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 حديث پذيري آسيب

 تاضيري ضَاّس ٍ ضٍايات( 1.)زاضًس ضا آسية اًَاع تطٍظ ي ظهيٌِ ٍ پصيطًس آسية زيگطي ي پسيسُ ّط هاًٌس ّن احازيث

 هطزم زست زض وِ ذثطّايي ٍ ًَآٍضزُ حسيثْاي ي زضتاضُ السالم ػليِ ػلي اظ ضرػي. هسػاست ايي تط گَاّي ذَز

 :فطهَز اهام. پطسيس زاضز، اذتالف يىسيگط تا ٍ است

َّ  ٍ ا ََّّانْلاّطَََّّايّذيَّّفََّّإ ََََّّّٕحق   َََّّّٕابطل  َََّّّّٕصذق  ََّّمَّزاب  خ َََّّّٕانسخ َََّّٕ ُٖ ا َََّّّٕنمس ٌْ َََّّّٕخْصا َََّّّٕاع شاهبا َََُُّّّٕمَنم  ا َََُُّّّٕمَ ظ  ََّّّٕحف 
َّ مها   آًچِ ٍ هتطاتِ ٍ هحىن ذاظ، ٍ ػام هٌسَخ، ٍ ًاسد زضٍؽ، ٍ ضاست تاطل، ٍ حك اظ است هطزم زست زض ؛(2)...َٕ

 (3...)است وطزُ پطزاظي گواى آى، زض ضاٍي آًچِ ٍ است ضسُ سپطزُ ذاطط زض

 پياهثط حسيث زض آسيثْا اظ تطذي ٍخَز تِ ضا هطزم الْي، ثٌاي ٍ حوس اظ تؼس زيگطي، سرٌطاًي زض السالم ػليِ حضطت ًيع

 هي اضائِ ضا حلي ضاُ ازاهِ، زض ٍ ًسٌّس فتَا اساس ايي تط وِ زّس هي ّطساض ٍ ساظز هي َّضياض آلِ ٍ ػليِ اهلل غلي

 .وٌس

ٔاَّيا ُُقاَّانْلاُطَََّّايُّ ٖاَّالََّّٕاهللَّات  ُ ت  ََّّالَِّّباَّانْلاَطََّّت ُق  ٍَ َّ.َّت ٓعََلٖ  ٍ ََّّآَهََّّوقال ََّّقَهََّّاهلََّّٕلعيَّْاهللَّصيلَّاهللََّسُسَٖهََّّإ ُْ ّرَّّّإَلََّّنّم ٓ َََّّغي  َّوَقال ََّّقَهَََّّٕ
ضَعَّ ََُّّٕ ّرََََّّعَ ّعَّْغي  ض ّ ٖٓ ََّّمُّزَبٌََََّّّ ّْ  ايٌىِ چِ ًسّيس؛ فتَا زاًيس، ًوي آًچِ تِ ضا زيگطاى ٍ تتطسيس ذسا اظ! هطزم اي ؛(4...)لعي

 گفتِ ضا سرٌي ًيع ٍ است ًوَزُ ػسٍل زيگطي سري تِ آى اظ وِ حالي زض فطهَزُ ضا سرٌي آلِ ٍ ػليِ اهلل غلي پياهثط

 .است ضسُ تستِ زضٍؽ ايطاى تط ٍ ًگطفتِ لطاض( آى هٌاسة هؼٌاي) ذَزش خاي زض آى ٍلي

 :گفتن السالم ػليِ غازق اهام تِ: گَيس حاظم تي هٌػَض

رّنَّ ََََّّفٓخي ّ َٓ َََّّصَذوُقاَّآهلََّّٕلعيَّْاهللَّصيلَّاهللَّسسٖهََّّاصحاّبَََّّع ََََّّعَ ذ  ََّّقَهََّّمََزوبا؟ََّآيََّّآهلََّّٕلعيَّْاهللَّصيلَُُّمَم  :َّقَهَّ.ََّصَذوُقاََّبٓ
َُّقىُتَّ ََََّّفا: ًُ َىُُفا؟َّابُُلُ َََّفاَهََّّآْخَ ٌا:

