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مة السياد حسن الشيرازي ص  2  .241. حديث رمضان للشهيد العّلا
 .185. سورة البقرة آية  3



                                                           
 .15باب  44ص  17. بحار األنوار ج  4
 .24. حديث رمضان ص  5
 .122؛ وعلل الشرائع ص 24ص  1؛ والفقيه كتاب الصوم ج 3ص  1أبواب وجوب الصوم ح  7. وسائل الشيعة ج  6



                                                           
 .39ص  1أبواب أدب الصائم؛ والفقيه ج  116ص  7. وسائل الشيعة ج  7
د 61. الصوم بحٌث ودراسة، لعبدالكريم الحسيني القزويني، ص  8  .16الحيدري، ص ، عن الصوم محما
 .168. حديث رمضان ص  9



                                                           
 . دكتور عمر العياط من مجلة صحة العاصمة الكويتياة. 10



  

   

                                                           
 .99. حديث رمضان ص  11
ة اإلثنى عشر، لهاشم معروف الحسيني، ج  12  .114ص  2. سيرة األئما



   

 

  

   

 

  

   

   

 

  

   

   

   

 

                                                           
 .33ص  -للسياد جاسم حسن شبار -. إرشاد الخطيب 13
 ألبي مخنف. -. مقتل الحسين 14



  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
مة الشهيد السياد حسن الشيرازي -رمضان. حديث  15  . والبيتان األخيران من القصيدةللسياد مهدي الساويچ الخطيب.240ص  -للعّلا



                                                           
 ، انتشارات كتابچي.93. أمالي الصدوق ص  16



                                                           
 .97آية  -. آل عمران 17



                                                           
 .16ص  2 ج -للكليني -. اصول الكافي 18
 .182آية  -. سورة البقرة 19
 .58آية  -. سورة األعراف 20



                                                           
 .154. حديث رمضان ص  21
 .7. الصوم بحٌث ودراسة للسياد عبدالكريم القزويني ص  22
 .182آية  -. سورة البقرة 23
 .21ص  2ج  -للكليني -. االصول الكافي 24



                                                           
 .51ص  -للعّلمة الشهيد السيد حسن الشيرازي قدس سره -. حديث رمضان 25
 .127. االنعام آية  26



  

   

 

  

   

 

  

   

   

 

                                                           
 .146ص  1. المجالس السنية ج  27



  

   

   

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                           
 ه. 1347. الشيخ جعفر الهر الكربّلئي رحمه هللا ت:  28



   

 

                                                           
 .186آية  -. سورة البقرة 29
 .59ص  -للشيخ الصدوق -. ثواب األعمال 30
 .16آية  -. سورة ق 31
 .60آية  -. سورة غافر 32



                                                           
مة الطبرسي قدس سره. 33  . مجمع البيان للعّلا
 .529ص  1ج  -. تفسير األمثل 34
 .531 -529ص  -1ج  -تفسير األمثل آلية َّللاا المكارم الشيرازي. نقلنا هذا البحث عن  35
 «.الكسيس كاريل» . الدعاء، للطبيب وعالم النفس الشهير 36



                                                           
 . الدعاء، للكسيس كاريل) بنقل تفسير األمثل(. 37
 .3، باب فضل الدعاء والحثا عليه، حديث 338، ص 2. اصول الكافي، ج  38
 .530، ص 1بنقل تفسير األمثل، ج  156. آئين زندگى) فارسى(، ص  39



                                                           
 . دعاء ابي حمزة الثمالي لّلمام زين العبادين عليه السّلم. 40
 . نابه األمر، وانتابه أي: أصابه، والناائبة المعصية. وفي بعض النسخ) ينويه( في الموضعين. 41
 خيره.. أي قد يكون التعجيل لذلك فّل يعجب المرء بتعجيل ظهور أثر دعائه، وال يقنط تأ 42
 .355 -2ج  -للكليني -. اصول الكافي 43
 .384ص  2ج  -. شجرة طوبى 44



                                                           
 . الناحيب: أشدا البكاء. 45
 .186آية  -. سورة البقرة 46
 .53آية  -. سوره الزمر 47
 .286آية  -. سورة البقرة 48



                                                           
 .355ص  2 ج -للكليني -. اصول الكافي 49
 .406ص  2ج  -وشجرةطوبى -للمجلسي -. البحار 50



  

   

   

 

                                                           
 .406ص  2ج  -وشجرة طوبى -ذيب األحكام للشيخ الطوسي. ته 51
 .647ص  1. منتهى اآلمال ج  52
 .34و  33آآليتان:  -. سورة آل عمران 53



  

   

   

   

 

  

   

   

   

 

 

  

                                                           
ي -. منتهى اآلمال 54  .672ص  1ج  -للشيخ عبااس القما



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
 ه. 1370للشيخ حسين شهيب الحلي رحمه هللا ت:  -14، ص 10. ادب الطف، ج  55
 .12آية  -. سورة المجادلة 56



                                                           
 من الكتاب المذكور. 130. راجع ص  57



                                                           
لعصر وكانت لهم مشاركة االنهضة اإلسماعيلياة في قمة نشاطها في ذلك وكانت» . يقول الدكتور علي أكبر فياض في كتاب محاضراته عن األدب الفارسي والمدنياة اإلسّلمياة: 58

ة في دراسة الفلسفة والنهوض بها لإلستفادة منها في تقرير اص يمة بادت على أيدي المغول. ولهم وإثبات دعاواهم. وقد أساسوا لهم في قلعة الموت في جبال قزوين مكتبة عظتاما
اإلسّلمي  ظيم أن يقوم بإنقاذ التراثلرجل العوكان يعيش في رعاية اإلسماعيلياين رجل يعدا من أكبر المشتغلين بالعلوم العقلياه بعد ابن سينا أال وهو نصيرالدين الطوسي قدر لهذا ا

 «.من أيدي المغول
ض إليه هوالكو أمر أوقاف البّلد فقام بضبطها وصرفها على إقامة المدارس والمعاهد العلمياة، وجمع العلماء والحكماء وتع» إلى أن يقول: اون معهم في إقامة رصد كبير لقد فوا

 «.ألف كتاب 400في مراغة بآذربيجان ومكتبة بجانبه يقال أناها كانت تحوي 
 .42. االسماعيليون والمغول ونصير الدين الطوسي لحسن االمين، ص  59



                                                           
ل مرصد هو مرصد) أبرخسن( في اليونان انشى 60 ل مرصد انشىء قبل الميّلد، وبعده بحوالي ثّلثة قرون انشى. أوا ا في اإلسّلم فإنا أوا ء ء مرصد بطلميوس في اإلسكندرياة. أما

د جابر البستاني في الشام، وانشىبغداد. وفي أواخر القرن الثالث انشىكان مرصد الخليفة المأمون في  ء في بغداد مرصد ء في مصر المرصد الحاكمي وانشىء مرصد محما
 آخر.



