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ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن
الحوسهلل ضة الًبلو٘ي الطحوي الطح٘ن هبلک َٗم السٗي اٗبُ ًًجس ٍ اٗبُ ًستً٘ي ٍغلّٖ
يلٖ هحوّس ٍآلِ الكبّطٗي ٍ ضحؤاهلل ٍ ثطکبتِ يلٖ هَالْ٘ن اروً٘ي ٍ لًٌٔاهلل ٍ ًقوبتِ
يلٖ ايبزْٗن اکتً٘ي ٍ ال حَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل الًلٖ الًه٘ن.

هقسهٔ
ثساًکِ اذجبض ٍ احبزٗخٖ کِ زض اٗي کتبة ضطٗف اظ کتت هًتجطُ هًتوسُ ًقل ضدسُ يودسُ
آى اظ احبزٗج هسٌسُ است ًٌٖٗ توبم ضاٍٗبى آى اسن ثطزُ ضسُ ٍ اًسکٖ اظ آى اذجبض هطسدلٔ
است ثوًٌبٕ يبم ًٌٖٗ هقبثل هسٌس کِ توبم ضاٍٗبى آى ًدبم ثدطزُ ًطدسُ ٍ هدب ثدطإ اذتػدبض،
اقتػبض هٌ٘وبئ٘ن ثصکط کتبث٘کِ ضٍاٗت ٍ حسٗج اظ آى کتبة ًقل ضسُ ٗب شکط غبحت کتدبة
ٍاهلل َّالوستًبى ٍ الِ٘ الولزبء ٍ يلِ٘ التکالى.

(تنبیهات 2 )2

تٌجِ٘ اٍل

زض ث٘بى فؿل غجط ٍ هسح ضک٘جبئٖ
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقدَة يلْ٘ودبالطحودٔ اظ حؿدط غدبز يل٘دِالػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ يزت زاضم اظ هطز هسلوبى کِ حکن ًو٘کٌدس ذدسإ يعٍردل ثدطإ اٍ
حکوٖ هگط آًکِ آى حکن ذ٘ط است ثطإ اٍ اگط ثسًص ضا ثب هقطاؾْب هقطاؼ ًوبٌٗدس ذ٘دط
است ثطإ اٍ ٍ اگط هبلک ضَز ضط ٍ غطة يبلن ضا ذ٘ط است ثطإ اٍ.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘ودبالطحودٔ اظ حؿدط غدبز يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ سئَال ضس اظ آًحؿط

ثِ چِ ًطبًِ ٍ يالهتٖ هاهي ثساًدس کدِ هداهي

است ،فطهَز ثتسل٘ن اظ ثطإ ذدسا ٍ ذَضدٌَز ثدَزى زض آًودِ ٍاضز ه٘طدَز ثدط اٍ اظ سدطٍض ٍ
سرف ًٌٖٗ زض حبل ذَضٖ ٍ ًبذَضٖ ضاؾٖ ثبضس.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقدَة يلْ٘وبالطحودٔ اظ حؿدط غدبز يل٘دِالػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ّ٘چ گبُ ثطإ اهطٕ کِ ٍاقدى ه٘طدس
ًو٘فطهَز کِ کبش اٌٗزَض ًو٘طس.
ضٍاٗت چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط غدبز يل٘دِالػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ اظ ٍحٖ ذسا ثسَٕ حؿط هَسٖ يلٖ ًجٌ٘ب ٍآلِ ٍيلِ٘الػلَٓ ٍالسالم
اٗي ثَز کِ ذلق ًکطزم ذلقٖ ضا کِ زٍست تط ثبضس ثسَٕ هدي اظ ثٌدسُ هداهي ٍ اٌٗکدِ هدي
هجتال ه٘سبظم اٍ ضا ثجالٗب ٍ ثطه٘گطزاًن اظ اٍ چ٘عّبئٖ ضا کِ زٍست زاضز ٍ ّوِ اٌْٗب ثطإ ذ٘ط
اٍ است ٍ هي زاًبتطم ثِ آًوِ غالح اٍ زض آًست پس ثبٗس غجط کٌدس ثدط ثدالٕ هدي ٍ ضدکط
ًوبٗس ًًوتْبٕ هطا ٍ ثبٗس ضاؾٖ ثبضس ثِ حکن هي پس اگط چٌ٘ي ثَز هٌَ٘ٗسن اٍ ضا زض ظهدطُ
غسٗق٘ي ّطگبُ يول ًوبٌٗس ثطؾبٕ هي ٍ اقبيت کٌس اهط هطا.
ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة هحوّدس ثدي ًٗقدَة يلْ٘ودبالطحودٔ اظ حؿدط ضسدَل غدلّٖ اهلل
يلٍِ٘آلِ ًقل ضسُ کِ ثالٕ ثعضگ ارط آى ً٘ع ثعضگسدت پدس ّطگدبُ ذدسا زٍسدت ثدساضز
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ثٌسُ إ ضا هجتال ه٘گطزاًس اٍ ضا ثجالٕ ثعضگ پس کس٘کِ ضاؾدٖ ثدَز ثدطإ اٍ ذَاّدس ثدَز
ذَضٌَزٕ ذسا ٍ ّطکس سركٌبک ضس ثطإ اٍ ذَاّس ثَز سرف ذسا.
ضٍاٗت ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثدي ًٗقدَة يلْ٘ودبالطحودٔ اظ حؿدط يلدٖ ثدي الحسد٘ي
يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ غجط ٍ ضؾب ضاس قبيت ذساست الحسٗج.
ضٍاٗت ّفتن د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة ذػبل اظ حؿط غبز يلِ٘الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ کس٘کِ ضاؾٖ ثبضس ثقؿبٕ الْٖ قؿب ثدط اٍ ردبضٕ ضدَز ٍ اٍ هدبرَض
ثبضس ٍ ّطکس سركٌبک ضَز ثط قؿبٕ حق تًبلٖ ربضٕ ضَز ثط اٍ قؿب ٍ ذدسا اردط اٍ ضا
حجف فطهبٗس.

(تنبیهات 4 )2

تٌجِ٘ زٍم

زض کطاّت توٌٖ ٍ آضظٍٕ هطگ
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة اثٖالفتح کطاچکٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة کٌعالفَائدس اظ تَضٗدٔ ًقدل
ضسُ کِ إ فطظًس آزم آضظٍٕ هطگ ًکي تب آًکِ تَثِ کٌٖ ٍ تَثِ ًردَاّٖ کدطز تدب آًکدِ
ثو٘طٕ.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة يلٖ ثي ي٘سٖ يلِ٘الطحؤ زض کتدبة کطدفالغودٔ ًقدل ضدسُ کدِ
حؿط هَسٖثيرًفطيلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم هطزٕ ضا زٗس کِ آضظٍٕ هدطگ ه٘کدطز پدس
ثَٕ فطهَز آٗب ث٘ي تَ ٍ ذسا ذَٗطٖ ٍ قطاثتٖ ّست کِ ثَاسدكِ آى اظ تدَ حوبٗدت فطهبٗدس
يطؼ کطز ًِ فطهَز حسٌبتٖ زاضٕ کِ افعٍى ثبضس ثط س٘ئبتت يطؼ کطز ًِ فطهدَز پدس زض
اٗي ٌّگبم آضظٍ ه٘کٌٖ ّالک اثس ضا.
حسٗج سَم د اظ رٌبة يالهِحلٖ قسسسطُ زض کتبة هٌتْٖ اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ آضظٍ ًکٌس ٗکٖ اظ ضوب هطگ ضا ثَاسكِ ؾطضٗکِ ثِ اٍ ه٘طسس ٍ ثبٗس
زض آى ٌّگبم ثگَٗس ذساٗب ظًسُ ثساض هطا تب ٍقت٘کِ ظًسگٖ ذ٘ط است ثطإ هي ٍ ثو٘دطاى هدطا
ّطگبُ ذ٘ط هي زض هطگ ثبضس.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلدْ٘نالطحودٔ زض کتدبة ي٘دَى ًقدل
ضسُ کِ چَى حؿط

ضؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ضٍظ روًِ اظ ًوبظ ثطه٘گطت يط کدطزُ ٍ

غجبض آلَزُ زست ثكطف آسوبى ثلٌس ه٘کطز ٍ يطؼ ه٘کطز ذساٗب اگط فطد هدي اظ آًودِ زض
آى ه٘جبضن ثوطگ است ،السبئ هطگ هطا ثطسبى ٍ پَ٘ستِ آى حؿط هغوَم ٍ هکطٍة ثَز
تب اظ زاض زً٘ب ضحلت فطهَز.
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تٌجِ٘ سَم

زض فؿ٘لت غسل زازى ه٘ت
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘نالطحؤ اظ حؿط غبز يلِ٘الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ کس٘کِ غسل زّس ه٘تٖ ضا ٍ پَض٘سُ زاضز ي٘ت ٍ ًقػٖ ضا کِ زض ه٘ت
ثجٌ٘س ث٘طٍى ذَاّس ضفت اظ گٌبّبى هبًٌس ضٍظٗکِ اظ هبزض هتَلس ضسُ.
ذجط زٍم د اظ کتبة حَاة االيوبل اظ حؿط غبز يلِ٘ الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ کدِ
کس٘کِ غسل زّس هاهٌٖ ضا پس ازا کٌس زض اٍ اهبًت ضا ذَاّس آهطظٗدس ذدسا اٍ ضا .گفتدِ
ضس ثِ آى حؿط کِ چگًَِ ازا ًوبٗس زض اٍ اهبًت ضا؛ فطهَز ذجط ًسّس ثِ آًودِ ه٘ججٌ٘دس زض
اٍ اظ ي٘ت ٍ ًقع.
ذجط سَم د اظ کتبة يقبة االيوبل اظ حؿط ضسَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ
کس٘کِ غسل ثسّس ه٘تٖ ضا پس ازا ًوبٗس زض اٍ اهبًت ضا ذَاّس ثدَز ثدطإ اٍ ثْدط هدَئٖ اظ
ثسى آى ه٘ت آظاز کطزى ثٌسُ ٍ ثلٌس ه٘طَز ثدطإ اٍ غدس زضردِ .گفتدِ ضدس ٗبضسدَل اهللظ
چگًَِ ازا ًوبٗس زض اٍ اهبًت ضا فطهَز ثپَضبًس يَض اٍ ضا ٍ ثپَضبًس ظضتٖ اٍ ضا ًٌٖٗ ي٘ت
ٍ ًقػٖ کِ زض اٍ ثجٌ٘س پٌْبى کٌس ٍ اگط پٌْبى ًکٌدس حدجف ضدَز يودل اٍ ٍ آضدکبض ه٘طدَز
يَض اٍ زض زً٘ب ٍ آذط .
ذجط چْبضم د اظ کتبة فقِ الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضدسُ کسد٘کِ غسدل زّدس ه٘دت
هاهٌٖ ضا پس ازا ًوبٗس زض اٍ اهبًت ضا آهطظٗسُ ضدَز ثدطإ اٍ .گفتدِ ضدس چگًَدِ ازا کٌدس
اهبًت ضا فطهَز ذجط ًسّس ثأًوِ ثجٌ٘س اظ ي٘ت ٍ ًقع.

(تنبیهات 6 )2

تٌجِ٘ چْبضم

زض هسح تط٘٘ى رٌبظُ ٍ شم ضفتي ثًطٍسْ٘ب
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ّطگبُ
زيَ ضسٗس ثسَٕ يطٍسْ٘ب پس کٌسٕ کٌ٘س زض ضفتي ظٗطا کِ يطٍسّٖب ضوب ضا تَرِ ثدِ
زً٘ب ه٘سّس ٍ ّطگبُ زيَ ضسٗس ثسَٕ تط٘٘ى رٌبظُّب پس سطيت ًوبئ٘س ظٗدطا کدِ تطد٘٘ى
رٌبظُ ضوب ضا ثِ ٗبز آذط ه٘بًساظز.
ضٍاٗت زٍم د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿط اه٘طالوداهٌ٘ي يل٘دِالػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل
ضسُ کِ سئَال ضس اظ آًحؿط اظ هطزٕ کِ زيَ ه٘طَز ّن ثسدَٕ تطد٘٘ى رٌدبظُ ٍ ّدن
ثسَٕ ٍل٘وِ کسام ٗک اظ اٗي زٍ ضا اربثت ًوبٗس فطهدَز اربثدت ًوبٗدس رٌدبظُ ضا ظٗدطا کدِ
حؿَض رٌبظُّب هطگ ضا ث٘بز ه٘بٍضز ٍ حؿَض ٍل٘وِّب هطغَل ه٘سدبظز ٍ ثغفلدت ه٘بًدساظز اظ
هطگ.
ضٍاٗت سَم د اظ کتبة زيبئن اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقدل ضدسُ کدِ ّطگدبُ
ذَاًسُ ضسٗس ثسَٕ رٌبظُ ّدب پدس ضدتبة کٌ٘دس ظٗدطا کدِ رٌدبظُ ضدرع ضا ث٘دبز آذدط
ه٘بًساظز.
ضٍاٗت چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي الحسي يلِ٘الطحؤ ًقدل ضدسُ کدِ اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ سئَال ضس اظ هطزٕ کِ زيَ ه٘طَز ثسَٕ ٍل٘وِ ٍ ثسدَٕ رٌدبظُ پدس
کسام ٗک افؿل است ٍ کدسام ٗدک ضا اربثدت کٌدس فطهدَز اربثدت کٌدس رٌدبظُ ضا ٍ ثبٗدس
ٍاثگصاضز ٍل٘وِ ضا ظٗطا کِ ٍل٘وِ ث٘بز زً٘ب ه٘بًساظز.
ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة يجساهلل ثي رًفط زض کتبة قطة االسٌبز اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ّطگبُ زيَ ضسٗس ثسَٕ يطٍسّٖب پس کٌسٕ کٌ٘س زض ضفتي ظٗدطا
کِ يطٍسّٖب زً٘ب ضا ث٘بز ه٘بٍضز ٍ چَى ذَاًسُ ضَٗس ثسدَٕ رٌدبظُّدب پدس سدطيت کٌ٘دس
ثسَٕ آى ظٗطا کِ رٌبظُ ضرع ضا ث٘بز آذط ه٘بًساظز.
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تٌجِ٘ پٌزن

زض فَائس غجط ٍ ًتبٗذ ضک٘جبئٖ
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ ضْ٘س حبًٖ قسس سطُ زض کتبة هسکي الفَاء اظ حؿط يلٖ ثي الحسد٘ي
يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کدِ چدَى ذساًٍدس يدبلن ردل ضدبًِ رودى فطهبٗدس اٍلد٘ي ٍ
آذطٗي ضا هٌبزٕ ًسا کٌس کزبٌٗس غجط کٌٌسگبى کِ زاذل ضًَس ثْطت ضا ثسٍى حسبة.
حسٗج زٍم د اظ تفس٘ط رٌبة ض٘د اثٖالفتَح ضاظٕ يل٘دِالطحودٔ اظ حؿدط اه٘طالوداهٌ٘ي
يلِ٘الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ اگط غجط زاضتِ ثبضٖ ربضٕ ضَز ثط تَ قؿب ٍ قسض الْٖ ٍ تَ
هإرَض ثبضٖ ٍ اگط رعو کٌٖ قؿب ٍ قسض ثط تَ ربضٕ ضَز ٍ تَ هإظٍض ثبضٖ ًٌٗدٖ ردعو تدَ
هَرت ٍظض ٍ ٍثبل ضَز.
حسٗج سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم
ًقل ضسُ کِ غجط زض اهَض ثوٌعلِ سط است زض ثسى ّطگبُ سط اظ ثسى رسا ضَز ثدسى فبسدس ٍ
تجبُ ه٘طَز ّووٌ٘ي غجط چَى اظ اهَض رسا ضَز اهَض فبسس ه٘طَز.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘نالطحؤ زض کتبة حَاةااليودبل
اظ حؿط اثٖرًفطيلْ٘وب السالم ًقل ضسُ کِ کس٘کِ غجط کٌس ثدط هػد٘جتٖ ذدسإتًدبلٖ
يع ثط يع ٍٕ ث٘بفعاٗس ٍ زاذل سدبظز اٍ ضا زض ثْطدت ثدب هحوّدس ٍ اّدل ث٘دت اٍ يل٘دِ ٍ
يلْ٘نالػلَٓ ٍالسالم.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة سجف قجطسدٖ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة هطدکَٓاالًَاض اظ حؿدط
هَسٖ ثي رًفطيلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّطگع هاهي ًرَاّ٘س ثَز تب آًکدِ ثدال ضا
ًًوت ٍ ضذبء ضا هػ٘جت ثطوبضٗس ٍ اٗي ثطإ آًستکِ غجط ثط ثال افؿدل اسدت اظ غفلدت زض
ًعز ضذبء.
حسٗج ضطن د اظ رٌبة اثي يلٖ ًٌٖٗ هحوّس ثي ّوبم يلْ٘وبالطحؤ زض کتبة توح٘ع اظ
حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ هػ٘جتٖ ضا کِ تَف٘ق غجط ثط آى ٗبفتٖ ٍ اظ ذدسا
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هستَرت ارط ٍ حَاة ضسٕ هػ٘جت هساى هػ٘جت آًستکِ غبحجص ثَاسكِ غجط ًکطزى اظ
ارط ٍ حَاة آى هحطٍم ضَز.
حسٗج ّفتن د اظ رٌبة اثي يلٖ ضحودِ اهلل زض کتدبة توحد٘ع اظ حؿدط غدبز يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ذسا اًًبم ه٘فطهبٗس ثط قَهٖ پس آى قدَم ضدکط ًو٘کٌٌدس ثدط آى
پس آى ًًوت ٍثبل ه٘طَز ثط اٗطبى ٍ هجتال ه٘فطهبٗس قَهٖ ضا ثِ هػبئت پس غجط ه٘کٌٌس ثدط
آى پس ه٘گطزز آى هػبئت ثط اٗطبى ًًوت.
حسٗج ّطتن د اظ رٌبة هحوّس ثي ّوبم يلِ٘الطحؤاهلل زض کتبة توح٘ع اظ حؿط يلٖ
يلِ٘الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ اظ ثطإ ًکجتّب غبٗتْدبئٖ اسدت کدِ الثدس اسدت اظ اٌٗکدِ
هٌتْٖ ضَز ثسَٕ آى پس ّطگبُ ًکجتٖ ثطوب ضس٘س ثبٗدس سدط فدطٍز آٍضٗدس ٍ غدجط کٌ٘دس تدب
ثگصضز ظٗطا ثکبض ثطزى ح٘لِ زض آى ٍقتٖ کِ ضٍ ثطوب آٍضز ذَز ٗک سطثبضٕ است.
حسٗج ًْن د اظ رًفط ثي احوس قودٖ ضُ زض کتدبة غبٗدب اظ حؿدط يلدٖ ثدي الحسد٘ي
يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ ّ٘چ رطيِ ثسَٕ ذدسا هحجدَثتط اظ زٍ رطيدِ ً٘سدت ٗ .کدٖ رطيدِ
غ٘هٖ کِ ثطگطزاًس هاهي آًطا ثِ حلن ٍ زٗگط رطيِ هػ٘جتٖ کِ ضز کٌس آى ضا ثػجط.
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تٌجِ٘ ضطن

زض هسح ً٘ت ذ٘ط ٍ شم ً٘ت ضط
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقدَة يل٘دِالطحودٔ اظ حؿدط اثدٖيجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثٌسُ هاهي فق٘ط ه٘گَٗس ذساٗب ثوي هبل ٍ حطٍ يٌبٗدت فطهدب تدب زض ضاُ
ذ٘ط ذطد ٍ غطف ًوبٗن .پس ّطگبُ ذسا ثساًس کِ ضاست ه٘گَٗس هٌَ٘ٗسس ثطإ اٍ اظ اردط
هخل آًوِ هٌَ٘ضت ثطإ اٍ اگط يول ه٘کطز چِ آًکِ ذسا ٍاسى ٍ کطٗن است.
ذجط زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقدَة يل٘دِالطحودٔ اظ حؿدط اثدٖيجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ اّل زٍظخ ثطإ آى هرلسًس کِ ً٘تطبى زض زً٘ب آى ثَز کِ اگدط ّو٘طدِ
زض زً٘ب ثبضٌس هًػ٘ت کٌٌس ذسا ضا ٍ اّل ثْطت ثطإ آى زض ثْطت هرلسًس کِ ً٘تطدبى اٗدي
ثَز کِ اگط ّو٘طِ زض زً٘ب ثبضٌس اقبيت کٌٌس ذسا ضا پس ثَاسكِ ً٘ت ذ٘دط اّدل ثْطدت زض
ثْطت ٍ اّل زٍظخ زض زٍظخ هرلس ثبضٌس کِ ذسا فطهَزُ قل کل ًٗول يلٖ ضدبکلتِ ًٌٗدٖ
يلٖ ً٘تِ.
ذجط سَم د اظ ذػبل اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کس٘کِ ضاسدتگَ
ثبضس ظثبى اٍ پبک٘عُ ضَز يول اٍ ٍ کس٘کِ ً٘کَ ثبضس ً٘ت اٍ ظٗبز فطهبٗس ذسا زض ضظ اٍ ٍ
کس٘کِ ً٘کَ ثبضس ضفتبض اٍ ثب اّل ث٘تص ظٗبز فطهبٗس ذسا زض يوط اٍ.
ذجط چْبضم د اظ کتبة تَح٘س اظ حؿط اثٖيجساهلل يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ کدِ
کس٘کِ ّوت ثگوبضز ثط حسٌٔ ٍ هَفق ًطَز ٗک حسٌِ ثطإ اٍ ًَضدتِ ه٘طدَز ٍ اگدط هَفدق
ضس ٍ ثزبٕ آٍضز زُ حسٌِ ثطإ اٍ ًَضتِ ذَاّس ضس ٍ ذسا ثطإ ّط کِ ثرَاّدس هؿدبيف
ه٘فطهبٗس تب ّفتػس حسٌِ ٍ کس٘کِ ّوت ًوبٗس ثط س٘ئِ ًَضدتِ ًو٘طدَز ثدط اٍ تدب آًکدِ ثزدب
آٍضز پس اگط ثزب ً٘بٍضز ٗک حسٌِ ثطإ اٍ ًَضتِ ضَز ٍ اگط ثزدب آٍضز ًدِ سدبيت هْلدت
زازُ ه٘طَز پس اگط تبئت ٍ ًبزم ضس ًَضتِ ًطَز ثط اٍ ٍ اگطتَثِ ًکطز ٍ ًبزم ًطس ٗک س٘ئِ
ثط اٍ ًَضتِ ضَز.
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ذجط پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي الحسدي ضحودِاهلل زض کتدبة هزدبلس ٍ اذجدبض اظ حؿدط
اه٘طالواهٌ٘ي يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم زض حسٗخٖ ًقل ضسُ کِ ذساًٍس يبلن ثکدطم ٍ فؿدل ذدَز
زاذل ه٘سبظز ثٌسُ ضا ثَاسكِ غس ً٘ت ٍ غالح ثبقي زض ثْطت.
ذجط ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ثي ثبثَِٗ يلدْ٘نالطحودٔ زض کتدبة يقدبة
االيوبل اظ حؿط اثٖرًفط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثزٌبة ردبثط يل٘دِالطحودٔ
فطهَزًس إ ربثط ًَضتِ ه٘طَز ثطإ هاهي زض ث٘وبضٕاش اظ يول غبلح آًوِ ًَضتِ ه٘طس زض
حبل غحتص ٍ ًَضتِ ه٘طَز ثطإ کبفط زض حبل ث٘وبضٕ اظ يودل ثدس آًودِ ًَضدتِ ه٘طدس زض
حبل غحت پس اظ آى فطهَز إ ربثط اٗي حسٗج چِ حسٗج سرتٖ است.
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تٌجِ٘ ّفتن

زض هطاتت ذلَظ
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ تفسد٘ط حؿدط يسدکطٕ اظ حؿدط يلدٖ ثدي الحسد٘ي يلْ٘وبالػدلَٓ-
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ هي کطاّت زاضم اظ اٌٗکِ يجبز ًوبٗن ذسا ضا ثطإ اغطاؼ ًفسدبًٖ ٍ
ثطإ حَاة اٍ پس ثَزُ ثبضن هبًٌس ثٌسُإ کِ قوى اٍ ضا ثِ کبض ٍازاض ًوبٗدس ٍ کطاّدت زاضم
اظ اٌٗکِ يجبز کٌن اٍ ضا ثزْت تطس اظ يصاة اٍ پس ثَزُ ثبضن هخل ثٌسُ ثس کِ اگط تطس
ًساضتِ ثبضس يول ًو٘کٌس .يطؼ ضس پس ثطإ چِ يجبز ه٘کٌٖ اٍ ضا فطهَز ثطإ آًکدِ اٍ
اّل يجبز است ثَاسكِ ذَثْ٘بئ٘کِ زض حق هي فطهَزُ.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ يجبز کٌٌسگبى سِ قبئفِاًس قبئفِإ يجبز ه٘کٌٌس ذدسإ يعٍردل
يجبز ثٌسُ است .قبئفِ زٗگدط يجدبز هٌ٘وبٌٗدس ذدسإ تجدبضک ٍ

ضا اظ تطس ،اٗي يجبز

تًبلٖ ضا ثطإ زضک حَاة اٗي يجبز

يجدبز هعزٍضاًسدت .قبئفدِ سدَم يجدبز ه٘کٌٌدس

ذسإ يعٍرل ضا ثطإ هحجتٖ کِ ثصا هقسس اٍ زاضًس اٗي يجدبز

يجدبز آظاز هدطزاى

است .اٗي يجبز افؿل يجبزتْب است.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي الحس٘ي الطؾٖ يلْ٘وبالطحؤ زض کتدبة ًْدذ الجالغدِ اظ
حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ قَهٖ يجبز ه٘کٌٌس ذسا ضا ثَاسدكِ ضغجدت
زض حَاة اٗي يجبز

يجبز تزبض است ٍ قَهٖ يجبز هٌ٘وبٌٗس ذسا ضا ثَاسكِ زّطدت اظ

يقبة اٍ اٗي يجبز

يجبز ثٌسگبى است ٍ قدَهٖ يجدبز ه٘کٌٌدس ثدطإ ضدکط احسدبى ٍ

ً٘کّٖبٕ ذسا اٗي يجبز

يجبز آظازُ گبى است.
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تٌجِ٘ ّطتن

زض فؿ٘لت اذالظ ٍ ًطبًِ آى
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يل٘دِ السدالم اظ
حؿط اه٘طالواهٌ٘ي يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ذالظ ثِ اذالظ است.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اه٘طالواهٌ٘ي يلِ٘ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ذَضدب ثحدبل کسد٘کِ ذدبلع گطزاًدس ثدطإ ذدسا يجدبز ٍ زيدب ضا ٍ
هطغَل ًطَز زل اٍ ثبًوِ ثجٌ٘دس چطدوبى اٍ ٍ فطاهدَش ًکٌدس شکدط ذدسا ضا ثدِ آًودِ ثطدٌَز
گَضْبٕ اٍ ٍ اًسٌٍّبک ًطَز سٌِ٘ اٍ ثِ آًوِ زازُ ضسُ ثغ٘ط اٍ.
حسٗج سَم د اظ رٌبة ض٘د اثٖالفتَح ضاظٕ يلِ٘الطحودٔ زض تفس٘طضدبى اظ ذساًٍدس يدبلن
رل ضبًِ ًقل ضسُ کِ اذالظ سطّٕ ه٘جبضس اظ اسطاض ذسا ،ثَزًِٗ ه٘گصاضز زض قلت ّدط کدِ
زٍست زاضتِ ثبضس ذسا اٍ ضا.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة ض٘د اثٖالفتَح ضاظٕ يلِ٘الطحؤ زض تفس٘طش اظ حؿط ضسَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثطإ ّط حقٖ حق٘قتٖ است ٍ ًو٘طسدس ّد٘چ ثٌدسُ ثحق٘قدت
اذالظ تب آًکِ زٍست ًساضتِ ثبضس کِ ستبٗص کطزُ ضَز ثط چ٘عٕ اظ يول ذ٘ط.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ثدي ثبثَٗدِ اظ رٌدبة يجدساهلل ثدي سدٌبى
يلْ٘نالطحؤ ًقل ضسُ کِ هطزٕ ثحؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم يطؼ ًودَز کدِ
آٗب ه٘تطسٖ ثط هي کِ هٌبفق ثبضن حؿط ثِ اٍ فطهَز کِ ّطگبُ زض ذبًِ ذلَ ثبضٖ ضٍظ ٗب
ضت آٗب ًوبظ ًو٘رَاًٖ يطؼ کطز چطا پس فطهَز ثطإ کِ ًوبظ ه٘رَاًٖ يطؼ کطز ثدطإ
ذسإ يعٍرل فطهَز پس چگًَِ هٌبفق ه٘جبضٖ ٍ حبل آًکِ ثطإ ذسا ًوبظ ه٘رَاًٖ ًِ ثطإ
غ٘ط اٍ.
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تٌجِ٘ ًْن

زض هصهت ضٗبء ٍ سوًِ
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ اهبم يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضدسُ
کِ زض ثٌٖ اسطائ٘ل يبثد سٕ ثدَز کدِ حؿدط زاٍز يل٘دِ السدالم ضا ثًزدت زضآٍضزُ ثدَز اظ
يجبز ذَز پس ذسإ تًبلٖ ٍحٖ فطهَز ثسَٕ زاٍز (و) کِ ثًزت زض ً٘دبٍضز چ٘دعٕ اظ
اهط اٗي يبثس ظٗطا کِ اٍ ضٗبء کبض است.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ زض کتدبة يقدبة االيودبل ًقدل ضدسُ کدِ اظ
حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ساال ضس کِ فطزإ ق٘بهت ًزدب زض چ٘سدت فطهدَز زض
اٌٗکِ ثب ذسا ذسيِ ًکٌ٘س کِ ذسا ّن ثب ضوب ذسيِ فطهبٗس ظٗطا کس٘کِ ثب ذسا ذسيدِ ًوبٗدس
ذسا ّن ثب اٍ ذسيِ ذَاّس فطهدَز ثبٌٗکدِ اٗودبى ضا اظ اٍ ذَاّدس گطفدت ٍ اٗدي ضدرع زض
حق٘قت ثب ذَز ذسيِ ًوَزُ اگط ضًَض زاضتِ ثبضس يطؼ ضس ذسيِ ثدب ذدسا چگًَدِ اسدت
فطهَز ثبٌٗکِ ضرع يول ًوبٗس ثبًوِ ذسا اٍ ضا ثبى اهط فطهدَزُ لکدي ثدطإ غ٘دط ذدسا پدس
ثپطّ٘عٗس ذسا ضا زض ضٗبء ظٗطا کِ ضٗبء ضطک ثرسا است ثسضسدت٘کِ ضٗدبء کدبض ذَاًدسُ ضدَز
ضٍظ ق٘بهت ثوْبض اسن ٗب فبرط ٗب کب فط ٗب غدبزض ٗدب ذبسدط حدجف ضدس يولدت ٍ ثبقدل گطزٗدس
ارط پس ً٘ست ذالغٖ اهطٍظ ثطإ تَ ارط ذَز ضا قلت ًوبٕ اظ کسد٘کِ ثدطإ اٍ يودل
ًوَزٕ.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ
ًقل ضسُ کِ هلک ثبال ه٘جطز يول ثٌسُ ضا زض حبل٘کِ هجتْذ ثبًست پدس چدَى حسدٌب اٍ ضا
ثبال ثطز ذسإ يعٍرل فطهبٗس اٗي حسٌب ضا زض رٌْن قطاض زّ٘س چِ آًکدِ ثدطإ هدي ثزدب
ً٘بٍضزُ آًطا.
ضٍاٗت چْبضم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ زض يقبة االيوبل اظ حؿط ضسَل غلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ذبظى زٍظخ ثزوًٖ اظ اّل آى گَٗس إ اضق٘ب حبل ضدوب زض زً٘دب

(تنبیهات 14 )2

چِ ثَزُ کِ زٍظذٖ ضسُ اٗس زض رَاة گٌَٗس حبل هب اٗدي ثدَز کدِ ثدطإ غ٘دط ذدسا يودل
ه٘کطزٗن پس ثوب گفتٌس حَاة ذَز ضا اظ آًْب ثگ٘طٗس کِ ثطإ آًْب يول ه٘کطزٗس.
ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة ضْ٘س حبًٖ قسس سطُ زض کتبة اسطاض الػلَٓ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثْطت تکلن ًوَز ٍ گفت هدي حدطام ه٘جبضدن ثدط ّدط ثر٘دل ضٗدبء
کبضٕ.
ضٍاٗت ضطن د اظ کتبة هػجبح الططًِٗ اظ حؿط غبز يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ
کِ ضٗبء هکي ثًول ذَز کسٖ ضا کِ ًِ ظًسُ ه٘کٌس ٍ ًِ ه٘و٘طاًس ٍ ًِ ثدٖ ً٘دبظ ه٘کٌدس اظ تدَ
چ٘عٕ ضا.
ضٍاٗت ّفتن د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کدِ ذدسإ
هتًبل قجَل ًو٘فطهبٗس زيبء ضٗب کبض ضا الرجط.
ضٍاٗت ّطتن د اظ کتبة يسٓ السايٖ اظ حؿط ًجدٖ غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ
ذسإ تًبلٖ قجَل ًو٘فطهبٗس يولٖ ضا کِ زض آى هخقبل شضُ اظ ضٗبء ثبضس.
ضٍاٗت ًْن د اظ رٌبة حسي ثي يلٖ ثي ضدًجِ يلدْ٘نالطحودٔ زض کتدبة تحدف الًقدَل اظ
حؿط کبنن يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ سعاٍاض اسدت ثدطإ ضدرع يبقدل ّطگدبُ
يول غبلح ٍ فًل ذ٘طٕ ثزب ه٘بٍضز اٌٗکِ ح٘ب کٌس اظ ذسا زض غَضت٘کِ زض احسبى ٍ ًًودت
زازى هتفطز است ٍ کسٖ ثب اٍ ضطٗک ً٘ست اظ اٌٗکِ ضطٗک قطاض زّس زض يول ذَز کسدٖ
زٗگط ضا.

( 15محمد بن مرتضی الخراسانی)

تٌجِ٘ زّن

زض يالئن ٍ ًطبًِّبٕ ضٗبء ٍ سوًِ
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل
ضسُ کِ ثطإ ضٗبء کبض سِ ًطبًِ است ثب ًطبـ است ّطگبُ هدطزم ثجٌٌ٘دس يودل اٍ ضا ٍ کسدل
ه٘گطزز ٍقت٘کِ تٌْب است ٍ زٍست زاضز کِ اٍ ضا زض توبم اهَض ٍ کبضّبٗص ستبٗص ًوبٌٗس.
ذجط زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثدي ًٗقدَة يل٘دِالطحودٔ اظ ظضاضُ ضحودِ اهلل ًقدل ضدسُ کدِ اظ
حؿط اثٖ رًفط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم سئَال ًوَز کِ ضرع يودل ذ٘دطٕ ثزدب ه٘دبٍضز
پس اًسبًٖ اٍ ضا ه٘جٌ٘س ٍ زٗسى اٍ هَرت ذَضحبلٖ غبحت يول ه٘گطزز حؿدط فطهدَز
ثبکٖ ً٘ست هبزاه٘کِ يول ضا ثطإ اٍ ثزب ً٘بٍضز.
ذجدط سدَم د اظ رٌدبة اثدي ثبثَٗدِ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة هًدبًٖاالذجدبض اظرٌدبة اثدٖشض
يلِ٘الطحؤ ًقل ضسُ کِ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ سئَال ًوَز اظ هطزٗکدِ يودل
ضا ثطإ ذَز ثزب ه٘بٍضز ٍ هطزم اٍ ضا زٍست ه٘ساضًس فطهَز اٗي ثطبض يبردل اسدت ثدطإ
هاهي.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة ذػبل اظ رٌدبة لقودبى يل٘دِ السدالم
ًقل ضسُ کِ ثفطظًس ذَز فطهَز ثطإ ضٗب کبض سِ يالهت استٗ .کٖ آًکِ کسل ه٘طدَز ّدط
ٍقت تٌْب ثبضس .زٗگط آًکِ ثب ًطبـ ه٘طَز ّط ٍقت هطزم ًعز اٍ ثبضٌس .سَم آًکِ هتًطؼ ّط
اهطٕ کِ ه٘طَز ثطإ ستبٗص هطزم است.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقدل
ضسُ کِ کس٘کِ ً٘کَ کٌس ًوبظ ذَز ضا زض هَقً٘کِ هطزم ثجٌٌ٘س ٍ ثس ثزب ث٘بٍضز ٌّگبه٘کِ زض
ذلَ است پس آى استْبًتٖ ذَاّس ثَز کِ ثپطٍضزگبض ذَز ًوَزُ.

(تنبیهات 16 )2

تٌجِ٘ ٗبظزّن

زض هصهت انْبض يول ثًس اظ ثزب آٍضزى آى
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ کتدبة يسٓالدسايٖ اظ حؿدط غدبز يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ
کس٘کِ حسٌٔ ٍ يول ذ٘طٕ زض پٌْبًٖ ثزب آٍضز ًَضتِ ه٘طَز اظ ثطإ اٍ حَاة يول پٌْدبًٖ
پس چَى اقطاض ًوبٗس ثِ آى هحَ ه٘طَز ٍ حَاة يول آضکبضا ًَضتِ ه٘طدَز چدَى زٍ هطتجدِ
اقطاض ثِ آى ًوبٗس هحَ ه٘طَز ٍ يول ضٗبئٖ ًَضتِ ه٘طَز.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ زض کتبة زيَا اظ ظٗس ثدي اسدلن ًقدل
ضسُ کِ يبثسٕ اظ ثٌٖ اسطائ٘ل اظ ذسإ تًبلٖ سئَال ًوَز کِ حبل هي ًعز تَ چگًَِ اسدت
آٗب ذ٘ط است پس زض يجبز ذَز ث٘بفعاٗن ٗب ثس است تب قجل اظ هطگ رجدطاى ٍ تالفدٖ کدٌن.
پس کسٖ آهس ًعز اٍ ٍ گفت ثطإ تَ ًعز ذسا ذ٘طٕ ً٘ست يطؼ کطز پس يجبزتْدبٕ هدي
چِ ضس گفت يول تَ اظ ث٘ي ضفت ثزْت آًکِ چَى يول ذ٘دطٕ ه٘کٌدٖ ذجدط ه٘دسّٖ ثدبى
هطزم ضا پس ً٘ست ثطإ تَ اظ يولت هگط ّوبًکدِ ذدَز اذت٘دبض ًودَزٕ اظ آًودِ زض زسدت
هطزم است.
حسٗج سَم د اظ رو٘ل ثي زضاد ًقل ضسُ کِ اظ حؿط اثٖ يجدساهلل يل٘دِ السدالم سدئَال
ًوَز اظ قَل ذسإ تًبلٖ فال تعکَا اًفسکن َّ ايلن ثوي اتقٖ فطهَز قدَل اًسدبى اسدت کدِ
زٗطت ًوبظ ذَاًسم ٍ زٗطٍظ ضٍظُ گطفتن ٍ ًحَ آى ثًس فطهَز قَهٖ ثَزًس کدِ چدَى غدجح
ه٘کطزًس ه٘گفتٌس زٗطت ًوبظ ذَاًسٗن زٗطٍظ ضٍظُ گطفت٘ن پس يلدٖ يل٘دِ السدالم ه٘فطهدَز
ٍلکي هي ضت ه٘رَاثن ٍ ضٍظ ّن ه٘رَاثن ٍ اگط ث٘ي ضت ٍ ضٍظ ٍقت زٗگدط ه٘جدَز ّطآٌٗدِ
زض آى ٍقت ً٘ع ه٘رَاث٘سم.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ رًفط يل٘دِ السدالم
ًقل ضسُ کِ ًگبُ زاضتي يول سرت تط است اظ ثزب آٍزى آى يطؼ ضس ًگبُ زاضدتي يودل
ًٌٖٗ چِ فطهَز ضر ع غلِ ٍ اًفب ه٘کٌدس ثدطإ ذدسإ ٍحدسُ ال ضدطٗک لدِ پدس ًَضدتِ

( 17محمد بن مرتضی الخراسانی)

ه٘طَز ثطإ يول پٌْبًٖ ثًس شکط ه٘کٌس يول ذَز ضا ثطإ هطزم پدس هحدَ ه٘طدَز ٍ يودل
يالًِ٘ ًَضتِ ه٘طَز ثًس زٍثبضُ شکط ه٘کٌس يول ذَز ضا پس ًَضتِ ه٘طَز يول ضٗبئٖ.

(تنبیهات 18 )2

تٌجِ٘ زٍاظزّن

زض هسح ٍ فؿ٘لت پٌْبى ثزب آٍضزى ايوبل هستحجِ
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة س٘س يلٖ ثي قبٍس يلِ٘الطحؤ زض کتبة فالح السبئل اظ حؿط اثٖ
الحسي يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ زيبٕ ثٌسُ زض پٌْبًٖ ٗک زيب هًبزل است ثب ّفتبز
زيب کِ زض يالًِ٘ ثبضس.
ذجط زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي غفبض يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثً٘جساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ًو٘ساًس ثعضگٖ حَاة زيب ٍ تسج٘ح ثٌسُ ضا ث٘ي ذدَز ٍ ثد٘ي ًفدس ذدَز
هگط ذسإ تجبضک ٍ تًبلٖ.
ذجط سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي غفبض يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ چَى ضٍظ ق٘بهت ضَز ًهط کٌس ضؾَاى ذبظى ثْطت ثسدَٕ قدَهٖ کدِ
ثط اٍ ًگصضتِ ثبضٌس پس ثبٗطبى گَٗس ک٘ست٘س ضوب ٍ اظ کزب زاذل ضسٗس زض ردَاة گٌَٗدس
زست اظ هب ثطزاض هب هطزهبًٖ ّست٘ن کِ ذسا ضا زض پٌْبًٖ يجبز ًوَزٗن ذسا ّن هب ضا پٌْدبى
زاذل ثْطت ًوَز.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة رًفط ثي احوس قوٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة غبٗب اظ حؿط ضسَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ يجبز ّطچِ پٌْبى تط ثبضس ارط آى فبؾل تط است.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة يجساهلل ثي رًفطحو٘طٕ زض کتدبة قدطة االسدٌبز اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ارط يجبز ّطچِ پٌْبى تط ثبضس ثعضگتط ذَاّس ثَز.
ذجط ضطن د اظ رٌبة سجف قجطسٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هحبسي اظ حؿط ًجٖ غدلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ کفبٗت است هطز ضا اظ ح٘ج ثال اٌٗکِ اًگطت ًوب ضَز زض زٗي ثب زً٘ب.
ذجط ّفتن د اظ آًزٌبة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضدسُ کدِ
ذسا زضوي زاضز زٍ ضْط ضا ٗکٖ ضْط لجبس ٍ زٗگط ضْط ًوبظ.
ذجط ّطتن د اظ آًزٌبة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط غبز يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقدل ضدسُ کدِ
ضْط ذ٘ط ٍ ضط آى زض آتص است.
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ذجط ًْن د اظ رٌبة هحوّس ثدي الحسدي يل٘دِ الطحوٌدٔ زض کتدبة هزدبلس اظ حؿدط اثدٖ
الحسي الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ کس٘کِ ضْط زّس ذَز ضا ثًجبز

پدس اٍ

ضا ثط زٌٗص هتْن ثساً٘س ظٗطا کِ ذسإ يعٍرل کطاّت زاضز اظ ضْط زض يجبز ٍ ضْط
زض لجبس الحسٗج.
ذجط زّن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ ضُ اظ حؿط غبز يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ کدِ
اضتْبض ثًجبز ضٗجِ است.

(تنبیهات 21 )2

تٌجِ٘ س٘عزّن

زض هسح استَاء يول
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثدٖ الحسدي يلْ٘ودب الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ هي ّطآٌِٗ زٍست زاضم کِ ٍاضز ضَم ثدط پطٍضزگدبض ذدَز زض حبلت٘کدِ
يولن ث٘ک قطاض ثبضس.
ذجط زٍم د اظ آًزٌبة اظ حؿط يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ هدي
ّطآٌِٗ زٍست زاضم اٌٗکِ هساٍهت ًوبٗن ٍ اگطچِ کن ثبضس.
ذجط سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة ضُ اظ حؿط اثٖ رًفط يلِ٘ السالم ًقدل ضدسُ کدِ
ّ٘چ چ٘ع زٍست تط ثسَٕ ذسإ يعٍرل ً٘ست اظ يول٘کِ هدساٍهت ضدَز ثدط آى ٍ اگطچدِ
اًسک ثبضس.
ذجط چْبضم د اظ اثي ض٘د قَسٖ ضُ زض اهبلٖ اظ حؿط يلٖ يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ ه٘بًِ
ضٍ ثبش زض يجبز ذَز ٍ ثط تَ ثبز زض يجبز ثًجبز زائوٖ کِ قبقت آًطا زاضٕ الرجط.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ ضُ زض کتبة لت اللجبة اظ حؿط يلدٖ يل٘دِ السدالم
ًقل ضسُ کِ الوسآٍ الوساٍهٔ چِ آًکِ ذسا قطاض ًسازُ ثطإ يول هاهٌ٘ي غبٗتٖ رع هطگ.
ذجط ضطن د اظ رٌبة رًفط ثي احوس قوٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة غبٗب اظ حؿط اثً٘جساهلل
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ افؿل ايوبل آى يولٖ ه٘جبضس کدِ هدساٍهت ًوبٗدس ثدط آى
ثٌسُ ٍ اگطچِ اًسک ثبضس.
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تٌجِ٘ چْبضزّن

زض هسح اًسک ضوطزى يول ذ٘ط اگطچِ ثس٘بض ثبضس
ٍ ثس٘بض ضوطزى گٌبُ اگطچِ اًسک ثبضس
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حددسٗج اٍل د اظ رٌددبة حسددي ثددي يلددٖ ثددي ضددًجِ زض تحددف االقددَل اظ حؿددط يلددٖ
يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ ثطإ ذسا ثٌسگبًٖ ّست کِ زلْبٕ اٗطبى اظ ذَف ٍ ذط٘ت ذدسا
ضکستِ است پس سبکت گطزاً٘سُ اٗطبى ضا اظ سدري گفدتي ٍ حدبل آًکدِ اٗطدبى هطزهدبًٖ
ه٘جبضٌس يبقل ٍ فػ٘ح سجقت ه٘گ٘طًس ثسَٕ ذسا ثبيوبل پبک ٍ پبک٘عُ ٍ زض ي٘ي حبل ثس٘بض
ًو٘طوطًس ثطإ ذسا يول ثس٘بض ضا ٍ ضاؾٖ ًو٘طًَس ثطإ ذسا اظ ذَزضبى ثًول اًسک ذَز
ضا اظ اضطاض ه٘ساًٌس ٍ حبل آًکِ اک٘بس ٍ اثطاضًس.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة اهبلٖ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘
ٍآلِ ًقل ضسُ کِ يجبز کطزُ ًو٘طَز ذسا يعٍرل ثًجبزتٖ افؿدل اظ يقدل ٍ هداهي يبقدل
ًو٘طَز تب ٍقت٘کِ روى ضدَز زض اٍ زُ ذػدلت .ذ٘دط اظ اٍ هدبهَل ثبضدس ٍ ضدط هدبهَى ًٌٗدٖ
رَضٕ ضفتبض کٌس کِ هطزم اًتهبض ٍ تَقى ذ٘ط اظ اٍ زاضتِ ثبضٌس ٍ اظ ضط اٍ اٗوي ثبضٌس ثسد٘بض
ثطوطز ذ٘ط اًسک ضا اظ هطزم ٍ اًسک ثطوطز ذ٘ط ثس٘بض ضا اظ ذَز الرجط.
حسٗج سَم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لت اللجبة ًقل ضسُ کِ ايطاثٖ
اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اظ زضرب هحج٘ي پطسص ًودَز حؿدط فطهدَز ازًدٖ
زضرب هحج٘ي کس٘ستکِ کَچک ثطوطز قبيت ذَز ضا ٍ ثعضگ ثطوطز گٌبُ ذدَٗص ضا ٍ
گوبًص اٗي ثبضس کِ زض زً٘ب ٍ آذط هإذَشٕ ً٘سدت غ٘دط اٍ پدس ايطاثدٖ اظ ضدٌ٘سى اٗدي
سري غص ًوَز چَى ثرَز آهس يطؼ کطز آٗب زضرِ ثلٌستط اظ اٗي ّست فطهَز آضٕ ّفتبز
زضرِ.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يل٘دِالطحودٔ اظ حؿدط اثدٖ الحسدي هَسدٖ
يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ ثجًؿٖ اظ فطظًساى ذَز فطهَز إ پسطک هي ثط تَ ثبز ثکَضص زض
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يجبز ٍ ذَز ضا اظ تقػ٘ط زض يجبز ٍ قبيت ذسا ث٘طٍى هج٘ي ظٗطا کِ ذدسا يجدبز کدطزُ
ًطسُ حق يجبز .
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ الحسي يلِ٘ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثس٘بض ثگَ اللْن ال تزًلٌٖ هي الوًبضٗي ٍ ال ترطرٌٖ هي التقػ٘ط ضإٍ
يطؼ ًوَز اهب هًبضٍى پس ضٌبذتن ٍ فْو٘سم کِ هطز يبضٗٔ زازُ ه٘طَز ثِ اٍ زٗي ثًس ث٘طٍى
ه٘طٍز اظ آى .هًٌبٕ ال ترطرٌٖ هي التقػ٘ط چ٘ست فطهَز ّط يولٖ کِ ثطإ ذسإ يعٍرل
ثزب ه٘بٍضٕ ذَز ضا زض آى هقػط ثساى ظٗطا کدِ تودبم هدطزم زض ايوبلطدبى ثد٘ي ذدَز ٍ ذدسا
هقػطاًس هگط آًکس ضا کِ ذسإ يعٍرل ًگبُ زاضز اٍ ضا.
حسٗج ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ ذساًٍس يبلن رل ضبًِ ًقل ضدسُ
کِ تکِ٘ ًکٌٌس يول کٌٌسگبى ثطإ هي ثًولْبٕ ضبى کِ ثزب ه٘بٍضًس ثطإ حَاة هي ظٗطا کِ
اگط زض توبم يوطضبى رس ٍ رْس کٌٌس ٍ ثتًت ث٘بًساظًس ذَز ضا زض يجبز هي ثبظ ّن هقػدط
ثَزُ ثکٌِ يجبز هي ًرَاٌّس ضس٘س زض رٌت آًوِ قلت ه٘کٌٌس اظ ًعز هي اظ کطاهت ٍ ًً٘ن
زض ثْطتْبٕ هي ٍ زضرب ضفًِ٘ ثلٌس زض رَاض هي ٍلکي ثطحوت هدي ثبٗسدتٖ ٍحدَ زاضدتِ
ثبضٌس ٍ ثفؿل هي ثبٗس اه٘سٍاض ثبضٌس ٍ ثحسي ني ثوي ثبٗس هكوئي ثبضٌس الحسٗج.

