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

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

 .ػلى ًفس هسدذ الشدشٓ، ال ػٌذُ فٖ الخاسج، بل ال ٗخلَ هي ٍخِ
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ إِبٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَبِِِ٘ ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدذِ بٕديِ   « 4» -2 -14874•

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

لَاب  الَّتِٖ ٍٓلَّتَْٓا سٓسَٔلُ اللَّدِِ     -الْحٓحِّ ٍٓ الْؼٔوٕشَِٓ أَىْ َُحٕشِمٓ هِيَ الْوَٓٓالِ٘تِ
فَئًَِِّٔ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الْؼِشَاقِ ٍٓ لَنٕ ٗٓىُديْ َٕٗٓهِِٓدز     -تُجٓبٍِشّٕٓب إِلَّب ٍٓ أًَْتٓ هٔحٕسِمٌ

 -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الْ٘ٓوٓيِ ٗٓلَوٕلَدنٓ  -بٓطْيَ الْؼٓمِ٘كِ هِيْ لِبٓلِ إَّٔلِ الْؼِشَاقِ -ػِشَاقٌ
ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الْوٓغْدشِِِ الْدٔحٕفَدَٔ ٍٓ    -ٍٓ ٍٓ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 هِثْلَِٔ 
 -5ٍ التْزٗب  166 -54 -5، ٍ التْزٗب 1 -318 -4الىافٖ  -(4)•

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

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

َٗهئرٍ ػساق، إٔ كبًَا كفّبزاً، ٍلوّب ػلن أًّْن ٗدخلَى ثؼدُ فاٖ يٌٗاِ   
 . «ٍال خ ف فٖ ّرُ الوَال٘ت. ػّ٘ي لْن الو٘مبت

 308: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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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
لَا ٌْٗٓبٓغِٖ لِحٓداج  ٍٓ لَدا لِؤؼٕتَوِدشٍ أَىْ ٗٔحٕدشِمٓ لَبٕلَْٓدا ٍٓ لَدا        -سٓسَٔلُ اللَِِّ  

ٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الْوٓذٌَِِٗٔ  -بٓؼٕذّٓٓا ٗٔصٓدليٖ   -ِذَا الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ َّٔٓ هٓالٕجِدٔ الشَّاجٓسَ
ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الٌَّدٕذِ  -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الشَّامِ الْدٔحٕفََٔ -فِِِ٘ ٍٓ ٗٓفْشِضٔ الْحٓحَّ

ٍٓ ٍٓلَّدتٓ لِإَّٔدلِ الْد٘ٓوٓيِ     -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الطَّائِفِ لَدشْىَ الْوٌَٓداصِلِ   -الْؼٓمِ٘كَ
 .ٍٓ لَب ٌْٗٓجٓغِٖ لِأَحٓدٍ أَىْ ٗٓسْغَتٓ ػٓيْ هَٓٓالِ٘تِ زٓسَٔلِ اللَِِّ ص -ٗٓلَوٕلَنٓ

 .2 -319 -4الىافٖ  -(2)•
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  المَل فٖ الوَال٘ت
سٓأَلْتُِٔ ػٓديِ  : ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ خٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ ع لَالَ« 4» -9 -14881•

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

ٍٓ  -«5»ٍٓ لِإَّٔدلِ الطَّدائِفِ هِديْ لَدشْىٍ      -لِإَّٔلِ الشَّامِ ٍٓ هٓيْ ٗٓلِْ٘ٓا هِيَ الْدٔحٕفَِٔ
 .فَلَٕ٘سٓ لِأَحٓدٍ أَىْ ٗٓؼٕدٍٔٓ هِيْ ّٓرُِِ الْوَٓٓالِ٘تِ إِلَى غَٕ٘سِّٓب -لِإَّٔلِ الْ٘ٓوٓيِ هِيْ ٗٓلَوٕلَنٓ

 .«6»ٍٓ سٍٓٓأُ ػٓلُِّٖ بٕيُ خٓؼٕفَشٍ فِٖ وِتَابِِِ هِثْلَِٔ •
 .108، 107 -لشِ االسٌاد -(4)•
 .الوٌاصل -فٖ الوصذس صٗادٓ -(5)•
 .13 -107 -هسائل ػلٖ بي خؼفش -(6)•

 310: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ   إِىَّ سٓسَٔلَ اللَِِّ  : ٍٓ فِٖ الْأَهٓالِٖ لَالَ« 9» -11 -14883•

ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الْ٘ٓوٓيِ  -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الطَّائِفِ لَشْىَ الْوٌَٓاصِلِ -الْؼِشَاقِ الْؼٓمِ٘كَ
ٍٓ ٍٓلَّدتٓ لِإَّٔدلِ    -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لِإَّٔلِ الشَّامِ الْوْٕٓ٘ٓؼَٓٔ ٍٓ ِّدٖٓ الْدٔحٕفَدُٔ   -ٗٓلَوٕلَنٓ

 .الْوٓذٌَِِٗٔ رَا الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ َّٔٓ هٓسٕدِذٔ الشَّدٓشَِٓ
 .518 -أهالٖ الصذٍق -(9)•

 310: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ٍٓلَّدتٓ سٓسٔدَلُ اللَّدِِ      : ٍٓ فِٖ وِتَاِِ الْؤمٌِْغِ لَالَ« 1» -12 -14884•

ٍٓ لِإَّٔدلِ الشَّدامِ    -ٍٓ لِإَّٔدلِ الْد٘ٓوٓيِ ٗٓلَوٕلَدنٓ    -لِإَّٔلِ الطَّائِفِ لَشْىَ الْوٌَٓاصِلِ
ٍٓ لِإَّٔدلِ الْوٓذٌَِٗدِٔ رَا الْحٔلَٕ٘فَدِٔ ٍٓ ّٔدَٓ هٓسٕددِذٔ       -الْوْٕٓ٘ٓؼَٓٔ ٍٓ ِّٖٓ الْدٔحٕفَدُٔ 

 .ٍٓ لِإَّٔلِ الْؼِشَاقِ الْؼٓمِ٘كَ -الشَّدٓشَِٓ
 .68 -الومٌغ -(1)•

 

  311: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ذٍ الحل٘فٔ، شجسُ

ٍ واًت هَظغ الشدشٓ التى واًدت  ... »: ابَ ّشٗشٓ گفتِ است: اٌٗىٍِ •
: اهدام بخداس    -13/12« الٌبٖ صلى اهلل ػلِ٘ ٍ سدلن ٗصدلى الْ٘دا   

كٌابزُ يزخات ساوسُ، يل٘ماب     ساصد، وِ دس آغداص   ، هؼلَم هى[ صح٘ح]
 . ثالتٌد هحلى ثَيُ كِ هاللوبًبى ثِ زػبٗت سٌت پ٘بهجس، احسام هى

ٍ دس اصطالح لصذ . چَى احشام دس لغت بوؼٌى بش خَد حشام وشدىٍ •
دخَل دس حح ٍ ػوشُ هماسى بدا بسدتي دٍ لطؼدِ چاسچدِ ًادٍختدِ      

ثٌب ثس اٗي ( 105،   [ ساٌّوا  هزّب شافؼى]: ش٘خ االسالم -است
ذى الحل٘فِ ه٘مبت اّل هدٌِٗ، ٍ شاجسُ هحال ثالاتي احاسام     : هٌطمِ
 .است

178هدٌِٗ شٌبسى      
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 ذٍ الحل٘فٔ، شجسُ

هكبى يز ّوبى زٍشّبى ًخالت ٍ همابزى ثاب ح٘ابت پ٘ابهجس ثاِ      اٗي •
هالجد شجسُ ٗب ذى : طَزت هالجدى يزآهد كِ ثْوبى اػتجبز، آى زا

 .الحل٘فِ خَاًدًد
ّبى سدُ اٍل ّجست، طاسٗحب اش   هٌبثغ ًخالت٘ي تبزٗخ اس م يز يِّ•

 .اًد جبٗگبُ يزخت سوسُ، ثؼٌَاى هالجد شجسُ ٗبي كسيُ

179هدٌِٗ شٌبسى      
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 ذٍ الحل٘فٔ، شجسُ

بدات  »: دس هَاظغ هتؼدذد  گفتدِ اسدت   [:  صح٘ح: ]هسلن -ػوشابي •
سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍ سلن واى ارا خدشج الدى هىدٔ صدلى فدى      

 .15/12« هسدذ الشدشُ
ٍ (. 659، حدذٗث  291،   2، ج [الوسٌذ: ]اهام حو٘ذ : -ّوچٌ٘ي•

 :لسطالًى
 (.102،   6، ج [ اسشاد الساس  لششح صح٘ح البخاس ] •

179هدٌِٗ شٌبسى      
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 ذٍ الحل٘فٔ، شجسُ