  

   

   

   

   

                                                           
والمغول ونصير الدين الطوسي . يقول الدكتور عبدالعظيم أنيس المعاصر: إنا نصيرالدين الطوسي كان واحداً من أعظم من أنجبتهم الحضارة العربياة كتاب االسماعيليون  61

 لحسن االمين. 44ص 



 

  

   

   

   

 

  

   

   

   

 

  

   

   

   

   

   

   

   

                                                           
 .529. تاريخ العلماء للخطيب الشيخ محمد رضا الحكيمي، ص  62



   

   

 

                                                           
ة 63  .296ص  -للشيخ أحمد بن الشيخ صالح القطيفي -. وفيات األئما
 .456ص  2. ج  64



                                                           
 .458، ص 2. منتهى االمال، ج  65
 .3جزء  139ص  2ج  -؛ وعيون األخبار281ص  22ج  -. العوالم 66
ي -. منتهى اآلمال 67  .458ص  2ج  -للشيخ عبااس القما



                                                           
سي. -. اإلمام الرضا عليه السّلم قدوة وأسوة 68  للعّلمة محمد تقي المدرا
 .459، ص 2. منتهى االمال، ج  69



                                                           
ة 70  .287ص  -للشيخ أحمد القطيفي -. وفيات األئما



  

   

   

   

   

 

                                                           
 .140 ص 49ج  -للمجلسي -؛ البحار34ح  15ص  2ج  -. عيون األخبار 71
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ي -. منتهى اآلمال 72  .487ص  2ج  -للشيخ عبااس القما
ستاذ جمعه الحاوي البحراني. 73  . لّلا
 .44. سورة المائدة آية  74
 .15 -13، ص 4مكارم شيرازي، ج  . األمثل في تفسير كتاب َّللاا المنزل آلية َّللاا العظمى 75



                                                           
بااني» . ومعنى 76 ا كانت الكلمة مشتقاة منهو الذي أحكم ارتباطه باَّللا ول« الرا ا كلمة فهي تطلق أيضاً على من يقوم بتربية اآلخرين وتدبير« الرب» ما » امورهم وإصّلحهم. وأما

دواة  على حبر الفهي تعني كلا أثر خير، اطلقت على المفكارين الذين يخلافون آثاراً خيرة في مجتمعهم، ويطلق أيضاً « فكر» على وزن« حبر» فهي صيغة جمع من« أحبار
 الذي يستعمل للكتابة لما فيه من أثر خير.



                                                           
وايات التي جاء بها) البيهقي( في الجزء الثامن من سننه، ص  77 جل والمرأة الزانيين.أنا علماء اليهود حين 266. ذكرت الرا  قدموا إلى النابي كانوا قد جلبوا معهم الرا
 .6 -5، ص 4. األمثل، ج  78
 .51آية  -. سورة البقرة 79



                                                           
 .52آية  -ورة البقرة. س 80
 .313ص  -للسياد نعمة َّللاا الجزائري -. قصص األنبياء والمرسلين 81
 .112آية  -. سورة آل عمران 82
 .650، ص 2. تفسير األمثل، ج  83



                                                           
 .652، ص 2. األمثل، ج  84



  

   

   

   

                                                           
 .270ص  -لحاج سياد إبراهيم الموسوي الزنجانيل -. كتاب عقائد االمامياة 85



   

   

   

   

 

  

   

   

 

  

   

   

   

 

  

   

   

   

                                                           
 الكواز الحلاي.. للشيخ صالح  86
 .421ص  7. االبيات المير المؤمنين عليه السّلم في رثاء والده ابي طالب، الغدير للعّلمة األميني ج  87



   

   

 

                                                           
 ، واالبيات البي طالب عليه السّلم.411ص  7. الغدير للعّلمة األميني ج  88
 .56. سورة القصص آية  89
 .272آية  -. سورة البقرة 90
 .37آية  -. سورة النحل 91
 .43آية  -. سورة يونس 92



                                                           
 .4آية  -. سوره ابراهى 93
 .260ص  12ج  -مكارم الشيرازيل -. األمثل في تفسير كتاب َّللاا المنزل 94
 .3ص  25 ج -للفخر الرازي -. التفسير الكبير 95



                                                           
 ذيل اآلية محلا البحث. 84ص  2ج  -. روح المعاني 96
 .133ص  5ج  -. الدرا المنثور 97
 .02ص  8ج  -. الغدير 98
 .133ص  5ج  -. الدرا المنثور 99
 .264ص  12ج  -. األمثل في تفسير كتاب َّللاا المنزل 100
 -؛ وشرح النهج للمعتزلي298 ص -؛ والطرائف البن طاووس13 ص -ل المقاالت؛ وأوئ138ص  -ن روضة الواعظينع؛ 133ص  2ج  -. الصحيح من سيرة النبي األعظم 101

ة البن معد398ص  2 ج -نهم؛ وعن: التبيانع 384ص  7ج  -؛ والغدير138ص  35ج  -؛ والبحار165ص  14ج   .287ص  2ج  -؛ ومجمع البيان13 ص -؛ وكتاب الحجا
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 .369ص  7ج  -؛ والغدير139ص  3 ج -. الصحيح من سيرة النبي األعظم؛ عن البحار 102
 ه. 1398ط سنة  -722ص  -؛ عن كتاب أبوطالب مؤمن قريش135، ص 2ج  -. الصحيح من سيرة النبي األعظم 103
 .353ص  1ج  -؛ السيرة النبوياة32ص  -. ديوان أبي طالب 104
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 عنه. 197 -196ص  3ج  -؛ وماذا في التاريخ؟63ص  14ج  -. عن شرح النهج للمعتزلي 105
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 .290ص  1ج  -. سياد المرسلين 106



  

   

   

   

 

                                                           
 .190ص  1ج  -. المجالس السنياة 107
مة األميني -. الغدير 108  .387ص  7ج  -للعّلا
 .352و  351ص  1ج  -السيرة الحلبياة.  109
 للدينوري. -؛ نقًّل عن غاية السؤول في مناقب آل الرسول85ص  -للسياد ابن طاووس -. الطرائف 110



                                                           
 .76ص  14ج  -البن أبي الحديد -. شرح نهج البّلغة 111
 .69ص  14ج  -. المصدر الساابق 112
 .68ص  -. المصدر السابق 113
 .448ص  1ج  -عن اصول الكافي ؛530ص  1ج  -. سياد المرسلين 114
؛ وأنساب األشراف بتحقيق 41ص  6ج  -؛ والمصناف54ص  4وج  209ص  2ج  -1309؛ عن صحيح البخاري ط سنة 143ص  2ج  -. الصحيح في سيرة النبي 115

 ؛ وصحيح مسلم.30و  29ص  2ج  -المحمودي



                                                           
 .25ص  2ج  -البزار، والطبري بأسانيدأحدها جياد؛ وابن حباان في صحيحه، وراجع الغدير؛ عن أحمد بسندين صحيحين وعن 433ص  4ج  -. عن الترغيب والترهيب 116
حاه والمواهب اللدنياة336ص  2ج  -. عن مستدرك الحاكم 117  عنهما. 24ص  8ج  -؛ والغدير71ص  1ج  -؛ وتلخيصه للذهبي وصحا
 .144ص  2ج  -. الصحيح في سيرة النبي 118
ة388ص  7ج  -دير؛ والغ550ص  -. أمالي الصدوق 119  .115و  94و  24ص  -؛ عن كتاب الحجا



  

   

   

 

 

  

                                                           
 .150ص  2ج  -. الصحيح في سيرة النبي 120



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
 . سورة النصر. 121
 .517، ص 20. تفسير األمثل، ج  122



                                                           
 .415 -412، ص 16. تفسير األمثل، ج  123



                                                           
ف يسير عن تأريخ الطبري 124  .281ص  2ج  -. منقول بتصرا
 .352الجزء العشرون ص  -. بحار األنوار 125
؛ ومصادر 2ج  -؛ تفسير مجمع البيان وتفسير في ظّلل القرآن والكامل البن األثير324 -321ص  3ج  -، نقًّل عن سيرة ابن هشام415، ص 16. تفسر األمثل، ج  126

