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 آ١ت اهلل ّغْـ ٛبؿٟ ّؼلفت

 تلرْٚ عٌٔ عن٢ِ ثب٠ُ

 

ٓ  ؿك كا ّلؿ ػٖبٓ مٚ اًت ١ٔا ُـٙ ىلفتٚ ؽلؿٙ قلآٓ ٗ اًالُ ثل مٚ ٠ٌّبئَ رَْٚ ام  ٗ ٛالال  ؿاؿ

 اًالت،  ِٕـٙ بئٌق ّلؿ ؿٍؾ٘اٙ ثٚ رن ٢ٖٚمّ ١ٔا ؿك ٟبك٢اؽت عق مٓ ٟثلا اّب ملؿٙ، كٛب مٓ ؿاُتٔ ٕيٚ

ٓ  ٗ ٕيقاُتٚ ٠١مٕبُ٘ ٠مٕـى ؿك ٟٗ ٟثلا ٠اكمُ مٚ ٟىٕ٘ٚ ا ثٚ ٚ ١ثبم ْٛضٖالب ٚ  اًالت   ّاللؿ  ضال  ٛلىٕ٘ال

 اًت ٢ٕٔؾٌت ت٢ربَٛ كًُ٘ ٗ آؿاة كً٘ثبت ام ٕيلٍ ٕ٘ع ١ٔا ٗ .مٖـ ٠ّ ٟثبم اٗ ًلُٕ٘ت ثب ثؾ٘اٛـ

 ٠إٌالبٕ  ثَٖـ يب١ٙرب ٛلىن اّب ىلفتٚ كا مٓ ربٕت ٠إـم ٗ پلؿاؽتٚ آٓ ١ٌتؼـ ثٚ اًالُ ب٢ّٓ ١ٔا ؿك مٚ

 .اًت ـ٢ٕٙجؾِ ٟٗ ثٚ كا اٍ

 :ٌـ١ٕ٘ ٠ّ ػجـٙ ّغْـ ؼ٢ُ

ـ  ن٢ٕ ٛال  ٗ ث٘ؿ ػـٙ ؿك كر٘ع ٗ ٛال  ت،٢ربَٛ مّبٓ ؿك ٠ربَٛ ػلة كًِ»  .ٕـاُالت  ّٟٗاللم  عال

ـ  ٠ّ ثلقلاك ٢َِػ ٗ ٌِٕت ٠ّ فلٗ ؽَِْ ص٘ٓ ٗ ؿاؿ ٠ّ ٛال  ٠ؽِْ إـك ثب ّلؿ  ػالـٙ  ؿك ُال

  ِٛ، ثالبم ٗ ؿاؿ ٠ّ آماك كا اٗ ٛال  ثب بكٙؿٗثال ثبم ٗ ملؿ ٠ّ كر٘ع

ٚ  ٛالل  ث٘ؿ، اٗ ؿًت ض١ٚثبم مٓ ٢ٔصٖ ١ٔا ٗ .ىلفت ٠ّ آكاُ اٗ ؽِِ ب١ ملؿ، ٠ّ كر٘ع ػـٙ ؿك ب١  صال

ٚ  ثال٘ؿ  ٠ارتْالبػ  ًٟٖتٜب رَْٚ ام ١ٔا .آمكؿ ٠ّ كا اٗ ٠پ ؿك ٠پ ٟٛالقٜب ثب ؽ٘اًت ٠ّ ُ  مال ٚ  اًالال  ثال

 1.پلؿاؽت آٓ آالط

 :ٌـ١ٕ٘ ٠ّ ثقلٙ 232 تب 228 بت١آ ٕنًٗ ُأٓ ؿكثبكٌٙ ٢ْٔٛضٖ

 ٠ّال  كرال٘ع  ػـٙ ب١ُا ؿك ًپي ٗ ؿاؿ ٠ّ ٛال  ؽ٘اًت ٠ّ مٚ ّلتجٚ صٖـ ٛل كا ؽ٘ؿ ٌْٛل ّلؿ،»

ٚ  :ىفالت  ؽال٘ؿ  ٌْٛل ثٚ ّٟلؿ ٟكٗم مٚ إٓزب تب ُـ، ٠ّ تنلاك ِتل٢ث ب١ ّلتجٚ ٓـ مبك ١ٔا ىبٙ ملؿ،  ثال

 ٠ّ ٛالقت ىفت صيٕ٘ٚ، :ـ٢پلً ِ،ؿٛ ٠ّ ًبّبٕت ٕٚ ٗ ُٟ٘ رـا مٚ ؿِٛ ٠ّ ٛالقت ٕٚ ً٘ىٖـ ؽـا

ٚ ١ػب ٕنؿ مٓ آٓ .مِٖ ٠ّ كر٘ع بثـ١ ب١ٓپب ػـٙ ات ؽ٘اًت تب ؿِٛ، ٚ  ٗ كفالت  ِال  ىفالت،  كا ب١ٓال رل اٗ ثال

 فلٗؿ ١ٚآ ١ٔا مٚ آٓ تب ملؿ، ًن٘ت ٠إـم بّجل٢پ ؿاؿ، ؽجل اٗ ثٚ پي آّـ، (ّ)بّجل٢پ تب ٌِٕت ١ِٚػب

 «…بٓثاعٌ ظ١تٌل أٗ ثْؼلٗف فاٌّبك ّلّتبٓ اٍٜال » :آّـ

 .…ًبمؿ كٛب اعٌبٓ، ثب ْٛلاٙ ب١ ؿاكؿ ٕيٚ ٠ن٢ٕ ثٚ ب١ آٓ ام پي اًت، ّلتجٚ ؿٗ فقٚ ٛال ،

 يالل ١ؿ ٌْٟٛالل  ثب مٚ آٓ ّيل ث٘ؿ، ٕؾ٘اٛـ عالً اٗ ٟثلا ؿاؿ ٛال  كا ؽ٘ؿ ٌْٛل ثبم آٓ ام پي اىل

 2«.(لؿ٢ى ّغٌَّ ٗ) مٖـ امؿٗاد

عنِ  ػبؿات ٗ كًُ٘ ام ّتأحل ٟإـامٙ ا تب كا اًالُ اعنبُ مٚ ملؿٙ تالٍ ن٢ٕ كٗم ٌٖـىب١ٕٓ٘ ام ٠ن١

 ٟاقت٘الب  ثٚ اّب ؿاؿٙ، إزبُ كاًتب ١ٔا ؿك ٠ت٢اْٛ ثب آالعبت ىلصٚ مٚ ؿٛـ ِٕبٓ ٠ربَٛ ػٔل ؿك فلّب

ُ  كا آٓ بك٢ال اؽت مٚ ٛال ، رَْٚ ام ث٘ؿٙ  إٜٓب كًُ٘ ام ٠ثلؽ ثب ٠١ْٖٛ٘ا ام ل١ٕبىن مّبٓ  ػاللف  ثالب  ْٛيالب

  :ٌـ١ٕ٘ ٠ّ ٢ٖٚمّ ١ٔا ؿك اٗ .اًت لؿًٙپ ّلؿ ؿًت ثٚ إٓبٓ ب٢ّٓ ؿك عبمِ

ٚ  ثالل  ٠ٗ٘اثٜ ٗ ّقلكات …ُـ ٕبمً آٓ ؿك قلآٓ مٚ ٢ٜ٠ّغ ٗ قلآٓ ٕنًٗ مّبٓ ؿك»  ٗ ٕنالبط  كٗاثال

ٓ  قلآٓ عنِ ثٚ مٚ ث٘ؿ عبمِ آٓ ىٌٌتٔ ٠صيٕ٘ي ٚ  ْٛالب  ت٢ال تخج …٠آالالعبت  ثالب  ّقاللكات  ٗ ٗال٘اث

 3«.اًت ـُٙ اػالُ قلآٓ ؿك ٢ٖٚمّ ١ٔا ؿك ٠١اثتـا ٌّتقٌ عنِ مْتل ٗ ـ١ىلؿ



 ّٟلمٛالب  تالب  الال  ٠ٌٕالج  ٛ٘ك ثٚ ٠عت ال ؽ٘ؿ ٢ٚاٍٗ ٢ٔق٘إ ٗ اعنبُ ؿك اًالُ ب١آ ـ،٢پلً ـ١ثب ٖزب١ا ؿك

 اًت؟ ث٘ؿٙ ل١لپق٢٢تغ مّبٕٚ ٟٛب ٠ؿىلىٕ٘ ثب ْٛلاٙ ىفت ثت٘آ تب ؿاُتٚ ٢ٖ٠ِٕ ػقت مّبٓ آٓ فلٖٛو

 .اًت آّـٙ ٓلاعت ثٚ قلآٓ ؿك مٚ ٠اعنبّ و١ٙٗ ثٚ ٛلىن  مٚ اًت ١ٔا پبًؼ

آٓ  .مٖـ ثبٌٛ كا مّبٓ آٓ عبمِ ٠ربَٛ كًُ٘ ْٛٚ تب ملؿٙ اكائٚ كا ٟل٢فلاى ٗ ـ١رـ فلٖٛو اًالُ

 ب٢ّٞاٍق ١ُ٘ ٠اٍ عالً ّغْـ عالً» :فلّ٘ؿ پُ٘بٕـٙ ٠ربٗؿإي ٍجبى ُـٙ اكائٚ فلٖٛو آٓ قبّت ثل ىبٙ

 ثالل  ٢ِتٖظال  بثٌق مٚ ٟمِ٘كؿاك ثٚ ّلث٘ٙ ٟٛب ٟبًت ىقاك٢ً ؿك ّيل .«ب٢ّٞاٍق ١ُ٘ ٠اٍ علاُ علاّٚ ٗ

ُ  اعنبُ ٢ٌؿٍ ٢ْٔٛ ثٚ ٗ .ث٘ؿ ؽ٘اٛـ مّبٕٚ اٗٗبع ٗ ١ُٚلا اًبى ٚ  آغالبم  ام اًالال َ  ؿٗ ثال  ٠اًبًال  ثؾال

ـ  إٜٓب حبثت، اعنبُ .لٛب٢ّتغ ٗ حبثت ٛب ُ٘ؿ  ٠ّ ٢ِتقٌ ٚ  ٌٛالتٖ  ٗ ٠ْٛيالبٕ  حبثالت  ّٔالبٍظ  ١ٚال پب ثالل  مال

ُ  ْٛٚ ؿك ٢ٚاٍٗ آٌ ٗ .ُـٙ إـ غ١تِل ٌَٕٜب ٗ ػٔلٛب ْٛٚ ؿك ٠ِي٢ْٛ ٚ  اًالت  ٓآ اعنالب  ٢ٌال قج ام مال

 ٕظالل  ؿك ّ٘قالت  ّٔالبٍظ  ٟثلا ٗ ث٘ؿٙ ل٢ّتغ مٚ ثبُـ ِٟٕبٕٚ ا عنِ ل١ ؿك مٚ آٓ ّيل ثبُٖـ  حبثت ٛب

ٚ  ١ٔال ا .اًت ّلث٘ٛٚ َّٔغت ىلٗ ؿك آٓ ٕج٘ؿ ٗ ث٘ؿ ٗ ُـٙ ىلفتٚ ُ  ؿك كا ٢ٔقال٘إ  ىٕ٘ال  ٠عنالّ٘ت  اعنالب

 ؿٗ ١ٔال ا ٢ْتِالؾ  ٟالمٜالب ّ ٗ ثالبكٙ  ١ٔال ا ؿك ًؾٔ ٢ٌتفٔ مٚ ٢ٖ٢ِث ٠ّ فلاٗآ اّل ٌّإٗالٓ ام ٓبؿكٙ

 ١ِ.4آٗكؿٙ ا يل١ؿ ٟؿكرب كا ـ١تلؿ ٗ ُل ّ٘اكؿ ؿك ّلرغ آٌ ٗ اعنبُ ام ؿًتٚ

 ثبٗك ؿاُتٚ ّزبَّٚ ٗ ًٟبمُنبك ٗ ٢ٖ٠ػقت ِٕ ٕنًٗ، مّبٓ فلٖٛو ثلاثل ؿك قلآٓ ٗ اًالُ ٖن١ٚا اّب

 ٕـاكٕالـ،  ثبٗك كا آٓ بّجل٢ٍپ ٗ ؽـا ٗ ًبمؿ ٠ْٕ اًالُ ٠آًْبٕ ؼت١ُل ث٘ؿٓ ٢ٌآ ثب مٚ اًت ٠ٕبؿكًت

 :ـ١فلّب ٠ّ بّجل٢ٍپ ثٚ ؽٜبة ؽـإٗـ مٚ صٖبٓ

 «ل٢الٕٔ ٗ ٠ٍٗ ّٔ اهلل ّٔ ّبٍل اٍؼَِ ّٔ ربءك ٟاٍق ثؼـ أٛ٘ائِٜ اتجؼت ٍئٔ ٗ»

 120/ثقلٙ

 ثلاثالل  ؿك ٟبٗك١ ٗ بك١ ش٢ٛ ٠ثبُ ِب١ٓا ٟؽ٘اًتٚ ٛب ٠پ ؿك ثبم ١ِؿاؿٙ ا ت٘ ثٚ مٚ ٠آىبٛ ام پي اىل

 5.ؿاُت ٠ٕؾ٘اٛ ؽـإٗـ

ٌ  ١ٔال ا ثٚ ال كر٘ع ٗ ػـٙ ٗ ٛال  ب١آ آ٘الً مٚ اًت ١ٔا يل١ؿ َپلً ْ  الال  ٗعِالتٖبك  ُالن  ام ٠كًال

 ثبُـ؟ ثلؽبًتٚ آٓ ٟثٌٜبم ٗ ١ٌتؼـ ثٚ اًالُ مٚ ث٘ؿٙ ت٢ربَٛ ؿٗكآ ػبؿات ٗ كًُ٘

 ٗ ٛالال   ت،٢ال ربَٛ مّبٓ ؿك ػلة كًِ ىفت، ٠ّ ١ِآٗكؿ َ تل٢پ مٚ ٠ػجبكت ؿك ػجـٙ ّغْـ ؼ٢ُ

