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َ َا  َّلَد   َ حهَ َ َ اض  ن  َراهی 

 هادَتِ ثالثهزومِ شَبَر لُ
: رسالۀ ۀترجم]

] 
 

 

 بیت أهل َحریم   از د فاع َپرَچمدار   َتَشیُّع، َجهان   ر  عالیَقد   َمرَجع  

مه حرضت ق یعّلا د شیخ اهلل آیت حمقا  لیعام   ََحُّود یلَج  حمما

 

 عُفِیَ عَنْهُبروجردی  علی عزیزپوریان علوی مقدّسِکلب آستان 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا
 

 ایطانیبر -م / لندن  3144هـ ق /  4141( / یطبع اوّل )عرب
 للطباعة والنشر والتوزيع اإلمام اهلادي مؤّسسة

 

 

 

 

 پاکستان -م / اسالم آباد  3144هـ ق /  4141دوّم )اُردو( /  طبع
 به اُردو: یاز عرب نییو تب ترجمه

 یمشهد یمحمّد ابو الحسن موسو دیّآقا س
 التبليغ اجلعفريَّة دار

 

 

 

 

 رانیا -م / قُم مقدّسه  3146هـ ق /  4147 ربیع األوَّل ( /ی)فارس سوّم طبع
 :یبه فارس یاز عرب نییوتب ترجمه)ویراست اوّل( 

 عُفِیَ عَنْهُ یبروجرد انیزپوریعز یعل یعلو مقدّسکلب آستان 
 إلحياء معارف آل اهلل مكتبة الصديقة الشهيدة

:َاب َالبحوثللدراسات و مركز العرتة الطاهرة مهاکری 
 

 

 

 

 رانیا -م / قُم مقدّسه  3146هـ ق /  4147 جُمادَى األُخرى ( /ی)فارس چهارم طبع
 :یبه فارس یاز عرب نییوتب ترجمه)ویراست دوّم( 

 عُفِیَ عَنْهُ یبروجرد انیزپوریعز یعل یعلو مقدّسکلب آستان 
 حياء معارف آل اهللإل مكتبة الصديقة الشهيدة

:  للدراسات والبحوث مركز العرتة الطاهرة ابَمهاکری 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

َ

َ
َ

 

 ۀمعصوم ۀطاهر ۀصدّیق حضـرتِ شِکسته، پَهلو ۀِشَهید

 وسـممه  اهلل صـلوات أنفسـنا و بفـدیناها   زَهراء ۀفاطم مظلومه،

، مُحْسِـ  بـ  علـی    حَضـرتِ  شَهیدَش فَرزندِ و ،علیها

مظلوم وغائِب از انظـارَش، موعـودِ اُمَـ ،    وفرزندِ غَریب و

طاووس اهل بهشت، سیّد وسَروَر وموالیمان حضرتِ امامِ 

 .أرواحنا فداه وعجَّل اهلل فرجه الشریفعَصر، مهدی صاحب الزمان 
 

 خادمانِ اهلِ بیت خادمِتری   کوچکْ

 هُ ْعُفِیَ عَنْعالی ب  غاری علی ب  محمَّد ب  بیک
د  املقّدسة ُقم ُعّش آل محمَّ

هجری قمری 6341 محرّم الحرام بیست 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 
 مرتجم: ۀّدممق

 

 اه  و اه   إیَّ  نستعني نعبد  وإیَّ

د اسیَبرتر از ق   ش  یبر َاساس و ستا یسپاس  َمبن را سزاست   یموج 

عووام  را  ی  از ب حار  َانووار  وجووَدمه  وه  هریَمعبود، که از َرَشحات  َبح

َلنود آواز   یموجود َفرموود، ولولوات  بو ه ن ثوار  َمرَقود  َانودازه و َسوّل   ب 

موان، کوه مَ  َغمَب  یرضت  پ  َح  ور الزَّ
لاو طلوو   و مَ  یقصوود  َالولآخ  از  یک 

لَقت و آَفر ََسَور  َعظیم الشأن و َجلیول است، آن  انیَجهان ی  َ ه  ن ش  یخ 

لَّت  غائ ری  که َاز َتأخالَقدری  ساَلت  ع  الئ و  بوودن امه  یا رسال امه َدر ر 

ر و  یبه نور  وجوود    یتا ََتت الثَّرَ  دیو َعرمه  َم  دا،یو پ   جووَدمه اواه 

وَ  ر   داست،یه   َاطهار  و   
ََتت  ق ورآن   ن  یکوه َقور اَرمهیَابرار  َاخ ی   هیا و َبر ع 

ب مَس  ،نيم  ق الشَّ دا ني  و َمرش  ثقوا تیَ ه  رَوة الو  لَّوت و َحبول اتَتو ی  و ع   ني  م 

وداَحدا و َحرص   بیاند، و َلعنت   نید ول و َاولویاو و َمّلئ وه و  خ  س  و ر 

وا ان  یشوایبر پ َجیع ََملوقات   و  دند،یکوشو انیغاو ت  یَضّلَلت که در غ 

ّلَفت را به ا لَمت  ا لم  َغصب  آن پوش  .دندینور  آفتا  و ماه  تابان  خ 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 :وبعد

مه سیاد اَحد مستنبط َتبیزی  می نویسد: آیت اهلل عّلا

مشارق األنواردر  یب رس
4
 نياتؤمن ریکه ام یهنگام نقل کرده: 

نوان بور َزمو افتیدر کعبه تولُّد  فورود آمود، سوپ  َس  نيسودده ک 

،وت، سوپ  شوهادت بوه  ف  یرش َلند َکورد ا ان و اقاموه ف  خود را ب 

د ی   تائی  حممَّ
دا و رسالت  خود داد... ی  نیو جانش تیو وال خ 

3
. 

مهو نیز  دَ عّلا  م 
ق  َق  وَلی ن  ق ق، َفقیوه  َکبوری،ی  حم  شویخ ابوراهیم بون س 

 ، می نویسد:-از َاعّل   َقرن  دهم- َقطی،ی مشهور به فاضل َقطی،ی

ا شعار اإلی ن،  ... خصولًا الشهادة لعيل بالوالیة؛ ألَّنَّ

َي: أنَّ اإلتیان هبا و  ا ر 
َي  وت  و  ٌل للشهاَدَتني، حتَّى ر  أَّنَّ  کالطری : م ما

َش له، فإ ا َأتى بالشهادة بالوالیة ثبت ریشه وطارالَّذي ال ری
4
. 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

مه شو نیز   می فرمایند:  یسبزوار یعیش حسن دیابو سع خیعّلا

انگشَتی  خود را به َسل ن داد توا  آورده اند که: رسول

ُ اُ     »بر آن نقش کنند، سل ن ب،رمود تا:  «َلا ِإَلَه ِإلَّاا للََّّاه   » ََ   ٌ م َحمَّا

رت  رسواَلت آورد، وآن َضما کردند، چون به ]نزد [ حض نیز به «للََّّاه  

،ت: این سه َخطا چیسوت   خواجه سه َخطا دید بر آن جا نوشته، ف 

،ت: یا رسول اهلل! تو  فرمودی که بر آن جا نقش  «َلا ِإَلَه ِإلَّاا للََّّاه   »ف 

ُ ُ   للََّّاه  »کنند، من خواستم که  ََ   ٌ ،وت:  «م َحمَّ به آن َضما کنند، ف 

 «َلاا ِإَلاَه ِإلَّاا للََّّاه     »َخطا چیست  جبئیل آمد که: یا سوول اهلل!  دیگر

ُ اُ   للََّّاه   »خواست  تو بود،  ََ   ٌ خواست  سل ن بود که به آن  «م َحمَّ

ََل اٌّا للََّّاه    »َضما کند؛ خواست  ما نیز آن بوود کوه  بوه آن َضوما  «َعَّ اٌّ  

نیم که بی والیت  علی، کلمه ی  شهادت َمقبول نیس تک 
4
. 

می فویم: َفراز  پایانی  ایون روایوت  رَشی،وه کوه خداونود  متعوال موی 

، داللوت  «بی والیت  علی، کلمه ی  شهادت َمقبوول نیسوت»... فرماید: 

 ، ودارد ََصحیه بر لزو   انض   و اقَتان  شهادت  ثالثه اسوت بوه شوهاَدَتني

 ری ا له نمی باشد.بدون  شهادت  ثالثه، شهاَدَتني نیز مقبول  درفاه  با این ه
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

َسني شیعی سبزواری مه شیخ حسن بن ح   می نویسد: و نیز عّلا

د بن الرضا ،وت:  روایت است، از ح یمه بنت حمما که ف 

د عس ری [ َمون  ابو حمما اغ  در َشب  نیمه ی  َشعبان َک  به ]َس 

ه! امشب نزد  من روزه ف شای که خودای  تعوالی   َعما
فرستاد که: ای 

ت  خود بر َخلق امه و خلی،وه تو را شاد فرد دَّ اند به ولیا خود و ح 

،ت: مورا از آن، شوادی  عظویم دسوت  ی  َمن بعد از َمن، ح یمه ف 

د  و او در لحن  ََسای   ی ش  ی  داد، پیش  و  نشسته بود و کنیوزان  و 

،تم: فدای  تو باد جان  موا، َخَلوف از کوه خواهود بوود   رد، ف  در ف 

،ت: از َنرج  ، من َبرجست ی را دیود  ف  وَد  و و  م و نزد  َنورج   ش 

ود  ابی حمما
ی نبود، َپ  َنزد  ،وتم:  هیچ َاَثر  ََحل بر و  وَد ، و ف  ش 

،وت: چوون  ی ااهر نیسوت، بگ ریود، آن َفوه ف  هیچ اثر  ََحل بر و 

وه! َخَلوف مثول   َوقت  َفدر شود، والدت  َخَلف ااهر شود، ای َعما

ی حامله موسی است بود و ازو اثر  ََحول  که مادر  موسی به و 

ا را ندانست تا وقت  والدت امه، پ  
ااهر نبود و هیچ ک  آن َس 

ی را بودان خوب داد  و از حوالش پرسوید ،  به نزد  نرج   شود  و 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

،ت: یا َمو   ،وت: ف  التی! من اثر  ََحل در خود نمی بیونم، ح یموه ف 

  ِ  ه شب نزد  نرج  می بود  و فومه می داد  و منتظر تا نزدیو

ب  نزدیِ شد و هیچ اثر طل وع  َفدر، پ  به خاطر  فذشت که ل 

ود عسو ری آواز داد کوه: یوا  ااهر نیست، فی احلوال ابوو حمما

ول شود ، نافواه  ن که والدت َنزدیِ شد، مون َخد  ه! شِ َم   َعما

ی را در بغول  نرج  از میان  خانه َبرجست، َترسان و َلرزان، َمن و 

د ه! آواز داد که:  فرفتم، ابو حمما َبرخوان،  ِإنَّا َأْنَزْلَناا   یا َعما

، خوانوودن فوورفتم، کووودد نیووز در شوو م مووی ِإنَّااا َأْنَزْلَنااا  َموون 

خواند، چنان که من می خواند ، نافاه کودد بر َمون سوّل  کورد، 

د ب فشتم، ابو حمما ه!  من ب ََتسید  و متعدا آواز داد که: ای َعما

ن از َامر  َحقا تعالی ک ب َم   دای تعالی ما را در کوودکی بوه تعدُّ ه خ 

ت فرداند، درین بودیم کوه  دَّ  بزرفی ما را ح 
َخن آَوَرد و در حال  س 

ی را نمی دیود   چنوان کوه -نرج  را از نظر  من غای ب کردند و و 

دوابی کردنود ی ح  ،تی میان  من و میوان  و  ، َپو  مون نوزد  ابوی -ف 

د وه! َدوید  و فریاد برداشتم ازین حاَلت، فر حمما مود که: یا َعما
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

َمََتس و باز َفرد که حدا  زای ل شود و تو او را فی احلوال ببینوی، 

ی  َد ، نرج  را دید  که اثور  نوور  َعظویم َبور و  َپ  با جای  خود ش 

ااهر شده و کودد را دید  بوه سودود افتواده زانوهوا بوه زموني و 

،ت:   َسباابه برداشته، می ف 
شت  ٌ  َأْن َلاا ِإَلا  »انگ  َََأنَّ   َأْشَه َه ِإلَّاا للََّّاه    

ََل اٌّا للََّّاه    َََأنَّ َأب ٌّ َعَّ ّيًا  ُ ُ   للََّّه    ََ ِّي م َحمًٌَّل  ِ  «َج ی ِ  ، آن َفه ی 

ودایا َوعوده ای  ،ت: خ  ا ما  ]ها[ را یاد می کرد، تا به خود رسید، ف 

ن، و َقَد   َمرا ثابوت دار ن، و کار  َمرا ََتا  ک  ، و که َمرا کرده ای َروا ک 

ود عسو ری آواز  َزمني را پ ر ق سط و َعدل َفردان. پ  ابو حمما

ی ب رَد ،   و 
ه! او را َنزد  َمن آر. َمن او را َبرداشتم و َنزد  داد که: یا َعما

د  خود َسّل  کرد، ابو حمما
ی را از مون َفورا فرفوت و و   َبر پدر 

ی پوورواز مووی کردنوود. َموون از  رغووان  َسووبز دیوود  کووه َبوور ََس  و  آن م 

،ت: فرشتگان اند و اشارت به ی وی از ایشوان  د ف  پ رسید ، ابو حمما

ود،  ،ت: این جبئیل است، پو  ابوو حمما کرد که بزرگ تر بود، و ف 

به جبیول سو،ارمه فرموود. آن َفوه زبوان در َدَهون   َخَلف را

بارد  َخَلف کرد و َخَلف زبان  مبارد  پدر  بزرفووار  خوود بسویار  م 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

،وت: َم ید. آن َفه پدر ْْ ب اِذْنِن للََّّاه  َََلااَل     »، پرس را ف  وَخن لْنط ا ؛ س 

وی   ،وت: «به فرمان  خدای  تعالی ف  َأع اُن  ب الََّّاه  للمَّام يِا لْلَلَّ ايِ      »، ف 

َِّج يِ   َِّْ َماام ااَ  لليَّااْيَطاِن للاا َِّ  يِ اب ْمااِ  للََّّااه  لل ٌ    ِن للاا ِِياا ََن 
ُْ  ْ اااال     ْ يَ  ل َََنْمَلََّه ااااْ  َأ  مَّااااً   َأْن َنم اااا َّ َعََّاااا  للَّاااا  ِْ َْ ََ ُل ف ااااٌّ لْلاااا

َََامااَن        َُْن  َِْعا َِِي ف  ََن ا  ِْ َْ ََ ََن َمكَِّ  َله اْ  ف اٌّ لْلا َِث نَي  َََنْمَلََّه    لْلُل
َ َنَ  َْ َ مااا م ااْنه ْ  مااا  ااان ُل َيْحاا 4ََج ن َُد

، آن َفووه لوولوات داد بوور «

وه   رسوول اهلل و َبور اموری اتوؤمنني و ائما
عَّايه   صاََّّ  ل   حرضت 

َََُّّ  ََعمَّل فِجه  َأََّك عاٌََّ   د، َ ،وت:  آن َفه ابو حمما ف 

ی را به مادرمه د ه تا چشم امه بدو روشن شود ه! و  یا َعما
3
. 

مه  َکبری سیاد نعمت اهلل جزائریو نیز عّلا
ث  د   می نویسد: ی  حم 

ودا ،هیرش ی  از شب ها یشب را در عواَم   در ال،هان رسول  خ 

سوَعت ني  آن ه در َسَزم مثل   د ،ید ایرؤ کوه در آن  یبوودن در حوال یبا و 

کردند )= بوه سومت  آن  یا تاق بود، و مرد  آن اتاق را َقصد م ِیتنها 

،تنود کوه:  نیدر ا یرفتند(، پ  ف،تم: چه کس یا تاق م اتواق اسوت  ف 

دا، پ  نزد ودا بور َدر  آن  د یاتاق شد ، و د ِ  یرسول  خ  کوه رسوول  خ 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

بعود از آن وه بوه -دهند،  یو پاسخ  سؤاالت  مرد  را م اتاق نشسته اند

بارد  آن حرضت افتاد  ی  پاها نشسوتم، پو  بوه آن  شوانیا ی  جلوو -م 

دا،  انا از ش  دعائ یحرضت َعرض کرد : ا ل   یرسول  خ  نو ز  در اوا

ََ ُمحمََّّكداب يمكْييم يمك    "که در آن ف،ته شده:  دهیرس دمْي اللَُّهمَّ ِإنِّي ُأَقدُِّم ِإَلْيك

َمتيي  ... تا آخر  د عاحمكا
4

و  سوت،ین مؤمنان ری  از ام یو در آن   کر "

باشد،  عیترسم که نا   آن حرضت را افر به نا   ش  اضافه کنم، َترش یم

مبارکش به من اشاره کرده و آن ها را بوا هوم  ت  آن حرضت با دو انگش

 یدو ]انگشوت نیو راه با نا   من مثل  ا یعل اد  یجع کردند، و فرمودند: 

در -. پو   کون ادیوباشد، پو  اسوم  او را  یکه با هم جع شده اند[ م

                                                           

ِّم  ِإَلْيَك م َحمًٌَّل َبْي ٌَْي  للََّّه  َّ ِإنٌِّّ أ َق َ  َيا
ََلْجَلا    َّب نَي   ََا ََم اَ  لْلم  َِة    ََلْلآخ  ٌاْنيا  ََج يهًا ف ٌّ لل َُجَّه  ِإَلْيَك ب ه   َفاْجَلَّن ٌّ ب ه   َََأََ ْل َ اَج  ٌّ  

  َّ َ  لل ََد َعا  ٌّ ب ه  م ْمَ َمابًا  ِإنََّك َأْنَت لْلَغ  ُ َََنْنب ٌّ ب ه  َمْغ  ًَُل   َْب َُلً    ي  َصََّاَ ٌّ ب ه  َم
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

د  داریاز خوا   ب -که شادمان و َمرسور بود  یحال  .ش 

ود بواقر  خیشو ی  خووا  را بورا نیو ا موه حممَّ  موان ]عّلا
ث  ود  حم 

فرمودنوود: بووه  شووانی، پوو  انقوول کوورد  [یالوو،هان یملسوو

ده اسووت کووه  انووا رسووول  آموو حهیلووح ات  یووکووه در روا یدرسووت

وودا از  ،یعلوو یا»فرمودنوود:  ی[ علوومنووانمؤ ری  بووه ]اموو خ 

 ادیوهرکدوا مون  یشوو ادیوپروردفار  خود درخواست کورده ا  کوه: 

 «.من اجابت کرد یرا برا نیمتعال[ ا یشو ، پ  ]خدا یم

کنوود آن را کووه  انووا   کوور   یموو دییووتأ نیوو: امیفووو یموو

زئ رتوآن حضوووو  ج 
آنگونووووه - ت،یاوووودر ا ان بووووه قصوووود 

باشد ینم عیَترش -ف ن کرده اند یکه فروه
4
. 

                                                           

ٌِّم  ِإَلْياَك م َحمَّاٌلً      ٌَْي    للََّّه ا َّ ِإنِّاٌّ أ َقا َباْيَ  َيا
َ اَج  ٌّ
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 :سدینو یم -مرن  َّناز َاعّل   قَ - یَمرعش نیالد ریَاه دیا س ریم

وول، حضوو یروز وود تقوو یا رت  علووومتوکا  یاهلوواد یبوون حممَّ

 بنشاند،  یرا حارض َکرد، و برابر خود بر بال ش یالَعس ر

اوره رو ی  َپ  در اثنا کورد و از او  مید النودبن حممَّ  یبه عل یحم 

َت    جوا ست یاهل روزفار ک نیکه: شاعرتر دیپ رس  ،یداد که: ب ح 

بَ دیپ رس  َح،صه. یبن َاب َمروانولد  ددی: بعد از او  ف،ت: ع 

د اهلاد یبه اما  عل یاز آن رو بعد ،ت: یوابن  یبن حممَّ کرد و ف 

حرضت فرموود:  ست یعرص ک نیدر ا یکس نیَعما اإلما ! شاعرتر

د ال وف یلع بوارد  ،یبن حممَّ ،ت: از سخنان او در َنَظور  م  ل ف  متوک 

،ت: چه م ،یهست  فرمود که: آر ،ت: م د یفو یف   : دیفو یف 

 ايمٌةككككمٍش عيصككككْي ُقرمْيكرمْتكنمكا ميككَلكَقكْد َفاخمك

 اييكعمككككدمادي َأصمككككككُدوٍد وماْمكتيككككككطي ُحكككككييكبمكْسك

 نماكككليككككككُد ييَفكْضكككككِهكيكككككككا ومالشَّككككُلكْونمومِإنَّكا سم

َماميٍع َمِهرُي الصَّْوتي فيكي ُكلِّ   عمَلْيِهْم 

َمككككككككككككككككولم اللَّهي َلا شمككككككييكَأنَّ رمُس  َّ  دُّنمكاكك

وماليِعككككككككوِم الطَّككككومنمكْحكُي يمكُنكوُه َككالنُّكُج
4
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

ووول  ،وووت:متوک  موووا نوووداو الصووووامع، یوووابن َعوووما و  ف 
4
 

 َأنَّ َأْشككككهمُدوم ،ْن َلككككا ِإَلككككهم ِإلَّككككا اللَّككككهُ  َأْشككككهمُد َأ»امووووا  فرمووووود کووووه: 

 «.َأْشهمُد َأنَّ عمليّياب وملييُّ اللَّهيوم ،ُمحمََّّداب رمُسوُل اللَّهي

وول چووون ا ووَخن بشوون نیوومتوکا در  نووهیَسووَبب ک نیبوود دیس 

فت تا َوقت ،ت او را  ید ل ب گر  َزهر دادندکه ف 
3
. 

انیب
4

ل در ا و آنچوه کوه قبول  از آن  ،وهیرش ت  یروا نی: با دقات و تأمُّ

خاصا اسوت،اده نمووده و در  ل  یتوان از آن به عنوان  دل-یم م،ینقل کرد

زئ  ج 
 شهادت  ثالثه به آن استدالل کرد. ت  یا اثبات 

 یمو یحرضت  اما  هاد ،هیرش ت  یروا نیآن جهت  که در ا به

َلند در هر َمَمع ی  که با لدا یسانک: »ندیفرما شهادت بوه فضول  موا  یب 

 یمنظورشان ا ان اسوت کوه در مسواجد ف،توه مو« دهند یم گرانیبر د
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ع  "جامع"شود، چنان ه در زبان  َعَر  به مسدد،  وع:  -]اجلَام  ج َجَوام 

، جوا  عبوادت...[ ن ع،فا، مسدد جام ذا لوشوود.  یف،توه مو زیوم صَّلَّ

ل ل یهنگام وه  یعنه اهلل از شعر  حضورت  اموا  هوادکه متوکا متوجا

 سواینواقوس  کل ی  شوود، از لودا یدر ا ان مو تیواهل  ب لت  یفض

 ی  ا عوّلن  مورد  بورا ی  برا یا لهیکند که آن هم مانند  ا ان وس یسؤال م

 زین یاست، و حرضت  اما  هاد یدفَوقت  عبادت و بن دن  یفرا رس

 کنند. ی ان ما ی  به معنا ِینزد یآن معنائ ی  برا

ّلله باشود و  یدر خصووص  ا ان مو ،وهیرش ت  یروا نی: ان هیا خ 

زئ یحضورت  اما  هاد  ثالثه را ج 
از ا ان قورار داده و از  یشهادت 

 کنند. یم ادی گرانیو افتخارشان بر د لتیآن به عنوان  فض

مه ابو سعید سبزواری  می نویسد: و نیز عّلا

آمود و  مت  رسوولآورده اند که: جوانی جهود به خود

ی پ رسوید،   و 
د می کورد، روزی َچنود نیامود، خواجوه از احووال  ش 

لق َعظیم خواجه بود، به عیوادت   ،تند: بی ر است، از آن جا که خ  ف 

،وت: ای جووان! بگوو  ی رفت، جوان را در حالت  َنزع یافت، ف  و 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

ُ ُ   للََّّه   َعَّ ٌّ »که:  ََ   ٌ تا به هبشت  «ََل ٌّا للََّّاه   َلا ِإَلَه ِإلَّا للََّّه   م َحمَّ

َروی. جوان خواسوت کوه بگویود، پودرمه حوارض بوود، بوه پودر 

ود را ا جاَبوت  ،ت: تو دانوی، افور خوواهی حمما ن َگریست، پدرمه ف 

ن. پرس کلمه ی  شهادت َبر زبان راند و جان به َحقا َتسولیم کورد.  ک 

،ت: کار  برادر  خود را بسوازید، چوون کوار   ی  خواجه یاران را ف  و 

ب ساختند و جنازه امه برداشتندریال خواجه به َتشوییع جنوازه ی  او 

شتان  پا می رفت، ف،تند: یا رسول اهلل! چورا  بریون شد و بر ََس  انگ 

،وت: از بسویاری  فرشوتگان کوه  پای  مبارد بر زمني نمی ََّنوی  ف 

حارضند از َزمني آن قدر خالی ن نده که مون پوای بور َزموني ََّنَوم، 

،تند: ی این منزلت به چه چیز یافت   لیا رسو ف  ،وت: بوه اهلل! و  ف 

ی کلمه ی   ،تار  و  بود «َلا ِإَلَه ِإلَّا للََّّه »آن که آخر ف 
4
. 

و  اسوت کوه کلموه ی  آخور  ایون َجووان مشوتمل  می فویم: پ ر واض 

 بوور َوحوودانیات و رسوواَلت و والیووت"بوور سووه َفووراز  
بووود، و  "شووهادت 

هادات  ثوّلث بووده اسوت، کو  این وه بوا سبب  عاقبت بوه خوریی  او شو

ل.  سابق الذکر واض  و آش ار می شود.. فتأما
ل در روایت   تأما
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

مه حسن شیعی سبزواریو نیز   می فرمایند: عّلا

د الصوادق یاست از اب تیروا کوه  عبد اهلل جع،ر بن حمما

 یعلو نياتوؤمن ریکند، از پدارنش معنعنوًا، توا بوه امو یم تیاو روا

جولا  یالصلوات والسّل  که: حرضت خداوند تعال هیعل یات رَتض

وودجّللووه نووور    ع  یووآد  و ج دن  یوواز آفر شیپوو دیووافریرا ب یحمما

: حدووا   دیوودوازده حدووا  آفر یبووا و   یو َحووقا تعووال ایووانب

قدرت، و حدا   عظمت، و حدا   منات، و حدوا   رَحوت، و 

 حدا   سعاَدت، و حدا   کرامت، و حدا   منزلت، و حدوا   

ت، و  ت،یهدا و  بوت،یرفعت، و حدوا   ه حدا   و حدا   نبوا

وود  حمما
را در حدووا   قوودرت  حدووا   شوو،اعت. پوو  نووور 

،ووت:  یموو یبازداشووت دوازده هووزار سووال، و و   ََبِّااٌَّ »ف  ُ ااْبَحاَن 

ََْعََّ   ،وت:  یم یهزار سال، و و   ازدهی، و در حدا   عظمت «لْلا ف 

« ِّ  یده هوزار سوال، و مو ت   مناو، و در حدوا«ُ ْبَحاَن َعال    للمِّا

،ت:  ُ  »ف  َُ َقا     َلاا َيَّْه ا  َ ، و در حدوا   سوعادت ن وه «ُ ْبَحاَن َمْ  

،ت:  یهزار سال، و م ََْعََّ    »ف  ِْ لْلا َِّف يا ، و در حدوا   «ُ اْبَحاَن لل
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

،ت:  یم یَرََحت هشت هزار سال، و و   َُ َدل     َلاا  »ف   َ ُ ْبَحاَن َمْ  

،وت:  یمو یهزار سوال، و و   ،تَمت هَ ، و در حدا   کرا«َيْمه ُ ف 

«   ِ َ ا َُ َغن ٌّ  َلاا َيْ َ   َ ، و در حدا   منزلت شش هوزار «ُ ْبَحاَن َمْ  

،ووت:  یموو یسووال، و و   ، و در حدووا   «ُ ابحاَن للَلَّ ااٌِّّ للَكااِي  »ف 

،وت:  یمو یپنج هوزار سوال، و و   تیهدا ِِْ    »ف  ُ اْبَحاَن ن ي لْلَلا

ت چ«لْلَلظ اي ِ  ،وت:  یمو یسال، و و   ارهار هز، و در حدا   نبوا ف 

ِ ا  ُنَ  » ََبِّ لْلل زَّة  َعمَّاا َي ، و در حدا   َرفَعت سوه هوزار «ُ ْبَحاَن 

،ووت:  یموو یسووال، و و   ََلْلَمََّك ااُ   »ف  ، و در «ُ ااْبَحاَن ن ي لْلم َّااك  

،ووت:  یموو یدو هووزار سووال، و و   بووتیحدووا   ه ُ ااْبَحاَن للََّّااه  »ف 

    ٌ ،وت:  یمو یسوال، و و   رعت هوزا، و در حدا   شو،ا«ََب َحْما ف 

«     ٌ ََب َحْما ََبٌَِّّ لْلَلظ ايِ   سپ  نا   او بر لوح ااهر کورد و «. ُ ْبَحاَن 

آن بود که چهارده هزار سال نا   او نوشته بود. پ  آن را بر َعورمه 

ولب   دایپ کرد. بر ساق  َعرمه بود ه،ت هزار سال تا که آن را در ل 

ل لب  آد  به ل  ولب نيب  نوح َنقل کرد و  چنآد  َّناد و از ل   یاز ل 

لب ولب  او بوه  یبه ل  لب  عبود ات طلوب َّنواد و و از ل  تا آن را در ل 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

لب  عبد اهلل رسوان وش لبواس  َکراَموت َدر پوشوان دیل  : دیو او را ش 

 لیمعرفت، و بند  آن َساو ل  یو ََساو بت،یه ی  رضا، و َردا اهن  ریپ

،، و َعصوا ني  از حمبات؛ وَنعَلو منزلوت بودو داد. َپو  او را  ی  َخوو 

،ت: به نزد َلاا ِإَلاَه   : »نودیرا، تا بگو شانیا ی  مردمان رو و ب گو ِ  یف 

ََل اٌّا للََّّاه    ُ ُ   للََّّه   َعَّ ٌّ   ََ   ٌ از  اهنریالل  آن پو و «.ِإلَّا للََّّه   م َحمَّ

ش چ روار نيدو آست اقوت،یبود: قامت امه از  زیش   زیریو ت د،یاز م 

،، و ج بانیشَتِ از زبرجد، و فراز بلور، و خ    بیواز مرجوان  َس 

قبوول  اهنریداوود بدان پ ی  توبه  یو َحقا تعال .یتعال ی  از نور  خدا

لَ   عقوو یبه  را وسفیبه سبب  آن بدو باز داد،   نیکرد، و خاتم  س 

َبر آن ن دات داد  یرا از ش  م  ماه ون یو  د،یآن رسان ی  به واسطه 

را از َبّلها بدان ندات داد غمبانیپ نيو  چن
4
. 

