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اًلکَاث
رضوزت مجؽ وثسوٍن ؾلائس االٕمامِّة
ٌضِس اًـامل الاسالسم اًىثري من املـاانت ،حِر ثـُش اًساحة اًىثري من اًخفصق واًخياحص ثسخة هجي تـغ املسَمني وؾياذ
اًحـغ الٓدص مهنم ،يف اًوكت اشلي ًرتتط فَِ اًـسو هبم ازلوائص وًـ ّس اًىامئن اًض َعاهَة السدامثز اًفصظة وثضرمی حاةل اًفصكة
وصق اًعف وثـزٍز اًخياحص وٕااثزثَ يف الاوساظ الاسالمِة ،ساؿني من ذالل فذاوى اًخىفري اًيت ًعَلِا اًحـغ ذمن ٍصى
ّ
هفسَ ٔبهَ ميثي الاسالم احللِلي ًخـزٍز حاةل اًىصاَُة وحزاًس حست الاهلساماث و ّ
اًدضؼي يف اًىِان الاسالسم.
فصمبا اكهت احللائق واحضة وا ٔلموز تٌُة املـامل ٔبمام مثريي اًىصاَُة والاهلساماث ا ّٕال ٔبّّ م فخفوّا ؾياذ ًا صبّٔم صبٔن فصؾون ومَهَ
اشلٍن ؾصفوا حلاهَة اذؿاء اًييب موىس (ؿَََ اًسالم) وظسكَ واًيت ٔبصاز اٍهیا اًلصبٓن اًىصمي تلوهلَ ..." :و َح َحسُ وا هبِ َا َو ْاسدَِلٌََهتْ َا
َبهْ ُف ُسِ ُْم ُػَْ ًما َوؿَُُ ًّوا( "...اٍمني ،)14/وزمبا جلبٔوا اىل اًلوكاء واظالق اٍهتم املزًفة وس اًلکمی (ؿَََ اًسالم) وجسممی ا ٔلحواء
وجضوٌش اًعوزت وثَحَس اًفضاء ابًلَوم ٌَحََوةل ذون اذزاك اجملمتـاث ٌَحلِلة ،وجسفَِ اًـلول والاس خرفاف هبا جلـَِا جسري
ابالجتاٍ اشلي ٍصمسَ ًِا فصؾون وكومَ " ...فَ ْاس خَر ََّف كَ ْو َم َُ فَبَ َظاؾُو ٍُ" (اًزدصف ،)54 ،تي زمبا ثعي ثكل االهتاماث واًضائـاث
ومعََة اخلساغ اًيت متازش يف اًساحة اىل ذزخة جتـي كري اًـازفني واًحـَسٍن ؾن ذوائص اًرصاغ اًس َايس واًفىصي ًؼيون ٔبّا
احللِلة ،وجتـَِم ٌرشؾون ابًلِام ابًخلکَف اًرشؾي ًخعِري تالذ املسَمني من اًىفص والازثساذ حسة سمعِم .ومن ُيا -
وثسخة ثكل احلصنة اًخَلِيَّة ازلكِلةٔ -بذش اًـامل الاسالسم ٌضِس وابس متصاز اًـسًس من اًـمََاث الاهخحازًة وٕازاكة ازلماء وجضوًَ
ظوزت الاسالم اًياظـة.
ومن ُيا ًثاز اًدساؤل الاسايس ما يه رممة ومسؤوًَة اخلواض من ؿَامء ازلٍن اًواؿني واًحاحثني اشلٍن هيمِم ٔبمص املةل وصبٔن
ازلٍن ،ونشكل سائص املؤمٌني يف ثكل اًؼصوف اًحاًلة احلساس َة حِر اذهل ًّمت ا ٔلحواء وثـىّص ظفو احلَات وابثت الاحزان
واهلموم ثرضة جبصاّا يف ذايز املسَمني؟ ومارا ميىٌيا ٔبن هفـي ٌَلضاء ؿیل اًفصكة ٔبو -ؿیل ا ٔلكي -احل ّس من اًىصاَُة؟
حمتثي اخلعوت املوووؾَة ا ٔلوىل يف زظس ا ٔلساش اشلي اسدٌس اًََ املفذون تخضََي ُشا املشُة ٔبو حىفري وثفس َق ثكل اجملموؿة
وومسِا ابًلَو ،وُي ًوخس يف حصاهثا احلسًيث او فذاوى ولكامث اؿالرما ما ًـزس ثكل اًفذاوى وًؤًس الاحاكم اًخىفريًة .وال ٔبػن
1

ٔبن ُؤالء املىفّصٍن ٌَمشاُة ا ٔلدصى حتت ايفعة ازلفاغ ؾن الاسالم احللِلي وثيلِة اًساحة من اًحسغ واخلصافة كس معسوا اىل
دِاز املوووؾَة واًخـاظي امليعلي اًصظني يف زظس ومذاتـة مـخلساث دعورمم وحمامكهتا وفلا ملا خاء يف معاذزُا ا ٔلساس َة!!.
الي فصكة
ومن ُيا ىصى ٔبن املوووؾَة والاهعاف واًصؤًة اًواكـَة اًيت ٍصثضهیا اًحازي ثـاىل ثلذيض اًـوذت اىل املعاذز اًـلائسًة ّ
ٔبو مشُة ٍصاذ اخلوط يف ذزاسة ظحَـة ثفىريٍ وتَان اًـلائس اًيت متثي املصحىزاث الاساس َة هل ،ابؾخحازُا املصبٓت احللِلِة اًيت
ميىن من ذالًِا مـصفة ٔبظوًِا وؾلائسُا واجلشوز اًيت ثلوم ؿَهیا س َلان ثكل اًضجصت اًفىصًة وفصوؾِا ،فارا ما ؿرثان ؿیل نخاة
ما كس ّذوهَ هحاز ٔبؿالم املشُة واؾمتسوٍ معسزا ًحَان ؾلائسضم وا ٔلظول اًيت ًؤمٌون هبا اؾخرب ركل معسزا اساس َا ًحَان اًـلائس
وما ثؤمن تَ ثكل اًعائفة ،و ّاال التُ ّس من زظس ومذاتـة لكامث اؿالرما وما اثفلوا ؿَََ يف اًـلائسايث واؾخحازُا متثي "ؾلائس ركل
املشُة" ،مث ذزاس هتا واحلمك ؿَهیا مبوووؾَة واهعافُ .شا ُو امليعق املـلول واحلجة يف إًزام الٓدصٍن.
اهعالكا من ُشٍ اًصؤًة املوووؾَة واًـَم َّة مقيا جصظس ما ًلصة من س خني نخااب وزساةل ثخحسج ؾن ؾلائس اًض َـة االٕمامِّة
االزين ؾرشًة واس خرصاح اًلسز املخَلن اشلي ًؤرش اىل ؾلائسضم واحلمك تياء ؿَهیا .واجلسٍص ابشلهص ٔبن ظصًلة واسَوة ؾصط
اًـلائس ختخَف ابدذالف ظحَـة ثفىري اًـَامء واساًَة اًخـحري املـمتست زلهيم ،ومن ُيا ز ٔبًيا ان اؾامتذ هفس اًـحازاث ابًصمغ من
ثـزٍز اجلاهة اًـَمي ٌَىذاة واقيائَ جىرثت املعاذز املـمتست الا ٔبهَ يف اًوكت هفسَ ًؤذي اىل ثضرمی جحم اًىذاة مبا ال ًدٌاسة
مؽ دعخيا يف الاجياس والادذعاز .تي كس ًؤذي اىل إزُاق اًلازئ ووَاؿَ يف مذاُاث اًـحازاث واًلکامث ،ومن ُيا ز ٔبًيا ٔبن من
ا ٔلوسة اًرتنزي ؿیل ا ٔلموز ا ٔلظََة واملضرتنة يف مجَؽ اًىذة وؾصوِا ابدذعاز وسالسة تيحو ٍمتىن املصاحؽ اىل املعاذز ا ٔل ّم
اًـثوز ؿیل هفس اًـحازت ٔبو مضموّا .مصاؿني يف ركل:
ا ٔلول :حصظيا ٔبن حىون املعاذز املـمتست هخاح خشعَاث ؿَمَة مـصوفة ومضاز اٍهیا ابًحيان يف ؾرصُا ،فضال ؾن ذوزُا يف
حتسًس مـامل املشُة ،ومل ًلذرص ا ٔلمص ؿیل اًصحوغ اىل املخلکمني واخملخعني ابًضبٔن اًـلائسي فلط تي ثـساٍ اىل لك من هل هخاح
ؾلائسي وان اكن مضِوزا ابًفلاُة ٔبو اًخفسري واحلسًر و. ...
اثهَ ًا :حصّة اهدساة اًىذاة ٔبو اًصساةل اىل ظاحهبا.
اثًث ًا :ؿسم الاكذعاز ؿیل جصُة سمٌَة ذاظة ،فلس اؾمتسان يف ادذَاز املعاذز الاسدِـاة اًخازفخي ًض ّّت اًـعوز مبا فهیا ؾرص
اًخبٔسُس وثسوٍن اًىذة اًـلائسًة ا ٔلوىل اًيت وظَت اًَيا.
زاتـا :حاوًيا كسز املس خعاغ اًصحوغ اىل اًـَامء ذمن حصك ٔبنرث من معيف ؾلائسي .فضال ؾن حصمجة خمخرصت ًِؤالء الاؿالم
وؾعاهئم اًـَمي يف ُامش ثكل ا ٔلحباج.
معسز اًـلِست ؾيس االٕمامِة
كدي اخلوط يف تَان معاذز اس خًداظ ؾلائس املشُة الاماسم واس خرصاهجا واملمتثةل ابًىذاة واًس ية واًـلئ ،بزى من اًرضوزي
الاصازت إىل ٔبهيا مل ىىن تعسذ اس خلعاء مجَؽ املحاحر راث اًعةل ابملوووؿاث اًـلِسًة يف ُشٍ امللسمة زمغ ثـصط تـغ
الاؿالم ًِا يف معيفاهتم اًالكم ِّة الٕمياّم جىوّا من املحاحر امللسمِّة ٔبو املالسماث اًـلسًة ،من كدَي:
1
ٔبٔ :بطمَة املحاحر اًـلائسًة وثـصًفِا وذًَي وحوة املـصفة والاميان هبا؛
.1اهؼص :اًس َس املصثىض (ؿمل اًِسى) ،رشخ مجي اًـمي واًـمي ،ض123؛ احليل ،حسن جن ًوسف (اًـالمة احليل) ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض1؛ اًفاوي امللساذ ،اًحاة احلاذي ؾرش مؽ
رشحَِ( ،رشخ اًيافؽ ًوم احلرش) ،ض3؛ اًفِغ اًاكصاي ،مال حمسن ،ؿمل اًَلني ،ض19؛ اًححصاي ،اجن مِمث ،كواؿس املصام ،ض  23-19و . ...
2

ة :ؿسم حواس اًخلََس يف ا ٔلظول اًـلائسًة وُي اًواحة ؿیل امللکف اًـمل تخفاظَي اًـلائس ٔبو ٍىفي اًـمل الاحاميل وؿسم نفاًة
2
اًؼن؟؛
ح :ثلسم اًـلائس اىل ظائفذني الاوىل ما جية ؿیل ادلَؽ الاميان هبا وال ؿشز ٌَجاُي هبا اكًخوحِس واًـسل واًيحوت و 3...؛
واًعائفة اًثاهَة ما ًُس من اًرضوزي الاميان تَ اكًخفاظَي واًخفصًـاث املخـَلة ابًـلائس ا ٔلم الا ثكل اًيت ًحَف امللکف فهیا مدَف
اًـمل.
4
ذ .حتسًس وثـصًف اجلاُي اًلارص وامللرص وٕاظالق اًىفص ؿَهیام مؽ تَان اًفصق تُهنام يف اًخلکَف واٌَـن؛
5
ُؼ :ثـصًف رضوزايث ازلٍن واملشُة؛
و :ثـصًف االٕميان واًـالكة تني الاؾخلاذ ابًلَة والاكصاز ابٌَسان واًـمي ابجلوازخ واًفصق تني الاسالم والاميان ووحوة
الاميان هبام وحمك مٌىصُام 6و.....
وكس ذاط ُؤالء الاؿالم يف معيفاهتم اًـلائسًة يف مجموؿة من املحاحر من كدَئ :بظي اًدض َؽ ،فصق اًض َـة ،املائز تني
اًض َـة االزين ؾرشًة وكريُا من فصق االٕمامِة  ،7وذًَي تعالن كري االٕزين ؾرشًة مهنا 8و ....و ٔبن اخلوط يف ثفاظَي ما رهصٍ
الاؿالم يف موسوؿاهتم ومعيفاهتم اًـلائسًة واملؤزذة ًخازخي اًدض َؽ ال ًًسجم مؽ مهنجَة الادذعاز اًيت اؾمتسانُا يف ثسوٍن
اًىذاة؛ ار اًلصط من ثسوٍن اًىذاة ٍمكن يف ثيؼمی ما رُة اًََ اؿالم اًض َـة يف اجملال اًـلائسي رجصذ ًا ؾن اًخحََي واًيلس
وٕاتساء اًيؼص .تي حاوًيا كسز االٕماكن جتية رشخ اًـحازاث وثسعِا واالٕتلاء ؿَهیا نام يه .نشكل مل هـمس اىل مذاتـة ب ٓزاء اخملاًفني
وهلسضم ًـلائس اًض َـة ًيفس اًسخة املشهوز.
ومن ُيا حناول اًلاء اظالةل ؿاجصت ؿیل معاذز املـخلس اًض َـي االزين ؾرشي ىصذفَ تخِان موحز ٔلوخَ اًدضاتَ واًامتٍز يف املهنج
الاماسم ؾلائساي.
اًلصبٓن اًىصمي

ميثي اًلصبٓن اًىصمي املعسز الاسايس يف مـصفة اًـلائس ،وكس ٔبصاز اًـالمة اًعحاظحايئ اىل ُشٍ احللِلة تلوهل" :املعسز اًوحِس
اشلي ًـمتس ؿَََ الاسالم( ،من هجة ازثحاظَ ابًويح اًساموي) ُو اًلصان اًىصمي ،إر ٔبه َّ املعسز اًصئُيس ٌَيحوت اًضامةل ٌَييب
الٔهصم (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل) ،وما حيخوًَ من ازلؾوت إىل الاسالم ...و ٔبن اًلصبٓن اًىصمي واشلي ًـخرب معسزا بٔساس َا ٌَفىص
ازلًين الاسالسم ،كس ٔبؾعى ٌَسامـني جحَة واؾخحاز ػواُص ا ٔلًفاع" 9.تي اؾخرب اًلصبٓن اًىصمي ُو املـَاز واملزيان اشلي ثوسن
 .2اهؼص :اًححصاي ،اجن مِمث ،كواؿس املصام ،ض  28ؼ 29؛ احليل ،حامل ازلٍن حسن ،اًصساةل اًسـسًة ،ض  9و 29؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 85؛
املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض  32و...
.3اهؼص :حـفصي ،محمس زوا ،ملسمة ثعحَح الاؾخلاذاث ،ض  24و . ...
ٔ .4بهؼص :اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ إميان ،ض  155و. ...
ٔ 5.بهؼص :اًـالمة اجملَیس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ض  516و542؛ اؾخلاذاث الاسالم ،ض 15-13؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض .85
6.اهؼص :اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ إميان ،ض  164ؼ 166؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن ،زساةل حلِلة االٕميان؛ اًفِغ اًاكصاي ،املال حمسن ،ؿمل اًَلني ،ض  .14
7.من كدَي :اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا 18 ،ؼ 33؛ اًـالمة اًعحاظحايئ ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم (اًض َـة يف الاسالم) ،ض ،41-43 ،39 ،31-34
 .92-93 ،81-82 ،46-47
8.اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ،ض 147؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسى) ،ؿيل ،اشلذريت ،ض .533
9.اًـالمة اًعحاظحایئ ،اًض َـة يف الاسالم ،ض  .68-67
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ا ٔلحاذًر اًرشًفة ٌَمتَزي تني حصَحِا وسلميِا ونشكل اًـلائس املخخٌّات ،وكس رصحت تـغ املعاذز اًـلائسًة مباكهة اًلصبٓن ُشٍ
ومزنًخَ املـَازًة ،مهنا ما وزذ يف ثعحَح الاؾخلاذ ٌَض َخ املفِس اشلي ًـس من اؿالم املخلسمني (ُ413ؼ)" " :ونخاة هللا ملسّم
ؿیل ا ٔلحاذًر واًصواايث واًََ ًخلاىض يف حصَح ا ٔلدداز وسلميِا مفا كىض تَ فِو احلق ذون ما سواٍ" 13.وُشا ما رُة اًََ
اًلايض نامل ازلٍن املري حسُين املَحسي يف اًلصن اًثاي ؾرش حِر رصخ يف ذامتة زساًخَ الاؾخلاذًة ويف ملام تَان س حي ثلِمی
الٓزاء واًيؼصايث املعصوحة من كدي املخلکمني واحلىامء (اًفالسفة) كائال" :واًسخِي ا ٔلسمل ان جيـي اًعاًة اًلصبٓن اًىصمي
واحلسًر اًرشًف مـَازا ًلُس من ذالهلام ؾلائسٍ وما ًشُة اًََ" ،11وذمن رصخ هبشٍ احللِلة من املخبٔدصٍن اًـالمة اًـسىصي
اشلي تشل هجسا مضىوزا يف ازخاغ اًـلائس اىل ٔبظوًِا اًلصبٓهَة كائال" :وخسث ؾلائس الاسالم يف اًلصبٓن اًىصمي سَسةل مذّعةل
احلَلاث هيسي تـضِا إىل تـغ ،ويه يف مجموؾِا وحست مًسجمة الاحزاء ٍمكّي تـضِا تـضاّ ... .مث ا ِ ّٕي سَسَت ؾلائس الاسالم
يف ُشا اًىذاة نام وخسهتا يف اًلصبٓن اًىصمي ؼ مجموؿة مذياسلة ٍمكّي تـضِا تـضا ،وهيسي اًححر املخلسّم إىل موووغ اًححر
املخبٔدّص" 12.وُشٍ اًصؤًة املـَازًة اًيت ثـخرب اًلصبٓن اًىصمي مزياان ثلاش تَ اًصؤى وثـصط ؿَََ الافاكز ثـوذ خشوزُا اىل لكامث
اًييب الاهصم (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل) و ٔبمئة اُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم) اهعالكا من االٕمام ؿيل مصوزا ابًعاذكني مث ٔبيب احلسن
الاول واًثاي واًثاًر اشلٍن ثواحص ؾهنم ثبٔهَسضم ؿیل مـَازًة اًلصبٓن اًىصمي 13.فلس زوي ؾن الامام ٔبيب ؾحس هللا اًعاذق ؿَََ
اًسالم ٔبهَ كال" :كال زسول هللا (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل)ّ :ان ؿیل لك حق حلِلة وؿیل لك ظواة هوز ًا مفا وافق نخاة هللا
14
خفشوٍ وما ذاًف نخاة هللا فسؾوٍ"
ويف زواًة ٔبًوة جن احلص ،كال :مسـت ااب ؾحس هللا (ؿَََ اًسالم) ًلول" :لك صئ َمصذوذ اىل اًىذاة واًس ية و ُّ
لك حسًر ال
ًوافق نخاة هللا فِو سدصف"15.وهبشا ٍىون اًييب الاهصم (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل) والامئة (ؿَهیم اًسالم) كس حـَوا من
اًلصبٓن اًىصمي املزيان اشلي ثلاش تَ حصة ا ٔلحاذًر ٔبو سلمِام فضال ؾن سائص اًصؤى وا ٔلفاكز املعصوحة.
ومن ُيا ىصى من املياسة الاصازت إحامال اىل تـغ اًيلاظ اًيت جضري اىل ماكهة اًلصبٓن ومزنًخَ مبا ًًسجم مؽ موووغ اًححر:
ٔبوال :ميثي اًلصبٓن اًىصمي احسى حَلاث اًىذة اًساموًة اًيت جية الاميان هبا نام رصخ تشكل كوهل ثـاىل" :ب ٓ َم َن َّاًص ُسو ُل ِت َما ُبىْ ِز َل
ون ُ ٌّ
لك ب ٓ َم َن ِاب َّ َِّلل َو َم َالئِ َى ِذ َِ َو ُن ُخ ِح َِ َو ُز ُس ِ ِِل" (اًحلصت )285/
اًََ َِ ِم ْن َ ِزت ّ َِ َواًْ ُم ْؤ ِمٌُ َ
ِ
ك
ٓ
اثهَاً :ـخرب اًلصبن نخاة اًِساًة واملـجزت اخلازلت اًيت ثؤنس ظسق زساةل اًييب الاؾؼم ض ،واهَ ال ادذالف يف ميَ ومـازفَ
اكن ِم ْن ِؾ ْي ِس كَ ْ ِري َّ ِ
اَّلل ً َ َو َخسُ وا فِ َِ ا ْد ِذالف ًا
ون اًْ ُل ْصب ٓ َن َوً َ ْو َ
اًيت ؾصوِا نام رصحت تشكل الًٓة  82من سوزت اًًساء " َب فَال ًَخَسَ ج َّ ُص َ
َنثريا" و ٔبن املحـوج تَ زخي ٔب ّمي وركل مبـین ٔبهَ مل حيرض ذزش بٔس خار ومل ًخـمل اًـمل من ٔبي اوسان نام وزذ يف الٓايث (48
اًـيىدوث؛ ً 16ووس؛  69املؤمٌون و 57الاؾصاف).
10.اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس ،ثعحَح الاؾخلاذاث ،ض .44
11.مري حسُين مِحسي ،نامل ازلٍن ،خام گَيت منا ،ض 132؛ واهؼص :اًفِغ اًاكصاي ،املال حمسن ،ؿمل اًَلني ،ض  4
12.اًـالمة اًـسىصي ،اًس َس مصثىض ،ؾلائس الاسالم من اًلصبٓن اًىصمي ،ض  13 -12
 13.اهؼص :اًلکَين ،محمس جن ًـلوة ،اًاكيف ،ح  ،1ض  ،69خ4-1؛ اًعسوق ،ا ٔلمايل ،ض  ،333خ 16؛ ؾَون ٔبدداز اًصوا ،ح  ،2ض 23؛ اًخوحِس ،ض  113ؼ 111؛
اًـَايش ،مسـوذ ،ثفسري اًـَايش ،ح  ،1ض 9_8؛ اًض َخ اًعويس ،محمس ،ا ٔلمايل ،ح  ،1ض 236؛ اًس َس اًصيضّ ،ج اًحالكة ،ض  ،436ابة احلمك ،اًصمق 52؛ اًض َخ احلص
اًـاميل ،وسائي اًض َـة ،ح  ،27اًحاة اًخاسؽ من ٔبتواة ظفاث اًلايض ،ض 139-86؛ الاظفِاي ،محمس حسني ،رجس اًحَان ،ض .48
14.اًلکَين ،محمس جن ًـلوة ،اًاكيف ،ح ،1ض  ،69خ 1؛ اًـَايش ،مسـوذ ،ثفسري اًـَايش ،ح  ،1ض  ،8خ  .2
اًلکَين ،محمس جن ًـلوة ،اًاكيف ،ح  ،1ض  ،69خ 3؛ اًـَايش ،مسـوذ ،ثفسري اًـَايش ،ض  ،9خ  .4
ِ 15.
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اثًثا :معوه َّة اًلصبٓن من اكفة اهواغ اًخحصًف اٌَفؼي ،وٕاهَ حيمي تني ذفذََ ما ىزل ؿیل ظسز اًييب الاهصم (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل
وسمل) ،وكس رصخ هبشٍ احللِلة – اًيت سدضاُسوّا – فضال ؾن املخلکمني ومعيفاهتم اًـلائسًة ،اًىثري من اؿالم اًعائفة
16
اًض َـَة من املفرسٍن واًفلِاء واحملسزني واٌَلوًني و ...وصِسوا هبا.
زاتـا :مل ًيىص ٔبحس من اؿالم اًض َـَة من املفرسٍن واملخلکمني واًفلِاء و ...ػواُص اًلصبٓن اًىصمي حتت رزًـة اًحعون اًلصبٓهَة،
تي رُة ُؤالء الاؿالم اىل تعالن ملوةل ؿسم جحَة ػواُص اًلصبٓن معَل ًا.
سريت اًييب الاؾؼم وسًذَ

املعسز اًثاي يف اس خًداظ املـازف واًـلائس وسائص اًـَوم من
ًشُة ٔبؿالم املسزسة اًض َـَة الامامِة اىل اؾخحاز اًس ية اًيحوًة
َ
اًخفسري واًالكم واًفلَ و ،...و ٔبن اًييب الاهصم (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل) املحني واملصصس واملـمل ًـَوم اًلصبٓن ومـازفَ ،نام ُو
رصحي كوهل ثـاىلَ '":و َبىْ َزًْيَا اً َ َ
ون" (اًيحي )44/ويف بًٓة ادصىَُ ُ" :و َّ ِاشلي ت َ َـ َر
َم ِّاشل ْن َص ًِ ُخ َح َني ٌَِيَّ ِاش َما ىُ ّ ِز َل اٍ َ ِهی ْم َوً َ َـََِّ ُْم ًخَ َفىَّ ُص َ
ِ
ِ
اة َواًْ ِح ْمكَ َة( "...ادلـة ،)2/وبٔهَ (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل) ٌس خلي
ِني َز ُس ًوال ِمهنْ ُ ْم ً ْخَُو ؿَََ ِهی ْم بٓاي ِث َِ َو ٍَز ِنّ ِهی ْم َوً َـ َِ ّ ُمُِ ُم اًْ ِىذَ َ
ِيف ْ ُال ِ ّم َ
ثفسريٍ املعون من اخلعبٔ من اًويح االًِٕيي .وؿَََ فان ٔبي ثفسري ًثخت اهدساتَ اًََ (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل) وتَان ملـاي
بٓايث اشلهص احلىمی ميثي ومن ذون ٔبذىن زًة يف واكـَ اًص ٔبي الاًِييً .ضاف اىل ركل ثؤمن الامامِة تبٔن ٌَييب (ظیل هللا ؿَََ
وبٓهل وسمل) والًة ؿیل اًلري وان ظاؾخَ معَلا وتال كِس ٔبو رشظ واحدة يف اكفة اًضؤون ازلًًِة ،ترصحي كوهل ثـاىل" :اه َّ َما َو ًِ ُ ُ
َمك
ِ
وهل َو َّ ِاشل ٍَن ب ٓ َمٌُوا( "...املائست )55 :وكوهل"َ :و َما بَٓتَ ُُكُ َّاًص ُس ُ
اَّلل َو َز ُس ُ ُ
ول فَز ُُشو ٍُ َو َما َّ َ ُ ْاُك َؾ ْي َُ فَاىْهتَ ُوا( "...احلرش .)7/وكس انس
َّ ُ
اًلصبٓن اًىصمي يف انرث من مووؽ من بٓايثَ ؿیل وحوة ظاؿة اًييب الاهصم (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل) نام يف (بٓل معصان-32/
 ،132اًًساء ،55/املائست ،92/الاهفال ،46 ،23/محمس 33/و )...وؿَََ فان ما ٍصذان ؾيَ (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل) يف
رجال الاموز اًـلائسًة – وكريُا من اًـَوم واملـازف -ميثي املـخلس اشلي ذؾَيا ًوحوة اثحاؿَ والاميان تَ.
سريت بُٔي اًحُت وسًهتم

ثـخرب سريت اُي اًحُت وسًهتم املعسز اًثاًر اشلي جس خلي مٌَ اًض َـة الامامِة ؾلائسُا وسائص املـازف اًخفسريًة واًالكمِة
واًفلَِة و ....وًىون ُشٍ اًلضَة من خمخعاث اًض َـة الامامِة من ُيا اكذىض ا ٔلمص جسََط ا ٔلوواء ؿَهیا ثضلك مفعي.
مـین بُٔي اًحُت (ؿَهیم اًسالم)

مععَح ٍصاذ تَ ؾيس اًض َـة الامامِة مجموؿة ذاظة من اًصخال واًًساء املـعومني و ٔبن الامامة حمعوزت فهیم ( نام ًبٔيت ثفعَي
ركل) ،وكس اوفى اًحازي ثـاىل يف نخاتَ اجملَس ؿیل ُؤالء الامئة مجموؿة من اًفضائي واخلعوظَاث واحللوق مل ٌس حلِم هبا احس
من سائص اُي تُت الاهخِاء واملصسَني ،من كدَي ما خاء يف الًٓة  33من سوزت الاحزاة واًيت انسث الازاذت الاًَِة تعِازهتم
16.اهؼص :محمسي ،فذح هللا ،سالمة اًلصبٓن من اًخحصًف ،ض  413-152وكس ٔبذزح املعيف فَِ صِاذاث ما ًلصة من  55من ٔبؿالم اًض َـة ذمن رصحوا مبعوه َّة اًلصبٓن من اًخحصًف .
5

من اًصحس 17ثكل اًفضَةل اًيت ثيعوي ؿیل فضائي وبٓاثز ٔبدصى ّمجة 18.وكس وحة هلم حق اًعاؿة 19اًًساء الًٓة  ،59وحق
اًوالًة( 23املائست 55 :و ،)56واحللوق املاًَة( 21،الارساء ،26/الاهفال ،41/احلرش ،)7/واًيت حـَت حق ُؤالء الامئة يف
معاف حق هللا وزسوهل ،وكس ٔبصاز الامام اًصوا (ؿَََ اًسالم) اىل ُشٍ احللِلة تلوهل ..." :مفا زيض [هللا] ًيفسَ و ًصسوهل
اَّلل َو َب ِظَ ُـوا َّاًص ُسو َل َوبُ ِويل ْ َال ْم ِص ِمٌْ ُ ْمك" (اًًساء)59/
زوََ هلم "...نشكل يف اًعاؿة كال ّؾز وخ ّي "اي َبهيَا َّ ِاشل ٍَن ب ٓ َمٌُوا َب ِظَ ُـوا َّ َ
فدس ٔب تيفسَ ّمث جصسوهل مث تبُٔي تُذَ و نشكل بًٓة اًوالًة "اه َّ َما َو ًِ ُ ُ
اَّلل َو َز ُس ُ ُ
وهل َو َّ ِاشل ٍَن ب ٓ َمٌُوا( "...املائست )55/جفـي والٍهتم مؽ
َمك َّ ُ
ِ
22
ًلي
ً
ٔ
ظاؿة ّاًصسول ملصوهة تعاؾخَ نام حـي سِمَ مؽ سِم اًصسول ملصوان تبسِمِم يف ا مية و اًفيء" .مث ازذفِا ؿَََ اًسالم
25
تلوهل" :فذحازك هللا ما ٔبؾؼم هـمخَ ؿیل ٔبُي ُشا اًحُت!" 23نشكل حـي هلم حق املوذت 24اًضوزى  ،23وحق وزازة اًىذاة
فاظص  ،32وحق اًعالت ؿَهیم 26نام يف سوزت الاحزاة الًٓة .56
وكس ٔبصاز هللا ثـاىل يف اًىذاة اجملَس اىل ٔبُي اًحُت ؿَهیم تـياوٍن خمخَفة ًًسجم لك مهنا مؽ املِمة املولكة اٍهیم ّ
وذاال ؿیل تـس
من ٔبتـاذ صؤوّم (ؿَهیم اًسالم) واحللِلة اًيت ًلسمون هبا ،من كدَي ؾيوان " ٔبُي اًحُت"( 27الاحزاة)33/؛ "ري
اًلصيب"( 28الاهفال ،42/احلرش)7/؛ " ٔبُي اشلهص"( 29اًيحي)44/؛ "اشلٍن اظعفِيا من ؾحاذان"( 33فاظص)33/؛ " ٔبويل
ا ٔلمص"( 31اًًساء)59/؛ "بٓل اجصاُمی"( 32بٓل معصان ،32/اًًساء)54/؛ "اًعاذكني"( 33اًخوتة)119/؛ "من ؾيسٍ ؿمل

17.وكس ثددؽ تـغ الاؿالم واملعاذز احلسًثِة اًصواايث اًوازذت يف فضَةل ثعِري ٔبُي اًحُت اًوازذت يف الًٓة املشهوزت فدَلت  138زواًة ،اهؼص :احلساكي ،ؾحَس هللا ،صواُس اًخزنًي ،ح
 ،2ض  14-18واهؼص :ابكص ساذٍ ،ؾحساًصمحن ،پژوُيش خسًس ذز بًَٓ ثعِري (ذزاسة حسًثة يف بًٓة اًخعِري) ،ض  .373 -359
18.اهؼص :اًض َخ اًعسوق ،محمس ،ؾَون ادداز اًصوا ،ح  ،2ض 238؛ احلصاي ،اجن صـحة ،حتف اًـلول ،ض  .223
19.اهؼص :اًـالمة اًعحاظحايئ ،محمس حسني ،املزيان ،ح  ،4ض 391؛ اًلکَين ،محمس جن ًـلوة ،اًاكيف ،ح  ،1ض  ،289خ  4و ض  ،293خ 6؛ اجن ؾلستٔ ،بمحس ،نخاة اًوالًة،
ض 198؛ احلساكي ،ؾحَس هللا ،صواُس اًخزنًي ،ح  ،1ض .192
20.اهؼص :احلساكي ،ؾحَس هللا ،صواُس اًخزنًي ،ح  ،1ض 239-248؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسى) ،ؿيل ،اًضايف يف الامامة ،ح  ،2ض 217-248؛ اًض َخ اًعويس ،محمس،
ثَرَط اًضايف ،ح  ،2ض 13؛ اًـالمة رشف ازلٍن ،ؾحس احلسني ،املصاحـاث ،ض  .156-163
21.احلصاي ،حسن ،حتف اًـلول ،ض 452؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس ،ؾَون ٔبدداز اًصوا ،ح  ،1ض  .235
22.احلصاي ،حسن ،حتف اًـلول ،ض 457؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس ،ؾَون ٔبدداز اًصوا ،ح  ،21ض  .239
23.املعسز اًساتق .
24.اهؼص :اًلمي املضِسي ،محمس زوا ،نزن ازلكائق ،ح  ،11ض 533-518؛ احلساكي ،ؾحَس هللا ،صواُس اًخزنًي ،ح  ،3ض 227-262؛ ؿست من احملللني ،موسوؿة الامامة يف
هعوض ٔبُي اًس ية ،ح  ،5ض  .136-156
25.اًلمي املضِسي ،محمس زوا ،نزن ازلكائق ،ح  ،13ض  .563-572
26.اًلمي املضِسي ،محمس زوا ،نزن ازلكائق ،ض 429-437؛ ؿست من احملللني ،موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية ،ح  ،5ض  166-273
27.نام مص يف اًِامش اًساتق فلس تَف ؿسذ اًصواايث اًوازذت يف دعوض بًٓة اًخعِري  138زواًة ،اهؼص :احلساكي ،ؾحَس هللا ،صواُس اًخزنًي ،ح  ،2ض  14-18واهؼص :ابكص ساذٍ،
ؾحس اًصمحن ،پژوُيش خسًس ذز بًَٓ ثعِري ،ض  .359-373
28.اهؼص :احلصاي ،حسن ،حتف اًـلول ،ض 452؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس ،ؾَون ادداز اًصوا ،ح  ،1ض 235؛ اًلمي املضِسي ،محمس زوا ،نزن ازلكائق ،ح  ،5ض  343-348و
ح  ،13ض  .166-167
29.اهؼص :اًعربي ،محمس ،خامؽ اًحَان ،ح  ،8ض 139؛ احلساكي ،ؾحَس هللا ،صواُس اًخزنًي ،ح  ،1ض  463 ،539-511و 466؛ ؿست من احملللني ،موسوؿة الامامة يف هعوض
ٔبُي اًس ية ،ح  ،3ض  .442-444
30.اهؼص :اًلمي املضِسي ،محمس زوا ،نزن ازلكائق ،ح  ،13ض  .563-572
31.اهؼص :اًلکَين ،محمس جن ًـلوة ،اًاكيف ،ح  ،1ض 287_286؛ اجن ؾلستٔ ،بمحس ،نخاة اًوالًة ،ض 198؛ احلساكي ،ؾحَس هللا ،صواُس اًخزنًي ،ح  ،1ض  192
32.اهؼص :اًلمي املضِسي ،محمس زوا ،نزن ازلكائق ،ح  ،3ض  74-78و ض  .429-431
33.اًلمي املضِسي ،محمس زوا ،نزن ازلكائق ،ح  ،5ض 568-573؛ ؿسّ ت من احملللني ،موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية ،ح  ،3ض  .291-292
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اًىذاة"( 34اًصؿس)43/؛ "اوثوا اًـمل"( 35اًـيىدوث)49/؛ وكريُا من ا ٔلوظاف واًخـحرياث اًيت ميىن اكذياظِا ؿیل مس خوى
36
اًخزنًي واًخبٔوًي ازلكِق (جتصًسا وثـمامي ووضفا ٌَمالك).
نشكل اكن ٌَييب الاهصم (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل) – اشلي انسث الٓايث وحوة ظاؾخَ معَلا نام مص بٓهفا -هعُة وافص من
اًصواايث وا ٔلحاذًر اًيت ثؤنس اىل حٌة بٓايث اشلهص احلىمی وحوة اثحاغ ٔبُي اًحُت ،نام يف حسًر اًثلَني املخواحص زلى
اًفصًلني واشلي كصن تُهنم وتني اًلصبٓن اجملَس ،وامليلول تبًٔفاع خمخَفة ونثريت 37.من كدَي كوهل ظیل هللا ؿَََ وبٓهل" :اي بٔهيا اًياش
38
ؿيل احلوط".
ٔبي كس حصهت فِمك [اًثلَني] ما ان اذشمت تَ ًن ثضَّوا؛ نخاة هللا وؿرتيت ٔبُي تُيت واّام ًن ًفرتكا حّت ٍصذا ّ
وًـخرب احلسًر من حوامؽ اًلکم وقصز اًصواايث اًيت ٔبزصسث ا ٔل ّمة اىل اىهتاح سخِي اُي تُت اًييب (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل)
واؾخربهتم سفِية اًيجات نام وزذ يف احلسًر" :الا إن مثي ٔبُي تُيت فِمك مثي سفِية هوخ من زههبا جنا ومن ختَّف ؾيَ
قصق" ،39.و ٔبّم (ؿَهیم اًسالم) " ٔبمان ا ٔلمة"" ،اًيجوم ٔبمان ٔلُي ا ٔلزط من اًلصق و ٔبُي تُيت ٔبمان ٔلميت من الادذالف يف
ازلٍن فارا ذاًفهتا كدَةل من اًـصة ادذَفوا فعازوا حزة اتَُس" ،43.وٕان مثَِم هحاة ّ
حعةٕ " :اهّام مثي اُي تُيت فِمك مثي ابة
ّ
حعَ يف تين ارسائَي ،من ذذِل قفص هل" ،41املخحعي من مجَؽ ذما زوي ؾن اًييب (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل) يف حق ٔبُي
اًحُت (ؿَهیم اًسالم) وحوة ظاؾهتم وحتشٍص الامة من ؿسم ظاؾهتم واٍمتصذ ؿیل ّجم وخماًفهتم ًخـازط ركل مؽ ُشٍ اًصساةل،
كال الامام اًعاذق ؿَََ اًسالم" :ال ثـَموضم فِم ٔبؿمل مٌمك و ...إّم ال فخصحوُك من ابة ُسى وًن ًسذَوُك يف ابة والةل" مث
كال (ؿَََ اًسالم)" :فَو سىت زسول هللا فمل ًحني َمن اُي تُذَ الذّؿاُا اًفالن و اًفالن" 42.وكس ٔب ّمت اًييب (ظیل هللا ؿَََ
وبٓهل وسمل) هبشٍ اًحاكة من ا ٔلحاذًر احل ّجة ؿیل ادلَؽ و ٔبًزرمم توحوة اثحاغ ٔبُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم) وحشزضم من خماًفهتم
واًسري اىل دعى كريضم .وا ّما املصوي ؾن ٔبُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم) اهفسِم يف تَان فضَِم وحتسًس حلِم فلس تَف من اًىرثت
والاهدضاز يف معاذز احلسًر حبَر ٌس خوؾة اس خلعاؤٍ جحام ال ًًسجم مؽ ُشٍ امللسمة اخملخرصت ،ىىذفي ُيا تيلي زواًخني ذما
زوي ؾن الامامني امري املؤمٌني ؿَََ اًسالم يف ّج اًحالكة والامام اًسجاذ ؿَََ اًسالم يف اًعحَفة اًسجاذًّة ،كال ٔبمري
املؤمٌني" :اهؼصوا ٔبُي تُت هخِمك فاًزموا مسهتم واث ّحـوا ٔبثصضم فَن فخصحوُك من ُُسى وًن ًـَسوُك يف َزذي ...وال جس حلوضم فذضَوا
34.اهؼص :اًلمي مضِسي ،محمس زوا ،نزن ازلكائق ،ح  ،6ض  .483-485
35.اًلمي املضِسي ،محمس زوا ،نزن ازلكائق ،ح  ،13ض  .155-159
36.وزذث اًىثري من اًصواايث يف املعاذز اًض َـَة يف ُشا اخلعوض من كدَي ما زواٍ اًححصاي ،اًس َس ُامش ،يف ثفسري اًربُان رًي الٓايث املشهوزت ،واًمك اًىدري اشلي وزذ يف معاذز
ٔبُي اًس يةٔ ،بهؼص :ؿست من احملللني ،موسوؿة االٕمامة يف هعوض ٔبُي اًس ية ،ح 1و  ،2حتت ؾيوان "اُي اًحُت يف اًلصبٓن اًىصمي" ،واهؼص :زايض ،حسني ،اًِوامش اًخحلِلِة (مَحق
جىذاة املصاحـاث) ،ض  .354-335
37.اهؼص :زايض ،حسني ،اًِوامش اًخحلِلِة (مَحق جىذاة املصاحـاث) ،ض 325-333؛ محموذي ،محمس حواذ ،حصثُة ا ٔلمايل ،ض 158؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس ،نامل ازلٍن ،ح ،1
ض  ،234ابة 22؛ ؿست من احملللني ،موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية ،ح  ،4ض  ،64-126وكس تَف ؿسذ زواايث حسًر اًثلَني يف ثكل املعاذز  166زواًة .
38.اًرتمشي ،محمس ،اجلامؽ اًعحَح (سنن اًرتمشي) ،ح  ،5ض  ،662خ  3786و ض  ،663خ 3788؛ احلاُك اًيُساتوزئ ،بتو ؾحس هللا ،املس خسزك ،ح  ،3ض  139-113و ...
واهؼص يف دعوض ما ٌس خفاذ من حسًر اًثلَني :اًـالمة اًعحاظحايئ ،محمس حسني ،اًض َـة يف الاسالم ،ض  248ؼ 249؛ ويف دعوض مـصفة مـاي مفصذت اُي اًحُت ؿَهیم اًسالم
«اُي اًحُت» اًوازذت يف احلسًر املشهوز ،اهؼص :جناز ساذگان ،فذح هللا ،ثفسري موووؾي ،ض  .89- 82
39.اهؼص :ؿست من احملللني ،موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية ،ح  ،4ض 46-64؛ اًصايض ،حسني ،اًِوامش اًخحلِلِة (مَحق جىذاة املصاحـاث) ،ض  .329-332
40.اهؼص :ؿست من احملللني ،موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية ،ح  ،3ض  .333 -295
41.اهؼص :ؿست من احملللني ،موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية ،ح  ،4ض  .64-46
42.اهؼص :اًلکَين ،محمس جن ًـلوة ،اًاكيف ،ح  ،1ض 287؛ اًـَايش ،محمس ،ثفسري اًـَايش ،ح  ،1ض 253؛ احلساكي ،ؾحَس هللا ،صواُس اًخزنًي ،ح  ،1ض 19؛ اجن ؾلست،
ٔبمحس ،نخاة اًوالًة ،ض 232؛ اجلوًين ،إجصاُمی ،فصائس اًسمعني ،ح  ،1ض  .191
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43
"زة ظي ؿیل ٔبظائة ٔبُي تُذَ [اي محمس ض] اشلٍن
وال ثخبٔدصوا ؾهنم فهتَىوا" وؾن الامام اًسجاذ (ؿَََ اًسالم) ّ :
اذرتهتَ م ٔلمصك وحـَهتَ م د ََزهة ؿَمم وحفؼة ذًيم وذَفاءك يف ٔبزوم وجحجم ؿیل ؾحاذك وظ ِّصهتَّ م من اًصحس وازلوس ثعِري ًا
44
ٕابزاذثم".
وذما رهص ومن كري ركل من ا ٔلحاذًر واًصواايث ًؼِص ٔبّم (ؿَهیم اًسالم) معِصون ،و ٔبّم مزيان اًِساًة ،و ٔبن ؿَمِم معون
من اخلعبٔ واًزًف والاحنصاف ،واّم ًـَمون ػاُص اًلصبٓن وابظيَ ،حممكَ ومدضاهبَ ،انخسَ ومًسوذَ و ،...نشكل حيَعون
إحاظة َتمة ثس ية اًييب (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل) واّم يف قین ؾن كريضم وحاخة اًياش اٍهیم؛ الن ؿَمِم اما ٔبن ٍىون اًِاما
من هللا وتال واسعة او اّم ٍصزون ركل من اًييب ؾن ظصًق سَسةل اشلُة املـصوفة املمتثةل تبٔمئة اًِسى (ؿَهیم اًسالم)
ٔبهفسِم ،وان ما زلى بٓدصضم ال ًدٌاكغ مؽ ٔبوهلم ،ومل ًثخت اًخازخي واحلسًر ٔبّم جعزوا ًوما ما ؾن الاخاتة ؿیل سؤال و ّخَ إٍهیم
45
ٔبو مضلکة واهجت املسَمني يف ؾرصضم ،ومل ًـرتهيم حصذًس ٔبو صمٔ ،بو حاخة اىل كريضم ٔبو كَحوا يف مٌاػصت او هبخوا يف حواز.
46
لاش تبٓل محم ٍس من ُشٍ ا ٔلمة ٔبحس".
و ...وؿَََ ال ًلاش هبم ٔبحس من ُشٍ ا ٔلمة نام وزذ ؾن ٔبمري املؤمٌني ؿَََ اًسالم" :ال ًُ ُ
47
وكس رصخ تـغ ٔبؿالم املخلکمني ابن وحوة حمحهتم ًـس إحسى مـخلساث املسزسة االٕمامِة.
هـم ،التس من الارؿان توحوذ الادذالف واًخياكغ يف املصوي ؾهنم (ؿَهیم اًسالم) وركل ًـوذ اىل الادذالف يف اًيلي ثسخة
اًخلعَؽ َتزت واًيلي ابملـین الٓدص فضال ؾن الاذزاح يف اًصواايث واًسِو وؿسم ذكة اًصاوي ٌَحسًر ؤ ،...بو ثسخة اًخلِّة فلس
زوي ؾن الامام اًصوا ؿَََ اًسالم ٔبهَ كال" :إانّ ؾن هللا وؾن زسوهل ُحن ِّسج وال هلول كال فالن و فالن فِخياكغ الکمٌا؛ ا ّٕن
48
الکم ادصان مثي الکم ٔب ّوًيا والکم ٔب ّوًيا معاذق ًالكم ادصان."...
وكس ٔبصاز اىل ُشٍ احللِلة اًض َخ اًعسوق يف مـاي الادداز كائال" :إن ٔبُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم) ال فخخَفون وًىن ًفذون
49
اًض َـة مبص احلق وزمبا ٔبفذوضم ابًخلِة مفا فخخَف من كوهلم فِو ٌَخلِة ،واًخلِة زمحة ٌَض َـة".
وؿَََ التس من اًخبٔمي يف املصوي ؾن ٔبُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم) ملـصفة مصاذضم اًواكـي وًصفؽ ما ًخوضم من اًخـازط تُهنا اتخساء،
وكس ٔبصاز ٔبمئة ٔبُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم) اىل ُشٍ احللِلة فلس زوي ؾن الامام اًعاذق ؿَََ اًسالم هلال ؾن ٔبتََ اًحاكص ؿَََ
اًسالم ،إهَ كال" :اي تُ َين اؾصف مٌاسل اًض َـة ؿیل كَ ِسز زواٍهتم و َمـصفهتم فا ّٕن املـصفة يه ازلّ زاًة ٌَصواًة وابزلّ زاايث ٌَصواايث
53
ًـَو املؤمن اىل ٔبكىص ذزخاث االٕميان."...

43.اًس َس اًصيضّ ،ج اًحالكة ،اخلعحة  .97
44.اًعحَفة اًسجاذًة ،ازلؿاء  .47
45.اهؼص ملـصفة اوظاف ودعائط اُي اًحُت ؿَهیم اًسالم :املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض  67ؼ 68؛ اًفِغ ،املال حمسن ،هواذز الادداز ،ض 142 -129؛ ؿست من
احملللني ،موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية ،ح  ،3فعي "دعائط ٔبُي اًحُت" ،و ح  ،4فعي "ماكهة ٔبُي اًحُت وفضائي ٔبُي اًحُت" .
46.اًس َس اًصيضّ ،ج اًحالكة ،اخلعحة اًثاهَة ،واهؼص :ؿست من احملللني ،موسوؿة الامامة يف هعوض ٔبُي اًس ية ،ح  ،4ض .25-22
47.اهؼص :اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض .72
48.اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،ادذَاز مـصفة اًصخال ،ح  ،2ض  493وتيفس املضمون ؾن اًلکَين ،محمس جن ًـلوة ،اًاكيف ،ح  ،1ض  ،53خ .14
49.اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،مـاي الادداز ،ض  .157
50.اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حباز الاهواز ،ح  ،1ض  136هلال ؾن اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،مـاي الادداز ،ح  ،1ض  .2
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وكس زوى اخلعَة اًحلساذي ثس يسٍ ؾن الامام ؿيل جن موىس اًصوا ؿَََ اًسالم ؾن ٔبتََ ؾن خسٍ ؾن بٓابئَ (ؿَهیم اًسالم)
ؾن زسول هللا (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل) إهَ كال" :هوهوا ُذزات وال حىوهوا ُزوات ،حسًر ثـصفون فلَِ ذري من ٔبًف حسًر
51
حصووهَ".
واملخحعي ٔبن مهنج اًض َـة الامامِة كامئ ؿیل اًخبٔ ّمي يف زواايث اُي اًحُت واًلوز يف مضامِهنا الكذياض ازلزز ومـصفة حلِلة
مصاذضم ٌَمتسم تَ والاُخساء هبسًَ ٔلهَ اًسخِي ٌَيجات ،وكس ؿرب املصحوم رشف ازلٍن ؾن ُشٍ احللِلة تلوهل" :إن ثـ ّحسان يف
ًخحزة او ثـعةً ...ىن الاذةل اًرشؾَة اذشث
ا ٔلظول تلري املشُة الاصـصي ويف اًفصوغ تلري املشاُة الازتـة مل ٍىن ّ
تبٔؾياكٌا اىل الاذش مبشُة الامئة من ٔبُي تُت اًيحوت ومووؽ اًصساةل وخمخَف املالئىة ورمحط اًويح واًخزنًي فاهلعـيا اٍهیم يف
52
فصوغ ازلٍن و ؾلائسٍ و."...
من ُيا واهعالكا من اًلصبٓن اًىصمي واًس ية املعِصت ّثفصذ الامامِة تحـغ املـخلساث اخلاظة يف ٔبمص الامامِة من كدَي اًـعمة
املعَلة ٌَييب واالٕمام ،ووحوة هعة الامام ؿیل هللا ثـاىل ،و ٔبن اًعصًق ملـصفة الامام ُو اًيط اجليل حرص ًا ،واحنعاز
الامامة يف االزين ؾرش اماما و . ...ومن الاموز اًيت بٓمٌت هبا الامامِة ان ال خرب وال ثفوًغ وٕاهّام ُو ٔبمص تني ا ٔلمصٍن و...
مسدٌسٍن يف ركل اىل الادداز املخواحصت اًوازذت ؾن ٔبُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم) وكس ٔبصاز اًـالمة اجملَيس اىل ُشٍ احللِلة تلوهل:
حصز مجم ًال ما ثحني وػِص يل من ا ٔلدداز املخواحصت من ٔبظول املشُة ًهال ثضَوا (اي ادواي)  53."...ومؽ ؿسم اخلرب
"فِا اان را ُا ّ
املخواحص ًمت اٍمتسم ابخلرب اًعحَح املوافق ٌَلصبٓن اًىصمي .واجلسٍص ابشلهص ٔبن ا ٔلؿالم من اًض َـة ٍصون ٔبن وحوذ احلسًر يف
املعاذز احلسًثِة املـخربت اكًاكيف ٌَمصحوم اًلکَين ال ًـين ابًرضوزت اؾخحاز احلسًر وٕاوفاء اًعحة ؿَََ ،54تي التس من ؾصوَ
ؿیل مرشظ اًححر اًس يسي وزظس اًلصائن احلافة اًيت ثضفي ؿَََ كوت واؾخحاز ًا.
اًـلي

ُو املعسز الٓدص اشلي ثؤمن الامامِة مبعسزًخَ يف حتسًس اًـلائس وتَان ا ٔلظول .وكس ٔبفصذث تـغ املعاذز احلسًثِة اًض َـَة
وىذاة اًاكيف نخااب ذاظا حتت ؾيوان "نخاة اًـلي واجلِي" ،واشلي ًـين ان فِم اًرشغ زُني توحوذ اًـلي ومؽ ؿسمَ ال ميىن
مـصفة اًرشًـة ،وان سامث اًفضائي اًـََا من هعُة اًـلالء .زوى املصحوم اًلکَين ثس يسٍ ؾن اًييب الاهصم (ظیل هللا ؿَََ
وبٓهل وسمل) ٔبهَ كالٕ " :اه َّ ما ٔبذّى اًـحس فصائغ هللا حّت ؾلي ؾيَ وال تَف مجَؽ اًـاتسٍن يف فضي ؾحاذهتم ما تَف اًـاكي واًـلالء
55
ضم ٔبوًوا الاًحاة ."...

51.اخلعَة اًحلساذئ ،بمحس جن ؿيل ،خمخرص هعَحة اىل ٔبُي احلسًر (مضن مجموؿة زسائي يف ؿَوم احلسًر ًٌَسايئ واخلعَة اًحلساذي) ،ض  .125
52.اًـالمة رشف ازلٍن ،ؾحس احلسني ،املصاحـاث (املصاحـة  ،)4ض  .52
53.اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،اؾخلاذاث الاسالم ،ض  .7
ٔ
54.اهؼص :بًٓة هللا اًس َس اخلويئٔ ،بتو اًلامس ،مـجم زخال احلسًر ،ض ،92-87حِر رصخ حتت ؾيوان "هؼصت يف زواايث اًىذة الزتـة" تحعالن اًيؼصًة اًلائةل :تبٔن زواايث اًىذة
الازتـة لكِا حصَحة .
55.اًلکَين ،محمس جن ًـلوة ،اًاكيف ،ح  ،1ض  ،13خ  .11
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وان اًـلي واًيلي مذـاوسان ومذؼاُصان ،وما حيمك تَ بٔحسُام حيمك تَ الٓدص ٔبًضا؛ الن اًـلي ُو احلجة اًحاظية واًيوز ازلاذي
واًرشغ ُو احلجة اًؼاُص واًيوز اخلازح .نام كال ركل اتو احلسن موىس جن حـفص (ؿَََ اًسالم)" :ا ّٕن هلل ؿیل اًياش جحخني؛
56
فاًصسي والاهخِاء والامئة ،واما اًحاظية فاًـلول".
جحّة ػاُصت وجحّة ابظيَ فبٔ ّما اًؼاُصت ّ
وتياء ؿیل ركل مفا ًرتاءى يف تـغ املواوؽ من اًخزاًف تُهنام امنا ُو ًلعوز اًـلي او ًـسم زحوث ما ًًسة اىل اًرشغ مٌَ فان
لك ؾلي ًُس َتم ًا ولكّام ًًسة اىل اًرشغ ًُس اثتخ ًا مٌَ ابًرضوزت ،فاملياظ ُو اًـلي اًعحَح وما زخت من اًرشغ.
وكس ًـة اًـلي ذوز ًا فاؿال واساس َا يف تَان اًـلائس اًض َـَة ويف ص ّت املواوؽ اهعالكا من جصاُني ازحاث وحوذ هللا ومصوزا
تـًَِة اشلاث واًعفاث و ...ويف رجال اًـلي اًيؼصي واًـميل وهؼصًة اًـسل الاًِيي وحاخة الاوسان اىل اًييب والامام وظفاث
الاهخِاء والامئة و ...واًيت ثلوم ؿیل اًـلي اًـميل او احلسن واًلدح .وؿیل ُشا الاساش رُة تـغ هحاز اؿالم اًض َـة اىل
اًلول" :اان مـارش اًض َـة االزين ؾرشًة امنا اذشان ٔبظول ازلًًِة وفصوؾيا املََة ذمّا كامت ؿَََ اًرباُني اًـلََة وصِسث تَ
ازلالئي اًيلََة اًيت وظَت اًَيا من امئة اُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم) نام اذش كريان ٔبحاكم ذٍهنم ؾن كريضم"57.نام جيس اًحاحر
املخاتؽ ٌَضبٔن اًالكسم ابن ُياك تـغ ٔبؿالم الامامِة من روي اًزنؿة الاددازًة ًرصحون تسوز اًـلي وماكهخَ يف معيفاهتم
اًـلائسًة 58اكًـالمة اجملَيس اشلي رصخ تبٔن" :الامامِة ثؤمن مبساةل حسن وكدح الافـال ؾلال" ،59فامي رصخ املصحوم
63
اًالَُجي مبا حتؼى تَ مساةل احلسن واًلدح اًـلََني من ٔبطمَة و ٔبّا املساز يف زحوث اًيحوت و ٔبنرث املسائي اًالكمِة".
61
واجلسٍص ابشلهص ٔبن اًىثري من احاكم اًـلي ومسزاكثَ يف اجملال اًـلائسي كس ٔبصري اٍهیا يف الکم ٔبُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم).
واًيت حىضف ؾن ؿسم ثبٔثّص اًض َـة ابًزنؿة اًـلََة ملسزسة الاؿزتال وثفٌس ثبٔثّصضم ابملهنج اًـليل ًخكل املسزسة 62.تي تشًوا كعازى
هجسضم ٌَسري وفلا ملهنج ٔبُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم) ،وًلس رصخ اًس َس ؿمل اًِسى اًرشًف املصثىض املخوىف ُ 436ؼ واشلي
ظاملا اهتم ابًخاثّص ابملهنج املـزتيل 63ابًلول :إؿمل ان ٔبظول اًخوحِس واًـسل مبٔدورت من الکم ٔبمري املؤمٌني ؿيل ؿَََ اًسالم
ودعحَ و ٔبّا ثخضمن من ركل ماال مزًس ؿَََ وال كاًة وزاءٍ ومن ثبٔمي املبٔزوز يف ركل من الکمَ ؿمل ٔبن مجَؽ ما ٔبسِة
املخلکمون من تـس يف ثعيَفَ ومجـَ إمنا ُو ثفعَي ًخكل ادلي ورشخ ًخكل ا ٔلظول  ...وزوى ؾن ا ٔلمئة من ٔبتيائَ (ؿَهیم
56.اًلکَين ،محمس جن ًـلوة ،اًاكيف ،ح  ،1ض  ،16خ  .12
57.اًض َخ اٍهبايئ ،محمس جن حسني ،الاؾخلاذاث اًض َخ اٍهبايئ (اًعاذزت مضن مخس زسائي اؾخلاذًة) ،ض .539فامي رصخ املصحوم اجن هوخبت من ٔبؿالم كسماء الامامِة تسوز اًـلي
اهعالكا من مداحر اًخوحِس كائال« :ؿیل اًـحس ِه َـم مجة فالتس من ٔبن ًـصف امليـم فُضىصٍ وال ظصًق اىل ُشٍ املـصفة اًواحدة ا ّال اًيؼص( »...اتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل
اًالكم ،ض  )27
58.ملزًس الاًضاخ حول ؿسم ثـازط اًـلي مؽ اًويح اهؼص :اًة هللا اًس ححاي ،حـفص ،اًـلِست الاسالمِة ،ض  15ؼ 17؛ بًٓة هللا حواذي بٓميل ،ؾحس هللا ،جسًمی ثفسري كصبٓن هصمي ،ح
 ،1ض  57-58و ض  .173
59.اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض  .15
60.اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ،ض  .62وحول ذوز احلسن واًلدح اًـلََني اهؼص :اًض َخ اًعويس ،محمس جن حسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض 24؛ احليل ،جنم
ازلٍن حـفص ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض  299ؼ 333؛ اًضَِس معِصي ،مصثىض ،اًـسل الاًِيي ،ض  21وماًَِا ،واظول اًفَسفة واملشُة اًواكـي ،ح ً .5لول اًضَِس
املعِصيً :ؤنس اًلصبٓن تبٔن املـازف الاسالمِة من اًخوحِس وحّت املـاذ ومن اًيحوت اىل الامامة واًزؿامة ومن ا ٔلُساف اًفصذًة وحّت الاُساف الاحامتؾَة ؿیل مدس ٔب حموزًة اًـسل ،فاًـسل
اًلصبٓي ميايش اًخوحِس حٌحا اىل حٌة وزهن املـاذ وُسف جرشًؽ اًيحواث وفَسفة اًزؿامة والامامة ،مـَاز نامل اًفصذ وملِاش سالمة اجملمتؽ "...املعسز اًساتق ض  .26
ٍ61.ىفي يف ُشا اجملال اًلاء هؼصت ؿاجصت ؿیل نخاة اًخوحِس ٌَض َخ اًعسوق ،واًىذة اًـلائسًة املفعةل راث املهنج اًيليل من كدَي نخاة حق اًَلني ٌَـالمة محمس ابكص اجملَيس ،واًـالمة
اًعحاظحايئ يف نخاتَ اًض َـة يف الاسالم ض  133اىل  .138
62.من اٍهتم اًيت اًعلت ابملسزسة اًض َـَة اّا َتثصث يف ؾلائسُا مبا رُة اًََ املـزتةل ،وذمن اصاز اىل ُشٍ اٍهتمة من اًلسماء ٔبتو احلسن الاصـصي يف ملاالث الاسالمِني ،ض،139
ومن املخادصٍن محمس حسني اشلُيب يف نخاتَ اًخفسري واملفرسون ،ح ،1ض ،25و ،128و .435وملزًس من الاظالغ ؿیل تعالن ُشٍ امللوةل وخسافهتا اهؼص :احلس ينُ ،امش مـصوف ،اًض َـة
تني الاصاؾصت واملـزتةل؛ حـفصي ،محمس زوا ،ملسمة ثعحَح الاؾخلاذ ،ض  .53 -21
63.اهؼص :اجن اجلوسي ،ؾحس اًصمحن جن ؿيل ،امليخؼم ،ح  ،8ض 123؛ اشلُيب ،محمس حسني ،اًخفسري واملفرسون ،ح  ،1ض  45و  .415
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اًسالم) من ركل ما ال ٍاكذ حياظ تَ نرثت ومن ٔبحة اًوكوف ؿَََ وظَحَ من مؼاهَ ٔبظاة مٌَ اًىثري اًلزٍص اشلي يف تـضَ
صفاء ٌَعسوز اًسلمية وهخاح ٌَـلول اًـلمية وحنن هلسم ؿیل ما ىصًس رهصٍ صُئا ذما زوي ؾهنم يف ُشا اًحاة 64.ومن ُيا ميىن
65
اًلول ابن املسزسة املـزتً َّة كس ثبٔثصث ابًفىص اًض َـي الاماسم ذون اًـىس.
ا ٔلمص الٓدص اشلي جية الاًخفاث اًََ ُو ٔب ّن اًـلي ًشؾن مبحسوذًخَ وزمبا زفؽ اًصاًة اًحَضاء و ٔبؿَن ال اذزًخَ يف ثفاظَي اًـلائس
وحزئَاهتا نام حعي يف رجال اًخفصًـاث اًفلَِة وحزئَاث الاحاكم و  . ...فـیل سخِي املثال ىصى اًـلي ؿاحزا ؾن تـغ
اجلزئَاث من كدَي كضَة ؿشاة اًلرب واملسائي راث اًعةل هبا ،وُشا ما ٔبصاز ٕاًََ تـغ ٔبؿالم اًعائفة اًض َـَة مرصحني ابن:
"اشلي جية ؿََيا ُو اًخعسًق اجملمي تـشاة واكؽ تـس املوث وكدي احلرش يف ادلةل و ٔبما هَفِاثَ وثفاظَِل فمل ىلکَّف مبـصفهتا
66
وانرثُا ذما ال ٌسـَ ؾلوًيا."...
بٔوخَ متاٍز وجضاتَ االٕمامِّة يف تَان اًـلائس
رُة اًحـغ اىل اًلول ابن مهنج اؿالم الامامِة يف تَان اًـلائس ًيلسم اىل صلکني مامتٍزٍن؛ املهنج اًالكسم اًـليل واشلي ًـس
اًض َخ املفِس املخوىف ُ413ؼ يف زساًخَ "ثعحَح الاؾخلاذ" ،واخلواخَ هعري اًعويس املخوىف ُ 672ؼ يف نخاة "جتصًس
الاؾخلاذ" من ٔبجصس ٔبؿالمَ؛ واملهنج اًيليل احلسًيث اشلي ًـخرب اًض َخ اًعسوق املخوىف ُ381ؼ يف زساةل "الاؾخلاذاث" واًـالمة
محمس ابكص اجملَيس املخوىف ُ1111ؼ يف نخاة "حق اًَلني" من ٔبنرب ذمثيل ُشا املهنج .وُشا اًخفىِم ٌيش يف ابذئ الامص
توحوذ ّ
دعني ومهنجني فىصًني مامتٍزٍن ،الا ٔبن اًصحوغ اىل مذون وؾحازاث اًىذة املشهوزت وكريُا من املعيفاث ًِؤالء الاؿالم
وامللسماث اًيت ذجبِا ؿَامء اًالكم ملعيفاهتم اًـلائسًة ،جيـَيا ىىدضف مجموؿة من الاموز اًيت جساؿس يف اًفِم اًعحَح ًِشا
اًخلس می ،تي زمبا حصصسان اىل هلاظ اًض حَ تني اًفصًلني.
الاول :ىصى ٔبن ٔبؿالم الامامِة املربسٍن ًع ّحلون -وٕان مل ًرصحوا تشكل -ؿیل حلِلة مفاذُا" :تبٔ ّن الاؾامتذ يف ٔبظول ازلٍن ؿیل
اًـلي واًىذاة والادداز املخواحصت وابدلةل ما ًوحة اًَلني ذون ا ٔلدداز الاحاذ ،والاحاذًر اًوازذت يف ٔبتواة ٔبظول ازلٍن امنا
ًـمتس ؿَهیا ارا اكهت موافلة الؾخلاذ اًض َـة الامامِة املـَوم ابًلعؽ واًَلني ذما رصف اًـَامء ُمع َصضم واس خفصقوا ُهجسَ ضم يف
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مفؤول ٔبو مصذوذ".
اس خرصاهجا من ا ٔل ّذةل اًَلِيَة وبٔما ما ذاًفَ ّ
اًثاي :كال تـغ احملللني  -وكوهلم ظواة  :-ا ّٕن من اًرضوزي ٔبن هفصق تني اًـلِست هفسِا وتني الاس خسالل وهَفِخَ ؿیل ثكل
اًـلِست فلس ًخفق اًص ٔبي حول بٔظي من ٔبظول اًـلِست وًىن الاس خسالل ؿیل إزحاث ركل ا ٔلظي فخخَف ،فان اًخوحِس مث ًال ٔب ّضم
ٔبظول اًـلِست االٕسالمِة ...فلس ًـمتس تـغ يف ازحاثَ وظفاثَ ؿیل اًىذاة واًس ية وكس ًـمتس الٓدص ؿیل ازلًَي اًـليل ،وُشا
الادذالف يف هوؾَة ازلًَي او هَفِة الاس خسالل ؼ سواء اكن حصَح ًا ام ال ؼ ال ًَزم مٌَ الادذالف يف اًـلِست هفسِا وابٕماكهيا ٔبن