صلى سسَل اهلل ػلِ٘ ٍ سلن فدى هسددذ   »: ّشٗشُ آٍسدُ است وِابَ •
الشدشُ الى االسطَأً الَسطى، استمبلْا، ٍ واًت هَظغ الشدشٓ التدى  

 .16/12« واى الٌبٖ صلى اهلل ػلِ٘ ٍ سلن ٗصلى الْ٘ا
اٗي هالتٌدات تبزٗخى ًِ تٌْب اش ٍجَي ثٌبى هالجد شاجسُ يز لاسى   •

ثل هؤٗد آًالت كِ پ٘بهجس خَي شخظب ثس . كٌد اٍل ّجسى حكبٗت هى
 .هالجد شدى آى هكبى تأهل ياشتِ است

 

179هدٌِٗ شٌبسى      
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  المَل فٖ الوَال٘ت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاظغ التٖ ػٌ٘ت لإلحشام،•

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

 .ػلى ًفس هسدذ الشدشٓ، ال ػٌذُ فٖ الخاسج، بل ال ٗخلَ هي ٍخِ
 

 409: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت
 [فصل فٖ الوَال٘ت]•
فصل فٖ الوَال٘ت ٍ ّٖ الوَاظدغ الوؼ٘نٌدٔ لإلحدشام، أُطلمدت ػلْ٘دا      •

، ٍ الوزوَس هٌْدا فدٖ خولدٔ هدي األخبداس      هتششػ٘نٔ  هداصاً أٍ حم٘مٔ
 خوسٔ، ٍ فٖ بؼعْا ستّٔ،

لىي الوستفاد هي هدوَع األخباس أىّ الوَاظغ الّتٖ ٗددَص اححدشام   ٍ •
 :هٌْا ػششٓ

 

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

ٍ ّل َّ هكبى فِ٘ هالجد الشجسٓ أٍ ًفس الوالاجد  لاَالى ٍ فاٖ    
جولٔ هي األخجبز أًِّ َّ الشجسٓ، ٍ فٖ ثؼضْب أًِّ هالجد الشاجسٓ ٍ  

االلتظبز ػلى الوالجد إذ هغ كًَاِ ّاَ   ( 1)ػلى إّٔ حبل فبألحَط 
 الوالجد فَاضح، 

ال ٗتشن ٍ لَ هي خْٔ التشى٘ه فٖ صذق اححشام هدي خاسخدِ   ( 1)•
اححشام هي الوسدذ ٍ حٌِ٘ز  ٗظْش هي رله احشىال ف٘وا أفداد فدٖ   

 (.آلا ظ٘اء. )ٍخِ َفَٗتِ اححشام هي خاسج الوسدذ فشاخغ
ال ٗتشن بل ال ٗخلَ هي ٍخِ ٍ 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 الوسدذ فالالصم حول الوطلك ػلى الوم٘ندذ  ٍ •

: هغ رله األلَ  خَاص اححشام هي خاسج الوسدذ ٍ لَ اخت٘اساً، ٍ إى للٌا
إىّ را الحل٘فٔ َّ الوسدذ، ٍ رله ألًِّ هغ اححشام هدي خَاًدب الوسددذ    
ٗصذق اححشام هٌِ ػشفاً، إر فشق بد٘ي األهدش بداححشام هدي الوسددذ، أٍ      
باححشام فِ٘، ّزا هغ إهىاى دػَ  أىّ الوسدذ حذن لإلحشام ف٘شول خاًبِ٘ 

  هغ هحاراَِ، 
ٖ ء هي الشٍاٗات األهش باححشام هي هسدذ الشدشٓ 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 ٍ ّٖ الشدشٓ ووا أًِّ ٍسد فْ٘ا

هسدذ الشدشٓ فال هَظَع لحول الوطلك ػلى الوم٘نذ ٍ غ٘ش بؼ٘ذ أى ٗىَى 
هسدذ الشدشٓ اسواً لوٌطمٔ فْ٘ا الوسددذ وودا ّدَ ودزله فدٖ هسددذ       

 (.الخَئٖ. )سل٘واى
 

 629: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى 
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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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  المَل فٖ الوَال٘ت
اى را الحل٘فٔ واى اسن الوحل لبل احسالم فلودا ٍلتدِ   ( الَخِ الثالث)•

سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ لإلحشام بٌى الوسلوَى ٌّدان هسددذ   
اػشف بوسدذ الشدشٓ لَخَد شدشُ ٌّان فغلب ػلدى الوحدل اسدن    
هسدذ الشدشٓ ووا واى ٗمال الشدشٓ َخف٘فا ٍ صاس االسن األٍل ٍ َّ 

 رٍ الحل٘فٔ هٌس٘ا فلن ٗىي ٗؼشف الوحل بزله االسن، 
لزا ٍسد فٖ صح٘ح الحلبٖ ٍ سٍاٗٔ األهالٖ َفس٘ش را الحل٘فٔ بوسدذ ٍ •

الشدشٓ ال ألخل َخص٘ص الوسدذ بىًَِ ه٘ماَا بل الى االسدن األٍل  
خصدَ    -لن ٗىي هؼشٍفا ٍ ػلدى ّدزا فالو٘مدات ّدَ الوىداى ال     

 الوسدذ، 

 390: ، ص12 هظجبح الْدى فٖ شسح الؼسٍٓ الَثمى؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ٗؤٗذ رله اى الوحل الزٕ ٍلتِ سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلدِ لدن   ٍ •

فدٖ  (  )ٗىي فِ٘ رله الضهاى هسدذ ٍ لؼلِ بوٌاسبٔ صدلَُ الٌبدٖ   
 رله الوحل لذ بٌى ّزا الوسدذ 

 390: ، ص12 هظجبح الْدى فٖ شسح الؼسٍٓ الَثمى؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت
و٘ف ٗىَى الو٘مات هختصا بالوسدذ ٍ لذ وداى الوسدلوَى الدزٗي    ٍ •

آالفا هَلفِ فى٘ف أحشهَا ولْن هدي خصدَ    (  )حدَا هغ الٌبٖ 
 ،داخل الوسدذ الزٕ لؼلِ لن ٗىي فٖ رله الضهاى هبٌ٘ا

ٍ هوا ٗؤٗذ ّزا الَخِ اى سائش الوَال٘ت والؼم٘ك ٍ الدحفٔ ٍ غ٘شّوا  •
ال ٗختص بالوسدذ الوبٌدى ٌّدان ٍ اى الحىودٔ َمتعدٖ أى َىدَى      
الوشاػش الؼظام أسظا ٍاسؼٔ َسغ الوسلو٘ي الزٗي ٗفذٍى فِ٘ وؼشفات 
ٍ الوشؼش ٍ هٌى ٍ اى واى ٌّدان فدٖ ودل هٌْدا هسددذ لدذ بٌاّدا        
الوسلوَى فٖ رله الضهاى ٍ ػلِ٘ فال ٗصل األهش فٖ َؼود٘ن الو٘مدات   

 الوتيلخاسج هسدذ الشدشٓ الى ها َىلفِ فٖ 

 390: ، ص12 هظجبح الْدى فٖ شسح الؼسٍٓ الَثمى؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ٍ ّل ٗدب اححشام هي ًفس الوسدذ أٍ ٗدَص هي خاسخِ؟ الظداّش  •

َّ الثاًٖ، ألىّ الوسدذ أُخز هبذأ ال ظشفاً، ٍ هؼٌدى الوبدذأ ػلدى هدا     
صشّح بِ فٖ صح٘ح الحلبٖ ٍ غ٘شُ َّ الوٌغ هي اححشام لبل الَصَل 

ال ٌٗبغٖ لحاج ٍ ال لوؼتوش أى ٗحشم »(: ػلِ٘ السالم)إلِ٘ أٍ بؼذُ، لال 
 .«2« »لبلْا ٍ ال بؼذّا

 262: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت
أهنا لضٍم اححشام هي ًفس الوسدذ فال ٗستفاد هدي الشٍاٗدات، فلدَ    ٍ •

أحشم هي خاسج الوسدذ ال لبلِ ٍ ال بؼذُ صح إحشاهِ، لصذق ودَى  
هبذإ إحشاهِ هي الوسدذ، ٍ ال ٗلضم الذخَل فدٖ الوسددذ، ًظ٘دش هدا     

