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اهلوصا هعیشلا و  لصا 

هراشا

.م  1954  - 1877 نیسحدمحم ، ءاطغلا ، فشاک  لآ  هسانشرس : 

نیسح عیفر  دمحم  موحرملا  هسـسوم  اطغلا ؛  فشاک  لآ  نیـسحلادمحم  مامالا  ملقب  اهلوصا / هعیـشلا و  لصا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.یفرعم

.13 تاعوبطملل ، یملعالا  هسسوم  توریب : رشن :  تاصخشم 

.ص 159 يرهاظ :  تاصخشم 

يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

هعیش مالک  عوضوم : 

نید لوصا  هعیش --  عوضوم : 

عیفردمحم یفرعم ، نیسح  هدوزفا :  هسانش 

8آ7 1300ي فلا / BP211/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/4172 ییوید :  يدنب  هدر 

2027479 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

: یلامجا یفرعم  ***

بهذـم لوصا  شیادـیپ  نایب  رد  یمالک  یباتک  ءاطغلا ، فشاک  لآ  نیـسحدمحم  خیـش  موحرم  ءهتـشون  اهلوصأ ،» هعیـشلا و  لـصأ  »
.تسا یبرع  نابز  هب  نآ ، عورف  هعیش و 

: اوتحم شرازگ  راتخاس و  ***

هداد ییاج  دوخ  رد  ار  ریز  ثحابم  باتک  .دشاب  یم  تسرهف  همتاخ و  لصف ، هس  همدقم ، میدقت ، فلوم ، لاح  حرـش  لماش  رثا ؛ نیا 
باتک يدعب  ياه  شخب  ثحابم و  .عیشت 3 - هاگدید  زا  نید  لوصا  نایب  .عیشت 2 - بهذم  یخیرات  ياه  همـشچرس  نایب  - 1 تسا :
باتک ینایاپ  تمـسق  .دـشاب 4 - یم  ...و  هعتم  تاکز ، جـح ، هزور ، زامن ، دـننام  یعیرـشت ؛ لئاسم  رد  هعیـش  ياـه  هاگدـید  باـب  رد 

هک نیا  رب  هوالع  باتک ، نیا  رد  هدنسیون  .دراد  ییوگخساپ  ءهبنج  رتشیب  هک  تسا  هّیقت »  » و ءادب »  » دننام مهم ؛ ءهلئسم  دنچ  هب  طوبرم 
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نیا دهد و  یم  خساپ  عیـشت  بهذم  باب  رد  هدراو  تاهبـش  هب  هداد ، حیـضوت  ار  بهذـم  ياملع  عامجا  لحم  لوصا  هعیـش و  خـیرات 
رثا نیا  شراـگن  زا  فـلؤم  ءهزیگنا  فدـه و  .تسا  یلاـخ  وـلغ ، لـعج و  ءهبئاـش  ره  زا  هک  دـهد  یم  ناـشن  هدناسانـش و  ار  بهذـم 
عقاو رد  ینوریب و  نانمـشد  ربارب  رد  ناهج  ناناملـسم  یگچراـپکی  يارب  راوتـسا ، ءهنیمز  ندروآ  دوجو  هب  لوا  ءهجرد  رد  دنمـشزرا 

، هعیـش تامیلعت  دیاقع و  گنهرف و  اب  ناملـسم  ناردارب  ندرک  انـشآ  قیرط  زا  رما  نیا  تسا و  یمالـسا  بهاذـم  نایم  مهافت  تیوقت 
فلتخم بهاذم  باحـصا  نیب  ینمـشد  شتآ  فالتخا ، دراوم  ءهمه  حرط  اب  درادن  دـصق  هک  دـنک  یم  دـیکأت  يو  .دوش  یم  نکمم 

ربمایپ ینعی  مالسا ؛ راذگناینب  تشاک ، مالسا  نیمزرـس  رد  ار  عیـشت  رذب  هک  يدرف  نیتسخن  هدنـسیون  داقتعا  هب  .دزورفارب  ار  یمالـسا 
ناهج ناراگتـسر  ار  وا  نایعیـش  و  (ع ) یلع (ص ،) ربمایپ اهنآ  رد  هک  تسا  هدـمآ  تنـس  لها  عبانم  رد  ثیدـح  اههد  .دوب  (ص ) مرکا

عامجا و نآ  رب  هعیـش  ياملع  یگمه  هک  تسا  یلوصا  نییبت  باتک  نیا  ياه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی  .تسا  هدرک  یفرعم  ترخآ 
یم راـهظا  بهذـم  نیا  باحـصا  زا  یخرب  فرط  زا  عیـشت  باـب  رد  یـصخش  رظن  ناونع  هب  هچنآ  فلؤم  رظن  هب  دـنراد و  رظن  قاـفتا 

، فلؤم نینچمه.درک  بهذم  ياملع  نایعیـش و  مومع  داقتعا  رب  لمح  ار  نآ  دیابن  دراد و  رابتعا  یـصخش  رظن  کی  ءهزادنا  هب  دوش ،
.تسا لئاق  يا  هدمع  توافت  تالغ ، ینعی  دننک ؛ یم  طارفا  دوخ  دیاقع  رد  هک  اهنآ  اب  يدنب  ياپ  یلوصا و  ءهعیش  نایم  هژیو  هب 

: یسانش هخسن  ***

راب نیمراهچ  يارب  هحفص  رد 160  زیموش  دلج  اب  ییوتلاپ  عطق  رد  يرکسع ، یضترم  دیس  همالع  همدقم  اب  همانرب  رد  رضاح  ءهخـسن 
.تسا هدش  رشتنم  توریب ، تاعوبطملل » یملعألا  هسسوم   » تاراشتنا طسوت  لاس 1413ه1993/م  رد 
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روطس یف  فلؤملا 

.م هنس 1295 ه-1876  هفاقثلا  ملعلا و  دهم  قارعلا  یف  فرشألا  فجنلا  هنیدم  یف  هّللا  همحر  دلو  *

یف ذملت  ،و  فجنلا یف  رابکلا  ءاملعلا  لحاطف  یلع  همولع  یقلت  هیلوألا  هتسارد  لمکأ  نأ  دعب  ،و  هقیرع هیملع  هلئاع  یف  عرعرت  أشن و  *
یف ،و  امهریغ هورعلا و  بحاص  يدزیلا  مظاک  دمحم  دیسلا  ،و  هالّـصلا هراهطلا و  باتک  بحاص  ینادمهلا  اضر  اقآ  جاحلا  یلع  هقفلا 

همکحلا مالکلا و  یف  ،و  يرونلا نیـسح  ازریملا  یلع  ثیدـحلا  یف  ،و  هیافکلا بحاص  یناسارخلا  مظاک  خیـشلا  همالعلا  یلع  لوصألا 
.امهریغ یتانابهطصإلا و  رقاب  دمحم  ازریملا  ،و  يزاریشلا دمحأ  خیشلا  یلع 

.ه هنس 1365 ه-1373  نیب  فجنلا  یف  هعیشلا  عجارم  نم  اعجرم  حبصأ  *
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رفاس هنـس 1367 ه  یفف  ناتـسکابلا  ناریإ و  ایروس و  سدقلا و  هرهاقلا و  نم  لک  یف  همهم  هیخیرات  تاباطخ  هدـیدع و  تالحر  هل  *
،و سدقلا هنیدم  یف  دقعنا  يذلا  یمالسإلا  رمتؤملا  روضحل  نیطـسلف  یلإ  رفاس  هنس 1350 ه  یف  ،و  جحلا هضیرف  ءادأل  هیدوعـسلا  یلإ 

هتعد هنـس 1371 ه  یف  ،و  مالّـسلا هیلع  اضرلا  مامإلا  راز  نأ  دـعب  كانه  هعیـشلا  ءامعز  عم  عمتجا  ناریإ و  یلإ  رفاس  هنس 1369 ه  یف 
دقعنا يذلا  یمالـسإلا  رمتؤملا  روضحل  اضیأ  هینانبللا  هموکحلا  هتعد  دق  و  كانه ، یمالـسإلا  رمتؤملا  روضحل  هیناتـسکابلا  هموکحلا 

.نودمحب یف 

.نودمحب یف  مالسإلا ال  یف  ایلعلا  لثملا  ،و  اهلوصأ هعیشلا و  لصأ  و  مالسإلا ، نیدلا و  باتک  اهرهشأ  هریثک  تالاقم  تافلؤم و  هل  *

.هئاضعأ هتروص و  هراکفأ ال  هؤارآ و  : ناسنإلا : هلاوقأ نم  *

نفد فرـشألا و  فجنلا  یف  ریخألا  هرقم  یلإ  رهاطلا  هنامثج  لقن  مارحلا و  هدعقلا  وذ  نینثالا 18  موی  هنس 1373 ه  ناریإ  یف  یفوت  *
.هیلع هّللا  همحر  مالسلا  يداو  هربقم  یف  كانه 

رشانلا
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: میدقت

َنیِِّیبَّنلا ّللا 
�

ُه َثَعَبَف  ًهَدِـحا�و  ًهَّمُأ  ّنلا 
ُسـا� َناـ�ک  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  يرکـسعلا  یـضترم  دّیـسلا  ریبـکلا  ققحملا  هّجحلا  همّـالعلا  : ملقب

ا�م ِدـَْعب  ْنِم  ُهُوتوُأ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ِهِیف  َفَلَتْخا  اَـم  ِهِیف َو  اوُفَلَتْخا  اَـمِیف  ّنلا 
ِسـا� َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلاـِب  َبـا�تِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َنیِرِذـْنُم َو  َنیِرِّشَبُم َو 

ٍمیِقَتْسُم (1). ٍطا�رِص  �یلِإ  ُءا�شَی  ْنَم  يِدْهَی  ّللا 
�

ُه ِِهنْذِِإب َو  ِّقَْحلا  َنِم  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  اَِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ّللا 
�

ُه يَدَهَف  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  نِّیَْبلا 
ُتا� ُمُْهتَءا�ج 

ُهُولَقَع ا�م  ِدَْعب  ْنِم  ُهَنُوفِّرَُحی  َُّمث  ّللا 
�

ِه َم�الَک  َنوُعَمْسَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  َنا�ک  ْدَق  ْمَُکل َو  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َنوُعَمْطَتَف  َأ 

(2)

.

ا�ّمِم ْمَُهل  ٌْلیَو  ْمِهیِْدیَأ َو  ْتَبَتَک  ا�ّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَوَف  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل  ّللا 
�

ِه ِْدنِع  ْنِم  ا�ذ�ه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِدـْیَِأب  َبا�تِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف 
َنُوبِسْکَی

(3)

.
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هّللا دّدـج  هتعیرـش  اولّدـب  یبن و  باتک  سانلا  فّرح  املک  ،و  مهدـعب نم  مهبتک  فیرحت  هّللا و  ءایبنأ  عئارـش  لیدـبت  یلع  سانلا  بأد 
نمـضف ، مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  هئایبنأ  متاخ  لاـسرإب  تاوبنلا  متخی  نأ  هتمکح  تضتقا  یتح  دـیدج  یبن  لاـسرإب  هنید 

: لاق هسفنب و  هباتک  ظفح 

َنوُِظفا�َحل َُهل  ّنِإ 
�
ا َرْکِّذلا َو  اَْنلََّزن  ُنَْحن  ّنِإ 

�
ا

(1)

.

تالماعم تادابع و  نم  ناسنإلا  هجاتحی  ام  لک  یلإ  جح  هاکز و  هالص و  نم  مالسإلا  هعیرشل  هیسیئرلا  لوصألا  نآرقلا  نمـضت  *** 
.ماکحألا رئاس  و 

.هتیقاوم دّدح  جحلا و  کسانم  مّلع  هاکزلا و  هبصنأ  نّیع  ،و  اهراکذأ هالصلا و  تاعکر  ددع  لوسرلا  نّیب  و 

ُهوُذُخَف َو ُلوُسَّرلا  ُمُکا�تآ  ا�م  َو  یلاعت : هّللا  لاق  کلذل  ،و  هدیدحت هنییبت و  لوسرلا  هنس  یف  ،و  هلوصأ نآرقلا  یف  ماکحألا  رئاس  اذکه  و 
اوُهَْتناَف (2). ُْهنَع  ْمُکا�هَن  ا�م 

: مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لاق  امک  هتایح  یف  هّللا  لوسر  یلع  اوبذک  دق  سانلا  ناک  امل  و 

6  : ص

.9: هیآلا ؛ رجحلا هروس  ( 1 - 1

.7: هیآلا ؛ رشحلا هروس  ( 2 - 2
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نم هدعقم  أّوبتیلف  ادمعتم  ّیلع  بذک  نم  :» لاقف ابیطخ  ماق  یتح  هدهع  یلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلع  بذک  دقل  »
.هدعب نم  هیلع  بذکلا  نم  سانلا  ّفکی  مل  (1)،و  رانلا »

یلإ يدیألا  تّدـم  دـقف  فیرحتلا  نم  زیزعلا  هباتک  ظفح  دـق  هّللا  ناک  اذإف  همألا ، هذـه  یف  مالـسإلا  ماکحأ  یف  رییغتلا  عقو  انه  نم  و 
ام ءارتفالا  بذکلا و  نم  هّللا  لوسر  یلع  تعضو  ،و  تلّدب هنم و  تّریغف  ، همیهافم دیدحت  نآرقلا و  حرش  هیف  يذلا  فیرشلا  ثیدحلا 

.تعضو

.هماکحأ هدئاقع و  یمالسإلا  نیدلا  بناوج  نم  بناج  لک  یف  همألا  هذه  ءانبأ  نیب  فالخلا  عقو  مث  نم  و 

.؟ يری (2) فیک  همایقلا و  موی  يری  له  ،و  حراوج ءاضعأ و  هل  مسج و  وه  :أ  هّللا تافص  یف  فالخلا  عقو 

.؟ میدق مأ  وه  قولخم  :أ  نآرقلا همالک  یف  و 

!. یصاعملا مهنم  تردص  دق  ،و  بسحف یحولا  غیلبت  یف  بذکلا  نع  نوموصعم  مأ  ؟ بنذ لک  نم  نوموصعم  مهأ  هئایبنأ  یف  و 

7  : ص

يرابلا ج حـتف  ملعلا و  باتک  نم  ( یبنلا یلع  بذـک  نم  مثإ  ) باب يراـخبلا  حیحـص  ،و  هغـالبلا جـهن  نم  هبطخلا 208  عـجار  ( 1 - 1
.209/1

دبع دیـسلل  هیؤرلا  لوـح  هـملک  و.ه  هنـس.ط 1387  رـصمب  هیرهزألا  تایلکلا  هبتکم  رـشن  همیزخ  نبـال  دـیحوتلا  باـتک  عجار  ( 2 - 2
.فجنلا یف  نامعنلا.ط  نیدلا  فرش  نیسحلا 
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هبلق یلع  نآرقلاب  لزن  نیمـألا  حورلا  هنأ  كردأ  مأ  هب  بعلتی  اناطیـش  لـیئاربج  یبنلا  بسحأ  : یحولا ءاـیبنألا  متاـخ  یقلت  هیفیک  یف  و 
.(1)

مأ ال جحلا  یف  ءاسنلا  فاوط  بجی  له  مأ ال؟و  دمحلا  یف  هلمسبلا  أرقی  له  و  امهلسغی ؟ مأ  هیلجر  ئضوتملا  حسمی  ماکحألا أ  یف  و 
.؟ بجی (2)

.یمالسإلا عیرشتلا  بناوج  عیمج  یف  فالخلا  عقو  اذکه  و 

اهیف ماکحلا  لخدت  رثأ  یلع  تأشن  اهنأ  ، هلوهـس رـسیب و  كردـی  عبتتملا  ثحابلا  لعلف  ؟ لئاسملا هذـه  لک  یف  فالخلا  أشن  فیک  امأ 
نآرقلا مهیلإ  نوفلزتـملا  لّوأ  مث  هوّرقأ (3) ارمأ  مهدـنع  مکحلا  هسایـس  تضتقا  اذإ  اوناک  - بلغألا یلع  - ماکحلا نإـف  ، نورقلا يدـم 

مهدییأت (4). یف  یبنلا  نع  ثیدحلا  اوور  هبجومب و 

مالسإلا لّثم  هب و  لمعی  انوناق  ماکحلا  هانبت  ام  حبصأ  مث 

8  : ص

.هعیشلا هنسلا و  باتک  یف  هّللا  لوسر  یلع  یحولا  لوزن  ءدب  عجار  ( 1 - 1
.يرکسعلا نیدلا  مجن  خیشلل  ءوضولا  نیدلا و  فرش  دیسلل  ( هیهقف لئاسم  ) عجار ( 2 - 2

.نیدلا فرش  دیسلل  ( داهتجالا صنلا و  ) عجار ( 3 - 3
.هیر وبأ  دومحم  خیشلا  يرصملا  ملاعلل  ( هیدمحملا هنسلا  یلع  ءاوضأ  بتاکلل و( ( ثیدحلا خیرات  نم  ) عجار ( 4 - 4
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کلذ (1). نود  يرخأ  ،و  هرات لتقلا  دح  یلإ  هوسقب  بقوع  فلاخملا و  ذبن  هفلاخ و  ام  لمهأ  ،و  یمسرلا

.دئاقعلا یف  يرعشألا  ءارآ  هقفلا و  یف  هعبرألا  بهاذملا  هّمئأ  دحأ  يواتفب  ذخألا  یلع  همألا  رسقت  نأ  تاطلسلا (2) تأترا  اریخأ  و 

ملعلا باب  مهـسفنأ  یلع  اوّدسف  ، ملـسم يراخبلا و  هصاخ  ثیدحلا و  یف  حاحـصلا  یفلؤم  دیلقت  یلع  نیملـسملا  نم  فئاوط  دمج  و 
.هعبرألا هّمئألا  دحأ  دیلقت  یلع  مهرسقب  داهتجالا  باب  مهیلع  ّدس  امک  ثیدحلا  یف  ثحبلا  باب  مهدسب 

عیرـشتلا یلع  ظافحلا  لیبس  یف  تدـهاج  هّمئأ  همألا  یف  ناک  دـقف  ّتنبت  تّرقأ و  اـم  یف  اـهماکح  تعباـت  همـألا  هیبلاـغ  تناـک  اذإ  و 
لوسرلا هنس  یلع  لیدبتلا و  عایضلا و  نم  یمالسإلا 

9  : ص

.رفظملا نیسح  دمحم  خیشلا  فیلأت  ( هعیشلا خیرات  ) عجار ( 1 - 1
لک مه  هعبرألا  همئـألا  و  يزیرقملا ص 161 . طـطخ  عـجار  هنـس 665 ه  کلذب  ارمأ  يرادـقدنبلا  سربیب  رهاظلا  ردـصأ  امک  ( 2 - 2
هّللا دبع  یبأ  و  (. 179 ه  ) یفوتملا سنأ  نب  کلام  هّللا  دبع  یبأ  و  (. (150 ه یفوتملا هّللا  میت  ینب  یلوم  تباث  نب  نامعنلا  هفینح  یبأ  : نم

341) یفوتملا ینابیـشلا  یلهذـلا  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  هّللا  دـبع  یبأ  و  (. (204 ه یفوتملا یبلطملا  یعفاـشلا  سیردإ  نب  دـمحم 
.ربعلا یف  مهمجارت  عجار  (324 ه) یفوتملا لیعامسإ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  وهف  يرعشألا  امأ  (. ه
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مهؤاملع لمح  تیبلا  لهأ  هعیـشب  اوّمـس  نم  همألا  نم  مهعباـت  ،و  هلاـسرلا تیب  لـهأ  هّمئأ  مه  کـئلوأ  ،و  فیحـصتلا فیرحتلا و  نم 
: رعاشلا لوقب  نیلثمتم  تیبلا  لهأ  هّمئأ  نع  یبنلا  دعب  ثیدحلا 

مهثیدح مهلوق و  اسانأ  لاو  و 

يرابلا نع  لیئربج  نع  اندج  يور 

.اذه انموی  یلإ  اهرشن  اهیلع و  هظفاحملا  لیبس  یف  اودهاج  و 

اوّمـس یبنلا و  یلإ  هبوسنم  هنـس  هدـیقع و  مکح و  نم  هونبت  ام  مهماکحب و  الثمتم  مالـسإلا  اوأر  مهکولم  نید  یلع  سانلا  ناک  امل  و 
.هعامجلا هنسلا و  لهأب  ماکحلا  عبات  نم 

مهتعیش تدراط  مث  الوأ  تیبلا  لهأ  هّمئأ  هبقاعتملا  تاموکحلا  تدراط  هضفرلاب و  تیبلا  لهأ  هّمئأ  عبات  ماکحلا و  فلاخ  نم  اوّمس  و 
.مهتلا عاونأب  مهتمر  مهدعب و  نم 

نم مهناوخإ  نیب  مهنیب و  فالخلا  هوجو  نایب  مهتعیش و  فیرعت  تیبلا و  لهأل  عیشتلا  فیرعتب  لیج  دعب  الیج  هعیشلا  ءاملع  مهلباق  و 
: نیرصاعملا انئاملع  هذباهج  نم  کلذ  یف  فلأ  نمم  ناک  نیملسملا و  فئاوط 

نایعأ هباتک  یف  (1371 ه) یفوتملا نیمألا  نسحم  دّیسلا  -1

10  : ص
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هعیشلا (1).

.اهلوصأ هعیشلا و  لصأ  باتک  یف  1373 ه)  ) یفوتملا ءاطغلا  فشاک  لآ  نیسحلا  دمحم  خیشلا  -2

.هعیشلا تاقبط  هباتک  هعیشلا (2)،و  فیناصت  یلإ  هعیرذلا  هباتک  یف  (1389 ه) یفوتملا كرزب  اغآ  خیشلا  -3

.هیمامإلا دئاقع  هباتک  یف  رفظملا  اضر  دمحم  خیشلا  -4

.مالسإلا یف  هعیشلا  هباتک  یف  یئابطابطلا  نیسح  دمحم  دّیسلا  -5

نیروکذملا انخویـش  انتداس و  نم  دحاو  لک  امهب و  فیرعتلا  هعیـشلا و  عّیـشتلا و  نع  عافدلا  کلـسم  مهریغ  مالعألا و  ءالؤه  کلس 
یغبنی - هتنـس - لوسرلا هریـس  یف  يور  ام  فیرـشلا و  ثیدـحلا  فالخلا  أشنم  ناک  امل  هنأ  يرن  اننأ  ریغ  ، دافأ بتک و  ام  یف  داـجأ  دـق 

ثحبب مایقلا  دبعتلا (3)،و  دح  یلإ  مهسیدقت  نیقباسلا و  دیلقت  یلع  دومجلا  كرت  نیملسملل 

11  : ص

.ادلجم نیتس  تغلب  هعیشلا  لاجر  مجارت  یف  هعوسوم  هعیشلا  نایعأ  ( 1 - 1
،و اطوطخم عبرلا  وحن  اهنم  یقب  ادلجم و  نیرـشع  عبرأ و  نم  اوحن  هعوبطملا  هتادـلجم  تغلب  هعیـشلا  فیناصت  یلإ  هعیرذـلا  و  ( 2 - 2

.رشع ثلاثلا  رشع و  عبارلا  نرقلا  مالعأ  یف  تادلجم  عبرأ  اهنم  عبط  دق  اهنود و  هعیشلا  مالعأ  تاقبط 
.حلاصلا فلسلا  یلإ  هبسنلاب  نیملسملا  فئاوط  ضعب  نم  کلذ  يری  امک  ( 3 - 3
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حبـصأ نم  و  مهنم ، لوسرلا  نع  ثیدـحلا  لّمحت  نم  هصاخ  هباحـصلا و  هریـس  هثیدـح و  لوسرلا و  هریـس  نم  يور  ام  یف  یعوضوم 
یلإ لوصولل  - مویلا لیبسلا - وه  اذـه  ،و  اذـه انموی  یتح  يرخأ  دـعب  هقبط  هتاور  ثیدـحلا و  بتک  هسارد  مث  مهنم  نیملـسملل  هودـق 

: نم لک  لیبسلا  اذه  کلس  دق  و  هساسأ ، نم  فالخلا  أشنم  عفر  قحلا و 

.هریره وبأ  هباتک  یف  1377 ه)  ) یفوتملا نیدلا  فرش  نیسحلا  دبع  دّیسلا  هل  روفغملا  -1

خیراتلا (1). ثیدحلا و  یف  تاسارد  هلسلس  یف  بتاکلا  -2

: نینمؤملا ریمأل  تلق  میلس  لاق.لوقن  ام  یلع  الیلد  سیق  نب  میلسل  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مامإلا  باوج  یف  ثحابلا  دجی  و 

کنم تعمس  مث  سانلا  يدیأ  یف  ام  ریغ  هّللا  یبن  نع  ثیداحأ  نآرقلا و  ریسفت  نم  ائیش  رذ  یبأ  دادقملا و  ناملس و  نم  تعمس  ینإ 
اهیف و مهنوفلاخت  متنأ  هّللا  یبن  نع  ثیداحأ  نآرقلا و  ریـسفت  نم  هریثک  ءایـشأ  سانلا  يدـیأ  یف  تیأر  مهنم و  تعمـس  اـم  قیدـصت 

سانلا يرتفا  لطاب  هلک  کلذ  نأ  نومعزت 

12  : ص

هئاـم نوسمخ و  .لوألا 3- مسقلا  - هشئاـع نینمؤملا  مأ  ثیداـحأ  .لوألا 2- مسقلا  - أبـس نب  هّللا  دـبع  -1 نـآلا : یتح  هنم  رـشن  ( 1 - 1
.یناثلا لوألا و  مسقلا  - قلتخم یباحص 
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: باوجلا مهفاف  تلأس  دق  : لاقف ّیلع  لبقأف  : لاق مهئارآب ، نآرقلا  نورسفی  نیدمعتم و  هّللا  لوسر  یلع  نوبذکی 

دقل ،و  امهو اظفح و  اهباشتم و  امکحم و  ،و  اصاخ اماع و  ،و  اخوسنم اخـسان و  ابذـک و  اقدـص و  الطاب و  اـقح و  ساـنلا  يدـیأ  یف  نإ 
ّیلع بذک  نمف  هباذکلا  ترثک  دق  سانلا  اهیأ  : لاقف ابیطخ  ماق  یتح  هدهع  یلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلع  بذک 

.رانلا نم  هدعقم  أوبتیلف  ادمعتم 

هدعب (1). نم  هیلع  بذک  مث 

: سماخ مهل  سیل  لاجر  هعبرأ  ثیدحلاب  كاتأ  امنإ  و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  یلع  هـّللا و  یلع  بذـکی  جرحتی  ـال  مثأـتی و  ـال  ، مالـسإلاب عنـصتم  ناـمیإلل  رهظم  قفاـنم  لـجر 
هیلع و هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  بحاص  اولاق  مهنکل  ،و  هلوق اوقدـصی  مل  ،و  هنم اولبقی  مل  بذاک  قفانم  هنأ  ساـنلا  ملع  ولف  ادـمعتم ، ، مّلس
هب مهفـصو  امب  مهفـصو  ،و  كربخأ امب  نیقفاـنملا  نع  هّللا  كربخأ  دـق  ،و  هلوقب نوذـخأیف  هنع  فقل  ،و  هنم عمـس  ،و  هآر : مّلـس هلآ و 

رانلا یلإ  هاعدلا  ،و  هلالضلا هّمئأ  یلإ  اوبرقتف  - مالّسلا هیلع  - هدعب اوقب  مث  ، کل
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نم ّالإ  ایندـلا  كولملا و  عم  سانلا  امنإ  ،و  ایندـلا مهب  اولکأ  ،و  سانلا باقر  یلع  اماکح  مهولعج  ،و  لامعألا مهولوف  ، ناتهبلا روزلاب و 
.هعبرألا دحأ  اذهف  ، هّللا مصع 

هیدـی و یف  وهف  ، ابذـک دـمعتی  مل  هیف و  مهوف  ، ههجو یلع  هظفحی  مل  ائیـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نم  عمـس  لجر  و 
ول ،و  هنم اولبقی  مل  هیف  مه  هنأ و  نوملسملا  ملع  ولف  ، مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نم  هتعمـس  انأ  : لوقی ،و  هب لمعی  هیوری و 

.هضفرل کلذک  هنأ  ملع 

ءیش نع  یهنی  هعمس  وأ  ، ملعی وه ال  هنع و  یهن  [ هنأ  ] مث هب  رمأی  ائیش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نم  عمـس  ثلاث  لجر  و 
هنأ هنم  هوعمـس  ذإ  نوملـسملا  ملع  ول  ،و  هضفرل خوسنم  هنأ  ملع  وـلف  ، خـسانلا ظـفحی  مل  خوـسنملا و  ظـفحف  ملعی  ـال  وـه  هب و  رمأ  مث 

.هوضفرل خوسنم 

مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسرل  امیظعت  ،و  هّللا نم  افوخ  بذکلل  ضغبم  هلوسر ، یلع  ،و ال  هّللا یلع  بذکی  مل  عبار  رخآ  و 
خوسنملا ظفح  ،و  هب لمعف  خـسانلا  ظفحف  ، هنم صقنی  مل  هیف و  دزی  مل  هعمـس ، یلع  هب  ءاـجف  ، ههجو یلع  عمـس  اـم  ظـفح  لـب  ، مهی مل 

.همکحم هباشتملا و  فرع  ،و  هعضوم ءیش  لک  عضوف  ماعلا  صاخلا و  فرع  هنع و  بنجف 

ام فرعی  نم ال  هعمسیف  ، ماع مالک  صاخ و  مالکف  : ناهجو هل  مالکلا  ، مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نم  نوکی  ناک  دق  و 
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دصق ام  ،و  هانعمب هفرعم  ریغ  یلع  ههجوی  ،و  عماسلا هلمحیف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ینع  ام  ،و ال  هب [ هناحبـس ] هّللا ینع 
اوناـک نأ  یتح  ، همهفتـسی هلأـسی و  ناـک  نم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  باحـصأ  لـک  سیل  ،و  هلجأ نم  جرخ  اـم  ،و  هب
هذهف ، هتظفح هنع و  تلأس  ّالإ و  ءیش  کلذ  نم  رمی  ناک  ،و  اوعمـسی یتح  مالّـسلا  هیلع  هلأسیف  ئراطلا  یبارعألا و  ءیجی  نأ  نوبحیل 

مهتایاور (1). یف  مهللع  ،و  مهفالتخا یف  سانلا  هیلع  ام  هوجو 

نوملـسملا هیلع  امم  ثحبلا  يرجم  رییغت  موزل  نم  هانلق  ام  ءالجب  حـضوت  اهنأل  اـهلوطب  فـالخلا  أـشنم  یف  ماـمإلا  هملک  انلجـس  *** 
.یلاعت هنوعب  قحلا  مالسإلا  مهفت  یلإ  لیبسلا  انل  رسییل  امهاور  نم  هتریس و  لوسرلا و  ثیدح  لوح  ثحبلا  یلإ  مویلا 

هسردم یلع  ءاوضأ  » هلسلس رشنب  تماق  یتلا  نمؤملا  انبابش  نم  هلثلا  ءالؤه  دیب  ذخأی  نأ  یلاعت  هّللا  لأسأ  ماتخلا  یف  و 
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.بیجم عیمس  هنإ  هیمالسإلا  انتمأل  ریخلا  هیف  ام  رشن  یلإ  مهقفوی  مالّسلا و  مهیلع  « تیبلا لهأ 

هنس 1391 ه هّجحلا  يذ   3

يرکسعلا یضترم 
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هفیلأتل ثعابلا  ببسلا  باتکلا و  همدقم 

...یفطصا نیذلا  هدابع  یلع  مالس  هّللا و  دمح  دعب  ، نیعتسأ هب  دمتسأ و  هنم  میحّرلا و  نمحّرلا  هّللا  مسب 

دعب نیـسمخلا  هنـس  یلوألا  يدامج  تایلوأ  : فرـشألا فجنلا  یف  ءاطغلا  فشاـک  لآ  نیـسحلا  دـمحم  سورطلا  هذـه  روطـس  بتکی 
.هیرجه هئامثالثلا  فلألا و 

: اهتباتک یلع  ثعابلا  ببسلا  و 

اباتک رـصمب  ( ایلعلا مولعلا  راد  ) یف لیـصحتلل  هیقارعلا  هموکحلا  اهتلـسرأ  یتلا  هیملعلا  هثعبلا  نم  یقارع  باش  ّیلإ  بتک  نیتنـس  ذنم  هنإ 
: هتصالخ ام  هیف  رکذی  امم  الوطم و 

)و فجنلا ) رکذ یلع  نوجـش ) ثیدـحلا  (و  مهنیب ثیدـحلا  يرج  امبر  هریغ و  رهزألا و  یف  هرهاقلا  ءاملع  رابک  یلإ  فلتخی  ناـک  هنإ 
ءانثلا نم  یفاولا  لیکلا  مهل  نولیکی  اوناک  ،و  اهیلإ هرجهلا  و  اهیف ، لیصحتلا  هقیرط  ،و  اهئاملع
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تنکف : باشلا کلذ  لوقی  ! هعیـش مهنأ  فسألاب  نکل  :و  مهلوقب کلذ  نوفدری  نکل  ،و  مهفراـعم ّولع  مهکرادـم و  ّومـسب  باـجعإلا  و 
یف مهلئاق  لوقیف  ؟ نیملسملا فئاوط  نم  هفئاط  مالسإلا و  بهاذم  نم  بهذم  ّالإ  یه  له  و  هعیشلا ؟ ام  :و  مهل لوقأ  کلذ و  برغتسأ 

،و انید وأ  ابهذم  ّدعی  وأ  نوکی  نأ  قحی  لب و ال  ، مالسإلا بهاذم  نم  عّیشتلا  ،و ال  نیملسملا نم  هعیشلا  تسیل  الک  : هلـصاح ام  باوجلا 
بتکی مث  ، الصأ هیهلإلا  نایدألاب  اهل  ساسم  ،و ال  هیـسابعلا یلإ  هیومألا  هلودلا  بلقل  هیـسایس  هیـضق  سرفلا و  اهعدتبا  هقیرط  یه  امنإ 

فیک اهئاقترا و  اهئـشن و  هفـسلف  بهاذملا و  بّعـشت  نایدألا و  ئدابمب  یل  ملع  عرعرتم ال  باش  يدیـس  ای  انأ  : اذه ولت  باشلا  کلذ 
ترـص هفئاطلا و  کلت  رمأ  نم  کش  ، مالعألا نم  نیدودـعملا  ، ماسجلا ماخفلا  کـئلوأ  نم  ینلخد  دـق  ،و  ترهظ نیأ  نم  ،و  ترـشتنا
بابل ،و  هقیقحلا میمص  نع  هل  فشکأ  نأ  هجرحملا  لئاسولاب  ّیلإ  لسوتی  ذخأ  مث  ، مهتمالس نع  الـضف  مهمالـسإ  نم  هبیر  افـش  یلع 
کیلع هیلوئـسملاف  ههاتملا  کلت  نم  ینذـقنت  مل  اذإ  :و  لوقی ، هنینأمطلا حور  نیقیلا و  درب  یلإ  کـشلا  هرارح  نم  حـیرتسی  یک  ، عقاولا

.تللض وأ  تللز  نإ 

هداؤف نع  حـیزی  نأ  توجر  ام  ،و  باـشلا کـلذ  هیلقع  مئـالی  اـم  ،و  دـیربلا لـهاک  هلمتحا  ،و  هلـسارملا فرظ  هل  عستا  اـم  هیلإ  تبتکف 
یلع تلمح  ینکل  ،و  بایترالا کشلا و  سوباک 
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هحـص نم  كوکـشلا  بارـسأ  يرطاوخ  یلع  ضراعتت  تقفط  ،و  بایترالا نم  وه  لمحی  ناک  ام  فاعـضأ  ، بارغتـسالا نم  يرعاوش 
برعلا راظنأ  حمطم  و  هیمالـسإلا ، هیملعلا  ندـملا  هعیلط  یف  یه  دالب  ءاملعب  دانعلا  لهجلا و  غلبی  نأ  نکمی  فیک  هنإ  ،و  هعقاولا کلت 

لاسرتسالا وأ  ءاوهألا  ضارغألا و  نع  رثکألا  یلع  هثعبنملا  ، بیذاکألا بیبـالج  قیزمت  ،و  قئاـقحلا صیحمت  یف  نیملـسملا  هفاـک  لـب 
باتک - هنوآلا کلت  یف  - يدـی یف  عقو  یتح  باشلا  کلذ  هلقن  اـم  قدـص  یلإ  نکرأ  تدـک  اـم  ،و  هلاـهجلا هلفـسلا و  تاـیرتفم  یلإ 

طباخک مهنع  بتکی  هتدـجوف  ( هعیـشلا ) رکذ یلإ  هنم  تغلب  یتح  هتربسف  ( مالـسإلا رجف  ) هامـسأ يذـلا  ( نیمأ دـمحأ   ) ریهـشلا بتاـکلا 
هنع عفترت  مل  ،و  رذعلا هل  حسفنی  مل  هباتکلا  کلت  رصعلا  اذه  یف  مهنع  بتک  نیصلا  یـصاقأ  یف  الجر  نأ  ول  ،و  لیل بطاح  وأ  ءاوشع 

هرـشن دیری  اباتک  بتکی  وه  لجرلا و  اذـه  لثم  ناک  اذإ  تلق  ،و  باشلا کلذ  هبتک  ام  هحـص  نم  هتباث  مدـق  یلع  تفقو  نکل  ،و  همثإلا
هنم و بثک  یلع  مهرمأ  هقیقح  یلع  فوقولا  ،و  مهلاوحأ عالطتـسا  دـیجملا و  هناقرف  ّصنب  اناوخإ  هّللا  اهلعج  یتلا  هدـحاولا  همـألا  یف 

نم عاعرلا  داوسلا و  لاح  امف  نذإ  ، لیواقألا کلت  هفئاطلا  کلت  یلع  لوقتی  لاسرتسالا و  کلذ  لسرتسی  کلذ  عم  ،و  هیلع ءیش  رسیأ 
ماکحأ اهسارمأ و  ماربإ  ،و  هدحولا دقع  ّدش  یلإ  هزفاحلا  هرورـضلا  مایق  هجاحلا و  سیـسم  سح  يذ  لک  فرع  دق  نیملـسملا و  هماع 

هایح هنإ ال  ،و  اهساسأ
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بهذم هقیقح  نوملسملا  فرع  ول  ،و  هفیرـش هتیم  ،و ال  هزیزع هایح  الف  ّالإ  اهیلع و  هظفاحملا  اهتورعب و  کسمتلاب  ّالإ  مویلا  نیملـسملل 
نیع و هرق  نوکت  و  هنیغـضلا ، عرزت  ،و  هظیفحلا ریثت  یتلا  هثیبخلا  تارـشنلا  کلت  حور  اوتاـمأل  مهناوخإ  مهـسفنأ و  اوفـصنأ  هعیـشلا و 

هماع رودص  یف  ءانحـشلا  ران  ججؤی  هظیفحلا و  ریثی  الف  ،أ  نید لک  ءادعأ  مه  نیذـلا  رـصعلا ، هدـحالمل  نیرمعتـسملل و  حالـس  ربکأ 
.؟ هعیشلا

اذـه و بتکی...لاق  ام  رخآ  یلإ  مالـسإلا  مدـه  دارأ  نم  لک  هیلإ  أجلی  يوأم  ناـک  عیـشتلا  نإ  هحفص 33: ( مالـسإلا رجف  ) یف هلوقی  ام 
.نیملسملا نم  یمظعلا  هفئاطلا  اهنم  نوکتت  ،و  نییالملاب ّدعت  همأ  هفطاع  حرجی  ، هرثأ یلع  صیحمتلا  هئارو و  نم  دقنلا  نأ  ملعی 

فجنلا ءاـملع  نـم  هدــع  فوـقو  هباـتک و  راـشتنا  دــعب  يرجه  یـضاملا 1349  ماـعلا  یف  ( نـیمأ دـمحأ  ) نأ قاـفتالا  بـیرغ  نـم  و 
سّردـم و نیب  نیثالث  ءاهز  نم  فلؤملا  يرـصملا  دـفولا  یف  ( هنیدـملا کلت  باب  ) باـتعأب فّرـشتلاب  یظح  )و  ملعلا هنیدـم  ) راز ، هیلع

اباتع تاوفهلا  کلت  یلع  هانبتاعف  ، دـشاح لفحم  یف  انیدان  یف  ناضمر  رهـش  یلایل  نم  هلیل  نم  اعیزه  اوثکم  هتعامجب و  انراز  ،و  ذـیملت
عالطالا و مدع  راذتعالا  نم  هدنع  ام  یصقأ  ناک  ،و  امالس هل  لوقن  امارک و  هیلع  ّرمن  نأ  اندرأ  و  الیمج ، احفص  هنع  انحفـص  ،و  افیفخ

اذه :و  انلقف ، رداصملا هّلق 
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ّالإ ،و  ماتلا ءاصقتـسالا  یـصقتسی  هیفاکلا و  هدعلا  رـضحتسی  نأ  الوأ  هیلع  مزلی  عوضوم  نع  بتکی  نأ  دیری  نم  نإف  ، دـیدس ریغ  اضیأ 
دلجم فالآ  هسمخ  زهانی  ام  یلع  هلمتشملا  انتبتکم  اهنم  هعیـشلا و  تابتکم  تحبـصأ  فیک  ،و  هل ضرعتلا  هیف و  ضوخلا  هل  زوجی  الف 

هرهاقلا تابتکم  ،و  هّللا ءاش  نإ  حالـصلا  ملعلا و  نم  ّالإ  ءیـش  لک  نم  هریقف  فجنلاک  هدـلب  یف  یه  هنـسلا و  ءاملع  بتک  نم  اهرثکأ 
لک مهنع  نوبتکی  مه  ءیـشب و  هعیـشلا  نم  مهل  ملع  موقلا ال  معن  ، رکذـی ائیـش ال  ّـالإ  هعیـشلا  بتک  نم  هیلاـخ  نأـشلا  همظعلا و  تاذ 

رادلا و ّوند  عم  ائیـش  هعیـشلا  لاوحأ  نم  نوفرعی  قارعلا ال  یف  هنـسلا  ءانبأ  نم  هعامج  نأ  اذوذش  دعبأ  هبارغ و  اذـه  نم  دـشأ  ،و  ءیش
.راوجلا همصع 

رثکأ )و  دادغبب لصتملا  ءاوللا  وه  (و  میلدلا ءاول  یلإ  رفاس  هنإ  : دادغب هعیش  نم  هدایسلاب  قیرع  بذهم  باش  رهشأ  هعضب  لبق  ّیلإ  بتک 
بسحن انک  ام  نولوقی  نوبجعی و  اوراص  هعیشلا  نم  هنأ  اوملع  امل  هبدأ و  هثیدح و  مهل  قوریف  مهیداون  رضحی  ناکف  هنـسلا  نم  هیلاهأ 

،و تاولفلا ذاذش  رفقلا و  شوحو  نم  ّالإ  مهنظن  انک  ام  ،و  نید وأ  ملع  هل  نمم  اونوکی  نأ  نع  الـضف  ابیذهت  ابدأ و  هقرفلا  هذـه  یف  نأ 
ممألا نیب  رـشنت  هزجوم  هلاسر  هعیـشلا  نع  بتکأ  نأ  یلع  عباتتملا  بلطلاب  ینثحی  ،و  مالملا صراوقب  یتیمح  ریثتـسی  باشلا  اذه  ناک 

ایروس یلإ  باشلا  اذه  رفاس  ههرب  دعب  مث  ، اهتاناید اهتادقتعم و  هفئاطلا و  هذه  لاوحأ  نم  ریسیلا  رزنلا  ول  ،و  مهفّرعت و  هلهاجلا ،
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ءاول یف  اهنع  کتأبنأ  یتلا  لاحلا  یه  رـصم  یلاهأ  دنع  هعیـشلا  نع  لاحلا  يدیـس  ای  : ّیلإ بتکف  رـصم  یلإ  اهنم  جرع  فایطـصالل و 
عشبأب موقلا  دنع  هروصم  هعیـشلا  نإف  ؟ کبجاوب موقت  ،و  كدعوب یفت  نأ  کل  نآ  امف  :أ  یل لوقی  مث  ، هروصلا کلت  هروصلا  ،و  میلدلا

.بنطأ لاط و  نإ  بتک و  ام  اقح  بتک و  ام  رخآ  یلإ  ، ناسنإ اهروصتی  هروص 

فذق نم  يرخأ  دعب  هنوآ  مهتالاقم  هرـشنت  ام  اهریغ و  هیروسلا و  هیرـصملا و  فحـصلا  یف  هدـجن  امم  هلثم  فاضأ  ،و  هلک اذـه  نمف 
لـهجلا و ءاد  نکل  ،و  هقرـسلا نم  هیخأ  قیدـصلا و  فسوی  هءارب  ءارب  اـهنم  مه  همیظع ، لـکب  مهزبـن  ،و  همیـضه لـکب  هفئاـطلا  کـلت 

.ءابطألا ایعأ  دق  يذلا  ءایعلا  ءادلا  وه  هیبصعلا 

دیرأ ،و ال  هعیـشلا یلع  ملظلا  نم  هنأ  ینعأ  ،ال  هثراکلا هذه  نع  یـضاغتلا  توکـسلا و  - شحافلا ملظلا  نم  تیأر  - کلذ لک  نم  معن 
قرف هماع  نم  نیملسملا  نع  لهجلا  هیشغأ  عفر  ، هیاغلا فرـشأ  ضرغلا و  مظعأ  نکل  ،و  الک ، مهیلع تایرتفملا  ،و  مهنع ملظلا  عفدأ  نأ 
کلذ نم  یلعأ  ،و  هفئاطلا هذه  ءاملع  نع  ریصقتلا  همصو  هّمئألا و  عفترت  دناعملا و  یلع  هجحلا  متت  ،و  فصنملا لدتعی  یک  ، مالـسإلا

مزلأ نم  هنإ  ، روصعلا هذه  یف  امیس  ،و ال  روعش يذ  لک  مع  دق  يذلا  مالسإلا  قرف  نیب  ، ماصخلا ءانحشلا و  عفر  ،و  مائولا لوصح  ءاجر 
بتاک دوعی  نأ ال  یسع  رومألا 
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أجلی يوأم  عیشتلا  نأ  قحلا  و  :) هصن ام  اهیلإ  انزعوأ  یتلا  کلت  یف  لوقیف  مالظلا ، ملظلا و  یشاوغ  هیلع  تفثاکت  يذلا  ( مالـسإلا رجف  )
: هلوق یلإ  هیتشدارز ) هینارـصن و  هیدوهی و  نم  هئاـبآ  میلاـعت  لاـخدإ  دـیری  نم  و  دـقح ، وأ  هوادـعل  مالـسإلا  مدـه  دارأ  نم  لـک  هیلإ 

ّالإ رانلا  انـسمت  نل  : دوهیلا لاق  ،و  الیلق ّالإ  یعیـشلا  یلع  همرحم  رانلا  نإ  : هعیـشلا لاق  و  هعجرلاب ، لوقلاب  عیـشتلا  یف  ترهظ  هیدوهیلاـف  )
دحتا توهاللا  نإ  اولاق  ،و  هیلإ حیسملا  هبسنک  هّللا  یلإ  مامإلا  هبسن  نأ  مهـضعب  لوق  یف  عیـشتلا  یف  ترهظ  هینارـصنلا  ،و  هدودعم امایأ 

حاورألا خسانتب  لوقلا  رهظ  عیـشتلا  تحت  ،و  یبن وهف  توهاللا  هب  دحتا  نمف  ادبأ  عطقنت  هلاسرلا ال  هوبنلا و  نإ  و  مامإلا ، یف  توسانلاب 
ام رخآ  یلإ  ( مالسإلا لبق  سوجملا  هفـسالفلا و  همهاربلا و  دنع  هفورعم  تناک  یتلا  لاوقألا  نم  کلذ  وحن  لولحلا و  هّللا و  میـسجت  و 
نع هنت  ال  :) لئاقلا همکح  انیلع  قبطنت  نأ  ،و  رعـستت نأ ال  ءاضغبلا  نارین  و  رکعتت ، نأ ال  ءافـصلا  هایم  یلع  انتظفاحم  ـال  ول  نحن  ،و  لاـق

نیملـسملا هدحو  قیزمتل  یعـسی  يذلا  نم  ،و  هقدنزلا داحلإلا و  لواعمب  مالـسإلا  دعاوق  مده  دیری  يذـلا  نم  انفرعل  ( هلثم یتأت  قلخ و 
نایعأ مه  یلوألا و  هقبطلا  ؟ مالسإلا مده  دارأ  هعیـشلا  تاقبط  يأ  ، بتاکلا کلذ  نم  لأسن  نأ  دیرن  اننکل  و  هقرفتلا ، عیطقتلا و  لماوعب 

يذ همیزخ  ،و  رامع ،و  دادقملا و  رذ ، یبأ  -و  یسرافلا وأ  - يدمحملا ناملـسک  مهراربأ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  هباحص 
، ناهیتلا یبأ  ،و  نیتداهشلا
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،و نابأ ،و  يراصنألا بویأ  یبأ  ،و  لاـقرملا هبتع  نب  مشاـه  ،و  هّللا دـبع  ربحلا  هیخأ  ،و  ساـبعلا نب  لـضفلا  ،و  ریبزلا ،و  ناـمیلا هفیذـح  و 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  عمس  يذلا  هیبن  نب  ثرحلا  نب  سنأ  ،و  ءارقلا دیس  بعک  نب  یبأ  ،و  نییومألا صاعلا  دیعس  ینبا  دلاخ  هیخأ 
عم لتق  سنأ و  جرخف  «، هرصنیلف مکنم  کلذ  دهش  نمف  ءالبرک  اهل  لاقی  ضرأ  یف  لتقی  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  ینبا  نإ  :» لوقی مّلـس  و 

ّدعأ نأ  تدرأ  ول  ،و  هباحـصلا مجارت  یف  هنـسلا  ءاملع  ّفلأ  ام  قثوأ  نم  امه  )و  باـعیتسالا )و( هباـصإلا  ) عجار ، مالّـسلا هیلع  نیـسحلا 
ءاملع کلذ  هنوئم  ینافک  دق  ،و  مخض باتک  درفأ  نأ  کلذ  ینجوحأل  هنسلا  بتک  نم  مهعیشت  تابثإ  هباحصلا و  نم  هعیـشلا  کیلع 
يذلا هغللا ) زارطک  ) هلیلجلا بتکلا  نم  اهریغ  )و  هفالسلا ) بحاص ناخ  یلع  دیسلل  ( هعیشلا تاقبط  یف  هعیفرلا  تاجردلا  عجار   ) هعیشلا

،و رفعج و  هزمحک ، مشاـه  ینبل  دـعب  هباحـصلا  ریهاـشم  تاـقبطلا  یف  رکذـی  مل  هّللا  همحر  هنأ  یلع  ، هغللا یف  بتک  اـم  سفنأ  نم  وه 
،و يردـخلا دیعـس  یبأ  ،و  فینح نب  لهـس  ،و  فنحألا نب  نامثع  هدایزب  مهرکذ  انمدـق  نم  رثکأ  مهریغ  نم  رکذ  و.مهرئاظن  لـیقع و 

لیفطلا یبأ  ،و  يراصنألا کلام  نب  هعافر  ،و  ترألا نب  بابخ  ،و  کلام نب  ءاربلا  ،و  هدیرب و  راصنألا ، سیئر  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق 
لج ءالؤه  ، نذؤملا حابر  نب  لالب  ،و  بلاط یبأ  تنب  یناه  مأ  همأ  ،و  یموزخملا هریبه  نب  هدـعج  ،و  هلاه یبأ  نب  دـنه  ،و  هلئاو نب  رماع 

وأ مهرکذ 
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اهرئاظن )و  باعیتسالا و( هباغلا ) دسأ  )و( هباصإلاک ) هباحـصلا مجارت  بتک  یف  هتدـجو  ام  تعمج  ینإ  یلاب  یلع  رطخی  نکل  ،و  مهرثکأ
لعل و  مالّـسلا ، هیلع  یلع  هعیـش  نم  مهلک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  ءامظع  نم  لجر  هئاـمثالث  ءاـهز  هعیـشلا  هباحـصلا  نم 

.کلذ نم  رثکأ  یلع  رثعی  عبتتملا 

ول ال هنأ  نالقثلا  دهـشی  يذلا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هعیـشلا  مامإ  مأ  ؟ مالـسإلا مده  اودارأ  نیذلا  ءالؤه  يردأ أ  ام  نکل  و 
.کلذ یف  هل  لیق  یتح  ، دومع هل  ماق  امل  ،و  دوع مالسإلل  ّرضخا  امل  اهرئاظن  و  بازحألا ، ،و  نینح ،و  دحأ ،و  ردب یف  هفقاوم  هفیس و 

.ءانبلا ماقتسا  ام  هیضام  برض  ول  ماقتساف و  نیدلا  ینب 

: لاق ثیح  ریبعتلا  ءاسأ  دیمحلا و  دبع  یلزتعملا  یلاغ  و 

هماسح ول ال  مالسإلا  امنإ  الأ 

...

