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>ÎÍÌËÊ<.٢٢١١٤٠
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١٩١. »إنك صائر إلينا عن قريب «

٢٤٣.»إنِك على خير«

٢١٧. » ...إنما هي رحمة يجعلها اهللا في قلوب عباده؛  «

٢١٨٥.R. .. كتاب اهللا وعترتي  : إني تارك فيكم الثقلين خلفي  «

٢١٧٧. Rأو ما بلغك ما قال صاحبكم؟    «

٢٢٨. »...أيها الناس بينما أنا على الحوض جيء بكم زمرا فتفرقت بكم الطرق       «

٢٨٦. »...باكروا بالصدقة فإن الباليا ال تتخطاها، وعليك بالبر وصلة الرحم،        «

٢٢٨. » ...رفتهم خرج رجل من بيني وبينهم بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا ع   «

٢٢٧. ». ..تزعمون أن قرابتي ال تنفع قومي؟ واهللا إن رحمي موصولة في الدنيا واآلخرة       «

١١٣٦. »رأس الحكمة مخافة اهللا «

٢١٧٧. Rزعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج األعز منها األذل    «

٢١٧٥.Rسلمان منا أهل البيت  «

١٣٢٢. »علي حبك إيمان وبغضك نفاق «

٢١٧٦. Rاس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ال ولكن أذن بالرحيل        فكيف يا عمر إذا تحدث الن «

٢٢١٢.R... كل بني أم ينتمون إلى عصبة إال ولد فاطمة   «

٣٢، ٢٣١. » ...كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سببي ونسبي فإنها موصولة   «

٢١٩. »ال تعلموهم فهم أعلم منكم«

٢٨٥.»ال حول وال قوة إال باهللا العظيم كنز من كنوز الجنة    «

١٢٨٣.Rال شفيع أنجح من التوبة «

٢١٧٥.Rال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى   «

١٨٦، ٢١٧٨. Rال يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه    «

١٢٦٤.»ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق  «

٢١٦١.R... !أن رجالً توكل على اهللا بصدق النية الحتاجت إليه األمراء فمن دونهم        لو«

١٢٩٥. »لو خشع القلب النقادت الجوارح   «
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٣٣، ٢٢٧.Rال تنفع يوم القيامة 2إن رحم رسول اهللا  : ما بال أقوام تقول«

٢٣٣.Rما بال أقوام يزعمون أن قرابتي ال تنفع  «

٢٨٧. » ...من أنعم اهللا تعالى عليه نعمة فليحمد اهللا تعالى«

١٣٢٢. »ه وعاد من عاداه من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من واال  «

١٢٨١.Rمن لم يؤمن بشفاعتي فال أناله اهللا شفاعتي   «

٢٢٠٥. Rنحن معاشر األنبياء ال نورث  «

٢٤٨. »...نهم ستة وتشاءم منهم أربعة؛هو رجل من العرب، ولد له عشرة، تيامن م «

١١٨٣. ».. .وإن كذبتموني فإن فيكم من لو سألتموه عن ذلك أخبركم،      «

١٦٤. »...يا ابن عباس كأني به وقد خضبت شيبته من دمه، يدعو فال يجاب،   «

١٩٧.»يا جبرائيل عظني «

١٣٢٢. »يا علي حربك حربي وسلمك سلمي «

٢٧٥. ».. .يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن في جوفه «

 
 

١٩٩.» ...أبشر من صلى من الليل عشر ليلة هللا مخلصاً ابتغاء ثواب اهللا،   «

١٤٥. اصبر أبا عبد اهللا بشط الفرات   !  صبر أبا عبد اهللا ا«

٢١٥٧.R. .. ة التوكل على اهللا، وتفويض األمر إلى اهللا،    اإليمان له أركان أربع   «

١٣٣. »الدعاء ترس المؤمِن ومتى تكثر قرع الباِب يفتح لك      «

١٣٣. ».. .الدعاء مفاتيح النجاِح؛ ومقاليد الفالِح؛  «

١١٨٩. »...أنت أخو أخيك؟ أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيل؟      «

١٢١٣. ». ..فتقتل هذا الذي قتلنا Dإنك تفلت وتخرج ثائراً بدم الحسين «

١١٦٦.» ...م نفسا، ضحكه تبسما، وإفهامه تعلما،  أوسع الناس صدرا، وأذله «

٢٧٨. » ...تزول الجبال وال تزل، عض على ناجذك، أعر اهللا جمجمتك،  «
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١٤٦. ذات يوم وعيناه تفيضان2خلت على النبي  د«

١٧٩.nصوموا من عاشوراء العاشر والتاسع منه، فإنه يكفر ذنوب سنة      «

٢١٩. ».. .ــ ألف باب من العلم .علمني ــ رسول اهللا «

٢٧٥. »...لقتله،  فو اهللا لو لم يصيبوا من المسلمين إال رجالً واحداً متعمدين     «

٢٧٤. »...من شهد أمراً فكرهه كان كمن غاب عنه،   : .قال رسول اهللا  «

٢٣٩. »...أبيض اللون مشربا بحمرة، أدعج العينين، .كان النبي   «

١١٣٩. »ل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل  ال يق«

١١٦٥.».. . في نكبته، : ال يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث   «

٢١٣٠. »البد للناس من أمير باراً كان أو فاجراً   «

١٤٩؟ »...هذا ــ واهللا ــ مناخ ركابهم وموضع منيتهم«

١٦٠. »...Dهذه واهللا الربوة ذات قرار ومعين، التي ولد فيها عيسى    «

٢٨٦. » وإذا أصابتك شدة فأكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا      «

٢٢١. » ...واهللا لقد أعطاني اهللا تبارك وتعالى تسعة أشياء لم يعطها أحدا قبلي    «

٢٢١٩.R... وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك علي وعلى هضمها حقها  «

٢٨٥. »تكفَها) ال حول وال قوة إال باهللا  (عند كل شدة يا كميل قل«

 
 

٢٧٠. »...خلوا عن ابن عمي فو اهللا الذي بعث محمداً بالحق، «

 
 

١٥٠. »...إن جعدة ــ لعنها اهللا ولعن أباها وجدها ــ أنّ أباها قد خالف أمير المؤمنين       «
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»      .. .« .

» «.

»  « .

»  .

»   ... « .

»   « .

»        « .

»  « .

»      !...« .

»       . ..« .

»  ...« .

»...« .

»   .. .« .

»   .. ..

»« .

»      . . .« .

»...«.

»    .. .« .

»   «.

»   . ..« .

»    .. .« .

»«.



الجزء الثاني/ دعاء اإلمام الحسين عليه السالم في يوم عاشوراء .....................................................................٢٥٤

   
١٣١١. »اللهم إني أعوذ بك من العقر «

١٢٩٠. ».. .أللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع األبرار  «

٢٩٦، ١٢٩٥.»جعل ثوابه الجنة أللهم سدد رميته وا «

٢٤٦. ». ..أللهم فامنعهم بركات األرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، «

٦٥، ٦٤، ٢٦٢. ». ..أللهم ال يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح   «

٢١٣٥. » ...أللهم متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال،   «

٢٢٤، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٢٦٥. R.. . إلهي إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه      «

١٠٩، ١٠٨، ٢١٠٥. »...لى وجه األرض إلهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجالً ليس ع  «

١١٨٢. » ...فانسبوني فانظروا من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها،    : أما بعد«

١٣١٠. »، الخ . ..أما بعد، فإنه نزل بنا من األمر ما قد ترون«

١١٩٥. ».. .أما واهللا ال تلبثون إال كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى          «

١٢٠٠. » ...أما واهللا ال تلبثون بعدها إال كريثما يركب الفرس،        «

١٩٣. »...فهم عنا هذه الليلة فلعلنا نصلي لربنا  إن استطعت يا أخي أن تصر  «

١١٠٩. » إن اهللا تعالى أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال        «

٢١٦٦. R. .. أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح                «

١٢٨٨. »أنت في إذن مني فإنما تبعتنا للعافية فال تبتل بطريقتنا «

١٦٠، ١١٥٦.»أنزلته بك، وشكوته إليك، رغبة مني إليك عمن سواك  «

١٣٢٧. »إنك تروح إلينا:  في المنام فقال لي.إني رأيت رسول اهللا  «

٢٥٤. ».. .إني غداً أقتل وكلكم تقتلون معي وال يبقى منكم أحد    «

١١٨٣. »هذان سيدا شباب أهل الجنة  :  لي وألخي2أو لم يبلغكم ما قال رسول اهللا    «

١١٨٨.»أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمن من األرض؟   «

١١٧٩. »...أيها الناس اسمعوا قولي وال تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم علي،      «

١٠٨-٢١٠٥.».باهللا وعلى ملة رسول اهللا    بسم اهللا و«

٢٥٥. »بعداً لقوم قتلوك خصمهم يوم القيامة جدك   «
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٢٦٣. »بعداً لهؤالء القوم إذ كان جدك المصطفى خصمهم      «

١٩٣، ١١٧٩. »...حين استصرختمونا ولهين،    ! كم أيتها الجماعة وترحا وبؤسا لكم      تبا ل«

١٢٩٧. ».. .جزاكم اهللا يا ابني أخي بوجدكما في ذلك ومواساتكما أياي بأنفسكما         «

١٢٨٠. »النساء رحمك اهللا  ، ارجعي إلى  !جزيتم من أهل بيتي خيرا «

٢٣٨. ».. .وإنا: ثم قالDحين قتل علي  Dخطب اإلمام الحسن  «

١٣١٠. »دعنا ننزل في هذه القرية«

١٣٠٤. »الذاكرين ذكرت الصالة جعلك اهللا من المصلين  «

١١٧٧. »رضا بقضائك ال معبود سواك  «

١١٧٣.»رغبة مني إليك عمن سواك«

١١٦٨. »رغبة مني عمن سواك«

١١٨٩. ». ..باد اهللا إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر    ع«

٢٦١. »...عز واهللا على عمك أن تدعوه فال يجيبك أو يجيبك ثم ال ينفعك،«

٢٢١٧.Rرحمتك يا أرحم الراحمين    فاجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً ب  «

١١٨٤. » ...فإن كنتم في شك من هذا أفتشكون أني ابن بنت نبيكم   «

١١٦٢. »فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة«

١١٧٤. »ة، وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل رغبة  فأنت ولي كل نعم«

١٢٩٤. R... فتنفس علي بالجنة فيطيب ريحي ويشرف حسبي«

١١٧٣. » فكشفته وفرجته «

١٢٧٨. » البد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم  قوموا رحمكم اهللا إلى الموت الذي     «

١١٥٥. »كأني بأوصالي تقطعها عسالن الفلوات  «

١٢٤٣. »كذبت بل أقدم على رب غفور كريم مطاع شفيع، فمن أنت؟«

١١٩، ٢١١١. »ال أكلت بيمينك وال شربت وحشرك اهللا مع الظالمين   «

٨٥، ٢٨٤. »ال حول وال قوة إال باهللا العظيم   «

١١٩٠.»ال واهللا، ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، وال أفر فرار العبيد   «
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٣١٥، ١٣٠٨. »ال يبعدنك اهللا يا زهير، ولعن اهللا قاتليك، لعن الذين مسخوا قردة وخنازير «

١٢٨١. »ال يقطع اهللا رجاك يا أم وهب  «

١٣١١. »ما كنت ألبدأهم بقتال «

٢٣، ١٧، ٢٨. »...مالك؟ قطع اهللا رحمك كما قطعت رحمي «

٢٢١٥. Rنحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد«

١٣١٢. »...هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جمال،«

١٢٤٢.»...هذا وأبوه من أهل النار، أللهم اقتل هذا عطشاً في هذا اليوم،«

٢١٠٦. »...،.هكذا أكون حتى ألقى اهللا وجدي رسول اهللا        «

٢٦٢.» . ..يخاف اهللا فينا؟هل من ذاب عن حرم رسول اهللا؟ هل من موحد  «

١٠٩، ٢١٠٦. »هون علي ما نزل بي أنه بعين اهللا تعالى «

٢١٦، ٦٤و٢١٥٧و١. R.. . هون ما نزل بي أنه بعين اهللا تعالى «

١١٩٤. » ...أبى اهللا ذلك لنا ورسوله والمؤمنون،    ! نا الذلةهيهات م«

٢١٤٣. »وأبكي إليك مكروبا «

١٦٥، ٢١٦٤. Rوأتوكل عليك كافياً «

٢٧٠. »لنا في اآلجل  واجعل ماحل بنا في العاجل ذخيرة   «

٢١٢٩. »واجعلهم طرائق قدداً «

٢١٣٩.»وأرغب إليك فقيراً«

٢١٤٦.Rواستعين بك ضعيفا«

١٤٢، ٢١٤٠. »ك خائفاً  وأفزع إلي«

١٢٥. »والدعاء وضده االستنكاف  «

١٥٧. »2والشجرة هي محمد «

١٢٠٩. ».. .وسلط عليهم غالم ثقيف يسقيهم كأساً مصبرة،«

١١٧٦. »وصاحب كل حسنة «

٢٣٩. »وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه   «
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٢٤٥. »وكنا إذا اشتقنا لرسولك نظرنا إليه    «

٢١٣٢.»ة عنهم أبداًوال ترض الوال «

١٣١٦. » ولعن اهللا قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير«

١٧٧، ١١٧٤.»ومنتهى كل رغبة«

٢٢٦، ٢١٨٣.R... .ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد «

١١٨٥. » ...أو مال لكم استهللته؟    !  ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ «

٢١٣٤. »...ويلكم أتقتلوني على سنة بدلتها أم على شريعة غيرتها «

٢١٢١. » ...اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير   يا ابن أخي  «

١١٧٨. »يا ابن راعية المعزى أنت أولى بها مني صليا  «

١٢٩٧.»يا ابني أخي ما يبكيكما؟ فواهللا إني ألرجو أن تكونا عن ساعة قريري العين        «

٢١٠٠. »...يا أمة السوء بئسما خلفتم محمداً في عترته،    «

١١٨٧. »...يا شبث بن ربعي، يا حجار بن أبجر، يا قيس بن األشعث،«

٢١٦٦.R... دين وكنتم ال تخافون المعاد   يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم    «

١٣١١. »يا عباس اركب إليهم حتى تسألهم عما جاء بهم   «

١٩٣، ١١٧٩.»2يا قوم إن بيني وبينكم كتاب اهللا وسنة جدي رسول اهللا    «

 
 

١٥٣. » . ..أتخذ اهللا ارض كربالء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يخلق ارض الكعبة                      «

١٢٣٠. »الحمد هللا الذي أدرك لي ثأري من عدوي، وجزى اهللا المختار خيرا      «

١٣٤. ». ..الدعاَء والبالَء ليترافقان إلى يوم القيامة، إنّ الدعاء ليرد القضاء            إنّ«

١٢٩٠.»إنّ الناس وجدوه ــ أي جوناً ــ بعد عشرة أيام تفوح منه رائحة المسك«

١٥٣. »...تزهر من رياض الجنة ولوا العزم من الرسل وانها ل   أ«
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١٥٨. »...،Dخرجت من دمشق حتى أتت كربالء فوضعته في موضع قبر الحسين     «

٢٩٤. ». ..فاحذروا ما حذركم اهللا بما فعل بالظلمة في كتابه   «

١٣٢٥. ». ..كان هؤالء قوما يسكنون على شاطئ بحر   «

 
 

١٧٨. »...Dأتدرون ما هذا اليوم؟ هذا اليوم الذي تاب اهللا عزوجلّ فيه على آدم    «

١٢٤. »أفضل العبادِة الدعاء «

١٣٤. ».. .الدعاء يرد القضاءَ   . 2أال أدلّك على شيٍء لم يستثن فيه رسول اهللا     «

٢٧٩. » ...)إدراك ظهور إمام (إما موت في طاعة اهللا تعالى أو   «

٢٢٢٥.Rإماموت في طاعة اهللا أو إدراك ظهور إمام    «

٢٣٠. » ...إنّ صفية بنت عبد المطلب مات ابن لها فأقبلت،  «

٢٢٠. ». ..كان أمين اهللا في أرضه  .إنّ محمداً «

٢٢٥.»هو أن يدخل بيت الخال، ويحدث  ) أال أن تحدث حدثا (إنما قصد المختار «

١٥٢. »...خلق اهللا كربالء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام وقدسها   «

١١٣٧. » ...نور خيفة ونور رجاء،  : ن عبد مؤمن إال وفي قلبه نورانليس م«

١٧٤. nمن بات ليلة عرفة بأرض كربالء وأقام بها حتى يعيد وينصرف وقاه اهللا شر سنته                  «

١١١٢. »...وقبل غروبهامن كبر اهللا مائة تكبيرة قبل طلوع الشمس     «

٢٤٩. »...،{نحن القرى التي بارك اهللا فيها، وذلك قول اهللا       «

٢٢٠٧؟ Hيا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين       «

١١١٢. » ...زة ال تنامن قبل طلوع الشمس فإني أكرهها لك،   يا أبا حم «

١٢٥٥. »...يا فالن ما لقينا من ظلم قريش إيانا وتظاهرهم علينا،   «
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١٧٢.n... عارفاً بحقهDالحسين أحسنت يا بشير أيما مؤمن أتى قبر  «

٢١٠٧. »...)2بسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول اهللا     : (إذا سللت الميت فقل «

١٧٣.D ...nإذا كان يوم عرفة نظر اهللا تعالى إلى زوار قبر الحسين     «

٢١٠٧. »)...2بسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول اهللا    : (إذا نزلت في قبر فقل «

١١٣٧. »اُرج اهللا رجاًء ال يجرئك على معصيته، وخف اهللا خوفاً ال يؤيسك من رحمته       «

١٧٨.n... يوم عاشوراء على الجودي، فأمر نوح من معه استوت السفينة  «

١٣٠٧. »أشهد أنك أقمت الصالة«

٢٢٠. » ...أال أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه    «

٢٢٢٥. Rن أن يترك األرض بال إمام عادل   اهللا أجل وأكرم وأعظم م  «

١٥٤. ».. .من مثلي وقد بني بيت اهللا على ظهري،:  أن أرض الكعبة قالت «

١٩٨. ». ..إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتالوة القرآن تضيء ألهل السماء        «

