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بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
لو  ة و الّسالم َعلي سّيدنا و نبّينا  الحمدهلل رّب  العالمين، و الصَّ

محّمد»صّلي  اهلل  عليه وآله و سّلم«، و َعلي اهل بيته الّطّيبين الّطاهرين 
المعصومين »سالم  اهلل عليهم اجمعين«، سّيما بقّيةاهلل االعظم 

حّجة بن الحسن القائم المهدي »صلوات  اهلل و سالمه عليه«، و لعنة اهلل 
َعلي اعدائهم اجمعين، من اآلن الي يوم الّدين.

آمين يا رّب العالمين.





فهرست موضوعی کتاب شریف 

»فضائل و مناقب چهارده معصوم عليهم الّسالم در قرآن کریم«

تألیف:
نّيره الّسادات علوی حسينی

آل اهلل در کتاب اهلل 

هنگام زیارت امام حسین علیهالّسالم در نیمه ماه رجب، و هنگام 
زیارت امام هادی علیهالّسالم عرض می کنیم:

الّسالم عليکم يا آل اهلل 
الّسالم عليک يا آل اهلل 





توضیحی پیرامون فهرست

جلد هشتم این کتاب شریف در سه فصل تنظیم و تدوین شده و شامل سه 
فهرست می باشد، به قرار ذیل:

فهرست اول مربوط به خود جلد هشتم می باشد و عناوین و رئوس مطالب 
مندرج در این جلد را معیّن و مشخص می نماید،

فهرست دوم مربوط به موضوعات مورد بحث در جلد اول تا هفتم می باشد که 
بر اساس معنی و مفهوم آیات شریفه شماره گذاری شده اند،

فهرست سوم نیز مربوط به جلد اول تا هفتم بوده و بر اساس شماره آیات شریفه 
تنظیم شده اند، و مشخص می نمایند که آیات شریفه هر سوره در کدام جلد قرار 

گرفته اند.
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79ـ  اعتصام و تمّسک به ائّمه معصومین علیهم الّسالم اعتصام و تمّسک به خداوند متعال 
123 ................................................................................................................................ است.

80ـ  یاد کردن ائّمة معصومین علیهم الّسالم یاد کردن خداوند متعال است، و یاد کردن 
124 ................................................... دشمنان آن ذوات مقّدسه یاد کردن شیطان می باشد.

81ـ  وفای به عهد با ائّمة معصومین علیهم الّسالم وفای به عهد با خداوند متعال است، 
125 .............. و پیمان شکنی با آن ذوات مقّدسه پیمان شکنی با خداوند متعال می باشد.
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82ـ  والیت ائّمة معصومین علیهم الّسالم والیت خداوند متعال است...................... 126
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بخش ج( آیات شریفه ای که بخشی از فضائل و مناقب مولی الموّحدین امیرالمؤمنین 
127 ...................................................... علیّ بن ابیطالب علیه الّسالم را بیان می فرماید.

83ـ  حضرت امیر علیه الّسالم شاهد بر رسالت پیامبر اکرم می باشد ........................ 127

84ـ  حضرت امیر علیه الّسالم نبأ عظیم است.............................................................. 128

اکرم  پیامبر  و جان  »روح  است  اکرم  پیامبر  نَْفس  علیه الّسالم  امیر  ـ حضرت   85
129 ...................................................................................................................... است«.

130 ................................................ 86ـ  حضرت امیر علیه الّسالم برادر پیامبر اکرم است.

87ـ  حضرت امیر علیه الّسالم امام مبین است............................................................. 132

88ـ  حضرت امیر علیه الّسالم قسیم الجنّة و النّار است............................................... 133

89ـ  حضرت امیر علیه الّسالم بعد از وجود مقّدس پیامبر اکرم بهترین مخلوق خداوند 
متعال است....................................................................................................................... 134

90ـ  حضرت امیر علیه الّسالم یعنی خود ایمان........................................................... 135

91ـ  حضرت امیر علیه الّسالم قرآن ناطق است........................................................... 136

137 ....................... 92ـ  بیت حضرت امیر و پیامبر اکرم در بهشت در یک مکان است.

93ـ  اگر همه مردم حضرت امیر علیه الّسالم را دوست می داشتند و محّب آن حضرت 
بودند خداوند متعال جهنّم را خلق نمی کرد و احدی را عذاب نمی نمود............ 138

94ـ  هیچ مؤمنی حضرت امیر علیه الّسالم را دشمن نمی دارد، 
امیر  حضرت  به  »ُحّب  نمی دارد  دوست  را  حضرت  آن  منافقی  و  کافر  هیچ  و 
علیه الّسالم و دیگر ائّمة معصومین علیهم الّسالم ایمان است و بغض به آن ذوات 
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139 ..................................................................................................... مقّدسه کفر«.

95 ـ شیعه حضرت امیر علیه الّسالم شیعه خداوند متعال است، و حزب آن حضرت 
140 ....................................................................................... حزب خداوند متعال می باشد.

96ـ  حضرت امیر علیه الّسالم وصی و جانشین پیامبر اکرم است و بر مردم والیت 
دارد »بعضی از این آیات شریفه اختصاصاً دربارة امامت و وصایت حضرت امیر 
علیه الّسالم می باشند و شأن نزول آنها در رابطه با حضرت امیر علیه الّسالم و والیت و 
امامت آن حضرت می باشد و احادیث ذیل آن آیات شریفه نیز به این موضوع اشاره 
141 ...................................................................................................................... دارند، 

97ـ  نسبت حضرت امیر علیه الّسالم به پیامبر اکرم مثل نسبت هارون است به حضرت 
موسی، و حدیث شریفی که این موضوع را بیان می فرماید به حدیث منزلت معروف 
می باشد............................................................................................................................. 146

98 ـ اعراض از پذیرش والیت و امامت حضرت امیر علیه الّسالم پس از رحلت 
پیامبر اکرم و بیعت با دیگران یعنی به پا شدن فتنه ای که دود آن به چشم همه مسلمین 
147 ........................................................................................................................ رفت.

امیرالمؤمنین  مولی الموّحدین  مقامات  از  بعضی  به  مختصر  و  کوتاه  اشاره ای  99ـ 
148 .................................................................... علیّ بن ابیطالب علیه الّسالم در روز قیامت.
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149 ................ بخش د( فضائل و مناقب صّدیقة کبری فاطمه زهرا سالم اهلل علیها. 

همه فضائلی که برای ائمه معصومین  علیهم الّسالم بیان شد حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
آنها را در اعلی درجه دارا می باشد، 

یعنی آن حضرت محور آیه تطهیر است »آیه 33 سوره احزاب«، 
از مقّربین است، 
 از ابرار می باشد، 

مشمول آیه مباهله است »آیه 61 سوره آل عمران«، 
سوره مبارکه کوثر اختصاص به آن حضرت دارد و...، ضمن اینکه:.......................... 149

امیرالمؤمنین  100 ـ حضرت زهرا سالم اهلل علیها سیّده نساء عالمین است و کفو 
علیّ بن ابیطالب علیه الّسالم می باشد و جبرئیل و مالئکه الهی به محضر آن حضرت 
شرفیاب می شدند............................................................................................................ 149

101ـ اعطاء شدن فدک به فاطمه زهرا سالم اهلل علیها به دستور خداوند متعال و مطالبی 
155 .................................................................................................................. پیرامون فدک.

102ـ  توضیحات مختصری در رابطه با مصحف فاطمه زهرا سالم اهلل علیها ......... 156
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بخش ه (  آیات شریفه ای که در رابطه با وجود مقّدس بقیّةاهلل االعظم حّجة  بن 
 الحسن العسکری سالم اهلل علیه می باشد، یا اینکه نام مبارک آن حضرت در احادیث 
ذیل این آیات شریفه آمده است......................................................................... 157
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بخش و( اشاره به اسامی مبارک دوازده امام علیهم الّسالم و اینکه اوصیاء پیامبر اکرم 
161 ............................................................................................ دوازده نفر می باشند.
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103ـ شیعه تنها فرقه ناجیه است................................................................................... 165
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105ـ  شیعیان در قبر و قیامت حزن و خوفی ندارند »ترس و اندوهی ندارند«....... 167

106 ـ شیعیان دوازده امامی به دلیل پیروی و تبعیّت از ائّمة معصومین علیهم الّسالم 
168 ................................. خیرالبریّه می باشند یعنی بهترین مخلوق خداوند متعال هستند.

107ـ  مقصود از اولواااللباب شیعیان هستند................................................................ 169
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171 .................................................................... 109ـ مقصود از حزب اهلل شیعیان هستند.

172 ....................................................................... 110ـ مقصود از مؤمنین شیعیان هستند.

175 ............................ 111ـ مقصود از اصحاب المیمنه »اصحاب یمین« شیعیان هستند.

112ـ  فقط شیعیان ائّمة معصومین علیهم الّسالم روز قیامت مشمول شفاعت هستند و 
176 ................................................................................................................................ الغیر.

113ـ  فقط شیعیان فائز هستند و رستگار می شوند..................................................... 177

178 ............. 114ـ  فقط شیعیان به بهشت و انواع نعمات بهشتی بشارت داده شده اند. 

115ـ  آمرزش و مغفرت الهی فقط شامل حال شیعیان می شود و مالئکه الهی فقط برای 
شیعیان طلب مغفرت می نمایند...................................................................................... 180

116ـ  روز قیامت فقط شیعیان مشمول رحمت خداوند متعال می شوند................. 181
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182 .. 117ـ فقط شیعیان هستند که دل های آنها با ذکر و با یاد خدا آرامش پیدا می کند.
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خداوند متعال می باشند................................................................................................... 192
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آنها داده می شود و این قضیّه حاکی از جهنّمی بودن آنها می باشد............................. 195

128 ـ اعمال دشمنان ائّمة معصومین علیهم الّسالم َحبْط و نابود می شود، گویا اصاًل 
196 .......................................................................................................  عملی انجام نداده اند.
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بخش الف( بخشی از صفات و ویژگی ها و فضائل ائّمه معصومین علیهم الّسالم 

1ـ تمام علم کتاب »یعنی قرآن کریم« نزد ائّمة معصومین علیهم الّسالم می باشد.
آیه ذیل به این قضیّه اشاره دارد و ذیل این آیه شریفه توضیحات کاملی به عرض 

رسیده است.

آیه 43 سوره رعد »َو َيُقوُل الَّذيَن َکَفُروا لَْسَت ُمْرَساًل، ُقْل َکَفی بِاهلِل َشهيداً بَْيني َو بَْيَنُکْم 
َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم الِْکتاِب«. )جلد سوم، صفحه 473(
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2ـ قرآن کریم در سینة ائّمة معصومین علیهم الّسالم قرار دارد، قرآنی که بیان کننده 
همه چیزها است و تِبیان ُکّل َشْیء می باشد.

آیات ذیل به این موضوع اشاره دارند.

آیة 49 سوره عنکبوت »بَْل ُهَو آياٌت بَيِّناٌت في ُصُدوِر الَِّذيَن اُوُتوا الِْعْلَم«. )جلد پنجم، 
صفحه 163(

لْنا َعَلْيَک الِْکتاَب ِتْبيانًا لُِکِلّ َشْيٍء«)جلد چهارم، صفحه 115( آیة 89 سوره نحل »نََزّ
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3ـ فقط ائّمة معصومین علیهم الّسالم علم به تأویل آیات شریفه قرآن کریم دارند و 
بطون آیات شریفه را می دانند و راسخون در علم هستند.

آیات ذیل و احادیث شریف ذیل این آیات شریفه به این موضوع اشاره دارند.

آیة 7 سوره آل عمران »َوما َيْعَلُم َتْأويَلُه ِإالَّ اهللُ َوالّراِسُخوَن ِفي الِْعْلِم«. )جلد اول، 
صفحه 357(

ُسوَل َو اُْولِي اأَلْمِر ِمنُکْم«»حدیث 28 ذیل  آیة 59 سوره نساء »اَطيُعواْ اهللَ َواَِطيُعواْ الرَّ
آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 21(

آیة اّول سوره انفال »َيْسَئُلونََک َعِن ااَلْنفاِل« »حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد 
سوم، صفحه 9( 
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4ـ  ائّمه معصومین علیهم الّسالم مخزن علم خداوند متعال هستند.
احادیث شریفی که ذیل آیات شریفه ذیل آمده به این موضوع اشاره دارند.

َراَط الُمسَتِقيَم« »حدیث سّوم و یازدهم ذیل آیه شریفه«.  آیه 6 سوره حمد »اْهِدنَاالصِّ
)جلد اول، صفحه 15(

آیه 35 سوره بقره »يا آَدُم اْسُکْن اَْنَت َو َزْوُجَک الَْجنََّة« »حدیث چهارم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد اول، صفحه 80(

ًة َوَسًطا« »حدیث هشتم ذیل آیه شریفه«.  آیه 143 سوره بقره »َکذلَِک َجَعْلناُکْم ُأمَّ
)جلد اول، صفحه 174(

ُسوُل بَلِّْغ ما اُْنِزَل اِلَْيَک ِمن َربَِّک« »حدیث سیزدهم  آیه 67 سوره مائده »يا اَ يَُّها الرَّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 284(

ُة الْبالَِغُة« »حدیث دّوم و سّوم ذیل آیه شریفه«.  آیه 149 سوره انعام »ُقْل َفِلّله الُْحجَّ
)جلد دوم، صفحه 422(

آیه 115 سوره طه »َولََقْد َعِهْدنا اِلی آَدَم ِمن َقْبُل« »حدیث سّوم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد چهارم، صفحه 394(

آیه  اّول ذیل  ماَواِت« »حدیث  السَّ َعَلی  ااْلَمانََة  َعَرْضَنا  »اِنّا  آیه 72 سوره احزاب 
شریفه«.) جلد پنجم، صفحه 295(
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5ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم وسیله تقّرب به درگاه الهی هستند.

آیات ذیل و احادیث ذیل این آیات شریفه به این موضوع اشاره دارند.

آیه 35 سوره مائده »يا اَ يَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اهللَ َواْبَتُغواْ ِإلَيِه الَْوسيَلَة«. )جلد دوم، 
صفحه 179(

يِن« »حدیث چهارم ذیل آیه شریفه«. )جلد  آیه 256 سوره بقره »ال اِْکراَه ِفي الدِّ
اول، صفحه 321(

آیه 180 سوره اعراف »َوهلِلِ ااْلَْسماُء الُْحْسنی« »حدیث دّوم و سّوم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد دوم، صفحه 550(

آیه 22 سوره لقمان »َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه اِلَی اهلِل« »حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد 
پنجم، صفحه 191(
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6ـ مقصود از مقّربون ائّمة معصومین علیهم الّسالم می باشند.
آیات شریفة ذیل به این موضوع اشاره دارند:

)جلدششم، بُوَن«. الُْمَقرَّ اُْولِئَک  الّسابُِقوَن،  واقعه  »َوالّسابُِقوَن  و 11 سوره  آیه 10 
صفحه303(

بُوَن« »حدیث دّوم و سّوم ذیل آیه  آیه 28 سوره مطّففین »َعْيًنا َيْشَرُب بَِها الُْمَقرَّ
شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 281(
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7ـ مقصود از ابرار ائّمه معصومین علیهم الّسالم می باشند.
آیات ذیل و احادیث ذیل این آیات شریفه به این موضوع اشاره دارند.

آیه 5 سوره انسان »دهر« »اِنَّ ااْلَْبراَر َيْشَربُوَن ِمن کْأٍس َکاَن ِمزاُجَها کاُفوًرا«.)جلد 
هفتم، صفحه 219(

آیه 22 سوره مطّففین »اِنَّ ااْلَْبراَر لَفي نَعيٍم« »حدیث اّول ذیل  آیه شریفه«. )جلد 
هفتم، صفحه 281(
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8 ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم سفينةالّنجاة هستند یعنی کشتی نجات می باشند 
»َمثَل ائّمة معصومین علیهم الّسالم َمثَل سفینة نوح است و ذیل آیات شریفه ای که 

مالحظه خواهید فرمود به این موضوع اشاره شده است«.
يِن« »حدیث پنجم ذیل آیه شریفه«. )جلد اول،  آیه 256 سوره بقره »ال اِْکراَه ِفي الدِّ

)321

آیه 42 سوره هود  »َوِهَي َتْجِري بِِهْم ِفي َمْوٍج َکالِْجباِل« »احادیث بخش ب«. )جلد 
سوم، صفحه 324(

آیه 4 سوره تحریم »اِْن َتُتوبَا اِلَی اهلِل َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکَما« »حدیث هشتم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 53(
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9ـ  ائّمه معصومین علیهم الّسالم شاهد و گواه بر خلق می باشند و روز قیامت به 
اعمالی که انسان ها در دنیا انجام داده اند شهادت و گواهی خواهند داد.

آیات ذیل و احادیث ذیل این آیات شریفه به این موضوع اشاره دارند.

ًة َوَسًطا لَِتُکونُواْ ُشَهداء َعَلی الّناِس«. )جلد  آیه 143 سوره بقره »َوَکذلَِک َجَعْلناُکْم اُمَّ
اول، صفحه 174(

آیه 105 سوره توبه »برائت« »ُقِل اْعَمُلواْ َفَسَيَرى اهللُ َعَمَلُکْم َوَرُسولُُه«.)جلد سوم، 
صفحه 140(

نُوَراهلِل« »حدیث ششم ذیل آیه  آیه 32 سوره توبه »برائت« »ُيِريُدوَن اَن ُيْطِفُؤواْ 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 116(

آیه 18 سوره هود »َوَيُقوُل اأَلْشَهاُد َهُؤالء الَِّذيَن َکَذبُواْ « »احادیث بخش ب«. )جلد 
سوم، صفحه 303(

ُسوُل َشِهيًدا َعَلْيُکْم َوَتُکونُوا ُشَهداء َعَلی الّناِس«.  )جلد  آیه 78 سوره حج »لَِيُکوَن الرَّ
چهارم، صفحه 479(

آیه 46 تا 49 سوره اعراف »َوبَْيَنُهَما ِحجاٌب َوَعَلی اأَلْعراِف ِرَجاٌل« »حدیث نهم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 486(

ُسوُل بَلِّْغ ما ُأنِزَل ِإلَْيَک ِمن َربَِّک« »حدیث سیزدهم  آیه 67 سوره مائده »يا اَيُّها الرَّ
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ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 284(

ماَواِت َوااْلَْرَض اَن َتُزواَل« »حدیث چهارم ذیل  آیه 41 سوره فاطر »اِنَّ اهللَ ُيْمِسُک السَّ
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 331(
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به  متعال  که خداوند  نعمتی هستند  بزرگترین  علیهم الّسالم  معصومین  ائّمه  10ـ 
بشریّت اعطا فرموده است و آیات ذیل به این موضوع اشاره دارند.

دوم،  )جلد  ِنْعَمِتي«. َعَلْيُکْم  َواَْتَمْمُت  ِديَنُکْم  لَُکْم  اََْکَمْلُت  »اَلَْيْوَم  مائده  آیه 3 سوره 
صفحه 117(

لُواْ ِنْعَمَت اهلِل ُکْفًرا«.)جلد سوم، صفحه  آیه 28 سوره ابراهیم »اَلَْم َتَر اِلَی الَّذيَن بَدَّ
)532

آیه 83 سوره نحل »َيْعِرُفوَن ِنْعَمَت اهلِل ُثمَّ ُينِکُرونَها«.)جلد چهارم، صفحه 108(

آیه 20 سوره لقمان »َواَْسَبَغ َعَلْيُکْم ِنَعَمُه ظاِهَرًة َوبَاِطَنًة«.)جلد پنجم، صفحه 183(

آیه 8 سوره تکاثر »ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم«.)جلد هفتم، صفحه 437(

آیه 57 و 58 سوره یونس»ُقْل بَِفْضِل اهلِل َو بَِرْحَمِتِه َفِبذلَِک َفْلَيْفَرُحوا«.)جلد سوم، 
صفحه 206(
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11ـ ائّمة معصومین علیهم الّسالم مصداق اتّم و اکمل ذکر هستند.
ْکِر بَْعَد ِإْذ جاءِني« »حدیث چهارم ذیل آیه  آیه 29 سوره فرقان »لََقْد اََضلَّني َعِن الذِّ

شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 70(

ْکَر« . )جلد پنجم، صفحه 345( آیه 11 سوره یس »اِنَّما ُتْنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّ
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12ـ ائّمة معصومین علیهم الّسالم اهل ذکر هستند.
ْکِر اِن ُکنُتْم ال َتْعَلُموَن« »ذیل این آیه شریفه راجع  آیه 43 سوره نحل »َفْسَئُلواْ اَْهَل الذِّ
به ذکر توضیحات کاملی ارائه شده و به عرض رسیده است که لوح محفوظ سینة 

مبارک امام علیه الّسالم می باشد«. )جلد چهارم، صفحه 70(
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ائّمه معصومین علیهم الّسالم اشرف مخلوقات می باشند و مقام آنها از همه  13ـ 
انبیاء برتر و باالتر می باشد.

آیات ذیل و احادیث ذیل این آیات شریفه مبیّن این موضوع می باشند.

آیه 34 سوره بقره »اِْذ ُقْلنا لِْلَمالئَِکِة اْسُجُدواْ آلَدَم« »حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد اول، صفحه 68(

آیه 35 سوره بقره »ُقْلنا يا آَدُم اْسُکْن اَْنَت َو َزْوُجَک الَْجنََّة«»حدیث اّول و چهارم 
ذیل آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 80(

بِِّه َکِلماٍت« »حدیث پنجم ذیل آیه شریفه«.  آیه 37 سوره بقره »َفَتَلقَّی آَدُم ِمن رَّ
)جلد اول، صفحه 97(

ْلَنا بَْعَضُهْم َعلی بَْعٍض«»حدیث اّول ذیل آیه  ُسُل َفضَّ آیه 253 سوره بقره »ِتْلَک الرُّ
شریفه«. )جلد اول، صفحه 253(

َک فيِه ِمن بَْعِد َما َجائَک ِمَن الِْعْلِم«  »حدیث دّوم  آیه 61 سوره آل عمران »َفَمْن َحاجَّ
ذیل آیه شریفه« . )جلد اول، صفحه 449(

ُسوُل بَلِّْغ ما اُنِزَل اِلَْيَک ِمْن َربَِّک« »صفحات آخر  آیه 67 سوره مائده »يا اَيَُّها الرَّ
گزیده ای از فرمایشات پیامبر اکرم در غدیر خم که در پایان بخش حدیث آمده 

است«. )جلد دوم، صفحه 284(
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آیه 42 سوره هود »َوِهَي َتْجِري بِِهْم في َمْوٍج َکالِْجباِل« »قسمت اّول بخش حدیث«. 
)جلد سوم، صفحه 324(

آیه 1 سوره اسراء »ُسْبحاَن الَِّذي اَْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل« »حدیث هشتم و دهم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 147(

ْجَس« » حدیث بیست و یکم  آیه 33 سوره احزاب »اِنَّما ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُکُم الرِّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 245(

ماَواِت َوااْلَْرِض« »حدیث اّول ذیل  آیه 72 سوره احزاب »اِنّا َعَرْضنا ااْلَمانََة َعَلی السَّ
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه295(

آیه 7 سوره مؤمن »غافر« »اَلَِّذيَن َيْحِمُلوَن الَْعْرَش َوَمْن َحْولَُه« »حدیث دّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 447(
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14ـ ائّمة معصومین علیهم الّسالم ُعروة الوثقی هستند.
آیات شریفه ذیل به این موضوع اشاره دارند.

اُغوِت َوُيْؤِمن بِاهلِل َفَقِد اْسَتْمَسَک بِالُْعْرَوِة الُْوْثَقَی«. آیه 256 سوره بقره »َفَمْن َيْکُفْر بِالطَّ
)جلد اول، صفحه 321(

آیه  ذیل  سّوم  »حدیث  َعَمُلُه«  َحِبَط  َفَقْد  بِاإِليماِن  َيْکُفْر  »َوَمن  مائده  آیه 5 سوره 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 140(

آیه 35 سوره مائده »َيا اَ يُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اهللَ َواْبَتُغواْ اِلَيِه الَْوِسيَلَة« »حدیث اّول 
ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 179(

آیه 180 سوره اعراف »َوهلِلِ اأَلْسماء الُْحْسنی«»حدیث ب ذیل حدیث چهارم«. 
)جلد دوم، صفحه 550(

آیه 22 سوره لقمان »َو َمن ُيْسِلْم َوْجَهُه اِلَی اهلِل َوُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَک بِالُْعْرَوِة 
الُْوْثَقی«.)جلد پنجم ، صفحه 191(

آیه 27 سوره لقمان »لَْو اَنَّ َما ِفي ااْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة اَْقاَلٌم« »حدیث چهارم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 198(

ماَواِت َوااْلَْرَض اَن َتُزواَل« »حدیث چهارم  آیه 41 سوره فاطر »اِنَّ اهللَ ُيْمِسُک السَّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 331(
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طُت ِفي َجنِب اهلِل« »حدیث اّول  آیه 56 سوره زمر »اَن َتُقوَل نَْفٌس َيا َحْسَرتی علی ما َفرَّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 419(

آیه 4 سوره تحریم »اِن َتُتوبا اِلَی اهلِل َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکما« »حدیث هشتم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد تحریم، صفحه 53(
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15ـ مقصود از اولی االمر ائّمه معصومین علیهم الّسالم می باشند.
آیات شریفه ذیل به این موضوع اشاره دارند.