تـضقل هنیدملا  یف  اهیف و  كاذ  هکم و  یف  اذه  ، هرجهلا لبق  بلاط  یبأ  هیبأ  هیامح  اهلبق و  هرجهلا و  دـعب  هفقاوم  هماسح و  ول ال  معن 
هنأب اومکحی  نأ  نیملـسملا  نم  بلاـط  یبأ  ءازج  نکل  همأ و  رجح  یف  وه  هتقنخ و  هدـهم و  یف  مالـسإلا  یلع  برعلا  ناـبئذ  شیرق و 

رهظأ يذلا  اهقعان و  اهدئاق و  اهقئاس و  وه  ّالإ و  یبنلا  یلع  برح  هیار  تماق  ام  يذلا  نایفس  وبأ  امأ  ، ارفاک تام 
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فقلت هّیمأ  ینب  ای  اهوفقلت  : هّیمأ ینب  یلإ  هفالخلا  تراص  امل  لوقی  يذلا  وه  مالسإلل و  هئادع  هرفکب و  نلعی  لاز  ام  اهرک و  مالـسإلا 
.ران هنج و ال  نم  ام  نایفس  وبأ  هب  فلحی  يذلاوف  هرکلا 

: هتاملک لقأ  نأ  عم  ارفاک  تام  مالسإلا  هیماح  بلاط  وبأ  ،و  املسم تام  نیملسملا  مکحب  اذه  معن 

دمحم نید  نأب  تملع  دقل  و 

انید هیربلا  نایدأ  ریخ  نم 

نیدتی هعبتی و ال  ،و ال  نایدألا ریخ  نم  دمحم  نید  نأب  ملعی  يذلا  فیخـسلا  يأرلا  يذ  ،و  فیعـضلا لجرلا  کلذب  سیل  بلاط  وبأ  و 
وأ ؟ مهانرکذ نیذلا  ءالؤه  مهأ  !! مالـسإلا مدـه  دارأ  نم  ثیدـح  یلإ  دـعو  اذـه  کنع  عدـف  ءاحطبلا ، دیـس  وه  سانلا و  نم  افوخ  هب 

،و دعجلا یبأ  نب  ملاس  ،و  هبیتع نب  مکحلا  و  یفوعلا ، هیطع  ،و  هلفغ نب  دیوس  ،و  سیق نب  فنحألاک  نیعباتلا  هقبط  مهدـعب  یتلا  هقبطلا 
ییحی و  شمعألا ، نارهم  نب  نامیلس  ،و  هتابن نب  غبصألا  ،و  بیسملا نب  دیعس  ،و  ریبج نب  دیعـس  ،و  حلاص نب  نسحلا  ،و  دعجلا نب  یلع 

مأ مالـسإلا  مده  اودارأ  يذلا  ءالؤه  ،أ  مهعیـشت هلدأ  رکذ  مهدادعت و  لوطی  نمم  ءالؤه  لاثمأ  ،و  جاجحلا بحاص  یناودعلا  رمعی  نب 
دمحأ نب  لیلخلا  ،و  وحنلا ملع  سـسؤم  یلؤدـلا  دوسألا  یبأک  ؟ مالـسإلا مولع  وسـسؤم  مه  مهیعبات و  نیعباـتلا و  نم  يرخـألا  هقبطلا 

مأ ، ضورعلا هغللا و  ملع  سسؤم 
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،و ایعیـش ناک  هنأ  هریغ  رهزملا و  نم  یناثلا  ءزجلا  یف  یطویـسلا  صن  يذـلا  فرـصلا  ملع  سـسؤم  ءارهلا  ملـسم  نب  ذاـعم  ملـسم  وبأ 
رباج ،و  ملع یلع  رانک  هعیشت  سابع و  نب  هّللا  دبع  ربحلا  مهلوأ  ریسفتلا و  ملع  وسـسؤم  مأ  ، هیبرعلا مامإ  تیکـسلا  قاحـسإ  نب  بوقعی 

نب دمحم  وه  نآرقلا و  مولع  لک  عمج  رسفم  لوأ  ،و  بیـسملا نب  دیعـس  ،و  ریبج نب  دیعـس  ،و  بعک نب  یبأ  ،و  يراصنألا هّللا  دبع  نب 
عفار وبأ  وه  ثیدحلا و  ملع  سـسؤم  مأ  بیغرلا ؟) ) هریـسفت مسا  هعیـشت و  یلع  صن  هریغ و  میدنلا و  نبا  هرکذ  يذـلا  يدـقاولا  رمع 
هیلع نینمؤملا  ریمأب  نیـصتخملا  نم  وه  ایاضقلا و  ننـسلا و  ماکحألا و  باتک  بحاص  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلوم 

هقفلا یف  فّنص  نم  لوأ  وه  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بتاک  عفار  یبأ  نب  یلع  هدلو  هالت  مث  ، هفوکلاب هلام  تیب  بحاص  مالّسلا و 
.راثآلا ثداوحلا و  طبض  خیراتلا و  یف  نیملسملا  نم  ّفلأ  نم  لوأ  وه  عفار و  یبأ  نب  هّللا  دیبع  هوخأ  مث  ، هیبأ دعب 

هضور نب  یسیع  مث  ، هلیلج ابتک  هیف  ّفلأ  هیفنحلا و  نب  دمحم  نب  مشاه  وبأ  مالکلا  ملع  یف  ملکت  نم  لوأ  ؟و  مالکلا ملع  وسـسؤم  مأ 
یف فّنص  نم  لوأ  امهنأ  یطویـسلا  معز  يذلا  هفینح  یبأ  ءاطع و  نب  لصاو  نم  قبـسأ  امه  رفعج و  یبأ  مایأ  یلإ  یقب  يذلا  یعباتلا 
دنع قاطلا و  نمؤمب  اندـنع  فورعملا  لوحألا  یلع  نب  دـمحم  ،و  رـصاملا سیق  مالکلا  ملع  یف  هعیـشلا  مالعأ  نم  امهالت  مث  ، مـالکلا

ناطیشب انریغ 

27  : ص

اهلوصا هعیشلا و  www.Ghaemiyeh.comلصا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 173زکرم  ۀحفص 34 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


،و هریغ توقایلا و  ّصفک  هیلاع  تاـفلؤم  مهل  هنـس و  هئاـم  نم  رثکأ  مهتلـسلس  ترمتـسا  هلیلج  ملع  هلئاـع  مه  تخبون و  لآ  ،و  قاـطلا
نب ماشه  ،و  یمرضخلا كاحـضلا  کلام  یبأ  ،و  كاکـسلا يدادغبلا  رفعج  یبأک  مهذیمالت  رـصاملا و  لوحألا و  ،و  مکحلا نب  ماشه 
یف مهریغ  هدـحالملا و  نم  مهریغ  نیملـسملا و  نم  بهاذـملا  ءاملع  اوخّود  نیذـلا  مه  ءالؤه  ، مهئارظن بوقعی و  نب  سنوی  ،و  ملاس

عمجل يدصتی  ادـحأ  نإ  ،و  امهریغ همامإلا و  دـیحوتلا و  یف  قیرطلا  مهیلع  اوّدـش  قیـضملا و  یف  مهوعقوأ  یتح  جاجتحالا  لدـجلا و 
امک ، مکحلا نب  ماشه  صخألا  یلع  ، درفم باتک  دحاو  لکل  ءاجل  ، انباحـصأ تافلؤم  تاقرفتم  یف  هرـشتنم  مهنم  دـحاو  لک  تارظانم 

.تادلجم هدع  کلذ  بعوتسال  اهیملکتم  اهءامکح و  هعیشلا و  هفسالف  یصحن  نأ  اندرأ  ول  اننأ 

هّللا یلص  یبنلا  هریس  اونّود  راثآلا و  ریسلا و  ملع  اوسسأ  نیذلا  مأ  مالسإلا  مده  اودارأ  نیذلا  ءالؤه  )أ  مالـسإلا رجف  ) بحاص ای  انل  لق 
یعباتلا رمحألا  نامثع  نب  نابأ  مالـسإلا  ءاـملع  نم  کـلذ  فنـص  نم  لوأ  هقـالخأ و  مرک  هتاوزغ و  هتازجعم و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 

وبأ ،و  یبلطملا قاحـسإ  نب  دمحم  ،و  یبلکلا بئاسلا  نب  دمحم  نب  ماشه  مث  ، مالّـسلا هیلع  قداصلا  باحـصأ  نم  هنس 140 ه  یفوتملا 
نیخرؤملا و مظاعأ  مهالت  مث  ، قافتالاب هعیـشلا  مالعأ  نم  عیمجلا  مهیلع و  لایع  وهف  نفلا  اذـه  یف  بتک  نم  لـک  ،و  يدزـألا فنخم 

دمحأک هعیشلا  نم  مهلک  مهتابثإ و 
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يدولجلا زیزعلا  دبع  ،و  یفقثلا دعـس  نب  دمحم  نب  میهاربإ  و  يرقنملا ، محازم  نب  رـصن  ،و  نساحملا باتک  بحاص  یقربلا  دـلاخ  نبا 
مکاحلا هّللا  دبع  یبأ  ایرکز و  نب  دمحم  ،و  فجنلا یف  )و  ابوروأ ) یف هخیرات  عوبطملا  بوقعی  نب  دمحأ  یبوقعیلا  ،و  یمامإلا يرصبلا 
مهلاثمأ نم  ریثک  و  (، هیناطلـسلا بادآلا  ) بحاص ابطابط  نب  یلع  دمحم  و  (، بهذلا جورم   ) بحاص يدوعـسملا  ،و  عیبلا نباب  فورعملا 

نم ّالإ  مهدجت  لهف  ، مهنم مالعألا  تایارلا و  يوذ  و  مالسإلا ، ءارعش  رهشأ  یلع  كرظن  فطعا  مث  ، مهرـصح نع  دادعتلا  قیـضی  امم 
: تاقبط یلع  مه  و  هعیشلا ؟

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  عم  دهـش  يدعجلا  هغبانلا  مهلوأ  هعیـشلا  نم  مهلک  هقبطلا  هذـه  ءارهـش  مظاعأ  :و  نییباحـصلا هقبط  یلوألا 
صن يرماعلا  هعیبر  نب  دـیبل  و  (، یناغألا عجار  ) اـضیأ نیفـصب  هعم  ناـک  لـیخلا و  دـیز  نب  هورع  ،و  هروهـشم زیجارأ  اـهیف  هل  نیفص و 

نم ریثک  ،و  داعـس تناب  بحاص  ریهز  نب  بعک  ،و  یلؤدـلا دوسألا  وبأ  ،و  روهـشملا هلئاو  نب  رماـع  لـیفطلا  وبأ  ،و  هعیـشت یلع  هعاـمج 
.مهئارظن

.مهنارقأ حیرذ و  نب  سیق  ،و  يریمحلا دیسلا  ،و  هزع هریثک  ،و  تیمکلا و  قدزرفلاک ، : نیعباتلا هقبطل  هرصاعملا  هیناثلا  هقبطلا 

لبعدک : یناثلا نرقلا  لهأ  نم  مهدعب  نم  هثلاثلا  هقبطلا 
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،و یمورلا نبا  و  كاحضلا ، نب  نیـسحلا  ،و  صیـشلا یبأ  ،و  مالّـسلا دبع  نجلا  کید  ،و  يرتحبلا ،و  مامت یبأ  ،و  ساون یبأ  ،و  یعازخلا
نرقلا و اذه  یف  هیـسابعلا  هلودلا  ءارعـش  ّلجف  هلمجلاب  ،و  یناوغلا عیرـص  ،و  بهو نب  دـمحم  و  یملـسألا ، عجـشألا  ،و  يرمنلا روصنم 

.هدالوأ هصفح و  یبأ  نب  ناورم  ادع  هعیشلا  نم  اوناک  هدعب 

نیـسحلا يذیواعتلا و  نبا  ،و  یـسلدنألا یناه  نبا  برغلا  یبنتم  لثم  : دعب امیف  هئامثالثلا  نم  عبارلا  نرقلا  لهأ  هعبارلا  هقبطلا  کلذک  و 
سارف وبأ  وه  کلمب و  متخ  کلمب و  رعـشلا  ئدـب  هیف  لیق  يذـلا  ءارعـشلا  ریمأ  ،و  یملیدـلا رایهملا  ،و  نوجملا بحاـص  جاـجحلا  نب 
سمـش رفعج  ،و  یئارغطلا ،و  ینادـمهلا عیدـبلا  ،و  یمزراوخلا رکب  وـبأ  ،و  ریبـکلا ئـشانلا  ،و  ریغـصلا ئـشانلا  ،و  مجاـشک ،و  ینادـمحلا

و يذـیواعتلا ، نبا  طبـسلا  ،و  يدادـغبلا ماـسب  نبا  ،و  یهازلا و  يزرأزبـخلا ، ،و  یعادوـلا ،و  ینمیلا هراـمع  ،و  ءاـفرلا يرـسلا  ،و  هفـالخلا
له و  :) لوقی نم  لوق  عاش  رهتشأ و  یتح  - هعیشلا نم  - تادلجم عبرأ  یه  و  یبلاعثلا ) همیتی  ) ءارعش رثکأف  هلمجلاب  ،و  یمانلا ،و  یمالسلا

(. یعیش ریغ  بیدأ  نم  يرت 

: اولاق هنسح  لجرلا و  رعش  هقر  یف  اوغلابی  نأ  اودارأ  اذإ  و 

نم یناثلا  ءزجلا  عجار  کلذـب  مهراعـشأ  ضعب  دهـشت  امبر  ،و  هعیـشلا نم  اـضیأ  ءـالعلا  وبأ  یبنتملا و  ّدـعی  دـق  ،و  هرعـش یف  ضّفرتی 
يوس اذه  ربدت  اذه و  مهفا  هیناحیرلا و  تاعجارملا 
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،و یحمجلا لبهد  یبأک  ،و  هریغ یناغألا و  یف  مجرتملا  بهل  یبأ  نب  هبتع  نب  سابعلا  نب  لضفلا  لثم  هّصاخ  شیرق  نم  هعیشلا  ءارعش 
رعاشلا فیرشلا  نب  ینامحلا  یلع  نسحلا  یبأ  فیرـشلا  ،و  یـضترملا یـضرلا و  نیفیرـشلاک  هّصاخ ، نییولعلا  نم  وأ  ، هعیبر نب  بهو 

رعاش و انأ  : لوقی ینامحلا  ناک  و  ءارعـش ، مهلک  مالّـسلا و  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  فیرـشلا  دمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم 
یلإ يرجـشلا  نبا  فیرـشلا  ،و  رعـشلا سئافن  هل  رکذ  یناغألا و  یف  همجرت  يذلا  يولعلا  حلاص  نب  دمحم  یلثم و  يدـج  یلثم و  یبأ 

لب ، مهنم هحلاص  هذبن  هدجت  ینامیلا  عیرشلل  ( رعش عّیشت و  نمم  رحسلا  همسن  ) باتک عجار  ، نییولعلا هعیشلا  ءارعش  نم  مهلاثمأ  نم  ریثک 
دمحم نب  ناورم  ،و  صاـعلا نب  دیعـس  نب  دـلاخ  ،و  مکحلا نب  ناورم  یخأ  مکحلا  نب  نمحّرلا  دـبعک  هعیـشلا  نییومـألا  ءارعـش  نم  و 

: هل دشنأ  هلابب و  رطخ  ام  یلع  ( راربألا عیبر   ) یف يرشخمزلا  هرکذ  اذکه  ، یعیش يومأ  یجورسلا 

فانم دبع  نب  ماشه  ینب  ای 

ناکم لکب  مکنم  یننإ 

مکنم هلإلا و  هوفص  متنأ 

ناریطلا حانجلا و  وذ  رفعج 

هّللا دسأ  هزمح  ّیلع و  و 

نانسحلا یبنلا و  تنب  و 
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ینإ هّیمأ  نم  تنک  نئل  و 

نمحّرلا یلإ  مهنم  ءيربل 

تایدـجنلا و بحاـص  روهـشملا  رعاـشلا  يومـألا  يدرویبـألاک  ،و  نییبلاـطلا لـتاقم  ،و  یناـغألا بحاـص  یناهبــصألا  جرفلا  یبأـک  و 
باتکلا اذه  بتکأ  ینکل  و  نییومألا ، هعیشلا  نم  هعامج  یلع  تفقو  تنک  ،و  مهؤامسأ هعاسلا  ینرضحت  نمم ال  مهریغ  تایقارعلا و 

.باب هعلاطم  وأ  باتک  هعجارم  دیدجت  نم  رطاخلا  یف  رضاحلا  دیتعلا  وه  ام  عبطلا و  لسرت  ملقلا و  يرج  یلع 

ینب ،و  هینادـمحلا و  هیهیوبلا ، ،و  هیمطافلا هلودـلاک  هعیـشلا  نم  ءارزولا  باتکلا و  ءارمألا و  كولملا و  مظاعأ  یلع  كرظن  فطعأ  مث 
مظاعأ لـب و  ، بیـسملا نب  شاورق  و  یلیقعلا ، بیـسملا  نب  دـلقملا  ،و  حـئاطبلا ریمأ  نیهاـش  نب  نارمع  ، سیبد ینب  هقدـص و  نب  دـیزم 
رهاظتلا یف  مهرهـشأ  وه  ءیـضتسملا و  نب  دمحأ  رـصانلا  و  قفوملا ، نب  دمحأ  دـضتعملا  ،و  رـصتنملا ،و  نومأملاک نییـسابعلا  ءافلخلا 

،و هروهشم عیـشتلاب  امهّولغ  یف  هحیرـصلا  یبویألا  نیدلا  حالـص  فسوی  نب  یلع  لضفألا  کلملا  عم  هتعجارم  مهرعـشأ و  عیـشتلاب و 
امم مهلاثمأ  نم  ریثک  برغملا و  ایقیرفإ و  کلم  سیداب  نب  زعملا  نب  میمت  ،و  عاطم یبأ  هلودلا  هیجو  یبلغتلا  نینرقلا  يذ  ،و  رصنتسملا

نع الضف  مهئامسأ  دادعتل  لاجم  ال 
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یمـس نم  لوأ  هلعل  بتاکلا و  قاحـسإک  ، هعیـشلا نم  ّالإ  مهدجت  لهف  مالـسإلا  یف  ءارزولا  رباکأ  ربسأ  مث  ، مهئابنأ مهلاوحأ و  همجرت 
یـسابع هفیلخ  لوأل  ریزو  لوأ  یفوکلا  ینادـمهلا  نامیلـس  نب  صفح  لالخلا  هملـس  نبا  ،و  هیـسابعلا هلودـلا  لـبق  مالـسإلا  یف  اریزو 

یلع لآل  عیشتلاب  هنم  ّسحأ  نیح  حافـسلا  هلتق  مث  ( دمحم لآ  ریزو  ) بّقل هتءافک و  هلـضفل و  رومألا  عیمج  ضّوف  حافـسلا و  هرزوتـسا 
.مالّسلا هیلع 

: هیف لیق  یتح  رومألا  عیمج  ریبدت  یلوت  يذلا  يدهملا  ریزو  دواد  نب  بوقعی  هّللا  دبع  یبأک  و 

مکمون لاط  اوبه  هّیمأ  ونب 

دواد نب  بوقعی  هفیلخلا  نإ 

لهـس ونب  تخبون و  ونب  هعیـشلا  نم  هرازولا  تاتویب  نم  ،و  دیـشرلا هجرخأ  نأ  یلإ  اـضیأ  هعیـشتل  قبطملا  یف  اریخأ  يدـهملا  هسبح  و 
لضفلا حتفلا  وبأ  ،و  تاّرم ثالث  ردتقملل  یلوت  یلع  نب  نسحلا  تارفلا  ونب  ،و  لهـس نب  نسحلا  ،و  لهـس نب  لضفلاک  نومأملا  ءارزو 

رهاط ونب  ،و  هلودلا نکر  ءارزو  دمحم  نب  یلع  حتفلا  وبأ  نیتیافکلا  وذ  هنبا  دـیمعلا و  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  دـیمعلا  ونب  ،و  رفعج نب 
مساقلا وبأ  هسایسلا  هیهاد  بحاصلا و  یلجعلا و  فلد  وبأ  ،و  نوراه نب  نسحلا  یبلهملا  ریزولا  هدعب و  نم  نومأملا و  ءارزو  یعازخلا 

وبأ هسایسلا  هلودلا و  لجر  هیمطافلا  هلودلا  سسؤم  یبرغملا و  ریزولا 
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کیزر نب  عئالط  و  لکوتملا ، هلود  یف  ریهشلا  بتاکلا  یلوصلا  سابعلا  نب  میهاربإ  )و  یعیشلاب ) فورعملا ایرکز  نب  نیسحلا  هّللا  دبع 
هبه یلاعملا  وبأ  ،و  ریطف نب  دمحم  نب  رفعج  نسحلا  وبأ  هدالوأ و  رـصم و  یف  شویجلا  ریمأ  لضفألا  ،و  ریهاشملا هیمطافلا  ءارزو  دحأ 

رهاظلل مث  رـصانلل  هرازولا  یلوت  دادقملا  هیرذ  نم  ّیمقلا  میرکلا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  دیؤم  ،و  رهظتـسملا ریزو  بلطملا  دبع  نب  هّللا 
نب ییحی  یلوصلل و  ( قاروألا ) باـتک یف  اـمک  اـضیأ  یعیـشلاب ) ) فرعی هکماربلا و  باـتک  دـحأ  نامیلـس  نب  نسحلا  رـصنتسملل و  مث 

باـتک یف  رظنا  مساـقلا و  دـمحم  وبأ  هوخأ  فسوی و  نب  دـمحأ  رفعج  وبأ  و  (، تسرهفلا ) بحاـص میدـنلا  نبا  یکفـصحلا و  همـالس 
نم نومأملا و  رـصع  یف  نیمدـقتملا  باّتکلا و  نایعأ  نم  اناک  مهیثارم و  تیبلا و  لهأ  حـیدم  یف  هعیدـبلا  هدـئاصق  یلوصلل  قاروألا 

بحاص ینابزرملا  نارمع  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبأ  رداونلا  هیبرعلا و  مولع  یف  مامإلا  و  مهدالوأ ، فسوی و  نب  میهاربإ  کلذک  ،و  هدعب
.ءاصحإلا قیضی  ریثک  یلإ  هلازتعا (1) هعیشت و  یلع  هریغ  یناعمسلا و  صن  يذلا  مجعملا 
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مهتامدـخ میظع  مهتباـتک و  مهملعب و  هیلاـعلا  بصاـنملا  هراـمإلا و  هرازولا و  دـلقت  نم  هعیـشلا و  نیطالـس  عیمج  طبـض  اـندرأ  وـل  و 
هعیشلا تاقبط  مجارت  یلإ  هماقم  هّللا  یلعأ  همالعلا  اندلاو  يدصت  دق  ،و  هدیدعلا رافسألا  همخضلا و  تادلجملا  مهتعسو  امل  ، مالـسإلل

مجعملا و فورح  یلع  هبّترم  هقبط  لـک  هقبط  نیثـالث  یلإ  ، اذـکه ءاـبطأ و  نـیمجنم و  ءارزو و  نیطالـس و  ءاـمکح و  ءاـملع و  نـم 
لیلقلا یلع  تأی  مل  کلذ  عم  هضّیبملا و  یلإ  جرخت  مل  ماخـض  تادـلجم  هرـشع  بتکف  ( هعیـشلا تاـقبط  یف  هعینملا  نوصحلا  ) هاّـمس
اوسـسأ نیذلا  هعیـشلا  لاجر  نم  مهلاثمأ  فاعـضأ  انرکذ و  نیذلا  ءالؤه  ناک  نإ  ( مالـسإلا رجف  ) بحاصل لوقن  نأ  دیرن  انکل  ،و  مهنم

مکؤالمز روتکدلا و  كذاتسأ  تنأ و  مالـسإلا و  مده  نودیری  نیذلا  مه  اوناک  نإ  همئاوق  اومکحأ  همئاعد و  اوداش  مالـسإلا و  مولع 
: لوقی ثیح  هّرعملا  فوسلیف  هّللا  محر  ،و  مالسلا مالسإلا  یلع  افعلا و  ایندلا  یلعف  - اذإ - اودّیأ مالسإلا و  اودّیش  نیذلا  مه 

...رد ام  لخبلاب  یئاطلا  فصو  اذإ 

..همیمذ هایحلا  نإ  رز  توم  ایف  : هلوق یلإ 

نأ یسعف  ، ارهق هیف  لوقلا  یلع  یطمت  اوفع و  هب  ملقلا  يرج  نکل  ،و  یـضرغ میمـص  يدصق و  لصأ  نم  اذه  لک  نم  ءیـش  ناک  ام  و 
ام مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاق  دقف  ، لوقی اذ  ام  روصتی  بتکی و  فیک  هدعب  نم  رصعلا و  ءانبأ  نم  بتاکلا  ملعی 

35  : ص

اهلوصا هعیشلا و  www.Ghaemiyeh.comلصا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 173زکرم  ۀحفص 42 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


.هناسل ءارو  نم  لهاجلا  بلق  ،و  هبلق ءارو  نم  لقاعلا  ناسل  : لوق نم  هفرشأ 

،و اهیلع ازبن  نوکی  یتح  اهبهذم  ناکرأ  نم  نکر  هعیـشلا و  لوصأ  نم  لصأ  هعجرلاب  لوقلاب  عیـشتلا  یف  ترهظ  هیدوهیلا  نإ  : هلوق امأ 
اذإ ،- اهل ضرعتلا  مدع  توکـسلا و  هب  يرحألا  ناک  سیل  هفئاط أ  نع  هملع  غلبم  اذـه  نوکی  نم  ،و  اهیف هیدوهیلا  ترهظ  لئاقلا  لوقی 

نکل ال ،و  مهدنع هیرورـض  تناک  نإ  و  راضب ، اهراکنإ  مزالب و ال  عیـشتلا  بهذم  یف  هعجرلاب  نیدتلا  سیل  -و  هعدف ارمأ  عطتـست  مل 
نم یـسیع  لوزن  لثم  هعاسلا  طارـشأ  لبقتـسملا و  ثداوح  ،و  بیغلا ءابنأ  ضعبک  ّالإ  یه  تسیل  ،و  امدـع ادوجو و  اـهب  عیـشتلا  طاـنی 

سیل ، ءیـش یف  مالـسإلا  نم  یه  ام  نیملـسملا و  دـنع  هعئاـشلا  اـیاضقلا  نم  اـهلاثمأ  ینایفـسلا و  جورخ  ،و  لاّجدـلا روهظ  و  ءامـسلا ،
هعیـشلا لوصأ  نم  لصأ  اهنأ  ضرف  یلع  هعیـشلا و  دنع  هعجرلا  لاح  اذک  و  هیف ، الوخد  هتاذـب  اهب  فارتعالا  ،و ال  هنم اجورخ  اهراکنإ 

نأل مالـسإلا  یف  ترهظ  هیدوهیلا  نأ  لاقی  نأ  حـصی  له  ؟و  عیـشتلا یف  ترهظ  هیدوهیلا  نوک  بجوی  اذـهب  دوهیلا  عم  مهقاـفتا  لـهف 
یلع نیسّوهتملا  يرت  له  مث  ، فیخس طابنتـسا  ،و  فئاز لوق  ّالإ  اذه  له  ؟و  نولئاق هب  نوملـسملا  دحاو و  هلإ  هدابعب  نولوقی  هیدوهیلا 

یف هلاحتـسا  هبارغ و  يأ  ،و  هعیـشلا نم  اهب  لوقی  نم  دنع  اهب  دارملا  هعجرلا و  ینعم  اوفرع  - اثیدـح امیدـق و  - هعجرلا ثیدـحب  هعیـشلا 
نأ لوقلا 
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نبا هصق  نوسوهتملا  عمسی  مل  ،أ  میرکلا باتکلا  صنب  هلثم  عقو  نأ  دعب  اذه  یف  رکن  يأ  ،و  مهتوم دعب  سانلا  نم  هناحبس  هّللا  ییحیس 
َُّمث اُوتُوم  ّللا 

�
ُه ُمَُهل  َلا�قَف  ِتْوَْملا  َرَذَح  ٌفُولُأ  ْمُه  ْمِهِرا�یِد َو  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  یلاعت : هلوقب  هناحبس  هّللا  اهصق  یتلا  زوجعلا 

لک نم  ممألا ال  عیمج  هیف  رـشحت  همایقلا  موی  نإ  عم   ، ًاجْوَف ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوَی  َو  یلاعت : هلوق  همیرک  مهیلع  ّرمت  مل  أ   ، ...ْمُها�یْحَأ
مهنم لیدعتلا  حرجلا و  ءاملع  ناکف  ، روصعلا هذه  یلإ  لوألا  رـصعلا  نم  هنـسلا  ءاملع  بأد  ناک  هعجرلاب  نعطلا  ثیدـح  ،و  اجوف همأ 

هعجرلاب لوقی  نأب  هوذبن  هتنامأ  هعرو و  هتقاثول و  هیف  نعطلل  الاجم  اودجی  مل  مهیثّدحم و  هعیشلا و  هاور  نم  ءامظعلا  ضعب  اورکذ  اذإ 
اذه یماقم  یف  تبثأ  نأ  دیرأ  انأ ال  ،و  هفورعم هفینح  یبأ  عم  قاطلا  نمؤم  هردان  و  اکیرـش ، هّلل  لعجی  وأ  امنـص  دبعی  نولوقی  مهنأکف 

عضوم یلع  ( مالسإلا رجف   ) ّلدأ نأ  تدرأ  ینکل  ،و  ریبک وأ  ریغص  ردق  مامتهالا  نم  يدنع  اهل  سیل  هعجرلاب و  لوقلا  هحص  هریغ  و ال 
.هلماحت ءوس  هطلغ و 

لجرب قیلی  له  و  اذه ، دـجو  هعیـشلا  باتک  نم  باتک  يأ  یف  يردأ  ام  الیلق و  ّالإ  یعیـشلا  یلع  همرحم  رانلا  نإ  : لوقت هعیـشلا  : لوقی
دـهاشب و ال مهنم  اهیلع  یتأی  ـال  هعانـشب  نیملـسملا  نم  هفئاـط  فذـقی  نأ  ناـیدألا  بهاذـملل و  صیحمتلا  دـقنلا و  تسد  یلع  ّعبرت 

نمل هنجلا  قلخ  هناحبس  هّللا  نإ  ، مکبألا مصألا  یتح  عمست  نأ  تداک  هعیشلا  بتک  هذه  فیک و  ، ناهرب
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ام کلذ  لاثمأ  نم  ، مالّـسلا مهیلع  مهتمئأ  نع  نووری  ،و  ایـشرق ادیـس  ناک  ول  هاصع و  نمل  رانلا  قلخ  ایـشبح و  ادبع  ناک  ول  هعاطأ و 
هلمجلا یف  هعافشلاب  لوقلا  لعل  ،و  رخآ باب  نیبنذملا  ضعبل  مالّسلا  مهیلع  هّمئألا  یبنلا و  نم  هعافـشلا  باب  معن  ، ءاصحإلا دح  توفی 

لاقی نأ  اذهب  حصی  لهف  کلذ  لوقت  هعیشلا  نأ  انضرتفا  انلزانت و  ول  هنإ  ،و  ابیرق هانلق  ام  دیعن  اضیأ  ،و  مالـسإلا بهذم  تایرورـض  نم 
هنأل سوجملا  نم  ههقف  ذـخأ  هفینح  اـبأ  نأ  لوقی  نأ  لـقاعب  نسحی  لـه  ؟و  عیـشتلا یف  ترهظ  هیدوهیلا  وأ  هیدوهیلا  نم  ذـخأ  عیـشتلا 

ءارآلا لطخ  ،و  لوقلا هفـس  نم  اذه  ّدعی  سیل  لصألا أ  یـسراف  هنأ  کلذ  دضعی  ،و  هریغ وأ  حاکنلا  باب  یف  عورفلا  ضعب  یف  مهقفاو 
.؟ نیملسملا نیب  ءاضغبلا  ءانحشلا و  ران  داقیإ  يوس  اهیف  هدئاف  یتلا ال 

...هّللا یلإ  حیسملا  هبسنک  هّللا  یلإ  مامإلا  هبسن  نأ  مهضعب  لوق  یف  عیشتلا  یف  ترهظ  هینارصنلا  :و  لوقی مث 

لئاقلا وه  نم  رکذـی  نأ  هیلع  بجی  ناک  - دادـس ریغب  دودـس و  ریغ  یف  لسری  ،و ال  فدـهلا دـیعی  نأ  - نیمألا نبا  یلع  هنامألا  قح  نإ 
نم مههابـشأ  هیعیربلا و  هسمخملا و  هیوایلعلا و  هیبارغلا و  هیباطخلاک و  هعیـشلا  هالغ  مهنومـسی  ام  هدارم  لدف  هعیـشلا  نم  لوقلا  اذـهب 

هعیـشلا امأ  ، مهئارظن هطمارقلاک و  هدـحالملا  نم  ّالإ  یه  اـم  شحاـفلا و  ملظلا  نم  هعیـشلا  یلإ  اهتبـسن  یتلا  هضرقنملا  هکلاـهلا  قرفلا 
لوقت قرفلا ال  کلت  نأ  یلع  ، میرحتلا هءارب  قرفلا  کلت  نم  نوءربیف  مالّسلا  مهیلع  مهتمئأ  هیمامإلا و 
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هب لوقی  امم  کلذ  وحن  وأ  الولح  وأ  اداحتا  وأ  اروهظ  هناحبـس  هّللا  وه  مامإلا  نأ  مهتلالـض  لب  مهتلاقم  هصالخ  لب  ، يراـصنلا هلاـقمب 
نإ (و  تاملکلا نم  مهلاثمأ  يودبلا و  یعافرلا و  ینالیکلا و  لب و  جالحلا  لقنی  دق  ،و  قرطلا خیاشم  ریهاشم  مالـسإلا و  هفوصتم  ریثک 

عضوم همث  ناک  ول  ) هیهولألا نع  اماقم  مهل  نأ  هیبوبرلا و  قوف  هلزنم  مهل  نأ  یلع  هرهاظب  لدی  ام  ( تاحطش نولوقی  امک  اهمـسف  تئش 
.دوجوملا وأ  دوجولا  هدحو  بابرأ  هب  لوقی  ام  کلذ  نم  بیرق  )و  دیزمل

عیمج نإف  ناغفألا  ایروس و  یف  فولألا  تائم  دنهلا و  یف  نیملسملا  نییالم  ناریإ و  قارعلا و  هرهمج  مهب  ینعأ  هیمامإلا و  هعیشلا  امأ 
دیحوتلا ّالإ  مهنید  سیل  ،و  تالالضلا رفکلا و  عنـشأ  نم  اهنوّدعی  تالاقملا و  کلت  نم  نوءربی  هعیـش  اهنوک  ثیح  نم  هفئاطلا  کلت 

ام ،و  ثودحلا ریغتلا و  ،و  ناکمإلا صقنلا و  تافـص  نم  هفـص  یف  مهل  هسبالم  وأ  قولخملل  ههباشم  لک  نع  قلاخلا  هیزنت  ضحملا و 
نم مالکلا  همکحلا و  یف  مهتاـفلؤم  هب  هنوحـشملا  سیدـقتلا  هیزنتلا و  نم  کـلذ  ریغ  یلإ  ، هیلزـألا مدـقلا و  دوجولا و  بوجو  یفاـنی 

نیهاربلا هماقإ  یلع  لمتشی  اهلج  ،و  رشتنم عوبطم  اهرثکأ  ،و  فولألا زواجتی  امم  امهریغ  )و  رافـسألاک ) هلوطم وأ  ( دیرجتلاک  ) هرـصتخم
.میسجتلا لولحلا و  داحتالا و  خسانتلا و  نالطب  یلع  هغمادلا 
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یتلا هعرعرتملا  هئـشانلا  هذه  لوق  همیق  فرعل  اهنم  ائیـش  ضارغألا  هیبصعلا و  قوف  قئاقحلا و  ءارو  یـشمی  يذلا  فصنملا  عجار  ول  و 
نإ هنإ  ، يراصقلا میسجتلا و  لولحلا و  خسانتلاب و  هعیشلا  فذق  همیق  فرعی  مث  ، نمزلا اذه  تاروطت  رصعلا و  اذه  ریـصاعأ  مهب  انتفذق 

نحنف ال همرـض  خـفان  مویلا  مهنم  ضرألا  هعقر  یف  نأ  بسحأ  ـال  یتلا  ، هدـحلملا بهاذـملا  ،و  هدـئابلا قرفلا  کـلت  مه  هعیـشلاب  دارأ 
هقیقحلا طعی  مل  ،و  نایبلا نسحأ  ام  ،و  ریبعتلا ءاسأ  دـق  ،و  حـضاو أطخ  شحاف و  ملظ  هعیـشلا  یلإ  مهتبـسن  نکل  و  کـلذ ، یف  هقیاـضن 

تافنـصم نم  کلذ  تابثإب  هبلاطن  نحنف  ، نیملـسملا نم  نییالملاب  ّدـعت  یتلا  مسالا  اذـهب  هفورعملا  هفئاطلا  هعیـشلاب  دارأ  نإ  و  اهقح ،
.رباغ وأ  رضاح  نم  مهئاملع  دحأ 

ریغب اعد  ،و  لّصحت الب  لیوهت  هریغ  ماقملا و  یف  هعیشلا  نع  ( مالسإلا رجف   ) هرکذ ام  عیمج  نأ  هانرکذ  امم  نابتسا  دقف  لاح  يأ  یلع  و 
،و هتاداهتجا هئارآ و  جرهبم  هتائیطخ و  عیمج  یلع  لدن  دقنلاب و  ( مالـسإلا رجف  ) باتک بقعتن  نأ  اذه  انماقم  یف  دـیرن  نحن ال  لیلد و 

لهأ ءاملعلا و  کلس  یف  هنومّظنی  نم  رصعلا و  هبتک  دنع  هعیـشلا  لاح  هروص  یلع  ادهاش  لوق و  یف  ادارطتـسا  هذبنلا  هذه  انرکذ  امنإ 
.؟ ماوعلا داوسلاب و  نذإ  کنظ  امف  مالقألا 

نوذخأی هعیشلا  نع  نوبتکی  نیذلا  موقلا  نأ  هیلبلا  عبنم  و 
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قارعلا یف  هعیشلا  نع  برغملا  یصقأ  ایقیرفإ و  یف  وه  بتکی و  يذلا  يربربلا  نودلخ  نبا  نع  مهلاوحأ  هعیشلا و  بهذم  بلاغلا  یف 
.مهلاثمأ یسلدنألا و  هبر  دبع  نب  دمحأ  نع  وأ  ، قرشملا یصقأ  و 

وأ ( نسوهل و   ) ذاتـسألاک بناجألا  هبتک  نییبرغلا و  هبتک  یلإ  اوعجر  هعیـشلا  هفرعم  یف  اوعـسوتی  اوعلـضتی و  نأ  رـصعلا  هبتک  دارأ  اذإـف 
.مهلاثمأ )و  يزود ) ذاتسألا

نکل و  مهدـحأ ، لاب  یلع  رطخی  امم ال  كاذـف  مهئاملع  هعیـشلا و  بتک  یلإ  عوجرلا  امأ  لـصفلا  لوقلا  هعطاـقلا و  هجحلا  كاـنه  و 
اهدجو اهدئاقع  هعیشلا و  نع  ، مایألا هذه  یف  ، مالقألا هلمح  هبتکی  ام  یلإ  رظن  اذإ  هبهذم  هقیقح  هرمأ و  نم  هنّیب  یلع  وه  يذلا  یعیشلا 

ناک لجر  لئـس  : یلابب رطخی  ام  یلع  لاق  ( تارـضاحملا فورعملا ب( هباتک  یف  یناهفـصألا  بغارلا  اهب  انثّدحی  یتلا  هردانلا  طمن  نم 
و باطخلا ، نب  یلع  متشی  ، یضفار ، يربج ، يرورح یبصان ، ، یلزتعم ، یجراخ هنإ  : لاقف نامیلس  نب  رفعج  دنع  رفکلاب  رخآ  یلع  دهـشی 

براح و  نایفـس ، یبـأل  هفوکلا  یلاو  وه  يذـلا  جاـجحلا  متـشی  ،و  ناـفع نب  رکب  اـبأ  ،و  بلاـط یبأ  نب  ناـمثع  ،و  هفاـحق یبأ  نب  رمع 
ءیـش يأ  یلع  يردأ  ام  هّللا  کلتاق  : نامیلـس نب  رفعج  هل  لاـقف  - فئاـطلا موی  وأ  فطلا  موی  يأ  - فئاـطقلا موی  هیواـعم  نب  نیـسحلا 

.؟ تالاقملاب مأ  نایدألاب  مأ  باسنألاب  کملع  یلع  كدسحأ أ 
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هملک ّفخأ  هنم و  هءاربلا  هنعلب و  نلعت  اهعمجأب  هعیشلا  بتک  هذهف  ، هب هعیشلا  نوقصلی  وأ  هعیشلاب  هنوقصلی  يذلا  ( أبس نب  هّللا  دبع  ) امأ
رظنأ ( رکذی نأ  نم  نعلأ  أبـس  نب  هّللا  دبع  :) اذـکه نیعلا  یف  هرکذ  دـنع  هلاح  همجرت  نع  اهب  نوفتکی  هقح و  یف  هعیـشلا  بتک  اهلوقت 
ءالؤه لاثمأ  لـاله و  یبأ  رماـع و  ینب  نونجم  أبـس و  نب  هّللا  دـبع  نأ  : لـئاقلا يأر  دـیعبلا  نم  سیل  هنأ  یلع  ، هریغ یلع و  یبأ  لاـجر 

طـساوأ یف  هاصقأ  دـق  میعنلا  فرتلا و  نإف  ، نوجملا رمـسلا و  بابرأ  نوصاصقلا و  اهعـضو  هفارخ  ثیداحأ  اهلک  لاـطبألا  وأ  لاـجرلا 
لعج ،و  لاـیخلا قوس  عجار  عضولل و  لاـجملا  عـستا  ،و  وـهللا یعاود  ترفوـت  شیعلا و  عـستا  اـملک  ،و  هیـسابعلا هیومـألا و  نیتلودـلا 

.شیعلا هنیهلب  یف  نیرمغنملا  همعنلا  فرتلا و  ءانبأ  ،و  لاجحلا تابر  اهب  سنأی  یک  ، لاثمألا صصقلا و 

نوبعلی اوءاج  يذلا  رودلا  ،و  هؤالمز )و  نیسح هط  روتکدلا  ) مالـسإلا نآرقلا و  نع  انل  اهب  ینغتی  حبـصأ  یتلا  جیزاهألا  ریدامـس  نأ  و 
صیحمت بلطتت  یتلا  روصعلا  هذه  راودأ  نم  ،ال  هیلاخلا روصعلا  کلت  راودأ  نم  نوکی  نأ  هبشأ  وهف  قردلا  برحلاب و  نیملسملل  هیف 

