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 35 .................................................................................................................................. اًصحـة

 35 ....................................................................................... وحوة موذت ٔبُي اًحُت )ؿَهیم اًسالم(

 36 ....................................................................................................................................... اًخلِة

 37 ....................................................................................................................... ٕاتعال ؾلِست اًلَو

 37 .......................................................................................... ٔبحصاة اًييب )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل وسمل(

 38 ........................................................................................................................................املـاذ

 39 ........................................................................................................................ املـاذ اجلسامي

 43 ..................................................................................................................... صفاؿة ًوم اجلزاء

 41  حصامج اًـَامء اشلٍن ٔبوزذان الکرمم

 54  فِصش املعاذز

رتامجاًمعاذز    67 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

لکَاث  ًا

ن ؾلائس اإلمامِّة  رضوزت مجؽ وثسٍو

ٌضِس اًـامل الاسالسم اًىثري من املـاانت، حِر ثـُش اًساحة اًىثري من اًخفصق واًخياحص ثسخة هجي تـغ املسَمني وؾياذ 

ـّس اًىامئن اًض َعاهَة السدامثز اًف صظة وثضرمی حاةل اًفصكة اًحـغ الٓدص مهنم، يف اًوكت اشلي ًرتتط فَِ اًـسو هبم ازلوائص ًو

وصّق اًعف وثـٍزز اًخياحص وٕااثزثَ يف الاوساظ الاسالمِة، ساؿني من ذالل فذاوى اًخىفري اًيت ًعَلِا اًحـغ ذمن ٍصى 

 هفسَ ٔبهَ ميثي الاسالم احللِلي ًخـٍزز حاةل اًىصاَُة وحزاًس حست الاهلساماث واًدضّؼي يف اًىِان الاسالسم.

م فخفوّا ؾياذًا صبّٔم صبٔن فصؾون ومَهَ فصمبا اكهت احللائق واحض ّّ ة وألموز تٌُة املـامل ٔبمام مثريي اًىصاَُة والاهلساماث ٕااّل ٔب

ٌهَْتَا اشلٍن ؾصفوا حلاهَة اذؿاء اًييب موىس )ؿَََ اًسالم( وظسكَ واًيت ٔبصاز اٍهیا اًلصبٓن اًىصمي تلوهل: "... َوَحَحُسوا هِبَا َواْسدَِلَ 

ا..."َبهُْفُسُِْم ُػَْمً  فة وس اًلکمی )ؿَََ اًسالم( وجسممی ألحواء (14)اٍمني/ ا َوؿَُُوًّ ، وزمبا جلبٔوا اىل اًلوكاء واظالق اٍهتم املًز

ش اًعوزت وثَحَس اًفضاء ابًلَوم ٌَحََوةل ذون اذزاك اجملمتـاث ٌَحلِلة، وجسفَِ اًـلول والاس خرفاف هبا جلـَِا جسري  وجضٌو

" )اًزدصف، ابالجتاٍ اشلي ٍصمسَ ًِا فصؾ ٍُ َُ فَبََظاُؾو خََرفَّ كَْوَم (، تي زمبا ثعي ثكل االهتاماث واًضائـاث 54ون وكومَ "... فَاس ْ

ومعََة اخلساغ اًيت متازش يف اًساحة اىل ذزخة جتـي كري اًـازفني واًحـَسٍن ؾن ذوائص اًرصاغ اًس َايس واًفىصي ًؼيون ٔبّا 

 -اًرشؾي ًخعِري تالذ املسَمني من اًىفص والازثساذ حسة سمعِم. ومن ُيا احللِلة، وجتـَِم ٌرشؾون ابًلِام ابًخلکَف 

ة وٕازاكة ازلماء وجضوًَ  -وثسخة ثكل احلصنة اًخَلِيَّة ازلكِلة ٔبذش اًـامل الاسالسم ٌضِس وابس متصاز اًـسًس من اًـمََاث الاهخحاًز

 ظوزت الاسالم اًياظـة.

ؤوًَة اخلواض من ؿَامء ازلٍن اًواؿني واًحاحثني اشلٍن هيمِم ٔبمص املةل وصبٔن رممة ومس ما يهومن ُيا ًثاز اًدساؤل الاسايس 

ت ألحواء وثـىّص ظفو احلَات وابثت الاحزان  ازلٍن، ونشكل سائص املؤمٌني يف ثكل اًؼصوف اًحاًلة احلساس َة حِر اذهلمًّ

 احلّس من اًىصاَُة؟ -ؿیل ألكي-ًفصكة ٔبو واهلموم ثرضة جبصاّا يف ذايز املسَمني؟ ومارا ميىٌيا ٔبن هفـي ٌَلضاء ؿیل ا

حمتثي اخلعوت املوووؾَة ألوىل يف زظس ألساش اشلي اسدٌس اًََ املفذون تخضََي ُشا املشُة ٔبو حىفري وثفس َق ثكل اجملموؿة 

ي ًوخس يف حصاهثا احلسًيث او فذاوى ولكامث اؿالرم ؤًسوومسِا ابًلَو، ُو ة. وال الاحاكم ا ا ما ًـزس ثكل اًفذاوى ًو ػن بٔ ًخىفرًي
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ٔبن ُؤالء املىفٍّصن ٌَمشاُة ألدصى حتت ايفعة ازلفاغ ؾن الاسالم احللِلي وثيلِة اًساحة من اًحسغ واخلصافة كس معسوا اىل 

ا ألساس َة!!.  دِاز املوووؾَة واًخـاظي امليعلي اًصظني يف زظس ومذاتـة مـخلساث دعورمم وحمامكهتا وفلا ملا خاء يف معاذُز

ىصى ٔبن املوووؾَة والاهعاف واًصؤًة اًواكـَة اًيت ٍصثضهیا اًحازي ثـاىل ثلذيض اًـوذت اىل املعاذز اًـلائسًة الّي فصكة ومن ُيا 

ا املصبٓت احللِلِة اًيت  ٔبو مشُة ٍصاذ اخلوط يف ذزاسة ظحَـة ثفىرٍي وتَان اًـلائس اًيت متثي املصحىزاث الاساس َة هل، ابؾخحاُز

ة وفصوؾِا، فارا ما ؿرثان ؿیل نخاة ميىن من ذالًِا مـصفة ٔبظ وًِا وؾلائسُا واجلشوز اًيت ثلوم ؿَهیا س َلان ثكل اًضجصت اًفىًص

ما كس ذّوهَ هحاز ٔبؿالم املشُة واؾمتسٍو معسزا ًحَان ؾلائسضم وألظول اًيت ًؤمٌون هبا اؾخرب ركل معسزا اساس َا ًحَان اًـلائس 

ا متثي "ؾلائس ركل وما ثؤمن تَ ثكل اًعائفة، وااّل التُّس من  زظس ومذاتـة لكامث اؿالرما وما اثفلوا ؿَََ يف اًـلائسايث واؾخحاُز

 املشُة"، مث ذزاس هتا واحلمك ؿَهیا مبوووؾَة واهعاف. ُشا ُو امليعق املـلول واحلجة يف ٕاًزام الٓدٍصن.

َّة مقيا جصظس ما ًلصة من س خني نخااب وزس اةل ثخحسج ؾن ؾلائس اًض َـة اإلمامِّة اهعالكا من ُشٍ اًصؤًة املوووؾَة واًـَم

واحلمك تياء ؿَهیا. واجلسٍص ابشلهص ٔبن ظًصلة واسَوة ؾصط  ضمؾرشًة واس خرصاح اًلسز املخَلن اشلي ًؤرش اىل ؾلائس االزين

اث ابًصمغ من اًـلائس ختخَف ابدذالف ظحَـة ثفىري اًـَامء واساًَة اًخـحري املـمتست زلهيم، ومن ُيا زٔبًيا ان اؾامتذ هفس اًـحاز 

ثـٍزز اجلاهة اًـَمي ٌَىذاة واقيائَ جىرثت املعاذز املـمتست الا ٔبهَ يف اًوكت هفسَ ًؤذي اىل ثضرمی جحم اًىذاة مبا ال ًدٌاسة 

اق اًلازئ ووَاؿَ يف مذاُاث اًـحازاث واًلکامث، ومن ُيا زٔبًيا ٔبن من  مؽ دعخيا يف الاجياس والادذعاز. تي كس ًؤذي اىل ٕاُز

ألظََة واملضرتنة يف مجَؽ اًىذة وؾصوِا ابدذعاز وسالسة تيحو ٍمتىن املصاحؽ اىل املعاذز ألّم  موزًرتنزي ؿیل الٔ ألوسة ا

 اًـثوز ؿیل هفس اًـحازت ٔبو مضموّا. مصاؿني يف ركل: 

 ؾن ذوزُا يف خشعَاث ؿَمَة مـصوفة ومضاز اٍهیا ابًحيان يف ؾرصُا، فضال هخاحألول: حصظيا ٔبن حىون املعاذز املـمتست 

حتسًس مـامل املشُة، ومل ًلذرص ألمص ؿیل اًصحوغ اىل املخلکمني واخملخعني ابًضبٔن اًـلائسي فلط تي ثـساٍ اىل لك من هل هخاح 

 ؾلائسي وان اكن مضِوزا ابًفلاُة ٔبو اًخفسري واحلسًر و... .

 اثهًَا: حّصة اهدساة اًىذاة ٔبو اًصساةل اىل ظاحهبا.

ة سمٌَة ذاظة، فلس اؾمتسان يف ادذَاز املعاذز الاسدِـاة اًخازفخي ًض ّّت اًـعوز مبا فهیا ؾرص اثًثًا: ؿسم الاكذ عاز ؿیل جُص

ن اًىذة اًـلائسًة ألوىل اًيت وظَت اًَيا.  اًخبٔسُس وثسٍو

يا كسز املس خعاغ اًصحوغ اىل اًـَامء ذمن حصك ٔبنرث من معيف ؾلائسي. فضال ؾن حصمجة خمخرصت ًِؤال ء الاؿالم زاتـا: حاًو

 ثكل ألحباج.ُامش  وؾعاهئم اًـَمي يف

 معسز اًـلِست ؾيس اإلمامِة

كدي اخلوط يف تَان معاذز اس خًداظ ؾلائس املشُة الاماسم واس خرصاهجا واملمتثةل ابًىذاة واًس ية واًـلي، ٔبزى من اًرضوزي 

ثـصط تـغ  ًـلِسًة يف ُشٍ امللسمة زمغث االاصازت ٕاىل ٔبهيا مل ىىن تعسذ اس خلعاء مجَؽ املحاحر راث اًعةل ابملوووؿا

 الاؿالم ًِا يف معيفاهتم اًالكمِّة إلمياّم جىوّا من املحاحر امللسمِّة ٔبو املالسماث اًـلسًة، من كدَي:

ٔب: ٔبطمَة املحاحر اًـلائسًة وثـًصفِا وذًَي وحوة املـصفة والاميان هبا؛
1

 

                                                           

؛ اًفاوي امللساذ، اًحاة احلاذي ؾرش مؽ 1؛ احليل، حسن جن ًوسف )اًـالمة احليل(، اًحاة احلاذي ؾرش، ض123اهؼص: اًس َس املصثىض )ؿمل اًِسى(، رشخ مجي اًـمي واًـمي، ض.1

و... . 23-19؛ اًححصاي، اجن مِمث، كواؿس املصام، ض 19اكصاي، مال حمسن، ؿمل اًَلني، ض؛ اًفِغ ا3ًرشحَِ، )رشخ اًيافؽ ًوم احلرش(، ض
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ي اًوا حة ؿیل امللکف اًـمل تخفاظَي اًـلائس ٔبو ٍىفي اًـمل الاحاميل وؿسم نفاًة ة: ؿسم حواس اًخلََس يف ألظول اًـلائسًة ُو

اًؼن؟؛
2

 

ح: ثلسم اًـلائس اىل ظائفذني الاوىل ما جية ؿیل ادلَؽ الاميان هبا وال ؿشز ٌَجاُي هبا اكًخوحِس واًـسل واًيحوت و...
3

؛  

الا ثكل اًيت ًحَف امللکف فهیا مدَف ًـاث املخـَلة ابًـلائس ألم واًعائفة اًثاهَة ما ًُس من اًرضوزي الاميان تَ اكًخفاظَي واًخفص 

 اًـمل.

ف اجلاُي اًلارص وامللرص  صق تُهنام يف اًخلکَف واٌَـن؛وٕاظالق اًىفص ؿَهیام مؽ تَان اًفذ. حتسًس وثـًص
4

 

ف رضوزايث ازلٍن واملشُة؛ ُؼ: ثـًص
5

 

صق تني الاسالم والاميان ووحوة جلوازخ واًفابز ابٌَسان واًـمي صاو: ثـًصف اإلميان واًـالكة تني الاؾخلاذ ابًلَة والاك

ام الاميان هبام وحمك مٌىُص
6

 .و.... 

وكس ذاط ُؤالء الاؿالم يف معيفاهتم اًـلائسًة يف مجموؿة من املحاحر من كدَي: ٔبظي اًدض َؽ، فصق اًض َـة، املائز تني 

ا من فصق اإلمامِة  اًض َـة االزين ؾرشًة وكرُي
7

كري اإلزين ؾرشًة مهنا نعال، وذًَي ت
8

و.... ؤبن اخلوط يف ثفاظَي ما رهٍص  

ن  الاؿالم يف موسوؿاهتم ومعيفاهتم اًـلائسًة واملؤزذة ًخازخي اًدض َؽ ال ًًسجم مؽ مهنجَة الادذعاز اًيت اؾمتسانُا يف ثسٍو

ن اًىذاة ٍمكن يف ثيؼمی ما رُة اًََ اؿالم اًض َـة يف اجمل ال اًـلائسي رجصذًا ؾن اًخحََي واًيلس اًىذاة؛ ار اًلصط من ثسٍو

يا كسز اإلماكن جتية رشخ اًـحازاث وثسعِا واإلتلاء ؿَهیا ن ٓ ام يه. نشكل مل هـمس اىل مذاتـة وٕاتساء اًيؼص. تي حاًو زاء اخملاًفني ب

 وهلسضم ًـلائس اًض َـة ًيفس اًسخة املشهوز.

َـي االزين ؾرشي ىصذفَ تخِان موحز ٔلوخَ اًدضاتَ واًامتٍز يف املهنج ومن ُيا حناول اًلاء اظالةل ؿاجصت ؿیل معاذز املـخلس اًض  

 الاماسم ؾلائساي.

 اًلصبٓن اًىصمي 

ميثي اًلصبٓن اًىصمي املعسز الاسايس يف مـصفة اًـلائس، وكس ٔبصاز اًـالمة اًعحاظحايئ اىل ُشٍ احللِلة تلوهل: "املعسز اًوحِس 

ابًويح اًساموي( ُو اًلصان اًىصمي، ٕار ٔبهَّ املعسز اًصئُيس ٌَيحوت اًضامةل ٌَييب  اشلي ًـمتس ؿَََ الاسالم، )من هجة ازثحاظَ

الٔهصم )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل وسمل(، وما حيخوًَ من ازلؾوت ٕاىل الاسالم... ؤبن اًلصبٓن اًىصمي واشلي ًـخرب معسزا ٔبساس َا ٌَفىص 

اع".ازلًين الاسالسم، كس ٔبؾعى ٌَسامـني جحَة واؾخحاز ػواُص ألًف
9

تي اؾخرب اًلصبٓن اًىصمي ُو املـَاز واملزيان اشلي ثوسن  

                                                           

؛ 85؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 29و  9؛ احليل، حامل ازلٍن حسن، اًصساةل اًسـسًة، ض 29ؼ  28اهؼص: اًححصاي، اجن مِمث، كواؿس املصام، ض  .2

 و... 32، ض ةؾلائس الامامِ املؼفص، محمس زوا،

و... . 24اهؼص: حـفصي، محمس زوا، ملسمة ثعحَح الاؾخلاذاث، ض . 3

 و... . 155ساق، رسماًَ ٕاميان، ض ٔبهؼص: اًالَُجي، ؾحس اًص  .4

 . 85ني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض ؛ اكصف اًلعاء، محمس حس15-13؛ اؾخلاذاث الاسالم، ض 542و 516ٔبهؼص: اًـالمة اجملَیس، محمس ابكص، حق اًَلني، ض  .5

.14؛ اًضَِس اًثاي، ٍسن ازلٍن، زساةل حلِلة اإلميان؛ اًفِغ اًاكصاي، املال حمسن، ؿمل اًَلني، ض 166ؼ  164اهؼص: اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ ٕاميان، ض  .6

، 41-43، 39، 31-34اًعحاظحايئ، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم )اًض َـة يف الاسالم(، ض  ؛ اًـالمة33ؼ  18من كدَي: اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا،  .7

47-46 ،82-81 ،93-92.

.533؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسى(، ؿيل، اشلذريت، ض147اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان، ض  .8

.68-67اًـالمة اًعحاظحایئ، اًض َـة يف الاسالم، ض  .9
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ألحاذًر اًرشًفة ٌَمتَزي تني حصَحِا وسلميِا ونشكل اًـلائس املخخٌّات، وكس رصحت تـغ املعاذز اًـلائسًة مباكهة اًلصبٓن ُشٍ 

ة، مهنا ما وزذ يف ثعحَح الاؾخلاذ ٌَض َخ املفِس اشلي ًـس من اؿ ُؼ(: " "ونخاة هللا ملّسم 413الم املخلسمني )ومزًنخَ املـَاًز

ؿیل ألحاذًر واًصواايث واًََ ًخلاىض يف حصَح ألدداز وسلميِا مفا كىض تَ فِو احلق ذون ما سواٍ".
13

شا ما رُة اًََ   ُو

تَان س حي ثلِمی  اًلايض نامل ازلٍن املري حسُين املَحسي يف اًلصن اًثاي ؾرش حِر رصخ يف ذامتة زساًخَ الاؾخلاذًة ويف ملام

الٓزاء واًيؼصايث املعصوحة من كدي املخلکمني واحلىامء )اًفالسفة( كائال: "واًسخِي ألسمل ان جيـي اًعاًة اًلصبٓن اًىصمي 

واحلسًر اًرشًف مـَازا ًلُس من ذالهلام ؾلائسٍ وما ًشُة اًََ"
11

، وذمن رصخ هبشٍ احللِلة من املخبٔدٍصن اًـالمة اًـسىصي 

ا مضىوزا يف ازخاغ اًـلائس اىل ٔبظوًِا اًلصبٓهَة كائال: "وخسث ؾلائس الاسالم يف اًلصبٓن اًىصمي سَسةل مذّعةل اشلي تشل هجس

... مّث ٕاّيِ سَسَت ؾلائس الاسالم  .احلَلاث هيسي تـضِا ٕاىل تـغ، ويه يف مجموؾِا وحست مًسجمة الاحزاء ٍمكّي تـضِا تـضا

صمي ؼ مجموؿة مذياسلة ٍمكّي تـضِا تـضا، وهيسي اًححر املخلّسم ٕاىل موووغ اًححر يف ُشا اًىذاة نام وخسهتا يف اًلصبٓن اًى

املخبّٔدص".
12

ة اًيت ثـخرب اًلصبٓن اًىصمي مزياان ثلاش تَ اًصؤى وثـصط ؿَََ الافاكز ثـوذ خشوزُا اىل لكامث   شٍ اًصؤًة املـَاًز ُو

اهعالكا من اإلمام ؿيل مصوزا ابًعاذكني مث ٔبيب احلسن  م اًسالم()ؿَهیاًييب الاهصم )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل وسمل( ؤبمئة اُي اًحُت 

ة اًلصبٓن اًىصمي. الاول واًثاي واًثاًر اشلٍن ثواحص ؾهنم ثبٔهَسضم ؿیل مـَاًز
13

فلس زوي ؾن الامام ٔبيب ؾحس هللا اًعاذق ؿَََ  

ة وؿیل لك ظواة هوزًا مفا وافق نخاة هللا اًسالم ٔبهَ كال: "كال زسول هللا )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل وسمل(: اّن ؿیل لك حق حلِل

" خفشٍو وما ذاًف نخاة هللا فسؾٍو
14

 

ًلول: "لك صئ َمصذوذ اىل اًىذاة واًس ية ولكُّ حسًر ال  )ؿَََ اًسالم(زواًة ٔبًوة جن احلص، كال: مسـت ااب ؾحس هللا  ويف

ًوافق نخاة هللا فِو سدصف".
15

كس حـَوا من  )ؿَهیم اًسالم(وسمل( والامئة  وهبشا ٍىون اًييب الاهصم )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل

 اًلصبٓن اًىصمي املزيان اشلي ثلاش تَ حصة ألحاذًر ٔبو سلمِام فضال ؾن سائص اًصؤى وألفاكز املعصوحة.

 ومن ُيا ىصى من املياسة الاصازت ٕاحامال اىل تـغ اًيلاظ اًيت جضري اىل ماكهة اًلصبٓن ومزًنخَ مبا ًًسجم مؽ موووغ اًححر:

ُسوُل ِتَما ُبىْزِلَ ٔبوال ة اًيت جية الاميان هبا نام رصخ تشكل كوهل ثـاىل: "بَٓمَن اًصَّ  : ميثي اًلصبٓن اًىصمي احسى حَلاث اًىذة اًسامًو

" )اًحلصت / َِ َوُزُسِِلِ َِ َوُنُخِح ِ َوَماَلئَِىِذ َِ َواًُْمْؤِمٌُوَن لُكٌّ بَٓمَن اِبَّللَّ ِّ َِ ِمْن َزت ًََ
ِ
 (285ا

صبٓن نخاة اًِساًة واملـجزت اخلازلت اًيت ثؤنس ظسق زساةل اًييب الاؾؼم ض، واهَ ال ادذالف يف كميَ ومـازفَ اثهَا: ًـخرب اًل 

َِ اْدِذالفًا  82اًيت ؾصوِا نام رصحت تشكل الًٓة  ِ ًََوَخُسوا فِ َُّصوَن اًُْلْصبَٓن َوًَْو اكَن ِمْن ِؾْيِس كرَْيِ اَّللَّ من سوزت اًًساء "َب فاَل ًَخََسج

 48يف الآيث ) وزذ نام وركل مبـین ٔبهَ مل حيرض ذزش ٔبس خار ومل ًخـمل اًـمل من ٔبي اوسان ا" ؤبن املحـوج تَ زخي ٔبّميَنثري 

 الاؾصاف(. 57املؤمٌون و 69ًووس؛  16اًـيىدوث؛ 

                                                           

 .44املفِس، محمس جن محمس، ثعحَح الاؾخلاذاث، ض  اًض َخ .10

4؛ واهؼص: اًفِغ اًاكصاي، املال حمسن، ؿمل اًَلني، ض 132مري حسُين مِحسي، نامل ازلٍن، خام گَيت منا، ض  .11

13 -12اًـسىصي، اًس َس مصثىض، ؾلائس الاسالم من اًلصبٓن اًىصمي، ض  ةاًـالم .12

؛ 111ؼ  113؛ اًخوحِس، ض 23، ض 2؛ ؾَون ٔبدداز اًصوا، ح 16، خ 333؛ اًعسوق، ألمايل، ض 4-1، خ69، ض 1لوة، اًاكيف، ح اهؼص: اًلکَين، محمس جن ًـ .13

حلص ؛ اًض َخ ا52، ابة احلمك، اًصمق 436؛ اًس َس اًصيض، ّج اًحالكة، ض 236، ض 1؛ اًض َخ اًعويس، محمس، ألمايل، ح 9_8، ض 1اًـَايش، مسـوذ، ثفسري اًـَايش، ح 

 .48؛ الاظفِاي، محمس حسني، رجس اًحَان، ض 139-86، اًحاة اًخاسؽ من ٔبتواة ظفاث اًلايض، ض 27اًـاميل، وسائي اًض َـة، ح 

.2، خ 8، ض 1؛ اًـَايش، مسـوذ، ثفسري اًـَايش، ح 1، خ 69، ض 1اًلکَين، محمس جن ًـلوة، اًاكيف، ح .14

.4، خ 9؛ اًـَايش، مسـوذ، ثفسري اًـَايش، ض 3، خ 69ض  ،1اًلکَيِن، محمس جن ًـلوة، اًاكيف، ح  .15
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َّة اًلصبٓن من اكفة اهواغ اًخحًصف اٌَفؼي، وٕاهَ حيمي تني ذفذََ ما ىزل ؿیل ظسز اًييب الاهصم ) ظیل هللا ؿَََ وبهٓل اثًثا: معوه

ا – وسمل(، وكس رصخ هبشٍ احللِلة اًىثري من اؿالم اًعائفة ، فضال ؾن املخلکمني ومعيفاهتم اًـلائسًة – اًيت سدضاُسّو

اًض َـَة من املفرسٍن واًفلِاء واحملسزني واٌَلوًني و... وصِسوا هبا.
16

 

ـة اًحعون اًلصبٓهَة، زاتـا: مل ًيىص ٔبحس من اؿالم اًض َـَة من املفرسٍن واملخلکمني  واًفلِاء و... ػواُص اًلصبٓن اًىصمي حتت رًز

 تي رُة ُؤالء الاؿالم اىل تعالن ملوةل ؿسم جحَة ػواُص اًلصبٓن معَلًا.

 سريت اًييب الاؾؼم وسًذَ

ة املعسَز اًثاي يف اس خًداظ املـازف واًـلائس  وسائص اًـَوم من ًشُة ٔبؿالم املسزسة اًض َـَة الامامِة اىل اؾخحاز اًس ية اًيحًو

اًخفسري واًالكم واًفلَ و...، ؤبن اًييب الاهصم )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل وسمل( املحني واملصصس واملـمل ًـَوم اًلصبٓن ومـازفَ، نام ُو 

ُِْم ًخََفىَّصُ 'رصحي كوهل ثـاىل:" َّ َ ـَ َ ٍهَِیْم َوً
ِ
ٌَِيَّاِش َما ىُّزَِل ا ًُِخَحنَي  ْنَص  ًَََم اشّلِ

ِ
َر 44وَن" )اًيحي/َوَبىَْزًْيَا ا ـَ َ ي ت ِ َو اشلَّ ُُ ( ويف بًٓة ادصى: "

ُمُُِم اًِْىذَاَة َواًِْحمْكََة..." )ادلـة ِّ َ ـَ هِیْم َوً َِ َوٍَزنِّ ِنَي َزُسواًل ِمهْنُْم ًْخَُو ؿََهَِیْم بآيِث (، وبٔهَ )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل( ٌس خلي 2/يِف اْلُّمِ

ََ فان ٔبي ثفسري ًثخت اهدساتَ اًََ )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل وسمل( وتَان ملـاي ثفسرٍي املعون من اخلعبٔ من اًويح اإلًِيي. وؿَ 

ة يف واكـَ اًصٔبي الاًِيي. ًضاف اىل ركل ثؤمن الامامِة تبٔن ٌَييب )ظیل هللا ؿَََ  بآيث اشلهص احلىمی ميثي ومن ذون ٔبذىن ًز

ًَِمُكُ وبهٓل وسمل( والًة ؿیل اًلري وان ظاؾخَ معَلا وتال كِس ٔبو رشظ واحدة يف  ََّما َو ه
ِ
اكفة اًضؤون ازلًًِة، ترصحي كوهل ثـاىل: "ا

ٍَن بَٓمٌُوا..." )املائست:  ِ ُ َوَزُسوهُلُ َواشلَّ َُ فَاىْهَتُوا..." )احلرش/55اَّللَّ َاُُكْ َؾْي َّ ٍُ َوَما  ُسوُل فَُزُشو (. وكس انس 7( وكوهل: "َوَما بََٓتُُكُ اًصَّ

-32َ ؿیل وحوة ظاؿة اًييب الاهصم )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل وسمل( نام يف )بٓل معصان/اًلصبٓن اًىصمي يف انرث من مووؽ من بآيث

و...( وؿَََ فان ما ٍصذان ؾيَ )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل وسمل( يف  33، محمس/46، 23، الاهفال/92، املائست/55، اًًساء/132

ا من اًـَوم واملـازف –رجال الاموز اًـلائسًة   َيا ًوحوة اثحاؿَ والاميان تَ.ميثي املـخلس اشلي ذؾ  -وكرُي

 

 سريت بُٔي اًحُت وسًهتم

ة واًالكمِة  ثـخرب سريت اُي اًحُت وسًهتم املعسز اًثاًر اشلي جس خلي مٌَ اًض َـة الامامِة ؾلائسُا وسائص املـازف اًخفسرًي

ىون ُشٍ اًلضَة من خمخعاث اًض َـة الامامِة من ُيا اكذىض ألمص جسََط ألوو   اء ؿَهیا ثضلك مفعي. واًفلَِة و.... ًو

 

 ؿَهیم اًسالم(بُٔي اًحُت ) مـین

مععَح ٍصاذ تَ ؾيس اًض َـة الامامِة مجموؿة ذاظة من اًصخال واًًساء املـعومني ؤبن الامامة حمعوزت فهیم ) نام ًبئت ثفعَي  

ث واحللوق مل ٌس حلِم هبا احس ركل(، وكس اوفى اًحازي ثـاىل يف نخاتَ اجملَس ؿیل ُؤالء الامئة مجموؿة من اًفضائي واخلعوظَا

من سوزت الاحزاة واًيت انسث الازاذت الاًَِة تعِازهتم  33من سائص اُي تُت الاهخِاء واملصسَني، من كدَي ما خاء يف الًٓة 

                                                           

َّة اًلصبٓن من اًخحًصف. 55وكس ٔبذزح املعيف فَِ صِاذاث ما ًلصة من  413-152اهؼص: محمسي، فذح هللا، سالمة اًلصبٓن من اًخحًصف، ض  .16 من ٔبؿالم اًض َـة ذمن رصحوا مبعوه
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من اًصحس
17

ثكل اًفضَةل اًيت ثيعوي ؿیل فضائي وبآثز ٔبدصى مّجة. 
18

وكس وحة هلم حق اًعاؿة 
19

، وحق 59اًًساء الًٓة  

اًوالًة
23

(، واحللوق املاًَة،56و 55)املائست:  
21

(، واًيت حـَت حق ُؤالء الامئة يف 7، احلرش/41، الاهفال/26)الارساء/ 

معاف حق هللا وزسوهل، وكس ٔبصاز الامام اًصوا )ؿَََ اًسالم( اىل ُشٍ احللِلة تلوهل: "... مفا زيض ]هللا[ ًيفسَ و ًصسوهل 

ُسوَل َوبُويِل اْلَْمِص ِمٌْمُكْ" )اًًساء/زوََ هلم..." نشكل يف اًعاؿة كال ؾّز وخ وا اًصَّ ـُ َ َوبَِظَ وا اَّللَّ ـُ ٍَن بَٓمٌُوا َبِظَ ِ ( 59ّي "اي َبهيَا اشلَّ

ٍَن بَٓمٌُوا..." )املائس ِ ُ َوَزُسوهُلُ َواشلَّ ًَِمُكُ اَّللَّ ََّما َو ه
ِ
م مؽ ( جفـي والٍهت55ت/فدسٔب تيفسَ مّث جصسوهل مث تبُٔي تُذَ و نشكل بًٓة اًوالًة "ا

ظاؿة اًّصسول ملصوهة تعاؾخَ نام حـي سِمَ مؽ سِم اًصسول ملصواًن تبٔسِمِم يف اًليمية و اًفيء".
22

مث ازذفِا ؿَََ اًسالم  

ؾؼم هـمخَ ؿیل ٔبُي ُشا اًحُت!"بٔ تلوهل: "فذحازك هللا ما 
23

نشكل حـي هلم حق املوذت 
24

، وحق وزازة اًىذاة23اًضوزى  
25

 

، وحق اًعالت ؿَهیم32فاظص 
26

 .56 يف سوزت الاحزاة الًٓة نام 

ن خمخَفة ًًسجم لك مهنا مؽ املِمة املولكة اٍهیم وذااّل ؿیل تـس صاز بٔ وكس  هللا ثـاىل يف اًىذاة اجملَس اىل ٔبُي اًحُت ؿَهیم تـياٍو

، من كدَي ؾيوان "ٔبُي اًحُت"ًلسمون هباواحللِلة اًيت  )ؿَهیم اًسالم(من ٔبتـاذ صؤوّم 
27

(؛ "ري 33)الاحزاة/ 

ًلصيب"ا
28

(؛ "ٔبُي اشلهص"7، احلرش/42)الاهفال/ 
29

(؛ "اشلٍن اظعفِيا من ؾحاذان"44)اًيحي/ 
33

(؛ "ٔبويل 33)فاظص/ 

ألمص"
31

(؛ "بٓل اجصاُمی"59)اًًساء/ 
32

(؛ "اًعاذكني"54، اًًساء/32)بٓل معصان/ 
33

(؛ "من ؾيسٍ ؿمل 119)اًخوتة/ 

                                                           

ي، ح  138واايث اًوازذت يف فضَةل ثعِري ٔبُي اًحُت اًوازذت يف الًٓة املشهوزت فدَلت وكس ثددؽ تـغ الاؿالم واملعاذز احلسًثِة اًص  .17 زواًة، اهؼص: احلساكي، ؾحَس هللا، صواُس اًخزًن

.373 -359واهؼص: ابكص ساذٍ، ؾحساًصمحن، پژوُيش خسًس ذز بًَٓ ثعِري )ذزاسة حسًثة يف بًٓة اًخعِري(، ض  14-18، ض 2

.223؛ احلصاي، اجن صـحة، حتف اًـلول، ض 238، ض 2محمس، ؾَون ادداز اًصوا، ح  اهؼص: اًض َخ اًعسوق، .18

ؾلست، ٔبمحس، نخاة اًوالًة،   ؛ اجن6، خ 293و ض  4، خ 289، ض 1؛ اًلکَين، محمس جن ًـلوة، اًاكيف، ح 391، ض 4اهؼص: اًـالمة اًعحاظحايئ، محمس حسني، املزيان، ح   .19

ي، ح ؛ احلساكي، ؾحَس هللا198ض   .192، ض 1، صواُس اًخزًن

ي، ح  .20 ؛ اًض َخ اًعويس، محمس، 217-248، ض 2؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسى(، ؿيل، اًضايف يف الامامة، ح 239-248، ض 1اهؼص: احلساكي، ؾحَس هللا، صواُس اًخزًن

.156-163؛ اًـالمة رشف ازلٍن، ؾحس احلسني، املصاحـاث، ض 13، ض 2ثَرَط اًضايف، ح 

.235، ض 1؛ اًض َخ اًعسوق، محمس، ؾَون ٔبدداز اًصوا، ح 452احلصاي، حسن، حتف اًـلول، ض .21

.239، ض 21؛ اًض َخ اًعسوق، محمس، ؾَون ٔبدداز اًصوا، ح 457احلصاي، حسن، حتف اًـلول، ض  .22

املعسز اًساتق. .23

ي، ح 533-518، ض 11اهؼص: اًلمي املضِسي، محمس زوا، نزن ازلكائق، ح  .24 ؛ ؿست من احملللني، موسوؿة الامامة يف 227-262، ض 3؛ احلساكي، ؾحَس هللا، صواُس اًخزًن

.136-156، ض 5هعوض ٔبُي اًس ية، ح 

.563-572، ض 13اًلمي املضِسي، محمس زوا، نزن ازلكائق، ح  .25

166-273، ض 5الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية، ح  ؛ ؿست من احملللني، موسوؿة429-437اًلمي املضِسي، محمس زوا، نزن ازلكائق، ض  .26

ي، ح  138نام مص يف اًِامش اًساتق فلس تَف ؿسذ اًصواايث اًوازذت يف دعوض بًٓة اًخعِري  .27 واهؼص: ابكص ساذٍ،  14-18، ض 2زواًة، اهؼص: احلساكي، ؾحَس هللا، صواُس اًخزًن

.359-373ؾحس اًصمحن، پژوُيش خسًس ذز بًَٓ ثعِري، ض 

و  343-348، ض 5؛ اًلمي املضِسي، محمس زوا، نزن ازلكائق، ح 235، ض 1؛ اًض َخ اًعسوق، محمس، ؾَون ادداز اًصوا، ح 452اهؼص: احلصاي، حسن، حتف اًـلول، ض  .28

.166-167، ض 13ح 

ي، ح 139، ض 8اهؼص: اًعربي، محمس، خامؽ اًحَان، ح  .29 ؛ ؿست من احملللني، موسوؿة الامامة يف هعوض 466و  463، 539-511، ض 1؛ احلساكي، ؾحَس هللا، صواُس اًخزًن

.442-444، ض 3ٔبُي اًس ية، ح 

.563-572، ض 13اهؼص: اًلمي املضِسي، محمس زوا، نزن ازلكائق، ح  .30

ي، ح ؛ احلساكي، ؾ 198؛ اجن ؾلست، ٔبمحس، نخاة اًوالًة، ض 287_286، ض 1اهؼص: اًلکَين، محمس جن ًـلوة، اًاكيف، ح  .31 192، ض 1حَس هللا، صواُس اًخزًن

.429-431و ض  74-78، ض 3اهؼص: اًلمي املضِسي، محمس زوا، نزن ازلكائق، ح  .32

.291-292، ض 3؛ ؿّست من احملللني، موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية، ح 568-573، ض 5اًلمي املضِسي، محمس زوا، نزن ازلكائق، ح  .33
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اًىذاة"
34

(؛ "اوثوا اًـمل"43)اًصؿس/ 
35

ا من ألوظاف واًخـحرياث اًيت ميىن اكذياظِا ؿیل مس خوى (؛ وكرُي49)اًـيىدوث/ 

سا وثـمامي ووضفا ٌَمالك(. ي ازلكِق )جتًص ي واًخبًٔو اًخزًن
36

 

هعُة وافص من  -اشلي انسث الآيث وحوة ظاؾخَ معَلا نام مص بٓهفا –نشكل اكن ٌَييب الاهصم )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل وسمل( 

بآيث اشلهص احلىمی وحوة اثحاغ ٔبُي اًحُت، نام يف حسًر اًثلَني املخواحص زلى اًصواايث وألحاذًر اًيت ثؤنس اىل حٌة 

لني واشلي كصن تُهنم وتني اًلصبٓن اجملَس، وامليلول تبًٔفاع خمخَفة ونثريت. اًفًص
37

من كدَي كوهل ظیل هللا ؿَََ وبهٓل: "اي بٔهيا اًياش  

هللا وؿرتيت ٔبُي تُيت واّام ًن ًفرتكا حّت ٍصذا ؿيّل احلوط".ٔبي كس حصهت فِمك ]اًثلَني[ ما ان اذشمت تَ ًن ثضَّوا؛ نخاة 
38

 

ـخرب احلسًر من حوامؽ اًلکم وقصز اًصواايث اًيت ٔبزصسث ألّمة اىل اىهتاح سخِي اُي تُت اًييب )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل وسمل(  ًو

هوخ من زههبا جنا ومن ختَّف ؾيَ واؾخربهتم سفِية اًيجات نام وزذ يف احلسًر: "الا ٕان مثي ٔبُي تُيت فِمك مثي سفِية 

قصق".
39

"ٔبمان ألمة"، "اًيجوم ٔبمان ٔلُي ألزط من اًلصق ؤبُي تُيت ٔبمان ٔلميت من الادذالف يف  )ؿَهیم اًسالم(، ؤبّم 

ازلٍن فارا ذاًفهتا كدَةل من اًـصة ادذَفوا فعازوا حزة اتَُس".
43

ابة ، وٕان مثَِم هحاة حّعة: "ٕاهاّم مثي اُي تُيت فِمك مثي 

حّعَ يف تين ارسائَي، من ذذِل قفص هل"
41

، املخحعي من مجَؽ ذما زوي ؾن اًييب )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل وسمل( يف حق ٔبُي 

ركل مؽ ُشٍ اًصساةل،  خـازطً واٍمتصذ ؿیل ّجم وخماًفهتم  ؿسم ظاؾهتموحوة ظاؾهتم وحتشٍص الامة من  )ؿَهیم اًسالم(اًحُت 

ن ًسذَوُك يف ابة والةل" مث  كال الامام اًعاذق ؿَََ اًسالم: "ال ثـَموضم فِم ٔبؿمل مٌمك و... ٕاّم ال فخصحوُك من ابة ُسى ًو

".اًفالن و اًفالن: "فَو سىت زسول هللا فمل ًحني َمن اُي تُذَ الّذؿاُا )ؿَََ اًسالم(كال 
42

وكس ٔبمّت اًييب )ظیل هللا ؿَََ  

وحشزضم من خماًفهتم  )ؿَهیم اًسالم(ًزرمم توحوة اثحاغ ٔبُي اًحُت بٔ َؽ و وبهٓل وسمل( هبشٍ اًحاكة من ألحاذًر احلّجة ؿیل ادل 

اهفسِم يف تَان فضَِم وحتسًس حلِم فلس تَف من اًىرثت  )ؿَهیم اًسالم(واًسري اىل دعى كريضم. واّما املصوي ؾن ٔبُي اًحُت 

اخملخرصت، ىىذفي ُيا تيلي زواًخني ذما  والاهدضاز يف معاذز احلسًر حبَر ٌس خوؾة اس خلعاٍؤ جحام ال ًًسجم مؽ ُشٍ امللسمة

زوي ؾن الامامني امري املؤمٌني ؿَََ اًسالم يف ّج اًحالكة والامام اًسجاذ ؿَََ اًسالم يف اًعحَفة اًسجاذًّة، كال بٔمري 