َ
ََّّأ ََّّت َٓعَلُ  ٍ َََّّا ََّّارْلُجَ ٍَ ََّّآهلََّّٕلعيَّْاهللَّصيلَّاهللَّسُسَٖهَََّّيأّتََّّاك هُلُ

َ
ََََّّفٓسأ َّ َََّّع َلّ

َ
ََّّامَلٓسأ ُْ َََّفجيُب

ٖاّبََّّّفهيا ََّّابجلَ ََُّّث  ُْ ََّّت َعَذََّّيّجيُب ِسُخٌََّّاََّرّلَ ََُّّيت  ٖاَبَََّّرّلَ ََّّنَفَسَخّتََّّاجلَ هاَّاألاحدّيث ُ ُ َََّّبعض  ا   اغحاب آيا ساظيس آگاّن ؛(5)َبعض 

 پيسا اذتالف چطا پس: گفتن. گفتٌس ضاست: فطهَز گفتٌس؟ ضاست يا تستٌس زضٍؽ حضطت آى تط آلِ ٍ ػليِ اهلل غلي پياهثط

 پطسيس، هي ضا اي هسألِ اٍ اظ ٍ آهس هي آلِ ٍ ػليِ اهلل غلي پيغوثط ذسهت فطزي چَى وِ زاًي ًوي هگط: فطهَز وطزًس؟

 تطذي احازيث، اظ تطذي پس. وطز هي ًسد ضا اٍل پاسد وِ زاز هي زيگط پاسري تؼسّا ٍ فطهَز هي خَاتص حضطت آى

 .وٌس هي ًسد ضا زيگط

 :است ًمل السالم ػليِ ضضا اهام اظ

َّ  ٍ َََّّاخباّسانَّّفََّّإ ََُُّّمَنم  ََّّمَُمحَكّ ٍّ شآ
ُ ََّّالق  َََّّٕ شاهّبا  ََُُّّمَ ّْ شاّب ََّّمَُُمَ ٍّ شآ

ُ ٕاَّالق  ٔاَّفَُشدُّ ٖاَّالََُُّّٕمَنّمهاَّّإَلََُُّّمشاهّبَ ّبع ٔاَّت َت   َُُّمشاهّبَ
َّ ٍَ اَُُّمَنّمهاَّدٕ ُّلُّ ض ّ

 آى هحىوات تِ ضا ها هتطاتِ اذثاض پس. زاضز ٍخَز هتطاتِ ٍ هحىن لطآى، ّوچَى ها اذثاض زض ؛(6)فَت َ

 .ضَيس هي گوطاُ وِ ًىٌيس پيطٍي آى هتطاتْات اظ آى، هحىوات تِ تَخِ تسٍى ٍ زّيس اضخاع

 :فطهَز هي تِ السالم ػليِ تالط اهام: گَيس ظياز
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َََّّتُُقُهٌََّّا!َّّصياُدََّّيا نياََّلٓ َََّّآْفَ َََّّسُجل  َٓ انَِّّم 
ْ
ال َٖ َ ََّّيت  ََّّّبََشء  ْ؟َّّمَ ْ ّقت  ََُّّقىُتَّ:َّقَهََّّاتل  َّ:َّهَلُ ت ث َ

َ
،َّأ ًُ ّعٓىُتَََّّالَع ُ َّ:َّقه!َِّّفاَكََّّح  ٍٓ َََّّاَخَزََّّإ ّْ َّّب

َّ ِرََّّفَُهَ َََّّّٕهُلَََّّخي  ًُ َ َََّّاعظ  جشا 
َ
ََّّّفَََّّّٕ-أ ٕايت  ََّّ-َُّاخَشيَّّس ٍٓ َََّّاَخَزََّّّإ ّْ َََُّّّٕإّجَشََّّّب ٍٓ ََّّّإ ُْ ََّّٕاهللََّتَشمَ  فتَايي ذَز زٍستاى اظ يىي تِ ها اگط ؛(7)َاّثَ

