
 کتاب الخمس
 فیما یجة فیه الخمس: جلسه دوازدهم

 
97/12/7 

 بسم اهلل الرمحن الرحمی 
 العاملنیالحمد هلل رب و 

 اهلل یلع سیدنا وصلی 
 و آله الطاهرینمحمد 

 



 [الخمس فيو يجب فيما فصل] 

   :أشياء سبعة ىو و الخمس فيو يجب فيما فصل

 بإذن يكون معهم بالمقاتلة قهراً  الحرب أىل من الكّفار من المأخوذة الغنائم :األّول
 و المنقول و يحوه، لم ما و العسكر حواه ما بين فرق غير من السالم؛ عليو اإلمام
 نحوىا و األشجار و كاألراضي غيره



 :لغَی ثحث خالغِ
 اغل الى   الحشة غٌ٘ؤ هؼٌب ٍ الفبئذٓ هؼٌب ث٘ي لفظ٘ٔ هطتشؤ ٗغٌن غٌن هبدٓ

 ثغٌ٘ؤ ٗختع االغل ّزا اى فبسس اثي غشح لذ ٍ الفبئذٓ الغٌ٘ؤ فی الوؼٌی

 الی تؼٌِ٘٘ ٗدتبج حم٘م٘ب   الوؼٌ٘٘ي فی استؼوبلِ فىبى الخوس آٗٔ فی ووب الحشة

 .المشٌٗٔ
 :لشاًی ثحث خالغِ
 .است سفتِ ثىبس خٌگی غٌ٘وت هؼٌبی ثِ لشآًی آٗبت دس هغبًن ٍ غٌوتن ولوِ

 :سٍاٗی ثحث خالغِ
 دٍ ّش ثِ ٍ ضذُ تىشاس الغٌن صوبٓ اص ثحث دس استؼوبلص ث٘طتشٗي غٌن هبدُ

   .است سفتِ ثىبس خٌگی غٌ٘وت خبظ هؼٌبی ٍ (ثالهطمٔ ٗبفبئذٓ فبئذٓ) ػبم هؼٌبی



 خٌگی غٌ٘وت خوس
  

 َعنِ  َأْصَحابَِنا بَ ْعضِ  َعنْ  ِعيَسى ْبنِ  َحمَّادِ  َعنْ  َأبِيوِ  َعنْ  َىاِشمٍ  ْبنِ  ِإبْ َراِىيمَ  ْبنُ  َعِلي   -(5) -1
 وَ  اْلُكُنوزِ  ِمنَ  وَ  اْلَغْوصِ  وَ  اْلَغَناِئمِ  ِمنَ  َأْشَياءَ  َخْمَسةِ  ِمنْ  اْلُخُمسُ  :قَالَ   ع الصَّاِلحِ  اْلَعْبدِ 

َحةِ  وَ  اْلَمَعاِدنِ  ِمنَ   اللَّوُ  َجَعَلوُ  ِلَمنْ  فَ ُيْجَعلُ  اْلُخُمسُ  الص ُنوفِ  َىِذهِ  ُكل    ِمنْ  يُ ْؤَخذُ  اْلَمالَّ
نَ ُهمُ  يُ ْقَسمُ  و ذِلَك، وِليَ  و َعَلْيوِ  قَاَتلَ  َمنْ  بَ ْينَ  اأْلَْخَماسِ  اأْلَْربَ َعةُ  يُ ْقَسمُ  وَ  َلوُ  تَ َعاَلى  بَ ي ْ