ن ًـَسوُك يف َزذي... سى ًو ُُ وال جس حلوضم فذضَوا  املؤمٌني: "اهؼصوا ٔبُي تُت هخِمك فاًزموا مسهتم واثّحـوا ٔبثصضم فَن فخصحوُك من 

                                                           

.483-485، ض 6، محمس زوا، نزن ازلكائق، ح اهؼص: اًلمي مضِسي .34

.155-159، ض 13اًلمي املضِسي، محمس زوا، نزن ازلكائق، ح  .35

ان رًي الآيث امل .36 زذ يف معاذز شهوزت، واًمك اًىدري اشلي و وزذث اًىثري من اًصواايث يف املعاذز اًض َـَة يف ُشا اخلعوض من كدَي ما زواٍ اًححصاي، اًس َس ُامش، يف ثفسري اًرُب

، حتت ؾيوان "اُي اًحُت يف اًلصبٓن اًىصمي"، واهؼص: زايض، حسني، اًِوامش اًخحلِلِة )مَحق 2و  1ٔبُي اًس ية، ٔبهؼص: ؿست من احملللني، موسوؿة اإلمامة يف هعوض ٔبُي اًس ية، ح

.354-335جىذاة املصاحـاث(، ض 

، 1؛ اًض َخ اًعسوق، محمس، نامل ازلٍن، ح 158؛ محموذي، محمس حواذ، حصثُة ألمايل، ض 325-333احـاث(، ض اهؼص: زايض، حسني، اًِوامش اًخحلِلِة )مَحق جىذاة املص  .37

زواًة. 166، وكس تَف ؿسذ زواايث حسًر اًثلَني يف ثكل املعاذز 64-126، ض 4؛ ؿست من احملللني، موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية، ح 22، ابة 234ض 

و ...  139-113، ض 3؛ احلاُك اًيُساتوزي، ٔبتو ؾحس هللا، املس خسزك، ح 3788، خ 663و ض  3786، خ 662، ض 5جلامؽ اًعحَح )سنن اًرتمشي(، ح اًرتمشي، محمس، ا .38

ذت اُي اًحُت ؿَهیم اًسالم ؛ ويف دعوض مـصفة مـاي مفص 249ؼ  248واهؼص يف دعوض ما ٌس خفاذ من حسًر اًثلَني: اًـالمة اًعحاظحايئ، محمس حسني، اًض َـة يف الاسالم، ض 

.89- 82اًوازذت يف احلسًر املشهوز، اهؼص: جناز ساذگان، فذح هللا، ثفسري موووؾي، ض « اُي اًحُت»

.329-332؛ اًصايض، حسني، اًِوامش اًخحلِلِة )مَحق جىذاة املصاحـاث(، ض 46-64، ض 4اهؼص: ؿست من احملللني، موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية، ح  .39

.333 -295، ض 3اهؼص: ؿست من احملللني، موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية، ح  .40

.64-46، ض 4اهؼص: ؿست من احملللني، موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية، ح  .41

ي، ح ؛ احل 253، ض 1؛ اًـَايش، محمس، ثفسري اًـَايش، ح 287، ض 1اهؼص: اًلکَين، محمس جن ًـلوة، اًاكيف، ح  .42 ؛ اجن ؾلست، 19، ض 1ساكي، ؾحَس هللا، صواُس اًخزًن

ين، ٕاجصاُمی، فصائس اًسمعني، ح 232ٔبمحس، نخاة اًوالًة، ض  .191، ض 1؛ اجلًو
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وال ثخبٔدصوا ؾهنم فهتَىوا"
43

محمس ض[ اشلٍن  : "زّة ظي ؿیل ٔبظائة ٔبُي تُذَ ]اي )ؿَََ اًسالم(وؾن الامام اًسجاذ  

م من اًصحس وازلوس ثعِريًا اذرتهَتم ٔلمصك و  ِّصهتَّ حـَهَتم َدَزهة ؿَمم وحفؼة ذًيم وذَفاءك يف ٔبزوم وجحجم ؿیل ؾحاذك وظ

إبزاذثم".
44

 

معِصون، ؤبّم مزيان اًِساًة، ؤبن ؿَمِم معون  )ؿَهیم اًسالم(رهص ومن كري ركل من ألحاذًر واًصواايث ًؼِص ٔبّم وذما 

ف والاحنصاف، واّم ًـَمون ػاُص اًلصبٓن وابظيَ، حممكَ ومدضاهبَ، انخسَ ومًسوذَ و...، نشكل حيَعون  من اخلعبٔ واًًز

وسمل( واّم يف قین ؾن كريضم وحاخة اًياش اٍهیم؛ الن ؿَمِم اما ٔبن ٍىون اًِاما  ٕاحاظة َتمة ثس ية اًييب )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل

ق سَسةل اشلُة املـصوفة املمتثةل تبمٔئة اًِسى   )ؿَهیم اًسالم(من هللا وتال واسعة او اّم ٍصزون ركل من اًييب ؾن ظًص

ر ٔبّم جعزوا ًوما ما ؾن الاخاتة ؿیل سؤال وّخَ ٕاٍهیم ٔبهفسِم، وان ما زلى بٓدصضم ال ًدٌاكغ مؽ ٔبوهلم، ومل ًثخت اًخازخي واحلسً

ٔبو مضلکة واهجت املسَمني يف ؾرصضم، ومل ًـرتهيم حصذًس ٔبو صم، ٔبو حاخة اىل كريضم ٔبو كَحوا يف مٌاػصت او هبخوا يف حواز.
45

 

تبٓل محمٍس من ُشٍ ألمة ٔبحس".و... وؿَََ ال ًلاش هبم ٔبحس من ُشٍ ألمة نام وزذ ؾن ٔبمري املؤمٌني ؿَََ اًسالم: "ال ًُلاُش 
46

 

وكس رصخ تـغ ٔبؿالم املخلکمني ابن وحوة حمحهتم ًـس ٕاحسى مـخلساث املسزسة اإلمامِة.
47

 

وركل ًـوذ اىل الادذالف يف اًيلي ثسخة  )ؿَهیم اًسالم(هـم، التس من الارؿان توحوذ الادذالف واًخياكغ يف املصوي ؾهنم 

فضال ؾن الاذزاح يف اًصواايث واًسِو وؿسم ذكة اًصاوي ٌَحسًر و...، ٔبو ثسخة اًخلِّة فلس اًخلعَؽ َتزت واًيلي ابملـین الٓدص 

ج وال هلول كال فالن و فالن فِخياكغ الکمٌا؛ ٕاّن  زوي ؾن الامام اًصوا ؿَََ اًسالم ٔبهَ كال: "ٕااّن ؾن هللا وؾن زسوهل حُنّسِ

صان...".الکم ادصان مثي الکم ٔبّوًيا والکم ٔبّوًيا معاذق ًالكم اد
48

 

ىن ًفذون  )ؿَهیم اًسالم(وكس ٔبصاز اىل ُشٍ احللِلة اًض َخ اًعسوق يف مـاي الادداز كائال: "ٕان ٔبُي اًحُت  ال فخخَفون ًو

اًض َـة مبص احلق وزمبا ٔبفذوضم ابًخلِة مفا فخخَف من كوهلم فِو ٌَخلِة، واًخلِة زمحة ٌَض َـة".
49

 

صفؽ ما ًخوضم من اًخـازط تُهنا اتخساء،  )ؿَهیم اًسالم(ت وؿَََ التس من اًخبٔمي يف املصوي ؾن ٔبُي اًحُ ملـصفة مصاذضم اًواكـي ًو

اىل ُشٍ احللِلة فلس زوي ؾن الامام اًعاذق ؿَََ اًسالم هلال ؾن ٔبتََ اًحاكص ؿَََ  )ؿَهیم اًسالم(صاز ٔبمئة ٔبُي اًحُت بٔ وكس 

م وَمـصفهتم فٕاّن املـصفة يه ازّلزاًة ٌَصواًة وابزّلزاايث ٌَصواايث كَِسز زواٍهت اًسالم، ٕاهَ كال: "اي تيَُن اؾصف مٌاسل اًض َـة ؿیل

ًـَو املؤمن اىل ٔبكىص ذزخاث اإلميان...".
53

 

                                                           

.97اًس َس اًصيض، ّج اًحالكة، اخلعحة  .43

.47اًعحَفة اًسجاذًة، ازلؿاء  .44

؛ ؿست من 142 -129؛ اًفِغ، املال حمسن، هواذز الادداز، ض 68ؼ  67ؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض اهؼص ملـصفة اوظاف ودعائط اُي اًحُت ؿَهیم اًسالم: امل .45

، فعي "ماكهة ٔبُي اًحُت وفضائي ٔبُي اًحُت".4، فعي "دعائط ٔبُي اًحُت"، و ح 3احملللني، موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية، ح 

.25-22، ض4َة، واهؼص: ؿست من احملللني، موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية، ح اًس َس اًصيض، ّج اًحالكة، اخلعحة اًثاه  .46

.72اهؼص: اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض .47

 .14خ  ،53، ض 1وتيفس املضمون ؾن اًلکَين، محمس جن ًـلوة، اًاكيف، ح  493، ض 2اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، ادذَاز مـصفة اًصخال، ح  .48

.157اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، مـاي الادداز، ض  .49

.2، ض 1هلال ؾن اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، مـاي الادداز، ح  136، ض 1اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حباز الاهواز، ح  .50
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 )ؿَهیم اًسالم(وكس زوى اخلعَة اًحلساذي ثس يسٍ ؾن الامام ؿيل جن موىس اًصوا ؿَََ اًسالم ؾن ٔبتََ ؾن خسٍ ؾن بآبئَ 

ٕاهَ كال: "هوهوا ُذزات وال حىوهوا ُزوات، حسًر ثـصفون فلَِ ذري من ٔبًف حسًر ؾن زسول هللا )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل وسمل( 

حصووهَ".
51

 

واملخحعي ٔبن مهنج اًض َـة الامامِة كامئ ؿیل اًخبّٔمي يف زواايث اُي اًحُت واًلوز يف مضامِهنا الكذياض ازلزز ومـصفة حلِلة 

ؿرب املصحوم رشف ازلٍن ؾن ُشٍ احللِلة تلوهل: "ٕان ثـّحسان يف مصاذضم ٌَمتسم تَ والاُخساء هبسًَ ٔلهَ اًسخِي ٌَيجات، وكس 

ألظول تلري املشُة الاصـصي ويف اًفصوغ تلري املشاُة الازتـة مل ٍىن ًخحّزة او ثـعة... ًىن الاذةل اًرشؾَة اذشث 

ي فاهلعـيا اٍهیم يف تبٔؾياكٌا اىل الاذش مبشُة الامئة من ٔبُي تُت اًيحوت ومووؽ اًصساةل وخمخَف املالئىة ورمحط اًو يح واًخزًن

فصوغ ازلٍن و ؾلائسٍ و...".
52

 

من ُيا واهعالكا من اًلصبٓن اًىصمي واًس ية املعِصت ثفّصذ الامامِة تحـغ املـخلساث اخلاظة يف ٔبمص الامامِة من كدَي اًـعمة 

ق ملـصفة الامام ُ و اًيط اجليل حرصًا، واحنعاز املعَلة ٌَييب واإلمام، ووحوة هعة الامام ؿیل هللا ثـاىل، ؤبن اًعًص

الامامة يف االزين ؾرش اماما و... . ومن الاموز اًيت بٓمٌت هبا الامامِة ان ال خرب وال ثفوًغ وٕاهاّم ُو ٔبمص تني ألمٍصن و... 

لِلة تلوهل: وكس ٔبصاز اًـالمة اجملَيس اىل ُشٍ احل  )ؿَهیم اًسالم(مسدٌسٍن يف ركل اىل الادداز املخواحصت اًوازذت ؾن ٔبُي اًحُت 

"فِا اان را ُاحّصز مجماًل ما ثحني وػِص يل من ألدداز املخواحصت من ٔبظول املشُة ًهال ثضَوا )اي ادواي( ...".
53

ومؽ ؿسم اخلرب  

املخواحص ًمت اٍمتسم ابخلرب اًعحَح املوافق ٌَلصبٓن اًىصمي. واجلسٍص ابشلهص ٔبن ألؿالم من اًض َـة ٍصون ٔبن وحوذ احلسًر يف 

ذز احلسًثِة املـخربت اكًاكيف ٌَمصحوم اًلکَين ال ًـين ابًرضوزت اؾخحاز احلسًر وٕاوفاء اًعحة ؿَََاملعا
54

، تي التس من ؾصوَ 

 ؿیل مرشظ اًححر اًس يسي وزظس اًلصائن احلافة اًيت ثضفي ؿَََ كوت واؾخحازاً.

 اًـلي

خَ يف حتسًس اًـلائس وتَا  ن ألظول. وكس ٔبفصذث تـغ املعاذز احلسًثِة اًض َـَة ُو املعسز الٓدص اشلي ثؤمن الامامِة مبعسًز

ني توحوذ اًـلي ومؽ ؿسمَ ال ميىن  وىذاة اًاكيف نخااب ذاظا حتت ؾيوان "نخاة اًـلي واجلِي"، واشلي ًـين ان فِم اًرشغ ُز

هصم )ظیل هللا ؿَََ مـصفة اًرشًـة، وان سامث اًفضائي اًـََا من هعُة اًـلالء. زوى املصحوم اًلکَين ثس يسٍ ؾن اًييب الا

وبهٓل وسمل( ٔبهَ كال: "ٕاهَّ ما ٔبّذى اًـحس فصائغ هللا حّت ؾلي ؾيَ وال تَف مجَؽ اًـاتسٍن يف فضي ؾحاذهتم ما تَف اًـاكي واًـلالء 

وا الاًحاة ...". ضم ٔبًو
55

  

                                                           

.125يف ؿَوم احلسًر ًٌَسايئ واخلعَة اًحلساذي(، ض اخلعَة اًحلساذي، ٔبمحس جن ؿيل، خمخرص هعَحة اىل ٔبُي احلسًر )مضن مجموؿة زسائي  .51

.52(، ض 4اًـالمة رشف ازلٍن، ؾحس احلسني، املصاحـاث )املصاحـة  .52

.7اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، اؾخلاذاث الاسالم، ض  .53

ة اًلائةل: تبٔن زواايث اًىذة ، حِر رصخ حتت ؾيوا92-87اهؼص: بًٓة هللا اًس َس اخلويئ، ٔبتو اًلامس، مـجم زخال احلسًر، ض .54 ن "هؼصت يف زواايث اًىذة ألزتـة" تحعالن اًيؼًص

الازتـة لكِا حصَحة.

.11، خ 13، ض 1اًلکَين، محمس جن ًـلوة، اًاكيف، ح  .55
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احلجة اًحاظية واًيوز ازلاذي وان اًـلي واًيلي مذـاوسان ومذؼاُصان، وما حيمك تَ بٔحسُام حيمك تَ الٓدص ٔبًضا؛ الن اًـلي ُو 

اًياش جحخني؛  : "ٕاّن هلل ؿیل)ؿَََ اًسالم( سن موىس جن حـفصواًرشغ ُو احلجة اًؼاُص واًيوز اخلازح. نام كال ركل اتو احل 

جّحة ابظيَ فبّٔما اًؼاُصت فاًّصسي والاهخِاء والامئة، واما اًحاظية فاًـلول".جّحة ػاُصت و 
56

 

 تـغ املواوؽ من اًخزاًف تُهنام امنا ُو ًلعوز اًـلي او ًـسم زحوث ما ًًسة اىل اًرشغ مٌَ فان وتياء ؿیل ركل مفا ًرتاءى يف

 مٌَ ابًرضوزت، فاملياظ ُو اًـلي اًعحَح وما زخت من اًرشغ. لك ؾلي ًُس َتمًا ولكاّم ًًسة اىل اًرشغ ًُس اثتخًا 

ويف ص ّت املواوؽ اهعالكا من جصاُني ازحاث وحوذ هللا ومصوزا وكس ًـة اًـلي ذوزًا فاؿال واساس َا يف تَان اًـلائس اًض َـَة 

ة اًـسل الاًِيي وحاخة الاوسان اىل اًييب والامام وظفاث  تـًَِة اشلاث واًعفاث و... ويف رجال اًـلي اًيؼصي واًـميل وهؼًص

ة تـغ هحاز اؿالم اًض َـة اىل الاهخِاء والامئة و... واًيت ثلوم ؿیل اًـلي اًـميل او احلسن واًلدح. وؿیل ُشا الاساش رُ

اًلول: "اان مـارش اًض َـة االزين ؾرشًة امنا اذشان ٔبظول ازلًًِة وفصوؾيا املََة ذّما كامت ؿَََ اًرباُني اًـلََة وصِسث تَ 

نام اذش كريان ٔبحاكم ذٍهنم ؾن كريضم". )ؿَهیم اًسالم(ازلالئي اًيلََة اًيت وظَت اًَيا من امئة اُي اًحُت 
57

اًحاحر نام جيس 

ة ًرصحون تسوز اًـلي وماكهخَ يف معيفاهتم  املخاتؽ ٌَضبٔن اًالكسم ابن ُياك تـغ ٔبؿالم الامامِة من روي اًزنؿة الادداًز

اًـلائسًة
58

اكًـالمة اجملَيس اشلي رصخ تبٔن: "الامامِة ثؤمن مبساةل حسن وكدح الافـال ؾلال" 
59

، فامي رصخ املصحوم 

ّا املساز يف زحوث اًيحوت ؤبنرث املسائي اًالكمِة".بٔ ن واًلدح اًـلََني من ٔبطمَة و اًالَُجي مبا حتؼى تَ مساةل احلس
63

 

.)ؿَهیم اًسالم(واجلسٍص ابشلهص ٔبن اًىثري من احاكم اًـلي ومسزاكثَ يف اجملال اًـلائسي كس ٔبصري اٍهیا يف الکم ٔبُي اًحُت 
61

 

زتال وثفٌس ثبٔثّصضم ابملهنج اًـليل ًخكل املسزسة.واًيت حىضف ؾن ؿسم ثبٔثّص اًض َـة ابًزنؿة اًـلََة ملسزسة الاؿ
62

تي تشًوا كعازى  

لس رصخ اًس َس ؿمل اًِسى اًرشًف املصثىض املخوىف )ؿَهیم اًسالم(هجسضم ٌَسري وفلا ملهنج ٔبُي اًحُت  ُؼ واشلي  436، ًو

ظاملا اهتم ابًخاثّص ابملهنج املـزتيل
63

ن الکم ٔبمري املؤمٌني ؿيل ؿَََ اًسالم ابًلول: ٕاؿمل ان ٔبظول اًخوحِس واًـسل مبٔدورت م 

س ؿَََ وال كاًة وزاءٍ ومن ثبٔمي املبٔزوز يف ركل من الکمَ ؿمل ٔبن مجَؽ ما ٔبسِة  ودعحَ ؤبّا ثخضمن من ركل ماال مًز

)ؿَهیم .. وزوى ؾن ألمئة من ٔبتيائَ . املخلکمون من تـس يف ثعيَفَ ومجـَ ٕامنا ُو ثفعَي ًخكل ادلي ورشخ ًخكل ألظول

                                                           

.12، خ 16، ض 1اًلکَين، محمس جن ًـلوة، اًاكيف، ح  .56

. فامي رصخ املصحوم اجن هوخبت من ٔبؿالم كسماء الامامِة تسوز اًـلي 539)اًعاذزت مضن مخس زسائي اؾخلاذًة(، ضاًض َخ اٍهبايئ، محمس جن حسني، الاؾخلاذاث اًض َخ اٍهبايئ  .57

ق اىل ُشٍ املـصفة اًواحدة ااّل اًيؼص...»اهعالكا من مداحر اًخوحِس كائال:  ـَم مجة فالتس من ٔبن ًـصف امليـم فُضىٍص وال ظًص هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل  )اتو احساق، اجصاُمی جن« ؿیل اًـحس ِه

(27اًالكم، ض 

س الاًضاخ حول ؿسم ثـازط اًـلي مؽ اًويح اهؼص: اًة هللا اًس ححاي، حـفص، اًـلِست الاسالمِة، ض  .58 ؛ بًٓة هللا حواذي بٓميل، ؾحس هللا، جسًمی ثفسري كصبٓن هصمي، ح 17ؼ  15ملًز

.173و ض  57-58، ض 1

.15، ض 1ًَلني، ح اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق ا .59

؛ احليل، جنم 24. وحول ذوز احلسن واًلدح اًـلََني اهؼص: اًض َخ اًعويس، محمس جن حسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض 62اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان، ض  .60

. ًلول اًضَِس 5وماًَِا، واظول اًفَسفة واملشُة اًواكـي، ح  21صثىض، اًـسل الاًِيي، ض ؛ اًضَِس معِصي، م333ؼ  299ازلٍن حـفص، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 

ُساف الاحامتؾَة ؿیل مدسٔب حموزًة اًـسل، فاًـسل املعِصي: ًؤنس اًلصبٓن تبٔن املـازف الاسالمِة من اًخوحِس وحّت املـاذ ومن اًيحوت اىل الامامة واًزؿامة ومن ألُساف اًفصذًة وحّت الا

سف جرشًؽ اًيحواث وفَسفة اًزؿامة والامامة، مـَاز نامل اًفصذ وملِاش سالمة اجملمتاً .26ؽ..." املعسز اًساتق ض لصبٓي ميايش اًخوحِس حٌحا اىل حٌة وزهن املـاذ ُو

ج اًيليل من كدَي نخاة حق اًَلني ٌَـالمة محمس ابكص اجملَيس، واًـالمة ٍىفي يف ُشا اجملال اًلاء هؼصت ؿاجصت ؿیل نخاة اًخوحِس ٌَض َخ اًعسوق، واًىذة اًـلائسًة املفعةل راث املهن .61

.138اىل  133اًعحاظحايئ يف نخاتَ اًض َـة يف الاسالم ض 

، 139صـصي يف ملاالث الاسالمِني، ضسن الامن اٍهتم اًيت اًعلت ابملسزسة اًض َـَة اّا َتثصث يف ؾلائسُا مبا رُة اًََ املـزتةل، وذمن اصاز اىل ُشٍ اٍهتمة من اًلسماء ٔبتو احل  .62

س من الاظالغ ؿیل تعالن ُشٍ امللوةل وخسافهتا اهؼص: احلس ين، ُامش مـصوف، اًض َـة 435، و128، و25، ض1ومن املخادٍصن محمس حسني اشلُيب يف نخاتَ اًخفسري واملفرسون، ح . وملًز

.53 -21، ض تني الاصاؾصت واملـزتةل؛ حـفصي، محمس زوا، ملسمة ثعحَح الاؾخلاذ

.415و  45، ض 1؛ اشلُيب، محمس حسني، اًخفسري واملفرسون، ح 123، ض 8اهؼص: اجن اجلوسي، ؾحس اًصمحن جن ؿيل، امليخؼم، ح  .63
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من ركل ما ال ٍاكذ حياظ تَ نرثت ومن ٔبحة اًوكوف ؿَََ وظَحَ من مؼاهَ ٔبظاة مٌَ اًىثري اًلٍزص اشلي يف تـضَ  اًسالم(

س رهٍص صُئا ذما زوي ؾهنم يف ُشا اًحاة. صفاء ٌَعسوز اًسلمية وهخاح ٌَـلول اًـلمية وحنن هلسم ؿیل ما ىًص
64

ومن ُيا ميىن  

َّة كس  ثبٔثصث ابًفىص اًض َـي الاماسم ذون اًـىس.اًلول ابن املسزسة املـزًت
65

 

خَ يف ثفاظَي اًـلائس  ألمص الٓدص اشلي جية الاًخفاث اًََ ُو ٔبّن اًـلي ًشؾن مبحسوذًخَ وزمبا زفؽ اًصاًة اًحَضاء ؤبؿَن ال اذًز

ـاث اًفلَِة وحزئَاث الاحاكم و ... . فـیل سخِي املثال ىصى اًـلي ؿاحزا ؾن تـغ  وحزئَاهتا نام حعي يف رجال اًخفًص

شا ما  ؿالم اًعائفة اًض َـَة مرصحني ابن: بٔ ًََ تـغ إ صاز بٔ اجلزئَاث من كدَي كضَة ؿشاة اًلرب واملسائي راث اًعةل هبا، ُو

ما هَفِاثَ وثفاظَِل فمل ىلکَّف مبـصفهتا بٔ "اشلي جية ؿََيا ُو اًخعسًق اجملمي تـشاة واكؽ تـس املوث وكدي احلرش يف ادلةل و 

ا ذما ال ٌسـَ ؾلوًيا...". وانرُث
66

 

 بٔوخَ متاٍز وجضاتَ اإلمامِّة يف تَان اًـلائس

رُة اًحـغ اىل اًلول ابن مهنج اؿالم الامامِة يف تَان اًـلائس ًيلسم اىل صلکني مامتٍٍزن؛ املهنج اًالكسم اًـليل واشلي ًـس 

س  672ويس املخوىف ُؼ يف زساًخَ "ثعحَح الاؾخلاذ"، واخلواخَ هعري اًع413اًض َخ املفِس املخوىف  ُؼ يف نخاة "جتًص

ُؼ يف زساةل "الاؾخلاذاث" واًـالمة 381الاؾخلاذ" من ٔبجصس ٔبؿالمَ؛ واملهنج اًيليل احلسًيث اشلي ًـخرب اًض َخ اًعسوق املخوىف 

شا اًخفىِم ٌيش يف ابذئ 1111محمس ابكص اجملَيس املخوىف  الامص ُؼ يف نخاة "حق اًَلني" من ٔبنرب ذمثيل ُشا املهنج. ُو

ا من املعيفاث ًِؤالء الاؿالم  ني مامتٍٍزن، الا ٔبن اًصحوغ اىل مذون وؾحازاث اًىذة املشهوزت وكرُي توحوذ دّعني ومهنجني فىًص

وامللسماث اًيت ذجبِا ؿَامء اًالكم ملعيفاهتم اًـلائسًة، جيـَيا ىىدضف مجموؿة من الاموز اًيت جساؿس يف اًفِم اًعحَح ًِشا 

لني. اًخلس می، تي زمبا  حصصسان اىل هلاظ اًض حَ تني اًفًص

ؿیل حلِلة مفاذُا: "تبّٔن الاؾامتذ يف ٔبظول ازلٍن ؿیل  -وٕان مل ًرصحوا تشكل -لونالاول: ىصى ٔبن ٔبؿالم الامامِة املربسٍن ًعحّ 

اة ٔبظول ازلٍن امنا اًـلي واًىذاة والادداز املخواحصت وابدلةل ما ًوحة اًَلني ذون ألدداز الاحاذ، والاحاذًر اًوازذت يف ٔبتو 

ًـمتس ؿَهیا ارا اكهت موافلة الؾخلاذ اًض َـة الامامِة املـَوم ابًلعؽ واًَلني ذما رصف اًـَامء مُعَصضم واس خفصقوا هُجَسضم يف 

اس خرصاهجا من ألذةّل اًَلِيَة وبٔما ما ذاًفَ مفؤّول ٔبو مصذوذ".
67

 

زي ٔبن هفصق تني اًـلِست هفسِا وتني الاس خسالل وهَفِخَ ؿیل ثكل : ٕاّن من اًرضو-وكوهلم ظواة  -اًثاي: كال تـغ احملللني 

ىن الاس خسالل ؿیل ٕازحاث ركل ألظي فخخَف، فان اًخوحِس مثاًل ٔبضّم  اًـلِست فلس ًخفق اًصٔبي حول بٔظي من ٔبظول اًـلِست ًو

شا  ٔبظول اًـلِست اإلسالمِة... فلس ًـمتس تـغ يف ازحاثَ وظفاثَ ؿیل اًىذاة واًس ية وكس ًـمتس الٓدص ؿیل ازلًَي اًـليل، ُو

الادذالف يف هوؾَة ازلًَي او هَفِة الاس خسالل ؼ سواء اكن حصَحًا ام ال ؼ ال ًَزم مٌَ الادذالف يف اًـلِست هفسِا وإبماكهيا ٔبن 

                                                           

ي، كائال: . وكس اصاز اًس َس محمس حواذ اًعصحيي يف ملسمذَ ًىذاة ؾلائس الامامِة ٌَض َخ املؼفص 148، ض1. اًرشًف املصثىض، ؿمل اًِسى، ألمايل، ح .64 اىل ُشٍ احللِلة تـس حبر ظًو

)اهؼص: ملسمة محمس حواذ اًعصحيي ًـلائس الامامِة، « "امذكل الامامِة مٌش ؾعوزضم الاويل يف ظسز الاسالم انظَة اًس حق يف املحاذزت اىل ثبٔسُس ؿمل اًـلائس ؿیل ًس الامام ؿيل ؿَََ اًسالم

(118ض 

 الکسم ص َـَ جص مـزتهل )َتثص الاؿزتال ابًفىص اًالكسم اًض َـي(، رجةل ُفت بٓسامن، اًـسذ الاول. ُاي اهؼص: حواذي، كامس، ثبٔزري اهسٌضَ .65

.352، ض 13و ح  293، 293، 12، ض 1واهؼص: اًـالمة اًعحاظحايئ، محمس حسني، املزيان، ح  283اًض َخ اٍهبايئ، محمس جن حسني، ألزتـون حسًثًا، ض  .66

.13ؼ  9، ض 1ح  تسكة مذياَُة وحصَحة اىل املهنج املـمتس زلى الامامِة. اهؼص: ملسمة اًـالمة اًضـصاي ؿیل رشخ اظول اًاكيف ٌَمال ظاحل املاسهسزاي،ؾحازت اًضـصاي ُشٍ جضري و  .67
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 ثعحَح وسوق ؾرشاث ألمثةل ملا رهصانٍ... وازلزاسة امللازهة تني زساةل اؾخلاذاث ٌَعسوق وما ؿَق ؿَََ ص َريا املفِس يف

الاؾخلاذ حىضف ؾن االثفاق يف ٔبظول اًـلِست وكةل موازذ الادذالف ٕان كُست ابًًس حة اىل موازذ االثفاق.
68

  

موكفِم اًثاًر: وكال ٔبًضا: ٕان هلس املخلکمني الامامِة ًٔلحاذًر اًيت ًـمتس ؿَهیا احملسزون مل ٍىن انتـًا اواًل وابشلاث من 

ج، من اًعـن حاذًر لٔ اًـلائسي، وخماًفة ثكل الٔ  حاكرمم اًالكمِة وٕاهاّم ٍصحىز ؿیل مواٍسن هلس احلسًر اًيت ًبٔذش هبا لك حمّسِ

يف س يس احلسًر او اًدضىِم يف ذالًخَ او ظصحَ ملـازوخَ زلًَي ٔبكوى من بًٓة هصمية ٔبو حسًر ٔبكوى مٌَ س يسًا ٔبو ٔبرصخ مٌَ 

ذالةل.
69

 

س اهعالكا من مهنجَ اًالكسم ًالكم اًض َخ اًعسوق مكحسج يف ومن منارح ركل ما وزذ يف اًيلس اشلي وهجَ اًض َخ املفِ

دعوض ىزول اًلصبٓن اًىصمي واشلي خاء فَِ: "ٕاّن اًلصبٓن ىزل يف صِص زمضان يف ًَةل اًلسز مجةل واحست اىل اًحُت املـموز، مث 

ٔبىزل من اًحُت املـموز يف مّست ؾرشٍن س ية"
73

تو حـفص يف ُشا اًحاة ؼ ؼ حِر ؿَق اًض َخ املفِس كائال: "اشلي رُة اًََ بٔ  

ٔبي ىزول اًلصبٓن مجةل واحست ؼ ٔبظِل حسًر واحس ال ًوحة ؿَامً وال معاًل...".
71

 

اًصاتؽ: ٕاهَّ كّي ما ًوخس مذلکم اماسم ااّل واكن ٔبًضًا من مَحَةل احلسًر وؿَومَ فاكن جيمؽ املزيثني، مضازاكً فهیام.
72

اكًض َخ اًعويس  

ي ًـس من ٔبؿالم احملسزني ويف اًوكت هفسَ ذون نخاتَ املوسوم ابالكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ُؼ من املخلسمني واشل463املخوىف 

واملصحوم اًفِغ اًاكصاي اشلي ًـس من ٔباكجص احملسزني املربسٍن ويف اًوكت راث ٔبًف نخاتَ املـصوف تـمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن 

صرب واشلي هل ابغ ظوًي يف املؤًفاث احلسًثِة ىصاٍ فخوط يف ؿمل اًالكم يف اًـلائس، ونشكل املصحوم اًـالمة اًس َس ؾحس هللا 

 واًـلائس يف نخاتَ "حق اًَلني".

ج اماسم كس اًّف نخااًب يف رجال اًـلِست ااّل واكن اًضًا ذمن َؾَصف اًالكم ]اكًض َخ اٍهبايئ اشلي ً ـس اخلامس: ٕاهَّ كّي ما ًوخس ُمحّسِ

من مربسي املخلکمني[
73

من اًلواؿس اًالكمِة نلاؿست اٌَعف ؼ اًيت من صؤون ؿمل اًالكم ؼ اًيت ٔبذشُا اجملَيس يف  تي كس ٔبذش 

74نخاتَ الاؾخلاذي تلوهل: وحوة تـثة ألهخِاء حق ؿیل هللا ثـاىل ؾلال ٔلن اٌَعف واحة ؿَََ ثـاىل إبحامغ اًض َـة".
 

يف ثحُني اًـلائس اًض َـَة مل ٍصفضوا اًيلي ومل هيمَوا ُشا امليحؽ اهعالكا من ركل هلول: ٕان املخلکمني اشلي اؾمتسوا املسزاكث اًـلََة 

ة، تي ىصى احملسزني ؤبحصاة املهنج اًيليل ضم ٔبًضا مل ًدٌىصوا زلوز اًـلي ومل ًشُحوا اىل ٕاتعاهل تيحو  اًرّث يف مسريهتم اًفىًص

 يف تَان اًـلائس وثووَح امللوالث اًالكمِة، اهفسِم مل هيمَوا اجلاهة اًـليل )ؿَهیم اًسالم(معَق، اسدٌاذا اىل هون الامئة 

حِر اؾخربوا اًـلي جّحة يف اًخوحِس واًيحوت واملـاذ واًـعمة و.. جتس ركل جبالء يف مدحر "ماكهة اًـلي يف اًيؼام اًـلائسي 

 اًض َـي".

                                                           

.21حـفصي، محمس زوا، ملسمة ثعحَح الاؾخلاذ، ض  .68

.41حـفصي، محمس زوا، ملسمة ثعحَح الاؾخلاذ، ض  .69

.82س جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض اًض َخ اًعسوق، محم .70

. كس ٍىون حمك اًض َخ املفِس ُشا انجت من ؿسم اس خلصائَ اًخام ًٔلحاذًر اًوازذت يف ُشا اخلعوض.123اًض َخ املفِس، محمس جن محمس، ثعحَح الاؾخلاذاث، ض  .71

.41حـفصي، محمس زوا، ملسمة ثعحَح الاؾخلاذاث، ض  .72

، وكس ازخت احمللق اًفاوي يف ملسمذَ ومن ذالل الاذةل واًضواُس ابن اًض َخ 141 -138احلسني، زساةل الاؾخلاذاث، حتلِق حواي هجان خبش، ض اهؼص: اًض َخ اٍهبايئ، محمس جن  .73

اٍهبايئ من هحاز املخلکمني واملربسٍن يف ؿمل اًالكم.

.18، ض 1اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح  .74
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َِموا مهنجِم ذما وزذ يف لكامث ٔبُي ٕارن ميىن اًلول ابن: ؿَامء اًـلائس واملخلکمني اًض َـة ؿیل الاجتاُني اًيليل واًـليل كس اس خ 

لة ثـاظهیم يف ُشا اجملال. )ؿَهیم اًسالم(اًحُت   وظًص

وًة ٌَحسًر واملوزوج اًيليل  وايث فِياك من ٍصى ألًو واشلي ًحسو ًيا ان هلعة الادذالف تني الاجتاُني حمكن ُيا يف الاًو

الاؾامتذ يف ُشا احللي، وال جنس من ًلمغ ؾًََِ ؾن ٔبحس املهنجني فامي ًشُة الاجتاٍ اًثاي اىل اًـىس ٍمييح اًـلي اًعسازت يف 

 اؾامتذا ؿیل الادص فلط. وميىن الاصازت ُيا اىل ثـاظي اًـلي واًيلي يف ؿست موازذ مهنا:

 . ثـَني معساق اًلاؿست اًـلََة تواسعة اًيلي من كدَي ثعحَق كاؿست كدح ثلسمي املفضول ؿیل اًفاوي إلزحاث ٔبحلِة اإلمام1

 مامة من ذالل اًصحوغ اىل اًصواايث.الٕ يف ا )ؿَهیم اًسالم(ؿيل وسائص الامئة 

ّة ؾيسما ال جيس يف مـعَاثَ ما ٌضري اىل هفي ٔبو ازحاث مفاذ الآيث ٔبو اًصواايث؛ 2 ـَن اًالٔبذًز . ٕامنا ٍصفؽ اًـلي اًصاًة اًحَضاء ًو

شٍ انجتة من املسزاكث اًـلََة هف  سِا.من ذون ٔبن حيمك تحعالّا. ُو
75

  

ق اًلصبٓن وزواايث اًعاذكني 3 ق هل إلزحاهتا وٕامنا زوًت ؾن ظًص ، من كدَي )ؿَهیم اًسالم(. ٕارؿان اًـلي ابٔلموز اًيت ال ظًص

احلساة واًـلاة اًربسيخ اشلي ًـّس ٔبحس املـخلساث اًيت ال سخِي ًِا سوى اًيلي وال ميخكل اًـلي سخِال اىل حزئَاهتا وتَان 

اًـالمة اجملَيس يف نخاتَ "اؾخلاذاث الاسالم" هصازا اىل منارح من ثكل املـخلساث.ثفاظََِا. وكس ٔبصاز 
76

شا املـین جنسٍ يف   ُو

نخخٌا احلسًثِّة من كدَي ما زواٍ اًعسوق ؾن الامام اًعاذق ؿَََ اًسالم اهَ كال: "من ٔبىىص زالزة اص َاء فَُس من ص َـخيا، 

املـصاح واملس هةل يف اًلرب واًّضفاؿة".
77

اًيت ثؤرش اىل ارؿان اًـلي يف  )ؿَهیم اًسالم(ثواحصث اًصواايث ؾن اُي اًحُت وكس  

ملاتي ما زوي ؾهنم من اًلضااي اًـلائسًة.
78

 

وؿَََ ميىن اًلول ابن املهنج املـمتس اشلي ختخط تَ املسزسة اًض َـَة ُو املهنج املخاكمي اجلامؽ تني اًـلي واًيلي حِر حصاضم 

)ؿَهیم ٍن اًيؼصي واًـميل ويف اًوكت هفسَ ٍهنَون من املوزوج احلسًيث املصوي ؾن املـعومني حيرتمون اًـلي ؿیل اًعـَس

 ثضلك مَحوع. اًسالم(

وؿیل ٔبكي ثلسٍص ًحـغ الافصاذ ذمن ال ميَىون اًلسزت اًـلََة  -. اًعـَس الادص ُو اشلي حمك تَ توحوة اًخوكف واًدسَمی 4

يف تـغ املوووؿاث وؿسم اخلوط فهیا، من كدَي مسائي اجلرب  )ؿَهیم اًسالم(ؾن الامئة ٔبمام املصوايث  -اًاكمةل يف ُشا املضامز

والادذَاز، وكس رصخ اًـالمة اجملَيس هبشٍ احللِلة حمشزا من اخلوط فهیا مـخربا ركل يف كاًة الاصاكل ومواظن حزل فهیا 

الاكسام، ومشهصا جىرثت اًصواايث اًياَُة ؾن اخلوط يف ُشٍ املسبةٔل.
79

  

واجلسٍص ابشلهص ٔبن زفؽ اًـلي ًصاًة اًدسَمی وثوكفَ يف تـغ املوازذ ًًدؽ من جسَميَ ٔبمام اًصواايث اًوازذت ؾن املـعومني واحلازّة 

سا يف الاحذَاظ او ٔلّي سخة بٓدص، فال ٍصى اًـلي  ؿیل اًرتوي واًخوكف، ذون ما ًشُة اًََ تـغ ٔبحصاة املهنج اًيليل مًز

                                                           

، مصذفا ركل ابًلول: "ال ذًَي من هجة اًـلي ؿیل اس خحاًخَ".352، ض 13و ح  293، 293، 12، ض 1اًـالمة اًعحاظحايئ ًيلي يف املزيان ح فـیل سخِي املثال جنس  .75

ان، ح  اهؼص: اًححصاي، اًس َس  .76  -56ًخـَق تبٔظول ازلٍن، ضواهؼص اًفِغ اًاكصاي، حمسن، هواذز الادداز فامي  551-548، ابة وحوة اًدسَمی ٔلُي اًحُت، ض4ُامش، اًرُب

57.

