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ّ
اَدَلَ َََراهینَ اضحهَ

بَر لُزومِ شَهادَتِ ثالثه
[ترجمۀ رسالۀ:
]

رچمدار دفاع از َحریم أهل بیت
رجع عالی َقدر َجهان ت ََش ُّیعَ ،پ َ
َم َ

حرضت ا
َحود عاملی
حممد َجیل َ ُّ
عّلمهی حم اقق آیت اهلل شیخ ا

کلب آستان مقدّسِ علوی

علی عزیزپوریان بروجردی عُفِیَ عَنْهُ
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طبع اوّل (عربی)  4141 /هـ ق  3144 /م  /لندن  -بریطانیا
مؤسّسة اإلمام اهلادي

للطباعة والنشر والتوزيع

طبع دوّم (اُردو)  4141 /هـ ق  3144 /م  /اسالم آباد  -پاکستان
ترجمه و تبیین از عربی به اُردو:

آقا سیّد محمّد ابو الحسن موسوی مشهدی
دار التبليغ اجلعفريَّة

طبع سوّم (فارسی)  /ربیع األوَّل  4147هـ ق  3146 /م  /قُم مقدّسه  -ایران
(ویراست اوّل) ترجمه وتبیین از عربی به فارسی:

کلب آستان مقدّس علوی
مكتبة الصديقة الشهيدة

علی عزیزپوریان بروجردی عُفِیَ عَنْهُ
إلحياء معارف آل اهلل

ابَمهاکری :مركز العرتة الطاهرة

للدراسات والبحوثَ

طبع چهارم (فارسی)  /جُمادَى األُخرى  4147هـ ق  3146 /م  /قُم مقدّسه  -ایران
(ویراست دوّم) ترجمه وتبیین از عربی به فارسی:

کلب آستان مقدّس علوی
مكتبة الصديقة الشهيدة

علی عزیزپوریان بروجردی عُفِیَ عَنْهُ
إلحياء معارف آل اهلل

ابَمهاکری :مركز العرتة الطاهرة

للدراسات والبحوث

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م
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َ

َ
َ

شَهیدۀِ پَهلو شِکسته ،حضـرتِ صدّیقۀ طاهرۀ معصومۀ
مظلومه ،فاطمۀ زَهراء فـدیناها بأنفسـنا وصـلوات اهلل وسـممه

علیها ،و فَرزندِ شَهیدَش حَضـرتِ مُحْسِـ بـ علـی

،

وفرزندِ غَریب ومظلوم وغائِب از انظـارَش ،موعـودِ اُمَـ ،
طاووس اهل بهشت ،سیّد وسَروَر وموالیمان حضرتِ امامِ
عَصر ،مهدی صاحب الزمان أرواحنا فداه وعجَّل اهلل فرجه الشریف.
کوچکْ تری خادمِ خادمانِ اهلِ بیت
علی ب محمَّد ب بیکعالی ب
ُع ّش آل مح َّمد

غاری عُفِیَ عَنْهُ ْ

قُم املقدّ سة

بیست محرّم الحرام  6341هجری قمری
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مقدّ مۀ مرتجم:
 وإ َّیاه نعبد وإ َّیاه نستعني
سپاس َمبنی بر َاساس و ستایش َبرتر از قیاس موجدی را سزاست
َمعبود ،که از َر َشحات َبحریه از بحار َانووار وجوو َدمه وه ی عووام را
موجود َفرموود ،ولولوات بوی َانودازه و َسوّل ب َلنود آوازه نثوار َمر َقود
الزموان ،کوه َمقصوود َالولی و َمطلوو ک الوی از
مب آخور َّ
َحرضت پی َغ َ
خل َقت و آ َفرینش َ ه ی َجهانیان است ،آن ََس َور َعظیم الشأن و َجلیول
ال َقدری که َاز تَأخری ارسال امه َدر رسا َلت ع َّلت غائی بوودن امه الئو
و پیدا ،و َعرمه َمید تا ََتت ال َّث َری به نور وجوود ی جوو َدمه اواهر و
ه َویداست ،و َبر ع ََتت َاطهار و ر ایه ی َابرار َاخی َارمه کوه َقورین قورآن
مبني ،و َمرشق َّ
روة الوثقوای م َّلوت و َحبول اتَتوني
مسني هدا َیت و ع َ
الش َ
دین اند ،و َلعنت بی َحدا و َحرص خودا و رسول و َاولویاو و َمّلئ وه و
َجیع ََملوقات بر پیشوایان َضّل َلت که در غوایت غاویان کوشویدند ،و
لمت الم َغصب آن پوشیدند.
نور آفتا و ماه تابان خّل َفت را به ا َ
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وبعد:
آیت اهلل ا
عّلمه س اید اَحد مستنبط تَبیزی

می نویسد:

برسی در مشارق األنوار نقل کرده :هنگامی که امری اتؤمنني
4

در کعبه تو ُّلد یافت سودده کنوان بور َزموني فورود آمود ،سوپ
رشیف خود را ب َلند کَورد ا ان و اقاموه ف،وت ،سوپ
حممد
ی تائی خدا و رسالت َّ

َس

شوهادت بوه

و والیت و جانشینی خود داد. ...
3

و نیز ا
عّلمهی حمَقق مدَ ققَ ،فقیوه کَبوری ،شویخ ابوراهیم بون سو َلی ن
َقطی،ی مشهور به فاضل َقطی،ی

-از َاعّل َقرن دهم ،-می نویسد:

 ...خصول ًا الشهادة لعيل

ألَّنا شعار اإلی ن،
بالوالیة؛ َّ

وتا رو َيَّ :
أن اإلتیان هبا م ام ٌل للشها َدتَني ،حتَّى رو َيَّ :أَّن کالطری
ا َّلذي ال ری َش له ،فإ ا َأتى بالشهادة بالوالیة ثبت ریشه وطار .
4

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م

7

و نیز ا
عّلمه شیخ ابو سعید حسن شیعی سبزواری
آورده اند که :رسول

می فرمایند:

انگشَتی خود را به َسل ن داد توا

«لَا ِإ َلهَ إِلَّاا للََّّاه» بر آن نقش کنند ،سل ن ب،رمود تا« :محَمَّاٌ ََُاُ
للََّّاه» نیز به آن َض ام کردند ،چون به [نزد] حضورت رسوا َلت آورد،
خواجه سه َخ اط دید بر آن جا نوشته ،ف،ت :این سه َخ اط چیسوت
ف،ت :یا رسول اهلل! تو «لَا ِإ َلهَ إِلَّاا للََّّاه» فرمودی که بر آن جا نقش
کنند ،من خواستم که «محَمٌَّ ََُُ للََّّاه» به آن َض ام کنند ،ف،وت:
دیگر َخ اط چیست جبئیل آمد که :یا سوول اهلل! «لَاا ِإلَاهَ إِلَّاا للََّّاه»
خواست تو بود« ،محَمٌَّ ََُاُ للََّّاه» خواست سل ن بود که به آن
وم
َض ام کند؛ خواست ما نیز آن بوود کوه «عََّاٌّ ََلاٌّا للََّّاه» بوه آن َض ا
کنیم که بی والیت علی ،کلمه ی شهادت َمقبول نیست.4
می فویمَ :فراز پایانی ایون روایوت َرشی،وه کوه خداونود متعوال موی
فرماید ...« :بی والیت علی ،کلمه ی شهادت َمقبوول نیسوت» ،داللوت
ََصحیه بر لزو انض و اقَتان شهادت ثالثه اسوت بوه شوها َدتَني دارد ،و
این ه بدون شهادت ثالثه ،شها َدتَني نیز مقبول درفاه باری اله نمی باشد.
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و نیز ا
عّلمه شیخ حسن بن ح َسني شیعی سبزواری

می نویسد:

حممد بن الرضا
روایت است ،از ح یمه بنت ا

که ف،وت:

در َشب نیمه ی َشعبان َک

حممد عس ری
ابو ا

به [َساغ] َمون

فرستاد که :ای َع امه! امشب نزد من روزه فشای که خودای تعوالی
ولی خود و ح َّدت خود بر َخلق امه و خلی،وه
تو را شاد فرداند به ا
ی َمن بعد از َمن ،ح یمه ف،ت :مورا از آن ،شوادی عظویم دسوت
داد ،پیش وی شد و او در لحن ََسای نشسته بود و کنیوزان وی
در فرد ،ف،تم :فدای تو باد جان مواَ ،خ َلوف از کوه خواهود بوود
ف،ت :از نَرج  ،من َبرجستم و نزد نَورج
هیچ َا َثر ََحل بر وی نبودَ ،پ

حممود
نَزد ابی ا

شودَ و وی را دیود
شودَ  ،و ف،وتم:

هیچ اثر ََحل بر وی ااهر نیسوت ،بگ ریود ،آن َفوه ف،وت :چوون
َوقت َفدر شود ،والدت َخ َلف ااهر شود ،ای َع اموه! َخ َلوف مثول
موسی است

که مادر موسی به وی حامله بود و ازو اثر ََحول

ااهر نبود و هیچ ک
به نزد نرج

َس را ندانست تا وقت والدت امه ،پ
آن ا

شود وی را بودان خوب داد و از حوالش پرسوید ،

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م
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ف،ت :یا َموالتی! من اثر ََحل در خود نمی بیونم ،ح یموه ف،وت:
ه شب نزد نرج
طلوع َفدر ،پ

می بود و فومه می داد و منتظر تا نزدیوِ

به خاطر فذشت که لب نزدیِ شد و هیچ اثر
آواز داد کوه :یوا

حممود عسو ری
ااهر نیست ،فی احلوال ابوو ا

َع امه! شِ َم ن که والدت نَزدیِ شد ،مون َخدول شود  ،نافواه
نرج

از میان خانه َبرجست ،تَرسان و َلرزانَ ،من وی را در بغول

حممد
فرفتم ،ابو ا

آواز داد که :یا َع امه! إِنَّا َأْن َزْلنَاا َبرخوان،

َموون إِنَّااا َأْن َزْلنَااا  ،خوانوودن فوورفتم ،کووودد نیووز در شو م مووی
خواند ،چنان که من می خواند  ،نافاه کودد بر َمون سوّل کورد،
حممد
من ب ََتسید و
ا
متعدب فشتم ،ابو ا

آواز داد که :ای َع امه!

تعدب َم ن از َامر َح اق تعالی که خدای تعالی ما را در کوودکی بوه
ُّ
س َخن َآو َرد و در حال بزرفی ما را ح َّدت فرداند ،درین بودیم کوه
نرج

را از نظر من غایب کردند و وی را نمی دیود -چنوان کوه

ف،تی میان من و میوان وی حدوابی کردنودَ ،-پو
حممد
ا

مون نوزد ابوی

َدوید و فریاد برداشتم ازین حا َلت ،فرمود که :یا َع اموه!
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َم ََتس و باز َفرد که حدا زایل شود و تو او را فی احلوال ببینوی،
َپ

با جای خود شدَ  ،نرج

را دید که اثور نوور َعظویم َبور وی

ااهر شده و کودد را دید بوه سودود افتواده زانوهوا بوه زموني و
انگشت َس ابابه برداشته ،می ف،تَ « :أشْهٌَ أَنْ لَاا ِإلَاهَ إِلَّاا للََّّاه َأَنَّ
جٌَِّي محَمٌَّلً ََُُ للََّّه َأَنَّ أَبٌّ عََّّياً ََلاٌّا للََّّاه» ،آن َفه یِ یِ
اما [ها] را یاد می کرد ،تا به خود رسید ،ف،ت :خودایا َوعوده ای
که َمرا کرده ای َروا کن ،و کار َمرا ََتا کن ،و َقدَ َمرا ثابوت دار ،و
َزمني را پر قسط و َعدل َفردان .پ

حممود عسو ری
ابو ا

آواز

داد که :یا َع امه! او را نَزد َمن آرَ .من او را َبرداشتم و نَزد وی بر َد ،
حممد
َبر پدر خود َسّل کرد ،ابو ا

وی را از مون َفورا فرفوت و

مرغووان َسووبز دیوود کووه َبوور ََس وی پوورواز مووی کردنوودَ .موون از آن
حممد ف،ت :فرشتگان اند و اشارت به ی وی از ایشوان
پرسید  ،ابو ا
کرد که بزرگ تر بود ،و ف،ت :این جبئیل است ،پو
َخ َلف را

حممود،
ابوو ا

به جبیول سو،ارمه فرموود .آن َفوه زبوان در َد َهون

مبارد َخ َلف کرد و َخ َلف زبان مبارد پدر بزرفووار خوود بسویار

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م

44

َم ید .آن َفه پدر ،پرس را ف،وت« :لنْطاْْ باذِنْنِ للََّّاه َلَاالَ ؛ س َ
وخن
فوی به فرمان خدای تعالی» ،ف،وت« :أَعاُن بالََّّاه للمَّامياِ لْللََّاي ِ
ََن ِِيااٌ

اِ ي ِ
للِ ْمَاانِ للا َّ
ما َ لليَّاْيطَانِ للااَِّجي ِ بمْ ا ِ للََّّااه َّ

م َلََّه ا ا ْ َأ مَّ ا ا ً
أَنْ نَم ا ا َّ َعََّ ا ا للَّا ااْي َ لُْ ْا اال ُل فا ااٌّ للْ ا اََ َِْْ ََن ْ
م َلََّه للُْلَِثنيَ ََنمَكِّ َ لَها ْ فاٌّ للْاََ َِْْ ََناِِيَ فِْعَاُْنَ َََاماانَ
ََن ْ

ََجنُدََمااا مانْه ْ مااا ااانُل َيحْاَََْ َن ،» 4آن َفووه لوولوات داد بوور
ائموه صاََّّ ل
حرضت رسوول اهلل و َبور اموری اتوؤمنني و ا
حممد
ََََُّّ َعَمَّل فِجه َأََّك عاٌَََّ  ،آن َفه ابو ا

عَّايه
ف،وت:

یا َع امه! وی را به مادرمه ده تا چشم امه بدو روشن شود.3
و نیز ا
عّلمهی حمدث کَبری س اید نعمت اهلل جزائری
شبی از شب های رشی،ه در ال،هان رسول خودا

می نویسد:
را در َ
عوام

َسزمني با وسو َعتی بوودن در حوالی کوه در آن
رؤیا دید  ،مثل آن ه در َ
تنها یِ اتاق بود ،و مرد آن اتاق را َقصد می کردند (= بوه سومت آن
اتاق می رفتند) ،پ
رسول خدا ،پ

ف،تم :چه کسی در این اتواق اسوت ف،تنود کوه:

نزدیِ اتاق شد  ،و دید کوه رسوول خودا بور َدر آن
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اتاق نشسته اند و پاسخ سؤاالت مرد را می دهند- ،بعود از آن وه بوه
پاهای مبارد آن حرضت افتاد  -جلووی ایشوان نشسوتم ،پو

بوه آن

حرضت َعرض کرد  :ای رسول خدا ،انا از ش دعائی در ااول نو ز
اللهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ ِإلَيْكََ ُمحمََّّكداب ميك ْييم يمكدميْ
رسیده که در آن ف،ته شدهَّ " :
حمكاَمتيي ...تا آخر دعا " و در آن کری از امری مؤمنان
4

نیسوت ،و

می ترسم که نا آن حرضت را افر به نا ش اضافه کنم ،تَرشیع باشد،
آن حرضت با دو انگشت مبارکش به من اشاره کرده و آن ها را بوا هوم
جع کردند ،و فرمودند :یاد علی راه با نا من مثل ایون دو [انگشوتی
که با هم جع شده اند] می باشد ،پو

اسوم او را یواد کون  .پو

-در

للََّّه َّ إِنٌِّّ أقٌَِّم إِلَيْكَ محَمٌَّلً بَيْ َ يَاٌَيْ
ني ََلجْلَالْ
َاجَ ٌّ َأَََُجَّه إِلَيْكَ به فَاجْلََّْنٌّ به ََجيهاً فٌّ للٌانْيا ََللْآخَِة ََما َ للْمََاَِّب َ
صَََّاٌَّ به مََْبُلَ ً َنَنْبٌّ به مَ ْغ َُلً ََدعَا ٌّ به ممَْمَاباً إِنَّكَ أَنْتَ للْغَ َُ للَِّ ي
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بیدار شد .

و این خووا را بورای شویخ حمودث موان ا
حممود بواقر
[عّلموه َّ
ملسووی الوو،هانی ] نقوول کوورد  ،پوو

ایشووان فرمودنوود :بووه

درسووتی کووه در روای وات لووحیحه آم وده اسووت کووه انووا رسووول
خوودا

بووه [امووری مؤمنووان] علووی

فرمودنوود« :ای علووی ،از

پروردفار خود درخواست کورده ا کوه :یواد شووی هرکدوا مون یواد
می شو  ،پ

[خدای متعال] این را برای من اجابت کرد».

مووی فووویم :ایوون تأییوود مووی کنوود آن را کووه انووا کوور
آن حضووووورت

در ا ان بووووه قصوووود جزئ ایووووت- ،آنگونووووه

که فروهی ف ن کرده اند -تَرشیع نمی باشد.4

للََّّها َّ إِنِّاٌّ أقَاٌِّم إِلَيْاكَ محَمَّاٌلً بَايْ َ يَاٌَيْ
َاجَ ٌّ
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مری س اید َاهری الدین َمرعشی

-از َاعّل َقرن َّنم -می نویسد:

حمموود تقووی اهلووادی
روزی متوکاوول ،حضووورت علوو ای بوون َّ
ال َعس ری را حارض کَرد ،و برابر خود بر بالشی بنشاند،
َپ

حممد النودیم کورد و از او
در اثنای حماوره روی به علی بن َّ

پرسید که :شاعرترین اهل روزفار کیست جوا داد که :بحَتی،
پرسید :بعد از او ف،ت :ع َبیدد ولد َمروان بن َابی َح،صه.
حممد اهلادی کرد و ف،ت :یوابن
بعد از آن روی به اما علی بن َّ
َع ام اإلما ! شاعرترین کسی در این عرص کیست حرضت فرموود:
حممد ال وفی ،متوکل ف،ت :از سخنان او در َن َظور مبوارد
علی بن َّ
هست فرمود که :آری ،ف،ت :چه می فوید ف،ت :می فوید:

ش عيص ككمايمةٌ
خك كرم ْتك منكا ميك ْي قُرميْ ك ك ٍ
لَكقَك ْد فَا م
ص ك كايكعم
حك ك ك كدُودٍ ومامْكتي ك ك كدمادي َأ م
ط ُ
سك ك ك ي
يكبمك ْ
ض ك ك ك يلك كنما
مالشك ك ك ك ِهكيك ك كدُ ي َفك ْ
موإ َِّنكا سمك ُلك ْونم ككا و َّ
ُل َماميعٍ
ت يفكي ك ِّ
عملَيْهِ ْم َمهِريُ الصَّوْ ي
يكأَنَّ رمسُ ك ك ككولم اللَّ يه لَا شمك ك ك ك ك ك ك ككََّ َمك ُّد منكا
ككالنُّكجُ ك ككومِ الطَّك ك ك كوماليعِ
مونمكحْكيُ ميك ُنكو ُه َ

4
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وووم
متوکووول ف،وووت :و موووا نوووداو الصووووامع ،یوووابن َع ا

4

امووووا فرمووووود کووووه« :أَشْ ك ك مهدُ أَ ْن لَك ككا ِإلَ ك كهم إِلَّك ككا اللَّ ك كهُ ،موأَشْ ك ك مهدُ أَنَّ
اللهي».
ش مهدُ أَنَّ معلييّاب مولييُّ َّ
اللهي ،موأَ ْ
ُمحمََّّداب رمسُولُ َّ
متوکاوول چووون ایوون س َ
ووخن بشوونید بوودین َسوو َبب کینووه در

دل بگرفت تا َوقتی که ف،ت او را َزهر دادند.3
بیان :4با د اقت و تأ ُّمل در این روایت رشی،وه و آنچوه کوه قبول از آن
خاص اسوت،اده نمووده و در
نقل کردیم ،می-توان از آن به عنوان دلیل
ا
اثبات جزئ ایت شهادت ثالثه به آن استدالل کرد.
به آن جهت که در این روایت رشی،ه حرضت اما هادی

موی

فرمایند« :کسانی که با لدای ب َلند در هر َم َمعی شهادت بوه فضول موا
بر دیگران می دهند» منظورشان ا ان اسوت کوه در مسواجد ف،توه موی
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شود ،چنان ه در زبان َع َر به مسدد" ،جامع" [اجلَامع  -ج َج َواموع:
فا ،مسدد جامع ،م َّ
صَّل ،جوا عبوادت ]...نیوز ف،توه موی شوود .لوذا
هنگامی که متوکال لعنه اهلل از شعر حضورت اموا هوادی
فضیلت اهل بیوت

متوجوه
ا

در ا ان موی شوود ،از لودای نواقوس کلیسوا

سؤال می کند که آن هم مانند ا ان وسیله ای برای اعوّلن مورد بورای
فرا رسیدن َوقت عبادت و بندفی است ،و حرضت اما هادی

نیز

برای آن معنائی نزدیِ به معنای ا ان می کنند.
خّلله این ه :این روایت رشی،وه در خصووص ا ان موی باشود و
حضورت اما هادی

شهادت ثالثه را جزئی از ا ان قورار داده و از

آن به عنوان فضیلت و افتخارشان بر دیگران یاد می کنند.
و نیز ا
عّلمه ابو سعید سبزواری

می نویسد:

آورده اند که :جوانی جهود به خودمت رسوول

آمود و

شد می کورد ،روزی َچنود نیامود ،خواجوه از احووال وی پرسوید،
ف،تند :بی ر است ،از آن جا که خلق َعظیم خواجه بود ،به عیوادت
وی رفت ،جوان را در حالت نَزع یافت ،ف،وت :ای جووان! بگوو
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که« :لَا ِإ َلهَ إِلَّا للََّّه محَمٌَّ ََُُ للََّّه عٌََّّ ََلٌّا للََّّاه» تا به هبشت
َروی .جوان خواسوت کوه بگویود ،پودرمه حوارض بوود ،بوه پودر
حممود را اجا َبوت
ن َگریست ،پدرمه ف،ت :تو دانوی ،افور خوواهی ا
کن .پرس کلمه ی شهادت َبر زبان راند و جان به َح اق تَسولیم کورد.
خواجه یاران را ف،ت :کار برادر خود را بسوازید ،چوون کوار وی
بساختند و جنازه امه برداشتندریال خواجه به تَشوییع جنوازه ی او
بریون شد و بر ََس انگشتان پا می رفت ،ف،تند :یا رسول اهلل! چورا
پای مبارد بر زمني نمی ََّنوی ف،وت :از بسویاری فرشوتگان کوه
حارضند از َزمني آن قدر خالی ن نده که مون پوای بور َزموني ََّنَوم،
ف،تند :یا رسول اهلل! وی این منزلت به چه چیز یافت ف،وت :بوه
آن که آخر ف،تار وی کلمه ی «لَا ِإ َلهَ إِلَّا للََّّه» بود.4
می فویم :پر واضو اسوت کوه کلموه ی آخور ایون َجووان مشوتمل
بوور سووه َفووراز "شووهادت بوور َوحوودان ایت و رسووا َلت و والیووت" بووود ،و
سبب عاقبت بوه خوریی او شوهادات ثوّلث بووده اسوت ،کو این وه بوا
تأ امل در روایت سابق الذکر واض و آش ار می شود ..فتأ امل.
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و نیز ا
عّلمه حسن شیعی سبزواری

می فرمایند:

حممد الصوادق
روایت است از ابی عبد اهلل جع،ر بن ا

کوه

او روایت می کند ،از پدارنش معنعنو ًا ،توا بوه اموری اتوؤمنني علوی
اترتَضی علیه الصلوات والسّل که :حرضت خداوند تعالی ا
جول
حمموودی
جّللووه نووور ا
انبیوا

را بیافریود پویش از آفریودن آد و جیوع

وق تعووالی بووا وی دوازده حدووا آفریود :حدووا
و َحو ا

قدرت ،و حدا عظمت ،و حدا منات ،و حدوا رَحوت ،و
حدا سعا َدت ،و حدا کرامت ،و حدا منزلت ،و حدوا
نبوت ،و حدا رفعت ،و حدوا هیبوت ،و
هدایت ،و حدا
ا
حدووا شوو،اعت .پ و

حمموود
نووور ا

را در حدووا قوودرت

بازداشووت دوازده هووزار سووال ،و وی م وی ف،ووتُ« :اْبحَانَ ََبِّاٌَّ
للْا َ ْعََّ » ،و در حدا عظمت یازده هزار سال ،و وی می ف،وت:
«ُْبحَانَ عَال للمِّاِِّ» ،و در حدوا مناوت ده هوزار سوال ،و موی
ف،تُْ« :بحَانَ مَ ْ ََُ قَا لَاا َيَّْهاُ» ،و در حدوا سوعادت نوه
هزار سال ،و می ف،تُ« :اْبحَانَ للَِّفياِْ للْا َ ْعََّ » ،و در حدوا

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م

49

َحت هشت هزار سال ،و وی می ف،تُْ« :بحَانَ مَ ْ َ َُ دَل لَاا
َر َ
يَمْهُ» ،و در حدا کرا َمت َه،ت هزار سوال ،و وی موی ف،وت:
«ُْبحَانَ مَ ْ ََُ غَنٌّ لَاا َي ََْاِ» ،و در حدا منزلت شش هوزار
سووال ،و وی موی ف،ووتُ« :ابحانَ لللََّااٌِّّ للكَااِي » ،و در حدووا
هدایت پنج هوزار سوال ،و وی موی ف،وتُ« :اْبحَانَ ني لْللَا ِْ ِ
نبوت چهار هزار سال ،و وی موی ف،وت:
لْللَظاي ِ» ،و در حدا
ا
«ُْبحَانَ ََبِّ للْلزَّة عَمَّاا يَِا ُنَ» ،و در حدا َرف َعت سوه هوزار
سووال ،و وی مووی ف،ووت ُ« :اْبحَا َن ني للْمَّْااك ََللْ َمََّكااُ » ،و در
حدووا هیبووت دو هووزار سووال ،و وی موی ف،ووتُ« :اْبحَانَ للََّّااه
ََبحَمْاٌ » ،و در حدا شو،اعت هوزار سوال ،و وی موی ف،وت:
«ُْبحَانَ ََبٌَِّّ لْللَظاي ِ ََبحَمْاٌ » .سپ

نا او بر لوح ااهر کورد و

آن بود که چهارده هزار سال نا او نوشته بود .پ

آن را بر َعورمه

پیدا کرد .بر ساق َعرمه بود ه،ت هزار سال تا که آن را در لولب
آد َّناد و از للب آد به للب نوح نَقل کرد و چنني از لولبی
به للبی تا آن را در للب عبود اتطلوب َّنواد و و از لولب او بوه
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للب عبد اهلل رسوانید و او را شوش لبواس کَرا َموت َدر پوشوانید:
پریاهن رضا ،و َردای هیبت ،و ََساویل معرفت ،و بند آن َساویل
از حم ابت؛ ونَع َلوني َخوو ،،و َعصوای منزلوت بودو دادَ .پو

او را

ف،ت :به نزدیِ مردمان رو و بگوی ایشان را ،تا بگوینود« :لَاا ِإلَاهَ
إِلَّا للََّّه محَمٌَّ ََُُ للََّّه عٌََّّ ََلاٌّا للََّّاه» .و الل آن پوریاهن از
شش چیز بود :قامت امه از یاقوت ،دو آستني از مروارید ،و ترییز
از بلور ،و خشتَِ از زبرجد ،و فریبان از مرجوان َس ،،و جیوب
از نور خدای تعالی .و َح اق تعالی توبه ی داوود بدان پریاهن قبوول
کرد ،و خاتم س َلی ن به سبب آن بدو باز داد ،یوسف را به یعقوو
به واسطه ی آن رسانید ،و یون

را از ش م ماهی َبر آن ندات داد

و چنني پیغمبان را از َبّلها بدان ندات داد.4
می فویم :این روایت َرشی،ه نیز تَرصی بوه لوزو اقوَتان شوهادات
ثّلث با هم دارد ،آن جا که خداونود تبوارد و تعوالی بوه پیوامب فراموی
اسّل

می فرماید ...« :به نزدیِ مردمان رو و بگووی ایشوان را ،توا

بگویند" :لَا ِإلَ َه إِلَّا للََّّه محَمٌَّ ََُُ للََّّه عٌََّّ ََلٌّا للََّّه"».
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این چنني می نگارد:

و ا اما جزئی کوه در بعضوی از روایوات مرسوله روایوت شوده
است ،و آن انَ « :أشْهٌَ أَنَّ عََّّياً ََلٌّا للََّّه» ،یا «محَمٌَّ َ آله خَيْاِ
للَْبِِيَّا » می باشد ،پ

از جله چیزهائی است کوه اکثور آن را نَ،وی

کرده اند ،و ااهر کّل شیخ در َمبسوط ثبوت آن و جواز َعمل بوه
آن است ،و افر چه الز نمی باشد -و آن در نزد من اقوی اسوت،-
و َطعن در آن به این ه از روایات م ََّ ،وضه و غّلت است -ک این ه
لدوق در فقیه از جله چیزهائی است که شهادت به ثبوت آن موی
دهد در حالی که آن غری حم َ َّقق است ،پ

به آن چیزی که شویخ بوه

آن ها کرده است َبأس و اش الی نیسوت ،و از جلوه ی بودعت
ها حمسو نمی شود  -انطور کوه اکثر ایوت اینگونوه فو ن کورده
اند -و آن را تائید می کند وجود روایوات بسویاری کوه امور کورده
حممد
است به این ه :هر حال و وقتی که َّ
نو ابت شهادت داده شد ،پ

راه با او علی

او به والیت شهادت داده می شود.4...