ُسوَل َواُْولِي ااَلْمِر ِمنُکْم« »ذیل این آیه  الرَّ َواَِطيُعواْ  آیه 59 سوره نساء »اَطيُعواْ اهللَ 
شریفه توضیحات کاملی به عرض رسیده است«. )جلد دوم، صفحه 21(

واْ اأَلماناِت« »حدیث اّول و دّوم ذیل آیه  آیه 58 سوره نساء »اِنَّ اهللَ َيْأُمُرُکْم َأن ُتؤدُّ
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 9(
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16ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم خیرالبریّه می باشند »ائّمه معصومین علیهم الّسالم 
بهترین مخلوق خداوند متعال هستند«.

آیه ذیل و احادیث شریف ذیل آیه شریفه مبیّن این موضوع می باشند.

آیه 6 و 7 سوره بیّنه »اَِنّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّه«. )جلد 
هفتم، صفحه 395(
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17ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم اسماُءالحسنی و َمثَل اعالی خداوند متعال هستند 
»َمثَل اعالی خداوند متعال در صفات خداوند متعال نه در ذات حق تعالی«.

آیه 180 سوره اعراف »َو هلِلِ اأَلْسَماء الُْحْسنی َفاْدُعوُه بِها«.)جلد دوم، صفحه 550(

آیه 27 سوره لقمان »َولَْو اَنَّ ما ِفي ااْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة اَْقالٌم« »حدیث پنجم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 198(
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18ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم به همه مردم والیت دارند و ولّی مردم هستند.
الَة«.)جلد  آیه 55 سوره مائده »اِنَّما َولِيُُّکُم اهللُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ

دوم، صفحه 231(

آیه 56 سوره مائده »َوَمن َيَتَولَّ اهللَ َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ«.)جلد دوم، صفحه 267(

ُسوُل بَلِّْغ ما اُنِزَل اِلَْيَک ِمن َربَِّک« »در پایان بخش  آیه 67 سوره مائده »يا اَيَُّها الرَّ
حدیث به گزیده ای از فرمایشات پیامبر اکرم در غدیر خم اشاره شده که بارها و 
دوم،  )جلد  است«.  بیان شده  علیهم الّسالم  معصومین  ائّمة  بارها موضوع والیت 

صفحه 284(

آیه 6 سوره احزاب »النَِّبيُّ اَْولَی بِالُْمْؤِمِنيَن ِمْن اَنُفِسِهْم«.)جلد پنجم، صفحه 224(
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19ـ پس از پیامبر اکرم ائّمه معصومین علیهم الّسالم وظیفه هدایت مردم را برعهده 
دارند.

ٌة َيْهُدوَن بِالَْحقِّ «.)جلد دوم، صفحه 581( ْن َخَلْقنا اُمَّ آیه 181 سوره اعراف »َوِممَّ

آیه 35 سوره یونس »اََفَمن َيْهدي اِلَی الَْحقِّ اََحقُّ اَن ُيتََّبَع«.)جلد سوم، صفحه 171(

آیه 7 سوره رعد »اِنَّما اَنَت ُمنِذٌر َولُِکلِّ َقْوٍم هاٍد«.)جلد سوم، صفحه 385(

ًة َيْهُدوَن بَِاْمِرنا«.)جلد چهارم، صفحه 427( آیه 73 سوره انبیاء »َوَجَعْلناُهْم اَئِمَّ

راَط الُمسَتِقيَم« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد  آیه 6 سوره حمد »اِهِدنَا الصِّ
اول، صفحه 15(

ِشَيًعا« »حدیث دّوم ذیل  آیه  َوَکانُواْ  ِديَنُهْم  ُقواْ  َفرَّ الَِّذيَن  »اِنَّ  انعام  آیه 159 سوره 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 452(

آیه 32 سوره توبه »برائت« »ُيريُدوَن اَن ُيْطِفُؤواْ نُوَراهلِل بَِاْفواِهِهْم« »حدیث ششم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 116(

يَِّتي بِواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع« »حدیث ششم  آیه 37 سوره ابراهیم »َربَّنا اِنِّي اَْسَکنُت ِمن ُذرِّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 540(

آیه 81 سوره اسراء »ُقْل جاء الَْحقُّ َوَزَهَق الْباِطُل« »حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد چهارم، صفحه 250( 
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آیه 108 سوره یوسف »ُقْل هِذِه َسِبيلي اَْدُعوا اِلَی اهلِل« »حدیث اّول و پنجم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 378(

ن َدعا اِلَی اهلِل« »حدیث اّول و دّوم ذیل  آیه 33 سوره فّصلت »َوَمْن اَْحَسُن َقْواًل ِممَّ
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 481(

آیه 4 سوره تحریم »اِن َتُتوبا اِلَی اهلِل َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکَما« »حدیث هشتم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 53(
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20ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم میزان و مالک درجه و مقام اهل بهشت می باشند، 
یعنی هر قدر معرفت و شناخت مؤمنین نسبت به ائّمه معصومین علیهم الّسالم بیشتر 

باشد درجه و مقام آنها در بهشت باالتر است.
آیه 162 و 163 سوره آل عمران »ُهْم َدَرجاٌت ِعنَد اهلِل واهللُ بَصيٌر بِما َيْعَمُلوَن«.)جلد  

اول، صفحه 578(
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21ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم شجره طیّبه هستند.
آیه 24 و 25 سوره ابراهیم »اَلَْم َتَر َکْيَف َضَرَب اهللُ َمَثاًل َکِلَمًة َطيَِّبًة َکَشَجرٍة َطيَِّبٍة اَْصُلها 

ماء«.)جلد سوم، صفحه 507( ثابٌِت َوَفْرُعها ِفي السَّ
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22ـ ائّمة معصومین علیهم الّسالم سخن پرندگان و سخن تمام موجودات را می دانند 
و همه موجودات مطیع محض دستورات آن ذوات مقّدسه می باشند.

ْيِر«.)جلد پنجم، صفحه 121( آیه 16 سوره نمل »َو ُعلِّْمنا َمنِطَق الطَّ
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23ـ ائّمة معصومین علیهم الّسالم علم غیب دارند.
ُسوٍل«.  آیه 26 و 27 سوره جن »عالُِم الَْغْيِب َفال ُيْظِهُر َعلی َغْيِبِه ااِّل َمِن اْرَتضی ِمن رَّ

)جلد هفتم، صفحه 168(
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را  خویش  شیعیان  و  دارند  شفاعت  مقام  علیهم الّسالم  معصومین  ائّمة  24ـ 
شفاعت می کنند. 

آیه 255 سوره بقره »َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ااِّل بِِإْذِنِه« »ذیل این آیه شریفه راجع به 
شفاعت توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد اول، صفحه 277(

َمقاًما  َربَُّک  َيْبَعَثَک  اَن  ناِفَلًة لََک، َعَسی  بِِه  ْد  َفَتَهجَّ اللَّْيِل  آیه 79 سوره اسراء »َوِمَن 
ْحُموًدا«.)جلد چهارم، صفحه 237( مَّ

آیه 62 و 63 و 64 سوره یونس »ااَل اِنَّ اَْولِياء اهلِل ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن« 
»در انتهای بخش حدیث و در قسمت مالحظات راجع به شفاعت حدیثی از ائّمة 

معصومین علیهم الّسالم نقل شده است«. )جلد سوم، صفحه 225(

آیه 53 سوره زمر »ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن اَْسَرُفوا َعلی اَنُفِسِهْم« »حدیث سّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد  پنجم، صفحه 409(

آیه 41 و 42 سوره دخان »َيْوَم ال ُيْغِني َمْولًی َعن َمْولَی َشْيًئا«»حدیث اّول ذیل آیه 
شریفه«. )جلد ششم، صفحه 81(

وُح َوالَْمالئَِکُة َصفًّا« »حدیث اّول و  آیه 38 سوره نبأ »َعمَّ َيَتساءلُوَن«»َيْوَم َيُقوُم الرُّ
دّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 275(
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25ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم مقام عصمت دارند و معصوم می باشند.
ْجَس اَْهَل الَْبْيِت«.)جلد پنجم،  آیه 33 سوره احزاب »اِنَّما ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُکُم الرِّ

صفحه 245(

آیه 77 و 78 سوره حج »يا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْرَکُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّکْم«»حدیث 
سّوم ذیل آیات شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 479(
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26ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم اعمال همه مردم را می بینند.
َعَمَلُکْم َوَرُسولُُه َوالُْمْؤِمُنوَن«. َفَسَيَرى اهللُ  آیه 105 سوره توبه »برائت« »ُقِل اْعَمُلواْ 

)جلد سوم، صفحه 140(
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27ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم هفتاد و دو حرف از هفتاد و سه حرف اسم اعظم 
را می دانند.

آیه 43 سوره رعد »َيُقوُل الَِّذيَن َکَفُرواْ لَْسَت ُمْرَساًل« »در توضیحات انتهای بخش 
حدیث به این موضوع اشاره شده است«. )جلد سوم، صفحه 473(
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28ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم ُخلفاُءاهلل هستند.
« »حدیث اّول و دّوم ذیل  ُهنَّ آیه 124 سوره بقره »اِِذ اْبَتَلی اِْبراِهيَم َربُُّه بَِکِلماٍت َفَاَتمَّ

آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 157(

ًة َوَسًطا« »حدیث هشتم ذیل آیه شریفه«.  آیه 143 سوره بقره »َوَکذلَِک َجَعْلناُکْم اُمَّ
)جلد اول، صفحه 174(

آیه 165 سوره بقره »َوِمَن الّناِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهلِل اَنداًدا« »حدیث دّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد اول، صفحه 209(

آیه 185 سوره آل عمران »ُکلُّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت« »حدیث ذیل آیه شریفه«. )جلد 
اول، صفحه 605(

آیه 128 سوره اعراف »اِنَّ اأَلْرَض هلِلِ ُيوِرُثها َمن َيشاُء«»توضیح ذیل حدیث ششم«. 
)جلد دوم، صفحه 509(

ُة َجميًعا« »حدیث چهارم ذیل آیه  َة َفِللَِّه الِْعزَّ آیه 10 سوره فاطر » َمن کاَن ُيريُد الِْعزَّ
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 317(

ماواِت َوااْلَْرَض اَن َتُزواَل« »حدیث چهارم  آیه 41 سوره فاطر »اِنَّ اهللَ ُيْمِسُک السَّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 331(
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29ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم ذکراهلل هستند.
آیه 28 سوره رعد »الَِّذيَن آَمُنواْ َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهم بِِذْکِر اهللِ«.)جلد سوم، صفحه 444(

)جلد چهارم،  ِذْکري«. َعن  ِغَطاٍء  ِفي  اَْعُيُنُهْم  کانَْت  »الَِّذيَن  آیه 101 سوره کهف 
صفحه 283(

آیه 124 سوره طه »َوَمْن اَْعَرَض َعن ِذْکري َفِإنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنًکا«.)جلد چهارم، 
صفحه 408(

آیه 227 سوره شعراء »ااِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت َوَذَکُروا اهللَ َکِثيًرا«.)جلد 
پنجم، صفحه 101(



فهرست موضوعی کتاب آل الله در کتاب الله 66

30ـ ائّمة معصومین علیهم الّسالم نوراهلل هستند.
ُلماِت اِلَی النُُّوِر«.)جلد اول،  آیه 257 سوره بقره »اهللُ َولِيُّ الَِّذيَن آَمُنواْ ُيْخِرُجُهم ِمَن الظُّ

صفحه 336(

آیه 174 سوره نساء »َو اَنَزلَْنا اِلَْيُکْم نُوًرا ُمبيًنا«.)جلد دوم، صفحه 107(

آیه 122 سوره انعام »َوَجَعْلنا لَُه نُوًرا َيْمِشي بِِه ِفي الّناِس«.)جلد دوم، صفحه 413(

آیه 157 سوره اعراف »َواتََّبُعواْ نُّوَر الَِّذَي اُنِزَل َمَعُه«.)جلد دوم، صفحه 542(

آیه 32 سوره توبه »برائت« »ُيريُدوَن اَن ُيْطِفُؤاْ نُوَر اهلِل بَِاْفَواِهِهْم«.)جلد سوم، صفحه 
)116

ماَواِت َوااْلَْرِض«.)جلد پنجم، صفحه 15( آیه 35 سوره نور »اهللُ نُوُرالسَّ

آیه 8 سوره تغابن »َفآِمُنوا بِاهللِ َو َرُسولِِه َوالنُّوِر الَّذي اَنَزلْنا«.)جلد هفتم، صفحه 39(
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31ـ ائّمة معصومین علیهم الّسالم آیات اهلل هستند »ائّمة معصومین علیهم الّسالم 
بزرگترین آیت خداوند متعال هستند«.

آیه 126 سوره طه »ذلَِک َأَتْتَک آياُتَنا َفَنِسيَتَها«.)جلد چهارم، صفحه 408(

ماَواِت َوااْلَْرِض« »حدیث سّوم ذیل آیه شریفه«.  نُوُر السَّ آیه 35 سوره نور »اهللُ 
)جلد پنجم، صفحه 15(

آیه 27 و 28 سوره فّصلت »َجزاًء بِما َکانُوا بِآياِتنا َيْجَحُدوَن«.)جلد پنجم، صفحه 
)459

آیه 35 سوره ُمّدثّر »اِنَّها اَلِْحَدى الُْکَبِر«.)جلد هفتم، صفحه 203(

شریفه  آیه  این  »ذیل  َکِذبًا«  اهلِل  َعَلی  اْفَتَرى  ِن  ِممَّ اَْظَلُم  »َوَمْن  هود  آیه 18 سوره 
توضیحات مختصری داده شده که ائّمة معصومین علیهم الّسالم آیات خداوند متعال 

می باشند«. )جلد سوم، صفحه 303(

آیه 81 سوره بقره »بَلی َمن َکَسَب َسيَِّئًة َواَحاَطْت بِِه َخِطيَئُتُه« »در توضیحات ذیل آیه 
شریفه به این موضوع اشاره شده است«. )جلد اول، صفحه 121(

آیه 159 سوره بقره »اِنَّ الَِّذيَن َيْکُتُموَن ما اَنَزلْنا ِمَن الَْبيِّناِت« »حدیث سّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد اول، صفحه 194(

آیه 4 سوره تحریم »اِن َتُتوبا اِلَی اهلِل َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکما« »حدیث هشتم ذیل آیه 
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شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 53(

« »َعمَّ َيَتسائُلوَن، َعِن النََّبِإ الَْعِظيِم« »حدیث اّول و سّوم و  آیه 1 تا 5 سوره نبأ »َعمَّ
یازدهم ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 259(
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32ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم صراط اهلل هستند.
َراَط الُمسَتِقيَم« »ذیل این  آیه شریفه توضیحات کاملی  آیه 6 سوره حمد »اهِدنَا الصِّ
در رابطه با صراط مستقیم ارائه شده و احادیثی از ائّمه معصومین علیهم الّسالم نقل 
شده که آن ذوات مقّدسه صراط اهلل و صراط مستقیم الهی می باشند«. )جلد اول، 

صفحه 15(

آیه 153 سوره انعام »َواَنَّ َهذا ِصراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه«.)جلد دوم، صفحه 436(

ْسَتِقيٍم«.)جلد چهارم،  آیه 73 و 74 سوره مؤمنون »َواِنََّک لََتْدُعوُهْم اِلی ِصراٍط مُّ
صفحه 506(

آیه 27 و 28 و 29 سوره فرقان »َوَيْوَم َيَعضُّ الّظالُِم َعلی َيَدْيِه« »حدیث چهارم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه  70(

طُت ِفي َجنِب اهلِل« »حدیث  آیه 56 سوره زمر »اَن َتُقوَل نَْفٌس يا َحْسَرتی َعلی ما َفرَّ
چهارم ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 419(

آیه 22 سوره ُملک »اََفَمن َيْمِشي ُمِکبًّا َعلی َوْجِهِه اَْهدى اَمَّن َيْمِشي َسِويًّا َعلی ِصراٍط 
ْسَتِقيٍم« »حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 78( مُّ
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33ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم حّجت اهلل هستند.
ُة الْبالَِغُة« »ذیل این آیه شریفه توضیحات کاملی  آیه 149 سوره انعام »ُقْل َفِلّلِه الُْحجَّ

ارائه شده است«. )جلد دوم، صفحه 422(

آیه 124 سوره بقره »َو اِِذ اْبَتلي اِْبراهيَم َربُُّه بَِکِلماٍت« »حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد اول، صفحه 157(

ًة َوَسًطا« »حدیث اّول تا چهارم و حدیث  آیه 143 سوره بقره »َوَکذلَِک َجَعْلناُکْم اَُمّ
هشتم«. )جلد اول، صفحه 174(

آیه 165 سوره بقره »َوِمَن الَنّاِس َمْن َيَتِّخُذ ِمْن ُدوِن اهلِل اَْنداداً« »حدیث دّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد اول، صفحه 209(

آیه 189 سوره بقره »َولَْيَس الِْبرُّ بَِأْن َتْأُتْواْ الُْبُيوَت ِمن ُظُهوِرَها« »حدیث پنجم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 220(

يِن«  »حدیث نهم ذیل آیه شریفه«. )جلد اول،  آیه 256 سوره بقره »الاِْکَراَه ِفي الدِّ
صفحه 321(

آیه 185 سوره آل  عمران »ُکلُّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت« »حدیث ذیل آیه شریفه«. )جلد 
اول، صفحه 605(

آیه  ذیل  سّوم  »حدیث  َعَمُلُه«  َحِبَط  َفَقْد  بِاإِليَماِن  َيْکُفْر  »َوَمن  مائده  آیه 5 سوره 
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شریفه«. )جلد دوم، صفحه 140(

آیه 56 سوره مائده »َوَمن َيَتَولَّ اهللَ َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ« »حدیث اول ذیل آیه 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 267(

ُسوُل بَلِّْغ ما اُنِزَل اِلَْيَک« »حدیث سیزدهم ذیل آیه  آیه 67 سوره مائده »َيا اَيَُّها الرَّ
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 284(

آیه  ِشَيًعا« »حدیث دّوم ذیل  ِديَنُهْم َوکانُواْ  ُقواْ  َفرَّ الَِّذيَن  »اِنَّ  انعام  آیه 159 سوره 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 452(

آیه 32 سوره توبه »ُيِريُدوَن اَن ُيْطِفُؤواْ نُوَر اهلِل بَِأْفَواِهِهْم« »حدیث ششم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 116(

ْنُه« »حدیث نهم ذیل  آیه 17 سوره هود »اََفَمن کاَن َعلی بَيَِّنٍة مِّن َربِِّه َوَيْتُلوُه شاِهٌد مِّ
آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 285(

آیه  ذیل  ُمْؤِمِنيَن« »حدیث ششم  ُکنُتم  اِن  لَُّکْم  َخْيٌر  اهلِل  »بَِقيَُّة  آیه 86 سوره هود 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 351(

آیه 7 سوره رعد »اِنََّما اَنَت ُمنِذٌر َولُِکلِّ َقْوٍم هاٍد« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. 
)جلد سوم، صفحه 385(

آیه 1 سوره اسراء »ُسْبَحاَن الَّذي اَْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل« »حدیث دهم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد چهارم، صفحه 147(

آیه 78 سوره حج »َوجاِهُدوا ِفي اهلِل َحقَّ ِجهاِدِه« »حدیث سّوم و هفتم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 479(

ماواِت َوااْلَْرِض« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد  آیه 35 سوره نور  »اهللُ نُوُر السَّ
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پنجم، صفحه 15(

آیه  اّول ذیل  ماَواِت« »حدیث  السَّ َعَلی  ااْلَمانََة  َعَرْضنا  »اِنَّا  آیه 72 سوره احزاب 
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 295(

ماواِت َوااْلَْرَض« »حدیث چهارم و ششم و  آیه 41 سوره فاطر »اِنَّ اهللَ ُيْمِسُک السَّ
هشتم ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 331(

آیه 56 سوره زمر »اَن َتُقوَل نَْفٌس يا َحْسَرتی« »حدیث اّول و ششم و پانزدهم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 419(

آیه 10 سورة فتح »اِنَّ الَِّذيَن ُيباِيُعونََک اِنَّما ُيباِيُعوَن اهلِل« »حدیث سّوم ذیل توضیح 
حدیث پنجم«. )جلد ششم، صفحه 139(

دّوم  بخش  هشتم  »حدیث  َفاٍن«  َعَلْيَها  َمْن  »ُکلُّ  الّرحمن  سوره   27 و   26 آیه 
احادیث«. )جلد ششم، صفحه 263(

آیه 4 سوره تحریم »اِن َتُتوبا اِلَی اهلِل َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکما« »حدیث هشتم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 53(

آیه 1 تا 5 سوره نبأ »َعمَّ َيَتسائُلوَن«  »حدیث ششم ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، 
صفحه 259(
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34ـ ائّمة معصومین علیهم الّسالم باب اهلل هستند.
آیه 189 سوره بقره »َوْأُتواْ الُْبُيوَت ِمْن َأْبَوابِها« »ذیل این آیه شریفه توضیحات 

نسبتاً کاملی به عرض رسیده است«. )جلد اول، صفحه 220(

َراَط الُمسَتِقيَم« »حدیث سّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد  آیه 6 سوره حمد »اهِدنَا الصِّ
اول، صفحه 15(

آیه 157 و 158 سوره آل عمران »َولَِئن ُقِتْلُتْم في َسِبيِل اهلِل« »حدیث دّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد اول، صفحه 564(

آیه 185 سوره آل عمران »ُکلُّ نَْفٍس َذائَِقُة الَْمْوِت« »حدیث ذیل آیه شریفه«. )جلد 
اول، صفحه 605(

ُة الْبالَِغُة« »حدیث ششم ذیل آیه شریفه«. )جلد  آیه 149 سوره انعام »ُقْل َفِلّلِه الُْحجَّ
دوم، صفحه 422(

آیه 180 سوره اعراف »َوهلِلِ اأَلْسماء الُْحْسنی« »توضیحات ذیل حدیث دّوم«. )جلد 
دوم، صفحه550(

آیه 73 سوره مؤمنون »َواِنََّک لََتْدُعوُهْم اِلَی ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم« »حدیث چهارم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد چهار، صفحه 506(

آیه 56 سوره زمر »اَن َتُقوَل نَْفٌس يا َحْسَرَتی« »حدیث سّوم و دوازدهم ذیل آیه 
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شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 419(

آیه 10 سوره فتح »اِنَّ الَِّذيَن ُيَباِيُعونََک ِإنَّما ُيباِيُعوَن اهللَ« »احادیث دّوم و سّوم و 
چهارم ذیل توضیح حدیث پنجم«. )جلد ششم، صفحه 139(

آیه 26 و 27 سوره الّرحمن »ُکلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن« »حدیث هشتم و نهم بخش دّوم 
احادیث«. )جلد ششم، صفحه 263(
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35ـ ائّمة معصومین علیهم الّسالم یداهلل هستند.
آیه 185 سوره آل عمران »ُکلُّ نَْفٍس َذآئَِقُة الَْمْوِت« »حدیث ذیل آیه شریفه«. )جلد 

اول، صفحه 605( 

آیه 56 سوره زمر »اَن َتُقوَل نَْفٌس يا َحْسَرَتی« »حدیث اّول و سّوم و سیزدهم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 419(

آیه 10 سوره فتح »اِنَّ الَِّذيَن ُيباِيُعونََک« »توضیحات ذیل حدیث پنجم«. )جلد 
ششم، صفحه 139(

آیه 26 و 27 سوره الّرحمن »ُکلُّ َمْن َعَلْيها َفاٍن« »حدیث ششم بخش دّوم احادیث«. 
)جلد ششم، صفحه 263(
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36ـ ائّمة معصومین علیهم الّسالم َحبْلُ اهلل هستند.
ُقواْ« »ذیل این آیه شریفه  آیه 103 سوره آل عمران »َواْعَتِصُمواْ بَِحْبِل اهلِل َجميعًا َوال َتَفرَّ

راجع به َحْبلُاهلل توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد اول، صفحه 500(

يِن« »حدیث پنجم و هشتم ذیل آیه شریفه«.  آیه 256 سوره بقره »ال ِإْکراَه ِفي الدِّ
)جلد اول، صفحه 321(