.هناصر هنامأ و  هناصحب و  قئاقحلا 

دیهمتلا هئطوتلا و  باب  نم  ّالإ  هرکذ  ناک  ام  ءیش و  یف  انضرغ  میمص  نم  سیل  کلذ  لکف  نکی  وأ  رمألا  ناک  امهم  و 
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یلع هشئاطلا  تانعطلا  کلت  یلع  فوقولا  نوجشلا و  نوئشلا و  یعاودلا و  بابسألا و  کلت  رفوت  دعب  هنأ  ضرغلا  ّلج  امنإ  ،و  دصقلل
نع لوـقلا  نم  ازجوـم  بتکن  نأ  هنع  هحدـن  ـال  يذـلا  اـنیلع  ضرفلا  نم  اـنیأر  ، اـهریغ رـصم و  یف  رـصعلا  هبتک  نم  هعباـتتملا  هعیـشلا 
یلع هعیـشلا  بهذم  هنأ  لاقی  نأ  حصی  يذلا  اهئاملع و  عامجإ  هیلع  یتلا  اهعورف  لئاسم  تاهمأ  اهبهذم و  لوصأ  هعیـشلا و  تادقتعم 
دنع احوتفم  لزی  مل  داهتجالا  باب  نأ  مولعم  ،و  اهل ابهذم  دـعی  نأ  حـصی  هلثم ال  اهنم و  دارفألا  درفلا و  يأر  وهف  هادـع  ام  امأ  اهقالطإ 
نع افئاز  ناک  کلذ  نم  ائیـش  فلاخ  نإف  لوقعلا  هرورـض  وأ  هنـسلا  باتکلا و  صن  وأ  عامجإلا  فلاـخی  مل  اـم  هیأر  لـکل  هعیـشلا و 
انه دوصقملا  امنإ  ،و  اهتالـصفم نع  الـضف  اهتالمجمل  عستی  همرحم ال  دـعاوق  هررقم و  لوصأ  یلع  هفئاطلا  کلت  نع  اقرام  ،و  قیرطلا

بتکلا یلإ  هلوکوم  اهنإف  جـجحلا  هلدـألل و  ضّرعت  نود  نم  مهنیب  اـهیف  فـالخ  ـال  مهلمع و  اـهیلع  رودـی  یتلا  لـئاسملا  تاذ  ناـیب 
هعیـشلا دئاقع  نع  اهماوع  اهئاملع و  نم  هفئاط  لک  دارفأ  نیملـسملا و  قرف  هفاک  فیرعت  نم  مهملا  ضرغلا  نع  جراخ  وه  ،و  هلّوطملا

،و ال نیدـلا یف  مهناوخإ  یلإ  لـیطابألا  لـیلاضألا و  هبـسن  یف  نوـطروتی  مهـسفنأ و  نوـملظی  ـال  مهلثم  نوملـسم  مهنأ  اوـفرعی  یتـح 
بدأت نمم  هّللا  دـمحب  مه  لب  ، رـشبلا موحل  هلکآ  ایقیرفإ و  شوحوک  وأ  ، نیطایـشلا سوءر  لاوغألا و  باـینأ  یلاعـسلاک و  مهنولثمتی 

نم رفاو  ظحب  ذخأ  نآرقلا و  میلاعتب  کسمت  ،و  مالسإلا بادآب 
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عدتری ،و  لهاجلا ملعی  لفاغلا و  هبنتی  نأ  یـسعف  ، لقعلا هرورـض  هنـسلا و  باتکلا و  یلع  ّالإ  نودمتعی  ،و ال  قالخألا مراکم  نامیإلا و 
یلع هدحاو  ادی  مهلعجی  مهلمش و  عمجی  هّللا  لعل  ، هناوخإ نم  براقتی  ،و  هتروس نع  بصعتملا  رسکی  ،و  هئاولغ نع  شئاطلا  سّوهملا 

.زیزعب هّللا  یلع  کلذ  ام  مهئادعأ و 

: نیدصقم یف  لصحی  ضرغلاف  اذإ  ، هتادقتعم هلوصأ و  نایب  مث  هومن ، هئوشن و  بابسأ  عیشتلا و  أدبم  نایب  نم  الوأ  ّدب  و ال 

یتح هتحود  تعرقأ  فیک  ،و  لوألا هرجح  عضاو  ،و  یلوألا هترذـب  سراغ  وه  نم  ؟و  نّوکت تم  ؟و  أشن نیأ  نم  عیـشتلا  نأ  یف  : لّوـألا
سابعلا ینب  ءافلخ  نم  هلمج  لب و  مالسإلا  كولم  مظاعأ  نم  هلمج  هب  تنیدت  یتح  رمتسا  مادتسا و  ،و  رمثأ رهزأ و  لاطتـسا و  امس و 

.اهریغ هیسابعلا و  هلودلا  ءارزو  رابک  هّللا و  نیدل  رصانلا  نومأملاک و 

: ناعتسملا هّللاب  لوقنف و 

هرذـب عم  تعـضو  عیـشتلا  هرذـب  نأ  ینعی  - هیمالـسإلا هعیرـشلا  بحاص  سفن  وه  - مالـسإلا لقح  یف  عیـشتلا  هرذـب  عضو  نم  لوأ  نإ 
دعب ترمثأ  مث  هتایح  یف  ترهزأ  تمت و  یتح  هیانعلا  یقسلاب و  اهدهاعتی  اهسراغ  لزی  مل  و  ءاوسب ، ءاوس  ،و  بنج یلإ  ابنج  ، مالـسإلا

سفن کلذ  یلع  يدهاش  و.هتافو 
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یلإ رجی  ) مهیوار نأ  وأ  ( هعجرلاـب ) نوـلوقی مهنـأل  نوطقاـس  مهنأ  لاـقی  یتـح  هیماـمإلا  هاور  هعیـشلا و  قرط  نم  ـال  هفیرـشلا  هثیداـحأ 
رکذأ انأ  و  عضولا ، بذکلا و  اهیف  هکسم  وذ  نظی  یتلا ال  هقیثولا  مهقرط  نم  ،و  مهمالعأ هنسلا و  ءاملع  ثیداحأ  سفن  نم  لب  ( هتصرق

یف یطویـسلا  هاور  اـم  اـهنمف  ، هیاـنع ـال  دـصق و  ریغ  نم  اوفع  اـهیلع  ترثـع  یتـلا  هرباـغلا و  تاـعجارملا  نم  ینهذـب  قلع  اـمم  هلمج 
رباج نع  رکاسع  نبا  جرخأ  لاق  ِهَّیِرَْبلا ،  ُْریَخ  ْمُه  َِکئ�لوُأ  یلاعت : هلوق  ریـسفت  یف  ( روثأملاب هّللا  باتک  ریـسفت  یف  روثنملا  ردـلا  ) باـتک
هتعیش اذه و  نأ  هدیب  یـسفن  يذلا  ؛و  یبنلا لاقف  مالّـسلا  هیلع  یلع  لبقاف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  دنع  انک  : لاق هّللا  دبع  نب 
سابع نبا  نع  يدـع  نبا  جرخأ  و  ِهَّیِرَْبلا ،  ُْریَخ  ْمُه  َکـِئ�لوُأ  ِتاـ�ِحلا�ّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  تلزن : ،و  هماـیقلا موی  نوزئاـفلا  مه 

.نییضرم نیضار  همایقلا  موی  کتعیش  تنأ و  وه  یلعل  هّللا  لوسر  لاق  ِتا�ِحلا�ّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  تلزن  امل  : لاق

اُونَمآ َنیِذَّلا  َّنِإ  هّللا : لوق  عمست  مل  :أ  مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  یل  لاق  : لاق مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  هیودرم  نبا  جرخأ  و 
نوعدـت باسحلل  ممألا  تءاج  اذإ  ، ضوحلا مکدـعوم  يدـعوم و  کتعیـش و  تنأ و  مه  ِهَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُه  َِکئ�لوُأ  ِتاـ�ِحلا�ّصلا  اُولِمَع  َو 

مأ نع  اضیأ  ثّدـح  ،و  ینطقرادـلا نع  ( هقعاوص ) یف رجح  نبا  ثیداـحألا  هذـه  ضعب  يور  ،و  یطویـسلا ثیدـح  یهتنا  ، نیلّجحم اّرغ 
تنأ یلع  ای  : لاق مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  نأ  هملس 
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هیلع و هّللا  یلـص  یبنلا  هل  لاق  مالّـسلا  هیلع  یلع  ثیدح  یف  و  (: حمق  ) هدام یف  هصن  ام  ( ریثألا نبا  هیاهن  ) یف ،و  هنجلا یف  کباحـصأ  و 
مهیریل هقنع  یلإ  هدی  عمج  مث  ، نیحّمقم اباضغ  كودع  هیلع  مدقی  نییضرم و  نیـضار  کتعیـش  تنأ و  هّللا  یلع  مدقتـس  مّلـس  هلآ و 

.یهتنا ، حامقألا فیک 

باـبرأ دـنع  هترهـش  یلع  لدـت  يرخأ  قرط  نم  نورخآ  هعاـمج  )و  قـعاوصلا  ) یف رجح  نبا  هاور  اـضیأ  ثیدـحلا  اذـه  نأ  یلاـبب  و 
یلاـعت و هّللا  هزجحب  تذـخأ  هماـیقلا  موی  ناـک  اذإ  یلع  اـی  : لاـق هنأ  هّللا  لوسر  نع  يوری  راربـألا ) عیبر  ) یف يرـشخمزلا  ،و  ثیدـحلا

.انب رمؤی  نیأ  يرتف  مهتزجحب  كدلو  هعیش  ذخأ  کتزجحب و  كدلو  ذخأ  یتزجحب و  تنأ  تذخأ 

ردـقلا اذـه  فاعـضأ  عمجی  نأ  امهلاثمأ  یئاسنلا و  صئاصخ  لبنح و  نب  دـمحأ  مامإلا  دنـسم  لـثم  ثیدـحلا  بتک  عبتتملا  دارأ  ول  و 
مه همایقلا و  موی  نونمـآلا  مه  مهنأـب  مهنع  هونب  یلع و  هعیـش  رکذ  ررکی  هیمالـسإلا  هعیرـشلا  بحاـص  سفن  اذإ  ،و  هیلع الهـس  ناـکل 

یحو ّـالإ  وه  نإ  يوهلا  نع  قطنی  ـال  هنأ  لوقی و  اـمیف  هقدـصی  هتوبنب  دـقتعم  لـک  نأ  کـش  ـال  ،و  نویـضرملا نوـضارلا  نوزئاـفلا و 
قبطنی نمم  اونوکی  نأ  مهنم  هعامج  رظن  تاملکلا  کلت  تفلت  هرورضلا  عبطلاف و  یلعل  هعیش  یبنلا  باحصأ  لک  رصی  مل  اذإف.یحوی 

هایح یف  اوصتخا  لیلقلاب  سیل  اددـع  نإف  رمألا  ناک  اذـکه  معن.لیوأتلا و  عسوتلا و  نم  برـضب  هانعم ال  هقیقحب  فصولا  کلذ  هیلع 
هولعج هومزال و  یلعب و  یبنلا 
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مهب صاخ  ملعک  یلع  هعیـش  مهنأب  نوفرعی  اوراص  ،و  هماکحأ همکح و  رارـسأ  ،و  همیلاعتل رـسفم  حراش و  ،و  لوسرلا نع  غّلبمک  اـمامإ 
یلع و عابتأ  یلع  بلغ  مسالا  اذـه  نأ  یلع  نوصنی  مهدـجت  امهریغ  برعلا و  ناسل  هیاهنلا و  عجار  ، هغللا لهأ  کلذ  یلع  صن  اـمک 
وأ هبحی  نم  یلع و  هعیش  نم  هلاسرلا  بحاص  دارم  ناک  ول  هنأ  نایبلا  نع  ینغلا  نم  ،و  مهب اصاخ  امـسا  راص  یتح  مهیلاوی  نم  هدلو و 

صخـش هبحم  فرـص  نإف  ( هعیـش  ) ظفلب ریبعتلا  مقتـسی  مل  نیرـصاقلا  ضعب  هلیخت  امک  نیملـسملا  رثکأ  یلع  قبطنی  ثیحب  هضغبی  ـال 
مازتلالا عم  لب و  هل  هعباتملا  ءادتقالا و  یه  هدئاز و  هیـصوصخ  نم  كانه  دـب  لب ال  هل  هعیـش  هنوک  یف  یفکی  هضغب ال  مدـع  وأ  رخآل 

هنیرقب هیلع  لولدم  زاجم  وهف  هریغ  یف  لمعتـسا  اذإ  ،و  هیبرعلا ظافلألا  لامعتـسا  يراجم  یف  قوذ  یندأ  هل  نم  لک  هفرعی  اذه  ،و  اضیأ
هـصاخ هعامج  هدارإ  یف  اهلاثمأ  ثیداحألا و  کلت  روهظ  رکنی  نأ  عیطتـسی  فصنملا  نأ  بسحأ  ینإ ال  يراصقلا  و  لاـقم ، وأ  لاـح 
بحی نم ال  مویلا  کلذ  مهیف  نکی  مل  نیذـلا  نیملـسملا  رئاس  نع  اهب  نوزاتمی  مالّـسلا  هیلع  یلعب  هصاخ  هبـسن  مهل  نیملـسملا و  نم 

.هضغبی نم  دوجو  نع  الضف  اّیلع 

مل مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  اوفلاخ  دق  ،و  همسلا کلتب  اومستی  مل  نیذلا  رثکألا  مه  هباحـصلا و  نم  نیرخآلا  نإ  : لوقأ و ال 
اهعمسی مل  تاملکلا  کلت  لعل  نکل  ،و  ذئموی ضرألا  هجو  یلع  نم  هریخ  مه  کلذ و  مهب  نظی  نأ  هّللا  ذاعم  الک و  هداشرإب  اوذخأی 
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.ماهوألا ثاغب  مهماقم  جوأ  یلإ  قلحت  نأ  نم  یمسأ  مارکلا  یبنلا  هباحص  و  اهنم ، دوصقملا  یلإ  تفتلی  مل  اهضعب  عمس  نم  ،و  مهلک

دنع هروهشم  ثیداحأ  یف  هتاراشإ  هتاملک و  نم  بذعلا  ریمنلا  ءاملاب  اهیقـسی  روذبلا و  کلت  دهاعتی  لزی  مل  هعیرـشلا  بحاص  نإ  مث 
ینم یلع  : مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هلوق  لثم  نیحیحـصلا  یف  يورم  اهرثکأ  هعیـشلا و  نع  الـضف  هنـسلا  ءاملع  نم  ثیدحلا  همئأ 

،و کیلإ کقلخ  بحأب  ینتئا  ّمهّللا  رئاطلا  ثیدح  یف  ،و  قفانم ّالإ  کضغبی  نمؤم و ال  ّالإ  کبحی  :ال  لثم یسوم و  نم  نوراه  هلزنمب 
لهأ یترتع  هّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینإ  : لـثم ،و  هلوسر هّللا و  هبحی  هلوسر و  هّللا و  بحی  ـالجر  ادـغ  هیارلا  نیطعـأل  : لـثم
کلذ اـنافک  دـق  ،و  هدـیناسأ تاـبثإ  هئاـصحإ و  ددـص  یف  انـسل  اـمم  اـهلاثمأ  نم  ریثـک  یلإ  ، یلع عم  قـحلا  قـحلا و  عـم  یلع  ،و  یتـیب
هرـشع یلع  دـیزی  ( راونألا تاقبع   ) هامـسأ اباتک  ( يروهانکللا نیـسح  دـماح  دیـسلا  ) ربحلا ملاعلا  فلأ  دـقف  ، هیمامإلا بتک  تاـعوسوم 

اذه ،و  اهلیلادم موقلا و  دنع  هربتعملا  قرطلا  نم  ثیداحألا  کلت  دیناسأ  اهیف  تبثأ  ابیرقت  يراخبلا  حیحـص  ردقب  دلجم  لک  تادلجم 
.هقحل هقبس و  نمم  فولأ  نم  دحاو 

رغصل امإ  مالّسلا  هیلع  یلعل  هفالخلا  نوکت  نأ ال  هباحصلا  نم  عمج  يأر  رارقلا و  راد  یلإ  رادلا  هذه  نم  لوسرلا  لحترا  امل  مث 
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وأ اوءاش  ثیح  اهنوعـضی  مهیلإ  هفـالخلا  هوبنلا و  نأ  مهنم  اـمعز  مشاـه  ینبل  هفـالخلا  هوبنلا و  عمتجت  نأ  تهرک  اـشیرق  نـأل  وأ  هنس 
ربیخ هوزغ  باب  یف  يراخبلا  حیحـص  یف  لب  ، هعیبلا دـمحم  الوأ  عنتما  نیقیرفلا  قافتاب  هنکل  ،و  اهنع ثحبلا  ددـصب  انـسل  يرخأ  رومأل 

.مهریغ دادقملا و  رامع و  ریبزلاک و  هباحصلا  نویع  نم  هعامج  کلذ  یلع  هعبت  رهشأ و  هتس  دعب  ّالإ  عیابی  مل  هنأ 

یف هبغر  هفالخلا  بلطی  ناک  ام  اـیلع  نأ  ملعی  دـحأ  لـک  ،و  ربجی ـال  ارـسک  و  قتری ، ـال  مالـسإلا  یف  اـقتف  بجوی  هفلخت  يأر  اـمل  مث 
هقاطن عیسوت  مالـسإلا و  هیوقت  دیری  امنإ  ،و  روهـشم راق  يذب  سابع  نبا  عم  هثیدح  ،و  هرثألا هبلغلا و  کلملا و  یلع  اصرح  ،و ال  هرمألا

.لطابلا هتامإ  و  قحلا ، هماقإ  ،و  هقاور دم  و 

حوتفلا و عیسوت  دونجلا و  زیهجت  دیحوتلا و  هملک  رشن  یف  دهجلا  یـصقأ  الذب  یناثلا - لوألا و  هفیلخلا  ینعأ  - نیفلختملا يأر  نیح  و 
دوعی هتملک و  قرفتت  ،و  هتدحو عدصتت  نأ  مالسإلا  یلع  هظفاحم  ، هل اقح  هاری  امع  یـضغأ  و  ملاس ، عیاب و  ، اودبتـسی مل  اورثأتـسی و  مل 
لاجم ذئموی  عیـشتلا  هعیـشلل و  نکی  مل  و  هحابـصمب ، نیرینتـسم  هحانج و  تحت  نیوضنم  هتعیـش  یقب  و  یلوألا ، مهتیلهاج  یلإ  سانلا 

هعیبلا نع  هیواعم  عنتما  ، یغلا نم  دشرلا  نّیبت  ،و  لطابلا نم  قحلا  زیمت  اذإ  یتح  ، هیوقلا هجهانم  یلع  يرجی  ناک  مالسإلا  نأل  روهظلل 

49  : ص

اهلوصا هعیشلا و  www.Ghaemiyeh.comلصا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 173زکرم  ۀحفص 56 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


نونامث یبنلا  باحصأ  ءامظع  نم  هعم  ناک  هتیار و  تحت  مهرثکأ  لتق  یّتح  یلع  یلإ  هباحصلا  هیقب  مضنا  ( نیفـص ) یف هبراح  یلعل و 
مالّسلا و هیلع  یلع  لتق  امل  مث  ، مهئارظن يراصنألا و  بویأ  یبأ  ،و  نیتداهشلا يذ  همیزخ  ،و  رسای نب  رامعک  یبقع  يردب  مهلک  الجر 

یف لعف  مهیلع و  رثأتسا  دبتسا و  نیملـسملا و  یف  هربابجلا  هریـسب  هیواعم  راس  نیدشارلا  ءافلخلا  رود  یـضقنا  هیواعمل و  رمألا  بتتـسا 
همألا یلع  بلغت  ،و  ءافلخلا نم  اومدقت  نم  هریس  دضب  راس  نیملسملا  قافتاب  نکل  ، ماقملا اذه  یف  هدادعتل  لاجم  ام ال  مالـسإلا  هعیرش 
مدـع شیعلا و  هنوشخ  عرولا و  دـهزلا و  سیماون  یلع  هیراـج  هنوئـش  عیمج  یف  هراوطأ  نینمؤملا و  ریمأ  لاوحأ  تناـک  ،و  اـهیلع ارهق 

.امامت کلذ  نم  دضلا  یلع  اهلک  هیواعم  راوطأ  ،و  هلاعفأ هلاوقأ و  نم  ءیش  یف  هنهادملا  هعداخملا و 

دئاوملاب هعسوت  و  رهشأ ، دایز  قاحلتسا  دیزی و  هعیب  یلع  همألا  رهق  هروهشم و  هنایخلا  ردغلا و  یلع  صاعلا  نبال  رصم  هئاطعإ  هیضق  و 
حالـسلا و عارکلا و  یف  ناتفیلخلا  هفرـصی  ناک  يذـلا  نیملـسملا  ءیف  همألا و  لاومأ  نم  کلذ  لک  ،و  مولعم هقینـألا  ماـعطلا  ناولأ  و 

نب فنحأ  لاـق  : هصن اـم  ( رردـلا رثـن  ) هباـتک یف  هنـس 422  یفوـتملا  یبـآلا  نیـسحلا  نب  روـصنم  دیعـس  وـبأ  ریزوـلا  انثدـحی  ،و  دـنجلا
ام : تلقف وه  ام  فرعأ  مل  انول  مّدـق  مث  هنم  یبجعت  رثک  ام  ضماحلا  ولحلا و  درابلا و  راحلا و  نم  یل  مدـقف  هیواـعم  یلع  تلخد  : سیق

اذه : لاقف ؟ اذه
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هدـنع و انأ  انیب  ایلع  ترکذ  : تلق ؟ کیکبی ام  : لاقف ، تیکبف ، دزربطلاب هیلع  ّرذ  قتـسفلا و  نهدـب  یلق  دـق  خـملاب  هّوشحم  طبلا  نیراصم 
نأ هیلع  تفخ  : تلق ، ریعـش قیوس  : لاق ؟ بارجلا یف  اـم  : تلق ، موتخم بارجب  هل  ءیجف  ماـقملا  ینلأـس  هراـطفإ و  ماـعطلا و  تقو  رـضح 
ریمأ اـی  وـه  مرحم  : تلقف ، تیز وأ  نمـسب  نیـسحلا  نـسحلا و  هـتلی  نأ  تـفخ  نـکل  امهدـحأ و  ـال  ـال و  : لاـقف ؟ هـب تـلخب  وأ  ذـخؤی 

نم ترکذ  : هیواعم لاقف  ، هرقف ریقفلا  یغطی  الئل  سانلا  هفعـض  نم  مهـسفنأ  اوّدعی  نأ  قحلا  هّمئأ  یلع  بجی  نکل  :ال و  لاقف ؟ نینمؤملا
.هریثک رئاظن  هردانلا  هذهل  هرئاظن  يرشخمزلل و  ( راربألا عیبر  ) یف دجت  و  هلضف ، رکنی  ال 

مـسلا ّسد  نأ  یلإ  هب  رمألا  یهتنا  مث  ، اهتاوهـش ایندلا و  فراخز  نع  یفاجتلا  نم  هیلع  اوناک  ام  یبنلاب و  دهع  وبیرق  سانلا  هلک و  اذـه 
دنع مولعم  هلاح  و  ارهق ، دیزی  هدلول  هعیبلا  ذخأ  مث.هل  هیلع  هّللا  دهاع  طرـش  دهع و  لک  ضقن  نأ  دعب  هلتقف  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یلإ 

اوفرع ،و  نیملـسملا بولق  یف  ههارکلا  هل و  ضغبلا  نکمتـسا  هلاثمأ  فاعـضأ  اذه و  نمف  مویلا  اندنع  مولعم  وه  امم  رثکأ  ذئموی  همألا 
دقف رکب  وبأ  امأ  : هیواعم لاق  : لاق هعیبر ) ) یف يرـشخمزلا  انثدح  امیف  هسفن  نع  لاق  ام  قدـصأ  ام  و  نیدـلاب ، هل  هقالع  ایند ال  لجر  هنأ 

لان دقف  نامثع  امأ  ،و  هتجلاع اهجلاع و  دقف  رمع  امأ  ،و  هنم تملس  ایندلا و  نم  مّلس 
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.ّیلإ تعطقنا  اهیلإ و  تعطقنا  نطبل و  ارهظ  اهتعجض  دقف  انإ  امأ  ،و  هنم تلان  اهنم و 

ناکف ، نیلوألا ءافلخلا  یف  هعمتجم  تناک  هینیدلا و  نع  هیندملا  هطلـسلا  تلـصفنا  ( دـیزی هیواعم و  هفالخ  موی  ) ینعأ مویلا  کلذ  نم  و 
نإ ،و  ءیـش یلع  نیدـلا  نم  سیل  هنأ  اوفرع  هیواـعم  دـهع  نم  نکل  ،و  لامـشلاب رخـآلا  یلع  نیمیلاـب و  امهدـحأ  یلع  ضبقی  هفیلخلا 

بسحلا و فرش  هعاجشلا و  دهزلا و  ملعلا و  نم  همألا  طورش  هیف  ترفوت  نم  اودجی  مل  هب و  قحأ  هلهأ و  مه  عجارم  همئأ و  هل  نیدلا 
عیشتلا لزی  ملف  مهتیقحأ  یلإ  زاعیإلا  مهقح و  یف  یبنلا  تاملک  نم  سانلل  هباحصلا  هیوری  ام  کلذ  یلإ  مض  ، هدلو یلع و  ریغ  بسنلا 

اروتسم و ارهاظ و  ایفخ و  لیلعلا  دسج  ءربلا  نایرس  هیمالسإلا  همألا  عیمج  یف  يرسی  ومنی و  هلاثمأ  اذهب و  هدالوأ  مالّسلا و  هیلع  یلعل 
وه سوفنلا و  یف  هیمادلا  حورجلا  بولقلا و  راسکنا  بجوأ  امم  فطلا  موی  هیلع  يرج  ام  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  هداهش  هالت  مث  ازراب 
نب سنأ  ،و  يدـعاسلا دعـس  نب  لهـس  ،و  يراصنألا هّللا  دـبع  نب  رباج  ،و  مقرأ نب  دـیزک  هباحـصلا  اـیاقب  ،و  هتناـحیر هّللا و  لوسر  نبا 

امکتیطم هیطملا  معن  : لوقی امهلمحی و  ناک  فیک  هیخأب و  هب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هوافح  اودهاش  نیذلا  کلام 
،و ثیداحألا کلت  نّوثبی  همألا  ینارهظ  نیب  اولازی  مل  ، کلذ لاثمأ  نم  ریثک  ،و  هنجلا لهأ  بابـش  ادیـس  اـهنإ  و  اـمتنأ ، ناـبکارلا  معن  و 

امس التق و  مهنوعبتی  مهئامد و  یف  نوغلی  هیمأ  ونب  لئاضفلا و  کلت  نورشنی 
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سرغ و  سوفنلا ، یف  یمظعلا  هناکملا  هدالوأ  یلعل و  لعجی  اراشتنا و  اعویش و  عیشتلا  دیزی  امم  لاحلا  هعیبطب  ناک  کلذ  لک  ارـسأ  و 
.هیلخدملا مظعأ  اهل  - دحأ لک  ملعی  امک  - هیمولظملا ،و  بولقلا یف  هبحملا 

بولقلل افطع  مهرمأل و  اجیورت  تیبلا و  لهأل  مهنم  همدـخک  کلذ  ناک  اولتاقت  اورثأتـسا و  اودبتـسا و  اوملظ و  املک  هّیمأ  ونب  ناـکف 
بلاثم یلإ  اهریرحت  هلئاـضف و  ناـمتک  یلع و  ّبس  مهرباـنم  یلع  اونلعأ  ،و  مهیلاوم مهتعیـش و  یلع  طغـضلاب  اودّدـش  اـملک  ،و  مهیلع
ایندلا تنب  ام  ایندلا و  هتمده  ّالإ و  ائیش  نیدلا  ینب  ام  ینب  ای  : هدلول یبعشلا  لوقی  ام  تعمس  ام  أ  مهیلع ، ( لعف ّدر  ) راص رمألا و  سکعنا 

نوذخأی امنأک  مهرمأ و  ءافخإ  مهلئاضف و  متک  یف  نودهجی  اولازی  مل  هیمأ  ینب  نإف  هدالوأ  یلع و  یلإ  رظنا  ، نیدلا همدـه  ّالإ و  ائیش 
نمم ناک  یبعشلا  نأ  عم  اذه  ، هفیج مهنم  نورشنی  امنأک  مهفالسأ و  لئاضف  رشن  یف  مهیعاسم  نولذبی  اولاز  ام  ،و  ءامسلا یلإ  مهعبضب 

نإ اـنلتق و  هاـنببحأ  نإ  ، یلع نم  اـنیقل  اـم  لوـقی  ناـک  هنأ  ( هعیبر  ) یف هنع  انثّدـحی  يرـشخمزلا  نکل  ،و  مالّـسلا هیلع  یلع  ضغبب  مـهتی 
دبع اـم  كردأ  اـم  ،و  کـلملا دـبع  اهـسأر  یلع  هـیناورملا و  هلودـلا  اـهتفّلخ  هینایفـسلا و  هلودـلا  تمرــصت  نأ  یلإ  ، اـنکله هانــضغبأ 

دجـسملا یف  ریبزلا  نب  هّللا  دـبع  حـبذ  اهیلاهأ و  لتق  مث  اهقرحأ  اهمدـه و  یتح  هرمأب  هبعکلا  یلع  قیناـجملا  جاـجحلا  بصن  ، کـلملا
مرحلا همرح  کهتنا  ماقملا و  هبعکلا و  نیب  مارحلا 
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دیعـس نب  ورمع  همع  نبال  هقاـثیم  هّللا و  دـهع  یطعأ  رـشبلا و  نع  الـضف  شحولا  ءاـمد  حیبتـست  ـال  همظعت و  هیلهاـجلا  تناـک  يذـلا 
: تایبأ نم  مکحلا  نب  نمحّرلا  دبع  هیف  لاق  یتح  هلیغ  اردغ و  هلتق  مث  قدشألا 

لطاب طیخ  ینب  ای  ورمعب  متردغ 

ردغلا یلع  دوهعلا  ینبی  مکلثم  و 

اهلک هیناورملا  تراس  مث  ، نینمؤملا ریمأ  ،و  نیملـسملا هفیلخ  نوکی  نأ  نع  الـضف  املـسم  اهبحاص  نوکی  نأ  غیـست  لامعألا  هذه  لهف 
.زیزعلا دبع  نب  رمع  حلاصلا  دبعلا  نم  ناک  ام  ادع  اهنم  یقشأ  ّقشأ و  وه  ام  هریسلا و  هذه  یلع 

: نیتلودلا یمرضخم  دحأ  لاق  یتح  تامغن  روبنطلا  یف  ( لاقی امک  ) تدازف هیسابعلا  هلودلا  اهتفّلخ  مث 

انل ماد  ناورم  ینب  روج  تیل  ای 

رانلا یف  سابعلا  ینب  لدع  تیل  و 

یف ءارعـشلا  لاق  یتح  ، مهراثآ اومّدـه  ،و  مهراید اوبّرخ  ،و  ردـم رجح و  لک  تحت  مهولتقف  مهمع  ینب  نم  هیولعلا  يرارذـلا  اوعبتت  و 
: لکوتملا رصع 

تتأ دق  هیمأ  تناک  نأ  هّللات 

امولظم اهیبن  تنب  نبا  لتق 
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هلثمب هیبأ  ونب  هتتأ  دقلف 

امودهم هربق  كرمعل  اذه 

راش اونوکی  نأ ال  یلع  اوفسأ 

امیمر هوعبتتف  هلتق  یف  اوک 

عیشتلا و راشتنا  بابسأ  یف  هقیقحلا  کل  یلجتت  كانه  ، نییسابعلا نییناورملا و  هریس  یلإ  اهبسنأ  یلع و  ینب  هریس  کلذ  لابق  یف  عض 
کلت یف  رظنأ  ، ریغ هیدـمحم ال  هیمالـسإ  اـهنأ  فرعت  كاـنه  ، کـلذ ریغ  وأ  هیئابـس  نإ  هیـسراف  هعزن  اـهنأ  نیـسّوهملا  هفاخـس  فرعت 

نع عطقنا  هیبأ  هداهش  دعب  هنإف  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  مامإلا  مهـسأر  یلع  مه و  رظنأ  ، اوناک نأش  يأ  یف  یلع و  ینب  یلإ  روصعلا 
نم هعامجل  قیرطلا  اذه  حتف  يذلا  وه  ایندلا و  ماطح  یف  دهزلا  سفنلا و  بیذهت  قالخألا و  هیبرت  هدابعلل و  صلخت  اهلهأ و  ایندـلا و 

مالّسلا هیلع  قداصلا  رفعج  هدیفح  مالّسلا و  هیلع  رقابلا  دمحم  نب  ورمع  نیریس و  نبا  ینامیلا و  سواط  يرـصبلا و  نسحلاک  نیعباتلا 
ملظلا و سوباک  عفترا  مالّسلا و  هیلع  قداصلل  لاجملا  عستاف  سابعلا  ینب  هیمأ و  ینب  یتلود  نیب  هرتفلا  تءاج  ءانبلا و  کلذ  اودهاشف 

نینمؤملا ریمأ  هدج  نع  هیبأ  نم  هیفاص  نیع  نم  اهاقتـسا  یتلا  هیوبنلا  ثیداحألا  رـشن  هیهلإلا و  ماکحألا  ّثب  یف  عسوتف  هیقتلا  باجح 
یف اوعلوت  ،و  هئابآ مایأ  نم  ربغ  امیف  هل  قبـسی  مل  اروهظ  رـصعلا  کلذ  هعیـشلا  ترهظ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نع 

لهأ ضعبل  لاق  ءاّشولا  نسحلا  ابأ  نأ  یتح  ءاصحإلا  دح  توفی  ام  هرثکلا  نم  اوغلب  ثیدحلا و  لمحت 

55  : ص

اهلوصا هعیشلا و  www.Ghaemiyeh.comلصا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 173زکرم  ۀحفص 62 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


.دمحم نب  رفعج  ینثّدح  : لوقی لک  نیدلا  عرولا و  لهأ  نم  خیش  فالآ  هعبرأ  ( هفوکلا دجسم  ) ینعی عماجلا  اذه  یف  تکردأ  هفوکلا 

هیمأ ینب  لاغتشا  نأ  ربدتم  باتری  فیصلا و ال  هیحاض  نم  یلجأ  رمألا  نأ  عم  ضرغلا  نع  جرخنف  اذه  یلع  دهاوشلا  رکذب  لیطن  و ال 
ینب عاطقنا  تابرطملا و  یهالملاب و  مه  رهاجت  ،و  ایندلا میعن  یف  مهکامهنا  مهدادضأ و  هبراحم  مهناطلـس و  هیوقت  یف  سابعلا  ینب  و 

ّالإ هسایـسلا  له  و   ) هسایـسلا نوئـش  نم  نأش  یف  مهلخدت  مدـع  ،و  اهتاوهـش ایندـلا و  نع  یفاجتلا  عرولا و  هدابعلا و  ملعلا و  یلإ  یلع 
حــضاولا نـم  و   ) هـیلع ریفغلا  مـجلا  لاـبقإ  عیــشتلا و  بهذـم  راـشتنا  بـجوأ  يذـلا  وـه  کـلذ  لـک  (، عادـخلا رکملا و  بذــکلا و 

ملعلل نإف  کلذ  عم  نکل  و  مهئاوهأ ، یلع  کلمت  مهـسوفن و  یف  لاملا  یلإ  حومطلا  ایندلا و  بح  نکمت  نإ  سانلا و  نأ  ( يرورـضلا
ایندلا بلط  نع  عنمی  ،ال  بیحر مالسإلا  ردص  ،و  بیرق هوبنلا  دهع  امیس و  هیماسلا ال  هلزنملا  نیکملا و  ناکملا  مهـسوفن  یف  نیدلا  و 
بیبآش مهیلع  ّبص  ،و  تاریخلا عورـضب  مهیلع  ّرد  يذـلا  وه  مالـسإلا  نید  نأ  ، اـنایع نودـجی  مه  امیـس و  ـال  ، هعورـشملا اـهقرط  نم 

مل هلک  نع  الضف  اذه  ضعب  ،و  برغلا قرشلا و  نئازخ  حیتافم  مهیدیأ  یف  عضو  ،و  هرـصایقلا هرـساکألا و  کلم  مهل  ّلذأ  ،و  تاکربلا
ملعت نیدلا و  یف  تابغرلا  دشأ  مهل  ثعبی  امم  اذه  لک  و  مایألا ، هقیقحتب  یتأت  نع  الضف  ، مانملا یف  هب  ملحتل  برعلا  نکت 
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مرج ،ال  کلذ لاثمأ  باسنألا و  هراهط  هلئاعلا و  ریبدـت  یعامتجالا و  ماـظنلا  یف  ول  هجهاـنم و  یلع  هلمجلا  یف  ول  ریـسلا و  هماـکحأ و 
ریمأب مهنم  دـحاو  لک  یمـستملا  ،و  نیفلختملا کئلوأ  دـنع  اهودـجی  مل  نکل  ،و  بلطلا دـشأ  ماکحألا  عئارـشلا و  کلت  نوبلطی  مهنأ 
لوسر ءافلخ  مهنأ  و  مهتمامإب ، اودقتعا  مهل و  اوندف  ، هتیب لهأ  دنع  هافوأ  هحـصأ و  هلمکأ و  اودجو  معن  ، نیملـسملا هفیلخ  نینمؤملا و 
هیهلإلا هفطاعلا  هینامیإلا و  هدـیقعلا  هذـه  تناک  ،و  هتمأ یلإ  هماکحأ  وغّلبم  هتعیرـش و  هندـس  اـقح و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 

،و قحلل یحاضأ  مهقانعأ  میدقت  ،و  قناشملا یلع  مهـسفنأ  ءاقلإ  ،و  راطخألا بوکر  یلإ  مهعفدت  هعیـشلا  ضعب  سوفن  یف  ران  هلعـشک 
مثیم يرجهلا و  دیـشر  یعازخلا و  قمحلا  نب  ورمع  يدـنکلا و  يدـع  نب  رجح  یلإ  ماـقملا  اذـه  یف  كرظنب  فـطعأ  ، نیدـلل نیبارق 

ترـسک ام  روجلا و  لالـضلا و  هرخـص  اوحطن  فیک  رظنأ  ، مهلاـثمأ نم  تاـئملا  تارـشع  یلإ  ، يدزـألا فیفع  نب  هّللا  دـبع  راـمتلا و 
لام عمطل  تناک  ثویللا  کئلوأ  نم  هیحضتلا  تامادقإلا و  کلت  لهف  ، اهیزاخمب إلملل  اونلعأ  اهوحضف و  اهورـسک و  یتح  مهـسوءر 

هرخـص نامیإ و  هریرغ  قح و  هدیقع  لب  الک  ( نودرـشملا نوفئاخلا  ذئموی  مه  (و  مهنم افوخ  وأ  مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  دنع  هاج  وأ 
.نیقی

کلذ عم  ،و  مهنم مهفوخ  مهنامز و  كولم  دنع  مهعامطأ  هدش  عم  یناثلا  لوألا و  نرقلا  یف  ءارعشلا  لحاطف  یلإ  رظنا  مث 
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نأ مهـسوءر  یلع  هروهـشم  فویـسلا  مهفلخ و  نم  هطلـسلا  )و  بلاـغلا یلع  ّيداـم  رعاـشلا  (و  فوخلا عمطلا و  میظع  مهعنمی  مل  هلک 
نجلا کید  یلإ  لبعد  یلإ  يریمحلا  دیسلا  یلإ  تیمکلا  یلإ  قدزرفلا  نم  ذخ  ، هوحضف لطابلا و  اودهاج  هورصن و  قحلاب و  اورهاج 

: هیفاشلا بحاص  ینادمحلا  سارف  یبأ  ریمألا  یلإ  يرتحبلا  یلإ  مامت  یبأ  یلإ 

مضتهم قحلا  مرتخم و  نیدلا 

مستقم هّللا  لوسر  لآ  ءیف  و 

یف هیرقبعلا  عیطاقملا  هنانرلا و  دئاصقلا  روصعلا  کلت  ءارعش  غباون  نم  دحاو  لکل  لب  ، اهیف لوقی  ام  رظنا  اهعجار و  ، هدیصقلا رخآ  یلإ 
ینإ لوقی  لبعد  ناک  ، ءالؤه نم  هءاربلا  کئلوأل و  ءـالولا  راـهظإ  روجلا و  ملظلاـب و  مهناـمز  كولم  یلع  عیـشتلا  قحلا و  هّمئأ  حدـم 

مصتعملا و نومأملا و  نیمألا و  دیـشرلا و  اجه  دق  ناک  ،و  اهیلع ینبلـصی  نم  دـجأ  ملف  هنـس  نیعبرأ  ذـنم  يرهظ  یلع  یتبـشخ  لمحأ 
هّیمأ و ینب  هوق  مایأ  یف  هلک  اذه  ، هروطسم خیراتلا  بدألا و  بتک  یف  ،و  هروهـشم کلذب  هراعـشأ  اضرلا و  مظاکلا و  قداصلا و  حدم 
هلاسبلا و هعاجشلا و  قح  کلانه  فرعأ  ،و  نیملسملا سوفنب  نیقیلا  قحلا و  عنصی  اذ  ام  رظناف  مهتوطس  مهـسأب و  هّدش  سابعلا و  ینب 

امنإ نایبلاب و  نآلا  دوصقملا  وه  سیل  ،و  لیسلا بابصنا  هءافیتسا  هاندرأ  ول  بصنی  لیذلا  لیوط  ثحب  اذه  ،و  هیحضتلا هادافملا و 
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هفطاع نع  تملکت  ام  ،و  اهّولع اهوّمس و  ،و  اهومن اهئوشن و  بابسأ  حرش  مالسإلا و  هقیدح  یف  اهسراغ  عیشتلا و  أدبم  نایب  دوصقملا 
کلذـب و ترحـصأ  دـق  یلاعت  هقیفوتب  ینبـسحأ  همولعم و  بابـسأ  لـلع و  هنهار و  رومأ  ءوض  یلع  یـشمی  ، هقیقح نع  ثحاـبک  لـب 

.رفکیلف ءاش  نم  نمؤیلف و  ءاش  نمف  هقح  ثحبلا  نم  هتیطعأ 

یتلا ال مالـسإلل  تامدـخلا  ضعب  تانـسحلا و  نم  ءافلخلا  کئلوأل  ام  رکنن  نأ  دـیرن  اـنأ  اذـه  ینعم  سیل  هنأ  کـنع  ّنبهذـی  ـال  مث 
،و هئیـسلا نع  یـضغی  هنـسحلا و  رکـشی  نمم  لب  نیماتـش  نیبابـس و ال  ـال  ،و  نیرباـکملا نم  هّللا  دـمحب  انـسل  ،و  رباـکم ّـالإ  اهدـحجی 

حمسن انک  ام  هلدعبف و  بقاع  نإ  هلضفبف و  افع  نإف  هّللا  یلع  مهباسح  تبـستکا و  ام  اهیلع  تبـسک و  ام  اهل  تلخ  دق  همأ  کلت  : لوقن
ام )و  رودصم هثفن  ) اهثب یلإ  انوجرحأ  هعیشلا  یلع  عینـشلا  مهلماحتب  رـصعلا  باّتک  ضعب  نأ  ول ال  تاثفنلا  کلتب  ثفنی  نأ  ملقلا  لصل 

رومأ هلسلس  اهراشتنا  اهعویش و  بابـسأ  نأ  نیمألا و  یبنلا  هنأ  تفرع  دق  ،و  عیـشتلا هرذب  سراغ  یلع  هلالدلا  ّالإ  ضرغلا  میمـص  ناک 
.مالکلا فنأتسن  لوألا و  دصقملا  نم  اذهب  فتکنل  ،و  لاحلا هعیبطب  رثألا  کلذ  یضقت  هیرورض  للع  یه  ضعبب و  اهضعب  هطبترم 

هیلإ انرشأ  يذلا  طرشلا  یلع  لئاسملا  سوءر  ایاضقلا و  تاهمأ  درون  نحن  اعورف و  الوصأ  هعیـشلا  دئاقع  نایب  وه  و  (: یناثلا دصقملا  )
هیلع عمتجملا  یلع  راصتقالا  نم  افنآ 
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: سمخ ایاضق  یف  رصحنی  نیدلا  نإ  لوقنف  مهنم  دارفألا  درفلا و  يأر  وه  ام  نود  هعیشلا  بهذم  هنأ  لاقی  نأ  حصی  يذلا 

.قلاخلا هفرعم  -1

.هنع غّلبملا  هفرعم  -2

.هب لمعلا  هب و  دبعت  ام  هفرعم  -3

.هلیذرلا ضفر  هلیضفلاب و  ذخألا  -4

.هنونیدلا داعملاب و  داقتعالا  -5

: ناکرأ هثالث  یلع  دمتعی  معأ  ینعم  یلع  ناقلطی  نافدارتم و  نامیإلا  مالسإلا و  ُم�الْسِْإلا و  ّللا 
�

ِه َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ  لمع  ملع و  نیدلاف 

دمحم ءایبنألا  دیـس  هّوبن  هّللا و  دـیحوتب  ناد  اذإ  ،و  نمؤم ملـسمب و ال  سیلف  اهنم  ادـحاو  لـجرلا  رکنأ  ولف.داـعملا  ،و  هّوبنلا ،و  دـیحوتلا
ام هیلع  نیملـسملل و  ام  هل  ، اـقح ملـسم  وهف  رخـآلا  مویلا  هلوسر و  هّللاـب و  نمآ  نم  ءازجلا  مویب  دـقتعأ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

هثالثلا و ناکرألا  کـلت  یلع  دـمتعی  صخأ  ینعم  یلع  دـمتعی  صخأ  ینعم  یلع  اـضیأ  ناـقلطی  ،و  مارح هضرع  هلاـم و  همد و  مهیلع 
: سمخ یه  اهیلع و  مالسإلا  ینب  یتلا  مئاعدلاب  لمعلا  وه  عبار و  نکر 

ْنَم ناکرألاب ، لمع  ،و  ناسللاب رارقإ  ،و  نانجلاب داقتعا  نامیإلا  : اولاق اذـه  یلإ  رظنلاب  و  داهجلا ، ،و  جـحلا ،و  هاکزلا ،و  موصلا ،و  هالّـصلا
َلِمَع ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ّللِاب َو 

�
ِه َنَمآ 
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لک لوألا و  ینعملاب  نامیإلا  مالـسإلا و  هب  داری  ، رخآلا مویلا  هلوسر و  هّللاب و  نامیإلا  رکذ  یلع  رـصتقا  نآرقلا  یف  دروم  لکف  ًاِحلا�ص 
اُونِمُْؤت َْمل  ُْلق  ّنَمآ 

ا� ُبا�رْعَْألا  َِتلا�ق  یلاعت : هلوق  میـسقتلا  اذه  یف  لصألا  یناثلا و  ینعملا  هب  داری  حلاصلا  لمعلا  رکذ  هیلإ  فیـضأ  دروم 
ِِهلوُسَر ّللِاب َو 

�
ِه اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  اهدـعب : هلوقب  احاضیإ  یلاعت  هداز  ْمُِکبُوُلق و  ِیف  ُنا�میِْإلا  ِلُخْدَـی  ا�َّمل  ا�نْمَلْـسَأ َو  اُولُوق  ْنِک�ل  َو 

ناکرألا هذهف  ، لمع نیقی و  لوق و  نامیإلا  نأ  ینعی  َنُوقِدا�ّصلا  ُمُه  َِکئ�لوُأ  ّللا 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ  ْمِِهلا�ْومَِأب َو  اوُدَها�ج  اُوبا�تْرَی َو  َْمل  َُّمث 
.نیملسملا روهمج  دنع  صخألا  ینعملاب  نامیإلا  مالسإلا و  لوصأ  یه  هعبرألا 