 آٓ آالط ثٚ اًالُ مٚ ث٘ؿ ػبؿتٜب رَْٚ ام ١ٔا ٗ …ٕـاُت ّٟلم ٗ عـّ ن٢ٕ ٛال  ٗ ث٘ؿ ػـٙ ؿك كر٘ع

 …پلؿاؽت

 ٗ ػاللة  ٕٚ مٚ اًت ٟن٢ص ٛال ، ػـٙ غ١تِل اًبًبً ٗ ٠كرؼ ٛال  ػـٙ ؿك كر٘ع ر٘ام مٚ آٓ عبً

 ّٟال٘كؿ  ٠عت .اًت اًالُ اًت٘اك ٢ٌ٠تأً اعنبُ ٗ ٛب ٟٕ٘آٗك ام ثَنٚ ٕـاكٕـ، بؿ١ ثٚ كا آٓ ٌَّ يل١ؿ ٕٚ

ٚ  صٖبٓ ؿاؿٙ  كػ ١ّٖٚـ ؿك قلآٓ ٕنًٗ آؽل ًٟبٍٜب ؿك آٗكؿٙ ٕنًٗ ُبٛـ ػٖ٘آ ثٚ ػجـٙ ؼ٢ُ مٚ  آٓ مال

 مٚ آّـٙ فلٗؿ ثقلٙ ً٘كٙ اٗاؽل ام ٠بت١آ آٓ ٠پ ؿك ٗ ثجلؿ، بّجل٢پ ثٚ كا اٗ ت١ُنب تب آّـٙ ١ِٚػب ٕنؿ مٓ،

ـ  ؿك ٓب١رل ١ٔا مٚ ؿاكؿ ظ١تٔل ن٢ٕ ٟٛجل .اًت ث٘ؿٙ ٟٛزل ٛفتِ ب١ ُِِ ًبً ؿك ـ١ُب  بّجل٢ال پ ػٜال

 6.اًت ث٘ؿٙ إٔبك ام ّٟلؿ مٓ، آٓ ُ٘ٛل ٗ ث٘ؿٙ

 ٟإٔالبك  ـ١ال ن١ ؿؽتالل  اًالْبء  ام كا ٠ت١كٗا ًٖٔ، ؿك ٠ٜق٢ث ٗ عبتِ ٠اث اثٔ ٗ ؿاٗؿ ٠اث ٖٜب١ا ثل افنٗٓ

 ٕـاُت، َّٟٜقٚ ػـٙ ا مٓ مّبٓ آٓ تب ٗ ُـُ ؿاؿٙ ٛال  بّجل٢پ مّبٓ ؿك ّٔ :اًت ىفتٚ مٚ آٗكؿٙ إـ

ٞ  ثإٔفٌالّٜٔ  تلث١ّٔٔ اٍَْٜقبت ٗ» :فلّ٘ؿ ٕبمً ١ٚآ ١ٔا ثب كا ٛال  ػـٙ إٗـؽـ مٚ ث٘ؿ إٓزب  .«قاللٗء  حالحال

 .اًت ُـٙ ٕبمً اٗ ؿكثبكٙ ٛال  ػـٙ عنِ مٚ ث٘ؿ ٠مٕ ٢ٕٔؾٌت اٗ ت٢تلت ١ٔثـ



 ػالـٙ  ٠مٌ ٗ ؿاؿٕـ ٠ّ ٛال  ت٢ربَٛ مّبٓ ّلؿُ مٚ مٖـ ٠ّ ٕقٌ قتبؿٙ ام ـ٢عْ ػجـثٔ ٢ْٔٛضٖ

 عٌالبة  ٗ عالـّ  ت٢ال ربَٛ ؿٗكآ ؿك ٛالال   مٚ ُـ ٕقٌ قتبؿٙ ام مٚ ٟيل١ؿ ت١كٗا اّب 7.ؿاُت ٠ْٕ ٕيٚ

 غ١تِل ام پي ت٢ٗٗؼ ثٚ ٕظل ب١ ث٘ؿٙ ٟكاٗ ام آٓ ؿُٗ رَْٚ ـ١ُب 8ملؿٕـ، ٠ّ كر٘ع ػـٙ ؿك ٗ ٕـاُت

 .ٌتبؿ١ا ت٘إـ ٠ْٕ ٠قجَ پلُْبك بت١كٗا ثلاثل ؿك ىلٕٚ ٗ ثبُـ ؿاُتٚ اًالُ ؿك ػـٙ قبٕ٘ٓ

ٚ  ٗ ّاللؿ  ؿًت ؿك نٌل١ٙ ٛال ، ب١آ مٚ اًت ١ٔا ٢ٖٚمّ ١ٔا ؿك پلًَ ٢ًّٔ٘  اًٗالت؟  ؽ٘اًالت  ثال

ـ  ١ٔا ثل «ثبٌٍب  أؽق ٍْٔ اٍٜال  ئّْٕب» مٚ بّجل٢پ ًؾٔ اًتٖبؿ ثٚ ِّٜ٘ك ـ  .ثبٗكٕال ٚ  بؿُالـٙ ١ ج١عال  ثال

ً  ٟا :ىفت ٗ آّـ (ّ)بّجل٢پ ٕنؿ ّٟلؿ مٚ اًت ٢ٔصٖ اثٔ ػجبى ام اٗ ًٖٔ ؿك ّبرٚ اثٔ ت١كٗا  كًال٘

ـ  ٠ّ امٖ٘ٓ ٗ ؿكآٗكؿٙ ّٔ ٌْٟٛل ثٚ كا ن٢ٍمٖ ّٔ ّٟ٘ال (ّ)ؽـا ِ  ام كا ّالب  ؽ٘اٛال ـ  رالـا  ٛال  .مٖال

ٚ  كا ؽال٘ؿ  ن٢ال مٖ مٚ كا ُْب ام ٠ثلؽ ُ٘ؿ ٠ّ صٚ :فلّ٘ؿ ٗ كفت ّٖجل فلام ثل (ّ)بّجل٢پ ـ  امؿٗاد ثال  ػجال

 مٚ اًت ٠مٌ ؿًت ؿك تٖٜب ٛال ، .مٖـ رـا يل١نـ١ ام كا ِب١ٓا ؽ٘اٛـ ٠ّ ًپي ٗ آٗكؿ ٠ّ ؿك ؽ٘ؿ

 9.(ُ٘ٛل ؿًت ؿك ٠ؼ١ٖ) اًٗت ؿًت ؿك ًب 

ٚ  إٓزالب  تب ؿاكٕـ  ت٘افق ثـآ اًتٖبؿ ثل فقٜب اّب ؿاكؿ، ٗؼف آٓ ىٕ٘بى٘ٓ ٛل  صٖـ ٛل ج١عـ ١ٔا  مال

 ن٢ٕ ٠عَ ّغقق اًت، ُْلؿٙ ٠ارْبػ كا آٓ ّْ٘٘ٓ عنِ ٗ ملؿٙ ّقجٍ٘ٚ ثٚ ل٢تؼج آٓ ام ر٘اٛل ٓبعت

 10.اًت ؿإٌتٚ ٌَّّْبت ُْبك ؿك كا ُ٘ٛل ثٚ ٛال  بك٢اؽت اؽتٔبّ

 ثب .اًت ّلؿ اكاؿٙ ٗ ؽ٘اًت ىلٗ ؿك مبك ١ٔا ثَنٚ ٕـاكؿ، ٟبك٢اؽت ٠١رـا ٗ ٛال  مبك ؿك مٓ ١ٖٔبثلاث

 .اًت ِٟتل٢ث ٠ثلكً ٗ مبٍٗ بمّٖـ٢ٕ ٌّأٍٚ ْٛٚ ١ٔا

 ام ب١ال  ٠ت١ٕبكٗب ١ٔا .ُ٘ؿ ٠ْٕ ثبم ٠١رـا ثب رن مٚ اًت ٟم٘ك ىلٙ ٗ ٠ت١ٕبكٗب ٠پ ؿك ْٛ٘اكٙ ٛال 

ُ  ٛال  ثبُـ، ُـٙ ؿؽً٘ :ث٘ؿ ؽ٘اٛـ ٠كرؼ ٛال  لُٙ صٖـ ١ٔا ثب مٚ اًت ُ٘ٛل ًٟ٘  ٕجبُالـ،  ًال٘

 .اًت ُـٙ فمل ؽ٘ؿ ٟرب ؿك مٚ ٟيل١ؿ ١ُٚلا ٗ ٕجبُـ بئ١ٌٚ مٓ

 ثؾِـ ٠ّ كا ١َؽ٘ ٢ٔمبث مٓ لا١م ث٘ؿ، ؽ٘اٛـ ؽَغ ٛال  ٓ٘كت ١ٔا ؿك مٚ اًت مٓ ًٟ٘ ام ب١ ٗ

 .ىلؿؿ كٛب ٠١مٕبُ٘ ثٖـ ام ملؿٙ ؽالّ كا ؽ٘ؿ تب

 ٗ ُ٘ؿ ٠ّ ـ٢ٕٙبّ «ّجبكاٝ» ٜب٢ٓفق آٜالط ؿك مٚ ثبُـ ١ٚؿًٗ٘ ٠ت١ٕبكٗب مٚ اًت ١ٔا ًُ٘ عبٍت

 ٗ مٓ ب١ال  اًت، ُ٘ٛل ١ٌتْب ثب ب١ ٛال ، ١ٔثٖبثلا .اًت مٗد ؿٗ ب١ ل١ُل ؿٗ ٠١رـا ٗ ٠ؽالٓ ّٟؼٖب ثٚ

 .ؿٗ ٛل ب١

 ؽ٘اًالت  ىاللٗ  ؿك ٗ ّاللؿ  ؿًت ؿك تٖٜب ٛال  ٢ِْٚٛ ٗ ّ٘اكؿ ١ٔا ْٛٚ ؿك ىفت ت٘آ ٠ّ ب١آ امٖ٘ٓ

ٚ  كا اٗ فِالبك  ٗ آماك ثالب  ثؾ٘اٛـ اىل ٗ مٖـ ٠ّ ١َكٛب ٗ ُ٘ؿ ٠ّ رـا مٓ ام ثؾ٘اٛـ اىل ًت اٗ  ٠ّال  ٕيال

 ٠ّ ًؾٔ ت٢اْٛ ثب ّ٘ٗ٘ع ١ٔا ؿكثبكٙ ٠إـم ٕـاكٕـ؟ مبك ١ٔا ؿك ٠كاٛ ش٢ٛ ُلع عبمِ ب١ مٓ اّب ؿاكؿ،

 :٢١ِى٘

 ّٟاللؿ  كا الال  ٟكٗ جالب ١م ثٌالب  صٚ ٗ ال ٠مٕ مٚ ُـٙ ٕقٌ بّجل٢پ ام (ًٖـ صٖـ ثب) ٢ٌّٖتف ج١عـ ؿك

ٚ  ٌٕجت ًؾت ـ١ؿ كا اٗ مٓ مٚ ٠ٖٛيبّ ملؿ، اٗ ّٜل كا ٠ثبغ ٗ ىلفت ٠مٕ ثٚ ٟكٗ مُت  ٢ٌال ّ ٠ثال  اٗ ثال

ٚ  ٢ِٖث ٠ّ كا اٗ ٛلىبٙ ّٔ ىفت ٗ ملؿ اظٜبك كا ؽ٘ؿ ٢َ٠ّ ٠ث ٗ ـ٢كً (ّ)بّجل٢پ ع٘٘ك ثٚ پي ُـ،  ثال

ٓ  آة اٗ ٟكٗ ٚثال  ٕجال٘ؿ  ؽالـا  ام تلى اىل :افنٗؿ ٗ مِٖ، ٠ّ ـا٢پ ٕفلت صٜلٙ اٍ ٠مُت ٢ٌؿٍ  ٠ّال  ؿٛالب

 ٗ م٘تالبٙ تالل   ٗ بٙ تالل ٢ً ْٛٚ ام ٗ ـ١آ ٠ّ ٠رْؼ ب٢ّٓ ؿك ـ١ُؿ مؿُ پي كا ٢ْٚؽ ؿأّ ٟكٗم إـاؽتِ 

 ٠ّ پي كا اٗ ثبؽ ب١آ فلّ٘ؿ (ّ)بّجل٢پ .ِٕٜ ٠ْٕ ٢ٔثبٍ ثل اٗ مٖبك ًل مٚ ؽ٘كؿُ ً٘ىٖـ اًت، مُت تل



 بّجل٢ال پ ٗ ثبمىلؿإـ كا ثبغَ پي كا، اٗ بؽث فقٚ ٕٚ  :فلّ٘ؿ بّجل٢پ .ؿِٛ ٠ّ ن٢ٕ ِتل٢ث ٟآك :ىفت ،٠ؿٛ

 .ملؿ رـا ِٛ ام كا إٜٓب

ٚ  ؿك لا١م اًت، ث٘ؿٙ ّلؿ آٓ بة٢غ ؿك ١ٔا مٚ ـ١آ ٠ّ ثل صٖبٓ ت١كٗا ١ٔا ام ٚ  اًالت  ٢ٔصٖال  اؿاّال  مال

 :ـ١ال ى٘ ٠ّال  اثٔ ػجالبى  .لفت١ِپق كا ؽـا كًً٘ عنِ :ىفت ُـ ؽجل ثب ٛالقَ ٗ بّجل٢پ ٟؿاٗك ام ٠ٗقت

 11.ث٘ؿ اًالُ ؿك ؽَغ ٛال  ٢ٕٔؾٌت ١ٔا

ٚ  ثبُـ ٢ٌّ ٠ث ٌْٟٛل اؿاّٚ ثٚ ٌٕجت مٓ ٛلىبٙ ج١عـ ١ٔا ١ٚپب ثل ِ ) اّالل  ٠ٍٗال  ثال  (٠ُاللػ  عالبم

 عالق  ن٢ال ٕ ُال٘ٛل  ٗ .ملؿ ت٘إـ ٠ّ ٠١رـا ثٚ عنِ ٗ ؿاكؿ كا مبك ١ٔا بك٢اؽت مٚ اًٗت مٖـ، ٠ّ ّلارؼٚ