آیه 56 سوره زمر »اَن َتُقوَل نَْفٌس يا َحْسَرَتی« »حدیث اّول و ششم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد پنجم، صفحه 419(
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37ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم َوْجهُ اهلل هستند.
ْکَراِم«  آیه 26 و 27 سوره الّرحمن »ُکلُّ َمْن َعَلْيها فاٍن، َوَيْبقی َوْجُه َربَِّک ُذوالَْجاَلِل َواإْلِ
ارائه شده است«. )جلد  »ذیل این آیه شریفه راجع به َوْجهُاهلل توضیحات کاملی 

ششم، صفحه 263(

آیه 189 سوره بقره »لَْيَس الِْبرُّ بَِأْن َتْأُتْواْ الُْبُيوَت ِمن ُظُهوِرها« »حدیث پنجم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد اول، صفحه 220(

آیه 185 سوره آل عمران »ُکلُّ نَْفٍس َذائَِقُة الَْمْوِت« »حدیث ذیل آیه شریفه«. )جلد 
اول، صفحه 605(

آیه 157 و 158 سوره آل عمران »َولَِئن ُقِتْلُتْم ِفي َسبيِل اهللِ« »حدیث دّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد اول، صفحه 564(

آیه 10 سوره فتح »اِنَّ الَِّذيَن ُيباِيُعونََک اِنََّما ُيباِيُعوَن اهللَ« »توضیحات ذیل حدیث 
پنجم«. )جلد ششم، صفحه 139(
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38ـ ائّمة معصومین علیهم الّسالم َسبیلُ اهلل هستند.
آیه 157 و 158 سوره آل عمران »َولَِئن ُقِتْلُتْم في َسِبيِل اهلِل اَْو ُمتُّْم« »ذیل این آیه 
اول، صفحه  ارائه شده است«. )جلد  کاملی  َسبیلُاهلل توضیحات  به  شریفه راجع 

)564

وَء  آیه 94 سوره نحل »َوال َتتَِّخُذواْ َأْيمانَُکْم َدَخاًل بَْيَنُکْم َفَتِزلَّ َقَدٌم بَْعَد ُثُبوِتها َوَتُذوُقواْ الْسُّ
بِما َصَددتُّْم َعن َسبيِل اهلِل« »حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 138(

وا َعن َسبيِل اهلِل« »حدیث دّوم ذیل آیه  آیه 1 سوره مبارکه محّمد »الَِّذيَن َکَفُروا َوَصدُّ
شریفه«. )جلد ششم، صفحه 91(

وا َعن َسِبيِل اهللِ« »حدیث اّول ذیل آیه  آیه 2 سوره منافقون »اتََّخُذوا َأْيمانَُهْم ُجنًَّة َفَصدُّ
شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 11(

ُة الْبالَِغُة« »حدیث ششم ذیل آیه شریفه«. )جلد  آیه 149 سوره انعام »ُقْل َفِلّلِه الُْحجَّ
دوم، صفحه 422(

آیه 73 سوره مؤمنون »َواِنََّک لََتْدُعوُهْم اِلی ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ« »حدیث چهارم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 506(

آیه 26 و 27 سوره الّرحمن »ُکلُّ َمْن َعَلْيها فاٍن« »حدیث نهم بخش دوم احادیث«. 
)جلد ششم، صفحه 263(
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39ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم َجنُب  اهلل هستند.
طُت في َجنِب اهللِ« »ذیل این  آیه 56 سوره زمر »اَن َتُقوَل نَْفٌس يا َحْسَرتی عَلی ما َفرَّ
آیه شریفه راجع به َجنُباهللتوضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد پنجم، صفحه 

)419

آیه 157 و 158 سوره آل عمران »َولَِئن ُقِتْلُتْم في َسِبيِل اهلِل« »حدیث دّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد اول، صفحه 564(

آیه 10 سوره فتح »اِنَّ الَِّذيَن ُيباِيُعونََک اِنَّما ُيَباِيُعوَن اهلِل« »حدیث چهارم ذیل توضیح 
حدیث پنجم«. )جلد ششم، صفحه 139(

آیه 26 و 27 سوره الّرحمن »ُکلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن« »حدیث نهم بخش دّوم احادیث«. 
)جلد ششم، صفحه 263(
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40ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم اولیاءاهلل هستند.
آیه 62 سوره یونس »ااَل اِنَّ اَْولِياء اهلِل ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن« »ذیل این آیه 
شریفه راجع به اولیاُءاهلل توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد سوم، صفحه 

)225

راَط الُمسَتِقيَم« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد  آیه 6 سوره حمد »اهِدنَا الصِّ
اول، صفحه 15(

آیه 119 سوره توبه »يا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اهللَ َوُکونُواْ َمَع الّصاِدِقيَن« »حدیث پنجم 
ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 155(

ماَواِت َوااْلَْرِض« »حدیث اّول ذیل  آیه 72 سوره احزاب »اِنّا َعَرْضنا ااْلَمانََة َعَلی السَّ
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 295(
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41ـ ائّمة معصومین علیهم الّسالم عین اهلل هستند.
آیه 189 سوره بقره  »لَْيَس الِْبرُّ بَِأْن َتْأُتْواْ الُْبُيوَت ِمن ُظُهوِرها« »حدیث پنجم ذیل آیه 

شریفه«. )جلد اول، صفحه 220(

آیه 56 سوره زمر  »اَن َتُقوَل نَْفٌس يا َحْسَرتی« »حدیث اّول و سّوم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد پنجم، صفحه 419(

آیه 10 سوره فتح »اِنَّ الَِّذيَن ُيباِيُعونََک اِنَّما ُيباِيُعوَن اهللَ« »توضیحات ذیل حدیث 
پنجم«. )جلد ششم، صفحه 139(

آیه 26 و 27 سوره الّرحمن »ُکلُّ َمْن َعَلْيها فاٍن« »حدیث ششم و هفتم و هشتم 
بخش دّوم احادیث«. )جلد ششم، صفحه 263(
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42ـ ائّمة معصومین علیهم الّسالم لسان اهلل هستند.
آیه 189 سوره بقره »لَْيَس الِْبرُّ بَِأْن َتْأُتْواْ الُْبُيوَت ِمن ُظُهوِرها« »حدیث پنجم ذیل آیه 

شریفه«. )جلد اول، صفحه 220(

آیه 56 سوره زمر »اَن َتُقوَل نَْفٌس يا َحْسَرَتی« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد 
پنجم، صفحه 419(

آیه 10 سوره فتح »اِنَّ الَِّذيَن ُيَباِيُعونََک اِنَّما ُيباِيُعوَن اهللَ« »حدیث سّوم ذیل توضیح 
حدیث پنجم«. )جلد ششم، صفحه 139(

آیه 26 و 27 سوره الّرحمن »ُکلُّ َمْن َعَلْيها َفاٍن« »حدیث هفتم و هشتم بخش دّوم 
احادیث«. )جلد ششم، صفحه 263(
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43ـ ائّمه معصومین علیهم الّسالم کلمات اهلل هستند.
ُه ِمن بَْعِدِه َسْبَعُة  آیه 27 سوره لقمان »َولَْو اَنَّما ِفي ااْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة اَْقاَلٌم َوالَْبْحُر َيُمدُّ
اَْبُحٍر ما نَِفَدْت َکِلماُت اهلِل« »ذیل این آیه شریفه راجع به َکلِماتُاهلل توضیحات کاملی 

ارائه شده است. )جلد پنجم، صفحه 198(
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44ـ منظور از عهد و پیمان خداوند متعال ائّمة معصومین علیهم الّسالم می باشند.
آیه 40 سوره بقره »اَْوُفواْ بَِعْهدي اُوِف بَِعْهِدُکْم« »احادیث ذیل آیه شریفه«. )جلد 

اول، صفحه 111(

آیه 19 تا 25 سوره رعد »الَِّذيَن ُيوُفوَن بَِعْهِد اهلِل َوال َينُقُضوَن الْميثاَق، َوالَِّذيَن َينُقُضوَن 
َعْهَد اهللِ ِمن بَْعِد ِميثاِقِه« »احادیث بخش »ب« و بخش »د««. )جلد سوم، صفحه 408(

بَِعْهِد اهلِل اِذا عاَهدتُّْم« »حدیث ذیل آیه شریفه«. )جلد  آیه 91 سوره نحل »اَْوُفواْ 
چهارم، صفحه 132(

قابل ذکر است که آیه 77 سوره آل عمران »اِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُروَن بَِعْهِد اهلِل َواَْيَماِنِهْم 
َثَمًنا َقِلياًل« و احادیث ذیل آن در رابطه با کسانی است که به ناحق خودشان را امام 
می دانند و از پذیرش والیت و امامت ائّمه معصومین علیهم الّسالم امتناع می کنند 

یعنی عهد و پیمان الهی را فراموش می کنند. )جلد اول، صفحه 482(
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45ـ منظور از خیرات و نیکی ها والیت ائّمه معصومین علیهم الّسالم می باشد.
آیه 148 سوره بقره »َفاْسَتِبُقواْ الَْخْيَراِت« »حدیث اّول و دّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد 

اول، صفحه 187(
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46ـ مقصود از ذی الُقربی ائّمة معصومین علیهم الّسالم می باشند.
ُسوِل َولِِذي الُْقْربی«. آیه 41 سوره انفال »َواْعَلُمواْ َأنََّما َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ هلِلِ ُخُمَسُه َولِلرَّ

)جلد سوم، صفحه 41(

آیه 90 سوره نحل »اِنَّ اهللَ َيْأُمُر بِالَْعْدِل َواإِلْحَساِن َوايتاء ِذي الُْقْربَی«.)جلد چهارم، 
صفحه 124(

آیه 26 سوره اسراء »َوآِت َذا الُْقْربی َحقَُّه«.)جلد چهارم، صفحه 195(

َة ِفي الُْقْربی«.)جلد ششم،  آیه 23 سوره شوری »ُقل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجًرا ااِلَّ الَْمَودَّ
صفحه 30(

ُسوِل َولِِذي الُْقْربی«. آیه 7 سوره َحْشر »ما اَفاء اهللُ َعلی َرُسولِِه ِمْن اَْهِل الُْقرى َفِللَِّه َولِلرَّ
)جلد ششم، صفحه 401(

قابل ذکر است که مقصود از ذی القربی در آیات فوق االشاره در رابطه با حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها و ائّمه معصومین علیهم الّسالم می باشد و احادیث ذیل این آیات 
شریفه مبیّن این مطلب می باشند، ضمن اینکه آیه 26 سوره اسراء »َوآِت َذا الُْقْربَی 
َحقَُّه«به طور ویژه در رابطه با صّدیقة ُکبری فاطمه زهرا سالم اهلل علیها می باشد که 
طی آن خداوند متعال به پیامبر اکرم دستور می فرماید تا فدک را به آن حضرت 

اعطا فرماید. 
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47ـ موّدت داشتن به ائّمة معصومین علیهم الّسالم به همه واجب است. 
َة ِفي الُْقْربی«»حدیث پنجم و  آیه 23 سوره شوری »ُقل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجًرا ِإالَّ الَْمَودَّ
دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و شانزدهم و هفدهم ذیل آیه شریفه و توضیحات 

پایانی بخش حدیث«. )جلد ششم، صفحه 30(

قابل ذکر است که ذیل آیه 31 سوره آل عمران »ُقْل اِن ُکنُتْم ُتِحبُّوَن اهللَ«در رابطه 
با اهّمیت موّدت به اهل بیت پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّلم مطالبی به عرض 
رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده است. )جلد اول، صفحه 

)400
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48ـ موّدت و محبّت به ائّمة معصومین علیهم الّسالم و پذیرش والیت و امامت آن 
ذوات مقّدسه مصداق اتّم و اکمل باقیات صالحات و مصداق اتّم و اکمل حسنه و 

اعمال صالح می باشد.
آیه  اَْمَثالِها« »حدیث سّوم ذیل  َعْشُر  َفَلُه  بِالَْحَسَنِة  »َمن جاَء  انعام  آیه 160 سوره 

شریفه«. )جلد دوم، صفحه 459(

ْنيا َوالْباِقَياُت الّصالِحاُت َخْيٌر ِعنَد  آیه 46 سوره کهف »الَْماُل َوالَْبُنوَن زيَنُة الَْحياِة الدُّ
َربَِّک َثوابًا َوَخْيٌر َأَماًل« »احادیث ذیل آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 276(

آیه 110 سوره کهف »َفَمن کاَن َيْرُجوا لِقاء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَماًل صالِحًا« »احادیث ذیل 
آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 302(

آیه 89 و 90 سوره نمل »َمن جاء بِالَْحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنها« »احادیث ذیل آیه شریفه«. 
)جلد پنجم، صفحه 135(

آیه 23 سوره شوری »َوَمن َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِزْد لَُه ِفيها ُحْسنًا«»حدیث پنجم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد ششم، صفحه 30(
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49 ـ موّدت و محبّت به ائّمة معصومین علیهم الّسالم عالمت ایمان است.
ا«  ُودًّ ْحمُن  الرَّ لَُهُم  َسَيْجَعُل  الّصالِحاِت  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  »اِنَّ  مریم  سوره   96 آیه 

»احادیث ذیل آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 360(

َة ِفي الُْقْربی« »حدیث چهارم  آیه 23 سوره شوری »ُقل ال َأْسَئُلُکْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ الَْمَودَّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد ششم، صفحه 30(
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50 ـ ایمان یعنی شهادت دادن به یگانگی خداوند متعال و رسالت پیامبر اکرم و 
امامت ائّمة معصومین علیهم الّسالم 

الّصاِدِقيَن«  َمَع  َوُکونُواْ  اهللَ  اتَُّقواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  اَيَُّها  »يا  »برائت«  توبه  آیه 119 سوره 
»حدیث پنجم و ششم«. )جلد سوم، صفحه 155(

آیه 62 و 63 و 64 سوره یونس »ااَل اِنَّ اَْولِياء اهلِل اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن، 
الَِّذيَن آَمُنواْ َوکانُواْ َيتَُّقوَن« »توضیح ذیل حدیث هشتم، بخش ح توضیح«. )جلد سوم، 

صفحه 225(

يُِّب« »حدیث دّوم و سّوم و چهارم ذیل آیه  آیه 10 سوره فاطر »اِلَْيِه َيْصَعُد الَْکِلُم الطَّ
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 317(
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51 ـ  مؤمن حقیقی و واقعی کسی است که مطیع محض ائّمة معصومین علیهم الّسالم 
باشد و در دل خویش نیز از اوامر و دستورات آن ذوات مقّدسه دلتنگ و ناراضی 

نباشد 
ُموَك ِفيما َشَجَر بَْيَنُهْم ُثمَّ ال َيِجُدوْا  آیه 65 سوره نساء »َفال َوَربَِّک ال ُيْؤِمُنوَن َحّتی ُيَحکِّ
ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتْسِليًما«»احادیث ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم،  في اَنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

صفحه 69(

ُسوَل َفَقْد اَطاَع اهللَ« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«.  آیه 80 سوره نساء »َمْن ُيِطِع الرَّ
)جلد دوم، صفحه 87(
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52  ـ اطاعت از ائّمة معصومین علیهم الّسالم بر همه واجب است.
ُسوَل َواُْولِي اأَلْمِر ِمنُکْم« »ذیل این آیه  الرَّ َوَأِطيُعواْ  آیه 59 سوره نساء »اَِطيُعواْ اهللَ 
شریفه در رابطه با وجوب اطاعت از ائّمة معصومین علیهم الّسالم توضیحات کاملی 

ارائه شده است«. )جلد دوم، صفحه 21(

آیه 119 سوره توبه »يا اَ يَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اهللَ َوُکونُواْ َمَع الّصاِدقيَن« »ذیل این آیه 
شریفه در رابطه با وجوب اطاعت از ائّمة معصومین علیهم الّسالم توضیحات کاملی 

ارائه شده است«. )جلد سوم، صفحه 155(

ي« »ذیل این آیه  آیه 35 سوره یونس »اََفَمن َيْهدي اِلَی الَْحقِّ اََحقُّ اَن ُيتََّبَع َأمَّن ال َيِهدِّ
شریفه در رابطه با وجوب اطاعت از ائّمه معصومین علیهم الّسالم توضیحات کاملی 

ارائه شده است«. )جلد سوم، صفحه 171(

ُسوَل َفَقْد اَطاَع اهللَ« »احادیث ذیل آیه شریفه«. )جلد  آیه 80 سوره نساء »َمْن ُيِطِع الرَّ
دوم، صفحه 87(

آیه 31 سوره آل  عمران  »ُقْل اِن ُکنُتْم ُتِحبُّوَن اهللَ َفاتَِّبُعوِني« »احادیث ذیل آیه شریفه«. 
)جلد اول، صفحه 400(

ُسوُل َفُخُذوُه َوما نَهاُکْم َعْنُه َفانَتُهوا« »حدیث  آیه 6 و 7 سوره حشر »ما آتاُکُم الرَّ
دّوم و هشتم ذیل آیه شریفه و توضیحات ذیل آیه شریفه«. )جلد ششم، صفحه 

)401
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َراَط الُمسَتِقيَم« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد  آیه 6 سوره حمد »اِهِدنَا الصِّ
اول، صفحه 15(

واْ اأَلماناِت اِلی اَْهِلَها« »حدیث اّول و دّوم  آیه 58 سوره نساء »اِنَّ اهللَ َيْأُمُرُکْم َأن ُتؤدُّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 9(

الَة«  الصَّ ُيقيُموَن  الَِّذيَن  آَمُنواْ  َوالَّذيَن  َوَرُسولُُه  اهللُ  َولِيُُّکُم  »اِنَّما  مائده  سوره   55 آیه 
»حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 231(

ُسوُل بَلِّْغ ما اُنِزَل اِلَْيَک ِمن َربَِّک« »حدیث سیزدهم  آیه 67 سوره مائده »يا اَيَُّها الرَّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 284(

« »حدیث اّول و دّوم و سّوم  آیه 1 سوره انفال »َيْسَئُلونََک َعِن اأَلنفاِل ُقِل اأَلنَفاُل هلِلِ
ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 9(

ًة« »حدیث اول ذیل  آیه 25 سوره انفال »َواتَُّقواْ ِفْتَنًة ال ُتصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُمواْ ِمنُکْم خاصَّ
آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 33(

« »حدیث چهارم ذیل آیة  آیه 56 سورة احزاب »اِنَّ اهلل َوَمالئَِکَتُه ُيَصلُّوَن َعَلی الّنبیِّ
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 280(

آیه 4 سوره تحریم »اِن َتُتوبا اِلَی اهلِل َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکما«  »حدیث هشتم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 53(
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53ـ  همه دنیا و همه زمین و آنچه در زمین است متعلّق به ائّمه معصومین علیهم الّسالم 
می باشد. 

آیه 128 سوره اعراف »اِنَّ اأَلْرَض هلِلِ ُيوِرُثها َمن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه« »ذیل این آیه شریفه 
توضیحات کاملی ارائه شده و احادیثی از ائّمه معصومین علیهم الّسالم نقل شده 

است«. )جلد دوم، صفحه 509(

آیه شریفه  این  »ذیل  َحَسًنا«  َقْرًضا  اهللَ  ُيْقِرُض  الَِّذي  َذا  »َمن  آیه 11 سوره حدید 
توضیحاتی به عرض رسیده که دنیا متعّلق به ائّمه معصومین علیهم الّسالم می باشد«. 

)جلد ششم، صفحه 325(
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54 ـ انفال و خمس و َفْیء متعلّق به ائّمه معصومین علیهم الّسالم می باشد. 
ُسوِل« »ذیل آیه شریفه  آیه 1 سوره انفال »َيْسَألُونََک َعِن اأَلنفاِل، ُقِل اأَلنفاُل هلِلِ َو الرَّ

توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد سوم، صفحه 9(

ُسوِل«  ذیل آیه  آیه 41 سوره انفال »َواْعَلُمواْ اَنَّما َغِنْمُتم ِمن َشْيٍء َفَانَّ هلِلِ ُخُمَسُه َولِلرَّ
شریفه توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد سوم، صفحه 41(

ُسوِل«»حدیث  آیه 6 و 7 سوره حشر »ما اَفاء اهللُ َعلی َرُسولِِه ِمْن اَْهِل الُْقرى َفِللَِّه َولِلرَّ
دّوم و سّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد ششم، صفحه 401(
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55 ـ مالئکه الهی و روح هر سال در شب قدر به محضر امام معصوم علیه الّسالم 
شرفیاب می شوند.

وُح ِفيها بِِإْذِن َربِِّهم مِّن ُکلِّ اَْمٍر«  ُل الَْمالئَِکُة َوالرُّ آیات اّول تا پنجم سوره قدر »َتَنزَّ
»ذیل این آیات شریفه در رابطه با نزول مالئکه الهی به زمین در شب قدر و شرفیاب 
شدن آنها به محضر امام معصوم علیه  الّسالم توضیحات کاملی ارائه شده است«. 

)جلد هفتم، صفحه 375(
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56ـ  انبیاء الهی به ائّمة معصومین علیهم الّسالم توّسل پیدا می نمودند.
آیه 34 سوره بقره »َواِْذ ُقْلنا لِْلَماَلئَِکِة اْسُجُدواْ آلَدَم« »حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«. 

)جلد اول، صفحه 68(

بِِّه َکِلماٍت َفتاَب َعَلْيِه« »ذیل آیه شریفه توضیحات  آیه 37 سوره بقره »َفَتَلّقی آَدُم ِمن رَّ
کاملی ارائه شده است«. )جلد اول، صفحه 97(

شریفه  آیه  »ذیل   » ُهنَّ َفَأَتمَّ بَِکِلماٍت  َربُُّه  ِإْبَراِهيَم  اْبَتَلی  »َواِِذ  بقره  سوره   124 آیه 
توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد اول، صفحه 157(

آیه 42 سوره هود »َوِهَي َتْجِري بِِهْم في َمْوٍج َکالِْجباِل« »ذیل آیه شریفه توضیحات 
کاملی ارائه شده است«. )جلد سوم، صفحه 324(

« »ذیل آیه  ا َذَهُبواْ بِِه َوَأْجَمُعواْ َأن َيْجَعُلوُه في َغيابَِة الُْجبِّ آیه 15 سوره یوسف »َفَلمَّ
شریفه توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد سوم، صفحه 369(

آیه 67 و 68 و 69 سوره طه »َفَاْوَجَس في نَْفِسِه ِخيَفًة مُّوسی، ُقْلنا ال َتَخْف« »ذیل  آیه 
شریفه توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد چهارم، صفحه 367(

آیه 69 سوره انبیاء »ُقْلَنا يا ناُر ُکوِني بَْرًدا َوَسالًما َعَلی ِإْبراِهيَم« »ذیل آیه شریفه 
توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد چهارم، صفحه 421(

ماواِت َوااْلَْرِض« »حدیث اّول ذیل  آیه 72 سوره احزاب »اِنَّا َعَرْضَنا ااْلََمانََة َعَلی السَّ
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 295(
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57 ـ فضائل و مناقب ائّمة معصومین علیهم الّسالم بی نهایت است و قابل احصاء و 
شمارش نمی باشد.

ُه« »ذیل آیه  آیه 27 سوره لقمان »لَْو اَنَّ ما ِفي ااْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة اَْقالٌم َوالَْبْحُر َيُمدُّ
شریفه توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد پنجم، صفحه 198(

ْجَس اَْهَل الَْبْيِت« »حدیث هفدهم  آیه 33 سوره احزاب »اِنَّما ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُکُم الرِّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 245(
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58 ـ قرآن کریم مردم را به والیت و امامت ائّمه معصومین علیهم الّسالم دعوت 
می فرماید.

آیه 9 سوره اسراء »اِنَّ َهَذا الُْقْرآَن ِيْهدي لِلَّتي ِهَي اَْقَوُم«»ذیل آیه شریفه توضیحات 
کاملی ارائه شده است«. )جلد چهارم، صفحه 184(
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ائّمه معصومین  امامت  با والیت و  59 ـ مهم ترین سؤال در روز قیامت در رابطه 
علیهم الّسالم می باشد.