کر شد و برا ای او به
یاد شده و بورای
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شیخ لدوق و جع کثریی از حمَدثني کرا

به سند خود از م ََّ ،ضول

بن ع َمر روایت کرده اند ،که ف،ت :به اما جع،ور لوادق

عورض

کَرد  :والدت حرضت فاطمه

چگونه بوود  ...آن حضوورت

-بعد از آن که والدت آن حضورت

را َرشح دادند -فرمودند :سپ

های هبشتی] از آن حضورت
پ

حضورت فاطمه

[زن

تقاضا نمودند که سخن بگوید:
لبان مبارکش را به شوها َد َتني فشووده ،و

سكيِّدُ الْ َأنْبي ميكاءي،
سكولُ اللَّك يه م
فرمودند« :أَشْهمدُ أَنْ لَا إِلَهم إِلَّا اللَّهُ ،وم أَنَّ َأيكي رم ُ
وم أَنَّ يمعْليي سميِّدُ الْ َأ ْوصييماءي ،مووُلْديي سما مدةُ الْأَسْبماطي؛ شهادت مىدهم کوه
جز اهلل معبود ح اقى نیست و پدر رسول خدا و َبرترین پیوامبان اسوت
و رس برترین اولیاو ،و فرزندانم برترین بازماندفان هستند».4...
أَشْهٌَ أَنَّ عََّيّاً ََلٌّا للََّّه
للْبَِِيَّ

محَمَّاٌ َ آلاه خَيْاِ

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م

پ
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از نقل این احادیث رشی،ه می فویم :ا
عّلمهی مت الم فقیه

حممد بن ح َسني بن َح َسن رازی آبوی
حم اقق شیخ ا

-کوه از فقهوای

قرن ه،تم هدری می باشد -در رسالهی فقه فتوائی خود که "ک،ایوة
األنا " نا دارد –و به زبان فارسی است -این چنني مینگارد:
بدان ه بانگ نو ز و قاموت افور در جاعوت اسوت واجوب
است ،و در تنها سنَّت ،و اندر نافله بدعت؛  ...در حالت بانوگ
هوارت و آواز
ن ز بر ب َلندی بإیستَد و روی َفرا قبله کنَود ،و بوا َط َ
روهست که براست و َچپ نگاه کنَد،
ب َلند َبر َآو َرد ،و م
َ
و بانگ ن ز بدین تَرتیب بگو َید -چون ن ایت کرده باشد:
"اوذن لوَويه قُريةب إىل اهلل":-
«اللَّهُ أَكْبمرُ * اللَّهُ أَكْبمرُ * اللَّهُ أَكْبمرُ * اللَّهُ أَكْبمرُ،
أَشْهمدُ أَنْ لَا إِلَهم إِلَّا اللَّ ُه * أَشْهمدُ أَ ْن لَا إِلَهم إِلَّا اللَّهُ،
أَشْهمدُ أَنَّ ُمحمََّّداب رمسُولُ اللَّهي * أَشْهمدُ أَنَّ ُمحمََّّداب رمسُولُ اللَّهي،
أَشْهمدُ أَنَّ عملييّاب وملييُّ اللَّ يه * أَشْهمدُ أَنَّ عملييّاب وملييُّ اللَّهي،
مي عملَى الصَّلَاةي،
مي عملَى الصَّلَاةي * ح َّ
ح َّ
مي عملَى الْفَلَاحِ * حميَّ عملَى الْفَلَاحِ،
ح َّ

21

عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ

مي عملَى خميْرِ الْعمَّملِ،
مي عملَى خميْرِ الْعمَّملِ * ح َّ
ح َّ
ُمحمََّّدٌ مو عملييٌّ خميْرُ الْبمشمرْ [صملَّى اللَّ ُه عملَيْهَِّما وم آليهَِّما]،
اللَّهُ أَكْبمرُ * اللَّهُ أَكْبمرُ،
لَا إِلَهم إِلَّا اللَّ ُه * لَا إِلَهم إِلَّا اللَّهُ».
و تَرتیب میان بانگ َن ز و قا َمت آنست که:
حككيَّ
الل كهُ أَكْ مب كرُ» در ااول ق َامووت دو بووار فو َیوود ،و بعوود از « م
« َّ
الصك كلَاةُ» دو بوووار فو َیووود ،و در
عم َل ككى خم ْيك كرِ الْعم مَّك كلِ»َ « ،قك ك ْد قَا ممك كَّي َّ
آخر ی بار بگو َید« :لَا إِلَهم إِلَّا اللَّهُ».4...
و نیز ا
حممدتقی ملسی میفرماید:
عّلمهی َخبری شیخ ا
مَّكداب ومعملي ّيك با خم ْيكرُ
«و ا اما " أَشْهمدُ أَنَّ عملييّاب وملييُّ اللَّهي " ،و "أَنَّ ُمح َّ
الْبمرِيَّكةي" از َاح ا ای ن است نه از فصوول َا ان ،شویخ در َمبسووط
ف،ته که :به ف،تن آن در ا ان قصوری نیست.»3
* فرزند َجلیل القدر ایشان ،ا
حممد باقر ملسوی
عّلمه شیخ ا

در

تعلیقات خود بر کتا رشیف حدیقة اتتاقوني -کوه رسواله ی توضوی
اتسائل والد ماجدمه

بوده است ،-این چنني می نگارد:

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م

«مصووناف
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در اواخوور عموور از ایوون رأی برفردیووده

بود و ایون را از جلوه فصوول مسوتح ابه ی ا ان موی دانسوت،
قوتی نیست ..واهلل تعاىل یعلم.»4
و این خالی از ا
ونیز ا
حممدتقی ملسی میفرماید:
عّلمهی َخبری شیخ ا
تشهد ن ز] بیافزاید :چنان کوه
« ...و سنَّت است که بر این [= ا
ابو بصری ،از حرضت اما جع،ر لادق

نَقل کرده" :بمْ ِ للََّّه

ََبالََّّه ََللْحَمٌْ لَّ ه َخَيِْ للْ َُْمَاء َُّّهَا لََّّه أَشْهٌَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّاا
للََّّه َ ٌَْ لَا شَِِيكَ لَه َأَشْهٌَ أَنَّ محَمٌَّلً عَبٌْ َََُُله أَََََُّْه
ك نلْا َ للاَِّ ا
ب
بالْحَِّْ بَيريًل َنَْيًِل بَايْ َ يَاٌَيِ للمَّااعَ َأشْاهٌَ أَنَّا َ
َأَنَّ محَمَّااًٌل نلْ ا َ للَُِّااُ َ َأشْ اهٌَ أَنَّ عََّيّ ا ًا نلْ ا َ للَُْصااٌِّّ ََنلْ ا َ
للْذِمَامِ للََّّه َّ صَالِّ عَََّا محَمَّاٌَ ََآ ِ محَمَّاٌَ ََََبَّالْ شَا َاعََه فاٌّ
أمَّ ه ََلَْفَاْ دَََجََه للْحَمٌْ لََّّه ََبِّ للْلَالَمنيَ".»3
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زندگينامهی خمترصی از مؤ الف:
ا
حممد فرزند جیل فرزند عبد احلسني فرزند یوسف
عّلمه آیت اهلل شیخ ا
َحود از کبار عل ی شیعه ،که هم اکنون در بریوت س ونت دارند.
آل َ ُّ
مع اظم له در سال

هدری قمری در منطقوه ی غربوی بوریوت

"پایتخت لبنان" متو الد فردید .والدین ایشان

اهل جبل عامل بودند ،که

در کودکی به این منطقه هدرت کرده و در بریوت رحل اقامت اف ندند.
پدر و مادر مع اظم له افرادی مؤمن ،ساده زیست ،لاحب م وار
اخّلق ،و از دوست داران اهل بیت عصمت و طهارت
مرجع عالیقدر پو

بودند.

متوسوطه ،از حمضوور
از طوی نموودن دروس
ا

حممد حسن قبیسوی ،فقیوه کبوری
بزرفانی چون :یگانه ی زمان خودمه شیخ ا
عواد ،و فقیه کبری ا
حممد جوواد
شیخ حسني معتوق ،شیخ حسني ا
عّلمه شیخ ا
مغنیة

هبره مند فردید ،سپ

رهسپار سووریه شوده و ابتوداو در مدرسوه

فقیه کبری س اید ابو القاسم موسوی خوئی

"در دمشق" و سپ

در حووزه

س اید اَحد واحدی به َتصیل دروس مقدا مات پرداخت.
بعوود از فذشووت ی وِ سووال بووه قووم اتقدا سووة عزیمووت نموووده ،و دروس
سووط را نووزد علوو ی برجسووته ای چووون سوو اید اَحوود مووددی ،شوویخ
حمموود غووروی فوورا فرفووت؛ مرجووع عالیقوودر
مصووط،ی هرنوودی و ش ویخ ا

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م
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م اسوب را خودمت سو اید اَحود موددی و شویخ مصوط،ی هرنودی و رسووائل
حمموود غووروی خوانووده انوود .پ و
را خوودمت ش ویخ ا

از ط و ای نمووودن دروس

سوووط  ،از درس خوووارج آیوووات عظوووا سووو اید شوووها الووودین مرعشوووی
و س اید حممود هاشمی شاهرودی است،اده کرد.

ند،ی

چنني از حمضور عوار ،بوزرگ حضوورت آیوت اهلل سو اید عبود ال وریم
کشمریی

درس های بسیاری اندوخت ،سپ

بازفشت و به تدری

به تول ایه ی ایشان بوه لبنوان

و َتقیق و فعال ایت های اجت عی و فرهنگی ا ت ف رد.

مرجع ای وت عالیقوودر آثووار فرانسوونگ فراوان وی را در موضوووعات
َمتلف فقهی ،کّلمی و تارخیی تألیف کرده است.
بعضی از آثار مع اظم له:
 .ال،وائد البه ایة يف رشح عقائد اإلمام ایة (عربی)
 .أهبى اتداد يف رشح مؤَتر عل و بغداد (عربی)
 .وسیلة اتتقني يف أح ا س اید اترسلني وأهل بیته الطاهرین

 .خیانة عائشة بني اإلستحالة و الواقع (عربی  -فارسی )
4

 .والیة ال،قیه العا امة يف اتیزان (عربی)
 .القول ال،صل بحرمة الغناو يف العرس (عربی)

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

(عربی)

 .علم الیقني يف تنزیه سید اترسلني

 .إفحا ال،حول يف شبهة تزویج ع َمر بأ کلثو

(عربی  -فارسی )
4

 .معنى النالبي و ح م التزواج معه (عربی)
 .شبهة إلقاو اتعصو

ن،سه يف التهل ة و دحضها (عربی)

 .هدایة األلبا إىل رشح زیارة الرسدا (عربی)
 .عائشة قاتلة الرسول األعظم
 .الشعائر احلسینیة

(عربی)

-أسئلة و أجوبة حول التطبری( -عربی)

 .األدلة عىل لزوم الشههادة الثالثهة ا األنان و اامامهة و التشههد

َ
[منت اصلی مهنی رساله ی شریفه] (عربی – ُاردو - 3فارسی)4
ِ
ِ
ِ

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

 .رد اهلدو عن شعائر اإلما احلسني اتظلو

-التطبری و الب او( -عربی)

 .ا
جتيل اإلمامة یو الغدیر (عربی – انگلیسی - 1فارسی)5

The Manifestation of Imamate On Al-Ghadeer's Day

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م
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 .التسلسل التارخیي لوقعة الطف (عربی)
 .اتختار من والیة األب ار (عربی)
 .طهارة أهل البیت

اتادیة و اتعنویة من آیة التطهری (عربی)

 .العصمة ال ب لو ايل اهلل الع اباس بن أمری اتؤمنني

(عربی)

وووراو يف ت،صوووویل سوووویدتنا الصوووودیقة ال ووووب
 .احلقیقووووة ال َغو َّ
حلوراو
زینب ا َ

عَّل السیدة َمریم ال َعذراو

(عربی)

َتقیق يف عّلمات الظهور الرشیف -قواعد وضوابط( -عربی)
حضور النبي وأهل بیته الطاهرین

عَّل اتحترضین (عربی  -اردو)

مت،رقووه ی
 .و مباحووث و مقوواالت و َتقیقووات ن،یسووه و فرانبهووای ا
بسیاری که مع اظم له برای شافردانش بیان داشته اند و م توو نمووده
اند که بعضی از آن ها از طریق اینَتنت و از طرق دیگر منترش شده اند.
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رساله ِی رشيفه ای که در ِ
پيش روی داريد:
رساله ای که در پیش رو دارید ،ترجه ی بحثی بی نظری است در اثبات
لزو شهادت ثالثه بر والیت حرضت لدا یق اکب و فواروق اعظوم و خواتم
اولیاو و َافضل از جیع ما سوی اهلل ا
حممد بن عبد اهلل
جل وعّل (غری از رسول اهلل ا

)

امری مؤمنان اما علی سّل اهلل علیه بعد از شها َدتَني به توحید و رسا َلت.
این رساله اَتا ح َّدتی است با آَّنا که از روی َجهل و َت َع ُّصب غلوط و یوا
عَدَ آفاهی ،لزو اقَتان شهادت ثالثه برای والیت امری مؤمنان اما علی
تشهد ن ز نمی پذیرند.
با شها َدتَني ،و یا جزئ ایت آن را در فصول ا ان و اقامه و ُّ

توسوط ا
عّلموه ی
از آندا که ح َدج و َبراهني قاطعه و واضوحه ای کوه ُّ
َحود عاملی
حممد َجیل َ ُّ
َجلیل ال َقدر حرضت آیت اهلل احل َّدة اتداهد شیخ َّ

بر اثبات این مدَّ عا اقامه شده است ،را ََتا یافته ،و ترجوه ی ایون رسواله ی
رشی،ووه بووه زبووان فارسووی و نیووز نشووور آن در میووان مووؤمنني کوورا را َسو َبب
خوشنودی و رضایت خدای متعال و آل اهلل َاطهار

یافتیم؛ َعوز خوود

را َجز نموده و ک ََمر َّ ت بر آن بستیم که موا نیوز در راه دفواع از منقبتوی از
مناقب موالی متاقیان امری مؤمنان اما علی بن ابی طالب

که می رفت

تا به واسطه ی فتاوای َمن َلی َ َأه ً
ّل للف َتاو به فراموشی سپرده شوده بل وه
در ش ر بدَ ع حمسو شود ،شمشری ب اران خود را از غّل ،خوارج نمووده ،و

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م

34

رضبات مهلِ علمی ای
به پی ار با لاحبان بدَ ع و مش ا ني در دین رفته و َ َ
را با لبه ی تیز شمشری استدالل بر مبدعني و مش ني وارد سازیم.
پیامبرَگرایمَاسالم

َیمَفرماپیدَ:

اگر تمامی خالئق بر ّ
محبت و دوستیی لیتی
ّ
بن ابی طالب اتفتا لیمتد دانتی خد ختخا
ّ
4
تعالی آتش جه م را خیق نمی فرمود َ.
َ

َپیزَآنَحرضت

َیمَفرماپیدَ:

ّ
اگر درخیان وبیشدزارها قیم گردنخ و دریاها مرلب و
جتتوهر نتتونخ و ج ّ یتتان و انوتتیان نویو ت خر بان ت خد بتتر
فضائل لیی بن ابی طالب احاطد نیوان خ یافت.3
و آخر دعوانا أن احلمد هلل ر ا العاتني ،إناه نعم اتوىل و نعم النصری
أحقر كالب آل اهلل عليهم أفضل صلوات اهلل ،علي بن محمَّد عزيزبوريان البروجردي
 02محرّم الحرام  6341هـ  -عُشّ آل محمَّد





قُم مقدّسه
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ح ِّ
ّ
ُّ
َّ
تقریظَحرضتَعالمهَیَُمققَآپتَاهللَشیخَُممدََجیلََحودَاعمیلَ
َّ
َرَترَجهَیَافریسَ"األدَّلَىلعَزل مَالشهادةَاثلاثلةَيفَاألذانَ اإلاقمةَ تش ُّهدَالصالة"َ

ّ
استجازه از معظم له

« »وبه نستمدُّ ونستعني

احلمد هلل ک هو أهله ،والصّلة والسوّل َع َ
وَّل ال َبشوری النَوذیر سویدنا
حممد بون عبود اهلل ،وعوَّل أهول بیتوه ات َع َّظموني واهلوداة
ات َع َّظم رسول اهلل َّ
اتهدیني ،سا َدة َخلقه ،س،ن النداة والعر َوة الوث َقى وقوا َدة األ َموم وشو َ،عاو
ورین ل،ضووائلهم
ون اهلل اوواتیهم ومبغضوویهم واتن و َ
الوودنیا واِخوورة ،و َل َعو َ
و َمعارفهم وأح امهم و َمعاجزهم وکَراماهتم واّلماهتم وااتیهم وااتي
رین إىل قیا َیو الدین...
األو َ
لني واِخ َ
شی َعتهم وموالیهم م َن َّ
إىل َّ
العّلمة ات َب َّدول ،وال،اضول األوحود ،وال َع َلوم ات،ورد ،نوور الوبّلد،
اّضومَّ ،
عّلموة
األشوم ،والبحور
وح َّدة احل َّدة اتنت َظر عَّل العباد ،والطوود
ا
ا
ویم واسع األرجاو و فدواج ،موا
زمانه ،و َعمید أقرانه ،بحر متّلطم َّ
مواج ،ا
من عل ٍم من العلو َّإال وقد َح َّل يف أع قه ،وما من َفون مو َن ال،نوون َّإال وقود
َحود العاميل
حممد َجیل َ ُّ
رش من َعذبه وزعاقه ،س حة آیة اهلل احل َّدة الشیخ َّ
دامت برکاته وطابت أوقاته و َمدَّ اهلل ا َّله عَّل رؤوس اتؤمنني ومتَّع اهلل بطول بقائه اتؤمنني:

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م
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السّل علی م ورَحة اهلل وبرکاته؛
نستأ ن من س حت م يف طبع رسالت م الشووری،ة يف بیوان [األد َّلوة عوَّل
وتشهد الصّلة  -واألد َّلة عوَّل وثاقوة
لزو الشهادة الثالثة يف األ ان واإلقامة
ُّ
القاسم بن معاویة الدا َّلة عَّل لزو کر أمری اتؤمنني علیه السّل برسوول اهلل
حممد
َّ

اتَتجم باللغة ال،ارس ایة ،فإنانا -بعون اهلل اتلوِ ا
العوّل  -بعود
]
َ

إ ن م نطبعه عَّل ش ل کت ایب وننشووره فوی األسوواق يف ایوران والباکسوتان
واألفغانستان و- ...إن شاو اهلل -ونوزعه عَّل األلودقاو يف اتنطقوة ،ونریود
ٍ
تقریظ عَّل ترجة بحث م القیم الثمني الرشیف هذا؛
من جناب م ال ریم کتابة
وبعد الطباعة نرسل إلی م -بإ ن اهلل تبارك وتعاىل -نسخة منها.
والسّل عَّل قلب زینب الصبور.
ابن م الصغری کلب احلدج الطاهرین
حممد بن بیك عايل بن غاري عزیزبوریان البوجردي
عيل بن ا
انور اهلل عیوَّنم برؤیة القائم اتنت َظر
حمر احلرا  4146 ،هو ق
َّ ،35
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عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ

ّ
ّ
مرجعیت معظم بر ترجمۀ فارسی کتاب
تقریظ


احلمد هلل ک هو أهله ،والصّلة والسّل عَّل رسوله األمني اتنتخوب يف
حممود اتصوط،ى وعوَّل آلوه
الظّلل وال امول يف الرشواد واحل موة والبیوان َّ
اتظلومني سادة اّلق والعروة الوثقى وَصاطه اتستقیم ،ولعنوة اهلل الدائموة
الس وورمد َّیة عووَّل أعوودائهم واتن وورین ل،ضووائلهم وکراموواهتم ومعوواجزهم
األولني واِخرین إىل قیا الدین.
ومقاماهتم واّلماهتم من َّ
وبعد...
َّ
إن ما أجاد به یراع جنوا العّلَّموة اتداهود الشویخ عويل عزیزبوریوان
البوجردي دامت برکاته يف تعلیقاته عَّل کتابنا اتوسو بو (األدلَّة علكى وَكو
الشككهادة اللاللككة ذ األذان واإلقامككة وتشككهُّد الص ك ة) وختووریج الروایووات
ثم ترجته إىل اللغة ال،ارسو َّیة
الداعمة لألد َّلة والباهني ا َّلتي اعتمدناها ،ومن َّ
لموي
تعم ال،ائدة ال،قه َّیة للق َّراو مون العلو و واتتعلموني يف الوسوط الع ا
ل ي َّ
احلوزوي يف بّلد فارس اتشهورة بوالئها للعَتة الطاهرة
ا

 ،لك ک اله کان

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م
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جوودیر ًا بوواالهت تووا وجوودناه فیووه موون رشحٍ للمطالووب وختووریج لووبع
األحادیث ...فزاد عَّل النور نور ًا وعَّل اجل ل جاالً ،ف وان مو َّفقو ًا وم َسودَّ د ًا
حممد سّل اهلل علیهم ،من هنا وجدنا َّ
أن واج َبینا الشورعي وال َعقيل
بنور فقه آل َّ
لمي وتت ابعه لألخبار والتودقیق يف
ی،رضان علینا التنویه ب،ضله وسعة باعه الع ا
کل ت العل و األعّل األبرار القائلني باقَتان الشهادة الثالثة بالسواب َقتَني هلوا
للنبوي األعظوم
من الشهادة بالوحدان َّیة هلل تعواىل والشوهادة بالرسوالة
ا

..