 ء من التلخيص طبعاً[.] مع شياخرى
 .1آية  -. سورة الفتح 127
 .173 -169، ص 1، ج «منتهى اآلمال» . في كتابه 128



                                                           
 .1آية  -الممتحنة . سورة 129
ط. 130  . سلح أي تغوا



                                                           
 .170، ص 1. منتهى اآلمال، ج  131
 .122ص  21ج  -. البحار 132



                                                           
 . المحجن: عصا معقفه الرأس كالصولجان، لسان العرب. 133
 .81آية  -. سورة اإلسراء 134
 .49. سبأ/  135
 .173، ص 1. منتهى اآلمال، ج  136
 .92آية  -. سورة يوسف 137
 .209ص  1ج  -مناقب ؛132ص  21ج  -. البحار 138



  

   

   

 

  

   

   

   

 

  

   

   

   

                                                           
 .234ص  1ج  -. المجالس السنياة 139



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
 . للسيد مهدي بحر العلوم رحمه هللا. 140
 .7آية  -. سورة مريم 141
 .12آية  -. سورة مريم 142
 .37آية  -. سورة آل عمران 143
 .37آية  -. سورة آل عمران 144



                                                           
 .436ص  2ج  -. مجمع البيان 145
 .38آية  -. سورة آل عمران 146
 .39آية  -عمران. سورةآل  147
 .40آية  -. سورة آل عمران 148
 .4آية  -. سورة مريم 149
 .260آية  -. سورة البقرة 150
 .487ص  2ج  -. تفسير األمثل 151
 .41آية  -. سورة آل عمران 152
 .40آية  -. سورة آل عمران 153



                                                           
 .490ص  2ج  -. تفسير األمثل 154
 .7آية  -. سورة مريم 155
 .409ص  9ج  -. تفسير األمثل 156
 .39آية  -سورةآل عمران . 157



                                                           
 .12آية  -. سورة مريم 158
 .15آية  -. سورة األحقاف 159
 .325ص  3ج  -. نور الثقلين 160
 .325ص  3ج  -. نور الثقلين 161



  

   

                                                           
 .420ص  9ج  -. تفسير األمثل 162



 

  

   

   

   

   

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                           
 .231ص  -رياض المدح -. للشيخ عبدالحسين شكر 163



   

 

                                                           
 .8 -6آيات  -. سورة الضاحى 164
 .384ص  10ج  -. تفسير مجمع البيان 165
 .260ص  1ج  -للشيخ جعفر السبحاني -. سياد المرسلين 166
 بطرق متعدادة صحيحة على شرط الشايخين. 185و  184ص  3ج  -؛ مستدرك الحاكم133ص  7ج  -. صحيح مسلم 167



                                                           
 ) خدج(.380ص  1ج  -. سفينة البحار 168
 وقد حذفا آخرها من: فغضب حتاى ... إلى آخر الرواية. 39ص  5 ج -اريخ؛ وكذا الب134ص  7ج  -؛ ورواها مسلم أيضاً 438ص  5 ج -. عن اسد الغابة 169
دوق 170  .2ص  16ج  -ما في بحار األنوارك؛ 96ص  1ج  -. عن الخصال للصا
 .2ص  16ج  -؛ كما في البحار96ص  1ج  -. عن الخصال 171
 .3ص  16ج  -ما في بحار األنوارك؛ 38و  37ص  2ج  -. عن الخصال 172



                                                           
الة -النساء. عن أعّلم  173  .328ص  1 ج -لعمر رضا كحا
 .330ص  1ج  -. أعّلم النساء 174
ً إجتمعت على هذه» ؛ وقد روي عنه صلى هللا عليه و آله أناه قال بهذه المناسبة:35ص  2 ج -. عن تاريخ اليعقوبي 175 ة مصيبتان ال أدري بأياهما أنا أشدا جزعا در المص« االما

 نقًّل عن سيرة مغلطاي. 301 ص 1ج  -نفسه، وراجع: تاريخ الخميس
 إضافة: ونالت قريش منه ما لم تكن تنال.؛ وفيه302ص  1ج  -؛ المواهب اللدنياة حسب نقل تاريخ الخميس347ص  1 ج -. عن السيرة الحلبياة 176
 .346ص  1ج  -. عن السايرة الحلبياة 177
 ين.؛ نقًّل عن كشف اليق131ص  43ج  -. عن بحار األنوار 178



                                                           
 .52ص  16ج  -األنوار . عن بحار 179
 .136ص  1ج  -؛ السايرة الحلبياة119ص  1ج  -. عن السايرة النبوياة 180
 ؛ نقًّل عن كتاب األنوار ألبي الحسن البكري.21و  20ص  16 ج -. عن بحار األنوار 181
 .21ص  16ج  -. عن بحار األنوار 182
 .272 -270ص  1ج  -للشيخ جعفر السبحاني -. عن سياد المرسلين 183



                                                           
جال كلاهم عن المناقب.159ص  1 ج -. عن مناقب آل أبي طالب 184  ؛ والبحار، ورجال المقامقاني، وقاموس الرا
 .70ص  1ج  -. عن اإلستغاثة 185
 عنه وعن ابن الكلبي وابن حزم. 293ص  1ج  -؛ واإلصابة312 -311ص  1ج  -. عن األوائل ألبي هّلل العسكري 186
 ط ليدن. 193ص  8ج  -ابن سعد ؛ وطبقات335ص  4ج  -. عن اإلصابة 187
 .331ص  4ج  -. عن االستيعاب هامش اإلصابة 188
 .158 -157ص  -. لها ذكر في كتب األنساب، فراجع على سبيل المثال: نسب قريش لمصعب الزبيري 189
 .6ص  -؛ ورسالة مطبوعة طبعة حجرياة في آخر مكارم األخّلق69 -68ص  1ج  -. عن االستغاثة 190
 .14ص  1ج  -ب. شذرات الذه 191



                                                           
 .22ص  16ج  -. عن البحار 192
ة 193 ار؛ 138ص  1 ج -عن الواقدي؛ وفي السيرة الحلبياة 19نه، وص ع 12ص  16ج  -البحارو؛ 139ص  2ج  -. عن كشف الغما : إنا المحفوظ عن أهل العلم إناه مات قبل الفجا

 .264ص  1ج  -وتاريخ الخميس
 .413عن من اليحضره الفقيه ص  16عنه وص  14ص  16ج  -؛ والبحار753 -374ص  5ج  -. عن الكافي 194
 .117 -112ص  1ج  -مليلجعفر العا -. الصحيح من سيرة النبي األعظم 195



                                                           
 .107 ص -للشيخ الحكيمي -. أعيان النساء 196
 الهامش. 169ص  1ج  -؛ عن السيرة الحلبياة268ص  1ج  -للشيخ جعفر السبحاني -. سياد المرسلين 197
 .8آية  -. سورة الضحى 198
 .384ص  10ج  -للطبرسي -. تفسير مجمع البيان 199



                                                           
 .234ص  2ج  -. شجرة طوبى 200



  

   

   

   

   

 

                                                           
 .235ص  2ج  -. شجرة طوبى 201



  

   

   

   

   

 