 .64.اًرشًف املصثىض ،ؿمل اًِسى ،ا ٔلمايل ،ح ،1ض .148وكس اصاز اًس َس محمس حواذ اًعصحيي يف ملسمذَ ًىذاة ؾلائس الامامِة ٌَض َخ املؼفص اىل ُشٍ احللِلة تـس حبر ظوًي ،كائال:
"امذكل الامامِة مٌش ؾعوزضم الاويل يف ظسز الاسالم انظَة اًس حق يف املحاذزت اىل ثبٔسُس ؿمل اًـلائس ؿیل ًس الامام ؿيل ؿَََ اًسالم» (اهؼص :ملسمة محمس حواذ اًعصحيي ًـلائس الامامِة،
ض  )118
65.اهؼص :حواذي ،كامس ،ثبٔزري اهسٌضَُاي الکسم ص َـَ جص مـزتهل (َتثص الاؿزتال ابًفىص اًالكسم اًض َـي) ،رجةل ُفت بٓسامن ،اًـسذ الاول.
66.اًض َخ اٍهبايئ ،محمس جن حسني ،ا ٔلزتـون حسًث ًا ،ض  283واهؼص :اًـالمة اًعحاظحايئ ،محمس حسني ،املزيان ،ح  ،1ض  293 ،293 ،12و ح  ،13ض  .352
67.ؾحازت اًضـصاي ُشٍ جضري وتسكة مذياَُة وحصَحة اىل املهنج املـمتس زلى الامامِة .اهؼص :ملسمة اًـالمة اًضـصاي ؿیل رشخ اظول اًاكيف ٌَمال ظاحل املاسهسزاي ،ح  ،1ض  9ؼ  .13
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وسوق ؾرشاث ا ٔلمثةل ملا رهصانٍ ...وازلزاسة امللازهة تني زساةل اؾخلاذاث ٌَعسوق وما ؿَق ؿَََ ص َريا املفِس يف ثعحَح
68
الاؾخلاذ حىضف ؾن االثفاق يف ٔبظول اًـلِست وكةل موازذ الادذالف إن كُست ابًًس حة اىل موازذ االثفاق.
اًثاًر :وكال ٔبًضا :إن هلس املخلکمني الامامِة ً ٔلحاذًر اًيت ًـمتس ؿَهیا احملسزون مل ٍىن انتـ ًا او ًال وابشلاث من موكفِم
اًـلائسي ،وخماًفة ثكل ا ٔلحاذًر ٔلحاكرمم اًالكمِة وٕاهّام ٍصحىز ؿیل مواسٍن هلس احلسًر اًيت ًبٔذش هبا لك ِّ
حمسج ،من اًعـن
يف س يس احلسًر او اًدضىِم يف ذالًخَ او ظصحَ ملـازوخَ زلًَي ٔبكوى من بًٓة هصمية ٔبو حسًر ٔبكوى مٌَ س يس ًا ٔبو ٔبرصخ مٌَ
69
ذالةل.
ومن منارح ركل ما وزذ يف اًيلس اشلي وهجَ اًض َخ املفِس اهعالكا من مهنجَ اًالكسم ًالكم اًض َخ اًعسوق مكحسج يف
دعوض ىزول اًلصبٓن اًىصمي واشلي خاء فَِ" :ا ّٕن اًلصبٓن ىزل يف صِص زمضان يف ًَةل اًلسز مجةل واحست اىل اًحُت املـموز ،مث
ٔبىزل من اًحُت املـموز يف مسّت ؾرشٍن س ية" 73حِر ؿَق اًض َخ املفِس كائال" :اشلي رُة اًََ ٔبتو حـفص يف ُشا اًحاة ؼ ؼ
71
ٔبي ىزول اًلصبٓن مجةل واحست ؼ ٔبظِل حسًر واحس ال ًوحة ؿَامً وال مع ًال."...
اًصاتؽٕ :اه َّ ك ّي ما ًوخس مذلکم اماسم ا ّال واكن ٔبًض ًا من َ َمحةل احلسًر وؿَومَ فاكن جيمؽ املزيثني ،مضازاكً فهیام 72.اكًض َخ اًعويس
املخوىف ُ463ؼ من املخلسمني واشلي ًـس من ٔبؿالم احملسزني ويف اًوكت هفسَ ذون نخاتَ املوسوم ابالكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ،
واملصحوم اًفِغ اًاكصاي اشلي ًـس من ٔباكجص احملسزني املربسٍن ويف اًوكت راث ٔبًف نخاتَ املـصوف تـمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن
يف اًـلائس ،ونشكل املصحوم اًـالمة اًس َس ؾحس هللا صرب واشلي هل ابغ ظوًي يف املؤًفاث احلسًثِة ىصاٍ فخوط يف ؿمل اًالكم
واًـلائس يف نخاتَ "حق اًَلني".
اخلامسٕ :اه َّ ك ّي ما ًوخس ُم ِّ
حسج اماسم كس اًّف نخا ًاب يف رجال اًـلِست ا ّال واكن اًض ًا ذمن َؾ َصف اًالكم [اكًض َخ اٍهبايئ اشلي ًـس
من مربسي املخلکمني] 73تي كس ٔبذش من اًلواؿس اًالكمِة نلاؿست اٌَعف ؼ اًيت من صؤون ؿمل اًالكم ؼ اًيت ٔبذشُا اجملَيس يف
74
نخاتَ الاؾخلاذي تلوهل :وحوة تـثة ا ٔلهخِاء حق ؿیل هللا ثـاىل ؾلال ٔلن اٌَعف واحة ؿَََ ثـاىل ابٕحامغ اًض َـة".
اهعالكا من ركل هلول :إن املخلکمني اشلي اؾمتسوا املسزاكث اًـلََة يف ثحُني اًـلائس اًض َـَة مل ٍصفضوا اًيلي ومل هيمَوا ُشا امليحؽ
اًرث يف مسريهتم اًفىصًة ،تي ىصى احملسزني و ٔبحصاة املهنج اًيليل ضم ٔبًضا مل ًدٌىصوا زلوز اًـلي ومل ًشُحوا اىل إتعاهل تيحو
ّ
معَق ،اسدٌاذا اىل هون الامئة (ؿَهیم اًسالم) اهفسِم مل هيمَوا اجلاهة اًـليل يف تَان اًـلائس وثووَح امللوالث اًالكمِة،
حِر اؾخربوا اًـلي جحّة يف اًخوحِس واًيحوت واملـاذ واًـعمة و ..جتس ركل جبالء يف مدحر "ماكهة اًـلي يف اًيؼام اًـلائسي
اًض َـي".
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73.اهؼص :اًض َخ اٍهبايئ ،محمس جن احلسني ،زساةل الاؾخلاذاث ،حتلِق حواي هجان خبش ،ض  ،141 -138وكس ازخت احمللق اًفاوي يف ملسمذَ ومن ذالل الاذةل واًضواُس ابن اًض َخ
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74.اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض  .18
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إرن ميىن اًلول ابن :ؿَامء اًـلائس واملخلکمني اًض َـة ؿیل الاجتاُني اًيليل واًـليل كس اس خَِموا مهنجِم ذما وزذ يف لكامث ٔبُي
اًحُت (ؿَهیم اًسالم) وظصًلة ثـاظهیم يف ُشا اجملال.
واشلي ًحسو ًيا ان هلعة الادذالف تني الاجتاُني حمكن ُيا يف الاوًوايث فِياك من ٍصى ا ٔلوًوًة ٌَحسًر واملوزوج اًيليل
فامي ًشُة الاجتاٍ اًثاي اىل اًـىس ٍمييح اًـلي اًعسازت يف الاؾامتذ يف ُشا احللي ،وال جنس من ًلمغ ؾًََِ ؾن ٔبحس املهنجني
اؾامتذا ؿیل الادص فلط .وميىن الاصازت ُيا اىل ثـاظي اًـلي واًيلي يف ؿست موازذ مهنا:
 .1ثـَني معساق اًلاؿست اًـلََة تواسعة اًيلي من كدَي ثعحَق كاؿست كدح ثلسمي املفضول ؿیل اًفاوي الٕزحاث ٔبحلِة االٕمام
ؿيل وسائص الامئة (ؿَهیم اًسالم) يف ا ٕالمامة من ذالل اًصحوغ اىل اًصواايث.
 .2إمنا ٍصفؽ اًـلي اًصاًة اًحَضاء وًـَن اًال ٔبذزًّة ؾيسما ال جيس يف مـعَاثَ ما ٌضري اىل هفي ٔبو ازحاث مفاذ الٓايث ٔبو اًصواايث؛
75
من ذون ٔبن حيمك تحعالّا .وُشٍ انجتة من املسزاكث اًـلََة هفسِا.
 .3إرؿان اًـلي اب ٔلموز اًيت ال ظصًق هل الٕزحاهتا وٕامنا زوًت ؾن ظصًق اًلصبٓن وزواايث اًعاذكني (ؿَهیم اًسالم) ،من كدَي
احلساة واًـلاة اًربسيخ اشلي ًـسّ ٔبحس املـخلساث اًيت ال سخِي ًِا سوى اًيلي وال ميخكل اًـلي سخِال اىل حزئَاهتا وتَان
ثفاظََِا .وكس ٔبصاز اًـالمة اجملَيس يف نخاتَ "اؾخلاذاث الاسالم" هصازا اىل منارح من ثكل املـخلساث 76.وُشا املـین جنسٍ يف
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 واًضّ فاؿة" 77.وكس ثواحصث اًصواايث ؾن اُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم) اًيت ثؤرش اىل ارؿان اًـلي يف
78
ملاتي ما زوي ؾهنم من اًلضااي اًـلائسًة.
وؿَََ ميىن اًلول ابن املهنج املـمتس اشلي ختخط تَ املسزسة اًض َـَة ُو املهنج املخاكمي اجلامؽ تني اًـلي واًيلي حِر حصاضم
حيرتمون اًـلي ؿیل اًعـَسٍن اًيؼصي واًـميل ويف اًوكت هفسَ ٍهنَون من املوزوج احلسًيث املصوي ؾن املـعومني (ؿَهیم
اًسالم) ثضلك مَحوع.
 .4اًعـَس الادص ُو اشلي حمك تَ توحوة اًخوكف واًدسَمی  -وؿیل ٔبكي ثلسٍص ًحـغ الافصاذ ذمن ال ميَىون اًلسزت اًـلََة
اًاكمةل يف ُشا املضامزٔ -بمام املصوايث ؾن الامئة (ؿَهیم اًسالم) يف تـغ املوووؿاث وؿسم اخلوط فهیا ،من كدَي مسائي اجلرب
والادذَاز ،وكس رصخ اًـالمة اجملَيس هبشٍ احللِلة حمشزا من اخلوط فهیا مـخربا ركل يف كاًة الاصاكل ومواظن حزل فهیا
79
الاكسام ،ومشهصا جىرثت اًصواايث اًياَُة ؾن اخلوط يف ُشٍ املسبٔةل.
واجلسٍص ابشلهص ٔبن زفؽ اًـلي ًصاًة اًدسَمی وثوكفَ يف تـغ املوازذ ًًدؽ من جسَميَ ٔبمام اًصواايث اًوازذت ؾن املـعومني واحلازّة
ؿیل اًرتوي واًخوكف ،ذون ما ًشُة اًََ تـغ ٔبحصاة املهنج اًيليل مزًسا يف الاحذَاظ او ٔل ّي سخة بٓدص ،فال ٍصى اًـلي
 .75فـیل سخِي املثال جنس اًـالمة اًعحاظحايئ ًيلي يف املزيان ح  ،1ض  293 ،293 ،12و ح  ،13ض  ،352مصذفا ركل ابًلول" :ال ذًَي من هجة اًـلي ؿیل اس خحاًخَ" .
 .76اهؼص :اًححصاي ،اًس َس ُامش ،اًربُان ،ح  ،4ابة وحوة اًدسَمی ٔلُي اًحُت ،ض 551-548واهؼص اًفِغ اًاكصاي ،حمسن ،هواذز الادداز فامي ًخـَق تبٔظول ازلٍن ،ض-56
 .57
 .77اهؼص :اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،زساةل اؾخلاذاث ،ض ،12وما رصخ تَ اًض َخ اٍهبايئ من ٔبن" :اشلي جية ؿََيا ُو اًخعسًق اجملمي تـشاة واكؽ تـس املوث وكدي احلرش يف ادلةل
وا ّما هَفِاثَ وثفاظَِل فمل ىلکَّف مبـصفهتا ،وانرثُا ذما ال ٌسـَ ؾلوًيا» اهؼص :اًض َخ اٍهبايئ محمس جن حسني ،الازتـون حسًث ًا ،ض  .283
 .78اهؼص :اًححصاي ،اًس َس ُامش ،اًربُان ،ح ،4ابة وحوة اًدسَمی ٔلُي اًحُت ،ض .551-548
ورس
 .79اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض  ،18وما زوي ؾن الامام ؿيل يف مساةل اًلسز حِر كال ؿَََ اًسالم« :ظصًق مؼمل فال جسَىوٍ ،وحبص معَق فال ثََجِ وٍ ّ
هللا فال ثخىفَّوا» (اًس َس اًصيضّ ،ج اًحالكة ،احلمكة  .)287
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ٔبن اًحاة موظسا ٔبمامَ يف اخلوط يف ثكل املوووؿاث ،ومل ًلَق اًحاة امام املخلکمني من روي الاجتاٍ اًيليل ُيا؛ إر ال ذًَي
83
ًؤرش اىل اًخوكف ؾلال وال هلال.
هـم ،كس ًَجبٔ ُؤالء الاؿالم اىل اًدسَمی ابًـجز وٕاؿالن اًال ٔبذزًة تـس اخلوط ؾلال يف مفاذ ثكل الاذةل وؿسم الاىهتاء اىل زبٔي
واحض وموكف خ ّيل يف اًلضَة املعصوحة من كدَي مساةل الاميان ابملزيانً ،لول اًـالمة اجملَيس تـس اس خـصاوَ ٌَصواايث
81
والاكوال املعصوحة فهیا" :فٌحن هؤمن ابملزيان وىصذ ؿَمَ ايل محةل اًلصبٓن وال هخلکف ؿمل ما مل ًوحض ًيا ترصحي اًحَان."...
واًفازق تني ُشٍ املساةل ومساةل اجلرب والادذَاز ان اًصواايث خاءث انَُة ؾن اخلوط يف اًثاهَة ثسخة حتري اًـلول ذون
الاوىل حِر ال ًوخس ما ًؤنس اٍهنيي ؾن اخلوط فهیا.
وؿَََ فان ادذالف الاهؼاز وما ٌسجِل لك فصًق من املخلکمني واحملسزني ؿیل الٓدص يف اجملال اًـلائسي انجت ٔبحِاان :من ؿسم
مـصفة ز ٔبي الادص ٔبوال؛ واثهَا :ما ٍصاٍ احملسزون من اؾامتذ اًـلََني ٔبسَوة اًخبٔول يف موازذ كري كاتةل ٌَخبٔوًي من كدَي ثبٔوًي
هعوض املـاذ اجلسامي؛ وارا ما احذجيا اىل اًخبٔوًي فالتس من اًصحوغ اىل الٓايث واًصواايث هفسِا ،من كدَي ثبٔوًي كوهل ثـاىل
رض ٌت ا َىل َز ِ ّهبَا انَ ِػ َص ٌت" (اًلِامة  ،)23-22حِر رُحت زواايث اًـامة اىل اًلول جصؤًة احلق ثـاىل فامي رُحت
ُ"و ُحو ٌٍ ًْو َم ِئ ٍش انَ ِ َ
ِ
زواايث اُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم) اىل ثبٔوًَِا مبصثحة من اًصؤًة من كدَي زؤًة اًثواة واًصمحة الاًِيي 82.اثًثاٍ :صى احملسزون ابن
اًـلََني فخووون يف مواظن ذازخة ؾن هعاق اًححر اًـليل وكسزاثَ ذما ًوزذضم اًخحري وجيـَِم فخصحون تًذاجئ ذاظهة .فامي ىصى
– نام ّمصٔ -بن اًـلََني ٍصون ٔبن حتسًس ذائصت اجملال اًـليل ميىن يف املوازذ اًيت وزذ فهیا اٍهنيي اًرصحي ؾن اًوًوح فهیا والاكرتاة
وحة اًححر ومٌعق اًـلي ًخِح هلم اًلوز فهیا واخلوط يف جلجِا.
من حامُا ،وما سواُا مفلذىض اًفعصت ّ
االٕجياس واًخفعَي يف تَان اًـلائس
ا ٔلمص الٓدص اشلي ًَحغ يف اًامتٍز واًدضاتَ االٕماسم يف تَان اًـلائس ُو االٕجياس واًخفعَي حِر ًوحز اًحـغ يف ظصحَ فامي ٍصى
اًحـغ الٓدص اًخفعَي واخلوط يف اجلزئَاث واًخفصًـاث ،واحلمكة يف ُشا الاحامل واًخفعَي حمكن يف ؿست هلاظ ،مهنا:
ٔب -إن اًىذة واملسوانث اًـلائسًة إمنا ثعيّف ًسسّ احلاخاث ومـاجلة ً ٕالصاكالث ،واًِسف من ثسوٍهنا االٕخاتة ؾن اًدساؤالث
املثازت وٕاساحة اًض هباث واًخعسّي ٌَحسغ يف ؾرصُا ،من ُيا من اًعحَـي خسا ان ثخبٔثّص جحم ثكل املعيّفاث إحامال وثفعَال
تعحَـة اًصذ وهَفِة الاحباج وس حم وس َاق اًخـحري من هجة وهوؾَة اًـياوٍن وا ٔلحباج املـاجلة من انحِة ٔبدصى .فِياك من
فخخرص مبا ال ًخجاوس اًعفحة اًواحست فامي ًخعَة اًححر يف ماكن بٓدص االٕصازت اىل ٍُك واف ٍص من ا ٔلذةل واًرباُني املثخذة واًيافِة،
ومن ُيا جنس ؿاملا واحسا فخخرص يف ماكن وًفعي يف ماكن بٓدص حِر ٍىذفي يف معيف او زساةل تشهص اخلعوظ اًـصًضة
ٌَـلِست فامي فخوط يف زساةل ٔبدصى يف اًخفاظَي وًعية يف تَان ا ٔلذةل مؽ اًرشخ واًحَان وزفؽ املهبامث وذفؽ اًض هباث يف زساةل
اثهَة 83.وكس ٔبصاز اًـالمة اخلواخة اًعويس (املخوىف ُ672ؼ) اىل اًِسف من وزاء ثسوًيَ ًخجصًس الاؾخلاذ كائالّ :
"فاىن ٔبحِة
80.تي جنس ظائفة من اًصواايث اًيت ثلوم تخبٔوًي الٓايث اًىصمية اؾامتذا ؿیل املهنج اًـليل ذما ًؤرش اىل اًلمية اًيت ثـعهیا ثكل اًصواايث ملاكهة اًـلي .اهؼص ؿیل سخِي املثال ما زواٍ اًض َخ
اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،نخاة اًخوحِس ،ض  132و ( 133ابة اًلسزت) خ  ،15ض  162و  ،168واًحاة  ،26خ  1و  .2
81.اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حباز الاهواز ،نخاة اًـسل واملـاذ ،ابة املزيان ،ح  ،7ض  .253
82.اًلکَين ،محمس جن ًـلوة ،اًاكيف ،ح  ،1ض .133-95
83.اكًض َخ اًعسوق يف نخاتَ ا ٔلمايل حِر انخفى تخِان اًـلائس يف ظفحة واحست ،فامي ىصاٍ ًفعي ركل وفخوط يف اجلزئَاث يف نخاتَ (الاؾخلاذاث)؛ ونشكل اًـالمة اًرنايق يف خامؽ
اًسـاذاث اجملسل الاول ض  148-147حِر ثـصط ًحَان اًـلائس ابدذعاز َتم .
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اىل ما سبًٔت من حتصٍص مسائي اًالكم" 84.واىل ُشا املـین ٔبصاز اًض َخ هباء ازلٍن محمس اًـاميل (اًض َخ اٍهبايئ ،املخوىف
ُ1333ؼ) وتَان اًسخة اشلي ذؿاٍ ًخسوٍن "زساةل الاؾخلاذاث" كائال" :فاًلصط من حتصٍص ُشٍ امللاةل واًحاؾر ؿیل ثسوٍن
ُشٍ اًصساةل ٔبه َّ ملّا اكن ًحـغ اًفصق اًحاظةل اشلٍن مسوا ٔبهفسِم ابمس اًض َـة اكًزًسًة واًواكفِة واًىُساه َّة وكريضم ،اؾخلاذاث
فاسست يف تـغ ا ٔلظول الاؾخلاذًة واًفصوغ اًـمََة ،ونيا مـارش اًض َـة االزين ؾرشًة جصًهني من ثكل ا ٔلظول اًحاظةل واًفصوغ
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 ا ٔلظََة والاحاكم اًفصؾَة 85."...واىل هفس املـین بٔصاز
املصحوم ؾحس اًصساق اًالَُجي وتَان اًِسف من وزاء ثسوًيَ ًىذاة "گوُص مصاذ" وٕاهَ إمنا نخة ركل ثسخة إؾصاط اًياش
وىىوهلم ؾن املـازف واًـَوم اًـلائسًة ثسخة ظـوتة لكامث وؾحائص املؤًفاث اًساتلة وؿسم كسزهتم ؿیل فم زموسُا ا ٔلمص اشلي
86
ذؿاٍ ًخبًَٔف زساةل سِةل اًفِم واحضة اًـحازاث ٍمتىن اًياش من اًوظول اىل كاايهتم واملصاذ احللِلي مهنا ،من ذالل معاًـهتا.
ة -ا ٔلمص ال ٓدص ازلاؾي اىل الادذعاز َتزت واًخفعَي ٔبدصى ٍمكن يف ظحَـة فِم اًحاحثني واملؤًف ٌسلًَي وهَفِة الاس خسالل
تَ ،حِر جيمؽ الاؿالم اىل ؿسم حواس اًخلََس يف املسائي اًـلائسًة87،وٍىفي اًوظول اىل ؿمل بٔظول ازلٍن إحامال و ٔبن الامص
مُسوز ٌَجمَؽ نام رصخ تشكل اًضَِس اًثاي حِر كالِ " :ا َن اًفىص والاس خسالل قصٍزَتن ً ٕالوسان ال حيخاح فهیام اًحَان"،
مضَفا ابهَ كس" :زخت ان ّ
لك ؿاكي مس خسل ابًعحؽ ،مىدسة ٌَمجِوالث حبسة اًفعصت ار ًُس هل مـمل يف تسء الامص واول
الاهخلال"
ومؤنسا" :ت ِبٔ ّن ُشٍ املصثحة اًفعصًة مؽ الاصازاث واًخيخهیاث اًرشؾَة اكفِة يف حتعَي الاميان اًرشؾي وال ثخوكف ؿیل ّ
ثـمل ؿمل
مسون وان ثوكفت ؿیل ثـَمی ِ ّ
مـمل"
َّ
وكال يف ذامتة اًححر" :فؼِص ان حتعَي االٕميان اًرشؾي ال ًخوكف ؿیل ّ
املسوهة
ثـمل ؿمل اًالكم وال امليعق وال كريُام من اًـَوم ّ
88
تي ٍىفي رجصذ اًفعصت االٕوساهَة ؿیل ادذالف مصاحهبا واًخيخهیاث اًرشؾَة من اًىذاة واًس ية املخواحصت ٔبو اًضائـة املضِوزت".
مضريا يف دعوض تَان ملوةل "ال ًََق اًخلََس يف ٔبظول ازلٍن" اىل املصاذ من اًخلََس املشموم يف ا ٔلظول وُو اًخلََس اًياصئ
من اًسامغ من اًلري اكخلرب اشلي حيمتي فَِ اًعسق واًىشة ،واملصاذ من ازلًَي ما ًوحة الاظمهيان وًشؾن تعسق ما
مسـَ ....وٍىفي ُشا امللساز من ازلًَي يف حتعي املـازف واًـمي هبا 89.وؿَََ ًخضح اًسخة وزاء املسوانث واًصسائي اخملخرصت
فان ركل الادذعاز واالٕجياس ًـوذ حسة زؤًة ٔبحصاهبا اىل نفاًة ازلًَي االٕحاميل وخسوائ َّة إصازاث اًلصبٓن واًس ية املعِصت يف
مُرس ٌَجمَؽ و ٔبهَ ًؤ ِمن مـصفة ٔبظول اًـلائس ؾلال ال ثلََسا وسامؿا.
ُشا اجملال و ٔبن ٔبمص حتعَي اًـلائس ّ
84.هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض131؛ ونشا اًفاوي امللساذ اشلي نخحَ معيفَ "رشخ اًحاة احلاذي ؾرش" اس خجاتة ًسؤال تـغ الافصاذ وظَهبم ركل مٌَ
(اًفاوي امللساذ ،ملساذ جن ؾحس هللا ،اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ( ،رشخ اًيافؽ ًوم احلرش) ،ض  )2ونشكل اًـالمة محمس ابكص اجملَيس يف زساةل الاؾخلاذاث ،ض  2واًضَِس محمس ابكص
اًعسز يف نخاتَ موحز ٔبظول ازلٍن ،ض .9
85.اًـاميل ،اًض َخ هباء ازلٍن محمس ،زساةل الاؾخلاذاث (املعحوؿة مضن مخس زسائي اؾخلاذًة) ،ض  .539
86.اًالَُجي ،الَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض 23ؼ  .21
87.اهؼص :اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل ،زساةل الاكذعاذ والازصاذ ،ض 754؛ اًفاوي امللساذ ،ملساذ جن ؾحس هللا ،اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ( ،رشخ اًيافؽ ًوم احلرش) ،ض
4؛ وكال ؾحس اًصساق اًالَُجي :اثفلت لكمة مجِوز اًـَامء ؿیل ؿسم نفاًة اًخلََس واهَ التس من اسدٌاذ املـخلس ؿیل ازلًَي واًربُان .گوُص مصاذ ،ض  .23
88.اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل ،زساةل الاكذعاذ والازصاذ ،ض  .758
89.اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض .23
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واما اًىذة واًصسائي املفعةل ؾلائساي فإمنا ًـوذ اًسخة فهیا الٕميان ٔبحصاهبا تخـسذ مس خوايث وذزخاث ومصاثة الاس خسالل ،وٕان
اكهت املصثحة ا ٔلثسط وا ٔلٌرس مهنا اكفِة يف تَان املصاذ ،وُشا ما ٔبصاز اًََ اًفاوي امللساذ تلوهل :اًواحة رشؿ ًا يف ٔبظول ازلٍن
الاكذياغ ٔلن اًِسف من امللسمة حصس َخ ذؿامئ ازلٍن و ٔبظوهل وال ٍىون اًرتس َخ ِا ّال ابالس خسالل كري ٔبن الاس خسالل هل ذزخاث
ٔبًض ًا ولك ذزخة حّت ٔبثسط و ٔبتسٍ ثكل ازلزخاث ُملٌـة اكٌاؿ ًا اكم ًال وًو اكن الاوسان ظََق اًوخسان ًىفذَ ٔبثسط ٔبًوان
93
ون" (اًعوز)35/
الاس خسالل اكالس خسالل ؿیل اًعاهؽ احلىمی تلوهل ثـاىل " َب ْم ُذ َِ ُلوا ِم ْن كَ ِري َيش ٍء َب ْم ُ ُضم اًْزَا ًِ ُل َ
ح -اًـامي الٓدص ازلاؾي اىل االٕحامل َتزت واًخفعَي ادصى يف املعيفاث اًـلائسًة اخلوط يف املسائي اًيت ثـسّ مبثاتة احلاص َة
ؿیل اًلضااي ا ٔلظوًَة ا ٔلم واًيت ميىن اًخـحري ؾهنا مبمكّالث االٕميان .وحبسة ثـحري اًضَِس اًثاي ان اًخعسًق الاحاميل ٍىفي يف
حتلق االٕميان حّت ابًًس حة اىل امللکف اًلاذز ؿیل حتعَي اًـلائس ثفعَال ،حِر كال" :هـم ،اًـمل تشكل الزًة ٔبه َّ من ممكالث
الاميان وكس جية اًـمل تَ حمافؼة ؿیل ظَاهة اًرشًـة من اًًس َان وثحاؿس ًا ؾن ص حَ املضَني وٕاذذال ما ًُس يف ازلٍن فَِ ،فِشا
سخة ٔبدص ًوحوتَ ال ًخوكف الاميان ؿَََ وُو ػاُص" 91.وكس ًعَق ؿیل ممكالث الاميان ؾيوان "اٌَعَف من اًالكم" نام خاء
متس اًـلِست مدارشت وتني ما ال ٍىون نشكل
يف ملسمة ثعحَح الاؾخلاذ :وجية اًخفصًق يف املسائي اًالكمِة؛ تني املسائي اًيت ّ
اكملسائي اًيت اكهوا ّ
ًـربون ؾهنا ًومشاك ابٌَعَف من اًالكم وكس رهص ص َريا املفِس نثري ًا من ؾياوٍهنا يف بٓدص "اوائي
92
امللاالث".
ذ .الامص اًصاتؽ ازلاؾي إىل الاجياس واًخفعَي يف تـغ املعيفاث اًـلائسًة ُو ثـصط تـغ الاؿالم يف معاوي نخهبم جملموؿة من
املسائي اًفلَِة مبا ًخعَّحَ امللام واحلاخة من كدَي اًححر ؾن رشؾَة اًزواح املؤكت ،وحواس ادلؽ تني اًعالثني واًضِاذت اًثاًثة
و ....فـیل سخِي املثال جنس اًض َخ هباء ازلٍن اًـاميل املخوىف ؿام ُ1333ؼ كس ظيف زساةل الاؾخلاذاث ثَحَة ًخكل احلاخة
وذفـا ٌَض هباث واالهتاماث املوهجة وس املشُة اًض َـي االزين ؾرشي خفاط يف تـغ املسائي اًفلَِة ملسما ًِا جلکمة
93
"هـخلس" ،ذامتا ٌَصساةل تلوهلُ” :شٍ ؾلائسان اًيت وسة خماًفوان ذالفِا اًَيا وافرتوا تشكل ؿََيا".
حتعي ذما ّمصٔ :بوال :ان اًخسط والاجياس يف تَان ؾلائس الامامِة ال ًمن ؾن اخلالف تني ٔبؿالرما واملخلکمني من زخاًِا ،وال
ٍىضف ؾن هون املسائي ا ٔلظوًَة كََةل ؾيس ؿامل ونثريت ؾيس بٓدص.
واثهَا -ال ؿالكة ً ٕالجياس واًخفعَي يف املسائي اًـلائسًة مبساةل اًخلِة؛ وركل ملا ًيل:
ٔب -ال ماكن ٌَخلِة يف تَان املسائي وا ٔلظول اًـلائسًة ثسخة ظحَـة املوووغ ،فال رجال ًخسوٍن اًـلائس حتت َتزري اًخلِة وتعوزت
خماًفة ٌَواكؽ.
ة -من املس خحَي احامتغ لكمة ؿَامء املسزسة الامامِة تخِان اًـلائس ثلِة.
حّ -مص يف امللسمة ان اًىثري من اًىذة اًـلائسًة واملعيفاث اًالكمِة ذوهت ثَحَة ٌَحاخة ومـاجلة ًحـغ املسائي املثازت وزفؽ
ّ
اًخحري وتَان اًخلکَف اًرشؾي وذفـا ٌَض هباث واملسائي املثازت اًيت ال ميىن ثربٍصُا ثلِة.
90.اًفاوي امللساذ ،ملساذ جن ؾحس هللا ،اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ( ،رشخ اًيافؽ ًوم احلرش) ،ض  .5
91.اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل ،زساةل حلِلة الاميان ،ض  .149
92.حـفصي ،محمسزوا ،ملسمَ ثعحَح الاؾخلاذ ،ض  .113
93.اًض َخ اٍهبايئ ،محمس جن حسني ،محمس ،زساةل الاؾخلاذاث (املعحوؿة مضن مخس زسائي ؾلائسًة) ،ض .543
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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 بٔص حؽ حبثا يف
املعيفاث اًالكمِة واًـلائسًة من كدَي مفصذت "اًييب" و"الامام" ،الا ٔبن تـغ املفصذاث تلِت حباخة اىل مزًس من الاًضاخ
واًحَان الُٕامًِا وؿسم اًخـصط ًِا من كدي ا ٔلؿالم ػيا مهنم توووهحا وخالء مـياُا زلى ادلِوزٔ ،بو الٕمياّم ابن اخلوط فهیا
ًؤذي اىل ؿسم الاذزاك احللِلي ملـياُا وابًخايل ًؤذي اىل الادذالف واًفذية تني االثحاغ.
اًصة
ّ

"اًصة" اًوازذت يف اًلصبٓن اًىصمي ميىن اًلول ٔبّا ثـين "املاكل املسجّص" و ٔبّا ثـين يف
تيؼصت خامـة ومٌعَلة من مـاي مفصذت ّ
اًيؼام اًِيسيس ٌَخـاًمی اًلصبٓهَة ابملاًىِة احللِلِة من االٕجياذ واخلَلة واملسجصًّة احللة اًاكصفة ؾن ظفاث اًىامل اكًـمل واًلسزت
واجلوذ واًصمحة واحلمكة وٌَ ...حق ثـاىل واًياتـة من ركل امليحؽ اًفِاط( .ملزًس الاظالغ اهؼص :اًـالمة اًعحاظحايئ ،املزيان،
ح ،1ض.)21
اًـحاذت

يف اًحسء ٔبزى من اًرضوي االٕصازت اىل ٔبن مفصذت "اًـحاذت" يف اًلصبٓن اًىصمي ا ّٕابن ىزول اًويح خاءث تيفس املـین املخَلى زلى
اًـصة اجلاََُني واًيت ٌس خـمَوان حبق اظيارمم .وكس خاء اًلصبٓن اًىصمي وزساةل اًييب الاهصم – هسائص الاهخِاء واًىذة اًساموًة-
ًخوحَِ وُساًة اًخرش ظوة املعساق احلق واملـحوذ اًواكـي ذون املساش مبـین ومفِوم اًـحاذت واملـحوذ .وؿَََ التس من مـصفة
املـین املخَلى زلى اًـصة يف اًـرص اجلاُيل واملـارصٍن ًزنول اًويح واملخحاذز ؾيسضم من ُشٍ املفصذت؛ وابخلعوض اًخفاوث تني
املـین اًاكمن يف اشلُن ملفصذت اًـحس ملاتي اًس َس واملوىل وتني اًـحس يف ملاتي املـحوذ .وؿیل لك حال ميىن اًلول ابن اًـحاذت
ثـين "حس الاهلِاذ واػِاز اًخشٌي ملاتي الاهل ٔبو اًصة" ،وؿَََ ان كس ٔبذش يف مفِوم اًـحاذت زنيان بٔساس َان الاول الاهلِاذ
ملوم اًـحاذت ؾحازت ؾن اؾخلاذ اًسائي واخلاوؽ وازلاؾي ٔبو
واًخشٌي واًصهن اًثاي الاميان ابًٕوَُة ٔبو زتوتَة املـحوذ؛ مبـین ان ّ
"زة" ميكل صُئ ًا ذمّا ٍصحؽ إًََ يف ؿاخِل ٔبو بٓخِل ،يف مسريٍ ومعريٍ وماساك ًضبٔن
املياذي تبٔ ّن املسؤول واخملضوغ هل "إهل" و ّ
من صؤن اًـاتس ومسجصا هل (فلس مص ان اًصة َتيت مبـین املاكل) ،وكس ٔبصاز اًلصبٓن اًىصمي اىل الک اًصنيني؛ فاًصهن الاول ٌس خفاذ
ابالٕوافة اىل ما خاء يف املوسوؿاث اٌَلوًة ونخة املـامج 94ومن بٓايث اشلهص احلىمی اًيت اصازث اىل تـغ املفصذاث يف ملاتي
ون َؾ ْن ِؾ َحاذ َِيت "...والًٓة
اًـحاذت من كدَي اًخـحري ابالس خىداز والاسدٌاكف نام يف الًٓة  63من سوزت كافص "ا َّن َّ ِاشل ٍَن ٌْس خَ ْى ِ ُرب َ
ِ
ون َو َم ْن ٌْسدٌَْ ِى ْف َؾ ْن ِؾ َحا َذ ِث َِ َو ٌْس خَى ِ ْربْ
ون َؾ ْحسً ا ِ َّ َِّلل َو َال اًْ َم َالئِ َى ُة اًْ ُملَ َّصتُ َ
 172من سوزت اًًساء "ً َ ْن ٌْسدٌَْ ِى َف اًْ َم ِس َُح َب ْن ٍ ُى َ
رش ُ ْضم اًََ َِ َ ِمجَ ًـا" ،وحصحؽ خشوز ُشا الامذياغ والاس خىداز اىل اًلفةل او اًـياذ واٍمتصذ ؿیل اًفعصت ازلاؾَة اىل الاهلِاذ
فَ َس َ ْح ُ ُ
ِ
واًدسَمی واًخشٌي هوحوذ خمَوق ومصتوة امام ذاًلَ وزتَّ .واًصهن اًثاي ٌَـحاذت ُو إميان اًـاتس ابًصتوتَة (املاكل املسجص) ٔبو ٔبًوَُة
املـحوذ واشلي ًخجیل يف سَوك اًـاتس وًخحصك تيحو ًخجیل فَِ الاميان جصتوتَة املـحوذ وٕان مل ًيعق اًـاتس تشكل.

94.اهؼص :اجن فازشٔ ،بمحس ،مـجم ملاًُس اٌَلة ،ض 598؛ اجن مٌؼوز ،محمسً ،سان اًـصة ،ح ،3ض271؛ اجلوُصي ،إسامؾَي ،اًعحاخ ،ح ،2ض 533و . ...
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اهعالكا من ركل ميىن اًلول :مؽ ان موكف اًـحس كدال موالٍ ًًدلي ٔبن ٍىون موكف امليلاذ واخلاوؽ واملسدسمل املؼِص حلاةل من
اًخشٌي ،تي ميخثي ا ٔلوامص واًيوايه تلعس امذثاال ً ٔلمص املوًوي ،مؽ ركل لكَ ال ًـخرب ؿاتسا الدذالل اًصهن اًثاي املمتثي
ابالؿرتاف جصتوتَة ٔبو ٔبًوَُة املـحوذ .اما املرشهون اشلٍن ًحسون اًخشٌي واخلضوغ ٔبمام الاظيام ،فِؤالء كس اتخَوا مبضلکة اًرشك يف
زة اخلشالن و )...وتـحازت ادصى
زة اًيرصّ ،
اًـزتّ ،
اًـحاذت الٕمياّم ابًٕوَُة ثكل ا ٔلظيام ومٌحِا خاهحا من اًصتوتَة من كدَي ّ
(زة ّ
إّم مييحون الک من ُشٍ الاظيام خاهحا او صبٔان ثستريا من صؤون احلَات ،من ُيا جنسضم ًـرتفون ًوم اًلِامة خبعبٔ موكفِم
ووالل ظصًلِم مـَيني حلِلة ٔبمصضم َ" :تَ َّ َِّلل ا ْن ُنيَّا ً َ ِفي وَ َاللٍ ُمدِنيٍ ا ْر و ُ َس ّ ِو ُ ْ
ٍمك ِج َص ِ ّة اًْ َـاً َ ِم َني" (صـصاء ،)97-98/تي جنس يف
ِ
ِ
معاوي بٓايث اشلهص احلىمی زتعا تني اًصتوتَة واًـحاذت نام يف كوهل ثـاىل" :اي َبهيَا اًيَّ ُاش ا ْؾ ُحسُ وا َ جز َّ ُ ُمك َّ ِاشلي َذََلَ ُ ْمك" (اًحلصت ٔ )21/بو
رص ٌاظ ُم ْس َخ ِل ٌمی" (مصمي.)36/
ما خاء ؿیل ًسان ؿُیس املس َح (ؿَََ اًسالم) حِر كال"َ :وا َّن َّ َ
اَّلل َز ِ ّيب َو َزج ُّ ُ ْمك فَا ْؾ ُحسُ و ٍُ َُ َشا ِ َ
ِ
زة ،مبـین
واملخحعي من ركل إن هللا ُو اخلاًق اًوحِس إر ال مؤرش يف اًوحوذ لٓاثز ذاًق كريٍ ،وحبمك اًـلي إن لك ذاًق ّ
اًصة -وال ّ
صم ٔبن اًـلي حيمك ابن وحست
املاكل واملسجص خملَوكاثَ ،ومبا ٔبن ذاًلٌا واحس مفاًىٌا ومسجصان واحس ٔبًضا – ٔبو هفس ّ
اًصة ثـين وحست واحسًة االٕهل وال مـحوذ سواٍ.
وؿَََ اًـحاذت ثـين اخلضوغ يف ملاتي اًصة  -املاكل املسجص -مفن دضؽ ٔبو ٔبتسى كاًة اًخشٌي ملاتي هَان ٔبو موحوذ سواء اكن
حامذ ًا ٔبم حِوا ًان وسواء اكن حِ ًا ٔبم مِخا من ذون ان ٌضوة حاةل اخلضوغ ٔبو اًخشٌي إميان جصتوتَة او اًوَُة املـحوذ واخملضوغ هل ٔبو
ٔبن املـحوذ ُشا كاذز ؿیل اجناس ما ٍصومَ اًـاتس تيحو مس خلي فال ًـس ركل من كدَي اًـحاذت الاظعالحِة وال ًيسزح حتت
ملوٍهتا ،من كدَي دضوغ اًوزل ٔبمام وازلًَٔ ،بو دضوغ إدوت ًوسف هل ؿَََ اًسالم واشلي اصازث إًََ الًٓة  133من سوزت،
فامي ًـخرب اذىن دضوغ ملرتن ابالٕميان املشهوز (املاًىِة واملسجصًّة ٔبو ا ٔلًوَُة) ؾحاذت.
اًضفاؿة

مـین اًضفاؿة واحض ،وما حيخاح اىل تَان ُيا ومزًس حبر ًيعة حول ظَة املؤمٌني الاحِاء اًضفاؿة من اًعاحلني والاوًَاء
من ا ٔلمواث او من الاحِاء و ٔبهَ ال ًيسزح حتت ملوةل اًرشك وال ٌساوى تٌَُ وتني اسدضفاغ املرشنني اب ٔلظيام وا ٔلواثن
ًوحوذ فازق ٔبسايس وحوُصي تني احلاًخني؛ فاملؤمٌون امنا ٌسدضفـون اب ٔلوًَاء واًعاحلني تال اميان مهنم جصتوتُهتم واًوَُدهیم
ومسجصٍهتم وماًىِهتم ،تي ًؤمٌون ابحنعاز ثكل اًعفاث يف هللا ثـاىل فلط وان هللا الهَ زة اًـاملني .من ُيا مل وًن فخعص يف
رُن املؤمن تبٔن املسدضفؽ هبم ٔبحِاء اكهوا ٔبو ٔبمواَت " صفـاء من ذون هللا" تي "صفـاء ابٕرن هللا" ،وكس ٔبكص اًلصبٓن اًىصمي ُشٍ
احللِلة تلوهل " َما ِم ْن َص ِفِؽ ٍ ا َّال ِم ْن ت َ ْـ ِس ا ْر ِه َِ" (ًووس ،)3/فامي ىصى املرشنني ًلفون يف اجلاهة الٓدص متاما حِر ًشُحون اىل
ِ
ِ
إوفاء االًٕوَُة ٔبو اًصتوًة ٔبو املاًىِة واملسجصًة ؿیل اًضفِؽ ،ا ٔلمص اشلي ٔبوكـِم ابٕصاكًَة اًرشك اًصتويب ،فاملرشك إمنا ٌسدضفؽ
حامال يف رُيَ إمياان مس حلا ابهَ املسدضفؽ تَ "من ذون هللا" و ٔبّم ٌضفؽ مس خلال ؾن الارن الاًِيي ماكل اًضفاؿة احللة ال ٔبهَ
ًخحصك ظاًحا مٌَ اًدضفؽ "ابٕرن هللا" .ومن ُيا وظف هللا اسدضفاغ املرشنني ابهَ"َ :و َال مي ْ ِ ُ
ُون ِم ْن ُذو ِه َِ اًضَّ َفاؿَ َة"
كل َّ ِاشل ٍَن ًسْ ؾ َ
ُون َّ ِ
(اًزدصف )86/ويف بًٓة ٔبدصىَ " :ب ِم َّ َ
ون كُ ْي ِ َّ َِّلل اًضَّ َفاؿَ ُة َ ِمجَ ًـا
اخت ُشوا ِم ْن ذ ِ
ون َصُئًا َو َال ً ْـ ِلَُ َ
اَّلل ُص َف َـ َاء كُ ْي َب َوً َ ْو َاكهُوا َال مي ْ َِ ُى َ
َ ُهل ُم ْ ُ
اًس َم َاو ِاث َو ْ َال ْز ِط( "...اًزمص ،)43-44/فاًفازق الاسايس تني اًضفاؾخني ان اسدضفاغ املؤمٌني ًيعَق من ذَفِة
كل َّ
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هوهَ "ابرن هللا" فامي ًيعَق املرشهون من ساوًة هوهَ "من ذون هللا" ،وُو فصق حوُصي و ٔبسايس تني اًضفاؾخني 95ومن ُيا
ىصى املرشنني كس وكـوا ابسدضفاؾِم يف اصاكًَة اًرشك اًـحاذي وكس ٔبصاز اًلصبٓن اًىصمي اىل إرؿاّم هبشٍ احللِلة يف كوهل ثـاىل
" َما ه َ ْـ ُحسُ ُ ْضم ا َّال ًَِلَ ّ ِصتُوانَ ا َىل َّ ِ
اَّلل ُسًْ َفى" (اًزمص.)3/
ِ
ِ
كاؿست اٌَعف

زمبا اس خـمي ٔبؿالم اًض َـة يف معاوي احباهثم اًـلائسًة مفصذت "اٌَعف" ،من كدَي" :االٕمامة واحدة يف احلمكة ٔلّا ًعف
واٌَعف واحة يف احلمكة ؿیل هللا" 96و ٔبن اٌَعف اظعالخ الکسم ٍصاذ مٌَ "ُو ما ٍىون امللکف مـَ ٔبكصة اىل فـي اًعاؿة
97
و ٔبتـس من فـي املـعَة ومل ٍىن حغ يف اٍمتىني ومل ًحَف حسّ الاجلاء".
ثـصط املععَح املشهوز اىل اًىثري من اًححر واملياكضة تني الاؿالم ،98وما هيميا ُيا مـصفة زذوذ اًـَامء ومـاجلهتم
وكس ّ
الٕصاكً َّة حلکَف هللا ثـاىل وثربٍص كوهلم" :اٌَعف واحة يف احلمكة ؿیل هللا" ،واشلي ميىن الاخاتة ؾيَ إحامال 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
اًخلکَف ٔبو ثـَني املسؤوًَة تلسز ما حىون كضَة اندضافِّة انتـة ذما فصوَ احلق ثـاىل (هللا) ؿیل هفسَ مبلذىض ما ثوفص ؿَََ من
ظفاث اًىامل وادلال اًيت ًخحیل هبا واًيت ٍىدضف اًـلي ركل اًوحوة من ذالًِا ،واشلي ًـين تخـحري بٓدص "واحة ؾن هللا
ثـاىل ال واحة ؿیل هللا" ،وكس اصاز اًلصبٓن اىل ثكل احللِلة يف انرث من موكؽ من كدَي كوهل ثـاىل" :ا َّن ؿََََيَا ٌََُِْسَى"
ِ
(اٌََيَ " ،)12/وؿَ َیل َّ ِ
ِِي" (اًيحي)9/؛ " َنخَ َة ؿَ َیل ه َ ْف ِس َِ َّاًص ْ َمح َة" (الاهـام.)12/
اًسخ ِ
اَّلل كَ ْعسُ َّ
اًحسؿة

ٔبزى ٔبن ما رهصٍ اجن جحص يف حتسًس مـین اًحسؿة الاظعالحِة حتسًس ًا مٌاس حا حِر كال" :واًحسؿة بٔظَِا ما ٔبحسج ؿیل كري
مثال ساتق وثعَق يف اًرشغ يف ملاتي اًس ية فذىون مشمومة ،واًخحلِق إّا ان اكهت ذما ثيسزح حتت مس خحسن يف اًرشغ
فِيي حس ية وان اكهت ذما ثيسزح حتت مس خلدح يف اًرشغ فِيي مس خلدحة ،وا ّال من كسم املحاخ 99."...ومن ُيا ٔبزى من
املياسة اًخشنري تبٔمصٍن:
الاول :ال ًًدلي الثحاغ ٔب ّي مشُة ومس املشاُة الادصى ابالتخساغ اهعالكا من مداهََ اًـلسًّة وحتسًسٍ ٌَمفاُمی واملععَحاث؛
فَصمبا اكن ٔلحصاة املشُة امليخلس حتسًسا وثـصًفا ٌسدٌس اىل اًلصبٓن ٔبو اًس ية املعِصت ،وال ٍصون يف اًلضَة املعصوحة ما ًؤرش
اىل اًحسؿة والاتخساغ .وؿَََ التس من مـصفة مداي و ٔبسس وكواؿس ركل املشُة وحتسًس املوكف وفلا ًخكل املحاي.

95.مفن ُيا ًو س هي املؤمٌون تبٔىمك جسدضفـون تبٔوًَاء هللا من ا ٔلمواث مارا ًو مل ًبٔرن هللا ابًضفاؿة؟ جتس اجلواة واحضا وخََا :الامص هلل ما صاء اكن وما مل ٌضاء مل ٍىن ،فال صفاؿة الا
من تـس ارهَ وال ميكل اًضفـاء الاس خلالل فهیا ،ذالفا ٌَمرشنني اشلٍن ٍصون ابن مـحوذضم ميكل اًضافـة اس خلالال ومن ذون هللا ،مفا صاء مـحوذضم اكن وما مل ٌضبٔ مل ٍىن .
96.اهؼص :اًض َخ اًعويس ،محمس جن حسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 253؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض 221؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض
 27و . ...
97.احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض  .324
98.اهؼص :زابي لكحاٍاكي ،ؿيل ،امامت ذز تًَش اسالسم (الامامة يف اًفىص الاسالسم) ،ض  51وما تـسُا.
99.اجن جحص ،امحس ،فذح اًحازي ،ح 4رًي احلسًر زمق  .2313
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اًثاي :كس ًفذلص ٔبثحاغ املشُة ازلًَي املحارش ؿیل ما ًشُحون اًََ وًىهنم وحبسة ثـحري اجن جحص كس ًسزحون اًلضَة املعصوحة
حتت ؾيوان "مس خحسن يف اًرشغ".
فـیل سخِي املثال ًشُة ؿَامء اًض َـة اهعالكا من مداذهئم و ٔبسسِم اًـلسًة اىل اًلول مبرشوؾَة سايزت اًلدوز ،وٕاكامة املبٓمت
والاحذفال مبواًَس الامئة املـعومني (ؿَهیم اًسالم) وان ركل ٌسدٌس اىل ازلًَي اًلصبٓي اًـام يف كوهل ثـاىلَ :ر ِ َكل َو َم ْن ً َـ ِّؼ ْم
َص َـائِ َص َّ ِ
وة" (احلج ،)32/واًـسًس من اًصواايث وذاظة ثكل اًيت خاءث يف ابة سايزت ٔبرضحة ومصاكس
اَّلل فَاَّّ َا ِم ْن ثَ ْل َوى اًْ ُلَُ ِ
ِ
ٔبُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم) وامليدرشت يف اًرتاج اًض َـي جىرثت نام يف اكمي اًزايزاث الجن كوًوًَ ،وازلًَي ؿیل إحِاء ٔبمصضم
وثفـَي دطّ املـعومني ومهنجِم يف احلَات .وًو فصويا خسال ؿسم نفاًة ثكل الاذةل فال ميىن اًدضىِم يف حصة ما ًؤرش اىل
احملة ًخـَق ابحملحوة وًيجشة اًََ؛ حييي رهصاٍ
حنة ُؤالء ا ٔلوًَاء واملـعومني .والزًة ٔبن َّ
حمحة املـعومني و ٔبوًَاء هللا ،فٌحن ّ
ذامئا ،وًشهصٍ تخـؼمی وٕاخالل ،حيزن حلزهَ وًفصخ ًفصحَ وًخبٔمل ًصحِِل وٌرس مبَالذٍ؛ ًـؼم ًوم والذثَ وحيزن ًوم وفاثَ ،ومن ُيا
ًعصخ اًسؤال اًخايلُ :ي ٔبن حمحة زسول هللا واُي تُذَ وا ٔلوًَاء االًَِٕني ثـسّ من ا ٔلموز املرشوؿة ٔبو ال؟ فان اكهت مرشوؿة
فال زًة ٔبن سايزت كدوزضم ثـسّ إحسى معاذًق ركل اًخـؼمی املرشوغ ،و ٔبن الاحذفال مبَالذضم واػِاز احلزن توفاهتم ال ًيسزح
حتت ملوةل اًحسؿة املشمومة؛ ٔله َّ وحبسة ثـحري اجن جحص ٔبن ثكل ا ٔلموز ذما ثيسزح حتت مس خحسن يف اًرشغ – ٔبي احملحة
ٌَييب و ٔبُي تُذَ  -فِيي حس ية.
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اًـلائس ا ٕالحامؾ َّة ملشُة االٕمامِّة
اًخوحِس
133
يح كاذز
ٔبمجـت الامامِة ؿیل اًخوحِس وُو ٔبن هللا ثـاىل موحوذ كسمي مل ٍزل وال ٍزالُ ،و ا ٔلول والٓدص ،ؿَمی حىمی ؿاذل ّ
قين مسَؽ تعري ،مصًس ،مسزك ،مذلکم ،حواذ ،مكل ،حق ،ظاذق ،ذري ،حداز ،كِاز ،كِّوم ،ؾزٍز وكسوش131وال ًوظف مبا
ّ
 .133إن الإهل إال هللا ثـاىل يه لكمة اًخوحِس ويه بٔ ُّش ٔبساش ازلٍن وبٔؾؼم بٔزاكن الاسالم وٕاهَ مل ًحـر هيب وال زسول إال إىل ازلؾوت اىل اًخوحِس وٕاهَ ال ًلدي ظالت وال ظَام وال صئ من
الاؾامل إال مؽ الاؾخلاذ ابًخوحِس.
ٔ
 .131ؾحس اًـؼمی جن ؾحس هللا ،بظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحس اًـؼمی (ؿَََ اًسالم) ،ض  4ؼ 6؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض  21ؼ 22؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس
جن ؿيل ،اًِساًة يف ا ٔلظول واًفصوغ ،ض  9ؼ 11؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن اًيـامن ،ثعحَح اؾخلاذاث الامامِة ،ض 41؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،اًيىت يف
ملسماث ا ٔلظول ،ض  33ؼ 35؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض  29ؼ 33؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل
واًـمي ،ض  47ؼ 67؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،املَرّط يف ٔبظول ازلٍن ،ض  73ؼ 136؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ،
ض  53ؼ 61؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض  245ؼ 246؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف بٔظول ازلٍن ،ض  33ؼ 32؛ سسًس ازلٍن
اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،1ض  35ؼ 86؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض  38ؼ 43؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن
احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض  191ؼ  193وض 195؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،زساةل يف الاؾخلاذ اشلي التس( . . .مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 535؛ احمللق
احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض  42ؼ  53وو  72ؼ 74؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،زساةل يف اًـلِست (مضن چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ض 63
ؼ 65؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض  82ؼ 131؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض  281ؼ 293؛ اًـالمَ احليل ،حسن جن
ًوسفٔ ،بهواز املَىوث ،ض  61ؼ 72؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض  2ؼ 4؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف واحة الاؾخلاذ ،ض  51ؼ 52؛ اًـالمة
احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض  283ؼ 313؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض 52؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن
محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  199ؼ 231؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض  15ؼ  16وض 17؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًحاكِاث اًعاحلاث (مضن :چِاز
زساهل اؾخلاذي) ،اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًـلِست اًاكفِة (موسوؿة اًضَِس الاول) ،ح  ،18ض  81ؼ 82؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،الاؾامتذ يف رشخ واحة
الاؾخلاذ ،ض  55ؼ 62؛ الٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساهل حسًَِ (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض  546ؼ 549؛ دواحگي اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة،
ض  95ؼ 113؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق الاميان ،ض  144ؼ 146؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  39ؼ
88؛ اًض َخ اٍهبايي ،محمس جن احلسني ،زساةل الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 539؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض  47ؼ 53؛
اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض  239ؼ  243وض  249ؼ 276؛ املال زفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،اًضجصت ا ٕالًَِة ،ض  11ؼ 33؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن جن
مصثىضٔ ،بهواز احلمكة ،ض  47ؼ  48وض  53ؼ  52وض  53ؼ  54وض  59ؼ 64؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص جن محمس ثلي ،حق اًَلني ،ح  ،1ض  6ؼ 9؛ اًالَُجي ،حسن جن
ؾحس اًصساق ،زسائي فازيس ،ض  125ؼ 128؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ض  71ؼ 82؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،خامؽ الافاكز وانكس الادداز ،ح  ،1ض
 147ؼ ح  ،2ض 516؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 14؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض  5ؼ 13؛ صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح
 ،1ض  41ؼ 57؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض  133ؼ 215؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض  7وض  13ؼ 11؛ الاظفِاي،
مريسا رمسي ،اتواة اًِسى ،ض 154؛ الامني ،الاًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض  39وض 136؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 36؛ الٓصدِاي ،مريسا
امحس ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض  13ؼ 23؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل رسماًَ سـاذث (23زساةل) ،ض  135ؼ 137؛ ٔبتو حـفص اخلصاساي ،محمس حواذُ ،ساًة الامة إىل
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ثوظف تَ اخملَوكاث ف ٕاه َّ ًُس جبسم وال ظوزت ،وًُس حوُص ًا وال ؾصو ًا ،وًُس هل زلي ٔبو دفة ،وال حصنة ٔبو سىون ،وال
ماكن وال سمان ،وال ٌضاز إًََ ،نام ال هسّ هل وال ص حَ ،وال وسّ وال ظاحدة هل وال وزل ،وال رشًم ،وًُس مكثِل صئ ومل ٍىن هل
مزنٍ ؾن اًيلط ال ثسزنَ ا ٔلتعاز وُو ًسزك ا ٔلتعاز ومن ص هبّ َ خبَلَ فِو خاُي حبلِلة اخلاًق املزنٍ ؾن اًيلط.
نفوا ٔبحسّ ،
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ثوحِس اًعفاث

جية ثوحِس هللا ثـاىل من مجَؽ اجلِاث ،فىام جية ثوحِسٍ يف اشلاث نشكل جية ثوحِسٍ يف اًعفاث ،و ٔبه َّ مس خجمؽ دلَؽ
اًىامالث واًعفاث اًـََا وركل ابالؾخلاذ تبٔن ظفاثَ ؿني راثَ 133وابالؾخلاذ تبٔهَ ال ص حَ هل يف ظفاثَ اشلاثَة ،فِو يف اًـمل
مـازف الامئة ،ض  561ؼ  513وض  319ؼ 347؛ اًـالمَ اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض  124ؼ 127؛ بًٓة هللا اخلواوسازي ،امحس ،اًـلائس احللة ،ض  4ؼ 8؛
اًـالمة اًـسىصي ،مصثىض ،ؾلائس اسالم ذز كصبٓن هصمي ،ح  ،2ض  469ؼ 472؛ ض 236؛ اًس َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض  55ؼ 63
 .132اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض 21ؼ 22؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،اًِساًة يف ا ٔلظول واًفصوغ ،ض  12ؼ  13وض  4ؼ ؼ 9؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس
جن هـامن ،اًيىت يف ملسماث ا ٔلظول ،ض  37و39؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض  33ؼ 31؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن
احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض  71ؼ 83؛ اًرشًف املصثىض( ،ؿمل اًِسی) ؿيل جن احلسني ،املَرط يف ٔبظول ازلٍن ،ض  195ؼ  214وض 225؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن
احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض  69ؼ 82؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض  246ؼ 247؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف
ٔبظول ازلٍن ،ض  32ؼ 34؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،1ض  132ؼ 131؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض  43ؼ
41؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض  193ؼ 194؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض  54ؼ 71؛ احمللق
احليل ،حـفص جن احلسن ،زساةل يف اًـلِست (مضن :چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ض 65؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض  68ؼ  75و 76ؼ 82؛ اًـالمة
احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  72ؼ 97؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض  291ؼ 331؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،واحة الاؾخلاذ ،ض
52؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش 4 ،ؼ 5؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًصساةل اًسـسًة ،ض  33ؼ 48؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق
ووضف اًعسق ،ض  56ؼ 71؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض  317ؼ 353؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض
 294ؼ  295و 297ؼ 298؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض  16ؼ  17وض  17ؼ 18؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًحاكِاث اًعاحلاث (مضن :ازتؽ زسائي
الکمِة) ،ض  235و236؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًـلِست اًاكفِة (مضن :موسوؿة اًضَِس الاول) ،ح  ،18ض 82؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،الاؾامتذ يف رشخ
واحة الاؾخلاذ ،ض  68ؼ 69؛ الٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض  549ؼ 552؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة
الامامِة ،ض  83ؼ  93وض  111ؼ 112؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  91ؼ 116؛ اًض َخ اٍهبايئ ،محمس جن احلسني،
الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 539؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض  45ؼ  46و 53ؼ 55؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق،
گوُص مصاذ ،ض 238؛ مال زفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض  33ؼ 39؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن ،اهواز احلمكة ،ض  33ؼ  33وض  37ؼ  43وض  43ؼ 46؛
اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة ،ض  32ؼ  59وض  75ؼ 76؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح ،1ض  13ؼ 15؛ اًرنايق ،محمس رمسي
جن ٔبيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ض  83ؼ 88؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،خامؽ الافاكز وانكس الادداز ،ح  ،2ض  518ؼ 597؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض  14ؼ
15؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض  11ؼ 17؛ صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض  32ؼ  43وض  63ؼ 64؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن
رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض  ،88بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض  7ؼ 13؛ الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض  39وض 136؛ اكصف اًلعاء،
محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 64؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض  36ؼ 37؛ الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح  ،1ض  12ؼ 13؛ الٓصدِاي ،مريسا
امحس ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض  23ؼ 22؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض  122وض  124ؼ 127؛ بًٓة هللا اخلواوسازي ،امحس ،اًـلائس احللة ،ض
8؛ بًٓة هللا اخلصاسي ،حمسن ،تساًة املـازف الاًَِة ،ح  ،1ض  43ؼ 45؛ س َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض  63ؼ 73
 .133اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،اًيىت يف ملسماث ا ٔلظول ،ض 38؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض 33؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل
اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض 67؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،املَرط يف ٔبظول ازلٍن ،ض 138؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن،
الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض 62؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 246؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،1ض 139؛
ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 43؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض 194؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف
ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 51؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،زساةل يف اًـلِست (مضن :چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ض64؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل
اًالكم ،ض  131ؼ 132؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض 5؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  72ؼ 73؛ اًـالمة احليل ،حسن جن
ًوسف ،وضف املصاذ ،ض 296؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًصساةل اًسـسًة ،ض  49ؼ 52؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  295ؼ 296؛
اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض 18؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق الاميان ،ض  146ؼ 147؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة
ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  97ؼ 98؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض  53ؼ 51؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض
241؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن ،اهواز احلمكة ،ض 52؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة ،ض  53ؼ 55؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق
اًَلني ،ح  ،1ض  9ؼ 13؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،خامؽ الافاكز وانكس الادداز ،ح  ،1ض 146؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض 57؛
بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض 9؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 136؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 37؛
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واًلسزت ال هؼري هل ويف اخلَق واًصسق ال رشًم هل ويف لك نامل ال هسّ هل .ونشا جية الاؾخلاذ تخوحِسٍ ثـاىل يف ا ٔلسامء واملصاذ
مٌَ ٔب ّن ٔبسامئَ ثـاىل ثوكِفِة ٔبي؛ ٔبه َّ ثـاىل الًوظف وال ٌس ّمى ٕا ّال تبٔسامئَ املشهوزت يف اًلصبٓن اًىصمي اكالايث ٕ 22اىل  24من
بٓدص سوزت احلرش) ،واًصواايث اًعحَحة.
اًخوحِس اًـحاذي

ونشكل جية ثوحِسٍ يف اًـحاذت ،فال جتوس ؾحاذت كريٍ توخَ من اًوحوٍ ،ونشا ٕارشانَ يف اًـحاذت يف ٔب ّي هوغ من ٔبهواغ اًـحاذت،
واحدة ٔبو كري واحدة ،يف اًعالت وكريُا من اًـحاذاث .ومن ٔبرشك يف اًـحاذت كريٍ فِو مرشكٔ 134.ب ّما سايزت كرب اًييب (ض)
وا ٔلمئَ (ؿَهیم اًسالم) وا ٔلمواث وٕاكامة املبٓمت هلم فَُست يه من هوغ اًخلصة إىل كري هللا ثـاىل يف اًـحاذت ،تي يه من هوغ
اًخلصة إىل هللا ثـاىل اب ٔلؾامل اًعاحلة اكًخلصة إًََ تـَاذت املصًغ وجضُِؽ اجليائز وسايزت االٕدوان يف ازلٍن ومواسات اًفلري،
واًلصط ٔبن إكامة ُشٍ ا ٔلؾامل ًُست من هوغ اًرشك يف اًـحاذت وًُس امللعوذ مهنا ؾحاذت ا ٔلمئة ،وٕامنا امللعوذ مهنا إحِاء ٔبمصضم،
وجتسًس رهصضم ،وثـؼمی صـائص هللا فهیم ،فلك ُشٍ ٔبؾامل ظاحلة زخت من اًرشغ اس خححاهبا ،فإرا خاء االٕوسان مذلصاب هبا إىل هللا
ثـاىل ظاًحا مصواثَ ،اس خحق اًثواة مٌَ وانل حزاءٍ .واًخوسي اب ٔلمئة (ؿَهیم اًسالم) وظَة اًضفاؿة مهنم ًُست من هوغ
اًرشك يف اًـحاذتٔ .لن ُشٍ ا ٔلؾامل ًُست من معاذًق اًـحاذت ،حِر إن اًـحاذت نام ثلسم يف امللسمة ُو هوغ من اخلضوغ مؽ
االٕميان تبًٔوَُة وزتوتَة اخملضوغ هل واب ٔلحصى ٔبن ًـخرب ظصف اًسؤال إًِا سواء اكن واكـَا ٔبم دِاًَا ،ففي اًخوسي واًضفاؿة ًن
هـخلس تبًٔوَُة اًييب (ض) وا ٔلمئة (ؿَهیم اًسالم) ٔبتس ًا تي هـخلس تبّّٔ م مبٔروهون من هللا ووسائط ٌَسؤال من هللا ثـاىل ًالس خلازة
وذفؽ اًرضز وخَة امليافؽ.
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الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح  ،1ض 13؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض 125؛ بًٓة هللا اخلواوسازي ،امحس ،اًـلائس احللة ،ض 5؛ بًٓة هللا
اخلصاسي ،حمسن ،تساًة املـازف االًَِٕة ،ح  ،1ض  63وض .74
 .134اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض 93؛ اًضَِس اثي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق الاميان ،ض 174؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن ،اهواز احلمكة ،ض  31ؼ
32؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن ،ؿمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حباز الاهواز ،ح  ،3ض 244؛ ض 158؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة،
ض 11؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض 11؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض  17وض 22؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض
64؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 37؛ بٔتو حـفص اخلصاساي ،محمس حواذُ ،ساًة الامة اىل مـازف الامئة ،ض 351؛ اًضَِس معِصي ،مصثىض ،مجموؿَ بٓاثز صَِس
معِصي ،ح  ،3ض 297؛ بًٓة هللا اخلصاسي ،حمسن ،تساًة املـازف الاًَِة ،ح  ،1ض  53ؼ 54؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص ،الاًَِاث ؿیل ُسى اًىذاة واًس ية ،ح  ،2ض  63وض
86؛ اًس َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض .73
ٔ
 .135اًحَايض ،ؿيل جن محمس ،اًرصاظ املس خلمی ،ح  ،1ض 294؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن ،اهواز احلمكة ،ض  355ؼ 356؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن ،ؿمل اًَلني يف بظول
ازلٍن ،ح  ،2ض  1197ؼ 1198؛ اًلايض سـَس اًلمي ،محمس سـَس جن محمس ،رشخ ثوحِس ظسوق ،ح  ،2ض 541؛ اًححصايُ ،امش جن سَامين ،كاًة املصام وجحة اخلعام يف ثـَني
االٕمام ،ح  ،1ض 26؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حباز الاهواز ،ح  ،26ض 319؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسن ،وضف الازثَاة ،ض  241ؼ 245؛ اًـالمة الامني ،اًس َس
حمسن ،هلغ اًوص َـة ،ض  21ؼ 22؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 64؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض  37ؼ 38؛ اًـالمة الامِين ،ؾحس
احلسني جن امحس ،اًلسٍص ،ح  ،5ض  211ؼ 213؛ ٔبتو حـفص اخلصاساي ،محمس حواذُ ،ساًة ا ٔلمة اىل مـازف ا ٔلمئة ،ض  397ؼ 398؛ صَِس معِصي ،مصثىض ،مجموؿَ بٓاثز صَِس
معِصي ،ح  ،1ض  263ؼ 264؛ ظَة ،ؾحس احلسني ،لكم اًعَة ذز ثلصٍص ؾلائس اسالم ،ض 94؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص ،الاهعاف يف مسائي ذام فهیا اخلالف ،ح  ،1ض
268؛ بًٓة هللا اخلصاسي ،حمسن ،تساًة املـازف الاًَِة ،ح  ،1ض 72
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اًـسل
ٔبمجـت الامامِة ؿیل ٔبن هللا ثـاىل ؿسل حىمی ،مبـین اهَ ال ًفـي كدَحا وال فخي ابًواحة تسًَي ٔبن فـي اًلدَح كدَح،
واالٕذالل ابًواحة هلط ؿَََ ،فاهلل ثـاىل مزنٍ ؾن لك كدَح ،وٕاذالل ابًواحة ٔلهَ ثـاىل كاذز ؿیل فـي احلسن وحصك اًلدَح،
مؽ فصط ؿَمَ حبسن احلسن ،وكدح اًلدَح ،وقياٍ ؾن حصك احلسن وؾن فـي اًلدَح ،فال احلسن ًخرضز تفـِل حّت حيخاح إىل
حصنَ ،وال اًلدَح ًفذلص إًََ حّت ًفـِل وُو مؽ لك ركل حىمی ،ال تس ٔبن ٍىون فـِل معاتلا ٌَحمكة ،وؿیل حسة اًيؼام
137
الٔمكي 136و ٔبهَ ثـاىل ًفـي ًلصط ٔلن لك فـي ال ًفـي ًلصط فإهَ ؾحر واًـحر كدَح وهللا ثـاىل ٌس خحَي مٌَ فـي اًلدَح.
ال خرب وال ثفوًغ تي بٔمص تني الٔمصٍن

ٔبوخس ّاَّلل ثـاىل اًـحاذ وحـَِم يف ٔبفـاهلم كاذزٍن ؿیل اًفـي واًرتك تال خرب وال ثفوًغ تي ؿیل وخَ ا ٔلمص تني ا ٔلمصٍن جبـَِم
كاذزٍن وخمخازٍن ابالدذَاز املسدٌس إىل ادذَازٍ ثـاىل ،واحذَاهجم يف ادذَازضم-حني ادذَازضم -إًََ ثـاىل ،فِو ؿاذل يف إجياذضم
هسائص ٔبفـاهل ثـاىل ،فبٔ ُمصضم يف ٔبفـاهلم الادذَازًّة ًُس ؿیل وخَ اجلرب وال اًخفوًغ ،تي ٍىون ٔبمص ًا تني ا ٔلمصٍن .وحىون ّ
اًـةل
مصنّحة يف اًحني من ّ
اًصة ،ومدارشت اًـحس ابالدذَاز املسدٌس إىل
اًـةل اًحـَست واًلصًحة ،مبـین ٔب ّن إؾعاء ا ٔلس حاة وٕاتلاءُا من ّ

 .136اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،املَرط يف ٔبظول ازلٍن ،ض 337؛ ض 32؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض  85ؼ
87؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،زسائي اًرشًف املصثىض ،ح  ،1ض  143ؼ 141؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 247؛ اًض َخ
اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض  84وض 88؛ ؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،1ض 153؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن
هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 45؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض 198؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل
املاثـَة ،ض 88؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،زساةل يف اًـلِست (مضن :چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ض  65ؼ 66؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض 111
ؼ 112؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  138ؼ 139؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض  335ؼ 336؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف،
اًحاة احلاذي ؾرش ،ض 6؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 375؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض 85؛ اًـالمة
احليل ،حسن جن ًوسف ،اًصساةل اًسـسًة ،ض 56؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض 311؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض 18
ؼ 19؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًـلِست اًاكفِة (موسوؿة اًضَِس الاول) ،ح  ،18ض 82؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،امللاةل اًخلکَفِة (مضن :ازتؽ زسائي الکمِة) ،ض 43
وض38؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ ،ض 75؛ الٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض  552و ض
553؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 117؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق الاميان ،ض  148ؼ 147؛ امللسش الازذتَيل،
امحس جن محمس ،احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض 125؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ،ض 63؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض 44؛
اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة ،ض  85وض 97؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض 16؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس
اجلـفصًة ،ض 17؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامس ،بٔظول ذٍن ،ض 19؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض  83ؼ 84؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص،
ؾلائس اًض َـة ،ض 24؛ بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول ازلٍن ،ض  139ؼ 143؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 136؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس
الامامِة ،ض 43ؼ 41؛ بًٓة هللا اخلواوسازي ،امحس ،اًـلائس احللة ،ض 13؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض  74ؼ 75
 .137اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض 137؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 247؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث
يف ؿمل اًالكم ،ض 54؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض 198؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض 113؛ اًـالمة
احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  153ؼ 152؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض 336؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض 6؛
اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًصساةل اًسـسًة ،ض 61؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض 89؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة،
ض 19؛ الٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة (پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 553؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 121؛ امللسش الازذتَيل،
امحس جن محمس ،احلاص ََ ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  125ؼ 127؛ اًض َخ اٍهبايي ،محمس جن احلسني ،الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 539؛ اًفِاط اًالَُجي،
ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ،ض 73؛ مال زفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض  46ؼ 47؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة ،ض  99ؼ
133؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض 24؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض 86؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض
24؛ بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول ازلٍن ،ض 143؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 41
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ادذَازٍ ثـاىل ّؿةل َت ّمة حلعول ا ٔلفـال الادذَازًّة ٌَـحاذ.
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حلکَف اًـحاذ

ٌسن هلم اًرشائؽ ،وما فَِ ظالهحم وذريضمًَ ،سهلم ؿیل ظصق اخلري واًسـاذت ازلامئة،
وهـخلس ٔبهَ ثـاىل ال تس ٔبن ٍلکّف ؾحاذٍ ،و ّ
وٍصصسضم إىل ما فَِ اًعالخ ،وٍزحصضم ؾام فَِ اًفساذ واًرضز ؿَهیم وسوء ؿاكدهتم ،وٕان ؿمل بٔن تـغ اًـحاذ ال ًعَـوهَ؛ الن
ركل ًعف وزمحة تـحاذٍ ،وضم جيَِون ٔبنرث معاحلِم ،وظصكِا يف ازلهَا والٓدصت ،وجيَِون اًىثري ذما ًـوذ ؿَهیم ابًرضز
واخلرسان 139.وهـخلس ٔبهَ ثـاىل ال ٍلکف ؾحاذٍ إال تـس إكامة احلجة ؿَهیم ،وال ٍلکفِم إال ما ٌسـِم ،وما ًلسزون ؿَََ ،وما
ًعَلوهَ ،وما ًـَمون؛ ٔلهَ من اًؼمل حلکَف اًـاحز واجلاُي كري امللرص يف اًخـَمی.
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.138اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض 29؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،اًِساًة يف ا ٔلظول واًفصوغ ،ض  17و18؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،ثعحَح
اؾخلاذاث الامامِة ،ض  46ؼ 47؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،املَرط يف ٔبظول ازلٍن ،ض 453؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي
اًـمل واًـمي ،ض  92ؼ 94؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض  95ؼ 133؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح ،1
ض  151و158؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 46؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،الاؾخلاذ ،ض 199؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن،
زساةل يف اًـلِسٍ (مضن :چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ض 66؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 78؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام
يف ؿمل اًالكم ،ض 137؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض 338؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،واحة الاؾخلاذ ،ض 52؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف،
اهواز املَىوث ،ض  139ؼ 114؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض 6؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 365؛ اًـالمة
احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض 131؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًصساةل اًسـسًة ،ض 65؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق
اًالُوث ،ض  313ؼ 314؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض 18؛ الٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 553؛ دواحيك
اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 118؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق الاميان ،ض 147؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص ََ
ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  131ؼ 156؛ اًض َخ اٍهبايي ،محمس جن احلسني ،الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 543؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ
اميان ،ض 66؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق جن ؿيل ،گوُص مصاذ ،ض 327؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض 48؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن ،اهواز احلمكة ،ض
134؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة ،ض  72ؼ 75؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض 16؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول
ذٍن ،ض 19؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض 133؛ ا ٔلسرتبٓابذي ،محمس حـفص ،اًرباُني اًلاظـة يف رشخ جتصًس اًـلائس اًساظـة ،ح  ،2ض
414؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض 25؛ بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول ازلٍن ،ض 149؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 137؛
اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 74؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 44؛ بٔتو حـفص اخلصاساي ،محمس حواذُ ،ساًة الامة اىل مـصفة الامئة ،ض
 637وض 729؛ ااًـالمة ًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض 132؛ اًـالمة اًـسىصي ،مصثىض ،ؾلائس اسالم ذز كصبٓن هصمي ،ح  ،2ض 523؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي،
انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض  74ؼ 75
 .139اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض 28؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض 133؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن،
الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض 139؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،ض 42؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح
 ،1ض 243؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 54؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض  232ؼ 234؛ احمللق احليل ،حـفص
جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض  93ؼ 94؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض  114ؼ 115؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف،
وضف املصاذ ،ض 319؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  148ؼ 149؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًصساةل اًسـسًة ،ض 57؛ اًـالمة احليل ،حسن جن
ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض  133ؼ 134؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،واحة الاؾخلاذ ،ض 53؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض  6ؼ
8؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض  379ؼ 383؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  379ؼ  381وض 388؛
اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـَية ،ض 19؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،امللاةل اًخلکَفِة (مضن :ازتؽ زسائي الکمِة) ،ض  43وض 38؛ الٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص،
زساةل حسًِة (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 554؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 123؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق
الاميان ،ض 148؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  159ؼ 161؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ،ض 76؛ اًفِاط
اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض  353ؼ 354؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض 53؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة،
ض  169ؼ 173؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح ،1ض  16ؼ 17؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 17؛ بًٓة هللا اًضرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول
ازلٍن ،ح  ،1ض 89؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 136؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 42
 .113اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض 28؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،اشلذريٍ يف ؿمل اًالكم ،ض 121؛ هصاحيك ،محمس جن ؿيل ،نزن اًفواًس ،ح ،1
ض 138؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض  116ؼ 117؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،1ض 233؛ بٔتو
احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 54؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض 233؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف
ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 133؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض  116ؼ 117؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض 148؛
25

اٌَعف

واٌَعف ؿیل هللا واحة ،الهَ ذَق اخلَق ،وحـي فهیم اًضِوت ،فَو مل ًفـي اٌَعف ًزم االٕقصاء ،وركل كدَح( ،وهللا ال ًفـي
اًلدَح) فاٌَعف ُو هعة ا ٔلذةل ،وٕانامل اًـلي ،وٕازسال اًصسي يف سماّم ،وتـس اهلعاؾِم إتلاء الامامً ،هال ًيلعؽ دِط
قصوَ.
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اًحساء

وكس سمع تـغ اًياش ٔبان هلول تبٔن هللا ؼ ؾزوخي ؼ كس ًـخلس صُئا مث ًؼِص هل ٔبن ا ٔلمص خبالف ما اؾخلس .وُشا إفم مهنم
وهبخان .فإان هـخلس ٔبن ؿمل هللا ثـاىل ؿني راثَ ،فىِف ميىن ذدول اًخلَري واًخحسًي فَِ .وحاظي ما ثلوهل اًض َـة ُيأ :بن هللا ؼ
ؾزو خي ؼ كس ًيلط من اًصسق وكس ٍزًس فَِ ونشا ا ٔلخي واًعحة واملصط واًسـاذت واًضلاء واحملن واملعائة واالٕميان واًىفص
وسائص ا ٔلص َاء نام ًلذضََ كوهل ثـاىل« :ميحو هللا ما ٌضا ُء وًث ِخت وؾيسَ ٍُ ُب ُّم اًىذاة»112و وزذ يف اًسنن نثري ًا ٔبن اًعسكة ؿیل
وهجِا و ّجص اًوازلٍن واظعياغ املـصوف حيول اًضلاء سـاذت ،وٍزًس اًيـمُ .شا ُو اًحساء اشلي ثلول تَ اًض َـة ،جتوسوا يف
إظالق اًحساء ؿَََ تـالكة املضاهبة؛ ٔلن هللا ؼ ؾزوخي ؼ ٔبحصى نثريا من ا ٔلص َاء اًيت رهصانُا ؿیل ذالف ما اكن ًؼيَ اًياش،
فبٔوكـِا خماًفة ملا ثلذضََ ا ٔلمازاث وازلالئي واكن مبٓل الاموز فهیا مٌاكضا ٔلوائَِا .وهللا ؼ ؾز وخي ؼ ُو اًـامل مبعريُا ومعري
ا ٔلص َاء لكِا وؿَمَ هبشا لكَ كسمي ٔبسيل ًىن ملا اكن ثلسٍصٍ ملعري ا ٔلموز فهیا فخاًف ثلسٍصٍ ٔلوائَِا ،اكن ثلسٍص املعري ٔبمصا ٌض حَ
اًحساء ،فاس خـاز هل تـغ سَفٌا اًعاحل ُشا اٌَفغ رجاسا ،و ٔكن احلمكة كس اكذضت ًومئش ُشا اًخجوس .وهبشا زذ تـغ ٔبمئخيا كول
اٍهیوذ :إن هللا كسز يف ا ٔلسل ملذضَاث ا ٔلص َاء وفصػ هللا من لك معي إر حصث ا ٔلص َاء ؿیل ملذضَاثَ .كال ؿَََ اًسالم :تبٔن

اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض 99؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض 122؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق
اًالُوث ،ض 383؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،ا ٔلهواز اجلالًَة ،ض  141ؼ 142؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ،ض 78؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا،
ؾلائس الامامِة ،ض 42
 .111اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض 137؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 247؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن
احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض  133ؼ  131وض  135ؼ 136؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،1ض 297؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن
هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 55؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض  234ؼ 236؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،زساةل يف اًـلِست (مضن:
چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ض 66؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض  133ؼ 131؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل
اًالكم ،ض  117ؼ 118؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  153ؼ 155؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض  324ؼ 325؛ اًـالمة احليل،
حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض  8؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 387؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق
اًالُوث ،ض  391ؼ 393؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض 19؛ الٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 554؛ دواحيك
اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض  123ؼ 124؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  162ؼ 164؛ اًفِاط
اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ،ض 79؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض 351؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض 58؛ اكصف اًلعاء ،حـفص،
اًـلائس اجلـفصًة ،ض 18؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض 138؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض 25؛ اًـالمة الامني،
اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض  136ؼ 137؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 76؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض  42ؼ 43
 .112اًصؿس39 /
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ِ ّ َِّلل ؼ ؾز وخي ؼ يف لك ًوم كضاء رجسذا حبسة معاحل اًـحاذ مل ٍىن ػاُصا هلم وما تسا هلل يف صئ إال اكن يف ؿَمَ ا ٔلسيل.
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اًيحوت
إن االٕوسان كس احمتـت فَِ هواسغ اًفساذ من هجة ،وتواؾر اخلري واًعالخ من هجة ادصى .ؿیل ٔبن االٕوسان ًلعوزٍ وؿسم
اظالؿَ ؿیل مجَؽ احللائق و ٔبرساز ا ٔلص َاء احملَعة تَ ،وامليحـثة من هفسَ ،ال ٌس خعَؽ ٔبن ًـصف تيفسَ لك ما ًرضٍ وًيفـَ ،وال
لك ما ٌسـسٍ وٌضلَِ ،ال فامي ًخـَق خباظة هفسَ وال فامي ًخـَق ابًيوغ االٕوساي ورجمتـَ وحمَعَ ،و ٔلخي ُشا ًـرس ؿیل االٕوسان
ٔبن ًعي تيفسَ إىل مجَؽ ظصق اخلري واًعالخ ومـصفة مجَؽ ما ًيفـَ وًرضٍ يف ذهَاٍ وبٓدصثَ .فوحة ٔبن ًحـر هللا ثـاىل يف
اًياش زمحة هلم وًعفا هبم «زسوال مهنم ًخَوا ؿَهیم بٓايثَ وٍزههیم وًـَمِم اًىذاة واحلمكة» 114وًيشزضم ؾام فَِ فساذضم ،وًخرشضم
مبا فَِ ظالهحم وسـاذهتم.