هّللا نأ  امکف  ، هّوبنلاک یهلإ  بصنم  هماـمإلا  نأ  دـقتعی  نأ  ینعی  هماـمإلاب  داـقتعالا  وه  )و  اـسماخ اـنکر  ) اوداز هیماـمإلا  هعیـشلا  نکل  و 
ا�م ُرا�تْخَی  ُءا�شَی َو  ا�م  ُُقلْخَی  َکُّبَر  هیلع َو  هّللا  نم  صنک  یه  یتلا  هزجعملاب  دـیؤی  و  هلاسرلا ، هّوبنلل و  هدابع  نم  ءاشی  نم  راتخی  هناحبس 

 . ُهَرَیِْخلا ُمَُهل  َنا�ک 

نأ یبنلا  هیلع  ناک  یتلا  فئاظولاب  مایقلل  هدعب  نم  سانلل  امامإ  هبصنی  نأ  و  هیلع ، صنلاب  هّیبن  رمأی  ءاشی و  نم  همامإلل  راتخی  کلذکف 
نع غّلبم  مامإلا  هّللا و  نع  غّلبم  یبنلاف  یهلإ  دـیدست  عم  هنم  ماکحألا  یقلتی  اـمنإ  یبنلاـک و  هیلإ  یحوی  ـال  ماـمإلا  نأ  يوس  اـهب  موقی 

هئیطخلا و أطخلا و  نع  یبنلاک  اموصعم  نوکی  نأ  نوطرتشی  قحاللا و  یلع  صنی  قباس  لک  رـشع  ینثا  یف  هلـسلستم  هماـمإلا  ،و  یبنلا
: یلاعت هلوق  همیرک  هب و  هقثلا  تلاز  ّالإ 
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نأ ادیج و  اهّربدت  نمل  مامإلا  یف  همصعلا  موزل  یف  هحیرـص  ّظلا 
�

َنیِِملا يِدْهَع  ُلا�نَی  َلا�ق �ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َلا�ق َو  ًاما�مِإ  ّنِلل 
ِسا� َُکلِعا�ج  یِّنِإ 

ملعلاب و اهبیذـهت  سوفنلا و  هیکزت  رـشبلا و  لیمکت  هنم  ضرغلا  نأل  ملع  لـکب  مهملعأ  هلیـضف و  لـک  یف  هناـمز  لـهأ  لـضفأ  نوکی 
نوکی صقانلا ال  َهَمْکِْحلا و  َبا�تِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  ْمِهیِّکَُزی َو  ِِهتا�یآ َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  حـلاصلا  لـمعلا 
مهدنع وهف  هانرکذ  يذلا  ینعملاب  همامإلاب  دقتعا  نمف  ، رشبلا قوف  یبنلا و  نود  تالامکلا  یف  مامإلاف  ، ایطعم نوکی  دقافلا ال  ،و  الّمکم
مالسإلا ماکحأ  عیمج  هیلع  بترتت  معألا  ینعملاب  نمؤم  ملسم و  وهف  هعبرألا  ناکرألا  کلت  یلع  رصتقا  اذإ  ،و  صخألا ینعملاب  نمؤم 

هنوـک نع  جرخی  ـال  هماـمإلاب  داـقتعالا  مدـعب  هنـأل  کـلذ  ریغ  هتبیغ و  هـمرح  هـظفح و  بوـجو  هـضرع و  هلاـم و  هـمد و  هـمرح  نـم 
ءاوس و مهعمجأب  نوملـسملاف  ایندـلا  یف  امأ  ، همایقلا موی  همارکلا  برقلا و  لزانم  یف  ، همامإلاب نیدـتلا  رثأ  رهظی  معن  هّللا ) ذاعم  ) املـسم
کلذ و رمأ  ،و  مهلامعأ مهتاین و  بسح  مهلزانم  مهتاجرد و  توافتت  نیملسملا  نأ  کش  الف  هرخآلا  یف  امأ  ،و  ءافکأ ضعبل  مهـضعب 

وه نیملـسملا  قرف  رئاس  نع  هعیـشلا  هب  تزاتما  اـم  مهأ  نأ  ضرغلا  قلخلا و  نم  دـحأل  هب  ثحبلل  غاـسم  ـال  هناحبـس و  هّللا  یلإ  هملع 
یلع يرجی  هعیشلا  مسا  فیک و  کلذب  لوقت  هعیشلا  لک  سیل  ذإ  ( هیمامإ  ) هفئاطلا هذه  تیمـس  هب  رـشع و  ینثالا  هّمئألا  همامإب  لوقلا 

مهریغ هیحطفلا و  هیفقاولا و  هیلیعامسإلا و  هیدیزلا و 
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دودح نع  نیجراخلا  هدحالملل  یتح  هیمستلا  قالطإلا و  یف  انعسوت  ول  امأ  ، مهنم مالسإلا  هریظح  یف  نیلخادلا  یلع  انرـصتقا  اذإ  اذه 
یلع مویلا  هعیشلا  مسا  صتخی  نکل  قراوفلا و  تارابتعالا و  ضعبب  رثکأ  وأ  هئاملا  هعیشلا  فئاوط  زواجتت  دقف  مهبارضأ  هیباطخلاک و 

مالـسإلا و لوصأ  نع  بیرغب  سیل  رـشع  ینثالاب  لوقلا  هّنـسلا و  هفئاط  دـعب  نیملـسملا  یف  هفئاط  ربکأ  لـثمت  یتلا  هیماـمإلاب  هقـالطإ 
یبنلا نع  هدنـسب  ( اهنم ) هددـعتم قرطب  هفیلخ  رـشع  ینثالا  ثیدـح  هحیحـص  یف  هریغ  يراخبلا و  يور  دـقف  نیملـسملا  بتک  حاحص 

ام یبأل  تلقف  ّیلع  یفخ  مالکب  ملکت  مث  لاق  هفیلخ  رشع  انثا  مهیف  یضمی  یتح  یضقنی  رمألا ال  اذه  نإ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
یلإ ازیزع  مالـسإلا  لازی  اضیأ ال  يور  الجر و  رـشع  انثا  مهیلو  ام  ایـضام  سانلا  رمأ  لازی  اضیأ ال  يور  ،و  شیرق نم  مهلک  لاق  ؟ لاـق
دوعت مث  نوثالث  يدعب  هفالخلا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هنع  نووری  موقلا  ؟و  رـشع انثالا  ءالؤه  نم  يردأ  ام  هفیلخ و  رـشع  ینثا 

یلع فقوتت  نأشلا  اذـهل  تافلؤم  كانهف  رـشع  ینثالا  همامإ  یلع  هجحلا  لیلدـلا و  هماقإ  ددـصب  انـسلف  اذ  کنع  عد  ، اـضوضع اـکلم 
تاعوسوم یلع  اهتابثإ  یف  هدهعلا  مهدنع و  اهیلع  عمجملا  اهماکحأ  سوءر  هعیـشلا و  دئاقع  لوصأ  رکذن  نأ  دصقلا  نکل  فولألا و 

« ناجهنم » انهف دسجلل  فئاظو  لقعلل و  فئاظو  ،و  لمع ملع و  نیدلا  لوقنف  دوعن  انه  ،و  مهتافلؤم

.لقعلا فئاظو  یف  : لّوألا
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دیحوتلا

دیحوتلا (1)

یف هل  کیرش  مدع  هیهولالا و  یف  هتینادحوب  داقتعالا  هعناصب و  هفرعملا  ملعلا و  لیـصحت  هیمامإلا  دنع  هلقع  مکحب  لقاعلا  یلع  بجی 
ّالإ مهدـنع  دوجولا  یف  رثؤم  ـال  لـب  مادـعإلا  داـجیإلا و  هاـیحلا و  توملا و  قزرلا و  قلخلاـب و  لقتـسملا  وـه  هنأـب  نیقیلا  هیبوـبرلا و 

بجی اذک  ،و  مالـسإلا هقبر  نع  جراخ  كرـشم  رفاک  وهف  هّللا  ریغل  هایحلا  وأ  توملا  وأ  قلخلا  وأ  قزرلا  نم  ائیـش  نأ  دـقتعا  نمف  ، هّللا
زوجت ،و ال  اضیأ مهدـنع  رفاک  وهف  هّللا  یلإ  یفلز  هبّرقیل  وأ  هنود  ائیـش  وأ  هعم  ائیـش  دـبع  نمف  هّلل ، هدابعلا  هعاطلا و  صالخإ  مهدـنع 

يوعدب مهتدابع  زوجی  نکل ال  هّللا و  هعاط  نع  نوغّلبی  امیف  مالّسلا  مهیلع  هّمئألا  ءایبنألا و  هعاط  هل و  کیرش  هدحو ال  هّلل  ّالإ  هدابعلا 
هالّـصلا هّللا و  دنع  مهتلزنم  مهتمارکب و  هّللا  یلإ  لسوتلا  مهب و  كربتلا  معن  ، هیـسیلبإ تاسیبلت  هیناطیـش و  هعدـخ  اهنإف  ، هّللا هدابع  اهنأ 

هلک هّلل  مهدقارم  دنع 
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َعَفُْرت َو ْنَأ  ّللا 
�

ُه َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  مهروبق  دـنع  هّلل  هالّـصلا  مهل و  هالّـصلا  نیب  حـضاو  قرف  ،و  هّلل هدابعلا  لب  مهل  هدابعلا  نم  سیل  زئاج و 
مهدنع ّدشأ  دیحوتلا  یف  رمألا  لعل  ،و  زاجیإ راصتخا و  یلع  مهدنع  اهیلع  عمجملا  دیحوتلا  یف  هیمامإلا  هدیقع  هذه  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکْذـُی 

اهرکذ و ماقملا  بسانی  امم ال  کلذ  ریغ  لاعفألا و  دیحوت  تافـصلا و  دیحوت  تاذـلا و  دـیحوتک  تاجرد  بتارم و  هل  ،و  هانرکذ امم 
.اهیف لوقلا  طسب 
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هوبنلا

هوبنلا (1)

قحلا یلإ  قلخلا  هوعدل  اوثعب  نومرکم  دابع  هّللا و  نم  لسر  میرکلا  نآرقلا  مهیلع  صن  نیذلا  ءایبنألا  عیمج  نأ  هیمامإلا  هعیشلا  دقتعی 
ام ّالإ  لعف  ام  هرمع و  هدـم  هیـصعملا  بکترا  ام  هنأ  هئیطخلا و  أطخلا و  نم  موصعم  هنأ  لسرلا و  دیـس  ءاـیبنألا و  متاـخ  ادـمحم  نأ  و 
نم جرع  مث  یـصقألا  دجـسملا  یلإ  مارحلا  دجـسملا  نم  هب  يرـسأ  هناحبـس  هّللا  نأ  ،و  هیلإ هّللا  هضبق  یتـح  هناحبـس  هّللا  اـضر  قـفاوی 

،و یندأ وأ  نیسوق  باق  هبر  نم  راص  یتح  تاقدارـسلا  بجحلا و  ءارو  ام  یـسرکلا و  شرعلا و  قوف  ام  یلإ  فیرـشلا  هدسجب  كانه 
نم لالحلا  زییمت  ماکحألا و  میلعتل  يدحتلا و  زاجعإلل و  هیلإ  هّللا  هلزنأ  يذلا  باتکلا  وه  نیملـسملا  يدـیأ  یف  دوجوملا  باتکلا  نأ 
یلإ نیملـسملا  قرف  نم  مهریغ  نم  وأ  مهنم  بهذ  نم  مهعامجإ و  اذـه  یلع  ،و  هداـیز ـال  فیرحت و  ـال  هیف و  صقن  ـال  هنأ  مارحلا و 

وأ هیف  صقن  دوجو 
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هرهاظلا مهقرط  وأ  انقرط  نم  هدراولا  رابخألا  و   ، َنوُِظفا�َحل َُهل  ّنِإ 
�
ا َرْکِّذـلا َو  اَْنلََّزن  ُنَْحن  ّنِإ 

�
ا میظعلا  باتکلا  صن  امک  ئطخم  وهف  فیرحت 

،و رادـجلا اهب  برـضی  وأ  رابتعالا  نم  وحنب  لوؤت  نأ  امإف  المع  املع و ال  دـیفت  داحآ ال  رابخأ  هذاـش و  هفیعـض  هفیرحت  وأ  هصقن  یف 
.هلتق بجی  رفاک  وهف  باتک  وأ  یحو  لوزن  وأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  دعب  هوبن  یعدا  وأ  دقتعا  نم  لک  نأ  هیمامإلا  دقتعی 
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همامالا

همامالا (1)

نم هادع  ام  یلصأ و  يرهوج  قرف  وه  نیملـسملا و  قرف  رئاس  نع  تقرتفا  هیمامإلا و  هب  تزاتما  يذلا  لصألا  وه  اذه  نأ  كانأبنأ  دق 
همامإلاب مهدارم  نأ  تفرع  امهریغ و  یعفاـشلا و  یفنحلاـک و  مهدـنع  داـهتجالا  همئأ  نیب  عقت  یتلا  قورفلاـک  هیـضرع  هیعرف  قورفلا 

نأ نودـقتعی  ،و  هعابتاب مهرمأی  هیلع و  همألا  لدـی  نأب  یبنلا  رمأ  یبنلا و  راتخی  امک  هدابعل  هملع  قباسب  هّللا  هراتخی  ایهلإ  ابـصنم  اهنوک 
دق سانلا و  یلع  لقثی  فوس  کلذ  نأ  ملعی  یبنلا  ناک  ،و  هدـعب نم  سانلل  اـملع  هبـصنی  یلع و  یلع  صنی  نأـب  هیبن  رمأ  هناحبـس  هّللا 
نم دـحاو  يوتـسم  یف  اوسیل  مویلا  یلإ  مویلا و  کلذ  سانلا  نأ  مولعملا  نم  ،و  هرهـص همع و  نبـال  هبحملا  هاـباحملا و  یلع  هنولمحی 

ُلوُسَّرلا اَهُّیَأ  ا�ی  هیلإ : یحوأف  کلذ  یف  هرذـعی  مل  هناحبـس  هّللا  نکل  ،و  ضرغلا يوهلا و  نع  هتمـصع  یبنلا و  ههازنب  نیقیلا  ناـمیإلا و 
ْنِم َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ا�م  ْغَِّلب 
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هجح نم  هفرـصنم  دـنع  سانلا  بطخف  دـیدشلا  راذـنإلا  اذـه  دـعب  لاثتمالا  نم  ادـب  دـجی  ملف   ، ُهََتلا�سِر َْتغََّلب  ا�مَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو 
: نوعمسی مهّلج  يدانف و  مخ  ریدغ  یف  عادولا 

یف کلذ  دـکأ  مث  لاق ، ام  رخآ  یلإ  ( هالوم یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  :) لاقف معن ، ّمهّللا  اولاقف  ؟ مهـسفنأ نم  نینمؤملاـب  یلوأ  تسل  أ 
یلـص یبنلا  دعب  نیملـسملا  رابک  نکل  ،و  هرذعملا هّللا  دنع  غّلب  هفیظولا و  يدأ  یتح  اصن  هراشإ و  احیرـصت و  احیولت و  يرخأ  نطاوم 
هدعب ثدحی  رمألا  اولاق  اورّخأ و  اومّدقف و  مهداهتجا  بسح  مالسإلا  حلاصل  مهنم  ارظن  صوصنلا  کلت  اولوأت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

لب مالسإلا  یلع  ریبک  ررض  هملاسملا  هقفاوملا و  نم  هعانتما  يأر  مث  الوأ  هعیبلا  نع  هباحـصلا  ءامظع  نم  هعامج  یلع و  عنتما  رمألا و 
صرحلا همارکلا و  هزعلا و  نم  نینمؤملا  ریمأ  دنع  مالسإلل  نأ  ملعت  تنأ  ،و  هعرعرت هئوشن و  لوأ  یف  دعب  وه  هساسأ و  نع  راهنی  امبر 

هنأ کلذ  یلع  دز  ،و  مالـسإلل هیحـضت  ایانملا  تاوهل  یف  فذق  مک  ،و  هیدل ام  سفنأ  هسفنب و  هل  یحـضی  يذـلا  ماقملاب  هریغلا  هیلع و 
اذه ،و  هطیسبلا یلع  هتیار  طسب  هزازعإ و  هتوق و  یف  هدهج  لذبی  راص  مالـسإلل و  حصن  دق  نیملـسملا  یلع  فلخت  يذلا  لجرلا  يأر 
یلع وه  مالسإلا و  هحلـصم  کلذب  نأ  يأر  ثیح  عیاب  عبات و  هلک  کلذ  لجأل  ، هرمإلا هفالخلا و  نم  نینمؤملا  ریمأ  هاخوتی  ام  یـصقأ 

نم لاحب  هنع  لزانتلا  عنتمی  امم  ماقملا  کلذ  نإف  هماعلا  هسائرلا  فرصتلا و  هریغل  مّلس  نإ  همامإلا و  نم  یهلإلا  هبصنم 
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.لاوحألا

مالسإلا ال یلع  عساو  قتف  ریبک و  ررـض  هرمإلا  نع  الـضف  ایلاو  هئاقبإ  هتملاسم و  هتقفاوم و  نأ  ملع  هیواعم و  یلإ  رمألا  یهتنا  نیح  امأ 
.هتذبانم هبرح و  نم  ادب  دجی  مل  هقتر  کلذ  دعب  نکمی 

هالاو نم  یلاون  ،و  هاداع نم  يداعن  ،و  هبراح نم  براحن  ،و  هملاس نم  ملاسن  هوعبات  یلع و  هعیش  نحن  : نولوقی هیمامإلا  نأ  ، هصالخلا و 
: مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  هوعدل  الاثتما  هباجإ و 

.هل هعاطإ  یبنلل و  هالاوم  هبحم و  یه  امنإ  هدلو  یلعل و  انتالاوم  انبح و  ،و  هاداع نم  داع  ،و  هالاو نم  لاو  ّمهّللا 

اهعضوم ناسنإلا  لهج  ام  هّللات 

اوملع يذلا  هجو  اورتس  مهنکل 

یلخی هناحبـس ال  هّللا  نأ  دقتعت  هیمامإلا  نإ  : لوقنف هیمامإلا  ثیدح  مامتإ  نم  هیف  انک  ام  یلإ  دعنلف  ، دصقلا نع  جراخ  اضیأ  هلک  اذه  و 
یصوأ مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  صن  دق  ،و  روتسم بئاغ  وأ  روهشم  رهاظ  یـصو  وأ  یبن  نم  دابعلا  یلع  هجح  نم  ضرألا 
ءایبنألا عیمج  یف  هّللا  هّنس  هذه  ،و  رظتنملا يدهملا  رـشع  یناثلا  مامإلا  یلإ  اذکه  نیـسحلا و  هاخأ  نسحلا  یـصوأ  نسحلا و  هدلو  یلإ 
ءامـسأ کل  دروأ  انأ  اه  ،و  هیـصولا تابثإ  یف  هدیدع  تافلؤم  نیدلا  ءاملع  مظاعأ  نم  ریفغ  مج  ّفلأ  دـق  ،و  مهمتاخ یلإ  مهمدآ  نم 

نم هیصولا  یف  نیفلؤملا 
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، دیعـس نـب  نیـسحلل  ( هیــصولا ،) روهــشملا مـکحلا  نـب  ماـشهل  ( هیــصولا باـتک  ) عـبارلا نرقلا  لـبق  لوـألا  ردـصلا  یلوـألا و  نورقلا 
، لـاله نب  دیعـس  نب  دـمحم  نب  میهاربـإل  ( هیـصولا باـتک  ،) لـضفلا نب  نیـسحلا  نب  یلعل  ( هیـصولا ،) نیکـسم نـب  مـکحلل  ( هیـصولا )

ءالؤه رثکأ  ،و  يدولجلا ییحی  نب  زیزعلا  دبع  لیلجلا  خرؤملل  ( هیصولا ،) نساحملا بحاص  یقربلا  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحأل  ( هیصولا )
نب دـمحمل  ( هیـصولا ،) باـئر نب  یلعل  هیـصولا ) ،) اـضیأ هریثک  هعاـمج  مهف  ثلاـثلا  نرقلا  لـهأ  اـمأ  یناـثلا ، لوـألا و  نرقلا  لـهأ  نم 

تبثلا خرؤملل  ( همامإلا هیـصولا و  باتک  ،) خورف نب  نسحلا  نب  دـمحمل  ( هیـصولا ،) ینوباصلا دـمحأ  نب  دـمحمل  هیـصولا ) ،) دافتـسملا
نب دمحمل  هیصولا ) ،) یسوطلا نسحلا  نب  دّمحم  هفئاطلا  خیشل  ( هیصولا ، ) بهذلا جورم  بحاص  يدوعسملا  نیـسحلا  نب  یلع  لیلجلا 
رکذ ،و  هرـصح عاطتـسی  ءیـشف ال  عبارلا  نرقلا  دـعب  فلأ  اـم  اـمأ  ، رماـع نب  نسحلا  نب  یـسومل  ( هیـصولا ،) روهـشملا یناغملـشلا  یلع 
طسب مهمجارت و  نم  رصتخم  مهئامسأب و  مهرکذ  ایصو  رـشع  ینثا  یبن  لکل  (1) هیصولا ) تابثإ  فورعملا ب( هباتک  یف  يدوعـسملا 

هیلقعلا هلدألا  هماقإ  همامإلا و  یف  ءاملعلا  هفلأ  ام  اذه  هدیج ، ریغ  هعبط  ناریإ  یف  عبط  دق  رشع و  ینثالا  همئألا  یف  طسبلا  ضعب  مالکلا 
هیلقنلا و 
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نم لب و  نیملسملا  قرف  رئاس  نم  راکنتسالا  راتهتسالا و  تاربن  ولعت  دق  يدهملا  هیـضق  یف  معن  ، کلذ نم  ءیـش  ددصب  انـسل  ،و  اهیلع
هفیخـس و هدـیقع  لئاق و  يأر  هنأ  نیمعاز  ، راثآلا نم  رثأ  هل  سیل  راصبألا  نع  بئاـغ  ماـمإ  دوجوب  داـقتعالا  یف  هیماـمإلا  یلع  مهریغ 

: نیرمأ یلإ  عجری  مهراکنإ  نم  لوقعملا 

هموق یف  ثبل  يذـلا  حون  رمع  ثیدـح  نوسانتی  وأ  نوسنی  مهنأک  هنـس و  فلألا  زواجتت  یتلا  هدـملا  هذـه  لوط  هئاقب  داعبتـسا  : لوـألا
ءاملع يور  دق  و  فالآ ، هثالث  یلإ  رثکأ  لیق  هنس و  هئامتس  فلأ و  هرمع  یف  لیق  ام  لقأ  اماع و  نیسمخ  ّالإ  هنـس  فلأ  باتکلا  صنب 

نم نورثکألا  لاقف  هتّوبن  رـضخلا و  هایح  یف  اوفلتخا  : هصن ام  ( ءامـسألا بیذـهت  ) کـلذ نم  رثکأ  وه  اـم  حون  ریغب  هنـسلا  نم  ثیدـحلا 
هب عامتجالا  هتیؤر و  یف  مهتایاکح  هفرعملا و  حالـصلا و  لهأ  هیفوصلا و  دنع  هیلع  قفتم  کلذ  انرهظأ و  نیب  دوجوم  یح  وه  ءاملعلا 

خیشلا لاق  ، رکذت نأ  نم  رهشأ  یـصحت و  نأ  نم  رثکأ  ریخلا  نطاوم  هفیرـشلا و  عضاوملا  یف  هدوجو  هباوج و  هلاؤس و  هنع و  ذخألا  و 
.نیثدحملا ضعب  هراکنإب  ّذش  امنإ  مهعم و  هماعلا  نیحلاصلا و  ءاملعلا و  ریهامج  دنع  یح  وه  هیواتف  یف  حالصلا  نب  ورمع  وبأ 

مهنم نانثا  ءایبنألا  نم  هعبرأ  هایح  یلع  نوقفتم  نیملسملا  نإ  (: راربألا عیبر   ) یف يرشخمزلا  رخآ و  عضوم  یف  وه  لاق  هنأ  یل  رطخی  و 
یبأ میهاربإ  نمز  یف  رضخلا  هدالو  نأ  رضخلا و  سایلإ و  ضرألا  یف  نانثا  یسیع و  سیردإ و  امه  ءامسلا و  یف 
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رکذ مهنم و  هلمج  هیلامأ  یف  یضترملا  دیسلا  رکذ  دق  نوریثک و  نینسلا  تائم  یلإ  یعیبطلا  رمعلا  اوزواجت  نیذلا  نورمعملا  ءایبنألا و 
هئاملا و یلإ  رامعألا  مهب  تهانت  نم  راـصعألا  هذـه  یف  اـنیأر  مک  ،و  فیرـشلا هرکذ  اـمم  رثکأ  ( نیدـلا لاـمکإ  ) یف قودـصلاک  هریغ 

افالآ اهظفح  یلع  ردقی  ادحاو  اموی  هایحلا  ظفح  یلع  ردقی  نم  نأ  رابتعالا  رظن  یف  قحلا  نأ  یلع  ، اهیلع داز  وأ  اهبراق  ام  نیرـشعلا و 
ءیـشب ءایلوألا  ءایبنألا و  نوئـش  یف  هعیبطلا  سیماون  نع  ذوذـشلا  هداعلا و  قراـخ  لـه  هداـعلا و  قراـخ  هنأ  ّـالإ  قبی  مل  ،و  نینـسلا نم 

.؟ ردان رمأ  وأ  بیجع 

یف دولخلا  ناکمإ  تابثإ  یف  برغلا  هفـسالف  رباکأل  هیلجلا  نیهاربلا  هریثکلا و  تالاقملا  اهیف  دـجت  هقباسلا  فطتقملا  تادـلجم  عجار 
عمج دق  هنأل  ایندلا  یف  نیدلاخلا  نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  ناکل  مجلم  نبا  فیـس  ول ال  : ابوروأ ءاملع  رابک  ضعب  لاق  ،و  ناسنإلل ایندلا 

.هنایبل لاجم  عساو ال  ثحب  قیقحت و  انه  اندنع  ،و  لادتعالا لامکلا و  تافص  عیمج 

دیری له  يرعش  تیل  نکل  ؟و  همدعک ّالإ  هب  عافتنالا  مدع  عم  هدوجو  له  هتبیغ و  عم  هئاقب  یف  هحلصملا  همکحلا و  نع  لاؤسلا  : یناثلا
یلإ ماکحألا  هلمج  لازت  عیرـشتلا و ال  نیوکتلا و  رارـسأ  ،و  هیهلـإلا حـلاصملا  ،و  هیناـبرلا مکحلا  عیمج  یلإ  اولـصی  نأ  موقلا  کـئلوأ 

حبـصلا اعبرأ و  ءاشعلا  اثالث و  برغملا  هالـص  ضرف  ،و  عفنی رـضی و ال  رجح ال  هنأ  عم  دوسألا  رجحلا  لـیبقتک  ، همکحلا هلوهجم  مویلا 
ریثک یلإ  اذکه  نیتنثا و 
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ّللا
�

َه َّنِإ  هتاوخأ  هعاسلا و  ملعک  السرم  ایبن  ابرقم و ال  اکلم  اهیلع  علطی  مل  ءایـشأ  هلمج  ملعب  هسفن  هناحبـس  هّللا  رثأتـسا  دق  ،و  اهلاثمأ نم 
 . َْثیَْغلا ُلِّزَُنی  ِهَعا�ّسلا َو  ُْملِع  ُهَْدنِع 

هنأ ال هیاغلا  و  هباجتـسالا ، هعاس  ردقلا و  هلیل  مظعألا و  مسالاک  اهئافخإ  یف  همکحلا  هجو  قیقحتلا  یلع  ملعی  مل  رومأ  هلمج  یفخأ  و 
یبنلا و رابخأ  حص  اذإف  هقیقحت  کلذ و  عوقو  یف  مالکلا  امنإ  انل  همکحلا  یلوهجم  امکح  مکحی  وأ  العف  هناحبس  لعفی  نأ  یف  هبارغ 

یف انسفنأ  یلع  انذخأ  هببس و  هتمکح و  نع  ثحبلا  انمزلی  ناعذإلا و ال  میلستلا و  نم  دب  نکی  مل  مالّسلا  مهیلع  نیموصعملا  هئایصوأ 
هیلع و هّللا  یلص  یبنلا  نع  يدهملا ) ) یف رابخألا  ،و  اهعضاوم یلإ  هلوکوم  یه  لب  هلدألا  نم  ءیشل  ضرعتن  نأ ال  زیجولا  باتکلا  اذه 

انلأس دـق  نأک  نکل  ،و  هحلـصملا قاح  یلإ  لوصولا  مدـع  همکحلا و  لهجب  اـنفرتعا  نإ  نحن و  ،و  هضیفتـسم نیقیرفلا  نم  مّلـس  هلآ و 
کلذ و نم  ضمغأ  قدأ و  ماقملا  نإف  تبلا  یلع  نکل ال  ،و  لیلعتلل حلـصت  هوجو  هدع  انرکذف  هعیـشلا  ماوع  ضعب  لاؤسلا  اذه  سفن 

تماق اذإ  هنأ  لصفلا  لوقلا  و  هفـصلا ، اهیلع  یتأت  ،و ال  هفرعملا اهب  موقت  ،و  روطـسلا اهعـست  ـال  ،و  رودـصلا اهعـست  ارومأ  كاـنه  لـعل 
هفرـصت ،و  فطل هدوجو  نإ  ،و  هجح نم  ولخت  ضرألا ال  نأ  رـصع و  لک  یف  مامإلا  دوجو  بوجو  یلع  هماـمإلا  ثحاـبم  یف  نیهاربلا 

.هّللا ءاش  نإ  هیافک  هراشإلا  نم  ردقلا  اذه  یف  هرفوتم و  کلذ  یلع  اهلاحم  یف  هلدألا  طقاس و  همکحلا  نع  لاؤسلاف  ، رخآ فطل 
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لدعلا

لدعلا (1)

وه لب  القتسم  الصأ  هقیقحلا  یف  اذه  سیل  ،و  میلـسلا لقعلا  هحبقتـسی  ام  لعفی  ادحأ و ال  ملظی  هناحبـس ال  هّللا  نأب  داقتعالا  هب  داری  و 
نکل ،و  دـیحوتلا نوئـش  نم  نأـش  وهف  لاـمکلا  لاـمجلا و  تافـصل  هتیعماـجل  مزلتـسملا  هدوجو  بوـجو  قـحلا و  توـعن  یف  جردـنم 

عرـشلا و هنّـسح  ام  ّالإ  نسحلا  سیل  اولاق  نییلقعلا و  حـبقلا  نسحلا و  اورکنأف  هیمامإلا  هلزتعملا و  مه  هیلدـعلا و  اوفلاخ  اـمل  هرعاـشألا 
هکلم و �ال یف  فرصتی  هنأل  احیبق  نکی  مل  هنجلا ، یف  یصاعلا  ،و  منهج یف  عیطملا  دّلخ  ول  یلاعت  هنأ  و  عرشلا ، هّحبق  ام  ّالإ  حبقلا  سیل 
عمسلا و قیرط  نم  یبنلا  هفرعمل  هزجعملا  یف  رظنلا  بوجو  عناصلا و  هفرعم  بوجو  اوتبثأ  مهنأ  یتح  َنُولَئُْـسی  ْمُه  ُلَعْفَی َو  ا�ّمَع  ُلَئُْـسی 

یف مکاحلا  نإ  اولاقف  ( هیلدعلا امأ  ) حضاولا رودلا  هلاحتسالا و  یف  اوعقوف  مکحلا  هعتم  نع  طقاس  هنأل  لقعلا  قیرط  نم  عرشلا ال 
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حبق لاعفألا و  ضعب  نسحب  لقتـسی  لقعلا  اداشرإ و  ادـیکأت و  ّالإ  اهیف  عرـشلا  مکحل  لیبس  القتـسم و ال  لـقعلا  وه  تاـیرظنلا  کـلت 
هفـص هّلل  اوتبثأ  اذهب  ،و  یلاعت هنم  عقی  وه ال  حیبق و  ملظلا  ملظ و  عیطملا  بیذعت  ،و  همکحلل فانم  حـیبقلا  نأب  مکحی  رخآلا و  ضعبلا 
الداع یلاعت  هنوک  نورکنی  هقیقحلا ال  یف  هرعاشألا  نإف  هرعاشألا  فالخ  یلإ  هراشإ  تافـصلا  رئاـس  نود  رکذـلاب  اـهودرفأ  لدـعلا و 

هکاردإ لقعلا و  هموکح  نم  هیمامإلا  هلزتعملا و  هتبثأ  ام  اورکنأ  معن  ، نسح وهف  هلعفی  ام  لک  هلعفی و  ام  وه  مهدـنع  لدـعلا  نأ  هتیاـغ 
هدعاقب هیلدعلا  ،و  هنم حیبق  اذه  هّللا و  نم  نسح  اذه  نأب  مکحلا  هفیظو  لقعلل  سیل  هنأ  نیمعاز  هنأش  لج  قحلا  یلع  حـبقلا  نسحلل و 
بوجو ،و  معنملا رکـش  بوجو  ،و  فطللا هدعاقک  هیمالکلا  دعاوقلا  نم  هلمج  اوتبثأ  ، مهدنع اهیلع  نهربملا  نییلقعلا  حـبقلا  نسحلا و 

ثیح فالخلا  یف  امهم  ارود  تذخأ  یتلا  لئاسملا  تالضعم  نم  یه  رایتخالا و  ربجلا و  هلأسم  اضیأ  اونب  اهیلع  ،و  هزجعملا یف  رظنلا 
هکلم نأ  هتیاغ  هلاعفأ  یف  هئیـشملا  هدارإلا و  هیرح  هل  راتخم  رح  ناسنإلا  نأب  هلزتعملا  لاـق  هیلإ و  يدؤی  اـمب  وأ  ربجلاـب  هرعاـشألا  لاـق 

یف یئزجلا  رایتخالا  هّللا و  نم  رایتخالا  هفص  یلکف  ، اراتخم هدجوأ  دبعلا و  قلخ  وهف  هناحبس  هّللا  نم  هدوجو  سفنک  هتفص  رایتخالا و 
حـصی اذل  ،و  القتـسم امهنم  ءاش  ام  راتخا  دبعلا  لب  كرت  لعف و ال  یلع  ربجی  مل  هنأش  لج  هّللا  و  دبعلا ، نم  دـبعلل و  هیـصخشلا  عقاولا 

هتمالم ءالقعلا  لقعلا و  دنع 
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لازنإ ءایبنألا و  هثعب  یف  هدـئاف  نکت  مل  باقعلا و  باوثلا و  لطبل  ّـالإ  ریخلا و  لـعف  یلع  هتبوثم  هحدـم و  رـشلا و  لـعف  یلع  هتبوقع  و 
نم لوألا  ءزجلا  رخآ  یف  ثحابملا  هذـه  یف  مالکلا  ضعب  انطـسب  دـق  اذـه و  نم  رثکـأل  اـنع  لاـجم  ـال  دـیعولا و  دـعولا و  بتکلا و 

دئاقع نم  نأ  انه  ضرغلا  امنإ  ،و  لضافألا نع  الضف  طساوألل  هلقعت  هلوانت و  لهـسی  هجوب  اهانحـضوأ  دق  )و  مالـسإلا نیدلا و  ) باتک
.راتخم رح  ناسنإلا  نإ  ،و  لداع هّللا  نإ  مهلوصأ  هیمامإلا و 
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داعملا

داعملا (1)

داعملا ،و  ءازجلا باسحلل و  همایقلا  موی  مهتوم  دعب  مهییحی  قئالخلا و  دیعی  هناحبس  هّللا  نأ  نیملـسملا  رئاس  دقتعی  امک  هیمامإلا  دقتعی 
نم یه  له  هداعإلا و  نوکت  فیک  فرعت  نأ  بجی  نالف و ال  اذـه  لاقل  یئارلا  هآر  ول  ثیحب  هحور  هدـسجب و  هنیعب و  صخـشلا  وه 

خزربلا میعن  رانلا و  هنجلا و  نم  هیعطقلا  هنسلا  نآرقلا و  یف  ام  عیمجب  نونمؤی  کلذ و  ریغ  وأ  دوجوملا  روهظ  وأ  مودعملا  هداعإ  لیبق 
نإ مهلامعأب  نویزجم  سانلا  نأ  ،و  اهاصحأ ّالإ  هریبک  هریغص و ال  رداغی  يذلا ال  باتکلا  فارعألا و  طارـصلا و  نازیملا و  هباذع و  و 
یف هروکذملا  لیصافتلا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  ُهَرَی  ارَش  ٍهَّرَذ  َلا�ْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  ُهَرَی َو  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلا�ْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  رشف  ارـش  نإ  ریخف و  اریخ 

.نیمألا قداصلا  هب  ربخأ  ،و  نیبملا یحولا  هب  عدص  ام  لک  نم  اهلحم 
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.هیمامإلا دنع  دئاقعلا  لوصأ  نم  سماخلا  لصألا  ( 1 - 1
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ملعلا و هلحرم  و  بلقلا ، لقعلا و  هفیظو  یلإ  عجری  ام  وه  صخألا و  ینعملاب  نامیإلا  يرطـش  نم  لوألا  رطـشلا  یف  مالکلا  مامت  اذـه 
.حراوجلا لاعفأ  نم  نامیإلا  ناکرأب  لمعلا  هلحرم  ینعأ  دسجلا  بلاقلا و  هفیظو  نم  وه  امف  مالکلا  فنأتسن  ،و  داقتعالا
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هئطوت دیهمت و 

هراشا

نم نیفلکملا  لامعأ  نم  لمع  نم  ام  ،و  شدـخلا شرأ  یتح  امکح  هعقاو  لک  یف  هیمالـسإلا  هعیرـشلا  بسحب  هّلل  نأ  هیمامإلا  دـقتعی 
.هحابإلا و  ههارکلا ، ،و  بدنلا ،و  همرحلا ،و  بوجولا ، هسمخلا ماکحألا  نم  مکح  هیف  هّلل  ّالإ و  نوکس  وأ  هکرح 

کلت عیمج  هناحبـس  هّللا  عدوأ  دـق  ،و  داسف وأ  هحـص  مکح  هیف  عرـشلل  ّـالإ و  اـمه  وحن  حاـکن و  دـقع  وأ  لاـم  یلع  هلماـعم  نم  اـم  و 
ثودـح وأ  ثداوحلا  عوقو  بسح  هیلع  هّللا  مالـس  هنأ  مث  ، ماهلإلا وأ  هّللا  نم  یحولاب  یبنلا  اهفرع  ،و  ءایبنألا متاخ  هیبن  دـنع  ماـکحألا 

شرعب موی  لک  نیفئاطلا  هب  نیفاحلا  هباحـصأل  صخألاب  سانلل و  اهنم  اریثک  نّیب  راوطألا  راثآلا و  دّدـجت  ،و  ءالتبالا لوصح  وأ  عئاقولا 
ماکحأ تیقب  و   ، ًادیِهَش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  ّنلا َو 

ِسا� یَلَع  َءا�دَهُش  اُونوُکَِتل  قافآلا  یف  نیملسملا  رئاسل  نیغّلبملا  مه  اونوکیل  هروضح 
لصحت مل  هریثک 
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جیردـتلا همکح  نأ  لصاحلا  ،و  اهرـشنل هحلـصملا  ءاضتقا  مدـعل  وأ  هوبنلا  رـصع  یف  اهب  ءالتبالا  مدـعل  وأ  اهنایبل  ثعاوبلا  یعاودـلا و 
هرشنیل رخآلا  یلإ  هب  دهعی  یـصو  لک  ، هئایـصوأ دنع  اهعدوأ  هیلع  هّللا  مالـس  هنکل  و  هلمج ، نامتک  ماکحألا و  نم  هلمج  نایب  تضتقا 

اماع و یبنلا  رکذـی  دـقف  کلذ ، لاثمأ  یلإ  نّیبم  لمجم  وأ  دـیقم  قلطم  وأ  صـصخم  ماع  نم  همکحلا  بسح  هل  بسانملا  تقولا  یف 
یلص یبنلا  اهرـشن  یتلا  ثیداحألا  نإ  مث  ، هتقو یلإ  هیـصو  هنع  هعدوی  لب  الـصأ  هرکذی  دق ال  هتایح و  نم  ههرب  دعب  هصـصخم  رکذی 

َنِم َلَْزنَأ  مهحئارق  مهماـهفأ و  بتارم  فـالتخا  بسح  یلع  اـهیناعم  مهف  یف  هباحـصلا  فلتخی  دـق  هتاـیح  یف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
 . ا�هِرَدَِقب ٌهَیِدْوَأ  َْتلا�سَف  ًءا�م  ِءا�مَّسلا 

هنم ناهذألا  ذخأت  نکل  و 

موهفلا حئارقلا و  رق  یلع 

تضتقا امهدحأ  یف  هیصوصخ  كانه  نوکت  ،و  هفالخ اهلثم  یف  رخآلا  عمسی  امکح و  هعقاو  یف  یبنلا  نم  عمسی  دق  یباحـصلا  نإ  مث 
ارهاظ ثیداحألا  یف  ضراعتلا  لصحیف  ثیدحلا  عم  اهلقن  نع  لفغ  اهیلإ و  تفتلا  وأ  هیـصوصخلا  نع  امهدـحأ  لفغ  نیمکحلا  ریاغت 

ماکحألا هفرعم  یف  ، روضحلا فرشب  اوزاف  نیذلا  هباحصلا  سفن  یتح  جاتحا  اهلاثمأ  فاعـضأ  بابـسألا و  هذه  نم  ،و  اعقاو یفانت  و ال 
ضعب یلإ  هضعب  مض  ثیدحلا و  یف  رظنلا  داهتجالا و  یلإ 
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لقن و ثیدـحلا  ،و  ماقملا یف  تناک  هنیرق  یلع  ادامتعا  هفالخ  یبنلا  دارم  رهاظ و  مالکلل  نوکی  دـقف  هیلاحلا  نئارقلا  یلإ  تاـفتلالا  و 
سفن يوری  هرات  هرورـضلاب ، کلذک  مهلک  سیل  ذإ...هیاورلا  يأرلا و  لهأ  نم  ناک  نمم  هباحـصلا  نم  دحاو  لک  ،و  لقنت مل  هنیرقلا 

تایاورلا وأ  هیاورلا  نم  هدافتـسا  يذلا  مکحلا  رکذی  هرات  ،و  ثّدحم وار و  لاحلا  یف  وهف  بیرق  وأ  دـیعب  نم  عماسلا  ثیدـحلا  ظافلأ 
اوغلبی مل  نیذلا  نیملـسملا  رئاس  ،و  نودـهتجم هکلملا  هذـه  لهأ  ،و  يأر بحاص  تفم و  لاحلا  اذـه  یف  وهف  هداهتجا  هرظن و  بسحب 

امبر لب  ، عمـسم هنم و  يأرمب  هلاسرلا و  بحاص  نمز  یف  يرج  دـق  کلذ  لـک  ناـک  نودـّلقم و  هیأرب  اوذـخأ  اذإ  هبترملا  کـلت  یلإ 
.هلاحم عقاو ال  رمأ  ءازإب  اذه  نم  سانلا  نأ  یلع  ضعب ، یلإ  مهضعب  عجرأ 

الضف مهریغ و  نع  الضف  هباحصلا  نیب  هوبنلا و  نمز  یف  احوتفم  ناک  داهتجالا  باب  نأ  کیدل  حضتا  هانرکذ  امیف  رظنلا  تنعمأ  اذإ  و 
لاؤسلا ناکمإ  نئارقلا و  رفوت  دـهعلا و  برقل  ادـهج  هنوئملا  فیفخ  ناک  ذـئموی  داهتجالا  نأ  هتیاغ  معن  ، هدـعب یتلا  هنمزألا  رئاـس  نع 

بعـص نحللا و  ّریغت  مجاعألاب و  براعألا  تطلتخا  ءارـآلا و  تّرثکت  هلاـسرلا و  نمز  نم  دـهعلا  دـعب  اـملک  مث  عطاـقلا  ملعلل  دـیفملا 
بذـکلا یعاود  ترفوت  ،و  عضولا سدـلا و  اهیف  لخد  امبر  ،و  تایاورلا ثیداحألا و  ترثکت  هانعم و  قاح  یلع  یبرعلا  مالکلل  مهفلا 

بعصی یعرشلا  مکحلا  هفرعم  داهتجالا و  ذخأ  ، مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  یلع 
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،و ضعب یلع  اهـضعب  حیجرت  میقـسلا و  نم  اهنم  حیحـصلا  زییمت  ثیداحألا و  نیب  عمج  ،و  عساو غارفتـسا  هنوئم و  دیزم  یلإ  جاتحی  و 
نمز یف  ناک  داهتجالا  بابف  لاحلا  نکی  امهم  نکل  ،و  هبوعص رمألا  دادزا  هاورلا  ءاملعلا و  ترثکت  مالسإلا و  رشتنا  دهعلا و  دعب  املک 

سانلا ،و  مویلا یلإ  هیمامإلا  دنع  احوتفم  لزی  مل  مث  ، ربدتی نم  دـنع  ایرورـض  ارمأ  ناک  لب  احوتفم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا 
ماکحألا یف  اذإ  سانلاف  ملاعلا ، یلإ  عجری  لهاجلا  نإ  هرورـضلا  ءاضق  هرطفلا و  هّنـسب  لهاج و  ملاع و  نیب  نولازی  لاحلا ال  هرورـضب 

نأ نوقفتم  نوملـسملا  ،و  نیدهتجملا دـحأ  یلإ  هفیلاکت  نّیعت  یف  عوجرلا  هیلع  بجی  ، دـلقم لهاج و  ،و  دـهتجم ملاع و  نیب  هیعرـشلا 
قرف نـم  مـهریغ  هیماـمإلا و  نـیب  اذـه  یف  قرف  ـال  ،و  عاـمجإلا لـقعلا و  مـث  هنـسلا  باـتکلا و  یف  هرـصحنم  هیعرـشلا  ماـکحألا  هـلدأ 

: رومأ یف  انه  مهریغ  نع  هیمامإلا  قرتفی  معن  ، نیملسملا

داسف نع  فشکلا  )و  نیدـلا قحم  تسیق  اذإ  هعیرـشلا  نإ  ) مالّـسلا مهیلع  مهتمئأ  نع  رتاوت  دـق  سایقلاب و  لمعت  ـال  هیماـمإلا  نأ  : اـهنم
.ماقملا هل  عستی  نایب ال  لضف  یلإ  جاتحی  سایقلاب  لمعلا 

نع قداصلا  هاور  ام  ینعی  مهدج  نع  تیبلا  لهأ  قرط  نم  مهل  حص  ام  ّالإ  ( هیوبنلا ثیداحألا  ینعأ  ) هنسلا نم  نوربتعی  مهنأ ال  : اهنم و 
هّللا مالس  هّللا  لوسر  نع  نینمؤملا  ریمأ  هیبأ  نع  طبسلا  نیسحلا  نع  نیدباعلا  نیز  هیبأ  نع  رقابلا  هیبأ 
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صاعلا نب  ورمع  یجراخلا و  ناطح  نب  نارمع  مکحلا و  نب  ناورم  بدنج و  نب  هرمـس  هریره و  یبأ  لثم  هیوری  ام  امأ  ، اعیمج مهیلع 
هنـسلا ءاملع  نم  ریثک  حرـص  دق  فیک و  ، رکذی نأ  نم  رهـشأ  مهرمأ  ،و  هضوعب رادقم  رابتعالا  نم  هیمامإلا  دنع  مهل  سیلف  مهرئاظن  و 

.مهحورج هفئاج  یلع  ّلد  مهنعاطمب و 

لفقأ بابلا و  اذه  مهدنع  دس  دـق  مهنإف  نیملـسملا  روهمج  فالخب  هیمامإلا  دـنع  احوتفم  لازی  تفرع  امک  داهتجالا  باب  نأ  : اهنم و 
نم هقح  عوضوملا  اذه  یف  نم و  دجأ  مل  دادسنالا و  کلذ  ناک  وحن  يأب  لیلد و  يأب  نامز و  يأ  یف  يردأ  ام  ،و  بابلألا يوذ  یلع 

.مهیلع اهحاضیإ  یف  هدهعلا  ،و  ائیش اهتاباوج  نم  فرعأ  هلئسأ ال  کلت  موقلا و  ءاملع 