 َسْهمٌ  و آلو، و عليو اهلل صلى اللَّوِ  ِلَرُسولِ  َسْهمٌ  و ِللَِّو، َسْهمٌ  :َأْسُهمٍ  ِستَّةِ   َعلى اْلُخُمسُ 
 ِلَمنْ  لَْيسَ  وَ ...السَِّبيلِ  أِلَبْ َناءِ  َسْهمٌ  و ِلْلَمَساِكيِن، َسْهمٌ  و ، ِلْلَيَتامى َسْهمٌ  و ، اْلُقْربى ِلِذي
 ِلْْلَْعَرابِ  لَْيسَ  وَ  اْلَعْسَكرُ  َعَلْيوِ  اْحتَ َوى َما ِإلَّ  َعَلْيوِ  َغَلُبوا َما َل  وَ  اأْلََرِضينَ  ِمنَ  ءٌ  َشيْ  قَاَتلَ 
 َيَدَعُهمْ  َأنْ  اأْلَْعَرابَ  َصاَلحَ  ص اللَّوِ  َرُسولَ  أِلَنَّ  اْلَواِلي َمعَ  قَاتَ ُلوا ِإنْ  وَ  ءٌ  َشيْ  اْلِقْسَمةِ  ِمنَ 
 َيْستَ ْنِفَرُىمْ  َأنْ  َدْىمٌ  َعُدو هِ  ِمنْ  ص اللَّوِ  َرُسولَ  َدِىمَ  ِإنْ  أَنَّوُ  َعَلى يُ َهاِجُروا َل  وَ  ِديَارِِىمْ  ِفي

 اأْلََرُضونَ  وَ  َغْيرِِىمْ  ِفي وَ  ِفيِهمْ  َجارِيَةٌ  ُسنَُّتوُ  وَ  َنِصيبٌ  اْلَغِنيَمةِ  ِفي َلُهمْ  لَْيسَ  وَ  ِبِهمْ  فَ يُ َقاِتلَ 
َوةً  ُأِخَذتْ  الَِّتي ُروَكةٌ  َمْوُقوَفةٌ  َفِهيَ  رَِجالٍ  وَ  ِبَخْيلٍ  َعن ْ  بَ ْعدَ  َلوُ  وَ ...يَ ْعُمُرَىا َمنْ  َيدِ  ِفي َمت ْ

َها يُوَجفْ  َلمْ   َأْرض ُكل    وَ  َأْىُلَها بَادَ  َقدْ  َخرِبَةٍ  َأْرضٍ  ُكل    اأْلَنْ َفالُ  وَ  اأْلَنْ َفالُ  اْلُخُمسِ   بِ  َعَلي ْ
 رُُءوسُ  َلوُ  وَ  ِقَتالٍ  َغْيرِ  َعَلى بِأَْيِديِهمْ  َأْعَطْوا وَ  ُصْلحاً  َصاَلُحوا َلِكنْ  وَ  رِكابٍ  ل وَ  َخْيلٍ 

-718 ص ،2 ج الکافی،) ...َلَها َربَّ  َل  َمْيَتةٍ  َأْرضٍ  ُكل    وَ  اْْلَجامُ  وَ  اأْلَْوِديَةِ  بُُطونُ  وَ  اْلِجَبالِ 
 (56 ص ،2 ج االستبصاز فی صدزه ذکس ؛132-128 ص ،4 ج التهریب ؛719
 .است ضذُ اضبسُ غذلِ ٍ صوبت اًفبل، خوس، احىبم ثِ آى فمشات دس ٍ است هفػل حذٗث اٗي



 خٌگی غٌ٘وت خوس
  

 َعنِ  َأْصَحابَِنا بَ ْعضِ  َعنْ  ِعيَسى ْبنِ  َحمَّادِ  َعنْ  أَبِيوِ  َعنْ  َىاِشمٍ  ْبنِ  ِإبْ َراِىيمَ  ْبنُ  َعِلي   -(5) -1
 وَ  اْلُكُنوزِ  ِمنَ  وَ  اْلَغْوصِ  وَ  اْلَغَناِئمِ  ِمنَ  َأْشَياءَ  َخْمَسةِ  ِمنْ  اْلُخُمسُ  :قَالَ   ع الصَّاِلحِ  اْلَعْبدِ 