( 23محمد بن مرتضی الخراسانی)

تٌجِ٘ پبًعزّن

زض هصهت ثس٘بض ضوطزى يول غبلح ٍ کَچک ضوطزى گٌبُ
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط هَسٖ يلٖ ًجٌ٘ب ٍآلِ ٍ يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثِ ض٘كبى فطهَز ذجط زُ هطا ثگٌبّ٘کِ ّطگبُ فطظًس آزم هطتکت
آى ثطَز تَ ثط اٍ غبلت ٍ قبّط ه٘طَٕ اثل٘س گفت ّطگبُ يزت ًوبٗس ثٌفس ذدَز ٍ ثسد٘بض
ثطوطز يول ذَز ضا ٍ گٌبّص زض ًهطش کَچک ث٘بٗس.
ذجط زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ ذساًٍس يبلن رل ضبًِ ًقل ضدسُ کدِ
ثزٌبة زاٍز يلٖ ًجٌ٘ب ٍآلِ ٍ يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم فطهَز إ زاٍز ثطبض زُ گٌبُ کبضاى ضا
ٍ ثتطسبى غسٗق٘ي ضا .يطؼ ًوَز چگًَِ ثطبض زّن گٌبّکبضاى ضا ٍ اًصاض ًوبٗن غدسٗق٘ي
ضا فطهَز إ زاٍز ثطبض زُ هصًج٘ي ضا ثبٌٗکِ هي قجَل ه٘کٌن تَثِ ضا ٍ يفَ هٌ٘وبٗن اظ گٌبُ ٍ
اًص اض کي غسٗق٘ي ضا کِ يزت ًکٌٌس ثبيوبل ذَز ظٗطا کِ ّ٘چ ثٌسُ إ ً٘سدت کدِ اٍ ضا زض
هًطؼ حسبة زض آٍضم هگط آًکِ ّالک گطزز.
ذجط سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثدٖ يجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ يبلوٖ آهس ًعز يبثسٕ ٍ گفت ثِ اٍ کِ چگًَِ است ًوبظ تدَ آى يبثدس
گفت اظ هخل هي سئَال ه٘طَز اظ ًوبظ ٍ حبل آًکِ هي هستْبست کِ يجبز ه٘کٌن ذدسا ضا.
يبلن فطهَز گطِٗ ا چگًَِ است يبثس فطهَز گطِٗ ه٘کٌن ثبًساظُ إ کدِ اضدکْبٕ چطدون
ربضٕ ه٘طَز پس آى يبلن فطهَز ذٌسُ تَ زض حبلت٘کِ ذبئف ٍ تطسبى ثبضٖ افؿل اسدت اظ
گطِٗ ا زض حبلت٘کِ ثًجبز ٍ گطِٗ ذَز ًبظ کٌٖ چِ آًکِ ًبظ کٌٌسُ ثبال ًو٘طٍز اظ يول اٍ
ّ٘چ چ٘ع.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿدط ثدبقط ٗدب غدبز يلْ٘ودب_
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ زٍ ًفط زاذل هسزس ضسًس ٗکدٖ يبثدس ٍ زٗگدطٕ فبسدق چدَى
ث٘طٍى آهسًس قبسق اظ ظهطُ غسٗق٘ي ٍ يبثس اظ رولِ فبسق٘ي ثَز ثطإ آًکِ يبثس ثًجبز ذَز
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ًبظ ه٘کطز ٍ فبسق ًبزم ثط فسق ذَز ثَز ٍ قلت آهطظش ه٘کطز اظ ذسإ يعٍرل اظ گٌبّدبى
ذَز.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي يلْ٘وبالطحؤ زض کتبة هزبلس ٍ اذجبض اظ حؿدط
ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ اگط گٌبُ ثطإ هاهي ثْتط ًو٘جَز اظ يزت ذسا هاهي
ضا ثرَز ٍاًو٘گصاضت تب هطتکت گٌبّٖ ضَز.
ذجط ضطن د اظ رٌبة حس٘ي ثي سً٘س اَّاظٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة ظّس اظ حؿط ضسَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ سِ چ٘ع است کِ هبِٗ ًزب است .ذَف اظ ذسا زض پٌْدبًٖ
ٍ يالًِ٘ ٍ يسل زض حبل ضؾب ٍ غؿت ٍ ه٘بًِ ضٍٕ زض حبل غٌدٖ ٍ فقدط ٍ سدِ چ٘دع ّدالک
کٌٌسُ است َّائٖ کِ هتبثًت کطزُ ضَز ٍ ضح ٍ ثرلٖ کدِ اقبيدت کدطزُ ضدَز ٍ ايزدبة
ضرع ثٌفس ذَٗص.
ذجط ّفتن د اظ رٌبة هحوّس ثي حس٘ي ضؾٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة ًْذ الجالغِ اظ حؿدط
اه٘ط يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ س٘ئِ ٍ گٌبّ٘کِ تَ ضا ثس آٗدس ثْتدط اسدت ًدعز ذدسا اظ
حسٌِ إ کِ تَ ضا ثًزت زض آٍضز.
ذجط ّطتن د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ سِ چ٘ع
ًزب زٌّسُ است ٍ سِ چ٘ع ّالک کٌٌسُ اهب آًوِ ًزب زٌّسُ است پدس تقدَإ اظ ذدسا
است زض پٌْبًٖ ٍ يالًِ٘ ٍ قَل حق است زض حبل غؿت ٍ ضؾب ٍ يكب کدطزى حدق اسدت اظ
ًفس ًٌٖٗ حق٘کِ ثطإ غ٘ط ثط تَ ّست ازا ًوبٖٗ ٍ اهب آى سِ چ٘ع کِ هْلکٌس ضدح هكدبو ٍ
َّإ هتجى ٍ ايزبة هطء است ثٌفس.
ذجط ًْن د اظ ض٘د هف٘س قسس سطُ زض کتبة اذتػبظ زض حسٗخٖ ًقل ضدسُ کدِ اظ ي٘سدٖ
يلٖ ًجٌ٘ب ٍآلِ ٍ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم سئَال کطزًس اظ احوق فطهَز احوق آًکدس اسدت کدِ
يزت کٌس ثِ ضؤٕ ٍ ًفس ذَز آًکس کِ توبم فؿدل ضا ثدطإ ذدَز ثٌ٘دس ٍ ثدط ذدَز ّد٘چ
فؿلٖ قبئل ًجبضس ٍ ذَز ضا ثط هطزم شٗحق ثساًس ٍ ثطإ هطزم حقٖ ثط ذَز ًجٌ٘س الحسٗج.

( 25محمد بن مرتضی الخراسانی)

ذجط زّن د اظ رٌبة اثي فْس ضُ زض کتبة يسٓ السايٖ اظ حؿط هس٘ح يلٖ ًجٌ٘دب ٍآلدِ ٍ
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ فطهَز إ هًطدط حدَاضٗ٘ي چدِ ثسد٘بض چطاغ٘کدِ ذدبهَش
ه٘کٌس آًطا ثبز ٍ چِ ثس٘بض يبثسٗکِ فبسس ه٘کٌس آًطا يزت.
ذجط ٗبظزّن د اظ کتبة هػجبح الططًٗٔ اظ حؿط غبز يلِ٘ الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ
يزت توبم يزت اظ کس٘کِ يزت ه٘کٌس ثًودل ذدَز ٍ حدبل آًکدِ ًو٘ساًدس ثدِ چدِ ذدتن
ذَاّس ضس ثطإ اٍ.

(تنبیهات 26 )2

تٌجِ٘ ضبًعزّن

زض هسح ذَضٌَز ضسى اظ کبض ذَة ٍ ثس ًَز ضسى اظ کبض ظضت
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ اظ ذساًٍس يبلن رل ضإًِ ًقل ضسُ کِ ثحؿط
ي٘سٖ يلٖ ًجٌ٘ب ٍآلِ ٍ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم فطهَز إ ي٘سٖ ذَضحبل ضدَ ثحسدٌِ ظٗدطا کدِ
ضؾبٕ هي زض اٍ است ٍ گطِٗ کي ثط گٌبُ چِ آًکِ سرف هي زض آى است الرجط.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة اثطاّ٘ن ثي هحوّس حقفٖ يلِ٘الطحودٔ زض کتدبة غدبضا اظ رؿدط
ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ هسطٍض کٌس اٍ ضا حسٌب اٍ ٍ ثسحبل ًوبٗس اٍ ضا
گٌبّبًص پس حقب کِ اٍ هاهي است.
ضٍاٗت سَم د اظ کتبة يَالٖ اللئبلٖ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ
ثو سلوبًْب فطهَزُ ثْتطٗي قطًْبٕ ضوب قطى اغدحبة هدي اسدت تدب آًکدِ فطهدَزُ ٍ کسد٘کِ
ذَضحبل کٌس اٍ ضا حسٌِ اش ٍ ثسحبل ًوبٗس اٍ ضا س٘ئِ اش پس اٍ هاهي است.
ضٍاٗت چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ
ًقل ضسُ کِ سئَال ضس اظ ً٘کبى ثٌسگبى فطهَز ذَثبى اظ ثٌسگبى کسبًٖ اًس کِ ّطگدبُ کدبض
ذَة ه٘کٌٌس هستجطط ٍ ذَضحبل ضًَس ٍ چَى گٌبّٖ هطتکت ضًَس استغفبض کٌٌس ٍ ّطگبُ
يكب کطزُ ضًَس ضکط ًوبٌٗس ٍ چَى غؿت کٌٌس گصضت ًوبٌٗس.

( 27محمد بن مرتضی الخراسانی)

تٌجِ٘ ّفسّن

زض هسح اقتػبز ٍ ه٘بًِ ضٍٕ زض يجبز
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يل٘دِالطحودٔ اظ حؿدط اثدٖ يجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ چَى ذساًٍس يبلن ثٌسُ ضا زٍست زاضتِ ثبضس ردعا ه٘سّدس آى ثٌدسُ ضا
ثًول اًسک رعإ ثس٘بض ٍ ثعضگ ًو٘بٗس ثط ذسا اٌٗکِ رعا زّس ثًول قل٘لٖ رعإ کخ٘ط.
ذجط زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ
ًقل ضسُ کِ زٗي اسالم زٌٖٗ ه٘جبضس ثب هتبًت پس ٍاضز ضدَٗس ٍ فدطٍ ضٍٗدس زض آى ثطفدق ٍ
رَضٕ ثٌسگبى ذسا ضا ثًجبز ٍازاض ًکٌ٘س کِ ًبگَاضضبى ثبضس کِ ذَاّ٘س ثَز زض اٗي ٌّگبم
هبًٌس سَاضُ ئ٘کِ ثَاسكِ تٌدس ضفدتي هطکدت ذدَز ضا ثتًدت اًساذتدِ ذسدتِ کٌدس ٍ اظ ضفتدبض
ث٘بًساظز ٍ اظ قكى سفط هحطٍم ثوبًس.
ذجط سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ
ًقل ضسُ کِ ثحؿط اه٘ط يلِ٘ السالم فطهَز ٗب يلٖ ثسضسدت٘کِ اٗدي زٗدي هتد٘ي اسدت پدس
زاذل ضَ زض آى ثطفق ٍ هجغَؼ ًگطزاى ثسَٕ ًفس ذَز يجبز پطٍضزگبض ذدَز ضا اٌٗکدِ
افطاـ کٌٌسُ زض س٘ط ًِ پطتٖ ثطإ هطکت ذَز ثبقٖ ه٘گصاضز ٍ ًِ هسدبفتٖ قدٖ ه٘کٌدس پدس
يول کي يول کس٘کِ اه٘س زاضز کِ زض حبل پ٘طٕ ثو٘طز ٍ ثط حصض ثبش هبًٌس کس٘کِ ثتطسدس
اظ اٌٗکِ فطزا ثو٘طز.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة يوبز السٗي قجطٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة ثطبضٓ الوػكفٖ اظ حؿط
يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثزٌبة کو٘ل يلِ٘الطحؤ فطهدَز إ کو٘دل ضذػدتٖ
ً٘ست زض فطؼ ٍ سرتگ٘طٕ ً٘ست زض ًبفلِ.

(تنبیهات 28 )2

تٌجِ٘ ّزسّن

زض هجبزض ٍ ضتبة ًوَزى زض يول ذ٘ط
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ذعاظ زض کفبٗٔ االهط اظ حؿط اهبم حسي يلِ٘ الػدَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثطإ زً٘ب چٌبى يول کي کِ گَٗب ّو٘طِ ظًسُ إ ٍ ثطإ آذط چٌبى
کي کِ گَٗب فطزا ه٘و٘طٕ.
ذجط زٍم د اظ رٌبة ض٘د هف٘س يلِ٘الطحؤ زض کتدبة اهدبلٖ اظ حؿدط اثدٖ يجدساهلل يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّطگبُ ّوت ًوَزٕ ثًول ذ٘طٕ پس تبذ٘ط ه٘بًساظ آًطا ظٗدطا
کِ ثسب ّست ذسإ تجبضک ٍ تًبلٖ هكلى ه٘طَز ثط ثٌسُ ذَز زض حبلت٘کدِ آى ثٌدسُ هطدغَل
ٗک قبيت٘ست پس ه٘فطهبٗس قسن ثِ يع ٍ رالل ذَزم کِ ثًس اظ اٗي تَ ضا يصاة ًرَاّن
کطز ٍ ّطگبُ ّوت گوبضتٖ ثط هًػ٘تٖ پس ثزب ً٘بٍض آًطا چِ آًکِ ثسب ه٘جبضدس کدِ ذدسإ
تًبلٖ هكلى ه٘طَز ثط ثٌسُ ٍ حبل آًکِ آى ثٌسُ زض هًػ٘ت ٍ ًبفطهدبًٖ اسدت پدس ه٘فطهبٗدس
ثًع ٍ رالل ذَزم کِ ّطگع تَ ضا ًرَاّن آهطظٗس.
ذجط سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقدَة يل٘دِالطحودٔ اظ حؿدط اث٘زًفدط يلْ٘ودب الػدلَٓ
ٍالسالم ضٍاٗت ضسُ کِ ّطگبُ قػس ذ٘طٕ کطزٕ ضتبة کي زض آى ظٗدطا کدِ ًو٘دساًٖ چدِ
پ٘ص آهس ذَاّس کطز.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقدَة يل٘دِالطحودٔ اظ حؿدط اثً٘جدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ اهالء کٌ٘س ثط هالئکِ کِ هَکل ثط ؾجف ايوبل ّستٌس زض اٍل ضٍظ ذ٘دط
ٍ زض آذط آى ً٘ع ذ٘ط کِ ذسا ث٘بهطظز اًطبءاهلل آًوِ زض ث٘ي ٍاقى ه٘طَز اظ ذكبّب ٍ لغعضْب.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ
ًقل ضسُ کِ ذسا زٍست زاضز اظ يول ذ٘ط آًوِ ضا کِ ضتبة کطزُ ضَز زض آى.
ذجط ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثً٘جدساهلل يل٘دِ السدالم ًقدل
ضسُ کس٘کِ قػس کٌس يول ذ٘طٕ ضا پس ثبٗس يزلِ کٌس ٍ ثتبذ٘ط ً٘بًدساظز آًدطا چدِ آًکدِ
ثٌسُ ثسب ّست يولٖ اًزبم ه٘سّس پس ذسا ه٘فطهبٗس آهطظٗسم تَ ضا ٍ ًرَاّ٘ن ًَضت ثط تدَ
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چ٘عٕ ّطگع ٍ کس٘کِ قػس کٌس گٌبّٖ ضا پس يول ًکٌس آى ضا چِ آًکدِ ثسدب ّسدت کدِ
ثٌسُ گٌبّٖ هطتکت ه٘طَز ٍ ذسا اٍ ضا زض آى ه٘جٌ٘س پس ه٘فطهبٗس ًِ ثًع ٍ ردالل ذدَزم
ًرَاّن آهطظٗس تَ ضا ثًس اظ اٗي ّطگع.
ذجط ّفتن د اظ رٌبة هحوّدس ثدي ًٗقدَة يل٘دِالطحودٔ اظ حؿدط اثً٘جدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ چَى ٗکٖ اظ ضوب قػس يول ذ٘ط ٗب غلِ ًوبٗس پس ثبٗس هجدبزض کٌدس
کِ زٍ ض٘كبى اظ ٗو٘ي ٍ ضوبل اٍ ّستٌس هجبزا کِ اٍ ضا ثبظزاضًس اظ آى.
ذجط ّطتن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اث٘زًفدط يل٘دِ السدالم ًقدل
ضسُ کِ کس٘کِ قػس يول ذ٘طٕ کٌس پس ثبٗس ضتبة کٌس ظٗدطا کدِ ّدط چدِ زض آى تدإذ٘ط
ثبضس ثطإ ض٘كبى ًهطُ إ است زض آى.

(تنبیهات 31 )2

تٌجِ٘ ًَظزّن

زض هصهت حق٘ط ضوطزى يول ذ٘ط ٍ کسبلت ٍ تٌجلٖ زض ثزب آٍضزى آى
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يل٘دِالطحودٔ اظ حؿدط اثً٘جدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ اًسک هطوبض آًوِ ضا کدِ تقدطة رسدتِ ه٘طدَز ثدِ آى ثسدَٕ ذدسإ
يعٍرل ٍلَ ثٌػف ذطهب ثبضس.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ هحوّس ثي هبضز ًقل ضسُ ثحؿدط
اثً٘جساهلل يلِ٘ السالم يطؼ ًوَزم ثطإ هي ضٍاٗت ضسُ کِ ضوب فطهَزُ اٗدس ّطگدبُ هًطفدت
پ٘سا کطزٕ پس ّط کبض ه٘رَاّٖ ثکي حؿط فطهدَز ثلدٖ هدي گفتدِ ام .يدطؼ کدطزم ٍ
اگطچِ ظًب کٌٌس ٗب زظزٕ ٗب ضطة ذوط پس حؿط فطهَز اًدب هلل ٍ اًدب ال٘دِ ضارًدَى ثردسا
قسن کِ اًػبف ًسازًس ثب هب چگًَِ ه٘طَز کِ هب ذَزهبى هإذَش ثبض٘ن ثًول ٍ اظ ضدً٘٘بى ٍ
زٍستبى هب يول ثطزاضتِ ضسُ ثبضس .هي گفتن ّطگدبُ زاضإ هًطفدت ضدسٕ آًودِ ه٘ردَاّٖ
يول ذ٘ط ثزب ث٘بٍض چِ کن ٍ چِ ظٗبز کِ قجَل ذَاّس ضس.
حسٗج سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم
ًقل ضسُ کِ تػس کي ثطئٖ ٍ اگطچِ کن ثبضس ظٗطا کِ ّط يول ذ٘طٕ کِ ثطإ ذسا ثبضس
ٍلَ اًسک ثبضس ثعضگ است ثًس اظ آًکِ اظ ضٍٕ غس ً٘ت ثبضس .ذسا ه٘فطهبٗس فوي ًٗول
هخقبل شضٓ ذ٘طا ٗطُ ٍ هي هخقبل شضٓ ضطا ٗطُ.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي يلِ٘الطحودٔ اظ حؿدط اثً٘جدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ زٍضٕ کٌ٘س ٍ ثپطّ٘عٗدس اظ کسدبلت ٍ تٌجلدٖ ظٗدطا کدِ پطٍضزگدبض ضدوب
ضح٘ن ٍ هْطثبى است .ضکط ه٘کٌس يول اًسک ضا اٌٗکِ هدطز زٍ ضکًدت ًودبظ هسدتحت ثزدب
ه٘بٍضز ثطإ ذسا پس ذسا اٍ ضا ثَاسكِ آى زاذل ثْطدت ه٘گطزاًدس ٗدب ٗدک زضّدن غدسقِ
ه٘سّس ثطإ ذسا پس ذسا اٍ ضا ثَاسكِ آى زاذدل ثْطدت ه٘گطزاًدس ٗدب ٗدک زضّدن غدسقِ
ه٘سّس ثطإ ذسا پس ذسا اٍ ضا ثَاسكِ آى زاذل ثْطت ه٘کٌدس ٗدب ٗدک ضٍظ ضٍظُ ه٘گ٘دطز
ًكَيب ذسا اٍ ضا ثِ آى زاذل ثْطت هٌ٘وبٗس.
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حسٗج پٌزن د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هًبًٖ االذجبض ًقل ضسُ کِ ثحؿط
اثً٘جساهلل يلِ٘ السالم يطؼ ضس کِ اثب الركبة اظ قَل ضوب ًقل ًوَزُ کِ فطهَزُاٗدس ّطگدبُ
حق ضا ضٌبذتٖ ّط کبض کِ ه٘رَاّٖ ثکي پس حؿط فطهَز ذسا لًٌت کٌدس اثدب الركدبة
ضاٍ ،اهلل هي اٌٗزَض ًگفتِ ام ثلکِ گفتِ ام ّطگبُ حق ضا ضٌبذتٖ ّط کبض ذ٘طٕ کِ ه٘رَاّٖ
ثکي کِ اظ تَ قجَل ه٘طَز.
حسٗج ضطن د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة اهبلٖ اظ حؿط يلٖ يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ذسإ تجبضک ٍ تًبلٖ چْدبض چ٘دع ضا زض چْدبض چ٘دع پٌْدبى قدطاض زازُ
ضؾبٕ ذَز ضا زض قبيتص هرفٖ ًوَزُ پس ّ٘چ قبيتٖ ضا کَچک هپٌساض ثسب ّست کدِ
هَافق ه٘بفتس ثدب ضؾدبٕ ذدسا ٍ تدَ ًو٘دساًٖ ٍ هرفدٖ ًودَزُ سدرف ذدَز ضا زض هًػد٘ت ٍ
ًبفطهبً٘ص پس چ٘عٕ اظ هًػ٘ت ذسا ضا اًسک هطوبض کِ ثسب ّسدت ثدب سدرف ذدسا هَافدق
ه٘طَز ٍ تَ ًو٘فْوٖ ٍ پٌْبى قطاض زازُ اربثت ضا زض زيب پدس ّد٘چ زيدبئٖ ضا غدغ٘ط فدطؼ
هکي چِ ثسب ه٘طَز کِ اربثت زض ّوبى زيب است ٍ تَ ًو٘ساًٖ ٍ هرفٖ ًوَزُ ٍلٖ ذَز ضا
ه٘بى ثٌسگبًص پس ّ٘چ ٗک اظ ثٌسگبى ذسا ضا حق٘ط هطوبض کِ ثسدب ه٘طدَز کدِ ّودبى ثٌدسُ
ٍلٖ ذسا است ٍ تَ ًو٘ساًٖ.

(تنبیهات 32 )2

تٌجِ٘ ث٘ستن

زض ث٘بى يلت ًهط ًوَزى ضرع زض حبل ترلٖ ثجَل ٍ غبٗف ذَز
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ اثي ثبثَِٗ ضُ اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ کدِ ّد٘چ ثٌدسُ
ً٘ست هگط آًکِ هلکٖ ثط اٍ هَکل است کِ زض ٌّگبم ترلٖ ه٘ل ه٘سّدس سدط ٍ گدطزى اٍ ضا
ثكطف ظٗط تب ثَل ٍ غبٗف ذَز ضا ثجٌ٘س پس آى هلک ثِ اٍ ه٘گَٗس إ فطظًدس آزم اٗدي ضظ
تَ است ًگبُ کي کِ اظ کزب ثسست آٍضزُ ٍ آذط آى ثکزب هٌزط ضس.
ذجط زٍم د اظ اثي ثبثَِٗ ضُ اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ يزت زاضم اظ
فطظًس آزم کِ اٍل اٍ ًكفِ است ٍ آذط اٍ ر٘فِ ٍ اٍ ث٘ي اٗي ّط زٍ حبل ٍيبء ٍ نطف غبٗف
است ٍ ثب ّوِ اٌْٗب تکجط ه٘کٌس.
ذجط سَم د اظ تحف الًقَل اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کدِ ّد٘چ ثٌدسُ
ً٘ست هگط آًکِ ذسا هلکٖ ضا ثط اٍ هَکل گطزاً٘سُ کِ زض ٍقت ترلٖ کطزى اٍ ضا ه٘ل زّس
تب آًکِ ًهط کٌس ثسَٕ ثَل ٍ غبٗف ذَز.
ذجط چْبضم د اظ اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ ي٘ع ًقل ضسُ کدِ يودطٍ ثدي يج٘دس اظ حؿدط
اثً٘جساهلل يلِ٘ السالم سَال ًوَز کِ چطا ضرع زض هَقدى قؿدبٕ حبردت ٗدب سدبفل ايؿدبٕ
ذَز ٍ آًوِ اظ آى ث٘طٍى ه٘بٗس ًگبُ ه٘کٌس فطهَز احسٕ ً٘ست هگدط آًکدِ ذدسإ يعٍردل
هلکٖ ضا ثط اٍ هَکل ه٘کٌس کِ زض ٍقت ترلٖ کطزى اٍ ضا ثگ٘طز تب ثبٍ ثٌوبٗبًس آًودِ ضا کدِ
اظ اٍ ث٘طٍى ه٘بٗس کِ آٗب حالل است ٗب حطام.
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تٌجِ٘ ث٘ست ٍ ٗکن

زض هصهت سري گفتي زض ث٘ت الرالء غ٘ط اظ شکط ذسا
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي الحسي يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل
ضسُ کِ ًْٖ فطهَز اظ سري گفتي زض حبل ترلٖ اثتساء ٗب زض هقبم رَاة زازى تب ٍقت٘کدِ اظ
کبض ذَز فبضٌ ضَز.
ذجط زٍم د اظ رٌبة ض٘د غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتدبة ّساٗدِ ًقدل ضدسُ کدِ ه٘فطهبٗدس ٍ
ضٍاٗت ضسُ کِ کس٘کِ سري گَٗس زض حبل ترلٖ حبرتص ثطآٍضزُ ًطَز.
ذجط سَم د اظ رٌبة سجف قجطسدٖ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة هطدکَٓ االًدَاض ًقدال اظ کتدبة
هحبسي اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ضٍاٗت ضسُ کدِ تدطک سدري گفدتي زض ث٘دت
الرالء ظٗبز هٌ٘وبٗس ضٍظٕ ضا.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة زيَا اظ حؿط غبز يلِ٘
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّطگبُ يكسِ کطز ٗکٖ اظ ضوب زض ذالء پس ثبٗستٖ حوس کٌس
ذسا ضا زض ًفس ذَز ٍ غبحت يكسِ اٗوي است اظ هطگ تب ّفت ضٍظ.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة ذػبل ًقل ضسُ کدِ ٗدبز کٌ٘دس ذدسإ
يعٍرل ضا زض ّط هکبًٖ کِ ثبض٘س چِ آًکِ ذسا ثب ضوب است.
ذجط ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثدي ًٗقدَة يل٘دِالطحودٔ اظ حؿدط اثً٘جدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثبکٖ ً٘ست ثصکط ذسا زض حبل ثَل کطزى چدِ آًکدِ شکدط ذدسا ً٘کدَ
است ثط ّط حبل پس هلَل ًطَ اظ شکط ذسا.
ذجط ّفتن د اظ کتبة تَح٘س ٍ يَ٘ى اظ حؿط هَسٖ يلٖ ًجٌ٘ب ٍآلِ ٍيلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم
ضٍاٗت ضسُ کِ زض هقبم هٌبرب ثب پطٍضزگبض يبلن يطؼ ًوَز پطٍضزگبضا آٗدب اظ هدي زٍضٕ
کِ تَ ضا غسا ثعًن ٗب ًعزٗکٖ کِ ثب تَ هٌبرب کٌن پس ذسا ٍحٖ فطهَز ثسَٕ اٍ کدِ هدي
رل٘س کسٖ ّستن کِ ٗبز کٌس هطا هَسٖ يطؼ کطز پطٍضزگبضا هي زض حبلٖ ّستن کدِ تدَ

(تنبیهات 34 )2

ضا ارل اظ اٗي ه٘جٌ٘ن کِ زض آى حبل ٗدبز کدٌن فطهدَز إ هَسدٖ ٗدبز کدي زض ّدط حدبل کدِ
ه٘جبضٖ.
ذجط ّطتن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ رًفط يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کدِ
ثزٌبة هحوّس ثي هسلن يلِ٘الطحؤ فطهَز إ هحوّس ثي هسلن تطک ًکي شکط ذسا ضا ثدط ّدط
حبل کِ ّستٖ ٍ اگط ثطٌَٕ هٌبزٕ ضا کِ ًسا ه٘کٌس ثِ اشاى ٍ تَ زض حبل ترلدٖ ثبضدٖ پدس
ٗبز کي ذسا ٍ ثگَ آًوِ ضا کِ هاشى ه٘گَٗس.
ذجط ًْن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم ًقدل
ضسُ کِ ثزٌبة اثٖ ثػ٘ط ضحوِ اهلل فطهَز اگط ثطٌَٕ اشاى ضا زض حبل ترلٖ پدس ثگدَ هخدل
آًوِ ضا هاشى ه٘گَٗس ٍ ٍاهگصاض شکط ذسإ يعٍرل ضا زض آى حبل ظٗطا کِ شکط ذسا ً٘کَ
ه٘جبضس ثط ّط حبلٖ الحسٗج.
ذجط زّن د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ثي ثبثَِٗ يلْ٘نالطحؤ اظ سل٘وبى ثدي هقجدل
ًقل ضسُ کِ ثحؿط اثٖ الحسي هَسٖ يلِ٘ السالم يطؼ ًوَزم ثِ چِ يلت هستحت است
ثطإ اًسبى کِ ّطگبُ ثطٌَز اشاى ضا ثگَٗس آًوِ ضا کِ هاشى ه٘گَٗس ٍ اگطچِ زض حبل ثَل
ٍ غبٗف ثبضس پس فطهَز ثطإ آًکِ اٗي کبض ظٗبز ه٘کٌس ضٍظٕ ضا.
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تٌجِ٘ ث٘ست ٍ زٍم

زض فؿ٘لت تزسٗس ٍؾَء ٍ تبظُ کطزى آى
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ کتبة تحف الًقَل اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ کدِ
ٍؾَ ثًس اظ قْبض زُ حسٌِ است .پس ٍؾَ ثگ٘طٗس.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ
ًقل ضسُ کِ کس٘کِ ٍؾَء ضا تبظُ کٌس ذسا ّن آهطظش ضا ثطإ اٍ تبظُ ه٘فطهبٗس.
حسٗج سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ الحسي يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کس٘کِ ٍؾَ ثگ٘طز ثطإ ًوبظ هغطة آى ٍؾدَ کفدبضُ ذَاّدس ثدَز ثدطإ
گٌبّبى کِ زض آى ضٍظ هطتکت ضسُ غ٘ط اظ گٌبّبى کج٘طُ ٍ کس٘کِ ٍؾدَ ثگ٘دطز ثدطإ ًودبظ
غجح آى ٍؾَ کفبضُ ثبضس ثطإ گٌبّبى کِ زض آى ضت هطتکت ضسُ غ٘ط اظ کجبئط.
حسٗج چْبضم د اظ کتبة فقِ٘ ًقل ضسُ کِ زض حسٗج زٗگط است ٍؾَء ثط ٍؾَ ًَض است
ثط ًَض.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ السالم ًقل ضسُ
کس٘کِ تزسٗس کٌس ٍؾدَٕ ذدَز ضا ثدسٍى آًکدِ حدسحٖ اظ اٍ غدبزض ضدسُ ثبضدس تزسٗدس
ه٘فطهبٗس ذسا تَثِ ضا ثط اٍ ثسٍى آًکِ استغفبض کٌس.

(تنبیهات 36 )2

تٌجِ٘ ث٘ست ٍ سَم

زض فؿ٘لت ثب ٍؾَ ذَاث٘سى ٍ هسح آى
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ اثي اثٖ روَْض زض کتبة زضض اللئبلٖ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ
ًقل ضسُ کس٘کِ ثب ٍؾَ ثرَاثس فطاش اٍ ثوٌعلِ هسزس ذَاّس ثَز ٍ ذَاة اٍ ثوٌعلدِ ًودبظ
تب ثَقت غجح ٍ کس٘کِ ثٖ ٍؾَ ثرَاثس فطاش اٍ ثوٌعلِ قجدط ذَاّدس ثدَز ٍ ذدَزش ثوٌعلدِ
هطزاض تب ٍقت٘کِ غجح کٌس.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة زيدَا اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ ثب ٍؾَ ثرَاثس اگط زض آى ضت ثو٘طز ضْ٘س هطزُ.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هزبلس ٍ هًبًٖ االذجبض اظ حؿط
ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ ثب قْبض ثرَاثدس چٌبًسدتکِ ضدت ضا ثًجدبز ثسدط
ثطزُ.
ضٍاٗت چْبضم د اظ اثي ض٘د يلِ٘الطحؤ زض کتبة اهبلٖ اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ
ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثِ اًس ثي هبلک فطهَزُ إ اًس قْبض ثس٘بض ثگ٘ط تدب ذدسا يودط ضا
ظٗبز فطهبٗس ٍ اگط ثتَاًٖ ضت ٍ ضٍظ ثب قْبض ثبضٖ ثدبش ظٗدطا کدِ اگدط زض حدبل قْدبض
ثو٘طٕ ضْ٘س هطزُ ثبضٖ.
ضٍاٗت پٌزن د اظ اثي اثٖ روَْض يلِ٘الطحؤ ًقل ضسُ کِ هدطزٕ اظ کودٖ ضٍظٕ ذدسهت
حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ضکبٗت ًوَز .حؿط زستَض زاز کِ ّو٘طِ ثب ٍؾَ ثبش
تب ضٍظٕ ّن ّو٘طِ ثِ تَ ثطسس پس آى هطز چٌ٘ي کطز ضٍظٗص ٍس٘ى گطزٗس.
ضٍاٗت ضطن د اظ کتبة زضض اللئبلٖ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ
ثطإ ّط حسحٖ ٍؾَ ثگ٘طز ٍ ظٗبز زض ذبًِّب ثط ظىّب زاذل ًطَز ٍ هبلٖ ثٌبحق کست ًکٌس
ضٍظٕ زازُ ضَز اظ زً٘ب ثغ٘ط حسبة.
ضٍاٗت ّفتن د اظ رٌبة زٗلوٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة اضضبز اظ حق تًبلٖ ًقل ضسُ کسد٘کِ
هحسث ضَز ٍ ٍؾَ ًگ٘طز ثط هي رفب ًوَزُ ٍ کسد٘کِ هحدسث ضدَز ٍ ٍؾدَ ثگ٘دطز ٍ زٍ
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ضکًت ًوبظ ًرَاًس ثط هي رفب کطزُ ٍ کس٘کِ هحسث ضَز ٍ ٍؾَ ثگ٘طز ٍ زٍ ضکًت ًودبظ
ثرَاًس ٍ زيب کٌس ٍ هي اربثت ًکٌن اٍ ضا زض آًوِ اظ هي ذَاستِ اظ اهط زٗي ٍ زً٘ب پس هي
ثط اٍ ثس کطزُ ثبضن ٍ هي ً٘ستن پطٍضزگبض رفدب کٌٌدسُ ًٌٗدٖ زيدبٕ اٍ ضا هسدتزبة ذدَاّن
ًوَز.

(تنبیهات 38 )2

تٌجِ٘ ث٘ست ٍ چْبضم

زض فؿ٘لت تسوِ٘ ٍ ال الِ االّ اهلل قجل اظ ٍؾَء
ٍ آٗت الکطسٖ ثًس اظ آى
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثٖ يجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کس٘کِ شکط کٌس اسن ذسا ضا ثط ٍؾَٕ ذَز چٌبًستکِ غسل کطزُ ثبضس.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثزٌبة اثٖ ثػ٘ط ضحوِ اهلل فطهَزُ ٗب اثدب هحوّدس کسد٘کِ ٍؾدَ ثگ٘دطز
پس شکط کٌس اسن ذسا ضا پبک ه٘طَز توبم رسس اٍ ًٌٖٗ اظ گٌبُ ٍ کس٘کِ شکط ًکٌدس اسدن
ذسا ضا پبک ًو٘طَز هگط ايؿبٕ ٍؾَٕ اٍ.
حسٗج سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي ضُ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل
ضسُ هطزٕ ٍؾَ گطفت ٍ ًوبظ ذَاًس .حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ثَٕ فطهَز ٍؾَ ٍ
ًوبظ ذَز ضا ايبزُ کي .آى هطز چٌبى کطز .ثبظ حؿط فطهدَز ٍؾدَ ٍ ًودبظ ذدَز ضا ايدبزُ
ًوبٕ .آى هطز ٍؾَ ٍ ًوبظ ذَز ضا ايبزُ ًوَز .ثبظ حؿط فطهَز ٍؾَ ٍ ًوبظ ضا ايبزُ کدي.
آى هطز ذسهت حؿط اه٘طيلِ٘ الػلٍَٓالسالم آهسُ قؿِ٘ ضا يدطؼ ًودَز .حؿدط اه٘دط
يلِ٘ السالم فطهَز آٗب ثسن اهلل گفتٖ ٍقت ٍؾَ گطفتي .يطؼ کطز ًِ .فطهدَز ثسدن اهلل ثگدَ
هَقى ٍؾَ گطفتي  .پس آى هطز ثسن اهلل گفتِ ٍؾَ گطفت ٍ ًوبظ ذَاًس .پس اظ آى ذسهت
حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ضس٘س حؿط زض اٗي هطتجِ اٍ ضا اهط ثِ ايبزُ ٍؾَ ٍ ًوبظ
ًفطهَز.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘ الطحؤ ًقدل ضدسُ کدِ ه٘فطهبٗدس ٍ ضٍاٗدت ضدسُ
کس٘کِ ٍؾَ ثگ٘طز پس شکط کٌس اسن ذسا ضا قبّط ه٘طَز توبم رسس اٍ ٍ ذَاّس ثَز ٍؾدَ
تب ٍؾَٕ زٗگط کفبضُ ثطإ آًوِ ث٘ي زٍ ٍؾَ ٍاقى ضسُ اظ گٌبّبى ٍ کس٘کِ شکط ًکٌس اسن
ذسا ضا قبّط ًو٘طَز هگط ّوبى ايؿبٕ ٍؾَ.
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حسٗج پٌزن د اظ رٌبة احوس ثي هحوّس ثي ذبلس ثطقٖ يلْ٘نالطحؤ زض کتبة هحبسدي اظ
حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کدِ ّطگدبُ ٗکدٖ اظ ضدوب ٍؾدَ ثگ٘دطز ٍ
ثسن اهلل ًگَٗس ض٘كبى ضطٗک ضَز زض ٍؾَٕ اٍ ٍ اگط ثرَضز ٗب ث٘بضبهس ٗدب لجدبس ثپَضدس ٍ
ّط کبضٕ ثکٌس سعاٍاض است کِ ثسن اهلل ثگَٗس پس اگط ثسن اهلل ًگفدت ضد٘كبى زض آى کدبض
ضطٗک ه٘طَز ثب اٍ.
حسٗج ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي ضُ اظ حؿط اثٖ رًفط يلْ٘ودب الػدلَٓ ٍالسدالم
ًقل ضسُ کِ چَى زست ذَز ضا زض آة ه٘گدصاضٕ ثگدَ ثسدن اهلل ٍ ثدبهلل اللْدن ارًلٌدٖ هدي
التَاث٘ي ٍ ارًلٌٖ هي الوٌكْطٗي پس چَى فبضٌ ضَٕ ثگَ الحوسهلل ضة الًبلو٘ي.
حسٗج ّفدتن د اظ تفسد٘ط حؿدط يسدکطٕ اظ حؿدط اه٘دط يلْ٘ودب الػدلَٓ ٍالسدالم اظ
ذساًٍس يبلن رل ضإًِ ًقل ضسُ کِ إ ً٘بظهٌساى ثسَٕ ضحوت هي تب آًکدِ ه٘فطهبٗدس پدس
ثگَئ٘س ًعز ضطٍو ثْط کبضٕ چِ کَچک ٍ چِ ثعضگ ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن.
حسٗج ّطتن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لت اللجبة اظ حؿط ضسَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ ثسن اهلل هفتبح ٍؾَ ٍ هفتبح ّط چ٘عٕ است.
حسٗج ًْن د اظ رٌبة ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض لت اللجبة اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يل٘دِ
ٍآلِ ًقل ضسُ کِ کس٘کِ پ٘ص اظ ٍؾَ ّفت هطتجِ ثگَٗس ال الِ االّ اهلل يكب کطزُ ه٘طدَز زض
ثْطت زُ ثطاثط توبم زً٘ب.
حسٗج زّن د اظ کتبة ربهى االذجبض اظ حؿط ثبقط يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کس٘کِ
ثًس اظ ٍؾَ ٗک هطتجِ آٗٔ الکطسٖ ثرَاًس يكب فطهبٗس ذسإ تًبلٖ ثِ اٍ حدَاة چْدل سدبل
يجبز ٍ ثلٌس فطهبٗس ثطإ اٍ چْل زضرِ ٍ تعٍٗذ فطهبٗس ثِ اٍ چْل حَضِٗ.

(تنبیهات 41 )2

تٌجِ٘ ث٘ست ٍ پٌزن

زض فؿ٘لت اسجبٌ ًٌٖٗ کبهل ٍ توبم ثزب آٍضزى ٍؾَ
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کدِ سدِ چ٘دع
است کِ هَرت ضفى زضرب ه٘طَز .اٍل کبهل ٍؾَ گطفتي زض َّإ سطز .زٍم اًتهبض ًوبظ
ثًس اظ ًوبظ .سَم زض ضت ٍ ضٍظ ضفتي ثسَٕ روبيتْب.
ذجط زٍم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقدل ضدسُ
کِ فطهَز آٗب زاللت ًکٌن ضوب ضا ثط چ٘عٕ کِ هَرت کفبضُ گٌبّبى ٍ ظٗبزٕ حسٌب ثبضدس
يطؼ ًوَزًس چطا فطهَز اسجبٌ ٍؾَ زض هَاقً٘کِ ًبگَاض اسدت ٍؾدَ گدطفتي ٍ ثسد٘بض قدسم
ثطزاضتي ثسَٕ روبيتّب ٍ اًتهبض ًوبظ ثًس اظ ًوبظ الحسٗج.
ذجط سَم د اظ کتبة ذػبل اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثِ اًدس ثدي
هبلک فطهَزُ ٍؾَ ضا کبهل ثگ٘ط تب هبًٌس اثط ثط غطاـ ثگصضٕ ٍ سالم ًوَزى ثوطزم ضا فبش
کي تب ذ٘ط ذبًِ ا ظٗبز ضَز ٍ غسقِ ثس٘بض ثسُ چِ آًکِ غسقِ زازى غؿدت پطٍضزگدبض ضا
فطٍ هٌ٘طبًس.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل
ضسُ کس٘کِ ٍؾَ ثگ٘طز ٍ ً٘کَ ٍؾَ ثگ٘طز هستَرت ضَز ضؾَاى ٍ ذَضٌَزٕ ذسا ضا.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض لت اللجبة اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ
ٍآلِ ًقل ضسُ کِ سِ چ٘ع است کِ هَرت کفبضُ گٌبّبى ه٘طدَز .اسدجبٌ ٍؾدَ زض َّاّدبٕ
سطز ٍ ثط قسمّب ثسَٕ روبيتْب ضفتي ٍ اًتهبض ًوبظ ثًس اظ ًوبظ.
ذجط ضطن د اظ کتبة ربهى االذجبض اظ حؿط اه٘ط يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ردبٗع
ً٘ست ًوبظ ّ٘چ هطزٕ تب تكْ٘ط ًوبٗس رَاضح پٌزگبًِ ذَز ضا غَض ٍ زستْب ٍ سط ٍ پبّدب
ثِ آة ٍ زل ضا ثتَثِ.
ذجط ّفتن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتدبة فقدِ القدطآى اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ضٍاٗت ضسُ کِ ٍؾَ کفبضُ ه٘کٌس گٌبّبى پ٘ص اظ ذَز ضا.
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ذجط ّطتن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ اظ ذجط ًقل ضسُ کس٘کِ ً٘کَ ٍؾَ ثگ٘دطز
ث٘طٍى ه٘بٗس اظ گٌبّبى هبًٌس ضٍظٗکِ اظ هبزض هتَلس ضسُ.

(تنبیهات 42 )2

تٌجِ٘ ث٘ست ٍ ضطن

زض هسح گطفتي ضبضة ٍ گصاضتي ضٗص ٍهصهت تطاض٘سى ضٗص
ٍ آًوِ زض حکن تطاض٘سى است گصاضتي ضبضة
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل
ضسُ کِ ضبضة ضا ثگ٘طٗس ٍ ضٗص ضا ثگصاضٗس ٍ ذَز ضا ضجِ٘ َْٗز ًگطزاً٘س.
حسٗج زٍم د اظ کتبة هًبًٖ االذجبض اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقدل ضدسُ کدِ
ضبضة ضا ثگ٘طٗس ٍ ضٗص ثگصاضٗس ٍ ذَزتبى ضا ضجِ٘ هزَس ًکٌ٘س.
حسٗج سَم د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ
تطاض٘سى ضٗص اظ رولِ هخلِ است ٍ کس٘کِ هخلِ کٌس پس ثط اٍ ثبز لًٌت ذسا.
حسٗج چْبضم د اظ سجَقٖ زض کتبة ربهى غغ٘ط اظ حؿدط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ
ضٍاٗت ضسُ کِ قَم لَـ ثَاسكِ زُ ذػلت ّالک گطزٗسًس اظ رولِ آى زُ ذػدلت ٗکدٖ
چ٘سى ضٗص ثَزُ ٍ ٗکٖ قَل ضبضة.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط يلدٖ يل٘دِ السدالم ًقدل
ضسُ کِ حکن فطهَزُ زض ضٗص ّطگبُ تطاض٘سُ ضَز ثزَضٗکِ ث٘طٍى ً٘بٗس ثسِٗ کبهلِ ٍ اگدط
ث٘طٍى ث٘بٗس ثخلج زِٗ.
حسٗج ضطن د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هقٌدى اظ حؿدط اثدٖ يجدساهلل يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّطگبُ ثتطاضس هطزٕ ضٗص هطزٕ ضا پس اگط ث٘طٍى ً٘بهس ثدط اٍ
ذَاّس ثَز زِٗ کبهلِ ٍ اگط ث٘طٍى ث٘بٗس پس ثط اٍ است حلج زِٗ.
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تٌجِ٘ ث٘ست ٍ ّفتن

زض هسح غجط ثط هػ٘جت ٍ هطؼ ٍ کتوبى آى
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة ض٘د هف٘س يلِ٘الطحؤ زض کتبة اهبلٖ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘
ٍآلِ ًقل ضسُ کِ چْبض چ٘ع است کدِ اظ گٌزْدبٕ ثْطدت اسدت کتودبى حبردت ٍ کتودبى
غسقِ ٍ کتوبى هطؼ ٍ کتوبى هػ٘جت.
ذجط زٍم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة زيَا اظ ذساًٍس يبلن ًقل ضدسُ
کِ ٍحٖ فطهَز ثسَٕ رٌبة يعٗط ًجٖ يلِ٘ السالم ٗبيعٗط ّطگبُ ٍاقى ضسٕ زض هًػ٘تٖ پس
ًگبُ هکي ثِ کَچکٖ آى ثلکِ ًهط کي ثج٘ي هًػ٘ت چِ کسٖ ضا ه٘کٌٖ ٍ ّطگبُ ضٍظٕ ثتَ
ضس٘س ًهط هکي ثسَٕ کوٖ آى ثلکِ ًگبُ کي کِ کٖ آى ضٍظٕ ضا ثتدَ زازُ ٍ ّطگدبُ ثل٘دِ
إ ثط تَ ًبظل ضس پس ضکبٗت هکي ثسَٕ ذلق هي کوب اٌٗکِ هي اظ تَ ًعز هالئکِ ضکبٗت
ًو٘کٌن زض ٍقت ثبال آهسى يولْبٕ ثس ٍ ضسَائْ٘بٕ تَ.
ذجط سَم د اظ کتبة فقِ الطؾب يلِ٘ السالم اظ يبلن يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ تدت ٗدک ضٍظ
کفبضُ گٌبُ ضػت سبل است ّطگبُ قجَل کٌس آًطا .يطؼ ضس قجَل آى چ٘ست فطهَز اٌٗکِ
حوس کٌٖ ذسا ضا ٍ ضکط کٌٖ اٍ ضا ٍ ثسَٕ اٍ ضکبٗت کٌدس ًدِ اظ اٍ ٍ ّطگدبُ احدَالص ضا
ثپطسٌس ثگَٗس ذَثست.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل
ضسُ کس٘کِ ٗک ضجبًِ ضٍظ هطٗؽ ضَز ٍ ضکبٗت ًکٌس ًعز ي٘بز کٌٌسگبى ذدَز هجًدَث
ه٘گطزاًس ذسا اٍ ضا زض ضٍظ ق٘بهت ثب ذل٘ل ذَز اثدطاّ٘ن ذل٘دل الدطحوي تدب آًکدِ ثگدصضز اظ
غطاـ هبًٌس ثط الهى.
ذجط پٌزن د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ تدت ٗدک
ضٍظ کفبضُ ٗک سبل است ٍ ضٌ٘سٗن ثًؽ اقجب ضا کِ اٗي حسٗج ثطإ اٍ حکبٗت ضدسُ ثدَز
کِ گفت اٗي حسٗج تػسٗق ه٘کٌس قَل اقجبء ضا کِ تت ٗک َٗم اتط ٍ الن آى تب ٗکسبل زض
ثسى ثبقٖ ه٘وبًس.
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ذجط ضطن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ اظ
ذساًٍس يعٍرل ًقل ضسُ کِ ّطگبُ تَرِ زّن ثسدَٕ ثٌدسُ ذدَز هػد٘جتٖ ضا زض ثدسًص ٗدب
هبلص ٗب فطظًسش ثًس استقجبل کٌس آى هػد٘جت ضا ثػدجط ً٘کدَ ح٘دبء ذدَاّن کدطز اظ اٍ زض
ق٘بهت اظ اٌٗکِ ًػ٘ت کٌن ثطإ اٍ ه٘عاًٖ ضا ٗب ثبظ کٌن ثطإ اٍ ًبهِ يولٖ ضا.
ذجط ّفتن د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ کدِ چْدبض
ًفطًس کِ ثبٗس يول ضا اظ سط گ٘طًس  .هطٗؽ ٍقت٘کِ ذَة ضس ٍ هططک ّطگبُ اسدالم آٍضز
ٍ کس٘کِ اظ ًوبظ روًِ ثطه٘گطزز زض غَضت٘کِ اٗوبى ٍ قلت ارط ٍ حَاة اٍ ضا ثٌوبظ فطستبزُ
ثبضس ٍ حذ کٌٌسُ چَى اظ حذ فبضٌ ضَز.
ذجط ّطتن د اظ ض٘د قجطسٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هکدبضم االذدال اظ حؿدط ثدبقط يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ث٘ساض ذَاثٖ ٗک ضت اظ هطؼ ثْتط است اظ يجبز ٗکسبل.
ذجط ًْن د اظ رٌبة حس٘ي ثي سً٘س اَّاظٕ زض کتبة هاهي اظ حؿدط اثدٖ يجدساهلل يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ اظ ثطإ ثٌسُ ًعز پطٍضزگبضش زضرِ إ است کِ ثِ آى زضردِ
ًو٘طسس ثَاسكِ يول پس هجتلٖ ه٘طَز زض رسسش ٗب زض هبلص آس٘جٖ ه٘طسس ٗب ثدِ اٍالزش
هػ٘جتٖ ٍاضز ه٘طَز پس اگط غجط ًوَز ذسا اٍ ضا ثِ آى زضرِ ه٘طسبًس.
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تٌجِ٘ ث٘ست ٍ ّطتن

زض هسح شکط هَ ٍ ٗبز هطگ ٍ ٍ فَائس آى
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة ض٘د قَسٖ قسس سطُ زض کتبة اهبلٖ اظ حؿط ضسَل غدلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثزٌبة اثٖشض ضؾٖ اهلل يٌِ فطهَز ٗب اثبشض ّطگبُ ثطازض زٌٗدٖ ذدَز ضا
زٗسٕ کِ ظّس ٍضظٗسُ زض زً٘ب پس سري اٍ ضا ثطٌَ ظٗطا کِ حکوت القبء ه٘طَز ثسدَٕ اٍ
يطؼ ًوَز ٗب ضسَل اهلل ظ ظاّستطٗي هطزم ک٘ست فطهَز کس٘کِ فطاهَش ًکٌس قجط ٍ کٌِْ
ضسى زض آى ضا ٍ تطک کٌس فبًٖ ضا ثطإ ثطإ ثسست آٍضزى ثبقٖ ًٌٖٗ زً٘ب ضا فسإ آذط
گطزاًس ٍ فطزا ضا اظ يوط ذَٗص ًطوبضز ٍ ًفس ذَز ضا زض ضوبض هطزگبى پٌساضز يطؼ کطز
ٗب ضسَل اهلل (ظ) کساه٘ک اظ هاهٌ٘ي ظٗطکتطًس فطهَز آًکس کِ ٗبز هطگ ث٘طدتط کٌدس ٍ
ثْتط ثِ فکط هطگ ثبضس.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يل٘دِالطحودٔ اظ اثدٖ يج٘دسُ حدصاء ًقدل ضدسُ ثدِ
حؿط اثٖ رًفط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم يدطؼ ًودَزُ حدسٗج فطهدب ثدطإ هدي ثحسٗخ٘کدِ
ثْطُهٌس ضَم ثِ اٍ؛ پس حؿط فطهَز ٗب اثب يج٘سُ ٗبز هطگ ثس٘بض کدي ظٗدطا کدِ ثسد٘بض ٗدبز
ًو٘کٌس اًسبًٖ هطگ ضا هگط آًکِ ثٖ ه٘ل ه٘طَز ثسً٘ب.
حسٗج سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ آًکس کِ ٗبز هطگ ثس٘بض کٌس ذسا اٍ ضا زٍست ذَاّس زاضت.
حسٗج چْبضم د اظ کتبة يَ٘ى ٍ هزبلس اظ حؿط غبز يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ
کِ هطزٕ ضا زٗسًس کِ ثط فطظًس ذَز سرت رعو ه٘کطز .پس فطهَ إ هطز تَ رعو هٌ٘وبئٖ
ثطإ هػ٘جت کَچک ٍ غفلت ًوَزُ إ اظ هػ٘جت ثعضگ اگط هْ٘ب ه٘جَزٕ ثطإ آًزبئ٘کِ
فطظًس ثساًزب هٌتقل گطزٗسُ ّط آٌِٗ ضسٗس ًو٘طس رعيت ثط فطظًس پس هػ٘جت ذَز
کِ آهبزُ ًطسُ ثطإ سفط هطگ ثعضگ تط است اظ هػ٘جت فطظًس .
حسٗج پٌزن د اظ کتبة هزبلس اظ حؿط غدبز يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ کدِ
ثزٌبة اثٖ ثػ٘ط يلِ٘الطحؤ فطهَز آٗب ّ٘چ ٍقت ّوٖ ثتَ ضٍٕ آٍضزُ آٗب الوٖ ثط تدَ ٍاضز

(تنبیهات 46 )2

ضسُ يطؼ ًوَز ثلٖ ٍاهلل حؿط فطهَز چَى اٗي رَض ضس پس ٗبز کي هطگ ضا ٍ تٌْبئٖ
ذَز ضا زض قجط ٍ س٘الى زٍ چطوت ثط زٍ قطف غَضتت ٍ اظ ّدن ردسا ضدسى پًَ٘دسّبٗت ٍ
ذَضزى حططا اظ گَضتت ٍ کٌِْ ضسى ثسًت ضا ٍ هٌقكى ضسى ذَز ضا اظ زً٘ب ظٗطا کِ ٗدبز
ًوَزى اٗي اهَض ٍازاض ه٘کٌس تَ ضا ثط يول ٍ ضازو ٍ هبًى ه٘طَز تَ ضا اظ ظٗبز حطظ ٍضظٗسى
ثط زً٘ب.
حسٗج ضطن د اظ حسي ثي هحوّس قَسٖ يلِ٘الطحؤ زض کتدبة هزدبلس اظ حؿدط اه٘دط
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثس٘بض ٗبز کٌ٘س هطگ ضا ٌّگبه٘کِ ًفس اهبضُ ضدوب ثدب ضدوب
زض رٌگ ث٘بٗس ثطإ ضَْتطاًٖ ٍ هطگ ٍايهٖ است کبفٖ ثطإ ضرع.
حسٗج ّفتن د اظ کطاچکٖ ضُ زض کٌعالفَائس اظ حؿط اه٘ط يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ
کس٘کِ ثس٘بض ٗبز کٌس هطگ ضا ضاؾٖ ضَز اظ زً٘ب ثِ اًسک.
حسٗج ّطتن د اظ کتبة ربهى االذجبض اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ کدِ
ثْتطٗي ظّس زض زً٘ب ٗبز هطگست ٍ ثْتطٗي يجبز ٗبز هطگست ٍ ثْتطٗي تفکط ٗدبز هطگسدت.
پس کس٘کِ سٌگٌٖ٘ ث٘بٗس ثط اٍ ًٌٖٗ احط کٌس زض اٍ ٗبز هطگ ذَاّس ٗبفت قجط ذَز ضا ثبغٖ
اظ ثبغْبٕ ثْطت.
حسٗج ًْن د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة يَ٘ى ٍ اهبلٖ ًقل ضسُ کدِ ثحؿدط
اه٘ط يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم يطؼ کطزًس استًساز ٍ هْ٘ب ضسى ثطإ هطگ چ٘سدت فطهدَز ازاء
فطائؽ ٍ زٍضٕ اظ هحبضم ٍ زاضا ضسى اذال کطٗوِ.
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تٌجِ٘ ث٘ست ٍ ًْن

زض هصهت قَل اهل ٍ زضاظٕ آضظٍ
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ کسد٘کِ
آضظٍ زاضتِ ثبضس فطزا ظًسُ ثبضس آضظٍٕ ظًسُ ثَزى ّو٘طگٖ ضا ذَاّدس زاضدت ٍ کسد٘کِ
اٌٗوٌ٘ي آضظٍئٖ زاضتِ ثبضس قسٖ ه٘طَز زل اٍ ٍ ضغجت ه٘کٌس زض زً٘ب ٍ ثدٖ ه٘دل ه٘طدَز زض
آًوِ ذسا ٍيسُ زازُ اظ ثْطت ٍ ًًوتْبٕ آذط .
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة ثطقٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هزبلس اظ حؿط اه٘ط يلِ٘ السالم ًقل
ضسُ کِ هي ه٘تطسن ثط ضوب اظ زٍ چ٘ع پ٘طٍٕ اظ َّٕ ٍ َّس ٍ قَل اهل اهدب پ٘دطٍٕ ّدَٕ
پس ثبظه٘ساضز ضرع ضا اظ حق ٍ اهب قَل اهل پس ثفطاهَضٖ ه٘بًساظز ضرع ضا اظ آذط .
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة اثطاّ٘ن ثي هحوّس حقفٖ يلِ٘الطحؤ زض کتدبة غدبضا اظ حؿدط
يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ هطزم ضا ّالک ًوَز زٍ ذػلت کِ اٗدي زٍ ذػدلت
پ٘طٌ٘٘بى ٍ پسٌ٘٘بى ضا ً٘ع ّالک ًوَزُ ٍ ذَاّس ًوَزٗ .کٖ آضظٍئٖ کِ آذط ضا اظ ٗبز ضوب
ثجطز ٍ َّائٖ کِ ضوب ضا اظ ضاُ ث٘طٍى ثجطز.
ضٍاٗت چْبضم د اظ رٌبة اثٖ الفتح کطاچکٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة کٌع الفَائس اظ حؿط
اه٘ط يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ کس٘کِ ٗق٘ي زاضتِ ثبضس کِ اظ احجبة هفبضقت ذَاّس
کطز ٍ زض ذبک سکٌٖ ذَاّس گطفت ٍ ثب حسبة ضٍثطٍ ذَاّس ضس ٍ اظ آًوِ گصاضتِ ًفدى
ًرَاّس ثطز ٍ ثأًوِ پ٘ص فطستبزُ هحتبد ذَاّس گطزٗس سعاٍاض ذَاّس ثدَز ثکَتدبُ ًودَزى
آضظٍ ٍ قَل يول.
ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة حس٘ي ثي سً٘س اَّاظٕ يلِ٘الطحودٔ زض کتدبة ظّدل اظ حؿدط
يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّ٘چ ثٌسُإ قَالًٖ ًو٘گطزاًس آضظٍٕ ذدَز ضا هگدط
آًکِ ثس ه٘کٌس يول ضا ٍ ً٘ع ًقل ضسُ کِ اگط ثجٌ٘س ثٌسُ ارل ذَز ٍ ضتبة اٍ ضا ثسَٕ ذدَز
ّطآٌِٗ زضوي ذَاّس زاضت آضظٍ ٍ قلت زً٘ب ضا.

