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  المَل فٖ الوَال٘ت

المواقيت في 
رأي اإلمام 
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  المَل فٖ الوَال٘ت
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  المَل فٖ الوَال٘ت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاضع التٖ عٌ٘ت لإلحشام،•

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

 .على ًفس هسزذ الشزشٓ، ال عٌذُ فٖ الخاسد، تل ال ٗخلَ هي ٍرِ
 

 409: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ػذم خَاص التإخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ

ّٖ ه٘مات ٍ  ،األلَى عذم رَاص التأخ٘ش اخت٘اسا إلى الزحفٔ 1هسألٔ •
أّل الشام، ًعن ٗزَص هع الضشٍسٓ لوشض أٍ ضعع  أٍ ي٘شّوعا هعي    

 .األعزاس

 409: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ػذم خَاص التإخ٘ش إلى الدحفٔ ٍ ّٖ ه٘ماا   ( 2)األلَى (: 1هسإلٔ )•

ؤّل الشام اخت٘اساً، ًؼان ٗداَص هاغ الراشٍسٓ لواشع ؤٍ واؼ  ؤٍ       
غ٘شّوا هي الوَاًغ، لكي خظّْا تؼرْن تخظَص الوشع ٍ الراؼ   

لَخَدّوا فٖ األخثاس فال ٗلحك تْوا غ٘شّوا هاي الراشٍسا ، ٍ   ( 3)
 (.4)الظاّش إسادٓ الوثال فاأللَى خَاصُ هغ هطلك الرشٍسٓ 

 (.األصفْاًٖ. )تل األحَط( 2)•
 (.الگلپاٗگاًٖ. )ٍ َّ األحَط( 3)•
. التعذّٕ إلى ي٘ش هَاسد الضشس أٍ الحشد هحلّ إشعىال، تعل هٌعع   ( 4)•

 (.الخَئٖ)
 631: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى  
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 ػذم خَاص التإخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ

ٍٓ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ أَحٕوٓذٓ عٓيِ الْعٓوٕشَوِِّٖ عٓعيْ  « 1» -5 -14877•
عٓلِِّٖ تٕيِ رٓعٕفَشٍ عٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓى تٕيِ رٓعٕفَشٍ ع لَالَ سٓأَلْتُِٔ عٓيْ إِحٕشَامِ إَّٔلِ 

 -ٍٓ هٓا ٗٓلِِْ٘نٕ ٍٓ إَّٔلِ الشَّامِ ٍٓ هِصٕشَ هِيْ إَٔٗيَ َّٔٓ -الْىَُفَِٔ ٍٓ إَّٔلِ خُشَاسٓاىَ
ٍٓ ؤَّٕالُ   -ٍٓ هٓا ٗٓلِعِْ٘نٕ فَوِعيَ الْعٓمِ٘عكِ    -فَمَالَ أَهَّا إَّٔلُ الْىَُفَِٔ ٍٓ خُشَاسٓاىَ
 -الْزٔحٕفٍَِٔٓ إَّٔلُ الشَّامِ ٍٓ هِصٕشَ هِيَ  -الْدٔحٕفَِٔالْوٓذٌَِِٗٔ هِيْ رِٕ الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ 
ٍٓ إَّٔلُ السٌِّْذِ هِيَ الْثٓصٕشَِٓ ٗٓعٌِٕٖ هِيْ هِ٘مَاتِ إَّٔلِ  -ٍٓ إَّٔلُ الْ٘ٓوٓيِ هِيْ ٗٓلَوٕلَنٓ

 .الْثٓصٕشَِٓ
•______________________________ 

 .169 -55 -5التْزٗة  -(1)
 

 309: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػذم خَاص التإخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ

تٓابٔ أَىَّ هٓيْ وَاىَ تِِِ عِلٌَّٔ هِيْ إَّٔلِ الْوٓذٌَِِٗٔ إٍَٔ هِوَّيْ هٓشَّ تِْٓا رٓاصٓ لَِٔ  6« 2»•
  تَأْخِ٘شُ الْئِحٕشَامِ إِلَى الْزٔحٕفَِٔ

هٔحٓوَّذٔ تٕيُ عٓلِِّٖ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيْ هٔعٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ « 3» -1 -14903•
ؤَحٕاشَمٓ هِايَ    -ؤًََِّٔ سٓإَلَ ؤَتٓا ػٓثٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓخٔلٍ هِيْ ؤَّٕلِ الْوٓذٌَِِٗٔعٓوَّاسٍ 

 .الْدٔحٕفَِٔ فَمَالَ لَا تٓإْسٓ
  .«4»ّٓزَا هٓخْصَٔصٌ تِصٓاحِةِ الْعٔزْسِ وَوٓا ٗٓأْتِٖ : أَلَُلُ•
 .2524 -304 -2الفمِ٘  -(3)•
 .هي ّزا الثاب 5، 4، 2ٗاتٖ فٖ األحادٗج  -(4)•