115

 .113اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،اًخوحِس ،ض  331ؼ 336؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض  43ؼ 41؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،ثعحَح الاؾخلاذ،
ض  65ؼ 67؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،زسائي اًرشًف املصثىض ،ح  ،1ض  116ؼ 119؛ هصاحيك ،محمس جن ؿيل ،نزن اًفوائس ،ح  ،1ض  227ؼ 233؛
سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،1ض 432؛ اًحَايض ،ؿيل جن محمس ،اًرصاظ املس خلمی اىل مس خحلي اًخلسمي ،ح  ،1ض  49ؼ 53؛ املصؾيش
اًضوصرتي ،اًلايض هوز هللا ،إحلاق احلق وٕاسُاق اًحاظي ،ح  ،13ض  343وح  ،28ض 431؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض  437ؼ 436؛ اًفِغ اًاكصاي،
محمس حمسن ،اهواز احلمكة ،ض  183ؼ 185؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن ،ؿمل اًَلني ،يف ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض  241ؼ 244؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمة
يف ٔبظول الامئة ،ض  65ؼ 69؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حباز الاهواز ،ح  ،4ض  92ؼ 134؛ ا ٔلسرتبٓابذي ،محمس حـفص ،اًرباُني اًلاظـة يف رشخ جتصًس اًـلائس اًساظـة ،ح ،2
ض 494؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض  139ؼ 113؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض  21ؼ 22؛ ظاًلاي ،هؼص ؿيل،
اكصف الارساز ،ح  ،2ض  534ؼ 535؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 42؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسن ،هلغ اًوص َـة ،ض  439ؼ 413؛ اكصف
اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض  151ؼ 152؛ اًـالمة رشف ازلٍن ،ؾحس احلسني ،موسوؿة الامام س َس ؾحس احلسني رشف ازلٍن ،ح  ،4ض  85ؼ 86؛ اًـالمة
املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض  45ؼ 46؛ ٔبتو حـفص اخلصاساي ،محمس حواذُ ،ساًة الامة اىل مـازف الامئة ،ض  743ؼ 746؛ صَِس معِصي ،مصثىض ،مجموؿَ بٓاثز صَِس
معِصي ،ح  ،3ض  131وح  ،25ض 514؛ حسُين هتصايُ ،امش ،ثووَح املصاذ ،ض 626؛ ظَة ،ؾحس احلسني ،لكم اًعَة ذز ثلصٍص ؾلاًس اسالم ،ض  153ؼ 156؛ اًـالمة
اًـسىصي ،مصثىض ،ؾلائس اسالم ذز كصبٓن هصمي ،ح  ،2ض  531ؼ 515؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص ،الاوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة ،ض  427ؼ 446؛ بًٓة هللا اخلصاسي ،حمسن ،تساًة
املـازف االًَِٕة ،ح  ،1ض  193ؼ 199
 .114ادلـة ،بًٓة 2
 .115اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،اًِساًة يف ا ٔلظول واًفصوغ ،ض 21؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،اًيىت يف ملسماث ا ٔلظول ،ض  41ؼ 42؛ اًرشًف املصثىض( ،ؿمل
اًِسی) ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض 43؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض  169ؼ 172؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن،
الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض  246ؼ 247؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 247؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،جعاةل
املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،ض  35ؼ 36؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،1ض 373؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 67؛
هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض  211ؼ 213؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،زساةل يف اًـلِست (مضن :چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ض 67؛ احمللق
احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 153؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض 122؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف،
اهواز املَىوث ،ض 183؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض 348؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 437؛ اًـالمة احليل ،حسن
جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض  143ؼ 141؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض 8؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث،
ض  435ؼ 436؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض  19ؼ 23؛ الٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًَِ( ،مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 55؛ دواحيك
اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 129؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض 171؛ اًض َخ اٍهبايي ،محمس جن
احلسني ،الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 543؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض  87ؼ 89؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق،
گوُص مصاذ ،ض  358ؼ 359؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض  93ؼ 94؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن ،اهواز احلمكة ،ض  164ؼ 166؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس
جن احلسن ،ازحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث ،ح  ،1ض 97؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمَ يف ٔبظول الامئة ،ض 143؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق
اًَلني ،ح  ،1ض 18؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ض  91ؼ 96؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 21؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض 24
ؼ 28؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض 121؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك؛ ح  ،1ض  453ؼ 454؛ بًٓة هللا اًربوحصذي،
ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض 27؛ بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول ازلٍن ،ض  195ؼ 199؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 137؛ اكصف اًلعاء ،محمس
حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 66؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 48؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض  23ؼ 26؛ الٓصدِاي ،مريسا
امحس ،زساهل رسماًَ سـاذث (تُست زساهل) ،ض  137ؼ 138؛ الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح  ،1ض  18ؼ 22؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض
27

املـجزت

هـخلس ٔبهَ ثـاىل إر ًيعة خلَلَ ُاذاي وزسوال ،التس ٔبن ًـصفِم ثضرعَ وٍصصسضم إًََ ابخلعوض ؿیل وخَ اًخـَني ،وركل
مٌحرص تبٔن ًيعة ؿیل زساًخَ ذًَال وجحة ًلميِا هلم ،إمتاما ٌَعف واس خىامال ٌَصمحة .وركل ازلًَي ال تس ٔبن ٍىون من هوغ ال
ًعسز إال من ذاًق اًاكئياث ومسجص املوحوذاث فِجصًَ ؿیل ًسي ركل اًصسول اًِاذيًَ ،ىون مـصفا تَ ومصصسا إًََ .وركل
ازلًَي ُو املسمى تؼ «املـجز ٔبو املـجزت» ٔلهَ ٍىون ؿیل وخَ ًـجز اًخرش ؾن رجازاثَ واالٕثَان مبثِل.
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ؾعمة االٕهخِاء

وهـخلس تبٔ ّن مجَؽ ا ٔلهخِاء اكهوا مـعومني ،معِصٍن ؾن اًـَوة واشلهوة لكِا ،وؾن اًسِو واًًس َان يف ا ٔلفـال وا ٔلكوال ،من
ٔبول اًـمص إىل اًوفات ،تسًَي اّم ًو فـَوا املـعَة ٔبو ًعص ٔب ؿَهیم اًسِو ًسلط حمَِم من اًلَوة ،فازثفؽ اًوزوق ٔبكواهلم و ٔبفـاهلم
والاؾامتذ ؿَهیم ،فذحعي فائست اًيحوت ،مفا وزذ يف اًىذاة (اًلصبٓن) فهیم فِو واحة اًخبٔوًي.
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 134ؼ 143؛ بًٓة هللا اخلواوسازي ،امحس ،اًـلائس احللة ،ض  11ؼ 12؛ اًـالمة اًـسىصي ،مصثىض ،ؾلائس اسالم ذز كصبٓن هصمي ،ح  ،1ض  223ؼ 228؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي،
انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض  129ؼ 139؛ اًس َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض  79ؼ 83
 .116اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض 43؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض 172؛ اًض َخ اًعويس،
محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض 253؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،ض 36؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش
من اًخلََس ،ح  ،1ض  384ؼ 385؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 67؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض 214؛ احمللق
احليل ،حـفص جن احلسن ،زساةل يف اًـلِست (مضن :چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ض 68؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 161؛ اجن مِمث
اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض 127؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض 184؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض  353ؼ
351؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض 8؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض 139؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم
اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 413؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  436ؼ 437؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض 23؛ اًفاوي
امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ ،ض 82؛ ال ٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسٌُة( ،مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 556؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس
جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 131؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  174ؼ 176؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق،
رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض 93؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض  382ؼ 383؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض 96؛ اًفِغ اًاكصاي،
محمس حمسن ،اهواز احلمكة ،ض 167؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح ،1ض 23؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ض  131ؼ 132؛ اكصف اًلعاء ،حـفص،
اًـلائس اجلـفصًة ،ض  21و22؛ املريسا اًلمي ،بٔتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض  33ؼ 31؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض 128؛ احمللق اًسزبوازي،
ُاذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض  456ؼ 473؛ بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول ازلٍن ،ض 233؛ الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 137؛ اًـالمة املؼفص،
محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض  51ؼ 52؛ الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح  ،1ض 23؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض  26ؼ 27؛ الٓصدِاي،
مريسا امحس ،زساهل رسماًَ سـاذث (تُست زساهل) ،ض 138؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض  145ؼ 146؛ بًٓة هللا اخلواوسازی ،امحس ،اًـلائس احللة ،ض
16؛ اًـالمة اًـسىصي ،مصثىض ،ؾلائس اسالم ذز كصبٓن هصمي ،ح  ،1ض 245؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض 149؛ اًس َسان ،حـفص ،ذزوش
اؾخلاذي ،ض  83ؼ  84و ض 86
 .117اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض 96؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،ثعحَح اؾخلاذاث الامامِة ،ض 129؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي
ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض 263؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 248؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،جعاةل املـصفة ،ض 36؛
سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،1ض 424؛ اجن ظاووش ،ؿيل جن موىس ،وضف احملجة ٍمثصت املِجة ،ض 39؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن
احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض  213ؼ 214؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،زساةل يف الاؾخلاذ اشلي التس( . . .مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 535؛ احمللق احليل،
حـفص جن احلسن ،زساةل يف اًـلِست (مضن :چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ض 67؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض  155ؼ 154؛ اجن مِمث
اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض 125؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض  13ؼ 9؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث،
ض  195ؼ 196؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض  349ؼ 353؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،واحة الاؾخلاذ ،ض 52؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف،
اًصساةل اًسـسًة ،ض 71؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 425؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض 142؛ معَس
ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  455ؼ 457؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض 23؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًـلِست اًاكفِة
(موسوؿة اًضَِس الاول) ،ح  ،18ض 82؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ ،ض 83؛ الٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسٌُة( ،مضن :پيج
زساهل اؾخلاذي) ،ض 555؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 129؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق الاميان ،ض 149؛ امللسش
الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  171ؼ 174؛ اًض َخ اٍهبايي ،محمس جن احلسني ،الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 543؛ اًفِاط
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زساةل محمس جن ؾحس هللا (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل)

هـخلس ٔبن ظاحة اًصساةل ا ٕالسالمِة ُو محمس جن ؾحس هللا -ظیل هللا ؿَََ وبٓهل 118-وُو ذامت اًيحُني 119وس َس املصسَني
اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض 93؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض 379؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض  94ؼ
95؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة ،ض 168؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،ازحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث ،ح  ،1ض 97؛ اًـالمة
اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض 18؛ اًالَُجي ،حسن جن ؾحس اًصساق ،زسائي فازيس ،ض 129؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن بٔيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ض 97؛ اكصف
اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 24؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض 29؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض 135؛ احمللق
اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض 476؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض 27؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 66؛
اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 53؛ الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح  ،1ض 24؛ مليَة ،محمس حواذ ،اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة ،ض  197ؼ 198؛
اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض 141؛ اًـالمة اًـسىصي ،مصثىض ،ؾلائس اسالم ذز كصبٓن هصمي ،ح  ،1ض 248؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف
اًـلائس الاسالمِة ،ض 143؛ اًس َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض  133ؼ 134
ٔ
 .118ؾحس اًـؼمی جن ؾحس هللأ ،بظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحساًـؼمی (ؿَََ اًسالم) ،ض  6ؼ 7؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،اًيىت يف ملسماث الظول ،ض 42؛ اًرشًف
املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض  43ؼ 41؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض 269؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن
احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 247؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،ض 37؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح ،1
ض 441؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 67؛ اجن ظاووش ،ؿيل جن موىس ،وضف احملجة ٍمثصت املِجة ،ض 32؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن
احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض  215ؼ 216؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،زساةل يف اًـلِست (مضن :چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ض 67؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول
ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 172؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض 128؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض  8ؼ 9؛ اًـالمة
احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  184ؼ 186؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض 354؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،واحة الاؾخلاذ ،ض 52؛
اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض 139؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 413؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة
جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض 437؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًـلِست اًاكفِة (موسوؿة اًضَِس الاول) ،ح  ،18ض 82؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض
23؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ ،ض 79؛ الٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة( ،مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 556؛ دواحيك
اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 132؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  176ؼ 177؛ اًض َخ اٍهبايي ،محمس
جن احلسني ،الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 543؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض 133؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص
مصاذ ،ض 384؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض 99؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن ،اهواز احلمكة ،ض  233ؼ 231؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،ازحاث
اًِسات ابًيعوض واملـجزاث ،ح  ،1ض 239؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض 22؛ اًالَُجي ،حسن جن ؾحس اًصساق ،زسائي فازيس ،ض 129؛ اًرنايق ،محمس
رمسي جن ٔبيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ض 135؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض  21ؼ 22؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض 33؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق
اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض 152؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض 471؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض 29؛ بٓل
ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول ازلٍن ،ض 213؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض  39وض 137؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 66؛
اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 59؛ الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح  ،1ض  24وض 44؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض 27؛
الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل رسماًَ سـاذث (مضن :تُست زساهل) ،ض 139؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض 148؛ بًٓة هللا اخلواوسازي ،امحس ،اًـلائس
احللة ،ض 13؛ اًس َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض  86املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض .33
اً
 .119ؾحساًـؼمی جن ؾحس هللأ ،بظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحساًـؼمی (ؿَََ اًسالم) ،ض  6ؼ 7؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض 41؛ رشًف املصثىض (ؿمل اًِسی)،
ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض 41؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض  184ؼ 188؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن
احلسني ،زسائي اًرشًف املصثىض ،ح  ،1ض  413ؼ 414؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض  263ؼ 268؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن،
اًـلائس اجلـفصًة ،ض  248ؼ 249؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،1ض  438ؼ 439 ،؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس
الاؾخلاذ ،ض  216ؼ 217؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 335؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،زساةل يف اًـلِست (مضن :چِاز زساهل
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و ٔبفضَِم ؿیل الاظالق.
اًلصبٓن؛ ٕاجعاسٍ وسالمذَ من اًخحصًف

وهـخلس ٔبن اًلصبٓن ُو اًويح االًِٕيي املزنل من هللا ثـاىل ؿیل ًسان هخَِ الٔهصم ،فَِ ثخِان لك يشء وُو مـجزثَ اخلازلت اًيت
ٔبجعزث اًخرش ؾن رجازاهتا يف اًحالكة واًفعاحة ،وفامي احذوى من حلائق ومـازف ؿاًَة 123ال ًـرتًَ اًخحسًي واًخلَري واًخحصًف،
وُشا اشلي تني ٔبًسًيا هخَوٍ ُو هفس اًلصبٓن املزنل ؿیل اًييب تال سايذت وال هلعان ،ومن اذؾى فَِ كري ركل فِو خمخَق اكرة،
ٔبو ملاًطٔ ،بو مضددَ ولكِم ؿیل كري ُسى ،فإهَ الکم هللا اشلي «ال ًبٔثََ اًحاظي من تني ًسًَ وال من ذَفَ»
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اؾخلاذي) ،ض 68؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض 133؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض  357ؼ 359؛ اًـالمة احليل ،حسن
جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  197ؼ 198؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  457ؼ 463؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض
23؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًـلِست اًاكفِة (موسوؿة اًضَِس الاول) ،ح  ،18ض 82؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ ،ض  83ؼ 84؛
الٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 557؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 136؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن
ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق الاميان ،ض 149؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض 177؛ اًض َخ اٍهبايي ،محمس جن احلسني،
الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 543؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض 434؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمَ يف ٔبظول الامئة ،ض
163؛ املريسا اًلمي ،بٔتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض 41؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض 533؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض 29؛
ااًـالمة المني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 137؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 56؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل رسماًَ سـاذث (مضن :تُست
زساهل) ،ض 139؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض  38ؼ 39؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ؿالمَ ض 144؛ بًٓة هللا اخلواوسازي،
امحس ،اًـلائس احللة ،ض 17؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص ،ا ٔلوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة الامامِة ،ض 573؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض 185؛
اًس َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض .119
ٔ
 .123اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،اًيىت يف ملسماث الظول ،ض 42؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض 43؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل
اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض 175؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض 269؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس
اجلـفصًة ،ض 247؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،ض 37؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،1ض 441؛ ٔبتو
احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 67؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض  215ؼ 216؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،زساةل يف
اًـلِست (چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ض 67؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 172؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل
اًالكم ،ض 128؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض 8؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض 354؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز
املَىوث ،ض 185؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض  413ؼ 411؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  437ؼ
438؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض 23؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ ،ض 83؛ ؾز ازلٍن جن حـفص جن مشس ازلٍن
الٓميل ،زساةل حسًِة (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 556؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 132؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة
ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  176ؼ 177؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض 97؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض
 384ؼ 385؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض 99؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض 22؛ اًالَُجي ،حسن جن ؾحس اًصساق ،زسائي فازيس ،ض
129؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ض 135؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 23؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض 34؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس
هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض 153؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض 472؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض 29
ؼ 33؛ بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول ازلٍن ،ض  213ؼ 214؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 66؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 59؛
الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح  ،1ض 44؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض 29؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل رسماًَ سـاذث (مضن :تُست
زساهل) ،ض 139؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض 153؛ بًٓة هللا اخلواوسازي ،امحس ،اًـلائس احللة ،ض 13؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف
اًـلائس الاسالمِة ،ض 155؛ اًس َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض .87
 .121فعَت ،الًٓة 42
 .122اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض  83ؼ 84؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،اواًي امللاالث ،ض 81؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،اشلذريت
يف ؿمل اًالكم ،ض  361ؼ 362؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،2ض 261؛ ؾامذ ازلٍن اًعربي ،احلسن جن ؿيل ،اكمي اٍهبايي يف اًسلِفة ،ح ،1
ض 333؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،احوتة املسائي املِيائَة ،ض 121؛ اًحَايض ،ؿيل جن محمس ،اًرصاظ املس خلمی ،ح  ،1ض 45؛ اًـَوي اًـاميل ،مري س َس امحسً ،عائف
قَخَِ ،ض 246؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن ،ؿمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض  673وح  ،2ض 778؛ اًعاًلاي ،هؼص ؿيل ،اكصف الارساز ،ح  ،1ض 251؛ اًـالمة
الامني ،اًس َس حمسن ،هلغ اًوص َـة ،ض 163؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض  44ؼ 45؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 66؛
اًـالمة رشف ازلٍن ،ؾحس احلسني ،اًفعول املِمة يف َتًَف ا ٔلمة ،ض 241؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 59؛ اًـالمة الامِين ،ؾحس احلسني جن امحس ،اًلسٍص ،ح
 ،3ض  147ؼ 148؛ اًضَِس معِصي ،مصثىض ،مجموؿَ بٓاثز صَِس معِصي ،ح  ،2ض  185وح  ،3ض 156؛ ظَة ،ؾحس احلسني ،لكم ظَة ذز ثلصٍص ؾلائس اسالم ،ض 291؛
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الامامة
االٕمام ُو االٕوسان اشلي هل زئاسة ؿامة يف ٔبموز ازلٍن وازلهَا هَاتة ؾن اًييب (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل) 123.واالٕمامة واحدة يف
احلمكة ٔلّا ًعف واٌَعف واحة يف احلمكة ؿیل هللا.

124

ؾعمة االٕمام ووحوة هعحَ

جضرتظ اًـعمة يف االٕمام نام جضرتظ يف اًييب (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل) وواحة ٔبن ٍىون ٔبفضي من زؾَخَ و ٔبؿملً ،لدح
ثلسمي املفضول ؿیل اًفاوي فامي اكن ٔبفضي مٌَ فَِ يف اًـلول 125.فإرا وحدت ؾعمخَ وحة اًيط من هللا ثـاىل ؿَََ وتعي
بًٓة هللا اخلصاسي ،حمسن ،تساًة املـازف الاًَِة ،ح  ،1ض 283؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص ،الاًَِاث ؿیل ُسى اًىذاة واًس ية ،ح  ،4ض  449ؼ 451؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي،
انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض 246
ٓ
 .123اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 439؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض 23؛ الميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة،
(مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 557؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 143؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،حسًلة اًض َـة ،ح  ،1ض  6ؼ
7؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض 178؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ،ض 137؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق،
گوُص مصاذ ،ض  461ؼ 462؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض  132ؼ 133؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض  35ؼ 36؛ اًالَُجي ،حسن جن
ؾحس اًصساق ،زسائي فازيس ،ض 129؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض 42؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسئ ،برساز احلمك ،ح  ،1ض 539؛ بٓل ايسني ،محمس حسن،
ٔبظول ازلٍن ،ض 271؛ الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 137؛ الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح ،2ض 1؛ مليَة ،محمس حواذ ،اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية
واًض َـة ،ض 132؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض  175ؼ 176؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض 199؛ اًس َسان،
حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض 129
 .124اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،اًِساًة يف ا ٔلظول واًفصوغ ،ض 25؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض 41؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی)،
ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض  191ؼ 192؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،زسائي اًرشًف املصثىض ،ح  ،1ض 327؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن
احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض  297ؼ 333؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 247؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول
ازلٍن ،ض 38؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،2ض  243ؼ 241؛ بٔتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 75؛ اجن ظاووش،
ؿيل جن موىس ،وضف احملجة ٍمثصت املِجة ،ض  36ؼ  37وض 43؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض 221؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،زساةل يف
اًـلِست (مضن :چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ض 68؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض  188ؼ  189و ض 336؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن
ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض 175؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  232ؼ 234؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض 362؛ اًـالمة
احليل ،حسن جن ًوسف ،واحة الاؾخلاذ ،ض 53؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 439؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف
اًعسق ،ض 164؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  467ؼ 468؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض 23؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ
جن ؾحس هللا ،الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ ،ض 88؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ( ،رشخ انفؽ ًوم احلرش) ض  39ؼ 41؛ الٓميلّ ،ؾز ازلٍن
جن حـفص ،زساةل حسًِة( ،مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض  557ؼ 558؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 144؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل
جن امحس ،حلاًق الاميان ،ض 153؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿيل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  179ؼ 183؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق
الاميان ،ض 149؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،حسًلة اًض َـة ،ح  ،1ض  23ؼ 29؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ،ض139؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق،
گوُص مصاذ ،ض  475ؼ 478؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض 133؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،ازحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث ،ح  ،1ض 97؛
اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمَ يف ٔبظول الامئة ،ض 143؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض  36ؼ 39؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رزٔ ،بهُس
املوحسٍن ،ض 127ؼ 128؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 27؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض 42؛ بًٓة هللا اًضرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول
ازلٍن ،ح  ،1ض 184؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض 539؛ بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول ازلٍن ،ض 275؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان
اًض َـة ،ح  ،1ض  23وض 137؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 68؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 65؛ الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ
احللاًق ،ح  ،2ض  1ؼ 3؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل رسماًَ سـاذث ( مضن :تُست زساهل) ،ض 144؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض  49ؼ 52؛
مليَة ،محمس حواذ ،اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة ،ض 115؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض  175ؼ 176؛ بًٓة هللا اخلواوسازي ،امحس ،اًـلائس احللة،
ض  18ؼ 19؛ بًٓة هللا املاكزم صرياسي ،انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض  231ؼ 236؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص ،الاوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة الامامِة ،ض 384؛ اًس َسان،
حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض  133ؼ 132
ٔ
اًض
اًض
 .125اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،اًِساًة يف الظول واًفصوغ ،ض 34؛ َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض 96؛ َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،ثعحَح اؾخلاذاث
الامامِة ،ض 129؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض 42؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض  192ؼ
199؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،زسائي اًرشًف املصثىض ،ح  ،1ض  327ؼ 328؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض  335ؼ
313؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 249؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،ض 38؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ
جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،2ض  278وض  286وض 293؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض  75ؼ 76؛ اجن ظاووش ،ؿيل جن موىس ،وضف احملجة
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ادذَاز االٕمامةٔ ،لن اًـعمة امص ال ظصًق ً ٔلانم اىل اًـمل هبا وتعاحهبا.
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امامة ؿيل جن ايب ظاًة وبٔتيائَ املـعومني (ؿَهیم اًسالم)

فإرا ثلصز وحوة اًـعمة فاالٕمام تـس اًييب ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل تال فعي ٔبمري املؤمٌني ؿيل جن ٔبيب ظاًة ؿَََ اًسالم
من اذؾى االٕمامة يف ثكل احلال ،و ٔبن اًييب (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل
الٕحامغ ا ٔلمة ؿیل اًلعؽ تـسم ُشٍ اًعفة يف كريٍ من ا ٔلحصاة ِم ّ
وسمل) هط ؿیل ذالفذَ وامامذَ يف اًربًة من تـسٍ ،يف ؿست مواظن ،ومن مجةل ما حتسج تَ اًييب ٕالمتام احلجة ؿیل ا ٔلمة ؿامة
ٍمثصت املِجة ،ض  39ؼ 43؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض 222؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،زساةل يف الاؾخلاذ اشلي التس. . .
(مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 535؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 198؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل
اًالكم ،ض  177ؼ 183؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  234ؼ 237؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض  364ؼ 366؛ اًـالمة احليل،
حسن جن ًوسف ،اًصساةل اًسـسًة ،ض  81ؼ 83؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،واحة الاؾخلاذ ،ض 53؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض
 448وض 454؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض  164وض 168؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  477وض
 481ؼ 482؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض 23؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ ،ض 88؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن
ؾحس هللا ،اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ (رشخ اًيافؽ ًوم احلرش) ،ض  41ؼ  43وض 44؛ الٓميلّ ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 558؛
دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض  144ؼ  145وض 146؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق الاميان ،ض 153؛ امللسش
الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  233ؼ 238؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،حسًلة اًض َـة ،ح  ،1ض  8وض 33؛ اًض َخ اٍهبايي ،محمس
جن احلسني ،الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 543؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض  114ؼ 116؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس
اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض 464؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض  135ؼ 136؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة ،ض  142وض
168؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،ازحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث ،ح  ،1ض 97؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض  39ؼ 42؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن
ٔبيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ض 139و ض 143؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 27؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض  44ؼ 45؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق
اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض  187ؼ 188؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض 511؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض 49
وض 53؛ بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول ازلٍن ،ض  283ؼ 281؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض  23وض 137؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس
الامامِة ،ض 67؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل رسماًَ سـاذث (مضن :تُست زساهل) ،ض  144وض 146؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض  51ؼ 52؛
الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح  ،2ض 3؛ مليَة ،محمس حواذ ،اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة ،ض  136ؼ  137وض  118ؼ 123؛ اًـالمة اًـسىصي ،مصثىض ،ؾلائس
اسالم ذز كصبٓن هصمي ،ح  ،1ض 248؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض  237ؼ 239؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص ،الاوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة
الامامِة ،ض 389
 .126اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،اًِساًَ يف ا ٔلظول واًفصوغ ،ض 26؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض 42؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی)،
ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض  199ؼ 231؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض 313؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل
املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،ض 38؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،2ض 296؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 77؛ هعري
ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض 223؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 213؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن
ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض 181؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  237ؼ 238؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض  366ؼ 367؛
اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 452؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض 168؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة
جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  482ؼ 483؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض 23؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ( ،رشخ
اًيافؽ ًوم احلرش) ،ض  43ؼ 44؛ الٓميلّ ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة (پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض  558ؼ 559؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة
الامامِة ،ض 146؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق الاميان ،ض  153وض 154؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس،
ض 238؛ اًض َخ اٍهبايي ،محمس جن احلسني ،الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 543؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،حسًلة اًض َـة ،ح  ،1ض 53؛ اًفِاط اًالَُجي،
ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض  116ؼ 118؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض 469؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض  134ؼ
135؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة ،ض  142ؼ 143؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض 47؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز،
اهُس املوحسٍن ،ض 145؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 29؛ املريسا اًلمي ،بٔتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض  45وض 48؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة
ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض 189؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض 511؛ بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول ازلٍن ،ض  278وض 285؛ اًـالمة الامني،
اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض  23وض 137؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 68؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 74؛
الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح  ،2ض  7ؼ 8؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل رسماًَ سـاذث (مضن :تُست زساهل) ،ض  144ؼ 145؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل كول
اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض 52؛ مليَة ،محمس حواذ ،اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة ،ض 137؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض  197ؼ 198؛ بًٓة هللا
املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض  214ؼ 215؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص ،ا ٔلوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة الامامِة ،ض  386وض 128؛ اًس َسان ،حـفص،
ذزوش اؾخلاذي ،ض  176ؼ 179
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يف ًوم اًلسٍص فلالٔ « :بال من نيت موالٍ فِشا ؿيل موالٍ اٌَِم وال من والاٍ ،وؿاذ من ؿاذاٍ ،واهرص من هرصٍ ،واذشل من
ذشهل ،و ٔبذز احلق مـَ هَف ما ذاز» .ومن ٔبول مواظن اًيط ؿیل إمامذَ كوهل حِامن ذؿا ٔبكصابءٍ ا ٔلذهني وؾضريثَ ا ٔلكصتني فلال:
«ُشا ٔبيخ ووظيي وذََفيت من تـسي فامسـوا هل و ٔبظَـوا» وهصز كوهل هل يف ؿست مصاثٔ « :بهت مين مبزنةل ُازون من موىس إال
ٔبهَ ال هيب تـسي» إىل كري ركل من زواايث وبٓايث هصمية ذً ّت ؿیل زحوث اًوالًة اًـامة هل اكل ًٓة  55من سوزت املائست« :إمنا
وًَمك هللا وزسوهل واشلٍن بٓمٌوا اشلٍن ًلميون اًعالت وًؤثون اًزاكت وضم زاوـون» وكس ىزًت فَِ ؾيسما ثعسق ابخلامت وُو زاوؽ،
 مؽ مالحؼة ٔبن ُشٍ اًصساةل اخملخرصت الجسمح يف اس خلعاء لك ما وزذ يف إمامذَ من الٓايث واًصواايث ،وال تَان وخَ
ذالٍهتا.
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واًحلات ؿیل ٔبمري املؤمٌني ؿَََ اًسالم وحمازتوٍ جيصون يف ِؾؼم اشلهة رجصى حمازيب اًييب ظیل هللا ؿَََ وبٓهلً ،لوهل «حصتم اي
ؿيل حصيب وسَمم سَمي» وًلوهل ظيل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل «إن مٌمك من ًلاثي ؿیل ثبٔوًي اًلصبٓن نام كاثَت ؿیل ثزنًِل».
 .وزذ صان ىزول ُشٍ الاًة يف ثعسق الامام ؿيل (ؿَََ اًسالم) خبامتَ يف اًصهوغ يف معاذز اُي اًس ية فضال ؾن املعاذز اًض َـَة وركل يف ٔبنرث من زالزني معسزا ،وًو حشفٌا
املىصزاث ًوظَيا اىل  14ظصًق مس خلي ؾن اًعحاتة ذمن هلي ُشٍ اًواكـة .ومؽ ُشٍ اًىرثت يف اًعصق الًحلى رجال ٌَرتذًس ٔبتسا يف صبٔن ىزوًِا زمغ إماكهَة ان حىون تـغ ظصكِا وـَفة الن
ؿَامء احلسًر ًلوًونٔ « :بن نرثت اًعصق جترب وـف اًس يس».
 .127ؾحس اًـؼمی جن ؾحس هللأ ،بظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحساًـؼمی (ؿَََ اًسالم) ،ض 7؛ فضي جن صاران ،الاًضاخ ،ض  132ؼ 99؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،اًِساًة يف
ا ٔلظول واًفصوغ ،ض 33؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،اًيىت يف ملسماث ا ٔلظول ،ض  43ؼ 47؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض
 42ؼ 43؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض  231ؼ  ،219اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض  316ؼ
358؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 249؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،ض  38ؼ 39؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي،
محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،2ض  299ؼ 333؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض  83و 85ؼ 86؛ اجن ظاووش ،ؿيل جن موىس ،وضف احملجة ٍمثصت
املِجة ،ض 38؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض  223ؼ 238؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 215
ؼ 271؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض  182ؼ 187؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  213ؼ  215وض  219ؼ  221وض
 224ؼ 229؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض  367ؼ 372؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،واحة الاؾخلاذ ،ض 53؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف،
مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض  461ؼ 479؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض  171ؼ 231؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق
اًالُوث ،ض  492ؼ  494وض  535ؼ 539؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض  23ؼ 21؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًـلِست اًاكفِة (موسوؿة اًضَِس
الاول) ،ح  ،18ض 83؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،اًحاة احلاذي ؾرشمؽ رشحَِ (رشخ اًيافؽ ًوم احلرش) ،ض  44ؼ 53؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،الاؾامتذ يف
رشخ واحة الاؾخلاذ ،ض  87ؼ 94؛ الٓميلّ ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة( ،مضن پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض  559ؼ 566؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف
مشُة الامامِة ،ض  147ؼ 153؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  239ؼ  233وض  243ؼ 245؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن
محمس ،حسًلة اًض َـة ،ح  ،1ض  12ؼ  14وض  53ؼ 317؛ اًض َخ اٍهبايي ،محمس جن احلسني ،الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 543؛ املصؾيش اًضوصرتي ،اًلايض هوز
هللا ،اًعوازم املِصكة ،ض 181؛ اًـَوي اًـاميل ،مري س َس امحسً ،عائف قَخَِ ،ض 446؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق جن ؿيل ،رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض  119ؼ
144؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق جن ؿيل ،گوُص مصاذ ،ض  486ؼ  488وض  513ؼ 538؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض  137ؼ 115؛ اًض َخ احلص
اًـاميل ،محمس جن احلسن ،ازحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث ،ح  ،3ض  3ؼ 215؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمة يف ٔبظول الامئة ،ض  151ؼ 154؛ اًـالمة
اجملَيس ،محمس ابكص جن محمس ثلي ،حق اًَلني ،ح  ،1ض  53ؼ 154؛ اًالَُجي ،حسن جن ؾحس اًصساق ،زسائي فازيس ،ض  133ؼ 133؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،اهُس
املوحسٍن ،ض 149؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض  29وض 53؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض 45؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول
ازلٍن ،ح  ،1ض 191؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض 518؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض 38؛ بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول
ازلٍن ،ض  291ؼ 336؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض  39وض 137؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض  68ؼ 69؛ اًـالمة
املؼفص ،محمس حسن ،ذالًي اًعسق ٍهنج احلق ،ح  ،6ض 137؛ اًـالمة رشف ازلٍن ،ؾحس احلسني ،املصاحـاث ،ض  248ؼ  251وض  298ؼ  335وض  339ؼ  313وض  361ؼ
432؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 76؛ الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح  ،2ض 9؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل رسماًَ سـاذث (مضن :تُست زساهل)،
ض  146ؼ 147؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض 52؛ مليَة ،محمس حواذ ،اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة ،ض  139ؼ  143وض 144؛ اًـالمة
اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ؿالمَ ض 198؛ بًٓة هللا اخلواوسازي ،امحس ،اًـلائس احللة ،ض  19ؼ 23؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة،
ض  218ؼ 219؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،بٓايث اًوالًة يف اًلصبٓن ،ض  11ؼ 19؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص ،ا ٔلوواء ؿیل اًـلائس الامامِة ،ض  133ؼ 143؛ بًٓة هللا
اخلصاسي ،حمسن ،تساًة املـازف الاًَِة ،ح  ،2ض 123؛ اًس َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض  134ؼ 156؛
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وختخَف ٔبحواهلم يف اًليامئ واًس يب وان اثفلوا يف املـعَة ،اكدذالف حمك املصثس واحلصيب مؽ املـاُس واشلسم
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واالٕمامة يف ٔبتيائَ من احلسن اىل احلسني ومن احلسني اىل ؿيل جن احلسني ومحمس جن ؿيل وحـفص جن محمس وموىس جن حـفص
وؿيل جن موىس ومحمس جن ؿيل وؿيل جن محمس واحلسن جن ؿيل واتيَ املِسي امليخؼص( ،ؿَهیم اًسالم) ،واًوخَ اًواحض يف ركل
اؾخحاز اًـعمة اًيت مل ثثخت فمين اذؾَت هل االٕمامة ظوال ُشٍ ا ٔلسمان إال فمين رهصانٍ واًيط اجلیل.
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قَحة ا ٕالمام اًثاي ؾرش (ؿَََ اًسالم)

والامام اًثاي ؾرش ُو املِسي ظاحة اًزمان ؿَََ اًسالم وُو يح كائة .وًىن قَخذَ فاما ٔبن حىون خلوفَ ؿیل هفسَ من
ٔبؿسائَٔ ،بو ؿیل ٔبوًَائَ ،واما ملعَحة دفِة اس خبٔثص ّاَّلل ثـاىل تـَمِا.
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 .128اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض  94وض  134وض 136؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض 45؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل
اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض  235ؼ 238؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض 358؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ
جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،2ض 366؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض 295؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض 398؛
اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 483؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  526ؼ 528؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن
محمس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  459ؼ 463؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض 154؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس
اجلـفصًة ،ض .53
 .129ؾحس اًـؼمی جن ؾحس هللأ ،بظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحس اًـؼمی (ؿَََ اًسالم) ،ض  7ؼ 8؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،اًِساًة يف ا ٔلظول واًفصوغ ،ض 33؛ اًض َخ
اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض 93؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،اًيىت يف ملسماث ا ٔلظول ،ض  47ؼ 44؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي
اًـمل واًـمي ،ض 44؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ض  219ؼ 226؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ،
ض 365؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 249؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،ض 43؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي،
محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،2ض 369؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 87؛ اجن ظاووش ،ؿيل جن موىس ،وضف احملجة ٍمثصت املِجة ،ض  43ؼ
42؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض  293ؼ 294؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض  272ؼ 273؛ اجن
مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض 193؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  229ؼ 233؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ،
ض  397ؼ 398؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،واحة الاؾخلاذ ،ض 53؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض  483ؼ 481؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل،
ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  525ؼ 526؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض  21ؼ 23؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًـلِست اًاكفِة (موسوؿة
اًضَِس الاول) ،ح  ،18ض 83؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ ،ض  94ؼ 96؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،اًحاة احلاذي ؾرش مؽ
رشحَِ (رشخ انفؽ ًوم احلرش) ،ض  53ؼ 52؛ الٓميلّ ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة( ،مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض  566ؼ 569؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس،
اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض  147وض  153ؼ 152؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  414ؼ 458؛ امللسش الازذتَيل ،امحس
جن محمس ،حسًلة اًض َـة ،ح  ،2ض  631ؼ 635؛ اًض َخ اٍهبايي ،محمس جن احلسني ،الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 543؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان
ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض  145ؼ 153؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض  582ؼ  583وض 585؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض  115ؼ 121؛
اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،ازحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث ،ح  ،2ض  3ؼ 259؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمَ يف ٔبظول الامئة ،ض  151ؼ
154؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض  278ؼ 294؛ اًالَُجي ،حسن جن ؾحس اًصساق ،زسائي فازيس ،ض  13ؼ 134؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،اهُس
املوحسٍن ،ض  213وض  215ؼ 222؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض  29ؼ  33وض  31ؼ  43وض  57ؼ 63؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض 46؛ بًٓة
هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض 191؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض  38ؼ 43؛ بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول ازلٍن ،ض
 339ؼ 348؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض  39وض 137؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 73؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا،
ؾلائس الامامِة ،ض 76؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل رسماًَ سـاذث (مضن :تُست زساهل) ،ض  146ؼ 147؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض 52؛
مليَة ،محمس حواذ ،اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة ،ض  139ؼ  143وض 144؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض  198ؼ 199؛ بًٓة هللا اخلواوسازي،
امحس ،اًـلائس احللة ،ض  23ؼ 129؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض  249ؼ 253؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص ،ا ٔلوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة
الامامِة ،ض 134؛ اًس َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض  156ؼ 163
 .133ؾحساًـؼمی جن ؾحس هللأ ،بظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحساًـؼمی (ؿَََ اًسالم) ،ض 8؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض  94ؼ 95؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس جن
ؿيل ،اًِساًة يف ا ٔلظول واًفصوغ ،ض  39ؼ 45؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض 44؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،رشخ
مجي اًـمل واًـمي ،ض  226ؼ 231؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض  367ؼ 368؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض
253؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،ض  43ؼ 41؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،2ض  372ؼ 373؛ اجن
ظاووش ،ؿيل جن موىس ،وضف احملجة ٍمثصت املِجة ،ض  55ؼ 56؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض 221؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل
يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 276؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،زساةل يف اًـلِست (مضن :چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ض 68؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف
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اًصحـة

واشلي ثشُة إًََ االٕمامِة ٔبذشا مبا خاء يف بٓايث اًلصبٓن اًىصمي اكلًٓة  83من سوزت اًيحي وؾن بٓل اًحُت( -ؿَهیم اًسالم)ٔ -بن
هللا ثـاىل ًـَس كوما من ا ٔلمواث إىل ازلهَا يف ظوزضم اًيت اكهوا ؿَهیا ،وكس رصخ اًلصبٓن اًىصمي توكوؿَ يف تـغ ا ٔلدم اًساًفة
فِـز فصًلا ،وًش ّل فصًلا بٓدص ،وٍزًي احمللني من املحعَني واملؼَومني مهنم من
اكلًٓة  243والًٓة  259من سوزت اًحلصتّ .
اًؼاملني ،وركل ؾيس كِام رمسي بٓل محمس ؿَََ وؿَهیم ٔبفضي اًعالت واًسالم وال ٍصحؽ إال من ؿَت ذزحذَ يف االٕميانٔ ،بو من تَف
اًلاًة من اًفساذ ،مث ًعريون تـس ركل إىل املوث ومن تـسٍ إىل اًًضوز ،وما ٌس خحلوهَ من اًثواة ٔبو اًـلاة نام حىك هللا
ثـاىل يف كصبٓهَ اًىصمي متين ُؤالء امل ُص َح ِـني اشلٍن مل ًعَحوا اب ٕالزخاغ فٌاًوا ملت هللأ ،بن فخصحوا اثًثا ًـَِم ًعَحون« :كاًوا زتيا
بٔمذيا ازيدني وبٔحَِدٌا ازيدني فاؿرتفٌا تشهوتيا فِي إىل دصوح من سخِي» 132.131وًىن ًُس الاؾخلاذ ابًصحـة من رضوزايث
مشُة الامامِة مفن مل ثثخت اًصحـة هل ابالذةل اًَلِيَة ومل ٍىن مـخلسا هبا فِشا كري وائص تدض َّـَ وان اكن من نامل الاميان
الاؾخلاذ هبا.
وحوة موذت بُٔي اًحُت (ؿَهیم اًسالم)

هـخلس بٔ ّن حم ّحة ٔبُي اًحُت وو ّذضم من ٔبوحة اًواحداث ومن رضوزايث ازلٍن االٕسالسم ،اًّيت ال ثلدي اجلسل واًضم ،حـَِا
ؿمل اًالكم ،ض  193ؼ 192؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض 363؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،واحة الاؾخلاذ ،ض 53؛ اًـالمة احليل ،حسن جن
ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 482؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًـلِست اًاكفِة (موسوؿة اًضَِس الاول) ،ح  ،18ض 83؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي
الازتـًَِة ،ض 23؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ( ،رشخ انفؽ ًوم احلرش) ،ض 52؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،ازصاذ اًعاًحني اىل ّج
املسرتصسٍن ،ض 377؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ ،ض  96ؼ 133؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض
155؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق الاميان ،ض 153؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  117ؼ 125؛ اًض َخ
اٍهبايي ،محمس جن احلسني ،الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 543؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ذز ٔبظول اؾخلاذاث ،ض 151؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس
اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض  585ؼ 586؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،1ض  294ؼ 333؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ض 214؛ اكصف اًلعاء،
حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض  27وض  63ؼ 64؛ املريسا اًلمي ،بٔتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض  92ؼ 93؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض  283ؼ
284؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض  528ؼ 529؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض  48ؼ 49؛ بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول
ازلٍن ،ض  381ؼ 424؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،2ض 194؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 72؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا،
ؾلائس الامامِة ،ض  76ؼ 77؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض 56؛ مليَة ،محمس حواذ ،اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة ،ض  233وض  213وض
213؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض  233ؼ 234؛ بًٓة هللا اخلواوسازي ،امحس ،اًـلائس احللة ،ض 145؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف اًـلائس
الاسالمِة ،ض  257ؼ 267؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص ،ا ٔلوواء ؿیل ؾلائس الامامِة ،ض  431ؼ  434وض  218ؼ 225؛ اًس َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض  163ؼ 173
 .131املؤمن :الًٓة 11
 .132فضي جن صاران ،الاًضاخ ،ض  381ؼ 431؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض  63ؼ 63؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،اواًي امللاالث ،ض  46وض
 77ؼ 78؛ اًرشًف املصثىض ،ؿيل جن احلسني ،اشلذريٍ يف ؿمل اًالكم ،ض 529؛ اًرشًف املصثىض ،ؿيل جن احلسني ،زسائي اًرشًف املصثىض ،ح  ،1ض  125ؼ 126؛ اًض َخ
اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ض 253؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،2ض  198ؼ 199؛ اجن ظاووش ،ؿيل جن موىس ،وضف
احملجة ٍمثصت املِجة ،ض  54ؼ 55؛ املصؾيش اًضوصرتي ،اًلايض هوز هللا ،احلاق احلق وٕاسُاق اًحاظي ،ح  ،29ض 645؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن جن مصثىض ،ؿمل اًَلني يف ٔبظول
ازلٍن ،ح  ،2ض  1331ؼ 1332؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن جن مصثىض ،كصت اًـَون يف املـازف واحلمك ،ض 363؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص جن محمس ثلي ،حق اًَلني ،ح  ،2ض
335؛ اًالَُجي ،حسن جن ؾحس اًصساق ،زسائي فازيس ،ض  295ؼ 276؛ صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،2ض 297؛ ا ٔلسرتبٓابذي ،محمس حـفص ،اًرباُني
اًلاظـة يف رشخ جتصًس اًـلائس اًساظـة ،ح  ،3ض  445ؼ 453؛ اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض  77وض 96؛ الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 57؛
مؼفص ،محمس حسن ،ذالئي اًعسق ٍهنج احلق ،ح  ،5ض 387؛ املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 83؛ ظَة ،ؾحس احلسني ،لكم اًعَة ذز ثلصٍص ؾلائس اسالم ،ض 586؛
س ححاي ،حـفص ،ا ٔلوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة ،ض 459؛ دصاسي ،حمسن ،تساًة املـازف الاًَِة ،ح  ،2ض 168
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ّاَّلل وزسوهل ٔبحص اًصساةل «كُ ْي ال َب ْس هََُ ُ ْمك ؿَََ َْ َِ َب ْحص ًا ا َّال اًْ َم َو َّذ َت ِيف اًْ ُل ْصىب» 133وشلا سبٔل ا ٔلحصاة ؾن زسول ا َّّلل ؾن ثـَني
ِ
ُ
اًلصىب تـس اًفصاػ ؾن وحوة املوذّت فهیم ،نام زوي ؾن اجن ؾحاش ٔبه َّ كال« :ملّا ىزًت الًٓة «كُ ْي ال َب ْس هََ ُ ْمك ؿَََ َْ َِ َب ْحص ًا ا َّال اًْ َم َو َّذ َت
ِ
134
ؿيل وفاظمة ووزلُام زالج مصاث ًلوًِا»
ِيف اًْ ُل ْصىب» كَت :اي زسول ّاَّلل من كصاتخم ّاشلٍن افرتط ّاَّلل ؿََيا موذهتم؟ كالّ :
135
ؿيل وفاظمة واحلس يني( -ؿَهیم اًسالم) -تي جضمي ا ٔلمئة لكِّم ذون كريضم ،نام ّهط ؿَََ يف
مث اًلصىب ال ثيحرص يف ّ
ا ٔلحاذًر ،ومهنا :ما يف اًاكيف ؾن ٔبيب حـفص -ؿَََ اًسالم -يف كوهل ثـاىل« :كُ ْي ال َب ْس هََُ ُ ْمك ؿَََ َْ َِ َب ْحص ًا ا َّال اًْ َم َو َّذ َت ِيف اًْ ُل ْصىب» كال:
ِ
136
ضم ا ٔلمئة( -ؿَهیم اًسالم).
اًخلِة
واًخلِة يه إػِاز ذالف اًواكؽ ؾيس اخلوف ويه ذما ًؼن ادذعاظِا ابًض َـة تي كس ًـاتون هبا ،وًىن ركل من كةل االٕهعاف
فإّا ال ختخط ابًض َـة ،وٕامنا اص هتصث ؾهنم ًىرثت ما وكؽ ؿَهیم من الاوعِاذ اشلي محَِم ؿیل اًخلِة ،وٕاال فاًخلِة واكـة من لك
ٔبحس ؾيس اخلوف وًُس فهیا ملمز ،فلس ذ ّل ؿَهیا اًـلي ووزذ هبا اًرشغ و ٔبذشُا اًض َـة ؾن اًلصبٓن و ٔبمئة ٔبُي اًحُت (ؿَهیم
اًسالم) واشلٍن ًـَحون هبا ال ىصاضم ًرتهوّا ؾيس ؾصوط سخهبا وثلوذضم ؾلوهلم وما فعصوا ؿَََ إٍهیا 137.وًُست اًخلِة يف لك
 133.اًضوزی23 /
 .134حباز ا ٔلهواز :ح  23ض .241
 .135اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض 111؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،ثعحَح اؾخلاذاث الامامِة ،ض 141؛ ؾامذ ازلٍن اًعربي ،احلسن جن ؿيل ،اكمي
اٍهبايي يف اًسلِفة ،ح  ،1ض  79وض  127و 128وض 146و ض  181وض 187؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض 392؛ اًـالمة احليل ،حسن جن
ًوسف ،اًصساةل اًسـسًة ،ض 22؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض  78وض  175وض 263؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مـازح اًفِم يف
رشخ اًيؼم ،ض 497؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،اٌَوامؽ الاًَِة يف املسائي اًالكمِة ،ض 433؛ اًحَايض ،ؿيل جن محمس ،اًرصاظ املس خلمی ،ح  ،1ض  2وض  188وض
189؛ ال ٓميلّ ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساهل حسًَِ ذز تَان اؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض  561ؼ 562؛ املصؾيش اًضوصرتي ،اًلايض هوز هللا ،احلاق احلق واسُاق
اًحاظي ،ح  ،2ض  488ؼ 489؛ اًـَوي اًـاميل ،مري س َس امحسً ،عائف قَخِة ،ض  382ؼ 383؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض 546؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس
حمسن ،ؿمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ح  ،2ض 932؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن ،كصت اًـَون يف املـازف واحلمك ،ض 479؛ اًـَوي اًـاميل ،مري محمس ارشف ،ؿالكة اًخجصًس ،ح ،2
ض 1368؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ض 182؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 87؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح
 ،1ض  199وض  233وض 262؛ ا ٔلسرتبٓابذي ،محمس حـفص ،اًرباُني اًلاظـة يف رشخ جتصًس اًـلائس اًساظـة ،ح  ،3ض  236وض  256ؼ  257وض 348؛ اسفصاًين،
مالاسامؾَي ،اهواز اًـصفان ،ض 312؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسيُ ،اذي املضَني ،ض 135؛ ظاًلاي ،هؼص ؿيل ،اكصف الارساز ،ح  ،1ض 44؛ اًـالمة الامني ،اًس َس
حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 83؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسن ،هلغ اًوص َـَ ،ض 33؛ اًـالمة املؼفص ،محمس حسن ،ذالئي اًعسق ٍهنج احلق ،ح  ،2ض  378وح  ،4ض
 214ؼ  216وض 386؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض  72ؼ 73؛ صَِس معِصي ،مصثىض ،مجموؿَ بٓاثز صَِس معِصي ،ح  ،16ض  279ؼ 283؛ اًـالمة
اًعحاظحايي ،محمس حسني ،اًض َـة هط احلواز مؽ املسدرشق هوزابن ،ض 443؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص ،الاهعاف يف مسائي ذام فهیا اخلالف ،ح  ،2ض 573؛ بًٓة هللا اخلصاسي،
حمسن ،تساًة املـازف الاًَِة ،ح  ،2ض  83وض 93؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض 252
 .136اًلکَین ،محمس جن ًـلوة ،اًاكىف ،ح  ،1ض 413
 .137اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،اًِساًة يف ا ٔلظول واًفصوغ ،ض  51ؼ 52؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض  137ؼ 113؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن،
ثعحَح الاؾخلاذ ،ض  137ؼ 138؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،اواًي امللاالث ،ض  118ؼ 119؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،اشلذريٍ يف ؿمل اًالكم،
ض 487؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،متَِس ا ٔلظول يف ؿمل اًالكم ،ض 337؛ ؾحس اجلََي كزوًين زاسي ،اًيلغ املـصوف تَ تـغ مثاًة اًيواظة ، . . .ض 19؛ هعري ازلٍن
اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،ثعوزاث اي زووة اًدسَمی ،ض 113؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،ثَرَط احملعي ،ض 422؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة
جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض 533؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،اٌَوامؽ الاًَِة يف املحاحر اًالكمِة ،ض  377ؼ 378؛ اًحَايض ،ؿيل جن محمس ،رصاظ املس خلمی ،ح  ،3ض
 71ؼ 72؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن ،ؿمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ح  ،2ض 926؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،2ض 557؛ اًالَُجي ،حسن جن ؾحس اًصساق،
زسائي فازيس ،ض  264ؼ 265؛ حزٍن الَُجي ،محمس ؿيل جن ايب ظاًة ،فذح اًس حي ،ض 146؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسيُ ،اذي املضَني ،ض 118؛ مري حامس حسني،
36

يشء تي يف اموز خمعوظة وثرشائط ذاظة مشهوزت يف حمَِا.
إتعال ؾلِست اًلَو
ال هـخلس يف ٔبمئخيا ما ًـخلسٍ اًلالت واحلَوًَون (نربث لكمة ختصح من ٔبفواُِم) .تي ؾلِسثيا اخلاًعة ٔبّم ثرش مثَيا ،هلم ما ًيا،
وؿَهیم ما ؿََيا ،وٕامنا ضم ؾحاذ مىصمون ادذعِم هللا ثـاىل جىصامذَ وحداضم توالًخَ؛ إر اكهوا يف ٔبؿیل ذزخاث اًىامل اًالئلة يف
اًخرش من اًـمل واًخلوى واًضجاؿة واًىصم واًـفة ،ومجَؽ ا ٔلذالق اًفاوةل واًعفاث اذلَست ،ال ًساىهیم ٔبحس من اًخرش فامي
ادذعوا تَ .وهبشا اس خحلوا ٔبن ٍىوهوا ٔبمئة وُسات ومصحـا تـس اًييب -ظیل هللا ؿَََ وبٓهل -يف لك ما ًـوذ ٌَياش من ٔبحاكم
وحمك ،وما ٍصحؽ ٌسلٍن من تَان وجرشًؽ ،وما فخخط ابًلصبٓن من ثفسري وثبٔوًي.
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بٔحصاة اًييب (ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل)
ٍصى اًض َـة ٔبن احرتام ٔبحصاة هحٌُا ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل من احرتام هحٌُا وركل ال مييـيا من اًلول تخفاوث ذزخاهتمٔ ،لّم
ثضِاذت اًلصبٓن من حِر االٕميان واًيفاق ومن حِر اًعاؿة واًـعَان واًدسَمی وؿسم اًدسَمی ٔبمام هللا وهخَِ ظیل هللا ؿَََ واهل
ثرسضم وهجصضم ،والٌسـيا من اًـشز يف كوًيا تخفاوث ذزخاهتم وثلسمييا ؿََا (ؿَََ
وسمل ؿیل ٔبظياف خمخَفة فبٔمصضم إىل زهبم اًـامل ّ
سة
اًسالم) ؿَهیم يف اس خحلاق اخلالفة ما وسـِم من اًـشز يف صِص تـضِم اًس َف يف وحوٍ تـغ ،وكذي تـضِم تـضا ،و ّ
تـضِم تـضا وتلي تـضِم ؿیل تـغ ،وٕارا ساػ هلم الاحهتاذ يف ركل ساػ ًيا ،فبٔحاكم هللا يف اًياش واحست ورشائـَ ؿاذةل
وزمحخَ واسـة جسؽ ادلَؽ وال جسؽ كوما وثضَق ؾن بٓدصٍن ،وال ٌسوػ يف كاهون اًـسل و ٔبحاكم اًـلي ٔبن ًفذح هللا ابة
الاحهتاذ ٌَسَف ؿیل مرصاؾََ ٌس خحَون تَ سفم ازلماء وكذي اًيفوش وّة ا ٔلموال وٍىوهون تشكل مبٔحوزٍن وًلَلَ يف

س َس رمسي ٔبتو ػفص ،ؾحلاث الاهواز ،ح  ،2ض 442؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 68؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 153
ؼ 157؛ اًـالمة رشف ازلٍن ،ؾحس احلسني ،موسوؿة الامام اًس َس ؾحس احلسني رشف ازلٍن ،ح  ،4ض  67ؼ 68؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض  84ؼ 87؛ صَِس
معِصي ،مصثىض ،مجموؿَ بٓاثز صَِس معِصي ،ح  ،1ض 578؛ مليَة ،محمس حواذ ،اجلوامؽ واًفوازق تني اًض َـة واًس ية ،ض 223؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،اًض َـة؛ هط
احلواز مؽ املسدرشق هوزابن ،ض  376ؼ 377؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ثـاًمی اسالم ،ض  213ؼ 214؛ ظَة ،ؾحس احلسني ،لكم اًعَة ،ض 562؛ بًٓة هللا اًس ححاي،
حـفص ،ا ٔلوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة ،ض 435؛ بًٓة هللا اخلصاسي ،حمسن ،تساًة املـازف الاًَِة ،ح  ،2ض  179ؼ 182
 .138اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض  97ؼ 132؛ اًض َخ املفِس ،محمس جن محمس جن هـامن ،ثعحَح الاؾخلاذ ،ض  131ؼ 136؛ ٔبتو اًعالخ احلَيب ،ثلي جن جنم جن ؾحَس
هللا ،ثلصًة املـازف ،ض 92؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 74؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،ثَرَط احملعي ،ض 413؛ اًـالمة
احليل ،حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  231ؼ 232؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  464ؼ 466؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا،
اٌَوامؽ الاًَِة يف املسائي اًالكمِة ،ض  379وض 381؛ اًحَايض ،ؿيل جن محمس ،اًرصاظ املس خلمی ،ح  ،1ض 95؛ املصؾيش اًضوصرتي ،اًلايض هوز هللا ،اًعوازم املِصكة يف زذ
اًعواؾق احملصكة ،ض  13وض 18؛ صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض 39؛ ا ٔلسرتبٓابذي ،محمس حـفص ،اًرباُني اًلاظـة يف رشخ جتصًس اًـلائس اًساظـة ،ح
 ،3ض 83؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض 514؛ اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض  51وض 63؛ الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة،
ح  ،1ض 23و ض 23؛ الامني ،اًس َس حمسن ،هلغ اًوص َـة ،ض 432؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض  64ؼ 65؛ مؼفص ،محمس حسن ،ذالئي اًعسق
ٍهنج احلق ،ح  ،6ض 144؛ املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 73؛ مليَة ،محمس حواذ ،اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة ،ض 137؛ اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز
اسالم ،ض 74؛ دصاسي ،حمسن ،تساًة املـازف الاًَِة ،ح  ،2ض 96
37

مس اخلَاظ .إن ُشا مٌاف ًـسهل ومشول فضِل وٕاهَ ًُس ٔلحس ؾيسٍ ُواذت.
وحوٍ كريضم فال ًفذح هلم مٌَ وًو مثي ّ
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املـاذ
هـخلس ٔبن هللا ثـاىل ًحـر اًياش تـس املوث يف ذَق خسًس يف اًَوم املوؾوذ تَ ؾحاذٍ فِثُة املعَـني ،وًـشة اًـاظني 143وال
حمَط ٌَمسمل من الاؿرتاف تَ ،ؾلِست كصبٓهَة ،خاء هبا هحٌُا الٔهصم -ظیل هللا ؿَََ وبٓهل وسمل -وٌضِسٍ اًـلي ،فإن من ًـخلس
ابهلل اؾخلاذا كاظـا وًـخلس نشكل مبحمس -ظیل هللا ؿَََ وبٓهل -زسوال مٌَ ٔبزسِل ابًِسى وذٍن احلق ،ال تس ٔبن ًؤمن مبا ٔبذرب تَ
اًلصبٓن اًىصمي ،من اًحـر واًثواة واًـلاة واجلية واًيـمی واًياز واجلحمی ،وكس رصخ اًلصبٓن تشكل وًوالٍ شلُحت مؼامل اًـحاذ،
وجساوى اُي اًعالخ واًفساذ ،وواؾت ازلماء .مث مل ثحق مثصت ٕالزسال ا ٔلهخِاء .مث ًو ال ركل مل حيسن اًوؿس واًوؾَس ،واًرتقَة
واٍهتسًس ،وًساوى ٔبفضي ا ٔلهخِاء ىف اًفضَةلٔ ،بصلى ا ٔلصلِاء.
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 .139فضي جن صاران ،اًضاخ ،ض  96ؼ 99؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،اشلذريٍ يف ؿمل اًالكم ،ض 428؛ ٔبتو اًعالخ احلَيب ،ثلي جن جنم جن ؾحَس هللا ،ثلصًة
املـازف ،ض 234؛ اجن ظاووش ،ؿيل جن موىس ،وضف احملجة ٍمثصت املِجة ،ض 54؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض 265؛ احمللق احليل ،حـفص
جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن وزساةل املاثـَة ،ض 262؛ ؾامذ ازلٍن اًعربي ،احلسن جن ؿيل ،اكمي اٍهبايئ يف اًسلِفة ،ح  ،1ض  45وض  239ؼ 243؛ اجن مِمث اًححصاي،
مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض  186ؼ 187؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًصساةل اًسـسًة ،ض  13ؼ  16وض  25ؼ 26؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج
احلق ووضف اًعسق ،ض  317ؼ 318؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللإ ،ازصاذ اًعاًحني اىل ّج املسرتصسٍن ،ض 338؛ اًحَايض ،ؿيل جن محمس ،اًرصاظ املس خلمی ،ح  ،2ض
 136وح  ،3ض  237وض 258؛ اًض َخ اٍهبايي ،محمس جن احلسني ،الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 541؛ املصؾيش اًضوصرتي ،اًلايض هوز هللإ ،احلاق احلق وٕاسُاق
اًحاظي ،ح  ،1ض 46و ض  47وض 49؛ املصؾيش اًضوصرتي ،اًلايض هوز هللا ،اًعوازم املِصكة يف زذ اًعواؾق احملصكة ،ض  3ؼ 6؛ ض 262؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسن جن
مصثىض ،ؿمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ح  ،2ض 834؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،1ض  248ؼ 249؛ ا ٔلسرتبٓابذي ،محمس حـفص ،اًرباُني اًلاظـة
يف رشخ جتصًس اًـلائس اًساظـة ،ح  ،3ض 225؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 39؛ اًـالمة املؼفص ،محمس حسن ،ذالئي اًعسق ٍهنج احلق ،ح  ،2ض
 25ؼ 28؛ اًـالمة رشف ازلٍن ،ؾحس احلسني ،موسوؿة الامام س َس ؾحس احلسني رشف ازلٍن ،ح  ،4ض  13وض 24؛ اًـالمة رشف ازلٍن ،ؾحس احلسني ،اىل اجملمؽ اًـَمي اًـصيب
تسمضق ،ض  87ؼ 88؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص ،ا ٔلوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة ،ض  518ؼ 522
 .143اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض  ،64اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 253؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 253؛
ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،ض 44؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،2ض 193؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن
هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 71؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض  297ؼ 333؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،بٓكاس واجنام،
ض  15ؼ 16؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض  133ؼ 135؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض 143
و145؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض 15؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 487؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف،
ّج احلق ووضف اًعسق ،ض 376؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  448ؼ 449؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض 24؛
اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،ا ٔلهواز اجلالًَة يف رشخ اًفعول اًيعريًة ،ض  173ؼ 177؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 163؛ امللسش
الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  461ؼ 462؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،رسماًَ اميان ،ض  158ؼ 159؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس
اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض  636ؼ 613؛ مال زفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض 126؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح  ،2ض  ،368اًالَُجي ،حسن جن ؾحس
اًصساق ،زسائي فازيس ،ض 135؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ض  ،228اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض  ،131املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول
ذٍن ،ض 133؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض 395؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض 137؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسني،
ٔبظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض 78؛ اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض 126؛ الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح  ،2ض 33؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل كول اثتت
ذز اؾخلاذاث ،ض  57ؼ 63؛ اًـالمة اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض 164؛ بًٓة هللا اخلواوسازي ،امحس ،اًـلائس احللة ،ض 164؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص،
ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض 277؛ اًس َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض  191ؼ 192
 .141اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 253؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،ض 44؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن
ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،2ض  181ؼ 182؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 71؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض
 ،333ض  173ؼ 174؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 133؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض 146؛
اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض  436ؼ 437؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض 15؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق
ووضف اًعسق ،ض 376؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 492؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًصساةل اًسـسًة ،ض 84؛ اًـالمة احليل،
حسن جن ًوسف ،اهواز املَىوث ،ض  191ؼ 192؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  448ؼ 453؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة،
ض 24؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،امللاةل اًخلکَفِة (ازتؽ زسائي الکمِة) ،ض  46ؼ 47؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًـلِست اًاكفِة (موسوؿة اًضَِس الاول) ،ح  ،18ض 83؛
38

وهؤمن جبمَؽ ما يف اًلصبٓن واًس ية اًلعـَة من اجلية واًياز وهـمی اًربسد وؿشاتَ واملزيان واًرصاظ وا ٔلؾصاف واًىذاة اشلي ال
رشا فرش ،مفن ًـمي مثلال رزت
ًلاذز ظلريت وال هحريت إال ٔبحعاُا ،و ٔبن اًياش رجزًون تبٔؾامهلم يف اًلِامة؛ إن ذريا خفري وٕان ّ
ذريا ٍصٍ ومن ًـمي مثلال رزت رشا ٍصٍ إىل كري ركل من اًخفاظَي املشهوزت يف حمَِا من لك ما ظسغ تَ اًويح املحني ،و ٔبذرب تَ
اًعاذق ا ٔلمني.

142

املـاذ اجلسامي

واملـاذ اجلسامي ابخلعوض رضوزت من رضوزايث ازلٍن االٕسالسم ،ذل رصحي اًلصبٓن اًىصمي ؿَهیأ « :بحيسة االٕوسان ٔبًن جنمؽ
ؾؼامَ تیل كاذزٍن ؿیل ٔبن وسوي تياهَ»« 143وٕان ثـجة فـجة كوهلم ٔب إرا نيا حصااب ٔب إان ًفي ذَق خسًس»ٔ « 144بفـٌَُا ابخلَق
ا ٔلول تي ضم يف ًخس من ذَق خسًس» 145وما املـاذ اجلسامي ؿیل إحامهل إال إؿاذت االٕوسان يف ًوم اًحـر واًًضوز تحسهَ تـس
اخلصاة ،وٕازخاؿَ إىل َُئذَ الاوىل تـس ٔبن ًعحح زمامي.
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اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،ا ٔلهواز اجلالًَة يف رشخ اًفعول اًيعريًة ،ض 177؛ الٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة (پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض  571ؼ 572؛
دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 167؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  463ؼ 464؛ اًض َخ
اٍهبايي ،محمس جن احلسني ،الاؾخلاذاث (پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 543؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق جن ؿيل ،رسماًَ اميان ،ض 159؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق جن ؿيل،
گوُص مصاذ ،ض 623؛ مالزفِـا اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض  127ؼ 129؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ض  231ؼ  ،232اكصف اًلعاء ،حـفص،
اًـلائس اجلـفصًة ،ض 132؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض  133ؼ 131؛ بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول ازلٍن ،ض  456ؼ 463؛ الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة،
ح  ،1ض 137؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض  ،78املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض  ،126الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح  ،2ض 39؛
الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل رسماًَ سـاذث (تُست زساهل) ،ض  147ؼ 148؛ اًعحاظحايي ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،ض  164ؼ  ،167اًـسىصي ،مصثىض ،ؾلائس اسالم ذز
كصبٓن هصمي ،ح  ،2ض 392؛ اًس َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض  192ؼ 198
 .142ؾحس اًـؼمی جن ؾحس هللأ ،بظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحساًـؼمی (ؿَََ اًسالم) ،ض 9؛ اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض  58ؼ  63و 65ؼ  ،83اًض َخ املفِس،
محمس جن محمس جن هـامن ،ثعحَح اؾخلاذاث الامامِة ،ض  94ؼ  132وض  136ؼ 116؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض  219ؼ 222؛ اًض َخ
اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض  253ؼ 251؛ ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن ،ض 44؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل،
امليلش من اًخلََس ،ح  ،2ض  197ؼ 233؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض  331ؼ 313؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،زساةل يف
الاؾخلاذ اشلي التس( . . .مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 535؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،بٓكاس واجنام ،ض  15ؼ 72؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف
ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض  138ؼ 144؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض  413ؼ 425؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض  15ؼ
16؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 528؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ض 376؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس
املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض 433؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًحاكِاث اًعاحلاث (مضن :ازتؽ زسائي الکمِة) ،ض  235ؼ 236؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي
الازتـًَِة ،ض 24؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،اًـلِست اًاكفِة (موسوؿة اًضَِس الاول) ،ح  ،18ض 83؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،ا ٔلهواز اجلالًَة يف رشخ اًفعول
اًيعريًة ،ض 178؛ الٓميل ،ؾز ازلٍن جن حـفص ،زساةل حسًِة (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 573؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض  184ؼ
172؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن محمس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض  464ؼ 483؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض  649ؼ 664؛ مالزفِـا
اًيائُين ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ ،ض 131؛ اًض َخ احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمَ يف ٔبظول الامئة ،ض  133ؼ 138؛ اًالَُجي ،حسن جن ؾحس اًصساق ،زسائي
فازيس ،ض  135ؼ 171؛ اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض  132ؼ  ،134املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض  112ؼ 113؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي،
ٔبرساز احلمك ،ح  ،1ض  433ؼ 447؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ض  67ؼ  77وض  134ؼ 122؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح  ،1ض
 137ؼ 138؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض  ،78اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس الامامِة ،ض  126و ،127الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل رسماًَ
سـاذث (مضن :تُست زساهل) ،ض  147ؼ 154؛ اًـالمة اًـسىصي ،مصثىض ،ؾلائس اسالم ذز كصبٓن هصمي ،ح  ،2ض  394ؼ 443؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف
اًـلائس الاسالمِة ،ض  329ؼ 334؛ اًس َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،ض  236ؼ 286
 143.اًلِامة3 /
 144.اًصؿس5 /
 145.ق14 /
 .146اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،اًـلائس اجلـفصًة ،ض 253؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 71؛ هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس
الاؾخلاذ ،ض  333ؼ 331؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 135؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض
143و 145؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض 436ؼ 437؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ض 15؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف،
39

صفاؿة ًوم اجلزاء

الذالف تني ا ٔلمة يف بٔن ٌَييب ظیل هللا ؿَََ وبٓهل صفاؿة ملدوةل يف اًلِامة وصفاؾخَ السلاظ ؾلاة اًـاظني من ُشٍ الامة
وكس ٍىون ًزايذت امليافؽ ٌَمؤمٌني ،واًضفاؿة ثفضي ال واحة.
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ّج احلق ووضف اًعسق ،ض 376؛ اًضَِس الاول ،محمس جن ميك ،املسائي الازتـًَِة ،ض 24؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،ا ٔلهواز اجلالًَة يف رشخ اًفعول اًيعريًة ،ض
177؛ دواحيك اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ض 167؛ اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق الاميان ،ض 159؛ امللسش الازذتَيل ،امحس جن
محمس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،ض 464؛ اًض َخ اٍهبايي ،محمس جن احلسني ،الاؾخلاذاث (مضن :پيج زساهل اؾخلاذي) ،ض 543؛ اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق،
رسماًَ اميان ،ض  ،163اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق ،گوُص مصاذ ،ض 622؛ اًفِغ اًاكصاي ،محمس حمسنٔ ،بظول املـازف ،ض 196؛ اًـالمة اجملَيس ،محمس ابكص ،حق اًَلني ،ح
 ،2ض  368ؼ 376؛ اًالَُجي ،حسن جن ؾحس اًصساق ،زسائي فازيس ،ض  113ؼ 114؛ اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ض  ،228اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس
اجلـفصًة ،ض 131؛ املريسا اًلمئ ،بتو اًلامسٔ ،بظول ذٍن ،ض 134؛ احمللق اًسزبوازيُ ،اذي جن رمسي ،ارساز احلمك ،ح  ،1ض 423؛ بًٓة هللا اًربوحصذي ،ؿيل اظلص ،ؾلائس
اًض َـة ،ض 131؛ اًـالمة الامني ،اًس َس حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،ح ،1ض 137؛ اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،ض  ،78اًـالمة املؼفص ،محمس زوا ،ؾلائس
الامامِة ،ض 126؛ الٓصدِاي ،مريسا امحسً ،وامؽ احللاًق ،ح  ،2ض 43؛ الٓصدِاي ،مريسا امحس ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،ض  57ؼ 63؛ بًٓة هللا اخلواوسازي ،امحس ،اًـلائس
احللة ،ض 166؛ بًٓة هللا املاكزم اًضرياسي ،انرص ،ذزوش يف اًـلائس الاسالمِة ،ض 322
 .147اًض َخ اًعسوق ،محمس جن ؿيل ،الاؾخلاذاث ،ض 66؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،اشلذريت يف ؿمل اًالكم ،ض 535؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن
احلسني ،زسائي اًرشًف املصثىض ،ح  ،1ض 148؛ اًرشًف املصثىض (ؿمل اًِسی) ،ؿيل جن احلسني ،مجي اًـمل واًـمي ،ض 39؛ اًض َخ اًعويس ،محمس جن احلسن ،الاكذعاذ فامي
ًخـَق ابالؾخلاذ ،ض 236؛ سسًس ازلٍن اذليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل ،امليلش من اًخلََس ،ح  ،2ض 139؛ ٔبتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،ض 64؛ هعري
ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،ض 335؛ احمللق احليل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف ٔبظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،ض 126؛ اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن
ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،ض  166ؼ 167؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسفٔ ،بهواز املَىوث ،ض 175؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،وضف املصاذ ،ض 416؛ اًـالمة
احليل ،حسن جن ًوسف ،مـازح اًفِم يف رشخ اًيؼم ،ض 576؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ض 528؛ اًـالمة احليل ،حسن جن ًوسف ،جسََم
اًيفس ،ض 225؛ معَس ازلٍن ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث ،ض  423ؼ 424؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،ازصاذ اًعاًحني اىل ّج املسرتصسٍن ،ض
427؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،اٌَوامؽ الاًَِة ،ض 451؛ اًفاوي امللساذ ،امللساذ جن ؾحس هللا ،ا ٔلهواز اجلالًَة يف رشخ اًفعول اًيعريًة ،ض 187؛ بًٓة هللا صرب ،ؾحس
هللا ،حق اًَلني يف مـصفة ٔبظول ازلٍن ،ح  ،2ض 451؛ ا ٔلسرتبٓابذي ،محمس حـفص ،اًرباُني اًلاظـة يف رشخ جتصًس اًـلائس اًساظـة ،ح  ،4ض 291؛ بًٓة هللا اًس ححاي ،حـفص،
الاًَِاث ؿیل ُسى اًىذاة واًس ية ،ح  ،4ض 349
40

حصامج اًـَام اشلٍن بٔوزذان الکرمم
 .1ؾحس اًـؼمی جن ؾحس هللا جن ؿيل جن احلسن جن سًس جن احلسن جن ؿيل جن ايب ظاًة (ؿَََ اًسالم) ( 173ؼ ُ 252ؼ
ق) :اتواًلامس ،اكن ؿاتسا ،وزؿا .وزوى يف ٔبمايل إجن ابتوًَ ٔبهَ ؾصط ذًيَ ؿیل ؿيل جن محمس اًِاذي (ؿَََ اًسالم)
فاس خحس يَ وكال هل :زخذم هللا ؿَََ وحاهل ٔبصِص من ٔبن ًشهص.