امیف هنسلا  ءاملع  وأ  هیمامإلا  ءاملع  فالتخاک  عورفلا  یف  ّالإ  نوفلتخی  ءاوس ال  اهیف  نیملـسملا  رئاس  هیمامإلاف و  رومألا  کلت  ادع  ام  و 
.طابنتسالا مهفلا و  ثیح  نم  مهنیب 

مکحلا طابنتـسا  یلع  اهب  ردـقی  هوق  هکلم و  هل  تلـصح  یتح  اـهیف  هعـسو  غرفتـسا  اهـسرام و  هلدـألا و  لواز  نم  دـهتجملاب  دارملا  و 
ءرملا اهعم  عیطتسی  هکلم  یه  -و  هلادعلا اهمهأ  - يرخأ طورش  انه  لب  هدیلقت  زاوج  یف  یفکی  اضیأ ال  اذه  هلدألا و  کلت  نم  یعرشلا 

اهنأ اهاراصق  ،و  نابجلا فالخب  هلوهـسب  برحلا  ماحتقا  هعاجـشلا  هکلم  هل  نم  عیطتـسی  امک  بجاولاب  ماـیقلا  یـصاعملا و  نع  فکلا 
مزالت هتبقارم  هّللا و  فوخ  نم  هلاح 
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تایرورضلا یف  داهتجا  دیلقت و ال  هنأ ال  مث  ، مامإلا یف  طرـش  یه  یتلا  همـصعلا  اهالعأ  بتارم  تاذ  یه  هلاوحأ و  عیمج  یف  ناسنإلا 
یف دیلقت  امک ال  نیدلا  تایرورض  نم  يرورضل  رکنم  هرکنم  فلکم و  لکل  هب  عوطقم  وه  امم  اهلاثمأ  موصلا و  هالّـصلا و  بوجوک 

فیلکت اهنإف  الامجإ  ول  فّلکم و  لک  یلع  لیلدلا  نم  هب  ملعلا  لیصحت  مزلی  امم  اهوحن  داعملا و  هّوبنلا و  دیحوتلاک و  دئاقعلا  لوصأ 
عـضوم وهف  عورفلا  نم  اهادع  ام  و  وه ) ّالإ  هلإ  هنأ ال  ملعاف  ) ریغلا يأر  یلع  اهیف  دامتعالا  نظلا و  یفکی  هیداقتعا ال  تابجاو  هیملع و 

.دیلقتلا داهتجالا و 

نیقیرطلا ال دـحأب  اهملعت  كرت  نم  بقاعی  ادـیلقت و  وأ  اداهتجا  اهتفرعم  مزلی  عرـشلا  ماـکحأل  عوضوم  یه  یتلا  نیفلکملا  لاـمعأ  و 
، هّللا یلإ  اـهب  برقتلا  دـصق  یلع  اهتحـص  یلع  فوقوملا  تاداـبعلا  یهف  هبر  دـبعلا و  نیب  هلماـعملا  اـهنم  دـصقلا  نوکی  نأ  اـمإ  ولخت 

یلع فقوتت  نأ  امإ  یه  ،و  سانلا نیب  هنیب و  هلماعملا  وأ  هرافکلا  هاکزلا و  سمخلاک و  هیلام » » وأ جـحلا  هالّـصلا و  موصلاـک و  ( هیندـب )
،و هسفن هصاخ  عم  هلماعملا  وأ  امهوحن  قتعلا و  قالطلاک و  دـحاو  فرط  نم  لیـصحت  وأ  ، تاـحکانملا تاـضوافملا و  دوقعک  نیفرط 

.هعبرأ باوبأ  یف  لامعألا  کلت  عیمج  ماکحأ  نع  ثحبی  هقفلا  ،و  کلذ لاثمأ  هسابل و  هبرش و  هلکأک و  هتاذ  ثیح  نم 

.ماکحألا ، تاعاقیإلا ، تالماعملا ، تادابعلا
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: تس تادابعلا  تاهمأ  و 

ندـبلا و لاملا و  یلع  هکرتشم  ناتنثا  ،و  سمخلا ،و  هاکزلا امه  هضحم و  هیلام  ناتنثا  ،و  هالّـصلا موصلا و  اـمه  ،و  هضحم هیندـب  ناـتنثا 
.هصوصخم مئارج  یلع  هصاخ  تابوقعف  تارافکلل  امأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْمُِکلا�ْومَِأب َو  اوُدِها�ج  داهجلا  جحلا و  : امه

هالّصلا

دقف هالـصلا  كرت  اذإف  ، هیلإ لوصولا  جارعم  برلا و  دـبعلا و  نیب  هلـصلا  نیدـلا و  دومع  نیملـسملا  هماع  دـنع  لب  هیماـمإلا  دـنع  یه 
وأ هضیرف  كرت  ّالإ  میظعلا  هّللاب  رفکلا  نیب  ملـسملا و  نیب  سیل  هنأ  تیبلا  لـهأ  راـبخأ  یف  درو  اذـل  ،و  هبر نیب  هنیب و  هلـصلا  تعطقنا 
نأ یلع  هیمامإلا  عامجإ  ،و  تادابعلا نم  ءیش  هیزاوی  هیمهألا ال  نم  اماقم  هیمالسإلا  هعیرشلا  بسحب  هالّصلل  نإف  ّيأ  یلع  نیتضیرف و 

هّدـشلا یلع  ینبم  مهدـنع  اهرمأ  ،و  هتبیغ تلح  هتنامأ و  تبهذ  هتمـصع و  مالـسإلا  نم  تعطقنا  دـق  هل  همرح  قساف ال  هالّـصلا  كرات 
فاوطلا هالص  تایآلا و  هالص  ، نیدیعلا هالص  ، هعمجلا هالص  هیمویلا ، ضئارفلا  : عاونأ هسمخ  عرشلا  لصأ  بسحب  اهنم  بجاولا  ،و  ادج

.لفاونف کلذ  ادع  ام  ،و  راجئتسا وأ  نیمی  وأ  رذن  نم  ببسب  هسفن  یلع  فلکملا  اهبجوی  دق  و 

هلیللا مویلا و  بتاور  ینعی  ( بتاورلا ) اندنع لفاونلا  ّمهأ  و 
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نوسمخ و يدحإ و  هعیـشلا  دـنع  هلیللا  مویلا و  یف  لفاونلا  ضئارفلا و  عومجمف  هعکر  هرـشع  عبـس  یه  یتلا  ضئارفلا  فعـض  یه  و 
.رکذ انه  یلاب  یلع  رطخ 

هفیرط

یف ینانکلا  هل  لاقی  لجر  ناهبـصاب  ناک  : لاق هعتمملا  همیقلا  بتکلا  نم  یه  )و  تارـضاحملا ) باتک یف  یناهفـصألا  بغارلا  اـهدروأ 
لاقف ، ایـضفار ینبا  تلعج  لعاف  ای  تلاقف  اموی  دمحأ  مأ  تعلطت  نأ  قفتاف  همامإلا  هنم  دمحأ  ملعتی  ناک  زیزعلا و  دـبع  نب  دـمحأ  مایأ 
هعکر اموی  نیـسمخ  دـحأ و  لک  یف  یّلـصی  کنبا ال  هعکر و  نیـسمخ  يدـحإ و  موی  لک  یلـصت  هضفارلا  ! لقعلا هفیعـض  ای  ینانکلا 

.هضفارلا نع  وه  نیأف  هدحاو 

هنسلا لهأ  نم  انناوخإ  دنع  امک  یه  ،و  هیمویلا لفاونلا  نع  هدایز  هعکر  فلأ  یه  ناضمر و  رهـش  لفاون  هیمهألا  وأ  لضفلا  یف  اهیلی  و 
مهدـنع هفورعملا  یه  هعامج و  اهنولـصی  هنـسلا  )و  ضرف یف  ّـالإ  هعاـمج  ـال  ذإ  ) اـهیف هعاـمجلا  هیعورـشم  نوری  ـال  هعیـشلا  نأ  يوس 

.حیوارتلاب

دیزت طسبلا و  هیاغ  یلع  اهنایب  هیمامإلا  بتک  تفوتـسا  دـق  لفاونلا  هیقبک  امهریغ  تاـیآلا و  نیدـیعلا و  ،و  هعمجلاـک ضئارفلا  یقاـب  و 
رصحلا و اهیلع  یتأی  فیلأتلاب و ال  تدرفأ  دق  هصوصخم  راکذأ  بادآ و  هیعدأ و  داروأ و  اهل  فولألا و  تارشع  یلع  اهیف  تافلؤملا 

.ّدعلا
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: هثالث رومأ  نم  اعرش  اندنع  هحیحصلا  هالصلا  هیهام  لصحتت  نکل  و 

اقلطم اهنودـب  لـطبت  یتـلا  طورـشلا  ناـکرأ  اـهنع و  هجراـخ  روـمأ  نم  عزتـنت  تاراـبتعا  اـهنراقت و  فاـصوأ  یه  طورـشلا و  : لوـألا
.دوجسلا عضوم  هراهط  هتحابإ و  طرتشی  ایرورض و  ناک  نإ  ناکرألا و  نم  سیلف  ناکملا  امأ  ، هینلا ، رتسلا ، هلبقلا ، تقولا ، هراهطلا : هتس

مایقلا و و  مارحإلا ، هریبکت  : هعبرأ وه  اقلطم و  هنودـب  لطبت  نکر  ناـعون  یه  اـهنم و  هالّـصلا  بکرتت  یتلا  هیدوجولا  اـهؤازجأ  : یناـثلا
هماـقإلا ناذـألا و  ،و  عـیمجلا یف  هربـتعم  هنینأـمطلا  ،و  میلـستلا ،و  دهـشتلا ،و  رکذـلا و  هءارقلا ، : یه نـکر و  ریغ  ،و  دوجــسلا عوـکرلا و 

.هعسلا عم  يوق  هبوجو  ریخألا  لب  نادکؤم  نابحتسم 

ریثکلا لمعلا  رابدتسالا و  ثدحلا و  وه  اقلطم و  هب  لطبت  نکر  : ناعون اضیأ  یه  هالّصلا و  لطبت  اهدوجوب  رومأ  یه  عناوملا و  : ثلاثلا
انیمی و تافتلالا  کلذـک و  ءاکبلا  -و  توصب - کحـضلا ،و  مالکلا وه  طـقف و  ادـمع  هدوجوب  لـطبت  نکر  ریغ  ،و  اـهتروصل یحاـملا 

.برشلا ،و  لکألا ،و  الامش

هلامعتـسا نم  نکمتلا  مدـعل  وأ  ءاملا  دوجو  مدـعل  امإ  امهنم  نکمتی  مل  اذإ  اهبجوت و  بابـسأ  امهنم  لکل  لسغ و  ءوضو و  : هراهطلا و 
ممیتلا امهلدبف  تقو  قیض  وأ  دیدش  درب  وأ  ضرمل 
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یصحلا لمشیف  ضرألا  هجو  قلطم  لیق  بارتلا و  صوصخ  لیقف  ، دیعصلا ینعم  یف  نویوغللا  ءاهقفلا و  فلتخا  ًابِّیَط و  ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف 
اهیف هالّـصلا و  یف  مالکلا  نم  زجوم  اذـه  ،و  حـصألا وه  اذـه  اهیلع و  دوجـسلا  زوجی  قارحإلا و  لبق  نداعملا  روخـصلا و  لـمرلا و  و 

.همخضلا تادلجملا  بعوتست  هلیوط  هلیلج و  ثاحبأ 

موصلا

لصأب بجاو  : نامسق وه  )و  بجاو :) ماسقأ ثالث  یلإ  مکحلا  ثیح  نم  مسقنی  هیمالسإلا و  هعیرشلا  ناکرأ  نم  نکر  هیمامإلا  دنع  وه 
بجر موصک  (: بحتسم (و  .اهوحن رذنلا و  هباینلا و  يدهلا و  لدب  هرافکلا و  موصک  ببسب  بجاو  ،و  ناضمر رهش  موص  وه  عرـشلا و 

،و یبسن وه  ءاروشاع و  هفرع و  موی  موصک  هورکم  -و  لیق - قیرشتلا مایأ  نیدیعلا و  موصک  (: مارح (و  .ریثک وه  امه و  وحن  نابعـش و  و 
رهـش مایـصب  هعیـشلا  مازتلا  ،و  تافلؤملا فولأ  هیف  هیمامإلا  تفلأ  دق  اهلحم و  یف  هروکذـم  راکذأ  بادآ و  عناوم و  طورـش و  موصلل 

موصلا هالـصلاف و  مایـصلا ، كرتی  وه ال  شطع و  وأ  ضرم  نم  توملا  یلع  فرـشی  مهنم  ریثکلا  نأ  یتح  دـحلا  زواجت  دـق  ناضمر 
.هضحملا هیندبلا  هدابعلا  امه 

هاکزلا

نع رابخألا  ضعب  یف  لب  هالّصلا  هیلات  هعیشلا  دنع  یه 
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ماـعنألا ءایـشأ  هعـست  یف  نیملـسملا  هماـع  دـنع  اـمک  مهدـنع  بجت  هل و  هالـص  ـال  هل  هاـکز  ـال  نـم  نأ  : هنومـضم اـم  ( يدـهلا هـمئأ  )
: عبرألا تالغلا  یف  ،و  منغلا ، رقبلا ، لبإلا : هثالثلا

نم ضرألا  هتبنت  ام  لک  یف  ،و  لیخلا یف  هراجتلا و  لام  یف  بحتـست  هضفلا و  بهذـلا و  نیدـقنلا  یف  ،و  بیبزلا ، رمتلا ، ریعـشلا ، هطنحلا
وه ّالإ و  اهنم  ءیـش  اهلاحم و ال  یف  هلـصفم  دویق  طورـش و  بابحتـسالا  بوجولا و  نم  لکل  اهلاثمأ و  لوفلا و  ،و  سدعلاک : بوبحلا

: هفورعملا بهاذملا  نم  بهذمل  قفاوم 

.اهرخآ یلإ  ِنیِکا�سَْملا  ِءا�رَقُْفِلل َو  ُتا�قَدَّصلا  اَمَّنِإ  هیآ : یف  هنأش  ّلج  هرکذ  ام  اهفرصم  ،و  یلبنحلا ، یکلاملا ، یعفاشلا ، یفنحلا

رطفلا هاکز 

ناسنإ لک  نع  اهردـق  ،و  كولمم وأ  رح  ریبک  وأ  ریغـص  نم  هب  لوعی  نمع  هسفن و  نع  ، ینغ لقاع  غلاب  ناسنإ  لـک  یلع  بجت  یه  و 
.ءیش یف  هنسلا  بهاذم  فلاخی  انه ال  هعیشلا  بهذم  توقلا و  هب  لصحی  امم  امهوحن  وأ  رمت  وأ  ریعش  وأ  هطنح  نم  عاص 

سمخلا

هلقتنملا ضرألا  ، مارحلاب طلتخملا  لالحلا  ، بساکملا حابرأ  ، ندعملا ، زنکلا ، صوغلا برحلا ، راد  مئانغ  : ءایشأ هعبـس  یف  اندنع  بجی  و 
یمذلا یلإ  ملسملا  نم 
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قح اندـنع  سمخلا  اهرخآ و  یلإ  �یبْرُْقلا  يِذـِل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِّلل 
�

ِه َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا  یلاـعت َو  هلوق  هیف  لـصألا  و 
ماهـس هتـس  مّسقی  نادبألا و  لاومألا و  هاکز  نم  مهیلع  اهمّرح  یتلا  هقدصلا  ضوع  مهیلع  هیلع و  هّللا  تاولـص  دـمحم  لآل  هّللا  هضرف 

ناک نإ  ( لداعلا دهتجملا  وه  هبئان و( یلإ  ،و  ارهاظ ناک  نإ  مامإلا  یلإ  اهعفد  بجی  ماهـسلا  هذه  و  یبرقلا ، يذـل  هلوسرل و  هّلل و  هثالث 
لاق امک  ،ال  نیکاسملا ءافعـضلا و  هدـعاسم  ،و  نیدـلا تامهم  یلع  هفرـصی  و.هلملا  هنادـس  هعیرـشلا و  ظفح  یف  هبئان  یلإ  عفدـی  ، ابئاغ

هعیشلا هب  نومری  ام  یلإ  اریشم  ( بادرسلا یف  مایألا  هذه  لثم  یف  ماهسلا  هذه  عضوت  نأ  یغبنی  ) ائزهتـسم هریـسفت  یف  یـسولآلا  دومحم 
نأ مهمعز  مویلا  یلإ  مهفلخ و  یلإ  مهفلـس  نم  موقلا  دـنع  هعئاشلا  طالغألا  نم  نأ  هرم  ریغ  انحـضوأ  دـق  ،و  هیف باـغ  ماـمإلا  نأ  نم 

مسارملا ضعب  يدؤت  هعیشلا و  هروزت  امنإ  الصأ و  مامإلا  هبیغب  هل  هقالع  بادرسلا ال  نأ  عم  بادرسلا  یف  مامإلا  هبیغ  نودقتعی  هعیشلا 
.هنأش لج  قحلا  هدابعل  راحسألا  یف  مهمایق  لحم  نییرکسعلا و  هئابآ  مامإلا و  دجهت  عضوم  هنأل  هیف  هیدابعلا 

نم هیمامإلا  دنع  سمخلا  مکح  اذه  ، هاکزلا نم  مهیلع  مّرح  ام  ضوع  مشاه  ینب  نم  ءارقفلا  جیواحملا و  قح  وهف  يرخألا  هثالثلا  امأ 
تیب یلإ  اوفاضأ  مشاه و  ینب  نع  سمخلا  اوعنم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  دعب  موقلا  نکل  مویلا و  یلإ  یبنلا  نمز 
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هحفـص مألا ) ) باتک یف  لوقی  ثیح  ( هّللا همحر  ) یعفاشلا مامإلا  راشأ  اذـهل  ّلعل  ،و  هاکز ـال  مهل و  سمخ  ـال  مشاـه  ونب  یقب  لاـملا و 
لحی رثک و ال  وأ  لق  ائیـش  تاضورفملا  تاقدـصلا  نم  نوطعی  الف  هقدـصلا  نم  اضوع  سمخلا  مهل  لعج  نیذـلا  دـمحم  لآ  امأف  :69

نم مهیلع  مّرح  ام  مهل  لحی  سمخلا  یف  مهقح  مهعنم  سیل  :و  لاق نأ  یلإ  ، مهفرع اذإ  اهومهیطعی  نمع  يزجی  اهوذخأی و ال  نأ  مهل 
.یهتنا ، هقدصلا

هقف باتک  نم  ام  هنإف  هیمامإلا  فالخب  هباتک  یف  یعفاشلا  یتح  مهئاهقف  بتک  یف  اباب  اناونع و  هل  دجت  مهدـنع ال  هطوقـس  ههج  نم  و 
امأ ،و  هضحملا هیلاملا  هداـبعلا  اـمه  سمخلا  هاـکزلاف و  اـهریغ (1). هاـکزلاک و  لقتـسم  ناونع  هیف  سمخلل  ّـالإ و  ریبـک  وأ  ریغـص  مهل 

.داهجلا جحلاف و  امهنیب  هکرتشملا 

جحلا

هّللاب رفکلا  ّدح  یلع  هکرت  ،و  اینارـصن وأ  ایدوهی  تومی  نأ  نیب  هکرات  ریختی  و  هناکرأ ، مهأ  ،و  هعیـشلا دنع  مالـسإلا  مئاعد  مظعأ  نم 
هقیقح ندبلا  لاملاب و  داهجلا  نم  عون  وه  َنیَِملا�ْعلا و  ِنَع  ٌِّینَغ  ّللا 

�
َه َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  یلاعت : هلوق  هیلإ  ریشی  امک 
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ناسنإلا یف  هماعلا  طئارـشلا  رفوت  دـعب  امهنیب و  هدـحولا  هجو  ملعی  امهیف  رظنلا  ناعمإب.یقیقح  جـح  داهجلا  يونعم و  داهج  جـحلا  لب 
هرم رمعلا  یف  جـحلا  بجی  ، قیرطلا نمأ  ،و  ندـبلا هحـص  هلحارلا و  دازلا و  نادـجوب  هعاطتـسالاک  هصاخ  ،و  هیرحلا ،و  لقعلا ،و  غولبلاک

َو یلاعت : هلوقب  دارملا  وه  )و  نارق ِْتیَْبلا و( ُّجِح  ّنلا 
ِسا� یَلَع  ِّلل 

�
ِه َو  یلاعت : هلوقب  هیلإ  راشملا  وه  و  دارفإ ) :) عاونأ هثالث  وه  ،و  اروف هدحاو 

،و هریف ثحابم و  اهنم  دـحاو  لکل  و   . ِّجَْـحلا َیلِإ  ِهَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  ـالع  ّلـج و  هلوقب  ینعملا  وه  )و  عتمت ِّلل و(
�

ِه َهَرْمُْعلا  َّجَْـحلا َو  اوُِّمتَأ 
بلاغلا یف  هقفاوم  اهتدجوف  هنسلا  ءاملعل  جحلا  یف  تافلؤم  هّدع  تریس  دق  ،و  هلّوطملا بتکلا  نم  اهلاحم  یلإ  هلوکوم  هریثک ، ماکحأ 

لک مهنم  جحی  ناک  هّدشلا و  هیاغ  یف  لازی  جـحلاب ال  هعیـشلا  مازتلا  ،و  ردانلا ذاشلا  یف  ّالإ  اهنع  فلتخت  هیمامإلا ال  بتک  یف  ام  رثکأل 
ءیش نکی  مل  مهضارعأ و  مهءامد و  مهلاومأ و  نولحتسی  سانأ  نم  راطخألا  کلاهملا و  نم  هنوقالی  اوناک  ام  عم  فولألا  تائم  هنس 

ای «و  هلک کـلذ  عـم  مه  هلیبـس و  یف  سفنلا  لاـملا و  کلذـب  هیلإ و  هرداـبملا  بجاوـلا و  کلذـب  ماـیقلا  نع  مـهب  دـعقی  کـلذ  نـم 
.!؟ مالسإلا مده  نودیری  « فسألل

داهجلا

امل داهجلا  ول ال  هفئارط و  تدتما  ،و  هقطانم تعستا  ،و  هقدارـس هیلع  تماق  يذلا  هدومع  مالـسإلا و  لکیه  ءانب  نم  هیوازلا  رجح  وه  و 
.نیعمجأ قلخلا  یلع  هکرب  نیملاعلل و  همحر  مالسإلا  ناک 
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.قحلل تادافملا  هیحضتلا و  لاومألا و  سوفنلاب و  ضرألا  یف  داسفلا  ملظلا و  همواقم  ودعلا و  هحفاکم  وه  داهجلا  و 

نم هلیذرلا  اهقالخأ  همیمذلا و  اهتافص  هحفاکم  )و  سفنلا ) وه یلخادلا و  ودعلا  همواقمب  ( ربکألا داهجلا  :) نیمـسق یلع  اندنع  داهجلا  و 
یتلا کسفن  كودع  يدعأ  ) اهرئاظن نم  كانه  ام  رخآ  یلإ  ، ّحـشلا ،و  دـسحلا ،و  رورغلا ،و  ربکلا و  ملظلا ، ،و  روجلا ،و  نبجلا ،و  لهجلا

(. کیبنج نیب 

.نیدلا ودع  ، هلیضفلا ودع  ، حالصلا ودع  ، لدعلا ودع  ، قحلا ودع  ، یجراخلا ودعلا  همواقم  وه  ( رغصألا داهجلا  (و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  یمس  ، اهیلع هعوبطملا  اهیف و  همکحتسملا  اهزئارغ  همیمذلا و  اهتافص  عازتنا  سفنلا و  هجلاعم  هبوعـصل  و 
نیلوغـشم مهتاـیح  هتاـیح و  لوط  مهیلع  هّللا  ناوـضر  هباحـصأ  وـه و  لزی  مل  )و  ربکـألا داـهجلاب  ) هتاـملک ضعب  یف  عوـنلا  اذـه  مّلس 

.دجملا ّزعلا و  غلابم  یمسأ  یلإ  مالسإلا  غلب  یتح  نیداهجلاب 

،و امد نویعلا  ترّجفتل  مویلا  راص  ام  نیملـسملا و  دـنع  سمألاب  داهجلا  هیلع  ناک  ام  ریوصت  یف  ملقلل  نایبلا  نانع  قلطن  نأ  اندرأ  ول  و 
تنطف كارتأ  ! نکل تاملکلا و  مولکلا و  تارابعلا و  تاربعلا و  تقباستل  ،و  امدن افسأ و  بولقلا  تقّزمتل 
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.رومجملا هثب  ردصملا و  هثفن  لوقلا و  هیرح  یتح  ینبلس  ینازحأ و  جاهأ  یتعول و  ججأ  ینانع و  يول  یملق و  سبح  امل 

هتارجح یف  حیص  ابهن  کنع  عدف 

لحاورلا ثیدح  ، ام ثیدح  نکل  و 

« رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا   » ثیدح

باب وه  تاعاطلا و  لبنأ  ،و  تادابعلا لضفأ  نم  وه  ،و  مالسإلا نید  سسأ  نم  ساسأ  وه  القع و  اعرش و  تابجاولا  مهأ  نم  وه  يذلا 
هّللا مهبرـض  ّالإ و  موق  هکرت  ام  يذـلا  ،و  لطابلا لالـضلا و  همواقم  ،و  يدـهلا یلإ  هیاعدـلا  و  قحلا ، یلإ  هوعدـلا  ،و  داهجلا باوبأ  نم 

انتمئأ هیمالـسإلا و  هعیرـشلا  بحاص  نم  درو  دـق  ،و  ملاظ لک  همعط  مشاـغ و  لـکل  هسیرف  مهلعج  سؤبلا و  ساـبل  مهـسبلأ  لذـلاب و 
عطقی روهظلا و  مصقی  ام  هلامهإ  یف  راضملا  دسافملا و  نایب  هکرت و  نم  ریذـحتلا  هیلع و  ثحبلا  یف  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیموصعملا 

الیلد و اهیلع  جاتحن  انایع و ال  اهارن  انحبـصأ  دق  بجاولا  اذه  نأش  یف  لذاختلا  لکاوتلا و  دنع  اهبان  رذنأ و  یتلا  ریذاحملا  قانعألا و 
اـفورعم و رکنملا  ریـصی  نأ  یلإ  هزواـجتی  ـال  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـألا  كرت  دـنع  فـقو  رمـآلا  تـیل  اـی  ،و  اـناهرب ـال 
ِّرَْبلا َو ِیف  ُدا�سَْفلا  َرَهَظ  نوعجار  هیلإ  انإ  هّلل و  انإف  ، هب الماع  رکنملا  نع  یهاـنلا  هل و  اـکرات  فورعملاـب  رمـآلا  ریـصی  ارکنم و  فورعملا 

ریغم رکنم  الف  ِرْحَْبلا 
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هب (1). نیلماعلا  رکنملا  نع  نیهانلا  هل  نیکراتلا  فورعملاب  نیرمآلا  هّللا  نعل  رجدزم  رجاز  و ال 

انباحـصأ تافلؤم  هدع  یلع  اهلیـصافت  ناونعلا و  هراشإلاب و  اهنم  انیفتکا  هیمالـسإلا  هعیرـشلا  قبط  هیمامإلا  دنع  تادابعلا  تاهمأ  هذـه 
.فولألا تائم  یلع  فونی  دوقفملا  نع  الضف  رصعلا  اذه  یف  دوجوملا  مویلا  یلإ  لوألا  ردصلا  نم 

96  : ص

عراشلا لعج  اـمل  ،و  هداعـسلا یقرلا و  بابـسأ  هیندـملا و  هینیدـلا و  هسایـسلا  نیناوقل  هعمجأ  هعـسوأ و  اـم  مالـسإلا  نید  هّلل  و  ( 1 - 1
یلع ذیفنتلا  لعجف  هیذیفنت  هوق  یلإ  کلذ  جاتحا  هیعیرشتلا  هوقلا  هلزنمب  یهاونلا  رماوألا و  رشبلل و  دویقلا  دودحلا و  عضو  ماکحألا و 

ماکحألا کلتل  هیذیفنت  هوق  دحاو  لک  نوکیل  رکنملا ) نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  ) ملـسم لک  یلع  بجوأ  ثیح  اعیمج  نیملـسملا 
یلع سانلا  لمحی  اـهنم  ضرغلا  لـصحی  مل  هوقلا و  هذـه  عجنت  مل  اذإـف  عیمجلا  یلع  رطیـسم  عیمجلا  ،و  لوئـسم مکلک  عار و  مکلکف 

دودحلا هماقإل  بوصنملا  ناطلسلا  وأ  مامإلا  وه  قلطملا و  لوئسملا  ماعلا و  یعارلا  رمألا و  یلو  هیالو  كانهف  رشلا  نع  مهفک  ریخلا و 
تارمثلا و دـئاوفلا و  نم  هب  لـمعلا  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـألا  بوجو  یف  نیملـسملا و  روـغث  ظـفح  نیمرجملا و  یلع 
مظعأ و دجت  له  و  نایدألا ؟ نم  نید  یف  هسایـسلا  هذه  لثم  دجت  له  نکل  ماقملا و  اذـه  یف  نایبلا  قاطن  هنع  قیـضی  ام  راثآلا  میظع 

نأ ،و  لمعی ملعتی و  نأ  : هثالث تابجاو  دحاو  لک  یلع  ؟و  هیلع انمیهم  رخآلا و  یلع  ابیقر  ناسنإ  لک  نوکی  نأ  هفـسلفلا  هذـه  نم  قدأ 
الف ، مویلا هیلهأ  هلاح  نم  بجعأ  کلذ و  نم  مظعأ  نیدـلا و  اذـه  همظعب  بجعأ  لمأتف و  لمعلا ، ملعلا و  یلع  هریغ  ثعبی  نأ  ،و  ملعی

.هّللاب ّالإ  هوق  لوح و ال 
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یه تاضواعملا و  دوقع  یه  لاملا و  اهنم  مهملا  دـصقملا  نوکی  هراتف  لباق  بجوم و  نیفرط  یلع  فقوتی  ام  یه  :و  تـالماعملا اـمأ 
: نیمسق یلع 

دوقعلا تانباغملا و  دوقع  یه  اهرئاظن و  نم  کلذ  یلإ  ام  هضّوعملا و  هبهلا  ،و  نهرلا و  حلـصلا ، ،و  هراـجإلا ،و  عیبلاـک : همزـاللا دوقعلا 
اهلوصأ و اهحورـش و  اهنوتم و  یف  هقفلا  بتک  یف  حورـشم  لـکلا  اهبارـضأ و  ،و  هلاـعجلا ،و  هضّوعملا ریغ  هبهلا  ،و  ضرقلاـک هزئاـجلا 

.تارصتخم تالوطم و  نم  اهتلدأ  اهدعاوق و  اهعورف و 

نع اضیأ  تادابعلا  یف  دیحی  امک ال  ، تالماعملا کلت  ماکحأ  نم  ءیش  یف  هرعش  دیق  نودیحی  مهیلع ال  هّللا  ناوضر  انباحصأ  نکل  و 
وأ هراجتب  هعورشملا  هقرط  نم  ّالإ  لاملا  باستکا  اندنع  لحی  ،و ال  هریغ باحصتسا و  نم  اهنم  هدافتـسملا  دعاوقلا  هنـسلا و  باتکلا و 

اندـنع لحت  ،و ال  سیلدـتلا شغلاب و ال  هنایخلاب و ال  انزلاب و ال  بصغلاـب و ال  لـحی  ـال  کـلذ و  وحن  وأ  هعارز  وأ  هعانـص  وأ  هراـجإ 
.ملسملا نع  الضف  اهیف  رفاکلا  هنایخ  لحت  ،و ال  هنامألا بجی  امک  ، ملسملا نع  الضف  رفاکلل  هعیدخلا 

ءاقب هلئاعلا و  ماظن  لسنلا و  هنم  دصقی  يذـلا  جاوزلا  دوقعک  کلذ  لاملا و  نمـضت  نإ  لاملا و  وه  سیل  مهملا  ضرغلا  نوکی  هرات  و 
وه )و  ماودلا دقع  :) نامسق اندنع  وه  عونلا و 
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حاکنلا دـیقملا و  جاوزلا  وه  )و  عاطقنالا دـقع  ْمُکِدا�بِع و( ْنِم  َنیِِحلا�ّصلا  ْمُْکنِم َو  �یمـا�یَْألا  اوُحِْکنَأ  لـسرملا َو  دـقعلا  قلطملا و  جاوزلا 
هلوقب میرکلا  باتکلا  یف  هب  حّرـصملا  ( هعتملا حاکنب  ) فرعی یناثلا و  امأ  ،و  نیملـسملا هماـع  هیلع  تقفتا  يذـلا  وه  لوـألا  ،و  تقؤملا

ءاقب هزاوجب و  لوقلاب  نیملـسملا  قرف  رئاس  نیب  نم  هیمامإلا  هب  تدرفنا  يذـلا  وهف  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَـف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَـمَف  یلاـعت :
مامتهالا نم  ماقم  اهل  هلأسملا  نأ  ثیح  ،و  مویلا یلإ  هباحصلا  نمز  نم  نیقیرفلا  نیب  هیف  امدتحم  عازنلا  لازی  ،و ال  دبألا یلإ  هتیعورشم 

.باوصلل ابلط  هقیقحلل و  هرانإ  ثحبلا  نم  قحتست  ام  ضعب  ول  اهیطعن و  نأ  ریدجف 

یلإ دقعلا  ینعمب  - هعتملا نأ  - فینحلا نیدلا  اذه  عئارشب  ماملإ  یندأ  هل  نم  اهرکنی  یتلا ال  مالسإلا  بهذم  تایرورـض  نم  نإ  : لوقنف
دعب لب و  هتایح ، یف  هباحـصلا  نم  هعامج  اـهب  لـمع  اـهحابأ و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  اهعرـش  دـق  ، یمـسم لـجأ 

نب نارمع  و  يراـصنألا ، هّللا  دـبع  نب  رباـج  ،و  ساـبع نب  هّللا  دـبعک  هباحـصلا  ءاـمظع  نم  هعاـمج  نأ  نورـسفملا  قـفتا  دـق  ،و  هتاـفو
یلإ نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  اذکه : همدقتملا  هیآلا  نوءرقی  اهتحابإب و  نوتفی  اوناک  مهریغ  بعک و  نب  یبأ  ،و  دوعـسم نبا  ،و  نیـصحلا
هیآلا ینعم  نایب  دارملا  لب  ( هّللا ذاعم  ) هنم صقنلا  هنأش و  ّلج  هباتک  یف  فیرحتلا  مهدارم  سیل  نأ  هب  عطقلا  یغبنی  امم  یمـسم و  لجأ 

هوذخأ يذلا  ریسفتلا  وحن  یلع 
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نإ ریبکلا و  هریـسفت  یف  ریرج  نبا  اهدروأ  یتلا  تایاورلا  هیف و  بیر  يذـلا ال  باـتکلا  کـلذ  هیلع  لزنأ  نم  یحولاـب و  عداـصلا  نم 
تلقف.یمسم لجأ  یلإ  لاقف  سابع  نبا  یلع  هیآلا  هذه  تأرق  : هریصن وبأ  لوقی  ثیح  لزنملا  نآرقلا  بلـص  نم  اهنأ  یف  هرهاظ  تناک 

هدارم نوکی  نأ  ّدب  الف  همصولا  هذه  نع  همألا  ربح  ماقم  لجی  نکل  )و  تاّرم ثالث   ) کلذک هّللا  اهلزنأل  هّللا  لاق و  کلذک  اهأرقأ  ام 
.کلذک اهریسفت  لزنأ  هّللا  نإ  هیاورلا  تّحص  نإ 

نوعدی نیعناملا  نأ  كانه  ام  هیاغ  اهب  لمعلا  ققحت  اهتیعورشم و  توبث  یلع  همئاق  مالـسإلا  یف  هرورـضلا  لب  عامجإلاف  ( يأ یلع  (و 
مولعم عطقلا و  نع  الـضف  انظ  دـیفی  يذـلا ال  فالتخالا  لقنلا و  یف  بارطـضالا  انه  لصح  تحیبأ و  ام  دـعب  تمرح  تخـسن و  اهنأ 

.یعطق لیلد  ّالإ  هخسنی  یعطقلا ال  مکحلا  نأ  نفلا  دعاوق  بسح 

فالخلا و عقو  انه  باتکلاب و  تخسن  دق  اهنأ  نومعزی  يرخأ  ،و  اهحابأ ام  دعب  اهمّرح  یبنلا  نأ  هنـسلاب و  تخـسن  اهنأ  نومعزی  هراتف 
جاوزألا ثیراوم  هیآ  اهتخـسن  : لوقی رخآ  َّنِِهتَّدـِِعل و  َّنُهوُقِّلَطَف  َءا�سِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ا�ذِإ  قالطلا  هیآب  تخـسن  اهنأ  لئاق  نیبف  اضیأ  فالتخالا 

ضعبل و اخـسان  اهـضعب  نوکی  یتح  هیآلا  کلت  تایآلا و  هذـه  نالطب  ناـیب  نع  ینغ  یف  یندـجأ  ْمُکُجا�وْزَأ و  َكَرَت  ـا�م  ُفِْصن  ْمَُکل 
.اهماکحأ عیمج  اهل  هیقیقح و  هجوز  اهنأ  نایب  یف  حیضوت  دیزم  هل  یتأیس 
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ءطوـلا هیلح  بابـسأ  هیـآلا  ترـصح  ثیح  ْمُُهناـ�ْمیَأ  ْتَکَلَم  ـا�م  ْوَأ  ْمِهِجا�وْزَأ  �یلَع  ّـالِإ 
�

هیآـب  هخوـسنم  اـهنأ  مـهنم  رثکـألا  لوـقی  مـعن 
هجوز وأ  ، هنالطب ههادـبل  هکولمم  اهب  عتمتملا  نأ  اولوقی  نأ  هعیـشلل  سیل  : هریـسفت یف  یـسولآلا  لاـق  ، نیمیلا کـلم  ،و  هیجوزلا : نیرمأـب

.هجح نم  اهضحدأ  ام  ،و  یهتنا ، هقفنلا ،و  قالطلا ،و  هدعلا و  ثاریملاک ، هیجوزلا  مزاول  ءافتنال 

عنملا ّدـشأ  عونمم  وهف  هیجوزلا  نع  کفنت  اهنأ ال  امئاد و  اهموزل  دارأ  نإ  هیدـجی و  ملـسم و ال  وهف  ابلاغ  اهموزل  دارأ  نإـف  : ـالوأ اـمأ 
لوخدـلا لبق  اهیف  اهجوز  تام  اذإ  ضرملا  یف  اهیلع  دوقعملا  ،و  هلتاقلا و  هرفاکلاک ، هجوزلا  اـهیف  ثرت  ـال  هریثک  عضاوم  عرـشلا  یفف 

.اسکع ادرط و ال  هیجوزلا  مزالی  ثرإلاف ال  اذإ  لوحلا  ءاضقنا  لبق  هدعلا  نع  اهجورخ  عم  هجوزلا  قح  ثرت  دق  اهنأ  امک 

قیقحتلا و  مدـعلا ، طرـش  عم  ّالإ  ثرت  لیق  اقلطم و  ثرت  اهنأب  لیقف  عونمم  اـهب  عتمتملا  ثرإ  نکل  همزـالملا و  انملـس  ولف  : اـیناث اـمأ  و 
.عطاقلا لیلدلاب  جرخ  ام  الإ  هجوزلا  راثآ  اهیلع  بترتی  هجوز  اهب  عتمتملا  نإ  نیتیآلا  نیب  عمجلا  یضتقم  طابنتسالا و  دعاوق  بسح 

نإف هیجوزلا  مزاول  نم  تسیلف  هقفنلا  امأ  ، اهتیعورـشمب لاق  نم  لک  دـنع  لب و  ادـحاو  الوق  هیمامإلا  عامجإب  اهل  هتباـث  یهف  هدـعلا  اـمأ 
امأ ، اعامجإ اهتقفن  بجت  هجوز و ال  زشانلا 
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.هیلإ هجاح  هنع و ال  ینغت  هدملا  هبهف  قالطلا 

نینمؤملا و هروس  یف  جاوزألا  هیآ  ،و  هیندم یه  ءاسنلا و  هروس  یف  هعتملا  هیآ  نأل  لیحتـسم  جاوزألا  هیآب  هعتملا  هیآ  خسنف  : اثلاث امأ  و 
.خوسنملا یلع  خسانلا  مدقت  لیحتسی  ،و  ناتیکم امهالک  جراعملا و 

نبا نع  لقن  ثیح  ( فاشکلا ) یف يرـشخمزلا  مهنم  هخوسنم  ریغ  هعتملا  هیآ  نأ  هنـسلا  ءاملع  رباکأ  نم  هعامج  يور  دـقف  : اعبار اـمأ  و 
.ال لاقف  هخوسنم ؟ یه  له  هعتملا  هیآ  نأ  : لئس هنییع  نب  مکحلا  نأ  هریغ  لقن  ،و  تامکحملا نم  هعتملا  هیآ  نأ  سابع 

خسن يرخأ  ،و  هلاح تفرع  دق  هیآب و  هیآ  خسن  هرات  اومعزف  هخوسنم  اهنأ  اوعّدا  هیعورشملاب  هبطاق  مهفارتعا  دعب  موقلا  نأ  : هصالخلا و 
رمحلا نع  اهنع و  یهن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نأ  نم  ملـسم  يراخبلا و  هاور  امب  کـلذ  یلع  اودهـشتسا  ثیدـحب و  هیآ 

ءاج اعاونأ و  تعّونت  اناولأ و  تنّولت  ابیرغ و  ابارطـضا  هیـضقلا  تبرطـضا  انه  ،و  ساطوأ هوزغ  وأ  ربیخ  حـتف  وأ  هکم  حـتف  یف  هیلهـألا 
خسنلا هحابإلا و  میرحتلا و  هلوادت  امم  اذه  نإ  لاق  مهـضعب  نأ  ضایع  یـضاقلا  نع  یکح  دقف  فاتکألا ، عساو  ، فالتخالا فلخلا و 

.نیترم

هجح یف  ناک  خسنلا  نأ  اهضعب  یفف  ، ریثکب عسوأ  هیضقلا  دجی  مهرابخأ  مهثیداحأ و  روثأم  ،و  مهرافسأ حفـصت  یف  عسوت  نم  نکل  و 
یف هنإ  « يرخأ «و  هرجهلا نم  هرشاعلا  عادولا 
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یف وه  هکم و  حـتف  موی  لیق  ،و  لاوش یف  هنماثلا  یف  امه  نینح و  هوزغ  وأ  ساـطوأ  هوزغ  یف  لـیق  ،و  هرجهلا نم  هعـساتلا  كوبت  هوزغ 
هوزغ یف  اهخـسن  هنأ  رثکألا  هیلع  عئاشلا و  ،و  مایأ دعب  كانه  اهمّرح  مث  هکم  حتف  یف  اهحابأ  هنإ  اولاق  ،و  اضیأ هنماثلا  نم  ناضمر  رهش 

دق نوـکت  نأ  مزلی  معازملا  هذـه  لـک  نم  ،و  هنـسلا کـلت  نم  هجحلا  يذ  یف  یه  »و  ءاـضقلا هرمع  » یف وأ  هرجهلا  نـم  هعباـسلا  ربـیخ 
ای نیدـلاب  بعالتلا  اذـه  امف  ( ملـسم حرـش  ) یف هریغ  يوونلا و  هرکذ  امک  ثالث  وأ  نیترم  تارم ال  تس  وأ  سمخ  تخـسن  تحیبأ و 

.اهبارطضاب هضوحدملا  ریطاسألا  هذه  لثمب  خسنلا  عوقو  یف  هقثلا  نم  هضوعب  حانج  ردق  یقبی  لهف  ، هلک اذه  دعب  ؟و  نیملسملا ءاملع 

.داحآلا رابخأب  خسنی  باتکلا ال  نأب  : الوأ

.اهخسن مدع  یف  هحیرص  مهقرط  نم  هریثک  رابخأب  هضراعم  اهنأب  : ایناث و 

عم اهانلعفف  هّللا  باتک  یف  هعتملا  هیآ  تلزن  : لاق هنع  هّللا  یضر  نیـصح  نب  نارمع  نع  ءاجر  وبأ  انثدح  يراخبلا  حیحـص  یفف  : اثلاث و 
لاقی ، ءاش ام  هیأرب  لجر  لاق  ، تام یتح  هّللا  لوسر  اـهنع  هنی  مل  اـهتمرحب و  نآرق  لزنی  مل  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر 

یف هاـنئجف  ارمتعم  يراـصنألا  هـّللا  دـبع  نـب  رباـج  مدـق  : لاـق ءاـطع  نـع  هدنـسب  ملـسم  حیحـص  یف  و.يراـخبلا  صن  یهتنا  ، رمع هـنإ 
اورکذ مث  ءایشأ  نع  موقلا  هلأسف  ، هلزنم
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ثیح اضیأ  رباج  نع  هیف  ،و  رمع رکب و  یبأ  دهع  یلع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دهع  یلع  انعتمتـسا  معن  : لاقف هعتملا 
: لوقی

نأش یف  رمع  هنع  یهن  یتح  رکب  یبأ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دهع  یلع  مایأل  قیقدلا  رمتلا و  نم  هضبقلاب  عتمتن  انک 
، نیتعتملا یف  افلتخا  ریبزلا  نبا  سابع و  نبا  لاقف  تآ  هاتأف  هّللا  دـبع  نب  رباـج  دـنع  تنک  : لاـق هرـضن  یبأ  نع  هیف  ،و  ثیرح نب  ورمع 

.امهل دعن  ملف  رمع  امهنع  اناهن  مث  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  عم  اهانلعف  : رباج لاقف 

.عتمت دق  هنأ  هدنع  تبثی  نم  مجری  ناک  رمع  نأل  امهل  اودوعی  مل  مهنأ  :و  لوقأ

مدـع خـسنلا و  و  هیفانلا ، هتبثملا و  ثیداحألا  نم  هیف  هدروأ  اـمیف  بئاـجعلا  يری  ناـعمإب  ملـسم  حیحـص  نم  باـبلا  اذـه  عجاری  نم  و 
اناهن یتح  جرخن  مل  مث  هکم  انلخد  نیح  حـتفلا  ماـع  هعتملاـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  اـنرمأ  : لوقی ینهجلا  ،و  خـسنلا

نبا یهن  بلاط  یبأ  نب  یلع  نإ  رکب و  یبأ  دـهع  یف  هتباث  تناک  اهنأ  ،و  رمع یلإ  يرخأ  هّللا و  لوسر  یلإ  بسنی  هرات  خـسنلا  ،و  اهنع
: لاقف هکمب  ماق  ریبزلا  نبا  نأ  يور  هنأ  عم  ، اهب لوقلا  نع  عجرف  نطاوم  یف  هعتملاب  لوقلا  نع  سابع 

يرمعلف فاج  فلجل  کنإ  ( سابع نبا  يأ  ) هادانف ، هعتملاب نوتفی  ( سابع نبا  ینعی  ) مهراـصبأ یمعأ  اـمک  مهبولق  هّللا  یمعأ  اـسانأ  نإ 
مامإ یلع  دهع  یلع  لعفت  هعتملا  تناک  دقل 
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.ریبزلا نبا  هفالخ  یف  هرمع  رخآ  یلإ  هاوتف  یلع  لدی  اذه  ،و  ثیدحلا رخآ  یلإ  نیقتملا 

لهأل اراعـش  راص  دـق  هعتملا  هیلح  نأ  عم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  اهنع  یهنلا  هبـسن  عیمجلا  نم  بجعأ  و 
يرجم ترج  یتلا  هروثأملا  هتاملک  نم  ،و  هعتملا همرح  راکنإب  هنع  لقنلا  رفاظت  دق  صوصخلاب  مالّسلا  هیلع  یلع  ،و  مهل هراش  تیبلا و 