                                                           
 .59و  58اآليتان  -. سورة النحل 202
 .91آية  -. سورة األنبياء 203
 .31آية  -. سورة اإلسراء 204
 .221 -218، ص 8. األمثل في تفسير كتاب َّللاا المنزل، ج  205



                                                           
 .9و  8اآليتان  -التكوير. سورة  206
 .55ص  20ج  -. المصدر السابق نقًّل عن تفسير الفخر الرازي 207



  

   

 

                                                           
 ) مضموناً(.314ص  2ج  -. القرآن يواكب الدهر 208
 .632ص  -. المصدر السابق نقًّل عن الجاهلياة واإلسّلم 209
 .125ص  5ج  -. قاموس الرجال 210



                                                           
 .22ص  -. حقوق المرأة في اإلسّلم والعالم 211
 .503ص  -لكوستاوليون -تمدان اإلسّلم والعرب.  212
 .83ص  43ج  -. البحار 213
 .100ص  15ج  -. وسائل الشيعة 214
 .104ص  15ج  -. وسائل الشيعة 215



                                                           
 .507ص  5ج  -. فروع الكافي 216



  

   

   

   

   

 



  

   

   

 



                                                           
 .123ص  -للشيخ حميد المهاجر -. األيدلوجياة اإلسّلمياة 217
ة 218 د بن مسلم بن قتيبة» . ذكر هذه القصا وغيرهم من المؤرخين « المستطرف» ، وذكرها صاحب«في) نهاية اإلرب« النوبري» ، و«اإلمامة والسياسة» كتابفي « محما

 على اختّلف بسيط.



  

   

 

  

   

   

   

 

  

   

   

 

  

   

   

   

                                                           
 . ديوان السياد جعفر الحلاي رحمه هللا. 219



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
 . الشاعر حسون الحلي. 220
 .10آية  -. سورة الحجرات 221



                                                           
 .535، ص 16. تفسير األمثل، ج  222
 .136ص  9ج  -. تفسير القرطبي 223



                                                           
 .222آية  -. سورة البقرة 224
ة البيضاء 225  .332ص  3ج  -. المحجا
 . المصدر. 226



  

   

 

  

   

 



  

   

   

   

 

                                                           
 .6آية  -. سورة الصف 227



                                                           
 .110آية  -. سورة المائدة 228
 .157آية  -. سورة النساء 229
 .288 -285، ص 18. األمثل، ج  230
 .7آية  -. سورة الصف 231



                                                           
 م. 1857مطبعة ويليام وطسس سنة . جاء هذا التعبير في إنجيل عربي طبع في لندن في  232
 .16، جملة 14. إنجيل يوحنا باب  233
 .26، جملة 15. إنجيل يوحنا، باب  234
 .7، جملة 17. إنجيل يوحنا، باب  235
 .306ص  28و  27ج  -. تفسير األمثل نقًّل عن الفرقان في تفسير القرآن 236
 .190 -188ص ، 1. ذكر هذه الحادثة صاحب تفسير األمثل حفظه َّللاا في ج  237





  

   

 

  

   

   

 

                                                           
 .190، ص 1. األمثل، ج  238
 .291 -290، ص 18. األمثل، ج  239
 .358ص  7ج  -. الغدير 240



                                                           
 .36ص  3ج  -. تاريخ اليعقوبي 241
 .149ص  2ج  -. مروج الذهب 242
 . نفس المصدر. 243



                                                           
 .66آية  -. سورة األنعام 244
 .185آية  -. سورة آل عمران 245
 .79آية  -. سورة األنعام 246
 .115آية  -البقرة. سورة  247
 .55آية  -. سورة طه 248
 .316ص  3 ج -. الواعظ لكلا متاعظ عن رجال الكشي وتهذيب األسماء واللغات 249
ا سمعت الصوت أخرجتا رأسي من الروشن متاجهاً إلى الصوت وإذا به ينطق من رأس خضيب بالدماء محمول عل 250 ه ويلة وفي اذنطى قناة . يقول زيد بن أرقم الصحابي: لما

 رقعة كتب عليها: هذا رأس الحسين بن علي، فضرب زيد رأسه بيده وخاطب رأس الحسين قائًّل: سيادي رأسك أعجب وأعجب.



  

   

 

  

   

   

   

 

  

   

 

  

   

   

   

                                                           
 .9اآلية  -. سورة الكهف 251
م. -. معالي السبطين 252  مقتل الحسين عليه السّلم للمقرا



   

   

   

 

  

   

 

                                                           
 .368، ص 45. للعّلمة الشيخ باقر المجلسي، البحار، ج  253
 .637ص  1ج  -. منتهى اآلمال 254



                                                           
 .150، ص 2. ثمرات األعواد، ج  255
 .151، ص 2. ثمرات األعواد، ج  256
ت بالمختار من صاحب شرطته، . ذهب بعض الناس إلى تسمية المختار بكيسان، حيث أنا أميرالمؤمنين عليه السّلم قال له: يا كيس، هذا قول، وقيل: هذه النسبة التي لحق 257

ي باسم  ه والغالب على حيث كان اسمه كيسان، سما كيسان، مولى علي بن أبي طالب المكناى بأبي عمرة، وهو الذي كان يدلاه على قتلة الحسين عليه السّلم وكان صاحب سرا
قصده وهدم داره بأسرها، وقتل كلا من فيها من ذي روح، وكان أمره، وكان ال يبلغه شي أهل الكوفة يضربون ء عن رجل من أعداء الحسين عليه السّلم في دار أو موضع إالا

 به المثل، فإذا افتقد منهم أحد قالوا: دخل بيته أبو عمرة، يعنون بذلك كيسان صاحب المختار بن أبي عبيدة الثقفي رحمه هللا.
 .152. نفس المصدر السابق، ص  258



                                                           
ل سنة  259  ه. 64. احرق يوم السبت لثّلث مضين من شهر ربيع األوا



                                                           
على قتال المختار عن طريق الخداع  -آوي قتلة الحسين في البصرة -كان يدعوا لنفسه واختلف مع المختار واتفق مع أخيه مصعب بن الزبير . والي عبدَّللاا بن زبير، الذي 260

ألمان من أصحاب أعطاه اوتصادم معه وبعد معارك عنيفة استشهد المختار في الرابع عشر من شهر رمضان كما ذكر القمي في كتابه وقائع األياام، وقتل مصعب كلا من 
م ودفن المختار جنب قبر مسلم بن عقيل المختار وقتل امرأة المختار صبراً، ثما إنا مصعب لقي سوء المصير فإنا أخاه عبدَّللاا بن الزبير لم يف له وقتله في وقعة دير الجماج

 الصقاً مسجد الكوفة.
 .112، ص 2. ثمرات األعواد، ج  261



                                                           
 كتاب أصدق األخبار.عن  98ص  -. كما تدين تدان 262
 . القوصرة وعاء يكون من سعف النخيل للتمر. 263
دماً، فقال له الحسين عليه السّلم: ال أكلت بيمينك وال . مالك بن النسر هو الذي ضرب الحسين عليه السّلم بسيفه وكان على رأس الحسين عليه السّلم برنسا فامتأل البرنس 264

 شربت بها.
 لى أبي الفضل عليه السّلم من درعٍ وثياب وغيره.ما كان ع . أي حصل على 265
 .139، ص 2. ثمرات األعواد، ج  266



