�ول�ى منش�ورات محم�د عل�ي 

 م).1998ھـ ـ 1418بيضون ـ دار الكتب العلمية سنة 

الف���تن �ب���ي عب���د هللا نع���يم ب���ن حم���اد الم���روزي (دار الفك���ر   ـ 1000

ھ�ـ ـ 1414ت ـ لبن�ان س�نة للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ بي�رو

 م).1993

 الفتنة الكبرى للدكتور طه حسين (ط دار المعرفة ـ مصر).  ـ 1001

رواي�ة س�يف ب�ن عم�ر الض�بي ا�س�دي  ،الفتنة ووقعة الجم�ل  ـ 1002

 ـدار النف��ائس ط  ـ جم��ع وتص��نيف أحم��د رات��ب عرم��وش(

ـ م 1972ھ��ـ 1391س��نة  :لبن��ان الطبع��ة ا�ول��ى ـبي��روت 

 م).1993ھـ 1413سنة  :الطبعة السابعةو

فتوح البلدان �بى العباس أحمد بن يحيى ب�ن ج�ابر ال�ب�ذري   ـ 1003

(تحقي�ق ص��ح ال�دين المنج�د ـ مكتب�ة النھض�ة المص�رية) و 

م) و (نشر مكتبة النھض�ة المص�رية ـ 1959(ط السعادة سنة 

 ھـ) و (ط أوروبا).1965القاھرة سنة 

مص�ر فتوح الشام �بي عب�د هللا محم�د ب�ن عم�ر الواق�دي (ط   ـ 1004

 ھـ) و (ط دار الجيل ـ بيروت).1368سنة 

الفتوح �بي محمد أحمد بن أعثم الكوفي (نش�ر دار ا�ض�واء   ـ 1005
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ھ��ـ) و (ط الھن��د س��نة 1411للطباع��ة والنش��ر والتوزي��ع س��نة 

 ھـ).1395

فتوح مصر وأخبارھا �ب�ي القاس�م عب�د ال�رحمن ب�ن عب�د هللا   ـ 1006

دار  ب��ن عب��د الحك��م لقرش��ي المص��ري (الطبع��ة ا�ول��ى نش��ر

 م) و (ط ليدن).1996ھـ ـ 1416الفكر ـ بيروت ـ لبنان سنة 

الفتوحات اmس�مية �حمد زيني دح�ن (ط مص�طفى محم�د   ـ 1007

 ـ مصر).

الفتوحات المكية �بي عبد هللا محمد بن علي المع�روف ب�ابن   ـ 1008

 عربي الحاتمي الطائي (ط دار صادر ـ بيروت ـ لبنان).

ج الط����ب، لس���لمان توح��ات الوھ���اب بتوض���يح ش��رح م���نھف  ـ 1009

  العجيلي المعروف بالجمل (ط القاھرة)

فجر اmس�م �حم�د أم�ين المص�ري (ط بي�روت ـ لبن�ان س�نة   ـ 1010

  م).1969

س���مية لمحم��د ب��ن لفخ��ري ف��ي اgداب الس��لطانية وال��دول اmا  ـ 1011

س��نة ط مص��ر (عل��ي ب��ن طباطب��ا المع��روف ب��ابن الطقطق��ي 

 ھ���ـ) و (ط الش���ريف الرض���ي ـ ق���م) و (ط بي���روت1340

 م) و (ط بغداد).1960

ف��دك ف��ي الت��اريخ للس��يد محم��د ب��اقر الص��در (الطبع��ة ا�ول��ى   ـ 1012



                                                                                              الفھارس..

293  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م).1994ھـ ـ 1415مركز الغدير للدراسات اmس�مية سنة 

فرائ��د الس��مطين ف��ي فض��ائل المرتض��ى والبت��ول والس��بطين   ـ 1013

وا�ئمة من ذريتھم للشيخ إبراھيم بن محم�د الج�ويني (ط دار 

ة المحم�ودي للطباع�ة والنش�ر ـ النعم�ان ـ النج�ف) و (مؤسس�

 .و (ط مؤسسة البعثة) ھـ)1400بيروت 

  الفرائد المنتقاة، والغرائب الحسان Cبن الصوري   ـ 1014

 الفرائض لسفيان بن سعيد الثوري   ـ 1015

 .فرج المھموم Cبن طاووس  ـ 1016

فرحة الغري ف�ي تعي�ين قب�ر أمي�ر الم�ؤمنين عل�ي للس�يد عب�د   ـ 1017

�ول��ى نش��ر مرك��ز الك��ريم ب��ن ط��اووس الحس��ني (الطبع��ة ا

م) و 1998ھ���ـ ـ 1419الغ���دير للدراس���ات اmس����مية س���نة 

 .(ط المكتبة الحيدرية)و  (منشورات الرضي قم إيران)

الفردوس بمأثور الخطاب �ب�ي ش�جاع ش�يرويه ب�ن ش�ھردار   ـ 1018

ال����ديلمي الھم����داني (دار الكت����ب العلمي����ة ـ بي����روت س����نة 

 ھـ).1406

 النوبختي.فرق الشيعة للحسن بن موسى أبو محمد   ـ 1019

الف���رق ب���ين الف���رق �ب���ي منص���ور عب���د الق���اھر ب���ن ط���اھر   ـ 1020
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 البغدادي (دار المعرفة ـ بيروت. ـ لبنان).

الف���روق اللغوي���ة �ب���ي ھ����ل العس���كري (مؤسس���ة النش���ر   ـ 1021

 ھـ).1412اmس�مي سنة 

الفصل في الملل وا�ھواء والنحل �بي محمد عل�ي ب�ن ح�زم   ـ 1022

ش�ر ـ بي�روت. ـ لبن�ان الط�اھري (دار المعرف�ة للطباع�ة والن

 ھـ).1395سنة 

لس�يد أص�غر ن�اظم زاده لالفصول المائة في حياة أبي ا�ئم�ة    ـ 1023

  ھـ).1411(ط قم سنة  القمي

الفص���ول المخت���ارة م���ن العي���ون والمحاس���ن للش���يخ المفي���د   ـ 1024

للش��ريف أب��ي القاس��م عل��ي ب��ن الط��اھر أب��ي أحم��د الحس��ين 

ـ بي�روت ـ  المرتضى (دار المفي�د للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع

م) و (ط النج��ف ا�ش��رف ـ 1993ھ��ـ ـ 1414لبن��ان س��نة 

  ھـ).1381العراق سنة 

الفص�ول المھم�ة ف�ي ت�أليف ا�م��ة للس�يد عب�د الحس�ين ش��رف   ـ 1025

ال���دين (الطبع���ة ا�ول���ى قس���م اmع����م الخ���ارجي لمؤسس���ة 

 البعثة).

الفص��ول المھم��ة ف��ي معرف��ة ا�ئم��ة Cب��ن الص��باغ الم��الكي   ـ 1026

 ھ�ـ)1381ـ النجف ا�شرف ـ العراق سنة (المكتبة الحيدرية 

 ھـ).1422و (ط مؤسسة دار الحديث سنة و 
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الفص���ول المھم���ة للش���يخ محم���د ب���ن الحس���ن الح���ر الع���املي   ـ 1027

 ش).1376ھـ ـ 1418(مؤسسة معارف إس�مي إمام رضا 

�ب��ي » ص��لى هللا علي��ه وآل��ه« الفص��ول ف��ي س��يرة الرس��ول  ـ 1028

(ط بي�روت س�نة  الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثي�ر الدمش�قي

 ھـ).1405

الفض��ائل (Cب��ن ش��اذان) أب��ي الفض��ل س��ديد ال��دين ش��اذان ب��ن   ـ 1029

جبرائي���ل ب���ن إس���ماعيل ب���ن أب���ي طال���ب القم���ي (منش���ورات 

ھـ ـ 1381المطبعة الحيدرية ومكتبتھا ـ النجف ا�شرف سنة 

 م).1962

فضائل ا�شھر الث�ثة للص�دوق محم�د ب�ن عل�ي ب�ن الحس�ين   ـ 1030

قم��ي (دار المحج��ة البيض��اء للطباع��ة ب��ن موس��ى ب��ن بابوي��ه ال

 م).1992ھـ ـ 1412والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان سنة 

فضائل ا�وقات �بي بكر أحمد بن الحس�ين البيھق�ي (الطبع�ة   ـ 1031

 م).1990ھـ ـ 1410ا�ولى ـ مكتبة المنارة سنة 

فضائل الخمسة من الصحاح الس�تة للس�يد مرتض�ى الحس�يني   ـ 1032

 ھـ).1383ا�شرف ـ العراق سنة  الفيروز آبادي (النجف

فض��ائل الس��ادات للس��يد محم��د أش��رف الحس��يني المرعش��ي   ـ 1033

 ھـ).1380 ـقم  ـشركة المعارف واgثار (



  50ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     296
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عبد هللا أحمد بن حنبل الشيباني يبفضائل الصحابة �  ـ 1034

فضائل الصحابة �حمد بن ش�عيب النس�ائي (نش�ر دار الكت�ب   ـ 1035

 العلمية ـ بيروت. ـ لبنان).

المدين��ة المن��ورة أب��و س��عيد المفض��ل ب��ن محم��د ب��ن  فض��ائل  ـ 1036

 إبراھيم الشعبي الجندي.

 Cب��ن عق��دة الك��وفي» علي��ه الس���م«فض��ائل أمي��ر الم��ؤمنين   ـ 1037

ھ��ـ) (منش��ورات ال��دليل ـ ق��م اي��ران س��نة  332(مت��وفي س��نة 

 .ھـ)1421

  .فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب �حمد بن حنبل  ـ 1038

 حفص عمر بن شاھين. فضائل سيدة النساء �بي  ـ 1039

 فضل آل البيت لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي.  ـ 1040

فضل الكوفة ومساجدھا لمحمد بن جعف�ر المش�ھدي الح�ائري   ـ 1041

 (دار المرتضى ـ بيروت.).

 ـ ب والمشتھر »الس�م عليھم« الرضا ل�مام) المنسوب( الفقه  ـ 1042

 ل�م��ام الع��المي الم��ؤتمر نش��ر ا�ول��ى الطبع��ة) (الرض��ا فق��ه(

و  )ھ�ـ1406 سنة المقدسة قم ـ مشھد ـ »الس�م عليه« الرضا

  .(تحقيق مؤسسة آل البيت)

 الفقه اmس�مي وأدلته للزحيلي   ـ 1043
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فقه السنة للشيخ س�يد س�ابق (دار الكت�اب العرب�ي ـ بي�روت. ـ   ـ 1044

 لبنان).

 فقه السيرة للغزالي (منشورات عالم المعرفة).  ـ 1045

س���عيد ب���ن ھب���ة هللا فق���ه الق���رآن لقط���ب ال���دين أب���ي الحس���ين   ـ 1046

الراون���دي (الطبع���ة الثاني���ة مكتب���ة آي���ة هللا العظم���ى النجف���ي 

 ھـ).1405المرعشي سنة 

الفق�ه عل��ى الم�ذاھب ا�ربع��ة لعب�د ال��رحمن الج��زري (ط دار   ـ 1047

 إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان).

الفقيه والمتفقه �حمد بن عل�ي ب�ن ثاب�ت المع�روف بالخطي�ب   ـ 1048

  .م)1996لكتب العلمية سنة (ط دار ا البغدادي

 الفكر الديني اmسرائيلي محمد علي ظاظا.  ـ 1049

لقاسم على بن موسى بن جعف�ر ب�ن محم�د ي اب� ف�ح السائل  ـ 1050

  .بن طاووس

فلس��فة التوحي��د والوCي��ة للش��يخ مجم��د ج��واد مغني��ة (مطبع��ة   ـ 1051

 الحكمة ـ قم ـ إيران).

ن الحنفي فلك النجاة في اmمامة والص�ة لعلي محمد فتح الدي  ـ 1052

(مطب���وع م���ع ) (الطبع���ة الثاني���ة مؤسس���ة دار اmس����م س���نة 
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 م).1997ھـ ـ 1418

  ).النديم Cبن( النديم إسحاق بن محمد الفرج �بي الفھرست  ـ 1053

 و) 1351 س��نة مش��ھد جامع��ة ط( الطوس��ي للش��يخ الفھرس��ت  ـ 1054

  ).ھـ1417 سنة الفقاھة نشر مؤسسة(

 مكتب�ة نش�ر( بابوي�ه ب�ن عل�ى ال�دين منتج�ب للش�يخ الفھرست  ـ 1055

 ).ش ھـ1366 سنة قم ـ المرعشى

ھ��ـ) (ط دار 764(  ب��ن ش��اكر الكتب��يمحم��د ف��وات الوفي��ات ل  ـ 1056

 .صادر ـ بيروت)

فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت لعبد العلي ب�ن محم�د   ـ 1057

ب���ن نظ���ام ال���دين ا�نص���اري (مطب���وع بھ���امش المستص���فى 

 ھـ).1322للغزالي سنة 

  بھانيالفوائد الحائرية للوحيد البھ  ـ 1058

لس�يد مھ�دى بح�ر لرجال السيد بح�ر العل�وم الفوائد الرجالية ـ   ـ 1059

س��نة طھ��ران ـ الطبع��ة ا�ول��ى نش��ر مكتب��ة الص��ادق (العل��وم 

 ھـ).1363

  .الفوائد الرجالية للكجوري الشيرازي  ـ 1060

 .وائد الرجالية للوحيد البھبھانيالف  ـ 1061

  .فوائد العراقيين Cبن عمرو النقاش  ـ 1062
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عل�ي البھبھ�اني (نش�ر مكتب�ة دار العل�م ـ  الفوائ�د العلي�ة للس�يد  ـ 1063

 ھـ).1405أھواز ـ إيران سنة 

الفوائد المجموعة في ا�حادي�ث الموض�وعة لمحم�د ب�ن عل�ي   ـ 1064

 ھـ).1392الشوكاني (ط بيروت. ـ لبنان سنة 

وبذيل���ه  ،الفوائ���د المدني���ة للم���ولى محم���د أم���ين اCس���ترآبادي  ـ 1065

تحقي�ق ( مليلس�يد ن�ور ال�دين الموس�وي الع�االشواھد المكي�ة ل

ق��م ـ مؤسس��ة النش��ر اmس���مي التابع��ة لجماع��ة المدرس��ين 

 ھـ).1424سنة  المشرفة

  الفوائد المدنية والشواھد المكية  ـ 1066

الفوائ���د المنتق���اة والغرائ���ب الحس���ان ع���ن الش���يوخ الك���وفيين   ـ 1067

عل�ي محم�د ب�ن عل�ي الص�وري (الطبع�ة ا�ول�ى  يللحافظ أب�

ھ��ـ ـ 1407 دار الكت��اب العرب��ي ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة

 م).1987

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير الن�ذير   ـ 1068

لمحمد عبد الرؤوف المن�اوي (دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ 

م) و (ط دار المعرف�ة ـ بي�روت ـ 1994ھـ ـ 1415لبنان سنة 

  ھـ).1391لبنان سنة 
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  ـ ق ـ

 مؤسس��ة النش��ر( قاع��دة C ض��رر لش��يخ الش��ريعة ا�ص��فھاني  ـ 1069

  ).اmس�مي

ق��اموس الرج��ال للش��يخ محم��د تق��ي التس��تري (ط مرك��ز نش��ر   ـ 1070

ھ�ـ) و (مؤسس�ة النش�ر 1379الكت�اب ـ طھ�ران ـ إي�ران س�نة 

(ط دار الكت��ب العلمي��ة) و (ط  و ھ��ـ)1410اmس���مي ـ ق��م 

) و  (ط طھ���ران س���نة 1422مرك���ز النش���ر اmس����مي س���نة 

 .ھـ) و (ط دار الجيل) 1384

خ مج���د ال���دين محم���د ب���ن يعق���وب الق���اموس المح���يط للش���ي  ـ 1071

 ھـ).1344الفيروزآبادي (المطبعة المصرية سنة

ق���اموس ش���تائم ا�لب���اني لحس���ن ب���ن عل���ي الس���قاف (الطبع���ة   ـ 1072

ھ�ـ ـ 1414ا�ول�ى دار اmم�ام الن�ووي ـ عم�ان ـ ا�ردن س�نة 

  م).1993

 : تاريخ وتعريف.القراءات القرآنية  ـ 1073

س�ين الطباطب�ائي لع�م�ة الس�يد محم�د حلس��م القرآن في اm   ـ 1074

  ).تعريب السيد أحمد الحسيني(

ق��رب اmس��ناد �ب��ي العب��اس عب��د هللا ب��ن جعف��ر الحمي��ري (ط   ـ 1075

حجرية) و (الطبعة ا�ولى مؤسسة أھل البيت mحياء التراث 
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 ھـ).1413سنة 

ق��رة العين��ين ف��ي تفض��يل الش��يخين للش��يخ قط��ب ال��دين أحم��د   ـ 1076

 .بشاور) (ط الشھير بالشاه ولي هللا العمري الدھلوي

قص��ار الجم��ل للش��يخ عل��ي المش��كيني ا�ردبيل��ي (ط ـ ق��م ـ   ـ 1077

 إيران).

القصاص والمذكرين �بي الفرج عبد ال�رحمن اب�ن الج�وزي   ـ 1078

 ھـ).1406(دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

قص���ص ا�نبي���اء �ب���ي الف���داء إس���ماعيل ب���ن كثي���ر (الطبع���ة   ـ 1079

 م).1968ھـ ـ 1388ا�ولى نشر دار الكتب الحديثة سنة 

قص��ص ا�نبي��اء لقط��ب ال��دين س��عيد ب��ن ھب��ة هللا الراون��دي   ـ 1080

 ھـ ش).1376ھـ ـ 1418(نشر مؤسسة الھادي سنة 

قص����ص ا�نبي����اء والمرس����لين للس����يد نعم����ة هللا الجزائ����ري   ـ 1081

 (منشورات الشريف الرضي ـ قم ـ إيران).

للش��يخ محم��د تق��ي ب��ن » علي��ه الس��م«قض�اء أمي��ر الم��ؤمنين   ـ 1082

(ط ا�علم�ي ـ   م بن محمد علي بن جعفر التستريمحمد كاظ

 .الطبعة العاشرة)

 قضاة ا�ندلس �بي الحسن علي بن عبد هللا النباھي المالكي.  ـ 1083
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 عل�ى ض�وء الق�رآن الك�ريم المجتمع وا�سرة والزواج قضايا  ـ 1084

 ).دار الصفوة(ط  السيد محمد حسين الطباطبائي لع�مةل

م���ود إس���ماعيل (ط دار قض���ايا ف���ي الت���اريخ اmس����مي لمح  ـ 1085

 ھـ).1974العودة ـ بيروت ـ لبنان سنة 

 قطف ا�زھار في كشف ا�سرار لج�ل الدين السيوطي.  ـ 1086

قم����ع الح����رص بالزھ����د والقناع����ة ورد ذل الس����ؤال ب����الكف   ـ 1087

والش��فاعة لمحم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي بك��ر ف��رج ا�نص��اري 

 القرطبي المالكي.