هنأ بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  يور  ریبکلا  يربطلا  ریـسفت  یفف  ، یقـش ّالإ  وأ  یقـش  ّالإ  ینز  اـم  هعتملا  نع  رمع  یهن  ـال  ول  : هلوق لاـثمألا 
افش (1). - یقش ّالإ  ینز  ام  هعتملا  نع  سانلا  یهن  رمع  نأ  ول ال  : لاق

یلع حسملا  ،و  ءاسنلا هعتم  ،و  جحلا هعتم  : ادحأ نهیف  یقتأ  ثالث ال  : لوقی ناک  هنأ  مالّسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  نع  هقیثولا  انقرط  نم  و 
.نیفخلا

نع تطقـس  تأفاکت  رابخألا و  تضراعت  اذإ  هنأ  ( هقفلا لوصأ  ملع  ) یف هررقملا  لوصألا  ،و  نفلا دعاوق  بسح  بیر  الف  ناک  فیک  و 
قافتاب هحابإلا  ،و  هیعورـشملا توبث  دـعب  ،و  تامکحملاب لمعلا  اهـضفر و  نم  دـب  ،و ال  تاهباشتملا نم  تراـص  داـمتعالا و  هجحلا و 

.مویلا یلإ  اهتیلح  اهزاوجب و  لوقلا  نیعتی  کشلا  دنع  خسنلا  مدع  هلاصأ  اهئاقب و  باحصتسا  نیملسملا و 
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هدقعلا لح  صیحمتلا و 

هراشا

یتلا یلوألا  هترذب  كابترالا و  کلذ  رس  نع  ثحبلا  صیحمتلا و  نم  اهقح  هلأسملا  یطعن  ،و  قئاقحلا ءوض  یلع  ریسن  نأ  اندرأ  اذإ  و 
همایأ هنامز و  یف  نیملسملل  هرظنب  اهآر  هحلصمل  هیأرب  دهتجا  دق  ( ضر ) رمع هفیلخلا  نأ  ّالإ  ، هدقعلا کلتل  الح  دجن  تلثأت ال  تمت و 

نأ لقی  مل  ،و  لاق هنأ  هنع  لقنلا  رتاوت  اذـل  هیتقو و  هعفنم  هینمز و  هحلـصمل  اینید  ـال  ایندـم  اـعنم  هعتملا  لامعتـسا  نم  عنمی  نأ  تضتقا 
صفح ابأ  نأ  ثیح  ،و  هناحبـس هّللا  نم  هنم ال  امهیلع  باـقعلا  لـعج  هسفن و  یلإ  میرحتلا  بسن  لـب  امهخـسن  وأ  اـمهمّرح  هّللا  لوسر 

یف لخدـی  وأ  هّللا  لحأ  ام  مّرحی  نأ  نم  ، امالـسإ یمـسأ  و  اماقم ، لجأ  ، هّللا عئارـش  هماقإ  یلع  نشخلا  نیدـلا  سیماون  یلع  صیرحلا 
یف لوقی  هناحبـس  هّللا  ،و  همایقلا موی  یلإ  مارح  همارح  ،و  همایقلا موی  یلإ  لالح  دمحم  لالح  نأ  ملعی  وه  نیدلا و  نم  سیل  ام  نیدـلا 

ا�نْذَخََأل ِلیِوا�قَْألا  َضَْعب  ا�ْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  میرکلا : هیبن  قح 
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یندـملا ال میرحتلا  ،و  ینمزلا عنملا  هدارم  نوکی  نأ  نم  دـب  الف  َنیِزِجا�ح  ُْهنَع  ٍدَـحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  ا�مَف  َنِیتَْولا ، ُْهنِم  ا�نْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلاـِب ، ُْهنِم 
میعزلا کلذ  نم  اوربکتـسا  هقیقدلا و  هتکنلا  کلت  نع  اولفغ  امل  ءاطـسبلا  نیثّدحملا  نم  هدعب  نم  هیرـصاعم و  ضعب  نکل  ،و  ینیدـلا

ّالإ اودـجی  ملف  ححـصم  جارختـسا  یلإ  اورطـضا  هّللا  تامرح  یلع  ئرتجی  هّللا و  لحأ  ام  مّرحی  نأ  ، نیدـلا هسارح  یلع  مئاقلا  میظعلا 
یلع اوححـص  مهنأ  ول  ،و  بارطـضالا کلذ  مهتاملک  تبرطـضا  كابترالا و  کـلذ  اوکبتراـف  ، هحاـبإلا دـعب  یبنلا  نم  خـسنلا  يوعد 

.كابترالا فلکتلا و  کلذ  نع  مهانغأل  هانرکذ  امب  هفیلخلا 

هیلع و هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دهع  یلع  قیقدلا  رمتلا و  نم  هضبقلاب  عتمتن  انک  : رباج نع  ملـسم  هیاور  نم  قبـس  ام  هانرکذ  امل  دهـشی  و 
، اهنم هفیلخلا  رکنتسا  هعقاو  یف  هیـضق  لجأ  نم  هعتملا  نع  ثیرح (1) نب  ورمع  نأـش  یف  رمع  هنع  یهن  یتـح  رکب  یبأ  مّلـس و  هلآ و 

نم يأرف  یهن  رمع  نأ  هحضاو  هلالد  لدی  هنإف  ، ثیدحلا
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رخآ یف  کلذ  نع  هیهن  ناک  لیق  ثیرح  نب  ورمع  نأش  یف  : هلوق یبـآلا  یناتـشولل  ملعملا  لاـمکاب  یمـسملا  ملـسم  حرـش  یف  ( 1 - 1
هیـضق ،و  هتدـلج ّالإ  نصحم  ریغ  وه  عتمت و  لجرب  هتمجر و ال  ّالإ  نصحم  وه  عتمت و  لجرب  یتؤی  :ال  لاق اهئانثأ و  یف  لیق  هتفـالخ و 
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و رمنتلا ، هدـشلا و  یف  هلاح  امولعم  ناک  صفح  ابأ  نکل  هیـضقلا و  نأش  نم  ءیـش  یلع  رثعن  مل  انک  نإ  اـهنع و  یهنلا  همـألل  حـلاصلا 
عنملا یلع  هثعب  يذلا  دیدشلا  هجیهت  هرثأت و  بجوأ  هصاخ  هعقاو  یف  ائیـش  رکنتـسا  دق  نوکی  امبرف  ، هرومأ هماع  یف  هنوشخلا  هظلغلا و 

هباحـصلا یبنلا و  لمع  نآرقلا و  صن  دـعب  اهتیلح  هعتملا و  رمأف  ّالإ  ،و  هنهذ یف  نکمت  ایأر  هنم و  اداهتجا  هلاـثمأ  عوقو  فوخ  قلطملا 
ثحابملا کلت  نم  ءیـش  یلإ  جاـتحی  نأ  نم  حـضوأ  ( ضر ) رمع هفـالخ  نم  ههرب  و  ضر ) ) رکب یبأ  هفـالخ  هدـم  یبنلا و  نمز  لوط 

دقع نأ  ایاضقلا  ایانث  نم  عالطتـسالا  و  خیراتلا ، یـصاون  یلف  نم  رهظی  يذـلا  فیک و  هلیوطلا  هضیرعلا  تالوادـملا  کلت  ،و  ثبانهلا
اذهف ، داجمألا دالوألا  يرارذلا و  هنم  تجتن  و  شیرق ، تالاجر  هباحصلا و  فارـشأ  دنع  یتح  هلاسرلا  نمز  یف  المعتـسم  ناک  هعتملا 

نبا ریع  ریبزلا  نب  هّللا  دبع  نأ  : هصن ام  رکذـلا  قباسلا  هباتک  یف  تبثلا  هقثلا  وه  انثدـحی و  هنـسلا  ءاملع  ءامظع  نم  یناهفـصألا  بغارلا 
ّالإ و کتدـلو  ام  هّللا  تلاقف و  اهلأسف  ، کیبأ نیب  اهنیب و  رماجملا  تعطـس  فیک  کمأ  لس  : سابع نبا  هل  لاقف  ، هعتملا هلیلحتب  ساـبع 

ریبزلا اهجوز  نینمؤملا و  مأ  هشئاع  تخأ  قیدـصلا  رکب  یبأ  تنب  نیقاـطنلا  تاذ  ءامـسأ  یه  ، ریبزلا نب  هّللا  دـبع  مأ  یه  نم  ملعت  تنأ 
.؟ لداجملا رباکملا  اهیأ  اذه  دعب  لوقت  امف  ، هعتملاب اهجوزت  دق  هّللا و  لوسر  يراوح  نم 

يرخأ هیاور  هیاکحلا  هذه  بیقع  رکذ  بغارلا  نإ  مث 
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لاـقف (، ضر  ) باـطخلا نب  رمعب  : لاـقف ؟ هعتملا زاوـج  یف  تیدـتقا  نمب  هل  لاـقف  هرـصبلا  لـهأ  نم  اخیـش  مثکأ  نب  ییحی  لئـس  : لاـقف
هّللا و امهلحأ  ناتعتم  سانلا  اهیأ  ای  : لاقف ربنملا  دعـص  هنأ  هنع  ثیدـحلا  حـص  معن  : لاـق اـهیف ؟ ساـنلا  دـشأ  نم  ناـک  رمع  فیک و  : هل
،و رمع نب  هّللا  دـبع  نع  لقنی  ام  اهنم  بیرق  و.یهتنا  همیرحت  لبقن  مل  هتداهـش و  انلبقف  ، امهیلع بقاـعأ  اـمهمّرحأ و  اـنأ  مکل و  هلوسر 
فخأ و ( ضر ) صفح یبأ  نع  هعئاشلا  هرابعلا  ،و  ملـسم لک  هیـضتری  ام ال  زواجتلا  حطـشلا و  نم  هرـصبلا  لهأ  خیـش  هراـبع  یف  نکل 
ام هدارم  ناک  اذإ  و  اـمهمّرحأ ، اـنأ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دـهع  یلع  اـتناک  ناـتعتم  هلوق  یه  کـلذ و  نم  فطلأ 

.هأطولا فخت  رمألا و  نوهی  هتدقع ، انللح  ،و  هباجح انفشک  هیلإ و  انزعوأ 

سیردإ نب  دـمحم  ققحملا  ) وـه نیمدـقتملا و  اـنئاملع  نم  مظاـعألا  ضعبل  مـالک  یلع  اـنفقو  اـنه  یلإ  هباـتکلا  یف  اـنیهتنا  اـم  دـعب  و 
یف لاـق  ، هـجحلا یلجتت  ناـیبلا و  دـکأتیل  اـنه  هـلقن  اـنببحأف  هانمدــق  اـمم  ریثـک  عـم  قـفتی  هاندــجو  سماـخلا  نرقلا  لـهأ  نـم  ( یلحلا
یف عورشم  ، هیف نوذأم  مالـسإلا  هعیرـش  یف  حابم  لجؤملا  حاکنلا  : هصن ام  ثیدحلا  هقفلا و  بتک  لئالج  نم  وه  يذلا  ( رئارـسلا ) هباتک

طرخ کلذ  نود  اهحیحـصت و  یلإ  هاوعد  یف  جاـتحیف  هخـسن  یعدا  مهـضعب  نأ  ّـالإ  نیملـسملا  عاـمجإب  هرتاوتملا  هنـسلا  باـتکلا و 
هرورضب هحابم  لجآ  یف  لجاع و ال  یف  اهیف  ررض  هعفنم ال  لک  نأ  هحیحصلا  هلدألاب  تبث  دقف  اضیأ  ،و  داتقلا
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.لقعلا لصأب  هتحابإ  بجیف  هعتملا  حاکن  هفص  هذه  لقعلا و 

لیلدلا و هیلعف  لجآلا  یف  اررـض  یعدا  نم  : انلق.کلذ یف  فالخلا  لجآلا و  یف  حاکنلا  اذـه  نع  هرـضملا  یفن  مکل  نیأ  نم  : لیق نإف 
یبنلا دهع  یف  حاکنلا  اذه  هحابإ  یف  فالخ  هنأ ال  نیملـسملا  عامجإب  تبث  دق  هنأ  ثیح  نم  اهتحابإ  یف  فالخ  هنإ ال  انلق  دـقف  اضیأ 
یلعف عامجإلاب  هحابإلا  تتبث  دق  ،و  خـسنلا تبثی  مل  اهخـسن و  هدـعب و  نم  اهمیرحت  یعدا  مث  ههبـش  ریغب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
کلذ نع  باوجلاف  ، اهنع یهن  اهمّرح و  مالّـسلا  هیلع  یبنلا  نأ  یف  اهوور  یتلا  رابخألا  اورکذ  نإف  ، هلالدـلا خـسنلا  رظحلا و  یعدا  نم 

یف المع  املع و ال  بجوت  اهنأ ال  تینب  دق  داحآ و  رابخأ  فعـضلا  نعاطملا و  نم  تملـس  اذإ  ) رابخألا هذـه  نم  هنووری  ام  عیمج  نأ 
ْنَأ ْمُِکل�ذ  َءا�رَو  ا�م  ْمَُکل  َّلِحُأ  َو  ءاسنلا : نم  تامرحملا  رکذ  دـعب  یلاعت  هلوق  اضیأ  و  هیلع ، عطق  ملع و  امع  اـهلثمب  عجری  ـال  هعیرـشلا و 
ِدَْعب ْنِم  ِِهب  ُْمْتیَضا�رَت  ا�مِیف  ْمُْکیَلَع  َحا�نُج  ًهَضیِرَف َو �ال  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف  َنیِِحفا�سُم  َْریَغ  َنِینِـصُْحم  ْمُِکلا�ْومَِأب  اوُغَْتبَت 

لجؤملا دـقعلا  وأ  هظفللا  عوضوم  لصأ  وه  يذـلا  ذاذـتلالا  وأ  عافتنالا  اـهب  داری  نأ  اـمإ  : نیهجو ودـعت  ـال  متعمتـسا  هظفل  ِهَضیِرَْفلا و 
یلـصحم نیب  فالخ  هنأ ال  ( امهدـحأ :) نیرمأل لوألا  هجولا  وه  دارملا  نوکی  نأ  زوجی  عرـشلا و ال  فرع  هاضتقا  يذـلا  صوصخملا 

: نیرمألا لمتحم  وه  درو و  اذإ  نآرقلا  ظفل  نأ  یف  هقفلا  لوصأ  یف  ملکت  نم 

بجی هنإف  هعیرشلا  فرع  ( رخآلا (و  هغللا عضو  ( امهدحأ )
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،و يوغللا عضولا  نود  یعرـشلا  فرعلا  یلع  جحلا  مایـصلا و  هاکزلا و  هالّـصلا و  ظفل  مهلک  اولمح  اذهل  ،و  هعیرـشلا فرع  یلع  هلمح 
هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأک  نیعباتلا  هباحـصلا و  نم  لاوقألا  هفورعم  هعاـمج  کـلذ  هحاـبإب  لوقلا  یلإ  قبـس  دـقف  اـضیأ 

: مهضعب لاقف  راعشألا  اهیف  ءارعشلا  مظن  ،و  مهلک سانلا  اهاور  هفورعم  ریبزلا  نبال  هترظانم  سابع و  نبا  مالّسلا و 

هسلجم لاط  امل  خیشلل  لوقأ 

سابع نبا  يوتف  یف  کل  له  خیش  ای 

نب هریغملا  و  يردـخلا ، دیعـس  یبأ  ،و  عوکألا نب  هملـس  ،و  يراصنألا هّللا  دـبع  نب  رباج  ،و  ءاـطع ،و  دـهاجم ،و  دوعـسم نب  هّللا  دـبع  و 
،و همالک یهتنا  لطاب  لجؤملا  حاکنلا  رظح  یلع  قافتالا  مصخلا  ءاعداف  ، اهب نوتفی  اوناک  مهنأ  ،و  جیرج نبا  ،و  ریبج نب  دیعس  ،و  هبعش

.هضراعملا هجحلا و  هوق  هناصرلا و  هناتملا و  نم  هیف  ام  فرعی  هریصب  يذ  لک 

قرطلا ،و  هیلـصألا دـعاوقلا  بسح  لیلدـلا  ثیح  نم  اهیلإ  رظنلا  هیخیراتلا و  هینیدـلا و  اـهتهجو  نم  هلأـسملا  نع  ثحبلا  یف  هلک  اذـه 
...هیعرشلا

: هیعامتجالا هیقالخألا و  ههجولا  نم  اهیف  رظنلا  امأ 

ترطع همحرلا و  مئاسنب  رشبلا  یلع  ّتبه  یتلا  هیجشلا  هیبوبرلا  همغنلا  یهلإلا و  توصلا  وه  مالسإلا  نید  سیل  لوقأف أ 
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لک یف  نامزلا  عم  یـشمتی  يذـلا  نیدـلا  وه  هئالبل  هتمعنل ال  ،و  هئاقـشل ناسنإلا ال  هداعـسل  تءاج  ،و  دوعـسلا فئاـطلب  دوجولا  ماـشم 
ام ، مهداسف ءرد  مهحالـص و  بلج  مهداعم و  مهـشاعم و  مظن  یف  رـشبلا  تاجاح  دسی  هراودأ و  عیمج  یف  رهدلا  عم  رودـی  هراوطأ و 

همحر ءاج  لب  ! الک ، هساعتلا ءاقشلا و  هفلک  هنحملا و  ءالبلا و  هراصع  هقشملا و  هریظح  یف  مهقلی  رشبلا و  یلع  قشیل  مالسإلا  نید  ءاج 
همتاخ ،و  نایدألا لمکأ  ناـک  اذـل  ،و  همعنلا ءاـخرلا و  لـئاسو  ،و  هحارلا ءاـنهلا و  لبـس  ادـهمم  ، نیعمجأ قلخلا  یلع  هکرب  ،و  نیملاـعلل
يرخأ هعیرش  یتأتف  هایحلا  یحاون  نم  هیحان  یف  هملث  وأ  ، هلمکیف هدعب  نید  یتأی  رشبلا  هداعـس  سیماون  یف  اصقن  عدی  مل  ذإ  عئارـشلا ،

.اهدستف

اهیلإ عافدـنالا  اهتلوازم و  نم  کفنی  ـال  یتلا  نهملا  نم  هسح و  كاردإ  هسفن و  ناـسنإلا  فرع  ذـنم  رـشبلا  تارورـض  نم  سیل  مث أ 
وأ هحایـس  وأ  لاـم  وأ  ملع  بلط  یف  بسکلا  هراـجتلا و  یعادـب  ناـطوألا  نـع  برغتلا  رفـسلا و  وـه  هـفلتخم  ضارغأ  یّتـش و  عاودـب 
مه ضارغـألا  کـلتل  نیرفاـسملا  کـئلوأ  یف  بلاـغلا  سیل  وأ  مـث  ، اـهوحن تاوزغ و  بورح و  داـهج و  نـم  کـلذ  ریغ  وأ  ، هحــالم

.هیفاعلا هحصلا و  میعنب  نیعتارلا  ، داسجألا ءایوقأ  نادبألا و  ءاحصأ  نم  مهبراقی  ام  ،و  نابشلا

قوشلا هدش  ،و  هوهشلا هزیرغ  یناسنإلا  لکیهلا  اذه  یف  عدوأ  دق  هتردق  رهاق  ،و  هتمکح رهابب  میکحلا  عناصلا  سیل  مث أ 
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تفعض وأ  تلطب  هزیرغلا و  کلت  نم  یلخ  ول  ،و  عونلا ظفح  لسنلا و  ءاقب  یه  ،و  هفیرـش هیاغ  ،و  هیماس همکحل  جاوزألا  یلإ  قبـشلا  و 
،و یقاـبلا نارقلا  یلع  دـعاست  ـال  نیرفاـسملا  هلاـح  نأ  مولعملا  نم  رثأ و  ـال  نیع و  باـقحألا  رم  یلع  رـشبلل  قبی  مل  هلبجلا  کـلت  هیف 

يراجم بسح  جاوزلا  نم  وحنلا  اذـه  عنتما  اذإف  ، رفاسملا هلاح  عم  یـشمتت  یتلا ال  مزاوللا ، تاعبتلا و  نم  اـبلاغ  هل  اـمل  مئادـلا  جاوزلا 
لطب دـق  ، بابـسألا دـحأب  هکولمملا  يراوجلا  ءامإلاب و  يرـستلا  نیمیلا و  کلم  سانلا و  رمأ  نم  فراعتملا  بلاغلا و  یلع  تاداـعلا و 

.لبق يذ  نم  ارسعتم  وأ  ارذعتم  ناک  اتاتب و  مویلا 

ججأت ،و  رمعلا ناعیر  بابشلا و  هعیم  یف  مه  ،و  رغث هطبارم  وأ  داهج  وأ  هراجت  وأ  ملع  بلط  یف  مهرافسأ  لوطت  نم  امیـس  رفاسملاف ال 
وأ ، هنمزم ضارمأ  یف  عوقولا  یلإ  رجنت  یتلا  هقـشملل  بجوملا  سفنلا  هدـهاجم  ربصلا و  امإ  : نیرمأ نم  مهلاح  ولخی  ـال  هوهـشلا  ریعس 

ضرغلل و تیوفت  همکحلل و  ضقن  اذـه  یف  ،و  مهیف هعدوملا  ، هایحلا يرارذ  عییـضت  لسنلا و  عطق  نم  هیف  اـم  یلإ  اـفاضم  هکلهم  لـلع 
ا�م َرْسُْعلا  ُمُِکب  ُدیُِری  َرُْسْیلا َو �ال  ُمُِکب  ّللا 

�
ُه ُدیُِری  هلهسلا  هحمسلا  هعیرشلا  مالسإلا  هعیرـش  هابأت  هقـشملا  میظع  جرحلا و  رـسعلا و  یف  ءاقلإ 

 . ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج 

فرشب امسق  ،و  هّللا رمعل  ،و  راضملا دسافملاب و  ، راطقألا کلامملا و  ألم  يذلا  ، راهعلا انزلا و  یف  عوقولا  امأ  و 
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َنِم ٍتا�کََرب  ْمِْهیَلَع  ا�نْحَتََفل  هحیحـصلا  هعئارـش  فینحلا و  مهنید  سیماون  یلإ  اوعجر  ،و  مالـسإلا دعاوقب  اوذخأ  نیملـسملا  نأ  ول  قحلا 
.رباغلا مهدجم  رئادلا و  مهزع  مهیلإ  داعل  ِضْرَْألا و  ِءا�مَّسلا َو 

لسنلا ظفح  طبضلا و  هدعلا و  دقعلا و  نم  هحیحصلا  اهلوصأ  یلع  اهب  اولمع  نیملـسملا  نأ  ولف  هعتملا  هیعورـشم  عئارـشلا  کلت  نم  و 
نم ریثکلا  حبصأل  رشبلا و  یلع  رـشلا  اذه  تالیو  تلق  وأ  تعفترال  راهعلا و  انزلا و  باوبأ  تدصوأ  ریخاوملا و  تویب  تدسنال  اهنم 

ذیبنلا و طیقللا و  نم  سانلا  حارتسا  هرهاطلا و  دیلاوملا  ترثک  لسنلا و  فعاضتل  تانصحم و  تانوصم  تاکتهتملا  تاسموملا  کلت 
ربح مشاه و  ینب  ملاع  رد  هّلل  ،و  یـصحت دعت و ال  یتلا ال  عفانملا  دـئاوفلا و  نم  ریثک  یلإ  قارعألا  هراهط  قالخألا و  هنایـص  ترـشتنا 

ثیح امهریغ  )و  قئافلا ) یف يرشخمزلا  )و  هیاهنلا ) یف ریثألا  نبا  اهاور  یتلا  هریهـشلا  هدلاخلا  هتملک  یف  ( ضر ) سابع نب  هّللا  دبع  همألا 
: لاق

هذاتـسأ و نم  هیفاص  نیع  نم  اهذـخأ  دـق  ،و  یقـش ّالإ  ینز  ام  اهنع  هیهن  ول ال  دـمحم و  همأ  اهب  هّللا  محر  همحر  ّالإ  هعتملا  تناـک  اـم 
مهـسفنأ و یلع  اـهوتّوف  نوملـسملا  نکل  همیظع و  هکرب  هعـساو و  همحر  اـهنأ  قحلا  یف  ،و  مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هیبرم  هملعم و 

�ینْدَأ َوُه  يِذَّلا  َنُولِْدبَتْـسَت  راوبلا َأ  يزخلا و  رانلا و  راـعلا و  داـسفلا و  اـنخلا و  هأـمح  یف  ریثکلا  عقو  اـهتاریخ و  اـهتارمث و  نم  اومرح 
.هّللاب ّالإ  هوق  لوح و ال  الف  ٌْریَخ  َوُه  يِذَّلِاب 
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نم ذـختن  نأ  ّالإ  قبی  مل  :) ناونعب لوألا  دـلجملا  نم  (161) اضیأ ( لادـتعالا  ) یف هرـشن  اـم  يری  نیح  بجعت  یلع  هلک  اذـه  عم  نکل  و 
(. الصم یناعملا  لعجن  میعطت و  هربإ  ملقلا 

ءام نبا  ) عیقوتب هخـسنلا  هذـه  ئداـبم  یف  مدـقت  يذـلا  باوجلا  یلع  ( ءاـملعلا مداـخ  ) عیقوتب دادـغب  نم  هیلإ  درو  باـتک  هروص  رکذ  و 
ضرعتی مل  ءامـسلا  ءام  نبا  نإ  لوقی  لوهجملا و  قیرطلا و  رباع  دـقع  لسنلا و  عایـض  باسنألا و  طـالتخا  لاکـشأ  هیف  دـیعی  ( ءامـسلا

هرـشع لب و  هعبرأ  وأ  ثالث  اهبقاعتی  اهبوانتی و  یتلا  هیرودـلا  هعتملا  لیلحت  یف  لوقی  امف  : لاق نأ  یلإ  رظنلا  لحم  وه  يذـلا  لوهجملل 
اهقرط عیمجب  هعتملا  لح  تامولعملا  نم  معن  قحلی  نمب  عبتی و  نمف  ههجلا  هذـه  نم  ءاـج  اذإ  دـلولا  یف  لوقی  اـمف  تاـعاسلا  بسحب 
دیـسلا عتمت  انرـضح  لوقی  نم  عمـسی  ملف  مهنیب  مهیطاـعت  نم  مهئارـس  مهفارـشأ و  یـشاحتی  نوشاـحتی و  مهارت  نکل  هعیـشلا و  دـنع 

رثکأ لب  لضافلا  هسنآب  ینالفلا  لضافلا  حاکن  دـقع  انرـضح  لاـقی  اـمک  ینـالفلا  دیـسلا  تنب  هسنـآلاب  ینـالفلا  لـضافلا  وأ  ینـالفلا 
فـشاک همالعلا  نم  ریدـج  ارهق و  لسنلا  هنم  لصح  نإ  رطولا و  ءاضقل  ّالإ  کلذ  لهف  تالفاسلا  تاطقاسلا و  یف  اهیطاعت  اـهنایرج و 

.کلذل هّللا  هقفو  ههازنلا  بتارم  یلإ  مهب  ضهنی  اهلهأ و  قالخأ  بذهی  نأ  اهلوصأ  هعیشلا و  لصأ  بیذهتب  ماق  يذلا  ءاطغلا 

ءاملعلا مداخ  : دادغب
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: هصن ام  باتکلا  اذه  باوج  یف  رشن  و 

ءامـسلا ءام  نبال  اباوج  هلجملا  نم  ثلاثلا  ددعلا  یف  أرق  هنإ  : لوقی لوهجم  بتاک  نم  دادغب  نم  باتک  لادتعالا  هلجم  هرادإ  یلع  درو 
هعفد يذلا  لسنلا  عایـض  باسنألا و  طالتخا  نم  يوارلا  دیـسلا  هرکذ  ام  بتاکلا  داعأ  مث  لاقملا  مئالی  لاؤسلا و ال  بسانی  هدجوف ال 

امک یه  ،و  هایملا طالتخا  هنم  لسنلا و  ظفح  وه  هدعلا  عیرـشت  همکح  نأ  هل  حـضوأ  دـق  نایب و  یلجأ  هجح و  يوقأب  ءامـسلا  ءام  نبا 
ّالإ ریغلا و  کلذ  هدع  نم  جرخت  یتح  هریغ  اهب  عتمت  هأرماب  عتمتی  نأ  دحأل  زوجی  الف  عطقنملا  یف  مزلت  کلذک  مئادلا  یف  همزال  اهنأ 

لوهجملل ءامـسلا  ءام  نبا  ضرعتی  مل  بتاکلا و  لاق  مث  ؟ لسنلا عایـض  باسنألا و  طالتخا  نوکی  نیأف  هدـعلا  رابتعا  عم  اـیناز و  ناـک 
عبتی دلولا  ءامـسلا و  ءام  نبا  لوقف  دلولاب  هقارف  دعب  تتأ  لوهجملا و  قیرطلا و  رباع  اهب  عتمت  اذإ  دلولا  لاح  امف  رظنلا  لحم  وه  يذلا 

.یهتنا ، لوهجم وه  هدجی و  نیأ  يرعش  تیلف  هدلاو 

اذـه عفد  یف  حـضوأ  نایب  يأف  ّـالإ  ،و  همهفی مل  هیف و  رظن  وأ  ءامـسلا  ءاـم  نبا  مـالک  ماـمت  یلإ  رظنی  مل  مداـخلا  اذـه  نأ  يردأ  اـم  و 
عیـضت یک ال  هب  قحلأ  ، ادـلو تدـلو  اذإ  یتح  هسفنب  اهفرعی  ،و  اـهلاح فرعتی  نأ  جوزلا  یلع  بجی  هحفص 112 و  هلوق  نم  لاکـشإلا 

یک هبسن  هلاح و  فرعت  اهلاح و  فرعتی  نأ  دتعت و  نأ  اهیلع  بجی  اهلجأ  یهتنا  اذإ  اهب  عتمتملا  کلذک  باسنألا 
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.؟ لوهجملا بتاکلا  اهیأ  ءامسلا  ءام  نبا  هل  ضرعتی  مل  يذلا  لوهجملا  نیأف  ، ناک امنیأ  هلاصف  دعب  هب  دلولا  قحلت 

نقحن الـصم  یناعملا  لعجن  ،و  میعطت هربإ  ملقلا  نم  ذختت  نأ  ّالإ  قبی  ملف  ءالجلا  حوضولا و  اذـه  عم  نایبلا  اذـه  مهفت  تنک ال  اذإ  و 
.اهمهفت اهب و  سحت  كاسع  ، کغامد اهب 

دلولا و عبتی  نمف  تاعاسلا  بسحب  هرـشعلا  لب و  هعبرألا  هثالثلا و  اهبقاعتی  اهبوانتی و  یتلا  هیرودلا  هعتملا  یف  مکلوق  امف  : کلوق امأ  و 
،و مهئاملع نم  ملاع  نع  الضف  هعتملا  نم  وحنلا  اذه  لیلحت  هیف  رکذ  هعیـشلا  نم  لهاج  باتک  یلع  انلدت  نأ  ( الوأ ) مزاللاف ؟ قحلی نمب 
هعتملا و یف  هدعلا  موزل  یلع  هیمامإلا  عامجإ  فیک و  باذکلا  يرتفملا  دح  دـحت  نأ  مزاللاف  باتک  وأ  مهنم  هباتک  یلع  انلدـت  مل  اذإ 

.؟ تاعاسلا بسح  اهیلع  بقاعتلا  بوانتلا و  نیأف  اموی  نوعبرأ  هسمخ و  لقألا  یلع  یه 

هنأ عم  اذهف  ، کلذ مهنم  عقی  دق  تامرحلا  كاهتنا  یـصاعملا و  هفراقمب  نولابی  نیذلا ال  ءالهجلا  ماوعلا و  ضعب  نأ  دیرت  تنک  نإ  و 
ءاملع يوتف  یلإ  دنتـسی  ام  لـیلحتلا  ذإ  ـالیلحت  اذـه  یمـسی  نأ  حـصی  ـال  نکل  و  رثکأ ، مهریغ  یف  هلعل  لـب  هعیـشلا  ماوعب  صتخی  ـال 

دـحلا و ال هیف  بجی  يذـلا  ضحملا  انزلا  نم  هعیـشلا  ءاملع  دـنع  هعتملا  نم  وحنلا  اذـه  مهتاسق و  مهتاصع و  هبکتری  ام  ـال  بهذـملا 
دیس لاق  دق  فیک و  دحاوب  دلولا  قحلی 
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.رجحلا رهاعلل  شارفلل و  دلولا  : رشبلا

همئادلا تاجوزلا  ددعت  نم  هّللا  لحأ  امب  ءافتکا  ءانغتسا و  عفرت و  هفع و  وهف  اهیطاعت  نم  مهتارـس  هعیـشلا و  فارـشأ  یـشاحت  امأ (1)
ءاسؤر نم  خذبلا  هورثلا و  لهأ  ضعب  هلعفی  امک  کلذ  نم  رثکأب  عتمتلا  مهل  زاج  کلذ  یلع  هدایزلا  اودارأ  نإف  عابر  ثالث و  ینثم و 

نأ يرت  الأ  ، هیعورـشملا مدـع  نع  الـضف  هیعرـشلا  ههارکلا  یلع  لدـی  هارـسلا ال  فارـشألا و  یـشاحت  لـک  یلع  ،و  مهریغ لـئابقلا و 
اّمأ ، لضافألا دالوألا  مهل  ندـلی  نیمیلا و  کلمب  نوعتمتی  ءاـمإلاب و  نورـستی  اـم  اریثک  اوناـک  مهیلع  هّللا  ناوضر  نیعباـتلا  هباحـصلا و 

.زیزعلا نآرقلا  صنب  لالح  هنأ  عم  کلذ  نم  نوفنأی  هارسلا  فارشألاف و  مویلا 

.قالطلا هیعورشم  مدع  یلع  لدی  ،ال  هل هجوز  ّقلط  افیرش  نأ  عمست  مل  ثیحب  قالطلا  نم  هارسلا  فارشألا و  یشاحت  نأ  امک 

یلإ مهب  ضهنی  اهلهأ و  قالخأ  بذهی  نأ  اهلوصأ  هعیـشلا و  لصأ  بیذهتب  ماق  يذلا  ءاطغلا  فشاک  همالعلا  نم  ریدج  :و  کلوق امأ 
.ههازنلا بتارم 

لب طقف  هعیشلل  سیل  داشرإلا  بیذهتلا و  نم  هتفیظوب  امئاق  لازی  -ال  هتاکرب تماد  - وه )و  هبضغم قحلا  یف  ام  (و  قح وهف 
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لعل نیملسملا و  ءاملع  رئاس  معت  لب  - هّللا هدیأ  - هب هفیظولا  هذه  صتخت  نکل ال  ،و  ءاوس دح  یلع  هرظن  یف  عیمجلا  نیملـسملا و  هماعل 
.مظعأ مزلأ و  مهیلع  هیلوئسملا  ،و  دکآ دشأ و  رئابکلاب  اهیف  رهاجی  ،و  تارکنملا اهیف  رثکت  یتلا  مصاوعلا  ءاملع  یلع  اهبوجو 

ماوع نأ  دـحأ  لکل  یلجتی  ام  فئاوطلا  رئاس  لاوحأ  نم  اندرـسل  ( لادـتعالا  ) هفیحـصلا هذـه  هطخ  نع  دـیحن  نأ  دـیرن  اننأ ال  ـال  ول  و 
دعابتن ءاطغلا  فشاک  ربکألا  همّالعلا  انذاتـسأ  میلاعت  بسح  اننأ  دـیب  ، ّربأ یقتأ و  هزنأ و  ّفعأ و  ، مهـصاوخ نع  الـضف  هیمامإلا  هعیـشلا 

لصاوفلا و ضفر  ،و  هملکلا دـیحوت  یلإ  هداشرإ  بسح  یعـسن  ،و  هیبهذـملا تاـعزنلا  هیفئاـطلا و  تارعنلا  هحئار  هنم  ّمش  اـم  لـک  نع 
هعیرش هتعیرش  قیرفتلا و  نید  دیحوتلا ال  نید  مالسإلا  نید  نأ  ، حلـصملا همّالعلا  وه  ،و  انملعی لازی  ،و ال  هّیمالـسإلا ممألا  نیب  قراوفلا 

اهیأ : لوقی انیصوی و  لازی  ،و ال  اهلصأ نم  مهنیب  امیف  فالخلا  رجاشتلا و  هرجش  علق  نیعمجأ  نیملسملا  حلاص  نأ  ،و  قیزمتلا لصولا ال 
اذإ..ضعب یف  مکـضعب  نعط  نع  مکمالقأ  ،و  زمللا زمهلا و  لوقلا و  ءيذـب  نع  مکتنـسلأ  و  ءوسلا ، هین  نع  مکبولق  اوهّزن  نوملـسملا 

.لمعلا یف  صالخإ  و  لوقلا ، یف  قدص  لاجر  ، لبق نم  مکؤابآ  ناک  امک  اقح و  نیملسمک  نوشیعت  نودعست و 
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دق هعتملا  هیـضق  یف  تارظانملا  تارابملا و  هذـه  نأ  نظن  امک  ،و  مویلا ذـنم  هب  انتئج  ام  ءاملعلا ال  مداـخ  اـی  ( ههازنلا بتارم  ) یه هذـه 
ریثی نأ  ، هلاهجلا هل  تءاش  وأ  ءاش  دق  ( ءاملعلا مداخ  هسفن ب( یمسملا  نکل  )و  ءامسلا ءام  نبا  ) هبوجأب ، اهناردأ تلسغ  اهنارود و  یهتنا 

نم یتح  ، روهظلا ءالجلا و  ّالإ  یبأت  روتسلا و  بجحلا و  قزمت  رون  هقیقحلا  ،و  اهراتـسأ هقیقحلا  یلع  لدسی  اهرارـش و  دیعی  ،و  اهرابغ
(. ءالهجلا ) ملعم

هکلذفلا

لوبقلا باجیإلا و  نم  صاـخلا  دـقعلاب  ثدـحی  صاـخ  طـبر  هأرملا و  ءرملا و  هلقع  وه  يذـلا  جاوزلا  نأ  ثاـحبألا  کـلت  هکلذـف  و 
.همولعم طئارشب 

قالط و نم  عفارب  ّالإ  عفترت  یتلا ال  هدبؤملا  همئادلا  هقلطملا  هلسرملا  اهتعیبطب  هیجوزلا  تثدح  ، هدم ریغب  اقلطم  الـسرم  دقعلا  عقو  نإف 
.هوحن

نافلتخی ءاوس ال  امهیف  هیجوزلا  هعیبط  هدودحملا و  هصاخلا  هیجوزلا  تثدح  امهوحن  وأ  رهـش  وأ  موی  نم  نیعم  لجأب  دقعلا  دیق  نإ  و 
فالتخالا سیل  اهضعب و  یف  رخآلا  نع  امهنم  لک  زاتمی  راثآلا و  نم  ریثک  یف  ناکرتشی  رـصقلا و  لوطلا و  هعـسلا و  قیـضلا و  یف  ّالإ 

.هقیقحلا هدحو  عم  مزاوللا  نم  ریثک  یف  یمورلا  یجنزلا و  فالتخاب  صخشتلا  وأ  عونلا  فالتخا  نم  لب  هقیقحلا  فالتخا  نم 
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تاذ نیع  ناسنإلا و  نیب  ثدحت  هقلع  نع  هرابع  یه  عیبلا و  دقعب  ثدحت  یتلا  هیکلملا  ، عرـشلا یف  هدیقملا  هقلطملا و  هیجوزلا  ریظن  و 
وأ ، هبه وأ  عیبک  يرایتخا  عفارب  ّالإ  عفترت  یتلا ال  هدبؤملا  همئادـلا  همزاللا  هقلطملا  هیکلملا  تثدـح  دـقعلا  قلطأ  نإف  نایعألا  نم  هیلام 

نمز یلإ  هدودـحملا  هزئاجلا  هدـیقملا  هیکلملا  تثدـح  خاسفنالا  وأ  خـسف  راـیخب  تدـیق  نإ  ،و  توم وأ  سلفک  يرارطـضا  وأ  ، حـلص
.رابتعالا فرعلا و  عرشلا و  لقعلا و  اهیلع  قباطتی  رومأ  تارابتعالا  یناعملا و  هذه  لک  و  خاسفنالا ، وأ  خسفلا 

!. مالقألا هلمح  ای  ،و  مالسإلا ءاملع  ای  هعتملا  رمأ  یف  هعیشلا  یلع  ریبعتلا  زبنلا و  ریفنلا و  ریکنلا و  اذه  امف 

قحلل و داـیقنالا  ماـئولا و  لوـصح  ماـصخلا و  فـک  یف  مکل  هراـصتخا  عـم  عـنقم  اذـه  یف  لـهف  )أ  لـمح اـجیهلا  قـحلی  ـالیلق  ثبل  )
.مالستسالا

انبنأ هیلإ  انلکوت و  هیلع  هّللا  انبسح  ،و  لطابلا یلع  ّالإ  لماحتأ  مل  قحلل و  ّالإ  تبتک  امیف  بصعتأ  مل  ینإ  هقیقحلا  فرش  قحلا و  هزعوف 
.ریصملا هیلإ  و 

اهلاثمأ زوشنلا و  ددعلا و  تاقفنلا و  دالوألا و  ماکحأ  ءامإلا و  حاکن  امأ  ردـقلا ، اذـهب  هماکحأ  حاکنلا و  دوقع  ثحابم  نم  فتکنل  و 
رصتخم نیب  اهیف  اوعدبأ  اوعرب و  یتلا  هیمامإلا  بتک  نم  اهلاحم  یلإ  هلوکوم  یهف  هلیوطلا  هضیرعلا  ثحابملا  نم 
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عمج يذلا  ( قئادـحلا )و( رهاوجلاک ) لوطم نیب  عبرلا و  عطقب  هقرو  نیـسمخ  یف  تایدـلا  دودـحلا و  یلإ  هراهطلا  نم  هقفلا  مامت  يوح 
.یصحت دعت و ال  تاطسوتم ال  طاسوأ و  نیفرطلا  نیب  )و  ملسم حیحص  )و( يراخبلا ) لثم ادلجم  نیعبرأ  یف  هقفلا 

قالطلا

هأرملا لجرلا و  نیب  ثدـحی  صاخ  طبر  هقلع و  نع  هرابع  یه  جاوزلا  هقیقح  نأ  ابیرق  کیلع  تّرم  یتلا  انتاملک  نم  تیلجتـسا  دـقل 
رخآلل و انیرق  امهنم  الک  تّریص  هسبالم  هب و  هطابترا  هیلإ و  رخآلا  مامضنا  ظاحلب  اجوز  هسفن  ظاحلب  امهنم  لک  نم  درف  وه  ام  ریـصی 

الـصفنم رخآلل و  انیابم  امهنم  لـک  ناـک  نأ  دـعب  ،و  نیرـصبلا نیعمـسلا و  لـب  نیدـیلا  نینیعلا و  نارتقا  لـثم  هعم  اـئفاکتم  هل و  الدـع 
هقیقح یلإ  ریشت  هرابع  دجوت  نأ  نکمی  لب  لقعی  اهقوف و ال  هسبالم  یتلا ال  هسبالملا  کلت  طبرلا و  کلذ  صاخلا  دقعلا  ثدحأ  ، هنع
دئارف هغـالبلا و  زاـجعإلا و  تاـیآ  نم  یه  َّنَُهل و  ٌسـا�ِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو  ٌسـا�ِبل  َّنُه  یلاـعت : هلوق  نم  یلعأ  هراـثآ  قیمع  طـبرلا و  کـلذ 

.هعنصلا بیجع  نایبلا و  رارسأ  یناعملا و  قئاقد  نم  هتنمضت  ام  دادعتل  ماقملا  عستی  و ال  هتاعرتخم ، نآرقلا و 

نأ ّالإ  ، توملا دـعب  ام  لب و  توملا  یلإ  مودـی  یقبی و  نأ  قـالطإ  دـقعلا و  لاـسرإ  عم  هتعیبط  طـبرلا و  کـلذ  نأـش  نم  نأ  تفرع  و 
هجاحلا تناک  امل  ،و  هلیزی لماع  هعفری و  عفار  هل  لصحی 

121  : ص

اهلوصا هعیشلا و  www.Ghaemiyeh.comلصا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 173زکرم  ۀحفص 128 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


، امهدـحأ وأ  نیفرطلا  حـلاص  نم  نوکی  هدـقعلا و  کلت  کف  طبرلا و  کلذ  ّلـح  بجوتـست  دـق  لاوحـألا  فورظلا و  هرورـضلا و  و 
نم ههارکلا  هرفنلا و  تناک  نإف  لصولا  کلذ  لصفت  لبحلا و  کلذ  عطقت  هعطاق  لماوع  هعفار و  ابابسأ  میکحلا  عراشلا  لعج  کلذل 

طورش و ماکحأ  امهنم  دحاو  لکل  -و  اهدیب هارابملاف  - امهنم ناک  نإ  -و  اهدیب علخلاف  - هجوزلا نم  تناک  نإ  -و  هدیب قالطلاف  - جوزلا
.اهماقم اهاوس  موقی  اهادعتت و ال  هصاخ ال  عقاوم 

هیلإ ءایـشألا  ضغبأ  ،و  هفلإلا قافتالا و  هدـصاقم  مهأ  ،و  هدـحولا دـیحوتلا و  هساسأ  ،و  اـیعامتجا اـنید  مالـسإلا  نید  ناـک  اـمل  نکل  و 
لالح نم  اـم  ) راـبخألا ضعب  یفف  ، هنع عدرلا  قـالطلا و  ههارک  یلع  لدـی  اـم  ثیداـحألا  نم  ریثک  یف  درو  کلذـل  ، هقرفلا عطاـقتلا و 

همکحلا و همحرلا و  ،و  هعیرشتب یضقت  رمألا  نم  هحسف  یف  مهلعج  دابعلا و  یلع  هعسلا  هجاحلا و  تناکف  (، قالطلا نم  هّللا  یلإ  ضغبأ 
،و هنم ریذـحتلا  یـضتقی  کلذ  لک  ( اریثک اریخ  هیف  هّللا  لعجی  ائیـش و  اوهرکت  نأ  یـسع  (و  هبقاعلاب مهلهج  عضاوم  یلإ  داـبعلا  داـشرإ 

هدـیدع اطورـش  هیف  طرـش  هریثک و  ادویق  قالطلل  میکحلا  عراشلا  لعج  هیاغلا  هذـهل  ارظن  ،و  هیف رّـصبتلا  يورتلاب و  رمـألا  و  هنع ، عدرلا 
نیلدع َو نیدهاش  روضح  - هیمامإلا دنع  - هطئارـش مهأ  نم  ناکف  هدوجو ) ّزع  ، هدویق ترثک  اذإ  ءیـشلا  (و  هتردـن هلیلقت و  یلع  اصرح 

نودب قالطلا  عقو  ولف  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  ْيَوَذ  اوُدِهْشَأ 
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لودـعلل و نإف  ، نیجوزلا نیب  ماصخلا  داوم  عطق  ،و  مائولا لیـصحت  یلإ  هلیـسو  عفنأ  هعیرذ و  عدـبأ  اذـه  یف  ،و  الطاب ناک  اـمهروضح 
یلإ نیمـصاختملا  نیجوزلا  ءافـص  هایم  هداعإ  ،و  هظعوملا حالـصإلا و  مهبجاو  نم  نأ  امک  سوفنلا  یف  اریثأت  هناکم و  حالـصلا  لـهأ 

تعاض دـق  ریثک و  ددـع  یف  ریثأتلا  فیطلتلا و  فیفختلا و  نم  لقأ  الف  هثداح  لک  یف  مهیعاسم  مهحئاصن و  عجنت  مل  اذإـف  ، اـهیراجم
هبیصملا تمظع  مهدنع و  قالطلا  هرئاد  تعـستاف  نیلدعلا  روضح  اوطرتشی  ملف  هنـسلا  ءاملع  نم  انناوخإ  یلع  هیعرـشلا  هفـسلفلا  هذه 
رارــسألا ،و  هیمالــسإلا هعیرــشلا  ماـکحأ  یف  ، هیماـسلا دــصاقملا  هیلاـعلا و  مـکحلا  کـلت  نـع  مـهنم  اـنم و  ریثـکلا  لـفغ  دــق  هـیف و 

