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  المَل فٖ الوَال٘ت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاضغ التٖ ػٌ٘ت لإلحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحذ•
 ،رٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مات أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػلى طشٗمْن، ٍ األحَط االلتصاس •

 .ػلى ًفس هسزذ الشزشٓ، ال ػٌذُ فٖ الخاسد، بل ال ٗخلَ هي ٍرِ
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ إِبٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَبِِِ٘ ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدذِ بٕديِ   « 4» -2 -14874•

إِسٕوٓاػِ٘لَ ػٓيِ الْفَضْلِ بٕيِ شَارَاىَ رٓوِ٘ؼاً ػٓيِ ابٕيِ أَبِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ صٓفَْٓاىَ بٕيِ 
هِديْ ََوٓدامِ   : رٓوِ٘ؼاً ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ بٕيِ ػٓوَّاسٍ ػٓيْ أَبِٖ ػٓبٕذِ اللَِِّ ع لَالَ  ٗٓحٕ٘ٓى

لَاب  الَّتِٖ ٍٓلَّتَْٓا سٓسَٔلُ اللَّدِِ     -الْحٓذِّ ٍٓ الْؼٔوٕشَِٓ أَىْ َُحٕشِمٓ هِيَ الْوَٓٓالِ٘تِ
فَئًَِِّٔ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الْؼِشَاقِ ٍٓ لَنٕ ٗٓىُديْ َٕٗٓهِِٓدز     -تُدٓبٍِشّٕٓب إِلَّب ٍٓ ؤًَْتٓ هٔحٕسِمٌ

 -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الْ٘ٓوٓيِ ٗٓلَوٕلَدنٓ  -بٓطْيَ الْؼٓمِ٘كِ هِيْ لِبٓلِ إَّٔلِ الْؼِشَاقِ -ػِشَاقٌ
ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الْوٓغْدشِِِ الْزٔحٕفَدَٔ ٍٓ    -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الطَّائِفِ لَشْىَ الْوٌَٓاصِلِ

  -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الْوٓذٌَِِٗٔ رَا الْحٔلَٕ٘فَِٔ -ِّٖٓ هْٕٓ٘ٓؼُٓٔ
 .هِوَّب ٗٓلِٖ هٓكََّٔ فََٓلْتُِٔ هٌْٓصِلُِٔ -هٓيْ كَبىَ هٌْٓصِلُِٔ خَلْفٓ ّٓرُِِ الْوَٓٓالِ٘تٍِٓ •

 308: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت
سٍٓٓأُ الصَّذٍٔقُ فِٖ الْؼِلَلِ ػٓيْ أَبِِِ٘ ػٓيْ سٓؼٕذِ بٕيِ ػٓبٕذِ اللَِِّ ػٓيْ أََُِّٗٓ بٕيِ ٍٓ •

 .«1»ًَُحٍ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ هِخْلَِٔ 
 -5ٍ التْزٗب  166 -54 -5، ٍ التْزٗب 1 -318 -4الىافٖ  -(4)•

، ٍ رٗلِ فدٖ  16هي الباِ  1، ٍ أٍسد صذسُ فٖ الحذٗج 964 -283
 .هي ّزُ األبَاِ 17هي الباِ  8الحذٗج 

 .2 -434 -ػلل الششائغ -(1)•
ٍلان ٗكاي   : لَلِ ػل٘اِ الالا م  »: 235، ص 17هسآٓ الؼمَل، ج فٖ •

َٗهئرٍ ػساق، ؤٕ كبًَا كفّبزاً، ٍلوّب ػلن ؤًّْن ٗدخلَى بؼدُ فاٖ يٌٗاِ   
 . «ٍال خ ف فٖ ّرُ الوَال٘ت. ػّ٘ي لْن الو٘مبت
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَبِِِ٘ ػٓيِ ابٕيِ أَبِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّداد  ػٓديِ   « 2» -3 -14875•

لَالَ أَبَٔ ػٓبٕذِ اللَِِّ ع الْئِحٕشَامٔ هِديْ هَٓٓالِ٘دتٓ خَوٕسٓدٍٔ ٍٓلَّتَْٓدا     : الْحٓلَبِِّٖ لَالَ
لَب ٌْٗٓبٓغِٖ لِحٓابج  ٍٓ لَاب لِؤؼٕتَوِاسَ ؤَىْ ٗٔحٕاسِمٓ لَبٕلَْٓاب ٍٓ لَاب        -سٓسَٔلُ اللَِِّ  

ٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الْوٓذٌَِِٗٔ  -بٓؼٕدّٓٓب ٗٔصٓدليٖ   -ِذَا الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ َّٔٓ هٓالٕدِدٔ الشَّادٓسَ
ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الٌَّزٕذِ  -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الشَّامِ الْزٔحٕفََٔ -فِِِ٘ ٍٓ ٗٓفْشِضٔ الْحٓذَّ