خری اجلزاو وجعل ما کتبه يف میزان حسناته ودیوان أع له
فدزاه اهلل تعاىل عنَّا َ
الصاحلة ،ف ان َّ
حمط نظرنا وتقییمنا بالثناو علیه وأداو الشو ر إلیوهَ ،و َّفقوه اهلل
تعاىل ترضاته وجعله من األعّل العاملني ،والذائدین عن َحوى والیوة أموری
اتؤمنني وأهل بیته الطیبني الطاهرین سّل اهلل علیهم أجعني ،فهو حسوبنا ونعوم
الوکیل ،والسّل علیه وعَّل إخوانه من العل و العاملني ،واحلمد هلل ر العاتني.
ج
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عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ
َ
َ

ّ
ترجمۀ استجازه از معظم له

« »وبه نستمدُّ ونستعني

احلمد هلل ک هو أهله ،والصّلة والسوّل َع َ
وَّل ال َبشوری النَوذیر سویدنا
حممد بون عبود اهلل ،وعوَّل أهول بیتوه ات َع َّظموني واهلوداة
ات َع َّظم رسول اهلل َّ
اتهدیني ،سا َدة َخلقه ،س،ن النداة والعر َوة الوث َقى وقوا َدة األ َموم وشو َ،عاو
ورین ل،ضووائلهم
ون اهلل اوواتیهم ومبغضوویهم واتن و َ
الوودنیا واِخوورة ،و َل َعو َ
و َمعارفهم وأح امهم و َمعاجزهم وکَراماهتم واّلماهتم وااتیهم وااتي
رین إىل قیا َیو الدین...
األو َ
لني واِخ َ
شی َعتهم وموالیهم م َن َّ
حمرض مبارد َّ
،ورد ،نوور بوّلد ،و
عّلمه ی م َب َّدل ،و فاضل یگانه ،و َع َلوم م َ
ح َّدت ح َّدت من َت َظر بر بندفان ،و کوه بلند ،و دریای وسیعَّ ،
عّلمه ی زمان امه،
مواج ،کسی که هیچ علموی از علوو نیسوت
و بزرگ تایان امه ،دریای متّلطم ا
مگر آن که در اع ق آن فرو رفته ،و هیچ فنای از فنون نیست مگر این که از آ فوارا

َحوود عواملی
حممود َجیول َ ُّ
و تَلخ آن نوشیده است ،حرضت آیت اهلل احل َّدة شیخ َّ
دامت برکاته وطابت أوقاته و َمدَّ اهلل ا َّله عَّل رؤوس اتؤمنني ومتَّع اهلل بطول بقائه اتؤمنني:

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م
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السّل علی م ورَحة اهلل وبرکاته؛
از حرضت عالی طلب اجازه می کنیم جهت به چاپ رسوانیدن ترجوه
فارسی کتا رشی،تان [األد َّلة عَّل لزو الشهادة الثالثوة يف األ ان واإلقاموة
وتشهد الصّلة  -واألد َّلة عَّل وثاقة القاسم بن معاویة الدا َّلة عَّل لوزو کور
ُّ
حممد
أمری اتؤمنني علیه السّل برسول اهلل َّ

] ،پ

انا ما -بوه یواری

خداوند متعال -بعد از اجازه مع اظم له- افر خودا بخواهود -آن را بوه
ش ل کتابچه ای بوه چواپ رسوانیده و آن را در کتاب،روشوی هوای ایوران و
پاکستان و افغانستان و ...منترش موی کنویم ...و آن را در میوان دوسوتان در
منطقه توزیع می کنیم .و از مرجع ایت بزرفوار خواستاریم که تقریظ ایوه
ای بر ترجه این کتا فران سنگ شان بنویسند؛ و بعد از به چاپ رسانیدن
آن -به ا ن خداوند متعال -نسخه ای از کتا را خدمتتان ارسال می کنیم.
والسّل عَّل قلب زینب الصبور.
ابن م الصغری کلب احلدج الطاهرین
حممد بن بیك عايل بن غاري عزیزبوریان البوجردي
عيل بن ا
انور اهلل عیوَّنم برؤیة القائم اتنت َظر
حمر احلرا  4146 ،هو ق
َّ ،35
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عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ

ّ
ّ
مرجعیت معظم بر ترجمۀ فارسی کتاب
ترجمۀ تقریظ


احلمد هلل ک هو أهله ،والصّلة والسّل عَّل رسوله األمني اتنتخوب يف
حممود اتصوط،ى وعوَّل آلوه
الظّلل وال امول يف الرشواد واحل موة والبیوان َّ
اتظلومني سادة اّلق والعروة الوثقى وَصاطه اتستقیم ،ولعنوة اهلل الدائموة
الس وورمد َّیة عووَّل أعوودائهم واتن وورین ل،ضووائلهم وکراموواهتم ومعوواجزهم
األولني واِخرین إىل قیا الدین.
ومقاماهتم واّلماهتم من َّ
وبعد...
ا
عّلموه ی ماهوود ش ویخ عل وی عزیزپوریوان بروجووردی دامووت برکاتووه
تعلیقات عاتانه ای بر کتا ما به نا (لألدلَّ عَّ َجُب لليهادة للثالث يف
لألنلن َلإلقام ََيهاٌ للِالة) نوشته و روایاتی کوه ادلوه و بوراهني موا را
تقویت می کنند مستند سازی کرده و در َّنایت آن را به فارسوی برفردانوده
است تا عل و و طّلبی که در حمافل علمی حوزوی در بّلد فارس  -که اهل
آن به والئشان نسبت به عَتت طاهره

مشهورند -هستند نیز از مباحث

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م
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فقهی آن هبره فریند .این رشوح و استناد سازی برخی احادیث گی قابول
توجه هستند ...و باعث شده تا نور ،نورانی تر ،و زیبائی ،زیباتر شود .نوور
حممد سّل اهلل علیه وعلیهم ،راه و پشتیبان ایشان است .از این رو
فقه آل ا
رشع ًا و عق ً
ّل بر ما واجب است تا به فضل و توانمندی علمی و تتبع ایشوان
در اخبار و دقتشان در سخنان عل ی ابرار -که قائل به شهادت ثالثه در کنار
شهادت به وحدانیت خداوند متعال و شهادت به رسالت پیوامب اکور
بودند -اشاره کنیم....خداوند از طر ،ما هبَتین پادامه ها را به او دهد ،و
نوشته ی ایشان را در میزان حسنات و دیوان اع ل لال امه قورار بدهود،
ما با ستایش از این شخص و تش ر از او ،به او توجوه نمووده و او را موورد
ارزیابی قرار می دهیم ،خدای متعوال او را بورای آن چوه رضوایت او در آن
است مو افق بدارد و او را از افراد عامل ،و از مدافعني از حریم والیت اموری
مؤمنان و اهل بیت ط ایبني و طاهرین امه سّل اهلل علیهم أجعني قرار بدهد،
خداوند موا را بو

اسوت و او هبوَتین حوامی اسوت ،و سوّل بور او و بور

برادرانش از عل و عامل ،و ستایش َمصوص پروردفار جهان است.
ج
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عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ

ىو استفتاء از معظّم له:
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اد اله و براه ِ
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حمض ِر مب ک ِ مرج ِ لکقدر ج ِ ج ِ
کّ ع هد ل ه م ِی حم هر ِ ُم جِّ ق
اهل ِ
ِ
ِّفرد ِ ُج ِ
واليت ِ
که ج
بدت لص مت و ه ک
پرچمجا ِ دفکع از حري ِم
َحود ِ
ِ
لکملی:
حممج ِّجدل ِّ ُّ
حض ر آيت اهلل احلُ َّجة املجکهج شدخ َّ

اقس م للدكم و َحة اهلل وبركک ؛
مووا "در مووورد شووهادت ثالثووه بووه والی وت ام وری مؤمنووان امووا علووی
واهل بیت طاهرینَش سّل اهلل علیهم أجعني" دو سؤال داریم:

سووؤال ااول :نظوور مبووارد مع اظووم لووه" در مووورد شووهادت
ثالثووه (أشووهد َّ
أن عل ایوو ًا و ايل اهلل) ،و شووهادت بووه والیووت معصووومني
سّل اهلل علیهم أجعني" در ا ان و اقامه چیست
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ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
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ا م
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دو  :نظر مبارد مع اظم له" در مورد شوهادت ثالثوه و
سؤال ا
شهادت به والیت معصومني سّل اهلل علیهم أجعني (وأشوهد َّ
أن أموری
اتؤمنني وأوالده اتعصومني وفاطمة الزهراو س ایدة نساو العواتَني ح َدوج
تشهد ن ز چیست
اهلل للوات اهلل وسّلمه علیهم أجعني)" در ُّ
خواهشوومند اسووت ووراه بووا پاسووخ بووه هوور دو سووؤال ،اد الووه ی
ت،صیل ایه ی خویش را نیز بیان ب،رمائید.
ٍ

وك مون َأعودَ او آل حم َ َّمود َوم َعانودَم َو َ
«ال َّله َّم إِّن َأب َورأ إ َلی َ
اواتیهم،
ووم َوال َموون َواالهووم َو َعوواد َموون َعووا َداهم َوانصووور َموون ن ََصووو َرهم
ال َّله َّ
َواخذل َمون َخ َ
وم
وذ َهلم ع َبوا َد َك اتصو َط ََ ،
وب َر َة ،ال َّله َّ
وار األَتق َیوا َو ال َ َ
ني األَخ َی َ
وت تَع َلوم َموا يف َضومری
َوبأَ ،و َأن َ
وع َمون َأت َ
احشورِّن َم َ
َوو َّىل َو َأبعودِّن َّْون َأت َ َّ
َقلبي من حب َأول َیائ َك َوبغ

َأعدَ ائ َك َو َک َ،ى ب َك َعلی ً ».
َ َ
ل َ َّ
لب آس ان ملةس يلای
ِ
ِ
ِ

یلع ُن مُ ّمة ي ِ

ل َ َ أل
ِف ي د َما
پارِان ي
ِ

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م

13

ِ
مبسوط معظّم له:
پاسخِ

احلمد هلل ک هو أهله ،والصّلة والسّل عَّل ال َبشری النَّذیر سویدنا
حممد وعَّل أهل بیته ات َع َّظمني واهلداة اتهدیني ،واللعنة
ات َع َّظم رسول اهلل َّ
السورمد َّیة األَ َبد َّیة عوَّل أعودائهم ومبغضویهم ومبغضووي شویعتهم مون
األولني واِخرین إىل قیا یو الدین ...وبعد:
َّ
سّل و رَحت و برکات خدا بر ا
عّلمه ی ماهد بروجردی؛
پاسخ سؤال ّ
اول -که در مورد بیان ح م شهادت ثالثه به والیوت
ِ
ِ
در ا ان و اقامه می باشد:-
امری مؤمنان و فرزندان طاهرینَش
از خدای متعال یاری فرفته و می فویم :بنابر َاقووی در نوزد ایون
قوَتن
َحود عاملی :-م َ
حممد فرزند َجیل فرزند عبد احل َسني َ ُّ
بنده ی حمتاج َّ -
نمودن شهادت ثالثه -که ان شهادت به والیت اموری مؤمنوان و اموا
متَّقني

است -به شها َد َتني در ا ان و اقاموه و غوری آَّنوا ،مطلقو ًا الز

لحت و قبولی اع ل می باشد.
بوده ،بل ه شهادت ثالثه رشط در َّ

عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ
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و برای این نظر خود به وجوهی که می آید استدالل می کنیم:
َ
جه ّاول :عمومات واطّلقاتی که در کتوا و سونَّت پواد (=
و
ِ

قرآن کریم و روایات رشی،ه) آمده اند ،داللت بر وجود ترابط و توّلز
میان فضویلت هوای پیوامب فراموی اسوّل
مرت ََضی

و اموری مؤمنوان علوی

دارند ،و به درستی که به واسطه ی اد اله و َبراهني عقل ایوه و

تشوهد
نَقل ایه وجو این ترابط اتی ای که -نه در ا ان و اقامه و نوه در
ا
ن ز و نه ح اتی در شهادتی خارج از ن ز -قابول ان ،واد نیسوت ،ثابوت
شده است ،بل ه این تورابط میوان شوهادات سوه فانوه (= شوهادت بوه
وحدان ایت و رسالت و والیت) در هیچ یِ از مقامات روح ایه و نَ،سو ایه
و َزمان ایه و َم ان ایه هیچ فاه من َ ،اِ نشده و نمی شود ،و این ان چیوزی
است که آیات قرآن کریم چون آیه ی مباهلوه -کوه ح ایوت خودای
اعظمش
متعال از ََتَدا ی نمودن پیامب
َ

 ،هنگامی که قصد مباهله بوا

ماَََ فيهي يميْ يمعْكدي مكا
نصارای نَدران را نمودند ،می باشد« :-فَ مَّيْ ح َّ
َ ككا مءمَ يمك كيم الْعي ْلك ك ِم فَ ُقك كلْ تمع ككالَوْا منك كدَُْ َأيْناءمن ككا وم َأيْن ككاءمكُمْ وم نيس ككاءمنا وم
اللك ك يه عم َل ككى
سك ككُ ْم ُت ككمَّ نمبْتم ِهك ك ْل فَ منجْ معك ك ْل لَعْ منك كَّم َّ
س ككنا وم َأنْفُ م
نيس ككاءمكُمْ وم َأنْفُ م
الْكاذيينيم؛ پ

هر که با تو درباره او [عیسى

]پ

از آن ه بر تو [بوه

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م

15

واسطه وحى ،نسبت به احوال و ] علم و آفاهى آمد ،مادلوه و سوتیز
کند ،بگو :بیائید ما پرسان ن [حسن و ح َسني
را ،و مووا زنووان ن [فاطمووه ی زهووراو
ن،وس ن [علی بن ابی طالب
سپ

ی دیگر را ن،رین ن ییم ،پ

] را و ش پسوورانتان

] را و ش و زنانتووان را ،و مووا

] را و ش ن،وسوتان را دعووت کنویم
لعنت خدا را بور دروغگویوان قورار

دهیم ،»4و آیوه ی تَطهوری ...« :إ َِّنَّكا يُريكدُ اللَّكهُ لييُكبْ يهَم معكنْكُمُ الكرَِّْ م
َهكرمكُمْ تمطْهكرياب؛ این است و جز این نیست که وواره
أَهْلم الْبم ْيَّي وم يُط ِّ
خدا مىخواهد هرفونه پلید را از ش اهل بیت [که به روایت شیعه و
حممد بن عبد اهلل ،عَّل بن ابی طالب ،فاطموه ی زهوراو ،حسون و
سنى :ا
حسني

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

ی پلیدی ها] پاك و پاکیزه فرداند ،»3و آیوه ی اطا َعوت -آن جوائی کوه

إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهرياً
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عَنْكُمُ

يُطَهِّرَكُمْ
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اللك مه وم
الككبييم آمم ُنككوا أَلي ُعككوا َّ
خداونوود متعووال م وی فرمای ود« :-يككا أَيُّ مهككا َّ
أَليعُوا الرَّسُولم وم أُوليي الْ َأمْرِ مينْكُمْ...؛ ا اهل ای ن! از خودا اطاعوت
کنید و [نیز] از پیامب و لاحبان امر خودتان [که امامان از اهل بیتاند
و هچون پیامب دارا مقا عصمت مىباشند] اطاعوت کنیود ،»4بل وه
وَ اذْكُرْنَ ما يُتْلى يف بُيُوتِكُنَّ

وَ ال تَبَرَّجْنَ

لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ
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انا واجب بودن شهادت ثالثه م َقوو و م َصوح و م َؤکودی بورای دو
شهادت قبل از آن -از حیث وجوودی و ثبووتی و إثبواتی -موی باشود،
ول ن آن دو شهادت (= شهادت به وحدان ایت و رسالت) رتبه ی شان متوأخر
نبوت و رسالت بوه
از شهادت ثالثه می باشد ،به جهت ارتباط توحید و ا
موحدان و َسید عارفان و قبلوه
حیث ایت والیت ،چرا که افر والیت امری ا
ی َرهن ََوردان ،موالی ما و اما م َع َّظم ما ابی احلسن علی أرواحنوا فوداه
وعلیه أفضل الصّلة وأزکى السّل نبود ،هیچ فاه خدای متعوال یگانوه
شمرده نمی شد آنگونه که حق یگانه شمردن اوست ،و افر والیوت آن
حرضت

نبود هرفز خدای متعال َپ َرستیده نمی شد آنگونه که حوق

پرستیدن اوست  -انطور که در روایات زیادی آمده است.-4
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و دِگر آنکه :به درستی که الل و ریشه و اسواس دو الول

نبوت ،معار ،والیت کبی می باشد که از موالی ثق َلني اما
توحید و ا
کب و ناموس َاع َظم َسید ما علی بن ابی طالب
َا َ

َتراومه کرده است.

و ن َل  :مساوی بودن کرامت ها و فضیلت ها مستَلز آن است کوه
قائل به وجو مّلزمت میان شوهادت هوای سوه فانوه -بودون هویچ
جدائی ای -شده ،و بر طبق قانون مساوی بودن ایشان در کرامت ها و
فضیلت ها -به جز آنچه که به واسطه ی دلیول اسوتثناو شوده کوه وان
نبوت است به مقتضای حدیثی منزلت ،-4پ
ا

رسول خودا

دارای

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م
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هر کرامت یا فضلیتی باشد ،آن کرامت یا فضویلت بورای اموری مؤمنوان
علی

-که ول ای و خلی،ه و اما زمان بعد از رسول خودا

موی

باشد -نیز ثابت شده است ،و این وان چیوزی اسوت کوه در روایوت
َبرقی به سند خودمه از فی
باقر

از پدرانش

است ،که آن حضورت

بن َمتوار از مووالی موا اموا ابوی جع،ور
از َجدشان رسول خدا

به آن اشاره شده

فرمودند ...« :وم ممكا أَكْ مرمم ينكيم اللَّكهُ يكَرما ممك ٍة

إِلَّا وم قَدْ أَكْ مر ممََ يَّيلْلي مهكا...؛ و خدا من را به کرامتى م ََّر نگردانیوده
مگر آن ه تو را نیز به مثل ان کرامت م ََّر فردانیده است.»4

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م
َ ّ
َلاری فَلَل اصَلَلا آن
و َُلَله يتَل ِ
ِ
ِ

جع،ری

59

َلَلائمی :انوووا در الوووول فقوووه

مقتضای م،هو حصووری کوه وارد شوده اسوت ،عموو

فضیلت و کرامت برای موالی ما اما امری مؤمنان علی

می باشد،

و از مصادیق آش ار آن إعّلن نمودن والیت اوست در َتامی اوقات و
زمان ها و در هر وقتی ،و از عمو کرامت و فضیلت آن حضورت
نبوت ترشیع ایه خارج نمی شوود بوه جهوت حودیث مشوهور
چیزی جز َّ
موسو به حدیث منزلت ،که ان کّل پیامب فرامی اسّل

است

که فرمودند « :يَاا عََّاٌّا َأنْاتَ منِّاٌّ بمَنْزِ َلا ََااََنَ ما ْ مَُُا إِلَّاا أَنَّاه َلاا
نَبٌَّّ َبلٌْي .»4و این حدیث رشیف موافوق بوا آیوه ی مباهلوه اسوت کوه
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داللت بر وحدت درجه و منزله ی رسول اهلل
دارد ،و هیچ ختصیصی در میان نیست ،پ
ها و درجه هایشان وجوود نودارد ،پو
خدا

و امری مؤمنوان

دوفوانگی ای در فضویلت
هور چیوزی کوه بورای رسوول

باشد ان برای ولوی اوسوت و ایون نیوز جودائی پوذیر نموی

باشد ،وافر اینگونه نبود ،دیگر ن،

واحده نبودند نه در فضیلت هوا و

نه در روح ،به جهوت واضو بوودن این وه آن حضوورات لولوات اهلل
علیه و آهل در حالی که دارای دو روح هستند ،روحشان ی ی اسوت،
بنابر تعبری بعضی از روایات رشی،ه ای که تعبری نموده به این ه :رسوول
اهلل و امری مؤمنان للوات اهلل و سّلمه علیه و آهلو نوور واحودی بودنود،
پ

خداوند تبارد شأنه تقسیم نمودند این نور را به دو نیموه ،ی وی از

آَّنا رسول خدا

دومی امری مؤمنان ابو احلسن علی
و ا

شد.4
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پ

در نتیده :برای کسی که در آیات کریمه و روایات رشی،وه ی

دا اله بر فضائل رسول خدا و امری مؤمنان لولوات اهلل علویه و آهلو تَودَ ُّبر و
َت َأ ُّمل کند واض شده و قطع و یقني حالل می شود به حمبوب ایت تَوّلز
َرشطی در فضیلت های میان این دو شخص ایت مبارد علیه و آهلو سوّل

اهلل ،و جدائی ای میان آن ْ ن نیست به م َ َّورد این وه شویخ لودوق در
َطعن بر قائلني به شهادت ثالثه افراط کرده و ایشان را در کتوا َبش "مون
م،وضه ی غّلت مولو ،نموده ،4و بور اخبواری
ال حیرضه ال،قیه" به
ا
که قائلني به شهادت ثالثه به آن اعت د کرده اند َطعنه وارد ساخته است،
حممود خوری الب َّیوة؛ خانودان
ان روایاتی که داللت دارد بر این ه( :آل َّ
متأسو،انه
رسول خدا هبَتین َمردمان هسوتند) جزئوی از ا ان اسوت ...ا
انا کسانی که نسبت به والیت اهول بیوت عصومت و طهوارت
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م َقرص هستند ،این فتوای لدوق را -به جهوت تقصریشوان و ضوعیف
بودن ای نشان و کمی علم و َتصویل فقهوی و علموی شوان -چوون
وحیی که از خدای متعال رسیده است قرار داده اند ،با وجود آن وه بوه
حق معصوو
آنچه شیخ لدوق (که خدا او را بیامرزد) در ا
است -که نسبت سهو را به معصو
معصو

ان ار کند و معصو

معتَقود

داده وکسوانی کوه سوهو را از
را از آن من ََّزه بداند ولف کورده

است که ایشان ااولني درجه ی غل او را باال رفته اند -!!4آفاهی دارند.
پ

لوحت انتسوا ایون
َع َدب و باز َع َدب از او!! -بر فرض
َّ

دو کووّل بووه او -چگونووه بووه واسووطه ی مولووو ،کووردن کسووانی کووه
معصو

را من ََّزه از سهو می دانند به غّلت خارج از دین -به م َ َّورد

این ه پیامب اکر و اهل بیت طواهرینَش

را از َسوهو من ََّوزه دانسوته

اندَ َ -!!..جت اری کرده است!!! من که نمی دانم بوه چوه اساسوی اعوت د
َورزیده است و در کدامني جهت سری کرده است ! پ

اعتقاد باطول
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خودمه -در اثبات سهو برای معصو

 -را فرامومه کرده ،سوپ

در ان زمان َحله ی پراکنده ای را بر علیه کسانی که بر اخبوار دال بور
لحت شهادت ثالثه اعت د نموده اند آغاز می کند !!..پ
َّ

یوا سوبحان

اهلل ،چگونه فتوای او چون تریی که خطا نمی رود و خورشویدی کوه
غرو نمی کند ،و نوری که هیچ فاه خامومه نمی شود شده اسوت!!
پ

این کّل مسمو َمش برای کسی که در َقل َبش مرضی است کعبوه ای

شده است ،و مثول این وه وحیوی اسوت کوه خودا آن را نوازل کورده ،و
شخصوی َا َبوور نریومنوود بووه او تعلوویم داده اسووت ،پو
َاطهار

او معصو شده است !!..پ

بووه جووای آل اهلل

چه راست ف،ته شیخ حمَدث

حممد بن َح َسن حر عاملی در آنچه از شیخ هبائی ح ایوت کورده کوه او
َّ
لدوق را اینگونه َولف کرده اسوت کوه" :آن کسوی کوه سوهو کورده
اوست ،نه پیامب فرامی اسّل

و اهل بیت طاهرینَش

."4
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َوجَله ّ
دوَ :آنچه را طبسی در احتداج باسناد خودمه از قاسم
ِ

بن معاویه روایت کرده ،ف،ته است :به اما لوادق
در حدیثى که مرد در معراج رسول خدا

عورض کورد:

روایوت موی کننود آموده

است که آن حرضت در شب معراج در َعرمه م توبی دید کوهَ « :لكا إِلَكهم
إِلَّا اللَّهُُ ،محمََّّدٌ رمسُولُ اللَّهيَ ،أيُو يمكْرٍ الصِّدِّيقُ[ »4آیا لحی است]
آن حرضت فرمود :سبحاناهلل! هچیز ،حتاى این را تغیری دادند !

َعرض کرد  :آر .
آن حرضووت

فرمودنوود :بووه درسووتى کووه خداونوود عو اوز و جو اول
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اللكهُ،
ِلككا َّ
وقتووى عوورمه را آفریوود بوور آن م تووو داشووت کووهَ « :لككا إِ َلكهم إ َّ
ُمحمََّّدٌ رمسُولُ اللَّهي ،عملييٌّ َأميريُ الَُّْ ْؤمينينيم».
و هنگامى که آ را خلق نمود در مرا آن م تو داشت کوه:
«لَا إِلَهم إِلَّا اللَّهُُ ،محمََّّدٌ رمسُولُ اللَّهي ،عملييٌّ َأميريُ الَُّْ ْؤمينينيم».
و هنگامى که کرسى را آفرید در ستون هوا آن م توو داشوت
که« :لَا إِلَهم إِلَّا اللَّهُُ ،محمََّّدٌ رمسُولُ اللَّهي ،عملييٌّ َأميريُ الَُّْ ْؤمينينيم».
و هنگامى که لوح را خلق کرد در آن م تو داشت کهَ « :لكا إِلَكهم
إِلَّا اللَّهُُ ،محمََّّدٌ رمسُولُ اللَّهي ،عملييٌّ َأميريُ الَُّْ ْؤمينينيم».
و هنگامى که اَسافیل را آفرید بر پیشانى او م تو داشوت کوه:
«لَا إِلَهم إِلَّا اللَّهُُ ،محمََّّدٌ رمسُولُ اللَّهي ،عملييٌّ َأميريُ الَُّْ ْؤمينينيم».
و هنگامى که جبئیل را آفرید بر بال ها او م تو داشت کوه:
«لَا إِلَهم إِلَّا اللَّهُُ ،محمََّّدٌ رمسُولُ اللَّهي ،عملييٌّ َأميريُ الَُّْ ْؤمينينيم».
و هنگامى که آس ن ها را آفرید در َاکنوا ،و نَوواحى آن م توو
داشت که« :لَا إِلَهم إِلَّا اللَّهُُ ،محمََّّدٌ رمسُولُ اللَّهي ،عملييٌّ َأميريُ الَُّْ ْؤمينينيم».
و هنگامى که زمیون ها را خلوق کوورد در َط َبقووات آن نگاشوت:
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«لَا إِلَهم إِلَّا اللَّهُُ ،محمََّّدٌ رمسُولُ اللَّهي ،عملييٌّ َأميريُ الَُّْ ْؤمينينيم».
و هنگامى که کوه ها را آفرید در َرأس هر کودا م توو داشوت
که« :لَا إِلَهم إِلَّا اللَّهُُ ،محمََّّدٌ رمسُولُ اللَّهي ،عملييٌّ َأميريُ الَُّْ ْؤمينينيم».
و هنگامى که خورشید را آفرید بر آن م تو داشت کهَ « :لكا إِلَكهم
إِلَّا اللَّهُُ ،محمََّّدٌ رمسُولُ اللَّهي ،عملييٌّ َأميريُ الَُّْ ْؤمينينيم».
ِلكا اللَّكهُ،
و هنگامى که ماه را آفریود بور آن نگاشوت کوهَ « :لكا إِلَكهم إ َّ
ُمحمََّّدٌ رمسُولُ اللَّهي ،عملييٌّ َأميريُ الَُّْ ْؤمينينيم»،
-و آن ان سیاهى و ل اها است که در ماه مىبینید-؛

پ

هرفاه فوردی از شو موىفویود« :لَكا ِإلَكهم إِلَّكا اللَّكهُ ،مُحمََّّكدٌ

رمسُولُ اللَّهي» ،پ

بّلفالله بگوید« :عملييٌّ أَميريُ ا ْلَُّؤْمي يننيم
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و ما از این روایت َجلیله ،وجو تَّلز میان شهادت ثالثوه و دو
شهادت متقدا بر آن را است،اده می کنیم ،بر خّل ،فقهای َاعوّل غوری
از ما ،چرا که ایشان از این روایت رشی،ه ،استحبا را برداشت نمووده
اند به جهت مرسله و حمذوفة السند بودن آن مگر نسوبت بوه قاسوم بون
معاویه که او نیز به نظرشان مهول است ،و ما نیز تا قبل از این زمان در
این مورد با فقهای َاعّل

راهی می کردیم ،ول ن بعد از تد ُّبر و تأ ُّمول

به چیزی بر خّل ،آنچه به آن مایل شده انود و بوه سووی آن رفتوه انود
دست یافتیم ،به این جهت که انا آنچه از قاسم بون معاویوه بورای موا
آش ار شده است او ان قاسم بن ب َرید بن معاویوه ی عدلوی -کوه از
حممد لادق
َاج َّّلی َالحا حرضت اما جع،ر بن َّ
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َالحا ما او را توثیق نموده اند -4می باشد.
َ
و شش امر اِن

ل
َ ما  -ه قاسم ُن ملاوِه مهان قاسَلم َُلن لُ َرَِلة
ِ

ُن ملاوِه ِعجلی است -را تأک ة

ة:

َ
ّ
امر اولَ :ک َثرت روایت قاسم بن ب َرید بن معاویه عدلوی از اموا
ِ
در حالی که ال ً
ّل از قاسوم بون معاویوه در الوحا اموا
لادق
لادق

کری نشده است ،پ

در زمان اطوّلق ل،وظ "قاسوم بون

معاویه" آنچه به هن متبادر می شود -به جهت آن ه تنها کسوی کوه در
الحا اما لادق

به این اسم بوده ني شخص اسوت -وان

قاسم بن ب َرید بن معاویه می باشد ،پ

اطّلق ل،وظ قاسوم بون معاویوه

سبب انرصا َفش به قاسم بن ب َرید بن معاویه می شوود و نوه بوه شوخص
دیگری تا آن ه ا ادعای مهول بودن او بشود تا آن ه به دنباله امه روایت

72

عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ

را از مقا استدالل اسقاط کرده و آن را َتت اخبار تَسوام در اد الوه ی
سنَن وارد کنند ،و علو ی اعّلموی کوه من ور وثاقوت راوی قاسوم بون
معاویه شده است به این ن ته ملتَ،ت نبوده اند که این روایت رشی،وه در
مورد تثبیت والیت امری مؤمنان

بر َعرمه و کرسی و لووح و آ و

پیشانی اَسافیل و بال های جبائیل و آس ن ها و زمني ها و کووه هوا و
خورشید و ماه می باشد ...و تثبیت والیت رشی،ه ی آن حضورت
تنها به نحو لزو و وجو است نه بوه لوورت اسوتحبا  ،و واجوب
بودن والیت کبائی که بر َعرمه و َفرمه نقش بسته َامری است کوه بوه
رضر و
خّلفت غالبني چهارفانه ابی َب ر و ع َمور و عوث ن و معاویوه َ َ
َلطمه وارد می کنَد ،پ

تابعني آن مّلعوني َسوعی در َتریوف مضومون

حدیث معراج رسول خودا

نمووده انود بل وه معوراج جسو نی آن

حرضت را نیز ان ار نموده و قائل به معراج روحانی شده اند به جهوت
خاله ی امری مؤمنان
آن ه این کرامت ا

را َدفع ن ینود ،توا آندوا کوه

نوبت این ََتریف به دعای ندبه رسید و بعضوی از شویعیان َبوَتی -کوه
َكَّم
حممد ه َویدی و امثال او از حز َدعووه هسوتند " -موعمرم ْ
ان شیخ َّ
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س كَّما يََ" ثبووت
َ كَّم ي كهي إِ َلككى م
س كَّما يََ" را بوودل از " موعمرم ْ
ح كهي إِ َلككى م
يرُو ي
نمودهاند ،4پ

زمانی که نوبت به دعای ندبه و غری آن -از روایاتی کوه

71

عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ

داللووت بوور علووو َفضوول اهوول بی وت
مؤمنان

 -دارند ،برسود ،پو

َمصول و ًا موووالی مووا ام وری

چگونوه ایون َاعوّل -بوی آن وه بوه

توجه داشته باشند -به َبسط اموور
عنصور ََتریف اسانید و تَّلعب با آن ا
اطمینان دارند ،توا بوه آسوانی از داللوت روایوات بور علوو َفضول اموری
مؤمنووان

بوور َتووامی َملوقووات ح َّتوی مّلئ ووه ی َکو ُّوروبني نیول پیودا
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کنَند ! ..انگونه که به دیده ی اعتبار به عنرص َعرضه کردن روایت بر
قرآن کریم و روایات قطع ایوه ای کوه داللوت بور وجوو والیوت اموری
طاهرمه
مؤمنان و خاندان ط ایب و
َ
معصووومني

و وجو اطاعوت حضوورات

بوور َتووامی َملوقووات ح ات وی بوور جبئی ول و می ائی ول و

اَسافیل و و َتامی پیامبان و رسوالن

َاخذ ن رده انود ،در نتیدوه

دال َلت را َرها کرده و به سند روایت -که توشه ی افراد موری

و تنبول

در َتصیل منابع فقه و عقیده از مصادر َحقیقی آن" ،که قرآن و روایات
موثوق الصدور ( انطور که به ا ن خدای متعال به زودی به آن اشواره
ای می کنیم)" می باشد ،و عّلوه بر آن کسانی هسوتند کوه در َتصویل
منوزه اسوت
علم عقیده و کوّل ضوعیف بووده انود  -اعتنواو موی کننود ...ا

پروردفارت -که دارا عزت است -از آنچه او را به آن تولیف مىکننود،
حممد و خاندان مط َّه َرمه
و سّل بر َسید فرستاده شدفان ا

.!!..