 316: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػذم خَاص التإخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ

الْحٔسٕٓ٘يِ تٕيِ  ٍٓ فِٖ الْعِلَلِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ الْحٓسٓيِ عٓيِ« 5» -2 -14904•
عٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تٕيِ سٓعِ٘ذٍ عٓيْ حٓوَّادِ تٕيِ عِ٘سٓعى ٍٓ فَضَعالََٔ   الْحٓسٓيِ تٕيِ ؤَتٓاىٍ 
 : عٓيْ هٔعٓاٍَِٗٓٔ لَالَ

لَاالَ لُالْ لَْٓاا     -لِإَتِٖ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع إِىَّ هٓؼِٖ ٍٓالِذٓتِٖ ٍٓ ِّآٖ ٍٓخِؼٓأ   لُلْتٔ •
فَإِىَّ سٓسَٔلَ اللَِِّ ص ٍٓلَّاتٓ لِإَّٕالِ الْوٓذٌَِٗأِ رَا     -فَلْتُحٕشِمٕ هِيْ آخِشِ الَْٓلْتِ

  .ٍٓ لِإَّٕلِ الْوٓغْشِبِ الْدٔحٕفََٔ لَالَ فَإَحٕشَهٓتٕ هِيَ الْدٔحٕفَِٔ -الْحٔلَٕ٘فَِٔ
 .11 -455 -علل الششائع -(5)•

 

 316: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 الحس٘ي تي الحسي تي ؤتاى

 8 - 5845398/الحاء تاب.../هحوذ أتٖ أصحاب/الطَسٖ سرال[ 1/1]•
 الحس٘ي تي الحسي تي أتاى  -
أدسوِ ٍ لن أعلن أًِ سٍى عٌِ ٍ روعش اتعي لَلَٗعِ أًعِ لشاتعٔ      [ 1/2]•

الصفاس ٍ سعذ تي عثذ اهلل ٍ َّ ألذم هٌْوا ألًِ سٍى عي الحس٘ي تي 
 . سع٘ذ ٍ ّوا لن ٗشٍٗا عٌِ

 44 - 6109424/الحعاء  تعاب .../روشأسواء تاب/الطَسٖ سرال[ 2/1]•
 الحس٘ي تي الحسي تي أتاى  -
 *.الَل٘ذسٍى عي الحس٘ي تي سع٘ذ وتثِ ولْا سٍى عٌِ اتي [ 3/1]•
 (ّادٍٕ )لمذ ؤكثش الشٍاٗٔ ػٌِ فَْ ثمٔ إلكثاس اتي الَل٘ذ ػٌِ  *•
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 ػذم خَاص التإخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ

هٔحٓوَّذٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيْ هَٔسٓى تٕعيِ الْمَاسِعنِ   « 6» -3 -14905•
 : عٓيِ اتٕيِ أَتِٖ عٔوٕٓ٘شٍ عٓيْ حٓوَّادٍ عٓيِ الْحٓلَثِِّٖ لَالَ

إِرَا خٓاآٍصٓ الشَّادٓشََٓ فَمَاالَ     -هِيْ ؤَٕٗيَ ٗٔحٕشِمٔ الشَّخٔلُ عؤَتٓا ػٓثٕذِ اللَِِّ سٓإَلْتٔ •
 .ٍٓ لَا ٗٔدٓاٍِصِ الْدٔحٕفََٔ إِلَّا هٔحٕشِهاً -هِيَ الْدٔحٕفَِٔ

•  
هي الثعاب   2، ٍ أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗج 177 -57 -5التْزٗة  -(6)•

 .هي ّزُ األتَاب 16

 316: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػذم خَاص التإخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ

 :ٍٓ عٌِْٓٔ عٓيْ أَتٓاىِ تٕيِ عٔخْوٓاىَ عٓيْ أَتِٖ تٓصِ٘شٍ لَالَ« 1» -4 -14906•
لَالَ ٍٓ هٓاا ِّآٖ    -لُلْتٔ لِإَتِٖ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع خِظٓال  ػٓاتْٓٓا ػٓلَٕ٘كٓ ؤَّٕلُ هٓكََّٔ •

 -ٍٓ سٓسَٔلُ اللَِِّ ص ؤَحٕشَمٓ هِايَ الشَّادٓشَِٓ   -لُلْتٔ لَالَُا ؤَحٕشَمٓ هِيَ الْدٔحٕفَِٔ
 .فَإَخَزْ ٔ تِإَدًَٕأّوٓا ٍٓ كٌُْتٔ ػٓلِ٘لًا -لَالَ الْدٔحٕفَُٔ ؤَحٓذٔ الَْٓلْتَٕ٘يِ

 .176 -57 -5التْزٗة  -(1) •

 317: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػذم خَاص التإخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ

هٔحٓوَّذٔ تٕيُ ٗٓعٕمَُبٓ عٓيْ عِذٍَّٓ هِيْ أَصٕحٓاتٌَِا عٓيْ أَحٕوٓذٓ « 2» -5 -14907•
تٕيِ هٔحٓوَّذٍ عٓيْ عٓلِِّٖ تٕيِ الْحٓىَنِ عٓيْ سٓعٕ٘ ِ تٕعيِ عٓوِ٘عشََٓ عٓعيْ أَتِعٖ تٓىْعشٍ       

 : الْحٓضْشَهِِّٖ لَالَ
فَلَنٕ ؤُِّالَّ حٓتَّاى ؤَتَٕ٘اتٔ     -ؤَتَٔ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع إًِِّٖ خَشَخٕتٔ تِإَّٕلِٖ هٓاشِ٘اًلَالَ •

 -فَدٓؼٓلَ ؤَّٕلُ الْوٓذٌَِِٗٔ ٗٓسٕإَلَُىَ ػٌِّٖٓ فَ٘ٓمَُلَُىَ -الْدٔحٕفََٔ ٍٓ لَذٕ كٌُْتٔ شَاكِ٘اً
ٍٓ لَذٕ سٓخَّضٓ سٓسَٔلُ اللَِِّ ص لِوٓيْ  -لَمٌَِ٘أُ ٍٓ ػٓلَِِٕ٘ ثِ٘ٓاتِٔٔ ٍٓ ّٔنٕ لَا ٗٓؼٕلَؤَىَ

 .ؤٍَٕ وَؼِ٘فاً ؤَىْ ٗٔحٕشِمٓ هِيَ الْدٔحٕفَِٔ -كَاىَ هٓشِٗراً
 .3 -324 -4الىافٖ  -(2)•

 

 317: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 س٘  تي ػو٘شٓ الٌخؼٖ

 189/الس٘ي تاب/الٌزاشٖ سرال •
 س٘  تي عو٘شٓ الٌخعٖ  - 504•
. سٍى عي أتٖ عثذ اهلل ٍ أتٖ الحسي علْ٘وا السالم[ حمٔ]عشتٖ وَفٖ •

أخثشًٖ الحس٘ي تعي عث٘عذ اهلل   . لِ وتاب ٗشٍِٗ رواعات هي أصحاتٌا
عي أتٖ يالة الضساسٕ عي رذُ ٍ خال أتِ٘ هحوعذ تعي رعفعش ععي     

 . هحوذ تي خالذ الط٘السٖ عي س٘  تىتاتِ
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 س٘  تي ػو٘شٓ الٌخؼٖ

 224/س٘  تاب/الس٘ي تاب/الطَسٖ فْشست •
 س٘  تي عو٘شٓ  - 333•
أخثشًا تِ عذٓ هعي أصعحاتٌا ععي    . لِ وتاب(. وَفٖ ًخعٖ عشتٖ)حمٔ •

هحوذ تي علٖ تي الحس٘ي عي أتِ٘ ٍ هحوذ تي الحسي عي سععذ تعي   
 .عثذ اهلل عي أحوذ تي هحوذ عي علٖ تي الحىن عي س٘  تي عو٘شٓ

•  
 222/الس٘ي تاب.../عثذ أتٖ أصحاب/الطَسٖ سرال                        •
 . س٘  تي عو٘شٓ الٌخعٖ الىَفٖ - 209 - 2971•
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 س٘  تي ػو٘شٓ الٌخؼٖ

 337/الس٘ي تاب.../الحسي أتٖ أصحاب/الطَسٖ سرال•
 . وتاب سٍى عي أتٖ عثذ اهلللِ س٘  تي عو٘شٓ  - 3 - 5020•
•                        

 41.../عثذ أتٖ أصحاب.../عثذ أتٖ أصحاب/الثشلٖ ل
 . وَفٖعشتٖ س٘  تي عو٘شٓ الٌخعٖ •
•                        

 48.../أصحاب ٍهي.../الحسي أتٖ أصحاب/الثشلٖ سرال
 س٘  تي عو٘شٓ •
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 ؤتَ تكش الحرشهٖ

 230/الع٘ي تاب.../عثذ أتٖ أصحاب/الطَسٖ سرال•
 عثذ اهلل تي هحوذ أتَ تىش  - 25 - 3116•
 . الحضشهٖ الىَفٖ سوع هي أتٖ الطف٘ل تاتعٖ سٍى عٌْوا•
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 ؤتَ تكش الحرشهٖ

 44/الزضءاألٍل/الزضءاألٍل/الىشٖ سرال •
سٍى رواعٔ هي أصحاتٌا هٌْن أتَ تىش الحضعشهٖ  : لال الىشٖ - 94•

ٍ أتاى تي تغلة ٍ الحس٘ي تي أتٖ العالء ٍ صعثا  الوضًعٖ ععي أتعٖ     
لال للثعشاء  ( ع)أى أه٘ش الوؤهٌ٘ي ( علْ٘وا السالم)رعفش ٍ أتٖ عثذ اهلل 