آیه 24 سوره صافّات »َوِقُفوُهْم ِإنَُّهم َمْسُئولُوَن« »ذیل آیه شریفه توضیحات کاملی 
ارائه شده است«. )جلد پنجم، صفحه 365(

آیه 8 سوره تکاثر »ُثمَّ لَُتْسَئَُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم« »ذیل آیه شریفه توضیحات کاملی 
ارائه شده است«. )جلد هفتم، صفحه 437(

آیه 1 تا 5 سوره نبْأ »َعمَّ َيَتسائُلوَن« »حدیث نهم ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، 
صفحه 259(
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60 ـ توضیحاتی پیرامون مقام و عظمت امام و امامت.
ُهنَّ قاَل اِنّي جاِعُلَک لِلّناِس اِمامًا«  آیه 124 سوره بقره »اِِذ اْبَتَلی اِْبراِهيَم َربُُّه بَِکِلَماٍت َفَاَتمَّ
»ذیل این آیه شریفه در رابطه با مقام و عظمت امام و امامت مطالبی به عرض رسیده 

است«. )جلد اول، صفحه 157(

ًة َيْهُدوَن بَِاْمِرنَا«»ذیل این آیه شریفه توضیحات  آیه 73 سوره انبیا »َو َجَعْلناُهْم اَئِمَّ
امامت به عرض رسیده است«. )جلد چهارم، صفحه  امام و  به  مختصری راجع 

)427

آیه 8 و 9 سوره مبارکه محّمد صّلی اهلل علیه و آله و سّلم »َوالَِّذيَن َکَفُروا َفَتْعسًا لَُهْم 
ـ ذلَِک بَِانَُّهْم َکِرُهوا ما اَنَزَل اهللُ« »حدیث سّوم«. )جلد ششم، صفحه 108(
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61 ـ انکار امامت یعنی انکار نبّوت .
آیه 57 و 58 سوره یونس »َيا اَيَُّها النَّاُس َقْد َجائَْتُکم َمْوِعَظٌة مِّن َربُِّکْم« »حدیث پنجم 

ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 206(

آیه 82 سوره طه »َواِنِّي لَغّفاٌر لَِمن تاَب َوآَمَن َوَعِمَل صالًِحا« »حدیث چهاردهم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 373(

ماواِت َوااْلَْرَض اَن َتُزوال« »حدیث نهم ذیل  آیه 41 سوره فاطر »اِنَّ اهللَ ُيْمِسُک السَّ
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 331(

آیه 56 سوره زمر »اَن َتُقوَل نَْفٌس يا َحْسَرَتی« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد 
پنجم، صفحه 419(

اَْدباِرِهم« »حدیث ج که ذیل  وا َعلی  اْرَتدُّ الَِّذيَن  آیه 25 و 26 سوره محّمد »اِنَّ 
حدیث چهارم آمده«. )جلد ششم، صفحه 121(

آیه  ذیل  اّول  »حدیث  َکَفُروا«  ُثمَّ  آَمُنوا  بَِانَُّهْم  »ذلَِک  منافقون  سوره  تا 6   1 آیه 
شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 11(
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62 ـ هر کس از دنیا برود و امام معصوم منصوب از ناحیه خداوند متعال را نشناسد 
و به او اعتقاد نداشته باشد به مرگ جاهلی از دنیا می رود.

آیه 71 سوره اسراء »َيْوَم نَْدُعوا ُکلَّ اُناٍس بِاَماِمِهْم« »حدیث هشتم ذیل آیه شریفه 
و توضیح ذیل حدیث«. )جلد چهارم، صفحه 224(

آیه 82 سوره طه »اِنِّي لََغّفاٌر لَِمن تاَب َوآَمَن َوَعِمَل صالًِحا« »توضیحات ذیل حدیث 
دوازدهم«. )جلد چهار، صفحه 373(

َأنُفِسِهْم« »حدیث پنجم ذیل آیه  ِمْن  بِالُْمْؤِمِنيَن  اَْولی  آیه 6 سوره احزاب »النَِّبيُّ 
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 224(

وا َعلی اَْدبارِهم« »حدیث »د« ذیل  آیه 25 و 26 سوره مبارکه محّمد »اِنَّ الَّذيَن اْرَتدُّ
توضیحات حدیث چهارم«. )جلد ششم، صفحه 121(

ُسوَل َواُْولِي اأَلْمِر ِمْنُکم«»حدیث هشتم و  آیه 59 سوره نساء »اَِطيُعواْ اهللَ َواَِطيُعواْ الرَّ
نهم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 21(

آیه  َعَمُلُه« »حدیث سّوم ذیل  َحِبَط  َفَقْد  بِاإليماِن  َيْکُفْر  »َو َمن  آیه 5 سوره مائده 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 140(
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63 ـ کسی که از ائّمة معصومین علیهم الّسالم اعراض نماید و از ائّمة ظلم و جور و 
از رهبران ضاللت و گمراهی اطاعت کند چنین شخصی دین ندارد.

ُلماِت اِلَی النُُّوِر« »حدیث   آیه 257 سوره بقره »اهللُ َولِيُّ الَِّذيَن آَمُنواْ ُيْخِرُجُهم َمَن الظُّ
اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 336(
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64 ـ زمین هیچگاه از حّجت خدا خالی نیست و اگر حّجت خدا روی زمین نباشد 
زمین اهلش را فرو می بََرد.

آیه 71 سوره اسراء »َيْوَم نَْدُعوا ُکلَّ اُناٍس بِِاَماِمِهْم« »حدیث هشتم ذیل آیه شریفه 
و توضیح ذیل حدیث«. )جلد چهارم، صفحه 224(

آیه  ُمْؤِمنيَن« »حدیث هشتم ذیل  ُکنُتم  اِن  لَُکْم  َخْيٌر  اهلِل  »بَِقيَُّة  آیه 86 سوره هود 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 351(

آیه 7 سوره رعد »اِنَّما اَنَت ُمنِذٌر َولُِکلِّ َقْوٍم َهاٍد« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. 
)جلد سوم، صفحه 385(

ماواِت َوااْلَْرَض اَن َتُزوال« »احادیث ذیل آیه  آیه 41 سوره فاطر »اِنَّ اهللَ ُيْمِسُک السَّ
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 331(
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65ـ  مقصود از اهل بیت پیامبر اکرم، حضرت امیر و حضرت زهرا سالم اهلل علیهما و 
یازده امام معصوم از نسل آن دو بزرگوار می باشد.

ْجَس اَْهَل الَْبْيِت« »ذیل این آیه  آیه 33 سوره احزاب »ِإنَّما ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُکُم الرِّ
شریفه توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد پنجم، صفحه 245(

َک فيِه ِمن بَْعِد ما َجائَِک ِمَن الِْعْلِم« »حدیث اّول و  آیه 61 سوره آل  عمران »َفَمْن حاجَّ
دّوم و پنجم ذیل آیه شریفه و توضیح ذیل حدیث پنجم و توضیحات ذیل حدیث 

هشتم«. )جلد اول، صفحه 449(
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66 ـ خداوند متعال از همه پیامبران در رابطه با رسالت پیامبر اکرم و امامت ائّمة 
معصومین علیهم الّسالم میثاق و پیمان گرفته است.

آیه 115 سوره طه »َولََقْد َعِهْدنا اِلی آَدَم ِمن َقْبُل َفَنِسَي َولَْم نَِجْد لَُه َعْزًما« »ذیل این 
آیه شریفه توضیحات کاملی ارائه شده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم 

نقل شده است«. )جلد چهارم، صفحه 394(

ی بِِه نُوًحا« »حدیث پنجم ذیل آیه  يِن ما َوصَّ َن الدِّ آیه 13 سوره شوری »َشَرَع لَُکم مِّ
شریفه و توضیحات ذیل حدیث«. )جلد ششم، صفحه 11(
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67 ـ آیات شریفه ای که به علم و دانش ائّمة معصومین علیهم الّسالم اشاره دارند 
و مبیّن این مطلب هستند که ائّمه معصومین علیهم الّسالم اّطالع کاملی به گذشته و 

حال و آینده دارند و اعمال همه انسان ها را می بینند، 
ضمن اینکه این ذوات مقّدسه مظهر اتّم و اکمل قدرت خداوند متعال نیز هستند و 
هفتاد و دو حرف از هفتاد و سه حرف اسم اعظم  الهی را می دانند لذا قادر به انجام 

هر امری می باشند و آیات شریفه ذیل مبیّن این مطلب می باشند.
آیه 12 سوره یس »ُکلَّ َشْيٍء أْحَصْيناُه في اِماٍم ُمِبيٍن«. )جلد پنجم، صفحه 353(

آیه 43 سوره رعد »ُقْل َکفی بِاهلِل َشهيًدا بَْيني َوبَْيَنُکْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم الِْکتاِب«. )جلد 
سوم، صفحه 473(

لْنا َعَلْيَک الِْکَتاَب ِتْبيانًا لُِّکلِّ َشْيٍء«.)جلد چهارم، صفحه  آیه 89 سوره نحل »نَزَّ
)115

ًة َوَسًطا لََتُکونُواْ ُشَهداء َعَلی الّناِس«. )جلد  آیه 143 سوره بقره »َکذلَِک َجَعْلناُکْم ُأمَّ
اول، صفحه 174(

َعَمَلُکْم َوَرُسولُُه َوالُْمْؤِمُنوَن«. َفَسَيَرى اهللُ  آیه 105 سوره توبه »برائت« »ُقِل اْعَمُلواْ 
)جلد سوم، صفحه 140(

ُسوٍل«. آیه 26 سوره جن »عالُِم الَْغْيِب َفال ُيْظِهُر َعلی َغْيِبِه اََحًدا ااِّل َمِن اْرَتَضی ِمن رَّ
)جلد هفتم، صفحه 168(
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ْيِر َواُوِتيَنا ِمن ُکلِّ َشْيٍء«.)جلد پنجم،  آیه 16 سوره نمل »يا اَيَُّها الّناُس ُعلِّْمنا َمنِطَق الطَّ
صفحه 121(

کِر اِْن ُکْنُتْم ال َتْعَلمُون«. )جلد چهارم، صفحه 70( آیه 43 سوره نحل»َفْسَئلوا اَْهَل الذِّ

قابل ذکر است که ذیل آیات شریفه فوق االشاره توضیحات کاملی به عرض رسیده 
و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده که ائّمة معصومین علیهم الّسالم 
مظهر اتّم و اکمل اسماءِ و صفات خداوند متعال می باشند »همه اسماء و صفات حق 

تعالی از جمله علم و قدرت الیزال خداوند متعال«، 
لذا بر همه چیز اّطالع دارند و قادر به انجام هر کاری هستند و همه این ها را 
خداوند متعال به آن ذوات مقّدسه اعطا فرموده است و ذیل آیه 180 سوره اعراف 
»َوهلِلِ اأَلْسماء الُْحْسنی« راجع به اسماء و صفات خداوند متعال مطالبی به عرض 

رسیده است. )جلد دوم، صفحه 550(
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68 ـ ارتداد کثیری از مسلمین پس از رحلت پیامبر اکرم.
ُسُل، اََفِان  ٌد ااِّل َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ آیه 144 و 145 سوره آل  عمران »َو ما ُمَحمَّ
ماَت اَْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعلی اَْعقابُِکْم« »حدیث سّوم و چهارم و حدیث هفتم تا یازدهم و 

توضیحات ذیل آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 524(

آیه 54 سوره مائده »َمن َيْرَتدَّ ِمنُکْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اهللُ بَِقْوٍم« »ذیل این آیه 
شریفه و ذیل آیه 144 سوره آل  عمران در رابطه با ارتداد کثیری از مسلمین پس از 
رحلت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سّلم توضیحات کاملی ارائه شده و احادیثی 
از وجود مقّدس ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده است«. )جلد دوم، صفحه 

)213

وا َعلی اَْدباِرِهم مِّن بَْعِد َما َتَبيََّن  آیه 25 و 26 سوره مبارکه محّمد »اِنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّ
لَُهُم الُْهَدى« »ذیل این دو آیه شریفه در رابطه با ارتداد کثیری از مسلمین پس از 
رحلت پیامبر اکرم توضیحاتی ارائه شده و در این رابطه احادیثی از ائّمة معصومین 

علیهم الّسالم نقل شده است«. )جلد ششم، صفحه 121(
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69 ـ آسمان و زمین بر شهادت امام حسین علیه الّسالم گریستند.
)جلد  ُمنَظِريَن«. َوما کانُوا  َواأْلَْرُض  ماء  السَّ َعَلْيِهُم  بََکْت  »َفما  آیه 29 سوره دخان 

ششم، صفحه 71(

ُرَك بُِغالٍم اْسُمُه َيْحَيی« »ذیل این دو آیه شریفه  آیه 7 سوره مریم »يا َزَکِريَّا ِإنَّا نَُبشِّ
توضیحات کاملی به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل 
شده که آسمان و زمین بر شهادت امام حسین علیه الّسالم گریستند«. )جلد چهارم، 

صفحه 319(
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70 ـ قرآن کریم معجزة باقیه پیامبر اکرم است.
ْنُه« »ذیل این آیه شریفه  بِِّه َوَيْتُلوُه شاِهٌد مِّ آیه 17 سوره هود »اََفَمن کاَن َعلی بَيَِّنٍة من رَّ
راجع به معجزه بودن قرآن کریم توضیحات کاملی ارائه شده است. )جلد سوم، 

صفحه 285(
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71 ـ توضیحاتی پیرامون حروف مقّطعه قرآن کریم.
آیه اّول سوره مریم »کهیعص« »ذیل این آیه شریفه در رابطه با حروف مقّطعه 

قرآن کریم توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد چهارم، صفحه 309(
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بخش ب( ائّمه معصومین علیهم الّسالم اسماُءالُحسنی و َمثَل اعالی خداوند متعال 
هستند »َمثَل اعالی خداوند متعال در صفات خداوند متعال نه در ذات خداوند متعال« 

و حّجت خداوند متعال و خلیفه خداوند متعال می باشند، لذا:
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72 ـ جنگ با ائّمه معصومین علیهم الّسالم جنگ با خداوند متعال است.
آیه 5 تا 11 سوره انسان »دهر« »اِنَّ ااْلَْبراَر َيْشَربُوَن ِمن َکْأٍس« »حدیث ششم ذیل 

آیه شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 219(
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73 ـ ظلم به ائّمه معصومین علیهم الّسالم ظلم به خداوند متعال است. 
الَة َوُيْؤُتوَن  آیه 55 سوره مائده »ِإنَّما َولِيُُّکُم اهللُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ

َکاَة« »حدیث سّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 231( الزَّ
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ائّمة معصومین علیهم الّسالم دروغ بستن به خداوند متعال  74 ـ دروغ بستن به 
است.

آیه شریفه  این  »ذیل  َکِذبًا«  اهلِل  َعَلی  اْفَترى  ِن  ِممَّ َأْظَلُم  »َوَمْن  هود  آیه 18 سوره 
توضیحات کاملی ارائه شده که تکذیب ائّمة معصومین علیهم الّسالم یعنی تکذیب 
خداوند متعال، و دروغ بستن به آن ذوات مقّدسه یعنی دروغ بستن به خداوند 

سبحان. )جلد سوم، صفحه 303(
آیه 60 سوره زمر »َيْوَم الِْقياَمِة َتَرى الَّذيَن َکَذبُواْ َعَلی اهلِل« »ذیل این آیه شریفه در 
رابطه با موضوع دروغ  بستن به خداوند متعال توضیحاتی ارائه شده است«. )جلد 

پنجم، صفحه 432(
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75 ـ َسّب ائّمه معصومین علیهم الّسالم َسّب خداوند متعال است »ناسزا گفتن به 
ائّمة معصومین علیهم الّسالم ناسزا گفتن به خداوند متعال است«.

آیه 108 سوره انعام »َوال َتُسبُّواْ الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل َفَيُسبُّواْ اهللَ َعْدًوا« »ذیل این 
شریفه توضیحات کاملی ارائه شده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل 

شده است«. )جلد دوم، صفحه 405(

آیه 5 تا 11 سوره انسان »دهر« »ِإنَّ اأْلَْبَراَر َيْشَربُوَن ِمن َکْأٍس« »حدیث ششم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 219(
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76ـ  بیعت با ائّمة معصومین علیهم الّسالم بیعت با خداوند متعال است.
شریفه  آیه  این  »ذیل  اهلل«  ُيَباِيُعوَن  اِنَّما  ُيباِيُعونََک  الَِّذيَن  »اِنَّ  فتح  سوره   10 آیه 
توضیحات کاملی ارائه شده که بیعت با ائّمه معصومین علیهم الّسالم بیعت با خداوند 

متعال است«. )جلد ششم، صفحه 139(
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متعال  داشتن خداوند  علیهم الّسالم دوست  ائّمة معصومین  داشتن  ـ دوست   77
است و دشمنی با آن ذوات مقّدسه دشمنی با خداوند سبحان می باشد.

آیه 31 سوره آل عمران »ُقْل اِن ُکنُتْم ُتِحبُّوَن اهلِل َفاتَِّبُعوِني« »ذیل این آیه شریفه 
توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد اول، صفحه 400(

آیه 1 سوره اسراء »ُسْبَحاَن الَِّذي اَْسرى بَِعْبِدِه لَْياًل« »حدیث چهارم و ششم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 147(

آیه 5 تا 11 سوره انسان »دهر« »اِنَّ اأْلَْبَراَر َيْشَربُوَن ِمن َکْأٍس« »حدیث ششم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 219(

بَِأْفواِهِهْم« »حدیث ششم ذیل آیه  نُوَر اهلِل  ُيْطِفُؤاْ  اَن  آیه 32 سوره توبه »ُيِريُدوَن 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 116(

ُقواْ« »حدیث اّول و دّوم  آیه 103 سوره آل عمران »َواْعَتِصُمواْ بَِحْبِل اهلِل َجِميًعا َوال َتَفرَّ
قسمت »د« بخش حدیث«. )جلد اول، صفحه 500(
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78 ـ اطاعت از ائّمة معصومین علیهم الّسالم اطاعت از خداوند متعال است، 
متعال  خداوند  دستورات  از  سرپیچی  مقّدسه  ذوات  آن  دستورات  از  سرپیچی  و 

می باشد.
ُسوَل َو اُْولِي اأَلْمِر ِمنُکْم« »ذیل این آیه  آیه 59 سوره نساء »اَِطيُعواْ اهللَ َواَِطيُعواْ الرَّ
شریفه توضیحات کاملی ارائه شده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل 

شده است«. )جلد دوم، صفحه 21(

آیه 40 سوره بقره »يا بَِني اِْسَرائيَل اْذُکُرواْ ِنْعَمِتَي الَّتي اَْنَعْمُت َعَلْيُکْم« »حدیث اّول ذیل 
آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 111(

« »حدیث چهارم ذیل  ْشُد ِمَن الَْغيِّ آیه 256 سوره بقره »ال اِْکَراَه ِفي الّديِن َقد تََّبيََّن الرُّ
آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 321(

آیه 35 سوره مائده »يا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اهللَ َواْبَتُغواْ اِلَيِه الَْوِسيَلَة« »حدیث اّول 
ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 179(

ُسوُل بَلِّْغ ما اُنِزَل اِلَْيَک ِمن َربَِّک« »حدیث سیزدهم  آیه 67 سوره مائده »يا اَيَُّها الرَّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 284(

آیه 153 سوره انعام »اَنَّ هذا ِصراطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه« »توضیح ذیل حدیث هفتم«. 
)جلد دوم، صفحه 436(

ًة« »حدیث چهارم  آیه 25 سوره انفال »َواتَُّقواْ ِفْتَنًة ال ُتصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُمواْ ِمنُکْم خاصَّ
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ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 33(

آیه 32 سوره توبه »برائت« »ُيريُدوَن َأن ُيْطِفُؤاْ نُوَر اهلِل بَِأْفَواِهِهْم« »حدیث ششم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 116(

الّصاِدقيَن«  َمَع  َوُکونُواْ  اهللَ  اتَُّقواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  اَيَُّها  »يا  »برائت«  توبه  آیه 119 سوره 
»حدیث پنجم ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 155(

آیه 22 سوره لقمان »َو َمن ُيْسِلْم َوْجَهُه اِلَی اهلِل َوُهَو ُمْحِسٌن« »حدیث دّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 191(

ْجَس اَْهَل الَْبْيِت« »حدیث دهم  آیه 33 سوره احزاب »اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُکُم الرِّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 245(

آیه 17 سوره زمر »َوالَِّذيَن اْجَتَنُبوا الّطاُغوَت اَن َيْعُبُدوَها« »توضیح ذیل حدیث«. 
)جلد پنجم، صفحه 392(

َفانَتُهوا« »توضیحات  َعْنُه  نَهاُکْم  َفُخُذوُه َوما  ُسوُل  الرَّ »ما آتاُکُم  آیه 7 سوره حشر 
انتهای بخش حدیث«. )جلد ششم، صفحه 401(

آیه 35، 36 و 37 سوره مّدثر »ِإنَّها اَلِْحَدى الُْکَبِر« »توضیحات ذیل حدیث ششم«. 
)جلد هفتم، صفحه 203(
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79ـ  اعتصام و تمّسک به ائّمه معصومین علیهم الّسالم اعتصام و تمّسک به خداوند 
متعال است.

ُقواْ« »احادیث قسمت  آیه 103 سوره آل  عمران »َواْعَتِصُمواْ بَِحْبِل اهلِل َجِميعًا َوال َتَفرَّ
»د« بخش حدیث«. )جلد اول، صفحه 500(
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80 ـ یاد کردن ائّمة معصومین علیهم الّسالم یاد کردن خداوند متعال است، 
و یاد کردن دشمنان آن ذوات مقّدسه یاد کردن شیطان می باشد.

آیه 227 سوره شعراء »ااِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت َوَذَکُروا اهللَ َکِثيًرا« »حدیث 
دّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 101(

آیه 4 سوره جمعه »ذلَِک َفْضُل اهلِل ُيْؤتيِه َمن َيشاُء«»حدیث سّوم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد ششم، صفحه 457(
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81 ـ وفای به عهد با ائّمة معصومین علیهم الّسالم وفای به عهد با خداوند متعال 
است، 

و پیمان شکنی با آن ذوات مقّدسه پیمان شکنی با خداوند متعال می باشد.
آیه 40 سوره بقره »اَْوُفواْ بَِعْهدي اُوِف بَِعْهِدُکْم« »حدیث چهارم ذیل آیه شریفه«. 

)جلد اول، صفحه 111(

آیه 20 سوره رعد »الَِّذيَن ُيوُفوَن بَِعْهِد اهلِل َوال َينُقُضوَن الْميثاَق« »حدیث اّول بخش 
ب«. )جلد سوم، صفحه 408(
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82 ـ والیت ائّمة معصومین علیهم الّسالم والیت خداوند متعال است.
الَة«  الصَّ ُيِقيُموَن  الَِّذيَن  آَمُنواْ  َوالَِّذيَن  َوَرُسولُُه  اهللُ  َولِيُُّکُم  »اِنَّما  مائده  سوره   55 آیه 

»حدیث سّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 231(

ُسوُل بَلِّْغ ما اُنِزَل اِلَْيَک ِمن َربَِّک« »حدیث سّوم ذیل  آیه 67 سوره مائده »يا اَيَُّها الرَّ
آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 284(

ذیل  »توضیحات  نُوًحا«  بِِه  َوّصی  ما  الّديِن  ِمَن  لَُکم  »َشَرَع  آیه 13 سوره شوری 
حدیث پنجم«. )جلد ششم، صفحه 11(

آیه 35، 36 و 37 سوره مّدثر »ِإنَّها إَلِْحَدى الُْکَبِر« »توضیحات ذیل حدیث ششم«. 
)جلد هفتم، صفحه 203(
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بخش ج( آیات شریفه ای که بخشی از فضائل و مناقب مولی الموّحدین امیرالمؤمنین 
علیّ بن ابیطالب علیه الّسالم را بیان می فرماید.

83 ـ حضرت امیر علیه الّسالم شاهد بر رسالت پیامبر اکرم می باشد 
»آیات ذیل و احادیث ذیل این آیات شریفه به این موضوع اشاره دارند«.

آیه 17 سوره هود »اََفَمن کاَن َعلی بَيَِّنٍة ِمن َربِِّه َوَيْتُلوُه شاِهٌد ِمْنُه«. )جلد سوم، صفحه 
)285

آیه 43 سوره رعد »َوَيُقوُل الَِّذيَن َکَفُرواْ لَْسَت ُمْرَساًل ُقْل َکفی بِاهلِل َشهيًدا بَْيني َو بَْيَنُکْم 
َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم الِْکتاِب«.)جلد سوم، صفحه 473(
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84 ـ حضرت امیر علیه الّسالم نبأ عظیم است
 »آیات ذیل و احادیث ذیل این آیات شریفه مبیّن این موضوع می باشند«

آیه 67 و 68 سوره ص »ُقْل ُهَو نََبٌا َعِظيٌم، اَنُتْم َعْنُه ُمْعِرُضوَن«. )جلد پنجم، صفحه 
)379

آیه 1 و 2 سوره نبأ »َعمَّ َيَتَسائَُلوَن، َعِن النََّبا الَْعِظيِم«.)جلد هفتم، صفحه 259(

آیه 180 سوره اعراف »َوهلِلِ اأَلْسماء الُْحْسنی« »حدیث الف ذیل حدیث چهارم«. 
)جلد دوم، صفحه 550(
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85 ـ حضرت امیر علیه الّسالم نَْفس پیامبر اکرم است »روح و جان پیامبر اکرم 
است«.