ٍٓ ٍٓلَّدتٓ لِإَّٔدلِ الْد٘ٓوٓيِ     -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الطَّائِفِ لَدشْىَ الْوٌَٓداصِلِ   -الْؼٓمِ٘كَ
 .ٍٓ لَا ٌْٗٓبٓغِٖ لِأَحٓذ  أَىْ ٗٓشْغَبٓ ػٓيْ هَٓٓالِ٘تِ سٓسَٔلِ اللَِِّ   -ٗٓلَوٕلَنٓ

 .2 -319 -4الىافٖ  -(2)•
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَحٕوٓذٓ ػٓيِ الْؼٓوٕشَوِِّٖ ػٓديْ  « 1» -5 -14877•

ػٓلِِّٖ بٕيِ رٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓى بٕيِ رٓؼٕفَشٍ ع لَالَ سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ إِحٕشَامِ إَّٔلِ 
 -ٍٓ هٓا ٗٓلِِْ٘نٕ ٍٓ إَّٔلِ الشَّامِ ٍٓ هِصٕشَ هِيْ إَٔٗيَ َّٔٓ -الْىَُفَِٔ ٍٓ إَّٔلِ خُشَاسٓاىَ

ٍٓ ؤَّٕالُ   -ٍٓ هٓا ٗٓلِدِْ٘نٕ فَوِديَ الْؼٓمِ٘دكِ    -فَمَالَ أَهَّا إَّٔلُ الْىَُفَِٔ ٍٓ خُشَاسٓاىَ
 -ٍٓ إَّٔلُ الشَّامِ ٍٓ هِصٕشَ هِيَ الْزٔحٕفَِٔ -ِالْوٓدٌَِِٗٔ هِيْ ذِٕ الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ الْدٔحٕفَٔ

ٍٓ إَّٔلُ السٌِّْذِ هِيَ الْبٓصٕشَِٓ ٗٓؼٌِٕٖ هِيْ هِ٘مَاتِ إَّٔلِ  -ٍٓ إَّٔلُ الْ٘ٓوٓيِ هِيْ ٗٓلَوٕلَنٓ
 .الْبٓصٕشَِٓ
•______________________________ 
 .169 -55 -5التْزٗب  -(1)
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  المَل فٖ الوَال٘ت
سٓأَلْتُِٔ ػٓديِ  : ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ رٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ ع لَالَ« 4» -9 -14881•

لَالَ ٍٓلَّتٓ سٓسٔدَلُ اللَّدِِ    -هِيْ إَٔٗيَ إِحٕشَاهْٔٓا ٍٓ إِحٕشَامٔ الْحٓذِّ -الْؤتْؼِٓٔ فِٖ الْحٓذِّ
ٍٓ  -ٍٓ لِإَّٔلِ الْوٓذٌَِِٗٔ ٍٓ هٓيْ ٗٓلِْ٘ٓا هِديَ الشَّدزٓشَِٓ   -  لِإَّٔلِ الْؼِشَاقِ هِيَ الْؼٓمِ٘كِ

ٍٓ  -«5»ٍٓ لِإَّٔدلِ الطَّدائِفِ هِديْ لَدشْىٍ      -لِإَّٔلِ الشَّامِ ٍٓ هٓيْ ٗٓلِْ٘ٓا هِيَ الْزٔحٕفَِٔ
 .فَلَٕ٘سٓ لِإَحٓدٍ ؤَىْ ٗٓؼٕدٍٔٓ هِيْ ّٓرُِِ الْوَٓٓالِ٘تِ إِلَى غَٕ٘سِّٓب -لِإَّٔلِ الْ٘ٓوٓيِ هِيْ ٗٓلَوٕلَنٓ

 .«6»ٍٓ سٍٓٓأُ ػٓلُِّٖ بٕيُ رٓؼٕفَشٍ فِٖ وِتَابِِِ هِخْلَِٔ •
 .108، 107 -لشِ االسٌاد -(4)•
 .الوٌاصل -فٖ الوصذس صٗادٓ -(5)•
 .13 -107 -هسائل ػلٖ بي رؼفش -(6)•
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  المَل فٖ الوَال٘ت
 [فصل فٖ الوَال٘ت]•
فصل فٖ الوَال٘ت ٍ ّٖ الوَاضدغ الوؼ٘نٌدٔ لإلحدشام، أُطلمدت ػلْ٘دا      •

، ٍ الوزوَس هٌْدا فدٖ رولدٔ هدي األخبداس      هتششػ٘نٔ  هزاصاً أٍ حم٘مٔ
 خوسٔ، ٍ فٖ بؼضْا ستّٔ،

لىي الوستفاد هي هزوَع األخباس أىّ الوَاضغ الّتٖ ٗزدَص اححدشام   ٍ •
 :هٌْا ػششٓ

 

 629: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى 
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ذٍ الحل٘فٔ، ٍ ّٖ ه٘مبت ؤّل الودٌٗٔ ٍ هي ٗوسّ ػلى طسٗمْن، : ؤحدّب•

ٍ ّل َّ هكبى فِ٘ هالدد الشدسٓ ؤٍ ًفس الوالادد  لاَالى ٍ فاٖ    
خولٔ هي األخببز ؤًِّ َّ الشدسٓ، ٍ فٖ بؼضْب ؤًِّ هالدد الشادسٓ ٍ  