148

 .2اًفضي جن صاران ( 263 -...ه) :اجن اخلََي ا ٔلسذئ ،بتو محمس اًيُساتوزئ ،بحس ٔبؿالم االٕمامِة يف ؾرصٍ ،ومن
مضاُري مذلکّمهیم .وجصس يف ّ
لك ّفن من اًـمل يف اًلصبٓن واًفلَ واحلسًر واًالكمٔ .بًّف نخحا نثريت ،مهنا :االًٕضاخ يف اًص ّذ
ؿیل سائص اًفصق ٔبظوال وفصوؿا ،اًص ّذ ؿیل اًلالت ،اًص ّذ ؿیل اًلصامعة ،اًص ّذ ؿیل احلضوًة وكري ركل.

149

 .3اًض َخ اًعسوق (حسوذ  336ؼ  381ه) :محمس جن ؿيل جن احلسني جن مويس جن ابتوًَ ،اتو حـفص اًلمي مث اًصاسي
املـصوف ابًعسوق ،زًُس احملسزني و ٔبحس ٔبؿالم االٕسالم .واص هتص جىرثت احلفغ وقزازت اًـمل واًخلسم يف رجال احلسًر
واًصخال وا ٔلدداز .وظفَ اشلُيب جص ٔبش االٕمامِة .وٌَعسوق موًفاث مجة تَلت حنوا من زالمثبٔت مؤًف ،مهنا :اًخوحِس،
الاؾخلاذاث ،اًيحوت ،ازحاث اًوظَة ًـيل ؿَََ اًسالم ،إتعال االٕدذَاز وٕازحاث اًيط ،نامل ازلٍن ومتام اًيـمة ،ذالئي
الامئة (ؿَهیم اًسالم) ومـجزاهتم ،خامؽ جحج ا ٔلهخِاء وكري ركل.
 .148ستست ا ٔلكوال يف ذالظة اًصخال ،ض  273ؼ 274
 .149مـجم ظحلاث املخلکمني ،ح  ،1ض  438ؼ 439
 .153املعسز اًساتق ،ح  ،2ض  151ؼ 153
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153

 .4اًض َخ املفِس ( 413 -336ه) :محمس جن محمس جن اًيـامن جن ؾحس اًسالم احلازيثٔ ،بتو ؾحس ّاَّلل اًـىربي اًحلساذي،
املـصوف ابجن ّ
هة ؿیل اًخـَمی ،وؿیل اًـحاذت واٍهت ّجس .راؾت صِصت املفِس يف اًفلَ
املـمل ،واملَلّة ابملفِس .وضبٔ تحلساذ و ٔب ّ
وا ٔلظول واحلسًر واًالكمّ .مث اىهتت إًََ زئاسة االٕمامِة يف اًفلَ واًالكم والٓاثز ،وٌَض َخ املفِس ثالمشت نثريون،
ّ
(املخوىف  463ه) وهل مؤًفاث نثريتٔ ،بزتت ؿیل مائيت
ٔبجصسضم :اًرشًف املصثىض و ٔبتو حـفص محمس جن احلسن اًعويس
مؤًّف ،مهنا :االٕفعاخ يف االٕمامةٔ ،بوائي امللاالث يف املشاُة اخملخازاث ،ا ٔلزاكن يف ذؿامئ ازلٍن ،ثعحَح الاؾخلاذ،
ّ
املوحض يف اًوؿس واًوؾَس ،مسبٔةل يف ا ٕالزاذت وكري ركل.

151

 .5اًرشًف املصثىض ( 436 -355ه):ؿيل جن احلسني جن موىس جن محمس جن موىس جن إجصاُمی جن االٕمام موىس اًاكػم
اًسالمٔ ،بتو اًلامس اًـَوي املوسوي ،اًحلساذي ،املَلّة ابًرشًف املصثىض ،وتـمل اًِسى .وثلسّم يف ؿمل اًالكم
ؿَََ ّ
واًفلَ و ٔبظول اًفلَ وا ٔلذة واًضـصّ .
ثوىل هلاتة اًعاًحَني وٕامازت احلاح واًيؼص يف املؼامل تـس وفات ٔبدَِ اًرشًف اًصيض
س ية ( 436ه) .وووؽ مؤًفاث نثريت ،مهنا :املَرّط يف ٔبظول ازلٍن ،اشلذريت يف ؿمل اًالكم ،اًضايف يف االٕمامة يف
ٔبزتـة ٔبحزاء ،مجي اًـمل واًـمي يف اًفلَ واًـلائس ،ثزنًَ ا ٔلهخِاء ،قصز اًفوائس وذزز اًلالئس وُو املـصوف تبٔمايل
املصثىض ،ملسمة يف ا ٔلظول الاؾخلاذًة ،وكري ركل.

152

 .6اتو اًعالخ احلَيب ( 374ؼ  447ه) :ثلي جن جنم جن ؾحَس هللأ ،بتو اًعالخ احلَيبٔ ،بحس ٔبؾَان االٕمامِة .ورمص يف
اًفلَ واًالكم وختعط فهیام وحبر ص يت املسائي املخـَلة هبام و ٔبظحح ص َخ اًض َـة وؿاملِم يف اًضام موظوفا ابًزُس
واًخلضف واًعالخ .وظيف نخحا إص هتصث تني ؿَامء اًض َـة مهنا :ثلصًة املـازف يف ؿمل اًالكم ،اًصساةل ( ٔبو املسبٔةل)
اًضافِة يف اًالكم ،رشخ «اشلذريت» يف ؿمل اًالكم ٔلس خارٍ اًرشًف املصثىض وكري ركل.

153

 .7بٔتو اًفذح اًىصاحيك ( 449 -...ه) :محمس جن ؿيل جن ؾامثن ،اًلايض ٔبتو اًفذح اًىصاحيك ،اًعصاتَيس .اكن من ٔب ّ
خةل
ؿَامء االٕمامِة يف اًفلَ واحلسًر واًالكم ،مؤًّفا ،قزٍص اًـمل .وٍصى يف نخاابثَ اًـسًس من اًصذوذ وا ٔلحوتة واملياكضاث
يف مواوَؽ خمخَفة .وووؽ مؤًفاث ّمجة ،مهنا :نزن اًفوائس وًضم موووؿاث الکمِة وفَسفِة و ٔبذتَة وفلَِة وثفسريًة
وَتزفخَة ،وكري ركل.

154

 .8ص َخ اًعائفة اًعويس ( 463 -385ه) :محمس جن احلسن جن ؿيل جن احلسنٔ ،بتو حـفص اًعويس ،سؾمی االٕمامِة يف
 .151املعسز اًساتق ،ح  ،2ض  253ؼ 255
 .152املعسز اًساتق ،ح  ،2ض  221ؼ 225
 .153املعسز اًساتق ،ح  ،2ض  196ؼ 197
 .154املعسز اًساتق ،ح  ،2ض  244ؼ 246
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فخخط مهنا تـمل اًالكم وما ًخعي تَ من مسائي :ثَرَط
ؾرصٍ .وًض َخ اًعائفة ما ًلازة ارلسني مؤًفا إًَم ما ّ
«اًضايف يف االٕمامة» ٌَس َس املصثىض ،امللسمة يف املسذي إىل ظياؿة ؿمل اًالكم ،زايوة اًـلول يف رشخ «امللسمة»
املشهوزت ،زساةل يف اًفصق تني اًييب واالٕمام ،املفعح يف االٕمامة ،مسائي الکمِة ،زساةل يف الاؾخلاذاث ،متَِس
ا ٔلظول ،يف رشخ كسم اًالكم من «مجي اًـمل واًـمي» ٌَس َس املصثىض ،املسائي اًصاسًة يف اًوؾَس ،الاكذعاذ اًِاذي
إىل ظصًق اًصصاذ ،يف ما جية ؿیل اًـحاذ من ٔبظول اًـلائس واًـحاذاث اًرشؾَة ،ما ال ٌسؽ امللکّف االٕذالل تَ،
الاسدِفاء يف االٕمامة وكري ركل.

155

 .9بٔتو إحساق إجصاُمی اجن هوخبت :بٔحس مذلکّمي االٕمامِة .ادذَفت بٓزاء اًـَامء واملؤزذني يف حتسًس ؾرصٍ .هل نخاة اًَاكوث
يف ؿمل اًالكم.

156

 .13ؾحس اجلََي اًلزوًين اًصاسي ( ؼ  563ه) :الکسم فلَِ حنصٍص واس خار ظالة ؾرصٍ .انػص اخملاًفني واكن هل مـِم
حوازاث مضِوزتٔ ،بتسغ مجةل مؤًفاث يف فن اًالكم 157.ومن مؤًفاثَ نخاة تـغ مثاًة اًيواظة يف هلغ تـغ
فضاحئ اًصوافغ ونخاة اًرباُني يف ٕامامة ٔبمري املؤمٌني (ؿَََ اًسالم).

158

 .11ػِري ازلٍن اًصاوهسي (اكن ؿیل كِس احلَات س ية  583ه) :محمس جن سـَس جن ُحة هللا جن احلسن ،ػِري ازلٍن ٔبتو
اًفضي اًصاوهسئ ،بحس ٔبخالء االٕمامِة .وثلسم يف اًفلَ وكريٍ وؾين مبسائي ؿمل اًالكم وثعسى ٌَخسزٌس واالٕفاذت .و ٔليب
اًفضي موًفاث ،مهنا :ا ٔلزتـون حسًثا ،وجعاةل املـصفة يف ٔبظول ازلٍن وُو نخاة تسًؽ يف ّجَ وؾصوَ ٌَلواؿس
اًالكمِة.

159

 .12سسًس ازلٍن اذليص (حسوذ  -485حسوذ س ية  585ه) :محموذ جن ؿيل جن احلسن ،اًض َخ املـ ّمص ،سسًس ازلٍن ٔبتو
اًثياء اًصاسي ،املـصوف ابذليص .من ص َود االٕمامِة اًحازسٍن .وووؽ مؤًفاث ؿسًست ،مهنا :امليلش من اًخلََس وكري
ركل.

163

 .13زيض ازلٍن ؿيل اجن ظاووش ( 664 -589ه) :ؿيل جن موىس جن حـفص جن محمس ،اًس َس زيض ازلٍن ٔبتو اًلامس
احليلٔ ،بحس ٔب ّ
خالء ؿَامء االٕمامِةّ .
ثوىل هلاتة اًعاًحَني و ٔبًّف نخحا نثريت يف فٌون خمخَفة ،مهنا :اًعصائف يف مـصفة
 .155املعسز اًساتق ،ح  ،2ض  233ؼ 235
156املعسز اًساتق ،ح  ،2ض  181ؼ 182
 .157زايط اًـَامء وحِاط اًفضالء (حصمجَ) ،ح  ،3ض131
 .158املعسز اًساتق ،ح  ،3ض 96
 .159مـجم ظحلاث املخلکمني ،ح  ،2ض  323ؼ 324
 .163املعسز اًساتق ،ح  ،2ض  333ؼ 333
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مشاُة اًعوائف ،ملسّمة يف ؿمل اًالكم ّمساُا صفاء اًـلول من ذاء اًفضول ،سـس اًسـوذ ،وكري ركل.

161

 .14هعري ازلٍن اًعويس (دواخَ هعري ازلٍن) ( 672 -597ه) :محمس جن محمس جن احلسن ،اخلواخَ هعري ازلٍن اًعويس،
ٔبحس ؾحاكصت االٕسالم يف اًفَسفة واًالكم واًصايوَاث واًفكلٔ .بكام هعري ازلٍن اًعويس املسازش واملـاُس اًـَمَة،
ومجؽ اًـَامء واحلىامء واؾخین هبم ،ومل ميت ا ّٕال تـس ٔبن خسّذ ما تيل يف ذوةل اًخرت من اًـَوم االٕسالمِة ،و ٔبحِا ما ماث
من بٓمال املسَمني .وظيّف نخحا وزسائي ّمجة ،مهنا :جتصًس الاؾخلاذ يف اًالكم وُو من اًىذة اًلِّمة يف ُشا
املوووغ ،اًفعول اًيعريًة ابًفازس َة يف ٔبظول اًـلائس ،هلس «احملعي» يف ؿمل اًالكم ًفرص ازلٍن اًصاسي وٌس ّمى
احملعي ،اًصساةل امللٌـة يف ٔبظول ازلٍن ،زساةل االٕمامةٔ ،بفـال ّاَّلل تني اجلرب واًخفوًغ وكري ركل.
ثَرَط ّ

162

 .15احمللّق ّ
احليل ( 676 -632ه) :حـفص جن احلسن جن حيىي جن احلسن ،جنم ازلٍن ٔبتو اًلامس اًِشيل ،اًضِري ابحمللّق
احليل ،اًفلَِ ،ا ٔلظويل ،املخلکّم ،زئُس االٕمامِة وبٔس خار اجملهتسٍن يف ؾرصٍ .وظيّف نخحا ،مهنا :املسكل يف ٔبظول
ّ
ازلٍن ،اًصساةل املاثـَة ،مؽ املسكل يف ٔبظول ازلٍن ،زساةل يف ؿسم نفص من اؾخلس ابٕزحاث املـسوم وكري ركل.

163

 .16ؾامذ ازلٍن اًعربي ( -...تـس  698ه) :احلسن جن ؿيل جن محمس جن ؿيل ،املخلکّم اًحازس ،اًفلَِ ،ؾامذ ازلٍن اًعربي،
وًلال هل اًـامذ اًعربئ ،بحس ٔب ّ
خةل ؿَامء االٕمامِة .مذضَّـا يف ؿمل ٔبظول ازلٍن ومسائي الاؾخلاذ .وهل مؤًفاث ؿسًست،
مهنا :اكمي اٍهبايئ ابًفازس َة يف االٕمامة ،حوامؽ ازلالئي وا ٔلظول يف إمامة بٓل اًصسول ،حتفة ا ٔلجصاز ابًفازس َة يف ٔبظول
ازلٍن وكري ركل.

164

 .17اجن مِمث اًححصاي ( 699 -636ه) :مِمث جن ؿيل جن مِمث جن ّ
مـیل ،املخلکّم اًحازغ ،نامل ازلٍن ٔبتو اًفضي اًححصاي،
ٔبحس ٔبؿالم االٕمامِة .و ّجصس يف ص ّت اًفٌون االٕسالمِة ال س َّام اًفَسفة واًالكم وا ٔلرساز اًـصفاهَة .والجن مِمث مؤًفاث
ؿسًست ،مهنا :كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،اًيجات يف اًلِامة يف حتلِق ٔبمص االٕمامة ،اس خلعاء اًيؼص يف إمامة ا ٔلمئّة االزين
ؾرش ،كاًة اًيؼص يف ؿمل اًالكم وكري ركل.

165

ّ .18
اًـالمة ّ
احليل ( 726 -648ه) :احلسن جن ًوسف جن ؿيل جن املعِّص ا ٔلسسي ،اًفلَِ اًحازغ ،املخلکّم اًف ّش ،حامل
ازلٍن ٔبتو مٌعوز املـصوف ّ
ابًـالمة ّ
ثحو ٔب اًزؿامة اًفىصًة واًـَمَة وازلًًِة ٌَعائفة االٕمامِة يف
احليل ،وابجن املعِّص .و ّ
ؾرصٍ .ووؽ ما ًياُز زالزني مؤًّفا يف اًالكم و ٔبظول ازلٍن مهناّ :ج املسرتصسٍن يف ٔبظول ازلٍنّ ،اًة املصام يف ؿمل
 .161املعسز اًساتق ،ح  ،2ض  397ؼ 399
 .162املعسز اًساتق ،ح  ،2ض  413ؼ 414
 .163املعسز اًساتق ،ح  ،2ض  357ؼ 358
 .164املعسز اًساتق ،ح  ،2ض  363ؼ 364
 .165املعسز اًساتق ،ح  ،2ض  418ؼ 419
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اًالكم ،مٌاشم اًَلني يف ؿمل اًالكم ،وضف املصاذ يف رشخ «جتصًس الاؾخلاذ» ٌَيعري اًعويسٔ ،بهواز املَىوث يف رشخ
«اًَاكوث» يف اًالكم الٕجصاُمی جن هوخبت ،زساةل ّج احلق ووضف اًعسق وكري ركل.

166

 .19معَس ازلٍن ؾحَسيل ( 754 -681ه) :ؾحس املعَة جن محمس (رجس ازلٍن) جن ؿيل جن محمس جن ٔبمحس احلسُين اًـحَسيل،
معَس ازلٍن اجن ا ٔلؾصح ّ
احليلٔ ،بحس هحاز ؿَامء االٕمامِة وظيّف نخحا ،مهنا :رشخ « ٔبهواز املَىوث يف رشخ اًَاكوث» يف
ؿمل اًالكم ّ
ٌَـالمة احليل وٌس ّمى ٕارشاق اًالُوث يف هلس رشخ اًَاكوث وكري ركل.

167

 .23اًضَِس ا ٔل ّول ( 786 -734ه) :محمس جن ميك جن محمس جن حامس جن ٔبمحس ّ
املعَيب اًلصيش ،مشس ازلٍن ٔبتو ؾحس ّاَّلل
اجلزًين اًـاميل ،املـصوف ابًضَِس ا ٔل ّول ،من ٔبؿالم االٕمامِة وفلِاهئم اًحازسٍن .وووؽ مؤًفاث نثريت مهنا :زساةل يف
ّ
اًالكم جض متي ؿیل ٔبزتـني مسبٔةل يف ٔبظول ازلٍن ارلسة ،وكري ركل.

168

 .21اًفاوي امللساذ ( 826 -...ه) :امللساذ جن ؾحس ّاَّلل جن محمس جن احلسني ،املـصوف ابًفاوي امللساذ واًفاوي
اًس َوزئ ،بحس ٔبؿالم االٕمامِة ومذلکّمهیا اًحازسٍن.و ٔبًّف نخحا مهنا :اٌَوامؽ االًَِٕة يف املحاحر اًالكمِة ،اًيافؽ ًوم
احلرش يف رشخ «اًحاة احلاذي ؾرش» ّ
ٌَـالمة ّ
احليل ،إزصاذ اًعاًحني يف رشخ «ّج املسرتصسٍن يف ٔبظول ازلٍن»
ّ
ٌَـالمة ّ
احليل ،ا ٔلهواز اجلالًَة يف رشخ «اًفعول اًيعريًة» يف ؿمل اًالكم ٌَيعري اًعويس ،الاؾامتذ يف رشخ
«واحة الاؾخلاذ» يف ٔبظول ازلٍن وفصوؿَ ّ
ٌَـالمة ّ
احليل ،وكري ركل.

169

 .22بٔتو محمس اًحَايض ( 877 -791ه) :ؿيل جن محمس جن ؿيل جن ًووس ،سٍن ازلٍن ٔبتو محمس اًحَايض ،اًـامل االٕماسم،
هة ؿیل اًححر واملعاًـة يف فٌون مذـسذت ّ
حّت ثضَّؽ يف ٔبنرثُا ال س امي ؿمل اًالكم اشلي ٔبظححت
اًحاحر ،املخلکّمٔ .ب ّ
هل فَِ كسم زاخسة .و ٔبًّف نخحا وزسائي ،مهنا :اًرصاظ املس خلمی إىل مس خحلي اًخلسمي (ظ .يف زالزة ٔبحزاء) زساةل
االٕهصام واالٕهـام يف ؿمل اًالكم ،وكري ركل.

173

 .23مشس ازلٍن الٓميل ( -...تـس  944ه) :ؾز ازلٍن جن حـفص جن مشس ازلٍن الٓميل ،اًـامل االٕماسم .فلَِ حملّق مسكق،
خامؽ ٌَـَوم اًـلََة واًيلََة.و ووؽ مؤًفاث ابٌَلة اًفازس َة ،مهنا :اًصساةل احلسًِة يف ا ٔلظول ازلًًِة ارلسة وفصوغ
اًـحاذاث ،وحصمج من اًـصتَة إىل اًفازس َة «رشخ ّج اًحالكة» الجن مِمث اًححصاي.
 .166املعسز اًساتق ،ح  ،3ض  135ؼ 139
 .167املعسز اًساتق ،ح  ،3ض  125ؼ 126
 .168املعسز اًساتق ،ح  ،3ض  149ؼ 154
 .169املعسز اًساتق ،ح  ،3ض  246ؼ 248
 .173املعسز اًساتق ،ح  ،3ض  223ؼ 225
 .171املعسز اًساتق ،ح  ،3ض  339ؼ 313
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171

 .24دواحگي اًضرياسي ( -...اكن ؿیل كِس احلَات س ية  953ه) :محمس جن ٔبمحس اًضرياسي ،املـصوف خبواحگي ،ىزًي
اًِيسٔ ،بحس ؿَامء االٕمامِة .اُمت تـمل ٔبظول ازلٍن ومداحر اًالكم ،وذفاؿَ ؾن مـخلساث مشُة االٕمامِة (اشلي ذان
تَ تـس ٔبن اكن ًسٍن تبٔحس مشاُة ٔبُي اًس ية) ،وزذٍّ ؿیل سائص اًفصق واملشاُة .من مؤًفاثَ :رشخ «اًحاة احلاذي
ؾرش» يف ؿمل اًالكم ّ
ٌَـالمة ّ
احليل ،اًيؼامِة يف مشُة االٕمامِة وكري ركل.

172

 .25اًضَِس اًثاي ( 911ؼ 966ه) :سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس جن حامل ازلٍن اًـاميل اجلحـي ،املـصوف ابًضَِس اًثاي،
ٔبحس مضاُري فلِاء االٕمامِة وهحاز ؿَامهئم .وووؽ ٔبنرث من س حـني مؤًفا مهنا« :الاكذعاذ يف مـصفة املحس ٔب واملـاذ»
و«اًصساةل الاؾخلاذًة» و. ...

173

 .26امللسّش ا ٔلزذتَيل ( 993 -...ه)ٔ :بمحس جن محمس ا ٔلزذتَيل ّمث اًيجفي ،اًضِري ابحمللّق وامللسّ ش ا ٔلزذتَيلٔ ،بحس ٔبؿالم
االٕمامِة .ثضَّؽ يف رجاالث مذـسّ ذت ،وووؽ مؤًفاث ؿسًست ،مهنا :حاص َة ؿیل إًَِاث «رشخ جتصًس اًـلائس» ٌَلودسي،
ٔبظول ازلٍن ،اًصساةل اٍهتََََة ،حسًلة اًض َـة ،وكريُا.

174

 .27كايض هوز هللا مصؾيش صوصرتي ( ...ؼ  1319ه) :اًـالمة ،احملسج ،اًالكسم واًـامل االٕماسم اشلي اتسغ ااثزا نثريت
ومهنإ :احلاق احلق وٕاسُاق اًحاظي واًعوازم املِصكة يف هلس اًعواؾق احملصكة.

175

 .28اًض َخ اٍهبايي ( 953ؼ  1333ه) :اًض َخ اجلََي هباء ازلٍن محمس جن احلسني جن ؾحس اًعمس احلازيث اًـاميل اجلحـي.
ًًسة اىل احلازج اهلمساي واكن من دواض ٔبمري املؤمٌني ؿَََ اًسالم .حاهل يف اًفلَ واًـمل واًفضي واًخحلِق
واًخسكِق وخالةل اًلسز وؾؼم اًضبٔن وحسن اًخعيَف وزصاكة اًـحازت ومجؽ احملاسن ٔبػِص من ٔبن ًشهص ،واكن ماُصا
مذححصا خامـا اكمال صاؾصا ٔبذًحا ،زلة ؿسمي اًيؼري يف سماهَ يف اًفلَ واحلسًر واملـاي واًحَان واًصايوَاث وكريُا .هل
نخة ،مهنا :زساةل يف الاؾخلاذاث.

176

 .29مري س َس امحس ؿَوي اًـاميل( ؼ 1363ه) :اكن فلهیا الکمِا وحىامي فَِسوفا ،ذزش يف ٔبظفِان ؾيس اًض َخ اٍهبايئ.
من بٓاثزٍ يف ؿمل اًالكمً :عائف قَخًَِ ،وامؽ زابي ،معلي ظفا و. ...

177

 .33اًفِاط اًالَُجي ( 1372 -...ه) :ؾحس اًصساق جن ؿيل جن احلسني اًالَُجي اجلَالي ،اًلمي ،املَلّة ابًفِّاط،
 .172املعسز اًساتق ،ح  ،3ض  329ؼ 333
 .173املعسز اًساتق ،ح  ،3ض  288ؼ 293
 .174املعسز اًساتق ،ح  ،3ض  269ؼ 272
 .175موًفني نخة چاپيي فازيس وؾصيب اس بٓكاس چاپ َت نيون ،ح  ،6ض  655ؼ 658
 .176زايط اًـَامء وحِاط اًفضالء ،ح ،5ض88
 .177اؿالم اظفِان ،ض  413ؼ 414
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ٔبحس ٔبجصس ؿَامء االٕمامِة ابًفَسفة وامليعق واًالكم .ووؽ مؤًفاث ،مهنا :صوازق االًِٕام يف رشخ «جتصًس اًالكم»
ٌَمحلّق اًعويس ،گوُص مصاذ ،رسماًَ إميان وكري ركل.

178

 .31مال زفِـا اًيائُين ( 1382 -997ه) :محمس جن حِسز احلس ين اًعحاظحايئ ،احلىمی ،املخلکّم ،اًس َس زفِؽ ازلٍن اًيائُين
ا ٔلظفِاي ،املـصوف تؼ (زفِـا).و ثح ّحص يف اًـَوم ال س امي اًـلََة مهنا وهل مؤًفاث ؿسًست ،مهنا :اًضجصت االًَِٕة
ابًفازس َة يف ٔبظول اًـلائس تعصًلة اس خسالًَة ،وكري ركل.

179

 .32اًفِغ اًاكصاي ( 1391 -1337ه) :محمس حمسن جن املصثىض جن محموذ جن ؿيل اًاكصاي ،املسؾو مبحسن ،واًضِري
ابًفِغ ،من ؿَامء االٕمامِة اًحازسٍن ابحلمكة واًـصفان واالًَِٕاث واحلسًر .وؾين ؾياًة فائلة ابًـصفان وا ٔلذالق
واملـازف االًَِٕة ،واكن قزٍص الاهخاح ،ووؽ مؤًفاث ّمجة ،مهنا :ؿمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،ؿني اًَلني يف ٔبظول ازلٍن،
اًخوحِسٔ ،بظول اًـلائسٔ ،بظول املـازف يف ادذعاز «ؿني اًَلني» ،وكري ركل.

183

 .33اًض َخ احلص اًـاميل ( 1333ؼ  1134ه) :اتو حـفص اًض َخ محمس جن احلسن بٓل احلص اًـاميل املضلصي اجلحـي
اًـالمة احلرب املخححص .فمك هل من ثعيَف زائق وثبًَٔف فائق تني نخاة وزساةل .مهنا نخاة إزحاث اًِسات ابًيعوض
واملـجزاث.

181

 .34اًلايض سـَس اًل ّمي ( -1349ثويف س ية  1137ه) :محمس سـَس جن محمس مفِس اًل ّمي ،املـصوف ابًلايض سـَسٔ ،بحس
ؿَامء االٕمامِة ابحلمكة واالًَِٕاث.و رمص يف اًـَوم ال س امي اًـلََة مهنا .و ٔبًّف نخحا وزسائي ،مهنا :رشخ «اًخوحِس»
ٌَض َخ اًعسوق وُو ٔبصِص مؤًفاثَ ،جنم اًوالًة يف اًالكم ،زساةل اًفوائس اًصووًة يف رشخ حسًر ز ٔبش اجلاًوث
اًسالم ،زساةل يف اجلرب والادذَاز ،وكري ركل.
ومٌاػصثَ مؽ االٕمام ؿيل اًصوا ؿَََ ّ

182

 .35اًس َس ُامش اًححصاي ( ...ؼ  1137ق) :اًس َس ُامش جن سَامين .حمسج خامؽ ومذخحؽ ٔلحاذًر اًـرتت (ؿَهیم
اًسالم)ٔ .بًف نخحا ؿسًست ثسل توووخ ؿیل صست ثددـَ ونرثت اظالؿَ ومن ثعاهَفَ نخاة كاًة املصام يف ثـَني االٕمام،
ونخاة ثفضَي ا ٔلمئة االٕزين ؾرش ؿیل ا ٔلهخِاء سوى هحٌُا وكريٍ.

183

 .36اًـالمة محمس ابكص اجملَيس ( 1113 -1337ه) :محمس ابكص جن محمس ثلي جن ملعوذ ،املـصوف ابًـالمة اجملَيس
 .178موًفني نخة چاپيي فازيس وؾصيب اس بٓكاس چاپ َت نيون ،ح  ،4ض  111ؼ 113
 .179مـجم ظحلاث املخلکمني ،ح  ،4ض  167ؼ 168
 .183املعسز اًساتق ،ح  ،4ض  197ؼ 198
 .181ملذخس من ملسمة بًٓة هللا املصؾيش اًيجفي ؿیل نخاة «إزحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث» ،ح  ،1ض 3
 .182مـجم ظحلاث املخلکمني ،ح  ،4ض  374ؼ 375
 .183جنوم اًسامء يف حصامج اًـَامء ،ح  ،1ض  168ؼ 169
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وابجملَيس اًثاي ،من مضاُري ؿَامء االٕمامِة و ٔباكجص حمسّثهیمٔ .بًّف نخاة حباز ا ٔلهواز اجلامـة زلزز ٔبدداز ا ٔلمئّة ا ٔلظِاز
وُو مبثاتة ذائصت مـازف ص َـَة نربى ،وٌض متي ؿیل موووؿاث ثخعي تبٔظول ازلٍن واملسائي الاؾخلاذًة وهل مؤًفاث
ّمجة ،مهنا :الاؾخلاذاث ،احلق اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ارلسة مؽ اًخفعَي يف مدحر االٕمامة ،وكري ركل.

184

 .37اًالَُجي (حسوذ  1121 -1345ه) :احلسن جن ؾحس اًصساق جن ؿيل جن احلسني اجلَالي اًالَُجي ا ٔلظي،
اًل ّمي ،اًـامل االٕماسم ،اًفَِسوف ،املخلکّم.هل مؤًفاث ؿسًست ،مهنا :مشؽ اًَلني يف مـصفة احلق واًَلني يف ٔبظول ازلٍن
وكس ثسط اًالكم فَِ يف االٕمامة ،زساةل يف ٔبظول ازلٍن وكري ركل.

185

 .38مري محمس ارشف ؿَوي ؿاميل ( ...ؼ 1133ه) :ؿامل ،فاوي ،حمسج ،مذخحؽ ،مذححص ،ثَمَش اجملَيس وس حط املري ذاماذ
وهل نخة مهنا 186ؿالكة اًخجصًس.

187

 .39حزٍن الَُجي ( 1133ؼ  1181ه) :محمس ؿيل جن ايب ظاًة ،الکسم وفَِسوف ص َـي ،من مؤًفاثَ يف اًـلِست ميىن
االٕصازت إىل :ذَق ا ٔلؾامل ،اًصذ ؿیل اًخياخسََ وفذح اًس حي.

188

 .43اًـالمة اًرنايق ( 1239 -...ه) :محمس رمسي جن ٔبيب رز اًرنايق اًاكصائ ،بحس هحاز ؿَامء االٕمامِة ابًفلَ وا ٔلظول
واحلمكة واالًَِٕاث .وووؽ ما ًلصة من ( )33مؤًّفا ،مهنأ « :بهُس املوحسٍن» ابًفازس َة يف ٔبظول ازلٍن ،ثياول فَِ
مصاثة املـصفة االًَِٕة ومسائي اًحساء واًلضاء واًلسز مؽ مٌاكضة مشاُة اٍهیوذ واًيعازى واجملسمة ومشاُة ّ
اجملربت
وكري ركل« ،خامؽ ا ٔلفاكز وانكس ا ٔلهؼاز» يف إزحاث اًواحة ثـاىل وتَان ظفاثَ اًثحوثَة واًسَحَة ،وكري ركل.

189

 .41اًـالمة ص َخ حـفص اكصف اًلعاء ( 1228 -1156ه) :حـفص جن درض جن محمس حيىي جن س َف ازلٍن املاًيك،
اًيجفي ،اجملهتس االٕماسم اًىدري ،ظاحة «وضف اًلعاء» ،وًـصف ابًض َخ الٔنرب .ثح ّحص يف اًـَوم االٕسالمِة ٔبظوال
وفصوؿا .وووؽ مؤًفاث ؿسًست ،مهنا :اًـلائس اجلـفصًة وُو اًفن ا ٔل ّول من «وضف اًلعاء ؾن دفِاث مهبامث اًرشًـة
اًلصاء» اشلي اص متي ؿیل فٌّني بٓدصٍن ُام اًفلَ و ٔبظوهل.

193

 .42املريسا اًل ّمي ( 1231 -1151ه)ٔ :بتو اًلامس جن محمس حسن جن هؼص ؿيل اجلَالي ،اًل ّمي ،ظاحة «اًلواهني»،
املـصوف ابملريسا اًل ّمئ ،بحس ٔبؿالم االٕمامِة ومضاُري رجهتسهيم .وووؽ مؤًفاث ّمجة ،مهنأ « :بظول ازلٍن» ابًفازس َة
 .184مـجم ظحلاث املخلکمني ،ح  ،4ض  354ؼ 357
 .185املعسز اًساتق ،ح  ،4ض  256ؼ 257
ٔ .186بؾَان اًض َـة ،ح  ،9ض 125
 .187اشلزًـة ،ح  ،15ض 313
 .188ملذخس من ملسمَ نخاة فذح اًس حي ،ض  7ؼ 31
 .189مـجم ظحلاث املخلکمني ،ح  ،5ض  181ؼ 184
 .193املعسز اًساتق ،ح  ،5ض  47ؼ 49
48

ثـصط يف ملسمذَ ٌَفصق تني ٔبظول ازلٍن واملشُة.
ّ

191

 .43اًـالمة ّ
صرب ( 1242 -1188ه) :ؾحس ّاَّلل جن محمس زوا جن محمس جن حمسن جن ٔبمحس احلسُين ،اًيجفي ،اًاكػمي،
من بٓل ّ
صربٔ ،بحس هحاز ؿَامء االٕمامِة ونخّاهبم وابحثهیم .جصغ يف ٔبنرث اًـَوم وووؽ حنو س حـني مؤًّفا ،مهنا :حق اًَلني
يف مـصفة ٔبظول ازلٍن.

192

 .44املال محمس حـفص الاسرتبٓابذي ( 1198ؼ  1263ه) :من فضالء سماهَ وومن مجؽ اًـَوم .هل مؤًفاث نثريت من كدَي
رشخ اًخجصًس يف ؿمل اًالكم .هل ؿست نخة يف ٔبظول اًفلَ.

193

 .45مال اسامؾَي الاسفصاًين (1288- ...ه) :ؾصف ابًـازف اًحجيوزذي ،من ؿَامء ومفىصي اًض َـة ازياء اًـرص
اًلاخازي وُو من ااكجص ثالمشت اًفَِسوف ا ٔلؾؼم املال ُاذي اًسزبوازي .من مؤًفاثَ ارساز اًـصفان يف تَان حلِلة
الاميانٔ ،بهواز اًـصفان وماكثحاثَ مؽ احلاح امل ّال ُاذي اًسزبوازي

194

 .46احمللق اًسزبوازي ( 1212ؼ  1289ه)ُ :اذي جن رمسي جن ُاذي جن رمسي جن محمس ظاذق اًسزبوازي ،املـصوف
تؼ املال ُاذي اًسزبوازئ ،بحس هحاز ؿَامء االٕمامِة ومن ٔبملؽ فالسفة ؾرصٍ .ووؽ مؤًفاث ؿسًست مهنا :رشخ «ا ٔلحباج
املفِست يف حتعَي اًـلِست» ٌَـالمة احليلُ ،ساًة اًعاًحني يف مـصفة ا ٔلهخِاء وا ٔلمئة املـعومني ابًفازس َةُ ،اذي
املضَني يف ٔبظول ازلٍن ابًفازس َة ،اجلرب واالٕدذَاز و. ...

195

 .47اًض َخ ؿيل اظلص اًربوحصذي ( -1231كدَي س ية  1333ه) :ؿيل ٔبظلص جن ؿيل ٔبنرب جن ؿيل ٔبظلص اًربوحصذي،
اًيجفئ ،بحس ٔب ّ
خالء ؿَامء ا ٕالمامِة .وؾين نثريا تبٔحباج اًـلائس واًالكم وا ٔلذالق .ووؽ مؤًفاث نثريت ،مهنا :ؾلائس
احلق يف رهص املشاُة
اًض َـة وفوائس اًرشًـة ابًفازس َة ،احمل ّجة اًحَضاء يف املحس ٔب واملـاذ واملـازف اًالسمة ،ػِوز ّ
اخملخَفة واًص ّذ ؿیل ٔبُي اًس ية ،اًىفص واالٕميان ابًفازس َة ،وكري ركل.

196

 .48اًض َخ هؼص ؿيل اًعاًلاي ( 1243ؼ  1336ه) :ؿامل ؿازف حىمی فلَِ .هل نخاة اكصف ا ٔلرساز ابًفازس َة ٌض متي
ؿیل ٔبظول ازلٍن وؿیل فن ا ٔلذالق واملواؾغ.

197

 .43اًـالمة مري حامس حسني ( 1246ؼ  1336ه) :اًس َس رمسي اتو ػفص ،اكن من ٔباكجص املخلکمني اًحاحثني ؾن ارساز
 .191املعسز اًساتق ،ح  ،5ض  25ؼ 27
 .192املعسز اًساتق ،ح  ،5ض  83ؼ 85
 .193جنوم اًسامء يف حصامج اًـَامء ،ح  ،1ض 443
 .194ملذخس من ملسمَ نخاة ٔبهواز اًـصفان ،ض  ،19ض  21وض  23ؼ 29
 .195مـجم ظحلاث املخلکمني ،ح  ،5ض  239ؼ 212
 .196املعسز اًساتق ،ح  ،5ض  97ؼ 98
ٔ .197بؾَان اًض َـة ،ح  ،13ض 222
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ازلايهة ،ماُص ًا تعياؿة اًالكم واجلسل ،حمَع ًا اب ٔلدداز وال ٓاثز ،ومن ٔبخ ّي ثعاهَفَ نخاة ؾحلاث الاهواز.

198

 .49بًٓة هللا محمس حسن بٓل ايسني ( 1223ؼ  1338ه) :احس مصاحؽ اًخلََس اًض َـة ومن مجةل معيفاثَ يف رجال اًـلِست
نخاة «اظول ازلٍن».

199

 .53املريسا رمسي جن إسامؾَي اًلصوي ا ٔلظفِاي ( 1365 -1333ه) :من فلِاء اًض َـة االٕزين ؾرشًة املـارصٍن،
وحصحىز هؼصًخَ ؿیل رضوزت فعي مسزسة اًويح( ،املمتثي تـاًلصبٓن وس ية اًييب و ٔبُي اًحُت) تال مزح وذَط مؽ
املسازش اًخرشًة وؿیل ز ٔبسِا اًفَسفة -مبرخَف ظوزُا ،-واًخعوف -تبٔهواؿَ .-من ثبًَٔفاثَ يف الاؾخلاذاث نخاة ٔبتواة
اًِسى.

233

 .51اًـالمَ اًس َس حمسن ا ٔلمني ( 1371 -1284ه) :حمسن جن ؾحس اًىصمي جن ؿيل جن محمس (ا ٔلمني) جن موىس
احلسُين ،اًـاميل ،اًـامل اًضِري ،اجملهتس املعَح ،اًحاحر ،اًالكسم ،ظاحة « ٔبؾَان اًض َـة» .وخال يف مِاذٍن اًفلَ
وا ٔلظول واًرتامج واًـلائس وا ٔلذة ،ونخة فهیا مؤًفاث كِّمة ،مهنا :وضف الازثَاة يف اثحاغ محمس جن ؾحس اًوُاة
اس خلىص فَِ َتزفخِم وفٌّس ؾلائسضم ،هلغ «اًوص َـة» ملوىس خاز ّاَّلل وكري ركل.

231

 .52اًـالمة محمس حسني اكصف اًلعاء ( 1373 -1294ه) :محمس حسني جن ؿيل جن محمس زوا جن موىس جن حـفص
اكصف اًلعاء املاًيك ،اًيجفئ ،بحس ٔبؿالم االٕسالم وسؾامء االٕمامِة ومضاُري املعَحني واًىذّاة املحسؿنئ .بحصى
حوازاث ومٌاكضاث مؽ خمخَف اًضرعَاث اًـَمَة وازلًًِة وا ٔلذتَة من مسَمني ومس َحَني .وذؿا (تفٌون ا ٔلساًَة)
إىل االثفاق واًوحست تني املسَمني وهحش اًدضاحن تُهنم .وووؽ ما ٍصتو ؿیل مثاهني مؤًّفا ،مهنا :ازلٍن واالٕسالم يف ٔبزتـة
ٔبحزاء يف فَسفة ازلٍن وٕازحاث اًعاهؽ واًخوحِس واًـسل واًيحوت اخلاظة وما ًخـَق تشكل من موووؿاثٔ ،بظي اًض َـة
و ٔبظوًِا وُو من املؤًفاث املِ ّمة اًصاجئة اًيت ثياوًت تعوزت موحزت ٔبظول ؾلائس اًض َـة وفصوؾِا.

232

 .53اًض َخ محمس حسن املؼفص ( 1331ؼ  1375ه) :محمس حسن جن محمس جن ؾحس هللا جن محمس املؼفص اًيجفي املصحؽ،
الاماسم ،املخلکم ،الاذًة .هل نخاة كمی يف ؿمل اًالكم :ذالئي اًعسق ٍهنج احلق اشلي زذ فَِ اًفضي جن زوسهبان
وحبر فَِ املسائي اًالكمِة واًـلائسًة ابًضلك اًخازفخي اًـمَق وابًعصس املهنجي احلسًر.
198املعسز اًساتق ،ح  ،4ض 381
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 .231مـجم ظحلاث املخلکمني ،ح  ،5ض  353ؼ 357
 .232املعسز اًساتق ،ح  ،5ض  437ؼ 411
 .233املعسز اًساتق ،ح  ،5ض  433ؼ 435
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233

 .54اًس َس رشف ازلّ ٍن اًـاميل ( 1377 -1293ه) :ؾحس احلسني جن ًوسف جن حواذ جن إسامؾَي بٓل رشف ازلٍن
املوسوي ،اًـاميلٔ ،بحس ٔبؿالم اجملهتسٍن ،ومن ٔباكجص اًحاحثني يف ازلزاساث اًـلائسًة واملشُحَة .تشل كعازى هجوذٍ يف
رجال إظالخ اجملمتؽ وثوؾَخَ وثثلِفَ وثوحهیَ .ومحي زساةل اًخلصًة تني املسَمني ،وووؽ مؤًفاث ؿسًست جضري إىل
اُامتمَ تـمل اًالكم واًـلائس ومسائي اًحًِة ا ٔلساس َة ٌسلٍن االٕسالسم مهنا :املصاحـاث يف مداحر االٕمامة وما ًخعي هبا
من موووؿاث َتزفخَة وحسًثِة ،اًفعول املِمة يف ثبًَٔف ا ٔلمة وُو من ٔبخ ّي اًىذة اًالكمِة وكس ثياول فَِ مسائي
اخلالف تني اًعائفذني ؿیل ووء اًـلي والاس خًذاح واًخحََي ،وكري ركل.

234

 .55اًض َخ محمس زوا املؼفّص ( 1383 -1322ه) :محمس زوا جن محمس جن ؾحس ّاَّلل جن محمس اًيجفيّ ،
اًـالمة ،اًح ّحازة،
اًاكثة ،ا ٔلذًة ،اًضِري ابملؼفص .نخة يف امليعق وا ٔلظول واًفَسفة واًالكم واًـلائس تبٔسَوة ًالمئ زوخ اًـرص،
وووؽ مؤًفاث كِّمة مهنا :ؾلائس االٕمامِة ،زسائي يف ؿمل اًالكم ،وكري ركل.

235

 .56اًـالمة ا ٔلمِين ( 1393 -1323ه) :ؾحس احلسني جن ٔبمحس جن جنف ؿيل جن ّاَّلل ايز جن محمس اًخربٍزي ،اًيجفي،
اًـالمة ،اًح ّحازة ،املـصوف اب ٔلمِين ،ظيّف موسوؾخَ اخلازلت :اًلسٍص يف اًىذاة واًس يّة وا ٔلذة .و ّ
ّ
ٌَـالمة ا ٔلمِين
مؤًفاث ٔبدصى ،مهنأ :بؿالم ا ٔلانم يف مـصفة املكل ّ
اًـالم ابًفازس َة يف اًخوحِس ،سريثيا وس يّدٌا :سريت هحٌُّا ظیل ّاَّلل
ؿَََ وبٓهل وسمل وسًّذَ ويه حمارضاث ؾلائسًة ٔبًلاُا يف مسًية حَة اًسوزًة ،اًـرتت اًعاُصت يف اًىذاة اًـزٍز ،وكري
ركل.

236

 .57اًض َخ امحس جن محمس الٓصدِاي ( 1395 -1333ه)ٔ :بمحس جن محمس حسن جن حـفص جن محمس الٓصدِاي اًعِصائ ،بحس
ؿَامء االٕمامِة ابًفَسفة واًالكم .واكن خامـا ٌَـَوم اًـلََة واًيلََة ،مذضَّـا من اًفَسفة واًالكم ،صاؾصا ابًفازس َة.
وووؽ ( )61مؤًّفا يف فٌون ص ّت ،مهنا :زساةل ثشهصت اًلافَني ابًفازس َة يف ٔبظول ازلٍن ،زساةل ذالئي اًخوحِس
ابًفازس َةً ،وامؽ احللائق يف ٔبظول اًـلائس ،زساةل اًِسًة ا ٔلمحسًة يف ؿمل اًحازي ثـاىل ،زساهل ايذبٓوز ثوحِس يف إزحاث
وحوذ اًحازي ثـاىل وتَان ظفاثَ ،وكري ركل.

237

 .58اتو حـفص اخلصاساي ( 1331ؼ  1397ه) :بًٓة هللا اًض َخ محمس حواذ اخلصاساي املـصوف تؼ ايب حـفص اخلصاساي من

 .234املعسز اًساتق ،ح  ،5ض  299ؼ 334
 .235املعسز اًساتق ،ح  ،5ض  428ؼ 431
 .236املعسز اًساتق ،ح  ،5ض  293ؼ 293
 .237املعسز اًساتق ،ح  ،5ض  246ؼ 248
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مفادص اًـمل واًفلَ يف اًـرص احلايل ،من معيفاثَ «ُساًة الامة إيل مـصفة الامئة» ،و«مـازف اًض َـة».

238

 .59اًضَِس مصثىض املعِّصي ( 1399 -1338ه) :مصثىض جن محمس حسني املعِّصي ،اخلصاساي ،املفىّص االٕسالسم،
اًحاحر ،اًاكثة ،اًضَِس .هل بٓزاء ذكِلة ومدخىصت يف خ ّي املوووؿاث اًيت ثياوًِا ابًححر .ووؽ مؤًفاث ّمجة ابٌَلة
اًفازس َة ،مهنا :اًخوحِس ،االٕوسان واملعري وًححر يف مسبٔةل اًلضاء واًلسز واالٕمساذ اًلَيب ،لكَاث اًـَوم االٕسالمِة
يف اًالكم واًـصفان ،اًويح واًيحوت ،دمت اًيحوت ،اًوالء واًوالًة ،اًـسل االًِٕيي وُو من حماسن نخحَ ،ازلوافؽ حنو
املاذًة ،اًصؤًة اًىوهَة اًخوحِسًة ،املـازف االٕسالمِة وٌض متي ؿیل ٔبحباج حول اًخوحِس واًـسل االًِٕيي واًفَسفة
االٕسالمِة وكري ركل.

239

 .63اًض َخ ملي َّة ( 1433 -1322ه) :محمس حواذ جن محموذ جن محمس جن رمسي بٓل مليَة اًـاميل ،اجملهتس االٕماسم،
اًحاحر ،اًاكثة املوسوؾي اًضِري .ثعسّ ى زلحغ اًض هباث وٕاساةل اًدضىِاكث املثازت حول االٕسالم و ٔبظوهل،
واوعَؽ مبِمة ثووَح مداذئ االٕسالم وؾلائسٍ و ٔبفاكزٍ وثـاٍميَ .مؤًفاثَ جتاوسث اًس خني مهناّ :اَّلل واًـلي ،اًيحوت
واًـلي ،الٓدصت واًـلي ،إمامة ؿيل واًـلي ،املِسي امليخؼص واًـلي ،فَسفة املحس ٔب واملـاذ ،فَسفة اًخوحِس واًوالًة،
ُشٍ يه اًوُاتَة يف ؾلائس اًوُاتَة واًص ّذ ؿَهیا ،وكري ركل.

213

 .61اًـالمة اًعحاظحايئ ( 1321ؼ  1432ه) :اًس َس محمس حسني اًعحاظحايي ،مفرس ،فَِسوفٔ ،بظويل ،فلَِ ،ؿازف
وابحر يف رجال اًـَوم االٕسالمِة ومن اًـَامء اًض َـة املؤثصٍن .مؤًف نخاة ثفسري املزيان ونخة فَسفِة من كدَي
تساًة احلمكة وّاًة احلمكة و ٔبظول اًفَسفة واملهنج اًواكـي .ومن مؤًفاثَ يف رجال الاؾخلاذ ميىن ان وضري اىل نخاة
اًض َـة يف االٕسالم واًصسائي اًخوحِسًة.

211

 .62بًٓة هللا اًس َس امحس اخلواوسازي ( 1339ؼ  1435ه)ٔ :بحس مصاحؽ اًخلََس اًض َـة يف اًلصن اًصاتؽ ؾرش اًِجصيً .ـس
اًس َس اخلواوسازي من ثالمشت الٓدوهس اخلصاساي ،واًس َس محمس اكػم اًعحاظحايئ اًزيذي ،واملريسا اًيائُين ،واًض َخ اكا
وَاء اًـصايق .من ثبًَٔفاثَ نخاة اًـلائس احللة يف رجال الاؾخلاذاث.

212

 .63بًٓة هللا اًس َس ُامش احلسُين اًعِصاي ( 1339ق ؼ  1411ه) :اكن ابزؿا يف اًىثري من اًـَوم االٕسالمِة اكًخفسري،
واحلسًر ،واًـلائس ،واًفلَ وا ٔلظول واًصايوَاث واًعة ،واحلمكة االٕسالمِة و ....من مؤًفاثَ ثووَح املصاذ ،وثـََلة
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 .239مـجم ظحلاث املخلکمني ،ح  ،5ض  474ؼ 477
 .213املعسز اًساتق ،ح  ،5ض  399ؼ 432
 .211ملذخس من ملسمَ نخاة «ص َـَ ذز اسالم» ،ض  12ؼ 17
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ؿیل رشخ اًخجصًس ٌَـالمة .احليل.

213

 .64بًٓة هللا اًس َس ؾحس احلسني اًعَة (1321ق ؼ  1412ه) :من اًـَامء املـارصٍن اًض َـة .من مؤًفاثَٔ :بظَة اًحَان
يف ثفسري اًلصبٓن واًلکم اًعَة يف اًـلائس.

214

 .65بًٓة هللا اًس َس مصثىض اًـسىصي ( 1332ؼ 1428ه) :واملـصوف تـاًـالمة اًـسىصي من اًـَامء واحملللني اًىداز .من
مؤًفاثَ ؾلاًس الاسالم يف اًلصبٓن ،مخسون ومائة حصايب خمخَقٔ ،بحاذًر ٔبم املؤمٌني ؿائضة ،اًخوسي ابًييب واًخربك
تبٓاثزٍ ،ؾحس هللا جن س حبٔ وبٓاثز ٔبدصى.

215

 .66اًض َخ بًٓة هللا حـفص اًس ححاي اًخربٍزي ( 1347ه ؼ ) :مصحؽ ص َـي هحري مـارص .ذاط يف ٔبنرث اًـَوم االٕسالمِة
الس امي اًفلَ وا ُلظول واًخفسري واًخازخي واًسريت واًالكم .من مؤًفاثَ :ا ٔلهعاف يف مسائي ذام فهیا اخلالف ،اًـلِست
االٕسالمِة ؿیل ووء مسزسة ٔبُي اًحُت (ؿَهیم اًسالم) ،ا ٔلوواء ؿیل ؾلاًس اًض َـة الامامِة و. ...
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 .67بًٓة هللا انرص ماكزم اًضرياسي ( 1335ه ؼ )ُ :و مصحؽ ص َـي هحري مـارص .هل نخة نثريت يف اًخفسري وا ٔلظول
واًفلَ واًـلائس .مهنا :ذزوش يف اًـلاًس الاسالمِة ،املـاذ وؿامل تـس املوث و. ...
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 .68بًٓة هللا اًس َس حـفص اًس َسان ( 1353ه ؼ )ً :ـ ّس ٔبحس مسافـي اجلهبة اًثلافِة ؼ اًـلائسًة يف رجال املـازف االًَِٕة
مسدٌسا إىل الکم ٔبُي اًحُت(ؿَهیم اًسالم) .نخة ٔبنرث من مخسة وؾرشٍن نخااب وزساةل يف رجاالث خمخَفة اكزلزوش
اًـلائسًة ،اجلرب والادذَاز ،املـاذ ،اًفوائس اًيحوًة ،بٓايث اًـلائس وثـََلة ؿیل نخاة تَان اًفصكان يف ثوحِس اًلصبٓن لًٓة
هللا اًض َخ رجخيب اًلزوًين.
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 .69بًٓة هللا اًس َس حمسن دصاسي (ُ 1356ؼ) :ؾضو حامؿة املسزسني يف احلوست اًـَمَة يف مسًية مق امللسسة .من مجةل
مؤًفاثَ تساًة املـازف وُو نخاة اؾمتسثَ احلوست اًـَمَة يف مٌاصمِا اًخسزٌس َة.

213. http://wikifeqh. ir
214http://wiki. ahlolbait. com
215. http://ar. wikishia. net
 .216موكؽ سامحة بًٓة هللا حـفص اًس ححاي اًخربٍزيhttp://www. tohid. ir :
 .217موكؽ سامحة بًٓة هللا انرص املاكزم اًضرياسيhttp://www. makarem. ir :
 .218موكؽ سامحة بًٓة هللا اًس َس حـفص اًس َسانhttp://www. seyyedan. com :
 219http://www. jameehmodarresin. orgاملوكؽ الاًىرتوي جلامـة مسزيس احلوست اًـَمَة -مق
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فِصش املعاذز
 .1اًلصبٓن اًىصمي
ّ .2ج اًحالكة ،مجـَ اًرشًف اًصيض ،وحعَ ورشحَ :ظححي اًعاحل ،تريوث[ ،تال امس]ُ 1387 ،ؼ ق.
 .3اًعحَفة اًسجاذًة ،ظِصان ،مٌؼمة الاؿالم الاسالسمُ۵۸۴۹ ،ؼ ق.
 .4اجن حصٍص اًعربي ،محمس ،خامؽ اًحَان يف ثبٔوًي بٓي اًلصبٓن ،تريوث[ ،تال امس]ُ 1438 ،ؼ ق.
 .5اجن اجلوسي ،ؾحس اًصمحن ،امليخؼم يف َتزخي الادم واملَوك ،حتلِق محمس ؾحس اًحاكص ؾعا ومععفى ؾحس اًلاذز
ؾعا ،تريوث ،ذاز اًىذة ا ٕالسالمِةُ۵۸۶۶ ،ؼ ق
 .6اجن ؾلست ،امحس جن محمس ،نخاة اًوالًة ،مجؽ وحصثُة محمس حسني حصس ازلٍن ،مق ،اهدضازاث ذًَيُ۵۸۶۵ ،ؼ
ق.
 .7اجن مِمث اًححصاي ،مِمث جن ؿيل ،كواؿس املصام يف ؿمل اًالكم ،حتلِق اًس َس ٔبمحس حسُين ،مق ،مىذحة بًٓة هللا
املصؾيش اًيجفي ،اًعحـة اًثاهَةُ 1436 ،ؼ ق.
 .8اجنجحصٔ ،بمحس ،فذح اًحازي ثرشخ حصَح اًحزازي ،حتلِق وارشاف :حمة ازلٍن اخلعَة ،تريوث ،ذاز املـصفة،
تال َتزخي.
 .9اجن ظاووش ،ؿيل جن مويس ،وضف احملجة ٍ مثصت املِجة ،جنف ،معحـة احلَسزًةُ 1373 ،ؼ ق.
 .13اجن فازش ،امحس ،مـجم ملاًُس اٌَلة ،حصثُة ؿيل اًـسىصي وحِسز املسجسي ،مق ،مصنز ذزاساث احلوست
واجلامـةُ1387 ،ؼ ص.
 .11اجن مٌؼوز ،محمسً ،سان اًـصة ،تريوث ،ذاز ٕاحِاء اًرتاج اًـصيب.
 .12اتو احساق ،اجصاُمی جن هوخبت ،اًَاكوث يف ؿمل اًالكم ،حتلِق ؿيل ٔبنرب اًضَايئ ،مق ،مىذحة بًٓة هللا املصؾيش
اًيجفي ،اًعحـة ا ٔلوىلُ1413 ،ؼ ق.
 .13اتو حـفص اخلصاساي ،محمس حواذُ ،ساًة الامة إىل مـازف الامئة ،مق ،موسسة اًحـثة ،اًعحـة ا ٔلوىل1416 ،
ُؼ ق.
 .14ا ٔلسرتبٓابذى ،محمس حـفص ،اًرباُني اًلاظـة يف رشخ جتصًس اًـلائس اًساظـة ،حتلِق مصنز معاًـاث وحتلِلاث
اسالسم ،مق ،مىذة ا ٔلؿالم االٕسالسم ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1382 ،ؼ ص.
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 .15ا ٕالسفصاًين ،مال ٕاسامؾَئ ،بهواز اًـصفان ،حتلِق سـَس هؼصي ،مق ،ذفرت ثحََلاث اسالسم ،اًعحـة ا ٔلوىل،
ُ 1383ؼ ص.
 .16ا ٔلصـصئ ،بتو احلسن ؿيل ،ملاالث الاسالمِني وادذالف املعَني ،حتلِق حمي ازلٍن ؾحس اذلَس ،تريوث،
[تال امس]ُ1416 ،ؼ ق
 .17ا ٔلظفِاي ،مريسا رمسئ ،باتواة اًِسى ،حتلِق حسني مفِس ،ظِصان ،مصنز فصُيگي اهدضازايت مٌري ،اًعحـة
ا ٔلوىلُ 1387 ،ؼ ص.
 .18ا ٔلظفِاي ،محمس حسني ،اًحَان يف ثفسري اًلصبٓن ،مق ،موسسة اًحـثة ،ۺۺُ۵۷ؼ ص
 .19ا ٔلمني ،حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،تريوث ،ذاز اًخـازفُ 1436 ،ؼ ق.
 .23ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،وضف الازثَاة ىف ٔبثحاغ محمس جن ؾحس اًوُاة ،ذاز اًىذة االٕسالمِة ،تال َتزخي
 .21ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،هلغ اًوص َـة ،تريوث ،مؤسسة ا ٔلؿَمي ،اًعحـة اًصاتـةُ 1433 ،ؼ ق.
 .22ا ٔلمِين ،ؾحس احلسني ٔبمحس ،اًلسٍص يف اًىذاة واًس ية وا ٔلذة ،مق ،مصنز اًلسٍص ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1416 ،ؼ ق
 .23ال ٓصدِاي ،مريسا ٔبمحس ،زساهل رسماًَ سـاذث (تُست زساهل) ،حتلِق زوا اس خاذي ،مق ،ذفرت ثحََلاث
اسالسم ،اًعحـة الاوىلُ 1383 ،ؼ ص.
 .24ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،زساهل كول اثتت ذز اؾخلاذاث ،اهدضازاث ّضت سانن مسَامنُ 1362 ،ؼ ص.
 .25ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ً ،وامؽ احللاًق ،تريوث ،ذاز املـصفة ،ض  1979م.
 .26بٓل ايسني ،محمس حسنٔ ،بظول ازلٍن ،مق ،موسسة بٓل ايسني ،اًعحـة ا ٔلوىل1413 ،ه ق.
 .27ابكص ساذٍ ،ؾحس اًصمحن ،پژوُيش خسًس ذز بًَٓ ثعِري ،مق ،موسسَ توس خان نخاةُ۵۷۳۵ ،ؼ ص
 .28اًححصاي ،اًس َس ُامش ،اًربُان يف ثفسري اًلصبٓن ،مق ،مؤسسة اسامؾَََان[ ،تال َتزخي]
 .29اًربوحصذي ،ؿيل ٔبظلص ،ؾلائس اًض َـة ،ظِصان ،نخاتفصويش اسالمِة ،تال َتزخي
 .33اًحَاىض ،سٍن ازلٍن ؿيل جن ًووس ،اًرصاظ املس خلمی إىل مس خحلي اًخلسمي ،املىذحة املصثضوًة ،اًعحـة ا ٔلوىل،
ُ1384ؼ ص
 .31اًرتمشي ،محمس ،اجلامؽ اًعحَح (سنن اًرتمشي) ،حتلِق امحس صاهص[ ،تال َتزخي].
 .32حواذي ال ٓميل ،ؾحس هللا ،ثفسري جسًمی ثفسري كصبٓن هصمي ،مق ،ورش ارساءُ1381 ،ؼ ص.
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 .33حواذي ،كامسَ ،تزري اهسٌضَ ُاي الکسم ص َـَ جص مـزتهل ،رجِل ُفت بٓسامن ،اًـسذ ،1
 .34اجلوُصي ،اسامؾَي ،اًعحاخ ،حتلِق امحس ؾحس اًلفوز ؾعاز ،تريوث ،ذاز اًـمل ٌَمالًني1956 ،م.
 .35اجلوًين ،اجصُمی ،فصائس اًسمعني ،حتلِق محمس ابكص احملموذي ،مق ،مجمؽ ٕاحِاء اًثلافة الاسالمِة1415 ،ه ق
 .36احلاُك اًيُضاتوزئ ،بتو ؾحس هللا ،املس خسزك ؿیل اًعحَحني ،اب ارشاف ًوسف ؾحس اًصمحن مصؾضيل ،تريوث،
 1437ه ق.
 .37احلص اًـاميل ،محمس جن احلسن ،اًفعول املِمة يف ٔبظول ا ٔلمئة ،الجنف الارشف ،مىذحة احلَسزًة ،اًعحـة
اًثاهَةُ 1378 ،ؼ ق.
 .38ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،إزحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث ،مؽ ملسمة بًٓة هللا املصؾيش اًيجفي ،تريوث،
موسسة ا ٔلؿَمي ،چاپاولُ1422 ،ؼ ق.
 .39ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،وسائي اًض َـة اىل حتعَي مسائي اًرشًـة ،مق ،مؤسسة بٓل اًحُتُ 1412 ،ؼ ق.
 .43احلصاي ،اتو صـحَ ،حتف اًـلول ،ثعحَح ؿيل ٔبنرب اًلفازي ،ظِصان ،مىذحة ا ٕالسالمِةُ ۵۷۳۱ ،ؼ ق
 .41احلصاي ،اًس َس ُامش ،كاًة املصام وجحة اخلعام يف ثـَني االٕمام من ظصًق اخلاض واًـام ،حتلِق اًس َس ؿيل
ؿاصوز ،تريوث ،موسسة اًخبٔزخي اًـصيب ،اًعحـة ا ٔلوىلُ1422 ،ؼ ق
 .42احلزٍن اًالَُجى ،محمس ؿيل ،فذح اًس حي ،ساضم يف اؿساذٍ انرص ابكصى تَس ُيسى ،ظِصان ،مرياج مىذوة،
اًعحـة ا ٔلوىلُ 1375 ،ؼ ص.
 .43احلس ينُ ،امش مـصوف ،اًض َـة تني الاصاؾصت واملـزتةل ،تريوث ،ذاز اًلمل 1978 ،م.
 .44احلساكي ،ؾحَس هللا ،صواُس اًخزنًي ًلواؿس اًخفضَي ،حتلِق محمس ابكص احملموذي ،مق ،مصنز ٕاحِاء اًثلافة
الاسالمِةُ 1411 ،ؼ ق.
 .45احلسُین اًعِصايُ ،امش ،ثووَح املصاذ ،ظِصان ،اهدضازاث مفِس ،اًعحـة اًثاًثةُ 1365 ،ؼ ص.
 .46احلَيب ،اتو اًعالخ ،ثلصًة املـازف ،مق ،اهدضازاث اًِاذيُ1434 ،ؼ ق.
 .47احليل ،حسن جن ًوسفٔ ،بحوتة املسائي املِيائَة ،ملسمة حمي ازلٍن املاملاي ،مق ،دِام ،اًعحـة ا ٔلوىل،
ُ 1431ؼ ق.
 .48ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،اًحاة احلاذي ؾرش ،ظِصان ،موسسة معاًـاث إسالسم ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1365 ،ؼ ص.
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 .49ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ٔ ،باهواز املَىوث يف رشخ اًَاكوث ،حتلِق محمس جنمي اًزجناي ،مق ،اًرشًف اًصيض ،اًعحـة
اًثاهَةُ 1363 ،ؼ ص.
 .53ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،وضف املصاذ يف رشخ جتصًس الاؾخلاذ ،ثعحَح وحتلِق وملسمة بًٓة هللا حسن حسن ساذٍ
ال ٓميل ،مق ،موسسة اًًرش االٕسالسم ،اًعحـة اًصاتـةُ 1413 ،ؼ ق.
 .51ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،مٌاشم اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،حتلِق ًـلوة اجلـفصي ،ظِصان ،ذاز ا ٔلسوت اًعحـة ا ٔلوىل،
ُ 1415ؼ ق.
 .52ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،واحة الاؾخلاذ ،ساضم يف ورشٍ زسول حـفصاين مضن مرياج اسالسم اٍصان  ،اًىذاة
اًساتؽ ،مق ،مىذحة بًٓة هللا املصؾيش ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1374 ،ؼ ص.
 .53ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ٔ ،بحوتة املسائي املِيائَة ،ملسمة حمي ازلٍن املاملاي ،مق ،دِام ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1431 ،ؼ
ق.
 .54ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،اًصساةل اًسـسًة ،تريوث ،ذاز اًعفوت ،اًعحـة الاوىل 1413 ،ق.
 .55ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،جسََم اًيفس اىل حؼريت اًلسش ،حتلِق فاظمَ زمضاىن ،مق ،مؤسسة االٕمام اًعاذق غ
 ،اًعحـة ا ٔلوىلُ1426 ،ؼ ق.