تي عاصب و٘  ٍرذت ّزا الذٗي؟ لعال وٌعا توٌضلعٔ الْ٘عَد لثعل أى      
ًتثعه تخ  علٌ٘ا العثادٓ فلوا اتثعٌان ٍ ٍلعع حمعائك امٗوعاى فعٖ     

 . للَتٌا ٍرذًا العثادٓ لذ تخاللت فٖ أرسادًا
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 ؤتَ تكش الحرشهٖ

فوي حن ٗحشش الٌاس ٗعَم الم٘اهعٔ فعٖ صعَس     ( ع)أه٘ش الوؤهٌ٘ي لال •
 الحو٘ش ٍ تحششٍى فشادى فشادى ٗؤخز تىن إلى الزٌٔ 

ها تذأ لىن ها هي أحذ َٗم الم٘اهعٔ إال ٍ ّعَ   ( ع)لال أتَ عثذ اهلل حن •
ٗعَٕ عَاء الثْائن أى اشْذٍا لٌا ٍ استغفشٍا لٌا فٌعشض عٌْن فوا ّعن  

 . تعذّا توفلح٘ي
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 ؤتَ تكش الحرشهٖ

 416/الزضءالخاهس/الزضءاألٍل/الىشٖ سرال •
حذحٌٖ علٖ تي هحوذ تي لت٘ثٔ المت٘ثٖ لاال حذحٌا الفضل تعي   - 788•

شاراى لال حذحٌٖ أتٖ عي هحوذ تي روَْس عي تىاس تي أتعٖ تىعش   
الحضشهٖ لال دخل أتَ تىش ٍ علمؤ على صٗذ تي علٖ ٍ واى علموعٔ  
أوثش هي أتٖ فزلس أحذّوا عي ٗوٌِ٘ ٍ اٙخش ععي ٗسعاسُ ٍ وعاى    
تلغْوا أًِ لال ل٘س امهام هٌا هي أسخى علِ٘ ستشُ إًوعا امهعام هعي    

ٗا أتا الحس٘ي أخثشًٖ عي : شْش س٘فِ فمال لِ أتَ تىش ٍ واى أرشأّوا
أ واى إهاها ٍ َّ هشخٖ علِ٘ ستشُ أٍ لن ٗىي ( ع)علٖ تي أتٖ طالة 

 إهاها حتى خشد ٍ شْش س٘فِ؟ 
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 ؤتَ تكش الحرشهٖ

ٍ واى صٗذ ٗثصش الىالم لال فسىت فلن ٗزثِ فعشد عل٘عِ الىعالم    لال •
إى وعاى علعٖ   : ء فمال لِ أتَ تىش حالث هشات ول رله ال ٗز٘ثِ تشٖ

تي أتٖ طالة إهاها فمذ ٗزَص أى ٗىَى تعذُ إهام هشخٖ علِ٘ ستشُ ٍ 
لن ٗىي إهاها ٍ َّ هشخٖ علِ٘ ستشُ فأًت ها رعاء  ( ع)إى واى علٖ 

 .ته ّاٌّا لال فطلة إلى علمؤ أى ٗى  عٌِ فى 
هحوذ تي هسعَد لال وتة إلٖ الشاراًٖ أتَ عثذ اهلل ٗزوش عي الفضل  •

 . عي أتِ٘ هخلِ سَاء
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 ؤتَ تكش الحرشهٖ

 417/الزضءالخاهس/الزضءاألٍل/الىشٖ سرال •
حذحٌٖ هحوذ تي هسعَد لال حذحٌٖ عثذ اهلل تي هحوعذ تعي    - 789•

خالذ الط٘السٖ لال حذحٌٖ الَشاء عوي ٗخك تِ ٗعٌٖ أهعِ ععي خالعِ    
دخلت ؤًا ٍ ؤتٖ إل٘ااس تاي ػواشٍ    لال ٗمال لِ عوشٍ تي إل٘اس لال 

ػلٖ ؤتٖ تكش الحرشهٖ ٍ َّ ٗدَد تٌفسِ لال ٗا ػوشٍ ل٘سات ّازُ   
ال توا   : تساػٔ الكزب ؤشْذ ػلى خؼفش تي هحوذ ؤًٖ سوؼتِ ٗمَل

 . الٌاس هي ها  ٍ َّ ٗمَل تْزا األهش
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 ؤتَ تكش الحرشهٖ

 417/الزضءالخاهس/الزضءاألٍل/الىشٖ سرال                        •
أتَ رعفش هحوذ تي علٖ تي الماسن تي أتٖ حوضٓ الموعٖ لعال    - 790•

حذحٌٖ هحوذ تي الحسي الصفاس الوعشٍف تووَلٔ لال حذحٌٖ عثذ اهلل 
دخلات  تي هحوذ تي خالذ لال حذحٌٖ الحسي اتي تٌت إل٘عاس لعال   