س���يد محم��د ب���ن لل »ص���لى هللا علي��ه وآل��ه«قواع��د آل محم��د   ـ 1088

  (مخطوط). الحسن الحسني اليماني

قواعد ا�حكام �بي منص�ور الحس�ن ب�ن يوس�ف ب�ن المطھ�ر   ـ 1089

ا�س���دي المش���ھور بالع�م���ة الحل���ي (مطب���وع م���ع إيض���اح 

ھ���ـ) و 1363الفوائ���د) (ط إس���ماعيليان ـ ق���م ـ إي���ران س���نة

 ھـ).1413(مؤسسة النشر اmس�مي سنة 

ل ال�دين مي�ثم ب�ن عل�ي ب�ن كم�القواعد المرام ف�ي عل�م الك��م   ـ 1090

ـ تحقي�ق الس�يد أحم�د نش�ر مكتب�ة المرعش�ي (مي�ثم البحران�ي 

 ھـ).1406 سنةالحسيني ـ 

القواعد في علوم الحديث لظفر أحمد العثماني التھانوي (دار   ـ 1091
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 ھـ).1392القلم بيروت ـ لبنان ط سنة 

القواعد والفوائ�د ف�ي الفق�ه وا�ص�ول والعربي�ة للش�ھيد ا�ول   ـ 1092

مك��ي الع��املي ـ تحقي��ق الس��يد عب��د الھ��ادي الحك��يم  محم��د ب��ن

 (منشورات مكتبة المفيد ـ قم ـ إيران).

ق��وت القل��وب للش��يخ أب��ي طال��ب محم��د ب��ن عل��ي الح��ارثي   ـ 1093

 المكي.

الق��ول الجل��ي ف��ي فض��ائل عل��ي (ط مؤسس��ة ن��ادر للطباع��ة   ـ 1094

 والنشر ) 

القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع لشيخ الش�ريعة   ـ 1095

ني ف��تح هللا ب��ن محم��د ج��واد (نش��ر مؤسس��ة اmم��ام ا�ص��بھا

 ھـ).1422الصادق سنة 

القول الفص�ل فيم�ا لبن�ي ھاش�م وق�ريش والع�رب م�ن الفض�ل   ـ 1096

 للسيد علوي بن طاھر بن عبد هللا الھدار الحداد.

القول المسدد في الذب عن المسند (ل�مام أحم�د) Cب�ن حج�ر   ـ 1097

ھ�ـ) و (ط 1386العس�ق�ني (ط حي�درآباد ال�دكن ـ الھن�د س�نة 

 م).1984ھـ ـ 1404عالم الكتب 

القي��اس ف��ي الش��رع اmس���مي �حم��د ب��ن محم��د ب��ن تيمي��ة   ـ 1098
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  الحراني.

  ـ ك ـ

الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة للذھبي (نشر   ـ 1099

mمؤسس�ة عل�وم الق�رآن ـ  ـس��مية ـ ج�دة دار القبل�ة للثقاف�ة ا

 م).1992ھـ ـ 1413سنة 

تخ���ريج أحادي���ث الكش���اف Cب���ن حج���ر  الك���اف الش���اف ف���ي  ـ 1100

 العسق�ني.

الكافئة في إبطال توبة الخاطئة للشيخ المفيد محم�د ب�ن محم�د   ـ 1101

ب��ن النعم��ان العكب��ري البغ��دادي (دار المفي��د للطباع��ة والنش��ر 

 م).1993ھـ ـ 1414والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان سنة 

  .م)1988الكافي Cبن قدامة (ط المكتب اmس�مي   ـ 1102

نش��ر  ـ �ب�ي الص��ح الحلب�ي (تحقي�ق رض�ا أس�تادي الك�افي  ـ 1103

العام��ة ـ » علي��ه الس���م«مكتب��ة اmم��ام أمي��ر الم��ؤمنين عل��ي 

  .)أصفھان

الك���افي للكلين���ي (ط دار اCض���واء) و (ط مطبع���ة الحي���دري   ـ 1104

ھ�ـ) و (ط دار الكت�ب اmس��مية 1377طھ�ران ـ إي�ران س�نة 

 ھـ).1385ھـ ش) و (مطبعة النجف سنة 1363سنة

الزيارات �بي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القم�ي  كامل  ـ 1105
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( المطبع���ة المرتض���وية ـ النج���ف ا�شرف���ـ الع���راق س���نة 

(ط و  ھ��ـ)1417ھ��ـ) و (ط مؤسس��ة النش��ر اmس���مي 1356

 .المكتبة الحيدرية)

الكامل في الت�اريخ لعل�ي ب�ن أب�ي الك�رم محم�د ب�ن محم�د ب�ن   ـ 1106

روف بابن ا�ثير (ط عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المع

ھ�ـ 1386ھ�ـ وط س�نة 1385دار صادر بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 م) و (ط دار الكتاب العربي).1966

الكام��ل ف��ي ض��عفاء الرج��ال �ب��ي أحم��د عب��د هللا ب��ن ع��دي   ـ 1107

الجرج��اني (نش��ر دار الفك��ر للطباع��ة والنش��ر والتوزي��ع ـ 

 م).1988ھـ ـ 1409بيروت ـ لبنان سنة 

دب �بي العباس محم�د ب�ن يزي�د المب�رد الكامل في اللغة وا�  ـ 1108

 (ط دار نھضة مصر) و (المطبعة ا�زھرية بمصر).

ا�لف�ين ف�ي إمام�ة أمي�ر الم�ؤمنين عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب كت�اب   ـ 1109

لع�مة الحلي جمال الدين الحسن ب�ن يوس�ف ل »عليه الس�م«

 م).1985ھـ 1405سنة  الكويتـ مكتبة ا�لفين (ط المطھر 

  .عبيدة معمر بن المثنى البصري �بيكتاب الخيل   ـ 1110

  .كتاب الزھد Cبن حنبل  ـ 1111
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  .الحنفيأيوب بن موسى الكسيني البقاء  يب� كتاب الكليات  ـ 1112

  .البخاري بى عبد هللا محمد بن إسماعيل�كتاب الكنى   ـ 1113

  .كتاب المتوارين لعبد الغني ا�زدي  ـ 1114

 . راجع: سليم بن قيس (حرف السين).كتاب سليم بن قيس  

 عاصم بن حميد الحناط.كتاب   ـ 1115

 للسيد محمد الرضي الرضوي. كذبوا على الشيعة  ـ 1116

الكرم والجود وسخاء النفوس لمحم�د ب�ن الحس�ين البرج�ن�ي   ـ 1117

 ھـ).1412(نشر دار ابن حزم ـ بيروت سنة 

الكش���اف ع���ن حق���ائق التنزي���ل وعي���ون ا�قاوي���ل ف���ي وج���وه   ـ 1118

 التأوي��ل �ب��ي القاس��م ج��ار هللا محم��ود ب��ن عم��ر الزمخش��ري

(نش�ر دار الكت�اب العرب�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (نش�ر ش�ركة 

مكتب��ة ومطبع��ة مص��طفى الب��ابي الحلب��ي وأوCده بمص��ر ـ 

  .م)1966ھـ ـ 1385عباس ومحمد محمود الحلبي وشركاھم 

كش��اف القن��اع للش��يخ منص��ور ب��ن ي��ونس البھ��وتي (الطبع��ة   ـ 1119

ا�ولى منشورات محم�د عل�ي بيض�ون ـ دار الكت�ب العلمي�ة ـ 

 م).1997ھـ ـ 1418ت. ـ لبنان سنة بيرو

كشف اmرتياب في أتباع محمد بن عبد الوھاب للسيد محس�ن   ـ 1120

ا�م�ين (دار الغ�دير ـ طھ�ران ـ إي�ران) و (مكتب�ة الح�رمين ـ 
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  قم).

كشف ا�ستار عن مسند البزار لنور الدين علي بن أب�ي بك�ر   ـ 1121

 ھـ).1399الھيثمي (ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت 

ث عمن رمي بوضع الحديث لسبط ابن العجم�ي الكشف الحثي  ـ 1122

مكتب�ة النھض�ة العربي�ة ـ ـ برھان الدين الحلب�ي (ع�الم الكت�ب 

 م).1987ھـ ـ 1407بيروت ـ لبنان سنة 

  كشف الحق ونھج الصدق (ط بيروت)  ـ 1123

كشف الخفاء ومزيل اmلباس �بي الفداء إس�ماعيل ب�ن محم�د   ـ 1124

ت. ـ لبن�ان س�نة العجلوني (دار إحياء الت�راث العرب�ي ـ بي�رو

 ھـ).1351

كش��ف الرم��وز ف��ي ش��رح المختص��ر الن��افع ل��زين ال��دين أب��ي   ـ 1125

علي الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجد اليوسفي المع�روف 

بالفاض���ل والمحق���ق اgب���ي (مؤسس���ة النش���ر اmس����مي س���نة 

 ھـ).1408

 ھـ).1402كشف الظنون لحاجي خليفة (ط دار الفكر سنة   ـ 1126

عل��ي ب��ن عيس��ى ب��ن أب��ي الف��تح  كش��ف الغم��ة �ب��ى الحس��ن  ـ 1127

ھ��ـ) و (ط دار 1381ا�ربل��ي (المطبع��ة العلمي��ة ـ ق��م س��نة 
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(ط و  م)1985ھ��ـ 1405ا�ض��واء ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

و  ھ�ـ) 1385ط مطبعة النج�ف س�نة و ( )طھران اmس�مية ـ

  .ھـ)1426(ط سنة و  (تحقيق علي آل كوثر)

التس��تري  كش��ف القن��اع ع��ن حجي��ة اmجم��اع للش��يخ أس��د هللا  ـ 1128

 ھـ).1316المعروف بالمحقق الكاظمي (طبعة حجرية سنة 

كشف اللثام عن قواعد ا�حكام لمحمد بن الحسن ا�ص�فھاني   ـ 1129

المعروف بالفاضل الھندي (منشورات مكتبة آية هللا العظم�ى 

ھ��ـ) و (الطبع��ة 1405المرعش��ي النجف��ي ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

 .ھـ)1416ا�ولى مؤسسة النشر اmس�مي سنة 

كشف المحجة لثم�رة المھج�ة لرض�ي ال�دين أب�ي القاس�م عل�ي   ـ 1130

ب���ن موس���ى ب���ن جعف���ر ب���ن محم���د ب���ن طاووس(منش���ورات 

 ھـ).1370المطبعة الحيدرية ـ النجف ا�شرف سنة 

كشف المراد في شرح تجريد اCعتق�اد للع�م�ة الحل�ي جم�ال   ـ 1131

الدين الحسن بن يوسف بن عل�ي ب�ن المطھ�ر ـ تحقي�ق الش�يخ 

gس����مي ـ ق���م س���نة المل���ي (مؤسس���ة حس���ن زادة اmنش���ر ا

ھ����ـ) وتحقي����ق الس����يد إب����راھيم الموس����وي الزنج����اني 1417

و  ھ�ـ ش)1373(الطبعة الرابعة انتشارات شكوري ـ قم سنة 

 .(بتحقيق السبحاني)

كشف المھم في طريق خبر غدير خ�م للس�يد ھاش�م البحران�ي   ـ 1132
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 (نشر مؤسسة إحياء تراث السيد ھاشم البحراني).

ليق��ين ف��ي فض��ائل أمي��ر الم��ؤمنين (للع�م��ة الحل��ي) كش��ف ا  ـ 1133

الحسن بن يوسف بن المطھر الحلي (ط طھران ـ إيران س�نة 

(تحقي�ق حس�ين درَك�اھي) و  (ط دار ا�ض�واء) و  ھـ)1411

 .و  (ط المكتبة الحيدرية) و (ط دار المفيد)

 راجع: تفسير الثعلبي. الكشف والبيان �بي إسحاق الثعلبي.  

يم�ا ج�رى عل�ى آل الرس�ول الس�يد حي�در ب�ن عل�ي الكشكول ف  ـ 1134

العب��دلي الحس��يني اgمل��ي المع��روف بالص��وفي ـ نس��ب إل��ى 

 الع�مة الحلي.

كفاية ا�ثر في ال�نص عل�ى ا�ئم�ة اCثن�ي عش�ر �ب�ي القاس�م   ـ 1135

(المطب�وع ف�ي علي بن محمد بن علي الخزاز القمي ال�رازي 

س���نة (انتش���ارات بي���دار ـ ق���م و  آخ���ر الخ���رائج والج���رائح)

 ھـ).1401

 كفاية الخصام �بي نعيم ا�صفھاني.  ـ 1136

كفاي��ة الطال��ب ف��ي مناق��ب عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب �ب��ي عب��د هللا   ـ 1137

محم���د ب���ن يوس���ف ب���ن محم���د الكنج���ي الش���افعي (المطبع���ة 

 ھـ).1390الحيدرية ـ النجف ا�شرف ـ العراق سنة 
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كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طال�ب للش�يخ حبي�ب هللا   ـ 1138

 طي.الشنقي

الكفاي���ة ف���ي عل���م الرواي���ة �ب���ى أحم���د ب���ن عل���ي المع���روف   ـ 1139

بالخطيب البغدادي (نشر دار الكت�اب العرب�ي ـ بي�روت. س�نة 

م) و (ط المكتبة العلمية ـ المدين�ة المن�ورة ـ 1985ھـ ـ 1405

 الحجاز).

لس��يد إس��ماعيل ب��ن أحم��د لكفاي��ة الموح��دين ف��ي عقاي��د ال��دين   ـ 1140

 ).إيران ط( العلوي العقيلي النوري الطبرسي

لمحم���ود الش���ريفي » علي���ه الس����م«كلم���ات اmم���ام الحس���ين   ـ 1141

(الطبع�ة الثالث�ة دار المع�روف للطباع�ة والنش�ر ـ ق�م ـ إي�ران 

 م).1995ھـ ـ 1416سنة 

راء للس�يد عب�د الحس�ين ش�رف الكلمة الغراء في تفضيل الزھ  ـ 1142

 .الفصول المھمة ـ الطبعة الثانية) مطبوع معالدين (

ف�ي فق�ه الق�رآن �ب�ي عب�د هللا مق�داد ب�ن عب�د هللا  كنز العرفان  ـ 1143

السيوري (المطبعة الحيدرية ـ النجف ا�شرف ـ العراق سنة 

 ھـ).1384

كن��ز العم��ال ف��ي س��نن ا�ق��وال وا�فع��ال لع���ء ال��دين عل��ي   ـ 1144

المتقي بن حسام الدين الھندي (حيدر آباد ـ الدكن ـ الھند س�نة 

لبن���ان س���نة  ) و (ط مؤسس���ة الرس���الة ـ بي���روت ـ1381
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 م) و (ط سوريا).1989ھـ ـ 1409

كن��ز الفوائ��د �ب��ي الف��تح محم��د ب��ن عل��ي الكراجك��ي (ط دار   ـ 1145

ا�ض�واء) و (طبع�ة حجري�ة ـ مكتب�ة المص�طفوي ـ ق�م س�نة 

 ھـ ش).1369

ط Cبن الس�كيت ا�ھ�وازي (ن العربي االكنز اللغوي في اللس  ـ 1146

نة المطبع���ة الكاثوليكي���ة ل�ب���اء اليس���وعيين ف���ي بي���روت س���

 م).1903

الكنز المرصود ليوس�ف حن�ا نص�ر هللا (ط بي�روت. ـ لبن�ان ـ   ـ 1147

 ھـ).1388سنة 

كنوز الحقائق في ح�ديث خي�ر الخ�ئ�ق للش�يخ عب�د ال�رؤوف   ـ 1148

المن��اوي (مطب��وع بھ��امش الج��امع الص��غير للس��يوطي) و (ط 

 بوCق مصر).

القم��ي (نش��ر ب��ن محم��د رض��ا الكن��ى وا�لق��اب للش��يخ عب��اس   ـ 1149

طھ��ران) و (المطبع��ة الحيدري��ة ـ النج��ف  مكتب��ة الص��در ـ

 ھـ).1389ا�شرف ـ العراق سنة 

محم�د ب�ن أحم�د لشرح متممة ا�جرومية في الكواكب الدرية   ـ 1150

 .بن عبد الباري ا�ھدل
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الكواك��ب الدري��ة ف��ي مناق��ب الص��وفية لمحم��د عب��د ال��رؤف   ـ 1151

  المناوي الحدادي المصري.

رواة الثق��ات الكواك��ب الني��رات ف��ي معرف��ة م��ن اخ��تلط م��ن ال��  ـ 1152

بي البرك�ات محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن يوس�ف ال�ذھبي �

الطبع��ة الثاني��ة مكتب��ة النھض��ة (الش��ھير ب��ابن الكي��ال الش��افعي 

  ).م1987 ھـ1407سنةالعربية 

(ط دار » علي�ه الس��م«كوكب اmس��م عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب   ـ 1153

 .م)1979السيرة 

  ـ ل ـ

الفض�ل بھ�اء  يية �ب�شرح العينية الحمير العبقرية في ئال�ل  ـ 1154

(نش��ر مكتب��ة  الحس��ن ا�ص��فھانيت��اج ال��دين ال��دين محم��د ب��ن 

 .ھـ)1421التوحيد ـ قم سنة 

المص��نوعة ف��ي ا�حادي��ث الموض��وعة لج���ل ال��دين  ئال�ل��  ـ 1155

 ھـ).1395السيوطي (ط دار المعرفة بيروت ـ لبنان سنة 

العب���دي يم���وت ب���ن الم���زرع ب���ي بك���ر �(ا�م���الي) ال�ل���ي   ـ 1156

  .نوادر الرسائل) (مطبوع في

لب��اب اgداب �س��امة ب��ن مرش��د ب��ن عل��ي ب��ن منق��ذ (المطبع��ة   ـ 1157

 ھـ).1354الرحمانية ـ مصر سنة 
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الخ��ازن)  تفس��ير الخ��ازنلب��اب التأوي��ل ف��ي مع��اني التنزي��ل (  ـ 1158

لع���ء ال��دين عل��ي ب��ن محم��د ب��ن إب��راھيم البغ��دادي الخ��ازن 

ھ��ـ) و 1354(ط مص��ر س��نة و (مطب��وع م��ع ج��امع البي��ان) 

 ار المرعفة بيوت ـ لبنان).(نشر د

اللباب في تھذيب ا�نساب لعز الدين ابن ا�ثي�ر الج�زري (ط   ـ 1159

 دار صادر ـ بيروت. ـ لبنان).