االلتظبز ػلى الوالدد إذ هغ كًَاِ ّاَ   ( 1)ػلى ؤّٕ حبل فبألحَط 
 الوالدد فَاضح، 

ال ٗتشن ٍ لَ هي رْٔ التشى٘ه فٖ صذق اححشام هدي خاسردِ   ( 1)•
اححشام هي الوسزذ ٍ حٌِ٘ز  ٗظْش هي رله احشىال ف٘وا أفداد فدٖ   

 (.آلا ض٘اء. )ٍرِ َفَٗتِ اححشام هي خاسد الوسزذ فشارغ
ال ٗتشن بل ال ٗخلَ هي ٍرِ ٍ ها فٖ الوتي ال ٗخلَ هي هٌالشٔ بدل  •

 (.احهام الخوٌٖ٘. )هٌالشات

 629: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى 
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  المَل فٖ الوَال٘ت
، لىدي  (2)هغ وًَِ هىاًاً فِ٘ الوسزذ فالالصم حول الوطلك ػلى الوم٘ندذ  ٍ •

: هغ رله األلَى رَاص اححشام هي خاسد الوسزذ ٍ لَ اخت٘اساً، ٍ إى للٌا
إىّ را الحل٘فٔ َّ الوسزذ، ٍ رله ألًِّ هغ اححشام هدي رَاًدب الوسدزذ    
ٗصذق اححشام هٌِ ػشفاً، إر فشق بد٘ي األهدش بداححشام هدي الوسدزذ، أٍ      
باححشام فِ٘، ّزا هغ إهىاى دػَى أىّ الوسزذ حذن لإلحشام ف٘شول راًبِ٘ 

  هغ هحاراَِ، 
ٖ ء هي الشٍاٗات األهش باححشام هي هسزذ الشزشٓ أٍ أًِّ ( 2)• لن ٗشد فٖ ش

ٍلّدت  ( ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّناللِّ صلّى )اللِّ الو٘مات بل الَاسد فْ٘ا أىّ سسَل 
أىّ را الحل٘فٔ ّدَ  : ألّل الوذٌٗٔ را الحل٘فٔ ٍ ّٖ الشزشٓ ووا أًِّ ٍسد فْ٘ا

هسزذ الشزشٓ فال هَضَع لحول الوطلك ػلى الوم٘نذ ٍ غ٘ش بؼ٘ذ أى ٗىَى 
هسزذ الشزشٓ اسواً لوٌطمٔ فْ٘ا الوسدزذ وودا ّدَ ودزله فدٖ هسدزذ       

 (.الخَئٖ. )سل٘واى
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  المَل فٖ الوَال٘ت
  .ٍ لَ هغ المشِ هي الو٘مات( 1)واف٘ٔ إى شِت فمل الوحارآ ٍ •

•______________________________ 
 (.الىلپاٗگاًٖ. )وفاٗٔ الوحارآ هغ المشِ هحلّ َأهنل بل هٌغ( 1)
 (.الخَئٖ. )ٗأَٖ الىالم ػلى وفاٗٔ الوحارآ•

 631: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى 
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 ػدم خَاش التإخ٘س اخت٘بزا إلى الدحفٔ

ّٖ ه٘مات ٍ  ،األلَى ػذم رَاص التأخ٘ش اخت٘اسا إلى الزحفٔ 1هسألٔ •
أّل الشام، ًؼن ٗزَص هغ الضشٍسٓ لوشض أٍ ضدؼف أٍ غ٘شّودا هدي    

 .األػزاس

 409: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ػدم خَاش التإخ٘س إلى الدحفٔ ٍ ّٖ ه٘مابت  ( 2)األلَى (: 1هالإلٔ )•

ؤّل الشبم اخت٘بزاً، ًؼان ٗداَش هاغ الضاسٍزٓ لواسع ؤٍ ضاؼف ؤٍ       
غ٘سّوب هي الوَاًغ، لكي خظّْب بؼضْن بخظَص الوسع ٍ الضاؼف  

لَخَيّوب فٖ األخببز ف  ٗلحك بْوب غ٘سّوب هاي الضاسٍزات، ٍ   ( 3)
 (.4)الظبّس إزايٓ الوثبل فبأللَى خَاشُ هغ هطلك الضسٍزٓ 

 (.األصفْاًٖ. )بل األحَط( 2)•
 (.الگلپاٗگاًٖ. )ٍ َّ األحَط( 3)•
. التؼذنٕ إلى غ٘ش هَاسد الضشس أٍ الحشد هحلّ إشدىال، بدل هٌدغ   ( 4)•
 (.الخَئٖ)
 631: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى  
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 ػدم خَاش التإخ٘س اخت٘بزا إلى الدحفٔ

ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَحٕوٓذٓ ػٓيِ الْؼٓوٕشَوِِّٖ ػٓديْ  « 1» -5 -14877•
ػٓلِِّٖ بٕيِ رٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓى بٕيِ رٓؼٕفَشٍ ع لَالَ سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ إِحٕشَامِ إَّٔلِ 