 :ٕـاكؿ ٠ض٢ًلپ

 .«أّلِٛ ّٔ ل٢ٝاٍؾ ٍِٜ ن١ٓ٘ أٓ أّلاً كًٍ٘ٚ ٗ اهلل ٠ق٘ ئفا الّإّٖٞ ٗ ٍْإّٔ مبٓ ّب ٗ»

َ  ٗ ؽالـا  ص٘ٓ مٚ ٕج٘ؿٙ عق ١ٔا كا ٠ّإّٖ مٓ ٗ ّلؿ ش٢ٛ ـ  ٠عنْال  كًالٍ٘  بك٢ال اؽت ؽال٘ؿ  ام ملؿٕال

 .ٖٖـ١ثلىن ٟيل١ؿ

 ٢ٔصٖال  ْٛ٘اكٙ مٚ ثبُـ ٠ٗع قبٕ٘ٓ اًبى ثل بّجل٢پ عنِ مٚ اًت آٓ كًً٘ ٗ ؽـا عنِ ام ّٖظ٘ك

 .ٕـاكؿ اػتلإ عق ٗ اًت ٗارت ّلؿ ل١ٍپق ١ٔثٖبثلا اًت،

 .اًت ىٕ٘ٚ ٢ْٔٛ ن٢ٕ (ع)ت٢ث اٌٛ ج١اعبؿ ؿك ٌّأٍٚ

 :فلّ٘ؿ مٚ آٗكؿٙ (ع)ثبقل اّبُ ام مكاكٙ ام ؽ٘ؿ ًٖـ ثٚ ؼ٢ُ

٘  ً٘ىٖـ ٗ مِٖ ٠ْٕ اٛبػت ت٘ ام ٟؿًت٘ك ش٢ٛ :ـ١ثي٘ مٓ مٚ آٓ ّيل ث٘ؿ، ٕؾ٘اٛـ ؽَغ ٛال   كا تال

 ّاللؿ  ىفالت  ىٕ٘ٚ ١ٔا اىل .ؿٙ ٛال  ّلا ٗ ل٢ثي مِٖ، ٠ْٕ ت١كػب ت٘ ٟثلا ّٟلم ٗ عـّ ٗ آٗكُ ٠ْٕ رب ثٚ

ِ  ٕالنؿ  ؿك رالن  ١ٔا ٗ .ؿٛـ ؽَغ ٛال  كا اٗ ال بؿ١م ب١ مِ ال ملؿٙ إـ ت٘افق إٓضٚ اًبى ثل ت٘إـ ٠ّ  عالبم

ٚ  ؿاكؿ  ِتل٢ث كا ؽ٘ؿ بك٢اؽت ٗ ؿإـ ٠ّ ؽ٘ؿ ملؿ ٢ٔصٖ مٓ اىل .ث٘ؿ ٕؾ٘اٛـ ّ  ىلصال  ن٢ال ٕ ٛالال   ام ٠ٕالب

 .ٕجلؿ

ٚ  ـ٢ُپلًال  ٠مٕال  ؿكثالبكٙ  (ع)كٗالب  اّبُ ام ىفت مٚ ملؿٙ ٕقٌ غ١ثن اثٔ ام ؽ٘ؿ ًٖـ ثب ؼ٢ُ ن٢ٕ  ؿك مال

 لؿ،٢ال ى ٠ّ ّجبكات ب١ ؽَغ ٛال  ؽ٘ؿ ٌْٛل ام ُبٛـ ؿٗ ثب ثبُـ ُـٙ ؿؽً٘ مٚ آٓ ثـٗٓ ٠ٕبپبم ؿٗكآ

 ُال٘ؿ  ٠ْٕال  رـا مٚ ُـٙ ت١كٗا ٢ٔصٖ ّب ٟثلا ىفتِ ٟ.آك :فلّ٘ؿ اّبُ ُ٘ؿ؟ ٠ّ رـا ؽ٘ؿ ُ٘ٛل ام ب١آ

 .ث٘ؿ ٕؾ٘اٛـ ؽَغ يل١ؿ ٓ٘كت ١ٔا ؿك :فلّ٘ؿ اّبُ .مٖـ ٟربك كا ٛال  غ٢ٚٓ آٓ ٠پ ؿك ّلؿ مٚ آٓ ّيل

 12ٟ.آك :فلّ٘ؿ .ُ٘ؿ ٠ّ رـا پي ىفتِ

ـ  فتال٘ا  ت١ال كٗا ٢ْٔٛ ّْ٘٘ٓ ثٚ فقٜب ثنكىبٓ ام ٠ىلٗٛ ٗ ٠ًٛ٘ ؼ٢ُ  ٗارالت  ُال٘ٛل  ثالل  ٗ ؿاؿٙ إال

 ٗارالت  ؽَغ ْٛبٕب :اًت ىفتٚ ١ٕٜٚب ؿك ؼ٢ُ .مٖـ اربثت كا اٗ ؿكؽ٘اًت صلا ٗ ص٘ٓ ٠ث مٚ ؿإٌتٚ إـ

 ٌٕالجت  كا ّٟلم ٗ عـّ ٗ مِٖ ٠ْٕ اٛبػت ت٘ ام ن٢ص ش٢ٛ ؿك ّٔ ـ١ثي٘ ؽ٘ؿ ُ٘ٛل ثٚ مٓ مٚ إٓزب اًت

ٚ  بفالت ١ؿك اٗ ٗٗالغ  ام ب١ ـ٢ُٖ اٗ ام ٠ًؾٖ ٢ٔصٖ اىل …مِٖ ٠ْٕ ت١كػب ت٘ ثٚ ٚ  ١ٔال ا ؿك مال  اّال٘ك  ىٕ٘ال

 13.ؿٛـ ؽَغ ٛال  كا اٗ ـ١ثب ال ـ١ٕي٘ ؽ٘ؿ صٖـ ٛل ال ملؿٙ ب٢ٓػٔ

 ؿك (481 ُ) ثلّاد اثٔ ٠قبٗ ٗ (448 ُ) ٠عَج اث٘أٍالط ىفتٚ اًت، ؼ٢ٚاٍِ فّؾتَ متبة ؿك ػالّٚ

 14.ملؿٙ إـ ت٢تجؼ ؼ٢ُ ام ٌّأٍٚ ١ٔا ؿك (585ُ)٠عَ مٛلٙ اثٔ ٗ اٍنبٌّ

 15.ٕيٚ ؿاكؿ ِٛ ثبم كا اٗ ت٘إـ ٠ْٕ ُ٘ٛل ىفت، ٢ٔصٖ ١ٔا مٓ اىل :اًت ىفتٚ اث٘أٍالط



 اىل مٚ اًت ل٢ّؾ ّلؿ پي اًت، ّلؿ ثٚ ٌٕجت مٓ ٢َ٠ّ ٠ث ٓ٘كت ؿك ؽَغ :اًت ىفتٚ مٛلٙ اثٔ

 ب٢ٓػٔال  كا ؽـا ت٘ ٠ٕبفلّبٕ ثب ٠ٕـٛ ٛال  اىل :ـ١ثي٘ مٓ اىل اّب لؿ،١ٕپق ب١ لؿ١ثپق ؿاؿ ؽَغ ِٖٜبؿ٢پ اٗ

 16.ؿٛـ ٛال  كا اٗ اًت ٗارت ملؿ، ؽ٘اٛـ ٢ٔصٖ مٚ ثـإـ ُ٘ٛل ب١ مِٖ ٠ّ

 ُلع عبمِ) ًَٜبٓ ب١ ؿٛـ، ٠ّ ٛال  ب١  ٕـاكؿ تؾَف عق ٗ اًت ٗارت اٗ ثل ؿاؿٓ ٛال  اىل ٖل١ا

ٓ  ُ٘ؿ  ٠ّ مبك ١ٔا ػٜـٙ ؿاك عبمِ ؽ٘ؿ ب١ مٖـ، ٠ّ اٍناُ كا اٗ (اّل ٠ٍٗ ; ٚ  صٖالب ـ  ام مال  بّجل٢ال پ ج١عال

 .ـ١آ ٠ثلّ

ٚ  ٠اًنبف ـ٢رٖ اثٔ ٠اث٘ػَ مٚ اًت عبمِ ع٘٘ك ؿإٌتٔ ُلٙ المّٚ ١ٔا ٖن١ٚا ثل افنٗٓ  اًالتٖبؿ  ثال

ٚ  ١ٚال آ ١ٔال ا اًالتٖبؿ  ثٚ ٢ْٔٛضٖ .اًت ؿاؿٙ فت٘ا ثـآ ال آّـ ؽ٘اٛـ مٚ ال (ع)ثبقل اّبُ ام مكاكٙ ج١عـ  مال

 :17اًت ُلع عبمِ ثٚ ؽٜبة

 229/ثقلٙ «ثٚ افتـت ْب٢ف ْٜب٢ػَ فالرٖبط اهلل عـٗؿ ْب٢ق١ال أٓ ؽفتِ فآ»

ٚ  كا مبك ثـإـ َّٔغت ٛلىٕ٘ٚ عبمِ مٚ اًت ١ٔا ؿإٌتٔ ُلٙ ١ٔا ّٟقت٘ب ٓ  ثال  ب١ال  كًالبٕـ   ًالبّب

 .ؿٛـ ٛال  ؽ٘ؿ ب١ مٖـ،  ٛال ثٚ ٗاؿاك كا ُ٘ٛل

 ِ،١ٕالـاك  آٓ ثالل  ٢َ٠ؿٍ مٚ ملؿٙ ّٖبقِٚ ُ٘ٛل ثل ؽَغ ٛال  ث٘ؿٓ ٗارت ؿك ر٘اٛل ٓبعت ٖزب١ا ؿك

ٚ  ٌالت ٢ٕ ّؼَُ٘ مٚ صٖبٓ اًت، ـ٢ٕٙلً آٓ ثٚ ٌٕجت ٟؿًت٘ك بت١كٗا ؿك لا١م  ّٔالـا   ٛالال ،  ١ٔال ا مال

 18.اًت ٕبًبمىبك ن٢ٕ ّقٛت آً٘ ثب ٖن١ٚا ثل افنٗٓ .ثبُـ ال مٓ ًٟ٘ ام ال ّٖنل إزبُ ام ٠ثبمؿاكٕـى

 آٓ ٢ٌؿٍ ثٚ ٛال  ثٚ ٌٕجت ّلؿ بك٢اؽت ثلؿ ًل ثٚ ّلؿ ثب ت٘إـ ٠ْٕ مٓ مٚ ّٟ٘اكؿ ؿك ىفت ـ١ثب اّب

 ش٢ٛ ٠ؼ١ٖ  «االًالُ ٠ف الٗلاك ٗ الٗلك» :فلّ٘ؿ لا١م كٗؿ، ٠ّ ٢ٔث ام اًت مٓ عق ؿك آماك ٗ اٗلاك مٚ

 ثالل  (الٗاللك ) قبػالـٙ  ١ٔا ٗ .اًت ِٕـٙ ٗٗغ اًالُ ؿك ثبُـ ٟٗلك مٚ ال ٠ٗٗؼ ب١ ٠ف٢تنَ صٚ ال ٠قبٕٕ٘

 ـ١تلؿ ٠ث .(78/عذ«)علد ّٔ ١ٔاٍـ ٠ف ن٢ِػَ رؼٌ ّب» اًت، عبمِ ّقـى ؼت١ُل ٢ٚاٍٗ اعنبُ ْٛٚ

 ّلؿ ؿًت ؿك ثبُـ بٓ آٗك١م ٗ ًؾت مٓ ٟثلا آٓ اؿاّٚ ب١ ٌْٟٛل مٚ إٓزب ٠عت كا ٛال  بك٢اؽت ٖن١ٚا

  ٢ٌِؿٍ ت٢ػّْ٘ ١ٔثٖبثلا .ُ٘ؿ ٠ّ ثلؿاُتٚ ب٢ّٓ ام بؿُـ١ٙ بػـٙق ٢ًَٚٗ ثٚ ٗ اًت ٟٗلك ٠عنْ ِ،٢ثـإ

 .ُ٘ؿ ٠ّ مؿٙ ٢ْتؾٔ ٓ٘كت ١ٔا ؿك ٛال  بك٢اؽت ث٘ؿِٓ ّلؿ ؿًت ثٚ

 ثال٘ؿ  «ثبٌٍالب   أؽق ٍْٔ اٍٜال » ٟٕج٘ ت١كٗا ٛال ، ثل ّلؿ ًَٜٚ ث٘ؿٓ ػبُ ٢ٌؿٍ مٚ ١ٔا ثل ػالٗٙ

 19.اًت ىفتٚ ـاٍنٗائ ّزْغ ؿك ٠خ٢ْٛ مٚ صٖبٓ ؿاُت  ٗؼف آٓ ٛل  ْٛٚ مٚ

ُ  ب١ال  اٛال  تب ٌت٢ٕ ٠ٍفظ ٢ٌؿٍ مٚ 20اًت، ارْبع آٓ، ثل ر٘اٛل ٓبعت ٢ٌؿٍ ػْـٙ ٚ  ػْال٘  ؿاُالت

 .ث٘ؿ ؽ٘اٛـ ف٢ٗؼ اًت ّلؿ ؿًت ثٚ مالً ٛال  مٚ عنِ ١ٔا ٢ٌؿٍ ١ٔثٖبثلا .ثبُـ

ٚ ٢ٕت ثبُالـ،  ُلع عبمِ ٕنؿ مبك صبكٙ ٗ ثبُـ ٕـاُتٚ ٗر٘ؿ ١ٔا ثل ل٢فلاى ٗ ٠قٜؼ ٢ٌؿٍ اىل ٖل١ا  زال

ـ  .ماللؿ  زبة١ا ٢ٔصٖ َّٔغت ٛلىبٙ ملؿ  اٍناُ ٛال  ثل كا ّلؿ ت٘آ ٠ّ مٚ اًت آٓ  ٗ الٗاللك » ج١عال