، وما رصخ تَ اًض َخ اٍهبايئ من ٔبن: "اشلي جية ؿََيا ُو اًخعسًق اجملمي تـشاة واكؽ تـس املوث وكدي احلرش يف ادلةل 12اهؼص: اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، زساةل اؾخلاذاث، ض .77

ا ذما ال ٌسـ .283اهؼص: اًض َخ اٍهبايئ محمس جن حسني، الازتـون حسًثًا، ض « َ ؾلوًياواّما هَفِاثَ وثفاظَِل فمل ىلکَّف مبـصفهتا، وانرُث

ان، ح .78 .551-548، ابة وحوة اًدسَمی ٔلُي اًحُت، ض4اهؼص: اًححصاي، اًس َس ُامش، اًرُب

، وحبص معَق فال ثََِجٍو ورّس »سالم: ، وما زوي ؾن الامام ؿيل يف مساةل اًلسز حِر كال ؿَََ اً 18، ض 1اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح  .79 ق مؼمل فال جسَىٍو ظًص

(.287)اًس َس اًصيض، ّج اًحالكة، احلمكة « هللا فال ثخىفَّوا
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اخلوط يف ثكل املوووؿاث، ومل ًلَق اًحاة امام املخلکمني من روي الاجتاٍ اًيليل ُيا؛ ٕار ال ذًَي  ٔبن اًحاة موظسا ٔبمامَ يف

ًؤرش اىل اًخوكف ؾلال وال هلال.
83

 

ة تـس اخلوط ؾلال يف مفاذ ثكل الاذةل وؿسم الاىهتاء اىل زبٔي  هـم، كس ًَجبٔ ُؤالء الاؿالم اىل اًدسَمی ابًـجز وٕاؿالن اًالٔبذًز

يّل يف اًلضَة املعصوحة من كدَي مساةل الاميان ابملزيان، ًلول اًـالمة اجملَيس تـس اس خـصاوَ ٌَصواايث واحض وموكف خ

والاكوال املعصوحة فهیا: "فٌحن هؤمن ابملزيان وىصذ ؿَمَ ايل محةل اًلصبٓن وال هخلکف ؿمل ما مل ًوحض ًيا ترصحي اًحَان...".
81

 

دذَاز ان اًصواايث خاءث انَُة ؾن اخلوط يف اًثاهَة ثسخة حتري اًـلول ذون واًفازق تني ُشٍ املساةل ومساةل اجلرب والا

 الاوىل حِر ال ًوخس ما ًؤنس اٍهنيي ؾن اخلوط فهیا.

ق من املخلکمني واحملسزني ؿیل الٓدص يف اجملال اًـلائسي انجت ٔبحِاان: من ؿسم  وؿَََ فان ادذالف الاهؼاز وما ٌسجِل لك فًص

ي مـصفة زٔبي الادص ٔبوال؛  ي من كدَي ثبًٔو واثهَا: ما ٍصاٍ احملسزون من اؾامتذ اًـلََني ٔبسَوة اًخبٔول يف موازذ كري كاتةل ٌَخبًٔو

ي كوهل ثـاىل  ي فالتس من اًصحوغ اىل الآيث واًصواايث هفسِا، من كدَي ثبًٔو هعوض املـاذ اجلسامي؛ وارا ما احذجيا اىل اًخبًٔو

 َ ىَل َزهّبِ
ِ
ٌت ا ٌٍ ًْوَمِئٍش اَنرِضَ (، حِر رُحت زواايث اًـامة اىل اًلول جصؤًة احلق ثـاىل فامي رُحت 23-22ا اَنِػَصٌت" )اًلِامة "ُوُحو

َِا مبصثحة من اًصؤًة من كدَي زؤًة اًثواة واًصمحة الاًِيي. )ؿَهیم اًسالم(زواايث اُي اًحُت  اىل ثبًٔو
82

اثًثا: ٍصى احملسزون ابن  

حر اًـليل وكسزاثَ ذما ًوزذضم اًخحري وجيـَِم فخصحون تًذاجئ ذاظهة. فامي ىصى اًـلََني فخووون يف مواظن ذازخة ؾن هعاق اًح

ٔبن اًـلََني ٍصون ٔبن حتسًس ذائصت اجملال اًـليل ميىن يف املوازذ اًيت وزذ فهیا اٍهنيي اًرصحي ؾن اًوًوح فهیا والاكرتاة  -نام مصّ  –

 ًخِح هلم اًلوز فهیا واخلوط يف جلجِا.من حامُا، وما سواُا مفلذىض اًفعصت وحّة اًححر ومٌعق اًـلي 

 اإلجياس واًخفعَي يف تَان اًـلائس

ألمص الٓدص اشلي ًَحغ يف اًامتٍز واًدضاتَ اإلماسم يف تَان اًـلائس ُو اإلجياس واًخفعَي حِر ًوحز اًحـغ يف ظصحَ فامي ٍصى 

ـاث، واحلمكة يف ُشا الا  حامل واًخفعَي حمكن يف ؿست هلاظ، مهنا:اًحـغ الٓدص اًخفعَي واخلوط يف اجلزئَاث واًخفًص

هنا اإلخاتة ؾن اًدساؤالث  -بٔ  ٕان اًىذة واملسوانث اًـلائسًة ٕامنا ثعيّف ًسّس احلاخاث ومـاجلة ًإلصاكالث، واًِسف من ثسٍو

 وثفعَال املثازت وٕاساحة اًض هباث واًخعّسي ٌَحسغ يف ؾرصُا، من ُيا من اًعحَـي خسا ان ثخبٔثّص جحم ثكل املعيّفاث ٕاحامال

ن وألحباج املـاجلة من انحِة ٔبدصى. فِياك من  تعحَـة اًصذ وهَفِة الاحباج وس حم وس َاق اًخـحري من هجة وهوؾَة اًـياٍو

فخخرص مبا ال ًخجاوس اًعفحة اًواحست فامي ًخعَة اًححر يف ماكن بٓدص اإلصازت اىل ٍُك وافٍص من ألذةل واًرباُني املثخذة واًيافِة، 

فعي يف ماكن بٓدص حِر ٍىذفي يف معيف او زساةل تشهص اخلعوظ اًـًصضة  ومن ُيا جنس ؿاملا واحسا فخخرص يف ماكن ًو

عية يف تَان ألذةل مؽ اًرشخ واًحَان وزفؽ املهبامث وذفؽ اًض هباث يف زساةل  ٌَـلِست فامي فخوط يف زساةل ٔبدصى يف اًخفاظَي ًو

اثهَة.
83

س الاؾخلاذ كائال: "فاىّن ٔبحِة 672ىف وكس ٔبصاز اًـالمة اخلواخة اًعويس )املخو  يَ ًخجًص ُؼ( اىل اًِسف من وزاء ثسًو

                                                           

ي الآيث اًىصمية اؾامتذا ؿیل املهنج اًـليل ذما ًؤرش اىل اًلمية اًيت ثـعهیا ثكل اًصوااي .80 لي. اهؼص ؿیل سخِي املثال ما زواٍ اًض َخ ث ملاكهة اًـتي جنس ظائفة من اًصواايث اًيت ثلوم تخبًٔو

.2و  1، خ 26، واًحاة 168و  162، ض 15)ابة اًلسزت( خ  133و  132اًعسوق، محمس جن ؿيل، نخاة اًخوحِس، ض 

.253، ض 7اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حباز الاهواز، نخاة اًـسل واملـاذ، ابة املزيان، ح  .81

.133-95، ض1ًاكيف، ح اًلکَين، محمس جن ًـلوة، ا .82

اث(؛ ونشكل اًـالمة اًرنايق يف خامؽ اكًض َخ اًعسوق يف نخاتَ ألمايل حِر انخفى تخِان اًـلائس يف ظفحة واحست، فامي ىصاٍ ًفعي ركل وفخوط يف اجلزئَاث يف نخاتَ )الاؾخلاذ .83

حِر ثـصط ًحَان اًـلائس ابدذعاز َتم. 148-147اًسـاذاث اجملسل الاول ض 
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اىل ما سبًٔت من حتٍصص مسائي اًالكم".
84

واىل ُشا املـین بٔصاز اًض َخ هباء ازلٍن محمس اًـاميل )اًض َخ اٍهبايئ، املخوىف  

ن "زساةل الاؾخلاذاث" كائال: "فاًلصط من 1333 حتٍصص ُشٍ امللاةل واًحاؾر ؿیل ثسوٍن ُؼ( وتَان اًسخة اشلي ذؿاٍ ًخسٍو

َّة وكريضم، اؾخلاذاث  سًة واًواكفِة واًىُساه ُشٍ اًصساةل ٔبهَّ ملّا اكن ًحـغ اًفصق اًحاظةل اشلٍن مسوا ٔبهفسِم ابمس اًض َـة اكًًز

هني من ثكل ألظ ول اًحاظةل واًفصوغ فاسست يف تـغ ألظول الاؾخلاذًة واًفصوغ اًـمََة، ونيا مـارش اًض َـة االزين ؾرشًة جًص

اًـاظةل وخماًفوان من ٔبُي اًس ية ملّا مل ًعَـوا ؿیل حلِلة مشُحيا... وس حوا ما ؿَََ ثكل اًفصق من تـغ اًـلائس اًفاسست والٓزاء 

اًاكسست اًَيا وص يّـوا هبا ؿََيا؛ فبٔزذان ان هحني ما هـخلسٍ من املعاًة ألظََة والاحاكم اًفصؾَة...".
85

بٔصاز واىل هفس املـین  

ص مصاذ" وٕاهَ ٕامنا نخة ركل ثسخة ٕاؾصاط اًياش  يَ ًىذاة "گُو املصحوم ؾحس اًصساق اًالَُجي وتَان اًِسف من وزاء ثسًو

وىىوهلم ؾن املـازف واًـَوم اًـلائسًة ثسخة ظـوتة لكامث وؾحائص املؤًفاث اًساتلة وؿسم كسزهتم ؿیل فم زموسُا ألمص اشلي 

واحضة اًـحازاث ٍمتىن اًياش من اًوظول اىل كاايهتم واملصاذ احللِلي مهنا، من ذالل معاًـهتا. ذؿاٍ ًخبًَٔف زساةل سِةل اًفِم
86

 

ازلاؾي اىل الادذعاز َتزت واًخفعَي ٔبدصى ٍمكن يف ظحَـة فِم اًحاحثني واملؤًف ٌسلًَي وهَفِة الاس خسالل دص الٓ ألمص  -ة

اًـلائسًة، تَ، حِر جيمؽ الاؿالم اىل ؿسم حواس اًخلََس يف املسائي
87

ىفي اًوظول اىل ؿمل بٔظول ازلٍن ٕاحامال ؤبن الامص  ٍو

مُسوز ٌَجمَؽ نام رصخ تشكل اًضَِس اًثاي حِر كال: "ِاَن اًفىص والاس خسالل قٍصزَتن ًإلوسان ال حيخاح فهیام اًحَان"، 

مـمل يف تسء الامص واول  مضَفا ابهَ كس: "زخت ان لّك ؿاكي مس خسل ابًعحؽ، مىدسة ٌَمجِوالث حبسة اًفعصت ار ًُس هل

 الاهخلال"

ومؤنسا: "تبِّٔن ُشٍ املصثحة اًفعًصة مؽ الاصازاث واًخيخهیاث اًرشؾَة اكفِة يف حتعَي الاميان اًرشؾي وال ثخوكف ؿیل ثـمّل ؿمل 

" ن وان ثوكفت ؿیل ثـَمی مـمّلِ  مسوَّ

ام من اًـَوم املسّوهة وكال يف ذامتة اًححر: "فؼِص ان حتعَي اإلميان اًرشؾي ال ًخوكف ؿیل ثـملّ   ؿمل اًالكم وال امليعق وال كرُي

تي ٍىفي رجصذ اًفعصت اإلوساهَة ؿیل ادذالف مصاحهبا واًخيخهیاث اًرشؾَة من اًىذاة واًس ية املخواحصت ٔبو اًضائـة املضِوزت".
88

 

و اًخلََس اًياصئ مضريا يف دعوض تَان ملوةل "ال ًََق اًخلََس يف ٔبظول ازلٍن" اىل املصاذ من اًخلََس املش موم يف ألظول ُو

شؾن تعسق ما  من اًسامغ من اًلري اكخلرب اشلي حيمتي فَِ اًعسق واًىشة، واملصاذ من ازلًَي ما ًوحة الاظمهيان ًو

ىفي ُشا امللساز من ازلًَي يف حتعي املـازف واًـمي هبا. مسـَ.... ٍو
89

وؿَََ ًخضح اًسخة وزاء املسوانث واًصسائي اخملخرصت  

َّة ٕاصازاث اًلصبٓن واًس ية املعِصت يف  فان ركل الادذعاز واإلجياس ًـوذ حسة زؤًة ٔبحصاهبا اىل نفاًة ازلًَي اإلحاميل وخسوائ

 ُشا اجملال ؤبن ٔبمص حتعَي اًـلائس مُرّس ٌَجمَؽ ؤبهَ ًؤِمن مـصفة ٔبظول اًـلائس ؾلال ال ثلََسا وسامؿا.

                                                           

س الاؾخلاذ، ض .84 ؛ ونشا اًفاوي امللساذ اشلي نخحَ معيفَ "رشخ اًحاة احلاذي ؾرش" اس خجاتة ًسؤال تـغ الافصاذ وظَهبم ركل مٌَ 131هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس، جتًص

واًضَِس محمس ابكص  2المة محمس ابكص اجملَيس يف زساةل الاؾخلاذاث، ض ( ونشكل اًـ2)اًفاوي امللساذ، ملساذ جن ؾحس هللا، اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ، )رشخ اًيافؽ ًوم احلرش(، ض 

.9اًعسز يف نخاتَ موحز ٔبظول ازلٍن، ض

.539اًـاميل، اًض َخ هباء ازلٍن محمس، زساةل الاؾخلاذاث )املعحوؿة مضن مخس زسائي اؾخلاذًة(، ض  .85

ص مصاذ، ض .86 .21ؼ  23اًالَُجي، الَُجي، ؾحس اًصساق، گُو

؛ اًفاوي امللساذ، ملساذ جن ؾحس هللا، اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ، )رشخ اًيافؽ ًوم احلرش(، ض 754ؼص: اًضَِس اًثاي، ٍسن ازلٍن جن ؿيل، زساةل الاكذعاذ والازصاذ، ض اه .87

ص مصاذ، ض ؛ وكال ؾحس اًصساق اًالَُجي: اثفلت لكمة مجِوز اًـَامء ؿیل ؿسم نفاًة اًخلََس واهَ التس من اسدٌاذ امل 4 ان. گُو .23ـخلس ؿیل ازلًَي واًرُب

.758اًضَِس اًثاي، ٍسن ازلٍن جن ؿيل، زساةل الاكذعاذ والازصاذ، ض  .88

ص مصاذ، ض .89 .23اًالَُجي، ؾحس اًصساق، گُو
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وذ اًسخة فهیا إلميان ٔبحصاهبا تخـسذ مس خوايث وذزخاث ومصاثة الاس خسالل، وٕان ي املفعةل ؾلائساي فٕامنا ًـئواما اًىذة واًصسا

شا ما ٔبصاز اًََ اًفاوي امللساذ تلوهل: اًواحة رشؿًا يف ٔبظول ازلٍن  اكهت املصثحة ألثسط وألٌرس مهنا اكفِة يف تَان املصاذ، ُو

ن اًرتس َخ ِااّل ابالس خسالل كري ٔبن الاس خسالل هل ذزخاث الاكذياغ ٔلن اًِسف من امللسمة حصس َخ ذؿامئ ازلٍن ؤبظوهل وال ٍىو

و اكن الاوسان ظََق اًوخسان ًىفذَ ٔبثسط ٔبًوان  ٔبًضًا ولك ذزخة حّت ٔبثسط ؤبتسٍ ثكل ازلزخاث ُملٌـة اكٌاؿًا اكماًل ًو

َُِلوا ِمْن كرَِي يَشٍء َبْم ضُمُ  ًُِلوَن" )اًعوز/الاس خسالل اكالس خسالل ؿیل اًعاهؽ احلىمی تلوهل ثـاىل "َبْم ُذ (35اًَْزا
93

  

اًـامي الٓدص ازلاؾي اىل اإلحامل َتزت واًخفعَي ادصى يف املعيفاث اًـلائسًة اخلوط يف املسائي اًيت ثـّس مبثاتة احلاص َة  -ح

َة ألم واًيت ميىن اًخـحري ؾهنا مبمكاّلث اإلميان. وحبسة ثـحري اًضَِس اًثاي ان اًخعسًق الاحام يل ٍىفي يف ؿیل اًلضااي ألظًو

ة ٔبهَّ من ممكالث  حتلق اإلميان حّت ابًًس حة اىل امللکف اًلاذز ؿیل حتعَي اًـلائس ثفعَال، حِر كال: "هـم، اًـمل تشكل الًز

الاميان وكس جية اًـمل تَ حمافؼة ؿیل ظَاهة اًرشًـة من اًًس َان وثحاؿسًا ؾن ص حَ املضَني وٕاذذال ما ًُس يف ازلٍن فَِ، فِشا 

و ػاُص".سخة ٔبدص ًو  حوتَ ال ًخوكف الاميان ؿَََ ُو
91

وكس ًعَق ؿیل ممكالث الاميان ؾيوان "اٌَعَف من اًالكم" نام خاء  

ق يف املسائي اًالكمِة؛ تني املسائي اًيت متّس اًـلِست مدارشت وتني ما ال ٍىون نشكل  يف ملسمة ثعحَح الاؾخلاذ: وجية اًخفًص

هنا يف بٓدص "اوائي  اكملسائي اًيت اكهوا ًـرّبون ؾهنا ًومشاك ابٌَعَف من اًالكم وكس رهص ص َريا املفِس نثريًا من ؾياٍو

امللاالث".
92

 

ذ. الامص اًصاتؽ ازلاؾي ٕاىل الاجياس واًخفعَي يف تـغ املعيفاث اًـلائسًة ُو ثـصط تـغ الاؿالم يف معاوي نخهبم جملموؿة من 

ر ؾن رشؾَة اًزواح املؤكت، وحواس ادلؽ تني اًعالثني واًضِاذت اًثاًثة املسائي اًفلَِة مبا ًخعَّحَ امللام واحلاخة من كدَي اًحح

ُؼ كس ظيف زساةل الاؾخلاذاث ثَحَة ًخكل احلاخة 1333و.... فـیل سخِي املثال جنس اًض َخ هباء ازلٍن اًـاميل املخوىف ؿام 

ملسائي اًفلَِة ملسما ًِا جلکمة وذفـا ٌَض هباث واالهتاماث املوهجة وس املشُة اًض َـي االزين ؾرشي خفاط يف تـغ ا

ُشٍ ؾلائسان اًيت وسة خماًفوان ذالفِا اًَيا وافرتوا تشكل ؿََيا".”"هـخلس"، ذامتا ٌَصساةل تلوهل: 
93

 

حتعي ذما مّص: ٔبوال: ان اًخسط والاجياس يف تَان ؾلائس الامامِة ال ًمن ؾن اخلالف تني ٔبؿالرما واملخلکمني من زخاًِا، وال 

 ملسائي ألظوًَة كََةل ؾيس ؿامل ونثريت ؾيس بٓدص.ٍىضف ؾن هون ا

 ال ؿالكة ًإلجياس واًخفعَي يف املسائي اًـلائسًة مبساةل اًخلِة؛ وركل ملا ًيل: -واثهَا

ن اًـلائس حتت َتزري اًخلِة وتعوزت  -بٔ  ال ماكن ٌَخلِة يف تَان املسائي وألظول اًـلائسًة ثسخة ظحَـة املوووغ، فال رجال ًخسٍو

 ة ٌَواكؽ.خماًف

 من املس خحَي احامتغ لكمة ؿَامء املسزسة الامامِة تخِان اًـلائس ثلِة. -ة

مّص يف امللسمة ان اًىثري من اًىذة اًـلائسًة واملعيفاث اًالكمِة ذوهت ثَحَة ٌَحاخة ومـاجلة ًحـغ املسائي املثازت وزفؽ  -ح

ا ثلِة.اًخحرّي وتَان اًخلکَف اًرشؾي وذفـا ٌَض هباث واملسائي املثاز   ت اًيت ال ميىن ثرٍبُص

                                                           

.5اًفاوي امللساذ، ملساذ جن ؾحس هللا، اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ، )رشخ اًيافؽ ًوم احلرش(، ض  .90

.149اًثاي، ٍسن ازلٍن جن ؿيل، زساةل حلِلة الاميان، ض اًضَِس  .91

.113حـفصي، محمسزوا، ملسمَ ثعحَح الاؾخلاذ، ض  .92

.543اًض َخ اٍهبايئ، محمس جن حسني، محمس، زساةل الاؾخلاذاث )املعحوؿة مضن مخس زسائي ؾلائسًة(، ض .93
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 تَان وثووَح ًحـغ املععَحاث واملفاُمی

من اًرضوزي الاصازت يف ُشٍ امللسمة اىل تـغ املفصذاث وتَان مجموؿة من املععَحاث وٕان اكن اًحـغ مهنا كس ٔبص حؽ حبثا يف  

س من الاًضاخ املعيفاث اًالكمِة واًـلائسًة من كدَي مفصذت "اًييب" و"الامام"، الا ٔبن تـغ املف صذاث تلِت حباخة اىل مًز

واًحَان إلُامًِا وؿسم اًخـصط ًِا من كدي ألؿالم ػيا مهنم توووهحا وخالء مـياُا زلى ادلِوز، ٔبو إلمياّم ابن اخلوط فهیا 

 ًؤذي اىل ؿسم الاذزاك احللِلي ملـياُا وابًخايل ًؤذي اىل الادذالف واًفذية تني االثحاغ.

 اًصةّ 

ة ومٌعَلة من مـاي مفصذت "اًصّة" اًوازذت يف اًلصبٓن اًىصمي ميىن اًلول ٔبّا ثـين "املاكل املسجّص" ؤبّا ثـين يف تيؼصت خامـ 

ّة احللة اًاكصفة ؾن ظفاث اًىامل اكًـمل واًلسزت  اًيؼام اًِيسيس ٌَخـاًمی اًلصبٓهَة ابملاًىِة احللِلِة من اإلجياذ واخلَلة واملسجًص

س الاظالغ اهؼص: اًـالمة اًعحاظحايئ، املزيان، واجلوذ واًصمحة واحلمك ة و... ٌَحق ثـاىل واًياتـة من ركل امليحؽ اًفِاط. )ملًز

 (.21، ض1ح

 اًـحاذت 

يف اًحسء ٔبزى من اًرضوي اإلصازت اىل ٔبن مفصذت "اًـحاذت" يف اًلصبٓن اًىصمي ٕااّبن ىزول اًويح خاءث تيفس املـین املخَلى زلى 

 -ةًهسائص الاهخِاء واًىذة اًسامو  – ٌس خـمَوان حبق اظيارمم. وكس خاء اًلصبٓن اًىصمي وزساةل اًييب الاهصم اًـصة اجلاََُني واًيت

ساًة اًخرش ظوة املعساق احلق واملـحوذ اًواكـي ذون املساش مبـین ومفِوم اًـحاذت واملـحوذ. وؿَََ التس من مـصفة  ًخوحَِ ُو

يل واملـارصٍن ًزنول اًويح واملخحاذز ؾيسضم من ُشٍ املفصذت؛ وابخلعوض اًخفاوث تني املـین املخَلى زلى اًـصة يف اًـرص اجلاُ

املـین اًاكمن يف اشلُن ملفصذت اًـحس ملاتي اًس َس واملوىل وتني اًـحس يف ملاتي املـحوذ. وؿیل لك حال ميىن اًلول ابن اًـحاذت 

ََ ان كس ٔبذش يف مفِوم اًـحاذت زنيان ٔبساس َان الاول الاهلِاذ ثـين "حس الاهلِاذ واػِاز اًخشٌي ملاتي الاهل ٔبو اًصة"، وؿَ 

َة ٔبو زتوتَة املـحوذ؛ مبـین ان ملّوم اًـحاذت ؾحازت ؾن اؾخلاذ اًسائي واخلاوؽ وازلاؾي ٔبو  واًخشٌي واًصهن اًثاي الاميان إبًُو

ؿاخِل ٔبو بٓخِل، يف مسرٍي ومعرٍي وماساك ًضبٔن  املياذي تبّٔن املسؤول واخملضوغ هل "ٕاهل" و "زّة" ميكل صُئًا ذمّا ٍصحؽ ٕاًََ يف

من صؤن اًـاتس ومسجصا هل )فلس مص ان اًصة َتيت مبـین املاكل(، وكس ٔبصاز اًلصبٓن اًىصمي اىل الک اًصنيني؛ فاًصهن الاول ٌس خفاذ 

ابإلوافة اىل ما خاء يف املوسوؿاث اٌَلوًة ونخة املـامج
94

تـغ املفصذاث يف ملاتي ومن بآيث اشلهص احلىمی اًيت اصازث اىل  

وَن َؾْن ِؾَحاَذيِت..." والًٓة  63اًـحاذت من كدَي اًخـحري ابالس خىداز والاسدٌاكف نام يف الًٓة  خَْىرِبُ ٍَن ٌس ْ ِ نَّ اشلَّ
ِ
من سوزت كافص "ا

ِ َواَل اًَْماَلئَِىُة اًْ  172 َُح َبْن ٍُىوَن َؾْحًسا َّلِلَّ خَْىرِبْ من سوزت اًًساء "ًَْن ٌْسدٌَِْىَف اًَْمس ِ َِ َوٌس ْ تُوَن َوَمْن ٌْسدٌَِْىْف َؾْن ِؾَحاَذِث ُملَصَّ

ا"، وحصحؽ خشوز ُشا الامذياغ والاس خىداز اىل اًلفةل او اًـياذ واٍمتصذ ؿیل اًفعصت ازلاؾَة اىل الا ـً َ َِ مَجِ ًََ
ِ
ضُمْ ا َْحرُشُ هلِاذ فَس َ

َة واًدسَمی واًخشٌي هوحوذ خمَوق ومصتوة امام ذاًلَ وزتَّ. واًصهن ا ًثاي ٌَـحاذت ُو ٕاميان اًـاتس ابًصتوتَة )املاكل املسجص( ٔبو ٔبًُو

خحصك تيحو ًخجیل فَِ الاميان جصتوتَة املـحوذ وٕان مل ًيعق اًـاتس تشكل.  املـحوذ واشلي ًخجیل يف سَوك اًـاتس ًو

                                                           

صي، ٕاسامؾَي، اًعحاخ، ح271، ض3ؼوز، محمس، ًسان اًـصة، حمٌ  ؛ اجن598فازش، ٔبمحس، مـجم ملاًُس اٌَلة، ض  اهؼص: اجن  .94 و... . 533، ض2؛ اجلُو
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خلاوؽ واملسدسمل املؼِص حلاةل من اهعالكا من ركل ميىن اًلول: مؽ ان موكف اًـحس كدال موالٍ ًًدلي ٔبن ٍىون موكف امليلاذ وا

اًخشٌي، تي ميخثي ألوامص واًيوايه تلعس امذثاال ًٔلمص املوًوي، مؽ ركل لكَ ال ًـخرب ؿاتسا الدذالل اًصهن اًثاي املمتثي 

َة املـحوذ. اما املرشهون اشلٍن ًحسون اًخشٌي واخلضوغ ٔبمام الاظيام، فِؤالء كس اتخَوا مبضلکة اًرشك يف  ابالؿرتاف جصتوتَة ٔبو ٔبًُو

َة ثكل ألظيام ومٌحِا خاهحا من اًصتوتَة من كدَي )زّة اًـّزت، زّة اًيرص، زّة اخلشالن و...( وتـحازت ادصى  اًـحاذت إلمياّم إبًُو

ٕاّم مييحون الک من ُشٍ الاظيام خاهحا او صبأن ثستريا من صؤون احلَات، من ُيا جنسضم ًـرتفون ًوم اًلِامة خبعبٔ موكفِم 

اًَِمنَي" )صـصاءو  ـَ ٍمُكْ ِجَصّةِ اًْ ْر وَُسّوِ
ِ
ْن ُنيَّا ًَِفي َواَلٍل ُمِدنٍي ا

ِ
ِ ا لِم مـَيني حلِلة ٔبمصضم : "ََتَّللَّ (، تي جنس يف 97-98/والل ظًص

 ِ َّمُكُ اشلَّ ( بٔو 21ي َذََلَمُكْ" )اًحلصت /معاوي بآيث اشلهص احلىمی زتعا تني اًصتوتَة واًـحاذت نام يف كوهل ثـاىل: "اي َبهيَا اًيَّاُش اْؾُحُسوا َزج

خَِلمٌی" )مصمي/ )ؿَََ اًسالم(ما خاء ؿیل ًسان ؿُیس املس َح  اٌظ ُمس ْ َشا رِصَ َُ  ٍُ ُّمُكْ فَاْؾُحُسو َ َزيّبِ َوَزج نَّ اَّللَّ
ِ
 (.36حِر كال: "َوا

، وحبمك اًـلي ٕان لك ذاًق زّة، مبـین  واملخحعي من ركل ٕان هللا ُو اخلاًق اًوحِس ٕار ال مؤرش يف اًوحوذ لآثز ذاًق كرٍي

وال صّم ٔبن اًـلي حيمك ابن وحست  -ٔبو هفس اًصّة –املاكل واملسجص خملَوكاثَ، ومبا ٔبن ذاًلٌا واحس مفاًىٌا ومسجصان واحس ٔبًضا 

 اًصة ثـين وحست واحسًة اإلهل وال مـحوذ سواٍ.

ٔبو ٔبتسى كاًة اًخشٌي ملاتي هَان ٔبو موحوذ سواء اكن مفن دضؽ  -املاكل املسجص -وؿَََ اًـحاذت ثـين اخلضوغ يف ملاتي اًصة 

َة املـحوذ واخملضوغ هل ٔبو  حامذًا ٔبم حِوااًن وسواء اكن حًِا ٔبم مِخا من ذون ان ٌضوة حاةل اخلضوغ ٔبو اًخشٌي ٕاميان جصتوتَة او اًُو

ذت الاظعالحِة وال ًيسزح حتت ٔبن املـحوذ ُشا كاذز ؿیل اجناس ما ٍصومَ اًـاتس تيحو مس خلي فال ًـس ركل من كدَي اًـحا

من سوزت،  133ملوٍهتا، من كدَي دضوغ اًوزل ٔبمام وازلًَ، ٔبو دضوغ ٕادوت ًوسف هل ؿَََ اًسالم واشلي اصازث ٕاًََ الًٓة 

َة( ؾحاذت. ّة ٔبو ألًُو  فامي ًـخرب اذىن دضوغ ملرتن ابإلميان املشهوز )املاًىِة واملسجًص

 اًضفاؿة  

َاء مـین اًضفاؿة واحض، وما  س حبر ًيعة حول ظَة املؤمٌني الاحِاء اًضفاؿة من اًعاحلني والاًو حيخاح اىل تَان ُيا ومًز

ال ًيسزح حتت ملوةل اًرشك وال ٌساوى تٌَُ وتني اسدضفاغ املرشنني ابٔلظيام وألواثن ؤبهَ من ألمواث او من الاحِاء 

صي تني احلاًخني؛ فاملؤمٌون امنا ٌسدض َدهیم ًوحوذ فازق ٔبسايس وحُو َاء واًعاحلني تال اميان مهنم جصتوتُهتم واًُو فـون ابٔلًو

ن فخعص يف  ومسجٍصهتم وماًىِهتم، تي ًؤمٌون ابحنعاز ثكل اًعفاث يف هللا ثـاىل فلط وان هللا الهَ زة اًـاملني. من ُيا مل ًو

اء إبرن هللا"، وكس ٔبكص اًلصبٓن اًىصمي ُشٍ رُن املؤمن تبٔن املسدضفؽ هبم ٔبحِاء اكهوا ٔبو ٔبمواَت " صفـاء من ذون هللا" تي "صفـ

" )ًووس/ َِ ْرِه
ِ
ِس ا ـْ َ الَّ ِمْن ت

ِ
ٍ ا (، فامي ىصى املرشنني ًلفون يف اجلاهة الٓدص متاما حِر ًشُحون اىل 3احللِلة تلوهل "َما ِمْن َصِفِؽ

ة ؿیل اًضفِؽ، ألمص اشلي ٔبوكـِم إبصاك ة ٔبو املاًىِة واملسجًص َة ٔبو اًصتًو ًَة اًرشك اًصتويب، فاملرشك ٕامنا ٌسدضفؽ ٕاوفاء اإلًُو

حامال يف رُيَ ٕامياان مس حلا ابهَ املسدضفؽ تَ "من ذون هللا" ؤبّم ٌضفؽ مس خلال ؾن الارن الاًِيي ماكل اًضفاؿة احللة ال ٔبهَ 

ٍنَ  ِ َفاؿََة"  ًخحصك ظاًحا مٌَ اًدضفؽ "إبرن هللا". ومن ُيا وظف هللا اسدضفاغ املرشنني ابهَ: "َواَل ميكِْلُ اشلَّ َِ اًضَّ ًْسُؾوَن ِمْن ُذوِه

ِلَُوَن كُ 86)اًزدصف/ ـْ َُِىوَن َصُئًا َواَل ً اَء كُْي َبَوًَْو اَكهُوا اَل ميْ ـَ ِ ُصَف َُشوا ِمْن ُذوِن اَّللَّ ا ( ويف بًٓة ٔبدصى: "َبِم اختَّ ـً َ َفاؿَُة مَجِ ِ اًضَّ ْي َّلِلَّ

َماَواِث َواْلَْزِط..." )اًزمص/ (، فاًفازق الاسايس تني اًضفاؾخني ان اسدضفاغ املؤمٌني ًيعَق من ذَفِة 43-44هَلُ ُمكْلُ اًسَّ
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صي ؤبسايس تني اًضفاؾخني و فصق حُو ة هوهَ "من ذون هللا"، ُو هوهَ "ابرن هللا" فامي ًيعَق املرشهون من ساًو
95

ومن ُيا  

اًىصمي اىل ٕارؿاّم هبشٍ احللِلة يف كوهل ثـاىل ىصى املرشنني كس وكـوا ابسدضفاؾِم يف اصاكًَة اًرشك اًـحاذي وكس ٔبصاز اًلصبٓن 

ِ ُسًَْفى" )اًزمص/ ىَل اَّللَّ
ِ
ًَِلَّصِتُواَن ا الَّ 

ِ
ُحُسضُمْ ا ـْ َ  (.3"َما ه

 كاؿست اٌَعف 

زمبا اس خـمي ٔبؿالم اًض َـة يف معاوي احباهثم اًـلائسًة مفصذت "اٌَعف"، من كدَي: "اإلمامة واحدة يف احلمكة ٔلّا ًعف 

يف احلمكة ؿیل هللا"واٌَعف واحة 
96

ؤبن اٌَعف اظعالخ الکسم ٍصاذ مٌَ "ُو ما ٍىون امللکف مـَ ٔبكصة اىل فـي اًعاؿة  

ؤبتـس من فـي املـعَة ومل ٍىن حغ يف اٍمتىني ومل ًحَف حّس الاجلاء".
97

 

وكس ثـّصط املععَح املشهوز اىل اًىثري من اًححر واملياكضة تني الاؿالم
98

ذ اًـَامء ومـاجلهتم ، وما هيميا ُيا مـصفة زذو 

إلصاكًَّة حلکَف هللا ثـاىل وثرٍبص كوهلم: "اٌَعف واحة يف احلمكة ؿیل هللا"، واشلي ميىن الاخاتة ؾيَ ٕاحامال تبٔهَ ال ًوخس من 

ًؤمن توحوذ هَان ٔبو هجة كاذزت ؿیل ٔبن ثفصط ؿیل هللا واحدا او حتسذ هل حلکَفا، وان اًلضَة مل حىن من ابة حتسًس فصط 

ف ٔبو ثـَني املسؤوًَة تلسز ما حىون كضَة اندضافِّة انتـة ذما فصوَ احلق ثـاىل )هللا( ؿیل هفسَ مبلذىض ما ثوفص ؿَََ من اًخلکَ

ظفاث اًىامل وادلال اًيت ًخحیل هبا واًيت ٍىدضف اًـلي ركل اًوحوة من ذالًِا، واشلي ًـين تخـحري بٓدص "واحة ؾن هللا 

نَّ ؿََََيَا ٌَََُِْسىاز اًلصبٓن اىل ثكل احللِلة يف انرث من موكؽ من كدَي كوهل ثـاىل: "ثـاىل ال واحة ؿیل هللا"، وكس اص
ِ
" ا

ِخِيِ (، "12)اٌََي/ ِ كَْعُس اًسَّ مْحَةَ (؛ "9" )اًيحي/َوؿیََل اَّللَّ َِ اًصَّ  (.12" )الاهـام/َنخََة ؿیََل هَْفِس

 اًحسؿة

حِة حتسًسًا مٌاس حا حِر كال: "واًحسؿة بٔظَِا ما ٔبحسج ؿیل كري ٔبزى ٔبن ما رهٍص اجن جحص يف حتسًس مـین اًحسؿة الاظعال 

مثال ساتق وثعَق يف اًرشغ يف ملاتي اًس ية فذىون مشمومة، واًخحلِق ٕاّا ان اكهت ذما ثيسزح حتت مس خحسن يف اًرشغ 

99فِيي حس ية وان اكهت ذما ثيسزح حتت مس خلدح يف اًرشغ فِيي مس خلدحة، وااّل من كسم املحاخ...".
ُيا ٔبزى من  ومن 

 املياسة اًخشنري تبٔمٍصن:

الاول: ال ًًدلي الثحاغ ٔبّي مشُة ومس املشاُة الادصى ابالتخساغ اهعالكا من مداهََ اًـلسًّة وحتسًسٍ ٌَمفاُمی واملععَحاث؛ 

فا ٌسدٌس اىل اًلصبٓن ٔبو اًس ية املعِصت، وال ٍصون يف اًلضَة ا ملعصوحة ما ًؤرش فَصمبا اكن ٔلحصاة املشُة امليخلس حتسًسا وثـًص

 اىل اًحسؿة والاتخساغ. وؿَََ التس من مـصفة مداي ؤبسس وكواؿس ركل املشُة وحتسًس املوكف وفلا ًخكل املحاي.

                                                           

َاء هللا من ألمواث مارا ًو مل ًبٔرن هللا ابًضفاؿة؟ جتس اجلواة واحضا وخََا: الامص هلل .95  ما صاء اكن وما مل ٌضاء مل ٍىن، فال صفاؿة الا مفن ُيا ًو س هي املؤمٌون تبٔىمك جسدضفـون تبًٔو

وذضم اكن وما مل ٌضبٔ مل ٍىن.س ارهَ وال ميكل اًضفـاء الاس خلالل فهیا، ذالفا ٌَمرشنني اشلٍن ٍصون ابن مـحوذضم ميكل اًضافـة اس خلالال ومن ذون هللا، مفا صاء مـحمن تـ

ة، ض  اهؼص: اًض َخ اًعويس، محمس جن حسن،  .96 س الا253اًـلائس اجلـفًص ة، ض 221ؾخلاذ، ض ؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس، جتًص ؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس اجلـفًص

و... . 27

.324احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض  .97

 وما تـسُا. 51اهؼص: زابي لكحاٍاكي، ؿيل، امامت ذز تًَش اسالسم )الامامة يف اًفىص الاسالسم(، ض  .98

.2313رًي احلسًر زمق  4جحص، امحس، فذح اًحازي، ح  اجن .99
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ىهنم وحبسة ثـحري اجن جحص كس ًسزحون اًلضَة املعصوحة   اًثاي: كس ًفذلص ٔبثحاغ املشُة ازلًَي املحارش ؿیل ما ًشُحون اًََ ًو

 يف اًرشغ".حتت ؾيوان "مس خحسن 

فـیل سخِي املثال ًشُة ؿَامء اًض َـة اهعالكا من مداذهئم ؤبسسِم اًـلسًة اىل اًلول مبرشوؾَة سايزت اًلدوز، وٕاكامة املبمٓت 

ْم  )ؿَهیم اًسالم(والاحذفال مبواًَس الامئة املـعومني  ّؼِ ـَ وان ركل ٌسدٌس اىل ازلًَي اًلصبٓي اًـام يف كوهل ثـاىل: َركِلَ َوَمْن ً

َا ِمْن ثَْلَوى اًُْلَُوِة" )احلج/صَ  َّّ
ِ
ِ فَا ائَِص اَّللَّ (، واًـسًس من اًصواايث وذاظة ثكل اًيت خاءث يف ابة سايزت ٔبرضحة ومصاكس 32ـَ

وامليدرشت يف اًرتاج اًض َـي جىرثت نام يف اكمي اًزايزاث الجن كوًوًَ، وازلًَي ؿیل ٕاحِاء ٔبمصضم  )ؿَهیم اًسالم(ٔبُي اًحُت 

و فصويا خسال ؿسم نفاًة ثكل الاذةل فال ميىن اًدضىِم يف حصة ما ًؤرش اىل وثفـَي دطّ  املـعومني ومهنجِم يف احلَات. ًو

يجشة اًََ؛ حييي رهصاٍ  ة ٔبن احملةَّ ًخـَق ابحملحوة ًو َاء واملـعومني. والًز َاء هللا، فٌحن حنّة ُؤالء ألًو حمحة املـعومني ؤبًو

شهٍص تخـؼمی وٕاخالل، حيز  رس مبَالذٍ؛ ًـؼم ًوم والذثَ وحيزن ًوم وفاثَ، ومن ُيا ذامئا، ًو خبمٔل ًصحِِل ٌو فصخ ًفصحَ ًو ن حلزهَ ًو

َاء اإلًَِني ثـّس من ألموز املرشوؿة ٔبو ال؟ فان اكهت مرشوؿة  ًعصخ اًسؤال اًخايل: ُي ٔبن حمحة زسول هللا واُي تُذَ وألًو

ة ٔبن سايزت كدوزضم ثـّس ٕاحسى معاذًق ركل اًخـؼ می املرشوغ، ؤبن الاحذفال مبَالذضم واػِاز احلزن توفاهتم ال ًيسزح فال ًز

ٔبي احملحة  –حتت ملوةل اًحسؿة املشمومة؛ ٔلهَّ وحبسة ثـحري اجن جحص ٔبن ثكل ألموز ذما ثيسزح حتت مس خحسن يف اًرشغ 

 فِيي حس ية. -ٌَييب ؤبُي تُذَ 
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ـلائس اإلحامؾَّ   ةة ملشُة االٕمامِّ اً

 اًخوحِس

اًخوحِس مجـت الامامِة ؿیلبٔ 
133

كاذز  ؿَمی حىمی ؿاذل يحّ ، الٓدصو  ُو ألول، ال ٍزالو موحوذ كسمي مل ٍزل ُو ٔبن هللا ثـاىلو  

س، مسَؽ تعري قينّ  ؾٍزز وكسوش، ومكِّ ، كِاز، حداز، ذري، ظاذق، حق، مكل، حواذ، ملکمذ، كمسز ، مًص
131

وال ًوظف مبا 

                                                           
 اًخوحِس وٕاهَ ال ًلدي ظالت وال ظَام وال صئ من . ٕان الٕاهل ٕاال هللا ثـاىل يه لكمة اًخوحِس ويه بٔشُّ ٔبساش ازلٍن وبٔؾؼم بٔزاكن الاسالم وٕاهَ مل ًحـر هيب وال زسول ٕاال ٕاىل ازلؾوت اىل133

 الاؾامل ٕاال مؽ الاؾخلاذ ابًخوحِس. 