می فویم: این روایت  رَشی،ه نیز َترصی  بوه لوزو   اقوَتان  شوهادات  

ثّلث با هم دارد، آن جا که خداونود  تبوارد و تعوالی بوه پیوامب  فراموی  

را، توا  شوانیا ی  مردمان رو و ب گوو ِ  یبه نزد»... می فرماید:  اسّل 

ََل ٌّا للََّّه َلا ِإَلَه ِإلَّا للََّّ": ندیبگو ُ ُ   للََّّه   َعَّ ٌّ   ََ   ٌ  «."ه   م َحمَّ
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

مه ش نيو  چن َس  خیعّلا  نگارد: یم نيچن نیا یَبحران نيح 

زئ و ا ج  رسوله روا ات  یواز روا یکوه در بعضو یاما شوده  تیوم 

ََل ٌّا للََّّه »است، و آن  ان:  ٌ  َأنَّ َعَّ ّيًا  ِ   » یا، «َأْشَه ََ آل ه  َخْيا   ٌ م َحمَّ

ِِيَّا   لْل  یاست کوه اکثور آن را َن،و یزهائیباشد، پ  از جله چ یم« َب

در َمبسوط  ثبوت  آن و جواز  َعمل بوه  خیکرده اند، و ااهر  کّل   ش

، -تاسو یو آن در نزد من اقو-باشد  یالز  نم هآن است، و افر چ

ّلت است  ات  یاز روا ن هیو َطعن  در آن به ا ضه و غ  َ،وَّ  ن هیک  ا-م 

 یاست که شهادت به ثبوت  آن مو یزهائیاز جله چ هیدر فق لدوق

ق است، پ  به آن چ ریکه آن غ یدهد در حال َقَّ بوه  خیکه شو یزیحم 

لوه  سوت،ین یآن  ها  کرده است َبأس و اش ال بودعت  ی  و از ج 

فو ن کورده  نگونوهیا تیاو انطور کوه اکثر-شود  یها حمسو  نم

کوه امور کورده  یاریبسو ات  یورواکند وجود   یم دیو آن را تائ -اند

د ی: هر حال و وقتن هیاست به ا او به  یا   کر شد و برا که حممَّ

 یشده و بورا ادی ینوبات شهادت داده شد، پ   راه با او عل

شود... یشهادت داده م تیاو به وال
4
. 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ثني  ک را و  لدوق خیش َد  ول  جع کثریی از حم  َ،ضَّ  خود از م 
به سند 

َمر ر عورض  جع،ور لوادق  کرده اند، که ف،ت: به اما تیوابن ع 

 رتوچگونه بوود  ... آن حضو َکرد : والدت  حرضت  فاطمه

فرمودند: سپ  ]زن  -را رَشح دادند رتوبعد از آن که والدت  آن حض-

خن بگو رتو[ از آن حضیهبشت یها  :دیتقاضا نمودند که س 

فشووده، و  نيلبان  مبارکش را به شوهاَدتَ  فاطمه رتوضپ  ح

 ،وم َأنَّ َأييكي رمُسكوُل اللَّكهي سمكيُِّد اْلَأْنبييمكاءي      ،َأْشهمُد َأْن َلا ِإَلهم ِإلَّا اللَُّه»فرمودند: 

دهم کوه  شهادت مى؛ ومُوْلديي سمادمُة اْلَأْسبماطي ،وم َأنَّ يمْعليي سميُِّد اْلَأْوصييماءي

پیوامبان اسوت  رترین  ى نیست و پدر  رسول خدا و بَ حقا  معبود   اهللجز 

...«و  رس  برترین اولیاو، و فرزندانم برترین بازماندفان هستند
4
. 

                                                                                                                                   
ََل ٌّا للََّّه  ٌ  َأنَّ َعَّ ّيًا  ِ     َأْشَه ََ آل اه  َخْيا   ٌ م َحمَّا

ِِيَّ   لْلَب
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

مه ی مت لام فقیه پ  از نقل  این احادیث  رشی،ه می فویم: عّلا

َسني بن َحَسن رازی آبوی د بن ح  ق شیخ حمما کوه از فقهوای - حمقا

ک،ایوة "خود که  فقه فتوائیی در رساله -قرن ه،تم هدری می باشد

 نگارد:این چنني می -و به زبان فارسی است–نا  دارد  "ألنا ا

بدان ه بانگ نو ز و قاموت افور در جاعوت اسوت واجوب 

نَّت، و اندر نافله بدعت؛ ... در حالت  بانوگ   است، و در تنها س 

َلند نَود، و بوا َطهواَرت و آواز   یو رو سَتدیبإ ین ز بر ب  َفرا ق بله ک 

َلند َبر آَوَرد، و م  نَد،ب   روَهست که ب راست و َچپ ن گاه ک 

 کرده باشد: تیا چون ن- دیَ بگو بیتَتر نیو بانگ  ن ز بد

 :-"اوذن لوَويه ُقريةب إىل اهلل"

 ،اللَُّه َأْكبمُر * اللَُّه َأْكبمُر * اللَُّه َأْكبمُر * اللَُّه َأْكبمُر»

 ،ِإَلهم ِإلَّا اللَُّه َأْن َلاَأْشهمُد َأْن َلا ِإَلهم ِإلَّا اللَُّه * َأْشهمُد 

 ،نَّ ُمحمََّّداب رمُسوُل اللَّهيَأْشهمُد َأنَّ ُمحمََّّداب رمُسوُل اللَّهي * َأْشهمُد َأ

 ،َأْشهمُد َأنَّ عمليّياب وملييُّ اللَّهي * َأْشهمُد َأنَّ عمليّياب وملييُّ اللَّهي

 ،حميَّ عمَلى الصََّلاةي * حميَّ عمَلى الصََّلاةي

 ،ْلَفَلاِح * حميَّ عمَلى اْلَفَلاِححميَّ عمَلى ا
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 ،اْلعمَّمِل * حميَّ عمَلى خمْيِر اْلعمَّمِل حميَّ عمَلى خمْيِر

 ،[صملَّى اللَُّه عمَلْيِهَّما وم آليِهَّما] خمْيُر اْلبمشمْر وم عملييٌّ ٌََّّدُمحم

 ،اللَُّه َأْكبمُر * اللَُّه َأْكبمُر

 «.ا اللَُّهَلا ِإَلهم ِإلَّا اللَُّه * َلا ِإَلهم ِإلَّ

 بانگ  َن ز و قاَمت آنست که: ان  یم بیو َترت

ل  قَامووت دو بووار فو «ُراللَّككُه َأْكبمكك» حمككيَّ »و بعوود از  د،َیوودر اوا

و در  د،َیووودو بوووار فو« َقكككْد َقاممكككَّي الصَّكككَلاةُ »، «عمَلكككى خمْيكككِر اْلعمَّمكككلِ 

«...َلا ِإَلهم ِإلَّا اللَُّه: »دیَ بگو  باریآخر 
4
. 

مه نیز و دتقی ملسیعّلا  َخبری شیخ حمما
 :فرمایدمی ی 

ا  و» َأنَّ ُمحمََّّكداب ومعمليّيكاب خمْيكُر    " ، و" َأْشهمُد َأنَّ عمليّياب وملييُّ اللَّهي "اما

بسووط در مَ  خی ان، شواست نه از فصوول  اَ   نیح ا   ااز اَ  "اْلبمِريَّكةي 

ستین یورص  ،تن  آن در ا ان ق  ،ته که: به ف  ف  
3
». 

مه ش شان،یالقدر  ا لیلفرزند  َج *  د باقر ملسو خیعّلا در  یحمما

  یتوضو ی  کوه رسواله - نياتتاقو قةیحد ف  یخود بر کتا   رش قات  یتعل

 :این چنني می نگارد، -بوده است اتسائل والد  ماجدمه
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

موور از ا مصووناف»  دهیووبرفرد یرأ نیوودر اواخوور  ع 

 مسوتحباه  نیوبود و ا
لوه فصوول  نسوت، دا یا ان مو ی  را از ج 

ت یخال نیو ا واهلل تعاىل یعلم ..ستین یاز قوا
4
». 

مهونیز  دعّلا  َخبری شیخ حمما
 فرماید:می تقی ملسیی 

نَّت است که بر این... » د  ن ز[ و س  چنان کوه  بیافزاید: ]= تشها

ب ْمِ  للََّّه  "َنقل کرده:  ابو بصری، از حرضت اما  جع،ر لادق

ٌ  ل ََّّ ََلْلَحْم ٌ  َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّاا  ََب الََّّه    َُْماء    ََُّّها ل ََّّه   َأْشَه ََ ِ  لْل َََخْي ه   
َََُّه   َْ ُ ُل ه   َأ ََ ََ     ٌ ٌ  َأنَّ م َحمًٌَّل َعْب َََأْشَه ِِيَك َله    ٌَ   َلا َش  ََْ للََّّه  

ٌ  َأنَّاَك ن ْلاَ  للا        ٌَِي للمَّااَع    َأْشاَه ْ يًِل َباْيَ  َيا َََن ِّ َبي ريًل  َّبا  ب اْلَح
ََن ْلااَ          َُص ااٌِّّ  ٌ  َأنَّ َعَّ ّيااًا ن ْلااَ  لْل َََأْشااَه ُ ااُ     َّ َََأنَّ م َحمَّااًٌل ن ْلااَ  لل
ََبَّاْل َشاَ اَعَ ه  ف اٌّ         ََََ   ٌَ ََآِ  م َحمَّا  ٌَ لْلِذَماِم  للََّّه  َّ َصالِّ َعََّا  م َحمَّا

ََبِّ لْلَلاَلم نَي ٌ  ل ََّّه   َََجَ ه   لْلَحْم ََْفْا َد ََل "أ مَّ  ه  
3
». 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

:از مؤلاف یخمترص ینامهيزندگ

مه د فرزند ج خیاهلل ش تیآ عّلا  وسفیفرزند  نيفرزند عبد احلس لیحمما

 س ونت دارند. وتریکه هم اکنون در ب عه،یش ی  از کبار  عل  آل ََحُّود

 وتریبو ی  غربو ی  در منطقوه  یقمر یهدر در سال  له معظام

اهل  جبل عامل بودند، که  شانیا ن  یوالد. دیمتولاد فرد "لبنان تخت  یپا"

 رحل اقامت اف ندند. وتریمنطقه هدرت کرده و در ب نیبه ا یدر کودک

لاحب  م وار    ست،یمؤمن، ساده ز یافراد و مادر  معظام له پدر

 بودند. عصمت و طهارت ت  یاخّلق، و از دوست داران  اهل  ب

و یپو  از طو قدریعال مرجع   طه، از حمضوور  نموودن  دروس  متوسا

د حسن قب خیزمان  خودمه ش ی   گانهیچون:  یبزرفان  ریکبو ه  یوفق ،یسویحمما

اد، و فقنيحس خیمعتوق، ش نيحس خیش مه ش ریکب ه  ی عوا د جوواد  خیعّلا حمما

شوده و ابتوداو در مدرسوه  هیسپ  رهسپار  سوور د،یهبره مند فرد ةیمغن

و سپ  در حووزه  "قدر دمش" یخوئ موسوی ابو القاسم دیا س ریبک ه  یفق

مات پرداخت. ل  یبه َتص یاَحد واحد دیا س  دروس  مقدا

سووة عز ِیوواز فذشووت   بعوود نموووده، و دروس   مووتیسووال بووه قووم اتقدا

 خیشوو ،یاَحوود موودد دیا  چووون سوو یبرجسووته ا ی  سووط  را نووزد  علوو 

وود غوورو خیو شوو یهرنوود یمصووط،  قوودریفوورا فرفووت؛ مرجووع  عال یحمما
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

و رسووائل  یهرنود یمصوط، خیو شو یدداَحود مو دیا م اسوب را خودمت  سو

وود غوورو خیرا خوودمت  شوو نمووودن  دروس   یا از طوو پوو  خوانووده انوود. یحمما

 یمرعشووو نیشوووها  الووود دیا عظوووا  سووو ات  یوووسوووط ، از درس  خوووارج  آ

 است،اده کرد. یشاهرود یحممود هاشم دیا و س یند،

 میعبود ال ور دیا اهلل سو تیورت آور  عوار،  بوزرگ حضوواز حمض ني چن

بوه لبنوان  شانیا ی   هیا اندوخت، سپ  به تول یاریبس ی  س هادر یریکشم

  ات ف رد. یو فرهنگ یاجت ع ی  ها تیا و فعال قیو َتق  یبازفشت و به تدر

را در موضوووعات   یآثووار  فرانسوونگ  فراوانوو قوودریعال تیاوومرجع

 کرده است. فیتأل یخیو تار یکّلم ،یَمتلف فقه
 

 :از آثار  معظام له یبعض

 )عربی( يف رشح عقائد اإلمامیاة ةیا ئد البه. ال،وا

 )عربی( . أهبى اتداد يف رشح مؤَتر عل و بغداد

 )عربی( أهل بیته الطاهرینتتقني يف أح ا  سیاد اترسلني و. وسیلة ا

فارسی -)عربی  نة عائشة بني اإلستحالة و الواقع. خیا
4
) 

ة يف اتیزان هیال،ق ةی. وال  )عربی( العاما

 )عربی( قول ال،صل بحرمة الغناو يف العرس. ال
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 )عربی( . السیف الضار  يف الرد عَّل من ري اللقاو باإلما  الغائب

 )عربی( . علم الیقني يف تنزیه سید اترسلني

فارسی -)عربی  ر بأ  کلثو مَ . إفحا  ال،حول يف شبهة تزویج ع  
4
) 

 )عربی( . معنى النالبي و ح م التزواج معه 

 )عربی( ن،سه يف التهل ة و دحضها شبهة إلقاو اتعصو  .

 )عربی( . هدایة األلبا  إىل رشح زیارة الرسدا 

 )عربی( . عائشة قاتلة الرسول األعظم

 )عربی( -أسئلة و أجوبة حول التطبری- . الشعائر احلسینیة

 هد. األدلة عىل لزوم الشههادة الثالثهة ا األنان و اامامهة و التشه

ُاردو –)عربی  [منِت اصلِی مهنی رساله ِی َشریفه]
3
فارسی - 

4
) 

 )عربی( . ن،حات األبرار يف رشح زیارة عاشوراو

 )عربی( -التطبری و الب او- رد اهلدو  عن شعائر اإلما  احلسني اتظلو . 

انگلیسی  –)عربی  . جتيلا اإلمامة یو  الغدیر
1
فارسی - 

5
) 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 )عربی( ي لوقعة الطف. التسلسل التارخی

 )عربی( . اتختار من والیة األب ار

 )عربی( اتادیة و اتعنویة من آیة التطهری . طهارة أهل البیت

 )عربی( . العصمة ال ب  لويلا اهلل العبااس بن أمری اتؤمنني

ووووب  .  یقة ال   او يف ت،صوووویل سووووی دتنا الصوووود  احلقیقووووة الَغوووورَّ

راو  )عربی(  السی دة َمریم الَعذراوعَّل زینب احلَو 

(ی)عرب -قواعد وضوابط-َتقیق يف عّلمات الظهور الرشیف  

ا ردو( - یعَّل اتحترضین )عرب حضور النبي وأهل بیته الطاهرین 

قووه  ی  و فرانبهووا سووهی. و مباحووث و مقوواالت و َتقیقووات  ن،  ی  مت،را

شته اند و م توو  نمووده دا انیشافردانش ب یبرا که معظام له یاریبس

ق  د نَتنتیا ق  یاز آن ها از طر یاند که بعض  منترش شده اند. گریو از ط ر 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 :رساله ِی رشيفه ای که در پيِش روی داريد

در اثبات   است بی نظری رساله ای که در پیش  رو دارید، ترجه ی  بحثی

یق  اکب و فو  لدا
و خواتم   اروق  اعظوملزو   شهادت  ثالثه بر والیت  حرضت 

د بن عبد اهلل جلا وعّلسوی اهلل اولیاو و َافضل  از جیع  ما   ()غری از رسول اهلل حمما

 بعد از شهاَدَتني به توحید و رساَلت. سّل  اهلل علیه امری  مؤمنان اما  علی

ب  غلوط و یوا  تی است با آَّنا که از روی  َجهل و َتَعصُّ دَّ این رساله اَتا   ح 

 علی اما  آفاهی، لزو   اقَتان  شهادت  ثالثه برای والیت  امری  مؤمنان َعَد   

زئیات  آن را در  ،با شهاَدَتني د  ن ز نفصول  و یا ج   پذیرند.می ا ان و اقامه و تشهُّ

موه ی   وط  عّلا  قاطعه و واضوحه ای کوه توسُّ
َدج و َبراهني  از آندا که ح 

ة  حرضتَجلیل الَقدر  لی تداهداآیت اهلل احل دَّ د َجیل ََحُّود عام   شیخ حممَّ

عا اقامه شده است، را ََتا  یافته، و ترجوه ی  ایون رسواله ی   دَّ  این م 
بر اثبات 

رشی،ووه بووه زبووان  فارسووی و نیووز نشووور  آن در میووان  مووؤمنني  ک وورا  را َسووَبب  

یافتیم؛ َعوز   خوود  خوشنودی و رضایت  خدای متعال و آل اهلل َاطهار

َّت بر آن بستیم که موا نیوز در راه  دفواع از منقبتوی از را َجز
  نموده و َکَمر   

که می رفت  مناقب  موالی  متاقیان امری  مؤمنان اما  علی بن ابی طالب

 تَ ف  ل   ًّل ل  ه  أَ  َ  ی  لَ  تا به واسطه ی  فتاوای َمن  
 
به فراموشی سپرده شوده بل وه  او

را   ب َدع حمسو  شود، شمشری  ب 
ان  خود را از غّل، خوارج نمووده، و در ش ر 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

لمی ای  ِ  ع  هل  م 
بات  ش ا ني  در دین رفته و رَضَ  ب َدع و م 

به پ ی ار با لاحبان 

ش   ني وارد سازیم. عني و م 
بد   را با لبه ی  تیز  شمشری  استدالل بر م 

 

رَگرایمَاسالم امب  د:َپ ی  َیمَفرماپ ی 
اگر تمامی خالئق بر محّبت و دوستیی لیتی 

اّتفتا  لیمتد دانتی خد ختخا   ی طالببن اب
َ.4تعالی آتش جهّ م را خیق نمی فرمود

َ

زَآنَحرضت د:َ َپ ی  َیمَفرماپ ی 
زارها قیم گردنخ و دریاها مرّلب و اگر درخیان وبیشد

نوتتیان نویوتت خر بانتت خد بتتر  جتتوهر نتتونخ و جّ یتتان و ا 
 .3احاطد نیوان خ یافت فضائل لیی بن ابی طالب

 

 ، إناه نعم اتوىل و نعم النصریمد هلل ر ا العاتنيو آخر دعوانا أن احل

 علي بن محمَّد عزيزبوريان البروجردي، أحقر كالب آل اهلل عليهم أفضل صلوات اهلل

 قُم مقدّسه عُشّ آل محمَّد - هـ 6341محرّم الحرام  02
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

یل ُّودَاعم  یلََح  دََج  خَُممَّ ی  َاهللَش  قَآپ ت  قِّ َُمح  َعاّلمهَی  َحرضت  ظ   ری  َت ق 
دَالصالة" هُّ هادةَاثلاثلةَيفَاألذانَ اإلاقمةَ ت ش  َىلعَزل مَالش  َافریسَ"األدَّلَّ ََرَترَجهَی 

 

م له
ّ

 استجازه از معظ
 

«» وبه نستمدُّ ونستعني 

، والصّلة  والسوّل   َعوََّل الَبشوری النَوذیر سوی دنا  ه  احلمد هلل ک  هو أهل 

د بون عبود اهلل، وعوَّل أهول بیتوه ات َعظَّموني واهل وداة  ات َعظَّم رسول اهلل حممَّ

وَ،عاو  ث َقى وقواَدة األ َموم وش  َوة الو  ر  ن النداة والع   ، ه، س 
ق  اتهدی ني، ساَدة  َخل 

م  م واتن  ووریَن ل ،ضووائله  بغ ضوویه  م وم  وورة، وَلَعووَن اهلل  اوواتیه 
الوودنیا واِخ 

م وَکراماهت م وا ّلماهت م واات زه  م وَمعاج  م وأح امه  فه  م وااتي وَمعار  یه 

... ریَن إىل قیا   َیو    الدین 
لنَي واِخ  َن األوَّ

م م  وال یه  هم وم 
یَعت   ش 

ول، وال،اضول األوحود، والعَ  مة اتَبدَّ م ات،ورد، نوور الوبّلد، َلوإىل العّلَّ

موة  ، عّلَّ ، والبحور اّضوما ة اتنتَظر عَّل العباد، والطوود األشوما ة احل دَّ دَّ وح 

اج، ویما واسع األرجاو  و فدواج، موا زمانه، وَعمید أقرانه،  بحر متّلطم موَّ

وَن ال،نوون إالَّ وقود  ن  َفون  م 
ن  علٍم من العلو  إالَّ وقد َحلَّ يف أع قه، وما م 

م 

يل س حة رش  من َعذبه وزعاقه،  د َجیل ََحُّود العام  ة الشیخ حممَّ آیة اهلل احل دَّ

 :عَّل رؤوس اتؤمنني ومتَّع اهلل بطول بقائه اتؤمنني دامت برکاته وطابت أوقاته وَمدَّ اهلل الَّه
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 السّل  علی م ورَحة اهلل وبرکاته؛

وة عوَّل ونستأ ن من س حت م يف طبع رسالت م الشو ری،ة يف بیوان ]األدلَّ

د الصّلة  ة عوَّل وثاقوة  -لزو  الشهادة الثالثة يف األ ان واإلقامة وتشهُّ واألدلَّ

ة عَّل  لزو   کر أمری اتؤمنني علیه السّل  برسوول اهلل القاسم بن معاویة الدالَّ

د بعود  -بعون اهلل اتلوِ العوّلا -[ اتَتَجم باللغة ال،ارسیاة، فإنانا حممَّ

تیاب وننشو األسوواق يف ایوران والباکسوتان  یره فووإ ن م نطبعه عَّل ش ل ک 

ونوزعه عَّل األلودقاو يف اتنطقوة، ونریود  -إن شاو اهلل-واألفغانستان و... 

هذا؛  الرشیفن جناب م ال ریم کتابة تقریٍظ عَّل ترجة بحث م القی م الثمني م

 نسخة منها. -بإ ن اهلل تبارك وتعاىل-وبعد الطباعة نرسل إلی م 

 .عَّل قلب زینب الصبور والسّل 

 

 الصغری کلب احلدج الطاهرین ابن م

د بن بیك عايل بن غاري عزیزبوریان البوجردي عيل  بن حمما

ر برؤیة القائم اتنتَظر عیوَّنم اهلل نوا

هو ق 4146، حمرَّ  احلرا ، 35



 

31  

 

ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 

 

م
ّ

 بر ترجمۀ فارسی کتاب  تقریظ مرجعّیت معظ
 

 

 

احلمد هلل ک  هو أهله، والصّلة والسّل  عَّل رسوله األمني اتنتخوب يف 

ود اتصوط،ى وعوَّل آلوه  الظّلل وال امول يف الرشواد واحل موة والبیوان حممَّ

ولعنوة اهلل الدائموة  ،ادة اّلق والعروة الوثقى وَصاطه اتستقیماتظلومني س

ة عووَّل أعوودائهم واتن وورین ل،ضووائلهم وکراموواهتم ومعوواجزهم والسوو رمدیَّ

لني واِخرین إىل قیا  الدین.  ومقاماهتم وا ّلماهتم من األوَّ

 وبعد...

إنَّ ما أجاد به یراع جنوا  العّلَّموة ات داهود الشویخ عويل عزیزبوریوان 

األدلَّة علكى وَكو    يف تعلیقاته عَّل کتابنا اتوسو  بو ) دامت برکاتهالبوجردي 

( وختووریج الروایووات الشككهادة اللاللككة ذ األذان واإلقامككة وتشككهُّد الصكك ة   

تي اعتمدناها، ومن ثمَّ ترجته إىل اللغة ال،ارسویَّة  ة والباهني الَّ الداعمة لألدلَّ

لمويا ل ي تعمَّ ال،ائدة  ال،قهیَّة  لل
او مون العلو و واتتعل موني يف الوسوط الع  رَّ ق 

،  لك کلاه کان احلوزويا يف بّلد فارس اتشهورة بوالئها للعَتة الطاهرة
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

جوودیرًا بوواالهت   تووا وجوودناه فیووه موون رشٍح للمطالووب وختووریج لووبع  

داً  َسودَّ  األحادیث... فزاد عَّل النور نورًا وعَّل اجل ل جاالً، ف وان موفَّقوًا وم 

د  رعي والَعقيل و، من هنا وجدنا أنَّ واجَبینا الشسّل  اهلل علیهمبنور فقه آل حممَّ

لميا وتتباعه لألخبار والتودقیق يف 
ی،رضان علینا التنویه ب،ضله وسعة باعه الع 

کل ت العل و األعّل  األبرار القائلني باقَتان الشهادة الثالثة بالسوابَقَتني هلوا 

.. ة هلل تعواىل والشوهادة بالرسوالة للنبويا األعظوممن الشهادة بالوحدانیَّ 

 وجعل ما کتبه يف میزان حسناته ودیوان  أع له 
 
فدزاه اهلل تعاىل عنَّا خرَی اجلزاو

الصاحلة، ف ان حمطَّ نظرنا وتقییمنا بالثناو علیه وأداو الشو ر إلیوه، َوفَّقوه اهلل 

لني، والذائ دین عن َحوى والیوة أموری تعاىل ترضاته وجعله من األعّل  العام 

فهو حسوبنا ونعوم ، سّل  اهلل علیهم أجعنياتؤمنني وأهل بیته الطی بني الطاهرین 

 الوکیل، والسّل  علیه وعَّل إخوانه من العل و العاملني، واحلمد هلل ر   العاتني.
ج
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

َ
َ

م له
ّ

 ترجمۀ استجازه از معظ

 

«» وبه نستمدُّ ونستعني 

، والصّلة  والسوّل   َعوََّل الَبشوری النَوذیر سوی دنا احلمد هلل ک  هو  ه  أهل 

د بون عبود اهلل، وعوَّل أهول بیتوه ات َعظَّموني واهل وداة  ات َعظَّم رسول اهلل حممَّ

وَ،عاو  ث َقى وقواَدة األ َموم وش  َوة الو  ر  ن النداة والع   ، ه، س 
ق  اتهدی ني، ساَدة  َخل 

وورة، وَلَعووَن اهلل  اوواتیه   م الوودنیا واِخ  م واتن  ووریَن ل ،ضووائله  بغ ضوویه  م وم 

م وااتي  م وَکراماهت م وا ّلماهت م وااتیه  زه  م وَمعاج  م وأح امه  فه  وَمعار 

... ریَن إىل قیا   َیو    الدین 
لنَي واِخ  َن األوَّ

م م  وال یه  هم وم 
یَعت   ش 

مه حمرض مبارد  ل، و فاضل  یعّلَّ َبدَّ ،وَرد، نوور ب و گانه،یم  ّلد، و و َعَلوم م 

نَتَظر بر بندفان، و کوه بلند، و در  م 
ت  دَّ  ح 

ت  دَّ مه  ع،یوس یایح  زمان امه،  ی  عّلَّ

اج، ی  ایامه، در انیو بزرگ   تا  سوتیاز علوو  ن یعلمو چیکه ه یکس متّلطم موا

که از آ  فوارا  نیمگر ا ستیاز فنون ن یفنا  چیمگر آن که در اع ق  آن فرو رفته، و ه

ل تیحرضت آاست،  دهیو َتلخ آن نوش ود َجیول ََحُّوود عوام  ة شیخ حممَّ  یاهلل احل دَّ

 :دامت برکاته وطابت أوقاته وَمدَّ اهلل الَّه عَّل رؤوس اتؤمنني ومتَّع اهلل بطول بقائه اتؤمنني
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 السّل  علی م ورَحة اهلل وبرکاته؛

 هترجو دن  یجهت  به چاپ رسوان میکن یطلب  اجازه م یاز حرضت  عال

ة عَّل لزو  الشهادة الثالثوة يف األ ان واإلقاموة  ،تانیا   رشکت ی  فارس ]األدلَّ

د الصّلة  ة عَّل لوزو   کور  -وتشهُّ ة عَّل وثاقة القاسم بن معاویة الدالَّ واألدلَّ

 ی  اریوبوه -[، پ   انا ما دأمری اتؤمنني علیه السّل  برسول اهلل حممَّ 

آن را بوه  -ا بخواهودافر خود- معظام له بعد از اجازه -خداوند  متعال

و  رانیوا یهوا یو آن را در کتاب،روشو دهیبوه چواپ رسوان یش ل  کتابچه ا

دوسوتان در  ان  یو... و آن را در ممیکنو یپاکستان و افغانستان و... منترش مو

 هیاوظیکه تقر میخواستار بزرفوار تیا از مرجع و .میکن یم عیمنطقه توز

 دن  یو بعد از به چاپ رسان د؛سنیکتا  فران سنگ شان بنو نیا بر ترجه یا

 .میکن یاز کتا  را خدمتتان ارسال م ینسخه ا -به ا ن  خداوند متعال-آن 

 .عَّل قلب زینب الصبور والسّل 

 الصغری کلب احلدج الطاهرین ابن م

د بن بیك عايل بن غاري عزیزبوریان البوجردي عيل  بن حمما

ر برؤیة القائم اتنتَظر عیوَّنماهلل  نوا

هو ق 4146حمرَّ  احلرا ، ، 35



 

38  

 

ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 

 

م
ّ

 بر ترجمۀ فارسی کتاب  ترجمۀ تقریظ مرجعّیت معظ
 

 

 

احلمد هلل ک  هو أهله، والصّلة والسّل  عَّل رسوله األمني اتنتخوب يف 

ود اتصوط،ى وعوَّل آلوه  الظّلل وال امول يف الرشواد واحل موة والبیوان حممَّ

ولعنوة اهلل الدائموة  ،اتستقیم اتظلومني سادة اّلق والعروة الوثقى وَصاطه

ة عووَّل أعوودائهم واتن وورین ل،ضووائلهم وکراموواهتم ومعوواجزهم والسوو رمدیَّ

لني واِخرین إىل قیا  الدین.  ومقاماهتم وا ّلماهتم من األوَّ

 وبعد...