 .اًت َّٜت ١ٔا پِت٘إٚ ن٢ٕ «االًالُ ٠ف الٗلاك

ـ  ب٢ٓال ث ؿك ّخالً .بفت١ ت٘آ ٠ّ بت١كٗا ٠ثلؽ ؿك ن٢ٕ ٟيل١ؿ ُ٘اٛـ ٖزب١ا ؿك ٓ  ج١عال ُ  ام عْاللا  اّالب

 :آّـٙ اًت (ع)ٓبؿ 

 21«.مٓ ًٟ٘ ام ّجبكات ٗ ؽَغ ٗ اًت ّلؿ ًٟ٘ ام ل٢٢تؾ ٗ ٛال »

ُ  .ٕالـاكؿ  ٟبك٢ال اؽت آٓ ؿك ّٗاللؿ  اًت مٓ إتؾبة ٗ ـ١ٓالعـ ثٚ ؽَغ، ٛال  ٟارلا ٠ؼ١ٖ ١ٔا  اقالـا

 .ـ٢١فنا٢ث ١ٔا ثل ن٢ٕ ىقُت مٚ ٠خ١عـ ؿك كا مٓ آٓ ؿكثبكٙ (ّ)بّجل٢پ



 ٗ ؽ٘اًت ؿًت ثٌتٚ ل٢ًا اٗ ٗ اًت ثبم ال ٕـاكؿ ٛبقت كا ُ٘ٛل ثب ٓجل اىل ال مٓ ٠١كٛب كاٙ ١ٔثٖبثلا

 .ٌت٢ٕ ّلؿ اكاؿٙ

 ١ٔا ؿك ّلؿ ثل ؽَغ ٛال  ث٘ؿٓ ٗارت ىفت مٚ اًت ر٘اٛل ٓبعت ًؾٔ ّبٕـ ٠ثبق مٚ ٟن٢ص تٖٜب

 ٌٛتٖـ العلد ٗ الٗلك ٟقبػـٙ ٛب ثَنٚ ِ،١بفتٚ ا٢ٕ ؿك ىٕ٘ٚ ١ٔا ّب اًت، ّقٛت آً٘ ثب ٕبًبمىبك ّ٘كؿ

 .ػٖـاهلل اٍؼَِ ٗ .ًبمٕـ ٠ّ كا ّقٛت ٟٚ ٛب١پب مٚ

ٚ  ٌالت ٢ص ّلؿ ٗ مٓ فل  مٚ اًت ١ٔا ٖزب١ا ؿك پلًَ ١ٔآؽل  ٛالال   بك٢ال اؽت ؽال٘ؿ  ل،١ال  ١ٔال ا مال

 .كًـ ٠ّ ٛال  ثٚ اٗ ق٢تٖف ٗ ٢ِتْٔ ٗ ُلع عبمِ ثٚ ّلارؼٚ ام پي ٟيل١ؿ آٓ اّب ؿاكؿ، كا ٌْٛلٍ

 ٗ ٕبمك ٗ ٕبمپلٗكؿٙ ٠ؼت٢ٛج اٗ لا١م ىلؿؿ  ٠ّ ثبم ّٗلؿ مٓ ؼت٢ٛج تفبٗت ثٚ ١ٔا ىفت ـ١ثب پبًؼ ؿك

ٚ  ٟمالبك  ٛالل  ٗ رٜـ، ٠ّ ثل ٠ت١مٖب ثب ٗ ؽلُٗـ ٠ّ ثل ٠اُبكت ثب ؿاكؿ، رُ٘بٓ ٠اعٌبًبت  ػٖٔالل  ثالب  مال

 ٗ آكاُ ؼت٢ٛج ثب ّلؿ اّب .ؿاكؿ ٠پ ؿك ٖـ١ٕبؽُ٘ب ٠تجؼبت ٗ ِّنالت ثٌب صٚ بثـ١ اكتجبٙ ن٢مٗؿإي ػبٛفٚ

 ٠اعتْبٍ ٕبى٘اك ٟبّـٛب٢پ ام ؽجل ٠ث ٗ ؿاكؿ ؿٍٗ ثل كا امؿٗاد ٕ٘ـ٢پ اؿاّٚ ثبك مٚ و١ٙث٘ ؽ٘ؿ، ١َؿٗكإـ

ِ  آتَ صٖـ ٛل يل،١ؿ ١ٌؿال ثٚ ٗ اًٗت ػٜـٙ ثٚ ٕ٘ػبً ن٢ٕ ٛال  ٢ًٖٔي تجؼبت ٗ ٌت٢ٕ ٠١رـا  اٗ ؽِال

 .مٕـ ٠ْٕ ػز٘الٕٚ ٢ِتْٔ ٗ غ١ًل اقـاُ ثٚ ؿًت آٓ ٟبّـٛب٢پ ٗ مبك ػ٘اقت ثٚ ت٘رٚ ٠ث ىلؿؿ ُؼَٚ ٗك

 ؿٗ ١ِ٠ؿٗكإـ ّلؿ، مٚ مٖـ ٠ّ زبة١ا ٓصٖب ٠اًالّ ٟمِ٘كٛب ؿك ّ٘ر٘ؿ ٠ّـٕ ٢ٔق٘إ ْٛٚ ١ٔا ثب

 ٠ثال  آٓ مٚ ٕٚ مٖـ، ّلارؼٚ ٓبٍظ ٟؿاؿىبٙ ٛب ثٚ ٛال ، ؿكثبكٌٙ ٟل٢ِ ى٢تْٔ ؿك ٗ ثبُـ ؿاُتٚ ٠صٖـإ

 .ثنٕـ آة ثٚ ىـاك

ٚ ٢غ بكات٢ال اؽت ًبؽتٔ ّغـٗؿ رٜت ؿك ٢ٖ٠ق٘إ ٢ٖ٢ِث ٠ّ ٢ٚفق ت١ٗال ١ًٚب ؿك امٖ٘ٓ ّب  لٌّالإٗالٕ

 ٠ّقٜؼال  ٗ ّغالـٗؿ  ٢ٔقال٘إ  ثل ٢ٚفق ت١ٗال ٜل٢ًٙ ّخجت آحبك ام ١ٔا مٚ ُ٘ؿ ٠ّ ارلا ٢ٖٚمّ ١ٔؿكا ّلؿ

 .اًت

ـ  ب١ال  امؿٗاد ػقـ ْٗٔ ُلٙ ق١ٛل ام ؽأل ١ٔا پلملؿٓ رٜت ٠١تالُٜب ٢ْٔٛضٖ  ام يالل ١ؿ المُ ػقال

ِ  ٓال٘كت  ؿك ب١ال  ثؾ٘اٛـ، ٛلىبٙ مٚ مٖـ ُلٙ مٓ ٖن١ٚا ّبٕٖـ ِ،٢ٌٛت مٓ ًٟ٘ ٔ  تفالبٛ  ام …ٗ ٕـاُالت

ُ  ّالب  اًتبؿ عٌ، كاٙ ٢ْٔٛ اًبى ثل مٚ .ؿٛـ ٛال  اك ؽ٘ؿ ثبُـ ٢ٌٗم ّلؿ ًٟ٘  ٛالبة ) ٠ٖال ٢ؽْ اّالب

 فتال٘ا  ثال٘ؿ  ُـٙ ِب١ٓا ام ٠ٌُْ 1358 ًبً مٚ لا١ٓا ّجبكم مٕبٓ ام ٠ىلٗٛ ٟاًتفتب پبًؼ ؿك ن٢ٕ (حلاٙ

 آٓ َّٜقِ ٓ٘كت ثٚ اّب ؿاُتٚ، كٗاد ِّلٗٙ ىٕ٘ٚ ثٚ ٢ٚاّبّ ب٢ّٓ ؿك ن٢ٕ ١ٔا ام ٢َپ كٍٗ ١ٔا .ؿاؿٙ إـ

 :اًت ٢ٔصٖ ِب١ٓا ػجبكت ّتٔ .ؿاؿٙ إـ فت٘ا كاعٌ ّبُا تٖٜب كا

 ؽ٘ؿُبٓ تب اًت فلّ٘ؿٙ ٢٢ٔتؼ ًٌٜ كاٙ ّقـى ُبكع ّغتلُ، مٕبٓ ٟثلا .٢ِاٍلع اٍلعْٔ اهلل ثٌِ»

 ؿك ثبُٖـ ٢ٌٗم مٚ مٖٖـ ُلٙ اىل ٕنبط ٗ ػقـ ْٗٔ ؿك مٚ ٠ّؼٖ ١ٔا ثٚ .لٕـ٢ى ؿًت ثٚ كا ٛال  مّبُ

 ٠ؼ١ٖ ِّلٗٙ  ٓ٘كت ثٚ ب١ ٗ لٕـ،٢ثي ٛال  ؽ٘اًت ؿٍِبٓ مٚ ٘قغّ ٛل ٠ؼ١ٖ َّٜق  ٓ٘كت ثٚ ٛال ،

 ش٢ٛال  يالل ١ؿ ؿٛالـ،  ٛالال   كا ؽال٘ؿ  مٚ ثبُـ ٢ٌٗم مٓ ىلفت ٟيل١ؿ مٓ ّخالً ب١ ملؿ ٟثـكفتبك ّلؿ اىل

 22«…ؿٖٛـ ٛال  كا ؽ٘ؿ ت٘إٖـ ٠ّ ٗ ـ١آ ٠ْٕ ٢َپ ؽبْٕٜب ٟثلا ٠اُنبٍ

 ٓال٘كت  ثٚ ِٛ آٓ كا ٠ُلٛ ٢ٔصٖ ُ٘ٛلآ ما ٟبك٢ٌت  ث٢ٌٕ ٠١ٕٜب ٗ ٠قٜؼ عٌ كاٙ ١ٔا ظبٛلاً اّب

 ؿًالت  ثٚ كا تبُ بك٢اؽت ىٕ٘ٚ ١ٔا ن٢ٕ ثبُـ ػالقٚ ّٖـ ؽ٘ؿ ٌْٛل ثٚ إـامٙ ٛل ّلؿ ٗ لٕـ،١پق ٠ْٕ َّٜق

ـ  اٗ ثب امؿٗاد ؽ٘اٛبٓ ُلٙ ٗ ـ٢ق ثـٗٓ مٚ ثبُٖـ ٟبك٢ثٌ مٕبٓ اىل و١ٙث٘ ؿٛـ  ٠ْٕ مٓ ٚ  ّاللؿ  .ثبُالٖ  ثال

ـ  ن٢ال ٕ ثلرٌتٚ إـامٙ ٛل ال مٓ ٢ِتٌَ مٚ اًت ٠ت٢عْ ٗ ٠ثنكه ِّٖ ٟؿاكا ٠ؼ٢ٛج ٛ٘ك  ٠ْٕال  الال  ثبُال

 .مٖـ ٢ِتٌَ إـامٙ ١ٔا تب كا اٗ ٟؽ٘اك ٗ فٍّت مٚ آٓ ّيل ُ٘ؿ



 ث٘ؿ ًپلؿٙ اٗ ؽ٘ؿ ؿًت ثٚ كا ؽ٘ؿ ٌْٛل بك٢اؽت مٚ ّٟلؿ ؿكثبكٙ اًت (ع)ٓبؿ  اّبُ ام ن٢ٕ ٠ت١كٗا

 .ٌت٢ٕ ن١رب اٗ امؿٗاد بًتٚ،ثلؽ ّؾبٍفت ثٚ ًٖت ثب ٗ ًپلؿٙ آٓ اٌٛ ل٢غ ثٚ كا مبك :فلّ٘ؿ مٚ

٘  ؽ٘ؿ ؿًت ؿك ت٘ بك٢اؽت ث٘ؿ ىفتٚ ؽ٘ؿ ٌْٛل ثٚ مٚ ّٟلؿ ثٚ ٟيل١ؿ ت١كٗا ؿك  :فلّال٘ؿ  اًالت  تال

ٚ ١پق) ٟن٢ال ص ١ٔال ا (34/ٌٕبء«)اٌٍٖبء ٠ػَ قّ٘اّ٘ٓ اٍلربً» :ـ١فلّب ٠ّ ؽـا اًت، ّْنٔ صيٕ٘ٚ  ٗ لفتال

 23.ٌت٢ٕ (ؿكًت

 ّ٘مٌ ًٟ٘ ام ٢ٌٗم ػنً ثب مٚ اًت ن١رب ػقـ ٍت،ٗمب آ٘الً ٖن١ٚا ثٚ ت٘رٚ ثب ٗمبٍت، ١ٔا ٢ْٔٛضٖ

ٙ  ب١ال آ ُال٘ؿ،  ٠ّ المُ يل١ؿ المُ ػقـ ب١ امؿٗاد ػقـ ْٗٔ ؿك ُلٙ ثب صيٕ٘ٚ ال ُ٘ؿ ٠ّ احل ٠ث  ؿك ُالل

 ؿٛـ؟ ل٢٢تغ ت٘إـ ٠ّ كا ِّلٗٙ ت٢ّبٛ المُ، ػقـ ْٗٔ

 :ٌـ١ٕ٘ ٠ّ ّجٌ٘ٙ ؿك ؼ٢ُ ٖن١ٚا ًلإزبُ

 ظ٢ٓغ ٗ ـ٢ٙكً ّب ّقٛت ؿك إٓضٚ ثٖبثل ٌت ٢ٕ ن١رب ّب ٕظل ثٚ ثٌپبكؿ مٓ ثٚ كا بك٢اؽت ثؾ٘اٛـ اىل»

 24«.ؿاؿٙ إـ اربمٙ كا آٓ ٠ثلؽ ّب آغبة ب٢ّٓ ؿك اّب .اًت

 ؿاكؿ  ب٢ٙال اعت ٟرالب  ٗ اًالت  ب٢ّٓ ؿك ٕبّ٘ى ّ٘ٗ٘ع مٚ و١ٙث٘ ٌت،٢ٕ آًبٓ ٌّأٍٚ ٢ٌؿٍ ٢ْٔٛ ثٚ