 .56ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،اًفاوي امللساذ ،ملساذ جن ؾحس هللا ،احلسُینٔ ،بتو اًفذح جن خمسوم ،اًحاة احلاذي ؾرش
مؽ رشحَِ اًيافؽ ًوم احلرش ومفذاخ اًحاة ،ملسمَ وحتلِق ازلنخوز رمسى حملق ،ظِصان ،مؤسسة معاًـاث
اسالزمُ 1365 ،ؼ ص.
 .57ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،مـازح اًفِم يف رشخ اًيؼم ،اظساز ذًَي ما ،مق ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1386 ،ؼ ص.
 .58ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ّ ،ج احلق ووضف اًعسق ،ثـََلاث ؿني هللا حس ين ازموي ،تريوث ،ذاز اًىذاة
اٌَحياي ،اًعحـة ا ٔلوىل 1982 ،م.
 .59حامليص اًصاسي ،محموذ جن ؿيل جن احلسن ،امليلش من اًخلََس ،مق ،موسسة اًًرش االٕسالسم ،اًعحـة ا ٔلوىل،
ُ 1412ؼ ق
 .63دصاسي ،حمسن ،تساًة املـازف االًَِٕة يف رشخ ؾلائس ا ٕالمامِة ،مق ،مؤسسة اًًرش االٕسالسم ،اًعحـة اًصاتـة،
ُ 1417ؼ ق
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 .61اخلعَة اًحلساذئ ،بتو جىص امحس جن ؿيل ،خمخرص هعَحة اىل ٔبُي احلسًر (مضن مجموؿَ زسائي يف ؿَوم
احلسًر ًالمام اًًسايئ وٌَرعَة اًحلساذي) ،حتلِق هرص اتوؾعااي ،تريوث ،ذاز اًىذةُ۵۸۵۷ ،ؼ ق.
 .62اخلواحگي اًضرياسي ،محمس جن امحس ،اًيؼامِة يف مشُة الامامِة ،ثعحَح وثـََق ؿيل واحيب ،ظِصان،
مرياج مىذوة ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1375 ،ؼ ص.
 .63اخلواوسازي ،امحس ،اًـلائس احللة ،ظِصان ،مىذحة اًعسوقُ 1399 ،ؼ ق.
 .64اخلويئ ،اتو اًلامس ،مـجم زخال احلسًر وثفعَي ظحلاث اًصواٍ ،مق ،مًضوزاث مسًية اًـملُ۵۸۴۷ ،ؼ ق
 .65اشلُيب ،محمس حسني ،اًخفسري واملفرسون ،مرص ،ذاز احلسًثِة ،اًعحـة اًثاًثةُ1396 ،ؼ ق
 .66اًصايض ،حسني ،اًِوامش اًخحلِلِة ًىذاة املصاحـاث ،ؾحس احلسني رشف ازلٍن ،ظِصان ،اجملمؽ اًـاملي ٔلُي
اًحُتُ 1416 ،ؼ ق.
 .67زابي گَپاٍگاي ،ؿيل ،امامت ذز تًَش اسالسم ،مق ،توس خان نخاةُ1386 ،ؼ ص.
 .68اًس ححاي ،حـفص (بًٓة هللا س ححاي) ،االٕهعاف يف مسائي ذام فهیا اخلالف ،مق ،موسسة الامام اًعاذق (ؿَََ
اًسالم) ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1381 ،ؼ ص
 .69ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ا ٔلوواء ؿیل ؾلائس اًض َـة االٕمامِة ،مق ،موسسَ امام ظاذق (ؿَََ اًسالم)،
تال َتزخي.
 .73ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،االًَِٕاث ؿیل ُسى اًىذاة واًس ية واًـلي ،مق ،املصنز اًـاملي ٌسلزاساث
االٕسالمِة ،اًعحـة اًثاًثة ُ 1412 ،ؼ ق.
 .71ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،اًـلِست الاسالمِة ؿيل ووء مسزسة اُي اًحُت ،مق ،مؤسسة الامام ظاذق،
1435ق.
 .72اًسزباوازيُ ،اذي جن رمسي (حملق سزبوازي) ،ارساز احلمك ،ملسمَ الاس خاذ ظسويق ،ثعحَح هصمي فِيض،
مق ،معحوؿاث ذًين ،اًعحـة ا ٔلوىل 1383 ،ص.
 .73ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ُ ،اذي املضَني ،ظِصان ،اجنمن بٓاثز ومفادص فصُيگى ،اًعحـة ا ٔلوىل،
1383ص.
 .74س َسان ،حـفص ،ذزوش اؾخلاذي ،مضِس ،پَام ظوش ،اًعحـة اًثاهَةُ 1386 ،ؼ ص.
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 .75صرب ،ؾحس هللا ،حق اًَلني يف مـصفة اظول ازلٍن ،مق ،اهواز اًِسي ،اًعحـة اًثاهَةُ 1424 ،ؼ ق.
 .76رشف ازلٍن ،ؾحس احلسني ،موسوؿة الامام س َس ؾحس احلسني رشف ازلٍن ،مجؽ وحتلِق مصنز اًـَوم واًثلافة
االٕسالمِة (كسم إحِاء واًرتاج االٕسالسم) ،ظحؽ مبساطمة من حىمی مٌشز ،تريوث ،ذاز املؤزد اًـصيب ،اًعحـة
اًثاهَةُ 1431 ،ؼ ق.
 .77ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،اًفعول املِمة يف ثبًَٔف ا ٔلمة ،مالحؼاث ازلنخوز ؾحس اجلحاز رشازٍ ،ظِصان ،اجملمؽ
اًـاملي ٌَخلصًة،اًعحـة اًثاهَةُ1423 ،ؼ ق.
 .78ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،املصاحـاث ،حتلِق حسني زاىض ،مق ،اجملمؽ اًـاملي ٔلُي اًحُت،اًعحـة اًثاهَةُ1426 ،ؼ
ق.
 .79ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،إىل اجملمؽ اًـَمي اًـصيب تسمضق ،مق ،ذاز اًضخسرتي ٌَمعحوؿاث ،تال َتزخي.
 .83اًرشًف املصثيض ،ؿيل جن احلسني جن مويس (ؿمل اًِسي) ،اشلذريٍ يف ؿمل اًالكم ،حتلِق امحس حسُين ،مق،
موسسة اًًرش الاسالسم ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1411 ،ؼ ق.
 .81ؼ 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  ،املَرط يف اظول ازلٍن ،ظِصان ،مصنز ورش ذاوضگايه ،اًعحـة
ا ٔلوىلُ 1381 ،ؼ ص.
 .82ؼ 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  ،رشخ مجي اًـمل واًـمي ،ثعحَح وثـََق ًـلوة حـفصي مصاقي،
ظِصان ،ذاز ا ٔلسوت ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1414 ،ؼ ق.
 .83ؼ 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  ،مجي اًـمل واًـمي ،اًيجف ا ٔلرشف ،معحـة الٓذاة ،اًعحـة
ا ٔلوىلُ 1387 ،ؼ ق.
 .84ؼ 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  ،اًضايف يف الامامة ،حتلِق اًس َس ؾحس اًزُصاء احلسُين ،ظِصان،
موسسَ اًعاذقُ۵۸۵۴ ،ؼ ق.
 .85ؼ 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  ،زسائي اًرشًف املصثىض ،حتلِق س َس رمسي زخايي ،مق ،ذاز
اًلصبٓن اًىصمي ،اًعحـة ا ٔلوىلُ1435 ،ؼ ق.
 .86ؼ 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  ،امايل املصثىض (قصز اًفوائس وقصزاًلالئس) ،حتلِق محمس اتواًفضي
اجصاُمی ،تريوث ،ذازاًىذة اًـصيب.1387 ،
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 .87اًضَِس ا ٔلول ،محمس جن ميك ،اًحاكِاث اًعاحلاث (ازتؽ زسائي الکمِة) ،حتلِق مصنز معاًـاث وحتلِلاث
اسالسم ،مق ،ذفرت ثحََلاث اسالسم ،اًعحـة ا ٔلوىلُ1422 ،ؼ ق.
 .88ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،موسوؿة اًضَِس الاول ،مق ،املصنز اًـاملي ٌَـَوم واًثلافة الاسالمِة ،اًعحـة ا ٔلوىل،
ُ 1433ؼ ق.
 .89ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،املسائي الازتـًَِة ،مبساطمة من زسول حـفصاين مضن مرياج اسالسم اٍصان اًىذاة
اًخاسؽ ،مق ،مىذحة بًٓة هللا املصؾيش اًيجفي ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1377 ،ؼ ص.
 .93ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،امللاةل اًخلکَفِة (مضنٔ :بزتؽ زسائي الکمِة) ،حتلِق مصنز معاًـاث وحتلِلاث اسالسم،
مق ،ذفرت ثحََلاث اسالسم ،اًعحـة ا ٔلوىلُ1422 ،ؼ ق.
 .91اًضَِس اًثاي ،سٍن ازلٍن جن ؿيل جن امحس ،حلاًق الاميان مـص زساًيت الاكذعاذ واًـساةل ،حتلِق س َس رمسي
زخايي ،مق ،مىذحة بًٓة هللا مصؾيش جنفي ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1439 ،ؼ ق

 .92ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،زساةل الاكذعاذ والازصاذ اىل ظصًق الاحهتاذ يف مـصفَ املحسا واملـاذ واحاكم
اًـحاذ (مضن مجموؿَ زسائي اًضَِس اًثاي ،حتلِق زوا اخملخازي ،مق ،توس خان نخاةُ۵۷۱۴ ،ؼ ص.
 .93اًضَِس اًعسز ،محمس ابكص ،موحز اظول ازلٍن ،حتلِق :ؾحس اجلحاز اًصفاؾي ،ذاز اًِاذي ،مىذحة اًعاذق.
 .94اًض َخ اٍهبايئ ،محمس جن حسني ،اؾخلاذاث ص َخ هبايئ ،اًيط اًـصيب زساةل الاؾخلاذاث ،مبساطمة وحبوج حواي
هجاهحرش ،ظِصان ،اهدضازاث اساظريُ1387 ،ؼ ص.
 .95ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ا ٔلزتـون حسًثا ،مق ،اهدضازاث خامـَ مسزسني حوسٍ ؿَمََ مق ،اًعحـة اًثاًثة 1431 ،
ُؼ ق.
 .96صرياسي ،ؾحس اًىصمي ،اظول ذٍن واؾخلاذاث حرضث ؾحس اًـؼمی (ؿَََ اًسالم) (وسزَ دعَة) ،زمق اًًسزة:
 ،43334حمي احلفغ :مىذحة مسجس ٔبؾؼم.
 .97اًعسوق ،محمس جن ؿيل جن احلسني جن ابتوًَ ،ؾَون ادداز اًصوا ،مق ،حتلِق مؤسسة الامام ارلَين1413 ،
ُؼ ق.
 .98ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،مـاي الادداز ،مق ،اهدضازاث اسالسمُ1361 ،ؼ ص
 .99ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،الاؾخلاذاث ،مق ،املؤمتص اًـاملي ٌَض َخ املفِس ،اًعحـة اًثاهَةُ 1414 ،ؼ
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ق.
 .133ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،اًخوحِس ،مق ،مؤسسة اًًرش االٕسالسم ،اًعحـة ا ٔلوىل1398 ،ه ق.
 .131ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،اًِساًة يف الاظول واًفصوغ ،مق ،مؤسسة الامام اًِاذي (ؿَََ
اًسالم) ،اًعحـة ا ٔلوىل 1418 ،ق.
 .132ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،نامل ازلٍن ومتام اًيـمة ،ثعحَح ؿيل ٔبنرب اًلفازي ،مق ،موسسَ
اًًرشالاسالسم۵۸۴۹ ،ق
 .133اًعاًلاي ،هؼص ؿیل ،اكصف ا ٔلرساز ،ظحؽ مبساطمة من رمسي ظَة ،ظِصان ،موسسَ ذسماث فصُيگي
زسا ،اًعحـة ا ٔلوىل 1373 ،ص.
 .134اًعحاظحايئ ،محمس حسني ،ثـاًمی اسالم ،مق ،توس خان نخاة ،اًعحـة اًثاًثة1389 ،
 .135ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ص َـَ ذز اسالم ،مق ،ذفرت ورش اسالسم ،اًعحـة اًثاًثة ؾرشتُ 1378 ،ؼ ص.
 .136ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،اظول فَسفَ وزوص زئاًُسم ،ظِصان ،اوضازاث ظسزاُ1359 ،ؼ ص
 .137ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،اًض َـة (هط احلواز مؽ املسدرشق هوزابن) ،حصمجَ حواذ ؿيل هساز ،مؤسسة ٔبم اًلصى،
اًعحـة اًثاهَةُ1418 ،ؼ ق.
 .138ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،املزيان يف ثفسري اًلصبٓن ،تريوث ،مؤسسَ الاؿَمي ٌَمعحوؿاثُ 1391 ،ؼ ق.
 .139اًعربى ،ؾامذ ازلٍن ،اكمي اٍهبايئ يف اًسلِفة ،اًيجف الارشف ،املىذحة احلَسزًة ،اًعحـة ا ٔلوىل1426 ،
ه ق.
 .113اًعويس ،محمس جن احلسن (اًض َخ اًعويس) ،ادذَاز مـصفَ اًصخال ،ثعحَح مري ذاماذ اسرتبٓابذي ،مق[ ،تال
َتزخي]
 .111ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،الاكذعاذ فامي ًخـَق ابالؾخلاذ ،تريوث ،ذاز ا ٔلوواء ،اًعحـة اًثاهَةُ 1436 ،ؼ
ق.
 .112ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،اًـلائس اجلـفصًة ،ثعحَح اجصاُمی اٍهباذزي ظحؽ مضن حواُص اًفلَ ،مق ،مىذحة
اًًرش االٕسالسم ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1411 ،ؼ ق
 .113ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،متَِس الاظول يف ؿمل اًالكم ،حصمجَ ؾحس احملسن مضىوت ازلًين ،اجنمن اسالسم
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حمكت وفَسفَ اٍصان ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1358 ،ؼ ص.
 .114ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،الامايل ،مق ،مؤسسة اًحـثةُ 1414 ،ؼ ق.
 .115ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ثَرَط اًضايف ،حتلِق اًس َس حسني حبص اًـَوم ،مق  ،ذاز اًىذاة الاسالمِة،
ُ۵۷۳۸ؼ ص
 .116ظَة ،ؾحس احلسني ،لكم اًعَة ذز ثلصٍص ؾلاًس اسالم ،نخاخباهَ اسالم ،اًعحـة اًصاتـةُ 1362 ،ؼ ص.
 .117ػِري ازلٍن اًصاوهسي ،محمس جن سـَس ،جعاةل املـصفة يف اظول ازلٍن ،حتلِق اًس َس محمس زوا اجلاليل،
تريوث ،موسسة بٓل اًحُتُ 1419 ،ؼ ق.
 .118ؾحَسيل ،ؾحس املعَة جن محمس ،ارشاق اًالُوث يف هلس رشخ اًَاكوث ،ثعحَح ؿيل ٔبنرب اًضَايي ،ظِصان،
مرياج مىذوةُ 1381 ،ؼ ص.
 .119ؿست من احملللني ،موسوؿة الامامة يف هعوض اُي اًس ية ،ابُامتم اًس َس محموذ املصؾيش ،مق ،مىذحة بًٓة هللا
اًـؼمى املصؾيش اًيجفيُ1384 ،ؼ ص.
 .123ؾز ازلٍن جن حـفص جن مشس ازلٍن الٓميل ،زساهل حسًَِ (پيج زساهل اؾخلاذي) ،ساضم يف ظحـَ زسول
حـفصاين مضن مرياج اسالسم اٍصان ذفرت ُفمت ،مق ،مىذحة بًٓة هللا املصؾيش اًيجفي ،اًعحـة ا ٔلوىل1374 ،
ص.
 .121اًـسىصي ،اًس َس مصثىض ،ؾلائس الاسالم من اًلصبٓن اًىصمي ،مق ،اجملمؽ اًـاملي الُي اًحُتُ1416 ،ؼ ق.
 .122ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ؾلاًس اسالم ذز كصبٓن هصمي ،حصمجَ محمس حواذ هصسم ،مجمؽ ؿَمي اسالسم ،اًعحـة
ا ٔلوىلُ 1378 ،ؼ ص.
 .123اًـَوي اًـاميل ،مري محمس ٔبرشف ،ؿالكة اًخجصًس ،ثعحَح وحتلِق اس حامس انيج ،ظِصان ،اجنمن بٓاثز
ومفادص فصُيگى ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1381 ،ؼ ص.
 .124اًـَوى اًـامیل ،مري س َس امحسً ،عائف قَخَِ ،مىذة اًس َس ازلاماذ ،تال َتزخي.
 .125اًـَايش ،محمس جن مسـوذ ،نخاة اًخفسري (ثفسري اًـَايش) ،ثعحَح زسويل حماليت ،ظِصان ،مىذحة اًـَمَة
الاسالمِة ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1383 ،ؼ ق.
 .126اًفاوي امللساذ ،ملساذ جن ؾحس هللا ،إزصاذ اًعاًحني إىل ّج املسرتصسٍن ،حتلِق اًس َس رمسي زخايئ ،مق،
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اهدضازاث مىذحة بًٓة هللا املصؾ ى زمحَ هللاُ1435 ،ؼ ُؼ ق.
 .127ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،الاؾامتذ يف رشخ واحة الاؾخلاذ ،حتلِق وَاء ازلٍن اًحرصي ،مجمؽ اًححوج
الاسالمِة ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1412 ،ؼ ق.
 .128ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ا ٔلهواز اجلالًَة يف رشخ اًفعول اًيعريًة ،حتلِق ؿیل حاىج بٓابذى وؾحاش
خالىل هَا ،مضِس ،مجمؽ اًححوج االٕسالمِة  ،اًعحـة ا ٔلوىلُ1423 ،ؼ ق.
 .129ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،اًحاة احلاذي ؾرش مؽ رشحَِ (رشخ اًيافؽ ًوم احلرش) ،ملسمَ وحتلِق اس رمسي
حملق ،ظِصان ،موسسَ معاًـاث اسالسم ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1365 ،ؼ ص.
 .133ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،اٌَوامؽ االًَِٕة يف املحاحر اًالكمِة ،حتلِق وثـََق اس صَِس كايض ظحاظحايي ،مق،
ذفرت ثحََلاث اسالسم ،اًعحـة اًثاهَةُ1422 ،ؼ ق.
 .131اًفِاط اًالَُجي ،ؾحس اًصساق جن ؿيل ،رسماًَ اميان ذز اظول اؾخلاذاث ،ثعحَح ظاذق الزجياي،
ظِصان ،اهدضازاث اًزُصاء ،اًعحـة اًثاًثةُ 1372 ،ؼ ص.
 .132ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،گوُص مصاذ ،ملسمَ اس سٍن اًـاتسٍن كصابي ،ظِصان ،ورش ساًَ ،اًعحـة ا ٔلوىل،
ُ 1383ؼ ص.
 .133اًفِغ اًاكصاي ،املوىل حمسن محمس جن احلسن ،اهواز احلمكة ،مصاحـة وثلََس حمسن تَسازفص ،مق ،اهدضازاث
تَساز ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1425 ،ؼ ق.
 .134ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،هواذز الادداز فامي ًخـَق ابظول ازلٍن ،حتلِق :رمسي الاهعازي اًلمي،
ظِصان ،مؤسسة معاًـاث وحتلِلاث فصُيگيُ1371 ،ؼ ص.
 .135ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ؿمل اًَلني يف ٔبظول ازلٍن ،حتلِق وثعحَح اس حمسن تَسازفص ،مق ،اهدضازاث
تَساز ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1418 ،ؼ ق.
 .136ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،كصت اًـَون يف املـازف واحلمك ،مق ،ذاز اًىذاة االٕسالسم،اًعحـة اًثاهَة،
ُ 1423ؼ ق.

 .137اًلزوًين اًصاسي ،ؾحس اجلََي ،هلغ مـصوف تَ تـغ مثاًة اًيواظة ىف هلغ تـغ فضاحئ اًصوافغ،
ظِصان ،اهدضازاث اجنمن بٓاثز ميلُ 1358 ،ؼ ص.
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 .138مقي ،كاىض سـَس ،رشخ ثوحِس اًعسوق ،ثعحَح وثـََق اس جنفلیل حدَىب ،ظِصان ،وسازث فصُيگ
وازصاذ اسالزم ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1415 ،ؼ ق.
 .139مقي مضِسي ،محمس جن محمسزوا ،نزن ازلكائق وحبص اًلصائة ،حتلِلحسني ذزگايه ،ظِصان ،مؤسسة اًعحؽ
واًًرش ًوسازت اًثلافة والازصاذُ 1411 ،ؼ ق.
 .143اكصف اًلعاء ،حـفص ،اًـلائس اجلـفصًة ،تَ اُامتم س َس رمسي مشس ازلٍن ،مق ،مؤسسَ اهعازاين ،اًعحـة
اًثاًثةُ 1425 ،ؼ ق.
 .141هصاحيك ،محمس جن ؿيل ،نزن اًفواًس ،حتلِق ؾحس هللا هـمة ،ذاز ا ٔلوواءُ 1435 ،ؼ ق.
 .142لكَين ،محمس جن ًـلوة  ،اًاكيف ،ثعحَح :ؿيل انرب اًلفازي ،ظِصان ،ذازاًىذة الاسالمِة ،چاپ چِازم،
ُ 1437ؼ ق.
 .143اكصف اًلعاء ،محمس حسنئ ،بظي اًض َـة و ٔبظوًِا ،تريوث ،مؤسسة ا ٔلؿَمي ،اًعحـة اًصاتـةُ 1413 ،ؼ
ق.
 .144اًالَُجي ،حسن جن ؾحس اًصساق ،زسائي فازيس ،ثعحَح وحتلِق ؿيل ظسزايي دويي ،ظِصان ،مرياج
مىذوة ،اًعحـة ا ٔلوىل 1375 ،ص.
 .145املاسهسزاي ،محمس ظاحل ،رشخ اظول اكيف ،حتلِق وثعحَحی :صـصاىن ،اتو احلسن ،ظِصان ،مىذحة
الاسالمِة ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1382 ،ؼ ق.
 .146اجملَيس ،محمس ابكص ،حباز ا ٔلهواز ،تريوث ،مؤسسة اًوفاءُ 1434 ،ؼ ق.
 .147ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،حق اًَلني ،اهدضازاث اسالمَِ ،تال َتزخي.
 .148ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،زساهل [نخاة] اؾخلاذاث الاسالم وظصًق اًخلصة ايل هللا ،مق ،نخاخباهَ مجمؽ احِاء فصُيگ
اسالسم[ ،تال َتزخي]
 .149حملق حيل ،حـفص جن احلسن ،املسكل يف اظول ازلٍن واًصساةل املاثـَة ،حتلِق زوا اس خاذي ،مضِس ،مجمؽ
اًححوج الاسالمِة ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1414 ،ؼ ق.
 .153ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،زساةل يف اًـلِست (ذز مضن چِاز زساهل اؾخلاذي) ،ساضم يف َتًَفَ زسول حـفصاين
ذز مضن مرياج اسالسم اٍصان اًىذاة اًساذش ،مق ،مىذحة بًٓة هللا املصؾيش اًيجفي ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1376 ،ؼ
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ص.
 .151محمسي ،فذح اهل ،سالمة اًلصبٓن من اًخحصًف ،ظِصان ،ورش مضـصُ1382 ،ؼ ص
 .152محموذي ،محمس حواذ ،حصثُة الامايل ،مق ،موسسَ املـازف الاسالسمُ۵۸۴۶ ،ؼ ق
 .153مصؾ ى ،كاىض هوز هللا ،اًعوازم املِصكة يف زذ اًعواؾق احملصكة ،ظِصان ،ورش ّضتُ 1367 ،ؼ ص.
 .154ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،إحلاق احلق و ٕاسُاق اًحاظي ،ملسمة وثـََلاث بًٓة هللا املصؾيش اًيجفي ،مق ،مىذحة بًٓة
هللا املصؾيش اًيجفي ،اًعحـة ا ٔلوىل1439 ،ق.
 .155املعِصي ،مصثىض (صَِس معِصي) ،مجموؿَ بٓاثز اس خاذ صَِس معِصى ،ظِصان ،اهدضازاث ظسزا ،تال َتزخي
 .156ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ؿسل اًِيي ،مق ،اهدضازاث اسالسمُ1361 ،ؼ ص
 .157مؼفص ،محمس حسن ،ذالئي اًعسق ٍهنج احلق ،مق ،مؤسسة بٓل اًحُت غ ،اًعحـة الاوىلُ1422 ،ؼ ق.
 .158مؼفص ،محمس زوا ،ؾلاًس الامامِة ،حتلِق ذنرت حامس حٌفي ،مق ،اهدضازاث اهعازاين ،اًعحـة اًثاهَة ؾرشت،
ُ 1387ؼ ص.
 .159ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ؾلائس الامامِة ،حتلِق محمسحواذ اًعصحيي ،مق ،مؤسسة الامام ؿيل غُ1417 ،ؼ ق.
 .163مليَة ،محمس حواذ ،اجلوامؽ واًفوازق تني اًس ية واًض َـة ،تريوث ،موسسة ؾز ازلٍن ،اًعحـة الاوىل،
ُ1414ؼ ق.
 .161املفِس ،محمس جن محمس جن اًيـامن (اًض َخ املفِس) ،اًيىت يف ملسماث الاظول ،مق ،املؤمتص اًـاملي ٌَض َخ
املفِس ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1413 ،ؼ ق.
 .162ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ثعحَح اؾخلاذاث الامامِة ،مق ،املؤمتص اًـاملي ٌَض َخ املفِس ،اًعحـة
ا ٔلوىلُ 1413 ،ؼ ق.
 .163ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ٔ ،بوائي امللاالث يف املشاُة واخملخازاث ،مق ،املؤمتص اًـاملي ٌَض َخ
املفِس ،اًعحـة الاوىلُ1413 ،ؼ ق.
 .164ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ثعحَح الاؾخلاذاث ،ثلسمي محمس زوا حـفصي ،ظِصان ،اهدضازاث
زوص ياي رمصُ1388 ،ؼ ص.
 .165امللسش ا ٔلزذتَيل ،امحس جن امحس ،احلاص َة ؿیل اًَِاث رشخ اجلسًس ٌَخجصًس ،حتلِق امحس ؿاتسي ،مق ،ذفرت
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ثحََلاث اسالسم ،اًعحـة اًثاهَةُ 1419 ،ؼ ق.
 .166ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،حسًلة اًض َـة ،ثعحَح ظاذق حسن ساذٍ ،مق ،اهدضازاث اهعازاين ،اًعحـة اًثاًثة،
ُ 1383ؼ ص.
 .167ماكزم اًضرياسى ،انرص (بًٓة هللا ماكزم صرياسي) ،بٓايث اًوالًة يف اًلصبٓن ،مق ،مسزسة االٕمام ؿيل جن ٔبيب
ظاًة غ ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1383 ،ؼ ص.
 .168ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ذزوش يف اًـلائس االٕسالمِة ،مق ،مسزسَ امام ؿیل جن اىب ظاًة
(ؿَََ اًسالم) ،اًعحـة اًثاًثةُ 1385 ،ؼ ص.
 .169مال زفِـا اًيائُین ،محمس جن حِسز ،دسصٍ اًََِ (وسزَ دعَة) ،ؿسذ اًًسزَ ،M451 :حمي احلفغ :مىذحة
مسجس ٔبؾؼم.
 .173املريساي اًلمئ ،بتو اًلامس جن محمس حسن ،اظول ذٍن (وسزة دعَة) ،ؿسذ اًًسزة ،14796 :حمي
احلفغ :مىذحة مسجس ٔبؾؼم.
 .171مري س َس حامس حسني ،ؾحلاث ا ٔلهواز يف إمامة ا ٔلمئة ا ٔلظِاز ،اظفِان ،نخاخباهَ امري املؤمٌني ،اًعحـة
اًثاهَةُ 1366 ،ؼ ص.
 .172مريحسُين مِحسي ،كايض نامل ازلٍن ،خام گَيت منا ذز مجموؿَ حمكت اًِيي ذز مذون فازيس ،مجـَ
وحصحَ ؾحس هللا هوزاي ،حتت ارشاف ازلنخوز رمسي حملق ،ظحـة ذالاُوُ1385 ،ؼ ص.
 .173جناز ساذگان ،فذح هللا ،ثفسري موووؾي كصبٓن هصمي ،بٓموسٍ ُايي اس فضاًي وحلوق اُي تُت ذز كصبٓن ،مق،
پژوُضگاٍ حوسٍ وذاوضگاٍُ1394 ،ؼ ص
 .174اًرنايق ،محمس رمسي جن ٔبيب رز ،اهُس املوحسٍن ،ملسمة بًٓة هللا حسن حسن ساذٍ بٓميل ،ثعحَح وثـََق
اًضَِس بًٓة هللا كايض ،ظِصان ،اهدضازاث اًزُصاء ،اًعحـة اًثاهَةُ 1369 ،ؼ ص.
 .175ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،خامؽ الافاكز وانكس الادداز ،ثعحَح وثلسمي رجَس ُاذي ساذٍ ،ظِصان،
اهدضازاث حمكت ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1423 ،ؼ ق.
 .176ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،خامؽ اًسـاذاث ،تريوث ،اهدضازاث اؿَمي ،اًعحـة اًصاتـة ،تال َتزخي.
 .177هعري ازلٍن اًعويس ،محمس جن محمس جن احلسن ،جتصًس الاؾخلاذ ،حتلِق حسُين خاليل ،مق ،ذفرت ثحََلاث
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اسالسم ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1437 ،ؼ ق.

 .178هعري ازلٍن اًعوىس ،محمس جن محمس؛ حیل ،حسن جن ًوسف؛ اًض َخ اٍهبایی ،محمس جن حسني ،پيج زساهل
اؾخلاذي ،ساضم يف ظحاؾخَ زسول حـفصاين مضن مرياج اسالسم ذفرت ُفمت ،مق ،مىذحة بًٓة هللا املصؾيش
اًيجفي ،اًعحـة ا ٔلوىل 1374 ،ه ص
 .179ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،بٓكاس واجنام ،ملسمَ ورشخ وثـََلاث بًٓة هللا حسن ساذٍ بٓميل،
ظِصان ،وسازث فصُيگ وازصاذ اسالزم ،اًعحـة اًصاتـةُ 1374 ،ؼ ص.
 .183ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ثعوزاث اي زووة اًدسَمی ،ظِصان ،ورش خاسم ،اًعحـة ا ٔلوىل،
ُ 1363ؼ ص.
 .181ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،ثَرَط احملعي املـصوف تيلس احملعي ،تريوث ،ذاز ا ٔلوواء،اًعحـة
اًثاهَةُ1435 ،ؼ ق.
 .182اًَِمثي ،ؿيل جن ايب جىص ،مجمؽ اًزوائس ومٌحؽ اًفوائس ،تريوث ،ذاز اًىذة ،اًعحـة اًثاهَة 1967 ،م.

معاذز اًرتامج
ٔ .1بجصس احلسُين احليل ،حسني جن نامل ازلٍن ،ستست ا ٔلكوال يف ذالظة اًصخال ،حتلِق :اًعحفي ،رجخيب ،مق ،ذاز
احلسًر ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1428 ،ؼ ق.
 .2ا ٔلسفصاًين ،مال اسامؾَئ ،بهواز اًـصفان ،حتلِق سـَس هؼصي ،مق ،ذفرت ثحََلاث اسالسم ،اًعحـة ا ٔلوىل1383 ،
ُؼ ص.
 .3ا ٔلفٌسي ،ؾحس احلسني جن ؿُيس تَم ،زايط اًـَامء وحِاط اًفضالء ،حصمجة :ساؿسي دصاساي ،محمس ابكص،
مضِس ،بٓس خان كسش زووي ،اًعحـة اًثاهَةُ 1389 ،ؼ ص.
 .4ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ ؼ  ،زايط اًـَامء وحِاط اًفضالء ،احمللق :حسُين اصىوزي ،امحس ،تريوث ،موسسة
اًخبٔزخي اًـصيب ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1431 ،ؼ ق.
 .5ا ٔلمني ،حمسنٔ ،بؾَان اًض َـة ،تريوث ،ذاز اًخـازف ٌَمعحوؿاث ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1433 ،ؼ ق.
 .6بٓساذ وضمريي ،محمس جن ؿيل جن محمس ظاذق ،جنوم اًسامء يف حصامج اًـَامء ،ثعحَح ُامش حمسج ،ظِصان ،ساسمان
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ثحََلاث اسالسم ،اًعحـة اًثاهَةُ 1387 ،ؼ ص.
 .8احلص اًـامیل ،محمس جن احلسن ،إزحاث اًِسات ابًيعوض واملـجزاث ،مؽ ملسمَ بًٓة هللا املصؾيش اًيجفي ،تريوث،
موسسة ا ٔلؿَمي ،اًعحـة ا ٔلوىلُ1422 ،ؼ ق.
 .9حزٍن الَُجى ،محمس ؿيل ،فذح اًس حي ،ساضم تعحاؾخَ انرص ابكصى تَس ُيسى ،ظِصان ،مرياج مىذوة ،اًعحـة
ا ٔلوىلُ 1375 ،ؼ ص.
 .13اًض َخ بٓكا جززك اًعِصاي ،محمس حمسن ،اشلزًـة ،تريوث ،ذاز ا ٔلوواء ،اًعحـة اًثاًثةُ 1433 ،ؼ ق
 .11اًعحاظحايئ ،محمس حسني ،ص َـَ ذز اسالم ،مق ،ذفرت ورش اسالسم ،اًعحـة اًثاًثة ؾرشتُ 1378 ،ؼ ص.
 .12اٌَجية اًـَمَة يف موسسة االٕمام اًعاذق (ؿَََ اًسالم) ،مـجم ظحلاث املخلکمني ،ملسمة بًٓة هللا اًض َخ حـفص
اًس ححاي اًخربٍزي ،مق ،مؤسسَ ا ٕالمام اًعاذق (ؿَََ اًسالم) ،اًعحـة ا ٔلوىلُ 1424 ،ؼ ق.
 .13مضاز ،ذان اباب ،مؤًفني نخة چاپيي فازيس وؾصيب اس بٓكاس چاپ َت نيون ،تالماكن ،تال امس ،اًعحـة ا ٔلوىل،
ُ 1343ؼ ص.
 .14رمسوي ،معَح ازلٍنٔ ،بؿالم اظفِان ،ثعحَح :هرص اٌَِيي ،كالمصوا ،اظفِان ،ساسمان فصُيگي ثفصحيي
صِصذازي اظفِان ،اًعحـة ا ٔلوىل ،تال َتزخي
 15موكؽ سامحة بًٓة هللا حـفص اًس ححاي اًخربٍزي : http://www.tohid.ir
 .16موكؽ سامحة بًٓة هللا انرص املاكزم اًضرياسي : http://www.makarem.ir
 .17موكؽ سامحة بًٓة هللا اًس َس حـفص اًس َسان http://www.seyyedan.com
 .18املوكؽ الاًىرتوي جلامـَ مسزيس احلوست اًـَمَة مق http://www.jameehmodarresin.org
.19
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بسم هللا الرحمن الرحيم

معرفة مذهب اإلمامية من عقائدهم اإلجماعية
(العقائد االجماعية لمذهب االمامية)

الدکتور الشيخ فتح هللا نجارزادگان
االستاذ بجامعة طهران

مقدمه
ضرورت تجميع و تدوين عقايد اماميه
جهان اسالم دچار رنجهاي فراوان است .برخي مسلمانان بر اثر جهالت و برخي بر اثرعناد
دچار تفرقه و ضعفاند و دشمنان آنان در کمين گاههاي شيطاني خود مترصد فرصت نشسته و
بر نقطه سياه تفرقه ،دامن ميزنند آنان باحربۀ کشنده تکفير و تفسيق نسبت به مسلمين ـ از ناحيه
گروهي که خود را مسلمان واقعي مينامند! ـ نيز هر روز بر نفرتها ميافزايند و تفرقهها را
بيشتر ميکنند.
چه بسا حقايق نزد معانداني که سلسله جنبان اين نفرتها و تفرقههايند ،آشکار باشد اما از سر
1

عناد و برترجويي حقايق را کتمان ميسازند همان گونه که فرعونيان حقيقت ادعا و دعوت
حضرت موسي (ع) را ميدانستند اما کتمان ميکردند ،قرآن ميفرمايدَ ...{ :و َج َحدُوا بِ َها
س ُه ْم ظُ ْل ًما َو ُعلُ ًوا( }...النمل )41/و چه بسا آنان با غوغاساالري و اتهامهاي
َوا ْ
ستَ ْيقَنَ ْت َها أَ ْنفُ ُ
بي اساس به کليم خدا ،فضا را مسموم و عقل جامعه را از درک حقيقت تهي ميکردند تا از آنان
ست ََخفَّ قَ ْو َمهُ فَأ َ َ
طاعُوهُ} (الزخرف )41/بدينسان چه بسا اين اتهامها و
پيروي کنند{ :فَا ْ
هوچيگريها براي افراد بيخبر ،واقعيت جلوه کند و موجب شود آنان احساس تکليف کنند و به
خيال خودشان براي از بين بردن کفر و ارتداد از بين مسلمين ـ باز بر اثر تحريک سران خيره
سر ـ عمليات انتحاري صورت دهند و هر روز با قتل و خونريزي ،جهان اسالم را جريحه دار
و چهره اسالم را مش ّوه کنند.
پرسش اسا سي اين جاست وظيفه خواص از عالمان ديني دلسوز بصير و نيز عموم متدينان در
اين شرايط تاريک و غمبار چيست؟ در اين باره چه بايد کرد تا اختالفها را بنشانيم يا الاقل از
کينهها بکاهيم.
در نخستين گام بايد ديد بر اساس کدام مدرک و دليل ميتوان مذهبي را گمراه يا غالي خواند يا
حتي تکفير و تفسيق کرد آيا ميتوان به روايات در کتب حديثي آن مذهب ،يا به ديدگاههاي برخي
از عالمان آن مذهب ـ به صورت مکتوب يا منقول ـ استناد کرد و آن را مدرک معتبر و حجت
شرعي دانست؟! گمان نميبرم کسي از عالمان مسلمان ـ به ويژه آنان که به گمان خود تنها به
خاطر وظيفه ديني اقدام به واکنش در برابر ضاللت ،ارتداد ،کفر و  ...ميکنند ـ اين روش را
معقول و منطقي بداند؛ يعني به استناد روايات منقول يا ديدگاه برخي از عالمان يک مذهب
عقيدهاي را به همه طرفداران آن مذهب نسبت دهد؟!
بنابراين ،اين نظر واقعبينانه است که بگوييم اگر بناست نسبت به مذهبي از مذاهب اسالمي يا به
طور کلي نسبت دين يا هر مکتبي اظهارنظر معقول و خداپسندانه داشته باشيم بايد به منابع
اعتقادي آنها رجوع کنيم ،چون اساس هر مذهب و مکتب ،عقايد آنهاست که همچون ريشه
درخت است و ساير برنامههای آن ساقه و شاخههاي آن به شمار ميآيد .پس اگر در اين زمينه،
کتاب اعتقادي در مذهبي از مذاهب اسالمي وجود دارد که همه عالمان و پيروان آن مذهب ،آن
را به عنوان منبع اعتقادي پذيرفتهاند همين کتاب براي همگان سند و حجت است و اگر چنين
منبعي در ميان نبود راه ديگر آن است که قدر متقينها و آن چه که علماي عقايد بر آن اتفاق نظر
2

دارند را از کتابهاي عقايد استحصال کنيم و آن را به عنوان «عقايد آن مذهب» معرفي نماييم
و سپس بر اساس آن قضاوتي منصفانه کنيم .اين روش معقول و منطقي است و حجت را بر
ديگران تمام ميکند.
بر اين اساس کوشيدهايم حدود شصت کتاب و رساله از منابع اعتقادي شيعه اماميه اثني عشري
را شناسايي و قدر متقين آنها را استحصال کنيم تا عقايد اماميه را نمايان سازيم و بر اساس آن
قضاوت کنيم .البته روشن است که مسائل اعتقادي در منابع با الفاظ يکسان بيان نشدهاند افزون
بر آن بنا به هدف و روش مؤلف قبض و بسط يافتهاند .به همين رو ،اگر ميخواستيم عين
عبارات و الفاظ آنان را ذکر کنيم ـ هرچند براي مستندسازي و غناي کتاب سومند بود اما ـ کتاب
بسي حجيم مي شد و ما را از هدفمان که بيان موجز و مختصر از مجموع کتب عقائد است دور
ميکرد و چه بسا خواننده حوصله براي مطالعه آنها را نداشت .ناگزير مطالب اصلي و مشترک
همۀ کتابها را به صورت مختصر و گويا آورديم .به گونهاي که هر کس به اين منابع رجوع
کند يا عين عبارت يا مفاد آنها را مييابد .در هر صورت آن چه در گزينش منابع مدنظر ما بوده
عبارتند از:
يک :مؤلفان از دانشمندان نامور و اثرگذار باشند و در عصر خود جزء بزرگان شيعه به شمار
آيند .هر چند ممکن است آنان به علوم ديگر مانند فقه ،تفسير ،حديث و ...نيز مشهور باشند اما
در حوزه اعتقادات صاحب اثرند؛
دو :استناد کتاب يا رساله به آنان محرز باشد؛
سه :مؤلفان از اعصار گوناگون ـ از عصري که کتب عقايد تأليف و به دست ما رسيده است ـ
باشند؛
چهار :حتي االمکان عالماني باشند که چند اثر در حوزه اعتقادات دارند.
شرح بسيار کوتاه از حيات علمي اين عالمان را در پايان مباحث کتاب خواهيد ديد.
منابع استخراج عقايد اماميه
پيش از آن که به شرح کوتاه از منابع استخراج عقايد اماميه يعني «کتاب»« ،سنت» و «عقل»
بپردازم به اين نکته اشاره ميکنم که در اين مقدمه ،بررسي همه مباحثي که به نحوي با موضوع
اعتقادات پيوند دارد ،امکانپذير نيست هرچند برخي از عالمان در کتابهاي اعتقادي به اين
مباحث پرداخته اند .چون از نظر آنان اين مباحث از مقدمات يا استلزامات اعتقادي به شمار
ميآيد مانند:
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الف :مکانت و تعريف اصول عقايد و دليل وجوب معرفت و باور به آنها؛

1

ب :عدم جواز تقليد در اصول عقايد و بررسي درجه علم به عقايد در حد اجمال يا تفصيل و حکم
به عدم اکتفا به ظن؛

2

ج :تقسيم اعتقادات به دو دسته :بخشي که هر مکلفي بايد به آن ايمان داشته باشد و از جهل به آن
معذور نيست؛ همچون توحيد ،عدل ،نبوت و 3. ...و بخش دوم تفاصيل و جزئيات مربوط به اين
اعتقادات که ايمان بدان ضروري نيست جز آن که مکلَّف به آنها علم پيدا کند؛
د :تعريف جاهل قاصر و جاهل مقصر و اطالق کفر بر آنان و درک تفاوت بين آنان در تکليف
و لعن؛

4

ه :تعريف ضروري دين و ضروري مذهب؛

5

و :تعريف ايمان و رابطه اعتقاد قلبي با اقرار زباني و اعمال جوارحي و نيز تفاوت بين اسالم و
ايمان و وجوب ايمان به اين دو و حکم منکر اين دو 6و. ...
همين طور دانشمندان در پارهاي از کتابهايي که به اعتقادات شيعه پرداختهاند ،مباحثي مانند:
ريشه تشيع ،انشعابات در شيعه ،تفاوت شيعه دوازده امامي با ساير فِ َرق شيعي 7،دليل بطالن

 .1ر.ک :سيد مرتضي (علم الهدی) ، ،شرح جمل العلم و العمل ،ص 421؛ حلي ،حسن بن يوسف (عالمه
حلي) ،الباب الحادي عشر ،ص 4؛ فاضل مقداد ،الباب الحادي عشر مع شرحيه( ،شرح النافع يوم الحشر)،
ص 1؛ فيض کاشاني ،مالمحسن ،علم اليقين ،ص 41؛ بحراني ،ابن ميثم ،قواعد المرام ،ص  41ـ  22و. ...
 .2ر.ک :بحراني ،ابن ميثم ،قواعد المرام ،ص  22ـ 21؛ حلي ،جمال الدين حسن ،الرسالة السعدية ،ص  1و
21؛ کاشف الغطاء ،محمدحسين ،اصل الشيعة و اصولها ،ص 24؛ مظفر ،محمدرضا ،عقائد االماميه ،ص
 12و. ...
 .3ر.ک :جعفري ،محمدرضا ،مقدمه تصحيح االعتقادات ،ص  21و. ...
 .4ر.ک :الهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان ،ص  444و. ...
 .5ر.ک :عالمه مجلسي ،محمدباقر ،حق اليقين ،ص  445و 412؛ اعتقادات االسالم ،ص 44-41؛ کاشف
الغطاء ،محمدحسين ،اصل الشيعة و اصولها ،ص .24
 .6ر.ک :الهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان ،ص  451ـ 455؛ شهيد ثاني ،زين الدين ،رساله حقيقة االيمان؛
فيض کاشاني ،مالمحسن ،علم اليقين ،ص .41
 .7مانند کاشف الغطاء ،محمدحسين ،اصل الشيعة و اصولها 42 ،ـ 12؛ عالمه طباطبايي ،محمدحسين ،شيعه در
اسالم ،ص .12-11 ،24-22 ،15-14 ،14-11 ،11 ،14-11
4

فرق شيعي غير از اثني عشري 8و  ...را مطرح ساخته اند.
شرح اين آموزهها و همانند آن در کتابهاي مبسوط عقايد و شيعه شناسي مطرح شده و از
رسالت ما در اين کتاب بيرون است .چون هدف ما از تدوين اين کتاب تنها تنظيم ديدگاههاي
عالمان شيعي درباره اعتقادات ،بدون ارزيابي و انتقاد و يا حتي شرح و بسط عبارات آنهاست.
چه اين که بنا نيست ديدگاههاي مخالفان از مذاهب گوناگون اسالمي را درباره اعتقادات ذکر و
درباره آنها اظهارنظر کنيم .اين نيز با هدف کتاب و حجم اين مقدمه ناسازگار است.
اکنون به شرحي کوتاه از منابع استخراج عقايد ميپردازيم و سپس به تشابهها و تمايزهاي اماميه
در روش و بيان عقايد به صورت کوتاه اکتفا خواهم کرد.
قرآن کريم :قرآن کريم منبع معرفت به عقايد است .عالمه طباطبايي ميگويد« :قرآن کريم مأخذ
اساسي تفکر و باور مذهبي در اسالم است و ظواهر الفاظ خود را براي ديگران حجيت و اعتبار
داده است» 9قرآن ،معيار ارزيابي صحت و سقم روايات و اعتقادات و ساير انديشههاست .در
برخي از کتابهاي اعتقادي به اين جايگاه راهبردي قرآن تصريح شده است مانند اين عبارت در
تصحيح االعتقادات شيخ مفيد از متقدمين (141/2ق) که مينويسد« :و کتاب هللا مق ّدم علي
االحاديث و الروايات و اليه يُتقاضي في صحيح األخبار و سقيمها فما قضي به فهو الحق دون
ماسواه» 10و يا اين عبارت از قاضي کمال الدين ميرحسيني ميبدي در چند قرن بعد (قرن )42
که در خاتمه رساله اعتقادي خود در مقام راه حل اختالف ديدگاهها تحت عنوان «اظهارنظر
درباره مطالب حکما و متکلمين چنين ميآورد« :و طريق أسلم آن است که طالب ،قرآن و حديث
را ميزان سازد و عقايد خود را با آن تصحيح کند»11از ميان متأخران نيز عالمه عسکري که
اساسا ً کوشيده عقايد اسالمي را از قرآن استخراج کند ،در اين باره مينويسد« :اني وجدت عقايد
االسالم في القرآن الکريم في مجموعها وحدة منسجمة االجزاء  ...کما وجدتها في القرآن

 .8الهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان ،ص 414؛ شريف مرتضي (علم الهدي) ،علي ،الذخيره ،ص .421
 .9عالمه طباطبايي ،محمدحسين ،شيعه در اسالم ،ص.44
 .10شيخ مفيد ،محمد بن محمد ،تصحيح االعتقادات ،ص 11
 .11ميرحسيني ميبدي ،کمال الدين ،جام گيتي نما ،ص 422؛ و نيز ر.ک :فيض کاشاني ،مالمحسن ،علم اليقين،
ص .1
5

الکريم»
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اين نوع نگاه به قرآن که آن را معيار همه انديشهها ميشناسد مبتني بر تعاليم پيامبر اکرم ،و
ساير اهل البيت ـ از امام علي ،صادقين ،ابي الحسن االول و الثاني و الثالث ـ است و در روايات
متواتر شيعي نقل شده است 13.از جمله حديث امام ابي عبدهللا (ع) که ميفرمايد:
«قال رسول هللا| :ان على کل حق حقيقة و على کل صواب نوراً فما وافق کتاب هللا
فخذوه و ما خالف کتاب هللا فدعوه»

14

و باز روايت ايوب بن حر که ميگويد:
سمعت ابا عبدهللا (ع)يقول :کل شي َمردود الي الکتاب و السنة و ک ُّل حديث ال يوافق
کتاب هللا فهو زخرف.
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بدينسان قرآن معيار صحت و سقم روايات و همه انديشههاست.
چند نکته کوتاه ديگر درباره قرآن متناسب با موضوع بحث بدين شرح است:
اوالً :قرآن يکي از کتابهاي آسماني است که ايمان به آن واجب است و يکي از متعلقات ايمان
ون ُك ٌّل
سو ُل بِ َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي ِه ِمنْ َربِّ ِه َوا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
به شمار ميآيد .همان گونه که ميفرمايد{ :آ َم َن ال َّر ُ
آ َم َن بِ َّ
سلِ ِه} (البقره)224/
اَّللِ َو َم َالئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُ
ثانياً :قرآن ،کتاب هدايت ،معجزه جاويد و سند قطعي بر صدق رسالت پيامبر اعظم اسالم است.
حداقل از اين وجه که در معارف گوناگون آن اختالفي نيست (بنا به آيه  22سوره النساء) و نيز
از اين وجه که آورنده آن ام ّي –يعنی نزد استادی درس نخوانده و از هيچ بشری دانش نياموخته-
است (بنا به آيات  12سوره العنکبوت؛  45يونس؛  51المؤمنون و  44االعراف)

 .12عالمه عسکري ،سيد مرتضي ،عقائد االسالم من القرآن الکريم ،ص .42-41
 .13ر.ک :کليني ،محمد بن يعقوب ،الکافي ،ج  ،4ص  ،51ح1-4؛ صدوق ،االمالي ،ص  ،122ح 45؛ عيون
اخبار الرضا ،ج  ،2ص 22؛ التوحيد ،ص  442ـ 444؛ العياشي ،مسعود ،تفسير العياشي ،ج  ،4ص 1_2؛
شيخ طوسي ،محمد ،االمالي ،ج  ،4ص 215؛ سيد رضی ،نهج البالغه ،ص  ،115باب الحکم ،الرقم 42؛
شيخ حر عاملي ،وسائل الشيعه ،ج  ،24باب  1از ابواب صفات قاضي ،ص 421-25؛ اصفهاني،
محمدحسين ،مجد البيان ،ص .12
 .14کلينی ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،ج ،4ص  ،51ح 4؛ عياشي ،مسعود ،تفسير العياشی،ج  ،4ص  ،2ح .2
 .15کلينِی ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،ج  ،4ص  ،51ح 1؛ عياشي ،مسعود ،تفسير عياشی ،ص  ،1ح .1
6

ثالثاً :قرآن از هر نوع تحريف لفظي مصون است اين قرآن که در خدمت آنيم همان کتابي است
که بر قلب پيامبر اکرم| نازل شده است ،افزون بر منابع اعتقادي ـ که مالحظه خواهيد کرد ـ
بسياري از عالمان شيعي از مفسران ،فقها ،محدثان ،اديبان و ...به اين حقيقت تصريح و گواهي
داده اند.

16

رابعاً :هيچ کدام از عالمان شيعي از مفسران ،متکلمان ،فقها و ...به بهانه اخذ بطون قرآن،
ظواهر آن را انکار نکردهاند ،آنان پندار حذف ظواهر قرآن را به کلي باطل ميدانند.
سيره و سنت پيامبر اعظم :دومين منبع براي معرفت به اعتقادات و نيز ساير علوم از تفسير،
کالم ،فقه و ...ـ از نظر شيعه اماميه سيره و سنت پيامبر عزيز اسالم است ،پيامبر اکرم مبيّن و
معلم قرآن است؛ همانگونه که قرآن ميفرمايدَ { :وأَ ْن َز ْلنَا إِلَ ْي َك ِّ
س َما نُ ِّز َل إِلَ ْي ِه ْم
الذ ْك َر لِتُبَيِّ َن لِلنَّا ِ
س ً
وال
ون} (النحل )11/و در اين آيه که ميفرمايدُ { :ه َو الَّ ِذي بَ َع َث فِي ْاْلُ ِّميِّ َ
َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَفَ َّك ُر َ
ين َر ُ
َاب َوا ْل ِح ْك َمةَ( }...الجمعه )2/تفسير پيامبر اکرم
ِم ْن ُه ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَاتِ ِه َويُ َز ِّكي ِه ْم َويُ َعلِّ ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ
(ص) نشأت گرفته از وحي ،معصومانه و مصون از خطا و هواي نفس است .بنابراين هر
معنايي که حضرت از آيات بيان کرده باشند بيشک همان مراد خداست .افزون بر آن پيامبر
اکرم بر همه ما «واليت» دارند و اطاعت از ايشان بدون قيد و شرط و در همه شئون ديني بر ما
واجب است.قرآن ميفرمايد{ :إِنَّ َما َولِ ُّي ُك ُم َّ
ين آ َمنُوا( }...المائده )44/و نيز
سولُهُ َوالَّ ِذ َ
هللاُ َو َر ُ
سو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَ َها ُك ْم َع ْنهُ فَا ْنتَ ُهوا( }...الحشر )4/قرآن در آيات
ميفرمايدَ { :و َما آتَا ُك ُم ال َّر ُ
فراوان ديگر نيز دستور به اطاعت مطلق از پيامبر اکرم داده است (مانند آلعمران،412-12/
النساء ،41/المائده ،12/االنفال ،15 ،22/محمد 11/و )...پس اگر رسول خدا در زمينه اعتقادي ـ
مانند هر زمينه ديگر ـ ما را به اعتقادي فرا خواندند ،واجب است بر آن معتقد شويم.
سيره و سنت اهل بيت :منبع ديگر براي معرفت به اعتقادات و نيز ساير علوم از تفسير ،کالم،
فقه و ...ـ از نظر شيعه اماميه ،سيره اهل بيت پيامبر اعظماند ،چون اين امر از اختصاصات
شيعه اماميه است نياز به توضيح بيشتر دارد« .اهل البيت» از نظر شيعه اماميه ،افراد خاص و
معصوماند و امامت از ميان آنان خواهد بود (که خواهيد ديد) خداوند در قرآن براي «اهل البيت
 .16ر.ک :محمدي ،فتح هللا ،سالمة القرآن من التحريف ،ص  141-442در اين کتاب نص عبارت بالغ از 44
تن از دانشمندان شيعي که به سالمت قرآن از تحريف تصريح کردهاند ،مالحظه ميکنيد.
7

پيامبر اسالم»  ،فضايل و حقوقي را در نظر گرفته که درباره هيچ کدام از اهل بيت ساير انبيا،
سابقه ندارد .از جمله آنان را بنا به آيه  11سوره احزاب به تطهير ويژه مطهر ساخت 17اين
فضيلتي بس واال با آثار برجسته و پر بهاست.

18

براي آنان حق اطاعت

19

(النساء ،)41/حق

واليت( 20المائده 44/و  ،)45حقوق مالي( 21االسراء ،25/االنفال ،14/الحشر )4/قرار داد و در
اين حقوق آنان را در رديف حق خود و پيامبرش نشاند .به تعبير امام رضا (ع) که ميفرمايد:
ين
« ...فما رضي [هللا] لنفسه و لرسوله رضيه لهم ...کذلک في الطاعة قال عزوجل {يَا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
سو َل َوأُولِي ْاْلَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم} (النساء )95/فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم
هللا َوأَ ِطي ُعوا ال َّر ُ
آ َمنُوا أَ ِطي ُعوا َّ َ
بأهل بيته و کذلک آية الوالية {إِنَّ َما َولِيُّ ُك ُم َّ
ين آ َمنُوا( }...المائده )99/فجعل
سولُهُ َوالَّ ِذ َ
هللاُ َو َر ُ
واليتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته کما جعل سهمه مع سهم الرسول مقرونا ً بأسهمهم في
الغنيمة و الفييء» 22سپس امام ميفرمايد« :فتبارک هللا ما اعظم نعمته علي اهل هذا البيت!»

23

 .17به گ زارش برخي از منابع ،کميت احاديث درباره فضيلت تطهير اهل بيت اين آيه به  412روايت ميرسد
ر.ک :حسکاني ،عبيدهللا ،شواهد التنزيل ،ج  ،2ص  41-42و نيز ر.ک :باقرزاده ،عبدالرحمن ،پژوهشي
جديد در آيه تطهير ،ص .141-141
 .18ر.ک :شيخ صدوق ،محمد ،عيون اخبار الرضا ،ج  ،2ص 222؛ حراني ،ابوشعبه ،تحف العقول ،ص
.222
 .19ر.ک :عالمه طباطبايي ،محمدحسين ،الميزان ،ج  ،1ص 114؛ کليني ،محمد بن يعقوب ،الکافي ،ج  ،4ص
 ،221ح  1و ص  ،212ح 5؛ ابنعقده ،احمد ،کتاب الوالية ،ص 412؛ حسکاني ،عبيدهللا ،شواهد التنزيل ،ج
 ،4ص .412
 .20ر.ک :حسکاني ،عبيدهللا ،شواهد التنزيل ،ج  ،4ص 221-212؛ شريف مرتضي (علم الهدی) ،علي،
الشافي في االمامة ،ج  ،2ص 244-212؛ شيخ طوسي ،محمد ،تلخيص الشافي ،ج  ،2ص 42؛ عالمه شرف
الدين ،عبدالحسين ،المراجعات ،ص 445-451
 .21حراني ،حسن ،تحف العقول ،ص 142؛ شيخ صدوق ،محمد ،عيون اخبار الرضا ،ج  ،4ص .214
 .22حراني ،حسن ،تحف العقول ،ص 144؛ شيخ صدوق ،محمد ،عيون اخبار الرضا،ج  ،24ص .211
 .23همان مصادر پانوشت شماره قبل.
8

و نيز براي آنان حق مودت

24

(الشوري )21/حق وراثت کتاب

25

(فاطر )12/حق صلوات

26

(االحزاب )45/قرار داد.
خداوند در قرآن از اهل البيت با نامهاي گوناگون ياد کرده است .هر کدام از اين نامها به اقتضاي
کاربرد خود ،داللت بر بعدي از شئون اهل البيت (ع) و بيان حقيقتي در اين زمينه دارد ،برخي
از اين نامها عبارتند از« :اهل البيت»
الحشر)4/؛ «اهل الذکر»
االمر»

31

29

27

(االحزاب)11/؛ «ذي القربي»

(النحل)11/؛ «الذين اصطفينا من عبادنا»

(النساء)41/؛ «االبراهيم»

32

30

28

(االنفال،12/

(فاطر)11/؛ «اولي

(آل عمران ،12/النساء)41/؛ «الصادقين»

33

(التوبه)441/؛ «من عنده علم الکتاب»( 34الرعد)11/؛ «اوتوا العلم»( 35العنکبوت)11/؛ و تعابير
 .24ر.ک :قمي مشهدي ،محمدرضا ،کنز الدقائق ،ج  ،44ص 422-442؛ حسکاني ،عبيدهللا ،شواهد التنزيل ،ج
 ،1ص 224-252؛ عدة من المحققين ،موسوعة االمامة في نصوص اهل السنة ،ج  ،4ص .415-445
 .25ر.ک :قمي مشهدي ،محمدرضا ،کنز الدقائق ،ج  ،42ص .451-442
 .26ر.ک :قمي مشهدي ،محمدرضا ،کنز الدقائق ،ص 121-114؛ عدة من المحققين ،موسوعة االمامة في
نصوص اهل السنة ،ج  ،4ص .455-242
 .27همانگونه که در پانوشت صفح ه قبل گفتيم به گزارش برخي از منابع ،کميت احاديث درباره اين آيه به
 412روايت ميرسد ر.ک :حسکاني ،عبيدهللا ،شواهد التنزيل ،ج  ،2ص  41-42و نيز ر.ک :باقرزاده،
عبدالرحمن ،پژوهشي جديد در آيه تطهير ،ص .141-141
 .28ر.ک :حراني ،حسن ،تحف العقول ،ص 142؛ شيخ صدوق ،محمد ،عيون اخبار الرضا ،ج  ،4ص 214؛
قمي مشهدي ،محمدرضا ،کنزالدقائق ،ج  ،4ص  111-112و ج  ،41ص .455-454
 .29ر.ک :طبري ،محمد ،جامع البيان ،ج  ،2ص 421؛ حسکاني ،عبيدهللا ،شواهد التنزيل ،ج  ،4ص -444
 152 ،421و 155؛ عدة من المحققين ،موسوعة االمامة في نصوص اهل السنة ،ج  ،1ص .112-111
 .30ر.ک :قمي مشهدي ،محمدرضا ،کنزالدقائق ،ج  ،42ص .451-442
 .31ر.ک :کليني ،محمد بن يعقوب ،الکافي ،ج  ،4ص 224_225؛ ابن عقده ،احمد ،کتاب الوالية ،ص 412؛
حسکاني ،عبيدهللا ،شواهد التنزيل ،ج  ،4ص .412
 .32ر.ک :قمي مشهدي ،محمدرضا ،کنزالدقائق ،ج  ،1ص  41-42و ص .121-114
 .33قمي مشهدي ،محمدرضا ،کنزالدقائق ،ج  ،4ص 452-442؛ عدة من المحققين ،موسوعة االمامة في
نصوص اهل السنة ،ج  ،1ص .214-212
 .34ر.ک :قمي مشهدي ،محمدرضا ،کنزالدقائق ،ج  ،5ص .122-124
9

ديگري که در سطح تنزيل يا تأويل مضبوط آيات قرآن (با تجريد و تعميم و کشف مالک حکم)
درباره اهل بيت است.

36

پيامبر اعظم نيز که ـ گفتيم بر ما واليت دارند و اطاعت از ايشان مطلقا ً واجب است ـ اهل بيت
را قرين قرآن قرار دادند و پيروي از آنان را بر امت واجب دانستهاند از جمله در حديث ثقلين
که نزد فريقين متواتر است و با الفاظ گوناگون و متعدد نقل شده است 37.مانند اين روايت که
حضرت رسول| ميفرمايد« :يا ايها الناس اني قد ترکت فيکم [الثقلين] ما ان اخذتم به لن
تضلوا؛ کتاب هللا و عترتي اهل بيتي و انهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض» 38اين حديث از
جوامع الکلم و غرر روايات است و دستاوردهاي فراواني براي راهنمايي اين امت دارد و باز
پيامبر خدا آنان را «سفينه نجات» دانسته و فرمودند« :اال ان مثل اهل بيتي فيکم مثل سفينة نوح
من رکبها نجا و من تخلف عنه غرق».

39

همين طور آنان را «امان امت» خواندند و فرمودند« :النجوم أمان الهل االرض من الغرق و
اهل بيتي امان ْلمتي من االختالف في الدين فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب
ابليس» 40و باز َمثَل آنان را مثل «باب حطه» دانستند« :إنما مثل اهل بيتي فيکم مثل باب حطه
 .35قمي مشهدي ،محمدرضا ،کنزالدقائق ،ج  ،42ص .444-441
 .36در مصادر شيعي روايات فراواني در اين باره است ر.ک :بحراني ،سيدهاشم ،البرهان ذيل آيات مذکور و
در مصادر اهل سنت نيز حجم قابل توجهي از اين روايات به چشم ميخورد( .ر.ک :عدة من المحققين،
موسوعة االمامة في نصوص اهل السنة ،ج 4و  ،2با عنوان «اهل البيت في القرآن» و راضي ،حسين،
الهوامش التحقيقية (ملحق بکتاب المراجعات) ،ص .114-141
 .37ر.ک :راضي ،حسين ،الهوامش التحقيقية (ملحق بکتاب المراجعات) ،ص 124-111؛ محمودي،
محمدجواد ،ترتيب االمالي ،ص 442؛ شيخ صدوق ،محمد ،کمال الدين ،ج  ،4ص  ،211باب 22؛ عدة من
المحققين ،موسوعة االمامة في نصوص اهل السنة ،ج  ،1ص  ،51-425در اين منبع ،حديث ثقلين را با 455
روايت نقل کرده است.
 .38ترمذي ،محمد ،الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ،ج  ،4ص  ،552ح  1425و ص  ،551ح 1422؛ حاکم
نيشابوري ،ابوعبدهللا ،المستدرک ،ج  ،1ص  421-442و  ...درباره مطالبي که ميتوان از حديث ثقلين
استخراج کرد ر.ک :عالمه طباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در اسالم ،ص  212ـ 211؛ و درباره معناشناسي
«اهل البيت» در اين حديث ر.ک :نجارزادگان ،فتح هللا ،تفسير موضوعي ،ص .21-22
 . 39ر.ک :عدة من المحققين ،موسوعة االمامة في نصوص اهل السنة ،ج  ،1ص 15-51؛ الراضي ،حسين،
الهوامش التحقيقية (ملحق بکتاب المراجعات) ،ص .121-112
 .40ر.ک :عدة من المحققين ،موسوعة االمامة في نصوص اهل السنة ،ج  ،1ص .214-121
11

في بني اسرائيل ،من دخله غفر له» 41حاصل آن که پيامبر خدا ،پيروي از اهل بيت را واجب
دانسته و امت را از مخالفت با آنان برحذر داشتند و اِالّ نقض غرض الزم ميآيد .امام صادق
(ع) از پيامبر خدا درباره اهل البيت چنين نقل ميکنند« :ال تعلموهم فهم اعلم منکم و ...انهم
اليخرجوکم من باب هدي و لن يدخلوکم في باب ضاللة» سپس امام صادق (ع) ميفرمايد:
«فلوسکت رسول هللا فلم يبين َمن اهل بيته الدعاها الفالن و الفالن» 42در مجموع پيامبر خدا
درباره معناي اهل بيت و پيروي از آنان و تحذير از مخالفت با آنان حجت را تمام کردهاند.
اگر بخواهيم از زبان خود اهل بيت ،شئون و حقوق و فضايل آنان را برشمريم يا حتي فهرست
کنيم حجم زيادي از مطالب را ميخواهد که هرگز متناسب با ظرفيت اين مقدمه نيست تنها در
اين جا به دو روايت از امام علي (ع) در نهجالبالغه و امام سجاد (ع) در الصحيفه السجاديه
اکتفا ميکنيم و خوانندگان را به منابع مبسوط ارجاع ميدهيم امام علي (ع) ميفرمايد« :انظروا
اهل بيت نبيکم فألزموا سمتهم و اتبعوا أثرهم فلن يخرجوکم من هُدى ولن يعيدوکم في َردي...
وال تسبقوهم فتضلوا وال تتأخروا عنهم فتهلکوا» 43و امام سجاد (ع) ميفرمايد« :رب صل علي
أطائب اهل بيته [اي محمد|] الذين اخترتَهم المرک و جعلتَهم َخزَنة علمک و حفظة دينک و
خلفاءک في ارضک و حججک علي عبادک و طهرتَّهم من الرجس والدنس تطهيراً بارادتک»

44

به دليل همين ادله و ادله فراوان ديگر اهل البيت مطهرند؛ ميزان هدايتاند؛ دانش آنان از دين
خطاناپذير است ،به تمام معارف قرآن از ظاهر و باطن ،محکم و متشابه ،ناسخ و منسوخ و ...و
همين طور به تمام سنت آگاهند ،در علم از همگان بينيازند و ديگران به آنان نيازمندند .چون
منشأ علوم آنان يا با الهام بياسطه از خداست و يا از ميراث با واسطه از پدران و اجدادشان از
رسول خداست ،ديدگاه آنان با يکديگر متناقض نيست ،در هيچ مدرکي ديده نشده آنان در پاسخ
به پرسش جويندگان عاجز بمانند ،يا ترديد کنند و يا خود را نيازمند مراجعه بدانند يا در مقام

 .41ر.ک :عدة من المحققين ،موسوعة االمامة في نصوص اهل السنة ،ج  ،1ص .15-51
 .42ر.ک :کليني ،محمد بن يعقوب ،الکافي ،ج  ،4ص 224؛ عياشي ،محمد ،تفسير العياشي ،ج  ،4ص 242؛
حسکاني ،عبيدهللا ،شواهد التنزيل ،ج  ،4ص 41؛ ابن عقده ،احمد ،کتاب الوالية ،ص 222؛ جويني ،ابراهيم،
فرائد السمطين ،ج  ،4ص .414
 .43سيد رضی نهج البالغه ،خطبه .14
 .44صحيفه سجاديه ،دعاي .14
11

احتجاج درمانده شوند يا کسي بتواند دليل آنان را ابطال کند 45و ...بنابراين ـ بر اساس آن چه
تاکنون گفتيم ـ هيچ کس از اين امت با اهل البيت مقايسه نميشود .همان گونه که امام علي (ع)
قاس بال محم ٍد من هذه االمة احد»
فرمودهاند« :اليُ ُ

46

چه اين که محبت به اين خاندان بنا به

تصريح برخي از عقايد پژوهان جزو اعتقادات اماميه به شمار ميآيد.

47

البته اگر در روايات اهل بيت اختالف يا تناقض به چشم ميخورد يا به دليل اسباب اختالف در
نقل است ـ ماند تقطيع روايت ،نقل به معنا ،ادراج در روايت ،سهو و يا عدم درک راوي از
حديث و ...و يا به دليل تقيه ميباشد .امام رضا(ع) ميفرمايد« :انا عن هللا و عن رسوله نُحدِّث
وال نقول قال فالن و فالن فيتناقض کالمنا؛ إن کالم اخرنا مثل کالم أولنا و کالم أولنا مصادق
لکالم اخرنا»...

48

مرحوم شيخ صدوق نيز در اين باره ميگويد« :اهل بيت با يکديگر اختالف ندارند ولي گاه در
مقام فتوا حکم واقعي و گاه حکم تقيهاي صادر ميکردند ،بنابراين ،اختالف در کالم آنان به دليل
احکام تقيهاي است»

49

بدينسان بايد در روايات اهل بيت انديشيد و مقصود واقعي آنان را دريافت تا تعارض ابتدايي
برطرف گردد اين دستور از اهل بيت (ع) است .امام صادق (ع) از قول پدرشان امام باقر (ع)
ميفرمايد« :يا بُنَي إعرف منازل الشيعة علي قَ ِدر روايتهم و َمعرفتهم فإن المعرفة هي الدراية
للرواية و بالدرايات للروايات يعلوا المؤمن الي أقصي درجات االيمان»...

50

 .45درباره اين اوصاف و ويژگيها از اهل البيت ،ر.ک :مظفر ،محمدرضا ،عقايد االماميه ،ص  54ـ 52؛
فيض ،مالمحسن ،نوادر االخبار ،ص 421-412؛ عدة من المحققين ،موسوعة االمامة في نصوص اهل
السنة ،ج  ،1فصل «خصائص اهل البيت» ،و ج  ،1فصل «مکانة اهل البيت و فضائل اهل البيت».
 .46سيد رضی ،نهج البالغه ،خطبه  2و ن يز ر.ک :عدة من المحققين ،موسوعة االمامة في نصوص اهل السنة،
ج  ،1ص .22-24
 .47ر.ک :عالمه مظفر ،محمدرضا ،عقائد االماميه ،ص .42
 .48شيخ طوسي ،محمد بن الحسن ،اختيار معرفة الرجال ،ج  ،2ص  112و به مضمون آن کليني ،محمد بن
يعقوب ،الکافي ،ج  ،4ص  ،41ح .41
 .49شيخ صدوق ،محمد بن علی ،معاني االخبار ،ص .444
 .50عالمه مجلسي ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،4ص  425به نقل از شيخ صدوق ،محمد بن علی ،معاني
االخبار ،ج  ،4ص .2
12

خطيب بغدادي نيز با سند خود از علي بن موسي الرضا (ع) عن ابيه عن جده عن آبائه (ع) عن
رسول هللا (ص) چنين نقل ميکند« :کونوا دُراة وال تکونوا ُرواة ،حديث تعرفون فقهه خير من
ألف حديث تروونه»

51

حاصل آن که شيعه اماميه در روايات اهل البيت ژرف کاوي ميکند تا ديدگاه آنان را دريابد و به
آنان تمسک جويد چون تنها راه نجات پيروي از آنهاست .به تعبير مرحوم شرف الدين که
مينويسد « :ان تعبدنا في االصول بغير المذهب االشعري و في الفروع بغير المذاهب االربعة لم
يکن لتحزب او تعصب ...لکن االدلة الشرعية اخذت بأعناقنا الي االخذ بمذهب االئمة من اهل
بيت النبوة و موضع الرسالة و مختلف المالئکة و مهبط الوحي و التنزيل فانقطعنا اليهم في
فروع الدين و عقايده و»...

52

اماميه از همين ادله از قرآن ،سنت اهل بيت و عقل است که به متفرداتي در عقايد به ويژه در
امر امامت باور دارد مانند عصمت مطلق نبي و امام ،وجوب نصب امام بر خدا ،طريق معرفت
امام تنها با نص جل ي ،امامت منحصر در دوازده نفر و ...و نيز الجبر وال تفويض و انما هو امر
ب ين االمرين و ...؛ چه اين که در ابواب اعتقادات به اخبار متواتر از اهل بيت نايل شده و به آنها
گردن نهاده است .بر همين اساس است که عالمه مجلسي در اين زمينه مينويسد« :فها اناذا
اُحرر مجمالً ما تبين و ظهر لي من اْلخبار المتواترة من اصول المذهب لئالتضلوا (يا
اخواني) 53»...و اگر درباره عقيدهاي اخبار متواتر نقل نشده باشد به اخبار صحيح موافق با قرآن
تمسک مي جويد .البته از نظر محققان اماميه صرف نقل حديث درکتاب معتبر روايي ـ مانند
کافي مرحوم کليني-دليل بر صحت آن نيست 54.و بايد سند روايت و قرايني که به حديث قوت و
اعتبار ميبخشد نيز مد نظر قرارگيرد.
عقل :از نظر شيعه اماميه منبع ديگر در شناخت اعتقادات« ،عقل» است .در کتب روايي شيعي
.44خطيب بغدادي ،احمد بن علی ،مختصر نصيحة الي اهل الحديث (ضمن مجموعة رسائل في علوم الحديث
للنساني و الخطيب البغدادي)،ص424
 .51خطيب بغدادي ،احمد بن علی ،مختصر نصيحة الي اهل الحديث (ضمن مجموعة رسائل في علوم الحديث
للنساني و الخطيب البغدادي) ،ص .424
 .52عالمه شرف الدين ،عبدالحسين ،المراجعات (المراجعه  ،)1ص .42
 .53عالمه مجلسي ،محمدباقر ،اعتقادات االسالم ،ص .4
.51ر.ک :آيت هللا خويي ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحديث،ص.12-24ايشان تحت عنوان«نظره في روايات
الکتب االربعه»به ابطال قولي مي پردازدکه مي گويد«:ان روايات الکتب االربعه کلها صحيحة»
13

مانند کتاب الکافي« ،کتاب العقل و الجهل» را مشاهده ميکنيم .به يک معنا اگر عقل نباشد ،شرع
شناخته نميشود ،همه فضيلتهاي واال براي خردمندان است .مرحوم کليني با سند خود از
پيامبر خدا| چنين نقل ميکند« :إنه ما أدي العبد فرائض هللا حتي عقل عنه و ال بلغ جميع
العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل و العقالء هم اولوا االلباب »...

55

بنابراين عقل و نقل متعاضدان و متظاهران و ما يحکم به احدهما يحکم به االخر ايضا ً الن العقل
هو الحجة الباطن و النور الداخل و الشرع هو الحجة الظاهر و النور الخارج .کما قال به
ابوالحسن موسي بن جعفر(ع)« :إن َّلل علي الناس حجتين؛ حجة ظاهرة و حجة باطنه فأما
الظاهرة فالرسل و االنبياء و االئمة و اما الباطنة فالعقول»

56

بنابراين ،ما يتراءي في بعض المواضع من التخالف بينهما انما هو لقصور العقل او لعدم ثبوت ما
ينسب الي الشرع منه فان کل عقل ليس تاما ً و کلّما ينسب الي الشرع ليس ثابتا ً منه فالمناط هو
العقل الصحيح و ما ثبت من الشرع.
عقل در شناخت عقايد شيعي کارکردهاي اساسي و متعددي دارد از براهين وجود خدا تا عينيت
صفات با ذات و ...که در قلمرو عقل نظري است و نظريه عدل الهي و علل نياز انسان به نبي و
امام و صفات انبيا و ائمه و ...که بر پايه عقلي عملي يا حسن و قبح عقلي قرار دارد .بر همين
اساس برخي از بزرگان شيعه چنين ميآورند« :انا معاشر الشيعة االثني عشرية انما اخذنا
اصول الدينية و فروعنا الملية مما قامت عليه البراهين العقلية و شهدت به الدالئل النقلية التي
وصلت الينا من ائمة اهل البيت (ع) کما اخذ غيرنا احکام دينهم عن غيرهم»

57

گاهي نيز عالمان شيعي که به روش نقلي در عقايد شهرهاند در کتابهاي اعتقادي بر جايگاه عقل
در اين عرصه ،تصريح کردهاند 58مانند عالمه مجلسي که مينويسد« :مذهب اماميه آن است که
 .55کليني ،محمد بن يعقوب ،الکافي ،ج  ،4ص  ،41ح .44
 .56کليني ،محمد بن يعقوب ،الکافي ،ج  ،4ص  ،45ح .42
 .57شيخ بهايی ،محمد بن حسين ،االعتقادات شيخ بهايي ( در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص .411مرحوم ابن
نوبخت از قدماي اماميه نيز به جايگاه عقل در سر آغاز توحيدشناسي معترف است و مينويسد« :علي العبد
نِ َعم جمة فالبد من أن يعرف المنعم فيشکره و ال طريق الي هذه المعرفة الواجبة االّ النظر( »...ابو اسحاق،
ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص )24
 .58براي توضيح بيشتر درباره آموزه عدم تعارض عقل و وحي ر.ک :آيت هللا سبحاني ،جعفر ،العقيدة
االسالمية ،ص  44ـ 44؛ آيت هللا جوادي آملي ،عبدهللا ،تسنيم تفسير قرآن کريم ،ج  ،4ص  44-42و ص
.442
14

حسن و قبح افعال عقلي است» 59يا مرحوم الهيجي که مينويسد« :مسئله حسن و قبح عقلي در
غايت اهتمام است و بر اين مسئله ثبوت نبوت و اکثر مسائل کالم مبتني است»

60

البته بسياري از ادلّة عقلي در حوزه اعتقادات در کالم اهل بيت(ع) نيز مطرح شده است 61که
يکي از ادله روشن از ميان چندين دليل بر اثبات اين حقيقت است که شيعه در عقلگرايي از
معتزله اثر نپذيرفته است 62بلکه کوشيده از مشي اهل بيت پيروي کند .در اين باره علم الهدي
شريف مرتضي (م )115/که همواره به اثرپذيري از معتزله متهم است 63مينويسد «بدان اصول
توحيد و عدل برگرفته از کالم اميرمؤمنان علي (ع) است .کالم امام تمام مباحث در اين زمينه
را دربرگرفته به گونهاي که ب ه نهايت رسيده و فزوني ندارد .هر کس در روايات امام علي تأمل
کند چنين مييابد که تمام آن چه را که متکلمان گرد آوردهاند جملگي شرح و تفصيل عبارتها و
اصولي است که امام به آن پرداخته اند .در اين باب ،از امامان که فرزندان اويند ،آن قدر روايت
نقل شده که نميتوان برشمرد64».بدينسان ميتوان گفت شيعه بر معتزله اثرگذاشته است.
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 .59عالمه مجلسي ،محمدباقر ،حق اليقين ،ج  ،4ص .44
 .60الهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان ،ص  .52درباره کاربردهاي حسن و قبح عقلي ر.ک :شيخ طوسي،
محمد بن حسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص 21؛ حلي ،نجم الدين جعفر ،المسلک في اصول الدين و
الرسالة الماتعية ،ص  211ـ 122؛ شهيد مطهري ،مرتضي ،عدل الهي ،ص  24به بعد و اصول فلسفه و
روش رئاليسم ،ج .4
شهيد مطهري مينويسد « :در قرآن از توحيد گرفته تا معاد و از نبوت تا امامت و زعامت از آرمانهاي فردي
تا هدف هاي اجتماعي همه بر محور عدل استوار شده ،عدل قرآن همدوش توحيد ،رکن معاد ،هدف تشريع
نبوت ،فلسفه زعامت و امامت ،معيار کمال فرد و مقياس سالمت جامعه است( »...همان ،ص )25
 .61کافي است در اين باره کتاب التوحيد مرحوم شيخ صدوق را مرور کنيم و يا کتابهاي اعتقادي مبسوط که
به روش نقلي نگاشته شده را مالحظه کنيم مانند حق اليقين عالمه محمدباقر مجلسي .عالمه طباطبايي نيز در
کتاب شيعه در اسالم ،ص  422تا  422در اين باره بحث کردهاند.
 .62برخي اين اتهام را متوجه شيعه مي کنند که در مباحث کالمي از معتزله اثر پذيرفته است .همانند ابوالحسن
اشعري در مقاالت اسالميين ،ص  421از قدما و محمدحسين ذهبي در التفسير و المفسرون ،ج  ،4ص ،24
 422و  124از متأخرين .براي آگاهي از سخافت اين ادعا ر.ک :الحسني ،هاشم معروف ،الشيعة بين
االشاعره و المعتزله؛ جعفري ،محمدرضا ،مقدمة تصحيح االعتقاد ،ص .24-41
 .63ر.ک :ابن الجوزي ،عبدالرحمن بن علی ،المنتظم ،ج  ،2ص 422؛ ذهبي ،محمدحسين ،التفسير و
المفسرون ،ج  ،4ص  14و .144
 .64شريف مرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،االمالي ،ج  ،4ص .412
15

نکته ديگر آن که عقل به محدوديت خود آگاه است و چه بسا در تفاصيل اعتقادات ـ همانند
تفاصيل فقه و جزئيات احکام و ...ـ حکم به الادري کند .به طور نمونه عقل درباره عذاب قبر و
مسائل مربوط به آن حکم به الادري ميکند همان گونه که برخي بزرگان شيعي گفتهاند« :والذي
يجب علينا هو التصديق المجمل بعذاب واقع بعد الموت و قبل الحشر في الجملة و اما کيفياته و
تفاصيله فلم نکلَّف بمعرفتها و اکثرها مما اليسعه عقولنا»...
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تمايزها و تشابههاي اماميه در بيان عقايد
برخي بر اين ادعايند که روش علماي اماميه در بيان عقايد به دو شکل متمايز تقسيم ميشود؛
روش عقلي ـ کالمي که نمونه بارز آن را شيخ مفيد (م )141/در رساله «تصحيح االعتقاد» و
خواجه طوسي (م )542/در کتاب «تجريد االعتقاد» مينامند و روش نقلي ـ حديثي که نمونه آن
را شيخ صدوق (م )124/در رساله «االعتقادات» و عالمه محمدباقر مجلسي (م )4444/در
کتاب «حق اليقين» ميشناسند .اين تفکيک در بدواالمر دو مشي متمايز را نشان ميدهد .ليکن
با رجوع به متن اين کتابها و کتابهاي ديگر از اين دو نحله و نيز مقدمههايي که علماي عقايد
بر کتابهايشان نگاشتهاند چند نکته را در مييابيم که به درک درست از اين دسته بندي کمک
ميکند و چه بسا ما را به شباهتهاي اساسي بين اين دو دسته واقف ميسازد.
يک:به نظر ميرسد همه عقايدنويسان برجسته امامي ـ هرچند به صراحت نگفته باشند ـ بر اين
حقيقت متفقاند که «ان االعتمادفي اصول الدين على العقل و الکتاب و االخبار المتواترة و
بالجمله ما يوجب اليقين دون اْلخبار االحاد ،و االحاديث الواردة في ابواب اصول الدين انما
يعتمد عليها اذا کانت موافقة لالعتقاد الشيعة االماميه المعلوم بالقطع و اليقين مما صرف
العلماء عُم َرهم و استفرغوا ُجه َدهم في استخراجها من اْلدلة اليقينية و اما ما خالفه فمؤول او

محمدجواد طريحي در مقدمه عقائد االماميه اثر مرحوم مظفر نيز پس از بحثي طوالني به همين نتيجه رسيده
مينويسد« :امتلک االماميه منذ عصو رهم االولي في صدر االسالم ناصية السبق في المبادرة الي تأسيس علم
العقايد علي يد االمام علي×( ».ر.ک :مقدمه محمدجواد طريحي بر عقايد االمامية ،ص )442
 .65ر.ک :جوادي ،قاسم ،تأثير انديشههاي کالمي شيعه بر معتزله ،مجله هفت آسمان ،ش .4
 .66شيخ بهايی ،محمد بن حسين ،االربعون حديثاً ،ص  221و نيز ر.ک :عالمه طباطبايي ،محمدحسين،
الميزان ،ج  ،4ص  211 ،212 ،42و ج  ،41ص .142
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مردود»

67

دو .قال بعض المحققين  -و قولهم صواب -إن من الضروري أن نفرق بين العقيدة نفسها و بين
االستدالل و کيفيته علي تلک العقيدة فقد يتفق الرأي حول اصل من اصول العقيدة ولکن
االستدالل علي اثبات ذلک االصل يختلف ،فان التوحيد مثالً أهم اصول العقيدة االسالمية ...فقد
يعتمد بعض في اثباته وصفاته على الکتاب و السنة و قد يعتمد االخر علي الدليل العقلي و هذا
االختالف في نوعية الدليل او کيفية االستدالل ـ سواء کان صحيحا ً ام ال ـ ال يلزم منه االختالف
في العقيدة نفسها و بامکاننا أن نسوق عشرات اْلمثلة لما ذکرناه ...و الدراسة المقارنة بين
رسالة اعتقادات للصدوق و ما علق عليه شيخنا المفيد في تصحيح االعتقاد لتکشف عن االتفاق
في اصول العقيدة و قلة موارد االختالف إن قيست بالنسبة الي موارد االتفاق.