موو دامووت برکاتووه  یبروجوورد انیووزپوریعز یعلوو خیماهوود شوو ه ی  عّلا

لَّ  عَّ  َجُب لليهادة للثالث  يف لألدبر کتا  ما به نا  ) یتعلیقات عاتانه ا

موا را  نيکوه ادلوه و بوراه یاتی( نوشته و روالألنلن َلإلقام  ََيهاٌ للِالة

 فردانودهبر یآن را به فارسو تیکرده و در َّنا یکنند مستند ساز یم تیتقو

که اهل   -در بّلد فارس  یحوزو یکه در حمافل علم یاست تا عل و و طّلب

از مباحث  زیهستند ن -مشهورند به عَتت طاهرهآن به والئشان نسبت 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

قابول  ی گ ثیاحاد یبرخ یرشوح و استناد ساز نی. اندریآن هبره ف یفقه

شود. نوور  باتریز ،یبائیو ز ،تر یتوجه هستند... و باعث شده تا نور، نوران

د سّل  اهلل عل رو  نیاست. از ا شانیا بانی راه و پشت هم،یوعل هیفقه آل حمما

 شوانیو تتبع ا یعلم یو عقًّل بر ما واجب است تا به فضل و توانمند رشعاً 

که قائل به شهادت ثالثه در کنار -ابرار  یدر اخبار و دقتشان در سخنان عل 

 اکور  امبیوخداوند متعال و شهادت به رسالت پ تیشهادت به وحدان

دهد، و  پادامه ها را به او نی....خداوند از طر، ما هبَتمیاشاره کن -بودند

اع ل  لال  امه قورار بدهود،  وان  یحسنات و د زان  یرا در م شانیا ی  نوشته 

شخص و تش ر از او، به او توجوه نمووده و او را موورد  نیاز ا شیما با ستا

او در آن  ت  یآن چوه رضوا یمتعوال او را بورا یخدا م،یده یقرار م یابیارز

 ری  امو ت  یوال م  یاز حر نيدافعاست موفاق بدارد و او را از افراد عامل، و از م  

قرار بدهد،  نيأجع همیامه سّل  اهلل عل نیو طاهر نيبیا ط ت  یمؤمنان و اهل  ب

اسوت، و سوّل  بور او و بور  یحوام نیخداوند موا را بو  اسوت و او هبوَت

ل، و ستا  َمصوص  پروردفار جهان است. شیبرادرانش از عل و عام 
ج
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 

 :ء از معظّم لهىو استفتا

 

 

َلَلَلَلِه ... » َل َيَل أ َلَلَلَلَ  َلَلَلَلِد َكل  السَّ یَ لل المَّ َلَلَلَلةَّ َدَلَلَلَلا الشَّ ل لَّ
َ
َلَلَلَلِه   َل َيَل أ َلَلَلَلَ  السَّ

َل  َلَلَلَ  َلَلَللل  السَّ َّ  ِ َةاََِّلَلَلَللل ال َّ َدَلَلَلا الأ ل لَّ
َ
َلَلَلِه   َل َيَل أ َلَلَلَ  لل  السَّ ََِّلَلَل َّ َرأ ِأ لل ا ََِّلَلَل َّ َدَلَلَلا الرَّ ل لَّ

َ
 

َل َيَل  َلَلَلَلَ  لل  السَّ سأَِلَلَلَلَل َّ ِ
َلَلَلَللل ا أ َِّ ُلاِر َدَلَلَلَلا اَّأ ل لَّ

َ
َلَلَلَلِه   َلَلَلَللل  َيَل أ ِل َّ َلَلَلَللل ال َّ ِل َّ َدَلَلَلَلا ال َّ ل لَّ

َ
َلَلَلَلِه    أ

اَمَلَلَللل  لل َ أ ِأ َدَلَلَلا ا ل لَّ
َ
َلَلَلِه   َل َيَل أ َلَلَلَ  َلِل َمَلَلَللل  السَّ َلَلَللل الأ ََ َةَّ ل ُأ َدَلَلَلا ا ل لَّ

َ
َلَلَلِه   َل َيَل أ َلَلَلَ  السَّ

َلَلَلِه  َل َيَل أ َلَلَلَ  ْل  السَّ َلَلَلاَر دل َلأ ِأ َدَكل ا َُ َلَلَل لمأ ِأ َدَلَلَلا ا ل لَّ
َ
َلَلَلِه   َل َيَل أ َلَلَلَ  لل  السَّ َلَلَلاَُ شل َغأ ِأ ا

ا َفا هل َِ َرََكتل َُ ِ َو   اَّللَّ
لل َ ِ َو َرْحأ اِل اَّللَّ َت َرسل

...ِطَملل ِِبأ
4
.» 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

م     ِر مب  ک ِ   حمض     ع  ده   ل ه
ِّ ق   حمره  ِ   یِ مرج  ِ  لکقدر  جِ  ج   ک   ُم  جِّ

  رد ِ  ُجکِه جفِّ   پرچمجاِ  دفکع از حريِم واليِت اهِل بدِت لص مت و ه  ک  

ة حض ُّود لکِمل لدج جِّ حممَّ  خدش املجکهج رِ  آيت اهلل احلُجَّ  :یَحِّ

 للدكم و َحة اهلل وبركک  ؛ اقس م

علووی امووا  مؤمنووان  ری  اموو ت  یوودر مووورد  شووهادت  ثالثووه بووه وال"مووا 

 :میدو سؤال دار "سّل  اهلل علیهم أجعني نَشیطاهر ت  یواهل  ب

ل: نظوور  مبووارد  معظاووم لووه در مووورد  شووهادت  " سووؤال اوا

 نيمعصوووم ت  یوو، و شووهادت بووه والثالثووه )أشووهد أنَّ علیاووًا ويلا اهلل(

 ست یدر ا ان و اقامه چ "نيأجع همیسّل  اهلل عل
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

در مورد  شوهادت  ثالثوه و " دوا : نظر  مبارد  معظام له سؤال

)وأشوهد  أنَّ أموری  نيأجع همیسّل  اهلل عل نيمعصوم ت  یشهادت به وال

َدوج اتؤمنني وأوالده اتعصومني وفاطمة الزهراو سیادة نساو العواتَ  ني ح 

د  ن ز چ "(اهلل للوات اهلل وسّلمه علیهم أجعني  ست یدر تشهُّ

ووه  خواهشوومند  ی  اسووت  ووراه بووا پاسووخ  بووه هوور دو سووؤال، ادلا

 .دیب،رمائ انیب زیرا ن شیخو ی   هیا لیت،ص

 

َ م  َوَاوات  یه  »
َعان ود  وٍد َوم  َمَّ  حم 

 آل 
 
وَداو ون  َأع 

وَرأ  إ َلی وَك م  مَّ إ ِّن  َأب  ه   ،م  اللَّ

وو م  َوان ص   َموون  َعوواَداه 
ووم  َو َعوواد   َموون  َوااله 

وومَّ َوال  ه  م  ور  َموون  َنَصووواللَّ َره 

َرةَ  وَبَ َیواَو ال 
ق  َت  َیواَر األ  َخ  َ األ  وَطَ،ني  َبواَدَك ات  ص 

ل  َمون  َخوَذهَل م  ع  ذ  ومَّ  ،َواخ  ه  اللَّ

ش   َّون  َأَتوَبَّ واح 
 ْ ِّن   ود  ع  ِّن  َموَع َمون  َأَتوَوىلَّ َوَأب  ری   ،أ  ر  َلوم  َموا يف  َضوم  َوَأن وَت َتع 

َدائ َك َوَکَ،ى ب َك َعل ی ً  َك َوب غ    َأع 
ل َیائ  ب  َأو  ن  ح 

ب ي م   .«َقل 

 

ِس  لِب آس اِن      َلةَّ  َيَلای مل
ِِفَ َي أ ي ِ پارِان  ُن مُّمة یلع َمايل دل
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 

 :پاسخِ مبسوِط معظّم له

 

 

والسّل  عَّل الَبشری النَّذیر سوی دنا  احلمد  هلل ک  هو أهله، والصّلة

د وعَّل أهل بیته ات َعظَّمني واهل داة اتهدی ني، واللعنة  ات َعظَّم رسول اهلل حممَّ

بغ ضووالس ضویهم وم 
بغ  یَّة عوَّل أعودائهم وم 

ة األََبد  یَّ
ي شویعتهم مون ورمد 

لني واِخرین إىل قیا  یو  الدین...  وبعد:  األوَّ

مه برک رَحت و سّل  و دا بر عّلا رد ی  ات  خ   ب روج 
د  اه   ؛یم 

 ت  یوح  م  شهادت  ثالثه به وال ان  یکه در مورد  ب- پاسخِ سؤاِل اّول

 :-باشد یدر ا ان و اقامه م نَشیمؤمنان و فرزندان  طاهر ری  ام

 نیودر نوزد  ا یقووبنابر اَ  :میفو یفرفته و م یاریمتعال  ی  از خدا

تاج  ی  بنده  د فرزند-حم  ل نيفرزند عبد احل َس  لیَج  حممَّ ن قوََت  : م  -یََحُّود عام 

مؤمنوان و اموا    ری  امو ت  یوال که  ان شهادت به- نمودن  شهادت  ثالثه

تَّق مطلقوًا الز   ،آَّنوا ری  در ا ان و اقاموه و غو نيبه شهاَدتَ  -است نيم 

ت، بل ه شهادت  ثالثه رشط  در بوده  باشد. یاع ل م ی  و قبول لحَّ
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 :میکن یاستدالل م دیآ یکه م ینظر  خود به وجوه نیا یو برا

ونَّت  پواد )=  یعمومات واطّلقات :َوجِه اّول که در کتوا  و س 

 تراب ط و توّلز    ،هیرش ات  یو روا میقرآن کر
( آمده اند، داللت  بر وجود 

 ی  مؤمنوان علو ری  و امو اسوّل  ی  فرامو امب  یوپ یهوا لتیفضو ان  یم

رَتَض  و  هیاوعقل ني  و َبراه هادلا  ی  که به واسطه  یدرست دارند، و به یم 

د  -که  یا یتراب ط   ات نیوجو   ا هیا َنقل نه در ا ان و اقامه و نوه در تشوها

ثابوت  سوت،یقابول ان، واد ن -خارج از ن ز یدر شهادت ین ز و نه حتا 

شوهادات  سوه فانوه )= شوهادت  بوه  ان  یوتوراب ط م نیشده است، بل ه ا

 هیا و َن،سو هیا روح قامات  از م ِی چی( در هتیلت و والو رسا تیا وحدان

ِا نشده و نم چیه هیا و َم ان هیا و َزمان نَ،  یزیو ان چ نیشود، و ا یفاه م 

باهلوه  ی   هیآ  چون میقرآن  کر ات  یاست که آ  ی  خودا ت  یوکوه ح ا-م 

دا  که قصد  مباهله بوا  ی، هنگاماعظَمش امب  ینمودن  پ یمتعال از ََتَ

ََ فيهي ميْي يمْعكدي مكا   : »-باشد یَندران را نمودند، م ی  نصارا ََّ َفَّمْي حما

َُ َأْيناءمنكككا وم َأْينكككاءمُكْم وم نيسكككاءمنا وم       َكككاءمَم ميكككيم اْلعيْلكككِم َفُقكككْل تمعكككاَلْوا نمكككْد

نيسكككاءمُكْم وم َأْنُفسمكككنا وم َأْنُفسمكككُكْم ُتكككمَّ نمْبتمِهكككْل َفنمْجعمكككْل َلْعنمكككَّم اللَّكككهي عمَلكككى    

[ پ  از آن ه بر تو ]بوه پ  هر که با تو درباره او ]عیسى؛ اْلكاذيينيم
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

واسطه وحى، نسبت به احوال و [ علم و آفاهى آمد، مادلوه و سوتیز 

َس  رانتان و[ را و ش  پسونيکند، بگو: بیائید ما پرسان ن ]حسن و ح 

[ را و شوو  زنانتووان را، و مووا زهووراومووه ی  را، و مووا زنووان ن ]فاط

[ را و ش  ن،وسوتان را دعووت کنویم طالب یاب بن ین،وس ن ]عل

سپ  ی دیگر را ن،رین ن ییم، پ  لعنت خدا را بور دروغگویوان قورار 

دهیم
4
َْ م       : »... ریَتطهو ی   هیو، و آ« َم عمكْنُكُم الكرِّ ِإنََّّكا ُيريكُد اللَّكُه ليُيكْبهي

 وواره است و جز این نیست که  نیا؛ َأْهلم اْلبمْيَّي وم ُيَطهِّكرمُكْم تمْطهكرياب  

خواهد هرفونه پلید  را از ش  اهل بیت ]که به روایت شیعه و  خدا مى

د بن عبد اهلل، عَّل بن اب زهوراو، حسون و  ی  طالب، فاطموه  یسنى: حمما

اند[ برطر، ن ید، و ش  را چنان که شایسته است ]از  وه  حسني

داندها[ پاك و پاکیزه فر یدیپل ی  
3
کوه  یآن جوائ-ا طاَعوت  ی   هیو، و آ«

                                                           

َرُكْم َتْطهريًاِإنَّما ُيريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهِّ
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

                                                                                                                                   

َأْهَل اْلَبْيتتِ 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

                                                                                                                                   



 

51  

 

ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

                                                                                                                                   

ُيَطهَِّرُكْمَعْنُكُم
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

وم  هميككا َأيُّهمككا الَّككبييم آممُنككوا َأليُعككوا اللَّكك  : »-دیووفرما یخداونوود متعووال موو

ا  اهل ای ن! از خودا اطاعوت ؛ ...َأليُعوا الرَُّسولم وم ُأوليي اْلَأْمِر ميْنُكْم

اند  کنید و ]نیز[ از پیامب و لاحبان امر خودتان ]که امامان از اهل بیت

باشند[ اطاعوت کنیود مى مقا  عصمت و هچون پیامب دارا 
4
، بل وه «

                                                                                                                                   

َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النِّساِءَو ال َتَبرَّْجَنُبُيوِتُكنَّ  يف  َو اْذُكْرَن ما ُيْتلى
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ود َؤک  َصوح   و م  َقوو   و م   ثالثه م 
دو  ی  بورا ی انا واجب بودن  شهادت 

باشود،  یمو -یو إثبوات یو ثبووت یوجوود ث  یاز ح  -شهادت  قبل از آن 

تبه  و رسالت( تیا دان)= شهادت به وحول ن آن دو شهادت  ر  یر  توأخ  شان م 

ت و رسالت بوه  دیجهت  ارتباط  توح باشد، به یاز شهادت  ثالثه م و نبوا

دان و َس  ری  ام ت  یچرا که افر وال ت،یوال ت  یا ثیح  ی  موحا
عارفان و قبلوه  د 

َعظَّم  ما اب ی  َرهنََوردان، موال ی أرواحنوا فوداه  یاحلسن عل یما و اما   م 

 گانوهیمتعوال  ی  فاه خدا چیالسّل  نبود، ه ىالصّلة وأزک لوعلیه أفض

د آن یشمرده نم مردن  اوست، و افر وال گانهیکه حق   گونهش  آن  ت  یوش 

د آن ینم دهیمتعال َپَرست ی  نبود هرفز خدا حرضت که حوق   گونهش 

آمده است یادیز ات  ی انطور که در روا-اوست  دن  یپرست
4
-. 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

                                                                                                                                   



 

51  

 

ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

و اسواس  دو الول   شهیکه الل  و ر ی: به درستدِگر آنکه و

ت، معار،  وال دیتوح ب ت  یو نبوا اما    ني  ثقلَ  یباشد که از موال یم یک 

 ی  َاکَب و ناموس  َاعَظم َس 
مه کرده است.تَ  طالب یبن اب یما عل د   راو 

سَتلز    آن است کوه  لتیبودن  کرامت ها و فض ی: مساوو ن َل  ها م 

 چیبودون  هو-سوه فانوه  یشوهادت هوا ان  یقائل به وجو   مّلزمت  م

در کرامت ها و  شانیبودن  ا یساوشده، و بر طبق  قانون  م -یا یجدائ

ز آنچه که به واسطه -ها  لتیفض اسوتثناو شوده کوه  وان  لیودل ی  به ج 

ت است به  قتضانبوا منزلت یثیحد ی  م 
4
 ی  دارا ، پ  رسول  خودا-
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

مؤمنوان  ری  امو ی  بورا لتیفضو ایباشد، آن کرامت  یتیفضل ایهر کرامت 

 یمو رسول  خوداو اما   زمان  بعد از  ،هیو خل یا که ول- یعل

 ت  یواسوت کوه در روا یزیو وان چ نیثابت شده است، و ا زین -باشد

توار از مووال  یاز ف به سند  خودمه یَبرق جع،ور  یموا اموا  ابو ی  بن َم 

شان رسول  خدا از پدرانش باقر به آن اشاره شده  از َجد 

 ٍةاممك وم ممكا َأْكرمممنيكيم اللَّكُه ييَكرم   »... فرمودند:  رتواست، که آن حض

ََ ييَّيْلليهمكا  َ رَّ  نگردانیودهکرامتى من را به خدا ؛ و ...ِإلَّا وم َقْد َأْكرممم  م 

َ رَّ  تو را نیز به مثل   ان کرامت  مگر آن ه  فردانیده است م 
4
». 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 انوووا در الوووول  فقوووه   :ئمیو َُلَلَله يتَلَلَلارِی َفَلَلَلّ ِ اصَلَلَلاِ  آن     َلَلَلا

، عموو   کوه وارد شوده اسوت یروم،هو   حصو ی  مقتضا یجع،ر

، دباش یم یمؤمنان عل ری  ما اما  ام ی  موال یو کرامت برا لتیفض

اوقات و  یاوست در َتام ت  یآش ار  آن إعّلن نمودن  وال ق  یو از مصاد

 رتوحضآن  لت  یو از عمو   کرامت و فض ،یزمان ها و در هر وقت

ت  ترش یزیچ ز نبوَّ مشوهور   ث  یشوود بوه جهوت  حود یخارج نم هیا عیج 

است  اسّل  ی  فرام امبیمنزلت، که  ان کّل   پ ث  ی  به حدموسو

َُا  ِإلَّاا َأنَّاه  َلاا            »که فرمودند:  َ ََن م اْ  م ُ ََاا َياا َعَّ اٌّا َأْناَت م نِّاٌّ ب َمْنِزَلا   

ٌ ي 4َنب ٌَّّ َبْل
مباهلوه اسوت کوه  ی   هیوموافوق بوا آ فیرش ث  یحد نیو ا«. 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 مؤمنوان ری  و ام رسول اهلل ی  داللت بر وحدت  درجه و منزله 

 لتیدر فضو یا یپ  دوفوانگ ست،ین انیدر م یصیختص چیدارد، و ه

 رسوول   یکوه بورا یزیود، پو  هور چاروجوود نود شانیها و درجه ها

ودائ زیون نیواوسوت و ا ی  ولو یباشد  ان برا خدا  ینمو ریپوذ یج 

هوا و  لتیدر فضنه ن،   واحده نبودند  گرینبود، د نگونهیباشد، وافر ا

رات لولوات اهلل وآن حضو ن وهیبه جهوت  واضو  بوودن  ا ،وحنه در ر

 ،اسوت ی ی شانروح ،دو روح هستند یدارا که یدر حالو آهل   ه یعل

: رسوول ن هینموده به ا ریکه تعب یا ،هیرش ات  یروا از یبعض ری  بنابر تعب

بودنود،  ینوور  واحود و آهلو  ه یعل و سّلمه للوات اهللمؤمنان  ری  اهلل و ام

از  ی وی موه،ینور را به دو ن نینمودند ا میداوند  تبارد شأنه تقسپ  خ

دا م آَّنا رسول  خ  شد یمؤمنان ابو احلسن عل ری  ام یو دوا
4
. 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

                                                                                                                                   



 

61  

 

ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 ی ،وهیرش ات  یو روا مهیکر ات  یکه در آ یکس یبرا :دهیدر نت پ 

دا و ام ه بر فضائل  رسول  خ  َتوَدبُّر و  و آهلو  ه یلولوات اهلل علومؤمنان  ری  دالا

ل کند واض  شده و قطع و  َتوّلز     ت  یا شود به حمبوب یحالل م نيقیَتَأمُّ

 ّل و آهلو  سو ه یعلمبارد  ت  یا دو شخص نیا ان  یم ی  ها لتیدر فض یرَشط

د  ا ستیآن ْ ن ن ان  یم یا ی، و جدائاهلل َورَّ لودوق در  خ  یشو ن وهیبه م 

مون "را در کتواَبش  شانیبه شهادت  ثالثه افراط کرده و ا ني  َطعن  بر قائل

ه  "هیال،ق رضهحیال  ّلت مولو، نموده ی  به م،وضا غ 
4

 ی، و بور اخبوار

به شهادت  ثالثه به آن اعت د کرده اند َطعنه وارد ساخته است،  ني  که قائل

وة؛ خانودان  ن هیکه داللت دارد بر ا یاتی ان روا ود خوری البیَّ : )آل حممَّ

و،انه  یَمردمان هسوتند( جزئو ن  یرسول  خدا هبَت از ا ان اسوت... متأسا

 عصومت و طهوارت ت  یواهول  ب ت  یکه نسبت به وال ی انا کسان
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

َقرص  هستند، ا  فیو ضوع شوانریتقص ت  به جهو-لدوق را  یفتوا نیم 

 چوون   -شوان ی  و علمو یفقهو ل  یعلم و َتصو ی  و کم  نشانیبودن  ا

آن وه بوه است قرار داده اند، با وجود   دهیمتعال رس یکه از خدا ییوح

ود  ( در حقا معصوو امرزدیلدوق )که خدا او را ب خ  یآنچه ش عَتق  م 

کوه سوهو را از  یداده وکسوان که نسبت سهو را به معصو -است 

ه بداند ولف کورده  ان ار کند و معصو  معصو  نَزَّ را از آن م 

ل شانیاست که ا ل وا را باال رفته اند یدرجه  نياوا غ 
4

 دارند. یآفاه -!!

ت  انتسوا   ا-َدب و باز َعَدب از او!! پ  عَ   نیوبر فرض  لوحَّ

کووه  یمولووو، کووردن  کسووان ی  چگونووه بووه واسووطه  -دو کووّل  بووه او

ه از سهو م معصو  نَزَّ ّلت  خارج از د یرا م  د  - نیدانند به غ  َورَّ به م 

هرا از َسوهو  نَشیطواهر ت  یاکر  و اهل  ب امبیپ ن هیا نَوزَّ دانسوته  م 

اعوت د  یدانم بوه چوه اساسو یکرده است!!! من که نم یرا جَتَ  -اند..!!

کرده است ! پ  اعتقاد  باطول   ری  جهت س   نياست  و در کدام دهیَورز
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

را فرامومه کرده، سوپ   -معصو  یدر اثبات  سهو برا-خودمه 

که بر اخبوار  دال  بور  یکسان هیرا بر عل یپراکنده ا یدر  ان زمان َحله 

ت  شهادت  ثالثه وبحان  ایوکند..!! پ   یاعت د نموده اند آغاز م لحَّ س 

کوه  یدیرود و خورشو یکه خطا نم یریاو  چون ت ی  اهلل، چگونه فتوا

شود شده اسوت!!  یفاه خامومه نم چیکه ه یکند، و نور یغرو  نم

 یا عبوهاست ک یکه در َقلَبش مرض یکس یکّل   مسموَمش برا نیپ  ا

خودا آن را نوازل کورده، و  اسوت کوه یویوح ن وهیشده است، و مثول ا

آل اهلل   ی  َاَبوور نریومنوود بووه او تعلوویم داده اسووت، پوو  بووه جووا یشخصوو

ث  خ  یاو معصو  شده است..!! پ  چه راست ف،ته ش َاطهار َد  حم 

د بن َحَسن   لحممَّ ر  عام  کورده کوه او  تیوح ا یهبائ خ  یدر آنچه از ش یح 

ه سوهو کورده کو یآن کسو"َولف کرده اسوت کوه:  نگونهیلدوق را ا

نَشیطاهر ت  یو اهل  ب فرامی  اسّل  امبیاوست، نه پ
4

". 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

در احتداج باسناد  خودمه از قاسم  یآنچه را طبس :َوجَلِه دّوَ

عورض کورد:  به اما  لوادق :ه استکرده، ف،ت تیروا هیبن معاو

کننود آموده  یروایوت مو در حدیثى که مرد  در معراج رسول خدا

َلكا ِإَلكهم   »دید کوه:  یراج در َعرمه م توباست که آن حرضت در شب مع

ِإلَّا اللَُّه، ُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّهي، َأُيو يمْكٍر الصِّدِّيُق
4
 [ تاس  یلح ای]آ« 

  !را تغیری دادندحتاى این  ،چیز!  ه اهللحرضت فرمود: سبحانآن 

 : آر .َعرض کرد 

 عووزا و جوولا فرمودنوود: بووه درسووتى کووه خداونوود  آن حرضووت
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

َلككا ِإَلككهم ِإلَّككا اللَّككُه، »عوورمه را آفریوود بوور آن م تووو  داشووت کووه: وقتووى 

 .«نينيمُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّهي، عملييٌّ َأميرُي اْلَُّْؤمي

در مرا  آن م تو  داشت کوه:  خلق نمودو هنگامى که آ  را 

 .«نينيمَلا ِإَلهم ِإلَّا اللَُّه، ُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّهي، عملييٌّ َأميرُي اْلَُّْؤمي»

و هنگامى که کرسى را آفرید در ستون هوا  آن م توو  داشوت 

 .«نينيمَلا ِإَلهم ِإلَّا اللَُّه، ُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّهي، عملييٌّ َأميرُي اْلَُّْؤمي»که: 

َلكا ِإَلكهم   »در آن م تو  داشت که:  خلق کردو هنگامى که لوح را 

 .«نينيملييٌّ َأميرُي اْلَُّْؤميِإلَّا اللَُّه، ُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّهي، عم

و هنگامى که اَسافیل را آفرید بر پیشانى او م تو  داشوت کوه: 

 .«نينيمَلا ِإَلهم ِإلَّا اللَُّه، ُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّهي، عملييٌّ َأميرُي اْلَُّْؤمي»

و هنگامى که جبئیل را آفرید بر بال ها  او م تو  داشت کوه: 

 .«نينيمُه، ُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّهي، عملييٌّ َأميرُي اْلَُّْؤميَلا ِإَلهم ِإلَّا اللَّ»

 م توو و هنگامى که آس ن ها را آفرید در َاکنوا، و َنوواحى  آن 

 .«نينيمَلا ِإَلهم ِإلَّا اللَُّه، ُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّهي، عملييٌّ َأميرُي اْلَُّْؤمي»داشت که: 

ات  آن نگاشوت: ودر َطَبقو خلوق کووردن ها را وو هنگامى که زمی
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 .«نينيمَلا ِإَلهم ِإلَّا اللَُّه، ُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّهي، عملييٌّ َأميرُي اْلَُّْؤمي»

ودا  م توو  داشوت  هو هنگامى که کو ها را آفرید در َرأس  هر ک 

 .«نينيمَلا ِإَلهم ِإلَّا اللَُّه، ُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّهي، عملييٌّ َأميرُي اْلَُّْؤمي»که: 

َلكا ِإَلكهم   »و هنگامى که خورشید را آفرید بر آن م تو  داشت که: 

 .«نينيمِإلَّا اللَُّه، ُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّهي، عملييٌّ َأميرُي اْلَُّْؤمي

َلكا ِإَلكهم ِإلَّكا اللَّكُه،     »و هنگامى که ماه را آفریود بور آن نگاشوت کوه: 

 ،«نينيمَُّْؤميُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّهي، عملييٌّ َأميرُي اْل

هو آن  ان سیاهى و ل-  ؛-بینید ا  است که در ماه مى  ا

َلكا ِإَلكهم ِإلَّكا اللَّكُه، ُمحمََّّكٌد      » :فویود موى از شو  فاه فوردیپ  هر

 .«4نينيمعملييٌّ َأميرُي اْلَُّْؤمي» پ  بّلفالله بگوید: ،«رمُسوُل اللَّهي
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ادت  ثالثوه و دو شه ان  یوجو   َتّلز   م له،یَجل ت  یروا نیو ما از ا

 متقدا  بر آن را است،اده م
 ری  َاعوّل  غو ی  بر خّل،  فقها م،یکن یشهادت 

استحبا  را برداشت نمووده  ،ه،یرش ت  یروا نیاز ا شانیاز ما، چرا که ا

رسله و حمذوفة السند بودن  آن مگر نسوبت بوه قاسو  م 
بون  ماند به جهت 

شان مهول است، و ما  زیکه او ن هیمعاو زمان در  نیتا قبل از ا زینبه نظر 

ول  م،یکرد یم یَاعّل   راه ی  مورد با فقها نیا ول ن بعد از تدبُّر و تأمُّ

آن رفتوه انود  ی  شده انود و بوه سوو لیبر خّل،  آنچه به آن ما یزیبه چ

موا  ی  بورا هیوجهت که  انا آنچه از قاسم بون معاو نیبه ا م،یافتیدست 

دلو ی   هیوبن معاو دیرَ آش ار شده است او  ان قاسم بن ب   کوه از - یع 

ّلَّ  د اما  حرضت   َالحا    ی  َاج   ی  بوده و َتام لادق جع،ر بن حممَّ
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

نموده اند قیاو را توث ما َالحا   
4
 باشد. یم -

َرَِلة -اِن   َِ ما شش َامر و  ُل لاوِه مهان قاسَلم َُلن   ه قاسم ُن مل
 :تأک ة     ةرا   -است ُن ملاوِه ِعجلی

عاو دیقاسم بن ب رَ  ت  یثَرت  رواکَ  :َامِر اّول دلو هیبن م  از اموا   یع 

در الوحا   اموا   هیوکه الًّل از قاسوم بون معاو یدر حال لادق

قاسوم بون "نشده است، پ  در زمان  اطوّلق  ل،وظ   ی کر لادق

عاو تباد ر م "هیم  کوه در  یبه جهت  آن ه تنها کسو-شود  یآنچه به  هن م 

 وان  -شخص اسوت نيم بوده  اس نیبه ا اما  لادق ا   الح

عاو دیقاسم بن ب رَ   هیوباشد، پ  اطّلق  ل،وظ  قاسوم بون معاو یم هیبن م 

رَ  عاو دیسبب  انرصاَفش به قاسم بن ب  شوود و نوه بوه شوخص   یم هیبن م 

ت یمهول بودن  او بشود تا آن ه به دنباله امه روا ی  تا آن ه اداعا یگرید

                                                           



 

72  

 

ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

وه  را از مقا   استدالل ا سقاط کرده و  َتسوام   در ادلا
 ی  آن را َتت  اخبار 

نَن وارد کنند، و علو  ن ور  وثاقوت  راو یاعّلمو ی  س  قاسوم بون  یکوه م 

عاو ت نبوده اند که ا نیشده است به ا هیم  لَت،  در  ،وهیرش ت  یروا نین ته م 

رس رمهبر عَ  مؤمنان ری  ام ت  یوال ت  یمورد  تثب و لووح و آ  و  یو ک 

ها و کووه هوا و  نيو آس ن ها و زم لیجبائ یهاو بال  لیاَساف یشانیپ

 رتوآن حض ی   ،هیرش ت  یوال ت  یباشد... و تثب یو ماه م دیخورش

تنها به نحو  لزو  و وجو  است نه بوه لوورت  اسوتحبا ، و واجوب 

بائ تیبودن  وال است کوه بوه  یبسته َامر شکه بر َعرمه و َفرمه نق یک 

عاوَب ر  یچهارفانه اب ني  خّلفت  غالب وث ن و م  َمور و ع  ر و  هیوو ع  رَضَ

نَد، پ  تابع یَلطمه وارد م مضومون   ف  یودر َتر یَسوع نيآن مّلعو ني  ک 

ودا ث  یحد سو ن معراج  رسول  خ  آن  ی  نمووده انود بل وه معوراج  ج 

عراج  روحان ن ارا زیحرضت را ن شده اند به جهوت   ینموده و قائل به م 

ه  نیآن ه ا  خالا
توا آندوا کوه  نود،یرا َدفع ن  منانمؤ ری  ام ی  کرامت 

کوه - یَبوَت ان  یعیاز شو یو بعضو دین دبه رس ی  به دعا فیََتر نینوبت  ا

وَ  خی ان ش د ه  ز   َدعووه هسوتند یدیحممَّ َْكَّم  وم" -و امثال  او از ح  عمرم
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 ََ ََ  وم"را بوودل از  "ييُروحيككهي ِإَلككى سمككَّما ي َْككَّم ييككهي ِإَلككى سمككَّما ي ثبووت  "عمرم

اندنموده
4

کوه  یاتیاز روا-آن  ری  ندبه و غ ی  که نوبت به دعا ی  زمان، پ
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