 ًناٗاك ب٢ٙاعت تلك عبً لٛ ؿك» :فلّ٘ؿٙ ٗ ؿإٌتٚ ّقـُ كا ب٢ٙاعت ربٕت ن٢ٕ ر٘اٛل ٓبعت مٚ صٖبٓ

 25«.ٌت٢ٕ

 

 ثنٕٖـ جبٕٜب١ىل ثل كا كٗپٍ٘ ٛب

ٓ  ام كا اٗ ملاّت ؿاُتٚ ّٔ٘ٓ اثتقاً ام كا ٟٗ ؿاكؿ  ٟثَٖـ يب١ٙرب اًالُ ؿك مٓ عزبة  ؿك ؿكافتالبؿ

 ؿاكؿ، مٜٔ ٗ ١ٖٚل١ؿ ٠ُلافت ٗ ػنت اًت، ّغتلُ ٗ ٗاال ٠إٌبٕ صٕ٘بٓ مٓ .ؿاكؿ ٠ّ پبى إغٜبٙ ل٢ٌّ

 26.اًٗت ػنت ٗ ُلافت پبًـاُت ٟكاًتب ؿك تٖٜب عزبة، ثٚ ٌٕجت ٟٗ اٍناُ .ٌت٢ٕ ٗماّل ًؾٔ ١ٔا

 .ثنِبٕٖـ ً٘ آٓ ٗ ً٘ ١ٔا ثٚ ؽ٘ؿ ثب كا اٗ ؽ٘ؿؽ٘اٛبٓ ٗ ٛ٘اپلًتبٓ تب ُ٘ؿ ٠ْٕ كٛب ٛلىن

 ٗ ب٢ٓال ٛغ ؿًتؾٍ٘ ؿُ ٛل ٗ ٍغظٚ ٛل مٚ اًت پبك ٟربّؼٚ ا ًبؽتٔ ٠پ ؿك اًالُ ١ٔا ثل افنٗٓ

 ٗ ب١ٓپب ٠ث ٠ُٜ٘ت پلًت تب ً٘ت٢ٚپ مٚ ٠نبت١تغل ٕيلؿؿ  ٠رٌٖ ٗ ٠رٌْ ٟٙ ٛبن٢إي ٗ ٛ٘ى ف٘كآ

 ثلٖٛالٚ،  ٟتالٔ ٛالب   ٗ ب١ْٕٓب ٟرَ٘ٙ ٛب ن،٢ُٜ٘ت إي علمبت ؿمؿإٚ، ٟٕيبٙ ٛب .ؿاكؿ اؿاّٚ ل١ٕبپق ٟل٢ً

 ز٢ٕٚت ٗ .ٕـاكٕـ اٗ اكاؿٙ ٗ اػٔبة ًٌََٚ ًبؽتٔ فَذ ٗ ّلؿ ٠ر٘إ ن٢رٖ٘ٓ آّ عبٍت ل١تغل رن ٟمبك

 ٠كٗإال  ٟػقـٙ ٛب ٗ ٠ػٔج ٟٛب ْٟبك٢ث ب١ ٗ ث٘ؿ  ؽ٘اٛـ ٠ارتْبػ ّلم ٗ عـّ ٠ث ٠ؾتي٢ىٌ ٍزبُ ب١ آٓ

 .اًت ٚ تل٢ُج آماك ُنٖزٚ ٗ ثٚ مٚ ُـٙ ًلم٘ة

 ن٢ال ُالٜ٘ت إي  ١ٔا ام ٟل٢رَ٘ى پبك، ٗ ًبٍِ ٟربّؼٚ ا آٗكؿٓ ـ١پـ ٟثلا اًالُ ٟكاٛنبكٛب ام ٠ن١

 ؿكًت ل٢ٌّ ؿك آٓ ت١ٛـا ٗ رٖي ؿٗ ٗر٘ؿ ٟبهكف ؿك ّ٘ر٘ؿ ٠ؼ٢ٛج ن١ٙغل ًبٍِ ٕيٚ ؿاُتٔ ٗ ُـٓ

 .اًت آٓ آكاُ ٗ

 :ٌـ١ٕ٘ ٠ّ ًٖبٓ ّغْـ ثٔ ًإاالت پبًؼ ؿك ٠خ١عـ ؿك (ع)كٗب اّبُ

ٚ  ًالپي  ٗ مٖـ ٠ّ ل١تغل كا ّلؿآ لا١م اًت  علاُ يل١ؿ مٕبٓ ٗ ُ٘ٛلؿاك مٕبٓ ّٟ٘ٛب ثٚ ٕيبٙ»  ثال

 27.«إزبّـ ٠ّ مُت ٗ ٕبكٗا ٗ ـ٢پَ ٟمبكٛب

 :ٌـ١ٕ٘ ٠ّ قٜت ـ٢ً

ٍ  آًالبٓ،  ٟنُالٜب ٢آّ ثٖـ، ٗ ـ٢ق ٠ث ٟى٘ٛب ٗ ىفت آماؿإٚ، ٕيبٙ :ٖـ١ى٘ ٠ّ مٚ ُـٙ غ١ُب»  ٗ ؽال٘

َ  ْٛٚ ٗ ْٛٚ …ٗ مٓ ثـٓ ـ٢ٙپُ٘ ّ٘اٗغ ث٘ؿٓ ثلّال ٗ ِٛ، ثب رٖي ؿٗ ٟثَ ٛب  ٗ ١َآًالب  ٗ آكاّال



 مٖـ ٠ّ ٟل٢ِي٢پ ٠كٗإ ٟػقـٙ ٛب ٗ ًلم٘فت ام ًبؽتٚ آماؿ كا فلٗؽفتٚ الت١تْب ٗ آٗكؿ ٠ّ ٠آً٘ؿى

 ًال٘ء  لات٢تأح ام ١ْٔا ن١ٙغل ١ٌتؼـ ٟكاٙ ٛب يل١ؿ اّب ٗ مٖـ، ٠ّ ١ٌتؼـ كا ٠رٌٖ ن١ٙغل ًؾت فِبك ٗ

 .ٌتٖـ٢ٕ

 ٘ا٢ٓع ثب اٗ تفبٗت ٕقبٙ ٗ ٜب٢وى١ٗ ام رـا كا إٌبٓ مٚ ّٟبؿ ٟـىبٙ ٛب١ؿ ىٌتلٍ ٠پ ؿك ١ٕٚظل ١ٔا

 ؿك كا آٓ ت١تنالق  ٗ ٖٕقال  ٢ٌال ؿٍ ؽال٘ؿ  ّٔ مٚ اًت ٢ٚفلٗ ل١ تٖٜب ١ٔا اّب اًت، بفت١ٚ كٗاد ٕيلؿ ٠ّ

 ؿاكٕـ، كا ٠إٌبٕ ال ١ٖ٠ؿ ال ٠اؽالق ال ٠ارتْبػ ٠ؾتي٢ٍزبُ ىٌ ٗ ٟىل ٠اثبع ١ٔـتل١ُـ مٚ ٠١مِ٘كٛب

 اُنبً ٗ إ٘اع ْٛٚ ؿك كا ٠رٌٖ اؽتالٙ ٗ مبٌّ ٠ثلٖٛي مٚ ٠١مِ٘كٛب ؿك ٟآك .ـٙ ا١ُؿ ؽ٘ؿ صِِ ثٚ

ٚ  إزبّـ، ٠ْٕ ٠رٌٖ ٟنٙ ٛب٢ٕيا ٟپبمٌبم ٗ پلٗكٍ ثٚ ١ٕٚظل ١ٔا مٚ ـٙ ا١ُؿ تزلثٚ ملؿٙ إـ آٓ  ثَنال

ـ  ٠ّال  ل١ٕبپق ٟل٢ً ٗ ٕبآكاُ ن٢رٖ٘ٓ آّ ٟعبٍتٜب ثٚ  ام ٠ٕبُال  ٟػقالـٙ ٛالب   ٗ ٠كٗإال  ٟٜالب ١ْبك٢ث .إزبّال

ٚ  ْٛٚ ثب ْٛلاٙ كا ّؾبٍف رٖي ثٚ ٌٕجت علّ ٗ ت٢ّغلّٗ  ١ٔال ا …ـٙ ا١ُال ؿ ٠رٌٖال  إغلافالبت  ىٕ٘ال

 ثبماك ٗ م٘صٚ ًل ثل ب١ٓػل ٟنلٛب٢پ ٚز٢ٕت ٗ اًت  صبكص٘ة ثـٗٓ ٗ ّلم ٗ عـّ ٠ث مبٌّ اؽتالٙ ز٢ٕٚت

 ثالب  ٕبًالبمىبك  ٟٚ ٛالب ١ال ٕظل ١ٔال ا ؿك ٟثالبمٕيل  ٗاللٗكت  ثالل  ْٛٚ ١ٔا …ٗ كفتبكٛب ٗ ٕيبٙ ٛب ٗ نٜب١تغل ٗ

 28«.ؿاكؿ ـ٢تأم ربّؼٚ ٠ل٢ٕٗث ٟتٜب٢ٗاقؼ

ُ  ٠تؼالبٍ  ٟؽالـا  لا١ال م اًت، ٕٜفتٚ ُبٓ ٟٗر٘ؿ بت٢ع ؿك يل١نـ١ ثٚ ّلؿ ٗ مٓ ٠ؼ٢ٛج مَِ  تالـاٗ

  فلٗمَ ىبٙ مَِ ١ٔا .اًت ؿاؿٙ قلاك آٓ ىلٗ ؿك ٔ،٢مّ ؿك كا إٌبٓ ٠اٍَٜ ف٢ٚؽَ ُّقب تغقق ٗ ٠مٕـى

 ٗا ّقٔ٘ؿ ثٚ ٠بث٢ؿًت ثٚ كا اٗ ٗ ًبمؿ ٠ّ ُؼَٚ ٗكتل كا ٠ل٢ٕٗث ٟنٜب١تغل ٗ ُ٘ؿ ٠ّ مٕـٙ ؿٗثبكٙ ٗ مٖـ

ـ  ١ٔال ا ٗ كٗؿ ٠ّال  ٢ٌال تغَ ُالـٙ  ل١ال تغل اػٔالبة  ِٕـ ثلآٗكؿٙ اٗ ٟؽ٘اًتٚ ٛب ص٘ٓ ٗ ؿاكؿ ٠ّ  ْٛبٕٖال

 كاٙ تٖٜالب  ن٢ال ل آ١ّتغل ٟبؿٛب١فل ٗ ٛب ٠ُ٘ؽ ؽٖـٙ ٛب، كفتبكٛب، ٕيبٙ ٛب، ث٘ؿ  ؽ٘اٛـ ّـاُٗ ٟٚ اُنٖز

ٚ  ٟىٕ٘ٚ ا ثٚ اًت، مٖٖـٙ ل١تغل ػ٘اٌّ مٖتلً ٗ ملؿٓ مِ ؽٜل، ٠ث َ  مال ٚ  ١ٌال تْب ٗ مِال  رالٖي  ثال

 ٠كُٗال  ْٛبٓ ١ٔا .ُ٘ؿ ؿاؿٙ پبًؼ ٠ؼ٢ٛج ٓ٘كت ثٚ ًپي ٗ ثْبٕـ ؽ٘ؿ ّؼًْ٘ ٟٕـامٙ ٛب ا ؿك ّؾبٍف

ٚ  ٟثِالل  ٟتالُٜب ملؿٓ ّؼٜ٘ف ٗ ٠ؼ٢ٛج آكاَّ ثب ْٛلاٙ ـ١ٙثلىن اًالُ مٚ تاً  ِّالنالت  يالل ١ؿ ثال

 .ثي ٗ ٠رٌْ ٟبمٛب٢ٕ ثٚ ٠١پبًؾي٘ ٕٚ ٠مٕـى

ٌ  ٟفتٖالٚ ىالل   ٗ اغفبً ٗ ل١تغل ٟٖٚ ٛب٢مّ ًبؽتٔ ّغـٗؿ ام ٠١ْٕٕ٘ٚ ٛب ثٚ قلآٓ ؿك  ٗ مٓ ّتقبثال

 :ـ١فلّب ٠ّ ٠تؼبٍ ٟؽـا اًت  ُـٙ اُبكٙ ّلؿ

ِ  ٠أمم فٍل فلٗرِٜ غفظ٘ا١ ٗ أثٔبكِٛ ّٔ غّ٘٘ا١ ٢ٍَْٔإّٖ قٌ» ٓ ١ثْب ل٢ال ؽج اهلل ئّٓ ٍٜال «ٔالٖؼ٘

 30/ٕ٘ك 

 ٗ ثٜتالل  ِب١ٓا ٟثلا ١ٔا ؿاكٕـ، ٕيبٙ كا ١َؽ٘ ٟػ٘كتٜب ٗ مبٖٛـ فلٗ كا ؽ٘ؿ ٟٕيبٙ ٛب ثي٘ ّإّٖبٓ ثٚ

 .اًت آىبٙ مٖٖـ ٠ّ إٓضٚ ثٚ ؽـإٗـ .اًت نٙ تل٢پبم

 :ٌـ١ٕ٘ ٠ّ قٜت ـ٢ً

ٚ  ثل ُـٓ ل٢ٙص رٜت ؿك تالٍ ٗ ٠كٗإ ٟكفتبك ّلؿآ، ًٟ٘ ما صِِ فلٗإـاؽتٔ ٚ  ػالقال  ـ١ٓال ؿ ثال

ٚ  ٟكٗمٕٚ ٛالب  ٢ٕٔؾٌت مٚ صٖبٓ نلٛبًت،٢پ ٗ صٜلٙ ٛب ٟربفثٚ ٛب ٗ رَ٘ٙ ٛب  ٠ّال  كا ٠ىْلاٛال  ٗ فتٖال

 .ثجٖـؿ ٌُّْ٘ ٟلٛب٢ت ثل كا كاٙ تب ؿاكؿ تالٍ ٗ پُ٘بٕـ

 :ـ١فلّب ٠ّ (ع) ٓبؿ  اّبُ

ٚ  ٠ٕيبٛ ثٌب صٚ ٗ اًت، ٜب٢ُٓ ٌُّْ٘ ٟلٛب٢ت ام ٟل٢ت ٕيبٙ،»  ٠پال  ؿك كا ّالـت  ؿكام ٠افًٌ٘ال  مال