(تنبیهات 48 )2

ضٍاٗت ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي اثي ثبثَِٗ يلْ٘نالطحؤ زض کتبة اهدبلٖ
اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ غالح اٍل اٗي اهت ثِ ظّدس ٍ ٗقد٘ي اسدت ٍ
ّالک آذط اٗي اهت ثِ ضح ٍ ثرل ٍ آضظٍ ذَاّس ثَز.

( 49محمد بن مرتضی الخراسانی)

تٌجِ٘ سٖ ام

زض فؿ٘لت ثزب آٍضزى يول ذ٘ط ثِ ً٘بثت اهَا
ٗب اّساء حَاة ثطإ آًْب
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ يوط ثي ٗعٗس يلِ٘الطحؤ ًقل ضسُ کِ ذسهت
اثٖ يجساهلل يلِ٘ السالم يطؼ ًوَز آٗب اظ ربًت ه٘ت ًوبظ ثرَاً٘ن حؿط فطهَز ثلٖ حتدٖ
اٌٗکِ ثسب ّست کِ ه٘ت زض ؾ٘قٖ ثبضس پس ذساًٍس يبلن ثَاسكِ آى ًوبظ ٍسًت زّس ثطإ
اٍ ثًس آى ًوبظ ضا ثجطًس ثطإ آى ه٘ت ٍ ثِ اٍ ثگٌَٗس اٗي ٍسدًتٖ کدِ ثدطإ تدَ حبغدل ضدس
ثٌوبظ فالى ثطازض تَ ثَز يطؼ ًوَزم آٗب زٍ ًفط ضا ضدطٗک قدطاض زّدن زض زٍ ضکًدت ًودبظ
فطهَز آضٕ ٍ ً٘ع فطهَز ه٘ت ّطآٌِٗ فطحٌبک ه٘طَز ثَاسكِ ضحوت فطستبزى ثط اٍ ٍ قلدت
آهطظش ًوَزى ثطإ اٍ ٍ ً٘ع فطهَزُ زاذل ه٘طَز ثط ه٘دت زض قجدطش ًودبظ ٍ ضٍظُ ٍ حدذ ٍ
غسقِ ٍ ثطّ ٍ زيب ٍ ًَضتِ ه٘طَز ارط ٍ حَاة آى ّن ثطإ کس٘کِ ثزب آٍضزُ ٍ ّن ثدطإ آى
ه٘ت ٍ ً٘ع فطهَزُ کسد٘کِ ثزدب آٍضز اظ هسدلو٘ي يودل ذ٘دطٕ ضا اظ ربًدت ه٘تدٖ هؿدبيف
ه٘گطزاًس ذسا ثطإ اٍ ارطش ضا ٍ ًفى ه٘سّس ذسا ثِ آى يول ه٘ت ضا.
ذجددط زٍم د اظ رٌددبة احوددس ثددي فْددس يل٘ددِالطحوددٔ زض کتددبة يددسٓ الددسايٖ اظ هًػددَم
يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ چِ چ٘ع هبًى ه٘طَز ٗکٖ اظ ضوب ضا کِ ً٘کٖ کٌس ثپسض ٍ هبزض ذدَز
زض حبل حَ٘ٓ ٍ زض حبل هوب ثبٌٗکِ ًوبظ ثرَاًس ٍ ضٍظُ ثگ٘طز ٍ تػس زّس اظ قطف آًْب
پس ثَزُ ثبضس آًوِ ثزب آٍضزُ ثطإ آًْب ٍ ثطإ اٍ ثبضس هخل آى ٍ ظٗبز فطهبٗس ذسا ثطإ اٍ
ثَاسكِ ً٘کٖ کِ ثِ آًْب ًوَزُ ذ٘ط ثس٘بضٕ ضا.
ذجط سَم د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط يلٖ يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ّد٘چ ّسٗدِ ٍ تحفدِ إ ثدطإ ه٘دت ثْتدط اظ قلدت آهدطظش
ً٘ست.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لت اللجدبة اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ فطاهَش ًکٌ٘س هطزگدبى ذدَز ضا زض ذ٘طّبٗطدبى ٍ هطزگدبى
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ضوب هٌتهط احسبى ضوب ّستٌس ٍ هطزگدبى ضدوب زض حدجس ه٘جبضدٌس ضغجدت ٍ ه٘دل ه٘کٌٌدس زض
يولْبٕ ثطّ ضوب ٍ قبزض ً٘ستٌس ثط آى ّسٗٔ ثفطست٘س ثسَٕ هطزگبى ذَز غسقِ ٍ زيب ضا.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض لت اللجبة ًقل ضسُ کِ هطزٕ ثحؿط
ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ يطؼ ًوَز ٗب ضسَل اهلل (ظ) آٗب ثًس اظ هَ پسض ٍ هبزض چ٘دعٕ
اظ ثطّ ٍ ً٘کٖ ثبقٖ ه٘وبًس کِ ًسجت ثبٗطبى ثزب آٍضزُ ضَز فطهدَز آضٕ اظ قدطف آًْدب ًودبظ
ثرَاًس ثطإ آًْب قلت آهطظش ثکٌس ثًْس آًْب ٍفب کٌس غسٗق آًْب ضا اکطام ًوبٗس ضحن آًْب
ضا غلِ ًوبٗس.
ذجط ضطن د اظ رٌبة ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ ًقل ضسُ کِ رجطئ٘دل يل٘دِ السدالم پدٌذ ثطدبض
ثطإ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ آٍضز .اٍل آًکِ ذساًٍس يبلن اه٘س اه٘سٍاض ضا ًب اه٘س
ًو٘فطهبٗس ٍ يصاة ضا اظ هطزگبى ثِ زيبٕ اح٘بء زفى ه٘فطهبٗس.
ذجط ّفتن د اظ رٌبة س٘س ثي يلدٖ ثدي قدبٍس يلْ٘ودبالطحودٔ زض کتدبة فدالح السدبئل اظ
حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ًو٘گصضز ثط ه٘ت سبيتٖ سدرت تدط اظ ضدت
اٍل پس ضحن کٌ٘س هطزگبى ذَز ضا ثػسقِ پس اگط ًتَاًست٘س پس ٗکٖ اظ ضدوب زٍ ضکًدت
ًوبظ ثرَاًس زض ضکًت اٍل سَضُ هجبضکِ فبتحٔ الکتبة ٗکوطتجِ ٍ قل َّ اهلل احس زٍ هطتجِ ٍ
زض ضکًت زٍم فبتحِ ٗک هطتجِ ٍ سَضُ الْکن التکبحط زُ هطتجدِ ٍ سدالم ه٘سّدس ٍ ه٘گَٗدس
اللْن غلّ يلٖ هحوّس ٍآل هحوّس ٍ اثًج حَاثْب الٖ قجط شلک الو٘ت فالى ثي فالى پس چَى
اٗي ًوبظ ذَاًسُ ضس ّوبى سبيت ذسا ّعاض هلک ضا ه٘فطستس ثسَٕ قجط آى ه٘ت کدِ ثدب ّدط
هلکٖ ربهِ ٍ حُلِّ ثبضس ٍ ٍس٘ى ه٘گطزاًس قجط آى ه٘ت ضا تب ضٍظٗکِ زض غدَض زه٘دسُ ضدَز ٍ
يكب فطهبٗس ثِ آى کس٘کِ اٗي ًوبظ ضا ذَاًسُ ثًسز آًوِ قلَو ه٘کٌس ثط اٍ آفتبة حسدٌب ٍ
ثلٌس ه٘طَز ثطإ اٍ چْل زضرِ.

( 51محمد بن مرتضی الخراسانی)

تٌجِ٘ سٖ ٍ ٗکن

زض هسح تلق٘ي کلوِ تَح٘س ثِ ضرع هحتؿط
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ثًقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ السالم ًقل
ضسُ کِ احسٕ ً٘ست کِ هطگ حبؾط ضَز اٍ ضا هگط هَکّل ه٘سبظز ثط اٍ اثل٘س اظ ضد٘بق٘ي
ذَز کسٖ ضا کِ اهط کٌس اٍ ضا ثِ کفط ٍ ثِ ضک ث٘بًساظز اٍ ضا زض زٌٗص تب ٍقت٘کدِ ًفدس اٍ
ث٘طٍى ضٍز پس کس٘کِ هاهي ثبضس ض٘كبى قسض پ٘سا ًکٌس ثط اٍ.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ثًقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثدٖ يجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ هلک الوَ ضٍظٕ پٌذ هطتجِ زض اٍقب ًوبظ اظ هطزم ذجطگ٘طٕ ه٘کٌس
پدس کسد٘کِ هَانجدت کٌدس ثدط ًوبظّددب زض اٍقدب آى تلقد٘ي ذَاّدس ًودَز ثدِ اٍ ضددْبز
ثَحساً٘ت ذسا ٍ ضسبلت حؿط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ضا ٍ ضد٘كبى ضا ً٘دع اظ اٍ زٍض
ذَاّس کطز.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل
ضسُ کِ تلق٘ي ًوبئ٘س ثوطزگبى ذَز کلوِ ق٘جِ ال الِ االّ اهلل ضا ظٗطا کِ اٗي کلوِ ق٘جِ هٌْسم
ه٘سبظز گٌبّبى ضا يطؼ ًوَزًس ٗب ضسَل اهلل ظ پس کسد٘کِ اٗدي کلودِ ق٘جدِ ضا زض حدبل
غحت ثگَٗس چگًَِ ذَاّس ثَز فطهَز زض حبل غحت ذطاة کٌٌسُ تطِ ذدطاة کٌٌدسُ تدط
ذَاّس ثَز .ال الِ االّ اهلل اًس است ثطإ هاهي زض حبل حَ٘ٓ ٍ حبل هوب ٍ ٌّگبه٘کِ سط اظ
قجط ثطزاضز ٍ ً٘ع اظ آًحؿط اظ رجطئ٘ل يلْ٘وب السالم ًقل ضسُ کِ زض آى ٌّگدبم کدِ هدطزم
سط اظ قجطّب ثطزاضًس ٗکسستِ اظ آًْب ثب ضٍّٕبٕ سف٘س غسا ثِ ال الِ االّ الِ ثلٌس ذَاٌّس ًودَز
ٍ ٗکسستِ ثِ پب ٍٗالُ ٗب حجَضاُ زض حبلت٘کِ ضٍّٕبٕ آًْب س٘بُ ثبضس.
ضٍاٗت چْبضم د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة فقِ٘ اظ حؿط غبز يلِ٘ الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ زٍست يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم آى حؿط ضا زض سِ رب ذَاّس زٗس
ٍ ثسٗسى آى حؿط ذَضٌَز ذَاّس گطزٗس .اٍل ٌّگبم هطزى زٍم زض ًعز غطاـ سَم زض
ًعز حَؼ کَحط ٍ رٌبة هلک الوَ زفى ذَاّس ًوَز ض٘كبى ضا اظ آى کس کِ هحبفهدت
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کطزُ ثبضس ثط ًوبظ ٍ ثعثبًص ذَاّس زاز ضْبز ثبٌٗکِ ً٘سدت ذدسائٖ غ٘دط اظ ذدسا ٍ اٌٗکدِ
هحوّس غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ضسَل ذسا است زض آى حبل يه٘ؤ.
ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لدت اللجدبة اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ضٍاٗت ضسُ کِ تلق٘ي کٌ٘س ثوطزگدبى ذدَز ضدْبز ثبٌٗکدِ ال الدِ االّ اهلل
پس کس٘کِ ثگَٗس اٗي کلوِ ق٘جِ ضا ٍارت ضَز ثط اٍ ثْطدت يدطؼ ضدس کسد٘کِ زض حدبل
غزت ثگَٗس چِ ذَاّس ضس فطهَز شلک اٍرت فبٍرت.

( 53محمد بن مرتضی الخراسانی)

تٌجِ٘ سٖ ٍ زٍم

زض هسح تط٘٘ى رٌبظُ
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ثًقَة يل٘دِالطحودٔ اظ حؿدط اثدٖ رًفطيل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ حؿط هَسٖ يلٖ ًجٌ٘ب ٍآلِ ٍ يلِ٘ اللػلَٓ ٍالسالم ثرسإ يعٍردل
يطؼ ًوَز پطٍضزگبضا چ٘ست حَاة کس٘کِ تط٘٘ى کٌس رٌبظُإ ضا فطهَز هَکل ه٘گطزاًن
ثِ اٍ هالئکِ إ اظ هالئکِّبٕ ذَزم ضا کِ ثب اٗطبى يلوْدب ثبضدس ٍ تطد٘٘ى ًوبٗدس اٍ ضا ًٌٗدٖ
تط٘٘ى کٌٌسُ رٌبظُ ضا اظ قجطش تب هحطط.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ثًقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثدٖ رًفطيلْ٘ودب الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ چَى هاهي ضا زاذل قجط کٌٌس ًسا کطزُ ضَز کدِ اٍل يكدبٕ ذدسا ثتدَ
ثْطت است ٍ اٍل يكبٕ ذسا ثتط٘٘ى کٌٌسُ رٌبظُ تَ هغفط ٍ آهطظش است.
حسٗج سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ثًقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ يجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ اٍل تحفِ هاهي زض قجطش آًستکِ آهطظٗسُ ه٘طَز ثطإ کسبً٘کِ تط٘٘ى
ًوَزُ اًس رٌبظُ اٍ ضا.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي ثي هحوّس قَسدٖ قدسس سدطُ اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ اٍل تحفِ هاهي آهطظش اٍ ٍ تط٘٘ى کٌٌسگبى رٌبظُ اٍ است.
حسٗج پٌزن د اظ کتبة يقبة االيوبل اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ضٍاٗت ضسُ کِ
کس٘کِ تط٘٘ى کٌس رٌبظُإ ضا ثطإ اٍ ثبضس ثْط قسهٖ تب ٌّگبه٘کِ ثطگطزز غسّعاض حسٌِ ٍ
هحَ ضَز اظ اٍ غسّعاض س٘ئِ ٍ ثلٌس ضَز ثطإ اٍ غسّعاض زضرِ الحسٗج.

(تنبیهات 54 )2

حسٗج ضطن د اظ رٌبة اثي ضْط آضَة زض کتبة هٌبقدت اظ حؿدط ضؾدب يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثوَسٖ ثي س٘بض فطهَزُ ٗب هَسٖ ثي س٘بض کس٘کِ تط٘٘ى کٌس رٌبظُ ٍلٖ
اظ اٍل٘بء هب ضا ث٘طٍى آٗس اظ گٌبّبى هبًٌس ضٍظٗکِ اظ هبزض هتَلس ضسُ الرجط.
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تٌجِ٘ سٖ ٍ سَم

زض هسح تًعٗت گفتي هػ٘جت ضس٘سُ
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة ضْ٘س حبًٖ قسس سطُ زض کتبة هسکي الفَاز اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ تًعٗت ثگَٗس هػ٘جت ظزُإ ضا ذَاّس ثَز ثطإ اٍ هخل اردط
آى هػبة ثسٍى آًکِ اظ ارط اٍ چ٘عٕ کن ضَز.
ذجط زٍم د اظ رٌبة ضْ٘س حبًٖ (اٗؽ) اظ هًػَم يل٘دِ السدالم ًقدل ضدسُ کسد٘کِ تًعٗدت
ثگَٗس اًسٌٍّبکٖ ضا ذَاّس پَضبً٘س ذسا ثط اٍ لجبس تقَٕ ضا ٍ غلَا ه٘فطستس ثدط ضٍح اٍ
زض ظهطُ اضٍاح.
ذجط سَم د اظ رٌبة ضْ٘س حبًٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هسدکي ً٘دع ًقدل ضدسُ کدِ حؿدط
اثطاّ٘ن يلِ٘ السالم اظ پطٍضزگبض سئَال ًوَز کِ چ٘ست رعإ کس٘کِ غَضتص تدط ضدَز اظ
اضک چطن زض ذط٘ت ٍ ذَف ذسا فطهَز غلَا ٍ ضؾَاى هي يطؼ ًوَز چ٘ست رعإ
کس٘کِ اهط ثػجط کٌس ٍ ٍازاض ثِ ضک٘جبئٖ ًوبٗس اًسٌٍّبکٖ ضا ثطإ ضؾبٕ تَ فطهَز ذدَاّن
پَضبً٘س اٍ ضا ثزبهِ اظ ربهِّبٕ اٗوبى کِ ثبى اظ آتص ًگبُ زاضتِ ضَز ٍ اّل ثْطت گطزز.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ثي ثبثَِٗ يلْ٘نالطحؤ اظ حؿط غبز
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ تًعٗت ٍارجِ ثًس اظ زفي اسدت ٍ کفبٗدت ه٘کٌدس تدَ ضا اظ
تًعٗت اٌٗکِ غبحت هػ٘جت تَ ضا ثجٌ٘س.

(تنبیهات 56 )2

تٌجِ٘ سٖ ٍ چْبضم

زض هسح ظٗبض قجَض
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة زيدَا اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثزٌبة اثٖشض ضؾٖ اهلل يٌِ فطهَزُ ٗب اثبشض ٍغ٘ت ه٘کٌن تَ
ضا پس حفم ًوبٕ ضبٗس کِ ذسا ًفى ثرطس تطا ثِ آى؛ ّوسبٗگٖ قجَض ضا اذت٘بض کي تب کِ تطا
ث٘بز آذط اًساظز ٍ ظٗبض ًوبٕ قجَض ضا زض ضٍظ ٍ زض ضت ثعٗبض قجَض هطٍ.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض زيَا اظ حؿط اثدٖ يجدساهلل يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ اظ حق هاهي هَز اٍ است کِ زض سٌِ٘ ثبضس تب آًکِ ه٘فطهبٗدس
ٍ ّطگبُ ثو٘طز پس ظٗبض قجط اٍ است.
حسٗج سَم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ
اهَا ه٘فْوٌس ٍ زضک ه٘کٌٌس کسبًٖ ضا کِ ثعٗبض اٗطبى ه٘طًٍس ٍ ثبًْب ذَضدٌَز ه٘طدًَس
ٍ اًس ه٘گ٘طًس.
حسٗج چْبضم د اظ کتبة ثحبض اظ ثًدؽ هالفدب اغدحبة اظ ضد٘د هف٘دس يل٘دِالطحودٔ اظ
حؿط ضسَل غلّ ٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ اٗي زيب ضا ثطإ اّل قجدَض ثرَاًدس يكدب
فطهبٗس ذسإ سجحبًِ ٍ تًبلٖ ثِ اٍ حَاة پٌزبُ سبل ٍ ّووٌ٘ي ثطإ پسض ٍ هبزض اٍ.
حسٗج پٌزن د اظ کتدبة ثحدبض اظ ثًدؽ هالفدب اغدحبة اظ ضد٘د هف٘دس يل٘دِالطحودٔ اظ
حؿط حس٘ي ثي يلٖ يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کدِ کسد٘کِ زاذدل ضدَز قجطسدتبًطا
پس ثگَٗس اللْن ضة ّصُ االضٍاح الفبً٘ٔ ٍ االرسبز الجبل٘ٔ ٍ الًهبم الٌحعٓ التٖ ذطردت هدي
السً٘ب ٍ ّٖ ثک هاهٌٔ ازذل يلْ٘ن ضٍحب هٌک ٍ سالهب هٌٖ هٌَ٘ٗسس ذسا ثطإ اٍ ثًسز ذلق
اظ ظهبى آزم (و) تب ضٍظ ق٘بهت حسٌب .
حسٗج ضطن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لت اللجبة ًقل ضدسُ کسد٘کِ
ثرَاًس ثط قجطٕ ثسن اهلل ٍ ثبهلل ٍ يلٖ هلٔ ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلدِ ذدسا يدصاة اٍ ضا تدب
چْل سبل اظ غبحت آى قجط ثطزاضز.
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حسٗج ّفتن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضؾب يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل
ضسُ کِ ّ٘چ ثٌسُإ ً٘ست کِ ظٗبض کٌس قجط هاهٌٖ ضا پس ثرَاًس ًعز قجط اٍ سَضُ هجبضکِ
اًب اًعلٌبُ فٖ ل٘لٔ القسض ضا ّفت هطتجِ هگط آًکِ ذسا ث٘بهطظز ّن اٍ ضا ٍ ّن غبحت قجط ضا.

(تنبیهات 58 )2

تٌجِ٘ سٖ ٍ پٌزن

زض فؿ٘لت غجط ٍ ضک٘جبئٖ ثط فَ اٍالز
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة ض٘د غسٍ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقدل
ضسُ کِ پٌذ چ٘ع است کِ سٌگٌٖ٘ است زض ه٘عاى .اٍل سجحبى اهلل زٍم الحودسهلل سدَم ال الدِ
االّ اهلل چْبضم اهلل اکجط پٌزن ٍلس غبلح کِ اظ ضرع هسلوبًٖ فَ ًوبٗدس پدس آى هسدلوبى
غجط کٌس ٍ ثحسبة ذسا ثگصاضز.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة ضْ٘س حبًٖ قسس سطُ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ السالم ًقدل ضدسُ
کِ ٗک فطظًس کِ پ٘ص ثفطستس ،ثطإ ضرع ثْتط است اظ ّفتبز فطظًس کِ ثًس اظ اٍ سَاض ثط
است ضسُ ثطٍز ثطإ هقبتلِ زض ضاُ ذسا.
حسٗج سَم د اظ رٌبة ضْ٘س حبًٖ ً٘ع زض کتبة هسکي الفااز اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ّطآٌِٗ اگط ٗک فطظًس سقف ضسُ ضا پ٘ص اظ ذَز ثفطستن زٍست تدط
است ثسَٕ ًعز هي اظ غس فطظًس کِ ثًس اظ هي هقبتلِ ًوبٌٗس زض ضاُ ذسا.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة ضْ٘س حبًٖ ً٘ع زض کتبة هسکي الفااز اظ ظٗس ثي اسلن ًقدل ضدسُ
کِ فطظًدسٕ اظ حؿدط زاٍز يلدٖ ًجٌ٘دب ٍآلدِ ٍ يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم اظ زً٘دب ضفدت .پدس
آًحؿط زض فَ اٍ ثس٘بض هحعٍى ضس .ذسا ٍحٖ فطهَز ثسَٕ اٍ کِ اضظش اٗي فطظًس ًعز
تَ چِ اًساظُ ثَز يطؼ کطز ثقسض ٗک زً٘بٕ پط اظ قال .ذساًٍس فطهَز پس ثطإ تَاست ًعز
هي زض ق٘بهت ٗک زً٘ب پط اظ حَاة.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ زض کتبة حَاة االيوبل اظ حؿط اثً٘جساهلل
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ٗک فطظًس کِ پد٘ص ثفطسدتس اٍ ضا ضدرع ثْتدط اسدت اظ
ّفتبز فطظًس کِ ثبقٖ ثوبًٌس ثًس اظ اٍ ٍ زضک کٌٌس قبئن يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ضا.
حسٗج ضطن د اظ ضطٗف ظاّس هحوّس ثدي يلدٖ حسدٌٖ٘ ضحودِ اهلل زض تغدبظٕ اظ حؿدط
ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ضٍاٗت ضسُ کِ ذساًٍس يبلن زض ضٍظ ق٘بهت رودى فطهبٗدس اقفدبل
اهت هحوّس (ظ) ضا زض حَؾْبئٖ کِ ظٗط يطش ثبضس پس ذساًٍس يدبلن هتَردِ آًْدب ضدسُ
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فطهبٗس چطا سطّبٕ ذَز ضا ثسَٕ هي ثلٌس کطزُ اٗس يطؼ ًوبٌٗس پطٍضزگبضا پسضاى ٍ هبزضاى
هب تطٌِ ثبضٌس ٍ هب زض اٗي حَؾْب ثبض٘ن .پس ٍحٖ فطهبٗس ثسَٕ اٗطبى کِ ثدب اٗدي نطفْدب اظ
اٗي حَؾْب آة ثطزاضٗس ٍ پسضاى ٍ هبزضاى ذَز ضا آة زّ٘س.

(تنبیهات 61 )2

تٌجِ٘ سٖ ٍ ضطن

زض فؿ٘لت کلوِ استطربو ًٌٖٗ اًب هلل ٍ اًب الِ٘ ضارًَى
زض ًعز ٍضٍز هػ٘جت ٍ ّط ٍقت ٗبز ضرع ث٘بٗس
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحودٔ اظ حؿدط اثدٖ رًفدط يلْ٘ودب الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کس٘کِ غجط ًوبٗس ٍ ثگَٗس اًب هلل ٍ اًدب ال٘دِ ضارًدَى ٍ حودس کٌدس ذدسإ
يعٍرل ضا پس ثتحق٘ق ضاؾٖ ضسُ ثکبض ذسا ٍ ارطش ثط ذسا است ٍ کسد٘کِ اٗدي کدبض ضا
ًکٌس قؿب ثط اٍ ربضٕ ه٘طَز زض حبلت٘کِ هصهَم ثبضس ٍ ذسا ارطش ضا حجف فطهبٗس.
ذجط زٍم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ ضحوِ اهلل اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ
چْبض چ٘ع است کِ زض ّطکس کِ ثبضس آًکس زض ًَض ايهدن ذدسا ذَاّدس ثدَز .اٍل آًکدِ
يػوت اهطش ضْبز ثَحساً٘ت ذسا ٍ اٌٗکِ هي ضسَل ذسا ّستن ثبضس .زٍم آًکِ ّطگدبُ
هػ٘جتٖ ثَٕ ثطسس ثگَٗس اًب هلل ٍ اًب الِ٘ ضارًَى .سَم آًکِ چَى ذجط ثسٕ ثسٍ ضسس ثگَٗس
الحوسهلل ضةّ الًبلو٘ي .چْبضم آًکِ چَى زچبض ذكب ٍ لغعضٖ ضَز ثگَٗس اسدتغفطاهلل ضثّدٖ ٍ
اتَة الِ٘.
ذجط سَم د اظ رٌبة ض٘د هف٘س يلِ٘الطحؤ زض کتبة اهبلٖ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘
ٍآلِ ًقل ضسُ کِ چْبض چ٘ع است کِ زض ّطکِ ثبضس ذسا اٍ ضا اظ اّل ثْطت ذَاّس ًَضت.
اٍل آًکِ يػوت اهطش ضْبز ثبٌٗکِ ً٘ست ذسائٖ رع ذدسا ٍ اٌٗکدِ هدي هحوّدس ضسدَل
ذساٗن ثبضس .زٍم آًکِ ّطگبُ ًًوتٖ ذسا ثَٕ يكدب فطهبٗدس ثگَٗدس الحودسهلل ضةّ الًدبلو٘ي.
سَم آًکِ ّطگبُ گٌبّٖ کٌس ثگَٗس استغفطاهلل .چْبضم آًکِ ّدط ٍقدت ثوػد٘جتٖ هجدتال ضدَز
ثگَٗس اًب هلل ٍ اًب الِ٘ ضارًَى.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة فكت ضٍاًسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة زيَا اظ حؿط ضسَل غلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ ّ٘چ هسلوبًٖ ً٘ست کِ هػ٘جتٖ ثبٍ ثطسس هگط آًکِ ّط ٍقدت ثگَٗدس
اًب هلل ٍ اًب الِ٘ ضارًَى ذسا ٗک زضرِ ٍ هٌعلِ تبظُ ثِ اٍ يكب فطهبٗس ٍ ثسّس ثِ اٍ هخدل آًودِ
ضا کِ زض ضٍظ اٍل ثِ اٍ هطحوت فطهَزُ ٗب ًًوتٖ ثِ اٍ زازُ ضدَز ٍ آى ًًودت ضا ٗدبز کدطزُ
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ثگَٗس الحوسهلل حَاة تبظُ ذسا ثِ اٍ يكب فطهبٗس ٍ ً٘ع اظ آًحؿط (ظ) ًقل ضدسُ کدِ ثسدب
ّست اّل هػ٘جت چَى هػ٘جت ثسٗطبى ضسس زض يَؼ غجط ٍ ضک٘جبئٖ رعو ًوبٌٗدس پدس
هطزه٘کِ ثبٗطبى ه٘طسٌس ٍ کلوِ استطربو ثط ظثبى ه٘طاًٌس ارط آًبى ثعضگتط ذَاّس ثَز اظ ذَز
اٗطبى ًٌٖٗ هػ٘جت ضس٘سگبى.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة ض٘د قجطسٖ قسس سطُ زض کتبة هزوى الج٘بى اظ حؿط اه٘دط يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ کس٘کِ هػ٘جتٖ ثِ اٍ ضس٘سُ ثبضدس پدس تدبظُ کٌدس اسدتطربو ضا
اگطچِ ثًس اظ هستٖ ثبضس هٌَ٘س٘س ذسا ثطإ اٍ اظ ارط هخل آًوِ زض ضٍظ اٍل ًَضتِ ثَز.
ذجط ضطن د اظ رٌبة فكت ضٍاًسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتدبة لدت اللجدبة اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثعضگٖ رعاء ثقسض ثعضگدٖ هػد٘جت اسدت ٍ کسد٘کِ کلودِ
استطربو ثًس اظ هػ٘جت ثگَٗس تبظُ ه٘فطهبٗس ذسا ارط آى هػ٘جت ضا هبًٌس ضٍظٗکِ هجتال ضسُ
ثِ آى.

(تنبیهات 62 )2

تٌجِ٘ سٖ ٍ ّفتن

زض هصهت ضوبتت ٍ سطظًص
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ثًقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثدٖ يجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ آضکبض ًکي ضوبتت ثطازض ذَز ضا پس ضحن کٌس اٍ ضا ذسا ثِ ضفى ثل٘دٔ
اظ اٍ ٍ تَرِ زّس آى ثلِ٘ ضا ثتَ ٍ ً٘ع فطهَزُ کس٘کِ ضوبتت ٍ سطظًص کٌدس ثدطازض ذدَز ضا
ث٘طٍى ًطٍز اظ زً٘ب هگط ذَز هجتال ضَز.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هزبلس اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ انْبض هکي ضوبتت ضا ثجطازض ذَز پس ضحن فطهبٗس ذسا اٍ ضا ٍ هجتال
ًوبٗس تَ ضا.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة يلٖ ثي اثطاّ٘ن يلِ٘الطحؤ اظ رٌبة لقوبى يلِ٘ السدالم ًقدل ضدسُ
کِ ثطإ ّط چ٘عٕ يالهتٖ ه٘جبضس کِ آى چ٘ع ثِ آى ضٌبذتِ ه٘طَز ٍ آى يالهت ثط آى چ٘دع
ضْبز ه٘سّس تب آًکِ فطهَزُ ٍ ثطإ حبسس سِ يالهت است پ٘ص ضٍ تولق ه٘کٌس ٍ پطدت
سط غ٘جت هٌ٘وبٗس ٍ ثوػ٘جت ضوبتت ٍ سطظًص هٌ٘وبٗس.
ضٍاٗت چْبضم د اظ رٌبة حس٘ي ثي سً٘س اَّاظٕ ضحودِ اهلل اظحؿدط اثدٖ يجدساهلل يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ضوبتت ًکي ثطازض ذَز ضا کِ ذسا ثدط اٍ ضحدن فطهبٗدس ٍ تغ٘٘دط
زّس آًوِ ضا اظ يبف٘ت کِ زاضٕ ٍ کس٘کِ ضوبتت کٌس ثجطازض ذَز ثوػ٘جتٖ کدِ ثدط اٍ ٍاضز
ضسُ اظ زً٘ب ث٘طٍى ًطٍز هگط آًکِ تغ٘٘ط زازُ ضَز آًوِ کِ زض اٍ ّست اظ يبف٘ت.

( 63محمد بن مرتضی الخراسانی)

تٌجِ٘ سٖ ٍ ّطتن

زض زٍست زاضتي آًوِ ذسا زٍست زاضز
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحودٔ زض کتدبة زيدَا اظ حؿدط غدبز يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ هب قَهٖ ّست٘ن کِ اظ ذسا ه٘رَاّ٘ن آًوِ ضا کِ زٍست زاضٗدن ًسدجت
ثکس٘کِ اٍ ضا زٍست زاضٗن .پس يكدب ه٘فطهبٗدس ٍ ّطگدبُ ذدسا زٍسدت ثدساضز آًودِ ضا هدب
کطاّت اظ آى زاضٗن ًسجت ثکس٘کِ زٍست زاضٗن اٍ ضا ،ضاؾٖ ذَاّ٘ن ضس ٍ اظ رٌبة ظٗدس
ظضاز زض اؾل ذَز اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اظ حؿط اه٘ط يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ هب ثال ضا کطاّت زاضٗن هبزاه٘کِ ًبظل ًطسُ لکي چَى ًبظل ضدس ثدِ آى
قؿب ذَضٌَز ًو٘کٌس هب ضا اٌٗکِ ًبظل ًو٘طس ٍ اظ رٌبة هحوّدس ثدي ًٗقدَة يل٘دِالطحودٔ اظ
حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم زض حسٗخٖ ًقل ضسُ کدِ هدب ّطآٌٗدِ زٍسدت زاضٗدن
يبف٘ت ضا ًسجت ثرَزهبى ٍ اٍالز ٍ اهَال ذَز پس ّطگبُ قؿب ٍ قسض ثدط ذدالف آى ردبضٕ
ضس ثطإ هب ً٘ست کِ زٍست زاضتِ ثبض٘ن آًوِ ضا ذسا ثطإ هب زٍست ًساضتِ ثبضس.

(تنبیهات 64 )2

تٌجِ٘ سٖ ٍ ًْن

زض فؿ٘لت غسل روًِ
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ کتبة رًفطٗدب اظ حؿدط يلدٖ يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ کدِ
ه٘فطهَز هي زٍست ًساضم ثطإ احسٕ کِ تطک کٌدس غسدل ضا زض ضٍظ روًدِ هگدط ثَاسدكِ
يصض ٗب يلتٖ.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة ّساٗٔ اظ حؿط غبز يلِ٘ الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ غسل ضٍظ روًِ قَْض ٍ کفبضُ اسدت ثدطإ گٌبّدبى کدِ زض ثد٘ي ٍاقدى
ه٘طَز اظ روًِ تب روًِ زٗگط.
حسٗج سَم د اظ رٌبة سد٘س يلدٖ ثدي قدبٍس يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة رودبل االسدجَو اظ
حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ ثحؿط اه٘ط يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم فطهدَزُ ٗدب
يلٖ ثط هطزم است زض ّط ّفتِ غسل پس غسدل کدي ضٍظ روًدِ ٍلدَ ثدِ اٌٗکدِ آة ثردطٕ
ثقَ ضٍظ ٍ آى ضٍظ گطسٌِ ثوبًٖ ظٗطا کِ چ٘عٕ اظ تكَو ٍ يول هستحت ثبالتط اظ غسل
ضٍظ روًِ ً٘ست.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة قكت ضاًٍدسٕ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة لدت اللجدبة اظ حؿدط
ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ اظ ثطإ ذسا ضْطٕ است زض َّا ّست هبًٌس پَسدت
ترن کِ ثطإ آى ّعاض زض است ثط ّط زضٕ اظ آى زضّب هالئکِإ ه٘جبضٌس هخل فطظًدساى آزم
(و) ّعاض ثطاثط .چَى ضٍظ روًِ ضَز توبم ضبى هزتوى ضدًَس ٍ ثگٌَٗدس ذدساٗب ث٘دبهطظ ثدطإ
کس٘کِ ضٍظ روًِ غسل کٌس.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة کفًوٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة ثلس االه٘ي اظ کتدبة اغسدبل تدإل٘ف
احوس ثي هحوّدس ثدي ي٘دبش اظ حؿدط اه٘دط يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ کدِ ّطگدبُ
ه٘رَاست تَث٘د ٍ سطظًص ًوبٗس کسٖ ضا ه٘فطهَز ثِ اٍ قسن ثردسا کدِ تدَ يدبرع ٍ ًدبتَاى
تطٕ اظ تبضک غسل روًِ ظٗطا کِ کس٘کِ غسل کٌس ضٍظ روًِ پَ٘ستِ ثب قْبض است تدب
روًِ زٗگط.
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تٌجِ٘ چْلن

زض فؿ٘لت ًوبظ
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لت اللجدبة اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ًوبظ هبزثٔ(هبئسُ) ذسا است زض ظه٘ي کِ گَاضا قطاض زازُ آى
ضا ثطإ اّل ضحوت ذَز زض ّط ضٍظٕ پٌذ هطتجِ.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة ي٘بضٖ يلِ٘الطحؤ زض تفس٘طش اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ قبيت ذسإ يعٍرل ذسهت اٍ است زض ظه٘ي ٍ ّد٘چ ذدسهتٖ ثطاثدط
ًوبظ ً٘ست ٍ اظ آى رْت ثَز کِ هالئکِ حؿط ظکطٗب يلِ٘ السدالم ضا زض حدبل ًودبظ آٍاظ
زازًس.
حسٗج سَم د اظ رٌبة ض٘ د قَسٖ قسس سدطُ زض کتدبة اهدبلٖ اظ ظضٗدق ًقدل ضدسُ کدِ
ثحؿط اثً٘جساهلل يطؼ ًوَزُ کِ کسام يول ثًس اظ هًطفت افؿدل اسدت حؿدط فطهدَز
ّ٘چ يولٖ ثًس اظ هًطفت اظ اٗي ًوبظ ثْتط ً٘ست ٍ ثًس اظ هًطفت ٍ ًوبظ يولٖ هًدبزل ظکدَٓ
ً٘ست ٍ ثًس اظ آى چ٘عٕ ثطاثط ضٍظُ ً٘ست ٍ ًِ ثًس اظ آى چ٘عٕ هًبزل حذ ٍ فبتحِ ٍ ذبتوِ
توبم اٌْٗب هًطفت هب است الرجط.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة رًفط ثي احوس قوٖ يلِ٘الطحودٔ زض کتدبة غبٗدب اظ حؿدط
اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ افؿل ايوبل ًعز ذسا زض ضٍظ ق٘بهت ًوبظ است.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اه٘طالواهٌ٘ي يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم
ًقل ضسُ کِ ّ٘چ يولٖ زٍست تط ثسَٕ ذسإ يعٍرل اظ ًوبظ ً٘سدت .پدس هطدغَل ًکٌدس
ضوب ضا اظ اٍقب آى چ٘عٕ اظ اهَض زً٘ب ظٗطا کِ ذسإ يعٍرل هصهت فطهَزُ اقَاهٖ ضا پس
فطهَزُ ٍ کسبً٘کِ اٗطبى اظ ًوبظ ذَز سَْکٌٌسگبًٌس ًٌٖٗ غبفلٌس ٍ ثِ اٍقب ًودبظ اسدتْبًت
ه٘کٌٌس.
حسٗج ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ رٌبة هًَٗٔ ثي ٍّت ًقدل ضدسُ
کِ اظ حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم سئَال ًوَز اظ ثْتط چ٘عٗکِ تقطة ه٘زٌَٗدس ثدِ

(تنبیهات 66 )2

آى ثٌسگبى ثسَٕ پطٍضزگبضضبى ٍ زٍسدت تدط آى ثسدَٕ ذدسإ يعٍردل حؿدط فطهدَز
ًو٘ساًن چ٘عٕ ثًس اظ هًطفت کِ ثْتط ثبضس اظ اٗي ًوبظ آٗدب ًهدط ًو٘کٌدٖ ثسدَٕ ثٌدسُ غدبلح
ي٘سٖثيهطٗن يلْ٘وب السالم کِ فطهَزُ ٍ ٍغ٘ت فطهَز ًٌٖٗ ذسا هطا ثٌوبظ ٍ ظکَٓ هبزاه٘کِ
ظًسُ ثبضن.
حسٗج ّفتن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحودٔ اظ حؿدط اثً٘جدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ه٘فطهَز احت ايودبل ثسدَٕ ذدسإ يعٍردل ًودبظ اسدت ٍ اٗدي ًودبظ
آذطٗي ٍغ٘تْبٕ پ٘وجطّب است الحسٗج.
حسٗج ّطتن د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة ذػبل اظ حؿط ضسَل غدلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ زض فؿ٘لت ًوبظ ًقل ضسُ کِ ثَاسكِ ًوبظ ه٘طسس ثٌسُ ثسضرِ ثلٌدس ظٗدطا کدِ ًودبظ
تسج٘ح است ٍ تْل٘ل ٍ تحو٘س ٍ تکج٘ط ٍ توز٘س ٍ تقسٗس ٍ قَل ٍ زيَ .
حسٗج ًْن د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة ذػبل اظ حؿط اهدبلٖ اظ حؿدط
غبز يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ زٍست تطٗي ثٌسگبى ثسَٕ ذسإ يعٍردل هدطزٕ
است کِ زض سر ي ذَز ضاستگَ ثبضس ٍ هحبفهت زاضتِ ثبضس ثط ًوبظ ذَز ٍ آًوِ ذسا ثدط اٍ
فطؼ فطهَزُ ثب ازإ اهبًت.
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تٌجِ٘ چْل ٍ ٗکن

زض کفبضُ ثَزى ًوبظ ثطإ گٌبّبى
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ کتبة رًفط ثي هحوّس ثي ضطٗح اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػدلَٓ ٍالسدالم
ًقل ضسُ کِ هخل ًوبظ هخل ًْط آثدٖ اسدت کدِ کخبفدت ضا اظ ثدسى زٍض ه٘کٌدس ّدط ًوبظٗکدِ
ًوبظگصاض ه٘رَاًس کفبضُ است ثطإ گٌبّبى اٍ هگط گٌبّ٘کِ ث٘طٍى ثطز اٍ ضا اظ اٗوبى ٍ هق٘ن
ثبضس ثط آى.
ذجط زٍم د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿدط اه٘دط يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ کدِ
ًوبظّبٕ پٌذ گبًِ کفبضُ است ثدطإ آًودِ زض ثد٘ي ٍاقدى ضدَز اظ گٌدبُ هبزاه٘کدِ ًوبظگدصاض
ارتٌبة کٌس اظ گٌبّبى کج٘طُ ٍ اٌٗست آًوِ ذسا ه٘فطهبٗس اى الحسٌب ٗصّجي الس٘ئب شلک
شکطٕ للصکطٗي.
ذجط سَم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحودٔ زض کتدبة لدت اللجدبة اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ هطزٗطا زٗس ه٘گَٗس ذساٗب هدطا ث٘دبهطظ ٍ گودبى ًو٘کدٌن کدِ
ث٘بهطظٕ؛ پس حؿط فطهَز چطا گوبى ثس ثرسا ه٘جطٕ يطؼ کطز ثزْت آًکِ هي ّدن زض
ظهبى ربّل٘ت گٌبُ کطزُ ام ٍ ّن زض اسدالم؛ حؿدط فطهدَز اهدب آى گٌبّ٘کدِ زض ربّل٘دت
کطزُ إ پس اٗوبى آًطا هحَ ٍ ًبثَز ًوَز ٍ آًوِ زض اسالم هطتکت ضدسُ إ ًودبظ تدب ًودبظ
کفبضُ است ثطإ آًوِ زض ث٘ي اتفب ث٘بفتس.