؛ اًض َخ اًعسوق، محمس 22ؼ  21؛ اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 6ؼ  4ث حرضث ؾحس اًـؼمی )ؿَََ اًسالم(، ض . ؾحس اًـؼمی جن ؾحس هللا، ٔبظول ذٍن واؾخلاذا131

هـامن، اًيىت يف ؛ اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن 41؛ اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن اًيـامن، ثعحَح اؾخلاذاث الامامِة، ض 11ؼ  9جن ؿيل، اًِساًة يف ألظول واًفصوغ، ض 

؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، رشخ مجي اًـمل 33ؼ  29؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، مجي اًـمل واًـمي، ض 35ؼ  33ملسماث ألظول، ض 

؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، 136ؼ  73ض ؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، املَّرط يف ٔبظول ازلٍن، 67ؼ  47واًـمي، ض 

ة، ض 61ؼ  53ض  ؛ سسًس ازلٍن 32ؼ  33؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن سـَس، جعاةل املـصفة يف بٔظول ازلٍن، ض 246ؼ  245؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًص

؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن 43ؼ  38؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض 86ؼ  35، ض 1، امليلش من اًخلََس، ح اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل

س الاؾخلاذ، ض  ؛ احمللق 535پيج زساهل اؾخلاذي(، ض  :ن؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، زساةل يف الاؾخلاذ اشلي التس. . . )مض195وض  193ؼ  191احلسن، جتًص

 63؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، زساةل يف اًـلِست )مضن چِاز زساهل اؾخلاذي(، ض 74ؼ  72وو  53ؼ  42احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 

؛ اًـالمَ احليل، حسن جن 293ؼ  281؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 131ؼ  82اًالكم، ض ؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل 65ؼ 

؛ اًـالمة 52ؼ  51؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف واحة الاؾخلاذ، ض 4ؼ  2؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اًحاة احلاذي ؾرش، ض 72ؼ  61ًوسف، ٔبهواز املَىوث، ض 

؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن 52؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ّج احلق ووضف اًعسق، ض 313ؼ  283ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض  احليل، حسن جن

چِاز  :ميك، اًحاكِاث اًعاحلاث )مضن؛ اًضَِس الاول، محمس جن 17وض  16ؼ  15؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 231ؼ  199محمس، ارشاق اًالُوث، ض 

؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، الاؾامتذ يف رشخ واحة 82ؼ  81، ض 18زساهل اؾخلاذي(، اًضَِس الاول، محمس جن ميك، اًـلِست اًاكفِة )موسوؿة اًضَِس الاول(، ح 

، ةيف مشُة الامامِ ة؛ دواحگي اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼام549ِؼ  546پيج زساهل اؾخلاذي(، ض  :؛ الٓميل، ؾز ازلٍن جن حـفص، زساهل حسًَِ )مضن62ؼ  55الاؾخلاذ، ض 

س، ض  ؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿیل146ؼ  144ثاي، ٍسن ازلٍن جن ؿيل جن امحس، حلاًق الاميان، ض اً ضَِس اً ؛ 113ؼ  95ض  ؼ  39اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

؛ 53ؼ  47؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث، ض 539پيج زساهل اؾخلاذي(، ض  :ض َخ اٍهبايي، محمس جن احلسني، زساةل الاؾخلاذاث )مضن؛ اً 88

ص مصاذ، ض  ؛ اًفِغ اًاكصاي، محمس حمسن جن 33ؼ  11، ض ةًَِ االٕ  تص ضجاً زفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز،  الامل؛ 276ؼ  249وض  243ؼ  239اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، گُو

؛ اًالَُجي، حسن جن 9ؼ  6، ض 1؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص جن محمس ثلي، حق اًَلني، ح 64ؼ  59وض  54ؼ  53وض  52ؼ  53وض  48ؼ  47هواز احلمكة، ض بٔ مصثىض، 

، ض 1؛ اًرنايق، محمس رمسي جن ٔبيب رز، خامؽ الافاكز وانكس الادداز، ح 82ؼ  71جن ٔبيب رز، اهُس املوحسٍن، ض ؛ اًرنايق، محمس رمسي 128ؼ  125ؾحس اًصساق، زسائي فازيس، ض 

ة، ض 516، ض 2ؼ ح  147 ح هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن،  ؛ صرب، ؾحس13ؼ  5؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 14؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس اجلـفًص

؛ الاظفِاي، 11ؼ  13وض  7هللا اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض  ة؛ ب215ًٓؼ  133، ض 1؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، ارساز احلمك، ح 57ؼ  41، ض 1

؛ الٓصدِاي، مريسا 36زوا، ؾلائس الامامِة، ض  ؛ اًـالمة املؼفص، محمس136وض  39، ض 1، ح ة؛ الامني، الاًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـ154مريسا رمسي، اتواة اًِسى، ض 

 ؛ ٔبتو حـفص اخلصاساي، محمس حواذ، ُساًة الامة ٕاىل137ؼ  135(، ض زساةل23؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل رسماًَ سـاذث )23ؼ  13امحس، زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث، ض 
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صاً و ، وزتال ظو ثوظف تَ اخملَوكاث فٕاهَّ ًُس جبسم ال و، وال حصنة ٔبو سىون، ًُس هل زلي ٔبو دفةو ، ال ؾصواً و ًُس حُو

مل ٍىن هل و ثِل صئمك ًُس و ، ال رشًمو، ال وزلو ال ظاحدة هلو ال وسّ و، ال ص حَو هل نام ال هسّ ، ال ٌضاز ٕاًََو، ال سمانو ماكن

. خبَلَ فِو خاُي حبلِلة اخلاًق املزٍن ؾن اًيلط من ص هّبَو  ُو ًسزك ألتعازو  مزّنٍ ؾن اًيلط ال ثسزنَ ألتعاز، نفوا ٔبحس
132

 

 ثوحِس اًعفاث

َؽ دل ٔبهَّ مس خجمؽ و ، فىام جية ثوحِسٍ يف اشلاث نشكل جية ثوحِسٍ يف اًعفاث، جية ثوحِس هللا ثـاىل من مجَؽ اجلِاث 

ركل ابالؾخلاذ تبٔن ظفاثَ ؿني راثَو  اًعفاث اًـََاو  امالثىاً
133

 فِو يف اًـمل، يف ظفاثَ اشلاثَةابالؾخلاذ تبٔهَ ال ص حَ هل و 

                                                                                                                                                                                                 
؛ 8ؼ  4؛ بًٓة هللا اخلواوسازي، امحس، اًـلائس احللة، ض 127ؼ  124ظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ض ؛ اًـالمَ اًعحا347ؼ  319وض  513ؼ  561مـازف الامئة، ض 
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املصاذ و  سامءيف الٔ  شا جية الاؾخلاذ تخوحِسٍ ثـاىلنو  هل. يف لك نامل ال هسّ و اًصسق ال رشًم هلو  يف اخلَقو اًلسزت ال هؼري هلو 

ّ بٔ ي؛ بٔ ثوكِفِة  سامئَ ثـاىلبٔ مٌَ ٔبّن   من 24 ىلإ  22ايث الاكصمي ىاًوزت يف اًلصبٓن هسامئَ املشبٔ  تاّل إ  ال ٌسّمىو الًوظف َ ثـاىله

 اًصواايث اًعحَحة. و ، احلرش( تبٓدص سوز

  اًخوحِس اًـحاذي

، هوغ من ٔبهواغ اًـحاذت رشانَ يف اًـحاذت يف ٔبيّ إ نشا و ، فال جتوس ؾحاذت كرٍي توخَ من اًوحٍو، نشكل جية ثوحِسٍ يف اًـحاذتو 

ا من اًـحاذاث.و  يف اًعالت، واحدة ٔبو كري واحدة ت كرٍي فِو مرشك.من ٔبرشك يف اًـحاذو  كرُي
134

ا سايزت كرب اًييب )ض( ٔبمّ  

تي يه من هوغ ، ٕاكامة املبمٓت هلم فَُست يه من هوغ اًخلصة ٕاىل كري هللا ثـاىل يف اًـحاذتو  ألمواثو  )ؿَهیم اًسالم(وألمئَ 

غ  اًخلصة ٕاىل هللا ، مواسات اًفلريو  يف ازلٍن سايزت اإلدوانو  جضُِؽ اجليائزو  ثـاىل ابٔلؾامل اًعاحلة اكًخلصة ٕاًََ تـَاذت املًص

، ٕامنا امللعوذ مهنا ٕاحِاء ٔبمصضمو ، ًُس امللعوذ مهنا ؾحاذت ألمئةو  اًلصط ٔبن ٕاكامة ُشٍ ألؾامل ًُست من هوغ اًرشك يف اًـحاذتو 

ا ٕاىل هللا فٕارا خاء اإلوسان مذلصاب هب، فلك ُشٍ ٔبؾامل ظاحلة زخت من اًرشغ اس خححاهبا،  ثـؼمی صـائص هللا فهیمو ، جتسًس رهصضمو 

ظَة اًضفاؿة مهنم ًُست من هوغ و  )ؿَهیم اًسالم(اًخوسي ابٔلمئة و  انل حزاءٍ.و اس خحق اًثواة مٌَ، ثـاىل ظاًحا مصواثَ

يف امللسمة ُو هوغ من اخلضوغ مؽ  ام ثلسمنـحاذت اً حِر ٕان ، اًرشك يف اًـحاذت. ٔلن ُشٍ ألؾامل ًُست من معاذًق اًـحاذت

َة ًن  اًضفاؿةو  ففي اًخوسي، ابٔلحصى ٔبن ًـخرب ظصف اًسؤال ٕاًِا سواء اكن واكـَا ٔبم دِاًَاو ة اخملضوغ هلزتوتَو  اإلميان تبًُٔو

َة اًييب )ض(  س خلازةًال وسائط ٌَسؤال من هللا ثـاىلو  م مبٔروهون من هللاّّ بٔ تي هـخلس ت ٔبتساً  )ؿَهیم اًسالم(ألمئة و  هـخلس تبًُٔو

.خَة امليافؽو  ذفؽ اًرضزو 
135
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؛ صَِس معِصي، مصثىض، مجموؿَ بآثز صَِس 398ؼ  397؛ ٔبتو حـفص اخلصاساي، محمس حواذ، ُساًة ألمة اىل مـازف ألمئة، ض 213ؼ  211، ض 5احلسني جن امحس، اًلسٍص، ح 

، ض 1؛ بًٓة هللا اًس ححاي، حـفص، الاهعاف يف مسائي ذام فهیا اخلالف، ح 94ذز ثلٍصص ؾلائس اسالم، ض ؛ ظَة، ؾحس احلسني، لكم اًعَة 264ؼ  263، ض 1معِصي، ح 

 72، ض 1؛ بًٓة هللا اخلصاسي، حمسن، تساًة املـازف الاًَِة، ح 268
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 اًـسل

، ال فخي ابًواحة تسًَي ٔبن فـي اًلدَح كدَحو مبـین اهَ ال ًفـي كدَحا، ت الامامِة ؿیل ٔبن هللا ثـاىل ؿسل حىمیٔبمجـ

، حصك اًلدَحو  ٕاذالل ابًواحة ٔلهَ ثـاىل كاذز ؿیل فـي احلسنو ، فاهلل ثـاىل مزٍن ؾن لك كدَح، اإلذالل ابًواحة هلط ؿَََو 

فال احلسن ًخرضز تفـِل حّت حيخاح ٕاىل ، ؾن فـي اًلدَحو  قياٍ ؾن حصك احلسنو  ،كدح اًلدَحو ، فصط ؿَمَ حبسن احلسن  مؽ

ؿیل حسة اًيؼام و ، ىون فـِل معاتلا ٌَحمكةال تس ٔبن ٍ، ُو مؽ لك ركل حىمیو  ال اًلدَح ًفذلص ٕاًََ حّت ًفـِلو، حصنَ

المٔكي
136

 ثـاىل ٌس خحَي مٌَ فـي اًلدَح.هللاو اًـحر كدَحو  ٔلن لك فـي ال ًفـي ًلصط فٕاهَ ؾحر ًفـي ًلصط ٔبهَ ثـاىلو  
137

 

  ال ثفوًغ تي بٔمص تني الٔمٍصنو ال خرب

ال ثفوًغ تي ؿیل وخَ ألمص تني ألمٍصن جبـَِم و اًرتك تال خربو  ٔبفـاهلم كاذٍزن ؿیل اًفـي حـَِم يفو  اَّلّل ثـاىل اًـحاذٔبوخس 

فِو ؿاذل يف ٕاجياذضم ، ٕاًََ ثـاىل -حني ادذَازضم-ادذَازضم احذَاهجم يفو ، خمخاٍزن ابالدذَاز املسدٌس ٕاىل ادذَاٍز ثـاىلو  كاذٍزن

ّة ًُس ؿیل وخَ اجلربفبٔمصُ ، هسائص ٔبفـاهل ثـاىل حىون اًـةّل و  تي ٍىون ٔبمصًا تني ألمٍصن.،  ال اًخفوًغو ضم يف ٔبفـاهلم الادذَاًز

حةو  مصنّحة يف اًحني من اًـةّل اًحـَست مدارشت اًـحس ابالدذَاز املسدٌس ٕاىل و ، من اًصّة ٕاتلاءُا و  مبـین ٔبّن ٕاؾعاء ألس حاة، اًلًص

                                                           
ؼ  85اًِسی(، ؿيل جن احلسني، رشخ مجي اًـمل واًـمي، ض  ؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل32؛ ض 337. اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، املَرط يف ٔبظول ازلٍن، ض 136

؛ اًض َخ 247؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًصة، ض 141ؼ  143، ض 1؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، زسائي اًرشًف املصثىض، ح 87

؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن 153، ض 1؛ ؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح 88وض  84اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض 

س الاؾخلاذ، ض 45هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض  واًصساةل ؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن 198؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

 111؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض 66ؼ  65؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، زساةل يف اًـلِست )مضن: چِاز زساهل اؾخلاذي(، ض 88املاثـَة، ض 

؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، 336ؼ  335جن ًوسف، وضف املصاذ، ض  ؛ اًـالمة احليل، حسن139ؼ  138؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اهواز املَىوث، ض 112ؼ 

؛ اًـالمة 85؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ّج احلق ووضف اًعسق، ض 375؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض 6اًحاة احلاذي ؾرش، ض 

 18؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 311َس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض ؛ مع 56احليل، حسن جن ًوسف، اًصساةل اًسـسًة، ض 

 43ي الکمِة(، ض ؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، امللاةل اًخلکَفِة )مضن: ازتؽ زسائ82، ض 18؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، اًـلِست اًاكفِة )موسوؿة اًضَِس الاول(، ح 19ؼ 

ض  و 552؛ الٓميل، ؾز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسًِة )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 75؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ، ض 38وض

؛ امللسش الازذتَيل، 147ؼ  148ٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس، حلاًق الاميان، ض ؛ اًضَِس اًثاي، س 117؛ دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض 553

س، ض  ؛ 44؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض 63؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان، ض 125امحس جن محمس، احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس 16، ض 1؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح 97وض  85جن احلسن، اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة، ض اًض َخ احلص اًـاميل، محمس 

ة، ض  ؛ بًٓة هللا اًربوحصذي، ؿيل اظلص، 84ؼ  83، ض 1هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح  ؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس19؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، بٔظول ذٍن، ض 17اجلـفًص

؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس 136، ض 1؛ اًـالمة الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 143ؼ  139؛ بٓل ايسني، محمس حسن، ٔبظول ازلٍن، ض 24ؾلائس اًض َـة، ض 

 75ؼ  74هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض ؛ بًٓة 13؛ بًٓة هللا اخلواوسازي، امحس، اًـلائس احللة، ض 41ؼ  43الامامِة، ض

ة، ض 137اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض  137. ؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث 247؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًص

س الاؾخلاذ، ض ؛ هعري ازل54يف ؿمل اًالكم، ض  ؛ اًـالمة 113؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض 198ٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

؛ 6ًحاة احلاذي ؾرش، ض ؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ا336؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 152ؼ  153احليل، حسن جن ًوسف، اهواز املَىوث، ض 

؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، 89؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ّج احلق ووضف اًعسق، ض 61اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اًصساةل اًسـسًة، ض 

؛ امللسش الازذتَيل، 121ضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض ؛ دواحيك اً 553؛ الٓميل، ؾز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسًِة )پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 19ض 

س، ض  امحس جن محمس، احلاص ََ ؿیل ؛ اًفِاط اًالَُجي، 539؛ اًض َخ اٍهبايي، محمس جن احلسني، الاؾخلاذاث )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 127ؼ  125اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

ؼ  99؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة، ض 47ؼ  46زفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض  ؛ مال73، ض ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان

 اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض ؛ بًٓة هللا86، ض 1؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح 24؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 133

 41؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 143؛ بٓل ايسني، محمس حسن، ٔبظول ازلٍن، ض 24
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ّة ٌَـحاذ. ادذَاٍز ثـاىل ؿةّل َتّمة حلعول ألفـال الادذَاًز
138

 

 َف اًـحاذلک ح 

، اًسـاذت ازلامئةو  ًَسهلم ؿیل ظصق اخلري، ذريضمو  ما فَِ ظالهحمو ، ٌسّن هلم اًرشائؽو ، ف ؾحاذٍهـخلس ٔبهَ ثـاىل ال تس ٔبن ٍلکّ و 

ن ؿمل بٔن تـغ اًـحاذ ال ًعَـوهَ؛ الن إ و ، سوء ؿاكدهتمو  اًرضز ؿَهیمو  ٍزحصضم ؾام فَِ اًفساذو ، َِ اًعالخٍصصسضم ٕاىل ما ف و 

 جيَِون اًىثري ذما ًـوذ ؿَهیم ابًرضزو ، الٓدصتو  ظصكِا يف ازلهَاو ، ضم جيَِون ٔبنرث معاحلِمو، زمحة تـحاذٍو  ركل ًعف

اخلرسان.و 
139

ما و ، ما ًلسزون ؿَََو ، ال ٍلکفِم ٕاال ما ٌسـِمو، ـس ٕاكامة احلجة ؿَهیمهـخلس ٔبهَ ثـاىل ال ٍلکف ؾحاذٍ ٕاال تو  

. اجلاُي كري امللرص يف اًخـَمیو  ما ًـَمون؛ ٔلهَ من اًؼمل حلکَف اًـاحزو ، ًعَلوهَ
113

 

                                                           
محمس جن محمس جن هـامن، ثعحَح ؛ اًض َخ املفِس، 18و 17؛ اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، اًِساًة يف ألظول واًفصوغ، ض 29اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 138.

؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، رشخ مجي 453؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، املَرط يف ٔبظول ازلٍن، ض 47ؼ  46اؾخلاذاث الامامِة، ض 

، 1؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح 133ؼ  95ابالؾخلاذ، ض ؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق 94ؼ  92اًـمل واًـمي، ض 

؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، 199؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، الاؾخلاذ، ض 46؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض 158و 151ض 

؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام 78؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 66ـلِسٍ )مضن: چِاز زساهل اؾخلاذي(، ض زساةل يف اً 

؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، 52واحة الاؾخلاذ، ض ؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، 338؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 137يف ؿمل اًالكم، ض 

؛ اًـالمة 365؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض 6؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اًحاة احلاذي ؾرش، ض 114ؼ  139اهواز املَىوث، ض 

؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق 65حليل، حسن جن ًوسف، اًصساةل اًسـسًة، ض ؛ اًـالمة ا131احليل، حسن جن ًوسف، ّج احلق ووضف اًعسق، ض 

؛ دواحيك 553؛ الٓميل، ؾز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسًِة )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 18؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 314ؼ  313اًالُوث، ض 

؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص ََ 147؛ اًضَِس اًثاي، ٍسن ازلٍن جن ؿيل جن امحس، حلاًق الاميان، ض 118ن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض اًضرياسي، محمس ج

س، ض  ؿیل ؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ 543ض  ؛ اًض َخ اٍهبايي، محمس جن احلسني، الاؾخلاذاث )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(،156ؼ  131اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

ص مصاذ، ض 66اميان، ض  ؛ اًفِغ اًاكصاي، محمس حمسن، اهواز احلمكة، ض 48؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض 327؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق جن ؿيل، گُو

؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول 16، ض 1؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح 75ؼ  72مة يف ٔبظول الامئة، ض ؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، اًفعول امل134ِ

س اًـلائس اًسا133، ض 1هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح  ؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس19ذٍن، ض  ، ض 2ظـة، ح ؛ ألسرتبآبذي، محمس حـفص، اًرباُني اًلاظـة يف رشخ جتًص

؛ 137، ض 1؛ اًـالمة الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 149؛ بٓل ايسني، محمس حسن، ٔبظول ازلٍن، ض 25؛ بًٓة هللا اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض 414

؛ بٔتو حـفص اخلصاساي، محمس حواذ، ُساًة الامة اىل مـصفة الامئة، ض 44؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 74اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 

؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي، 523، ض 2؛ اًـالمة اًـسىصي، مصثىض، ؾلائس اسالم ذز كصبٓن هصمي، ح 132؛ ااًـالمة ًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ض 729وض  637

 75ؼ  74انرص، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض 
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س الاؾخلاذ، ض 54احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض  ؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف 233؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص
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 اٌَعف

هللا ال ًفـي )و، ركل كدَحو ، فَو مل ًفـي اٌَعف ًزم اإلقصاء، حـي فهیم اًضِوتو ، الهَ ذَق اخلَق، اٌَعف ؿیل هللا واحةو  

ًهال ًيلعؽ دِط ، تـس اهلعاؾِم ٕاتلاء الامامو ، ٕازسال اًصسي يف سماّمو ، ٕانامل اًـليو ، اًلدَح( فاٌَعف ُو هعة ألذةل

قصوَ.
111

 

 اًحساء

 مهنم مُشا ٕافو  ؾخلس.اكس سمع تـغ اًياش ٔبان هلول تبٔن هللا ؼ ؾزوخي ؼ كس ًـخلس صُئا مث ًؼِص هل ٔبن ألمص خبالف ما و  

حاظي ما ثلوهل اًض َـة ُيا: ٔبن هللا ؼ و  اًخحسًي فَِ.و  ن ذدول اًخلَريىِف ميى ف ، ؿني راثَ فٕاان هـخلس ٔبن ؿمل هللا ثـاىل ان.هبخو 

س فَِو  ؾزو خي ؼ كس ًيلط من اًصسق  فصىاًو  اإلميانو  املعائةو  احملنو  اًضلاءو  اًسـاذتو  املصطو  اًعحةو  شا ألخينو  كس ًٍز

ٍُ ُبمُّ اً و  ًثِختو  ميحو هللا ما ٌضاءُ » :ثـاىل ام ًلذضََ كوهلنسائص ألص َاء و  «ذاةى ؾيَس
112

 ثريًا ٔبن اًعسكة ؿیلن وزذ يف اًسنن  و

س اًيـم. ُشا ُو اًحساء اشلي ثلول تَ اًض َـةو ، ظعياغ املـصوف حيول اًضلاء سـاذتاو  جّص اًوازلٍنو  وهجِا جتوسوا يف ، ًٍز

، ن ًؼيَ اًياشاكذالف ما  صانُا ؿیلهثريا من ألص َاء اًيت رن  ي ؼ ٔبحصى؛ ٔلن هللا ؼ ؾزوخٕاظالق اًحساء ؿَََ تـالكة املضاهبة

او  هللا ؼ ؾزو ن مبٓل الاموز فهیا مٌاكضا ٔلوائَِا.اكو  ازلالئيو  فبٔوكـِا خماًفة ملا ثلذضََ ألمازاث معري و  خي ؼ ُو اًـامل مبعرُي

ن ثلسٍص املعري ٔبمصا ٌض حَ اك، موز فهیا فخاًف ثلسٍٍص ٔلوائَِان ثلسٍٍص ملعري الٔ اكن ملا ىَ كسمي ٔبسيل ًلكؿَمَ هبشا و  ِالك ألص َاء 

هبشا زذ تـغ ٔبمئخيا كول و  كذضت ًومئش ُشا اًخجوس.اة كس مكن احلكٔ و ، فاس خـاز هل تـغ سَفٌا اًعاحل ُشا اٌَفغ رجاسا، اًحساء

ملذضَاثَ. كال ؿَََ اًسالم: تبٔن  یل معي ٕار حصث ألص َاء ؿلكفصػ هللا من و  اٍهیوذ: ٕان هللا كسز يف ألسل ملذضَاث ألص َاء
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س الاؾخلاذ، ض ؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محم55هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض  ؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، زساةل يف اًـلِست )مضن: 236ؼ  234س جن احلسن، جتًص

؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل 131ؼ  133؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 66چِاز زساهل اؾخلاذي(، ض 

؛ اًـالمة احليل، 325ؼ  324؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 155ؼ  153؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اهواز املَىوث، ض 118ؼ  117الكم، ض اً

َسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق ؛ معَس ازلٍن ؾح 387؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض  8حسن جن ًوسف، اًحاة احلاذي ؾرش، ض 

؛ دواحيك 554؛ الٓميل، ؾز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسًِة )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 19؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 393ؼ  391اًالُوث، ض 

س، ض ؛ امللسش 124ؼ  123اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض  ؛ اًفِاط 164ؼ  162الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

ص مصاذ، ض 79اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان، ض  ؛ اكصف اًلعاء، حـفص، 58؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض 351؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، گُو

ة، ض اًـلائس اجلـف ؛ اًـالمة الامني، 25؛ بًٓة هللا اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض 138، ض 1؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح 18ًص

 43ؼ  42س زوا، ؾلائس الامامِة، ض ؛ اًـالمة املؼفص، محم76؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 137ؼ  136، ض 1اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 
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ِ ؼ ؾز ن يف ؿَمَ ألسيل.اكما تسا هلل يف صئ ٕاال و  ن ػاُصا هلمى ًوم كضاء رجسذا حبسة معاحل اًـحاذ مل ٍلكخي ؼ يف و  َّلِلّ
113

 

 اًيحوت

ؿسم و  وزٍاًعالخ من هجة ادصى. ؿیل ٔبن اإلوسان ًلعو  تواؾر اخلريو ، ٕان اإلوسان كس احمتـت فَِ هواسغ اًفساذ من هجة

ال و، ًيفـَو  ال ٌس خعَؽ ٔبن ًـصف تيفسَ لك ما ًرضٍ، امليحـثة من هفسَو ، ٔبرساز ألص َاء احملَعة تَو  اظالؿَ ؿیل مجَؽ احللائق

ٔلخي ُشا ًـرس ؿیل اإلوسان و، حمَعَو  رجمتـَو  ال فامي ًخـَق ابًيوغ اإلوسايو ال فامي ًخـَق خباظة هفسَ، ٌضلَِو  لك ما ٌسـسٍ

بٓدصثَ. فوحة ٔبن ًحـر هللا ثـاىل يف و  ًرضٍ يف ذهَاٍو  ما ًيفـَ  مـصفة مجَؽو  اًعالخو  َ ٕاىل مجَؽ ظصق اخلرئبن ًعي تيفس

«احلمكةو  ًـَمِم اًىذاةو  ٍزههیمو  زسوال مهنم ًخَوا ؿَهیم بآيثَ»  ًعفا هبمو  اًياش زمحة هلم
114

ًخرشضم و ، ًيشزضم ؾام فَِ فساذضمو  

سـاذهتم.و  مبا فَِ ظالهحم
115
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؛ بًٓة هللا اخلصاسي، حمسن، تساًة 446ؼ  427ؾلائس اًض َـة، ض  ـفص، الاوواء ؿیل؛ بًٓة هللا اًس ححاي، ح515ؼ  531، ض 2صي، مصثىض، ؾلائس اسالم ذز كصبٓن هصمي، ح ىاًـس

  199ؼ  193، ض 1املـازف اإلًَِة، ح 

 2، بًٓة ة. ادلـ114

؛ اًرشًف املصثىض، )ؿمل 42 ؼ 41؛ اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن هـامن، اًيىت يف ملسماث ألظول، ض 21. اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، اًِساًة يف ألظول واًفصوغ، ض 115

؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، 172ؼ  169؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، رشخ مجي اًـمل واًـمي، ض 43اًِسی( ؿيل جن احلسني، مجي اًـمل واًـمي، ض 

ة، ض ؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـل247ؼ  246الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض  ؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن سـَس، جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن، جعاةل 247ائس اجلـفًص

؛ 67؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض 373، ض 1؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح 36ؼ  35املـصفة يف ٔبظول ازلٍن، ض 

س الاؾخلاذ، ض هع ؛ احمللق 67؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، زساةل يف اًـلِست )مضن: چِاز زساهل اؾخلاذي(، ض 213ؼ  211ري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، 122كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض ؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن ؿيل، 153احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 

؛ اًـالمة احليل، حسن 437؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف بٔظول ازلٍن، ض 348؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 183اهواز املَىوث، ض 

؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق اًالُوث، 8اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اًحاة احلاذي ؾرش، ض  ؛141ؼ  143جن ًوسف، ّج احلق ووضف اًعسق، ض 

؛ دواحيك 55؛ الٓميل، ؾز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسًَِ، )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 23ؼ  19؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 436ؼ  435ض 

س، ض 129ًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض ا ؛ اًض َخ اٍهبايي، محمس جن 171؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، 89ؼ  87ظول اؾخلاذاث، ض ؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان ذز بٔ 543احلسني، الاؾخلاذاث )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 

ص مصاذ، ض  ؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس 166ؼ  164؛ اًفِغ اًاكصاي، محمس حمسن، اهواز احلمكة، ض 94ؼ  93؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض 359ؼ  358گُو

؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق 143؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، اًفعول املِمَ يف ٔبظول الامئة، ض 97، ض 1 جن احلسن، ازحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث، ح

ة، ض 96ؼ  91؛ اًرنايق، محمس رمسي جن ٔبيب رز، اهُس املوحسٍن، ض 18، ض 1اًَلني، ح   24، ٔبظول ذٍن، ض ؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس21؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس اجلـفًص

؛ بًٓة هللا اًربوحصذي، 454ؼ  453، ض 1؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، ارساز احلمك؛ ح 121، ض 1؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح 28ؼ 

؛ اكصف اًلعاء، محمس 137، ض 1الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح ؛ اًـالمة 199ؼ  195؛ بٓل ايسني، محمس حسن، ٔبظول ازلٍن، ض 27ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض 

؛ الٓصدِاي، مريسا 26ؼ  23؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث، ض 48؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 66حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 

؛ اًـالمة اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ض 22ؼ  18، ض 1؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، ًوامؽ احللاًق، ح 138ؼ  137اهل(، ض امحس، زساهل رسماًَ سـاذث )تُست زس
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 املـجزت 

ركل و ، ٍصصسضم ٕاًََ ابخلعوض ؿیل وخَ اًخـَنيو  التس ٔبن ًـصفِم ثضرعَ، زسوالو  هـخلس ٔبهَ ثـاىل ٕار ًيعة خلَلَ ُاذاي

ركل ازلًَي ال تس ٔبن ٍىون من هوغ ال و  اس خىامال ٌَصمحة.و  ٕامتاما ٌَعف، جحة ًلميِا هلمو  مٌحرص تبٔن ًيعة ؿیل زساًخَ ذًَال

َ ؿیل ًسي ركل اًصسول اًِاذيمسجص و  ًعسز ٕاال من ذاًق اًاكئياث ركل و  مصصسا ٕاًََ.و  ًَىون مـصفا تَ، املوحوذاث فِجًص

اإلثَان مبثِل.و  ٔلهَ ٍىون ؿیل وخَ ًـجز اًخرش ؾن رجازاثَ« املـجز ٔبو املـجزت» ؼازلًَي ُو املسمى ت
116

 

 ؾعمة اإلهخِاء

من ، ألكوالو  فـالاًًس َان يف الٔ و  ؾن اًسِوو ، ِااشلهوة لك و  معٍِصن ؾن اًـَوة، هـخلس تبّٔن مجَؽ ألهخِاء اكهوا مـعومنيو  

 ٔبفـاهلمو  فازثفؽ اًوزوق ٔبكواهلم، تسًَي اّم ًو فـَوا املـعَة ٔبو ًعصٔب ؿَهیم اًسِو ًسلط حمَِم من اًلَوة، وفاتٔبول اًـمص ٕاىل اً

ي، فذحعي فائست اًيحوت، والاؾامتذ ؿَهیم .مفا وزذ يف اًىذاة )اًلصبٓن( فهیم فِو واحة اًخبًٔو
117

 

                                                                                                                                                                                                 
هللا املاكزم اًضرياسي،  ؛ بًٓة228ؼ  223، ض 1؛ اًـالمة اًـسىصي، مصثىض، ؾلائس اسالم ذز كصبٓن هصمي، ح 12ؼ  11؛ بًٓة هللا اخلواوسازي، امحس، اًـلائس احللة، ض 143ؼ  134

 83ؼ  79؛ اًس َسان، حـفص، ذزوش اؾخلاذي، ض 139ؼ  129انرص، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض 

اًعويس،  ؛ اًض َخ172؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، رشخ مجي اًـمل واًـمي، ض 43. اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، مجي اًـمل واًـمي، ض 116

؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، امليلش 36؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن سـَس، جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن، ض 253محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض 

س الاؾخلاذ، ض 67م، ض ؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالك385ؼ  384، ض 1من اًخلََس، ح  ؛ احمللق 214؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

؛ اجن مِمث 161؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 68احليل، حـفص جن احلسن، زساةل يف اًـلِست )مضن: چِاز زساهل اؾخلاذي(، ض 

ؼ  353؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 184؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اهواز املَىوث، ض 127ن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض اًححصاي، مِمث ج

مة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم ؛ اًـال139؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ّج احلق ووضف اًعسق، ض 8؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اًحاة احلاذي ؾرش، ض 351

؛ اًفاوي 23؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 437ؼ  436؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 413اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض 

؛ دواحيك اًضرياسي، محمس 556ميل، ؾز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسٌُة، )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض ؛ الٓ 82امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ، ض 

س، ض 131جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض  ؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، 176ؼ  174؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

ص مصاذ، ض 93ان ذز ٔبظول اؾخلاذاث، ض رسماًَ امي ؛ اًفِغ اًاكصاي، 96؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض 383ؼ  382؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، گُو

؛ اكصف اًلعاء، حـفص، 132ؼ  131ز، اهُس املوحسٍن، ض ؛ اًرنايق، محمس رمسي جن ٔبيب ر23، ض 1؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح167محمس حمسن، اهواز احلمكة، ض 

ة، ض  ؛ احمللق اًسزبوازي، 128، ض 1؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح 31ؼ  33؛ املريسا اًلمي، بٔتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 22و 21اًـلائس اجلـفًص

؛ اًـالمة املؼفص، 137، ض 1؛ الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 233بٓل ايسني، محمس حسن، ٔبظول ازلٍن، ض ؛ 473ؼ  456، ض 1ُاذي جن رمسي، ارساز احلمك، ح 

ي، ؛ الٓصدِا27ؼ  26؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث، ض 23، ض 1؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، ًوامؽ احللاًق، ح 52ؼ  51محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 

؛ بًٓة هللا اخلواوسازی، امحس، اًـلائس احللة، ض 146ؼ  145؛ اًـالمة اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ض 138مريسا امحس، زساهل رسماًَ سـاذث )تُست زساهل(، ض 

؛ اًس َسان، حـفص، ذزوش 149، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض ؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي، انرص245، ض 1؛ اًـالمة اًـسىصي، مصثىض، ؾلائس اسالم ذز كصبٓن هصمي، ح 16

 86ض  و 84ؼ  83اؾخلاذي، ض 

؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي 129؛ اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن هـامن، ثعحَح اؾخلاذاث الامامِة، ض 96. اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 117

؛ 36؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن سـَس، جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن، جعاةل املـصفة، ض 248؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًصة، ض 263ذ، ض ًخـَق ابالؾخلا

؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن 39مثصت املِجة، ض ؛ اجن ظاووش، ؿيل جن موىس، وضف احملجة ٍ 424، ض 1سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح 

س الاؾخلاذ، ض  ؛ احمللق احليل، 535؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، زساةل يف الاؾخلاذ اشلي التس. . . )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 214ؼ  213احلسن، جتًص

؛ اجن مِمث 154ؼ  155؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 67ساهل اؾخلاذي(، ض حـفص جن احلسن، زساةل يف اًـلِست )مضن: چِاز ز 

واز املَىوث، ؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اه9ؼ  13؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اًحاة احلاذي ؾرش، ض 125اًححصاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض 

؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، 52؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، واحة الاؾخلاذ، ض 353ؼ  349؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 196ؼ  195ض 

؛ معَس 142حسن جن ًوسف، ّج احلق ووضف اًعسق، ض  ؛ اًـالمة احليل،425؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض 71اًصساةل اًسـسًة، ض 

؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، اًـلِست اًاكفِة 23؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 457ؼ  455ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 

؛ الٓميل، ؾز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسٌُة، )مضن: پيج 83امللساذ جن ؾحس هللا، الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ، ض ؛ اًفاوي امللساذ، 82، ض 18)موسوؿة اًضَِس الاول(، ح 

؛ امللسش 149؛ اًضَِس اًثاي، ٍسن ازلٍن جن ؿيل جن امحس، حلاًق الاميان، ض 129؛ دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض 555زساهل اؾخلاذي(، ض 

س، ض  ؛ اًفِاط 543؛ اًض َخ اٍهبايي، محمس جن احلسني، الاؾخلاذاث )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 174ؼ  171الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص
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 (بهٓلو  هللا ؿَََ ظیل)هللا  زساةل محمس جن ؾحس

-بهٓلو  هللا ؿَََ ظیل -سالمِة ُو محمس جن ؾحس هللاهـخلس ٔبن ظاحة اًصساةل االٕ  
118

ُو ذامت اًيحُنيو  
119

 س َس املصسَنيو  

                                                                                                                                                                                                 
ص مصاذ، ض ؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، 93اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث، ض  ؼ  94؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض 379گُو

؛ اًـالمة 97، ض 1؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، ازحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث، ح 168؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة، ض 95

؛ اكصف 97؛ اًرنايق، محمس رمسي جن بئب رز، اهُس املوحسٍن، ض 129؛ اًالَُجي، حسن جن ؾحس اًصساق، زسائي فازيس، ض 18، ض 1ًَلني، ح اجملَيس، محمس ابكص، حق ا

ة، ض  ؛ احمللق 135، ض 1ن، ح ؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازل29ٍ؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 24اًلعاء، حـفص، اًـلائس اجلـفًص

؛ 66؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 27؛ بًٓة هللا اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض 476، ض 1اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، ارساز احلمك، ح 

؛ 198ؼ  197؛ مليَة، محمس حواذ، اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة، ض 24، ض 1، ح ؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، ًوامؽ احللاًق53اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 

؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، ذزوش يف 248، ض 1؛ اًـالمة اًـسىصي، مصثىض، ؾلائس اسالم ذز كصبٓن هصمي، ح 141اًـالمة اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ض 