وول  اهوول  ب ل ووو  َفض   ری  مووا اموو ی  َمصولووًا موووال تیووداللووت بوور ع 

آن وه بوه  یبو-َاعوّل    نیودارند، برسود، پو  چگونوه ا -مؤمنان

نص   ه داشته باشند دیاسان ف  یََتر ر  وع  ب  با آن توجا به َبسط  ا موور  -و َتّلع 

ل وو  َفضول  امو اتیواز داللوت  روا ی، توا بوه آسواندارند نانیاطم  ری  بور ع 

وب ی  مّلئ ووه  یَملوقووات حتَّوو یبوور َتووام مؤمنووان  دایووپ لی وون   نيَکوورُّ
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

نَند.. ! نرص   َعرضه کردن  روا ی   دهی انگونه که به د ک  بر  تیاعتبار به ع 

 ری  امو ت  یوکوه داللوت بور وجوو   وال یا هیاوقطع ات  یو روا میقرآن کر

رات  وو وجو   اطاعوت  حضو و طاهَرمه بیا و خاندان  ط مؤمنان

و  لیوو ائیو م لیووبوور جبئ یَملوقووات حتاوو یبوور َتووام نيمعصوووم

 دوهیَاخذ ن رده انود، در نت و رسوالن امبانیپ ی  و و َتام لیافاَس

و تنبول   یافراد  مور ی  که توشه - تیدالَلت را َرها کرده و به سند  روا

 ات  یکه قرآن و روا"آن،  ی  قیاز مصادر  َحق دهیقمنابع  فقه و ع ل  یدر َتص

دا به آن اشواره  یمتعال به زود ی  موثوق الصدور ) انطور که به ا  ن  خ 

 ل  یهسوتند کوه در َتصو یو عّلوه بر آن کسان ،باشد یم "(میکن یم یا

ه اسوت کننود...  یاعتنواو مو -بووده انود  فیو کوّل  ضوع دهیعلم  عق منوزا

، کننود مىاز آنچه او را به آن تولیف  -عزت استکه دارا  -پروردفارت 

 ی  و سّل  بر َس 
د و خاندان  مط د  َرمهفرستاده شدفان حمما  ..!!.هَّ

ر،  عا   :َامِر دّوَ  ع 
ل بودن  تداو  که  کور   یاسم  کس یبرا- انا م 

عاو میآن را کرده ا رَ  هیبه قاسم بن م  عاو دیَبَدل از قاسم بن ب   یبرا هیبن م 

او ح وم   یاست که َسَبب  آن شده که َاعّل  بورا یزیان چ  -اختصار
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ر،  عا  بوه دو َجَهوت َمورد را  به جهالت کرده اند، هرفونه که باشد، ع 

نَد:  یپدر بزرفش منتسب م هب نوا    یسیبه جهت  اختصار و ساده نو ایک 

فذاشوتند، و  یمو ینا   پدر بزرگ  او را بواق یپدر  فرد را حذ، کرده ول

کوه فاهوًا  یمعرو، است به طوور شَتیت  آن ه پدر بزرگ  او ببه جه ای

پدر بزرفش معرو، است پ  او را به پدر  یول ستیپدرمه معرو، ن

 ی   هریاسواس سو نیوکنند تا شناخته شوود، و بور ا یم و بزرفش منس

َقّلئ خوانواده هوا و  ني  شده است،  انطور کوه اموروزه در بو یجار هیا ع 

ل است به ف که َشخص را به اسم  خوَدمه و اسوم   یونه اا َسه ها متداو 

شناسوند،  یمو -که  ان اسم  پدر بزرگ  خوانواده اسوت-خانواده امه 

 ن وهیکو  ا-موا  ی  کوه خوانواده  یبه فونه ا "ودََحُّ " ی   چون خانواده 

کوه -  نی وبوه پودر بوزرگ  َاعّل -اعتقاد را دارند نیدر مورد  ما ا یبعض

ع از َنَسب  ا در ت،ر  منسوو   -اسوت یدر ب ّلد  َمغر   َعربو یَحَسن ی  سیم 

کوه افوراد را بوه اسوم  خووَدمه بوه  مینیب یامروزه م نيشود، و  چن یم

شناسوند... و  یطائ،ه امه م ایَشهَرمه  ایبزرگ  خانواده  ر راه  اسم  پد

موجوود اسوت،  انگونوه کوه در  زیون یثیحد یمسأله در کتا  ها نیا
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

جوال  یاریاشخاص  بسو ی  نامه  یزندف لوم  ر   یکوه بوا لقوب هوا-در ع 

مشواهده  -پدرانشان را حذ، کورده انود ی  اجدادشان  کر شده و اسام

َس  که اتیَّ  چون ابن  زَ  م،یکن یم د بن ح  َخطَّا  اسوت، و  یبن اب نيحممَّ

ن دیَخطَّا  که ز یاب د، اب ی   هیبوده و ک  باشد، پ   یم اتیَّ َجع،ر زَ  یحممَّ

د به لقَبش  کر شد د بن َحَسن بون  نيه است... و  چنحممَّ  وسوفیحممَّ

ل   یبن عل ر ح  َطهَّ قان به فونه ا ی  بن م  َق  ب به َفخر  حم  َلقَّ  رکوه اسوم  پود یم 

ل و شیَ بزرگ  اعّل ور ح  َطهَّ وهَرَتش- یم   دایوبور او غلبوه پ -بوه جهوت  ش 

َس  ای یَعَلو ای یا طّلق  اسم  فاطم کرده... و  چون  ایو یَحَسون ایو ینیح 

ر، ا ،یدی  بر هر َس  یوسوم  ایو شوانی  را به پدر بوزرگ  اعّل شانیپ  ع 

 یکنود،  وانطور کوه در مثوال هوا یمنسوو  مو شانیمادر بزرگ  اعّل

َس  یو فاطم یَعَلو شوخص  نیوشوود: ا یآمده... پ  ف،توه مو ینیو ح 

ولب ن وهیاست... بدون  ا یَحَسن ای یفاطم ای یَعَلو یدی  َس   ی  بوه پودر ل 

بارَشمه منس به جهت  رشاَفوت - شیَ و  شود، بل ه به پدر بزرگ  اعّلم 

کوه  یشوود، و بوه درسوت یمنسو  مو -اختصار و مانند  آن ای میتعظ ای

 ،یکواف ت  یوکرده اند،  انگونه که در روا دیآن را تأک زین ،هیرش ات  یروا
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

در  ما اموا  لوادق ی  از موال "بإما   یاإلمامة ول یمن اداع"با   

 يموم يمكْومم اْلقيياممكةي تمكرمل الَّكبي    : »دیوفرما یمتعال که مو یکّل   خدا ری  ت،س

َُوُهُهْم ُمْسكومدَّةٌ  و روز قیامت کسوانى را کوه بور  ؛...َكبمُيوا عمَلى اللَّهي ُو

هایشان سیاه است بینى که لورت خدا دروغ بستند مى
4
، فرموده انود: «

ا  اسوت ]است[ که ف ن کند کوه او امو یدر مورد [ هر کس هیآ نی]ا».. 

به آن حرضت َعرض کرد: و افور چوه  یراو ،«ستیکه اما  ن یدر حال

 ی  و افور چوه فواطم»فرمودنود:  رتوباشود  حضو یَعَلو ی  فاطم

باشد یَعَلو
3

آن به اسم  پدر بوزرگ  ل  یو فاهًا َحذ،  اسم  پدر و تبد«... 

ط راو ی،یتصح  ...می باشد -َعمد ی  از رو ایاشتباه  ی  از رو ای- یتوسا

ل بودن  اسم  پدر بزرگ به جهوت  اری انا بس :ر ن یجَلهپس د تداو  م 

وَدن  او در بسو میکه بوه آن اشواره کورد یهائ از  یاریموجوب  مهوول ش 

ر، او را بوه اسوم  پودر بوزرفش  کور   ع 
اوقات شده است، پ  در نزد 

لبکرده بارش ی  اند نه به اسم  پدر  ل  امه، پ  الز  است دقَّت  نظر در یم 

عَ  ان  یاز م یساما ص  یَتشخ ده برا نهیَّ قرائن  م  َدَّ  یکسو ت  یاوهو یني  تع یو حم 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

ِ  کسان-شود، تا یامه بحث منامهیکه زندف که وثاقت بوه  یبنابر َمسل

 اعتبار ساقط نشود. ی  آن ه از درجه  -دانندیرا رَشط م اتیسند  روا

 قاسم بن ف  یَاعّل  به َتضع نیاز آن چه ا یبا چشم پوش :َامَلِر سَلّاَ

عاو به  وان -ح  م کرده اند، پ  در نزد  ما در وثاقت و جّللت  او  هیم 

ل  کر کرد یجهت و به جهوت  آن کوه موا  ست،ین یش ا  -میکه در َامر  اوَّ

تقد    ی  فقها ی   قهیَمسَل  ن  ان طر د  -م  خب  موثووق  ت  یَّ که قائل به ح 

ت  آن داللوت اتیو روا اتیکه قرائن از آ یلدور  یدارنود مو بر لحَّ

ت  سند  آن ن یبه جهت تیاست، پ  َعَمل به روا -باشند بل وه  سوتیق وَّ

ت  آن است، و ا نهیبه جهت  قائم بودن  قر اسوت  یزی ان چ نیبر لحَّ

ه آن را تأک ات  یو روا میَعرضه نمودن بر قرآن  کر ات  یکه روا  یمو دیعاما

د، و هرچوه شوو یپ  هرچه که موافق  قرآن باشد، َاخوذ  بوه آن مو ند،ک

الف  آن باشد بر روا ه َعرضه م ات  یَم  کوه  ییتوشود، سپ  هر روا یعاما

ه بود به د  عاما
 یِها تیاز کنار گذاشتنِ روا هیکنا=] شود یم دهیکوب واریموافق 

ه بود، َاخذ  به آن مو[موافقِ با عامّه است  عاما
شوود... ی، و هرچه که َمالف 

4
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

شو  در آنچوه فذشوت بوه  م  یَکور شخص   ی  که ما سابقًا برا یرستو به د

خودمان را در َعَمل نمودن  به اخبار  موثووق الصودور  ی قهیطر ل  یَت،ص

مینموده ا انینه تنها اخبار  ثقه ب
4
ق نیو ا ،  حا

 ِ است  یمسلِ  ان مسل

-موا بوه َعرضوه اسوت  یَامر کننوده  ات  یو روا میکه موافق با قرآن  کر

سوپ  بور  میَب بور قورآن  کورداللوت  َخو یمطلو  عرضه   انا: یعنی

وه اسوت و تنهوا َعرضوه  ات  یروا رشعوًا مطلوو   اتیوَسوند  روا ی  عاما

له َقورائن  م ع-ستین  سند از ج 
ت  بور قبوول نموودن   نوهیا ، و افرچه لحَّ
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

ه برا یباشد، ول یخب م  تاما
نبووده بل وه  نموودن  روایوت قبول یعلات 

 اد  ارش -ی خارجی یا داخلیینهقر ی  اریبه  - از علات است، پ  سند یجزئ

س ن هینه ا، کند یبه داللت م ؤسا  ...باشد داللت یبرا یخودمه م 

ل کن د  یام  است. فیمسأله ار نید، پ   انا ایاست تأما

پو   م،یآن را  کور کورد یآنچه به توازف ی  به اضافه  :َامِر چدَلارَ

 احتداج اشواره بوه ت  یدر روا مؤمنان ری  ام ی انا شهادت  ثالثه برا

تا آن ه اداعا شوود کوه  یَفرع ی  داشته و نه به ح  م  رَشع یعقائد یمح  

رسله بودنش  ت  یبه روا  م 
َاعوّل  بوه  نی انگونه که ا-مذکوره به جهت 

 ی  خطوا نیوشود... پ   انا ا یدر فقه استدالل نم -داشته اند  ویآن ا

ن در آ -شوان ی   وه  میافور نگووئ-از َاعوّل   یاریاست که بس یَسخت

 ری  امو ت  یووال ت  یبه َفضل  َتثب- م  نیافتاده اند، بل ه آنچه پروردفار  عظ

ت  قائم دَّ  ح 
ل نموود -مؤمنان و َحرضت   نیواسوت، ا هبر ما َتَ،ضُّ

شود نه فقوه، و در  یعقائد وارد م ی  مموعه  ریاست که شهادت  ثالثه ز

 ی  بورا تیوبه واجوب بوودن  وال میکه قرآن  کر یتا زمان- هیا امور  اعتقاد

ر اسوت،  شوهی  امه نیو خانودان  طواهر یمؤمنان علو ری  ام واه  م 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

َبّلغ ی   هی انگونه که در دو آ
4
و ا کو ل 

3
کوه بور  یاتیوآن دو از آ ری  و غو 

ن ر  آن داللت  آن حرضت ت  یوجو   اعتقاد به وال  م 
و کافر بودن 

ت  سند  روا یاجیاحت -دارد  یاجیوجهوت احت نيبه  و ست،ین تیبه ق وَّ

خَصت و اجازه بر ز به آنچه مّلز    یاجیاحت زیو ن نيبر شهاَدتَ  اَدتیبه ر 

متعال  یشهادت بر خدا که داللت بر عظمت   یباشد از َاقوال یآن دو م

وّلز  بوودن   سوت،ین  یلوح یت  یو رسوَلش دارد در روا بل وه  انوا م 

متعوال و رسووَلش در  یخودا ت  یوشهادت  ثالثه بوا واجوب بوودن  وال

 نیوا ان  یوم یَفرفو چیکنود، و هو یمو تیوو     کر  شهادت  ثالثه ک،اوج

متعوال و  یخودا ت  یوپو  هرفواه وال سوت،یسوه فانوه ن یها تیوال

مؤمنوان و خانودان   ری  ام ت  یواجب است که وال یرا   کر کرد َلشرسو

ن آن حرضت ب  یا ط آن  یدار ی راه با آنچه که مقدا  م ،یرا   کر ک 

 یکوه شوهادت مو یرسوَلش، پ  افر مؤمن  عوارفخدا و  ت  یرا از وال

 ن زدر تشهد   ایکه به شهادت  ثالثه در ا ان و اقامه  ستین یو فرق-دهد 

َلش اضافه کند:  -کند یاعّلن م  اوا
إهلكاب أحكداب َفكرداب صمكَّمداب     "بر شهادت 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

هرفوز  "توا آخور... حمّياب َقيُّوماب َأيمداب سمرممداب مل يّتخب صاحبة وال ومَلكداب 

 ه  یوتنز یکه بورا یاَدتیبه جهت  ز زیمتعال ن یو نزد  خدا ست،یناه کار نف  

تعال، َملول نم ان  یپروردفار  جهان افر مؤمن بور  نيباشد، و  چن یاهلل  م 

َمش اضافه کند:   دوا
َّكّق لي هكره علكى       "شهادت  أرسكله ياهُلكدل وديكي ا

وعصكككَّة  الكككديي كل.كككهششش وأشكككهد أنَّكككه رلكككة للعكككا ني والسكككرا  اُ كككبني  

رسوول   م  یبه َسَبب  َتعظو ني چن "تا آخر... الديي ورسول رّ  العكاَلَّني 

دا به آنچه که َحقا و نور مو نواه کوار ن یخ   نیوو ا سوت،یباشود هرفوز ف 

بور  ،یبوه نحوو  َتوّلز    اسوتحباب یاست ول نيها از لواز   شهاَدتَ  ادتیز

وتّلز  بوا  ثالثوه م 
دو شوهادت   خّل،  شهادت  ثالثه، پ   انا شوهادت 

رفو ایو یسابقه امه است به َنحو  وجو   رَشعو پو   ،یَعقلو ی  لوزو   ع 

بل وه شوهادت بور رسوول   ،شهادت  ثالثه از لواز   آن دو شهادت است

ل به  پاکشان ت  یمؤمنان و اهل  ب ری  خدا و بر ام  اوا
از لواز   شهادت 

ل بوه ج یاست، پ  زمان دیتوح  دوا  بر اوا
هوت  که فرع آوردن  شهادت 

زئ  دوا  ج 
ل اسوت، پو  در ا یآن ه شهادت   اوا

حوال  نیواست شهادت 

م  ثالثه بر دوا
اعتبوار کوه  نیواسوت، بوه ا زیجوا زین یفرع آوردن  شهادت 

ل و دوا  لوادر شوده اسوت، و ا  اوا
 زیون ندوایشهادت  ثالثه از شوهادت 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ييم يا َأيُّهما الَّكب : »دیفرما یمتعال م یاطاعت است، که خدا ی   هی انند  آ

پوو  ...« آممُنككوا َأليُعككوا اللَّككهم وم َأليُعككوا الرَُّسككولم وم ُأوليككي اْلككَأْمِر ميككْنُكمْ       

متعوال اسوت، و  یاز اطاعوت  خودا یرسول  خدا َفرعو ن  اطاعت نمود

دا ی  اطاعت  ول ودا... پو  در  یفرع خ  است از اطاعت  رسوول  خ 

شوهادت   است، به خّل،  فورع آوردن   یفرع آوردن  اطاعت، فقه ندایا

م نرص  عقائد یو ثالثه که عقائد یدوا َذشوت  یا یاست، پ  افر ع  که ف 

بوه اسوتع ل  قاعوده  یاجیواحت چگاهیپ  ه م،یریبگ تباراع ی   دهیرا به د

مؤمنوان و خانودان   ری  امو یبرا تیاعّلن  وال یبرا یو فقه یرجال یها

 بوه تیوبه جهت  آن ه ا عّلن  وجو   وال م،یندار و طاهرمه بیا ط

رآن ل  یدل که فراتر از حدا توات ر است ثابت شده است، پ   یاتیو روا یق 

ت  ا عوّلن   تیدو روا ای تیروا ِیبه  ن هیبه ا میندار یاجیاحت بر لوحَّ

بل ه  انوا ا عوّلن   م،یاوریب لیآن دو دل ری  در ا ان و اقامه و غ تیبه وال

احووال،  یر َتوامواجب است در ن ز و ا ان و اقامه بل ه د یَامر  عقائد

را  تَیووال ه ،یکه ابو  را و َسل ن للوات اهلل عل ستین دیَبع ندایو از ا

نوووان  وال یمؤمنووان علوو ری  اموو ی  بورا  ع 
 ت  یووا عوّلن نمودنوود، ََتووت 



 

 

 
85  

 

ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

نوان  فقه یعقائد  ع 
و  یح  وم  عقائود ان  یوو َفرق  م ،یعیروَتش ی  نه َتت 

 ح   یواجب  فقه ان  یم
در  ی وم  عقائودواض  است، پ  داخول کوردن 

د  ن ز، َترش َرَّ  ن ع  یا ان و اقامه و تشهُّ که موا آن  ی انا زمان رایز ست،یحم 

 و ی  بوه جهوت  َتَشو،ا و  هوودهیبآن را  م،یرا در موارد  مذکوره ا عّلن کرد

تا آن ه بودعت باشود، بل وه آن خوودمه از  میاستحسان ن   کر ننموده ا

دا ونَّت  پ حم  وم ات  یمتعال در آ ی  جانب  خ   یقوانون فوذار امَبَمهیوو س 

باشود، پو   یفقه یشده است، به خّل،  آن جا که واجب عیشده و َترش

نوان  ف قه  ع 
َرَّ  حمسو  مو ع  یَترش ،ی انا ا دخال  آن بدون  شوود... و  یحم 

مانند  موورد  موا در - یدر هر حال و در هر مورد یح  م  عقائد ان  یب زین

ول  یاسوت بوه خووب دیواسوت... ام واجب -سه فانه یشهادت ها تأمُّ

ودا اسوت،  ی  َحد و ش  ر از برا واز َالطا، است،  نیپ   انا ا د،یکن خ 

 باشد. یم َتشیاهل  ب یو منات برا لو َفض

کوه در  اَتشیوروا یبرا یطبس خ  یکه ش یقیَن،   توث :َامِر پنجم

و ق  یکتا   احتداج  خود منترش ساخته است، توث ط  فرد  ثقوه اسوت توسُّ

شود، و او  یم تشیخود موجب  قبول  روا ی  به خود نیعادل، و ا یفرد
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

کند، به جهت آنچوه  یرا از جهالت خارج کرده و در ش  ر  ث قات وارد م

مه  یبسط خ  یکه ش ل کتاَبش م یخودمه در مقدا و ": سودینو یجلد اوا

ب چون اجاع، عقل، و تواتر در کتو یاسناد بسیار  از اخبار را به دالئل

ووز احادیووث  ]ت،سوو وود [ امووا ری  فووریقني نیوواورد . بووه ج  حسوون  ابووی حممَّ

ر  باق عس ر  احادیث نبود، هر چند از نظر حمتو   ی  که در َحد  َتوات 

لني جزو آن استمانند آَّنا   ."...آورد . و إسناد آن را فقط در اوا

 چی انا آن مرحو  خوود را ملتوز  کورده اسوت بوه آن وه هو پ 

 شیبورا قیوسوه طر نیواز ا ی ین ند مگر آنچه که به  تیرا روا یثیحد

هَرت  َعظ ایثابت شده باشد: اجاع،  بور آن  هیا داللت  عقول  َقطع ای مه،یش 

 ری  آن َمصو ری  باشد، و َمص یما رضور عت  یکه در رش یبه فونه ا تیروا

م   َ،رس   ق  بوه فونوه  ارتیوالز لدر کام هیو ابن قولو مهریَ است در ت،س یم 

کرده اند،  انگونه  تیرا َتامًا از َثقات روا حهیآن دو اخبار  لح که یا

بوه -از َاعوّل   یاریکوه بسو یاندا  داده است، و به درسوت یکه طبس

 ن  ته ا
تسام  بر قبول  روا -میکه به آن اشاره نمود یجهت   بن یعل ات  یم 

ی میابراه ما  هیو ابن قولو بن هاشم ق م   یسچه طب یهستند، پ  برا یق 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

بوه جهوت  -کوه سوند  آن هوا را حوذ، کورده اسوت  یاتیودر قبول  روا

وهَرت  ایاعت دمه بر آن چه  کر کرده است از اجاع  داللوت  عقول   ایوش 

ث نباشود.. ! پو  آ یمساو -حم  م و ی  بوا ایوبا آن دو حمودا ما و ابون  یق 

)= رض    ! دهود... یَجور نمو یطبسو ی  با یدهد ول یَجر م هیقولو

 (.باشد یم "شود یبا و دو هوا نم ِی"معادلش:  یه در فارساست ک یاتثل

احتدواج  ت  یو انا به نظر  موا روا :و چک هد ِی مُلب اِ که

رسوله نمو میکه بوه آن اشواره کورد یاست، و به جهت هائ حهیلح  یم 

سوه فانوه  یشهادت هوا ان  یآن به وجو   َتّلز   م ی  باشد، و به واسطه 

َقصد  ما ]آفاه است[، و بازفشت  موا بوه شود... و خدا از  یاستدالل م

دَّ  اور  یو  لهیاوست، و وس ی  سو  ح 
 است. قائم ت  ما حرضت 

 انوا عمول  ": یاحتدواج بنوابر قاعوده  ت  یو انا روا :َامِر شمَلم

 ت  یوباشد موجب  َجوب  سوند و تقو فیکه سند آن ضع یمشهور به خب  

شود یآن م
4

به  شانیعمل  ا است، به جهت  آن ه َن،     یسند آن لح "
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

شوود،  یآن حمسو  مو ی  راو یبرا یا یَعمل ق  یتوث ،یا ،هیضع ت  یروا

د   یم ثابتسبب ثقه بودن  او  نیپ  به ا  تیَّوشود، پ  در موضووع  ح 

شوود کوه داللوت   یثابت م ریتقد نیبنابر کمَت ن هیا ایشود،  یداخل م

طابق  واقع م تیروا نیا  ت،یوبوه آن روا شانیباشد، و افرچه َعَمل  ا یم 

د   ن وهیآن حمسو  نشود، بنوابر ا ی  راو یبرا یعمل ق  یتوث  یبورا تیَّوح 

خب است نه بوه  یخب به جهت  آن ه راو ی  راو ی  داللت است و نه برا

ت  آنچوه  یکرده است، و شهادت م تیجهت  آنچه را روا دهد به لوحَّ

ا از ر یثیو او حود میرا بشناسو یافور موا فورد  دروغگووئ ن وهیا میف،ت

کوه  انوا آنچوه کوه  میداشوته باشو نيقیکند، و ما  تیروا معصو 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

نموودن و  بیاسوت، ت وذ واقوعو مطابق با   یکرده است لح تیروا

ق بودن و جعل ی  َرم َل،َّ موا  یبل وه بورا سوت،ین زیبودن آن جوا یآن به م 

قتضوا نیوکرده واجب است، به جهت  آن وه ا تیآنچه روا ق  یتصد  ی  م 

ه  د   ی  ادلا نَّت  طاهره بور آن  میَخَب  واحد  ثقه است که قرآن  کر ت  یَّ ح  و س 

او را در َتا   آنچوه خوب  میکن قیتصدکه  ستیما ن ی  داللت دارد، و برا

 نیودهد از آن، به رشط  آن ه موافق  واقع باشد، و ا یخب م ن هیا ایداده 

سَتح یَامر طَّل ع به واقوع  لیم   آن ه  انا ما م 
توا  م،یسوتیناست، به جهت 

پو   م،یثقه را به رشط  موافقت  آن با واقع رَشط کنو ی  راو ق  یآن ه َتصد

شوود،  وانطور کوه  یمو ینووع نوان  یعمل کردن  مشهور موجوب  اطم

 است. از معصو  تیموجب  وثوق به لدور  روا

کننود  یکه بر لزو   شهادت  ثالثه داللوت مو یاتیروا :َوجِه سَلّاَ

 و فروه هستند:بوده، و آَّنا بر د اریبس

ه بوده تیاز آن روا یفروه  ها از عاما

ه )= ش تیاز آن روا گرید یو فروه   باشد. ی( معهیها از خالا

ا  و] ه: ات  یاز روا ی یاما  [عاما
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ه از ابون مسوعود از  )= پوریوان  م توب  َسوقی،ه ی  مشوؤومه( عاما

کورده انود، کوه آن  تیوروا یطووالن یثیدر حد اسّل  فرا    امب  یپ

هبشوت  یاسوت کوه بور درهوا نيچنو نیفرمودند:  انا شأن احرضت 

، «عمليكيٌّ ومليكيُّ اللَّكهي    ،ُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّكهي  ،َلا ِإَلهم ِإلَّا اللَُّه»نوشته شده است: 

است که نوشته شده است: هرک  قصد دارد که  نيچن نیا شأنو  انا 

َسستن چگاهیکه ه یحم  م س ن  یبه ر ِ ب ستین یف   دیوپو  با د،یَ دوََتسُّ

 .«عملييٌّ وملييُّ اللَّهي ،ُمحمٌََّّد رمُسوُل اللَّهي ،َلا ِإَلهم ِإلَّا اللَُّه»: دیبگو

د بون َاََحود َحنَ،و نیرا حافظ جال الد تیروا نیا ول یحممَّ  یمول 

سنَوَ  در  -وفوات کورده و در سال ششصد و هشتاد- هیمشهور به ابن ح 

 یو سوه هدور صودیه در سوال سکو- ی، و نسائ"َبحر اتناقب"کتاَبش 

که در سال پانصود -موفَّق بن َاََحد  دیا ، و مؤ"ال،ضائل"در  -وفات کرده

، "نيمقتل اإلما  احل َسو"در کتاَبش  -و شصت و هشت وفات کورده

َس  یثالث قاض د  یو شه که در سال هوزار و - یشوشَت ینینور اهلل ح 

کرده اند تیروا "إحقاق احلَقا " ل  یدر کتا   َجل -نوزده وفات کرده
4
. 