َ
ّ
امر دوَ :انا متداول بودن عر ،عا -برای اسم کسی که کور
ِ

آن را کرده ایم به قاسم بن معاویه َبدَ ل از قاسم بن ب َرید بن معاویه برای

اختصار -ان چیزی است که َس َبب آن شده که َاعّل بورای او ح وم
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به جهالت کرده اند ،هرفونه که باشد ،عر ،عا بوه دو َج َهوت َمورد را
به پدر بزرفش منتسب می کنَد :یا به جهت اختصار و ساده نویسی نوا
پدر فرد را حذ ،کرده ولی نا پدر بزرگ او را بواقی موی فذاشوتند ،و
یا به جهت آن ه پدر بزرگ او بیشَت معرو ،است به طووری کوه فاهو ًا
پدرمه معرو ،نیست ولی پدر بزرفش معرو ،است پ

او را به پدر

بزرفش منسو می کنند تا شناخته شوود ،و بور ایون اسواس سوریه ی
ع َقّلئ ایه جاری شده است ،انطور کوه اموروزه در بوني خوانواده هوا و
اَسه ها متداول است به فونه ای که َشخص را به اسم خو َدمه و اسوم
خانواده امه -که ان اسم پدر بزرگ خوانواده اسوت -موی شناسوند،
َحود" به فونه ای کوه خوانواده ی موا -کو این وه
چون خانواده ی " َ ُّ
بعضی در مورد ما این اعتقاد را دارند -بوه پودر بوزرگ َاعّلیو ن -کوه
مت،رع از ن ََسب ادریسی َح َسنی در بّلد َمغر َعربوی اسوت -منسوو
می شود ،و چنني امروزه می بینیم کوه افوراد را بوه اسوم خوو َدمه بوه
هرمه یا طائ،ه امه می شناسوند ...و
راه اسم پدر بزرگ خانواده یا َش َ
این مسأله در کتا های حدیثی نیوز موجوود اسوت ،انگونوه کوه در
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زندفی نامه ی اشخاص بسویاری در علوم رجوال -کوه بوا لقوب هوای
اجدادشان کر شده و اسامی پدرانشان را حذ ،کورده انود -مشواهده
حممد بن ح َسني بن ابی َخ َّطا اسوت ،و
می کنیم ،چون ابن َز َّیات که َّ
حممد ،ابی َجع،ر َز َّیات می باشد ،پ
ابی َخ َّطا که زید بوده و کنیه ی َّ
حممد بن َح َسن بون یوسوف
حممد به لق َبش کر شده است ...و چنني َّ
َّ
بن علی بن م َط َّهر حلی م َل َّقب به َفخر حمَققان به فونه ای کوه اسوم پودر
وهرتَش -بور او غلبوه پیودا
بزرگ اعّل َیش م َط َّهور حلوی -بوه جهوت ش َ
کرده ...و چون اطّلق اسم فاطمی یا َع َلوی یا ح َسینی یوا َح َسونی یوا
موسوی بر هر َسیدی ،پ

عر ،ایشان را به پدر بوزرگ اعّلیشوان یوا

مادر بزرگ اعّلیشان منسوو موی کنود ،وانطور کوه در مثوال هوای
َع َلوی و فاطمی و ح َسینی آمده ...پ

ف،توه موی شوود :ایون شوخص

َسیدی َع َلوی یا فاطمی یا َح َسنی است ...بدون این وه بوه پودر لولبی
بارشمه منسو شود ،بل ه به پدر بزرگ اعّل َیش -به جهت رشا َفوت
م َ
یا تعظیم یا اختصار و مانند آن -منسو موی شوود ،و بوه درسوتی کوه
روایات رشی،ه نیز آن را تأکید کرده اند ،انگونه که در روایوت کوافی،
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با "من ا ادعی اإلمامة ولی

بإما " از موالی ما اموا لوادق

در

الكبي مي
ت،سری کّل خدای متعال که موی فرمایود« :وم ميك ْومم الْقيياممكةي متكرمل َّ
مدةٌ...؛ و روز قیامت کسوانى را کوه بور
سكو َّ
كَ مبيُوا عملَى اللَّهي وَُُوهُهُمْ مُ ْ
خدا دروغ بستند مىبینى که لورتهایشان سیاه است ،»4فرموده انود:
«[ ..این آیه در مورد] هر کسی [است] که ف ن کند کوه او اموا اسوت
در حالی که اما نیست» ،راوی به آن حرضت َعرض کرد :و افور چوه
فاطمی َع َلوی باشود حضوورت

فرمودنود« :و افور چوه فواطمی

َع َلوی باشد ...»3و فاه ًا َحذ ،اسم پدر و تبدیل آن به اسم پدر بوزرگ
توسط راوی -یا از روی اشتباه یا از روی َعمد -می باشد...
تصحی،ی ا
پس در ن یجَله :انا بسیار متداول بودن اسم پدر بزرگ به جهوت
هائی که بوه آن اشواره کوردیم موجوب مهوول شودَ ن او در بسویاری از
اوقات شده است ،پ

در نزد عر ،او را بوه اسوم پودر بوزرفش کور

کردهاند نه به اسم پدر للبی مبارشیامه ،پ

الز است د َّقت نظر در

تَشخیص اسامی از میان قرائن م َع َّینه و حم َدَّ ده برای تعیني هو ایوت کسوی
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که زندفینامهامه بحث میشود ،تا -بنابر َمسلِ کسانی که وثاقت بوه
سند روایات را َرشط میدانند -آن ه از درجه ی اعتبار ساقط نشود.
َ

امَلر س َّلاَ :با چشم پوشی از آن چه این َاعّل به تَضعیف قاسم بن
ِ

معاویه ح م کرده اند ،پ

در نزد ما در وثاقت و جّللت او -به وان

جهتی که در َامر َّاول کر کردیم -ش ا ی نیست ،و به جهوت آن کوه موا
َمس َل ن ان طریقه ی فقهای متقد -که قائل به حد َّیت خب موثووق
لحت آن داللوت دارنود موی
لدوری که قرائن از آیات و روایات بر َّ
باشند -است ،پ

َع َمل به روایت به جهتی ق َّوت سند آن نیسوت بل وه

لحت آن است ،و این ان چیزی اسوت
به جهت قائم بودن قرینه بر َّ
که روایات َعرضه نمودن بر قرآن کریم و روایات عا امه آن را تأکید موی
کند ،پ

هرچه که موافق قرآن باشدَ ،اخوذ بوه آن موی شوود ،و هرچوه

َمالف آن باشد بر روایات عا امه َعرضه می شود ،سپ

هر روایتوی کوه

موافق عا امه بود به دیوار کوبیده می شود [=کنایه از کنار گذاشتنِ روایت هایِ

موافقِ با عامّه است] ،و هرچه که َمالف عا امه بودَ ،اخذ به آن موی شوود...

4
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و به درستی که ما سابق ًا برای شخص کَوریم شو در آنچوه فذشوت بوه
تَ،صیل طریقه ی خودمان را در َع َمل نمودن به اخبار موثووق الصودور
نه تنها اخبار ثقه بیان نموده ایم ،4و این مسلِ ان مسلِ احقی است
که موافق با قرآن کریم و روایات َامر کننوده ی موا بوه َعرضوه اسوت -
یعنی :انا مطلو عرضه ی داللوت َخو َب بور قورآن کوریم سوپ

بور

روایات عا اموه اسوت و تنهوا َعرضوه ی َسوند روایوات رشعو ًا مطلوو
لحت سند از جله َقورائن مع اینوه بور قبوول نموودن
نیست ،-و افرچه َّ
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خب می باشد ،ولی ع الت تا امه برای قبول نموودن روایوت نبووده بل وه
جزئی از ع الت است ،پ

سند  -به یاری قرینهی خارجی یا داخلی -ارشاد

ؤسسی برای داللت باشد...
به داللت می کند ،نه این ه خودمه م ا

امید است تأ امل کنید ،پ
َ

انا این مسأله اریف است.

امر چدَلارَ :به اضافه ی آنچه به توازفی آن را کور کوردیم ،پو
ِ

انا شهادت ثالثه برای امری مؤمنان

در روایت احتداج اشواره بوه

ح می عقائدی داشته و نه به ح م َرشعی َفرعی تا آن ه ا ادعا شوود کوه
به روایت مذکوره به جهت مرسله بودنش  -انگونه که این َاعوّل بوه
آن ای و داشته اند -در فقه استدالل نمی شود ...پ

انا ایون خطوای

َسختی است که بسیاری از َاعوّل -افور نگووئیم وه ی شوان -در آن
افتاده اند ،بل ه آنچه پروردفار عظیم ن -به َفضل تَثبیت والیوت اموری
مؤمنان و َحرضت ح َّدت قائم

 -بر ما َت َُّ ،ضل نمووده اسوت ،ایون

است که شهادت ثالثه زیر مموعه ی عقائد وارد می شود نه فقوه ،و در
امور اعتقاد ایه -تا زمانی که قرآن کریم به واجوب بوودن والیوت بورای
امری مؤمنان علوی و خانودان طواهرین امه

یشوه مواهر اسوت،
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انگونه که در دو آیه ی َبّلغ 4و اکو ل 3و غوری آن دو از آیواتی کوه بور
وجو اعتقاد به والیت آن حرضت

و کافر بودن من ر آن داللت

دارد -احتیاجی به ق َّوت سند روایت نیست ،به وني جهوت احتیواجی
خصت و اجازه بر زیا َدت بر شها َد َتني و نیز احتیاجی به آنچه مّلز
به ر َ
آن دو می باشد از َاقوالی که داللت بر عظمت شهادت بر خدای متعال
و رسو َلش دارد در روایتی لوحی نیسوت ،بل وه انوا موّلز بوودن
شهادت ثالثه بوا واجوب بوودن والیوت خودای متعوال و رسوو َلش در
وجو

کر شهادت ثالثه ک،ایوت موی کنود ،و هویچ َفرفوی میوان ایون

والیت های سوه فانوه نیسوت ،پو

هرفواه والیوت خودای متعوال و

رسو َلش را کر کردی واجب است که والیت امری مؤمنوان و خانودان
ط ایب آن حرضت

را کر کنی ،راه با آنچه که مقدا می داری آن

را از والیت خدا و رسو َلش ،پ

افر مؤمن عوارفی کوه شوهادت موی

دهد -و فرقی نیست که به شهادت ثالثه در ا ان و اقامه یا در تشهد ن ز
صكَّمداب
اعّلن می کند -بر شهادت ااو َلش اضافه کند" :إهلكاب أحكداب فَكرداب م
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حميّاب قَيُّوماب َأيمداب سمرممداب مل يتّخب صاحبة وال وم َلكداب ...توا آخور" هرفوز
فناه کار نیست ،و نزد خدای متعال نیز به جهت زیا َدتی که بورای تنزیوه
پروردفار جهانیان اهلل متعالَ ،ملول نمی باشد ،و چنني افر مؤمن بور
ّك ّق لي هكره علكى
دو َمش اضافه کند" :أرسكله ياهلُكدل وديكي ا َ
شهادت ا
أن ككه رل ككة للع ككا ني والس ككرا ا ُ ككبني وعص ككَّة
ال ككديي ك .ل ككهششش وأش ككهد َّ
الديي ورسول ر ّ العكالََّني ...تا آخر" چنني به َس َبب تَعظویم رسوول
خدا به آنچه که َح اق و نور موی باشود هرفوز فنواه کوار نیسوت ،و ایون
زیادت ها از لواز شها َد َتني است ولی بوه نحوو تَوّلز اسوتحبابی ،بور
خّل ،شهادت ثالثه ،پ

انا شوهادت ثالثوه موتّلز بوا دو شوهادت

سابقه امه است به نَحو وجو َرشعوی یوا لوزو عرفوی َعقلوی ،پو
شهادت ثالثه از لواز آن دو شهادت است ،بل وه شوهادت بور رسوول
خدا و بر امری مؤمنان و اهل بیت پاکشان
توحید است ،پ

از لواز شهادت ااول به

دو بر ااول بوه جهوت
زمانی که فرع آوردن شهادت ا

دو جزئی است شهادت ااول اسوت ،پو
آن ه شهادت ا

در ایون حوال

دومی نیز جوایز اسوت ،بوه ایون اعتبوار کوه
فرع آوردن شهادت ثالثه بر ا
دو لوادر شوده اسوت ،و ایندوا نیوز
شهادت ثالثه از شوهادت ااول و ا

81

عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ

انند آیه ی اطاعت است ،که خدای متعال می فرماید« :يا أَيُّهما الَّكبييم
سككو مل مو أُو يلككي ا ْل ك َأ ْم ِر يم ك ْن ُك ْم »...پوو
الر ُ
الل ك مه مو أَلي ُعككوا َّ
آ مم ُنككوا أَلي ُعككوا َّ
اطاعت نمودن رسول خدا َفرعوی از اطاعوت خودای متعوال اسوت ،و
اطاعت ولی خدا

فرعی است از اطاعت رسوول خودا ...پو

در

ایندا فرع آوردن اطاعت ،فقهی است ،به خّل ،فورع آوردن شوهادت
دومی و ثالثه که عقائدی است ،پ
ا
را به دیده ی اعتبار بگرییم ،پ

افر عنرص عقائدی ای که ف َذشوت

هیچگاه احتیواجی بوه اسوتع ل قاعوده

های رجالی و فقهی برای اعّلن والیت برای اموری مؤمنوان و خانودان
ط ایب و طاهرمه

نداریم ،به جهت آن ه اعّلن وجو والیوت بوه

دلیل قرآنی و روایاتی که فراتر از حدا تواتر است ثابت شده است ،پ
لوحت اعوّلن
احتیاجی نداریم به این ه به یِ روایت یا دو روایت بر
َّ
به والیت در ا ان و اقامه و غری آن دو دلیل بیاوریم ،بل ه انوا اعوّلن
َامر عقائدی واجب است در ن ز و ا ان و اقامه بل ه در َتوامی احووال،
و از ایندا َبعید نیست که ابو ار و َسل ن للوات اهلل علیه  ،وال َیوت را
بورای اموری مؤمنووان علوی

اعوّلن نمودنوودََ ،تووت عنوووان والیوت
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عقائدی نه َتت عنوان فقهی تَشوریعی ،و َفرق میوان ح وم عقائودی و
میان واجب فقهی واض است ،پ

داخول کوردن ح وم عقائودی در

تشهد ن ز ،تَرشیع حم َ َّر نیست ،زیرا انا زمانی که موا آن
ا ان و اقامه و ُّ
را در موارد مذکوره اعّلن کردیم ،آن را بیهووده و بوه جهوت ت ََشو ا،ی و
استحسان ن کر ننموده ایم تا آن ه بودعت باشود ،بل وه آن خوودمه از
امبمه قوانون فوذاری
جانب خدای متعال در آیات حم وم و سونَّت پیو َ َ
شده و تَرشیع شده است ،به خّل ،آن جا که واجبی فقهی باشود ،پو
انا ادخال آن بدون عنوان فقهی ،تَرشیع حم َ َّر حمسو موی شوود ...و
نیز بیان ح م عقائدی در هر حال و در هر موردی -مانند موورد موا در
شهادت های سه فانه -واجب اسوت ...امیود اسوت بوه خووبی تأ ُّمول
کنید ،پ

انا این از َالطا ،است ،و َحد و ش ر از برای خودا اسوت،

و َفضل و منات برای اهل بیتَش
َ
پن
ج
امر م :نَ،
ِ

می باشد.

توثیقی که شیخ طبسی

برای روایواتَش کوه در

توسوط
کتا احتداج خود منترش ساخته است ،توثیق فرد ثقوه اسوت ُّ
فردی عادل ،و این به خودی خود موجب قبول روایتش می شود ،و او
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را از جهالت خارج کرده و در ش ر ثقات وارد می کند ،به جهت آنچوه
که شیخ طبسی خودمه در مقدا مه ی جلد ااول کتا َبش می نویسود" :و
اسناد بسیار از اخبار را به دالئلی چون اجاع ،عقل ،و تواتر در کتوب
حمموود حسوون
فووریقني نیوواورد  .بووه جووز احادیووث [ت،س وری] امووا ابووی َّ
عس ر

که در َحد تَواتر باقی احادیث نبود ،هر چند از نظر حمتو

مانند آَّنا است .و إسناد آن را فقط در ااولني جزو آن آورد ."...
پ

انا آن مرحو خوود را ملتوز کورده اسوت بوه آن وه هویچ

حدیثی را روایت ن ند مگر آنچه که به ی ی از ایون سوه طریوق بورایش
هرت َعظیمه ،یا داللت عقول َقطع ایه بور آن
ثابت شده باشد :اجاع ،یا ش َ
روایت به فونه ای که در رشیعت ما رضوری باشد ،و َمصری آن َمصوری
م َ،رس قمی است در ت،س َریمه و ابن قولویه در کامل الزیوارت بوه فونوه
ای که آن دو اخبار لحیحه را َتام ًا از َثقات روایت کرده اند ،انگونه
که طبسی اندا داده است ،و به درسوتی کوه بسویاری از َاعوّل -بوه
جهت ن ته ای که به آن اشاره نمودیم -متسام بر قبول روایات علی بن
ابراهیم بن هاشم قمی و ابن قولویه ق امی هستند ،پ

برای چه طبسی
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در قبول روایواتی کوه سوند آن هوا را حوذ ،کورده اسوت -بوه جهوت
وهرت یوا داللوت عقول
اعت دمه بر آن چه کر کرده است از اجاع یا ش َ
حم م -مساوی با آن دو حمودا ث نباشود ! ..پو

آیوا بوای ق اموی و ابون

قولویه َجر می دهد ولی بای طبسوی َجور نموی دهود =( ! ...رض
اتثلی است که در فارسی معادلش" :یِ با و دو هوا نمی شود" می باشد).

و چک هد ی مُلب اِ که :انا به نظر موا روایوت احتدواج
ِ

لحیحه است ،و به جهت هائی که بوه آن اشواره کوردیم مرسوله نموی
باشد ،و به واسطه ی آن به وجو تَّلز میان شهادت هوای سوه فانوه
استدالل می شود ...و خدا از َقصد ما [آفاه است] ،و بازفشت موا بوه
سوی اوست ،و وسیله و یاور ما حرضت ح َّدت قائم
َ

است.

امر شمَلم :انا روایوت احتدواج بنوابر قاعوده ی " :انوا عمول
ِ

مشهور به خبی که سند آن ضعیف باشد موجب َجوب سوند و تقویوت
آن می شود "4سند آن لحی است ،به جهت آن ه نَ،

عمل ایشان به
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روایت ضعی،ه ای ،توثیق َعملی ای برای راوی آن حمسو موی شوود،
پ

به این سبب ثقه بودن او ثابت می شود ،پ

در موضووع حد َّیوت

داخل می شود ،یا این ه بنابر کمَتین تقدیر ثابت می شوود کوه داللوت
این روایت مطابق واقع می باشد ،و افرچه َع َمل ایشان بوه آن روایوت،
توثیق عملی برای راوی آن حمسو نشود ،بنوابر این وه حد َّیوت بورای
داللت است و نه برای راوی خب به جهت آن ه راوی خب است نه بوه
لوحت آنچوه
جهت آنچه را روایت کرده است ،و شهادت می دهد به
َّ
ف،تیم این وه افور موا فورد دروغگووئی را بشناسویم و او حودیثی را از
معصو

روایت کند ،و ما یقني داشوته باشویم کوه انوا آنچوه کوه
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روایت کرده است لحی و مطابق با واقوع اسوت ،ت وذیب نموودن و
َرمی آن به م َل َّ،ق بودن و جعلی بودن آن جوایز نیسوت ،بل وه بورای موا
تصدیق آنچه روایت کرده واجب است ،به جهت آن وه ایون مقتضوای
اد اله ی حد َّیت َخ َب واحد ثقه است که قرآن کریم و سنَّت طاهره بور آن
داللت دارد ،و برای ما نیست که تصدیق کنیم او را در َتا آنچوه خوب
داده یا این ه خب می دهد از آن ،به رشط آن ه موافق واقع باشد ،و ایون
َامری مستَحیل است ،به جهت آن ه انا ما م َّطلع به واقوع نیسوتیم ،توا
آن ه تَصدیق راوی ثقه را به رشط موافقت آن با واقع َرشط کنویم ،پو
عمل کردن مشهور موجوب اطمینوان نووعی موی شوود ،وانطور کوه
موجب وثوق به لدور روایت از معصو

است.

َ
جه س َّلاَ :روایاتی که بر لزو شهادت ثالثه داللوت موی کننود
و
ِ

بسیار بوده ،و آَّنا بر دو فروه هستند:

فروهی از آن روایت ها از عا امه بوده
خاله (= شیعه) می باشد.
و فروهی دیگر از آن روایت ها از ا
[و ا اما ی ی از روایات عا امه]:
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عا امه (= پوریوان م توب َسوقی،ه ی مشوؤومه) از ابون مسوعود از
پیامب فرا اسّل

در حدیثی طووالنی روایوت کورده انود ،کوه آن

حرضت فرمودند :انا شأن این چنوني اسوت کوه بور درهوای هبشوت
نوشته شده است« :لَا إِلَهم إِلَّا اللَّهُُ ،محمََّّدٌ رمسُولُ اللَّكهي ،عم يلكيٌّ وم يلكيُّ اللَّكهي»،
و انا شأن این چنني است که نوشته شده است :هرک

قصد دارد که

به ریس ن حم می که هیچگاه ف َسستنی نیست ََت ُّسِ بدو َید ،پو

بایود

بگوید« :لَا إِلَهم إِلَّا اللَّهُُ ،محمََّّدٌ رمسُولُ اللَّهي ،عملييٌّ وملييُّ اللَّهي».
َحود َحنَ،وی مولولی
حممد بون َا َ
این روایت را حافظ جال الدین َّ
مشهور به ابن حسن ََویه -و در سال ششصد و هشتاد وفوات کورده -در
کتا َبش " َبحر اتناقب" ،و نسائی -کوه در سوال سیصود و سوه هدوری
َحد -که در سال پانصود
وفات کرده -در "ال،ضائل" ،و مؤ اید مو َّفق بن َا َ

و شصت و هشت وفات کورده -در کتا َبش "مقتل اإلما احل َسوني
و شهید ثالث قاضی نور اهلل ح َسینی شوشَتی

"،

-که در سال هوزار و

حل اق" روایت کرده اند.4
نوزده وفات کرده -در کتا َجلیل "إحقاق ا َ
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خاله پ
و ا اما روایات ا
نیست ،پ

94

روایت کن در حوالی کوه هویچ َح َرجوی

انا روایات -کوه از َحود تَوواتر جتواوز کورده اسوت -بوه

واسطه ی داللت های شان بر اقَتان شهادت ثالثه با دو شوهادت قبول
از آن ،پ

هرک

به دنبال آن روایات اسوت ،مراجعوه کنود بوه :بحوار

األنوار ،جلد بیست و ه،تم ،کتا امامت ،با َّ " :
إن أسو ئهم م توبوة
ريس واللوح وجباه اتّلئ ة وبوا
عَّل ال َعرمه وال
ا
اهل بیت

است)" ...پ

اجلَنَّوة ( انوا اسوامی

بر َعرمه و کرسی و لوح و پیشانی مّلئ ه و َدر هبشت نوشته شده

به درستی که روایات در بحار األنوار از حدا تواتر جتاوز

کرده است فض ً
ّل از غری از بحار األنوار از مصادر حدیثی شیعه...
و این روایات به واسطه ی داللوت هوای مط َلقوه امه بور اقوَتان
شهادت ثالثه با دو شهادت قبل از آن مانند روایت احتداج و غری آن از
خاله ای هستند که داللوت
روایات داللت دارد ...و چنني روایات ا
دارند بر این ه شهادت ثالثه از اجوزای ا ان اسوت ،و ایون اخبوار وان
روایاتی هستند که شیخ لدوق و شیخ طوسی آن هوا را بیوان نمووده و
آَّنا را نَعت به شا ا بودن کرده اند ،بل ه لدوق بر نَعت طوسی اضوافه
کرده به واسطه ی آن ه آن اخبار را ساخته ی م َ ،اوضه دانسوته اسوت...
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تا آخر این افَتاو هائی که لودور آن از کسوانی کوه در میوان شویعه بوه
ََتقیق و تَدقیق معرو ،هستند سزاوار نمی باشد.!!...
و شیخ لدوق و شیخ طوسوی سوبب این وه ایون روایوات شوا ا
هستند -و این وه ایون چوه داعوی ای دارد کوه ایون روایوات سواخته ی
م ََّ ،وضه باشد -را برای ما بیان ن رده اند ،پو

ا ادعوای ایشوان چوون

ا ادعائی بی دلیل بیش نیست ،بل ه لدوق بنابر عادتش َموال،ینَش -در
مسأله ای فقهی یا اعتقادی -را نَعت به شا ا  4یا م َ ،اوضی یا مغوالی 3موی
کند ،و این ه َاعّلمی که قائول بوه عصومت پیوامب

و ولوی

از

وو را
سهو هستند را این چنني ولف می کند که ایشان ااولني پ الوه ی غل ا
طی کرده اند ،بر لدق کّل ما شهادت می دهد ،پ

چگونوه موا موی

توانیم بر ا ادعای او اعت د کنیم در حالی که او فتووا بوه غوالی بوودن موا
ح م می کند ،یعنی بنابر فتوای او ما کافر و ند
اضافه بر آنچه کوه ف،تویم ،پو

هستیم.!!!...