 ٍ تْتط تطايص وٌس، ػول ّواى تِ اگط: فطهَز. زاًيس هي تْتط ضوا! ضَم فسايت: گفتن گَيي؟ هي چِ زّين، تميِ ضٍي اظ

 - وٌس، تطن ضا آى اگط ٍ ضَز هي زازُ پازاش وٌس، ػول آى تِ اگط: است آهسُ زيگطي ضٍايت زض ٍ. است تعضگتط پازاضص

 .است گٌاّىاض -سَگٌس ذسا تِ

 :فطهايس هي السالم ػليِ غازق اهام

ََّّال ٍُ َََّّيُنٖ ُجُ ََّّارل  ََََّّفهّيا ََّّنّمُكٓ ََّّمَلنّماََّمعاّسيَضَََّّيٓعّشَفَََّّحّت  َََّّٕ  ٍ َتََّّّإ ََّّاوَنَّلَ ُفََّّمَلنّماَّّمٓ ََصّ
ت ٓ ََّّتَلَ َنََََّّعَ ّعي  ها َََّّسب ٓ ج  َّّمََّّنَلإََّ

يّعها  اظ سرٌي گاُ وِ چطا تَز؛ ًرَاّس فميِ ًطٌاسس، ضا ها سرٌاى اضاضات ٍ پٌْاى هؼاًي تا ضوا اظ وسي ؛(8)امَلرَخجَََّجّ

 (.هاًين ًوي تاظ هؼاًي آى تياى زض ٍ) است ضُسي تيطٍى ها تطاي آًْا ي ّوِ اظ ٍ تاتس تطهي ضا( احتوال ٍ) هؼٌا ّفتاز ها

 :فطهَز السالم ػليِ غازق اهام وِ است ضسُ ًمل حىن تي ّطام اظ

َّ ٍَ َرُةََّّاك ُنََّّامُلّغي  ََّّب  ُذَََّّسّعيذ  َعم  ََّّاوَنّزَبَََّّيت َ ّبََََّّعَ
َ
ََّّمُُتَبَََّّيأُخُزَََّّّٕالسليَّلعيَّْأ ّْ َََّّّٕاصحاّب ٍَ ََّّاك ُْ ََّّاصحاُب ٍَ رٕ ََّاّبََّّاَبصحاّبََّّامُلسَتي ّ

َّ ٍَ ُعََٖناََّاّبَََّّاصحاّبََّّّمََّّاوُنُتَبَََّّيأُخُزٕ ٓذف َ َرّةََّّّاَلََََّّفَ ََّّامُلّغي  ٍَ ََّّفَنا ُذَقَتَََّّّٕاوُنَفََّّفهياََّيُذطُّ ُذٓإََّّازل  ِّ َّالسليَّلعيََّْاّبََّّّالَُّيس
َّ ََّّّاَلَََّّيٓذفَُعهاَُّث  ّْ ُهََّّاصحاب أُُمُ ٖٓاََّاٍَََّفَ ثُّ ُ يَعّتََّّّفَََّّيت  ِّ َّالس  .َّ ٌََّّاَّفَُنلُّ ٍَ ََّّالسليَّلعيََّْاّبَََّّاصحاّبََّّمُُتّبََّّفَّاك ََّّّمَ ُُّلِّ ُ اَََّفاَكََّّالع  َِّّمْ

َّ ُْ َرُةَََّّدسَّ ُنََّّامُلّغي  ََّّب  ًَّّفَََّّسّعيذ   هياى زض هغيطُ اغحاب. تست هي زضٍؽ پسضم تط ػوس سط اظ سؼيس تي ي هغيطُ ؛(9)مُُتِّبّ