١٣٤. »إنّ الدعاَء أنفذُ من السنانِ  «

١١١٣. » إن الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سنة واجبة   «

١٣٤. »ماًإنّ الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد أبرم إبرا      «

١١٣٨. » ..إن الرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر مما بين الثرى إلى العرش لكثرة ذنوبه          «

٢١٦٢.Rإن الغنى والعز يجوالن، فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا        «

١٧٣. n.. . قبل أهل عرفاتDإنّ اهللا تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين     «

٢٨٧. » ...إنّ حملة العرش لما ذهبوا ينهضون بالعرش لم يستقبلوه        «

٢١٦٠. Rأن ال تخاف مع اهللا شيئا  «

٢١٤٩.Rأن ال يخاف مع اهللا شيئا  «

١٩٧. » التهجد بالليل، وإفطار الصائم، ولقاء اإلخوان       : إن من روح اهللا عزوجل، ثالثة«

٢٥٧.»...لحقيجحد ا) الذي (الرجل ) إذا سمعتم(إنما عنى بهذا «
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١١٩٧. »...يا ابن آدم اذكرني في غضبك   : أوحى اهللا عز وجل إلى بعض أنبيائه   «

١٨١. ».. .بكربالء،Mوأصحابه  Dتاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين   «

١٥٧. ».. .اطئُ الوادي األيمن الذي ذكره اهللا تعالى في القرآن هو الفرات،          ش«

٢٨٦. ».. .إلى اهللا حديث النفس فنزل عليه جبرائيل،  Dشكا آدم  «

١٩٨. ». . .الة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار؛             ص«

١٩٧. ».. .عليكم بصالة الليل فإنها سنة نبيكم، وأدب الصالحين قبلكم،  «

١٨٣.nعيد من أعياد المسلمين، ويوم دعاء ومسألة «

١٩٨. »به وجه اهللا عزوجل، ال يريد به غيره    قيام الرجل عن فراشه يريد «

١٢٩. »رجالً دعاًءDكان أمير المؤمنين  «

٢١٥.» ...إذا صلى برز إلى موضع خشن  Hكان جدي علي بن الحسين  «

٢١٢.»...عين غضت عن محارم اهللا،: ين باكية يوم القيامة إال ثالثة  كل ع«

١٥٥، ١١٤٦. » ...،كم من هٍم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة   «

٢٣٧. »كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا األمر ودخولهم فيه؟    «

١١٦٧. »ال تبِد الشماتة ألخيك فيرحمه اهللا ويصيرها بك   «

٢٥٨.»لناس كواحد منهم  لبدع وال تجالسوهم فتصيروا عند ا  ال تصحبوا أهل ا «

١١٦٤. ». ..دهاال تكون الصداقة إال بحدو  «

٢٥٧.»ال ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى اهللا فيه وال يقدر على تغييره «

٢١٦١.Rلو كان غيره  : لم يكن رسول اهللا يقول لشيء قد مضى  «

١٢٣١.» .. .اكتحلت هاشمية وال اختضبت، وال رئي في دار هاشمي دخان        ما «

٢١٦٠. Rما من شيء إال وله حد   «

٢١١.»...ما من شيء إال وله كيل ووزن إال الدموع«

٢١١. » ...من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من اهللا {قطرة أحب إلى اهللا   ما من«

١١٣٩. »...من أخرجه اهللا من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه اهللا بال مال،        «

٢١٦٢.R.. لدعاء أعطي اإلجابة،من أعطي ا: من أعطي ثالثا لم يمنع ثالثا«
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١٧٤.n. .. يوم عرفة كتب اهللا له ألف ألِف حجة مع القائم        Dمن زار قبر الحسين «

١١٦٧. »من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن   «

١٨٢.من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد      «

٢٨٧. ». ..من قال في كل يوم مائة مرة ال حول وال قوة إال باهللا    «

٢٥٧. »...س مجلسا ينتقص فيه إماممن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يجل   «

١٩٩. »من كثر صالته بالليل حسن وجهه بالنهار  «

١٣٠٠. ». ..نفس المهموم لنا، المغتم لظلمنا تسبيح، وهمه ألمرنا عبادة،  «

١٣٥. » ...إذا ألهم أحدكم الدعاء عند البالء    . هل تعرفون طول البالء من قصره؟ «

١١١٣. »هو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهي ساعة إجابة    «

١٨١.n. ..صريعاً بين أصحابه، Dراء فيوم أصيب فيه الحسين  أما يوم عاشوو«

٢٢٠٩. Rال يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده      و«

١٦٢. » ...وليصيرن اهللا كربالء معقالً ومقاماً تختلف فيه المالئكة والمؤمنون       «

٢٢٢٠.R. .. وما كان سبب وفاتها أن قنفذا ــ لعنه اهللا ــ مولى الرجل   «

١٣٠١. »؟Dيا مسمع أنت من أهل العراق أما تأتي قبر الحسين   «

١٦٣. »...ت كعبة البيت الحرام على   يا مفضل إن بقاع األرض تفاخرت ففخر   «

 
 

٢١٥٨.R. .. التوكل على اهللا درجات منها أن تتوكل على اهللا في أمورك كلها،      «

٢٢١٩.Rصديقة شهيدةJإن فاطمة   «

١٣٥. »...عليكم بالدعاء فإنّ الدعاء هللا والطّلب إلى اهللا يرد البالء وقد قدر وقضي       «

٢٥٨. »ما لي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب؟«

٢١٥٧.R.. . اضع للحق تكن أعقل الناس، تو: يا هشام إن لقمان قال البنه   «
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١٨٦. » ...إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا،        «

٢١٨٧. »...في الجنة انه لو أراد األمة لكانت أجمعها    «

R٢٢٢٠بنفسي أنت فيم تفكر طويال منذ قعدت؟«

٢٧٦. » ...يرضون Dصدق اهللا في جميع أقواله، ولكن ذراري قتلة الحسين    «

١٨٢.n... ذلك يوم صامه األدعياء من آل زياد   ! ة تسألنيعن صوم ابن مرجان«

٢١٦٠.R... إنما هو اإلسالم، واإليمان فوقه بدرجة   : Dقال أبو جعفر  «

٢١٨٧.Rةأراد اهللا عز وجل بذلك العترة الطاهر      : ال أقول كما قالوا ولكني أقول   «

١٣٠٠. » ...البد من فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليجة، «

٢٧٥. »...ــ أعقم أصالب قوم نوح{ما كان فيهم األطفال، ألن اهللا ــ     «

٢٨٦. ».. .بسم اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا،    : دت الخروج من منزلك فقل وإذا أر«

٢٢١. » ...وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة اإليمان وحقيقة النفاق       «

١٨٤. ؟nيا بن شبيب، أصائم أنت  «

 
 

٢٧١. » ...أنا أكرم على اهللا من ناقة صالح، تمتعوا في داركم ثالثة أيام    «

 
 

٢٦٤. ». ..حط دماًالسالم على عبد اهللا الرضيع المرمي الصريع المتش  «

 



٢٦٣......................................................................................................................................................فهرس األحاديث 
   

 
٢١٥٧.R.. . العلم بأن المخلوق ال يضر وال ينفع وال يعطي وال يمنع   «

١٤٥. » ...ن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربالء،   إ«

١٤٤. ».. .ن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه        إ«

١٤٧. »...ــDا محمد إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعد فأومأ بيده إلى الحسين ــ  ي«

 
 

١٩١.»ترب العدو مناقد اق«
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٢٧١

 
 

فهرس األعالم

ــ جيم ــ
 

١:٦٠ج،إبراهيم الحسن األزدي
٨٦: ١ج، إبراهيم بن أبي محمود

، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٠: ١جإبراهيم بن مالك األشتر، 
٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦

، ٢٥٦، ١٧٨، ١٧٥، ٤٩: ١جابن أبي الحديد، 
٢٧٢، ٢٦٥، ٢٦٠، ٢٥٩

١٧٧، ١١٠، ٧٨: ٢ج
٢١٩، ٢:١٢٧جابن أبي الفتح األربلي،

١:٢٤١ج،ابن أبي جويرية المزني
٢:٣٤جابن أبي حاتم،

٤٠: ٢ج، ٣٢٧، ٧٩: ١ج، ابن أبي شيبة الكوفي
٢٠: ١جابن إسحاق، 

٢٨٩، ٢٤٩، ١٩٥: ١، جابن أعثم
١٧٩، ١١٠، ٢٦: ٢ج

، ١٧٦، ١٦٨، ١٥٦، ١٥٥، ١١٠: ١، جابن األثير
٣٠٠، ٢٩٤، ٢٩١، ٢٥٠، ١٩٢، ١٨٩

١٨٥، ٥٤: ٢ج
٣٤، ١٩: ٢ج، ابن البطريق
٢٧٠: ١جابن الجوزي، 

١:١٩٥جابن الصباغ،
٦٠: ١جابن الغضائري، 

٢٩: ١ج، ابن القداح
٨٦: ٢ج، ٢٩٦: ١، جابن بابويه القمي

٣١٦، ٤٤: ١، جابن حبان
٢٠٥، ١٧٧، ٤٣: ٢جابن حجر، 

٧١: ٢جمزة الطوسي، ابن ح
١:٢٢٥جابن حوشب،
٢٣٤، ٢٣٣: ١جابن حوقل، 

٢٣٤، ٢٣٣: ١جابن خرداذبة، 
١:٢٣٧جابن خلكان،
١:٢٣٣جابن رستة،

٢٣٣، ١:٢٣٢جابن زنجويه،
٢٥٠، ٢٤٦: ١جابن سعد، 
١:٢٨٤جابن شبيب،

١١٠: ١جابن شدقم، 
١٦٢، ٨٥: ٢ج، ١٣٧: ١جابن شعبة الحراني، 

، ٣٠٤، ٢٨٩، ١٩٢، ١١٠: ١جب، ابن شهر آشو
٨٩، ٧٢، ٧٠، ٣١، ١٩: ٢ج



الجزء الثاني/ ء دعاء اإلمام الحسين عليه السالم في يوم عاشورا.....................................................................٢٧٢

١:٢٢٣جابن ضبعان الكلبي،
، ١٠٣، ٩٢، ٨٦، ٨٥، ٧٩، ٧٨، ٦٣: ١ج، ابن طاووس

٢٧٦، ٢٤٩، ١٩٦، ١٩١، ١٨١، ١٧٩، ١١٠ ،
٢٢٥، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٠، ٣٤، ١٧، ١٦: ٢ج

١:١٩٥جابن طلحة الشافعي،
٢:١٧٩ج،ابن طيفور

٤١، ٤٠: ٢ج، ١:٢١٠جابن عبد البر، 
٢:٣٧جابن عبد الخالق،

١١٠: ٢ج، ٢٦٥: ١جابن عبد ربه، 
٦٠: ١ج، ابن عبيد اهللا بن يزيد

٢:٣٤جابن عربي،
٢٤٧، ١:١٩٣ج،ابن عساكر
٢٧٠، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٩: ١جابن عقيل، 
٢:١٣٥جابن عياش،
١١٠: ٢جابن قتيبة، 
١٠٩، ١:٧٣جابن قولوية،

١:٢١٧جابن كامل،
١٧٩: ٢ج، ٣١١، ٢٤٧، ٩٢، ٤٨: ١جكثير، ابن

١:٩٩جابن ماجة،
١:٢١٩جابن مالك المحاربي،

٣٢٣، ٢٤٩، ٨٢، ٨١: ١جابن مرجانة، 
١:٧٣ج،ابن مسكان
، ٢٨١، ١٥٧، ١٣١، ١١٤، ٢٠، ١٩: ١ج، ابن منظور

١٨٦، ١٨٤، ١٤٨، ١٣٠، ٦٠: ٢ج
٧٤: ١ج، ابن ميثم التمار
، ٢٠٥، ١٩٥، ١٩٣، ١٨١، ١١٠: ١جابن نما الحلي، 

٢٨٩، ٢٢٠ ،
٢١٦، ٢٦: ٢ج

١:٣٢٧جابن هند،
٢١٩: ١جأبو إسحاق، 

١:٣١٩جأبو األعور السلمي،
٢٠٦: ٢ج، ٥٣: ١ج،أبو الجارود

١٠١، ٩٠، ٢:٨٩جأبو الحتوف،
أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف 

٢٥٦: ١جالمدائني،
١:٢٢٧جأبو السفاح الزبيدي،
٢٩٢، ٢٩١: ١ج،أبو الشعثاء الكندي
٢:٧٥جأبو الصلت الهروي،

١:٢٣٠جأبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني،
١:٦٠جأبو العباس ابن عقدة،
٢٢١، ٨٨، ٢:٩ج،أبو الفرج االصفهاني

١:٥٠ج،أبو بحر األحنف بن قيس التميمي
٢٢٥، ١٦٠: ٢ج، ١٤٩، ٦٥: ١ج، أبو بصير

١٤: ٢جأبو بكر الكاشاني، 
مرو بن عبد اهللا الصائدي، أبو ثمامة ع

٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٣٠٠: ١ج
٢:٣٧جأبو جعفر األحول،

١:٢٧٠جأبو جعفر اإلسكافي،
١١٢: ١ج٥٨أبو حمزة الثمالي، 

٢٢٥، ٧٩، ١١: ٢ج
٢٨٨، ٢٨٧: ١جأبو ذر الغفاري، 

١٨٣: ١جأبو سعيد الخدري،
١٨٥، ٢٩، ٢٨، ٢٧: ٢ج

١:١٨٤جأبو سفيان،
٢٣٨: ١جأبو شوذب،
٢:٤٨جأبو صالح،

٧٥: ٢جأبو صالح الهروي، 
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٢١٠: ١ج، ابو عبيد بن مسعود بن عمرو
١:٣١٤جأبو عزة الضبابي،

٢٦: ٢ج، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٦: ١جأبو عمرة،
١:١١٠جأبو فراس،
٣٦، ٣٥: ٢جأبو لهب، 

، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٤، ١:٢٩٥جأبو مخنف األزدي،
٣٣٠، ٣٢٩، ٣١٥، ٣١٤، ٣١٣، ٣١٢، ٣١١

٣١٩، ٢:٢٣٣جو موسى األشعري،أب
٢٨: ٢ج، ٢٧٠: ١جأبو هريرة، 

١٨٤: ٢جأبو هالل العسكري، 
٧٩، ٤٦، ٤٤: ١جأبو يعلى الموصلي، 

٢٣٢: ١جأبو يوسف، 
٢٣١: ١جأبي العيناء، 

٥٣: ١ج، أبي سعيد القماط
٤٧: ١ج، أبي وائل

٢٦١: ١جأحمد الحفظي، 
٢٦١، ٧٩، ٤٦: ١جأحمد بن حنبل، 

٤٠، ٢٨: ٢ج
٢١، ١٩: ١جاحمد بن فهد الحلي، 

٢٨: ٢ج، ٢٧٠: ١جإسحاق بن راهويه، 
٢:١٠٧ج،إسحاق بن عمار

٢١٩: ١جأسماء بن خارجة الفزاري، 
١٧٧: ٢جأسيد بن حضير، 

١:٢٢٥جأشرس بن عبد اهللا،
٢:١٣٦جأفالطون،

٢٢٤: ١جاألحوص بن شداد الهمداني، 
٢٧١، ٤٩: ١جاآلربلي، 
١٨٥: ٢ج، ٤٢: ١جاألزهري،

٢٥١، ٢٤٧: ١جاألسود بن يزيد، 

٢٦٦، ٢١٨، ٥٠: ١ج، األشعث بن قيس
١:٤٧ج،األعمش
٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٤٧: ١جاألميني، 

٢٢١: ٢ج
٢٧٢، ٢٦٣: ١جالبخاري، 

١٨٦، ١٧٨، ١٧٧، ٢٩، ١٤: ٢ج
٨٧: ٢ج، ١١٢: ١جالبرقي، 

٢:٣٤جالبيضاوي،
١:٧٩ج،البيهقي

١:٩٨جبهائي،ال
٢٩٦، ٢٩٥، ١٦٥: ١ج، التستري
١٧٧، ٣٤: ٢ج، ٢٥٠: ١جالثعلبي، 

٥٨: ١جالجزائري، 
٨٣، ٧٩: ١جالجواهري، 
٣١٨، ٢٨٣، ١٥٢: ١جالجوهري، 

١٥٠، ٢:١٤٣ج
٦٠: ١ج، الحارث األعور الهمداني

، ٢٣٧، ١:٢٣٤جالحجاج بن يوسف الثقفي،
٢٦٥

٢٧٤، ١٧٨: ١جالحر بن يزيد الرياحي، 
٤٩، ٣٥: ٢ج، ٢٦١: ١جالحسن البصري، 

٣٠٠: ١جالحسن بن محبوب، 
٧١: ٢جالحسن بن محمد بن جمهور، 

٢:٣٨جالحسين بن زيد،
١٢: ٢جالحسين بن سعيد الكوفي، 
٢:١٣٥جالحسين بن علي بن سفيان،

٣٠٤: ١جالحصين بن تميم، 
، ٢٢٥، ٢٢٤: ١جالحصين بن نمير السكوني، 

٢٢٦
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٦٠، ٥٩، ٥٨: ١جالخصيبي، 
١٩: ٢ج، ١٧١، ١٦٥: ١جدي، الخطيب البغدا

١:٥٩جالخوارزمي،
١:١١٠جالدميري،
٢٤٧، ١١٠، ٦٠، ٤٨، ٤٦، ٤٥: ١جالذهبي، 

٢٧: ٢ج
٦٣: ٢جالرباب، 

٢:١٨٧جالريان بن الصلت،
١:٨٤جالريان بن شبيب،

٣١٨، ٩٦: ١جالزبيدي، 
٦٠: ٢ج

٣٢١، ٢٥٠: ١جالزبير، 
٢٧٢، ٢٧٠، ٢٦٩: ١جالزبير بن بكار، 

١٦٥: ١جكلي، الزر
١٠٩، ١٠٣: ٢جالزرندي الحنفي، 

٢:٣١جالزمخشري،
٢٣٠، ٢٢٨: ١جالسائب بن مالك، 

١:٣١٥جالسروي،
٣٦، ٣٤: ٢جالسمعاني، 

٢١٢: ٢جالسندي بن شاهك، 
٩: ٢ج، ٣٠٨: ١جالسيد أبو القاسم الخوئي، 
٣٢: ١جالسيد إسماعيل المرعشي، 