                                                           



 

 

 
94  

 

ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

ا روا ه پ  روا ات  یو اما ن در حوال تیخالا  یَحَرجو چیکوه هو یک 

ز کورده اسوت- اتیپ   انا روا ست،ین بوه  -کوه از َحود  َتووات ر جتواو 

شان بر اقَتان  شهادت  ثالثه با دو شوهادت  قبول  یداللت ها ی  واسطه 

راجعوه کنود بوه اتیاز آن، پ  هرک  به دنبال  آن روا : بحوار اسوت، م 

إنَّ أسو ئهم م توبوة "و ه،تم، کتا   امامت، با :  ستیجلد ب ألنوار،ا

ريسا واللوح وجباه اتّلئ ة وبوا  اجلَنَّوة   ی  ) انوا اسوامعَّل الَعرمه وال  

رس تیاهل ب مّلئ ه و َدر  هبشت نوشته شده  ی  شانیو لوح و پ یبر َعرمه و ک 

نوار از حدا توات ر جتاوز در بحار األ ات  یکه روا یپ  به درست ..."است(

 ...عهیش ی  ثیاز بحار األنوار از مصادر  حد ریکرده است فضًّل از غ

طَلقوه امه بور اقوَتان   یداللوت هوا یبه واسطه  اتیروا نیا و م 

آن از  ری  احتداج و غ تیشهادت  ثالثه با دو شهادت  قبل از آن مانند  روا

ه ات  یروا نيداللت دارد... و  چن اتیروا هستند که داللوت  یا خالا

اخبوار  وان  نیوا ان اسوت، و ا ی  شهادت  ثالثه از اجوزا ن هیدارند بر ا

نمووده و  انیوآن هوا را ب یطوس خیلدوق و ش خیهستند که ش یاتیروا

اضوافه  یآَّنا را َنعت  به شا ا بودن کرده اند، بل ه لدوق بر َنعت  طوس

،َ  ی  آن ه آن اخبار را ساخته  ی  کرده به واسطه  ضه دانسوته اسوت... م  وا
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

بوه  عهیشو ان  یوکوه در م یکه لودور  آن از کسوان یافَتاو هائ نیتا آخر ا

 باشد...!!. یمعرو، هستند سزاوار نم قیو َتدق قیََتق

شوا ا  اتیوروا نیوا ن وهیسوبب  ا یطوسوشیخ لدوق و شیخ و 

 ی  سواخته  اتیوروا نیودارد کوه ا یا یچوه داعو نیوا ن وهیو ا-هستند 

ضه باشد َ،وَّ  چوون  شوانیا ی  ن رده اند، پو  اداعوا انیما ب ی  را برا -م 

در - نَشیبل ه لدوق بنابر عادتش َموال، ست،ین شیب لیدل یب یاداعائ

را َنعت  به شا ا  -یاعتقاد ای یفقه یمسأله ا
4
َ،وا  ای  غوال ای یضم  یم 

3
 یمو 

از  یو ولو امبیوکه قائول بوه عصومت  پ یَاعّلم ن هیکند، و ا

ل شانیکند که ا یولف م نيچن نیسهو هستند را ا ل ووا را  ی  پلاوه  ني  اوا غ 

دق  کّل   ما شهادت م یط    یدهد، پ  چگونوه موا مو یکرده اند، بر ل 

بوودن  موا  یکه او فتووا بوه غوال یدر حال میاو اعت د کن یاداعابر  میتوان

 ...!!!.میاو ما کافر و ند  هست ی  بنابر فتوا یعنیکند،  یح م م

آن  د  یبوودن  اسوان فیپو   انوا ضوع م،یه ف،تواضافه بر آنچه کو

که آن هوا را بوه شوا ا بوودن  ولوف کورده، تنهوا  یدر نظر  کس اتیروا
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

ت اسوت نوه  شانیا یبوده، و برا شانیا یاز سو یشخص یاجتهاد دَّ ح 

شا ا بودن ولف شده اند  اتیآن روا ن هیا ی  ما،  انطور که معنا ی  برا

کوه سوابق از  عهیاز َاعّل   شو هیا اول یکه در کتا  ها ستین یمعن نیبه ا

بوده اند موجوود نبووده اسوت،  وانطور الز  اسوت  یلدوق و طوس

بل ه  م،یرا کنار بگذار یهر خب  شا ا  ستیواجب ن ن هیدر ا میدقات کن

نف از روا ِیتنها  ذاشوته مو ات  یول  ه کنوار ف  شووند کوه  وان  یشوا ا

الف  قرآن  کر ات  یروا باشد، و واض  اسوت  یم هیا رضورت  قطع و میَم 

و  میکننود، موافوق بوا قورآن کور یم انیکه شهادت  ثالثه را ب یاتیکه روا

السوّل  را بوا دو  هیمؤمنان عل ری  ام ت  یهستند که وال اتیاز روا یاریبس

در  یشهادت  قبل از آن مقارن نموده است، پ  الًّل شا ا نبوده و شو ا 

دا ا  ینموده اند بوه شوا ا بوودن اها را ولف  نیآن راه ندارد، پ  از ک 

کوه: آن را بوه  میریبگو یکسان یشا ا را بر مبنا ن هیاهل  دقات.. ! مگر ا

الف  با آنچه مشهور روا در  یکورده انود، حتاو ریکرده است، ت،سو تیَم 

ننده  تیکه روا یلورت اسوت کوه  یامور نیخب  شا ا ثقه باشد، و ا ی  ک 

شا ا را به آنچوه کوه آن  یهیفقاست، پ  هر  یهیوابسته به اجتهاد  هر فق
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ت  بر خوَدمه م دَّ بوه واسوطه  هیفق یکند، پ  برا یم ریت،س ندیب یرا ح 

ا استین یإلزام چیفقهاو ه گریبر د شیمبنا ی   اخبوار را  نیا ن هی... و اما

ت  تعر یبه شا ا بودن ولف کرده اند، پ  مبن  شوانیا ف  یاست بر لحَّ

، پ  آ ت  یروا ی  برا  ی هیواز ناح ایوشا ا اسوت  یسند ی هیاز ناح ایشا ا

ل از تعر ی  معن یآش ار است که لدوق و طوس  یداللت شوا ا را  ف  یاوا

 وانطور کوه در ال بوه -قصد کرده اند، به جهت  آن ه اعَتا، کرده اند 

ضشان به اجزا شانیکّل   ا ی  ال  َتَعرُّ
 هیوا ان در دو کتابشان فق ی  در زمان 

آل حمََّّكد خكري البمريَّكة، وأنَّ أمكري     "کوه  نیوبوه ا -است مدهو استبصار آ

سواخته  یباشد، ولو یکه در الل َحقا م یادیز نی، ا"ا ؤمنني ولكيُّ اهلل 

ننده  ان  یراو ی   َدل   )= َجعل ک  ( اسوت...ثیحد ی  م 
4
 نداسوتیو در ا 

عاجله  ی  معنا    یکه توض آن بر َفرض  حالل شودنش بور موا  ی  شا ا و م 

 :میفوئ یمتعال م یاز خدا یاریلب  طباشد، پ  با  یالز  م

َُلَله درسَلَل   َلَله در "فسَلَلِر شاذتَلَلاِر شَلَلاّ،ش اذَلَل    شَلَلهد  و در اَِلَلن  م  َلَله 
ای مخ لةه را در دو ن ر ذل صه     می ِّ  :چ ة ن ر وجاد دارد   ه آن ن ر
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

کنود  یم تیثقه آن را روا ی  است که راو یزیشا ا آن چ :َنَ ِر اّول

 کرده اند... تیآن را روا تیا کثراست که ا یزیَمالف با آن چ یول

هیودرا ی  در رسواله  یثوان دینظور را شوه نیو ا
4
 خ  یو پودر  شو 

یهبائ
3
 کرده اند. اریدر جامع اتقال اخت یحیط رَ شیخ و  

اسوت   یاست کوه سوند  آن لوح یزی انا شا ا آن چ :َنَ َلِر دّوَ

 بوود کوه هور دو تیوافر دو روا انیم نیمشهور، پ  افر در ا ریغ یول

باشد  یاز آَّنا در مضمونش مشهور م ی ی یاست ول  یسندشان لح

مشهور بووده  ریدر مضمونش غ یگریکه مشهور به آن عمل نموده، و د

م  باشد. یشا ا م یو مشهور به آن ن رده است، پ  دوا

ر و فزافه فوئ شواهد  بور  یتویروا ای هیاست و آ یو هر دو نظر هَتَوُّ

هستند کوه نوه جوامع افوراد  ی،یتنها تعرنظر  نیباشد، بل ه ا یآن دو نم

که شا ا را به موافق با قورآن پواد و سونات   یو کس ار،یبوده و نه مانع  َاغ
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

اعتناو به قرآن و  یفروه ب نیا ن هینشده، مثل  ا دهیکند، د فیطاهره تعر

 یکوه َحوقا متدلاو ننودیاند، تا ببسنَّت و َعرضه نمودن  شا ا به آن دو بوده

بار دا-باشد، و یبر آن نم یاست و غ   ی  به واسطه-ما  -متعوال ی  به ش  ر  خ 

ِ  ت  - یشناختن  شا ا از لوح در  م،یواموودهیفواه  َوَسوط را پهیوَمسوَل

ّلل  د قَّت در آنچه که از موال  رتوآن حض ری  غو  لادقما اما  ی  خ 

 ِیوتار ی  هوافوروزان در شوب ی  هواو چوراغ تگریاز امامان  هودا

کوه َحوقا در شوناخت  شوا ا درخشونده  میدیو، پو  دشده است تیروا

 "نباشد.. یبر آن شاهد یتیروا ای هیکه از آ است یخب"است، و آن: 

قتضا هور "است که:  آمدهما  ی   ،هیرش ات  یآنچه که در روا ی  به م 

فاه دو حدیث و سخن خّل،  یك دیگر به ش  رسید هر دو   آن هوا را 

وده و نشوان دهیود، پو  آنچوه به کتا  خدا )قرآن کوریم( عرضوه نمو

)حدیثى که( موافق و سازفار با کتا  خودا اسوت آن را فورا فرییود، و 

آنچه َمالف و ناسازفار با کتا  خدا است آن را رهوا کنیود )وطبوق آن 

( آن حودیث را در کتوا  خودا ی  عمل ن نید(، پ  افور )شواهد  راسوت

ه عرضه ن ئید، پ  آنچه موافق ا خبار ایشوان اسوت نیافتید بر اخبار عاما
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

دیآن را رها کنید و آنچه َمالف اخبار آنان است پ  آن را َاخذ کن
4

". 

وریَ  یاز ابن َاب یو در کاف  شده است، که ف،ت: از اموا  تیروا ع، 

وؤال کورد : ثیدر موورد  اخوتّل،  َحود جع،ر لادق کوه آن را  س 

]و اریم روایت کند کسى که به او اعت د داریم و کسى که به او اعت د نود

فرمودنود:  رتوآن حض [ست یما چ ف  یدر مضمون َمتلف باشند، پ  ت ل

بور  یشواهد چون حدیثى به ش  رسید و از قرآن یوا قوول پیغموب

امه  لورت، برا  آورنده نیا ری  [ آن یافتید َاخَذمه کنید و در غی  ]راست

نید[کند برفردا ی]پ  ش   آن را نپذیرید و به کسى که نقل مسزاوارتر است 
3
. 

به وضوح اشاره کرده است بوه  ع،وریَ  یابن َاب ت  یکه روا یبه درست

ذاشتن  آن،  انا موافقوت  آن  تیدر قبول نمودن  روا اریمع ن هیا و کنار ف 

دا  ت  یوروا ی  را بورا  یرت تورجومتعال است، پ  آن حضو یبا کتا   خ 

 ائل، و به سوندارد  یرا َترج تیروا ی  موافق با قرآن قرار داد و به واسطه

عمول  یعمل کن و به آنچه که اعت د ندار ین،رمودند: به آنچه اعت د دار

 ری  غو ت  یوثقوه و روا ت  یاز روا ین ن، با آن ه سؤال کننده از اختّل،  ناش
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

به  -که فذشت- ما از شا ا  ف  یتعر ی  ثقه سؤال کرده است... و به واسطه

 ...میخارج کرد دنبوشهادت  ثالثه را از شا ا  ات  یکه روا یدرست

ه ات  ی انا روا :پس در ن یجه که مطلقوه بووده و شوهادت   ای خالا

آن هوا  یطوس خ  یو ش-ثالثه را به دو شهادت  سابق از آن ربط داده است، 

اسوت بوه  یواضوح    یَترص اتیدر آن روا -را به شا ا بودن ولف کرده

شكهد أنَّ  أ) نَشیمؤمنوان و خانودان  طواهر ری  امو ی: شهادت  بران هیا

( از دو شهادت  سوابق از آن، قابول  وآل حمََّّد خري البمريَّكة  اهلل،علّياب ولّي 

دائ  خ  یاسوت کوه خوود  شو یاتیو ان روا نیباشد، و ا ینم یان، اد و ج 

لا  یطوس مه ح  ل و غ د  یو شه یو عّلا بوه لوزو   آن هوا در ا ان  شوانیا ری  اوا

ول ون  د،نموده ان نهیزم نیدر ا یاتیشهادت داده اند، و اقرار به ورود  روا

را به شا ا بودن َولوف  اتیروا نیا -می انطور که به آن اشاره کرد- شان،یا

را به شا ا بودن َولف کرده انود،  اتیروا نیا شانیا ن هیکرده اند، و ا

د   کند، و  یا ان و اقامه باشد خارج نم ی  از اجزا ن هیو ا تیَّ آن ها را از ح 

د  ا َرَّ سَتلز    ارا مَتود فذاشته اتیرواآن  شانیا هن یو م  اسوت  نیواند، م 

 بعد از ما عمل نشود. و زمان  ما و شانیدر زمان  ا اتیروا نیکه به ا

ه  ات  یو از روا  ی  شوهادت  ثالثوه بورا ن هیکه داللت دارد بر ا-خالا
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

ا ان بوووده و بعوود از دو شووهادت  سووابق از  ی  از اجووزا مؤمنووان ری  اموو

زئخوَدمه به ع  ج 
است که آن را عوام   یزی، آن چ-شود یآورده م تیا نوان 

مه ش َردَمند عّلا سَتبرص   خ  صو یعبد اهلل َمراغو خیم  َلو  زا- یروم  قورن   ی  ع 

در سَت، -یه،تم ه   یم تیروا ضاً یدر کتا   خود السّلفة يف أمر اّّلفة م 

وة  الووداع- یکند که:  انا سل ن فارسو بوه شوهاَدت   -بعود از َحدَّ

بعد از شوهادت  -در ا ان و اقامه-را  یمؤمنان عل ری  ام یبرا تیوال

بور  ی  کر کورد، سوپ  کسو اسّل  یفرام امبیبه رسالت در زمان  پ

دا دا چ یوارد شده و َعرض کرد: ا رسول  خ  که  د یشن یزیرسول  خ 

پ   ست یبود ، حرضت فرمودند: آن چ دهیهرفز آن را نشن ن،یقبل از ا

 ی  بورا تیوبه وال الت،: سل ن در ا اَنش بعد از شهادت به رسَعرض کرد

 .دیدیشن یزیدهد، پ  آن حرضت فرمودند: خو  چ یشهادت م یعل

: ن وهیشوده اسوت، بوه ا تیروا در  ان کتاَبش یاز و   ني چن و

دا یکس دا  انوا  یوارد شد، و َعرض کرد: ا بر رسول  خ  رسول  خ 

 یعلو یبرا تی، شهادت به والت در ا انبا َ را بعد از شهادت به رسالَ ا

 امبیو: أشوهد  أنَّ علیاوًا ويلا اهلل، پو  پدیوفو یکند، و م یرا   کر م

وم  ر  یکّل   من در غد ایکه آ یاست، به درست نطوریفرمودند:   هور  -خ 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 د یورا فراموومه کرد -اوست، ی  موال یاو هستم پ  عل یک  من موال

 کرده است. یش ن  نیخودمه پ هیکند بر عل یش ن  نیپ  هرک  پ

  َلَلَلَله  مَلَلَلَلِی -و َُلَلَلَله اَِلَلَلَلن ممَلَلَلَلمان رواَِلَلَلَلاِی فَلَلَلَلراوا  وجَلَلَلَلاد دارد 
آهنَلَلا  متَلَلا  مشَلَلا را َِلَلاری  َلَلاده ووقَلَلت اَِلَلن اجَلَلا ه را َُلَله مَلَلا  َلَلی د َلَلة  َلَله 

ولکَلَلَلن  -و آن رواَِلَلَلاِی شَلَلَلریفه را ُرالَلَلَلان  ََّلَلَلی  د َلَلَلمی  َلَلَلمیرا ،رک  
 :ما اِن بُث را ُا ،رِک دو رواِِت شریفه ُه پاِان   رسانمی

لَ  :رواِِت اّول  فیوطرابن  ی  در موثاقه  یدر الول کاف ینیآنچه که ک 

کند یم تیروا ما اما  لادق ی  از موال
4

، که آن حرضت فرمودند: 

ما نخستني خاندانى هستیم که خدا نا  ما را بلند سواخت، چوون خودا 

ناد  ا یدآس ن ها و زمني را آفر نواد یبه م  فریواد َس  یدستور داد پ  م 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

نیسوت  دنیَپَرسوت ی   ستهیشا ی: فواهى دهم که شایسته جز خدا کسداد

د -سه مرتبه-  -سوه مرتبوه-رسول خداسوت  فواهى دهم که حمما

-سه مرتبه-فواهى دهم که عَّل از رو  حقا امری  مؤمنان است 
4
. 

ل  خود به  آنچه لدوق :رواِِت دّوَ تَّص   م 
ََحوزه  یابوعلوی بون به سند 

کورده اسوت تیروا پدرانش از از اما  لادق یث ل
3
 رتوکوه حضو 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

دا ت َجلَّ َجّلله حد لیجبائ اند: فرموده رسول خ  زَّ
 ثیاز پروردفار  ع 

کرده است من را، فرموده است: هر ک  بداند که هیچ معبود  جز مون 

د بنده و فرستاده  من اسوت و  انوا عويلا بون أبوى طالوب  ی  نیست و حمما

ه     ت ها  مون هسوتند،  جانشني من است و  انا ائما از فرزندان او حدا

از آتشوم  اساز  و به ع،و خود او ر او را به رَحت خود به هبشت داخل مى

بخشم ... و هر ک  فواهى ندهد که من معبود ی تا هسوتم یوا  ندات مى

د بنده و رسول من است یا بوه  ا فواهى ندهد که حمما به آن شهادت دهد اما

ا فواهى ندهد  که عَّلا بن أبى طالب جانشني من است آن شهادت دهد اما
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

ا فواهى ندهد کوه اماموان از فرزنودان  وت  اویا به آن شهادت دهد اما حدا

ى نعموت مورا ان وار کورده و وها  من هستند به َتقیق که چنوني شخصو

عظمت مرا کوچك شمرده و به آیات و کتاهبا  من کافر شده است...
4
. 

ل به د یزمان تأم  َفضوًّل از - تیودو روا نیادر  تریَبص ی   دهیکه م 

کوه  انوا  ابودی یکوه مو یمّلحظه کند، بوه درسوت -تیدو روا نیا ری  غ

از جهت  واجوب بوودن  ا قوَتان  شوهادت  ثالثوه  تیا طّلق در آن دو روا

آن  ازبا دو شوهادت  سوابق   نَشیمؤمنان و خاندان  طاهر ری  ام ی  برا

، پ  شهادت  ثالثوه ، تا ا است-یصیختص چیموارد، بدون  ه ی  در َتام-

باشود، پو  هرکدوا باشوند  یدائ ر مدار  دو شهادت  سوابق از آن مو زین

مطلب آنچوه کوه ف،توه  نیا ی  با آَّناست، و به واسطه  زیشهادت  ثالثه ن

 سوت،م سَتحب  عا ا در خواص ا ل  یشهادت  ثالثه از َقب ن هیشود به ا یم

شود یَدفع م
3
اسوت  نیباشد، و ا ینم لیَقب نیهرفز! شهادت  ثالثه از ا 

ز ا زئ-که شهادت  ثالثه  ستین نیو ج  تابع  هور دو شوهادت   ی چون ج 

تقدا  بر آَّناست کوه در  یباشود، بوه جهوت  َامور یواجبه و الزمه م -م 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

اواهره بوه  ات  یدر روا- یوجو  و َتّلز   و ا قَتان  به َنحو  ا قَتان  رَشط

کوه رسوول   یهور جوائ به شوهادت  ثالثوه در ان  یاست، پ  ا ت -آن شده

دا افور آن موورد مسوتحبا باشود،  ی  کر شود، الز  است، حتاو خ 

شوند، پو    کور   ادی خاصا  ایعا ا  یمانند  آن ه هر دو شهادت در َملس

شهادت  ثالثه با آن دو شهادت، الز  است، پ  موورد  آن از اسوتحبا  

لَحق م ال    چون آنچوه در مو- یشود، پ  در هر مورد یو وجو  م 

ه  د  ن ز است ریدر غ ایعاما  ادیم سَتحبا است،  نيکردن  شهاَدتَ  ادی -از تشهُّ

کوه  یاست، و در هر موورد هنگا  م سَتحبا  نیکردن  شهادت  ثالثه در ا

د  ن ز است- به َتَبع  واجوب - نيکردن  شهاَدتَ  ادی - چون آنچه در َتشهُّ

د  ن ز نيبودن  شهاَدتَ  از آن دو  هیوباشد... و افور فق یواجب م -در َتَشهُّ

بور او  راتیتقد نیرا استظهار ن ردند، پ  بنابر کمَت یلزو   ا قَتان  ف عل

 -از آن دو ریا جهار  به شوهادت  ثالثوه در ا ان و اقاموه و غو- اطیبنابر احت

موا بور آن اسوتقرار  ی  توازه  است که نظر   یزین چ ا نیواجب است... ا

د، و  چن، در واجب بودن  شهادافتهی  ثالثه در َتشهُّ
 چون  شلزوم نيت 

در  شرسولَ  یمتعال و برا یخدا یکه قابل  ان،  اد از شهادت  برا یجزئ

اح واَمش و َاَسار   یهوا قوتیمتعال بوه حق یا ان و اقامه است، و خدا



 

 

 
415  

 

ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

د و اهل  ب ی  ایاول َبش حممَّ َقرَّ َرمه ت  یم  َطهَّ  آفاه است. م 

ه  یا شهادت برا ان :و چک هد ِی مُلب اِ کَله  نیطاهر ی  ائما

آن دو  ری  چوه در ا ان اقاموه و چوه در غو- مؤمنوان ری  از فرزندان  ام

قتضوا آن هوا از  ری  متقودا  و غو ت  یوکوه در دو روا یا طّلقو ی  باشد، به م 

سه ت  یوالکه َامر  به ا جهار   یاتیروا قدا  -کننودیم راتوآن حض یم 

 ..ن صوص ی   هیاز ناح نی. اباشد.. یکه رشعًا َمطلو  م است یامر

ا از ناح  ت  یووال ی  شهادت برا نيپ   چن :یالل  عمل ی   هیو اما

شوان امو ت  یوبه انض    شهادت بوه وال شانیا  مؤمنوان ری  َجد 

باشود و بوا  یکوه َاقوو گرید یالل ایو  لیاست، به جهت  آن ه دل زیجا

ارض، کنود تعو یمو رتوآن حض اد  یبودن   زیکه ح  م  به جا یلال

وّلل  اجوزا یوجود ندارد، و زمان ماننود  -ا ان و اقاموه  ی  که کوّل  در خ 

لو ق  یوباشد، پ  بوه َطر زیجا -نيمؤمن ی  و ش  ر و دعاو برا شیستا  ادیو یَاو 

ه   ائما
ومن   موا و ََسَور  بوانوان  هور دو ََسا ن  یطواهر ی  کردن  در ض 

آن وه  انوا است، به جهوت   زیجا مؤمنان ری  ام ی  شهادت  ثالثه برا

 نيموؤمن ی  خوود و بورا یبورا ی  از د عا آن حرضات ی  شهادت برا
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

هم تر است، بل ه َالل  واجب بودن  وال بر َالول   شانمبارک ت  یم 

قتضوا ن زا ان و اقامه و   ی  و روزه و َحجا و زکوات مقودا  اسوت، بوه م 

سَت، یثیحد بنا شوده  زیاسّل  بر پنج چ"شده است که:  تیروا ضاً یکه م 

، و روزه، و وال ن دا داده  یزیو به چ ت،یاست: بر ن ز، و زکات، و َحجا

ندا داده شده است تیآنچنان که به وال یزینشده به چ
4

". 

وه  ت  یواست به وال یواضح    یرصدر آن تَ  گرید یو در َنص    ی  ائما

ول بون  ی  ،  انگونه که در موثاقه نیطاهر َ،ضَّ د بن سونان، از م  حممَّ

َمر، از مو شده اسوت،  تیروا لادق جع،ر   اما حرضت  ما  ی  الع 

توا آندوا کوه -بنا شده است اسوّل  ... "فرمودند:  رتوکه آن حض
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

ه  نمؤمنا ری  ام ت  یو وال -:دیفرما یم از فرزنداَنشی  و ائما
4

". 

ست ر  ، وال نیکه ا یپ  به د   ن  یبا آن ه از مهوما تور-را  تین صوص 

 چوون نو ز، و روزه، و  یروعوَمقرون کرده است بوا ف -الول است

، و زکات به جهت  دالَلت آور رتبط بوه  نی انا ا ن هیبر ا یَحجا فروع م 

 نیوا تشوانیاسوت، و بودون  وال تیاهل ب یبرا یالل  والئ

 شود. ینم رفتهیمتعال پذ یفروع در نزد  خدا

ا  ح  م  شهادت  ثالثوه بوه  ان  یکه در مورد  ب- پاسخِ سؤاِل دّوَو اما

 ی  ََسَور    َتوام ت  یوبوه انضو   شوهادت بوه وال مؤمنان ری  ام ت  یوال

د  ن ز م نَشیو فرزندان  طاهر بانوان  :-باشد یدر تشهُّ

ح  م   ان  یکه ب یبه درست :میفو یفرفته و م یاریمتعال  ی  از خدا

و آن لووزو    د،یرا دانسووت یمؤمنووان علوو ری  اموو ی  شووهادت  ثالثووه بوورا

قَتناً -شهادت  ثالثه   یمو -متعال و بوه رسووَلش یبه شهادت  به خدا م 

د  نو ز -فاه  چیباشد، پ  ه از  ریغو ایونه در ا ان و اقامه و نوه در َتَشوهُّ

حواالت و  ی  پ  شهادت  ثالثه در َتام د،بای یاز آن دو ان، اد نم -ن ز
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ت یزمان ها الز  م  م 
نیباشد، و آن َقدر  اسوت کوه  کور آن  یاتیواز روا قا

ا  کر   رس  طاهره امه لد   یب مرا واج حرضت  ی   قهیداند، و اما

ب  سوتین دیآن است بل ه بع اطی، پ  احتو فرزندان  طاهَرمه یک 

بوه هور  مؤمنوان ری  امو ی  انض    به شهادت  ثالثه بورا بهکه   کرشان 

 غهیلو نیواست، و َافضول آن اسوت کوه بوه ا یکه باشد، َاقو یا غهیل

رُي ا كؤمنني وأهكل ييتكه الطيِّكبني الطكاهريي      وأشكهد أنَّ علّيكاب أمك   باشد: )

بوا  راتوَافضل   کر نمودن  آن حضو نی(، و از اُحجمج اهلل وأولياؤه

وأشكهد أنَّ علّيكاب أمكرُي    : )دیومبارکشوان اسوت، مثول  آن وه بگو ینا  هوا

ا كككؤمنني وزوَتكككه الصكككدِّيقة الُككككهل فالَّكككة الزهكككراء سكككيِّدة نسككككاء        

ُّسمكككني  ُّسمكككني وحمََّّكككد يكككي علكككّي   العكككاَلَّني واّسكككي وا وعلكككّي يكككي ا

َيعفككر وعلككّي يككي موسككى وحمََّّككد يككي      وَعفككر يككي حمََّّككد وموسككى يككي 

ُّجَّة القكا م اَ هكدّي ُحجمكج     علّيعلّي و َّسمي يي علّي وا يي حمََّّد وا

 ی( و راز  در َاقووواهلل وأوليككاؤهشش اللَُّهككمَّ صككلِّ علككى حمََّّككد وآل حمََّّككد     

 ت  یوبوه شوهادت  ثالثوه بوه وال شانیبارد  ام   یبودن  ا نض    نا  ها

بور  اتیواز روا یق سوم  واف ور نوااست که  ا نیا مؤمنان ری  ام ی  برا

طلوق تأک تیواهول ب ی  برا تیشهادت  ثالثه به وال  دیوبوه شو ل  م 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

له  اسوت کوه در َاواخور   نیکو ل الود ت  یوآَّنا روا ی  نموده اند، که از ج 

ل به آن اشاره   اوا
ؤال   ی   ان کوّل   مووال تیروا نیو ا م،یکردجوا   س 

داجدا م را  امه از  لادق جع،ر   اما حرضت  ما   رسول  خ 

.. و هر کو  فوواهى "است که فرمودند:  جلا و َعّل متعال وند  از خدا

ا فوواهى  د بنده و رسول من است یا به آن شهادت دهد اما ندهد که حمما

وا ندهد که عَّلا بن أبى طالب جانشني من است ی ا به آن شهادت دهود اما

ت ها  من هستند بوه َتقیوق  فواهى ندهد که امامان از فرزندان او حدا

که چنني شخىص نعمت مرا ان ار کرده و عظمت مرا کوچك شمرده و 

به آیات و کتاهبا  من کافر شده است و افر قصود مورا کنود حمدووبش 

نودا  ساز  و افور مورا کنم و افر از من درخواست کند حمرومش مى مى

شونو  و افوور مورا بخوانوود دعوایش را اسووتدابت  کنود نودایش را نمووى

فردانم و ایون َجوزا  او  نا امیدمه مى ببنددساز  و افر به من امید  نمى

کنم از جانب  من است و من هرفز به بندفانم ستم نمى
4

". 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

دن  شوهادت بورا ی  به واسطه  تیپ  روا  ی  عمومش در شامل ش 

َدج  طاهر وب ی   قهیما لودا  یپ  موال واض  است، نیح  از  یک 

 ری  َن،و   امو رتوبه جهوت  آن وه آن حضو یشود، ول یآن خارج م

 انیوپروردفوار  جهان ت  یمبارکه امه از وال ت  یمؤمنان است و  انا وال

 اویو رسووالن و اولو امبانیوپ ی  رت بور َتواموآن حض ت  یاست و وال

َدو رتوَعرضه شوده اسوت و آن حضو وت  خداسوت بور ح  دَّ ج  ح 

بوه  بوانوان ی  ََسَور  َتوام ت  یوشوهادت بور وال دی، پ  بایاهل
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

داخول  به جهوت   نیبشود، و ا مهیَضم  رسمه یشهادت  ثالثه برا

ِإنََّّا ومليكيُُّكُم اللَّكُه   »متعال:  ی  شدن  آن حرضت است در م،هو   کّل   خدا

...وم رمُسوُلُه وم الَّبييم آممُنوا الَّكبييم 
4
خودا و رسوول ش  فقوط  َسپرست  ؛ 

 یمو طالوب یبون ابو یآورده اند ]که عل  نیکه ا یاوست و کسان

 هیو انوا آ ن هیبه اعتبار  ا مؤمنان ری  ام ت  یر  در والو، و َحص«باشد[

 -اسوت لمتعوا یخودا ی  آن ه ولو ث  یبه ح- رتودر َحق  آن حض

 رتوآن حض م  یدر شخص  کر هینازل شده است، و منحرص بودن  آ

فرزنووودان   ت  یوووو وال رت زهوووراووحضووو ت  یووووالبوووا  یمنافوووات

 ت  یورت و والوآن حضو ت  یوندارد، به جهت  آن وه وال نشیطاهر

بوه  وان موّلد و منواط،  مؤمنان ری  ام ت  ی ان وال فرزندانَ 

دارنود  نیوکه داللت بور ا یاتیاز آن از روا ریو غ ،هیرش ت  یروا نیپ  ا

در عصومت  شانیا بوده و  انا ی ی که  انا اطاعت  آن حرضات

هسوتند یواحود ی  در درجوه  تیو وال
3

انضو    آن  ی  اقتضوا شی، َتوام
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

د را دارد، و افرچوه وحض  ثالثه در ا ان و اقامه و تشها
رات را به شهادت 

فقه اإلما  الرضا ت  یدر روا
4
که بوه چنود نسوخه نقول شوده، بوه - 

بوه اعتبوار  آن از َمسارا آن،  ف  یدستبد در آن، به جهت  َتر ی  ادیجهت  ز

بور  -باشود یمو مؤمنان ری  ام یبرا تیبه وال    یآنچه در آن از ترص

بور  یدیوتأک طالب یبن اب یمؤمنان عل ری  ما ام ی  شهادت  بر موال
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

کوه  وان  میآن وارد شده است، و در آخر  آن سوّل  بور خانودان  ابوراه

وه ا  خالا
د هستند وجود دارد،  انطور کوه لولوات   حمما

بور  یخاندان 

ب ی   قهیدا ل وه  رت  زهوراووََسَور  ما حض یک  و  تگریهودا ی  و ائما

در  ندوات یهوا یو کشت ِیتار ی  در شب ها وزانفر یچراغ ها

آن وجود دارد
4

ََسَور  بوانوان دو  یا قرار بوه شوهادت  بورا ني، پ   چن

است زیَمناط، جا    یاز با   َتنق نَشیََسا و فرزندان  طاهر
3

، َفضًّل 

                                                           



 

441  

 

ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

                                                                                                                                   

ُُتْرِِن    يتس   َو اْل

يتس ِصراٍط ُمْسَتُيٍم  اْلَحكيِم   ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسلنَي   َعلى

يس

ِِتا اْلَاتاَلمنيَ     َسالٌم َعلتى   ٍٍ ُنتو

ُُونَ   ُموَسى  َسالٌم َعلىِإْبَراِهيَم  َسالٌم َعلى َو هتا

ِِل َياِسنَي  َسالٌم َعلى

ِِل َياِسنَي  َسالٌم َعلى

ِِل َياِستنيَ 

ِِل َياِستنيَ 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

طلقووًا داللووت بوور وجووو   ا جهووار بووه وال یاز اطّلقووات آن  ت  یووکووه م 

از  ریغو یبوه وقتو- صیختصو ایو دییدارند، بدون  آن ه تق تحرض

 باشد... انیدر م -گرید ز  یاز چ ریغ یزیبه چ ایو  گر،یوقت  د

ا اش ال  :ن هیبه ا ندریکه بر ما ْ ن است بگ یو اما

ث َد  د منعقد کرده اند و آن تشها  ت  یا ،یرا در ک یبا   خالا  ني انا حم 

 .سه فانه ینه شهادت ها تاس ني ان شهاَدتَ 

 پاسخش آن است که:

که  ان واجب بوودن  - میدر آنچه که ما به آن اعتقاد دار یاش ال

                                                                                                                                   



 

 

 
447  

 

ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

رمه لولوات اهلل علو ری  ام ی  شهادت  ثالثه برا َطهَّ  م 
 همیمؤمنان و خاندان 

 ین شوده اسوت موبه آ اتیکه در روا یبه جهت  امر -باشد یم نيَأجع

َذشوت میبه َحَسب  آنچه که به آن اشاره کورد-باشد  و  -در آنچوه کوه ف 

مانده است، و  یََم، -اً ریَتقص ایق صورًا و - از ما ریَامر بر غ نیافر چه ا

شود، بوه جهوت  آن وه َامور اهوورمه در  یَامر بر استحبا  ََحل نم نیا

را ثابوت کورده آن  یَعقلو ل  ی انطور که دل-وجو  است نه استحبا  

 میابیدست  یا نهیتا آندا که به قر -است، و در الول  فقه معلو  است

نرَص، سازد، که در ا َم،قوود اسوت...  انیوم نیکه آن را به استحبا  م 

کوه بور - هیا مورد  تق ستیاست که سزاوار ن ني انطور که  انا شأن چن

ه   .شود بیاز خاطر  ما غ -م،روض شده است ما ن  یطاهر ی  ائما

ان  َتق غ  یووت ر  یووکووه ز یپوو  هرکسوو نَوود،  یموو یزنوودف هیاووب وورَّ ک 

بووه وجوووو    نيمووؤمن ی  اسووت کووه بووورا زیاو جوووا یچگونووه بوورا

آن فتوا بدهد.. ! ری  در ا ان و اقامه و غ تیَجهر به وال
4
 

ضافًا بر آنچه ف،ته شد  :م 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

د  - که یاتیپ   انا روا  نيشوهاَدتَ    کور   اقتصوار بور -ن ز در َتَشهُّ

ه به آن از جهت  تقدار در  گوریاطّلقات  د یول ،معرو، است هیا د، توجا

قَ  گرید ات  یروا  ثالثه م 
د را به شهادت  از بوا    ،کرده است، پو  دیَّ َتَشهُّ

قَ  ان  یَدَوران  َامر م طَلق و م  قَ  بایدباشد، یم دیَّ م  طَلق را بر م   میکن ََحل دیَّ م 

ه  کوه  یزیچ نیکمَت": که فرموده اند َاطهار ی  پ  کّل   ائما

ز د، َشهاَدتَ  یم  است نياست از َتَشهُّ
4

، حممول بر َترد  شوهادت  ثالثوه "

باشد یم هیا به جهت  َتق
3

کوه در  اسوت یزیوچ نیکموَت ني، پو  شوهاَدتَ 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

د    انیودر م ای هیاوکوه تق یدر زموان هیا باشد، ول ن قض یم زیجا ن ز َتَشهُّ

ز   ک یکند، پ  چاره ا ینباشد َفرق م باشود،  یر  شهادت  ثالثه نموبه ج 

قَ  اتیاست که روا یزی ان چ نیو ا نموده اند،  وانطور کوه  دیَّ آن را م 

عاو دیقاسم بن ب رَ  ی  حهیدر لح ، آمده شیخ طبسی در احتداج   هیبن م 

 ت  یرواشده، و تیروا یکه در الول کاف فیسنان بن طر یموثَّقهنیز و

َذشت....   النعمةإَتاالدین  ک لعلی بن ابی ََحزه در   که  کرشان ف 
 

لنوا  واهلل تعاىل من وراو القصد وهو حسبنا ونعم الوکیل، علیه توکَّ

 وإلیه أ نیب، والسّل  علی م ورَحته وبرکاته.