ػلى ؤتٖ تكش الحرشهٖ ٍ َّ ٗدَد تٌفسِ فمال لٖ ؤشْذ ػلى خؼفاش  
          .ؤحذال ٗذخل الٌاس هٌكن : تي هحوذ ؤًِ لال
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 ػذم خَاص التإخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ

 . «4»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓا ٗٓذٔلُّ عٓلَِِٕ٘ « 3»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓا ٗٓذٔلُّ عٓلَى رَلِهٓ : أَلَُلُ•
 .هي ّزُ األتَاب 1هي الثاب  5تمذم فٖ الحذٗج  -(3)•
 .هي ّزُ األتَاب 15هي الثاب  1ٗاتٖ فٖ الحذٗج  -(4)•

 317: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػذم خَاص التإخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ

حٓذَّثٌََا سٍٕٓحٌ، حٓذَّثٌََا اتٕيُ خٔشَٕٗحٍ، ؤَخْثٓشًَِٖ ؤَتَٔ الضُّتٕٓ٘شِ، ؤًََِّٔ سٓوِغٓ  - 14572•
ثُانَّ اًْتَْٓاى، ؤُسٓأُ    -سٓاوِؼٕتٔ  : خٓاتِشَ تٕيَ ػٓثٕذِ اللَِِّ، ٗٔسٕإَلُ ػٓيِ الْؤْٓلِّ، فَمَالَ
هْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْوٓذٌَِِٗٔ هِايْ رِٕ  »: -ٗٔشِٗذٔ الٌَّثَِّٖ طٓلَّى اهللُ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓسٓلَّنٓ ٗٓمَُلُ 

الْحٔلَٕ٘فَِٔ، ٍٓالطَّشِٗكِ الْإُخْشَى الْدٔحٕفَِٔ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْؼِشَاقِ هِيْ رَا ِ ػِاشْقٍ،  
 «ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ ًَدٕذٍ هِيْ لَشْىٍ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ هِيْ ٗٓلَوٕلَنٓ

432ص  22هسٌذ احوذ ج   
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 ػذم خَاص التإخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ

سٓإَلْتٔ : حٓذَّثٌََا حٓسٓي ، حٓذَّثٌََا اتٕيُ لَِْ٘ؼَٓٔ، حٓذَّثٌََا ؤَتَٔ الضُّتٕٓ٘شِ لَالَ - 14615•
: سٓوِؼٕتٔ سٓسَٔلَ اللَِِّ طٓلَّى اهللُ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓسٓلَّنٓ ٗٓمَُلُ: خٓاتِشًا، ػٓيِ الْؤْٓلِّ؟ لَالَ

هْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْوٓذٌَِِٗٔ هِيْ رِٕ الْحٔلَٕ٘فَِٔ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الطَّشِٗاكِ الْاإُخْشَى هِايَ    »
الْدٔحٕفَِٔ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْؼِشَاقِ هِيْ رَا ِ ػِشْقٍ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ ًَدٕذٍ هِايْ لَاشْىٍ،   

 «ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ هِيْ ٗٓلَوٕلَنٓ
 

459ص  22هسٌذ احوذ ج   
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 ػذم خَاص التإخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ

ٍحٓذَّثٌَِٖ هٔحٓوَّذٔ تٕيُ حٓاتِنٍ، ٍٓػٓثٕذٔ تٕيُ حٔوٕٓ٘ذٍ كِلَأّوٓا، ػٓايْ  ( 1183) - 18•
ؤَخْثٓشًََا اتٕيُ خٔشَٕٗحٍ، ؤَخْثٓشًَِاٖ   -ؤَخْثٓشًََا هٔحٓوَّذٌ : لَالَ ػٓثٕذٌ -هٔحٓوَّذِ تٕيِ تٓكْشٍ 

ؤَتَٔ الضُّتٕٓ٘شِ، ؤًََِّٔ سٓوِغٓ خٓاتِشَ تٕيَ ػٓثٕاذِ اهللِ سٓوِآٖ اهللُ ػٌْْٓٔوٓاا، ٗٔسٕاإَلُ ػٓايِ      
 -ؤَحٕسٓثِٔٔ سٓفَغٓ إِلَى الٌَّثِِّٖ طٓلَّى اهللُ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓسٓالَّنٓ   -سٓوِؼٕتٔ : الْؤْٓلِّ فَمَالَ

، ْٓلُّ ؤَّٕلِ الْوٓذٌَِِٗٔ هِيْ رِٕ الْحٔلَٕ٘فَأِ، ٍٓالطَّشِٗاكُ الْاأخَشُ الْدٔحٕفَأُ    هٔ»: فَمَالَ
ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْؼِشَاقِ هِيْ رَا ِ ػِشْقٍ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ ًَدٕذٍ هِايْ لَاشْىٍ، ٍٓهْٔٓالُّ    

 «ؤَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ هِيْ ٗٓلَوٕلَنٓ
 

841ص  2طح٘ح هسلن ج   
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 ػذم خَاص التإخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ

: حٓذَّثٌََا ػٓوَّاسٔ تٕيُ سٓخٓاءٍ، ًَا هٔحٓوَّذٔ تٕيُ صٓكَشَِّٗا، ًَا اتٕيُ خٔشَٕٗحٍ، لَالَ - 3708•
: حٓذَّثٌَِٖ ؤَتَٔ الضُّتٕٓ٘شِ، ؤًََِّٔ، سٓوِغٓ خٓاتِشَ تٕيَ ػٓثٕذِ اللَِِّ ٗٔسٕإَلُ ػٓيِ الْؤْٓلِّ، فَمَالَ

 -ؤَحٕسٓثِٔٔ ٗٔشِٗذٔ الٌَّثَِّٖ طٓلَّى اهللُ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓسٓلَّنٓ شَكَّ ؤَتٔاَ ػٔثْوٓااىَ    -سٓوِؼٕتُِٔ 
، ٍٓهْٔٓالُّ  هْٔٓلُّ ؤَّٕلِ الْوٓذٌَِِٗٔ هِيْ رِٕ الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓالطَّشِٗكِ الْاأخِشَِٓ الْدٔحٕفَأِ  »

 «ؤَّٕلِ الْؼِشَاقِ رَا ٔ ػِشْقٍ، ٍٓهْٔٓلُّ ؤَّٕلِ ًَدٕذٍ لَشْى ، ٍٓهْٔٓلُّ الْ٘ٓوٓيِ ٗٓلَوٕلَنٔ
 

429ص 2هستخشج ؤتٖ ػَاًِ ج  
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ٗدَص ألّل الوذٌٗٔ ٍ هاي ؤتاّاا، الؼاذٍل إلاى ه٘ماا  آخاش       (: 2هسإلٔ )•

ؤٍ الؼم٘ك، فؼذم خَاص التإخ٘ش إلى الدحفٔ إًّوا َّ إرا هشى هاي  كالدحفٔ 
طشٗك رٕ الحل٘فٔ، تل الظاّش ؤًِّ لَ ؤتى إلى رٕ الحل٘فٔ ثنّ ؤساد الشخاَع  
هٌِ ٍ الوشٖ هي طشٗك آخش خاص، تل ٗدَص ؤى ٗؼذل ػٌِ هي غ٘ش سخاَع  

(6) 
ّزا هشىل لصذق التزاٍص عي الو٘مات ٍ َّ ٗشٗذ هىّٔ ٍ سٍاٗعٔ عثعذ   ( 6)•

 (.الخَئٖ. )الحو٘ذ ال تأس تْا سٌذاً
 (.الٌائٌٖ٘. )فِ٘ إشىال تل ٍ فٖ ها لثلِ•
 (.األصفْاًٖ، امهام الخوٌٖ٘. )فِ٘ إشىال•
 (.الثشٍرشدٕ. )فِ٘ إشىال ٍ وزا ف٘وا لثلِ•

 
 631: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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  المَل فٖ الوَال٘ت
الّزٕ ال ٗدَص َّ التداٍص ػي الو٘ماا  هحلّاا، ٍ إرا ػاذل إلاى     فإىّ •

ٍ إى كاى رلك ٍ َّ فٖ رٕ الحل٘فٔ، ٍ هداٍصاً، طشٗك آخش ال ٗكَى 
ها فٖ خثش إتشاّ٘ن تي ػثذ الحو٘ذ هاي الوٌاغ ػاي الؼاذٍل إرا ؤتاى      

 (.2)الوذٌٗٔ هغ وؼفِ هٌضّل ػلى الكشأّ 
أٍ على تشن امحشام هع العثَس هي الو٘مات هع عذم وَى الخَف ( 2)•

 (.الگلپاٗگاًٖ. )الوزوَس عزساً ووا َّ الغالة فٖ الوذٌٗٔ
 

  632: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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  المَل فٖ الوَال٘ت
تٓابٔ أَىَّ هٓيْ هٓشَّ تِالْوٓذٌَِِٗٔ لَنٕ ٗٓزٔضْ لَِٔ تَشْنٔ الْئِحٕشَامِ هِيَ الشَّزٓشَِٓ اخْتِ٘ٓاساً  8« 4»•

  ٍٓ الْعٔذٍٔلُ إِلَى الْعٓمِ٘كِ ٍٓ ًَحَُِِٕ
هٔحٓوَّذٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيْ هَٔسٓى تٕيِ الْمَاسِعنِ عٓعيْ   « 5» -1 -14911•

عٓعيْ أَتِعٖ الْحٓسٓعيِ    إِتٕشَاِّ٘نٓ تٕيِ ػٓثٕاذِ الْحٓوِ٘اذِ   عٓيْ خٓؼٕفَشِ تٕيِ هٔحٓوَّذِ تٕيِ حٓكِ٘نٍ 
ٍٓ وَخْعشََٓ   -سٓأَلْتُِٔ عٓيْ لََٕمٍ لَذِهَٔا الْوٓذٌََِٗٔ فَخَعافَُا وَخْعشََٓ الْثٓعشْدِ   : هَٔسٓى ع لَالَ