 ضا الحازي ٍ وفطآهيع هطالة اٍ ٍ زازًس هي هغيطُ تِ ٍ گطفتٌس هي ضا پسضم اغحاب وتاتْاي ٍ تَزًس پٌْاى پسضم اغحاب

 هٌتطط ضيؼياى هياى زض ضا آى وِ ذَاست هي اغحاتص اظ سپس زاز، هي ًسثت پسضم تِ ٍ گٌداًس هي وتاتْا آى هياى زض

 تي ي هغيطُ وِ است هطالثي ّويي اظ ّست، پسضم وتاتْاي هياى زض افطاطي ٍ غلَ هطالة اظ آًچِ ّط تٌاتطايي،. وٌٌس

 .است ساذتِ ٍاضز پٌْاًي وتثطاى هياى زض سؼيس

 :فطهايس هي السالم ػليِ ػسىطي اهام

ا َرََّّإَّن  ُ ُطََّّمَي  خىت  ؛َّابَليّتَََّّآَلََّّنْعاَُّيحَتَمُلَََّّفمَّاتل  ّلَ ََِّّّلَ  ٍ َسَقَتََّّاّلَ َ ََّّالق  ٍَ ُُّل َحم  اََّيت َ ََّّنَعْ ُْ َُ ُُف ََحِّ ََََّّفُ ّّ ْٓسّ
َ
ََّّّبأ ًٓ ٓهّلّه َ ج  ّ ََّّب  َََّّٕ ٍَ ََّيَضُعٖ

اء ب  س 
ََّّاالَ ّرََََّّعَ ٖاّضّعها]ََّغي  ٌَََّّ ُجّٖهها[ََّٕ ََُّّٕ ّ

ّل  ً،َّّلق ّ ِّتّ
َََّّمعّشفَ َََّّٕ ٍَ ََّّآَخُشٕ ٍَ ُذٕ َعم  نٓياَّاوَنّزَبَََّّيت َ ٕاَّلَعَ ُُجُّ اََّعَشّضََّّّمََِّّّلَ ت ت  ٌَّاَّادلُّ

َّ ََُّّهَ ،َّانّسََّّّاَلََّّصاُدُهٓ َ هَّن  ًََّّٕج َ ْضاِبََّّوَقِيََّّنِّمُ ُ ََّّالَّن  ٍَ َََّّيقّذسٕ ذّحََََّّعَ َ َََّّّفِاَّالق  ٍَ ٖ ُ َعَل  َََّّيت َ َ ٖنّماََّبعع  ّحيَحّتََّّلُعُ ََّّالض  ٍَ ُه ج  َٖ َت ََََّّفَ ّْ َّّب
َعِّتاَّنّعَذَّ ب  ّ َََّّّٕس  ٍَ ُضٖ ّ َتف  اََّيت  اَّنّعَذََّّت ّت  ْضات ّت  ُ ََّّن  ََُّّث  ٍَ ََُّّيّضيُُف ّْ ََّّإِل ُْ عافَ ٓ ََّّأض  عاَفَََّّٕ َََّّاض  ّْ عاّف َََّّاض  ََّّّمَ نياَّاألاكّريث ّ ّّتََّّلَعَ ََّّاو  َُ ح َُّبَشآُءََّّن َ
ََّّنِّما ُلُ ت   ََتَ ََََّّفَ ٍَ ٖ َعِّتاَّّمََّّامُلسَتسَّلُ ب  ّ ََََّّعََّّس  ُْ  ُ ٖنّماَّّمَََّّا اَّلُعُ ُّلُّ َ ض  ََّّف َ إََّ َََّّاَضُّلُّ ََُّّهَََّّٕ َضُّ