 

 /کلبهم الباسط  راعیه بالولید ،العبد

يل د َجیل ََحُّود العام   الشیخ حممَّ

اد  اِخرة  9بتاریخ  -بریوت   هو4144ج 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 مآخذ و مصادر ،بعمنا

 .می. قُرآن کر4

ـ  یرجب بن محمّد بـن رجـب بُرسـ    خیش ن،یقی. مشارق أنوار ال3 )حـاف  رجـب    یحِل 

 هـ ق، اوّل. 4133 ،ی: مؤسّسة األعلمروتیعاشور، ب یعلسیّد : حی(، تصحیبُرس

ـ   ة)ترجمـ  تیـ فضـالِِ اهـِ ب   یِایاز دَر ی. قَطره ا4  دیّالقطـره(، سـ   سِیکتـاِِ نَف

 ف،یــمحمّــد رَر - انیــمیرح نیمحمّــد حُسَــ خیترجمــه: شــ ،یزیــط تبراحمــد مســتنب

 .زدهمیهـ ش، س 4494قم مقدّسه، نشر الماس، 

 خی: شقی(، تحقیفی)فاضِ قَط یفیقَط مانیبن سُلَ میابراه خیش ،یفی. موسوعة الفاضِ القط1

 هـ ق، اوّل. 4139التراث،  اءیإلح بةیبدر آل سُنبُِ، قم مقدّسه: مؤسّسة ط اءیض

ـ    دیالقلوِ، ابو سـ   حی. مصاب5 : قیـ و تحق حیتصـح  ،یسـبزوار  ی یشـ  نیحسـن بـن حُسَ

 هـ ش، اوّل. 4434مکتوِ،  راثیتهران: م ،یدکتر محمّد سپهر

ــ ی. راحــة األرواد در شــرد زنــدگان6 ــو اطهــار ةو فضــالِ و م اــزات المّ ، اب

ـ  دیس  : تهـران  ،یبـه کوشـ : دکتـر محمّـد سـپهر      ،یسـبزوار  ی یشـ  نیحسن بن حُسَ

 هـ ش، دوّم. 4473مکتوِ،  راثیم یبا همکار -اهِ قلم 

ـ بـن بابو  نیبن حُسَ یمحمّد بن عل خیش ه،یالفق حضرهی. من ال 7 ـ  هی صـدوق(،   خی)شـ  یقُمّ

 هـ ق، دوّم. 4144 ،یقم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم ،یاکبر غفار ی: علقیو ت ل حیتصح

 ی: علـ قیو تحق قیو ت ل حیإلسالم(، تصح)ثقة ا یراز ینیکُلَ  قوِیمحمّد بن  ،ی. الکاف3

 هـ ق، چهارم. 4117 ة،یَّتهران: دار الکُتُب اإلسالم ،یمحمّد آخوند - یاکبر غفار

ــ  خیاألحکــام، شــ بی. تهــذ9 ــن حســن طوس ــد ب ــة  خی)شــ یمحمّ ــ(، تحقخیشــ -الطالف و  قی

 هـ ق، چهارم. 4117 ة،یَّخِرسان، تهران: دار الکُتُب اإلسالم ی: حسن موسوحیتصح
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ـ )مشـهور بـه شـردِ فق    ی. لوامع صاحبقران41 ـ    یمحمّـد تقـ   خی(، شـ هی  یبـن مقصـود عل

 هـ ق، دوّم. 4141 ان،یلیاسماع ةاوّل(، قم مقدّسه: مؤسّس ی)مالس یمالس

)محـــدّث  یجزالـــر ین مـــت ان بـــن عبـــد ان موســـو دیّســـ ع،یـــ. زُهَـــر الرب44

 م، اوّل. 3111، ی: مؤسّسة األعلمروتیب(، یجزالر

، بــه  ،یمرعشــ نیالــد ریــره دیّســ ریــو مازنــدران، م اتیــطبرســتان و رو خی. تــار43

 .هـ ش، اوّل 4444جا،  یتهران: ب ان،یکوش : عبّاس شا

ــال44 ــ ،ی. األم ــن طوســ   خیش ــن حس ــد ب ــ یمحمّ ــة  خی)ش ــ -الطالف ــ(، تحقخیش : قی

 هـ ق، اوّل. 4141مؤسّسة الب ثة، قم مقدّسه: دار الثقافة، 

ـ    بو ج فـر ، اطالب ی. مناقب آل اب41  یبـن شـهر آشـوِ سَـرَو     یمحمّـد بـن عل

 هـ ق، اوّل. 4479انتشارات عل امه،  ة)ابن شهر آشوِ(، قم مقدّسه: مؤسّس یمازندران

ــ 45 ــدر الن ـ ــ می. الـ ــام  یفـ ــة اللهـ ــب األلمّـ ــفی، میمناقـ ــاتم   وسـ ــن حـ بـ

 هـ ق، اوّل. 4131 ،یقم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم ،یشام

البشـــر  یوداللـــِ الحُاَـــ  علـــ عشـــر یإلثنـــم ـــاجز األلمّـــة ا نـــةی. مد46

ــةی)مد ــ نـ ــاجز(، سـ ــ دیّالم ـ ــن سـ ــم بـ ــلَ دیّهاشـ ــو مانیسُـ ــ یموسـ ــم  ،یبَحرانـ قـ

 هـ ق، اوّل. 4144 ة،یّمقدّسه: مؤسّسة الم ارف اإلسالم

محمّـد بـاقر بـن     خی، شـ . بحار األنوار الاام ة لـدُرَر أخبـار األلمّـة األطهـار    47

ــیخ  ــش ــد تق ــه مالســ یمالســ یمحمّ ــ - ی)عل ام ــان یمالس ــ(، تحقیث : حیو تصــح قی

 هـ ق، دوّم. 4114 ،یالتراث ال رب اءی: دار إحروتیاز محق قان، ب یجم 

 هـ ش، اوّل.  ،4431قالم ارانیقم مقدّسه: نشر  ،ی یج فر رف دیّس ت،یوال یِ. ندا46

 ،یآل عُصــفور بَحرانــ نیحُسَــ خیشــ ة،یَّشــرد النحفحــة القُدســ یفــ ةیَّ. الفرحــة األُنســ47
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 .)نُسخة اینترنتی( مُحسن آل عُصفور خیش -مُلتَقى صَفوى الشی ة  تیوِ سا

ــال43 ــ ،ی. األمـ ــ خیشـ ــن علـ ــد بـ ــ یمحمّـ ــن بابو نیبـــن حُسَـ ــبـ ــ هیـ ــ یقُمّـ  خی)شـ

 هـ ش، ششم. 4476 ،یصدوق(، تهران: مکتبة کتابچ

ــن جَر 49 ــد بـ ــة، محمّـ ــِ اإلمامـ ــ. داللـ ــر  ریـ ــتَم طَبَـ ــن رُسـ ــ یبـ ــ یآملـ  ،ی یشـ

 هـ ق، اوّل. 4144ة، قم مقدّسه: مؤسّسة الب ثة، : مؤسّسة الب ثقیتحق

ــواع  31 ــة ال ــه ن،ی. روض ــ دیش ــال ن   خیش ــن فت  ــد ب ــن احم ــد ب ــابوریمحمّ ــم  ،یش ق

 هـ ش، اوّل. 4475 ،یالرض فیمقدّسه: منشورات الشر

ـ . ال دد القو34 ـ ومیلـدفع المخـاوف ال   ةیَّ ـ  نیالـد  یرضـ  ة،یَّ بـن مطهّـر    وسـف یبـن   یعل

ـ  یحِل  ـ (، تحقی)برادر عل امه حِل  قـم   ،یمحمـود مرعشـ   دیّسـ  - یرجـال  یمهـد  دیّ: سـ قی

 هـ ق، اوّل. 4113 ،یناف یان مرعش تیآ ةمقدّسه: کتابخان

ن مـت ان بـن عبـد ان     دیّالسالم، س همیمناقب األلمّة األطهار عل یاألبرار ف اضی. ر33

 اوّل. هـ ق، 4137 ،یال رب خی: مؤسّسة التارروتی(، بی)محدّث جزالر یجزالر یموسو

عبـد ان بـن    خیواألخبار واألقوال، شـ  اتی. عوالم ال لوم والم ارف و األحوال من اآل34

 یمرتض دیّمحمّد باقر بن س دیّو استدراک: س حیو تصح قیتحق ،یاِصفهان ینور ان بَحران

 .یقم مقدّسه: مؤسّسة اإلمام المهد ،یاصفهان یموحّد ابطح یموسو

ـ  ةی. کفا31 ـ    خیشـ  نیداألنام، جمال ال تهـران:   ،یآو یبـن حَسـن راز   نیمحمّـد بـن حُسَ

 )مخطوط(. 47911شماره نُسخه:  ،یاسالم یکتابخانه و مرکز اسناد مالس شورا

بـن مقصـود    یمحمّـد تقـ   خی(، شـ نیالمت قـ  قـة ی)حد یدوره فقـه کامـِ فارسـ    کی. 35

 تا. یب ،یانتشارات فراهان ةاوّل(، تهران: مؤسّس ی)مالس یمالس یعل

)عل امـه   یمالسـ  یمحمّـد تقـ  شیخ محمّد باقر بن  خیش ن،یالمت ق قةیبر حد قاتی. ت ل36
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 )مخطوط(. ناف اشرف: مؤسّسة کاشف الغطاء (،یثان یمالس - یمالس

ج فــر بــن خضــر    خیالغــر اء، شــ   ةی. کشــف الغطــاء عــن مبهمــات الشــر    37

 تا، اوّل. یب ،ی)کاشف الغطاء(، اصفهان: انتشارات مهدو یناف

القاسم  یابو ج فر محمّد بن اب ،وآلهما همایان عل یصل  یالمُرتَضَ  ةیلش یمُصطَف. بشارة ال33

 هـ ق، دوّم. 4434 ة،یّدری(، ناف اشرف: المکتبة الحیطَبَر نی)عِماد الد یآمُل یطَبَر

. مالة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین واأللمَّة صـلحى ان علیـه وعلـیهم، ابـو الحسـن      39

ـ )ابن شـااان(، تحق  یبن حسن قُمّ یبن علمحمّد بن احمد  : مدرسـة اإلمـام   حیو تصـح  قی

 هـ ق، اوّل.  ،4117ی، قم مقدّسه: مدرسة اإلمام المهدیالمهد

ــان . زاد الم ــاد41 ــاد الاِن ــن  خی، شــومفت ــاقر ب ــد ب ــد تقــشــیخ محمّ  یمالســ یمحمّ

قــم  اســد زاده، وســفیمــتن:  یِنیو بــازآفر قیــتحق، (یثــان یمالســ - ی)عل امــه مالســ

 هـ ش، سوّم. 4493مقدّس،  امیپ نشر مقدّسه:

 - یدی: احمـد سـ   مقابله و تصـحیح  ،یعبّاس بن محمّد رضا قُمّ خیالاِنان، ش حی. مفات44

 هـ ش، اوّل. 4491پور، قم مقدّسه: انتشارات مساد مقدّس جمکران،  ضیاحمد رضا ف

)عل امــه  ینافــ ینــیاحمــد ام خیبــن شــ نیعبــد الحُسَــ خی، شــزهــراء ة. فاطمــ43

 هـ ش، اوّل. 4476(، تهران: انتشارات استقالل، ریصاحب الغد - ینیام

سُـنَن   ،یمُسلِم، جامع التِّرمَذ حیصح ،یالبُخار حی)الکتب الستحة: صح فیالشر ثی. موسوعة الحد44

بـن   زیـ صـالح بـن عبـد ال ز    خی، به کوش : شـ ، سُنَن ابن ماجَه(-یالصُّغر- یداود، سنن النسال یاب

 چهارم. ق،هـ  4139 ع،ی: دار السالم للنشر و التوزایتالیا - اضیر خ،یآل ش میبن ابراه محمّد

ـ  یمحمّـد کـارم طباطبـال    دیّ. سؤال و جواِ )استفتالات صـاحب عـروه(، سـ   41  یزدیَ

بـه   ،یباسـتان  یمحمـود مـدن   - یریشُـبَ  ی: حسن وحـدت قیتحق (،دیّس -)صاحب عُروه 
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 هـ ش، اوّل. 4476 ،یهران: مرکز نشر علوم اسالمت محق ق داماد، یمصطف دیّاهتمام: س

ـ تحق ،یکـوف  یعامِر یهِالل سیْبن قِ میابو صادق سُلَ ،یالهِالل سیْبن قِ می. کتاِ سُل45َ : قی

 هـ ق، اوّل. 4115 ،یقم مقدّسه: نشر الهاد ،ینیخول یزناان یمحمّد انصار

ــ46 ــوف  ری. تفس ــرات الک ــراه   ،یفُ ــن إب ــرات ب ــم فُ ــو القاس ــ  میاب ــن فُ ــوفب  ،یرات ک

 هـ ق، اوّل. 4141 ،ی: محمّد کارم، تهران: وزارت ارشاد اسالمقیتحق

ـ  هیـ فضـالِ آل محمّـد عل   ی. بصالر الدرجات فـ 47 السـالم، محمّـد بـن حسـن      همیوعل

قــم مقدّســه:  ،یکوچــه بــاغ یمحســن بــن عبّــاس علــ خی: شــحیو تصــح قیــصــف ار، تحق

 هـ ق، دوّم. 4111 ،یناف یان مرعش تیآ ةکتابخان

ــ. هدا43 ــ ةی ــة إل ــة یاألُمَّ ــامِل  خی، شــأحکــام األلمَّ ــر  ع ــن حســن حُ ــد ب  یمحمّ

ـ : بنقیـ صـاحب وسـالِ(، تحق   - یحُر  عـامِل  خی)ش یمشغر  ،یاسـالم  یپـووه  هـا   ادی

 هـ ق، اوّل. 4141، بنیاد پووه  های اسالمی: یمشهد مقدّس رضو

 دیّ: سـ قیـ صـدوق(، تحق  خی)ش یقُمّ هیبن بابو نیبن حُسَ یمحمّد بن عل خیش د،ی. التوح49

 هـ ق، اوّل. 4493 ،یقم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم ،یتهران ینیهاشم حُسَ

ـ  -)مل ـا محسـن    یکاشـان  یمحمّد محسـن بـن شـاه مُرتضـ     ،ی. الواف11 (، یکاشـان  ضیف

 هـ ق، اوّل. 4116، یعل نیالمؤمن ریامام ام یِعموم ةاصفهان: کتابخان

ــ14 ــرآ ریتفســ ی. البُرهــان ف ــن ســ دیّن، ســالقُ ــلَ دیّهاشــم ب ــ یموســو مانیسُ  ،یبَحران

 هـ ش، اوّل. 4471: مؤسّسة الب ثة، قم مقدّسه: مؤسّسة الب ثة، قیتحق

ـ تحق ،یخـول  یان هاشـم  بیـ حب رزایـ شـرد نهـ  البالغـة، م    ی. منهاج البراعة ف13  قی

 .هـ ق، چهارم 4111 ة،یَّالمکتبة اإلسالمتهران:  ،یانایم میابراهسیّد : حیو تصح

 ینیحُسَ یعل نیف الدشر دیّ، سفضالِ ال ترة الطاهرة یال اهرة ف اتیاآل ِی. تأو14



 

426  

 

ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 هـ ق، اوّل. 4119 ،یقم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم ،یاُستاد وَل نیحُسَ :قیتحق ،یاسترآباد

 یمشـغر  یمحمّد بن حسن حُر  عامِل خیبالنصوص والم ازات، ش . إثبات الهُداة11

 هـ ق، اوّل. 4135 ،ی: مؤسّسة األعلمروتیب ،صاحب وسالِ( - یحُر  عامِل خی)ش

 دیّبــن ســ یعلــ دیّ، ســنیالســاجد دیِّســ فةیشــرد صــح یفــ نیالســالک اضیــ. ر15

ـ  دیّ)سـ  یرازیشـ  یاحمد مدن ـ (، تحقریـ خـان کب  یعل ـ   دیّ: سـ قی ـ یام ینیمحسـن حُسَ  ،ین

 هـ ق، اوّل. 4119 ،یقم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم

ـ تحق ،یمشهد یمحمّد بن محمّد رضا قُمّ خیالدقالق وبحر الغرالب، شکنز  ری. تفس16 : قی

 هـ ش، اوّل. 4463 ،یتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،یدرگاه نیحُسَ خیش

 دیّ: سـ قیو تحق حیتصح ،یزیحُوَ یبن جُم ه عَروس یعبد عل خیش ن،ینور الثقلَ ری. تفس17

 هـ ق، چهارم. 4145 ان،یلیسماعا ةقم مقدّسه: مؤسّس ،یمحل ات یهاشم رسول

ـ . مستدرک الوسالِ ومستنبط المسالِ، م13 ـ  رزای  ینـور  یمحمّـد تقـ   خیبـن شـ   نیحُسَ

، تی: مؤسّسة آل البحیو تصح قیصاحب مستدرک(، تحق - ی)محدّث نور یطبرس

 هـ ق، اوّل. 4113التراث،  اءیإلح تیقم مقدّسه: مؤسّسة آل الب

 ،یبن محمّد خز از راز یعل خی، شعشر یاأللمّة اإلثن یالنصِّ عل یاألثر ف ةی. کفا19

 هـ ق. 4114 دار،یقم مقدّسه: نشر ب ،یکوه کمره ا ینیحُسَ فیعبد اللط دیّ: سقیتحق

ــوِ إلــ  51 ــاد القل ــواِ، ی. إرش ــد   الص ــو محم ــد د  اب ــن محمّ ــن ب ــیحس ــم  ،یلم ق

 هـ ق، اوّل. 4143 ،یالرض فیمقدّسه: منشورات الشر

 دیّهاشم بن س دیّالسالم، س همیوعل هیأحوال محمّد وآله األطهار عل یاألبرار ف ةی. حل54

 هـ ق، اوّل. 4144 ة،یَّقم مقدّسه: مؤسّسة الم ارف اإلسالم ،یبَحران یموسو مانیسُلَ

 دیحم - یتیدرا نی: محمّد حُسَقیتحق ،ینیقزو یغاز ِیمل ا خَل ،یدر شردِ کاف ی. صاف53
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 هـ ش، اوّل. 4437 -هـ ق  4139 ث،یحدقم مقدّسه: دار ال ،یجُلفال یاحمد

حــرِ البَصــرة(،  یفــ ال تــرة دیّ: الامــِ و النصــرة لســة. نبــردِ جَمَــِ )ترجمــ54

ـ مُف خی)شـ  یبغـداد  یابو عبـد ان محمّـد بـن محمّـد بـن ُن مـان عکبـر        ـ (، تحقدی و  قی

 هـ ش، اوّل. 4434 ،یتهران: نشر نِ ،یدامغان یو ترجمه: محمود مهدو حیتصح

ـ  ثمیم نیشرد نه  البالغه، کمال الد ة. ترجم51 ـ بـن م  یبن عل ـ  ثمی ـ )ابـن م  یبَحران  ثمی

زاده،  مشـهد   یـی حی - یاصـغر نـوال   یعل -مقدّم  یمحمّد ی(، ترجمه: قربان علیبَحران

 هـ ق، اوّل. 4147 ،یاسالم یپووه  ها ادی: بنیمقدّس رضو

ــةی. حد55 ــ ق ــد اردب    ة،یالش ــن محمّ ــد ب ــا احم ــیمل  ــ یل ــدّس ارد یناف ــیب)مق (، یل

 هـ ش، سوّم. 4434 ان،ی: صادق حسن زاده، قم مقدّسه: انتشارات انصارحیتصح

و  حیتصــح ،یار بــن محمّــد نراقــ یبــن ابــ یمل ــا محمّــد مهــد ن،یالموحّــد سی. أنــ56

 هـ ش، دوّم. 4469تهران: انتشارات الزهراء،  ،یطباطبال یقاض دی: شهیپاورق

ــق  ال57 ــی. ح ــ ن،یق ــن شــ   خیش ــاقر ب ــد ب ــد تقــ مح خیمحمّ ــ یمّ ــفهان یمالس  یاص

 تا. یب ه،یّ(، تهران: انتشارات اسالمیثان یمالس - ی)عل امه مالس

(، ی)محـــدّث اُرمَـــو یاُرمَـــو ینیحُسَـــ نیجـــالل الـــد ریـــنقـــض، م قـــاتی. ت ل53

 هـ ش. 4453 ،یتهران: انتشارات انامن آثار مل 

ــ59 ــ  ة. ترجمـ ــدق، شـ ــِ الصـ ــ  خیداللـ ــر نافـ ــن م ف ـ ــد حسـ ــه:  ،یمحمّـ ترجمـ

 هـ ش، اوّل. 4477 ر،یکب ریتهران: انتشارات ام ،یپهرمحمّد س

: حیو تصـح  قی)فاضِ سراِ(، تحق یمحمّد بن عبد الفت اد تنکابن خیالقلوِ، ش اءی. ض61

 هـ ش، اوّل. 4433 ،یقم مقدّسه: مامع اخالر اسالم ،یاشکور ینیصادق حُسَ دیّس

عبـد   دیّج ـات(، سـ  المرا ةحق  جو و حق  شناس )ترجم یمذهب ی. گفت و شنود ها64
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 ی: علـ یسـ یو بـاز نو  ن یگز ،یترجمه: محمّد ج فر امام ،یموسو نیشرف الد نیالحُسَ

 هـ ش، هفتم. 4434 ،یم ارف اسالم ادیقم مقدّسه: بن ،یاصغر مروّج خراسان

ـ در تقر بیِّ. کلم الط63 ـ عقا ری ـ   دیّاسـالم، سـ   دی ـ ط نیعبـد الحُسَ )صـاحب تفسـیر    بیّ

 هـ ش، چهارم. 4463اسالم،  ةبخانجا: کتا یب ،اَطیب البیان(

هاشم بـن   دیّالخاصّ وال امّ، س قیاإلمام من طر نییت  یالمَرام وحُاَّة الخِصام ف ةی. غا64

 هـ ق، اوّل. 4133 ،یال رب خی: مؤسّسة التارروتیب ،یبَحران یموسو مانیسُلَ دیّس

 نی)امــ یفضــِ بــن حســن طبرســ    ی، ابــو علــ اإلمــام الرضــا  فةی. صــح61

ــالم ــ اإلســ ــ(، تحقیطبرســ ــد قیــ ــد مهــ ــدّس   ی: محمّــ ــهد مقــ ــف، مشــ ناــ

 هـ ق، اوّل. 4116، امام رضا یجهان ة: کنگریرضو

و شرد: عبد السـالم   قیتحق ،یمنقر اریّابو الفضِ نصر بن مُزاحِم بن س ن،ی. وق ة صف 65

 هـ ق، دوّم. 4111 ،یناف یان مرعش تیآ ةمحمّد هارون، قم مقدّسه: کتابخان

ـ   ،یمّالقُ ری. تفس66 ـ    میبـن إبـراه   یابو الحسـن عل ـ تحق ،یبـن هاشـم قُمّ ـ ط دیّ: سـ قی  بیّ

 هـ ق، سوّم. 4111قم مقدّسه: دار الکتاِ الازائ،  ،یجزالر یموسو

 ،ی، ابو الحسن محمّد بن قاسـم مُفسّـر اسـترآباد   یاإلمام الحسن ال سکر ری. تفس67

 هـ ق، اوّل.  ،4119ی، قم مقدّسه: مدرسة اإلمام المهدی: مدرسة اإلمام المهدقیتحق

 ینیحُسَ نیجالل الد ری: مقیتحق ،ی. المحاسن، ابو ج فر أحمد بن محمّد بن خالد بَرق63

 هـ ق، دوّم. 4474 ة،یَّ(، قم مقدّسه: دار الکُتُب اإلسالمی)محدّث اُرمَو یاُرمَو

ــن ابــ    69 ــد ب ــِ أحم ــو الفض ــاء، اب ــات النس ــاهر طَ ی. بالغ ــور،یط ــه:   ف ــم مقدّس ق

 تا، اوّل. یب ،یالرض فیرمنشورات الش

ـ ابو نضر محمد بن مسـ ود بـن ع   ،یاشیّال  ری. تفس71 (، یاشـ یّ)ع یسَـمَرقَند  یسَـلَم  اشیّ
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 هـ ق، اوّل. 4431 ة،یَّتهران: المطب ة ال ِلم ،یمحل ات یهاشم رسول دیّ: سقیتحق

ــد فــ 74 ــة علــ  ی. المسترش ــن أبــ  یإمام ــب یب ــن جَر طال ــد ب ــ، محمّ ــن  ری ب

ــر ــتَم طَبَـ ــ یرُسـ ــ یآمُلـ ــکَب ی یشـ ــتحق ر،یـ ــقیـ ــود خی: شـ ــد محمـ ــم  ،یأحمـ قـ

 هـ ق، اوّل. 4145کوشان پور،  یفرهنگ ةمقدّسه: مؤسّس

ـ )ابن عُقده(، جَمع و تَحق یکوف دی، احمد بن محمّد بن س نیالمؤمن ری. فضالِ أم73  قی

 هـ ق، اوّل. 4131ما،  ِِیقم مقدّسه: دل ن،یحِرز الد نیو مقدّمه: عبد الرزّاق محمّد حُسَ

 هـ ق. 4149: دار البالغ، روتیب ،یبیبن حَمدان خُصَ نیابو عبد ان حُسَ ،یالکُبر ةیَ. الهِدا74

ـ (، ابو عَمرو محمّد بن عُمَر بن عبد ال زیم رفة الرجال )رجال الکش  اری. اخت71 ـ  زی  ،یکَش 

 خی: شـ حیو تصح قیتحق(، خیش -الطالفة  خی)ش یمحمّد بن حسن طوس خیانتخاِ و اختصار: ش

 هـ ق، اوّل. 4119نشر دانشگاه مشهد،  ة: مؤسّسیمشهد مقدّس رضو ،یسن مصطفوح

ــول عل   75 ــن آل الرس ــول ع ــف ال ق ــ. تُحَ ــ هی ــن     همیوعل ــد حس ــو محمّ ــالم، اب الس

ــ  ــن عل ــ  یب ــن حُسَ ــ  نیب ــ به حَر ان ــن شُ ــح ،یب ــو ت ل حیتص ــقی ــار  ی: عل ــر غف   ،یاکب

 هـ ق، دوّم. 4111 ،یقم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم

ــة،یالغ. 76 ــراه  ب ــن إب ــد ب ــان میمحمّ ــان ینُ م ــ - ی)نُ م ــن اب ــبیز یاب ــحن و  حی(، تص

 هـ ق، اوّل. 4497تهران: نشر صدوق،  ،یاکبر غف ار ی: علقیتحق

ن مان بن محمّد  فهیواألحکام، ابو حن ای. دعالم اإلسالم واکر الحالل والحرام والقضا77

ـ (، تحقیمغرب فهیابو حن -مان نُ  ی)قاض یمغرب یمیتم ونیُّبن منصور بن أحمد بن حَ : قی

 هـ ق، دوّم. 4435، تیقم مقدّسه: مؤسّسة آل الب ،یضیآصف ف

ن مان بن محمّد بن منصور  فهی، ابو حنفضالِ األلمّة األطهار ی. شرد األخبار ف73

: حیو تصـح  قی(، تحقیمغرب فهیابو حن -نُ مان  ی)قاض یمغرب یمیتم ونیُّبن أحمد بن حَ
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 هـ ق، اوّل. 4119 ،یقم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم ،یجَالل ینیحُسَ نیسَمحمّد حُ دیّس

 ی: علـ قیـ صـدوق(، تحق  خی)ش یقُمّ هیبن بابو نیبن حُسَ یمحمّد بن عل خی. الخصال، ش79

 هـ ش، اوّل. 4463 ،یقم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم ،یاکبر غف ار

ـ  هیبن بابو نیبن حُسَ یلمحمّد بن ع خی، شأخبار اإلمام الرضا ونی. ع31  خی)شـ  یقُمّ