سیسخلا و شیعلا  سیعتلا و  ءاقشلا  اذه  یف  اوعقو  امل  ،و  اهفارطأ عیمج  نم  هداعسلاب  اوذخأل  اهب  نوملسملا  لمع  ول  یتلا  ، هیعامتجالا
بضغ و لاح  یف  وأ  ، اجیهتم اهرکم و  جوزلا  نوکی  نأ ال  اضیأ  قـالطلا  طئارـش  مهأ  نم  ،و  تویبلا رثکأ  یف  یلئاـعلا  ماـظنلا  لـالتخا 

.هیف اهعقاوی  مل  رهط  یف  ،و  ضیحلا نم  هرهاط  هجوزلا  نوکت  نأ  ،و  جاعزنا

لّلحم یلإ  جاتحت  اهتعجارم و ال  هل  زوجی  هیلع و  مرحت  مل  اثالث  اهقلط  ولف  هدحاو  ثالثلا  قالطلا  نأ  یلع  اضیأ  هیمامإلا  تقفتا  دـق  و 
اهعجار مث  اهقلط  ول  هریغ و  اجوز  حـکنت  یتح  هل  لحت  ثلاثلا و ال  قالطلا  یف  هیلع  تمرح  اثالث  اذـکه  اـهقلط و  مث  اـهعجار  ول  معن 

هیلع تمرح  لحملا  للحت  عم  تاّرم  عست 
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بجوی اثالث ) قلاط  تنأ  ) هتجوزل جوزلا  لوق  اولعجف  هنـسلا  ءاملع  نم  رثکألا  ثالثلا  قالط  یف  فلاخ  دق  ،و  هدبؤم همرح  هعـساتلا  یف 
هدنسب يراخبلا  یف  ام  لثم  ، هدحاو ثالثلا  نأ  یف  حیرـص  وه  ام  مهدنع  حاحـصلا  یف  درو  دق  هنأ  عم  ، للحملاب ّالإ  لحت  اهمیرحت و ال 
سانلا نإ  رمع  لاقف  هدحاو  ثالثلا  قالط  رمع  هفالخ  نم  نیتنـس  رکب و  یبأ  هّللا و  لوسر  دهع  یلع  قالطلا  ناک  : لاق سابع  نبا  نع 
ِنا�تَّرَم ُق�الَّطلَا  هلمأت  نمل  کلذ  یف  حیرـص  اضیأ  میرکلا  باـتکلا  ،و  مهیلع هانیـضمأ  ولف  هاـنأ  مهیف  مهل  تناـک  رمأ  یف  اولجعتـسا  دـق 

اذـه یف  ُهَْریَغ و  ًاجْوَز  َحِْـکنَت  ّتَح 
ی� ُدـَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلِحَت  �الَف  ا�هَقَّلَط  ْنِإَف  هنأش : لـج  لاـق  نأ  یلإ  ٍناـ�سْحِِإب  ٌحیِرْـسَت  ْوَأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاـ�ْسمِإَف 

.هیافک

جوزلا یف  خـسفلل  هبجوملا  بویعلاک  هقرفلل  يرخأ  بابـسأ  كانه  ،و  هلحم یلإ  لوکوم  لیـصفتلا  ،و  قارفلا بابـسأ  نم  لـمجم  اذـه 
بتک یف  یفوتـسم  هدـجت  امم  ءالیإلا  راهظلاک و  ، امهوحن نرقلا و  قترلاک و  هجوزلا  یف  ،و  اـهوحن ماذـجلا و  ،و  نونجلا ،و  ننعلا لـثم 
یلع بجت  هدـعلا  ،و  نیمیلا کلم  ههبـشلا و  ئطو  قالطلا و  هدـع  هافولا و  هدـع  نم  اهماسقأ  ددـعلا و  لیـصافت  اهیف  دـجت  اـمک  ، هقفلا

.اهب لوخدملا  ریغ  هریغصلا و  هسئایلا و  یتح  اقلطم  جوزلا  هافو  یف  هجوزلا 

هسئایلا و یف  ّالإ  اقلطم  هدـعلا  نابجوی  اقلطم  مرحملا  ریغلا  ءطولا  اقلطم و  جوزلا  تومف  ، ثالثلا هذـه  ادـع  ام  یلع  بجتف  قالطلا  امأ 
هدع الف  انزلاک  مرحملا  ءطولا  امأ  ، هریغصلا
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هثالث قالطلا  هدع  نیلجألا و  دعبأ  لماحلا  یف  الئاح و  تناک  نإ  مایأ  هرشع  رهشأ و  هعبرأ  هافولا  هدع  ،و  هئامل همرح  ینازلا ال  نأل  هیف 
ام اهب  عجری  نأ  جوزللف  ایعلخ  اثالث و ال  نکی  مل  اذإ  قالطلا  هرحلا و  فصن  همألل  و  لمحلا ، عضو  لماحلا  یف  ،و  رهشأ هثالث  وأ  ءورق 

روضح هعجرلا  یف  اندـنع  ربتعی  ،و ال  دـیدج دـقعب  ّالإ  اهیلع  هل  لیبس  اهرمأ و ال  تکلم  دـقف  هدـعلا  نم  تجرخ  اذإف  هدـعلا  یف  تماد 
املک یفکی  لب  صوصخم  ظفل  اهیف  ربتعی  کلذ (1)و ال  بحتسا  نإ  قالطلا و  یف  ربتعی  امک  نیدهاشلا 
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ماظن :) لیلجلا هفلؤم  - هّللا هدیأ  - رـصمب یعرـشلا  یـضاقلا  رکاش  دمحم  دمحأ  ذاتـسألا  رحبتملا  همّالعلا  ماعلا  اذـه  انیلإ  يدـهأ  ( 1 - 1
هظفح ، وه هرـشن  اباتک  هیلإ  تبتکف  تافلؤملا  نم  رـصعلا  اذه  هجرخأ  ام  سفنأ  نم  هتدـجو  ینبجعأ و  ینقارف و  ( مالـسإلا یف  قالطلا 

یقیدص نم  میرک  باتک  هالغأ  یلإ و  لصو  ام  فرـشأ  نم  و  اهیف : لاق  همدـقم  دـیهمت  دـعب  ددـع 157  ءارغلا  ( هلاسرلا ) هلجم یف  ، هّللا
ءاطغلا فشاک  لآ  نیسح  دمحم  خیشلا  همالعلا  فرشألا  فجنلاب  هعیشلا  يدهتجم  مامإ  ،و  هعیرـشلا خیـش  ، لیلجلا يذاتـسأ  میرکلا و 
هتقلطم لجرلا  هعجارم  هحـص  یف  دوهـشلا  طارتشا  هلأسم  یه  باتکلا و  لئاسم  نم  هلأسم  یف  ییأر  هبـسانمب  - هّللا هظفح  - لضفت دـقف 

دتعی مل  اقالط و  نکی  مل  نیدهاشلا  هرـضح  ریغ  یف  قالطلا  لصح  اذإ  هنأ  قالطلا و  نیح  نیدهاش  روضح  طارتشا  یلإ  تبهذ  یننإف 
هعیـشلا تیبلا و  لهأ  نم  همئألا  بهذم  قفاوی  لیلدلا و  هدـیؤی  هنأ  ّالإ  هفورعملا  هعبرألا  بهاذـملل  افلاخم  ناک  نإ  لوقلا و  اذـه  هب و 

لهأ بهذـم  فلاخی  یعفاشلا  مامإلل  نیلوق  دـحأ  قفاوی  وه  هعجارملا و  نیح  نیدـهاش  روضح  طارتشا  یلإ  اـضیأ  تبهذ  هیماـمإلا و 
تبرغتسا هعیشلا و  تیبلا و 
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.تناک امک  هل  هتجوز  دوعت  هراشإلا و  یتح  اهیلع  لد 

(1

امهنیب قیرفتلا  یف  مهرظن  ههجو  یل  حرـشی  نأ  - هیف هّللا  كراب  ذاتـسألا - يأرف  ، اـمهیف دـحاو  لیلدـلا  ،و  اـمهنیب اوقرفی  نأ  مهلوق  نم  -
همالعلا ذاتسألا  هلیضفل  .رـصم  یلإ  هنس 1355 ه  رفص  فرـشألا 8  فجنلا  نم  .دجملا  دـمحلا و  هل  میحّرلا و  نمحّرلا  هّللا  مسب  لاقف :
قالطلا ماظن  ) هلاسر هنیمثلا  کتیده  ینتلصو  کیلع  مالس  کل و  همالس.هّللا  هدیأ  مرتحملا  رکاش  دمحم  دمحأ  خیشلا  لیبنلا  رحبتملا 

فده هباصإ  ،و  رکفلا هیرح  ،و  ثحبلا هقد  رظنلا و  روغ  نم  هتوح  امل  اریدـقت  اباجعإ و  نیترم  لب  هّرم  اهیف  رظنلا  تنعماف  ( مالـسإلا یف 
دویق تمطح  ،و  ماهوألا هیـشغأ  ءاـضولا  هعیرـشلا  اـیحم  نع  تحزأ  هفیرـشلا و  ثیداـحألا  باـبل  تجرختـسا  دـق  ،و  باوصلا قحلا و 

تاهمأ ،و  مجلا کلـضف  و  داقولا ، کنهذ  ایح  ،و  هّللا كایحف  ، هغمادـلا نیهاربلا  هعطاقلا و  هلدألاب  دوجملا  لـکایه  همیدـقلا و  دـیلقتلا 
دق لئاسملا  هذه  نم  هدحاو  لک  .قالطلا و  یلع  داهـشإلا  .قاتعلا 3- قالطلاب و  فلحلا  .ثالثلا 2- قالط  -1 ثالث : هلاسرلا  ثحابم 

باـتکلا و نم  میوـقلا  طابنتـسالا  كرادـم  نـفلا و  دـعاوق  یلع  حیحـصلا  داـهتجالا  باـب  اـهیف  تـحتف  ،و  ثـحبلا نـم  اـهقح  اـهتیفو 
هعیرشلا ضرف  یهلإلا و  مکحلا  رهوج  هقیقحلا و  حور  ،و  باوصلا فاضم  یلإ  همیوقلا  جهانملا  کلت  یلع  ریـسلا  کب  یهتناف  ، هنـسلا

مهنم فلتخی  مل  مویلا و  یلإ  مالـسإلا  ردص  نم  هیمامإلا  هیلع  تقفتا  ام  لئاسملا  کلت  یف  هدیدسلا  كؤارآ  تقفاو  دق  ،و  هیمالـسإلا
- یف هموزل  یلع  مهقافتا  عم  هعجرلا  یلع  داهشإلا  دوجو  مدع  یلع  اوقفتا  امک  ، تایرورضلا نم  مهدنع  یتح  نانثا 

126  : ص

اهلوصا هعیشلا و  www.Ghaemiyeh.comلصا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 173زکرم  ۀحفص 133 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


تارابملا علخلا و 

نع ّالإ  امهنیب  هیجوزلا  هقالع  عطق  یلإ  ناجوزلا  ثعبنی  ال 

(1

هعیشلا تبهذ  هحفص 120 و  یف  تلقف  اعم  امهیف  داهـشإلا  بوجوب  لوقی  نم  لوق  كدنع  حجرت  دق  .هنودب و  مهدنع  لطاب  قالطلا  -
امهنیب قیرفتلا  هعجرلا و  یف  هوبجوت  مل  )و  مالـسإلا عئارـش  ) باتک یف  اـمک  هناـکرأ  نم  نکر  هنإ  قـالطلا و  یف  داهـشإلا  بوجو  یلإ 
دعاوق بسح  بیرغلا  نم  نإ  : وه هنایب و  یف  حامـسلا  کحیمتـسأ  رظن  ( هّللا كدیأ  ) اذـه کمالک  یف  .یهتنا و  ، هیلع لیلد  بیرغ و ال 

رهاظ وه  هیلع و  لیلدلا  ماق  دق  لوقت  هّللا ) کتبث  ) کلعل لیلدلا و  یف  تبثملا  جاتحی  امنإ  هعم و  لصألا  لیلدـلاب و  یفانلا  هبلاطم  نفلا 
ام رخآ  یلإ  ، اعم هعجرلا  قـالطلا و  یلإ  عجار  اوُدِهْـشَأ  هیـآلا َو  قایـس  نم  رهاـظلا  :و  لوقت ثیح  هحفـص 18  یف  هترکذ  ام  یلع  هیـآلا 
ّالإ ماقملا و  اذـه  ریغ  یف  ناعمإلا  نم  کتاداع  یه  امک  همیرکلا  تایآلا  یف  انه  رظنلا  نعمت  مل  کناهرب ) هّللا  رانأ  ) کـنأک ترکذ و 

أدـتبا ،و  قالطلا هروسب  تیمـس  دـق  اهنأ  یتح  هماکحأ  قالطلا و  صوصخ  نایبل  هقوسم  هفیرـشلا  هروسلا  نأ  کیلع  یفخی  ناـک  اـمل 
هعقاوملا و ال رهط  یف  نوکی  يأ ال  ، هدـعلا هردـص  یف  قالطلا  عوقو  موزل  رکذ  مث  َءا�سِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ا�ذِإ  یلاعت : هلوقب  اهردـص  یف  مالکلا 

لاق ثیح  ، قالطلا ماکحأ  نایب  لالخ  یف  هعجرلا  رکذ  یلإ  رطـسا  مث  ، تویبلا نم  نهجارخإ  مدع  هدـعلا و  ءاصحإ  موزل  ضیحلا و  یف 
یلع نهکرت  وأ  هعجرلاب  نهکاسمإ  مکلف  هدـعلا  نم  جورخلا  یلع  نفرـشأ  اذإ  يأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  ا�ذِإَـف  هنأـش : ّزع 

- يذلا قالطلا  یف  يأ  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  ْيَوَذ  اوُدِهْشَأ  َو  لاقف : قالطلا  ماکحأ  همتت  یلإ  داع  مث  ، هقرافملا
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ببس وه  اذه  ،و  رخآلل امهنم  ههارک  وأ  رخآلل  امهدحأ  ههارک 

(1

ملاعلا كءاج  اذإ  : لئاقلا لاق  ول  يرت  الأ  ادارطتسا  اعبت و  ّالإ  رکذت  مل  یتلا  هعجرلا  یلإ  هدوع  نجهتسی  هماکحأ و  نایبل  مالکلا  قبس  -
کنإف ال هعداوملا  نسح  هعیاشملا و  بجی  هقیفر و  وأ  همداخ  عم  وأ  هدـحو  ءاج  ءاوس  هلبقتـست  نأ  همارکإ و  همارتحا و  کیلع  بجو 

دعاوقلا بسح  يرمعل  اذـه  هنع و  رخأت  نإ  و.هقیفر  همداخل و  هل و  ملاعلل ال  هعداوملا  هعیاشملا و  بوجو  ّـالإ  مـالکلا  اذـه  نم  مهفت 
نم اذـه  بیدألل  ضرعت  تالفغلا  هلفغلا و  ول ال  هیبرعلا  جـیرخ  تنأ  کیلع و  یفخیل  نکی  مل  حـضاو  یلج  میلـسلا  قوذـلا  هیبرعلا و 

هیمالـسإلا و هفـسلفلا  هیعرـشلا و  همکحلا  ثیح  نم  رابتعالاب  قحأ  قدأ و  وه  ام  کلانه  همیرکلا و  هیآلا  قایـس  لیلدـلا و  ظفل  ثیح 
مالـسإلا نید  ،و  قالطلا نم  هناحبـس  هّللا  یلإ  ضغبأ  لالح  نم  ام  هنأ  مولعملا  نم  نأ  وه  اهماکحأ و  یف  اهرظن  دـعب  اهماقم و  خومش 
هیجوزلا یف  صخألا  یلع  و  هرـسألا ، هلئاعلا و  یف  امیـس  هقرفلا و ال  عاونأ  نم  عون  يأ  یف  بغری  -ال  یعاـمتجا یعمج  - نوملعت اـمک 

یلع هطورش  هدویق و  رثکف  ، هقرفلا قالطلا و  عوقو  لیلقت  دیری  هیلاعلا  هتمکحب  عراشلاف  ، یضفأ امب  رخآلا  یلإ  امهنم  لک  یضفأ  ام  دعب 
ایناث و هانإلا  ریخأتلل و  الوأ و  طبـضلل  نیلدعلا  نیدـهاشلا  ربتعاف  ، هدوجو لق  وأ  ، زع هدویق  ترثک  اذإ  ءیـشلا  نأ  نم  هفورعملا  هدـعاقلا 
�ال یلاعت : هلوقب  ریشأ  امک  هفلإلا  یلإ  نادوعی  مدنلا و  لصحی  اهدنع  امهدحأ  وأ  ناجوزلا  رـضحی  وأ  نادهاشلا  رـضحی  نأ  یلإ  یـسع 

یلإ افاضم  میکحلا  عراشلل  هظوحلم  اهنأ  کش  نیدهاشلا ال  رابتعا  یف  هقیمع  همکح  اذکه  ًاْرمَأ و  َِکل�ذ  َدَْعب  ُثِدُْحی  ّللا 
�

َه َّلََعل  يِرْدَت 
نم طرـش  يأ  هعجرلا  یف  بجوی  ملف  تافآ  ریخأتلا  یف  لعل  هب و  لیجعتلا  دیری  هنإف  عوجرلا  هیـضق  سکعب  هلک  اذه  رخألا و  دـئاوفلا 

- لد ام  لکب  هیمامإلا  رشعم  اندنع  حصت  طورشلا 
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هدیب قالطلاف  طقف  جوزلا  نم  ههارکلا  تناک  نإف  ، ابلاغ هقرفلا 

(1

رمألا اذـه  عوقول  الیهـست  کلذ  لـک  ، قـالطلا یف  طرتشی  اـمک  هّصاـخ  هغیـص  اـهیف  طرتشی  ـال  ،و  هراـشإ وأ  لـعف  وأ  لوق  نم  اـهیلع  -
اهـسمل و هراشإلا و  یتح  هعجرلا  یف  یفکی  فیک ال  و  مهقرفت ، مدع  مهتفلأ و  یف  هدـیکألا  هبغرلا  هدابعب و  میحّرلا  عراشلل  بوبحملا 
هثرت و اذل  ،و  هدعلا نم  جرخت  نأ  یلإ  هجوز  لازت  هیمامإلا ال  رشعم  اندنع  - هیعجرلا هقلطملا  يأ  - یه عوجرلا و  دصقب  اهیلع  هدی  عضو 

یف لهف  .هیجوزلا  ماکحأ  نم  کلذ  ریغ  یلإ  هسماخلاب  اهتخأب و  جوزتی  نأ  زوجی  اـهتقفن و ال  هیلع  بجت  اهلـسغی و  هلـسغت و  اـهثری و 
اندمح هتبوصتـسا  نإف.قالطلا  فالخب  هعجرلا  یف  داهـشإلا  بوجو  مدـع  نم  هیمامإلا  هیلإ  تبهذ  ام  هحـص  یف  کل  عنقم  اهلک  هذـه 

امنیأ قحلا  عابتإ  هقیقحلا و  راهظإ  ّالإ  ضرغلا  ام  حایترا و  لکب  اـهیقلت  کـتاظحالم و  یف  رظنلل  دعتـسم  اـنأف  ـالإ  كانرکـش و  هّللا و 
هلأسن هّللا و  ءاش  نإ  تائیطخلا  أطخلا و  نع  انتاوطخ  ددـس  اهنم و  مکایإ  هّللا و  انذاعأ  ءایمعلا  هیبصعلا  فوجألا و  دـیلقتلا  ذـبن  ناک و 

ٌْریَخ ًابا�َوث َو  َکِّبَر  َْدنِع  ٌْریَخ  ُتا�ِحلا�ّصلا  ُتا�ِیقا�ْبلا  هعـصانلا َو  رثآملا  هعماللا و  تایرثألا  هدلاخلا و  راثآلا  هذه  لاثمأل  مکقفوی  نأ  یلاعت 
ثحبلا اهیف  تدجأ  یتلا  لئاسملا  همج  نم  :و  هظحالم ءاطغلا  فشاک  لآ  نیسحلا  دمحم  .مالس  هیحت و  ینسأ  ماتخلا  یف  مکل  ًالَمَأ و 

یه هّیمامإلا و  هیلع  تقفتا  امم  اضیأ  يوتفلا  هذـه  ،و  قیقدـلا لابرغب  رمع  نبا  ثیدـح  تلبرغ  دـق  ،و  ضئاـحلا قـالط  نـالطب  رظنلا  و 
هملک ّالإ  ائیـش  هنم  فذـحأ  مل  هعیرـشلا  خیـش  ذاتـسألا  باتک  صن  وه  اذـه  .همودـعم  هیئانثتـسا  دراوم  یف  ّالإ  ضئاحلا  قالط  نـالطب 

- ءادهإب هلضفت  نع  یه  امنإ  عوضوملاب و  اهل  هقالع  هّصاخ ال 
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ناک ءاوس  اهـسفن  هب  يدـتفت  ام  لاملا  نم  اهجوزل  لذـبت  نأ  اذـهل  ناـک  هصاـخ  اـهنم  ههارکلا  تناـک  نإ  دارأ و  اذإ  اـهنم  هب  صلختی 
عیمج هیف  طرتشی  هعلتخم و  یهف  تلذب  ام  یلع  قلاط  هنالف  لوقیف  علخلا  وه  اذه  تلذب و  ام  یلع  اهقلطیف  رثکأ  وأ  اهل  عفد  ام  رادـقمب 

�الَف ّللا 
�

ِه َدوُدُـح  ا�میُِقی  ّالَأ 
�

ُْمتْفِخ  ْنِإَف  یلاعت : هلوق  هیلإ  ریـشی  امک  هدـیدش  ههارک  اهنوک  اهنم و  ههارکلا  نوک  هفاضإ  قـالطلا و  طـئارش 
امسق و کل  ربأ  ال.اهجوزل  لوقت  نأ  تیبلا  لهأ  رابخأ  یف  هریـسفت  ،و  هیآلا ا�هوُدَتْعَت  �الَف  ّللا 

�
ِه ُدوُدُح  َْکِلت  ِِهب  ْتَدَْتفا  اَمِیف  ا�مِْهیَلَع  َحا�نُج 

روهظ اذـهب  دارملا  نأ  مولعم  و  هرکت ، نم  کتیب  نلخدأ  کشارف و  نئطو  هبانج و ال  نم  کل  لستغأ  کـیف و ال  هّللا  دودـح  میقأ  ـال 
.ظافلألا کلت  صوصخ  مائتلالا ال  ناکمإ  مدع  هدیدشلا و  ههارکلا 

(1

ءاش نإ  مداق  ددع  یف  يدهج  هیلإ  لصی  امب  هراتخأ  هآر و  امیف  يذاتـسأ  شقانأ  ،و  يرظن ههجو  نیبأ  نأ  لواحأس  یلإ و  هبتک  ضعب  -
ددع 160 ددع 159 و  یف  هبقعت  مث  ددعلا  کلذ  یف  یـضاقلا  هلیـضف  هرـشن  ام  مامت  اذه  یعرـشلا  یـضاقلا  رکاش  دمحم  دمحأ  .هّللا 

انبتک هتجح و  هیوقت  هتیرظن و  دـییأت  یف  عسو  غارفتـسا  عالطا و  هعـسو  عاب  لوط  یلع  لد  امم  باهـسإلا  ضعب  امهیف  بهـسأ  نیلاقمب 
انـسفنأ یلع  انذـخأ  یتلا  هلاسرلا  هذـه  عضو  نع  جورخلا  هلاطإلا و  فوخ  انه  تالجاسملا  کلت  رکذ  نع  انـضرعأ  امهنع و  باوجلا 

،و همج دـئاوف  تاعجارملا  کلت  تاعومجم  یف  دـجی  ءارغلا  هلاـسرلا ) ) هلجم دادـعأ  عجاریلف  اـهیلع  فوقولا  دارأ  نمف  ، زاـجیإلاب اـهیف 
.دصقلا یهتنم  هقیقحلا  یلإ  همهم و  هقفلا  یف  اهلعل  دعاوق 
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اهل لوقیف  اهاطعأ  امم  رثکأ  ذخأی  نأ  هل  لحی  قالطلا و ال  طئارش  عیمج  اضیأ  اهیف  ربتعی  هارابملا و  هیف  اعم  امهنم  ههارکلا  تناک  نإ  و 
عوجرلا هل  زوجیف  لذبلا  یف  عجرت  نأ  اهل  معن  ، هیف جوزلل  عوجر  نئاب ال  هارابملا  علخلا و  یف  قالطلا  ،و  قلاط تنأف  اذـک  یلع  کتأراب 

.هدعلا یف  تماد  ام  ذئنیح 

ناعللا ءالیالا و  راهظلا و 

.اهعوقو هردنل  اهرکذن  مل  ، هقفلا بتک  یف  هروکذم  هصوصخم  طئارشب  هلمجلا و  یف  اضیأ  هجوزلا  میرحت  بابسأ  نم  یه 

ثیراوملا ضئارفلا و 

ثراو و بیرقلا  یحلاف  ، ببـس وأ  بسن  نم  امهنیب  هقالعلل  رخآ  یلإ  هتوم  دـنع  هکلاـم  نم  قح  وأ  لاـم  لاـقتنا  نع  هراـبع  وه  ثرـإلا 
.ثلاث نم  امهدلوت  وأ  رخآ  نم  صخش  دلوت  وه  بسنلا  ،و  ثرإ قاقحتسالا  ثوروم و  تیملا 

،و هبارقلاب ثریف  ّالإ  ،و  ضرفلاب ثری  نمم  وهف  هفورعملا  هعـستلا  روسکلا  دحأب  میرکلا  هباتک  یف  هقح  هناحبـس  هّللا  نیع  نأ  ثراولا  و 
: هتس میرکلا  باتکلاب  هصوصنملا  ضورفلا 

،و همدع عم  هجوزلل  دلولا و  عم  جوزلل  عبرلا  وه  هفـصن و  ،و  کلذک تخألل  همدـع و  عم  تنبلل  دـلولا و  مدـع  عم  جوزلل  وه  فصن و 
وه ثلثلا و  ،و  دلولا عم  هجوزلل  نمثلا  وه  هفصن و 
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وأ بألل  کلذـک  نیتخألل  ،و  يواسملا رکذـلا  مدـع  عم  داز  امف  نیتنبل  ناثلثلا  هفعـض  ،و  اهتلالک عم  ددـعتملل  دـلولا و  مدـع  عم  مـألل 
وأ ناک  ارکذ  اهتلالک  نم  دحاو  هوخإلا  مه  بجاحلا و  عم  مألل  دـلولا و  عم  نیوبألا  نم  دـحاو  لکل  سدـسلا  وه  هفـصن و  ،و  نیوبألا
مث اولزن  نإ  ءانبألا و  ناوبألا و  : ثالث یه  هثرولا و  تاقبط  عیمج  یف  نییثنألا  ظح  لثم  رکذـلل  هبارقلاب  نوثریف  ءـالؤه  ادـع  اـم  یثنأ و 

.الصأ ضرف  وذ  مهیف  سیل  ماحرألا و  ولوأ  مه  لاوخألا و  مامعألا و  مث  اولزن  نإ  هوخإلا و  اولع و  نإ  دادجألا و 

هـضیرفلا لوعتف  جوز  نیتنب و  نیوبأک و  دیزت  وأ  « ناثلث ثلث و  » نیتنب نیوبأک و  لاملا  مهـضئارف  يواست  نأ  امإ  ضورفلا  بابرأ  نإ  مث 
لوعلا هلأسم  یلوألاف  عبر  هضیرفلا  دعب  هکرتلا  نم  لضفف  هجوز  تخأک و  صقنت  وأ  ، عبرب اهنع  تصقن  وأ  عبرب  هکرتلا  یلع  تداز  يأ 
نیتاـه یف  ّـالإ  هنـسلا  ءاـملع  روهمج  هیماـمإلا و  نیب  هب  دـتعی  فـالخ  ثرـإلا  لـئاسم  عـیمج  یف  سیل  و  بیـصعتلا ، هلأـسم  هیناـثلا  و 

ءاربک نم  هعامج  بهذم  اضیأ  وه  بیصعت و  لوع و ال  هنأ ال  مهیلع  هّللا  مالس  تیبلا  لهأ  هّمئأ  نع  هعیـشلا  دنع  رتاوت  دقف  نیتلأسملا 
يوذل يری  دئازلا  نأ  ،و  لوعت هضیرفلا ال  نأ  ملعیل  جلاع  لمر  یصحأ  يذلا  نأ  هنع  هّللا  یضر  سابع  نبا  نع  رهتـشأ  دق  ،و  هباحـصلا
تنبللف هثلاـثلا  هیناـثلا و  نم  مع  خأ و  یلوـألا و  نم  ناوبأ  تنب و  عـمتجأ  وـلف  بارتـلا  اـهیفب  هبـصعلا  مهماهـس و  هبـسن  یلع  ضورفلا 

لاملا نم  سدسلا  لضفی  سدسلا و  نیوبألا  نم  لکل  فصنلا و 
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یلع اندنع  در  معن ال  ، هبصعلا مه  معلا و  خألا و  هنوثوری  نیملسملا  ءاهقف  نم  انریغ  ،و  مهماهـس هبـسنب  نیوبألا  تنبلا و  یلع  اندنع  دری 
وأ تنبلا  یلع  لخدـی  صقنلاف  مدـقتملا  لاثملاک  لاـملا  یلع  تداز  هضیرفلا و  تلاـع  اذإ  اـمأ  ، اـمهیلع صقن  ـال  اـمک  هجوز  وأ  جوز 
مل نم  صقنلا و  هلخدـی  الف  ضرف  یلإ  ضرف  نم  هّللا  هلزنأ  ام  لک  نأ  ( هطباضلا  ) امهریغ هجوزلا و  نود  تاوخألا  تخألا و  تانبلا و 

نیملـسملا ءاهقف  روهمج  امأ  فالخ  همدـع  هیلع و  صقنلا  لوخد  یفف  بألا  امأ  درلا  هل  صقنلا و  هیلع  ناک  دـحاو  ضرف  ّالإ  هل  نکی 
.عیمجلا یلع  صقنلا  نولخدیف 

هب اودرفنا  امم  و  هطوسبملا ، بتکلا  نم  اهعـضاوم  یف  هنودم  هنـسلا  باتکلا و  نم  هریثک  هلدأ  بیـصعتلا  لوعلا و  یفن  یلع  هیمامإلل  و 
ثاریملا نم  هتـصح  یلع  ادـئاز  همتاخ  هفحـصم و  هسبالم و  هیبأ و  بایثب  هنوصخی  مهنإف  ربکألا  دـلولل  ( هوبحلا ) ثیراوملا ماکحأ  نم 

.اهباب یف  هروکذم  طورش  لیصافت و  یلع 

عم عبرلا  وأ  نمثلا  یطعتف  همیق  انیع ال  هینبألا  راجـشألا و  نم  همیق و  انیع و  ضرألا  هبقر  راقعلا و  نم  هجوزلا  نامرحب  اـضیأ  اودرفنا  و 
هیلع و هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  مهدج  نع  اهنووری  هّمئألا  ،و  مهیلع هّللا  مالـس  مهتمئأ  نع  تدرو  رابخأل  کلذ  لک  ، نایعألا کلت  همیق 

.ملس هلآ و 

کلذ ادع  ام  ثرإلا و  یف  هیفالخلا  لئاسملا  تامهم  هذهف 
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.مهنیب امیف  هیمامإلا  ءاهقف  فالتخاک  مهسفنأ و  روهمجلا  ءاهقف  نیب  فالخلاک  وه  لئاسملا  ضعب  یف  هتلق  یلع  فالخلاف 

تاقدصلا تابهلا و  فقولا و 

هیکلملا قلطم  نع  لب  طقف  ککلم  نع  سیل  هجارخإ  نوکی  نأ  امإف  کتیکلم  نع  هجرخت  نأ  دـیرت  کـل و  کـلم  وه  يذـلا  لاـملا 
نم اـهکفت  ضرـألا  وأ  رادـلاک  ،و  ارح نوکیف  هقتعت  دـبعلاک  کـلذ  اریرحت و  نوکیف  الـصأ  هیکلملل  حـلاص  ریغ  هلعجت  کـنأ  ینعمب 

تفلتخا ضراوعلا و  تضرع  امهم  ادبأ  هیکلملا  یلإ  دوعی  نأ  حلـصی  مسقلا ال  اذـه  ادهـشم و  وأ  ادجـسم  وأ  ادـبعم  اهلعجتف  هیکلملا 
.ئراوطلا

عم ضوعب  کلذ  نوکی  نأ  اـمإف  ذـئنیح  ،و  طـقف كریغ  کـلم  یلإ  کـکلم  نع  لـب  هیکلملا  قلطم  نع  ـال  هجارخإ  نوکی  نأ  اـمإ  و 
ریغب نوکی  نأ  امإ  و  اهلاثمأ ، حلـصلا و  یئافولا و  عیبلا  عیبلاک و  تاضواعملا  دوقع  کلتف  هماقم  موقی  ام  وأ  یظفل  دـقع  یف  یـضارتلا 

اهب و ادـقتعم  هدـم  یقبی  امم  لاملا  ناک  نإف  ، معألا ینعملاب  هقدـصلا  وهف  هّللا  هجول  هبوثملا و  رجألا و  دـصقب  ناک  نإـف  ، یلاـم ضوع 
.هعفنملا قلطأ  نیعلا و  سبحف  هنیع ، ءاقب  قدصتملا  دصق 

کیلمتلا ال ناک  نإ  ،و  صخألا ینعملاب  ( هقدـصلا ) وهف هئاقب  قدـصتملا  طرتشی  مل  وأ  یقبی  امم ال  لاملا  ناـک  نإ  )و  فقولا ) وه اذـهف 
، ضحم یناجم  کیلمت  لب  هبوثملا  رجألا و  دصقی 
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یه ،و  تلبق لاقف  باتکلا  ینبهت  نأ  طرـشب  بوثلا  کتبه  لاق و  ول  امک  ( هضوعملا هبهلا  ) یهف هبهب  اهتلباقم  اهیف  طرتشا  نإف  ( هبهلا ) وهف
عاونأ نم  ءیـش  حـصی  و ال  هزئاجلا ) هبهلا  ) یهف ّالإ  ،و  لیاقتلا خـسافتلا و  یلع  ایـضارت  اذإ  ّالإ  هتبهب  عوجرلا  امهدـحأل  زوجی  همزال ال 

دعب وأ  هجوز  وأ  جوز  مـحر و  يذـل  تناـک  اذإ  ّـالإ  ضبقلا  دـعب  یتـح  هزئاـجلا  تاـبهلا  یف  عوـجرلا  زوـجی  ضبقلاـب و  ّـالإ  تاـبهلا 
فقولا و هغیـص  فقاولا  يرجأ  اذإ  ،و  ضبقلاب ّالإ  اضیأ  حصت  ضبقلا و ال  دعب  اهنم  ءیـش  یف  عوجرلا  زوجی  الف  تاقدصلا  امأ  ، فلتلا

: هلوق یه 

هسفنل هیلوتلا  لعج  دق  ناک  اذإ  ، فقولا هینب  هضبق  وأ  مهیلع  فوقوملا  وأ  یلوتملا  هضبقأ  مث  یلاعت  هّللا  یلإ  هبرق  الثم  رادلا  اذه  تفقو 
فقولا  ) وه ههج و  فقو  وأ  ( صاخلا فقولا  ) وه هیرذ و  فقو  ناک  ءاوس  هتمـسق  هعیب و ال  ـال  الـصأ و  هیف  عوجرلا  زوجی  ـال  ذـئنیحف 

هجرحملا هرورـضلا  اهیلإ  ئجلت  هیئانثتـسا  دراوم  یف  عیبلا  حـصی  دـق  معن  ، اهلاثمأ سرادـملا و  ءابرغلا و  ءارقفلا و  یلع  فقولاک  ( ماـعلا
هبابرأ نیب  فالخلا  عوقو  وأ  هبترملا ، کلت  یلإ  هبارخ  غلبی  نأ  فوخ  وأ  ، اـهب ادـتعم  هعفنم  هب  عفتنی  ـال  اـبارخ  فقولا  بارخ  اـهعمجی 

لاوحألا و ال نم  لاحب  فقولا  عیب  زوجی  کـلذ ال  عم  ضارعـألا و  کـته  وأ  سوفنلا  وأ  لاومـألا  فلت  یلإ  يدؤی  وأ  یـشخی  ثیحب 
وأ عیبلاب  همکح  رودـص  هتاهج و  عیمج  نم  عوضوملاب  هتطاـحإ  یعرـشلا و  مکاـحلا  یلع  یـصخشلا  دروملا  ضرع  دـعب  ّـالإ  هتمـسق 

لوصحل همسقلا 
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اعـسوت هیفقولا  نع  هجارخإ  هعیب و  یف  اوعـسوت  فـقولا و  رمأ  یف  ساـنلا  لـهاست  دـق  زوـجی و  ـال  کـلذ  نودـب  ،و  یعرـشلا غوـسملا 
انل روهـشملا و  هقیرط  یلع  هلک  اذه  ، ریبخلا فیطللا  وه  دصقلا و  ءارو  نم  هّللا  ،و  هیعرملا نیناوقلا  هیعرـشلا و  نیزاوملا  نع  مهجرخأ 

.انه هل  لاجم  فقولا ال  یف  رخآ  رظن  قیقحت و 

مکحلا ءاضقلا و 

هوبنلا و هحود  نم  نصغ  هیمامإلا  دـنع  یه  ،و  عینم ماقم  هنیعم و  هلزنم  سانلا  نیب  تاموکحلا  لصف  یف  مکحلا  ذوفن  ءاضقلا و  هیـالول 
�الَف َو ِّقَْحلِاب ، ّنلا 

ِسا� َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكا�ْنلَعَج  ّنِإ 
�
ا ُدُوا�د  ا�ی  نیـضرألا  یف  هّللا  هفالخ  ،و  هماعلا هسائرلا  نم  هبترم  هماـمإلا و 

هاضقلا و فیک ال و  ًامِیلْسَت  اوُمِّلَُسی  َْتیَضَق َو  ا�ّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث �ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  ا�مِیف  َكوُمِّکَُحی  ّتَح 
ی� َنُونِمُْؤی  َکِّبَر �ال 

نم ثیداحألا  یف  ،و  لاقت هترثع ال  امیظع و  هرطخ  ناک  اذل  ،و  لاومألا ضارعألا و  سوفنلا و  هثالثلا  سیماونلا  یلع  هّللا  ءانمأ  ماکحلا 
دق حیرش  ای  ، ران نم  نیترمج  نیب  یضاقلا  ناسل  منهج و  ریفش  یلع  یضاقلا  : مالّسلا هیلع  هلوق  لثم  لابجلا  هدنع  فخت  ام  هرمأ  لیوهت 
نم ریثک  یلإ  نیکـس  ریغب  حبذ  دقف  ایـضاق  لعج  نم  : يوبنلا ثیدـحلا  یف  و.یقـش  وأ  یبن  یـصو  وأ  یبن  ّالإ  هسلجی  اسلجم ال  تسلج 

لام نإ  لثم  ( يوتفلا ) وهف یلک  عوضوم  یلع  ناک  نإ  هلدألا  نم  هطبنتسی  هیقفلا و  هجرختسی  يذلا  مکحلا  ،و  اهرئاظن
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ءاضقلا ) وهف یئزج  عوضوم  یلع  ناک  نإ  و..مارح  هیبنجألا  أطو  لالح و  هجوزلا  أطو  نإ  هکلام و  نذإب  ّالإ  هیف  فرصتلا  زوجی  ریغلا ال 
.دیز لام  اذه  هیبنجأ و  کلت  هجوز و  هذه  نأ  لثم  ( هموکحلا و 

نع هرابع  هقیقحلا  یف  وه  يذـلا  ءاضقلا  نأ  يوس  مامإلا  نع  هماعلا  هباینلا  بصنم  زئاحلا  لداعلا  دـهتجملا  فئاـظو  نم  اـمهنم  لـک  و 
هحیرق و فطل  یلإ  جاتحی  اهوحن  بسنلا و  تقولا و  لالهلاب و  مکحلاک  اهنودـب  وأ  هموصخلا  هعفارملا و  عم  تاعوضوملا  صیخـشت 

کلتل زئاحلا  ریغ  هل  يدصت  ول  ،و  ریثکب هیلکلا  ماکحألا  طابنتـسا  يوتفلا و  هجاتحت  امم  رثکأ  ، نهذ هدح  ،و  ءاکذ هیرقبع  سدح و  هوق 
رشعم اندنع  وهف  يوتفلا  هیلهأ  هل  يذلا  لداعلا  دهتجملا  ریغ  يدصت  امأ  ، هباوص نم  رثکأ  هأطخ  هعفن و  نم  ربکأ  هررـض  ناک  تافـصلا 

مالعألا انذیتاسأ  نم  هیمامإلا  ءاملع  مظاعأ  انیأر  لب  میظعلا  هّللاب  رفکلا  دح  یلع  وه  لب  رئابکلا  عظفأ  تامرحملا و  مظعأ  نم  هیمامإلا 
.حلاصلا انفلسب  ءادتقا  هریتولا  هذه  یلع  ابلاغ  لازن  نحن ال  حلصلاب و  ابلاغ  تاموکحلا  نولصفی  مکحلا و  نم  نوعروتی 

تـضراعت اذإ  ،و  نالداعلا نادـهاشلا  یه  هنیبلا  ،و  نیمیلا ، هنیبلا ، رارقإلا : هثـالث قوقحلا  تاـموصخلا و  مکحلا و  بابـسأ  تاـهمأ  نإ  مث 
دق ،و  تاحجرملا یلإ  عوجرلا  وأ  جراخلا  لخادلا و  هنیب  میدقت  یف  میظع  فالخف  تانیبلا  وأ  ناتنیبلا 
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باوبأ مامت  یلع  هلمتـشملا  بتکلا  یف  هونّود  ام  يوس  هطاحإلا  طـسبلا و  هیاـغ  یف  هلقتـسم  تاـفلؤم  ءاـضقلل  اـنئاهقف  نم  ریثکلا  درفأ 
ریرحت  ) نم عبارلا  یف  ثحابملا  هذـه  نم  هحلاـص  هلمج  اـنرکذ  دـق  و  ریثکلا ، نع  الـضف  هنم  لـیلق  لـقأب  یتأـن  نأـب  انعـسی  ـال  ،و  هقفلا

.ءاش نم  هیلإ  عجاریلف  ( هلجملا

همکح دعب  هریغل  زوجی  یلاعت و ال  هّللا  یلع  دار  همکح  عابتا  نع  فلختملا  هیلع  دارلاف  همدقتملا  طئارشلل  عماجلا  مکاحلا  مکح  اذإ  و 
.هرورضلاب همکح  ضقن  للخلا  هل  نّیبت  اذإف  هسفنب  اهیف  رظنلا  دیعی  نأ  هل  معن  ، يوعدلا کلت  یف  رظنی  نأ 

هحابذلا دیصلا و 

هنع ربعملا  وه  عطقلا و  دنع  اهمد  بخـشی  قورع  هل  تناک  اذإ  توملاب  هتـساجن  هلکأ و  همرح  هیمامإلا  دـنع  اقلطم  ناویحلا  یف  لصألا 
رهاط ،و  ریزنخلا بلکلاک و  ادبأ  رهطی  نأ  نکمی  ام ال  وه  اتاذ و  نیعلا  سجن  : نامسق ناویحلا  نإ  مث  هلئاسلا  سفنلا  يذب  ءاهقفلا  دنع 

هاکذـلا ریغب  تام  اذإ  : یناثلا ،و  یّکذـم ریغ  یّکذـم و  اتیم  اّیح و  لکألا  همرح  هساجنلا و  هقرافت  لوألا ال  و  کلذ ، ادـع  ام  وه  نیعلا و 
وهف ( هیکذتلاب ) تام اذإ  امأ  ، سفن يذ  ریغ  وأ  سفن  اذ  ایلهأ  وأ  ایشحو  هریغ  وأ  ناک  اریط  اقلطم  لکألا  مارح  نیعلا  سجن  وهف  هیعرـشلا 

لالح وهف  ّالإ  ،و  ارهاط ناک  نإ  لکألا و  مارح  وهف  شوحولا  وأ  عابسلا  نم  ناک  نإ  مث  هتایح  یف  ناک  امک  اقلطم  نیعلا  رهاط 
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.اضیأ لکألا 

: نیرمأب اعرش  لصحت  سفنلا  يذ  هیکذت  و 

نوکی هدیص و  لکأ  داتعی  رمأ و ال  اذإ  رمتأی  رجز و  اذإ  رجزنی  يذلا  ملعملا  بلکلا  نیرمأ  دحأب  ناک  ام  ّالإ  هنم  لحی  دیصلا ال  : لوألا
دیـصلا تالآ  یقابب  لحی  هاکذ و ال  ایح  هکردأ  ول  هلکأ و  لح  تام  ادیـص و  مهـسلا  وأ  بلکلا  لـتق  ولف  ، یمـسی نأ  املـسم و  یمارلا 

.هاکذ ایح  هکردأ  ول  معن  مهریغ  هلابحلا و  دوهفلاک و 

حبذلا نوکی  نأ  ،و  هطیقل وأ  هدلوک  همکحب  ام  وأ  مالـسإلا  حباذلا  یف  اندـنع  طرتشی  هیعرـشلا و  هحابذـلا  : هیکذـتلا بابـسأ  نم  : یناثلا
نیجدولا و يرملا و  هعبرألا  جادوألا  يرفی  نأ  لبقتـسی و  یمـسی و  نأ  جادوألا و  يرفی  ام  لکب  هرورـضلا  عم  هردقلا و  عم  دـیدحلاب 
فیـسلاب و هذخأ  زوجی  یـصعتسملا  يدرتملاک و  هوحن  ناویحلا و  حـبذ  رذـعت  ول  حـبذلا و  ضوع  اهرحن  لبإلا  یف  یفکی  ،و  موقلحلا

سلف هل  ناک  ام  الإ  لحی  ـال  رحبلا  ناویح  ذإ  هنم  ءیـش  لـحی  ـالف  هل  سفن  ـال  اـم  اـمأ  ، هاـکذ ّـالإ  لـح و  تاـم  نإـف  لـتقی  اـمم  هوحن 
.کمسلاک

هفیرط

هذه يرت  :أ  یل لاقف  هنیب  ینیب و  تلاح  هریثک  ابتک  هیدل  تدجوف  هفینح  یبأ  یلع  تلخد  : قاطلا نمؤم  لوحألا  نامعنلا  نب  دمحم  لاق 
هذه لک  : لاق ، معن : تلق ؟ بتکلا
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ُُمتْقَّلَط ا�ذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ا�ی  هباتک : یف  هدـحاو  هیآب  هذـه  کـبتک  عیمج  نع  هناحبـس  هّللا  اـنانغأ  دـق  : هل تلقف  ، قـالطلا ماـکحأ  یف  بتکلا 
لحی لـه  رحبلا  نم  تـجرخ  هرقب  نـع  ( دـمحم نـب  رفعج  ) کـبحاص تلأـس  : یل لاـقف   ، َهَّدـِْعلا اوُـصْحَأ  َّنِِهتَّدـِِعل َو  َّنُهوـُقِّلَطَف  َءاـ�سِّنلا 
هتوم اندـنع  کمـسلا  هاکذ  و  هلکأ ) لحی  هل ال  سلف  اـملک ال  هرقب و  وأ  ناـک  ـالمج  هلکف  سلف  هل  اـملک  :) یل لاـق  ، معن : لاـقف ؟ اـهلکأ

.ءاملا جراخ 

اهنم مرحملا  للحملا و  هبرشألا و  همعطألا و 

عبات هضیب  کمـسلا و  ّالإ  رحبلا  ناویح  نم  لحی  هنأ ال  تفرع  دـق  ،و  ءاوهلا ناویح  ءاملا ، ناویح  ، ضرـألا ناویح  : هثـالث ناویحلا  عاونأ 
،و لاغبلا ،و  لیخلا لحی  ،و  ریماحیلا و  نالزغلا ، ،و  ریمحلا لبجلا و  شبک  ،و  شحولا رقب  هیلهألا و  منغلا  ّالإ  ضرـألا  ناویح  نم  ـال  ،و  هل