(تنبیهات 68 )2

تٌجِ٘ چْل ٍ زٍم

زض هصهت استرفبف ٍ تْبٍى ثٌوبظ
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ثًقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ًجدٖ غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ
ًقل ضسُ کِ ً٘ست اظ هي کس٘کِ استرفبف ثطسبًس ثٌوبظ ذدَز ً٘سدت آًکدس کدِ ث٘بضدبهس
هسکطٕ ضا ٍاضز ًرَاّس ضس ثط حَؼ ًِ ثرسا قسن.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة هحوّدس ثدي ثًقدَة يل٘دِالطحودٔ اظ حؿدط غدبز يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ًرَاّس ضس٘س ثطفبيت هب کس٘کِ استرفبف ثطسبًس ثٌوبظ.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة احوس ثي هحوّس ثطقٖ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة هحبسدي اظ حؿدط
ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثطفبيت هي ًرَاّس ضس٘س کس٘کِ استرفبف ثطسدبًس
ثٌوبظ ذَز ٍ ٍاضز حَؼ ً٘ع ًرَاّس ضس.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة ثطقٖ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم ًقدل
ضسُ کِ زض ٌّگبم ٍفب زستَض زاز توبم ذَٗطبى ٍٕ ضا حبؾط سدبذتٌس پدس ًهدطٕ ثسدَٕ
اٗطبى ًوَزُ فطهَزًس ثسضست٘کِ ضفبيت هب ًرَاّس ضس٘س ثوسترفّ ثٌوبظ.
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تٌجِ٘ چْل ٍ سَم

زض اٌٗکِ ًوبظ يوَز زٗي ٍ قَام اسالم ه٘جبضس
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة احوس ثي هحوّس ثطقٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هحبسي اظ حؿط اثدٖ
رًفط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ًوبظ يوَز زٗي است هخدل آى هخدل يودَز ذ٘ودِ
است کِ ّطگبُ يوَز حبثت ٍ ثطقطاض ثَز قٌبثْب ٍ ه٘رْب ً٘ع ثطقطاض ذَاّس ثَز ٍ ّطگبُ يوَز
ضکست ًِ ه٘رٖ ثطقطاض ذَاّس هبًس ٍ ًِ قٌبثٖ.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ثًقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ
ًقل ضسُ کِ هخل ًوبظ هخل يوَز ذ٘وِ است ّطگبُ يوَز سطپب ثَز ذ٘وِ ٍ قٌبثْدب ٍ ه٘رْدب
ًفى ذَاّس زاضت ٍ چَى يوَز ثطکٌس ًِ قٌبة ًفًٖ ذَاّس زاضت ٍ ًِ ه٘رٖ ٍ ًِ ذ٘وِ.
ضٍاٗت سَم د اظ کتبة هزبلس اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثدط ضدوب
ثبز ثٌوبظ ثط ضوب ثبز ثٌوبظ ظٗطا کِ ًوبظ يوَز زٗي ضدوب ه٘جبضدس .ثطدت ظحودت ٍ هطدقت ضا
تحول کٌ٘س ثطإ ًوبظ ٍ ثس٘بض ٗبز کٌ٘س ذسا ضا تب کفبضُ فطهبٗس س٘ئب ضوب ضا.
ضٍاٗت چْبضم د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ اه٘ط يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کدِ ٍغد٘ت
ه٘کٌن ضوب ضا ثٌوبظٗکِ يوَز زٗي ٍ قَام اسالم است پس غفلت ًٌوبئ٘س اظ آى.
ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة اثي ض٘د قَسٖ يلْ٘وبالطحؤ زض کتبة هزبلس اظ حؿدط اه٘دط
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ سفبضش ه٘کٌن ضوب ضا ثٌوبظ ٍ حفم آى ظٗطا کِ ًوبظ ثْتدط
يول ٍ يوَز زٗي ضوب است.
ضٍاٗت ضطن د اظ رٌبة اثٖ الفتح کطاچکٖ يلِ٘الطحؤ زض کتدبة کٌدع الفَائدس اظ رٌدبة
لقوبى يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ ثفطظًس ذَز فطهَزُ إ پسطک هي ثپبٕ زاض ًوبظ ضا چِ آًکِ
هخل ًوبظ زض زٗي ذسا هخل يوَز ذ٘وِ است است پس اٌٗکِ يوَز ّطگدبُ هسدتق٘ن ثدَز اظ
قٌبثْب ٍ ه٘رْب ٍ سبِٗ آى ه٘تَاى ًفى ثطز ٍ ٍ اگط هستق٘ن ًجَز ًدِ اظ قٌدبة آى ه٘طدَز هٌتفدى
ضس ٍ ًِ اظ ه٘د آى ٍ ًِ اظ سبِٗ آى.

(تنبیهات 71 )2

تٌجِ٘ چْل ٍ چْبضم

زض هسح هحبفهت ثط ًوبظ ٍ هصهت تؿ٘٘ى آى
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ پَ٘ستِ
ض٘كبى تطسبى ٍ ذعوًبک است اظ هاهي هبزاه٘کِ هحبفهت ًوبٗس ثط ًوبظّبٕ پٌزگبًدِ پدس
چَى ؾبٗى کٌس ًوبظّب ضا رطئت پ٘سا ه٘کٌس ثط اٍ پس ه٘بفکٌس اٍ ضا زض گٌبّبى ثعضگ.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة هحقق قسس سطُ زض کتبة هًتجط اظ حؿط ضسَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ
ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ض٘كبى پَ٘ستِ اظ اهط هاهي زض فعو است تب ٍقت٘کِ ثدط ًوبظّدبٕ پدٌذ گبًدِ
هَانت ثبضس پس ّطگبُ ؾبٗى کٌس آى ضا رطٕ ه٘طَز ثط اٍ.
حسٗج سَم د اظ کتبة هَسَم ثِ غح٘فٔ الطؾب يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثبغحبة ذَٗص فطهَزُ ؾبٗى ًکٌ٘س ًوبظ ذَز ضا ظٗطا کدِ
ّطآى کس کِ ؾبٗى ًوبٗس ًوبظ ذَز ضا هحطَض ذَاّس ضس ثدب قدبضٍى ٍ ّبهدبى ٍ فطيدَى ٍ
ذَاّس ثَز حق ثدط ذدسا کدِ زاذدل سدبظز اٍ ضا زض آتدص ثدب هٌدبفق٘ي ٍ ٍٗدل ثدطإ کسد٘کِ
هحبفهت ًکٌس ثط ًوبظ ذَز ٍ ازإ سٌت پ٘غوجط ذَز غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ.
حسٗج چْدبضم د اظ رٌدبة اثدطاّ٘ن ثدي هحوّدس حقفدٖ زض کتدبة غدبضا اظ حؿدط اه٘دط
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ زض ًبهِ ذَز ثزٌبة هحوّس ثي اثٖ ثکط ضؾٖ اهلل تًبلٖ يٌِ
هطقَم فطهَزُ ٍ ثساى إ هحوّس کِ ّط چ٘عٕ تبثى ًوبظ تَ است ٍ ثساًکِ کس٘کِ ؾبٗى کٌدس
ًوبظ ضا غ٘ط ًوبظ ضا ثكطٗق اٍلٖ ؾبٗى ذَاّس کطز.
حسٗج پٌزن د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ کدِ چدَى
ًوبظگصاض ًوبظ ذَز ضا اظ ح٘ج ضکَو ٍ سزَز ٍ ثبقٖ رْب کبهل ثزدب آٍضز آى ًودبظ ثدِ
آسوبى ثبال ضٍز ًَضاًٖ ٍ زضذطٌسُ ٍ زضّبٕ آسوبى ثطإ اٍ ثبظ ضَز ٍ ثٌوبظ گصاض گَٗس هطا
حفم کطزٕ ذسا تَ ضا حفم ًوبٗس ٍ هالئکِ گٌَٗس غلَا ذدسا ثدط غدبحت اٗدي ًودبظ ٍ
ّطگبُ توبم ثزب ً٘بٍضز ثبال ضٍز زض حبلت٘کِ نلوبًٖ ٍ تبضٗک ثبضس ٍ زضّبٕ آسوبى ثط ضٍٕ
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ّووِ ًوبظٕ ثستِ ضَز ٍ ثٌوبظگصاض گَٗس ؾبٗى کطزٕ هطا ذسا تَ ضا ؾدبٗى گطزاًدس ٍ آى
ًوبظ ثػَض غبحجص ذَاّس ذَضز.

(تنبیهات 72 )2

تٌجِ٘ چْل ٍ پٌزن

زض اٌٗکِ ًوبظ اٍل چ٘عٕ ه٘جبضس کِ زض اٍ ًهط ه٘طَز اظ يول فطظًس آزم
ٍ ًرست٘ي يولٖ است کِ اظ اٍ سئَال کطزُ ه٘طَز
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ غح٘فٔ الطؾب يلِ٘ السالم اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کدِ
هحبفهت ًوبٗ٘س ثط ًوبظّبٕ پٌزگبًِ ظٗطا کِ ذسإ يعٍرل چَى ضٍظ ق٘بهت ضدَز ثٌدسُ ضا
ه٘رَاًس پس اٍل چ٘عٗکِ اظ اٍ سئَال فطهبٗس ًوبظ است پس اگط آًطا توبم ثزب ث٘بٍضز فجْدب ٍ
اال پطتبة ه٘طَز زض آتص.
ذجط زٍم د اظ کتبة يَالٖ اللئبلٖ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ کدِ اٍل
چ٘عٗکِ ًهط ه٘طَز زض اٍ اظ يول ثٌسُ ًوبظ است پس اگط هقجَل ثبضس زض ثبقٖ ايوبلص ًهط
ذَاّس ضس ٍ اگط هقجَل ًجبضس زض ّ٘چ يولٖ اظ ايوبل اٍ ًهط ًرَاّس ضس.
ذجط سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل
ضسُ کِ يوَز زٗي ًوبظ است ٍ اٗي ًوبظ اٍل يولٖ است کِ زض اٍ ًهط ه٘طَز اظ يول فطظًس
آزم پس اگط غح٘ح ثبضس زض ثبقٖ يولص ًهط ه٘طَز ٍ اگط غدح٘ح ًجبضدس زض ثدبقٖ يولدص
ًهط ًرَاّس ضس.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط غبز يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ضٍاٗت
ضسُ کِ اٍل يول٘کِ هحبسجِ ه٘طَز ثٌسُ ثِ آى ًوبظ است پس اگط قجَل ضس سدبٗط ايودبلص
قجَل ذَاّس ضس ٍ ّطگبُ ضز ضَز ضز ذَاّس ضس ثط اٍ سبٗط يولص.
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تٌجِ٘ چْل ٍ ضطن

زض ثطبض ٍ ذَش ذجطْٗبئٖ کِ ثٌوبظگصاض زازُ ه٘طَز
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثدٖ يجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ چَى ًوبظگصاض ثٌوبظ ثبٗستس ًبظل ه٘طَز ثط اٍ ضحوت اظ قطف آسدوبى
ٍ ه٘گ٘طًس هالئکِ اقطاف اٍ ضا ٍ ًسا ه٘کٌس اٍ ضا هلکٖ کِ اگط ثساًس اٗي ًوبظگصاض آًودِ ضا
کِ زض ًوبظ است اظ فبئسُ ّطآٌِٗ زست اظ ًوبظ ثطًو٘ساضز.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ
ًقل ضسُ کِ ّطگبُ ثٌسُ هاهي هطغَل ًوبظ ضَز ًهط فطهبٗس ذسإ يعٍرل ثسَٕ اٍ ٍ سدبِٗ
ث٘بفکٌس ثط اٍ ضحوت اظ ثبالٕ سط اٍ تب افق آسوبى ٍ هَکل فطهبٗدس ذدسا ثدط اٍ هلکدٖ ضا کدِ
ثگَٗس ثبٍ إ ًوبظگصاض اگط ثساًٖ کِ چِ کسٖ ًهط ثتَ زاضز ٍ ثب کٖ هٌبرب ه٘کٌٖ زسدت
اظ ًوبظ ثطًو٘ساضٕ ٍ اظ هَؾى ذَز ثط ًو٘ر٘عٕ ّطگع.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ زض کتبة حَاة االيوبل اظ حؿط اثً٘جساهلل
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثطإ ًوبظگصاض چَى ثٌوبظ ثبٗستس سِ ذػلت ثبضدسٗ .کدٖ
آًکِ ضٗعش کٌس ثط اٍ اظ آسوبى ثط ٍ ضحوت زٗگط آًکِ هالئکِ اٍ ضا زض ه٘بى گ٘طًس سدَم
آًکِ هلکٖ ًسا کٌس إ ًوبظگصاض اگط ثساًٖ ثب کِ هٌبرب ه٘کٌٖ اظ ًوبظ زست ثطًو٘ساضٕ.
ضٍاٗت چْبضم د اظ رٌبة ض٘د قَسٖ قدسس سدطُ زض کتدبة هزدبلس اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ هاهٌٖ ً٘ست کِ ثٌوبظ ثبٗستس هگط آًکِ ضٗعش ه٘کٌس ثدط اٍ
ثطّ ٍ هَ کل ه٘طَز ثط اٍ هلکٖ کِ ًدسا ه٘کٌدس اٍ ضا إ فطظًدس آزم اگدط ثدساًٖ آًودِ ضا کدِ
ثطاٗت ّست زض ًوبظ ٍ ثب کِ هٌبرب هٌ٘وبئٖ هلَل ًرَاّٖ ضدس اظ ًودبظ ٍ زسدت اظ آى
ثطًرَاّٖ زاضت.

(تنبیهات 74 )2

تٌجِ٘ چْل ٍ ّفتن

زض ٍقت ٍازاض ًوَزى ثوِّب ثِ ًوبظ
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي يلْ٘وبالطحؤ اظ رٌبة هًَٗٔ ثي ٍّت يلِ٘الطحؤ
ًقل ضسُ کِ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ السالم سئَال ًوَزم کِ ثوِ ضا زض چِ هَقى ثبٗسدتٖ
ثِ ًوبظ ٍاضزاض کطز فطهَز ث٘ي ضص سبل ٍ ّفت سبل الحسٗج.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط ثدبقط يل٘دِ السدالم ًقدل
ضسُ کِ هب اهط ه٘کٌ٘ن ثوِّبٕ ذَز ضا ثٌوبظ ٍقت٘کِ پٌزسبلِ ضسًس ٍلدٖ ضدوب ٍقت٘کدِ ّفدت
سبلِ ضسًس آًْب ضا ٍازاض ثٌوبظ کٌ٘س.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحودٔ اظ حؿدط ثدبقط ٗدب غدبز يلْ٘ودب الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ پسط ثحبل ذَز ٍاگصاضتِ ه٘طَز تب ّفت سبل چَى ّفت سبلص تودبم
ضس گفتِ ه٘طَز ثِ اٍ زست ٍ غَض ذَز ضا ثطَٕ چَى ضست گفتِ ه٘طَز ًوبظ ثردَاى
ثْو٘ي ک٘ف٘ت ثب اٍ ضفتبض ه٘طَز تب ًِ سبلِ ضَز چَى ًِ سبلِ ضس ٍؾَء ثِ اٍ ٗبز زازُ ه٘طَز ٍ
ظزُ ه٘طَز ثط اٍ ٍ اهط ه٘طَز ثٌوبظ ٍ ظزُ ه٘طَز ثط اٍ پس چَى ٍؾدَ ٍ ًودبظ ضا ٗدبز گطفدت
اًطبءاهلل ذسا پسض ٍ هبزض اٍ ضا ذَاّس آهطظٗس.
ضٍاٗت چْبضم د اظ کتبة ذػبل اظ حؿط يلدٖ يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ چدَى
ثوِّبتبى ّطت سبلِ ضسًس ًوبظ ضا ثسٗطبى ٗبز زّ٘س ٍ آًْب ضا ثط ًوبظ هااذصُ ًوبئ٘س.
ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة س٘س فؿلاهلل ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يل٘دِ
ٍآلِ ًقل ضسُ کِ اهط کٌ٘س ثوِّبٕ ذَز ضا ثِ ًوبظ ٍ قت٘کِ ضص سبلِ ضسًس ٍ ثعً٘دس آًْدب ضا
ثطإ ًوبظ ٍقت٘کِ ّفت سبلِ ضسًس ٍ چَى زُ سبلِ ضسًس ثبٗس هَقى ذَاة اظ ّن رسا ثبضٌس.
ضٍاٗت ضطن د اظ رًفطٗب اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ کدِ اهدط کٌ٘دس
ثوِّبٕ ذَز ضا ثِ ًوبظ چَى زُ سبلِ ضسًس هالف گَٗس اذدتالف اذجدبض هحودَل اسدت ثدط
هطاتت تإک٘س.
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تٌجِ٘ چْل ٍ ّطتن

زض ثًؿٖ اظ فؿبئل ًوبظ
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿط اث٘زًفط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کدِ
ثجًؿٖ اظ ضً٘٘بى ذَز فطهَزُ کِ ّطکِ اظ هَال٘بى هدب ضا هالقدب ًودَزٕ سدالم هدب ضا ثدِ اٍ
ثطسبى ٍ ثگَ ثِ آًْب کِ هي ثٖ ً٘بظ ًو٘کٌن اظ ضوب اظ ذسا چ٘دعٕ ضا هگدط ثدَضو پدس حفدم
کٌ٘س ظثبى ّبٕ ذَز ضا ٍ ثبظ ثساضٗس زستْبٕ ذَز ضا ٍ ثط ضوب ثبز ثبلػدجط ٍ غدلَٓ چدِ آًکدِ
ذسا ثب غبثطٗي است.
ذجط زٍم د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتدبة ذػدبل اظ حؿدط اه٘طالوداهٌ٘ي يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ چَى هطز ثِ ًوبظ ثبٗستس اثل٘س اظ ضٍٕ حسس ثدَٕ ًگدبُ ه٘کٌدس
ثَاسكِ ضحوتٖ کِ اظ قطف ذسا آى ًوبظگصاض ضا فطا گطفتِ.
ذجط سَم د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة اهبلٖ اظ حؿط اث٘زًفطيلْ٘وب الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّ٘و٘ک اظ ضًِ٘ هب ً٘ست کِ ثٌوبظ هطغَل ضَز هگدط آًکدِ اظ هالئکدِ
ثًسز کسبً٘کِ هربلف اٍ ّستٌس اقطاف اٍ ضا ه٘گ٘طًس ٍ پطدت سدط اٍ ًودبظ ه٘رَاًٌدس ٍ زيدب
ه٘کٌٌس تب ٍقت٘کِ اظ ًوبظ فبضٌ ضَز.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة احوس ثي هحوّس ثي فْس حلدٖ يلدْ٘نالطحودٔ زض کتدبة تحػد٘ي اظ
حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ضٍٕ ثِ اسبهٔ ثي ظٗس فطهَزُ گفت ثدط تدَ ثدبز
ثكطٗق حق تب آًکِ فطهَز ثط تَ ثبز ثٌوبظ ظٗطا کِ ًوبظ افؿدل ايودبل ثٌدسگبى ٍ ضؤس زٗدي ٍ
يوَز ٍ شضٍُ سٌبم آى است .هالف گَٗس شضٍُ ٍ سٌبم ايالٕ ّط چ٘عٕ ضا گٌَٗس.

(تنبیهات 76 )2

تٌجِ٘ چْل ٍ ًْن

زض اٌٗکِ اقجبل ٍ حؿَض قلت زض ًوبظ ضطـ قجَلٖ آًست
ّط اًساظُ کِ اظ ضٍٕ التفب ٍ حؿَض ثبضس قجَل ه٘طَز
ٍ ّطچِ ذبلٖ اظ آى ثبضس قجَل ًو٘طَز
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ کتبة زيبئن اظ حؿط اث٘زًفط يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضدسُ کدِ چدَى
هطغَل ًوبظ ضَٕ اقجبل کي ثط آى ظٗطا کِ چَى تدَ اقجدبل ًودبئٖ ذدسا ً٘دع ثسدَٕ تدَ اقجدبل
فطهبٗس ٍ چَى تَ ايطاؼ ًوبٖٗ ذسا ً٘ع اظ تَ ايطاؼ فطهبٗسچِ ثسدب کدِ ثدبال ًدطٍز اظ ًودبظ
هگط حلج ٗب ضثى ٗب سسس ثقسض اقجبل ًوبظ گصاض ثط ًوبظ ذَز ٍ يكب ًو٘فطهبٗدس ذدسا ثطدرع
غبفل ّ٘چ چ٘ع.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة ثطقٖ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ
کِ کس٘کِ ًوبظ ثرَاًس ٍ اقجبل زاضتِ ثبضس ثط ًوبظش حسٗج ًفس ٍ سدًَْکٌس زض آى اقجدبل
فطهبٗس ذسا ثط اٍ هبزاه٘کِ اٍ اقجبل زاضتِ ثبضس ثط ًوبظ ٍ ثسب ّست کِ ثبال ه٘طٍز ًػف ًوبظ ٍ
حلج ٍ ضثى ٍ ذوس آى ٍ اٗي است ٍ رع اٗي ً٘ست کِ هب هبهَض ضسُ اٗن ثسٌت ثدطإ آًکدِ
کبهل ضَز آًوِ اظ فطٗؿِ اظ زست ضفتِ ثَاسكِ ًجَزى التفب ٍ حؿَض قلت.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة ضْ٘س حبًٖ قسس سطُ زض کتبة اسدطاض الػدلَٓ اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثًؿٖ اظ ًوبظّبست کِ قجَل ه٘طَز ًػف آى ٍ حلج ٍ ضثى
ٍ ذوس آى تب يطط ٍ اٌٗکِ ثًؿٖ اظ ًوبظّب ّسدت هبًٌدس ربهدِ کٌْدِ زضّدن پ٘و٘دسُ ضدسُ
ثػَض غبحجص ظزُ ه٘طَز ٍ ثطإ تَ است اظ ًوبظ آًوِ ضا کِ اقجبل ًوبئٖ ثط آى ثقلدت
ذَز.
ضٍاٗت چْبضم د اظ کتبة زيبئن اظ حؿط اث٘زًفط يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم ٍ اثً٘جدساهلل يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثطإ ثٌسُ است اظ ًوبظش آًوِ ضا کِ اقجبل کٌس ثدط آى اظ ًودبظ
پس ّطگبُ توبم اظ اقجدبل ٍ حؿدَض قلدت ذدبلٖ ثبضدس زضّدن پ٘و٘دسُ ه٘طدَز ٍ ثدِ غدَض
غبحجص ظزُ ذَاّس ضس.
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ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اث٘زًفدط يلْ٘ودب السدالم
ًقل ضسُ کِ ّط سَْٕ زض ًوبظ قطح ه٘طَز اظ آى اال اٌٗکِ ذسا توبم ه٘فطهبٗدس ثدِ ًوبظّدبٕ
ًبفلِ.
ضٍاٗت ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اث٘زًفدط يلْ٘ودب الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّط گبُ ثِ ًوبظ ه٘بٗستٖ پس ثط تَ ثبز ثِ اقجبل ثط ًوبظ

چِ آًکِ ثطإ

تَ است اظ ًوبظ آًوِ اقجبل زاضتِ ثبضٖ ثط آى.
ضٍاٗت ّفتن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثً٘جساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّطگبُ زيب ه٘کٌٖ پس اقجبل ٍ حؿَض قلت زاضتِ ثبش ٍ حبردت ذدَز
ضا زض ذبًِ ثج٘ي.
ضٍاٗت ّطتن د اظ کتبة هزبلس اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ زٍ
ضکًت ًوبظ ه٘بًِ کِ اظ ضٍٕ تفکط ثبضس ثْتط است اظ ق٘بم ٗک ضت ًٌٖٗ ثٌوبظ زض حبلت٘کِ اظ
حؿَض قلت ذبلٖ ثبضس.

(تنبیهات 78 )2

تٌجِ٘ پٌزبّن

زض ٍرَة ذَاًسى ًوبظ زض ٍقت آى
ٍ حطهت تإذ٘ط آى اظ ٍقت
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ ًقل ضسُ کِ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلدِ
زاذل گطزٗسُ روًٖ اظ اغدحبة ضا زٗدس ثسٗطدبى فطهدَز آٗدب ه٘ساً٘دس پطٍضزگدبض ضدوب چدِ
ه٘فطهبٗس يطؼ ًوَزًس ذسا ٍ ضسَل اٍ زاًبتطًس .فطهَز اٌٗکِ پطٍضزگبض ضدوب ه٘فطهبٗدس اٗدي
ًوبظّبٕ پٌزگبًِ ضا ّطکس زض ٍقتص ثرَاًس ٍ هحبفهت ًوبٗس ثط آى هالقب ذَاّس ًودَز
هطا زض ضٍظ ق٘بهت زض حبلت٘کِ ثطإ اٍ يْسٕ ثبضس ًعز هي کِ اٍ ضا ثِ آى يْس زاذل ثْطت
ًوبٗن ٍ کس٘کِ آى ضا زض ٍقت ًرَاًس ٍ هحبفهت ثط آى ًٌوبٗس يْسٕ ًعز هي ثطإ اٍ ً٘ست
اگط ذَاّن يصاثص ه٘کٌن ٍ اگط ثرَاّن ه٘بهطظم اٍ ضا.
ذجط زٍم د اظ کتبة هزبلس اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ کدِ ثطدفبيت
هي ًرَاّس ضس٘س فطزإ ق٘بهت کس٘کِ تإذ٘ط ث٘بًساظز ًوبظ ٍارت ضا اظ ٍقتص.
ذجط سَم د اظ رٌبة يجساهلل ثي رًفط يلْ٘ودبالطحودٔ زض کتدبة قدطة االسدٌبز اظ حؿدط
اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ اهتحبى کٌ٘س ضًِ٘ هدب ضا زض ًدعز اٍقدب ًودبظ کدِ
چگًَِ است هحبفهتطبى ثط آى.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة ثطقٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هحبسي اظ حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ضٌبذتِ ه٘طَز کس٘کِ حق ضا ٍغف ه٘کٌس ًٌٖٗ هسيٖ زٗي حق است
ثِ سِ ذػلت اٍل ًهط ه٘طَز ثبغحبثص کِ چدِ کسدبًٌ٘س زٍم ثسدَٕ ًودبظش کدِ چگًَدِ
است ٍ زض چِ ٍقتٖ ه٘رَاًس سَم اگط غبحت هبل است ًهط ه٘طَز کِ هبل ذَز ضا زض چِ
ضاّٖ ذطد ٍ غطف ه٘کٌس.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط يسکطٕ يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل
ضسُ کِ چَى هَسٖ يلِ٘ السالم ثب حق تًبلٖ هکبلوِ ًوَز .يطؼ ًوَز الْٖ چ٘ست ردعإ
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کس٘کِ ًوبظّبٕ ذَز ضا زض ٍقتص ثرَاًس؛ فطهَز يكب ه٘کٌن سئَال اٍ ضا ٍ هجدبح ه٘گدطزاًن
ثطإ اٍ ثْطت ذَز ضا.
ذجط ضطن د اظ ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لت اللجبة ًقل ضدسُ کدِ اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ سئَال ضس اظ افؿل ايوبل فطهَز ًوبظ زض ٍقت.

(تنبیهات 81 )2

تٌجِ٘ پٌزبُ ٍ ٗکن

زض فؿ٘لت ًوبظ زض اٍل ٍقت
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي الحسي يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ السدالم ًقدل
ضسُ کِ ثطإ ّط ًوبظ زٍ ٍقت است ٍ اٍل ٍقت افؿل اسدت ٍ سدعاٍاض ً٘سدت تدبذ٘ط ًودبظ
يوساً ٍلکي آذط ٍقت ثطإ کسٖ است کِ ضغلٖ زاضتِ ثبضس ٗب فطاهَش کٌس ٗب سدَْ ًوبٗدس
ٗب ذَاة ثبضس ٍ ً٘ست ثطإ احسٕ کِ آذط ٍقت ضا ٍقت قطاض زّس ثطإ ًوبظ هگط ثَاسدكِ
يصض ٗب يلتٖ.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي الحسي يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ
ًقل ضسُ کِ ّ٘چ ًوبظٕ ً٘ست کِ ٍقت آى حبؾط ضدَز هگدط آًکدِ هلکدٖ اظ هحؿدط حدق
تًبلٖ ًسا کٌس إ هطزم ثطذ٘عٗس ثسَٕ آتطْبئٖ کِ ثط پطدت ذدَز ضٍضدي ًودَزُ اٗدس پدس
ذبهَش کٌ٘س آًطا ثٌوبظ.
حسٗج سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة ضُ اظ حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کدِ
ّطآٌِٗ فؿ٘لت ٍقت اٍل ثط ٍقت اذ٘ط ثْتط است ثطإ هطز اظ فطظًس ٍ هبل اٍ.
حسٗج چْبضم د اظ هحوّس ثي ًٗقَة ضُ اظ حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ فؿل
ٍقت اٍل ثط آذط هخل فؿل آذطتست ثط زً٘ب.
حسٗج پٌزن د اظ هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ضُ اظ حؿط غبز يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ
اٍل ٍقت ذَضٌَزٕ ذسا است ٍ آذط آى يفَ ذسا است ٍ يفَ ًو٘جبضس هگط اظ گٌبُ.
حسٗج ضطن د اظ اثٖ رًفط الكَسٖ ضُ زض کتبة ًَازض الوػٌف اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ ٍقت٘کِ ظٍال ضوس ه٘طَز زضّبٕ آسوبى ٍ زضّبٕ ثْطت ثبظ ه٘طدَز
ٍ زيب هستزبة ه٘گطزز پس ذَضب حبل کس٘کِ ثبال ضٍز زض آى هَقى يول غبلحٖ اظ اٍ.
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تٌجِ٘ پٌزبُ ٍ زٍم

زض هسح ًهبفت ٍ پبک٘عگٖ
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة حسي ثي هحوّس قَسٖ يلْ٘نالطحؤ اظ حؿط غبز يلِ٘ الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ذسا زٍست زاضز روبل ٍ تزول ضا ٍ زضوي اسدت ثداس ٍ تجدبئس ضا
چِ آًکِ ذسا ّطگبُ ثجٌسُ ًًوتٖ يكب فطهبٗس زٍست زاضز کِ احدط آى ضا ثدط اٍ ثجٌ٘دس .يدطؼ
کطزًس چگًَِ است آى فطهَز ربهِ ذَز ضا ًه٘ف ًگبُ زاضز ٍ ثدَٕ ذدَز ضا ً٘کدَ کٌدس ٍ
ذبًِ ذَز ضا ثِ گچ اًسٍز کٌس ٍ زض ذبًِ ذَز ضا ربضٍة ًوبٗس حتدٖ آًکدِ ضٍضدي ًودَزى
چطاٌ پ٘ص اظ غطٍة فقط ضا ثطقطف ه٘کٌس ٍ ضٍظٕ ضا ظٗبز هٌ٘وبٗس.
حسٗج زٍم د اظ يالقِ کطاچکٖ ضحوِ اهلل زض کتبة کٌع الفَائدس ًقدل ضدسُ کدِ حؿدط
ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٍازاض ه٘فطهَز اهت ذَز ضا ثط ًهبفت ٍ اهط هٌ٘وَز آًْب ضا ثدبى ٍ اظ
فطهبٗطب آًحؿط کِ زض اٗي ثبة حفم ضدسُ قدَل آى حؿدط اسدت کدِ ذدسا زضدوي
ه٘ساضز هطز قبشٍضُ ضا ًٌٖٗ کخ٘ف ٍ چطک٘ي ضا.
حسٗج سَم د اظ کتبة يَالٖ اللئبلٖ اظ اثٖ االحَظ ًقل ضسُ کِ ذسهت حؿط ضسَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ضس٘س زض حبلت٘کِ ًه٘ف ٍ پبک٘عُ ًجَز حؿط ثبٍ فطهَز آٗب هبل ٍ حطٍ
زاضٕ يطؼ کطز ذسا اظ ّوِ رَض هبل ثوي يكب فطهدَزُ پدس حؿدط فطهدَز کدِ ذدسإ
يعٍرل ّطگبُ اًًبم فطهبٗس ثط ثٌسُ إ زٍست زاضز کِ احط آى ثط اٍ زٗسُ ضَز.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ السالم
ًقل ضسُ کِ لجبس ثپَش ٍ ذَز ضا ً٘کَ ثساض چِ آًکِ ذسا رو٘دل اسدت رودبل ضا زٍسدت
زاضز ٍ ثبٗستٖ آى اظ حالل ثبضس.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يل٘دِ السدالم
ًقل ضسُ کِ ّطگبُ ذسا ًًوتٖ ثجٌسُ ذَز يكب فطهبٗس پس آى ًًوت ثط اٍ نبّط ضَز ًبه٘سُ
ضَز حج٘ت ذسا ٍ حسٗج کٌٌسُ ثِ ًًوت ذسا ٍ چَى اًًبم فطهبٗس ثط ثٌدسُ ثًٌوتدٖ پدس آى
ًًوت نبّط ًطَز ثط اٍ ًبه٘سُ ضَز هجغَؼ ذسا ٍ تکصٗت کٌٌسُ ثًٌوت ذسا.
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حسٗج ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ هي ّطآٌِٗ کطاّت زاضم ثطإ هطز کِ اظ ذدسا ثدط اٍ ًًوتدٖ ثبضدس پدس
نبّط ًکٌس آى ًًوت ضا.
حسٗج ّفتن د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿط اثٖ يجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل
ضسُ کِ پبک٘عگٖ ربهِ شل٘ل ه٘کٌس زضوي ضا ٍ ضستي ربهِ حعى ٍ ّن ضا ثطقطف ه٘کٌس.
حسٗج ّطتن د اظ کتبة زيبئن اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ کسد٘کِ
ربهِ ه٘گ٘طز ثبٗس آًطا ًه٘ف ٍ پبک٘عُ ًگبُ زاضز.
حسٗج ًْن د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿط غبز يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کدِ
هستحت است ثطإ کس٘کِ ذسا ثبٍ ٍسًت ه٘سّس اٌٗکِ احط آى ثط اٍ نبّط ضَز.
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تٌجِ٘ پٌزبُ ٍ سَم

زض فؿ٘لت اًگطتط ثسست ًوَزى
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘نالطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثحؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم فطهَزُ ٗب يلٖ اًگطتط ضا زض زست
ضاست کي کِ آى فؿ٘لتٖ است اظ ذسإ يعٍرل ثطإ هقطث٘ي؛ يطؼ ًودَز چدِ اًگطدتطٕ
زض زست کٌن فطهَز اًگطتط يق٘ق سطخ ظٗطا کِ يق٘ق سطخ اٍل کَّٖ است کِ اقطاض ًوَزُ
ثطإ ذسا ثطثَث٘ت ٍ ثطإ هي ثٌجَ ٍ ثطإ تَ ثَغبٗت ٍ ثطإ فطظًساى تَ ثبهبهدت ٍ ثدطإ
ضًِ٘ تَ ثجْطت ٍ ثطإ زضوٌبى تَ ثِ آتص.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلدْ٘نالطحودٔ اظ حؿدط اثدٖ الحسدي
هَسٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ضًِ٘ هب ضٌبذتِ ه٘طدَز ثوٌدس چ٘دع اًگطدتط ثسسدت
ضاست کطزى ٍ هحبفهت ثط اٍقدب ًودبظ ٍ زازى ظکدَٓ ٍ هَاسدب ثدب ثدطازضاى زٌٗدٖ ٍ اهدط
ثوًطٍف ٍ ًْٖ اظ هٌکط.
حسٗج سَم د اظ رٌبة حسي ثي هحوّس قَسٖ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة اهدبلٖ اظ حؿدط
اث٘زًفط يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ کس٘کِ اظ ضًِ٘ آل هحوّدس ظ اًگطدتط يق٘دق چدِ
سطخ ٍ چِ ظضز ٍ چِ سف٘س زض زست کٌس ًجٌ٘س هگط ذ٘ط ٍ ذَثٖ ٍ ٍسدًت ضظ ٍ سدالهتٖ
اظ رو٘ى اًَاو ثالء ٍآى اهبًست اظ سلكبى ربئط ٍ اظ ّطچِ اًسدبى ه٘تطسدس ٍ حدصض ه٘کٌدس اظ
آى.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة حسي ثي فؿل قجطسٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هکبضم االذدال اظ
حؿط غبز يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ذسا زٍسدت زاضز ثلٌدس ضدَز ثسدَٕ اٍ زض
زيب زستٖ کِ زض آى ًگ٘ي يق٘ق ثبضس ٍ يزت است توبم يزدت اظ زسدت٘کِ زض آى اًگطدتط
يق٘ق ثبضس چگًَِ اظ زضّن ٍ زٌٗبض ذبلٖ ه٘وبًس ٍ اًگطتط يق٘دق اهدبى اسدت اظ ّدط ثالئدٖ ٍ
اهبًست اظ فقط.
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تٌجِ٘ پٌزبُ ٍ چْبضم

زض ث٘بى ثًؿٖ اظ هکطٍّب
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة ض٘د اثدطاّ٘ن کفًودٖ يل٘دِالطحودٔ ًقدل ضدسُ کدِ هدطزٕ ذدسهت
حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ آهس ضطف٘بة ضسُ يطؼ ًودَز کدِ هدي غٌدٖ ثدَزم پدس
هحتبد ضسم ٍ غح٘ح ثَزم هطٗؽ ضسم ٍ زض ًعز هطزم هقجَل ثَزم پس هجغَؼ گطزٗدسم ٍ
ثط زلْبٕ هطزم سجک ثَزم پس سٌگ٘ي ضسم ٍ ذَضٌَز ثَزم ّن ٍ غوْب ثدط هدي گدطز آهدسُ
ظه٘ي ثسٗي ٍسًت ثط هي تٌگ ضسُ توبم ضٍظ اٗي زض ٍ آى زض ه٘عًن ثطإ قلدت ضٍظٕ پدس
ًو٘بثن چ٘عٕ ضا کِ قَ ذَز سبظم کبًِ اسن هي اظ زَٗاى ضٍظٕ ذدَضاى هحدَ ضدسُ؛ پدس
حؿط ثسٍ فطهَز ضبٗس کِ آًوِ هَضث ّن ٍ غن ه٘طَز ثزب ه٘بٍضٕ يطؼ ًودَز چ٘سدت
آًوِ هَرت ّن ٍ غن ه٘طَز؛ فطهَز ضبٗس ًطستِ يوبهِ ه٘گصاضٕ ثسط ٗب ضدلَاض اٗسدتبزُ ثپدب
ه٘کٌٖ ٗب ًبذٌْبٕ ذَز ضا ثِ زًساى ه٘گ٘طٕ ٗب ضٍٕ ذَز ضا ثساهي ربهِ ا ذطدک ه٘کٌدٖ
ٗب زض آة اٗستبزُ ثَل ه٘کٌٖ ٗب ثطٍٕ ه٘رَاثٖ الرجط.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ًٌٖٗ اثي ثبثَِٗ يلْ٘نالطحودٔ زض کتدبة
ذػبل اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ حؿدط اه٘دط يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ٗک ثبض هغوَم ضسًس فطهَزًس اٗي غن ٍ اًسٍُ اظ کزب آهس ٍ حبل آًکِ هي ًو٘دساًن
ثط چْبضچَة زضٕ ًطستِ ثبضن ٗب اٌٗکدِ اظ ثد٘ي گَسدفٌساى يجدَض کدطزُ ثبضدن ٍ ًدِ ضدلَاض
اٗستبزُ پب کطزُ ثبضن ٍ ًِ زست ٍ غَض ذَز ضا ثساهي ربهِ ام ذطک کطزُ ثبضن.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ازضٗس قسس سطُ زض آذط کتدبة سدطائط ًقدالً اظ کتدبة
ربهى احوس ثي هحوّس ثي اثٖ ًػط ثعًكٖ اظ ائودِ يلدْ٘ن السدالم ًقدل ضدسُ کسد٘کِ اٗسدتبزُ
ضلَاض ثپَضس تب سِ ضٍظ حبرتص ثطآٍضزُ ًطَز.
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تٌجِ٘ پٌزبُ ٍ پٌزن

زض فؿ٘لت ذَاًسى ًوبظ زض هسزس ٍ هصهت تطک آى
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي يلْ٘وبالطحؤ زض کتبة هزبلس ٍ اذجبض اظ حؿط
اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ضکبٗت ًوَز هسدبرس ثسدَٕ ذدسإ تًدبلٖ اظ
کسبً٘کِ حبؾط ًو٘طًَس اظ ّوسبٗگبى آى پس ٍحٖ فطهدَز ذدسا ثسدَٕ آًْدب کدِ ثًدع ٍ
رالل ذَزم سَگٌس کِ قجَل ًرَاّن ًوَز اظ آًْب ٗک ًودبظٕ ضا ٍ ندبّط ًو٘گدطزاًن ثدطإ
آًْب زض ه٘بى هطزم يسالتٖ ضا ٍ ًرَاّس ضس٘س اٗطبى ضا ضحوت هي ٍ زض رَاض هدي زض ثْطدت
ربٕ ًرَاٌّس زاضت.
حسٗج زٍم د اظ کتبة يقبة االيوبل اظ حؿط ًجٖ غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ
کس٘کِ ثطٍز ثسَٕ هسزسٕ اظ هسبرس ذسا پس ثطإ اٍ ذَاّس ثَز ثْط قسهٖ کِ ثطه٘دساضز
تب ٍقت٘کِ ثطگطزز ثوٌعل ذَز زُ حسدٌِ ٍ هحدَ ضدَز اظ اٍ زُ گٌدبُ ٍ ثلٌدس ضدَز ثدطإ اٍ زُ
زضرِ.
حسٗج سَم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتدبة لدت اللجدبة اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ کس٘کِ ذسا ضا زٍست زاضز ثبٗسدتٖ هدطا ً٘دع زٍسدت زاضدتِ
ثبضس ٍ کس٘کِ هطا زٍست زاضتِ ثبضس ،پس ثبٗس يتط هطا زٍسدت ثدساضز هدي اظ ه٘دبى ضدوب
ه٘طٍم ٍ زٍ چ٘ع سٌگ٘ي ٍ ثعضگ ه٘بى ضوب ه٘گصاضم کتبة ذسا ٍ يتط ذَزم ضا ٍ کسد٘کِ
يتط ضا زٍست ثساضز ثبٗس قطآى ضا ً٘ع زٍست زاضتِ ثبضس ٍ کس٘کِ قطآى ضا زٍسدت زاضدتِ
ثبضس ثبٗس هسبرس ضا زٍست ثساضز چِ آًکِ هسبرس ذبًِّبٕ ذسا است کِ اشى زازُ زض ضفدى
آًْب ٍ ثطکت قطاض زازُ زض آًْب هسبرس ٍ اّل آًْب ثب ه٘وٌت ٍ هعٗي ٍ هحفَنٌس اّل هسزس
زض ًوبظًس ٍ ذسا زض حَائذ آًْب است اٗطبى زض هسبرس ذسا ه٘جبضٌس ٍ ذسا اظ ٍضاء آًْب.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة سّ٘س ضؾٖ قسس سطُ زض کتبة هزدبظآ الٌجَٗدٔ اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثطإ هسبرس ه٘رْبئٖ ّسدت کدِ هالئکدِ ّوٌطدٌ٘بى اٗطدبى
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ثبضٌس چَى اظ هسزس غبئت ضًَس اظ آًْب ذجطگ٘طٕ ًوبٌٗس ٍ اگط هطٗؽ ضًَس ي٘دبز کٌٌدس
اظ اٗطبى ٍ اگط پٖ حبرتٖ ضًٍس کوک کٌٌس اٗطبى ضا.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة يلل اظ حؿط يلدٖ يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ذسإ يعٍرل ثسب ّست کِ اضازُ ه٘فطهبٗس يصاة اّل ظه٘ي ضا روً٘بً
ثَاسكِ هًػ٘ت ٍ ًبفطهبًٖ اٗطبى پس چَى ًهط فطهبٗس ثسَٕ پ٘طاى کِ ثسَٕ ًوبظ ه٘طًٍس ٍ
ثوِ ّب کِ هطغَل ٗبزگطفتي قطآى ّستٌس ضحن ه٘فطهبٗس ثط اّل ظه٘ي ٍ يصاة ضا اظ اٗطبى ثدِ
تإذ٘ط ه٘بًساظز.
حسٗج ضطن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحودٔ زض کتدبة لدت اللجدبة ًقدل ضدسُ کدِ
حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اظ رٌدبة رجطئ٘دل يل٘دِ السدالم سدئَال ًوَزًدس اظ احدت
ثقًِّب ثسَٕ ذسا ٍ اثغؽ آًْب ثسَٕ ذسا رجطئ٘ل يطؼ ًوَز زٍست تطٗي ثقًِّدب ثسدَٕ
ذسا هسزسّب ه٘جبضس ٍ هجغَؼ تطٗي ثقًِّب ثسَٕ ذسا ثبظاضّب است.
حسٗج ّفتن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لدت اللجدبة اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ هسبرس هزبلس اًج٘بء يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ه٘جبضس ٍ ً٘دع اظ
آى حؿط يلِ٘ ٍآلِ السالم ًقل ضسُ کِ ّ٘چ ضٍظٕ ً٘ست هگط آًکِ هلکٖ زض قجطستبى ًسا
ه٘کٌس کِ ثِ کِ غجكِ ه٘جطٗس پس هطزگبى ه٘گٌَٗس ثِ اّل هسدبرس کدِ ًودبظ ه٘رَاًٌدس ٍ هدب
ًو٘تَاً٘ن ثرَاً٘ن ضٍظُ ه٘گ٘طًس ٍ هب قبزض ً٘ست٘ن ثط آى.
حسٗج ّطتن د اظ کتبة ربهى االذجبض اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ
اربثت هاشى کفبضُ گٌبّبى است ٍ ضفتي ثسَٕ هسزس قبيت ذسا ٍ قبيت ضسدَل اٍ اسدت
ٍ کس٘کِ اقبيت کٌس ذسا ٍ ضسدَل ذدسا ضا ذدسا اٍ ضا ثدب غدسٗق٘ي ٍ ضدْساء ٍاضز ثْطدت
ذَاّس ًودَز ٍ زض ثْطدت ضف٘دق حؿدط زاٍز يل٘دِ السدالم ذَاّدس ثدَز هخدل حدَاة زاٍز
يلِ٘السالم.
حسٗج ًْن د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ کدِ
ًوبظٕ ً٘ست ثطإ ّوسبِٗ هسزس هگط زض هسزس هگط آًکِ ثطإ اٍ يصضٕ ثبضس ٗب ثبٍ يلتدٖ
ثبضس يطؼ ًوَزًس ّوسبِٗ هسزس ک٘ست فطهَز کس٘کِ ًسإ هاشى ضا ثطٌَز.
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حسٗج زّن د اظ رٌبة اثي ثبثَٗدِ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة ذػدبل اظ حؿدط يلدٖ يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ حطٗن هسزس چْل شضاو است ٍ ّوسبِٗ هسزس اظ ّط قطفدٖ تدب
چْل ذبًِ.
حسٗج ٗبظزّن د اظ رٌبة اثي اثٖ روَْض يل٘دِ الطحودٔ زض کتدبة زضض اللئدبلٖ اظ ذدسإ
تًبلٖ ًقل ضسُ کِ زٍست تطٗي ثقًِّب ثسَٕ هي هسبرس است ٍ زٍست تطٗي اّل آى کسٖ
ه٘جبضس کِ اظ ّوِ ظٍزتط زاذل ضَز ٍ اظ ّوِ زٗطتط ذبضد.
حسٗج زٍاظزّن د اظ کتبة ربهى االذجبض اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کدِ
چَى ثٌسُ ٍقت٘کِ زاذل هسزس ه٘طَز ثگَٗس ايَش ثبهلل هي الط٘كبى الطر٘ن ضد٘كبى ه٘گَٗدس
اٍُ اٗي ضرع پطت هطا ضکست ٍ ذسا هٌَ٘ٗسس ثطإ اٍ ثبٗي کلوِ يجبز ٗکسدبل ٍ چدَى
ث٘طٍى ه٘بٗس ثگَٗس هخل آى ضا هٌَ٘ٗسس ذسا ثطإ اٍ ثِ ّط هدَئٖ کدِ ثدط ثدسى اٍ ّسدت غدس
حسٌِ ٍ ثلٌس فطهبٗس ثطإ اٍ غس زضرِ.
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تٌجِ٘ پٌزبُ ٍ ضطن

زض ث٘بى ثًؿٖ اظ چ٘عّبئ٘کِ سًبز ٍ ً٘کجرتٖ زض آًست
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ کتبة رًفطٗدب اظ حؿدط ًجدٖ غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ اظ
سًبز هطز هسلن است ظٍرِ غبلحِ ٍ هسکي ثب ٍسًت ٍ هطکت ضاُ ٍاض ٍ فطظًس غبلح.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة حس٘ي ثي سدً٘س يلْ٘ودبالطحودٔ زض کتدبة ظّدس ًقدل ضدسُ کدِ اظ
حؿط اثٖ الحسي يلِ٘ السالم سئَال ًوَزًدس اظ ثْتدطٗي يد٘ص زً٘دب؛ فطهدَز سدًِ هٌدعل ٍ
ثس٘بضٕ زٍستبى.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ سِ چ٘ع اسدت کدِ ضاحتدٖ هداهي زض آًسدت ذبًدِ ٍسد٘ى کدِ اگدط زض
ظًسگبًٖ اٍ ي٘ت ٍ ًقػٖ ثبضس اظ هطزم پَض٘سُ هبًس ٍ ظى ذَة کِ اٍ ضا کودک ًوبٗدس ثدط
اهط زً٘ب ٍ آذط ٍ زذتط ٗب ذَاّط کِ اٍ ضا اظ ذبًِ ث٘طٍى ًوبٗس ٗب ثوطگ ٗب ثتعٍٗذ.
ضٍاٗت چْبضم د اظ کتبة ذػدبل اظ حؿدط ًجدٖ غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ اظ
سًبز هسلوبى است سًِ هسکي ٍ ّوسبِٗ ذَة ٍ هطکت ضاُ ٍاض.
ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ اضتفبو ذبًِ ضا ث٘طتط اظ ّفت شضاو قطاض هسُ کِ هسکي ض٘بق٘ي ذَاّدس
ضس چِ آًکِ ض٘بق٘ي ًِ زض آسوبًٌس ٍ ًِ زض ظه٘ي ثلکِ هسکي ضبى زض َّا است.
ضٍاٗت ضطن د اظ رٌبة احوس ثي هحوّس ثطقٖ يلِ٘الطحودٔ زض کتدبة هحبسدي اظ حؿدط
اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ چَى ضدرع اضتفدبو ٍ ثلٌدسٕ ذبًدِ ضا اظ ّطدت
شضاو ث٘طتط کٌس ًسا کطزُ ضَز إ افسق الفبسق٘ي کزب ه٘رَاّٖ ثطٍٕ.