، ٩٧، ٨٣، ٧٨، ٦٥: ١جالسيد البروجردي، 
٤٣، ١١: ٢ج

، ١٩٢، ١٨٢، ١٨١، ٥٨: ١جالسيد المرعشي، 
٢٧٨، ٢٧٧

١٣٤، ٤٣: ٢ج
٢٦٠: ١جالسيد حسين الزرباطي، 

٩٢: ١جالسيد عبد الحسين شرف الدين، 

١٧، ١٦: ٢ج
، ١٤٥، ١١١، ، ٩٢: ١جالسيد عبدالرزاق المقرم

٢٧٢، ٢٤٤، ٢١١
، ٨٤، ٦٤، ٦٢، ٥٦، ٥٤، ٥٣، ١٧، ١٦، ٩: ٢ج

١٣٥، ١٢٠
، ١٦٠، ١٠٣، ٦٠: ١جلسيد محسن األمين،ا

٣٠١، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٧٦، ١٩٦، ١٨٢، ١٧٩
١٩٧، ١١٩، ٩، ٨: ٢ج

، ١٨٧، ١٨٢، ١٧٩: ١جالسيد مرتضى العسكري، 
٣٠٥، ٢٩٦

١:٢٣٩جالسيد نبيل الحسني،
١:١١٠جالشبراوي،
١:١١٠جالشريشي،

١:٨٦جالشريف الرضي،
٢٦١، ٢٢٩، ٢٢٨: ١جالشعبي، 

١٢٩، ٩٨: ١جهيد األول، الش
١٤٤: ١جالشهيد الثاني، 

١٧: ٢ج
٣٤: ٢جالشوكاني، 

، ٥٩، ٥٣، ٥٢، ٢٩، ٢٤: ١جالشيخ الحر العاملي، 
٣٠٠، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٧، ١٣٧، ١٠١، ٧٩، ٧٣
١٥٧، ١٠٧، ٧٥، ٥٠، ٤٩، ٢٠: ٢ج

، ٩٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٧٣، ٥٩: ١جالشيخ الصدوق، 
٢٦٦، ٢٤٢، ٢٤١، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٠، ١٠١، ٩٨ ،

٣٢٢، ٣٠٠، ٢٨٥، ٢٨٤
، ١٨٧، ١٥٧، ٨٧، ٨٦، ٤٠، ٣١، ٢٧، ٢١، ١٩: ٢ج

٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٤
، ٧٩، ٧٤، ٧٣، ٥٨، ٥٧، ٥٢: ١جالشيخ الطوسي، 

٢٨٤، ٢٦٦، ٢٤٢، ٩٨، ٩٧، ٨٣، ٨٢
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٢١٣، ١٣٥، ٩٨، ٩٧، ٧٢، ٧٠، ٤٠، ٣٩، ٨: ٢ج
، ٧٣، ٥٩، ٣٤، ٣٣، ٢٥، ٢٤: ١جالشيخ الكليني، 

٣٠٠، ١٩٧، ١٦٤، ١١٣، ٨٢
، ٧٩، ٦٨، ٦٥، ٥٨، ٥٧، ٤٠، ٣٧، ١٩، ١١: ٢ج

٢٢٥، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٦، ١٦٠، ٩٥، ٨٠
، ١٠٩، ٧٩، ٧٤، ٥٩، ٥٧، ٤٩: ١ج، الشيخ المفيد

٢٨٥، ٢٦٤، ١٩٢، ١٨٤، ١٧٨، ١٤٥، ١١١
٢١٩، ١١١، ١٩: ٢ج

٢٧٧، ١٦٥: ١جالشيخ عباس القمي، 
١٢٧: ٢ج

، ٣٠٦، ٣٠٥، ١٧٩: ١جالشيخ محمد السماوي، 
٣٣٠، ٣١٦، ٣٠٩

١٠٥، ١٧، ١٦: ٢ج
١٦٥: ١جالشيخ مرتضى األنصاري، 

٤٩، ٤٨، ٤٥: ١جالصالحي، 
١١٢: ١جالصفار، 

٢٠: ٢ج
٩٧: ٢جالصلت بن الوليد، 

٢٣٨: ٢جالصولي، 
٣١٢: ١جالضحاك بن عبد اهللا المشرقي، 

٣٦، ٤٦: ٢ج
٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤: ١جالطبراني، 

٢١٢، ٤٣، ٣٤: ٢ج
، ١٩٥، ١٩٢، ١٨١، ١٠٩، ٥٩، ٩: ١جالطبرسي، 

٣١٥، ٢٥٧
١٧٩، ٤٨، ٤٠: ٢ج

، ١٨٣، ١٧٨، ١٤٦، ١١١، ١٠٩، ٥٨: ١ج، الطبري
٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٢، ١٩٢، ١٨٨ ،
٣٠٤، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٧٨، ٢٥٠، ٢٤٨ ،

٣٣٠، ٣٠٦
٢٢٠، ٢١٢، ١٧٩، ١٧٧، ١١٠، ٣٣، ٢٧: ٢ج

١٣١: ١جالطريحي، 
١٥١، ١٤٨، ١١١: ٢ج
٢٢٣: ١جفيل بن لقيط النخعي، الط

١:٥٩جالطنحاوي،
١:١٦٥جالطهراني،
٢:١٣٨جالعجلوني،

٩٨، ٩٧، ٨٣، ٨٢، ٧٩: ١جالعالمة الحلي، 
، ٦٥، ٦٣، ٥٨، ٥٧، ٥٣: ١جالعالمة المجلسي، 

١٨١، ١٧٩، ١٧٠، ١٥٥، ١١١، ١٠٣، ٨٣، ٧٤ ،
٢١٦، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٥، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٢، ١٨٧ ،
٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٣، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٤٤ ،
٣٠٧، ٣٠٥، ٣٠٣، ٢٩٨، ٢٩٢، ٢٨١

، ٦٤، ٤٩، ٤٨، ٤١، ٤٠، ٢٦، ٢٣، ١٢، ٨: ٢ج
١٣٦، ١٣٠، ١٢٧، ١٠٥، ١٠٠، ٩٨، ٨٨، ٨٦، ٧١ ،

٢٢٥، ٢٢١، ٢٢٠، ١٦٦
: ١ج، العالمة محمد حسين الطباطبائي

٢٨٥، ٢٠٠، ١٩٩، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٣٩، ١٢٠
١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ٤٨، ٤٧: ٢ج

١١٠: ١جالعيناتي، 
٩٨: ١جالفاضل الهندي، 

٢٦٦، ١١٠: ١جالفتال النيسابوري، 
١١٧، ١٩: ٢ج

٢٠، ١٩: ١جالفراء، 
٢٨١، ٢٨٠، ١٣١، ٩٤: ١جالفراهيدي، 

١٨٤: ٢ج
٢٩٠: ١جالفضل بن العباس بن عبد المطلب، 

٩٨: ١ج، الفضيل بن يسار
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٩٧، ٢٤٧، ٧٨: ١جالقاضي النعمان المغربي، 
٤٠: ٢جياض، القاضي ع
١:١١٠جالقرماني،
٤٨: ١جالقندوزي،
٥٨: ١جالكاشاني،
٥٨: ١جالكجوري، 
٢:٢١٢جالكحالني،

٣٠٧: ١جالكركي،
١٣٦، ١٠١: ١جالكفعمي، 
٢٣٥، ١:٢٣٤جالماوردي،

٣١: ٢جالمباركفوري، 
١٨٤: ٢ج، ٢٦٥: ١جالمبرد، 

٣٣١، ٢٤٧، ١٣٦: ١جالمتقي الهندي، 
١٣٠، ٣٢: ٢ج
٨١، ٧٩: ١جقق البحراني، المح

١١: ٢جالمحقق السبزواري، 
٨١، ١:٧٩جالمحقق النراقي،

، ١٨١، ١١٠: ١جالمختار بن أبي عبيد الثقفي، 
٢١٥، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٤، ١٩٦ ،
٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦ ،
٢٤١، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٥، ٢٢٤

١١٩، ٩٦، ٢٦، ٢٥، ٢٤: ٢ج
٢٥: ٢ج، ٢٣١، ١:٢١٨جالمرزباني،

٢٧٠، ١١٠: ١ج، المسعودي
٢١٤: ١جالمسيب بن نجبة الفزاري، 

٢٦٩: ١جالمطرف بن المغيرة بن شعبة، 
٢٢١: ٢جالمعتز العباسي، 

٢٢١: ٢جالمعتمد العباسي،
٢٧٢: ١جالمغيرة بن شعبة، 

١:٤٤جالمقريزي،
٢٢١: ٢جالمنصور العباسي، 
١:٢١٧جالمنهال بن عمرو،

، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧: ١جالمولى حيدر الشيرواني، 
٢٦٠

٩٩: ١جالميرداماد، 
، ٧٩، ٧٨، ٧٣، ٥٩، ٥٧، ٥٣: ١جالميرزا النوري، 

١٦٦، ١١١، ٩٧، ٨٣
٢٢٠، ١٧: ٢ج

٢٢٠، ٢١٩، ٢٠: ٢جالميرزا جواد التبريزي، 
١:٦٠جالنجاشي،
٢:١٤جالنسائي،
٣٤: ٢جالنسفي، 

٧٩: ١ج، النعمان بن سعد
١:٢١٦جالنوار ابنة مالك،

٢١٤، ٢:٨٥جالنووي،
٤٩، ١:٤٥جالهندي،

٢٤: ٢جالهيثم بن األسود، 
٤٨، ٤٦، ٤٤: ١جالهيثمي، 

٣٣، ٣٢، ٣١، ٢٩: ٢ج
١٥: ٢جالواحدي، 

٢٢١: ٢جالوليد بن عبد الملك، 
٢٧٢: ١جالوليد بن عتبة، 

٥٨، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٤: ١ج، أم سلمة
٤٣، ٢٨: ٢ج

٢٤٤: ١ج، أم كلثوم
٦٣، ٢٩: ٢ج

٢٨٨، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩: ١جأم وهب، 
٢٣٠، ٤٣: ١ج، أنس بن مالك
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١:٢١٩جبجدل بن سليم الكلبي،
١١٠: ١جبحر العلوم، 

٢:١٢٠جبحر بن كعب،
١:٢١٩جبرقاد بن مالك،
١:١٧٩جبرير بن خضير،

١:٢١٧جبشر بن غالب األسدي،
١:٧٢ج،بشير الدهان

١:٢١٨جد الجهني،بعبد اهللا بن أسي
١:٢٤٢جتميم بن حصين الفزاري،

١:١٩ج،ثعلب
٩٩: ١ج، جابر بن إسماعيل

٢:١٣٦ججاك روسو،
٢:٤١ججعفر بن أبي طالب،

١:٨٢ج،جعفر بن عيسى
١:٢٩ج،جعفر بن محمد األشعري

١:١٠١ججعفر كاشف الغطاء،
٢:٤٩ججفنة بن غسان،

٢٥٠: ١ججالل الدين السيوطي، 
٥١، ٣٤: ٢ج

١:٢٢٤ججميل بن عبد اهللا الغنمي،
٢:١٧٦ججهجاه بن سعيد،

، ٢٩١، ٢٩٠: ١ججون مولى أبي ذر الغفاري، 
٢٩٢

١٣٦: ٢ج
٤٩: ١ج، جويرية بن مسهر العبدي

، ٣٠٤، ١٨٤: ١جحبيب بن مظاهر األسدي، 
٣٢٨، ٣٠٥
٣٢٩، ٣١٣، ٢٥٧: ١جبن عدي، حجر 

٣٣١حذيفة بن اليمان، 

١:٢١٧جهل،حرملة بن الكا
٢٤: ١جحريز، 

٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٦: ١جحسن بن سليمان الحلي، 
٨٣: ١ج، حسين بن أبي غندر

٢١٦: ١جحكيم بن الطفيل السنبسي، 
١:٢٤جحماد بن عيسى،

٢٣٦، ٢٣٢: ١جحمدان عبد المجيد، 
٢٦٩، ١٨٣: ١جحمزة سيد الشهداء، 

٥٥: ٢ج، ٣١٤: ١جحميد بن مسلم، 
٣٠: ٢جحنان بن سدير، 

٢٧٠: ١جنظلة، ح
٢:٩ج،خلف األحمر

٢١٦: ١جخولي بن يزيد األصبحي،
١:٢٢٤جداود الدمشقي،

١:٥٩جدحالن،
٣٠٩: ١جدلهم بنت عمرو، امرأة زهير، 

١٧٨: ١جذويد،
١:٢٥٣ج،راديوكليف براون

١:٢٢٣جربيعة بن مخارق الغنوي،
١:٢٢١جرزين،

١:٢١٤جرفاعة بن شداد البجلي،
٢:٢٠ج،هجريرشيد ال

٣٤، ١:٢٤جزرارة بن أعين،
١:٢٢١جزربي،

٢:٢٢٠جزكريا بن آدم،
، ٣١٣، ٣٠٩، ٣٠٨، ١٧٩، ١٠٩: ١ج، زهير بن القين

٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣١٦، ٣١٤
١:٢١٠جزياد بن أبيه،

٣٣٠، ٣٢٧، ٣١٣، ٢٥٧: ١جزياد بن سمية، 
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١٨٥، ٢:١٧٦، ج١٨٣: ١جزيد بن أرقم،
١٨٥: ٢جبت، زيد بن ثا

١:٢١٧جزيد بن رقاد،
١:٤٠جزيد بن علي،

١:٤٨ج،زينب بنت جحش
٢:٤٧جسبأ بن يشحب بن يعرب،

٣٢١، ١:٣١٩جسعد الدين التفتازاني،
١:٢٥٣جسفيان بن أبي العوجاء،
١:٢٢٣جسفيان بن يزيد األزدي،

٣٢٧، ٣١٠، ٢٥٠: ١جسلمان المحمدي،
١٧٥، ٧٠، ٢٠: ٢ج

٢٥٩، ١:٢٥٧جس،سليم بن قي
: ٢جسليمان بن أدريس بن إسحاق البالين،

١٣٨
٢١٤: ١جسليمان بن صرد الخزاعي، 

١:٢٣٧جسليمان بن عبد الملك بن مروان،
١٧٦: ٢جسنان الجهني، 
١٨٧، ١٧٨، ١:٥١جشبث بن ربعي،

١:٢٢٣جشرحبيل بن ذي الكالع،
١:٢٢٥جشريك بن خزيم التغلبي،

٢:٥٧جشعيب العقرقوفي،
، ١٩١، ١٨٤، ١٧٨: ١جشمر بن ذي الجوشن، 

٣٣٠، ٣١٤، ٣١١، ٢٨٠، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ١٩٢
١٦٦، ٨٩: ٢ج

٣٣، ٣٠، ٢٩: ٢جصفية بنت عبد المطلب، 
١:٢٤٠جضمرة بن ربيعة الشيباني،

٣٢١، ١:٢٥٠جطلحة،
٢:٢٦جظبيان بن عمارة التميمي،

٣٣١، ٢٥١، ٢٤٧، ١:٤٨ج،عائشة

٧٩: ٢جعاصم بن حميد، 
٢:١٧٦جعباد بن بشر بن وقش،

١٧٥: ٢جعبادة بن الصامت،
١:٢١٩جعبد الرحمان البجلي،

٢٣٠: ١جعبد الرحمان بن أبي عمير الثقفي، 
١:٢٣٠جعبد الرحمان بن شداد الجشمي،

١٧٨: ١جعبد الرحمن بن أبي سبرة الحنفي، 
١:٢٣٥جعبد الرحمن بن جعفر بن سليمان،

:١جقيل بن أبي طالب،عبد الرحمن بن ع
٢١٦

١٧٧: ١جعبد العظيم المهتدي البحراني، 
١٠٠: ٢ج، ١:١٩٦جعبد اهللا البحراني،
١:١٣٢جعبد اهللا الجزائري،

٢:١٧٦جعبد اهللا بن أبي بن سلول،
٣١: ٢ج، ١:٢٢٦جعبد اهللا بن الزبير األسدي،

٢:٢٥جعبد اهللا بن جعدة بن هبيرة،
٢٧٤، ١:٢٤٣جيمي،عبد اهللا بن حوزة التم

١:١٧٩جعبد اهللا بن زهير بن سليم األزدي،
١:١٩٨جعبد اهللا بن سنان،

٢١٨: ١جعبد اهللا بن عروة الخثعمي، 
٢١٧:جعبد اهللا بن عقبة الغنوي،

٢١٤، ١٤: ٢جعبد اهللا بن قدامة، 
٢١٩: ١جعبد اهللا بن قيس الخوالني، 

١:٢١٦جعبد اهللا بن كامل،
١:٢٣١جمد بن أبي سعيد،عبد اهللا بن مح

١:٢١٤جعبد اهللا بن والي التميمي،
١:٢٣٠جعبد المطلب بن هاشم،

، ٢٢٨، ٢٢٠، ٢١٤: ١جعبد الملك بن مروان، 
٢٦٥، ٢٣٨، ٢٣٧
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٢٧٠: ١جعبد شمس، 
، ٢٣٩: ١جعبدالرحمن بن محمد بن األشعث، 

٢٤٠
، ١٩٣، ١٩٢، ١٧٩، ٥٠: ١جعبيد اهللا بن زياد، 

٢٢٠، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ١٩٤ ،
٢٣٤، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٣ ،
٣٢٩، ٣١٣، ٣١٠، ٣٠٥، ٢٩٦، ٢٧٤، ٢٥٦، ٢٤٨ ،
٣٣٠