 134ؼ  133؛ اًس َسان، حـفص، ذزوش اؾخلاذي، ض 143 اًـلائس الاسالمِة، ض

؛ اًرشًف 42؛ اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن هـامن، اًيىت يف ملسماث ألظول، ض 7ؼ  6اًـؼمی جن ؾحس هللا، ٔبظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحساًـؼمی )ؿَََ اًسالم(، ض  . ؾحس118

؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن 269؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض 41ؼ  43مي، ض املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، مجي اًـمل واًـ

ة، ض  ، 1اًخلََس، ح ؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، امليلش من 37؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن سـَس، جعاةل املـصفة يف بٔظول ازلٍن، ض 247احلسن، اًـلائس اجلـفًص

؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن 32؛ اجن ظاووش، ؿيل جن موىس، وضف احملجة ٍمثصت املِجة، ض 67؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض 441ض 

س الاؾخلاذ، ض  ؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول 67چِاز زساهل اؾخلاذي(، ض  ؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، زساةل يف اًـلِست )مضن:216ؼ  215احلسن، جتًص

؛ اًـالمة 9ؼ  8؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اًحاة احلاذي ؾرش، ض 128؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض 172ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 

؛ 52؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، واحة الاؾخلاذ، ض 354؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 186ؼ  184واز املَىوث، ض احليل، حسن جن ًوسف، اه

يل، ؾحس املعَة ؛ معَس ازلٍن ؾحَس413؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض 139اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ّج احلق ووضف اًعسق، ض 

؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 82، ض 18؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، اًـلِست اًاكفِة )موسوؿة اًضَِس الاول(، ح 437جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 

؛ دواحيك 556، ؾز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسًِة، )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض ؛ الٓميل79؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ، ض 23

س، ض 132اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض  ؛ اًض َخ اٍهبايي، محمس 177ؼ  176؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

ص 133؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث، ض 543ث )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض جن احلسني، الاؾخلاذا ؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، گُو

ض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، ازحاث ؛ اً 231ؼ  233؛ اًفِغ اًاكصاي، محمس حمسن، اهواز احلمكة، ض 99؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض 384مصاذ، ض 

؛ اًرنايق، محمس 129؛ اًالَُجي، حسن جن ؾحس اًصساق، زسائي فازيس، ض 22، ض 1؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح 239، ض 1اًِسات ابًيعوض واملـجزاث، ح 

ة، ض ؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس ا135رمسي جن ٔبيب رز، اهُس املوحسٍن، ض  ؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس هللا، حق 33؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 22ؼ  21جلـفًص

؛ بٓل 29؛ بًٓة هللا اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض 471، ض 1؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، ارساز احلمك، ح 152، ض 1اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح 

؛ 66؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 137وض  39، ض 1؛ اًـالمة الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 213ٔبظول ازلٍن، ض  ايسني، محمس حسن،

؛ 27زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث، ض ؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، 44وض  24، ض 1؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، ًوامؽ احللاًق، ح 59اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 

؛ بًٓة هللا اخلواوسازي، امحس، اًـلائس 148؛ اًـالمة اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ض 139الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل رسماًَ سـاذث )مضن: تُست زساهل(، ض 

 . 33اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض املريسا اًلمي، ٔبتو  86؛ اًس َسان، حـفص، ذزوش اؾخلاذي، ض 13احللة، ض 

؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، 41؛ اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 7ؼ  6. ؾحساًـؼمی جن ؾحس هللا، ٔبظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحساًـؼمی )ؿَََ اًسالم(، ض 119

؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن 188ؼ  184احلسني، رشخ مجي اًـمل واًـمي، ض ؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن 41ؿيل جن احلسني، مجي اًـمل واًـمي، ض 

؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، 268ؼ  263؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض 414ؼ  413، ض 1احلسني، زسائي اًرشًف املصثىض، ح 

س 439ؼ ،  438، ض 1؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح 249ؼ  248اًـلائس اجلـفًصة، ض  ؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

، زساةل يف اًـلِست )مضن: چِاز زساهل ؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن335؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 217ؼ  216الاؾخلاذ، ض 
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 ٔبفضَِم ؿیل الاظالق.و 

  سالمذَ من اًخحًصفو  جعاٍسإ اًلصبٓن؛ 

ُو مـجزثَ اخلازلت اًيت و   يشءلكفَِ ثخِان ، من هللا ثـاىل ؿیل ًسان هخَِ الٔهصمهـخلس ٔبن اًلصبٓن ُو اًويح اإلًِيي املزنل و

مـازف ؿاًَةو  فامي احذوى من حلائقو ، اًفعاحةو  ٔبجعزث اًخرش ؾن رجازاهتا يف اًحالكة
123

َ اًخحسًي  ، اًخحًصفو  اًخلَريو  ال ًـرًت

، ق اكرةَمن اذؾى فَِ كري ركل فِو خمخو ، ال هلعانو سايذتُشا اشلي تني ٔبًسًيا هخٍَو ُو هفس اًلصبٓن املزنل ؿیل اًييب تال و 

«ال من ذَفَو ال ًبٔثََ اًحاظي من تني ًسًَ»فٕاهَ الکم هللا اشلي ، لكِم ؿیل كري ُسىو  ٔبو مضددَ، ٔبو ملاًط
121

  
122

 

                                                                                                                                                                                                 
؛ اًـالمة احليل، حسن 359ؼ  357؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 133؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض 68اؾخلاذي(، ض 

؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 463ؼ  457ة جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض ؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املع198َؼ  197جن ًوسف، اهواز املَىوث، ض 

؛ 84ؼ  83؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ، ض 82، ض 18؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، اًـلِست اًاكفِة )موسوؿة اًضَِس الاول(، ح 23

؛ اًضَِس اًثاي، ٍسن 136؛ دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض 557، ؾز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسًِة )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض  الٓميل

س، ض ؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌ 149ازلٍن جن ؿيل جن امحس، حلاًق الاميان، ض  ؛ اًض َخ اٍهبايي، محمس جن احلسني، 177َخجًص

ص مصاذ، ض 543الاؾخلاذاث )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض  ؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، اًفعول املِمَ يف ٔبظول الامئة، ض 434؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، گُو

؛ 29؛ بًٓة هللا اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض 533، ض 1لق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، ارساز احلمك، ح ؛ احمل41؛ املريسا اًلمي، بٔتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 163

ت ؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل رسماًَ سـاذث )مضن: تُس56؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 137، ض 1ااًـالمة المني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 

؛ بًٓة هللا اخلواوسازي، 144؛ اًـالمة اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ؿالمَ ض 39ؼ  38؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث، ض 139زساهل(، ض 

؛ 185هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض  ؛ بًٓة573؛ بًٓة هللا اًس ححاي، حـفص، ألوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة الامامِة، ض 17امحس، اًـلائس احللة، ض 

 . 119اًس َسان، حـفص، ذزوش اؾخلاذي، ض 

 ؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل43؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، مجي اًـمل واًـمي، ض 42. اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن هـامن، اًيىت يف ملسماث ألظول، ض 123

؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس 269؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض 175اًِسی(، ؿيل جن احلسني، رشخ مجي اًـمل واًـمي، ض 

ة، ض  ؛ ٔبتو 441، ض 1اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح ؛ سسًس ازلٍن 37؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن سـَس، جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن، ض 247اجلـفًص

س الاؾخلاذ، ض 67احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض  ؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، زساةل يف 216ؼ  215؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل 172؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 67ض  اًـلِست )چِاز زساهل اؾخلاذي(،

احليل، حسن جن ًوسف، اهواز ؛ اًـالمة 354؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 8؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اًحاة احلاذي ؾرش، ض 128اًالكم، ض 

ؼ  437؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 411ؼ  413؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض 185املَىوث، ض 

؛ ؾز ازلٍن جن حـفص جن مشس ازلٍن 83ن ؾحس هللا، الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ، ض ؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ ج23؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 438

؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة 132؛ دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض 556زساةل حسًِة )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض   الٓميل، 

س، ض ؿیل اًَِاث رشخ اجل ص مصاذ، ض 97؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث، ض 177ؼ  176سًس ٌَخجًص ؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، گُو

حسن جن ؾحس اًصساق، زسائي فازيس، ض  ؛ اًالَُجي،22، ض 1؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح 99؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض 385ؼ  384

ة، ض 135؛ اًرنايق، محمس رمسي جن ٔبيب رز، اهُس املوحسٍن، ض 129 ؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس 34؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 23؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس اجلـفًص

 29؛ بًٓة هللا اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض 472، ض 1وازي، ُاذي جن رمسي، ارساز احلمك، ح ؛ احمللق اًسزب 153، ض 1هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح 

؛ 59؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 66؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 214ؼ  213؛ بٓل ايسني، محمس حسن، ٔبظول ازلٍن، ض 33ؼ 

؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل رسماًَ سـاذث )مضن: تُست 29؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث، ض 44، ض 1ريسا امحس، ًوامؽ احللاًق، ح الٓصدِاي، م

؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، ذزوش يف 13ض  ؛ بًٓة هللا اخلواوسازي، امحس، اًـلائس احللة،153؛ اًـالمة اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ض 139زساهل(، ض 

 . 87؛ اًس َسان، حـفص، ذزوش اؾخلاذي، ض 155اًـلائس الاسالمِة، ض 

 42. فعَت، الًٓة 121

ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، اشلذريت ؛ اًرشًف املصثىض )81؛ اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن هـامن، اواًي امللاالث، ض 84ؼ  83. اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 122

، 1، ح ة؛ ؾامذ ازلٍن اًعربي، احلسن جن ؿيل، اكمي اٍهبايي يف اًسلِف261، ض 2؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح 362ؼ  361يف ؿمل اًالكم، ض 

؛ اًـَوي اًـاميل، مري س َس امحس، ًعائف 45، ض 1؛ اًحَايض، ؿيل جن محمس، اًرصاظ املس خلمی، ح 121ض  ؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، احوتة املسائي املِيائَة،333ض 

؛ اًـالمة 251، ض 1عاًلاي، هؼص ؿيل، اكصف الارساز، ح اً؛ 778، ض 2وح  673، ض 1؛ اًفِغ اًاكصاي، محمس حمسن، ؿمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ح 246قَخَِ، ض 

؛ 66؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 45ؼ  44، ض 1؛ اًـالمة الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 163ن، هلغ اًوص َـة، ض الامني، اًس َس حمس

مِين، ؾحس احلسني جن امحس، اًلسٍص، ح ؛ اًـالمة الا59؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 241اًـالمة رشف ازلٍن، ؾحس احلسني، اًفعول املِمة يف َتًَف ألمة، ض 

؛ 291احلسني، لكم ظَة ذز ثلٍصص ؾلائس اسالم، ض  ؛ ظَة، ؾحس156، ض 3وح  185، ض 2ضَِس معِصي، مصثىض، مجموؿَ بآثز صَِس معِصي، ح اً ؛ 148ؼ  147، ض 3
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 الامامة

.بهٓل وسمل()ظیل هللا ؿَََ و ازلهَا هَاتة ؾن اًييب و  اإلمام ُو اإلوسان اشلي هل زئاسة ؿامة يف ٔبموز ازلٍن
123

اإلمامة واحدة يف و  

اٌَعف واحة يف احلمكة ؿیل هللا.و  احلمكة ٔلّا ًعف
124

 

 وحوة هعحَو  ؾعمة اإلمام

ًلدح ، ٔبؿملو  واحة ٔبن ٍىون ٔبفضي من زؾَخَو  اًييب )ظیل هللا ؿَََ وبهٓل وسمل(ضرتظ اًـعمة يف اإلمام نام جضرتظ يف ج  

َِ يف اًـلول.ثلسمي املفضول ؿیل اًفاوي فامي اكن ٔبفضي مٌَ ف 
125

تعي و  فٕارا وحدت ؾعمخَ وحة اًيط من هللا ثـاىل ؿَََ 

                                                                                                                                                                                                 
؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي، 451ؼ  449، ض 4اًىذاة واًس ية، ح  ـفص، الاًَِاث ؿیل ُسى؛ بًٓة هللا اًس ححاي، ح283، ض 1بًٓة هللا اخلصاسي، حمسن، تساًة املـازف الاًَِة، ح 

 246انرص، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض 

  جن حـفص، زساةل حسًِة،  ؛ الٓميل، ؾز ازلٍن23؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 439. اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض 123

ؼ  6، ض 1؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، حسًلة اًض َـة، ح 143، ض ةيف مشُة الامامِ ة؛ دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼام557ِپيج زساهل اؾخلاذي(، ض  :)مضن

س، ض 7 ؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، 137؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان، ض 178؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

ص مصاذ، ض  ؛ اًالَُجي، حسن جن 36ؼ  35، ض 1؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح 133ؼ  132؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض 462ؼ  461گُو

؛ بٓل ايسني، محمس حسن، 539، ض 1رساز احلمك، ح بٔ ؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، 42؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 129فازيس، ض ؾحس اًصساق، زسائي 

س حواذ، اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية ، محمة؛ ملي1َ، ض 2؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، ًوامؽ احللاًق، ح137، ض 1؛ الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 271ٔبظول ازلٍن، ض 

؛ اًس َسان، 199؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض 176ؼ  175؛ اًـالمة اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ض 132واًض َـة، ض 

  129حـفص، ذزوش اؾخلاذي، ض 

؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، 41؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، مجي اًـمل واًـمي، ض 25ظول واًفصوغ، ض . اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، اًِساًة يف الٔ 124

محمس جن ؛ اًض َخ اًعويس، 327، ض 1؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، زسائي اًرشًف املصثىض، ح 192ؼ  191ؿيل جن احلسني، رشخ مجي اًـمل واًـمي، ض 

ة، ض 333ؼ  297احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض  ؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن سـَس، جعاةل املـصفة يف ٔبظول 247؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًص

؛ اجن ظاووش، 75؛ بٔتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض 241ؼ  243، ض 2؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح 38ازلٍن، ض 

س الاؾخلاذ، ض 43وض  37ؼ  36ؿيل جن موىس، وضف احملجة ٍمثصت املِجة، ض  ؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، زساةل يف 221؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن 336ض  و 189ؼ  188؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 68اؾخلاذي(، ض اًـلِست )مضن: چِاز زساهل 

؛ اًـالمة 362وضف املصاذ، ض  ؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف،234ؼ  232؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اهواز املَىوث، ض 175ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض 

؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ّج احلق ووضف 439؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض 53احليل، حسن جن ًوسف، واحة الاؾخلاذ، ض 

؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ 23ًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض ؛ ا468ؼ  467؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 164اًعسق، ض 

؛ الٓميل، ؾّز ازلٍن 41ؼ  39؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ، )رشخ انفؽ ًوم احلرش( ض 88جن ؾحس هللا، الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ، ض 

؛ اًضَِس اًثاي، ٍسن ازلٍن جن ؿيل 144؛ دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض 558ؼ  557پيج زساهل اؾخلاذي(، ض  :حسًِة، )مضنزساةل  جن حـفص، 

س، ض 153جن امحس، حلاًق الاميان، ض  ؛ اًضَِس اًثاي، ٍسن ازلٍن جن ؿيل جن امحس، حلاًق 183ؼ  179؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، 139؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان، ض29ؼ  23، ض 1؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، حسًلة اًض َـة، ح 149الاميان، ض 

ص مصاذ، ض  ؛ 97، ض 1؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، ازحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث، ح 133حِسز، دسٍص اًََِ، ض ؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن 478ؼ  475گُو

هُس بٔ رز، ؛ اًرنايق، محمس رمسي جن ٔبيب 39ؼ  36، ض 1؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح 143اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، اًفعول املِمَ يف ٔبظول الامئة، ض 

هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول  ؛ بًٓة هللا اًضرب، ؾحس42؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 27؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس اجلـفًصة، ض 128ؼ  127املوحسٍن، ض

؛ اًـالمة الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان 275س حسن، ٔبظول ازلٍن، ض ؛ بٓل ايسني، محم539، ض 1؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، ارساز احلمك، ح 184، ض 1ازلٍن، ح 

؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، ًوامؽ 65؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 68؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 137وض  23، ض 1اًض َـة، ح 

؛ 52ؼ  49؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث، ض 144تُست زساهل(، ض  :س، زساهل رسماًَ سـاذث ) مضن؛ الٓصدِاي، مريسا امح3ؼ  1، ض 2احللاًق، ح 

، اًـلائس احللة، ؛ بًٓة هللا اخلواوسازي، امحس176ؼ  175؛ اًـالمة اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ض 115مليَة، محمس حواذ، اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة، ض 

؛ اًس َسان، 384ؾلائس اًض َـة الامامِة، ض  ؛ بًٓة هللا اًس ححاي، حـفص، الاوواء ؿیل236ؼ  231؛ بًٓة هللا املاكزم صرياسي، انرص، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض 19ؼ  18ض 

  132ؼ  133حـفص، ذزوش اؾخلاذي، ض 

؛ اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن هـامن، ثعحَح اؾخلاذاث 96؛ اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 34واًفصوغ، ض . اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، اًِساًة يف ألظول 125

ؼ  192ـمي، ض ؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، رشخ مجي اًـمل وا42ً؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، مجي اًـمل واًـمي، ض 129الامامِة، ض 

ؼ  335؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض 328ؼ  327، ض 1؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، زسائي اًرشًف املصثىض، ح 199

ة، ض 313 ؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ 38سـَس، جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن، ض  ؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن249؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًص

؛ اجن ظاووش، ؿيل جن موىس، وضف احملجة 76ؼ  75؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض 293وض  286وض  278، ض 2جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح 
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ق ًٔلانم اىل، ادذَاز اإلمامة تعاحهبا.و  اًـمل هبا ٔلن اًـعمة امص ال ظًص
126

 

 )ؿَهیم اًسالم(بٔتيائَ املـعومني و  امامة ؿيل جن ايب ظاًة

 فعي ٔبمري املؤمٌني ؿيل جن ٔبيب ظاًة ؿَََ اًسالم سمل تالو  بهٓلو  فٕارا ثلصز وحوة اًـعمة فاإلمام تـس اًييب ظیل هللا ؿَََ

 بهٓلو  ظیل هللا ؿَََ) ٔبن اًييبو ، حصاة ِممّن اذؾى اإلمامة يف ثكل احلالإلحامغ ألمة ؿیل اًلعؽ تـسم ُشٍ اًعفة يف كرٍي من الٔ 

ة من تـسٍو  هط ؿیل ذالفذَ (سملو  متام احلجة ؿیل ألمة ؿامة الٕ ومن مجةل ما حتسج تَ اًييب ، يف ؿست مواظن، امامذَ يف اًرًب

                                                                                                                                                                                                 
س الاؾخلاذ، ض ؛ هعري ا43ؼ  39ٍمثصت املِجة، ض  ؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، زساةل يف الاؾخلاذ اشلي التس. . . 222زلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

صاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل ؛ اجن مِمث اًحح198؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 535پيج زساهل اؾخلاذي(، ض  :)مضن

؛ اًـالمة احليل، 366ؼ  364؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 237ؼ  234؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اهواز املَىوث، ض 183ؼ  177اًالكم، ض 

؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض 53ة الاؾخلاذ، ض ؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، واح83ؼ  81حسن جن ًوسف، اًصساةل اًسـسًة، ض 

وض  477؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 168وض  164؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ّج احلق ووضف اًعسق، ض 454وض  448

؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن 88؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ، ض 23ائي الازتـًَِة، ض ؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املس482ؼ  481

؛ 558ؾخلاذي(، ض پيج زساهل ا :؛ الٓميل، ؾّز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسًِة )مضن44وض  43ؼ  41ؾحس هللا، اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ )رشخ اًيافؽ ًوم احلرش(، ض 

؛ امللسش 153؛ اًضَِس اًثاي، ٍسن ازلٍن جن ؿيل جن امحس، حلاًق الاميان، ض 146وض  145ؼ  144دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض 

س، ض  ؛ اًض َخ اٍهبايي، محمس 33وض  8، ض 1، امحس جن محمس، حسًلة اًض َـة، ح ؛ امللسش الازذتَيل238ؼ  233الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس 116ؼ  114؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث، ض 543پيج زساهل اؾخلاذي(، ض  :جن احلسني، الاؾخلاذاث )مضن

ص مصاذ، ض  وض  142؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة، ض 136ؼ  135ُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض ؛ مالزفِـا اًيائ 464اًصساق، گُو

اًرنايق، محمس رمسي جن ؛ 42ؼ  39، ض 1؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح 97، ض 1؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، ازحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث، ح 168

؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس هللا، حق 45ؼ  44؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 27؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس اجلـفًصة، ض 143و ض 139ٔبيب رز، اهُس املوحسٍن، ض 

 49؛ بًٓة هللا اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض 511، ض 1رساز احلمك، ح ؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، ا188ؼ  187، ض 1اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح 

؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس 137وض  23، ض 1؛ اًـالمة الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 281ؼ  283؛ بٓل ايسني، محمس حسن، ٔبظول ازلٍن، ض 53وض 

؛ 52ؼ  51؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث، ض 146وض  144تُست زساهل(، ض  :زساهل رسماًَ سـاذث )مضن؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، 67الامامِة، ض 

ي، مصثىض، ؾلائس ص ى؛ اًـالمة اًـس123ؼ  118وض  137ؼ  136؛ مليَة، محمس حواذ، اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة، ض 3، ض 2الٓصدِاي، مريسا امحس، ًوامؽ احللاًق، ح 

ؾلائس اًض َـة  ؛ بًٓة هللا اًس ححاي، حـفص، الاوواء ؿیل239ؼ  237؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض 248، ض 1اسالم ذز كصبٓن هصمي، ح 

  389الامامِة، ض 

؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، 42ف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، مجي اًـمل واًـمي، ض ؛ اًرش26ً. اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، اًِساًَ يف ألظول واًفصوغ، ض 126

؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن سـَس، جعاةل 313؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض 231ؼ  199ؿيل جن احلسني، رشخ مجي اًـمل واًـمي، ض 

؛ هعري 77؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض 296، ض 2؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح 38يف ٔبظول ازلٍن، ض املـصفة 

؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن 213ول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض ؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظ223ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًصس الاؾخلاذ، ض 

؛ 367ؼ  366؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 238ؼ  237؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اهواز املَىوث، ض 181ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض 

؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة 168؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ّج احلق ووضف اًعسق، ض 452ظول ازلٍن، ض اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف بٔ 

، )رشخ ؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشح23َِ؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 483ؼ  482جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 

؛ دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة 559ؼ  558؛ الٓميل، ؾّز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسًِة )پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 44ؼ  43اًيافؽ ًوم احلرش(، ض 

س، ؛ امللسش الاز 154وض  153؛ اًضَِس اًثاي، ٍسن ازلٍن جن ؿيل جن امحس، حلاًق الاميان، ض 146الامامِة، ض  ذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

؛ اًفِاط اًالَُجي، 53، ض 1؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، حسًلة اًض َـة، ح 543؛ اًض َخ اٍهبايي، محمس جن احلسني، الاؾخلاذاث )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 238ض 

ص مصاذ، ض 118ؼ  116ث، ض ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذا ؼ  134؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض 469؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، گُو

، محمس رمسي جن ٔبيب رز، ؛ اًرنايق47، ض 1؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح 143ؼ  142؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة، ض 135

؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس هللا، حق اًَلني يف مـصفة 48وض  45؛ املريسا اًلمي، بٔتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 29؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس اجلـفًصة، ض 145اهُس املوحسٍن، ض 

؛ اًـالمة الامني، 285وض  278؛ بٓل ايسني، محمس حسن، ٔبظول ازلٍن، ض 511، ض 1؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، ارساز احلمك، ح 189، ض 1ٔبظول ازلٍن، ح 

؛ 74؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 68؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 137وض  23، ض 1اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 

؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل كول 145ؼ  144؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل رسماًَ سـاذث )مضن: تُست زساهل(، ض 8ؼ  7، ض 2الٓصدِاي، مريسا امحس، ًوامؽ احللاًق، ح 

بًٓة هللا ؛ 198ؼ  197؛ اًـالمة اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ض 137؛ مليَة، محمس حواذ، اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة، ض 52اثتت ذز اؾخلاذاث، ض 

؛ اًس َسان، حـفص، 128وض  386؛ بًٓة هللا اًس ححاي، حـفص، ألوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة الامامِة، ض 215ؼ  214املاكزم اًضرياسي، انرص، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض 

 179ؼ  176ذزوش اؾخلاذي، ض 
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اذشل من و ، اهرص من هرصٍو ، ؿاذ من ؿاذاٍو ، ٔبال من نيت موالٍ فِشا ؿيل موالٍ اٌَِم وال من والاٍ»فلال: يف ًوم اًلسٍص 

ؾضريثَ ألكصتني فلال: و  من ٔبول مواظن اًيط ؿیل ٕامامذَ كوهل حِامن ذؿا ٔبكصابءٍ ألذهنيو  «.ٔبذز احلق مـَ هَف ما ذازو ، ذشهل

ٔبهت مين مبزنةل ُازون من موىس ٕاال »هصز كوهل هل يف ؿست مصاث: و  «ٔبظَـواو  ذََفيت من تـسي فامسـوا هلو  وظييو  ُشا ٔبيخ»

ّ و  ٕاىل كري ركل من زواايث« ٔبهَ ال هيب تـسي ٕامنا »سوزت املائست: من  55ًة لٓ ت ؿیل زحوث اًوالًة اًـامة هل اكبآيث هصمية ذً

َمك هللا ، ُو زاوؽو  ما ثعسق ابخلامتكس ىًزت فَِ ؾيسو  «ضم زاوـونو ًؤثون اًزاكتو  ا اشلٍن ًلميون اًعالتاشلٍن بٓمٌو و  زسوهلو  ًو


ال تَان وخَ و، اًصواايثو  اس خلعاء لك ما وزذ يف ٕامامذَ من الآيث يف اخملخرصت الجسمح اًصساةل مؽ مالحؼة ٔبن ُشٍ 

ذالٍهتا.
127

 

حصتم اي »ًلوهل ، بهٓلو  ؼم اشلهة رجصى حمازيب اًييب ظیل هللا ؿَََصون يف ؾِ حمازتٍو جيو  اًحلات ؿیل ٔبمري املؤمٌني ؿَََ اًسالمو 

ي اًلصبٓن   من ًلاثي ؿیلمكٕان مٌ»سمل و  بهٓلو  ًلوهل ظيل هللا ؿَََو  «سَمم سَميو  ؿيل حصيب ِل. ام كاثَت ؿیلنثبًٔو  «ثزًن

                                                           

 . و حشفٌا ذ صان ىزول ُشٍ الاًة يف ثعسق الامام ؿيل )ؿَََ اًسالم( خبامتَ يفوز  اًصهوغ يف معاذز اُي اًس ية فضال ؾن املعاذز اًض َـَة وركل يف ٔبنرث من زالزني معسزا، ًو

ق مس خلي ؾن اًعحاتة ذمن هلي ُشٍ اًواكـة. ومؽ ُشٍ اًىرثت يف اًعصق الًحلى رجال ٌَرتذًس ٔبتسا يف صبٔن ىزوًِا زمغ ٕاماكهَة ان حىون 14املىصزاث ًوظَيا اىل  الن  تـغ ظصكِا وـَفة ظًص

 «. ٔبن نرثت اًعصق جترب وـف اًس يس»ؿَامء احلسًر ًلوًون: 

؛ اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، اًِساًة يف 99ؼ  132؛ فضي جن صاران، الاًضاخ، ض 7اًـؼمی جن ؾحس هللا، ٔبظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحساًـؼمی )ؿَََ اًسالم(، ض  . ؾحس127

؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، مجي اًـمل واًـمي، ض 47ؼ  43محمس جن هـامن، اًيىت يف ملسماث ألظول، ض  ؛ اًض َخ املفِس، محمس جن33ألظول واًفصوغ، ض 

ؼ  316لاذ، ض ، اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخ219ؼ  231؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، رشخ مجي اًـمل واًـمي، ض 43ؼ  42

ة، ض 358 ؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، 39ؼ  38؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن سـَس، جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن، ض 249؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًص

؛ اجن ظاووش، ؿيل جن موىس، وضف احملجة ٍمثصت 86ؼ  85و 83اكوث يف ؿمل اًالكم، ض ؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، ا333ًَؼ  299، ض 2محموذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح 

س الاؾخلاذ، ض 38املِجة، ض   215؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 238ؼ  223؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

وض  221ؼ  219وض  215ؼ  213؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اهواز املَىوث، ض 187ؼ  182صاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض ؛ اجن مِمث اًحح271ؼ 

، حسن جن ًوسف، ؛ اًـالمة احليل53؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، واحة الاؾخلاذ، ض 372ؼ  367؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 229ؼ  224

؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق 231ؼ  171؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ّج احلق ووضف اًعسق، ض 479ؼ  461مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض 

اًضَِس الاول، محمس جن ميك، اًـلِست اًاكفِة )موسوؿة اًضَِس  ؛21ؼ  23؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 539ؼ  535وض  494ؼ  492اًالُوث، ض 

؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، الاؾامتذ يف 53ؼ  44؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، اًحاة احلاذي ؾرشمؽ رشحَِ )رشخ اًيافؽ ًوم احلرش(، ض 83، ض 18الاول(، ح 

؛ دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف 566ؼ  559لٓميل، ؾّز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسًِة، )مضن پيج زساهل اؾخلاذي(، ض ؛ ا94ؼ  87رشخ واحة الاؾخلاذ، ض 

س، ض 153ؼ  147مشُة الامامِة، ض  ذتَيل، امحس جن ؛ امللسش الاز 245ؼ  243وض  233ؼ  239؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

؛ املصؾيش اًضوصرتي، اًلايض هوز 543؛ اًض َخ اٍهبايي، محمس جن احلسني، الاؾخلاذاث )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 317ؼ  53وض  14ؼ  12، ض 1محمس، حسًلة اًض َـة، ح 

ؼ  119الَُجي، ؾحس اًصساق جن ؿيل، رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث، ض ؛ اًفِاط ا446ً؛ اًـَوي اًـاميل، مري س َس امحس، ًعائف قَخَِ، ض 181هللا، اًعوازم املِصكة، ض 

ص مصاذ، ض 144 ؛ اًض َخ احلص 115ؼ  137؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض 538ؼ  513وض  488ؼ  486؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق جن ؿيل، گُو

؛ اًـالمة 154ؼ  151؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة، ض 215ؼ  3، ض 3ض واملـجزاث، ح اًـاميل، محمس جن احلسن، ازحاث اًِسات ابًيعو 

رز، اهُس ؛ اًرنايق، محمس رمسي جن ٔبيب 133ؼ  133؛ اًالَُجي، حسن جن ؾحس اًصساق، زسائي فازيس، ض 154ؼ  53، ض 1اجملَيس، محمس ابكص جن محمس ثلي، حق اًَلني، ح 

؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول 45؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 53وض  29؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس اجلـفًصة، ض 149املوحسٍن، ض 

؛ بٓل ايسني، محمس حسن، ٔبظول 38حصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض ؛ بًٓة هللا اًربو518، ض 1؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، ارساز احلمك، ح 191، ض 1ازلٍن، ح 

؛ اًـالمة 69ؼ  68؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، بٔظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 137وض  39، ض 1؛ اًـالمة الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 336ؼ  291ازلٍن، ض 

ؼ  361وض  313ؼ  339وض  335ؼ  298وض  251ؼ  248اًـالمة رشف ازلٍن، ؾحس احلسني، املصاحـاث، ض  ؛137، ض 6املؼفص، محمس حسن، ذالًي اًعسق ٍهنج احلق، ح 

؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل رسماًَ سـاذث )مضن: تُست زساهل(، 9، ض 2؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، ًوامؽ احللاًق، ح 76؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 432

؛ اًـالمة 144وض  143ؼ  139؛ مليَة، محمس حواذ، اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة، ض 52؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث، ض 147ؼ  146ض 

هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ؛ بًٓة 23ؼ  19؛ بًٓة هللا اخلواوسازي، امحس، اًـلائس احللة، ض 198اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ؿالمَ ض 

؛ بًٓة هللا 143ؼ  133؛ بًٓة هللا اًس ححاي، حـفص، ألوواء ؿیل اًـلائس الامامِة، ض 19ؼ  11؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، بآيث اًوالًة يف اًلصبٓن، ض 219ؼ  218ض 

 ؛ 156ؼ  134؛ اًس َسان، حـفص، ذزوش اؾخلاذي، ض 123ض  ،2اخلصاسي، حمسن، تساًة املـازف الاًَِة، ح 
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اشلسمو  احلصيب مؽ املـاُسو  اكدذالف حمك املصثس، ان اثفلوا يف املـعَةو  اًس يبو  ختخَف ٔبحواهلم يف اًليامئو 
128

 

 جن حـفص موىسو  حـفص جن محمسو  محمس جن ؿيلو  ؿيل جن احلسني من احلسني اىلو  اإلمامة يف ٔبتيائَ من احلسن اىل احلسنيو 

اًوخَ اًواحض يف ركل و ، )ؿَهیم اًسالم(، اتيَ املِسي امليخؼصو  احلسن جن ؿيلو  ؿيل جن محمسو  محمس جن ؿيلو  ؿيل جن موىسو 

اًيط اجلیل.و  ل ُشٍ ألسمان ٕاال فمين رهصانٍااًـعمة اًيت مل ثثخت فمين اذؾَت هل اإلمامة ظو اؾخحاز 
129

 

 (ؿَََ اًسالم)اًثاي ؾرش مام االٕ قَحة 

خلوفَ ؿیل هفسَ من   فاما ٔبن حىونقَخذَ ن ىًو  ُو يح كائة.و  الامام اًثاي ؾرش ُو املِسي ظاحة اًزمان ؿَََ اًسالمو 

َا، ٔبؿسائَ اما ملعَحة دفِة اس خبٔثص اَّلّل ثـاىل تـَمِا.و ، ئَٔبو ؿیل ٔبًو
133

 

                                                           
؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل 45؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، مجي اًـمل واًـمي، ض 136وض  134وض  94. اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 128

؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ 358؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض 238ؼ  235اًِسی(، ؿيل جن احلسني، رشخ مجي اًـمل واًـمي، ض 

س الاؾخلاذ، ض 366، ض 2جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح  ؛ 398؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 295؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن 528ؼ  526؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 483مة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض اًـال

س، ض  ؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس 154ظول اؾخلاذاث، ض ؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان ذز بٔ 463ؼ  459محمس، احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

ة، ض   . 53اجلـفًص

؛ اًض َخ 33؛ اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، اًِساًة يف ألظول واًفصوغ، ض 8ؼ  7اًـؼمی )ؿَََ اًسالم(، ض  اًـؼمی جن ؾحس هللا، ٔبظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحس . ؾحس129

؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، مجي 44ؼ  47اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن هـامن، اًيىت يف ملسماث ألظول، ض ؛ 93اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 

امي ًخـَق ابالؾخلاذ، ؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ ف226ؼ  219؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، رشخ مجي اًـمل واًـمي، ض 44اًـمل واًـمي، ض 

؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، 43؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن سـَس، جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن، ض 249؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًصة، ض 365ض 

ؼ  43؛ اجن ظاووش، ؿيل جن موىس، وضف احملجة ٍمثصت املِجة، ض 87كوث يف ؿمل اًالكم، ض ؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَا369، ض 2محموذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح 

س الاؾخلاذ، ض 42 ؛ اجن 273ؼ  272؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 294ؼ  293؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، 233ؼ  229؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اهواز املَىوث، ض 193مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض  مِمث اًححصاي،

؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، 481ؼ  483ازلٍن، ض ؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول 53؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، واحة الاؾخلاذ، ض 398ؼ  397ض 

؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، اًـلِست اًاكفِة )موسوؿة 23ؼ  21؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 526ؼ  525ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 

؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، اًحاة احلاذي ؾرش مؽ 96ؼ  94، الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ، ض ؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا83، ض 18اًضَِس الاول(، ح 

؛ دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، 569ؼ  566؛ الٓميل، ؾّز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسًِة، )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 52ؼ  53رشحَِ )رشخ انفؽ ًوم احلرش(، ض 

س، ض 152ؼ  153وض  147امِة يف مشُة الامامِة، ض اًيؼ ؛ امللسش الازذتَيل، امحس 458ؼ  414؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان 543(، ض ؛ اًض َخ اٍهبايي، محمس جن احلسني، الاؾخلاذاث )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي635ؼ  631، ض 2جن محمس، حسًلة اًض َـة، ح 

ص مصاذ، ض 153ؼ  145ذز ٔبظول اؾخلاذاث، ض  ؛ 121ؼ  115؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض 585وض  583ؼ  582؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، گُو

ؼ  151؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، اًفعول املِمَ يف ٔبظول الامئة، ض 259ؼ  3، ض 2واملـجزاث، ح  اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، ازحاث اًِسات ابًيعوض

؛ اًرنايق، محمس رمسي جن ٔبيب رز، اهُس 134ؼ  13؛ اًالَُجي، حسن جن ؾحس اًصساق، زسائي فازيس، ض 294ؼ  278، ض 1؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح 154

ة، ض 222ؼ  215وض  213حسٍن، ض املو  ؛ بًٓة 46؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 63ؼ  57وض  43ؼ  31وض  33ؼ  29؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس اجلـفًص

؛ بٓل ايسني، محمس حسن، ٔبظول ازلٍن، ض 43 ؼ 38؛ بًٓة هللا اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض 191، ض 1هللا صرب، ؾحس هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح 

؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، 73؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 137وض  39، ض 1؛ اًـالمة الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 348ؼ  339

؛ 52؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث، ض 147ؼ  146تُست زساهل(، ض ؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل رسماًَ سـاذث )مضن: 76ؾلائس الامامِة، ض 

؛ بًٓة هللا اخلواوسازي، 199ؼ  198؛ اًـالمة اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ض 144وض  143ؼ  139مليَة، محمس حواذ، اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة، ض 

؛ بًٓة هللا اًس ححاي، حـفص، ألوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة 253ؼ  249؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض 129ؼ  23، ض امحس، اًـلائس احللة

  163ؼ  156؛ اًس َسان، حـفص، ذزوش اؾخلاذي، ض 134الامامِة، ض 

؛ اًض َخ اًعسوق، محمس جن 95ؼ  94؛ اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 8)ؿَََ اًسالم(، ض . ؾحساًـؼمی جن ؾحس هللا، ٔبظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحساًـؼمی 133

؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، رشخ 44؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، مجي اًـمل واًـمي، ض 45ؼ  39ؿيل، اًِساًة يف ألظول واًفصوغ، ض 

ة، ض 368ؼ  367؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض 231ؼ  226مل واًـمي، ض مجي اًـ ؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًص

؛ اجن 373ؼ  372، ض 2ذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح ؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محمو 41ؼ  43؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن سـَس، جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن، ض 253

س الاؾخلاذ، ض 56ؼ  55ظاووش، ؿيل جن موىس، وضف احملجة ٍمثصت املِجة، ض  ؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل 221؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف 68حليل، حـفص جن احلسن، زساةل يف اًـلِست )مضن: چِاز زساهل اؾخلاذي(، ض ؛ احمللق ا276يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 
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  اًصحـة

ٔبن  -)ؿَهیم اًسالم( -ؾن بٓل اًحُتو  من سوزت اًيحي 83لًٓة اك اًلصبٓن اًىصمي واشلي ثشُة ٕاًََ اإلمامِة ٔبذشا مبا خاء يف بآيث

صمي توكوؿَ يف تـغ ألدم اًساًفة ىبٓن اًكس رصخ اًلص و ، هللا ثـاىل ًـَس كوما من ألمواث ٕاىل ازلهَا يف ظوزضم اًيت اكهوا ؿَهیا

لا سوزت اًحلصت. فِـزّ من  259الًٓة و  243لًٓة اك لا بٓدص ًشلّ و ، فًص ي احمللني من املحعَنيو ، فًص املؼَومني مهنم من و  ًٍز

ٔبو من تَف ، ال ٍصحؽ ٕاال من ؿَت ذزحذَ يف اإلميانو اًسالمو  ؿَهیم ٔبفضي اًعالتو  ركل ؾيس كِام رمسي بٓل محمس ؿَََو ، اًؼاملني

ما ٌس خحلوهَ من اًثواة ٔبو اًـلاة نام حىك هللا و ، من تـسٍ ٕاىل اًًضوزو  مث ًعريون تـس ركل ٕاىل املوث، اًلاًة من اًفساذ

 ُ كاًوا زتيا »ٔبن فخصحوا اثًثا ًـَِم ًعَحون: ، زخاغ فٌاًوا ملت هللاني اشلٍن مل ًعَحوا ابالٕ ـِ صحَ ثـاىل يف كصبٓهَ اًىصمي متين ُؤالء امل

«ٔبحَِدٌا ازيدني فاؿرتفٌا تشهوتيا فِي ٕاىل دصوح من سخِيو  ذيا ازيدنئبم 
131

.
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ن ًُس الاؾخلاذ ابًصحـة من رضوزايث ىًو 

َّـَىمل ٍو مشُة الامامِة مفن مل ثثخت اًصحـة هل ابالذةل اًَلِيَة امل الاميان نن من اكان و  ن مـخلسا هبا فِشا كري وائص تدض 

الاؾخلاذ هبا.
 