َک ِفيِه ِمن بَْعِد ما جائََک ِمَن الِْعْلِم« »ذیل این آیه  آیه 61 سوره آل  عمران »َفَمْن حاجَّ
شریفه توضیحات کاملی ارائه شده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل 

شده است«. )جلد اول، صفحه 449(

بَِّک« »حدیث دوازدهم  ُسوُل بَلِّْغ ما اُنِزَل اِلَْيَک ِمن رَّ آیه 67 سوره مائده »يا اَيَُّها الرَّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 284(

آیه 180 سوره اعراف »َوهلِلِ اأَلْسَماء الُْحْسنی َفاْدُعوُه بِها« »حدیث سّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 550(
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86 ـ حضرت امیر علیه الّسالم برادر پیامبر اکرم است.
آیه 10 سوره حجرات »ِإنَّما الُْمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَاْصِلُحوا بَْيَن َأَخَوْيُکْم« »ذیل این آیه 
شریفه توضیحات کاملی ارائه شده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل 

شده است«. )جلد ششم، صفحه 193(

َتقابِِليَن«  آیه 45 تا 48 سوره حجر »اِنَّ الُْمتَّقيَن ِفي َجّناٍت َوُعُيوٍن، ِإْخوانًا َعلی ُسُرٍر مُّ
»توضیحات ذیل حدیث پنجم«. )جلد چهارم، صفحه 20(

يِن« »حدیث اّول و هفتم ذیل آیه شریفه«.  آیه 256 سوره بقره »ال ِإْکَراَه ِفي الدِّ
)جلد اول، صفحه 321(

آیه 185 سوره آل  عمران »ُکلُّ نَْفٍس َذآئَِقُة الَْمْوِت« »حدیث ذیل آیه شریفه«. )جلد 
اول، صفحه 605(

ُسوَل َوُأْولِي اأَلْمِر ِمنُکْم« »حدیث بیست و  آیه 59 سوره نساء »اَِطيُعواْ اهللَ َوَأِطيُعواْ الرَّ
هشتم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 21(

ُسوُل بَلِّْغ ما ُأنِزَل ِإلَْيَک ِمن َربَِّک«  »حدیث سیزدهم  آیه 67 سوره مائده »يا اَيَُّها الرَّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 284(

آیه 32 سوره توبه »برائت« »ُيِريُدوَن اَن ُيْطِفُؤاْ نُوَر اهلِل بَِاْفَواِهِهْم« »حدیث ششم ذیل 
 آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 116(
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الّصاِدِقيَن« »حدیث  َمَع  َوُکونُواْ  اهللَ  اتَُّقواْ  الَِّذيَن آَمُنواْ  اَيَُّها  »يا  آیه 119 سوره توبه 
چهارم ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 155(

آیه 214 سوره شعراء »َواَنِذْر َعِشيَرَتَک اأْلَْقَربِيَن« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. 
)جلد پنجم، صفحه 91(

آیه 22 سوره لقمان »َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه اِلَی اهلِل َوُهَو ُمْحِسٌن« »حدیث اّول و پنجم 
ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 191(

آیه 20 سوره حشر »ال َيْسَتِوي اَْصحاُب الّناِر َواَْصَحاُب الَْجنَِّة« »حدیث دّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد ششم، صفحه 440(

آیه 6 و 7 و 8 سوره بیّنه »اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت اُْولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة« 
»حدیث دهم ذیل آیه شریفه و توضیحات ذیل حدیث«. )جلد هفتم، صفحه 395(
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87 ـ حضرت امیر علیه الّسالم امام مبین است
آیه 12 سوره یس »َوُکلَّ َشْيٍء اْحَصْيناُه في اِماٍم ُمِبيٍن« »ذیل این آیه شریفه راجع 
به امام مبین توضیحات کاملی ارائه شده و احادیثی از پیامبر اکرم و ائّمة معصومین 

علیهم الّسالم نقل شده است«. )جلد پنجم، صفحه 353(
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88 ـ حضرت امیر علیه الّسالم قسیم الجّنة و النّار است.
آیه 46 تا 49 سوره اعراف »َوبَْيَنُهما ِحجاٌب َوَعَلی اأَلْعراِف ِرجاٌل« »حدیث دّوم و 

هفتم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 486(

وِر ذلَِک َيْوُم الَْوِعيِد« »توضیح ذیل حدیث  آیه 20 تا 25 سوره ق »َونُِفَخ ِفي الصُّ
سّوم و حدیث چهارم«. )جلد ششم، صفحه 211(

آیه 4 سوره تحریم »اِن َتُتوبا ِإلَی اهلِل َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکما« »حدیث هشتم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 53(

ا َراَْوُه ُزلَْفًة سيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َکَفُروا« »توضیح ذیل حدیث  آیه 27 سوره ملک »َفَلمَّ
چهارم«. )جلد هفتم، صفحه 88(
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مخلوق  بهترین  اکرم  پیامبر  مقّدس  وجود  از  بعد  علیه الّسالم  امیر  ـ حضرت   89
خداوند متعال است.

آیه 7 سوره بیّنه »اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت اُْولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة« »ذیل این 
آیه شریفه توضیحات کاملی ارائه شده و احادیثی از ائّمه معصومین علیهم الّسالم 

نقل شده است«. )جلد هفتم، صفحه 395(
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90 ـ حضرت امیر علیه الّسالم یعنی خود ایمان.
آیه 5 سوره مائده »َوَمن َيْکُفْر بِاإِليماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه«.)جلد دوم، صفحه 140(

آیه 23 سوره توبه »يا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ال َتتَِّخُذواْ آبَائَُکْم َواِْخَوانَُکْم َأْولَِياَء اِِن اْسَتَحبُّوْا 
الُْکْفَر َعَلی اإِليماِن«. )جلد سوم، صفحه 105(

آیه 7 سوره حجرات »َولِکنَّ اهللَ َحبََّب اِلَْيُکُم ااْلِيماَن َوَزيََّنُه في ُقُلوبُِکْم« »ذیل آیات 
فوق االشاره توضیحات کاملی ارائه شده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم 

نقل شده است«. )جلد ششم، صفحه 187(

آیه 73 سوره مومنون »اِنََّک لََتْدُعوُهْم اِلی ِصراٍط ُمسَتقيٍم« »حدیث پنجم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 506(

آیه 27 تا 29 سوره فرقان »َوَيْوَم َيَعضُّ الّظالُِم َعلی َيَدْيِه« »حدیث چهارم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 70(
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91 ـ حضرت امیر علیه الّسالم قرآن ناطق است.
آیه 27 تا 29 سوره فرقان »َوَيْوَم َيَعضُّ الّظالُِم َعلی َيَدْيِه« »حدیث چهارم ذیل آیه 

شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 70(

ْسَتِقيٍم« »حدیث پنجم ذیل آیه  آیه 73 سوره مومنون »اِنََّک لََتْدُعوُهْم اِلَی ِصراٍط مُّ
شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 506(
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92 ـ بیت حضرت امیر و پیامبر اکرم در بهشت در یک مکان است.
آیه 29 سوره رعد »الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الّصالِحاِت ُطوبَی لَُهْم« »ذیل این  آیه شریفه 

توضیحات کاملی ارائه شده و احادیثی نقل شده است«. )جلد سوم، صفحه 456(
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93ـ  اگر همه مردم حضرت امیر علیه الّسالم را دوست می داشتند و محّب آن حضرت 
بودند خداوند متعال جهنّم را خلق نمی کرد و احدی را عذاب نمی نمود.

آیه 1 سوره اسراءِ »ُسْبحاَن الَّذي اَْسرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن الَْمْسِجِد الَْحراِم« »حدیث هشتم 
ذیل آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 147(

َأَحٌد« »حدیث پنجم و ششم ذیل آیات  آیه 1 تا 4 سوره اخالص »ُقْل ُهَو اهللُ 
شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 489(
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94 ـ هیچ مؤمنی حضرت امیر علیه الّسالم را دشمن نمی دارد، 
و هیچ کافر و منافقی آن حضرت را دوست نمی دارد »ُحّب به حضرت امیر علیه الّسالم 
و دیگر ائّمة معصومین علیهم الّسالم ایمان است و بغض به آن ذوات مقّدسه کفر«.

ْحمُن ُوَداً« »ذیل  آیه 96 سوره مریم »اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت َسَيْجَعُل لَُهُم الرَّ
این آیه شریفه توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد چهارم، صفحه 360(

بَِاْفَواِهِهْم« »حدیث ششم ذیل آیه  اهلِل  نُوَر  ُيْطِفُؤاْ  اَن  آیه 32 سوره توبه »ُيِريُدوَن 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 116(

ماَواِت َوااْلَْرِض«»حدیث هشتم ذیل آیه شریفه«.  آیه 35 سوره نور »اهللُ نُوُر السَّ
)جلد پنجم، صفحه 15(

وا َعلی اَْدباِرِهم« »توضیحات ذیل  آیه 25 و 26 سوره مبارکه محّمد »اِنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّ
حدیث چهارم«. )جلد ششم، صفحه 121(

وِر ذلَِک َيْوُم الَْوِعيِد« »توضیحات ذیل حدیث  آیه 20 تا 25 سوره ق »َونُِفَخ ِفي الصُّ
سّوم«. )جلد ششم، صفحه 211(
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95 ـ شیعه حضرت امیر علیه الّسالم شیعه خداوند متعال است، 
و حزب آن حضرت حزب خداوند متعال می باشد.

آیه 255 سوره بقره »َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإاّل بِِإْذِنِه« »حدیث سیزدهم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد اول، صفحه 277(

آیه 56 سوره مائده »َوَمن َيَتَولَّ اهللَ َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ«  »حدیث پنجم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 267(

آیه 7 تا 12 سوره واقعه »َفَاْصحاُب الَْمْيَمَنِة ما اَْصحاُب الَْمْيَمَنِة« »حدیث پنجم ذیل 
آیات شریفه«. )جلد ششم، صفحه 303(
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96ـ  حضرت امیر علیه الّسالم وصی و جانشین پیامبر اکرم است و بر مردم والیت 
امیر  و وصایت حضرت  امامت  دربارة  اختصاصاً  آیات شریفه  این  از  »بعضی  دارد 
علیه الّسالم می باشند و شأن نزول آنها در رابطه با حضرت امیر علیه الّسالم و والیت 
و امامت آن حضرت می باشد و احادیث ذیل آن آیات شریفه نیز به این موضوع اشاره 

دارند، 
بعضی از آیات شریفه نیز درباره موضوعات دیگری هستند لیکن بعضی از احادیث 
ذیل این آیات شریفه تصریح می فرمایند که حضرت امیر علیه الّسالم وصی و جانشین 

پیامبر اکرم می باشد.«
ُسوُل بَلِّْغ ما اُنِزَل اِلَْيَک ِمن َربَِّک َواِن لَّْم َتْفَعْل َفما بَلَّْغَت  آیه 67 سوره مائده »يا اَيَُّها الرَّ
ِرسالََتُه« »ذیل این آیه شریفه توضیحات کامل و جامعی به عرض رسیده و احادیثی 
از ذوات مقّدسه معصومین علیهم الّسالم نقل شده که وجود مقّدس امیرالمؤمنین 
علیّ بن ابیطالب علیه الّسالم وصّی بالفصل و جانشین پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه و 
 آله و سّلم می باشد و امام مسلمین است و به همه مردم والیت دارد«. )جلد دوم، 

صفحه 284(

آیه 3 سوره مائده »الَْيْوَم َيِئَس الَِّذيَن َکَفُرواْ ِمن ِديِنُکْم« »ذیل این آیه شریفه توضیحات 
کاملی ارائه شده است«. )جلد دوم، صفحه 117(

الَة َوُيْؤُتوَن  آیه 55 سوره مائده »ِإنَّما َولِيُُّکُم اهللُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
کاَة َوُهْم راِکُعوَن« »ذیل این آیه شریفه توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد  الزَّ

دوم، صفحه 231(
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آیه 214 سوره شعراء »َواَنِذْر َعشيَرَتَک اأْلَْقَربيَن« »ذیل این آیه شریفه توضیحات 
کاملی ارائه شده است«. )جلد پنجم، صفحه 91(

شریفه  آیه  این  »ذیل  اَنُفِسِهْم«  ِمْن  بِالُْمْؤِمِنيَن  اَْولَی  »النَِّبيُّ  احزاب  سوره   6 آیه 
توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد پنجم، صفحه 224(

آیه 7 و 8 سوره انشراح »َفِاَذا َفَرْغَت َفانَصْب، َواِلی َربَِّک َفاْرَغْب« »ذیل این آیات 
شریفه توضیحات کاملی ارائه شده است«. )جلد هفتم، صفحه 343(

آیه 1 تا 11 سوره مؤمنون »َقْد اَْفَلَح الُْمْؤِمُنوَن« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد 
چهارم، صفحه 491(

ُسوَل َواُْولِي اأَلْمِر ِمنُکْم« »حدیث اّول و  آیه 59 سوره نساء »اَِطيُعواْ اهللَ َواَِطيُعواْ الرَّ
یازدهم و بیست و هشتم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 21(

آیه 56 سوره مائده »َوَمن َيَتَولَّ اهللَ َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ« »حدیث اّول و دّوم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 267(

ُسوَل َفَقْد اََطاَع اهللَ« »توضیح آیه شریفه«. )جلد دوم،  آیه 80 سوره نساء »َمْن ُيِطِع الرَّ
صفحه 87(

آیه 1 تا 3 سوره معارج »َسَأَل سائٌِل بَِعذاٍب َواِقٍع« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. 
)جلد هفتم، صفحه 149(

آیه 1 سوره اسراء »ُسْبَحاَن الَِّذي اَْسرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن الَْمْسِجِد الَْحراِم« »در احادیث ذیل 
این آیه شریفه بارها و بارها به امامت و والیت و وصایت و خالفت امیرالمؤمنین 
علیّ بن ابیطالب علیه الّسالم اشاره شده و آمده که آن حضرت خلیفه و جانشین پیامبر 

اکرم می باشد و به همه مردم والیت دارد«. )جلد چهارم، صفحه 147(

آیه 40 سوره بقره »يا بَني اِْسرائِيَل اْذُکُرواْ ِنْعَمتَي الَّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُکْم« »حدیث اّول 
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ذیل آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 111(

يِن« »حدیث اّول و هفتم ذیل آیه شریفه«.  آیه 256 سوره بقره »ال ِإْکَراَه ِفي الدِّ
)جلد اول، صفحه 321(

ُسُل« ٌد ااِّل َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ آیه 144 و 145 سوره آل عمران »َوما ُمَحمَّ
»حدیث هفتم ذیل آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 524(

آیه 185 سوره آل عمران »ُکلُّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت« »حدیث ذیل آیه شریفه«. )جلد 
اول، صفحه 605(

« »احادیث ذیل آیه  بِالَْحقِّ ُسوُل  الرَّ َجائَُکُم  َقْد  الّناُس  اَيَُّها  »يا  آیه 170 سوره نساء 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 102(

آیه  ذیل  سّوم  »حدیث  َعَمُلُه«  َحِبَط  َفَقْد  بِاإِليماِن  َيْکُفْر  »َوَمن  مائده  آیه 5 سوره 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 140(

آیه 180 سوره اعراف »َوهلِلِ ااَلْسَماء الُْحْسَنی« »حدیث الف ذیل حدیث چهارم«. 
)جلد دوم، صفحه 550(

بَِاْفَواِهِهْم«»حدیث ششم ذیل آیه  اهلِل  نُوَر  ُيْطِفُؤاْ  اَن  آیه 32 سوره توبه »ُيِريُدوَن 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 116(

آیه 35 سوره یونس »اََفَمن َيْهِدي اِلَی الَْحقِّ اََحقُّ َأن ُيتََّبَع« »حدیث هفتم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 171(

آیه 53 سوره یونس »َوَيْسَتنِبُئونََک َأَحقٌّ ُهَو« »احادیث ذیل  آیه شریفه«. )جلد سوم، 
صفحه 197(

بُِّکْم«  »حدیث پنجم  ْوِعَظٌة مِّن رَّ آیه 57 و 58 سوره یونس »يا اَيَُّها الّناُس َقْد َجائَْتُکم مَّ
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ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 206(

آیه 227 سوره شعراء »َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا اَيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن« »حدیث اّول ذیل آیه 
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 115(

آیه 22 سوره لقمان »َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه اِلَی اهلِل َوُهَو ُمْحِسٌن« »حدیث اّول و پنجم 
ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 191(

ْجَس اَْهَل الَْبْيِت« »حدیث دهم و  آیه 33 سوره احزاب »اِنَّما ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُکُم الرِّ
دوازدهم ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 245(

آیه 46 سوره سبا »ُقْل اِنَّما اَِعُظُکم بِواِحَدٍة« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد 
پنجم، صفحه 311(

ُة َجِميًعا« »حدیث دّوم و چهارم ذیل  َة َفِلّلِه الِْعزَّ آیه 10 سوره فاطر »َمن کاَن ُيِريُد الِْعزَّ
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 317(

ْکَر« »حدیث ذیل  آیه شریفه«. )جلد پنجم،  آیه 11 سوره یس »اِنَّما ُتنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّ
صفحه 345(

ْسُئولُوَن« »حدیث پنجم ذیل آیه شریفه«.  آیه 24 سوره صافّات »َوِقُفوُهْم ِإنَُّهم مَّ
)جلد پنجم، صفحه 365(

آیه 56 سوره زمر »اَن َتُقوَل نَْفٌس يا َحْسَرَتی« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد 
پنجم، صفحه 419(

آیه 7 تا 12 سوره واقعه »َوُکنُتْم اَْزَواًجا َثالَثًة« »حدیث دهم ذیل آیه شریفه«. )جلد 
ششم، صفحه 303(

آیه 4 سوره تحریم »اِن َتُتوبا اِلَی اهلِل َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکما« »حدیث ششم و هفتم و 
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هشتم ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 53(

آیه  ذیل  پنجم  و  دّوم  َيْسُطُروَن« »حدیث  َوما  َوالَْقَلِم  »ن  قلم  تا 7 سوره  آیه 1 
شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 101(

آیه 1 تا 5 سوره نبأ »َعمَّ َيَتسائُلوَن« »حدیث ششم ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، 
صفحه 259(

آیه 8 سوره تکاثر »ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم« »حدیث چهارم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد هفتم، صفحه 437(
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97 ـ نسبت حضرت امیر علیه الّسالم به پیامبر اکرم مثل نسبت هارون است به 
حضرت موسی، و حدیث شریفی که این موضوع را بیان می فرماید به حدیث منزلت 

معروف می باشد.
الَة َوُيْؤُتوَن  آیه 55 سوره مائده »اِنَّما َولِيُُّکُم اهللُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
دوم، صفحه  )جلد  آیه شریفه«.  ذل  نوزدهم  و  نهم  »حدیث  راِکُعوَن« َوُهْم  کاَة  الزَّ

)231

ُسوُل بَلِّْغ ما اُنِزَل اِلَْيَک ِمن َربَِّک« »حدیث نهم و  آیه 67 سوره مائده »يا اَيَُّها الرَّ
یازدهم و دوازدهم ذیل آیه شریفه، همچنین توضیحات انتهای بحث که در پایان 

گزیدة فرمایشات پیامبر اکرم در غدیر خم آمده است«. )جلد دوم، صفحه 284(

آیه 35 سوره یونس »اََفَمن َيْهِدي اِلَی الَْحقِّ اََحقُّ اَن ُيتََّبَع« »حدیث هفتم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 171(

آیه 45 و 46 و 47 و 48 سوره حجر »اِنَّ الُْمتَِّقيَن في َجّناٍت َوُعُيوٍن« »توضیحات 
ذیل حدیث پنجم، بخش ب این توضیح«. )جلد چهارم، صفحه 20(

آیه 1 سوره اسراء »ُسْبحاَن الَّذي اَْسرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن الَْمْسِجِد الَْحراِم« »حدیث ششم 
ذیل آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 147(
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98 ـ اعراض از پذیرش والیت و امامت حضرت امیر علیه الّسالم پس از رحلت 
پیامبر اکرم و بیعت با دیگران یعنی به پا شدن فتنه ای که دود آن به چشم همه 

مسلمین رفت.
ًة« »توضیحات ذیل  آیه 25 سوره انفال »َواتَُّقواْ ِفْتَنًة اّل ُتصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُمواْ ِمنُکْم خاصَّ

آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 33(

وا َعن َسبيِل اهلِل اََضلَّ اَْعمالَُهْم« »حدیث  آیه 1 سوره مبارکه محّمد »الَِّذيَن َکَفُروا َوَصدُّ
اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد ششم، صفحه 91(
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امیرالمؤمنین  مولی الموّحدین  مقامات  از  بعضی  به  و مختصر  کوتاه  اشاره ای  99ـ 
علیّ بن ابیطالب علیه الّسالم در روز قیامت.

آیه 27 سوره ملک »َفَلّما َرَأْوُه ُزلَْفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َکَفُروا« »احادیث ذیل آیه شریفه 
و توضیحاتی که در پایان احادیث نورانی آمده است«. )جلد هفتم، صفحه 88(
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بخش د( فضائل و مناقب صّدیقة کبری فاطمه زهرا سالم اهلل علیها. 
همه فضائلی که برای ائمه معصومین  علیهم الّسالم بیان شد حضرت زهرا سالم اهلل 

علیها آنها را در اعلی درجه دارا می باشد، 
یعنی آن حضرت محور آیه تطهیر است »آیه 33 سوره احزاب«، 

از مقّربین است، 
 از ابرار می باشد، 

مشمول آیه مباهله است »آیه 61 سوره آل عمران«، 
سوره مبارکه کوثر اختصاص به آن حضرت دارد و...، 

100 ـ حضرت زهرا سالم اهلل علیها سیّده نساء عالمین است و کفو امیرالمؤمنین 
علیّ بن ابیطالب علیه الّسالم می باشد و جبرئیل و مالئکه الهی به محضر آن حضرت 

شرفیاب می شدند.
آیه 42 و 43 سوره  آل  عمران »َواْذ قالَِت الَْمالئَِکُة يا َمْرَيُم اِنَّ اهللَ اْصَطفاِك«  »توضیحات 
ذیل این دو آیه شریفه و احادیث ذیل این دو آیه شریفه مبیّن این مطلب هستند 
که وجود مقّدس صّدیقه کبری فاطمه زهرا سالم اهلل علیها سیّده نساء  عالمین است 
و کفو حضرت امیر علیه الّسالم می باشد و جبرئیل و مالئکه الهی خدمت ایشان 

شرفیاب می شدند«. )جلد اول، صفحه 417(

آیات ذیل و احادیث ذیل این آیات شریفه سیّده نساء  عالمین بودن حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها را بیان می فرمایند.
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آیه 35 سوره بقره »ُقْلنا يا آَدُم اْسُکْن اَنَت َوَزْوُجَک الَْجنََّة« »حدیث اّول ذیل آیه 
شریفه«. )جلد اول، صفحه 80(

آیه 44 و 45 سوره اعراف »َوناَدى َأْصحاُب الَْجنَِّة َأْصحاَب الّناِر«  »حدیث پنجم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 473(

آیه 1 و 2 و 3 سوره توبه »بَرائٌَة ِمَن اهلِل َوَرُسولِِه ِإلَی الَِّذيَن عاَهدتُّم« »حدیث دهم 
ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 57(

آیه 1 سوره اسراء »ُسْبحاَن الَّذي َأْسرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن الَْمْسِجِد الَْحراِم« »حدیث هشتم«. 
)جلد چهارم، صفحه 147(

آیه 26 سوره اسراء »َوآِت َذا الُْقْربَی َحقَُّه« »حدیث دهم ذیل آیه شریفه«. )جلد 
چهارم، صفحه 195(

ْجَس َأْهَل الَْبْيِت« »حدیث پنجم  آیه 33 سوره احزاب »اِنَّما ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُکُم الرِّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 245(

آیه 10 سوره حجرات »اِنَّما الُْمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد 
ششم، صفحه 193(

آیه 5 تا 11 سوره انسان »دهر« »اِنَّ اأْلَْبَراَر َيْشَربُوَن ِمن َکْأٍس« »حدیث ششم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 219(

قابل ذکر است که:

حضرت زهرا سالم اهلل علیها از اصحاب کسا می باشد و این خمسه طیّبه افضل و 
اشرف مخلوقات می باشند، همچنین:

حضرت زهرا سالم اهلل علیها از مقّربین است، 
از ابرار است، 
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کوثر است،
مقام عصمت دارد و محور آیه تطهیر است، 

مشمول آیه مباهله است،
انبیاءِ الهی به آن حضرت توسل پیدا می کردند »توّسل پیدا کردن انبیاء الهی به 
خمسه طیّبه و به چهارده معصوم علیهم الّسالم که پنجاه و هشتمین فضیلت ائّمة 

معصومین علیهم الّسالم در بخش الف می باشد«، 
و سایر فضائلی که آیات شریفه ذیل و احادیث ذیل این آیات شریفه آن را بیان 

می فرمایند و مالحظه خواهید فرمود، 
و خالصه کالم اینکه همه فضائلی که برای ائّمة معصومین علیهم الّسالم عنوان 
فضائل  آن  واجد  اعلی درجه  در  علیها  فاطمه زهرا سالم اهلل  مقّدس  شده وجود 

می باشد، 
علیّ بن ابیطالب  امیرالمؤمنین  هم شأن  و  کفو  مقّدس  وجود  آن  اینکه  ضمن 
علیه  الّسالم می باشد، یعنی بعد از وجود مبارک پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله و 
سّلم، مقام حضرت امیر و حضرت زهرا سالم اهلل علیهما از همه انبیاء  و حتی از سایر 
ائّمه معصومین علیهم الّسالم برتر و باالتر می باشد، و از امام عسکری علیه الّسالم نقل 

شده که فرموده اند:
ُت اهلِل َعَلْينا»کتاب فاطمه زهرا سرور دل  ُتنا فاِطَمُة ُحجَّ نَْحُن ُحَجُج اهلِل َعلی َخْلِقِه َو َجَدّ

پیامبر اکرم، تألیف آیت اهلل احمد رحمانی همدانی ـ صفحه 142 و 143«. 
آیات ذیل و احادیث شریف ذیل این آیات شریفه گوشه ای از فضائل و مناقب 

صّدیقه کبری فاطمه زهرا سالم اهلل علیها را بیان می فرمایند.