 -ٍٓ هٓا ٗٓلِِْ٘نٕ ٍٓ إَّٔلِ الشَّامِ ٍٓ هِصٕشَ هِيْ إَٔٗيَ َّٔٓ -الْىَُفَِٔ ٍٓ إَّٔلِ خُشَاسٓاىَ
ٍٓ ؤَّٕالُ   -ٍٓ هٓا ٗٓلِدِْ٘نٕ فَوِديَ الْؼٓمِ٘دكِ    -فَمَالَ أَهَّا إَّٔلُ الْىَُفَِٔ ٍٓ خُشَاسٓاىَ

 -الْزٔحٕفٍَِٔٓ إَّٔلُ الشَّامِ ٍٓ هِصٕشَ هِيَ  -الْدٔحٕفَِٔالْوٓدٌَِِٗٔ هِيْ ذِٕ الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ 
ٍٓ إَّٔلُ السٌِّْذِ هِيَ الْبٓصٕشَِٓ ٗٓؼٌِٕٖ هِيْ هِ٘مَاتِ إَّٔلِ  -ٍٓ إَّٔلُ الْ٘ٓوٓيِ هِيْ ٗٓلَوٕلَنٓ

 .الْبٓصٕشَِٓ
•______________________________ 
 .169 -55 -5التْزٗب  -(1)
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 ػدم خَاش التإخ٘س اخت٘بزا إلى الدحفٔ

بٓأِ أَىَّ هٓيْ وَاىَ بِِِ ػِلٌَّٔ هِيْ إَّٔلِ الْوٓذٌَِِٗٔ إٍَٔ هِوَّيْ هٓشَّ بِْٓا رٓاصٓ لَِٔ  6« 2»•
  ََأْخِ٘شُ الْئِحٕشَامِ إِلَى الْزٔحٕفَِٔ

هٔحٓوَّذٔ بٕيُ ػٓلِِّٖ بٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ بٕيِ « 3» -1 -14903•
ؤَحٕاسَمٓ هِايَ    -ؤًََِّٔ سٓإَلَ ؤَبٓب ػٓبٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ زٓخٔلَ هِيْ ؤَّٕلِ الْوٓدٌَِِٗٔػٓوَّاسٍ 

 .الْدٔحٕفَِٔ فَمَبلَ لَب بٓإْسٓ
  .«4»ّٓزَا هٓخْصَٔ ٌ بِصٓاحِبِ الْؼٔزْسِ وَوٓا ٗٓأَِْٖ : أَلَُلُ•
 .2524 -304 -2الفمِ٘  -(3)•
 .هي ّزا الباِ 5، 4، 2ٗاَٖ فٖ األحادٗج  -(4)•

 316: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػدم خَاش التإخ٘س اخت٘بزا إلى الدحفٔ

الْحٔالٕٓ٘يِ بٕيِ  ٍٓ فِٖ الْؼِلَلِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيِ« 5» -2 -14904•
ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ بٕيِ سٓؼِ٘ذ  ػٓيْ حٓوَّادِ بٕيِ ػِ٘سٓدى ٍٓ فَضَدالََٔ   الْحٓالٓيِ بٕيِ ؤَبٓبىَ 
 : ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ لَالَ

لَابلَ لُالْ لَْٓاب     -لِإَبِٖ ػٓبٕدِ اللَِِّ ع إِىَّ هٓؼِٖ ٍٓالِدٓتِٖ ٍٓ ِّآٖ ٍٓخِؼٓأ   لُلْتٔ •
فَإِىَّ زٓسَٔلَ اللَِِّ ص ٍٓلَّاتٓ لِإَّٕالِ الْوٓدٌَِٗأِ ذَا     -فَلْتُحٕسِمٕ هِيْ آخِسِ الَْٓلْتِ

  .ٍٓ لِإَّٕلِ الْوٓغْسِةِ الْدٔحٕفََٔ لَبلَ فَإَحٕسَهٓتٕ هِيَ الْدٔحٕفَِٔ -الْحٔلَٕ٘فَِٔ
 .11 -455 -ػلل الششائغ -(5)•

 

 316: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 الحال٘ي بي الحالي بي ؤببى

 8 - 5845398/الحاء باِ.../هحوذ أبٖ أصحاِ/الطَسٖ سرال[ 1/1]•
 الحس٘ي بي الحسي بي أباى  -
أدسوِ ٍ لن أػلن أًِ سٍى ػٌِ ٍ رودش ابدي لَلَٗدِ أًدِ لشابدٔ      [ 1/2]•

الصفاس ٍ سؼذ بي ػبذ اهلل ٍ َّ ألذم هٌْوا ألًِ سٍى ػي الحس٘ي بي 
 . سؼ٘ذ ٍ ّوا لن ٗشٍٗا ػٌِ

ِ .../روشأسواء باِ/الطَسٖ سرال[ 2/1]•  44 - 6109424/الحداء  بدا
 الحس٘ي بي الحسي بي أباى  -
 *.الَل٘ذسٍى ػي الحس٘ي بي سؼ٘ذ وتبِ ولْا سٍى ػٌِ ابي [ 3/1]•
 (ّبيٍٕ )لمد ؤكثس السٍاٗٔ ػٌِ فَْ ثمٔ إلكثبز ابي الَل٘د ػٌِ  *•
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 ػدم خَاش التإخ٘س اخت٘بزا إلى الدحفٔ