تٌجِ٘ پٌزبُ ٍ ّفتن

زض ث٘بى ثًؿٖ اظ آزاة ٍ ضسَم
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ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلدِ
ًقل ضسُ کِ کس٘کِ ثط پطت ثبم غ٘ط هحزط ثرَاثس پس هکطٍّدٖ ثدسٍ ضسدس هالهدت ًکٌدس
هگط ذَز ضا.
ذجط زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثدي ًٗقدَة يل٘دِالطحودٔ اظ حؿدط اث٘زًفدط يلْ٘ودب الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ربضٍة کطزى ذبًِ فقط ضا ثطقطف ه٘کٌس.
ذجط سَم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة ذػدبل اظ حؿدط اثً٘جدساهلل يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ضستي نطف ٍ ربضٍة کطزى زض ذبًِ رلت ه٘کٌس ضٍظٕ ضا.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم
ًقل ضسُ کِ ضٍضي کطزى چطاٌ پ٘ص اظ غطٍة آفتبة فقط ضا ثطقطف ه٘کٌس.
ذجط پٌزن د اظ رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثدطإ ّدط چ٘دعٕ
اًفٖ است ٍ اًف هًطٍف تًز٘ل زض ضٍضي کطزى چطاٌ است کٌبِٗ اظ هْن ثَزى آًست.
ذجط ضطن د اظ رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ کدِ ًْدٖ فطهدَزُ اظ
اٌٗکِ ضرع زاذل ذبًِ تبضٗک ضَز ثسٍى چطاٌ.
ذجط ّفتن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقدل
ضسُ کِ ذبًِ ض٘بق٘ي زض ذبًِ ضوب ذبًِ يٌکجَ است.
ذجط ّطتن د اظ رٌبة يجساهلل ثي رًفط يلْ٘وبالطحؤ زض کتدبة قدطة االسدٌبز اظ حؿدط
يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ تٌه٘ف کٌ٘س ذبًِّبٕ ذَز ضا اظ تبض يٌکجَ ظٗطا کِ
گصاضزى آى زض ذبًِ هَضث فقط ه٘طَز.
ذجط ًْن د اظ ربهى االذجبض اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ث٘ست ذػدلت
ضا هَرت فقط ٍ پطٗطبًٖ زاًستِ اًس هي رولِ ٍاگصاضتي ذبًِ يٌکجَ .
ذجط زّن د اظ رٌبة سجف قجطسٖ ضحوِ اهلل زض کتبة هطکَٓ االًَاض اظ حؿط يلٖ يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ٍاگصاضتي تبض يٌکجدَ زض ذبًدِ ٍ ثدب رٌبثدت چ٘دع ذدَضزى ٍ
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اٗستبزُ ضبًِ ًوَزى ٍ قسن زضٌٍ ٍ ظًدب ٍ انْدبض حدطظ ٍ يدبز ًودَزى ثدِ زضٌٍ ٍ ثسد٘بض
گَش زازى ثغٌب ٍ قكى ضحن فقط ه٘بٍضز.
ذجط ٗبظزّن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿدط اث٘زًفدط يلْ٘ودب الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ چَى اظ ذبًِ ث٘طٍى ه٘بهس ه٘فطهَز ثسن اهلل ذطرت ٍ يلٖ اهلل تَکلت ال
حَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل.
ذجط زٍاظّن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحودٔ زض کتدبة حدَاة االيودبل اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ ثگَٗس ٌّگبم ث٘طٍى آهسى اظ ذبًِ ثسن اهلل زٍ هلکٖ کدِ
ثب اٍ ّستٌس ه٘گٌَٗس ّساٗت ضسٕ پس اگط ثگَٗس ال حَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل گٌَٗس ًگبُ زاضتِ
ضسٕ چَى ثگَٗس تَکلت يلٖ اهلل ذَاٌّس گفت کفبٗت کدطزُ ضدسٕ پدس ضد٘كبى گَٗدس
چگًَِ هي ه٘تَاًن گوطاُ کٌن ثٌسُ إ ضا کِ ّساٗت کطزُ ضسُ ٍ ًگبُ زاضتِ ضسُ ٍ کفبٗدت
کطزُ ضسُ.
ذجط س٘عزّن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ زض کتبة يلل اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ چَى ضرع ثِ زض حزطُ ذَز ه٘طسس پس ثبٗس ثسدن اهلل ثگَٗدس ظٗدطا
کِ ض٘كبى فطاض ه٘کٌس ٍ ّطگبُ زاذل ذبًِ ذَز ضَز ثسن اهلل ثگَٗس تب کِ هالئکدِ هدًَس اٍ
ثبضٌس ٍ ثطکت زض آى ذبًِ ًبظل ضَز.
ذجط چْبضزّن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لت اللجبة اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ قطائت ًوبٗس سَضُ هجبضکِ قل َّ اهلل احدس ضا ٌّگبه٘کدِ
زاذل ذبًِ ذَز ه٘طَز فقط اظ اٍ ثطقطف ضَز.
ذجط پبًعزّن د اظ رٌبة اثي ثبثَٗدِ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة ذػدبل اظ حؿدط يلدٖ يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ چَى ضرع زاذل ذبًِ ذَز ضَز پس سالم کٌس ثط اّل ذبًِ
ثگَٗس السالم يل٘کن ٍ اگط کسٖ زض هٌعل ًجبضس ثگَٗس السدالم يلٌ٘دب هدي ضثٌدب ٍ سدَضُ قدل
َّاهلل احس ثرَاًس کِ فقط ضا ثطقطف هٌ٘وبٗس.
ذجط ضبًعزّن د اظ کتبة لت اللجبة ًقل ضسُ کِ ضٍاٗت ضسُ کس٘کِ زاذل ذبًِ ضَز پس
ثگَٗس ثسن اهلل ض٘كبى گَٗس اٗي ذبًِ زٗگط ربٕ هي ً٘ست.
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تٌجِ٘ پٌزبُ ٍ ّطتن

زض ث٘بى ثًؿٖ اظ هکطٍّب
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ًٌٖٗ اثي ثبثَِٗ يلْ٘نالطحؤ اظ حؿدط
ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ذسا لًٌت فطهَزُ سِ کس ضا .اٍل کس٘کِ زض سدفط ظاز
ذَز ضا تٌْب ثرَضز .زٍم آًکس کِ زض ث٘بثبى سَاضُ تٌْدب ثدطٍز .سدَم کسد٘کِ زض ذبًدِ تٌْدب
ثرَاثس.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ ضحوِ اهلل اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ
کِ سِ چ٘ع است کِ تطس رٌَى اظ آًْب ّست ٗکٖ غبٗف کطزى ث٘ي قجطّب زٗگط ضاُ ضفتي ثب
ٗک لٌگِ کفص سَم ذَاث٘سى هطز تٌْب.
ضٍاٗت سَم د .اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ رًفط يلْ٘وب الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کس٘کِ غبٗف کٌس ثط قجطٕ ٗب اٗستبزُ ثَل کٌس ٗب زض آة اٗستبزُ ثدَل کٌدس
ٗب زض ٗک لٌگِ کفص ضاُ ثطٍز ٗب اٗستبزُ آة ث٘بضبهس ٗب زض ذبًِ تٌْب ثبضس ٗب ثب زست ٍ زّبى
آلَزُ ثِ غصا ثرَاثس پس اظ ًبحِ٘ ض٘كبى چ٘عٕ ثِ اٍ ثطسس ذالغٖ اظ آى ً٘بثدس هگدط ذدسا
ذَاّس ٍ ظٍزتط ٍقت٘کِ ض٘كبى ثط اًسبى زست ه٘بثس ٍقتٖ است کِ اًسدبى زض ثًؿدٖ اظ اٗدي
حبال ثبضس.
ضٍاٗت چْبضم د .اظ رٌبة هحوّدس ثدي ًٗقدَة يلْ٘ودبالطحودٔ اظ حؿدط اث٘زًفطيلْ٘ودب
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ چَى اًسبى تٌْب ثبضس ض٘كبى اظ ّوِ ٍقت ثط اٍ رطٕتط است.
ضٍاٗت پٌزن د .اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظحؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ هي کطاّت زاضم اظ اٌٗکِ هطز زض ذبًِ تٌْب ضت ضا ثِ ضٍظ آٍضز ٍ اگدط
الثس ضَز ثبکٖ ً٘ست لکي ّطچِ ه٘تَاًس ثس٘بض شکط ذسا گَٗس.
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تٌجِ٘ پٌزبُ ٍ ًْن

زض ث٘بى آزاة ذبًِ سبذتي
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة ض٘د ٍضام اثٖ فطاس ضحوِ اهلل زض کتبة تٌجِ٘ الربقط ًقل ضدسُ کدِ
هطزٕ ثحؿط اهبم حس٘ي يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم يطؼ ًوَز هدي ذبًدِإ سدبذتِ ام زٍسدت
زاضم کِ ضوب ثِ ذبًِ هي تططٗف آٍضزُ زيب ثفطهبئ٘س پس حؿط زاذل ذبًِ آى هدطز ضدسُ
ًهطٕ ثسَٕ ذبًِ ًوَز پس فطهَز ذبًِ ذَز ضا ذطاة ًوَزُ إ ٍ ذبًدِ غ٘دط ضا آثدبز زض
ًعز اّل ظه٘ي يعٗع ٍ زض ًعز اّل آسوبى هوقَ گطتِ إ.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة ض٘د ٍضام زض تٌجِ٘ الربقط ًقل ضسُ کِ حؿط اهبم حسد٘ي يل٘دِ_
السالم ثربًِ ثًؿٖ اظ هْبلجِ يجَض ًوَزُ فطهَز اٗي هطز گل ضا ثلٌس ًوَزُ ٍ زٗي ضا ٍؾى.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة ض٘د ٍضام زض تٌجِ٘ الربقط اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ
ًقل ضسُ کِ ّط ثٌبئٖ ثط غبحجص ٍثبل است هگط آًوِ ضا کِ الثس است اظ آى.
ضٍاٗت چْبضم د اظ ض٘د اثطاّ٘ن کفًوٖ ضحوِ اهلل اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلدِ ًقدل
ضسُ کِ چَى ذسا ثجٌسُ اضازُ سَء زاضتِ ثبضس ًبثَز ه٘فطهبٗس هبل اٍ ضا زض آة ٍ گل.
ضٍاٗت پٌزن د زض کتبة ضطٗف هستسضک اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ
کِ ّطگبُ اضازُ فطهبٗس ذسا ثجٌسُ َّاى ٍ ذدبضٕ ضا اًفدب ه٘کٌدس آى ثٌدسُ هدبل ذدَز ضا زض
سبذتوبى.
ضٍاٗت ضطن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ زض کتدبة يقدبة االيودبل اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ کس٘کِ ثٌبئٖ ضا ثٌب کٌس ثطإ آًکدِ هدطزم ثجٌٌ٘دس ٗدب ثطدًٌَس
ذساًٍس يبلن آى ثٌب ضا اظ ّفتن قجقِ ظه٘ي زض حبلت٘کِ آتطٖ ثبضس ضًلِ ٍض قَ فطهبٗدس زض
گطزى غبحجص ٍ اًساذتِ ضَز زض آتص رٌْن ٍ ًگبُ ًدساضز اٍ ضا ّد٘چ چ٘دع تدب ثطسدس ثقًدط
رٌْن هگط آًکِ تَثِ کٌس يطؼ ضس ٗبضسَل اهلل ظ چگًَِ ثٌب ًوبٗس ضٗبء ٍ سؤً فطهَز ثٌب
کٌس ظاٗس ثط قسض حبرت ثَاسكِ استكبلِ ٍ تفَ ثط ّوسبٗگبى ٍ هجبّب ثطإ ثطازضاى.
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ضٍاٗت ّفتن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط غبز يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقدل
ضسُ کِ ثطإ ذسإ تجبضک ٍ تًبلٖ ثقًِّبئٖ اسدت کدِ ًبه٘دسُ ضدسُ ثوٌتقودِ ًٌٗدٖ اًتقدبم
کطٌسُ .پس چَى ذسا هبلٖ ثجٌسُ يكب فطهبٗس ٍ آى ثٌسُ حق ذسا ضا اظ آى هبل ث٘دطٍى ًکٌدس
ذسا ٗک ثقًِ اظ آى ثقًِّب ضا ثط اٍ هسلف فطهبٗس تب آى هبل ضا زض آى ثقًِ تلف ًودَزُ ذدَز
ثو٘طز ٍ آى ثقًِ ضا ثگصاضز.
ضٍاٗت ّطتن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ زض کتبة ذػبل اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کس٘کِ هبلٖ ضا اظ غ٘ط حالل کست ًوبٗس ذسا هسلف فطهبٗدس ثدط اٍ
ثٌب ٍ آة ٍ گل ضا.
ضٍاٗت ًْن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ زض کتبة يقبة االيوبل اظ حؿط ًجٖ غلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ ثٌب کٌس ثٌبئٖ ضا ضٗبء ٍ سؤً آى ثٌب زض ق٘بهت تدب ّفدتن قجقدِ
ظه٘ي آتص ضسُ ٍ زض گطزى غدبحجص قدَ گطزٗدسُ زض آتدص افکٌدسُ ضدَز يدطؼ ضدس
ٗبضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ چگًَِ ضٗبء ٍ سؤً ثٌب ه٘طَز فطهدَز ثٌدب کٌدس ظٗدبزُ اظ قدسض
کفبٗت پب ثطإ ذبقط هجبّب .
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تٌجِ٘ ضػتن

زض فؿ٘لت اشاى ايالى ٍ اشاى ٍ اقبهِ ثطإ ًوبظ
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ
کِ چَى هاشى گَٗدس اضدْس اى ال الدِ االّ اهلل غدلَا ه٘فطسدتٌس ثدط اٍ ّفتدبز ّدعاض هلدک ٍ
استغفبض ه٘کٌٌ س ثطإ اٍ ٍ زض ق٘بهت زض سبِٗ يطش ربٕ ذَاّس زاضت تب آى ٍقت کدِ ذدسا
اظ حسبة ذالٗق فبضٌ گطزز ٍ هٌَ٘ٗسس حَاة قدَل اٍ اضدْس اى هحوّدساً ضسدَل اهلل (ظ) ضا
چْل ّعاض هلک.
حسٗج زٍم د اظ کتبة اهبلٖ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقدل ضدسُ کدِ هاشًدَى اظ
اهت هي ثب ًج٘٘ي ٍ غسٗق٘٘ي ٍ ضْسا ٍ غبلح٘ي هحطَض ذَاٌّس ضس.
حسٗج سَم د اظ کتبة يقبة االيوبل اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ
چَى هاشى ثگَٗس اضْس اى ال الِ االّ اهلل زض ه٘بى ه٘گ٘طًس اٍ ضا چْل ّعاض ّعاض هلک کِ توبم
آًْب غلَا ه٘فطستٌس ثط اٍ ٍ قلت هغفط ه٘کٌٌس ثطإ اٍ ٍ زض ق٘بهت زض سبِٗ ضحوت ذسا
ثبضس تب ذسا فبضٌ گطزز.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي يلدٖ ثدي الحسد٘ي ًٌٗدٖ اثدي ثبثَٗدِ يلدْ٘نالطحودٔ اظ
حؿط ًجٖ غلّ ٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ اشاى ثگَٗدس ثدطإ ٗدک ًودبظ زض ضاُ ذدسا
اٗوبًبً ٍ احتسبثبً ٍ تقطثبً الٖ اهلل يعٍرل ث٘بهطظز ذسا ثطإ اٍ گٌبُ گصضتِ اٍ ضا ٍ هٌت ثگصاضز
ثط اٍ ثًػوت زض هبثقٖ يوطش ٍ روى فطهبٗس ث٘ي اٍ ٍ ث٘ي ضْ٘ساى زض ثْطت اُ.
حسٗج پٌزن د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ
هطزم ضا تحطٗع ٍ تطغ٘ت فطهَز ثط اشاى ٍ فؿبئل چٌسٕ اظ اشاى ثطإ اٗطبى ث٘بى فطهَز پس
ثًؿٖ اظ حبؾطٗي يطؼ کطزًس ٗبضسَل اهلل ّطآٌِٗ ثتحق٘ق کدِ هدب ضا ضغجدت زازٕ زض اشاى
ثزَضٗکِ ه٘تطس٘ن اهت ضوب ثط سط اشاى ثب ٗکسٗگط ثب ضوط٘طّب ظز ٍ ذَضز کٌٌس پدس فطهدَز
آگبُ ثبض٘س کِ اشاى گفتي اظ ؾً٘فبى ضوب تزبٍظ ًرَاّس کطز.
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حسٗج ضطن د اظ رٌبة ض٘د قَسٖ ايلٖ اهلل هقبهِ زض کتبة هجسَـ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ اگط هطزم ثساًٌس آًوِ ضا کِ زض اشاى ٍ غف اٍل روبيت ّست ٍ
ثَاسكِ هعاحوت ثب ٗکسٗگط ضاّٖ ثطإ زضک اٗي ف٘ؽ ً٘بثٌس هگط قطيِ ّطآٌِٗ اٗي کبض ضا
ثکٌٌس.
حسٗج ّفتن د اظ رٌبة ض٘د اثدٖ الفتدَح ضاظٕ يل٘دِالطحودٔ زض تفسد٘ط ذدَز اظ حؿدط
ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ضٍاٗت ضسُ کِ سِ هطتجِ فطهَز اللْن اغفدط للوداهٌ٘ي ردبثطيطؼ
ًوَز ٗبضسَل اهلل هب ثب ٍرَز آًکِ ثطإ اشاى ضوط٘ط ه٘عً٘ن اٗي زيب زضثبضُ هب ًو٘فطهبئٖ .پس
فطهَز إ ربثط ثساًکِ ظٍز است کِ ظهبًٖ ث٘بٗس ثط هطزم کِ اشاى ضا ثگطزى ؾً٘فبى ث٘بًساظًس
ٍ اٌٗکِ گَضتّبئٖ ّست کِ ثدط آتدص حطاهسدت ٍ آى گَضدتْب گَضدتْبٕ اشاى گَٗدبى
است.
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تٌجِ٘ ضػت ٍ ٗکن

زض فؿ٘لت اشاى ٍ اقبهِ ثطإ ًوبظ َٗهِ٘
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة اثي اثٖ روَْض يلِ٘الطحؤ زض کتبة زضض اللئبلٖ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ًَضتِ ه٘طَز ثطإ هاشى زض ًعز اشاًص غسٍچْل حسٌِ ٍ زض ًدعز
اقبهِ غسٍث٘ست حسٌِ.
ذجط زٍم د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿط رًفط ثي هحوّس يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقدل
ضسُ کس٘کِ ثطإ ًوبظ اشاى ٍ اقبهِ ثگَٗس ًوبظ ه٘رَاًس پطدت سدط اٍ زٍ غدف اظ هالئکدِ ٍ
اگط اقبهِ ثگَٗس ٍ اشاى ًگَٗس ٗک غف پطت سطش ًوبظ ثرَاًٌس.
ذجط سَم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ ًقل ضسُ کِ زض ضٍاٗت است کدِ کسد٘کِ ًودبظ
ثرَاًس ثب اشاى ٍ اقبهِ ًوبظ ذَاّس ذَاًس پطت سدط اٍ زٍ غدف اظ هالئکدِ ٍ کسد٘کِ ًودبظ
ثرَاًس ثب اقبهِ ثسٍى اشاى ًوبظ ذَاّس ذَاًس پطت سط اٍ ٗکػف ٍ اًساظُ غف هبث٘ي هطط
ٍ هغطة است.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ زض کتبة حَاة االيوبل اظ حؿط اثً٘جدساهلل
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کس٘کِ ثب اشاى ٍ اقبهِ ًوبظ ثرَاًس زٍ غدف اظ هالئکدِ پطدت
سط اٍ ًوبظ ثرَاًٌس ٍ کس٘کِ ثب اقبهِ تٌْب ًوبظ ثرَاًس ٗک غف پطدت سدط اٍ ًودبظ ثرَاًدس.
ضإٍ يطؼ ًوَزُ ّط غفٖ چِ اًساظُ است؛ حؿط فطهَز اقل هب ثد٘ي هغدطة ٍ هطدط ٍ
اکخط آى هب ث٘ي آسوبى ٍ ظه٘ي.
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تٌجِ٘ ضػت ٍ زٍم

زض ث٘بى اقسبم حبهل٘ي ٍ قبضئ٘ي قطآى هز٘س
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة اثي ثبثَٗدِ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة ذػدبل اظ حؿدط اثً٘جدساهلل يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ قبضٗبى قدطآى سدِ قبئفدِ اًدس .اٍل کسدبًٌ٘س کدِ قدطآى ضا ثدطإ
استفبزُ اظ هلَک ٍ غبحجبى حطٍ ٍ ثطتطٕ رستي ثط هطزم ه٘رَاًٌدس ٍ اٗدي قدبضٕ قدطآى اظ
اّل آتص است .زٍم کسبًٌ٘س کِ قطآى ه٘رَاًٌس حطٍف آى ضا حفم ٍ حسٍز ٍ احکبم آًدطا
ؾبٗى ه٘کٌٌس پس اٌٗزَض قبضٕ ً٘ع اظ اّل آتص است .سَم کسدبًٌ٘س کدِ قدطآى ه٘رَاًٌدس ٍ
ثَاسكِ اًس ثقطآى اظ ذلق کٌبض ضٍز ٍ ثوحکن قطآى يول کٌس ٍ ثوتطدبثِ آى اٗودبى آٍضز ٍ
ثفطائؽ آى ضفتبض ًوبٗس ٍ حالل آى ضا حالل ٍ حطام آًطا حدطام ضدوبضز پدس اٌٗزدَض قدبضٕ
قطآى ضا ،ذسا اظ فتٌِّبٕ گوطاُ کٌٌسُ ًزب ثرطس ٍ اظ اّدل ثْطدت ثبضدس ٍ ضدفبيت کٌدس
زضثبضُ ّطکِ ثرَاّس.
ذجط زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط ًجدٖ غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ
ًقل ضسُ کِ ث ػسإ ثلٌس ًسا فطهَز إ حبهل قدطآى ثقدطآى تَاؾدى ٍ فطٍتٌدٖ کدي تدب ذدسا
ثلٌس کٌس ٍ ثقطآى يع ثرطد هسُ کِ ذسا شل٘لدت گطزاًدس ٍ ذدَز ضا ثدطإ ذدسا ثقدطآى
ظٌٗت زُ تب کِ ذ سا ظٌٗتت زّس ٍ ثطإ هدطزم ذدَز ضا ثقدطآى ظٌٗدت هدسُ کدِ ذدسا ظضدتت
گطزاًس .کس٘کِ ذتن کٌس قطآى ضا گَٗب کِ پ٘غوجطٕ ثٌِ٘ زٍ پْلَٕ اٍ زضد ضسُ ثسٍى آًکِ
ٍحٖ ضَز ثسَٕ اٍ.
ذجط سَم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثً٘جساهلل يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم اظ
آثبء گطاه٘ص ًقل ضسُ کس٘کِ ذَاًسى قطآى ضا ٍس٘لِ هًبش ذدَز قدطاض زّدس ث٘بٗدس زض ضٍظ
ق٘بهت زض حبلت٘کِ ضٍٗص استرَاًٖ ثبضس کِ گَضت زض اٍ ًجبضس.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقدل ضدسُ
کِ کس٘کِ ٗبز ثگ٘طز قطآى ضا پس يول ًٌوبٗس ثِ آى ٍ اذت٘بض کٌس حت زً٘دب ٍ ظٌٗدت آى ضا
هستَرت سرف ذسا گطزٗسُ ٍ زض زضرِ ثب ْٗدَز ٍ ًػدبضٕ کدِ کتدبة ذدسا ضا پطدت سدط
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اًساذتٌس ثبضس ٍ کس٘کِ ثرَاًس قدطآى ضا ٍ اضازُ زاضدتِ ثبضدس ثدِ آى سدوًِ ٍ قلدت زً٘دب ضا
هالقب ذَاّس ًوَز ذسا ضا ضٍظ ق٘بهت زض حبلت٘کِ ضٍٕ اٍ استرَاًٖ ثبضس کِ گَضتٖ ثط اٍ
ًجبضس ٍ قطآى پطت سط اٍ ث٘بفتس تب اٍ ضا زاذل آتص گطزاًس ٍ فطٍ ضٍز زض آتص ثب کسدبً٘کِ
فطٍ ه٘طًٍس ٍ کس٘کِ ثرَاًس قطآى ضا ٍ يودل ًکٌدس ثدِ آى هحطدَض فطهبٗدس اٍ ضا ذدسا ضٍظ
ق٘بهت ًبثٌ٘ب پس ثگَٗس پطٍضزگبضا چطا هطا ًبثٌ٘ب هحطَض گطزاً٘سٕ ٍ حبل آًکدِ زض زً٘دب ثٌ٘دب
ثَزم ذسا فطهبٗس آٗب هب آهس تطا پس فطاهَش ًوَزٕ آى ضا هب ّدن اهدطٍظ تدَ ضا فطاهدَش
ًوَزٗن .پس اهط ضَز کِ اٍ ضا ثسٍظخ اًساظًس ٍ کس٘کِ قطائدت کٌدس قدطآى ضا ثدطإ ذدسا ٍ
ثطإ آًکِ زض زٗي فقِ٘ ٍ ثب ثػ٘ط ضَز ذَاّس ثَز ثطإ اٍ اظحَاة هخل رو٘دى آًودِ يكدب
کطزُ ضسُ اًس هالئکِ ٍ اًج٘بء ٍ هطسلَى ٍ کس٘کِ ٗبز گ٘طز قطآى ضا ٍ اضازُ زاضتِ ثبضس ضٗب ٍ
سوًِ ضا ثطإ اٌٗکِ ثب سفْ٘بى هزبزلِ کٌس ٍ ثب يلوب هجبّب ًوبٗدس ٍ ثدِ آى قلدت زً٘دب کٌدس
ذسا ضٍظ ق٘بهت اسدترَاًْبٕ اٍ ضا زضّدن ثطدکٌس ٍ ًجبضدس زض آتدص کسد٘کِ يدصاثص اظ اٍ
ضسٗستط ثبضس ٍ ّ٘چ ًَيٖ اظ اًَاو يصاة ًجبضس هگط آًکِ يصاة کطزُ ضَز ثدِ آى ثَاسدكِ
ضس غؿت ٍ سرف ذسا ثط اٍ ٍ کس٘کِ ٗبز گ٘طز قطآى ضا ٍ تَاؾدى ًوبٗدس زض يلدن ٍ ٗدبز
زّس ثٌسگبى ذسا ضا ٍ اضازُ زاضتِ ثبضس ثِ آى آًوِ ضا کِ ًعز ذسا ه٘جبضس اظ حَاة ًرَاّدس
ثَز زض ثْطت کس٘کِ حَاثص ثعضگتط ٍ هقبم ٍ هٌعلتص يه٘ن تط ثبضس اظ اٍ ٍ ًجبضس زض ثْطت
هٌعلِ ٍ زضرِ ضفًِ٘ ٍ ًف٘سِإ هگط آًکِ ثطإ اٍ ثبضس زض آى هٌعلِ ٍ زضرِ ًػ٘ت ٍافطتدط ٍ
ضطٗفتط.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثٖ رًفط يلْ٘وب الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ قبضٗبى قطآى سِ قبئفِ ه٘جبضٌس .اٍل کس٘کِ قطآى ثرَاًس ٍ قطائت قطآى
ضا سطهبِٗ ذَز قطاض زازُ قلَة پبزضبّبى ٍ حطٍتوٌساى ضا ثسَٕ ذَز تَردِ زّدسٍ اظ اٗطدبى
استفبزُ ثجطز ٍ ثقطائت قطآى استكبلِ ٍ تفَ رَٗس ثط هطزم .زٍم کسبًٌ٘س کِ قطآى ه٘رَاًٌدس
پس حطٍف آى ضا حفم ٍ حسٍز ٍ احکبم آى ضا ؾبٗى ه٘کٌٌس پس ظٗبز ًگطزاًدس ذدسا اٗدي
رَض قبضٗبى ضا هگط ذطن ٍ يصاة .سَم کسٖ است کِ قطآى ه٘رَاًس ٍ آى ضا ٍس٘لِ هًبلزِ
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اهطاؼ قلجِ٘ ذَز قطاض ه٘سّس تب آًکِ فطهَز پس ثرسا قسن ّطآٌِٗ اٗي قَض قبضٗبى زض قطائت
کٌٌسگبى قطآى کو٘بة تطاًس اظ کجطٗت احوط.
ذجط ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ زض کتبة کٌعالفَائس اظ حؿط ضسَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ اٗوبى ً٘بٍضزُ ثقطآى کس٘کِ حالل ثطوطز هحطهب آى ضا.
ذجط ّفتن د اظ رٌبة ض٘د اثٖ اللفتَح ضاظٕ يلِ٘الطحؤ زض تفسد٘ط ذدَز اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اظ ذسإ يعٍرل ًقل ضسُ کِ إ حبهالى قدطآى ذدَز ضا هحجدَة ذدسا
قطاض زّ٘س ثَاسكِ تَق٘ط ٍ تًه٘ن کتبة اٍ تب آًکِ حت ذسا هط ضوب ضا ظٗبز گدطزز ٍ ضدوب ضا
هحجَة قطاض زّس ثسَٕ ذلق ذَز.
ذجط ّطتن د اظ رٌبة اثي اثٖ روَْض يلِ٘الطحؤ زض کتبة زضضاللئبلٖ اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ تًل٘ن ثگ٘طٗس ٍ ثرَاً٘دس قدطآى ضا ٍ ثساً٘دس کدِ قدطآى ثدطإ
ثًؿٖ اظ ضوب شکط ٍ شذ٘طُ است ٍ ثطإ ثًؽ زٗگط ٍظض ٍ ٍثبل پس هتبثًت ٍ پ٘طٍٕ کٌ٘دس
قطآى ضا ٍ قطآى پ٘طٍ ضوب ًجبضس ظٗطا کِ ّط کِ هتبثًدت کٌدس قدطآى ضا قدطآى اٍ ضا ثجبغْدبٕ
ثْطت ضسبًس ٍ ّط کِ قطآى اٍ ضا تبثى ضَز اٍ ضا ثسٍظخ اًساظز.

(تنبیهات 111 )2

تٌجِ٘ ضػت ٍ سَم

زض فؿ٘لت قطائت قطآى ٍ حَاة آى
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ًجدٖ غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ
ًقل ضسُ کِ ثزٌبة يلٖ ثي اث٘كبلت يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم فطهَز ٍ ثط تَ ثبز ثتالٍ قدطآى
ثط ّط حبل.
ضٍاٗت زٍم د اظ کتبة ذػبل ٍ هًبًٖ االذجبض اظ رٌبة اثٖشض ضُ ًقل ضدسُ کدِ ثحؿدط
ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ يطؼ ًودَزُ ٗبضسدَل اهلل ظ هدطا ٍغد٘تٖ فطهدب حؿدط فطهدَز
ٍغ٘ت ه٘کٌن تَ ضا ثتقَٕ ظٗطا کِ تقَٕ سطِ توبم اهَض است يطؼ ًوَز ظٗبز فطهب هطا فطهَز
ثط تَ ثبز ثتالٍ قطآى ٍ ثس٘بض ٗبز ذسا ًوَزى چِ آًکِ تالٍ قطآى ٍ شکط ذسا شکط اسدت
ثطإ تَ زض آسوبى ٍ ًَض است زض ظه٘ي الحسٗج.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة يلٖ ثي اثطاّ٘ن يلْ٘وبالطحؤ زض تفسد٘طش ًقدل ضدسُ اظ حؿدط
يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم کِ ثط تَ ثبز ثقطآى ظٗطا کِ ذسا ذلق فطهَزُ ثْطدت
ضا ث٘س قسض ذَز ٗک ذطت اظ قال ٍ ٗک ذطت اظ ًقطُ ٍ قطاض زازُ هالـ آًطا اظ هطک ٍ
ذبک آًطا اظ ظيفطاى ٍ سٌگ ضٗعُ آى ضا اظ لالا ٍ قطاض زازُ زضرب آًطا ثًسز آٗب قدطآى
پس کس٘کِ قطآى ثرَاًس زض ضٍظ ق٘بهت ثسٍ ذَاٌّس گفت قطآى ثرَاى ٍ ثبال ضٍ ٍ کسد٘کِ
اظ قبضٗبى قطآى زاذل ثْطت ضَز کسٖ غ٘ط اظ پ٘غوجدطاى ٍ غدسٗقبى هطتجدِ اش اظ اٍ ثدبالتط
ًجبضس.
ضٍاٗت چْبضم د اظ رٌبة ض٘د اثٖ الفتَح ضاظٕ يلِ٘الطحؤ زض تفس٘طش اظ حؿط ضسَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ کس٘کِ ٗک حلج قطآى ضا ثرَاًس پدس کبًدِ زازُ ضدس حلدج
ًجَ ضا ٍ کس٘کِ زٍ حلج قطآى ضا ثرَاًس پس گَئ٘ب زٍ حلج ًجَ ضا زازُ ضدسُ ٍ کسد٘کِ
توبم قطآى ضا ثرَاًس کبًِ توبم ًجَ ضا زازُ ضسُ ثًس ثِ اٍ گفتِ ذَاّدس ضدس زض ق٘بهدت کدِ
قطآى ثرَاى ٍ ثِ ّط آِٗ ٗک زضرِ ثبال ضٍ پس قبضٕ قطآى ثبال ه٘طٍز زض ثْطت ثدِ ّدط آٗدِ
ٗک زضرِ تب اٌٗکِ ثطسس ثِ آى زضرِ کِ زض قطآى ثِ آى زضرِ ضس٘سُ.
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ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ يجساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ چِ چ٘ع هبًى ه٘طَز تبرطٕ ضا کِ زض ثبظاض هطغَل کست ه٘جبضس ٍقت٘کِ
ثوٌعل ذَز ه٘بٗس ًرَاثس تب ٗک سَضُ اظ قطآى ثرَاًس پس ًَضتِ ضَز ثطإ اٍ ثِ ّط آِٗ کدِ
ذَاًس زُ حسٌِ ٍ هحَ ضَز اظ اٍ زُ س٘ئِ.
ضٍاٗت ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اث٘زًفط يلْ٘وب الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ کس٘کِ اٗستبزُ زض ًوبظ قطآى ثرَاًس ًَضتِ ضَز ثطإ اٍ ثدِ ّدط حطفدٖ
غس حسٌِ ٍ کس٘کِ ًطستِ زض ًوبظ ثرَاًس هٌَ٘ٗسس ذسا ثطإ اٍ ثِ ّط حطفٖ پٌزبُ حسدٌِ ٍ
کس٘کِ زض غ٘ط ًوبظ ثرَاًس هٌَ٘ٗسس ذسا ثطإ اٍ ثِ ّط حطفٖ زُ حسٌِ.
ضٍاٗت ّفتن د اظرٌبة احوس ثي فْدس يل٘دِالطحودٔ زضکتدبة يسٓالدسايٖ اظهًػدَم يل٘دِ
السالم ًقل ضسُ کِ ثطإ قبضٕ قطآى ثبضس ثِ ّط حطفٖ کِ ثرَاًس زض ًوبظ اٗستبزُ غس حسٌِ
ٍ ًطستِ پٌزبُ حسٌِ ٍ ثب قْبض زض غ٘ط ًوبظ ث٘ست ٍ پٌذ حسٌِ ٍ ثٖ قْبض زُ حسٌِ.

(تنبیهات 112 )2

تٌجِ٘ ضػت ٍ چْبضم

زض فؿ٘لت ذَاًسى قطآى زض ذبًِ ٍ ًتبٗذ آى
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وب الطحؤ اظ حؿط اه٘طالواهٌ٘ي يلِ٘ الػلَٓ_
ٍالسالم ًقل ضسُ ذبًِ إ کِ زض آى قطآى ذَاًسُ ضَز ٍ شکط ذسا گفتِ ضَز ثسد٘بض ه٘طدَز
ثطکت آى ٍ حبؾط ه٘طًَس هالئکِ ٍ ض٘بق٘ي ّزط ه٘کٌٌس ٍ ضٍضدٌبئٖ ه٘سّدس ثدطإ اّدل
آسوبى ّووٌبى کِ ضٍضٌبئٖ ه٘سّس ستبضگبى ثطإ اّدل ظهد٘ي ٍ ذبًدِ إ کدِ زض آى قدطآى
ذَاًسُ ًطَز ٍ شکط ذسا گفتِ ًطَز ثطکت آى ذبًِ کدن ه٘طدَز ٍ هالئکدِ اظ آى ذبًدِ زٍض
ضًَس ٍ زض يَؼ ض٘بق٘ي حبؾط آٌٗس.
ذجط زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلدِ ًقدل
ضسُ کِ ًَضاًٖ کٌ٘سئ ذبًدِّدبٕ ذدَز ضا ثدتالٍ قدطآى ٍ آى ضا ثحسدبة قجدَض ًگصاضٗدس
ّووٌبًکِ ّووٌبً٘کِ َْٗز ٍ ًػبضٕ ًوبظّبٕ ذَز ضا زض ث٘ى ٍ کٌبٗس ذَاًسًس ٍ ذبًِّدبٕ
ذَز ضا هًكل گصاضتٌس چِ آًکِ ذبًِ چَى ثس٘بض ضَز تالٍ قطآى زض آى ثس٘بض ضدَز ذ٘دط
آى ٍ اّل آى زض سًِ ٍاقى گطزًدس ٍ .ضٍضدٌبئٖ زّدس ثدطإ اّدل آسدوبى چٌبًکدِ سدتبضگبى
آسوبى ضٍضٌبئٖ زٌّس ثطإ اّل زً٘ب.
ذجط سَم د اظ رٌبة احوس ثي فْس يلِ٘الطحؤ زض کتبة يسٓالسايٖ اظ حؿط ضؾب يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ قطاض زّ٘دس ثدطإ ذبًدِّدبٕ
ذَز ثْطُإ اظ قطآى ظٗطا کِ ذبًِ ّطگبُ قطآى زض آى ذَاًسُ ضَز کبضّب ثط اّدل آى ذبًدِ
آسبى ضَز ٍ ذ٘ط آى ثس٘بض ضَز ٍ سُکّبى آى زض ظٗدبزُ ٍاقدى گطزًدس ٍ ّطگدبُ قدطآى زض آى
ذَاًسُ ًطَز اّل آى زض هؿ٘قِ ث٘بفتٌس ٍ ذ٘ط آى کن ضَز ٍ سُکّبى آى زض ًقػبى ٍاقى ضًَس.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة ض٘د کطٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة ضربل ذَز اظ اثٖ ّطٍى ًقل ضدسُ
کِ هي زض ذبًِ حسي ثي حس٘ي سکٌٖ زاضدتن چدَى فْو٘دس کدِ هدي زض ذدسهت حؿدط
اثٖرًفط ٍ اثٖ يجساهلل يلْ٘وب السالم ضفت ٍ آهدس زاضم هدطا اظ ذبًدِ ذدَز ث٘دطٍى کدطز ٍقتدٖ
حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ السالم گصاضش ثط هي افتبز فطهَز ٗب ثبّطٍى ضٌ٘سُام کِ اٗي هطز تَ ضا
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اظ ذبًِ ذَز ث٘طٍى کطزُ يطؼ کطزم ثلٖ فطهَز ثوي ذجط ضس٘سُ کِ تدَ زض آى ذبًدِ ثسد٘بض
قطآى ه٘رَاًسُ إ ٍ ذبًِ ّطگبُ تالٍ ضَز زض آى کتبة ذسا ثطإ آى ًَضٕ ذَاّدس ثدَز
سبقى زض آسوبى ٍ آى ذبًِ اظ ث٘ي ذبًِّب هًطٍف گطزز.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة اثي اثٖ روَْض يلِ٘الطحؤ زض کتبة زضضاللئبلٖ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ض٘بقي زاذدل ًو٘طدًَس ذبًدِ إ ضا کدِ زض آى ذبًدِ سدَضُ ثقدطُ
ذَاًس ضَز ٍ ذبلٖ تطٗي ذبًِّب ذبًِاٗست کِ زض آى اظ کتبة ذسا چ٘عٕ ًجبضس.
ذجط ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ثبقط ٗب غبز يلْ٘وب الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ هطا ثًزت زض ه٘بٍضز اٌٗکِ زض ذبًِ قطآًدٖ ثبضدس کدِ ذدسإ يعٍردل
ثَاسكِ آى ض٘بق٘ي ضا اظ آى ذبًِ زٍض فطهبٗس.

(تنبیهات 114 )2

تٌجِ٘ ضػت ٍ پٌزن

زض فَائس ًهط ثِ قطآى هز٘س
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة ض٘د رًفط ثي احوس قوٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة غبٗب اظ حؿدط
ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثْتطٗي يجبزا ذَاًسى قطآى است اظ ضٍٕ قطآى.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي ضْطآضدَة يلدْ٘نالطحودٔ زض کتدبة هٌبقدت اظ
حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ًهط ثسَٕ يلٖ ثي اث٘كبلت يجبز است ٍ ًهدط
ثسَٕ پسض ٍ هبزض اظ ضٍٕ ضؤفت ٍ ضحوت يجبزتست ٍ ًهط زض قطآى يجبزتست ٍ ًهط ثسدَٕ
کًجِ يجبزتست.
حسٗج سَم د اظ رٌبة ض٘د اثٖ الفتَح ضاظٕ يلِ٘ الطحؤ زض تفس٘ط ذَز اظ حؿط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ کس٘کِ قطآى ضا اظ ضٍ ثرَاًس ترف٘ف ه٘سّس ذدسإ تًدبلٖ
يصاة ضا اظ ٍالسٗي اٍ ٍ اگطچِ هططک ثبضٌس ٍ کس٘کِ اظ حفم ثرَاًدس ٍ گودبى کٌدس کدِ
ذسإ تًبلٖ اٍ ضا ًو٘بهطظز پس اٍ اظ کسبًٖ ذَاّس ثَز کدِ اسدتْعاء ثدِ آٗدب ذدسا کدطزُ
ثبضس.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة اظ حؿط اثٖ يجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم
ًقل ضسُ کس٘کِ قطآى ضا اظ ضٍ ثرَاًس اظ چطن ذَز ثْطُ ذَاّدس زٗدس ٍ اظ پدسض ٍ هدبزضش
ترف٘ف زازُ ذَاّس ضس ٍ اگطچِ کبفط ثبضٌس.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة ضُ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ
ّ٘چ چ٘ع سرت تط ثط ض٘كبى ً٘ست اظ ذَاًسى قطآى اظ ضٍ.
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تٌجِ٘ ضػت ٍ ضطن

زض فؿل ثسن اهلل
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم ًقدل ضدسُ
کِ ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن ًعزٗک تط است ثِ اسن ايهن ذسا اظ س٘بّٖ چطن ثسف٘سٕ آى.
ذجط زٍم د اظ رٌبة ي٘بضٖ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ رًفط يلْ٘وب الػدلَٓ ٍالسدالم ًقدل
ضسُ کِ ٗک زستِ اظ هطزم سطقت ًوَزًس گطاه٘تطٗي آٗدِ اظ قدطآى ضا کدِ ثسدن اهلل الدطحوي
الطح٘ن ثبضس.
ذجط سَم د اظ کتبة ربهى االذجبض اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ کدِ کسدٖ
کِ ه٘رَاّس ذسا اٍ ضا اظ ظثبًِّبٕ ًَظزُگبًِ زٍظخ ًزبتص زّس پس ثبٗدس ثرَاًدس ثسدن اهلل
الطحوي الطح٘ن ضا چِ آًکِ آى ًَظزُ حط ف است تب ذسا قدطاض زّدس ّدط حطفدٖ اظ آى ضا اظ
ٗکٖ اظ ظثبًِّ٘ب.
ذجط چْبضم د اظ کتبة ربهى االذجبض اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقدل ضدسُ کسد٘کِ
قطائت کٌس ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن هٌَ٘ٗسس ذسا ثطإ اٍ ثِ ّط حطفدٖ چْدبض ّدعاض حسدٌِ ٍ
هحَ ه٘فطهبٗس اظ اٍ چْبض ّعاض س٘ئِ ٍ ثلٌس فطهبٗس ثطإ اٍ چْبض ّعاض زضرِ.
ذجط پٌزن د اظ کتبة ربهى االذجبض اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ کدِ چدَى
هاهي ثرَاّس اظ غطاـ ثگصضز ه٘گَٗس ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن ٍ ثجطکدت اٗدي کلودِ ضدًلِ
آتص ذبهَش گطزز ٍ آتص گَٗس ثگصض إ هاهي کِ ًَض تَ ذبهَش کطز ضًلِ هطا.
ذجط ضطن د اظ کتبة ربهى االذجبض اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ کدِ چدَى
هًلن ثِ ثوِ گَٗس ثگَ ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن پدس ثودِ ثگَٗدس ثسدن اهلل الدطحوي الدطح٘ن
هٌَ٘ٗسس ذسا ثطائتٖ ثطإ ثوِ ٍ پسض ٍ هبزض اٍ ٍ ثطائتٖ ثطإ هًلن.

(تنبیهات 116 )2

ذجط ّفتن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لدت اللجدبة ًقدل ضدسُ کدِ ذدسا
ٍحٖ فطهَز ثسَٕ ي٘سٖ يلِ٘ السالم اٌٗکِ ثس٘بض ثگَ ثسن اهلل ٍ افتتبح اهدَض ثدِ آى ثبضدس
ًٌٖٗ زض ًعز ضطٍو ّط کبضٕ ثسن اهلل ثگَ.
ذجط ّطتن د اظ ّوبى رٌبة زض ّوبى کتبة ًقل ضسُ کِ رٌبة لقوبى يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم
ٗک ضقًِ إ زٗس کِ زض آى ثسن اهلل ثَز پس ثطزاضت آى ضا ٍ ذَضز پس گطاهدٖ زاضدت اٍ
ضا ذسا ثحکوت.
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تٌجِ٘ ضػت ٍ ّفتن

زض فؿ٘لت ثس٘بض سزسُ ًوَزى ٍ قَل زازى آى
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ کتبة يبغن ثي حو٘دس اظ سدً٘س ثدي ٗسدبض يلدْ٘نالطحودٔ ًقدل ضدسُ کدِ
ثحؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم يطؼ ًوَز آٗب زيب ثکٌن زض حبل ضکدَو ٍ سدزَز
فطهَز ثلٖ زيب کي زض حبل سزسُ ظٗطا کِ ًعزٗک تدطٗي حدبال ثٌدسُ ثردسا حدبل سدزسُ
است .ثرَاى ذسإ يعٍرل ضا ثطإ زً٘ب ٍ آذطتت.
حسٗج زٍم د اظ کتبة ضطٗف هزبض اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقدل ضدسُ
کِ ًعزٗکتط حبل ثٌسُ ثرسا حبل سزسُ است .پس ثرَاى ذسا ضا ٍ سئَال کي اظ اٍ ضٍظٕ
ضا.
حسٗج سَم د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة اهبلٖ اظ حؿط غبز يلِ٘ الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ هطزٕ آهس ذسهت حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ٍ يدطؼ کدطز
ٗبضسَل اهلل (ظ) گٌبّبى هي ثس٘بض ضسُ ٍ يودل غدبلح هدي ؾدً٘ف پدس حؿدط فطهدَز
سزسُ ثس٘بض ثکي ظٗطا کِ ثس٘بض سزسُ ًوَزى گٌبّبى ضا ه٘طٗعز ّووٌبًکِ ثبز ثطگ زضذدت
ضا ه٘طٗعز.
حسٗج چْبضم د اظ رٌدبة غدسٍ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة يلدل ًقدل ضدسُ کدِ هدطزٕ اظ
حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم پطس٘س کِ چدطا ذدسإ يعٍردل رٌدبة اثدطاّ٘ن يل٘دِ
السالم ضا ذل٘ل ذَز گطفت فطهَز ثطإ ثس٘بضٕ سزسُ اٍ ثط ظه٘ي.

(تنبیهات 118 )2

حسٗج پٌزن د اظ رٌبة ض٘د قَسٖ يلِ٘الطحؤ زض کتدبة هزدبلس اظ حؿدط اثً٘جدساهلل
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ روبيتٖ ذسهت حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ آهسًس
ٍ يطؼ ًوَزًس ٗبضسَل اهلل (ظ) ؾبهي ضَ ثدطإ هدب ثدط پطٍضزگدبض ثْطدت ضا حؿدط
ؾبهي ضسًس ثططـ قَل زازى سزسُ.
حسٗج ضطن د اظ کتبة هزبض اظ ايالم السٗي زٗلوٖ اظ حؿط اه٘ط يلِ٘ الػدلَٓ ٍالسدالم
ًقل ضسُ کِ هطزٕ ذسهت حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ضس٘سُ يطؼ کطز يولٖ ثوي
تًل٘ن فطهب کِ ثَاسكِ آى ذسا ٍ ذلق هطا زٍست ثساضًس ٍ هبلن ظٗبز ضَز ٍ ثسًن غح٘ح ضَز
ٍ يوطم قَالًٖ گطزز ٍ ثب ضوب هحطَض ضَم؛ حؿط فطهَز اٌْٗب کِ گفتٖ ضص چ٘ع اسدت
کِ ثطإ ضس٘سى ثِ آًْب ثبٗس ضص ذػلت زاضتِ ثبضٖ .اگدط ه٘ردَاّٖ ذدسا تدَ ضا زٍسدت
ثساضز پس ثتطس اظ اٍ ٍ ثبتقَٕ ثبشّ ٍ .طگبُ ه٘رَاّٖ ذلق تَ ضا زٍست ثبضٌس پس ً٘کدٖ
کي ثِ آًْب ٍ ثِ آًوِ زض زست آًْب ّست چطن ًساضتِ ثبش ٍ ّطگبُ ه٘ردَاّٖ هبلدت ظٗدبز
ضَز پس ظکَٓ آًطا ثسُ ٍ ّطگبُ ه٘رَاّٖ ذسا ثسًت ضا غح٘ح ٍ سبلن قطاض زّس پس غسقِ
ثس٘بض ثسُ ٍ ّطگبُ ه٘رَاّٖ يودط قدَالًٖ ضدَز پدس غدلِ اضحدبم ثزدب ث٘دبٍض ٍ ّطگدبُ
ه٘رَاّٖ ذسا تَ ضا ثب هي هحطَض گطزاًس پس سزسُ ضا ثطإ ذسإ ٍاحس قْبض قَل ثسُ.
حسٗج ّفتن د اظ رٌبة احودس ثدي هحوّدس ثدي فْدس يلدْ٘نالطحودٔ زض کتدبة تحػد٘ي اظ
حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ کِ ضٍٕ ثِ اسبهٔ ثي ظٗس ًوَزُ فطهَز ٗب اسدبهِ
ثط تَ ثبز ثِ ضاُ حق تب آًکِ فطهَز إ اسبهِ ثط تَ ثبز ثسزَز ظٗطا کِ ًعزٗکتط حبل ثٌسُ ثرسا
ٍقتٖ است کِ زض سزسُ ثبضس ٍ ّ٘چ ثٌسُإ ً٘ست کِ سزسُ کٌس ثدطإ ذدسا ٗدک سدزسُ
هگط آًکِ ثٌَٗسس ذسا ثطإ اٍ ثدِ آى سدزسُ حسدٌِإ ٍ هحدَ فطهبٗدس اظ اٍ سد٘ئِإ ٍ ثلٌدس
فطهبٗس ثطإ اٍ زضرِإ ٍ هجبّب فطهبٗس ثِ آى ثٌسُ ثب هالئکِ.
حسٗج ّطتن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لدت اللجدبة اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ کِ ظهٌٖ٘ کِ هاهي ثط اٍ سزسُ کٌس ضٍضٌبئٖ ه٘سّس ًَض آى
ثسَٕ آسوبى.
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حسٗج ًْن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ يجساهلل ثي ّدالل ًقدل ضدسُ کدِ
ضکبٗت ًوَز هطزٕ ثسَٕ حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اظ هتفط ضدسى اهدَالص ٍ
آًوِ ثط اٍ ٍاضز ضسُ ثَزُ اظ ًبهالٗوب پس حؿط ثِ اٍ فطهَز ثط تَ ثدبز ثدِ زيدب زض حدبل
سزسُ چِ آًکِ ًعزٗک تطٗي حبال ثٌسُ ثسَٕ ذسا حبل سزسُ است يطؼ کطز زض ًودبظ
فطٗؿِ زيب ًوبٗن ٍ حبرت ذَز ضا ًبم ثجطم فطهَز ثلٖ ضسَل ذسا غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلدِ ّود٘ي
کبض ضا ه٘کطز .پس زيب ه٘کطز ثط قَهٖ ٍ ًبم آًْب ٍ پسضاى آًْب ضا ه٘جطز ٍ يلٖ يلِ٘ السالم ً٘ع
ثًس اظ آى حؿط ّو٘ي کبض ضا ه٘کطز.
حسٗج زّن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضؾب يلِ٘ السالم ًقل ضسُ
کِ ًعزٗک تطٗي حبل ثٌسُ ثسَٕ ذسا حبل سزسُ است کِ ذسا ه٘فطهبٗس ٍ اسزس ٍ اقتطة.

(تنبیهات 111 )2

تٌجِ٘ ضػت ٍ ّطتن

زض فؿ٘لت تًق٘ت
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة يجساهلل ثي رًفدط يلْ٘ودبالطحودٔ زض کتدبة قدطة االسدٌبز اظ حؿدط
اث٘زًفطيلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم زض تفس٘ط فطهبٗص حق تًبلٖ فبزا فطغت فبًػت ٍ الدٖ ضثدک
فبضغت ًقل ضسُ پس چَى ًوبظ گصاضزٕ ثًس اظ سالم ٌَّظ کِ ًطستِ إ ثطإ اهط آذط ٍ
زً٘بٕ ذَز زيب کي چَى اظ زيب فدبض ٌ ضدسٕ پدس اظ ذدسإ يعٍردل اًتهدبض ٍ تَقدى قجدَل
فطهَزى آى ضا زاضتِ ثبش.
ذجط زٍم د اظ رٌبة احوس ثي فْس زض کتبة يسٓالسايٖ اظ حؿط غبز يلِ٘ السالم ًقل
ضسُ کِ ذسا فطؼ فطهَزُ ًوبظّب ضا زض احت اٍقب

پس قلت کٌ٘س حَائذ ذَز ضا يقدت

ًوبظّبٗتبى ٍ ً٘ع اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ ازاء کٌس ًوبظ ٍارجٖ
ضا ثطإ اٍ ثبضس ثط احط آى ٗک زيبٕ هستزبثٖ.
ذجط سَم د اظ رٌبة احوس ثي اثٖ يجساهلل ثطقٖ يلِ٘الطحؤ زض کتدبة هحبسدي اظ حؿدط
اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کس٘کِ ٍؾَ ثگ٘طز پس ً٘کَ ثزب آٍضز ٍؾَٕ ذدَز
ضا پس اظ آى زٍ ضکًت ًوبظ ذَاًس ضکَو ٍ سزَز آى ضا توبم کٌس ثًس اظ ًوبظ ثٌطدٌ٘س پدس
هسح ٍ حٌبٕ حق تًبلٖ ضا ثزب آٍضز ٍ غلَا ثط ضسَل ذسا غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ثفطستس پدس
اظ آى حبرت ذَز ضا اظ ذسا ثرَاّس.
ذجط چْبضم د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کسد٘کِ ازاء
ًوبٗس ًوبظ فطٗؿِإ ضا ثطإ اٍ ذَاّس ثَز ًعز ذسا ٗک زيبٕ هستزبثٖ پدس اگدط ذَاّدس
هستزبة فطهبٗس ٍ اگط ذَاّس ثتبذ٘ط ث٘بًساظز ثطإ آذطتص.
ذجط پٌزن د اظ کتبة ثحبض اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کدِ ّطگدبُ ثٌدسُ اظ
ًوبظ فبضٌ ضَز ٍ حبرت ذَز ضا اظ ذسإ تًبلٖ ًرَاّس ذسا ثوالئکدِ فطهبٗدس ًگدبُ کٌ٘دس
ثسَٕ ثٌسُ هي کِ ثزب آٍضز آًوِ ضا کِ ثط ٍٕ فطؼ کطزُ ثدَزم ٍ حبردت ذدَز ضا اظ هدي
ًرَاست گَئ٘ب کِ اظ هي ثٖ ً٘بظ است ًوبظش ضا ثگ٘طٗس ٍ ثِ غَضتص ثعً٘س.
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ذجط ضطن د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ رًفط هحوّس يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ زض
ضطح قَل حقتًبلٖ فبشا فطغت فبًػت ٍ الٖ ضٗک فبضغت فطهَز کدِ هدطاز اظ ٍ الدٖ ضثدک
فبضغت زيبٕ ثًس اظ ًوبظ فطٗؿِ است ثپطّ٘ع اظ آًکِ تطک کٌٖ آى ضا چِ آًکِ فؿدل زيدب
ثًس اظ ًوبظ ٍارت هبًٌس فؿل ًوبظ فطٗؿِ است ثدط ًبفلدِ .پدس اظ آى فطهدَز ذدسا ه٘فطهبٗدس
ازيًَٖ استزت لکن اى الصٗي ٗستکجطٍى يي يجبزتٖ س٘سذلَى رٌْن زاذدطٗي پدس افؿدل
يجبز زيب است.