انوا ضوعیف بوودن اسوانید آن

روایات در نظر کسی که آن هوا را بوه شوا ا بوودن ولوف کورده ،تنهوا
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اجتهادی شخصی از سوی ایشان بوده ،و برای ایشان ح َّدت اسوت نوه
برای ما ،انطور که معنای این ه آن روایات شا ا بودن ولف شده اند
به این معنی نیست که در کتا های اول ایه از َاعّل شویعه کوه سوابق از
لدوق و طوسی بوده اند موجوود نبووده اسوت ،وانطور الز اسوت
د اقت کنیم در این ه واجب نیست هر خب شا ا ی را کنار بگذاریم ،بل ه
تنها یِ لنف از روایوات شوا ا ه کنوار فذاشوته موی شووند کوه وان
روایات َمالف قرآن کریم و رضورت قطع ایه می باشد ،و واض اسوت
که روایاتی که شهادت ثالثه را بیان می کننود ،موافوق بوا قورآن کوریم و
بسیاری از روایات هستند که والیت امری مؤمنان علیه السوّل را بوا دو
شهادت قبل از آن مقارن نموده است ،پ
آن راه ندارد ،پ

ال ً
ّل شا ا نبوده و شو ا ی در

از کدا این ها را ولف نموده اند بوه شوا ا بوودن ای

اهل د اقت ! ..مگر این ه شا ا را بر مبنای کسانی بگورییم کوه :آن را بوه
َمالف با آنچه مشهور روایت کرده است ،ت،سوری کورده انود ،حتاوی در
لورتی که روایت کننده ی خب شا ا ثقه باشد ،و این اموری اسوت کوه
وابسته به اجتهاد هر فقیهی است ،پ

هر فقیهی شا ا را به آنچوه کوه آن
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را ح َّدت بر خو َدمه می بیند ت،سری می کند ،پ

برای فقیه بوه واسوطه

ی مبنایش بر دیگر فقهاو هیچ إلزامی نیست ...و ا اما این ه این اخبوار را
به شا ا بودن ولف کرده اند ،پ
برای روایت شا ا  ،پ

لحت تعریف ایشوان
مبنی است بر َّ

آیا از ناحیه ی سندی شا ا اسوت یوا از ناحیوه ی

داللتی آش ار است که لدوق و طوسی معنی ااول از تعریف شوا ا را
قصد کرده اند ،به جهت آن ه اعَتا ،کرده اند  -وانطور کوه در ال بوه
الی کّل ایشان در زمان َت َع ُّرضشان به اجزای ا ان در دو کتابشان فقیوه
و استبصار آمده است -بوه ایون کوه "آل حمََّّكد خكري البمريَّكة ،وأنَّ أمكري
ا ؤمنني ولكيُّ اهلل" ،این زیادی که در الل َح اق می باشد ،ولوی سواخته
ی راویان مدَ ل

(= َجعل کننده ی حدیث) اسوت 4...و در اینداسوت

که توضی معنای شا ا و معاجله ی آن بر َفرض حالل شودنش بور موا
الز می باشد ،پ

با طلب یاری از خدای متعال می فوئیم:

ّ
َُلَله درس َل َلَله در "فسَلَلر شاذتَلَلار شَلَلا،ش اذ َل
ِ
ِ
ل
ّ
چ ة ن ر وجاد دارد ه آن ن رِای مخ لةه را در دو ن ر ذ صه

شَلَلهد و در اَِلَلن م َلَله

می:

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
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ََ
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ن ر ّاول :شا ا آن چیزی است که راوی ثقه آن را روایت می کنود
ِ

ولی َمالف با آن چیزی است که اکثر ایت آن را روایت کرده اند...
و این نظور را شوهید ثوانی
هبائی

ََ

 3و شیخ ط َرحیی

در رسواله ی درایوه 4و پودر شویخ

در جامع اتقال اختیار کرده اند.

ن َلر ّ
دوَ :انا شا ا آن چیزی است کوه سوند آن لوحی اسوت
ِ

ولی غری مشهور ،پ

افر در این میان افر دو روایوت بوود کوه هور دو

سندشان لحی است ولی ی ی از آَّنا در مضمونش مشهور می باشد
که مشهور به آن عمل نموده ،و دیگری در مضمونش غری مشهور بووده
و مشهور به آن ن رده است ،پ

دومی شا ا می باشد.
ا

و هر دو نظر َ َهت ُّور و فزافه فوئی است و آیه یا روایتوی شواهد بور
آن دو نمی باشد ،بل ه این نظر تنها تعری،ی هستند کوه نوه جوامع افوراد
بوده و نه مانع َاغیار ،و کسی که شا ا را به موافق با قورآن پواد و سونات

96

عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ

طاهره تعریف کند ،دیده نشده ،مثل این ه این فروه بی اعتناو به قرآن و
وق متد الوی
سنَّت و َعرضه نمودن شا ا به آن دو بودهاند ،تا ببیننود کوه َح ا
است و غباری بر آن نمیباشد ،و -به ش ر خدای متعوال -ما -به واسطهی
شناختن شا ا از لوحی َ -مسو َلِ ت یوهفواه َو َسوط را پیموودهایوم ،در
خّلل د َّقت در آنچه که از موالیما اما لادق

و غری آن حضورت

از امامان هودایتگر و چوراغهوای فوروزان در شوبهوای تاریوِ
روایت شده است ،پو

وق در شوناخت شوا ا درخشونده
دیودیم کوه َح ا

است ،و آن" :خبی است که از آیه یا روایتی بر آن شاهدی نباشد"..
به مقتضای آنچه که در روایات رشی،ه ی ما آمده است که" :هور
فاه دو حدیث و سخن خّل ،یك دیگر به ش رسید هر دو آن هوا را
به کتا خدا (قرآن کوریم) عرضوه نمووده و نشوان دهیود ،پو

آنچوه

(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
عمل ن نید) ،پ

افور (شواهد راسوتی) آن حودیث را در کتوا خودا

نیافتید بر اخبار عا امه عرضه ن ئید ،پ

آنچه موافق اخبار ایشوان اسوت

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
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آن را رها کنید و آنچه َمالف اخبار آنان است پ
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آن را َاخذ کنید."4

و در کافی از ابن َابی َیع،ور روایت شده است ،که ف،ت :از اموا
جع،ر لادق

در موورد اخوتّلَ ،حودیث سوؤال کورد  :کوه آن را

روایت کند کسى که به او اعت د داریم و کسى که به او اعت
در مضمون َمتلف باشند ،پ ت لیف ما چیست ] آن حضورت
چون حدیثى به ش رسید و از قرآن یوا قوول پیغموب

د نوداریم [و

فرمودنود:
شواهدی بور

[راستی] آن یافتید َا َ
خذمه کنید و در غری این لورت ،برا آورندهامه
سزاوارتر است [پ ش آن را نپذیرید و به کسى که نقل می کند برفردانید].3
به درستی که روایت ابن َابی َیع،ور به وضوح اشاره کرده است بوه
این ه معیار در قبول نمودن روایت و کنار فذاشتن آن ،انا موافقوت آن
با کتا خدای متعال است ،پ

آن حضوورت تورجی را بورای روایوت

موافق با قرآن قرار داد و به واسطهی روایت را تَرجی ندارد ،و به سوائل
ن،رمودند :به آنچه اعت د داری عمل کن و به آنچه که اعت د نداری عمول
ن ن ،با آن ه سؤال کننده از اختّل ،ناشی از روایت ثقوه و روایوت غوری
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ثقه سؤال کرده است ...و به واسطهی تعریف ما از شا ا -که فذشت -به
درستی که روایات شهادت ثالثه را از شا ا بودن خارج کردیم...
خاله ای که مطلقوه بووده و شوهادت
پس در ن یجه :انا روایات ا
ثالثه را به دو شهادت سابق از آن ربط داده است- ،و شیخ طوسی آن هوا
را به شا ا بودن ولف کرده -در آن روایات تَرصی واضوحی اسوت بوه
این ه :شهادت برای اموری مؤمنوان و خانودان طواهرینَش

(أشكهد أنَّ

عليّاب وليّ اهلل ،وآل حمََّّد خري البمريَّكة) از دو شهادت سوابق از آن ،قابول
ان ،اد و جدائی نمی باشد ،و این ان روایواتی اسوت کوه خوود شویخ
طوسی و ا
عّلمه ح الی و شهید ااول و غری ایشوان بوه لوزو آن هوا در ا ان
شهادت داده اند ،و اقرار به ورود روایاتی در این زمینه نموده اند ،ول ون
ایشان - ،انطور که به آن اشاره کردیم -این روایات را به شا ا بودن َولوف
کرده اند ،و این ه ایشان

این روایات را به شا ا بودن َولف کرده انود،

آن ها را از حد َّیت و این ه از اجزای ا ان و اقامه باشد خارج نمی کند ،و
و م َ َّرد این ه ایشان آن روایات را مَتود فذاشتهاند ،مستَلز ایون اسوت
که به این روایات در زمان ایشان و زمان ما و بعد از ما عمل نشود.
خاله -که داللت دارد بر این ه شوهادت ثالثوه بورای
و از روایات ا

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م

اموری مؤمنووان
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از اجووزای ا ان بوووده و بعوود از دو شووهادت سووابق از

خو َدمه به عنوان جزئ ایت آورده می شود ،-آن چیزی است که آن را عوام
مستَبرص خ َرد َمند ا
عّلمه شیخ عبد اهلل َمراغوی مصووری -از ع َلو ی قورن
ه،تم هدری -در کتا خود السّلفة يف أمر اّّلفة مستَ،یض ًا روایت می
کند که :انا سل ن فارسوی

-بعود از َح َّدوة الووداع -شوها َدت بوه

والیت برای امری مؤمنان علی

را -در ا ان و اقامه -بعد از شوهادت

به رسالت در زمان پیامب فرامی اسّل
رسول خدا

کر کورد ،سوپ

کسوی بور

وارد شده و َعرض کرد :ای رسول خدا چیزی شنید که

قبل از این ،هرفز آن را نشنیده بود  ،حرضت فرمودند :آن چیست پ
َعرض کرد :سل ن در ا انَش بعد از شهادت به رسالت ،به والیوت بورای
علی شهادت می دهد ،پ

آن حرضت فرمودند :خو چیزی شنیدید.

و چنني از وی در ان کتا َبش روایت شوده اسوت ،بوه این وه:
کسی بر رسول خدا

وارد شد ،و َعرض کرد :ای رسول خدا انوا

ابا َ ار بعد از شهادت به رسا َلت در ا ان ،شهادت به والیت برای علوی
را کر می کند ،و می فویود :أشوهد َّ
أن عل ایو ًا و ايل اهلل ،پو

پیوامب

فرمودند :ینطور است ،به درستی که آیا کّل من در غدیر خوم  -هور
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ک من موالی او هستم پ علی موالی اوست -،را فراموومه کردیود
پ

هرک

پی ن ش نی کند بر علیه خودمه پی ن ش نی کرده است.

َلای فَلَلَلراوا
و َُلَلَله اَِلَلَلن ممَلَلَلمان رواَِلَل ِ

وجَلَلَلاد دارد َ -لَلَله مَلَلَلی
ِ

وقَلَلت اَِلَلن اجَلَلا ه را َُلَله مَلَلا َلَلی د َلَلة َلَله مشَلَلا را َِلَلاری َلَلاده و متَلَلا

آهنَلَلا

َلای ش َلَلریفه را ُرال َلَلان َّ َلَلی د َلَلمی -ولک َلَلن
را ،رک َلَلمی و آن رواِ َل ِ
رواِت شریفه ُه پاِان
ما اِن بُث را ُا ،رک دو
ِ
ِ
رواِت ّاول :آنچه که ک َلینی در الول کافی در مو اثقه ی ابن طریوف
ِ

رسانمی:

از موالی ما اما لادق

روایت می کند ،4که آن حرضت فرمودند:

ما نخستني خاندانى هستیم که خدا نا ما را بلند سواخت ،چوون خودا
آس ن ها و زمني را آفرید به مناد ای دستور داد پ

منوادی فریواد َس

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
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داد :فواهى دهم که شایسته جز خدا کسی شایسته ی َپ َرسوتیدن نیسوت
حممد
-سه مرتبه -فواهى دهم که ا

رسول خداسوت -سوه مرتبوه-

حق امری مؤمنان است -سه مرتبه.4-
فواهى دهم که عَّل از رو
ا
رواِت ّ
دوَ :آنچه لدوق به سند متَّصل خود به علوی بون ابوی ََحوزه
ِ

ث لی از اما لادق

از پدرانش

روایت کورده اسوت 3کوه حضوورت
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فرموده اند :جبائیل از پروردفار ع َّزت َج َّل َجّلله حدیث

کرده است من را ،فرموده است :هر ک

بداند که هیچ معبود جز مون

عويل بون أبوى طالوب
نیست و ا
حممد بنده و فرستاده ی من اسوت و انوا ا
ائمه
جانشني من است و انا ا

حدت ها مون هسوتند،
از فرزندان او ا

او را به رَحت خود به هبشت داخل مىساز و به ع،و خود او را از آتشوم
ندات مىبخشم  ...و هر ک

فواهى ندهد که من معبود ی تا هسوتم یوا

حممد بنده و رسول من است یا بوه
به آن شهادت دهد ا اما فواهى ندهد که ا
عَّل بن أبى طالب جانشني من است
آن شهادت دهد ا اما فواهى ندهد که ا



ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م

413

حدوت
یا به آن شهادت دهد ا اما فواهى ندهد کوه اماموان از فرزنودان او ا
ها من هستند به َتقیق که چنوني شخصووى نعموت مورا ان وار کورده و
عظمت مرا کوچك شمرده و به آیات و کتاهبا من کافر شده است.4...

زمانی که متأمل به دیده ی َبصریت در این دو روایوت َ -فضو ً
ّل از
غری این دو روایت -مّلحظه کند ،بوه درسوتی کوه موی یابود کوه انوا
اطّلق در آن دو روایت از جهت واجوب بوودن اقوَتان شوهادت ثالثوه
برای امری مؤمنان و خاندان طاهرینَش

با دو شوهادت سوابق از آن

-در َتامی موارد ،بدون هیچ ختصیصی ،-تا ا است ،پ

شهادت ثالثوه

نیز دائر مدار دو شهادت سوابق از آن موی باشود ،پو

هرکدوا باشوند

شهادت ثالثه نیز با آَّناست ،و به واسطه ی این مطلب آنچوه کوه ف،توه
می شود به این ه شهادت ثالثه از َقبیل مستَحب عا ا در خواص اسوت،
َدفع می شود 3هرفز! شهادت ثالثه از این َقبیل نمی باشد ،و این اسوت
و جز این نیست که شهادت ثالثه  -چون جزئی تابع هور دو شوهادت
متقدا بر آَّناست -واجبه و الزمه می باشود ،بوه جهوت َاموری کوه در
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وجو و تَّلز و اقَتان به نَحو اقَتان َرشطی -در روایات اواهره بوه
آن شده -است ،پ
خدا

اتیان به شوهادت ثالثوه در هور جوائی کوه رسوول

مسوتحب باشود،
کر شود ،الز است ،حتاوی افور آن موورد
ا

خاص یاد شوند ،پو
مانند آن ه هر دو شهادت در َملسی عا ا یا
ا
شهادت ثالثه با آن دو شهادت ،الز است ،پ
لحق می شود ،پ
و وجو م َ

کور

موورد آن از اسوتحبا

در هر موردی  -چون آنچوه در موال

َحب است ،یاد
عا امه یا در غری از ُّ
تشهد ن ز است -یاد کردن شها َد َتني مست ا
َحب است ،و در هر مووردی کوه
کردن شهادت ثالثه در این هنگا مست ا
َشهد ن ز است -یاد کردن شها َد َتني -به َت َبع واجوب
 چون آنچه در ت ُّبودن شها َد َتني در ت ََش ُّهد ن ز -واجب می باشد ...و افور فقیوه از آن دو
لزو اقَتان فعلی را استظهار ن ردند ،پ

بنابر کمَتین تقدیرات بور او

بنابر احتیاط -اجهار به شوهادت ثالثوه در ا ان و اقاموه و غوری از آن دو-
واجب است ...این ان چیزی است که نظر توازه ی موا بور آن اسوتقرار
َشهد ،و چنني لزومش چون
یافته ،در واجب بودن شهادت ثالثه در ت ُّ
جزئی که قابل ان ،اد از شهادت برای خدای متعال و برای رسو َلش در
ا ان و اقامه است ،و خدای متعال بوه حقیقوت هوای اح وا َمش و َاَسار

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
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حممد و اهل بیت م َط َّه َرمه
اولیای م َق َّر َبش َّ

آفاه است.

ائمه ی طاهرین
و چک هد ی مُلب اِ کَله :انا شهادت برای ا
ِ

از فرزندان امری مؤمنوان

-چوه در ا ان اقاموه و چوه در غوری آن دو

باشد ،به مقتضوای اطّلقوی کوه در دو روایوت متقودا و غوری آن هوا از
روایاتی که َامر به اجهار والیت مقدا سهی آن حضورات

میکننود-

امری است که رشع ًا َمطلو می باشد ...این از ناحیه ی نصوص..
و ا اما از ناحیه ی الل عملی :پ
ایشان

چنني شهادت برای والیوت

به انض شهادت بوه والیوت َجدشوان اموری مؤمنوان

جایز است ،به جهت آن ه دلیل و یا اللی دیگر کوه َاقووی باشود و بوا
اللی که ح م به جایز بودن یاد آن حضورت

موی کنود تعوارض،

وجود ندارد ،و زمانی که کوّل در خوّلل اجوزای ا ان و اقاموه -ماننود

ستایش و ش ر و دعاو برای مؤمنني -جایز باشد ،پ

بوه َطریوق َاولوی یواد

ائمه ی طواهرین موا و ََس َور بوانوان هور دو ََسا
کردن ا
شهادت ثالثه برای امری مؤمنان
شهادت برای آن حرضات

در ضومن

جایز است ،به جهوت آن وه انوا
از دعای بورای خوود و بورای موؤمنني

416

عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ

مهم تر است ،بل ه َالل واجب بودن والیت مبارکشان

بر َالول

ا ان و اقامه و ن ز و روزه و َح اج و زکوات مقودا اسوت ،بوه مقتضوای
حدیثی که مستَ،یض ًا روایت شده است که" :اسّل بر پنج چیز بنا شوده
است :بر ن ز ،و زکات ،و َح اج ،و روزه ،و والیت ،و به چیزی ندا داده
نشده به چیزی آنچنان که به والیت ندا داده شده است."4
ائموه ی
و در نَصی دیگر در آن َترصی واضحی است به والیوت ا
طاهرین

حممد بن سونان ،از م ََّ ،ضول بون
 ،انگونه که در مو اثقه ی َّ

ع َمر ،از موالی ما حرضت اما جع،ر لادق
که آن حضورت

روایت شده اسوت،

فرمودند" :بنا شده است اسوّل - ...توا آندوا کوه

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
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ائمه ی از فرزندانَش
می فرماید -:و والیت امری مؤمنان و ا
پ

."4

مهوم تورین
به درستی که این نصوص ،والیت را -با آن ه از
ا

الول استَ -مقرون کرده است بوا فروعوی چوون نو ز ،و روزه ،و
َح اج ،و زکات به جهت دال َلت آوری بر این ه انا این فروع مرتبط بوه
الل والئی برای اهل بیت

اسوت ،و بودون والیتشوان

ایون

فروع در نزد خدای متعال پذیرفته نمی شود.
و اما پاسخ سؤال ّ
دوَ -که در مورد بیان ح م شهادت ثالثوه بوه
ا
ِ
ِ
بوه انضو شوهادت بوه والیوت ََس َور َتوامی
والیت امری مؤمنان
و فرزندان طاهرینَش

بانوان

تشهد ن ز می باشد:-
در ُّ

از خدای متعال یاری فرفته و می فویم :به درستی که بیان ح م
شووهادت ثالثووه بوورای اموری مؤمنووان علوی

را دانسووتید ،و آن لووزو

شهادت ثالثه -مقَتن ًا به شهادت به خدای متعال و بوه رسوو َلش -موی
باشد ،پ

وهد نو ز یوا غوری از
هیچ فاه -نه در ا ان و اقامه و نوه در ت ََش ُّ

ن ز -از آن دو ان ،اد نمی یابد ،پ

شهادت ثالثه در َتامی حواالت و
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زمان ها الز می باشد ،و آن َقدر متی اقن از روایواتی اسوت کوه کور آن
حرضت

را واجب می داند ،و ا اما کر رس طاهره امه لدیقه ی

طاهرمه
کبی و فرزندان
َ

،پ

احتیاط آن است بل ه بعید نیسوت

که کرشان به انض به شهادت ثالثه بورای اموری مؤمنوان

بوه هور

لیغه ای که باشدَ ،اقوی است ،و َافضول آن اسوت کوه بوه ایون لویغه
الطيكبني الطكاهريي
باشد( :وأشكهد أنَّ عل ّيكاب أمكريُ ا كؤمنني وأهكل ييتكه ِّ
حجمج اهلل وأولياؤه) ،و از این َافضل کر نمودن آن حضوورات
ُ

بوا

نا هوای مبارکشوان اسوت ،مثول آن وه بگویود( :وأشكهد أنَّ عل ّيكاب أمكريُ
ا ككؤمنني وزوَت ككه الص ككدِّيقة ال ُك ككهل فالَّ ككة الزه ككراء س ككيِّدة نسك ككاء
وحمَّ ككد ي ككي علككيّ
َّ
س ككني
س ككني وعلك كيّ ي ككي اُّ م
الع ككالََّني واّس ككي واُّ م
وحمَّككد يككي
َّ
حمَّككد وموسككى يككي َيعفككر وعل كيّ يككي موسككى
َّ
وَعفككر يككي
جكج
ح م
عليّ وعليّ يي حمََّّد واَّسمي يي عليّ واُّجَّة القكا م ا َهكديّ ُ
حمَّككد) و راز در َاقوووی
َّ
حمَّككد وآل
َّ
اهلل وأوليككاؤهشش اللَّ ُهككمَّ صككلِّ علككى
بودن انض نا های مبارد ایشان
برای امری مؤمنان

بوه شوهادت ثالثوه بوه والیوت

این است که انوا قسوم وافوری از روایوات بور

شهادت ثالثه به والیت برای اهول بیوت

بوه شو ل مطلوق تأکیود

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م
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نموده اند ،که از جله ی آَّنا روایوت کو ل الودین اسوت کوه در َاواخور
جوا سؤال ااول به آن اشاره کردیم ،و این روایت ان کوّل مووالی
ما حرضت اما جع،ر لادق

از جدا م ار امه رسول خدا

از خداوند متعال ا
جل و َعّل است که فرمودند .." :و هر کو

فوواهى

حممد بنده و رسول من است یا به آن شهادت دهد ا اما فوواهى
ندهد که ا
عَّل بن أبى طالب جانشني من است یا به آن شهادت دهود ا اموا
ندهد که ا
حدت ها من هستند بوه َتقیوق
فواهى ندهد که امامان از فرزندان او ا
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
مىکنم و افر از من درخواست کند حمرومش مىساز و افور مورا نودا
کنود نودایش را نمووىشونو و افوور مورا بخوانوود دعوایش را اسووتدابت
نمىساز و افر به من امید ببندد نا امیدمه مىفردانم و ایون َجوزا او
از جانب من است و من هرفز به بندفانم ستم نمىکنم."4
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روایت به واسطه ی عمومش در شامل شدن شوهادت بورای

ح َدج طاهرین

واض است ،پ

موالی ما لودا یقه ی کوبی از

آن خارج می شود ،ولی به جهوت آن وه آن حضوورت

نَ،و

اموری

مؤمنان است و انا والیت مبارکه امه از والیت پروردفوار جهانیوان
است و والیت آن حضورت بور َتوامی پیوامبان و رسووالن و اولویاو
َعرضه شوده اسوت و آن حضوورت
اهلی

،پ

ح َّدوت خداسوت بور ح َدوج

باید شوهادت بور والیوت ََس َور َتوامی بوانوان

بوه

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م

شهادت ثالثه برای رسمه

444

َضمیمه بشود ،و این به جهوت داخول

شدن آن حرضت است در م،هو کّل خدای متعال« :إِنََّّا وم يلكيُّكُمُ اللَّكهُ
وم رمسُولُهُ وم الَّبييم آممنُوا الَّكبييم4...؛ َسپرست ش فقوط خودا و رسوول
اوست و کسانی که ای ن آورده اند [که علی بون ابوی طالوب
باشد]» ،و َحصور در والیت امری مؤمنان
در َحق آن حضورت

موی

به اعتبار این ه انوا آیوه

-به حیث آن ه ولوی خودای متعوال اسوت-

نازل شده است ،و منحرص بودن آیه در شخص کریم آن حضورت
منافووواتی بوووا والیوووت حضوووورت زهوووراو
طاهرینش
َ
فرزندان
پ

و والیوووت فرزنووودان

ندارد ،به جهت آن وه والیوت آن حضوورت و والیوت
ان والیت امری مؤمنان

بوه وان موّلد و منواط،

این روایت رشی،ه و غری از آن از روایاتی که داللت بور ایون دارنود

که انا اطاعت آن حرضات

ی ی بوده و انا ایشان در عصومت

و والیت در درجوه ی واحودی هسوتندَ ،3توامیش اقتضوای انضو آن
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تشهد را دارد ،و افرچوه
حضورات را به شهادت ثالثه در ا ان و اقامه و ا
در روایت فقه اإلما الرضا

- 4که بوه چنود نسوخه نقول شوده ،بوه

سار آن ،بوه اعتبوار
جهت زیادی دستبد در آن ،به جهت َتریف آن از َم ا
آنچه در آن از ترصی به والیت برای امری مؤمنان
شهادت بر موالی ما امری مؤمنان علی بن ابی طالب

موی باشود -بور
تأکیودی بور

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
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آن وارد شده است ،و در آخر آن سوّل بور خانودان ابوراهیم کوه وان
خالوه ای بور
حممد هستند وجود دارد ،انطور کوه لولوات ا
خاندان ا
لدا یقه ی کبی ََس َور ما حضورت زهوراو

ائموه ی هودایتگر و
و ا

چراغ های فروزان در شب های تاریِ و کشتی هوای ندوات
آن وجود دارد ،4پ

در

چنني اقرار بوه شوهادت بورای ََس َور بوانوان دو

ََسا و فرزندان طاهرینَش

از با تَنقی َمناط ،جایز استَ ،3فض ً
ّل
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يتس
الْحَكيمِ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلنيَ

عَلى صِراطٍ مُسْتَُيمٍ

وَ الُُْترِْنِ

يتس

يس

سَالمٌ عَلتى نُتوٍٍ ِِتا الْاَتالَمنيَ
سَالمٌ عَلى إِبْرَاهِيمَ

سَالمٌ عَلى مُوسَى وَ هتاُُونَ
سَالمٌ عَلى ِلِ يَاسِنيَ
سَالمٌ عَلى ِلِ يَاسِنيَ
ِلِ يَاسِتنيَ

ِلِ يَاسِتنيَ

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
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از اطّلقوواتی کووه مطلقوو ًا داللووت بوور وجووو اجهووار بووه والیووت آن
حرضت

دارند ،بدون آن ه تقیید یوا ختصویص -بوه وقتوی غوری از

وقت دیگر ،و یا به چیزی غری از چیز دیگر -در میان باشد...
و ا اما اش الی که بر ما ْ ن است بگریند به این ه:
تشهد منعقد کرده اند و آن
انا حمَدثني با
خالی را در کی ،ایت ا
ا
ان شها َد َتني است نه شهادت های سه فانه.
پاسخش آن است که:
اش الی در آنچه که ما به آن اعتقاد داریم -که ان واجب بوودن

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
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شهادت ثالثه برای امری مؤمنان و خاندان م َط َّهرمه لولوات اهلل علویهم
َأجعني می باشد -به جهت امری که در روایات به آن شوده اسوت موی
باشد -به َح َسب آنچه که به آن اشاره کوردیم در آنچوه کوه ف َذشوت -و
افر چه این َامر بر غری از ما -قصور ًا و یا تَقصری ًاََ -م،ی مانده است ،و
این َامر بر استحبا ََحل نمی شود ،بوه جهوت آن وه َامور اهوورمه در
وجو است نه استحبا  -انطور که دلیل َعقلوی آن را ثابوت کورده
است ،و در الول فقه معلو است -تا آندا که به قرینه ای دست یابیم
نرص ،سازد ،که در این میوان َم،قوود اسوت...
که آن را به استحبا م َ
انطور که انا شأن چنني است که سزاوار نیست مورد تق ایه -کوه بور
ائمه ی طاهرین ما
ا
پوو

م،روض شده است -از خاطر ما غیب شود.