                                                           
 .143، ص 2. ثمرات األعواد، ج  267



                                                           
 د فقتله إبراهيم.. قال البكري في معجم ما استعجم: خازر بفتح الزاي نهر الموصل عليه التقى إبراهيم بن مالك األشترمن قبل المختار وعبيدَّللاا بن زيا 268
 .-الجلد -الجونة مغشاة أدماً، واألدم.  269



  

   

   

 

                                                           
 .160، ص 1. مجالس السنياة، ج  270



  

   

   

 

  

   



   

   

   

   

 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

  

   

   

   

   

 

                                                           
 .5ص  1ج  -. معالي السبطين 271



                                                           
 .359ص  2ج  -. المجالس السنياة 272
 .73آية  -. سورة األنبياء 273
 .334ص  2ج  -. مجالس السنياة 274
 .7ص  1ج  -. معالي السبطين 275



                                                           
 .336ص  2ج  -. المجالس السنياة 276
 .93ص  10ج  -؛ والبحار148ص  2ج  -؛ نقًّل عن مناقب ابن شهرآشوب61ص  1ج  -ي حياة الحسن. القرشي ف 277



  

   

 

  

   

 

                                                           
 .2و  1اآليتان  -. سورة طه 278
 .563ص  1ج  -؛ عن األعيان للسياد األمين241ص  4 ج -. من ال يحضره الخطيب 279



  

   

   

 

  

   

   

   

 

                                                           
 .343ص  2ج  -. المجالس السنياة 280
ة أهل البيت؛ عن رحا244ص  4ج  -. من ال يحضره الخطيب 281  .46ص  3ج  -للسياد األمين -ب أئما



  

   

   

 

  

   

   

 





                                                           
 .248 -245ص  4ج  -. من ال يحضره الخطيب 282
 .28آية  -. سورة األنفال 283



                                                           
 .360 -357ص  2ج  -. المجالس السنياة 284
 .445 -443، ص 1. ج  285



  

   

   

   

 

                                                           
 .141ص  44ج  -. البحار 286
 عن أمالي الطوسي. 152ص  44ج  -. البحار 287
 .49ص  -. مقاتل الطالبيين 288



  

   

   

   

   

 

                                                           
 .45ص  4ج  -. المناقب 289
 .372ص  2ج  -. المجالس السنياة 290
 .33آية  -. سورة األحزاب 291





                                                           
 .188ص  -. اإلرشاد 292
ي ر واقع في أراضي الدجيل ف. الِمسكن بكسر الميم موضع على نهر دجيل قرب بادانا، والدجيل هي قرية تقرب مدينة بلد بمنزل من سامراء وقبر إبراهيم ابن مالك األشت 293

 (433ص  1ج  -.) منتهى اآلمالطريق سرا من رأى



  

   

                                                           
 .432ص  1ج  -. منتهى اآلمال 294



 

  

   

 

                                                           
 .48، ص 1. المجالس السنية، ج  295



                                                           
 .49ص  44ج  -. بحار األنوار 296



                                                           
 .441، ص 1. منتهى اآلمال، ج  297



  

   

   

 

 

  

   

   

   

 

  

   

   

 

  

   

   

   

   

                                                           
 . القصيدة للسيد مهدي األعرجي رحمه هللا. 298



   

 

                                                           
 .123آية  -. سورة آل عمران 299



                                                           
 .367، ص 5. تفسير األمثل، ج  300



                                                           
 .7آية  -. سورة األنفال 301
 .24آية  -. سورة المائدة 302
 .434ص  2ج  -. حاشية تاريخ الطبري 303
 .224ص  -للشيخ عبااس القمي -. مفاتيح الجنان 304



                                                           
 .183آية  -. سورة البقرة 305



                                                           
 .10 -9اآليتان  -. سورة األنفال 306
 .11آية  -. سورة األنفال 307





  

   

   

   

 

  

   

   

 

  

   

   

   

   

 

  

   



   

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
زري رحمه هللا. 308  . القصيدة لّلا



                                                           
 .185. سورة البقرة آية  309
 .178ص  13ج  -. تفسير األمثل 310
 .146، ص 1. ج  311



                                                           
 . اآلطام: مفرده األطم وهو القصر والحصن المبني بالحجارة.) المنجد( 312
 .10آية  -. سورة األحزاب 313
 .13آية  -. سورة األحزاب 314
ين ويا كاشف الكرب العظيم، .»  315 نا وكربنا واكشف عناا كرب هؤالء أنت موالي وولياي ووليا آبائييا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرا نا وهما لين اكشف عناا غما األوا

تك وحولك وقدرتك  (230ص  20ج  -البحار«.) القوم بقوا



  

   

   

 

  

   

   

   

   

                                                           
ة 316  .204ص  1ج  -. كشف الغما



                                                           
 . الدرق: ضرب من الترسة الواحدة درقة تتخذ من الجلود. 317
 .مع تغيير يسير 226، ص 20ج  -. البحار 318
 .64ص  19ج  -. شرح النهج البن أبي الحديد 319
 .251آية  -. سورة البقرة 320
ة 321  .204ص  1ج  -. كشف الغما



  

   

   

 

                                                           
 .199ص  1ج  -. المناقب البن شهرآشوب 322
 .25آية  -. سورة األحزاب 323
 .149ص  1ج  -؛ ومجالس السنياة131. عليٌّ من المهد إلى اللحد ص  324



  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

   

                                                           
 .222ص  1ج  -. المجالس السنياة 325



 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
 .210الغزوات ص  -. القصيدة للحاج علي البغدادي 326
 .39ح  109ص  38ج  -. البحار 327



                                                           
 .132ص  7ج  -. الغدير 328



  

   

   

 



                                                           
 .214آية  -. سورة الشعراء 329
 .9ج  -. البحار 330



                                                           
 .300. علي من المهد إلى اللحد ص  331



  

   

   

   

   

 

                                                           
 .304. علي من المهد إلى اللحد ص  332
 .67اآلية  -. سورة المائدة 333
 ، اخترنا مورد الحاجة منه.335، عليٌّ من المهد إلى اللاحد ص 3آية  -. سورة المائدة 334



                                                           
 ، ذكره الحسكاني في كتاب دعاة الهداة.3 -1اآليات  -. سورة المعارج 335



  

   



   

   

 

  

   

   

                                                           
 .559. علي من المهد الى اللحد، للسيد كاظم القزويني رحمه هللا، ص  336



   

   

 

 

  

   

   

   

   

   

 

  

   

   

   

   

 



  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
 .211ص  -الغزوات -. القصيدة للشيخ جعفر بن محمد النقدي 337
 .24آية  -ورة السجدة. س 338



                                                           
 .184الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه دروٌس في العقائد االسّلمية، ص  . سماحة آية َّللاا العظمى 339





                                                           
 .187. تفس المصدر، ص  340
 .124آية  -. سورة البقرة 341







                                                           
ف يسير. 203 -183، ص «دروٌس في العقائد االسّلمياة» . نقلنا هذا البحث عن كتاب 342  بتصرا



  

   

   

 

                                                           
 .62، ص شجرةا طوبى.  343
 للشيخ جعفر النقدي. 193. ص  344



  

   

   

   

   

   

 

  

   

   

   

 



  

   

   

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
 . تنسب الى أبي األسود الدؤلي صاحب أمير المؤمنين عليه السّلم. 345
 .131، خطبة 188، نهج البّلغة، تعليق صبحي صالح، ص 170. تحف العقول ص  346



                                                           
 .49ص  44ج  -؛ والبحار435ص  1ج  -. منتهى اآلمال 347
 .410ص  . عليا من المهد إلى اللحد 348