ْجَس َأْهَل الَْبْيِت« »ذیل این آیه  آیه 33 سوره احزاب »ِإنَّما ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُکُم الرِّ
شریفه توضیحات کاملی به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم 

نقل شده است«. )جلد پنجم، صفحه 245(

َک ِفيِه ِمن بَْعِد ما َجائَک ِمَن الِْعْلِم«»ذیل این آیه  آیه 61 سوره آل  عمران  »َفَمْن حاجَّ
شریفه توضیحات کاملی به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم 
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نقل شده است«. )جلد اول، صفحه 449(

َة ِفي الُْقْربی« »ذیل آیه شریفه  آیه 23 سوره شوری »ُقل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإاّل الَْمَودَّ
توضیحات کاملی به عرض رسیده و احادیثی از ائّمه معصومین علیهم الّسالم نقل 

شده است، مخصوصاً حدیث اّول و دّوم و سّوم«. )جلد ششم، صفحه 30(

ماواِت َواأْلَْرِض« »ذیل این آیه شریفه توضیحات  آیه 35 سوره نور »اهللُ نُوُر السَّ
کاملی به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده است، 

مخصوصاً حدیث دّوم و نهم«. )جلد پنجم، صفحه 15(

آیه 36 و 37 و 38 سوره نور »في بُُيوٍت اَِذَن اهللُ َأن ُتْرَفَع«»ذیل این آیه شریفه 
توضیحات کاملی به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل 
شده است، مخصوصاً حدیث اّول و چهارم و توضیحات ذیل حدیث ششم«. )جلد 

پنجم، صفحه 38(

بُوَن« » ذیل آیات شریفه توضیحات  آیه 22 تا 28 سوره مطّففین »َعْيًنا َيْشَرُب بَِها الُْمَقرَّ
کاملی به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده است، 

مخصوصاً حدیث اّول و دّوم و سّوم«. )جلد هفتم، صفحه 281(

آیه 5 تا 11 سوره انسان »دهر« »ِإنَّ اأْلَْبراَر َيْشَربُوَن ِمن َکْأٍس« »ذیل آیات شریفه 
توضیحات کاملی به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل 
شده است، مخصوصاً حدیث دّوم و چهارم، همچنین شأن نزول آیات شریفه«. 

)جلد هفتم، صفحه 219(

آیه 1 تا 3 سوره کوثر »ِإنّا َأْعَطْيناَك الَْکْوَثَر«  »ذیل آیات شریفه توضیحات کاملی به 
عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده است، مخصوصًا 
حدیث اّول و دّوم و سّوم، همچنین شأن نزول آیه شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 

)475
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آیه 34 سوره بقره »َوِإْذ ُقْلنا لِْلَمالئَِکِة اْسُجُدواْ آلَدَم« »حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد اول، صفحه 68(

آیه 35 سوره بقره »َوُقْلنا يا آَدُم اْسُکْن َأنَت َوَزْوُجَک الَْجنََّة« »حدیث اّول و چهارم 
ذیل آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 80(

حدیث 37 سوره بقره »َفَتَلّقی آَدُم ِمن َربِِّه َکِلَماٍت«  »حدیث اّول و دّوم و پنجم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 97(

« »حدیث اّول ذیل آیه  ُهنَّ آیه 124 سوره بقره »َوِإذ اِْبَتَلی ِإْبراِهيَم َربُُّه بَِکِلماٍت َفَأَتمَّ
شریفه«. )جلد اول، صفحه 157(

الّصاِدِقيَن«   َمَع  َوُکونُواْ  اهللَ  اتَُّقواْ  الَِّذيَن آَمُنواْ  َأيَُّها  »يا  آیه 119 سوره توبه »برائت« 
«حدیث نهم ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 155(

آیه 24 و 25 سوره ابراهیم  »َألَْم َتَر َکْيَف َضَرَب اهللُ َمَثاًل َکِلَمًة َطيَِّبًة َکَشَجرٍة َطيَِّبٍة«  
»حدیث سّوم و چهارم ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 507(

َن الَْمْسِجِد الَْحراِم«»حدیث نهم  آیه اّول سوره اسراء »ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى بَِعْبِدِه لَْياًل مِّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 147(

آیه اّول سوره مریم »کهيعص« »حدیث ذیل آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 
)309

آیه 115 سوره طه »َولََقْد َعِهْدنا ِإلی آَدَم ِمن َقْبُل َفَنِسَي« »حدیث دّوم و چهارم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 394(

ُسوِل بَْيَنُکْم َکُدعاء بَْعِضُکم بَْعًضا« »احادیث ذیل  آیه 63 سوره نور »ال َتْجَعُلوا ُدعاء الرَّ
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 59(
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آیه 227 سوره شعراء »ااِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت َوَذَکُروا اهللَ َکِثيًرا«»حدیث 
اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 101(

آیه 5 و 6 سوره قصص »َونُِريُد َأن نَُمنَّ َعَلی الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض« »حدیث 
نهم ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 147(

ماواِت َوااْلَْرِض« »حدیث اّول ذیل  آیه 72 سوره احزاب »اِنّا َعَرْضنا ااْلَمانََة َعَلی السَّ
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 295(

آیه 34 سوره فاطر »الَْحْمُدهلِلِ الَّذي اَْذَهَب َعنَّا الَْحَزَن« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. 
)جلد پنجم، صفحه 326(

آیه 35 سوره مّدثّر »اِنَّها اَلِْحَدى الُْکَبِر« »حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، 
صفحه 203(

آیه 27 تا 30 سوره فجر »يا اَيَُّتها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّة« »حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد هفتم، صفحه 327(
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101ـ اعطاء شدن فدک به فاطمه زهرا سالم اهلل علیها به دستور خداوند متعال و 
مطالبی پیرامون فدک.

آیه 26 سوره اسراء »َوآِت َذا الُْقْربی َحقَُّه« »ذیل آیه شریفه توضیحات کاملی به 
عرض رسیده و احادیثی از ائّمه معصومین علیهم الّسالم نقل شده است، مخصوصًا 

حدیث هفتم تا دهم«. )جلد چهارم، صفحه 195(

َيْحَيی« »توضیحات ذیل آیه  اْسُمُه  بُِغالٍم  ُرَك  نَُبشِّ اِنّا  َزَکِرّيا  آیه 7 سوره مریم »يا 
شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 319(

ُسَلْيماُن داُوَد« »توضیحات ذیل آیه شریفه«. )جلد  َوِرَث  »َو  آیه 16 سوره نمل 
پنجم، صفحه 121(

ْجَس اَْهَل الَْبْيِت« »حدیث پنجم  آیه 33 سوره احزاب »اِنَّما ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُکُم الرِّ
و سیزدهم ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 245(

الُْقرى« »توضیحات ذیل آیه  اَْهِل  ِمْن  َعلی َرُسولِِه  اَفاَء اهللُ  آیه 7 سوره حشر »ما 
شریفه«. )جلد ششم، صفحه 401(
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102 ـ توضیحات مختصری در رابطه با مصحف فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 
َرِك«  آیه 42 و 43 سوره آل عمران  »ِإْذ قالَِت الَْمالئَِکُة يا َمْرَيُم اِنَّ اهللَ اْصَطفاِك َوَطهَّ

»حدیث دّوم بخش ب احادیث«. )جلد اول، صفحه 417( 
آیه 1 تا 3 سوره معارج »َسَأَل سائٌِل بَِعذاٍب واِقٍع« »توضیحات انتهای بخش حدیث 

در رابطه با مصحف فاطمه زهرا سالم اهلل علیها می باشد«. )جلد هفتم، صفحه 149(
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حّجة  بن  بقّيةاهلل االعظم  مقّدس  وجود  با  رابطه  در  که  شریفه ای  آیات  ه (   بخش 
 الحسن العسکری سالم اهلل علیه می باشد، یا اینکه نام مبارک آن حضرت در احادیث 

ذیل این آیات شریفه آمده است.
آیه 148 سوره بقره »َفاْسَتِبُقواْ الَْخْيراِت اَْيَن ما َتُکونُواْ َيْأِت بُِکُم اهللُ َجميًعا« »توضیحات 

ذیل آیه شریفه و حدیث سّوم تا دهم ذیل آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 187(

آیه 33 سوره توبه »ُهَو الَِّذي اَْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهدى َوديِن الَْحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلی الّديِن ُکلِِّه« 
»توضیحات ذیل آیه شریفه و احادیث ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 126(

ْعُدوَدٍة« »توضیحات ذیل آ یه  ٍة مَّ ْرنا َعْنُهُم الَْعذاَب اِلی اُمَّ آیه 8 سوره هود »َولَِئْن اَخَّ
شریفه و احادیث ذیل این آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 273(

ِعباِدَي  َيِرُثها  اأْلَْرَض  َأنَّ  ْکِر  الذِّ بَْعِد  ِمن  بُوِر  الزَّ ِفي  َکَتْبنا  »لََقْد  انبیاء  آیه 105 سوره 
الّصالُِحوَن« »توضیجات ذیل آیه شریفه و حدیث اّول و دّوم و سّوم ذیل آیه شریفه«. 

)جلد چهارم، صفحه 451(

آیه 55 سوره نور »َوَعَد اهللُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الّصالِحاِت لََيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اأْلَْرِض«  
»توضیحات ذیل  آیه شریفه و حدیث اّول و دّوم و پنجم و ششم ذیل آیه شریفه«. 

)جلد پنجم، صفحه 51(

آیه 5 و 6 سوره قصص »َونُِريُد َأن نَُمنَّ َعَلی الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض«  » توضیحات 
ذیل آیه شریفه و حدیث چهارم و ششم و هشتم و نهم ذیل آیه شریفه«. )جلد 

پنجم، صفحه 147(
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الة«»حدیث دّوم و سّوم ذیل  آیه 3 سوره بقره »الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِالَْغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ
آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 43(

« »حدیث اّول ذیل آیه  ُهنَّ آیه 124 سوره بقره »َوِإِذ اْبَتلی ِإْبَراِهيَم َربُُّه بَِکِلماٍت َفَأَتمَّ
شریفه«. )جلد اول، صفحه 157(

ُسوَل َوُأْولِي اأَلْمِر ِمنُکْم«  آیه 59 سوره نساء »يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َأِطيُعواْ اهللَ َوَأِطيُعواْ الرَّ
»حدیث اّول و یازدهم و بیست و هشتم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 21(

ذیل  آیه  سّوم  »حدیث  َعَمُلُه«  َحِبَط  َفَقْد  بِاإِليماِن  َيْکُفْر  »َوَمن  مائده  آیه 5 سوره 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 140(

آیه 54 سوره مائده »يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َمن َيْرَتدَّ ِمنُکْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اهللُ بَِقْوٍم 
ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّونَُه« »حدیث ششم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 213(

از  »گزیده ای  بَِّک« رَّ ِمن  ِإلَْيَک  ُأنِزَل  ما  بَلِّْغ  ُسوُل  الرَّ َأيَُّها  »يا  مائده  آیه 67 سوره 
فرمایشات پیامبر اکرم در غدیر خم که در انتهای بخش حدیث آمده است«. )جلد 

دوم، صفحه 284(

آیه 128 سوره اعراف »ِإنَّ اأَلْرَض هلِلِ ُيوِرُثها َمن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه«»حدیث چهارم 
ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 509(

آیه  ذیل   اّول  »حدیث  بَِأْفواِهِهْم«   اهلِل  نُوَر  ُيْطِفُؤاْ  َأن  »ُيريُدوَن  توبه  سوره  آیه 32 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 116(

آیه 62 و 63 و 64 سوره یونس »ااَل ِإنَّ اَْولِياء اهلِل ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن« 
»حدیث ششم ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 225(

آیه 42 سوره هود »َوِهَي َتْجِري بِِهْم في َمْوٍج َکالِْجباِل«»اّولین حدیث بخش الف«. 
)جلد سوم، صفحه 324(
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ْؤِمنيَن« »حدیث اّول و چهارم و پنجم  آیه 86 سوره هود »بَِقيَُّة اهلِل َخْيٌر لَُّکْم ِإن ُکنُتم مُّ
و ششم و هفتم ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 351(

آیه 7 سوره رعد »اِنَّما َأنَت ُمنِذٌر َولُِکلِّ َقْوٍم َهاٍد« »حدیث اّول و هفدهم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 385(

آیه 29 سوره رعد »الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الّصالِحاِت ُطوبی لَُهْم« »حدیث ششم و هفتم 
و هشتم ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 456(

ْرُهْم بَِايَّاِم اهلِل ِإنَّ في ذلَِک آلياٍت لُِکلِّ َصّباٍر َشُکوٍر« »حدیث  آیه 5 سوره ابراهیم »َوَذکِّ
اّول و دّوم ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 499(

آیه 1 سوره اسراء »ُسْبحاَن الَِّذي اَْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن الَْمْسِجِد الَْحراِم« »حدیث ششم 
و نهم و دهم ذیل  آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 147(

آیه 81 سوره اسراء »َوُقْل جاء الَْحقُّ َوَزَهَق الْباِطُل« »حدیث اّول و سّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 250(

ْحمُن َمّداً« »حدیث ذیل آیه  اللَِة َفْلَيْمُدْد لَُه الرَّ آیه 75 سوره مریم »ُقْل َمن کاَن ِفي الضَّ
شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 347(

آیه 115 سوره طه »َولََقْد َعِهْدنا اِلی آَدَم ِمن َقْبُل َفَنِسَي«»حدیث اّول و سّوم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 394(

ًة َيْهُدوَن بَِاْمِرنا« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«.  آیه 73 سوره انبیاء »َوَجَعْلناُهْم اَئِمَّ
)جلد چهارم، صفحه 427(

آیه 39 سوره حج »اُِذَن لِلَِّذيَن ُيقاَتُلوَن بَِأنَُّهْم ُظِلُموا« »حدیث اّول و دّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 466(
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ّناُهْم ِفي اأْلَْرِض« »حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«.  آیه 41 سوره حج »الَِّذيَن اِن َمکَّ
)جلد چهارم، صفحه 473(

آیه 227 سوره شعراء »َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا اَيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن« »حدیث اّول ذیل  آیه 
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 115(

آیه 20 سوره لقمان »َواَْسَبَغ َعَلْيُکْم ِنَعَمُه ظاِهَرًة َوباِطَنًة« »حدیث دّوم و سّوم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 183(

ماواِت َوااْلَْرَض اَن َتُزوال« »حدیث نهم ذیل  آیه 41 سوره فاطر »اِنَّ اهللَ ُيْمِسُک السَّ
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 331(

ّديُقوَن« »حدیث اّول و  آیه 19 سوره حدید »َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاهلِل َوُرُسِلِه اُْولِئَک ُهُم الصِّ
یازدهم ذیل آیه شریفه«. )جلد ششم، صفحه 362(

آیه 1 و 2 و 3 سوره عصر »َوالَْعْصر اِنَّ ااْلِنساَن لَفي ُخْسٍر«»حدیث اّول ذیل آیه 
شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 463(
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بخش و( اشاره به اسامی مبارک دوازده امام علیهم الّسالم و اینکه اوصیاء پیامبر 
اکرم دوازده نفر می باشند.

ُسوَل َواُْولِي اأَلْمِر ِمنُکْم«  آیه 59 سوره نساء »يا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اَِطيُعواْ اهللَ َواَِطيُعواْ الرَّ
»حدیث اّول و یازدهم و سیزدهم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 21(

آیه  ذیل  سّوم  »حدیث  َعَمُلُه«  َحِبَط  َفَقْد  بِاإِليماِن  َيْکُفْر  »َوَمن  مائده  آیه 5 سوره 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 140(

آیه 7 سوره رعد »اِنَّما اَنَت ُمنِذٌر َولُِکلِّ َقْوٍم هاٍد« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. 
)جلد سوم، صفحه 385(

َن الَْمْسِجِد الَْحراِم« »حدیث نهم و  آیه 1 سوره اسراء »ُسْبحاَن الَِّذي اَْسرى بَِعْبِدِه لَْياًل مِّ
دهم ذیل آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 147(

آیه 5 و 6 سوره قصص »َونُريُد اَن نَُّمنَّ َعَلی الَّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي ااْلَْرِض« »حدیث 
نهم ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 147(

آیه 22 سوره لقمان »َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه اِلَی اهلِل َوُهَو ُمْحِسٌن« »حدیث ششم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 191(

ماواِت َوااْلَْرَض اَن َتُزواَل« »حدیث نهم ذیل  آیه 41 سوره فاطر »اِنَّ اهللَ ُيْمِسُک السَّ
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 331(
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ُسوُل بَلِّْغ ما اُنِزَل اِلَْيَک ِمن َربَِّک« »حدیث سیزدهم  آیه 67 سوره مائده »َيا اَيَُّها الرَّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 284(

بَِاْفواِهِهْم«  »حدیث ششم ذیل آیه  نُوَر اهلِل  ُيْطِفُؤاْ  اَن  آیه 32 سوره توبه »ُيِريُدوَن 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 116(

ُسوُل َشهيداً َعَلْيُکْم َوَتُکونُوا ُشَهداء َعَلی الّناِس« »حدیث  آیه 78 سوره حج »لَِيُکوَن الرَّ
ششم ذیل  آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 479(

آیه 227 سوره شعراء »َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا اَيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن« »حدیث اّول ذیل آیه 
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 115(

آیه 6 سوره احزاب »النَِّبيُّ اَْولی بِالُْمْؤِمِنيَن ِمْن اَنُفِسِهْم« »حدیث دّوم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد، صفحه( )جلد پنجم، صفحه 224(
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بخش ز( اشاره به حدیث مشهور ثقلین. 
آیه  این  »ذیل  ُقواْ«  َتَفرَّ َوال  َجِميًعا  اهلِل  بَِحْبِل  »َواْعَتِصُمواْ  آیه 103 سوره آل  عمران 
شریفه توضیحاتی راجع به حدیث ثقلین به عرض رسیده و احادیثی نقل شده 

است«. )جلد اول، صفحه 500(

ُسوَل َواُْولِي اأَلْمِر ِمنُکْم«  »حدیث پنجم  آیه 59 سوره نساء »اَِطيُعواْ اهللَ َوَأِطيُعواْ الرَّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 21(

الَة«  الصَّ ُيقيُموَن  الَِّذيَن  آَمُنواْ  َوالَِّذيَن  َوَرُسولُُه  اهللُ  َولِيُُّکُم  »اِنّما  مائده  سوره   55 آیه 
»حدیث نهم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 231(

ُسوُل بَلِّْغ ما اُنِزَل اِلَْيَک ِمن َربَِّک« »حدیث ششم و  آیه 67 سوره مائده »يا اَيَُّها الرَّ
سیزدهم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 284(

آیه 35 سوره یونس »اََفَمن َيْهِدي اِلَی الَْحقِّ َأَحقُّ اَن ُيتََّبَع« »حدیث هفتم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 171(

آیه 7 سوره رعد »اِنَّما اَنَت ُمنِذٌر َولُِکلِّ َقْوٍم هاٍد«»حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. 
)جلد سوم، صفحه 385(

ْجَس اَْهَل الَْبْيِت« »حدیث یازدهم  آیه 33 سوره احزاب »اِنَّما ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُکُم الرِّ
و هیجدهم ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 245(
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آیه 8 سوره تغابن »َفآِمُنوا بِاهلِل َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَّذي اَنَزلْنا« »ذیل این آیه شریفه 
راجع به حدیث ثقلین توضیحاتی ارائه شده است«. )جلد هفتم، صفحه 39(
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بخش ح( آیات شریفه ای که اشاره به شیعیان دارد.
103ـ شیعه تنها فرقه ناجیه است.

ُقواْ ِديَنُهْم َوکانُواْ ِشَيعًا«»ذیل این آیه شریفه توضیحاتی  آیه 159 سوره انعام »اِنَّ الَِّذيَن َفرَّ
به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده که فرقه ناجیه 

فقط شیعیان اثنی َعَشری »دوازده امامی« هستند و الغیر«. )جلد دوم، صفحه 452(

آیه  پنجم ذیل  « »حدیث  بِالَْحقِّ َيْهُدوَن  ٌة  ُأمَّ َخَلْقنا  ْن  »َوِممَّ اعراف  آیه 181 سوره 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 581(

آیه 56 سوره مائده »َوَمن َيَتَولَّ اهللَ َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ« »حدیث هفتم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 267(

آیه 42 سوره هود »َوِهَي َتْجري بِِهْم في َمْوٍج َکالِْجباِل« »ذیل این آیه شریفه احادیثی 
ائّمه معصومین علیهم الّسالم کشتی  ائّمه معصومین علیهم الّسالم نقل شده که  از 

نجات هستند، 
لذا هر کس به آن ذوات مقّدسه پناه ببرد و از  آن بزرگواران اطاعت نماید اهل 

نجات است و در غیر این صورت جهنّمی است، 
و چون شیعیان دوازده امامی از آن بزرگواران تبعیّت می کنند لذا تنها فرقه ناجیه 

می باشند«. )جلد سوم، صفحه 324(
آیه 46 تا 49 سوره اعراف »َو بَْيَنُهما ِحَجاٌب َوَعَلی اأَلْعَراِف ِرجاٌل«»ذیل این آیه 
شریفه احادیثی از ائّمه معصومین علیهم الّسالم نقل شده که فقط شیعیان به بهشت 

می روند«. )جلد دوم، صفحه 486(
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104 ـ شیعیان شهید از دنیا می روند.
آیه 31 سوره آل عمران »ُقْل اِن ُکنُتْم ُتِحبُّوَن اهللَ َفاتَِّبُعوِني« »حدیث پنجم ذیل آیه 

شریفه«. )جلد اول، صفحه 400(

آیه 169 و 170 و 171 سوره آل عمران »َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلواْ في َسِبيِل اهلِل اَْمواتًا« 
»حدیث پنجم ذیل آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 587(

َهداء«  َوالشُّ ّديُقوَن  الصِّ ُهُم  اُْولِئَک  َوُرُسِلِه  بِاهلِل  آَمُنوا  »َوالَِّذيَن  حدید  سوره   19 آیه 
»احادیث ذیل آیه شریفه«. )جلد ششم، صفحه 362(
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105 ـ شیعیان در قبر و قیامت حزن و خوفی ندارند »ترس و اندوهی ندارند«.
آیه 62 و 63 و 64 سوره یونس »ااَل ِإنَّ اَْولِياء اهلِل ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن«
ائّمة معصومین  از  احادیثی  ارائه شده و  آیات شریفه توضیحات الزم  این  »ذیل 

علیهم الّسالم نقل شده است«. )جلد سوم، صفحه 225(

آیه 101 و 102 و 103 سوره انبیاء »ال َيْحُزنُُهُم الَْفَزُع ااْلَْکَبُر َوَتَتَلّقاُهُم الَْمالئَِکُة هذا 
َيْوُمُکُم الَِّذي ُکنُتْم ُتوَعُدوَن« »ذیل این آیات شریفه توضیحات الزم ارائه شده و احادیثی 

از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده است«. )جلد چهارم، صفحه 441(

آیه 169 و 170 و 171 سوره آل عمران »ااَّل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن« »توضیحات 
ذیل  آیات شریفه و احادیث دّوم و سّوم ذیل این آیات شریفه«. )جلد اول، صفحه 

)587

آیه 89 و 90 سوره نمل »َمن جاء بِالَْحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنَها َوُهم مِّن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمُنوَن«  
»توضیحات ذیل آیات شریفه و حدیث پنجم و هشتم ذیل آیات شریفه«. )جلد 

پنجم، صفحه 135(

ُل َعَلْيِهُم الَْمالئَِکُة َأاّل َتخاُفوا َوال َتْحَزنُوا« »توضیحات ذیل  آیه 30 سوره فّصلت »َتَتَنزَّ
آیه شریفه و حدیث اّول و چهارم و پنجم ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 

)470

آیه 8 سوره تغابن »َفآِمُنوا بِاهلِل َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي اَنَزلْنا« »حدیث اّول ذیل آیه 
شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 39(
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106ـ  شیعیان دوازده امامی به دلیل پیروی و تبعیّت از ائّمة معصومین علیهم الّسالم 
خیرالبریّه می باشند یعنی بهترین مخلوق خداوند متعال هستند.