 «.اًت ؿاُتٚ



 :فلّ٘ؿ ن٢ٕ

 ثؾِـ ٠ّ اٗ ثٚ ٠ْب١ٕا ٗ آكاَّ مٖـ، تلك يل،١ؿ ن٢ٙإي ثٚ ٕٚ ػنٗرٌ، ٟؽـا ؽبٛل ثٚ كا آٓ ٛلمٚ»

 .«بثـ١ ٠ّ كا آٓ ٛؼِ مٚ

 29.«ثي كا اٗ فتٖٚ ٢ْٔٛ ٗ مبكؿ ٠ّ ٖٖـ٢ٙث ؿً ؿك ُٜ٘ت ٕٜبً ٕيبٙ، ٠پ ؿك ٕيبٙ»

ـ ٢پ ػ٘كت، ؿاُتٔ ٕيٚ اّب ٔ  ٠ؼال ٢ٛج بّال ٙ  فلٗؿاُالت ُ  ٗ .اًالت  ٕيالب ـ  ىالب ِ  اكاؿٙ ْٛبٕالب  ٟثؼال  ٗ ّغنال

 ُالـٙ،  بؿآٗك١ال  كا ؿٗ ٛالل  ١ٚآ ل١ ؿك ٢ٌؿٍ ٢ْٔٛ ثٚ .اًت آٓ ٢ٚاٍٗ ّلاعٌ ؿك ن١ٙغل مٖتلً ٗ ٟبك٢ُٛ٘

ُ  ؿٗ ٕيالبٙ،  مٖتلً ٗ ػ٘كت عفظ مٚ آٓ ب١ اًت، آٓ ز٢ٕٚت ٟيل١ؿ ٗ ًجت ٠ن١ ب١ى٘  ٗ ٠پال  ؿك ٠پال  ىالب

 .ٌٛتٖـ ٗاقغ ػبٍِ ٗ ب٢ًؽ ػبٍِ ؿك ِٛ ثٚ ل١ٕنؿ

 :فلّ٘ؿ (ّ)  بّجل٢پ

 30.«ـ١ن٢ثپلٛ فتٖٚ ام ٗ ـ٢ٕنٖ ؿٕجبً ٟيل١ؿ ٕيبٙ ثب پي اًت، ثؾِ٘ؿٙ مٓ ثٚ ٕيبٙ ٢ٕٔؾٌت»

 آٍال٘ؿٙ  ٟثاللا  ِٟتل٢ث ٢ٔتْ٘ ٗ ث٘ؿ ؽ٘اٖٛـ ؽبٛلتل ن٢ٙپبم مبك، ؿٗ ١ٔا ثب ٠ؼ١ٖ  «ٍنِ ٠أمم فٍل»

 ؿاُت، ؽ٘اٖٛـ ٠٘ا٢ٕع ٍٖٛ٘بك ٟؿكٙ ٛب ؿك ِٕـٓ ًلٕي٘ٓ ٗ ٠ُٜ٘إ ٕبپبك ٗ ٕبثزب لات٢تأح ثٚ ٕيِتٔ

  :فلّ٘ؿ (ع)ٓبؿ  اّبُ .ث٘ؿ ؽ٘اٛـ نٙ تل٢پبم آٓ ٠تٖفٌ ٟف٘ب ٗ ربّؼٚ ت٢خ٢ع ٗ ٕبّ٘ى ٗ

 31.«ٌتٖـ٢ٕ ؽ٘ؿُبٓ ًلمٕبٓ پِت ٟٕيبٙ ٛب ام اّبٓ ؿك ٕيلٕـ ٠ّ مٕبٓ ًل پِت ثٚ مٚ إٓبٓ»

 ٗ ٠كٗإال  ًالبؽت  ثل اٗ فلّ٘ؿ، المُ ِب١ٓا ثل كا ٟل٢ِي٢پ ١ٔا مٚ ؽـإٗـ «ٖ٘ٓٔؼ١لثْب٢ؽج اهلل ئّٓ»

 .اًت آىبٙ ِب١ٓا ٠ل٢ٕٗث ٗ ٠ؿكٕٗ ٟمِٖٜب ام ٗ ؿإبًت ِب١ٓا ٠ؼ٢ٛج ت٢ّبٛ

 :فلّ٘ؿ مٚ ملؿٙ ت١كٗا (ّ)بّجل٢پ ام ؽ٘ؿ پـكآ ام (ع)ٓبؿ  اّبُ

 ملؿ  ّيل پلؽ٘اٛـ ػقاة ام كا اٗ صِْبٓ ؽـإٗـ بّت٢ق كٗم پلًبمؿ، امعلاُ كا ؽ٘ؿ صِْبٓ ٛلمٚ»

 ٛالل  ٗ .اًالت  آٗكؿٙ ٟكٗ ؽـا غ٘ت ثٚ مٖـ ّٔبفغٚ ٕبّغلُ ٠مٕ ثب ٛلمٚ ٗ .ثبمىلؿؿ ٗ مٖـ ت٘ثٚ مٚ آٓ

 32«.ُـ ؽ٘اٖٛـ افنٖـٙ رِٜٖ ؿك مٓ آٓ ْٛلاٙ ثٚ آتَ ام ٟل٢مٕز ثٚ ثٌتٚ نؿ٢ؿكآّ ٕبكٗا ثٚ ٠مٕ ثب مٚ

 :ـ١فلّب ٠ّ اؿاّٚ ؿك ؽـإٗـ

 «فلٗرّٜٔ غفظ١ٔ ٗ أثٔبكّٛٔ ّٔ ٘ٔغ١٘ ٍَْإّٖبت قٌ ٗ»

 .ؿاكٕـ ٕيبٙ كا ػ٘كتٜبُبٓ ٗ فلٗمبٖٛـ كا ؽ٘ؿ صِْبٓ ثي٘ ن٢ٕ ّإّٖٚ مٕبٓ ثٚ

 ؿك پٖٜبٓ ٟآُ٘ثٜب مٚ كا ؽ٘ؿ مٖٖـٙ ل١تغل ٟب١ى٘ ٟٕيبٙ ٛب ب١ ؿمؿإٚ ٗ ؽبٍّ٘ ىلًٖٚ ٟٕيبٙ ٛب

 ن٢ٙپبم ٗ عالً كاٙ ؿك رن كا ١َؽ٘ ٟػ٘كتٜب ٗ ٌٕبمٕـ كٗإٚ إٓبٓ ًٟ٘ ثٚ نؿ٢إي ٠ّ ثل كا ّلؿآ ٟؿٍٜب

 :ثبُٖـ ٕـاُتٚ كٗا پبك، ٠١ف٘ب ؿك ٠ؿكٕٗ ٟٕـا پبًؼ ؿك ٗ

 «ّٖٜب ظٜل ّب ئالّ ٖت١ّٜٔم ١ٔجـ١ٗال»

 .اًت آُنبك ؽ٘ؿ مٚ إـامٙ آٓ ّيل ٌٕبمٕـ آُنبك كا ١َؽ٘ ٟٖتٜب١م ٗ

 

 ٌْٟٛل صٖـ

ٚ  ٠ربَٛ ػلة ام ّبٕـٙ ٟثلرب ٠كًْ اًت  ث٘ؿٙ ًؾت ن٢ٕ «مٗربت تؼـؿ» ّ٘ٗ٘ع ًل ثل رـاً  مال

 ١ٚآ ١ٔا ثب كا آٓ اًالُ ْٛٚ ١ٔا ثب ٠ٍٗ ًبؽتٚ، اكمٍ ٠ث ٠ؽبٕ٘اؿى ٗ ٠ارتْبػ ٠مٕـى ؿك كا مٓ يب١ٙرب

 :اًت ملؿٙ اّ٘ب

 3/ٌٕبء «كثبع ٗ حالث ٗ ٠ّخٖ اٌٍٖبء ّٔ ٍنِ ٛبة ّب فبٕنغ٘ا»

 .صٜبك صٜبك ٗ ًٚ ًٚ ؿٗ، ؿٗ ـ ١ل٢ى ٕنبط ثٚ مٕبٓ ام ث٘ؿ ؽٍ٘ ُْب ٟثلا ٛلصٚ



ـ  ٕبمً ٠ارتْبػ ٠ثغلإ ؿكّبٓ رٜت ؿك ٗ و١ٙٗ ١ٜ٠ُلا ؿك ١ٚآ باّ ٚ  ُال ُ  مال ٚ  اًالال ٓ  ثال  ل١ال  ػٖال٘ا

ٓ  ثالب  ٠١بك١ٗال كٗ ٗ ّجالبكمٙ  ١ٔؿ اًالُ، مٚ صلا ث٘ؿ، كٗثلٗ آٓ ثب ّـاُٗ علمت  ىالقك  ؿك ت٢إٌالبٕ  ؿُالْٖب

ٓ  ١ِعالل  ام ؿفالبع  رٜت ؿك ٠ٕٜ٘ت ؽ٘ؿ كٗم ٢ٕٔؾٌت ام اًالُ .ثبُـ ٠ّ ٌَٕٜب ٗ ػٔلٛب ِ  ٗ إٌالب  ؿكٛال

 :ملؿ اػالُ كٗ ١ٔثـ ٗ ث٘ؿ اٗ ًلًؾت ؿُْٖبٓ ُن٘ٙ نٌتُٔ

 ٠ف ٍِٜ ْٕنّٔ ٗ ٢ٔاٍ٘اكح ٕزؼَِٜ ٗ أئْٞ ٕزؼَِٜ ٗ األكٕ ٠ف اًت٘ؼف٘ا ١ٔاٍق ٠ػَ ّْٕٔ أٓ ـ١ٕل ٗ»

 5/قْٔ «األكٕ

 ؿك ٗ ٢ِىاللؿإ  ٢ٔمّال  ٗاكحبٓ ٗ كٛجلآ كا ِب١ٓا ٗ ٢ِٕٜ ّٖت ٢ٔمّ ٌّت٘ؼفبٓ ثل مٚ ١ِؿاك آٓ اكاؿٙ

 …٢ِثؾِ قـكت ٗ ّنٖت ِٓب١ا ثل ٢ٔمّ

 105/بء٢إج  «أٍبٍغ٘ٓ ٟػجبؿ لحٜب١ األكٕ أّٓ اٍقمل ثؼـ ّٔ اٍنث٘ك ٠ف متجٖب ٍقـ ٗ»

 .ُـ ؽ٘اٖٛـ ٗاكث ّب ٌت١ُٚب ثٖـىبٓ كا ٢ٔمّ مٚ ١ُِٕ٘تٚ ا فمل ام پي مث٘ك ؿك

 ٗ ثـب١ تغقق ّقـى ٛـف آٓ تب ث٘ؿٙ ل٢ؿكى ٌّتنجلآ ثب ٌّت٘ؼفبٓ ٕفغ ثٚ ْٛ٘اكٙ اًالُ ١ٔثٖبثلا

 .ثلإٖـ عنِ آثبؿآ رٜبٓ ٟرب ٟرب ثل ٓبٍغبٓ

 ىقك ؿك ٠ارتْبػ ٟبّـٛب٢پ ٗ ِّنالت ثب ؿاكؿ، ٢َپ ؿك ّٟقٔـ ٗ كٍٗ ٢ٔصٖ مٚ ١ٖ٠ؿ ـ،١تلؿ ٠ث

ٚ  ١ٔال ا ٠قٜؼ ؿكّبٓ ٟثلا ٠١كاٛنبكٛب ـ١ثب ل١ٕبىن ثٚ ٗ .ث٘ؿ ؽ٘اٛـ ٟبك١ٗكٗ مّبٓ  بثالـ  ٢ث ِّالنالت  ىٕ٘ال

 .ٛب ٟمزلٗ ٗ ٛب ٠ـى٢ض٢پ ام ثٚ ؿٗك ؿكًت، ٠كاٛ

ٌ  اًالالُ،  كاٙ ًل ثل ثغلإٜب ٗ ِّنالت رَْٚ ام ٓ ٢ت١ ِّالن ً  ْالب  ٗ ِالبٓ، ١ا ٟٛالب  ١ال٠ ؿاكا ٗ ؽلؿًالب

ً  ١ٔا ـ١ثب ل١ٕبىن .ٌٛتٖـ رٖيٜب ثبمّبٕـٙ مٚ اًت ٢ٙ٘ث ٗ ر٘آ مٕبٓ ٢ْٔٛضٖ ٚ  ًلپلًالت  اٛفالب  ؿاُالت

 .ُ٘ؿ عٌّ ثنٕـ ؿأّ فٌبؿ ىٌتلٍ ثٚ مٚ آٓ ثـٗٓ ُ٘ٛل، ٠ث مٕبٓ ِّنٌ ٗ ثبُٖـ

 كا اّ٘اٍِبٓ ٢ْٔٛضٖ ٗ إٓبٓ ثٚ ٠ـى٢كً ٗ تب١ُا ٠ًلپلًت ف٢ٚٗظ ؽ٘ؿ ٕ٘ثٚ ثٚ كٗم آٓ ؿك بٕبٌَّْٓ

 ُالـٙ  مالبك  ١ٔؿكا ٟل٢تقٔ ب١ ٟقٔ٘ك ّجبؿا مٚ ُـٕـ ٠ّ ِّقت ٗ كٕذ ؿصبك كاٙ ١ٔا ؿك ٠ثؼ٘ ؿاُتٖـ،

ٚ  آٓ ّيل صلا ٕـاُت، ٟصبكٙ ا ٗ ن١ىل كاٙ ش٢ٛ مٚ ث٘ؿ ٠ت٢ٗاقؼ ن٢ٕ ٢ٙ٘ث مٕبٓ ِّنٌ ٢ْٔٛضٖ .ثبُـ  مال