                                                           
 ط ق. 136ص  2ج  -. سفينة البحار 349



                                                           
 .432. عليٌّ من المهد إلى اللحد ص  350
 .65آية  -. سورة الزمر 351
 .60آية  -. سورة الروم 352
 .252. علي من المهد إلى اللحد ص  353



  

   

 

                                                           
 تنظيم دكتر صبحي صالح. 346من نهج البّلغة ص  224. خطبة رقم  354
 تنظيم دكتر صبحي صالح. 416من نهج البّلغة ص  45. خطبة رقم  355



                                                           
 .56ص  1ج  -. المجالس السنياة 356



  

   

 

                                                           
 .105، ص 1. المجالس السنية، ج  357
 .106. نفس المصدر، ص  358
 . الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر. 359



                                                           
 .2آية  -. سورة المائدة 360
 .231ص  2ج  -. المجالس السنياة 361



  

   

  

   

 

  

   

   

 

  

   

   

 

                                                           
 .128آية  -سورة النحل . 362
 .591. علي من المهد إلى اللحد ص  363



  

   

   

   

 

  

   

 

  

   

   

 

  

   

 



  

                                                           
 .43آية  -. سورة الرعد 364
 .39و  38اآليتان  -. سورة النمل 365
 .40آية  -. سورة النمل 366
 .40آية  -. سورة النمل 367



   

   

   

   

   

   

 

                                                           
 .15، ص 5. الغدير، ج  368
 .62. تاريخ الخلفاء للسيوطي ص  369
سند، ج  370  .2، ص 1. الما
مة األميني. الغدير  371  .109ص  7ج  -للعّلا



                                                           
 .205ص  4ج  -. اإلصابة 372
 .9. خّلصة التهذيب ص  373
 .18السياد إبراهيم الموسوي الزنجاني ص  -. عقائد اإلمامياة 374
 .35. المجتنى البن دريد ص  375



                                                           
 .53 -50ص  1ج  -. سلوني قبل أن تفقدوني للشيخ الحكيمي 376
 .20آية  -. سورة النساء 377
 .29االمامية للسيد ابراهيم الزنجاني، ص . العقائد  378



                                                           
 .39آية  -. سورة الرعد 379
 .223ص  1ج  -. سلوني قبل أن تفقدوني 380



                                                           
 .28آية  -. سورة األنفال 381
 . هذه الفقرة خرافة دسات في الحديث اختلقها أنصار المذهب الباطل في خلق القرآن. 382
ة 108ص  1ج  -. سلوني قبل أن تفقدوني 383 فقال: هذا ثابت عن أهل النقل ذكره غير واحد من أهل  96؛ وأخرجه الحافظ الكنجي في الكفاية ص 18 ص عن فصول المهما

 السير.
 .35آية  -. سورة البقرة 384



  

   

   

   

 

                                                           
 .10آية  -. سورة النمل 385
 .33آية  -. سورة القصص 386
 .38ص  1ج  -. سلوني قبل أن تفقدوني، عن المناقب البن شهرآشوب واألنوار النعمانياة 387



  

   

   

 

  

   

 

 

  

                                                           
 .97ص  3ج  -؛ مجمع المصائب203. غزوات أميرالمؤمنين عليه السّلم شيخ جعفر النقدي ص  388



   

   

 

  

   

   

 

                                                           
 . سورة القدر. 389
 .371ص  6ج  -؛ والدرا المنثور188ص  30 ج -. تفسير األمثل نقًّل عن روح المعاني 390



                                                           
 .516ص  10ج  -. مجمع البيان 391
 .340، ص 20. تفسير األمثل، ج  392
 .417. اإلقبال ص  393
 .185آية  -سورة البقرة . 394
 .4و  3اآليتان  -. سورة الدخان 395



                                                           
 .74آية  -. سورة الحج 396
 .7آية  -. سورة الطّلق 397
 .347، ص 20. تفسير األمثل، ج  398
 .58الحديث  625ص  5ج  -. نور الثقلين 399
 .626الحديث  -. المصدر السابق 400



                                                           
 .348، ص 20. تفسير األمثل، ج  401
 «.نزل» مائدة. مفردات الراغب  402



                                                           
 .568ص  8ج  -. الدرا المنثور 403
 .610ص  5ج  -. نور الثقلين 404



                                                           
 .53آية  -. سورة الشورى 405
 .481ص  4ج  -. تفسير البرهان 406
ل) من( هنا بمعنى الم التعليل أي ألجل كلا أمر. وبناء على التافسير الثااني) من( تعني باء المصاحبة. 407  . حسب التافسير األوا
 .520ص  5ج  -بيان. مجمع ال 408



  

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
 .36ص  32 ج -نًّل عن تفسير الفخر الرازي 345، ص 20. تفسير األمثل، ج  409
 .2ط  194ص  2ج  -. الكوكب الدري 410



                                                           
 .18آية  -. سورة التوبة 411
 أعمال أواخر شهر رمضان. -234. مفاتيح الجنان ص  412



                                                           
 .2؛ وأمالي الصدوق ص 2ج  -. الكافي 413



                                                           
 .1ج  -. مجمع البيان 414



                                                           
 .446ص  2ج  -ول الكافي. اص 415
 . بحار األنوار. 416
 .92 ج -؛ البحار442، ص 2ج  -. الكافي 417
 . كشف األسرار. 418
 .767. ثواب األعمال و عقاب األعمال للصدوق؛ األخّلق و اآلداب اإلسّلمياة ص  419
 .196آية  -. سورة األعراف 420
 .67آية  -. سورة الزمر 421
 .83آية  -. سورة آل عمران 422



                                                           
 .129و  128اآليتان  -التوبة . سورة 423
 .40آية  -. سورة النور 424
 .111و  110اآليتان  -. سورة اإلسراء 425
 .54آية  -. سورة األعراف 426
 .457ص  2ج  -. اصول الكافي 427
ة السّلطين له. 428  . يعني استجلب بسبب القرآن المال من الملوك واستطال على الناس بكثرة المال وعزا
 ياع الحدود.السهم قبل أن يراش وينصل يعني حفظ الحروف وض: -بالكسر -. القدح 429



                                                           
ة لهم عليهم. 430  . أدال َّللاا بني فّلن ما من عدوهم أي جعل الكرا
 .459ص  2ج  -. اصول الكافي 431
 .77آية  -. سورة الفرقان 432
 . تفسير الصافي ذيل هذه اآلية. 433
 المؤمن. لدعاء سّلحأبواب الدعاء، باب أنا ا 2ج  -. اصول الكافي 434
 .365ص  2ج  -. اصول الكافي 435
 لدعاء، باب أنا الدعاء سّلح المؤمن.أبواب ا 2ج  -. اصول الكافي 436



                                                           
 . المصدر السابق. 437
 .328، ص 11. األمثل، ج  438
 .366ص  2ج  -. اصول الكافي 439
 .26آية  -. سورة الشورى 440



  

   



   

   

   

   

   

 

  

   

   

 

  

   

   

 

                                                           
 .83ص  1ج  -. مجمع المصائب 441



                                                           
 .21و  20اآليتان  -. سورة النمل 442
 للبيرجندي. 183و  182. ص  443
 .45ص  1ج  -. تاريخ اليعقوبي 444
 .46. نفس المصدر ص  445
 .431. االنبياء حياتهم قصصهم للعاملي، ص  446