آیه 6 و 7 و 8 سوره بیّنه »اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت اُْولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة« 
»توضیحات ذیل آیات شریفه و احادیث ذیل آیات شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 

)395
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107 ـ مقصود از اولواااللباب شیعیان هستند
آیه 19 تا 24 سوره رعد »اََفَمن َيْعَلُم اَنَّما اُنِزَل اِلَْيَک ِمن َربَِّک الَْحقُّ َکَمْن ُهَو اَْعمی 
ُر ُأْولُواْ اأَللَْباِب« »توضیحات ذیل آیات شریفه و احادیث بخش الف«. )جلد  اِنَّما َيَتَذکَّ

سوم، صفحه 408(

ُر اُْولُوا ااْلَلَْباِب«  آیه 9 سوره زمر »َهْل َيْسَتوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَلُموَن، اِنَّما َيَتَذکَّ
»توضیحات ذیل آیه شریفه و احادیث ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 385(
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108ـ مقصود از متّقین شیعیان هستند.
َمِليٍک  ِعنَد  ِصْدٍق  َمْقَعِد  َونََهٍر، في  َجّناٍت  الُْمتَِّقيَن في  »اِنَّ  قمر  آیه 54 و 55 سوره 
ْقَتِدٍر« »ذیل این دو آیه شریفه توضیحات کاملی به عرض رسیده و احادیثی از  مُّ
ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده که مقصود از متّقین شیعیان می باشند«. )جلد 

ششم، صفحه 243(

آیه 1 تا 5 سوره بقره »ذلَِک الِْکتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقيَن« »توضیحات ذیل 
آیات شریفه و احادیث ذیل آیات شریفه«. )جلد اول، صفحه 43(

آیه 45 و 46 و 47 سوره حجر »اِنَّ الُْمتَِّقيَن ِفي َجّناٍت َوُعُيوٍن« »ذیل آیات شریفه 
توضیحات الزم به عرض رسیده و احادیثی از ائّمه معصومین علیهم الّسالم نقل شده 

است«. )جلد چهار، صفحه 20(

آیه  »توضیحات ذیل  َوْفًدا«  ْحمِن  الرَّ ِإلَی  الُْمتَّقيَن  نَْحُشُر  »َيْوَم  مریم  آیه 85 سوره 
شریفه و حدیث ذیل این آیه شریفه«. )جلد چهار، صفحه 356(



171 فصل دوم

109ـ مقصود از حزب اهلل شیعیان هستند.
آیه 56 سوره مائده »َوَمن َيَتَولَّ اهللَ َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ َفِإنَّ ِحْزَب اهلِل ُهُم الْغالُِبوَن« 
»ذیل آیه شریفه توضیحات کاملی به عرض رسیده و حدیث چهارم و پنجم ذیل 

آیه شریفه نیز در همین رابطه می باشد«. )جلد دوم، صفحه 267(

آیه 255 سوره بقره »َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإاّل بِِإْذِنِه« »حدیث سیزدهم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد اول، صفحه 277(

آیه 180 سوره اعراف »َوهلِلِ اأَلْسماء الُْحْسنی« »حدیث الف ذیل حدیث چهارم«. 
)جلد دوم، صفحه 550(

آیه 1 تا 5 سوره نبأ »َعمَّ َيَتَسائَُلوَن« »حدیث ششم ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، 
صفحه 259(
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110ـ مقصود از مؤمنین شیعیان هستند.
آیه 12 سوره حدید »َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمِنيَن َوالُْمْؤِمناِت َيْسعی نُوُرُهم بَْيَن اَْيِديِهْم«  »ذیل 
معصومین  ائّمة  از  احادیثی  و  رسیده  عرض  به  الزم  توضیحات  شریفه  آیه  این 
علیهم الّسالم نقل شده که مقصود از مؤمنین و مؤمنات در این آیه شریفه شیعیان 

هستند«. )جلد ششم، صفحه 341(

آیه 57 و 58 سوره یونس »يا اَيَُّها الّناُس َقْد َجائَْتُکم َمْوِعَظٌة ِمن َربُِّکْم َوِشفاُء لِما ِفي 
ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن« »ذیل آیه شریفه توضیحات الزم به عرض رسیده  الصُّ

است«. )جلد سوم، صفحه 206(

آیه 10 سوره حجرات »اِنَّما الُْمْؤِمُنوَن اِْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بَْيَن اََخَوْيُکْم« »ذیل آیه شریفه 
توضیحات الزم به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده 

است«. )جلد ششم، صفحه 193(

ُل ِمَن الُْقْرآِن ما ُهَو ِشفاء َوَرْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنيَن«»ذیل آیه شریفه  آیه 82 سوره اسراء »َونَُنزِّ
توضیحات الزم به عرض رسیده است«. )جلد چهارم، صفحه 255(

آیه 27 و 28 سوره رعد »الَِّذيَن آَمُنواْ َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهم بِِذْکِر اهلِل، َأال بِِذْکِر اهلِل َتْطَمِئنُّ 
الُْقُلوُب«  »توضیحات ذیل آیات شریفه و احادیث اّول و دّوم و چهارم ذیل آیات 

شریفه«. )جلد سوم، صفحه 444(

آیه 29 سوره رعد »الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الّصالَِحاِت ُطوبی لَُهْم َوُحْسُن َمآٍب« »توضیحات 
ذیل آیه شریفه و احادیث ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 456(
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بِالَْقْوِل الّثابِِت« »توضیحات ذیل آیه  الَِّذيَن آَمُنواْ  آیه 27 سوره ابراهیم »ُيَثبُِّت اهللُ 
شریفه و احادیث ذیل آیه شریفه مبیّن این مطلب هستند که مقصود از الَِّذيَن آَمُنوْا 
»کسانی که ایمان آوردند یعنی مؤمنین« در این آیه شریفه و آیات شریفه ای که 
مالحظه فرمودید و مالحظه خواهید فرمود فقط و فقط شیعیان هستند و الغیر، که 

خداوند متعال به آنها وعده بهشت داده است«. )جلد سوم، صفحه 522(

َربِِّهْم  بَِحْمِد  ُيَسبُِّحوَن  َحْولَُه  َوَمْن  الَْعْرَش  َيْحِمُلوَن  »الَِّذيَن  آیه 7 سوره غافر »مؤمن« 
َوُيْؤِمُنوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا«»توضیحات ذیل آیه شریفه و احادیث ذیل آیه 

شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 447(

َهداُء«  َوالشُّ ّديُقوَن  الصِّ ُهُم  اُْولَِئَک  َوُرُسِلِه  بِاهلِل  آَمُنوا  الَِّذيَن  »َو  آیه 19 سوره حدید 
»توضیحات ذیل آیه شریفه و احادیث ذیل آیه شریفه«. )جلد ششم، صفحه 362(

َمْمُنوٍن«   َغْيُر  َأْجٌر  َفَلُهْم  الّصالِحاِت  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  »ااِّل  تین  سوره   8 تا   1 آیه 
»توضیحات ذیل آیات شریفه و احادیث چهارم و پنجم و هفتم ذیل آیات شریفه«. 

)جلد هفتم، صفحه 355(

ْغِفَرًة َواَْجًرا َعِظيًما«  آیه 29 سوره فتح »َوَعَد اهللُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت ِمْنُهم مَّ
»توضیحات ذیل آیه شریفه و احادیث ذیل آیه شریفه«. )جلد ششم، صفحه 179(

آیه 44 و 45 سوره شوری »َو قاَل الَِّذيَن آَمُنوا اِنَّ الْخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا اَنُفَسُهْم 
َواَْهِليِهْم« »توضیحات ذیل آیات شریفه و احادیث ذیل آیات شریفه«. )جلد ششم، 

صفحه 52(

َعَلی  َل  نُزِّ بِما  َوآَمُنوا  الّصالِحاِت  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  »َوالَِّذيَن  محّمد  مبارکه  آیه 2 سوره 
ٍد« »توضیحات ذیل آیه شریفه و حدیث ذیل این آیه شریفه«. )جلد ششم،  ُمَحمَّ

صفحه 102(

آیه 7 سوره بیّنه »اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت اُْولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة« »توضیحات 
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ذیل آیه شریفه و احادیث ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 395(

آیه 1 تا 3 سوره عصر »َوالَْعْصِر، اِنَّ ااْلِنساَن لَِفي ُخْسٍر، ااِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت 
ْبِر«»توضیحات ذیل آیات شریفه و احادیث ذیل آیات  َوَتواَصْوا بِالَْحقِّ َوَتواَصْوا بِالصَّ

شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 463(

ماواِت َوااْلَْرِض« »حدیث هشتم ذیل آیه شریفه«.  آیه 35 سوره نور »اهللُ نُوُر السَّ
)جلد پنجم، صفحه 15(
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111ـ مقصود از اصحاب المیمنه »اصحاب یمین« شیعیان هستند.
شریفه  آیه  این  »ذیل  الَْمْيَمَنِة«  اَْصحاُب  ما  الَْمْيَمَنِة  »َفَاْصحاُب  واقعه  سوره   8 آیه 
توضیحات کاملی به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل 
شده که مقصود از اصحاب یمین شیعیان ائّمه معصومین علیهم الّسالم می باشند«. 

)جلد ششم، صفحه 303(

بَِيِميِنِه«»توضیحات ذیل آیه شریفه و  آیه 19 سوره حاقّه »َفَاّما َمْن اُوِتَي ِکتابَُه 
احادیث ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 119(

آیه 35 و 36 سوره مّدثّر »اِنَّها اَلِْحَدى الُْکَبِر، نَذيًرا لِّْلَبَشِر« »توضیحات ذیل آیات 
شریفه و احادیث چهارم و پنجم ذیل این آیات شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 203(
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112ـ  فقط شیعیان ائّمة معصومین علیهم الّسالم روز قیامت مشمول شفاعت هستند 
و الغیر.

آیه 255 سوره بقره »َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإاّل بِِاْذِنِه«. )جلد اول، صفحه 277(

ْد بِِه ناِفَلًة لََّک«  »ذیل دو آیه شریفه فوق االشاره  آیه 79 سوره اسراء »َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّ
توضیحات کاملی به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل 

شده است«. )جلد چهارم، صفحه 237(
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113 ـ فقط شیعیان فائز هستند و رستگار می شوند.
ُهُم  الَْجنَِّة  اَْصحاُب  الَْجنَِّة،  َواَْصحاُب  الّناِر  اَْصحاُب  »الَيْسَتِوي  حشر  سوره   20 آیه 
الْفائُِزوَن« »ذیل  آیه شریفه توضیحات کاملی ارائه شده و احادیثی از ائّمة معصومین 
علیهم الّسالم نقل شده که فقط شیعیان فائز هستند و رستگار می شوند«. )جلد ششم، 

صفحه 440(

آیه 255 سوره بقره »َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ااِّل بِِاْذِنِه« »حدیث سیزدهم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد اول، صفحه 277(

آیه 185 سوره آل  عمران »َفَمن ُزْحِزَح َعِن الّناِر َواُْدِخَل الَْجنََّة َفَقْد فاَز« »توضیحات 
ذیل آیه شریفه و حدیث ذیل این آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 605(

ُسوَل َفَقْد اَطاَع اهللَ« »توضیحات ذیل حدیث دّوم«.  آیه 80 سوره نساء »َمْن ُيِطِع الرَّ
)جلد دوم، صفحه 87(

َفِانَّ ِحْزَب اهلِل« »حدیث  َوَرُسولَُه َوالَّذيَن آَمُنواْ  آیه 56 سوره مائده »َوَمن َيَتَولَّ اهللَ 
پنجم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 267(

ْد بِِه ناِفَلًة لََّک« حدیث اّول ذیل آیه شریفه«.  آیه 79 سوره اسراء »َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّ
)جلد چهارم، صفحه 239(

آیه 7 سوره بیّنه »ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت ُأْولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة« »حدیث 
دهم ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 395(
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114 ـ فقط شیعیان به بهشت و انواع نعمات بهشتی بشارت داده شده اند. 
آیه 169 و 170 و 171 سوره آل  عمران  »َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلواْ في َسِبيِل اهلِل اَْمواتًا« 

»حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 587(

آیه 46 تا 49 سوره اعراف »َو بَْيَنُهما ِحجاٌب َوَعَلی اأَلْعراِف ِرجاٌل« »حدیث اّول تا 
پنجم و حدیث هشتم و نهم ذیل آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 486(

آیه 62 و 63 و 64 سوره یونس »ااَل ِإنَّ اَْولِياَء اهلِل ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن، لَُهُم 
ْنَيا َوِفي اآلِخَرِة«»ذیل آیات شریفه توضیحات کاملی به عرض  الُْبْشَرى ِفي الَْحياِة الدُّ
)جلد سوم،  است«.  نقل شده  علیهم الّسالم  معصومین  ائمه  از  احادیثی  و  رسیده 

صفحه 225(

آیه 27 سوره ابراهیم »ُيَثبُِّت اهللُ الَِّذيَن آَمُنواْ بِالَْقْوِل الّثابِِت« »حدیث اّول ذیل آیه 
شریفه«. )جلد سوم، صفحه 522(

نَّا الُْحْسنی« »حدیث دّوم  آیه 101 و 102 و 103 سوره انبیاء »اِنَّ الَِّذيَن َسَبَقْت لَُهم مِّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 441(

آیه 17 سوره زمر »َوالَِّذيَن اْجَتَنُبوا الّطاُغوَت اَن َيْعُبُدوَها َواَنابُوا اِلَی اهلِل لَُهُم الُْبْشَرى« 
»توضیحات ذیل آیه شریفه و حدیث ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 392(

ُل َعَلْيِهُم الَْمالئَِکُة ااَّل  ُثمَّ اْسَتقاُموا َتَتَنزَّ آیه 30 سوره فّصلت »اِنَّ الَِّذيَن قالُوا َربَُّنا اهللُ 
َتخاُفوا َوال َتْحَزنُوا َواَْبِشُروا بِالَْجنَِّة الَّتي ُکنُتْم ُتوَعُدوَن«»حدیث اّول و حدیث سّوم تا 
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هفتم ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 470(

آیه 12 سوره حدید »َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمنيَن َوالُْمْؤِمناِت َيْسعی نُوُرُهم بَْيَن اَْيديِهْم َوبَِاْيماِنِهم 
آیه شریفه«. )جلد  ذیل  اّول  »حدیث  ااْلَْنَهاُر« َتْحِتَها  ِمن  َتْجري  َجّناٌت  الَْيْوَم  بُْشراُکُم 

ششم، صفحه 341(

آیه 27 تا 30 سوره فجر »يا اَيَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّة اْرِجعي اِلَی َربِِّک« »حدیث دّوم 
ذیل آیات شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 327(
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115 ـ آمرزش و مغفرت الهی فقط شامل حال شیعیان می شود و مالئکه الهی فقط 
برای شیعیان طلب مغفرت می نمایند.

ُثمَّ اْهَتدى« »ذیل آیه  لَِّمن تاَب َوآَمَن َوَعِمَل صالًِحا  لََغّفاٌر  آیه 82 سوره طه »َواِنّي 
شریفه توضیحات کاملی ارائه شده و احادیثی از ائّمه معصومین علیهم الّسالم نقل 

شده است«. )جلد چهارم، صفحه 373(

ْحَمِة اهلِل ِإنَّ  آیه 53 سوره زمر »ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن اَْسَرُفوا َعلی َأنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمن رَّ
نُوَب َجِميًعا« »توضیحات ذیل آیه شریفه و احادیث اّول و دّوم و سّوم ذیل  اهللَ َيْغِفُر الذُّ

آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 409(

َربِِّهْم  بَِحْمِد  ُيَسبُِّحوَن  َحْولَُه  َوَمْن  الَْعْرَش  َيْحِمُلوَن  »الَِّذيَن  آیه 7 سوره غافر »مومن« 
َوُيْؤِمُنوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا«»توضیحات ذیل آیه شریفه و احادیث ذیل  آیه 

شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 447(

ْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما«  آیه 29 سوره فتح »َوَعَد اهللُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت ِمْنُهم مَّ
»توضیحات ذیل آیه شریفه و حدیث ذیل آیه شریفه«. )جلد ششم، صفحه 179(

ْغِفَرٌة َوَأْجٌر َکِبيٌر« »حدیث  الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهم بِالَْغْيِب لَُهم مَّ آیه 12 سوره ملک »اِنَّ
ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 67(

آیه 108 سوره طه »َيْوَمِئٍذ َيتَِّبُعوَن الّداِعَي ال ِعَوَج لَُه« »حدیث ذیل آیه شریفه«. 
)جلد چهارم، صفحه 389(
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116 ـ روز قیامت فقط شیعیان مشمول رحمت خداوند متعال می شوند.
کاَة  آیه 156 سوره اعراف »َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُکلَّ َشْيٍء َفَسَاْکُتُبَها لِلَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزَّ
َوالَِّذيَن ُهم بِآياِتنا ُيْؤِمُنوَن« »توضیحات ذیل آیه شریفه و حدیث ذیل آیه شریفه«. 

)جلد دوم، صفحه 535( 

ْولَی َشْيًئا َواّل ُهْم ُينَصُروَن، ِإالَّ َمن  آیه 41 و 42 سوره دخان »َيْوَم ال ُيْغِني َمْولَی َعن مَّ
َرِحَم اهللُ« »توضیحات ذیل  آیات شریفه و حدیث اّول و دّوم ذیل آیات شریفه«. 

)جلد ششم، صفحه 81(
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117ـ فقط شیعیان هستند که دل های آنها با ذکر و با یاد خدا آرامش پیدا می کند.
آیه 28 سوره رعد »الَِّذيَن آَمُنواْ َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهم بِِذْکِر اهلِل، َأال بِِذْکِر اهلِل َتْطَمِئنُّ الُْقُلوُب«
»توضیحات ذیل آیه شریفه و احادیث اّول و دّوم و چهارم ذیل آیه شریفه«. )جلد 

سوم، صفحه 444(
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118ـ فقط شیعیان به عهد و پیمان خویش با خداوند متعال وفا نمودند.
آیه 23 سوره احزاب »ِمَن الُْمْؤِمِنيَن ِرجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اهللَ َعَلْيِه«»توضیحات 
ذیل آیه شریفه و احادیث اّول و سّوم و چهارم ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 

)237
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119ـ فقط نماز و روزه و حج و سایر عبادات شیعیان پذیرفته می شود، 
زیرا نماز و روزه و حج و سایر عبادات بدون والیت برای صاحب عمل ذّره  ای فایده 

نخواهد داشت و پذیرفته نخواهد شد.
آیه 185 سوره آل  عمران »ُکلُّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت« »حدیث ذیل آیه شریفه«. )جلد 

اول، صفحه 605(

ُسوَل َفَقْد َأطاَع اهللَ« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«.  آیه 80 سوره نساء »َمْن ُيِطِع الرَّ
)جلد دوم، صفحه 87(

آیه 5 سوره مائده »َوَمن َيْکُفْر بِاإِليماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه« »حدیث هشتم و یازدهم ذیل 
آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 140(

آیه  ذیل  اّول  »حدیث  َأْمثالِها« َعْشُر  َفَلُه  بِالَْحَسَنِة  جاء  »َمن  انعام  آیه 160 سوره 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 459(

آیه 180 سوره اعراف »َوهلِلِ اأَلْسماء الُْحْسنی« »حدیث اّول ذیل  آیه شریفه«. )جلد 
دوم، صفحه 550(

يَّتي بِواٍد َغْيِر ذي َزْرٍع« »ذیل آیه شریفه  بَّنا ِإنِّي َأْسَکنُت ِمن ُذرِّ آیه 37 سوره ابراهیم »رَّ
توضیحاتی به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده 

است«. )جلد سوم، صفحه 540(

َن الَْمْسِجِد الَْحراِم« »حدیث نهم  آیه 1 سوره اسراء »ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى بَِعْبِدِه لَْياًل مِّ
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ذیل آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 147(

ُل ِمَن الُْقْرآِن ما ُهَو ِشفاء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن َوال َيزيُد الّظالِِميَن  آیه 82 سوره اسراء »َونَُنزِّ
ااِّل َخساراً« »در توضیحات ذیل حدیث آمده که برای منکرین امامت ائّمه معصومین 
علیهم الّسالم تفاوت نمی کند که نماز بخوانند یا زنا کنند، و خداوند متعال اینگونه 
نمازگزاران را لعنت می کند، ذیل آیات شریفه سوره غاشیه نیز به این موضوع اشاره 

شده است«. )جلد چهارم، صفحه 255(

آیه 82 سوره طه »َوِإنّي لََغّفاٌر لَِّمن تاَب َوآَمَن َوَعِمَل صالًِحا ُثمَّ اْهَتَدى« »حدیث دّوم 
و سّوم و نهم و سیزدهم ذیل آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 373(

آیه 78 سوره حج »يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْرَکُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّکْم«»حدیث پنجم 
ذیل آیه شریفه«.)جلد چهارم، صفحه 479(

ْنها« »حدیث سّوم و چهارم و  آیه 89 و 90 سوره نمل »َمن جاء بِالَْحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر مِّ
ششم ذیل  آیات شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 135(

آیه 23 سوره فرقان »َوَقِدْمنا ِإلی ما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلناُه َهباء َمنُثوًرا« »حدیث سّوم 
و چهارم و پنجم ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 63(

يُِّب َوالَْعَمُل الّصالُِح َيْرَفُعُه«»حدیث اّول ذیل  آیه 10 سوره فاطر »ِإلَْيِه َيْصَعُد الَْکِلُم الطَّ
آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 317(

آیه 24 سوره صافّات »َوِقُفوُهْم ِإنَُّهم َمْسُئولُوَن« »حدیث هشتم ذیل آیه شریفه«. 
)جلد پنجم، صفحه 365(

آیه 53 سوره زمر »ُقْل يا ِعباِدَي الَّذيَن اَْسَرُفوا َعلی اَنُفِسُکْم« »حدیث دّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 409(

َة ِفي الُْقْربی« »حدیث سّوم  آیه 23 سوره شوری »ُقل اّل َأْسَئلُکْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ الَْمَودَّ
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ذیل آیه شریفه«. )جلد ششم، صفحه 30(

آیه 22 سوره ملک »َأَفَمن َيْمشي ُمِکبًّا َعلی َوْجِهِه َأهَدى َأمَّن َيْمشي َسِويًّا َعلی ِصراٍط 
ُمْسَتِقيٍم«»احادیث ذیل آیه شریفه و توضیحات ذیل احادیث«. )جلد هفتم، صفحه 

)78

آیه 1 تا 7 سوره غاشیه »ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ خاِشَعٌة، عاِمَلٌة ناِصَبٌة« »توضیحات ذیل آیات 
شریفه و احادیث ذیل آیات شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 293(
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120ـ قرآن کریم شفا و رحمت است فقط برای شیعیان 
ُل ِمَن الُْقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن َوال َيزيُد الّظالِِميَن إاّل  آیه 82 سوره اسراء »َو نَُنزِّ
 َخساراً« »توضیحات ذیل  آیه شریفه و حدیث ذیل آیه شریفه و توضیحات ذیل حدیث«. 

)جلد چهارم، صفحه 255(
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بخش ط( آیات شریفه ای که در رابطه با دشمنان ائّمة معصومین علیهم الّسالم و 
منکرین امامت و والیت آن ذوات مقّدسه بوده و ضمن اعالم کفر و شرک و نفاق آنها 

به گوشه ای از عذاب و عقابی که در انتظار آنها می باشد اشاره می فرماید.