َ
ََّّأ َعفاّءََََّّعَ ُ َعِّتاَّض  ب  ّ ََّيّضيَذَََّّجيّشََّّّمََّّس 

َّ ّنََََّّعَ ّنََّّاوُحَسي  ََّّب  ي ََّّالسليَّلعهيمَََّعّ ؛ََّٕ ّْ صحاّب
َ
ًَّأ ُ ََّّفَئَن  ًُ ََٖنُ ٕاَحَََّّيٓسُُلُ ٖاَهَََّّّٕاألس ََّّاألٌ ُؤالّءَََّّٕ مُءَََّّٓ ّٖءََّّلُعَ ََّّالسَّ ٍَ َّانْلاّصُبٖ
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َّ ٍَ ٖ ُ ًَّامُلَتَشِبِّ ُ َن 
َ
ََّّنَلاَّّبأ ٍَ ٖاُل ٌََُّّ إََّ دعات ّت 

َ
ََّّأّل ٍَ َََُّّّٕمعاُدٕ ٍَ َلََُّّيذلخٖ َِبَتَََّّّٕالس   ُّ ََّّالس  َعفاّءََََّّعَ ُ َعِّتاَّض  ب  ّ ََّّس  ًٓ ََنُ ُّلُّ ض ّ

ََّّفَت ُ ََّٕ
ً ضّذَََّّعَََّينَمُعََٖنُ ََّّف َ  زضآهيرتگي ٍ آضفتگي زسترَش ها ي تاظگفتِ هطالة اظ تسياضي ضاستي تِ ؛(11)اوُمّضبيَّاحلَقِّ

 ووي اظ ٍ وٌٌس هي تحطيف ٍ تغييط ضا آى توام خْل، سط اظ ٍ زٌّس هي ها والم تِ گَش فاسماى ظيطا است؛ ضسُ

 حُطام اظ تا تٌسًس زضٍؽ ها تط ػوس سط اظ ًيع زيگطي خواػت. ًٌْس هي ذَز خاي غيط زض ضا هطالة زاضًس، وِ ضٌاذتي

 وِ هصّثٌس زضوٌاى اظ ًيع گطٍّي. ضَز خٌّْن آتص تِ ايطاى ٍضٍز سثة ّواى، وِ آضًس زست تِ اي ٍسيلِ زًيا ًاچيع

 ًعز ها اظ ٍ ضساًٌس هي ها ضيؼياى تِ ضا آى ٍ آهَظًس هي ضا ها غحيح ػلَم اظ تطذي ضٍ، ايي اظ ًساضًس؛ ضا ها لسحِ تَاى

 ّستين، تطي ٍ پان آًْا ي ّوِ اظ ها وِ تٌسًس هي ها تط اواشية ٍ زضٍؽ آى، تطاتط چٌسيي ٍ وٌٌس، هي ػيثدَيي زضوٌاى

 تِ ضا زيگطاى ٍ ضًَس گوطاُ پس پصيطًس، هي ضا آى هاست، زاًص ٍ ػلَم اظ آى ايٌىِ تٌاتط تسلين، سط اظ ها ضيؼياى ٍلي

 آى اغحاب ٍ السالم ػليْن ػلي تي حسيي تط يعيس لطىط اظ ها ضؼيف ضيؼياى تط افطاز ايي ضطض ٍ ظياى. وطٌس تيطاِّ

 ًاغثي ٍ سَء ػلواي اظ گطٍُ، ايي. غاضت تِ ضا اهَال ّن ٍ تطًس هي تاضاج تِ ضا ضٍح ّن آًاى ظيطا است؛ تيطتط حضطت

 هي ها ضؼيف ضيؼياى تط ضا ضثِْ ٍ ضهّ ٍ ضواضًس هي ها اػساي زضوي ٍ ها هَالي اظ ظاّط تِ ضا ذَز وِ ّستٌس هصّثي

 .گطزًس هي حكّ تِ ضسيسى اظ ايطاى هاًغ ٍ ساظًس هي گوطاّطاى افىٌٌس،

 تط آسيثْا گًَِ ايي سَگوٌساًِ تلىِ ّايٌس؛ آسية گًَاگَى اًَاع هؼطؼ زض احازيث تٌْا ًِ وِ ضس هؼلَم ضٍايات، ايي اظ