                                                           
 .433. نفس المصدر، ص  447



                                                           
 .434. نفس المصدر، ص  448
 .41آية  -. سورة النمل 449
 .43آية  -. سورة النمل 450



                                                           
 .14آية  -. سورة سبأ 451



  

   

 

  

   

   

   

   

   

   

 

  

                                                           
 .434. نفس المصدر، ص  452
 . األنبياء؛ حياتهم قصصهم للعاملي. 453
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 م البن أبي الحديد المعتزلي. 1955ط  41. القصائد العلوياة السبع ص  454
 .13. سلوة الذاكرين للفتّلوي ص  455
 .2آية  -. سورة الملك 456
 .7آية  -. سورة الكهف 457
 .48آية  -. سورة المائدة 458



                                                           
 كتابه لمعاوية. -. نهج البّلغة 459
 .226خطبة  -ّلغة. نهج الب 460
 .442ص  -. تفسير األمثل 461
 .172آية  -. سورة األعراف 462



                                                           
 .31 -29آاليات  -. سورة الحجر 463
 .35آية  -. سورة البقرة 464
 . خصائص المفيد. 465
 .16و  15آآليتان  -. سورة الفجر 466
 . اصول الكافي 467



                                                           
 . اصول الكافي 468
 . اصول الكافي 469
 .157 -155اآليات  -. سورة البقرة 470
 .99قم ر -الكلمات القصار -. نهج البّلغة 471



                                                           
 .69آية  -. سورة العنكبوت 472
 .10آية  -. سورة األنعام 473
 .34آية  -. سورة األنعام 474
 .37آية  -. سورة هود 475



                                                           
 .448، ص 1. تفسير األمثل، ج  476
ما قضاه شرٌّ له لفقده أجر الصبر  بدا من القول بأنا المفهوم غير معتبر. أو القول بأنا . دلا بحسب المفهوم على أنا من لم يصبر ولم يرض قد يقضي َّللاا عليه ما هو شرا له فّل 477

نا المقضى عليه ال محالة وقعهما ألوالرضا أو في نظره بخّلف الصابر والراضي فإناه خيٌر في نظرهما وفي الواقع. قال المجلسي رحمه هللا: المراد أنا الصبر والرضا وقعا م
 .50الكافي، ج ص خيٌر له، اصول 

 .50، ص 2. اصول الكافي، ج  478
كلما كانت المعرفة اكمل واكثر عليه من غيره الن التسليم له تابع للمعرفة و. اي من عرف َّللاا حق معرفته وعرف حكمته وعدله ولطفه واحسانه فهو احق ان يسلم ما قضاه َّللاا  479

 .51، ص 2كان التسليم اولى واجدر، اصول الكافي، ج 



  

   

   

 

  

   

   

 

  

   

                                                           
 .46ص  45ج  -. بحار األنوار 480



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
 .5 -1اآليات  -. سورة العلق 481





                                                           
 .13آية  -. سورة الحجرات 482
 .38آية  -. سورة فاطر 483
 .18آية  -. سورة الناحل 484
 .3آية  -. سورة اإلنسان 485



  

   

 

                                                           
 .122آية  -. سورة التوبة 486
 .41آية  -. سورة التوبة 487



                                                           
 .164آية  -. سورة آل عمران 488



                                                           
 ل.خ -ناا تقدام موته على صاحبه في منام اآلخر. على أن يجي كلا م 489
 ل.خ -. المنجلية أكمامها عن باطن األمر 490
 .90. تاريخ العلماء للشيخ الحكيمي، ص  491
 .286آية  -. سورة البقرة 492



  

   

   

   

   

   

 

  

   

   

 

                                                           
 .92. نفس المصدر السابق، ص  493



 

  

   

   

   

   

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
 .191. القصيدة للشيخ علي بن حماد البصري رحمه هللا، مجمع المصائب، ص  494



                                                           
 .237مفاتيح الجنان في أعمال آخر الشهر من رمضان ص .  495
 . المصدر السابق. 496



                                                           
 .167. تحف العقول ص  497



                                                           
 .100. آمالي الشيخ الصدوق ص  498







                                                           
 .73. سورة الكهف، اآلية  499
 .9. سورة الشمس، اآلية  500
 .232. سورة البقرة، اآلية  501
 .31. سورة مريم، اآلية  502
 .52ص  8وصحيح مسلم، ج  7181 الرقم 120، ص 12. مسند احمد، ج  503
 ( من ابواب زكاة النفطرة الحديث.5. الوسائل باب)  504
 .7لزكاة، ح من ابواب ما تجب فيه ا 2الباب  -. الوسائل 505
 .17ح  -الزكاة من أبواب ما تجب فيه 3الباب  -. الوسائل 506
 .17ح  -الزكاة من أبواب ما تجب فيه 3الباب  -. الوسائل 507



  

   

   

   

 

                                                           
 .5ح  -من أبواب ما تجب فيه الزكاة 4الباب  -. الوسائل 508
 .3ح  -لزكاةمن أبواب ما تجب فيه ا 3الباب  -. الوسائل 509
 .6ح  -لزكاةمن أبواب ما تجب فيه ا 1الباب  -. الوسائل 510
ال، ج  511  .285، ص 3. كنز العما
 . اللهوف البن طاووس. 512
 .488. عقد الدرر عن الحافظ ابن نعيم وينابيع المودة، ص  513



                                                           
 .118. وذلك نقًّل عن كتاب االمام المهدي عليه السّلم من المهد الى الظهور للعّلمة السيد كاظم القزويني ص  514
 .16. سورة سبأ، اآلية  515
 . أي أحد الموالي لإلمام. 516
 . العسكري: لََقب اإلمام الحادي عشر، وقد ياطلق على أبيه اإلمام الهادي عليه السّلم. 517
 لوك من الجواري والعبيد.. الرقيق: المم 518
 . ال أبتاع: أي ال أشتري. 519
 . ابتياع: أي شراء. 520
عَجم البالدان(.، ذكر ذلك ياقوت الحموي في كتا، والصراة الصغرى. معبر: اي الجسر الذي يعبر الناس عليه. الصراة: اسٌم لنهرين في بغداد، هما: الصراة الكبرى 521  به) ما
 ينة الصغيرة.: السف-جمع زورق -. زوارق 522
 ياقال ثوب صفيق: أي كثيٌف نسجه.«: صفيقتين.»  523



                                                           
فه وبيانه. 524  . حداه: اي عرا
 .اي الموكادة من اليمين والقسم«: المغلاظة» . المحرجة: أي القسم واليمين التي تضياِق على الحالف، بحيث ال يبقى له مجال عن برا قسمه. قوله 525
 عينها. . تطبقه على جفنها: أي تضعه على 526
 . الحوارياون: هم خواصُّ أصحاب النبي عيسى عليه السّلم. 527
 ، والشخصياات البارزة.أصحاب الشرف -جمع الخطر -. ذوي األخطار 528
م أمام البيوت، والذي ياعبار عنه ب) قاعدة اإلستقبال(. 529  . البهو: هو البيت المقدا
 . وفي نسخة: مصوغاً. 530
 م تعريفه.. الصلبان: جمع صليب، وقد تقدا  531
 الديني عن النصارى، وهو أعلى مرتبة من القسيس. : هو الرئيس-مع اسقفج -. األساقفة 532
 ء اإلنجيل.جزء من اجزا :-جمع سفر -. أسفار 533
 . الملكانية: من المذاهب المسيحياة. 534
 . تطيار: أي تشاءم. 535
ه: أي المقلوب حظُّه، والمقصود: أنا قيصر لما رأى  536 يس.ما جرى في زواج ابن أخيه أراد أن. المنكوس جدا ج السيدة نرجس من أخ ذلك العرا  يزوا