121ـ خوارج و نواصب »کسانی که با ائمه معصومین علیهم السالم اظهار دشمنی 
می کنند« در زمرة کفار هستند، و در رسالة عملیة تمام مراجع عظام تقلید شیعه 
صراحتاً به این مطلب اشاره شده است »اوائل رسالة عملیة، مسائل مربوط به 

نجاسات«.
»آیات شریفه ذیل و احادیث ذیل این آیات شریفه به این موضوع اشاره دارند«.

آیه 81 سوره بقره »بَلی َمن َکَسَب َسيَِّئًة َوَأحاَطْت بِِه َخِطيَئُتُه«»ذیل این آیه شریفه در 
رابطه با کافر بودن دشمنان ائّمة معصومین علیهم الّسالم توضیحات کاملی ارائه شده 

است«. )جلد اول، صفحه 121(

ْن آَمَن َوِمْنُهم مَّن  ْلنا بَْعَضُهْم َعلی بَْعٍض ... َفِمْنُهم مَّ ُسُل َفضَّ آیه 253 سوره بقره »ِتْلَک الرُّ
َکَفَر« »ذیل این آیه شریفه در رابطه با کافر بودن دشمنان ائّمة معصومین علیهم الّسالم 

توضیحات الزم ارائه شده است«. )جلد اول، صفحه 253(

ِإلَی  النُّوِر  ِمَن  ُيْخِرُجونَُهم  الّطاُغوُت  َأْولِياُؤُهُم  َکَفُرواْ  »َوالَِّذيَن  بقره  سوره   257 آیه 
ُلماِت« »ذیل این آیه شریفه توضیحات کاملی راجع به کافر بودن دشمنان ائّمة  الظُّ
معصومین علیهم الّسالم به عرض رسیده و به آراء تعدادی از فقهاء عظام شیعه نیز 

اشاره شده است«. )جلد اول، صفحه 336(
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آیه 31 سوره آل  عمران »ُقْل ِإن ُکنُتْم ُتِحبُّوَن اهللَ َفاتَِّبُعوِني« »حدیث پنجم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد اول، صفحه 400(

آیه 62 و 63 و 64 سوره یونس »َأال ِإنَّ َأْولِياء اهلِل ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن«  
»توضیح ذیل حدیث هشتم، بخش ح این توضیح«. )جلد سوم، صفحه 225(

آیه 102 سوره کهف »َأَفَحِسَب الَِّذيَن َکَفُروا َأن َيتَِّخُذوا ِعبادي َأْولِياء ِإنّا اَْعَتْدنا َجَهنََّم 
لِْلکاِفِريَن نُُزاًل«»حدیث ذیل آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 291(

َعْت لَُهْم ِثياٌب مِّن ناٍر« »توضیحات ذیل آیه  آیه 19 سوره حج »َفالَِّذيَن َکَفُروا ُقطِّ
شریفه و احادیث ذیل آن«. )جلد چهارم، صفحه 459(

ماَواِت َواأْلَْرِض« »حدیث هشتم ذیل آیه شریفه«.  آیه 35 سوره نور »اهللُ نُوُر السَّ
)جلد پنجم، صفحه 15(

آیه 60 سوره زمر »َيْوَم الِْقياَمِة َتَرى الَِّذيَن َکَذبُواْ َعَلی اهلِل« »حدیث دّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 432(

آیه 23 سوره شوری »ُقل اّل اَْسَئَلُکْم َعَلْيِه اَْجًرا ِإالَّ الَْمَوَدَة ِفي الُْقْربَی« »توضیح ذیل 
پایان احادیث، قسمت ب توضیح«. )جلد ششم، صفحه 30(

َأْعمالَُهْم«    َأَضلَّ  اهلِل  َسبيِل  َعن  وا  َوَصدُّ َکَفُروا  »الَِّذيَن  محّمد  مبارکه  سوره   1 آیه 
»توضیحات ذیل آیه شریفه و احادیث ذیل آن«. )جلد ششم، صفحه 91(

آیه 8 و 9 سوره مبارکه محّمد »َوالَِّذيَن َکَفُروا َفَتْعًسا لَُّهْم« »توضیحات ذیل آیه 
شریفه و احادیث ذیل آن«. )جلد ششم، صفحه 108(

انتهای احادیث«.  الُْمناِفُقوَن« »توضیحات  َجائََک  »ِإَذا  منافقون  تا 6 سوره  آیه 1 
)جلد هفتم، صفحه 11(
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122ـ دشمنان ائّمه معصومین علیهم الّسالم منافق می باشند. 
»آیات شریفه ذیل به این موضوع اشاره دارند«

آیه 1 تا 6 سوره منافقون »ِإذا َجائََک الُْمَناِفُقوَن قالُوا نَْشَهُد ِإنََّک لََرُسوُل اهلِل« »ذیل این 
آیات شریفه توضیحات کاملی به عرض رسیده که منکرین امامت ائّمة معصومین 
علیهم الّسالم منافق می باشند و خداوند متعال منافقین را کافر قلمداد نموده است«. 

)جلد هفتم، صفحه 11(

ُسُل«  ٌد ِإاّل َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ آیه 144 و 145 سوره آل  عمران »َوما ُمَحمَّ
»حدیث دهم ذیل آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 524(

وا َعن َسبيِل اهلِل َأَضلَّ َأْعمالَُهْم«»حدیث  آیه 1 سوره مبارکه محّمد »الَِّذيَن َکَفُروا َوَصدُّ
اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد ششم، صفحه 91(

وا َعلی َأْدبَاِرِهم ِمن بَْعِد ما َتَبيََّن لَُهُم  آیه 25 و 26 سوره مبارکه محّمد »ِإنَّ الَّذيَن اْرَتدُّ
َل لَُهْم« »توضیحات ذیل حدیث چهارم، حدیث »ج« و »د« ذیل  ْيطاُن َسوَّ الُْهدى الشَّ

حدیث چهارم«. )جلد ششم، صفحه 121(

آیه 12 تا 15 سوره حدید »َيْوَم َيُقوُل الُْمناِفُقوَن َوالُْمناِفقاُت لِلَّذيَن آَمُنوا انُظُرونا نَْقَتِبْس 
ِمن نُوِرُکْم قيَل اْرِجُعوا َوَرائُکْم« »توضیحات ذیل آیات شریفه و حدیث دّوم و چهارم 

ذیل آیات شریفه و توضیح ذیل حدیث چهارم«. )جلد ششم، صفحه 341(
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123ـ دشمنان ائّمة معصومین علیهم الّسالم دشمنان خداوند متعال هستند.
آیه 40 سوره بقره »يا بَني ِإْسرائيَل اْذُکُرواْ ِنْعَمِتَي الَّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُکْم«»حدیث اّول 

ذیل آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 111(

الّصاِدقيَن«  َمَع  َوُکونُواْ  اهللَ  اتَُّقواْ  الَِّذيَن آَمُنواْ  َأيَُّها  »َيا  آیه 119 سوره توبه »برائت« 
»حدیث پنجم ذیل آیه شریفه«. )جلد سوم، صفحه 155(

آیه 27 و 28 سوره فّصلت »َفَلُنذيَقنَّ الَِّذيَن َکَفُروا َعَذابًا َشِديًدا، ذلَِک َجزاء اَْعَداء اهلِل«
»توضیحات ذیل آیه شریفه و حدیث ذیل آن«. )جلد پنجم، صفحه 459(
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البریّه هستند، یعنی بدترین مخلوق  124ـ  دشمنان ائّمة معصومین علیهم الّسالم َشرُّ
خداوند متعال می باشند.

آیه 6 و 7 سوره بیّنه »ِإنَّ الَِّذيَن َکَفُروا ِمْن َأْهِل الِْکتاِب َوالُْمْشِرِکيَن ِفي ناِر َجَهنََّم خالِِديَن 
ِفيها ُأْولِئَک ُهْم َشرُّ الَْبِريَِّة« »توضیحات ذیل آیات شریفه و حدیث سّوم و چهارم ذیل 

آیات شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 395(

آیه 169 و 170 و 171 سوره آل  عمران »َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلواْ في َسِبيِل اهلِل َأْمواًتا« 
این توضیحات«. )جلد اول، صفحه  »توضیحات ذیل حدیث پنجم، قسمت »د« 

)587
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125 ـ دشمنان ائّمه معصومین علیهم الّسالم مصداق شجره خبیثه و شجره ملعونه 
می باشند.

آیه 24 تا 26 سوره ابراهیم »َوَمثُل َکِلَمٍة َخبيَثٍة َکَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمن َفْوِق اأَلْرِض«  
»توضیحات ذیل آیات شریفه و احادیث سّوم و هفتم و نهم ذیل آیات شریفه«. 

)جلد سوم، صفحه 507(

َجَرَة الَْمْلُعونََة  ؤَيا الَّتي َأَرْيناَك ِإاّل ِفْتَنًة لِلّناِس َوالشَّ آیه 60 سوره اسراء »َوما َجَعْلنا الرُّ
ِفي الُقْرآِن« »توضیحات ذیل آیه شریفه و احادیث پنجم و هشتم ذیل آن«. )جلد 

چهارم، صفحه 210(
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126ـ  دشمنان ائّمه معصومین علیهم الّسالم زیانکارترین مردم هستند.
آیه 103 و 104 و 105 سوره کهف »ُقْل َهْل نَُنبُِّئُکْم بِاأْلَْخَسريَن َأْعمااًل« »توضیحات 

ذیل آیات شریفه و احادیث ذیل آیات شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 294(

آیه 44 و 45 سوره شوری »ِإنَّ الْخاِسِريَن الَّذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم«»توضیحات 
ذیل آیات شریفه و حدیث ذیل آیات شریفه«. )جلد ششم، صفحه 52(

اإْلِنساَن لَفي ُخْسٍر« »توضیحات ذیل آیات  آیه 1 تا 3 سوره عصر »َوالَْعْصِر، ِإنَّ 
شریفه و حدیث اّول و دّوم ذیل آیات شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 463(
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127ـ دشمنان ائّمه معصومین علیهم الّسالم و منکرین امامت و والیت آن ذوات 
مقّدسه، اصحاب الَمْشئَمه »اصحاب ِشمال« می باشند و روز قیامت نامه اعمال آنها 

به دست چپ آنها داده می شود و این قضیّه حاکی از جهنّمی بودن آنها می باشد.
آیه 7 تا 12 سوره واقعه »َوَأْصحاُب الَْمْشَئَمِة َما َأْصحاُب الَْمْشئَمِة«  »توضیحات ذیل 
آیات شریفه و احادیث ششم و دهم و دوازدهم ذیل آیات شریفه«. )جلد ششم، 

صفحه 303(

آیه 19 و 25 سوره حاقّه »َواَّما َمْن ُأوِتَي ِکتابَُه بِِشمالِِه َفَيُقوُل يا لَْيَتني لَْم ُأوَت ِکتابِيْه« 
»توضیحات ذیل آیات شریفه و احادیث ذیل آیات شریفه«.)جلد هفتم، صفحه 119(
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128ـ  اعمال دشمنان ائّمة معصومین علیهم الّسالم َحبْط و نابود می شود، گویا اصاًل 
 عملی انجام نداده اند.

آیه 5 سوره مائده »َوَمن َيْکُفْر بِااِليماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه« »ذیل آیه شریفه در رابطه با 
حبط اعمال منکرین امامت و والیت ائّمة معصومین علیهم الّسالم توضیحات کاملی 
ارائه شده و در این رابطه احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده است«. 

)جلد دوم، صفحه 140(

نُثوًرا« »ذیل آیه  آیه 23 سوره فرقان »َوَقِدْمنا ِإلی ما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلناُه َهباء مَّ
شریفه توضیحات الزم به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم 

نقل شده است«. )جلد پنجم، صفحه 63(

وا َعن َسِبيِل اهلِل َأَضلَّ َأْعمالَُهْم«  ذیل  آیه  آیه 1 سوره مبارکه محّمد »الَِّذيَن َکَفُروا َوَصدُّ
شریفه توضیحاتی به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل 

شده است«. )جلد ششم، صفحه 91(

آیه 8 و 9 سوره مبارکه محّمد »َوالَِّذيَن َکَفُروا َفَتْعًسا لَُهْم َوَأَضلَّ َأْعمالَُهْم، ذلَِک بَِأنَُّهْم 
َفَاْحَبَط َأْعمالَُهْم«»ذیل آیات شریفه توضیحاتی به عرض رسیده  َکِرُهوا ما َأنَزَل اهللُ 
و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده است«. )جلد ششم، صفحه 

)108

آیه 27 و 28 سوره مبارکه محّمد »َذلَِک بَِأنَُّهُم اتََّبُعوا ما َأْسَخَط اهللَ َوَکِرُهوا ِرْضوانَُه 
َفَاْحَبَط َأْعمالَُهْم«»ذیل آیات شریفه توضیحاتی به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة 
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معصومین علیهم الّسالم نقل شده است«. )جلد ششم، صفحه 133(

آیه 103 و 104 و 105 سوره کهف »ُأولِئَک الَِّذيَن َکَفُروا بِآياِت َربِِّهْم َولِقائِِه َفَحِبَطْت 
َأْعمالُُهْم« »توضیحات ذیل آیات شریفه و احادیث ذیل آیات شریفه«. )جلد چهارم، 

صفحه 294(

ُسوُل بَلِّْغ ما ُأنِزَل ِإلَْيَک ِمن َربَِّک« »حدیث هشتم ذیل  آیه 67 سوره مائده »يا َأيَُّها الرَّ
آیه شریفه«. )جلد دوم، صفحه 284(

آیه 160 سوره انعام »َمن جاء بِالَْحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمثالَِها«»حدیث اّول و دّوم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 459(
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129ـ دشمنان ائّمة معصومین علیهم الّسالم در اسفل الّسافلین و در درک اسفل جای 
دارند، یعنی در پست ترین نقطة جهنّم.

آیه 1 تا 8 سوره تین »لََقْد َخَلْقنا اإْلِنساَن في َأْحَسِن َتْقويٍم، ُثمَّ َرَدْدناُه َأْسَفَل ساِفليَن« 
»توضیحات ذیل آیات شریفه و احادیث چهارم و ششم ذیل آیات شریفه«. )جلد 

هفتم، صفحه 355(

ْنُهْم  آیه 43 و 44 سوره حجر »اِنَّ َجَهنََّم لََمْوِعُدُهْم َأْجَمعيَن، لَها َسْبَعُة َأْبواٍب لُِّکلِّ باٍب مِّ
ُجْزٌء َمْقُسوٌم« »توضیحات ذیل آیات شریفه و احادیث ذیل آیات شریفه و توضیحات 

ذیل حدیث دّوم«. )جلد چهارم، صفحه 11(
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استشمام  نیز  را  بهشت  بوی  حتّی  علیهم الّسالم  معصومین  ائّمة  دشمنان  130ـ 
نخواهند کرد، 

آیه 31 سوره آل  عمران »ُقْل ِإن ُکنُتْم ُتِحبُّوَن اهللَ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُکُم اهللُ« »حدیث پنجم 
ذیل آیه شریفه«. )جلد اول، صفحه 400(

َة ِفي الُْقْربی« »توضیحات  آیه 23 سوره شوری »ُقل الَّ َأْسَئُلُکْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ الَْمَودَّ
انتهای بخش حدیث، قسمت ب توضیح«. )جلد ششم، صفحه 30(

« »حدیث دّوم ذیل آیه  آیه 56 سوره احزاب »ِإنَّ اهللَ َوَماَلئَِکَتُه ُيَصلُّوَن َعَلی النَِّبيِّ
شریفه«. )جلد 50، صفحه 280(
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جمله  از  و  دارند  جای  َسَقر  در  علیهم الّسالم  معصومین  ائّمة  دشمنان  131ـ 
سبقت گیرندگان به طرف َسَقر می باشند.

آیه 35 تا 37 سوره مّدثّر »ِإنَّها اَلِْحَدى الُْکَبِر« »توضیحات ذیل آیات شریفه و 
احادیث سّوم و پنجم و ششم ذیل آیات شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 203(
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132ـ دشمنان ائّمة معصومین علیهم الّسالم حزب الشیطان هستند و از برادران 
شیطان می باشند.

راَط الُمسَتِقيَم« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد  آیه 6 سوره حمد »اهِدنَا الصِّ
اول، صفحه 15(

آیه 56 سوره مائده »َوَمن َيَتَولَّ اهللَ َوَرُسولَُه َوالَّذيَن آَمُنواْ« »حدیث هشتم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 267(

آیه 180 سوره اعراف »َوهلِلِ اأَلْسماء الُْحْسنی« »حدیث الف ذیل حدیث چهارم«. 
)جلد دوم، صفحه 550(

آیه 1 تا 5 سوره نبأ » َعمَّ َيَتسائُلوَن«  »حدیث ششم ذیل آیه شریفه«. )جلد هفتم، 
صفحه 259(

آیه 43 و 44 سوره حجر »ِإنَّ َجَهنََّم لََمْوِعُدُهْم اَْجَمِعيَن« »توضیحات ذیل  آیه شریفه«. 
)جلد چهارم، صفحه 11(
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ائّمة معصومین علیهم الّسالم مخلّد در آتش جهنّم هستند، یعنی  133ـ دشمنان 
جهنّم جایگاه ابدی و همیشگی آنها است.

آیه 81 سوره بقره »بَلی َمن َکَسَب َسيَِّئًة َوَأحاَطْت بِِه َخِطيَئُتُه َفُأْولِئَک َأْصَحاُب الّناِر ُهْم 
ِفيها خالُِدوَن«»ذیل آیه شریفه توضیحات الزم به عرض رسیده و احادیثی از ائّمة 

معصومین علیهم الّسالم نقل شده است«. )جلد اول، صفحه 121(

آیه 165 سوره بقره »َوِمَن الّناِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهلِل اَنَداًدا« »حديث دّوم و سّوم ذيل 
آيه شريفه«. )جلد اول، صفحه 209(

ِإلَی  النُّوِر  ِمَن  ُيْخِرُجونَُهم  الّطاُغوُت  َأْولِياُؤُهُم  َکَفُرواْ  »َوالَِّذيَن  بقره  سوره   257 آیه 
ُلماِت ُأْولِئَک َأْصحاُب الّناِر ُهْم ِفيها خالُِدوَن«»ذیل آیه شریفه توضیحات الزم به  الظُّ
عرض رسیده و احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده است«. )جلد اول، 

صفحه 336(

آیه 168 و 169 سوره نساء »ِإنَّ الَِّذيَن َکَفُرواْ َوَظَلُمواْ لَْم َيُکِن اهللُ لَِيْغِفَر لَُهْم، ِإاّل َطِريَق 
َجَهنََّم خالِِديَن ِفيها َأبًَدا«»توضیحات ذیل  آیه شریفه و احادیث ذیل آن«. )جلد دوم، 

صفحه 96(

آیه 36 و 37 سوره مائده »ُيريُدوَن َأن َيْخُرُجواْ ِمَن الّناِر َوما ُهم بِخاِرِجيَن ِمْنها َولَُهْم 
ِقيٌم« »ذیل آیات شریفه توضیحات کاملی به عرض رسیده و در این رابطه  َعذاٌب مُّ

احادیثی از ائّمة معصومین علیهم الّسالم نقل شده است«. )جلد دوم، صفحه 191(

آیه 27 و 28 سوره فّصلت »َفَلُنذيَقنَّ الَِّذيَن َکَفُروا َعذابًا َشديًدا، ذلَِک َجزاء َأْعداِء اهلِل 
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الّناُر لَُهْم ِفيها داُر الُْخْلِد« »توضیحات ذیل آیات شریفه و حدیث ذیل آیات شریفه«. 
)جلد پنجم، صفحه 459(

ِقيٍم«»توضیحات ذیل  آیات  آیه 44 و 45 سوره شوری »ااََل ِإنَّ الّظالِميَن في َعذاٍب مُّ
شریفه و حدیث ذیل آیات شریفه«. )جلد ششم، صفحه 52(

نُثوًرا« »حدیث  آیه 23 سوره فرقان »َوَقِدْمنا ِإلی ما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلناُه َهباء مَّ
پنجم ذیل آیه شریفه«. )جلد پنجم، صفحه 63(

آیه 5 سوره مائده »َوَمن َيْکُفْر بِاإِليَماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه« »حدیث سیزدهم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد دوم، صفحه 140(

آیه 103 و 104 و 105 سوره کهف »ُقْل َهْل نَُنبُِّئُکْم بِاأْلَْخَسريَن َأْعمااًل« »حدیث دّوم 
ذیل آیه شریفه«. )جلد چهارم، صفحه 294(

آیه 4 سوره تحریم »اِن َتُتوبا اِلَی اهلِل َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکما« »حدیث هشتم ذیل آیه 
شریفه«. )جلد هفتم، صفحه 53(
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134ـ دشمنان ائّمة معصومین علیهم الّسالم  را خداوند متعال لعنت نموده است.
بِِه  آیه 25 سوره رعد »َوالَِّذيَن َينُقُضوَن َعْهَد اهلِل ِمن بَْعِد ِميثاِقِه َوَيْقَطُعوَن ما َأَمَر اهللُ 
َأن ُيوَصَل ُأْولَِئَک لَُهُم اللَّْعَنةُ« »حدیث بخش »د« که آخرین قسمت بخش حدیث 

می باشد«. )جلد سوم، صفحه 408(

ِن اْفَترى َعَلی اهلِل َکِذبًا« »حدیث سّوم بخش ب  آیه 18 سوره هود »َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ
احادیث«. )جلد سوم، صفحه 303(
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135ـ مصداق اتّم و اکمل ظالمین کسانی هستند که به ائّمة معصومین علیهم الّسالم 
ظلم نمایند »ظلم نمودند«

آیه 168 و 169 سوره نساء »اِنَّ الَِّذيَن َکَفُرواْ َوَظَلُمواْ لَْم َيُکِن اهللُ لَِيْغِفَر لَُهْم« »توضیحات 
ذیل آیات شریفه و احادیث ذیل آیات شریفه«. )جلد دوم، صفحه 96(

ُل ِمَن الُْقْرآِن ما ُهَو ِشفاء َوَرْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنيَن، َوال َيزيُد الّظالِميَن  آیه 82 سوره اسراء »َونَُنزِّ
َإاّل َخساًرا« » توضیحات ذیل آیه شریفه و حدیث ذیل آن«. )جلد چهارم، صفحه 

)255

آیه 29 سوره کهف »ِإنَّا اَْعَتْدنا لِلّظالِِميَن ناًرا َأحاَط بِِهْم ُسراِدُقها«»توضیحات ذیل 
آیه شریفه و احادیث ذیل آن«. )جلد چهارم، صفحه 269(

آیه 227 سوره شعراء »َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن« »توضیحات ذیل آیه 
شریفه و احادیث ذیل آن«. )جلد پنجم، صفحه 115(

آیه 44 و 45 سوره شوری »َوَتَرى الّظالِِميَن لَّما َرَأُوا الَْعذاَب َيُقولُوَن َهْل ِإلی َمَردٍّ مِّن 
ِقيٍم«»توضیحات ذیل آیات شریفه و حدیث ذیل  َسبيٍل ااَل ِإنَّ الّظالِِميَن في َعذاٍب مُّ
آیات شریفه، ضمناً در این حدیث شریف آمده که منکرین امامت و والیت ائّمة 
معصومین علیهم الّسالم نیز در زمره ظالمین مّد نظر آیات 44 و 45 سوره شوری 

می باشند«. )جلد ششم، صفحه 52(

ِن اْفَترى َعَلی اهلِل َکِذبًا«»حدیث سّوم بخش ب  آیه 18 سوره هود »َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ
احادیث«. )جلد سوم، صفحه 303(
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آیه 24 سوره صافّات »َوِقُفوُهْم ِإنَُّهم َمْسُئولُوَن« »حدیث اّول ذیل آیه شریفه«. )جلد 
پنجم، صفحه 365(
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136ـ ظالمترین افراد کسانی هستند که به ائّمه معصومین علیهم الّسالم دروغ ببندند 
و آنها را تکذیب کنند و امامت و والیت آن ذوات مقّدسه را انکار نمایند.

ِن اْفَترى َعَلی اهلِل َکِذبًا«»توضیحات ذیل آیه شریفه  آیه 18 سوره هود »َو َمْن اَْظَلُم ِممَّ
و احادیث دّوم و سّوم و چهارم بخش الف احادیث«. )جلد سوم، صفحه 303(
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امام  که  در حالی  نمایند  امامت  ادعای  که  افراد کسانی هستند  137ـ ظالم ترین 
نیستند، 

ِن اْفَترى َعَلی اهلِل َکِذبًا« »توضیحات ذیل آیه شریفه  آیه 18 سوره هود »َو َمْن اَْظَلُم ِممَّ
و احادیث اّول و پنجم بخش الف احادیث«. )جلد سوم، صفحه 303(



فصل سوم

فهرست مربوط به جلد اول تا هفتم 

که بر اساس شمارة آیات شریفه تنظیم شده  و مشخص می نمایند 
که آیات شریفة هر سوره در کدام جلد قرار گرفته اند.
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