َحةِ  وَ  اْلَمَعاِدنِ  ِمنَ   اْلَمالَّ
 

 :حذٗث سٌذ ثشسسی
 

 :اثشاّ٘ن ثي ػلی
 النجاشی) ػوشُ ٍسظ فی اضش ٍ وتجب   غٌف ٍ فبوثش سوغ الوزّت غح٘ح هؼتوذ ثجت الحذٗث فی ثمٔ

260) 
 :ّبضن ثي اثشاّ٘ن
 ٍ ثمن الىَف٘٘ي حذٗث ًطش هي أٍل إًِ :ٗمَلَى أغحبثٌب ٍ لن إلی اًتمل ٍ الىَفٔ هي أغلِ الموٖ
 ٍ السالم ػلِ٘ الشضب أغحبة هي الشحوي ػجذ ثي ًَٗس تلو٘ز َّ ٍ السالم ػلِ٘ الشضب لمٖ أًِ روشٍا

 ٍ وث٘شٓ ػٌِ الشٍاٗبت ٍ ثبلتٌػ٘ع تؼذٗلِ ػلی ال ٍ فِ٘ المذح فٖ لَل ػلی أغحبثٌب هي ألحذ ألف لن
 .است وشدُ ًمل وبفی دس اٍ اص سٍاٗت 4820 اثشاّ٘ن ثي ػلی پسشش (4 الخالصة) .لَلِ لجَل األسخح

 .است ثَدُ ولٌ٘ی ٍ اثشاّ٘ن ثي ػلی سَی اص اٍ ثِ اػتوبد ًطبًِ اٗي ٍ
 چٌذ ّش است الػذٍس هَثَق اخوبع اغحبة هشسالت هب ًضد چَى است غح٘ح سٌذش سٍاٗت
 وِ ثَدُ اٍ خبى حفظ ٍ تمِ٘ دل٘ل ثِ ٗب ساٍی روش ػذم ً٘ض اٌٗدب دس .ً٘ست ثبثت ٍاسظ سٍات تَث٘ك

 ثَدُ اٗي دل٘ل ثِ ٗب هی سفتِ خبًص خَف خَس ٍال٘بى سَی اص  السالم ػلِ٘ خؼفش ثي هَسی صهبى دس
 الصم سا ساٍی ًبم روش ٍ ثَدُ سس٘ذُ دستص ثِ دٗگش عشق ثِ السالم ػلِ٘ اهبم والم ٗب هىتَة وِ

 .است گشدٗذُ هغوئي حذٗث غذٍس اص ٍخَُ اص ٍخْی ثِ ٗب ًذاًستِ
 



 :است چٌ٘ي اٗي سٍاٗت سٌذ تْزٗت سٍاٗت دس
ثَِني قَالَ  َفضَّالٍ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  َعِلي    ِإْسَماِعيلَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنِ  اْلبَ ْغَداِدي   اْلَحَسنِ  أَِبي َعنْ  يَ ْعُقوبَ  ْبنُ  َعِلي   َحدَّ

ثَِني قَالَ  الصَّْيَمِري   َصاِلحٍ  ْبنِ  ثَِني قَالَ  رَاِشدٍ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّ  َأْصَحابَِنا بَ ْعضُ  ِلي َرَواهُ  قَالَ  ِعيَسى ْبنُ  َحمَّادُ  َحدَّ
  ص ،4 ج التهریب) ...َأْشَياء َخْمَسةِ  ِمنْ  اْلُخُمسُ  :قَالَ  ع اأْلَوَّلِ  اْلَحَسنِ  َأِبي الصَّاِلحِ  اْلَعْبدِ  َعنِ  ذََكَرهُ 
   ؛128-132
 :است ضذُ ًمل ًبلع غَستی ثِ آى هتي ٍ استجػبس دس حذٗث سٌذ غذس ٍ