١٣٤، ٥٢: ٢ج
٢١٧: ١جعبيد اهللا بن ناجية الشبامي، 

١:٨٢ج،عبيد بن زرارة
١:٢٣٣جعثمان بن حنيف،
٣٢٩، ٣٢٦، ١:٢٣٤جعثمان بن عفان،

٥٢: ٢ج
٢:١٢٦جح،عدنان أبو مصل
٢٧٠: ١جعروة بن الزبير، 

١:٢١جعز الدين بحر العلوم،
، ٣١٢، ٢٩٨، ١:١٧٨جعزرة بن قيس األحمسي،

٣٢٩، ٣٢٨
١٨٠: ١جعقبة بن سمعان، 

١٦١، ١٣٧: ١جعلي الطبرسي، 
٢٦٣: ١جعلي الكوراني العاملي، 

٣٠: ٢ج، ٨٤: ١جعلي بن إبراهيم القمي، 
٣٧: ٢ج، ٥٧: ١ج، علي بن الحكم

: ١ج، )عليه السالم(علي بن جعفر الصادق
٢١٩، ٣٨

٣١٣: ١جعلي بن حنظلة بن أسعد الشبامي، 
٢:١٥٨جعلي بن سويدة،
١:٧٨ج،علي بن فضال

٢:٧١جعلي بن كركر،
٢٢٣: ١جعلي بن مالك الجشمي، 
٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٣: ١جعلي عبد اهللا الجباوي، 

١٧٠، ١٦٩، ٢:١٦٨جعلي محمد النقوي،
٢٤٠: ١جبن تيم اللخمي، عمارة 

١:٧٣ج،عمر بن الحسين العرزمي
، ٢٤٩، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢: ١جعمر بن الخطاب، 

٢٦٣، ٢٥٢، ٢٥٠
١٧٨، ١٧٦، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٩: ٢ج

٢:٢٤جعمر بن الهيثم،
١:٢١٩جعمر بن خالد،

، ١٠٩، ١٠٣، ٩١: ١ج، عمر بن سعد بن وقاص
٢٤١، ٢٢٢، ٢٠٣، ١٩٦، ١٩٢، ١٩١، ١٧٨، ١١٠،
٢٨٠، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٤، ٢٦٥، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤٢ ،
٣٢٧، ٣١١، ٣٠٧، ٣٠٥، ٢٩٧، ٢٩٦

٨٩، ٨٥، ٤٢، ٣٨، ٢٦، ٢٥، ٢٤: ٢ج
٢٣٥: ١جعمر بن عبد العزيز، 

١:٢٣٥جعمر بن هبيرة،
٥٨، ٥٣: ١ج، عمر بن يزيد

١١٠: ٢ج، ١:١٦٥جعمر رضا كحالة،
١:١٧٨جعمرو بن الحجاج الزبيدي،

١:٢٥٧جزاعي،عمرو بن الحمق الخ
٣١٩، ٣١٨، ١:٢٧٢جعمرو بن العاص،
٢١٢، ٥١: ١جعمرو بن حريث، 

٥٥: ٢جعمرو بن سعد بن نفيل األزدي، 
١:٢١٨جعمرو بن صبيح الصيداوي،

٢:٤٨جعمرو بن عامر،
١:٢٢٣جعمير بن الحباب،

١:٢٢٦جغالب الباهلي،
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٣٤: ٢ج، ١:٣١٩جفخر الدين الرازي،
٤٨: ٢جفروة بن مسيك، 

٢٩٥: ١جفضيل بن خديج الكندي، 
٣٠٦: ١جقرة بن قيس التميمي الحنظلي، 

٢:١٥جقطب الدين الراوندي،
١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٧٨: ١جقيس بن األشعث،

٦١، ١:٦٠ج،قيس بن عبادة
٢:١٦٨جكارلتون هيس،

٣١٥، ٣١٣، ٣٠٦: ١جكثير بن عبد اهللا الشعبي، 
٢:٨٥جكميل بن زياد النخعي،

٢:٨ج،ى بنت أبي مرة بن عروة الثقفيليل
، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٠، ٦٠: ١ج، مالك األشتر

٢٢٩
، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ٢:١١١جمالك بن النسر،

١٢٠، ١١٩
١:٢١٦جمالك بن بشير،
٢:٢٥جمالك بن دومة،

١:٢١٨جمالك بن هيثم البدائي،
١:٢٩٩جمحمد الريشهري،

١:١٣٩جمحمد أمين زين الدين،
٦١، ١:٦٠ج،مد بن أبي بكرمح

١:٢٠جمحمد بن إسحاق،
٢٣٠، ٢١١: ١جمحمد بن الحنفية، 

٧٨، ٢٦: ٢ج
١٣٥محمد بن المشهدي، 

: ١ج،)اإلمامي(محمد بن جرير الطبري 
٢٧١

٢٢٠، ١٠٩: ٢ج
١:٢٩٦جمحمد بن سعيد،

٢:٩٧جمحمد بن سليمان،
٨٢: ١ج، محمد بن عيسى بن عبيد

٢:١٢ج،محمد بن مروان
٢٠٨: ٢جمحمد بن مسلم،

١:٢٥٩ج،محمد صادق النجمي
١:٢٣٩جمحمد ضياء الدين،
١:٣٢٠جمحمد قاهر القمي،

١٥٢، ١٥٠، : ١ج١٣محمد نجيب، 
١٥٢، ١٥٠، ١٣: ١جمحمود ميالد، 

٥٧: ١ج، مخرمة بن ربعي
١:٢١٧جمرة بن منقذ العبدي،

١:١٨٤جمروان بن الحكم،
١:٢٢٣ج،مزاحم بن مالك السكوني

٢:٤٨جمزيقيا بن ماء السماء،
٢:٢٦جمسافر بن سعد الهمداني،

١:٢٧٦جمسروق بن وائل الحضرمي،
١:٧٩ج،مسعدة بن صدقة

١:٢٢١جمسلم بن عبد اهللا الضبابي،
، ٢١٩، ٢١١، ٢١٠، ١٨٩: ١جمسلم بن عقيل، 

٣٠٥
١:١٧٨جمسلم بن عوسجة،

٣٠١: ١جمسمع كردين البصري، 
١:٢٦٢ج،اتوركمصطفى أت

٢٢١، ٢١٧مصعب بن الزبير، 
، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٣٤، ٢: ١جمعاوية بن أبي سفيان، 

٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥١ ،
٣٢١، ٣١٩، ٣٠٥، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٣ ،
٣٢٢

٥٢: ٢ج
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١٣٢، ١٣١، ١٢٨: ٢جمعن خليل، 
٢:٤١جمال علي القارئ،

١:٣١٥جمهاجر بن أوس التميمي،
٢٠: ٢ج، موسى بن بكر

١:٢١٦جموسى بن عامر،
١:٢١٢جميثم التمار،

١:٢٥٣جميلفين هرسكوفيترز،
١:٢٣٢جميمون بن مهران،

٢:٨ج،ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب
٢:١٧٣جناصر مكارم الشيرازي،

٢:٥١جنافع بن األزرق،
٣٠٦: ١جنافع بن هالل الجملي، 

٢:١٦١جهادي النجفي،
١:٧٩ج،بن مسلمهارون

٦٠: ١ج، هاشم المري
٢:١٦٨جهانس كوهن،

١:٢١٢جهاني بن أبي حية،

٣٢٩، ١:٣١٣جهاني بن عروة،
٢:١٥٧ج،هشام بن الحكم
٩٨: ١ج، هشام بن سالم

٢:١٧٥جهشام بن صبابة،
٢:٢٢١جهشام بن عبد الملك،

هند بنت أسماء بن خارجة زوجة عبيد اهللا بن 
١:٢٢٨جزياد،

٢٣٤: ١جياقوت،
١:٢٣١جيحيى بن راشد،

١:٢٣٧جيزيد بن المهلب،
، ٢٤٨، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩، ١:٥٠جيزيد بن معاوية،

٣٣٠
١٧٨، ١٣٤: ٢ج

٢٣٦، ٢٣٥: ١جيوسف بن عمر الثقفي، 
١:٧٤ج،يونس بن ظبيان
٢:٥١جنجدة بن عويمر،
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لكتابامصادر 
: الوفــاة/ الــشيخ محمــد الــسماوي/ لــسالمبــصار العــين فــي أنــصار الحــسين عليــه ا إ. ١

١٤١٩: سنةلـ / األولـى : الطبعـة / الشيخ محمـد جعفـر الطبـسي   : تحقيق/ هـ  ١٣٧٠
. مركز الدراسات اإلسالمية: الناشر/ ش١٣٧٧ــ 

/ الثالثـة  : الطبعـة / سامي الغريري : تحقيق/ الشبراوي / شراف األ باإلتحاف بح . ٢
. قم المقدسةــإيران ، اب اإلسالميدار الكت: الناشر/ م ٢٠٠٧: لسنة

/ ســعيد المنــدوب: تحقيــق/ هـــ ٩١١: الوفــاة/ الــسيوطي/ اإلتقــان فــي علــوم القــرآن. ٣
.دار الفكر: الناشر/ م١٩٩٦ــ ١٤١٦: سنةل/ األولى: الطبعة

/ هـــ ١٤٠٩: لــسنة/ الثانيــة : الطبعــة/ هـــ ٣٤٦: الوفــاة/ المــسعودي / إثبــات الوصــية  . ٤
. لبنانــبيروت ، ألضواءدار ا: الناشر

.هـ١٤١٩: لسنة/ الثانية ــالطبعة / إسماعيل المرعشي / اجماعيات فقه الشيعة . ٥

ــاني . ٦ ــاد والمثــ ــاة/ الــــضحاك/ اآلحــ ـــ ٢٨٧: الوفــ ــصل أحمــــد   : تحقيــــق/ هــ باســــم فيــ
.دار الدراية: الناشر/ م١٩٩١ــ ١٤١١: سنةل/ األولى: الطبعة/ الجوابرة

ـــ ٥٤٨: الوفــــاة/ الطبرســــيالــــشيخ /االحتجــــاج. ٧ ــاقر  :تحقيــــق/ هــ الــــسيد محمــــد بــ
.فاألشرالنجفــدار النعمان: الناشر/ م١٩٦٦ــ١٣٨٦: سنةل/ الخرسان

ــات الدينيــــة  األ. ٨ ــام الــــسلطانية والواليــ ــاة/ المــــاوردي / حكــ ـــ ٤٥٠: الوفــ ــة/ هــ : الطبعــ
.نانلبــبيروت ، دار الكتب العلمية: الناشر/ هـ ١٤٢٧: لسنة/ الثالثة 

.القرماني/ إخبار الدول . ٩
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ــ  ٢٨٢: الوفـــاة / الـــدينوري / األخبـــار الطـــوال  . ١٠ / عبـــد المـــنعم عــــامر  : تحقيـــق / هــ
دار إحياء الكتب العربي ـــ عيـسى البـابي      : الناشر/ هـ  ١٩٦٠: سنةل/ األولى: الطبعة

.شريف الرضيالمنشورات / الحلبي وشركاه 

.الزبير بن بكار/ اخبار الموفقيات . ١١

ـــ ٣٣٥: الوفــــاة/ الــــصولي / آداب الكتــــاب . ١٢ ـــ ١٤١٥: لــــسنة/ األولــــى : الطبعــــة/ هــ / هــ
. لبنانــبيروت ، دار الكتب العلمية: الناشر

علـــيهم (مؤســـسة آل البيـــت : تحقيـــق/ هــــ ٤١٣: الوفـــاة/ الـــشيخ المفيـــد/ اإلرشـــاد. ١٣
ـــ بيـروت ـــ    ددار المفيـ : الناشـر / م١٩٩٣ـــ   ١٤١٤: سنةل/ الثانية: الطبعة) / السالم
.لبنان

الــسيد حــسن الموســوي   :تحقيــق/ هـــ  ٤٦٠: الوفــاة/ الــشيخ الطوســي / االستبــصار. ١٤
ــ/ الرابعــة: الطبعــة/ الخرســان ـــ   : الناشــر/ ش١٣٦٣: سنةل دار الكتــب اإلســالمية ـ

. طهران

: الطبعـة / سالم محمد عطـا : تحقيق/ هـ ٤٦٣: الوفاة/ ابن عبد البر  / االستذكار. ١٥
. دار الكتب العلمية: الناشر/ م٢٠٠٠: سنةل/ األولى

للــسيد  مخطــوط) / عليــه الــسالم (اإلســتراتيجية العــسكرية عنــد اإلمــام الحــسين     . ١٦
. نبيل الحسني

ـــ ٤٦٣: الوفـــاة/ ابـــن عبـــد البـــر / االســـتيعاب. ١٧ / علـــي محمـــد البجـــاوي : تحقيـــق/ هـ
. دار الجيل: الناشر/ هـ ١٤١٢: سنةل/ األولى: الطبعة

. ــ بيروت ــ لبنانأسماعيليان: الناشر/ هـ ٦٣٠: الوفاة/ ابن األثير/ أسد الغابة. ١٨

محمـود مـيالد   . دــمحمد نجيب . د/ أسس البحث العلمي في التربية وعلم النفس   . ١٩
.سلطنة عمانــمكتبة الضامري : الناشر/ هـ ١٤٢٨: لسنة/ األولى ــالطبعة / 

/ األولــى: الطبعــة/ العــاملي/ االنتــصارم الــنفس أســس البحــث فــي التربيــة وعلــ  . ٢٠
. دار السيرة ــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ هـ ١٤٢٢: سنةل
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.علي محمد النقوي/ اإلسالم والقومية . ٢١

.الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق/ هـ ٨٥٢: الوفاة/ ابن حجر/ اإلصابة. ٢٢

١٤٠٥: سنةلـ / الثانيـة : الطبعة/ ٢ق: الوفاة/ عدة محدثين / األصول الستة عشر  . ٢٣
. إيرانــ قم ــ دار الشبستري: الناشر/ ش١٣٦٣ــ 

الـشيخ يحيـى   :تحقيـق / الـشيخ محمـد صـادق النجمـي      / أضواء علـى الـصحيحين    . ٢٤
مؤســسة المعــارف  : الناشــر/ هـــ ١٤١٩: سنةلــ/ األولــى: الطبعــة/ كمــالي البحرانــي

.اإلسالمية ــ قم

ــز الـــدين بحـــر العلـــوم  / صحيحين أضـــواء علـــى الـــ . ٢٥ : لـــسنة/ األولـــى ـــــالطبعـــة / عـ
.لبنانــبيروت ، )عليها السالم(دار الزهراء : الناشر/ هـ١٤١١

عـصام عبـد   : تحقيـق / هــ  ٣٨١: الوفـاة / الـشيخ الـصدوق  / االعتقادات في ديـن اإلماميـة    . ٢٦
.بيروت ــ لبنان، المفيددار : الناشر/ م١٩٩٣ــ ١٤١٤: سنةل/ الثانية: الطبعة/ السيد

ــاة/ خيـــر الـــدين الزركلـــي  / األعـــالم. ٢٧ ـــ ١٤١٠: الوفـ : سنةلـــ / الخامـــسة: الطبعـــة/ هـ
. دار العلم للماليين ــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ هـ ١٩٨٠

: الناشــر/ هـــ ١٤٠٤: لــسنة/ الخامــسة : الطبعــة/ عمــر رضــا كحالــة  / عــالم النــساء أ. ٢٨
. انلبنــبيروت ، مؤسسة الرسالة

مؤسـسة  : تحقيـق / هــ  ٥٤٨: الوفـاة / الـشيخ الطبرسـي  / إعالم الـورى بـأعالم الهـدى     . ٢٩
مؤســسة : الناشــر/ هـــ ١٤١٧: سنةلــ/ األولــى: الطبعــة) / علــيهم الــسالم(آل البيــت 
.إلحياء التراث ــ قم المشرفة)عليهم السالم(آل البيت 

/ حـسن األمـين   :تحقيـق / هــ ١٣٧١: الوفـاة / السيد محسن األمـين   / أعيان الشيعة . ٣٠
.دار التعارف للمطبوعات ــ بيروت ــ لبنان: الناشر

ــ  ٦٦٤: الوفـــاة/ الـــسيد ابــن طـــاووس / إقبــال األعمـــال . ٣١ جـــواد القيـــومي : تحقيـــق/ هـ
.مكتب اإلعالم اإلسالمي: الناشر/ هـ ١٤١٤: سنةل/ األولى: الطبعة/ األصفهاني 

. دار إحياء التراث العربي: الناشر/ هـ ٤٧٥:الوفاة/ ابن ماكوال/ إكمال الكمال. ٣٢
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أبــي :تحقيــق/ هـــ ٧٤١: الوفــاة/ الخطيــب التبريــزي / فــي أســماء الرجــال اإلكمــال . ٣٣
مؤســسة أهــل البيـــت  : الناشــر / أســد اهللا بــن الحــافظ محمــد عبـــد اهللا األنــصاري     

.عليهم السالم

/ دراسـات اإلســالمية قـسم ال : تحقيـق / هــ  ٣٨١: الوفـاة / الـشيخ الـصدوق  / األمـالي . ٣٤
.ــ قممؤسسة البعثة:الناشر/ هـ ١٤١٧: سنةل/ األولى: الطبعة

قـسم الدراســات اإلسـالمية ــــ   : تحقيــق/ هــ  ٤٦٠: الوفــاة/ الــشيخ الطوسـي / األمـالي . ٣٥
. ــ قمدار الثقافة: الناشر/ هـ ١٤١٤: سنةل/ األولى: الطبعة/ مؤسسة البعثة

مدرســة اإلمــام : تحقيــق/ هـــ ٣٢٩: الوفــاة/ ابويــه القمــيابــن ب/ اإلمامــة والتبــصرة. ٣٦
: سنةلـ / األولـى : الطبعـة / المهدي عجل اهللا تعالى فرجه الشريف ــ قم المقدسة      

مدرسة اإلمـام المهـدي عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف        : الناشر/ ش ١٣٦٣ــ   ١٤٠٤
.ــ قم المقدسة

مؤســــسة : الناشــــر/ هـــــ ٢٧٦: فــــاةالو/ ابــــن قتيبــــة الــــدينوري / والــــسياسةاإلمامــــة. ٣٧
.الحلبي وشركاه

ــاع األســــماع. ٣٨ ــزي/ إمتــ ـــ ٨٤٥: الوفــــاة/ المقريــ ــق/ هــ محمــــد عبــــد الحميــــد  : تحقيــ
ـــ دار الكتـب العلميـة     : الناشـر / م ١٩٩٩ـــ ١٤٢٠: سنةل/ األولى: الطبعة/ النميسي

.لبنانــبيروت 

. رم الشيرازيالشيخ ناصر مكا/ األمثل في تفسير كتاب اهللا المنزل. ٣٩

: سنةلــ/ األولـى : الطبعـة / هــ  ١٣٥٩: الوفـاة / الـشيخ عبـاس القمـي   / األنـوار البهيـة  . ٤٠
. قم المشرفةــ مؤسسة النشر اإلسالمي: الناشر/ ١٤١٧