 -عِشْقٍ  ٍٓ أَسٓادٍٔا أَىْ ٗٓأْخُزٍُا هٌِْْٓا إِلَى رَاتِ -الْأََّٗامِ ٗٓعٌِٕٖ الْئِحٕشَامٓ هِيَ الشَّزٓشَِٓ
هٓيْ دٓخَلَ الْوٓذٌََِٗٔ فَلَٕ٘سٓ لَعِٔ أَىْ ٗٔحٕعشِمٓ    -فَ٘ٔحٕشِهَٔا هٌِْْٓا فَمَالَ لَا ٍٓ َّٔٓ هٔغْضَةٌ

 . إِلَّا هِيَ الْوٓذٌَِِٗٔ
 15هعي الثعاب    2، ٍ أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗج 179 -57 -5التْزٗة  -(5)•

 .هي ّزُ األتَاب

 318: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 خؼفش تي هحوذ تي حك٘ن 

 333/الز٘ن تاب.../الحسي أتٖ أصحاب/الطَسٖ سرال •
 رعفش تي هحوذ تي حى٘ن  - 1 - 4961•
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 خؼفش تي هحوذ تي حك٘ن 

 545/الزضءالسادس/الزضءاألٍل/الىشٖ سرال •
وٌت عٌذ الحسي تي هَسى : سوعت حوذٍِٗ تي ًص٘ش ٗمَل - 1031•

أوتة عٌِ أحادٗج رعفش تي هحوذ تي حى٘ن إر لمٌٖ٘ سرل هي أّعل  
الىَفٔ سواُ لٖ حوذٍِٗ ٍ فٖ ٗذٕ وتاب ف٘عِ أحادٗعج رعفعش تعي     
هحوذ تي حى٘ن فمال ّزا وتاب هي؟ فملت وتاب الحسي تعي هَسعى   

فمل فِ٘ ها شعتت ٍ  * الحسيأها : عي رعفش تي هحوذ تي حى٘ن فمال
 . ء ؤها خؼفش تي هحوذ تي حك٘ن فل٘  تشٖ

تي هحوذ تاي  ثمٔ خل٘ل سٍٕ ػي خؼفش   تي هَسى الخشابالحسي *•
 (ّادٍٕ) سٍاٗٔ فٖ الكتة األستؼٔ  9حك٘ن 
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 خؼفش تي هحوذ تي حك٘ن 

 49.../الحسي أتٖ أصحاب.../الحسي أتٖ أصحاب/الثشلٖ سرال•
 رعفش تي هحوذ تي حى٘ن •
 
 
الزٕ َّ ثمٔ خل٘ل للوا  -سٍٕ ػٌِ ػلٖ تي الحسي تي ػلٖ تي فرال•

  66سٍاٗٔ ٍ كل سٍاٗاتِ فٖ الكتة األستؼأ   43 -ٗشٍٕ ػي الرؼفاء
 (ّادٍٕ)
 



35 

 تي ػثذ الحو٘ذ األسذٕ  إتشاّ٘ن 

 20/إتشاّ٘ن تاب/هٌِ األل  تاب/الٌزاشٖ سرال •
 إتشاّ٘ن تي عثذ الحو٘ذ األسذٕ  - 27•
هَالّن وَفٖ أًواطٖ ٍ َّ أخَ هحوذ تي عثعذ اهلل تعي صساسٓ ألهعِ    •

ٍ أخَاُ الصثا  ٍ إسواع٘ل اتٌعا  [  علِ٘ السالم]سٍى عي أتٖ عثذ اهلل 
لِ وتاب ًَادس ٗشٍِٗ عٌِ رواعٔ أخثشًا هحوذ تي رعفعش  . عثذ الحو٘ذ

حذحٌا رعفش تي عثذ اهلل الوحوعذٕ  : عي أحوذ تي هحوذ تي سع٘ذ لال
 . حذحٌا هحوذ تي أتٖ عو٘ش عي إتشاّ٘ن تِ: لال
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 تي ػثذ الحو٘ذ األسذٕ  إتشاّ٘ن 

 17/إتشاّ٘ن تاب/الْوضٓ تاب/الطَسٖ فْشست                        •
 إتشاّ٘ن تي عثذ الحو٘ذ  - 12•
أخثشًا تِ أتَ عثذ اهلل هحوذ تعي هحوعذ تعي الٌعوعاى ٍ     . لِ أصل. ثمٔ•

الحس٘ي تي عث٘ذ اهلل عي أتٖ رعفش هحوذ تي علٖ تعي الحسع٘ي اتعي    
تاتَِٗ عي هحوذ تي الحسي تي الَل٘ذ عي هحوذ تي الحسعي الصعفاس   
عي ٗعمَب تي ٗضٗذ ٍ هحوذ تي الحس٘ي تي أتٖ الخطعاب ٍ إتعشاّ٘ن   