ٚ ١ٛن ٗ ّٔلف اّنبٓ ِٛ مبك، ١ٔا ثب ٗ مٖٖـ، امؿٗاد إٓبٓ ثب ْٛتب ٗ مف٘ ّلؿآ ُ٘ؿ ؿاؿٙ اربمٙ ً  ٖال  اّال٘ا

ِ  الال  ُـٕـ ٠ّ ج٢ٚكث ٗ ت٢كث ٠ؼ١ٖ ؽ٘إـٙ، فلمٕـ ٖٛيبُ ١ٔؿكا مٚ ال إٜٓب ّٔبٍظ رٜت ؿك ْب٢ٓت١  فاللاٛ

 مفبٍت ٗ ت١عْب ؿك كا ٘ؿؽ ّلؿٙ ُ٘ٛل مٓ لا١م ُـ، ٠ّ ٟل٢رَ٘ى فغِب ٗ فٌبؿ ىٌتلٍ ام ِٛ ٗ ث٘ؿ

 :ُـ ٕبمً كاثٜٚ ١ٔا ؿك بؿُـ١ٙ ١ٚآ مٚ ث٘ؿ ٖزب١ا .ـ١ؿ ٠ّ ت١مفب ثب ٗ ّإّٔ ّٟلؿ

ِ  ٠ئٍال  أّ٘اٍِٜ التأمَ٘ا ٗ ت٢ثبٍٜ ج٢اٍؾج التتجـٍّ٘ا ٗ أّ٘اٍِٜ ٠تب٢ّاٍ آت٘ا ٗ» ٚ  أّال٘اٍن ٓ  ئّٕال  ع٘ثالبً  مالب

ٓ  كثالبع  ٗ حالالث  ٗ ٠ّخٖ اٌٍٖبء ّٔ ٍنِ ٛبة ّب فبٕنغ٘ا ٠تب٢ّاٍ ٠ف التقٌٜ٘ا أٓ ؽفتِ ئٓ ٗ .لا٢ًمج  فالا

 2 ال 3/ٌٕبء «ف٘اعـٝ تؼـٍ٘ا أالّ ؽفتِ

 ثالب  كا إٜٓب اّ٘اً ٗ ـ٢ٕنٖ ػٕ٘ إٜٓب پبك ثب كا ؽ٘ؿ ٕبپبك ٟٜب٢١ؿاكا ٗ ـ٢ثـٛ إٓبٓ ثٚ كا ْب٢ٓت١ اّ٘اً

 .اًت ٠ثنكى ىٖبٙ مٚ صلا ـ،٢ٕنٖ ٓلف ٗ ـ١ن٢ب٢ّٕ ؽ٘ؿ اّ٘اً

ؿٍؾ٘اٙ  مٚ ـ٢مٖ امؿٗاد ٠مٕبٕ ثب ـ ٢ٕنٖ ت١كػب كا ػـاٍت ْب٢ٓت١ ؿكثبكٙ مٚ ـ٢ؿاُت تلى ١ٔا ام اىل ٗ

ٚ  تٖٜب ـ٢ٕنٖ ت١كػب كا ػـاٍت مٚ ـ١ـ٢تلً اىل ٗ مٓ، صٜبك ٗ مٓ ًٚ مٓ، ؿٗ ثبُٖـ  تبٓ  ٌْٛالل  ل١ال  ثال

 .ـ٢مٖ ثٌٖـٙ

ٚ  ـ١ـ٢تلًال  اىل» :رَْٚ اًت  ت٘رٚ قبثٌ ل١م رَْٚ ؿٗ تٖيبتٖو كاثٜٚ ٗ تٖبًت ٖزب١ا ؿك  ؿكثالبكٙ  مال

 ٠نى٢پالبم  ٗ ٠ؽُ٘ ثٚ صٚ ٛل مٕبٓ ام ـ١ل٢ثي ٠مٕ ثٚ پي » رَْٚ ثب «…ـ٢ٕنٖ كفتبك ـاٍتػ ثٚ ْب٢ٓت١



 ثٚ اًٗ ثل ؿُٗ رَْٚ غ١تفل ام بؿُـ١ٙ كاثٜٚ ـ ١ل٢ثي ٌْٟٛل ثٚ ر٘آ ٗ ٢ٙ٘ث مٕبٓ ام ٠ؼ١ٖ .«ُـ فلاِٛ

 .ُ٘ؿ ٠ّ اًتفبؿٙ ٠كُٖٗ ثٚ «فبء» علف ٢ًَٚٗ

ٌ  كاٙ ش٢ٛال  ب١ال آ اّالب  مٖٖـ، ٠ـى٢كً تب١ُا ٘كاّ ثٚ مٚ ثبُٖـ ٟٚ ا١ل٢ؽ ّإًٌبت مٚ آٓ فلٕ ثٚ  عال

ـ  ن١تز٘ رن ٢ٙ٘ث مٕبٓ ِّنٌ ؿكّبٓ ٟثلا ال اًالُ كُـ ثٚ كٗ كٕٗـ ثب ّتٖبًت ٗ ال  ٠قٜؼ  ٌْٟٛالل  صٖال

 ام ُاللع  ١ّٔال٘ام  اًبى ثل ٠ت١عْب اقـاّبت ؿك اػتـاً ٗ تٖبًت ت١كػب ُلٙ ثب ْٛلاٙ اٍجتٚ ؿاكؿ  ٗر٘ؿ

 .ُ٘ٛلآ ًٟ٘

٘  ام ٌْٟٛل صٖـ ُٖبؽتٔ ت٢ْكً ثٚ ٢ٖ٢ِث ٠ّ مٚ ٖزبًت١ا ُ  ًٟال ٚ  ثالب  اًالال ٚ  ت٘رال  ٗ ١ُٚاللا  ثال

 اًالُ ٠آالع علمت كاٙ ًل ثل ٠رتْبػ ا ِّنٌ ١ٔثنكه تل ٠قٜؼ عٌ كاٙ بؿُـٙ،١ ٠مّبٕ بت٢ّقت٘

 .ُـ فلٕ ٠ِي٢ْٛ ٗ ل٢فلاى ٠قبٕٕ٘ ٓ٘كت ثٚ مٚ ث٘ؿ

ٓ  مّبٓ ؿك ٗ ٟاٜٗلاك ت٢ٗٗؼ ؿك قلآٓ ظ١ٓل ؿًت٘ك ١ٔا مٚ ؿاُت ت٘رٚ ـ١ثب اٍجتٚ  ٠ًالؾت  ثغاللا

ٚ  ٠ارتْبػ ّفبًـ ام بك٢ثٌ صٚ .ٕج٘ؿ عٌ قبثٌ ػبؿالٕٚ قبٕ٘ٓ ١ٔا ثب رن مٚ ُـٙ اتؾبف  ٠پال  ؿك َّتٜالب  مال

 ًلپلًالت  ٠ث ٠مٕبٕ .ملؿٕـ تزلثٚ ث٘ؿ ًبؽتٚ ٢ٙ٘ث كا مٕبٓ ٗ ملؿٙ ٕبث٘ؿ كا ّلؿآ مٚ ٟلإيل١ٗ ٟرٖيٜب

 فغِالبء  ز٢ٕٚت ؿك ؿاؿ، ٠ْٕ ٟمٙ اارب ٢ٔصٖ قبٕ٘ٓ ٠ٍٗ ث٘ؿٕـ، ٌت١ُٚب ّلؿآ ٟتٜب١عْب رَت ؿٕجبً ثٚ

ٚ  ـ ١ال ثٖيل كا ؿُٗ ٠رٜالبٕ  رٖو .بفت١ كٗاد ؽلؿًبً م٘ؿمبٓ ثَنٚ مٕبٓ ب٢ّٓ ؿك ٠اؽالق إغٜبٙ ٗ  صال

ٚ  كا آٍْبٓ و١ٙث٘ فلاىلفت، كا ٠١اكٗپب ّٖبٛق ْٛٚ مٚ ؿاُت ٠پ ؿك ّفبًـ ٗ ً٘ء آحبك إـامٙ  عْالالت  مال

 .ملؿ تغٌْ ُٟ٘كٗ ٗ نب١اّل ٗ ٢ّٔتفق ربٕجٚ ًٚ ْب٢ٓپ ًٟ٘ ام كا ِٟتل٢ث ربٕجٚ ْٛٚ

ٚ  بٕت٢ٓ رٜت ؿك ٠اقـاّ ٗ إٌبٓ ٠ؿكٕٗ فٜلت ثٚ پبًؼ قبٕ٘ٓ ١ٔا ٚ،١آ ٕنًٗ ُأٓ ام ىقُتٚ  ربّؼال

 ّٟغـٗؿًبم ٟثلا مٚ اًالُ .ُـ غ١تِل ؽبّ ٠ت٢ٗٗؼ ٗ ّغـٗؿ ١ٜ٠ُلا ؿك مٚ ث٘ؿ فٌبؿ ىٌتلٍ ام

ٓ  ٗ ماللؿ  ػالـاٍت  ثٚ ِّلٗٙ كا بكٙؿٗث امؿٗاد ٗاىقاكؿ، ّلؿ ؿٍؾ٘اٙ ثٚ مٚ آٓ ٕٚ ث٘ؿ آّـٙ كٗاثٚ  آٓ ثالـٗ

 .ؿاؿ ٠ْٕ كؽٔت

 ٗ فٜاللت  ثب ًبمىبك ٗ ّخجت ٕيل ٗ ٗاقغ ىلا ٠ٕظبّ ػٖ٘آ ثٚ اًالُ ؿاؿ؟ كا كؽٔت ١ٔا اًالُ صلا اّب

ٓ  ٟتٜب٢ٗٗالؼ  ٗ مّبٕٜب ٗ ّٖبٛق ؿك اٗ ٠مٕـى ٟتٜب٢ٗاقؼ ٗ إٌبٓ ٟـٛب١ثب ٗ ٌٛت ٛب ٗ ؼت٢ٛج  ىٕ٘البى٘

 ٠ّ ٟبك١ كا ٟٗ ملؿٙ ؿكك ٖـٙ ا١ٍآ ٟثلٕبّٚ ٛب ؿك ٗ ٠فؼَ ٟتٜب٢ٗٗؼ كؿ كا إٌبٓ اًالُ .اًت ّٜلط

ٚ  آٓ ٠ث بثـ ١ ؿًت مْبً ٟقَٚ ا اٗد تب ١َؽ٘ كُـ ثٚ كٗ كٕٗـ ثٚ تب ؿٛـ  كا اٗ ٠ؼال ٢ٛج ٟٜالب ٢وى١ٗ مال

ً  ٗ اغفبً ّ٘كؿ كا اٍ ٟٗر٘ؿ ٟتٜب٢ٗاقؼ ب١ ِٕٖبًـ، ت٢كًْ ثٚ ب١ ملؿٙ إنبك ـ  قاللاك  اْٛالب  بؿ٢ال ثٖ .ؿٛال

 ٠١ب١كؤ ٟآكمٗٛب ب١ پ٘س ٢ٌِـٙ آ١ٍا ب١ ًٌت ٟٛب ٠١ْٕب لك١م ب١ ٠ت٘ؽبٍ ٟالف ٛب ١ٚپب لث ٛلىن اًالُ

ٓ  ٟصٖـ ام پي ٗ ٌٛتٖـ ٕبْٛؾ٘آ إٌبٓ ٠مٕـى ٟتٜب٢ٗاقؼ ٗ قت٢عق ٗ فٜلت ثب مٚ  آة ثاللف  صٕ٘الب

 .اًت ِٕـٙ ٕٜبؿٙ ُٕ٘ـ ٠ّ ل٢تجؾ ُـٙ

ٓ  ن٢ٙمپالب  ٗ إٌبٓ ١َٖآفل ٟٜب٢وى١ٗ مٚ اًت ٠ٕظبّ اًالُ، عبً، ١ٔا ثب ٚ  ثال٘ؿ  ٠ّال  پالبى  كا ربّؼال

ٚ  ُال٘ؿ  اكائٚ بٕيل٢ؿٕ ٟثلٕبّٚ ا مٚ ؿٛـ ٠ْٕ اربمٙ ؿاكؿ، ُ  ثلاثالل  ؿك مال  آٓ ٟبّالـٛب ٢پ ٗ ِّالنالت  ٛزال٘

ْ  ٗ كاٙ ٠پال  ؿك ْٛ٘اكٙ ثَنٚ افتـ، ؽٜل ثٚ ربّؼٚ ًالّت ٗ نؿ١ك فلٗ ٠اؽالق ٟاكمُٜب ٚ  اًالت  ٠كًال  مال

 .ثؾِـ تغقق ؼٚربّ ٗ فلؿ تالٍ ١ٔمْتل ثب كا ربّؼٚ ًالّت ٗ ٠اؽالق بٕت٢ٓ

 مٗرالبت  تؼالـؿ  ٌّأٍٚ ثٚ ّب ٕيلٍ ِ،٢ثبُ ؿاُتٚ ٕظل ؿك كا ٠اًالّ ٕظبُ ١ٔبؿ٢ثٖ ٟٜب٢وى١ٗ ١ٔا اىل

 اًت ١ٔا اّلٗم ٗ ىقُتٚ ر٘اّغ ام ٟبك٢ثٌ ٠ل٢ٕٗث ت٢ٗاقؼ مٚ ـ١ؿ ٢ِؽ٘اٛ .ث٘ؿ ؽ٘اٛـ ٟيل١ؿ ىٕ٘ٚ ثٚ

 ْٛضٖبٓ ٗ افتبؿٙ اتفب  ثبكٛب مٚ ت٢ٗاقؼ ١ٔا ثب امٖ٘ٓ .اًت ِتل٢ث ّلؿآ ام امؿٗاد ًٔ ؿك مٕبٓ آّبك مٚ



 .ٕالـاكؿ  ن٢ٕ إنبك ٟرب مٚ ٠ت٢ٗاقؼ ِ ٢مٖ ثلؽ٘كؿ صيٕ٘ٚ ُ٘ؿ ٠ّ تنلاك ٟآّبك ٌٕجت ؿك ٠إـم ل٢٢تغ ثب