ثَِني قَالَ  َفضَّالٍ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  ْبنِ  َعِلي   َعنْ  الز بَ ْيرِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  َعِلي   َعنْ  ُعْبُدونٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َأْخبَ َرِني  ْبنُ  َعِلي   َحدَّ
 ِستَّةِ  َعَلى اْلُخُمسُ  يُ ْقَسمُ  وَ  َأْشَياءَ  َخْمَسةِ  ِفي اْلُخُمسُ  :قَالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ  اْلبَ ْغَداِدي   اْلَحَسنِ  أَبُو يَ ْعُقوبَ 

 ِمنْ  َعَلْيوِ  َوَقفَ  َأرَاَدهُ  َفَمنْ  آِخرِهِ  ِإَلى اْلَكِبيرِ  ِكَتابَِنا  ِفي َأْوَرْدنَاهُ  َطِويلٍ  َخَبرٍ  ِفي َذِلكَ  تَ ْفِصيلَ  ذََكرَ  وَ  .َأْسُهمٍ 
 (56 ص ،2 ج االستبصاز) .ُىَناكَ 
 آى تعذی سٍات دالئلی تِ ٍلی تَدُ هزکَس ًاهش حواد عٌِ هشٍی کِ هی دّذ ًشاى رکشُ قیذ ایٌجا

ُ اًذ حزف سا ًام  .هی سٍد ًیز ًام فشاهَشی احتوال چٌذ ّش هی کٌذ افزًٍتش سا تقیِ احتوال قیذ ایي .کشد
 حال ّش دس .است هحزٍف «عي» ٍ است تغذادی الحسي اتی ّواى استثصاس ًسخِ دس یعقَب تي علی

 .است ضعیف شیخ سٌذ ٍ .ّستٌذ هجَْلی افشاد اسواعیل تي حسي ٍ اٍ
 هکاسة استاح تِ ٍلی آهذُ غٌائن کلوِ عثاست ایي دس .است ًوک هعذى هعٌای تِ تالتشذیذ الوالحة
 .داسد هٌافات تعذی عثاست تا تاشذ آى شاهل غٌائن کِ ایي .است ًشذُ تصشیح



 

 الصَّاِلحِ  اْلَعْبدِ  َعنِ  َأْصَحابَِنا بَ ْعضِ  َعنْ  ِعيَسى ْبنِ  َحمَّادِ  َعنْ  َأبِيوِ  َعنْ  َىاِشمٍ  ْبنِ  ِإبْ َراِىيمَ  ْبنُ  َعِلي   -(5) -1
 َأْشَياءَ  َخْمَسةِ  ِمنْ  اْلُخُمسُ  :قَالَ   ع
 

   :ضَد ثشسسی ثبٗذ سٍاٗبت اٗي دس ًىبتی
 خٌگی غٌ٘وت خبظ هؼٌبی ثلىِ ً٘ست فَائذ ػبم هؼٌبی هٌظَس سٍاٗت اٗي دس الغٌبئن وِ اٗي اٍل

 لشٌِٗ ثِ ً٘ض ٍ ًوىضاس ٍ هؼذى ٍ وٌض ٍ غَظ ٗؼٌی ػبم فَائذ اص هَسد چْبس روش لشٌِٗ ثِ است هشاد

 .است دادُ خجش همبتل٘ي ث٘ي خوس خبسج پٌدن چْبس تمس٘ن اص ثحث وِ سٍاٗت رٗل
 غَست ثِ ٗب :آٗذ هی ثذست خٌگ دس وِ ثبضذ اهَالی سٍاٗت ول اص هشاد است هوىي وِ اٗي دٍم

 ثَدُ وفبس اخت٘بس دس وِ دسٗبّب ٍ ّب صه٘ي هؼبدى اص ثخطی ٗؼٌی اًفبل غَست ثِ ٗب خٌگی غٌ٘وت

 آى دل٘ل ثِ ً٘ض وٌض وِ اٗي احتوبل .ثبضذ افتبدُ هسلوبًبى ثذست اسالم لطىش پ٘شٍصی اص ثؼذ ٍلی