68

سه :و قال ايضا،ان نقد المتکلمين االماميه االحاديث التي يعتمد عليها المحدثون لم يکن تابعا ً
اوالً و بالذات من موقفهم العقائدي ،و مخالفة تلک االحاديث الحکامهم الکالمية و إنما
يرتکز على موازين نقد الحديث التي يأخذ بها کل محدِّث ،من الطعن في سند الحديث او
التشکيک في داللته او طرحه لمعارضته دليل أقوي له من آية کريمةأو حديث أقوي منه
سنداً أو أصرح منه داللة.

69

نمونه آن نقدي است که شيخ مفيد با مشي کالمي خود در اعتقادات بر نظر شيخ صدوق به عنوان
محدث درباره نزول قرآن دارد .شيخ صدوق ميگويد« :إن القران نزل في شهر رمضان في ليلة
القدر جملة واحدة الي البيت المعمور ،ثم انزل من البيت المعمور في مدة عشرين سنة» 70شيخ
مفيد در اين باره مينويسد« :الذي ذهب اليه ابوجعفر في هذا الباب ـ ـ اي نزول القرآن جملة
واحدة ـ أصله حديث واحد اليوجب علما ً وال عمالً»...

71

چهار:أنه قل ما يوجد متکلم امامي اال و کان ايضا ً من َح َملة الحديث و علومه فکان يجمع
 .67اين عبارت از مرحوم عالمه شعراني است و کامالً دقيق و عالمانه است ر.ک :مقدمۀ عالمه شعرانی بر
شرح اصول الکافي مالصالح مازندراني ،ج  ،4ص  1ـ 42
 .68جعفري ،محمدرضا ،مقدمه تصحيح االعتقاد ،ص .24
 .69جعفري ،محمدرضا ،مقدمه تصحيح االعتقاد ،ص .14
 .70شيخ صدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص .22
 .71شيخ مفيد ،محمد بن محمد ،تصحيح االعتقادات ،ص  . 421البته چه بسا حکم به خبر واحد به دليل عدم تتبع
کامل باشد.
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الميزتين ،مشارکا ً فيهما 72مانند شيخ الطائفه طوسي (م )152/از متقدمان که در حديث صاحب
نظر است و کتاب اعتقادي «االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد» را نگاشته است يا مانند مرحوم فيض
کاشاني که محدثی برجسته است و در عين حال کتاب «علم اليقين في اصول الدين» را در
اعتقادات نگاشته است و همين طور مرحوم عالمه سيد عبدهللا شبر که عالوه بر تأليفات حديثی،
کتاب«حق اليقين» را نيز در اعتقادات تأليف کرده است.
پنج :أنه قل ما يوجد ُمحدِّث امامي قد الف کتابا ً في مجال العقيده اال و کان ايضا ً ممن َع َرف
الکالم [همانند شيخ بهائي که متکلم زبردستي بوده است ]73بل قد اخذ من قواعد الکالمي کقاعدة
اللطف ـ التي من علم الکالم ـ التي اخذها کالمجلسي في کتابه االعتقادي بقوله «بعثت انبيا بر
حق تعالي واجب است عقالً زيرا که لطف بر خدا واجب است به اجماع شيعه»

74

بر همين اساس ميگوييم :هرگز متکلماني که بر پايه ادراکات عقلي به ارايه عقايد شيعه
پرداختهاند ،يکسره نقل را انکار نکردهاند و بالعکس نقل گرايان و اصحاب حديث نيز ادراکات
عقلي را در اين حوزه به طور کلي ابطال نکردهاند .اساس اين موضع به اين دليل است که
مباحث اعتقادي و ادلّه آن در بيان و بنان ائمه اهل بيت (ع) از معرفتهاي عقلي بيبهره نيست.
آنان عقل را حجت خدا ميدانند و از آن بر اثبات توحيد ،نبوت ،معاد ،عصمت و ...بهره گرفته
اند .که در بحث «جايگاه عقل در سازمان اعتقادي شيعه» مالحظه کرديد .پس ميتوان گفت:
علماي ع قايد در هر دو نحله کالمي و نقلي از اين آموزه اهل بيت الهام گرفتهاند .به نظر ما آن
چه که اختالف در اين دو روش را پديد ميآورد اولويت دهي به دريافتهاي عقلي از ناحيه
متکلمان و مفاد احاديث از ناحيه نقلگرايان است و اِالّ هرگز نميتوان از عقل يا نقل در تبيين
عقايد اماميه چشم پوشيد .تعامل عقل و نقل در اين باره را ميتوان در موارد زير ديد:
 .4تعيين مصداق قاعده عقلي توسط نقل مانند تطبيق قاعده قبح تقدم مفضول بر فاضل بر حقانيت
امامت امام علي (ع) و ساير ائمه اهل بيت (ع) در روايات.
 . 2موضع الادري ادراک عقل در جايي که راهي براي نفي يا اثبات مفاد آيات يا روايات
 .72جعفري ،محمدرضا ،مقدمه تصحيح االعتقادات ،ص .14
 .73ر.ک :الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،رسالة االعتقادات ،تحقيق جويا جهانبخش ،ص  412-414محقق
ارجمند در مقدمه اين رساله تحت عنوان «تکاپوهاي متکلمانه شيخ بهايي» با ادله و شواهد ثابت ميکند
ايشان از بزرگان برجسته در علم کالم بوده است.
 .74عالمه مجلسي ،محمدباقر ،حق اليقين ،ج  ،4ص .42
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نميبيند؛ بدون آن که حکم به ابطال آنها کند .اين موضع از خود حکم عقلي ناشي ميشود.

75

 . 1اذعان عقل به ايمان و تسليم در برابر اموري که راهي براي درک آن ندارد اما گزارش آن
را از صادقان مصَّدق از آيات قرآن و روايات دريافت ميکند مانند پرسش و بازجويي افراد بشر
و ثواب و عقاب آنان در عالم برزخ که جزو اعتقادات محسوب شده است ولي عقل راهي به
شناخت تفاصيل آن ندارد .عالمه مجلسي نيز در رساله «اعتقادات االسالم» بارها بر عدم ادراک
عقلي در برخي از موضوعات اعتقادي تأکيد کرده است 76.نمونه ديگر آن را نيز در روايت
شيخ صدوق ميبينيم که از امام صادق (ع) چنين نقل ميکند« :من انکر ثالثة اشياء فليس من
شيعتنا ،المعراج و المسئلة في القبر و الشفاعة» 77بر همين اساس در روايات متواتر از اهل
بيت بارها به تسليم در برابر آموزههاي آنان تأکيد شده است.

78

بدينسان بايد اين امر را از اختصاصات مکتب تشيع دانست که در عين عقل گرايي و ارج نهادن
به احکام عقل نظري و عملي ،تسليمپذيري در آن در برابر ائمه اهل بيت (ع) مشهود و پررنگ
است.
 .1مجالي ديگر براي حکم عقل به توقف و تسليم ـ دست کم براي افرادي که ورزيدگي کامل
عقلي در اين زمينه ندارند ـ در برابر مفاد صريح رواياتي است که در برخي از موضوعات،
حکم به عدم خوض و تفکر داده است .مانند موضوع جبر و اختيار که درباره آن عالمه مجلسي
مينويسد« :و خوض بسيار در اين مسئله نبايد کردن که در غايت اشکال و محل لغزش اقدام

 .75به طور نمونه ر.ک :عالمه طباطبايي ،محمدحسين ،الميزان ،ج  ،4ص  211 ،212 ،42و ج  ،41ص
 142ايشان رواياتي را نقل ميکند و مينويسد« :الدليل من جهة العقل علي استحالته».
 .76ر.ک :بحراني ،سيدهاشم ،البرهان ،ج  ،1باب وجوب التسليم الهل البيت ،ص 412-444و نيز فيض
کاشاني ،محسن ،نوادر االخبار فيما يتعلق باصول الدين ،ص .45-44
 .77ر.ک :عالمه مجلسي ،محمدباقر ،رسالة اعتقادات،ص 42يا همان گونه که شيخ بهائي ميگويد« :والذي
يجب علينا هو التصديق المجمل بعذاب واقع بعد الموت و قبل الحشر في الجملة و ا ّما کيفياته و تفاصيله فلم
نکلَّف بمعرفتها ،و اکثرها مما اليسعه عقولنا» ر.ک :شيخ بهائي محمد بن حسين ،االربعون حديثاً ،ص .221
 .78ر.ک:بحراني،سيد هاشم،البرهان،ج،1باب وجوب التسليم الهل البيت ،ص412-444
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است و نهي بسيار در اخبار از تفکر در اين مسئله وارد شده است» 79البته توقف عقل در اين
موارد مبتني بر نص روايات است .اما در جايي که نقل گرايان بنا به احتياط يا هر توجيهي
ديگر خوض در موضوعي از موضوعات را برنميتابند ،امکان ژرفنگري عقلي براي
متکلمان مسدود نيست چون دليلي براي توقف از حکم عقل يا نقل در آن نميبينند 80.هرچند اينان
نيز اگر پس از خوض عقلي در موضوع به نتيجه مشخصي نرسيدند ،حکم به الادري از عقل را
گردن مينهند .نمونهاي از اين دست ايمان به «ميزان» است .عالمه مجلسي در پايان نقل
روايات و اقوال درباره ميزان ميگويد« :فنحن نؤمن بالميزان و نرد علمه الي حملة القرآن و
النتکلف علم مالم يوضح لنا بصريح البيان 81»...تفاوت اين موضوع با موضوع جبر و اختيار
در تصريح روايات براي عدم خوض در جبر و اختيار به دليل تحير عقلي است اما در موضوع
دوم بنا به فرض،نهي از انديشه و تعقل ندارد.
بنابراين اختالف نظرها و رد و ايرادهايي که هر کدام از متکلمان بر محدثا ِن نقلگرا يا بالعکس
نقد محدثان بر متکلمان در حوزه اعتقادات به چشم ميخورد ،اوالً :بخشي از آنها ـ مانند
حوزههاي ديگر دين پژوهي و غيره ـ بر اثر عدم آگاهي از مقصود طرف مقابل است ثانياً :نقل
گرايان بر اين باورند که گاهي عقل گرايان به تأويل نصوص نقلي ميپردازند که جاي تأويل
نيست مانند تأويل در نصوص معاد جسماني؛ پس اگر بايد تأويلي صورت پذيرد بايد در خود
آيات و روايات به آن تصريح شده باشد مانند تأويل رؤيت حق تعالي در ظاهر آيات شريفه
ض َرةٌ * إِلَى َربِّ َها نَا ِظ َرةٌ} (قيامت )22-21/که در روايات اهل بيت (ع) به آن
{ ُو ُجوهٌ يَ ْو َمئِ ٍذ نَا ِ
تصريح شده و دست کم مرتبهاي از رؤيت را به رؤيت ثواب و رحمت خداوند تأويل
کردهاند82ثالثاً :از نظر محدثان ،عقلگرايان به عرصههايي وارد ميشوند که فراتر از ادراک
 .79عالمه مجلسي ،محمدباقر ،حق اليقين ،ج  ،4ص  42يا درباره «قدر» از امام علي× ميپرسند امام
َلجوه و سرّ هللا فال تتکفّلوا» (سيد رضی ،نهج البالغه،
ميفرمايد« :طريق مظلم فالتسلکوه ،و بحر عميق فال ت ِ
حکمت )224
 . 80بلکه چه بسا در برخي از روايات با برهان عقلي ،ظاهر آيه قرآن تأويل شده است که حکايت از ارج
نهادن به حکم عقل دارد .به طور نمونه ،ر.ک :شيخ صدوق ،محمد بن علی ،کتاب التوحيد ،ص  412و 411
(باب القدرة) ح  ،44ص  452و  ،452باب  ،25ح  4و .2
 .81عالمه مجلسي ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،کتاب العدل و المعاد ،باب الميزان ،ج  ،4ص .241
 .82ر.ک :کليني ،محمد بن يعقوب ،الکافي ،ج  ،4ص .14-422
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عقلي است و عقل در آن جا متحير شده و قضاوتش نادرست خواهد بود اما همان گونه که گفتيم
از نظر عقلگرايان اگر منعي براي ورود به اين عرصهها نرسيده باشد ،اقتضاي فطرت حقيقت
جويي و خر ِد منطقي ،غور در آنهاست.
ايجاز و تفصيل در بيان اعتقادات :نکتة ديگر در تمايزها و تشابههاي اماميه در بيان
عقايد،ايجاز و تفصيل آنها در بيان اعتقادات است .حکمت اين اجمال و تفصيل چند امر است
الف :اساسا ً کتاب هاي اعتقادي ناظر به نيازها نگاشته شده است و انگيزه مؤلفان ،پاسخ به
درخواستها ،يا زدودن پندارها ،يا برانداختن اتهامها يا ابطال بدعتها و يا پاسخ به پرسشها و
شبهات بوده است .بدين سان طبيعي است که در کميت گزينش موضوعات اعتقادي،کيفيت
مباحث ،سبک و سياق تعابير ،اجمال و توضيح مطالب و ...تفاوت به چشم خورد .اين امر به
دليل مقتضاي بحث و ش رايط نگارش و تدوين و نياز مخاطب است .به همين روست که گاهي
نيز يک عالم چند رساله اعتقادي دارد که در برخي تنها به خطوط کلي اکتفا کرده که بسيار
موجز در حد يک صفحه است و در برخي به ذکر ادلّه و در پارهاي به شرح و تفسير ادله و
پاسخ به شبهات و ترديدها به صورت تفصيلي پرداخته است.

83

به طور نمونه مرحوم خواجه طوسي (م542/ق) درباره علت نگارش کتاب «تجريد االعتقاد»
مينويسد:
«فانى اجيب الي ما سألت من تحرير مسائل الکالم»

84

يا مانند شيخ بهاءالدين محمد عاملي (شيخ بهائي (م )4212/که درباره علت تأليف «رسالة
االعتقادات» چنين نوشته است.
«فالغرض من تحرير هذه المقالة و الباعث علي تدوين هذه الرسالة أنه لما کان
لبعض الفرق الباطلة الذين سموا أنفسهم باسم الشيعه کالزيديه و الواقفيه و
 .83مانند شيخ صدوق که در کتاب امالي خود تنها در حد يک صفحه «اعتقادات» را برشمرده ولي رساله
االعتقادات ايشان به صورت مستقل و مشروح نگاشته شده است و يا مرحوم عالمه نراقي در جامع السعادات
جلد  ،4ص  414ـ  412اعتقادات را بسيار موجز آورده است.
 .84نصير الدين طوسی ،محمد بن محمد ،تجريد االعتقاد ،ص 424؛ فاضل مقداد نيز شرح باب الحادي عشر
را در پاسخ به درخواست افراد نگاشته است (فاضل مقداد ،مقداد بن عبدهللا ،الباب الحادي عشر مع شرحيه،
(شرح النافع يوم الحشر) ،ص  )2و همين طور عالمه محمدباقر مجلسي در رسالۀ اعتقادات ،ص  2و نيز
شهيد محمدباقر صدر در موجز اصول الدين ،ص.1
21

الکيسانية و غيرهم ،اعتقادات فاسدة في بعض االصول االعتقادية و الفروع
العملي ،و کنا معاشر الشيعة االثني عشرية بريئين من تلک االصول الباطلة و
الفروع العاطلة و مخالفونا من اهل السنة لما لم يطلعوا علي حقيقة مذهبنا ...نسبوا
ما عليه تلک الفرق من بعض العقايد الفاسدة و االراء الکاسدة الينا و شنعوا بها
علينا؛ فأردنا ان نبيِّن ما نعتقده من المطالب االصلية و االحکام الفرعية»...
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يا مرحوم عبدالرزاق الهيجي که انگيزه بر نگارش کتاب «گوهر مراد» را اعراض مردم از
دانش عقايد به دليل صعوبت و عدم قدرت ميداند و بر آن ميشود تا رسالهاي نويسد که
«مطالعه آن آسان باشد و مردم بتوانند به مقصود حقيقي راه يابند».
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ب:حکمت ديگر که به موجز نويسي يا مبسوط نويسي مربوط ميشود تلقي دانشمندان از نحوه
استدالل بر اعتقادات است.از نظر دانشمندان ،تقليد در اصول دين باالتفاق جايز نيست 87ليکن
تحصيل علم اصول دين با دليل اجمالي کافي است و براي همه ميّسر و در خور توانايي همه
است .شهيد ثاني پس از ذکر اين حقيقت که «اِ َن الفکر و االستدالل غريزتان لالنسان اليحتاج
فيهما البيان» مينويسد:
« فثبت ان کل عاقل مستدل بالطبع ،مکتسب للمجهوالت بحسب الفطرة اذ ليس له
معلم في بدء االمر و اول االنتقال»
سپس چنين ادامه ميدهد:
«اِن هذه المرتبة الفطرية مع االشارات و التنبيهات الشرعية کافية في تحصيل
االيمان الشرعي و التتوقف على تعلم علم مد َّون و ان توقفت على تعليم معلِّم»
و در جمع بندي نهايي مينويسد:
«فظهر ان تحصيل االيمان الشرعي اليتوقف علي تعلم علم الکالم وال المنطق وال
غيرهما من العلوم المدونة بل يکفي مجرد الفطرة االنسانيه علي اختالف مراتبها و
 .85عاملي ،شيخ بهاءالدين محمد ،رسالة االعتقادات (در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص .411
 .86ر.ک :الهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص 22ـ .24
 .87به طور نمونه ،ر.ک :شهيد ثاني ،زين الدين بن علي ،رسالة االقتصاد و االرشاد ،ص 441؛ فاضل مقداد،
مقداد بن عبدهللا ،الباب الحادي عشر مع شرحيه( ،شرح النافع يوم الحشر) ،ص 1؛ عبدالرزاق الهيجي
مينويسد :جمهور علما متفقاند که در اين مايه ،دانش تقليد کافي نيست بلکه البد است از دليل .گوهر مراد،
ص .22
22

التنبيهات الشرعية من الکتاب و السنة المتواترة او الشائعة المشهوره»
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يا به تعبير عبدالرزاق الهيجي که ابتدا مينويسد« :تقليد در اصول الدين روا نيست» آن گاه
معناي تقليد در اصول الدين را بدين گونه شرح ميدهد« :مراد از تقليد ،محض شنيدن است از
غير مانند خبري که احتمال صدق و کذب داشته باشد و مراد از دليل چيزي است که شنونده را
سبب آن اطميناني و جمعيت خاطري به صدق شنيده حاصل آيد ...و هر مکلف را در تحصيل
معارف به جهت خود و عمل نمودن خود ،همين قدر از دليل کافي است».
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بنابراين اگر در برخي از رسالهها و کتابهاي اعتقادي اکتفا به ايجاز شده به دليل آن است که
دليل اجمالي و اشارات کتاب و سنت براي همگان ميّسر است و وجوب معرفت به اصول عقايد
را با دليل  -و نه با تقليد -در اين حد فراهم ميآورد.
به همين روست که اگر در برخي از مصادر اعتقادي به ذکر ادله پرداخته و اندکي شرح دادهاند
براي آن است که استدالل داراي درجات و مراتب است و اِالّ بسيط ترين درجه استدالل نيز
براي مقصود کافي است .به قول مرحوم فاضل مقداد که مينويسد:
الواجب شرعا ً في اصول الدين االقتناع ْلن الهدف من المقدمة ترسيخ دعائم الدين
و أصوله وال يکون الترسيخ اِال باالستدالل غير أن االستدالل له درجات ايضا ً و کل
درجة حتي أبسط و أبده تلک الدرجات ُمقنعة اقناعا ً کامالً ولو کان االنسان طليق
الوجدان لکف ْته أبسط ألوان االستدالل کاالستدالل علي الصانع الحکيم بقوله تعالي
ون}( 90طور)14/
َي ٍء أَ ْم ُه ُم ا ْل َخالِقُ َ
{أَ ْم ُخلِقُوا ِمنْ َغ ْي ِر ش ْ
ج:عامل ديگر در شرح و بسط در برخي از مصادر اعتقادي به دليل ورود به مباحث کالمي
است که به نوعي حواشي براي مسائل اعتقادي محسوب ميشود و ميتوان آنها را به عنوان
«مکمالت ايمان» ناميد .به قول شهيد ثاني که در تحقق ايمان ،تصديق اجمالي را حتي براي
مکلفي که قادر به تحصيل علم تفصيلي است ،کافي ميداند ،با اين حال مينويسد:
«نعم ،العلم بذلک الريب انه من مکمالت االيمان و قد يجب العلم به محافظة علي
صيانة الشريعة من النسيان و تباعداً عن شبه المضلين و إدخال ماليس في الدين
 .88شهيد ثاني ،زين الدين بن علی ،رسالة االقتصاد و االرشاد ،ص .442
 .89الهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص.22
 .90فاضل مقداد ،مقداد بن عبدهللا ،الباب الحادي عشر مع شرحيه( ،شرح النافع يوم الحشر) ،ص .4
23

فيه ،فهذا سبب أخر لوجوبه ال لتوقف االيمان عليه و هو ظاهر»
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شايد هم بتوان «مکمالت ايمان» را به نوعي «اللطيف من الکالم» ناميد ،همان گونه که در
مقدمه تصحيح االعتقاد آمده است:
و يجب التفريق في المسائل الکالمية؛ بين المسائل التي تمس العقيدة مباشرة و بين
ما ال يکون کذلک کالمسائل التي کانوا يعبرون عنها يومذاک باللطيف من الکالم و
قد ذکر شيخنا المفيد کثيراً من عناوينها في آخر «اوائل المقاالت»
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د :باز مي توان عامل ديگر در شرح و تفصيل برخي از کتاب هاي اعتقادي را ذکر برخي از
مسايل فقهي در آن ها دانست .همان گونه که گفتيم کتب اعتقادي عموما ناظر به نيازها نگاشته
شده و ناگزير گاهي مولفان بنا به نياز ،برخي از مسائل فقهي را در متن اعتقادات ذکر کرده
اند.مانند :جواز متعه ،جوازجمع بين ظهرين و مغربين ،شهادت ثالثه و...به طور نمونه مرحوم
شيخ بهاء الدين محمد عاملي(م )4212/ـ همان گونه که مالحظه کرديد ـ «رساله اعتقادات» خود
را ناظر به نياز عصر خود براي زدودن پندارها و برانداختن اتهامها از شيعه اثني عشري
نگاشته است.از اين رو به مسائل فقهي نيز پرداخته و آن ها را تحت عنوان«نعتقد»آورده است و
در پايان رساله مي نويسد ”هذه عقائدنا التي نسب مخالفونا خالفها الينا و افتروا بذلک علينا".
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از آن چه گفته آمد چنين نتيجه ميشود اوالً :بسط و ايجاز در کتابهاي اعتقادي به اين دليل
نيست که در اعتقادات اماميه بين علما اختالف است و نزد عالمي اصول اعتقادات کم تر و نزد
ديگري بيشتر است ثانياً ،ايجاز يا شرح و تفصيل در حوزه اعتقادات به هيچ روي با مسئله
«تقيه» پيوند ندارد .چون الف :اساسا ً مشي تقيه در کتابهاي اعتقادي به دليل خود موضوع
اعتقادات ،منتفي است يعني امکان ندارد اعتقادات را بر پايه تقيه نوشت .ب :امکان ندارد اتفاق
علماي اماميه در اعتقادات جملگي بر پايه تقيه باشد .ج :همان گونه که در مقدمه بسياري از
کتابهاي اعتقادي آوردهاند ،اين کتابها براي رفع تحيّر و بيان تکليف شرعي و پاسخ به
شبههها و مناقشههاست و با مشي تقيه قابل توجيه نيست.
شرح پارهاي از اصطالحات
به نظرم در پايان اين مقدمه الزم باشد چند اصطالح را توضيح دهيم هرچند برخي از
 .91شهيد ثاني ،زين الدين بن علي ،رساله حقيقة االيمان ،ص 411
 .92جعفري ،محمدرضا ،مقدمه تصحيح االعتقاد ،ص .442
 93شيخ بهايی ،محمد بن حسين ،محمد ،رساله االعتقادات (در ضمن پنج رساله اعتقادی) ،ص411
24

اصطالحات مانند «نب ّي»« ،امام» و ...در متن کتب معنا شدهاند پارهاي از اصطالحات معنا
نشده چون گويي از نظر مؤلف براي مخاطبان روشن بوده با آن که امکان دارد چنين نباشد و
معاني گوناگون از آنها برداشت شود .بلکه چه بسا عدم درک درست از معناي آنها به اختالف و
فتنه بيانجامد.
اصطالح شناسي رب :اگر با نگاهي جامع و پيوسته ـ به جاي تجزيه نگري و نگاه گسسته_ به
آموزههاي قرآن درباره واژه «ربّ » بنگريم ميتوانيم براي اين کلمه ،معناي «مالک مدبّر» را
در سازمان تعاليم قرآن پيشنهاد کنيم ،مالکيتي حقيقي از ايجاد و خلقت و مدبّريت حقيقي که
حکايت از اوصاف کمالي علم ،قدرت ،جود ،رحمت ،حکمت و ...حق تعالي دارد و از آن
سرچشمه ميگيرد (براي توضيح بيشتر ر.ک :عالمه طباطبايي ،الميزان ،ج ،4ص )24
اصطالح شناسي عبادت :ابتدا الزم است به اين نکته اشاره کنيم که واژه «عبادت» در قرآن در
عصر نزول وحي به همان معنا به کار رفته که عرب جاهلي ميفهميد و در بتپرستي خود به
کار ميبرد .رسالت پيامبر اسالم و قرآن ـ مانند ساير انبيا و کتابها ـ اين بود که مردم را به
َسمت مصداق واقعي معبود هدايت کنند نه آن که تغييري در مفهوم عبادت و معبود به وجود
آورند .بنابراين ،بايد درک عرب عصر نزول را از واژه «عبادت» بشناسيم؛ به ويژه تفاوتي که
بين معناي عرفي عبد در برابر مولي با عبد در برابر معبود در ذهن خود داشته است .در هر
صورت ،اصطالح «عبادت» به معناي «حس انقياد و اظهار تذلل در پيشگاه ربّ يا إله» است.
پس دو رکن در معناي عبادت لحاظ شده است؛ رکن اول انقياد و تذلل و رکن دوم باور به
الوهيت يا ربوبيت معبود؛ يعني باور به اين که معبود ،مالک شأني از شئون عابد است و آن را
تدبير ميکند (چون گفتيم :ربّ  ،به معناي مالک مدبر است) هر دو رکن از قرآن دريافت
ميشود؛ رکن اول افزون بر کتابهاي لغوي 94از آياتي استفاده ميشود که در برابر عبادت،
تعابير استکبار و استنکاف به کار برده و از باب يعرف االشياء باضدادها ،معناي عبادت شناخته
ف
ستَ ْن ِك َ
ستَ ْكبِ ُر َ
ميشود مانند اين آيه {إِنَّ الَّ ِذ َ
ون عَنْ ِعبَا َدتِي( }...غافر )52/و آيه شريفه {لَنْ يَ ْ
ين يَ ْ
ش ُر ُه ْم
سيَ ْح ُ
ون َع ْب ًدا ِ ََّّللِ َو َال ا ْل َم َالئِ َكةُ ا ْل ُمقَ َّربُ َ
يح أَنْ يَ ُك َ
ستَ ْن ِكفْ عَنْ ِعبَا َدتِ ِه َويَ ْ
ون َو َمنْ يَ ْ
س ُ
ستَ ْكبِ ْر فَ َ
ا ْل َم ِ
إِلَ ْي ِه َج ِمي ًعا} (نساء ) 442/اين امتناع و سرباز زدن ريشه در غفلت يا عناد آدمي دارد که به
 .94ر.ک :ابنفارس ،احمد ،معجم مقاييس اللغة ،ص 412؛ ابنمنظور ،محمد ،لسان العرب ،ج،1
ص244؛ جوهري ،اسماعيل ،الصحاح ،ج ،2ص 421و. ...
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عنوان موجود مخلوق و مربوب به جاي آن که به طور فطري در برابر خالق و ربّ خود کرنش
کند استنکاف ميکند و استکبار ميورزد .رکن دوم عبادت اصطالحي ،باور عابد به ربوبيت
(مالک مدبر بودن) ويا الوهيت معبود است .هرچند عابد اين باور را به زبان نياورد اما شيوه
زندگي او به گونهاي است که ربوبيت معبود خود را نشان ميدهد.
بر همين اساس چنين ميگوييم :با آن که عبد در برابر موال و سيّد خود منقاد و خاضع است و
ابراز تذلل ميکند و حتي به قصد امتثال امر مولي ،اوامر او را انجام ميدهد ،با اين همه
اوصاف او را عبادت نميکند چون رکن دوم عبادت حضور ندارد .يعني :عبد ،به ربوبيّت يا
الوهيّت موالي خود باور ندارد .اما مشرکان که در برابر بتها ،اظهار خضوع و تذلل ميکردند
دچار شرک عبادي بودند چون هر کدام از بتها را إله ميديدند و ِس َمتي از ربوبيت براي آنها
قائل بودند (مانند ربّ ع ّزت ،رب نصرت ،ربّ خذالن و )...به اين معنا که هر کدام از آنها را
مالک مدبر شأني از شئون زندگي خود ميدانستند؛ بر همين اساس آنان در روز قيامت چنين
ميگويند{ :ت َّ
ين} (شعراء )14-12/در آياتي
س ِّوي ُك ْم بِ َر ِّب ا ْل َعالَ ِم َ
ض َال ٍل ُمبِي ٍن * إِ ْذ نُ َ
َاَّللِ إِنْ ُكنَّا لَفِي َ
اس ا ْعبُدُوا
از قرآن نيز رابطه بين ربوبيت و عبادت به چشم ميخورد .مانند اين آيات {يَا أَ ُّي َها النَّ ُ
َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَقَ ُك ْم} (البقره )24/يا اين آيه از زبان حضرت عيسي مسيح (ع) که ميفرمايدَ { :وإِنَّ
َّ
ستَقِي ٌم} (مريم)15/
ص َراطٌ ُم ْ
هللاَ َربِّي َو َربُّ ُك ْم فَا ْعبُدُوهُ َه َذا ِ
حاصل آن که خداوند ،خالق يکتاست چون آثار خالق ديگري در عالم هستي به چشم نميخورد و
به حکم عقل ،هر خالقي ربّ  ،يعني :مالک مدبر مخلوقات خود است و چون خالق ما يکتاست
پس مالک مدبر ـ يا همان ربّ ـ ما يکتاست و باز به حکم عقل چون رب يکتاست پس إله ما يکتا
و يگانه است و هيچ معبودي جز او نيست.
بدينسان عبادت ،خضوع در برابر ربّ ـ يعني :مالک مدبر ـ است پس اگر خاضع در برابر
کسي يا چيزي زنده يا مرده ،جاندار يا بي جان و ...خضوع بلکه نهايت خضوع کند و التجا برد
اما در ذهن خود هيچ شأني از شئون ربوبي را به طور مستقل براي کسي که در برابر وي التجا
برده و خاضع گشته ،قائل نباشد و او را اله نداند ،هرگز کار او عبادت نيست .مانند خضوع
فرزند نسبت به والدين ،عبد نسبت به مولي يا خضوع برادران يوسف نسبت به او.
(يوسف )422/و بالعکس کمترين اظهار خضوع در برابر کسي که آدمي او را إله يا ربّ (مالک
مدبر) ميبيند ،عبادت خواهد بود.
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اصطالح شناسي شفاعت :معناي شفاعت روشن است تنها آن چه که الزم است در اين باره
توضيح دهم اين است که شفاعت طلبي مؤمنان نزد زندگان يا نزد قبور اوليا يا در روز قيامت
نزد خوبان عالم ،شرک نيست و هرگز نميتوان آنها را با شفاعت طلبي مشرکان نزد بتها و
غير بتها قياس گرفت .چون تفاوت اساسي بين آنهاست؛ مؤمنان ،شفيع را ربّ ويا اله شفاعت
يعني مالک مدبر شفاعت نميدانند چون بر اين باورندکه مالک مدبر همه چيز از جمله شفاعت،
فقط خداست ،چون خدا ربّ العالمين است .به همين رو در ذهن مؤمن ،شفاعت شخص زنده و
يع إِ َّال ِمنْ بَ ْع ِد
مرده «من دون هللا» نيست بلکه «باذن هللا» است .قرآن ميفرمايدَ { :ما ِمنْ َ
شف ِ ٍ
إِ ْذنِ ِه} (يونس )1/اما مشرکان ،شفيع را إله يا مالک مدبر شفاعت ميپنداشتند و به شرک ربوبي
در شفاعت دچار بودند ،در ذهن مشرک ،شفيع« ،من دون هللا» يعني مستقل از خدا مالک
شفاعت است نه آن که «باذن هللا» شفيع باشد .بر همين اساس به مشرکان ميفرمايدَ { :و َال يَ ْملِ ُك
شفَا َعةَ} (زخرف )25/و يا در اين آيات که ميفرمايد{ :أَ ِم اتَّ َخ ُذوا ِمنْ
ُون ِمنْ دُونِ ِه ال َّ
ين يَ ْدع َ
الَّ ِذ َ
دُو ِن َّ
شفَا َعةُ َج ِمي ًعا لَهُ ُم ْل ُك
ون * قُ ْل ِ ََّّللِ ال َّ
هللاِ ُ
ون َ
ش ْيئًا َو َال يَ ْعقِلُ َ
شفَ َعا َء قُ ْل أَ َولَ ْو َكانُوا َال يَ ْملِ ُك َ
ض( }...الزمر )11-11/قيد «من دون هللا» در ذهن مشرک و «باذن هللا» در
ال َّ
س َما َوا ِ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
ذهن مؤمن نقش کليدي در تفاوت اساسي بين شفاعت طلبي و نيز توسلجويي مشرک با مؤمن
دارد.
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به همين دليل است که ميگوييم مشرکان در مقوله شفاعت دچار شرک عبادي بودند

همان گونه که خودشان چنين اذعان ميکردند { َما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إِ َّال لِيُقَ ِّربُونَا إِلَى َّ
هللاِ ُز ْلفَى} (الزمر)1/
اصطالحشناسي قاعده لطف :چه بسا عالمان شيعي در مباحث اعتقادي تعبير «لطف» را به کار
ميبرند مثالً مينويسند« :االمامة واجبه في الحکمة النها لطف و اللطف واجب في الحکمة علي
هللا» 96لطف اصطالح کالمي به اين معناست «هو ما يکون المکلف معه اقرب الي فعل الطاعة

ولي خدا که مرده است ميخواهد مشکالت تو را
 .95به همين روست که اگر از مسلماني بپرسيد فرض کن ّ
برطرف کند اما خدا نميخواهد ،او قطعا ً خواهد گفت :هرچه را خدا بخواهد همان ميشود چون او ميداند از
هيچ ک س بدون اذن خدا کاري ساخته نيست برخالف مشرک که اگر از او همين پرسش را بپرسيد خواهد
گفت :هرچه را معبود من که إله شفاعت است بخواهد همان خواهد شد چون او به عبادت «من دون هللا»
دچار است.
 .96ر.ک :شيخ طوسي ،محمد بن حسن ،العقائد الجعفريه ،ص 242؛ نصير الدين طوسی ،محمد بن محمد،
تجريد االعتقاد ،ص 224؛ کاشف الغطا ،جعفر ،العقايد الجعفريه ،ص  24و. ...
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و ابعد من فعل المعصيته ولم يکن حظ في التمکين و لم يبلغ حد االلجاء»
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درباره اين اصطالح مناقشهها و پاسخهايي مطرح شده است 98آن چه مدنظر ماست تنها اشاره
به پاسخ علما به مناقشهاي است که ميگويد چگونه ميتوان براي خدا تکليف ساخت و گفت:
«اللطف واجب في الحکمة علي هللا» اجماالً دانشمندان ميگويند کسي اين امر را بر خدا واجب
نميکند بلکه حق تعالي خودش به مقتضاي صفات کمال و جمال ،آن را بر خود واجب ميکند و
عقل آن را دريافت ميکند پس در واقع «واجب عن هللا است ،نه واجب علي هللا» قرآن نيز
ميفرمايد{ :إِنَّ َعلَ ْينَا لَ ْل ُه َدى} (الليلَ { ،)42/و َعلَى َّ
سبِي ِل} (النحل)1/؛ { َكت ََب َعلَى
هللاِ قَ ْ
ص ُد ال َّ
س ِه ال َّر ْح َمةَ} (االنعام)42/
نَ ْف ِ
اصطالح شناسي البدعة :به نظرم معنايي که ابن حجر در شرح اين اصطالح دارد مناسب است
که ميگويد« :و البدعة اصلها ما احدث علي غير مثال سابق و تطلق في الشرع في مقابل السنة
فتکون مذمومة و التحقيق إنها ان کانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة و ان
کانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة و اال من قسم المباح 99»...در اين جا
بايد دو نکته را يادآوري کنم .يک:نبايد هر مذهبي بدون تامل و بر اساس مباني خودش ،مذهب
ديگري را به بدعت گزاري در دين متهم کند .چون چه بسا آن مذهب بنا به مبناي خودش از
قرآن و سنت دليل بر کار خويش دارد و آن کار را بدعت نمي داند .در اين صورت بايد درباره
مباني آن مذهب بحث کرد .دو :چه بسا مذهبي دليلي از قرآن و سنت بر کار خود-از نظر مذاهب
ديگر-نداشته باشد اما به تعبير ابن حجر کار او" مما يندرج تحت مستحسن في الشرع "باشد.
به طور نمونه علماي شيعه بر اساس مباني خود براي زيارت قبور ،إقامة المآتم و احتفاالت
لميالد المعصومين دليل قرآني،روايي و اعتباري دارند .دليل قرآني مانند عموميت در داللت آيه
ش َعائِ َر َّ
ب} (حج )12/و دليل روايي مانند روايات
{ َذلِ َك َو َمنْ يُ َعظِّ ْم َ
هللاِ فَإِنَّ َها ِمنْ تَ ْق َوى ا ْلقُلُو ِ
فراوان به ويژه در باب زيارت قبور اهل بيت (ع) که در منابع شيعي نقل شده است ـ مانند کتاب
کامل الزيارات ابن قولويه ـ و دليل اعتباري که احياي امر معصومان و تجديد ياد و منش آن
هاست .اگر بر فرض محال که اين ادله را کافي ندانيم هرگز نميتوانيم مسئله «محبت» به ائمه
 .97حلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص 121
 .98ر.ک :رباني گلپايگانی ،علی ،امامت در بينش اسالمي ،ص  44به بعد.
 .99ابنحجر ،احمد ،فتح الباري ،ج 1ذيل حديث الرقم 2242
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معصوم و اولياي خدا را ناديده بگيريم ،ما محب آنهاييم و محب به محبوب خود عالقهمند است؛
ياد او را همواره تجديد کرده و گرامي ميدارد؛ نام او را با عظمت ياد ميکند؛ در وفات او
غمگين و در ميالدش شادمان است؛ گرامي داشت زاد روز محبوب و يا روز وفات محبوب،
شعار محبت ما به آنهاست .اکنون به عنوان آخرين دليل ميگوييم آيا محبت به رسول خدا و اهل
البيت و اولياي خدا امري مشروع است يا خير؟ اگر هست پس زيارت قبور آنها ،بزرگداشت و
جشن زاد روز و عزاداري در وفات آنها بدعت مذمومه نيست چون بنا به تعبير ابنحجر ،اين
امور مما تندرج تحت مستحسن في الشرع ـ اي المحبة للنبي و اهل بيته ـ فهي حسنة.

العقائد اإلجماعية لمذهب اإلمامية
في التوحيد
أجمعت االمامية علي التوحيد 100هو أن هللا تعالي موجود قديم لم يزل و ال يزال ،هو األول و
اآلخر ،عليم حكيم عادل حي قادر غني سميع بصير ،مريد ،مدرک ،متکلم ،جواد ،ملک ،حق،
صادق ،خير ،جبار ،قهار ،قيوم ،عزيز و قدوس101و ال يوصف بما توصف به المخلوقات فإنّه
 .100إن الإله إال هللا تعالی هو کلمة التوحيد و هو أس اساس الدين و اعظم ارکان االسالم و إنه لم يبعث نبی و ال
رسول إال إلی الدعوة الی التوحيد و إنه ال يقبل صالة و ال صيام و ال شئ من االعمال إال مع االعتقاد إلی
التوحيد.
.101عبدالعظيم بن عبدهللا ،اصول دين و اعتقادات حضرت عبدالعظيم (ع) ،ص  1ـ 5؛ الشيخ الصدوق ،محمد
بن علي ،االعتقادات ،ص  24ـ 22؛ الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،الهدايه في االصول و الفروع ،ص  1ـ
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44؛ الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،تصحيح اعتقادات االمامية ،ص 14؛ الشيخ المفيد ،محمد بن
محمد بن نعمان ،النکت في مقدمات االصول ،ص  11ـ 14؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن
الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص  21ـ 12؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،شرح جمل
العلم و العمل ،ص  14ـ 54؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،الملخص في اصول الدين،
ص  41ـ 425؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص  41ـ 54؛ الشيخ
الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص  214ـ 215؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد ،عجالة
المعرفة في اصول الدين ،ص  12ـ 12؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج ،4
ص  14ـ 25؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص  12ـ 12؛ نصير الدين الطوسي،
محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص  414ـ  411و ص 414؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن
محمد بن الحسن ،رسالة في االعتقاد الذي البد( ...در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 414؛ المحقق الحلي،
جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص  12ـ  42و و  42ـ 41؛ المحقق الحلي،
جعفر بن الحسن ،رسالة في العقيدة (در ضمن چهار رساله اعتقادي) ،ص  51ـ 54؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم
بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص  22ـ 424؛ ال عالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص
 224ـ 212؛ العالمه الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  54ـ 42؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف،
الباب الحادي عشر ،ص  2ـ 1؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف واجب االعتقاد ،ص  44ـ 42؛ العالمة الحلي،
حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص  222ـ 141؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق
و کشف الصدق ،ص 42؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  411ـ 214؛
الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص  44ـ  45و ص 44؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي،
الباقيات الصالحات (در ضمن اربع رسائل کالمية) ،الشهيد االول ،محمد بن مکي ،العقيدة الکافية (موسوعة
الشهيد االول) ،ج  ،42ص  24ـ 22؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،االعتماد في شرح واجب االعتقاد،
ص  44ـ 52؛ اآلملي ،عزالدين بن جعفر ،رساله حسنيه (در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص  415ـ 411؛
خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظاميه في مذهب االماميه ،ص  14ـ 442؛ شهيد ثاني ،زين الدين بن
علي بن احمد ،حقايق االيمان ،ص  411ـ 415؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشية علي الهيات شرح
الجديد للتجريد ،ص  11ـ 22؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،رسالة االعتقادات (در ضمن پنج رساله
اعتقادي) ،ص 411؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ،ص  14ـ 41؛
الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص  211ـ  212و ص  211ـ 245؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن
حيدر ،شجره الهيه ،ص  44ـ 12؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن بن مرتضي ،انوار الحکمة ،ص  14ـ 12
و ص  42ـ  42و ص  41ـ  41و ص  41ـ 51؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر بن محمد تقي ،حق اليقين ،ج
 ،4ص  5ـ 1؛ الالهيجي ،حسن بن عبدالرزاق ،رسائل فارسي ،ص  424ـ 422؛ النراقي ،محمد مهدي بن
أبي ذر ،انيس الموحدين ،ص  44ـ  22؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،جامع االفکار و ناقد االخبار ،ج ،4
ص  414ـ ج  ،2ص 445؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقائد الجعفرية ،ص 41؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم،
اصول دين ،ص  4ـ  42؛ شبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص  14ـ 44؛ المحقق
السبزواري ،هادي بن مهدي ،اسرار الحکم ،ج  ،4ص  411ـ 244؛ آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد
الشيعه ،ص  4و ص  42ـ 44؛ االصفهاني ،ميرزا مهدي ،ابواب الهدي ،ص 441؛ االمين ،سيد محسن،
اعيان الشيعه ،ج  ،4ص  11و ص 425؛ االعالمه لمظفر ،محمد رضا ،عقايد االماميه ،ص 15؛ اآلشتياني،
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ليس بجسم و ال صورة ،و ليس جوهرا و ال عرضا ،و ليس له ثقل أو خفة ،و ال حركة أو سكون،
و ال مكان و ال زمان ،و ال يشار إليه ،كما ال ند له و ال شبه ،و ال ضد و ال صاحبة له و ال ولد ،و
ال شريك ،و و ليس کمثله شئ و لم يكن له كفوا أحد ،من ّزه عن النقص ال تدركه األبصار و هو
يدرك األبصار و من شبّهه بخلقه فهو جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن النقص.
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ميرزا احمد ،رساله قول ثابت در اعتقادات ،ص  42ـ 22؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله سرمايه سعادت
(بيست رساله) ،ص  414ـ  414؛ ابوجعفر الخراساني ،محمد جواد ،هداية االمة إلي معارف االئمة ،ص 454
ـ  441و ص  141ـ 114؛ العالمه الطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در اسالم ،ص  421ـ 424؛ آيت هللا
الخوانساري ،احمد ،العقايد الحقه ،ص  1ـ 2؛ العالمه العسگري ،مرتضي ،عقايد اسالم در قرآن کريم ،ج ،2
ص  151ـ 142؛ ص 215؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص  44ـ 51
 .102الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص 24ـ 22؛ الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،الهداية في
االصول و الفروع ،ص  42ـ  41و ص  1ـ ـ 1؛ الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،النکت في مقدمات
االصول ،ص  14و 11؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص  12ـ
14؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،شرح جمل العلم و العمل ،ص  44ـ 22؛ الشريف
المرتضي( ،علم الهدی) علي بن الحسين ،الملخص في اصول الدين ،ص  414ـ  241و ص 224؛ الشيخ
الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص  51ـ 22؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن،
العقائد الجعفرية ،ص  215ـ 214؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد ،عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص
 12ـ 11؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،4ص  422ـ 414؛ابو اسحاق،
ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص  12ـ 14؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن،
تجريد االعتقاد ،ص  411ـ 411؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة
الماتعية ،ص  41ـ 44؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،رسالة في العقيدة (در ضمن چهار رساله اعتقادي)،
ص 54؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص  52ـ  44و  45ـ 22؛ العالمة
الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  42ـ 14؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص
 214ـ 124؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،واجب االعتقاد ،ص 42؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف،
الباب الحادي عشر 1 ،ـ 4؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الرسالة السعدية ،ص  11ـ 12؛ العالمة الحلي،
حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص  45ـ 44؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في
اصول الدين ،ص  144ـ 141؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  211ـ 214
و  214ـ 212؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص  45ـ  44و ص  44ـ 42؛ الشهيد
االول ،محمد بن مکي ،الباقيات الصالحات (در ضمن اربع رسائل کالمية) ،ص  214و 215؛ الشهيد االول،
محمد بن مکي ،العقيدة الکافية (در ضمن موسوعة الشهيد االول) ،ج  ،42ص 22؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن
عبدهللا ،االعتماد في شرح واجب االعتقاد ،ص  52ـ 51؛ اآلملي ،عزالدين بن جعفر ،رسالة حسنية (در ضمن
پنج رساله اعتقادي) ،ص  411ـ 442؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظاميه في مذهب االماميه ،ص
 21ـ  11و ص  444ـ 442؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشية علي الهيات شرح الجديد للتجريد،
ص  14ـ 445؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،االعتقادات (در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 411؛
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توحيد الصفات :يجب توحيد هللا تعالى من جميع الجهات ،فكما يجب توحيده في الذات كذلك يجب
توحيده في الصفات ،و أنّه مستجمع لجميع الکماالت و الصفات العليا و ذلك باالعتقاد بأن صفاته
عين ذاته
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و باالعتقاد بأنه ال شبه له في صفاته الذاتية ،فهو في العلم و القدرة ال نظير له و في

الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ،ص  14ـ  15و  41ـ 44؛ الفياض
الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص 212؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص  12ـ 11؛
الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،انوار الحکمة ،ص  12ـ  11و ص  14ـ  12و ص  11ـ 15؛ الشيخ حر
العاملي ،محمد بن الحسن ،الفصول المهمه في اصول االئمة ،ص  12ـ  41و ص  44ـ 45؛ العالمة المجلسي،
محمد باقر ،حق اليقين ،ج ،4ص  42ـ 44؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،انيس الموحدين ،ص  21ـ 22؛
النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،جامع االفکار و ناقد االخبار ،ج  ،2ص  442ـ 414؛ کاشف الغطاء ،جعفر،
العقائد الجعفرية ،ص  41ـ 44؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص  44ـ 44؛ شبر ،عبدهللا ،حق اليقين
في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص  12ـ  12و ص  52ـ 51؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي ،اسرار
الحکم ،ج  ،4ص  ،22آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص  4ـ 42؛ االمين ،سيد محسن،
اعيان الشيعه ،ج  ،4ص  11و ص 425؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعه و اصولها ،ص 51؛
العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقايد االمامية ،ص  15ـ 14؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع الحقايق ،ج  ،4ص
 42ـ 41؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله قول ثابت در اعتقادات ،ص  22ـ 22؛ العالمة الطباطبايي ،محمد
حسين ،شيعه در اسالم ،ص  422و ص  421ـ 424؛ آيت هللا الخوانساري ،احمد ،العقايد الحقه ،ص 2؛ آيت
هللا الخرازي ،محسن ،بداية المعارف االلهية ،ج  ،4ص  11ـ 14؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص  51ـ
42
 . 103الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،النکت في مقدمات االصول ،ص 12؛ الشريف المرتضي (علم
الهدی) ،علي بن الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص 12؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين،
شرح جمل العلم و العمل ،ص 54؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،الملخص في اصول
الدين ،ص 412؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص 52؛ الشيخ الطوسي،
محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 215؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج
 ،4ص 411؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 12؛ نصير الدين الطوسي ،محمد
بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص 411؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و
الرسالة الماتعية ،ص 44؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،رسالة في العقيدة (در ضمن چهار رساله
اعتقادي) ،ص51؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص  424ـ 422؛ العالمة
الحلي ،حسن بن يوسف ،الباب الحادي عشر ،ص 4؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص
 42ـ 41؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص 215؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الرسالة
السعدية ،ص  11ـ 42؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  214ـ 215؛ الشهيد
االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص 42؛شهيد ثاني ،زين الدين بن علي بن احمد ،حقايق االيمان،
ص  415ـ 414؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد،الحاشية علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص  14ـ 12؛
الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ،ص  42ـ 44؛ الفياض الالهيجي،
عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص 214؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،انوار الحکمة ،ص 42؛ الشيخ حر
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الخلق و الرزق ال شريك له و في كل كمال ال ند له .و کذا يجب االعتقاد بتوحيده تعالي في
االسماء و المراد منه ّ
أن اسمائه تعالي توقيفية اي؛ انه تعالي اليوصف و ال يس ّمي اال باسمائه
المذکورة في القرآن کريم کااليات  22الي  21في آخر سوره الحشر) و الروايات الصحيحة.
التوحيد العبادي :و كذلك يجب توحيده في العبادة ،فال تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه ،و كذا
اشراكه في العبادة في أي نوع من أنواع العبادة ،واجبة أو غير واجبة ،في الصالة و غيرها من
العبادات .و من أشرك في العبادة غيره فهو مشرك 104.أما زيارة قبر النبي (ص) واألئمه (ع) و
األموات و إقامة المآتم لهم فليست هي من نوع التقرب إلى غير هللا تعالى في العبادة ،بل هي من
نوع التقرب إلى هللا تعالى باألعمال الصالحة كالتقرب إليه بعيادة المريض و تشييع الجنائز و
زيارة اإلخوان في الدين و مواساة الفقير ،و الغرض أن إقامة هذه األعمال ليست من نوع الشرك
في العبادة و ليس المقصود منها عبادة األئمة ،و إنما المقصود منها إحياء أمرهم ،و تجديد ذكرهم،
و تعظيم شعائر هللا فيهم فكل هذه أعمال صالحة ثبت من الشرع استحبابها ،فإذا جاء اإلنسان متقربا
بها إلى هللا تعالى طالبا مرضاته ،استحق الثواب منه و نال جزاءه .و التوسل باألئمة (ع) و طلب
الشفاعة منهم ليست من نوع الشرك في العبادة .ألن هذه األعمال ليست من مصاديق العبادة ،حيث
إن عبادة کما تقدمت في المقدمة هو نوع من الخضوع مع اإليمان بألوهية و ربوبية المخضوع له
العاملي ،محمد بن الحسن ،الفصول المهمه في اصول االئمة ،ص  41ـ 44؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر،
حق اليقين ،ج  ،4ص  1ـ  42؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،جامع االفکار و ناقد االخبار ،ج  ،4ص
415؛ آيت هللا شبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص 44؛ آيت هللا البروجردي ،علي
اصغر ،عقايد الشيعه ،ص 1؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص 425؛ العالمة المظفر،
محمد رضا ،عقايد االمامية ،ص 14؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع الحقايق ،ج  ،4ص 41؛ العالمة
الطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در اسالم ،ص 424؛ آيت هللا خوانساري ،احمد ،العقايد الحقه ،ص 4؛ آيت
هللا الخرازي ،محسن ،بداية المعارف اإللهية ،ج  ،4ص  51و ص .41
 .104الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص 12؛ شهيد ثاني ،زين الدين بن علي بن احمد ،حقايق
االيمان ،ص 441؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،انوار الحکمة ،ص  14ـ 12؛ الفيض الکاشاني ،محمد
محسن ،علم اليقين في اصول الدين ،ج  ،4العالمة المجلسي ،محمد باقر ،بحار االنوار ،ج  ،1ص 211؛ ص
442؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقايد الجعفرية ،ص 44؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص 44؛ آيت
هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص  44و ص 22؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعة و
اصولها ،ص 51؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقايد االمامية ،ص 14؛ ابوجعفر الخراساني ،محمد جواد،
هداية االمة الي معارف االئمة ،ص 144؛ شهيد مطهري ،مرتضي ،مجموعه آثار شهيد مطهري ،ج  ،1ص
214؛ آيت هللا الخرازي ،محسن ،بداية المعارف االلهية ،ج  ،4ص  41ـ 41؛ آيت هللا السبحاني ،جعفر،
االلهيات علي هدي الکتاب و السنة ،ج  ،2ص  51و ص 25؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص .41
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و باألحرى أن يعتبر طرف السؤال إلها سواء كان واقعيا أم خياليا ،ففي التوسل و الشفاعةلن نعتقد
بألوهية النبي (ص) و األئمة (ع) أبدا بل نعتقد بإنهم مأذونون من هللا و وسائط للسؤال من هللا
تعالي لإلستغاثة و دفع الضرر و جلب المنافع.
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في العدل
أجمعت االمامية علی أن هللا تعالى عدل حكيم ،بمعنى انه ال يفعل قبيحا و ال يخل بالواجب بدليل أن
فعل القبيح قبيح ،و اإلخالل بالواجب نقص عليه ،فاهلل تعالى منزه عن كل قبيح و إخالل بالواجب
ألنه تعالى قادر على فعل الحسن و ترك القبيح ،مع فرض علمه بحسن الحسن ،و قبح القبيح ،و
غناه عن ترك الحسن و عن فعل القبيح ،فال الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه ،و ال
القبيح يفتقر إليه حتى يفعله و هو مع كل ذلك حكيم ،ال بد أن تكون فعله مطابقا للحكمة ،و على
حسب النظام األكمل 106و أنه تعالي يفعل لغرضألن كل فعل ال يفعل لغرض فإنه عبث و العبث
 .105البياضي ،علي بن محمد ،الصراط المستقيم ،ج  ،4ص 211؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،انوار
الحکمة ،ص  144ـ 145؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،علم اليقين في اصول الدين ،ج  ،2ص  4414ـ
4412؛ القاضي سعيد القمي ،محمد سعيد بن محمد ،شرح توحيد صدوق ،ج  ،2ص 414؛ البحراني ،هاشم بن
سليمان ،غاية المرام و حجة الخصام في تعيين اإلمام ،ج  ،4ص 25؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،بحار
االنوار ،ج  ،25ص 141؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،کشف االرتياب ،ص  214ـ 214؛ العالمة االمين،
سيد محسن ،نقض الوشيعة ،ص  24ـ 22؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعة و اصولها ،ص 51؛
العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقايد االمامية ،ص  14ـ 12؛ العالمة االميني ،عبدالحسين بن احمد ،الغدير ،ج
 ،4ص  244ـ 241؛ ابوجعفر الخراساني ،محمد جواد ،هداية األمة إلي معارف األئمة ،ص  114ـ 112؛
شهيد مطهري ،مرتضي ،مجموعه آثار شهيد مطهري ،ج  ،4ص  251ـ 251؛ طيب ،عبدالحسين ،کلم الطيب
در تقرير عقايد اسالم ،ص 11؛ آيت هللا السبحاني ،جعفر ،االنصاف في مسائل دام فيها الخالف ،ج  ،4ص
252؛ آيت هللا الخرازي ،محسن ،بداية المعارف االلهية ،ج  ،4ص 42
 .106الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،الملخص في اصول الدين ،ص 114؛ ص 12؛
الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،شرح جمل العلم و العمل ،ص  24ـ 24؛ الشريف
المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،رسائل شريف مرتضي ،ج  ،4ص  412ـ 414؛ الشيخ الطوسي،
محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 214؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق
باالعتقاد ،ص  21و ص 22؛ ؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،4ص
442؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 14؛نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد
بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص 412؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة
الماتعية ،ص 22؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،رسالة في العقيدة (در ضمن چهار رساله اعتقادي) ،ص
 54ـ 55؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص  444ـ 442؛ العالمة الحلي،
حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  422ـ 421؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص  124ـ
34

قبيح و هللا تعالى يستحيل منه فعل القبيح.
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ال جبر و ال تفويض بل أمر بين اْلمرين:و ّ
هللا تعالى أوجد العباد و جعلهم فی أفعالهم قادرين على
125؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الباب الحادي عشر ،ص 5؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج
اليقين في اصول الدين ،ص 144؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص 24؛
العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الرسالة السعدية ،ص 45؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق
الالهوت ،ص 144؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص  42ـ 41؛ الشهيد االول ،محمد بن
مکي ،العقيدة الکافية (موسوعة الشهيد االول) ،ج  ،42ص 22؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المقالة التکليفية
(در ضمن اربع رسائل کالمية) ،ص  12و ص12؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،االعتماد في شرح
واجب االعتقاد ،ص 44؛ اآلملي ،عزالدين بن جعفر ،رسالة حسنية (در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 442
و ص  441؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص 444؛ شهيد ثاني ،زين
الدين بن علي بن احمد ،حقايق االيمان ،ص  412ـ 414؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشية علي
الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص 424؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان ،ص 51؛ مالرفيعا
النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص 11؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن ،الفصول المهمه في
اصول االئمه ،ص  24و ص 14؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين ،ج  ،4ص 45؛ کاشف الغطاء،
جعفر ،العقائد الجعفرية ،ص 44؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم،اصول دين ،ص 41؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق
اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص  21ـ 21؛آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص 21؛
آل ياسين ،محمد حسن ،اصول الدين ،ص  411ـ 412؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص
425؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقائد االمامية ،ص 12ـ 14؛ آيت هللا الخوانساري ،احمد ،العقايد الحقه،
ص 42؛ آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،دروس في العقائد االسالمية ،ص  41ـ 44
 .107الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص 424؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن
الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص  214؛ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 41؛ نصير
الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص 412؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد
المرام في علم الکالم ،ص 442؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  442ـ 442؛ العالمة
الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص 125؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الباب الحادي عشر ،ص
5؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الرسالة السعدية ،ص 54؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و
کشف الصدق ،ص 21؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص 41؛ اآلملي ،عزالدين بن
جعفر ،رسالة حسنية (پنج رساله اعتقادي) ،ص 441؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في
مذهب االمامية ،ص 424؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشيه علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص
 424ـ 424؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،االعتقادات (در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 411؛ الفياض
الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان ،ص 41؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص  15ـ
14؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن ،الفصول المهمه في اصول االئمه ،ص  11ـ 422؛ الميرزا القمي،
ابوالقاسم ،اصول دين ،ص 21؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص 25؛
آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص 21؛ آل ياسين ،محمد حسن ،اصول الدين ،ص 412؛
العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقائد االمامية ،ص 14
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الفعل و الترك بال جبر و ال تفويض بل على وجه األمر بين األمرين بجعلهم قادرين و مختارين
باالختيار المستند إلى اختياره تعالى ،و احتياجهم في اختيارهم -حين اختيارهم -إليه تعالى ،فهو
عادل في إيجادهم كسائر أفعاله تعالى ،فأمرهم في أفعالهم االختياريّة ليس على وجه الجبر و ال
التفويض ،بل يكون أمراً بين األمرين .و تكون العلّة مر ّكبة في البين من العلّة البعيدة و القريبة،
بمعنى ّ
أن إعطاء األسباب و إبقاءها من الربّ  ،و مباشرة العبد باالختيار المستند إلى اختياره تعالى
علّة تا ّمة لحصول األفعال االختياريّة للعباد.
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108الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص 21؛ الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،الهداية في االصول و
الفروع ،ص  44و 42؛ الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،تصحيح اعتقادات االمامية ،ص  15ـ 14؛
الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،الملخص في اصول الدين ،ص 142؛ الشريف المرتضي
(علم الهدی) ،علي بن الحسين ،شرح جمل العلم و العمل ،ص  12ـ 11؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن،
االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص  14ـ 422؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد،
ج  ،4ص  444و 442؛ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 15؛ نصير الدين
الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،االعتقاد ،ص 411؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،رسالة في العقيده
(در ضمن چهار رساله اعتقادي) ،ص 55؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و
الرسالة الماتعية ،ص  42؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص 424؛ العالمة
الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص 122؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،واجب االعتقاد ،ص 42؛
العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  421ـ 441؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الباب
الحادي عشر ،ص 5؛العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص 154؛ العالمة
الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص 424؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الرسالة
السعدية ،ص 54؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  141ـ 141؛ الشهيد
االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص 42؛ اآلملي ،عزالدين بن جعفر ،رسالة حسنية (در ضمن پنج
رساله اعتقادي) ،ص  441؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص
442؛شهيد ثاني ،زين الدين بن علي بن احمد ،حقايق االيمان،ص 414؛المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد،
الحاشيه علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص  414ـ 445؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،االعتقادات (در
ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 412؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان ،ص 55؛ الفياض
الالهيجي ،عبدالرزاق بن علي ،گوهر مراد ،ص 124؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص
12؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،انوار الحکمة ،ص 421؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن ،الفصول
المهمه في اصول االئمه ،ص  42ـ 44؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين ،ج  ،4ص 45؛ الميرزا
القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص 41؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص
421؛ استرآبادي ،محمد جعفر ،البراهين القاطعة في شرح تجريد العقايد الساطعة ،ج  ،2ص 141؛ آيت هللا
البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص 24؛ آل ياسين ،محمد حسن ،اصول الدين ،ص 411؛ العالمة
االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص 424؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعه و اصولها ،ص
41؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقائد االمامية ،ص 11؛ ابوجعفر الخراساني ،محمد جواد ،هداية االمة إلي
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تکليف العباد :و نعتقد أنه تعالى ال بد أن يكلف عباده ،و ّ
يسن لهم الشرائع ،و ما فيه صالحهم و
خيرهم ،ليدلهم على طرق الخير و السعادة الدائمة ،و يرشدهم إلى ما فيه الصالح ،و يزجرهم عما
فيه الفساد و الضرر عليهم و سوء عاقبتهم ،و ان علم أن بعض العباد ال يطيعونه؛ الن ذلك لطف و
رحمة بعباده ،و هم يجهلون أكثر مصالحهم ،و طرقها في الدنيا و اآلخرة ،و يجهلون الكثير مما
يعود عليهم بالضرر و الخسران 109.و نعتقد أنه تعالى ال يكلف عباده إال بعد إقامة الحجة عليهم ،و
ال يكلفهم إال ما يسعهم ،و ما يقدرون عليه ،و ما يطيقونه ،و ما يعلمون؛ ألنه من الظلم تكليف

معرفة االئمة ،ص  514و ص 421؛ االعالمة لطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در اسالم ،ص 412؛ العالمة
العسگري ،مرتضي ،عقايد اسالم در قرآن کريم ،ج  ،2ص 422؛ آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،دروس
في العقائد االسالمية ،ص  41ـ 44
 .109الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص 22؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين،
شرح جمل العلم و العمل ،ص  422؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص
421؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد ،عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص 12؛ سديد الدين حمصي
رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،4ص 212؛ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم
الکالم ،ص 41؛نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص  222ـ 221؛ المحقق
الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص  11ـ 11؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم
بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص  441ـ 444؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص
141؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  412ـ 411؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف،
الرسالة السعدية ،ص 44؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص  411ـ 411؛
العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،واجب االعتقاد ،ص 41؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الباب الحادي
عشر ،ص  5ـ 2؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص  141ـ 122؛ عميد
الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  141ـ  124و ص 122؛ الشهيد االول ،محمد بن
مکي ،المسائل االربعينة ،ص 41؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المقالة التکليفية (در ضمن اربع رسائل
کالمية) ،ص  12و ص 12؛ اآلملي ،عزالدين بن جعفر ،رسالة حسنية (در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص
441؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص 421؛ شهيد ثاني ،زين الدين بن
علي بن احمد ،حقايق االيمان ،ص 412؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشية علي الهيات شرح الجديد
للتجريد ،ص  441ـ 454؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان ،ص 45؛ الفياض الالهيجي،
عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص  141ـ 141؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص 41؛ الشيخ
حر العاملي ،محمد بن الحسن ،الفصول المهمه في اصول االئمه ،ص  451ـ 442؛ العالمة المجلسي ،محمد
باقر ،حق اليقين ،ج ،4ص  45ـ 44؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقائد الجعفرية ،ص 44؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا،
حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص 21؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص
425؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقائد االمامية ،ص 12
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العاجز و الجاهل غير المقصر في التعليم.
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اللطف:و ال لطف على هللا واجب ،النه خلق الخلق ،و جعل فيهم الشهوة ،فلو لم يفعل اللطف لزم
اإلغراء ،و ذلك قبيح( ،و هللا ال يفعل القبيح) فاللطف هو نصب األدلة ،و إكمال العقل ،و إرسال
الرسل في زمانهم ،و بعد انقطاعهم إبقاء االمام ،لئال ينقطع خيط غرضه.
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 .110الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص 22؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين،
الذخيره في علم الکالم ،ص 424؛ کراجکي ،محمد بن علي ،کنز الفوايد ،ج  ،4ص 422؛ الشيخ الطوسي،
محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص  445ـ 444؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن
علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،4ص 221؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص
41؛نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن،تجريد االعتقاد ،ص 221؛ المحقق الحلي ،جعفر بن
الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص 422؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد
المرام في علم الکالم ،ص  445ـ 444؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص 412؛ العالمة
الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص 11؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد،
ص  422؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص 121؛الفاضل المقداد ،المقداد بن
عبدهللا ،االنوار الجاللية ،ص  414ـ 412؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان ،ص 42؛ العالمة
المظفر ،محمد رضا ،عقايد االماميه ،ص 12
 .111الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،شرح جمل العلم و العمل ،ص 424؛ الشيخ الطوسي،
محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 214؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق
باالعتقاد ،ص  412ـ  414و ص  414ـ 415؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد،
ج  ،4ص 214؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 44؛نصير الدين الطوسي ،محمد
بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص  221ـ 225؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،رسالة في العقيدة (در
ضمن چهار رساله اعتقادي) ،ص 55؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة
الماتعية ،ص  422ـ 424؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص  444ـ 442؛
العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  441ـ 444؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف
المراد ،ص  121ـ 124؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الباب الحادي عشر ،ص  2؛ العالمة الحلي ،حسن
بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص 124؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق
الالهوت ،ص  114ـ 111؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص 41؛ اآلملي ،عزالدين بن
جعفر ،رسالة حسنية (در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 441؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد،
النظامية في مذهب االمامية ،ص  421ـ 421؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشية علي الهيات شرح
الجديد للتجريد ،ص  452ـ 451؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان ،ص 41؛ الفياض الالهيجي،
عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص 144؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص 42؛ کاشف الغطاء،
جعفر ،العقائد الجعفرية ،ص 42؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص 422؛
آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص 24؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج ،4
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البداء:و قد زعم بعض الناس أنا نقول بأن هللا ـ عزوجل ـ قد يعتقد شيئا ثم يظهر له أن األمر
بخالف ما إعتقد .و هذا إفک منهم و بهتان .فإنا نعتقد أن علم هللا تعالي عين ذاته ،فکيف يمکن
دخول التغيير و التبديل فيه .و حاصل ما تقوله الشيعة هنا :أن هللا ـ عزو جل ـ قد ينقص من الرزق
و قد يزيد في ه و کذا األجل و الصحة و المرض و السعادة و الشقاء و المحن و المصائب و اإليمان
و الکفر و سائر األشياء کما يقتضيه قوله تعالي«:يمحو هللا ما يشا ُء َو يثبِت و عن َدهُ أُ ُّم
ال ِکتاب»112ورد في السنن کثيراً أن الصدقة علي وجهها و ب ّر الوالدين و إصطناع المعروف يحول
الشقاء سعادة ،و يزيد النعم .هذا هو البداء الذي تقول به الشيعة ،تجوزوا في إطالق البداء عليه
بعالقة المشابهة؛ ألن هللا ـ عزوجل ـ أجري کثيرا من األشياء التي ذکرناها علي خالف ما کان
يظنه الناس ،فأوقعها مخالفة لما تقتضيه األمارات و الدالئل و کان مآل االمور فيها مناقضا
ألوائلها .و هللا ـ عز و جل ـ هو العالم بمصيرها و مصير األشياء کلها و علمه بهذا کله قديم أزلي
لکن لما کان تقديره لمصير األمور فيها يخالف تقديره ألوائلها ،کان تقدير المصير أمرا يشبه
البداء ،فاستعار له بعض سلفنا الصالح هذا اللفظ مجازا ،و کأن الحکمة قد إقتضت يومئذ هذا
التجوز .و بهذا رد بعض أئمتنا قول اليهود :إن هللا قدر في األزل مقتضيات األشياء و فرغ هللا من
کل عمل إذ جرت األشياء علي مقتضياته .قال عليه السالم :بأن ِ ّهللِ ـ عز و جل ـ في کل يوم قضاء
مجددا بحسب مصالح العباد لم يکن ظاهرا لهم و ما بدا هلل في شئ إال کان في علمه األزلي.
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ص  425ـ 424؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعه و اصولها ،ص 45؛ العالمة المظفر ،محمد
رضا ،عقائد االمامية ،ص  12ـ 11
 .112الرعد39 /
 .113الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،التوحيد ،ص  114ـ 115؛ الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات،
ص  12ـ 14؛ الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،تصحيح االعتقاد ،ص  54ـ 54؛ الشريف المرتضي
(علم الهدی) ،علي بن الحسين ،رسائل شريف مرتضي ،ج  ،4ص  445ـ 441؛ کراجکي ،محمد بن علي،
کنز الفوائد ،ج  ،4ص  224ـ 211؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،4ص
112؛ البياضي ،علي بن محمد ،الصراط المستقيم إلي مستحقي التقديم ،ج  ،4ص  11ـ 42؛ مرعشي
شوشتري ،قاضي نور هللا ،إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،ج  ،41ص  111و ج  ،22ص 124؛ الفياض
الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص  124ـ 125؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،انوار الحکمة ،ص
 422ـ 424؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،علم اليقين ،في اصول الدين ،ج  ،4ص  214ـ 211؛ الشيخ حر
العاملي ،محمد بن الحسن ،الفصول المهمه في اصول االئمه ،ص  54ـ 51؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر،
بحار االنوار ،ج  ،1ص  12ـ 411؛ استرآبادي ،محمد جعفر ،البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد
الساطعة ،ج  ،2ص 111؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص  421ـ 442؛
آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص  24ـ 22؛ طالقاني ،نظر علي ،کاشف االسرار ،ج ،2
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في النبوة
إن اإلنسان قد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة ،و بواعث الخير و الصالح من جهة اخرى.
على أن اإلنسان لقصوره و عدم اطالعه على جميع الحقائق و أسرار األشياء المحيطة به ،و
المنبعثة من نفسه ،ال يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره و ينفعه ،و ال كل ما يسعده و يشقيه ،ال
فيما يتعلق بخاصة نفسه و ال فيما يتعلق بالنوع اإلنساني و مجتمعه و محيطه ،و ألجل هذا يعسر
على اإلنسان أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير و الصالح و معرفة جميع ما ينفعه و يضره
في دنياه و آخرته .فوجب أن يبعث هللا تعالى في الناس رحمة لهم و لطفا بهم «رسوال منهم يتلوا
عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة» 114و ينذرهم عما فيه فسادهم ،و يبشرهم بما فيه
صالحهم و سعادتهم.
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ص  421ـ 424؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعة ،ج  ،4ص 12؛العالمة االمين ،سيد محسن،
نقض الوشيعة ،ص  121ـ 142؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعة و أصولها ،ص  444ـ 442؛
العالمة شرف الدين ،عبدالحسين ،موسوعة االمام سيد عبدالحسين شرف الدين ،ج  ،1ص  24ـ 25؛ العالمة
المظفر ،محمد رضا ،عقايد االمامية ،ص  14ـ 15؛ ابوجعفر الخراساني ،محمد جواد ،هداية االمة الي معارف
االئمة ،ص  411ـ 415؛ شهيد مطهري ،مرتضي ،مجموعه آثار شهيد مطهري ،ج  ،1ص  424و ج ،24
ص 441؛ حسيني تهراني ،هاشم ،توضيح المراد ،ص 525؛ طيب ،عبدالحسين ،کلم الطيب در تقرير عقايد
اسالم ،ص  441ـ 445؛ العالمة العسگري ،مرتضي ،عقايد اسالم در قرآن کريم ،ج  ،2ص  424ـ 444؛
آيت هللا السبحاني ،جعفر ،االضواء علي عقائد الشيعة ،ص  124ـ 115؛آيت هللا الخرازي ،محسن ،بداية
المعارف اإللهية ،ج  ،4ص  412ـ 411
 .114الجمعه ،آية 2
 .115الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،الهداية في االصول و الفروع ،ص 24؛ الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن
نعمان ،النکت في مقدمات االصول ،ص  14ـ 12؛ الشريف المرتضي( ،علم الهدی) علي بن الحسين ،جمل
العلم و العمل ،ص 12؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،شرح جمل العلم و العمل ،ص
 451ـ 442؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص  215ـ 214؛ الشيخ
الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 214؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد ،عجالة المعرفة
في اصول الدين ،عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص  14ـ 15؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي،
المنقذ من التقليد ،ج  ،4ص 141؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 54؛ نصير
الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص  244ـ 241؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن،
رسالة في العقيدة (در ضمن چهار رساله اعتقادي) ،ص 54؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في
اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص  441؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص
422؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص 421؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف
المراد ،ص 112؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص 124؛ العالمة الحلي،
حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص  412ـ 414؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الباب الحادي
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المعجزة :نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هاديا و رسوال ،البد أن يعرفهم بشخصه و يرشدهم إليه
بالخصوص على وجه التعيين ،و ذلك منحصر بأن ينصب على رسالته دليال و حجة يقيمها لهم،
إتماما للطف و استكماال للرحمة .و ذلك الدليل ال بد أن يكون من نوع ال يصدر إال من خالق
الكائنات و مدبر الموجودات فيجريه على يدي ذلك الرسول الهادي ،ليكون معرفا به و مرشدا إليه.
و ذلك الدليل هو المسمى ب «المعجز أو المعجزة» ألنه يكون على وجه يعجز البشر عن مجاراته
و اإلتيان بمثله.
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عشر ،ص  2؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  114ـ 115؛ الشهيد االول،
محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص  41ـ 22؛ اآلملي ،عزالدين بن جعفر ،رسالة حسنيه( ،در ضمن پنج
رساله اعتقادي) ،ص  44؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص 421؛
المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشية علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص 444؛ الشيخ البهايي ،محمد
بن الحسين ،االعتقادات (در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 412؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه
ايمان در اصول اعتقادات ،ص  24ـ 21؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص  142ـ 141؛
مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص  11ـ 11؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،انوار الحکمة،
ص  451ـ 455؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن ،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،ج  ،4ص 14؛
الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن ،الفصول المهمه في اصول االئمة ،ص 412؛ العالمة المجلسي ،محمد
باقر ،حق اليقين ،ج  ،4ص 42؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،انيس الموحدين ،ص  14ـ 15؛ کاشف
الغطاء ،جعفر ،العقايد الجعفرية ،ص 24؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص  21ـ 22؛ آيت هللا
الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص 424؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي،
اسرار الحکم؛ ج  ،4ص  141ـ 141؛ آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص 24؛ آل ياسين،
محمد حسن ،اصول الدين ،ص  414ـ 411؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص 424؛
کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعه و اصولها ،ص 55؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقايد االماميه،
ص 12؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله قول ثابت در اعتقادات ،ص  21ـ 25؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله
سرمايه سعادت (بيست رساله) ،ص  414ـ 412؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع الحقايق ،ج  ،4ص  42ـ
22؛ العالمة الطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در اسالم ،ص  411ـ 412؛ آيت هللا الخوانساري ،احمد ،العقايد
الحقه ،ص  44ـ 42؛ العالمة العسگري ،مرتضي ،عقايد اسالم در قرآن کريم ،ج  ،4ص  221ـ 222؛ آيت
هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،دروس في العقائد االسالمية ،ص  421ـ 411؛ السيدان ،جعفر ،دروس
اعتقادي ،ص  41ـ 21
 .116الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص 12؛ الشريف المرتضي (علم
الهدی) ،علي بن الحسين ،شرح جمل العلم و العمل ،ص 442؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد
فيما يتعلق باالعتقاد ،ص 242؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد ،عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص
15؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،4ص  121ـ 124؛ ابو اسحاق،
ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 54؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد
االعتقاد ،ص 241؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،رسالة في العقيدة (در ضمن چهار رساله اعتقادي) ،ص
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عصمة اإلنبياء:و نعتقد ّ
بأن جميع األنبياء كانوا معصومين ،مطهرين عن العيوب و الذنوب كلها،
و عن السهو و النسيان في االفعال و األقوال ،من أول العمر إلى اللحد ،بدليل انهم لو فعلوا
المعصية أو يطرأ عليهم السهو لسقط محلهم من القلوب ،فارتفع الوثوق و االعتماد على أقوالهم و
أفعالهم ،فتبطل فائدة النبوة ،فما ورد في الكتاب (القرآن) فيهم فهو واجب التأويل.
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 52؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص 454؛ ابن ميثم
البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص 424؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار
الملکوت ،ص 421؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص  142ـ 144؛ العالمة الحلي ،حسن
بن يوسف ،الباب الحادي عشر ،ص 2؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص
 411؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص 142؛ عميد الدين عبيدلي،
عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  115ـ 114؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية،
ص 22؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،االعتماد في شرح واجب االعتقاد ،ص 22؛ اآلملي ،عزالدين بن
جعفر ،رسالة حسينة( ،در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 445؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد،
النظاميه في مذهب االمامية ،ص 414؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشية علي الهيات شرح الجديد
للتجريد ،ص  441ـ 445؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ،ص 11؛
الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص  122ـ 121؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه،
ص 15؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،انوار الحکمة ،ص 454؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين،
ج ،4ص 22؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،انيس الموحدين ،ص  424ـ 422؛ کاشف الغطاء ،جعفر،
العقايد الجعفرية ،ص  24و 22؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص  12ـ 14؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا،
حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص 422؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي ،اسرار الحکم ،ج
 ،4ص  145ـ 142؛ آل ياسين ،محمد حسن ،اصول الدين ،ص 221؛ االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج
 ،4ص 424؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقايد االماميه ،ص  44ـ 42؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع
الحقايق ،ج  ،4ص 21؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله قول ثابت در اعتقادات ،ص  25ـ 24؛ اآلشتياني،
ميرزا احمد ،رساله سرمايه سعادت (بيست رساله) ،ص 412؛ العالمة الطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در
اسالم ،ص  414ـ 415؛ آيت هللا الخوانساری ،احمد ،العقايد الحقه ،ص 45؛ العالمة العسگري ،مرتضي،
عقايد اسالم در قرآن کريم ،ج  ،4ص 214؛ آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،دروس في العقائد االسالمية،
ص 411؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص  21ـ  21و ص 25
 .117الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص 15؛ الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،تصحيح
اعتقادات االمامية ،ص 421؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص 252؛
الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 212؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد ،عجالة
المعرفة في اصول الدين ،عجالة المعرفة ،ص 15؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من
التقليد ،ج  ،4ص 121؛ ابن طاووس ،علي بن موسي ،کشف المحجة لثمرة المهجة ،ص 11؛ نصير الدين
الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص  241ـ 241؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد
بن الحسن ،رسالة في االعتقاد الذي البد( ...در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 414؛ المحقق الحلي ،جعفر
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و هو خاتم النبيين
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و سيد المرسلين و أفضلهم على