هٔحٓوَّذٔ بٕيُ الْحٓسٓيِ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هَٔسٓى بٕديِ الْمَاسِدنِ   « 6» -3 -14905•
 : ػٓيِ ابٕيِ أَبِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّاد  ػٓيِ الْحٓلَبِِّٖ لَالَ

إِذَا خٓابٍٓشٓ الشَّادٓسََٓ فَمَابلَ     -هِيْ ؤَٕٗيَ ٗٔحٕسِمٔ السَّخٔلُ عؤَبٓب ػٓبٕدِ اللَِِّ سٓإَلْتٔ •
 .ٍٓ لَب ٗٔدٓبٍِشِ الْدٔحٕفََٔ إِلَّب هٔحٕسِهبً -هِيَ الْدٔحٕفَِٔ

•  
هي البداِ   2، ٍ أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗج 177 -57 -5التْزٗب  -(6)•

 .هي ّزُ األبَاِ 16

 316: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػدم خَاش التإخ٘س اخت٘بزا إلى الدحفٔ

 :ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَبٓاىِ بٕيِ ػٔخْوٓاىَ ػٓيْ أَبِٖ بٓصِ٘شٍ لَالَ« 1» -4 -14906•
لَبلَ ٍٓ هٓاب ِّآٖ    -لُلْتٔ لِإَبِٖ ػٓبٕدِ اللَِِّ ع خِظٓبل  ػٓببْٓٓب ػٓلَٕ٘كٓ ؤَّٕلُ هٓكََّٔ •

 -ٍٓ زٓسَٔلُ اللَِِّ ص ؤَحٕسَمٓ هِايَ الشَّادٓسَِٓ   -لُلْتٔ لَبلَُا ؤَحٕسَمٓ هِيَ الْدٔحٕفَِٔ
 .فَإَخَرْتٔ بِإَيًَٕبّٔوٓب ٍٓ كٌُْتٔ ػٓلِ٘لًب -لَبلَ الْدٔحٕفَُٔ ؤَحٓدٔ الَْٓلْتَٕ٘يِ

 .176 -57 -5التْزٗب  -(1) •

 317: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػدم خَاش التإخ٘س اخت٘بزا إلى الدحفٔ

هٔحٓوَّذٔ بٕيُ ٗٓؼٕمَُِٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَصٕحٓابٌَِا ػٓيْ أَحٕوٓذٓ « 2» -5 -14907•
بٕيِ هٔحٓوَّذ  ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ الْحٓىَنِ ػٓيْ سٓدٕ٘فِ بٕديِ ػٓوِ٘دشََٓ ػٓديْ أَبِدٖ بٓىْدشٍ       

 : الْحٓضْشَهِِّٖ لَالَ
فَلَنٕ ؤُِّالَّ حٓتَّاى ؤَتَٕ٘اتٔ     -ؤَبَٔ ػٓبٕدِ اللَِِّ ع إًِِّٖ خَسَخٕتٔ بِإَّٕلِٖ هٓبشِ٘بًلَبلَ •

 -فَدٓؼٓلَ ؤَّٕلُ الْوٓدٌَِِٗٔ ٗٓالٕإَلَُىَ ػٌِّٖٓ فَ٘ٓمَُلَُىَ -الْدٔحٕفََٔ ٍٓ لَدٕ كٌُْتٔ شَبكِ٘بً
ٍٓ لَدٕ زٓخَّضٓ زٓسَٔلُ اللَِِّ ص لِوٓيْ  -لَمٌَِ٘بُٔ ٍٓ ػٓلَِِٕ٘ ثِ٘ٓببِٔٔ ٍٓ ّٔنٕ لَب ٗٓؼٕلَؤَىَ

 .ؤٍَٕ ضَؼِ٘فبً ؤَىْ ٗٔحٕسِمٓ هِيَ الْدٔحٕفَِٔ -كَبىَ هٓسِٗضبً
 .3 -324 -4الىافٖ  -(2)•

 

 317: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 س٘ف بي ػو٘سٓ الٌخؼٖ

 189/الس٘ي باِ/الٌزاشٖ سرال •
 س٘ف بي ػو٘شٓ الٌخؼٖ  - 504•
. سٍى ػي أبٖ ػبذ اهلل ٍ أبٖ الحسي ػلْ٘وا السالم[ حمٔ]ػشبٖ وَفٖ •

أخبشًٖ الحس٘ي بدي ػب٘دذ اهلل   . لِ وتاِ ٗشٍِٗ رواػات هي أصحابٌا
ػي أبٖ غالب الضساسٕ ػي رذُ ٍ خال أبِ٘ هحودذ بدي رؼفدش ػدي     

 . هحوذ بي خالذ الط٘السٖ ػي س٘ف بىتابِ
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 س٘ف بي ػو٘سٓ الٌخؼٖ