 عال سىِ چَى اسصضوٌذی اهَال ثشای وشدى خبن خض اٗوٌی هحل لذٗن صهبى دس ًَػب   وِ ثبضذ

 اهَال اٗي اسالم لطىش پ٘شٍصی اص پس ٍ وشدًذ هی خبن سا خَد اهَال گًَِ اٗي افشاد است ًجَدُ

 ٍلتی ً٘ض آثبد ضْشّبی ث٘ي دس اهَال گًَِ اٗي وِ اٗي احتوبل .است داضتِ لشاس صه٘ي دسٍى

 ٍ تبسٗخی ضَاّذ ٍلی .داسد ثبضذٍخَد ضذُ دفي هحلی دس وفبس ٍس٘لِ ثِ وشدًذ هی حولِ هسلوبًبى

 .ًوی وٌذ تمَٗت سا احتوبل اٗي هتٌی



 اْلُخُمسُ  :قَالَ   ع الصَّاِلحِ  اْلَعْبدِ  َعنِ  َأْصَحابَِنا بَ ْعضِ  َعنْ  ِعيَسى ْبنِ  َحمَّادِ  َعنْ  أَبِيوِ  َعنْ  َىاِشمٍ  ْبنِ  ِإبْ َراِىيمَ  ْبنُ  َعِلي   -(5) -1
 َأْشَياءَ  َخْمَسةِ  ِمنْ 
   :ضَد ثشسسی ثبٗذ سٍاٗبت اٗي دس ًىبتی
 ضو٘ش ثبضذ غٌف پٌح است ٍاخت آى ثش خوس آًچِ اگش وِ اٗي آى ٍ ّست هطىلی حذٗث هتي دس وِ اٗي سَم ًىتِ

 خٌگی غٌ٘وت ٗؼٌی غٌَف آى اص ٗىی ثِ غشفب   ٗمسن خولِ چشا ً٘ست هؼلَم اهب گشددثشهی الػٌَف ّزُ ول ثِ ٗدؼل

 اص ٗىی هؼضل اٗي حل ثشای .«ذِلكَ  وِليَ  و َعَلْيوِ  قَاَتلَ  َمنْ  بَ ْينَ  اأْلَْخَماسِ  اأْلَْربَ َعةُ  يُ ْقَسمُ  وَ  َلوُ  تَ َعاَلى اللَّوُ  َجَعَلوُ  ِلَمنْ  فَ ُيْجَعلُ » است هشثَط

   :است هتػَس ساُ دٍ

 ثذست وفبس داس اص خٌگ اص پس ٗب خٌگ دس وِ است غٌبئوی ثِ اضبسُ ًَػی ثِ ّوِ دٗگش غٌف چْبس : اٍل احتوبل

 ٗب خٌگ ه٘ذاى دس حبغل غٌبئن ضبهل وِ ّستٌذ ػبم هؼٌبی ثِ خٌگی غٌبئن ًَػی ثِ غٌَف ّوِ خْت ثذٗي .آٗذهی

 هؼبدى، .گشٗضًذهی ٍ وشدُ سّب ضىست اص پس وفبس وِ اهَالی هثل خٌگ ه٘ذاى اص ث٘شٍى وفبس سشصه٘ي دس اهَالی

 خبظ روش غٌبئن اص ثؼذ دٗگش غٌ٘وت چْبس روش تشت٘ت اٗي ثِ .ثبضٌذ لج٘ل اٗي اص تَاًٌذهی ّوِ ًوىضاس ٍ وٌَص ثحبس،

   .است الؼبم ثؼذ

 ،داسد هتؼبعف٘ي تغبٗش ثش داللت ػغف ظبّش ٍ ثَدُ لشٌِٗ ً٘بصهٌذ الؼبم ثؼذ خبظ روش -1 :اٍل احتوبل اضىبل

 الؼبم ثؼذ خبظ ػغف خالف «غٌَف» ولوِ ٍ «پٌح» ػذد روش .وٌذًوی تأٗ٘ذ سا احتوبل اٗي حذٗث دسًٍی لشائي -2