بن الحسن ،رسالة في العقيدة (در ضمن چهار رساله اعتقادي) ،ص 54؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن،
المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص  444ـ 441؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام
في علم الکالم ،ص 424؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الباب الحادي عشر ،ص  42ـ 1؛ العالمة الحلي،
حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  414ـ 415؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص  111ـ
142؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،واجب االعتقاد ،ص 42؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الرسالة
السعدية ،ص 44؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص 124؛ العالمة الحلي،
حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص 412؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق
الالهوت ،ص  144ـ 144؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص 22؛ الشهيد االول ،محمد
بن مکي ،العقيدة الکافية (موسوعة الشهيد االول) ،ج  ،42ص 22؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا،
االعتماد في شرح واجب االعتقاد ،ص 21؛ اآلملي ،عزالدين بن جعفر ،رسالة حسينة( ،در ضمن پنج رساله
اعتقادي) ،ص 444؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص 421؛ شهيد
ثاني ،زين الدين بن علي بن احمد ،حقايق االيمان ،ص 411؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشيه علي
الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص  444ـ 441؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،االعتقادات (در ضمن پنج
رساله اعتقادي) ،ص 412؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ،ص 12؛
الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص 141؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص
 11ـ 14؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن ،الفصول المهمه في اصول االئمه ،ص 452؛ الشيخ حر
العاملي ،محمد بن الحسن ،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،ج  ،4ص 14؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر،
حق اليقين ،ج  ،4ص 42؛ الالهيجي ،حسن بن عبدالرزاق ،رسائل فارسي ،ص 421؛ النراقي ،محمد مهدي
بن أبي ذر ،انيس الموحدين ،ص 14؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقايد الجعفرية ،ص 21؛ الميرزا القمي،
ابوالقاسم ،اصول دين ،ص 21؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص 414؛
المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي ،اسرار الحکم ،ج  ،4ص 145؛ آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد
الشيعه ،ص 24؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعه و اصولها ،ص 55؛ العالمة المظفر ،محمد رضا،
عقايد االماميه ،ص 41؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع الحقايق ،ج  ،4ص 21؛ مغنيه ،محمد جواد ،الجوامع
و الفوارق بين السنة و الشيعة ،ص  414ـ 412؛ العالمة الطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در اسالم ،ص
414؛ العالمة العسگري ،مرتضي ،عقايد اسالم در قرآن کريم ،ج  ،4ص 212؛ آيت هللا المکارم الشيرازي،
ناصر ،دروس في العقائد االسالمية ،ص 411؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص  421ـ 421
 .118عبدالعظيم بن عبدهللا ،اصول دين و اعتقادات حضرت عبدالعظيم (ع) ،ص  5ـ 4؛ الشيخ المفيد ،محمد بن
محمد بن نعمان ،النکت في مقدمات االصول ،ص 12؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين،
جمل العلم و العمل ،ص  12ـ 14؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص
251؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 214؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد،
عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص 14؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج ،4
ص  114؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 54؛ ابن طاووس ،علي بن موسي،
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کشف المحجة لثمرة المهجة ،ص 12؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص
 244ـ 245؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،رسالة في العقيدة (در ضمن چهار رساله اعتقادي) ،ص 54؛
المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص 442؛ ابن ميثم البحراني،
ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص 422؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الباب الحادي عشر،
ص  2ـ 1؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  421ـ 425؛ العالمة الحلي ،حسن بن
يوسف ،کشف المراد ،ص 141؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،واجب االعتقاد ،ص 42؛ العالمة الحلي،
حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص 411؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في
اصول الدين ،ص 142؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص 114؛ الشهيد االول،
محمد بن مکي ،العقيدة الکافية (موسوعة الشهيد االول) ،ج  ،42ص 22؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي،
المسائل االربعينية ،ص 22؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،االعتماد في شرح واجب االعتقاد ،ص 41؛
اآلملي ،عز الدين بن جعفر ،رسالة حسنية( ،در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 445؛ خواجگي الشيرازي،
محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص 412؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشية علي
الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص  445ـ 444؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،االعتقادات (در ضمن پنج
رساله اعتقادي) ،ص 412؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ،ص 422؛
الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص 121؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص
11؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،انوار الحکمة ،ص  212ـ 214؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن،
اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،ج  ،4ص 211؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين ،ج  ،4ص
22؛ الالهيجي ،حسن بن عبدالرزاق ،رسائل فارسي ،ص 421؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،انيس
الموحدين ،ص 424؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقايد الجعفرية ،ص  24ـ 22؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول
دين ،ص 11؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص 442؛ المحقق
السبزواري ،هادي بن مهدي ،اسرار الحکم ،ج  ،4ص 144؛ آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه،
ص 21؛ آل ياسين ،محمد حسن ،اصول الدين ،ص 242؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج ،4
ص  11و ص 424؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعه و اصولها ،ص 55؛ العالمة المظفر ،محمد
رضا ،عقايد االماميه ،ص 41؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع الحقايق ،ج  ،4ص  21و ص 11؛ اآلشتياني،
ميرزا احمد ،رساله قول ثابت در اعتقادات ،ص 24؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله سرمايه سعادت (در
ضمن بيست رساله) ،ص 411؛ العالمة الطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در اسالم ،ص 412؛ آيت هللا
الخوانساري ،احمد ،العقايد الحقه ،ص 41؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص  25الميرزا القمي،
ابوالقاسم ،اصول دين ،ص .11
 .119عبدالعظيم بن عبدهللا ،اصول دين و اعتقادات حضرت عبدالعظيم (ع) ،ص  5ـ 4؛ الشيخ الصدوق ،محمد
بن علي ،االعتقادات ،ص 14؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص
14؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،شرح جمل العلم و العمل ،ص  421ـ 422؛ الشريف
المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،رسائل شريف مرتضي ،ج  ،4ص  141ـ 141؛ الشيخ الطوسي،
محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص  251ـ 252؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد
الجعفرية ،ص  212ـ 211؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،4ص  112ـ ،
111؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص  245ـ 244؛ المحقق الحلي،
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االطالق.
القرآن؛ اعجازه و سالمته من التحريف :و نعتقد أن القرآن هو الوحي اإللهي المنزل من هللا تعالى
على لسان نبيه األكرم ،فيه تبيان کل شيء و هو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها
في البالغة و الفصاحة ،و فيما احتوى من حقائق و معارف عالية120ال يعتريه التبديل و التغيير و

جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص 124؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن،
رسالة في العقيدة (در ضمن چهار رساله اعتقادي) ،ص 52؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام
في علم الکالم ،ص 411؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص  144ـ 141؛ العالمة الحلي،
حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  414ـ 412؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق
الالهوت ،ص  144ـ 152؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص 22؛ الشهيد االول ،محمد
بن مکي ،العقيدة الکافية (موسوعة الشهيد االول) ،ج  ،42ص 22؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا،
االعتماد في شرح واجب االعتقاد ،ص  21ـ 21؛ اآلملي ،عز الدين بن جعفر ،رسالة حسنية (در ضمن پنج
رساله اعتقادي) ،ص  444؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص 415؛
شهيد ثاني ،زين الدين بن علي بن احمد ،حقايق االيمان ،ص 411؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد،
الحاشية علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص 444؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،االعتقادات (در ضمن
پنج رساله اعتقادي) ،ص 412؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص 121؛ الشيخ حر العاملي،
محمد بن الحسن ،الفصول المهمه في اصول االئمة ،ص 452؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص
14؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي ،اسرار الحکم ،ج  ،4ص 422؛ آيت هللا البروجردي ،علي اصغر،
عقايد الشيعه ،ص 21؛ االعالمة المين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص 424؛العالمة المظفر ،محمد
رضا ،عقايد االماميه ،ص 45؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد،رساله سرمايه سعادت (در ضمن بيست رساله) ،ص
411؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله قول ثابت در اعتقادات ،ص  12ـ 11؛ العالمة الطباطبايي ،محمد
حسين ،شيعه در اسالم ،عالمه ص 411؛ آيت هللا الخوانساري ،احمد ،العقايد الحقه ،ص 44؛ آيت هللا
السبحاني ،جعفر ،االضواء علي عقائد الشيعة االمامية ،ص 441؛ آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،دروس
في العقائد االسالمية ،ص 424؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص .441
 . 120الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،النکت في مقدمات االصول ،ص 12؛ الشريف المرتضي (علم
الهدی) ،علي بن الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص 12؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين،
شرح جمل العلم و العمل ،ص 444؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص
251؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 214؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد،
عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص 14؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج ،4
ص 114؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 54؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن
محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص  244ـ 245؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،رسالة في العقيدة (چهار
رساله اعتقادي) ،ص 54؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص
442؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص 422؛ العالمة الحلي ،حسن بن
يوسف ،الباب الحادي عشر ،ص 2؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص 141؛ العالمة الحلي،
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حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص 424؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين،
ص  142ـ 144؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  114ـ 112؛ الشهيد االول،
محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص 22؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،االعتماد في شرح واجب
االعتقاد ،ص 22؛ عز الدين بن جعفر بن شمس الدين اآلملي ،رسالة حسنية (در ضمن پنج رساله اعتقادي)،
ص 445؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص 412؛ المقدس االردبيلي،
احمد بن محمد ،الحاشيه علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص  445ـ 444؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق،
سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ،ص 14؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص  121ـ 124؛
مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص 11؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين ،ج  ،4ص
22؛ الالهيجي ،حسن بن عبدالرزاق ،رسائل فارسي ،ص 421؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،انيس
الموحدين ،ص 424؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقايد الجعفرية ،ص 21؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين،
ص 11؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص 441؛ المحقق السبزواري،
هادي بن مهدي ،اسرار الحکم ،ج  ،4ص 142؛ آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص  21ـ
12؛ آل ياسين ،محمد حسن ،اصول الدين ،ص  241ـ 241؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعه و
اصولها ،ص 55؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقايد االماميه ،ص 41؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع
الحقايق ،ج  ،4ص 11؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله قول ثابت در اعتقادات ،ص 21؛ اآلشتياني ،ميرزا
احمد ،رساله سرمايه سعادت (در ضمن بيست رساله) ،ص 411؛ العالمة الطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در
اسالم ،ص 441؛ آيت هللا الخوانساري ،احمد ،العقايد الحقه ،ص 41؛ آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر،
دروس في العقائد االسالمية ،ص 444؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص .24
 .121فصلت ،آيه 12
 .122الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص  21ـ 21؛ الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،اوايل
المقاالت ،ص 24؛الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،الذخيرة في علم الکالم ،ص  154ـ
152؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،2ص 254؛ عماد الدين طبري،
الحسن بن علي ،کامل البهايي في السقيفه ،ج  ،4ص 112؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،اجوبة المسائل
المهنائية ،ص 424؛ البياضي ،علي بن محمد ،الصراط المستقيم ،ج  ،4ص 14؛ علوي عاملي ،مير سيد
احمد ،لطائف غيبيه ،ص 215؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،علم اليقين في اصول الدين ،ج  ،4ص 542
و ج  ،2ص 442؛ طالقاني ،نظر علي ،کاشف االسرار ،ج  ،4ص 244؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،نقض
الوشيعة ،ص 452؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص  11ـ 14؛ کاشف الغطاء ،محمد
حسين ،اصل الشيعة و اصولها ،ص 55؛ العالمة شرف الدين ،عبدالحسين ،الفصول المهمة في تاليف األمة،
ص 214؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقايد االمامية ،ص 41؛ العالمة االميني ،عبدالحسين بن احمد،
الغدير ،ج  ،1ص  414ـ 412؛ شهيد مطهري ،مرتضي ،مجموعه آثار شهيد مطهري ،ج  ،2ص  424و ج
 ،1ص 445؛ طيب ،عبدالحسين ،کلم طيب در تقرير عقايد اسالم ،ص 214؛ آيت هللا الخرازي ،محسن ،بداية
46

في االمامة
اإلمام هو اإلنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين و الدنيا نيابة عن النبي ع.
واجبة في الحكمة ألنها لطف و اللطف واجب في الحكمة على هللا.

123

و اإلمامة

124

المعارف االلهية ،ج  ،4ص 222؛ آيت هللا السبحاني ،جعفر ،االلهيات علي هدي الکتاب و السنة ،ج  ،1ص
 111ـ 144؛ آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،دروس في العقائد االسالمية ،ص 215
 .123العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص 111؛الشهيد االول ،محمد بن مکي،
المسائل االربعينية ،ص 22؛ اآلملي ،عز الدين بن جعفر ،رسالة حسنية( ،در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص
444؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظاميه في مذهب االماميه ،ص 411؛ المقدس االردبيلي ،احمد
بن محمد ،حديقة الشيعه ،ج  ،4ص  5ـ 4؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشيه علي الهيات شرح
الجديد للتجريد ،ص 442؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان ،ص 424؛ الفياض الالهيجي،
عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص  154ـ 152؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص  422ـ 421؛
العالمة المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين ،ج  ،4ص  14ـ 15؛ الالهيجي ،حسن بن عبدالرزاق ،رسائل
فارسي ،ص 421؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص 12؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي،
اسرار الحکم ،ج  ،4ص 421؛آل ياسين ،محمد حسن ،اصول الدين ،ص 244؛ االمين ،سيد محسن ،اعيان
الشيعه ،ج  ،4ص 424؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع الحقايق ،ج ،2ص 4؛ مغنيه ،محمد جواد ،الجوامع و
الفوارق بين السنة و الشيعة ،ص 422؛ العالمة الطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در اسالم ،ص  444ـ 445؛
آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،دروس في العقائد االسالمية ،ص 411؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي،
ص 421
 .124الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،الهداية في االصول و الفروع ،ص 24؛ الشريف المرتضي (علم الهدی)،
علي بن الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص 14؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،شرح جمل
العلم و العمل ،ص  414ـ 412؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،رسائل شريف مرتضي،
ج  ،4ص 124؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص  214ـ 121؛ الشيخ
الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 214؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد ،عجالة المعرفة
في اصول الدين ،ص 12؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،2ص  212ـ
214؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 44؛ ابن طاووس ،علي بن موسي ،کشف
المحجة لثمرة المهجة ،ص  15ـ  14و ص 12؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد
االعتقاد ،ص 224؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،رسالة في العقيدة (در ضمن چهار رساله اعتقادي) ،ص
52؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص  422ـ  421و ص
125؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص 444؛ العالمة الحلي ،حسن بن
يوسف ،انوار الملکوت ،ص  222ـ 221؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص 152؛ العالمة
الحلي ،حسن بن يوسف ،واجب االعتقاد ،ص 41؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول
الدين ،ص 111؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص 451؛ عميد الدين عبيدلي،
عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  154ـ  152؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية،
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ص  22؛الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،االعتماد في شرح واجب االعتقاد ،ص 22؛ الفاضل المقداد،
المقداد بن عبدهللا ،الباب الحادي عشر مع شرحيه( ،شرح نافع يوم الحشر )،ص  11ـ 14؛ اآلمليّ ،
عز الدين
بن جعفر ،رسالة حسنية( ،در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص  444ـ 442؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن
احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص 411؛ شهيد ثاني ،زين الدين بن علي بن احمد ،حقايق االيمان ،ص
441؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد،الحاشية علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص  441ـ 422؛ شهيد
ثاني ،زين الدين بن علي بن احمد ،حقايق االيمان ،ص 411؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،حديقة
الشيعة ،ج  ،4ص  22ـ 21؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان ،ص421؛ الفياض الالهيجي،
عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص  144ـ 142؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص 421؛ الشيخ
حر العاملي ،محمد بن الحسن ،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،ج  ،4ص 14؛ الشيخ حر العاملي ،محمد
بن الحسن ،الفصول المهمه في اصول االئمة ،ص 412؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين ،ج  ،4ص
 15ـ 11؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،انيس الموحدين ،ص 424ـ 422؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقايد
الجعفرية ،ص 24؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص 12؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في
معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص 421؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي ،اسرار الحکم ،ج  ،4ص 421؛
آل ياسين ،محمد حسن ،اصول الدين ،ص 244؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص  22و
ص 424؛کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعه و اصولها ،ص 52؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقائد
االمامية ،ص 54؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع الحقايق ،ج  ،2ص  4ـ 1؛اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله
سرمايه سعادت (در ضمن بيست رساله) ،ص 411؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله قول ثابت در اعتقادات،
ص  11ـ 42؛ مغنيه ،محمد جواد ،الجوامع و الفوارق بين السنة و الشيعة ،ص 444؛ العالمة الطباطبايي،
محمد حسين ،شيعه در اسالم ،ص  444ـ 445؛ آيت هللا الخوانساري ،احمد ،العقايد الحقه ،ص  42ـ 41؛ آيت
هللا ال مکارم شيرازي ،ناصر ،دروس في العقائد االسالمية ،ص  224ـ 225؛ آيت هللا السبحاني ،جعفر،
االضواء علي عقائد الشيعة االمامية ،ص 121؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص  412ـ 412
 .125الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،الهداية في االصول و الفروع ،ص 11؛ الشيخ الصدوق ،محمد بن علي،
االعتقادات ،ص 15؛ الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،تصحيح اعتقادات االمامية ،ص 421؛ الشريف
المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص 12؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي
بن الحسين ،شرح جمل العلم و العمل ،ص  412ـ 411؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين،
رسائل شريف مرتضي ،ج  ،4ص  124ـ 122؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق
باالعتقاد ،ص  124ـ 141؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 211؛ ظهير الدين
راوندي ،محمد بن سعيد ،عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص 12؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن
علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،2ص  242و ص  225و ص 212؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في
علم الکالم ،ص  44ـ 45؛ ابن طاووس ،علي بن موسي ،کشف المحجة لثمرة المهجة ،ص  11ـ 12؛ نصير
الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص 222؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد
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بن الحسن ،رسالة في االعتقاد الذي البد(...در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 414؛ المحقق الحلي ،جعفر بن
الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص  412؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد
المرام في علم الکالم ،ص  444ـ 422؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  221ـ 224؛
العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص  151ـ 155؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الرسالة
السعدية ،ص  24ـ 21؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،واجب االعتقاد ،ص 41؛ العالمة الحلي ،حسن بن
يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص  112و ص 141؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و
کشف الصدق ،ص  451و ص 452؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  144و
ص  124ـ 122؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص 22؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن
عبدهللا ،االعتماد في شرح واجب االعتقاد ،ص 22؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،الباب الحادي عشر مع
شرحيه (شرح النافع يوم الحشر) ،ص  14ـ  11و ص 11؛ اآلمليّ ،
عز الدين بن جعفر ،رسالة حسنية (در
ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 442؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص
 411ـ  414و ص 415؛ شهيد ثاني ،زين الدين بن علي بن احمد ،حقايق االيمان ،ص 442؛ المقدس
االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشيه علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص  222ـ 222؛ المقدس االردبيلي،
احمد بن محمد ،حديقة الشيعه ،ج  ،4ص  2و ص 12؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،االعتقادات (در
ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 412؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ،ص
 441ـ 445؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص 151؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره
الهيه ،ص  424ـ  425؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن ،الفصول المهمه في اصول االئمه ،ص  412و
ص  452؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن ،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،ج  ،4ص 14؛ العالمة
المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين ،ج  ،4ص  11ـ 12؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،انيس الموحدين ،ص
411و ص 412؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقائد الجعفرية ،ص 24؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص
 11ـ 14؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص  424ـ 422؛ المحقق
السبزواري ،هادي بن مهدي ،اسرار الحکم ،ج  ،4ص 444؛ آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه،
ص  11و ص 41؛ آل ياسين ،محمد حسن ،اصول الدين ،ص  222ـ 224؛ العالمة االمين ،سيد محسن،
اعيان الشيعه ،ج  ،4ص  22و ص 424؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقائد االمامية ،ص 54؛ اآلشتياني،
ميرزا احمد ،رساله سرمايه سعادت (در ضمن بيست رساله) ،ص  411و ص 415؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد،
رساله قول ثابت در اعتقادات ،ص  44ـ 42؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع الحقايق ،ج  ،2ص 1؛ مغنيه،
محمد جواد ،الجوامع و الفوارق بين السنة و الشيعة ،ص  425ـ  424و ص  442ـ 422؛ العالمة العسگري،
مرتضي ،عقايد اسالم در قرآن کريم ،ج  ،4ص 212؛ آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،دروس في العقائد
االسالمية ،ص  224ـ 221؛ آيت هللا السبحاني ،جعفر ،االضواء علي عقائد الشيعة االمامية ،ص 121
 .126الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،الهدايه في االصول و الفروع ،ص 25؛ الشريف المرتضي (علم الهدی)،
علي بن الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص 12؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،شرح جمل
العلم و العمل ،ص  411ـ 224؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص 141؛
ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد ،عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص 12؛ سديد الدين حمصي رازي،
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امامة علي بن ابي طالب و أبنائه المعصومين عليهم السالم :فإذا تقرر وجوب العصمة فاإلمام
بعد النبي صلى هللا عليه و آله و سلم بال فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم
إلجماع األمة على القطع بعدم هذه الصفة في غيره من االصحاب ِم ّ
من ادعى اإلمامة في تلك
الحال ،و أن النبي -صلى هللا عليه و آله و سلم -نص على خالفته و امامته في البرية من بعده ،في
عدة مواطن ،از جمله حضرت رسول (ص) براي اتمام حجت همگان در يوم الغدير اعالن

محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،2ص 215؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم،
ص 44؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص 221؛ المحقق الحلي ،جعفر
بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص 242؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد
المرام في علم الکالم ،ص 424؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  224ـ 222؛ العالمة
الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص  155ـ 154؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في
اصول الدين ،ص 142؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص 452؛ عميد الدين
عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  122ـ 121؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل
االربعينية ،ص  22؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،الباب الحادي عشر مع شرحيه( ،شرح النافع يوم
الحشر) ،ص  11ـ 11؛ اآلمليّ ،
عز الدين بن جعفر ،رسالة حسنية (پنج رساله اعتقادي) ،ص  442ـ 441؛
خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص 415؛ شهيد ثاني ،زين الدين بن علي
بن احمد ،حقايق االيمان ،ص  442و ص 441؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشيه علي الهيات شرح
الجديد للتجريد ،ص 222؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،االعتقادات (در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص
412؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،حديقة الشيعه ،ج  ،4ص 41؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق،
سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ،ص  445ـ 442؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص 151؛
مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص  421ـ 424؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن،
الفصول المهمه في اصول االئمه ،ص  412ـ 411؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين ،ج  ،4ص 14؛
النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،انيس الموحدين ،ص 414؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقائد الجعفرية ،ص
21؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص  14و ص 12؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة
اصول الدين ،ج  ،4ص 421؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي ،اسرار الحکم ،ج  ،4ص 444؛ آل
ياسين ،محمد حسن ،اصول الدين ،ص  242و ص 224؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج ،4
ص  22و ص 424؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعه و اصولها ،ص 52؛ العالمة المظفر ،محمد
رضا ،عقائد االمامية ،ص 41؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع الحقايق ،ج  ،2ص  4ـ 2؛ اآلشتياني ،ميرزا
احمد ،رساله سرمايه سعادت (در ضمن بيست رساله) ،ص  411ـ 414؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله قول
ثابت در اعتقادات ،ص 42؛ مغنيه ،محمد جواد ،الجوامع و الفوارق بين السنة و الشيعة ،ص 424؛ العالمة
الطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در اسالم ،ص  414ـ 412؛ آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،دروس في
العقائد االسالمية ،ص  241ـ 244؛ آيت هللا السبحاني ،جعفر ،االضواء علي عقائد الشيعة االمامية ،ص 125
و ص 422؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص  445ـ 441
51

عمومی کرد ،فقال« :أال من كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وال من وااله ،و عاد من عاداه ،و
انصر من نصره ،و اخذل من خذله ،و أدر الحق معه كيف ما دار» .و من أول مواطن النص على
إمامته قوله حينما دعا أقرباءه األدنين و عشيرته األقربين فقال« :هذا أخي و وصيي و خليفتي من
بعدي فاسمعوا له و أطيعوا» و كرر قوله له في عدة مرات« :أنت مني بمنزلة هارون من موسى
إال أنه ال نبي بعدي» إلى غير ذلك من روايات و آيات كريمة دلت على ثبوت الوالية العامة له
كآية  44للسورة المائدة« :إنما وليكم هللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصالة و يؤتون
الزكاة و هم راكعون» و قد نزلت فيه عند ما تصدق بالخاتم و هو راكع ،و ال يساعد وضع هذه
الرسالة على استقصاء كل ما ورد في إمامته من اآليات و الروايات ،و ال بيان وجه داللتها.

127

 . طرق شأن نزول اين آيه درباره تصدق خاتم در رکوع نماز توسط امام علي (ع) در مصادر اهل سنت ـ
فارغ از مصادر شيعي ـ به بيش از  31طريق ميرسد که با حذف مکررات به  14طريق مستقل از صحابه
ميرسيم که اين واقعه را نقل کردهاند با اين کثرت طرق هيچ جاي ترديدي در اين شأن نزول باقي نميماند
هرچند امکان دارد برخي از طرق آن ضعيف باشد چون علماي حديث ميگويند «کثرة طرق جبران ضعف
سند ميکند».
 .127عبدالعظيم بن عبدهللا ،اصول دين و اعتقادات حضرت عبدالعظيم (ع) ،ص 4؛ فضل بن شاذان ،االيضاح،
ص  422ـ 11؛ الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،الهداية في االصول و الفروع ،ص 12؛ الشيخ المفيد ،محمد
بن محمد بن نعمان ،النکت في مقدمات االصول ،ص  11ـ 14؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن
الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص  12ـ 11؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،شرح جمل
العلم و العمل ،ص  224ـ  ،241الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص  145ـ
142؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 211؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد،
عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص  12ـ 11؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد،
ج  ،2ص  211ـ 122؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص  22و  24ـ 25؛ ابن
طاووس ،علي بن موسي ،کشف المحجة لثمرة المهجة ،ص 12؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن
الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص  221ـ 212؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و
الرسالة الماتعية ،ص  244ـ 244؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص  422ـ
424؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  241ـ  244و ص  241ـ  224و ص  221ـ
221؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص  154ـ 142؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف،
واجب االعتقاد ،ص 41؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص  154ـ 141؛
العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص  444ـ 214؛ عميد الدين عبيدلي،
عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  112ـ  111و ص  424ـ 421؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي،
المسائل االربعينية ،ص  22ـ  24؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،العقيدة الکافية (موسوعة الشهيد االول) ،ج
 ،42ص 21؛ الفاضل المقداد  ،المقداد بن عبدهللا ،الباب الحادي عشرمع شرحيه (شرح النافع يوم الحشر) ،ص
 11ـ 42؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،االعتماد في شرح واجب االعتقاد ،ص  24ـ 11؛ اآلمليّ ،
عز
الدين بن جعفر ،رسالة حسنية( ،ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص  441ـ 455؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن
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و البغاة على أمير المؤمنين عليه السالم و محاربوه يجرون في عظم الذنب مجرى محاربي النبي
صلى هللا عليه و آله ،لقوله «حربك يا علي حربي و سلمك سلمي» و لقوله صلي هللا عليه و آله و
سلم «إن منکم من يقاتل علي تأويل القرآن کما قاتلت علي تنزيله ».و تختلف أحوالهم في الغنائم و
السبي و ان اتفقوا في المعصية ،كاختالف حكم المرتد و الحربي مع المعاهد و الذمي
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احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص  414ـ 442؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشيه علي الهيات
شرح الجديد للتجريد ،ص  221ـ  211و ص  211ـ 214؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،حديقة الشيعه،
ج  ،4ص  42ـ  41و ص  41ـ 144؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،االعتقادات (در ضمن پنج رساله
اعتقادي) ،ص  412؛ مرعشي شوشتري ،قاضي نور هللا ،الصوارم المهرقة ،ص 424؛ علوي عاملي ،مير
سيد احمد ،لطائف غيبيه ،ص 115؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق بن علي ،سرمايه ايمان در اصول
اعتقادات ،ص  441ـ 411؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق بن علي ،گوهر مراد ،ص  125ـ  122و ص
 442ـ 412؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص  424ـ 444؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن
الحسن ،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،ج  ،1ص  1ـ 244؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن،
الفصول المهمه في اصول االئمه ،ص  444ـ 441؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر بن محمد تقي ،حق اليقين،
ج  ،4ص  42ـ 441؛ الالهيجي ،حسن بن عبدالرزاق ،رسائل فارسي ،ص  412ـ 411؛ النراقي ،محمد
مهدي بن أبي ذر ،انيس الموحدين ،ص 411؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقائد الجعفرية ،ص  21و ص 41؛
الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص 14؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج
 ،4ص 414؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي ،اسرار الحکم ،ج  ،4ص 442؛ آيت هللا البروجردي ،علي
اصغر ،عقايد الشيعه ،ص 12؛ آل ياسين ،محمد حسن ،اصول الدين ،ص  214ـ 125؛ العالمة االمين ،سيد
محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص  11و ص 424؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعه و اصولها ،ص
 52ـ 51؛ العالمة المظفر ،محمد حسن ،داليل الصدق لنهج الحق ،ج  ،5ص 414؛ العالمة شرف الدين،
عبدالحسين ،المراجعات ،ص  212ـ  244و ص  212ـ  124و ص  121ـ  141و ص  154ـ 122؛ العالمة
المظفر ،محمد رضا ،عقائد االمامية ،ص 45؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد،لوامع الحقايق ،ج  ،2ص 1؛ اآلشتياني،
ميرزا احمد ،رساله سرمايه سعادت (در ضمن بيست رساله) ،ص  415ـ 414؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد،
رساله قول ثابت در اعتقادات ،ص 42؛ مغنيه ،محمد جواد ،الجوامع و الفوارق بين السنة و الشيعة ،ص 411
ـ  412و ص 411؛ العالمة الطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در اسالم ،عالمه ص 412؛ آيت هللا
الخوانساري ،احمد ،العقايد الحقه ،ص  41ـ 22؛ آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،دروس في العقائد
االسالمية ،ص  242ـ 241؛ آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،آيات الوالية في القرآن ،ص  44ـ 41؛ آيت
هللا السبحاني ،جعفر ،االضواء علي العقائد االمامية،ص  411ـ 412؛ آيت هللا الخرازي ،محسن ،بداية
المعارف االلهية ،ج  ،2ص 421؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص  411ـ 445؛
 .128الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص  11و ص  421و ص 425؛ الشريف المرتضي (علم
الهدی) ،علي بن الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص 14؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين،
شرح جمل العلم و العمل ،ص  214ـ 212؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد،
ص 142؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،2ص 155؛ نصير الدين
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و اإلمامة منساقة في أبنائه من الحسن الى الحسين و من الحسين الي علي بن الحسين و محمد بن
علي و جعفر بن محمد و موسي بن جعفر و علي بن موسي و محمد بن علي و علي بن محمد و
الحسن بن علي و ابنه المهدي المنتظر ،عليهم السالم ،و الوجه الواضح في ذلك اعتبار العصمة
التي لم تثبت فيمن ادعيت له اإلمامة طول هذه األزمان إال فيمن ذكرناه و النص الجلی.
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الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص 214؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف
المراد ،ص 112؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص 121؛ عميد الدين
عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  425ـ 422؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشيه
علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص  141ـ 152؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان در اصول
اعتقادات ،ص 441؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقائد الجعفرية ،ص .41
 .129عبدالعظيم بن عبدهللا ،اصول دين و اعتقادات حضرت عبدالعظيم (ع) ،ص  4ـ 2؛ الشيخ الصدوق ،محمد
بن علي ،الهداية في االصول و الفروع ،ص 12؛ الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص 11؛ الشيخ
المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،النکت في مقدمات االصول ،ص  14ـ 11؛ الشريف المرتضي (علم
الهدی) ،علي بن الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص 11؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين،
شرح جمل العلم و العمل ،ص  241ـ 225؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد،
ص 154؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 211؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن
سعيد ،عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص 12؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد،
ج  ،2ص 151؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 24؛ ابن طاووس ،علي بن
موسي ،کشف المحجة لثمرة المهجة ،ص  12ـ 12؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد
االعتقاد ،ص  211ـ 211؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص
 242ـ 241؛ ابن ميثم البح راني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص 412؛ العالمة الحلي ،حسن
بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  221ـ 212؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص  114ـ
112؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،واجب االعتقاد ،ص 41؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج
اليقين في اصول الدين ،ص  122ـ 124؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص
 424ـ 425؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص  24ـ 21؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي،
العقيدة الکافية (موسوعة الشهيد االول) ،ج  ،42ص 21؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،االعتماد في شرح
واجب االعتقاد ،ص  11ـ  15؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،الباب الحادي عشر مع شرحيه (شرح نافع
يوم الحشر) ،ص  42ـ 42؛ اآلمليّ ،
عز الدين بن جعفر ،رسالة حسنية( ،در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص
 455ـ 451؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص  414و ص  442ـ 442؛
المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشيه علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص  141ـ 142؛ المقدس
االردبيلي ،احمد بن محمد ،حديقة الشيعه ،ج  ،2ص  514ـ 514؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين،
االعتقادات (در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 412؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان در
اصول اعتقادات ،ص  414ـ 442؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص  422ـ  421و ص 424؛
مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص  444ـ 424؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن ،اثبات
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غيبة االمام الثاني عشر عليه السالم:و االمام الثاني عشر هو المهدي صاحب الزمان عليه السالم
و هو حي غائب .و لکن غيبته فاما أن تكون لخوفه على نفسه من أعدائه ،أو على أوليائه ،و اما
لمصلحة خفية استأثر ّ
هللا تعالى بعلمها.
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الهداة بالنصوص و المعجزات ،ج  ،2ص  1ـ 241؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن ،الفصول المهمه في
اصول االئمة ،ص  444ـ 441؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين ،ج  ،4ص  242ـ 211؛ الالهيجي،
حسن بن عبدالرزاق ،رسائل فارسي ،ص  41ـ 411؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،انيس الموحدين ،ص
 241و ص  244ـ 222؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقائد الجعفرية ،ص  21ـ  12و ص  14ـ  12و ص  44ـ
51؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص 15؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول
الدين ،ج  ،4ص 414؛ آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص  12ـ 12؛ آل ياسين ،محمد
حسن ،اصول الدين ،ص  121ـ 112؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص  11و ص 424؛
کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعه و اصولها ،ص 42؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقائد االمامية،
ص 45؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله سرمايه سعادت (در ضمن بيست رساله) ،ص  415ـ 414؛
اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله قول ثابت در اعتقادات ،ص 42؛ مغنيه ،محمد جواد ،الجوامع و الفوارق بين
السنة و الشيعة ،ص  411ـ  412و ص 411؛ العالمة الطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در اسالم ،ص  412ـ
411؛ آيت هللا الخوانساري ،احمد ،العقايد الحقه ،ص  22ـ 421؛ آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،دروس
في العقائد االسالمية ،ص  211ـ 241؛ آيت هللا السبحاني ،جعفر ،االضواء علي عقائد الشيعة االمامية ،ص
421؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص  445ـ 452
 .130عبدالعظيم بن عبدهللا ،اصول دين و اعتقادات حضرت عبدالعظيم (ع) ،ص 2؛ الشيخ الصدوق ،محمد بن
علي ،االعتقادات ،ص  11ـ 14؛ الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،الهداية في االصول و الفروع ،ص  11ـ
14؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص 11؛ الشريف المرتضي (علم
الهدی) ،علي بن الحسين ،شرح جمل العلم و العمل ،ص  225ـ 214؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن،
االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص  154ـ 152؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص
 242؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد ،عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص  12ـ 14؛ سديد الدين
حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،2ص  142ـ 141؛ ابن طاووس ،علي بن موسي،
کشف المحجة لثمرة المهجة ،ص  44ـ 45؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد،
ص 224؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص 245؛ المحقق
الحلي ،جعفر بن الحسن ،رسالة في العقيدة (در ضمن چهار رساله اعتقادي) ،ص 52؛ابن ميثم البحراني ،ميثم
بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص  412ـ 412؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص
151؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،واجب االعتقاد ،ص 41؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج
اليقين في اصول الدين ،ص 122؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،العقيدة الکافية (موسوعة الشهيد االول) ،ج
 ،42ص 21؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص 21؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا،
الباب الحادي عشر مع شرحيه( ،شرح نافع يوم الحشر) ،ص 42؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،ارشاد
الطالبين إلي نهج المسترشدين ،ص 144؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،االعتماد في شرح واجب
االعتقاد ،ص  15ـ 422؛خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص 444؛شهيد
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الرجعة:و الذي تذهب إليه اإلمامية أخذا بما جاء في اآليات کاآلية  21من سورة النحل و عن آل
البيت -عليهم السالم -أن هللا تعالى يعيد قوما من األموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها،
و قد صرح القرآن الکريم بوقوعه في بعض األمم السالفة کاآلية  211و  241سورة البقرة .فيعز
فريقا ،و يذل فريقا آخر ،و يزيل المحقين من المبطلين و المظلومين منهم من الظالمين ،و ذلك عند
قيام مهدي آل محمد عليه و عليهم أفضل الصالة و السالم و ال يرجع إال من علت درجته في
اإليمان ،أو من بلغ الغاية من الفساد ،ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت و من بعده إلى النشور ،و ما
يستحقونه من الثواب أو العقاب كما حكى هللا تعالى في قرآنه الكريم تمني هؤالء المرتجعين الذين
لم يصلحوا باالرتجاع فنالوا مقت هللا ،أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون« :قالوا ربنا أمتنا اثنتين و
أحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» 132.131ولکن ليس االعتقاد بالرجعة من
ثاني ،زين الدين بن علي بن احمد ،حقايق االيمان ،ص 442؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشيه علي
الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص  444ـ 424؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،االعتقادات (در ضمن پنج
رساله اعتقادي) ،ص 412؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ،ص 444؛
الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص  424ـ 425؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين ،ج ،4
ص  211ـ 111؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،انيس الموحدين ،ص 241؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقائد
الجعفرية ،ص  24و ص  51ـ 51؛ الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص  12ـ 11؛ آيت هللا الشبر،
عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص  221ـ 221؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي،
اسرار الحکم ،ج  ،4ص  422ـ 421؛ آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص  12ـ 11؛ آل
ياسين ،محمد حسن ،اصول الدين ،ص  124ـ 121؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،2ص
411؛کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعه و اصولها ،ص 42؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقائد
االمامية ،ص  45ـ 44؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله قول ثابت در اعتقادات ،ص 45؛ مغنيه ،محمد جواد،
الجوامع و الفوارق بين السنة و الشيعة ،ص  221و ص  242و ص 241؛ العالمة الطباطبايي ،محمد حسين،
شيعه در اسالم ،ص  212ـ 211؛ آيت هللا الخوانساري ،احمد ،العقايد الحقه ،ص 414؛ آيت هللا المکارم
الشيرازي ،ناصر ،دروس في العقائد االسالمية ،ص  244ـ 254؛ آيت هللا السبحاني ،جعفر ،االضواء علي
عقائد االمامية ،ص  124ـ  121و ص  242ـ 224؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص  452ـ 442
 .131المؤمن44 :
 .132فضل بن شاذان ،االيضاح ،ص  124ـ 114؛ الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص  52ـ 51؛
الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،اوايل المقاالت ،ص  15و ص  44ـ 42؛ الشريف المرتضي ،علي بن
الحسين ،الذخيره في علم الکالم ،ص 421؛ الشريف المرتضي ،علي بن الحسين ،رسائل شريف مرتضي ،ج
 ،4ص  424ـ 425؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقايد الجعفرية ص 242؛ سديد الدين حمصي رازي،
محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،2ص  412ـ 411؛ ابن طاووس ،علي بن موسي ،کشف المحجة لثمرة
المهجة ،ص  41ـ  44؛ مرعشي شوشتري ،قاضي نور هللا ،احقاق الحق و إزهاق الباطل ،ج  ،21ص 514؛
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ضروريات مذهب االمامية فمن لم تثبت الرجعة له باالدلة اليقينية و لم يکن معتقدا بها فهذا غير
ضائر بتشيّعه و ان کان من کمال االيمان االعتقاد بها.
وجوب مودة أهل البيت (ع):نعتقد ّ
أن محبّة أهل البيت و ودادهم من أوجب الواجبات و من
ضروريات الدين اإلسالمي ،الّتي ال تقبل الجدل و الشك ،جعلها ّ
هللا و رسوله أجر الرسالة «قُلْ ال
أَ ْسئَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِه أَجْ راً إِ َّال ْال َم َو َّدةَ فِي ْالقُرْ بى» 133و لذا سأل األصحاب عن رسول ّ
هللا عن تعيين القربى
بعد الفراغ عن وجوب المو ّدة فيهم ،كما روي عن ابن عباس أنّه قال« :ل ّما نزلت اآلية «قُلْ ال
هللا من قرابتك الّذين افترض ّ
أَ ْسئَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِه أَجْ راً إِ َّال ْال َم َو َّدةَ فِي ْالقُرْ بى» قلت:يا رسول ّ
هللا علينا
ي و فاطمة و ولدهما ثالث مرات يقولها» 135 134ثم القربى ال تنحصر في عل ّي و
مودتهم؟ قال :عل ّ
الفيض الکاشاني ،محمد محسن بن مرتضي ،علم اليقين في اصول الدين،ج  ،2ص  4224ـ 4222؛ الفيض
الکاشاني ،محمد محسن بن مرتضي ،قرة العيون في المعارف و الحکم ،ص 152؛ العالمة المجلسي ،محمد
باقر بن محمد تقي ،حق اليقين ،ج  ،2ص 114؛ الالهيجي ،حسن بن عبدالرزاق ،رسائل فارسي ،ص  214ـ
245؛ شبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،2ص 214؛ استرآبادي ،محمد جعفر ،البراهين
القاطعة في شرح تجريد العقايد الساطعة ،ج  ،1ص  114ـ 142؛ البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص
 44و ص 15؛ االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعة ،ج  ،4ص 44؛ مظفر ،محمد حسن ،دالئل الصدق لنهج
الحق ،ج  ،4ص 124؛ المظفر ،محمد رضا ،عقايد االمامية ،ص 22؛ طيب ،عبدالحسين ،کلم الطيب در
تقرير عقايد اسالم ،ص 425؛ سبحاني ،جعفر ،االضواء علي عقائد الشيعة ،ص 141؛ خرازي ،محسن ،بداية
المعارف االلهية ،ج  ،2ص 452
133.الشوری23 /
 .134بحار األنوار :ج  21ص .214
 .135الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص 444؛ الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،تصحيح
اعتقادات االمامية ،ص 414؛ عماد الدين طبري ،الحسن بن علي ،کامل البهايي في السقيفة ،ج  ،4ص  41و
ص  424و  422و ص 415و ص  424و ص 424؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص
112؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الرسالة السعدية ،ص 22؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق
و کشف الصدق ،ص  42و ص  444و ص 252؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،معارج الفهم في شرح
النظم ،ص  114؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،اللوامع االلهية في المسائل الکالمية ،ص 122؛ البياضي،
علي بن محمد ،الصراط المستقيم ،ج  ،4ص  2و ص  422و ص 421؛ اآلمليّ ،
عز الدين بن جعفر ،رساله
حسنيه در بيان اعتقادات (در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص  454ـ 452؛ مرعشي شوشتري ،قاضي نور
هللا ،احقاق الحق و ازهاق الباطل ،ج  ،2ص  122ـ  121؛ علوي عاملي ،مير سيد احمد ،لطائف غيبية ،ص
 122ـ 121؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص 415؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،علم
اليقين في اصول الدين ،ج  ،2ص 122؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،قرة العيون في المعارف و الحکم،
ص 141؛ علوي عاملي ،مير محمد اشرف ،عالقة التجريد ،ج  ،2ص 4252؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي
ذر ،انيس الموحدين ،ص 422؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقايد الجعفرية ،ص 24؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق
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فاطمة و الحسنين -عليهم السّالم -بل يشمل األئمة كلّهم دون غيرهم ،كما نصّ عليه في األحاديث،
و منها :ما في الكافي عن أبي جعفر -عليه السالم -في قوله تعالى« :قُلْ ال أَ ْسئَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِه أَجْ راً إِ َّال
136
ْال َم َو َّدةَ فِي ْالقُرْ بى» قال :هم األئمة -عليهم السّالم.-
التقية :و التقية هي إظهار خالف الواقع عند الخوف و هي مما يظن اختصاصها بالشيعة بل قد
يعابون بها ،و لكن ذلك من قلة اإلنصاف فإنها ال تختص بالشيعة ،و إنما اشتهرت عنهم لكثرة ما
وقع عليهم من االضطهاد الذي حملهم على التقية ،و إال فالتقية واقعة من كل أحد عند الخوف و
ليس فيها مغمز فقد دل عليها العقل و ورد بها الشرع و نص عليها القرآن الکريم فی قوله تعالی
«اال ان تتقوا منهم تقاه» و أخذها الشيعة عن القرآن و سنه و الرسول و أئمة أهل البيت ع و الذين
يعيبون بها ال نراهم يتركونها عند عروض سببها و تقودهم عقولهم و ما فطروا عليه إليها 137.و
اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص  411و ص  212و ص 252؛ استرآبادي ،محمد جعفر ،البراهين
القاطعة في شرح تجريد العقايد الساطعة ،ج  ،1ص  215و ص  245ـ  244و ص 112؛ اسفرايني،
مالاسماعيل ،انوار العرفان ،ص 142؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي ،هادي المضلين ،ص 424؛
طالقاني ،نظر علي ،کاشف االسرار ،ج  ،4ص 11؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعة ،ج  ،4ص
22؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،نقض الوشيعه ،ص 12؛ العالمة المظفر ،محمد حسن ،دالئل الصدق لنهج
الحق ،ج  ،2ص  142و ج  ،1ص  241ـ  245و ص 125؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقايد االمامية،
ص  42ـ 41؛ شهيد مطهري ،مرتضي ،مجموعه آثار شهيد مطهري ،ج  ،45ص  241ـ 222؛ العالمة
الطباطبايي ،محمد حسين ،الشيعة نص الحوار مع المستشرق کوربان،ص 112؛ آيت هللا السبحاني ،جعفر،
االنصاف في مسائل دام فيها الخالف ،ج  ،2ص 441؛ آيت هللا الخرازي ،محسن ،بداية المعارف االلهية ،ج
 ،2ص  21و ص 12؛ آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،دروس في العقايد االسالمية ،ص 242
 .136الکلينی ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،ج  ،1ص 413
 .137الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،الهداية في االصول و الفروع ،ص  44ـ 42؛ الشيخ الصدوق ،محمد بن
علي ،االعتقادات ،ص  424ـ 442؛ الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،تصحيح االعتقاد ،ص  414ـ
412؛ الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،اوايل المقاالت ،ص  442ـ 441؛ الشريف المرتضي (علم
الهدی) ،علي بن الحسين ،الذخيره في علم الکالم ،ص 124؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،تمهيد االصول
في علم الکالم ،ص 124؛ عبدالجليل قزويني رازي ،نقض معروف به بعض مثالب النواصب ،...ص 41؛
نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تصورات يا روضة التسليم ،ص 442؛ نصير الدين
الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تلخيص المحصل ،ص 122؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد،
اشراق الالهوت ،ص 421؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،اللوامع االلهية في المباحث الکالمية ،ص 144
ـ 142؛ البياضي ،علي بن محمد ،صراط المستقيم ،ج  ،1ص  44ـ 42؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،علم
اليقين في اصول الدين ،ج  ،2ص 125؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين ،ج  ،2ص 444؛
الالهيجي ،حسن بن عبدالرزاق ،رسائل فارسي ،ص  251ـ 254؛ حزين الهيجي ،محمد علي بن ابي طالب،
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ليست التقية في کل شيء بل في امور مخصوصة و بشرائط خاصة مذکورة في محلها.
إبطال عقيدة الغلو:ال نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغالة و الحلوليون (كبرت كلمة تخرج من
أفواههم) .بل عقيدتنا الخالصة أنهم بشر مثلنا ،لهم ما لنا ،و عليهم ما علينا ،و إنما هم عباد
مكرمون اختصهم هللا تعالى بكرامته و حباهم بواليته؛ إذ كانوا في أعلى درجات الكمال الالئقة في
البشر من العلم و التقوى و الشجاعة و الكرم و العفة ،و جميع األخالق الفاضلة و الصفات
الحميدة ،ال يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا به .و بهذا استحقوا أن يكونوا أئمة و هداة و مرجعا
بعد النبي -صلى هللا عليه و آله -في كل ما يعود للناس من أحكام و حكم ،و ما يرجع للدين من بيان
و تشريع ،و ما يختص بالقرآن من تفسير و تأويل.
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فتح السبل ،ص  415؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي ،هادي المضلين ،ص 442؛ مير حامد حسين ،سيد
مهدي ابو ظفر ،عبقات االنوار ،ج  ،2ص 112؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص 52؛
کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعة و اصولها ،ص  441ـ 444؛ العالمة شرف الدين ،عبدالحسين،
موسوعة االمام سيد عبدالحسين شرف الدين ،ج  ،1ص  54ـ 52؛ العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقايد
االمامية ،ص  21ـ 24؛ شهيد مطهري ،مرتضي ،مجموعه آثار شهيد مطهري ،ج  ،4ص 442؛ مغنيه ،محمد
جواد ،الجوامع و الفوارق بين الشيعة و السنة ،ص 221؛ العالمة الطباطبايي ،محمد حسين ،الشيعة؛ نص
الحوار مع المستشرق کوربان ،ص  145ـ 144؛ العالمة الطباطبايي ،محمد حسين ،تعاليم اسالم ،ص  241ـ
241؛ طيب ،عبدالحسين ،کلم الطيب ،ص 452؛ آيت هللا السبحاني ،جعفر ،االضواء علي عقايد الشيعة ،ص
124؛ آيت هللا الخرازي ،محسن ،بداية المعارف االلهية ،ج  ،2ص  441ـ 422
 .138الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص  14ـ 422؛ الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان،
تصحيح االعتقاد ،ص  414ـ 415؛ ابو الصالح حلبي ،تقي بن نجم بن عبيد هللا ،تقريب المعارف ،ص 12؛
ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 41؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن
الحسن ،تلخيص المحصل ،ص 141؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  224ـ 222؛
عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  151ـ 155؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن
عبدهللا ،اللوامع االلهية في المسائل الکالمية ،ص  141و ص 124؛ البياضي ،علي بن محمد ،الصراط
المستقيم ،ج  ،4ص 14؛ مرعشي شوشتري ،قاضي نور هللا ،الصوارم المهرقة في رد الصواعق المحرقة،
ص  41و ص 42؛ شبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،4ص 11؛ استرآبادي ،محمد جعفر،
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة ،ج  ،1ص 22؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي،
اسرار الحکم ،ج  ،4ص 441؛ البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص  44و ص 52؛ االمين ،سيد
محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص 21و ص 22؛ االمين ،سيد محسن ،نقض الوشيعة ،ص 122؛ کاشف
الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعة و اصولها ،ص  51ـ 54؛ مظفر ،محمد حسن ،دالئل الصدق لنهج الحق،
ج  ،5ص 411؛ المظفر ،محمد رضا ،عقايد االمامية ،ص 41؛ مغنيه ،محمد جواد ،الجوامع و الفوارق بين
السنة و الشيعة ،ص 414؛ الطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در اسالم ،ص 41؛ خرازي ،محسن ،بداية
المعارف االلهية ،ج  ،2ص 15
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اصحاب النبي صلي هللا عليه و آله و سلم:و الشيعة يقولون أن احترام أصحاب نبينا ص من
احترام نبينا و ذلك ال يمنعنا من القول بتفاوت درجاتهم و ذالک ألنهم بشهادة القرآن من حيث
اإليمان و النفاق و من حيث الطاعة و العصيان و التسليم و عدم التسليم أمام هللا و نبيه صلي هللا
عليه و اله و سلم علي أصناف مختلفة فأمرهم إلى ربهم العالم بسرهم و جهرهم ،و ليسعنا من
العذر في قولنا بتفاوت درجاتهم و تقديمنا عليا (ع) عليهم في استحقاق الخالفة ما وسعهم من العذر
في شهر بعضهم السيف في وجوه بعض و قتل بعضهم بعضا و سب بعضهم بعضا و بغي بعضهم
على بعض ،و إذا ساغ لهم االجتهاد في ذلك ساغ لنا ،فاحكام هللا في الناس واحدة و شرائعه عادلة
و رحمته واسعة تسع الجميع و ال تسع قوما و تضيق عن آخرين ،و ال يسوغ في قانون العدل و
أحكام العقل أن يفتح هللا باب االجتهاد للسلف على مصراعيه يستحلون به سفك الدماء و قتل
النفوس و نهب األموال و يكونون بذلك مأجورين و يغلقه في وجوه غيرهم فال يفتح لهم منه و لو
مثل سم الخياط ،إن هذا مناف لعدله و شمول فضله و إنه ليس ألحد عنده هوادة.
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في المعاد
نعتقد أن هللا تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود به عباده فيثيب
 .139فضل بن شاذان ،ايضاح ،ص  15ـ 11؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،الذخيره في
علم الکالم ،ص 122؛ ابو الصالح حلبي ،تقي بن نجم بن عبيد هللا ،تقريب المعارف ،ص 211؛ ابن طاووس،
علي بن موسي ،کشف المحجة لثمرة المهجة ،ص 41؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن،
تجريد االعتقاد ،ص 254؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و رسالة الماتعية ،ص
252؛ عماد الدين طبري ،الحسن بن علي ،کامل البهائي في السقيفه ،ج  ،4ص  14و ص  211ـ 212؛ ابن
ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص  425ـ 424؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف،
الرسالة السعدية ،ص  41ـ  45و ص  24ـ 25؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق،
ص  144ـ  142؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،ارشاد الطالبين إلي نهج المسترشدين ،ص 112؛
البياضي ،علي بن محمد ،الصراط المستقيم ،ج  ،2ص  425و ج  ،1ص  214و ص 242؛ الشيخ البهايي،
محمد بن الحسين ،االعتقادات (در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 414؛ مرعشي شوشتري ،قاضي نور هللا،
احقاق الحق و ازهاق الباطل ،ج  ،4ص 15و ص  14و ص 11؛ مرعشي شوشتري ،قاضي نور هللا،
الصوارم المهرقة في رد الصواعق المحرقة ،ص  1ـ 5؛ ص 252؛ الفيض الکاشاني ،محمد محسن بن
مرتضي ،علم اليقين في اصول الدين ،ج  ،2ص 211؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول
الدين ،ج  ،4ص  212ـ  211؛ استرآبادي ،محمد جعفر ،البراهين القاطعة في شرح تجريد العقايد الساطعة ،ج
 ،1ص 224؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص 11؛ العالمة المظفر ،محمد حسن ،دالئل
الصدق لنهج الحق ،ج  ،2ص  24ـ 22؛ العالمة شرف الدين ،عبدالحسين ،موسوعة االمام سيد عبدالحسين
شرف الدين ،ج  ،1ص  41و ص 21؛ العالمة شرف الدين ،عبدالحسين ،الي المجمع العلمي العربي بدمشق،
ص  24ـ 22؛ آيت هللا السبحاني ،جعفر ،االضواء علي عقائد الشيعة ،ص  442ـ 422
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المطيعين ،و يعذب العاصين 140و ال محيص للمسلم من االعتراف به ،عقيدة قرآنية ،جاء بها نبينا
األكرم -صلى هللا عليه و آله و سلم -و يشهده العقل ،فإن من يعتقد باهلل اعتقادا قاطعا و يعتقد كذلك
بمحمد -صلى هللا عليه و آله -رسوال منه أرسله بالهدى و دين الحق ،ال بد أن يؤمن بما أخبر به
القرآن ا لكريم ،من البعث و الثواب و العقاب و الجنة و النعيم و النار و الجحيم ،و قد صرح القرآن
بذلك و لواله لذهبت مظالم العباد ،و تساوى اهل الصالح و الفساد ،و ضاعت الدماء .ثم لم تبق
ثمرة الرسال األنبياء .ثم لو ال ذلك لم يحسن الوعد و الوعيد ،و الترغيب و التهديد ،و لساوى
افضل األنبياء فى الفضيلة ،اشقى االشقياء.
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 .412الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص  ،51الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية،
ص 242؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 242؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن
سعيد ،عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص 11؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد،
ج  ،2ص 412؛ ابواسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 44؛ نصير الدين الطوسي ،محمد
بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص  214ـ 122؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،آغاز
و انجام ،ص  44ـ 45؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص
 412ـ 414؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص  411و 414؛ العالمة الحلي،
حسن بن يوسف ،الباب الحادي عشر ،ص 44؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول
الدين ،ص 124؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص 145؛ عميد الدين عبيدلي،
عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  112ـ 111؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية،
ص 21؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،االنوار الجاللية في شرح الفصول النصيرية ،ص  441ـ 444؛
خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص 451؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن
محمد ،الحاشيه علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص  154ـ 152؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه
ايمان ،ص  442ـ 441؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص  525ـ 541؛ مالرفيعا النائيني،
محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص 425؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين ،ج  ،2ص ،152
الالهيجي ،حسن بن عبدالرزاق ،رسائل فارسي ،ص 414؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،انيس الموحدين،
ص  ،222کاشف الغطاء ،جعفر ،العقائد الجعفرية ،ص  ،424الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص
422؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي ،اسرار الحکم ،ج  ،4ص 114؛ العالمة االمين ،سيد محسن،
اعيان الشيعة ،ج  ،4ص 424؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعة و اصولها ،ص 42؛ العالمة
المظفر ،محمد رضا ،عقايد االمامية ،ص 425؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع الحقايق ،ج  ،2ص 11؛
اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله قول ثابت در اعتقادات ،ص  44ـ 52؛ العالمة الطباطبايي ،محمد حسين ،شيعه
در اسالم ،ص 451؛ آيت هللا الخوانساري ،احمد ،العقايد الحقه ،ص 451؛ آيت هللا المکارم الشيرازي،
ناصر ،دروس في العقايد االسالمية ،ص 244؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص  414ـ 412
 .141الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 242؛ ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد،
عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص 11؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ من التقليد ،ج ،2
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و نؤمن بجميع ما في القرآن و السنة القطعية من الجنة و النار و نعيم البرزخ و عذابه و الميزان و
الصراط و األعراف و الكتاب الذي ال يغادر صغيرة و ال كبيرة إال أحصاها ،و أن الناس مجزيون
بأعمالهم في القيامة؛ إن خيرا فخير و إن شرا فشر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل
مثقال ذرة شرا يره إلى غير ذلك من التفاصيل المذكورة في محلها من كل ما صدع به الوحي
المبين ،و أخبر به الصادق األمين.
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ص  424ـ 422؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 44؛ نصير الدين الطوسي،
محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص  ،122ص  441ـ 441؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن،
المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص 412؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم
الکالم ،ص 415؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص  125ـ 124؛ العالمة الحلي ،حسن بن
يوسف ،الباب الحادي عشر ،ص 44؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص 145؛
العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص 112؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف،
الرسالة السعدية ،ص 21؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص  414ـ 412؛ عميد الدين
عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  112ـ 142؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل
االربعينية ،ص 21؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المقالة التکليفية (اربع رسائل کالمية) ،ص  15ـ 14؛
الشهيد االول ،محمد بن مکي ،العقيدة الکافية (موسوعة الشهيد االول) ،ج  ،42ص 21؛ الفاضل المقداد،
المقداد بن عبدهللا ،االنوار الجاللية في شرح الفصول النصيرية ،ص 444؛ اآلملي ،عزالدين بن جعفر ،رسالة
حسنية (پنج رساله اعتقادي) ،ص  444ـ 442؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظاميه في مذهب
االمامية ،ص 454؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشيه علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص  151ـ
151؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،االعتقادات (پنج رساله اعتقادي) ،ص 412؛ الفياض الالهيجي،
عبدالرزاق بن علي ،سرمايه ايمان ،ص 441؛ الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق بن علي ،گوهر مراد ،ص
522؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص  424ـ 421؛ النراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر،
انيس الموحدين ،ص  214ـ  ،212کاشف الغطاء ،جعفر ،العقائد الجعفرية ،ص 422؛ الميرزا القمي،
ابوالقاسم ،اصول دين ،ص  422ـ 424؛ آل ياسين ،محمد حسن ،اصول الدين ،ص  145ـ 151؛ االمين ،سيد
محسن ،اعيان الشيعه ،ج  ،4ص 424؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعة و اصولها ،ص ،42
المظفر ،محمد رضا ،عقايد االمامية ،ص  ،425اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع الحقايق ،ج  ،2ص 11؛
اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله سرمايه سعادت (بيست رساله) ،ص  414ـ 412؛ الطباطبايي ،محمد حسين،
شيعه در اسالم ،ص  451ـ  ،454العسگري ،مرتضي ،عقايد اسالم در قرآن کريم ،ج  ،2ص 112؛ السيدان،
جعفر ،دروس اعتقادي ،ص  412ـ 412
 .142عبدالعظيم بن عبدهللا ،اصول دين و اعتقادات حضرت عبدالعظيم (ع) ،ص 1؛ الشيخ الصدوق ،محمد بن
علي ،االعتقادات ،ص  42ـ  52و  54ـ  ،22الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،تصحيح اعتقادات
االمامية ،ص  11ـ  422و ص  425ـ 445؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد،
ص  241ـ 222؛ الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص  242ـ 244؛ ظهير الدين راوندي،
محمد بن سعيد ،عجالة المعرفة في اصول الدين ،ص 11؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن علي ،المنقذ
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المعاد الجسماني:و المعاد الجسماني بالخصوص ضرورة من ضروريات الدين اإلسالمي ،دل
صريح القرآن الكريم عليها« :أ يحسب اإلنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي
بنانه»« 143و إن تعجب فعجب قولهم أ إذا كنا ترابا أ إنا لفي خلق جديد»« 144أ فعيينا بالخلق األول
بل هم في لبس من خلق جديد»
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و ما المعاد الجسماني على إجماله إال إعادة اإلنسان في يوم

البعث و النشور ببدنه بعد الخراب ،و إرجاعه إلى هيئته االولى بعد أن يصبح رميما.
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من التقليد ،ج  ،2ص  414ـ 221؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص
 124ـ 142؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،رسالة في االعتقاد الذي البد( ...در ضمن پنج
رساله اعتقادي) ،ص 414؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،آغاز و انجام ،ص  44ـ 42؛
المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص  412ـ 411؛ العالمة
الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد ،ص  141ـ 124؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الباب الحادي عشر،
ص  44ـ 45؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص 422؛ العالمة الحلي ،حسن
بن يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص 145؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت،
ص 112؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،الباقيات الصالحات (در ضمن اربع رسائل کالمية) ،ص  214ـ
215؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص 21؛ الشهيد االول ،محمد بن مکي ،العقيدة
الکافية (موسوعة الشهيد االول) ،ج  ،42ص 21؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،االنوار الجاللية في
شرح الفصول النصيرية ،ص 442؛ اآلملي ،عزالدين بن جعفر ،رسالة حسنية (در ضمن پنج رساله
اعتقادي) ،ص 441؛ خواجگي الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظاميه في مذهب االمامية ،ص  421ـ 442؛
المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشيه علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص  151ـ 122؛ الفياض
الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص  511ـ 551؛ مالرفيعا النائيني ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه ،ص
414؛ الشيخ حر العاملي ،محمد بن الحسن ،الفصول المهمه في اصول االئمة ،ص  422ـ 412؛ الالهيجي،
حسن بن عبدالرزاق ،رسائل فارسي ،ص  414ـ 444؛ کاشف الغطاء ،جعفر ،العقائد الجعفرية ،ص  422ـ
 ،421الميرزا القمي ،ابوالقاسم ،اصول دين ،ص  442ـ 441؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي ،اسرار
الحکم ،ج  ،4ص  112ـ 114؛ آيت هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص  54ـ  44و ص  421ـ
422؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعة ،ج  ،4ص  424ـ 422؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل
الشيعة و اصولها ،ص  ،42العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقايد االمامية ،ص  425و  ،424اآلشتياني ،ميرزا
احمد ،رساله سرمايه سعادت (در ضمن بيست رساله) ،ص  414ـ 441؛ العالمة العسگري ،مرتضي ،عقايد
اسالم در قرآن کريم ،ج  ،2ص  111ـ 112؛ آيت هللا المکارم الشيرازي ،ناصر ،دروس في العقائد
االسالمية ،ص  121ـ 111؛ السيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي ،ص  225ـ 225
143.القيامة1 /
144.الرعد4 /
145.ق41 /
 .146الشيخ الطوسي ،محمد بن الحسن ،العقائد الجعفرية ،ص 242؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في
علم الکالم ،ص 44؛ نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص  122ـ 124؛
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شفاعة يوم الجزاء:ال خالف بين األمة في أن للنبي صلى هللا عليه و آله شفاعة مقبولة في القيامة
و شفاعته السقاط عقاب العاصين من هذه االمة و قد يکون لزيادة المنافع للمؤمنين ،و الشفاعة
تفضل ال واجب.
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المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص 414؛ ابن ميثم البحراني،
ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،ص 411و 414؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،کشف المراد،
ص 125ـ 124؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،الباب الحادي عشر ،ص 44؛ العالمة الحلي ،حسن بن
يوسف ،نهج الحق و کشف الصدق ،ص 145؛الشهيد االول ،محمد بن مکي ،المسائل االربعينية ،ص 21؛
الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،االنوار الجاللية في شرح الفصول النصيرية ،ص 444؛ خواجگي
الشيرازي ،محمد بن احمد ،النظامية في مذهب االمامية ،ص 454؛ شهيد ثاني ،زين الدين بن علي بن احمد،
حقايق االيمان ،ص 441؛ المقدس االردبيلي ،احمد بن محمد ،الحاشيه علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،ص
151؛ الشيخ البهايي ،محمد بن الحسين ،االعتقادات (در ضمن پنج رساله اعتقادي) ،ص 412؛ الفياض
الالهيجي ،عبدالرزاق ،سرمايه ايمان ،ص  ،452الفياض الالهيجي ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص 522؛
الفيض الکاشاني ،محمد محسن ،اصول المعارف ،ص 415؛ العالمة المجلسي ،محمد باقر ،حق اليقين ،ج ،2
ص  152ـ 145؛ الالهيجي ،حسن بن عبدالرزاق ،رسائل فارسي ،ص  441ـ 441؛ النراقي ،محمد مهدي بن
أبي ذر ،انيس الموحدين ،ص  ،222کاشف الغطاء ،جعفر ،العقائد الجعفرية ،ص 424؛ الميرزا القمي،
ابوالقاسم ،اصول دين ،ص 421؛ المحقق السبزواري ،هادي بن مهدي ،اسرار الحکم ،ج  ،4ص 121؛ آيت
هللا البروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه ،ص 424؛ العالمة االمين ،سيد محسن ،اعيان الشيعه ،ج ،4ص
424؛ کاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعة و اصولها ،ص  ،42العالمة المظفر ،محمد رضا ،عقايد
االمامية ،ص 425؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،لوامع الحقايق ،ج  ،2ص 12؛ اآلشتياني ،ميرزا احمد ،رساله
قول ثابت در اعتقادات ،ص  44ـ 52؛ آيت هللا الخوانساري ،احمد ،العقايد الحقه ،ص 455؛ آيت هللا المکارم
الشيرازي ،ناصر ،دروس في العقايد االسالمية ،ص 122
 .147الشيخ الصدوق ،محمد بن علي ،االعتقادات ،ص 55؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين،
الذخيرة في علم الکالم ،ص 424؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،رسائل شريف مرتضي،
ج  ،4ص 412؛ الشريف المرتضي (علم الهدی) ،علي بن الحسين ،جمل العلم و العمل ،ص 11؛ الشيخ
الطوسي ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ،ص 225؛ سديد الدين حمصي رازي ،محمود بن
علي ،المنقذ من التقليد ،ج  ،2ص 421؛ ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،ص 51؛
نصير الدين الطوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،ص 124؛ المحقق الحلي ،جعفر بن الحسن،
المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية ،ص 425؛ ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم
الکالم ،ص  455ـ 454؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،انوار الملکوت ،ص 444؛ العالمة الحلي ،حسن
بن يوسف ،کشف المراد ،ص 145؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،معارج الفهم في شرح النظم ،ص 445؛
العالمة الحلي ،حسن بن يوسف ،مناهج اليقين في اصول الدين ،ص 422؛ العالمة الحلي ،حسن بن يوسف،
تسليک النفس ،ص 224؛ عميد الدين عبيدلي ،عبدالمطلب بن محمد ،اشراق الالهوت ،ص  121ـ 121؛
الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،ارشاد الطالبين الي نهج المسترشدين ،ص 124؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن
عبدهللا ،اللوامع االلهية ،ص 144؛ الفاضل المقداد ،المقداد بن عبدهللا ،االنوار الجاللية في شرح الفصول
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تراجم العلما الذين اوردنا کالمهم
 .1عبدالعظيم بن عبدهللا بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب (ع)
( 441ـ  242ق) :ابوالقاسم ،کان عابدا ،ورعا .و روي في أمالي إبن بابويه أنه عرض
دينه علي علي بن محمد الهادي (ع) فاستحسنه و قال له :ثبتک هللا عليه و حاله أشهر من
أن يذکر.
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 .2الفضل بن شاذان ( 262 -...ه) :ابن الخليل األزدي ،أبو محمد النيسابوري ،أحد أعالم
اإلمامية في عصره ،و من مشاهير متكلّميهم .و برّز في ك ّل ّ
فن من العلم في القرآن و الفقه
و الحديث و الكالم .ألّف كتبا كثيرة ،منها :اإليضاح في الر ّد على سائر الفرق أصوال و
فروعا ،الر ّد على الغالة ،الر ّد على القرامطة ،الر ّد على الحشوية و غير ذالک.
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 .3الشيخ الصدوق (نحو  326ـ  381ه) :محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه ،ابو
جعفر القمي ثم الرازي المعروف بالصدوق ،رييس المحدثين و أحد أعالم اإلسالم .و
اشتهر بکثرة الحفظ و غزارة العلم و التقدم في مجال الحديث و الرجال و األخبار .وصفه
الذهبي برأس اإلمامية .و للصدوق مولفات جمة بلغت نحوا من ثالثمأة مؤلف ،منها:
التوحيد ،االعتقادات ،النبوة ،اثبات الوصية لعلي عليه السالم ،إبطال اإلختيار و إثبات
النص ،کمال الدين و تمام النعمة ،دالئل االئمة عليهم السالم و معجزاتهم ،جامع حجج
األنبياء و غير ذالک.