 224/س٘ف باِ/الس٘ي باِ/الطَسٖ فْشست •
 س٘ف بي ػو٘شٓ  - 333•
أخبشًا بِ ػذٓ هدي أصدحابٌا ػدي    . لِ وتاِ(. وَفٖ ًخؼٖ ػشبٖ)حمٔ •

هحوذ بي ػلٖ بي الحس٘ي ػي أبِ٘ ٍ هحوذ بي الحسي ػي سدؼذ بدي   
 .ػبذ اهلل ػي أحوذ بي هحوذ ػي ػلٖ بي الحىن ػي س٘ف بي ػو٘شٓ

•  
 222/الس٘ي باِ.../ػبذ أبٖ أصحاِ/الطَسٖ سرال                        •
 . س٘ف بي ػو٘شٓ الٌخؼٖ الىَفٖ - 209 - 2971•
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 س٘ف بي ػو٘سٓ الٌخؼٖ

 337/الس٘ي باِ.../الحسي أبٖ أصحاِ/الطَسٖ سرال•
 . وتاِ سٍى ػي أبٖ ػبذ اهلللِ س٘ف بي ػو٘شٓ  - 3 - 5020•
•                        
 41.../ػبذ أبٖ أصحاِ.../ػبذ أبٖ أصحاِ/البشلٖ ل
 . وَفٖػشبٖ س٘ف بي ػو٘شٓ الٌخؼٖ •
•                        

 48.../أصحاِ ٍهي.../الحسي أبٖ أصحاِ/البشلٖ سرال
 س٘ف بي ػو٘شٓ •
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 ؤبَ بكس الحضسهٖ

 230/الؼ٘ي باِ.../ػبذ أبٖ أصحاِ/الطَسٖ سرال•
 ػبذ اهلل بي هحوذ أبَ بىش  - 25 - 3116•
 . الحضشهٖ الىَفٖ سوغ هي أبٖ الطف٘ل َابؼٖ سٍى ػٌْوا•
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 ؤبَ بكس الحضسهٖ

 44/الزضءاألٍل/الزضءاألٍل/الىشٖ سرال •
سٍى رواػٔ هي أصحابٌا هٌْن أبَ بىش الحضدشهٖ  : لال الىشٖ - 94•

ٍ أباى بي َغلب ٍ الحس٘ي بي أبٖ الؼالء ٍ صدباح الوضًدٖ ػدي أبدٖ     
لال للبدشاء  ( ع)أى أه٘ش الوؤهٌ٘ي ( ػلْ٘وا السالم)رؼفش ٍ أبٖ ػبذ اهلل 

بي ػاصِ و٘ف ٍرذت ّزا الذٗي؟ لدال وٌدا بوٌضلدٔ الْ٘دَد لبدل أى      
ًتبؼه َخف ػلٌ٘ا الؼبادٓ فلوا اَبؼٌان ٍ ٍلدغ حمدائك احٗوداى فدٖ     

 . للَبٌا ٍرذًا الؼبادٓ لذ َخاللت فٖ أرسادًا
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 ؤبَ بكس الحضسهٖ

فوي حن ٗحشش الٌاس ٗدَم الم٘اهدٔ فدٖ صدَس     ( ع)أه٘ش الوؤهٌ٘ي لال •
 الحو٘ش ٍ َحششٍى فشادى فشادى ٗؤخز بىن إلى الزٌٔ 

ها بذأ لىن ها هي أحذ َٗم الم٘اهدٔ إال ٍ ّدَ   ( ع)لال أبَ ػبذ اهلل حن •
ٗؼَٕ ػَاء البْائن أى اشْذٍا لٌا ٍ استغفشٍا لٌا فٌؼشض ػٌْن فوا ّدن  

 . بؼذّا بوفلح٘ي
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 ؤبَ بكس الحضسهٖ

 416/الزضءالخاهس/الزضءاألٍل/الىشٖ سرال •
حذحٌٖ ػلٖ بي هحوذ بي لت٘بٔ المت٘بٖ لاال حذحٌا الفضل بدي   - 788•

شاراى لال حذحٌٖ أبٖ ػي هحوذ بي روَْس ػي بىاس بي أبدٖ بىدش   
الحضشهٖ لال دخل أبَ بىش ٍ ػلمؤ ػلى صٗذ بي ػلٖ ٍ واى ػلمودٔ  
أوبش هي أبٖ فزلس أحذّوا ػي ٗوٌِ٘ ٍ اٙخش ػدي ٗسداسُ ٍ وداى    
بلغْوا أًِ لال ل٘س احهام هٌا هي أسخى ػلِ٘ ستشُ إًودا احهدام هدي    

ٗا أبا الحس٘ي أخبشًٖ ػي : شْش س٘فِ فمال لِ أبَ بىش ٍ واى أرشأّوا
أ واى إهاها ٍ َّ هشخٖ ػلِ٘ ستشُ أٍ لن ٗىي ( ع)ػلٖ بي أبٖ طالب 

 إهاها حتى خشد ٍ شْش س٘فِ؟ 
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 ؤبَ بكس الحضسهٖ

ٍ واى صٗذ ٗبصش الىالم لال فسىت فلن ٗزبِ فدشد ػل٘دِ الىدالم    لال •
إى وداى ػلدٖ   : ء فمال لِ أبَ بىش حالث هشات ول رله ال ٗز٘بِ بشٖ