لباب النقول في أسباب النزول لج�ل الدين عبد الرحمن أب�ي   ـ 1160

بكر السيوطي (دار إحياء العلوم ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (ط دار 

عب���د الش���افي) و الكت���ب العلمي���ة ـ ض���بط وتص���حيح أحم���د 

 (مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر).

لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم اب�ن منظ�ور (نش�ر   ـ 1161

 ھـ).1405أدب الحوزة ـ قم ـ إيران سنة 

لس��ان المي��زان �حم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر العس��ق�ني (نش��ر   ـ 1162

ھ�ـ 1390مؤسسة ا�علمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان س�نة 

 م).1971ـ 

ت في الكت�اب والح�ديث والم�ذھب للص�افي الگلپايگ�اني لمحا  ـ 1163

 (قسم الدراسات اmس�مية ـ مؤسسة البعثة).

اللم��ع ف��ي أس��باب ورود الح��ديث للح��افظ ج���ل ال��دين عب��د   ـ 1164
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الرحمن السيوطي (نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

  م).1981ھـ ـ 1401ـ بيروت سنة 

» عليھ��ا الس���م«اء اللمع��ة البيض��اء ف��ي ش��رح خطب��ة الزھ��ر  ـ 1165

للم���ولى محم���د عل���ي ب���ن أحم���د القراچ���ه داغ���ي التبري���زي 

 ھـ).1418ا�نصاري (دفتر نشر الھادي ـ قم ـ إيران سنة 

اللمع��ة الدمش��قية للش��ھيد ا�ول محم��د ب��ن جم��ال ال��دين مك��ي   ـ 1166

العاملي وش�رحھا للش�ھيد الث�اني زي�ن ال�دين الجبع�ي الع�املي 

ھ�ـ) و (الطبع�ة ا�ول�ى 1411(منشورات دار الفكر ـ قم س�نة 

 ھـ).1398والثانية منشورات جامعة النجف الدينية ـ العراق 

اللھ��وف ف��ي قتل��ى الطف��وف لعل��ي ب��ن موس��ى ب��ن جعف��ر ب��ن   ـ 1167

محمد بن طاووس (منش�ورات مكتب�ة ال�داوري ـ ق�م ـ إي�ران) 

 ھـ).1417و (نشر أنوار الھدى ـ قم ـ إيران سنة 

محس���ن ا�م���ين  ل���واعج ا�ش���جان ف���ي مقت���ل الحس���ين للس���يد  ـ 1168

 ھـ).1331العاملي (منشورات مكتبة بصيرتي ـ قم سنة 

ل��واقح ا�ن��وار القدس��ية ف��ي بي��ان العھ��ود المحمدي��ة (طبق��ات   ـ 1169

الشعراني) �ب�ى المواھ�ب عب�د الوھ�اب ب�ن أحم�د الش�عراني 

(ش��ركة مكتب��ة ومطبع��ة مص��طفى الب��ابي الحلب��ي وأوCده ـ 

 م).1973مصر سنة 

باح����ث الك�مي����ة للفاض����ل المق����داد لوام����ع اmلھي����ة ف����ي المال  ـ 1170
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 ھـ).1396السيوري (ط تبريز ـ إيران سنة 

(ط دار  اللؤلؤ والمرج�ان للمح�دث حس�ين الن�وري الطبرس�ي  ـ 1171

 .الفكر)

  ـ م ـ

مائ��ة منقب��ة م��ن مناق��ب أمي��ر الم��ؤمنين عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب   ـ 1172

ب��ي �م��ن طري��ق العام��ة  »عل��يھم الس���م«وا�ئم��ة م��ن ول��ده 

ـ بن علي بن الحسن القمي المعروف بالحسن محمد بن أحمد 

س�نة  ق�م المقدس�ةـ�  (ع�ج)مدرسة اmم�ام المھ�دي (ابن شاذان 

  ھـ).1407

مآثر اmنافة ف�ي مع�الم الخ�ف�ة �حم�د ب�ن عب�د هللا القلقش�ندي   ـ 1173

  م).1964(ط وزارة اmرشاد في الكويت سنة 

م��ا روي ف��ي الح��وض والك��وثر �ب��ي عب��د ال��رحمن بق��ي ب��ن   ـ 1174

ا�ولى مكتبة العل�وم والحك�م ـ المدين�ة المن�ورة مخلد (الطبعة 

  ھـ).1413سنة 

مأساة الزھراء لجعفر مرتضى الع�املي (الطبع�ة الثالث�ة س�نة   ـ 1175

 م).2002ھـ ـ 1422

 ما نزل من القرآن في أھل البيت للحسين بن الحكم الحبري.  ـ 1176
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 مباحث في علوم القرآن لمناع القطان.  ـ 1177

القاس��م الموس��وي الخ��وئي مب��اني تكمل��ة المنھ��اج للس��يد أب��و   ـ 1178

(ط مؤسسة إحي�اء آث�ار و  (مطبعة اgداب ـ النجف ا�شرف)

 الخوئي).

المبس���وط لش���مس ال���دين السرخس���ي (دار المعرف���ة للطباع���ة   ـ 1179

 م).1986ھـ ـ 1406والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان سنة 

المبس��وط ف��ي فق��ه اmمامي��ة ت��أليف ش��يخ الطائف��ة أب��ي جعف��ر   ـ 1180

علي الطوسي (نشر المكتبة المرتض�وية محمد بن الحسن بن 

mحي�اء آث�ار الجعفري�ة ـ ط المطبع�ة الحيدري�ة ـ طھ�ران س�نة 

 ھـ).1387

 ب��ن محم��د ال��دين رش��يد جعف��ر �ب��ي ومختلف��ه الق��رآن متش��ابه  ـ 1181

 إي�ران ـ� ق�م ـ� بي�دار انتشارات( المازندراني شھرآشوب علي

  ).ھـ1410 سنة

  متمم طبقات ابن سعد.  ـ 1182

  .بيمثالب العرب للكل  ـ 1183

 (مثال��ب النواص��ب)مطال��ب القواض��ب ف��ي مثال��ب النواص��ب   ـ 1184

 .للشيخ رشيد الدين ابن شھرآشوب

مثير ا�حزان للشيخ نجم الدين محمد بن جعفر بن أبي البق�اء   ـ 1185
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ھبة هللا بن نما الحلي (منشورات المطبعة الحيدري�ة ـ النج�ف 

 م).1950ھـ ـ 1369ا�شرف سنة 

حم�د ب�ن الحس�ين ب�ن موس�ى المجازات النبوية �بي الحسن م  ـ 1186

الموسوي الشريف الرضي ـ تحقيق وشرح طه محمد الزيتي 

 (منشورات مكتبة بصيرتي ـ قم).

 الطوسي.مجالس ابن الشيخ   ـ 1187

 مجالس ثعلب �حمد بن يحيى المعروف بثعلب.  ـ 1188

المج��الس الف��اخرة ف��ي مص��ائب العت��رة الط��اھرة للس��يد عب��د   ـ 1189

�مية ـ ق�م س�نة الحسين شرف الدين (مؤسسة المع�ارف اmس�

 ھـ).1421

مج����الس الم����ؤمنين للش����ھيد القاض����ي ن����ور هللا المرعش����ي   ـ 1190

 الشوشتري.

 للشيخ الطوسي. المجالس وا�خبار   ـ 1191

المجالس����ة وج����واھر العل����م (ط معھ����د العل����وم العربي����ة ـ   ـ 1192

  )1407فرانكفورت سنة 

أب���ي بك���ر محم���د ب���ن الحس���ن ا�زدي  ،المجتن���ى Cب���ن دري���د  ـ 1193

حي��در  ـئ��رة المع�ارف النظامي��ة مطبع��ة مجل�س دا(البص�ري 
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 ھـ).1362سنة  2ھـ) و (ط1342سنة آباد 

المج��دي ف��ي أنس��اب الط��البيين للس��يد نج��م ال��دين أب��ي الحس��ن   ـ 1194

العم�ري (مكتب�ة آي�ة  يبن محمد العلو يبن محمد بن عل يعل

هللا العظم��ى المرعش��ي النجف��ي العام��ة ـ ق��م المقدس��ة س��نة 

 ھـ).1409

لض�عفاء والمت�روكين لمحم�د ب�ن المجروحين من المحدثين وا  ـ 1195

حب�ان التميم�ي البس�تي (ط دار ال�وعي ـ حل�ب ـ س�وريا س�نة 

 .ھـ).مجلة نور علم1396

مجلسان من إم�ء النسائي (الطبعة ا�ولى دار اب�ن الج�وزي   ـ 1196

 ھـ).1405ـ الدمام سنة 

مجم��ع ا�مث��ال �ب��ي الفض��ل أحم��د ب��ن محم��د النيس��ابوري   ـ 1197

 ھـ).1379ر سنة الميداني (مطبعة السعادة ـ مص

مجم���ع البح���رين للش���يخ فخ���ر ال���دين الطريح���ي (منش���ورات   ـ 1198

المكتب��ة المرتض��وية ـ طھ��ران ـ إي��ران) و (الطبع��ة الثاني��ة 

ھ�ـ 1367ھ�ـ ق ـ 1408مكت�ب النش�ر الثقاف�ة اmس��مية س�نة 

 ش).

ن �ب�ي عل�ي الفض�ل ب�ن الحس�ن آالقر تفسيرمجمع البيان في   ـ 1199

ربي ـ بيروت ـ لبنان س�نة الطبرسي (ط دار إحياء التراث الع

ھـ) و (نشر مؤسس�ة ا�علم�ي للمطبوع�ات ـ بي�روت ـ 1379
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م) و (مطبع�ة العرف�ان ـ ص�يدا 1995ھ�ـ ـ 1415لبن�ان س�نة 

 ھـ).1421ھـ) و (ط سنة 1356سنة 

مجم��ع الزوائ��د ومنب��ع الفوائ��د لن��ور ال��دين عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر   ـ 1200

ھ�ـ ـ 1408الھيثم�ي (ط دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان 

م) و (الطبعة الثانية دار الكت�اب ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 1988

 م).1967

مجم��ع الفائ��دة والبرھ��ان ف��ي ش��رح إرش��اد ا�ذھ��ان للم��ولى   ـ 1201

 ةأحمد المقدس ا�ردبيلي (ط مؤسسة النش�ر اmس��مي التابع�

لجماع��ة المدرس��ين ف��ي الح��وزة العلمي��ة ف��ي ق��م المقدس��ة ـ 

 .يران)إ

 حمد بن سليمان.مجمع الفوائد للشيخ م  ـ 1202

مجمع النورين وملتقى البحرين للمولى أبي الحس�ن المرن�دي   ـ 1203

 (ط حجرية).

المجموع (شرح المھذب) �بي زكريا محيي الدين يحي�ى ب�ن   ـ 1204

 شرف النووي الشافعي الدمشقي (ط دار الفكر).

مجم���وع الغرائ���ب للش���يخ إب���راھيم الكفعم���ي (نش���ر مؤسس���ة   ـ 1205

 ھـ).1412أنصار الحسين قم ـ إيران سنة 
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 مجموعة الرسائل للشيخ لطف هللا الصافي.  ـ 1206

  .مجموعة رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة)  ـ 1207

مجموعة الوثائق السياسية لمحمد حمي�د هللا (ط دار النف�ائس ـ   ـ 1208

 ھـ).1405بيروت ـ لبنان سنة 

ورام ب��ن ل�� مجموع��ة ورام (تنبي��ه الخ��واطر ونزھ��ة الن��واظر)  ـ 1209

 .النخعي العراقي الحلي ورام بن حمدان بن عيسى

 .مجيب الندا على القطر (مطبوع بھامش حاشية يس)  ـ 1210

  .محادثة النساء  ـ 1211

 لش��يخ تق��ي ال��دين إب��راھيم ب��ن عل��ي الكفعم��يلمحاس��بة ال��نفس   ـ 1212

  ھـ).1413ـ قم سنة  مؤسسة قائم آل محمد(نشر 

عبد ال�رحمن ب�ن عب�د في الخلفاء ا�ربعة ل المحاسن المجتمعة  ـ 1213

 ل���رحمن ب���ن عثم���ان الص���فوري الش���افعيالس����م ب���ن عب���د ا

 (مخطوط).

المحاسن �بي جعفر أحم�د ب�ن محم�د ب�ن خال�د البرق�ي (نش�ر   ـ 1214

ھ�ـ 1330ھ�ـ ق ـ 1370دار الكت�ب اmس��مية ـ طھ�ران س�نة 

و (ط  ھ��ـ)1370ش) و (ط زنك��ين ـ طھ��ران ـ إي��ران س��نة 

 .النجف) و (تحقيق الرجائي)

 ھقي.المحاسن والمساوئ mبراھيم بن محمد البي  ـ 1215
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محاضرات ا�دباء ومحاورات الشعراء والبلغاء �بي القاسم   ـ 1216

 الحسين بن محمد الراغب اmصفھاني (ط بيروت).

محاض���رة ا�وائ���ل لع����ء ال���دين البس���نوي الس���كتواري (ط   ـ 1217

ھ��ـ) و (نش��ر دار إحي��اء الت��راث 1300ب��وCق ـ مص��ر س��نة 

 العربي ـ بيروت ـ لبنان).

ية لمحم���د الخض���ري (ط محاض���رات ت���اريخ ا�م���م اmس����م  ـ 1218

 ھـ).1382المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر سنة 

المحب���ر لمحم���د ب���ن حبي���ب البغ���دادي (مطبع���ة ال���دائرة س���نة   ـ 1219

 ھـ).1361

ب�ن عل�ي ال�ھيج�ي للشيخ قطب ال�دين محم�د  محبوب القلوب  ـ 1220

 .ا�شكوري

محمد الحس�ن ب�ن س�ليمان ب�ن  يالمحتضر للشيخ عز الدين أب  ـ 1221

ھ��ـ ـ 1424ت المكتب��ة الحيدري��ة س��نة محم��د الحل��ي (انتش��ارا

 ھـ ش).1382

المحجة البيضاء في تھذيب ا�حياء للم�ولى محس�ن الكاش�اني   ـ 1222

لجماع��ة المدرس��ين ف��ي  ة(ط مؤسس��ة النش��ر اmس���مي التابع��

 الحوزة العلمية في قم المقدسة ـ إيران).



  50ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                     322
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحدث الفاصل بين الراوي وال�واعي للرامھرم�زي الحس�ن   ـ 1223

قاض��ي (نش��ر دار الفك��ر ـ بي��روت س��نة ب��ن عب��د ال��رحمن ال

 ھـ).1404

الق���رآن العزي���ز Cب���ن عطي���ة  تفس���يرالمح���رر ال���وجيز ف���ي   ـ 1224

ا�ندلس��ي (نش��ر دار الكت��ب العلمي��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

 م).1993ھـ ـ 1413

المحصول في علم ا�ص�ول لفخ�ر ال�دين محم�د ب�ن عم�ر ب�ن   ـ 1225

 ـ).ھ1412الحسين الرازي (مؤسسة الرسالة ـ بيروت. سنة 

المحلى لعلي ب�ن أحم�د ب�ن س�عيد ب�ن ح�زم الظ�اھري (ط دار   ـ 1226

 الفكر) و (دار اgفاق الجديدة ـ بيروت ـ لبنان).

محم��د رس��ول هللا س��يرته وأث��ره ف��ي الحض��ارة لج���ل مظھ��ر   ـ 1227

 (نشر مكتبة الخانجي ـ مصر).

 محمد رسول هللا لمحمد رضا.  ـ 1228

 لبطرس البستاني (ط بيروت). محيط المحيط  ـ 1229

الص��حاح لمحم��د ب��ن عب��د الق��ادر (الطبع��ة ا�ول��ى دار  مخت��ار  ـ 1230

 م).1994ھـ ـ 1415الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

المختار في مناقب ا�خي�ار المب�ارك ب�ن محم�د ب�ن محم�د ب�ن   ـ 1231

عبد الك�ريم ب�ن عب�د الواح�د الش�يباني (اب�ن ا�ثي�ر الج�زري ـ 
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 مجد الدين أبو السعادات) (مخطوط) (طبع دمشق).

�بي عبد هللا محمد بن عمران  صر أخبار شعراء الشيعةمخت  ـ 1232

ش�ركة الكتب�ي للطباع�ة  الطبعة الثانية(المرزباني الخراساني 

 ).م1993ھـ 1413سنة  لبنان ـوالنشر بيروت 

مختص��ر الت��اريخ للش��يخ ظھي��ر ال��دين عل��ي ب��ن محم��د ب��ن   ـ 1233

محمود المشھور بابن الكازروني (مطبعة الحكوم�ة ـ بغ�داد ـ 

 ھـ).1390نة العراق س

مختصر ت�اريخ دمش�ق لمحم�د ب�ن مك�رم ب�ن منظ�ور (ط دار   ـ 1234

 ھـ) و (طبعة إس�مبول).1409الفكر ـ دمشق ـ سوريا سنة 

  .مختصر جامع بيان العلم  ـ 1235

مختص��ر حي��اة الص��حابة لمحم��د يوس��ف الكان��دھلوي (ط دار   ـ 1236

 اmيمان ـ دمشق وبيروت).

د هللا ب�ن لعب�» ص�لى هللا علي�ه وآل�ه«مختصر س�يرة الرس�ول   ـ 1237

  عبد هللا الحنبلي (ط المطبعة السلفية بالقاھرة)

المختصر ف�ي أخب�ار البش�ر (ت�اريخ أب�ي الف�داء) لعم�اد ال�دين   ـ 1238

و (ط  إس�ماعيل أب�ي الف�داء (دار المعرف�ة ـ بي�روت. ـ لبن�ان)

 .دار الفكر بيروت)
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�ب��ي الحس��ين أحم��د ب��ن  مختص��ر الق��دوري ف��ي الفق��ه الحنف��ي  ـ 1239

  دي.ي البغدامحمد القدور

مختص���ر المحاس���ن المجتمع���ة (ط دار اب���ن كثي���ر ـ دمش���ق   ـ 1240

 وبيروت) 

إس��ماعيل ب��ن يحي��ى المزن��ي  مختص��ر المزن��ي �ب��ي إب��راھيم  ـ 1241

ھ��ـ) و (دار المعرف��ة 1388(مطب��وع بھ��امش كت��اب ا�م س��نة 

 للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان).