(تنبیهات 112 )2

تٌجِ٘ ضػت ٍ ًْن

زض فؿ٘لت تسج٘ح حؿط فبقوِ ظّطا يلْ٘ب الػلَٓ ٍالسالم
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثً٘جدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثِ اثٖ ّطٍى فطهَز ٗب اثدبّطٍى هدب اهدط ه٘کٌد٘ن غدج٘بى ذدَز ضا ثتسدج٘ح
فبقوِ يلْ٘ب السالم ّووٌبًکِ اهط هٌ٘وبئ٘ن آًْب ضا ثِ ًوبظ پس هالظم آى ضَ ظٗطا کدِ هدالظم
آى ًو٘طَز ثٌسُإ پس ضقٖ ضَز.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثً٘جدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ تسج٘ح حؿط فبقوِ ظّطا يلْ٘دب السدالم زض ّدط ضٍظ ثًدس اظ ّدط ًودبظ
زٍست تط است ثسَٕ هي اظ ّعاض ضکًت زض ّط ضٍظ.
حسٗج سَم د اظ رٌبة سدّ٘س يلدٖ ثدي قدبٍس يلْ٘ودبالطحودٔ زض کتدبة فدالح السدبئل اظ
حؿط اثً٘جساهلل يل٘ ِ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضدسُ کدِ کسد٘کِ تسدج٘ح حؿدط فبقودِ يلْ٘دب
السالم ضا ثًس اظ ًوبظ ٍارت ثگَٗس قجل اظ آًکِ ّ٘ئت رلدَس ذدَز ضا تغ٘٘دط زّدس ٍاردت
ه٘فطهبٗس ذسا ثطإ اٍ ثْطت ضا.
حسٗج چْبضم د اظ کتبة هػجبح االًَاض اظ حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ
کس٘کِ تسج٘ح حؿط فبقوِ يلْ٘ب الػلَٓ ٍالسالم ضا ثگَٗدس پد٘ص اظ آًکدِ ّ٘ئدت رلدَس
ذَز ضا تغ٘٘ط ثسّس آهطظٗسُ ضَز ثطإ اٍ گٌبّبًص.
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تٌجِ٘ ّفتبزم

زض فؿ٘لت زيب
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة احوس ثي فْس زض کتبة يسٓالسايٖ اظ حؿط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ
ٍآلِ ًقل ضسُ کِ زٍ ًفط زاذل ثْطت ضًَس کِ يول آًْب ٗکزَض ثَزُ پس ٗکدٖ اظ آى زٍ
زٗگطٕ ضا ثبالتط اظ ذَز ثجٌ٘س يطؼ ًوبٗس پطٍضزگبضا ثِ چِ رْدت اٍ اظ هدي ثدبالتط اسدت ٍ
حبل آًکِ يول هب ٗکزَض ثَزُ ذسإ تًبلٖ فطهبٗس رْت آًستکِ اٍ اظ هدي ذَاسدت ٍ تدَ
ًرَاستٖ پس حؿط فطهَز اظ ذسا سئَال کٌدس ٍ چ٘عّبٕ رعٗل ٍ ثعضگ ثرَاّ٘دس ظٗدطا
کِ ثطإ ذسا فطقٖ ًساضز کِ چ٘ع ثعضگ ثرَاّ٘س ٗب چ٘ع رعئٖ ٍ کَچک.
ذجط زٍم د اظ رٌبة س٘س يلٖ ثي قبٍس يلْ٘وبالطحؤ زض کتبة فالح السالئل اظ حؿدط
اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ زيب قؿب ٍ قسض ضا ثدط ه٘گطزاًدس اگطچدِ هجدطم ٍ
هحکن ضسُ ثبضس .پس زيب ثس٘بض ثکي چِ آًکِ زيب هفتبح ٍ کل٘دس ّدط ضحودت ٍ ًزدبح ّدط
حبرتٖ است ٍ ًو٘تَاى ضس٘س ثِ آًوِ ًعز ذسا ّست اال ثِ زيب ظٗطا کدِ زضٕ ثسد٘بض کَث٘دسُ
ًو٘طَز هگط آًکِ ًعزٗک است ثط ضٍٕ کَثٌسُ ثبظ ضَز.
ذجط سَم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحودٔ اظ حؿدط رًفدط ثدي هحوّدس يلْ٘ودب الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کس٘کِ تَف٘ق زيب ٗبثس ،ثط چْبض چ٘ع اظ چْبض چ٘ع هحدطٍم ًگدطزز کسد٘کِ
تَف٘ق پ٘سا کٌس ثط زيب ،اظ اربثت هحطٍم ًطَز ٍ کس٘کِ تَف٘ق استغفبض ث٘بثدس ،اظ قجدَلٖ تَثدِ
هحطٍم ًطَز ٍ کس٘کِ هَفق ثِ ضکط گطزز هحطٍم اظ ظٗبز ضسى ًًوت ًطَز ٍ کس٘کِ تَف٘ق
غجط ًػ٘ت ٍٕ گطزز اظ ارط هحطٍم ًطَز.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثٖرًفط يلْ٘وب الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّ٘چ يجبز ٍ يول ذ٘طٕ ًعز ذساًٍس يبلن ثْتط اظ اٗي ً٘ست کِ ثٌدسُ
اظ ذسا ثرَاّس آًوِ ضا کِ ًعز اٍ ّست.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ
ًقل ضسُ کِ ذسإ تًبلٖ ٗک چ٘عٕ ضا ثطإ ذَزش زٍست زاضز ٍ ثدطإ ذلقدص زضدوي؛

(تنبیهات 114 )2

زٍست زاضز کِ ثٌسُ اظ اٍ سئَال ًوبٗدس ٍ حبردت ثرَاّدس ٍ زضدوي زاضز اظ ذلدق حبردت
ذَاستي ٍ چ٘ع قلج٘سى ٍ ّ٘چ چ٘ع زٍستتط ثسَٕ ذسا يعٍرل ً٘ست اظ اٌٗکِ سئَال کطزُ
ضَز پس ح٘ب ًکٌ٘س اظ اٌٗکِ اظ ذسا سئَال کٌ٘س ٍلَ ثٌس کفص ذَز ضا.
ذجط ضطن د اظ رٌبة س٘س يلٖ ثي قبٍس يلْ٘وبالطحؤ زض کتبة فالح السبئل اظ حؿدط
ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ زيب ،سالح هاهٌ٘ي ٍ يوَز زٗي ٍ ًَض آسوبىّب ٍ ظهد٘ي
است.
ذجط ّفتن د اظ رٌبة ض٘د اثٖالفتَح ضاظٕ يلِ٘الطحؤ زض تفس٘ط ذَز ًقل ضسُ اظ حؿط
ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ کِ ّ٘چ هسلوبًٖ ً٘ست کدِ زيدبئٖ ثکٌدس کدِ زض اٍ قكدى ضحدن ٍ
گٌبّٖ ًجبضس هگط آًکِ يكب فطهبٗس ذسا ثِ اٍ ٗکٖ اظ سِ چ٘ع ضاٗ ،ب تًز٘ل فطهبٗس زض اربثت
ٗب شذ٘طُ فطهبٗس ثطإ آذطتص ثْتط اظ آًوِ ذَاستِ ثَز ٗب ثطقطف فطهبٗس اظ اٍ اظ ثسٕ هخدل
آًوِ اظ ذَثٖ سئَال کطزُ.
ذجط ّطتن د اظ رٌبة ض٘د هف٘س يلِ٘الطحؤ زض کتبة اذتػبظ اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ رسم ه٘فطهَز تقسم ثزَئ٘س زض زيب ًٌٖٗ قجل اظ گطفتبضٕ ً٘ع زيب
کٌ٘س چِ آًکِ ّط گبُ ثٌسُ ثس٘بض زيب کٌس ،گفتِ ضَز اٗي غسائٖ است هًطٍف ٍ اگط ثسد٘بض
زيب کٌٌسُ ًجبضس ٍ ثالئٖ ثِ اٍ ًبظل ضَز آًگبُ زيب کٌس گفتِ ضَز ثِ اٍ کِ پ٘ص اظ اٗي کزدب
ثَزٕ.
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ذجط ًْن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لت اللجبة اظ حؿط ًجٖ غلّٖاهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ ذَضحبل ه٘کٌس اٍ ضا اٌٗکِ ذسا هستزبة فطهبٗس زيدبٕ اٍ ضا زض
ضسائس ٍ کسٍض ّب ،پس ثبٗستٖ زض ًعز ٍسًت ٍ ضذبء ثس٘بض زيب کٌس.

(تنبیهات 116 )2

تٌجِ٘ ّفتبز ٍ ٗکن

زض هسح الحبح ٍ سوبرت زض زيب
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة اظ حؿط اثٖرًفط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسدالم ًقدل
ضسُ کِ ه٘فطهَز ثرسا قسن کِ الحبح ًو٘کٌس ثٌسُ ثط ذسا زض حبرتص هگط آًکِ ثطهدٖآٍضز
حبرت اٍ ضا.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘السالم ًقل
ضسُ کِ ذسإ يعٍرل کطاّت زاضز الحبح هطزم ًسجت ث٘کسٗگط زض سئَال ٍ زٍسدت زاضز
آى ضا ًسجت ثرَزش اٌٗکِ ذسإ يعٍرل زٍست زاضز کِ سئَال کطزُ ضَز ٍ قلت کدطزُ
ضَز آًوِ ضا کِ ًعز اٍ ّست.
ضٍاٗت سَم د اظ ّوبى رٌبة اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ ذدسا ضحودت
کٌس ثٌسُإ ضا کِ قلت کٌس اظ ذسإ يعٍرل حبردت ذدَز ضا ٍ الحدبح کٌدس زض زيدب چدِ
هستزبة ضَز ٍ چِ هستزبة ًطَز ٍ اٗي آٗٔ ضا تالٍ فطهَز ٍ ازيَ ضثٖ يسٖ اى ال اکَى
ثسيبء ضثٖ ضق٘ب.
ضٍاٗت چْبضم د اظ ّوبى رٌبة اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ذسا
هزجَل فطهَزُ ثًؿٖ اظ هاهٌ٘ي ضا ثط اٗوبى پس ثطًو٘گطزًس اظ آى ّطگدع ٍ ثًؿدٖ کسدبًٌ٘س
کِ اٗوبى ثسٗطبى يبضِٗ زازُ ضسُ لکي چَى زيب کٌٌس ٍ الحبح ًوبٌٗس ثط اٗوبى ثو٘طًس.
ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌدبة يجدساهلل ثدي رًفدط حو٘دطٕ زض کتدبة قدطة االسدٌبز اظ حؿدط
اثٖيجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ سئَال کي حبرت ذَز ضا ٍ الحبح ًوب زض قلت آى
ظٗطا کِ ذسا زٍست زاضز الحبح هلحّ٘ي اظ ثٌسگبى هاهٌ٘ي ذَز ضا.
ضٍاٗت ضطن د اظ رٌبة احوس ثدي فْدس يلْ٘ودبالطحودٔ زض يدسٓ الدسايٖ اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖاهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ذسإ يعٍرل زٍست زاضز سبئل ثس٘بض الحبح کٌٌسُ ضا.
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تٌجِ٘ ّفتبز ٍ زٍم

زض هسح غلَا قجل اظ زيب ٍ ثًس آى ٍ هصهت تطک آى
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘نالطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ هکطٍُ ٍ ًبپسٌس است ثطإ ثٌسُ تعکِ٘ ًفس ٍلکدي هدي ه٘گدَٗن کدِ
آزم چَى هجتال ثركب ٍ لغعش گطزٗس تَثِ اش اٗي ثَز کِ يطؼ ًوَز اللْن اًٖ اسئلک ثحق
هحوّس ٍآل هحوّس لوّب غفط لٖ فغفطّب لِ ٍ ًَح (و) چَى سَاض کطتٖ ضس ٍ اظ غط تطس٘س
يطؼ کطز اللْن اًٖ اسئلک ثحق هحوّس ٍآل هحوّس لوّب اًز٘تٌٖ هي الغط فبًز٘دِ اهلل هٌدِ ٍ
اثطاّ٘ن يلِ٘السالم ضا چَى زض آتص افکٌسًس يطؼ کطز اللْن اًٖ اسئلک ثحق هحوّدس ٍآل
هحوّس لوّب اًز٘تٌٖ هٌْب فزًلْب اهلل يلِ٘ ثطزا ٍ سالهب ٍ هَسٖ يلِ٘ السالم چَى يػبٕ ذَز ضا
افکٌس ٍ اغزّب گطزٗس اظ آى تطس٘سُ يطؼ ًوَز اللْن اًٖ اسئلک ثحدق هحوّدس ٍآل هحوّدس
لوّب اهٌتٌٖ فقبل اهلل يعٍرل الترف اًک اًت االيلٖ.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي الحس٘ي الطؾٖ يلِ٘الطحؤ زض ًْدذ الجالغدِ اظ حؿدط
يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّطگبُ حبرتٖ ثسَٕ ذسا زاضتٖ پس اثتسا کي پد٘ص
اظ سئَال ثػلَا ثط ًجٖ (ظ) ثًس سئَال کي ،ظٗدطا کدِ ذدسا کدطٗنتدط اسدت اظ اٌٗکدِ زٍ
حبرت اظ اٍ ذَاستِ ضَز پس ٗکٖ ضا ثطآٍضز ٍ اظ زٗگطٕ هؿبٗقِ فطهبٗس.
حسٗج سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖيجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ پَ٘ستِ زيب هحزَة است تب ٍقت٘کدِ زيدب کٌٌدسُ غدلَا ثفطسدتس ثدط
هحوّس ٍآل هحوّس.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يل٘دِالسدالم
ًقل ضسُ کس٘کِ حبرتٖ ثرسا زاضتِ ثبضس پس اثتسا کٌس ثػلَا ثط هحوّس ٍآل هحوّس (ظ)
پس اظ آى حبرت ذَز ضا ثرَاّس ٍ ذتن کٌس زيب ضا ثِ غلَا ثط هحوّس ٍآل هحوّدس ظٗدطا
کِ ذسإ يعٍرل اکطم است اظ اٌٗکِ زيبٕ اٍل ٍ آذط ضا کِ غلَا ثبضس قجدَل ًوبٗدس ٍ
ٍسف ضا اربثت ًفطهبٗس.
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حسٗج پٌزن د اظ رٌبة س٘س ثي قبٍس يلِ٘الطحؤ زض کتبة رودبل االسدجَو اظ حؿدط
ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ غلَا ضوب ثط هي هَرت استزبثت زيدب ٍ ذَضدٌَزٕ
پطٍضزگبض ٍ پبکٖ ايوبل ضوب است.
حسٗج ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي هسًَز ي٘بضٖ يلْ٘ودبالطحودٔ زض تفسد٘طش اظ حؿدط
ضؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضدسُ کدِ ّطگدبُ ًدبظل ضدَز ثدط ضدوب ضدستٖ ٍ سدرتٖ ،پدس
استًبًت ثزَئ٘س ثط ذسا ثِ هب ذبًَازُ کِ ذسا ه٘فطهبٗس ٍهلل االسوبء الحسٌٖ فبزيَُ ثْب ،پدس
فطهَز کِ اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم فطهَزُ هبئ٘ن ثردسا قسدن اسدوبء حسدٌٖ کدِ قجدَل
ًو٘طَز هگط اظ احسٕ هگط ثوًطفت هب ،پس ثرَاً٘س ذسا ضا ثِ آى اسوبء.
حسٗج ّفتن د اظ رٌبة ض٘د هف٘س قسس سطُ زض کتبة اذتػبظ اظ رٌبة ربثط ضؾدٖاهلل
تًبلٖيٌِ ًقل ضسُ کِ يطؼ ًوَزم ثحؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ چِ ه٘فطهبئٖ زض حق
يلٖ ثي اث٘كبلت؛ فطهَز يلٖ يلِ٘ السالم ًفس ٍ ربى هٌسدت .گفدتن پدس چدِ ه٘فطهدبئٖ زض
ثبضُٕ حسي ٍ حس٘ي يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم؛ فطهَز حسي ٍ حس٘ي ضٍح هٌٌس ٍ فبقوِ هدبزض
اٗطبى يلْ٘ب السالم زذتط هي ،ثسحبل ه٘کٌس هطا آًوِ ثسحبل کٌس اٍ ضا ٍ ذَضحبل ه٘کٌس هطا
آًوِ ذَضحبل کٌس اٍ ضا .گَاُ ه٘گ٘طم ذسا ضا کِ هي حَطثَن ثب ّطکس کدِ ثدب اٗطدبى حدطة
ثبضس ٍ سلون ثب ّط کِ ثب اٗطبى سلن ثبضس .إ ربثط ّطگبُ ثرَاّٖ زيب کٌٖ ٍ هستزبة ضَز
ثطإ تَ ،پس ثرَاى ذسا ضا ثِ اسوبء اٗطبى ،چِ آًکِ اسوبء اٗطبى احت اسوبء اسدت ثسدَٕ
ذسإ يعٍرل.
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تٌجِ٘ ّفتبز ٍ سَم

زض هسح زيب ًوَزى ثطإ ثطازضاى زٌٖٗ
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحودٔ اظ حؿدط اثدٖيجدساهلل يل٘دِ الػدَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ زيبٕ ضرع ثطإ ثدطازض ذدَز زض غ٘دبة اٍ هَردت ضٗدعش ضظ ٍ زفدى
هکطٍُ است.
ذجط زٍم د اظ رٌبة يلٖ ثي اثطاّ٘ن قودٖ ضُ زض تفسد٘طش اظ رٌدبة حودبز ًقدل ضدسُ کدِ
يطؼ ًوَزم ثحؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ السالم کِ هي ذَزم ضا هطغَل ه٘کدٌن ثدِ زيدب ثدطإ
ثطازضاى ذَز ٍ ثطإ اّل ٍالٗت چگًَدِ ه٘جٌ٘دٖ اٌٗکدبض ضا ،فطهدَز ذدسإ تجدبضک ٍ تًدبلٖ
هستزبة ه٘فطهبٗس زيبٕ غبٗت ضا ثطإ غبٗت ٍ کس٘کِ زيب کٌس ثطإ هداهٌ٘ي ٍ هاهٌدب ٍ
ثطإ اّل هَز هب ،ضز ه٘فطهبٗس ذسا ثط اٍ اظ آزم تب ضٍظ ق٘بهت ثًسز ّط هاهٌٖ حسٌِ ،پدس
اظ آى فطهَز ذسإ تجبضک ٍ تًبلٖ فطؼ فطهَزُ ًوبظّب ضا زض ثْتطٗي سبيب پدس ثدط ضدوب
ثبز ثسيب ثًس اظ ًوبظّب پس اظ آى زيب فطهَز ثطإ هي ٍ ثطإ سبٗط حؿبض.
ذجط سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط يلٖ ثدي الحسد٘ي يلْ٘ودب
الػَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ هالئکِ چَى ثطًٌَس کِ هاهٌٖ ضإ ثطازض هاهي زض غ٘بة اٍ زيب
ه٘کٌس ٗب آًکِ اٍ ضا ثر٘ط ٗبز هٌ٘وبٗس ه٘گٌَٗس ذَة ثطازضٕ ّستٖ ثطإ ثطازض ذَز کدِ زيدب
ذ٘ط ثطإ اٍ ه٘کٌٖ زض حبلت٘کِ اٍ اظ تَ غبٗت است ٍ ٗبز ه٘کٌٖ اٍ ضا ثر٘ط ،ثتحق٘ق کِ ذسا
يكب فطهبٗس ثتَ زٍ ثطاثط آًوِ تَ ثطإ ثطازض ذدَز ذَاسدتٖ ٍ هدسح ٍ حٌدبء فطهدَز ثدط تدَ زٍ
چٌساًکِ تَ ثطإ اٍ گفتٖ ٍ ثطإ تَ است فؿل ٍ ثطتطٕ ثط اٍ.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖ الحسي يلِ٘الػَٓ ٍالسالم ًقل
ضسُ کس٘کِ زيب کٌس ثدطإ ثدطازضاًص اظ هداهٌ٘ي ٍ هاهٌدب ٍ هسدلو٘ي ٍ هسدلوب هَکدل
گطزاًس ذسا ثط اٍ اظ ّط هاهٌٖ هلکٖ ضا کِ زيب کٌس ثطإ اٍ.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة س٘س يلٖ ثي قبٍس يلِ٘الطحؤ زض کتدبة فدالح السدبئل اظ حؿدط
ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍالِ ًقل ضسُ کس٘کِ ثگَٗس اللْن اغفط للواهٌ٘ي ٍ الواهٌب  ،ثتَٗسس ذسا
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ثطإ اٍ ثِ ّط هاهٌ٘کِ ذلق فطهَزُ اظ ٍقت٘کِ آزم ضا ذلق فطهَزُ تب ضٍظ ق٘بهت ٗک حسٌِ ٍ
هحَ فطهبٗس اظ اٍ ٗک س٘ئِ ٍ ثلٌس فطهبٗس ثطإ اٍ ٗک زضرِ.
ذجط ضطن د اظ رٌبة س٘س يلٖ ثي قبٍس يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثدٖيجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کدِ ّطگدبُ هدطز ثگَٗدس اللْدن اغفدط للوداهٌ٘ي ٍ الواهٌدب ٍالوسدلو٘ي ٍ
الوسلوب االح٘بء هٌْن ٍ االهَا  ،ضز فطهبٗس ذسا ثط اٍ ثًسز آًکس کِ گصضتِ ٍ آًکِ ثبقٖ
هبًسُ اظ ّط اًسبًٖ زيَتٖ.
ذجط ّفتن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍالِ ًقل ضسُ کدِ
چْبض قبئفِ اًس کِ زيبٕ اٗطبى ضز ًو٘طَز اهبم يبزل ٍ پسض ثطإ فطظًس ٍ هطز کِ زيدب کٌدس
ثطإ ثطازضش زض غ٘بة اٍ ٍ ههلَم کِ ذسا ه٘فطهبٗس قسن ثًع ٍ رالل ذدَزم کدِ ّطآٌٗدِ
ثفطٗبز ه٘طسن ٍلَ ثًس اظ هستٖ.

( 121محمد بن مرتضی الخراسانی)

تٌجِ٘ ّفتبز ٍ چْبضم

زض هسذل٘ت ٗإس اظ غ٘ط ذسا زض استزبثت زيب
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وبالطحؤ اظ حؿط اثٖيجدساهلل يل٘دِ الػدَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّطگبُ ٗکٖ اظ ضوب ذَاستِ ثبضس کِ اظ ذسا چ٘عٕ ًرَاّس هگدط آًکدِ
ذسا ثِ اٍ يكب فطهبٗس پس ثبٗستٖ ًب اه٘س ضَز اظ توبم هطزم ٍ ثطإ اٍ ضردبئٖ ًجبضدس هگدط اظ
ًعز ذسا ،پس چَى ذسا ثساًس اٗ ي حبلت ضا ،اظ قلت اٍ سئَال ًکٌدس اظ ذدسا چ٘دعٕ ضا هگدط
آًکِ يكب فطهبٗس ثِ اٍ.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة احوس ثي فْس ضحؤاهلل يلْ٘وب زض کتبة يسٓالسايٖ ًقدل ضدسُ کدِ
ضٍاٗت ضسُ کِ ذسا ٍحٖ فطهَز ثسَٕ ي٘سٖ يلِ٘ السالم ثرَاى هطا ،ذَاًسى ضرع حعٗي
غطٗق کِ ثطإ اٍ فطٗبز ضسٖ ًجبضس إ ي٘سٖ اظ هي سئَال کي ٍ اظ غ٘ط هي هرَاُ پس ثبٗدس
کِ ً٘کَ ثبضس اظ تَ زيب ٍ اظ هي اربثت.
ضٍاٗت سَم د اظ ّوبى رٌبة ًقل ضسُ کِ ذسا ٍحٖ فطهَز ثسَٕ هَسدٖ يل٘دِ السدالم ٗدب
هَسٖ هبزاه٘کِ ثرَاًٖ هطا ٍ اه٘س ثوي ثبضس پس اٌٗکِ هي ظٍز است کِ ث٘بهطظم تدَ ضا ثدب
ّط ي٘ت ٍ ًقػٖ کِ زض تَ ثبضس.
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تٌجِ٘ ّفتبز ٍ پٌزن

زض ث٘بى هَاًى استزبثت زيب
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ کتبة ضطٗف ثحبض اظ کتبة زيبئن السٗي اظ کتبة تٌج٘دِ اظ حؿدط اه٘دط
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ زض ضٍظ روًِ ذكجِ ثلجغدِ اًطدبء فطهدَز ٍ زض آذدط ذكجدِ
فطهَز اْٗب الٌبس ّفت هػ٘جت است ثدعضگ ،پٌدبُ ه٘جدطٗن ثردسا اظ آى يدبلوٖ کدِ ثلغدعز ٍ
يبثسٕ کِ هلَل ضَز ًٌٖٗ اظ يجبز ٍ هاهٌ٘کِ گوطاُ ضَز ٍ اهٌ٘٘کِ ذ٘بًت کٌس ٍ غٌٖ کِ
فق٘ط ضَز ٍ يعٗعٗکِ شل٘ل گطزز ٍ فق٘طٗکِ يل٘دل ضدَز .پدس هدطزٕ اظ ردبٕ ثطذَاسدت ٍ
يطؼ ًوَز ضاست فطهَزٕ ٗب اه٘طالواهٌ٘ي ،تَئٖ قجلدِ ّطگدبُ گودطاُ ضدَٗن ٍلکدي سدئَال
ه٘کٌ٘ن اظ ضوب اظ قَل ذسإ تًبلٖ ازيًَٖ استزت لکن پس چِ ضسُ هب ضا کدِ زيدب ه٘کٌد٘ن
پس رَاة زازُ ًو٘طَٗن؛ فطهَز ثطإ ّطت ذػلت کِ زض ضوب ّسدت ،اٍل آًکدِ ذدسا ضا
ضٌبذت٘س ٍ حق اٍ ضا آًزَض کِ ٍارت فطهَزُ ثط ضوب ازاء ًکطزٗدس پدس هًطفدت ضدوب ثردسا
ثسضزتبى ًرَضز ،زٍم آًکِ اٗودبى آٍضزٗدس ثطسدَل اٍ ،ثًدس هربلفدت ًوَزٗدس سدٌت اٍ ضا ٍ
ه٘طاًسٗس ضطًٗت اٍ ضا پس کزب است حوطُ اٗوبى ضوب ،سَم آًکِ کتبة ذسا ضا کدِ ثدط ضدوب
ًبظل فطهَزُ ذَاًسٗدس پدس يودل ًکطزٗدس ثدِ آى ٍ گفت٘دس ضدٌ٘سٗن ٍ اقبيدت کدطزٗن ثًدس
هربلفت ًوَزٗس ،چْبضم آًکِ گفت٘س هب اظ آتص ه٘تطس٘ن ٍ حبل آًکدِ زض ّدط ٍقتدٖ ثكدطف
آتص ه٘طٍٗس ثَاسكِ هًػ٘تّبتبى پس ذَف ضوب کزب است ،پٌزن آًکِ گفت٘س هب ثجْطدت
هبئل ٍ ضاغت ّست٘ن ٍ حبل آًکِ زض ّط ظهبًٖ ثزب ه٘بٍضٗس کبضّبئٖ ضا کِ ضوب ضا اظ آى زٍض
ه٘کٌس پس کزب است ضغجت ٍ ه٘ل ضوب زض ثْطت ،ضطن آًکدِ ه٘رَضٗدس ًًودت هدَلٖ ضا ٍ
ضکط ًو٘کٌ٘س ثط آىّ ،فتن آًکِ ذسا اهط فطهَزُ ضدوب ضا ثًدساٍ ضد٘كبى ٍ فطهدَزُ ضد٘كبى
زضوي ضوب است پس اٍ ضا زضوي ذَز ثگ٘طٗس پس ثعثبى انْبض يساٍ ثب اٍ ه٘کٌ٘س ٍ لکدي
ثوربلفت پطٍضزگبضتبى زٍستٖ ه٘کٌ٘س ثب اٍّ ،طتن آًکِ يَ٘ة هدطزم ضا ًػدت الًد٘ي ذدَز
قطاض ه٘سّ٘س ٍ يَ٘ة ذَز ضا پطت سط ه٘بًساظٗس ،هالهدت ه٘کٌ٘دس کسدٖ ضا کدِ ذدَز اٍلدٖ
ّست٘س ثوالهت اظ اٍ .پس ثب ٍرَز اٗي ذػلتْب ،چِ زيبئٖ ه٘رَاّس هستزبة ضَز ثطإ ضوب
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ٍ حبل آًکِ زضّب ٍ ضاّْبٕ زيب ضا هسسٍز ًوَزُاٗس پس ثپطّ٘عٗس ذدسا ضا ٍ ايودبل ذدَز ضا
اغالح کٌ٘س ٍ ثبقي ّبٕ ذَز ضا ذبلع ًوبئ٘س ٍ اهط کٌ٘س ثوًطٍف ٍ ًْٖ ًوبئ٘س اظ هٌکط تدب
کِ ذسا زيبٕ ضوب ضا هستزبة فطهبٗس.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة س٘س يلدٖ ثدي قدبٍس يلْ٘ودب الطحودٔ زض کتدبة فدالح السدبئل اظ
حؿط يلٖ يلِ٘الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ذسإ تجبضک ٍ تًبلٖ ٍحٖ فطهَز ثحؿدط
ي٘سٖ ثي هطٗن يلْ٘ب السالم ثگَ ثزوبيت ثٌٖ اسطائ٘ل کِ زاذل ًطًَس ذبًِ اظ ذبًِّبٕ هطا
هگط ثِ زلْبٕ پبک٘عُ ٍ چطوْبٕ ثب ذطَو ٍ زستْبٕ پبک ٍ ثگَ ثِ آًْب کدِ هدي هسدتزبة
ًو٘کٌن زيبٕ کسٖ ضا کِ حق کسٖ ًعز اٍ ثبضس ٍ ثسٍى يصض اظ ازإ آى ذَززاضٕ ًوبٗس.
حسٗج سَم د اظ ّوبى رٌبة زض ّوبى کتبة اظ حؿط اثٖرًفط يلْ٘وب السالم ًقل ضدسُ
کِ ثسب ّست کِ ثٌسُ اظ ذسا حبرتٖ اظ حبرتْدبٕ زً٘دب ه٘رَاّدس ٍ ذساًٍدس يدبلن زض هقدبم
ثطآٍضزى حبرت اتَ ثطه٘بٗس زض هس ًعزٗک ٗب زٍضٕ پس آى ثٌسُ هطتکت گٌدبّٖ ه٘طدَز
ذسا ه٘فطهبٗس ثِ آى هلکٖ کِ هَکل ثحبرت آى ثٌسُ ّست کِ حبرت اٗي ثٌسُ ضا ثطه٘دبٍض
ٍ هحطٍم کي اظ آى حبرت ،ظٗطا کِ اٗي ثٌسُ ثَاسكِ گٌبّٖ کدِ کدطز ذدَز ضا زض هًدطؼ
سرف هي زضآٍضز ٍ هستَرت حطهبى گطت.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط غبز يلِ٘الػلَٓ ٍالسالم ًقل
ضسُ کِ زيب کٌٌسُ ثسٍى يول هبًٌس ت٘طاًساظ ثٖکوبى است.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة احوس ثي فْس ضُ زض يسٓالسايٖ اظ حؿط ضسَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ
ٍآلِ ًقل ضسُ کِ حؿط هَسٖ يلِ٘ السالم ثوطزٕ گصضت کِ سدط ثسدزسُ گصاضدتِ ثدَز
ٍقتٖ ّن کِ ثطگطت زٗس ٌَّظ زض سزسُ است ،فطهَز اگط حبرت تَ زض زسدت هدي ثدَزٕ
ّطآٌِٗ ثطه٘بٍضزم پس ذسا ٍحٖ ًوَز ثسَٕ اٍ کِ إ هَسٖ اٗي هطز اگدط آى قدسض سدزسُ
کٌس کِ گطزًص ر سا ضَز ّطآٌِٗ ثِ اٍ ايتٌب ًرَاّن کطز تب ٍقت٘کِ اظ حبل٘کدِ هدي کطاّدت
زاضم ثطگطزز ثسَٕ حبلت٘کِ زٍست زاضم.

(تنبیهات 124 )2

حسٗج ضطن د اظ ّوبى رٌبة زض ّوبى کتبة ًقل ضسُ کِ ذسا ٍحٖ ًوَز ثسَٕ حؿط
ي٘سٖ يلِ٘ السالم کِ ثگَ ثهلن کٌٌسگبى اظ ثٌٖ اسطائ٘ل کِ هي هستزبة ًو٘گدطزاًن زيدبٕ
احسٕ اظ اٗطبى ضا ٍ حبل آًکِ ثطإ احسٕ اظ ذلق هي زض ًعز آًْب ههلوِ ثبضس.
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تٌجِ٘ ّفتبز ٍ ضطن

زض فؿ٘لت شکط ٍ ٗبز ذسا
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة ض٘د هف٘س يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖرًفط يلْ٘وب الػدلَٓ ٍالسدالم
ًقل ضسُ کِ پَ٘ستِ هاهي زض ًوبظ ه٘جبضس هبزاه٘کِ زض شکط ذساست اٗستبزُ ثبضس ٗب ًطستِ ٗب
ذَاث٘سُ ذسإتًبلٖ ه٘فطهبٗس الصٗي ٗصکطٍى اهلل ق٘بهب ٍ قًَزا ٍ يلٖ رٌَثْن الٖ قَلِ يصاة
الٌبض.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة سجف قجطسٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هطکَٓ االًَاض اظ کتبة هحبسي
اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ گطاهٖتطٗي ذلق ثط ذسا کس٘ستکِ شکط ذدسا
ث٘طتط گَٗس ٍ قبيت ذسا ث٘طتط کٌس.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌدبة قكدت ضاًٍدسٕ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة زيدَا اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثرساًٍس يبلن يطؼ ًوَز پطٍضزگبضا زٍست زاضم ثساًن کدِ
چِ کسٖ اظ ثٌسگبى ذَ ز ضا زٍست زاضٕ تب هدي ّدن اٍ ضا زٍسدت ثدساضم پدس ذدسا فطهدَز
ّطگبُ ثٌسُ هطا زٗسٕ کِ ثس٘بض ٗبز هي ه٘کٌس ،پس هي ذَز اٍ ضا اشى زازُام کِ ٗبز هي کٌدس
ٍ هي اٍ ضا زٍست زاضم ٍ ّطگبُ زٗسٕ ثٌسُ هطا کِ ٗبز ًو٘کٌس هطا ،پس هي اٍ ضا اظ ذَز زض
حزبة قطاض زازُ ٍ اٍ ضا زضوي ه٘ساضم.
ضٍاٗت چْبضم د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هًبًٖ االذجدبض ٍ کتدبة ذػدبل اظ
حؿط ًجٖ غلّٖاهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثزٌبة اثٖشض ضحوِاهلل فطهَز ثط تَ ثدبز ثدتالٍ
قطآى ٍ ثس٘بض ٗبز ذسا ًوَزى چِ آًکِ تالٍ قطآى ٍ ثس٘بضٕ ٗبز ذسا شکط است ثطإ تَ زض
آسوبى ًٌٖٗ ّوبًكَض کِ تَ زض ٗبز ذسا ّستٖ اّل آسوبى ث٘بز تَ ّستٌس ٍ ًدَض اسدت ثدطإ
تَ زض ظه٘ي.
ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة اثي فْس يلِ٘الطحؤ زض يسٓالسايٖ اظ ائوِ يلْ٘ن الػدلَٓ ٍالسدالم
ًقل ضسُ کِ زض ثْطت ظه٘يّبئٖ است غبف کِ چَى ثٌسُ ضطٍو کٌس ثصکط ذدسا ،هالئکدِ
ً٘ع ضطٍو ًوبٌٗس ثغطس اضزبض ٍ چَى اظ شکط ثبظ اٗستس هالئکِ ً٘ع اظ غطس اضزبض ثبظاٗستٌس.

(تنبیهات 126 )2

ضٍاٗت ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة ضُ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ
کس٘کِ ثس٘بض ٗبز ذسا کٌس ،ذسا اٍ ضا زٍست ثساضز ٍ ثطإ اٍ زٍ ثطائت ًَضتِ ضَز ،ثطائت اظ
آتص ٍ ثطائت اظ ًفب .
ضٍاٗت ّفتن د اظ رٌبة حسي ثي سً٘س زض کتبة ظّس اظ حؿط اثً٘جساهلل يلِ٘ السالم ًقل
ضسُ کِ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ فطهَز کس٘کِ ٗبز ذدسا ثسد٘بض کٌدس ٍ شکدط ذدسا
ثس٘بض گَٗس ذسا اٍ ضا زٍست ثساضز.
ضٍاٗت ّطتن د اظ رٌبة احوس ثي فْس يلِ٘الطحؤ زض کتبة يسٓالسايٖ اظ حؿط ضسَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثْتطٗي ٍ پبک٘عُتدطٗي ايودبل ٍ ثلٌدستطٗي آى زض زضردب ٍ
ثْتط چ٘عٗکِ آفتبة ثط آى ه٘تبثس شکط ذدسإ سدجحبًِ ٍ تًدبلٖ اسدت کدِ ذدَز ذجدط زازُ ٍ
فطهَزُ هي ّنًط٘ي کسٖ ّستن کِ ٗبز کٌس هطا.
ضٍاٗت ًْن د اظ ّوبى رٌبة زض ّوبى کتبة اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقدل ضدسُ
کس٘کِ ٗبز کٌس ذسا ضا زض ثبظاض اظ ضٍٕ اذالظ ٌّگبه٘کِ هطزم غبفلٌس ٍ هطغَلٌس ثدِ آًودِ
زض ثبظاض است ،هٌَ٘ٗسس ذسا ثطإ اٍ ّعاض حسٌِ ه٘بهطظز ثطإ اٍ زض ضظٍ ق٘بهت آهطظضٖ کِ
ثقلت ّ٘چ ثططٕ ذكَض ًکطزُ ثبضس.
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تٌجِ٘ ّفتبز ٍ ّفتن

زض ث٘بى حق٘قت شکط
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة سجف قجطسٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هطکَٓ االًَاض اظ کتبة هحبسدي اظ
حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ضسٗستطٗي فطٗؿدِإ کدِ ذدسا فدطؼ
فطهَزُ ثط ذلق ذَز سِ چ٘ع است اظ رولِ آًْب ٗبز ذسا است زض ّط هدَقٌٖ ّطگدبُ قدبيتٖ
پ٘صآهس کطز ٗب هًػ٘تٖ ًٌٖٗ چدَى قدبيتٖ پد٘صآهدس ذدسا ضا ٗدبز ًوبٗدس ٍ اظ آى قبيدت
ذَززاضٕ ًکٌس ٍ چَى هًػ٘تٖ پ٘صث٘بٗس ث٘بز ذسا ث٘بفتس ٍ اظ آى هًػ٘ت غطفٌهط ًوبٗس.
ذجط زٍم د اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ اظ سرتتطٗي چ٘عٕ کِ
ذسا فطؼ ًوَزُ ثط ذلق ذَز ثس٘بض ٗبز ًوَزى اٍ است ثًس فطهَز هقػدَز هدي اظ ٗدبز ذدسا
سجحبى اهلل ٍ الحوسهلل ٍ ال الِ االّ اهلل ٍ اهلل اکجط ً٘ست اگطچِ اٗي ّن شکط است ثلکدِ هٌهدَض
هي ٗبز ذسا است زض ًعز حالل ٍ حدطام ذدسا ،پدس قبيدت ثبضدس يودل کٌدس ثدِ آى ٍ اگدط
هًػ٘ت ثبضس تطک ًوبٗس آى ضا.
ذجط سَم د اظ رٌبة ض٘د اثٖالفتَح ضاظٕ ضحوِاهلل زض تفس٘طش اظ حؿط ًجدٖ غدلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ اقبيت ًوبٗس ذسا ضا ،پس ثتحق٘ق کِ ٗبز ًوَزُ ذسا ضا ٍ اگطچِ
اًسک ثبضس ًوبظ ٍ ضٍظُ ٍ قطآى ذَاًسى اٍ ٍ کس٘کِ هًػ٘ت ًوبٗس ذسا ضا پس ثتحق٘ق کدِ
فطاهَش ًوَزُ ذسا ضا ٍ اگطچِ ثس٘بض ثبضس ًوبظ ٍ ضٍظُ ٍ قطآى ذَاًسى اٍ.

(تنبیهات 128 )2

تٌجِ٘ ّفتبز ٍ ّطتن

زض فؿ٘لت حوس ٍ ستبٗص ذساًٍس يبلن رل ٍ يال
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم ًقدل
ضسُ کِ اًًبم ًو٘فطهبٗس ذسا ثط ثٌسُ ثًٌوتٖ ّطچٌس ثعضگ ٗب ثس٘بض ثبضس پدس آى ثٌدسُ حودس
کٌس ذسا ضا ثط آى ًًوت هگط آًکِ حوسش افؿل ٍ ايهن ٍ سٌگ٘يتط ثبضس اظ آى ًًوت.
ذجط زٍم د اظ ّوبى رٌبة اظ ّوبى حؿط يلِ٘السالم ًقل ضسُ کِ اًًبم ًو٘فطهبٗس ذسا ثط
ثٌسُ ثًٌوتٖ پس ثطٌبسس آى ًًوت ضا ثقلجص ًٌٖٗ آى ًًوت ضا اظ ذسا ثساًس ٍ ثلٌس حوس کٌس
ذسا ضا اهط ه٘طَز ثطإ اٍ ثِ ظٗبزُ.
ذجط سَم د اظ ّوبى رٌبة يلِ٘الطحؤ اظ ّوبى حؿط يلِ٘الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضدسُ کدِ
ضکط ّط ًًوتٖ ٍ اگطچِ ثعضگ ثبضس آًست کِ حوس ٍ ستبٗص کٌٖ ذسإ يعٍرل ضا.
ذجط چْبضم د اظ ّوبى رٌبة يلِ٘ الطحؤ اظ حؿدط ًجدٖ غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ
کس٘کِ ضٗعش کٌس ثط اٍ ًًوت ّب ،پس ثبٗس ثگَٗس الحودسهلل ضةّ الًدبلو٘ي ٍ کسد٘کِ فقدط ٍ
فبقِ هالظم اٍ ضَز ٍ ثوسجس ثِ اٍ ،پس ثس٘بض ثبٗس ثگَٗس ال حَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل الًلٖ الًه٘ن
چ ِ آًکِ اٗي شکط ضطٗف گٌزٖ است اظ گٌزْدبٕ ثْطدت ٍ زض آًسدت ضدفب اظ ّفتدبز ٍ زٍ
زضز کِ پستتطٗي آى زضزّب ّنّ است.
ذجط پٌزن د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ ضٗعش
کٌس ثط اٍ ًًوتّب ،پس ثبٗستٖ حوس ٍ ستبٗص ثس٘بض کٌس ٍ کس٘کِ ثس٘بض ضَز ّوَم اٍ ،پس
ثبٗس ثس٘بض استغفبض ًوبٗس ٍ کس٘کِ زچبض فقط ضَز پس ثبٗس ثس٘بض ثگَٗس ال حدَل ٍ ال قدَٓ االّ
ثبهلل.
ذجط ضطن د اظ رٌبة سجف قجطسدٖ يل٘دِ الطحودٔ زض کتدبة هطدکَٓ اظ کتدبة هحبسدي اظ
حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ضکط ًًوتْدب ارتٌدبة اظ هحطهبتسدت ٍ
توبم ضکط گفتي الحوسهلل ضة الًبلو٘ي.
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ذجط ّفتن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يل٘دِ الطحودٔ زض کتدبة لدت اللجدبة اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ اگط ذسا توبم زً٘ب ضا ثجٌسُإ اظ ثٌسگبى ذَز ثسّدس پدس آى
ثٌسُ ثگَٗس الحوسهلل ّطآٌِٗ اٗي الحوسهلل افؿل ذَاّس ثَز اظ آًوِ ثِ اٍ زازُاًس.
ذجط ّطتن د اظ رٌبة اثي اثٖ روَْض يل٘دِ الطحودٔ زض کتدبة زض اللئدبلٖ اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ اٍل کس٘کِ ذَاًسُ ه٘طَز ثسَٕ ثْطت کسدبًٖ ّسدتٌس کدِ
حوس ه٘کٌٌس ذسا ضا چِ زض سًِ ثبضٌس ٍ چِ زض هؿ٘قِ.