 هـ ق، اوّل. 4473تهران: نشر جهان،  ،یالجورد ینیحُسَ یمهد دیّ: سقیصدوق(، تحق

ـ   خیوتمام الن مة، ش نی. کمال الد34 ـ   یمحمّد بـن عل ـ بـن بابو  نیبـن حُسَ ـ  هی  خی)شـ  یقُمّ

 ق، دوّم. هـ 4495 ة،یَّتهران: دار الکُتُب اإلسالم ،یاکبر غف ار ی: علقیصدوق(، تحق

: قیـ صدوق(، تحق خی)ش یقُمّ هیبن بابو نیبن حُسَ یمحمّد بن عل خیاألخبار، ش ی. م ان33

 هـ ق، اوّل. 4114 ،یقم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم ،یاکبر غف ار یعل

ــرالع، شــ  34 ــِ الش ــن علــ   خی. عِلَ ــد ب ــن حُسَــ  یمحمّ ــن بابو نیب ــب ــ هی ــ یقُمّ  خی)ش

 هـ ش، اوّل. 4435 ،یصدوق(، قم مقدّسه: مکتبة الداور

ـ مُف خی)شـ  یبغداد یمحمّد بن محمّد بن نُ مان عکبر خی. االختصاص، ش31 ـ (، تحقدی : قی

 هـ ق، اوّل. 4144 د،یمُف خیش ةهزار یجهان ةقم مقدّسه: کنگر ،یاکبر غفا ر یعل

ــد بــن  خی، شــال بــاد یم رفــة حُاَــ  ان علــ ی. اإلرشــاد فــ35 ــد بــن محمّ محمّ

ـ مُف خی)شـ  یبغـداد  ینُ مان عکبر ـ (، تحقدی ـ : مؤسّسـة آل الب قی ، قـم مقدّسـه:   تی

 هـ ق، اوّل. 4144 د،یمُف خیش ةهزار یجهان ةکنگر

ـ (، تحقدیمُف خی)ش یبغداد یمحمّد بن محمّد بن نُ مان عکبر خیش ،ی. األمال36  خی: شـ قی

 دوّم.هـ ق،  4141 ،یقم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم ،یاکبر غف ار یعل - یاُستاد وَل نیحُسَ

 یمحمّد بـن محمّـد بـن نُ مـان عکبـر      خیوالمحاسن، ش ونی. الفصول المُختارة من ال 37

(، یمُرتضـ  فی)شـر  یموسو نیبن حُسَ یعل دیّ(، انتخاِ و اختصار: سدیمُف خی)ش یبغداد
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 هـ ق، اوّل. 4144 د،یمُف خیش ةهزار یجهان ةقم مقدّسه: کنگر ،یفیشَر ریم ی: علقیتحق

ـ مُف خی)ش یبغداد یمحمّد بن محمّد بن نُ مان عکبر خیمامة، شاإل ی. اإلفصاد ف33 ـ (، تحقدی : قی

 هـ ق، اوّل. 4144 د،یمُف خیش ةهزار یجهان ةقم مقدّسه: کنگر د،یمُف خیش ةهزار یجهان ةکنگر

 فی)شر یموسو نیبن حُسَ یعل دیّ(، سیمُرتَض دیّس ی. غُرَر الفوالد ودُرَر القاللد )أمال39

 م، اوّل. 4993 ،یقاهره: دار الفِکر ال رب م،یمحمّد ابو الفضِ إبراه :قی(، تحقیمُرتض

 انیــزیفــارِس تَبر ،یبــن ناــم حلبــ   یالمَ ــارِف، ابــو الصــالد تقــ    بیــ. تَقر91

 هـ ق، اوّل. 4111 ،ی)حَسُّون(، قم مقدّسه: نشر الهاد

ـ و ت ل قیقتح ،یطرابلُس یبن عُثمان کَراجُک ی. کَنز الفَوالد، ابو الفتح محمّد بن عل94 : قی

 هـ ق، اوّل. 4141عبد ان ن مة، قم مقدّسه: دار الذخالر،  خیش

ـ    ی. الت اُّب من أغالط ال امَّة ف93 بـن عُثمـان    یمسألة اإلمامة، ابو الفتح محمّـد بـن عل

 هـ ق، اوّل. 4134 ر،ی)حَسُّون(، قم مقدّسه: دار الغَد انیزیفارِس تَبر ،یطرابلُس یکَراجُک

ـ    دیّ(، سـ قیلکتاِ ال َت. المناقب )ا94 ـ   یمحمّـد بـن عل ـ تحق ،یعَلَـو  نیبـن حُسَ  دیّ: سـ قی

 هـ ق، اوّل. 4133ما،  ِِیقم مقدّسه: دل ،یبُرُوجِردِ یموسو نیحُسَ

الطالفـة   خی)شـ  یمحمّـد بـن حسـن طوسـ     خی. مِصباد المُتهاِّد وسـالد المت بِّـد، شـ   91

 هـ ق، اوّل. 4144  ة،یالش هی: مؤسّسة فقروتی(، بخیش -

ــد ی. إعــالم الــوَر95َ  نی)أمــ یفضــِ بــن حســن طبرســ ی، ابــو علــیبــأعالم الهُ

 هـ ق، سوّم. 4491 ة،یَّاإلسالم(، تهران: دار الکُتُب اإلسالم

غُالم رضا  رزای: مقیتحق ،یبن هبة ان راوند دیس  نی، قُطب الداءی. قِصَص األنب96

 هـ ق، اوّل. 4119 ،یسالما یپووه  ها ادی: بُنیمشهد مقدّسِ رضو ،یزدیَ انیعِرفان

ـ  اًیّصـحاب  نیمـن أرب ـ   خاًیشـ  نیعن أرب ـ  ثاًی. األرب ون حد97  ریـ فضـالِ اإلمـام أم   یف
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ـ  یعل نیالمؤمن (، منتاـب  نیمـن األرب ـ   نی)األرب ـون عـن األرب ـ    طالـب  یبن أب

 م، قــی: مدرســة اإلمــام المهــدقیــتحق ،یراز هیــبــن عبــد ان بــن بابو یعلــ نیالــد

 هـ ق، اوّل.  ،4113یام المهدمقدّسه: مدرسة اإلم

 یبن شهر آشوِ سَرَو یمحمّد بن عل نیالد دی. متشابه القُرآن ومختلفه، ابو ج فر رش93

 هـ ش، اوّل. 4469 دار،ی)ابن شهر آشوِ(، قم مقدّسه: نشر ب یمازندران

 دیّ: سقیت ل ،یطالب طبرس یبن اب یأهِ اللااج، ابو منصور أحمد بن عل ی. االحتااج عل99

 هـ ق، اوّل. 4114 ،ی: نشر المرتضَیخِرسان، مشهد مقدّس رضو یمحمّد باقر موسو

ـ   ِیـ شـااان بـن جبرل   نیالد دی. الفضالِ، ابو الفضِ سد411 ـ   یابـن اب )ابـن   یطالـب قُمّ

 هـ ش، دوّم. 4464 ،ی(، قم مقدّسه: منشورات الرضیشااان قُمّ

ــ یعلــ نیالمــؤمن ریــفضــالِ أم ی. الروضــة فــ414 ــن اب ــو الفضــِ طالــب یب ، اب

ـ   ِیشااان بن جبرل نیالد دیسد ـ   یابـن اب ـ    یطالـب قُمّ ـ (، تحقی)ابـن شـااان قُمّ  ی: علـ قی

 هـ ق، اوّل. 4134 ن،یقم مقدّسه: مکتبة األم ،یشِکَرچ

بن حسن  ییحیَ خی)ال ُمده(، ش مناقب إمام األبرار یصحاد األخبار ف ونی. عُمدَة ع413

 هـ ق، اوّل. 4117 ،یم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم(، ققی)ابن بطر یحِل  یاسد نیبن حُسَ

 یسیفراس ع یورّام بن اب نیالخواطر ونزهة النوارر )ماموعة ورّام(، ابو حُسَ هی. تنب414

 ی)ورّام بن اب یبن مالک اشتر نَخَ  مینام بن ورّام بن حَمدان بن خوالن بن إبراه یبن اب

 هـ ق، اوّل. 4141 ه،یسه: مکتبة الفقبن طاوس(، قم مقدّ دیّس یجدّ مادر -فر اس 

ـ (، تحقی)ابن مشـهد  یابو عبد ان محمّد بن ج فر مشهد ر،ی. المزار الکب411  خی: شـ قی

 هـ ق، اوّل. 4149 ،یقم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم ،یاصفهان یومیّجواد ق

مـن   وعترته األطالـب وطـرف   اءیاألنب دیّشرف س ی. طُرَفٌ من األنباء و المناقب ف415
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بـن   یعل نیالد یرض دیّ)الطُّرَف(، س طالب یبن اب یوالخالفة ل ل ةیّبالوص حهیتصر

ـ  خی: شقیو توث قیابن طاوس(، تحق دیّبن ج فر بن طاوس )س یموس بهاـت عط ـار،    سیق

 هـ ق، اوّل. 4131پووه  و مطال ات عاشورا،  ة: مؤسّسیمشهد مقدّس رضو

 نیالد یرض دیّالسنة )إقبال األعمال(، س یمرحة ف مِ ی مای. اإلقبال باألعمال الحسنة ف416

 ،یاصفهان یومیّجواد ق خی: شقیابن طاوس(، تحق دیّبن ج فر بن طاوس )س یبن موس یعل

 هـ ش، اوّل. 4476 ،یاسالم غاتیقم مقدّسه: دفتر تبل

ألسرار ما زاد من کتـاِ   نیوالتحص نیبإمرة المؤمن یباختصاص موالنا عل نیقی. ال417

ـ ابن طاوس(، تحق دیّبن ج فر بن طاوس )س یبن موس یعل نیالد یرض دیّس ن،یقیال  خی: شـ قی

 هـ ق، اوّل. 4144قم مقدّسه: مؤسّسة دار الکتاِ،  ،ینیخول یزناان یانصار ِیاسماع

ـ  نیالـد  یرضـ  دیّ. جَمال األُسبوع بکمال ال مـِ المَشـروع، سـ   413 بـن   یبـن موسـ   یعل

 تا، اوّل. یب ،یقم مقدّسه: منشورات الرضابن طاوس(،  دیّج فر بن طاوس )س

ــ 419 ــ ود، س ــ د الس ــ دیّ. سَ ــد یرض ــ نیال ــ یعل ــن موس ــاوس   یب ــن ط ــر ب ــن ج ف ب

 تا، اوّل. یابن طاوس(، قم مقدّسه: دار الذخالر، ب دیّ)س

بـن ج فـر بـن طـاوس      یبن موس یعل نیالد یرض دیّ. کشف المحاة لثمرة المهاة، س441

 هـ ش، دوّم. 4475حمّد حَسُّون، قم مقدّسه: بوستان کتاِ، م خی: شقیابن طاوس(، تحق دیّ)س

بن ج فر بن طاوس  یبن موس یعل نیالد یرض دیّم رفة مذاهب الطوالف، س ی. الطرالف ف444

 هـ ق، اوّل. 4111 ام،یّخ ةعاشور، قم مقدّسه: مطب  یعلسیّد : قیابن طاوس(، تحق دیّ)س

ـ بن طـاوس، تحق  یاحد بن موس دیّس ة،یَّالة ال ُثماننقض الرس یف ةیَّ. بناء المقالة الفاطم443 : قی

 هـ ق، اوّل. 4144التراث،  اءیإلح تیقم مقدّسه: مؤسّسة آل الب ،یفیغر یعدنان یعل دیّس

ـ  یبن اب یسیبن ع ی، ابو الحسن علم رفة األلمّة ی. کشف الغُمَّة ف444  ،یالفتح اِربَل
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 هـ ق، اوّل. 4434 ،یهاشم یب ة بن: مطزیتبر ،یمحل ات یهاشم رسول دیّ: سقیت ل

 خیابو منصور حسن بن ش نی، جمال الدنیالمؤمن ریفضالِ أم یف نیقیَ. کشف ال441

ـ  ةعل ام -)عل امه  یبن مطهّر حِل  یبن عل وسفی نیالد دیسد ـ (، تحقیحِل  ـ  خی: شـ قی  نیحُسَ

 هـ ق، اوّل. 4144 ،یتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،یدرگاه

 وسـف ی نیالـد  دیسد خیابو منصور حسن بن ش نیالحَق  وکَشف الصِّدق، جمال الد . نَه 445

 م، اوّل. 4933 ،ی: دار الکتاِ اللبنانروتی(، بیحِل  ةعل ام -)عل امه  یبن مطهّر حِل  یبن عل

ــ 446 ـ فیک ی. المـزار ف ـ  اراتیــز ةیَّ السـالم، ابــو عبــد ان   همیوعلــ هیـ واأللمّــة عل یالنب

ـ  محمّد بن نیشمس الد اوّل(،  دیشـه  - دی)شـه  ینـ یجز یعـامِل  یبـن محمّـد شـام    یمک 

ـ  دیّمحمّد بـاقر بـن سـ    دیّبه کوش : س قـم   ،یاصـفهان  یموحّـد ابطحـ   یموسـو  یمُرتضَ

 هـ ق، اوّل. 4141، قم مقدّسه: یمقدّسه: مدرسة اإلمام المهد

ـ ین میبن عبد الکر یعل دیّ، ساکر القالم الحُاَّة یف ئةی. منتخب األنوار المُض447  ،ینافـ  یل

 هـ ش، اوّل. 4461 ام،یّخ ةقم مقدّسه: مطب  ،یکوه کمره ا ینیحُسَ فیعبد اللط دیّ: سقیتحق

ـ األلمَّـة األطهـار عل   یمناقب أب ی. غُرَر األخبار ودُرَر اآلثار ف443 ـ  هی السـالم )الغُـرَر    همیوعل

 هـ ق، اوّل. 4137ما،  ِِیدلقم مقدّسه:  غَم،یضَ ِی: اسماعقیتحق ،یلَمیوالدُّرَر(، حسن بن محمّد د

ـ ز خیشـ  م،یالتقـد  یمسـتحق   یإل می. الصراط المُستَق449 ـ  نیالـد  نی بـن محمّـد بـن     یعل

ـ بـن محمّـد بـن     یعل ـ تحق ،یاضـ یبَ ینَبـاط  یعـامِل  ونسی رمضـان، ناـف    ِیـ خالی: مقی

 هـ ق، اوّل. 4431 ة،یَّدریاشرف: المکتبة الح

: قیتحق ،یموسو ینیطالب حُسَ یبن اب محمّد دیالماالس، س نةیالماالس وز ةی. تسل431

 هـ ق، اوّل. 4143 ة،یَّقم مقدّسه: مؤسّسة الم ارف اإلسالم م،یفارِس حَسّون کَر

 نیشـرف الـد   دیّنـور ان بـن سـ    دیّنقد الصواعِق المُحرَقَة، سـ  ی. الصوارم المُهرقة ف434
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)محدّث  یاُرمَو ینیحُسَ نیجالل الد ری: مقیثالث(، تحق دیشه -نور ان  ی)قاض یشوشتر

 هـ ق، اوّل. 4467(، تهران: مطب ة النهضة، یاُرمَو

بـه کوشـ :    ن،یاز عُلماء و محـدّث  ی، جم األلمَّة خیتار یف سةی. ماموعة نف433

 هـ ق، اوّل. 4133 ،ی: دار القارروتیب ،یناف یمرعش نیشهاِ الد دیّس

ــةی. الذر434 ــ  ـ ــر  یإلـ ــاف  الشـ ــاف   ةیحـ ــول کـ ــرد أصـ ــ(، رفی)شـ ــدا عیـ  نیلـ

ــؤمن گ   ــد م ــن محمّ ــد ب ــیمحمّ ــا رف یالن ــای)مل  ــیگ   ــ(، تحقیالن ــقی ــد  خی: ش محمّ

 هـ ق، اوّل. 4139 ث،یقم مقدّسه: دار الحد ،یتیدرا نیحُسَ

ـ    یمحمّـد تقـ   خیش ه،یالفق حضرهیشرد من ال  یف نی. روضة المتحق431  یبـن مقصـود عل

ـ اوّل(، تحق ی)مالسـ  یاصـفهان  یمالس ـ  دیّ: سـ قی ـ  - ینکرمـا  یموسـو  نیحُسَ پنـاه   یعل

 هـ ق، دوّم. 4116کوشان پور،  یفرهنگ ةقم مقدّسه: مؤسّس ،یاشتهارد

ــاف435 ــرد الکـ ــ ،ی. شـ ــدران   خیشـ ــد مازنـ ــن احمـ ــالح بـ ــد صـ ــتحق ،یمحمّـ : قیـ

 هـ ق، اوّل. 4433 ة،یَّتهران: المکتبة اإلسالم ،یابو الحسن ش ران رزایم

ــاف436 ــ ی. الش ــاف  یف ــرد الک ــا خَل ،یش ــمل  ــاز  ِی ــن غ ــیقزو یب ــتحق ،ین ــقی  خی: ش

 هـ ق، اوّل. 4139 ث،یقم مقدّسه: دار الحد ،یتیدرا نیمحمّد حُسَ

ــ خی(، شــی. البضــاعة المُزجــاة )شــرد روضــه کــاف437 ــد حُسَ  ،یاغــدیبــن قار نیمحمّ

 هـ ق، اوّل. 4139 ث،یقم مقدّسه: دار الحد ،یجُلفال یاحمد دی: حَمقیتحق

بـن   یبن احمد بن عل یبن محمّد عل نیفخر الد خیش ن،یریومطلع الن نی. مامع البَحر433

ـ (، تحقیحیطُرَ نی)فخر الد یرماح یاسد یزیعز یخفاج یحیاحمد طُرَ احمـد   دیّ: سـ قی

 هـ ش، سوّم. 4475 ة،یَّتهران: المکتبة المرتضو ،یاشکور ینیحُسَ

محمّـــد محســـن بـــن شـــاه  ن،یبأصـــول الـــد ت ل ـــقی مـــای. نـــوادر األخبـــار ف439
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ــ ــان یمرتض ــن   یکاش ــا محس ــ -)مل  ــ(، تحقضیف ــقی ــد خی: ش ــار یمه ــ یانص  ،یقُمّ

 هـ ش، اوّل. 4474 ،یفرهنگ قاتیمطال ات و تحق ةتهران: مؤسّس

محمّد بـن   خی(، ش ةی)وسالِ الش  ةیمسالِ الشر ِیتحص یإل  ةیوسالِ الش ِی. تفص441

ـ : مؤسّسة آل البقیصاحب وسالِ(، تحق -حُر   خی)ش یمشغر یحسن حُر  عامِل ، تی

 هـ ق، اوّل. 4119التراث،  اءیإلح تیسّسة آل البقم مقدّسه: مؤ

ــ. کل444 ــ یقُدســ ثیحــد اتیّ ــنِ ة)ترجم ــ ةیَّالاــواهر السَّ ــاألحاد یف (، ةیَّالقُدســ ثی

صـاحب وسـالِ(، ترجمـه:     -حُـر    خی)شـ  یمشـغر  یمحمّد بـن حسـن حُـر  عـامِل     خیش

 هـ ش، سوّم. 4431تهران: انتشارات دهقان،  ،یخلخال یکارم نیال ابد نیز

ــ ة. ترجمـــ443 ــاف فـ ــ یاإلنصـ ــنصِّ علـ ــ یالـ ــة اإلثنـ ــر یاأللمَّـ ــعشـ  دیّ، سـ

ــلَ دیّهاشـــم بـــن ســـ ــ ینیحُسَـــ مانیسُـ ــ ،یبَحرانـ ــول دیّترجمـــه: سـ  یهاشـــم رسـ

 هـ ق، دوّم. 4473 ،یتهران: دفتر نشر فرهنگ اسالم ،یمحل ات

ــة اإلثنــ ةیإثبــات الوصــا ی. بهاــة الن ــر فــ444  دیّ، ســعشــر یواإلمامــة لملمّ

ــن ســ ــلَ دیّهاشــم ب ــ مانیسُ ــ ینیحُسَ ــتحق ،یبَحران ــرحقی ــد ال ــارک، مشــهد  می: عب مب

 هـ ق، دوّم. 4137 ،یاسالم یپووه  ها ادی، بنیمقدّس رضو

محمّد بـاقر بـن    خیالسالم، ش همیوعل هیشرد أخبار آل الرسول عل ی. مرآة ال قول ف441

ـ (، تحقیثـان  یمالس - ی)عل امه مالس یاصفهان یمالس یمحمّد تق خیش هاشـم   دیّ: سـ قی

 هـ ق، دوّم. 4111 ة،یَّتهران: دار الکُتُب اإلسالم ،یمحل ات یرسول

ــ 445 ــزام الناصــب ف ــب  ی. إل ــة الغال ــات الحُاَّ ــإثب ــ خی، ش ــ یعل ــالر یزدیَ  ،یح

 هـ ق، اوّل. 4133 ،ی: مؤسّسة األعلمروتیعاشور، ب یعل دیّ: سقیتحق

ــف446 ن محمّــد رضــا  عبّــاس بــ  خیالحِکَــم واآلثــار، شــ   نــةیالبِحــار ومد نةی. س
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 هـ ق، اوّل. 4141قم مقدّسه: دار األسوة،  ،یقُمّ

ـ تحق ،یمحمّـد حسـن مُ َفحـر نافـ     خی. داللِ الصِّدق لنه  الحَق ، شـ 447 : مؤسّسـة آل  قی

 هـ ق، اوّل. 4133التراث،  اءیإلح تیقم مقدّسه: مؤسّسة آل الب ،تیالب

ـ  دیّ: جـامع أحادیـث الشـی ة(، سـ    ة)ترجمـ   هی. منابع فقـه شـ  443  یآقـا طباطبـال   نیحُسَ

ــ - یبروجــرد ــماع خیش ــز  ِیاِس ــمال یمُ ِ ــ ،یری ــه: جم  ــرجم یترجم ــران:  ن،یاز مت ته

 هـ ش، اوّل. 4436انتشارات فرهنگ سبز، 

ـ تحق ،یبـن هبـة ان راونـد    دیسـ   نی. الخَرال  والاـرالِح، قطـب الـد   449 : مؤسّسـة  قی

 هـ ق، اوّل.  ،4119ی، قم مقدّسه: مؤسّسة اإلمام المهدیاإلمام المهد

 ة،یَّـــســـالر البَرِ یعلـــ نیالمـــؤمن ریـــفضـــالِ أم یفـــ ةیَّـــ. الرســـالة ال َلَو411

: عبـــد قیــ تحق ،یطرابلُســـ یبـــن عُثمــان کَراجُکــ   یابــو الفــتح محمّـــد بــن علــ    

 هـ ق، اوّل. 4137ما،  ِِیقم مقدّسه: دل ،یمیکر زیال ز

ــد 414 ــاج الـ ــار، تـ ــامع األخبـ ــ   نی. جـ ــد شـ ــن محمّـ ــد بـ ــبزوا یریمحمّـ  ،یرسـ

 تا، اوّل. یب ،یناف اشرف: منشورات الرض

ــ ر    413 ــد ان اش ــن عب ــ د ب ــدرجات(، س ــالر ال ــر بص ــالر )مختص ــر البص  ،ی. مختص

ــز  الــد خیانتخــاِ و اختصــار: شــ ــلَ نیعِ ــ مانیحســن بــن سُ ــد حِل  : قیــتحق ،یبــن محمّ

 هـ ق، اوّل. 4134 ،یمشتاق صالح م ف ر، قم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم

ــوال414 ــال ی. ع ــزیال ز یاللئ ــ ةیَّ ــاألحاد یف ــنیالد ثی ــن     ة،یَّ ــد ب ــر محمّ ــو ج ف اب

ــ ــراه  یعل ــن إب ــال میب ــن ابــ  یاحس ــور(، تحق ی)اب ــجُمه ــقی ــ خی: ش ــ یماتب  ،یعراق

 هـ ق، اوّل. 4115للنشر،  الشهداء دیّقم مقدّسه: دار س

ابــو  نی، شــمس الــدنیالمــؤمن ریــمناقــب اإلمــام أم ی. جــواهر المطالــب فــ411
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ــد ــات محمّ ــق  البرک ــد دمش ــن احم ــاعون یب ــاف  یب ــتحق ،یش ــقی ــاقر  خی: ش ــد ب محمّ

 هـ ق، اوّل. 4145 ة،یَّالثقافة اإلسالم اءیقم مقدّسه: مامع إح ،یمحمود

 یشوشـتر  نیشـرف الـد   دیّنور ان بـن سـ   دیّ. شرد إحقاق الحَق وإزهاق الباطِ، س415

 دیّسـ  حیتصـح  ،ینافـ  یمرعشـ  نیشهاِ الـد  دیّثالث(، شرد: س دیشه -نور ان  ی)قاض

 تا. یب ،یناف یان مرعش تیآ ةقم مقدّسه: کتابخان ،یانایم میإبراه

ـ  یقُندوز میبن إبراه مانیسُلَ خیش ،یالقُربَ یالمودَّة لِذَوِ عینابی. 416 ـ تحق ،یحَنَف  دیّ: سـ قی

 هـ ق، اوّل. 4146قم مقدّسه: دار األسوة،  ،ینیجمال أشرف حُسَ یعل

ـ شِبِ الدولَة مقاتِ بـن عَط  ااءیتمر علماء بغداد، ابو الهَشرد مؤ یالمِداد ف ی. أبه417  ةیَّ

 خی: شـ قیـ شـرد و تحق مقدّمه: سیّد شهاِ الدین مرعشی نافی،  ،یحَنَف یبن مقاتِ بَکر

 هـ ق، اوّل. 4143 ضاء،ی: دار المحاَّة البَروتیب ،یحَمُّود عامِل ِیمحمَّد جَم

ـ تحق ،یمل ا محمّد صالح مازنـدران  بن یمال محمّد هاد ،ی. شرد الفروع من الکاف413 : قی

 هـ ق، اوّل. 4139 ث،یقم مقدّسه: دار الحد ،یتیدرا نیمحمّد حُسَ خیش - یمحمّد جواد محمود

ــه الم صــوم 419 ــالم لوم )البُرهــان علــى تنزی عــن الســهو والنســیان(،  . التنبیــه ب

، صـاحب وسـالِ(   - یحُـر  عـامِل   خی)شـ  یمشـغر  یمحمّـد بـن حسـن حُـر  عـامِل      خیش

 هـ ق، دوّم. 4141قم مقدّسه: بوستان کتاِ،  ،ی: محمود بَدرقیتحق

 طبع حَاَری. (،ی)واع  تهران یمازندران یمحمّد باقر کُاُور ،هیَّ. خصالص فاطم451

(، ترجمه: ی)واع  تهران یمازندران یمحمّد باقر کُاُور ،ةیَّ. الخصالص الفاطم454

 هـ ش، اوّل. 4431 ،یالرض فیالشر جمال اشرف، قم مقدّسه: منشورات یعل دیّس

ـ . الدر المنثور مـن المـأثور وغ  453 ـ  خیالمـأثور، شـ   ری بـن محمّـد بـن حسـن بـن       یعل

ــز ــد نی ــامِل نیال ــه یع ــبط ش ــان دی)سِ ــ(، تحقیث ــی: منصــور ابراهقی ــه:  ،یم ــم مقدّس ق
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 هـ ق، اوّل. 4144 ة،یَّلل لوم والثقافة اإلسالم یالمرکز ال الَم

بــن أحمــد  وســفی خی، شــأحکــام ال تــرة الطــاهرة ی. الحــدالق الناضــرة فــ454

ـ  میبـن إبــراه   - یروانــیا ی: محمّــد تقــقیـ )صــاحب حــدالق(، تحق یآل عُصــفور بَحران

 هـ ق، اوّل. 4115 ،یعبد الرزّاق مقر م، قم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم دیّس

لغطـاء(،  )کاشف ا یج فر بن خضر ناف خیالغر اء، ش  ةی. کشف الغطاء عن مبهمات الشر451

 هـ ق، اوّل. 4133 ،یاسالم غاتیدفتر تبل :، قم مقدّسهخُراسان یاسالم غاتی: دفتر تبلقیتحق

 یرزای)م یالنیابو القاسم بن محمّد حسن گ رزایمسالِ الحاَلل والحَرام، م یف امیَّ. غنالم األ455

 هـ ق، اوّل. 4147 ،یماسال غاتی: دفتر تبله، قم مقدّسخُراسان یاسالم غاتی: دفتر تبلقیتحق(، یقُمّ

ــد مهــد 456 ــن محمّ ــا أحمــد ب  ةقــم مقدّســه: کنگــر ،ینراقــ ی. رســالِ ومســالِ، مل 

 هـ ق، اوّل. 4133 ،یو مل ا أحمد نراق ینراق یبزرگداشت مل ا مهد

: مؤسّسة قیتحق ،ینراق یمل ا أحمد بن محمّد مهد  ة،یأحکام الشر یإل  ةی. مستند الش457

 هـ ق، اوّل. 4145التراث،  اءیإلح تیسّسة آل الب، قم مقدّسه: مؤتیآل الب

)صـاحب جـواهر(،    یمحمّـد حسـن نافـ    خیشرد شرالع اإلسالم، شـ  ی. جواهر الکالم ف453

 هـ ق، هفتم. 4111 ،یالتراث ال رب اءی: دار إحروتیب ،یآخوند یعل - ی: عبّاس قوچانقیتحق

 اءیإلح ةیَّ: مؤسّسة الا فرقیتحق ،یهمدان یآقا رضا بن محمّد هاد ه،ی. مصباد الفق459

 هـ ق، اوّل. 4146قم مقدّسه:  ،التراث اءیإلح ةیَّالتراث، قم مقدّسه: مؤسّسة الا فر

سیّد محمّد کارم طباطبالی یَزدی )صاحب عُروه(، شرد:  ،ی. مستمسک ال ُروَة الوُثق461َ

 اوّل. هـ ق، 4146 ر،یقم مقدّسه: مؤسّسة دار التفس م،یحَک یمحسن طباطبال دیّس

ــ 464 ــوعة الس ــول دیِّ. موس ــ ،یالخ ــ   دیّس ــن س ــم ب ــو القاس ــ دیّاب ــو  یعل ــر موس  یاک

قــم مقدّســه:    د،یو اســات  نیاز محق قــ  ی: جم ــ قیــ (، تحقی)محق ــق خــول   یخــول
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 هـ ق، اوّل. 4143 ،یالخول دیِّآثار الس اءیمؤسّسة إح

 یرضـا موسـو   یعل دیّبن س یعبد األعل دیّالحَالل والحَرام، س انیب ی. مهذحِ األحکام ف463

 هـ ق، چهارم. 4144: مؤسّسة المنار، قم مقدّسه: مؤسّسة المنار، قیتحق ،یسبزوار

ـ  یمهـد  دیّمحمّد بـن سـ   دیّ، سسالم ان علیها . من فقه الزهراء464 آل ماـدّد   ینیحُسَ

 هـ ق، اوّل. 4133 د،ی(، قم مقدّسه: انتشارات رشنی)سُلطان المؤلِّف یرازیش

ــ461 ــ. دروس تمهیدیَّ ــتدالل یة ف ــه االس ــ یالفق ــر یعل ــذهب الا ف ــیالم  خی، ش

 هـ ق، دوّم. 4137جا،  یقم مقدّسه: ب ،یروانیباقر ا

ـ     نیمسالِ الحَـالل والحَـرام، ناـم الـد     ی. شرالع اإلسالم ف465  یج فـر بـن حسـن حِل 

ــق  ــ -)محقِّ ــق حِل  ــ(، ت لیمحقِّ ــن ســ دیّ: ســقی ــ یمهــد دیّصــادق ب آل ماــدّد  ینیحُسَ

 هـ ق، اوّل. 4137 د،یدّسه: انتشارات رشقم مق ،یرازیش

ـ   دیّشـرد الروضـة البهیَّـة، سـ     ی. الزبدة الفقهیَّة فـ 466 ـ یترح نیمحمَّـد حُسَ  ،یعـامِل  ین

 هـ ق، چهارم. 4137قم مقدّسه: دار الفقه للطباعة والنشر، 

ـ  دیّ. الداللِ فـی شـرد منتخـب المسـالِ، سـ     467 ـ  یطباطبـال  نیحُسَ  دیّشـرد: سـ   ،یقُمّ

 هـ ق، اوّل. 4134 ،یمحل ات یقم مقدّسه: کتاِ فروش ،یقُمّ یلطباطبا یتق

ـ  دیّابـو القاسـم بـن سـ     دیّسـ  ن،یمنهـاج الصـالح   ی. مبان463  یخـول  یاکبـر موسـو   یعل

ـ  یطباطبـال  یتقـ  دیّ(، شرد: سـ ی)محقِّق خول ـ تحق ،یقُمّ ـ عبّـاس حاج  خی: شـ قی قـم   ،یانی

 هـ ق، اوّل. 4136مقدّسه: منشورات قلم شرق، 

ــه ال469 ــادق. فق ــص ــ  دیّ، س ــادق حُسَ ــد ص ــان ینیمحمّ ــه: دار  ،یروح ــم مقدّس ق

 هـ ق، اوّل. 4143، مدرسة اإلمام الصادق -الکتاِ 

 ین مـت ان بـن عبـد ان موسـو     دیّسـ  ،ةیَّالنحشأة اإلنسـان  انیب یف ةیَّ. األنوار النُّ مان471
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 ، اوّل.هـ ق 4139دار الکوفة،  –بیروت: دار القاری ، (ی)محدّث جزالر یجزالر

ــاس أحمــد بــن علــ ،ی. رجــال النااشــ474 ــاس نااشــ یابــو ال بّ  یبــن أحمــد بــن عبّ

 هـ ش، ششم. 4465 ،یقم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم ،یکوف یاسد

ــن داود، تقــ  473 ــال اب ــد ی. رج ــن علــ   نیال ــن ب ــن داود حِل ــ  یحس ــن داود(،  یب )اب

 قم مقدّسه: منشورات الرضی، بی تا.