   .است

 حىن هطوَل غٌ٘وت، اص هستمل سا غٌَف اٗي ٍ ضذُ ٍاسد خوس ثبة دس وِ دٗگشی احبدٗث ٗؼٌی ث٘شًٍی لشائي ثب -3

   .ً٘ست سبصگبس داًذهی خوس

   ضَد هشثَط پٌدگبًِ غٌَف اص اٍل غٌف ثِ غشفب   «عليو قاتل من بين الخماس الربعة يقسم» خولِ وِ ٗيا دٍم احتوبل

 .است اٍل احتوبل اص ووتش آى هطىل ٍلی ً٘ست سبصگبس ػجبست س٘بق ثب چٌذ ّش احتوبل اٗي :دٍم احتوبل اضىبل



   «رله ٍلی» ػجبست هؼٌبی چْبسم

 تفس٘ش اض٘بء سبئش ثِ سا «رله ٍلی» ػجبست ٍ غٌبئن ثِ سا ػلِ٘ لبتل هي ث٘ي ػجبست وبضبًی ف٘ض :اٍل احتوبل

 غٌبئن اص ثؼذ وِ غٌفی ٗؼٌی است آهذى پی دس هؼٌبی ثِ «ٍلی» تفس٘ش، اٗي دس (298/10 الوافی) .است وشدُ

 ثِ ػجبست اٗي ثٌبثش است ػلِ٘ لبتل هي ثِ ػغف رله ٍلی فؼل وِ است اٗي اٗطبى هٌظَس اگش .است آهذُ

 سا غٌف چْبس اٗي وِ وسی ث٘ي ضَدهی تمس٘ن ًوىضاس ٍ غَظ ٍ وٌض ٍ هؼذى پٌدن چْبس وِ آًست هؼٌبی

 (.است آهذُ رٗل دس هدلسی ػالهِ ػجبست) .است پزٗشفتِ سا احتوبل اٗي ً٘ض هدلسی ػالهِ .اًذآٍسدُ ثذست
 ٍ است هٌفشد هؼوَال   وٌذهی غَاغی وِ وسی وِ است ظبّش خالف خْت آى اص هؼٌب اٗي :اٍل احتوبل اضىبل

 هؼذًچ٘بى گشٍُ ٍ همبتل٘ي گشٍُ هثل گ٘شدهی ضىل گشٍُ ث٘ي هؼوَال   تمس٘ن ٍ ًذاسد هؼٌب ًفش ٗه ث٘ي تمس٘ن

 ًجَدُ هؼوَل هَاسد اٗي دس گشٍّی وبس صهبى آى دس الالل ٗب ً٘ست وبس دس گشٍّی هؼوَال   غَظ ٍ وٌض دس اهب

 ثش هجٌی تفس٘ش اٗي وِ است گفتِ ٍ ثشآهذُ پبسخ غذد دس اضىبل اٗي ثِ تٌجِ ثب ً٘ض هدلسی ػالهِ لزا .است

 .پشداصًذهی هؼذى هثل وبسی ثِ هتؼذد افشاد وِ است غبلت
 خؼلِ :االهش   فالًب   ٍل ی اص ضذُ گزاضتِ اٍ ػْذُ ثش ٗؼٌی ثخَاً٘ن تفؼ٘ل ثبة هدَْل سا «رله ٍل ی» : دٍم احتوبل

 سا خوس ثشاٗص هتؼبل خذاًٍذ وِ وسبًی ثشای ضَدهی دادُ لشاس خوس پس وِ آًست خولِ هؼٌبی ػلِ٘ ٍال٘ب  

 ٍل ی حبل اٗي دس .است گزاضتِ اٍ ثشػْذُ ٍ (ضَدهی تمس٘ن هدبّذاى ث٘ي ثمِ٘ چْبسپٌدن ٍ) وشدُ تؼ٘٘ي