 وِ السالم، ػليْن هؼػَهاى ّواًٌس اي، ٍيژُ هتىلواىِ هطاز وطف تطاي ضٍ، ايي اظ. است افىٌسُ سايِ احازيث اظ تطذي

 زض ضا آى ٍ ضٌاذت ضا ايطاى تياًات زض هٌسضج هَاظيي ٍ اغَل تايس ايٌىِ تط ػالٍُ ضاًٌس، هي سري هتفاٍتي اسالية تِ

 تَاى ًوي ايٌىِ تا تٌاتطايي،. ظزٍز اي پيطايِ ٍ آسية ّطگًَِ اظ ضا سري آى تايس گطفت، واض تِ آًاى اغلي همػَز وطف

 ّوِ احازيث، ي هدوَػِ هياى زض ضؼيف ٍ زيسُ آسية احازيث ضواضي ٍخَز ٍ آفات ٍ هطىالت تطذي زليل تِ

 تَاى ًوي اها گصاضت؛ وٌاض ضا احازيث ي ّوِ ٍ پَضيس چطن احازيث هَّاج زضياي اظ ٍ ضوطز ضؼيف ٍ هؼلَل ضا احازيث

 هي هَخة( احازيث هياى زض آسيثْا اظ تطذي ٍخَز) ًىتِ ايي پصيطش. زاًست لثَل هَضز ٍ سالن ٍ غحيح ضا آًْا ّوِ

 هؼٌَي حيات تما تطاي الظم اهطي تِ ٍ ضَز ذاضج پصيطش، لاتل ٍ تػَض غيطلاتل اهطي ػٌَاى اظ آفات ٍ آسيثْا وِ ضَز

 .گطزز تثسيل غحيح، احازيث لسسي ساحت اظ زفاع ٍ احازيث

 

 :ّا ًَضت پي

 ،1ج الحىوِ، هيعاى ضْطي، ضي هحوس. )زاضز آفتي چيعي ّط. «آفةٌ ضيءٍ لِىلِّ:»فطهايس هي السالم ػليِ اهيط حضطت.1

! ػلي اي ؛«الىَصِبُ الحَسيثِ آفَةٌ! ػليُّ يا:» فطهَز السالم ػليِ اهيط حضطت تِ آلِ ٍ ػليِ اهلل غلي اوطم ضسَل(. 84 ظ

 الٌَازض؛ تاب ،371 ظ ،4ج الفميِ، يحضطُ ال هي ،(غسٍق ضيد) لوي ػلي تي هحوس. است زضٍؽ سري، ٍ حسيث آفت

 .61 ظ ،74ج تحاضاألًَاض، هدلسي، هحوستالط

 ؛63 ظ ،1ج الىافي، وليٌي، يؼمَب تي هحوس ؛211 الرطثِ ،325 ظ الػالح، غثحي تحميك الثالغِ، ًْح سيسضضي،.2

 ًَضي، حسيي االحىام؛ استٌثاط خَاظ ػسم تاب ؛14ب ،316 ظ ،27ج الطيؼِ، ٍسائل ػاهلي، حط حسي تي هحوس

 االحىام استٌثاط حىن تاب: 14ب ،339 ظ ،17ج اهلل؛ ػلي الىصب تحطين تاب ؛121ب ،91ظ ،9ج الَسائل، هستسضن



 

  
 4  صفحه

  

 ظ ،36ج ؛169 ظ 34ج االذثاض؛ اذتالف ػلل تاب: 29ب ،228 ظ ،2ج تحاضاألًَاض، هدلسي، هحوستالط الٌظطية؛

 تالطأي؛ لال هي ػلي احتداخِ ،263 ظ ،1ج االحتداج، طثطسي، ػلي تي احوس ؛16ب ،77 ظ ،75ج ؛41ب ،273