األولـى : الطبعـة / السيد حسين الزرباطي/ أوالد اإلمام محمد الباقر عليه السالم   . ٤١
. قم). إسماعيليان ( ار التفسير انتشارات د: الناشر/ ١٤١٧: سنةل/ 

: سنةلــ / الثانيــة : الطبعــة / هـــ  ١١١١: الوفــاة/ العالمــة المجلــسي  / بحــار األنــوار . ٤٢
.مؤسسة الوفاء ــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ م١٩٨٣ــ ١٤٠٣
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ــ  ٥٨٧: الوفــاة / أبــو بكــر الكاشــاني   / بــدائع الــصنائع  . ٤٣ : سنةلــ / األولــى : الطبعــة / هـ
. المكتبة الحبيبية ــ باكستان: الناشر/ م١٩٨٩ــ ١٤٠٩

ــ/ البدايـــة والنهايـــة. ٤٤ ـــ ٧٧٤: الوفـــاة/ رابـــن كثيـ : الطبعـــة/ علـــي شـــيري: تحقيـــق/ هـ
. دار إحياء التراث العربي ــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ م١٩٨٨ــ ١٤٠٨: سنةل/ األولى

جــــواد : قيــــقتح/ ٥٢٥: الوفــــاة/ محمــــد بــــن علــــي الطبــــري / بــــشارة المــــصطفى. ٤٥
ــ/ األولــى : الطبعــة/ األصــفهاني  القيــومي  مؤســسة النــشر  : الناشــر / ١٤٢٠: سنةل
. قم المشرفةاإلسالمي

الحـاج ميـرزا   :تحقيـق / هــ  ٢٩٠: الوفـاة / محمـد بـن الحـسن الـصفار      / الـدرجات بصائر. ٤٦
.منشورات األعلمي ــ طهران: الناشر/ ش١٣٦٢ــ ١٤٠٤: سنةل/ ه باغيجحسن كو

ــات النـــساء بال. ٤٧ ــور / غـ ــاة/ ابـــن طيفـ ـــ ٣٨٠: الوفـ ــة بـــصيرتي  : الناشـــر/ هـ ـــمكتبـ قـــم ــ
. المقدسة

ـــ ١٤١٤: سنةلــ/ علــي شــيري : تحقيــق/ هـــ ١٢٠٥: الوفــاة/ الزبيــدي/ تــاج العــروس . ٤٨ ـ
.ــ بيروتدار الفكر: الناشر/ م١٩٩٤

هــ  ١٤١٧: لـسنة /األولـى  ـــ الطبعـة  / هــ  ٧٣٢: الوفاة/ أبي الفداء / تاريخ أبي الفداء  . ٤٩
. لبنانــدار الكتب العلمية، بيروت : الناشر/ 

/ يعمـر عبـد الـسالم تـدمر    . د: تحقيـق / هــ    ٧٤٨: الوفاة/ الذهبي/ تاريخ اإلسالم . ٥٠
.دار الكتاب العربي: الناشر/ م١٩٨٧ــ ١٤٠٧: سنةل/ األولى: الطبعة

ــري . ٥١ ــاريخ الطبـ ــاة/ الطبـــري/ تـ ـــ ٣١٠: الوفـ ــة/ هـ ــةال: الطبعـ ــ/ رابعـ ـــ ١٤٠٣: سنةلـ ــ
. مؤسسة األعلمي للمطبوعات ــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ م١٩٨٣

. دار صادر ــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ هـ ٢٨٤: الوفاة/ اليعقوبي/ تاريخ اليعقوبي. ٥٢

مـصطفى عبـد القـادر   :تحقيـق / هــ  ٤٦٣: الوفاة/ الخطيب البغدادي / تاريخ بغداد . ٥٣
دار الكتـب العلميـة ـــ بيـروت     : الناشر/ م ١٩٩٧ــ   ١٤١٧: سنةل/ ولىاأل: الطبعةعطا

. ــ لبنان
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: سنةلــ/ علــي شــيري: تحقيــق/ هـــ ٥٧١: الوفــاة/ ابــن عــساكر/ تــاريخ مدينــة دمــشق. ٥٤
.دار الفكرــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ هـ ١٤١٥

/ ر الغفــاريعلــي أكبــ:تحقيــق/ ٤ق : الوفــاة/ ابــن شــعبة الحرانــي/ تحــف العقــول. ٥٥
قـم  ـــ  مؤسـسة النـشر اإلسـالمي   : الناشر/ ش١٣٦٣ــ  ١٤٠٤: سنةل/ الثانية: الطبعة

. المشرفة

ـــ ١٤١٠: سنةلــ/ األولــى: الطبعــة/ ١٢٨٢: الوفــاة/ المبــاركفوري/ تحفــة األحــوذي. ٥٦ ـ
. دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ م١٩٩٠

/ شـرح الجزائــري  / هــ  ١١٨٠: الوفــاة/ د اهللا الجزائـري الــسيد عبـ / التحفـة الـسنية  . ٥٧
.نسخة مخطوطة

ـــ ٦٥٤: الوفـــــاة/ ســـــبط بـــــن الجـــــوزي  / تـــــذكرة الخـــــواص . ٥٨ / األولـــــى : الطبعـــــة/ هـــ
. لبنانــبيروت ، دار العلوم: الناشر/ هـ ١٤٢٥:لسنة

ــاء . ٥٩ ــي / تـــذكرة الفقهـ ــة الحلـ ـــ ٧٢٦: الوفـــاة/ العالمـ ــق/ هـ ــسة آل البيـــت  : تحقيـ مؤسـ
ــراث )هم الـــسالمعلـــي( ــ/ األولـــى: الطبعـــة / إلحيـــاء التـ ـــ ١٤١٤: سنةلـ : الناشـــر / هـ

.إلحياء التراث ــ قم)عليهم السالم(مؤسسة آل البيت 

الـشيخ  : تحقيـق / هـ ٥٧١: الوفاة/ ابن عساكر/ ترجمة اإلمام الحسين عليه السالم   . ٦٠
ــودي  ــاقر المحمـ ــة/ محمـــد بـ ــة: الطبعـ ــ/ الثانيـ ـــ ١٤١٤: سنةلـ ــر/ هـ ــع :الناشـ مجمـ

.إيرانإحياء الثقافة اإلسالمية ــ قم ــ 

أســعد  : تحقيــق/ هـــ ٣٢٧: الوفــاة/ ابــن أبــي حــاتم الــرازي   / تفــسير ابــن أبــي حــاتم   . ٦١
.المكتبة العصرية: الناشرمحمد الطيب

الـــشيخ عبـــد الـــوارث  : تحقيـــق/ هــــ ٦٣٨: الوفـــاة/ ابـــن العربـــي/ تفـــسير ابـــن عربـــي. ٦٢
دار الكتـــــب : الناشــــر / م٢٠٠١ـــــــ ١٤٢٢: سنةلــــ / األولـــــى: الطبعــــة / محمــــد علـــــي 

. العلمية

.هـ١٢٧٠: الوفاة/ اآللوسي/ تفسير اآللوسي. ٦٣
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. دار الفكر: الناشر/ هـ ٦٨٢: الوفاة/ البيضاوي/ تفسير البيضاوي. ٦٤

اإلمام أبـي محمـد     : تحقيق/ هـ  ٤٢٧: الوفاة/ ١: الجزء/ الثعلبي/ تفسير الثعلبي . ٦٥
ـــ ١٤٢٢: ةسنلــ/ األولــى: الطبعــة/ بــن عاشــور  ــاء التــراث  : الناشــر/ م٢٠٠٢ـ دار إحي

. العربي

.الثالثة: الطبعة/ هـ ٦٠٦: الوفاة/ الرازي/ تفسير الرازي. ٦٦

ــسير الـــسمعاني . ٦٧ ــاة/ الـــسمعاني/ تفـ ــ  ٤٨٩: الوفـ ــر بـــن إبـــراهيم  :تحقيـــق/ هــ / ياسـ
. لرياضدار الوطن ــ ا: الناشر/ م١٩٩٧ــ ١٤١٨: سنةل/ األولى: الطبعة

: سنةلـ / الثانيـة : الطبعـة / هــ   ١٠٩١: الوفـاة / الفيض الكاشـاني  / التفسير الصافي . ٦٨
.مكتبة الصدر ــ طهران: الناشر/ ش١٣٧٤ــ ١٤١٦

الــسيد طيــب  :تحقيــق/ ٣٢٩ن: الوفــاة/ علــي بــن إبــراهيم القمــي   / تفــسير القمــي . ٦٩
ــري  ــوي الجزائــ ــة/ الموســ ــة: الطبعــ ــ/ الثالثــ ــرالن/ ١٤٠٤: سنةلــ ــسة دار : اشــ مؤســ

.إيرانــ قم ــ الكتاب

منـشورات جماعـة   : الناشـر / هــ ١٤١٢: الوفـاة / الـسيد الطباطبـائي  / تفـسير الميـزان  . ٧٠
. المدرسين في الحوزة العلمية ــ قم المقدسة

. هـ٥٣٧: الوفاة/ النسفي/ تفسير النسفي. ٧١

/ ديدنان داوصــفوان عـــ : تحقيـــق/ هـــ  ٤٦٨: الوفــاة / الواحـــدي/ تفــسير الواحــدي  . ٧٢
. الدار الشاميةودار القلم : الناشر/ هـ ١٤١٥: سنةل/ األولى: الطبعة

ـــ ٥٤٨: الوفـــاة/ الـــشيخ الطبرســـي/ تفـــسير مجمـــع البيـــان. ٧٣ لجنـــة مـــن : تحقيـــق/ هـ
/ م١٩٩٥ــــــ ١٤١٥: سنةلـــ / األولـــى : الطبعــــة/ المختـــصين العلمـــاء والمحققـــين   

.روت ــ لبنانمؤسسة األعلمي للمطبوعات ــ بي: الناشر

ــام . ٧٤ ــاة/ الــــشيخ الطوســــي / تهــــذيب األحكــ ـــ ٤٦٠: الوفــ الــــسيد حــــسن  : تحقيــــق/ هــ
دار الكتــــب : الناشـــر / ش١٣٦٤: سنةلـــ / الثالثـــة : الطبعـــة / الموســـوي الخرســـان  

ــ طهران .اإلسالمية 
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/ الـدكتور بـشار عـواد معــروف   : تحقيـق / هـــ ٧٤٢: الوفـاة / المـزي / تهـذيب الكمـال  .٧٥
. مؤسسة الرسالة ــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ م١٩٨٥ــ ١٤٠٦: سنةل/ بعةالرا: الطبعة

. هـ ٥٧١: الوفاة/ ابن عساكر / تهذيب تاريخ الشام . ٧٦

نبيــل رضــا  : تحقيــق/ هـــ ٥٦٠: الوفــاة/ ابــن حمــزة الطوســي / الثاقــب فــي المناقــب . ٧٧
ــ  ١٤١٢: سنةلـــ / الثانيـــة : الطبعـــة / علـــوان  ـــــ قـــم   نمؤســـسة أنـــصاريا  : الناشـــر / هــ

. المقدسة

الــسيد محمــد مهــدي : تحقيــق/ هـــ ٣٨١: الوفــاة/ الــشيخ الــصدوق/ ثــواب األعمــال. ٧٨
الـــشريف :الناشـــر/ ش١٣٦٨: سنةلــ / الثانيـــة: الطبعـــة/ الــسيد حـــسن الخرســان  

.الرضي ــ قم

/ هــــ ١٣٩٩:سنةلـــ/ هــــ ١٣٨٣: الوفـــاة/ الـــسيد البروجـــردي/ جــامع أحاديـــث الـــشيعة . ٧٩
.مية ــ قمالمطبعة العل

الــــسيد : تحقيـــق / هـــــ ١٢٠٩: الوفـــاة / محمــــد مهـــدي النراقــــي / جـــامع الـــسعادات  . ٨٠
.دار النعمان: الناشر/ محمد كالنتر

/ هـــ ١٤٢٨: لــسنة/ األولــى : الطبعــة/ الــسيد نبيــل الحــسني / الجمــال فــي عاشــوراء . ٨١
.العتبة الحسينية المقدسة: الناشر

ـ ــ  ١٤٢٥: سنةلـ / األولـى : الطبعـة / العـاملي  الـشيخ علـي الكـوراني     / جواهر التاريخ . ٨٢
. دار الهدى: الناشر/ م٢٠٠٤

ــ  ١٢٦٦: الوفـــاة / الـــشيخ الجـــواهري  / جـــواهر الكـــالم  . ٨٣ الـــشيخ عبــــاس  :تحقيـــق / هــ
ـــ   : الناشــر/ ش١٣٦٥: سنةلــ/ الثانيــة: الطبعــة/ انيجــالقو دار الكتــب اإلســالمية ـ

.طهران

: الوفــاة/ ابــن الدمــشقي / عليــه الــسالم جــواهر المطالــب فــي مناقــب اإلمــام علــي    . ٨٤
١٤١٥: سنةلـ / األولـى : الطبعـة / الشيخ محمد باقر المحمـودي  : تحقيق/ هـ   ٨٧١

.إيرانمجمع إحياء الثقافة اإلسالمية ــ قم ــ : الناشر/ 
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مؤسـسة النـشر   : الناشـر / هــ  ١١٨٦: الوفـاة / المحقق البحرانـي  / الحدائق الناضرة . ٨٥
.شرفةقم المــ اإلسالمي

: لــــسنة/ األولــــى : الطبعــــة/ هـــــ ٨٠٨: الوفــــاة/ الــــدميري / حيــــاة الحيــــوان الكبــــرى . ٨٦
.لبنانــبيروت ، الناشر دار إحياء التراث العربي/ هـ ١٤٢٦

مؤسـسة آل البيـت    : تحقيـق / هــ   ١٣٢٠: الوفـاة / الميرزا النـوري  / خاتمة المستدرك . ٨٧
مؤســسة آل البيــت  : الناشــر/ هـــ١٤١٥: سنةلــ/ األولــى: الطبعــة) / علــيهم الــسالم (
.إيرانقم ــ ،)عليهم السالم(

.دار الرشيد: الناشر/ لقدامة بن جعفر / الخراج . ٨٨

/ األولـى  : الطبعـة / حمـدان عبـد المجيـد الكبيـسي     . د/ الخـراج أحكامـه ومقـاديره    . ٨٩
. لبنانــبيروت ، شركة المطبوعات: الناشر/ م ٢٠٠٤: لسنة

.محمد ضياء الدين. د/ ظم المالية نالخراج وال. ٩٠

:تحقيـق / هــ  ١٢٥٥: الوفـاة / الشيخ محمد باقر الكجـوري    / الخصائص الفاطمية . ٩١
ــ/ األولــى: الطبعــة/ ســيد علــي جمــال أشــرف    الــشريف  : الناشــر/ ش١٣٨٠: سنةل

.الرضي

ــور. ٩٢ ــالل الـــدين الـــسيوطي / الـــدر المنثـ ــاة/ جـ ـــ ٩١١: الوفـ ــة: الناشـــر/ هـ ،دار المعرفـ
.نبيروت ــ لبنا

: الطبعــة/ الــشيخ المنتظــري/ دراســات فــي واليــة الفقيــه وفقــه الدولــة اإلســالمية  . ٩٣
. المركز العالمي للدراسات اإلسالمية: الناشر/ ١٤٠٨: سنةل/ األولى

آصــف بــن : تحقيــق/ هـــ ٣٦٣: الوفــاة/ القاضــي النعمــان المغربــي / دعــائم اإلســالم. ٩٤
.دار المعارف ــ القاهرة: لناشرا/ م١٩٦٣ــ ١٣٨٣:سنةل/ علي أصغر فيضي

ــدي / الــــدعوات. ٩٥ ــدين الراونــ ــب الــ ـــ ٥٧٣: الوفــــاة/ قطــ ــق/ هــ ــام  : تحقيــ ــة اإلمــ مدرســ
ــه الــــشريف   ــل اهللا تعــــالى فرجــ ــ/ األولــــى: الطبعــــة/ المهــــدي عجــ / ١٤٠٧: سنةلــ

.مدرسة اإلمام المهدي عجل اهللا تعالى فرجه الشريف ــ قم: الناشر
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قـسم الدراسـات   : تحقيـق / ٤ق : الوفـاة / ير الطبـري محمد بن جر/ اإلمامة  دالئل  . ٩٦
.مؤسسة البعثة:الناشر/ هـ ١٤١٣: سنةل/ األولى: الطبعة/ اإلسالمية

/ هــ  ١٤٠٨: لـسنة / األولـى  : الطبعة/ هـ ١٤٨٥: الوفاة/ البهبهاني / الدمعة الساكبة   . ٩٧
. لبنانــبيروت ، مؤسسة األعلمي: الناشر

ــى . ٩٨ ــائر العقبـ ــد بـــ / ذخـ ــد اهللا الطبـــري احمـ ــاة/ ن عبـ ـــ ٦٩٤: الوفـ ــ/ هـ / ١٣٥٦: سنةلـ
.حسام الدين القدسي ــ القاهرة:الناشر

مؤسـسة آل البيــت  : الناشــر/ هــ  ١٠٩٠: الوفــاة/ المحقــق الـسبزواري / ذخيـرة المعـاد  . ٩٩
.إلحياء التراث)عليهم السالم(

/ م١٩٨٣ـــ  ١٤٠٣: سنةلـ / الثالثـة : الطبعة/ هـ  ١٣٨٩: الوفاة/ الطهراني/ الذريعة. ١٠٠
. دار األضواء ــ بيروت ــ لبنان: الناشر

: تحقيـــق/ هــــ ٧٨٦: الوفـــاة/ الـــشهيد األول/ ذكـــرى الـــشيعة فـــي أحكـــام الـــشريعة . ١٠١
: الناشــر/ هـــ ١٤١٩: سنةلــ/ األولــى: الطبعــة) / علــيهم الــسالم(مؤســسة آل البيــت 
.إلحياء التراث ــ قم)عليهم السالم(مؤسسة آل البيت 