ل ثِ ػغف (ثخَاً٘ذ هدَْل)    .است  ُٗدؼ 

 است هبضی فؼل دٗگشی ٍ هضبسع فؼل ٗىی وِ لفظی ًظش اص ً٘ض ٍ هؼٌَی ًظش اص احتوبل اٗي :دٍم احتوبل اضىبل

 .ًوبٗذهی ثؼ٘ذ



 ثِ ل٘بم هشاد اٌٗدب دس وِ ثِ لبم هؼٌبی ثِ ٍلی ٍ وٌذ اضبسُ لتبل ثِ رله وِ است اٗي سَم احتوبل

   .گشدٗذ ث٘بى سَم ًىتِ دس ساخح احتوبل ػٌَاى ثِ وِ ّوبًست احتوبل اٗي .است لتبل

 :است آهذُ چٌ٘ي هدلسی ػالهِ والم دس احتوبالت اٗي

 
 ٍ "ف٘دؼل "لمَلِ التفس٘ش ثوٌضلٔ وأًِ :ال ل  سحوِ التستشٕ الفبضل لبل رلك ٍلٖ ٍ :السالم ػلِ٘ لَلِ

 ٍ هؼلَهب ٗمشأ أى ٗحتول ٍ .هدَْال ٗمشأ ّزا فؼلی رلك، ٗتَلی ٍ ف٘دؼل :الوؼٌی ٍ لِ، التىشاس

 أًست األخ٘ش لؼل ٍ .المتبل تَلی ٍ ػلِ٘ لبتل هي :الوؼٌی ٍ "ػلِ٘ لبتل "لمَلِ التفس٘ش ثوٌضلٔ ٗدؼل

 غبٗٔ فٖ األٍل االحتوبل :ألَل ٍ .اًتْی ."رلك ٍلٖ هي ػلی الجبلٖ لسن ٍ "لَلِ هي ء س٘دٖ ثوب

 الجم٘ٔ أحبل ف٘ىَى الحشة، داس ثغٌبئن هختػب ٗىَى روشُ هب ػلی لىٌِ حسي، فَْ الثبًٖ أهب ٍ الجؼذ،

 ٍلٖ ٍ "ثبلغٌبئن هتؼلك "ػلِ٘ لبتل هي "ٗمبل أى األٍخِ ٍ .الدْٔ ّزُ هي أٗضب ثؼذ ففِ٘ الظَْس، ػلی

 ثؼضْب الؼٌجش، ٍ الولح ٍ الوؼبدى ٍ الىٌَص ٍ الغَظ إخشاج تَلی هي :إٔ ثغ٘شّب هتؼلك "رلك

 (362/6 االخیاز، مالذ) .الغبلت َّ ووب التؼذد، ػلی ثٌبء فبلمسؤ هلىْن، ثؼضْب ٍ الوؤًٔ فٖ تػشف



 
  

 َأِبي ْبنِ  َعِلي   َعنْ  اْلَحَكمِ  ْبنِ  َعِلي   َعنْ  ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  (عن اصحابنا من عدة) -(15) -2
 وَ  اللَّوُ  ِإلَّ  ِإَلوَ  َل  َأنْ  َشَهاَدةِ  َعَلى َعَلْيوِ  ُقوِتلَ  ءٍ  َشيْ  ُكل    :قَالَ  ع َجْعَفرٍ  أَِبي َعنْ  َبِصيرٍ  َأِبي َعنْ  َحْمَزةَ 

 َيِصلَ  َحتَّى َشْيئاً  اْلُخُمسِ  ِمنَ  َيْشَتِريَ  َأنْ  أِلََحدٍ  َيِحل   َل  وَ  ُخُمَسوُ  لََنا فَِإنَّ  اللَّوِ  َرُسولُ  ُمَحمَّداً  َأنَّ 
َنا  ( بصیس؛ ابی عن 280/1 المقنعة ؛545/1الکافی) .َحق َنا ِإلَي ْ