مختص��ر بص��ائر ال��درجات للش��يخ حس��ن ب��ن س��ليمان الحل��ي   ـ 1242

ى منش���ورات المطبع���ة الحيدري���ة ـ النج���ف (الطبع���ة ا�ول���

 .(تحقيق مشتاق المظفر)و م)1950ھـ ـ 1370ا�شرف سنة 

مختلف الشيعة �بي منصور الحس�ن ب�ن يوس�ف ب�ن المطھ�ر   ـ 1243

ا�س���دي (الطبع���ة الثاني���ة مؤسس���ة النش���ر اmس����مي س���نة 

 ھـ).1413

 مدارج النبوة لعبد الحق بن سيف الدين الدھلوي.  ـ 1244

ي ش��رح ش��رائع اmس���م للس��يد محم��د ب��ن م��دارك ا�حك��ام ف��  ـ 1245

» عل�يھم الس��م«علي الموسوي الع�املي (مؤسس�ة آل البي�ت 

 ھـ).m1410حياء التراث ـ قم المشرفة سنة 

مدارك التنزيل وحقائق التأوي�ل (تفس�ير النس�في) لعب�د هللا ب�ن   ـ 1246



                                                                                              الفھارس..

325  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحم��د ب��ن محم��ود النس��في (مطب��وع بھ��امش لب��اب التأوي��ل ـ 

 المعرفة ـ بيروت).تفسير الخازن ـ نشر دار 

المدخل إلى فقه اmمام على لمحمد عبد الرحيم محم�د (ط دار   ـ 1247

  الحديث ـ القاھرة)

عب��د الق��ادر ب��ن أحم��د ب��ن ل الم��دخل إل��ى م��ذھب اmم��ام أحم��د  ـ 1248

مصطفى بن عب�د ال�رحيم ب�ن محم�د ب�ن عب�د ال�رحيم ال�دومي 

  (ط المنيرية بمصر). الدمشقي المعروف بابن بدران

ى لمال��ك رواي��ة س��حنون ب��ن س��عيد التن��وخي المدون��ة الكب��ر  ـ 1249

 (نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ـ لبنان).

مدين��ة الب�غ��ة لموس��ى ب��ن عب��د هللا ب��ن محم��ود ب��ن عب��اس   ـ 1250

  الزنجاني.

  (مجلة). مدينة العلم  ـ 1251

مدينة معاجز ا�ئمة اmثني عشر ودCئ�ل الحج�ج عل�ى البش�ر   ـ 1252

مؤسس��ة المع��ارف  للس��يد ھاش��م ب��ن س��ليمان البحران��ي (نش��ر

 ھـ) و (ط حجرية).1413اmس�مية سنة 

م��رآة الجن��ان وعب��رة اليقظ��ان (ت��اريخ الي��افعي) �ب��ي محم��د   ـ 1253

عبد هللا بن أسعد اليافعي (مؤسس�ة ا�علم�ي ـ بي�روت ـ لبن�ان 
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 ھـ).1390سنة 

 .�بي المظفر سبط ابن الجوزي مرآة الزمان  ـ 1254

قص��ود عل��ي م��رآة العق��ول لمحم��د ب��اقر ب��ن محم��د تق��ي ب��ن م  ـ 1255

المجلسي الثاني (الطبع�ة الثاني�ة نش�ر دار الكت�ب اmس��مية ـ 

 ھـ).1404طھران ـ إيران سنة 

س�م التبريزي علي بن موس�ى ب�ن محم�د مرآة الكتب لثقة اm  ـ 1256

سنة  قمـ  مكتبة آية هللا المرعشي العامة(الطبعة ا�ولى  شفيع

  ھـ).1414

أھ��ل بي��ت س��يد  م��رآة الم��ؤمنين وتنبي��ه الغ��افلين ف��ي مناق��ب  ـ 1257

المرس���لين للمول���وي ول���ي هللا ب���ن حبي���ب هللا ب���ن مح���ب هللا 

  .(ط الھند) ا�نصاري الھندي اللكھنوئي

الم��رأة ف��ي الق��رآن والس��نة لمحم��د ع��زة دروزة (ط المكتب��ة   ـ 1258

 العصرية ـ صيدا ـ لبنان).

المراجع���ات للس���يد عب���د الحس���ين ش���رف ال���دين الموس���وي   ـ 1259

ص���يدا ـ لبن���ان س���نة  (الطبع���ة ا�ول���ى مطبع���ة العرف���ان ـ

ھ�ـ) و (الطبع�ة الثاني�ة بي�روت. ـ لبن�ان تحقي�ق وتعلي�ق 1355

 م).1982ھـ ـ 1402حسين الراضي سنة 

بي يعلى حمزة ب�ن عب�د �المراسم العلوية في ا�حكام النبوية   ـ 1260
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تحقي���ق الس���يد محس���ن الحس���يني ((س����ر) العزي���ز ال���ديلمي 

ـ ي �ھ�ل البي�ت ا�ميني نشر المعاونية الثقافية للمجمع الع�الم

 ھـ).1414 قم ـ سنة

مراصد اmط�ع على أسماء ا�مكنة والبقاع لعبد المؤمن ب�ن   ـ 1261

عبد الحق بن عبد هللا بن عل�ي ب�ن مس�عود البغ�دادي ويع�رف 

بابن عبد الحق وبابن شمائل (دار إحي�اء الكت�ب العربي�ة س�نة 

 ھـ).1373

ي ب�ي الحس�ن، عل�ي ب�ن محم�د الم�دائنالمردفات من ق�ريش �  ـ 1262

 ھ�ـ1370سنة مصر ـ رسالة طبعت في نوادر المخطوطات (

  م).1951

مرقاة المفاتيح شرح مش�كاة المص�ابيح للق�اري (ط الميمني�ة ـ   ـ 1263

 ھـ).1306القاھرة ـ مصر سنة 

مرقاة الوصول إلى علم ا�صول لقاسم بن محمد بن علي بن   ـ 1264

 محمد بن علي بن الرشيد صاحب اليمن.

محم��د حس��نين ب��ن عب��د العل��ي ب��ن لش��يخ مرق��د العقيل��ة زين��ب ل  ـ 1265

ـ مؤسس��ة ا�علم��ي  1ط(غ���م حي��در الس��ابقي الباكس��تاني 

 م).1979بيروت 

مروج الذھب ومعادن الجوھر �بي الحسن علي بن الحس�ين   ـ 1266
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م) 1965المسعودي (نش�ر دار ا�ن�دلس ـ بي�روت لبن�ان س�نة 

(تحقيق ش�ارل پ��) و (منش�ورات دار الھج�رة إي�ران س�نة و 

 .ھـ)1404بيروت  و (ط ھـ)1404

الم���زار للش���ھيد ا�ول محم���د ب���ن مك���ي الع���املي الجزين���ي   ـ 1267

ـ�� ق��م المقدس��ة س��نة » علي��ه الس���م«(مؤسس��ة اmم��ام المھ��دي 

 ھـ).1410

المزار للشيخ المفيد محمد ب�ن محم�د ب�ن النعم�ان (دار المفي�د   ـ 1268

ھ�ـ ـ 1414للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 م).1993

عب�د هللا محم�د ب�ن جعف�ر المش�ھدي  يلكبير للش�يخ أب�المزار ا  ـ 1269

 ھـ).1419(مؤسسة النشر اmس�مي سنة 

مزي��ل الخف��اء ع��ن ألف��اظ الش��فاء �حم��د ب��ن محم��د ب��ن محم��د   ـ 1270

الشمني (مطبوع بھامش الشفاء لعي�اض ـ دار الفك�ر للطباع�ة 

م) 1988ھ�ـ ـ 1409والنشر والتوزي�ع ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 لمية ـ بيروت ـ لبنان).و (ط دار الكتب الع

مس��ار الش��يعة ف��ي مختص��ر ت��واريخ الش��ريعة للش��يخ المفي��د   ـ 1271

محم���د ب���ن محم���د ب���ن النعم���ان (مطب���وع ض���من المجموع���ة 

(الطبع����ة الثاني����ة دار المفي����د للطباع����ة والنش����ر و النفيس����ة) 

 م).1993ھـ ـ 1414والتوزيع ـ بيروت. ـ لبنان سنة 
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 .م)1971سنة  مسائل اmمامة للناشئ ا�كبر (ط بيروت  ـ 1272

المسائل الجارودية للشيخ المفيد محمد ب�ن محم�د ب�ن النعم�ان   ـ 1273

(دار المفيد للطباعة والنشر والتوزي�ع ـ بي�روت. ـ لبن�ان س�نة 

 م).1993ھـ ـ 1414

ية للش��يخ المفي�د محم�د ب��ن محم�د ب�ن النعم��ان س�روالمس�ائل ال  ـ 1274

(دار المفيد للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 م).1993ھـ ـ 1414

المسائل الصاغانية للشيخ المفيد محمد ب�ن محم�د ب�ن النعم�ان   ـ 1275

(دار المفيد للطباعة والنشر والتوزي�ع ـ بي�روت. ـ لبن�ان س�نة 

 م).1993ھـ ـ 1414

للش�يخ المفي�د محم�د ب�ن محم�د ب�ن المسائل العش�ر ف�ي الغيب�ة   ـ 1276

 .النعمان

ب�ن النعم�ان المسائل العكبري�ة للش�يخ المفي�د محم�د ب�ن محم�د   ـ 1277

(دار المفيد للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 م).1993ھـ ـ 1414

مس��ائل عل��ي ب���ن جعف��ر (الطبع��ة ا�ول���ى الم��ؤتمر الع���المي   ـ 1278

 ھـ).1409ل�مام الرضا ـ مشھد المقدسة سنة 
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نش�ر معاوني�ة (لسيد عب�د الحس�ين ش�رف ال�دين لمسائل فقھية   ـ 1279

س���مي الجمھوري��ة اmع���م اmالع�ق��ات الدولي��ة ف��ي منظم��ة 

 .)م1987ھـ 1407ـ سنة اmس�مية في إيران 

لش�يخ المفي��د ل »علي�ه الس��م«ف�ي ال�نص عل�ى عل�ي  تانمس�أل  ـ 1280

محمد بن محمد بن النعم�ان ب�ن المعل�م أب�ي عب�د هللا العكب�ري 

 ھ�ـ1414س�نة  بي�روتـ دار المفي�د (الطبع�ة الثاني�ة  البغ�دادي

 ).م1993

ى تنق�يح ش�رائع اmس��م للش�ھيد الث�اني زي�ن مسالك ا�فھام إل  ـ 1281

ال���دين ب���ن عل���ي الع���املي (الطبع���ة ا�ول���ى نش���ر مؤسس���ة 

 ھـ).1413المعارف اmس�مية ـ قم ـ إيران سنة 

المس��تجاد م��ن فع���ت ا�ج��واد �ب��ي عل��ي المحس��ن ب��ن عل��ي   ـ 1282

 التنوخي.

المس��تجاد م��ن كت��اب اmرش��اد ت��أليف الع�م��ة جم��ال الح��ق   ـ 1283

لمطھ�ر الحل�ي (المجموع�ة ـ مكت�ب آي�ة هللا والدين حسن ب�ن ا

 ھـ).1405العظمى المرعشي النجفي ـ قم سنة 

مس��تدرك س��فينة البح��ار للش��يخ عل��ي النم��ازي الش��اھرودي   ـ 1284

ھ��ـ) و (مؤسس��ة النش��ر 1410(مؤسس��ة البعث��ة ـ إي��ران س��نة 

 ھـ).1418اCس�مي سنة 

المس���تدرك عل���ى الص���حيحين للح���افظ أب���ي عب���د هللا الح���اكم   ـ 1285
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ھـ) و (تحقيق يوس�ف عب�د 1342بوري (ط الھند ـ سنة النيسا

 .و (ط المكتبة العلمية) الرحمن المرعشلي)

مستدرك الوسائل ومس�تنبط المس�ائل للمي�رزا حس�ين الن�وري   ـ 1286

الطبرس�ي (منش�ورات المكتب�ة اmس��مية ـ طھ�ران ـ إي�ران 

ھ���ـ) و (مؤسس���ة آل البي���ت ـ ق���م المقدس���ة س���نة 1372س���نة 

 .ھـ) و (ط حجرية)1407

مس����تدركات عل����م رج����ال الح����ديث للش����يخ عل����ي النم����ازي   ـ 1287

الش��اھرودي (الطبع��ة ا�ول��ى مطبع��ة ش��فق ـ طھ��ران س��نة 

 ھـ).1412

المسترش��د ف��ي إمام��ة أمي��ر الم��ؤمنين عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب   ـ 1288

للح��افظ محم��د ب��ن جري��ر ب��ن رس��تم الطب��ري » علي��ه الس���م«

ھ���ـ) و 1415(مؤسس���ة الثقاف���ة اmس����مية لكوش���انبور س���نة 

 بعة الحيدرية ـ النجف ا�شرف ـ العراق).(المط

المستص��فى ف��ي عل��م ا�ص��ول �ب��ي حام��د محم��د ب��ن محم��د   ـ 1289

م) 1996الغزالي (دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت. ـ لبن�ان س�نة 

ھ���ـ) و (نش���ر دار ص���ادر 1324و (المطبع���ة ا�ميري���ة س���نة 

 بيروت. ـ لبنان).

المس���تطرف م���ن ك���ل ف���ن مس���تظرف لش���ھاب ال���دين أحم���د   ـ 1290
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(ط و  ھ��ـ)1304ش��ي (المطبع��ة العثماني��ة ـ مص��ر س��نة ا�بھ

 .ھـ)1413القاھرة) و (ط دار الجيل ـ سنة 

مس�تطرفات الس��رائر Cب�ن إدري��س الحل��ي (مطب�وع ف��ي آخ��ر   ـ 1291

ھ��ـ) و (مؤسس��ة النش��ر 1390الس��رائر ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

 ھـ).1411اmس�مي سنة 

مس��تند الش��يعة ف��ي أحك��ام الش��ريعة �حم��د ب��ن محم��د مھ��دي   ـ 1292

لنراقي (الطبعة ا�ولى مؤسسة آل البيت mحياء التراث ـ ق�م ا

 ھـ).1415ـ إيران سنة 

منش��ورات (الخ�وئي  للس��يد أب�ي القاس�ممس�تند الع�روة ال�وثقى   ـ 1293

 ھـ).1365ـ قم سنة  مدرسة دار العلم

مس��كن الف��ؤاد عن��د فق��د ا�حب��ة وا�وCد للش��ھيد الث��اني الش��يخ   ـ 1294

املي (الطبع��ة ا�ول��ى زي��ن ال��دين عل��ي ب��ن أحم��د الجبع��ي الع��

mحي���اء الت���راث س���نة » عل���يھم الس����م«مؤسس���ة آل البي���ت 

 ھـ).1407

المسلك في أصول الدين للمحقق الحلي نجم الدين أبي القاس�م   ـ 1295

جعفر بن الحسن بن سعيد (نش�ر مجم�ع البح�وث اmس��مية ـ 

 ھـ ش).1379ھـ ق 1421مشھد ـ إيران سنة 

الجع���د ب���ن عبي���د  مس���ند اب���ن الجع���د �ب���ي الحس���ن عل���ي ب���ن  ـ 1296

الج��وھري (نش��ر دار الكت��ب العلمي��ة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 
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 م).1996ھـ ـ 1417

مسند ابن المبارك لعبد هللا بن المب�ارك (الطبع�ة ا�ول�ى نش�ر   ـ 1297

 م).1991ھـ ـ 1411دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان سنة 

�س�حاق اب�ن راھوي�ه (ط مكتب�ة المدين�ة ـ  مس�ند اب�ن راھوي�ه  ـ 1298

  ھـ).1412سنة 

مس��ند أب��ي الجع��د �ب��ي القاس��م عب��د هللا ب��ن محم��د ب��ن عب��د   ـ 1299

 العزيز البغوي.

مس��ند أب��ي حنيف��ة �ب��ي نع��يم أحم��د ب��ن عب��د هللا ا�ص��بھاني   ـ 1300

ھ�ـ 1415(الطبعة ا�ولى نشر مكتب�ة الك�وثر ـ الري�اض س�نة 

 م).1994ت 

مس���ند أب���ي داود الطيالس���ي لس���ليمان ب���ن داود ب���ن الج���ارود   ـ 1301

صري الشھير بأبي داود الطيالس�ي (دار المعرف�ة الفارسي الب

 ھـ).1321ـ بيروت ـ لبنان) و (ط حيدرآباد ـ الھند 

مس��ند أب��ي عوان��ة ليعق��وب ب��ن إس��حاق ب��ن إب��راھيم ب��ن زي��د   ـ 1302

 ھـ).1362ا�سفراييني النيسابوري (ط الھند سنة 

مس��ند أب��ي يعل��ى للح��افظ أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن المثن��ى التميم��ي   ـ 1303

أس��د (دار الم��أمون للت��راث ـ بي��روت تحقي��ق حس��ين س��ليم 
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  ھـ).1407ودمشق سنة 

مسند أحم�د ب�ن حنب�ل (ط ص�ادر ـ بي�روت ـ لبن�ان) و (طبع�ة   ـ 1304

الحلبي) و (ط دار الحديث الق�اھرة ـ مص�ر) و (ط الميمني�ة ـ 

(ط دار إحي��اء الت���راث) و (ط دار و  ھ��ـ)1313مص��ر س��نة 

 .الفكر)

ض�ياء ـ الري�اض مسند أسامة ب�ن زي�د (الطبع�ة ا�ول�ى دار ال  ـ 1305

 ھـ).1409سنة 

مسند إسحاق بن راھويه �بي يعقوب إسحاق ب�ن إب�راھيم ب�ن   ـ 1306

مخل��د الحنطل��ي الم��روزي (الطبع��ة ا�ول��ى مكتب��ة اCيم��ان ـ 

ھ�ـ ـ 1412المدينة المن�ورة ـ المملك�ة العربي�ة الس�عودية س�نة 

 م).1991

مسند اmمام الرضا للعطاردي (نشر الم�ؤتمر الع�المي اmم�ام   ـ 1307

 ھـ).1406رضا سنة ال

بد الخالق العتكي عمسند البزار �بي بكر أحمد بن عمرو بن   ـ 1308

 ).578البزار (مخطوط في مكتبة مراد رقم 

مس��ند الحمي��دي �ب��ي بك��ر عب��د هللا ب��ن الزبي��ر الحمي��دي (دار   ـ 1309

م) و (ط 1988ھ���ـ 1409الكت���ب العلمي���ة بي���روت ـ لبن���ان 

 المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الحجاز).
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مس��ند الرض��ا رواي��ة داود ب��ن س��ليمان ب��ن يوس��ف الغ��ازي   ـ 1310

لمكت���ب اmع����م  ةالنش���ر التابع��� ؤسس���ة(الطبع���ة ا�ول���ى م

 ھـ).1418اmس�مي 

 مسند الروياني �بي بكر محمد بن ھارون الروياني.  ـ 1311

مسند زي�د ب�ن عل�ي (منش�ورات دار مكتب�ة الحي�اة ـ بي�روت ـ   ـ 1312

 لبنان).