ٍ لِ . تي ّاشن عي اتي أتٖ عو٘ش ٍ صفَاى عي إتشاّ٘ن تي عثذ الحو٘ذ
سٍاُ حو٘ذ تي صٗاد عي عَأً تي الحس٘ي الثعضاص ععي   . الٌَادس: وتاب
 . إتشاّ٘ن
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 تي ػثذ الحو٘ذ األسذٕ  إتشاّ٘ن 

 159/الْوضٓ تاب.../عثذ أتٖ أصحاب/الطَسٖ سرال •
الثعضاص  هعَالّن  إتشاّ٘ن تعي عثعذ الحو٘عذ األسعذٕ      - 78 - 1774•

 . الىَفٖ
 331/الْوضٓ تاب.../الحسي أتٖ أصحاب/الطَسٖ سرال               •
 . إتشاّ٘ن تي عثذ الحو٘ذ لِ وتاب - 4 - 4925•
 332/الْوضٓ تاب.../الحسي أتٖ أصحاب/الطَسٖ سرال•
 - 26 - 4947. إتععشاّ٘ن تععي عثععذ الحو٘ععذ ٍالفععٖ - 26 - 4947•
 [  أحوذ تي هسلن]
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 تي ػثذ الحو٘ذ األسذٕ  إتشاّ٘ن 

 351/الْوضٓ تاب.../الحسي أتٖ أصحاب/الطَسٖ سرال•
 إتشاّ٘ن تي عثذ الحو٘ذ  - 1 - 5195•
هي أصحاب أتٖ عثذ اهلل أدسن الشضا ٍ لن ٗسوع هٌِ على لَل سععذ  •

 . تي عثذ اهلل ٍالفٖ لِ وتاب
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 تي ػثذ الحو٘ذ األسذٕ  إتشاّ٘ن 

إتعشاّ٘ن  : لال ًصش تعي الصعثا   . إًِ طالح: روش الفضل تي شاراى - 839•
ٗشٍٕ عي أتٖ الحسي هَسى ٍ عي الشضا ٍ عي أتٖ رعفش هحوذ تي علٖ 

ٍ لعذ وعاى ٗعزوش فعٖ     ( ع)ٍ َّ ٍال  على أتٖ الحسعي  ( علْ٘ن السالم)
ٔ   ( ع)األحادٗج التٖ ٗشٍْٗا عي أتٖ عثعذ اهلل   ٍ وعاى  : فعٖ هسعزذ الىَفع

ٗزلس فِ٘ ٍ ٗمَل أخثشًٖ أتَ إسحاق وزا ٍ لال أتَ إسحاق وعزا ٍ فععل   
ووعا وعاى ي٘عشُ ٗمعَل     ( ع)أتَ إسحاق وزا ٗعٌٖ تأتٖ إسحاق أتا عثذ اهلل 

ٍ حعذحٌٖ الععالن ٍ لعال الععالن ٍ     ( ع)حذحٌٖ الصادق ٍ سوعت الصعادق  
حذحٌٖ الش٘خ ٍ لال الش٘خ ٍ حذحٌٖ أتَ عثعذ اهلل ٍ لعال أتعَ عثعذ اهلل ٍ     
حذحٌٖ رعفش تي هحوذ ٍ لال رعفش تي هحوذ ٍ واى فعٖ هسعزذ الىَفعٔ    
خلك وخ٘ش هي أّل الىَفٔ هي أصحاتٌا فىل ٍاحذ هٌْن ٗىٌٖ عي أتٖ عثذ 

 (. ص)تاسن فثعضْن ٗسوِ٘ ٍ ٗىٌِ٘ تىٌ٘تِ ( علِ٘ السالم)اهلل 

446/الدضءالخاه /الدضءاألٍل/الكشٖ سخال   
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 تي ػثذ الحو٘ذ األسذٕ  إتشاّ٘ن 

 27.../عثذ أتٖ أصحاب.../عثذ أتٖ أصحاب/الثشلٖ سرال •
 . وَفٖإتشاّ٘ن تي عثذ الحو٘ذ •
 48.../أصحاب ٍهي.../الحسي أتٖ أصحاب/الثشلٖ سرال                  •
 . وَفٖإتشاّ٘ن تي عثذ الحو٘ذ •
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 تي ػثذ الحو٘ذ األسذٕ  إتشاّ٘ن 

 53.../هي أدسوِ هي.../الحسي أتٖ أصحاب/الثشلٖ سرال                   •
 .إتشاّ٘ن تي عثذ الحو٘ذ أدسوِ ٍ لن ٗسوع هٌِ ف٘وا أعلن•
 
سٍاٗٔ ٍ ّزا دل٘ل ٍاوح ػلى ٍثالتِ لَ  193سٍٕ ػٌِ اتي اتٖ ػو٘ش  •

 (ّادٍٕ)الخاص لن ٗكي تَث٘ك الش٘خ الطَسٖ 
 