(تنبیهات 131 )2

تٌجِ٘ ّفتبز ٍ ًْن

زض فؿل استغفبض
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثيًٗقدَة يل٘دِ الطحودٔ اظ حؿدط اثدٖيجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّطگبُ ثٌسُ ثس٘بض استغفبض کٌس ًبهِ يول اٍ ثبال ضٍز زض حبلت٘کِ هتالءالء
ٍ زضذطٌسُ ثبضس.
ذجط زٍم د اظ رٌبة ٍضام ثي اثٖفطاس يلِ٘ الطحؤ زض کتبثص اظ هًػَم يلِ٘ السدالم ًقدل
ضسُ استغفبض ثس٘بض کٌ٘س ظٗطا کِ ذسا استغفبض ضا ثطوب ٗبز ًسازُ هگط آًکدِ ه٘رَاّدس ضدوب ضا
ث٘بهطظز.
ذجط سَم د اظ رٌبة هحوّس ثيًٗقَة يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يل٘دِ السدالم ًقدل
ضسُ کِ ضسَل ذسا غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ فطهَزُ ثْتطٗي زيب استغفغبض است.
ذجط چْبضم د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖاهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ ثس٘بض
استغفبض کٌس قطاض ه٘سّس ذسا ثطإ اٍ اظ ّط ّوّٖ ،فطرٖ ٍ اظ ّدط تٌگدٖ ،هرطردٖ ٍ ضٍظٕ
ه٘فطهبٗس اٍ ضا اظ ربئٖ کِ گوبى ًساضتِ ثبضس.
ذجط پٌزن د اظ کتبة هًبًٖ االذجبض اظ حؿط ًجٖ غلّٖاهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثطإ ّط
زضزٕ زٍائٖ است ٍ زٍإ گٌبّبى استغفبض است.
ذجط ضطن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة زيَا اظ حؿط ًجٖ غدلّٖاهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ّ٘چ زيبئٖ ثْتط اظ استغفبض ً٘ست.
ذجط ّفتن د اظ اثي اثٖروَْض ضحوِاهلل زض کتبة زضضاللئبلٖ اظ حؿط ًجدٖ غدلّٖاهلل يل٘دِ
ٍآلِ ًقل ضسُ استغفبض ثس٘بض ثکٌ٘س زض ذبًِ ّبٕ ذَز ٍ زض هزبلس ٍ سط سفطُّب ٍ زضثبظاضّب
ٍ ضاُّب ٍ ّط کزب کِ ّست٘س ظٗطا کِ ضوب ًو٘ساً٘س کِٖ هغفط ًبظل ه٘طَز.
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تٌجِ٘ ّطتبزم

زض فؿ٘لت شکطّبٕ چْبضگبًِ ًٌٖٗ
ال الِ االّ اهلل ٍ الحوسهلل ٍ سجحبى اهلل ٍ اهللاکجط
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة اثي اثٖروَْض يلِ٘الطحؤ زض کتدبة زضض اللئدبلٖ اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ ثگَٗس سدجحبى اهلل ٍ الحودسهلل ٍ ال الدِ االّ اهلل ٍ اهلل اکجدط
هلکٖ آًطا ثِ آسوبى ثبال ثطز ثِ ّ٘چ زستِ اظ هالئکِ ًو٘گصضز هگط آًکِ قلت هغفدط کٌٌدس
ثطإ ثطإ گٌَٗسُ آى تب آًکِ ثطسس زض هحؿط هقسس پطٍضزگبض رل ٍ يال.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غلّٖاهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ
کس٘کِ ثگَٗس سجحبى اهلل ذسا غطس فطهبٗس ثطإ اٍ ثِ اٗي کلوِ زضذتٖ زض ثْطت ٍ کس٘کِ
ثگَٗدس الحودسهلل غددطس فطهبٗدس ذددسا ثدِ اٗدي کلوددِ ثدطإ اٍ زضذتددٖ زض ثْطدت ٍ کسدد٘کِ
ثگَٗس ال الِ االّ اهلل غطس فطهبٗس ذسا ثِ اٗي کلوِ ثطإ اٍ زضذتٖ زض ثْطت ٍ کس٘کِ ثگَٗس
اهلل اکجط غطس فطهبٗس ذسا ثطإ اٍ ثِ اٗي کلوِ زضذتٖ زض ثْطت پس هطزٕ اظ قطٗص يطؼ
ًوَز ٗبضسَل اهلل (ظ) ثٌبثطاٗي هب زض ثْطت زضذت ثس٘بض زاضٗن حؿط فطهَز ثلدٖ ٍلکدي
هَانت ثبض٘س کِ آتطٖ ًفطست٘س کِ آًْب ضا ثسَظاًس کِ ذسإ يعٍرل ه٘فطهبٗس ٗباْٗبالدصٗي
اهٌَا اقًَ٘ا اهلل ٍ اقًَ٘ا الطسَل ٍ ال تجكلَا ايوبلکن.
حسٗج سَم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط اثٖرًفط يلْ٘وب السالم ًقل ضسُ
کس٘کِ ثگَٗس سجحبىاهلل ثسٍى تًزت ذلق فطهبٗس ذسا اظ اٗي کلوِ پطًسُإ ضا کدِ ثدطإ اٍ
ثبضس ظثبًٖ ٍ زٍ ثبل ٍ تسج٘ح کٌس ذسا ضا زض ظهطُ تسج٘ح کٌٌسگبى تب ضٍظ ق٘بهت ٍ هخدل اٗدي
کلوِ است الحوسهلل ٍ ال الِ االّ اهلل ٍ اهلل اکجط.
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حسٗج چْبضم د اظ کتبة هحکن ٍ هتطبثِ اظ حؿط ًجدٖ غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ
چَى ثوًطاد ضفتن زاذل ثْطت ضسم ظه٘يّبٕ ّوَاضٕ ضا زٗسم کِ هالئکِ زض آى ظهد٘يّدب
يوبض ه٘سبذتٌس ٗک ذطت اظ قال ٍ ٗک ذطت اظ ًقطُ ٍ گبّٖ زست اظ کبض ه٘کطد٘سًس
پس گفتن ثبٗطبى چطا اظ کبض ذَززاضٕ هٌ٘وبئ٘س گفتٌس زست اظ کبض ثطه٘دساضٗن تدب ًفقدِ ثودب
ثطسس گفتن ًفقِ ضوب چ٘ست گفتٌس قَل هاهي سجحبى اهلل ٍ الحوسهلل ٍ ال الِ االّ اهلل ٍ اهلل اکجط
پس ّطگبُ هطغَل گفتي ثبضس هب ّن هطغَل کدبض ّسدت٘ن ٍ ّطگدبُ ذدَززاضٕ کٌدس هدب ّدن
ذَززاضٕ ه٘کٌ٘ن.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط ثدبقط ٗدب غدبز يلْ٘ودب
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثس٘بض ال الِ االّ اهلل ٍ اهلل اکجط ثگَئ٘س ظٗطا کِ ّ٘چ چ٘عٕ ثسدَٕ
ذسا هحجَثتط ً٘ست اظ تْل٘ل ٍ تک٘ط.
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تٌجِ٘ ّطتبز ٍ ٗکن

زض فؿ٘لت کلوِ ق٘جِ ال الِ االّ اهلل
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖاهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ س٘س گفتبض
ال الِ االّ اهلل است ٍ ثْتط يجبز استغفبض ٍ قلت آهطظش است.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ اظ کتبة زيَا اظ حؿط ًجٖ غلّٖاهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ّ٘چ شکطٕ ثْتط اظ گفتي ال الدِ االّ اهلل ً٘سدت ٍ ّد٘چ زيدبئٖ ثْتدط اظ
استغفبض الحسٗج.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة زيَا اظ حؿط اثٖيجدساهلل
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ س٘س کالم اٍل٘ي ٍ آذطٗي کلوِ ال الِ االّ اهلل است.
ضٍاٗت چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وب الطحؤ اظ حؿدط ًجدٖ غدلّٖاهلل يل٘دِ
ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ّ٘چ هاهٌٖ ً٘ست کِ ثگَٗس ال الِ االّ اهلل هگط آًکِ هحَ ٍ ًبثَز کٌس آًوِ
زض ًبهِ يولص ّست اظ س٘ئب تب آًکِ هٌتْٖ ضَز ثسَٕ هخل ذَز اظ حسٌب .
ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يل٘دِ السدالم
ًقل ضسُ کس٘کِ ثگَٗس ال الِ االّ اهلل ثسٍى تًزدت ذلدق ه٘فطهبٗدس ذدسا اظ آى هطغدٖ ضا کدِ
ثبالٕ سط غبحجص ثبضس تب ضٍظ ق٘بهت ٍ هطغَل شکط ثبضس ثطإ گٌَٗسُ کلوِ ق٘جِ.
ضٍاٗت ضطن د اظ رٌبة ض٘د قَسدٖ قدسس سدطُ زض کتدبة اهدبلٖ اظ حؿدط اثدٖرًفدط
يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کدِ ايطاثدٖ ذدسهت حؿدط ضسدَل (ظ) ضدطف٘بة ضدسُ
يطؼ ًوَز ٗبضسَل اهلل (ظ) آٗب ثطإ ثْطت ثْبئٖ ّست حؿط فطهَز ثلٖ يدطؼ کدطز
چ٘ست ثْبٕ آى فطهَز ال الدِ االّ اهلل کدِ ثگَٗدس آى ضا ثٌدسُ اظ ضٍٕ اذدالظ يدطؼ ًودَز
اذالظ آى چ٘ست فطهَز يول ثِ آًوِ هجًَث ضسُ ام ثِ آى زضثبضُ اٍ ٍ حت اّل ث٘ت هي،
يطؼ کطز پسض ٍ هبزضم فسإ تَ ثبز زٍستٖ اّل ث٘ت ضوب اظ حق اٗدي کلودِ اسدت؛ فطهدَز
آضٕ حُت اٗطبى ّطآٌِٗ ثعضگتط حق آًست.
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ضٍاٗت ّفتن د اظ رٌبة رًفط ثي احوس قوٖ يلْ٘وب الطحؤ زض کتدبة غبٗدب اظ حؿدط
ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ذسا ًطٌ٘سُ است کلوِإ کِ زٍستتط ثبضدس ًدعز اٍ
ٍ ًِ ثعضگتط اظ ال الِ االّ اهلل الحسٗج.
ضٍاٗت ّطتن د اظ رٌدبة اثدي ثبثَٗدِ يل٘دِ الطحودٔ زض کتدبة حدَاة االيودبل اظ حؿدط
اثٖرًفط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کس٘کِ گَاّٖ زّس ثط اٌٗکدِ ً٘سدت ذدسائٖ ردع
ذسإ ٗگبًِ ًٌٖٗ ثگَٗس ال الِ االّ اهلل ٍ ضْبز ًسّس کِ هحوّس ضسَل ذسا اسدت زُ حسدٌِ
ثطإ اٍ ثٌَٗسس ٍ اگط ضْبز ثِ ضسبلت ّن ثسّس ٍ ثگَٗس هحوّس ضسَل اهلل ذسا ّعاض حسٌِ
ثطإ اٍ ثٌَٗسس.
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تٌجِ٘ ّطتبز ٍ زٍم

زض فؿ٘لت ال حَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة اثي اثدٖ روْدَض ضحودِاهلل زض کتدبة زضضاللئدبلٖ اظ رٌدبة اثدٖشض
ضؾٖاهلل تًبلٖ يٌِ ًقل ضسُ کِ ٍغ٘ت ًوَز هطا ذل٘ل هي ضسَل ذسا غلّٖاهلل يلِ٘ ٍآلِ ثدِ
پٌذ چ٘ع ٍغ٘ت فطهَز هطا ثكبيت ٍالٓ اهط ٍ اٌٗکِ ٍغل کٌن ضحن ذَز ضا اگطچدِ اٍ قكدى
ًوبٗس ٍ اٌٗکِ حق ثگَٗن ٍاگطچِ تلد ثبضس ٍ اٌٗکِ ّوٌطد٘ي هسدبک٘ي ثبضدن ٍ اٌٗکدِ ثسد٘بض
ثگَٗن الحَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ زض کتدبة لدت اللجدبة اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖاهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ ثگَٗس ال حَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل الًلٖ الًه٘ن ث٘طٍى ه٘بٗدس
اظ گٌبّبى هبًٌس ضٍظٗکِ اظ هبزض هتَلس گطزٗسُ ٍ ًگبُ زاضتِ ضَز اظ ّفتبز ثبة اظ فقط.
حسٗج سَم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لت الجبة اظ حؿدط اثدطاّ٘ن
يلِ٘السالم ًقل ضسُ کِ زض ضت هًطاد ثحؿدط ضسدَل اکدطم غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ٍسدلّن
يطؼ ًوَز اهط فطهبٕ اهت ذَز ضا کِ زض ثْطت زضذت ثسد٘بض ثکبضًدس فطهدَز چ٘سدت آى
يطؼ ًوَز ال حَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل الًلٖ الًه٘ن.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة احوس ثدي اثدٖ يجدساهلل ثطقدٖ يل٘دِالطحودٔزض کتدبة هحبسدي اظ
حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ّطگبُ ثگَٗس ثٌسُ ال حَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل پس
ثتحق٘ق کِ ٍاگصاض ًوَزُ اهط ذَز ضا ثسَٕ ذسا ٍ حق است ثط ذسا اٌٗکِ کفبٗت فطهبٗدس اٍ
ضا.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة احوس ثي اثدٖ يجدساهلل الجطقدٖ يل٘دِ الطحودٔ زض کتدبة هحبسدي اظ
حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّطگبُ ثٌسُ ثگَٗس ال حَل ٍ ال قَٓ االّ
ثبهلل ذسإ يعٍرل ثوالئکِ فطهبٗس تسل٘ن ضس ثٌسُ هي حبرت اٍ ضا ثطآٍضٗس.
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حسٗج ضطن د اظ رٌبة احوس ثدي اثدٖ يجدساهلل ثطقدٖ يل٘دِ الطحودٔ زض کتدبة هحبسدي اظ
حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ فقط ثِ اٍ چسجس ٍ اٍ ضا هدالظم گدطزز پدس
ثبٗس ثس٘بض ثگَٗس الحَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل.
حسٗج ّفتن د اظ کتبة ربهى االذجبض اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضدسُ
کس٘کِ ّعاض هطتجِ ثگَٗس ال حَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل ضٍظٕ فطهبٗدس اٍ ضا ذدسإ تًدبلٖ حدذ ٍ
اگط ارلص ًعزٗک ضسُ ثبضس ذسا زض ارل اٍ تإذ٘ط اًساظز تب آًکِ حذ ضا ضٍظٕ فطهبٗس.
حسٗج ّطتن د اظ کتبة ربهى االذجبض اظ رٌبة اثي يجبس ضؾٖ اهلل تًدبلٖ يٌدِ ًقدل ضدسُ
کِ زٗسم ضسَل ذسا غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ضا کِ ه٘گفت ال حَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل الًلٖ الًهد٘ن
يطؼ کطزم چ٘ست حَاة آى ،فطهَز تسج٘ح حبهالى يطش ،پس کس٘کِ ثگَٗس ٗدک هطتجدِ
ال حَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل ث٘بهطظز ذسا ثطإ اٍ گٌبّبى غس سبلِ ضا ٍ هٌَ٘ٗسدس ثدطإ اٍ ثدِ ّدط
حطفٖ غس حسٌِ ٍ ثلٌس فطهبٗس ثطإ اٍ غس زضرِ پس اگط اظ ٗک هطتجِ ظٗبزتط ثگَٗس پدس
ثطإ اٍ ثبضس ثِ ّط حطفٖ گٌزٖ ٍ ًَضٕ ثط غطاـ.
حسٗج ًْن د اظ رٌبة احوس ثي اثٖيجساهلل ثطقٖ يلِ٘الطحؤ زض کتبة هحبسي اظ حؿدط
رًفط ثي هحوّس يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم زض تفس٘ط ال حَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل ًقل ضسُ کِ حبٗدل
ًو٘طَز ث٘ي هب ٍ ث٘ي هًبغٖ هگط ذسا ٍ قَ ًو٘سّس هب ضا ثط ازاء قبيت ٍ فطائؽ رع ذسا.
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تٌجِ٘ ّطتبز ٍ سَم

زض فؿ٘لت غلَا
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ زض کتبة زيَا اظ حؿدط ًجدٖغدلّٖاهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کسٖ کِ غلَا ثفطستس ثط هي ّط ضٍظٕ سِ هطتجدِ ٍ ،زض ّدط ضدجٖ سدِ
هطتجِ اظ ضٍٕ زٍستٖ ٍ ضَ  ،ذَاّس ثَز حق ثط ذسا اٌٗکِ ث٘بهطظز گٌبّدبى آى ضدت ٍ ضٍظ
ضا.
ذجط زٍم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ زض زيَا اظ حؿط ضسَل غدلّٖاهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل
ضسُ کِ ثس٘بض غلَا ثفطست٘س ثط هي ظٗطا کِ غلَا ثط هيًَ ،ض است زض قجط ٍ ًَض است ثط
غطاـ ٍ ًَض است زض ثْطت.
ذجط سَم د اظ کتبة ربهى االذجبض اظ حؿط ًجٖغلّٖاهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ ٗدک
هطتجِ ثط هي غلَا ثفطستس ذسا ٗک زض اظ يبف٘ت ثدطٍٕ اٍ ثگطدبٗس ٍ ً٘دع فطهدَز کسد٘کِ
غلَا ثفطستس ثط هي ٗکوطتجِ ثبقٖ ًوبًس ثطإ اٍ اظ گٌبّبًص شضُإ ٍ ً٘ع فطهَز ّ٘چ کس
ً٘ست کِ ٗکوطتجِ ثط هي غلَا ثفطستس ٍ ثطٌَاًس آًطا ثسٍ هلک٘کدِ حدبفم اٍ ّسدتٌس هگدط
آًکِ ًٌَٗسس گٌبّٖ ثطإ اٍ تب سِ ضٍظ.
ذجط چْبضم د اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ غلَا ثفطسدتس ثدط هدي
ٗکوطتجِ ذلق فطهبٗس ذسإ تًبلٖ ضٍظ ق٘بهت ثط سط اٍ ًَضٕ ٍ ثط ٗو٘ي اٍ ًَضٕ ٍ ثدط ضدوبل
اٍ ًَضٕ ٍ ثط ثبالٕ اٍ ًَضٕ ٍ ثط ظٗط اٍ ًَضٕ ٍ زض توبم ايؿبء اٍ ًَضٕ.
ذجددط پددٌزن د اظ رٌددبة قكددت ضاًٍددسٕ يل٘ددِ الطحوددٔ زض کتددبة لددت اللجددبة اظ حؿددط
ًجٖغلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ غلَا ثفطستس ثط هي ٍ ثط آل هي ،غلَا ثفطسدتٌس
ثط اٍ هالئکِ ٍ کس٘کِ غلَا ثفطستس ثط اٍ هالئکدِ ،غدلَا ذَاّدس فطسدتبز ثدط اٍ ذدسا ٍ
کس٘کِ غلَا ثفطستس ذسا ثط اٍ ثبقٖ ًوبًس زض آسوبىّب ٍ ظه٘ي هلکٖ هگط آًکدِ غدلَا
ه٘فطستٌس ثط اٍ ٍ کس٘کِ غلَا ثفطستٌس ثط هي ٍ ثط آل هدي ٗکوطتجدِ ،اهدط فطهبٗدس ذدسا زٍ
هلک حبفم اٍ ضا کِ تب سِ ضٍظ ثط اٍ ًٌَٗسٌس.

(تنبیهات 138 )2

ذجط ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وب الطحؤ اظ حؿط اثدٖيجدساهلل يل٘دِالسدالم
ًقل ضسُ کِ چَى ًبم پ٘غوجط غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ثطزُ ضَز ،ثس٘بض غلَا ثفطست٘س ثط اٍ ظٗدطا
کِ کس٘کِ غلَا ثفطستس ثط حؿط ًجٖ ظ ٗک غلَا  ،غدلَا ه٘فطسدتس ذدسا ثدط اٍ
ّعاض غلَا زض ّعاض غف اظ هالئکدِ ٍ ثدبقٖ ًو٘وبًدس ّد٘چ هرلدَقٖ هگدط آًکدِ غدلَا
ه٘فطستس ثط ثٌسُ ثَاسكِ غلَا ذسا ٍ هالئکِ ثط اٍ ،پس کس٘کِ ضغجت ٍ ه٘ل ًساضتِ ثبضدس
ثِ اٗي حَاة پس اٍ هغطٍض است ٍ ذسا ٍ ضسَل ٍ اّل ث٘ت اظ اٍ ث٘عاضًس.
ذجط ّفتن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط غبز ٗب ثبقط يلْ٘وب الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ ّ٘چ يولٖ زض ه٘عاى سٌگ٘يتط اظ غلَا ثط هحوّس ٍ آل هحوّس ً٘ست.

( 139محمد بن مرتضی الخراسانی)

تٌجِ٘ ّطتبز ٍ چْبضم

زض فؿ٘لت ضت ٍ ضٍظ روًِ ٍ غلَا فطستبزى زض آى
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة ضْ٘س حبًٖ قسس سطُ زض ضسبلِ رؤً اظ حؿدط ًجدٖ غدلّٖ اهلل يل٘دِ
ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثس٘بض غلَا ثفطست٘س ثط هي زض ّط روًِ پس ّط کسام اظ ضوب کدِ ث٘طدتط
غلَا ثفطست٘س ثط هي ،قسض ٍ هٌعلت اٍ ًعز هي ث٘طتط ذَاّدس ثدَز ٍ کسد٘کِ زض ضٍظ روًدِ
غس هطتجِ غلَا ثفطستس ثدط هدي ،ذَاّدس آهدس ضٍظ ق٘بهدت ثدب غدَض ًدَضاًٖ ٍ کسد٘کِ
غلَا ثفطستس ثط هي زض ضٍظ روًِ ّعاض هطتجِ ًرَاّس هدطز تدب ربٗگدبُ ذدَز ضا زض ثْطدت
ثجٌ٘س.
ذجط زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط اثٖ الحسي ًٌٖٗ الطؾب يلِ٘
الػلَٓ ٍالسالم اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ضٍظ روًِ س٘س اٗبم اسدت
هؿبيف ه٘گطزز زض آى حسٌب ٍ ًبثَز ه٘طَز زض آى س٘ئب ٍ ثلٌس ه٘طَز زض آى زضرب ٍ
هستزبة ه٘طَز زض آى زيبّب ٍ ثطقطف ه٘طَز زض آى غن ٍ غػِّب ٍ ثطآٍضزُ ه٘طَز زض آى
حبرتّب ٍ ضٍظ روًِ ضٍظ ظٗبزتٖ است ٍ ثطإ ذسا اسدت زض آى آظاز ضدسگبًٖ اظ آتدص،
زيب ًو٘کٌس ثِ آى احسٕ اظ هطزم کِ حق ٍ حطهت آى ضا ثطٌبسس هگط آًکِ حق ذَاّس ثدَز
ثط ذسا اٌٗکِ اٍ ضا اظ آظاز ضسگبى اظ آتص قطاض زّس ،پس اگط زض آى ضٍظ ثو٘طز ٗب ضت آى،
ضْ٘س ذَاّس هطز ٍ هجًَث ضَز زض ق٘بهت زض اهي ٍ اهبى ٍ سجک ًو٘طوبضز ٍ ؾبٗى ًو٘کٌدس
احسٕ حطهت ٍ حق آى ضا هگط آًکِ ذَاّس ثَز حق ثط ذسإ يعٍرل اٌٗکِ اٍ ضا ثِ رٌْن
ثطز هگط آًکِ تَثِ ًوبٗس.
ذجط سَم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلْ٘ن الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ السدالم ًقدل ضدسُ
کس٘کِ هَافق ضَز اظ ضوب ثب ضٍظ روًِ پس هطغَل ًطَز الجتِ ثو٘عٕ غ٘ط اظ يجبز ظٗطا کِ
زض آى آهطظٗسُ ه٘طًَس ثٌسگبى ٍ ًبظل ه٘طَز ثط اٗطبى ضحوت.
ذجدط چْدبضم د اظ رٌدبة اثدي ثبثَٗدِ يل٘دِ الطحودٔ زض کتدبة حدَاة االيودبل اظ حؿدط
اثٖرًفط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ حسٌِ ٍ س٘ئِ هؿبيف ه٘گطزز زض ضٍظ روًِ.

(تنبیهات 141 )2

ذجط پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘ الطحؤ اظ حؿدط اثدٖيجدساهلل يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثزٌبة يوط ثي ٗعٗس فطهَزُ ٗب يوط اظ سٌت است کِ غلَا ثفطسدتٖ
ثط هحوّس ٍ اّل ث٘ت اٍ زض ّط روى ّعاض هطتجِ ٍ زض سبٗط اٗبم غسهطتجِ.
ذجط ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة ضحوْوب اهلل اظ حؿط اثدٖرًفدط يلْ٘ودب الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّ٘چ يجبزتٖ زض ضٍظ روًِ زٍستتط ثسَٕ ذسا اظ غدلَا ثدط هحوّدس
ٍآل هحوّس ً٘ست.

( 141محمد بن مرتضی الخراسانی)

تٌجِ٘ ّطتبز ٍ پٌزن

زض هسح ذَاًسى ًوبظ ثب روبيت ٍ قسح تطک آى
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ کتبة ربهى االذجبض اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ غفَف اهت
هي هبًٌس غفَف هالئکِ است زض آسوبى ٍ ٗک ضکًت کِ ثب روبيت ثبضس ،ث٘ست ٍ چْدبض
ضکًت حسبة ه٘طَز کِ ّط ضکًتٖ هحجَةتط است ثسَٕ ذدسإ تًدبلٖ اظ يجدبز چْدل
سبل.
ذجط زٍم د اظ رٌبة ضْ٘س قسس سطُ زض کتبة ًفلِ٘ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل
ضسُ کِ ًوبظ ثب روبيت ثبضس ٍلَ ثط سطً٘عُ.
ذجط سَم د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘ الطحؤ زض کتبة ذػدبل اظ حؿدط اه٘دط يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضدسُ کدِ هدطٍ زض حؿدط قطائدت قدطآى ٍ هزبلسدت يلودبء ٍ ًهدط زض فقدِ ٍ
هحبفهت ثط ًوبظ روبيت است.
ذجط چْبضم د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘الطحؤ زض کتبة لت اللجبة اظ حؿط ًجٖ غلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ ٍؾَء ثگ٘طز ٍ ً٘کَ کٌس ٍؾدَٕ ذدَز ضا ،پدس اظ آى ثدطٍز
ثسَٕ ًوبظ روبيت ،ذَاّس ًَضت ذسا ثطإ اٍ ثْط قسهٖ کِ ثطه٘ساضز ٗک حسٌِ ٍ کفدبضُ
ه٘فطهبٗس اظ اٍ ٗک س٘ئِ.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة ضْ٘س قسسسطُ زض کتبة ًفلِ٘ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلدِ
ًقل ضسُ کِ ّطگبُ سئَال کطزُ ضَٕ اظ کس٘کِ ثٌودبظ روبيدت حبؾدط ًو٘طدَز پدس ثگدَ
ًو٘طٌبسن اٍ ضا.
ذجط ضطن د اظ رٌبة احوس ثي هحوّس ثطقٖ ضحوِاهلل زض کتبة هحبسي اظ حؿط اث٘زًفدط
يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ کس٘کِ ثطٌَز ًسا ضا اظ ّوسبٗگبى هسدزس ،پدس اربثدت
ًکٌسً ،وبظٕ ثطإ اٍ ًرَاّس ثَز.

(تنبیهات 142 )2

ذجط ّفتن د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کسد٘کِ
ًوبظ غجح ضا زض روبيت ث رَاًس ،پس هخل اٗدي ذَاّدس ثدَز کدِ تودبم ضدت ضا زض ضکدَو ٍ
سزَز ثسط آٍضزُ ثبضس.
ذجط ّطتن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ ضحوِاهلل اظ حؿدط ًجدٖ غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ
کس٘کِ هحبفهت ًوبٗس ثط روبيت ّطرب کدِ ثبضدس ذَاّدس گصضدت ثدط غدطاـ هبًٌدس ثدط
ذبقف الهى زض اٍل ظهطُ ثب سبثق٘ي ٍ غدَض اٍ ضٍضديتدط ٍ ًدَضاًٖتدط ثبضدس اظ هدبُ ضدت
چْبضزُ.
ذجط ًْن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحودٔ اظ حؿدط اثدٖ رًفدط يلْ٘ودب الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ افؿل غفَف ،غف اٍل است ٍ افؿل غف اٍل آى ربئٖ اسدت کدِ
ثِ اهبم ًعزٗکتط ثبضس.
ذجط زّن د اظ کتبة ضربل کطدٖ يل٘دِ الطحودٔ اظ رٌدبة ٗعٗدس ثدي حودبز ًقدل ضدسُ کدِ
ثحؿط اثٖ الحسي يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم يدطؼ کدطز کدِ ًودبظ ثردَاًن پطدت سدط کسد٘کِ
ًو٘طٌبسن اٍ ضا ،فطهَز ًوبظ ًرَاى هگط پطت سط کس٘کِ ٍحَ زاضتِ ثبضٖ ثسٗي اٍ.
ذجط ٗبظزّن د اظ کتبة اثٖيجساهلل س٘بضٕ يلِ٘الطحؤ غبحت حؿط هَسٖ ثدي رًفدط ٍ
يلٖ ثي هَسٖ الطؾب يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضدسُ کدِ ثحؿدط اثدٖرًفدط حدبًٖ ًٌٗدٖ
حؿط رَاز يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم يطؼ ًوَز روًٖ اظ هَالٖ ضوب زض هحلٖ ارتوبو زاضًس
پس ٍقت ًوبظ حبؾط ه٘طَز ٗک ًفط اظ اٗطبى رلَ ه٘بٗستس ٍ ثب ثقِ٘ ًودبظ روبيدت ه٘رَاًدس
حؿط فطهَز اگط آًکِ اهبهت ه٘کٌس ثطإ اٗطبى کسٖ ثبضس کِ ثد٘ي اٍ ٍ ثد٘ي ذدسا قلجدٖ
ًجبضس ًٌٖٗ حق ذسا ضا ازا کطزُ ثبضس ٍ ذسا اظ اٍ قلجکبض ًجبضس ،پس ثبٗس اٌٗکبض ضا ثکٌس.

( 143محمد بن مرتضی الخراسانی)

تٌجِ٘ ّطتبز ٍ ضطن

ضص ًکتِ حکوت يولٖ زض ٗک ضٍاٗت ضطٗف

اظ رٌبة احوس ثي هحوّس ثطقٖ يلِ٘ الطحؤ زض کتبة هحبسي اظ حؿط اثدٖيجدساهلل يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ضرػٖ ثِ آى حؿط يطؼ ًوَز کِ آٗب ه٘جٌٖ٘ اٗدي ذلدق ضا
توبهطبى اظ هطزم ،فطهَز القبء کي ًٌٖٗ ث٘بًساظ اظ اٗطدبى تدبضک هسدَاک ضا ٍ آًکسد٘کِ زض
ربٕ تٌگ چْبض ظاًَ ثٌطٌ٘س ٍ آًکِ زاذل ضَز زض کبضٕ ٗب سرٌٖ کِ فبئسُ ًساضز ٍ کس٘کِ
هجبحخِ ٍ هزبزلِ کٌس زض چ٘عٗکِ يلن ثِ آى ًساضز ٍ کس٘کِ انْبض کسبلت ٍ هطؼ ًوبٗس زض
حبلت٘کِ هطؼ ٍ کسبلتٖ ًساضتِ ثبضس ٍ کس٘کِ ذَز ضا هػ٘جت ضس٘سُ ًوبٗص زّدس ٍ حدبل
آًکِ هػ٘جتٖ ثِ اٍ ًطس٘سُ ثبضس.

(تنبیهات 144 )2

تٌجِ٘ ّطتبز ٍ ّفتن

ٗک ضٍاٗت ضطٗف ثب رٌس ًکتِ حکوت يولٖ

اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضدسُ کدِ ٍغد٘ت
فطهَز ضً٘٘بى ٍ هَال٘بى ذَز ضا ثِ پطّ٘ع اظ ذسا ٍ يول ثكبيت اٍ ٍ ارتٌدبة اظ هًبغدٖ اٍ ٍ
ازاء اهبًت ثطإ کس٘کِ اهد٘ي ضدوبضز اٗطدبى ضا ٍ ً٘کدَئٖ هػدبحجت ثدب کسد٘کِ هػدبحجت
هٌ٘وبٌٗس ثب اٍ ٍ اٌٗکِ هطزم ضا ثسَٕ ائودِ يلدْ٘ن السدالم زيدَ ًوبٌٗدس ثغ٘دط ظثدبى ،غدطؼ
ًوَزًس چگًَِ هطزم ضا زيَ کٌ٘ن ثسَٕ ضوب ثغ٘ط ظثبى فطهَز ثبٌٗکِ يول کٌ٘س ثِ آًوِ هب
ضوب ضا ثِ آى اهط ه٘کٌ٘ن اظ يول ثكبيت ذسا ٍ اظ هًبغٖ ذسا هٌتْٖ ضَٗس ٍ ثب هطزم ثػس
ٍ يسالت ضفتبض ًوبئ ٘س ٍ ازاء کٌ٘س اهبًت ضا ٍ اهدط ثوًدطٍف ٍ ًْدٖ اظ هٌکدط ًوبئ٘دس ٍ هكلدى
ًطًَس هطزم اظ ضوب هگط ثر٘ط ٍ ذَثٖ پس ّطگبُ هطزم ضوب ضا اٌٗزَض زٗسًس ذَاٌّس زاًست
فؿل آًوِ ضا کِ ًعز هب ّست پس هٌبظيِ ذَاٌّس کطز ثسَٕ آى.
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تٌجِ٘ ّطتبز ٍ ّطتن

زض هسح ازإ ظکب ٍ شم هٌى آى
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط غبز يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم ًقدل
ضسُ کِ ظکَٓ ٍؾى ٍ رًل ضسُ تب ثطإ اغٌ٘بء اهتحبى ثبضس ٍ ثطإ فقطاء کوک ٍ اگط هطزم
ظکَٓ اهَال ذَز ضا ثسٌّس ٗک هسلوبًٖ فق٘ط ٍ هحتبد ًو٘وبًس ٍ ّطآٌٗدِ ثدًٖ٘دبظ ه٘طدَز ثدِ
آًوِ ذسا هً٘ي فطهَزُ ثطإ اٍ ٍ هطزم فق٘ط ٍ هحتبد ًو٘وبًٌس هگط ثِ گٌدبُ اغٌ٘دبء ٍ سدعاٍاض
است ثط ذسإ تجبضک ٍ تًبلٖ اٌٗکِ هٌى فطهبٗس ضحوت ذَز ضا اظ کس٘کِ هٌى کٌس حق ذسا
ضا زض هبلص تب آًکِ ه٘فطهبٗس زٍستتطٗي هطزم ثسَٕ ذسإتًبلٖ سرٖتدطٗي آًْدب اسدت ٍ
سرٖتطٗي هطزم آى کسٖ است کِ ازاء کٌس ظکَٓ هبل ذَز ضا ٍ ثرل ًَضظز ثدط هداهٌ٘ي ثدِ
آًوِ فطؼ فطهَزُ ذسا ثطإ آًْب زض هبلص.
ضٍاٗت زٍم د اظ تفس٘ط رٌبة ض٘د اثٖالفتَح ضاظٕ يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط ًجدٖ غدلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ زض ذكجِ ٍزاو فطهَز إ هطزم ازاء کٌ٘دس ظکدَٓ اهدَال ذدَز ضا پدس
کس٘کِ ظکَٓ ًسّس ًوبظٕ ثطإ اٍ ًرَاّس ثَز ٍ کس٘کِ ًوبظٕ ثطاٗص ًجبضس زٌٗدٖ ثدطاٗص
ً٘ست ٍ کس٘کِ زٌٖٗ ثطإ اٍ ًجبضس حزٖ ٍ رْبزٕ ثطإ اٍ ًرَاّس ثَز.
ضٍاٗت سَم د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کدِ ّدالک
ًو٘طَز ّ٘چ هبلٖ زض ثط ٍ ًِ ّن زض ثحط هگط ثوٌى ظکَٓ ،حفم کٌ٘س اهَال ذدَز ضا ثعکدَٓ ٍ
هساٍا ًوبئ٘س هطٗؿْبٕ ذَز ضا ثػسقِ ٍ ثطگطزاً٘س ثالّب ضا ثسيب.
ضٍاٗت چْبضم د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿط غبز يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقدل ضدسُ
کِ فطؼ ًفطهَزُ ذسا ثط اٗي اهت چ٘عٕ ضا کِ ضسٗستط ثبضس اظ ظکَٓ ٍ ثَاسكِ ظکَٓ ًٌٖٗ
هٌى ظکَٓ ّالک ه٘طًَس يبهِ آًْب.
ضٍاٗت پٌزن د اظ کتبة زيبئن اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقدل ضدسُ کدِ ً٘سدت
ًوبظٕ ثطإ کس٘کِ ظکَٓ ًسّس ٍ ً٘ست ظکَتٖ ضإ کس٘کِ ٍضو ًساضتِ ثبضس.
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ضٍاٗت ضطن د اظ کتبة زيبئن اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کدِ ٍغد٘ت
ه٘کٌن فطظًساى ٍ اّل ذَزم ضا ٍ رو٘دى هداهٌ٘ي ٍ هَهٌدب  ،ثپطّ٘دع اظ ذدسا پطٍضزگبضضدبى
هالحهِ ذسا ضا ثکٌ٘س ،هالحهِ ذسا ضا ثکٌ٘س زض ظکَٓ ظٗطا کِ ظکَٓ ذبهَش ه٘کٌس غؿدت
پطٍضزگبضتبى ضا.
ضٍاٗت ّفتن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسدالم ًقدل
ضسُ کس٘کِ هٌى ًوبٗس ٗک ق٘طاـ اظ ظکَٓ ضا ،پس ثبٗستٖ ثو٘دطز اگدط ه٘رَاّدس ْٗدَزٕ ٗدب
ًػطاًٖ.
ضٍاٗت ّطتن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ
کِ زُ قبٗفِ اظ اٗي اهت کبفط ضسُاًس ثرسإ يه٘ن ٍ اظ رولِ آى زُ قبٗفِ هبًى العکَٓ است
ٍ ّطت قبٗفِ اًس کِ ذسا قجدَل ًو٘فطهبٗدس اظ اٗطدبى ًودبظ ضا اظ آًزولدِ هدبًى العکدَٓ اسدت
کس٘کِ هٌى کٌس ٗک ق٘طاـ اظ ظکَٓ هبل ذَز ضا پس ًِ هاهي است ٍ ًِ هسلوبى ٍ الکطاهٔ.
ضٍاٗت ًْن د اظ رٌبة ض٘د اثٖالفتَح ضاظٕ يلِ٘ الطحؤ زض تفس٘ط ذَز اظ حؿط ضسَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ يطؾِ زاضتِ ضس ثط هي ايوبل اّل ثْطست ٍ آتص ،تب آًکِ
فطهَز ٗبفتن اٍل کسٖ ضا کِ زاذل آتص ه٘طَز سِ ًفط اه٘ط هسلف کِ يدسل ثدِ کدبض ًجدطز ٍ
غبحت هبل٘کِ ظکَٓ هبل ذَز ًسّس ٍ فق٘ط هتکجط.
ضٍاٗت زّن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ زض کتبة لدت اللجدبة اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ هبلٖ زاضتِ ثبضس ٍ ظکَٓ آى ضا ًسّس ّط ضٍظ ّعاض هلک
ثطبض ه٘سٌّس اٍ ضا ثِ آتص ثسضست٘کِ ذسا قطاض زازُ ضٍظٕ فقطا ضا زض اهَال اغٌ٘ب پس اگدط
فقطاء گطسٌِ ٍ ثطٌِّ ثوبًٌس پس ثَاسكِ گٌبُ اغٌ٘بء ه٘جبضس ٍ حق است ثط ذسا کدِ اٗطدبى ضا
ثطٍ ثزٌْن اًساظز.
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تٌجِ٘ ّطتبز ٍ ًْن

زض هصهت ثرل
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ کتبة ذػبل اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ زٍ ذػدلت
است کِ زض هسلوبى روى ًطَز ثرل ٍ سَء ذلق.
ذجط زٍم د اظ کتبة ذػبل اظ حؿط اثٖ رًفط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضدسُ کدِ سدِ
چ٘ع است کِ هَرت ضفى زضرب است ٍ سِ چ٘ع کفبضُ گٌبّبى ٍ سِ چ٘ع هْلک ٍ سِ چ٘ع
هَرت ًزب  ،اهب آى سِ چ٘ع کِ هَرت زضرب است ٗکٖ افطبء سالم زٗگط اقًدبم قًدبم
سَم ًوبظ زض ضت ٍ حبل آًکِ هطزم زض ذَاثٌس ٍ اهب آى سِ کِ کفبضُاًس کبهل گطفتي ٍؾَ
زض َّإ سطز ٍ ضفتي ثسَٕ روبيت زض ضت ٍ ضٍظ ٍ هحبفهت ثط ًوبظّب ٍ اهب آى سدِ چ٘دع
کِ هْلکاًس ضح ٍ ثرل٘کِ غبحجص اقبيت کٌس آى ضا ٍ َّٕ ٍ َّس٘کِ ضدرع هتبثًدت
کٌس آى ضا ٍ يزت اًسبى ثٌفس ذَز ٍ اهب آى سِ کِ ًزب زض آًست پس ذَف ذسا است
زض سط ٍ يالً٘ٔ ٍ ه٘بًِ ضٍٕ است زض حبل غٌدٖ ٍ فقدط ٍ کلودِ يدسل اسدت زض حدبل ضؾدب ٍ
غؿت.
ذجط سَم د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ضسَل اکطم غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٍ سلن ًقل ضسُ
سرٖ ًعزٗک است ثرسإ تًبلًٖ ،عزٗک است ثوطزمً ،عزٗک است ثجْطت ،زٍض اسدت اظ
آتص ٍ ثر٘ل زٍض است اظ ذسإتًبلٖ ،زٍض است اظ هطزم زٍض است اظ ثْطت ًعزٗک است
ثِ زٍظخ.
ذجط چْبضم د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ فطهدَز
ثْطت ذبًِ سربٍتوٌساى است ،قسن ثِ آًکسٖ کِ ربى هي ث٘س قدسض اٍ اسدت کدِ زاذدل
ًو٘طَز ثْطت ضا ثر٘ل ٍ ًِ يب ٍالسٗي ٍ ًِ آى کدس کدِ ثسد٘بض هٌدت ًْدس ثدِ آًودِ يكدب
ه٘کٌس.
ذجط پٌزن د اظ کتبة فقِ الطؾب يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ ضٍاٗت ضسُ رَاى سرٖ گٌبُکبض
زٍستتط است ثسَٕ ذسا اظ پ٘ط يبثس ثر٘ل.
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ذجط ضطن د اظ رٌبة ض٘د قَسٖ قسسسطُ زض کتبة اهبلٖ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يل٘دِ
ٍآلِ ًقل ضسُ سربٍ زضذتٖ اسدت اظ زضذتْدبٕ ثْطدت کدِ ثدطإ آى سدبقِّدبئٖ اسدت
آٍٗعاى ثسً٘ب .پس ّط کِ زاضإ غفت سربٍ ضَز چٌگ ظزُ ثطبذِإ اظ ضبذِّبٕ آى ٍ
آى ضبذِ اٍ ضا ه٘کطبًس ثسَٕ ثْطت ٍ ثرل زضذتٖ است اظ زضذتّبٕ زٍظخ کِ ثطإ آى
ضبذِّبئٖ است ثِ زً٘ب آٍٗعاى پس ّط کِ ثر٘ل ثبضس زست ظزُ ثِ ضبذِإ اظ ضبذِّبٕ آى
زضذت ٍم آى ضبذِ ذَاّس کطبً٘س اٍ ضا ثسٍظخ.
ذجط ّفتن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ زض کتبة لت اللجبة ًقل ضسُ کدِ ذدسإ
تًبلٖ ثجْطت فطهَز تکلن کي ،پس گفت ثتحق٘ق کِ ضستگبض ضسًس هاهٌَى پس گفدت هدي
حطام ّستن ثط ّط ثر٘ل ضٗبکبضٕ.
ذجط ّطتن د اظ رٌبة زٗلوٖ يلِ٘ الطحؤ زض کتبة اضضبز القلَة اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ چَى ذسا ثْطت ضا ذلق فطهَز يطؼ ًوَز پطٍضزگدبضا ثدطإ کدِ ذلدق
فطهَزٕ هطا ،فطهَز ثطإ ّط سرٖ ٍ پطّ٘ع گبضٕ ،يطؼ کطز پطٍضزگبضا ضاؾٖ ضسم.
ذجط ًْن د اظ رٌبة ض٘د هف٘س قسسسطُ زض کتبة اهبلٖ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ
اظ ذسإ يعٍرل ًقل ضسُ کِ ّط ثٌسُإ ضا کِ ذلق ًوَزم ،پس ّساٗت کطزم اٍ ضا ثسدَٕ
اٗوبى ٍ ذُ لق اٍ ضا ً٘کَ قطاض زازم ٍ اٍ ضا هجتالء ثجرل ًگطزاً٘سم پس هي اضازُ ذ٘ط ٍ ذدَثٖ
ثِ اٍ زاضم.
ذجط زّن د اظ رٌبة حسي ثي فؿل قجطسٖ يلْ٘وب الطحودٔ زض کتدبة هکدبضم االذدال اظ
حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ هي ازة کدطزُ ضدسُ ذدسا ّسدتن ٍ يلدٖ ازة
کطزُ ضسُ هي است .اهط فطهَزُ هطا پطٍضزگبض هي ثسربٍ ٍ ً٘کَئٖ ٍ ًْٖ فطهدَزُ هدطا اظ
ثرل ٍ رفب ٍ ّ٘چ چ٘ع هجغَؼتط ً٘ست ثسَٕ ذسإ يعٍرل اظ ثرل ٍ سَء ذُلق ٍ اٗي زٍ
ذػلت فبسس ه٘کٌس يول ذ٘ط ضا ّنچٌبً٘کِ گل ،يسل ضا تجبُ ه٘کٌس.
ذجط ٗبظزّن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط ضسَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل
ضسُ کِ ضح ٍ اٗوبى ّطگع زض قلت ثٌسُإ روى ًو٘طَز.
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تٌجِ٘ ًَزم

زض حس ٍ تًطٗف سربٍ ٍ ثرل
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وب الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ سربٍ آى است کِ ث٘طٍى کٌٖ اظ هبل ذَز حقٖ ضا کِ ذدسا ٍاردت
فطهَزُ ثط تَ ٍ ثگصاضٕ آًطا زض هَؾى ذَزش.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يل٘دِ الػدلَٓ ٍالسدالم
ًقل ضسُ کِ سربٍ آًستکِ ضرع ثتَاًس اظ حطام ثگصضز ٍ چَى ثحالل نفط ٗبثدس ،زلدص
ثبض ثسّس کِ آى ضا زض ضاُ قبيت ذسا اًفب کٌس.
حسٗج سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط يلدٖ يل٘دِ السدالم ًقدل
ضسُ کِ ضٌ٘س هطزٕ ه٘گَٗس ضح٘ح هًصٍضتط است اظ نبلن ،پس ثدِ اٍ فطهدَز زضٌٍ گفتدٖ،
نبلن گبّٖ ه٘طَز کِ تَثِ ٍ استًغبض ه٘کٌس ٍ حق هطزم ضا ثػبحجبًص ضز هٌ٘وبٗدس ٍ هجدتالٕ
ثوطؼ ضح ٍ ثرل هٌى ه٘کٌس ظکَٓ ٍ غسقِ ٍ غلِ ضحن ٍ پصٗطائٖ اظ هْوبى ٍ اًفب زض ضاُ
ذسا ٍ اثَاة ثط ضا ٍ حطاهست ثط ثْطت اٌٗکِ زاذل ضَز آى ضا ضرع ضح٘ح ٍ ثر٘ل.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وب الطحؤ اظ حؿط اثدٖالحسدي هَسدٖ
يلِ٘الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثر٘ل آى کسٖ است کِ ثرل ثَضظز ثِ آًوِ فطؼ فطهَزُ
ذسا ثط اٍ.
حسٗج پٌزن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط غبز يلِ٘ الػدلَٓ ٍالسدالم زض
تفس٘ط قَل ذسإ تًبلٖ کصلک ٗطْٗن اهلل ايوبلْن حسطا يلدْ٘ن ًقدل ضدسُ کدِ روبيدت
کسبًٖ ّستٌس کِ هبل ذَز ضا زض ضاُ قبيت ذسا اًفب ًو٘کٌٌدس ثزْدت ثرل٘کدِ زاضًدس ثًدس
ه٘و٘طًس ٍ آى هبل ضا ه٘گصاضًس ثطإ کس٘کِ يول ه٘کٌس زض آى هدبل ثكبيدت ذدسا ،غدبحت
هبل ه٘جٌ٘س هبل ذَز ضا زض ه٘عاى غ٘ط ،پس حسط ه٘ردَضز ٍ اگدط زض هًػد٘ت ذدسا غدطف
کٌس غبحت هبل اٍ ضا قَ زازُ ثط آى ثدِ هدبل ذدَز تدب آًکدِ يودل ًودَزُ ثدِ آى هدبل زض
هًػ٘ت ذسإ يعٍرل.
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حسٗج ضطن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ السالم ًقل ضدسُ
کِ ثر٘ل کسٖ است کِ هبلٖ ضا اظ غ٘ط حالل ثسست ث٘بٍضز ٍ زض غ٘ط ضاُ حق اًفب کٌس.
حسٗج ّفتن د اظ رٌبة اثي ثبثَِٗ يلِ٘الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ الػدلَٓ ٍالسدالم
ًقل ضسُ کِ ضح٘ح کسٖ است کِ هٌى کٌس حق ذسا ضا ٍ اًفب ًوبٗس زض غ٘ط حق ذسا.
حسٗج ّطتن د اظ رٌبة ض٘د قَسٖ قسس سطُ زض کتبة اهبلٖ اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘
الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ سرٖ آًکس ً٘ست کِ تجصٗط کٌدس ٍ هدبل ذدَز ضا زض غ٘دط ضاُ
حق ،غطف ٍ ذطد ًوبٗس ،ثلکِ سرٖ آى کسٖ است کِ ازا ًوبٗدس ثسدَٕ ذدسإ يعٍردل
آًوِ ضا کِ فطؼ فطهَزُ ثط اٍ زض هبلص اظ ظکَٓ ٍ غ٘ط آى ٍ ثر٘ل آًکس است کِ ازا ًکٌس
حق ذسإ يعٍرل ضا زض هبلص.
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تٌجِ٘ ًَز ٍ ٗکن

زض فؿ٘لت غسقِ
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌدبة اثدي اثدٖروْدَض يل٘دِ الطحودٔ زض کتدبة زضض اللئدبلٖ اظ حؿدط
ًجٖغلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ ًوبظ يوَز زٗي ٍ اسالم است ٍ رْبز ثلٌستطٗي يول اسدت ٍ
غسقِ چ٘عٗست يز٘ت ،چ٘عٗست يز٘ت ،چ٘عٗست يز٘ت.
ضٍاٗت زٍم د اظ کتبة رًفط ثي هحوّس ضطٗح حؿطهٖ ضحوْن اهلل اظ حؿدط ًجدٖ غدلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ تَاؾى ظٗبز ًو٘کٌس ثٌدسُ ضا هگدط ضفًدت ٍ ثلٌدسٕ ٍ غدسقِ ظٗدبز
ًو٘کٌس زض هبل هگط ثس٘بضٕ ضا ٍ يفَ ٍ گصضت ظٗبز ًو٘کٌس ثٌسُ ضا هگط يع ٍ حطهت.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة اثي فْسيلْ٘وب الطحودٔ زض کتدبة يسٓالدسايٖ اظ حؿدط غدبز
يلِ٘الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ً٘کَ ًو٘کٌس ّ٘چ ثٌسُإ غسقِ ضا زض زً٘ب هگط اٌٗکدِ ً٘کدَ
ذَاّس فطهَز ذسا ربًط٘ي ضا ثط اٍالز اٍ ثًس اظ اٍ.
ضٍاٗت چْبضم د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘ الطحؤ زض کتبة اهبلٖ اظ حؿط ضسَل غدلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ تػس کٌس ثػسقِ ،پس ثطإ اٍ ذَاّس ثدَز ثدَظى ّدط زضّودٖ
هخل کَُ احس اظ ًًوتْبٕ ثْطت.
ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ زض کتبة لت اللجدبة اظ رٌدبة لقودبى
يلِ٘السالم ًقل ضسُ کِ ثفطظًس ذَٗص فطهَز ّطگبُ هطتکت ذكبئٖ ضسٕ ،پس غسقِ ثسُ.
ضٍاٗت ضطن د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضدسُ کدِ
سِ ًفط ذسهت حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ آهسًسٗ .ک ًفطضبى گفت ٗبضسدَلاهلل ظ
هي غس ٍقِ٘ قال زاضم اٌٗک زُ ٍقِ٘ آى غسقِ ثبضس .ثًس ٗک ًفط زٗگط آهس يطؼ کطز هي
غس زٌٗبض زاضم ،اٌٗک زُ زٌٗبض آى غسقِ ثبضس .سَهٖ آهس يطؼ ًوَز ٗبضسدَلاهلل ظ هدي
زُ زٌٗبض زاضم ،اٌٗک ٗک زٌٗبض آى غسقِ ثبضس .پس حؿط ثسٗطبى فطهَز توبم ضوب سِ ًفط
زض ارط ثطاثط ّن ّست٘س ظٗطا کِ ّطکسامتبى زُ ٗک هبل ذَز ضا غسقِ زازٗس.
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ضٍاٗت ّفتن د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقدل ضدسُ کدِ ثالٗدب
تركٖ ًو٘کٌس ثط غسقِ اٌٗکِ غسقِ ّطآٌِٗ ثطقطف ه٘کٌس ّفتبز ثبة اظ سَء ٍ ثسٕ ضا.
ضٍاٗت ّطتن د اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ًقل ضسُ کِ ه٘فطهبٗدس ٍ ضٍاٗدت ضدسُ
کِ هلک الوَ زاذل ضس ثط سل٘وبى يلِ٘السالم ٍ ًعز آًحؿدط ٗدک هدطزٕ ثدَز .سدپس
هلکالوَ يطؼ ًوَز اظ يوط اٗي هطز پٌذ ضٍظ ث٘ص ثبقٖ ًوبًسُ پس آى هطز ٗدک قدطظ
ًبى غسقِ زاز سبئل گفت ذسا يوط ضا ظٗبز ًوبٗس پس پٌزبُ سبل ثط يوط اٍ افعٍز.
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تٌجِ٘ ًَز ٍ زٍم

زض هسح ٍ پٌْبى زازى غسقِ هستحجِ
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ کتبة زيبئن االسالم اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ غسقِ
پٌْبًٖ ذبهَش ه٘کٌس غؿت پطٍضزگبض ضا ّووٌبً٘کِ آة ذبهَش ه٘کٌس آتص ضا.
ذجط زٍم د اظ رٌبة ض٘د اثٖالفتدَح ضاظٕ يل٘دِ الطحودٔ زض تفسد٘طش اظ حؿدط ضسدَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ غسقِ پٌْبًٖ ذبهَش ه٘کٌس ذك٘ئِ ضا ّوبًكَضکِ ذدبهَش
ه٘کٌس آة آتص ضا.
ذجط سَم د اظ رٌبة س٘س هحوّس حسٌٖ٘ يبهلٖ زضکتبة احٌب يططٗٔ اظ کتبة لجدبة االلجدبة
اظ حؿط ًجٖ غلّٖاهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ثوطزٕ کِ آضظٍٕ هطگ ه٘کطز فطهَز هطگ
چ٘عٗستکِ الثس هٌِ است ٍ سفطٗست قَالًٖ ،سعاٍاض است ثطإ کس٘کِ ه٘رَاّس آًسطا کدِ
زُ ّسِٗ ثب ذَز ثطزاضز تب آًکِ فطهَز ٍ ّسٗٔ هبلکًٌٗ ،دٖ هبلدک زٍظخ چْدبض چ٘دع اسدت
گطِٗ اظ ذط٘ت ذسا ٍ غسقِ پٌْبًٖ ٍ تطک هًبغٖ ٍ ً٘کٖ ثَالسٗي.
ذجط چْبضم د اظ کتبة يَالٖ اللئبلٖ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ غسقِ
پٌْبًٖ زض هسدتحت ،ثطتدطٕ زاضز ثدط يالً٘دِ آى ثدِ ّفتدبز ثطاثدط ٍ غدسقِ ٍارجدِ يالً٘دِ آى
افؿلست اظ پٌْبًٖ آى ث٘ست ٍ پٌذ ثطاثط.
ذجط پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وب الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يلْ٘ن الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثزٌبة يوبض يلِ٘ الطحوِ فطهَز ٗبيوبض ،غدسقِ ثردسا قسدن زض پٌْدبًٖ
افؿل است اظ غسقِ زض يالً٘دِ ٍ ّووٌد٘ي ٍاهلل يجدبز زض سِدط افؿدل اسدت اظ يجدبز زض
يالًِ٘.
ذجط ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ن الطحؤ زض کتبة حَاة االيودبل اظ
حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ غسقِ يالًِ٘ ثطقطف ه٘کٌس ّفتبز ًدَو
اظ اًَاو ثال ضا ٍ غسقِ پٌْبًٖ ذبهَش ه٘کٌس غؿت پطٍضزگبض ضا.
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ذجط ّفتن د اظ رٌبة حس٘ي ثي سً٘س اَّاظٕ اظ حؿط اثٖرًفط يلْ٘وب الػدلَٓ ٍالسدالم
ًقل ضسُ کِ ثِطّ ٍ غسقِ سِطَ ،ثطقطف ه٘کٌس فقط ضا ٍ ظٗبز هٌ٘وبٗس يوط ضا ٍ زفى ه٘کٌٌس ّفتبز
هطگ ثس ضا.
ذجط ّطتن د اظ رٌبة احوس ثي هحوّس ثي ذبلس ثطقٖ يلدْ٘ن الطحودٔ زض کتدبة هحبسدي اظ
حؿط اثٖرًفط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ زض حسٗخٖ فطهَز آٗب ذجط ًدسّن ضدوب
ضا ثپٌذ ذػلت٘کِ اظ ثط ٍ ً٘کٖ است ٍ ثِط زيَ ه٘کٌس غبحجص ضا ثسَٕ ثْطت يطؼ ضس
چطا ،ذجط زّ٘س .فطهَز پَض٘سُ زاضتي هػ٘جت ٍ کتوبى آى ٍ غسقِ کِ ثدسّٖ آى ضا ثسسدت
ضاست ذَز رَضٗکِ زست چپت ًفْوس ٍ ً٘کدٖ ثَالدسٗي ظٗدطا کدِ ً٘کدٖ ثَالدسٗي ذدسا ضا
ضاؾٖ ٍ ذَضٌَز ه٘کٌس ٍ ثس٘بض گفتي ال حَل ٍ ال قَٓ االّ ثبهلل الًلٖ الًهد٘ن چدِ آًکدِ اٗدي
شکط اظ گٌزْبٕ ثْطت است ٍ زٍستٖ هحوّس ٍآل هحوّس غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ.
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تٌجِ٘ ًَز ٍ سَم