ووران تَق ایووه زنوودفی مووی کنَوود،
هرکسووی کووه زیوور تیووغ ب َّ

چگونووه بوورای او جوووایز اسووت کووه بووورای مووؤمنني بووه وجوووو
َجهر به والیت در ا ان و اقامه و غری آن فتوا بدهد! ..
مضاف ًا بر آنچه ف،ته شد:

4

448

پ

عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ

انا روایاتی که -در ت ََش ُّهد ن ز -اقتصوار بور کور شوها َد َتني

توجه به آن از جهت تق ایه معرو ،است ،ولی اطّلقات دیگور در
دارد ،ا
روایات دیگر ت ََش ُّهد را به شهادت ثالثه م َق َّید کرده است ،پو  ،از بوا
َد َوران َامر میان مط َلق و م َق َّید میباشد ،باید مط َلق را بر م َق َّید ََحل کنیم
پ

ائمه ی َاطهار
کّل ا

که فرموده اند" :کمَتین چیزی کوه

مزی است از ت ََش ُّهدَ ،شها َد َتني است ،"4حممول بر تَرد شوهادت ثالثوه
به جهت تَق ایه می باشد ،3پو

شوها َد َتني کموَتین چیوزی اسوت کوه در

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
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ت ََش ُّهد ن ز جایز می باشد ،ول ن قض ایه در زموانی کوه تق ایوه ای در میوان
نباشد َفرق می کند ،پ

چاره ای به جز کر شهادت ثالثه نموی باشود،

و این ان چیزی است که روایات آن را م َق َّید نموده اند ،وانطور کوه
در لحیحهی قاسم بن ب َرید بن معاویه در احتداج شیخ طبسی آمده،
ونیز مو َّثقهی سنان بن طریف که در الول کافی روایت شده ،وروایت
علی بن ابی ََحزه در ک ل الدین إَتا النعمة که کرشان ف َذشت....
واهلل تعاىل من وراو القصد وهو حسبنا ونعم الوکیل ،علیه توکَّلنوا
وإلیه أنیب ،والسّل علی م ورَحته وبرکاته.
العبد ،کلبهم الباسط راعیه بالولید/
َحود العاميل
حممد َجیل َ ُّ
الشیخ َّ
بریوت  -بتاریخ  9جاد اِخرة 4144هو
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منابع ،مآخذ و مصادر
 .4قُرآن کریم.
 .3مشارق أنوار الیقین ،شیخ رجب بن محمّد بـن رجـب بُرسـی حِلـی (حـاف رجـب
بُرسی) ،تصحیح :سیّد علی عاشور ،بیروت :مؤسّسة األعلمی 4133 ،هـ ق ،اوّل.
 .4قَطره ای از دَریایِ فضـالِِ اهـِ بیـت

(ترجمـة کتـاِِ نَفـیسِ القطـره) ،سـیّد

احمــد مســتنبط تبریـزی ،ترجمــه :شـیخ محمّــد حُسَـین رحیمیـان  -محمّــد رَریـف،
قم مقدّسه ،نشر الماس 4494 ،هـ ش ،سیزدهم.
 .1موسوعة الفاضِ القطیفی ،شیخ ابراهیم بن سُلَیمان قَطیفی (فاضِ قَطیفی) ،تحقیق :شیخ
ضیاء بدر آل سُنبُِ ،قم مقدّسه :مؤسّسة طیبة إلحیاء التراث 4139 ،هـ ق ،اوّل.
 .5مصابیح القلوِ ،ابو سـ ید حسـن بـن حُسَـین شـی ی سـبزواری ،تصـحیح و تحقیـق:
دکتر محمّد سپهری ،تهران :میراث مکتوِ 4434 ،هـ ش ،اوّل.
 .6راحــة األرواد در شــرد زنــدگانی و فضــالِ و م اــزات المّ ـة اطهــار

 ،ابــو

س ید حسن بن حُسَـین شـی ی سـبزواری ،بـه کوشـ  :دکتـر محمّـد سـپهری ،تهـران:
اهِ قلم  -با همکاری میراث مکتوِ 4473 ،هـ ش ،دوّم.
 .7من ال یحضره الفقیه ،شیخ محمّد بن علی بن حُسَین بـن بابویـه قُمّـی (شـیخ صـدوق)،
تصحیح و ت لیق :علی اکبر غفاری ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4144 ،هـ ق ،دوّم.
 .3الکافی ،محمّد بن ی قوِ کُلَینی رازی (ثقة اإلسالم) ،تصحیح و ت لیق و تحقیق :علـی
اکبر غفاری  -محمّد آخوندی ،تهران :دار الکُتُب اإلسالمیَّة 4117 ،هـ ق ،چهارم.
 .9تهــذیب األحکــام ،ش ـیخ محمّــد بــن حســن طوس ـی (ش ـیخ الطالفــة  -ش ـیخ) ،تحقی ـق و
تصحیح :حسن موسوی خِرسان ،تهران :دار الکُتُب اإلسالمیَّة 4117 ،هـ ق ،چهارم.
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 .41لوامع صاحبقرانی (مشـهور بـه شـردِ فقیـه) ،شـیخ محمّـد تقـی بـن مقصـود علـی
مالسی (مالسی اوّل) ،قم مقدّسه :مؤسّسة اسماعیلیان 4141 ،هـ ق ،دوّم.
 .44زُهَـــر الربیــع ،ســیّد ن مـــت ان بـــن عبـــد ان موســـوی جزالـــری (محــدّث
جزالری) ،بیروت :مؤسّسة األعلمی 3111 ،م ،اوّل.
 .43تــاریخ طبرســتان و رویـات و مازنــدران ،میـر سـیّد رهیـر الــدین مرعشـی ، ،بــه
کوش  :عبّاس شایان ،تهران :بی جا 4444 ،هـ ش ،اوّل.
 .44األمــالی ،شــیخ محمّــد بــن حســن طوســی (شــیخ الطالفــة  -شــیخ) ،تحقیــق:
مؤسّسة الب ثة ،قم مقدّسه :دار الثقافة 4141 ،هـ ق ،اوّل.
 .41مناقب آل ابی طالب

 ،ابو ج فـر محمّـد بـن علـی بـن شـهر آشـوِ سَـرَوی

مازندرانی (ابن شهر آشوِ) ،قم مقدّسه :مؤسّسة انتشارات علامه 4479 ،هـ ق ،اوّل.
 .45الـــدر الن ـــیم فـــی مناقـــب األلمّـــة اللهـــامیم

 ،یوســـف بـــن حـــاتم

شامی ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4131 ،هـ ق ،اوّل.
 .46مدینـــة م ـــاجز األلمّـــة اإلثنــی عشـــر

وداللـــِ الحُاَــ علــی البشـــر

(مدینـــة الم ـــاجز) ،سـ ـیّد هاشـــم بـــن سـ ـیّد سُـ ـلَیمان موســـوی بَحرانـ ـی ،قـــم
مقدّسه :مؤسّسة الم ارف اإلسالمیّة 4144 ،هـ ق ،اوّل.
 .47بحار األنوار الاام ة لـدُرَر أخبـار األلمّـة األطهـار

 ،شـیخ محمّـد بـاقر بـن

شــیخ محمّــد تق ـی مالس ـی (علامــه مالس ـی  -مالس ـی ثــانی) ،تحقی ـق و تصــحیح:
جم ی از محققان ،بیروت :دار إحیاء التراث ال ربی 4114 ،هـ ق ،دوّم.
 .46ندایِ والیت ،سیّد ج فر رفی ی ،قم مقدّسه :نشر یاران قالم 4431 ،هـ ش ،اوّل.
 .47الفرحــة األُنسـیَّة فـی شــرد النحفحــة القُدسـیَّة ،شـیخ حُسَـین آل عُصــفور بَحرانـی،
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وِ سایت مُلتَقى صَفوى الشی ة  -شیخ مُحسن آل عُصفور (نُسخة اینترنتی).
 .43األمـــالی ،شـ ـیخ محمّـــد بـــن علـ ـی بـــن حُسَـ ـین بـــن بابویـ ـه قُمّـ ـی (شـ ـیخ
صدوق) ،تهران :مکتبة کتابچی 4476 ،هـ ش ،ششم.
 .49داللـــِ اإلمامـــة ،محمّـــد بـــن جَریـــر بـــن رُســـتَم طَبَـــری آملـــی شـــی ی،
تحقیق :مؤسّسة الب ثة ،قم مقدّسه :مؤسّسة الب ثة 4144 ،هـ ق ،اوّل.
 .31روضــة الــواع ین ،شــهید شــیخ محمّــد بــن احمــد بــن فتــال نیشــابوری ،قــم
مقدّسه :منشورات الشریف الرضی 4475 ،هـ ش ،اوّل.
 .34ال دد القویَّـة لـدفع المخـاوف الیومیَّـة ،رضـی الـدین علـی بـن یوسـف بـن مطهّـر
حِلی (برادر علامه حِلـی) ،تحقیـق :سـیّد مهـدی رجـالی  -سـیّد محمـود مرعشـی ،قـم
مقدّسه :کتابخانة آیت ان مرعشی نافی 4113 ،هـ ق ،اوّل.
 .33ریاض األبرار فی مناقب األلمّة األطهار علیهم السالم ،سیّد ن مـت ان بـن عبـد ان
موسوی جزالری (محدّث جزالری) ،بیروت :مؤسّسة التاریخ ال ربی 4137 ،هـ ق ،اوّل.
 .34عوالم ال لوم والم ارف و األحوال من اآلیات واألخبار واألقوال ،شـیخ عبـد ان بـن
نور ان بَحرانی اِصفهانی ،تحقیق و تصحیح و استدراک :سیّد محمّد باقر بن سیّد مرتضی
موسوی موحّد ابطحی اصفهانی ،قم مقدّسه :مؤسّسة اإلمام المهدی.
 .31کفایة األنام ،جمال الـدین شـیخ محمّـد بـن حُسَـین بـن حَسـن رازی آوی ،تهـران:
کتابخانه و مرکز اسناد مالس شورای اسالمی ،شماره نُسخه( 47911 :مخطوط).
 .35یک دوره فقـه کامـِ فارسـی (حدیقـة المتقـین) ،شـیخ محمّـد تقـی بـن مقصـود
علی مالسی (مالسی اوّل) ،تهران :مؤسّسة انتشارات فراهانی ،بی تا.
 .36ت لیقات بر حدیقة المتقین ،شیخ محمّد باقر بن شیخ محمّـد تقـی مالسـی (علامـه
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مالسی  -مالسی ثانی) ،ناف اشرف :مؤسّسة کاشف الغطاء (مخطوط).
 .37کشــف الغطــاء عــن مبهمــات الشــری ة الغــراء ،شــیخ ج فــر بــن خضــر
نافی (کاشف الغطاء) ،اصفهان :انتشارات مهدوی ،بی تا ،اوّل.
 .33بشارة المُصطَفی لشی ة المُرتَضَی صلی ان علیهما وآلهما ،ابو ج فر محمّد بن ابی القاسم
طَبَری آمُلی (عِماد الدین طَبَری) ،ناف اشرف :المکتبة الحیدریّة 4434 ،هـ ق ،دوّم.
 . 39مالة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین واأللمَّة صـلحى ان علیـه وعلـیهم ،ابـو الحسـن
محمّد بن احمد بن علی بن حسن قُمّی (ابن شـااان) ،تحقیـق و تصـحیح :مدرسـة اإلمـام
المهدی ،قم مقدّسه :مدرسة اإلمام المهدی 4117 ،هـ ق ،اوّل.
 .41زاد الم ــاد ومفتــاد الاِنــان ،ش ـیخ محمّــد بــاقر بــن شــیخ محمّــد تق ـی مالس ـی
(علامــه مالسـی  -مالسـی ثــانی) ،تحقیـق و بــازآفرینیِ مــتن :یوســف اســد زاده ،قــم
مقدّسه :نشر پیام مقدّس 4493 ،هـ ش ،سوّم.
 .44مفاتیح الاِنان ،شیخ عبّاس بن محمّد رضا قُمّی ،مقابله و تصـحیح :احمـد سـ یدی -
احمد رضا فیض پور ،قم مقدّسه :انتشارات مساد مقدّس جمکران 4491 ،هـ ش ،اوّل.
 .43فاطمـة زهــراء

 ،شـیخ عبــد الحُسَـین بــن شـیخ احمــد امینـی نافـی (علامــه

امینی  -صاحب الغدیر) ،تهران :انتشارات استقالل 4476 ،هـ ش ،اوّل.
 .44موسوعة الحدیث الشریف (الکتب الستحة :صحیح البُخاری ،صحیح مُسلِم ،جامع التِّرمَذی ،سُـنَن

ابی داود ،سنن النسالی -الصُّغری ،-سُنَن ابن ماجَه) ،به کوش  :شـیخ صـالح بـن عبـد ال زیـز بـن
محمّد بن ابراهیم آل شیخ ،ریاض  -ایتالیا :دار السالم للنشر و التوزیع 4139 ،هـ ق ،چهارم.

 .41سؤال و جواِ (استفتالات صـاحب عـروه) ،سـیّد محمّـد کـارم طباطبـالی یَـزدی
(صاحب عُروه  -سیّد) ،تحقیق :حسن وحـدتی شُـبَیری  -محمـود مـدنی باسـتانی ،بـه
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اهتمام :سیّد مصطفی محقق داماد ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمی 4476 ،هـ ش ،اوّل.
 .45کتاِ سُلَیم بن قِیْس الهِاللی ،ابو صادق سُلَیم بن قِیْس هِاللی عامِری کـوفی ،تحقیـق:
محمّد انصاری زناانی خولینی ،قم مقدّسه :نشر الهادی 4115 ،هـ ق ،اوّل.
 .46تفســیر فُــرات الکــوفی ،ابــو القاســم فُــرات بــن إبــراهیم بــن فُــرات کــوفی،
تحقیق :محمّد کارم ،تهران :وزارت ارشاد اسالمی 4141 ،هـ ق ،اوّل.
 .47بصالر الدرجات فـی فضـالِ آل محمّـد علیـه وعلـیهم السـالم ،محمّـد بـن حسـن
صــفار ،تحقیـق و تصــحیح :شـیخ محســن بــن عبّــاس علـی کوچــه بــاغی ،قــم مقدّســه:
کتابخانة آیت ان مرعشی نافی 4111 ،هـ ق ،دوّم.
 .43هدای ـة األُمَّــة إل ـی أحکــام األلمَّــة

 ،ش ـیخ محمّــد بــن حســن حُــر عــامِلی

مشغری (شیخ حُر عـامِلی  -صـاحب وسـالِ) ،تحقیـق :بنیـاد پـووه هـای اسـالمی،
مشهد مقدّس رضوی

 :بنیاد پووه های اسالمی 4141 ،هـ ق ،اوّل.

 .49التوحید ،شیخ محمّد بن علی بن حُسَین بن بابویه قُمّی (شیخ صـدوق) ،تحقیـق :سـیّد
هاشم حُسَینی تهرانی ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4493 ،هـ ق ،اوّل.
 .11الوافی ،محمّد محسـن بـن شـاه مُرتضـی کاشـانی (ملـا محسـن  -فـیض کاشـانی)،
اصفهان :کتابخانة عمومیِ امام امیر المؤمنین علی

 4116 ،هـ ق ،اوّل.

 .14البُرهــان ف ـی تفس ـیر القُــرآن ،س ـیّد هاشــم بــن س ـیّد سُ ـلَیمان موســوی بَحران ـی،
تحقیق :مؤسّسة الب ثة ،قم مقدّسه :مؤسّسة الب ثة 4471 ،هـ ش ،اوّل.
 .13منهاج البراعة فی شـرد نهـ البالغـة ،میـرزا حبیـب ان هاشـمی خـولی ،تحقیـق
و تصحیح :سیّد ابراهیم میانای ،تهران :المکتبة اإلسالمیَّة 4111 ،هـ ق ،چهارم.

 .14تأویِ اآلیات ال اهرة فی فضالِ ال ترة الطاهرة

 ،سیّد شرف الدین علی حُسَینی
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استرآبادی ،تحقیق :حُسَین اُستاد وَلی ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4119 ،هـ ق ،اوّل.

 .11إثبات الهُداة

بالنصوص والم ازات ،شیخ محمّد بن حسن حُر عامِلی مشـغری

(شیخ حُر عامِلی  -صاحب وسالِ) ،بیروت :مؤسّسة األعلمی 4135 ،هـ ق ،اوّل.
 .15ریـاض الســالکین فـی شــرد صــحیفة سـیِّد الســاجدین

 ،سـیّد علـی بــن سـیّد

احمد مدنی شـیرازی (سـیّد علـی خـان کبیـر) ،تحقیـق :سـیّد محسـن حُسَـینی امینـی،
قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4119 ،هـ ق ،اوّل.
 .16تفسیر کنز الدقالق وبحر الغرالب ،شیخ محمّد بن محمّد رضا قُمّی مشهدی ،تحقیـق:
شیخ حُسَین درگاهی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 4463 ،هـ ش ،اوّل.
 .17تفسیر نور الثقلَین ،شیخ عبد علی بن جُم ه عَروسی حُوَیزی ،تصحیح و تحقیق :سـیّد
هاشم رسولی محلاتی ،قم مقدّسه :مؤسّسة اسماعیلیان 4145 ،هـ ق ،چهارم.
 .13مستدرک الوسالِ ومستنبط المسالِ ،میـرزا حُسَـین بـن شـیخ محمّـد تقـی نـوری
طبرسی (محدّث نوری  -صاحب مستدرک) ،تحقیق و تصحیح :مؤسّسة آل البیت
قم مقدّسه :مؤسّسة آل البیت

،

إلحیاء التراث 4113 ،هـ ق ،اوّل.

 .19کفایة األثر فی النصِّ علی األلمّة اإلثنی عشر

 ،شیخ علی بن محمّد خزاز رازی،

تحقیق :سیّد عبد اللطیف حُسَینی کوه کمره ای ،قم مقدّسه :نشر بیدار 4114 ،هـ ق.
 .51إرشــاد القلــوِ إلــی الصــواِ ،ابــو محمــد حســن بــن محمّــد دیلمــی ،قــم
مقدّسه :منشورات الشریف الرضی 4143 ،هـ ق ،اوّل.
 .54حلیة األبرار فی أحوال محمّد وآله األطهار علیه وعلیهم السالم ،سیّد هاشم بن سیّد
سُلَیمان موسوی بَحرانی ،قم مقدّسه :مؤسّسة الم ارف اإلسالمیَّة 4144 ،هـ ق ،اوّل.
 .53صافی در شردِ کافی ،ملا خَلیِ غازی قزوینی ،تحقیق :محمّد حُسَین درایتی  -حمید
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احمدی جُلفالی ،قم مقدّسه :دار الحدیث 4139 ،هـ ق  4437 -هـ ش ،اوّل.
 .54نبــردِ جَمَــِ (ترجمـة :الامــِ و النصــرة لسـیّد ال تــرة

فـی حــرِ البَصــرة)،

ابو عبـد ان محمّـد بـن محمّـد بـن ُن مـان عکبـری بغـدادی (شـیخ مُفیـد) ،تحقیـق و
تصحیح و ترجمه :محمود مهدوی دامغانی ،تهران :نشر نِی 4434 ،هـ ش ،اوّل.
 .51ترجمة شرد نه البالغه ،کمال الدین میثم بن علـی بـن میـثم بَحرانـی (ابـن میـثم
بَحرانی) ،ترجمه :قربان علی محمّدی مقدّم  -علی اصـغر نـوالی  -یحیـی زاده ،مشـهد
مقدّس رضوی

 :بنیاد پووه های اسالمی 4147 ،هـ ق ،اوّل.

 .55حدیقــة الشــی ة ،ملــا احمــد بــن محمّــد اردبیلــی نافــی (مقــدّس اردبیلــی)،
تصحیح :صادق حسن زاده ،قم مقدّسه :انتشارات انصاریان 4434 ،هـ ش ،سوّم.
 .56أنـیس الموحّــدین ،ملــا محمّــد مهــدی بــن ابـی ار بــن محمّــد نراقـی ،تصــحیح و
پاورقی :شهید قاضی طباطبالی ،تهران :انتشارات الزهراء 4469 ،هـ ش ،دوّم.
 .57حــق الیقــین ،شــیخ محمّــد بــاقر بــن شــیخ محمّــد تقــی مالســی اصــفهانی
(علامه مالسی  -مالسی ثانی) ،تهران :انتشارات اسالمیّه ،بی تا.
 .53ت لیقـــات نقـــض ،میــر جـــالل الـــدین حُسَــینی اُرمَـــوی (محــدّث اُرمَـــوی)،
تهران :انتشارات انامن آثار ملی 4453 ،هـ ش.
 .59ترجمـــة داللـــِ الصـــدق ،شـــیخ محمّـــد حســـن م فـــر نافـــی ،ترجمـــه:
محمّد سپهری ،تهران :انتشارات امیر کبیر 4477 ،هـ ش ،اوّل.
 .61ضیاء القلوِ ،شیخ محمّد بن عبد الفتاد تنکابنی (فاضِ سراِ) ،تحقیق و تصـحیح:
سیّد صادق حُسَینی اشکوری ،قم مقدّسه :مامع اخالر اسالمی 4433 ،هـ ش ،اوّل.
 .64گفت و شنود های مذهبی حق جو و حق شناس (ترجمة المراج ـات) ،سـیّد عبـد
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الحُسَین شرف الدین موسوی ،ترجمه :محمّد ج فر امامی ،گزین و بـاز نویسـی :علـی
اصغر مروّج خراسانی ،قم مقدّسه :بنیاد م ارف اسالمی 4434 ،هـ ش ،هفتم.
 .63کلم الطیِّب در تقریـر عقایـد اسـالم ،سـیّد عبـد الحُسَـین طیّـب (صـاحب تفسـیر
اَطیب البیان) ،بی جا :کتابخانة اسالم 4463 ،هـ ش ،چهارم.
 .64غایة المَرام وحُاَّة الخِصام فی ت یین اإلمام من طریق الخاصّ وال امّ ،سیّد هاشم بـن
سیّد سُلَیمان موسوی بَحرانی ،بیروت :مؤسّسة التاریخ ال ربی 4133 ،هـ ق ،اوّل.
 .61صــحیفة اإلمــام الرضــا

 ،ابــو علــی فضــِ بــن حســن طبرســی (امــین

اإلســــالم طبرســــی) ،تحقیــــق :محمّــــد مهــــدی ناــــف ،مشــــهد مقــــدّس
رضوی

 :کنگرة جهانی امام رضا

 4116 ،هـ ق ،اوّل.

 .65وق ة صفین ،ابو الفضِ نصر بن مُزاحِم بن سیّار منقری ،تحقیق و شرد :عبد السـالم
محمّد هارون ،قم مقدّسه :کتابخانة آیت ان مرعشی نافی 4111 ،هـ ق ،دوّم.
 .66تفسیر القُمّی ،ابو الحسـن علـی بـن إبـراهیم بـن هاشـم قُمّـی ،تحقیـق :سـیّد طیّـب
موسوی جزالری ،قم مقدّسه :دار الکتاِ الازائ 4111 ،هـ ق ،سوّم.
 .67تفسیر اإلمام الحسن ال سکری

 ،ابو الحسن محمّد بن قاسـم مُفسّـر اسـترآبادی،

تحقیق :مدرسة اإلمام المهدی ،قم مقدّسه :مدرسة اإلمام المهدی 4119 ،هـ ق ،اوّل.

 .63المحاسن ،ابو ج فر أحمد بن محمّد بن خالد بَرقی ،تحقیق :میر جالل الدین حُسَینی
اُرمَوی (محدّث اُرمَوی) ،قم مقدّسه :دار الکُتُب اإلسالمیَّة 4474 ،هـ ق ،دوّم.
 .69بالغــات النســاء ،ابــو الفضــِ أحمــد بــن ابــی طــاهر طَیفــور ،قــم مقدّســه:
منشورات الشریف الرضی ،بی تا ،اوّل.
 .71تفسیر ال یّاشی ،ابو نضر محمد بن مسـ ود بـن عیّـاش سَـلَمی سَـمَرقَندی (عیّاشـی)،
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تحقیق :سیّد هاشم رسولی محلاتی ،تهران :المطب ة ال ِلمیَّة 4431 ،هـ ق ،اوّل.
 .74المسترشــد فــی إمامــة علــی بــن أبــی طالــب

 ،محمّــد بــن جَریــر بــن

رُســـتَم طَبَـــری آمُلـــی شـــی ی کَبیـــر ،تحقیـــق :شـــیخ أحمـــد محمـــودی ،قـــم
مقدّسه :مؤسّسة فرهنگی کوشان پور 4145 ،هـ ق ،اوّل.
 .73فضالِ أمیر المؤمنین

 ،احمد بن محمّد بن س ید کوفی (ابن عُقده) ،جَمع و تَحقیـق

و مقدّمه :عبد الرزّاق محمّد حُسَین حِرز الدین ،قم مقدّسه :دلیِِ ما 4131 ،هـ ق ،اوّل.
 .74الهِدایَة الکُبری ،ابو عبد ان حُسَین بن حَمدان خُصَیبی ،بیروت :دار البالغ 4149 ،هـ ق.

 .71اختیار م رفة الرجال (رجال الکشی) ،ابو عَمرو محمّد بن عُمَر بن عبد ال زیـز کَشـی،
انتخاِ و اختصار :شیخ محمّد بن حسن طوسی (شیخ الطالفة  -شیخ) ،تحقیق و تصحیح :شـیخ
حسن مصطفوی ،مشهد مقدّس رضوی

 :مؤسّسة نشر دانشگاه مشهد 4119 ،هـ ق ،اوّل.

 .75تُحَــف ال قــول عــن آل الرســول علیــه وعلــیهم الســالم ،ابــو محمّــد حســن
بــن علــی بــن حُسَــین بــن شُــ به حَرانــی ،تصــحیح و ت لیــق :علــی اکبــر غفــاری،
قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4111 ،هـ ق ،دوّم.
 .76الغیبــة ،محمّــد بــن إبــراهیم نُ مــانی (نُ مــانی  -ابــن ابــی زینــب) ،تصــحیح و
تحقیق :علی اکبر غفاری ،تهران :نشر صدوق 4497 ،هـ ق ،اوّل.
 .77دعالم اإلسالم واکر الحالل والحرام والقضایا واألحکام ،ابو حنیفه ن مان بن محمّد
بن منصور بن أحمد بن حَیُّون تمیمی مغربی (قاضی نُ مان  -ابو حنیفه مغربی) ،تحقیـق:
آصف فیضی ،قم مقدّسه :مؤسّسة آل البیت

 4435 ،هـ ق ،دوّم.

 .73شرد األخبار فی فضالِ األلمّة األطهار

 ،ابو حنیفه ن مان بن محمّد بن منصور

بن أحمد بن حَیُّون تمیمی مغربی (قاضی نُ مان  -ابو حنیفه مغربی) ،تحقیق و تصـحیح:
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سیّد محمّد حُسَین حُسَینی جَاللی ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4119 ،هـ ق ،اوّل.
 .79الخصال ،شیخ محمّد بن علی بن حُسَین بن بابویه قُمّی (شیخ صـدوق) ،تحقیـق :علـی
اکبر غفاری ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4463 ،هـ ش ،اوّل.
 .31عیون أخبار اإلمام الرضا

 ،شیخ محمّد بن علی بن حُسَین بن بابویه قُمّـی (شـیخ

صدوق) ،تحقیق :سیّد مهدی حُسَینی الجوردی ،تهران :نشر جهان 4473 ،هـ ق ،اوّل.
 .34کمال الدین وتمام الن مة ،شیخ محمّد بـن علـی بـن حُسَـین بـن بابویـه قُمّـی (شـیخ
صدوق) ،تحقیق :علی اکبر غفاری ،تهران :دار الکُتُب اإلسالمیَّة 4495 ،هـ ق ،دوّم.
 .33م انی األخبار ،شیخ محمّد بن علی بن حُسَین بن بابویه قُمّی (شیخ صدوق) ،تحقیـق:
علی اکبر غفاری ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4114 ،هـ ق ،اوّل.
 .34عِلَــِ الشــرالع ،شــیخ محمّــد بــن علــی بــن حُسَــین بــن بابویــه قُمّــی (شــیخ
صدوق) ،قم مقدّسه :مکتبة الداوری 4435 ،هـ ش ،اوّل.
 .31االختصاص ،شیخ محمّد بن محمّد بن نُ مان عکبری بغدادی (شـیخ مُفیـد) ،تحقیـق:
علی اکبر غفاری ،قم مقدّسه :کنگرة جهانی هزارة شیخ مُفید 4144 ،هـ ق ،اوّل.
 .35اإلرشــاد ف ـی م رفــة حُاَ ـ ان عل ـی ال بــاد

 ،ش ـیخ محمّــد بــن محمّــد بــن

نُ مان عکبری بغـدادی (شـیخ مُفیـد) ،تحقیـق :مؤسّسـة آل البیـت

 ،قـم مقدّسـه:

کنگرة جهانی هزارة شیخ مُفید 4144 ،هـ ق ،اوّل.
 .36األمالی ،شیخ محمّد بن محمّد بن نُ مان عکبری بغدادی (شیخ مُفید) ،تحقیـق :شـیخ
حُسَین اُستاد وَلی  -علی اکبر غفاری ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4141 ،هـ ق ،دوّم.

 .37الفصول المُختارة من ال یون والمحاسن ،شیخ محمّد بـن محمّـد بـن نُ مـان عکبـری
بغدادی (شیخ مُفید) ،انتخاِ و اختصار :سیّد علی بن حُسَین موسوی (شـریف مُرتضـی)،
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تحقیق :علی میر شَریفی ،قم مقدّسه :کنگرة جهانی هزارة شیخ مُفید 4144 ،هـ ق ،اوّل.
 .33اإلفصاد فی اإلمامة ،شیخ محمّد بن محمّد بن نُ مان عکبری بغدادی (شیخ مُفیـد) ،تحقیـق:
کنگرة جهانی هزارة شیخ مُفید ،قم مقدّسه :کنگرة جهانی هزارة شیخ مُفید 4144 ،هـ ق ،اوّل.

 .39غُرَر الفوالد ودُرَر القاللد (أمالی سیّد مُرتَضی) ،سیّد علی بن حُسَین موسوی (شریف
مُرتضی) ،تحقیق :محمّد ابو الفضِ إبراهیم ،قاهره :دار الفِکر ال ربی 4993 ،م ،اوّل.
 .91تَقریــب المَ ــارِف ،ابــو الصــالد تقــی بــن ناــم حلبــی ،فــارِس تَبریزیــان
(حَسُّون) ،قم مقدّسه :نشر الهادی 4111 ،هـ ق ،اوّل.
 .94کَنز الفَوالد ،ابو الفتح محمّد بن علی بن عُثمان کَراجُکی طرابلُسی ،تحقیق و ت لیـق:
شیخ عبد ان ن مة ،قم مقدّسه :دار الذخالر 4141 ،هـ ق ،اوّل.
 .93الت اُّب من أغالط ال امَّة فی مسألة اإلمامة ،ابو الفتح محمّـد بـن علـی بـن عُثمـان
کَراجُکی طرابلُسی ،فارِس تَبریزیان (حَسُّون) ،قم مقدّسه :دار الغَدیر 4134 ،هـ ق ،اوّل.
 .94المناقب (الکتاِ ال َتیق) ،سـیّد محمّـد بـن علـی بـن حُسَـین عَلَـوی ،تحقیـق :سـیّد
حُسَین موسوی بُرُوجِردِی ،قم مقدّسه :دلیِِ ما 4133 ،هـ ق ،اوّل.
 .91مِصباد المُتهاِّد وسـالد المت بِّـد ،شـیخ محمّـد بـن حسـن طوسـی (شـیخ الطالفـة
 شیخ) ،بیروت :مؤسّسة فقیه الشی ة 4144 ،هـ ق ،اوّل. .95إعــالم ال ـوَرَی بــأعالم الهُــدی

 ،ابــو عل ـی فضــِ بــن حســن طبرس ـی (أم ـین

اإلسالم) ،تهران :دار الکُتُب اإلسالمیَّة 4491 ،هـ ق ،سوّم.
 .96قِصَص األنبیاء

 ،قُطب الدین س ید بن هبة ان راوندی ،تحقیق :میرزا غُالم رضا

عِرفانیان یَزدی ،مشهد مقدّسِ رضوی

 :بُنیاد پووه های اسالمی 4119 ،هـ ق ،اوّل.

 .97األرب ون حدیثاً عن أرب ـین شـیخاً مـن أرب ـین صـحابیّاً فـی فضـالِ اإلمـام أمیـر
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المؤمنین علی بن أبـی طالـب

(األرب ـون عـن األرب ـین مـن األرب ـین) ،منتاـب

الــدین علـی بــن عبــد ان بــن بابویـه رازی ،تحقیـق :مدرســة اإلمــام المهــدی ،قـم
مقدّسه :مدرسة اإلمام المهدی 4113 ،هـ ق ،اوّل.
 .93متشابه القُرآن ومختلفه ،ابو ج فر رشید الدین محمّد بن علی بن شهر آشوِ سَرَوی
مازندرانی (ابن شهر آشوِ) ،قم مقدّسه :نشر بیدار 4469 ،هـ ش ،اوّل.
 .99االحتااج علی أهِ اللااج ،ابو منصور أحمد بن علی بن ابی طالب طبرسی ،ت لیق :سیّد
محمّد باقر موسوی خِرسان ،مشهد مقدّس رضوی

 :نشر المرتضَی 4114 ،هـ ق ،اوّل.

 .411الفضالِ ،ابو الفضِ سدید الدین شـااان بـن جبرلیـِ ابـن ابـی طالـب قُمّـی (ابـن
شااان قُمّی) ،قم مقدّسه :منشورات الرضی 4464 ،هـ ش ،دوّم.
 .414الروضــة ف ـی فضــالِ أمی ـر المــؤمنین عل ـی بــن اب ـی طالــب

 ،ابــو الفضــِ

سدید الدین شااان بن جبرلیِ ابـن ابـی طالـب قُمّـی (ابـن شـااان قُمّـی) ،تحقیـق :علـی
شِکَرچی ،قم مقدّسه :مکتبة األمین 4134 ،هـ ق ،اوّل.
 .413عُمدَة عیون صحاد األخبار فی مناقب إمام األبرار

(ال ُمده) ،شیخ یَحیی بن حسن

بن حُسَین اسدی حِلی (ابن بطریق) ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4117 ،هـ ق ،اوّل.

 .414تنبیه الخواطر ونزهة النوارر (ماموعة ورّام) ،ابو حُسَین ورّام بن ابی فراس عیسی
بن ابی نام بن ورّام بن حَمدان بن خوالن بن إبراهیم بن مالک اشتر نَخَ ی (ورّام بن ابی
فراس  -جدّ مادری سیّد بن طاوس) ،قم مقدّسه :مکتبة الفقیه 4141 ،هـ ق ،اوّل.
 .411المزار الکبیر ،ابو عبد ان محمّد بن ج فر مشهدی (ابن مشـهدی) ،تحقیـق :شـیخ
جواد قیّومی اصفهانی ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4149 ،هـ ق ،اوّل.
 .415طُرَفٌ من األنباء و المناقب فی شرف سیّد األنبیاء وعترته األطالـب وطـرف مـن
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(الطُّرَف) ،سیّد رضی الدین علی بـن

موسی بن ج فر بن طاوس (سیّد ابن طاوس) ،تحقیق و توثیق :شیخ قـیس بهاـت عطـار،
مشهد مقدّس رضوی

 :مؤسّسة پووه و مطال ات عاشورا 4131 ،هـ ق ،اوّل.

 .416اإلقبال باألعمال الحسنة فیما ی مِ مرحة فی السنة (إقبال األعمال) ،سیّد رضی الدین
علی بن موسی بن ج فر بن طاوس (سیّد ابن طاوس) ،تحقیق :شیخ جواد قیّومی اصفهانی،
قم مقدّسه :دفتر تبلیغات اسالمی 4476 ،هـ ش ،اوّل.
 .417الیقین باختصاص موالنا علی

بإمرة المؤمنین والتحصین ألسرار ما زاد من کتـاِ

الیقین ،سیّد رضی الدین علی بن موسی بن ج فر بن طاوس (سیّد ابن طاوس) ،تحقیـق :شـیخ
اسماعیِ انصاری زناانی خولینی ،قم مقدّسه :مؤسّسة دار الکتاِ 4144 ،هـ ق ،اوّل.

 .413جَمال األُسبوع بکمال ال مـِ المَشـروع ،سـیّد رضـی الـدین علـی بـن موسـی بـن
ج فر بن طاوس (سیّد ابن طاوس) ،قم مقدّسه :منشورات الرضی ،بی تا ،اوّل.
 .419سَــ د الســ ود ،ســیّد رضــی الــدین علــی بــن موســی بــن ج فــر بــن طــاوس
(سیّد ابن طاوس) ،قم مقدّسه :دار الذخالر ،بی تا ،اوّل.
 .441کشف المحاة لثمرة المهاة ،سیّد رضی الدین علی بن موسی بـن ج فـر بـن طـاوس
(سیّد ابن طاوس) ،تحقیق :شیخ محمّد حَسُّون ،قم مقدّسه :بوستان کتاِ 4475 ،هـ ش ،دوّم.
 .444الطرالف فی م رفة مذاهب الطوالف ،سیّد رضی الدین علی بن موسی بن ج فر بن طاوس
(سیّد ابن طاوس) ،تحقیق :سیّد علی عاشور ،قم مقدّسه :مطب ة خیّام 4111 ،هـ ق ،اوّل.
 .443بناء المقالة الفاطمیَّة فی نقض الرسالة ال ُثمانیَّة ،سیّد احد بن موسی بن طـاوس ،تحقیـق:
سیّد علی عدنانی غریفی ،قم مقدّسه :مؤسّسة آل البیت

 .444کشف الغُمَّة فی م رفة األلمّة

إلحیاء التراث 4144 ،هـ ق ،اوّل.

 ،ابو الحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح اِربَلـی،
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ت لیق :سیّد هاشم رسولی محلاتی ،تبریز :مطب ة بنی هاشمی 4434 ،هـ ق ،اوّل.
 .441کشف الیَقین فی فضالِ أمیر المؤمنین

 ،جمال الدین ابو منصور حسن بن شیخ

سدید الدین یوسف بن علی بن مطهّر حِلی (علامه  -علامة حِلـی) ،تحقیـق :شـیخ حُسَـین
درگاهی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 4144 ،هـ ق ،اوّل.
 .445نَه الحَق وکَشف الصِّدق ،جمال الدین ابو منصور حسن بن شیخ سدید الـدین یوسـف
بن علی بن مطهّر حِلی (علامه  -علامة حِلی) ،بیروت :دار الکتاِ اللبنانی 4933 ،م ،اوّل.

 .446المـزار فـی کیفیَّـة زیـارات النبـی واأللمّــة علیـه وعلـیهم السـالم ،ابــو عبــد ان
شمس الدین محمّد بن مکـی بـن محمّـد شـامی عـامِلی جزینـی (شـهید  -شـهید اوّل)،
به کوش  :سیّد محمّد بـاقر بـن سـیّد مُرتضَـی موسـوی موحّـد ابطحـی اصـفهانی ،قـم
مقدّسه :مدرسة اإلمام المهدی ،قم مقدّسه 4141 :هـ ق ،اوّل.
 .447منتخب األنوار المُضیئة فی اکر القالم الحُاَّة ،سیّد علی بن عبد الکریم نیلـی نافـی،
تحقیق :سیّد عبد اللطیف حُسَینی کوه کمره ای ،قم مقدّسه :مطب ة خیّام 4461 ،هـ ش ،اوّل.
 .443غُرَر األخبار ودُرَر اآلثار فی مناقب أبی األلمَّـة األطهـار علیـه وعلـیهم السـالم (الغُـرَر
والدُّرَر) ،حسن بن محمّد دیلَمی ،تحقیق :اسماعیِ ضَیغَم ،قم مقدّسه :دلیِِ ما 4137 ،هـ ق ،اوّل.

 .449الصراط المُستَقیم إلی مسـتحقی التقـدیم ،شـیخ زیـن الـدین علـی بـن محمّـد بـن
علی بـن محمّـد بـن یـونس عـامِلی نَبـاطی بَیاضـی ،تحقیـق :میخالیـِ رمضـان ،ناـف
اشرف :المکتبة الحیدریَّة 4431 ،هـ ق ،اوّل.
 .431تسلیة الماالس وزینة الماالس ،سید محمّد بن ابی طالب حُسَینی موسوی ،تحقیق:
فارِس حَسّون کَریم ،قم مقدّسه :مؤسّسة الم ارف اإلسالمیَّة 4143 ،هـ ق ،اوّل.
 .434الصوارم المُهرقة فی نقد الصواعِق المُحرَقَة ،سـیّد نـور ان بـن سـیّد شـرف الـدین
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شوشتری (قاضی نور ان  -شهید ثالث) ،تحقیق :میر جالل الدین حُسَینی اُرمَوی (محدّث
اُرمَوی) ،تهران :مطب ة النهضة 4467 ،هـ ق ،اوّل.
 .433ماموعة نفیسة فی تاریخ األلمَّة

 ،جم ی از عُلماء و محـدّثین ،بـه کوشـ :

سیّد شهاِ الدین مرعشی نافی ،بیروت :دار القاری 4133 ،هـ ق ،اوّل.
 .434الذری ـــة إلـــی حـــاف الشـــری ة (شـــرد أصـــول کـــافی) ،رفیـــع الـــدین
محمّــد بــن محمّــد مــؤمن گیالنــی (ملــا رفی ــا گیالنــی) ،تحقیــق :شــیخ محمّــد
حُسَین درایتی ،قم مقدّسه :دار الحدیث 4139 ،هـ ق ،اوّل.
 .431روضة المتحقین فی شرد من ال یحضره الفقیه ،شیخ محمّـد تقـی بـن مقصـود علـی
مالسی اصـفهانی (مالسـی اوّل) ،تحقیـق :سـیّد حُسَـین موسـوی کرمـانی  -علـی پنـاه
اشتهاردی ،قم مقدّسه :مؤسّسة فرهنگی کوشان پور 4116 ،هـ ق ،دوّم.
 .435شـــرد الکـــافی ،شـــیخ محمّـــد صـــالح بـــن احمـــد مازنـــدرانی ،تحقیـــق:
میرزا ابو الحسن ش رانی ،تهران :المکتبة اإلسالمیَّة 4433 ،هـ ق ،اوّل.
 .436الشــافی فــی شــرد الکــافی ،ملــا خَلیــِ بــن غــازی قزوینــی ،تحقیــق :شــیخ
محمّد حُسَین درایتی ،قم مقدّسه :دار الحدیث 4139 ،هـ ق ،اوّل.
 .437البضــاعة المُزجــاة (شــرد روضــه کــافی) ،ش ـیخ محمّــد حُسَ ـین بــن قاریاغــدی،
تحقیق :حَمید احمدی جُلفالی ،قم مقدّسه :دار الحدیث 4139 ،هـ ق ،اوّل.
 .433مامع البَحرین ومطلع النیرین ،شیخ فخر الدین بن محمّد علی بن احمد بن علی بـن
احمد طُرَیحی خفاجی عزیزی اسدی رماحی (فخر الدین طُرَیحی) ،تحقیـق :سـیّد احمـد
حُسَینی اشکوری ،تهران :المکتبة المرتضویَّة 4475 ،هـ ش ،سوّم.
 .439نـــوادر األخبـــار فیمـــا یت لـــق بأصـــول الـــدین ،محمّـــد محســـن بـــن شـــاه
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مرتضــی کاشــانی (ملــا محســن  -فــیض) ،تحقیــق :شــیخ مهــدی انصــاری قُمّــی،
تهران :مؤسّسة مطال ات و تحقیقات فرهنگی 4474 ،هـ ش ،اوّل.
 .441تفصیِ وسالِ الشی ة إلی تحصیِ مسالِ الشری ة (وسالِ الشی ة) ،شیخ محمّد بـن
حسن حُر عامِلی مشغری (شیخ حُر  -صاحب وسالِ) ،تحقیق :مؤسّسة آل البیـت
قم مقدّسه :مؤسّسة آل البیت

،

إلحیاء التراث 4119 ،هـ ق ،اوّل.

 .444کلیّ ـات حــدیث قُدس ـی (ترجم ـة الاــواهر السَّ ـنِیَّة ف ـی األحادی ـث القُدس ـیَّة)،
شیخ محمّد بـن حسـن حُـر عـامِلی مشـغری (شـیخ حُـر  -صـاحب وسـالِ) ،ترجمـه:
زین ال ابدین کارمی خلخالی ،تهران :انتشارات دهقان 4431 ،هـ ش ،سوّم.
 .443ترجمـ ـة اإلنصـــاف فـ ـی الـــنصِّ علـ ـی األلمَّـــة اإلثنـ ـی عشـــر

 ،سـ ـیّد

هاشـــم بـــن سـ ـیّد سُـ ـلَیمان حُسَـ ـینی بَحرانـ ـی ،ترجمـــه :سـ ـیّد هاشـــم رســـولی
محلاتی ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی 4473 ،هـ ق ،دوّم.
 .444بهاــة الن ــر ف ـی إثبــات الوصــایة واإلمامــة لملمّــة اإلثن ـی عشــر

 ،س ـیّد

هاشــم بــن س ـیّد سُ ـلَیمان حُسَ ـینی بَحران ـی ،تحقی ـق :عبــد الــرحیم مبــارک ،مشــهد
مقدّس رضوی

 ،بنیاد پووه های اسالمی 4137 ،هـ ق ،دوّم.

 .441مرآة ال قول فی شرد أخبار آل الرسول علیه وعلیهم السالم ،شیخ محمّد بـاقر بـن
شیخ محمّد تقی مالسی اصفهانی (علامه مالسی  -مالسی ثـانی) ،تحقیـق :سـیّد هاشـم
رسولی محلاتی ،تهران :دار الکُتُب اإلسالمیَّة 4111 ،هـ ق ،دوّم.
 .445إلــزام الناصــب فــی إثبــات الحُاَّــة الغالــب ،شــیخ علــی یَــزدی حــالری،
تحقیق :سیّد علی عاشور ،بیروت :مؤسّسة األعلمی 4133 ،هـ ق ،اوّل.
 .446ســفینة البِحــار ومدینــة الحِکَــم واآلثــار ،شــیخ عبّــاس بــن محمّــد رضــا

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م

437

قُمّی ،قم مقدّسه :دار األسوة 4141 ،هـ ق ،اوّل.
 .447داللِ الصِّدق لنه الحَق ،شـیخ محمّـد حسـن مُ َفحـر نافـی ،تحقیـق :مؤسّسـة آل
البیت

 ،قم مقدّسه :مؤسّسة آل البیت

إلحیاء التراث 4133 ،هـ ق ،اوّل.

 .443منابع فقـه شـی ه (ترجمـة :جـامع أحادیـث الشـی ة) ،سـیّد حُسَـین آقـا طباطبـالی
بروجــردی  -شــیخ اِســماعیِ مُ ِــزی مالیــری ،ترجمــه :جم ـی از متــرجمین ،تهــران:
انتشارات فرهنگ سبز 4436 ،هـ ش ،اوّل.

 .449الخَرال والاـرالِح ،قطـب الـدین سـ ید بـن هبـة ان راونـدی ،تحقیـق :مؤسّسـة
اإلمام المهدی ،قم مقدّسه :مؤسّسة اإلمام المهدی 4119 ،هـ ق ،اوّل.
 .411الرســـالة ال َلَویَّــة فــی فضـــالِ أمیــر المـــؤمنین

علــی ســـالر البَرِیَّــة،

ابــو الفــتح محمّـــد بــن علــی بـــن عُثمــان کَراجُکــی طرابلُســی ،تحقیــق :عبـــد
ال زیز کریمی ،قم مقدّسه :دلیِِ ما 4137 ،هـ ق ،اوّل.
 .414جـــامع األخبـــار ،تـــاج الـــدین محمّـــد بـــن محمّـــد شـــ یری ســـبزواری،
ناف اشرف :منشورات الرضی ،بی تا ،اوّل.
 .413مختصــر البصــالر (مختصــر بصــالر الــدرجات) ،ســ د بــن عبــد ان اشــ ری،
انتخــاِ و اختصــار :ش ـیخ عِــز الــدین حســن بــن سُ ـلَیمان بــن محمّــد حِل ـی ،تحقی ـق:
مشتاق صالح م فر ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4134 ،هـ ق ،اوّل.
 .414عــوالی اللئــالی ال زیزیَّــة فــی األحادیــث الدینیَّــة ،ابــو ج فــر محمّــد بــن
علــی بــن إبــراهیم احســالی (ابــن ابــی جُمهــور) ،تحقیــق :شــیخ ماتبــی عراقــی،
قم مقدّسه :دار سیّد الشهداء

للنشر 4115 ،هـ ق ،اوّل.

 .411جــواهر المطالــب ف ـی مناقــب اإلمــام أمی ـر المــؤمنین

 ،شــمس الــدین ابــو

438

عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ

البرکــات محمّــد بــن احمــد دمشــقی بــاعونی شــاف ی ،تحقیــق :شــیخ محمّــد بــاقر
محمودی ،قم مقدّسه :مامع إحیاء الثقافة اإلسالمیَّة 4145 ،هـ ق ،اوّل.
 .415شرد إحقاق الحَق وإزهاق الباطِ ،سیّد نور ان بـن سـیّد شـرف الـدین شوشـتری
(قاضی نور ان  -شهید ثالث) ،شرد :سیّد شهاِ الـدین مرعشـی نافـی ،تصـحیح سـیّد
إبراهیم میانای ،قم مقدّسه :کتابخانة آیت ان مرعشی نافی ،بی تا.
 .416ینابیع المودَّة لِذَوِی القُربَی ،شیخ سُلَیمان بن إبراهیم قُندوزی حَنَفـی ،تحقیـق :سـیّد
علی جمال أشرف حُسَینی ،قم مقدّسه :دار األسوة 4146 ،هـ ق ،اوّل.
 .417أبهی المِداد فی شرد مؤتمر علماء بغداد ،ابو الهَیااء شِبِ الدولَة مقاتِ بـن عَطیَّـة
بن مقاتِ بَکری حَنَفی ،مقدّمه :سیّد شهاِ الدین مرعشی نافی ،شـرد و تحقیـق :شـیخ
محمَّد جَمیِ حَمُّود عامِلی ،بیروت :دار المحاَّة البَیضاء 4143 ،هـ ق ،اوّل.
 .413شرد الفروع من الکافی ،مال محمّد هادی بن ملا محمّد صالح مازنـدرانی ،تحقیـق:
محمّد جواد محمودی  -شیخ محمّد حُسَین درایتی ،قم مقدّسه :دار الحدیث 4139 ،هـ ق ،اوّل.

 .419التنبیــه بــالم لوم (البُرهــان علــى تنزیــه الم صــوم

عــن الســهو والنســیان)،

شیخ محمّـد بـن حسـن حُـر عـامِلی مشـغری (شـیخ حُـر عـامِلی  -صـاحب وسـالِ)،
تحقیق :محمود بَدری ،قم مقدّسه :بوستان کتاِ 4141 ،هـ ق ،دوّم.
 .451خصالص فاطمیَّه

 .454الخصالص الفاطمیَّة

 ،محمّد باقر کُاُوری مازندرانی (واع تهرانی) ،طبع حَاَری.

 ،محمّد باقر کُاُوری مازندرانی (واع تهرانی) ،ترجمه:

سیّد علی جمال اشرف ،قم مقدّسه :منشورات الشریف الرضی 4431 ،هـ ش ،اوّل.
 .453الدر المنثور مـن المـأثور وغیـر المـأثور ،شـیخ علـی بـن محمّـد بـن حسـن بـن
زی ـن الــدین عــامِلی (سِــبط شــهید ثــانی) ،تحقی ـق :منصــور ابراهیم ـی ،قــم مقدّســه:
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المرکز ال الَمی لل لوم والثقافة اإلسالمیَّة 4144 ،هـ ق ،اوّل.
 .454الحــدالق الناضــرة فـی أحکــام ال تــرة الطــاهرة

 ،شـیخ یوســف بــن أحمــد

بـن إبــراهیم آل عُصــفور بَحرانـی (صــاحب حــدالق) ،تحقیـق :محمّــد تقـی ایروانـی -
سیّد عبد الرزّاق مقرم ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4115 ،هـ ق ،اوّل.
 .451کشف الغطاء عن مبهمات الشری ة الغراء ،شیخ ج فر بن خضر نافی (کاشف الغطـاء)،
تحقیق :دفتر تبلیغات اسالمی خُراسان ،قم مقدّسه :دفتر تبلیغات اسالمی 4133 ،هـ ق ،اوّل.
 .455غنالم األیَّام فی مسالِ الحَالل والحَرام ،میرزا ابو القاسم بن محمّد حسن گیالنی (میرزای
قُمّی) ،تحقیق :دفتر تبلیغات اسالمی خُراسان ،قم مقدّسه :دفتر تبلیغات اسالمی 4147 ،هـ ق ،اوّل.

 .456رســالِ ومســالِ ،ملــا أحمــد بــن محمّــد مهــدی نراق ـی ،قــم مقدّســه :کنگــرة
بزرگداشت ملا مهدی نراقی و ملا أحمد نراقی 4133 ،هـ ق ،اوّل.
 .457مستند الشی ة إلی أحکام الشری ة ،ملا أحمد بن محمّد مهدی نراقی ،تحقیق :مؤسّسة
آل البیت

 ،قم مقدّسه :مؤسّسة آل البیت

إلحیاء التراث 4145 ،هـ ق ،اوّل.

 .453جواهر الکالم فی شرد شرالع اإلسالم ،شـیخ محمّـد حسـن نافـی (صـاحب جـواهر)،
تحقیق :عبّاس قوچانی  -علی آخوندی ،بیروت :دار إحیاء التراث ال ربی 4111 ،هـ ق ،هفتم.

 .459مصباد الفقیه ،آقا رضا بن محمّد هادی همدانی ،تحقیق :مؤسّسة الا فریَّة إلحیاء
التراث ،قم مقدّسه :مؤسّسة الا فریَّة إلحیاء التراث ،قم مقدّسه 4146 :هـ ق ،اوّل.
 .461مستمسک ال ُروَة الوُثقَی ،سیّد محمّد کارم طباطبالی یَزدی (صاحب عُروه) ،شرد:
سیّد محسن طباطبالی حَکیم ،قم مقدّسه :مؤسّسة دار التفسیر 4146 ،هـ ق ،اوّل.
 .464موســوعة الســیِّد الخــولی ،ســیّد ابــو القاســم بــن ســیّد علــی اکــر موســوی
خــولی (محقــق خــولی) ،تحقیــق :جم ــی از محققــین و اســاتید ،قــم مقدّســه:
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مؤسّسة إحیاء آثار السیِّد الخولی 4143 ،هـ ق ،اوّل.
 .463مهذحِ األحکام فی بیان الحَالل والحَرام ،سیّد عبد األعلی بن سیّد علی رضـا موسـوی
سبزواری ،تحقیق :مؤسّسة المنار ،قم مقدّسه :مؤسّسة المنار 4144 ،هـ ق ،چهارم.

 .464من فقه الزهراء سالم ان علیها ،سیّد محمّد بـن سـیّد مهـدی حُسَـینی آل ماـدّد
شیرازی (سُلطان المؤلِّفین) ،قم مقدّسه :انتشارات رشید 4133 ،هـ ق ،اوّل.
 .461دروس تمهیدیَّــة فــی الفقــه االســتداللی علــی المــذهب الا فــری

 ،شــیخ

باقر ایروانی ،قم مقدّسه :بی جا 4137 ،هـ ق ،دوّم.
 .465شرالع اإلسالم فی مسالِ الحَـالل والحَـرام ،ناـم الـدین ج فـر بـن حسـن حِلـی
(محقِّــق  -محقِّــق حِل ـی) ،ت لی ـق :س ـیّد صــادق بــن س ـیّد مهــدی حُسَ ـینی آل ما ـدّد
شیرازی ،قم مقدّسه :انتشارات رشید 4137 ،هـ ق ،اوّل.
 .466الزبدة الفقهیَّة فـی شـرد الروضـة البهیَّـة ،سـیّد محمَّـد حُسَـین ترحینـی عـامِلی،
قم مقدّسه :دار الفقه للطباعة والنشر 4137 ،هـ ق ،چهارم.
 .467الداللِ فـی شـرد منتخـب المسـالِ ،سـیّد حُسَـین طباطبـالی قُمّـی ،شـرد :سـیّد
تقی طباطبالی قُمّی ،قم مقدّسه :کتاِ فروشی محلاتی 4134 ،هـ ق ،اوّل.
 .463مبانی منهـاج الصـالحین ،سـیّد ابـو القاسـم بـن سـیّد علـی اکبـر موسـوی خـولی
(محقِّق خولی) ،شرد :سـیّد تقـی طباطبـالی قُمّـی ،تحقیـق :شـیخ عبّـاس حاجیـانی ،قـم
مقدّسه :منشورات قلم شرق 4136 ،هـ ق ،اوّل.
 .469فقــه الصــادق

 ،ســیّد محمّــد صــادق حُسَــینی روحــانی ،قــم مقدّســه :دار

الکتاِ  -مدرسة اإلمام الصادق

 4143 ،هـ ق ،اوّل.

 .471األنوار النُّ مانیَّة فی بیان النحشأة اإلنسـانیَّة ،سـیّد ن مـت ان بـن عبـد ان موسـوی
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جزالری (محدّث جزالری) ،بیروت :دار القاری – دار الکوفة 4139 ،هـ ق ،اوّل.
 .474رجــال النااش ـی ،ابــو ال بّــاس أحمــد بــن عل ـی بــن أحمــد بــن عبّــاس نااش ـی
اسدی کوفی ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4465 ،هـ ش ،ششم.
 .473رجــال ابــن داود ،تقــی الــدین حســن بــن علــی بــن داود حِلــی (ابــن داود)،
قم مقدّسه :منشورات الرضی ،بی تا.
 .474خالصة األقوال فی م رفة أحوال الرجال (رجال علحامه) ،جمال الدین ابـو منصـور
حسن بن شیخ سدید الدین یوسف بن علی بن مطهّر حِلی (علامه  -علامة حِلی) ،تحقیـق:
سیّد محمّد صادق بحر ال لوم ،ناف اشرف :دار الذخالر 4144 ،هـ ق ،دوّم.
 .471استقصاء االعتبار فی شرد االستبصار ،فخر الدین ابو ج فر محمّد بن حسن بن زین
الدین عامِلی (فرزند صاحب م الم  -نوة شهید ثانی) ،تحقیق :مؤسّسـة آل البیـت
قم مقدّسه :مؤسّسة آل البیت

،

إلحیاء التراث 4149 ،هـ ق ،اوّل.

 .475نقــد الرجــال ،سـیّد مصــطفی بــن حُسَـین حُسَـینی تفرشـی ،تحقیـق :مؤسّســة آل
البیت

 ،قم مقدّسه :مؤسّسة آل البیت

إلحیاء التراث 4143 ،هـ ق ،اوّل.

 .476الــوجیزة فــی الرجــال ،شــیخ محمّــد بــاقر بــن شــیخ محمّــد تقــی مالســی
(علامـــه مالســی  -مالســی ثـــانی) ،تحقیــق :محمّـــد کـــارم رحمـــان ســـتای ،
تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 4131 ،هـ ق ،اوّل.
 .477منتهی المقال فی أحوال الرجال ،شیخ محمّد بـن إسـماعیِ حـالری مازنـدرانی ،تحقیـق:
مؤسّسة آل البیت

 ،قم مقدّسه :مؤسّسة آل البیت

إلحیاء التراث 4146 ،هـ ق ،اوّل.

 .473ش ب المقال فی درجات الرجال ،میرزا ابو القاسم بن محمّد بـن احمـد نراقـی ،تحقیـق:
محسن احمدی ،کنگرة بزرگداشت ملا مهدی نراقی و ملا أحمد نراقی 4133 ،هـ ق ،دوّم.
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 .479مُ اَـــم رجـــال الحـــدیث وتفصـ ـیِ طبقـــات الرجـــال ،سـ ـیّد ابـــو القاســـم
بن سیّد علی اکبر موسوی خولی (محقِّق خولی) ،بی جا ،بی تا.
 .431موسوعة طبقات الفقهاء ،اللانة ال لمیَّة بمؤسّسة اإلمام الصادق
شیخ ج فر سُبحانی تبریزی ،قم مقدّسه :مؤسّسة اإلمام الصادق

 ،بـا اشـراف:

 ،بی تا ،اوّل.

 .434علم الیَقین فی م رفة أصول الـدین ،شـیخ عبّـاس بـن محمّـد رضـا قُمّـی ،تحقیـق:
محمّد جواد قیّومی ،تهران :دار الثقلَین 4436 ،هـ ش ،اوّل.
 .433الفصـول المُهِمَّــة فـی أصـول األلمَّــة

 ،شـیخ محمّــد بـن حســن حُــر عــامِلی

مشــغری (ش ـیخ حُــر  -صــاحب وســالِ) ،تحقی ـق :ش ـیخ محمّــد بــن محمّــد حُسَ ـین
قالینی ،قم مقدّسه :مؤسّسة م ارف اسالمی امام رضا

 4143 ،هـ ق ،اوّل.

 .434دراسات فی علم األصول ،سـیّد ابـو القاسـم بـن سـیّد علـی اکبـر موسـوی خـولی
(محقِّــق خــولی) ،تقریـر :سـیّد علـی هاشــمی شــاهرودی ،قــم مقدّســه :مؤسّسـة دالــرة
الم ارف فقه اسالمی بر مذهب اهِ بیت

 4149 ،هـ ق ،اوّل.

 .431دروس فـــی مســـالِ علـــم األصـــول ،میـــرزا جـــواد آقـــا تبریـــزی ،قـــم
مقدّسه :دار الصدِّیقة الشهیدة سالم ان علیها 4473 ،هـ ش ،دوّم.
 .435رســـالِ المحقِّـــق الکلباســی ،شــیخ محمّـــد بـــن محمّـــد إبـــراهیم کَلباســی
(محقِّق کَلباسی) ،قم مقدّسه :بی جا ،بی تا ،اوّل.
 .436زُبدة األصول ،سیّد محمّد صادق حُسَینی روحانی ،تهران :حدیثِ دِل 4433 ،هـ ش ،دوّم.

 .437تمهید الوسالِ فی شرد الرسالِ ،شیخ مُرتَضی انصاری شوشتری (شیخ اَع َم) ،شرد:
شیخ علی مُرَوِّجی قَزوینی ،قم مقدّسه :مکتب النشر اإلسالمی 4141 ،هـ ق ،اوّل.
 .433عُم ـدَة الوســالِ ف ـی الحاش ـیة عل ـی الرســالِ ،ش ـیخ مُرتَض ـی انصــاری شوشــتری
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(ش ـیخ اَع َــم) ،شــرد :س ـیّد عبــد ان موســوی ش ـیرازی ،مشــهد مق ـدّس رضــوی
مؤسّسة أمیر المؤمنین

للشؤون ال ِلمیَّة والخَیریَّة 4137 ،هـ ق ،چهارم.

 .439البدایة فی توضیح الکفایة ،شیخ محمّد کارم هَرَوی خُراسانی (آخوند خُراسـانی)،
شرد :شیخ علی عارفی پشی ،تهران :نشر نیای  4471 ،هـ ش ،اوّل.
 .491دروس فی الکفایة ،شیخ محمّد کارم هَرَوی خُراسانی (آخوند خُراسـانی) ،شـرد:
غُالم علی محمّدی بامیانی ،بیروت :دار المُصطَفی

إلحیاء التراث 4141 ،هـ ق ،اوّل.

 .494طَریق الوُصُول إلی تَحقیق کفایة األصول ،شیخ محمّد کارم هَرَوی خُراسانی (آخوند
خُراسانی) ،شرد :شیخ محمّد کرمی حُوَیزی ،قم مقدّسه :مطب ة قُم 4436 ،هـ ق ،اوّل.

 .493مُنْتَهَـــى الدرایـــة فـــی توضـــیح الکِفایَـــة ،شـــیخ محمّـــد کـــارم هَـــرَوی
خُراســـانی (آخونـــد خُراســـانی) ،شـــرد :سـ ـیّد محمّـــد ج فـــر موســـوی مـــروّج
جزالری ،قم مقدّسه :مؤسّسة دار الکتاِ 4145 ،هـ ق ،چهارم.
 .494مَامَع األفکار ومَطرَد األن ار ،میرزا هاشم آمُلی نافی ،تقریر :شیخ محمّـد علـی
اِسماعیِ پور قُمشه ای قُمّی ،قم مقدّسه :المطب ة ال ِلمیَّة 4495 ،هـ ق ،اوّل.
 .491المُ اَم األصولی ،محمّد صنقور ،قم مقدّسه :منشورات الطیّار 4133 ،هـ ق ،دوّم.
 .495مُ اَـــم مُفـــردات أصـــول الفقـــه المُقـــارِن ،تحســـین بَـــدری ،تهـــران:
المشرق للثقافة والنشر 4133 ،هـ ق ،اوّل.
 .496مفتاد األُصول ،شیخ اِسماعیِ صالحی مازندرانی ،قم مقدّسه :صالحان 4131 ،هـ ق ،اوّل.

 .497مُنتَهَی األُصول ،میرزا سیّد حسن بُانوردی ،تهران :مطب ة ال روج 4431 ،هـ ش ،اوّل.

 .493النور الساطع فی الفقه النافع ،شـیخ علـی بـن شـیخ محمّـد رضـا بـن شـیخ هـادی
آل کاشف الغطاء ،ناف اشرف :مطب ة اآلداِ 4434 ،هـ ق ،اوّل.
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 .499رسالِ آل طوق القطیفی ،شیخ احمد بن صالح آل طوق قَطیفی ،تحقیق :دار المُصطَفی
إلحیاء التراث ،بیروت :دار المُصطَفی

إلحیاء التراث 4133 ،هـ ق ،اوّل.

 .311الحاشــیة األولــی والثانیــة علــی المکاســب ،شــیخ مرتضــی انصــاری شوشــتری
(شیخ اَع َم) ،تحشیه :محمّد امامی خوانساری ،بی جا ،بی تا.
 .314کتاِ الصالة ،میرزا محمّد حُسَین نالینی غَـرَوی (میـرزای نـالینی) ،تقریـر :شـیخ
محمّد علی کارمی خُراسانی ،قم مقدّسه :دفتر انتشارات اسالمی 4144 ،هـ ق ،اوّل.
 .313جامع المدارک فی شرد مختصر النـافع ،سـیّد احمـد بـن سـیّد یوسـف موسـوی
خوانساری ،تحقیق :علی اکبر غفاری ،قم مقدّسه :مؤسّسة اسماعیلیان 4115 ،هـ ق ،دوّم.
 .314الم ــالم المــأثورة ،میــرزا هاشــم آمُلــی نَاَفــی ،تقریــر :شــیخ محمّــد علــی
اسماعیِ پور قمشه ای قُمّی ،قم مقدّسه :المطب ة ال ِلمیَّة 4116 ،هـ ق ،اوّل.
 .311کتــاِ القضــاء ،ســیّد محمّــد رضــا موســوی گُلپایگــانی ،تقریــر :ســیّد علــی
حُسَینی میالنی ،قم مقدّسه :دار القُرآن الکریم 4144 ،هـ ق ،اوّل.
 .315هُـــدى الطالـــب فـــی شـــرد المکاســـب ،ســـیّد محمّـــد ج فـــر موســـوی
مروّج جزالری ،قم مقدّسه :مؤسّسة دار الکتاِ 4146 ،هـ ق ،اوّل.
 .316إیصال الطالب إلى المکاسـب ،سـیّد محمّـد بـن سـیّد مهـدی حُسَـینی آل ماـدّد
شیرازی (سُلطان المؤلِّفین) ،تهران :منشورات اَعلَمی ،بی تا ،اوّل.
 .317تنقــیح مبــانی األحکــام (کتــاِ القِصــاص) ،میــرزا جــواد آقــا تبریــزی ،قــم
مقدّسه :دار الصدِّیقة الشهیدة سالم ان علیها 4136 ،هـ ق ،دوّم.
 .313التهــذیب فــی مناســک ال ُمــرة والحَــ ِّ ،میــرزا جــواد آقــا تبریــزی ،قــم
مقدّسه :دار التفسیر 4134 ،هـ ق ،اوّل.
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 .319اَخیـــرة ال ُقبـــى فـــی شـــرد ال ُـــروَة الـــوُثقى ،ســـیّد محمّـــد کـــارم
طباطبــالی یَــزدی (صــاحب عُــروه) ،شــرد :شــیخ علــی آقــا بــن شــیخ محمّــد
جواد صافی گُلپایگانی ،قم مقدّسه :گن عِرفان 4137 ،هـ ق ،اوّل.
 .341البَـراهین الواضـحات (دراســات فـی القضــاء) ،شـیخ محمّـد علـی اسـماعیِ پــور
قُمشه ای قُمّی ،قم مقدّسه :بی جا ،بی تا ،اوّل.
 .344عبقات األنـوار فـی إمامـة األلمَّـة األطهـار

 ،میـر سـیّد حامـد حُسَـین بـن

سـیّد محمّــد قُلـی هنــدی نیشــابوری کُنتــوری (صــاحب عبقــات) ،اصــفهان :کتابخانـة
عمومیِ امام امیر المؤمنین علی

 4466 ،هـ ش ،دوّم.

 .343ن م دُرَر السمطین فی فضالِ المُصطَفَی والمُرتَضَی والبَتول والسِّبطَین علیه وعلیهم السالم،
جمال الدین محمّد بن یوسف بن حسن بن محمّد زَرَندی حَنَفـی مَـدَنی ،تحقیـق :دکتـر محمّـد
هادی اَمینی نَاَفی ،ناف اشرف :مکتبة اإلمام أمیر المؤمنین

ال امَّة 4477 ،هـ ق ،اوّل.

 .344م ارج الوصول إلی م رفة فضِ آل الرسول علیه وعلیهم السالم ،جمال الدین محمّد بن
یوسف بن حسن بن محمّد زَرَندی حَنَفی مَدَنی ،تحقیق :ماجد بن أحمد عطیَّه ،بی جا ،بی تا.

 .341قادتُنا کیف ن رفهم؟ ،سیّد محمّد هادی حُسَینی میالنی ،تحقیق و ت لیق :سیّد محمّد
علی میالنی ،با اِشراف :سیّد علی حُسَینی میالنی ،قم مقدّسه :شری ت 4136 ،هـ ق ،اوّل.
 .345المبســـوط فـ ـی فقـــه اإلمامیَّـ ـة ،شـ ـیخ محمّـــد بـــن حســـن طوسـ ـی (شـ ـیخ
الطالفـــة  -شـــیخ) ،تحقیـــق :ســـیّد محمّـــد تقـــی کَشـــفی ،تهـــران :المکتبـــة
المُرتَضَویِّة إلحیاء اآلثار الاَ فریَّة

 4437 ،هـ ق ،سوّم.

 .346رسالِ فی درایة الحدیث ،جم ی از علماء و محدِّثین ،تحقیق :جم ی از محققـین،
جمع آوری :ابو الفضِ حاف یان بابُلی ،قم مقدّسه :دار الحدیث 4143 ،هـ ق ،چهارم.
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 .347مِکیال المکارم فی فواعد الدعاء للقالم ،میرزا محمّد تقـی موسـوی اصـفهانی (فقیـه
احمدآبادی) ،تحقیق :مؤسّسة اإلمام المهدی ،مؤسّسة اإلمام المهدی 4133 ،هـ ق ،پنام.

 .343منــاه األخیــار فــی شــرد االستبصــار ،ســیّد احمــد بــن زیــن ال ابــدین
علوی عامِلی ،قم مقدّسه :مؤسّسة اسماعیلیان 4499 ،هـ ق ،اوّل.
 .349ترتیب التهـذیب (جـامع األخبـار الاسـام فـی أحکـام الحَـالل والحَـرام) ،شـیخ
محمّــد بــن حســن طوس ـی (ش ـیخ الطالفــة  -ش ـیخ) ،جمــع و ترتی ـب و تــألیف :س ـیّد
هاشم بن سیّد سُلَیمان حُسَینی بَحرانی ،کتابخانة آیت ان مرعشی نافی ،بی تا.
 .331الفقه الرضوی

 ،شیخ ابـو الحسـن علـی بـن حُسَـین موسـی بـن بابویـه قُمّـی

(صــدوق اوّل) ،تحقیــق :مؤسّســة آل البیــت
مؤسّسة آل البیت

 ،مشــهد مقــدّس رضــوی

:

إلحیاء التراث 4116 ،هـ ق ،اوّل.

 .334سلســـلة الینـــابیع الفقهیَّـــة ،بـــا اشـــراف :شـــیخ علـــی اصـــغر مُروایـــد،
بیروت :دار التراث  -الدار اإلسالمیَّة 4141 ،هـ ق ،اوّل.
 .333جـــامع أحادیـــث الشـــی ة ،ســـیّد حُسَـــین آقـــا طباطبـــالی بروجـــردی -
شیخ اِسماعیِ مُ ِزی مالیری ،قم مقدّسه :المطب ة ال ِلمیَّة 4499 ،هـ ق.
 .334کامِ الزیارات ،ابو القاسم ج فر بن محمّد بن ج فر بـن موسـی بـن مسـرور بـن
قولویه قُمّی (ابن قولَوَیْه) ،تحقیق :شیخ عبد الحُسَین بن شیخ احمد امینـی نافـی (علامـه
امینی  -صاحب الغدیر) ،ناف اشرف :دار المُرتَضَویَّة 4456 ،هـ ش ،اوّل.
 .331الفوالــد البهیَّ ـة ف ـی شــرد عقالــد اإلمامیَّ ـة ،ش ـیخ محمّــد رضــا م فــر نَاَف ـی،
شــرد :شــیخ محمَّــد جَمیــِ حَمُّــود عــامِلی ،بیــروت :مرکــز ال تــرة الطــاهرة
للدراسات والبُحوث 4141 ،هـ ق –  3144م ،پنام.
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اختالف احادیث56......................
در راه حل
جعفر صادق
حضرت اماِ
بیان
ِ
ِ
ِ
ِ
حدیث شریف57................................................................
تبیین این دو
ِ
ِ
نتیجۀ کالمی که در ضمن این وجه آمد58...................................................
َّ ِ
ُ
َ
ّ
روایت از شیخ عبد الله مراغی در جزئیت شهادت ثالثه در اذان55.........................
دو
ِ
ُ
دو روایت در بیان ج ّ
زئیت شهادت ثالثه133.....................................................
ِ
ّ
عفر صادق 133...................
ج
اماِ
حضرت
از
طریف
بن
نان
س
قۀ
موث
روایت ّاول:
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
روایت دوِ :خبر علی بن ابی حمزۀ ثمالی از اماِ صادق 131.............................
ِ
ََ
شهادت ثالثه دائر مدار شهادتین سالابق از آن اسالت ،پالس هالر کجالا شالهادتین ذکالر شالدند
شهادت ثالثه نیز با آنها باید ذکر شود133........................................................
ِ
َ
ّ
ُ
ِّ
شهادت ثالثه از قبیل مستحب عاِ در خاص است ،کالمی غیر صحی است133.....
اینکه
ِ
ِ
شهادت ثالثه در وجوب و استحباب دائر مدار شهادتین قبل از آن است131..................
ِ
ِ
ّ
شهادت ثالثه واجب است131.............................
علی األقل :بنابر احتیاطِ ،اجهار به
ِ
چکیدۀ مطالبی که گذشت135...................................................................
َ
ُ
شالهادت
جالواز
باله
کم
ح
که
اصلی
با
و
باشد
قوی
ا
جهت آن که دلیل و یا اصلی دیگر که
ِ
به ِ
ِ
ای اذان و اقاماله جالایز
ثالثه است ،تعارضی وجود ندارد ،و نیز زمانی که کالِ در ِخ ِ
الل اجالز ِ
َ
شهادت ثالثه جایز است135.........
در ضمن
ذکر اهل بیت
ِ
باشد ،پس به ِ
طریق اولی ِ
ِ

ی واضحه بر لزو ِم شهاد ِ
اد اله و براه ِ
ت ثالثِه
م
م
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اسالِ بر پنج چیز بنا شده است136.......................................................
ّ
ّ
امیر مؤمنان
والیت
:
که
این
در
صادق
جعفر
اماِ
حضرت
از
عمر
بن
ل
مفض
قۀ
موث
ِ
ِ
ِ
و ّ
ائمۀ از فرزندانش علیه وعلیهم السالِ از پایه های دین است136.....................
تبیین این دو حدیث137....................................................................
ِ
ّ
ّ
پاسخ سؤال دوِ (شهادت ثالثه در تشهد نماز)137.......................................
شهادت ثالثه -هیچ گاه -قابل انفکاک از شهادتین قبل از آن نیست137...............
ِ
نیالز باله
فرزنالدان طالاهرینش
و
بنابر احتیاط بلکه بنابر اقوی حضرت زهراء
ِ
شهادت ثالثه به هر صیغه ای که باشد باید ذکر شوند138......................
انضماِ
ِ
ِ
ّ
دو صیغۀ افضل برای تشه ِد نماز138......................................................
ِّ
به شهادت ثالثه138..............
اسامی مبارک اهل بیت
انضماِ
بودن
ِ
ِسر اقوی ِ
ِ
بر این کالِ135...........
استناد به خبر علی بن ابی حمزۀ ثمالی از اماِ صادق
شهادت ثالثه113..............................
به
ِ

حضرت زهراء
بیان دلیل انضم ِاِ
ِ
ِ ِ
در عصمت و والیت در درجۀ واحدی هستند111.......................
اهل بیت
صلوات ّ
و ّ
در فقه رضوی 112........
ائمۀ ُهدی
خاصۀ حضرت زهراء
کیفیت ّ
اشکال (در ّ
شهادات ثالثه) و پاسخ از آن116...
تشهد ،شهادتین روایت شده نه
ِ
ِ

ظهور امر -تا زمانی که قرینه ای بر استحباب نباشد -در وجوب است117............
ِ
ّ
ّ
روایاتی که اقتصار بر شهادتین در تشهد دارد ،حمل به تقیه می شوند118..............
منابش ،مآخذ و مصادر (کتابنامه)121......................................................
فهرست مطالب117........................................................................
ِ
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عّلمه شيخ حممد َجيل َحود ِ
ِ
ِ
حرضت آيت اهلل ا
عاملی 
تأليف
ا م
م ُّ

منارهای که از آن:

صای یا علی
ِ
مناره نیست!!

نرسة..

َّ
سیون جه م است آنجا...