سوعت هي داس فالى إلى الوىاى الفالًٖ فئًِ ٗصذق ػلدى هدي   : ٗمال
ابتذأ الشوط هي خاسج الذاس ٍ ها حَالْ٘ا ٍ ال ٗلضم االبتذاء بدالشوط  
هي داخل الذاس، ّزا ٍ ال ٗبؼذ أى ٗىَى هسدذ الشدشٓ اسواً لوٌطمدٔ  
فْ٘ا الوسدذ، ووا َّ وزله فٖ بلذٓ هسدذ سل٘واى ال اسدواً لدٌفس   
الوسدذ، فودوَع الوعاف ٍ الوعداف إل٘دِ اسدن لْدزُ البمؼدٔ هدي       
األسض، فْزُ البمؼٔ لْا اسواى أحذّوا رٍ الحل٘فدٔ ٍ اٙخدش هسددذ    

 . الشدشٓ، ّزا ولِّ بالٌسبٔ إلى أّل الوذٌٗٔ

 262: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت



25 

 ػدم جَاش التأخ٘س اخت٘بزا إلى الجحفٔ

ّٖ ه٘مات ٍ  ،األلَ  ػذم خَاص التأخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ 1هسألٔ •
أّل الشام، ًؼن ٗدَص هغ العشٍسٓ لوشض أٍ ظدؼف أٍ غ٘شّودا هدي    

 .األػزاس

 409: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت
ػدم جَاش التأخ٘س إلى الجحفٔ ٍ ّٖ ه٘مابت  ( 2)األلَى (: 1هالألٔ )•

أّل الشبم اخت٘بزاً، ًؼان ٗجاَش هاغ الضاسٍزٓ لواسع أٍ ضاؼف أٍ       
غ٘سّوب هي الوَاًغ، لكي خظّْب ثؼضْن ثخظَص الوسع ٍ الضاؼف  

لَجَيّوب فٖ األخجبز ف  ٗلحك ثْوب غ٘سّوب هاي الضاسٍزات، ٍ   ( 3)
 (.4)الظبّس إزايٓ الوثبل فبأللَى جَاشُ هغ هطلك الضسٍزٓ 

 (.األصفْاًٖ. )بل األحَغ( 2)•
 (.الگلپاٗگاًٖ. )ٍ َّ األحَغ( 3)•
. التؼذنٕ إلى غ٘ش هَاسد العشس أٍ الحشج هحلّ إشدىال، بدل هٌدغ   ( 4)•

 (.الخَئٖ)
 631: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى  
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 ػدم جَاش التأخ٘س اخت٘بزا إلى الجحفٔ

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

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

 -الْدٔحٕفٍَِٔٓ إَّٔلُ الشَّامِ ٍٓ هِصٕشَ هِيَ  -الْجٔحٕفَِٔالْوٓدٌَِِٗٔ هِيْ ذِٕ الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ 
ٍٓ إَّٔلُ السٌِّْذِ هِيَ الْبٓصٕشَِٓ ٗٓؼٌِٕٖ هِيْ هِ٘مَاتِ إَّٔلِ  -ٍٓ إَّٔلُ الْ٘ٓوٓيِ هِيْ ٗٓلَوٕلَنٓ

 .الْبٓصٕشَِٓ
•______________________________ 

 .169 -55 -5التْزٗب  -(1)
 

 309: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػدم جَاش التأخ٘س اخت٘بزا إلى الجحفٔ

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

هٔحٓوَّذٔ بٕيُ ػٓلِِّٖ بٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ بٕيِ « 3» -1 -14903•
أَحٕاسَمٓ هِايَ    -أًََِّٔ سٓأَلَ أَثٓب ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ زٓجٔلٍ هِيْ إَّٔلِ الْوٓدٌَِِٗٔػٓوَّاسٍ 

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

 316: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػدم جَاش التأخ٘س اخت٘بزا إلى الجحفٔ

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

لَابلَ لُالْ لَْٓاب     -لِأَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع إِىَّ هٓؼِٖ ٍٓالِدٓتِٖ ٍٓ ِّآٖ ٍٓجِؼٓأ   لُلْتٔ •
فَئِىَّ زٓسَٔلَ اللَِِّ ص ٍٓلَّاتٓ لِإَّٔالِ الْوٓدٌَِٗأِ ذَا     -فَلْتُحٕسِمٕ هِيْ آخِسِ الَْٓلْتِ