عبد هللا أحم�د ب�ن إب�راھيم ب�ن مسند سعد بن أبي وقاص �بي   ـ 1313

كثي����ر ال����دورقي البغ����دادي (الطبع����ة ا�ول����ى دار البش����ائر 

 ھـ).1407اmس�مية ـ بيروت سنة 

�ب���ي عب���د هللا محم���د ب���ن إدري���س الش���افعي مس���ند الش���افعي   ـ 1314

ـ بي�روت س��نة  (ط دار الكت�ب العلمي�ةو  (ھ�امش كت�اب ا�م)

 .وغيرھا )ھـ1400

ليمان ب���ن أحم���د ب���ن أي���وب مس���ند الش���اميين �ب���ى القاس���م س���  ـ 1315

اللخمي الطبراني (الطبعة الثانية مؤسسة الرس�الة ـ بي�روت ـ 

 م).1996ھـ ـ 1417لبنان سنة 

لعل��ي ب��ن حمي��د (م��ن كت��ب الزيدي��ة) مس��ند ش��مس ا�خب��ار   ـ 1316

 ).صنعاءـ  مكتبة اليمن الكبرى(ط القريشي 
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مس���ند الش���ھاب �ب���ي عب���د هللا محم���د ب���ن س����مة القض���اعي   ـ 1317

ل��ى مؤسس��ة الرس��الة ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة (الطبع��ة ا�و

 م).1985ھـ ـ 1405

لج���ل ال��دين عب��د » عليھ��ا الس���م«مس��ند فاطم��ة الزھ��راء   ـ 1318

الرحمان بن أبي بكر بن محمد الش�افعي الس�يوطي (ط حي�در 

 ھـ).1406آباد ـ الھند سنة 

مسند الك�بي �ب�ي الحس�ين عب�د الوھ�اب الك�ب�ي المع�روف   ـ 1319

ع ب��آخر مناق��ب عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب ب��ابن أخ��ي تب��وك (مطب��و

 ھـ).C1394بن المغازلي سنة 

تحقي���ق بش���ير المحم���دي ـ مس���ند محم���د ب���ن ق���يس البجل���ي   ـ 1320

المازن�����دراني (منش�����ورات المرك�����ز الع�����المي للدراس�����ات 

  ھـ).1409اCس�مية قم ـ إيران سنة 

مشارق ا�نوار لرضي ال�دين حس�ن ب�ن محم�د الص�غاني (ط   ـ 1321

 مكتبة ا�ستانة).

ا�نوار في ف�وز أھ�ل اmعتب�ار للش�يخ حس�ن الع�دوي  مشارق  ـ 1322

 الحمزاوي (ط الشرفية بمصر).

مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين للح�افظ رج�ب   ـ 1323

البرس����ي (الطبع����ة ا�ول����ى منش����ورات مؤسس����ة ا�علم����ي 

 م).1999ھـ ـ 1419للمطبوعات بيروت ـ لبنان سنة 



                                                                                              الفھارس..

337  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين بن جم�ال مشارق الشموس في شرح الدروس للع�مة حس  ـ 1324

ال��دين محم��د الخوانس��اري (طبع��ة حجري��ة مؤسس��ة آل البي��ت 

 mحياء التراث).

مشاكلة الن�اس لزم�انھم �حم�د ب�ن أب�ي يعق�وب ب�ن جعف�ر ب�ن   ـ 1325

وھ��ب ب��ن واض��ح الكات��ب العباس��ي المع��روف ب��اليعقوبي (ط 

 ھـ).1962بيروت ـ لبنان سنة 

م مش��اھير علم��اء ا�مص��ار وأع���م فقھ��اء ا�قط��ار �ب��ي ح��ات  ـ 1326

محم��د ب��ن حب��ان ب��ن أحم��د التميم��ي البس��تي (لجن��ة الت��أليف 

ھ�ـ) و (دار 1379والترجم�ة والنش�ر ـ الق�اھرة ـ مص�ر س�نة 

الوف����اء للطباع����ة والنش����ر والتوزي����ع ـ المنص����ورة س����نة 

 ھـ).1411

مشرق الشمسين وإكس�ير الس�عادتين الملق�ب بمجم�ع الن�ورين   ـ 1327

مكتب��ة ومطل��ع الني��رين للش��يخ البھ��ائي الع��املي (منش��ورات 

 بصيرتي ـ قم).

مشكاة ا�نوار في غرر ا�خبار �بي الفضل علي الطبرس�ي   ـ 1328

 ھـ).1418(الطبعة ا�ولى دار الحديث سنة 

مش��كاة المص��ابيح ل��ولي ال��دين محم��د ب��ن عب��د هللا الخطي��ب   ـ 1329

 العمري التبريزي (ط كراتشي ـ باكستان) (ط دھلي).
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ة الطح�اوي مشكل اgثار �بي جعفر أحمد بن محمد بن س�م  ـ 1330

 ھـ).1333(دائرة المعارف حيدرآباد ـ الھند 

مشھد اmمام علي في النجف لسعاد ماھر (ط دار المع�ارف ـ   ـ 1331

 مصر).

مصابيح ا�نوار في حل مشك�ت ا�خبار للسيد عبد هللا شبر   ـ 1332

 (مطبعة الزھراء ـ بغداد العراق).

مصابيح السنة للحس�ين ب�ن مس�عود ب�ن محم�د الف�راء البغ�وي   ـ 1333

ھـ) و (ط المكتب�ة الخيري�ة 1407ار المعرفة ـ بيروت سنة (د

 ھـ).1294بمصر) و (دار العلوم الحديثة) و (ط بوCق سنة 

مص���ادر نھ���ج الب�غ���ة وأس���انيده لعب���د الزھ���راء الحس���يني   ـ 1334

ھ��ـ 1405الخطي��ب (دار ا�ض��واء ـ بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

ت ـ لبن���ان س���نة وم) و (ط مؤسس��ة ا�علم���ي ـ بي���ر1985

 ھـ).1395

(جنة ا�م�ان الواقي�ة وجن�ة اmيم�ان الباقي�ة) الكفعمي مصباح   ـ 1335

ال��دين إب��راھيم ب��ن عل��ي الحس��ن ب��ن محم��د ب��ن ص��الح  يلتق��

الع��املي الكفعم��ي (مؤسس��ة ا�علم��ي للمطبوع��ات ـ بي��روت 

 .ھـ)1414و (ط سنة  م)1983ھـ ـ 1403سنة 

للش��يخ ھاش��م ب��ن  ف��ي مناق��ب ا�ئم��ة الطھ��ار مص��باح ا�ن��وار  ـ 1336

للش�يخ لم�اء اmمامي�ة ف�ي الق�رن الس�ادس و قي�ل: محمد م�ن ع
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 الطوسي.

مصباح الب�غة في مشكاة الصياغة (مستدرك نھ�ج الب�غ�ة)   ـ 1337

لحس���ن المي���ر جھ���اني الطباطب���ائي المحم���د آب���ادي (ط س���نة 

 ھـ).1388

ال�دمياطي الجردان�ي لسيد محم�د ب�ن عب�د هللا مصباح الظ�م ل  ـ 1338

 . الشافعي

م���داني (طبع���ة حجري���ة ـ مص���باح الفقي���ه ل�ق���ا رض���ا الھ  ـ 1339

منشورات مكتبة الصدر ـ طھران) و (المطبعة المرتضوية ـ 

 ھـ).1347النجف ا�شرف ـ العراق سنة 

المص��باح الكبي��ر (مص��باح المتھج��د) �ب��ي جعف��ر محم��د ب��ن   ـ 1340

الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (الطبع�ة ا�ول�ى مؤسس�ة 

 م).1991ھـ ـ 1411فقه الشيعة ـ بيروت ـ لبنان سنة 

المصباح المض�يء ف�ي خ�ف�ة المستض�يء �ب�ي الف�رج عب�د   ـ 1341

 الرحمن بن علي بن الجوزي.

المص���باح المض���ي ف���ي كت���اب النب���ي (ط دائ���رة المع���ارف   ـ 1342

   .العثمانية في حيدرآباد الدكن)

مص���باح الھداي���ة ف���ي إثب���ات الوCي���ة للس���يد عل���ي البھبھ���اني   ـ 1343
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 ).ھـ1418(الطبعة الرابعة مدرسة دار العلم ـ أھواز سنة 

المصنف �بي بكر عبد الرزاق بن ھم�ام الص�نعاني (الطبع�ة   ـ 1344

ھ��ـ ـ 1390ا�ول��ى المجل��س العلم��ي بي��روت ـ لبن��ان س��نة 

م تحقيق الشيخ حبيب ال�رحمن) (ط دار إحي�اء الت�راث 1980

 العربي).

المص��نف لعب��د هللا ب��ن محم��د ب��ن أب��ي ش��يبة الك��وفي (ط دار   ـ 1345

م) و (ط السلفية 1989ھـ ـ 1409الفكر ـ بيروت ـ لبنان سنة 

 ھـ).1399ـ الھند سنة 

مطال���ب الس���ؤل ف���ي مناق���ب آل الرس���ول لمحم���د ب���ن طلح���ة   ـ 1346

 الشامي الشافعي.

المطال��ب العالي��ة Cب��ن حج��ر العس��ق�ني (ط دار المعرف��ة ـ   ـ 1347

 بيروت. ـ لبنان).

مع��ادن الحكم��ة ف��ي مكاتي��ب ا�ئم��ة لمحم��د ب��ن محس��ن ب��ن   ـ 1348

اmس�مي التابع  مرتضى الفيض الكاشاني (ط مؤسسة النشر

لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة ـ إي�ران 

 ھـ).1407سنة 

معارج ا�صول للمحقق الحلي الش�يخ نج�م ال�دين أب�ي القاس�م   ـ 1349

جعف��ر ب��ن الحس��ن الھ��ذلي (الطبع��ة ا�ول��ى مؤسس��ة آل البي��ت 

 ھـ).1403للطباعة والنشر سنة 
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 صدر العالم. معارج العلى في مناقب المرتضى لمحمد  ـ 1350

 معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي.  ـ 1351

 معارج النبوة للمولى معين الكاشفي (ط مطبعة لكنھو).  ـ 1352

مع��ارج الوص��ول إل��ى معرف��ة فض��ل آل الرس��ول لمحم��د ب��ن   ـ 1353

 يوسف الزرندي الشافعي (تحقيق ماجد بن أحمد العطية).

محم���د  نمع���ارج اليق���ين ف���ي أص���ول ال���دين للش���يخ محم���د ب���  ـ 1354

واري (الطبعة ا�ولى مؤسسة آل البيت mحياء الت�راث السبز

 م).1993ھـ ـ 1413سنة 

المع��ارف �ب��ي محم��د عب��د هللا ب��ن مس��لم ب��ن قتيب��ة (ط دار   ـ 1355

المع��ارف ـ الق��اھرة ـ تحقي��ق ال��دكتور ث��روت عكاش��ة) و 

(الطبع�ة الثاني�ة دار إحي�اء الت�راث العرب�ي ـ بي�روت. ـ لبن�ان 

إس���ماعيل عب���د هللا م ـ تحقي���ق محم���د 1970ھ���ـ ـ 1390

 م).1960الصاوي) و (مطبعة دار الكتب ـ مصر سنة 

 معالم العلماء �بي عبد هللا محمد على بن شھرآشوب.  ـ 1356

 )نظ�رات ف�ي حرك�ة اmس��م وت�اريخ المس�لمين(معالم الف�تن   ـ 1357

 الطبع�ة ا�ول�ى مجم�ع إحي�اء الثقاف�ة اmس��مية(سعيد أي�وب ل

 ).م1993 ھـ1414سنة 
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ين للسيد مرتضى العس�كري (مؤسس�ة النعم�ان معالم المدرست  ـ 1358

ھ�ـ ـ 1410للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 م).1990

ف����ي أح����وال الس����يدين اCم����امين الحس����ن  مع����الي الس����بطين  ـ 1359

ب��ن عب��د الھ��ادي المازن��دراني لش��يخ محم��د مھ��دي ل والحس��ين

ھ�ـ) و 1409س�نة قم  ـمنشورات الشريف الرضي (الحائري 

 م).1960ھـ  1381و (مطبعة النعمان سنة (ط النجف) 

المع�ام�ت ف�ي اmس��م (ط مؤسس�ة اmيم�ان، ودار الرش�يد ـ   ـ 1360

 .بيروت ودمشق)

  .معاني اgثار للطحاوي  ـ 1361

معاني ا�خبار للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد ب�ن عل�ي ب�ن   ـ 1362

الحس�ين ب�ن بابوي�ه القم�ي (مكتب�ة المفي�د ـ ق�م ـ إي�ران) و (ط 

ھ�ـ ق 1379ھ�ـ وط س�نة 1361مي سنة مؤسسة النشر اmس�

 ھـ ش).1338

مع��اني الق��رآن الك��ريم �ب��ي جعف��ر النح��اس (الطبع��ة ا�ول��ى   ـ 1363

 ھـ).1409جامعة أم القرى ـ المملكة العربية السعودية سنة 

المعتبر في شرح المختصر لنجم الدين أبي القاس�م جعف�ر ب�ن   ـ 1364

 الحسن المحقق الحل�ي (نش�ر مؤسس�ة س�يد الش�ھداء ـ ق�م س�نة

 ھـ ش).1364
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معت���رك ا�ق���ران ف���ي إعج���از الق���رآن للش���يخ عب���د ال���رحمن   ـ 1365

 السيوطي الشافعي.

المعتص��ر م��ن المختص��ر م��ن مش��كل اgث��ار القاض��ي �ب��ي   ـ 1366

المحاسن يوسف ب�ن موس�ى الحنف�ي (حي�درآباد ال�دكن ـ الھن�د 

 ھـ).1362سنة 

إس�حاق إب�راھيم ب�ن  يلش�يخ أب�ل معتقد أبي إسحاق الش�يرازي  ـ 1367

ط دار ( الفيروزآب��ادي الش��يرازي الش��افعي عل��ي ب��ن يوس��ف

mبيروتـ س�مي الغرب ا.( 

المعجم (معجم الصحابة) �بي يعلى أحمد بن علي بن المثنى   ـ 1368

 التميمي.

لش�يخ عل�ي ل» عج�ل هللا فرج�ه«معجم أحاديث اmمام المھدي   ـ 1369

 ـھ� 1411 س�نةس��مية نشر مؤسسة المع�ارف اm(الكوراني 

 )ق

 .م)1928(ط سنة  للحمويمعجم ا�دباء   ـ 1370

المعج��م ا�وس��ط �ب��ي القاس��م س��ليمان ب��ن أحم��د ب��ن أي��وب   ـ 1371

اللخم��ي الطبران��ي (دار الح��رمين للطباع��ة والنش��ر والتوزي��ع 

 م).1995ھـ ـ 1415سنة 
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معج�م البل��دان لش��ھاب ال��دين أب��ي عب��د هللا ي��اقوت ب��ن عب��د هللا   ـ 1372

الحم��وي الروم��ي البغ��دادي (ط دار ص��ادر ـ بي��روت س��نة 

(دار إحي��اء الت��راث العرب��ي ـ بي��روت ـ لبن��ان ھ��ـ) و 1388

  م) و (ط دار الكتب العلمية).1979ھـ 1399

 الح�افظ ب�ن حي�اة محم�د هللا أس�د �بي والحديث الرجال معجم  ـ 1373

  .ا�نصاري هللا عبد محمد

 .Cبن جميع الصيداويمعجم الشيوخ   ـ 1374

المعج��م الص��غير �ب��ي القاس��م س��ليمان ب��ن أحم��د ب��ن أي��وب   ـ 1375

راني (المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة ـ الحج�از اللخمي الطب

ھـ) و (ط دھلي) و (دار الكتب العلمي�ة ـ بي�روت. 1388سنة 

  ـ لبنان).

  معجم العصور ا�وروبية الوسطى  ـ 1376

المعجم الكبير �بي القاسم سليمان بن أحمد بن أي�وب اللخم�ي   ـ 1377

 الطبراني (مطبعة ا�مة في بغداد) و (نشر مكتبة اب�ن تيمي�ة)

 و (الطبعة الثانية ـ دار إحياء التراث العربي).

معج��م المحاس��ن والمس��اوئ (أو دائ��رة المع��ارف اmس���مية)   ـ 1378

�بي طالب التجليل التبريزي (الطبعة ا�ولى مؤسس�ة النش�ر 

  ھـ).1417اmس�مي سنة 
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عم�ر رض�ا ل )تراجم مص�نفي الكت�ب العربي�ة(معجم المؤلفين   ـ 1379

دار إحي��اء الت��راث وي��روت بـ  نش��ر مكتب��ة المثن��ى(كحال��ة 

 ).بيروتـ العربي 

 2(طالمعج��م الوس��يط إص��دار مجم��ع اللغ��ة العربي��ة بالق��اھرة   ـ 1380

 ھـ).1400سنة دار المعارف 

أب��ي Cب��ن  المعج��م ف��ي أص��حاب القاض��ي أب��ي عل��ي الص��دفي  ـ 1381

ط دار الكات�ب م) و (1885طبع ف�ي مدري�د ا�ندلسي (ا�بار 

  ).القاھرة ـالعربي للطباعة والنشر 

معج��م رج��ال الح��ديث وتفص��يل طبق��ات ال��رواة للس��يد أب��ي   ـ 1382

القاس��م الخ���وئي (ط دار الزھ���راء ـ بي���روت ـ لبن���ان س���نة 

 م).1992ھـ ـ 1413ھـ) و (الطبعة الخامسة سنة 1403

  .مكتبة المحتسب) ـبيروت ـ معجم عبري عربي (دار الجيل   ـ 1383

معج��م فق��ه الس��لف ت��أليف: محم��د المنتص��ر الكت��اني (مط��ابع   ـ 1384

 مكة المكرمة) الصفا 

معجم قبائل العرب للدكتور عمر كحالة (الطبع�ة الثاني�ة نش�ر   ـ 1385

 م).1968ھـ ـ 1388دار العلم للم�يين ـ بيروت ـ لبنان سنة 

  المعجم Cبن المثنى التميمي  ـ 1386
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معجم ما استعجم من أسماء الب�د والمواضع �بى عبي�د عب�د   ـ 1387

لثالث��ة ع��الم هللا ب��ن عب��د العزي��ز البك��ري ا�ندلس��ي (الطبع��ة ا

 م).1983ھـ ـ 1403الكتب ـ بيروت ـ لبنان سنة 

معجم مقاييس اللغة �بي الحسين أحمد ب�ن ف�ارس ب�ن زكري�ا   ـ 1388

ھ���ـ) و (دار الكت���ب 1404(مكتب���ة اmع����م اmس����مي س���نة 

  العلمية ـ قم ـ إيران).

بي الفتح محم�د ب�ن عل�ي �معدن الجواھر ورياضة الخواطر   ـ 1389

س��نة ق��م ـ ي��ة مطبع��ة مھ��ر اس��توار الطبع��ة الثان(الكراجك��ي 

  ھـ).1394

 معرفة التذكرة في ا�حاديث الموضوعة Cبن القيسراني.  ـ 1390

معرف��ة الثق��ات �ب��ى الحس��ن أحم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن ص��الح   ـ 1391

العجلي الكوفي (الطبعة ا�ولى مكتبة الدار ـ المدين�ة المن�ورة 

 ھـ).1405سنة 

س��ين البيھق��ي معرف��ة الس��نن واgث��ار �ب��ي بك��ر أحم��د ب��ن الح  ـ 1392

 (نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان).

معرف��ة الص��حابة �ب��ي نع��يم أحم��د ب��ن عب��د هللا ا�ص��بھاني   ـ 1393

 ).496(مخطوط في مكتبة طوب قپوسراي رقم 

معرفة عل�وم الح�ديث للح�اكم أب�ي عب�د هللا محم�د ب�ن عب�د هللا   ـ 1394
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الحافظ النيسابوري (منشورات دار اgفاق الح�ديث ـ بي�روت 

م) (ط المدين�ة المن�ورة ـ الحج�از س�نة 1980ھ�ـ ـ 1400ة س�ن

 ھـ).1397

المعرف��ة والت��اريخ ليعق��وب ب��ن س��فيان الفس��وي (ط بغ��داد ـ   ـ 1395

 م).1975العراق سنة 

المعيار والموازنة في فضائل اmمام أمير الم�ؤمنين عل�ي ب�ن   ـ 1396

أبي طالب �بي جعفر اmسكافي محم�د ب�ن عب�د هللا المعتزل�ي 

م) والصحيح أن�ه �ب�ي 1981ھـ ـ 1402سنة  (الطبعة ا�ولى

 علي اmسكافي.

المغ���ازي لمحم���د ب���ن عم���ر الواق���دي الس���ھمي (إنتش���ارات   ـ 1397

 إسماعيليان ـ طھران ـ إيران).

المغني لموفق الدين أبي محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد ب�ن   ـ 1398

قدام���ة (دار الكت���اب العرب���ي للنش���ر والتوزي���ع ـ بي���روت 

 ھـ).1417الكتب سنة  ھـ) و (ط دار عالم1403

المغن��ي ف��ي أب��واب التوحي��د والع��دل للقاض��ي عب��د الجب��ار ب��ن   ـ 1399

أحمد الھم�داني ا�س�دآبادي (المؤسس�ة المص�رية العام�ة س�نة 

 ھـ).1415

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألف�اظ المنھ�اج للش�يخ محم�د   ـ 1400
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الشربيني الخطيب (نشر دار إحياء التراث العرب�ي ـ بي�روت 

 .ھـ) 1391(ط سنة و  م)1958ھـ ـ 1377 ـ لبنان سنة

  .مفاتيح ا�صول للسيد محمد الطباطبائي الكرب�ئي  ـ 1401

للح�افظ أب�ي » ص�لى هللا علي�ه وآل�ه«المفاريد ع�ن رس�ول هللا   ـ 1402

يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموص�لي (مكتب�ة دار 

 ھـ).1405ا�قصى ـ الكويت سنة 

ب��ن اعش��ر) �ب��ي الف��تح مفت��اح الب��اب (ش��رح الب��اب الح��ادي   ـ 1403

مخدوم الخادم الحسيني العربشاھي (ط طھ�ران ـ إي�ران س�نة 

 .(تحقيق مھدي محقق)و  م)1986

مفتاح الف�ح لبھ�اء ال�دين محم�د ب�ن الحس�ين ب�ن عب�د الص�مد   ـ 1404

الح����ارثي الھم����داني الع����املي المع����روف بالش����يخ البھ����ائي 

 (منشورات مؤسسة ا�علمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان).

 مفتاح النجا في مناقب آل العبا للبدخشي (مخطوط).  ـ 1405

مف��ردات غري��ب الق��رآن للراغ��ب ا�ص��فھانى (ط مص��طفى   ـ 1406

ھ�ـ) و (دفت�ر نش�ر الكت�اب 1381الب�ابي الحلب�ي ـ مص�ر س�نة 

 ھـ).1404سنة 

المفصل في تاريخ العرب قبل اmس�م لل�دكتور ج�واد عل�ي (   ـ 1407

) و (مكتب�ة م1976دار العلم للم�يين ـ بي�روت. س�نة ط س�نة 
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 النھضة ـ بغداد ).

مقاتل الط�البيين لعل�ي ب�ن الحس�ين (أب�ي الف�رج اmص�بھاني )   ـ 1408

(الطبع��ة الثاني��ة أوفس��ت ع��ن الطبع��ة المص��رية ا�ول��ى ف��ي 

م) و (مؤسس�ة إس�ماعيليان ـ 1949ھ�ـ ـ 1368الق�اھرة س�نة 

م) و (منش��ورات المكتب��ة الحيدري��ة 1970طھ��ران ـ إي��ران 

 م).1965ھـ ـ 1385ف سنة ومطبعتھا ـ النجف ا�شر

مقارنة ا�ديان (اليھودية) تأليف الدكتور أحم�د ش�لبي (مكتب�ة   ـ 1409

 م).1984النھضة المصرية ـ القاھرة ـ مصر سنة 

المقاصد الحسنة في بيان كثير م�ن ا�حادي�ث المش�تھرة عل�ى   ـ 1410

 ا�لسنة لعبد القادر بن علي السخاوي الشافعي.

 الشافعي. مقاصد الطالب mسماعيل البرزنجي  ـ 1411

 مقاCت اmس�ميين �بي الحسن ا�شعري.  ـ 1412

 المقاCت والفرق لسعد بن عبد هللا ا�شعري.  ـ 1413

ف����ي مجل����ة كرون����ة » لق����د ك����ان هللا«مقال����ة تح����ت عن����وان:   ـ 1414

  النمساوية سنة مي�دية

ل���نجم ال���دين العس���كري » علي���ه الس����م«مق���ام اmم���ام عل���ي   ـ 1415

 رف).(الطبعة الرابعة مطبعة اgداب ـ النجف ا�ش
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لش��يخ ل مقتض��ب ا�ث��ر ف��ي ال��نص عل��ى ا�ئم��ة اCثن��ي عش��ر  ـ 1416

مكتب����ة (نش����ر  أحم����د ب����ن عبي����د هللا ب����ن عي����اش الج����وھري

 ).قمـ  الطباطبائي

�ب�ي المؤي�د الموف�ق ب�ن أحم�د » علي�ه الس��م«مقتل الحسين   ـ 1417

المك����ي الخ����وارزمي (ط النج����ف ا�ش����رف ـ الع����راق) و 

 (منشورات مكتبة المفيد ـ قم ـ إيران).

للس�يد عب�د ال�رزاق المق�رم (ط » علي�ه الس��م«مقتل الحسين   ـ 1418

 ھـ).1372اgداب ـ النجف ا�شرف ـ العراق سنة 

Cبن أب�ي ال�دنيا (مطب�وع » عليه الس�م«مقتل أمير المؤمنين   ـ 1419

 في مجلة تراثنا الصادرة عن مؤسسة آل البيت ـ قم ـ إيران).

عيد ب��ن لل��وط ب��ن يحي��ى ب��ن س��» علي��ه الس���م«مقت��ل الحس��ين   ـ 1420

و  مخن�ف ب�ن س�ليم ا�زدي الغام�دي (المطبع�ة العلمي�ة ـ ق�م)

 .(ط الغري)

مقدمة اب�ن خل�دون (ط دار إحي�اء الت�راث العرب�ي ـ بي�روت ـ   ـ 1421

 لبنان).

مقدمة ابن الص�ح في علوم الحديث �بي عم�رو عثم�ان ب�ن   ـ 1422

عب�د ال�رحمن الش�ھرزوري (نش�ر المكتب��ة العلمي�ة ـ المدبين��ة 

م) و (ط دار الكت���ب 1974ر الكت���ب س���نة المن���ورة) و (ط دا

 م).1995ھـ ـ 1416العلمية ـ بيروت. ـ لبنان سنة 
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لعب�د الس��م ب�ن عب�د هللا ب�ن تيمي�ة  مقدمة في أص�ول التفس�ير  ـ 1423

م) و (ط 1971(ط دار القرآن الكريم ـ الكويت س�نة  الحراني

 دمشق).

المقنع للصدوق محمد بن عل�ي ب�ن الحس�ين ب�ن بابوي�ه القم�ي   ـ 1424

 ھـ).1415مؤسسة اmمام الھادي سنة  (نشر

المقنع��ة للش��يخ المفي��د محم��د ب��ن محم��د ب��ن النعم��ان (مؤسس��ة   ـ 1425

 ھـ).1410النشر اmس�مي سنة 

لش��يخ عل��ي اللع�م��ة » علي��ه الس���م«مكاتي��ب اmم��ام عل��ي   ـ 1426

 .ا�حمدي الميانجي

لش��يخ عل��ي ا�حم��دي المي��انجي لع�م��ة امكاتي��ب الرس��ول ل  ـ 1427

و (المطبع�ة العلمي�ة ق�م ـ إي�ران)  ھ�ـ)1379(نشر مصطفوي 

 م).1998و (دار الحديث سنة 

مكارم ا�خ�ق Cبن أبي الدنيا (مكتب�ة الق�رآن للطب�ع والنش�ر   ـ 1428

 والتوزيع ـ القاھرة).

مكارم ا�خ�ق لرض�ي ال�دين أب�ي نص�ر الحس�ن ب�ن الفض�ل   ـ 1429

الطبرسي (الطبعة السادسة منشورات الشريف الرض�ي س�نة 

 م).1972ھـ ـ 1392
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وأھ���ل بيت���ه » ص���لى هللا علي���ه وآل���ه«مك���ارم أخ����ق النب���ي   ـ 1430

، منس�وب لقط�ب ال�دين الراون�دي، مخط�وط »عليھم الس��م«

  في مكتبة مجلس الشورى بإيران.

المكاسب للش�يخ ا�نص�اري (نش�ر الم�ؤتمر الع�المي بمناس�بة   ـ 1431

ال����ذكرى المئوي����ة الثاني����ة لم����ي�د الش����يخ ا�نص����اري س����نة 

 ھـ).1415

ي فوائ��د ال��دعاء للق��ائم للمي��رزا محم��د تق��ي مكي��ال المك��ارم ف��  ـ 1432

الموس���وي ا�ص���فھاني (الطبع���ة ا�ول���ى مؤسس���ة ا�علم���ي 

 ھـ).1421للمطبوعات ـ بيروت سنة 

الم�ح���م والف���تن (التش���ريف ب���المنن ف���ي التعري���ف ب���الفتن)   ـ 1433

لرضي الدين أبي القاسم علي بن موسى ب�ن جعف�ر ب�ن محم�د 

 فرج��ه ب��ن ط��اووس (نش��ر مؤسس��ة ص��احب ا�م��ر عج��ل هللا

 ھـ).1416سنة 

 الم�حم والفتن [مخطوط] لنعيم بن حماد  ـ 1434

الملل والنحل �بي الف�تح محم�د ب�ن عب�د الك�ريم ب�ن أب�ي بك�ر   ـ 1435

أحمد الشھرستاني (مطبوع بھامش الفصل في المل�ل والنح�ل 

Cب��ن ح��زم) و (دار المعرف��ة للطباع��ة والنش��ر والتوزي��ع ـ 

الب�ابي الحلب�ي تحقيق محمد سيد كي�ني) و (مطبعة مصطفى 

 ھـ).1410ھـ وط سنة 1387ـ مصر سنة 
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ليعقوب ب�ن س�فيان  �ھل المدينة ما روى أھل الكوفة مخالفاً م  ـ 1436

  .الفسوي

 عبد الرحمن أحمد البكريل من حياة الخليفة عمر بن الخطاب  ـ 1437

و  م)2002س���نة  بي���روتـ  اmرش���اد للطباع���ة والنش���ر(ط 

ي��روت. ـ لن��دن (الطبع��ة الس��ابعة اmرش��اد للطباع��ة والنش��ر ب

 .م)2005سنة 

م��ن C يحض��ره الفقي��ه للش��يخ الص��دوق أب��ي جعف��ر محم��د ب��ن   ـ 1438

عل���ي ب���ن الحس���ين ب���ن بابوي���ه القم���ي (ط مؤسس���ة النش���ر 

لجماع�ة المدرس�ين ف�ي الح�وزة العلمي�ة ف�ي  ةاmس�مي التابع

  قم المقدسة) و (ط النجف ا�شرف ـ العراق).

 .من وحي القرآن (الطبعة ا�ولى)  ـ 1439

ر (تفس��ير) لمحم��د رش��يد رض��ا (نش��ر دار المعرف��ة ـ المن��ا  ـ 1440

 بيروت. ـ لبنان).

منار الھدى في النص على إمامة ا�ئم�ة اmثن�ي عش�ر للش�يخ   ـ 1441

علي البحراني (الطبعة ا�ولى دار المنتظ�ر ـ بي�روت ـ لبن�ان 

 م).1985ھـ ـ 1405

من���ازل اgخ���رة والمطال���ب الف���اخرة للش���يخ عب���اس القم���ي   ـ 1442

 ھـ).1419سة النشر اmس�مي سنة (الطبعة ا�ولى مؤس
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لع�م���ة الش���يخ عب���د لحتج���اج بح���ديث الغ���دير المناش���دة واm  ـ 1443

 .الحسين أحمد ا�ميني النجفي

ـ نش�ر  ا�ول�ى الطبع�ة(عبد هللا الحس�ن لمناظرات في اmمامة   ـ 1444

  ).ق ھـ1415سنة أنوار الھدى 

  المناقب لعبد هللا الشافعي (مخطوط)  ـ 1445

البكري المك�ي الحنف�ي الخ�وارزمي  المناقب للموفق بن أحمد  ـ 1446

ھ��ـ) و 1411(الطبع��ة الثاني��ة مؤسس��ة النش��ر اmس���مي س��نة 

 (ط تبريز) و (ط النجف).

مناقب آل أبي طالب لمشير الدين أبي عبد هللا محمد بن عل�ي   ـ 1447

بن شھرآشوب (ط مصطفوي ـ المطبعة العلمية ـ قم ـ إيران) 

لنجف ا�شرف ـ و (ط دار ا�ضواء) و (المكتبة الحيدرية ـ ا

 م) و (طبعة حجرية).1956ھـ ـ 1376العراق سنة 

مناق��ب اmم��ام أحم���د ب��ن حنب��ل Cب���ن الج��وزي (دار اgف���اق   ـ 1448

 ھـ).1393الجديدة ـ بيروت ـ لبنان سنة 

علي��ه «مناق��ب اmم��ام أمي��ر الم��ؤمنين عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب   ـ 1449

للقاض�ي محم�د ب�ن س�ليمان الك�وفي (الطبع�ة ا�ول�ى » الس�م

 ھـ).1412ياء الثقافة اmس�مية ـ قم المقدسة سنة مجمع إح

�ب��ي الحس��ن عل��ي ب��ن » علي��ه الس���م«مناق��ب اmم��ام عل��ي   ـ 1450
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محمد بن المغازلي الشافعي (ط المكتبة اmس�مية ـ طھران ـ 

 ھـ).1394إيران سنة 

للم��ولى حي��در عل��ي ب��ن » علي��ه الس���م«مناق��ب أھ��ل البي��ت   ـ 1451

ـ  منش�ورات اmس��ميةرواني (مطبع�ة يالش�بن الحس�ن محمد 

  ).ھـ 1414قم سنة 

 أول�ى مناقب الشافعي �حمد بن الحسين بن عل�ي البيھق�ي (ط  ـ 1452

  ھـ).1390القاھرة ـ مصر سنة دار التراث ـ 

  .مناقب العشرة للنقشبندي (مخطوط)  ـ 1453

للعين�ي الحنف�ي الحي�درآبادي (ط » علي�ه الس��م«مناقب علي   ـ 1454

 أعلم بريش ـ چھار منار).

ما نزل م�ن الق�رآن » عليه الس�م«بن أبي طالب  مناقب علي  ـ 1455

ب��ي بك��ر أحم��د ب��ن موس��ى اب��ن �» علي��ه الس���م«ف��ي عل��ي 

مردوي����ه اmص����فھاني (الطبع����ة الثاني����ة دار الح����ديث س����نة 

 ھـ ش).1382ھـ ق 1424

  .ابن الجوزيعبد الرحمان لبن الخطاب مناقب عمر   ـ 1456

المناق��ب المرتض��وية لمحم��د ص��الح الترم��ذي (ط بمبئ��ي ـ   ـ 1457

  .الھند)
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منال الطالب في مناقب اmمام علي بن أبي طالب للشيخ نج�م   ـ 1458

 الدين الشافعي.

مناھ��ل العرف��ان ف��ي عل��وم الق��رآن لمحم��د ب��ن عب��د العظ��يم   ـ 1459

الزرقاني (ط دار إحياء الكتب العربي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 ھـ).1372

منتخ�����ب ا�ث�����ر للش�����يخ لط�����ف هللا الص�����افي الگلپايگ�����انى   ـ 1460

 ة الصدر ـ طھران ـ إيران).(منشورات مكتب

منتخ��ب ا�ن��وار المض��يئة للس��يد بھ��اء ال��دين عل��ي ب��ن عب��د   ـ 1461

الكريم بن عبد الحميد النيلي النجفي (الطبع�ة ا�ول�ى مؤسس�ة 

 ھـ ش).1378ھـ ق 1420اmمام الھادي سنة 

  .دمشق (ط روضة الشام)مدينة منتخب تاريخ   ـ 1462

طھ�ران (ط ي لخراسانامحمد ھاشم للميرزا منتخب التواريخ   ـ 1463

 ھـ).1347سنة 

منتخب الك�م في تفسير ا�ح�م لمحم�د ب�ن س�يرين (بھ�امش   ـ 1464

تعطي�ر ا�ن�ام ف�ي تعبي�ر المن�ام ـ نش�ر ش�ركة مكتب�ة ومطبع�ة 

ھ��ـ ـ 1359مص��طفى الب��ابي الحلب��ي وأوCده ـ مص��ر س��نة 

 م).1940

منتخ���ب كن���ز العم���ال (مطب���وع بھ���امش مس���ند أحم���د س���نة   ـ 1465
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 ھـ).1313

د ب�ن حمي�د لعب�د ب�ن حمي�د ب�ن نص�ر الكس�ي منتخب مسند عب�  ـ 1466

ھ��ـ ـ 1408(الطبع��ة ا�ول��ى مكتب��ة النھض��ة العربي��ة س��نة 

 م).1988

  المنتخب من الصحاح الستة لمحمد حياة ا�نصاري  ـ 1467

المنتخب من ذيل المذيل �بي جعفر محمد بن جرير بن يزي�د   ـ 1468

الطب����ري اgمل����ي (مطب����وع م����ع ت����اريخ ا�م����م والمل����وك) 

 علمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان).(منشورات مؤسسة ا�

  المنتخب من صحيحي البخاري ومسلم  ـ 1469

المنتظم ف�ي ت�اريخ المل�وك وا�م�م �ب�ي الف�رج عب�د ال�رحمن   ـ 1470

ب���ن عل���ي ب���ن الج���وزي (ط حي���درآباد ال���دكن ـ الھن���د س���نة 

 .و (ط أخرى) ھـ)1359

منتقى الجمان ف�ي ا�حادي�ث الص�حاح والحس�ان للش�يخ �ب�ى   ـ 1471

زي��ن ال��دين (مؤسس��ة النش��ر اmس���مي  منص��ور الحس��ن ب��ن

 ھـ ش).1362

المنتق��ى ف��ي مول��د المص��طفى لمحم��د ب��ن مس��عود الك��ازروني   ـ 1472

 (ط دار إحياء التراث العربي).
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المنتقى م�ن الس�نن المس�ندة �ب�ي محم�د عب�د هللا ب�ن الج�ارود   ـ 1473

النيس���ابوري (الطبع���ة ا�ول���ى دار الجن���ان للطباع���ة والنش���ر 

ن ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بي�روت ـ والتوزيع ـ بيروت ـ لبنا

 م).1988ھـ ـ 1408لبنان سنة 

المنتقى من منھاج اmعتدال لعبد الس�م بن عب�د هللا ب�ن تيمي�ة   ـ 1474

 ھـ).1398الحراني (ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان سنة 

منتھى المطلب في تحقيق المذھب للع�مة الحل�ي الحس�ن ب�ن   ـ 1475

ري��ة) و (نش��ر مجم��ع يوس��ف ب��ن عل��ي ب��ن المطھ��ر (ط حج

 البحوث اmس�مية ـ إيران).

منتھ��ى المق��ال المع��روف برج��ال أب��ي عل��ي للش��يخ أب��ي عل��ي   ـ 1476

 محمد بن إسماعيل الحائري (طبعة حجرية).

منح�ة المعب�ود ف�ي تھ��ذيب (ترتي�ب) مس�ند الطيالس�ي للع�م��ة   ـ 1477

الش���يخ أحم���د عب���د ال���رحمن البن���ا الس���اعاتي (مؤسس���ة مك���ة 

 ة المكرمة ـ الحجاز).للطباعة واmع�م ـ مك

بي حامد محمد بن محمد ب�ن �المنخول من تعليقات ا�صول   ـ 1478

ـ بي�روت ـ الطبعة الثالثة دار الفكر المعاصر (محمد الغزالي 

 ).م1998 ھـ1419سنة  لبنان

لتق�ي على مغن�ي اب�ن ھش�ام (ف�ي النح�و)  المنصف من الك�م  ـ 1479

   .الدين الشمني
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حبيب البغدادي (مخط�وط  المنمق في أخبار قريش لمحمد بن  ـ 1480

صححه وعلق عليه خورشيد أحمد ف�اروق) و (ط حي�در آب�اد 

 ھـ).1384الدكن ـ الھند سنة 

سعيد بن ھبة هللا قط�ب لمنھاج البراعة في شرح نھج الب�غة   ـ 1481

. ھ�ـ)1406س�نة ق�م ـ مكتب�ة المرعش�ي (نشر  الدين الراوندي

  ـ).ھ1406 سنة قمـ ط مطبعة الخيام (

ب�ن تيمي�ة (المطبع�ة ا�ميري�ة ـ ب�وCق ـ مص�ر منھاج السنة C  ـ 1482

 ھـ).1322سنة 

منھاج الكرامة في معرفة اmمام�ة للع�م�ة الحل�ي الحس�ن ب�ن   ـ 1483

يوس���ف ب���ن المطھ���ر (ض���من منھ���اج الس���نة) و (انتش���ارات 

 ھـ ش).1379تاسوعاء ـ مشھد سنة 

المنھل العذب المورود في شرح مسند أب�ي داود لمحم�ود ب�ن   ـ 1484

 خطاب السبكي.

ني��ة المري��د ف��ي أدب المفي��د والمس��تفيد للش��ھيد الث��اني زي��ن م  ـ 1485

ال���دين ب���ن عل���ي الع���املي (الطبع���ة ا�ول���ى مكت���ب اmع����م 

 ھـ ش).1368ھـ ق 1409اmس�مي سنة 

 مھج الدعوات للسيد ابن طاووس (ط حجرية ـ إيران).  ـ 1486
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المھذب البارع في ش�رح المختص�ر الن�افع لجم�ال ال�دين أب�ي   ـ 1487

د ب���ن فھ���د الحل���ي (مؤسس���ة النش���ر العب���اس أحم���د ب���ن محم���

 ھـ).1407اmس�مي سنة 

) اب��ن الب��راج(عب��د العزي��ز ب��ن الب��راج الطرابلس��ي المھ��ذب ل  ـ 1488

  ھـ).1406سنة  مؤسسة النشر اmس�مي(

المھذب للقاضي عبد العزيز بن الب�راج الطرابلس�ي (مطب�وع   ـ 1489

ھ�ـ) و (مؤسس�ة 1406ضمن الينابيع الفقھية ـ قم ـ إيران سنة 

mھـ).1406س�مي النشر ا 

م��وارد الظم���آن إل��ى زوائ���د اب��ن حب���ان لعل��ي ب���ن أب��ي بك���ر   ـ 1490

ھ��ـ 1411الھيثم��ي (الطبع��ة ا�ول��ى دار الثقاف��ة العربي��ة س��نة 

 م).1990

الم���واعظ واmعتب���ار ف���ي ذك���ر الخط���ط واgث���ار (الخط���ط   ـ 1491

المقريزية) لتقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محم�د 

 المعروف بالمقريزي.

قف الش�يعة م�ع خص�ومھم للع�م�ة الش�يخ عل�ي ا�حم�دي موا  ـ 1492

المي���انجي (الطبع���ة ا�ول���ى مؤسس���ة النش���ر اmس����مي س���نة 

 ھـ).1416

المواقف في علم الك��م لعض�د ال�دين عب�د ال�رحمن ب�ن أحم�د   ـ 1493

(نشر دار الجي�ل و  (ط ا�ستانة مع شرح الجرجاني)اmيجي 
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 م).1997ھـ ـ 1417ـ بيروت ـ لبنان سنة 

الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن محمد بن عبد مواھب   ـ 1494

ال���رحمن المغرب���ي المع���روف بالحط���اب الرعين���ي (الطبع���ة 

ھ�ـ ـ 1416ا�ول�ى دار الكت�ب العلمي�ة ـ بي�روت ـ لبن�ان س�نة 

 م).1995

المواھ����ب العلي����ة لكم����ال ال����دين حس����ين ال����واعظ البيھق����ي   ـ 1495

 السبزواري الكاشفي.

ش��ھاب ال��دين أحم��د ب��ن المواھ��ب اللدني��ة ب��المنح المحمدي��ة ل  ـ 1496

 محمد القسط�ني الشافعي (ط دار الكتب العلمية).

حس��ين ب��ن عل��ي ال��واعظ لالعلي��ة (تفس��ير الكاش��في) المواھ��ب   ـ 1497

  .لكاشفيا

 المؤتلف من المختلف لفضل بن الحسن الطبرسي.  ـ 1498

 مودة القربى لشھاب الدين الھمداني (ط Cھور).  ـ 1499

للش�يخ ھ�ادي » عل�يھم الس��م«موسوعة أحادي�ث أھ�ل البي�ت   ـ 1500

النجفي (الطبع�ة ا�ول�ى دار احي�اء الت�راث العرب�ي بي�روت ـ 

 م).2002ھـ ـ 1423لبنان سنة 

موسوعة اmمام الجواد إعداد اللجنة العلمية في مؤسس�ة ول�ي   ـ 1501
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العص��ر للدراس��ات اmس���مية (الطبع��ة ا�ول��ى نش��ر مؤسس��ة 

ول���ي العص���ر للدراس���ات اmس����مية ـ ق���م المش���رفة س���نة 

 ھـ).1419

ف��ي » علي��ه الس���م«موس��وعة اmم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب   ـ 1502

الكتاب والسنة والتاريخ لمحم�دي الريش�ھري (الطبع�ة الثاني�ة 

 ھـ).1425دار الحديث للطباعة والنشر سنة 

موس��وعة الت��اريخ اmس���مي للش��يخ محم��د ھ��ادي اليوس��في   ـ 1503

الغ����روي (الطبع����ة ا�ول����ى مجم����ع الفك����ر اmس�����مي س����نة 

 ھـ).1417

 .عة اليھوديةالموسو  ـ 1504

(الطبع�ة  (مجم�ع الفك�ر اmس��مي) موسوعة مؤلفي اmمامي�ة  ـ 1505

  ھـ).1420ا�ولى سنة 

موض�ح أوھ�ام الجم�ع والتفري��ق للخطي�ب البغ�دادي أحم�د ب��ن   ـ 1506

 .(ط حيدرآباد) علي بن ثابت

الموضوعات �بى الفرج عبد الرحمن بن عل�ي ب�ن الج�وزي   ـ 1507

ھ�ـ ـ 1386ة س�نة القرش�ي (المكتب�ة الس�لفية ـ المدين�ة المن�ور

 م).1966

الموط��أ لمال��ك ب��ن أن��س (مطب��وع م��ع تن��وير الحوال��ك ـ دار   ـ 1508
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إحياء الكتب العربي�ة ـ مص�ر) و (دار احي�اء الت�راث العرب�ي 

 م).1985ھـ ـ1406بيروت ـ لبنان سنة 

  م).1972الموفقيات للزبير بن بكار (ط سنة   ـ 1509

  .موقع ويكيبيديا  ـ 1510

يد الك��وفي ا�ھ��وازي لش��يخ الثق��ة الحس��ين ب��ن س��علالم��ؤمن   ـ 1511

س�نة ق�م  ـبالحوزة العلمي�ة  (عج)نشر مدرسة اmمام المھدي (

 ).ش  ھـ1363 ـق   ھـ1404

لعبد الوھاب الشعراني المصري  )الشعراني(ميزان ميزان ال  ـ 1512

 .ھـ) 1306(ط سنة 

ميزان اmعتدال في نقد الرجال �بي عبد هللا محم�د ب�ن أحم�د   ـ 1513

للطباع�ة والنش�ر ـ بي�روت ـ  بن عثمان ال�ذھبي (دار المعرف�ة

م) و (ط دار الكت���ب العلمي���ة 1963ھ���ـ ـ 1382لبن���ان س���نة 

 ھـ) و (مطبعة السعادة ـ مصر).1416

مي���زان الحكم���ة لمحم���دي الريش���ھري (الطبع���ة ا�ول���ى دار   ـ 1514

الح��ديث) و (نش��ر مكت��ب اmع���م اmس���مي ـ إي��ران س��نة 

  ھـ).1404

ن الطباطب��ائي الق��رآن للس��يد محم��د حس��ي تفس��يرالمي��زان ف��ي   ـ 1515
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ھ��ـ) (ط 1394(مؤسس��ة ا�علم��ي ـ بي��روت ـ إي��ران س��نة 

لجماع���ة المدرس���ين ف���ي  ةمؤسس���ة النش���ر اmس����مي التابع���

  الحوزة العلمية في قم المقدسة ـ إيران).

  ـ ن ـ

ناسخ التواريخ للمؤرخ الش�ھير مي�رزا محم�د تق�ي الش�ھير ب�ـ   ـ 1516

 (سپھر).

م��د ب��ن �ب��ي حف��ص عم��ر ب��ن أح هناس��خ الح��ديث ومنس��وخ  ـ 1517

عثم��ان ب��ن أحم��د المع��روف ب��ابن ش��اھين البغ��دادي (تحقي��ق 

 الدكتورة كريمة بنت علي).

  نبوة أبي طالب تأليف مزمل حسين الميثمي (ط قم ـ ايران)  ـ 1518

نث��ر ال��در المكن��ون للس��يد محم��د ب��ن عل��ي ا�ھ��دلي الحس��يني   ـ 1519

 الشافعي.

نث���ر ال���در �ب���ي س���عيد منص���ور ب���ن حس���ين اgب���ي (الھيئ���ة   ـ 1520

 عامة للكتاب).المصرية ال

  .نجاة المؤمن لمحمد محسن الكشميري  ـ 1521

مي�ثم ب�ن عل�ي ب�ن لالنجاة في القيام�ة ف�ي تحقي�ق أم�ر اmمام�ة   ـ 1522

 ـالطبعة ا�ولى نشر مجم�ع الفك�ر اmس��مي (ميثم البحراني 

 .(ط ليدن)و  ھـ ق)1417سنة قم 
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النج���وم الزاھ���رة ف���ي مل���وك مص���ر والق���اھرة لجم���ال ال���دين   ـ 1523

ى ا�تابكي (ط وزارة الثقاف�ة واmرش�اد يوسف بن تغري برد

 ـ مصر).

نخبة ا�زھ�ار بح�ث ش�يخ الش�ريعة ا�ص�فھاني للش�يخ جعف�ر   ـ 1524

 ھـ ش).1398السبحاني (المطبعة العلمية ـ قم سنة 

ش��رح ب��دء ا�م��الي لمحم��د ب��ن س��ليمان الحلب��ي لنخب��ة ال�ل��ي   ـ 1525

س�نة تركي�ا ـ س�تانبول ـ إمكتب�ة الحقيق�ة (ط  الريحاوى الحنفي

 م).1986ش  ـھ1365ق  ـھ1407

النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني ھاش�م لتق�ي ال�دين أحم�د   ـ 1526

ب��ن عل��ي المقري��زي (المطبع��ة العلمي��ة ـ النج��ف ا�ش��رف ـ 

 ھـ).1368العراق سنة 

نزل ا�برار بما صح من مناقب أھل البي�ت ا�طھ�ار للح�افظ   ـ 1527

محم�د البدخش�اني الح�ارثي (مط�ابع نق�ش جھ�ان ـ طھ�ران ـ 

 ھـ).1403ران سنة إي

نزھ��ة الجل��يس للس��يد عب��اس ب��ن عل��ي ن��ور ال��دين الموس��وي   ـ 1528

المك�ي (المطبع�ة الحيدري�ة ـ النج�ف ا�ش�رف ـ الع�راق س�نة 

 ھـ).1387

في اmمامة والوCية لجمال ال�دين نزھة الكرام وبستان العوام   ـ 1529
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(ط طھ�ران  محمد بن الحسين ب�ن الحس�ن ال�رازيالمرتضى 

 ق).ھـ 1362ھـ ش 1360سنة 

نزھة المجالس للصفوري الشافعي البغدادي (مطبعة المعاھد   ـ 1530

 .ھـ) 1310(ط سنة و  ـ القاھرة ـ مصر)

  .نزھة الناظر وتنبيه الخاطر ليحي بن سعيد الحلي  ـ 1531

  .نساء أھل البيت لخليل جمعة  ـ 1532

و  نسب قريش لمصعب الزبي�ري (ط دار المع�ارف ـ مص�ر)  ـ 1533

 .(ط قديم)

طبع��ة الثاني��ة ال��دار الس��لفية ـ نس��خة وكي��ع ع��ن ا�عم��ش (ال  ـ 1534

 ھـ).1406الكويت سنة 

 .(ط دار الفكر) لخفاجي�حمد بن شھاب انسيم الرياض   ـ 1535

نشأة التشيع والشيعة (الطبعة الثانية مرك�ز الغ�دير للدراس�ات   ـ 1536

 م).1997ھـ ـ 1417اmس�مية سنة 

 ھـ).1401نشأة الدولة اmس�مية لعون شريف قاسم (ط سنة   ـ 1537

القراءات العشر Cبن الجزري الدمشقي (نش�ر دار النشر في   ـ 1538

 الكتاب العربي).

النص واmجتھ�اد للس�يد عب�د الحس�ين ش�رف ال�دين الموس�وي   ـ 1539

(الطبعة ا�ولى مطبعة سيد الشھداء ـ قم نشر أبو مجتبى سنة 
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 ھـ).1386ھـ) و (ط كرب�ء ـ العراق سنة 1404

ب�ن عقي�ل ب�ن النصائح الكافية لمن يتولى معاوية للسيد محم�د   ـ 1540

عبد هللا بن عمر ب�ن يحي�ى العل�وي (مطبع�ة النج�اح ـ بغ�داد ـ 

الع��راق) و (دار الثقاف��ة للطباع��ة والنش��ر ـ ق��م ـ إي��ران س��نة 

 ھـ).1412

نص��ب الراي��ة تخ��ريج أحادي��ث الھداي��ة لجم��ال ال��دين الزيلع��ي   ـ 1541

ھ��ـ ـ 1415(الطبع��ة ا�ول��ى دار الح��ديث ـ الق��اھرة س��نة 

 مية).م) و (المكتبة اmس�1995

ب��ن ثاب��ت بك��ر أحم��د ب��ن عل��ي  يب��� نص��يحة أھ��ل الح��ديث  ـ 1542

س��نة الزرق��اء ـ مكتب��ة المن��ار ا�ردن (ط  الخطي��ب البغ��دادي

 .م)1988ھـ  1408

مق��داد ب��ن عب��د هللا الس��يوري الفقھي��ة للفاض��ل ال نض��د القواع��د  ـ 1543

  ھـ).1403(نشر مكتبة المرعشي سنة  الحلي

ر ش��ريف القرش��ي ب��اقللش��يخ النظ��ام السياس��ي ف��ي اmس���م   ـ 1544

س��نة  ـدار التع��ارف للمطبوع��ات بي��روت  الطبع��ة الثاني��ة(

  م).1978 ھـ1398

نظ��رة إل��ى الغ��دير ف��ي الكت��اب والس��نة وا�دب لعل��ي أص��غر   ـ 1545

المروج الخراساني (الطبعة ا�ولى مؤسسة النشر اmس��مي 
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 ھـ).1416سنة 

نظرة في كتاب البداية والنھاية للش�يخ ا�مين�ي (إع�داد الش�يخ   ـ 1546

 فارس تبريزيان الحسون).