150

 .4الشيخ المفيد ( 413 -336ه) :محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السالم الحارثي ،أبو
عبد ّ
هللا العكبري البغدادي ،المعروف بابن المعلّم ،و الملقّب بالمفيد .نشأ ببغداد و أكبّ على

النصيرية ،ص 424؛ آيت هللا الشبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين ،ج  ،2ص 144؛ استرآبادي،
محمد جعفر ،البراهين القاطعة في شرح تجريد العقايد الساطعة ،ج  ،1ص 214؛ آيت هللا السبحاني ،جعفر،
االلهيات علي هدي الکتاب و السنة ،ج  ،1ص 111
 .148زبدة األقوال في خالصة الرجال ،ص  241ـ 241
 .149معجم مطبقات المتکلمين ،ج  ،4ص  122ـ 121
 .150همان ،ج  ،2ص  444ـ 441
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التعليم ،و على العبادة و التهجّد .ذاعت شهرة المفيد في الفقه و األصول و الحديث و
الكالم .ث ّم انتهت إليه رئاسة اإلمامية في الفقه و الكالم و اآلثار ،و للشيخ المفيد تالمذة
كثيرون ،أبرزهم :الشريف المرتضى و أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفّى
 152ه) و له مؤلفات كثيرة ،أربت على مائتي مؤلّف ،منها :اإلفصاح في اإلمامة ،أوائل
المقاالت في المذاهب المختارات ،األركان في دعائم الدين ،تصحيح االعتقاد ،الموضّح في
الوعد و الوعيد ،مسألة في اإلرادة و غير ذالک.

151

 .9الشريف المرتضى ( 436 -399ه):علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن
إبراهيم بن اإلمام موسى الكاظم عليه السّالم ،أبو القاسم العلوي الموسوي ،البغدادي،
الملقّب بالشريف المرتضى ،و بعلم الهدى .و تق ّدم في علم الكالم و الفقه و أصول الفقه و
األدب و الشعر .تولّى نقابة الطالبيين و إمارة الحاج و النظر في المظالم بعد وفاة أخيه
الشريف الرضي سنة ( 125ه) .و وضع مؤلفات كثيرة ،منها :المل ّخص في أصول الدين،
الذخيرة في علم الكالم ،الشافي في اإلمامة في أربعة أجزاء ،جمل العلم و العمل في الفقه و
العقائد ،تنزيه األنبياء ،غرر الفوائد و درر القالئد و هو المعروف بأمالي المرتضى ،مقدمة
في األصول االعتقادية ،و غير ذلك.

152

 .6ابو الصالح الحلبي ( 374ـ  447ه) :تقي بن نجم بن عبيد هللا ،أبو الصالح الحلبي ،أحد
أعيان اإلمامية .و مهر في الفقه و الکالم و تخصص فيهما و بحث شتي المسائل المتعلقة
بهما و أصبح شيخ الشيعة و عالمهم في الشام موصوفا بالزهد و التقشف و الصالح .و
صنف کتبا إشتهرت بين علماء الشيعة منها :تقريب المعارف في علم الکالم ،الرسالة (أو
المسألة) الشافية في الکالم ،شرح «الذخيرة» في علم الکالم ألستاذه الشريف المرتضي و
غير ذالک.

153

 .7ابوالفتح الكراجكي ( 445 -...ه) :محمد بن علي بن عثمان ،القاضي أبو الفتح الكراجكي،
الطرابلسي .كان من أجلّة علماء اإلمامية في الفقه و الحديث و الكالم ،مؤلّفا ،غزير العلم.
 .151همان ،ج  ،2ص  242ـ 244
 .152همان ،ج  ،2ص  224ـ 224
 .153همان ،ج  ،2ص  415ـ 414
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و يرى في كتاباته العديد من الردود و األجوبة و المناقشات في مواضيع مختلفة .و وضع
مؤلفات ج ّمة ،منها :كنز الفوائد و يضم موضوعات كالمية و فلسفية و أدبية و فقهية و
تفسيرية و تاريخية ،و غير ذلك.

154

 .8الشيخ الطائفة الطوسي ( 462 -389ه) :محمد بن الحسن بن علي بن الحسن ،أبو جعفر
الطوسي ،زعيم اإلمامية في عصره .و لشيخ الطائفة ما يقارب الخمسين مؤلفا إليك ما
يختصّ منها بعلم الكالم و ما يتصل به من مسائل :تلخيص «الشافي في اإلمامة» للسيد
المرتضى ،المقدمة في المدخل إلى صناعة علم الكالم ،رياضة العقول في شرح «المقدمة»
المذكورة ،رسالة في الفرق بين النبي و اإلمام ،المفصح في اإلمامة ،مسائل كالمية ،رسالة
في االعتقادات ،تمهيد األصول ،في شرح قسم الكالم من «جمل العلم و العمل» للسيد
المرتضى ،المسائل الرازية في الوعيد ،االقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد ،في ما يجب
على العباد من أصول العقائد و العبادات الشرعية ،ما ال يسع المكلّف اإلخالل به،
االستيفاء في اإلمامة و غير ذالک.

155

 .5أبو إسحاق إبراهيم ابن نوبخت :أحد متكلّمي اإلمامية .اختلفت آراء العلماء و المؤرخين
في تحديد عصره .له كتاب الياقوت في علم الكالم.

156

 .12عبدالجليل قزويني رازي ( ـ  962ه) :وي متکلمي فقيه و متبحر و استاد دانشوران
عصرش بوده است .با مخالفان مناظرات و گفتگوهاي مشهوري دارد و در فن کالم
آثاري به وجود آورده است.

157

کتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح

الروافض و کتاب البراهين في امامة امير المومنين (ع) از آثار او ميباشد.

158

 .11ظهير الدين راوندي ( ...ـ حيا  982ه) :محمد بن سعيد بن هبة هللا بن الحسن،
ظهيرالدين أبوالفضل الراوندي ،أحد أجالء اإلمامية .و تقدم في الفقه و غيره و عني
بمسائل علم الکالم و تصدي للتدريس و اإلفادة .و ألبي الفضل مولفات ،منها :األربعون

 .154همان ،ج  ،2ص  211ـ 215
 .155همان ،ج  ،2ص  211ـ 214
156همان ،ج  ،2ص  424ـ 422
 .157رياض العلماء و حياض الفضالء (ترجمه) ،ج  ،1ص424
 .158همان ،ج  ،1ص 15
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حديثا ،و عجالة المعرفة في اصول الدين و هو کتاب بديع في نهجه و عرضه للقواعد
الکالمية.

159

 .12سديد الدين الحمصي (نحو  -489نحو  989ه) :محمود بن علي بن الحسن ،الشيخ
المع ّمر ،سديد الدين أبو الثناء الرازي ،المعروف بالحمصي .من شيوخ اإلمامية البارزين.
و وضع مؤلفات عديدة ،منها :المنقذ من التقليد و غير ذالک.

160

 .13رضي الدين علي ابن طاووس ( 664 -985ه) :علي بن موسى بن جعفر بن محمد،
السيد رضي الدين أبو القاسم الحلي ،أحد ّ
أجالء علماء اإلمامية .تولّى نقابة الطالبيين و ألّف
كتبا كثيرة في فنون مختلفة ،منها :الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ،مق ّدمة في علم
الكالم س ّماها شفاء العقول من داء الفضول ،سعد السعود ،و غير ذلك.

161

 .14نصير الدين الطوسي (خواجه نصير الدين) ( 672 -957ه) :محمد بن محمد بن
الحسن ،الخواجه نصير الدين الطوسي ،أحد عباقرة اإلسالم في الفلسفة و الكالم و
الرياضيات و الفلك .أقام نصير الدين الطوسي المدارس و المعاهد العلمية ،و جمع العلماء
و الحكماء و اعتنى بهم ،و لم يمت ّإال بعد أن ج ّدد ما بلي في دولة التتر من العلوم
اإلسالمية ،و أحيا ما مات من آمال المسلمين .و صنّف كتبا و رسائل ج ّمة ،منها :تجريد
االعتقاد في الكالم و هو من الكتب القيّمة في هذا الموضوع ،الفصول النصيرية بالفارسية
في أصول العقائد ،نقد «المحصل» في علم الكالم لفخر الدين الرازي و يس ّمى تلخيص
المحصّل ،الرسالة المقنعة في أصول الدين ،رسالة اإلمامة ،أفعال ّ
هللا بين الجبر و
التفويض و غير ذلك.

162

 .19المحقق الحلي ( 676 -622ه) :جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن ،نجم الدين أبو
القاسم الهذلي ،الشهير بالمحقّق الحل ّي ،الفقيه ،األصولي ،المتكلّم ،رئيس اإلمامية و أستاذ
المجتهدين في عصره .و صنّف كتبا ،منها :المسلك في أصول الدين ،الرسالة الماتعية ،مع

 .159معجم مطبقات المتکلمين ،ج  ،2ص  121ـ 121
.160همان ،ج  ،2ص  112ـ 111
 .161همان ،ج  ،2ص  114ـ 111
 .162همان ،ج  ،2ص  142ـ 141
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المسلك في أصول الدين ،رسالة في عدم كفر من اعتقد بإثبات المعدوم و غير ذالک.

163

 .16عماد الدين الطبري ( -...بعد  658ه) :الحسن بن علي بن محمد بن علي ،المتكلّم
البارز ،الفقيه ،عماد الدين الطبري ،و يقال له العماد الطبري ،أحد أجلّة علماء اإلمامية.
متضلّعا من علم أصول الدين و مسائل االعتقاد .و له مؤلفات عديدة ،منها :كامل البهائي
بالفارسية في اإلمامة ،جوامع الدالئل و األصول في إمامة آل الرسول ،تحفة األبرار
بالفارسية في أصول الدين و غير ذلك.

164

 .17ابن ميثم البحراني ( 655 -636ه) :ميثم بن علي بن ميثم بن معلّى ،المتكلّم البارع،
كمال الدين أبو الفضل البحراني ،أحد أعالم اإلمامية .و برّز في شتى الفنون اإلسالمية ال
سيّما الفلسفة و الكالم و األسرار العرفانية .و البن ميثم مؤلفات عديدة ،منها :قواعد المرام
في علم الكالم ،النجاة في القيامة في تحقيق أمر اإلمامة ،استقصاء النظر في إمامة األئ ّمة
االثني عشر ،غاية النظر في علم الكالم و غير ذالک.

165

 .18العالمة الحلي ( 726 -648ه) :الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر األسدي ،الفقيه
البارع ،المتكلّم ّ
ّ
بالعالمة الحلّي ،و بابن المطهّر .و
الفذ ،جمال الدين أبو منصور المعروف
تب ّوأ الزعامة الفكرية و العلمية و الدينية للطائفة اإلمامية في عصره .،وضع ما يناهز
ثالثين مؤلّفا في الكالم و أصول الدين منها :نهج المسترشدين في أصول الدين ،نهاية
المرام في علم الكالم ،مناهج اليقين في علم الكالم ،كشف المراد في شرح «تجريد
االعتقاد» للنصير الطوسي ،أنوار الملكوت في شرح «الياقوت» في الكالم إلبراهيم بن
نوبخت ،رسالة نهج الحق و كشف الصدق و غير ذالک.

166

 .15عميد الدين عبيدلي ( 794 -681ه) :عبد المطلب بن محمد (مجد الدين) بن علي بن
محمد بن أحمد الحسيني العبيدلي ،عميد الدين ابن األعرج الحلّي ،أحد كبار علماء اإلمامية
و صنّف كتبا ،منها :شرح «أنوار الملكوت في شرح الياقوت» في علم الكالم ّ
للعالمة

 .163همان ،ج  ،2ص  144ـ 142
 .164همان ،ج  ،2ص  151ـ 151
 .165همان ،ج  ،2ص  142ـ 141
 .166همان ،ج  ،1ص  424ـ 421
68

الحلي و يس ّمى إشراق الالهوت في نقد شرح الياقوت و غير ذلك.

167

 .22الشهيد اْلول ( 786 -734ه) :محمد بن مكي بن محمد بن حامد بن أحمد المطّلبي
القرشي ،شمس الدين أبو عبد ّ
هللا الج ّزيني العاملي ،المعروف بالشهيد األ ّول ،من أعالم
اإلمامية و فقهائهم البارزين .و وضع مؤلفات كثيرة منها :رسالة في الكالم تشتمل على
أربعين مسألة في أصول الدين الخمسة ،و غير ذلك.

168

 .21الفاضل المقداد ( 826 -...ه) :المقداد بن عبد ّ
هللا بن محمد بن الحسين ،المعروف
بالفاضل المقداد و الفاضل السيوري ،أحد أعالم اإلمامية و متكلّميها البارزين.و ألّف كتبا
منها :اللوامع اإللهية في المباحث الكالمية ،النافع يوم الحشر في شرح «الباب الحادي
ّ
للعالمة الحلّي ،إرشاد الطالبين في شرح «نهج المسترشدين في أصول الدين»
عشر»
ّ
للعالمة الحلّي ،األنوار الجاللية في شرح «الفصول النصيرية» في علم الكالم للنصير
الطوسي ،االعتماد في شرح «واجب االعتقاد» في أصول الدين و فروعه ّ
للعالمة الحلّي،
و غير ذلك.

169

 .22ابومحمد البياضي ( 877 -751ه) :علي بن محمد بن علي بن يونس ،زين الدين أبو
محمد البياضي ،العالم اإلمامي ،الباحث ،المتكلّم .أكبّ على البحث و المطالعة في فنون
متعددة حتّى تضلّع من أكثرها ال سيما علم الكالم الذي أصبحت له فيه قدم راسخة .و ألّف
كتبا و رسائل ،منها :الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم (ط .في ثالثة أجزاء) رسالة
اإلكرام و اإلنعام في علم الكالم ،و غير ذلك.

170

 .23شمس الدين اآلملي ( -...بعد  544ه) :عز الدين بن جعفر بن شمس الدين اآلملي،
العالم اإلمامي .فقيه محقّق مدقق ،جامع للعلوم العقلية و النقلية.و وضع مؤلفات باللغة
الفارسية ،منها :الرسالة الحسنية في األصول الدينية الخمسة و فروع العبادات ،و ترجم
من العربية إلى الفارسية «شرح نهج البالغة» البن ميثم البحراني.
 .167همان ،ج  ،1ص  424ـ 425
 .168همان ،ج  ،1ص  411ـ 441
 .169همان ،ج  ،1ص  215ـ 212
 .170همان ،ج  ،1ص  221ـ 224
 .171همان ،ج  ،1ص  121ـ 142
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171

 .24خواجگي الشيرازي ( -...حيا  593ه) :محمد بن أحمد الشيرازي ،المعروف
بخواجگي ،نزيل الهند ،أحد علماء اإلمامية.إهتم بعلم أصول الدين و مباحث الكالم ،و
دفاعه عن معتقدات مذهب اإلمامية (الذي دان به بعد أن كان يدين بأحد مذاهب أهل
السنة) ،و ر ّده على سائر الفرق و المذاهب.من مؤلفاته :شرح «الباب الحادي عشر» في
علم الكالم ّ
للعالمة الحلّي ،النظامية في مذهب اإلمامية و غير ذلك.

172

 .24الشهيد الثاني ( 511ـ 566ه) :زين الدين بن علي بن احمد بن جمال الدين العاملي
الجبعي ،المعروف بالشهيد الثاني ،أحد مشاهير فقهاء اإلمامية و کبار علمائهم .و وضع
أکثر من سبعين مؤلفا منها« :االقتصاد في معرفة المبدأ و المعاد» و «الرسالة االعتقادية»
و. ...

173

 .26المقدس اْلردبيلي ( 553 -...ه) :أحمد بن محمد األردبيلي ث ّم النجفي ،الشهير بالمحقّق
و المق ّدس األردبيلي ،أحد أعالم اإلمامية .تضلّع في مجاالت متع ّددة ،و وضع مؤلفات
عديدة ،منها :حاشية على إلهيات «شرح تجريد العقائد» للقوشجي ،أصول الدين ،الرسالة
التهليلية ،حديقة الشيعة ،و غيرها.

174

 .27قاضي نور هللا مرعشي شوشتري ( ...ـ  1215ه) :عالمه ،محدث ،متکلم و عالم
شيعي که آثار فراواني از خود بر جاي گذاشته از جمله احقاق الحق و إزهاق الباطل و
صوارم المهرقه في نقد الصواعق المحرقه.

175

 .28الشيخ البهايي ( 593ـ  1232ه) :الشيخ الجليل بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد
الصمد الحارثي العاملي الجبعي .ينسب الى الحارث الهمداني و كان من خواص أمير
المؤمنين عليه السالم .حاله في الفقه و العلم و الفضل و التحقيق و التدقيق و جاللة القدر و
عظم الشأن و حسن التصنيف و رشاقة العبارة و جمع المحاسن أظهر من أن يذكر ،و كان
ماهرا متبحرا جامعا كامال شاعرا أديبا ،ثقة عديم النظير في زمانه في الفقه و الحديث و

 .172همان ،ج  ،1ص  121ـ 112
 .173همان ،ج  ،3ص  288ـ 291
 .174همان ،ج  ،1ص  251ـ 242
 .175مولفين کتب چاپي فارسي و عربي از آغاز چاپ تا کنون ،ج  ،5ص  544ـ 542
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المعاني و البيان و الرياضي و غيرها .له كتب ،منها :رسالة في االعتقادات.

176

 .21مير سيد احمد علوي عاملي( ـ 1262ه) :فقيهي متکلم و حکيمي فيلسوف بوده و در
اصفهان نزد شيخ بهايي به تحصيل پرداخته است .از او آثاري در علم کالم به جاي مانده
که از جمله آنهاست :لطائف غيبيه ،لوامع رباني ،مصقل صفا و. ...

177

 .32الفياض الالهيجي ( 1272 -...ه) :عبد الرزاق بن علي بن الحسين الالهيجي الجيالني،
القمي ،الملقّب بالفيّاض ،أحد أبرز علماء اإلمامية بالفلسفة و المنطق و الكالم .وضع
مؤلفات ،منها :شوارق اإللهام في شرح «تجريد الكالم» للمحقّق الطوسي ،گوهر مراد،
سرمايه إيمان و غير ذلك.

178

 .31مال رفيعا النائيني ( 1282 -557ه) :محمد بن حيدر الحسني الطباطبائي ،الحكيم،
المتكلّم ،السيد رفيع الدين النائيني األصفهاني ،المعروف ب (رفيعا).و تبحّر في العلوم ال
سيما العقلية منهاو له مؤلفات عديدة ،منها :الشجرة اإللهية بالفارسية في أصول العقائد
بطريقة استداللية ،و غير ذلك.

179

 .32الفيض الكاشاني ( 1251 -1227ه) :محمد محسن بن المرتضى بن محمود بن علي
الكاشاني ،المدعو بمحسن ،و الشهير بالفيض ،من علماء اإلمامية البارزين بالحكمة و
العرفان و اإللهيات و الحديث .و عني عناية فائقة بالعرفان و األخالق و المعارف اإللهية،
و كان غزير االنتاج ،وضع مؤلفات ج ّمة ،منها :علم اليقين في أصول الدين ،عين اليقين
في أصول الدين ،التوحيد ،أصول العقائد ،أصول المعارف في اختصار «عين اليقين» ،و
غير ذلك.

180

 .33الشيخ حر العاملي ( 1233ـ  1124ه) :ابو جعفر الشيخ محمد بن الحسن آل الحر
العاملي المشغري الجبعي العالمة الحبر المتبحر .فکم له من تصنيف رائق و تأليف فائق

 .176رياض العلماء و حياض الفضالء ؛ ج 4؛ ص22
 .177اعالم اصفهان ،ص  141ـ 141
 .178مولفين کتب چاپي فارسي و عربي از آغاز چاپ تا کنون ،ج  ،1ص  444ـ 441
.179معجم طبقات المتکلمين ،ج  ،1ص  454ـ 452
 .180همان ،ج  ،1ص  414ـ 412
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بين کتاب و رسالة .منها کتاب إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات.

181

 .34القاضي سعيد القمي ( -1245بعد  1127ه) :محمد سعيد بن محمد مفيد الق ّمي،
المعروف بالقاضي سعيد ،أحد علماء اإلمامية بالحكمة و اإللهيات.و مهر في العلوم ال
سيما العقلية منها .و ألّف كتبا و رسائل ،منها :شرح «التوحيد» للشيخ الصدوق و هو أشهر
مؤلفاته ،نجم الوالية في الكالم ،رسالة الفوائد الرضوية في شرح حديث رأس الجالوت و
مناظرته مع اإلمام علي الرضا عليه السّالم ،رسالة في الجبر و االختيار ،و غير ذلك.

182

 .39السيد هاشم البحراني ( ...ـ  1127ق) :السيد هاشم بن سليمان .محدث جامع و متتبع
احاديث .وي کتابهاي چندي تصنيف کرد که گواهي بر شدت تتبع و کثرت اطالع او
دارد .از تصانيف اوست کتاب غاية المرام في تعيين اإلمام ،کتاب تفضيل األئمة اإلثني
عشر علي األنبياء سوي نبينا و غيره.

183

 .36العالمه محمد باقر المجلسي ( 1112 -1237ه) :محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود،
المعروف بالعالمة المجلسي و بالمجلسي الثاني ،من مشاهير علماء اإلمامية و أكابر
مح ّدثيهم.و ألّف كتاب بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئ ّمة األطهار و هو بمثابة دائرة
معارف شيعية كبرى ،و يشتمل على موضوعات تتصل بأصول الدين و المسائل
االعتقادية و له مؤلفات ج ّمة ،منها :االعتقادات ،الحق اليقين في أصول الدين الخمسة مع
التفصيل في مبحث اإلمامة ،و غير ذلك.

184

 .37الالهيجي (حدود  1121 -1249ه) :الحسن بن عبد الرزاق بن علي بن الحسين
الجيالني الالهيجي األصل ،الق ّمي ،العالم اإلمامي ،الفيلسوف ،المتكلّم.له مؤلفات عديدة،
منها :شمع اليقين في معرفة الحق و اليقين في أصول الدين و قد بسط الكالم فيه في
اإلمامة ،رسالة في أصول الدين و غير ذلك.

185

 .38مير محمد اشرف علوي عاملي ( ـ 1132ه) :عالم ،فاضل ،محدث ،متتبع ،متبحر،
 .181برگرفته از مقدمه آيت هللا مرعشي نجفي بر کتاب «إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات» ،ج  ،4ص 1
 .182معجم طبقات المتکلمين ،ج  ،1ص  141ـ 144
 .183نجوم السماء في تراجم العلماء ،ج  ،4ص  452ـ 451
 .184معجم طبقات المتکلمين ،ج  ،1ص  141ـ 144
 .185همان ،ج  ،1ص  245ـ 244
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تلميذ المجلسي و سبط المير الداماد و له کتب منها 186عالقة التجريد.

187

 .11حزين الهيجي ( 1123ـ  1181ه) :محمد علي بن ابيطالب ،از متكلمان و فيلسوفان
شيعه است .از آثار او در حوزه اعتقادات ميتوان به خلق األعمال ،الرد علي التناسخيه و
فتح السبل اشاره کرد.

188

 .42العالمة النراقي ( 1225 -...ه) :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني ،أحد كبار
علماء اإلمامية بالفقه و األصول و الحكمة و اإللهيات .و وضع ما يقرب من ( )12مؤلّفا،
منها« :أنيس الموحدين» بالفارسية في أصول الدين ،تناول فيه مراتب المعرفة اإللهية و
مسائل البداء و القضاء و القدر مع مناقشة مذاهب اليهود و النصارى و المجسمة و مذاهب
المجبّرة و غير ذلك« ،جامع األفكار و ناقد األنظار» في إثبات الواجب تعالى و بيان
صفاته الثبوتية و السلبية ،و غير ذلك.

189

 .41العالمة شيخ جعفر كاشف الغطاء ( 1228 -1196ه) :جعفر بن خضر بن محمد يحيى
بن سيف الدين المالكي ،النجفي ،المجتهد اإلمامي الكبير ،صاحب «كشف الغطاء» ،و
يعرف بالشيخ األكبر .تبحّر في العلوم اإلسالمية أصوال و فروعا .و وضع مؤلفات عديدة،
منها :العقائد الجعفرية و هو الفن األ ّول من «كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة
الغراء» الذي اشتمل على فنّين آخرين هما الفقه و أصوله.

190

 .42الميرزا القمي ( 1231 -1191ه) :أبو القاسم بن محمد حسن بن نظر علي الجيالني،
الق ّمي ،صاحب «القوانين» ،المعروف بالميرزا الق ّمي ،أحد أعالم اإلمامية و مشاهير
مجتهديهم .و وضع مؤلفات ج ّمة ،منها« :أصول الدين» بالفارسية تعرّض في مقدمته
للفرق بين أصول الدين و المذهب.

191

 .43العالمة شبر ( 1242 -1188ه) :عبد ّ
هللا بن محمد رضا بن محمد بن محسن بن أحمد
 .186اعيان الشيعه ،ج  ،1ص 424
 .187الذريعه ،ج  ،44ص 142
 .188برگرفته از مقدمه کتاب فتح السبل ،ص  4ـ 14
 .189معجم طبقات المتکلمين ،ج  ،4ص  424ـ 421
 .190همان ،ج  ،4ص  14ـ 11
 .191همان ،ج  ،4ص  24ـ 24
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الحسيني ،النجفي ،الكاظمي ،من آل شبّر ،أحد كبار علماء اإلمامية و كتّابهم و باحثيهم.
برع في أكثر العلوم و وضع نحو سبعين مؤلّفا ،منها :حق اليقين في معرفة أصول
الدين.

192

 .44مال محمد جعفر استرآبادي ( 1158ـ  1263ه) :از فضالي زمان و جامع علوم .او را
تأليفات بسيار است مانند شرح تجريد در علم کالم .وي در اصول و فقه چندين تاليف
دارد.

193

 .49مال اسماعيل اسفرايني(1288-ه) :معروف به عارف بجنوردى ،از عالمان و
دانشمندان شيعى دوران قاجار است.وي از بزرگترين شاگردان فيلسوف اعظمّ ،
مال
هادى سبزوارى است .از آثار او ميتوان به اسرار العرفان في بيان حقيقة االيمان،انوار
العرفان و مكاتبات با حاج ّ
مال هادى سبزوارى اشاره کرد

194

 .46المحقق السبزواري ( 1212ـ  1285ه) :هادي بن مهدي بن هادي بن مهدي بن محمد
صادق السبزواري ،المعروف بمال هادي سبزواري ،أحد کبار علماء اإلمامية و من ألمع
الفالسفة عصره .وضع مؤلفات عديدة منها :شرح «األبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة»
للعالمة الحلي ،هداية الطالبين في معرفة األنبياء و األئمة المعصومين بالفارسية ،هادي
المضلين في أصول الدين بالفارسية ،الجبر و اإلختيار و. ...

195

 .47الشيخ علي اصغر البروجردي ( -1231قبيل  1322ه) :علي أصغر بن علي أكبر بن
علي أصغر البروجردي ،النجفي ،أحد ّ
أجالء علماء اإلمامية .و عني كثيرا بأبحاث العقائد
و الكالم و األخالق .وضع مؤلفات كثيرة ،منها :عقائد الشيعة و فوائد الشريعة بالفارسية،
المحجّة البيضاء في المبدأ و المعاد و المعارف الالزمة ،ظهور الح ّ
ق في ذكر المذاهب
المختلفة و الر ّد على أهل السنة ،الكفر و اإليمان بالفارسية ،و غير ذلك.

196

 .48الشيخ نظر علي الطالقاني ( 1242ـ  1326ه) :عالم عارف حکيم فقيه .له کتاب کاشف
 .192همان ،ج  ،4ص  21ـ 24
 .193نجوم السماء في تراجم العلماء ،ج  ،4ص 112
 .194برگرفته از مقدمه کتاب انوار العرفان ،ص  ،41ص  24و ص  21ـ 21
 .195معجم طبقات المتکلمين ،ج  ،4ص  221ـ 242
 .196همان ،ج  ،4ص  14ـ 12
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األسرار بالفارسية يشتمل علي اصول الدين و علي فن األخالق و المواعظ.

197

 .43العالمة مير حامد حسين ( 1246ـ  1326ه) :سيد مهدي ابو ظفر ،كان من أكابر
المتكلمين الباحثين عن اسرار الديانة ،ماهراً بصناعة الكالم و الجدل ،محيطا ً باالخبار و
االثار ،و من أجل تصانيفه هو الکتاب المسمي بعبقات االنوار.

198

 .45آيت هللا محمد حسن آل ياسين ( 1222ق ـ  1328ه) :از مراجع تقليد شيعي است که
از آثار او در زمينه اعتقادات ميتوان به کتاب «اصول الدين» اشاره کرد.

199

 .92الميرزا مهدي بن إسماعيل الغروي اْلصفهاني ( 1369 -1323ه) :من فقهاء الشيعة
اإلثني عشرية المعاصرين ،وترتكز على ضرورة فصل مدرسة الوحي( ،المتمثل بـالقرآن
وسنة النبي وأهل البيت) بال مزج وخلط مع المدارس البشرية وعلى رأسها الفلسفة -
بمختلف صورها ،-والتصوف -بأنواعه .-من تأليفاته في االعتقادات هو الکتاب موسوم
بأبواب الهدي.

200

 .91العالمه السيد محسن اْلمين ( 1371 -1284ه) :محسن بن عبد الكريم بن علي بن
محمد (األمين) بن موسى الحسيني ،العاملي ،العالم الشهير ،المجتهد المصلح ،الباحث،
المتكلّم ،صاحب «أعيان الشيعة» .و جال في ميادين الفقه و األصول و التراجم و العقائد و
األدب ،و كتب فيها مؤلفات قيّمة ،منها :كشف االرتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب
استقصى فيه تاريخهم و فنّد عقائدهم ،نقض «الوشيعة» لموسى جار ّ
هللا و غير ذالک.

201

 .92العالمة محمد حسين كاشف الغطاء ( 1373 -1254ه) :محمد حسين بن علي بن محمد
رضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء المالكي ،النجفي ،أحد أعالم اإلسالم و زعماء
اإلمامية و مشاهير المصلحين و الكتّاب المبدعين .و أجرى حوارات و مناقشات مع
مختلف الشخصيات العلمية و الدينية و األدبية من مسلمين و مسيحيين .و دعا (بفنون
األساليب) إلى االتفاق و الوحدة بين المسلمين و نبذ التشاحن بينهم .و وضع ما يربو على
 .197اعيان الشيعه ،ج  ،42ص 222
198همان ،ج  ،1ص 124
/http://wikifeqh.ir .199
. http://wikishia.net .200
 .201معجم طبقات المتکلمين ،ج  ،4ص  141ـ 144
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ثمانين مؤلّفا ،منها :الدين و اإلسالم في أربعة أجزاء في فلسفة الدين و إثبات الصانع و
التوحيد و العدل و النبوة الخاصة و ما يتعلق بذلك من موضوعات ،أصل الشيعة و أصولها
و هو من المؤلفات المهمة الرائجة التي تناولت بصورة موجزة أصول عقائد الشيعة و
فروعها.

202

 .93الشيخ محمد حسن المظفر ( 1321ـ  1379ه) :محمد حسن بن محمد بن عبدهللا بن
محمد المظفر النجفي المرجع ،االمامي ،المتکلم ،االديب .له کتاب قيم في علم الکالم:
دالئل الصدق لنهج الحق الذي رد فيه الفضل بن روزبهان و بحث فيه المسائل الکالمية و
العقائدية بالشکل التاريخي العميق و بالطرز المنهجي الحديث.

203

 .94الشيخ شرف الدين العاملي( 1377 -1252ه) :عبد الحسين بن يوسف بن جواد بن
إسماعيل آل شرف الدين الموسوي ،العاملي ،أحد أعالم المجتهدين ،و من أكابر الباحثين
في الدراسات العقائدية و المذهبية.و بذل أقصى جهوده في مجال إصالح المجتمع و
توعيته و تثقيفه و توجيهه.و حمل رسالة التقريب بين المسلمين.وضع مؤلفات عديدة تشير
إلى أن اهتمامه بعلم الكالم و العقائد و مسائل البنية التحتية للدين اإلسالمي منها:
المراجعات في مباحث اإلمامة و ما يتصل بها من موضوعات تاريخية و حديثية ،الفصول
المهمة في تأليف األمة و هو من أج ّل الكتب الكالمية و قد تناول فيه مسائل الخالف بين
الطائفتين على ضوء العقل و االستنتاج و التحليل ،و غير ذلك.

204

 .99الشيخ محمد رضا المظفر ( 1383 -1322ه) :محمد رضا بن محمد بن عبد ّ
هللا بن
محمد النجفيّ ،
العالمة ،البحّاثة ،الكاتب ،األديب ،الشهير بالمظفر.و كتب في المنطق و
األصول و الفلسفة و الكالم و العقائد بأسلوب يالئم روح العصر ،و وضع مؤلفات قيّمة
منها :عقائد اإلمامية ،رسائل في علم الكالم ،و غير ذلك.

205

 .96العالمة اْلميني ( 1352 -1322ه) :عبد الحسين بن أحمد بن نجف علي بن ّ
هللا يار بن
محمد التبريزي ،النجفيّ ،
العالمة ،البحاثة ،المعروف باألميني ،صنّف موسوعته الخالدة:
 .202همان ،ج  ،4ص  124ـ 144
 .203همان ،ج  ،4ص  121ـ 124
.204همان ،ج  ،4ص  211ـ 121
 .205همان ،ج  ،4ص  122ـ 114
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الغدير في الكتاب و السنّة و األدب .و ّ
للعالمة األميني مؤلفات أخرى ،منها :اعالم األنام
العالم بالفارسية في التوحيد ،سيرتنا و سنّتنا :سيرة نبيّنا صلى ّ
في معرفة الملك ّ
هللا عليه و
آله و سلم و سنّته و هي محاضرات عقائدية ألقاها في مدينة حلب السورية ،العترة الطاهرة
في الكتاب العزيز ،و غير ذلك.

206

 .97الشيخ احمد بن محمد اآلشتياني ( 1359 -1322ه) :أحمد بن محمد حسن بن جعفر بن
محمد اآلشتياني الطهراني ،أحد علماء اإلمامية بالفلسفة و الكالم .و كان جامعا للعلوم
العقلية و النقلية ،متضلّعا من الفلسفة و الكالم ،شاعرا بالفارسية.و وضع ( )54مؤلّفا في
فنون شتى ،منها :رسالة تذكرة الغافلين بالفارسية في أصول الدين ،رسالة دالئل التوحيد
بالفارسية ،لوامع الحقائق في أصول العقائد ،رسالة الهدية األحمدية في علم الباري تعالى،
رساله يادآور توحيد في إثبات وجود الباري تعالى و بيان صفاته ،و غير ذالک.

207

 .98ابو جعفر خراساني ( 1331ـ  1357ه) :آيت هللا شيخ محمد جواد خراساني معروف
به ابو جعفر خراساني از مفاخر علمي و فقهي دوره معاصر به شمار مي آيد .از آثار وي
ميتوان به «هداية االمة إلي معرفة االئمه» ،و «معارف الشيعه» اشاره کرد.

208

 .95الشهيد مرتضي المطهري ( 1355 -1338ه) :مرتضى بن محمد حسين المطهّري،
الخراساني ،المف ّكر اإلسالمي ،الباحث ،الكاتب ،الشهيد .ذا آراء دقيقة و مبتكرة في ج ّل
الموضوعات التي تناولها بالبحث .وضع مؤلفات ج ّمة باللغة الفارسية ،منها :التوحيد،
اإلنسان و المصير و يبحث في مسألة القضاء و القدر و اإلمداد الغيبي ،كليات العلوم
اإلسالمية في الكالم و العرفان ،الوحي و النبوة ،ختم النبوة ،الوالء و الوالية ،العدل اإللهي
و هو من محاسن كتبه ،الدوافع نحو المادية ،الرؤية الكونية التوحيدية ،المعارف اإلسالمية
و يشتمل على أبحاث حول التوحيد و العدل اإللهي و الفلسفة اإلسالمية و غير ذلك.

209

 .62الشيخ مغنية ( 1422 -1322ه) :محمد جواد بن محمود بن محمد بن مهدي آل مغنية
 .206همان ،ج  ،4ص  212ـ 211
 .207همان ،ج  ،4ص  215ـ 212
http://wikifeqh.ir/ .208
 .209معجم طبقات المتکلمين ،ج  ،4ص  141ـ 144
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العاملي ،المجتهد اإلمامي ،الباحث ،الكاتب الموسوعي الشهير .و تص ّدى لدحض الشبهات
و إزالة التشكيكات المثارة حول اإلسالم و أصوله ،و اضطلع بمهمة توضيح مبادئ
اإلسالم و عقائده و أفكاره و تعاليمه .مؤلفاته تجاوزت الستين منهاّ :
هللا و العقل ،النبوة و
العقل ،اآلخرة و العقل ،إمامة علي و العقل ،المهدي المنتظر و العقل ،فلسفة المبدأ و
المعاد ،فلسفة التوحيد و الوالية ،هذه هي الوهابية في عقائد الوهابية و الر ّد عليها ،و غير
ذلك.

210

 .61عالمه طباطبايي ( 1321ـ  1422ه) :سيد محمد حسين طباطبايي ،مفسر ،فيلسوف،
اصولي ،فقيه ،عارف و اسالم شناس معاصر و از عالمان تاثير گذار شيعه است .وي
نويسنده تفسير الميزان و کتابهاي فلسفي بداية الحکمة و نهاية الحکمة و اصول فلسفه و
روش رئاليسم است .از آثار او در حوزه اعتقادات ميتوان شيعه در اسالم و الرسائل
التوحيدية را برشمرد.

211

 .62آيه هللا السيد احمد الخوانساري ( 1325ـ  1429ه) :از مراجع تقليدشيعه در قرن ۴۱
ق .او از شاگردان آخوند خراساني ،سيد محمدکاظم طباطباي يزدي ،ميرزاي نائيني و آقا
ضياء عراقي بود« .العقايد الحقه» از آثار تاليفي او در حوزه اعتقادات است.

212

 .63آيه هللا السيد هاشم الحسيني الطهراني ( 1335ق ـ  1411ه) :وي در کثيري از علوم
اسالمي همچون تفسير ،حديث ،عقايد ،فقه و اصول ،رياضيات ،طب ،حکمت اسالمي
و ...صاحبنظر بود .از آثار عقايدي او ميتوان به توضيح المراد ،تعليقهاي بر شرح
تجريد عالمه حلي اشاره کرد.

213

 .64آيت هللا سيد عبدالحسين طيب (1321ق ـ  1412ه) :از عالمان معاصر شيعه است.
از آثار ايشان مي توان به کتابهاي اطيب البيان في تفسير القرآن و الکلم الطيب در
عقايداشاره نمود.
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 .210همان ،ج  ،4ص  111ـ 122
 .211برگرفته از مقدمه کتاب «شيعه در اسالم» ،ص  42ـ 44
http://wikishia.net .212
http://wikifeqh.ir.213
214
http://wiki.ahlolbait.com
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 .69آيه هللا السيد مرتضى العسكري ( 1332ـ 1428ه) :والمعروف بـالعالمة العسكري من
العلماء والمحققين الكبار .من مؤلفاته عقايد االسالم في القرآن ،خمسون ومائة صحابي
مختلق ،أحاديث أم المؤمنين عائشة ،التوسل بالنبي والتبرك بآثاره ،عبدهللا بن سبأ و آثار
أخرى.

215

 .66الشيخآيه هللا جعفر السبحاني التبريزي ( 1347ه ـ ) :مرجع شيعي الکبير المعاصر.
فقد خاض في أكثر العلوم اإلسالمية السيما الفقه واألُصول و التفسير و التاريخ والسيرة
والكالم .من مؤلفاته :األنصاف في مسائل دام فيها الخالف ،العقيدة اإلسالمية على ضوء
مدرسة أهل البيت (ع) ،االضواء علي عقايد الشيعة االمامية و. ...

216

 .67آيت هللا ناصر مكارم الشيرازي ( 1329ه ـ ) :هو مرجع شيعي الکبير المعاصر .له
کتب کثيرة في التفسير و األصول و الفقه و العقايد .منها :دروس في العقايد االسالمية،
معاد وعالم بعد الموت و. ...

217

 .68آيه هللاالسيد جعفر السيدان ( 1393ه ـ ):يع ّد أحد مدافعين الجبهة الثقافية ـ العقائدية في
مجال المعارف اإللهية مستندا إلي کالم أهل البيت(ع) .کتب اکثرمن خمسة وعشرين کتابا
ورسالة في مجاالت مختلفة کالدروس العقائدية ،الجبر واالختيار،المعاد،الفوائد
النبوية،آيات العقائد و ...وتعليقة علي کتاب بيان الفرقان في توحيد القرآن آلية هللا الشيخ
مجتبي القزويني.

218

 .65آيت هللا سيد محسن خرازي ( 1396ه ـ ) :عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم است.
از آثار او ميتوان به کتاب «بداية المعارف» که کتاب درسي حوزه علميه است اشاره
کرد.
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. http://ar.wikishia.net
 .216موقع سماحة آيت هللا جعفر السبحاني التبريزيhttp://www.tohid.ir :
 .217موقع سماحة آيت هللا ناصر المکارم الشيرازيhttp://www.makarem.ir :
 .218موقع سماحة آيت هللا السيد جعفر السيدانhttp://www.seyyedan.com :
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فهرس المصادر

 .1قرآن کريم
 .2نهج البالغه ،گردآوري شريف رضي ،ضبط :صبحي صالح ،بيروت[ ،بينا]،
 4124ق.
 .1صحيفه سجاديه ،تهران ،منظمه االعالم االسالمي ۴۱۴۱،ق.
.1

ابن جرير طبري ،محمد ،جامع البيان في تأويل اي القرآن ،بيروت[ ،بينا]،
 4122ق.

 .4ابن جوزي ،عبدالرحمن ،المنتظم في تاريخ االمم و الملوک ،تحقيق محمد عبد
الباقر عطا و مصطفي عبد القادر عطا،بيروت،دارالکتب االسالميه ۴۱۱۱،ق
.5

ابن عقده،احمد بن محمد ،کتاب الوالية ،جمع و ترتيب محمد حسين حرز
81

الدين،قم،انتشارات دليل۴۱۱۴ ،ق.
 .4ابن ميثم البحراني ،ميثم بن علي ،قواعد المرام في علم الکالم ،تحقيق سيد احمد
حسيني ،قم ،مکتبة آيت هللا المرعشي النجفي ،چاپ دوم 4125 ،ق.
 .2ابنحجر ،احمد ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،تحقيق باشراف :محب الدين
الخطيب ،بيروت ،دارالمعرفة ،بيتا.
 .1ابن طاووس ،علي بن موسي ،کشف المحجة لثمرة المهجة،نجف ،مطبعة الحيدرية،
 4142ق.
 .42ابنفارس ،احمد ،معجم مقاييس اللغة ،ترتيب علي العسکري و حيدر المسجدي،
قم ،مرکز دراسات الحوزة والجامعة4124 ،ش.
 .44ابنمنظور ،محمد ،لسان العرب ،بيروت ،داراحياء التراث العربي.
 .42ابو اسحاق ،ابراهيم بن نوبخت ،الياقوت في علم الکالم ،تحقيق علي اکبر
الضيائي ،قم ،کتابخانه آيت هللا مرعشي نجفي ،الطبعة األولي4141 ،ق.
 .41ابو جعفر خراساني ،محمد جواد ،هداية االمة إلي معارف االئمة،قم ،موسسة
البعثة ،چاپ اول 4145 ،ق.

 .41استرآبادى ،محمد جعفر ،البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة،
تحقيق مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمي ،قم ،مکتب األعالم اإلسالمي ،چاپ اول،
 4122ش.
 .44اسفرايني ،مال اسماعيل ،أنوار العرفان ،تحقيق سعيد نظري ،قم ،دفتر تبليغات
اسالمي ،چاپ اول 4121 ،ش.
.45

اشعري،ابوالحسن علي،مقاالت االسالميين و اختالف المصلين،تحقيق

محي الدين عبدالحميد،بيروت[،بي نا]4145،ق
 .44اصفهاني ،ميرزا مهدي ،ابواب الهدي ،تحقيق حسين مفيد ،تهران ،مرکز
فرهنگي انتشاراتي منير ،چاپ اول 4124 ،ش.
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.42

اصفهاني،محمد حسين ،البيان في تفسير القرآن ،قم،موسسه

البعثه۴۶۱۱،ش
 .41امين ،محسن ،اعيان الشيعه،بيروت ،دار التعارف 4125 ،ق.
 .22ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،كشف االرتياب فى أتباع محمد بن عبد الوهاب ،دار الكتب اإلسالمي،
بيتا
.24

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،نقض الوشيعة،بيروت ،مؤسسة األعلمي ،چاپ چهارم4121 ،

ق.
 .22اميني ،عبدالحسين احمد ،الغدير فى الكتاب و السنة و االدب،قم ،مركز الغدير،
چاپ اول 4145 ،ق
 .21آشتياني ،ميرزا احمد ،رساله سرمايه سعادت (بيست رساله) ،تحقيق رضا
استادي ،قم ،دفتر تبليغات اسالمي ،چاپ اول 4121 ،ش.
 .21ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،رساله قول ثابت در اعتقادات ،انتشارات نهضت زنان مسلمان،
 4152ش.
 .24ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،لوامع الحقايق،بيروت ،دار المعرفة ،ص  4141م.
 .25آل ياسين ،محمد حسن ،أصول الدين،قم ،موسسه آل ياسين ،چاپ اول4141 ،ق.
 .24باقر زاده،عبدالرحمان ،پژوهشي جديد در آيه تطهير ،قم،موسسه بوستان کتاب،
۴۶۳۴ش
.22

بحراني ،سيد هاشم ،البرهان في تفسير القرآن ،قم ،مؤسسه اسماعيليان،

[بيتا]
 .21بروجردي ،علي اصغر ،عقايد الشيعه،تهران ،کتابفروشي اسالمية ،بيتا

 .12بياضى ،زين الدين علي بن يونس ،الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم،
المكتبة المرتضوية ،چاپ اول4121 ،ش
 .14ترمذي،محمد ،الجامع الصحيح(سنن ترمذي) ،تحقيق احمد شاکر[،بي تا].
.12

جوادي آملي ،عبدهللا ،تفسير تسنيم تفسير قرآن کريم ،قم ،نشر اسراء،
82

4124ش.
 .11جوادي،قاسم،تاثير انديشه هاي کالمي شيعه بر معتزله ،مجله هفت آسمان،ش،4
.11

جوهري ،اسماعيل ،الصحاح ،تحقيق احمد عبدالغفور عطار ،بيروت،

دارالعلم للماليين4145 ،م.
 .14جويني،ابرهيم،فرائد السمطين ،تحقيق محمد باقر محمودي،قم،مجمع احياء الثقافه
السالميه4144،ق
 .15حاكم نيشابوري ،ابوعبدهللا ،المستدرك علي الصحيحين ،با اشراف يوسف
عبدالرحمن مرعشلي ،بيروت 4124 ،ق.
 .14حر عاملي ،محمد بن الحسن ،الفصول المهمه في اصول اْلئمة،نجف اشرف،
مکتبة حيدرية ،چاپ دوم 4142 ،ق.
 .12ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،با مقدمه آيت هللا
مرعشي نجفي ،بيروت ،موسسة األعلمي ،چاپاول4122 ،ق.
 .11ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة ،قم ،مؤسسه آل
البيت 4142 ،ق.
.12

حراني ،ابو شعبه ،تحف العقول ،تصحيح علي اکبر الغفاري ،تهران،

کتابفروشي اسالميه۴۶۳۱،ق

 .14حرانى ،سيد هاشم ،غاية المرام و حجة الخصام في تعيين اإلمام من طريق
الخاص و العام ،به تحقيق سيد علي عاشور ،بيروت ،موسسة التأريخ العربي ،چاپ
اول4122 ،ق
 .12حزين الهيجى ،محمد علي ،فتح السبل ،به كوشش ناصر باقرى بيد هندى،
تهران ،ميراث مكتوب ،چاپ اول 4144 ،ش.
 .11حسنی ،هاشم معروف ،الشيعة بين االشاعرة و المعتزلة ،بيروت ،دار القلم،
 4142م.
83

 .11حسكاني ،عبيدهللا ،شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ،تحقيق محمدباقر محمودي،
قم ،مرکز احياء الثقافة االسالمية 4144 ،ق.
 .14حسينى تهرانى ،هاشم  ،توضيح المراد،تهران ،انتشارات مفيد ،چاپ :سوم،
 4154ش.
 .15حلبي ،ابو الصالح ،تقريب المعارف،قم ،انتشارات الهادي4121 ،ق.
 .14حلي ،حسن بن يوسف ،أجوبة المسائل المهنائية ،مقدمه از محي الدين ما مقاني،
قم ،خيام ،چاپ اول 4124 ،ق.
 .12ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،الباب الحادي عشر،تهران ،موسسه مطالعات اسالمي چاپ
اول 4154 ،ش.
 .11ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،انوار الملکوت في شرح الياقوت ،تحقيق محمد نجمي
الزنجاني ،قم ،الشريف الرضي ،الطبعة الثانية 4151 ،ش.
 .42ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،کشف المراد في شرح تجريد االعتقاد ،تصحيح ،تحقيق و
مقدمه آيت هللا حسن حسن زادهآملي ،قم ،موسسة النشر اإلسالمي ،چاپ چهارم،
 4141ق.
 .44ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،مناهج اليقين في اصول الدين ،تحقيق يعقوب جعفري ،تهران،
دار األسوة چاپ اول 4144 ،ق.
 .42ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،واجب االعتقاد ،به کوشش رسول جعفريان در ضمن ميراث
اسالمي ايران دفتر هفتم ،قم ،کتابخانه آيت هللا مرعشي ،چاپ اول 4141 ،ش.
 .41ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،أجوبة المسائل المهنائية ،مقدمه از محي الدين ما مقاني ،قم،
خيام ،چاپ اول 4124 ،ق.
 .41ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،الرسالة السعدية ،بيروت ،دار الصفوة ،الطبعة االولي4141 ،
ق.
 .44ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تسليك النفس الى حظيرة القدس ،تحقيق فاطمه رمضانى ،قم،
84

مؤسسة اإلمام الصادق ع  ،چاپ اول4125 ،ق.
 .45ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،فاضل مقداد ،مقداد بن عبدهللا ،حسينى ،ابوالفتح بن مخدوم،
الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر و مفتاح الباب ،مقدمه و تحقيق از
دكتر مهدى محقق ،تهران ،مؤسسه مطالعات اسالمى 4154 ،ش.
 .44ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،معارج الفهم في شرح النظم ،دليل ما ،قم ،چاپ اول4125 ،
ش.
 .42ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،نهج الحق و کشف الصدق ،تعليقات از عين هللا حسني
ارموي ،بيروت ،دار الکتاب اللبناني ،چاپ اول 4122 ،م.
 .41حمصي رازي ،محمود بن علي بن الحسن ،المنقذ من التقليد،قم ،موسسة النشر
اإلسالمي ،الطبعة األولي 4142 ،ق
 .52خرازي ،محسن ،بداية المعارف اإللهية في شرح عقائد اإلمامية،قم ،مؤسسة
النشر اإلسالمي ،چاپ چهارم 4144 ،ق

 .54خطيب بغدادي ،ابوبکر احمد بن علي، ،مختصر نصيحة الي اهل الحديث(ضمن
مجموعه رسائل في علوم الحديث لالمام النسائي و للخطيب بغدادي) ،تحقيق نصر
ابوعطايا ،بيروت ،دار الکتب۴۱۴۶،ق.
 .52خواجگي شيرازي ،محمد بن احمد ،النظاميه في مذهب االماميه ،تصحيح و تعليق
علي واجبي ،تهران ،ميراث مکتوب ،چاپ اول 4144 ،ش.
 .51خوانساري ،احمد ،العقايد الحقة ،تهران ،مکتبة الصدوق 4111 ،ق.
 .51خويي ،ابو القاسم ،معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواه ،قم ،منشورات
مدينة العلم ۴۱۴۶،ق
 .54ذهبي ،محمد حسين ،التفسير و المفسرون ،مصر ،دار الحديثيه ،چاپ
سوم4115،ق
 .55راضي ،حسين ،الهوامش التحقيقية لكتاب المراجعات ،عبدالحسين شرف الدين،
تهران ،المجمع العالمي الهل البيت 4145 ،ق.
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 .54رباني گلپايگاني ،علي ،امامت در بينش اسالمي ،قم ،بوستان کتاب4125 ،ش.
 .52سبحاني ،جعفر(آيت هللا سبحاني) ، ،اإلنصاف في مسائل دام فيها الخالف،قم،
موسسة االمام الصادق (ع) ،چاپ اول 4124 ،ش
 .51ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،اْلضواء على عقائد الشيعة اإلمامية،قم ،موسسه
امام صادق (ع) ،بيتا.
.42

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،اإللهيات على هدى الكتاب و السنة و العقل،قم،

المركز العالمي للدراسات اإلسالمية ،چاپ سوم 4142 ،ق.
 .44ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،العقيدة االسالمية علي ضوء مدرسة اهل البيت ،قم،
مؤسسة االمام صادق4114 ،ق.
 .42سبزاواري ،هادي بن مهدي (محقق سبزواري) ،اسرار الحکم ،مقدمه از استاد
صدوقي ،تصحيح از کريم فيضي ،قم ،مطبوعات ديني ،چاپ اول 4121 ،ش.
.41

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،هادي المضلين،تهران ،انجمن آثار و

مفاخر فرهنگى ،چاپ اول4121 ،ش.
 .41سيدان ،جعفر ،دروس اعتقادي،مشهد ،پيام طوس ،چاپ دوم 4125 ،ش.
 .44شبر ،عبدهللا ،حق اليقين في معرفة اصول الدين،قم ،انوار الهدي ،چاپ دوم،
 4121ق.

 .45شرف الدين ،عبدالحسين ،موسوعة االمام سيد عبدالحسين شرف الدين،
گردآوري و تحقيق مرکز العلوم و الثقافة اإلسالمية (قسم إحياء و التراث
اإلسالمي) ،به کوشش حکيم منذر،بيروت ،دار المؤرخ العربي ،چاپ دوم4114 ،
ق.
 .44ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،الفصول المهمة في تأليف اْلمة ،مالحظات از دکتر
عبدالجبار شراره ،تهران ،المجمع العالمي للتقريب ،چاپ دوم4121 ،ق.
 .42ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،المراجعات ،تحقيق حسين راضى ،قم ،المجمع العالمي ألهل
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البيت ،چاپ دوم4125 ،ق.
 .41ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،إلى المجمع العلمي العربي بدمشق،قم ،دار الشبستري
للمطبوالت ،بيتا.

 .22الشريف المرتضي ،علي بن الحسين بن موسي (علم الهدي) ،الذخيره في علم
الکالم ،تحقيق احمد حسيني ،قم ،موسسة النشر االسالمي ،چاپ اول 4144 ،ق.
.24

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،الملخص في اصول الدين،تهران،

مرکز نشر دانشگاهي ،الطبعة األولي 4124 ،ش.
.22

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،شرح جمل العلم و العمل ،تصحيح و

تعليق يعقوب جعفري مراغي ،تهران ،دار األسوة ،چاپ اول 4141 ،ق.
.21

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،جمل العلم و العمل،النجف األشرف،

مطبعة اآلداب ،الطبعة األولي 4124 ،ق.
.21

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،الشافي في االمامه ،تحقيق السيدعبد

الزهرا الحسيني،تهران ،موسسه الصادق۴۱۴۴،ق.
.24

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،رسائل الشريف المرتضى ،به تحقيق

سيد مهدي رجايي ،قم ،دارالقرآن الکريم ،چاپ اول4124 ،ق.

 .25ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،امالي المرتضي (غرر الفوائد و
غررالقالئد) ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،بيروت ،دارالکتب العربي.4124 ،
 .24شهيد اول ،محمد بن مکي ،الباقيات الصالحات (اربع رسائل کالمية) ،تحقيق
مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمي ،قم ،دفتر تبليغات اسالمي ،چاپ اول4122 ،ق.
 .22ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،موسوعة الشهيد االول،قم ،المرکز العالمي للعلوم و الثقافة
االسالمية ،چاپ اول 4112 ،ق.
 .21ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،المسائل االربعينية ،به کوشش رسول جعفريان در ضمن
ميراث اسالمي ايران دفتر نهم ،قم ،کتابخانه آيت هللا مرعشي نجفي ،چاپ اول،
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 4144ش.
 .12ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،المقاله التکليفيه (در ضمن أربع رسائل كالمية) ،به تحقيق
مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمي ،قم ،دفتر تبليغات اسالمي ،چاپ اول4122 ،ق.

 .14شهيد ثاني،زين الدين بن علي بن احمد ،حقايق االيمان معر رسالتي االقتصاد و
العدالة ،تحقيق سيد مهدي رجايي ،قم ،کتابخانه آيت هللا مرعشي نجفي ،چاپ اول،
 4121ق

 .12ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،رساله االقتصاد و االرشاد الي طريق االجتهاد في
معرفه المبدا و المعاد و احکام العباد(في ضمن مجموعه رسائل شهيد ثاني،تحقيق
رضا المختاري،قم ،بوستان کتاب۴۶۱۴،ش.
 .11شهيد صدر ،محمدباقر ،موجز اصول الدين ،تحقيق :عبدالجبار الرفاعي،
دارالهادي ،مکتبة الصادق
 .11شيخ بهايي ،محمد بن حسين ،اعتقادات شيخ بهائي ،متن عربي رسالة
االعتقادات ،به کوشش و پژوهش جويا جهانبخش ،طهران ،انتشارات اساطير،
4124ش.
 .14ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،اْلربعون حديثا،قم ،انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه
قم ،چاپ سوم 4114 ،ق.
 .15شيرازي ،عبدالکريم ،اصول دين و اعتقادات حضرت عبدالعظيم (ع) (نسخه
خطي) ،شماره نسخه ،12211 :محل نگهداري :کتابخانه مسجد اعظم.
.14

صدوق ،محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ،عيون اخبار الرضا ،قم،

تحقيق مؤسسة االمام الخميني 4141 ،ق.
.12

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،معاني االخبار ،قم ،انتشارات اسالمي،

4154ش
.11

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،االعتقادات،قم ،المؤتمر العالمي للشيخ المفيد،

الطبعة الثانية 4141 ،ق.
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 .422ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،التوحيد،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،الطبعة
األولي 4112 ،ق.
 .424ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،الهدايه في االصول و الفروع،قم ،مؤسسة
االمام الهادي (ع) ،الطبعة األولي 4142 ،ق.
 .422ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،کمال الدين و تمام النعمه ،تصحيح علي اکبر
الغفاري،قم ،موسسه النشراالسالمي۴۱۴۱،ق
 .421طالقانى ،نظر على ،كاشف اْلسرار ،به کوشش مهدي طيب ،تهران ،موسسه
خدمات فرهنگي رسا ،چاپ اول 4141 ،ش.
 .421طباطبايي ،محمد حسين ،تعاليم اسالم،قم ،بوستان کتاب ،چاپ سوم4121 ،
 .424ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،شيعه در اسالم،قم ،دفتر نشر اسالمي ،چاپ سيزدهم4142 ،
ش.
 .425ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،اصول فلسفه و روش رئاليسم،تهران،انشارات
صدرا441،ش
 .424ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،الشيعة (نص الحوار مع المستشرق كوربان) ،ترجمه ازجواد
على كسار ،مؤسسة أم القرى ،چاپ دوم4142 ،ق.
 .422ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،الميزان في تفسير القرآن ،بيروت ،مؤسسه االعلمي
للمطبوعات 4114 ،ق.
 .421طبرى ،عماد الدين ،كامل البهائي في السقيفة،النجف االشرف ،المکتبة الحيدرية،
چاپ اول 4125 ،ق.
 .442طوسي ،محمد بن الحسن (شيخ طوسي) ،اختيار معرفه الرجال ،تصحيح ميرداماد
استرآبادي،قم[،بي تا]
 .444ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد،بيروت ،داراألضواء،
الطبعة الثانية 4125 ،ق.
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 .442ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،العقائد الجعفرية ،تصحيح ابراهيم البهادريچاپ شده در
ضمن جواهر الفقه ،قم ،مکتبة النشر اإلسالمي ،الطبعة األولي 4144 ،ق
 .441ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تمهيد االصول في علم الکالم ،ترجمه عبدالمحسن
مشکوة الديني ،انجمن اسالمي حکمت و فلسفه ايران ،چاپ اول 4142 ،ش.
 .441ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،االمالي ،قم ،مؤسسة البعثة 4141 ،ق.
 .444ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تلخيص الشافي ،تحقيق السيد حسين بحر العلوم،قم  ،دار
الکتاب االسالميه۴۶۳۱ ،ش
 .445طيب ،عبد الحسين ،كلم الطيب در تقرير عقايد اسالم ،كتابخانه اسالم ،چاپ
چهارم 4152 ،ش.
 .444ظهير الدين راوندي ،محمد بن سعيد ،عجالة المعرفة في اصول الدين ،تحقيق سيد
محمد رضا جاللي ،بيروت ،موسسة آل البيت 4141 ،ق.
 .442عبيدلي ،عبد المطلب بن محمد ،اشراق الالهوت في نقد شرح الياقوت ،تصحيح
علي اکبر الضيايي ،تهران ،ميراث مکتوب 4124 ،ش.
 .441عدة من المحققين ،موسوعة االمامة في نصوص اهل السنة ،باهتمام السيد محمود
المرعشي ،قم ،مکتبة آيةاله العظمي المرعشي النجفي4121 ،ش.

 .422عزالدين بن جعفر بن شمس الدين اآلملي ،رساله حسنيه (پنج رساله اعتقادي)،
به کوشش رسول جعفريان در ضمن ميراث اسالمي ايران دفتر هفتم ،قم ،کتابخانه
آيت هللا مرعشي نجفي ،چاپ اول 4141 ،ش.
 .424عسکري ،السيد مرتضي ،عقائد االسالم من القرآن الکريم ،قم ،المجمع العالمي
الهل البيت4145 ،ق.
 .422ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،عقايد اسالم در قرآن کريم ،ترجمه محمد جواد کرمي ،مجمع
علمي اسالمي ،چاپ اول 4142 ،ش.
 .421علوي عاملي ،مير محمد اشرف ،عالقة التجريد ،تصحيح و تحقيق از حامد
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ناجي ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگى ،چاپ اول 4124 ،ش.
 .421علوى عاملى ،مير سيد احمد ،لطائف غيبيه ،مکتب السيد الداماد ،بيتا.
.424

عياشي ،محمد بن مسعود ،كتاب التفسير (تفسير العياشي) ،تصحيح

رسولي محالتي ،طهران ،مکتبة العلمية االسالمية ،چاپ اول 4122 ،ق.
 .425فاضل مقداد ،مقداد بن عبدهللا ،إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين ،تحقيق سيد
مهدى رجائى ،قم ،انتشارات كتابخانه آيت هللا مرعشى ره4124 ،ق.
 .424ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،االعتماد في شرح واجب االعتقاد ،تحقيق ضياء الدين
بصري ،مجمع البحوث االسالمية ،چاپ اول 4142 ،ق.
 .422ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،اْلنوار الجاللية في شرح الفصول النصيرية ،تحقيق على
حاجى آبادى و عباس جاللى نيا ،مشهد ،مجمع البحوث اإلسالمية  ،چاپ اول،
4122ق.

 .421ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،الباب الحادي عشر مع شرحيه (شرح النافع يوم
الحشر)،مقدمه و تحقيق از مهدي محقق ،تهران ،موسسه مطالعات اسالمي ،چاپ
اول 4154 ،ش.
 .412ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،اللوامع اإللهية في المباحث الكالمية ،تحقيق و تعليق از
شهيد قاضي طباطبايي ،قم ،دفتر تبليغات اسالمي ،چاپ دوم4122 ،ق.
 .414فياض الهيجي ،عبدالرزاق بن علي ،سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ،تصحيح
صادق الريجاني ،تهران ،انتشارات الزهراء ،چاپ سوم 4142 ،ش.
 .412ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،گوهر مراد ،مقدمه از زين العابدين قرباني ،تهران ،نشر
سايه ،چاپ اول 4121 ،ش.
 .411فيض کاشاني،مولي محسن محمد بن الحسن ،انوار الحکمة ،مراجعه و تقليد
محسن بيدارفر ،قم ،انتشارات بيدار ،چاپ اول 4124 ،ق.
 .411ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،نوادر االخبار فيما يتعلق باصول الدين ،تحقيق:
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مهدي االنصاري القمي ،طهران ،مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي4144 ،ش.
 .414ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،علم اليقين في أصول الدين ،تحقيق و تصحيح از
محسن بيدارفر ،قم ،انتشارات بيدار ،چاپ اول 4142 ،ق.
 .415ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،قرة العيون في المعارف و الحكم،قم ،دار الكتاب
اإلسالمي ،چاپ دوم 4121 ،ق.

 .414قزويني رازي ،عبدالجليل ،نقض معروف به بعض مثالب النواصب فى نقض
بعض فضائح الروافض،تهران ،انتشارات انجمن آثار ملي 4142 ،ش.
 .412قمي ،قاضى سعيد ،شرح توحيد الصدوق ،تصحيح و تعليق از نجفقلى حبيبى،
تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ،چاپ اول 4144 ،ق.
 .411قمي مشهدي ،محمد بن محمدرضا ،كنز الدقائق و بحر الغرائب ،تحقيقحسين
درگاهي ،تهران ،مؤسسة الطبع و النشر لوزارة الثقافة و االرشاد 4144 ،ق.
 .412کاشف الغطاء ،جعفر ،العقائد الجعفرية ،به اهتمام سيد مهدي شمس الدين ،قم،
مؤسسه انصاريان ،چاپ سوم 4124 ،ق.
 .414کراجکي ،محمد بن علي ،کنز الفوايد ،تحقيق عبدهللا نعمة ،داراألضواء4124 ،
ق.
 .412کليني ،محمد بن يعقوب  ،الکافي ،تصحيح :علي اکبر الغفاري ،تهران،
دارالکتب االسالمية ،چاپ چهارم 4124 ،ق.
 .411كاشف الغطاء ،محمد حسين ،أصل الشيعة و أصولها،بيروت ،مؤسسة األعلمي،
الطبعة الرابعة 4141 ،ق.
 .411الهيجي ،حسن بن عبدالرزاق ،رسائل فارسي ،تصحيح و تحقيق از علي
صدرايي خويي ،تهران ،ميراث مکتوب ،چاپ اول 4144 ،ش.
 .414مازندراني ،محمد صالح ،شرح اصول کافي ،تحقيق و تصحيحی :شعرانی ،ابو
الحسن ،تهران ،مکتبة االسالمية ،چاپ اول 4122 ،ق.
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 .415مجلسي ،محمد باقر ،بحار اْلنوار،بيروت ،مؤسسة الوفاء 4121 ،ق.
 .414ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،حق اليقين ،انتشارات اسالميه ،بيتا.
 .412ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،رساله [کتاب] اعتقادات االسالم و طريق التقرب الي هللا،
قم،کتابخانه مجمع احياء فرهنگ اسالمي[،بي تا]

 .411محقق حلي ،جعفر بن الحسن ،المسلک في اصول الدين و الرسالة الماتعية،
تحقيق رضا استادي ،مشهد ،مجمع البحوث االسالمية ،چاپ اول 4141 ،ق.
 .442ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،رسالة في العقيدة (در ضمن چهار رساله اعتقادي) ،به
کوشش رسول جعفريان در ضمن ميراث اسالمي ايران دفتر ششم ،قم ،کتابخانه
آيت هللا مرعشي نجفي ،چاپ اول 4145 ،ش.
 .444محمدي ،فتح اله ،سالمة القرآن من التحريف،تهران،نشر مشعر4122،ش
 .442محمودي،محمد جواد،ترتيب االمالي ،قم ،موسسه المعارف االسالمي ۴۱۴۱،ق
 .441مرعشى ،قاضى نور هللا ،الصوارم المهرقة في رد الصواعق المحرقة،تهران،
نشر نهضت 4154 ،ش.
 .441ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،مقدمه و تعليقات از آيت هللا
مرعشي نجفي ،قم ،مکتبة آيت هللا المرعشي النجفي ،چاپ اول4121 ،ق.
 .444مطهري ،مرتضي (شهيد مطهري) ،مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى،تهران،
انتشارات صدرا ،بيتا
 .445ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،عدل الهي ،قم،انتشارات اسالمي4154،ش
 .444مظفر ،محمد حسن  ،دالئل الصدق لنهج الحق ،قم ،مؤسسة آل البيت ع ،چاپ:
اول4122 ،ق.
 .442مظفر ،محمد رضا ،عقايد االمامية ،تحقيق دکتر حامد حنفي ،قم ،انتشارات
انصاريان ،چاپ دوازدهم 4124 ،ش.
 .441ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،عقائد االمامية ،تحقيق محمدجواد الطريحي ،قم ،مؤسسة االمام
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علي×4144 ،ق.
 .452مغنيه ،محمد جواد  ،الجوامع و الفوارق بين السنة و الشيعة،بيروت ،موسسه
عزالدين ،چاپ :اول4141 ،ق.
 .454المفيد ،محمد بن محمد بن النعمان (شيخ مفيد) ،النکت في مقدمات االصول،قم،
المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ،الطبعة األولي 4141 ،ق.
 .452ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،تصحيح اعتقادات االمامية،قم ،المؤتمر
العالمي للشيخ المفيد ،الطبعة األولي 4141 ،ق.
 .451ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،أوائل المقاالت في المذاهب و المختارات،قم،
المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ،چاپ :اول4141 ،ق.
 .451ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تصحيح االعتقادات ،تقديم محمدرضا
جعفري ،تهران ،انتشارات روشناي مهر4122 ،ش.
 .454مقدس اردبيلي ،احمد بن احمد ،الحاشية علي الهيات شرح الجديد للتجريد ،تحقيق
احمد عابدي ،قم ،دفتر تبليغات اسالمي ،چاپ دوم 4141 ،ق.
 .455ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،حديقة الشيعة ،به تصحيح صادق حسن زاده ،قم ،انتشارات
انصاريان ،چاپ سوم 4121 ،ش.
 .454مكارم شيرازى ،ناصر (آيت هللا مکارم شيرازي) ،آيات الوالية في القرآن،قم،
مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب ع ،چاپ اول 4121 ،ش.
 .452ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،دروس في العقائد اإلسالمية،قم ،مدرسه
امام على بن ابى طالب (ع) ،چاپ سوم 4124 ،ش.
 .451مال رفيعا النائينی ،محمد بن حيدر ،شجره الهيه (نسخه خطي) ،شماره نسخه:
 ،M144محل نگهداري :کتابخانه مسجد اعظم.
 .442ميرزاي قمي ،ابوالقاسم بن محمد حسن ،اصول دين (نسخه خطي) ،شماره
نسخه ،41415 :محل نگهداري :کتابخانه مسجد اعظم.
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 .444مير سيد حامد حسين ،عبقات اْلنوار في إمامة اْلئمة اْلطهار،اصفهان ،كتابخانه
امير المؤمنين ،چاپ دوم 4155 ،ش.
 .442ميرحسيني ميبدي ،قاضي کمال الدين ،جام گيتي نما در مجموعه حکمت الهي
در متون فارسي ،گردآوري و تصحيح عبدهللا نوراني ،زيرنظر دکتر مهدي محقق،
چاپ داالهو4124 ،ش.
 .441نجارزادگان،فتح هللا ،تفسير موضوعي قرآن کريم ،آموزه هايي از فضايل و
حقوق اهل بيت در قرآن،قم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه4111،ش
 .441نراقي ،محمد مهدي بن أبي ذر ،انيس الموحدين ،مقدمه آيت هللا حسن حسن زاده
آملي ،تصحيح و تعليق از شهيد آيت هللا قاضي ،تهران ،انتشارات الزهراء ،چاپ
دوم 4151 ،ش.
 .444ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،جامع االفکار و ناقد االخبار ،تصحيح و تقديم از مجيد
هادي زاده ،تهران ،انتشارات حکمت ،چاپ اول 4121 ،ق.
 .445ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،جامع السعادات،بيروت ،انتشارات اعلمي ،چاپ چهارم،
بيتا.
 .444نصير الدين طوسي ،محمد بن محمد بن الحسن ،تجريد االعتقاد ،تحقيق حسيني
جاللي ،قم ،دفتر تبليغات اسالمي ،الطبعة األولي 4124 ،ق.
 .442نصير الدين طوسی ،محمد بن محمد؛ حلی ،حسن بن يوسف؛ شيخ بهايی ،محمد
بن حسين ،پنج رساله اعتقادي ،به کوشش رسول جعفريان چاپ شده در ضمن
ميراث اسالمي دفتر هفتم ،قم ،کتابخانه آيت هللا مرعشي نجفي ،چاپ اول4141 ،
ش
 .441ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،آغاز و انجام ،مقدمه و شرح و تعليقات از
آيت هللا حسن زاده آملي ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ،چاپ چهارم،
 4141ش.
 .422ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تصورات يا روضة التسليم،تهران ،نشر
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جامي ،چاپ اول 4151 ،ش.
 .424ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل،
بيروت ،دار األضواء ،چاپ دوم4124 ،ق.
 .422الهيثمي ،علي بن ابي بکر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد،بيروت ،دار الکتب،
چاپ دوم 4154 ،م.

فهرست منابع و مآخذ براي تراجم متکلمين
.4

ابرز حسيني حلي ،حسين بن کمال الدين ،زبدة اْلقوال في خالصة الرجال،

تحقيق :الصحفي ،مجتبي ،قم ،دار الحديث ،چاپ اول 4122 ،ق.
.2

اسفرايني ،مال اسماعيل ،أنوار العرفان ،تحقيق سعيد نظري ،قم ،دفتر تبليغات

اسالمي ،چاپ اول 4121 ،ش.
.1

افندي ،عبد الحسين بن عيسي بيگ ،رياض العلماء و حياض الفضالء ،ترجمه:

ساعدي خراساني ،محمد باقر ،مشهد ،آستان قدس رضوي ،چاپ دوم 4121 ،ش.
.1

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،رياض العلماء و حياض الفضالء ،محقق :حسيني

اشکوري ،احمد ،بيروت ،موسسة التأريخ العربي ،چاپ اول 4114 ،ق.
.4

امين ،محسن ،اعيان الشيعه ،بيروت ،دار التعارف للمطبوعات ،چاپ اول،

 4121ق.
.5

آزاد کشميري ،محمد بن علي بن محمد صادق ،نجوم السماء في تراجم العلماء،

تصحيح هاشم محدث ،تهران ،سازمان تبليغات اسالمي ،چاپ دوم 4124 ،ش.
 .2حر عاملى ،محمد بن الحسن ،إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،با مقدمه آيت هللا
مرعشي نجفي ،بيروت ،موسسة األعلمي ،چاپ :اول4122 ،ق.
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.1

حزين الهيجى ،محمد علي ،فتح السبل ،به كوشش ناصر باقرى بيد هندى،

تهران ،ميراث مكتوب ،چاپ اول 4144 ،ش.
.42

شيخ آقا بزرگ طهراني ،محمد محسن ،الذريعه،بيروت ،دار األضواء ،چاپ

سوم 4121 ،ق
.44

طباطبايي ،محمد حسين ،شيعه در اسالم،قم ،دفتر نشر اسالمي ،چاپ سيزدهم،

 4142ش.
.42

لجنة العلمية في موسسة اإلمام الصادق (ع) ،معجم طبقات المتکلمين ،مقدمهآيت

هللا شيخ جعفر سبحاني تبريزي ،قم ،مؤسسه امام صادق (ع) ،چاپ اول 4121 ،ق.
.41

مشار ،خان بابا ،مؤلفين کتب چاپي فارسي و عربي از آغاز چاپ تا کنون،بي

جا ،بي نا ،چاپ اول 4112 ،ش.
.41

مهدوي ،مصلح الدين ،أعالم اصفهان ،تصحيح :نصر اللهي ،غالمرضا،

اصفهان ،سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان ،چاپ اول ،بيتا
 44موقع سماحة آيت هللا جعفر السبحاني التبريزي: http://www.tohid.ir
.45

موقع سماحة آيت هللا ناصر المکارم الشيرازي: http://www.makarem.ir

.44

موقع سماحة آيت هللا السيد جعفر السيدانhttp://www.seyyedan.com

.42

پايگاه

اطالع

رساني

جامعه

قمhttp://www.jameehmodarresin.org
.41

http://wikifeqh.ir/

22

http://wikishia.net

.24

http://wiki.ahlolbait.com
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مدرسين

حوزه

علميه