/ فــارس حــسون كــريم  : تحقيــق/ هـــ ٦٤٥: الوفــاة/ ابــن نمــا الحلــي / ب النــضارذو. ١٠٢
ــة ــ/ األولــــى: الطبعــ ـــ ١٤١٦: سنةلــ ــالمي : الناشــــر/ هــ ــسة النــــشر اإلســ ـــ مؤســ قــــم ـــ
.المشرفة

ــال الطوســـي . ١٠٣ ــي / رجـ ــشيخ الطوسـ ــاة/ الـ ـــ ٤٦٠: الوفـ ــومي  : تحقيـــق/ هـ جـــواد القيـ
مؤسـسة النـشر اإلسـالمي    : ناشـر ال/ هـ  ١٤١٥: سنةل/ األولى: الطبعة/ صفهاني  اإل
.قم المشرفةــ 

ــائل الكركـــي . ١٠٤ ــاة/ المحقـــق الكركـــي  / رسـ ــ  ٩٤٠: الوفـ الـــشيخ محمـــد   :تحقيـــق / هــ
.الحسون

الــسيد أحمــد  :تحقيــق/ هـــ ٤٣٦: الوفــاة/ الــشريف المرتــضى / رســائل المرتــضى . ١٠٥
.دار القرآن الكريم ــ قم: الناشر/ ١٤٠٥: سنةل/ الحسيني
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ــسم . ١٠٦ ــادي   / اويةالرواشـــح الـ ــسيني األســـتر آبـ ــاقر الحـ ــد بـ ــاة/ ميردامـــاد محمـ : الوفـ
/ ش١٣٨٠ــــ١٤٢٢: سنةلــ/ األولــى: الطبعــة/ نعمــة اهللا الجليلــي: تحقيــق/ هـــ ١٠٤١

.دار الحديث: الناشر

الــسيد محمــد : تحقيــق/ هـــ ٥٠٨: الوفــاة/ الفتــال النيــسابوري/ روضــة الــواعظين. ١٠٧
.نشورات الشريف الرضي ــ قمم: الناشر/ مهدي السيد حسن الخرسان

: تحقيــق/ هـــ ١١٨٢: الوفــاة/ الكحالنــيإســماعيلمحمــد بــن  / ســبل الــسالم . ١٠٨
م١٩٦٠ـــ  ١٣٧٩: سنةلـ / الرابعـة : الطبعـة / الشيخ محمد عبـد العزيـز الخـولي    

ــي وأوالده بمـــصر  :الناشـــر/  محمـــود نـــصار الحلبـــي  ومـــصطفى البـــابي الحلبـ
.وشركاه ــ خلفاء

الـشيخ عـادل   :تحقيـق / هــ  ٩٤٢:الوفاة/ الصالحي الشامي / والرشاد سبل الهدى . ١٠٩
ــ  ١٤١٤: سنةلــــ/ األولـــى : الطبعـــة / أحمـــد عبـــد الموجــــود   دار : الناشــــر/ م١٩٩٣ـــ

.بيروت ــ لبنان،الكتب العلمية

ــسعود . ١١٠ ــعد الـ ــاووس  / سـ ــسيد ابـــن طـ ــاة/ الـ ـــ ٦٦٤: الوفـ ــ/ هـ : الناشـــر/ ١٣٦٣: سنةلـ
.ــ قمالرضيمنشورات 

محمــد : تحقيــق/ هـــ ٢٧٣: الوفــاة/ محمــد بــن يزيــد القزوينــي / ســنن ابــن ماجــة . ١١١
.دار الفكر: الناشر/ فؤاد عبد الباقي

/ عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف      : تحقيـق / هـ  ٢٧٩: الوفاة/ الترمذي/ سنن الترمذي . ١١٢
.دار الفكرــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ م١٩٨٣ــ ١٤٠٣: سنةل/ الثانية: الطبعة

ــنن النـــسائي . ١١٣ ــاة/ النـــسائي/ سـ ـــ ٣٠٣: الوفـ ــةا/ هـ ــ/ األولـــى: لطبعـ ـــ ١٣٤٨: سنةلـ ــ
.بيروت ــ لبنان، دار الفكر: الناشر/ م١٩٣٠

.شعيب األرنؤوط:تحقيق/ هـ ٧٤٨: الوفاة/ الذهبي/ سير أعالم النبالء. ١١٤

ـــــت وربيــ ، دار احيــاء التـــراث : الناشــر / احمـــد بــن زينــي دحـــالن   / الــسيرة النبويــة   . ١١٥
. لبنان
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الــسيد شــهاب : تحقيـق / هـــ ١٤١١: الوفـاة / الــسيد المرعــشي/ شـرح إحقــاق الحـق  . ١١٦
ــــ لنجفــيامكتبــة آيــة اهللا العظمـى المرعــشي  :الناشـر /الـدين المرعــشي النجفــي  

.إيرانقم ــ 

ــرح األخبـــار . ١١٧ ــي النعمـــان المغربـــي  / شـ ــاة/ القاضـ ـــ ٣٦٣: الوفـ الـــسيد : تحقيـــق/ هـ
مؤســسة : الناشــر/ هـــ ١٤١٤: سنةلــ/ الثانيــة: الطبعــة/ جاللــيمحمــد الحــسيني ال

. قم المشرفة. النشر اإلسالمي

/ الـسيد محمـد كالنتـر   : تحقيـق / هــ  ٩٦٦: الوفـاة / الـشهيد الثـاني   / شرح اللمعـة  . ١١٨
ـــ ١٣٨٦: سنةلـــ / الثانيـــة واألولـــى : الطبعـــة ــ  ١٣٩٨ــ منـــشورات جامعـــة   : الناشـــر / هــ

.النجف الدينية

/ األولـى : الطبعـة / هــ  ٧٩١: الوفـاة / التفتـازاني / صد فـي علـم الكـالم      شرح المقا . ١١٩
. دار المعارف النعمانية: الناشر/ م١٩٨١ــ ١٤٠١: سنةل

دار الكتــب : الناشـر / هـــ ١٠١٤: الوفـاة / مــال علـي القــاري / شـرح مـسند أبــي حنيفـة   . ١٢٠
ــ بيروت .العلمية 

.مصر: المطبعة/ هـ ٦٥٦: الوفاة/ ابن أبي الحديد/ شرح نهج البالغة. ١٢١

محمد أبو الفضل : تحقيق/ هـ ٦٥٦: الوفاة/ ابن أبي الحديد/ شرح نهج البالغة.١٢٢
.الكتب العربيةدار: الناشر/ م١٩٥٩ــ ١٣٧٨: سنةل/ األولى: الطبعة/ إبراهيم

: سنةلـــ/ هــــ ٥٤٤: الوفـــاة/ القاضـــي عيـــاض/ ى الـــشفا بتعريـــف حقـــوق المـــصطف. ١٢٣
. ــ بيروت ــ لبناندار الفكر: الناشر/ م١٩٨٨ــ ١٤٠٩

سـيد عبـاس الجليمـي   : تحقيـق / هــ   ٢٧٩: الوفـاة / الترمـذي / الشمائل المحمدية . ١٢٤
. مؤسسة الكتب الثقافية ــ بيروت: الناشر/ ١٤١٢: سنة/ األولى: الطبعة/ 

ــار : تحقيـــق/ هــــ ٣٩٣: الوفـــاة/ الجـــوهري/ الـــصحاح. ١٢٥ / أحمـــد عبـــد الغفـــور العطـ
ـــ ١٤٠٧: سنةلــ/ الرابعــة: عــةالطب ـــ بيــروت ــــ  : الناشــر/ م١٩٨٧ـ دار العلــم للماليــين ـ
. لبنان
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/ شــعيب األرنـــؤوط : تحقيــق / هـــ  ٣٥٤: الوفــاة / ابــن حبــان  / صــحيح ابــن حبــان   . ١٢٦
.مؤسسة الرسالة: الناشر/ م١٩٩٣ــ١٤١٤: سنةل/ الثانية: الطبعة

دار : الناشـر /م ١٩٨١ـــ    ١٤٠١: سنةلـ / ـ  هـ ٢٥٦: الوفاة/ البخاري/ يصحيح البخار . ١٢٧
. الفكر

دار الفكر ـــ بيـروت ـــ    : الناشر/ هـ  ٢٦١: الوفاة  / مسلم النيسابوري / صحيح مسلم . ١٢٨
. لبنان

محمـد  : تحقيـق / هــ  ٨٧٧: الوفـاة / علي بن يـونس العـاملي   / الصراط المستقيم . ١٢٩
المكتبـة المرتـضوية    : ناشـر ال/ هـ  ١٣٨٤: سنةل/ األولى: الطبعة/ الباقر البهبودي 

. إلحياء اآلثار الجعفرية

ــ/ األولــــى: الطبعــــة/ الميــــرزا جــــواد التبريــــزي/ صــــراط النجــــاة. ١٣٠ / ١٤١٦: سنةلــ
. سلمان الفارسي: المطبعة

. االنترنيت/ اصفحة علوم وتكنولوجي. ١٣١

.دار صادر ــ بيروت: الناشر/ هـ ٢٣٠: الوفاة/ محمد بن سعد/ الطبقات الكبرى. ١٣٢

ــداعي . ١٣٣ ــدة الـ ــي /عـ ــد الحلـ ــن فهـ ــاة/ ابـ ـــ ٨٤١: الوفـ ــق/ هـ ــارف  :تحقيـ ــسة المعـ مؤسـ
ــة / اإلســــالمية  ـــالطبعــ ــة ـــ ـــ ١٣٢٥: لــــسنة/ الثانيــ ــر/ هــ مؤســــسة المعــــارف  :الناشــ

. اإلسالمية

/ هـــ ١٣٨٣: لــسنة/ الثالثــة : الطبعــة/ البــن عبــد ربــه األندلــسي   / العقــد الفريــد  . ١٣٤
. ــ لبناندار الكتاب العربي، بيروت : الناشر

الــسيد محمــد صــادق  : تحقيــق/ هـــ ٣٨١: الوفــاة/ الــشيخ الــصدوق/ علــل الــشرائع. ١٣٥
ــوم  ــر العلــ ــ/ بحــ ـــ ١٣٨٥: سنةلــ ــر/ م١٩٦٦ـــ ـــ النجــــف   :الناشــ ــة ـــ ــة الحيدريــ المكتبــ

.فاألشر

ــات الـــسلوكية  اعلـــم اإلظطر. ١٣٦ ــل أســـعد  . د/ بـ ـــالطبعـــة  / ميخائيـ : لـــسنة / األولـــى ــ
. لبنانــبيروت ،دار الجيل: الناشر/ هـ ١٤١٤
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. معن خليل. د/ علم المشكالت االجتماعية . ١٣٧

، التكـوين : الناشـر / علـي عبـد اهللا الجبـاوي    / علم خصائص الشعوب علم األقـوام     . ١٣٨
هــ  ٨٣٠: الوفـاة / يالحسن بـن سـليمان الحلـ     / مختصر البصائر . حلبوني ــدمشق  

.مشتاق المظفر: تحقيق/ 

١١٣٠: الوفـاة / الـشيخ عبـد اهللا البحرانـي   / ه الـسالم العوالم، اإلمام الحـسين عليـ    . ١٣٩
: الطبعــة/ مدرســة اإلمــام المهــدي عجــل اهللا تعــالى فرجــه الــشريف   : تحقيــق/ هـــ 

عجـل اهللا تعـالى   مدرسة اإلمام المهـدي    : الناشر/ ش ١٣٦٥ــ   ١٤٠٧: سنةل/ األولى
.بالحوزة العلمية ــ قم المقدسةفرجه الشريف

الــشيخ : تحقيـق / هــ  ٣٨١: الوفـاة / الــشيخ الـصدوق / عليـه الـسالم  عيـون أخبـار الرضـا    . ١٤٠
. بيروت ــ لبنان، مؤسسة األعلمي: الناشر/ م١٩٨٤ــ ١٤٠٤: سنةل/ حسين األعلمي

ـــــ ١٣٩٧: سنةلـــ/ الرابعـــة: الطبعـــة/ هــــ ١٣٩٢: الوفـــاة/ الـــشيخ األمينـــي/ الغـــدير. ١٤١
.ت ــ لبناندار الكتاب العربي ــ بيرو: الناشر/ م١٩٧٧

ـــ ٥٣٨: الوفـــاة/ جـــار اهللا الزمخـــشري/ الفـــايق فـــي غريـــب الحـــديث . ١٤٢ ــة/ هـ : الطبعـ
.دار الكتب العلمية ــ بيروت: الناشر/ م١٩٩٦ــ ١٤١٧: سنةل/ األولى

،دار المعرفـة : الناشـر  / الثانية: الطبعة/ هـ  ٨٥٢: الوفاة/ابن حجر / فتح الباري . ١٤٣
. بيروت ــ لبنان

.عالم الكتب: الناشر/ هـ ١٢٥٥: الوفاة/ الشوكاني/ ديرفتح الق. ١٤٤

: سنةلــ/ األولــى: الطبعــة/ هـــ ١٢٨١: الوفــاة/ الــشيخ األنــصاري / فرائــد األصــول . ١٤٥
.مجمع الفكر اإلسالمي: الناشر/ هـ ١٤١٩

. االنترنيت/ فروع القانون . ١٤٦

مؤسـسة النــشر  : تحقيــق/ ٣٩٥ن : الوفـاة / أبــو هـالل العــسكري / الفـروق اللغويـة  . ١٤٧
ــــ مؤســسة النــشر اإلســالمي : الناشــر/ ١٤١٢: سنةلــ/ األولــى: الطبعــة/ اإلســالمي

. قم المشرفة
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: تحقيــق/ هـــ ١١٠٤: الوفــاة/ الحــر العــاملي/ الفـصول المهمــة فــي أصــول األئمــة . ١٤٨
/ ش١٣٧٦ـــ  ١٤١٨: سنةلـ / األولـى : الطبعـة / محمد بن محمد الحسين القائيني  

.عارف إسالمي إمام رضا عليه السالممؤسسة م: الناشر

عـدنان عبـد الـرحمن مجيـد        : تحقيق/ هـ  ٤٥٨: الوفاة/ البيهقي/ فضائل األوقات . ١٤٩
.مكتبة المنارة: الناشر/ م١٩٩٠ــ ١٤١٠: سنةل/ األولى: الطبعة/ القيسي

.عباس القمي/ فوائد الرضوية ال. ١٥٠

أحمـد  :تحقيـق / هـ ١٠٣١: وفاةال/ المناوي/ فيض القدير شرح الجامع الصغير . ١٥١
ــد الــــسالم  ــ/ األولــــى: الطبعــــة/ عبــ ـــ ١٤١٥: سنةلــ ــب : الناشــــر/ م١٩٩٤ـــ دار الكتــ

ــ بيروت . العلمية 

/ مــصطفى عبــد الواحــد : تحقيــق/ هـــ ٧٧٤: الوفــاة/ ابــن كثيــر/ قــصص األنبيــاء. ١٥٢
. دار الكتب الحديثة: الناشر/ م١٩٦٨ــ ١٣٨٨: سنةل/ األولى: الطبعة

الــشريف الرضــي ــــ قــم ــــ  :الناشـر / هـــ ١١١٢: الوفــاة/ الجزائــري/ قـصص األنبيــاء . ١٥٣
.إيران

: الطبعـة / علـي أكبـر الغفـاري   : تحقيـق / هــ   ٣٢٩: الوفـاة / الشيخ الكليني / الكافي. ١٥٤
.طهرانــدار الكتب اإلسالمية : الناشر/ ش١٣٦٣: سنةل/ الخامسة

الــشيخ : تحقيــق/ هـــ ٣٦٧: الوفــاة/ ولويــهجعفــر بــن محمــد بــن ق/ كامــل الزيــارات. ١٥٥
.مؤسسة نشر الفقاهة: الناشر/ هـ ١٤١٧: سنةل/ األولى: الطبعة/ جواد القيومي

: الناشـر / م١٩٦٦ـــ ١٣٨٦: سنةلـ / هــ   ٦٣٠: الوفـاة / ابـن األثيـر   / الكامل في التاريخ  . ١٥٦
.دار بيروتــدار صادر

: لـــسنة/ األولـــى : الطبعــة / هــــ ٢٨٥:الوفـــاة/ للمبــرد  / الكامــل فـــي اللغـــة واألدب  . ١٥٧
. دار إحياء التراث: الناشر/ هـ ١٤٢٤

/ هــ  ١٤٢٧: لـسنة / األولى : الطبعة/ هـ ٢٥١: الوفاة/ البن زنجويه / كتاب األموال   . ١٥٨
. لبنانــبيروت ــدار الكتب العلمية : الناشر/ أبو محمد األسطيوطي : تحقيق
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ــ  ١٨٢: الوفـــاة / إبـــراهيم األنـــصاري   أبـــو يوســـف يعقـــوب بـــن    / كتـــاب الخـــراج   . ١٥٩ / هــ
. األردنــعمان ، دار كنوز المعرفة: الناشر/ هـ ١٤٣٠: لسنة/ األولى : الطبعة

ميـرزا غـالم رضـا     : تحقيق/ ٣ق: الوفاة/ الحسين بن سعيد الكوفي   / كتاب الزهد . ١٦٠
.العلمية ــ قم: المطبعة/ ١٣٩٩: سنةل/ عرفانيان

ــين . ١٦١ ــاب العـ ــل ا/ كتـ ــديالخليـ ــاة/ لفراهيـ ـــ ١٧٠: الوفـ ــق/ هـ ــدكتور مهـــدي  : تحقيـ الـ
.المخزومي

.علي شيري:تحقيق/ هـ ٣١٤: الوفاة/ أحمد بن أعثم الكوفي/ كتاب الفتوح. ١٦٢

: سنةلــ/ األولــى: الطبعــة/ هـــ ١٢٨١: الوفــاة/ الــشيخ األنــصاري/ كتــاب المكاســب. ١٦٣
.المؤتمر العالمي: الناشر/ هـ ١٤١٥

.محمد باقر األنصاري:تحقيق/كتاب سليم بن قيس. ١٦٤

: لــسنة/ الثانيــة : الطبعــة/ القاســم بــن حوقــل الــصيبي  وأبــ/ كتــاب صــورة األرض . ١٦٥
. لبنانــبيروت ، دار صادر: الناشر/ ١٩٢٨

ــــ ١٤٠٨: سنةلــ/ الثالثــة: الطبعــة/ هـــ ١١٦٢: الوفــاة/ العجلــوني/ كــشف الخفــاء. ١٦٦
. بيروتدار الكتب العلمية ــ: الناشر/ م١٩٨٨

مهـدوي ـــ   :الناشـر / هـ  ١٢٢٨: الوفاة/ الشيخ جعفر كاشف الغطاء   / كشف الغطاء . ١٦٧
.أصفهان

: سنةلـ / الثانيـة : الطبعـة / هــ  ٦٩٣: الوفاة/ ابن أبي الفتح اإلربلي/ كشف الغمة . ١٦٨
. دار األضواء ــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ م١٩٨٥ــ ١٤٠٥

مؤســــسة النــــشر : تحقيــــق/ هـــــ ١١٣٧: الوفـــاة / الفاضــــل الهنــــدي/ كـــشف اللثــــام . ١٦٩
مؤسسة النشر اإلسـالمي ـــ    : الناشر/ هـ   ١٤١٦: سنةل/ األولى: الطبعة/ اإلسالمي

.قم المشرفة

/ اهيكحــسين الـــدر : تحقيــق / هـــ  ٧٢٦: الوفــاة / العالمــة الحلــي  /كــشف اليقــين  . ١٧٠
.هـ١٤١١:سنةل/ األولى: الطبعة
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ــ  ٤٠٠: الوفـــاة/الخـــزاز القمـــي/ كفايــة األثـــر . ١٧١ الـــسيد عبـــد اللطيـــف : تحقيـــق/ هـ
.بيدار:الناشر/ هـ ١٤٠١: سنةل/ الخوئيالحسيني

ــة التقـــوى . ١٧٢ ــدين   / كلمـ ــن الـ ــين زيـ ــشيخ محمـــد أمـ ــاة/ الـ ـــ ١٤١٩: الوفـ : الطبعـــة/ هـ
.السيد جواد الوداعي:الناشر/ ١٤١٣: سنةل/ الثالثة

/ الــشيخ بكـري حيــاني :تحقيـق /هــ  ٩٧٥: الوفــاة/ المتقــي الهنـدي / كنـز العمـال  . ١٧٣
.مؤسسة الرسالة ــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ م١٩٨٩ــ ١٤٠٩: سنةل

مكتبة الـصدر ـــ   : الناشر/ هـ ١٣٥٩: الوفاة/ الشيخ عباس القمي/ الكنى واأللقاب . ١٧٤
.طهران

نــشر أدب : الناشــر/ هـــ ١٤٠٥: سنةلــ/ هـــ ٧١١: الوفــاة/ ابــن منظــور/لــسان العــرب. ١٧٥
.إيرانــقم ــة الحوز

ــي قتلـــى الطفـــوف  . ١٧٦ ــاووس / اللهـــوف فـ ـــ ٦٦٤: الوفـــاة/ الـــسيد ابـــن طـ ــة/ هـ : الطبعـ
.إيرانأنوار الهدى ــ قم ــ : الناشر/ هـ ١٤١٧:سنةل/ األولى

ـــ ١٣٧١: الوفـــاة/ الـــسيد محـــسن األمـــين / لـــواعج األشـــجان. ١٧٧ ــ/ هـ ـــ ١٣٣١: سنةلـ / هـ
.مكتبة بصيرتي ــ قم:الناشر

السيد مرتـضى  : تحقيق/ هـ ٥٠٥: الوفاة/ مقاتل بن عطية  / ء بغداد مؤتمر علما .١٧٨
.إيراندار الكتب اإلسالمية ــ طهران ــ : الناشر/ الثانية: الطبعة/ الرضوي

/ م ٢٠٠٤: لــسنة/ األولــى : الطبعــة/ محمــد بنــي يــونس  . د/ مبــادئ علــم الــنفس  . ١٧٩
. األردنــعمان ، دار الشروق: الناشر

: الناشـر / م١٩٥٠ـــ   ١٣٦٩: سنةلـ / هـ  ٦٤٥: الوفاة/ ابن نما الحلي  / نمثير األحزا . ١٨٠
ــ النجف  .فاألشرالمطبعة الحيدرية 

: الوفــاة/ الــسيد شــرف الــدين / المجــالس الفــاخرة فــي مــصائب العتــرة الطــاهرة  . ١٨١
: الناشـــر/ هــــ ١٤٢١: سنةلـــ/ األولـــى: الطبعـــة/ محمـــود بـــدري:تحقيـــق/ هــــ ١٣٧٧

. سالمية ــ قممؤسسة المعارف اإل
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ــ  ١٠٨٥: الوفــاة/ الــشيخ الطريحــي / مجمــع البحــرين . ١٨٢ الــسيد أحمــد  : تحقيــق/ هـ
ــسيني ــة: الطبعـــة/ الحـ ــ/ الثانيـ ـــ ١٤٠٨: سنةلـ ــشر  : الناشـــر/ ش١٣٦٧ــ ــب النـ مكتـ

.الثقافة اإلسالمية

ـــ١٤٠٨: سنةلــ/ هـــ ٨٠٧: الوفــاة/ الهيثمــي/ مجمــع الزوائــد . ١٨٣ دار : الناشــر/ م١٩٨٨ـ
.لبنانــبيروت ــالعلمية الكتب 

. دار الفكر: الناشر/ هـ ٦٧٦: الوفاة/ الدين النووييمحي/ لمجموعا. ١٨٤

الـسيد  : تحقيـق / هــ  ٢٧٤: الوفـاة / أحمد بن محمد بـن خالـد البرقـي      / المحاسن. ١٨٥
دار الكتـب اإلسـالمية ـــ    : الناشـر / ش١٣٣٠ـــ  ١٣٧٠: سنةلـ / جالل الـدين الحـسيني   

. طهران

/ دكتور طـه جـابر فيـاض العلـواني    : تحقيق/ هـ  ٦٠٦: الوفاة/ الرازي/ ولالمحص. ١٨٦
. مؤسسة الرسالة ــ بيروت: الناشر/ هـ ١٤١٢: سنةل/ الثانية: الطبعة

الـشيخ عـزة   : تحقيـق / هــ  ١١٠٧: الوفـاة / الـسيد هاشـم البحرانـي   / مدينة المعاجز . ١٨٧
ــداني  ــوالئي الهمـ ــ/ األولـــى: الطبعـــة/ اهللا المـ ـــ ١٤١٣: سنةلـ مؤســـسة : الناشـــر/ هـ

.إيرانالمعارف اإلسالمية ــ قم ــ 

.المسعودي/ مروج الذهب . ١٨٨

مدرســة اإلمــام المهــدي عجــل   : تحقيــق/ هـــ ٧٨٦: الوفــاة/ الــشهيد األول/ المــزار. ١٨٩
مؤســسة : الناشــر/ هـــ ١٤١٠: سنةلــ/ األولــى: الطبعــة/ اهللا تعــالى فرجــه الــشريف 

. جه الشريف ــ قم المقدسةاإلمام المهدي عجل اهللا تعالى فر

/ السيد محمد بـاقر األبطحـي    : تحقيق/ هـ  ٤١٣: الوفاة/ الشيخ المفيد / المزار. ١٩٠
.ــ بيروت ــ لبناندار المفيد: الناشر/ م١٩٩٣ــ ١٤١٤: سنةل/ الثانية: الطبعة

/ ٢ق : الوفـــاة/ ابـــن اإلمـــام جعفـــر الـــصادق عليـــه الـــسالم / مـــسائل علـــي بـــن جعفـــر . ١٩١
: سنةلـ / األولـى : الطبعـة / إلحيـاء التـراث  )علـيهم الـسالم   (مؤسـسة آل البيـت      : يقتحق
. المؤتمر العالمي لإلمام الرضا عليه السالم ــ مشهد المقدسة: الناشر/ هـ ١٤٠٩
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. لبنانــبيروت ، دار صادر: الناشر/ ابن خرداذبه / المسالك والممالك . ١٩٢

.خط المؤلف: طبعةالم/ محمد حياة األنصاري/ المسانيد. ١٩٣

يوسـف عبـد الـرحمن     :تحقيـق / هـ  ٤٠٥: الوفاة/ الحاكم النيسابوري / المستدرك. ١٩٤
. المرعشلي

مؤســــسة آل : تحقيـــق / هـــــ ١٣٢٠: الوفـــاة / الميـــرزا النــــوري / مـــستدرك الوســــائل . ١٩٥
ــيهم الــــسالم  ( ــت علــ ــة) / البيــ ــ/ األولــــى: الطبعــ ـــ ١٤٠٨: سنةلــ : الناشــــر/ م١٩٨٧ـــ

).عليهم السالم(مؤسسة آل البيت 

ــديث   . ١٩٦ ــال الحـ ــم رجـ ــشاهرودي   / مـــستدركات علـ ــازي الـ ــشيخ علـــي النمـ : الوفـــاة / الـ
. ابن المؤلف: رالناش/ هـ ١٤١٢: سنةل/ األولى: الطبعة/ هـ ١٤٠٥

: تحقيــــق/ ٤ق : الوفــــاة/ )الــــشيعي( محمــــد بــــن جريــــر الطبــــري / المــــسترشد. ١٩٧
ــ/ األولــى : الطبعــة/ الــشيخ أحمــد المحمــودي   مؤســسة  : الناشــر/ هـــ ١٤١٥: سنةل

.الثقافة اإلسالمية

مؤسـسة آل البيـت   : تحقيـق / هــ  ١٢٤٤: الوفـاة / المحقق النراقي / مستند الشيعة . ١٩٨
مؤســسة آل البيــت  : الناشــر/ هـــ ١٤١٥: سنةلــ/ األولــى: الطبعــة) / علــيهم الــسالم (
.التراث ــ قمإلحياء)عليهم السالم(

هــ  ١٤٠٧: سنةلـ / األولى: الطبعة/ هـ  ٩٦٦: وفاةال/ الشهيد الثاني / مسكن الفؤاد . ١٩٩
.إلحياء التراث ــ قم)عليهم السالم(مؤسسة آل البيت : وتحقيقنشر/ 

الــدكتور عبــد : تحقيــق/ هـــ ٢٣٨: الوفــاة/ إســحاق بــن راهويــه / مــسند ابــن راهويــه. ٢٠٠
: الناشـر / ١٤١٢: سنةلـ / األولـى : الطبعـة / الغفور عبد الحق حسين برد البلوسـي  

. كتبة اإليمان ــ المدينة المنورةم

. أبي سعيد الخدري/ مسند أبي سعيد الخدري . ٢٠١

حــسين ســليم : تحقيــق/ هـــ ٣٠٧: الوفــاة/ أبــو يعلــى الموصــلي /مــسند أبــي يعلــى . ٢٠٢
. دار المأمون للتراث: الناشر/ أسد
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ـــ بيـروت ، دار صادر: الناشر/ هـ  ٢٤١: الوفاة/ اإلمام احمد بن حنبل   / مسند احمد . ٢٠٣
.لبنان

دار مكتبـة الحيـاة ـــ    : الناشـر / هــ  ١٢٢: الوفـاة / زيـد بـن علـي    / مسند زيـد بـن علـي      . ٢٠٤
. بيروت ــ لبنان

مؤسـسة آل   : الناشـر / هــ   ١٠٩٩: الوفـاة / المحقـق الخوانـساري   / مشارق الـشموس  . ٢٠٥
. إلحياء التراث)عليهم السالم(البيت 

/ مهــــدي هوشــــمند: تحقيــــق/ ٧ق: الوفــــاة/ علــــي الطبرســــي/ مــــشكاة األنــــوار. ٢٠٦
. دار الحديث: الناشر/ هـ ١٤١٨: سنةل/ األولى: الطبعة

.الطحاوي/ مشكل اآلثار . ٢٠٧

/ ١٩٨٣ــــ ١٤٠٣: نةلـس / الثالثــة: الطبعـة / هـــ ٩٠٥: الوفـاة / الكفعمــي/ المـصباح . ٢٠٨
.ــ بيروتمؤسسة األعلمي: الناشر

: سنةلــ/ األولــى: الطبعــة/ هـــ ٤٦٠: الوفــاة/ الــشيخ الطوســي/ مــصباح المتهجــد. ٢٠٩
. مؤسسة فقه الشيعة ــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ م١٩٩١ــ ١٤١١

ــال . ٢١٠ ـــ ١٤٠٨: لـــسنة/ الثالثـــة : الطبعـــة/ الطهرانـــي / مـــصفى المقـ دار : الناشـــر/ هـ
. لبنانــبيروت ، العلوم

/ ســـعيد اللحـــام: تحقيـــق/ هــــ ٢٣٥: الوفــاة / ابـــن أبـــي شـــيبة الكـــوفي/ المــصنف . ٢١١
.دار الفكرــ بيروت ــ لبنان: الناشر/ م١٩٨٩ــ ١٤٠٩: سنةل/ األولى: الطبعة

محمــــد بــــن طلحــــة  / مطالــــب الــــسؤول فــــي مناقــــب آل الرســــول علــــيهم الــــسالم  . ٢١٢
.ماجد بن أحمد العطية: تحقيق/ هـ ٦٥٢: الوفاة/ الشافعي

: الناشـر / م١٩٩٠ـــ  ١٤١٠: سنةلـ / الـسيد مرتـضى العـسكري   / معـالم المدرسـتين  . ٢١٣
. ــ بيروت ــ لبنانمؤسسة النعمان

/ محمــــد مهــــدي الحــــائري / معــــالي الــــسبطين فــــي أحــــوال الحــــسن والحــــسين  . ٢١٤
. الشريف الرضي : الناشر/ هـ ١٤١٩: لسنة/ األولى : الطبعة
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/ علـي أكبـر الغفـاري    :تحقيق/ هـ   ٣٨١: لوفاةا/ الشيخ الصدوق / معاني األخبار . ٢١٥
. المشرفةقم ــمؤسسة النشر اإلسالمي: الناشر/ ش١٣٣٨ــ ١٣٧٩: سنةل

: الناشــر/ م ٢٠٠٧: لــسنة/ الثالثــة : الطبعــة/ ليــاقوت الحمــوي  / معجــم البلــدان  . ٢١٦
.لبنانــدار صادر، بيروت 

ــي/ المعجـــم الكبيـــر . ٢١٧ ـــ ٣٦٠: الوفـــاة / الطبرانـ حمـــدي عبـــد المجيـــد   :تحقيـــق / هـ
ــة/ الــــسلفي ــر/ الثانيــــة: الطبعــ ــي دار إ: الناشــ ــاء التــــراث العربــ ــة حيــ و دار الثقافــ
.العربية

ـــ لبنــان و دار    : الناشــر/ عمــر كحالــة / معجــم المــؤلفين . ٢١٨ ـــ بيــروت ـ مكتبــة المثنــى ـ
. إحياء التراث العربي ــ بيروت ــ لبنان

/ الخامــسة: الطبعــة/ هـــ ١٤١١: الوفــاة/ الــسيد الخــوئي/ معجــم رجــال الحــديث . ٢١٩
.م١٩٩٢ــ ١٤١٣: سنةل

/ م ٢٠٠٦: لــسنة / األولــى : الطبعــة / عــدنان أبــو مــصلح   / لــم االجتمــاع  معجــم ع. ٢٢٠
. األردنــعمان ، دار أسامة و دار المشرق: الناشر

بيـروت ـــ   ،دار الكتاب العربي: الناشر/ هـ ٦٢٠: الوفاة/ ةعبد اهللا بن قدام   / المغني. ٢٢١
.لبنان

منــشورات مؤســسة  : شــرالنا/ هـــ ١٠٣١: الوفــاة/ البهــائي العــاملي/ مفتــاح الفــالح. ٢٢٢
. األعلمي للمطبوعات ــ بيروت ــ لبنان

ــفهان  / مقاتـــل الطـــالبيين . ٢٢٣ ــ  ٣٥٦: الوفـــاة / يأبـــو الفـــرج األصـ كـــاظم  :تحقيـــق / هــ
ــ  ١٣٨٥: سنةلـــ/ الثانيــة : الطبعــة /المظفــر  منــشورات المكتبـــة  : الناشــر / م١٩٦٥ــ
. فاألشرــ النجف الحيدرية

هــ  ١٤٢٥: لـسنة / األولـى  : الطبعـة / هــ  ٥١٠: الوفاة/الحريري  / مقامات الحريري   . ٢٢٤
. لبنانــبيروت ، دار الكتب العلمية: الناشر/ 

. الخوارزمي/ المقتل . ٢٢٥
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الـسيد  : قيـ تحق/ محمد تقي آل بحر العلوم / مقتل اإلمام الحسين عليه السالم     . ٢٢٦
، رتــضىدار الم: الناشــر/ هــ  ١٤٢٧: لــسنة/ األولـى  : الطبعــة/ الحـسين بحــر العلـوم   

.  لبنانــبيروت 

ــسين عليـــه الـــسالم  . ٢٢٧ ــل الحـ ــو مخنـــف األزدي / مقتـ ــاة/ أبـ ـــ ١٥٧: الوفـ : تحقيـــق/ هـ
.مطبعة العلمية ــ قم: المطبعة/ حسين الغفاري

ــــالطبعــة / الــسيد عبــد الــرزاق الموســوي المقــرم   / مقتــل الحــسين عليــه الــسالم  . ٢٢٨
. لبنانــيروت ب، مؤسسة النور: الناشر/ هـ ١٤٢٣: لسنة/ األولى 

مؤسـسة اإلمـام    : الناشـر / ١٤١٥: سنةلـ / هـ  ٣٨١: الوفاة/ الشيخ الصدوق / المقنع. ٢٢٩
.الهادي عليه السالم

/ مؤسـسة النـشر اإلســالمي  : تحقيـق / هــ  ٤١٣: الوفـاة / الـشيخ المفيـد  / المقنعـة .٢٣٠
. رفةقم المشــ مؤسسة النشر اإلسالمي: الناشر/ هـ ١٤١٠: سنةل/ الثانية: الطبعة

: سنةلـ / الـسادسة : الطبعـة / هــ  ٥٤٨: الوفـاة / الـشيخ الطبرسـي  / مكارم األخالق . ٢٣١
.منشورات الشريف الرضي: الناشر/ م١٩٧٢ــ ١٣٩٢