نظ��رة ف��ي كت��اب الفص��ل ف��ي المل��ل وا�ھ��واء والنح��ل للش��يخ   ـ 1547

 .(إعداد الشيخ فارس تبريزيان الحسون) ا�ميني

ال���نظم اmس����مية لص���بحي الص���الح (دار العل���م للم�ي���ين ـ   ـ 1548

 ھـ).1396بيروت ـ لبنان سنة 

نظ���م درر الس���مطين ف���ي فض���ائل المص���طفى والمرتض���ى   ـ 1549

طين لجمال الدين محمد ب�ن يوس�ف ب�ن الحس�ن والبتول والسب

طھ�ران) و ى، بن محمد الزرندي الحنفي (إصدار مكتبة نينو

 م).1958ھـ 1377(الطبعة ا�ولى سنة 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر للمحدث أبي عبد هللا محم�د   ـ 1550

 بن جعفر الكتاني (الطبعة الثانية دار الكتب السلفية ـ مصر).

في لعن الجبت والطاغوت للمحق�ق الكرك�ي  نفحات ال�ھوت  ـ 1551

نور الدين علي بن الحس�ين ب�ن عب�د الع�الي الكرك�ي الع�املي 

 (إصدار مكتبة نينوى ـ طھران ـ إيران).

نف��س ال��رحمن ف��ي فض��ائل س��لمان للمي��رزا حس��ين الن��وري   ـ 1552

ھ��ـ 1369ھ��ـ ق 1411الطبرس��ي (نش��ر مؤسس��ة اgف��اق س��نة 
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و (ط  ـ إي��ران)ش) و (انتش��ارات الرس��ول المص��طفى ـ ق��م 

  .حجرية)

ذوي (ط القم�ي ب�ن محم�د رض�ا نفس المھم�وم للش�يخ عب�اس   ـ 1553

ھ�ـ) و (ط مكتب�ة بص�يرتي ـ ق�م س�نة 1421س�نة ق�م ـ القرب�ى 

 ھـ).1405

نقد الرجال للسيد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرش�ي (ط   ـ 1554

ھ��ـ) و (نش��ر مؤسس��ة آل البي��ت 1318طھ��ران ـ إي��ران س��نة 

 ھـ).m 1418حياء التراث ـ قم سنة

النك��ت اmعتقادي��ة للش��يخ المفي��د محم��د ب��ن محم��د ب��ن النعم��ان   ـ 1555

(نشر دار المفيد للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ بي�روت ـ لبن�ان 

 م).1993ھـ ـ 1414سنة 

حم��د ب��ن حج��ر العس��ق�ني �النك��ت الظ��راف عل��ى ا�ط��راف   ـ 1556

ش��راف بي��روت مطب��وع م��ع تحف��ة ا�ـ دار الكت��ب العلمي��ة (

 ).بمعرفة ا�طراف

النكت في مقدمات ا�صول للشيخ المفيد محمد ب�ن محم�د ب�ن   ـ 1557

النعمان (نشر دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ـ بي�روت. 

 م).1993ھـ ـ 1414ـ لبنان سنة 

نھاي��ة اmحك��ام ف��ي معرف��ة ا�حك��ام للع�م��ة الحل��ي (الطبع��ة   ـ 1558
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 ھـ).1410الثانية نشر مؤسسة إسماعيليان ـ قم سنة 

رب في فنون ا�دب �حمد بن عبد الوھاب الن�ويري نھاية اm  ـ 1559

 (الھيئة المصرية العمة للكتاب).

نھاية البيان في تفسير القرآن �بي محمد جمال ال�دين المعاف�ا   ـ 1560

 ب�ن إس�ماعيل ب��ن الحس�ين ب��ن أب�ي البي��ان الش�افعي الموص��لي

 .(مخطوط)

نھاي��ة الدراي��ة للس��يد حس��ن الص��در تحقي��ق ماج��د الغرب��اوي   ـ 1561

 شعر).(نشر الم

نھاي�ة العق��ول ف�ي دراي��ة ا�ص�ول لفخ��ر ال�دين عم��ر ال��رازي   ـ 1562

 (مخطوط).

س�نة  النھاية Cبن ا�ثير  (ط مؤسسة إسماعيليان ـ قم ـ إي�ران  ـ 1563

) و  (ط دار المعارف بمصر) و (ط المطبعة ھـ ھـ ش1364

و (ط دار إحي�ائ  الخيرية بمصر) و  (ط المطبعة الحيدري�ة)

ھ��ـ) و (المكتب��ة  1383ان س��نة الت��راث العرب��ي ـ بي��روت لبن��

  اmس�مية لرياض الشيخ).

النھاي��ة ف��ي مج��رد الفق��ه والفت��اوى لش��يخ الطائف��ة أب��ي جعف��ر   ـ 1564

محمد بن الحسن بن علي الطوسي (انتش�ارات ق�دس محم�دي 

 ـ قم).
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نھاي�ة الوص��ول إل�ى عل��م ا�ص�ول (نھاي��ة ا�ص�ول) للع�م��ة   ـ 1565

  الحلي الحسن بن يوسف بن المطھر.

ان ل��زين ال��دين عل��ي ب��ن يوس��ف ب��ن جب��ر (الطبع��ة نھ��ج اmيم��  ـ 1566

ـ�� مش��ھد س��نة » علي��ه الس���م«ا�ول��ى مجتم��ع اmم��ام الھ��ادي 

 ھـ).1418

نھ��ج الب�غ��ة (بش��رح محم��د عب��ده) (ط الق��اھرة) و (ط دار   ـ 1567

التع���ارف بي���روت) و (ط مؤسس���ة ا�علم���ي ـ بي���روت) و 

  ھـ)1412(مطبعة اmستقامة) و (ط دار الذخائر سنة 

غة فھرسة صبحي الصالح (ط بي�روت ـ لبن�ان س�نة نھج الب�  ـ 1568

 ھـ).1387

نھج الحق وكشف الصدق للع�م�ة الحل�ي الحس�ن ب�ن يوس�ف   ـ 1569

المطھر الحلي (مطبوع مع دCئل الصدق) (مؤسسة الطباع�ة 

ھ�ـ) و (مطبع�ة الص�در 1421والنش�ر دار الھج�رة ـ ق�م س�نة 

 ھـ).1407سنة 

خ محم��د ب��اقر نھ��ج الس��عادة ف��ي مس��تدرك نھ��ج الب�غ��ة للش��ي  ـ 1570

المحمودي (نشر مؤسس�ة ا�علم�ي للمطبوع�ات ـ بي�روت) و 

 ھـ).1387(مطبعة النعمان ـ النجف ا�شرف ـ العراق سنة 

 22نھج الفقاھة للسيد محسن الطباطب�ائي الحك�يم (انتش�ارات   ـ 1571
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 بھمن ـ قم).

النھر الماد من البحر لمحمد بن يوس�ف المش�ھور ب�أبي حي�ان   ـ 1572

 طبوع بھامش البحر المحيط).ا�ندلسي الغرناطي (م

الن��وادر �ب��ي جعف��ر أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عيس��ى ا�ش��عري   ـ 1573

ـ� ق�م س�نة » علي�ه الس��م«القمي (نشر مدرسة اmمام المھدي 

 ھـ).1408

الن���وادر (ن���وادر الراون���دي) لفض���ل هللا ب���ن عل���ي الحس���يني   ـ 1574

الراوندي (الطبعة ا�ولى نشر مؤسسة دار الحديث الثقافي�ة ـ 

 قم).

 لف�يض الكاش�انيللمولى محس�ن ب�ن مرتض�ى ادر ا�خبار نوا  ـ 1575

 ).مؤسسة المطالعات وا�بحاث الثقافية(ط 

ن��وادر ا�ص��ول ف��ي معرف��ة أحادي��ث الرس��ول �ب��ي عب��د هللا   ـ 1576

محمد ب�ن عل�ي الترم�ذي المش�ھور ب�الحكيم الترم�ذي (ط دار 

 صادر ـ بيروت).

لرمض��ان  ن��وادر المخطوط��ات العربي��ة ف��ي مكتب��ات تركي��ا  ـ 1577

 .ششن

» عل��يھم الس���م«ن��وادر المعج��زات ف��ي مناق��ب ا�ئم��ة الھ��داة   ـ 1578

�ب���ى جعف���ر محم���د ب���ن جري���ر ب���ن رس���تم الطب���ري اgمل���ي 
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(الطبع��ة ا�ول��ى مؤسس��ة اmم��ام المھ��دي ـ ق��م المقدس��ة س��نة 

 ھـ).1410

نواس��خ الق��رآن لجم��ال ال��دين أب��ي الف��رج عب��د ال��رحمن ب��ن   ـ 1579

لمي���ة ـ الج���وزي القريش���ي البغ���دادي (نش���ر دار الكت���ب الع

 بيروت. ـ لبنان).

نور ا�بصار في مناقب آل بي�ت النب�ي المخت�ار للس�يد م�ؤمن   ـ 1580

ب�ن حس�ن م�ؤمن الش�بلنجي (المطبع�ة اليوس�فية ـ نش�ر مكتب�ة 

 .(ط العثمانية بمصر) و  الجمھورية ـ مصر)

نور البراھين (أن�يس الوحي�د ف�ي ش�رح التوحي�د) للس�يد نعم�ة   ـ 1581

�ول���ى مؤسس���ة النش���ر هللا الموس���وي الجزائ���ري (الطبع���ة ا

  ھـ).1417اmس�مي سنة 

) للش��يخ عب��د عل��ي ب��ن جمع��ة العروس��ي تفس��يرن��ور الثقل��ين (  ـ 1582

الح�ويزي (مؤسس�ة إس�ماعيليان للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ 

ھ�ـ ش) و (مطبع�ة الحكم�ة ـ ق�م ـ 1370ھ�ـ ق 1412ق�م س�نة 

 إيران).

�ب��ي إس��حاق » علي��ه الس���م«ن��ور الع��ين ف��ي مش��ھد الحس��ين   ـ 1583

 سفرايني (طبعة حجرية).ا�

 ھـ).1384نور القبس ليوسف بن أحمد اليغموري (ط سنة   ـ 1584
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 نور اليقين للخنيزي.  ـ 1585

نيل ا�وطار من أحاديث سيد ا�خي�ار للش�يخ محم�د ب�ن عل�ي   ـ 1586

ب��ن محم���د الش���وكاني (ط دار الجي��ل بي���روت ـ لبن���ان س���نة 

  م).1973

  ـ ھـ ـ

  ي الحديد)الھاشميات والعلويات (قصائد الكميت وابن أب  ـ 1587

بي جعف�ر محم�د ب�ن عل�ي ب�ن في ا�صول والفروع �الھداية   ـ 1588

نش��ر مؤسس��ة اmم��ام ) (الص��دوق( الحس��ين ب��ن بابوي��ه القم��ي

  ـ).ھ1418سنة » عليه الس�م«الھادي 

ھداية العق�ول إل�ى غاي�ة الس�ؤول للحس�ين ب�ن المنص�ور ب�ا{   ـ 1589

 القاسم اليمني.

ن حم��دان الخص��يبي الھداي��ة الكب��رى �ب��ي عب��د هللا الحس��ين ب��  ـ 1590

(الطبعة الرابعة مؤسس�ة ال�ب�غ للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع ـ 

 م).1991ھـ ـ 1411بيروت. ـ لبنان 

  ھداية المحدثين (المعروف بمشتركات الكاظمي)  ـ 1591

  للشيخ محمد تقي ا�صفھاني. ھداية المسترشدين  ـ 1592

الھ��دى إل��ى دي��ن المص��طفى للش��يخ محم��د الج��واد الب�غ��ي   ـ 1593
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 ھـ).1385ف ا�شرف ـ العراق سنة النجفي (ط النج

 رض�ا محمد بن عباس للشيخ الناظرين وبھجة الزائرين ھدية  ـ 1594

  .القمي

 .سماعيل باشا البغداديھدية العارفين m  ـ 1595

  .ھشام بن الحكم للشيخ عبد هللا نعمة  ـ 1596

   .في شرح جمع الجوامع للسيوطي ھمع الھوامع  ـ 1597

بك�ر عب�د هللا  الھواتف (مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا) �ب�ي  ـ 1598

ب��ن محم��د ب��ن عبي��د ب��ن س��فيان القرش��ي المع��روف ب��ابن أب��ي 

ال���دنيا (الطبع���ة ا�ول���ى نش���ر مؤسس���ة الكت���ب الثقافي���ة س���نة 

  م).1993ھـ ـ 1413

  ـ و ـ

الوافي بالوفيات لص�ح الدين خليل بن أيب�ك الص�فدي (نش�ر   ـ 1599

م) و (ط 2000ھ�ـ ـ 1420دار إحي�اء الت�راث ـ بي�روت. س�نة 

 المعرفة).

 محم��د محس��ن المش��تھر ب��الفيض الكاش��انيلال��وافي للف��يض   ـ 1600

  ھـ ق).1406سنة  صفھانأطباعة أفست نشاط (

الوافية ف�ي أص�ول الفق�ه للفاض�ل الت�وني الم�ولى عب�د هللا ب�ن   ـ 1601
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نش�ر ـ الطبع�ة المحقق�ة ا�ول�ى (محم�د البش�روي الخراس�اني 

mق).  ھـ1412 سنةس�مي مجمع الفكر ا 

مرك�ز (الطبع�ة الثاني�ة نش�ر ليف�ات مروان خلوركبت السفينة   ـ 1602

mس�ميةالغدير للدراسات ا.( 

ال�����وزراء والكت�����اب �ب�����ي عب�����د هللا محم�����د ب�����ن عب�����دوس   ـ 1603

الجھش��ياري (ط مص��طفى الب��ابي الحلب��ي ـ الق��اھرة ـ مص��ر 

  ھـ).1357سنة 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الش�ريعة للش�يخ محم�د ب�ن   ـ 1604

ؤسس��ة آل البي��ت الحس��ن الح��ر الع��املي (آل البي��ت ـ نش��ر م

ھ�ـ) و (اmس��مية ـ m1414حياء الت�راث ـ ق�م المش�رفة س�نة 

نش���ر دار إحي���اء الت���راث العرب���ي ـ بي���روت ـ لبن���ان س���نة 

 م) و (طبعة حجرية).1983ھـ ـ 1403

 ».عليه الس�م«وسيلة الدارين في أنصار الحسين   ـ 1605

وس��يلة الم��آل ف��ي مناق��ب اgل �حم��د ب��ن الفض��ل ب��ن محم��د   ـ 1606

 ضرمي المكي الشافعي.باكثير الح

 وسيلة المتعبدين لعمر بن محمد بن خضر الم�.  ـ 1607

 وسيلة النجاة للمولوي محمد مبين اللكنھوئي.  ـ 1608

  .عمر بن محمد بن الخضر الم� الموصليل الوسيلة   ـ 1609
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وصول ا�خيار إل�ى أص�ول ا�خب�ار (الطبع�ة ا�ول�ى مجم�ع   ـ 1610

 ھـ).1401الذخائر اmس�مية سنة 

يثھم للش����يخ ا�مين����ي (مرك����ز الغ����دير الوض����اعون وأح����اد  ـ 1611

 م).1999ھـ ـ 1420للدراسات اmس�مية سنة 

الوف���اء ب���أحوال المص���طفى �ب���ي الف���رج عب���د ال���رحمن ب���ن   ـ 1612

 ھـ).1386الجوزي (مطبعة السعادة ـ مصر سنة 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى لنور الدين عل�ي ب�ن أحم�د   ـ 1613

 ھـ).1393السمھودي (ط بيروت ـ لبنان سنة 

الوفاة للنسائي ـ تحقيق محم�د الس�عيد زغل�ول (مكتب�ة الت�راث   ـ 1614

 اmس�مي ـ القاھرة).

عب�د ال�رزاق المق�رم ل »عليھ�ا الس��م«وفاة الصديقة الزھراء   ـ 1615

 .)ھـ1403لبنان سنة ـ بيروت  ـ(ط مؤسسة الوفاء 

الوفي��ات �حم��د ب��ن حس��ين ب��ن عل��ي الخطي��ب القس��طنطيني   ـ 1616

 المعروف بابن قنفذ.

ا�عي��ان وأنب��اء أبن��اء الزم��ان �حم��د ب��ن محم��د ب��ن  وفي��ات  ـ 1617

إبراھيم بن أبي بكر ابن خلكان (ط دار صادر ـ بي�روت س�نة 

ھـ) و (نش�ر دار الثقاف�ة 1310ھـ) و (طبعة قديمة سنة 1398
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 ـ بيروت ـ تحقيق إحسان عباس).

  الوقت المصرية (مجلة).  ـ 1618

ض��امن ب��ن ش��دقم ب��ن عل��ي الحس��يني الم��دني لوقع��ة الجم��ل   ـ 1619

ھ�ـ ـ 1420قيق للسيد تحسين آل ش�بيب الموس�وي (ط س�نة تح

 م).1999

وقع��ة الجم��ل لمحم��د ب��ن زكري��ا ب��ن دين��ار الغ�ب��ي البص��ري   ـ 1620

  ھـ).1390بغداد ـ الطبعة ا�ولى مطبعة المعارف (

وقع��ة الط��ف �ب��ي مخن��ف ل��وط ب��ن يحي��ى ب��ن س��عيد ا�زدي   ـ 1621

الغام���دي (نش���ر مؤسس���ة النش���ر اmس����مي التابع���ة لجماع���ة 

 .)ھـ1367قم ـ رسين في الحوزة العلمية المد

 راجع: صفين للمنقري. وقعة صفين.  

ال��وCة والقض��اة لمحم��د ب��ن يوس��ف الكن��دي (مطبع��ة اgب��اء   ـ 1622

 م).1908اليسوعسيين ـ بيروت. ـ لبنان سنة 

(اب�ن  الوCية �بي العب�اس أحم�د ب�ن محم�د ب�ن س�عيد الك�وفي  ـ 1623

  .عقدة)

  ـ ي ـ 

بأمرة المؤمنين للس�يد » يه الس�معل«اليقين باختصاص علي   ـ 1624

رضي الدين ابن طاووس (ط مؤسسة دار الكتاب الجزائ�ري 
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 ھـ).1413

الين��ابيع الفقھي��ة لعل��ي أص��غر مرواري��د (نش��ر دار الت��راث ـ   ـ 1625

ھ�ـ 1410بيروت. ـ لبنان ـ الدار اmس�مية ـ بي�روت. ـ لبن�ان 

 م).1990ـ 

 ة العلمية ـ قم).ينابيع المعاجز للسيد ھاشم البحراني (المطبع  ـ 1626

ين��ابيع الم��ودة للقن��دوزي الحنف��ي (ط إس���مبول ـ تركي��ا س��نة   ـ 1627

و (مطبع�ة الثقاف�ة  ھـ) و (ط بمب�ي) و (ط دار اmس�وة)1301

  .اmس�مية)

  اليھود قديماً وحديثاً   ـ 1628

 .اليھود واليھودية  ـ 1629

  اليھودية واليھود لعلي عبد الواحد وافي (مكتبة غريب).  ـ 1630
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