زض فؿ٘لت احسبى ٍ ً٘کٖ ثرلق حتٖ حَ٘اًب ٍ غ٘ط اّل حق
ٍ زض آى چٌس ذجط است

ذجط اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘ الطحؤ اظ رٌبة هًلٖ ثي ذٌ٘س ًقل ضدسُ کدِ
حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ السالم اظ ذبًِ ث٘طٍى آهس زض حبل٘کِ ٗک نطفٖ کِ زض آى ًبى ثدَز
ّوطاُ زاضت .پس آهسٗن تب ضس٘سٗن ثهلِ ثٌٖ سبيسُ ٍ زض آى ردب رودبيتٖ ذَاث٘دسُ ثَزًدس
پس آى حؿط ٗک قطظ ٍ زٍ قطظ ًدعز آًْدب ه٘گصاضدت تدب ثدِ آذدط آًْدب ،پدس اظ آى
ثطگطست٘ن پس گفتن ثِ آًحؿ ط کِ اٗدي روبيدت حدق ضا ه٘طٌبسدٌس ،فطهدَز اگدط حدق ضا
ه٘طٌبذتٌس ّطآٌِٗ ثب اٗطبى هَاسب ه٘کطزٗن حتٖ زض ًوک تدب آًکدِ فطهدَز کدِ ي٘سدٖ ثدي
هطٗن يلِ٘ السالم چَى گصضش ثِ کٌبض زضٗب افتبز ٗک قطظ ًبى اظ قَ ذَز زض آة افکٌدس
پس ثًؿٖ اظ حَاضٗ٘ي يطؼ ًوَزًس ٗدبضٍحاهلل ٍکلوتدِ چدطا اٗدي قدطظ ًدبى ضا کدِ قدَ
ذَز ثَز زض آة افکٌسٕ ،فطهَز اٗي قطظ ًبى ضا ثطإ حَ٘اى زضٗب اًساذتن کِ ثردَضز ٍ
حَاة آى يه٘ن است ًعز ذسا.
ذجط زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وب الطحؤ اظ حؿط اثٖرًفط يلِ٘ السالم ًقدل
ضسُ کِ ذسإ تجبضک ٍ تًبلٖ زٍست زاضز ذٌدک کدطزى رگدط سدَذتِ ضا ٍ کسد٘کِ آة
زّس ٗک رگط سَذتِإ ضا اظ چْبضپبٗبى ٍ غ٘ط آى ذسا اٍ ضا زض سدبِٗ قدطاض ذَاّدس ضٍظٕ
کِ سبِٗإ ًجبضس.
ذجط سَم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘ الطحؤ اظ هػبزف ًقدل ضدسُ کدِ ثد٘ي هکدِ ٍ
هسٌِٗ ثب حؿط اثييجساهلل يلِ٘ السالم ثَزم پس ثوطزٕ گصضت٘ن کِ پبٕ زضذتدٖ ثدط ظهد٘ي
افتبزُ ثَز ،پس فطهَز ث٘ب ثطٍٗن ًعز اٗي هطز ه٘تطسن کِ تطٌگٖ اٍ ضا اٗيچٌد٘ي کدطزُ ثبضدس،
پس ثسَٕ اٍ ضفت٘ن .حؿط پطس٘س اظ اٍ کِ آٗب تطٌِ ّستٖ ،يطؼ کطز ثلٖ ،پس پبٗ٘ي ث٘دب
إ هػبزف ٍ آثص ثسُ ،پبٗ٘ي آهسُ ٍ آثص زازم ثًس سَاض ضسُ ثطاُ افتدبزٗن .يدطؼ کدطزم
اٗي هطز ًػطاًٖ ثَز ،آٗب ثٌػطاًٖ آة ه٘دسّٖ؛ فطهدَز ثلدّٖ ،طگدبُ زض ّوودِ ٗدک حدبلٖ
ثبضٌس.
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ذجط چْبضم د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقدل ضدسُ کدِ زاذدل
ثْطت ضسم پس زٗسم زض آى ،آى کسٖ کِ سگٖ ضا س٘طاة کطزُ ثَز.
ذجط پٌزن د اظ کتدبة رًفطٗدب اظ حؿدط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ
ٌّگبه٘کِ هطغَل ٍؾَ ثَز گطثِ ذبًِ پٌبٌّسُ ثِ آى حؿط ضس ،پس حؿط زاًسدتٌس کدِ
تطٌِ است نطفٖ کِ اظ آى ٍؾَ ه٘گطفتٌس ًدعز اٍ ثطزًدس تدب آة آضدبه٘س آًگدبُ ثدِ ثق٘دِ آى
ٍؾَگطفتٌس.
ذجط ضطن د اظ کتبة ثحبض ًقل ضسُ کِ حؿط حسدي ثدي يلدٖ يلْ٘ودب الػدلَٓ ٍالسدالم
هطغَل غصا ذَضزى ثَزًس ٍ سگٖ پد٘ص ضٍٕ آًحؿدط ثدَز ٍ حؿدط ٗدک لقودِ ذدَز
ه٘رَضزًس ٍ ٗک لقوِ ًعز آى سگ ه٘بفکٌسًس .ضإٍ يطؼ ًوَز اربظُ ه٘فطهبئٖ اٗي کلدت
ضا زٍض کٌن اظ قًبم ضوب ،فطهَز ثگصاض اٍ ضا کِ هي اظ ذسا ح٘ب ه٘کٌن کِ ضٍح زاضٕ ًهط زض
غَض هي کٌس ٍ هي غصا ثرَضم ٍ ثِ اٍ ًسّن.
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تٌجِ٘ ًَز ٍ چْبضم

زض هطاتت غسقِ اظ ح٘ج ارط ٍ حَاة
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ يالهِ حلّ ٖ قسس سطُ زض ضسبلِ سًسٗٔ ٍ اظ اثي اثٖ روَْض يل٘دِ الطحودٔ
زض کتبة يَالٖ اللئبلٖ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ غسقِ ثط پٌذ رَض
است ٗکزَض غسقِإ است کِ ٗک ثدط زَ ُ اسدت ٍ آى غدسقِ ثدط يبهدِ هدطزم اسدت ،ذدسا
فطهَزُ کس٘کِ ث٘بٍضز ثحسٌِ ،پس ثطإ اٍ ثبضس زُ ثطاثط آى .زٍم غسقِإ است کِ ٗک ثدط
ّفتبز است ٍ آى غسقِ ثط غبحجبى هطؼ است .سَم آًسدتکِ ٗدک ثدط ّفتػدس اسدت ٍ آى
غسقِ ثط قَم ٍ ذَٗطبًست .چْبضم آًستکِ ٗک ثط ّفت ّعاض است ٍ آى غدسقِ ثدط يلودبء
است .پٌزن آًستکِ ٗک ثط ّفتبز ّعاض است ٍ آى غسقِ ثط هطزگبى است.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة ض٘د اثٖالفتدَح ضاظٕ يل٘دِ الطحودٔ زض تفسد٘طش اظ حؿدط ًجدٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ غسقِ ثط فق٘ط ٗک غسقِ است ٍ غسقِ ثدط ذَٗطدبًٍساى زٍ
غسقِ است ،ظٗطا کِ آى ّن غسقِ است ٍ ّن غلِ ضحن.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة ض٘د هف٘س يلِ٘ الطحؤ زض کتبة اذتػبظ اظ حؿدط ًجدٖ غدلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ً٘ست غسقِإ ٍ حبل آًکِ قَم ٍ ذَٗص ضرع هحتبد ثبضس.
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تٌجِ٘ ًَز ٍ پٌزن

زض شم سئَال ٍ قسح ضز سبئل
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط ثبقطيلِ٘ السالم ًقل ضدسُ
کِ ا گط ثساًس يكب کٌٌسُ آًوِ ضا کِ زض يكب کطزى ّست ،ضز ًرَاّس ًوَز احدسٕ ،احدسٕ
ضا.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ السالم زض حسٗخٖ ًقل
ضسُ کِ رجطئ٘ل ًعز اثطاّ٘ن يلْ٘وب السالم آهسُ گفت ذسا هطا ثسَٕ ثٌسُإ اظ ثٌسگبى ذَز
فطستبزُ کِ اٍ ضا ذل٘ل ذَز گطزاًس اثطاّ٘ن يلِ٘ السالم فطهَز آى ثٌسُ ک٘ست تب هي ذبزم اٍ
ثبضن تب ٍقت٘کِ ثو٘طم ،رجطئ٘ل گفت آى ثٌسُ تَ ه٘جبضٖ فطهَز ثِ چِ سجت ،يطؼ کطز ثطإ
آًکِ اظ احسٕ سئَال ًکطزٕ ٍ احسٕ ضا ّن ضز ًٌوَزٕ.
حسٗج سَم د اظ رٌبة هحوّدس ثدي حسد٘ي ضؾدٖ يل٘دِالطحودٔ زض کتدبة ًْدذ الجالغدِ اظ
حؿط اه٘ط يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ هسک٘ي فطستبزُ ذسا است ثسدَٕ ضدوب ،پدس کسد٘کِ
هٌى کٌس اٍ ضا ،ذسا ضا هٌى ًوَزُ ٍ کس٘کِ يكب ًوبٗس اٍ ضا ذسا ضا يكب کطزُ.
حسٗج چْبضم د اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ سدبئل
ضسَل پطٍضزگبض يبلو٘ي ه٘جبضس ثطإ اهتحبى ،پس کس٘کِ ثِ اٍ يكبئٖ زّس ثرسا يكب کدطزُ
ٍ کس٘کِ ضز کٌس اٍ ضا ،ذسا ضا ضز کطزُ.
حسٗج پٌزن د اظ رًفطٗب اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ قكى ًکٌ٘دس
ثَط سبئل هسئلت اٍ ضا ،ثگصاضٗس اثتالٕ ذَز ضا ضکبٗت کٌس ٍ اظ حبل ذَز ذجط زّس.
حسٗج ضطن د اظ ض٘د اثطاّ٘ن کفًوٖ ضُ زض هزوَو الغطائت ًقل ضسُ کِ حؿط ي٘سٖ
يلِ٘السالم فطهَزُ کس٘کِ ضز کٌس سبئل ضا هحطٍم ،تب ّفت ضٍظ هالئکِ ذبًِ اٍ ًو٘بٌٗس.
حسٗج ّفتن د اظ رٌبة ض٘د اثٖالفتَح ضُ زض تفس٘طش اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ
ًقل ضسُ ه٘فطهَز ذساٗب هطا ظًدسُ ثدساض هسدک٘ي ٍ ثو٘دطاى هسدک٘ي ٍ هحطدَض ًودب زض ظهدطُ
هسبک٘يٗ .کٖ اظ ظٍرب گفت چطا چٌ٘ي ه٘فطهبئٖ ،فطهدَز ثدطإ آًکدِ اٗطدبى چْدل سدبل
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پ٘ص اظ اغٌ٘ب زاذل ثْطت ذَاٌّس ضس ،ثًس فطهَز هَانت ثبش کِ ظرط ًکٌدٖ هسدک٘ي ضا ٍ
اگط اظ تَ چ٘عٕ ذَاست پس ضز هکي اٍ ضا ٍلَ ثٌػف ذطهدب ثبضدس ٍ زٍسدت ثدساض اٍ ضا ٍ
ًعزٗک کي اٍ ضا ثرَز تب ذسإ تًبلٖ تَ ضا ثِ ضحوت ذَز ًعزٗک فطهبٗس.
حسٗج ّطتن د اظ رٌبة هحوّس ثي هسًَز ي٘بضٖ يلِ٘ الطحؤ زض تفس٘طش ًقدل ضدسُ کدِ
ّ٘چ گبُ اظ حؿط ضسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ چ٘عٕ ًرَاستٌس کِ ثفطهبٗدس ًدِ ،اگدط زاضدتٌس
ه٘سازًس ٍ اگط ًساضتٌس ه٘فطهَز اًطبءاهلل ذَاّن زاز.
حسٗج ًْن د اظ قكت ضاًٍسٕ ضحوِ اهلل زض لت اللجدبة اظ حؿدط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ
ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ سبئلٖ ضا ظرط کٌس ٍ اٍ ضا ثطاًس ،ضٍظ ق٘بهت هالئکِ اٍ ضا ظرط کٌٌس ٍ
ثطاًٌس.
حسٗج زّن د اظ ّوبى رٌبة زض ّوبى کتبة اظ حؿط يلٖ يل٘دِ السدالم ًقدل ضدسُ کدِ
ٗک ضٍظ اظ ذبًِ ث٘طٍى آهس ٍ ثب اٍ پٌذ زضّن ثَز .پس فق٘طٕ آى حؿط ضا ثط آى قسن زاز.
حؿط آى پٌذ زضّن ضا ثسٍ زازًس .چَى اظ آى هطز گصضتٌس ًبگبُ ايطاثٖ ضتط سَاضٕ پ٘دسا
ضسُ گفت اٗي ضتط ضا ثرط ،حؿط فطهَز پَل ًساضم گفت ًسِ٘ ثردط .حؿدط اٍ ضا ثػدس
زضّن ذطٗسًس .پس اظ آى هطز زٗگط پ٘سا ضس آى ضتط ضا اظ آى حؿط ثِ غس ٍ پٌزبُ زضّن
ًقس ذطٗس .پس غس زضّن آًطا ثجبثى زاز ٍ پٌزبُ زضّن زٗگط ضا ثربًِ آٍضز .حؿدط فبقودِ
يلْ٘ب السالم اظ قؿِ٘ سئَال ًوَز حؿط فطهَز ثب ذسا تزبض ٍ هًبهلدِ کدطزم پدس ٗکدٖ
زازم ثِ اٍ ٍ اٍ زُ تب ثوي زاز.
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تٌجِ٘ ًَز ٍ ضطن

زض هسح زازى ذوس ٍ شم ًسازى آى
ٍ زض آى چٌس ضٍاٗت است

ضٍاٗت اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي هسًَزي٘بضٖ يلِ٘ الطحؤ اظ رٌبة اثٖثػ٘ط ضحوِاهلل ًقل
ضسُ کِ ثحؿط اثٖرًفط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم يطؼ ًوَز کوتط چ٘عٗکدِ ثٌدسُ ثَاسدكِ
آى زاذل آتص ه٘طَز چ٘ست ،فطهَز ثرَضز اظ هبل ٗت٘ن زضّوٖ ضا ٍ هبئ٘ن ٗت٘ن.
ضٍاٗت زٍم د اظ رٌبة ي٘بضٖ يلِ٘ الطحؤ زض تفس٘طش اظ رٌبة سسٗط ضحوِاهلل ًقل ضدسُ
کِ حؿط اثٖرًفط يلْ٘وب السالم ثِ اٍ فطهَز ٗب اثبلفؿل ثطإ هب حقٖ است زض کتبة ذسا
ضارى ثِ ذوس پس اگط هحَ کٌٌس آًطا ٍ ثگٌَٗس اظ ربًت ذسا ً٘ست ٗب يودل ًکٌٌدس ثدِ اٍ،
ّط آٌِٗ هسبٍٕ ذَاّس ثَز.
ضٍاٗت سَم د اظ رٌبة هحوّدس ثدي يلدٖ ثدي الحسد٘ي يلدْ٘ن الطحودٔ اظ حؿدط غدبز
يلِ٘السالم ًقل ضسُ کِ ذسائ٘کِ رع اٍ ذسائٖ ً٘ست چَى غسقِ ضا ثط هب حطام فطهَز ًدبظل
سبذت ثطإ هب ذوس ضا ،پس غسقِ ثط هب حدطام اسدت ٍ ذودس ثدطإ هدب فطٗؿدِ اسدت ٍ
کطاهت ثطإ هب حالل است.
ضٍاٗت چْبضم د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي حس٘ي يلْ٘ن الطحودٔ اظ حؿدط اثدٖيجدساهلل
يلِ٘السالم ًقل ضسُ کِ فطهَز کِ هي ّطآٌِٗ ه٘گ٘طم اظٗکٖ اظ ضوب زضّن ٍ حبل اٌٗکِ هدبل
هي اظ اّل هسٌِٗ ث٘طتط است ٍ اضازُ ًساضم اظ گطفتي هگط آًکِ ضوب پبک ضَٗس.
ضٍاٗت پٌزن د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط اثٖرًفط يلْ٘ودب الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کس٘کِ ثرطز چ٘عٕ اظ ذوس ضا يصض اٍ ضا ذسا ًپدصٗطز ذطٗدسُ چ٘دعٕ ضا
کِ ثطإ اٍ حالل ً٘ست.
ضٍاٗت ضطن د اظ رٌبة هحوّس ثي حسي غفبض يلِ٘ الطحؤ زض کتدبة ثػدبئط الدسضرب اظ
حؿط هَسٖ ثي رًفط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ذودس اظ حدسٗج هدب اسدت ٍ
غًت ٍ هستًػت است يول ًو٘کٌس ثِ آى ٍ غجط ًوٌ٘وبٗس ثدط آى هگدط آًکدس کدِ قلدجص
هوتحي ثبضس ثطإ اٗوبى.
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ضٍاٗت ّفتن د اظ رٌبة ض٘د قَسٖ قدسس سدطُ زض کتدبة غ٘جدت اظ يلدٖ ثدي اثدطاّ٘ن اظ
پسضش ًقل ضسُ کِ ذسهت حؿط اثٖرًفط حبًٖ يلِ٘ السالم ثَزم کِ غبلح ثي هحوّس ثدي
سْل ّوساًٖ کِ اظ قطف آى حؿط ٍالٗت زاضتِ ثطإ روى ذوس ثط آى حؿدط ٍاضز
ضسُ يطؼ ًوَز فسإ تَ گطزم زُ ّعاض زضّن اظ هبل ضوب ضا ذطد کطزُام هطا حالل کٌ٘دس،
حؿط فطهَز حالل کطزم .چَى ث٘طٍى ضفت حؿط فطهَز ٗکٖ اظ اٗطبى ذَز ضا ه٘بًساظز
ضٍٕ هبل آل هحوّس يلْ٘ن السالم ٍ فقطا ٍ هسبک٘ي ٍ اثٌبء السج٘ل اٗطدبى ،پدس اذدص ه٘کٌٌدس
آًطا ثًس ه٘گَٗس هطا حالل کي چَى ه٘ساًس کِ ًرَاّن گفت ًِ حدالل ًو٘کدٌن ثردسا قسدن
ّطآٌِٗ سئَال ذَاّس فطهَز الجتِ ذسا اظ اٗطبى ضٍظ ق٘بهت سئَال سرتٖ.
ضٍاٗت ّطتن د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ هحوّس ثي ظٗس قجطٕ ًقل ضسُ کِ
هطزٕ اظ تزبض فبضس اظ هَالٖ حؿط ضؾب يلِ٘ السالم ًبهِ ًَضت ثِ آى حؿدط ٍ زض آى
ًبهِ اشى ذَاستِ ثَز کِ ذودس ًسّدس پدس حؿدط زض ردَاة ًَضدت ثسدن اهلل الدطحوي
الطح٘ن اٌٗکِ ذسا ٍاسى ٍ کطٗن است ؾبهي ضسُ ثط يول حدَاة ضا ٍ ثدط تٌگدٖ ّدن ضا ّد٘چ
هبلٖ حالل ً٘ست هگط اظ ضاّٖ کِ ذدسا حدالل قدطاض زازُ .ذودس کودک ه٘کٌدس هدب ضا ثدط
زٗيهبى ٍ ثط ي٘بل ٍ زٍستبًوبى ٍ آًوِ ثصل ًودَزُ آثدطٍٕ ذدَز ضا ه٘ردطٗن اظ کسدبً٘کِ اظ
سكَ آًبى ه٘تطس٘ن .پس ذوس ضا اظ هب ثطًگطزاً٘س ٍ ذَز ضا هحطٍم ًکٌ٘س اظ زيبٕ هدب تدب
ثتَاً٘س ظٗطا کِ زازى ذوس هفتدبح ضٍظٕ ضدوب اسدت ٍ پدبک کٌٌدسُ گٌبّدبى ضدوب اسدت ٍ
چ٘عٗست کِ آهبزُ ه٘کٌ٘س ثطإ ذَزتبى ثطإ ضٍظ فبقِتبى ٍ هسلوبى آًکدس اسدت کدِ ٍفدب
کٌس ثِ اًوِ ذسا يْس کطزُ ٍ ً٘ست هسلوبى کسد٘کِ ردَاة زّدس ثعثدبى ٍ هربلفدت ًوبٗدس
ثقلت ٍالسالم.
ضٍاٗت ًْن د اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ًٌٖٗ اثي ثبثَِٗ يلْ٘ن الطحودٔ زض کتدبة
اکوبل السٗي اظ اثٖالحسي يلِ٘ الطحؤ ًقل ضسُ کِ ثتَسف رٌبة ض٘د اثٖرًفط هحوّدس ثدي
الحس٘ي الًوطٕ قسساهلل ضٍحِ هسبئلٖ اظ حؿط ٍلٖ يػط يزل اهلل لِ الفطد سئَال ًودَز
اظ آى رولِ اظ حبل کس٘کِ حالل ثطوطز آًوِ ضا کِ زض زست اٍ ّست اظ اهدَال اهدبم يل٘دِ
الػلَٓ ٍالسالم ٍ تػطف ًوبٗس زض آى هبًٌس تػطفص زض اهَال ذدَز ،حؿدط ردَاة زازُ
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ثَزًس کِ ٍ اهب آًوِ سئَال ًوَزٕ اظ آى اظ اهط کس٘کِ حالل پٌساضز آًوِ ضا کِ زض زسدتص
ّست اظ اهَال هب ٍ تػطف ًوبٗس زض آى هخل تػطفص زض هدبل ذدَزش ثدسٍى اشى هدب ،پدس
کس٘کِ اٗي کبض ضا ثکٌس پس اٍ هلًَى است ٍ هب ذػوبى اٍ ثبضد٘ن پ٘غوجدط فطهدَزُ کسد٘کِ
حالل حسبة کٌس اظ يتط هي آًوِ ضا کِ ذسا حطام فطهَزُ هلًَى است ثعثبى هدي ٍ ظثدبى
ّط ًجٖ هزبثٖ ،پس کس٘کِ نلن ًوبٗس ثط هب ذَاّس ثَز اظ رولِ نبلو٘ي ثط هب ٍ ذَاّدس ثدَز
لًٌت ذسا ثط اٍ .ثقَل ذسإ يعٍرل االّ لًٌٔ اهلل يلٖ الهبلو٘ي تب اٌٗکدِ ه٘فطهبٗدس ٍ کسد٘کِ
ثرَضز اظ هبل هب چ٘عٕ ضا ،پس کبًِ آتص ذَضزُ ٍ ظٍز است کِ زچبض سً٘ط ٍ رٌْن گطزز.
ضٍاٗت زّن د اظ رٌبة اثب ثبثَِٗ يلِ٘ الطحؤ زض کتبة اکوبل السٗي اظ رٌبة اثٖ الحسد٘ي
اسسٕ اظ پسضش يلْ٘وب الطحؤ ًقل ضسُ کدِ تدَقًٖ٘ اظ حؿدط ٍلدٖ يػدط يل٘دِ الػدلَٓ
ٍالسالم ثسست رٌبة هحوّس ثي يخوبى يوطٕ ضحوِاهلل تى ثودي ضسد٘س ثدسٍى آًکدِ سدئَالٖ
ضسُ ثبضس ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن لًٌت ذسا ٍ هالئکِ ٍ توبم هطزم ثط کس٘کِ حدالل ثطدوطز
اظ هبل هب زضّوٖ ضا تب آًکِ ه٘گَٗس ثب ذَزم ذ٘بل کطزم کِ اٗي ذسبض کدِ لًٌدت ذدسا ٍ
هالئکِ ٍ رو٘ى هطزم ثبضس زض ّط کسٖ است کِ حالل پٌساضز حطاهدٖ ضا پدس چدِ فؿد٘لتٖ
است ثطإ اهبم يلِ٘ السالم پس ثرسا قسن کِ ثًس ًهط ًوَزم ثتَق٘ى زٗسم کِ هٌقلت ضسُ ثدِ
آًوِ زض زلن ذكَض ًوَز.
ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن لًٌت ذسا ٍ هالئکِ ٍ توبهٖ هطزم ثط آًکس کِ ثرَضز اظ هبل هدب
زضّوٖ ضا حطاهبً.
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تٌجِ٘ ًَز ٍ ّفتن

زض فؿل هبُ هجبضک ضهؿبى ٍ حَاة ضٍظُ زض آى
ٍ زض آى چٌس حسٗج است

حسٗج اٍل د اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وب الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ الػدلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ تَضٗٔ زض ضطن هبُ ضهؿبى ًبظل ضدس ٍ اًز٘دل زض زٍاظزّدن ٍ ظثدَض زض
ّزسّن ٍ قطآى زض ضت قسض.
حسٗج زٍم د اظ رٌبة غسٍ يلِ٘ الطحؤ زض کتبة هزبلس اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ
ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ثط ضوب ثبز زض هبُ ضهؿبى ثجس٘بضٕ زيب ٍ استغفبض ،پس اهب زيب پس زفدى
ه٘طَز ثِ آى اظ ضوب ثال ٍ اهب استغفبض پس هحَ ٍ ًبثَز ه٘طَز ثِ آى گٌبّبى ضوب.
حسٗج سَم د اظ رٌبة اثي اثٖ روَْض يلِ٘ الطحؤ زض کتبة زضضاللئبلٖ اظ حؿط ضسَل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ هبُ ضهؿبى ثبظ ه٘طَز زضآى زضّبٕ ّطتگبًِ ثْطدت ٍ ثسدتِ
ه٘طَز زض آى زضّبٕ ّفتگبًِ رٌْن ٍ زض غل ٍ ظًز٘ط ه٘طَز زض آى ّط ض٘كبى هطٗسٕ ٍ ًدسا
ه٘کٌس زض ّط ضت هٌبزٕ کِ إ قبلت ذ٘ط ث٘ب ٍ إ قبلت ضط ذَز ضا ًگبُ زاض.
حسٗج چْبضم د اظ رٌبة س٘س فؿلاهلل ضاًٍسٕ زض کتبة ًَازض اظ حؿدط ًجدٖ غدلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کس٘کِ ضٍظُ ثگ٘طز هبُ ضهؿبى ضا ،پس ارتٌبة ًوبٗدس زض آى اظ حدطام ٍ
ثْتبى ،ذسا اظ اٍ ضاؾٖ ضَز ٍ ثْطت ضا ثط اٍ ٍارت گطزاًس.
حسٗج پٌزن د اظ کتبة ضطٗف يَ٘ى اظ حؿط يلدٖ اظ حؿدط ضسدَل غدلّٖ اهلل يل٘دِ
ٍآلِ ًقل ضسُ کِ زض ذكجِ ذَز قطٗدت ثدسٗي هؿدوَى فطهدَز اْٗبالٌدبس ثتحق٘دق کدِ ضٍٕ
آٍضزُ ثسَٕ ضوب هبُ ذسا ثجطکت ٍ ضحوت ٍ آهطظش اٗي هبُ ًٌٗدٖ هدبُ ضهؿدبى ًدعز ذدسا
افؿل هبُ ّب است ٍ اٗبم آى افؿل اٗبم است ٍ ضدجْبٕ آى افؿدل ضدجْب اسدت ٍ سدبيب آى
افؿل سبيب است اٗي هبُ هبّٖ است کِ زيَ ضسُاٗس زض اٗي هبُ ثسَٕ ؾد٘بفت ذدسا ٍ
قطاض زازُ ضسُ اٗس زض اٗي هبُ اظ اّل کطاهت ذسا ًفسدْبٕ ضدوب زض اٗدي هدبُ تسدج٘ح اسدت ٍ
ذَاثتبى زض آى يجبز است ٍ يولتبى زض آى هقجَل اسدت ٍ زيبتدبى زض آى هسدتزبة پدس
سئَال کٌ٘س اظ ذسا پطٍضزگبضتبى ثب ً٘تْبٕ غبزقِ ٍ زلْبٕ پبک آى تَف٘ق زّس ضوب ضا ثدطإ
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ضٍظُ آى ٍ تالٍ کتبة ذَز ظٗطا کِ ثسثرت کسٖ است کِ اظ هغفدط ذدسا زض اٗدي هدبُ
هحطٍم ثبضس ٍ ٗبز کٌ٘س ثگطسٌگٖ ٍ تطٌگٖتبى زض اٗي هبُ گطسٌگٖ ٍ تطٌگٖ ضٍظ ق٘بهت ضا
ٍ تػس کٌ٘س ثدط فقدطإ ذدَز ٍ هسدبک٘ي ذدَز ٍ ثعضگدبى ذدَز ضا هحتدطم ثطدوبضٗس ٍ ثدط
کَزکبى ذَز ضحن ًوبئ٘س ٍ ثب اضحبم ذَز ٍغدل کٌ٘دس ٍ ظثدبىّدبٕ ذدَز ضا حفدم کٌ٘دس ٍ
چطنّبٕ ذَز ضا ثپَض٘س اظ آًوِ حالل ً٘ست ًهدط کدطزى ثدِ آى ٍ اظ ضدٌ٘سى آًودِ حدالل
ً٘ست ضٌ٘سى آى ذَززاضٕ کٌ٘س ٍ ثِ اٗتبم هطزم ًهط ضح٘وبًِ کٌ٘س تب ثِ اٗتبم ضدوب ّودبًزَض
ضفتبض ضَز ٍ ثبظگطت ًوبئ٘س ثسَٕ ذسا اظ گٌبّبى ذَز ٍ ثلٌس کٌ٘س زستْبٕ ذدَز ضا ثسدَٕ
ذسا ثسيب زض اٍقب

ًوبظ ظٗطا کِ اٍقدب ًودبظ افؿدل سدبيب اسدت ًهدط ه٘فطهبٗدس ذدسإ

يعٍرل زض آى سبيب ثسَٕ ثٌسگبى ذَز ثطحوت ٍ چَى هٌبرب کٌٌس ثب اٍ ٍ ًسا کٌٌس اٍ
ضا رَاة زّس اٗطبى ضا ٍ هستزبة فطهبٗس ثطإ اٗطبى ّطگبُ زيب کٌٌس اْٗب الٌبس ًفسّدبٕ
ضوب زض گطٍ ايوبلتبى ّست پس اظ گطٍ ث٘طٍى آٍضٗس ثبستغفبض ٍ پطتّبٕ ضوب سٌگ٘ي است
اظ گٌبُ ،پس سجک کٌ٘س ثكَل زازى سزَز ٍ ثساً٘س کِ ذسا قسن ٗبز فطهَزُ ثًع ذَز کِ
يصاة ًفطهبٗس ًوبظگدصاضاى ٍ سدزسُ کٌٌدسُگدبى ضا ٍ اٌٗکدِ ًتطسدبًس آًدبى ضا ثدِ آتدص زض
ضٍظٗکدِ ه٘بٗسددتٌس هددطزم ًدعز پطٍضزگددبض يبلو٘ددبى ،اْٗدب الٌددبس کسدد٘کِ افكدبض زّددس اظ ضددوب
ضٍظُ زاضٕ ضا کِ هاهي ثبضس زض اٗي هبُ ،ذَاّس ثَز ثطإ اٍ حَاة ٗدک ثٌدسُ آظاز کدطزى ٍ
آهطظش ثطإ آًوِ گصضتِ اظ گٌبّبى اٍ ،يطؼ ًوَزًس کِ ّوِ هب قبزض ً٘ست٘ن ثط آى ،فطهَز
ثپطّ٘عٗس اظ آتص ٍلَ ثٌػف ذطهب ،ثپطّ٘عٗس اظ آتص ٍلَ ثططثت آثدٖ ،اْٗدب الٌدبس کسد٘کِ
ً٘کَ کٌس زض اٗي هبُ ذلق ذَز ضا ،ذَاّس ثَز ثطإ اٍ گصضتي اظ غطاـ زض ضٍظٗکِ قسمّدب
ه٘لغعز ثط غطاـ ٍ کس٘کِ سجک کٌس کبض ضا ثط کس٘کِ غبحت اذت٘بض اٍ است زض اٗدي هدبُ،
سجک گطزاًس ذدسا ثدط اٍ حسدبة ضا ٍ کسد٘کِ ثدبظ زاضز زض اٗدي هدبُ ضدط ذدَز ضا اظ ذلدق،
ثبظه٘ساضز ذسا اظ اٍ غؿجص ضا ٍ کس٘کِ اکطام کٌس زض اٗي هبُ ٗت٘وٖ ضا ،اکطام ذَاّس فطهَز
ذسا اٍ ضا زض آى ضٍظ کِ هالقب ًوبٗس اٍ ضا ٍ کس٘کِ ٍغل ًوبٗس ثب ضحن ذَز زض اٗي هبُ،
ٍغل ذَاّس فطهَز ذسا اٍ ضا ثطحوت ذَز ضٍظٗکِ هالقب ًوبٗس اٍ ضا ٍ کس٘کِ قكى کٌدس
زض اٗي هبُ ضحن ذَز ضا قكى ذَاّس فطهَز ذسا ضحوت ذَز ضا اظ اٍ ضٍظٗکِ هالقدب کٌدس
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اٍ ضا ٍ کس٘کِ زض اٗي هبُ ٗک ًوبظ هستحجٖ ثرَاًس هٌَ٘ٗسس ذسا ثطإ اٍ ثطائتٖ اظ آتدص ٍ
کس٘کِ ازا ًوبٗس زض اٗي هبُ ًوبظ فطٗؿِ إ ضا ذَاّس ثَز ثدطإ اٍ حدَاة کسد٘کِ ازا ًودَزُ
ثبضس زض غ٘ط اٗي هبُ ّفتبز فطٗؿِ ٍ کس٘کِ زض اٗي هبُ ثس٘بض غلَا ثفطستس ثط هدي ،سدٌگ٘ي
ذَاّس کطز ذسا ه٘عاى يول اٍ ضا زض آى ضٍظ کِ ه٘عاى يولّب سجک ثبضس ٍ کس٘کِ تالٍ
کٌس زض اٗي هبُ آٗٔ اظ قطآى ،ثبضس ثطإ اٍ هخل ارط کسد٘کِ تودبم قدطآى ضا زض غ٘دط اٗدي هدبُ
ذَاًسُ ثبضس.
إ هطزم زضّبٕ ثْطت زض اٗي هبُ ثبظ اسدت اظ ذدسا ثرَاّ٘دس کدِ ًجٌدسز آى ضا ثدط ضدوب ٍ
زضّبٕ آتص ثستِ است ثرَاّ٘س اظ ذسا کِ ثبظ ًکٌس آًطا ثط ضٍٕ ضدوب ٍ ضد٘بق٘ي زض غدل ٍ
ظًز٘طًس ثرَاّ٘س اظ ذسا کِ هسلف ًفطهبٗس آًْب ضا ثط ضوب.
حؿط فطهبٗس پس هي ثطذَاستن ٍ يطؼ ًوَزم ٗبضسَل اهلل ظ کسام يول زض اٗدي هدبُ
افؿل است ،فطهَز ٗب اثبلحسي افؿدل ايودبل زض اٗدي هدبٍُ ،ضو ٍ پطّ٘دع اسدت اظ هحطهدب
الحسٗج.
حسٗج ضطن د اظ رٌدبة احودس ثدي هحوّدس ثدي ي٘سدٖ يلدْ٘ن الطحودٔ زض ًدَازض ذدَز اظ
اثٖيجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم زض حسٗخٖ ًقل ضسُ کِ ضهؿبى هبُ ذسا ه٘جبضس تْل٘ل ٍ تکج٘ط
ٍ تحو٘س ٍ تسج٘ح ثس٘بض ثگَئ٘س ٍ اٗي هبُ ضث٘ى فقطاء است ٍ ي٘س اؾحٖ قطاض زازُ ضسُ ثدطإ
آًکِ هسبک٘ي اظ گَضت س٘ط ضًَس پس اقًبم کٌ٘س اظ ظٗبزتٖ آًوِ ذسا اًًبم فطهَزُ ثدِ آى
ثط ضوب ثط ي٘بال ذَز ٍ ّوسبٗگبى ذَز ٍ ً٘کَ کٌ٘س رَاض ًًوتْبٕ ذسا کِ ثِ ضدوب زازُ ٍ
ثب ثطازضاى ذَز ٍغل کٌ٘س ٍ اقًبم کٌ٘س فقطا ٍ هسبک٘ي ذَز ضا اظ ثطازضاىتدبى ظٗدطا کسد٘کِ
افكبض زّس ضٍظُزاضٕ ضا ثطإ اٍ ثبضس هبًٌس ارط آى ضٍظُزاض ثسٍى آًکِ اظ اردط آى ضٍظُزاض
چ٘عٕ کن ضَز.
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تٌجِ٘ ًَز ٍ ّطتن

زض اّو٘ت ثْطُهٌس ضسى اظ زيبٕ فقطا ٍ هسبک٘ي

اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلْ٘وب الطحؤ اظ حؿط اثٖ الحسي يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کدِ
حق٘ط ٍ کَچک ًطوطٗس زيبٕ احدسٕ ضا ظٗدطا کدِ زيدبٕ ْٗدَزٕ ٍ ًػدطاًٖ زضثدبضُ ضدوب
هستزبة ه٘طَز ٍ زضثبضُ ذَزضبى هستزبة ًو٘طَز ٍ اظ رٌبة هحوّس ثي يلدٖ ثدي الحسد٘ي
يلْ٘ن الطحؤ زض کتبة حَاة االيوبل اظ حؿط يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ودب الػدلَٓ ٍالسدالم
ًقل ضسُ کِ ّ٘چ هطزٕ ً٘ست کِ تػس کٌس ثط هسک٘ي هستؿًفٖ پس آى هسدک٘ي زض آى
سبيت زيب کٌس ثطإ اٍ هگط آًکِ هستزبة ضَز ثطإ اٍ ٍ اظ ّوبى رٌبة زض کتبة ذػبل
اظ حؿط يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ ّطگبُ ثسبئل چ٘عٕ ثسّ٘دس اظ اٍ ثرَاّ٘دس
کِ ثطإ ضوب زيب کٌس ظٗطا کِ زيبٕ اٍ ثطإ ضوب هستزبة ه٘طَز ٍ ثطإ ذَزش هسدتزبة
ًو٘طَز ظٗطا کِ گساّب زضٌٍ ه٘گٌَٗدس ٍ اظ رٌدبة احودس ثدي فْدس يل٘دِ الطحودٔ زض کتدبة
يسٓالسايٖ اظ حؿط

ظٗي الًبثسٗي يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کدِ ثردبزم ذدَز ه٘فطهدَز کدِ اظ

زازى چ٘ع ثسبئل ٗکقسضٕ ذَززاضٕ کي تدب زيدب کٌدس ٍ ً٘دع فطهدَزُ زيدبٕ سدبئل فق٘دط ضز
ًو٘طَز ٍ ً٘ع ًقل ضسُ کِ ذبزم ضا اهط ه٘فطهَز کِ چَى ثسبئل چ٘عٕ ه٘سّدس اهدط کٌدس اٍ ضا
ثسيبٕ ذ٘ط ٍ اظ ّوبى رٌبة زض ّوبى کتبة اظ حؿط ثبقط ٗدب غدبز يلْ٘ودب السدالم ًقدل
ضسُ کِ ّطگبُ چ٘عٕ ثسبئل زّ٘س تلق٘ي کٌ٘س ثِ اٗطبى زيب ضا ،چِ آًکِ زيبٕ اٗطبى زضثدبضُ
ضوب هسدتزبة ه٘طدَز ٍ زضثدبضُ ذَزضدبى هسدتزبة ًو٘طدَز ٍ اظ کتدبة زيدبئن االسدالم اظ
حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ سجک هطوطٗس زيبٕ هسبک٘ي ضا ظٗطا کدِ ثدطإ
ضوب هستزبة ه٘طَز ٍ ثطإ ذَزضبى هستزبة ًو٘طَز.
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تٌجِ٘ ًَز ٍ ًْن

زض گستطش حَاة غسقِ ّطقسض زست ثسست ضَز

اظ رٌبة قكت ضاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ زض لت اللجبة اظ ضٍاٗت ًقل ضسُ کدِ غدسقِ ّطآٌٗدِ
ربضٕ ه٘طَز ثط ّفتبز هطز کِ آذطضبى اظ ح٘ج ارط هبًٌس اٍلطبًست ٍ اظ اثي اثٖ روَْض ضُ
اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ غسقِ ظى اظ ذبًِ ظٍد ذَز ثسٍى اسطاف ٍ
ؾطض ثب يلن ثًسم کطاّت ثطإ اٍ ارط است ٍ ثطإ ظٍد ً٘ع هخل آى ،ثطإ ظى ثبًفب ٍ ثطإ
ظٍد ثتحػ٘ل آى هبل ٍ اظ ثطإ ًگبّساضًسُ هبل ً٘ع هخل آى ٍ اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة ضُ
اظ حؿط اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ اگط ربضٕ ضدَز هًدطٍف ثدط ّطدتبز
کفّ ،طآٌِٗ توبهطبى هإرَض ذَاٌّدس ثدَز ثدسٍى آًکدِ اظ اردط زٗگدطٕ کبسدتِ ضدَز ٍ اظ
يقبة االيوبل اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ کسد٘کِ تػدس زّدس اظ ربًدت
هطزٕ ثوسکٌٖ٘ ذَاّس ثَز ثطإ اٍ هخل ارط ذَز غبحت هبل ٍ اگط چْل ّعاض ًفدط ٍاسدكِ
ثبضٌس ثطإ ّطکسام ارط کبهلٖ ثبضس ٍ آًوِ ًعز ذسا ّست ثْتط ٍ ثبقٖتط است ثطإ کس٘کِ
هتقٖ ٍ هحسي ثبضس اگط ه٘ساً٘س ٍ اظ ذػبل اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقدل
ضسُ کِ يكبکٌٌسگبى سِ ًفطًس ذسا ٍ غبحت هبل ٍ آًکِ يكب ثسست اٍ ثِ اّلص ه٘طسسٍ .
اظ ذػبل اظ حؿط اثٖرًفط يلْ٘وب السالم ًقل ضسُ کِ يكب کٌٌسُگبى سًِفطًدس ذدسا کدِ
اغل يكب اظ اٍ است ٍ آًکس کِ اظ ذَز ه٘سّس ٍ آًکس٘کِ سًٖ ه٘کٌس زض اٗي کبض.
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تٌجِ٘ غسم

زض فؿل حذ

اظ کتبة رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ سدفط کٌ٘دس تدب غدحت
ث٘بث٘س ٍ ضٍظُ ثگ٘طٗس تب ارط زازُ ضَٗس ٍ ثِ رْبز ضٍٗس تب غٌ٘وت ثجطٗس ٍ حذ کٌ٘س تدب فق٘دط
ًطَٗس الرجط ٍ اظ هحوّس ثي هسًَز ي٘بضٖ ضُ زض تفس٘طش اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ
ًقل ضسُ کِ ّ٘چ يولٖ افؿل اظ حذ ً٘ست هگط ًوبظ ٍ اظ اثٖالفتدَح ضاظٕ ضُ زض تفسد٘طش
اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ ًوبظّبٕ پٌذگبًِتبى ضا ثرَاً٘س ٍ هبُ ضهؿبى
ذَزتبى ضا ضٍظُ ثگ٘طٗس ٍ ظکَٓ هبل ذَز ضا ثسّ٘س ٍ ذبًِ ذسإ ذدَز ضا ظٗدبض کٌ٘دس تدب
آًکِ زاذل ضَٗس ثْطت پطٍضزگدبض ذدَز ضا ٍ اظ زيدبئن االسدالم اظ حؿدط غدبز يل٘دِ
السالم ًقل ضسُ کِ کس٘کِ ثسٍى يصض تطک کٌس حزٔاالسالم ضا پس ثبٗس ثو٘طز ْٗدَزٕ ٗدب
ًػطاًٖ ٍ اظ رًفطٗب اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضسُ کِ حبرٖ فق٘ط ًو٘طَز ٍ
اظ قكت ضاًٍسٕ ضحوِاهلل زض زيَا اظ حؿط اثٖرًفط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ًقدل ضدسُ
کِ حذ ثطقطف ه٘کٌس فقط ضا ٍ غسقِ زفى ه٘کٌس ثلِ٘ ضا ٍ ً٘کٖ ظٗبز ه٘کٌس يوط ضا ٍ اظ ض٘د
قجطسٖ يلِ٘الطحؤ زض احتزبد اظ حؿط ًجدٖ غدلّٖ اهلل يل٘دِ ٍآلدِ ًقدل ضدسُ کدِ فطهدَز
هًبضطالٌبس حذ کٌ٘س ذبًِ ضا پس ٍاضز ًو٘طَز اٍ ضا اّل ذبًِإ هگط آًکِ ثًٖ٘بظ ه٘طًَس ٍ
ترلف ًوَ٘ضظًس اظ حذ هگط آًکِ فق٘دط ضدًَس ٍ اظ زيدبئن االسدالم اظ حؿدط اثدٖيجدساهلل
يلِ٘السدالم ًقدل ضدسُ کدِ هدطزٕ اظ آًحؿدط سدئَال ًودَز کدِ هدي هدطزٕ ّسدتن زاضا ٍ
حزٔاالسالم ضا ثزب آٍضزُام ٍ چ٘عّبئٖ اظ فؿ٘لت ٍ حَاة ثطإ حذ هستحجٖ ضدٌ٘سُام پدس
آٗب اگط ذطرٖ حذ ٗب ث٘طتط اظ آى ضا غسقِ ثدسّن حدَاة حدذ ضا زضک ذدَاّن کدطز پدس
حؿط ًهط فطهَز ثکَُ اثٖقج٘س ٍ فطهَز اگط ثَظى اٗي کَُ قال ٍ ًقطُ تػس کٌٖ زضک
ًرَاّٖ کطز حَاة حذ ضا ٍ اظ رٌبة هحوّس ثي حسي قَسٖ يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط يلدٖ
ثي الحس٘ي يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ حبرٖ گٌبّبًص آهطظٗدسُ ٍ ثْطدت ثدطإ اٍ ٍاردت ٍ
يول ذَز ضا ثبٗس اظ سط گ٘طز ٍ اّل ٍ هبلص هحفَل ٍ اظ رٌبة هحوّس ثي يلٖ ثي الحسد٘ي
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ضُ اظ حؿط ًجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ًقل ضدسُ کدِ اظ اٗدي اهدت زُ قبٗفغدِ کدبفط ضدسُاًدس
ثرسإ يه٘ن سري چ٘ي ٍ سبحط ٍ زَٗث ٍ کس٘کِ ًکبح کٌس ظى زض زثدط ثدط ٍردِ حدطام ٍ
ًبکح ثْ٘وِ ٍ ًکبح کٌٌسُ هحبضم ٍ سًٖ کٌٌسُ زض فتٌِ ٍ فطٍضٌسُ اسلحِ ثدِ کفدبضٕ کدِ ثدب
هسلو٘ي زض رٌگ ّستٌس ٍ هبًى العکَٓ ٍ کس٘کِ هبلٖ ث٘بثس ثقسض اسدتكبيت ٍ ثو٘دطز ٍ حدذ
ثزب ً٘بٍضز تبضک حذ ٍ حبل آًکِ هسكت٘ى ثبضس کبفط است ،ذسا ه٘فطهبٗدس ٍهلل يلدٖ الٌدبس
حذ الج٘ت هي استكبو الِ٘ سج٘ال ٍ هي کفط فبى اهلل يي الًبلو٘ي کس٘کِ ثتدإذ٘ط ثٌ٘دساظز ٍ ّدط
سبل ثگَٗس سبل زٗگط ذَاّن ضفت تب آًکِ حذ ثزب ً٘بٍضزُ ثو٘طز ،هجًَث ذَاّدس گطزاً٘دس
اٍ ضا ذسا ضٍظ ق٘بهت َْٗزٕ ٗب ًػطاًٖ ٍ اظ رٌبة هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘الطحؤ اظ حؿط
اثٖيجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ًقل ضسُ کِ چَى حبر٘بى ثِ هٌٖ هٌعل کٌٌس ،هٌبزٕ ًسا کٌدس
کِ اگط ه٘ساًست٘س زض ذبًِٕ چِ کسٖ فطٍز آهسُاٗس ّطآٌِٗ ٗقد٘ي ه٘کطزٗدس ثرَلَدف ثًدس اظ
آهطظش ٍ اظ هحوّس ثي ًٗقَة يلِ٘ الطحؤ اظ حؿط اثٖيجساهلل يلِ٘السالم ًقدل ضدسُ کدِ
هطزٕ زض هسزسالحطام اظ آى حؿط سئَال ًوَز کِ ک٘ست ثعضگتطٗي هطزم اظ ح٘ج ٍظض
ٍ ٍثبل ،فطهَز کس٘کِ ٍقَف کٌس زض اٗي زٍ هَقف يطفِ ٍ هعزلقٔ ٍ سًٖ کٌس ثد٘ي اٗدي زٍ
کَُ ثًس زٍض اٗي ذبًِ قَاف کٌس ٍ پطت هقبم اثطاّ٘ن يلِ٘ السالم ًوبظ ثرَاًس پس اظ ّودِ
اٌْٗب ثب ذَز ثگَٗس ٍ گوبى کٌس کِ ذسا اٍ ضا ًو٘بهطظز پس اٗيچٌ٘ي آزهدٖ اظ ايهدن هدطزم
اسددت اظ رْددت ٍظض ٍ ٍثددبل ٍ اظ هحوّددس ثددي ًٗقددَة يل٘ددِ الطحوددٔ اظ حؿددط اثددٖرًفددط
يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ حبرٖ چَى ضدطٍو کٌدس ثدِ تْ٘دِ اسدجبة سدفط قدسهٖ ثطًو٘دساضز ٍ
ًو٘گصاضز هگط آًکِ ذسإ يعٍرل هٌَ٘ٗسس ثطإ اٍ ثِ ّط قسهٖ زُ حسٌِ ٍ هحَ فطهبٗدس اظ
اٍ زُ س٘ئِ ٍ ثلٌس فطهبٗس ثطإ اٍ زُ زضرِ ٍ چَى سَاض ثط ضاحلِ ذَز ضَز ضاحلدِاش قدسهٖ
ثطًو٘ساضز ٍ ًو٘گصاضز هگط آًکِ هٌَ٘ٗسس ذسا ثطإ اٍ ّوبً٘کِ ثطإ قسم گصاضتي ٍ ثطزاضتي
ذَزش هٌَ٘ضت پس اظ ايوبل فبضٌ ضَز ذسا ه٘بهطظز ثطإ اٍ گٌبّدبًص ضا ٍ اظ آًزٌدبة اظ
اثٖيجساهلل يلِ٘ السالم ًقل ضسُ کِ حبرٖ پَ٘سدتِ ًدَضاًٖ اسدت ثٌدَض حدذ هبزاه٘کدِ هجدتال
ثگٌبّٖ ًطَز.