مرحت ،و  بائذلا ،و  عابـسلاک بان  يذ  لک  مرحی  ءاربتـسالاب و  رهطی  هرذـعلاب و  يذـغتی  ام  اهنم و  لالجلا  مرحی  ههارک و  یلع  ریمحلا 
امأ ، اهوحن تایحلا و  نادیدلا و  سفانخلاک و  اقلطم  تارـشحلا  مرحت  ،و  شوحولا نم  اهلاثمأ  عوبریلا و  ّبضلا و  بلاعثلا و  بنارألا و 
اهنم هلکأ  لحی  امل  عراشلا  لعج  دقف  اهادع  امأ  ، اقلطم امهوحن  رسنلا و  رقصلاک و  ریطلا  عابس  اهنم  مرحیف  رویطلا  یه  ءاوهلا و  ناویح 

ناک نإف  ، تالاح ثالث  یف  تامالع  ثالث 
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نوکی ام  یه  هصیـص و  هل  ناک  نإف  ضرألا  یلع  ناک  نإ  ،و  ـالف ـالإ  لـالح و  وهف  هفیفـص  نم  رثکأ  هفیفد  ناـک  اـمف  وجلا  یف  ارئاـط 
سواطلا و شافخلاف و  ، الف ّالإ  لالح و  وهف  هصناق  وأ  هلـصوح  هل  تناک  نإف  احوبذم  ناک  نإ  ،و  الف ّالإ  لالح و  وهف  دئازلا  عبـصألاک 

.لالح تابنلا  لکأی  ام  مرحم و  فیجلا  لکأی  امف  بارغلا  امأ  ، همرحم اهلک  اهوحن  لحنلا و  ریبانزلا و 

: هیلک دعاوق  نمض  هطبض  نکمیف  ناویحلا  ریغ  لوکأملا  بورشملا و  نم  مرحملا  امأ 

.مارح بوصغم  لک  -1

.مارح سجن  لک  -2

.مارح رضم  لک  -3

مل الغ و  اذإ  ریـصعلا  عاقفلا و  ذیبنلا و  نم  اهناوخإ  رمخلا و  هنم  مظعأ  لوبلا و  تاعئاملا  نم  تامرحملا  مظعأ  ،و  مارح ثیبخ  لک  -4
ریذحتلا یف  درو  دقف  نیملـسملا ، نم  هقرف  يأ  دنع  سیل  ام  هدشلا  هظلغلا و  نم  هیمامإلا  دنع  اهتـساجن  رمخلا و  همرحل  ،و  هاثلث بهذـی 

،و یـصاعملا یلع  سانلا  أرجأ  اهنم  فجتری  ،و  یـصاونلا اهل  بیـشت  هغماد  رجاوز  ،و  هلئاه ثیداحأ  مهیلع  هّللا  مالـس  مهتمئأ  نع  اهنم 
.ثئابخلا مأب  انعرش  یف  فرعت  ،و  اهبراش اهعئاب و  اهیباج و  اهرصاع و  یلع  هّللا  هنعل  مهنم  تررکت 

همرح هنم  رهظی  ام  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ثیداحأ  ضعب  یف  و 
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لخدی وأ  هدسفیف  ماعطلا  سمی  اهنم  راخب  ریاطتی  نأ  نم  زّرحتلا  رذحلا و  هدش  رـسلا  لعل  ،و  رمخ حدق  اهیف  عضو  هدئام  یلع  سولجلا 
یف دهجلا  دجلا و  دـعب  ثیدـحلا  ملعلا  يدـتها  دـق  ،و  نیح دـعب  ول  هکلاهلا و  اهداوم  هثیبخلا و  اهمیثارج  نم  تارذ  لکآلا  فوج  یف 
یلع اومرحف  ءانع  هفلک و ال  نودـب  انرق  رـشع  ثالث  لبق  مالـسإلا  اهنع  أبنأ  یتلا  اهّراضم  یلإ  یبطلا  اهـصیحمت  يواـمیکلا و  اـهلیلحت 

ترسخ ،و  اهلمکأ ،و  اهلضفأ و  اهلجأ ، ،و  اهقدأ ،و  اهلبنأ ،و  اهفرشأ ام  مالسإلا  هعیرـش  هّللف  مهتعیرـش  هعنمت  مهنید و  همرحی  ام  مهـسفنأ 
.ارمأ کلذ  دعب  هّللا  ثدحی  نأ  یسع  ،و  اوناهف اهب  اوناهتسا  ،و  اوعاضف اهوعاضأ  نیذلا  نیملسملا  هقفص 

هلاسرلا هذه  ردص  اهحرشل  عستی  هریثک ال  عورف  كانه  ،و  بورشملا لوکأملا و  نم  مارحلا  لالحلا و  تاهمأ  یف  لوقلا  لمجم  اذه  و 
.هزیجولا
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دودحلا

هراشا

.رشبلا نع  رشلا  رباد  عطق  عامتجالا و  ماظن  ظفح  اهنم  ضرغلا  ، هّصاخ تایانج  یلع  هلجاع  تابوقع 

انزلا دح 

نإ هراجحلاب  مجرلاب  مث  هدلج  هئامب  هّدحی  نأ  رمألا  یلو  یلع  بجو  ادماع  املاع  اعرـش  اهؤطو  هل  لحی  هأرما ال  ئطو  لقاع  غلاب  لک 
تناک نإ  مث  ، هنـس دلبلا  نم  یفنی  هسأر و  قلحی  هدـحو و  دـلجلابف  نکی  مل  نإ  هتجاح و  ّدـسی  ام  لالحلا  نم  هدـنع  يأ  انـصحم  ناک 

وأ هیبأ  هأرماب  وأ  هیعاضرلا  وأ  هیبسنلا  همراحم  يدحإب  ینز  اذإ  هدـحو و  دـلجلابف  ّالإ  هنـصحم و  تناک  نإ  امهب  اضیأ  ثدـح  هیـضار 
لاجر و هثالث  وأ  لودع  دوهـش  هعبرأب  وأ  تاّرم  عبرأ  هرارقإب  انزلا  تبثی  و.لتقلا  هدح  ناک  اهب  انزلا  یلع  هرکأ  وأ  یمذ  وه  هملـسمب و 

دح اوّدـح  ناـنثا  وأ  هثـالث  دهـش  ول  کـلذ و  نم  لـقأب  تبثی  ـال  ،و  مجرلا نود  دـلجلا  تبث  هوسن  عبرأ  نـالجر و  دهـش  ول  نیتأرما و 
مهتداهش قافتا  طرتشی  فذقلا و 
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یتح لماحلا  دـلجت  ،و ال  لتق نیدـحلا  دـعب  اثلاث  ینز  ول  ،و  طقـس رکنأ  مث  مجرلا  بجومب  رقأ  ول  اـنایع و  هدـهاشملا  هجو و  لـک  نم 
.أربی یتح  ضیرملا  ،و ال  عضت

قحسلا طاوللا و  دح 

زوجی قارحإلاب ال  بیذـعتلا  نإ  یتح  ، هثیبخلا هلعفلا  هشحافلا و  هذـه  نم  هبوقع  دـشأ  ادـح و  عظفأ  رئابکلا  یـصاعملا و  نم  ءیـش  ال 
رـسکتت قهاش  نم  هؤاقلإ  وأ  مجرلا  وأ  لتقلا  اهیف  رمألا  یلو  ریختی  رومأ  دـحأ  طئاللا  دـح  و  ماقملا ، اذـه  یف  ّـالإ  لاوحـألا  نم  لاـحب 

اذـک انزلا و  هب  تبث  امب  طاوللا  تبثی  رّزع و  اریغـص  ناک  نإ  اراتخم و  اغلاب  ناک  نإ  اضیأ  هب  لوعفملا  لتقی  رانلاب و  هقارحإ  وأ  هماـظع 
قلحی هدلج و  نیعبـس  هسمخ و  ( داوقلا  ) دلجی ناصحإلا و  عم  مجرلا  دعبی  هدلج و ال  هئام  هلوعفملا  هلعافلا و  نم  لک  دلجت  قحـسلا و 

.نیترم رارقإلاب  نیلدع و  نیدهاشب  تبثی  رهشی و  هسأر و 

فذقلا دح 

طقـسی هدـلج و  نینامثب  رمخلا  برـش  وأ  طاوللا  انزلاک و  دـح  هیف  امب  رحلا  لقاعلا  غلابلا  ملـسملا  فذـق  اذإ  فلکملا  ّدـحی  نأ  بجی 
رجافلا و قسافلاک و  هرکی  امب  ههجاو  ول  نیترم و  رارقإلا  وأ  نیلدـعلا  هداهـشب  تبثی  فوذـقملا و  هقدـصی  وأ  هقدـصملا  هنیبلاب  کـلذ 

، ریزعتلا همکح  ناک  هیف  تسیل  صربألا و  مذجألا و 
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.لتقلا همکحف  مهیلع  هّللا  مالس  همئألا  دحأ  وأ  یبنلا  بس  وأ  هوبنلا  یعدا  نم  و 

رکسملا دح 

اغلاب ادـماع  املاع  همیدـقلا  وأ  هثیدـحلا  هعاونأ  نم  تارکـسملا  نم  عون  يأ  وأ  هیثلث  باهذ  لبق  اریـصع  وأ  اـعاقف  وأ  ارمخ  برـش  نم 
دترم وهف  الحتـسم  اهبرـش  ول  هعبارلا و  یف  لتق  عدتری  مل  دـحلا و  ررکت  ول  ،و  هفتک هرهظ و  یلع  ایراع  هدـلج  نینامث  دـحی  نأ  بجو 

.لتق ّالإ  بات و  نإف  باتتسی  رمخلا  عئاب  هلتق و  بجی 

هقرسلا دح 

صلاخلا بهذـلا  نم  لاقثم  عبر  هتمیق  ام  کـلذ  وحن  وأ  قودنـص  لـفقب و  نوصملا  وه  زرحلا و  نم  لـقاعلا  غلاـبلا  لـجرلا  قرـس  اذإ 
تعطق دحلا  دعب  داع  نإف  ینمیلا  هدی  نم  عبرألا  هعباصأ  عطقت  نأ  هنیبلا  وأ  نیترم  رارقإلاب  توبثلا  مکاحلا و  دنع  هعفارملا  دـعب  بجو 

دحاو و دح  یفک  دحلا  لبق  هقرـسلا  تررکت  ول  لتق و  هیف  قرـس  نإف  نجـسلا  یف  دـلخ  اثلاث  داع  نإف  مدـقلا  طسو  نم  يرـسیلا  هلجر 
دلاولا ،و  نیمیلا عم  دحاولا  لدعلا  هداهش  هرم و  رارقإلا  همارغلا  یف  یفتکی  اقلطم و  قرـس  ام  مرغی  قراسلا  نارزعی و  نونجملا  لفطلا و 

.عطقی دلولا  هدلو و  لام  هقرسب  عطقی  ال 
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براحملا دح 

نم هعطق  هبلص و  هلتق و  نیب  اریخم  هدح  رمألا  یلو  یلع  بجو  بهنلا  بلسلا و  هفاخإلل و  رحب  وأ  رب  وأ  دلب  یف  احالـس  رهـش  نم  لک 
یفن اذإ  اهرخآ و  یلإ  َنُوبِرا�ُحی  َنیِذَّلا  ُءا�زَج  ا�مَّنِإ  هفیرـشلا  هیآلا  قفو  ضرألا  نم  هیفن  وأ  يرـسیلا  لجرلا  ینمیلا و  دـیلا  عطقب  فالخ 

،و رده همدف  لتق  نإف  براحم  رادلا  یلع  مجهی  يذلا  صللا  ،و  بوتی نأ  یلإ  هتـسلاجم  هتلماعم و  هتلکاوم و  نم  عنملاب  بتک  دلب  یلإ 
هاری امب  روزلا  مکاحلا  دـهاش  لاتحملا و  سلتخملا و  رزعی  ردـه و  همدـف  هالتق  نإف  هعفد  امهلف  امالغ  وأ  اهـضرع  یلع  هأرما  رباک  نم 

.هریغ وه و  اهب  عدتری  یتلا  هبوقعلا  نم 

هفلتخم دودح 

اهلـسن محل  اهمحل و  مرح  محللا  هلوکأم  تناک  نإ  مث  ، هعبارلا یف  لتق  کلذ  هنم  ررکت  اغلاب و  ناک  نإف  هریزعت  بجو  همیهب  أطی  نم  و 
اهوحن لیخلاک و  لکألل  هدعم  ریغ  تناک  ول  ،و  هعرقلاب تجرخأ  تهبتـشا  ول  ،و  اهبحاصل اهتمیق  مرغی  قرحت و  حبذت و  ءطولا و  دـعب 

هتیمب ینز  نم  ،و  نیترم رارقإلا  وأ  نیلدعلا  هداهشب  تبثی  هل و  نکت  مل  نإ  اهتمیق  اهبحاصب  مرغی  اهنمثب و  قدصتی  رخآ و  دلب  یف  تعیب 
ینمتـسا نم  ،و  طاوللا اذـک  یحلاب و  انزلاک  هعبرأب  تبثی  رزع و  هتکولمم  وأ  هتجوز  تناک  ول  ،و  انه هبوقعلا  ظـلغت  و  هیحب ، ینز  نمک 

رزع هدیب 
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موق راد  یلع  علطأ  نم  ،و  اجردـتم بعـصألابف  عفدـنی  مل  نإـف  لهـسألاب  عاطتـسا  اـم  هلاـم  هتیرح و  هسفن و  نع  عفادـی  نأ  ناـسنإلل  و 
.رده همدف  هیلع  تضقف  اهوحن  وأ  هراجحب  هومرف  رجزنی  ملف  هورجزف 

تایدلا صاصقلا و 

اذـک اهیف و  ادـلاخ  منهج  هؤازجف  ادـمعتم  انمؤم  لـتق  نم  ،و  ضرـألا یف  ریبکلا  داـسفلا  وه  ،و  رئاـبکلا مظعأ  نم  همرحملا  سفنلا  لـتق 
دمعلا هیبش  ،و  حضاو دمعلا  و  ضحم ، أطخ  وأ  ، دـمعلا هیبش  وأ  ، دـمع امإ  فرط  وأ  سفن  یلع  اقلطم  هیانجلا  نإ  مث  فرط  یلع  هیانجلا 

بیدأتلل ابلاغ  لتقی  امب ال  هبرـض  ولف  اقافتا  لتقف  لـتقلا  دـصقی  مل  لـعفلا و  دـصق  نمک  هدـصق  یف  اـئطخم  هلعف  یف  ادـماع  نوکی  نأ 
ارئاط یمر  نمک  لعفلا  لتقلا و ال  هیف  دـصقی  مل  ام  وهف  ضحملا  أطخلا  امأ  ،و  دـمعلا هیبش  نم  وهف  هیلع  یـضقف  ءاود  هاقـس  وأ  ، تامف
لعف الـصأ و  هل  دـصق  يذـلا ال  یهاسلا  وأ  مئاـنلا  لـعف  هعاونأ  حـضوأ  نم  ،و  ـالجر تلتق  تراـثف و  هتیقدـنب  عفر  وأ  ، اـناسنإ باـصأف 
وهف مدلا  نوقحم  امهالک  رخآ و  باصأف  الجر  دـصق  ول  و  اعرـش ، أطخ  یبصلا  دـمع  نأل  زیمملا  لب و  زیمملا  ریغ  یبصلا  نونجملا و 

هرـشابملا و نیب  کلذ  عیمج  یف  قرف  ،و ال  دمعلا هبـش  نم  وهف  نوقحملا  باصأف  نوقحملا  ریغ  یلإ  دـصقلا  ناک  ول  امأ  ، ضحم دـمع 
یف قرف  امک  هیلإ  لعفلا  باستنا  یف  رثأ  اذإ  بیبستلا 
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یناجلا و غولب  صاصقلا  یف  طرتشی  هیدـلا و  هیفف  دـمعلا  هیبش  أطخلا و  امأ  ضحملا  دـمعلا  یف  ّالإ  صاصق  كارتشالا و ال  دارفنالا و 
هلقاعلا یلع  هیدـلا  هیف  أطخ  امهدـمع  نإف  هنونج  لاح  ینج  اذإ  ایراودأ  ناک  نإ  نونجمب و  ارـشع و ال  غلب  نإ  یبصلا و  داقی  الف  هلقع 
هرایتخا طرتشی  نونجملا و  اذک  هب و  داقی  لیق  هیدلاف و  ایبص  غلابلا  لتق  ولف  اضیأ  هیف  لقعلا  غولبلا و  طارتشا  يوقألاف  هیلع  ینجملا  امأ 

نأ تومی و  یتح  هرکملا  سبحی  لتق و  لتقلا  یلع  هرکأ  ولف  ءامدـلا  یف  هیقت  ذإ ال  هارکإلل  رثأ  الف  سفنلا  یف  امأ  فرط  یف  ناـک  نإ 
هنإف ال الع  نإ  ادـج و  وأ  ابأ  یناجلا  نوکی  نأ ال  صاصق و  الف  همد  عراشلا  حاـبأ  نمم  ناـک  ولف  سفنلا  موصعم  هیلع  ینجملا  نوکی 

دری هرحلاب و  رحلا  داقی  رحلاب و  ّالإ  رحلا  داقی  امک ال  ملسملاب  ّالإ  ملـسملا  داقی  هثرولا و ال  یقابل  هیدلا  امهیلع  لب  دجلا  وأ  بألا  داقی 
.هسفن نم  رثکأب  ینجی  یناجلا ال  نأل  اهلهأ  عفدی  رحلاب و ال  هرحلا  داقت  اهتید و  فعض  هتید  نأل  هتید  فصن  هلهأ  یلع  اهیلو 

هریل هئامـسمخ  ) راـنید فـلأ  وأ  ناـبوث  هلح  لـک  هلح  اـتئام  وأ  هاـش  فـلأ  وأ  رقبلا  نم  ناـتئام  وأ  لـبإلا  نم  هئاـم  ملـسملا  رحلا  هـید  و 
یف یفوتـست  هیدلا و  نیعتت  دمعلا  هبـش  یف  هنـس و  هدم  یف  مهیلإ  اهعفد  بجو  صاصقلا و  طقـس  اهب  مدلا  ءایلوأ  یـضرأ  اذإف  ( هینامثع

هبشأ ام  هنیع و  أقف  وأ  هلجر  وأ  هدی  عطقک  فرطلا  هیانج  ثلث و  هنـس  لک  تاونـس  ثالث  یف  نکل  أطخلا و  یف  کلذک  نیتنـس و  هدم 
َْفنَْألا ِْنیَْعلِاب َو  َْنیَْعلَا  صاصقلاف  ادمع  تناک  نإ  کلذ 
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 . ٌصا�ِصق َحوُرُْجلا  ِّنِّسلِاب َو  َّنِّسلا  ِنُذُْألِاب َو  َنُذُْألا  ِْفنَْألِاب َو 

فنألاک و ناسنإلا  یف  درفم  لک  ،و  فصنلا نم  لقأ  وأ  اهفـصن  وأ  هیدـلا  امإ  ءاـضعألا  نم  دـحاو  لـکلف  ههبـش  وأ  أـطخ  تناـک  نإ  و 
دمعلا هبـش  یف  هیدلا  ،و  هیدلا مامت  امهیلک  یف  فصنلا و  دحاو  یفف  نیلجرلا  نیدیلا و  نینیعلاک و  ینثم  لک  ،و  هیدلا مامت  هیفف  رکذلا 
عویبلاک هباوبأ  هقفلا و  بتک  نم  اریثک  رکذن  مل  اننأ  امک  ، تاعوسوملا یلإ  هلوکوم  لیـصافتلا  هلقاعلا و  یلع  أطخلا  یف  ،و  یناجلا یلع 

هلاوحلا و نامـضلا و  هاقاسملا و  هعرازملا و  هیراعلا و  نهرلا و  هراجإلا و  لثم  ناویحلا و  عیب  راـمثلا و  عیب  فرـصلا و  فلـسلا و  لـثم 
.اهلاثمأ نم  ریثک  تارافکلا و  رارقإلا و  هلافکلا و 

هیمامإلا دئاقع  نم  نیوانع  سوءر  وه  هزیجولا  هذـه  یف  هانرکذ  ام  هحفنلا و  جذومنلا و  هحمللا و  هراشإلا و  ّالإ  انه  ضرغلا  نکی  مل  و 
اهلوقع و هفاقث  اهتادأ و  اهدعاوق و  اهلوصأ و  اهعورف و  یف  اهجهانم  اهتادـقتعم و  نع  یکحت  هرغـصم  هروص  رغـصأ  یه  اهئاهقف و  و 

.اهفراعم اهمولع و  هعسو  اهکرادم 

هیدوهیلا نم  ذوخأم  وه  ام  وأ  ، مالـسإلا مده  بجوی  ام  هفئاطلا  هذه  نع  هانرکذ  امیف  متیأر  له  ، نیملـسملا لاجر  ای  ،و  نیدلا ءاملع  ایف 
.هیتشادرزلا هیسوجملا و  وأ  هینارصنلا  و 

مکحیل ، هنسلا باتکلا و  قطنم  نع  جورخ  مالسإلا و  دعاوق  لصأ  نع  ذوذش  هیف  ام  ثحابملا  کلت  نم  ءیش  یف  له  و 
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.نولهاجلا مهکفإ  نع  عدتریل  ،و  نوفراعلا مکنم و  نوفصنملا 

مهزع ،و  رباغلا مهدجم  اودـیعی  ،و  نآرقلا هیار  تحت  ، ناوخإلا دـحتی  هشحولا و  لوزت  ثعـشلا و  ملی  لمـشلا و  هّللا  عمجی  نأ  یـسع  و 
مزلی : لوقأ تلز  ،و ال  هیفئاطلا تاعزنلا  ،و  هیبهذملا تاعزنلا  مهنیب  اوتیمی  یتح  هایحلا  زعلا و  اوغلبی  نل  کلذ و  اولانی  نل  مهنأ  ،و  رثادلا

لک صلخی  نأ  وه  ، ممألا هایحل  هاونلا  هرذبلا و  وه  ام  هلک  کلذ  قوف  معن و  ، بهاذملا قوف  نحن  همرتحم و  اندنع  بهاذملا  نوکت  نأ 
ادج و ، هسفنل بحی  ام  هیخأل  بحیف  هیلع  رثأتسی  دبتسی و  و ال  هب ، عفتنی  هعفنیف و  ، هعفنملا یف  هکراشی  ،و  هبحملا هلدابی  هدوملا و  هیخأل 

.هلتاخم هعداخم  ،ال  هقیقح

سأی زیزعب و ال  هّللا  یلع  وه  سیل  نکل  لاحملا و  نم  اعون  لایخلا و  نم  ابرض  دعی  نأ  کشوأ  نإ  اهقئاقحب و  ایاجسلا  هذه  قیقحت  و 
نإ رکسلا  دعب  وحصت  یمعلا و  دعب  رـصبت  توملا و  دعب  ایحتف  هدیدج  احور  هندل  نم  هسئایلا  همألا  هذه  یف  ثعبی  نأ  هّللا و  حور  نم 

.یلاعت هّللا  ءاش 
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همتاخلا

: نارمأ اضیأ  مهیلع  هب  يردزی  هعیشلا و  یلع  سانلا  هب  عنشی  امم 

نکی مل  ارمأ  هنأش  زع  هّلل  ودبی  رهظی و  نأ  نع  هرابع  وه  هعیشلا  هب  لوقت  يذلا  ءادبلا  نأ  نیعنـشملا  نم  الیخت  ( ءادبلا مهلوق ب( : لوألا
نم جرخیف  تاریغتلا  ثداوحلل و  لحم  هنإ  یلاعت و  هّللا  یلع  لهجلا  همازلتـسال  ، عیظفلا رفکلا  عینـشلا و  لهجلا  ّالإ  اذه  له  ،و  هب املاع 
لب هلاـهجلا  نـیع  یه  یتـلا  هلاـقملا  هذــه  نـم  مالــسإلا  قرف  رئاـس  لـب و  ( هیماـمإلا ) اـشاح ،و  ناـکمإلا هناـکم  یلإ  بوـجولا  هریظح 
امیف مهـضعب  لاق  یتح  ، تانایدـلاب اهنم  تافارخلاب  هبـشأ  یه  یتلا  تـالاقملا  نم  همـسجملا  ضعب  یلإ  بسنی  اـم  ّـالإ  مهّللا  ، هلالـضلا

دمحم لآ  رارـسأ  نم  وه  يذـلا  هعیـشلا و  هب  لوقت  يذـلا  ءادـبلا  امأ  (، متئـش امع  ینولأـسا  هیحللا و  جرفلا و  نع  ینوفعا  :) هیلإ بسنی 
هفیرشلا مهرابخأ  یف  درو  یتح  مهمولع  ضماغ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
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هرابع وهف  ، کلذ لاثمأ  نم  ریثک  یلإ  (، ءادبلاب فرعی  مل  هتفرعم و  قح  هّللا  فرع  ام  :) هنإ و  (: ءادبلاب لوقلا  لثم  ءیـشب  هّللا  دـبع  ام  :) هنأ
ءاـیبنألا و دـحأ  وأ  نیبرقملا  هکئـالملا  ضعب  هیلع  عـلطی  اـمبر  تاـبثإلا و  وـحملا و  حاوـلأ  یف  مسری  ارمأ  هنأـش  لـج  هّللا  راـهظإ  نع 

کلذ لک  هریغ و  جراخلا  یف  دـجوأ  هاحم و  هنأل  هفـالخ  کـلذ  دـعب  عقی  مل  هتمأ  هب  ربخی  یبنلا  یبنلا و  هب  کـلملا  ربخیف  نیلـسرملا 
یلو لسرم و ال  یبن  بّرقم و ال  کلم  هیلع ال  علطی  مل  يذلا  نوصملا  نوزخملا  هملع  یف  نکل  ملعلا و  قح  هملعی  هتمظع  ّتلج  ناک 

ا�م ّللا 
�

ُه اوُحْمَی  یلاعت : هلوقب  لوألا  ماقملا  یلإ  هیلإ و  راشملا  ( باتکلا مأب  ) میرکلا نآرقلا  هنع  ربعملا  وه  ملعلا  نم  ماقملا  اذه  نحتمم و 
فالخ نایب  لهجلاب و  ءارغإلا  لیبق  نم  نوکی  ءادـبإلا  ءاـفخإلا و  اذـه  نأ  فیعـضلا  مهوتی  ـال  و   ، ِبـا�تِْکلا ُّمُأ  ُهَدـْنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاـ�شَی َو 

یف خسنلاک  ، نیوکتلا ملاع  یف  ءادـبلاف  ( هلمجلاب ،و( بابلألا اهدـنع  فقت  لوقعلا و  اهنع  رـصقت  حـلاصم  امکح و  کلذ  یف  نإف  عقاولا 
.عیرشتلا ملاع 

ملاع یف  ءادبإلا  ءافخإلا و  یف  کلذکف  رهاظ  اهضعب  ضماغ و  اهضعب  ارارـسأ  حلاصم و  رخآ  مکحب  هلیدبت  مکحلا و  خسنل  نأ  امکف 
وأ هطرـش  یلع  اـهعالطا  مدـع  ءیـشلا و  یلع  یلعـألا  ـإلملاب  هلـصتملا  سوفنلا  عـالطا  نم  نوکی  ءادـبلا  نم  امـسق  نأ  یلع  ، نیوکتلا

نأ مالّسلا  هیلع  یسیع  علطا  ( الثم ) هعنام

152  : ص

اهلوصا هعیشلا و  www.Ghaemiyeh.comلصا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 173زکرم  ۀحفص 159 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


.هلهأ هقدص  مدعب  طورشم  کلذ  نأ  یلع  علطی  مل  نکل  هفافز و  هلیل  تومی  سورعلا 

هنع و متقّدصت  مکلعل  لاقف  کلذ  نع  لئس  تمی و  ملف  هسرع  هلیل  هتومب  ربخأ  مالّسلا  هیلع  یـسیع  ناک  هنع و  تقدصت  همأ  نأ  قفتاف 
.مربملا ءالبلا  عفدت  دق  هقدصلا 

هجو نکی  مل  ءادبلا  ول ال  ،و  لیعامسإ حبذب  میهاربإ  رمأ  هیضق  یف  امک  سفنلا  نیطوت  ناحتمال و  هدئافلا  نوکت  دق  اهرئاظن و  اذکه  و 
امنإ ، نیع هفرط  هوفلاخی  مل  مهنأ  عم  هّللا  نم  مهرذح  مهفوخ و  هدش  ءایلوألا و  ءایبنألا و  ءاکبل  هعافشلل و ال  ءاعدلل و ال  هقدصلل و ال 

هبارضأ ءادبلا و  یف  مالکلا  ضعب  انطسب  دق  ءادبلا و  نوکی  هنم  دحأ و  هیلع  علطی  مل  يذلا  نوزخملا  نوصملا  ملعلا  کلذ  نم  مهفوخ 
.تئش اذإ  عجارف  ( مالسإلا نیدلا و  ) انباتک نم  لوألا  ءزجلا  یف  تابثإلا  وحملا و  حول  ردقلا و  ءاضقلا و  نم 

اهعقومب و اهانعمب و  اضیأ  مهنم  الهج  ( هیقتلاب ) مهلوق اهب  مهیلع  يردزی  هعیـشلا و  یلع  سانلا  ضعب  اهب  عنـشی  یتلا  رومـألا  نم  : یناـثلا
مل مهب و  صتخت  هعیشلا ال  اهب  لوقت  یتلا  هیقتلا  نأ  اوفرعل  اورـصبت  اوربص و  مکحلا و  یف  اوثیرت  رمألا و  یف  اوتبثت  ول  اهازغم و  هقیقح 

تاـیرهوج اـهماکحأ و  سـسأ  یف  مالـسإلا  هعیرـش  رـشبلا و  زئارغ  عاـبطلا و  هـلبج  هـیلع  لـقعلا و  هرورــض  رمأ  وـه  لـب  اـهب  اودرفنی 
ابنج ملعلا  لقعلا و  یشامت  اهتیعورشم 
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لک نأ  سوفنلا  زئارغ  لوقعلا و  هرورض  نم  ،و  هرعش دیق  امهنع  کفنت  لقعلا و ال  اهدئاق  ملعلا و  اهدئار  فتک  یلإ  افتک  بنج و  یلإ 
لیبس یف  اهلذـب  نوهی  دـق  معن  ، هیلإ اـهبحأ  هیلع و  ءایـشألا  زعأ  یه  هتاـیح و  یلع  هظفاـحملا  هسفن و  نع  عافدـلا  یلع  لوبجم  ناـسنإ 

اهب و ریزعتلاف  هسدقملا  تایاغلا  هفیرـشلا و  دصاقملا  هذـه  لاثمأ  ریغ  یف  امأ  ، لطابلا هناهم  قحلا و  هنایـص  همارکلا و  ظفح  فرـشلا و 
یف ملسملل  هسدقملا  مالسإلا  هعیرش  تزاجأ  دق  ،و  عرش لقع و ال  هیضتری  هقامح ال  هفس و  رطخلا  نطاوم  هکلهلا و  ناظم  یف  اهؤاقلإ 
لج هیلإ  راشأ  امک  لطابلا  یلع  بلغت  قحلا و  هلود  رـصتنت  امثیر  ارـس  هب  لـمعلا  قحلا و  ءاـفخإ  هضرع  وأ  هسفن  یلع  فوخلا  نطاوم 

هعامجل مهل و  نیکرـشملا  بیذعت  هیوبأ و  راّمع و  هصق  و   ، ِنا�میِْإلِاب ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرْکُأ َو  ْنَم  ّالِإ 
�

هلوق : و   ، ًها�ُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  ّالِإ 
�

هنأش :
ناک اذإ  امک  بجی  هراتف  ، ثالثلا هماکحأ  هل  هیقتلاب  لمعلا  هروهـشم و  رفکلا  مه  راـهظإ  كرـشلا و  یلع  مهل  مهلمح  هباحـصلا و  نم 

نأ هلف  هل  هیوقت  عون  قحلاب  رهاظتلا  اهکرت و  یف  ناـک  ول  اـمک  هصخر  نوکی  يرخأ  و  هدـئاف ، ریغ  نم  سفنلا  فلت  بجوتـسی  اـهکرت 
ءایحإ ،و  قلخلا لالـضإ  و  لطابلا ، جاورل  ابجوم  کلذ  ناک  ول  اـمک  اـهب  لـمعلا  مرحی  هثلاـث  و  اـهیلع ، ظـفاحی  نأ  هل  هسفنب و  یّحـضی 
(. ریبعتلا موللا و  قحتست  تناک  نإ  ) هیقتلاب ریبعتلا  موللا و  نأ  فرعت  هیحاض و  هقیقحلا  سمش  کل  عاصنت  انه  نم  روجلا و  ملظلا و 
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.هیقتلاب لمعلا  یلإ  مهأجلأ  و  هیرحلا ، هبهوم  مهبلس  نم  یلع  لب  هعیشلا  یلع  سیل 

یلع و هعیش  عبتتی  لعج  ،و  هئاوهأ بسح  هیمالـسإلا  هعیرـشلاب  بعالتی  راص  اضر و  ریغب  اهیلع  هرمألا  اهزتبا  همألا و  یلع  هیواعم  بلغت 
تءاج مث  ، هیناورملا هلودـلا  ءاـقرخلا  هتـسایس  ءاـجوعلا و  هقیرط  یلع  تراـس  ،و  همهتلا هنظلا و  یلع  ذـخأی  رجح و  لـک  تحت  مهلتقی 

قحلا و هرـصانم  هیـضتقت  ام  هنز  يرخأ  هب  رهاظتلا  هرات و  اـهرمأ  ناـمتک  یلإ  هعیـشلا  ترطـضا  تاـمغنب  کـلذ  یلع  تدازف  هیـسابعلا 
هعیـشلا و تالاجر  نم  ریثکلا  دـجت  اذـل  ،و  قلخلا نع  اتاتب  قحلا  لبـس  یمعت  یک ال  هجحلا و  مامتإ  هب  لصحی  ام  لالـضلا و  هحفاکم 
روجلا و رزاجم  یف  یحاضأ  یغبلا و  قناشم  یلع  قحلل  نیبارق  هسدـقملا  مهلکاـیه  اومّدـق  مهمادـقأ و  تحت  هیقتلا  اوقحـس  مهئاـمظع 

کلذ مهـسیئر  هعیـشلا و  لاجر  نم  رـشع  هعبرأ  مه  ،و  ماشلا يرق  نم  هیرق  (، ءارذـع جرم  ) ءادهـش کترکاذ  ترـضحتسا  لـهأ  یغلا ،
.ماشلا حتف  یف  هداقلا  نم  ناک  يذلا  ( يدنکلا يدع  نب  رجح  ) هدابعلا عرولا و  هکهنأ  يذلا  یباحصلا 

فرعأ انأ  ، معن هتلتق ، بنذ  يأب  فرعأ  ینإف ال  ، رجح الخ  هتلتق  امیف  فرعأ  انأ  ّالإ و  ادـحأ  تلتق  ام  : لوقی راص  مث  اربص  هیواـعم  مهلتق 
نم مهتقالع  رادقم  هیمأ و  ینب  لالض  نالعإ  هضرغ  هیقتلاب و  لمعلا  كرت  هبنذ  ، رجح بنذب  هیواعم  نم 
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سق ) یف داـیز  هنفد  يذـلا  ( يزنعلا ناّـسح  نب  نمحّرلا  دـبع  )و( یعازخلا قمحلا  نب  ورمع  ) لـیلجلا یباحـصلا  ترکذـت  لـه  نیدـلا و 
.؟) ایح فطانلا 

نم تائملا  ءالؤه و  هفوکلا ، هسانک  یف  دایز  نبا  مهقنـش  يذـلا  رطقی  نب  هّللا  دـبع  و  يرجهلا ، دیـشر  ،و  رامتلا مثیم  ترکذـت  كارتأ 
نیأ اوفرع  ام  اهومشه و  یتح  مهسوءر  تمشهت  ام  لطابلا و  هرخـص  اوحطن  قحلا و  لیبس  یف  هزیزعلا  مهـسوفن  مهیلع  تناه  مهلاثمأ 
نید حبـصأ  قحلا و  نم  هیقبلا  اودـجو  هیقتلاب  اولمع  اوتکـس و  ول  ،و  مهیلع اـمارح  اـهب  لـمعلا  تعاـضل  لـب  ، اـهیداو نیأ  هیقتلا و  عرز 
نید نم  اذه  نیأ  ،و  هلیذر لک  نید  ، عادخلا نید  ، قافنلا نید  ، ردغلا نید  ، رکملا نید  دایز  نبا  دایز و  دـیزی و  هیواعم و  نید  مالـسإلا 
هّللا مالـس  هباحـصأ  )و  نیـسحلا ) رکذ کنع  نبیغی  و ال  قحلا ، نیبارق  مالـسإلا و  ایاحـض  کئلوأ  ، هلیـضف لک  نید  وه  يذـلا  مالـسإلا 

.ءابإلا لهأ  هداق  ،و  ءادهشلا هداس  مه  نیذلا  مهیلع 

بسح ، ازاوج هصخر و  اهب  لمعلا  نورخآلا  دجی  ابجاو و  اهب  لمعلا  مهریغ  دجی  دق  ،و  مهیلع امارح  هیقتلاب  لمعلا  اودجو  ءالؤه...معن 
لاـقف نیملـسملا  نم  نیلجرب  رفظ  باذـکلا  هملیـسم  نأ  تاـیورملا  ضعب  نـم  یلاـب  یلع  رطخی  تایـصوصخ  تاـماقملا و  فـالتخا 

هملیسم کنإ  هّللا و  لوسر  ادمحم  نأ  دهشأ  : امهدحأ لاقف  هّللا ، لوسر  ینأ  ادهشا  : امهل
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لجعت دقف  لوألا  امأ  : لاق مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  یلإ  امهربخ  غلب  امل  ،و  هقلطأف هنم  دارأ  امب  رخآلا  دهـشف  ، هلتقف ، باذـکلا
مهوریعت هیقتلاب و  لمعلا  یلإ  مکناوخإ  اوجرحت  نوملسملا ال  اهیأ  ایف  ، هرجأ لکل  هصخرلاب و  ذخأ  دقف  رخآلا  امأ  ،و  هنجلا یلإ  حاورلا 

.هّللا ءاش  نإ  يدهلا  قحلا و  یلع  انتملک  عمجی  ینسحلاب و  مکل  انل و  متخی  نأ  یلاعت  هلأسن  ،و  اهب

.هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالّسلا  و 
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سرهفلا

روطس 3 یف  فلؤملا  هحفصلا  عوضوملا 

يرکسعلا 5 یضترم  دیسلا  ملقب  میدقت 

هفیلأتل 17 ثعابلا  ببسلا  باتکلا و  همدقم 

مالسإلا 20 رجف  نیمأ و  دمحأ 

یلع 23 هعیش  نم  هباحصلا  نایعأ 

هعیشلا 24 تاقبط 

سابعلا 29 ینب  رصع  یف  هعیشلا  لاجر 

مالقألا 34 هلمح  یلع  فلؤملا  در 

عیشتلا 44 هأشن 

هعیشلا 46 نع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسرلا  ثیدح 

مالّسلا 48 هیلع  یلع  نع  هفالخلا  موقلا  فرص 

مالّسلا 50 هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  دهز 

مالّسلا 52 هیلع  نیسحلا  هداهش  فطلا و  موی 

قدشألاب 53 جاجحلا  ردغ 

158  : ص

اهلوصا هعیشلا و  www.Ghaemiyeh.comلصا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 173زکرم  ۀحفص 165 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


هعیشلا 55 بهذم  راشتنا  هحفصلا  \ عوضوملا

هیمامإلا 59 هعیشلا  دئاقع 

دیحوتلا 64

هوبنلا 66

همامإلا 68

لدعلا 75

داعملا 78

هئطوت 80 دیهمت و 

هالصلا 86

هفیرط 87

موصلا 89

هاکزلا 89

رطفلا 90 هاکز 

سمخلا 90

جحلا 92

داهجلا 93

رکنملا 95 نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  ثیدح 

عاطقنالا 97 ماودلا و  يدقع  یف  جاوزلا 

هدقعلا 105 لح  صیحمتلا و 

هکلذفلا 119
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قالطلا 126 هفحصلا  \ عوضوملا

تارابملا 127 علخلا و 

ناعللا 131 ءالیإلا و  راهظلا و 

ثیراوملا 131 ضئارفلا و 

تاقدصلا 134 تابهلا و  فقولا و 

مکحلا 136 ءاضقلا و 

هحابذلا 138 دیصلا و 

هفیرط 139

مرحملا 140 اهنم و  للحملا  هبرشألا و  همعطألا و 

دودحلا 143

انزلا 143 دح 

قحسلا 144 طاوللا و  دح 

فذقلا 144 دح 

رکسملا 145 دح 

هقرسلا 145 دح 

براحملا 146 دح 

هفلتخم 146 دودح 

تایدلا 147 صاصقلا و 

همتاخلا 151

سرهفلا 158

اهلوصا هعیشلا و  www.Ghaemiyeh.comلصا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 173زکرم  ۀحفص 168 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


160  : ص

اهلوصا هعیشلا و  www.Ghaemiyeh.comلصا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 173زکرم  ۀحفص 169 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم فیرعت 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
9 رمزلا :

: ۀمدقملا
یف يرجهلا  ماع 1426  یمامإلا  هیقف  نسح  دیسلا  جاحلا  هللا  ۀیآ  فارشإب  ناهفصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  زکرم  سّـسأت 

تاعماجلا یف  نیفقثملاو  نییئاصخإلا  نم  عمجل  ۀـبوؤدلاو  ۀـصلاخلا  تاـطاشنلا  یلع  ًادـمتعم  ۀـیملعلاو  ۀـیفاقثلاو  ۀـینیدلا  تـالاجملا 
.ۀیملعلا تازوحلاو 

: ۀسسؤملا تاءارجإ 
، ًانایحأ اهرداصم  یلع  لوصحلا  ۀبوعـصو  دالبلا  ءاحنأ  یف  اهرثعبتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا  یف  رداـصملا  ریفوتب  ۀـمئاقلا  زکارملا  ۀـلقل  ًارظن 

یف نیثحابلا  یلإ  اهلوصوو  تامولعملل  عرـسألاو  لهـسألا  ریفوتلا  یلإ  ناهفـصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  ۀسـسؤم  فدـهت 
یف ۀمظنم  یهو  ةدیفملا  تاساردـلاو  ۀـیملعلا  تالاقملاو  بتکلا  نم  ۀـینورتکلا  ۀـعومجم  ًاناجم  ۀسـسؤملا  مدـقتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا 

.اهیف نیبغارلاو  نیفقثملاو  نیثحابلل  ًاضرع  تاغللا  فلتخم  یف  ةزهاجو  ۀینورتکلإ  جمارب 
ۀیموقلاو ۀیسایسلاو  ۀیعامتجالاو  ۀیصخشلا  تابصعتلا  نم  ةدیعبلا  ۀتحبلا  ۀیملعلا  ةرظنلا  یلع  ةدمتعم  ۀمدخلا  میدقت  ۀسسؤملا  لواحتو 

.ۀعیشلا زکارم  عیمج  نم  ةرداصلا  تاروشنملاو  لامعألا  میظنت  يونت  ۀطخ  ساسأ  یلعو 

: فادهألا
مالسلا مهیلع  ّیبنلا  تیب  لآو  نآرقلا  میلاعتو  ۀیمالسإلا  ۀفاقثلا  رشن 

ۀینیدلا لئاسملا  یف  ّقدأ  ۀسارد  یلع  بابشلا  اصوصخ  سانلا  زیفحت 
بوتباللاو  تابوساحلاو  فتاوهلا  یف  ةدیفملا  جماربلا  لیزنت 

تاعماجلاو ۀیملعلا  تزاوحلا  یف  نیققحملاو  نیثحابلل  ۀمدخلا 
ۀعلاطملا  ةرکفل  ماع  عیسوت 

ۀینورتکلا تافلم  یف  اهمیظنتل  مهراثآ  میدقت  یلع  باّتکلاو  تاروشنملا  ضیرحتل  ۀیضرألا  دیمهت 

: تاسایسلا
ۀینوناقلا رییاعملا  بسح  لمعلاو  نیناوقلا  ةاعارم 

ۀطبترملا زکارملا  عم  ۀطبارتملا  تاقالعلا  ءاشنإ 
ۀقباسلا  تالواحملا  رارکتو  ۀینیتورلا  نع  بابنتجالا 

تامولعملاو رداصملل  تحبلا  یملعلا  ضرعلا 
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تامولعملا رشن  یف  ذخآملاو  رداصملا  رکذب  مازتلالا 
.لمعلا ۀیلوؤسم  فلؤملا  لمحتی  نأ  حضاولا  نم 

: ۀسسؤملا تاطاشن 
تایرودلاو تامزلملاو  بتکلا  عبط 

بتکلا ۀعلاطم  یف  تاقباسملا  ۀماقإ 
ۀیحایسلاو ۀینیدلا  ۀنکمألا  یف  اماروناب  مالفأ  داعبألا ، ۀیثالثلا  ضراعملا  ۀینورتکلالا : ضراعملا  ۀماقإ 

ۀیرتویبمکلا باعلألاو  ۀینوترکلا  مالفألا  جاتنإ 
www.ghaemiyeh.com ناونعب :  یتنرتنالا  ۀیمئاقلا  عقوم  حاتتفا 

...و  تارضاحملا  صارقأو  ۀیفاقثلا  مالفألا  جاتنإ 
اهیلع ّدرلاو  ۀیداقتعالاو  ۀیقالخألاو  ۀینیدلا  تاراسفتسالاو  ۀلئسألا  مالتسا  ماظنل  یملعلا  معدلاو  قالطإلا 

sms  ) ) ةریصقلا ۀلاسرلا  ، kiosk کسویک بیو  ، Bluetooth ثوتولب لاوجلا ، ۀبساحملاب ، ۀصاخلا  ةزهجألا  میمصت 
سانلا مومعل  ۀینورتکلالا  ۀیمیلعتلا  تارودلا  ۀماقإ 

نیملعملا بیردتل  ۀینورتکلالا  تارودلا  ۀماقإ 
ۀمظنأ ؛ یلع 8  اهلیمحت  نکمیو  فتاهلاو  بوساحلاو  بوتباللا  نم  عاونأ  یف  اهقیبطتو  ۀساردلاو  ثحبلا  یف  جمارب  فالآ  جاتنإ 

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

ۀیلاتلا ۀمظنألا  یلع  اهلیمحت  نکمیو  ۀیمئاقلا  عقوم  یلع  باتکلل  ۀینورتکلإلا  قاوسألا  دادعإ 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4

ۀیسرافلاو  ۀیزیلجنالاو  ۀیبرعلا  اهنم  تاغللا  ثالثب  عقوملا  یف  ًاناجم  مّدقتو 

ةریخألا ۀملکلا 
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انل مّدق  نم  لکو  باّتکلا  تاسـسؤملا ، تاروشنملا ، زکارملاو ، تامظنم  دـیلقتلا  عجارم  بتاکم  یلإ  ریدـقتلاو  رکـشلا  ۀـملکب  مدـقتن 
.انیلع تامولعملا  ضرعو  انفادهأ  قیقحت  یف  ةدعاسملا 

يزکرملا بتکملا  ناونع 
.یلوألا ۀقبطلا  مقرلا 129 ، یلکوتلا ، نسح  دمحم  دیهشلا  قاقز  يا ، هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  قوس  قازرلا ، دبع  عراش  ناهفصأ ،

www.ghbook.ir عقوملا : :  ناونع 
Info@ghbook.ir ینورتکلالا :  دیربلا 

يزکرملا 03134490125 بتکملا  فتاه 
021 نارهط 88318722 ـ  یف  بتکملا  فتاه 

نیمدختسملا 09132000109. نوؤش  عیبلا 09132000109 مسق 
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