 آّالـ،  ؽٍ٘ آّـ ٢َپ صٚ ٛل مٚ آٓ ثٜبٕٚ ثٚ ٠ت٘رٜ ٠ث ب١ ؿإِ ٠ْٕ ػالّت ثٚ إـاؽتٔ ثبال ُبٕٚ ثب ب١آ

 .ٕالـاكؿ  ثبٗك ٢ٔصٖ اًت قبئٌ اعتلاُ يلا١ٓؿ ٗ ؽ٘ؿ ٟلاث مٚ ٟرـ إٌبٓ ش٢ٛ ُـ؟ ؽ٘اٛـ عٌ ِّنٌ

 .آٓ ؿٕجبً ثٚ ن٢ٕ ٠١ارلا ْٗبٕت ٗ ٢ِثبُ ؿاُتٚ ٠قبٕٕ٘ ـ١ثب ١ٔثٖبثلا

 :١ِؿاك كٗ ٢َپ كا ١ٖٚىن ًٚ ام ٠ن١ ؽ٘ؿ ثلاثل ؿك امٖ٘ٓ

ـ  ب١ ل١ مٓ، ل١ ٛل ثلاثل ؿك ٗ مٖـ، امؿٗاد مٓ ل١ ثب اًت امؿٗاد ًٔ ؿك مٚ ّٟلؿ ٛل .1  مٓ صٖال

 .ثلٕـ ًل ثٚ امؿٗاد ثـٗٓ ػْل ب١ٓپب تب

 صٖـ ب١ ل١ ثب آٓ مٖبك ؿك ٗ ثبُـ، ؿاُتٚ ن٢ٙپبم ٗ ِّلٗع امؿٗاد مٓ ل١ ثب امؿٗاد، آّبؿٙ ّلؿ ٛل .2

 ؿًالت  مٕبٓ ْٛٚ ًبٓ ١ٔثـ ٗ .ثبُـ ؿاُتٚ ٕبِّلٗع ب١ ؿًٗتبٕٚ كٗاثٚ ٕـاُتٚ إـ امؿٗاد ُبٕي مٚ ٕفل

 .ثبُٖـ ثلؽ٘كؿاك ٠پٖٜبٕ ٗ علاُ كاٙ ام صٖـ ٛل آُٖب ٗ ؿًٗت ؿاُتٔ ام مِ

ٚ  ٌْٛل ل١ ام ِتل٢ث ال ٠ثلؽ ب١ ْٛٚ ال ٌت١ُٚب ّلؿآ .3 ـ  ؿاُالت ٚ  ثبُالٖ  ؿك كا ّٟاللؿ  ن٢ال ٕ إٜٓالب  مال

ٚ  ٖٖالـ، ٢ثج ؽ٘ؿ ٌْٛل ػٖ٘آ ثٚ كٗم ٟكُٖٗب ٚ  ٕال ٓ  ثال ُ  كاٙ ؿك ق٢ال كف ٗ ؿًٗالت  ػٖال٘ا ٚ  ٗ عاللا  ٓال٘كت  ثال

 33.ب٢ّٕٚؾف

ً  لا١ال م ًالبمؿ،  ٠ْٕ ٟٗ مٕبٕٚ اعٌبًبت ٗ مٓ ؼت٢ٛج ٗ فٜلت ثب مٚ اًٗ ١ٖٚىن ٚ  مالبك،  ٗ اُالتغب  ْٛال

 ق تالل ٢ػْ ٖـ١ى٘ ٠ّ ٕيل ٠ًٜغ ب١ٓىنافٚ ى٘ ١ٔا إٓضٚ ام ٌّأٍٚ ًبمؿ، ٠ْٕ ثلآٗكؿٙ كا ٠مٕـى ٟبمٛب٢ٕ

 ن٢ٕ مٓ اًت ؽبٕ٘اؿٙ ٢ٌتِن ٠پ ؿك ٗ ُ٘ؿ ٠ْٕ ٢ٔتأّ تٖٜب ٗمبك ؿكآّـ ثب ن٢ٕ ّلؿ مٚ ىٕ٘ٚ ْٛبٓ اًت،

 .اًٗت ٟٗر٘ؿ ًٖؼ ام

 مٓ ٠إٌبٕ ملاّت ٗ ٌَّْبٓ ؿأّ ن٢ٙپبم ربّؼٚ ٠ّجبٕ ٗ آً٘ ثب ٗ ؿكًت نلؿ١ٗك ثب ن٢ٕ ؿُٗ ١ٖٚىن

 .اًت ٕبًبمىبك

 كاٙ ١ٔال ا ٗ ـ١ٙال ثلىن ّغـٗؿ ٠صبكص٘ث ؿك ٗ ػبؿالٕٚ ١ٜ٠ُلا ؿك اًالُ مٚ اًت ْٛبٓ ًُ٘ ١ٖٚىن اّب

 .ثٖيلؿ ٢ٔث قت٢عق صِِ ثب ٢ٍٕ٘ عق ٠ؿٍ ٓبعت اىل اًت  بؿُـ١ٙ ِّنٌ ً٘ؿّٖـ صبكٙ

 ٓبعت ٢ْٔٛضٖ اًت، پلؿاؽتٚ ٌّأٍٚ ر٘إت ْٛٚ ثٚ مٚ ؿأّ ؿكام ؿاكؿ ٠ثغخ ٖزب١ا كؿ قٜت ـ٢ً

 34.ثنكىبٓ يل١ؿ ٗ نا٢ٓاٍْ ؿك ٠١ٛجبٛجب ػالّٚ ٗ اٍْٖبك ل٢تفٌ

 ٕظالبكت  ٗ ٟؿاؿىالل  ت١ال كػب ثٚ ِّلٗٙ ثَنٚ ٌت،٢ٕ ُلٙ ٗ ـ٢ق ٠ث ٠قبٕٕ٘ قبٕ٘ٓ، ١ٔا يل١ؿ ًٟ٘ ام

 ثالل  ٠ؿكٕٗال  ٟتقال٘ا  اىل ُ٘ؿ  ٠ْٕ ًبٍِ ٗ آثبؿ ّٔ٘ثٚ ٛب ٗ ٢ٔق٘إ ثب تٖٜب ٢ٔمّ ٟآك .اًت ٠ؿكٕٗ ٟتق٘ا

 ُـٙ ٗٗغ ٟٚ ا٢ٕبع ام قبٕ٘ٓ مٚ إٓزب ّيل ٌت ٢ٕ ثٌٖـٙ ن٢ٕ تق٘ا ٔ ى١ٕٚ٘ا ٗ ثبُـ، ٕـاُتٚ ٕظبكت مبكٛب

ْ  ثلاثل ؿك ٟفلؿ ٛل مٚ ٖزبًت١ا .ؿاكؿ اُلاف ؿكٕٜٗب ْٛٚ ثل ٗ اًت آىبٙ اًلاك ْٛٚ ثل مٚ ثبُـ  ٢ِتٔال

ٚ  اٗ فلّبٓ ثب ٗ ملؿٙ بٕت٢ؽ ؽـا ثٚ مٚ مٖـ ٠ّ اعٌبى ٠ُٖن قبٕ٘ٓ ثل ٠ّجٖ ٚ  ثال ٚ  ّؼبكٗال  ٗ ثلؽبًالت

 ٠ثـٕ ٟل٢ٕٗ ُـٙ ؽِل اٗ ٗر٘ؿ ثٖـثٖـ ٗ ٍلمؿ ٠ّ اٗ ٟىبّٜب پي اًت، آىبٙ اٗ اقـاُ ٗ ٢ِتْٔ ام ؽـا

 :ُ٘ؿ ٠ّ كٗثلٗ بت١آ ١ٔا ثب مٚ ىبٙ آٓ و١ٙث٘ مٖـ  ٠ّ فلٗمَ اٗ

 (1/ٌٕبء«).اًت ٕيٜجبٓ ٗ ٕبظل ُْب ثل ؽـإٗـ ْٛبٕب»

 (52/اعناة«).اًت ث٘ؿٙ ٕيبٛجبٓ ٗ ٕبظل ٟن٢ص ٛل ثل ْٛ٘اكٙ ؽـإٗـ»

 (18/ «).اًت آٓ ثل ٕبظل ٗ عبٗل ٠ٕيبٛجبٕ مٚ آٓ رن ـ١ى٘ ٠ْٕ ٠ًؾٖ ش٢ٛ»

 (4/ «).ؿاكؿ ٠ّ ٕيٚ ؽ٘ؿ ؿك كا ن٢ص ْٛٚ مٚ اًت ٠متبث ّب ٕنؿ ٗ»



 تلًٖـ ٠ّ اًت آٓ ؿك إٓضٚ ام مٚ ٢ٖ٠ث ٠ّ كا ىٜٖنبكآ ٗ ُ٘ؿ ٠ّ ٕٜبؿٙ اػْبً ٟٕبّٚ ٛب ىبٙ آٓ»

ِ  ام كا ٠ثنكى ٗ م٘صل ش٢ٛ مٚ ٌت٢ص ١ٔا ّب ثل ٟٗا ٖـ،١ى٘ ٠ّ ٗ ٚ ٢ٕ قَال ٚ  ٗ ٖـاؽتال  آٗكؿٙ عٌالبة  ثال

 ٠ْٕالال كٗا ًالالتِ مالالي ش٢ٛالال ثالالٚ تالال٘ ٟؽالالـا ٗ ـ١الالؿ ؽ٘اٖٛالالـ عبٗالالل كا ؽالال٘ؿ ٟمبكٛالالب ْٛالالٚ ٗ اًالالت،

 (49/مٜف«).ؿاكؿ

 ؽ٘ؿ ثٖـىبٓ ؽـا .مٖـ ٠ّ اعٌبى ؽ٘ؿ كؿ ٠ؿٍ ٓبعت إٌبٓ ٛل مٚ اًت ٠ؿكٕٗ ٕظبكت ْٛبٓ ١ٔا

ٙ  ِتل٢ث ُبٓ ٠اعٌبً ٗ ٟٗر٘ؿ ٟٜب٢وى١ٗ ام ٗ ُٖبًـ ٠ّ ثٜتل كا إٜٓب ؼت٢ٛج ٗ  ؽال٘ؿ،  اٗ .اًالت  آىالب

 تلى ٗ ِٕبٓ ٗ ٕبُ ؿٍٜب ؿك تب ىلفتٚ ػٜـٙ ثل ؽ٘ؿ كا ٕظبكت ٗ ٢ٔق٘إ ٗ اعنبُ غ١تِل ٗ ـ١ٙآفل كا ِب١ٓا

ٚ  الال  ٠ل٢ٕٗث ٕظبكت ٗ ـ١تٜـ ٗ تلى فِبك ثب ؽ٘ؿ ٕ٘ػبٓ ِٛ ام إـامٙ ٛل ّلؿُ .ثبُـ عبمِ اٗ جت٢ٛ ٗ  مال

 .نٕـ١ثيل قبٕ٘ٓ ام ٢َٚع ٗ ٟپٖٜبٓ مبك ثب ت٘إٖـ ٠ّ مٖٖـ اٛبػت ال ٕـاكؿ ؿكٕٜٗب ام اٛالع

 ام ٠ؼٖال ١  «التؼٍ٘ال٘ا  أٓ ٠أؿٕ فٍل …ف٘اعـٝ التؼـٍ٘ا أٓ ؽفتِ فآ» :ـ١فلّب ٠ّ ؽـإٗـ كٗ ١ٔا ام

 .ـ١٢ٕيلا ٗ ـ٢ٕنٖ كٗ ًتِ ثٚ ػـاٍت

 قبثٌ ٠آًبٕ ثٚ ٗ ٠كُٖٗ ثٚ فلّ٘ؿٙ ّقلك اًالُ مٚ ت٢تلت ١ٔا ثب مٗربت تؼـّؿ ن١تز٘ ٌّأٍٚ ١ٔثٖبثلا

نٙ ٢پبم ٗبّٔ ٗ ربّؼٚ پبًـاك اًالُ ٟآك .لؿ٢ى قلاك ت٘رٚ ّ٘كؿ ربٕجٚ ْٛٚ ـ١ثب ٗ اًت ل١ٍپق ٗ ؿكك

 ٠ْٕال  ثالل  اًت ٠مٕـى لؽٚص ؿك ٗربّؼٚ فلؿ مٖٖـٙ تجبٙ ٗ ٖـ١ٙآال مٚ كا ٠١ثلٕبّٚ ٛب ٗ اًت آٓ ٌت١ٔم

 فاللؿ  ًٟ٘ ام ٖٚ ٛب١ٛن ١ٔمْتل ٓلف ثب پبك ربّؼٚ ٟل٢ُنٌ ى ٗ ًبٍِ كفتبك ٠پ ؿك ْٛ٘اكٙ ثَنٚ تبثـ،

 .اًت ارتْبع ٗ

 

 

 

 

 .2/381 اٍْٖبك، ل٢تفٌ ّغْـ، ـكٗب،٢كُ .1

 .2/329 بٓ،٢اٍج ّزْغ عٌٔ، ثٔ فٌ٘ ،٠ٛجلً  1/277 اٍْٖخ٘ك، اٍـكّ ٔ،١اٍـ رالً ،٢ٛ٘٠ً .2

 .164ال21/5 ُْبكٙ ـ،٢ّف فَٖٔبّٚ ٔ،٢عٌ لپ٘ك،ّٜ .3

 .174 ال 172 ٚ،٢فق ت١ٗال ،ّٟغْـٛبؿ ّؼلفت، .4

ِ  ّٔ ربءك ّب ثؼـ ّٔ أٛ٘اءِٛ اتّجؼت ٍٗئٔ» :ـ١فلّب ٠ّ ثقلٙ 145 ١ٚآ ؿك ٢ْٔٛضٖ .5  ئفاً ئٕاّلل  اٍؼَال

 ػٔ َّ٘٘ك١ ٕاألك ٠ف ّٔ أمخل تٜغ ئٓ ٗ» :ـ١فلّب ٠ّ ن٢ٕ إؼبُ 116 ١ٚآ ؿك مٚ صٖبٓ «٢ٔاٍظبٍْ ٍْٔ
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