 )ؿَهیم اًسالم(ت وحوة موذت بُٔي اًحُ

حـَِا ، اًضمو  اًيّت ال ثلدي اجلسل، من رضوزايث ازلٍن اإلسالسمو  ضم من ٔبوحة اًواحداثوذّ و  هـخلس بّٔن حمّحة ٔبُي اًحُت 

                                                                                                                                                                                                 
سن جن ؛ اًـالمة احليل، ح 53؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، واحة الاؾخلاذ، ض 363؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 192ؼ  193ؿمل اًالكم، ض 

؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي 83، ض 18؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، اًـلِست اًاكفِة )موسوؿة اًضَِس الاول(، ح 482ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض 

؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، ازصاذ اًعاًحني اىل ّج 52احلرش(، ض ؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ، )رشخ انفؽ ًوم 23الازتـًَِة، ض 

؛ دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض 133ؼ  96؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ، ض 377املسرتصسٍن، ض 

س، ض 153ازلٍن جن ؿيل جن امحس، حلاًق الاميان، ض  ؛ اًضَِس اًثاي، ٍسن155 ؛ اًض َخ 125ؼ  117؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس 151خلاذاث، ض ؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾ 543اٍهبايي، محمس جن احلسني، الاؾخلاذاث )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 

ص مصاذ، ض  ؛ اكصف اًلعاء، 214؛ اًرنايق، محمس رمسي جن ٔبيب رز، اهُس املوحسٍن، ض 333ؼ  294، ض 1؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح 586ؼ  585اًصساق، گُو

ة، ض  ؼ  283، ض 1؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح 93ؼ  92، ٔبظول ذٍن، ض ؛ املريسا اًلمي، بٔتو اًلامس64ؼ  63وض  27حـفص، اًـلائس اجلـفًص

؛ بٓل ايسني، محمس حسن، ٔبظول 49ؼ  48؛ بًٓة هللا اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض 529ؼ  528، ض 1؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، ارساز احلمك، ح 284

؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، 72؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة وبٔظوًِا، ض 194، ض 2؛ اًـالمة الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 424ؼ  381ازلٍن، ض 

وض  213وض  233اًس ية واًض َـة، ض ؛ مليَة، محمس حواذ، اجلوامؽ واًفوازق تني 56؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث، ض 77ؼ  76ؾلائس الامامِة، ض 

؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، ذزوش يف اًـلائس 145؛ بًٓة هللا اخلواوسازي، امحس، اًـلائس احللة، ض 234ؼ  233؛ اًـالمة اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ض 213

  173ؼ  163؛ اًس َسان، حـفص، ذزوش اؾخلاذي، ض 225ؼ  218وض  434ؼ  431ائس الامامِة، ض ؛ بًٓة هللا اًس ححاي، حـفص، ألوواء ؿیل ؾل267ؼ  257الاسالمِة، ض 

 11 الًٓة . املؤمن:131

وض  46؛ اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن هـامن، اواًي امللاالث، ض 63ؼ  63؛ اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 431ؼ  381. فضي جن صاران، الاًضاخ، ض 132

؛ اًض َخ 126ؼ  125، ض 1؛ اًرشًف املصثىض، ؿيل جن احلسني، زسائي اًرشًف املصثىض، ح 529؛ اًرشًف املصثىض، ؿيل جن احلسني، اشلذرٍي يف ؿمل اًالكم، ض 78 ؼ 77

ة ض  ؛ اجن ظاووش، ؿيل جن موىس، وضف 199ؼ  198، ض 2؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح 253اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًص

اق اًحاظي، ح 55ؼ  54احملجة ٍمثصت املِجة، ض  ؛ اًفِغ اًاكصاي، محمس حمسن جن مصثىض، ؿمل اًَلني يف ٔبظول 645، ض 29؛ املصؾيش اًضوصرتي، اًلايض هوز هللا، احلاق احلق وٕاُس

، ض 2؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص جن محمس ثلي، حق اًَلني، ح 363مصثىض، كصت اًـَون يف املـازف واحلمك، ض ؛ اًفِغ اًاكصاي، محمس حمسن جن 1332ؼ  1331، ض 2ازلٍن، ح 

؛ ألسرتبآبذي، محمس حـفص، اًرباُني 297، ض 2؛ صرب، ؾحس هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح 276ؼ  295؛ اًالَُجي، حسن جن ؾحس اًصساق، زسائي فازيس، ض 335

س اًـلائس اًساظـة، ح اًل ؛ 57، ض 1؛ الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 96وض  77؛ اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض 453ؼ  445، ض 3اظـة يف رشخ جتًص

؛ 586اًعَة ذز ثلٍصص ؾلائس اسالم، ض  ؛ ظَة، ؾحس احلسني، لكم83؛ املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 387، ض 5مؼفص، محمس حسن، ذالئي اًعسق ٍهنج احلق، ح 

 168، ض 2؛ دصاسي، حمسن، تساًة املـازف الاًَِة، ح 459س ححاي، حـفص، ألوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة، ض 
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َت يِف اًُْلْصىب»زسوهل ٔبحص اًصساةل و  اَّلّل  الَّ اًَْمَوذَّ
ِ
َِ َبْحصًا ا َْ َ هََُمُكْ ؿََ « كُْي ال َبس ْ

133
َّلّل ؾن ثـَني شلا سبٔل ألحصاة ؾن زسول او 

َت »ملّا ىًزت الًٓة »نام زوي ؾن اجن ؾحاش ٔبهَّ كال: ، تـس اًفصاػ ؾن وحوة املوّذت فهیم  اًلصىب الَّ اًَْمَوذَّ
ِ
َِ َبْحصًا ا َْ َ هََُمُكْ ؿََ كُْي ال َبس ْ

«وزلُام زالج مصاث ًلوًِاو  فاظمةو  اي زسول اَّلّل من كصاتخم اشّلٍن افرتط اَّلّل ؿََيا موذهتم؟ كال: ؿيلّ  كَت:«  يِف اًُْلْصىب
134

 

135
نام هّط ؿَََ يف ، ضمي ألمئة لكِّم ذون كريضمتي ج  -)ؿَهیم اًسالم( -احلس ينيو  فاظمةو  ال ثيحرص يف ؿيلّ   مث اًلصىب 

الَّ ا»يف كوهل ثـاىل:  -ؿَََ اًسالم -مهنا: ما يف اًاكيف ؾن ٔبيب حـفصو ، ألحاذًر
ِ
َِ َبْحصًا ا َْ َ هََُمُكْ ؿََ َت يِف اًُْلْصىبكُْي ال َبس ْ كال: «  ًَْمَوذَّ

.)ؿَهیم اًسالم( -ضم ألمئة
136

 

  اًخلِة

ًىن ركل من كةل اإلهعاف و ، يه ذما ًؼن ادذعاظِا ابًض َـة تي كس ًـاتون هباو اًخلِة يه ٕاػِاز ذالف اًواكؽ ؾيس اخلوفو 

ٕاال فاًخلِة واكـة من لك و ، محَِم ؿیل اًخلِةٕامنا اص هتصث ؾهنم ًىرثت ما وكؽ ؿَهیم من الاوعِاذ اشلي و ، فٕاّا ال ختخط ابًض َـة

)ؿَهیم ٔبمئة ٔبُي اًحُت اًلصبٓن و  ٔبذشُا اًض َـة ؾنو  وزذ هبا اًرشغو  ؿَهیا اًـلي فلس ذلّ ، ًُس فهیا ملمزو  ٔبحس ؾيس اخلوف

ما فعصوا ؿَََ ٕاٍهیا.و  ثلوذضم ؾلوهلمو  اشلٍن ًـَحون هبا ال ىصاضم ًرتهوّا ؾيس ؾصوط سخهباو  اًسالم(
137

 لكت اًخلِة يف ًُسو  

                                                           
 23اًضوزی/  .133

 . 241ض  23. حباز ألهواز: ح 134

؛ ؾامذ ازلٍن اًعربي، احلسن جن ؿيل، اكمي 141ن، ثعحَح اؾخلاذاث الامامِة، ض ؛ اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن هـام111. اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 135

؛ اًـالمة احليل، حسن جن 392؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 187وض  181و ض 146وض  128و 127وض  79، ض 1اٍهبايي يف اًسلِفة، ح 

؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مـازح اًفِم يف 263وض  175وض  78ن ًوسف، ّج احلق ووضف اًعسق، ض ؛ اًـالمة احليل، حسن ج22ًوسف، اًصساةل اًسـسًة، ض 

وض  188وض  2، ض 1؛ اًحَايض، ؿيل جن محمس، اًرصاظ املس خلمی، ح 433؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، اٌَوامؽ الاًَِة يف املسائي اًالكمِة، ض 497رشخ اًيؼم، ض 

اق 562ؼ  561، ؾّز ازلٍن جن حـفص، زساهل حسًَِ ذز تَان اؾخلاذاث )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض  ميل؛ الٓ 189 ؛ املصؾيش اًضوصرتي، اًلايض هوز هللا، احلاق احلق واُس

ص مصاذ، ض ؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق383ؼ  382؛ اًـَوي اًـاميل، مري س َس امحس، ًعائف قَخِة، ض 489ؼ  488، ض 2اًحاظي، ح  ؛ اًفِغ اًاكصاي، محمس 546، گُو

س، ح 479؛ اًفِغ اًاكصاي، محمس حمسن، كصت اًـَون يف املـازف واحلمك، ض 932، ض 2حمسن، ؿمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ح  ، 2؛ اًـَوي اًـاميل، مري محمس ارشف، ؿالكة اًخجًص

؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح 87؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس اجلـفًصة، ض 182؛ اًرنايق، محمس رمسي جن ٔبيب رز، اهُس املوحسٍن، ض 1368ض 

س اًـلائس اًساظـة، ح 262وض  233وض  199، ض 1 ؛ اسفصاًين، 348وض  257ؼ  256وض  236، ض 3؛ ألسرتبآبذي، محمس حـفص، اًرباُني اًلاظـة يف رشخ جتًص

؛ اًـالمة الامني، اًس َس 44، ض 1؛ ظاًلاي، هؼص ؿيل، اكصف الارساز، ح 135؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، ُاذي املضَني، ض 312از اًـصفان، ض مالاسامؾَي، اهو 

، ض 4وح  378، ض 2ج احلق، ح ؛ اًـالمة املؼفص، محمس حسن، ذالئي اًعسق ٍهن33؛ اًـالمة الامني، اًس َس حمسن، هلغ اًوص َـَ، ض 83، ض 1حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 

؛ اًـالمة 283ؼ  279، ض 16؛ صَِس معِصي، مصثىض، مجموؿَ بآثز صَِس معِصي، ح 73ؼ  72؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 386وض  216ؼ  214

؛ بًٓة هللا اخلصاسي، 573، ض 2فص، الاهعاف يف مسائي ذام فهیا اخلالف، ح ؛ بًٓة هللا اًس ححاي، حـ443اًعحاظحايي، محمس حسني، اًض َـة هط احلواز مؽ املسدرشق هوزابن، ض 

 252؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض 93وض  83، ض 2حمسن، تساًة املـازف الاًَِة، ح 

 413، ض 1. اًلکَین، محمس جن ًـلوة، اًاكىف، ح 136

؛ اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن هـامن، 113ؼ  137؛ اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 52ؼ  51اًِساًة يف ألظول واًفصوغ، ض . اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، 137

احلسني، اشلذرٍي يف ؿمل اًالكم،  ؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن119ؼ  118؛ اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن هـامن، اواًي امللاالث، ض 138ؼ  137ثعحَح الاؾخلاذ، ض 

؛ هعري ازلٍن 19ـصوف تَ تـغ مثاًة اًيواظة. . . ، ض امليلغ اً اجلََي كزوًين زاسي،  ؛ ؾحس337؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، متَِس ألظول يف ؿمل اًالكم، ض 487ض 

؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة 422ٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، ثَرَط احملعي، ض ؛ هعري ازل113اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، ثعوزاث اي زووة اًدسَمی، ض 

، ض 3؛ اًحَايض، ؿيل جن محمس، رصاظ املس خلمی، ح 378ؼ  377؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، اٌَوامؽ الاًَِة يف املحاحر اًالكمِة، ض 533جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 

؛ اًالَُجي، حسن جن ؾحس اًصساق، 557، ض 2؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح 926، ض 2اًفِغ اًاكصاي، محمس حمسن، ؿمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ح ؛ 72ؼ  71

؛ مري حامس حسني، 118ُاذي املضَني، ض ؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، 146؛ حٍزن الَُجي، محمس ؿيل جن ايب ظاًة، فذح اًس حي، ض 265ؼ  264زسائي فازيس، ض 
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 وزت يف حمَِا.هثرشائط ذاظة مشو  يشء تي يف اموز خمعوظة

 ٕاتعال ؾلِست اًلَو

، هلم ما ًيا، احلَوًَون )نربث لكمة ختصح من ٔبفواُِم(. تي ؾلِسثيا اخلاًعة ٔبّم ثرش مثَياو  ال هـخلس يف ٔبمئخيا ما ًـخلسٍ اًلالت 

حداضم توالًخَ؛ ٕار اكهوا يف ٔبؿیل ذزخاث اًىامل اًالئلة يف و    ثـاىل جىصامذَٕامنا ضم ؾحاذ مىصمون ادذعِم هللاو ، ؿَهیم ما ؿََياو 

ال ًساىهیم ٔبحس من اًخرش فامي ، اًعفاث اذلَستو  مجَؽ ألذالق اًفاوةلو ، اًـفةو  اًىصمو  اًضجاؿةو  اًخلوىو  اًخرش من اًـمل

 يف لك ما ًـوذ ٌَياش من ٔبحاكم -بهٓلو   هللا ؿَََظیل -مصحـا تـس اًييبو  ُساتو  هبشا اس خحلوا ٔبن ٍىوهوا ٔبمئةو  ادذعوا تَ.

ي.و  ما فخخط ابًلصبٓن من ثفسريو ، جرشًؽو  ما ٍصحؽ ٌسلٍن من تَانو ، حمكو  ثبًٔو
138

 

 (سملو  بهٓلو  هللا ؿَََ ظیل)اًييب حصاة بٔ 

ٔلّم ، خفاوث ذزخاهتمركل ال مييـيا من اًلول ت و  من احرتام هحٌُا یل هللا ؿَََ وبهٓل وسملٔبن احرتام ٔبحصاة هحٌُا ظ ٍصى اًض َـة 

 اهلو  هللا ؿَََ هخَِ ظیلو  ؿسم اًدسَمی بٔمام هللاو  اًدسَمیو  اًـعَانو  من حِر اًعاؿةو  اًيفاقو  ثضِاذت اًلصبٓن من حِر اإلميان

َََ ؿ ثلسمييا ؿََا )و  ٌسـيا من اًـشز يف كوًيا تخفاوث ذزخاهتمالو، هجصضمو  ضمٔبظياف خمخَفة فبٔمصضم ٕاىل زهبم اًـامل ثرسّ  سمل ؿیلو 

 سةّ و ، كذي تـضِم تـضاو ، ( ؿَهیم يف اس خحلاق اخلالفة ما وسـِم من اًـشز يف صِص تـضِم اًس َف يف وحٍو تـغاًسالم

 رشائـَ ؿاذةلو حاكم هللا يف اًياش واحستبٔ ف، ٕارا ساػ هلم الاحهتاذ يف ركل ساػ ًياو ، تلي تـضِم ؿیل تـغو  تـضِم تـضا

ٔبحاكم اًـلي ٔبن ًفذح هللا ابة و  ال ٌسوػ يف كاهون اًـسلو، ثضَق ؾن بٓدٍصنو  ال جسؽ كوماو زمحخَ واسـة جسؽ ادلَؽو 

ًلَلَ يف و  ٍىوهون تشكل مبٔحوزٍنو  ّة ألموالو  كذي اًيفوشو  الاحهتاذ ٌَسَف ؿیل مرصاؾََ ٌس خحَون تَ سفم ازلماء

                                                                                                                                                                                                 
 153؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 68، ض 1؛ اًـالمة الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح 442، ض 2س َس رمسي ٔبتو ػفص، ؾحلاث الاهواز، ح 

؛ صَِس 87ؼ  84؛ اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 68ؼ  67، ض 4ازلٍن، ح  س َس ؾحس احلسني رشفاً ؛ اًـالمة رشف ازلٍن، ؾحس احلسني، موسوؿة الامام 157ؼ 

؛ اًـالمة اًعحاظحايي، محمس حسني، اًض َـة؛ هط 223؛ مليَة، محمس حواذ، اجلوامؽ واًفوازق تني اًض َـة واًس ية، ض 578، ض 1معِصي، مصثىض، مجموؿَ بآثز صَِس معِصي، ح 

؛ بًٓة هللا اًس ححاي، 562؛ ظَة، ؾحس احلسني، لكم اًعَة، ض 214ؼ  213؛ اًـالمة اًعحاظحايي، محمس حسني، ثـاًمی اسالم، ض 377ؼ  376زابن، ض احلواز مؽ املسدرشق هو 

  182ؼ  179، ض 2؛ بًٓة هللا اخلصاسي، حمسن، تساًة املـازف الاًَِة، ح 435حـفص، ألوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة، ض 

؛ ٔبتو اًعالخ احلَيب، ثلي جن جنم جن ؾحَس 136ؼ  131؛ اًض َخ املفِس، محمس جن محمس جن هـامن، ثعحَح الاؾخلاذ، ض 132ؼ  97جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض  . اًض َخ اًعسوق، محمس138

ة املـازف، ض  ؛ اًـالمة 413احلسن، ثَرَط احملعي، ض  ؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن74؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض 92هللا، ثلًص

؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، 466ؼ  464؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 232ؼ  231احليل، حسن جن ًوسف، اهواز املَىوث، ض 

؛ املصؾيش اًضوصرتي، اًلايض هوز هللا، اًعوازم املِصكة يف زذ 95، ض 1محمس، اًرصاظ املس خلمی، ح ؛ اًحَايض، ؿيل جن 381وض  379اٌَوامؽ الاًَِة يف املسائي اًالكمِة، ض 

س اًـلائس اًساظـة، ح 39، ض 1؛ صرب، ؾحس هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح 18وض  13اًعواؾق احملصكة، ض  ؛ ألسرتبآبذي، محمس حـفص، اًرباُني اًلاظـة يف رشخ جتًص

؛ الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، 63وض  51؛ اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض 514، ض 1؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، ارساز احلمك، ح 83، ض 3

ص، محمس حسن، ذالئي اًعسق ؛ مؼف65ؼ  64؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 432؛ الامني، اًس َس حمسن، هلغ اًوص َـة، ض 23و ض 23، ض 1ح 

؛ اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز 137؛ مليَة، محمس حواذ، اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة، ض 73؛ املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 144، ض 6ٍهنج احلق، ح 

  96، ض 2؛ دصاسي، حمسن، تساًة املـازف الاًَِة، ح 74اسالم، ض 
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َ ًُس ٔلحس ؾيسٍ ُواذت.ٕاهو  مشول فضِلو  ٕان ُشا مٌاف ًـسهل .اخلَاظ ًو مثي مسّ و  وحٍو كريضم فال ًفذح هلم مٌَ
139

 

 املـاذ

ًـشة اًـاظنيو ، هـخلس ٔبن هللا ثـاىل ًحـر اًياش تـس املوث يف ذَق خسًس يف اًَوم املوؾوذ تَ ؾحاذٍ فِثُة املعَـني
143
ال و  

ًـخلس فٕان من ، ٌضِسٍ اًـليو  -سملو  بهٓلو  ظیل هللا ؿَََ -خاء هبا هحٌُا الٔهصم، ؾلِست كصبٓهَة، حمَط ٌَمسمل من الاؿرتاف تَ

ال تس ٔبن ًؤمن مبا ٔبذرب تَ ، ذٍن احلقو  زسوال مٌَ ٔبزسِل ابًِسى -بهٓلو  ظیل هللا ؿَََ -ًـخلس نشكل مبحمسو  ابهلل اؾخلاذا كاظـا

، ًوالٍ شلُحت مؼامل اًـحاذو  كس رصخ اًلصبٓن تشكلو ، اجلحمیو  اًيازو  اًيـمیو  اجليةو  اًـلاةو  اًثواةو  من اًحـر، اًلصبٓن اًىصمي

 اًرتقَةو ، اًوؾَسو  زسال ألهخِاء. مث ًو ال ركل مل حيسن اًوؿسواؾت ازلماء. مث مل ثحق مثصت الٕ و ، اًفساذو  عالخجساوى اُي اًو 

صلِاء.صلى الٔ بٔ ، فضي ألهخِاء ىف اًفضَةلبٔ ًساوى و ، اٍهتسًسو 
141

 

                                                           
ة 428؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، اشلذرٍي يف ؿمل اًالكم، ض 99ؼ  96اًضاخ، ض  . فضي جن صاران،139 ؛ ٔبتو اًعالخ احلَيب، ثلي جن جنم جن ؾحَس هللا، ثلًص

س الاؾخلاذ، ض ؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جت54؛ اجن ظاووش، ؿيل جن موىس، وضف احملجة ٍمثصت املِجة، ض 234املـازف، ض  ؛ احمللق احليل، حـفص 265ًص

؛ اجن مِمث اًححصاي، 243ؼ  239وض  45، ض 1، ح ة؛ ؾامذ ازلٍن اًعربي، احلسن جن ؿيل، اكمي اٍهبايئ يف اًسلِف262جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن وزساةل املاثـَة، ض 

؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ّج 26ؼ  25وض  16ؼ  13مة احليل، حسن جن ًوسف، اًصساةل اًسـسًة، ض ؛ اًـال187ؼ  186مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض 

، ض 2؛ اًحَايض، ؿيل جن محمس، اًرصاظ املس خلمی، ح 338زصاذ اًعاًحني اىل ّج املسرتصسٍن، ض إ ؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، 318ؼ  317احلق ووضف اًعسق، ض 

اق إ حلاق احلق و إ ؛ املصؾيش اًضوصرتي، اًلايض هوز هللا، 541؛ اًض َخ اٍهبايي، محمس جن احلسني، الاؾخلاذاث )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 258وض  237، ض 3وح  136 ُس

؛ اًفِغ اًاكصاي، محمس حمسن جن 262؛ ض 6ؼ  3؛ املصؾيش اًضوصرتي، اًلايض هوز هللا، اًعوازم املِصكة يف زذ اًعواؾق احملصكة، ض 49وض  47و ض 46، ض 1اًحاظي، ح 

؛ ألسرتبآبذي، محمس حـفص، اًرباُني اًلاظـة 249ؼ  248، ض 1؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح 834، ض 2مصثىض، ؿمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ح 

س اًـلائس اًساظـة، ح  ، ض 2؛ اًـالمة املؼفص، محمس حسن، ذالئي اًعسق ٍهنج احلق، ح 39، ض 1اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، ح ؛ اًـالمة الامني، 225، ض 3يف رشخ جتًص

؛ اًـالمة رشف ازلٍن، ؾحس احلسني، اىل اجملمؽ اًـَمي اًـصيب 24وض  13، ض 4؛ اًـالمة رشف ازلٍن، ؾحس احلسني، موسوؿة الامام س َس ؾحس احلسني رشف ازلٍن، ح 28ؼ  25

 522ؼ  518؛ بًٓة هللا اًس ححاي، حـفص، ألوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة، ض 88ؼ  87تسمضق، ض 

ة، ض 64. اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 143 ة، ض ؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، 253، اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًص ؛ 253اًـلائس اجلـفًص

؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن 193، ض 2امليلش من اًخلََس، ح سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، ؛ 44جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن، ض ن سـَس، ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس ج

بٓكاس واجنام، عويس، محمس جن محمس جن احلسن، هعري ازلٍن اً؛ 333ؼ  297جتًصس الاؾخلاذ، ض هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، ؛ 71هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض 

 143كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن ؿيل، ؛ 135ؼ  133املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض احمللق احليل، حـفص جن احلسن، ؛ 16ؼ  15ض 

اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ؛ 487مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ؛ 15اًحاة احلاذي ؾرش، ض اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ؛ 145و

؛ 24املسائي الازتـًَِة، ض اًضَِس الاول، محمس جن ميك، ؛ 449ؼ  448ارشاق اًالُوث، ض معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ؛ 376ّج احلق ووضف اًعسق، ض 

ة، ض ، امللساذ جن ؾحس هللا، ألهواز اًفاوي امللساذ امللسش ؛ 163اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، ؛ 177ؼ  173اجلالًَة يف رشخ اًفعول اًيعرًي

س، ض الازذتَيل، امحس جن محمس،  اًفِاط اًالَُجي، ؾحس ؛ 159ؼ  158ماًَ اميان، ض رس اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، ؛ 462ؼ  461احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

ص مصاذ، ض اًصساق،  اًالَُجي، حسن جن ؾحس ، 368، ض 2حق اًَلني، ح اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، ؛ 126دسٍص اًََِ، ض زفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز،  مال؛ 613ؼ  636گُو

ة، ض اكصف اًلعاء، حـفص، ، 228اهُس املوحسٍن، ض  رز، اًرنايق، محمس رمسي جن ٔبيب؛ 135زسائي فازيس، ض اًصساق،  املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ، 131اًـلائس اجلـفًص

اكصف اًلعاء، محمس حسني، ؛ 137، ض 1اًض َـة، ح الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان ؛ اًـالمة 395، ض 1ارساز احلمك، ح ؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، 133ذٍن، ض 

زساهل كول اثتت الٓصدِاي، مريسا امحس، ؛ 33، ض 2ًوامؽ احللاًق، ح الٓصدِاي، مريسا امحس، ؛ 126الامامِة، ض املؼفص، محمس زوا، ؾلائس ؛ اًـالمة 78ًض َـة ؤبظوًِا، ض أبظي 

هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، ؛ بًٓة 164اًـلائس احللة، ض محس، هللا اخلواوسازي، ا؛ بًٓة 164ص َـَ ذز اسالم، ض اًعحاظحايي، محمس حسني، ؛ اًـالمة 63ؼ  57ذز اؾخلاذاث، ض 

  192ؼ  191ذزوش اؾخلاذي، ض اًس َسان، حـفص، ؛ 277ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض 

ة، ض 141 ؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن 44ض  ؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن سـَس، جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن،253. اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًص

س الاؾخلاذ، ض 71؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض 182ؼ  181، ض 2ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح  ؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

؛ 146؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض 133يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض ؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل 174ؼ  173، ض 333

؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ّج احلق 15اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اًحاة احلاذي ؾرش، ض ؛ 437ؼ  436وضف املصاذ، ض اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، 

؛ اًـالمة احليل، 84؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اًصساةل اًسـسًة، ض 492؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض 376عسق، ض ووضف اً

الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ؛ اًضَِس 453ؼ  448؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 192ؼ  191حسن جن ًوسف، اهواز املَىوث، ض 

؛ 83، ض 18؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، اًـلِست اًاكفِة )موسوؿة اًضَِس الاول(، ح 47ؼ  46؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، امللاةل اًخلکَفِة )ازتؽ زسائي الکمِة(، ض 24ض 



39 
 

اًىذاة اشلي ال و  ألؾصافو  اًرصاظو  املزيانو  ؿشاتَو  هـمی اًربسدو  اًيازو  اًس ية اًلعـَة من اجليةو  هؤمن جبمَؽ ما يف اًلصبٓنو 

ون تبٔؾامهلم يف اًلِامة؛ ٕان ذريا خفريو ، ال هحريت ٕاال ٔبحعاُاو ًلاذز ظلريت مفن ًـمي مثلال رزت ، ا فرشٕان رشّ و  ٔبن اًياش رجًز

رب تَ ٔبذو ، ٕاىل كري ركل من اًخفاظَي املشهوزت يف حمَِا من لك ما ظسغ تَ اًويح املحني  من ًـمي مثلال رزت رشا ٍٍصو  ذريا ٍٍص

اًعاذق ألمني.
142

 

 املـاذ اجلسامي

ٔبًن جنمؽ   حيسة اإلوسانبٔ »ذل رصحي اًلصبٓن اًىصمي ؿَهیا: ، املـاذ اجلسامي ابخلعوض رضوزت من رضوزايث ازلٍن اإلسالسمو  

«ؾؼامَ تیل كاذٍزن ؿیل ٔبن وسوي تياهَ
143

«ٕان ثـجة فـجة كوهلم ٔب ٕارا نيا حصااب ٔب ٕاان ًفي ذَق خسًسو » 
144

خلَق فـٌَُا اببٔ » 

«ألول تي ضم يف ًخس من ذَق خسًس
145

اًًضوز تحسهَ تـس و  ما املـاذ اجلسامي ؿیل ٕاحامهل ٕاال ٕاؿاذت اإلوسان يف ًوم اًحـرو  

ٕازخاؿَ ٕاىل َُئذَ الاوىل تـس ٔبن ًعحح زمامي.و ، اخلصاة
146

 

                                                                                                                                                                                                 
ة، ض اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، ألهواز اجلالًَة يف ؛ 572ؼ  571؛ الٓميل، ؾز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسًِة )پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 177 رشخ اًفعول اًيعرًي

س، ض ؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، 167دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض   اًض َخ؛ 464ؼ  463احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص

؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق جن ؿيل، 159؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق جن ؿيل، رسماًَ اميان، ض 543اٍهبايي، محمس جن احلسني، الاؾخلاذاث )پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 

ص مصاذ، ض  ، اكصف اًلعاء، حـفص، 232ؼ  231بئب رز، اهُس املوحسٍن، ض ؛ اًرنايق، محمس رمسي جن 129ؼ  127؛ مالزفِـا اًيائُين، محمس جن حِسز، دسٍص اًََِ، ض 623گُو

ة، ض  ؛ الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـة، 463ؼ  456؛ بٓل ايسني، محمس حسن، ٔبظول ازلٍن، ض 131ؼ  133؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 132اًـلائس اجلـفًص

؛ 39، ض 2، الٓصدِاي، مريسا امحس، ًوامؽ احللاًق، ح 126، املؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض 78ؤبظوًِا، ض ؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة 137، ض 1ح 

، اًـسىصي، مصثىض، ؾلائس اسالم ذز 167ؼ  164؛ اًعحاظحايي، محمس حسني، ص َـَ ذز اسالم، ض 148ؼ  147الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل رسماًَ سـاذث )تُست زساهل(، ض 

 198ؼ  192؛ اًس َسان، حـفص، ذزوش اؾخلاذي، ض 392، ض 2كصبٓن هصمي، ح 

، اًض َخ املفِس، 83ؼ  65و 63ؼ  58؛ اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 9اًـؼمی جن ؾحس هللا، ٔبظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحساًـؼمی )ؿَََ اًسالم(، ض  . ؾحس142

؛ اًض َخ 222ؼ  219؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ض 116ؼ  136وض  132ؼ  94الامامِة، ض محمس جن محمس جن هـامن، ثعحَح اؾخلاذاث 

ة، ض  اًصاسي، محموذ جن ؿيل، ؛ سسًس ازلٍن اذليص 44؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي، محمس جن سـَس، جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن، ض 251ؼ  253اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًص

س الاؾخلاذ، ض 233ؼ  197، ض 2امليلش من اًخلََس، ح  ؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، زساةل يف 313ؼ  331؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ؛ 72ؼ  15بٓكاس واجنام، ض محمس جن محمس جن احلسن،  ؛ هعري ازلٍن اًعويس،535الاؾخلاذ اشلي التس. . . )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 

ؼ  15؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اًحاة احلاذي ؾرش، ض 425ؼ  413؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 144ؼ  138ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 

؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس 376؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، ّج احلق ووضف اًعسق، ض 528سن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض ؛ اًـالمة احليل، ح 16

ول، محمس جن ميك، املسائي ؛ اًضَِس الا236ؼ  235؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، اًحاكِاث اًعاحلاث )مضن: ازتؽ زسائي الکمِة(، ض 433املعَة جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 

؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، ألهواز اجلالًَة يف رشخ اًفعول 83، ض 18؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، اًـلِست اًاكفِة )موسوؿة اًضَِس الاول(، ح 24الازتـًَِة، ض 

ة، ض  ؼ  184؛ دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة، ض 573زساهل اؾخلاذي(، ض ؛ الٓميل، ؾز ازلٍن جن حـفص، زساةل حسًِة )مضن: پيج 178اًيعرًي

س، ض 172 ص مصاذ، ض 483ؼ  464؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن محمس، احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًص ؛ مالزفِـا 664ؼ  649؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، گُو

؛ اًالَُجي، حسن جن ؾحس اًصساق، زسائي 138ؼ  133؛ اًض َخ احلص اًـاميل، محمس جن احلسن، اًفعول املِمَ يف ٔبظول الامئة، ض 131ن حِسز، دسٍص اًََِ، ض اًيائُين، محمس ج

ة، ض 171ؼ  135فازيس، ض  ؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، 113ؼ  112، املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 134ؼ  132؛ اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس اجلـفًص

، ض 1اًض َـة، ح ؛ اًـالمة الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان 122ؼ  134وض  77ؼ  67؛ بًٓة هللا اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس اًض َـة، ض 447ؼ  433، ض 1رساز احلمك، ح بٔ 

، الٓصدِاي، مريسا امحس، زساهل رسماًَ 127و 126ؼفص، محمس زوا، ؾلائس الامامِة، ض ، اًـالمة امل78اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض ؛ 138ؼ  137

هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، ذزوش يف ؛ بًٓة 443ؼ  394، ض 2اسالم ذز كصبٓن هصمي، ح ؛ اًـالمة اًـسىصي، مصثىض، ؾلائس 154ؼ  147سـاذث )مضن: تُست زساهل(، ض 

  286ؼ  236؛ اًس َسان، حـفص، ذزوش اؾخلاذي، ض 334ؼ  329اًـلائس الاسالمِة، ض 

 3اًلِامة/  .143

 5اًصؿس/  .144

 14ق/  .145

ة، ض 146 س 71؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخبت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض 253. اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، اًـلائس اجلـفًص ؛ هعري ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًص

؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض 135؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 331ؼ  333الاؾخلاذ، ض 

؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، 15 ؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، اًحاة احلاذي ؾرش، ض437ؼ  436؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض145و 143
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 صفاؿة ًوم اجلزاء

 صفاؾخَ السلاظ ؾلاة اًـاظني من ُشٍ الامةو  لِامةبهٓل صفاؿة ملدوةل يف اً و  ذالف تني ألمة يف بٔن ٌَييب ظیل هللا ؿَََال 

اًضفاؿة ثفضي ال واحة.و ، ون ًزايذت امليافؽ ٌَمؤمٌنيىكس ٍو 
147

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                 
ة، ض 24؛ اًضَِس الاول، محمس جن ميك، املسائي الازتـًَِة، ض 376ّج احلق ووضف اًعسق، ض  ؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، ألهواز اجلالًَة يف رشخ اًفعول اًيعرًي

؛ امللسش الازذتَيل، امحس جن 159؛ اًضَِس اًثاي، ٍسن ازلٍن جن ؿيل جن امحس، حلاًق الاميان، ض 167ض  ؛ دواحيك اًضرياسي، محمس جن امحس، اًيؼامِة يف مشُة الامامِة،177

؛ اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، 543؛ اًض َخ اٍهبايي، محمس جن احلسني، الاؾخلاذاث )مضن: پيج زساهل اؾخلاذي(، ض 464محمس، احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجًصس، ض 

ص مصاذ، ض 163اًَ اميان، ض رسم ؛ اًـالمة اجملَيس، محمس ابكص، حق اًَلني، ح 196؛ اًفِغ اًاكصاي، محمس حمسن، ٔبظول املـازف، ض 622، اًفِاط اًالَُجي، ؾحس اًصساق، گُو

، اكصف اًلعاء، حـفص، اًـلائس 228هُس املوحسٍن، ض ؛ اًرنايق، محمس رمسي جن ٔبيب رز، ا114ؼ  113؛ اًالَُجي، حسن جن ؾحس اًصساق، زسائي فازيس، ض 376ؼ  368، ض 2

ة، ض  ؛ بًٓة هللا اًربوحصذي، ؿيل اظلص، ؾلائس 423، ض 1؛ احمللق اًسزبوازي، ُاذي جن رمسي، ارساز احلمك، ح 134؛ املريسا اًلمي، ٔبتو اًلامس، ٔبظول ذٍن، ض 131اجلـفًص

، اًـالمة املؼفص، محمس زوا، ؾلائس 78؛ اكصف اًلعاء، محمس حسني، ٔبظي اًض َـة ؤبظوًِا، ض 137، ض 1ة، ح؛ اًـالمة الامني، اًس َس حمسن، ٔبؾَان اًض َـ131اًض َـة، ض 

ئس هللا اخلواوسازي، امحس، اًـلا؛ بًٓة 63ؼ  57زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث، ض ؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، 43، ض 2؛ الٓصدِاي، مريسا امحس، ًوامؽ احللاًق، ح 126الامامِة، ض 

  322؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي، انرص، ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة، ض 166احللة، ض 

؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن 535؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، اشلذريت يف ؿمل اًالكم، ض 66. اًض َخ اًعسوق، محمس جن ؿيل، الاؾخلاذاث، ض 147

؛ اًض َخ اًعويس، محمس جن احلسن، الاكذعاذ فامي 39؛ اًرشًف املصثىض )ؿمل اًِسی(، ؿيل جن احلسني، مجي اًـمل واًـمي، ض 148، ض 1رشًف املصثىض، ح احلسني، زسائي اً 

؛ هعري 64ت، اًَاكوث يف ؿمل اًالكم، ض ؛ ٔبتو احساق، اجصاُمی جن هوخب139، ض 2؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي، محموذ جن ؿيل، امليلش من اًخلََس، ح 236ًخـَق ابالؾخلاذ، ض 

؛ اجن مِمث اًححصاي، مِمث جن 126؛ احمللق احليل، حـفص جن احلسن، املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة، ض 335ازلٍن اًعويس، محمس جن محمس جن احلسن، جتًصس الاؾخلاذ، ض 

؛ اًـالمة 416؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، وضف املصاذ، ض 175هواز املَىوث، ض بٔ حليل، حسن جن ًوسف، ؛ اًـالمة ا167ؼ  166ؿيل، كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ض 

؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، جسََم 528؛ اًـالمة احليل، حسن جن ًوسف، مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ض 576احليل، حسن جن ًوسف، مـازح اًفِم يف رشخ اًيؼم، ض 

؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، ازصاذ اًعاًحني اىل ّج املسرتصسٍن، ض 424ؼ  423؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل، ؾحس املعَة جن محمس، ارشاق اًالُوث، ض 225اًيفس، ض 

ة، ض ؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، ألهواز 451؛ اًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس هللا، اٌَوامؽ الاًَِة، ض 427 ؛ بًٓة هللا صرب، ؾحس 187اجلالًَة يف رشخ اًفعول اًيعرًي

س اًـلائس اًساظـة، ح 451، ض 2هللا، حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن، ح  ؛ بًٓة هللا اًس ححاي، حـفص، 291، ض 4؛ ألسرتبآبذي، محمس حـفص، اًرباُني اًلاظـة يف رشخ جتًص

  349، ض 4الاًَِاث ؿیل ُسى اًىذاة واًس ية، ح 
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َام اشلٍن   رممالکوزذان بٔ حصامج اـً

س جن احلسن جن ؿيل جن ايب ظاًة  اًـؼمی جن ؾحس ؾحس .1 ُؼ  252ؼ  173) )ؿَََ اًسالم(هللا جن ؿيل جن احلسن جن ًس

 )ؿَََ اًسالم(ؿيل جن محمس اًِاذي  مايل ٕاجن ابتوًَ ٔبهَ ؾصط ذًيَ ؿیليف بٔ  ىزو و  وزؿا.، ن ؿاتسااك، اتواًلامس ق(:

ص.هحاهل ٔبصِص من ٔبن ًشو  هللا ؿَََ مكال هل: زخذو  فاس خحس يَ
148

 

من و ، ٍٔبحس ٔبؿالم اإلمامِة يف ؾرص ، ٔبتو محمس اًيُساتوزي، اجن اخلََي ألسذيه(:  263 -)...  اًفضي جن صاران .2

مهنا: اإلًضاخ يف اًصّذ ، اًالكم. ٔبًّف نخحا نثريتو  احلسًرو  اًفلَو  س يف لّك فّن من اًـمل يف اًلصبٓنجص و  مضاُري مذلکّمهیم.