 .است ضذُ ًمل اغحبثٌب هي ػذٓ اص سٍاٗت ٍ است لجلی سٌذ ثِ هتىی ٍ است ح٘لَلِ وبفی سٌذ دس
 :اغحبثٌب هي ػذٓ
 378 ظ الٌدبضی لبل
 بن محمد بن أحمد عن أصحابنا من عدة كتابي  في كان  ما كل  :الكليني جعفر أبو قال و

 و إدريس بن أحمد و كورة  بن داود و الكميذاني موسى بن علي و يحيى بن محمد فهم عيسى،
   .ىاشم بن إبراىيم بن علي
 (272 :ص الخالصو،) :سخبلِ فی الحلی الؼالهٔ لبل

 كثيرة  أخبار في الكافي كتابو  في الكليني يعقوب بن محمد الصدوق الشيخ قال :الثالثة الفائدة
 محمد أصحابنا من عدة بقولي المراد و قال عيسى بن محمد بن أحمد عن أصحابنا من عدة

 بن إبراىيم بن علي و إدريس بن أحمد و كورة  بن داود و الكمنداني موسى بن علي و يحيى بن
   ىاشم

 البرقي خالد بن محمد بن أحمد عن أصحابنا من عدة إليو المشار كتابي  في ذكرتو كلما  قال و
 علي و أمية بن اهلل عبد بن أحمد و أذينة بن اهلل عبد بن محمد بن علي و إبراىيم بن علي فهم
 فهم زياد بن سهل عن أصحابنا من عدة إليو المشار كتابي  في ذكرتو كلما  و قال الحسن بن

 عقيل بن محمد و الحسن بن محمد و اهلل عبد أبي بن محمد و عالن بن محمد بن علي
 .الكليني

 .انتهی
 
 



 خٌگی غٌ٘وت خوس
  

 43 ص 1 ج الدوبى الوٌتمی فی (الثبًی الطْ٘ذ اثي) الذٗي صٗي  اثي حسي لبل
 أحد يحيى بن محّمد أنّ  الكافي في كالمو  من يستفاد و...(:العالمة و النجاشی کالم  ذکر بعد)

 و الكتاب في ذكره حديث أّول في البيان ىذا اتّفق قد و المطلوب؛ في كاف  ىو و العّدة
 بن أحمد عن العّدة رواية كون  بين الفرق عدم ذلك مقتضى و عليو، الباقي أحال أنّو ظاىره
 عن الّرواية محلّ  في وقع إنّما البيان كان  إن و خالد بن محّمد بن أحمد و عيسى، بن محّمد

 مع يبعد و األخبار، من يسيرة بجملة البيان بعد خالد ابن عن العّدة، عن روى فإنّو عيسى؛ ابن
 مع يتعّرض ل و خالد ابن عن العّدة في يحيى بن محّمد يكون ل بحيث مختلفة كونها  ذلك
 .عيسى ابن عن روايتو أّول في بّين كما  عنو، روايتو أّول في للبيان ذلك

  
 :الىبفی اٍل فی لبل

 10 :ص ،1 ج ،(اإلسالهیة - ط) الکافی                        
ثَِني قَالَ  يَ ْعُقوبَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َجْعَفرٍ  أَبُو «1» َأْخبَ َرنَا -1 : اْلَجْهلِ  وَ  اْلَعْقلِ  ِكَتابُ   ِمنْ  ِعدَّةٌ  َحدَّ

ُهمْ  َأْصَحابَِنا  ُمَحمَّد ْبنِ  َأْحَمدَ  َعنْ  اْلَعطَّارُ  َيْحَيى ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ِمن ْ

 أن يحتمل و غيرىما أو الصفوانى أو كالنعمانيّ   الكافي رواة أحد :أخبرنا قائل أن الظاىر (1) 
 (آت) .القدماء دأب ىو كما  عليو الّلو رضوان المصّنف ىو القائل يكون

 



 و الحمد هلل رب العالمین