.هنتز/ المكاييل واألوزان اإلسالمية. ٢٣٢

: سنةلـ / األولـى : الطبعـة / هـ  ٦٦٤: الوفاة/ السيد ابن طاووس  / المالحم والفتن . ٢٣٣
.مؤسسة صاحب األمر عجل اهللا فرجه:الناشر/ ١٤١٦

ــد العظـــيم المهتـــدي البحرانـــي / مـــن أخـــالق اإلمـــام الحـــسين عليـــه الـــسالم . ٢٣٤ / عبـ
.إيرانشريف الرضي ــ قم ــ ال:الناشر/ م٢٠٠٠ــ ١٤٢١: سنةل/ األولى: الطبعة

علــي أكبــر  :تحقيــق/ هـــ ٣٨١: الوفــاة/ الــشيخ الــصدوق / مــن ال يحــضره الفقيــه . ٢٣٥
.قم المشرفةــ مؤسسة النشر اإلسالمي: الناشر/ الثانية: الطبعة/ الغفاري

الشيخ مالـك المحمـودي  : تحقيق/ هـ  ٥٦٨: الوفاة/ الموفق الخوارزمي / المناقب. ٢٣٦
ــة: الطبعــــة/  ــشر اإلســــالمي  : الناشــــر/ ١٤١٤: سنةلــــ / الثانيــ ـــ مؤســــسة النــ قــــم  ـــ

.المشرفة
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ــ  ٥٨٨: اةالوفــ / ابــن شــهر آشــوب  / مناقــب آل أبــي طالــب  . ٢٣٧ لجنــة مــن   :تحقيــق / هـ
ــ  ١٣٧٦: سنةلــ / فاألشـــرأســاتذة النجــف    المكتبــة الحيدريــة ـــــ   : الناشـــر/ م١٩٥٦ــ
. النجف األشرف

: الوفـاة / محمـد بـن سـليمان الكـوفي    / مناقب اإلمام أمير المؤمنين عليـه الـسالم   . ٢٣٨
١٤١٢:سنةلـ / األولـى : الطبعـة / الشيخ محمـد بـاقر المحمـودي   : تحقيق/ ٣٠٠ح  
.مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية ــ قم المقدسة: الناشر/ 

الثالثـة  ـــ الطبعـة  / ابـن المغـازلي   / مناقب اإلمام علي بن أبي طالـب عليـه الـسالم          . ٢٣٩
. لبنانــبيروت ، دار األضواء: الناشر/ هـ ١٤٢٤:لسنة/ 

/ هـــ ١٢ق :الوفــاة/ المــولى حيــدر الــشيرواني/ مناقــب أهــل البيــت علــيهم الــسالم . ٢٤٠
منــشورات المطبعـة  : المطبعـة / هــ  ١٤١٤:سنةلـ / الـشيخ محمـد الحـسون   : تحقيـق 

. اإلسالمية

قـسم الفقـه    : تحقيـق / هــ   ٧٢٦: الوفـاة / العالمـة الحلـي   / )ج.ط(منتهى المطلب   . ٢٤١
مجمـع  : الناشـر /هــ  ١٤١٢: سنةلـ / األولـى : الطبعة/ في مجمع البحوث اإلسالمية 

.ن ــ مشهدالبحوث اإلسالمية ــ إيرا

.الشيخ وحيد الخراساني/ منهاج الصالحين. ٢٤٢

حـسين سـليم أسـد الـداراني    : تحقيـق / هــ   ٨٠٧: الوفـاة / الهيثمـي / موارد الظمآن . ٢٤٣
.دار الثقافة العربية: الناشر/ م١٩٩٠ــ ١٤١١: سنةل/ األولى: الطبعة/ 

: الطبعــة /الــشيخ هــادي النجفــي  / موســوعة أحاديــث أهــل البيــت علــيهم الــسالم     . ٢٤٤
.بيروت ــ لبنان،دار إحياء التراث العربي: الناشر/ م٢٠٠٢ــ ١٤٢٣: سنةل/ األولى

. مجموعة باحثين/ موسوعة علم النفس والتربية . ٢٤٥

لجنــة الحــديث فــي معهــد بــاقر  / )ليــه الــسالمع(موسـوعة كلمــات اإلمــام الحــسين  . ٢٤٦
ــة/ )ليـــه الـــسالمع(العلـــوم  ــ/ الثالثـــة: الطبعـ ـــ ١٤١٦: سنةلـ ــر/ م١٩٩٥ــ دار : الناشـ

.المعروف



الجزء الثاني/ ء دعاء اإلمام الحسين عليه السالم في يوم عاشورا.....................................................................٣٠٦

/ األولــى: الطبعــة/ دار الحــديث: تحقيــق/ محمــد الريــشهري / مــة ميــزان الحك. ٢٤٧
. دار الحديث: الناشر/ دار الحديث: المطبعة

: سنةلـ / األولـى : الطبعـة / هــ   ١٣٥٠: الوفـاة / محمد بن عقيـل   / النصائح الكافية . ٢٤٨
.ــ قمدار الثقافة: الناشر/ ١٤١٢

ــ  ٧٥٠: الوفـــاة / الزرنـــدي الحنفـــي  / نظـــم درر الـــسمطين  . ٢٤٩ / األولــــى: الطبعـــة / هــ
.م١٩٥٨ــ ١٣٧٧: سنةل

ــام . ٢٥٠ ــة الحلــــي / نهايــــة اإلحكــ ــاة/ العالمــ ـــ ٧٢٦: الوفــ ــدي  : تحقيــــق/ هــ ــسيد مهــ الــ
ـــ قـم ـــ    مؤسـسة إسـماعيليان  : الناشر/ هـ   ١٤١٠: سنةل/ الثانية: الطبعة/ الرجائي

.إيران

الــشيخ :تحقيــق/ هـــ ٤٠: الوفــاة/ خطــب اإلمــام علــي عليــه الــسالم / بالغــةنهــج ال. ٢٥١
دار الــذخائر ــــ : الناشـر / ش١٣٧٠ــــ ١٤١٢: سنةلــ/ األولـى : الطبعــة/ محمـد عبــده 

.إيرانقم ــ 

: الطبعـــة/ هــــ ٣٣٤: الوفـــاة/ الحـــسين بـــن حمــدان الخـــصيبي / الهدايــة الكبـــرى . ٢٥٢
. ــ بيروت ــ لبنانمؤسسة البالغ: الناشر/ م١٩٩١ــ ١٤١١: سنةل/ الرابعة

دار إحيــاء : الناشــر/ هـــ ١٣٣٩: الوفــاة/ إســماعيل باشــا البغــدادي / هديــة العــارفين. ٢٥٣
.التراث العربي ــ بيروت ــ لبنان

: سنةلـ / أحمد األرنـاؤوط : تحقيق/ هـ  ٧٦٤: الوفاة/ الصفدي/ الوافي بالوفيات . ٢٥٤
. ياء التراثدار إح: الناشر/ م٢٠٠٠ــ ١٤٢٠

ــت الـــسفينة . ٢٥٥ ــات / وركبـ مركـــز الغـــدير   : الناشـــر/ الثانيـــة : الطبعـــة / مـــروان خليفـ
.للدراسات اإلسالمية

مؤسـسة آل  : تحقيـق / هــ  ١١٠٤: الوفاة/ الحر العاملي) / آل البيت (وسائل الشيعة . ٢٥٦
/ هـــــ ١٤١٤: سنةلــــ/ الثانيـــة : الطبعــــة/ إلحيــــاء التـــراث )علــــيهم الـــسالم (البيـــت  
.قم المشرفةــ) عليهم السالم(مؤسسة آل البيت : الناشر



٣٠٧..........................................................................................................................................................لكتابامصادر 

الــشيخ : تحقيــق/ هـــ ١١٠٤: الوفــاة/ الحــر العــاملي/ )اإلســالمية(وســائل الــشيعة . ٢٥٧
ــشيرازي   ــاني الـ ــرحيم الربـ ــة/ عبـــد الـ ــ/ الخامـــسة: الطبعـ ـــ ١٤٠٣: سنةلـ / م١٩٨٣ــ

. دار إحياء التراث العربي ــ بيروت ــ لبنان: الناشر

إحـسان  : تحقيـق / هـ ٦٨١: الوفاة/ ابن خلكان/ يان وأنباء أبناء الزمان   وفيات األع . ٢٥٨
.دار الثقافة: الناشر/ عباس

ســيد علــي  : تحقيــق/ هـــ ١٢٩٤: الوفــاة/ القنــدوزي/ ينــابيع المــودة لــذوي القربــى  . ٢٥٩
.دار األسوة: الناشر/ هـ ١٤١٦: سنةل/ األولى: الطبعة/ جمال أشرف الحسيني

 





٣٠٩

 
 
 

المحتويات
 

*+
Eمواضع دعائه عند مصارع أهل بيته 

٨....................دعاؤه عند خروج ولده علي األكبر للقتال: الموضع األول
٨.....................................................Dالتعريف بعلي األكبر   : المبحث األول

١٠............................................................الدمع لسان القلب   : المبحث الثاني
١٨.................يكشف عن علم المنايا والباليا       Dاإلمام الحسين  : المبحث الثالث
٢٤................................تحقق ذبح عمر بن سعد على فراشه وقتل ولده من بعده   :  المسألة األولى

٢٧............................................وجوب حفظ قرابة رسول اهللا : المسألة الثانية
٢٧........................................................................في كونهم من نعم اهللا تعالى: أوال

٢٧...........................................في كون صلتهم هي صلة لرسول اهللا : ثانيا
٢٧.........................في أن التعرض لقرابة رسول اهللا قوالً أو فعالً يوجب دخول النار: ثالثا
٢٩............................................................................................................رابعا

٣٣......................................................؟.من هم قرابة رسول اهللا : خامسا
٣٤............................................................................................................األول

٣٥..................................................................................................القول الثاني
٣٦..................................................................................................القول الثالث

٣٦..................................................................................................بعالقول الرا
٣٨....................................مشابهة علي األكبر لجده رسول اهللا : المسألة الثالثة

٣٨..........................................................................Dكيف بدا جمال علي األكبر 
٣٩.....................................................................صفة جمال رسول اهللا 

٤١....................................................................................................األمر األول



٣١٠

٤١...................................................................................................األمر الثاني
٤٢................................Dبيان القانون الجزائي في دعاء اإلمام الحسين : المسألة الرابعة

٤٦..................للعقوبات الخمس في دعائهDعلة اختيار اإلمام الحسين : المسألة الخامسة
٤٦.................................................................)منعهم بركات األرض: (العقوبة األولى
٤٧........................................................................)وفرقهم تفريقا: (العقوبة الثانية
٤٧.......................................................................)ومزقهم تمزيقا: (العقوبة الثالثة
٥٠...............................................................)واجعلهم طرائق قددا: (العقوبة الرابعة

٥١.......................................................)وال ترِض الوالة عنهم أبدا: (العقوبة الخامسة

٥٣.........................Eالموضع الثاني من دعائه عند مصارع أهل بيته 
٥٣...............................................................Dدعاؤه بعد استشهاد القاسم        

٥٣........................Dباب الدعاء والتعريف بشخصية القاسم       أس : المبحث األول
٥٣...........................................Dالتعريف بشخصية القاسم بن الحسن : المسألة األولى
٥٥.................................................................................أسباب الدعاء: المسألة الثانية

٥٦...................................................................مبحث تربوي  : المبحث الثاني
٥٦...........................................................................اجتناب الحضور في مجالس السوء

٥٧...............................................................................آثار المجالس التربوية: أوال
٥٨..............................................................آثار مجالسة أهل المعاصي الكونية: ثانيا
٥٨........................................................آثار مجالسة أهل المعاصي االجتماعية: ثالثا

٥٩..................................................................مبحث نفسي  : المبحث الثالث
٥٩.........................................................مظاهر الخوف وآثارها على قلب الطفل ونفسيته

٦٢......................Dمن أدعيته عند مصارع أهل بيته : الموضع الثالث
٦٢........................................................ع ولده الطفل الرضيع  دعاؤه عند مصر   

٦٢....................................................................أسباب الدعاء    : المبحث األول
٦٣.......................................................................................................Dالرضيع 

٦٤................................................................مبحث عقائدي    : المبحث الثاني
٦٥............Hتالء نبي اهللا صالح واإلمام الحسين الحكمة في المقارنة بين اب: المسألة األولى
٧٤..............................مع أن العاقر واحدDالعلة في شمول العذاب قوم صالح : المسألة الثانية

٧٦...................................................في علم النفس العسكري  : المبحث الثالث
٧٦......................................................................Dمام الحسين مفهوم النصر عند اإل



٣١١

 
(+

Dأدعيته عند قتاله ومصرعهمواضع 

٨٤...........................................دعاؤه في مركز قتاله : الموضع األول
٨٤.............................................................أسلوبه في القتال: المسألة األولى

٨٥..................................................................أسباب الدعاء  : المسالة الثانية

٨٥......................)ال حول وال قوة إال باهللا العظيم  (من أسرار قول : المسألة الثالثة

٨٨...............................من أدعيته عند قتاله ومصرعه: الموضع الثاني
٨٨.......................................................................حينما طلب أن يسقوه ماًء   

٨٨..................................................................أسباب الدعاء   : ألة األولىالمس

٨٨................................Dتحقق األثر الغيبي اآلني في دعائه   : المسألة الثانية

٨٩...................................عند قتالهDمن أدعيته : الموضع الثالث
٨٩...................................................................حينما رماه أبو الحتوف بسهم  

٨٩....................................................................أسباب الدعاء    : المبحث األول

٩٠..تنزيه النفس من الغرض الشخصي وأثره في التربية االجتماعية   : المبحث الثاني

٩٢..............................................................مبحث اجتماعي  : المبحث الثالث

٩٢...............................................تقويم سلوك الفرد والمجتمع  أثر العقوبة في

٩٩......................................................مبحث في علم السلوك    : المبحث الرابع

٩٩.....................................أثر هذه العقوبات الثالث في تقويم السلوك اإلنساني    
١٠١......................................................................آثار العقوبة األولى على السلوك: أوال

١٠١....................................................................آثار العقوبة الثانية على السلوك: ثانيا
١٠٢...........................................................األثار النفسية لعقوبة القتل البددي: ألف
١٠٣........................................................األثار االجتماعية لعقوبة القتل البددي: باء

١٠٤....................................................................ثار العقوبة الثالثة على السلوكآ: ثالثا



٣١٢

١٠٥..............................من أدعيته عند قالته ومصرع: الموضع الرابع
١٠٥.............................................................حينما أصابه سهم له ثالث شعب   

١٠٥................................................................أسباب الدعاء   : المسألة األولى

١٠٦.................................................ظهور التجليات الحسينية: المسألة الثانية

يــشكو إلــى اهللا أعظــم الظالمــات، هتــك حرمــة   Dاإلمــام الحــسين  : المــسألة الثالثــة
١١٠..............................................................................................فاطمة

١١١..............................أدعيته عند قتاله ومصرعه: الموضع الخامس
١١١.....................................................................دعاؤه على مالك بن النسر   

١١١................................................................أسباب الدعاء   : المسألة األولى

١١١.....................................مراتب الظالمين في القرآن الكريم: المسألة الثانية
١١٢...............................................................................................التعريف بهم: أوالً

١١٥.......................................................................................حالهم عند الموت: ثانيا
١١٦.......................................................................................حالهم في اآلخرة: ثالثا

١١٧.............................تفاوت درجات العقاب الجزائي للظالمين   : المسألة الثالثة

علــى مالــك بــن  Dاإلمــام الحــسين تحقــق األثــر الغيبــي فــي دعــاء   : المــسألة الرابعــة
١١٩.....................................................................................النسر الكندي

١٢٠............................عند مصرعهDمن أدعيته : الموضع السادس
١٢٠...................................Hحينما ذبح في حجره عبد اهللا بن اإلمام الحسن        

١٢٠................................................................أسباب الدعاء   : المسألة األولى

١٢١............................الحكمة في تأخير العقوبة اإللهية للعصاة: المسألة الثانية

في انهيار الروابط االجتماعية كوسيلة عقابية تقتـضي   Dنظريته  : مبحث اجتماعي 
١٢٥............................................................................................اإلصالح 

١٢٧.............................................................................ر المعائشيالمدرو: العمود األول
١٢٨............................................................................................القيم: العمود الثاني

١٣٠.........................................................................................العمود الثالث السلطة



٣١٣

١٣٥...............................عند مصرعهDمن أدعيته بعالموضع السا
١٣٥........................................................وتيوهو الدعاء الملك : الدعاء األخير 

دور الـدعاء فـي تنظـيم الـدوافع النفـسية وانعكاسـه       : المبحث األول في التربية النفـسية     
١٣٦.......................................................................................على السلوك 

١٣٩.............................................................الباعث النفسي لدفع الفقر: المسألة األولى
١٤٠...........................................................اعث النفسي لدفع الخوفالب: المسألة الثانية
١٤٢............................................................الباعث النفسي لدفع الكرب: المسألة الثالثة
١٤٤..........................................................الباعث النفسي لدفع الضعف: المسألة الرابعة

١٤٧......................................................مبحث نفسي أخالقي   : المبحث الثاني
١٤٧...............................................دور التوكل في ضبط حركة النفس والسلوك 

١٤٨............................................................................التوكل في اللغة: المسألة األولى
١٥١.................................................................التوكل في القرآن الكريم: المسألة الثانية
١٥٦...........................................................................السنةالتوكل في: المسألة الثالثة

١٥٧......................................................................السنة الشريفة تعرف التوكل: أوال
١٥٨.......................................................................................درجات التوكل: ثانيا
١٦٠.........................................................................................ركائز التوكل: ثالثا

١٦٣........................................................Dالتوكل عند سيد الشهداء: المسألة الرابعة

١٦٨....وحق القومية العربيةDاإلمام الحسين   :  المبحث الثالث؛ مبحث اجتماعي 
١٦٨............................................................................ما هي القومية؟: المسألة األولى
١٧٩......................في القوميةيلزم خصمه بما يؤمن به Dاإلمام الحسين : المسألة الثانية

مبحث عقائـدي، الجـذور التاريخيـة إلسـقاط حـق العتـرة وإبطـال بنـوة         : المبحث الرابع 
١٨٣.............................................الحسن والحسين من رسول اهللا   

١٨٣.......؟ وما الفرق بين العترة واآلل واألمة؟.من هم عترة النبي : المسألة األولى
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