بي أبٖ طالب إهاها فمذ ٗزَص أى ٗىَى بؼذُ إهام هشخٖ ػلِ٘ ستشُ ٍ 
لن ٗىي إهاها ٍ َّ هشخٖ ػلِ٘ ستشُ فأًت ها رداء  ( ع)إى واى ػلٖ 

 .به ّاٌّا لال فطلب إلى ػلمؤ أى ٗىف ػٌِ فىف
هحوذ بي هسؼَد لال وتب إلٖ الشاراًٖ أبَ ػبذ اهلل ٗزوش ػي الفضل  •

 . ػي أبِ٘ هخلِ سَاء
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 ؤبَ بكس الحضسهٖ

 417/الزضءالخاهس/الزضءاألٍل/الىشٖ سرال •
حذحٌٖ هحوذ بي هسؼَد لال حذحٌٖ ػبذ اهلل بي هحودذ بدي    - 789•

خالذ الط٘السٖ لال حذحٌٖ الَشاء ػوي ٗخك بِ ٗؼٌٖ أهدِ ػدي خالدِ    
يخلت ؤًب ٍ ؤبٖ إل٘ابس باي ػواسٍ    لال ٗمال لِ ػوشٍ بي إل٘اس لال 

ػلٖ ؤبٖ بكس الحضسهٖ ٍ َّ ٗدَي بٌفالِ لبل ٗب ػوسٍ ل٘الات ّارُ   
ال تواس  : بالبػٔ الكرة ؤشْد ػلى خؼفس بي هحود ؤًٖ سوؼتِ ٗمَل

 . الٌبز هي هبت ٍ َّ ٗمَل بْرا األهس
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 ؤبَ بكس الحضسهٖ

 417/الزضءالخاهس/الزضءاألٍل/الىشٖ سرال                        •
أبَ رؼفش هحوذ بي ػلٖ بي الماسن بي أبٖ حوضٓ المودٖ لدال    - 790•

حذحٌٖ هحوذ بي الحسي الصفاس الوؼشٍف بووَلٔ لال حذحٌٖ ػبذ اهلل 
يخلات  بي هحوذ بي خالذ لال حذحٌٖ الحسي ابي بٌت إل٘داس لدال   

ػلى ؤبٖ بكس الحضسهٖ ٍ َّ ٗدَي بٌفالِ فمبل لٖ ؤشْد ػلى خؼفاس  
          .ؤحدال ٗدخل الٌبز هٌكن : بي هحود ؤًِ لبل
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 ػدم خَاش التإخ٘س اخت٘بزا إلى الدحفٔ

 . «4»ٍٓ ٗٓأَِْٖ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 3»ٍٓ ََمَذَّمٓ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ : أَلَُلُ•
 .هي ّزُ األبَاِ 1هي الباِ  5َمذم فٖ الحذٗج  -(3)•
 .هي ّزُ األبَاِ 15هي الباِ  1ٗاَٖ فٖ الحذٗج  -(4)•

 317: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػدم خَاش التإخ٘س اخت٘بزا إلى الدحفٔ

حٓدَّثٌََب زٍٕٓحٌ، حٓدَّثٌََب ابٕيُ خٔسَٕٗحَ، ؤَخْبٓسًَِٖ ؤَبَٔ الصُّبٕٓ٘سِ، ؤًََِّٔ سٓوِغٓ  - 14572•
ثُانَّ اًْتَْٓاى، ؤُزٓأُ    -سٓاوِؼٕتٔ  : خٓببِسَ بٕيَ ػٓبٕدِ اللَِِّ، ٗٔالٕإَلُ ػٓيِ الْؤْٓلِّ، فَمَبلَ
هْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْوٓدٌَِِٗٔ هِايْ ذِٕ  »: -ٗٔسِٗدٔ الٌَّبَِّٖ طٓلَّى اهللُ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓسٓلَّنٓ ٗٓمَُلُ 

الْحٔلَٕ٘فَِٔ، ٍٓالطَّسِٗكِ الْإُخْسَى الْدٔحٕفَِٔ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْؼِسَاقِ هِيْ ذَاتِ ػِاسْقَ،  
 «ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ ًَدٕدٍ هِيْ لَسْىَ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ هِيْ ٗٓلَوٕلَنٓ

432ص  22هالٌد احود ج   
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 ػدم خَاش التإخ٘س اخت٘بزا إلى الدحفٔ

سٓإَلْتٔ : حٓدَّثٌََب حٓالٓي ، حٓدَّثٌََب ابٕيُ لَِْ٘ؼَٓٔ، حٓدَّثٌََب ؤَبَٔ الصُّبٕٓ٘سِ لَبلَ - 14615•
: سٓوِؼٕتٔ زٓسَٔلَ اللَِِّ طٓلَّى اهللُ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓسٓلَّنٓ ٗٓمَُلُ: خٓببِسًا، ػٓيِ الْؤْٓلِّ  لَبلَ

هْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْوٓدٌَِِٗٔ هِيْ ذِٕ الْحٔلَٕ٘فَِٔ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الطَّسِٗاكِ الْاإُخْسَى هِايَ    »
الْدٔحٕفَِٔ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْؼِسَاقِ هِيْ ذَاتِ ػِسْقَ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ ًَدٕدٍ هِايْ لَاسْىَ،   

 «ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ هِيْ ٗٓلَوٕلَنٓ
 

459ص  22هالٌد احود ج   
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 ػدم خَاش التإخ٘س اخت٘بزا إلى الدحفٔ

ٍحٓدَّثٌَِٖ هٔحٓوَّدٔ بٕيُ حٓبتِنَ، ٍٓػٓبٕدٔ بٕيُ حٔوٕٓ٘دٍ كِلَبّٔوٓب، ػٓايْ  ( 1183) - 18•
ؤَخْبٓسًََب ابٕيُ خٔسَٕٗحَ، ؤَخْبٓسًَِاٖ   -ؤَخْبٓسًََب هٔحٓوَّدٌ : لَبلَ ػٓبٕدٌ -هٔحٓوَّدِ بٕيِ بٓكْسَ 

ؤَبَٔ الصُّبٕٓ٘سِ، ؤًََِّٔ سٓوِغٓ خٓببِسَ بٕيَ ػٓبٕادِ اهللِ زٓضِآٖ اهللُ ػٌْْٓٔوٓاب، ٗٔالٕاإَلُ ػٓايِ      
 -ؤَحٕالٓبِٔٔ زٓفَغٓ إِلَى الٌَّبِِّٖ طٓلَّى اهللُ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓسٓالَّنٓ   -سٓوِؼٕتٔ : الْؤْٓلِّ فَمَبلَ

، ْٓلُّ ؤَّٕلِ الْوٓدٌَِِٗٔ هِيْ ذِٕ الْحٔلَٕ٘فَأِ، ٍٓالطَّسِٗاكُ الْاأخَسُ الْدٔحٕفَأُ    هٔ»: فَمَبلَ
ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْؼِسَاقِ هِيْ ذَاتِ ػِسْقَ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ ًَدٕدٍ هِايْ لَاسْىَ، ٍٓهْٔٓالُّ    

 «ؤَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ هِيْ ٗٓلَوٕلَنٓ
 

841ص  2طح٘ح هاللن ج   
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: حٓدَّثٌََب ػٓوَّبزٔ بٕيُ زٓخٓبءٍ، ًَب هٔحٓوَّدٔ بٕيُ شٓكَسَِّٗب، ًَب ابٕيُ خٔسَٕٗحَ، لَبلَ - 3708•
: حٓدَّثٌَِٖ ؤَبَٔ الصُّبٕٓ٘سِ، ؤًََِّٔ، سٓوِغٓ خٓببِسَ بٕيَ ػٓبٕدِ اللَِِّ ٗٔالٕإَلُ ػٓيِ الْؤْٓلِّ، فَمَبلَ

 -ؤَحٕالٓبِٔٔ ٗٔسِٗدٔ الٌَّبَِّٖ طٓلَّى اهللُ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓسٓلَّنٓ شَكَّ ؤَبٔاَ ػٔثْوٓابىَ    -سٓوِؼٕتُِٔ 
، ٍٓهْٔٓالُّ  هْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْوٓدٌَِِٗٔ هِيْ ذِٕ الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓالطَّسِٗكِ الْاأخِسَِٓ الْدٔحٕفَأِ  »

 «ؤَّٕلِ الْؼِسَاقِ ذَاتٔ ػِسْقَ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ ًَدٕدٍ لَسْى ، ٍٓهْٔٓلُّ الْ٘ٓوٓيِ ٗٓلَوٕلَنٔ
 

429ص 2هالتخسج ؤبٖ ػَاًِ ج  
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ٗدَش ألّل الودٌٗٔ ٍ هاي ؤتبّاب، الؼادٍل إلاى ه٘مابت آخاس       (: 2هالإلٔ )•

ؤٍ الؼم٘ك، فؼدم خَاش التإخ٘س إلى الدحفٔ إًّوب َّ إذا هشى هاي  كبلدحفٔ 
طسٗك ذٕ الحل٘فٔ، بل الظبّس ؤًِّ لَ ؤتى إلى ذٕ الحل٘فٔ ثنّ ؤزاي السخاَع  
هٌِ ٍ الوشٖ هي طسٗك آخس خبش، بل ٗدَش ؤى ٗؼدل ػٌِ هي غ٘س زخاَع  

(6) 
ّزا هشىل لصذق التزاٍص ػي الو٘مات ٍ َّ ٗشٗذ هىّٔ ٍ سٍاٗدٔ ػبدذ   ( 6)•

 (.الخَئٖ. )الحو٘ذ ال بأس بْا سٌذاً
 (.الٌائٌٖ٘. )فِ٘ إشىال بل ٍ فٖ ها لبلِ•
 (.األصفْاًٖ، احهام الخوٌٖ٘. )فِ٘ إشىال•
 (.البشٍرشدٕ. )فِ٘ إشىال ٍ وزا ف٘وا لبلِ•
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