ابـو منصـور    نیم رفة أحوال الرجال )رجال علحامه(، جمال الد ی. خالصة األقوال ف474

ـ (، تحقیحِل  ةعل ام -)عل امه  یبن مطهّر حِل  یبن عل وسفی نیالد دیسد خیحسن بن ش : قی

 هـ ق، دوّم. 4144محمّد صادق بحر ال لوم، ناف اشرف: دار الذخالر،  دیّس

 نیبو ج فر محمّد بن حسن بن زا نیشرد االستبصار، فخر الد ی. استقصاء االعتبار ف471

ـ : مؤسّسـة آل الب قی(، تحقیثان دیشه ةنو -)فرزند صاحب م الم  یعامِل نیالد ، تی

 هـ ق، اوّل. 4149التراث،  اءیإلح تیقم مقدّسه: مؤسّسة آل الب

: مؤسّســة آل قیــتحق ،یتفرشــ ینیحُسَــ نیبــن حُسَــ یمصــطف دیّ. نقــد الرجــال، ســ475

 هـ ق، اوّل. 4143التراث،  اءیإلح تیة آل الب، قم مقدّسه: مؤسّستیالب

ــوج476 ــ زةی. ال ــ  یف ــال، ش ــ   خیالرج ــن ش ــاقر ب ــد ب ــ  خیمحمّ ــد تق ــ یمحمّ  یمالس

  ،ی: محمّـــد کـــارم رحمـــان ســـتاقیـــ(، تحقیثـــان یمالســـ - ی)عل امـــه مالســـ

 هـ ق، اوّل. 4131 ،یتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

ـ تحق ،یمازنـدران  یحـالر  ِیمحمّد بـن إسـماع   خیأحوال الرجال، ش یالمقال ف ی. منته477 : قی

 هـ ق، اوّل. 4146التراث،  اءیإلح تی، قم مقدّسه: مؤسّسة آل البتیمؤسّسة آل الب

ـ    رزایدرجات الرجال، م ی. ش ب المقال ف473 ـ تحق ،یابو القاسم بن محمّد بـن احمـد نراق : قی

 هـ ق، دوّم. 4133 ،ینراقو مل ا أحمد  ینراق یبزرگداشت مل ا مهد ةکنگر ،یمحسن احمد
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ابـــو القاســـم  دیّطبقـــات الرجـــال، ســـ ِیوتفصـــ ثی. مُ اَـــم رجـــال الحـــد479

 تا. یجا، ب ی(، بی)محقِّق خول یخول یاکبر موسو یعل دیّبن س

ـ بمؤسّسة اإلمام الصادق ةیَّ. موسوعة طبقات الفقهاء، اللانة ال لم431 اشـراف:   ا، ب

 تا، اوّل. ی، بمؤسّسة اإلمام الصادققم مقدّسه:  ،یزیتبر یج فر سُبحان خیش

ـ      خیشـ  ن،یم رفة أصول الـد  یف نیقیَ. علم ال434 ـ تحق ،یعبّـاس بـن محمّـد رضـا قُمّ : قی

 هـ ش، اوّل. 4436 ن،یتهران: دار الثقلَ ،یومیّمحمّد جواد ق

ــ 433  یمحمّــد بـن حســن حُــر  عــامِل  خی، شــأصـول األلمَّــة  ی. الفصـول المُهِمَّــة ف

ــر   خی)شــ یمشــغر ــصــاحب وســالِ(، تحق -حُ ــ  خی: شــقی ــد حُسَ ــن محمّ ــد ب  نیمحمّ

 هـ ق، اوّل. 4143، امام رضا یم ارف اسالم ةقم مقدّسه: مؤسّس ،ینیقال

ـ  دیّابـو القاسـم بـن سـ     دیّعلم األصول، سـ  ی. دراسات ف434  یخـول  یاکبـر موسـو   یعل

دالــرة  ةقــم مقدّســه: مؤسّســ ،یشــاهرود یهاشــم یعلــ دیّ: ســریــ(، تقری)محقِّــق خــول

 هـ ق، اوّل. 4149، تیبر مذهب اهِ ب یلم ارف فقه اسالما

ــ431 ــول، م  ی. دروس فـ ــم األصـ ــالِ علـ ــمسـ ــا تبر  رزایـ ــواد آقـ ــجـ ــم  ،یزیـ قـ

 هـ ش، دوّم. 4473 ها،یسالم ان عل دةیالشه قةیمقدّسه: دار الصدِّ

 یکَلباســـ میمحمّـــد بـــن محمّـــد إبـــراه خیشـــ ،ی. رســـالِ المحقِّـــق الکلباســـ435

 تا، اوّل. یجا، ب یقم مقدّسه: ب (،ی)محقِّق کَلباس

 هـ ش، دوّم. 4433دِل،  ثِیتهران: حد ،یروحان ینیمحمّد صادق حُسَ دیّ. زُبدة األصول، س436

اَع َم(، شرد:  خی)ش یشوشتر یانصار یمُرتَض خیشرد الرسالِ، ش یالوسالِ ف دی. تمه437

 هـ ق، اوّل. 4141 ،یقم مقدّسه: مکتب النشر اإلسالم ،ینیقَزو یمُرَوِّج یعل خیش

 یشوشــتر یانصــار یمُرتَضــ خیالرســالِ، شــ یعلــ ةیالحاشــ ی. عُمــدَة الوســالِ فــ433
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ــم(، شــرد: ســ خی)شــ  یمشــهد مقــدّس رضــو ،یرازیشــ یعبــد ان موســو دیّاَع َ

 هـ ق، چهارم. 4137 ة،یَّریوالخَ ةیَّللشؤون ال ِلم نیالمؤمن ریمؤسّسة أم

(، ی)آخوند خُراسـان  یخُراسان یمحمّد کارم هَرَو خیش ة،یالکفا حیتوض یف ةی. البدا439

 هـ ش، اوّل. 4471  ،یایتهران: نشر ن ،یپش یعارف یعل خیشرد: ش

(، شـرد:  ی)آخوند خُراسـان  یخُراسان یمحمّد کارم هَرَو خیش ة،یالکفا ی. دروس ف491

 اوّل.هـ ق،  4141التراث،  اءیإلح ی: دار المُصطَفروتیب ،یانیبام یمحمّد یغُالم عل

)آخوند  یخُراسان یمحمّد کارم هَرَو خیشتَحقیق کفایة األصول،  ی. طَریق الوُصُول إل494

 هـ ق، اوّل. 4436قم مقدّسه: مطب ة قُم،  ،یزیحُوَ یمحمّد کرم خیشرد: ش (،یخُراسان

ــ 493 ــة فـ ــى الدرایـ ــ  ی. مُنْتَهَـ ــة، شـ ــیح الکِفایَـ ــرَو  خیتوضـ ــارم هَـ ــد کـ  یمحمّـ

مـــروّج  یمحمّـــد ج فـــر موســـو دیّشـــرد: ســـ (،ی)آخونـــد خُراســـان یخُراســـان

 هـ ق، چهارم. 4145قم مقدّسه: مؤسّسة دار الکتاِ،  ،یجزالر

ـ   خی: شریتقر ،یناف یهاشم آمُل رزای. مَامَع األفکار ومَطرَد األن ار، م494  یمحمّـد عل

 هـ ق، اوّل. 4495 ة،یَّ، قم مقدّسه: المطب ة ال ِلمای قُمّی پور قُمشه ِیاِسماع

 هـ ق، دوّم. 4133 ار،یّمحمّد صنقور، قم مقدّسه: منشورات الط ،یالمُ اَم األصول. 491

تهـــران:  ،یبَـــدر نی. مُ اَـــم مُفـــردات أصـــول الفقـــه المُقـــارِن، تحســـ     495

 هـ ق، اوّل. 4133المشرق للثقافة والنشر، 

 ، اوّل.هـ ق 4131صالحان،  قم مقدّسه: ،یمازندران یصالح ِیاِسماع خی. مفتاد األُصول، ش496

 هـ ش، اوّل. 4431تهران: مطب ة ال روج،  ،یحسن بُانورد دیّس رزایاألُصول، م ی. مُنتَه497َ

ـ  خی. النور الساطع فی الفقه النافع، شـ 493  یهـاد  خیمحمّـد رضـا بـن شـ     خیبـن شـ   یعل

هـ ق، اوّل. 4434آل کاشف الغطاء، ناف اشرف: مطب ة اآلداِ، 
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 ی: دار المُصطَفقیتحق ،یفیمد بن صالح آل طوق قَطاح خیش ،یفی. رسالِ آل طوق القط499

 هـ ق، اوّل. 4133التراث،  اءیإلح ی: دار المُصطَفروتیالتراث، ب اءیإلح

ــ311 ــ ةی. الحاش ــوالثان یاألول ــ ةی ــ یعل ــب، ش ــتر یانصــار یمرتضــ خیالمکاس  یشوش

 تا. یجا، ب یب ،یخوانسار ی: محمّد امامهیاَع َم(، تحش خی)ش

ـ )م یغَـرَو  ینینال نیمحمّد حُسَ رزای، م. کتاِ الصالة314 ـ (، تقرینینـال  یرزای  خی: شـ ری

 هـ ق، اوّل. 4144 ،یقم مقدّسه: دفتر انتشارات اسالم ،یخُراسان یکارم یمحمّد عل

 یموسـو  وسـف ی دیّاحمـد بـن سـ    دیّشرد مختصر النـافع، سـ   ی. جامع المدارک ف313

 هـ ق، دوّم. 4115 ان،یلیاسماع ةسقم مقدّسه: مؤسّ ،یاکبر غف ار ی: علقیتحق ،یخوانسار

ــأثورة، م 314 ــالم الم ــ. الم  ــم آمُلــ  رزای ــ یهاش ــتقر ،ینَاَف ــری ــد علــ  خی: ش  یمحمّ

 هـ ق، اوّل. 4116 ة،یَّقم مقدّسه: المطب ة ال ِلم ،یقُمّ یپور قمشه ا ِیاسماع

ــ 311 ــاء، س ــاِ القض ــو  دیّ. کت ــا موس ــد رض ــانیگُلپا یمحمّ ــتقر ،یگ ــری ــ دیّ: س  یعل

 هـ ق، اوّل. 4144 م،یقم مقدّسه: دار القُرآن الکر ،یالنیم ینیحُسَ

ــ 315 ــب فـ ــدى الطالـ ــ  ی. هُـ ــب، سـ ــرد المکاسـ ــو  دیّشـ ــر موسـ ــد ج فـ  یمحمّـ

 هـ ق، اوّل. 4146قم مقدّسه: مؤسّسة دار الکتاِ،  ،یمروّج جزالر

ـ  یمهـد  دیّمحمّـد بـن سـ    دیّ. إیصال الطالب إلى المکاسـب، سـ  316 آل ماـدّد   ینیحُسَ

 تا، اوّل. یب ،ی(، تهران: منشورات اَعلَمنیمؤلِّف)سُلطان ال یرازیش

ــان 317 ــیح مب ــاص(، م  ی. تنق ــاِ القِص ــام )کت ــاألحک ــا تبر  رزای ــواد آق ــج ــم  ،یزی ق

 هـ ق، دوّم. 4136 ها،یسالم ان عل دةیالشه قةیمقدّسه: دار الصدِّ

ــذیب فــ 313 ــ ِّ، م   ی. الته ــرة والحَ ــمناســک ال ُم ــا تبر  رزای ــواد آق ــج ــم  ،یزی ق

 هـ ق، اوّل. 4134 ر،یالتفس مقدّسه: دار



 

 

 
415  

 

ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

محمّـــد کـــارم   دیّشـــرد ال ُـــروَة الـــوُثقى، ســـ    ی. اَخیـــرة ال ُقبـــى فـــ  319

محمّــد  خیآقــا بــن شــ   یعلــ خی)صــاحب عُــروه(، شــرد: شــ    یزدیَــ یطباطبــال

 هـ ق، اوّل. 4137قم مقدّسه: گن  عِرفان،  ،یگانیگُلپا یجواد صاف

ـ   341 ــ  خیالقضــاء(، شـ  ی. البَـراهین الواضـحات )دراســات ف پــور  ِیاسـماع  یمحمّـد عل

 تا، اوّل. یجا، ب یقم مقدّسه: ب ،یقُمّ یقُمشه ا

ـ  344 ـ ، مإمامـة األلمَّـة األطهـار    ی. عبقات األنـوار ف ـ   دیّسـ  ری بـن   نیحامـد حُسَ

 ة)صــاحب عبقــات(، اصــفهان: کتابخانــ یکُنتــور یشــابورین یهنــد یمحمّــد قُلــ دیّســ

 م.هـ ش، دوّ 4466، یعل نیالمؤمن ریامام ام یِعموم

السالم،  همیوعل هیعل نیوالبَتول والسِّبطَ یوالمُرتَضَ یفضالِ المُصطَفَ ی. ن م دُرَر السمطین ف343

ـ تحق ،یمَـدَن  یحَنَفـ  یبن حسن بن محمّد زَرَند وسفیمحمّد بن  نیجمال الد : دکتـر محمّـد   قی

 ق، اوّل. هـ 4477 ة،ال امَّ نیالمؤمن ریناف اشرف: مکتبة اإلمام أم ،ینَاَف ینیاَم یهاد

محمّد بن  نی، جمال الدالسالم همیوعل هیعلم رفة فضِ آل الرسول  ی. م ارج الوصول إل344

 تا. یجا، ب یب ه،یَّ: ماجد بن أحمد عطقیتحق ،یمَدَن یحَنَف یبن حسن بن محمّد زَرَند وسفی

محمّد  دیّ: سقیو ت ل قیتحق ،یالنیم ینیحُسَ یمحمّد هاد دیّن رفهم؟، س فی. قادتُنا ک341

 هـ ق، اوّل. 4136  ت،یشر قم مقدّسه: ،یالنیم ینیحُسَ یعل دیّاِشراف: س با ،یالنیم یعل

 خی)شـــ یمحمّـــد بـــن حســـن طوســـ خیشـــ ة،یَّـــفقـــه اإلمام ی. المبســـوط فـــ345

ــة  ــ -الطالفـ ــ(، تحقخیشـ ــقیـ ــد تقـــ  دیّ: سـ ــف یمحمّـ ــة   ،یکَشـ ــران: المکتبـ تهـ

 هـ ق، سوّم. 4437، ةیَّاآلثار الاَ فر اءیإلح ةیِّالمُرتَضَو

 ن،یاز محق قـ  ی: جم قیتحق ن،یاز علماء و محدِّث یجم  ث،یالحد ةیدرا ی. رسالِ ف346

 هـ ق، چهارم. 4143 ث،یقم مقدّسه: دار الحد ،یبابُل انی: ابو الفضِ حاف یجمع آور
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

ـ )فق یاصـفهان  یموسـو  یمحمّد تقـ  رزای، مفواعد الدعاء للقالم یالمکارم ف الی. مِک347  هی

 هـ ق، پنام.  ،4133یؤسّسة اإلمام المهدم ،ی: مؤسّسة اإلمام المهدقی(، تحقیاحمدآباد

 نیال ابــد نیــاحمــد بــن ز  دیّشــرد االستبصــار، ســ   یفــ اریــ. منــاه  األخ343

 هـ ق، اوّل. 4499 ان،یلیاسماع ةقم مقدّسه: مؤسّس ،یعامِل یعلو

ـ     بیالتهـذ  بی. ترت349  خیلحَـرام(، شـ  أحکـام الحَـالل وا   ی)جـامع األخبـار الاسـام ف

ــد بــن حســن طوســ  دیّ: ســفیو تــأل بیــ(، جمــع و ترتخیشــ -الطالفــة  خی)شــ یمحمّ

 تا. یب ،یناف یان مرعش تیآ ةکتابخان ،یبَحران ینیحُسَ مانیسُلَ دیّهاشم بن س

ـ    خی، شی. الفقه الرضو331 ـ   یابـو الحسـن عل ـ بـن بابو  یموسـ  نیبـن حُسَ ـ  هی  یقُمّ

: ی، مشــهد مقــدّس رضــو  تیــ : مؤسّســة آل البقیــ )صــدوق اوّل(، تحق

 هـ ق، اوّل. 4116التراث،  اءیإلح تیمؤسّسة آل الب

ــلة . 334 ــابیالسلسـ ــالفقه عینـ ــراف: شـــ   ة،یَّـ ــا اشـ ــ خیبـ ــغر مُروا یعلـ ــاصـ  د،یـ

 هـ ق، اوّل. 4141 ة،یَّالدار اإلسالم -: دار التراث روتیب

ــامع أحاد333 ــ. جـ ــ ثیـ ــ  ة،یالشـ ــ دیّسـ ــال  نیحُسَـ ــا طباطبـ ــرد یآقـ  - یبروجـ

 .هـ ق 4499 ة،یَّقم مقدّسه: المطب ة ال ِلم ،یریمال یمُ ِز  ِیسماعاِ خیش

بـن مسـرور بـن     یابو القاسم ج فر بن محمّد بن ج فر بـن موسـ   ارات،ی. کامِ الز334

ـ یاحمد ام خیبن ش نیعبد الحُسَ خی:  شقی(، تحقهیْ)ابن قولَوَ یقُمّ هیقولو )عل امـه   ینافـ  ین

 هـ ش، اوّل. 4456 ة،یَّدار المُرتَضَو (، ناف اشرف:ریصاحب الغد - ینیام

ــد البه331 ــ. الفوال ــ ةیَّ ــد اإلمام یف ــشــرد عقال ــ  خیشــ ة،یَّ ــر نَاَف ــد رضــا م ف   ،یمحمّ

ــ ــرد: ش ــد جَم خیش ــمحمَّ ــامِل ِی ــود ع ــروت ،یحَمُّ ــاهرة بی ــرة الط ــز ال ت  : مرک

 ، پنام.م 3144 – هـ ق 4141للدراسات والبُحوث، 



 

 

 
417  

 

ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 فهرست مطالب
 2............................................................................شناسنامۀ کتاب

 3...............................................................................صفحۀ اهداء
 5.....................................................................مقّدمۀ شارح و مترجم

 6........................................ر مشارق األنوار در والدِت امیِر مؤمنانخب
 6................................در ُجزئّیت شهادت ثالثه دو روایت از فاضل قطیفی

 7............، کلمۀ شهادت َمقبول نیستدر اینکه بی والیِت امیِر مؤمنان روایتی
  ...............8در والدِت موالنا صاحب الزمان سبزواری از ابو سعید روایتی

ِث جزائری  11.................................در جزئّیت شهادِت ثالثه نقلی از ُمَحدِّ
 11................در شرح صدای کلیساها از میر سّید ظهیر الدین مرعشی روایتی
 16...........َجهود را به شهاداِت ثالثجوانی  در تلقین دادِن رسوِل ُخدا روایتی

 18....نوِر حضرِت رساَلت َپناه ِت در خلق سبزواری روایتی دیگر از ابو سعید
 21......................در جزئّیِت شهادِت ثالثه کالمی از شیخ ُحَسین آل ُعصفور

 22...........................در والدِت حضرِت زهراء شیخ صدوق روایتی از
از اعالالِِ قالرِن هفالتم - فتواِی مبارِک عاّلمه شیخ محّمد بن ُحَسین بن َحَسن رازی

 23.....................................در جزئّیت شهادت ثالثه در اذان و اقامه -هجری
ین  21................در ُجزئّیِت شهادِت ثالثه در اذان و اقامه فتواِی مبارِک مجلسیَّ

 25....اماِ صادق از هادِت ثالثه در تشّهِد نماز به روایِت مجلسِی اّولنقِل ش
 .............................................26محترِ زندگینامۀ مختصری از مؤّلِف 

 ............................................................27بعضی از آثاِر معّظم له
 33...............ِن این رسالۀ شریفۀ و سبِب ترجمه نمودِن آنپیرامو مختصر توضیحی
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 31.....در فضیلِت امیِر مؤمنان نقِل دو روایِت شریفه از رسوِل مکّرِِ اسالِ
 ...............................................................32استجازه از معّظم له

 31..................................کتاببر ترجمۀ فارسی  تقریظ مرجعّیت معّظم
 .......................................................36ترجمۀ استجازه از معّظم له

 38.........................بر ترجمۀ فارسی کتاب ترجمۀ تقریظ مرجعّیت معّظم
 .............................................................13دو استفتاء از معّظم له

 ............................................................13پاسخ مبسوط معّظم له
 13.......................................پاسخ سؤال اّول )شهادت ثالثه در اذان و اقامه(

 11..................................وجه اّول )عمومات و اطالقات کتاب و سّنِت پاک(
نبود هیچ گاه خداوند سبحان یکتا شمرده نمی شد  موالنا امیِر مؤمنان ِت اگر والی

 52..................و هیچ گاه پرستیده نمی شود همان گونه که سزاواِر پرستیدن است
 56......................................اصِل توحید و نبّوت، معارِف والیِت ُکبری است

 56....در کرامت و فضیلت ها مساوی هستند و امیر مؤمنان اکرِ پیامبرِ 
 56...........................................................حدیث منزلت پیرامونبحث 

 55..می باشد امیر مؤمنان ، عموِِ فضیلت و کرامت برایمقتضای مفهوِ حصر
در حالی که دارای دو  اماِ علی مؤمنان میرِ احضرِت و  گراِِ اسالِ پیامبرِ 

 61.......................................................روح هستند، روحشان یکی است
 61........................................................پاسخ بر فتواِی شیِخ صدوق

کننالالدگاِن اسالالت کالاله تنزیالاله  جالالاِی تعّجالالب از کسالالی همنالالون شالالیخ صالالدوق
 65..................................از َسهو را غالی محسوب می کند!! معصومین

 67..................................................وجه دّوِ )صحیحۀ قاسم بن معاویه(
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 73....بن معاویه بر وجوِب تالزِِ میاِن شهادِت ثالثه و شهاَدَتین داللت دارداصحیحۀ 
 73....................بن معاویه" همان "قاسم بن ُبَرید بن معاویۀ ِعجلی" است"قاسم 

 71.........."قاسم بن ُبَرید بن معاویۀ ِعجلی"و "قاسم بن معاویه"  اّتحادِ شش مؤّید بر 
 71.......(امر اّول )کثرت روایت قاسم بن ُبَرید بن معاویه ِعجلی از اماِ صادق

سمائک" در دعای ندبه تحریف شده است و صالحی  آن "و  فقرۀ "وعرجت بروحه الی
 72......................-وفاقًا للشیخ عّباِس الُقّمی- عرجت به الی سمائک" است

 75.....................امر دّوِ )انتساب فرد به پدر بزرگش در عرف عاِ متداول است(
 78...................اه استسی روکسی که به دروغ اّدعای امامت کند در روز قیامت 

 78..................................................................نتیجیه گیری از امِر دّوِ
 75....امر سّوِ )قاسم بن معاویه ثقه است به مبنای اعتماد برحدیث موثوق الصدور(

 81.................(امر چهارِ )در مباحِث اعتقادی ِارساِل سند ضرری به آن نمی زند
 82...............اضافه نمودِن فقراِت حّقه بر شهاداِت ثالث در اذان واقامه ِاثم نیست

 81................................................................آیۀ اطاعت پیرامونبحث 
 81......ده استِاعالِن وجوِب والیت به دالئل ُقرآنی وروایات فوق حّد تواتر ثابت ش

 81..........شهادت ثالثه در اذان بیاِن وجهی برای اضافه نمودن ابوذر و سلمان
ِّ شیخ طبرسی ِط فردی عادل است(تامر خامس )توثیِق عا  85....وثیِق فرِد ثقه توسُّ

 86......................در مورِد روایاِت تفسیِر ُقّمی و کامل الزیارات نظِر مؤّلِف معّظم
 87.....................................صحیحۀ قاسم بن معاویه در احتجاج ُمرسله نمی باشد

 87........................................امر ششم )قاعدۀ جبراِن َضعِف سند به عمِل مشهور(
اینکه تصدیِق راوِی ثقه را به شرِط موافقِت آن بالا واقالش شالرط کنالیم، امالری ُمسالَتحیل 

ِلش نیستیم است،  85.....................................................زیرا ما به واقش ُمطَّ
 85......................وجه سّوِ )روایاِت فراوانی که بر لزوِِ شهادِت ثالثه داللت می کنند(
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

   53....................................................یکی از روایاِت عاّمۀ َعمیاء در این باب
 51....................متجاوز از حّد تواتر استه )شیعۀ امامّیه( در این باب روایاِت خاّص 

 51..............................روایاِت خاّصه ای که داللت بر جزئّیت شهادت ثالثه دارند
 52..........................بر این روایات پاسخ از َطعِن شیخ صدوق و شیخ طوسی

 51.......................................................تفاسیِر متفاوته از اصطالِح خبِر شاذّ 
 55..............................................بر تعریفاتی که گذشت پاسِخ معّظم له

 56......................................در تفسیِر اصطالِح خبِر شاذّ  نظِر مؤّلِف معّظم
 56......................در راه حّل اختالِف احادیث صادق جعفرِ  اماِ حضرِت  بیاِن 

 57................................................................تبییِن این دو حدیِث شریف
 58...................................................نتیجۀ کالمی که در ضمِن این وجه آمد

 55.........................ه َمراغی در ُجزئّیت شهادت ثالثه در اذاندو روایِت از شیخ عبد اللَّ 
 133.....................................................دو روایت در بیاِن ُجزئّیت شهادت ثالثه

 133...................صادق عفرِ ج اماِحضرِت روایِت اّول: موّثقۀ ِسنان بن طریف از 
 131.............................روایِت دّوِ: خبر علی بن ابی حمزۀ ثمالی از اماِ صادق

شهادت ثالثه دائر مدار شهاَدَتین سالابق از آن اسالت، پالس هالر کجالا شالهادتین ذکالر شالدند 
 133........................................................شهادِت ثالثه نیز با آنها باید ذکر شود

ِّ در خاص است، کالمی غیر صحی  است اینکه  133.....شهادِت ثالثه از قبیِل ُمسَتحبِّ عا
 131..................شهادِت ثالثه در وجوب و استحباب دائر مدار شهادتیِن قبل از آن است

 131.............................ستواجب ا بنابر احتیاط، ِاجهار به شهادِت ثالثهعلی األقّل: 
 135...................................................................چکیدۀ مطالبی که گذشت

به جهِت آن که دلیل و یا اصلی دیگر که َاقوی باشد و با اصلی که ُحکم باله جالواِز شالهادِت 
ِ در ِخالِل اجالزاِی اذان و اقاماله جالایز ثالثه است، تعارضی وجود ندارد، و نیز زمانی که کال

 135.........در ضمِن شهادِت ثالثه جایز است باشد، پس به طریِق َاولی ذکِر اهل بیت
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ِت ثالثِ  یِ ادلاه و براه  هواضحه بمر لزوِم شهادم

 136.......................................................اسالِ بر پنج چیز بنا شده است
والیت امیِر مؤمنان  :کهاین در صادقجعفِر اماِ حضرِت موّثقۀ مفّضل بن عمر از 

 136.....................از پایه های دین است علیه وعلیهم السالِ و ائّمۀ از فرزندانش
 137....................................................................تبییِن این دو حدیث

 137.......................................پاسخ سؤال دّوِ )شهادت ثالثه در تشّهد نماز(
 137یست...............ن قبل از آن از شهادتیِن  قابل انفکاک -هیچ گاه-شهادت ثالثه 

نیالز باله  و فرزنالداِن طالاهرینش بنابر احتیاط بلکه بنابر اقوی حضرت زهراء
 138......................دنانضماِِ شهادِت ثالثه به هر صیغه ای که باشد باید ذکر شو

 138......................................................صیغۀ افضل برای تشّهِد نماز دو
 138..............به شهادت ثالثه ِسرِّ اقوی بودِن انضماِِ اسامِی مبارک اهل بیت

 135...........بر این کالِ استناد به خبر علی بن ابی حمزۀ ثمالی از اماِ صادق
 113..............................به شهادِت ثالثه اِِ حضرِت زهراءبیاِن دلیِل انضم

 111.......................در عصمت و والیت در درجۀ واحدی هستند اهل بیت
 112........در فقه رضوی و ائّمۀ ُهدی حضرت زهراءۀ صلوات خاّص 

 116...پاسخ از آن و ثه(ثال نه شهاداِت  شدهروایت  )در کیفّیِت تشّهد، شهادتیناشکال 
 117............در وجوب است -تا زمانی که قرینه ای بر استحباب نباشد- ظهوِر امر

 118..............روایاتی که اقتصار بر شهادتین در تشّهد دارد، حمل به تقّیه می شوند
 121..........)کتابنامه(............................................ منابش، مآخذ و مصادر

 117........................................................................فهرسِت مطالب
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ُّود آيت اهلل حرضِت تأليِف  يل َحم د َجم مه شيخ حمما  عاِملی عّلا

 
 
 
 
 
 

 

 :ای که از آنمناره

 ..نرسة علی یاصاِی 
 نیست!!مناره 

م است آنسیون    جا...جه َّ