.ركلكري و  اًصّذ ؿیل احلضوًة، اًصّذ ؿیل اًلصامعة، اًصّذ ؿیل اًلالت، فصوؿاو  ؿیل سائص اًفصق ٔبظوال
149

 

اتو حـفص اًلمي مث اًصاسي ، س جن ؿيل جن احلسني جن مويس جن ابتوًَمحمه(:  381ؼ  336 حسوذاًض َخ اًعسوق ) .3

ُس احملسزني، املـصوف ابًعسوق  اًخلسم يف رجال احلسًرو  قزازت اًـملو  رثت احلفغىاص هتص جو  ٔبحس ٔبؿالم اإلسالم.و  ًز

، مهنا: اًخوحِس، ًفٌَعسوق موًفاث مجة تَلت حنوا من زالمثبٔت مؤ و  ألدداز. وظفَ اشلُيب جصٔبش اإلمامِة.و  اًصخالو 

ذالئي ، متام اًيـمةو  امل ازلٍنن، ٕازحاث اًيطو  ٕاتعال اإلدذَاز، ازحاث اًوظَة ًـيل ؿَََ اًسالم، اًيحوت، الاؾخلاذاث

.ركلكري و  خامؽ جحج ألهخِاء، مـجزاهتمو  )ؿَهیم اًسالم(الامئة 
153
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، ٔبتو ؾحس اَّلّل اًـىربي اًحلساذي، احلازيثمحمس جن محمس جن اًيـامن جن ؾحس اًسالم ه(:  413 -336اًض َخ املفِس ) .4

 اٍهتّجس. راؾت صِصت املفِس يف اًفلَو  ؿیل اًـحاذتو ، ٔبهّة ؿیل اًخـَمیو  املَلّة ابملفِس. وضبٔ تحلساذو ، املـصوف ابجن املـملّ 

، المشت نثريونٌَض َخ املفِس ثو ، الآثزو  اًالكمو  اًالكم. مّث اىهتت ٕاًََ زئاسة اإلمامِة يف اًفلَو  احلسًرو  ألظولو 

ٔبزتت ؿیل مائيت ، هل مؤًفاث نثريتو ه( 463ٔبتو حـفص محمس جن احلسن اًعويس )املخوىّف و  ٔبجصسضم: اًرشًف املصثىض

، ثعحَح الاؾخلاذ، ألزاكن يف ذؿامئ ازلٍن، ٔبوائي امللاالث يف املشاُة اخملخازاث، مهنا: اإلفعاخ يف اإلمامة، مؤًّف

.ركلكري و  بةٔل يف اإلزاذتمس، اًوؾَسو  املوحّض يف اًوؿس
151

 

ؿيل جن احلسني جن موىس جن محمس جن موىس جن ٕاجصاُمی جن اإلمام موىس اًاكػم ه(: 436 -355)  اًرشًف املصثىض .5

 ثلّسم يف ؿمل اًالكمو  تـمل اًِسى.و ، املَلّة ابًرشًف املصثىض، اًحلساذي، ٔبتو اًلامس اًـَوي املوسوي، ؿَََ اًّسالم

اًيؼص يف املؼامل تـس وفات ٔبدَِ اًرشًف اًصيض و  ٕامازت احلاحو  اًضـص. ثوىّل هلاتة اًعاًحَنيو  ألذةو  ٔبظول اًفلَو  اًفلَو 

اًضايف يف اإلمامة يف ، اشلذريت يف ؿمل اًالكم، مهنا: املَّرط يف ٔبظول ازلٍن، ووؽ مؤًفاث نثريتو  ه(. 436س ية )

َ الٔ ، اًـلائسو  اًـمي يف اًفلَو  مجي اًـمل، ٔبزتـة ٔبحزاء ُو املـصوف تبٔمايل و  ذزز اًلالئسو  قصز اًفوائس، هخِاءثزًن

كري ركل.و ، ملسمة يف ألظول الاؾخلاذًة، املصثىض
152

 

رمص يف و  ٔبحس ٔبؾَان اإلمامِة.، ٔبتو اًعالخ احلَيب، ثلي جن جنم جن ؾحَس هللا ه(: 447ؼ  374اتو اًعالخ احلَيب ) .6

سو  ٔبظحح ص َخ اًض َـةو  هبام حبر ص يت املسائي املخـَلةو  ختعط فهیامو  مالكاًو  اًفلَ  ؿاملِم يف اًضام موظوفا ابًُز

ة املـازف يف ؿمل اًن ظيف و  اًعالخ.و  اًخلضفو  اًصساةل )ٔبو املسبةٔل( ، مالكخحا ٕاص هتصث تني ؿَامء اًض َـة مهنا: ثلًص

.ركلكري و  م ٔلس خارٍ اًرشًف املصثىضالكيف ؿمل اً« اشلذريت»رشخ ، مالكاًضافِة يف اً
153

 

اًعصاتَيس. اكن من ٔبخةّل ، اًلايض ٔبتو اًفذح اًىصاحيك، محمس جن ؿيل جن ؾامثن ه(: 449 -)...  احيكاًفذح اًىص بٔتو  .7

املياكضاث و  ألحوتةو  ٍصى يف نخاابثَ اًـسًس من اًصذوذو  قٍزص اًـمل.، مؤًّفا، اًالكمو  احلسًرو  ؿَامء اإلمامِة يف اًفلَ

 ثفسرًيةو  فلَِةو  ٔبذتَةو  فَسفِةو  ًضم موووؿاث الکمِةو  وائسمهنا: نزن اًف، ووؽ مؤًفاث مّجةو  يف مواوَؽ خمخَفة.

كري ركل.و ، َتزفخَةو
154

 

  سؾمی اإلمامِة يف،  ٔبتو حـفص اًعويس، محمس جن احلسن جن ؿيل جن احلسن ه(: 463 -385)  ص َخ اًعائفة اًعويس .8
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ًخعي تَ من مسائي: ثَرَط ما و  ًض َخ اًعائفة ما ًلازة ارلسني مؤًفا ٕاًَم ما فخخّط مهنا تـمل اًالكمو  ؾرصٍ.

« امللسمة»زايوة اًـلول يف رشخ ، امللسمة يف املسذي ٕاىل ظياؿة ؿمل اًالكم، ٌَس َس املصثىض« اًضايف يف اإلمامة»

متَِس ،  زساةل يف الاؾخلاذاث، مسائي الکمِة، املفعح يف اإلمامة، اإلمامو  زساةل يف اًفصق تني اًييب، املشهوزت

ة يف اًوؾَس، ٌَس َس املصثىض« اًـميو  مجي اًـمل»م من يف رشخ كسم اًالك، ألظول الاكذعاذ اًِاذي ، املسائي اًصاًس

ق اًصصاذ ، ما ال ٌسؽ امللکّف اإلذالل تَ، اًرشؾَة  اًـحاذاثو  يف ما جية ؿیل اًـحاذ من ٔبظول اًـلائس، ٕاىل ظًص

.ركلكري و  الاسدِفاء يف اإلمامة
155

 

املؤزذني يف حتسًس ؾرصٍ. هل نخاة اًَاكوث و  مي اإلمامِة. ادذَفت بٓزاء اًـَامءبٔحس مذلکّ  بٔتو ٕاحساق ٕاجصاُمی اجن هوخبت: .9

يف ؿمل اًالكم.
156

 

انػص اخملاًفني واكن هل مـِم . ظالة ؾرصٍ راس خاو  حنٍصصالکسم فلَِ ه(:  563صاسي ) ؼ اًلزوًين اًاجلََي  ؾحس .13

.ٔبتسغ مجةل مؤًفاث يف فن اًالكم، حوازاث مضِوزت
157

ة تـغ مثاًة اًيواظة يف هلغ تـغ خان  ومن مؤًفاثَ 

.)ؿَََ اًسالم(مٌني ؤ مري املبٔ مامة إ خاة اًرباُني يف ن و  فضاحئ اًصوافغ
158

 

 ازلٍن ٔبتو ػِري، محمس جن سـَس جن ُحة هللا جن احلسنه(:  583 س ية احلَات كِس ؿیل اكنصاوهسي )اًػِري ازلٍن  .11

ٔليب و اإلفاذت.و  ٌَخسٌزس ىثعسو  مالكؾين مبسائي ؿمل اًو  ٍكري و  ثلسم يف اًفلَو  ٔبحس ٔبخالء اإلمامِة.، اًفضي اًصاوهسي

ؾصوَ ٌَلواؿس و  خاة تسًؽ يف ّجَن ُو و  ظول ازلٍنبٔ جعاةل املـصفة يف و ، مهنا: ألزتـون حسًثا، اًفضي موًفاث

مِة.الكاً
159

 

ازلٍن ٔبتو  سسًس، اًض َخ املـّمص، محموذ جن ؿيل جن احلسنه(:  585س ية  حسوذ -485 حسوذ)  سسًس ازلٍن اذليص .12

كري و  مهنا: امليلش من اًخلََس، ووؽ مؤًفاث ؿسًستو  املـصوف ابذليص. من ص َود اإلمامِة اًحازسٍن.، اًثياء اًصاسي

.ركل
163

 

اًس َس زيض ازلٍن ٔبتو اًلامس ، ؿيل جن موىس جن حـفص جن محمس ه(: 664 -589)  زيض ازلٍن ؿيل اجن ظاووش .13

مهنا: اًعصائف يف مـصفة ، ٔبًّف نخحا نثريت يف فٌون خمخَفةو   هلاتة اًعاًحَنئبحس ٔبخاّلء ؿَامء اإلمامِة. ثوىّل ، احليل
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كري ركل.و ، سـس اًسـوذ، ملّسمة يف ؿمل اًالكم مّساُا صفاء اًـلول من ذاء اًفضول،  مشاُة اًعوائف
161

 

، ازلٍن اًعويس اخلواخَ هعري، محمس جن محمس جن احلسنه(:  672 -597)دواخَ هعري ازلٍن( )  هعري ازلٍن اًعويس .14

، املـاُس اًـَمَةو  اًفكل. ٔبكام هعري ازلٍن اًعويس املسازشو  اًصايوَاثو  اًالكمو  ٔبحس ؾحاكصت اإلسالم يف اًفَسفة

ٔبحِا ما ماث و ، مل ميت ٕااّل تـس ٔبن خّسذ ما تيل يف ذوةل اًخرت من اًـَوم اإلسالمِةو، اؾخین هبمو  احلىامءو  مجؽ اًـَامءو 

س الاؾخلاذ يف اًالكم، زسائي مّجةو  ف نخحاظيّ و  من بٓمال املسَمني. اًىذة اًلِّمة يف ُشا   ُو منو  مهنا: جتًص

ة ابًفازس َة يف ٔبظول اًـلائس، املوووغ ٌسّمى و  يف ؿمل اًالكم ًفرص ازلٍن اًصاسي« احملعي»هلس ، اًفعول اًيعرًي

كري ركل.و  اًخفوًغو   تني اجلربٔبفـال اَّلّل ، زساةل اإلمامة، اًصساةل امللٌـة يف ٔبظول ازلٍن، ثَرَط احملّعي
162

 

اًضِري ابحمللّق ، جنم ازلٍن ٔبتو اًلامس اًِشيل، حـفص جن احلسن جن حيىي جن احلسن ه(: 676 -632)  احمللّق احليّل  .15

مهنا: املسكل يف ٔبظول ، ظيّف نخحاو  ٔبس خار اجملهتسٍن يف ؾرصٍ.و  زئُس اإلمامِة، املخلکّم، ألظويل، اًفلَِ، احليلّ 

.ركلكري و  زساةل يف ؿسم نفص من اؾخلس إبزحاث املـسوم، املسكل يف ٔبظول ازلٍن مؽ ، صساةل املاثـَةاً، ازلٍن
163

 

،  ؾامذ ازلٍن اًعربي، اًفلَِ، املخلکّم اًحازس، احلسن جن ؿيل جن محمس جن ؿيل ه(: 698تـس  -)...  ؾامذ ازلٍن اًعربي .16

، هل مؤًفاث ؿسًستو مسائي الاؾخلاذ.و  ؿمل ٔبظول ازلٍن يفذضَّـا ٔبحس ٔبخةّل ؿَامء اإلمامِة. م ، ًلال هل اًـامذ اًعربيو 

حتفة ألجصاز ابًفازس َة يف ٔبظول ، ألظول يف ٕامامة بٓل اًصسولو  حوامؽ ازلالئي، مهنا: اكمي اٍهبايئ ابًفازس َة يف اإلمامة

كري ركل.و  ازلٍن
164

 

، نامل ازلٍن ٔبتو اًفضي اًححصاي، خلکّم اًحازغامل ، مِمث جن ؿيل جن مِمث جن مـیّل ه(:  699 -636)  اجن مِمث اًححصاي .17

َّام اًفَسفةو  ٔبحس ٔبؿالم اإلمامِة. الجن مِمث مؤًفاث و ألرساز اًـصفاهَة.و  اًالكمو  جّصس يف ص ّت اًفٌون اإلسالمِة ال س 

ٕامامة ألمئّة االزين  اس خلعاء اًيؼص يف، اًيجات يف اًلِامة يف حتلِق ٔبمص اإلمامة، مهنا: كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم، ؿسًست

.ركلكري و  كاًة اًيؼص يف ؿمل اًالكم، ؾرش
165

 

حامل ، املخلکّم اًفشّ ، اًفلَِ اًحازغ، احلسن جن ًوسف جن ؿيل جن املعِّص ألسسيه(:  726 -648)  اًـاّلمة احليّل  .18

ةو  ابجن املعِّص.و، ازلٍن ٔبتو مٌعوز املـصوف ابًـاّلمة احليّل  ازلًًِة ٌَعائفة اإلمامِة يف و  َةاًـَم و  ثحّؤب اًزؿامة اًفىًص

ّاًة املصام يف ؿمل ، ٔبظول ازلٍن مهنا: ّج املسرتصسٍن يف ٔبظول ازلٍنو  ؾرصٍ. ووؽ ما ًياُز زالزني مؤًّفا يف اًالكم
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س الاؾخلاذ»وضف املصاذ يف رشخ ، مٌاشم اًَلني يف ؿمل اًالكم، اًالكم ٔبهواز املَىوث يف رشخ ، ٌَيعري اًعويس« جتًص

.ركلكري و  وضف اًعسقو  زساةل ّج احلق، يف اًالكم إلجصاُمی جن هوخبت« وثاًَاك»
166

 

، ؾحس املعَة جن محمس )رجس ازلٍن( جن ؿيل جن محمس جن ٔبمحس احلسُين اًـحَسيله(:  754 -681)  معَس ازلٍن ؾحَسيل .19

يف « ز املَىوث يف رشخ اًَاكوثٔبهوا»مهنا: رشخ ، ظيّف نخحاو  ٔبحس هحاز ؿَامء اإلمامِة، معَس ازلٍن اجن ألؾصح احليّل 

كري ركل.و  ٌسّمى ٕارشاق اًالُوث يف هلس رشخ اًَاكوثو  ؿمل اًالكم ٌَـاّلمة احليل
167

 

مشس ازلٍن ٔبتو ؾحس اَّلّل ، اًلصيش  محمس جن ميك جن محمس جن حامس جن ٔبمحس املّعَيب ه(: 786 -734)  اًضَِس ألّول .23

ووؽ مؤًفاث نثريت مهنا: زساةل يف و  فلِاهئم اًحازسٍن.و  ن ٔبؿالم اإلمامِةم، املـصوف ابًضَِس ألّول، اجلّزًين اًـاميل

كري ركل.و ، اًالكم جض متي ؿیل ٔبزتـني مسبةٔل يف ٔبظول ازلٍن ارلسة
168

 

اًفاوي و  املـصوف ابًفاوي امللساذ، امللساذ جن ؾحس اَّلّل جن محمس جن احلسنيه(:  826 -اًفاوي امللساذ )... .21

اًيافؽ ًوم ، مذلکّمهیا اًحازسٍن.و ٔبًّف نخحا مهنا: اٌَوامؽ اإلًَِة يف املحاحر اًالكمِةو  امِةٔبحس ٔبؿالم اإلم، اًس َوزي

« ّج املسرتصسٍن يف ٔبظول ازلٍن»يف رشخ   ٕازصاذ اًعاًحني، ٌَـاّلمة احليّل « اًحاة احلاذي ؾرش»احلرش يف رشخ 

ة»ألهواز اجلالًَة يف رشخ ، ٌَـاّلمة احليّل  الاؾامتذ يف رشخ ، ؿمل اًالكم ٌَيعري اًعويسيف « اًفعول اًيعرًي

كري ركل.و ، فصوؿَ ٌَـاّلمة احليّل و  يف ٔبظول ازلٍن« واحة الاؾخلاذ»
169

 

، اًـامل اإلماسم،  ٍسن ازلٍن ٔبتو محمس اًحَايض، ؿيل جن محمس جن ؿيل جن ًووس ه(: 877 -791)  محمس اًحَايضبٔتو  .22

ا ال س امي ؿمل اًالكم اشلي ٔبظححت  يف فٌون مذـسذت حّّت ثضَّؽ املعاًـة يفو  املخلکّم. ٔبهّة ؿیل اًححر، اًحاحر ٔبنرُث

مهنا: اًرصاظ املس خلمی ٕاىل مس خحلي اًخلسمي )ظ. يف زالزة ٔبحزاء( زساةل ، زسائيو  ٔبًّف نخحاو  هل فَِ كسم زاخسة.

كري ركل.و ، اإلهـام يف ؿمل اًالكمو  اإلهصام
173

 

، فلَِ حملّق مسكق. اًـامل اإلماسم، جن حـفص جن مشس ازلٍن الٓميلؾز ازلٍن ه(:  944تـس  -مشس ازلٍن الٓميل )... .23

فصوغ و  مهنا: اًصساةل احلسًِة يف ألظول ازلًًِة ارلسة، اًيلََة.و ووؽ مؤًفاث ابٌَلة اًفازس َةو  خامؽ ٌَـَوم اًـلََة

الجن مِمث اًححصاي.« رشخ ّج اًحالكة»حصمج من اًـصتَة ٕاىل اًفازس َة و ، اًـحاذاث
171

 

                                                           
 139ؼ  135، ض 3. املعسز اًساتق، ح 166

 126ؼ  125، ض 3. املعسز اًساتق، ح 167

 154ؼ  149، ض 3. املعسز اًساتق، ح 168

 248ؼ  246، ض 3. املعسز اًساتق، ح 169

 225ؼ  223، ض 3. املعسز اًساتق، ح 173

 313ؼ  339، ض 3. املعسز اًساتق، ح 171
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ي ، املـصوف خبواحگي، محمس جن ٔبمحس اًضرياسيه(:  953 اكن ؿیل كِس احلَات س ية -اًضرياسي )...  حگيدوا .24 ىًز

ذفاؿَ ؾن مـخلساث مشُة اإلمامِة )اشلي ذان و ، مداحر اًالكمو  ُمت تـمل ٔبظول ازلٍنٔبحس ؿَامء اإلمامِة. ا، اًِيس

اًحاة احلاذي »من مؤًفاثَ: رشخ  املشاُة.و  ص اًفصقزّذٍ ؿیل سائو ، تَ تـس ٔبن اكن ًسٍن تبٔحس مشاُة ٔبُي اًس ية(

كري ركل.و  اًيؼامِة يف مشُة اإلمامِة، يف ؿمل اًالكم ٌَـاّلمة احليّل « ؾرش
172

 

، املـصوف ابًضَِس اًثاي، ٍسن ازلٍن جن ؿيل جن امحس جن حامل ازلٍن اًـاميل اجلحـيه(: 966ؼ  911اًضَِس اًثاي ) .25

 «املـاذو  الاكذعاذ يف مـصفة املحسبٔ »رث من س حـني مؤًفا مهنا: نووؽ بٔ و  حاز ؿَامهئم.ه و  ٔبحس مضاُري فلِاء اإلمامِة

و... .« اًصساةل الاؾخلاذًة»و
173

 

ٔبحس ٔبؿالم ، امللّسش ألزذتَيلو  اًضِري ابحمللّق، ٔبمحس جن محمس ألزذتَيل مّث اًيجفي ه(: 993 -)...  امللّسش ألزذتَيل .26

س اًـلائس»مهنا: حاص َة ؿیل ٕاًَِاث ، ووؽ مؤًفاث ؿسًستو ، اإلمامِة. ثضَّؽ يف رجاالث مذـّسذت ، ٌَلودسي« رشخ جتًص

ا.و ، حسًلة اًض َـة، اًصساةل اٍهتََََة،  ٔبظول ازلٍن كرُي
174

 

اشلي اتسغ ااثزا نثريت  اإلماسمـامل اًو اًالكسم ، سجاحمل، ةـالماً ه(: 1319كايض هوز هللا مصؾيش صوصرتي )... ؼ  .27

.ةيف هلس اًعواؾق احملصك ةعوازم املِصكاًو  اق اًحاظيٕاُسو  حلاق احلقإ  ومهنا:
175

 

.  اًض َخ اجلََي هباء ازلٍن محمس جن احلسني جن ؾحس اًعمس احلازيث اًـاميل اجلحـيه(:  1333ؼ  953اًض َخ اٍهبايي ) .28

 حلِقاًخ و  اًفضيو  اًـملو  اكن من دواض ٔبمري املؤمٌني ؿَََ اًسالم. حاهل يف اًفلَو  ًًسة اىل احلازج اهلمساي

اكن ماُصا و ، مجؽ احملاسن ٔبػِص من ٔبن ًشهصو  زصاكة اًـحازتو  حسن اًخعيَفو  ؾؼم اًضبٔنو  خالةل اًلسزو  اًخسكِقو 

ا. هل و  اثاًصايوَو  اًحَانو  املـايو  احلسًرو  زلة ؿسمي اًيؼري يف سماهَ يف اًفلَ، مذححصا خامـا اكمال صاؾصا ٔبذًحا كرُي

مهنا: زساةل يف الاؾخلاذاث.، نخة
176

 

ذزش يف ٔبظفِان ؾيس اًض َخ اٍهبايئ. ، ا الکمِا وحىامي فَِسوفافلهیاكن ه(: 1363ـاميل) ؼ اًس َس امحس ؿَوي  مري .29

معلي ظفا و... .، ًوامؽ زابي، : ًعائف قَخَِمن بآثٍز يف ؿمل اًالكم
177

 

، َلّة ابًفِّاطامل، اًلمي، ؾحس اًصساق جن ؿيل جن احلسني اًالَُجي اجلَالي ه(: 1372 -)...  اًفِاط اًالَُجي .33

                                                           
 333ؼ  329، ض 3. املعسز اًساتق، ح 172

 293ؼ  288، ض 3. املعسز اًساتق، ح 173

 272ؼ  269، ض 3. املعسز اًساتق، ح 174

 658ؼ  655، ض 6نيون، ح . موًفني نخة چاپيي فازيس وؾصيب اس بٓكاس چاپ َت 175

 88ض ،5 ح ،. زايط اًـَامء وحِاط اًفضالء176

 414ؼ  413. اؿالم اظفِان، ض 177
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س اًالكم»يف رشخ   مهنا: صوازق اإلًِام، اًالكم. ووؽ مؤًفاثو  امليعقو  ٔبحس ٔبجصس ؿَامء اإلمامِة ابًفَسفة « جتًص

ص مصاذ، ٌَمحلّق اًعويس كري ركل.و   رسماًَ ٕاميان، گُو
178

 

اًس َس زفِؽ ازلٍن اًيائُين  ،املخلکّم، احلىمی، محمس جن حِسز احلس ين اًعحاظحايئه(:  1382 -997)  مال زفِـا اًيائُين .31

مهنا: اًضجصت اإلًَِة ، هل مؤًفاث ؿسًستو )زفِـا(.و ثحّحص يف اًـَوم ال س امي اًـلََة مهنا ؼاملـصوف ت، ألظفِاي

لة اس خسالًَة كري ركل.و ، ابًفازس َة يف ٔبظول اًـلائس تعًص
179

 

اًضِري و ، املسؾو مبحسن، يل اًاكصايمحمس حمسن جن املصثىض جن محموذ جن ؿ ه(: 1391 -1337)  اًفِغ اًاكصاي .32

 ألذالقو  ؾين ؾياًة فائلة ابًـصفانو  احلسًر.و  اإلًَِاثو  اًـصفانو  من ؿَامء اإلمامِة اًحازسٍن ابحلمكة، ابًفِغ

، ؿني اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، مهنا: ؿمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ووؽ مؤًفاث مّجة، اكن قٍزص الاهخاحو ، املـازف اإلًَِةو 

كري ركل.و ، «ؿني اًَلني»ٔبظول املـازف يف ادذعاز ، ٔبظول اًـلائس، وحِساًخ
183

 

اتو حـفص اًض َخ محمس جن احلسن بٓل احلص اًـاميل املضلصي اجلحـي ه(:  1134ؼ  1333ص اًـاميل )احلاًض َخ  .33

 سات ابًيعوضخاة ٕازحاث اًِن زساةل. مهنا و  خاةن ثبًَٔف فائق تني و   هل من ثعيَف زائقمكاًـالمة احلرب املخححص. ف

املـجزاث.و 
181

 

ٔبحس ،  املـصوف ابًلايض سـَس، محمس سـَس جن محمس مفِس اًلّميه(:  1137س ية  ثويف -1349)  اًلايض سـَس اًلّمي .34

« اًخوحِس»مهنا: رشخ ، زسائيو  ٔبًّف نخحاو  اإلًَِاث.و رمص يف اًـَوم ال س امي اًـلََة مهنا.و  ؿَامء اإلمامِة ابحلمكة

 زساةل اًفوائس اًصووًة يف رشخ حسًر زٔبش اجلاًوث، جنم اًوالًة يف اًالكم، ِص مؤًفاثَُو ٔبص و  ٌَض َخ اًعسوق

كري ركل.و ، الادذَازو زساةل يف اجلرب، مٌاػصثَ مؽ اإلمام ؿيل اًصوا ؿَََ اًّسالمو 
182

 

م )ؿَهیاًـرتت  حاذًرلٔ مذخحؽ و  اًس َس ُامش جن سَامين. حمسج خامؽ ق(: 1137اًس َس ُامش اًححصاي )... ؼ  .35

، خاة كاًة املصام يف ثـَني اإلمامن  ٔبًف نخحا ؿسًست ثسل توووخ ؿیل صست ثددـَ ونرثت اظالؿَ ومن ثعاهَفَ .اًسالم(

.و  هحٌُا ىألهخِاء سو  خاة ثفضَي ألمئة اإلزين ؾرش ؿیلن و  كرٍي
183

 

 المة اجملَيساملـصوف ابًـ، محمس ابكص جن محمس ثلي جن ملعوذه(:  1113 -1337محمس ابكص اجملَيس ) ةاًـالم .36

                                                           
 113ؼ  111، ض 4. موًفني نخة چاپيي فازيس وؾصيب اس بٓكاس چاپ َت نيون، ح 178

 168ؼ  167، ض 4. مـجم ظحلاث املخلکمني، ح 179

 198ؼ  197، ض 4. املعسز اًساتق، ح 183

 3، ض 1، ح «ٕازحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث»نخاة  ؿیليجفي اً صؾيش املبًٓة هللا  ةملسم ملذخس من. 181

 375ؼ  374، ض 4. مـجم ظحلاث املخلکمني، ح 182

 169ؼ  168، ض 1. جنوم اًسامء يف حصامج اًـَامء، ح 183
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 ٔبًّف نخاة حباز ألهواز اجلامـة زلزز ٔبدداز ألمئّة ألظِاز ٔباكجص حمّسثهیم.و  من مضاُري ؿَامء اإلمامِة، ابجملَيس اًثايو

هل مؤًفاث و املسائي الاؾخلاذًةو  ٌض متي ؿیل موووؿاث ثخعي تبٔظول ازلٍنو ، ُو مبثاتة ذائصت مـازف ص َـَة نربىو 

كري ركل.و ، احلق اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ارلسة مؽ اًخفعَي يف مدحر اإلمامة،  مهنا: الاؾخلاذاث، مّجة
184

 

، احلسن جن ؾحس اًصساق جن ؿيل جن احلسني اجلَالي اًالَُجي ألظيه(:  1121 -1345)حسوذ   اًالَُجي .37

 اًَلني يف ٔبظول ازلٍنو  قمهنا: مشؽ اًَلني يف مـصفة احل، املخلکّم.هل مؤًفاث ؿسًست، اًفَِسوف، اًـامل اإلماسم، اًلّمي

كري ركل.و  زساةل يف ٔبظول ازلٍن، كس ثسط اًالكم فَِ يف اإلمامةو 
185

 

 س حط املري ذاماذو  ثَمَش اجملَيس، مذححص، مذخحؽ، حمسج، فاوي، ؿامله(: 1133ؼ ... )مري محمس ارشف ؿَوي ؿاميل  .38

خة مهنان هل و
186

س.  ؿالكة اًخجًص
187

 

من مؤًفاثَ يف اًـلِست ميىن ، الکسم وفَِسوف ص َـي، ظاًة  جن ايب محمس ؿيله(:  1181ؼ  1133حٍزن الَُجي ) .39

فذح اًس حي.و  اًخياخسََ اًصذ ؿیل، ذَق ألؾامل اإلصازت ٕاىل:
188

 

 ألظولو  ٔبحس هحاز ؿَامء اإلمامِة ابًفلَ، محمس رمسي جن ٔبيب رز اًرنايق اًاكصاي ه(: 1239 -)...  اًـالمة اًرنايق .43

ثياول فَِ ، ابًفازس َة يف ٔبظول ازلٍن« ٔبهُس املوحسٍن»مهنا: ، ( مؤًّفا33ًلصة من )ووؽ ما و  اإلًَِاث.و  احلمكةو 

 مشاُة اجملرّبتو  اجملسمةو  اًيعازىو  اًلسز مؽ مٌاكضة مشاُة اٍهیوذو  اًلضاءو  مسائي اًحساءو  مصاثة املـصفة اإلًَِة

كري ركل.و ، اًسَحَةو  ثَ اًثحوثَةتَان ظفاو  يف ٕازحاث اًواحة ثـاىل« انكس ألهؼازو خامؽ ألفاكز»، كري ركلو 
189

 

، حـفص جن درض جن محمس حيىي جن س َف ازلٍن املاًيك ه(: 1228 -1156اًـالمة ص َخ حـفص اكصف اًلعاء ) .41

 ًـصف ابًض َخ الٔنرب. ثحّحص يف اًـَوم اإلسالمِة ٔبظوالو ، «وضف اًلعاء»ظاحة ، اجملهتس اإلماسم اًىدري، اًيجفي

ة، ووؽ مؤًفاث ؿسًستو  فصوؿا.و  وضف اًلعاء ؾن دفِاث مهبامث اًرشًـة »ُو اًفن ألّول من و  مهنا: اًـلائس اجلـفًص

ٔبظوهل.و  اشلي اص متي ؿیل فٌنّي بٓدٍصن ُام اًفلَ« اًلصاء
193

 

، «اًلواهني»ظاحة ، اًلّمي، ٔبتو اًلامس جن محمس حسن جن هؼص ؿيل اجلَالي ه(: 1231 -1151)  املريسا اًلّمي .42

ابًفازس َة « ٔبظول ازلٍن»مهنا: ، ووؽ مؤًفاث مّجةو  مضاُري رجهتسهيم.و  ٔبحس ٔبؿالم اإلمامِة، املـصوف ابملريسا اًلّمي

                                                           
 357ؼ  354، ض 4. مـجم ظحلاث املخلکمني، ح 184

 257ؼ  256، ض 4. املعسز اًساتق، ح 185

 125، ض 9ض َـة، ح . ٔبؾَان اً 186

ـة، ح 187  313، ض 15. اشلًز

 31ؼ  7. ملذخس من ملسمَ نخاة فذح اًس حي، ض 188

 184ؼ  181، ض 5. مـجم ظحلاث املخلکمني، ح 189

 49ؼ  47، ض 5. املعسز اًساتق، ح 193
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املشُة.و  ثـّصط يف ملسمذَ ٌَفصق تني ٔبظول ازلٍن
191

 

، اًاكػمي، اًيجفي، ؾحس اَّلّل جن محمس زوا جن محمس جن حمسن جن ٔبمحس احلسُين ه(: 1242 -1188اًـالمة صرّب ) .43

مهنا: حق اًَلني ، ووؽ حنو س حـني مؤًّفاو  ابحثهیم. جصغ يف ٔبنرث اًـَومو نخّاهبمو  َامء اإلمامِةٔبحس هحاز ؿ، من بٓل صرّب 

يف مـصفة ٔبظول ازلٍن.
192

 

ء سماهَ وومن مجؽ اًـَوم. هل مؤًفاث نثريت من كدَي من فضال  ه(: 1263ؼ  1198سرتبآبذي )الاال محمس حـفص امل .44

س يف ؿمل اًالكم. هل ؿست نخة يف  .ٔبظول اًفلَرشخ اًخجًص
193

 

من ؿَامء ومفىصي اًض َـة ازياء اًـرص ، يحجيوزذاً ـازف ؾصف ابً ه(:1288-... ) سفصاًينالامال اسامؾَي  .45

و من ااكجص ثالمشت اًفَِسوف ألؾؼم املال ُاذي اًسزبوازي. من مؤًفاثَ ارساز اًـصفان  يف تَان حلِلة اًلاخازي ُو

يسزبواز اً  ياّل ُاذاملاح احل َ مؽماكثحاثو  هواز اًـصفانبٔ ، الاميان
194

 

املـصوف ، ُاذي جن رمسي جن ُاذي جن رمسي جن محمس ظاذق اًسزبوازي ه(: 1289ؼ  1212احمللق اًسزبوازي ) .46

ألحباج »من ٔبملؽ فالسفة ؾرصٍ. ووؽ مؤًفاث ؿسًست مهنا: رشخ و  حاز ؿَامء اإلمامِةه ٔبحس ، سزبوازياً ال ُاذي ؼ املت

ُاذي ، ألمئة املـعومني ابًفازس َةو  ُساًة اًعاًحني يف مـصفة ألهخِاء، مة احليلٌَـال« املفِست يف حتعَي اًـلِست

اإلدذَاز و... .و  اجلرب، املضَني يف ٔبظول ازلٍن ابًفازس َة
195

 

، ؿيل ٔبظلص جن ؿيل ٔبنرب جن ؿيل ٔبظلص اًربوحصذيه(:  1333 س ية كدَي -1231)  اًض َخ ؿيل اظلص اًربوحصذي .47

مهنا: ؾلائس ، ألذالق. ووؽ مؤًفاث نثريتو  اًالكمو  ؾين نثريا تبحٔباج اًـلائسو  مامِة.ٔبحس ٔبخاّلء ؿَامء االٕ ، اًيجفي

يف رهص املشاُة   ػِوز احلّق ، املـازف اًالسمةو  املـاذو  احملّجة اًحَضاء يف املحسبٔ ، فوائس اًرشًـة ابًفازس َةو  اًض َـة

ركل.كري و ، اإلميان ابًفازس َةو  اًىفص، اًصّذ ؿیل ٔبُي اًس يةو  اخملخَفة
196

 

صف ألرساز ابًفازس َة ٌض متي اكخاة ن می فلَِ. هل ىؿامل ؿازف حه(:  1336ؼ  1243اًض َخ هؼص ؿيل اًعاًلاي ) .48

املواؾغ.و  فن ألذالق ؿیلو  ظول ازلٍنبٔ  ؿیل
197

 

اكن من ٔباكجص املخلکمني اًحاحثني ؾن ارساز ، س َس رمسي اتو ػفصاً  ه(: 1336ؼ  1246. اًـالمة مري حامس حسني )43
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198ؾحلاث الاهواز.خاة ن ثعاهَفَ  من ٔبخيّ و ، اثزالٓ و  ددازحمَعًا ابلٔ ، اجلسلو  ماُصًا تعياؿة اًالكم، هةازلاي
 

ومن مجةل معيفاثَ يف رجال اًـلِست  اًض َـةخلََس اً مصاحؽ  احس ه(: 1338ؼ  1223هللا محمس حسن بٓل ايسني ) بًٓة .49

«.اظول ازلٍن»نخاة 
199

 

، من فلِاء اًض َـة اإلزين ؾرشًة املـارصٍن ه(: 1365 -1333ي )املريسا رمسي جن ٕاسامؾَي اًلصوي ألظفِا .53

خَ وحصحىز )املمتثي تـاًلصبٓن وس ية اًييب ؤبُي اًحُت( تال مزح وذَط مؽ ، ؿیل رضوزت فعي مسزسة اًويح هؼًص

ة ٔبتواة خان  . من ثبًَٔفاثَ يف الاؾخلاذاث-تبٔهواؿَ-واًخعوف ، -مبرخَف ظوزُا-املسازش اًخرشًة وؿیل زٔبسِا اًفَسفة 

.ىاًِس
233

 

حمسن جن ؾحس اًىصمي جن ؿيل جن محمس )ألمني( جن موىس  ه(: 1371 -1284)  اًـالمَ اًس َس حمسن ألمني .51

 خال يف مِاذٍن اًفلَو  «.ٔبؾَان اًض َـة»ظاحة ، الكسماً، اًحاحر، اجملهتس املعَح، اًـامل اًضِري، اًـاميل، احلسُين

اة وضف الازثَاة يف ا مهنا:، فهیا مؤًفاث كِّمة نخةو ، ألذةو  اًـلائسو  اًرتامجو  ألظولو  ثحاغ محمس جن ؾحس اًُو

.ركلكري و  ملوىس خاز اَّلّل « اًوص َـة»هلغ ، فٌّس ؾلائسضمو  اس خلىص فَِ َتزفخِم
231

 

محمس حسني جن ؿيل جن محمس زوا جن موىس جن حـفص ه(:  1373 -1294اًـالمة محمس حسني اكصف اًلعاء ) .52

ٔبحصى  اًىذّاة املحسؿني.و  مضاُري املعَحنيو  سؾامء اإلمامِةو  ٔبحس ٔبؿالم اإلسالم، يجفياً ، اكصف اًلعاء املاًيك

ذؿا )تفٌون ألساًَة( و  مس َحَني.و  ألذتَة من مسَمنيو  ازلًًِةو  مٌاكضاث مؽ خمخَف اًضرعَاث اًـَمَةو  حوازاث

اإلسالم يف ٔبزتـة و  مهنا: ازلٍن، هني مؤًّفاووؽ ما ٍصتو ؿیل مثاو  هحش اًدضاحن تُهنم.و  اًوحست تني املسَمنيو  ٕاىل االثفاق

 ٔبظي اًض َـة، ما ًخـَق تشكل من موووؿاثو  اًيحوت اخلاظةو  اًـسلو  اًخوحِسو  ٕازحاث اًعاهؽو  ٔبحزاء يف فَسفة ازلٍن

ت تعوزت موحزت ٔبظول ؾلائس اًض َـةُو من املؤًفاث املِمّ و  ٔبظوًِاو  فصوؾِا.و  ة اًصاجئة اًيت ثياًو
232

 

، هللا جن محمس املؼفص اًيجفي املصحؽ محمس حسن جن محمس جن ؾحسه(:  1375ؼ  1331ؼفص )اًض َخ محمس حسن امل .53

 م: ذالئي اًعسق ٍهنج احلق اشلي زذ فَِ اًفضي جن زوسهبانالكخاة كمی يف ؿمل اًن الاذًة. هل ، ملکاملخ، الاماسم

جي احلسًر.ابًعصس املهنو  اًخازفخي اًـمَقلكاًـلائسًة ابًضو  مِةالكحبر فَِ املسائي اًو 
233
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ؾحس احلسني جن ًوسف جن حواذ جن ٕاسامؾَي بٓل رشف ازلٍن ه(:  1377 -1293) اًـاميل  رشف ازّلٍن س َساً  .54

هجوذٍ يف  كعازىتشل املشُحَة. و  من ٔباكجص اًحاحثني يف ازلزاساث اًـلائسًةو ، ٔبحس ٔبؿالم اجملهتسٍن، اًـاميل، املوسوي

ة تني املسَمني َ.ثوحهیو  ثثلِفَو  ثوؾَخَو  رجال ٕاظالخ اجملمتؽ ووؽ مؤًفاث ؿسًست جضري ٕاىل و ، ومحي زساةل اًخلًص

ما ًخعي هبا و  ٌسلٍن اإلسالسم مهنا: املصاحـاث يف مداحر اإلمامة ألساس َةمسائي اًحًِة و  اًـلائسو  اُامتمَ تـمل اًالكم

كس ثياول فَِ مسائي و  مِةُو من ٔبخّي اًىذة اًالكو  اًفعول املِمة يف ثبًَٔف ألمة، حسًثِةو  من موووؿاث َتزفخَة

كري ركل.و ، اًخحََيو  الاس خًذاحو اخلالف تني اًعائفذني ؿیل ووء اًـلي
234

 

، اًحّحازة، اًـاّلمة، محمس زوا جن محمس جن ؾحس اَّلّل جن محمس اًيجفي ه(: 1383 -1322اًض َخ محمس زوا املؼفّص ) .55

، اًـلائس تبٔسَوة ًالمئ زوخ اًـرصو  اًالكمو  سفةاًفَ و  ألظولو  نخة يف امليعق اًضِري ابملؼفص.، ألذًة، اًاكثة

كري ركل.و ، زسائي يف ؿمل اًالكم، ووؽ مؤًفاث كِّمة مهنا: ؾلائس اإلمامِةو 
235

 

، اًيجفي، ؾحس احلسني جن ٔبمحس جن جنف ؿيل جن اَّلّل ايز جن محمس اًخرٍبزيه(:  1393 -1323)  اًـالمة ألمِين .56

ٌَـاّلمة ألمِين و  ألذة.و  اًس يّةو  ظيّف موسوؾخَ اخلازلت: اًلسٍص يف اًىذاة ،املـصوف ابٔلمِين، ازةاًححّ ، اًـاّلمة

س يّدٌا: سريت هحٌُّا ظیل اَّلّل و  سريثيا، ؿالم ألانم يف مـصفة املكل اًـاّلم ابًفازس َة يف اًخوحِسبٔ مهنا: ، مؤًفاث ٔبدصى