 .193 ظ الؼمَل، تحف حطاًي، ضؼثِ تي حسي

 (.تغييط اًسوي تا) 242 ظ ضْيسي، خؼفط ي تطخوِ الثالغِ، ًْح سيسضضي،.3

ََََّّفاَيَّ:» است آهسُ ازاهِ زض.4 ّْ َقَمُتََّّإَِل يَذُةَََّّّٕلَعٓ ََََّّعّ َلاّنُّ َََّفاالَّالسَّ نَّيا: راملؤنمي  َّاٌي  ُعََََّّفا! َِ َض رانَّٓقََِّّّباَّن  ِّ َّذهاَّّفََُّّخي 
ُحّفَّ ََّّالضُّ َٓ ََّّاصحاّبََّّع َََّّسلَّقهَّآهلََّّٕلعيَّْاهللَّصيلَُّممذ  َٓ َََّّع مءََّرّلَ ََّّآهَّلُعَ ََّّآهلََّّٕلعيَّْاهللَّصيلَُّممذ  ُْ  ُ

َ
َسََّْيٓعّنََّّمَأ . «ت َق 

 هحوس ضطائطِ؛ تياى ٍ تالطأي اإلفتاء ٍ ػلن تغيط المَل ػي الٌْي: 16ب ،113 ظ ،2ج تحاضاالًَاض، هدلسي، هحوستالط

 .295 ظ ،6ج األحىام، تْصية طَسي، حسي تي

 حطّ حسي تي هحوس ؛228 ظ ،2ج تحاضاألًَاض، هدلسي، هحوستالط ؛65 ظ ،1ج الىافي، وليٌي، يؼمَب تي هحوس. 5

 .218 ظ ،27ج الطيؼِ، ٍسائل ػاهلي،

 تي هحوس ؛261 ظ ،2ج اػلوي، حسيي تحميك السالم، ػليِ الطضا اذثاض ػيَى ،(غسٍق ضيد)لوي ػلي تي هحوس. 6

 ؛15ب ،345 ظ ،17ج الَسائل، هستسضن ًَضي، حسيي ؛9ب ،115 ظ ،27ج الطيؼِ، ٍسائل ػاهلي، حطّ حسي

 ػيسي تي ػلي ؛411 ظ ،2ج االحتداج، طثطسي، ػلي تي احوس ؛26ب ،185 ظ ،2ج تحاضاالًَاض، هدلسي، هحوستالط

 .294 ظ ،2ج الغوِ، وطف إضتلي،

 هحوستالط ؛117ظ ،27ج الطيؼِ، ٍسائل ػاهلي، حطّ حسي تي هحوس ؛65 ظ ،1ج الىافي، وليٌي، يؼمَب تي هحوس.7

 .252 ٍ 244 ،237 ،236 ،221 غع ّواى،: ًيع ؛228 ظ ،2ج تحاضاالًَاض، هدلسي،

 .184 ظ ،2ج تحاضاألًَاض، هدلسي، هحوستالط ؛2ظ األذثاض، هؼاًي ،(غسٍق ضيد)لوي ػلي تي هحوس.8

 .29ب ،251 ظ ،2ج تحاضاألًَاض، هدلسي، هحوستالط.9

 ػلي تي احوس ؛311 ظ السالم، ػليِ الؼسىطي الحسي اإلهام إلي الوٌسَب التفسيط السالم، ػليِ ػسىطي اهام.11

 .14ب ،88 ظ ،2ج تحاضاالًَاض، هدلسي، هحوستالط ؛458 ظ ،2ج االحتداج، طثطسي،

 

 زفتط پژٍّطي، هؼاًٍت ضضَي، اسالهي ػلَم زاًطگاُ: هطْس حسيث، فْن ضٌاسي آسية ،(1391)سيسػلي زلثطي،: هٌثغ

 اٍل چاج پژٍّص،