                                                           
 «.فقال» عوضاً عن« فيقول» . الموجود في المصدر: 537
 «.بنو محمد» . وفي نسخة 538
 . ضارب صدري: أي الزم واحيط بمحباة أبي محمد. 539
 . ِملِت: أي رغبت. 540



                                                           
 . هذا كّلم بِشر وسؤاله منها. 541
: اي التردُّد ياقال: اختلف الى المكان: أي ترداد، وجاء اليه المرة بعد االخرىحب والتعلُّق بشي. الولع: شدة ال 542  .ء. اإلختّلف اليا
 . انكفأت: اى رجعت. 543
 قد ياطلق على اإلمام الهادي والد اإلمام الحسن العسكري عليهما السّلم.« العسكري» . سبق أن ذكرنا أن لقب 544
 المسلمين على جيش قيصر جدا نرجس.. اشارة الى انتصار  545
546 .  . وفي نسخة: اني احبا
 . أي بالتاريخ الميّلدي ... ال التاريخ الهجري. 547
ة» . ياعبار عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السّلم ب 548  ألنا األئمة األحد عشر أبناؤها.« اما األئما
 اخترنا احسن الوجوه.والطوسي في) كتاب الغيبة( بألفاظ متقاربة، ونحن جمعنا بين الروايات بقدر المستطاع  . روى هذا الحديث الشيخ الصدوق في) إكمال الدين( والشيخ 549
حت بذلك األحاديث، كما أخفى 550 ا أثر الحمل ولم السّلم ولم يظهر عليه َّللاا ذلك في اما النبي موسى عليه. أي: ما بها أثٌر من الحمل، ألن َّللاا تعالى أخفى فيها أثر الحمل، كما صرا

 .في طلب موسى يعلم بها أحد الى وقت والدتها، ألن فرعون كان يشق بطون النساء الحبالى
 ها.لبيتها احتراماً وإكراماً وتقديراً . كانت العادة المتعارفة في ذلك الزمان أنا صاحبة البيت كانت تنزع خافا المرأة الزائرة التي جاءت الى 551
 في زماننا.« كيف حالك» كانت تاستعمل في ذلك الزمان مكان كلمة« كيف امسيت» أو« حتكيف أصب» . كلمة 552



                                                           
بت من قولي لها:«: فأنكرت.»  553 ة اإلمام أن ت« بل أنت سيدتي وسيدة أهلي» أي تعجا خاطب جارية بهذه أي: كيف يسوغ للسيدةحكيمة وهي بنت اإلمام وافخت اإلمام وعما

ةيا » الكلمات؟ وأما قول نرجس: ة زوجها، فكما كان اإلمام العسكري يخاطبها« عما ة» فهو باعتبار أن السيدة حكيمة عما ة» س بكلمةكذلك خاطبتها نرج« يا عما  «.يا عما
 «.على عيني» كالقول المتعارف في هذا الزمان« على بصري» . قولها 554
 ن وغيرها.. معقابة: أي مشتغلة بتعقيبات الصّلة كاألدعية واألوراد وتّلوة القرآ 555
 . الوتر: آخر ركعة من صّلة الليل. 556
 «.الفجر الكاذب» الظّلم، وياعبار عنه أيضاً بثم يزول ويأتي مكانه -ي جانب المشرقف -الذي يظهر في االفق« الضوء» . الفجر األول: هو البياض 557
 . غمزت: أي كبست وعصرت يدي عصراً شديداً. 558
 .81. سورة اإلسراء/ آية  559
 .19 -18سورة آل عمران/ آية .  560



                                                           
 .6 -5. سورة القصص/ آية  561
 .140. االمام المهدي من المهد الى الظهور، للسيد كاظم القزويني ص  562
 وغيرها.هجرية،  1356، طبع مصر 118هجرية، ذخائر العاقبى للطبري الشافعي، ص  1400، طبع لبنان 051 -104، ص 2. فرائد السمطين للحمويني الشافعي، ج  563
 هجرية. 1389، طبع طهران 126، ص 104. بحار األنوار للشيخ المجلسي، ج  564
 هجرية. 1392، طبع لبنان 226. مكارم األخّلق للطبرسي، ص  565
 ه. 1396، طبع طهران المطبوع مع الترجمة الفارسية سنة 106، ص 2. اكمال الدين للشيخ الصدوق، ج  566
ا عشرة آالف ر 327 610لبلدان، والمراد منه هنا: هو الرطل العراقي، والرطل العراقي الواحد: يساوي . الِرطل: وزٌن يختلف بإختّلف ا 567 كيلو  3276طل: فتساوي غرام، أما

 غرام.



                                                           
 هجرية. 1395، طبع طهران سنة 431، ص 2. إكمال الدين للشيخ الصدوق، ج  568
 هجرية. 5139، طبع طهران سنة 432، ص 2. إكمال الدين للشيخ الصدوق، ج  569
 هجرية. 1393، طبع طهران سنة 28، ص 51. بحار األنوار للشيخ المجلسي الطبعة الحديثة، ج  570



  

   

 

  

   

   

   

   

   

   

 

  

   

                                                           
 .36. سورة النور/ آية  571
 لجماعة من العلماء. 71. بقية َّللاا خير لكم إن كنتم مؤمنين، ص  572
 .81. الكشكول مهدي السويج، ص  573



   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                           
 . للسيد صالح الحلاي. 574
 .375، ص 2. سفينة البحار، ج  575
 .33. سورة األحزاب/ آية  576
 عند البحث عن آية التطهير، للشيخ احمد الرحماني الهمداني.« اإلمام عليا بن ابي طالب عليه السّلم» . وإن شئت تفصيل ذلك فراجع كتاب 577
 .105، ص 43. بحار األنوار، ج  578



                                                           
 .40. المصدر، ص  579
 «.تفسير البرهان» . يعني السيد البحراني صاحب 580
 .190، ص 5. المصدر، ج  581
 .107، ص 43. بحار األنوار، ج  582
 .107، ص 43. بحار األنوار، ج  583
 .107، ص 43. بحار األنوار، ج  584
 .11 -10، ص 43. بحار األنوار، ج  585
 .11 -10، ص 43. بحار األنوار، ج  586
 .28. دالئل اإلمامة، ص  587



                                                           
ة، ج  588  .456، ص 1. كشف الغما
 .298، ص 20ج . شرح النهج،  589
 .86، ص 52. بحار األنوار، ج  590
ة» ، نقًّل عن ابن طاووس رحمه هللا في كتابه57، ص «بيت األحزان.»  591  «.كشف المحجا



                                                           
 .115ص  . فاطمة بهجة قلب المصطفى 592
 .67، ص ، فاطمة الزهراء عليها السّلم بهجة قلب المصطفى65، ص 43. بحار األنوار، ج  593
 .64، ص ، فاطمة الزهراء عليها السّلم بهجة قلب المصطفى484، ص 2ج . تأويل اآليات،  594



  

   

   

   

 



  

   

   

   

 

                                                           
 .174، ص 43، عن بحار األنوار، ج 538. فاطمة الزهراء بهجةا قلب المصطفى، ص  595























 