كري و ، اًـرتت اًعاُصت يف اًىذاة اًـٍزز، ًةيه حمارضاث ؾلائسًة ٔبًلاُا يف مسًية حَة اًسوزو سًّذَو  سملو  بهٓلو  ؿَََ

ركل.
236

 

ٔبحس ، ٔبمحس جن محمس حسن جن حـفص جن محمس الٓصدِاي اًعِصايه(:  1395 -1333)  اًض َخ امحس جن محمس الٓصدِاي .57

 ًفازس َة.صاؾصا اب، اًالكمو  مذضَّـا من اًفَسفة، اًيلََةو  اكن خامـا ٌَـَوم اًـلََةو  اًالكم.و  ؿَامء اإلمامِة ابًفَسفة

زساةل ذالئي اًخوحِس ، مهنا: زساةل ثشهصت اًلافَني ابًفازس َة يف ٔبظول ازلٍن، ( مؤًّفا يف فٌون ص ّت61ووؽ )و 

زساهل ايذبٓوز ثوحِس يف ٕازحاث ، زساةل اًِسًة ألمحسًة يف ؿمل اًحازي ثـاىل، ًوامؽ احللائق يف ٔبظول اًـلائس، ابًفازس َة

.ركلكري و ، تَان ظفاثَو  وحوذ اًحازي ثـاىل
237

 

من صاساي اخلحـفص  ايبؼ ـصوف تاملصاساي اخلض َخ محمس حواذ اً هللا بًٓة  ه(: 1397ؼ  1331صاساي )اخلاتو حـفص  .58
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.«ةمـازف اًض َـ»و، «ةُساًة الامة ٕايل مـصفة الامئ» من معيفاثَ، مفادص اًـمل واًفلَ يف اًـرص احلايل
238

 

، السماملفىّص اإلس، اخلصاساي، جن محمس حسني املعِّصيمصثىض  ه(: 1399 -1338)  املعِّصي اًضَِس مصثىض .59

ِا ابًححر. ووؽ مؤًفاث مّجة ابٌَلة و  بٓزاء ذكِلة اًضَِس. هل، اًاكثة، اًحاحر مدخىصت يف خّي املوووؿاث اًيت ثياًو

وم اإلسالمِة لكَاث اًـَ، اإلمساذ اًلَيبو  اًلسزو  ًححر يف مسبةٔل اًلضاءو  املعريو  اإلوسان، مهنا: اًخوحِس، اًفازس َة

ازلوافؽ حنو ، ُو من حماسن نخحَو   اًـسل اإلًِيي، اًوالًةو  اًوالء، دمت اًيحوت، اًيحوتو  اًويح، اًـصفانو  يف اًالكم

اًفَسفة و  اًـسل اإلًِييو  ٌض متي ؿیل ٔبحباج حول اًخوحِسو  املـازف اإلسالمِة، اًصؤًة اًىوهَة اًخوحِسًة، املاذًة

كري ركل.و  اإلسالمِة
239

 

، اجملهتس اإلماسم، محمس حواذ جن محموذ جن محمس جن رمسي بٓل مليَة اًـاميله(:  1433 -1322يَّة )اًض َخ مل  .63

، ٔبظوهلو  ٕاساةل اًدضىِاكث املثازت حول اإلسالمو  ثعّسى زلحغ اًض هباث اًاكثة املوسوؾي اًضِري.، اًحاحر

 اًيحوت، اًـليو  اوسث اًس خني مهنا: اَّلّل ثـاٍميَ. مؤًفاثَ جتو  ٔبفاكٍزو  ؾلائسٍو  اوعَؽ مبِمة ثووَح مداذئ اإلسالمو 

، اًوالًةو  فَسفة اًخوحِس، املـاذو  فَسفة املحسبٔ ، اًـليو  املِسي امليخؼص، اًـليو  ٕامامة ؿيل، اًـليو  الٓدصت، اًـليو 

اتَة اتَة يف ؾلائس اًُو كري ركل.و ، اًصّذ ؿَهیاو  ُشٍ يه اًُو
213

 

 ؿازف، فلَِ، ظويلبٔ ، فَِسوف، مفرس، عحاظحايياً سني محمس ح  اًس َسه(:  1432ؼ  1321 )اًعحاظحايئ اًـالمة .61

مؤًف نخاة ثفسري املزيان ونخة فَسفِة من كدَي  .ابحر يف رجال اًـَوم اإلسالمِة ومن اًـَامء اًض َـة املؤثٍصنو

نخاة ومن مؤًفاثَ يف رجال الاؾخلاذ ميىن ان وضري اىل  .ة واملهنج اًواكـيفَسفاً ظول بٔ و  ةمكّاًة احلو  ةمكتساًة احل

اًصسائي اًخوحِسًة.و  اًض َـة يف اإلسالم
211

 

ٔبحس مصاحؽ اًخلََس اًض َـة يف اًلصن اًصاتؽ ؾرش اًِجصي. ًـس  ه(: 1435ؼ  1339هللا اًس َس امحس اخلواوسازي ) بًٓة .62

اكا  واًض َخ، واملريسا اًيائُين، واًس َس محمس اكػم اًعحاظحايئ اًزيذي، اًس َس اخلواوسازي من ثالمشت الٓدوهس اخلصاساي

.وَاء اًـصايق. من ثبًَٔفاثَ نخاة اًـلائس احللة يف رجال الاؾخلاذاث
212

 

، يف اًىثري من اًـَوم اإلسالمِة اكًخفسرياكن ابزؿا ه(:  1411ق ؼ  1339هللا اًس َس ُامش احلسُين اًعِصاي )بًٓة  .63

وثـََلة ، مؤًفاثَ ثووَح املصاذواحلمكة اإلسالمِة و.... من ، واًفلَ وألظول واًصايوَاث واًعة، واًـلائس، واحلسًر
                                                           

238 .http://wikifeqh. ir/ 

 477ؼ  474، ض 5. مـجم ظحلاث املخلکمني، ح 239

 432ؼ  399، ض 5. املعسز اًساتق، ح 213

 17ؼ  12، ض «ص َـَ ذز اسالم»ملسمَ نخاة  ملذخس من. 211

212 .http://wikishia. net 



53 
 

س ٌَـالمة. احليل .ؿیل رشخ اًخجًص
213

 

ظَة اًحَان من اًـَامء املـارصٍن اًض َـة. من مؤًفاثَ: بٔ  ه(: 1412ق ؼ 1321عَة )اً احلسني  س َس ؾحساً هللا بًٓة  .64

.اًـلائس يفم اًعَة لکاًو  يف ثفسري اًلصبٓن
214

 

ـصوف تـاًـالمة اًـسىصي من اًـَامء واحملللني اًىداز. من وامل ه(:1428ؼ  1332هللا اًس َس مصثىض اًـسىصي )بًٓة  .65

اًخوسي ابًييب واًخربك ، ٔبحاذًر ٔبم املؤمٌني ؿائضة، مخسون ومائة حصايب خمخَق، مؤًفاثَ ؾلاًس الاسالم يف اًلصبٓن

بآثز ٔبدصىو  هللا جن س حبٔ  ؾحس، تبآثٍز
215

. 

حري مـارص. ذاط يف ٔبنرث اًـَوم اإلسالمِة ه َـي مصحؽ ص   ه ؼ (: 1347هللا حـفص اًس ححاي اًخرٍبزي )بًٓة  اًض َخ .66

اًـلِست ، ألهعاف يف مسائي ذام فهیا اخلالف :اًخازخي واًسريت واًالكم. من مؤًفاثَو  اًخفسريو  الس امي اًفلَ واُلظول

ؾلاًس اًض َـة الامامِة و... . وواء ؿیلالٔ ، )ؿَهیم اًسالم(اإلسالمِة ؿیل ووء مسزسة ٔبُي اًحُت 
216

 

 ألظولو  ثريت يف اًخفسرين خة ن هل  .حري مـارصه ُو مصحؽ ص َـي  ه ؼ (: 1335انرص ماكزم اًضرياسي ) هللابًٓة  .67

ـاذ وؿامل تـس املوث و... .امل، س. مهنا: ذزوش يف اًـلاًس الاسالمِةئاًـلاو  اًفلَو 
217

 

يف رجال املـازف اإلًَِة  اًـلائسًة ؼ اجلهبة اًثلافِة ًـّس ٔبحس مسافـي ه ؼ (: 1353اًس َس حـفص اًس َسان ) هللابًٓة  .68

زلزوش اكخااب وزساةل يف رجاالث خمخَفة ن من مخسة وؾرشٍن  رثنبٔ خة ن . )ؿَهیم اًسالم(م ٔبُي اًحُتالک مسدٌسا ٕاىل

ة، املـاذ، اجلرب والادذَاز، اًـلائسًة خاة تَان اًفصكان يف ثوحِس اًلصبٓن لًٓة ن  بآيث اًـلائس وثـََلة ؿیل، اًفوائس اًيحًو

218رجخيب اًلزوًين.هللا اًض َخ 
 

من مجةل  .امللسسةمق يف مسًية  َةـَم اً  توساحل يف سزسنيحامؿة املؾضو  (:ؼُ 1356س َس حمسن دصاسي )اً هللا بًٓة  .69

و نخاة اؾمتسثَ احلوست اًـَمَة يف مٌاصمِا اًخسٌزس َة .مؤًفاثَ تساًة املـازف ُو
219
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 فِصش املعاذز

 صمي ىاً لصبٓناً .1

 ق.ُؼ  1387، [تال امس]، تريوث، عاحلاً: ظححي َ ورشحَوحع، صيضاًرشًف مجـَ اً  ،ةاًحالكّج  .2

 ق.ُؼ ۵۸۴۹، الاؿالم الاسالسم ةمٌؼم، ِصانظ ، ًةسجاذة اً عحَفاً  .3

ي، محمس، عربياًاجن حٍصص  .4  .قُؼ  1438، [تال امس]، تريوث، ي اًلصبٓنبٓ  خامؽ اًحَان يف ثبًٔو

ؾحس اًلاذز  ىمععفو  حتلِق محمس ؾحس اًحاكص ؾعا، كاملَو و   الادمامليخؼم يف َتزخي، اًصمحن ؾحس، وسياجلاجن  .5

 قُؼ ۵۸۶۶، ِةسالم ذة االٕ ى اً  ذاز، تريوث، ؾعا

ُؼ ۵۸۶۵، اهدضازاث ذًَي، مق، حصثُة محمس حسني حصس ازلٍنو  مجؽ، خاة اًوالًةن ، امحس جن محمس، تاجن ؾلس .6

 .ق

هللا بًٓة  ذحةى م ، مق، محس حسُينبٔ س َس اً حتلِق ، مالككواؿس املصام يف ؿمل اً، مِمث جن ؿيل، اجن مِمث اًححصاي .7

 ق. ُؼ  1436، اًعحـة اًثاهَة، املصؾيش اًيجفي

، املـصفة ذاز، تريوث، ارشاف: حمة ازلٍن اخلعَةو حتلِق ، فذح اًحازي ثرشخ حصَح اًحزازي، محسبٔ ، جحص اجن .8

 .تال َتزخي

مثصت املِجةو ، ؿيل جن مويس، اجن ظاووش .9 ةم ، جنف، ضف احملجةٍ   ق. ُؼ  1373، عحـة احلَسًز

ز ذزاساث احلوست نمص ، مق، حِسز املسجسيو  صيىحصثُة ؿيل اًـس، مـجم ملاًُس اٌَلة، امحس، فازش  اجن .13

 .صُؼ 1387، واجلامـة

 .حِاء اًرتاج اًـصيبإ  ذاز، تريوث، ًسان اًـصة، محمس، مٌؼوز  اجن .11

صؾيش املهللا بًٓة  مىذحة، مق، رب اًضَايئنبٔ ِق ؿيل حتل ، مالكاًَاكوث يف ؿمل اً، اجصاُمی جن هوخبت، اتو احساق .12

 ق. ُؼ 1413، اًعحـة ألوىل، يجفياً 

 1416، اًعحـة ألوىل، موسسة اًحـثة، مق، مـازف الامئة ُساًة الامة ٕاىل، محمس حواذ، صاساياخلاتو حـفص   .13

 ق.ُؼ 

س اًـلائس اًساظـ، محمس حـفص، سرتبآبذىلٔ ا .14 حتلِلاث و  ز معاًـاثنحتلِق مص ، ةاًرباُني اًلاظـة يف رشخ جتًص

 ص.ُؼ  1382، اًعحـة ألوىل، ذة ألؿالم اإلسالسمى م ، مق، اسالسم
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، اًعحـة ألوىل، ذفرت ثحََلاث اسالسم، مق، حتلِق سـَس هؼصي،  ٔبهواز اًـصفان، سامؾَيإ مال ، سفصاًينالٕ ا .15

 ص.ُؼ  1383

، تريوث، اذلَس حتلِق حمي ازلٍن ؾحس، نيادذالف املعَو  ملاالث الاسالمِني، احلسن ؿيلٔبتو ، صـصيلٔ ا .16

 قُؼ 1416، [تال امس]

يگي اهدضازايت مٌرينمص ، ِصانظ ، حتلِق حسني مفِس، ىاتواة اًِسبٔ ، مريسا رمسي، ظفِايلٔ ا  .17 اًعحـة ، ز فُص

 ص. ُؼ  1387، ألوىل

 صُؼ ۺۺ۵۷، ةاًحـث ةموسس، مق، اًحَان يف ثفسري اًلصبٓن، محمس حسني، ظفِايلٔ ا .18

 ق.ُؼ  1436، ذاز اًخـازف، تريوث، ةـَؾَان اًض  بٔ ، حمسن ،منيلٔ ا .19

اة، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .23  تال َتزخي،  ةذاز اًىذة اإلسالمِ،  وضف الازثَاة ىف ٔبثحاغ محمس جن ؾحس اًُو

 ق.ُؼ  1433، اًعحـة اًصاتـة،  مؤسسة ألؿَمي،  تريوث، هلغ اًوص َـة، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .21

 قُؼ  1416، اًعحـة ألوىل، مصنز اًلسٍص، مق،  ذةالٔ و  اًس يةو  اًىذاة اًلسٍص يف، محسبٔ احلسني  ؾحس، مِينلٔ ا .22

ذفرت ثحََلاث ، مق، حتلِق زوا اس خاذي، زساهل رسماًَ سـاذث )تُست زساهل(، محسبٔ مريسا ، صدِايالٓ  .23

 ص.ُؼ  1383، اًعحـة الاوىل، اسالسم

 ص. ُؼ  1362، ن مسَامناهدضازاث ّضت سان، كول اثتت ذز اؾخلاذاث زساهل، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .24

 م.  1979ض ، ذاز املـصفة، تريوث، ًوامؽ احللاًق، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .25

 ق.ه 1413، اًعحـة ألوىل، بٓل ايسني ةموسس، مق، ٔبظول ازلٍن، محمس حسن، بٓل ايسني .26

 صُؼ ۵۷۳۵، خاةن موسسَ توس خان ، مق، پژوُيش خسًس ذز بًَٓ ثعِري، ناًصمح ؾحس، ابكص ساذٍ .27

ان يف ثفسري اًلصبٓنا، س َس ُامشاً  ،ححصاياً  .28  [تال َتزخي]، اسامؾَََان ةمؤسس، مق، ًرُب

 تال َتزخي، خاتفصويش اسالمِةن ، ِصانظ ، ةس اًض َـئؾلا، ظلصبٔ ؿيل ، ربوحصذياً .29

، اًعحـة ألوىل، املىذحة املصثضوًة،  اًرصاظ املس خلمی ٕاىل مس خحلي اًخلسمي، ٍسن ازلٍن ؿيل جن ًووس ، حَاىضاً  .33

 صُؼ 1384

 [. تال َتزخي]، صهحتلِق امحس صا، رتمشي(اً)سنن  اجلامؽ اًعحَح، محمس، رتمشياً .31

 .صُؼ 1381، ورش ارساء، مق، صميهثفسري جسًمی ثفسري كصبٓن ، هللا ؾحس، ميلالٓ حواذي  .32
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 ، 1 اًـسذ، رجِل ُفت بٓسامن، سم ص َـَ جص مـزتهلالکَتزري اهسٌضَ ُاي ، كامس، حواذي .33

 م.1956، اًـمل ٌَمالًني ذاز، تريوث، اًلفوز ؾعاز حتلِق امحس ؾحس ،اًعحاخ، اسامؾَي، وُصياجل .34

می، وًيناجل .35  قه 1415، ةسالمِالا ةحِاء اًثلافإ مجمؽ ، مق، موذياحملحتلِق محمس ابكص ، فصائس اًسمعني، اجُص

، ثتريو، اًصمحن مصؾضيل اب ارشاف ًوسف ؾحس، اًعحَحني املس خسزك ؿیل، هللا ؾحسٔبتو ، يُضاتوزياً اُك احل .36

 .قه  1437

ةاحل ذحة ى م ، رشفف الاجنال، ظول ألمئةاًفعول املِمة يف بٔ ، محمس جن احلسن، ـاميلاًص احل .37 ، اًعحـة َسًز

 ق. ُؼ  1378اًثاهَة، 

، تريوث، يجفياً صؾيش املهللا بًٓة  مؽ ملسمة، املـجزاثو  ٕازحاث اًِسات ابًيعوض، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .38

 ق.ُؼ 1422 ،چاپاول، موسسة ألؿَمي

 .قُؼ  1412، بٓل اًحُت ةمؤسس، مق، حتعَي مسائي اًرشًـة اىل ةوسائي اًض َـ، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .39

 قُؼ  ۵۷۳۱ة، سالمِالٕ ا ، مىذحةِصان، ظ رب اًلفازينبٔ ثعحَح ؿيل ، حتف اًـلول، اتو صـحَ، صاياحل  .43

ق اخلاضجحة اخلعام يف ثـَني او  كاًة املصام، س َس ُامش، اً صاياحل .41 س َس ؿيل اً حتلِق ، اًـامو  إلمام من ظًص

 قُؼ 1422، اًعحـة ألوىل، موسسة اًخبٔزخي اًـصيب، تريوث، ؿاصوز

،  مرياج مىذوة، ِصان، ظ انرص ابكصى تَس ُيسى ساضم يف اؿساذٍ، فذح اًس حي، محمس ؿيل، الَُجىاًٍزن احل .42

 ص.ُؼ  1375اًعحـة ألوىل، 

 م. 1978، ذاز اًلمل، تريوث، املـزتةلو  الاصاؾصتاًض َـة تني ، ُامش مـصوف، س يناحل  .43

ي ًلواؿس اًخفضَي، هللا ؾحَس، ساكياحل  .44 حِاء اًثلافة إ ز نمص ، مق، موذياحملابكص  حتلِق محمس، صواُس اًخزًن

 .قُؼ  1411، الاسالمِة

 ص.ُؼ  1365، اًعحـة اًثاًثة، اهدضازاث مفِس، ِصانظ ، ثووَح املصاذ، ُامش، ِصاياًع  سُیناحل  .45

ة املـازف، اتو اًعالخ، َيبحلا .46  ق.ُؼ 1434،  اهدضازاث اًِاذي، مق، ثلًص

، اًعحـة ألوىل، دِام، مق، ملاياملاحمي ازلٍن  ةملسم، ٔبحوتة املسائي املِيائَة، حسن جن ًوسف، يلاحل .47

 ق.ُؼ  1431

 ص.ُؼ  1365ٔلوىل، اًعحـة ا ٕاسالسم،معاًـاث  موسسة، ِصانظ ، اًحاة احلاذي ؾرش، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .48
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اًعحـة ، اًرشًف اًصيض، مق، حتلِق محمس جنمي اًزجناي، وث يف رشخ اًَاكوثىاهواز املَبٔ  ،ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .49

 ص.ُؼ  1363، اًثاهَة

س الاؾخلاذو ، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .53  هللا حسن حسن ساذٍبًٓة  ةملسمو  حتلِقو  ثعحَح، ضف املصاذ يف رشخ جتًص

 ق.ُؼ  1413، اًعحـة اًصاتـة، موسسة اًًرش اإلسالسم، مق، ميلالٓ 

اًعحـة ألوىل، ذاز ألسوت ، ِصانظ ، ـفصياجلحتلِق ًـلوة ، ظول ازلٍنبٔ مٌاشم اًَلني يف ، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .51

 ق.ُؼ  1415

، اًىذاة سم اٍصان مضن مرياج اسال ساضم يف ورشٍ زسول حـفصاين، واحة الاؾخلاذ، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .52

 ص.ُؼ  1374، اًعحـة ألوىل، صؾيشاملهللا بًٓة  مىذحة، مق، اًساتؽ

ُؼ  1431، اًعحـة ألوىل، دِام، مق، ملاياملاحمي ازلٍن  ةملسم، ٔبحوتة املسائي املِيائَة، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .53

 ق.

 . ق 1413 ، اًعحـة الاوىل، تذاز اًعفو ، تريوث، اًصساةل اًسـسًة، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .54

مؤسسة اإلمام اًعاذق غ ، مق، حتلِق فاظمَ زمضاىن، جسََم اًيفس اىل حؼريت اًلسش، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .55

 ق.ُؼ 1426، اًعحـة ألوىل، 

اذي ؾرش اًحاة احل، اًفذح جن خمسومٔبتو ، سُیناحل ، هللا ملساذ جن ؾحس، لساذاملفاوي اً، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .56

معاًـاث  ةمؤسس،  ِصانظ   ،  رمسى حملق ازلنخوزحتلِق و  ملسمَ، مفذاخ اًحاةو  مؽ رشحَِ اًيافؽ ًوم احلرش

 . صُؼ  1365،  اسالزم

 ص.ُؼ  1386، اًعحـة ألوىل، مق، ذًَي مااظساز ، مـازح اًفِم يف رشخ اًيؼم، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .57

ذاة ى ذاز اً ، تريوث، ثـََلاث ؿني هللا حس ين ازموي، ضف اًعسقو و  احلقّج ، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .58

 م. 1982، اًعحـة ألوىل، اٌَحياي

، اًعحـة ألوىل، موسسة اًًرش اإلسالسم، مق، امليلش من اًخلََس، محموذ جن ؿيل جن احلسن، صاسياًيص املح .59

 قُؼ  1412

، اًعحـة اًصاتـة،  مؤسسة اًًرش اإلسالسم، مق، مامِةتساًة املـازف اإلًَِة يف رشخ ؾلائس االٕ ، حمسن، دصاسي .63

  قُؼ  1417
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)مضن مجموؿَ زسائي يف ؿَوم  ُي احلسًربٔ  هعَحة اىل خمخرص، ص امحس جن ؿيلىج توبٔ ، اًحلساذيعَة اخل  .61

 ق.ُؼ ۵۸۵۷، ذةى ذاز اً ، تريوث، حتلِق هرص اتوؾعااي، حلساذي(اً ٌَرعَة و  احلسًر ًالمام اًًسايئ

، ِصانظ ، ثـََق ؿيل واحيبو  ثعحَح، ةيف مشُة الامامِ ةاًيؼامِ، محمس جن امحس، سيضريااً واحگي اخل .62

 ص. ُؼ  1375، اًعحـة ألوىل، ذوةى مرياج م 

 ق. ُؼ  1399، ذحة اًعسوقى م ، ِصانظ ، س احللةئاًـلا، امحس، واوسازياخل .63

 قُؼ ۵۸۴۷، ة اًـملمًضوزاث مسًي، مق، ثفعَي ظحلاث اًصواٍو  مـجم زخال احلسًر، اتو اًلامس، يئواخل .64

 قُؼ 1396، اًعحـة اًثاًثة، ةذاز احلسًثِ، مرص، املفرسونو  اًخفسري، محمس حسني، ُيباشل .65

ُي اجملمؽ اًـاملي لٔ ، ِصانظ ، احلسني رشف ازلٍن ؾحس، اًِوامش اًخحلِلِة ًىذاة املصاحـاث، حسني، صايضاً .66

 .قُؼ  1416، اًحُت

 .صُؼ 1386، خاةن توس خان ، مق، سمامامت ذز تًَش اسال، ؿيل، زابي گَپاٍگاي .67

)ؿَََ موسسة الامام اًعاذق ، مق،  اإلهعاف يف مسائي ذام فهیا اخلالف، هللا س ححاي(بًٓة ) حـفص، س ححاياً  .68

 صُؼ  1381، اًعحـة ألوىل، اًسالم(

، )ؿَََ اًسالم(ق موسسَ امام ظاذ، مق، ألوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة اإلمامِة، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .69

 .تال َتزخي

املصنز اًـاملي ٌسلزاساث ،  مق،  اًـليو  اًس يةو  اإلًَِاث ؿیل ُسى اًىذاة، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .73

 ق.ُؼ  1412، اًعحـة اًثاًثة ، اإلسالمِة

، مؤسسة الامام ظاذق، مق ،اًـلِست الاسالمِة ؿيل ووء مسزسة اُي اًحُت، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .71

 ق.1435

، صمي فِيضهحَح ثع ، س خاذ ظسويقملسمَ الا، مكارساز احل، ُاذي جن رمسي )حملق سزبوازي(، سزباوازياً  .72

 ص. 1383، اًعحـة ألوىل، معحوؿاث ذًين، مق

، اًعحـة ألوىل،  ُيگىمفادص فص و  اجنمن بآثز، ِصانظ ، ُاذي املضَني، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .73

 ص.1383

 ص. ُؼ  1386، اًعحـة اًثاهَة، پَام ظوش، مضِس، ذزوش اؾخلاذي، حـفص، س َسان .74
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 ق. ُؼ  1424، اًعحـة اًثاهَة ،اهواز اًِسي، مق، حق اًَلني يف مـصفة اظول ازلٍن، هللا ؾحس، صرب .75

اًثلافة و  ز اًـَومنحتلِق مص و  ؽمج ،احلسني رشف ازلٍن موسوؿة الامام س َس ؾحس، احلسني ؾحس، رشف ازلٍن .76

اًعحـة  ،ذاز املؤزد اًـصيب، تريوث، می مٌشزىح ظحؽ مبساطمة من، اًرتاج اإلسالسم(و  اإلسالمِة )كسم ٕاحِاء

 ق.ُؼ  1431، اًثاهَة

اجملمؽ ، ظِصان، اجلحاز رشاٍز ز ؾحسو خن ازلمالحؼاث ، اًفعول املِمة يف ثبًَٔف ألمة، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .77

ةاً  ق.ُؼ 1423، اًعحـة اًثاهَة،ـاملي ٌَخلًص

ُؼ 1426، اًعحـة اًثاهَة، اجملمؽ اًـاملي ٔلُي اًحُت، مق، حتلِق حسني زاىض، املصاحـاث، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .78

 ق.

 .تال َتزخي،  اثؿذاز اًضخسرتي ٌَمعحو ، مق، ٕاىل اجملمؽ اًـَمي اًـصيب تسمضق، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .79

، مق، حتلِق امحس حسُين، مالكاشلذرٍي يف ؿمل اً، ؿيل جن احلسني جن مويس )ؿمل اًِسي(، ف املصثيضاًرشً .83

 ق.ُؼ  1411، اًعحـة ألوىل، موسسة اًًرش الاسالسم

اًعحـة ، ز ورش ذاوضگايهنمص ، ظِصان، املَرط يف اظول ازلٍن، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .81

 ص. ُؼ  1381 ،ألوىل

، ثـََق ًـلوة حـفصي مصاقيو  ثعحَح، اًـميو  رشخ مجي اًـمل، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .82

 ق. ُؼ  1414، اًعحـة ألوىل، ذاز ألسوت، ظِصان

، اًعحـة معحـة الٓذاة، رشفاًيجف الٔ ، اًـميو  مجي اًـمل، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .83

 ق. ُؼ  1387ألوىل، 

صا حتلِق اًس َس، ةاًضايف يف الامام، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .84 ، ظِصان، احلسُين ءؾحس اًُز

 .قُؼ ۵۸۵۴، موسسَ اًعاذق

 ذاز، مق، حتلِق س َس رمسي زخايي، املصثىضزسائي اًرشًف ، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .85

 ق.ُؼ 1435، اًعحـة ألوىل، صميىاًلصبٓن اً

حتلِق محمس اتواًفضي ، قصزاًلالئس(و  )قصز اًفوائس امايل املصثىض، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .86

 .1387، ذة اًـصيبى ذازاً ، تريوث، اجصاُمی
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حتلِلاث و  ز معاًـاثنحتلِق مص ، مِة(الکاًحاكِاث اًعاحلاث )ازتؽ زسائي ، يكن ممحمس ج، وللٔ ضَِس ااً  .87

 ق. ُؼ 1422، اًعحـة ألوىل، ذفرت ثحََلاث اسالسم، مق، اسالسم

، اًعحـة ألوىل، اًثلافة الاسالمِةو  ز اًـاملي ٌَـَومناملص ، مق، موسوؿة اًضَِس الاول، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .88

 ق. ُؼ  1433

اًىذاة زسول حـفصاين مضن مرياج اسالسم اٍصان  ساطمة منمب ، املسائي الازتـًَِة، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .89

 ص. ُؼ  1377، اًعحـة ألوىل، يجفياً صؾيش املهللا بًٓة  مىذحة ،مق، اًخاسؽ

، حتلِلاث اسالسمو  ز معاًـاثنحتلِق مص ، ٔبزتؽ زسائي الکمِة( : )مضن ةَفِلک اًخ  امللاةل، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .93

 ق.ُؼ 1422، اًعحـة ألوىل، ذفرت ثحََلاث اسالسم، مق

حتلِق س َس رمسي ، اًـساةلو  حلاًق الاميان مـص زساًيت الاكذعاذ، ٍسن ازلٍن جن ؿيل جن امحس، ثاياً ضَِس اً  .91

 قُؼ  1439، اًعحـة ألوىل، هللا مصؾيش جنفيبًٓة  مىذحة ،مق، زخايي

ق الاحهتاذ يف مـصفَ املحسا الازصاذ اىلو الاكذعاذ زساةل، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  .92 م اكاحو  املـاذو  ظًص

 ص.ُؼ ۵۷۱۴، خاةن توس خان ، مق، حتلِق زوا اخملخازي، ثاياً ضَِس اً )مضن مجموؿَ زسائي  اًـحاذ

 .ذحة اًعاذقى م ، اًِاذي زذا، اجلحاز اًصفاؾي حتلِق: ؾحس، موحز اظول ازلٍن، ابكص محمس، عسزاًضَِس اً  .93

حواي  مبساطمة وحبوج، ـصيب زساةل الاؾخلاذاثاًيط اً، اؾخلاذاث ص َخ هبايئ، محمس جن حسني، يئهبااٍض َخ اً  .94

 ص.ُؼ 1387، اهدضازاث اساظري، ظِصان، هجاهحرش

 1431، ة اًثاًثة اًعحـ، اهدضازاث خامـَ مسزسني حوسٍ ؿَمََ مق، مق، ألزتـون حسًثا، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .95

 ق.ُؼ 

: ةًسزاً  زمق، (ة)وسزَ دعَ )ؿَََ اًسالم(اًـؼمی  اؾخلاذاث حرضث ؾحسو  اظول ذٍن، صميىاً ؾحس، صرياسي .96

 ؾؼم.بٔ مسجس  مىذحة :احلفغحمي ، 43334

 1413، حتلِق مؤسسة الامام ارلَين، مق، ؾَون ادداز اًصوا، محمس جن ؿيل جن احلسني جن ابتوًَ، عسوقاً  .97

 .قُؼ 

 صُؼ 1361، اهدضازاث اسالسم، مق، مـاي الادداز، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .98

ُؼ  1414، اًعحـة اًثاهَة، املؤمتص اًـاملي ٌَض َخ املفِس، مق، الاؾخلاذاث، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .99
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 ق.

 ق. ه1398، اًعحـة ألوىل،  مؤسسة اًًرش اإلسالسم،  مق، ًخوحِسا، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .133

)ؿَََ مؤسسة الامام اًِاذي ، مق، اًفصوغو  يف الاظول ةاًِساً، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .131

 ق. 1418 ألوىل،اًعحـة ، اًسالم(

موسسَ ، مق، رب اًلفازينبٔ ثعحَح ؿيل ، ةمتام اًيـمو  امل ازلٍنن، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .132

 ق۵۸۴۹، اًًرشالاسالسم

يگي ، ظِصان، رمسي ظَة ظحؽ مبساطمة من، اكصف ألرساز، هؼص ؿیل، عاًلاياً .133 موسسَ ذسماث فُص

 ص. 1373، اًعحـة ألوىل، زسا

  1389، اًعحـة اًثاًثة، خاةن توس خان ، مق، ثـاًمی اسالم، محمس حسني، يئعحاظحااً  .134

 ص.ُؼ  1378، اًعحـة اًثاًثة ؾرشت، ذفرت ورش اسالسم، مق، ص َـَ ذز اسالم، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  .135

 صُؼ 1359 ،اوضازاث ظسزا، ظِصان، زوص زئاًُسمو  اظول فَسفَ، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .136

 ، اًلصى مؤسسة ٔبم، هساز حواذ ؿيلحصمجَ ، )هط احلواز مؽ املسدرشق هوزابن( اًض َـة، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .137

 ق.ُؼ 1418، اًعحـة اًثاهَة

 .قُؼ  1391، مؤسسَ الاؿَمي ٌَمعحوؿاث، تريوث، املزيان يف ثفسري اًلصبٓن، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .138

ةى امل ، اًيجف الارشف، اكمي اٍهبايئ يف اًسلِفة، ؾامذ ازلٍن، عربىاً .139  1426، اًعحـة ألوىل، ذحة احلَسًز

 ق.ه 

تال ]، مق، ذاماذ اسرتبآبذي ثعحَح مري، ادذَاز مـصفَ اًصخال، عويس(اًض َخ اً )محمس جن احلسن ، عويساً .113

 [َتزخي

ُؼ  1436، اًعحـة اًثاهَة، ألوواء ذاز، تريوث، الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .111

 ق.

ة، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .112 ذحة ى م ، مق، مضن حواُص اًفلَ ظحؽ ُمی اٍهباذزيثعحَح اجصا، اًـلائس اجلـفًص

 قُؼ  1411 ألوىل،اًعحـة ، اًًرش اإلسالسم

اجنمن اسالسم ، وت ازلًينىاحملسن مض حصمجَ ؾحس، مالكمتَِس الاظول يف ؿمل اً، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .113
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 ص.ُؼ  1358، اًعحـة ألوىل، فَسفَ اٍصانو  تمكح

 .قُؼ  1414، مؤسسة اًحـثة، مق، الامايل، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .114

، ةذاة الاسالمِى ذاز اً ، مق ، حتلِق اًس َس حسني حبص اًـَوم، ثَرَط اًضايف، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .115

 صُؼ ۵۷۳۸

 ص. ُؼ 1362، اًعحـة اًصاتـة، نخاخباهَ اسالم، لكم اًعَة ذز ثلٍصص ؾلاًس اسالم، ؾحس احلسني، ظَة .116

، اليلاجلس َس محمس زوا اً حتلِق ، جعاةل املـصفة يف اظول ازلٍن، محمس جن سـَس، صاوهسياًػِري ازلٍن  .117

 ق. ُؼ  1419، موسسة بٓل اًحُت، تريوث

، ظِصان، رب اًضَايينبٔ ثعحَح ؿيل ، ارشاق اًالُوث يف هلس رشخ اًَاكوث، ؾحس املعَة جن محمس، ؾحَسيل .118

 ص.ُؼ  1381، ذوةى مرياج م 

 هللا ذحة بًٓةى م ، مق، ابُامتم اًس َس محموذ املصؾيش، موسوؿة الامامة يف هعوض اُي اًس ية، احملللني ؿست من .119

 ص.ُؼ 1384، املصؾيش اًيجفي ىاًـؼم

ساضم يف ظحـَ زسول ، زساهل حسًَِ )پيج زساهل اؾخلاذي(، ازلٍن جن حـفص جن مشس ازلٍن الٓميل ؾز .123

 1374، اًعحـة ألوىل، يجفياً صؾيش املهللا بًٓة  مىذحة، مق ،مضن مرياج اسالسم اٍصان ذفرت ُفمت حـفصاين

 ص.

 ق.ُؼ 1416، اجملمؽ اًـاملي الُي اًحُت، مق، صميىؾلائس الاسالم من اًلصبٓن اً، اًس َس مصثىض، صيىـساً  .121

، اًعحـة مجمؽ ؿَمي اسالسم، صسمهحصمجَ محمس حواذ ، صميهؾلاًس اسالم ذز كصبٓن ، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .122

 ص.ُؼ  1378وىل، الٔ 

س، رشفبٔ مري محمس ، ـاميلاًـَوي اً .123  اجنمن بآثز، ظِصان، حتلِق اس حامس انيجو  ثعحَح، ؿالكة اًخجًص

يگىو   ص.ُؼ  1381، اًعحـة ألوىل،  مفادص فُص

 .تال َتزخي، ذة اًس َس ازلاماذى م ، ًعائف قَخَِ، مري س َس امحس، ـامیلاًـَوى اً .124

ذحة اًـَمَة ى م ، ظِصان، ثعحَح زسويل حماليت، فسري )ثفسري اًـَايش(نخاة اًخ ، محمس جن مسـوذ، ـَايشاً  .125

 ق. ُؼ  1383، اًعحـة ألوىل، الاسالمِة

، مق،  اًس َس رمسي زخايئحتلِق ، ٕازصاذ اًعاًحني ٕاىل ّج املسرتصسٍن، هللا ملساذ جن ؾحس، لساذاملفاوي اً .126
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 ق.ُؼ ُؼ 1435،  هللا َمحصؾ ى ز املهللا بًٓة  مىذحة اهدضازاث

مجمؽ اًححوج ، حرصياً حتلِق وَاء ازلٍن ، الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .127

 ق.ُؼ  1412، اًعحـة ألوىل، الاسالمِة

ة، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .128 ؾحاش و  حتلِق ؿیل حاىج بآبذى، ألهواز اجلالًَة يف رشخ اًفعول اًيعرًي

 ق.ُؼ 1423، اًعحـة ألوىل، مجمؽ اًححوج اإلسالمِة  ،مضِس، خالىل هَا

حتلِق اس رمسي و  ملسمَ، اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ )رشخ اًيافؽ ًوم احلرش(، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .129

 ص.ُؼ  1365، اًعحـة ألوىل، موسسَ معاًـاث اسالسم، ظِصان، حملق

، مق، ثـََق اس صَِس كايض ظحاظحاييو  حتلِق، اإلًَِة يف املحاحر اًالكمِةاٌَوامؽ ، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .133

 ق.ُؼ 1422، اًعحـة اًثاهَة ،ذفرت ثحََلاث اسالسم

، ثعحَح ظاذق الزجياي، رسماًَ اميان ذز اظول اؾخلاذاث، اًصساق جن ؿيل ؾحس، الَُجياًفِاط اً  .131

صاء، ظِصان  ص.ُؼ  1372، اًعحـة اًثاًثة، اهدضازاث اًُز

، اًعحـة ألوىل، ورش ساًَ، ظِصان، ملسمَ اس ٍسن اًـاتسٍن كصابي، گوُص مصاذ، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .132

 ص. ُؼ  1383

اهدضازاث ، مق، ثلََس حمسن تَسازفصو  ةمصاحـ، ةمكاهواز احل، حمسن محمس جن احلسن املوىل، صاياكاًفِغ اً  .133

 ق.ُؼ  1425، اًعحـة ألوىل، تَساز

، حتلِق: رمسي الاهعازي اًلمي، هواذز الادداز فامي ًخـَق ابظول ازلٍن، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .134

يگيو  مؤسسة معاًـاث، ظِصان  ص.ُؼ 1371، حتلِلاث فُص

اهدضازاث ،  مق، ثعحَح اس حمسن تَسازفصو  حتلِق،  ؿمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .135

 ق.ُؼ  1418،  ، اًعحـة ألوىلتَساز

، اًعحـة اًثاهَة، ذاز اًىذاة اإلسالسم، مق، احلمكو  كصت اًـَون يف املـازف، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .136

 ق.ُؼ  1423

،  هلغ مـصوف تَ تـغ مثاًة اًيواظة ىف هلغ تـغ فضاحئ اًصوافغ، اجلََي ؾحس، صاسياًلزوًين اً .137

 ص.ُؼ  1358، ث اجنمن بآثز ميلاهدضازا، ظِصان
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ذحة ى م ، ظِصان، اتو احلسن، ثعحَحی: صـصاىنو  حتلِق، يفاكرشخ اظول ، محمس ظاحل، اسهسزايامل .145

  ُؼ ق. 1382، اًعحـة ألوىل، الاسالمِة
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ُؼ  1376، اًعحـة ألوىل، يجفياً صؾيش املهللا بًٓة  مىذحة، مق، اًىذاة اًساذشذز مضن مرياج اسالسم اٍصان 



65 
 

 ص. 

ف، اهلفذح ، محمسي .151  صُؼ 1382، ورش مضـص، ظِصان، سالمة اًلصبٓن من اًخحًص

 قُؼ ۵۸۴۶، موسسَ املـازف الاسالسم، مق، الامايلحصثُة ، محمس حواذ، محموذي .152

 ص.ُؼ  1367،  ورش ّضت، ظِصان، اًعوازم املِصكة يف زذ اًعواؾق احملصكة، كاىض هوز هللا، مصؾ ى .153

اق اًحاظيو  ٕاحلاق احلق، ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ   .154 بًٓة  ذحةى م ، مق، يجفياً صؾيش املهللا بًٓة ثـََلاث و  ةملسم، ٕاُس
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