  .ٍٓ لِإَّٔلِ الْوٓغْسِةِ الْجٔحٕفََٔ لَبلَ فَأَحٕسَهٓتٕ هِيَ الْجٔحٕفَِٔ -الْحٔلَٕ٘فَِٔ
 .11 -455 -ػلل الششائغ -(5)•

 

 316: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 الحال٘ي ثي الحالي ثي أثبى

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

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

ِ .../روشأسواء باِ/الطَسٖ سخال[ 2/1]•  44 - 6109424/الحداء  بدا
 الحس٘ي بي الحسي بي أباى  -
 *.الَل٘ذسٍ  ػي الحس٘ي بي سؼ٘ذ وتبِ ولْا سٍ  ػٌِ ابي [ 3/1]•
 (ّبيٍٕ )لمد أكثس السٍاٗٔ ػٌِ فَْ ثمٔ إلكثبز اثي الَل٘د ػٌِ  *•



31 

 ػدم جَاش التأخ٘س اخت٘بزا إلى الجحفٔ

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

إِذَا جٓابٍٓشٓ الشَّاجٓسََٓ فَمَابلَ     -هِيْ إَٔٗيَ ٗٔحٕسِمٔ السَّجٔلُ عأَثٓب ػٓجٕدِ اللَِِّ سٓأَلْتٔ •
 .ٍٓ لَب ٗٔجٓبٍِشِ الْجٔحٕفََٔ إِلَّب هٔحٕسِهبً -هِيَ الْجٔحٕفَِٔ

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

 .هي ّزُ األبَاِ 16

 316: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػدم جَاش التأخ٘س اخت٘بزا إلى الجحفٔ

 :ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَبٓاىِ بٕيِ ػٔثْوٓاىَ ػٓيْ أَبِٖ بٓصِ٘شٍ لَالَ« 1» -4 -14906•
لَبلَ ٍٓ هٓاب ِّآٖ    -لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع خِظٓبل  ػٓبثْٓٓب ػٓلَٕ٘كٓ إَّٔلُ هٓكََّٔ •

 -ٍٓ زٓسَٔلُ اللَِِّ ص أَحٕسَمٓ هِايَ الشَّاجٓسَِٓ   -لُلْتٔ لَبلَُا أَحٕسَمٓ هِيَ الْجٔحٕفَِٔ
 .فَأَخَرْتٔ ثِأَيًَٕبّٔوٓب ٍٓ كٌُْتٔ ػٓلِ٘لًب -لَبلَ الْجٔحٕفَُٔ أَحٓدٔ الَْٓلْتَٕ٘يِ

 .176 -57 -5التْزٗب  -(1) •

 317: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػدم جَاش التأخ٘س اخت٘بزا إلى الجحفٔ

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       

 : الْحٓعْشَهِِّٖ لَالَ
فَلَنٕ أُِّالَّ حٓتَّاى أَتَٕ٘اتٔ     -أَثَٔ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع إًِِّٖ خَسَجٕتٔ ثِإَّٔلِٖ هٓبشِ٘بًلَبلَ •

 -فَجٓؼٓلَ إَّٔلُ الْوٓدٌَِِٗٔ ٗٓالٕأَلَُىَ ػٌِّٖٓ فَ٘ٓمَُلَُىَ -الْجٔحٕفََٔ ٍٓ لَدٕ كٌُْتٔ شَبكِ٘بً
ٍٓ لَدٕ زٓخَّضٓ زٓسَٔلُ اللَِِّ ص لِوٓيْ  -لَمٌَِ٘بُٔ ٍٓ ػٓلَِِٕ٘ ثِ٘ٓبثِٔٔ ٍٓ ّٔنٕ لَب ٗٓؼٕلَؤَىَ

 .إٍَٔ ضَؼِ٘فبً أَىْ ٗٔحٕسِمٓ هِيَ الْجٔحٕفَِٔ -كَبىَ هٓسِٗضبً
 .3 -324 -4الىافٖ  -(2)•

 

 317: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػدم جَاش التأخ٘س اخت٘بزا إلى الجحفٔ

 . «4»ٍٓ ٗٓأَِْٖ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 3»ٍٓ ََمَذَّمٓ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ : أَلَُلُ•

 .هي ّزُ األبَاِ 1هي الباِ  5َمذم فٖ الحذٗث  -(3)•
 .هي ّزُ األبَاِ 15هي الباِ  1ٗاَٖ فٖ الحذٗث  -(4)•

 317: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج


