ثِ استً٘ي
ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن
الحوسهلل الصٕ ّساًب لْصا ٍ هب ٌٚب لٌْتسٕ لَ ال اى ّساًب اهلل ٍ غلّٖ اهلل يلیٖ هحودیس ًج٘یِ الْیبزٕ
الوْسٕ ٍالِ الْسآ الوْسٗ٘ي ٍ حططًٖ اهلل هًْن ٍ ْٖ ظهطتْن ٍ ضحؤاهلل ٍ ثطٚبتیِ يلیٖ هیَالْ٘ن ٍ
لًٌٔاهلل يلٖ ايبزْٗن ٍ ال حَل ٍال َٖٓ اال ثبهلل الًلٖ الًه٘ن
اهب ثًس
َْ٘ٗل الًجس الطارٖ هحودس ثي هطتؿٖ الرطاسبًٖ اًِ ٖس التوس هٌٖ ثًؽ اذَاًٖ ٍ احجیبیٖ ظٗیس
ْٖ تَْ٘ٗبتِ ٍ تإٗ٘ساتِ اى اُثِّ٘ي لِ هب ٗسل يلٖ هب ًُستَ الٖ هي اَىَّ االرط ٍ الوخَثِ يلٖ ٖطایٔ الٗطآى
الوز٘س ٍ تالٍٓ الٓطٖبى الح و٘س هرػَظ ثوب اشا ٚبًت الٗطایٔ هٗبضًٔ لْٓن الوًٌٖ ٍ زض٘ الوٓبز ٍ االّ
لن ٗٛي ٌّب٘ هخَثٔ ٍ ال ارط ٍ ّب اًبشا ٖس ارجت ٍ استزجت
ْبَٖل اى هحف الٌهط ْٖ االٗٔ الٛطٗؤ االهطٓ ثبلٗطایٔ ٍ االذجبض الٌبزثٔ الٖ التالٍٓ ٍ االحبض الَاضزٓ
ْٖ تَرِ٘ الًجبز الٖ الٗطآى ٍ سَْٖن الٖ الٓطٖبى اًوب ٗٛیَى ّیَ الٗطاییٔ هیى ْْین الوًٌیٖ ٍ زض٘
الوٗػَز ْبلٗطایٔ الربل٘ٔ يي الْٓن الٓبضَٔ يي السض٘ ذبضرٔ يي هحف الٌهط ٍ َ٘ط زاذلٔ ْٖ هْجف
الٛالم ٍ ال ٗرٖٓ اَىَّ ّصا الٌٗب ْٖ حجَت االرط ٍالخَاة هي ح٘ج اًكجبٔ يٌَاى حسي يلیٖ الٗطاییٔ
اٍ هٗبضًٔ التالٍٓ الهط هكلَة هٌسٍة ٍ ٚ ّ٘ٚبى ْبلسل٘ل يلٖ الوسيٖ ٍالطبّس يلٖ الوطام اهَض:
االٍل اى الوٌهَض هي اًعال الٗطآى الَٗٗن ٍ الٓطٖبى الٛطٗن ل٘س ارطاء الٓبنیِ يلیٖ اللسیبى ٍ ال
استوبو حطٍِْ ثبالشاى ثل الوٗػَز اًوب َٗٛى َّ االقالو يلیٖ هیب ٗطیتولِ هیي اًحیبء الًلیَم ٍ
الوً بضِ ٍ الََِٖ يلٖ هب ٗحتَِٗ هي اقَاض الحٗبٕٗ ٍ الَاًٖ٘بت ٚوب ٗهْط هي التبهل ْٖ االٗبت ٍ
ّصا هى ٍؾَحِ ْٖ شاتِ ٍ ثطٍظُ ْٖ ًٓسِ ثح٘ج ال ٗحتبد الٖ اٖبهٔ زل٘یل ٍ ال ثطّیبى ٗیسل يل٘یِ
االٗبت ٍ ٗطْس ثِ الجٌ٘بت هخل َٖلِ يعٍرل ْٖ سَضٓ ظذطِ حن ٍالٛتبة الوج٘ي اًب رًلٌیبُ ٖطاًیب
يطث٘ب لًلٛن تًٗلَى ٍ َٖلِ تًبلٖ ْٖ سَضٓ ظ ٚتبة اًعلٌبُ ل٘سثطٍا اٗبتِ ٍل٘تیصٚط اٍلیَا االلجیبة ٍ
َٖلِ تجبض٘ ٍ تًبلٖ ْٖ سَضٓ ًَٗس يلٖ ًجٌ٘ب ٍآلِ ٍيلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٗب اْٗب الٌبس ٖس ربیتٛن
هَيهِ هي ضثٛن ٍ ضٓبء لوب ْٖ الػسٍض ٍ ّسٕ ٍ ضحؤ للواهٌ٘ي
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اشا حجت ّصا ٍ تحٕٗ ٌَْٗل اى الُطؼ هي التَرِ٘ الٖ الٗطآى الٛطٗن ٍ السَٔ الٖ الٓطٖبى الًهی٘ن
ٍ الٗػس هي االهط ثبلٗطایٔ ٍالٌسة الٖ التالٍٓ ثبلسٌٔ هرتلٓٔ ٍ تًج٘طات َ٘ط هتٓٗٔ اٗؿیب ّیصا ٍ ّیصا
اٗؿب هى ٍؾَحِ ْٖ ًٓسِ ٍؾَحب ال ٗحتبد الٖ ضبّس ٍ ال ثطّبى ٗسل يلِ٘ االذجیبض ٍ ٗطیْس ثیِ
اٙحبض يلٖ ًحٍَ ٚبًِ َٗٛى هٓطٍَب يٌِ ضجِ هب يي الً٘بضٖ يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي الػیبزٔ يل٘یِ
الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل يل٘ٛن ثبلٗطآى ْوب ٍرستن آٗٔ ًزبثْب هي ٚبى ٖجلٛن ْبيولَا ثِ ٍ هیب ٍریس
توَُ هوب ّل ٙثْب هي ٚبى ٖجلٛن ْبرتٌجَُ
ٍ هب يي ربهى االذجبض ٖبل ٖبل ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ الٗطآى هبزثٔ اهلل ْتًلَّوَا هإزثتیِ هیب
استكًتن اى ّصا الٗطآى َّ حجل اهلل ٍ َّ الٌَض الوج٘ي ٍالطٓبء الٌبْى ْبٖطئُ ْیبى اهلل ٗیبرطٚن يلیٖ
تالٍتِ ثٛل حطِ يطط حسٌبت اهب اًٖ ال اَٖال الن حطِ ٍاحس ٍلٛیي الیّ ٍ الم ٍ هی٘ن حلخیَى
حسٌٔ
ٍ هب يي اثٖ الٌػط هحودس ثي هسًَز الً٘بضٖ هسٌسا يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلیِ ْیبشا التجسیت
يل٘ٛن الٓتي ٗٚكى الل٘ل الوهلن ًْل٘ٛن ثبلٗطآى ْبًِ ضبْى هطٓى ٍ هبحل هػسٔ هي رًلِ اهبهِ ٖبزُ
الٖ الزٌٔ ٍ هي رًلِ ذلِٓ سبِٖ الٖ الٌبض
ٍ هب يي الً٘بضٖ ضحوِ اهلل اٗؿب يي سًس ثي غسٖٔ يي اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ_ ٍالسیالم ٖیبل
ْٖ حسٗج ٍ ٖس اهط ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اى ٗٗتسٕ ثبلٗطآى ٍ آل هحودس ٍ شل ٙح٘ج ٖیبل
ْٖ آذط ذكجٔ ذكجْب اًٖ تبض٘ ْ٘ٛن الخٗل٘ي الخٗل االٚجط ٍ الخٗل االغُط ْبهب االٚجط ْٛتبة ضثیٖ ٍ
اهب االغُط ًْتطتٖ اّل ث٘تٖ ْبحٓهًَٖ ْْ٘وب ْلي تؿلَا هب توسٛتن ثْوب
ٍ هب يي سًس ثي يجساهلل الٗوٖ هسٌسا يي ربثط ثي يجساهلل االًػبضٕ ضحوِ اهلل ٖبل ٖبل ضسَل اهلل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٗب اْٗبالٌبس اًٖ تبض٘ ْ٘ٛن الخٗل٘ي الخٗل االٚجط ٍ الخٗل االغُط اى توسٛتن ثْوب
لي تؿلَا ٍ لي تعلَا الحسٗج
اَٖل ٍ ٗاٗس ّصا ًٌٖٗ َٚى الُطؼ هي تَرِ٘ الًجبز ٍ سَْٖن الٖ الٗطآى االقالو يلٖ هب ِْ٘ هیي
الوجسء الٖ الوًبز ٍ الََِٖ يلِ٘ هي الجسٍ الٖ الرتن اهَض:
االٍل هب يي الط٘د اثٖ الٓتَح الطاظٕ ْٖ تٓس٘طُ يي يجساهلل ثي يجبس يي الٌجٖ غیلّٖ اهلل يل٘یِ
ٍآلِ اًِ ٖبل هب هي هاهي شٚط اٍ اًخٖ حط اٍ هولَ٘ االٍهلل يلِ٘ حٕ ٍارت اى ٗتًلن الٗطآى ٍ ٗتِٓٗ
ِْ٘ حن ٖطء ّصُ االٗٔ ٍلٛي ًََٚاض ثبًج٘٘ي ثوب ٌٚتن تًلوَى الٛتبة االٗٔ
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الخبًٖ هب يي اثي الط٘د الكَسٖ يلْ٘وب الطحؤ ْٖ االهبلٖ يي اثٖ ّطٗطٓ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘
ٍآلِ ٖبل تًلوَا الٗطآى ٍ تًلوَا َطایجِ ٍ َطایجِ ْطایؿِ ٍ حسٍزُ ْبى الٗطآى ًعل يلٖ ذوسٔ ٍرَُ
حالل ٍ حطام ٍ هحٛن ٍ هتطبثِ ٍ اهخبل ْبيولَا ثبلحالل ٍ زيَا الحطام ٍايولَا ثیبلوحٛن ٍ زيیَا
الوتطبثِ ٍايتجطٍا ثبالهخبل
الخبلج هب يي الرػبل هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل تًلوَا الًطث٘ٔ ْبًْیب ٚیالم اهلل
الصٕ ٚلن ثِ ذلِٗ ٍ ًكٕ ثِ للوبؾ٘ي
اَٖل اشا حجت ّصا ًٌٖٗ َٚى الُطؼ هي تٌعٗل الٗطآى الحو٘س ٍ تَرِ٘ الًجبز الٖ الٓطٖبى الوز٘یس
اٗػبل الًجبز الٖ هب ٗكَٕ ِْ٘ هي الًلَم ٍ الوًبضِ هي الوجسء الٖ الوًبز ٍاّسایْن الٖ الكطٕٗ الَٗٗن
ٍ الػطاـ الوستٗ٘ن ْٖ الًٗبٗس ٍاالذالٔ ٍاالًْبل ٍاالَٖال ٚوب اضبض يعٍرل الِ٘ ثَٗلِ ْیٖ سیَضٓ
ثٌٖ اسطای٘ل اى ّصا الٗطآى ْٗسٕ للتٖ ّٖ اَٖم االٗٔ تحٕٗ َٚى الٗطایٔ الجً٘یسٓ يیي ْْین الوًٌیٖ ٍ
التالٍٓ الٌبی٘ٔ يي زض٘ الوٓبز ذبضرٔ يي هَضز االهط ٍ الٌیسة َ٘یط زاذلیٔ ْیٖ هَٖیى السیَٔ ٍ
التَرِ٘
السل٘ل لخبًٖ
احتَاء ثًؽ تل ٙاالذجبض ٍ االحبض يلٖ َْایس التٛیبز تتحػیل اال هیى ْْین الوٗػیَز ٍ ازضا٘
الوٌهَض ٍ َّ اهَض:
االٍل هب يي اثي ثبثَِٗ ضحوِ اهلل هسٌسا يي يجسالًعٗع ثي الوْتسٕ ٖبل سئلت الطؾب يلِ٘ السیالم
يي التَح٘س ْٗبل ٚل هي ٖطء ٖل َّ اهلل احس ٍ آهي ثْب ْٗس يطِ التَح٘س
الخبًٖ هب يي هحودس ثي ًَٗٗة يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي يوط ثي رو٘ى يي اثً٘جساهلل يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْٖ حسٗج اًِ ٖبل هي ذتن الٗطآى ْٛبًوب ازضرت الٌجیَٓ ثی٘ي
رٌجِ٘ ٍ ل ٌِٛال َٗحٖ الِ٘
الخبلج هب يي الٓؿل ثي الحسي الكجطسٖ ضحوِ اهلل تًبلٖ ْٖ هزوى الج٘بى يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘
ٍآلِ ٖبل هي ٖطء الٗطآى ْٛبًوب ازضرت الٌجَٓ ث٘ي رٌجِ٘ اال اًِ ال َٗحٖ الِ٘
الطاثى هب يي الط٘د اثٖ الٓتَح الطاظٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ تٓس٘طُ يي اثٖ اهبهٔ يي ضسَل اهلل غیلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل هي ٖطء حلج الٗطآى ْٛبًوب اٍتٖ حلج الٌجَٓ ٍ هي ٖطء حلخٖ الٗیطآى ْٛبًویب اٍتیٖ
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حلخٖ الٌجَٓ ٍ هي ٖطء الٗطآى ٚلِ ْٛبًوب اٍتٖ توبم الٌجَٓ حن ٗٗبل لِ اٖطء ٍاضٔ ثٛل آٗٔ زضرٔ ْ٘طٖٖ
ْٖ الزٌٔ ثٛل آٗٔ زضرٔ حتٖ ٗجلٍ هب هًِ هي الٗطآى الحسٗج
تٌجِ٘
ايلن اًِ ٗستٛطّ هي رًل االضتٗبء ْٖ ضٍاٗٔ اثٖ اهبهٔ ضزٗٓب لسضد الٌجَٓ اى االضتٗبء اٗؿب اًویب
َٗٛى اشا غبضت الٗطایٔ ٖطٗجب هي ْْن الوًٌٖ ٍ ٖطٌٗب لسض٘ الوٓبز ْال ُٗطً ٙهب يي يلٖ ثي اثطاّ٘ن
الٗوٖ يلِ٘ الطحؤ ْٖ تٓس٘طُ هسٌسا يي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم اًیِ ٖیبل يل٘یٙ
ثبلٗطآى ْبى اهلل ذلٕ الزٌٔ ث٘سُ لجٌٔ هي شّت ٍ لجٌیٔ هیي ْؿیِ ْزًیل هالقْیب الوسی ٍ ٙتطاثْیب
العيٓطاى ٍ حػبّب اللالا ٍ رًل زضربتْب يلٖ ٖسض آٗبت الٗطآى ْوي ٖطء الٗطآى ٖبل لِ اٖیطء ٍاضٔ
ٍ هي زذل هٌْن الزٌٔ لن ٗٛي ْٖ الزٌٔ ايلٖ زضرٔ هٌِ هبذال الٌجَ٘ى ٍ الػسَٗٗى
ٍ هب يي الجحبض هسٌسا يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ ٖبل يسز زضد الزٌٔ يسز إ الٗیطآى ْیبشا
زذل غبحت الٗطآى الزٌٔ ٖ٘ل لِ اٖطء ٍاضٔ ثٛل آٗٔ زضرٔ ْال َٗٛى َْٔ حبْم الٗطآى زضرٔ
ٍ ٗاٗس شلَٚ ًٌٖٗ ٙى االضتٗبء ٚسضد الٌجَٓ ث٘ي الزٌج٘ي هٌَقب ثبلٗطایٔ يي الْٓین ٍ الیسض٘ هیب
ضٍٕ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ هي اى للزٌٔ هبٓ زضرٔ تسًٔ ٍ تسیًَى الّیل الًٗیل ٍ ٍاحیسٓ
لسبیط الٌبس ٍ هب ح ٖٛيٌِ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اٗؿب اًوب ٗطتٓى الًجبز َسا ْٖ الیسضربت ٍ ٌٗیبلَى
العلٖٓ هي ضثْن يلٖ ٖسض يَٗلْن
تٌجِ٘
ال ٗرٖٓ اى هي تسثط ْٖ االذجبض الوطتجكٔ ٍ االحبض الوطثَقٔ لَرس زض٘ الوٗػس ٍ ْْن الوٓبز ٚبًِ
َٗٛى هٓطٍْب يٌِ ْٖ تل ٙاالذجبض ٍ االحبض هٌْب هبهط ٍ هٌْب هب يي هحودیس ثیي الحسیي ضحویِ اهلل
هسٌسا يي الحلجٖ يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ٌٗجُٖ للًجس اشا غلّٖ اى ٗطتل ْٖ ٖطایتِ
ْبشا هَطَّ ثبٗٔ ْْ٘ب شٚط الزٌٔ ٍ شٚط الٌبض سئل الزٌٔ ٍ تًَش ثبهلل هي الٌبض
ٍ هب يي الٓؿل ثي الحسي الكجطسٖ يلِ٘ الطحؤ ْٖ هزوى الج٘یبى يیي اثً٘جیساهلل يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم اًِ ٖبل اشا هطضت ثأٗٔ ْْ٘ب شٚط الزٌٔ ْبسئل اهلل الزٌٔ ٍ اشا هطضت ثأٗٔ ْْ٘ب شٚط الٌبض ْتًَش
ثبهلل هي الٌبض
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ٍ هییب يییي هحودییس ثییي ًٗٗییَة يل٘ییِ الطحوییٔ هسییٌسا يییي سییوبئ ٖییبل ٖییبل اثَيجییساهلل
يلِ٘ السالم ٌٗجُٖ لوي ٖطء الٗطآى اشا هَطَّ ثأٗٔ هي الٗطآى ْْ٘ب هسئلٔ اٍ ترَّٗ اى ٗسئل يٌیس شلیٙ
ذ٘ط هب ٗطرَ ٍ ٗسئلِ الًبْ٘ٔ هي الٌبض ٍ هي الًصاة
ٍ ٗاٚس شلَٚ ًٌٖٗ ٙى ْْن الوًٌٖ ٍ زض٘ الوٓبز ٚبًِ َٗٛى هٓطٍَب يٌِ هب يي هحودس ثي ًَٗٗة
ضحوِ اهلل هسٌسا يي يجسالًعٗع ثي الوْتسٕ ٖبل سئلت الطؾب يلِ٘ السالم يي التَح٘س ْٗبل ٚل هیي
ٖطء ٖل َّاهلل احس ٍ اهي ثْب ْٗس يطِ التَح٘س ٖلت ٗٗ ّ٘ٚطیْب ٖبل ٚویب ٗٗیطء الٌیبس ٍ ظاز ْْ٘یب
ٚصل ٙاهلل ضثٖ ٚصل ٙاهلل ضثٖ
ٍ هب يي الٓؿل ثي الحسي الكجطسٖ ْٖ هزوى الج٘بى يي الٓؿ٘ل ثي ٗسبض ٖیبل اهطًیٖ اثیَرًٓط
يلِ٘ السالم اى اٖطء ٖل َّ اهلل احس ٍ اَٖل اشا ْطَت هٌْب ٚصل ٙاهلل ضثٖ حالحب
ٍ هب يي اثً٘جساهلل احوس ثي هحودس الس٘بضٕ يي غَٓاى يي هًَٗٔ ثي يوبض ٖبل ٖبل اثَيجساهلل يلِ٘
السالم اشا ٖطات ٖل َّ اهلل احس الٖ آذطّب ْٗل اضْس اى اهلل ضثٌب ٚصلٖ ٙلت ْیٖ هٛتَثیٔ ٍ َ٘طّیب
ٖبل ًًن
اَٖل ٍرِ َٚى ّصُ االذجبض هَٚسٓ لَٛى الْٓن ٍالسض٘ ٚبًِ َٗٛى هٓطٍَیب يٌیِ اى الَریِ ْیٖ
تططٗى ّصُ االَْ ال ٍ تسٌٌْ٘ب ثًس ٖطایٔ هجبض ٔٚالتَح٘س اى َٗٛى اٗوبًب ٍ تػسٗٗب ثوٓبزّب هي تَح٘س
اهلل ٍ ٍحساً٘ٔ ٍ هي الَاؾح اى هى يسم ْْن هًٌٖ السَضٓ ٍ هٓبزّب ال َٗٛى ّصُ االَٖال اٗوبًیب ٍ ال
تػسٗٗب ٍ لَ ٚبى ٚبى اٗوبًب ثال تػَض ٍ تػسٗٗب ثیال تٓیطس ٍ ّیصا ال ٌٗبسیت هٗیبم التطیطٗى ٍ ال
التسٌ٘ي ٍ هي ٌّب ٗهْط ايتجبض ْْن الوًٌٖ ٍ زض٘ الوَْٓم ثل ٖػس الوٓبز ْٖ ّیصُ االٖیَال اٗؿیب اش
ثسٍى الْٓن ٍ الٗػس ال ٗٛبز ٗتحػل ٌّب٘ اٗوبى ٍ ال تػسٕٗ ال هى تػَض ٍ ال ثال تػَض ْتسثط

السل٘ل الخبلج
اى الَٓایس الوصَٚضٓ ْٖ االذجبض ٍ الٓؿبیل الوطهَظٓ ْٖ االحبض لَيوت الٗطایٔ الربل٘ٔ يي الْٓین ٍ
التالٍٓ الٓبضَٔ يي السض٘ لوب غح اى ٗٗبل ثبًِ ال ذ٘ط ْْ٘ب ٍ ٖس ٖ٘ل شلْ٘ ٙستٛطیّ هیي شلیٙ
يسم الًوَم اهب الَٓایس ْوٌْب هؿبْب الٖ هبهطهب يي االهبم الحسي الًسٛطٕ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ
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تٓس٘طٓ يي آثبیِ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ ٖبل ْٖ حسٗج ٍ لٗبضٕ آٗٔ هي ٚتیبة اهلل هًتٗیسا
اْؿل هوب زٍى الًطش الٖ اسٓل الترَم
اَٖل لَ ٚبى الوطاز هي االيتٗبز االيتٗبز ثبلوٓبز ٚبًت الطٍاٗٔ ضبّسٓ يلیٖ ٚیَى الْٓین ٍ الیسض٘
هٓطٍَب يٌِ از االيتٗبز ثبلوٓبز ال َٗٛى اال هى ْْن الوستٓبز
ٍ هٌْب هب ي ي ربهى االذجبض ٖبل ٖبل ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٗب سلوبى يل٘ ٙثٗطایٔ الٗیطآى
ْبى ٖطایتِ ٓٚبضٓ للصًَة ٍ ستط هي الٌبض ٍ اهبى هي الًصاة ٍ ٗٛتت لوي ٗٗطء ثٛل آٗیٔ حیَاة هیبٓ
ضْ٘س الٖ اى ٖبل (ظ) ٍ ايكبُ ثٛل آٗٔ الّ حَضاء ٍ ايكبُ ثٛل حطِ ًَضا يلٖ الػیطاـ الیٖ اى
ٖبل (ظ) ٗب سلوبى اى الواهي اشا ٖطء الٗطآى ْتح اهلل يلِ٘ اثَاة الطحویٔ ٍ ذلیٕ اهلل ثٛیل حیطِ
ٗرطد هي ْوِ هلٛب ٗسجح لِ الٖ َٗم الٗ٘ؤ الحسٗج
ٍ هٌْب هب يي الٓؿل ثي الحسي الكجطسٖ ْٖ هزوى الج٘بى يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل اْؿل
الًجبزٓ ٖطایٔ الٗطآى
ٍ هٌْب هب يي ربهى االذجبض ٍ ضٍٕ يي يلٖ يلِ٘ السالم ٖبل ٖبل ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلیِ
ٖطایٔ الٗطآى ْٖ الػلَٓ اْؿل هي ٖطایٔ الٗطآى ْٖ َ٘ط الػلَٓ ٍ ٖطایٔ الٗطآى ْٖ َ٘ط الػلَٓ اْؿیل
هي شٚط اهلل ٍ شٚط اهلل اْؿل هي الػسٖٔ ٍ الػسٖٔ اْؿل هي الػ٘بم ٍ الػ٘بم رٌٔ هیي الٌیبض الیٖ اى
ٖبل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْبى ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ سئل إ االيوبل اْؿل يٌساهلل ٖبل ٖطایٔ
الٗطآى ٍ اى توَت ٍ لسبً ٙضقت هي شٚط اهلل تًبلٖ
ٍ اهب الَٗل ْوٌِ هب يي الزًٓطٗبت هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يل٘یِ
ٍآلِ ٖ بل اال اذجطٚن ثبلِٓٗ٘ ٚل الِٓٗ٘ ٖبلَا ثلٖ ٗب ضسَل اهلل (ظ) ٖیبل هیي لین ٗٗیٌف الٌیبس هیي
ضحؤاهلل ٍ لن ٗاهٌْن هٛط اهلل ٍ هي لن ٗطذع لْن ْٖ هًبغٖ اهلل ٍ هي لن ٗسو الٗیطآى ضَجیٔ الیٖ
َ٘طُ الًِ ال ذ٘ط ْٖ يلن ال تْٓن ِْ٘ ٍ ال يجبزٓ ال تِٓٗ ْْ٘ب ٍ ال ٖطایٔ ال تسثط ْْ٘ب الحسٗج
ٍ هٌِ هب يي هًبًٖ االذجبض ٍ الٛلٌٖ٘ هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ حسٗج اال
ال ذ٘ط ْٖ يلن ل٘س ِْ٘ تْٓن اال ال ذ٘ط ْٖ ٖطایٔ ل٘س ْْ٘ب تسثط اال ال ذ٘ط ْٖ يجیبزٓ لی٘س ْْ٘یب
تِٓٗ
اَٖل ال ٗرٖٓ اى ّبت٘ي الطٍاٗت٘ي هوب ٗط٘ط الٖ َٚى ْْن الوًٌیٖ ٍ زض٘ الوٓیبز هٓطٍَیب يٌیِ اش
ثسٍى الْٓن ٍ السض٘ ال ٗٛبز ٗتحٕٗ ٌّب٘ تسثط ٍ ال تٓٛط
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ٍ َٗٗس الطٍاٗت٘ي هب يي الس٘س يلٖ ثي قبٍس يلِ٘ الطحؤ ْٖ ٚتبة يول ضیْط ضهؿیبى هسیٌسا
يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ زيبیِ يٌس ٖطایٔ الٗطآى ٍ ال تزًل ٖطایتٖ ٖطایٔ ال تسثط
ْْ٘ب ثل ارًلٌٖ اتسثط اٗبتِ ٍ احٛبهِ اذص ثططاٗى زٌٗٙ
اَٖل حول الٌٖٓ يلٖ ًٖٓ الٛوبل هؿبْب الٖ هٌبْبتِ للس٘بٔ َٗٛى حوال ثال ضیبّس ٍ غیطْب ثیال
زل٘ل ّصا ٚلِ هؿبْب الٖ يسم التٌبست ث٘ي ثًؽ الَٓایس الوصَٚضٓ للٗطایٔ ٍ الَٓایس الوعثیَضٓ للیتالٍٓ
ْٖ حس ًٓسِ ٍ ث٘ي الٗطایٔ الربل٘ٔ يي الْٓن ٍ التالٍٓ الٓبضَٔ يي السض٘
ٍ ٚ ّ٘ٚبى ْزولٔ الَٗل ْٖ الوٗبم اىَّ هَؾَو الجحج ْٖ االذجبض الوطتجكٔ ٍ هیَضز الٛیالم ْیٖ
االحبض الوطثَقٔ َّ الٗطایٔ يي الْٓن ٍ التالٍٓ يي السض٘ ْبلٗطایٔ الربل٘ٔ ٍ التالٍٓ الٓبضَیٔ ذبضریٔ
يي الوَؾَو َ٘ط زاذلٔ ْٖ الوَضز
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تٌجِ٘
ال ٗرٖٓ اى ّصا الصٕ شٚطًب هي َٚى الوَؾَو ْٖ اذجبض الٗطایٔ ٍ الوتًلٕ ْٖ آحبض التالٍٓ الٗطاییٔ
يي الْٓن ٍ التالٍٓ يي السض٘ ربض ْٖ االزي٘ٔ سبض ْٖ االشٚبض ْْٖ اٗؿب اشا ذلت يي الْٓن ٍ يطت
يي السض٘ تَٛى ثً٘سٓ يي هحل الٛالم ْٖ اذجبضّب ًبی٘ٔ يي هَؾَو الَٗل ْٖ آحبضّب
ٍ ّصا هى نَْضُ ْٖ ًٓسِ َٗؾحِ اًِ ٚوب اى اهلل يعٍرل اتٌ٘ب ثبلٗطآى ٍ ايكبًب ثبلٓطٖیبى الًلین ٍ
الًطْبى ال الٓبل ٍ الحطٍِ  ٙٚالٌجٖ ٍ االیؤ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ٖس ربئا ثتًل٘ن االزي٘ٔ
ٍ االشٚبض ثبلًلن ٍ الوًطْٔ ال اللٓم ٍ الحطِ ٚوب ال ٗرٖٓ يلٖ هي ضاریى االشٚیبض ٍ االزي٘یٔ يیي
التٓطس ٍ السضاٗٔ ٍ ٗاٗس شل ٙاضتوبل االزي٘ٔ ٍ احتَاء االشٚبض يلٖ ٚخ٘یط هیي الًلیَم ٍ الوًیبضِ
الوكَٗٔ ْٖ الٗطآى الوز٘س الوٌكَٗٔ ْٖ الٓطٖبى الحو٘س هي الوجسء الٖ َٗم الَيس ٍ الَي٘س
ٍ ال ٗرٖٓ اٗؿب اى االهط ْٖ اَٖال الػلَٓ اٗؿب ْ ٙٚبًْب هي ّصا الح٘ج ل٘ست االّ الٗطایٔ ٍ الصٚط
ٍ السيبء ْبلػلَٓ الربل٘ٔ اَٖالْب يي الْٓن ٍ السض٘ ذبضرٔ يي هَؾَو الٛالم ْٖ آٗبتْب َ٘ط زاذلٔ
ْٖ هتًلٕ الَٗل ْٖ اذجبضّب

اى ٖلت
 ّ٘ٚتَٗل الٗطایٔ اشا ثًست يي الْٓن ٍ ًئت يي السض٘ ذطرت يي هَؾَو الجحج ْٖ االذجبض ٍ
االحبض ٍ ٖس ٖبل ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْٖ ضٍاٗٔ هحودس ثي ًَٗٗة يلِ٘ الطحؤ هسیٌسا يٌیِ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اى الطرل االيزوٖ هي اهتٖ ٗٗطء الٗطآى ثًزو٘تِ ْ٘ط ًِْ الوالی ٔٛيلٖ يطث٘تِ
ٖلت
الهبّط اى الوطاز الًطث٘ٔ ٍ الًزو٘ٔ هي ح٘ج اللٓم ٍ الحطِ ال هي رْٔ الْٓین ٍ الیسض٘ ٍ ٗطیْس
يلٖ شل ٙضٍاٗٔ يجساهلل ثي رًٓط ْٖ ٖطة االسٌبز يي ّطٍى ثي هسلن يي هسًسٓ ثیي غیسٖٔ ٖیبل
سوًت رًٓط ثي هحودس يلِ٘ السالم َٗٗل اًٖ ٙس تطٕ الوحطم هي الًزن الٗطاز هٌِ هبٗطاز هي الًبلن
الٓػ٘ح ٍ  ٙٚاالذطس ْٖ الٗطایٔ ْٖ الػلَٓ ٍالتطْس ٍ هب اضجِ شلْْ ٙصُ ثوٌعلیٔ الًزین الوحیطم
الٗطاز هٌِ هب ٗطاز هي الًبٖل الوتٛلن الٓػ٘ح ٍ لَ شّت الًبلن الوتٛلن الٓػ٘ح حتٖ ٗسو هب ٖس يلین
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اًِ ٗلعهِ ٍ ًٗول ثِ ٍ ٌٗجُٖ لِ اى َٗٗم ثِ حتٖ َٗٛى شل ٙهٌِ ثبلٌجك٘ٔ ٍ الٓبضس٘ٔ ْح٘ل ثٌِ٘ ٍ ث٘ي
شل ٙثبالزة حتٖ ًَٗز الٖ هب ٖس يلوِ ٍ يٗلِ الحسٗج
ٍ هب ٖبل الِٓٗ٘ الْوساًٖ ٖسس سطُ ْٖ ٚتبة الػلَٓ هي اى ْٖ الرجط اى س٘ي ثالل ض٘ي يٌساهلل ٍ
ٗطْس يلٖ شل ٙاٗؿب استسالل الْٓٗبء ضؾَاى اهلل تًبلٖ يلْ٘ن اروً٘ي ثْب ْٖ رَاظ االٚتٓبء لوي لین
ٗحسي الٗطایٔ هى تو ٌِٛهي االت٘بى ثبلوسوٖ ٍلٛي هى اللحي ْٖ االيطاة ٍ الحطٍِ ثوب توٛي هٌِ

تٌجْ٘بت
االٍل
ٍ هوب ٗاٗس َٚى الُطؼ هي السَٔ ٍ التَرِ٘ الٖ الٗطآى الوز٘سٍ االهیط ثٗطاییٔ الٓطٖیبى الحو٘یس
االٗػبل الٖ الًلن ٍ الوًطْٔ ٍ االٗٗبِ يلٖ الَاٖى ٍ الحٗ٘ٗٔ اى ٚل ًًت ٍ ٍغّ شٚط للٗطاى الٛطٗن
ْٖ الحسٗج ٍ ًٓس الٓطٖبى اًوب َٗٛى هٌبسجب لِ هي ح٘ج الوًٌٖ ٍ الوٓیبز زٍى اللٓیم ٍ الحیطِ ٍ
ًحي لن ًزس تًطٗٓب للٓطٖبى ٍ ال تَغ٘ٓب للٗطآى ثوب ٗطتجف ثبللٓم ٍ الحطِ
الخبًٖ
اى ثًؽ هبٗإتٖ اًطبءاهلل تًبلٖ هطثَقب ثبلػلَٓ َٗٛى هاٗسا للوٗبم ٚوب اى ثًیؽ هیب ْیٖ الوٗیبم
َٗٛى هَٚسا لوب ٌّْ٘ب
الخبلج
اى ًٖٓ اقالٔ االذجبض هي رْٔ الْٓن ٍ السض٘ الٌٗب ْٖ حجَتِ هي ح٘ج الطوَل لُ٘ط الًطة ُْ٘یط
الًطة اٗؿب اشا ٖطء يي الْٓن ٍ تاليي السض٘ ٚبى زاذال ْٖ اذجبض الٗطایٔ ٍ ٍاضزا ْٖ آحبض التالٍٓ
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ثِ استً٘ي
ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن
الحوسهلل ضة الًبلو٘ي الطحوي الطح٘ن هبلَٗ ٙم السٗي ٍ غلّٖ اهلل يلٖ هحودس ٍآلیِ الكیبّطٗي ٍ
ضحؤاهلل ٍ ثطٚبتِ يلٖ هَالْ٘ن ٍ لًٌٔاهلل يلٖ ايبزْٗن اٚتً٘ي ٍ ال حَل ٍال َٖٓ اال ثبهلل الًلٖ الًه٘ن
اهب ثًس
َْ٘ٗل الًجس الطارٖ هحودس ثي هطتؿٖ الرطاسبًٖ اى الوطَٚظ ْٖ االشّبى ْٖ ّصا العهیبى ثیل ْیٖ
سبٗط االظهبى يسم لعٍم ْْن الوًٌٖ ٍ زض٘ الوٓبز ْٖ الػلَٓ ْؿال يیي ٖػیسُ ثًیس ْْویِ ٍ زضٚیِ
ٍلٛي ّصا الوطَٚظ ل٘س ثسسٗس ثل السساز اًوب َٗٛى ْٖ ضَٚظ لعٍم ٖػس الوًٌیٖ ْؿیال يیي زض٘
الوٓبز حتٖ ْٖ هجبض ٔٚالٓبتحٔ ٍ الجسولٔ ْْ٘ب ٍ ْٖ َ٘طّب ٍ اى استطیٛل ثًیؽ الْٓٗیبء ٖیسس اهلل
تًبلٖ اسطاضّن ْٖ الٗػس ْٖ سَضٓ الٓبتحٔ ًهطا الٖ التٌبْٖ ث٘ي شل ًٔ٘ ٍ ٙالٗطآً٘ٔ التیٖ ال هٌیبظ
هٌْب ٍ س٘بتٖ اًطبءاهلل تًبلٖ حلِ ثًس يٗسُ ٍ  ّ٘ٚهب ٚبى ْهَْض الوسيٖ ٍ ٍؾَح الوطام ْیٖ ّیصا
الوٗبم هََِٖ يلٖ انْبض اهَض حلخٔ ٍ اثطاظّب االهیط االٍل اى الوكلیَة ٍالوٌیسٍة ال٘یِ ٍرَثیب ام
استحجبثب ْٖ الػلَٓ ثل هكلٗب اًوب َٗٛى َّ الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن ال االلٓبل ٍالحطٍِ هخال الوإهَض ثیِ
ْٖ تٛج٘طٓ اال حطام التٖ ّٖ اٍل رعء هي ارعاء الػلَٓ الَارجٔ اًوب ٗٛیَى شٚیطاهلل يعٍریل ثػیٓٔ
الٛجطٗبء ٍالخٌبء يلِ٘ ثتل ٙالٛوبل َبٗٔ االهط ثلٓم اهلل اٚجط الشات شل ٙاللٓم ٍ الوٌیسٍة ال٘یِ ْیٖ
االستًبشُ التٖ ّٖ اٍل رعء هي االرعاء الوستحجِ ْٖ الػلَٓ َّ التًَش ثبهلل هیي الطی٘كبى الیطر٘ن
ًْبٗٔ االهط ثحطِ ايَش ٍ ًحَُ هي غُْ٘ب ال ًٓس ّصا الحطِ ٍ ثًجبضٓ اذیطٕ ٍ اٍؾیح اى الًویسٓ
الًو٘سٓ ٍ اال غل اال غ٘ل اًوب َٗٛى َّ الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن ٍ اهب االلٓبل ٍ الحطٍِ ْل٘س ٚبالٗویبء
ٍاالضبضُ لْبضبى سَٕ الوهْطٗٔ ٍ َ٘ط الوجطظٗٔ االهط الخبًٖ اى ّصُ الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ اًوب تَٛى هي
ٖج٘ییل الوٓییبّ٘ن االضازٗییٔ ٍالًٌییبٍٗي الٗػییسٗٔ التییٖ التٛییبز تتحػییل ثییسٍى الٗػییس ٍ الٌ٘ییٔ
اال هط الخبلج اى ٖػس ّصُ الحٗبٕٗ ٍ ً٘ٔ ّصُ الوٓبّ٘ن اًوب َٗٛى هََْٖب يلٖ الًلن ثْب ٍالیسض٘ لْیب
ثح٘ج ال ٗٛبز ٗتحٕٗ هطثَقب ثْب ثسٍى الًلن ٍ السض٘
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اشا يطْت ّصا ًٌٖٗ ٍَِٖ نَْض الوطام ٍ ثطٍظ الوسيٖ يلٖ االنْبض ٍ االثطاظ ْالثس لٌب هي التٛلن
ْٖ هٗبهبت حلج الوٗبم االٍل ْٖ اى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْٖ الػلَٓ ثل هكلٗب اًوب ٗٛیَى ّیَ
الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ َبٗٔ االهط ثباللٓبل ٍالحطٍِ الًٓس االلٓبل ٍ شات الحطٍِ ٌَْٗل اى هب ٗتٓٛل
االهطثبلصٚط ٍالٌسة الٖ السيبء لِ حلج هطاتت االٍلٖ االٍاهط الًبهٔ االٍل٘ٔ هخل ازيَا ٍ اشٚطٍا الخبً٘ٔ
االٍاهط الربغٔ الخبًَٗٔ ضجِ استُٓطٍا ٍ ٚجطٍا الخبلخٔ االٍاهط الوطثَقٔ ثػٍ٘ الصٚط ٍ السيبء ًحیَ ٖیل
اللْن آَط اٍ تَٗل اهلل اٚجط ال اضٛبل ٍ الاذتالل ْٖ اى الوتًلٕ ْٖ االٍاهط الًبهٔ االٍل٘ٔ ٍالربغیٔ
الخبًَٗٔ َّ الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن هي زٍى زذل لٓم ذبظ ْْ٘ب ٍ ال حطِ هرػیَظ ٍ اهیب االٍاهیط
الوطثَقٔ ثبلػٍ٘ ْْٖ اٗؿب ال ٌٗجُٖ االضٛبل ٍ ال ٗحٕ االضت٘بة ْٖ اى الوتًلٕ ْْ٘ب اًوب ٗٛیَى هیب
َّ الوتًلٕ لالٍاهط الًبهٔ ٍ الربغٔ هي الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ اشّٖ هي تَاثى االٍل٘یٔ ٍ الخبًَٗیٔ ٚویب اى
الخبًَٗٔ تَٛى هي تَاثى االٍل٘ٔ هٌْب ٍ َبٗٔ هب ٗوٛي اى ٗستٓبز هٌْب إ هي الوطثَقٔ ثبلػیٍ٘ زذیل
اللٓم ٍالحطِ ْٖ الوٌهَض ٍالوكلَة ٍ اهب  ًَِٚتوبم الوَؾَو ْال ثل ٗستٓبز هي تل ٙيسهِ ْؿال
يي َ٘طّب ٚوب س٘بتٖ اًطبءاهللتًبلٖ ْٖ هحلِ ٍ  ّ٘ٚهب ٚبى ْبلٛالم ْٖ ّصا الوٗبم اًوب ٗتن ثج٘بى هیب
ٗستٓبز هٌِ هكلَث٘ٔ الحٗبٕٗ ٍالوًبًٖ زٍى االلٓبل ٍالحطٍِ ْٖ قٖ هكبلت
الوكلت االٍل
ْ٘وب ال اذتػبظ لِ ثبلػلَٓ ٍ ال اًحػبض لِ ْْ٘ب ٍ ِْ٘ ْػَل
االٍل
ٖبل اهلل سجحبًِ ٍ تًبلٖ ْٖ سَضٓ الواهي ٍ ٖبل ضثٛن ازيًَٖ استزت لٛن اى الیصٗي ٗسیتٛجطٍى
يي يجبزتٖ س٘سذلَى رٌْن زاذطٗي
يي الحسي ثي الٓؿل الكجطسٖ ْٖ هٛبضم االذالٔ يي حٌبى ثي سسٗط يي اثِ٘ ٖبل ٖلیت للجیبٖط
يلِ٘ السالم إ الًجبزٓ اْؿل ْٗبل و هب هي ضئٖ احت الٖ اهلل هي اى ُٗسئَلَ ٍ ُٗكلت هب يٌیسُ ٍ هیب
هي احس اثُؽ الٖ اهلل يعٍرل هوي ٗستٛجط يي يجبزتِ ٍ ال ٗسئل هب يٌسُ
ٍيي احوس ثي هحودس ا لجطٖٖ ْٖ الوحبسي هسٌسا يي اثیٖ حویعٓ يیي اث٘زًٓیط يلْ٘ویب الػیلَٓ
ٍالسالم ٖبل هب هي ضئٖ احت الٖ اهلل هي اى ُٗسئل
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ٍيي احوس ثي ْْس ضحوِ اهلل ْٖ يسٓالسايٖ ًٗال هي ٚتبة السيبء لوحوس ثي الحسي الػٓبض هسٌسا
يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل ٗسذل الزٌٔ ضرالى ٚبًب ًٗوالى يویال ٍ احیسا ْ٘یطٕ احیس ّویب
غبحجِ َِْٖ َْ٘ٗل ٗب ضة ثوب ايك٘تِ ٍ ٚبى يولٌب ٍاحسا َْ٘ٗل اهلل تًبلٖ سئلٌٖ ٍلن تسئلٌٖ حن ٖبل
(ظ) سلَا اهلل ٍ ارع لَاْبًِ ال ٗتًبنوِ ضئٖ
ٍيي هحوس ثي ًَٗٗة يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي هًبٍٗٔ ثي يوبض يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم
ٖبل اًوب ّٖ الوسحٔ حن الخٌبء حن االٖطاض ثبلصًت حن الوسئلٔ ٍاهلل هب ذطد يجس هي شًت االثبالٖطاض
ٍيي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ لت اللجبة يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل اى اهلل ل٘وسٙ
الر٘ط الٛخ٘ط يي يجسُ َْ٘ٗل ال ايكِ٘ حتٖ ٗسئلٌٖ
ٍيي اثي ْْس يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًیِ ٖیبل لَتسیئلُيَّ اهلل اٍ لَُ٘ؿیجيَّ
يل٘ٛن اى هلل يجبزا ًٗولَى ًَْ٘كْ٘ن ٍ آذطٗي ٗسئلًَِ غبزٖ٘ي ًْ٘كْ٘ن الحسٗج
ٍيي هحودس ثي ًَٗٗة يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ ضسبلٔ قَٗلٔ ٖبل
ٍ اٚخطٍا هي اى تسيَا اهلل ْبى اهلل ٗحت هي يجبزُ الواهٌ٘ي اى ٗسيَُ الحسٗج
اَٖل اْبزٓ االٗٔ ٍ الطٍاٗٔ ْٖ ّصا الوٗبم لَٛى الوكلَة ٍ الوٌسٍة ال٘یِ الوًٌیٖ ٍ الحٗ٘ٗیٔ هیي
الكلت ٍالوسئلٔ زٍى اللٓم ٍ الحطِ ال ٗٛبز ٌٗجُٖ اًٛبضُ ثل ال ٗحٕ التبهل ِْ٘
الٓػل الخبًٖ
ٖبل اهلل تجبض٘ ٍ تًبلٖ ْٖ سَضٓ الجٗطٓ ْبشٚطًٍٖ اشٚطٚن ٍ اضٛطٍا الٖ ٍ ال تٓٛطٍى
يي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ لت اللجبة يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ ٖبل ال ٗوطُّ يلٖ
الواهي سبئ ال ٗصٚط اهلل ْْ٘ب االّ ٚبًت يلِ٘ حسطٓ
ٍيي سجف الكجطسٖ ضحوِ اهلل ْٖ هط َٓٛاالًَاض يي ثًؽ اغحبة اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم
ٖبل ٖلت لِ هي اٚطم الرلٕ يلٖ اهلل ٖبل اٚخطّن شٚطاهلل ٍ ايولْن ثكبيتِ
ٍيي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ السيَات يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل ٗیب ضة ٍ ززت
اًٖ ايلن هي تحت هي يجبز٘ ْبحجِ ْٗبل اشا ضؤٗت يجسٕ ٗٛخط شٚطٕ ْبًب ازًت لِ ْٖ شلی ٍ ٙاًیب
احجِ ٍ اشا ضاٗت يجسٕ ال ٗصٚطًٖ ْبًب حزجتِ ٍ اًب اثُؿِ
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ٍيي اثي اثٖ روَْض ضحوِ اهلل ْٖ زضض اللئبلٖ يي اثٖ السضزاء ٖبل ٖبل ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يل٘یِ
ٍآلِ اى الصٗي ال ٗعال السٌتْن ضقجٔ هي شٚطاهلل ٗسذل احسّن الزٌٔ ٍ َّ ٗؿحٙ
ٍيي هحودس ثي ًَٗٗة يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي اث٘زًٓط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ٖیبل هٛتیَة ْیٖ
التَضٗٔ التٖ لن ٗتُ٘طاى هَسٖ و سئل ضثِ ْٗبل الْٖ اًِ ٗیبتٖ يَلیٖ هزیبلس اُيیع٘ ٍ اُرللی ٙاى
اشٚط٘ ْْ٘ب ْٗبل ٗب هَسٖ اى شٚطٕ حسي يلٖ ٚل حبل
ٍيي اثٖ ًٗلٖ ال زًٓطٕ ْٖ ٚتبة ًعّٔ الٌبنط يي اثً٘جساهلل يل٘یِ الػیلَٓ ٍالسیالم ٖیبل حلخیٔ ال
ٗػ٘جَى االذ٘طا اٍلَ الػوت ٍ تبضَٚا الططٍ الوٛخطٍى شٚط اهلل يعٍرل الد
ٍيي هحودس ثي ًَٗٗة يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْیٖ ضسیبلتِ
الٖ اغحبثِ ٍ اٚخطٍا هي التْل٘ل ٍالتٗسٗس ٍالتسج٘ح ٍالخٌبء يلٖ اهلل ٍالتؿطو الِ٘ ٍ الطَجٔ ْ٘وب يٌسُ
الحسٗج
اَٖل غطاحٔ االٗٔ ٍ الطٍاٗٔ ْٖ َٚى الوكلَة ٍ الوٌهَض ْٖ ثبة الیصٚط الوًٌیٖ ٍ الحٗ٘ٗیٔ زٍى
اللٓم ٍ الحطِ ال ٗٛبز ٗػح اًٛبضُ
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الٓػل الخبلج
ٖبل اهلل يعٍرل ْٖ سَضٓ االحعاة اى اهلل ٍ هالیٛتِ ٗػلَى يلٖ الٌجٖ ٗب اْٗبالصٗي آهٌَا غلَا يلِ٘
ٍ سلوَا تسل٘وب
يي الحسي ثي اثٖ السحي السٗلوٖ ضحوِ اهلل ْٖ االضضبز هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ
ٖبل ْٖ حسٗج ٍ َّ اى اهلل غلّٖ يلِ٘ ٍ اهط هالیٛتِ اى ٗػلَّا يلِ٘ ٍ تًجیس رو٘یى ذلٗیِ ثبلػیلَٓ
يلِ٘ الٖ َٗم الٗ٘بهٔ ْٗبل رل حٌبیِ اى اهلل ٍ هالیٛتِ ٗػلَّى يلٖ الٌجٖ ٗب اْٗب الصٗي آهٌَا غلَا يلِ٘
ٍ سلوَا تسل٘وب الحسٗج
ٍيي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ْٖ حَاة االيوبل هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًیِ ٖیبل
الػلَٓ يلٖ الٌجٖ ٍآلِ اهحٕ للركبٗب هي الوبء للٌبض ٍالسالم يلٖ الٌجٖ ٍآلِ اْؿل هي يتٕ ضٖبة
ٍيي هحودس ثي ًَٗٗة يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي اثٖ ثػ٘ط يلِ٘ الطحؤ يي اثً٘جساهلل يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم ٖبل اشا شٚط الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْبٚخطٍا الػلَٓ يلِ٘ ْبًِ هي غیلّٖ يلیٖ الٌجیٖ ٍآلیِ
غلَٓ ٍاحسٓ غلّٖ اهلل يلِ٘ الّ غلَٓ ْٖ الّ غّ هي الوالی ٍ ٔٛلن ٗجٕ ضیئٖ هویب ذلٗیِ اهلل اال
غلّٖ يلٖ الًجس لػلَٓ اهلل ٍ غلَٓ هالیٛتِ ْوي لن ٗطَت ْٖ ّصا َْْ ربّل هُطٍض ٖس ثطء اهلل هٌیِ
ٍ ضسَلِ ٍ اّل ث٘تِ
ٍيي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ السيَات يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل هي غلّٖ يلیٖ
ٚل َٗم حلج هطات ٍ ْٖ ٚل ل٘لٔ حلج هطات حُجُب لٖ ٍ ضَٖب ٚبى حٗب يلیٖ اهلل يعٍریل اى ُٗٓطلیِ
شًَثِ تل ٙالل٘لِ ٍ زل ٙالَ٘م
ٍيي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ السيَات اٗؿب يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلیِ ٖیبل اٚخیطٍا
الػلَٓ يَلٖ ْبى الػلَٓ يلٖ ًَض ْٖ الٗجط ٍ ًَض يلٖ الػطاـ ٍ ًَض ْٖ الزٌٔ
ٍيي ربهى االذجبض ٖبل ٍ يٌِ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل هي غلّٖ يَلیٖ هیطٓ لین ٗجیٕ يل٘یِ هیي
الوًػ٘ٔ شضٓ
ٍيي الط٘د اثٖ الٓتَح الطاظٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ تٓس٘طُ يي ًٚت ثي يزعُ ٖبل لوب ًعل َٖلِ تًبلٖ
اى اهلل ٍ هالیٛتِ االٗٔ ٖلت ٗب ضسَل اهلل (ظ) ٖس يلوٌب  ّ٘ٚالسالم يل٘ ّْ٘ٛ ٙاُغلٖ يلٖ٘ ٙبل
ٖل اللْن غل يلٖ هحودس ٍآل هحودس ٚوب غلَّ٘ت يلٖ اثطاّ٘ن ٍآل اثطاّ٘ن اً ٙحو٘س هز٘س
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ٍيي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ن الطحؤ يي اثٖ حوعٓ يي اثِ٘ ٖبل سئلت اثبيجیساهلل يل٘یِ
السالم يي َٖل اهلل يعٍرل اى اهلل ٍ هالیٛتِ ٗػلَّى يلٖ الٌجٖ ٗیب اْٗبالیصٗي آهٌیَا غیلَّا يل٘یِ ٍ
سلّوَا تسل٘وب ْٗبل الػلَٓ هي اهلل يعٍرل ضحؤ ٍ هي الوالیٛتِ تعْ ٍ ٔ٘ٚیٖ ًسیرٔ ثطٚیٔ ٍ هیي
الٌبس زيبء ٍ اهب َٖلِ ٍ سلوَا تسل٘وب ْبًِ ًٌٖٗ التسل٘ن لِ ْ٘وب ٍضز يٌِ ٖبل ْٗلت لِ ًْ ّ٘ٛػلِّٖ
يلٖ هحودس ٍآل هحودس ٖبل تَٗلَى غلَات اهلل ٍ غلَات هالیٛتِ ٍ اًج٘بیِ ٍ ضسیلِ ٍ رو٘یى ذلٗیِ
يلٖ هحودس ٍآل هحودس ٍالسالم يلِ٘ ٍ يلْ٘ن ٍ ضحؤاهلل ٍ ثطٚبتِ ٖبل ٖلت ْوب حَاة هي غلٖ يلٖ
الٌجٖ ثْصُ الػلَات ٖبل الرطٍد هي الصًَة ْ٘ٚئٔ َٗم ٍلستِ اهِ
ٍيي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلِ٘ الطحؤ ْٖ الًَ٘ى ٍ االهبلٖ هسٌسا يي الطؾب يلِ٘ الػیلَٓ
ٍالسالم ٖبل ْٖ حسٗج هي لن ٗٗسض يلٖ هب ُِّٗٓٛط ثِ شًَثِ ْل٘ٛخط هي الػلَٓ يلٖ هحودس ٍآلِ ْبًْیب
تْسم الصًَة ّسهب ٖبل ٍ ٖبل يلِ٘ السالم الػلَٓ يلٖ هحودس ٍآلِ تًسل يٌساهلل يعٍرل التسیج٘ح ٍ
التْل٘ل ٍ التٛج٘ط
ٍيي الس٘س يلٖ ثي قبٍس يلِ٘ الطحؤ ْٖ روبل االسجَو هسٌسا يیي اثً٘جیساهلل يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم ٖبل ْٖ حسٗج َْٗل الطرل غلّٖ اهلل يلٖ هحودس ْٖ الػلَٓ هخل َٖلِ سجحبى اهلل ٍالحوسهلل
ٍال الِ اال اهلل ٍاهلل اٚجط
ٍيي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ن الطحؤ ْٖ الرػبل هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسیالم
ْٖ حسٗج االض ثًوبٓ ٍ (ل) اشا ٖطؤتن اى اهلل ٍ هالیٛتِ ٗػلَّى يلٖ الٌجٖ ْػلَا يل٘یِ ْیٖ الػیلَٓ
ٌٚتن اٍ ْٖ َ٘طّب
اَٖل ضْبزٓ الٗطآى الٛطٗن ٍالحسٗج الططّٗ ْٖ ّصا الوٗبم يلٖ هكبلجٔ الحٗ٘ٗیٔ ٍالوًٌیٖ ٍ ّیَ
قلت الطحؤ هي اهلل يعٍرل للٌجٖ ٍآلِ غلٖ اهلل تًبلٖ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن اروً٘ي ال ٗلٕ٘ ثٌب رحیسُ ٍ
ال االًٛبض لِ
تٌجِ٘
ال ٗرٖٓ اًِ ٗستٓبز هي ضٍاٗٔ الًَ٘ى ٍاالهبلٖ ٍ حسٗج روبل اال سیجَو اتحیبز ثیبة التسیج٘ح ٍ
التْل٘ل ٍ التٛج٘ط ٍ التحو٘س هى ثبة الػلَٓ يلٖ الٌجٖ ٍاالل يلِ٘ ٍ يلْ٘ن الػیلَٓ ٍالسیالم ٍ ٚیَى
الجبث٘ي هي سٌد ٍاحس ٍ رٌس ْبضز ح٘ج رًل الػلَٓ ْْ٘وب ضزٗٓیب للتسیج٘ح ٍ اذَاتیِ ٍ غیُ٘تْب

15

يسٗال لػُ٘تِ ٍ ّصا الزًل اًوب َٗٛى هاٗسا للوسيٖ هي َٚى الوكلَة ٍالوٌسٍة الِ٘ ْٖ الػلَٓ هي
ح٘ج االَٖال الوًبًٖ ٍالوٓبّ٘ن ال االلٓبل ٍالحطٍِ ٍ هَٚسا لِ
الٓػل الطاثى
ٖبل اهلل تجبض٘ ٍ تًبلٖ ْٖ سَضٓ االًٓبل ٍ هب ٚبى اهلل لً٘صثْن ٍ اًت ْْ٘ن ٍ هب ٚبى اهلل هًصثْن ٍ ّن
ٗستُٓطٍى
يي حَاة االيوبل هسٌسا يي يجساهلل ثي هحودس الزًٖٓ يي اث٘زًٓط يلْ٘وب الػیلَٓ ٍالسیالم ٖیبل
سوًتِ َٗٗل ٚبى ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٍاالستُٓبض حػٌ٘ي حػ٘ؿ٘ي هي الًصاة ْوؿٖ اٚجط
الحػٌ٘ي ٍ ثٖٗ االستُٓبض ْبٚخطٍا هٌِ ْبًِ هوحبٓ للصًَة ٖبل يعٍرل ٍ هب ٚبى اهلل لً٘یصثْن ٍ اًیت
ْْ٘ن ٍ هب ٚبى اهلل هًصثْن ٍ ّن ٗستُٓطٍى
ٍيي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل اضثى للوطء ال يلِ٘ االٗوبى ٍالطٛط ْیبى اهلل تًیبلٖ ٗٗیَل هیب
ًٗٓل اهلل ثًصاثٛن اى ضٛطتن ٍ اهٌتن ٍاالستُٓبض ْبًِ ٖبل ٍ هب ٚبى اهلل لً٘صثْن ٍ اًت ْْ٘ن ٍ هیب ٚیبى
اهلل هًصثْن ٍ ّن ٗستُٓطٍى ٍالسيبء ْبًِ ٖبل ٖل هب ًٗجَء ثٛن ضثٖ لَال زيبیٛن
ٍيي الحسي ثي هحودس الكَسٖ ْٖ الوزبلس هسٌسا يي الطؾب يي آثبیِ يي يلٖ يلیْ٘ن الػیلَٓ
ٍالسالم ٖبل تًكطٍا ثبالستُٓبض ال ٗٓؿحٌٛن ضٍایح الصًَة
ٍيي االهسٕ ضحوِ اهلل ْٖ الُطض ٍ السضض يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل التَثٔ ًسم ثبلٗلیت
ٍ استُٓبض ثبللسبى ٍ تط٘ ثبلزَاضح ٍ اؾوبضاى ال ًَٗز
ٍيي هحودس ثي ًَٗٗة ضحوِ اهلل تًبلٖ هسٌسا يي يج٘س ثي ظضاضٓ ٖبل ٖبل اثَيجساهلل يل٘یِ السیالم
اشا اٚخط الًجس هي االستُٓبض ضًْت غح٘ٓتِ ٍ ّٖ تتالء الء
ٍيي هحودس ثي ًَٗٗة ضُ هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل ٖبل ضسیَل اهلل غیلٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ذ٘ط السيبء االستُٓبض
ٍيي الػسٍٔ يلِ٘ الطحؤ ْٖ هًبًٖ االذجبض هسٌسا يي ربثط ثي يجساهلل االًػبضٕ ضحویِ اهلل اى
ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل تًلوَا س٘س االستُٓبض اللْن اًت ضثٖ ال الِ اال اًت ذلٗتٌیٖ ٍ اًیب
يجس٘ ٍ يلٖ يْس٘ ٍ اثَء ثًٌوت ٍ ٙاثَء ثصًجٖ ْبَٓطلٖ اًِ ال ُٗٓط الصًَة اال اًت
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ٍيي الط٘د اثٖ الٓتَح الطاظٕ ضحوِ اهلل ْٖ تٓس٘طُ ٖبل ٍ يٌِ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل قَثٖ لوي
ٍُرِسَ ْٖ غح٘ٓتِ تحت ٚل شًت استُٓطاهلل
ٍيي ًْذ الجالَٔ ٖبل ٍ سئل ًٌٖٗ يلٖ يلِ٘ السالم يي الر٘ط ْٗبل يلِ٘ السیالم لی٘س الر٘یط اى
ٗٛخط هبلٍ ٍ ٙلس٘ ٍلٛي الر٘ط اى ٗٛخط يولًٗ ٍ ٙهن حلو ٍ ٙاى تجبّٖ الٌبس ثًجبزٓ ضثْ ٙبى
احسٌت حوست اهلل ٍ اى اسئت استُٓطت اهلل
اَٖل ّساٗٔ الحسٗج ٍالٓطٖبى ْٖ الوٗبم الٖ َٚى الوٌهَض ٍ الولحَل الحٗ٘ٗٔ ٍ الوَْٓم هي قلیت
الوُٓطٓ ٍ ساال الُٓطاى زٍى اللٓم ٍالحطِ ال ٗٛبز ٗػح لٌب اًٛبضُ ٍ ال االستٛجبض يٌِ
الٓػل الربهس
ٖبل اهلل يعٍرل ْٖ سَضٓ االيطاِ ٍ اهب ٌٗعٌَ ٙهي الط٘كبى ًعو ْبستًص ثبهلل اًِ سو٘ى يل٘ن
ٍ ٖبل تًبلٖ ْٖ سَضٓ الٌحل ْبشا ٖطات الٗطآى ْبستًص ثبهلل هي الط٘كبى الطر٘ن
ٍ ٖبل يعهي ٖبیل ْٖ سَضٓ السزسٓ ٍ اهب ٌٗعٌَ ٙهي الط٘كبى ًعو ْبستًصثبهلل اًِ َّ السو٘ى الًل٘ن
يي اث٘وحوس الًسٛطٕ يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ْٖ تٓس٘طُ ٖبل ٍاالستًبشٓ ّٖ هب ٖس اهطاهلل ثِ يٌس
ٖطایتْن الٗطآى ثَٗلِ ْبشا ٖطات الٗطآى ْبستًص ثبهلل هي الط٘كبى الطر٘ن ٍ هي تبزة ثبزة اهلل ازداُ الٖ
الٓالح الساین
ٍيي هحوس ثي هسًَز الً٘بضٖ ْٖ تٓس٘طُ يي سوبئ يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ َٖلِ
تًبلٖ ْبشا ٖطات الٗطآى ْبستًص ثبهلل هي الط٘كبى الطر٘ن ٖبل ٖلت  ّ٘ٚاَٖل ٖبل تَٗل اسیتً٘ص ثیبهلل
السو٘ى الًل٘ن هي الط٘كبى الطر٘ن الرجط
ٍيي الً٘بضٖ ْٖ تٓس٘طُ اٗؿب يي الحلجٖ ضُ يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖیبل سیئلتِ يیي
التًَش هي الط٘كبى يٌس ٚل سَضٓ ٗٓتتحْب ٖبل ًًن ْتًَش ثبهلل هي الط٘كبى الطر٘ن
ٍيي السيبین يي رًٓط ثي هحودس يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ٖبل تًَش ثًس التَرِ هي الط٘كبى تٗیَل
ايَش ثبهلل السو٘ى الًل٘ن هي الط٘كبى الطر٘ن
ٍيي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ زيَاتِ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلیِ ٖیبل اَلٗیَا اثیَاة
الوًػ٘ٔ ثبالستًبشُ ٍ اْتحَا اثَاة الكبئ ثبلتسو٘ٔ
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اَٖل زاللٔ االٗبت ٍ ضْبزٓ الطٍاٗبت ْٖ الوٗبم الٖ ٍ يلٖ اى الوًٌٖ ٍ الحٗ٘ٗٔ ّٖ الویبهَض ثیِ ٍ
الوٌسٍة الِ٘ ال اللٓم ٍ الحطِ ال ٗٛبز ٗرٖٓ يلٖ هي لِ الًلن ٍ السضاٗٔ
ٍ ٖس ايتطِ ثصل ٙالِٓٗ٘ الوتجحط الْوساًٖ ٖسس سطُ ْٖ ٚتبة الػلَٓ ح٘ج ٖبل اٖیَل ال ضٗیت
ْٖ حػَل اهتخبل االهط ثبالستًبشُ ٍ التًَش الَاضزٗي ْٖ الٛتبة ٍ الػح٘ح الوتٗسم ثزو٘ى ّصُ الػٍ٘
ثل ٍ ثُ٘طّب اٗؿب هوب ٗتحٕٗ ثِ االستًبشُ ثبهلل هي الط٘كبى الطر٘ن ٍلٛي االٍلٖ ٍ االْؿیل اذت٘یبض
غُ٘ٔ هي الػٍ٘ الوبحَضٓ يي الٌجٖ ٍاالیؤ يلْ٘ن السالم
تٌجِ٘
ٍ َٗٗس َٚى الوتًلٕ ْٖ االهط ثبالستًبشُ ٍالوَؾَو ْٖ الٌسة الٖ التًَش ثبهلل هي الط٘كبى الوًٌیٖ
ٍالحٗ٘ٗٔ زٍى اللٓم ٍالحطِ هب ٍضز هي هكبلجٔ التًَش ثبهلل هي الٌبض هخل هب يي احوس ثي هحودیس ثیي
ْْس ْٖ يسٓالسايٖ يي الوٓؿل ثي يوط يي الػبزٔ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم يي اثِ٘ يي رسُ يلْ٘ویب
السالم اى الحسي ثي يلٖ يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ٚبى اشا ٖبم ْٖ غلَتِ تطتًس ْطایػِ ث٘ي ٗسٕ ضثِ
يعٍرل ٍ ٚبى اشا شٚط الزٌٔ ٍالٌبض ٍ هب ي ي هحودس ثي الحسي هسٌسا يي الحلجٖ يي اثً٘جساهلل يل٘یِ
الػلَٓ ٍالسالم ٖبل ٌٗجُٖ للًجس اشا غلّٖ اى ٗطتِّلَ ْٖ ٖطایتِ ْبشا هطَّ ثبٗٔ ْْ٘ب شٚط الزٌٔ ٍ شٚط الٌیبض
سئل الزٌٔ ٍ تًَش ثبهلل هي الٌبض اؾكطة اؾكطاة السل٘ن ٍ سئل اهلل الزٌٔ ٍ تًَش ثبهلل هي الٌبض
ٍهب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحسي يلْ٘ن الطحؤ ْٖ الًَ٘ى هسٌسا يي ضربء ثي اثٖ الؿحب٘ يي
الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٚبى ٗٛخط ثبل٘ل ْٖ ْطاضِ هي تالٍٓ الٗطآى ْبشا هطثبٗٔ ْْ٘ب شٚط رٌیٔ
اٍ ًبض ث ٍ ٖٛسئل اهلل الزٌٔ ٍ تًَش ثِ هي الٌبض
ٍهب يي الٓؿل ثي الحسي الكجطسٖ يلْ٘وب الطحؤ ْٖ هزوى الج٘بى يیي اثً٘جیساهلل يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم ٖبل اشا هطضت ثأٗٔ ْْ٘ب شٚط الزٌٔ ْبسئل اهلل الزٌٔ ٍ اشا هطضت ثأٗٔ ْْ٘ب شٚط الٌبض ْتًَش ثبهلل
هي الٌبض
اَٖل ٍرِ رًل ّصُ اٙحبض هاٗسُ لتل ٙاالذجبض هي ح٘ج َٚى الوتًلیٕ الوًٌیٖ ٍ الحٗ٘ٗیٔ زٍى
اللٓم ٍ الحطِ زٍى الًٛس انْطٗٔ ّصُ ْٖ شل ٙهي تل ٙح٘ج لن ٗٗى ْٖ هٗبثلْیب تًلی٘ن الػیُ٘ٔ
ثَٗل ٖل اٍ تَٗل هخال الوَّن لوكبلجٔ اللٓم ٍالحطِ ثرالِ تل ٙاالذجبض
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اَٖل
هزول الَٗل ْٖ ّصا الوكلت اى الوستٓبز هي اٗٙبت ٍاالذجبض الوصَٚضُ ٌّب ٍ َ٘طّب هوب ٗتٓٛیل
لالهط ثبلسيبء ٍالٌسة الٖ الصٚط ثَٗل هكلٕ ٚبزو ٍ اشٚط اٍ ٗتؿوي الوكبلجٔ لٌَو ذبظ هي الیصٚط ٍ
السيبء ٚسجح ٍ استُٓطاى الوكلَة ٍالوٌهَض اًوب َٗٛى َّ الحٗبٕٗ ٍالوًبًٖ ال االلٓبل ٍالحطٍِ ثال
ض ٙهإلَِ ٍ ال ضٗت هًطٍِ ٍ اهب هب ٗطتول هي االٗبت ٍ الطٍاٗبت يلٖ االهط ثبلػیٍ٘ هخیل ٖیل
ضة ظزًییییییییییییییییییییییٖ يلوییییییییییییییییییییییب اٍ َٖلییییییییییییییییییییییَا
اهلل اٚجط اٍ تَٗل اللْن آَط هخال ْبلوكلَة ْْ٘ب اٗؿب اًوب َٗٛى َّ الوًٌٖ ٍالحٗ٘ٗٔ ال اللٓم ٍالحطِ
ْبى ّصُ االٗبت ٍاالحبض ال تَٛى ْٖ هٗبم تًل٘ن اهط هجبٗي لوب َّ الوتًلٕ ْٖ االٍاهط الًبهیٔ االٍل٘یٔ
الٌبزثٔ الٖ الصٚط ٍالسيبء ثَٗل هكلٕ ٍ اال ٍ اهط الربغٔ الخبًَٗٔ الوكبلجٔ لٌَو ذیبظ هیي الیصٚط ٍ
السيبء ثل تَٛى ثػسز ث٘بى قَض هب َّ الوَؾَو لالٍاهط االٍل٘ٔ ٍ الخبًَٗٔ هي الحٗ٘ٗیٔ ٍ الوًٌیٖ ٍ
ْٛ ِٓ٘ٚبًِ ٖ٘ل هخال استُٓط ثَٗل اللْن آَط ٍ ٚجط ثٗ٘ل اهلل اٚجط ٍ َبٗٔ هب ٗوٛي اى ٗستٓبز هي االهط
ثبلػُ٘ٔ ٍ الٌسة الْ٘ب زذل اللٓم ٍ الحطِ ْٖ الوكلَث٘ٔ ٍالوٌسٍث٘ٔ ٍ اهب َٚى اللٓم ٍالحطِ تویبم
الوَؾَو ْٖ الوٌهَض ٍالولحَل ْال ٍ يلٖ الوٓطٍؼ ٍ َّ زذل اللٓم ٍ الحطِ تَٛى الٌسجٔ ثی٘ي
االٍاهط االٍل٘ٔ ٍ الخبًَٗٔ ٍ ث٘ي االٍاهط الوجٌ٘ٔ للػٍ٘ اال قالٔ هي قطِ االهطٗي ٍالتٗ٘٘س هي ربًیت
الخبلج ٍ ٖس ايتطِ ثصل ًٌٖٗ ٙثَٛى الٌسجٔ االقالٔ ٍالتٗ٘٘س الِٓٗ٘ الْوساًٖ ٖسس سطُ ْٖ هَاؾیى
هي ٚالهِ هٌْب هب ٖبل يٌس َٖل الوػٌّ الوحٕٗ ٖسس سطُ ٍ غَضتْب اى َٗٗل اهلل اٚجط الد ثًس ٚالم
لِ ًًن ال ٗػلح هخل ّصا السل٘ل هٗ٘سا القالٔ االهط ثبلتٛج٘ط لَ ٖلٌبثهَْضُ ْٖ االيین ٚویب ال ٗرٓیٖ
ٍرِْ يلٖ الوتبهل ٍلٛي الوكلٗبت الَاضزٓ ْٖ التٛج٘ط َ٘ط هسَِٖ لج٘بى االقالٔ هي ّصُ الزْٔ ثیل
ّٖ ٍاضزٓ هَضز حٛن اذط ٚوب ال ٗرٖٓ يلٖ هي تبهل ْْ٘ب هى اى اقالٔ التٛج٘ط ْٖ ٚلوبت الطیبضو
ٍالوتططئ ٌٗػطِ الٖ الوتًبضِ الوًَْز
ٍ هٌْب هب ٖبل يل ِ٘ الطحؤ ْٖ هٗبم االستسالل يلٖ لعٍم االحطام ثبلتطرؤ لوي لین ٗیتوٛي هیي
التلٓم ثبلتٛج٘طٓ ثل ٍ ثَٗلِ يلِ٘ السالم تحطٗوْب التٛج٘ط ثٌبء يلٖ نَْضُ ْٖ هكلیٕ الخٌیبء يلیٖ اهلل
تًبلٖ ثػٓٔ الٛجطٗبء ٚوب ٗٗتؿِ٘ ٍؾًِ اللَُٕ ٍ َٚى تٗ٘٘یسُ ثبلػیُ٘ٔ الربغیٔ ًبضی٘ب هیي االزلِّیٔ
ال ربضر٘ٔ الوتٗسهٔ الٗبغطٓ يي اْبزتِ اال للٗبزض ْ٘جٖٗ يلٖ اقالِٖ ثبلٌسجٔ الٖ الًبرع
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ٍ هٌْب هب ٖبل يلِ٘ الطحؤ ْٖ َٖل الوحٕٗ الوػٌّ ٖسس سطُ الوسئلٔ الربهسٔ ٗزعٗیِ يَؾیب
يي الحوس احٌتٖ يططٓ تسج٘حٔ الد ٍ ح ٖٛيي الجحبض االرتعاء ثوكلٕ الصٚط لطٍاٗٔ يلٖ ثي حٌهلٔ
الٖ اى ٖبل ٍ ِْ٘ اى هٗتؿٖ الٗبيسٓ تٗ٘٘س اقالٔ الصٚط ثبالشٚبض الربغٔ الَاضزٓ ْٖ الٌػَظ الوٗ٘سٓ
ٍ هٌْب هب ٖبل ضحوِ اهلل يٌس َٖل الوػٌّ ٖسس سطُ ٍ لِ يجبضتبى الد ٍ ٗوٛي اى ٗستسل لِ ًٌٖٗ
الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ الٗبیل ثبًِ اشا ٖبل السالم يل٘ ٙاْٗب الٌجٖ ٍ ضحؤاهلل ٍ ثطٚبتِ ٍ ًحیَ شلیٙ
الد ثبقالٔ ازلٔ التسل٘ن الٖ اى ٖبل ٍلٛي ٗطز يلِ٘ ثًس الُؽ يیي اًػیطاِ االقالٖیبت الیٖ اضازٓ
الػُ٘ٔ الوًَْزٓ الوتًبضْٔ ٍ َّ السالم يل٘ٛن ٚوب ايتطِ ثِ ٚخ٘ط هي االغحبة
اَٖل ٍايتطِ ثبلوسيٖ ٍ َّ َٚى الٌسجٔ ث٘ي االٍاهط االٍل٘ٔ ٍ الخبًَٗیٔ ٍ ثی٘ي االٍاهیط الوطتجكیٔ
ثبلػٍ٘ يلٖ تٗسٗط زذل اللٓم الورػَظ ٍالحطِ الربظ ْٖ الوكلَث٘ٔ االقیالٔ ٍالتٗ٘٘یس الطی٘د
الزل٘ل هحودس حسي ٖسس سطُ ْٖ ٚتبة الزَاّط ْٖ هَاٖى هي ٚالهِ هٌْیب َٖلیِ ْیٖ ضیطح ٚیالم
الوحٕٗ الوػٌّ ٖسس سطُ ٍ غَضتْب اى َٗٗل اهلل اٚجط الد ثًس ٚالم لِ ْ٘زت التبسٖ ثِ ًٌٖٗ الٌجیٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٌّب لَٗلِ غلَا ٚوب ضؤٗتوًَٖ اغلٖ ْال ٗطز يسم هًطْٔ الَرِ ثٌبء يلٖ ايتجبضّب
ْٖ التبسٖ ثل ٍ ال اى هخل ّصا الًٓل ال ٗػلح هٗ٘سا للوكلٕ الٖ اى ٖیبل ضحویِ اهلل ال اٖیل هیي اى
َٗٛى شلٚ ٙلِ سججب للط ْٖ ٙاالهتخبل ثُ٘ط ّصُ الػَضٓ ٍ ْٖ اضازتِ هي الوكلٗبت ثٌبء يلٖ يیسم
االروبل
ٍ هٌْب َٖلِ ٖسس سطُ ْٖ َٖل الوحٕٗ يلِ٘ الطحؤ ٍ لِ إ التسل٘ن يجبضتیبى الید لٛیي ٗزیت
االٖتػبض يلٖ الػَضٓ الوتًبضْٔ ْٖ الورطد هٌِ ٚوب َّ نبّط ثًؽ ٍ غطٗح اذط ثل ْیٖ الیسضٍس
ًسجتِ الٖ الوَرج٘ي لًسم حجَت َ٘طّب ثًس اًػطاِ اقالٔ الٌػَظ الْ٘ب
ٍ هٌْب َٖلِ ٖسس سطُ ْٖ ضطح تل ٙالًجبضٓ اٗؿب ٍ ِْ٘ ًٌٖٗ االٚتٓبء ثَٗل سیالم يلی٘ٛن ثیسل
السالم يل٘ٛن ًهطا الٖ ٍَٖو اسن التسل٘ن يلْ٘ب ٍ َ٘ط شل ٙهٌى ٍاؾح ثًس هب يطْت هیي اًػیطاِ
االقالٔ الٖ الػَضٓ الوتًبضْٔ الوػطح ثْب ْٖ رولٔ هي الوًتجطٓ
ٍ  ّ٘ٚهب ٚبى ال ضٗت ٍ ال اضٛبل ْٖ اى الٌسجٔ ث٘ي االهط االٍلٖ ٍالخبًَٕ ٍ ث٘ي االهیط ثبلػیُ٘ٔ
تَٛى التسبٍٕ يلٖ تٗسٗط يسم زذل لٓم الػُ٘ٔ ْٖ الوكلَث٘ٔ ٍاالقالٔ ٍالتٗ٘٘س يلٖ تٗسٗط السذل
َْ٘ٛى الوٗبم حٌ٘ئص هخل غل ٍ غل ْٖ الوسزس ال التجبٗي اٍ الًوَم ٍالرػَظ هي ٍرِ ضجِ غل
ٍ حذ اٍ غل ٍ ٚي ْٖ الوسزس ٍالذٓبء ْٖ اى الوكلٕ ٍ َّ الزبهى ثی٘ي الوٗ٘یس ٍ َ٘یطُ الثیس اى
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ٗتحػل ْٖ ؾوي الوٗ٘س اشا الوٗ٘س ل٘س اال الوكلٕ هى اهط ظاٗس ٍ َّ الٗ٘س ْٖٓ الوٗبم الهٌیبظ هیي
تحٕٗ الوكلٕ ٍ َّ الحٗ٘ٗٔ ٍالوًٌٖ ًٌٖٗ التٛج٘ط ٍالتسج٘ح ٍ ًحَ ّوب ْٖ ؾوي الوٗ٘س ٍ َّ الػُ٘ٔ
حن اًِ ضثوب ٗتَّن االقالٔ ْٖ االهطٓ ثبلػُ٘ٔ هي ح٘ج الوًٌیٖ ٍ هیي رْیٔ الوْٓیَم ثوًٌیٖ اى
الوبهَض ثِ ثَٗل ٖل اهلل اٚجط هخال االت٘بى ثلٓم اهلل اٚجط سَاء اتٖ ثبلوًٌٖ ٍ َّ التٛج٘ط ام ال ٍلٛي ِْ٘
اٍال اى ّصا هٌبِ لوبهط هي َٚى االهط ثبلػُ٘ٔ اهطا ثكَض هب َّ الوَؾَو ْٖ االٍاهط االٍل٘ٔ ٍالخبًَٗٔ
الًییییییسثب الییییییٖ هییییییب ٗجبٌٗییییییِ ٍ ٗربلٓییییییِ هییییییخال االهییییییط ثٗییییییَل
اهلل اٚجط اًوب َٗٛى اهطا ثكَض هي اقَاض التٛج٘ط ٍ ًحَ هي اًحبیِ ال قلجب لوب ًٗبًسُ ْٛبًیِ ٖ٘یل ٚجیط
ثَٗل اهلل اٚجط ٍ حبً٘ب اى ّصا اًوب ٗػح لَ ٚبى االت٘بى ثبللٓم هى الوًٌٖ ٍاالت٘بى ثبللٓم ثال هًٌٖ هیي
ٖج٘ل االت٘بى ثبالٖل ٍاالٚخط ٍ ل٘س  ٙٚثل َٗٛى هي االت٘بى ثبلوتجبٌٗ٘ي اشاالت٘بى ثبللٓم هى الوًٌیٖ
ل٘س اال يجبضٓ يي اًطبء الوًٌٖ ثبللٓم ٍ ّصا ٗجبٗي اًطبء ًٓس اللٓم ٍ ل٘سب يلٖ اهط ربهى ثٌْ٘ویب
ٍ حبلخب اًِ يلٖ ّصا ال تٗسٗط ٗػ٘ط الٌسجٔ ث٘ي االٍاهط االٍل٘ٔ ٍ الخبًَٗٔ ٍ ث٘ي االٍاهط الوطثَقٔ ثبلػٍ٘
الًوَم ٍالرػَظ هي ٍرِ ٍ الظم شل ٙتًسز الوبهَض ثِ ٍ تطتت الوٌیسٍة ال٘یِ ٍ ّیَ الوًٌیٖ ٍ
الحٗ٘ٗٔ الوستٓبز هي االهط االٍلٖ ٍالخبًَٕ ٍاللٓم ٍالحطِ الوستٓبز هي االهط ثبلػُ٘ٔ ٍ ّصا هًلیَم
الٓسبز ٍهٗكَو الجكالى
تٌجْ٘بت  -االٍل
ٍ هوب ٗاٗس الوسيٖ ٍ ٗاٚس الوطام ٍ َّ َٚى هَؾَو الجحج ٍ هَضز الٛالم ْٖ ثبة الصٚط ٍالسيبء
الحٗبٕٗ ٍالوًبًٖ زٍى االلٓبل ٍالحطٍِ ثل ٗسل الٖ َٚى شلٚ ٙبًِ ٗٛیَى هٓطًٍویب يٌیِ االذجیبض
الوستٓ٘ؿٔ الٗبیلٔ ثَرَة الزٌٔ لوي ٖبل ال الِ االّ اهلل ٍ لعٍهْب لوي ٚبًت ّصُ الك٘جٔ اذیط ٚالهیِ ٍ
ذبتن َٖلِ هخل هب يي الػسٍٔ يلِ٘ الطحؤ ْٖ ٚتبة التَح٘س هسٌسا يي ظٗس ثي ذبلس ٖبل اضسلٌٖ
ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْٗبل ثطط الٌبس اًِ هي ٖبل ال الِ االّ اهلل ٍحسُ ال ضطٗ ٙلِ ْلِ الزٌٔ
ٍ هب يي الٗكت الطاًٍسٕ ضحوِ اهلل ْٖ لت اللجبة يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل هي ذیتن لیِ
ثال الِ االّ اهلل ٍرجت لِ الزٌٔ
ٍ هب يي الٗكت اٗؿب ْٖ شل ٙالٛتبة يٌِ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ ٖبل هي ٚبى اذط ٚالهیِ ال الیِ
االّ اهلل زذل الزٌٔ الحسٗج
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ٍ هب يي الطاًٍسٕ ْٖ شل ٙالٛتبة اٗؿب ٖبل ٍ ٖبل هَسٖ يلِ٘ السالم ٗب ضة زلٌِّٖ يلیٖ يویل
ازذل ثِ الزٌٔ ْٗبل ٖل ال الِ االّ اهلل ْبى ٍرَة الزٌٔ ٍ لعٍم الزٌبى للٗبیل ثْصا الج٘بى اًویب ٗٛیَى
هي تَاثى ّصُ الٛلؤ الك٘جٔ هي ح٘ج الوًٌٖ ٍالوَْٓم ًٌٖٗ االٖطاض ٍ االيتطاِ ثبلتَح٘س ٍالَحساً٘ٔ
ال هي رْٔ اللٓم ٍ الحطِ ٍ اشا حجت لحبل الوًٌٖ ٍ الٌهط الٖ الوَْٓم ْٖ ّصُ الك٘جٔ سطٕ ٍ تًسٕ
الٖ سبیط الك٘جبت هي الٛلوبت لَحسٓ الوَؾَو ْٖ الٛل ٍ اتحبز الوتًلٕ ْٖ الزل
التٌجِ٘ الخبًٖ
ٍ هوب ٗسسز َٚى الوكلَة ٍالوٌسٍة ْٖ ثبة الصٚط ٍ السيبء الحٗبٕٗ ٍ الوًیبًٖ زٍى االلٓیبل ٍ
الحطٍِ ٍ ٗطْس يلٖ َٚى تططٗى الػٍ٘ ٍ تسٌٌْ٘ب ًبنطا الٖ انْبض الوًبًٖ ٍ اثطاظ الوٓیبّ٘ن ثتلیٙ
الػٍ٘ ال ارطاء الٓبنْب ٍ حطٍْْب يلٖ اللسبى ثل ٗسل يلٖ َٚى الجٌبء ٍ االسبس يلٖ شل ٙهب يیي
هحودس ثي اثطاّ٘ن الًٌوبًٖ يلِ٘ الطحؤ ْٖ تٓس٘طُ يي اه٘طالواهٌ٘ي يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖ٘ل لیِ
االٗوبى َٖل ٍ يول ام َٖل ثال يول ْٗبل يلِ٘ السالم االٗوبى تػسٕٗ ثبلزٌیبى ٍ اٖیطاض ثبللسیبى ٍ
يول ثبالضٚبى ٍ َّ يول ٚلِ
ٍ هب يي اثي ثبثَِٗ يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ ٖبل االٗوبى هًطْٔ ثبلٗلت
ٍ اٖطاض ثبللسبى ٍ يول ثبالضٚبى
اشا الوطاز هي االٖطاض ثبللسبى الصٕ يس هي االضٚبى َّ االٖطاض ثوب ًٗطِ ثٗلجِ ٍ ٗػسٔ ثزٌبًِ هي
الَحساً٘ٔ ٍالطسبلٔ ٍ ًحَ ّوب هي الوًبضِ ثَٗل ال الِ االّ اهلل ٍ ٖ٘ل هحودس ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يل٘یِ
ٍآلِ هخال ال التلٓم ثبلٓبل الزولت٘ي ٍ التَُٓ ثحطٍِ الٛلوت٘ي ٍ ال ًًٌٖ ثبنْبض الوًیبًٖ ثباللٓیبل ٍ
اثطاظ الوٓبّ٘ن ثبلحطٍِ اال ّصا ٍ حٌ٘ئص لَ لن ٗٛي الوًٌٖ ٍ الوَْٓم هلحَنب ْٖ تططٗى ٚلؤ ال الیِ
االّ اهلل ٍ هٌهَضا ْٖ تسٌ٘ي رولٔ هحودس ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ هیخال ثیل ٚیبى الوٌهیَض هیي
التططٗى ٍالولحَل هي التسٌ٘ي ارطاء لٓم الٛلؤ ٍ حطِ الزولٔ يلٖ اللسبى لعم تًسز الوطیطٍو ٍ
الوسٌَى ٍ ٖس يطْت الَحسٓ ٍ االتحبز ٍ ْسبز َ٘طُ ٍ ثكالى هب سَاُ
التٌجِ٘ الخبلج
ضثوب ٗتَّن الٓطٔ ث٘ي الوطٓ االٍلٖ هي ٖ٘ل ال الِ اال اهلل ٍ َٖل هحودس ضسیَل اهلل غیلّٖ اهلل يل٘یِ
ٍآلِ هخال ٍ ث٘ي سبیط السًْبت هي ح٘ج لحبل الوًٌٖ ٍ الوَْٓم إ االٖطاض ٍ االيتطاِ ْیٖ االٍلیٖ
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زٍى الخبً٘ٔ لٛي ِْ٘ هؿبْب الٖ ٍؾَح ْسبزُ ْٖ ًٓسِ ٍ نَْض ثكالًِ ْٖ شاتِ اًِ هربلّ لالذجبض ٍ
هًبًس لالحبض هخل هب يي الػسٍٔ ضحوِ اهلل تًبلٖ ْٖ التَح٘یس ٍ الوًیبًٖ يیي يلیٖ يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم ٍ اهب َٖلِ ًٌٖٗ الوَشى اضْس اى ال الِ االّ اهلل ْبيالم ثبى الطْبزٓ ال تزیَظ االّ ثوًطْیٔ هیي
الٗلت ٚبًِ َٗٗل ايلن اًِ ال هًجَز اال اهلل ٍ اى ٚل هًجَز ثبقل سَٕ اهلل يعٍرل ٍ اٖط ثلسیبًٖ ثویب
ْٖ ٖلجٖ هي الًلن ثبًِ ال الِ االّ اهلل
ٍ هب يي الًلل ٍ الًَ٘ى يي الٓؿل ثي ضبشاى يلْ٘وب الطحؤ يي الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْیٖ
يلٔ تططٗى االشاى ٖبل ٍرًل ثًس التٛج٘ط الطْبزتبى الى اٍل االٗوبى التَح٘س ٍ االٖطاض هلل ثبلَحساً٘ٔ
ٍ الخبًٖ االٖطاض للطسَل ثبلطسبلٔ الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم ْبشا اٖط الًجس هلل ثبلَحساً٘ٔ ٍ اٖیط للطسیَل
ثبلطسبلٔ ْٗس اٖط ثزولٔ االٗوبى الى اغل االٗوبى اًوب َّ االٖطاض ثبهلل ٍ ضسَلِ
ٍ هب يي الًلل لوحودس ثي يلٖ ثي اثطاّ٘ن يلْ٘ن الطحؤ يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ
حسٗج ٍ هًٌٖ َٖلِ إ الواشى اضْس اى ال الِ االّ اهلل اٖطاض ثبلتَح٘س ٍ ًٖٓ االًساز ٍ ذلًْب ٍ ٚل هیب
ًٗجس هي زٍى اهلل ٍ هًٌٖ َٖلِ اضْس اى هحودس ضسَل اهلل اٖطاض ثبلطسبلٔ ٍ الٌجَٓ الحسٗج
ٍ هب يي الًَ٘ى ٍ الًلل يي الٓؿل ثي ضبشاى يلْ٘وب الطحؤ يي الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسیالم اًیِ
ٖبل ْٖ حسٗج ٍ اًوب رًل اذطّب إ االشاى التْل٘ل ٍ لن ٗزًل اذطّب التٛج٘ط ٚوب رًیل ْیٖ اٍلْیب
التٛج٘ط الى التْل٘ل اسن اهلل ْٖ اذطُ ْبحت اهلل تًبلٖ اى ٗرتن الٛالم ثبسوِ ٚوب ْتحِ ثبسیوِ ٍ اًویب
لن ٗزًل ثسل التْل٘ل التسج٘ح ٍ التحو٘س ٍ اسن اهلل ْٖ آذطّوب الى التْل٘ل َّ اٖطا هلل تًبلٖ ثبلتَح٘س
ٍ ذلى االًساز هي زٍى اهلل ٍ َّ اٍل االٗوبى ٍ ايهن هي التسج٘ح ٍ التحو٘س
ٍ هب يي االهبم اثٖ هحودس الًسٛطٕ يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ٍ يي الػسٍٔ ضحوِ اهلل تًیبلٖ يیي
يلٖ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْٖ ضطح هجبض ٔٚالٓبتحٔ ْبشا ٖبل ًٌٖٗ الًجس هبلَٗ ٙم السٗي ٖبل
اهلل يعٍرل اضْسٚن ٚوب ايتطِ ثبًٖ اًب الوبل ٙلَ٘م السٗي ال سْلي َٗم الحسبة حسبثِ الد
ٍ هب يي الِٓٗ٘ يي الٓؿل ثي ضبشاى ضحوْوب اهلل تًبلٖ يي الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ ضیطح
هجبض ٔٚالٓبتحٔ اٗؿب ضة الًبلو٘ي تَح٘س ٍ تحو٘س لِ ٍ اٖطاض ثبًِ َّ الربلٕ الوبل ٙالٖ اى ٖبل يلِ٘
السالم هبلَٗ ٙم السٗي اٖطاض لِ ثبلجًج ٍ الحسبة ٍ الوزبظات ٍ اٗزبة هل ٙاالذطٓ لیِ ٚبٗزیبة
هل ٙالسً٘ب
اش الوطاز هي َٚى ّصُ الٛلوبت الك٘جبت اٖطاضا ٍ ايتطاْب ًَْٚب ًْ ٙٚال الضبًب
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تططٗح
ايلن اى االٖطاض اٍ االيتطاِ الصٕ رًل ْٖ ّصُ االذجبض الططِٗٓ يٌَاًب لالشٚبض الوعثَضٓ ْْ٘ب اًویب
َٗٛى هي سٌد الًٌبٍٗي الٗػسِٗ ٍ ٖج٘ل الحٗبٕٗ االضازٗٔ ٚبلتٗل٘س ٍ ًحَُ التٖ ال تٛبز تتحٕٗ ثیسٍى
الٗػس الْ٘ب ٍ االضازٓ لْب ٍ اى تحػل شٍات الوًًٌَبت ثل تحتبد ْیٖ التحٗیٕ ٍ التحػیل ثحػیَل
الوًًٌَبت الٖ الٗػس ٍاالضازٓ ْ ٙٚبالٖطاض ثبلَحساً٘ٔ ٍالطسبلٔ اٍ االيتطاِ ثبلوبل ٔ٘ٛلَ٘م الیسٗي ال
ٗحػل ثلٓم ال الِ االّ اهلل ٍ هحودس ضسَل اهلل (ظ) ٍ حطِ هبلَٗ ٙم السٗي اال هى الٗػس الِ٘ ثْیب ٍ
هي الَاؾح اى الٗػس ٍ االضازٓ الوََِٖ يلِ٘ تحٕٗ الًٌَاى ثحػَل الوًٌَى ال ٗٛبز ٗتحػل ثیسٍى
الْٓن الوٗطثِ ٍ زض٘ الوًتطِ ثِ ٍ َّ الوؿوَى ٍ الوٓبز تٓػ٘ال ْبلوٌهَض هي االزي٘یٔ ٍ االشٚیبض ال
ٗٛبز ٗتحػل ثسٍى ْْن الوٓبز ٍ زض٘ الوؿوَى
ٍ هلرع الٛالم ْٖ ّصا الوٗبم اى تططٗى ال الِ االّ اهلل ٍ هحودس ضسَل اهلل ظ اٍ تسٌ٘ي هبلَٗ ٙم
السٗي اًوب َٗٛى ثًٌَاى االٖطاض ٍ االيتطاِ ٚوب َّ هي االذجبض ٗستٓبز ال ثًٌَاى اریطاء الٓیبل ّیصُ
الزوالت ٍ حطٍْْب يلٖ اللسبى ٍ تحٕٗ االٖطاض ٍ االيتطاِ الوٌهَض هي تطیطٗى ّیصُ الزویالت ٍ
تسٌٌْ٘ب هََِٖ تحٗٗب ٍ تحػال يلٖ ْْن الوٗطثِ ٍ َّ الوؿوَى ٍ الوٓبز ٍ زض ِٚحن ٖػسُ ٍ اضازتیِ
ٌْحي ًحتبد ْٖ تحٕٗ هب َّ الوكلَة ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ثْٓن الوؿوَى ٍ زض٘ الوٓبز حن اضازتِ
ٍ الٗػس الِ٘
ٍ ٖس ايتطِ غبحت الزَاّط ايلٖ اهلل تًبلٖ هٗبهِ الططّٗ ْٖ رَاّطُ ثبيتجبض ْْین الوًٌیٖ ْیٖ
االٖطاض ٖبل ضحوِاهلل تًبلٖ ْٖ ٚتبة اٖطاضُ هتٌب ٍ ضطحب ٍ ٚ ّ٘ٚبى ْالذالِ ٍ ال اضٛبل ْیٖ اًیِ
ٗػح االٖطاض ثُ٘ط الًطث٘ٔ هي الًطثٖ ٍ َ٘طُ الٖ اى ٖبل يلِ٘ الطحؤ ًًن ًٗتجط الًلن ثبلَؾى ْلیَ لین
ًٗلن الًطثٖ هخال هازٕ الٓم لن ٗٗكى ٖكًب اُ
ٍ  ٙٚايتطِ غبحت الطٗبؼ ٖسس سطُ ْٖ ٚتبة االٖطاض ث ًَِٛتًج٘یطا يویب ْیٖ الؿیو٘ط ْیٖ
هَؾً٘ي هي ٚالهِ ٖبل ْٖ الوَؾى االٍل هتٌب ٍ ضطحب ٍ ال ٗرتع لٓهب ثل ٗٓٛیٖ ٚیل لٓیم ٗٓ٘یس
االذجبض ثبٕ لُٔ ٚبًت ثال ذالِ ثل يي التصٚطٓ يلِ٘ االروبو ٍ ّیَ الحزیٔ هؿیبْب الیٖ اضیتطا٘
الزو٘ى ْٖ التًج٘ط يوب ْٖ الؿو٘ط الوًجط يٌِ ثبالٖطاض يطْب ٍ ْٖ الوَؾى الخبًٖ هتٌیب ٍضیطحب اٗؿیب
ٍتَٗم االضبضٓ الوْٓؤ هٗبهِ ْ٘ٛتٖٓ ثْب يٌِ هكلٗب ٖ٘ل الى الوٗػَز التًج٘ط يوب ْٖ الؿو٘ط ٍ ٗحػل
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ثْب الد ٍهي الَاؾح يسم اهٛبى التًج٘ط يوب ْٖ الؿیو٘ط ثًجیبضٓ اال هیى الًلین ثبالًكجیبٔ ٍ الیسض٘
للوكبثٗٔ
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التٌجِ٘ الطاثى
ٍهوب ٗسسز َٚى الوٌهَض ٍ الولحَل ْٖ ثبة السيبء ٍالصٚط الوًیبًٖ ٍ الوٓیبّ٘ن زٍى االلٓیبل ٍ
الحطٍِ ثل ٗطْس يلٖ َٚى الجٌبء ٍ االسبس يلٖ اًطبء الوًبًٖ ثبلٓبنْب ٍ اٗزبز الوٓبّ٘ن ثحطٍْْیب
ال اًطبء ًٓس االلٓبل ٍ شات الحطٍِ ٍ ثًجبضٓ اذطٕ انْبض هب ْٖ الؿو٘ط ثباللٓبل ٍ اثطاظ هیب ْیٖ
الٗلت ثبلحطٍِ ال انْبض شات االلٓبل ٍ الحطٍِ هب يي هحودس ثي ًَٗٗة يلْ٘وب الطحؤ هسٌسا يي
اثً٘جسا هلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل اى اهلل تجبض٘ ٍ تًبلٖ ًٗلن هب ٗطٗس الًجس اشا زيبُ ٍلٗ ٌِٛحیت
اى تجج الِ٘ الحَایذ ْبى زيَت ْسن حبرتٖ ٙبل ٍ ْٖ حسٗج اذط ٖبل اى اهلل ًٗلن حبرتٍ ٙهیب
تطٗس لٗ ٌِٛحت اى تجج الِ٘ الحَایذ
اَٖل ْٖ ثبة الصٚط اٗؿب ًٗلن هب ًٗٗس الًجس ٖلج ِ يلِ٘ ٍ هب اٖط ثِ هي الَحساً٘ٔ ٍ الطسبلٔ ٍ ًحَ ّوب
هي الًٗبٗس ٍ الوًبضِ لٗ ٌِٛحت اى ٗهْط ٍ ٗجطظ ْتططٗى السيبء ٍ الصٚط اًوب َٗٛى الرل انْبض هیب
ْٖ الؿو٘ط هي الحبرٔ ٍ اثطاظ هب ْٖ الٗلت هي الًٗس ٍ الًطْبى ٍ ًت٘زٔ شل ٙاى ْٖ االزي٘ٔ الوبحَضٓ
ٍ االشٚبض الوبلَْٔ الثس اٍال هي ْْن الوؿوَى ٍ زض٘ الوٓبز ًْٗس الٗلت ٍ الكلت ثبلٓااز حن االنْیبض
ٍ االثطاظ ثبللسبى
التٌجِ٘ الربهس
ٍهوب ٗاٗس الوسيٖ ٍ َٗٚس الوطام هب يي هحودس ثي ًَٗٗة ضحوْوب اهلل هسٌسا يیي اثً٘جیساهلل يل٘یِ
الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ حسٗج قَٗل ٍ ْطؼ اهلل يلٖ اللسبى الَٗل ٍ التًج٘ط يي الٗلت ثوب يٗس
يلِ٘ ٍ اَّٖط ثِ ٖبل اهلل تجبض٘ ٍ تًبلٖ اسوِ ٍ َٖلَا للٌبس حسٌب ٍ ٖبل َٖلَا اهٌب ثبهلل ٍ هب اًعل ال٘ٛن
ٍ الٌْب ٍ الْٛن ٍ احس ًٍحي لِ هسلوَى ْْصا هب ْطؼ اهلل يلٖ اللسبى ٍ َّ يولِ
ٍ هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ضحوْن اهلل هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْیٖ ٍغی٘تِ
لوحودس ثي الحٌٓ٘ٔ اًِ ٖبل ٗبثٌٖ ال تٗل هب ال تًلن الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم حن ذع ٚل ربضحٔ هیي
رَاضح ٙثٓطؼ الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم ٍ ْطؼ يلٖ اللسبى االٖطاض ٍ التًج٘ط يي الٗلت هیب يٗیس
يلِ٘ ْٗبل يعٍرل َٖلَا اهٌب ثبهلل ٍ هب اًعل الٌ٘ب االٗٔ ٍ ٖبل يعٍرل ٍَٖلَا للٌبس حسٌب الحسٗج
ٍ هب يي هحودس ثي اثطاّ٘ن الًٌوبًٖ يلْ٘وب الطحؤ ْٖ تٓس٘طُ هسٌسا يي اسوبي٘ل ثي ریبثط يیي
اثً٘جساهلل يلِ٘ الػَٓ ٍالسالم ْٖ ذجط قَٗل يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًیِ ٖیبل ْبالٗویبى ثیبهلل
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تًبلٖ َّ اي لٖ االٗوبى زضرٔ ٍ اضطْْب هٌعلٔ ٍ اسٌبّب حهب الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم ٍ اهب هب ْطؾیِ
يلٖ اللسبى ْٖ هًٌٖ التٓس٘ط لوب يٗس يلِ٘ الٗلت َْٗلِ تًبلٖ َٖلَا اهٌب ثبهلل ٍ هب اًعل الٌ٘ب ٍ هب اًعل
الٖ اثطاّ٘ن ٍ اسوبي٘ل ٍ اسحٕ ٍ ًَٗٗة االٗٔ ٍ َٖلِ سجحبًِ ٍ َٖلَا للٌبس حسٌب ٍ اٖ٘وَا الػلَٓ
ٍ اتَا العَٖ ٍ َٓٚلِ سجحبًِ ٍ ال تَٗلَا حلخٔ اًتَْا ذ٘طا لٛن اًوب َّ الِ ٍاحس ْیبهط سیجحبًِ ثٗیَل
الحٕ ٍ ًْٖ يي َٖل الجبقل
ٍ هب يي زيبین االسالم يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ حسٗج ٍ ْطؼ يلٖ اللسبى
الَٗل ٍ التًج٘ط يي الٗلت هب يٗس يلِ٘ ٍ اٖطثِ ْٗبل تجبض٘ ٍ تًبلٖ َٖلَا اهٌب االٗیٔ ٍ ٖیبل ٍ َٖلیَا
للٌبس حسٌب ٍ ٖبل ٍ َٖلَا َٖال سسٗسا ٍ ٖبل ٍ ٖل الحٕ هیي ضثٛین ٍ اضیجبُ شلی ٙهویب اهیط اهلل
يعٍرل ثبلَٗل ثِ ْْصا هب ْطؼ اهلل يعٍرل يلٖ اللسبى ٍ َّ يولِ الحسٗج
اَٖل رولٔ هب ٗستٓبز هي ّصُ االذجبض اى الوٓطٍؼ يلٖ اللسبى ٍ الوكلَة هٌِ التًج٘ط يویب ْیٖ
الٗلت ٍ االنْبض لوب ْٖ الزٌبى ثبلحطٍِ ٍ االلٓبل ال التلٓم ثبلحطٍِ ٍ التَُٓ ثباللٓبل ٍ َ٘ط ذٖٓ
يلٖ هي لِ االقالو ثبلوسبیل الِْٓٗ٘ ٍاالحبقٔ ثبالزلٔ اًِ َٖلَّ هب ٗتٕٓ اى َٗٛى هٓبز السل٘ل ْْ٘ب ي٘ي
الوطام ٍ الوسيٖ ي٘ي الوستٓبز هي الجطّبى ٍ هب ًحي ِْ٘ اًوب َٗٛى ٚ ٙٚوب يطْت ْال ٌٗجُٖ لٌیب ٍ
ال ٗحٕ يلٌ٘ب التسبهح ْٖ تػسٕٗ الوسيٖ ٍ التسبّل يي االشيبى ثبلوطام
اٗؿبح
ال ٗرٖٓ اًِ ٗهْط هي ّصُ االذجبض ٍ ٗستهْط هي االحبض حبل الٗالٖل الَاضزٓ ْٖ الحسٗج ٍ الٗطآى
هي اً ْب اًوب تَٛى ثًٌَاى التًج٘ط يوب ْٖ الٗلت ٍ اثطاظ هب ْٖ الزٌبى ال ثًٌَاى اریطاء لٓیم الٗیَل ٍ
حطِ الوَٗل يلٖ اللسبى
تصٗ٘ل
ايلن اى االهط اًوب َٗٛى ْٖ هطتجٔ الًلٔ للوبهَض ثِ ٍ هٗس هب يلِ٘ ْٖ الطتجٔ اشَّ تحطٗ ٙتططًٖٗ
الٖ ربًت الوبهَض ثِ ٍ الٌْٖ يلٖ ذالِ شلْ ٙبًِ اًوب َٗٛى ْٖ ضتجٔ الوًلَل للوٌْٖ يٌِ ٍ هَذطا
يٌِ ْٖ الوطتجٔ اشَّ ضزو ٍ هٌى يٌِ تططًٗب اشا يطْت ّصا ٗهْط لیٍ ٙریِ اذیط لطٍاٗیٔ الًٌویبًٖ
ضْبزٓ يلٖ غحٔ الوسيٖ ٍ سساز الوطام هي َٚى الوبهَض ثِ ٍالوٌیسٍة ال٘یِ ْیٖ ثیبة االزي٘یٔ ٍ
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االشٚبض ث٘بى الوكلت ثلٓهِ ٍ تج٘بى الوٗػس ثحطِْ ال ث٘بى ًٓس اللٓم ٍ الحطِ هي ح٘یج االضیتوبل
يلٖ الَٗل ثبًِ ًْٖ يي َٖل الجبقل اش الٌْٖ ٍاضز يلٖ هب ٗػسض هیي الوٌْیٖ اٍ ٚیبى ْیٖ هًیطؼ
الََٖو هٌِ ٍ شل ْٖ ٙالوٗبم ل٘س اال ث٘بى الوكلت ثبللٓم ٍ الحطِ ْبلٌْٖ َٗٛى ضزيب ٍ هًٌیب يٌیِ
تططًٗب ال هحبلٔ ال ظرطا يي اللٓم ٍ الحطِ ٍ هي هػبزٕٗ ّصُ الٛل٘ٔ َٖلیِ يعٍریل ٍ ال تَٗلیَا
حالحٔ اًتَْا ذ٘طا لٛن اشا حجت ّصا تحٕٗ َٚى االهط اٗؿب ٍاضزا يلٖ ث٘یبى الوكلیت ٍ تج٘یبى الوًٌیٖ
ثبللٓم ٍالحطِ التحطٗٛب الٖ قطِ اللٓم ٍالحطِ ْبْْن ٍ اَتٌن
التٌجِ٘ السبزس
ايلن اى اهلل تجبض٘ ٍ تًبلٖ ٖس هي يلٖ االًسبى ثتًل٘ن الج٘بى ٚوب اضبض يعٍرل الٖ شل ْٖ ٙسَضٓ
الطحوي ح٘ج ٖبل الطحوي يلَّن الٗطآى ذلٕ االًسبى يلَّوِ الج٘بى ٍ َ٘ط ذٓیٖ اى الُیطؼ هیي ّیصا
التًل٘ن اًوب َٗٛى َّ التًج٘ط يوب ْٖ الزٌبى ٍ االنْبض لوب ْٖ الؿو٘ط ثبللسیبى ٚویب اى الیسايٖ الیٖ
ٍؾى االلٓبل للوًبًٖ ٍ رًل الحطٍِ للوٓبّ٘ن اٗؿب ّصا ًٌٖٗ االضبضٓ ثْب الْ٘ب ٍ االٗویبء الْ٘یب ثْیب
ٚوب ايتطِ ثصل ٙروً٘ب الط٘د الزل٘ل هحودس حسي ٖسس سطُ ْٖ الزیَاّط ْیٖ ثیبة الوًیبهالت
ح٘ج ٖبل ثبيتجبض اًْوب ٍ هبضبثْْوب ًٌٖٗ الول ٍ ٙالتول٘ ٙلوب ٚبى هیي ايهین الوٗبغیس التیٖ ثْیب
هًبش االًسبى ٍ اًطبء ٖػس ّوب هي االهَض الجبقٌٔ اضاز الطبضو ؾجكْوب ثویب ٗطتٓیى هًیِ الٌیعاو ٍ
الوربغؤ ٍ ل٘س اال الج٘بى الصٕ يلوِ اهلل تًبلٖ لالًسبى ثرالِ االًْبل ٍ ًحَ ّوب هوب ٗیسل يلیٖ
الوٗػَز ثبلٌٛبٗٔ ْلن ٗزًلْب ؾبثكب لصل ٙالد ٍ ٖبل اٗؿب ْٖ ثبة الج٘ى ٍ هًلَه٘ٔ اى الوًبهالت اًوب
ضطيت لٌهبم اهط الوًبش الوكلَة لصاتِ ٍ لتَّٖ اهط الوًبز يلِ٘ ٍ ّٖ هٌیبض االذیتالِ ٍ هٌطیبء
ال تٌبظو ٍ التطاْى َْرت ؾجكْب ثبالهط الهبّط الٛبضّ غطٗحب يي الوًبًٖ الوٗػَزٓ ثْب هي الًٗیس ٍ
الحل ٍ الطثف ٍ الٓ ٍ ٙااللٛبى ًٗؿب للُطؼ السايٖ الٖ ٍؾى الوًبهلٔ ٍ احجبتْب ْٖ الططًٗٔ ٍ الٗ٘ن
ثصل ٙالج٘بى الوًجط يوب ْٖ ؾو٘ط االًسبى هي االلٓبل الوَؾَئ لصل ٙزٍى َ٘طّب هوب ال ْٗٓین اال
ثبلٗطایي الد
اشا يطْت ّصا ْبيلن اًِ لَ لن ٗٛي التًج٘ط ٍ االنْبض ٍ  ٙٚاالضبضٓ ٍ االٗوبء هٌهیَضا ٍ هلحَنیب
ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ثل العٗبضات ل ٛبى ٖطٗجب هي ًٗؽ الُطؼ هي التًل٘ن ٍّسم الوٗػس هي الَؾیى
ًهطا الٖ التحطٗع ٍ التطَ٘ت الٖ الصٚط ٍ السيبء ٍ الطزو ٍ الوٌى يي الٛالم ثُ٘ط ّوب ّصا ٚلِ هؿبْب
الٖ اى الٓبل االزي٘ٔ ٍ حطٍِ االشٚبض اٗؿب اًوب تَٛى هَؾَئ للوًبًٖ هزًَلیٔ للوٓیبّ٘ن ٚسیبٗط
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االلٓبل ٍ الحطٍِ ٍ هي الجسْٖٗ اى الُطؼ هي الَؾى ٍ السايٖ الٖ الزًل ْْ٘ب اٗؿب اًوب َٗٛى ّیَ
االٗوبء ثْب الٖ هًبًْ٘ب ٍ االضبضٓ ثْب الٖ هٓبّ٘وْب ْٗ ّ٘ٛزَظ لٌب ٍ ٗحٕ يلٌ٘ب الٗیَل ثًیسم ايتجیبض
االٗوبء ٍ االضبضٓ ٍ ٓٚبٗٔ اًطبء ًٓس االلٓبل ٍ شات الحطٍِ ْٖ السيبء ٍ الصٚط ٍ العٗبضٓ
التٌجِ٘ السبثى
ٖس اضطًب سبثٗب الٖ اى االذجبض الوطتولٔ يلٖ االهط ثػٍ٘ الصٚط ٍ السيبء ٍ االحبض الوتؿوٌِء للٌسة
الْ٘ب اًوب تَٛى ْٖ هٗبم ث٘بى ًحَ هب َّ الوتًلٕ لالٍاهط الًبهٔ ٚبزيَا ٍ اشٚطٍا ٍ ثػسز تًل٘ن قَض هب
َّ الوَؾَو ْٖ الَنبّٗ الربغِ ٚبستُٓطٍا ٍ ٚجطٍا ٍ َّ الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ ال ثػسز تططٗى ضیطو
اذط ٍ تسٌ٘ي سٌٔ اذطٕ ٍ َٗؾح شل ٙهى ٍؾَحِ ْٖ ًٓسیِ اى للٌجیٖ ٍ االیویٔ يل٘یِ ٍ يلیْ٘ن
الػلَٓ ٍالسالم هطثَقب ثبلٗطآى الوز٘س ٍ هطتجكب ثبلٓطٖبى الحو٘س ضئَى هٌْب ث٘بى هب للحٗبٕٗ الوبهَض
ثْب ْٖ الٗطآى ٍ الوًبًٖ الوٌسٍة الْ٘ب ْٖ الٓطٖبى ٚبلػلَٓ ٍ الػَم ٍ الحذ ٍ ًحَّیب هیي الویسح ٍ
الٓؿ٘لٔ ا ٍ االرط ٍ الوخَثٔ ٍ هٌْب تًل٘ن قَض تل ٙالحٗبٕٗ ٍ تْٓ٘ن ْٓ٘ٚب ٍهي تل ٙالحٗبیٕ الوبهَض
ثْب ٍ الوًبًٖ الوٌسٍة الْ٘ب السيبء ٍ الصٚط ثبلًوَم ٍ الػیلَات ٍ االسیتُٓبض ٍ االسیتًبشُ ٍ ًحَّیب
ثبلرػَظ ْٛوب اى الػلَٓ التٖ ُٗػلًَُّْب ثبًٓسْن ٍ ًُٗلِّوًَْب الٌبس ثیبلَٗل ٍ الًویل ٍ ٗجٌِّ٘یَى لْیب
الٓؿ٘لٔ اٍاالرط ٍالوخَثِ ّٖ الػلَٓ التٖ اهطاهلل ثْب ْٖ َٖلِ ٍ ًسة الْ٘ب ْٖ ٚالهِ ال اهط اذط ٚیٙ
االستًبشات التٖ ٗستً٘صٍى ثْب ٍ ًٗلوًَْب الٌبس ٍ ٗجٌَ٘ى لْب االرط ٍ الخَاة ّیٖ االسیتًبشٓ التیٖ
اهطاهلل ثْب ْٖ ٚالهِ ٍ ًسة الْ٘ب ْٖ َٖلِ ثَٗلِ ْبشا ٖطات الٗطآى ْبستًص ثبهلل هي الط٘كبى الیطر٘ن ال
اهط اذط ٍ حوطٓ شل ٙلحبل الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ْٖ غٍ٘ السيبء ٍالصٚط يوال ٍ تًل٘ویب ٍ اال لین ٗٛیي
يوال ثوب ْٖ الٗطآى ٍ ال تًل٘وب لوب ْٖ الٓطٖبى
التٌجِ٘ الخبهي
ٍ هوب ٗطْس يلٖ َٚى تًل٘ن الػٍ٘ ْٖ االذجبض الوتؿؤٌ للٗالٖل تًل٘وب لٌحیَ هیب ّیَ الوكلیَة
ثبالٍاهط الًبهٔ ٍ  ّ٘ٚهب َّ الوٌهَض ْٖ االٍاهط الربغٔ هي الوًٌٖ ٍالحٗ٘ٗٔ ال تًل٘وب الهط هجبٗي لِ
هربلّ اٗبُ ٍ َّ اللٓم ٍ الحطِ هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ن الطحؤ يي اثٖ حوعٓ يي
اثِ٘ ٖبل سئلت اثب يجساهلل يلِ٘ السالم يي َٖل اهلل يعٍرل اى اهلل ٍهالیٛتِ ٗػلَى يلٖ الٌجٖ ٗب اْٗب
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الصٗي آهٌَا غلَا يلِ٘ ٍ سلوَا تسل٘وب ْٗبل الػلَٓ هي اهلل يعٍرل الطحؤ ٍ هي الوالی ٔٛتع٘ٚیٔ ٍ
ْٖ ًسرٔ ثط ٍ ٔٚهي الٌبس زيبء ٍ اهب َٖلِ ٍ سلوَا تسل٘وب ْبًِ ًٌٖٗ التسل٘ن لِ ْ٘وب ٍضز يٌِ ٖیبل
ْٗلت لِ ًْ ّ٘ٛػلٖ يلٖ هحودس ٍآل هحودس ٖبل تَٗلَى غلَات اهلل ٍ غلَات هالیٛتِ ٍ اًج٘بییِ ٍ
ضسلِ ٍ رو٘ى ذلِٗ يلٖ هحودس ٍآل هحودس ٍالسالم يلِ٘ ٍ يلْ٘ن ٍ ضحؤاهلل ٍ ثطٚبتِ ٖبل ٖلت ْویب
حَاة هي غلٖ يلٖ الٌجٖ ثْصُ الػلَات ٖبل الرطٍد هي الصًَة ْ٘ٚئٔ َٗم ٍلستِ اهِ
ٍ هب يي الط٘د اثٖ الٓتَح الطاظٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ تٓس٘طُ يي ًٚت ثي يزعٓ ٖبل لوب ًیعل َٖلیِ
تًبلٖ اى اهلل ٍ هالیٛتِ االٗٔ ٖلت ٗب ضسَل اهلل ظ ٖس يلوٌب  ّ٘ٚالسالم يل٘ ّْ٘ٛ ٙاغلٖ يل٘ٙ
ٖبل ٖل اللْن غلّٖ يلٖ هحودس ٍآل هحودس ٚوب غلّ٘ت يلٖ اثطاّ٘ن ٍآل اثطاّ٘ن اً ٙحو٘س هز٘س
ٍ هب يي هحودس ثي هسًَز الً٘بضٖ يلِ٘ الطحؤ ْٖ تٓس٘طُ يي سوبئ يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػیلَٓ
ٍالسالم ْٖ َٖلِ تًبلٖ ْبشا ٖطات الٗطآى ْبستًص ثبهلل هي الط٘كبى الطر٘ن ٖبل ٖلت  ّ٘ٚاٖیَل ٖیبل
تَٗل استً٘ص ثبهلل السو٘ى الًل٘ن هي الط٘كبى الطر٘ن الحسٗج
ٍ هب يي هػجبح الوتْزس ْٖ التًٗ٘جبت اى اهلل ٍهالیٛتِ ٗػلَى يلٖ الٌجٖ ٗب اْٗب الصٗي آهٌَا غلَا
يلِ٘ ٍ سلوَا تسل٘وب اللْن غل يلٖ هحودس الٌجٖ ٍ يلٖ شضٗتِ ٍ يلٖ اّل ث٘تِ
ٍ هب يي هحودس ثي الحسي ضحوْوب اهلل هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ حسٗج
ٍ الطرل اشا ٖطء الحوس هلل الصٕ لن ٗترص ٍلسا ٍ لن ٗٛي لِ ضطٗ ْٖ ٙالول ٍ ٙلن ٗٛي لِ ٍلٖ هیي
الصل ٍ ٚجطُ تٛج٘طا اى َٗٗل اهلل اٚجط اهلل اٚجط اهلل اٚجط
ٍ هب يي اثً٘جساهلل احوس ثي هحودس الس٘بضٕ ْٖ ٚتبة التٌعٗل ٍالتحطّٗ يي حوبز يي ضثًیٖ يیي
ْؿ٘ل يي اث٘زًٓط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ٖبل اشا ٖطات سجح اسن ضثی ٙااليلیٖ ْٗیل ْیٖ ًٓسیٙ
سجحبى ضثٖ االيلٖ
ٍ هب يي الػسٍٔ يكطاهلل هطٖسُ ْٖ الوًبًٖ يي ربثط ضحوِ اهلل يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل
تًلوَا س٘س االستُٓبض اللْن اًت ضثٖ ال الِ اال اًت ذلٗتٌٖ ٍ اًب يجس٘ ٍ يلٖ يْس٘ ٍ اثَء ثًٌوتٙ
ٍ اثَء ثصًجٖ ْبَٓط لٖ اًِ ال ُٗٓط الصًَة اال اًت
التٌجِ٘ التبسى
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ضثوب ٗٗبل ثبالقالٔ ْٖ االذجبض الوتؿؤٌ لتًل٘ن الػٍ٘ ٍاالحبض الوطتولٔ يلٖ الٗالٖل هي رْٔ ْْن
الوًٌٖ ٍ ٖػس الوَْٓم ٍ لٛي ّصا الَٗل اًوب َٗٛى ٖطٗجب هي السساز ثً٘سا يي الٓسبز لَ ٚبى الوكلَة
ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْٖ تل ٙاالذجبض ٍاالحبض ًٓس الٓبل الػُ٘ٔ ٍ شات حطٍِ الوٗیَل هیي زٍى زذیل
للوًٌٖ ْٖ الوكلَث٘ٔ ٍ ال للوَْٓم ْٖ الوٌسٍث٘ٔ ٍ ّصا هوٌَو اضس الوٌى لَرَُ
االٍل اى الوٌسَة ثبلَٗل ٍ هب ٗتطًت هٌِ الٖ الٗبیل اًوب َٗٛى َّ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم اهیب هتٓیطزا
ٚوب َّ الُبلت اٍ هى لٓهِ ٍ حطِْ اح٘بًب ال اللٓم ٍ الحطِ االضص ٍ ًسض
الخبًٖ اى اقالٔ الَٗل ٍ هب ٗتطًت هٌِ ٍ استًوبلِ ْٖ الحسٗج ٍالٗطآى ال ٌٗحػط ثبلوٗبم ثل ْیٖ
َ٘ط الوٗبم ذبضد يي حس الحػط ٍ االحػبء يلٖ ٍ رِ َٗٛى الوٗبم ِْ٘ ٚبلًسم ٍ ل٘س هٌِ هب ٗیطاز
هي الوَٗل اللٓم ٍ الحطِ حتٖ َٗٛى الوٗبم حبً٘ب لِ
الخبلج اى الهبّط ثل الوٗكَو اًْن يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ْٖ هٗبم تًل٘ن الصٚط ٍالسيبء اًوب ًٗلویَى
هب ثبًٓسْن ًٗٓلَى ٍ هي الَاؾح اًْن يلْ٘ن السالم اًوب ٗبتَى ثبلوًٌٖ ٍالوَْٓم ْٖ اللٓم ٍالحطِ ال
ثٌٓس الحطِ ٍاللٓم
الطاثى اى هي الَاؾح ٍؾَحب ال ٗٛبز ٗرٖٓ يلٖ هي لِ الًلن ٍ السضاٗٔ اًْن غلَات اهلل ٍ سیالهِ
يلْ٘ن ٖس ٚبًَا ْٖ هٗبم تًل٘ن االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ثػسز ث٘بى قَض هب اهط ثِ ْٖ الٗطآى ٍ  ّ٘ٚهب ًسة
الِ٘ ْٖ الٓطٖبى هي ال حٗبٕٗ ٍالوًبًٖ ال ثػسز تًل٘ن اهط آذط هجبٗي لِ هًبًس اٗبُ هخال ٖیَلْن يلیْ٘ن
السالم ٖل ايَش ثبهلل اٍ هي ٖبل استً٘ص ثبهلل ْلِ ٚصا اًوب َٗٛى تًل٘وب لٌحَ االسیتًبشُ الویبهَض ثْیب ٍ
الوٌسٍة الْ٘ب ْٖ الٛتبة الًعٗع ٍ ْٓ٘ٚب ال ث٘بًب الهط آذط هربلّ لْب
الربهس اًِ يلٖ تٗسٗط هكبلجٔ اللٓم ٍالحطِ ثَٗل ٖل ٚصا اٍ هي ٖیبل ٚیصا ْلیِ ٚیصا لیعم تًیسز
الوططٍو ٍ تطتت الوسٌَى الوًٌٖ ٍ الوَْٓم الوستٓبز هي االهط ثِ ٚبستًص ٍ سجح ٍٚجط ٍ ًحَ شلیٙ
ٍ اللٓم الحطِ الوستهْط هي االهط الوطثَـ ثبلػُ٘ٔ ٍ ّصا هًلَم الجكالى ٍ هٗكَو الٓسبز
السبزس اً ِ يلٖ تٗسٗط َٚى الػبزض هي الٌجٖ ٍاالیؤ يلِ٘ ٍ يلیْ٘ن الػیلَٓ ٍالسیالم ْیٖ هٗیبم
السيبء ٍالصٚط َٖال ٍ تًل٘وب االلٓبل ٍ الحطٍِ زٍى الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ لعم تًك٘ل االٍاهیط الٓطٖبً٘یٔ
يي االقبئ ٍاالهتخبل
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التٌجِ٘ الًبضط
ال ٗرٖٓ اى ًٖٓ اقالٔ االذجبض االهطٓ ثبلػٍ٘ ٍ االحبض الٌبزثٔ الٖ االَٖال هي ح٘ج ْْن الوًٌیٖ ٍ
ٖػس الوَْٓم ال ٌٗبْٖ ضوَلْب لُ٘ط الًبضِ ثبللُٔ ثٌٓسْب اٍ ثٗبيسٓ االضتطا٘ ُْ٘یط الًیبضِ اٗؿیب اشا
اتٖ ثبالزي٘ٔ ٍاالشٚبض يلٖ ٍرْْب إ يي الْٓن ٍ الٗػس غبض هطوَال لتل ٙاالذجبض ٍ االحبض ضبهلٔ
لِ ٍ لًل االقالٔ ٍالطوَ ل هي ّصُ الزْٔ غبض هٌطبء لتَّن هكبلجٔ اللٓم ٍالحطِ ثبلٗالٖل ثیسيَٕ
اى َ٘ط الًبضِ ال ٗزَظ هكبلجٔ َ٘ط الحطِ ٍاللٓم هٌِ لٛي ِْ٘ هب ِْ٘ ٍ هي الزولٔ اًِ ٚوب اى االهط
ثبلػٍ٘ ال ٗرتع ثبلًبضِ ثل ٗطول َ٘طُ اٗؿب ٍ ثبلطوَل ٍ يسم االذتػبظ غیبض هَّویب لًَٛیِ
اهطا ثبللٓم ٍالحطِ  ٙٚاالهط ثبلحٗ٘ٗٔ ٍ الٌسة الٖ الوًٌٖ ثَٗل ازيَا ٍ اشٚطٍا اٍ سیجحَا ٍ ٚجیطٍا
اٗؿب ال ٗرتع ثبلًبضِ ثل ٗتؿوي َ٘طُ اٗؿب ْٛال الػٌٓ٘ي اهب هبهَض ثیبللٓم ٍ لحیطِ اٍ الوْٓیَم
ٍالوًٌٖ لًسم تًسز الوبهَض ثِ ٍ ال تطتت الوٌسٍة الِ٘ ٍ لوب ٚبى االهط ثبلسيبء ٍالصٚط يوَهب ٍالٌسة
الٖ التسج٘ح ٍالتٛج٘ط ذػَغب اهطا ثبلوًٌٖ ٍ ًسثب الٖ الوَْٓم ثیال ضیجْٔ ْ٘یِ ٍ ال ضیًٗ ٙتطٗیِ ال
هٌبظ هي االلتعام ثَٛى االهط ثبلػُ٘ٔ ٍالٌسة الٖ الَٗل اٗؿب اهطا ثبلوًٌٖ ٍ ًسثب الٖ الوَْٓم َبٗیٔ
االهط ْٖ ؾوي تل ٙالػُ٘ٔ ٍ شل ٙالَٗل
التٌجِ٘ الحبزٕ يطط
ايلن اى تًل٘ن االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ثبلًطث٘ٔ ال ثلُٔ اذطٕ ال ٗاهٖ ٍ ال ٗط٘ط الٖ هَؾَي٘ٔ االلٓیبل
ٍالحطٍِ ٍ َٚى الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن يلٖ قطِ هي الوكلَة ٍ حطِ هي الوٌهَض ْؿال يي اى ٗسل
يلٖ شل ٙثل الوَؾَو اًوب َٗٛى َّ الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن ٍ التًل٘ن ثبلًطث٘ٔ اًوب ٗٛیَى الریل ٚیَى
الوربقت ٍ الوربقت يطثب ثح٘ت لَ ٚبًب يلٖ لُٔ اذطٕ لٛبى التًل٘ن اٗؿب ثتل ٙاللُٔ حتوب ٍ رعهب
ًًن لوب ٚبى التًل٘ن ثبلًطث٘ٔ ٍ لَ الرل َٚى الوتٛلن ٍالوربقت يطثب ال ٗحٕ لٌب التزبٍظ ٍ ال التًسٕ
يي الًطث٘ٔ الٖ َ٘طّب يٌس الًول ثبلَن٘ٓٔ الوَنٓٔ ٚوب ايتطِ ثصل ٙالطی٘د الزل٘یل هحودیس حسیي
ٖسس سطُ ْٖ الزَاّط ْٖ هَاؾى هي ٚالم ٍ هَاٖى هي َٖلِ هٌْب هب ٖبل ضحوِ اهلل ْٖ هسئلٔ الٌَٗت
ثبلٓبضس٘ٔ ثل ال ٗجً س ْٖ الٌهطاى ٚل ًجٖ اضسل ثلسبى َٖهِ رطٕ التًجس ْ٘وب ٗطاز هیي االلٓیبل ْیٖ
ضطًٗتِ ثصل ٙاللسبى ْؿال يي ضطًٗتٌب
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ٍ هٌْب هب ٖبل يلِ٘ الطحؤ يٌس َٖل الوػٌّ الوحٕٗ ٖسس سطُ ْٖ ثبة الج٘ى ْال ٗ ٖٓٛالتٗیبثؽ
هي َ٘ط لٓم الد ٍ اهب ايتجبض الًطث٘ٔ للٗبزض يلْ٘ب ٍلَ ثبلتًلن ثال هطٗٔ ٍ ال َْت َطؼ َْْ هٗتؿیٖ
االغل ؾطٍضٓ يسم السل٘ل يلٖ االٚتٓبء ثُ٘طّب ثًس اًػطاِ االٗٔ ٍ َ٘طّب الٖ الًٗس ثباللٓبل الًطث٘یٔ
ُ٘ٚط الوٗبم هوب يلٕ الطالضو الحٛن ْْ٘ب يلٖ االلٓبل الوٌػطْٔ الٖ الًطث٘یٔ ذػَغیب ثًیس اى ٚیبى
الوربقت ٍ الوربقت يطث٘ب ٍ ٖس اضسل ثلسبى َٖهِ ٍ لصا ٚبى الٗطآى ٍ َ٘طُ هي االزي٘ٔ ٍ االشٚیبض
الوَنٓٔ يطث٘ٔ ٍ لن ٗطز هٌْن يلْ٘ن السالم ضٖء هٌْب ثبلٓبضس٘ٔ ْٖ رو٘یى الوَنٓیبت ًًین الثیبس
ثبلسيبء ثبلٓبضس٘ٔ هخال هي ح٘ج  ًَِٚزيبء ٍ اى ٚبى ال ٗزعٕ ْٖ ضئٖ هوب ٍنِٓ الطالضو ٚوب ّیَ
ٍاؾح
ٍ هٌْب هب ٖبل ٖسس سطُ ْٖ ثبة الٌٛبح يٌس َٖل الوػٌّ يلِ٘ الطحؤ ٍ ال ٗزَظ الًیسٍل يیي
ّصٗي اللٓه٘ي الٖ تطروتْب ثُ٘ط الًطث٘ٔ الد هي الٓبضس٘ٔ ٍالتط٘ٚیٔ ٍ َ٘طّویب اتٓبٖیب هٌیب ٚویب يیي
الوجس َـ ٍالتصٚطٓ لالغل السبلن يي هًبضؾٔ االقالٔ الوٌػطِ الٖ اللٓم الًطثٖ ٍ لَ ثٗطً٘یٔ ٚیَى
الوربقت ٍ الوربقت ٍ الٗطآى يطث٘ب
اَٖل ٍ ٗاٗس شلَٚ ًٌٖٗ ٙى التًل٘ن ثبلًطث٘ٔ الرل َٚى الوربقج٘ي الیصٗي ّین الوٗػیَز ثبلیصات ٍ
الوٌهَض ثبالغل ٍالولحَل االّن ْٖ اًعال الٗطآى ٍ اضسبل الطسَل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ يلٖ الًطث٘یٔ
ثح٘ج لَ ٚبًَا يلٖ َ٘طّب لٛبى التًل٘ن ٍالج٘بى اٗؿب يلٖ شل ٙالُ٘ط ال الرل هَؾَي٘ٔ ْیٖ الٓیبل
االزي٘ٔ ٍ حطٍِ االشٚبض َٖلِ يعٍرل ْٖ سَضٓ ظذطِ حن ٍالٛتبة الوج٘ي اًب رًٌبُ ٖطاًیب يطث٘یب
لًلٛن تًٗلَى
حن ال ٗرٖٓ اى ّصا ًٌٖٗ ٍَٖو التًل٘ن ثلسبى اذط َ٘یط الًطث٘یٔ يلیٖ تٗیسٗط ٚیَى الوربقیت ٍ
الوربقت يلٖ شل ٙاللسبى ضبّس َٖٕ يلٖ َٚى االغل ْٖ ثبة السيبء ٍ الصٚط الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ال
اللٓم ٍ الحطِ ْتسثط
التٌجِ٘ الخبًٖ يطط
ٖس يطْت اى تًل٘ن االزي٘ٔ ٍ ث٘بى االشٚبض ثبلًطث٘ٔ اًوب َٗٛى الرل َٚى الوربقج٘ي يطثب ثح٘ج لَ
ٚبًَا يلٖ لُٔ اذطٕ لػبض التًل٘ن ٍ الج٘بى اٗؿب يلٖ شل ٙاللُٔ حتویب ٍ رعهیب ْوٗتؿیٖ الٗبيیسٓ
تً٘٘ي هب اهطٍا ثِ ٍ تطر٘ع هب ًسثَا الِ٘ ْٖ االٍاهط الوطثَقٔ ثػٍ٘ السيبء اٍ الوطتجكٔ ثػَض الیصٚط
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هي ح٘ج الحٗ٘ٗٔ ٍ رْٔ الوبّ٘ٔ ٍ اًِ ّل َّ الوَْٓم ٍ الوًٌٖ اٍ اللٓم ٍ الحطِ حن ثًیس التً٘ی٘ي ٍ
التطر٘ع التًسٕ الٖ سبیط الٌبس ٍ التًسٗٔ الٖ ثبٖٖ االًبم ٍ لَا ًًٛس غبض يلٖ ذالِ الٗبيسٓ ٍ
ثػ٘طٍضتِ ٗ ٙٚػ٘ط االهط هجْوب َ٘ط هططٍح ٍ هزوال َ٘ط هٓػَل ْال ثسلٌب هي الٌهط ْٖ اًْن ّیل
ْٗٓوَى هي تل ٙاالٍاهط قلت االلٓبل ٍ الحطٍِ ام هكبلجٔ الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ ٍ ّل ٗیطٍى آًسیْن
ثَٗل اللٓم ٍالحطِ هٛلٓ٘ي ام ثَٗل الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ هَنٓ٘ي ٍ ّل ٚبًَا ٗیبتَى ْیٖ هٗیبم الًویل
ثٌٓس االلٓبل ٍالحطٍِ ام ثبلحٗبٕٗ ٍالوًبًٖ ٗبتَى حن ثًس تً٘٘ي هب ٚبًَا ْٗٓوَى ٍ ٗطٍى ٍ ًٗولَى
ٍ تطر٘ع شل ٙالتًسٕ الٖ َ٘ط ّن هي الٌبس ٍ التًسٗٔ الٖ هي سَاّن هي االًبم ٌَْٗل الهبّط ثیل
الوٗكَو اًْن ٚبًَا ْٗٓوَى هي الٗالٖل هكبلجٔ َٖل الوًٌٖ ٍ الوٓبز ال قلت َٖل اللٓیم ٍ الحیطِ ٍ
ٗطٍى آًسْن ثَٗل الوًٌٖ ٍ ٖ٘ل الوكلت هَنٓ٘ي ال ثٗ٘ل اللٓم ٍ َٖل الحطِ هٛلٓ٘ي ٍ ٗیبتَى ْیٖ
هٗبم الًول ثَٗل الوًٌٖ ال ثٗ٘ل اللٓم ٍالحطِ ٍ ٚبًَا ال ٗٓطَٖى ث٘ي َٖل استُٓطٍا ٍ ث٘ي ٖ٘ل اللْین
آَط ٚوب اًِ لَ ٖ٘ل لٌب ثبلٓبضس٘ٔ ثگَ ذساٗب هطا ث٘بهطظ الًْٓن هي ّصا الٗیَل اال هكبلجیٔ الحٗ٘ٗیٔ ٍ
الوًٌٖ ٍ َّ قلت الوُٓطٓ هي اهلل يعٍرل ٍ ال ًطٕ آًسٌب اال ثِ هَنٓ٘ي ٍ ال ًبتٖ ْٖ هٗبم الًویل
اال ثصل ٍ ٙالًَٛى ًٓطٔ ث٘ي ّصا الَٗل ٍ ث٘ي هب اشا ٖ٘ل لٌب اظ ذسا قلت هُٓطت ٍ آهیطظش ٚیي ٍ
لًل هٌطبء تَّن َٚى الوبهَض ثِ ٍالوٌسٍة الِ٘ ْٖ الٗالٖل اللٓیم ٍالحیطِ زٍى الحٗ٘ٗیٔ ٍالوًٌیٖ
الوطٖ يلٖ ذالِ الٗبيسٓ ثٓطؼ الوربقت َ٘ط يبضِ ثبلًطث٘ٔ ٍ اثٗبء الوتٛلن ٍالٛالم يلٖ الًطث٘ٔ
ٍ هي الَاؾح اًِ يلٖ الٓطؼ ال ٗػح قلت َ٘ط اللٓم ٍ الحیطِ ٍ الوربقیت اٗؿیب الْٗٓین َ٘یط
هكبلجٔ الحطِ ٍ اللٓم ْتسثط
التٌجِ٘ الخبلج يطط
ضثوب ٗٗبل ثبًِ لَ ٚبى ْْن الوًٌٖ ٍ ٖػس الوَْٓم ْٖ االزي٘ٔ ٍاالشٚبض الظهب الضبض الٌجیٖ ٍاالیویٔ
يلِ٘ ٍ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ٍ اٍهئَا ٍ هب اٍهئَا ٍ ال اضبضٍا ْ٘ستٛطّ هي شلٗ ٍ ٙستهْط يیسم
اللعٍم لٛي ِْ٘ اى ّصا االستهْبض ٍ االستٛطبِ ل٘س ْٖ هحلِ اش الَرِ لًسم االٗوبء ٍ االضبضٓ َ٘ط
يسم اللعٍم هَرَز ٍ َّ ٍرساى الوربقج٘ي للْٓن ٍالسض٘ ٍ يسم الحبرٔ هًِ الٖ االضبضٓ الٖ لیعٍم
الٗػس ثل الٍٖى لْب ٍ ال هحل ال ٗٗبل اى ْٖ ضٍآ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض هي ٚبى يلٖ َ٘ط لُٔ الًطة ْبًِ
ٗٗبل اى ّاالء ٍ اى ٚبًَا يلٖ َ٘ط اللُٔ اال اى لْن يطْبًب ثْب ٍ اال لویب ذیبقجْن ثبلًطث٘یٔ ٍ يطْیبى
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الٌجٖ ٍاالیؤ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ثسبٗط االلسٌٔ ٍ اللُبت ٍ تٛلوْن ثْب اح٘بًب لیَ حجیت ال
ضثف لِ ثبلوٗبم ًٌٖٗ هٗبم تًل٘ن االزي٘ٔ ٍ ث٘بى االشٚبض
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ٍ ٗاٗس َٚى الَرِ يسم الحبرٔ ال يسم اللعٍم يسم االضبضُ الٖ شل ْٖ ٙثبة الٌسة الٖ االٖجبل ٍ
التَرِ ٍ َٚى هب ٗٗبل يي الػسٔ ٍاالذالظ هى اللعٍم هى تَّٖ االٖجیبل يلیٖ الْٓین ٍ الیسض٘ ٍ
ٍَِٖ الػسٔ ٍ االذالظ يلِ٘ ٍ يلٖ الٗػس
التٌجِ٘ الطاثى يطط
هوب ٗاٗس َٚى الولحَل ٍالوٌهَض ْٖ ثبة االزي٘ٔ ٍ االشٚبض الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن ثل ٗسل يلٖ َٚى
الجٌبء ٍ االسبس يلٖ اًطبء الوًبًٖ ثباللٓبل ٍ الحیطٍِ ال اًطیبء ًٓیس االلٓیبل ٍ شات الحیطٍِ
االذجبض اللتٖ ٍٖى ْْ٘ب تٗس٘ن الَٗل ٍ الٛالم الٖ الصٚط ٍ َ٘ط الصٚط اٍ الٖ الحٕ ٍ الجبقل هخل ضٍاٗٔ
الًٌوبًٖ ضحوِ اهلل يي يلٖ يلِ٘ السالم ح٘ج ٖبل ْبهط سجحبًِ ثَٗل الحٕ ٍ ًْٖ يي َٖل الجبقل ٍ
هب يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل ال تٛخطٍا الٛالم ثُ٘ط شٚط اهلل ْبى ٚخطٓ الٛالم ثُ٘ط شٚط اهلل ٗٗسٖ
الٗلت ٍ اى اثًس الٌبس هي اهلل ٖبسٖ الٗلت ٍ هب يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل ٚیبى الوسی٘ح
يلِ٘ السالم َٗٗل التٛخطٍا الٛالم ْٖ َ٘ط شٚط اهلل ْبى الصٗي ٗٛخطٍى الٛالم ْٖ َ٘ط شٚیط اهلل ٖبسی٘ٔ
ٖلَثْن ٍلٛي ال ًٗلوَى ٍ هب يي لٗوبى يلٖ ًجٌ٘ب ٍآلِ ٍ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل ٗبثٌٖ ال ذ٘ط ْیٖ
الٛالم اال ثصٚط اهلل تًبلٖ الرجط ثسأّ َٚى الوٌطبء ْٖ َ٘ط الحٕ ٍ الصٚط هي الَٗل ٍ الٛالم الوًٌٖ ٍ
الوَْٓم ثبللٓم ٍ الحطِ ٍ ٍؾَح َٚى ٚال الٗسو٘ي يلٖ قطظ ٍاحس ٍ قَض ْبضز ثحٛن الس٘بٔ
التٌجِ٘ الربهس يطط
ضثوب ٗٗبل ثبلٓطٔ ث٘ي الًَٗ ز ٍ االٗٗبيبت ٚبلٌٛبح ٍ الكالٔ ٍ ث٘ي االزي٘ٔ ٍ االشٚیبض ٚیبلتٛج٘ط ٍ
االستُٓبض ثبيتجبض ْْن هؿوَى الػُ٘ٔ ٍ ٖػسُ هٌْب ْٖ االٍل ٍ يسم االيتجبض ْٖ الخبًٖ ًهطا الٖ َٚى
االٍل هي ثبة االهؿبء ٍ َٚى الخبًٖ هي ثبة التبس٘س ٍ ثلحبل يسم زذل لٓم ذبظ ْیٖ االٍل ٍ
زذبلتِ ْٖ الخبًٖ لٛي ِْ٘ اى الٓطٔ ثٌْ٘وبهي الح٘خ٘ت٘ي ال َٗرت التٓطٖٔ هي الزْیٔ االٍلیٖ اش هیأل
الٓطٔ هي الح٘خ٘ت٘ي َٚى الووؿٖ ْٖ الوًبهالت هي ح٘ج اللٓم هكلٗب ٍ الواسس ْٖ الًجبزات هیي
ّصا الح٘ج هٗ٘سا ٍ االقالٔ ٍ التٗ٘٘س ال َٗحطاى ْٖ الوكلٕ ٍ الوٗ٘س تُ٘طا ٍ تجسال هي ح٘ج الحبریٔ
الٖ الْٓن ٍ الٗػس ٍ يسم االحت٘بد ْبلَٗل ثبيتجبض ْْن هٓبز الػَضٓ ٍ ٖػسُ هٌْب ْٖ الوًبهالت هیي
الٌٛبح ٍ الكالٔ ٍ ًحَ ّوب ٍ يسم االيتجبض ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ال ٗرلَ هي التٌیبٖؽ ٍ التْبْیت

36

ًًن لَ ٖلٌب ثبلٓطٔ ث٘ي الوًبهالت ٍ الًجبزات ْٖ اغل الوَؾَو ٍ الوتًلٕ ثبى ًَٗل ثَٛى الوَؾیَو
ْٖ االٍل الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ٍ ْٖ الخبًٖ اللٓم ٍ الحطِ لتن الٓطٔ الوٌهَض لٛي الَٗل ثیصل ٙذیبضد
يي السساز زاذل ْٖ الٓسبز
التٌجِ٘ السبزس يطط
ايلن اى هي اٍؾح الَاؾحبت اى الٌجٖ ٍ االیؤ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ٚبى ًهیط ّین الیٖ
االلٓبل ٍ الحطٍِ ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض التٖ ٗسيَى ثْب ٍ ٗصٚطٍى ًهطا قطٗٗ٘ب ال٘ب هطات٘یب ٍ ثًجیبضٓ
اذطٕ ٚبى ضبًْن ْٖ شل ٙالوٗبم اًطبء الحٗیبٕٗ ٍ الوًیبًٖ ثباللٓیبل ٍ الحیطٍِ ال اًطیبء ًٓیس
الحطٍِ ٍ االلٓبل ْٖٓ هٗبم التًل٘ن ٍ التْٓ٘ن اٗؿب َٗٛى َٛٗ ًٌٖٗ ٙٚى االلٓبل ٍ الحطٍِ هٌهَضا
ثبلٌهط اٙلٖ الكطٖٗٗ الوطاتٖ ْبلوٌسَة الٖ هي اضٗس تًل٘وِ ٍ تْٓ٘وِ ثَٗل ٖل اٍ هیي ٖیبل ٍ ًحیَ
شل َّ ٙالحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ثبللٓم ٍ الحطِ ال شات الحطِ ٍ اللٓم َْ٘ٛى اللٓم ٍ الحطِ ارٌج٘ب يي
الوَؾَي ٘ٔ ْٖ ٚال الوٗبه٘ي لًسم رَاظ ارتوبو الكطٗٗ٘ٔ ٍ الوَؾَي٘ٔ ْٖ هحل ٍاحیس ًًین ٗوٛیي
زذلِ ْٖ الوٌسَة ْٖ الطتجٔ الخبً٘ٔ ثًٌبٗٔ ظایسٓ يلٖ االهط ثبلػُ٘ٔ ٍ الٌسة الٖ الػَضٓ ًه٘ط زذیل
ٖػس االقبئ ٍ االهتخبل ْٖ الًجبزٗبت َْ٘ٛى الوٌسَة الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌیٖ َبٗیٔ االهیط هیي قطٗیٕ
هرػَظ هى حٓم الكطٗٗ٘ٔ ٍ ضيبٗٔ ا ٍ ٔٗٙالوطات٘ٔ
التٌجِ٘ السبثى يطط
ٖبل الس٘س الزل٘ل هحودس ٚبنن الكجبقجبیٖ ٖسس سطُ ْٖ ضسبلتِ الوسیوبٓ ثیبلًطٍٓ الیَحٖٗ ْػیل
ٌٗجُٖ للوػلٖ ثًس احطاظ ضطایف غحٔ الػلَٓ ٍ ضْى هَاًًْب السًٖ ْٖ تحػ٘ل ضطاٗف ٖجَلْب ٍ ضْى
هَاًًِ الٖ اى ٖبل ٍ يوسٓ ضطاٗف الٗجَل اٖجبل الٗلت يلٖ الًول ْبًِ ضٍحِ ٍ َّ ثوٌعلٔ الزسس ْیبى
ٚبى حبغال ْٖ روًِ٘ ْتوبهِ هٗجَل ٍ اال ْجوٗساضُ ْٗس َٗٛى ًػِٓ هٗجَال ٍ ٖس َٗٛى حلخِ هٗجَال ٍ
ٖس َٗٛى ضثًِ ٍ ّٛصا ٍ هًٌٖ االٖجبل اى ٗحؿط ٖلجِ ٍ ٗتْٓن هب َٗٗل الید اٖیَل ال ٗرٓیٖ اى ّیصُ
الًجبضٓ هي ح٘ج رًل هتًلٕ التَرِ ٍ االٖجبل هب َٗٗل هٌكجٕ يلٖ االٗٔ هكیبثٕ للطٍاٗیٔ ٍ حٌ٘ئیص
ًَٗل اى ٚبى الوطاز هي هب َٗٗل اللٓم ٍ الحطِ َٗٛى التَرِ ٍ االلتٓبت الٖ اللٓم ٍ الحیطِ ضٍحیب
للًول ٍ ضطقب للٗجَل ٍ الهبّط يسم االلتعام ثِ ٍ اى ٚبى الوطاز الوؿوَى ٍ الوٓبز ٚوب ّیَ الوَاْیٕ
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للػَاة ٍ الوكبثٕ للسساز لٛبى االٖجبل الٖ الحٗ٘ٗٔ ٍ الوستٓبز هي ح٘ج اًِ هٗیَل للوػیلٖ ضٍحیب
للًول ٍ ضطقب ْٖ ٖجَلِ ْ٘ستٛطّ هٌِ َٚى هبّ٘ٔ الػلَٓ َٖال الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ثًٌَاى اًِ هَٗل ال
اللٓم ٍ الحطِ ْال ثس هي الَٗل ثلعٍم ْْن الوًٌٖ ٍ زض٘ الوٓبز اش ثیسٍى الْٓین ٍ الیسض٘ ال ٗٛیبز
ٗتوطٖ هي الوػلٖ الَٗل ثبلوًٌٖ ٍ الٗ٘ل ثبلوَْٓم ْتسثط
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التٌجِ٘ الخبهي يطط
ضثوب ُٗستجًسُ غسٔ الوسيٖ ٍ غحٔ الوطام هي َٚى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْیٖ ثیبة الیصٚط ٍ
السيبء ث٘بى الوؿبه٘ي ٍ الوٓبزات ثباللٓبل ٍ الحطٍِ ال ث٘بى ًٓیس االلٓیبل ٍ الحیطٍِ ًهیطا الیٖ
استلعام الػسٔ ٍ الػحٔ لجكالى الػلَٓ ْٖ اٚخط الٌبس الوبؾ٘ي هٌْن ٍ الجبٖ٘ي ٍ ّصا ال َٗٛى لٛیي
ّصا االستجًبز ذبل يي الػالح ْبضٌ يي السساز اشاالهط اًوب َٗٛى  ٍ ٙٚلیَ هیى ٖكیى الٌهیط يیي
الوسيٖ ٍ َوؽ الً٘ي يي الوطام اش ٖل هب ٗتٕٓ ٍَٖو الػلَٓ ذبل٘ٔ يي رو٘ى الوَاًى ٍارسٓ لسیبٗط
الططاٗف هي غحٔ الٗطایٔ ٍ الكوبًٌ٘ٔ ٍ الزْط ٍ االذٓبت ٍ ًحَ شل ٙذػَغب الػحٔ يلٖ ًحَ هیب
شٚطُ الْٓٗبء ٖسس اهلل اسطاضّن ٍ ضس زٍُ حتٖ هوي ٍٖى ْٖ غطاـ الیتًلن ٍ قطٗیٕ التًلی٘ن ثیبٚخط
قجٗبتْن ٍ هطاتجْن
التٌجِ٘ التبسى يطط
ايلن اى هي االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ٍ العٗبضات الوٌَٗلٔ يٌْن يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسیالم هیب ٗیسيَى ثیِ ٍ
ٗصٚطٍى ٍ ٗعٍضٍى هي زٍى اى ًُٗلِّوَى ْبلسل٘ل يلٖ االستحجبة ٍ الطبّس يلٖ الٌسة ْ٘وب ّصا ضبًِ
ل٘س اال الًول ٍهي الَاؾح اى يولْن غلَات اهلل ٍ سالهِ يلْ٘ن ْْ٘ب ٚبى اًطبء الوًبًٖ ٍ الوٓیبّ٘ن
ثباللٓبل ٍالحطٍِ ٍ ثًجبضٓ اذطٕ استًوبل ٚل لٓم ْٖ هًٌبُ ٍ االضبضٓ ثِ الِ٘ ال اًطبء ًٓس االلٓبل
ٍ الحطٍِ ٌْحي اٗؿب ال ثسلٌب ْْ٘ب هي شل ٙيٌس التبسٖ ثْن يلْ٘ن السالم ٍ اال لن ٗٛي هي التبسیٖ
ْٖ ضئٖ ٍ االهط ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ٍ العٗبضات الوطٍٗٔ يٌْن يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسیالم يلیٖ ٍریِ
التًل٘ن اٗؿب  ًٌٖٗ ٙٚالثس لوي اضاز ْْ٘ب الًول ثبلَن٘ٓٔ الوَنٓیٔ هیي اًطیبء الوًیبًٖ ٍ الوٓیبّ٘ن
ثبلٓبنْب ٍحطٍْْب ٍ ل٘س ثزبیع االٚتٓبء ثبًطبء ًٓس االلٓبل ٍ الحطٍِ لًسم الٓ ٍ ٙالٓػل ٍ هیي
الجسْٖٗ اى اًطبء الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ثبللٓم ٍ الحطِ ٍ استًوبلِ ِْ٘ ٍ االضبضٓ ثیِ ال٘یِ هٌیَـ ثسیجٕ
الًلن ثبلوًٌٖ ٍ الوٓبز ثح٘ج ال ٗٛبز ٗتحٕٗ ثسٍى السجٕ اًطبء ٍ ال استًوبل ٍ ال اضبضُ ْتحػل هي
الزو٘ى اًِ الثس ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ٍ العٗبضات سَاء ٚبًت هوب ًٗولَى ٍ ال ًٗلوَى اٍ هوب ًٗلوَى
ٍ ال ًٗولَى اٍ هوب ًٗولَى ٍ ًٗلوَى ٍ اى تَّن ْٖ االذ٘طٗي هكبلجٔ اللٓم ٍالحیطِ ثیبلتًل٘ن زٍى
الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ هي تْٓن الوًبًٖ ٍ تًلن الوٓبّ٘ن حن اًطبیْب ثبلٓبنْب ٍ حطٍْْیب ثبسیتًوبلْب ْْ٘یب ٍ
االضبضُ الْ٘ب ثْب ٚبلوتًبضِ هي الَٗل ٍ الوتساٍل هي الٛالم
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الوكلت الخبًٖ
ْ٘وب ٗتًلٕ ثبلػلَٓ ال ثزعء هرػَظ هٌْب ٍ ِْ٘ ْػَل
الٓػل االٍل
ٖبل اهلل سجحبًِ ٍ تًبلٖ ْٖ سَضٓ الٌسبء ٗب اْٗب الصٗي آهٌَا ال تٗطثَا الػلَٓ ٍ اًتن سٛبضٕ حتٖ
تًلوَا هب تَٗلَى
يي الً٘بضٖ يي الحلجٖ ٖبل سئلتِ يي َٖل اهلل ٗب اْٗب الصٗي آهٌَا ال تٗطثَا الػلَٓ ٍ اًتن سٛبضٕ
ًٌٖٗ سٛط الٌَم َٗٗل ٍ ثٛن ًًبس ٗوًٌٛن اى تًلوَا هب تَٗلَى ْٖ ضَٚيٛن ٍ سزَزٚن ٍ تٛج٘یطٚن
الحسٗج
ٍ يي هحودس ثي ًَٗٗة يلْ٘وب الطحؤ هسٌسا يي اثٖ اسبهٔ ظٗس الطحبم ٖبل ٖلت الثً٘جساهلل يلِ٘
السالم َٖل اهلل يعٍرل ال تٗطثَا الػلَٓ ٍ اًتن سٛبضٕ ْٗبل سٛط الٌَم
ٍ يي هحودس ثي ًَٗٗة ضحؤاهلل يلْ٘وب اٗؿب يي ظضاضٓ ٖبل ٖبل اثَرًٓط يلِ٘ السالم اى اهلل ًْیٖ
الواهٌ٘ي اى َٗٗهَا الٖ الػلَٓ ٍ ّن سٛبضٕ ًٌٖٗ سٛط الٌَم
ٍ يي الً٘بضٖ ضحوِ اهلل يي ظضاضٓ يلِ٘ الطحؤ يي اثٖ رًٓط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ٖبل التٗین
الٖ الػلَٓ هتٛبسال ٍ ال هتٌب يسب ٍ ال هتخبٖال ْبًْب هي ذلل الٌٓبٔ ْبى اهلل ًْٖ الواهٌ٘ي اى َٗٗهَا
الٖ الػلَٓ ٍ ّن سٛبضٕ ًٌٖٗ سٛط الٌَم
اَٖل ٍرِ زاللٔ االٗٔ الٛطٗؤ ٍ ضْبزٓ الطٍاٗٔ الططٗٓٔ يلیٖ الویسيٖ ٍّیَ ٚیَى الویبهَض ثیِ ٍ
الوٌسٍة الِ٘ ْٖ الػلَٓ هي ح٘ج الَٗل ٍ الٛالم الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ زٍى االلٓبل ٍ الحطٍِ ٍ ثًجبضٓ
اذطٕ َٚى حٗ٘ٗٔ الػلَٓ ٍ هبّ٘تْب هي ّصا الح٘ج الوًٌٖ ٍ الحٗ٘ٗٔ ال اللٓم ٍ الحیطِ اى االٗیٔ ٍ
الطٍاٗٔ اًوب تَٛى ْٖ هٗبم الٌسة الٖ االٖجبل ٍ التَریِ الیٖ الوًیبًٖ ٍ الوٓیبزات ال ثػیسز االهیط
ثباللتٓبت الٖ االلٓبل ٍ الحطٍِ ْلَ ٚبى هب ٗٗبل ْٖ الػلَٓ اللٓم ٍ الحطِ لوب غیح اى ٗٗیبل ْیٖ
هٗبم االهط ثبالٖجبل الٖ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم حتٖ تًلوَا هب تَٗلَى ثل الػح٘ح اى ٗٗبل ح حتٖ تًلویَا
هًٌٖ هب تَٗلَى
اى ٖلت ال ًسلن َٚى الوتًلٕ ٍ الوَؾَو ْٖ التَرِ ٍ االٖجبل الحٗ٘ٗیٔ ٍ الوًٌیٖ ثیل ٗوٛیي اى
َٗٛى اللٓم ٍالحطِ ثبى ٗطاز هي الَٗل اللٓم ٍ الحطِ
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ٖلت ِْ٘ اٍال اى التًج٘ط يوب تَٗلَى ْٖ الطٍاٗٔ الطبضحٔ لالٗٔ ثوب تَٗلَى ٗاهٖ الٖ َٚى الَٗل ْْ٘ب
ثوًٌبُ
ٍ حبً٘ب اى رًل الَٗل ثوًٌٖ اللٓم ٍ الحطِ تبٍٗل ثال زل٘ل ٍ تٓس٘ط هیي زٍى ضیبّس ْالثیس هیي
رًلِ ثوًٌبُ ْٖ سبٗط الوٗبهبت ٍ ثبٖٖ الوطاحل َٗٚلِ تًبلٖ لن تَٗلَى هب ال تًٓلَى ٍ َٖلیِ االذیط
َٗٗلَى ثبَْاّْن هب ل٘س ْٖ ٖلَثْن ٍ َٖلْن يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ْٖ هح ٖٛالرجط ال َٖل اال ثًول
ٍ اضجبُ شل ٙهوب َّ ذبضد يي حس الحػط ٍ االحػبء ثح٘ج َٗٛى هب ًحي ِْ٘ ْٖ االضجبُ ٚبلًسم
ٍ حبلخب اًِ لَ ٚبى الَٗل ثوًٌٖ اللٓم لوب ٚبى لَٗلِ يلِ٘ السالم ْیٖ الطٍاٗیٔ االٍلیٖ ٍ تٛج٘یط ٚین
هحػل اش هب ٗػح اى ٗٗبل ْٖ التٛج٘ط َّ الوًٌٖ ال اللٓم ٍالحطِ
ٍ ضاثًب اى الطٍاٗٔ االٍلٖ الطبضحٔ لالٗٔ هتحسٓ ْٖ ثًؽ هؿوًَْب هى ثطخ هي االذجبض الٌبزثٔ الیٖ
االٖجبل ٍ التَرِ ْٖ الػلَٓ ٍ َّ هب يي الرػبل هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْیٖ حیسٗج
االضثًوبٓ ٖبل الَٗٗهَيَّ احسٚن ْٖ الػلَٓ هتٛبسال ٍ الًب يسب ٍ ال ٗٓٛطىَّ ْٖ ًٓسِ ْبًِ ث٘ي ٗسٕ اهلل
يعٍرل ٍ اًوب للًجس هي غلَتِ هب اٖجل يلِ٘ هٌْب ثٗلجِ ْ٘ستٛطّ هي االتحبز ٍ اتحبز الوتحس هًیِ
هى ثبٖٖ تل ٙاالذجبض اى تل ٙاالذجبض اٗؿب اًوب تَٛى ثػسز ضطح ّصُ االٗٔ ٍ ثسكْب ٍ تٓس٘طّب ٍ
الوَؾَو ٍ الوتًلٕ ْٖ تل ٙاالذجبض َّ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ال اللٓم ٍ الطحّ ٚویب سی٘بتٖ اًطیبءاهلل
تًبلٖ ْٖ الٓػل الخبًٖ
ٍ ذبهسب اى اللٓم ٍ الحطِ ثوب َّ َّ هى َوؽ الً٘ي يي الوًٌٖ ٍ َؽ الجػط يي الوْٓیَم ال
ٗػلح اى ٗزًل هبهَضا ثِ ٍ ال هٌسٍثب الِ٘ ٍرَثب ام استحجبثب ْؿال يي الٌسة الیٖ االٖجیبل يل٘یِ ٍ
االلتٓبت الِ٘ حن رًل الٌبْلٔ رجطا لوبْبت هٌِ هي رْٔ التَرِ ٍ االٖجبل ٚویب ٗسیتٓبز هیي الطٍاٗیٔ
اشااللٓبل ٍ الحطٍِ اًوب تَٛى ْبً٘ٔ ْٖ الوًبًٖ ؾبًٗٔ ْٖ الوٓبّ٘ن حتٖ هي رْٔ الحسي ٍ الٗجح ٍ
هي ح٘ج الوٗطث٘ٔ ٍ الوجًسٗٔ ْال َٗٛى ْٖ حس شاتِ ٍ ح٘ج ًٓسیِ الحسیٌب ٍ ال ٖج٘حیب ٍ ال ٗػی٘ط
هٗطثب ٍ ال هجًسا ْٗ ّ٘ٛػح اى ٗاهط ثِ حن ٌٗسة الٖ التَریِ ٍاالٖجیبل يل٘یِ ٍ ثًیس شلیٗ ٙزًیل
الٌَاْل ربثطٓ لوبْبت هٌِ تَرْب ٍ اٖجبال
اى ٖلت اى االٗٔ هٌسَذٔ ال ٗػح االستسالل ثْب ٍ ال االستٌبز الْ٘ب ٚوب يي هحودس ثي الٓؿل يیي
اثٖ الحسي يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ َٖل اهلل تًبلٖ ال تٗطثَا الػلَٓ ٍ اًتن سٛبضٕ حتٖ تًلویَا هیب
تَٗلَى ٖبل ّصا ٖجل اى تحطم الروط ٍ هب يي العهرططٕ ْٖ ضث٘ى االثیطاض ٖیبل اًیعل اهلل تجیبض٘ ٍ
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تًبلٖ ْٖ الروط حلج آٗبت ٗسئلًَ ٙيي الروط ٍ الو٘سط ْٛبى الوسلو٘ي ث٘ي ضبضة ٍ تیبض٘ الیٖ
اى ضطثْب ضرل ٍ زذل ْٖ غلَتِ ْْزط ٌْعل ٗب اْٗب الصٗي آهٌَا ال تٗطثَا الػیلَٓ ٍ اًیتن سیٛبضٕ
ْططثْب هي ضطثْب هي الوسلو٘ي حتٖ ضطثْب يوط ْبذص لحٖ ثً٘ط ْطذ ضاس يجسالطحوي ثیي يیَِ
حن ًٖس ٌَٗح يلٖ ٖتلٖ ثسض ثطًط االسَز ثي ًٗٓط الٖ اى ٖبل ْجلٍ ضسیَل اهلل غیلّٖ اهلل يل٘یِ ٍآلیِ
ْرطد هُؿجب ٗزط ضزایِ ْطْى ض٘ئب ٚبى ْٖ ٗسُ ل٘ؿط ثِ ْٗبل ايیَش ثیبهلل هیي َؿیت اهلل ٍ َؿیت
ضسَلِ ْبًعل اهلل سجحبًِ ٍ تًبلٖ اًوب ٗطٗس الط٘كبى الٖ َٖلِ ْْل اًتن هٌتَْى ْٗبل يوط اًتٌْ٘ب
ٖلت ِْ٘ اٍال اى ّصا ل٘س هي الٌسد ْٖ ضئٖ ْبى هَؾَو الحٛن ْٖ آٗٔ ال تٗطثیَا َ٘یط هتًلیٕ
الحٛن ْٖ آٗٔ اًوب ٗطٗس اشالوَؾَو ْٖ االٍلٖ الٗطة الٖ الػلَٓ حبل السٛط ٍ هتًلٕ الخبً٘ٔ ضیطة
الروط ٍ ثًجبضٓ اذطٕ هٓبز االٍلٖ الٌْٖ يي الٗطة الٖ الػلَٓ حبلٔ السٛط ٍ هٓبز الخبً٘ٔ الٌْیٖ يیي
ضطة الروط ْبلحٛن االٍل اٗؿب ثبٔ يلٖ حبلِ ًًن لَ ٚبى هَؾَو الحٛن ٍ هتًلٕ الٌْٖ ْٖ الخبً٘یٔ
هب َّ الوَؾَو ٍ الوتًلٕ ْٖ االٍلٖ ٍ َّ الٗطة الٖ الػلَٓ سٛبضٕ ثبى ٚیبى الحطهیٔ ٍاضزا يلیٖ
الٗطة لٛبى الخبً٘ٔ ًبسرٔ ٍ االٍلٖ هٌسَذٔ ٍلٛي ل٘س ْ ٙٚل٘س االهط ٚوب شٚطت
ٍ حبً٘ب اى هحل االستطْبز ثبالٗٔ ل٘س الٌْٖ يي الٗطة ْٖ حبل السٛط حتٖ ٗٗبل ثبًِ ًْٖ تٌعْٖٗ
ًسد ثبلتحطٗن ثل هَٖى االستسالل رولٔ حتٖ تًلوَا هب تَٗلَى ثج٘بى سجٕ ٍ هي ٌّب تٗسض يلٖ حل
االضٛبل ثبى الٌْٖ ٌّب تٌعْٖٗ الٗٓ٘س ٍرَة ْْن الوًٌٖ ٍ الًلن ثِ
ٍ حبلخب ٖس يطْت هي الطٍاٗٔ استطْبز االهبم يلِ٘ الػلَٓ ٍالسیالم ثبالٗیٔ للٌیسة الیٖ التَریِ ٍ
االٖجبل ْ ّ٘ٛتَٛى هٌسَذٔ ال ٗػح االستٌبز يلِ٘
ٍ ضاثًب اى السٛط ٖس ْسط ْٖ الوستٓ٘ؿٔ هي االذجبض ثسٛط الٌَم ٚوب يطْیت ثیل ٍٖیى ْیٖ شٗیل
الطٍاٗٔ االٍلٖ ٍ ل٘س ٚوب ٗػّ ٚخ٘ط هي الٌبس ٗعيوَى اى الواهي ٗسٛط هي الططاة ٍ الویاهي ال
ٗططة هسٛطا ٍ ال ٗسٛط
اَٖل ٖبل ٖسس سطُ ْٖ الزَاّط ْٖ هٛطٍّبت الػلَٓ ٍ هسأًْ الٌَم لجًؽ هب يطْیت ٍ الٌْیٖ
يي ٖطة الػلَٓ سٛبضٕ الوٓسط ثبلٌَم ٖبل ْٖ غح٘ح ظضاضٓ ٍ ال تٗین الیٖ الػیلَٓ هتٛبسیال ٍ ال
هتٌبيسب ٍ ال هتخبٖال ْبًْي هي ذالل الٌٓبٔ ْبى اهلل ًْٖ الواهٌ٘ي اى َٗٗهَا الٖ الػلَٓ ٍّن سٛبضٕ
ًٌٖٗ سٛط الٌَم اُ
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تٌجْ٘بت
االٍل اًِ ٗستٓبز هي االٗٔ الٛطٗؤ اى هَٗل الَٗل ْٖ الٗالٖل الَاضزٓ ْیٖ االذجیبض ٍ االحیبض ْیٖ
االزي٘ٔ ٍ ا الشٚبض َّ الوًٌٖ ال اللٓم ٍ الحطِ اش االٗٔ اًوب تَٗل حتٖ تًلوَا هب تَٗلَى ٍ هب ًٗیَل
اال هب ٖس ٖ٘ل لٌب َٖلَا ٍ لًل هٌطبء تَّن َٚى الوكبلت ثبلٗالٖل اللٓم ٍ الحیطِ ْیطؼ الوربقیت
ارٌج٘ب يي الًطث٘ٔ ٍ االرٌجٖ ال ٗػلح تٛل٘ٓٔ ثبلوًٌٖ اال هى تْٓ٘وِ اٗبُ ٍ ال تْٓ٘ن ٌّب٘ ٍ ال تًلی٘ن
ٍلٛي ل٘س االهط  ٙٚثل الوربقت هؿبْب الٖ  ًَِٚيبضْب لوب ٚبى  ٙٚرًیل اهلل يعٍریل الٛتیبة
ٖطاًب يطث٘ب ٚوب اضبض ثٌٓسِ الٖ شل ْٖ ٙسَضٓ العذطِ ح٘ج ٖبل حن ٍالٛتبة الوجی٘ي اًیب رًلٌیبُ
ٖطاًب يطث٘ب لًلٛن تًٗلَى ٍ اضتطا٘ االرٌجٖ هى الًبضِ الوربقت ْ٘وب حجت لِ اٍ يلِ٘ هي الَن٘ٓٔ ٍ
الٛلٓ ٔ ال ٗػحح الٓطؼ ٍ ال ٗسسزُ ٍ اى ضئت ٚطّ الحٗ٘ٗٔ هي ح٘ج اى الوبهَض ثیِ ٍ الوٌیسٍة
الِ٘ ّل َّ الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن اٍ االلٓیبل ٍ الحیطٍِ ْالثیس هیي ْیطؼ الویتٛلن ٍ الٛیالم اٗؿیب
ٚبلوربقت َ٘ط يطثٖ ٍ اشا ْطؼ الٓطؼ ّٛصا اًٛطیّ ٚیَى الحٗ٘ٗیٔ ٍ الوًٌیٖ ّیَ الوكلیَة ٍ
الوٌهَض زٍى اللٓم ٍ الحطِ هخال لَ ْطؾٌب الوربقت ٍ الوربقت ٍالصٚط ٍالسيبء ٚل شلْ ٙبضسی٘ب
لن ٗجٕ هزبل لتَّن َٚى اللٓم ٍ الحطِ هكلَثب ٍ هلحَنب  ٙٚيلٖ الَاٖى هي َٚى الٛل يطث٘ب
التٌجِ٘ الخبًٖ
اًِ ٗستٓبز هي االٗٔ الططِٗٓ يسم التٌبْٖ ث٘ي تحٕٗ الوًبًٖ ْٖ االلٓیبل ٍ تحػیل الوٓیبّ٘ن ْیٖ
الحطٍِ ٍ ث٘ي يسم التَرِ ٍ االٖجبل هي ٍرَُ اٍل اى الوٌسبٔ هي االٗیٔ حجیَت هیب ٗٗیبل حیبلتٖ
االلتٓبت ٍ يسهِ
الخبًٖ اًِ لَ ٚبى تحٕٗ الوًٌٖ ٍ تحػل الوَْٓم هتَٖٓب يلٖ الًلن ثِ ٍ االلتٓبت الِ٘ لٓٛیٖ االهیط
ثبلوًٌٖ ٍ الٌسة الٖ الوَْٓم يي قلت الًلن ثِ ٍالتَرِ الِ٘
الخبلج اى الوًلَم ٍ الوٗجل يلِ٘ ٍ َّ هب ٗٗبل هتٗسم يلٖ الًلن ٍ االٖجبل ْلَٚبى هتَٖٓب يلِ٘ لٛبى
هتبذطا ٍ ّصا ثبقل َ٘ط ربٗع ٍ س٘بتٖ اًطبءاهلل هب ٗاٗس يسم التٌبْٖ
التٌجِ٘ الخبلج
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اى الوطاز هي الًلن ثوب ٗٗبل الوٌسٍة الِ٘ ْٖ االٗٔ َّ التَرِ الٖ هیب ٗٗیبل ٍ اٖجیبل الٗلیت لسٗیِ
الوٗبثل للصَّل ٍ الُٓلٔ ال الًلن الوٗبثل للزْبلٔ الصٕ ازيٌ٘ب لعٍهِ ٍ ضاٌٗب ٍرَثِ ْیال ٗٗیبل اى هیب
ٗستٓبز هي االٗٔ َّ االستحجبة ال اللعٍم ْ ّ٘ٛازي٘تن لعٍم ْْن الوًٌٖ ٍ زض٘ الوَْٓم
التٌجِ٘ الطاثى
ٗستٓبز هي االٗٔ الٛطٗؤ اى ْْن الوًٌٖ ٍ زض٘ الوَْٓم ْٖ الػلَٓ اًوب َٗٛى هٓطٍَب يٌِ اش ثسٍى
الْٓن ٍ السض٘ ال ٗحػل الًلن ثوب ٗٗبل حتٖ ْٖ غَضٓ االٖجبل يلٖ الػلَٓ ٍ االلتٓبت الْ٘ب ٍحؿَض
الٗلت لسْٗب ٍ هٓبز االٗٔ الططٗٓٔ الحػَل ْٖ الػَضٓ
الٓػل الخبًٖ
يي السيبین ٖبل ٍ يي رًٓط ثي هحودس يلِ٘ السالم اًِ ٖبل اشا احطهت ْٖ الػیلَٓ ْبٖجیل يلْ٘یب
ْبً ٙاشا اٖجلت اٖجل اهلل يل٘ ٍ ٙاشا ايطؾت ايطؼ اهلل يٌْ ٙطثوب لنٗطْى هي الػلَٓ اال الخلج اٍ
الطثى اٍ السسس يلٖ ٖسض اٖجبل الوػلٖ يلٖ غلَتِ ٍ الًٗكٖ اهلل الُبْل ض٘ئب
ٍ يي الجطٖٖ ْٖ ا لوحبسي هسٌسا يي ّطبم ثي سبلن يلِ٘ الطحویٔ يیي اثً٘جیساهلل يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم اًِ ٖبل هي غلّٖ ٍ اٖجل يلٖ غلَتِ لن ٗحسث ًٓسِ ٍ لن ٗسِ ْْ٘ب اٖجل اهلل يلِ٘ هیب اٖجیل
يلْ٘ب ٍ ضثوب ضْى ًػْٓب ٍ حلخْب ٍ ضثًْب ٍ ذوسْب ٍ اًوب اهطًب ثبلسٌٔ ل٘ٛول هب شّت هي الوٛتَثٔ
ٍ يي الطْ٘س الخبًٖ ٖسس سطُ ْٖ اسطاض الػلَٓ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٍ سلن اًیِ ٖیبل اى
هي الػلَٓ لوب ٗٗجل ًػْٓب ٍ حلخْب ٍ ضثًْب ٍ ذوسْب الٖ الًطط ٍ اى هٌْیب هیب (ل) ٗلیّ ٚویب ٗلیّ
الخَة الرلٕ ْ٘ؿطة ثْب ٍرِ غبحجْب ٍ اًوب ل ٙهي غلَت ٙهب اٖجلت يلِ٘ ثٗلجٙ
ٍ يي السيبین يي اث٘زًٓط يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٍ اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًْویب ٖیبال اًویب
للًجس هي غلَتِ هب اٖجل يلِ٘ هٌْب ْبشا اٍ ّوْب ٚلْب لَُّٓت ْؿُطِة ثْب ٍرِْ
ٍ يي هحودس ثي ًَٗٗة يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي اثٖ ثػ٘ط يلِ٘ الطحؤ يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػیلَٓ
ٍالسالم ْٖ حسٗج ٖبل ٗب ثبهحودس اى الًجس ٗطْى لِ حلج غلَتِ ٍ ًػْٓب ٍ حلخٔ اضثبيْب ٍ اٖل ٍ اٚخط
يلٖ ٖسض سَُْ ْْ٘ب لٗ ٌِٛتن لِ هي الٌَاْل اُ
ٍ يي هحودس ثي ًَٗٗة ٖسس سطُ يي اثٖ ثػ٘ط ضحوِ اهلل ٖبل سوًتُ اثب رًٓط يلِ٘السالم ٗٗیَل
ٚل سَْ ْٖ الػلَٓ ٗكطح هٌْب َ٘ط اى اهلل ٗتن ثبلٌَاْل
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ٍ يي هحودس ثي ًَٗٗة يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي اث٘زًٓط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖیبل اشا ٖویت
الٖ الػلَٓ ًْل٘ ٙثبالٖجبل يلٖ غلَتْ ٙبًوب ل ٙهٌْب هب اٖجلت يلِ٘ الحسٗج
ٍ يي هحودس ثي ًَٗٗة يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖیبل اشا ٌٚیت ْیٖ
غلَتًْ ٙل٘ ٙثبلرطَو ٍ االٖجبل يلٖ غلَت ٙالحسٗج
اَٖل ال ٗرٖٓ اى ّصُ االذجبض الططٗٓٔ ٍ هب ثوؿوًَْب هي االحبض التٖ تجلٍ حس التَاتط اٍ ٖطٗجب هٌِ
اًوب تَٛى ثػسز الٌسة الٖ االٖجبل ٍ التَرِ الٖ الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ الْٖ هٗبم قلیت االلتٓیبت الیٖ
االلٓبل ٍ الحطٍِ ٍ ّصا هى ٍؾَحِ ْٖ ًٓسِ ٗاٗسُ ٍ ٗسسزُ هب يي السيبین ٖبل ٍ ضٌٍٗب يي يلٖ
ثي الحس٘ي يلِ٘ السالم اًِ غلّٖ ْسٗف الطزاء يي هٌٛجِ٘ ْتط ِٚحتٖ ْطٌ هي غلَتِ ْٗبل لِ ثًؽ
اغحبثِ ٗب ثي ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ سٗف ضزای ٙيي هٌٛجْ٘ ٙتطٚتِ ٍ هؿ٘ت ْٖ غلَتٙ
ْٗبل ٗح ٙاتسضٕ ث٘ي ٗسٕ هي ٌٚت ضُلٌٖ ٍاهلل شل ٙيي ّصا اتًلن اًِ ال ٗٗجل هي غلَٓ الًجیس اال
هب اٖجل يلِ٘ ْٗبل لِ ٗب ثي ضسَل اهلل (ظ) ّلٌٛب اشا ٖبل ٚال اى اهلل ٗتن شل ٙثبلٌَاْل
ٍ هب يي هحودس ثي يلٖ ثي ضْط آضَة ْٖ ٚتبة الوٌبٖت ًٗال هي ٚتبة االًَاض ْٖ ٖػٔ سیَٗـ
الجبٖط يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ الجئط ٍ اثَُ يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ٖبین ٗػلّٖ ْلویب
قبل يلْ٘ب شلٖ ٙبلت حعًب يلٖ ٍلسّب هب اٖسٖ ٖلَثٛن ٗب اّل ث٘ت ضسیَل اهلل (ظ) ْبٖجیل يلیٖ
غلَتِ ٍ لن ٗرطد يٌْب اال يي ٚوبلْب ٍ اتوبهْب الحسٗج
ٍ هب يي الس٘س يلٖ ثي قبٍس يلْ٘وب الطحؤ ْٖ ْالح السبیل ٖبل ٍ لٗس غیلّٖ اثیَرًٓط يل٘یِ
السالم شات َٗم َْٖى يلٖ ضاسِ ضئٖ ْلن ٌٗعيِ هي ضاسِ حتٖ ٖبم الِ٘ رًٓط يلِ٘ السالم ٌْعيِ هي
ضاسِ تًه٘وب هلل ٍ اٖجبال يلٖ غلَتِ الحسٗج
ٍ هب يي الوزبلس هسٌسا يي اث٘صض ضحوِ اهلل يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ ٖبل ٗب اثبشض ضًٚتبى
هٗػستبى ْٖ تٓٛط ذ٘ط هي ٖ٘بم ل٘لٔ ٍ الٗلت الُ ٍ ْٖ ًسرٔ سبُ
اَٖل ٍرِ َٚى ّصُ االحبض هاٗسا لتل ٙاالذجبض هي ح٘ج َٚى هتًلٕ التَریِ ٍااللتٓیبت الوًیبًٖ
ٍالوٓبّ٘ن زٍى االلٓبل ٍالحطٍِ زٍى الًٛس انْطٗٔ ّصُ هي ّصُ الزْٔ ٚوب ال ٗرٖٓ
تٌجْ٘بت
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االٍل ٍ هوب ٗاٚس َٚى هَؾَو االٖجبل ٍ هتًلٕ التَرِ ْٖ الػلَٓ الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ زٍى االلٓبل
ٍ الحطٍِ هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ن الطحؤ هسٌسا يي رًٓط ثي هحودس يي اثبیِ ْیٖ
ٍغ٘ٔ الٌجٖ لًلٖ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ال ٗٗجل اهلل زيبء ٖلت سبُ
ٍ هب يي هحودس ثي ًَٗٗة يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي سل٘وبى ثي يوط ٍ ٖبل سوًت اثبيجیساهلل يل٘یِ
السالم َٗٗل اى اهلل يعٍرل ال ٗستز٘ت زيبء ثهْط ٖلت سبُ ْبشا زيَت ْبٖجل ثٗلجی ٙحین اسیتٓ٘ي
ثبالربثٔ
ٍ هب يي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ السيَات ٖبل ٖبل الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ازيیَا اهلل ٍ
اًتن هٌََٖى ثبالربثٔ ٍ ايولَا اى اهلل ال ٗستز٘ت السيبء هي ٖلت الُ
ٍ هب يي هحودس ثي ًَٗٗة هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل ٖیبل اه٘طالویاهٌ٘ي يل٘یِ
السالم ال ٗٗجل اهلل يعٍرل زيبء ٖلت الُ الحسٗج
ٍ هب يي هحودس ثي ًَٗٗة هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسیالم اًیِ ٖیبل اشا زيیَت ْبٖجیل
ثٗلجٍ ٙني حبرت ٙثبلجبة
اَٖل غطاحٔ ّصُ االذجبض ْٖ َٚى هتًلٕ التَرِ ٍ االٖجبل الوًٌٖ ٍ الوَْٓم زٍى اللٓم ٍ الحیطِ
ال ٗٛبز ٗرٖٓ يلٖ احس
التٌجِ٘ الخبًٖ
ٍ هوب ٗسسز َ ٚى الوَؾیَو ٍ الوتًلیٕ الوًیبًٖ ٍ الوٓیبزات زٍى االلٓیبل ٍ الحیطٍِ هیب يیي
الزًٓطٗبت هسٌسا يي يلٖ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٍسلن اًِ ٖبل اال اذجطٚن ثبلِٓٗ٘ ٚل الٓٗ٘یِ
ٖبلَا ثلٖ ٗب ضسَل اهلل ظ ٖبل هي لن ٌٗٗف الٌبس هي ضحؤاهلل ٍ لن َٗهٌْن هٛط اهلل ٍ هي لن ٗطذع
لْ ن ْٖ هًبغٖ اهلل ٍ هي لن ٗسو الٗطآى ضَجٔ الٖ َ٘طُ الًِ ال ذ٘ط ْٖ يلن ال تُّْٓن ِْ٘ ٍ ال يجبزٓ ال
تِٓٗ ْْ٘ب ٍ ال ٖطایٔ ال تسثط ْْ٘ب الحسٗج
ٍ هب يي هًبًٖ االذجبض ٍ الٛلٌٖ٘ هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ حیسٗج اال ال
ذ٘ط ْٖ يلن ل٘س ِْ٘ تْٓن اال ال ذ٘ط ْٖ ٖطایٔ ل٘س ْْ٘ب تسثط اال ال ذ٘ط ْٖ يجبزٓ ل٘س ْْ٘ب تِٓٗ
اَٖل ٍرِ َٚى الطٍاٗت٘ي هسسزا للوسيٖ اى الٗطآى هى ٚ ًَِٚالم اهلل اشا لن ٗٛي ْیٖ ٖطایتیِ ذ٘یط
ثسٍى التسثط ْٖ الوًٌٖ ٍ الوٓبز ٍ التَرِ الٖ الحٗ٘ٗٔ ٍ الوسیتٓبز ْبلیصٚط ٍ الیسيبء ٗٛیَى ٚیٍ ٙ
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ٗستٛطّ ه ي شل ٙاى اذجبض هب ًحي ِْ٘ اٗؿب ٚبلطٍاٗت٘ي تَٛى ثػسز الٌسة الٖ االٖجیبل ٍالتَریِ
الٖ الوًٌٖ ٍ الوٓبز ال االلتٓبت الٖ اللٓم ٍ الحطِ ٍ ٍضٍز ًه٘ط الطٍاٗت٘ي ْٖ الوٗبم اٗؿب هاٗس اذیط
لَٛى الوٌسٍة الِ٘ ْٖ الجبث٘ي اهطا ٍاحسا ٍ الٌه٘ط َّ هب يي الوزبلس هسٌسا يي اث٘یصض يیي الٌجیٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٗب اثبشض ضًٚتبى هٗػستبى ْٖ تٓٛط ذ٘ط هي ٖ٘بم ل٘لٔ ٍ الٗلیت الُ ٍ ْیٖ ًسیرٔ
سبُ
التٌجِ٘ الخبلج
اى ّصُ االذجبض ٗٓ٘س يسم الوٌبْبت ث٘ي يسم اٖجبل الٗلت يلٖ الػلَٓ ٍ االلتٓبت الِ٘ ٍ ث٘ي تحْٗٗب
ح٘ج ٗستٓبز هٌْب تحػل الػلَٓ ٍ حجَتْب ْٖ حبلتٖ االٖجبل ٍ يسهِ ٍ ٖس هط اٗؿب هب ٗاٗس شلیٍ ٙ
س٘بتٖ اًطبءاهلل تًبلٖ يي ٖطٗت
ٍ ثبلزولٔ ال ض ٍ ٙال ضٗت ْٖ اى هتًلٕ التَرِ ٍ االٖجبل الوٌسٍة الِ٘ ْٖ رولٔ ّصُ االذجبض ٍ
االحبض اًوب َٗٛى َّ الوًبًٖ ٍ الوٓبزات ال االلٓبل ٍ الحطٍِ ٍ اشا حجیت ّیصا تحٗیٕ ٚیَى حٗ٘ٗیٔ
الػلَٓ ٍ هبّ٘تْب هي ح٘ج الَٗل ٍ الٛالم تل ٙالوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن زٍى الٓبنْب ٍ حطٍْْب ح٘یج اى
االذجبض هى ًَْٚب ْٖ هٗبم االهط ثبالٖجبل ٍ التَرِ الٖ الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن ٚوب يطْت رًُیل هَؾیَو
التَرِ ٍ االلتٓبت ْْ٘ب الػلَٓ ْلَ لن ٗٛي االهط  ٙٚلوب غح شلٙ
تٌجْ٘بت
االٍل هوب ٗاٚس الٌت٘زِ ًٌٖٗ َٚى الوبّ٘ٔ هي شل ٙالح٘ج الوًٌٖ ٍ الحٗ٘ٗٔ اًِ هي الوستجًس ریسا
اى َٗٛى الوبّ٘ٔ الوبهَض ثْب ٍ الحٗ٘ٗٔ الوٌسٍة الْ٘ب ْٖ الػلَٓ هي ح٘ج االَٖال االلٓبل ٍ الحطٍِ
ٍ َٗٛى التَرِ ٍ االٖجبل الٖ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ضطقب للتٗجل ٍ الٗجَل ْال ثس اهب هي رًل الوبهَض ثیِ
ٍ الوٌهَض الِ٘ الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ اٍ ْطؼ َٚى هتًلٕ التَرِ ٍ االٖجبل االلٓبل ٍ الحطٍِ ٍ الخیبًٖ
ثبقل ْبلوتً٘ي َّ االٍل
التٌجِ٘ الخبًٖ
هوب ٗاٗس الخوطٓ اى الوٌسٍة الِ٘ ْٖ ّصُ االحبض اًوب َٗٛى ّیَ التَریِ ٍ االٖجیبل الیٖ الوًٌیٖ ٍ
الوَْٓم ثًٌَاى اًِ هَٗل للوػلٖ ال هي ح٘ج اًِ هًٌٖ ٍ هٓبز ْٗف ثطْبزٓ َٖلِ تًبلٖ حتٖ تًلوَا هب
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تَٗلَى ٍ ثساللٔ هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ْٖ حَاة االيوبل هسٌسا يوي سوى اثبيجساهلل يلِ٘
الػلَٓ ٍالسالم َٗٗل هي غلّٖ ضًٚت٘ي ًٗلن هب َٗٗل ْْ٘وب اًػطِ ٍ ل٘س ثٌِ٘ ٍ ث٘ي اهلل شًت االَٓط
لِ
التٌجِ٘ الخبلج
ال ٗرٖٓ اى ّصُ االذجبض اًوب تَٛى هاٗسٓ لوبهط ْٖ ثبة الٗطآى ثیل زاال يل٘یِ هیي ٚیَى هحیل
الجحج ٍ هَضز الٛالم ِْ٘ هي ح٘ج التالٍٓ ٍ الٗطایٔ الٗطایٔ ٍ التالٍٓ يي ْْن الوٓبز ٍ زض٘ الوستٓبز
ٍ اى الٗطایٔ الربل٘ٔ يي الْٓن ٍ التالٍٓ الٓبضَٔ يي السض٘ ذبضرٔ يي الوحل َ٘ط زاذلٔ ْٖ الویَضز
هي ح٘ج اضتوبل الػلَٓ التٖ حٛوت ّصُ االذجبض ثبيتجبض التَرِ ٍ االٖجبل ْٖ التٗجل ٍ الٗجَل ْْ٘یب
يلٖ الٗطایٔ ٍ التالٍٓ ٍ هي رْٔ َٚى الٗطآى الصٕ َّ هي ٚالم اهلل يعٍرل ٍ الصٚط ٍ السيبء الصٕ َّ
هي ٚالم الطسَل ٍ االهبم يلِ٘ ٍآلِ الػلَٓ ٍالسالم هي ثبة ٍاحیس ٍ سیٌد ْیبضز هیي َ٘یط هَٖیى
للتٓػ٘ل ٍ التٓ ٙ٘ٛثٌْ٘وب ثباليتجبض ْٖ الخبًٖ ٍ يسهِ ْٖ االٍل
يٗس ٍ حل
ضثوب ٗٗبل ثًسم تحٕٗ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم يٌس الصَّل ٍ الُٓلیٔ ًْلیٖ الٗیَل ثٛیَى الویبهَض ثیِ ٍ
الوٌسٍة الِ٘ ْٖ الػلَٓ الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ زٍى االلٓبل ٍ الحطٍِ لعم ثكالى الػلَٓ ٍ ْسبزّب هیى
الُٓلٔ ٍ الصَّل لًسم تحػل هب َّ الوكلَة هي الوًٌٖ ٍ الوَْٓم حٌ٘ئص ٍ اًوب الوتحػل َّ االلٓبل
ٍ الحطٍِ ٍالحبل اًِ هحَٛم ثبلػحٔ ٍالسالهٔ ثوب ٗستٓبز هي االذجبض الٌبزثٔ الٖ التَرِ ٍ االٖجیبل
ْ ٘ستٛطّ هي شل ٙيسم َٚى الوًٌٖ ٍ الوَْٓم هبهَضا ثِ ٍالهٌس ٍ ثب الِ٘ لٛي ِْ٘ اٍال اى ّصا الَٗل
اًوب َٗٛى ارتْبزا ْٖ هٗبثلٔ الحسٗج ٍ الٗطآى الحبٚو٘ي ثوكبلجٔ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ٍ هكلَث٘ٔ الحٗ٘ٗٔ
ٍ الوٓبز
ٍ حبً٘ب اًِ هٌبِ لوب َّ الوٌسبٔ هي ًٓس االذجبض الوستٌجف هٌْب الػیحٔ الٌبزثیٔ الیٖ التَریِ ٍ
االٖجبل هي حجَت هبًسة الٖ االلتٓبت الِ٘ هي الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ْٖ حبلتٖ التَرِ ٍ اٖجیبل الٗلیت ٍ
يسهِ
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ٍ حبلخب اًِ ٚوب ال هٌبْبٓ ث٘ي يسم التَرِ ٍ االٖجبل ٍ ث٘ي تحٕٗ االلٓبل ٍ الحیطٍِ يیي الٗػیس ٍ
الٌ٘ٔ ثبلٌسجٔ الٖ هي ٗطٕ َٚى الػلَٓ يجبضٓ يي اللٓم ٍ الحطِ هي ح٘ج االٖیَال ٍ ثٌیٖ هیي اٍل
االهط يلٖ االت٘بى ثباللٓبل ٍ الحطٍِ  ٙٚالتٌب ْٖ ثی٘ي يیسم االلتٓیبت ٍ ثی٘ي تحػیل الوًٌیٖ ٍ
الوَْٓم ثبلٌسجٔ الٖ هي ٗطٕ الػلَٓ يجبضٓ يي الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ٍ ثٌٖ هي اٍل الػیلَٓ يلیٖ اًطیبء
الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ثلٓهِ ٍ حطِْ
ٍ ضاثًب اى الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن ثبلٌسجٔ الٖ هي ايتٗس اى الػلَٓ هي ح٘ج الَٗل يجبضٓ يي الوًٌٖ ٍ
الوَْٓم ٍ ثٌٖ هي االٍل يلٖ االت٘بى ثْب ْٖ االلٓبل ٍ الحطٍِ اًوب تَٛى هٗػیَزا ثبلیصات ٍ هیطاز
ثبالغبلٔ ٍااللٓبل ٍالحطٍِ هٗػَزا ثبلتجى ٍالًطؼ ثً٘ي الٗػس الوًبًٖ ٍ ً٘ٔ الوٓبّ٘ن ٍ حٌ٘ئص ّ٘ٚ
ٗزَظاى ٗتحٕٗ هب َّ هٗػَز ثبلتجى ٍهٌَٕ ثبلًطؼ ٍ َّ اللٓم ٍالحطِ يي الٗػس الوطثَـ ثبلوًٌٖ
ٍالٌ٘ٔ الوطتجكٔ ثبلوَْٓم ٍ لن ٗتحػل هبَّ هٗػَز ثبالغل ٍ هٌَٕ ثبلصات ٍ َّ الوًٌیٖ ٍ الوْٓیَم
يي شل ٙالٗػس ٍ الٌ٘ٔ ٍ ٗاٗس شل ًٌٖٗ ٙتحٕٗ الوًبًٖ يي ٖػسّب ٍ تحػل الوٓبّ٘ن يي ً٘تْب ْٖ
حبلتٖ االلتٓبت ٍ يسهِ ٚتحٕٗ االلٓبل ٍ الحطٍِ يي الٗػس ٍ الٌ٘ٔ ْٖ الحبلت٘ي اًِ ٚوب اى هي ًجٖ
يلٖ ات٘بى االلٓبل ٍ الحطٍِ ٍ حػل لِ الُٓلٔ ٍ الصَّل يي الًول ْٖ االحٌبء ٗطٕ ًٓسِ ٚلوب التٓت
هطَُال ثبت٘بى هب ٚبى ات٘ب ثِ ْٖ حبل التَرِ هي اللٓم ٍ الحطِ  ٙٚهي ثٌٖ يلٖ اًطیبء الوًٌیٖ ٍ
الوَْٓم ثبللٓم ٍ الحطِ ٍ حػل لِ الُٓلٔ ٍ الصَّل ْٖ الج٘ي ٗطٕ ًٓسِ ٚلوب تَرِ هطَُال ثوب ٚبى
ٗبتٖ ثِ هي الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ْٖ حبل التَرِ ٍاالٖجبل ال هطتُال ثبت٘بى اللٓم ٍ الحیطِ ٍ الحبغیل
اًِ ال ْطٔ ْٖ الحبغل ث٘ي حبل االلتٓبت ٍ يسهِ اى ٚبى لٓهب ْلٓم ٍ اى ٚبى الوًٌٖ ْبلوًٌٖ
ٍ ٖس ايتطِ ثصل ٙإ ثًسم التٌبْٖ ث٘ي تحٕٗ الًٌیَاى الٗػیسٕ ٍ ثی٘ي الُٓلیٔ ٍ الیصَّل الٓٗ٘یِ
الوتجحط الحبد اٖب ضؾب الْوساًٖ ٖسس سطُ ْٖ ٚتبة غلَتِ ْٖ هسئلٔ ايتجبض ً٘ٔ الرطٍد ثبلسالم ٍ
يسهِ ح٘ج ٖبل حن لَ ٖلٌب ثبيتجبضُ ٍَْٖ٘ ْٖ ٖٓٛيِ ثْصا الَرِ االستساهٔ الحٛو٘ٔ الوُطٍسیٔ ْیٖ
الٌٓس الجبيخٔ لِ يلٖ اٗزبز االرعاء ض٘ئب ْط٘ئب ْٖ هَاًْٖب يلٖ ٍرَّْب ْال ٍریِ لویب ًسیت الیٖ
هَرجٖ ً٘ٔ الرطٍد هي ايتجبض هٗبضًتْب للتسل٘ن اش ل٘س حبلِ حٌ٘ئص االحبل الطَٚو ٍ السزَز ٍ ًحَ
ّوب هوب للٗػس هسذل٘ٔ ْٖ تحٕٗ يٌبٌٍْٗب ٍلٛي الٌ٘ٔ االروبل٘ٔ الوُطٍسیِ ْیٖ الیٌٓس ٚبْ٘یٔ ْیٖ
ٍَٖيْب يلٖ ٍرْْب
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ٍ ذبهسب اًِ ٚوب اى الحٛن ثبلػحٔ هى شّبة االَٖال اغال ٍ ضاسب هًٌٖ ٍ لٓهب لٌس٘بى اٍ سَْا ٍ
َ٘ط ّوب ال ٗٛطّ يي يسم ًَْٚب هبهَضا ثْب ٍ ٚوب اًِ الهٌبْبٓ ث٘ي ازلٔ ٍرَة تل ٙاالَٖال هخل ال
غلَٓ اال ثٓبتحٔ الٛتبة ٍ ث٘ي السل٘ل الحبٚن ثبلػحٔ هى الَغّ ْ٘ ٙٚوب ًحي ْ٘یِ ال ٚطیّ ٍ ال
هٌبْبٓ ْٖ الج٘ي
ٍ سبزسب اى الحٗبٕٗ الوتَّٖ حػَلْب ثتحػل هًٌَ ًبتْب يلٖ الٗػس ٍالٌ٘یٔ ٚیبلتًه٘ن الوَٖیَِ
ٍَٖيِ ثبلٗ٘بم للطرع الَاضز يلٖ ٖػسُ هٌِ ٚوب ال ٌٗٓ ٙيسم الٗػس يي يسم التحٕٗ  ٙٚال ٗزَظ
آًٛب٘ ٖػسّب يي تحػلْب ٍ ثًجبضٓ اذطٕ ٚوب اى الًٌَاى الٗػسٕ ٗوتٌى تحِٗٗ هى يسم الٗػس ٙٚ
ٗزت تحػلِ هى ٍرَزُ ٍ ٗبتٖ ْٖ االٗؿبح ثٗبء الٗػس ٍ الٌ٘ٔ هى َ٘ط الوحؽ هي الصَّل ٍ الُٓلٔ
الصٕ ٗحٛن هًِ للًول ثبلػحٔ ٍالسالهٔ
ٍ سبثًب اًِ لَ ٚبى تحٕٗ الحٗ٘ٗٔ ٍ تحػل الوًٌٖ ْ٘وب ًحي ِْ٘ هتَٖٓیب يلیٖ االٖجیبل ٍ حؿیَض
الٗلت لعم الَٗل ثبلٓسبز ْٖ الًٗس ٍ االٗٗبو ثحػَل َ٘ط الوحؽ هي الُٓلٔ ٍ الصَّل ْٖ احٌبء الػُ٘ٔ
ٍ ث٘ي الػَضٓ ٍ ال اني احسا ٗلتعم ثِ ْ٘ستٛطّ هي شلی ٙيیسم الوٌبْیبٓ ثی٘ي التحٗیٕ ٍ حػیَل
الصَّل ٍ الُٓلٔ ْٖ الج٘ي
اٗؿبح
الصَّل الحبغل ْٖ االحٌبء ٍالج٘ي اًوب َٗٛى يلٖ ؾطث٘ي هحؽ ٍ َ٘ط هحؽ اهب الوحؽ َْْ ال
ٗزتوى هى زٍام غَضٓ الًول ٍ الهى ثٗبء ٖػسُ ٍ ً٘تِ ثل ل٘س َّ اال هحَ الػَضٓ ٍ ظٍال الٗػیس ٍ
الٌ٘ٔ ٍ يالهتِ اًِ لَ سئل الوػلٖ هب تًٓل ثٖٗ هتح٘طا هتٓٛطا ٍ ّصا َّ الصٕ ٌٗبْٖ تحٕٗ الوًٌیٖ ٍ
الوَْٓم هي التحو٘س ٍ التسج٘ح ٍ التٛج٘ط ٍ ًحَ شل ٙاشّٖ اًوب تَٛى هي ٖج٘ل الًٌیبٍٗي الٗػیسٗٔ ٍ
الحٗبٕٗ االضازٗٔ التٖ التٛبز تتحػل ثسٍى الٗػس ٍ الٌ٘ٔ ٍ ٌٗبْٖ اٗؿب تحٗیٕ االلٓیبل ٍ الحیطٍِ
َبٗٔ االهط ال هكلٗب ثل يي الٗػس ٍ الٌ٘ٔ َْ٘رت الصَّل ثْصا الوًٌٖ ثكالى الػلَٓ ٍ ْسیبز الًویل
سَاء ٖلٌب ثَٛى الػلَٓ هي ح٘ج االَٖال يجبضٓ يي الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن اٍ ٖلٌب ثبًْب هي ّیصُ الزْیٔ
االلٓبل ٍ الحطٍِ هى اذتالِ رْٔ الٓسبز ٍ ح٘ج الجكالى ٍ اهب َ٘ط الوحؽ ْال هٌبْبٓ ثٌِ٘ ٍ ثی٘ي
ثٗبء الػَضٓ ٍ زٍام الٗػس ٍ الٌ٘ٔ ٍ سوتِ اًِ لَ سئل هب تًول الربة ثُ٘ط تح٘ط ٍ ال تبهل ٍ ّصا َّ
الصٕ ضاٌٗب يسم هٌبْبتِ ال هى تحٕٗ الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن ٍ ال هى تحػل االلٓبل ٍ الحطٍِ يي الٗػس
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ٍ الٌ٘ٔ ٍ هي ٌّب ًحٛن ٍ لَ هًِ ثبلػحٔ ٍالسالهٔ حتٖ ْٖ الًول ٍ الوًبهلٔ هى َٚى الوَؾَو ْ٘یِ
الوًٌٖ ٍ الحٗ٘ٗٔ ثال ض ٍ ٙال ضجْٔ ْتسثط
الٓػل الخبلج
يي اثي ثبثَِٗ يكط اهلل هطٖسُ هسٌسا يي الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج قَٗل ٍ اهب الخبً٘ٔ
يطط َْٗلِ يعٍرل ٍ ؤهط اّل ٙثبلػلَٓ ٍ اغكجط يلْ٘ب ْرػػٌب اهلل تًبلٖ ثْصُ الرػَغ٘ٔ اش اهطًب
هى االهٔ ثبٖبهٔ الػلَات حن ذػٌب هي زٍى االهٔ الرجط
ٍ يي يلٖ ثي اثطاّ٘ن يلْ٘وب الطحؤ ْٖ ضٍاٗٔ اثٖ الزبضٍز يي اث٘زًٓط يلْ٘وب الػیلَٓ ٍالسیالم
َٖلِ ٍ اهط اّل ٙثبلػلَٓ ٍ اغكجط يلْ٘ب الٖ اى ٖبل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اش اهطّن هى الٌبس يبهیٔ
حن اهطّن ذبغٔ الحسٗج
اَٖل ال ضٗت ْٖ اضتطاٌٚب هى الٌجٖ ٍاالیؤ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ْٖ الػیلَٓ هیي ح٘یج
الحٗ٘ٗٔ ٍ هي رْٔ الوبّ٘ٔ ٍ هي َ٘ط ّصا الح٘ج ذبضد يي هحل الجحج ٍ ٚیصل ٙال ضیجْٔ ْیٖ اى
ًْلْن يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ْٖ هٗبم االت٘بى ثبلػلَٓ ٚبى اًطبء الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن هیي االسیتًبشُ ٍ
التٛج٘ط ٍ ًحَ ّوب ثباللٓبل ٍ الحطٍِ ال اًطبء ًٓس االلٓبل ٍ شات الحطٍِ ْتحػل هیي هزویَو
الوٗسهت٘ي اى حٗ٘ٗٔ الػلَٓ ٍ هبّ٘تْب هي ح٘ج االَٖال ثبلٌسجٔ الٌ٘ب اًوب تَٛى ّٖ الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن
ال االْبل ٍ الحطٍِ
ٍ ٗسل يلٖ الوٗسهٔ االٍلٖ هى ٍؾَحِ ْٖ ًٓسِ ٍ هؿبْب الٖ الطٍاٗت٘ي اهَض االٍل هب يیي الٌجیٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل غلَا ٚوب ضاٗتوًَٖ اغلٖ ٖبل الِٓٗ٘ الْوساًٖ ٖسس سطُ ْٖ ٚتیبة الػیلَٓ
يٌس َٖل الوػٌّ يلِ٘ الطحؤ ٍ غَضتْب اى َٗٗل اهلل اٚجط الد يٌس يلوبیٌب ٚوب يي الوًتجط ٍ الوٌتْٖ
ْبًِ َّ الوتًب ضِ هي التٛج٘ط الوٌَٗل يي غبحت الططو ٍ اتجبيِ ًْي الػیسٍٔ هطسیال ٖیبل ٚیبى
ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اتن الٌبس غلَٓ ٍ اٍرعّن ٚبى اشا زذل ْٖ غلَتِ ٖبل اهلل اٚجط ثسین
اهلل الطحن الطح٘ن ْ٘زت هتبثًتِ ْٖ شل ٙاال اى ٗسل زل٘ل يلٖ يسم ٍرَثِ يٌ٘ب ال لًوَهبت التبسٖ
اش ال ٗتً٘ي ثْب ٍرِ الًٓل ثل لرػَظ َٖلِ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ غلَا ٚوب ضاٗتوًَٖ اغلٖ
ٍ ٖبل الط٘د الزل٘ل هحودس حسي ٖسس سطُ ْٖ الزَاّط ْٖ ضطح ّصا الَٗل اٗؿب يٌیس يلوبیٌیب
ٚوب يي الوًتجط ٍ الوٌتْٖ لالغل ْٖ ٍرِ ٍ الًِ الوتًبضِ ٍ الوًَْز هي غیبحت الطیطو ٍ اتجبيیِ
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ْٖٓ الوطسل ٚبى ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اتن الٌبس غلَٓ ٍ اٍرعّن ٚبى اشا زذل ْٖ غیلَتِ
ٖب ل اهلل اٚجط ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن ْ٘زت التبسٖ ثِ ٌّب لَٗلیِ غیلّٖ اهلل يل٘یِ ٍآلیِ غیلَا ٚویب
ضاٗتوًَٖ اغلٖ
اَٖل ال ٗرٖٓ اى الطئٗٔ ْٖ الوٗبم اًوب تَٛى ْٖ هًٌٖ الكطٗٗٔ ال الوَؾَي٘ٔ َْ٘ٛى الوًٌٖ غلَا
ٚوب اغلٖ ٍ اال الذتع ثبالًْبل ٍ ٖس توسَٛا ثِ ْٖ الَٗل
الخبًٖ هب يي هحودس ثي الحسي هسٌسا يي اثٖ ثػ٘ط ضحوِ اهلل تًبلٖ يیي اثً٘جیساهلل يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم ٖبل اشا ٖوت الٖ الػلَٓ ْبيلن اً ٙث٘ي ٗسٕ اهلل ْبى ٌٚت ال تطاُ ْبيلن اًِ ٗطا٘ ْبٖجل ٖجل
غلَت ٙالٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم ْبشا ًْؿت ْٗل ثحَل اهلل ٍ َٖتِ اَٖم ٍ اًٖس ْبى يل٘ب ّٛیصا ٚیبى
ًٗٓل
الخبلج هب يي الًلل هسٌسا يي ّطبم ثي الحٛن يلِ٘ الطحؤ يي هَسٖ ثي رًٓط يلْ٘ویب الػیلَٓ
ٍالسالم ٖبل ٖلت لِ الٕ يلٔ غبض التٛج٘ط ْٖ االْتتبح سجى تٛج٘طات اْؿل الیٖ اى ٖیبل ْٗیبل ٗیب
ّطبم اى اهلل ذلٕ السوَات سجًب ٍ االضؾ٘ي سجًب ٍ الحزت سجًب ْلوب اسطٕ ثبلٌجٖ غلّٖ اهلل يل٘یِ
ٍآلِ ْٛبى هي ضثِ ٖبة َٖس٘ي اٍ ازًٖ ضْى لِ حزبة هي حزجِ ْٛجط ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ
ٍ رًل َٗٗل الٛلوبت التٖ ٗٗبل ْٖ االْتتبح ْلوب ضْى لِ الخبًٖ ٚجط ْلن ٗعل ٚی ٙحتیٖ ثلیٍ سیجى
حزت ْٛجط سجى تٛج٘طات ْلصلٛٗ ٙجط لالْتتبح ْٖ الػلَٓ سجى تٛج٘طات
الطاثى هب يي الًلل اٗؿب هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج قَٗل اى اهلل يعٍرل
يطد ثٌجِ٘ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ الٖ اى ٖبل حن اى اهلل يعٍرل ٖبل ٗب هحودس استٗجل الحزیط االسیَز ٍ
َّ ثح٘بلٖ ٍ ٚجطًٖ ثًسز حزجٖ ْوي ارل شل ٙغبض التٛج٘ط سجًب الى الحزت سجًٔ
الربهس هب يي االهبم اثٖ هحودس الًسٛطٕ يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ْٖ تٓس٘طُ ٖبل ٍ االستًبشُ ّٖ
هب ٖس اهطاهلل ثِ يٌس ٖطایتْن الٗطآى ثَٗلِ ْبشا ٖطات الٗطآى ْبستًص ثبهلل هي الط٘كبى الطر٘ن ٍهي تبزة
ثبزة اهلل ازاُ الٖ الٓالح الساین
السبزس هب يي الٛلٌٖ٘ ضحوِ اهلل تًبلٖ هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػیلَٓ ٍالسیالم ْیٖ حیسٗج
قَٗل اى اهلل يطد ثٌجِ٘ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم ْلوب ْطٌ هي التٛج٘یط ٍاالْتتیبح
ٖییییییبل اهلل يعٍرییییییل االى ٍغییییییلت الییییییٖ ْسیییییین ثبسییییییوٖ ْٗییییییبل
ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن ْوي ارل شل ٙرًل ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن ْٖ اٍل السَضٓ
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السبثى هب يي الًَالٖ يي اثٖ الزَظاء ٖبل يلوٌٖ الحسي ثي يلٖ يلِ٘ السالم ٚلوبت يلوْي اٗبُ
ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اللْن اّسًٖ ْ٘وي ّسٗت الٖ اى ٖبل اًِ ٚبى َٗٗلْب ْٖ ٌَٖت الَتط
الخییبهي هییب يییي اثییطاّ٘ن ثییي هحودییس الخٗٓییٖ ضحوییِ اهلل ْییٖ ٚتییبة الُییبضات هسییٌسا يییي
يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٚتت الٖ هحودس ثي اثٖ ثٛیط ضؾیٖ اهلل تًیبلٖ يٌیِ اًهیط ضَٚيیٍ ٙ
سزَز٘ ْبى الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٚبى اتن الٌبس غلَٓ ٍ احٓهْن لْبالٖ اى ٖبل يلِ٘ السیالم ٍ
اش اضْى غلجِ ٖبل سوى اهلل لوي حوسُ اللْن ل ٙالحوس هالء سوَات ٍ ٙهالء اضؾ ٍ ٙهالء هب ضئت
هي ضئٖ
اَٖل َٖلِ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ثًس التسو٘ى اللْن ل ٙالحوس الٖ آذطُ اًوب َٗٛى الریل اى ٗػی٘ط
هػساٖب للسيبء ثبلتسو٘ى
التبسى هب يي هحودس ثي الحسي ضحوِ اهلل يي ْؿبلٔ يي ضْبئ ثي هَسٖ ٖبل سیوًت اثبيجیساهلل
يلِ٘ السالم َٗٗل ٚبى يلٖ يلِ٘ السالم اشا ًْؽ هي الطًٚت٘ي االٍل٘٘ي ٖبل ثحَلَٖ ٍ ٙت ٙاٖیَم ٍ
اًٖس
الًبضط هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ن الطحؤ هسٌسا يي هحودس ثي يوطاى ْٖ حسٗج اًِ
سئل اثبيجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم الٕ يلٔ غبض التسج٘ح ْٖ الطًٚت٘ي االذ٘طت٘ي اْؿل هي الٗطاییٔ
ٖبل اًوب غبض التسج٘ح اْؿل هي الٗطایٔ ْٖ االذ٘طت٘ي الى الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلیِ لویب ٚیبى ْیٖ
االذ٘طت٘ي شٚطهب ضإ هي يهؤ اهلل يعٍرل ْسّص ْٗبل سجحبى اهلل ٍ الحوسهلل ٍ ال الِ اال اهلل ٍ اهلل
اٚجط
اَٖل رولٔ الَٗل ٍ هزول الٛالم ْٖ ّصُ الوٗسهٔ اًب هطتطَٚى هى الٌجٖ ٍاالیویٔ يل٘یِ ٍ يلیْ٘ن
الػلَٓ ٍالسالم ْٖ الػلَٓ ثل ٍ ْٖ َ٘طّب هي ح٘ج حٗ٘ٗٔ الصٚط ٍهي رْیٔ هبّ٘یٔ الیسيبء ٍ اًْین
يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ْٖ هٗبم تًل٘ن الػلَٓ ثل هكلٗب اًوب ًٗلوَى َٖال اٍ ثبلًول هب ثبًٓسْن ًٗٓلَى
اى لٓهب ْلٓم ٍ اى هًٌٖ ْوًٌٖ ٍ ّصُ الزولٔ ٖس نْطت هي ّصُ االذجبض ٍ االحیبض نْیَضا ال ٗٛیبز
ٗرٖٓ يلٖ هي تبهل ْْ٘ب ٍ تسثط
ٍ ٗطْس يلٖ الوٗسهٔ الخبً٘ٔ ٍ ّٖ اى ضبى الٌجٖ ٍ االیؤ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ْٖ الػلَٓ
ثل ْٖ هكلٕ السيبء ٍ الصٚط ٚبى اًطبء الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن هي االستًبشُ ٍ التٛج٘ط ٍ التسیج٘ح ٍ ًحیَ
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شل ٙثباللٓبل ٍ الحطٍِ ال اًطبء ًٓس االلٓبل ٍ الحطٍِ هى نَْضُ ْٖ الُبٗٔ ٍ ثطٍظُ ْٖ الٌْبٗیٔ
اهَض
االٍل هب يي الٛلٌٖ٘ ٖسس سطُ يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج قَٗیل يیي الٌجیٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل شّجت اى اَٖم ًٌٖٗ ثًس السزسٓ ْٗبل ًٌٖٗ اهلل يعٍرل ٗب هحودیس اشٚیط هیب
اًًوت يل٘ ٙالٖ اى ٖبل (ظ) ْٗبل لٖ ٗب هحودس غل يل٘ ٍ ٙيلٖ اّل ث٘تْٗ ٙلت غیل يَلیَّٖ ٍ
يلٖ اّل ث٘تٖ الحسٗج
الخبًٖ هب يي الٛلٌٖ٘ ضحوِ اهلل يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج قَٗیل اى اهلل يیطد
ثٌجِ٘ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم حن ٖبل لِ احوسًٖ ْٗبل الحوسهلل ضة الًبلو٘ي
الخبلج هب يي الط٘د الٓبؾل يلٖ ثي ي٘سٖ ضحوِ اهلل ْٖ ٚطّ الُؤ يي اث٘زًٓط يلْ٘وب الػیلَٓ
ٍالسالم اًِ ْٗس لِ ثُلٔ ْٗبل الى ضزّب اهلل يلٖ ال حوسًِ ثوحبهیس ٗطؾیبّب ْویب لجیج اى اتیٖ ثْیب
ثسطرْب ٍ لزبهْب ْلوب استَٕ ٍ ؾن الِ٘ ح٘بثِ ضْى ضاسِ الٖ السوبء ٍ ٖبل الحوسهلل ٍ لن ٗعز حن ٖبل
هب تطٚت ٍ ال ثٗ٘ت ض٘ئب رًلت رو٘ى اًَاو الوحبهسهلل يعٍرل ْوب هي حوس اال ٍ َّ زاذیل ْ٘ویب
ٖلت
اَٖل حن ٖبل يلٖ ثي ي٘سٖ يلِ٘ الطحؤ غسٔ ٍ ثط يلِ٘ السالم ْبى االلیّ ْیٖ َٖلیِ الحویسهلل
ٗستُطٔ الزٌس
الطاثى هب يي الط٘د الكجطسٖ يلِ٘ الطحؤ ْٖ هزوى الج٘بى يي اثي يجبس ضؾٖ اهلل تًبلٖ يٌِ ٖبل
ٚبى الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اشا ٖطء سجح اسن ضث ٙااليلٖ ٖبل سجحبى ضثٖ االيلیٖ ٍ ٚی ٙضٍٕ
يي يلٖ يلِ٘ السالم ٍ اثي يوط ٍ اثي العث٘ط اًْن ٚبًَا ًٗٓلَى شلٙ
الربهس هب يي هحود س ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ن الطحؤ ْٖ الًَ٘ى هسٌسا يیي ضریبء ثیي اثیٖ
الؿحب٘ يي الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ اشا ٖطء سجح اسن ضث ٙااليلٖ ٖبل سیطا سیجحبى ضثیٖ
االيلٖ
السبزس هب يي هحودس ثي ازضٗس ٖسس سطّوب ْٖ آذط السطایط هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػیلَٓ
ٍالسالم اًِ ٖبل ٚبى اه٘طالواهٌ٘ي يلِ٘ السالم ٗجطء هي الٗسضٗٔ ْٖ ٚل ضَٗٗ ٍ ًٔٚل ثحَل اهلل ٍ َٖتِ
اَٖم ٍ اًٖس
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اَٖل
ذالغٔ الَغل ْٖ ّصا الٓػل اى الوستٓبز هي هزوَو االذجبض الوصَٚضٓ ْٖ ٚلتب الوٗیسهت٘ي هیي
ح٘ج الزوى اى ضبى الٌجٖ ٍ االیؤ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ْٖ الػلَٓ ثل هكلٗیب ٚیبى اًطیبء
الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ هي االستًبشُ ٍ التٛج٘ط ٍ ًحَ ّوب ثلٓم ايَش ثبهلل ٍ حطِ اهلل اٚجط ال اًطبء ًٓیس
شل ٙاللٓم ٍ الحطِ ٍ اًب هطتطَٚى هًْن ْٖ الَن٘ٓٔ هي رْٔ الحٗ٘ٗٔ ٍح٘ج الوبّ٘ٔ ٍ اًْن يلیْ٘ن
السالم ًٗلوَى يوال اٍ ثبلَٗل هب ثبًٓسْن ًٗولَى ٍ ّصا ًٌٖٗ االضتطا٘ ْٖ الَن٘ٓٔ يلٖ الٓطؼ هي
َٚى اًطبء الوًبًٖ ثباللٓبل ٍ اًطبء ًٓس االلٓبل هي ٖج٘ل االٖل ٍ االٚخط ٍاؾح ٍ يلٖ الَاٖیى هیي
ًَْٚوب هي سٌد الوتجبٌٗ٘ي اٍؾح ٍ انْط
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الٓػل الطاثى
يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ن الطحؤ ٖبل ٖبل اثَرًٓط الخبًٖ يلِ٘ السالم الثبس اى ٗتٛلن
الطرل ْٖ غلَٓ الٓطٗؿٔ ثٛل ضئٖ ٌٗبرٖ ثِ ضثِ يعٍرل
ٍ يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ن الطحؤ اٗؿب ٖبل ٖبل الػبزٔ يلِ٘ السالم ٚل هب ًبر٘یت
ثِ ضث ْٖ ٙالػلَٓ ْل٘س ثٛالم
ٍ يي رًٓط ثي احوس الٗوٖ يلْ٘وب الطحؤ ْٖ ٚتبة الُبضات يي اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم
ٖبل اْؿل السيبء هبرطٕ يلٖ لسبًٙ
ٍ يي هحودس ثي ًَٗٗة ضحوْوب اهلل هسٌسا يي اث٘زًٓط يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ ٖیبل ْیٖ
حسٗج ٍ ٍ ّٚل اهلل ثِ هلٛب ٖبیوب يلٖ ضاسِ َٗٗل لِ اْٗب الوػلٖ لَ تًلن هي ٌٗهط ال٘ ٍ ٙهي تٌبرٖ
هب التٓت ٍ الظلت هي هَؾً ٙاثسا
ٍ يي الط٘د الكَسٖ ٖسس سطُ ْٖ الوزبلس هسٌسا يي اثٖ شض ضحوِ اهلل تًبلٖ ٖبل ٖبل ضسیَل
اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٗب ثبشض هب هي هاهي َٗٗم الٖ الػلَٓ اال تٌبحط الجط هب ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الًطش ٍ ٍُِّٚل
ثِ هلٌٗ ٙبزٕ ٗب ثي آزم لَ تًلن هبل ْٖ ٙغلَت ٍ ٙهي تٌبرٖ هب سئوت ٍ التٓت الحسٗج
ٍ يي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ لت اللجبة يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل غیل غیلَُٓ
هَزِّو الٖ اى ٖبل (ظ) ْبًهط ث٘ي ٗسٕ هي تّٗ ٍ هى هي تٌبرٖ ٍ يٌِ ِْ٘ يٌِ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلیِ
اٗؿب ٖبل ْٖ حسٗج ٍ هلٌٗ ٙبزٕ لَ ًٗلن ّصا الٗبین هي ٌٗبرٖ هب آًتل الًجس هي غلَتِ
ٍ يییي هحودییس ثییي الحسییي يلْ٘وییب الطحوییٔ يییي يلییٖ ثییي هْعٗییبض ٖییبل سییئلت اثییب رًٓییط
يلِ٘ السالم يي الطرل ٗتٛلن ْٖ غلَٓ الٓطٗؿٔ ثٛل ضئٖ ٌٗبرٖ ضثِ ٖبل ًًن
ٍ يي هحودس ثي ًَٗٗة يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي الحلجٖ ضحوِ اهلل ٖبل ٖبل اثَ يجساهلل يلِ٘ السیالم
ٚل هب شٚطت اهلل يعٍرل ثِ ٍ الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ َْْ هي الػلَٓ الحسٗج
ٍ يي هحودس ثي ًَٗٗة هسٌسا يي حوبز ثي ي٘سٖ يي ثًؽ اغحبثِ يلْ٘ن الطحؤ يي اثً٘جیساهلل
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل ٚلوب ٚلوت اهلل ثِ ْٖ غلَٓ الٓطٗؿِ ْال ثبس
ٍ يي الس٘س يلٖ ثي قبٍس يلْ٘وب الطحؤ ْٖ ْالح السبیل هسٌسا يیي اثً٘جیساهلل يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم ٖبل ٚلوب ٚلوت اهلل تًبلٖ ْٖ غلَٓ الٓطٗؿٔ ْل٘س ثٛالم
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ٍ يي السيبین يي اث٘زًٓط ٍ اثً٘جساهلل يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم اًْوب ٚبًب اش ٖبهب ْٖ الػلَٓ تُ٘٘یطت
الَاًْوب هطٓ حوطٓ ٍ هطٓ غٓطٓ ٚبًْوب ٌٗبر٘بى ض٘ئب ٗطٗبًِ
اَٖل ال ٗرٖٓ اى هحل الجحج ٍ هَضز الوصاٚطٓ ْٖ ّصُ االذجبض ٍ االحبض سااال ٍ رَاثیب ٚحیسٗج
هحودس ثي الحسي اٍ اثتساء ٚسبٗط االحبض اًوب َّ التٛلن ٍ التٌبرٖ هى اهلل يعٍرل يلٖ ًحیَ تٌیبرٖ
اث٘زًٓط ٍ اثً٘جساهلل يلْ٘وب الػَلٔ ٍالسالم ال يلٖ  ّ٘ٚآذط ال ارطاء االلٓبل ٍ الحطٍِ يلٖ اللسبى
ثل الوستٓبز هٌْب َٚى الجٌبء ٍ االسبس يلٖ شل ٍ ٙهي الَاؾح َبٗٔ الَؾَح ٍ الجسْٖٗ ْیٖ ًْبٗیٔ
الجسأّ اى اٗزبة ثًؽ هي اًحبء التٛلن اٍ الٌسة الٖ ثطخ هي اقَاض التٌبرٖ ال َٗرت الرطٍد يي
هحل الجحج ٍ ال َٗضث السذَل ْٖ َ٘ط هَضز الٛالم ْٛوب اًِ لَاضزًب اى ًتٛلن اهلل يعٍرل ٍ ًٌبرِ٘
ثُ٘ط هب يلوٌب اهلل تًبلٖ اٍ الٌجٖ ٍ االیؤ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن السالم ْٖ الػیلَٓ اٍ ْیٖ َ٘طّیب ًهیطا الیٖ
الطذػ ٔ الوستٓبزٓ هي ّصُ االذجبض ٍ االحبض الثس لٌب هي هالحهٔ الوًٌیٖ ٍ لحیبل الوْٓیَم ٍ يیسم
االٚتٓبء ثبرطاء االلٓبل ٍ الحطٍِ يلٖ اللسبى ْ٘ ٙٚوب اشا اضزًب شل ٙثویب يُلِّوٌیب هیي االقیَاض ٍ
االًحبء ٍ ّصا ربض ْٖ الًٌبٍٗي الربغٔ اٗؿب ًٌٖٗ ٚوب اًِ لَاضزًب الػیلَٓ يلیٖ الٌجیٖ ٍآلیِ يل٘یِ
ٍيلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم اٍ االستُٓبض اٍ االستًبشُ اٍ ًحَّب هي الًٌبٍٗي ًهطا الیٖ الٌیسة ال٘یِ ْیٖ
االٍاهط الربغٔ هخل استًص ٍ استُٓط ٍ غلِّ ٍ ًحَ شل ٙثُ٘ط الػٍ٘ الویبحَضٓ الهٌیب ظ هیي اًطیبء
الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ثبلٓبنْب ٍ حطٍِْ ال اثساو ًٓس تل ٙااللٓبل ٍ الحطٍِ ْ٘ ٙٚوب اشا اضزًیب شلیٙ
ثوب ٍضز يٌْن يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم هي الًجبیط ٍ الػٍ٘
الٓػل الربهس
يي الزًٓطٗبت هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل تلج٘ٔ االذطس ٍ ٖطایتِ الٗطآى ٍ تطیْسُ
ْٖ الػلَٓ ٗزعِٗ تحطٗ ٙلسبًِ ٍ اضبضتِ ثب غجًِ
ٍ يي هحودس ثي ًَٗٗة يي يلٖ ثي اثطاّ٘ن يي اثِ٘ ضحوْن اهلل تًبلٖ يي الٌَْلٖ يیي السیًَٖٛ
يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل تلج٘ٔ االذطس ٍ تطْسُ ٍ ٖطایتِ الٗطآى ْٖ الػیلَٓ تحطٗیٙ
لسبًِ ٍ اضبضتِ ثب غجًِ
ٍ يي هحودس ثي ًَٗٗة يلْ٘وب الطحؤ هسٌسا يي الس ًَٖٛيي اثً٘جساهلل يي يلٖ يلْ٘وب الػیلَٓ
ٍالسالم اًِ ٖبل تلج٘ٔ االذطس ٍ تطْسُ ٍ ٖطایتِ الٗطآى ْٖ الػلَٓ تحطٗ ٙلسبًِ ٍ اضبضتِ ثب غجًِ
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ٍ يي يجساهلل ثي رًٓط ضحوْوب اهلل ْٖ ٖطة االسٌبز يي ّطٍى ثي هسلن يي هسًسٓ ثي غسٖٔ يي
رًٓط ثي هحودس يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم اًِ َٗٗل اًٖ ٙس تطٕ الوحطم هي الًزن الٗطاز هٌِ هیب ٗیطاز
هي الًبلن الٓػ٘ح ٍ  ٙٚاالذطس ْٖ الٗطایٔ ْٖ الػلَٓ ٍالتطْس ٍ هب اضجِ شلْْ ٙصُ ثوٌعلٔ الًزین
الوحطم الٗطاز هي هب ٗطاّس هٌس الًبٖل الوتٛلن الٓػ٘ح ٍ لَ شّت الًبلن الوتٛلن الٓػ٘ح حتٖ ٗسو هب
ٖس يلن اًِ ٗلعهِ ٍ ًٗول ثِ ٍ ٌٗجُٖ لِ اى َٗٗم ثِ حتٖ َٗٛى شل ٙهٌِ ثبلٌجك٘ٔ ٍ الٓبضسی٘ٔ ْح٘یل
ثٌِ٘ ٍ ث٘ي شل ٙثبالزة حتٖ ًَٗز الٖ هب ٖس يلوِ ٍ يٗلِ الحسٗج
ٍ يي السيبین يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ٍاالضبضٓ ثبلَغ٘ٔ لوي ال ٗستك٘ى الٛیالم
ٗزَظ اشا ْْوت
ٍ يي السيبین يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ حسٗج ٍ اًْب ًٌٗیٖ اهبهیٔ ثٌیت اثیٖ
الًبظ ثٌت ظٌٗت ثٌت ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ هطؾت ْبيتٗل لسبًْب ْسذل يلْ٘یب الحسیي ٍ
الحس٘ي (و) ْزًال َٗٗالى لْب ٍ الوُ٘طٓ ٚبضُ لصل ٙايتٗت ْالًب ٍ ْالًٔ ْتاهٖ ثطاسْب ٍهبتت يلیٖ
شلْ ٙبربظا ٍغبٗبّب
ٍ يي يجساهلل ثي رًٓط يلْ٘وب الطحؤ ْٖ ٖطة االسٌبز يي يجساهلل ثي الحسي يي يلٖ ثي رًٓیط
ضؾٖ اهلل تًبلٖ يٌْن يي اذِ٘ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل سئلتِ يي ضرل ايتٗل لسبًِ يٌیس الویَت
اٍاهطآ ْزًل اّلْب ٗسئلِ ايتٗت ْالًب ٍ ْالًب َْْ ٗاهٖ ثطاسِ اٍ تاهٖ ثطاسْب ْٖ ثًؽ ًًین ٍ ْیٖ
ثًؽ الٍْٖ الػسٖٔ هخل شل ٙاٗزَظ شلٖ ٙبل ًًن َّ ربٗع
ٍ يي هحودس ثت ًَٗٗة ضحوْوب اهلل هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل ْٖ حسٗج ْلوب
هطؾت ًٌٖٗ ْبقؤ ثٌت اسس ام اه٘طالواهٌ٘ي يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اٍغت الٖ ضسیَل اهلل غیلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ٍ اهطت ثًتٕ ذبزهْب ٍ ايتٗل لسبًْب ْزًلت تاهٖ الٖ ضسَل اهلل (ظ) اٗوبء ْٗجل ضسَل
اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٍغ٘تْب الحسٗج
ٍ يي الوطبٗد الخالحٔ ٖسس اهلل اسطاضّن ٚوب ْٖ الحسایٕ يي الجعًكیٖ ْیٖ الػیح٘ح ْیٖ ثًیؽ
الكطٔ ٖبل سئلت الطؾب يلِ٘ السالم يي الطرل َٗٛى يٌسُ الوطآ حن ٗػوت ْال ٗتٛلن ٖیبل ٗٛیَى
اذطس ٖلت ًًن ًْ٘لن هٌِ ثُؽ الهطاتِ ٍ ٚطاّتِ لْب اٗزَظ اى ٗكلٕ يٌِ ٍ لِ٘ ٖبل ال ٍ لٛي ٗٛتت
ٍ ٗطْس يلٖ شلٖ ٙلت اغلح ٙاهلل ْبًِ ال ٗٛتت ٍ ال ٗسوى ٗ ّ٘ٚكلْٗب ٖبل ثبلصٕ ًٗطِ هٌِ هي
ًْبلِ هخل هب شٚطت هي ٚطاّتِ ٍ ثُؿِ لْب
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ٍ يي الٛبْٖ يي اثبى ثي يخوبى يلْ٘وب الطحؤ ٖبل سئلت اثبيجیساهلل يل٘یِ السیالم يیي قیالٔ
االذطس ٖبل ٗلّ ٌٖبيْب يلٖ ضاسْب ٍ ٗزصثِ
ٍ يي السٖ ًَٖٛبل قالٔ االذطس ثبذص هًٌٗتْب ْ٘ؿًْب يلٖ ضاسْب ٍ ًٗتعلْب ٍ ضٍاُ الط٘د ٖسس
سطُ ثسٌس اذط يي اثٖ ثػ٘ط يلِ٘ الطحؤ يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم هخلِ
اَٖل
ال ٗرٖٓ اى الوستٓبز هي االذجبض الَاضزٓ ْٖ ضبى االذطس ْٖ هٗبهٌب ّیصا ًٌٗیٖ هٗیبم الیصٚط ٍ
السيبء ٍ الٗطایٔ ٍلَ ثؤًًَ حولْب يلٖ الوكجَو الوتًبضِ الوتساٍل هي َٚى هتًلٕ االٗوبء ٍ االضبضٓ
ْٖ االذطس ٍ ًحَُ ثل هكلٗب الوٗبغس ٍ الوطازات هي الوًبًٖ ٍ الوٓبزات ال االلٓیبل ٍ الحیطٍِ ٍ
ثؿو٘ؤ ٍحسٓ السَٔ ٍ اتحبز الس٘بٔ ْٖ ّصُ االذجبض هى س٘بٔ االحیبض الیَاضزٓ ْیٖ ٘ٓ٘ٚیٔ قیالٔ
الًبرع يي الٌكٕ ٍ يتِٗ ٍ ٍغ٘تِ هي االذطس ٍ ًحَُ التٖ َٗٛى الوتًلٕ ْْ٘ب الحٗیبٕٗ الویطازٓ ٍ
الًٌبٍٗي الوٗػَزٓ ال الٓبل الًٌبٍٗي ٍحطٍِ الحٗبٕٗ َٚى هتًلٕ االٗویبء ٍ هَؾیَو االضیبضٓ ْیٖ
الوٗبم الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ال لٓهْب ٍحطِْ ٍ ٖس ايتطِ ثصل ٙثًؽ الْٓٗبء ٚخطاهلل تًیبلٖ اهخیبلْن ٚویب
س٘بتٖ اًطبءاهلل تًبلٖ هخال هَضز االٗوبء ٍهَٖى االضبضٓ ْیٖ التطیْس الطیْبزٓ ثبلَحساً٘یٔ ٍ االٖیطاض
ثبلطسبلٔ ال الٓبنْب ٍ حطٍِْ ْبلوكلَة هي الًبرع يي الٌكیٕ ٍ َ٘یط الٗیبزض يلیٖ الیتلٓم تحٗ٘یٕ
الطْبزٓ ثبلَحساً٘ٔ ٍ االٖطاض ثبلطسبلٔ ثبالٗوبء ٍ االضبضٓ ال تحػ٘ل اللٓیم ٍالحیطِ ثْویب ٍّیصا ال
َٗٛى اال اشا ٚبى الوكلَة ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْٖ الصٚط ٍ السيبء الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ َبٗٔ االهط ثباللٓبل ٍ
الحطٍِ للٗبزض يلٖ التٌكٕ ٍ التلٓم ٍ ثبالٗوبء ٍ االضبضٓ للًبرع يي شل ٙاش لَ ٚبى الویبهَض ثیِ ٍ
الوٌسٍة الِ٘ ْٖ الجبث٘ي ًٌٖٗ السيبء ٍ الصٚط الحطِ ٍ اللٓم لٛبى هتًلٕ االٗوبء ٍ االضبضٓ االلٓبل ٍ
الحطٍِ ال هحبلٔ ال هًبًْ٘ب ٍ هٓبزاتْب ْتسثط حِٗ
تٌجْ٘بت
ايلن اًِ ٖس اؾكطة ٚلوبت الْٓٗبء ضؾَاى اهلل تًبلٖ يلْ٘ن اروً٘ي هؿبْب الٖ اذتالْْب ثهبّطّیب
ْٖ الوٗبم هي رْٔ هتًلٕ االضبضٓ ْٖ االذطس ٍ هَضزّب ثًس اتٓبْٖب يلٖ نبّطّب ْٖ َ٘طُ هي يٗسُ
ٍ اٗٗبيِ ْهبّط ثًؽ الٛلوبت اًِ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ٍ نبّط ثًؿْب اًِ اللٓم ٍ الحطِ ٍ لًیل ٍریِ
االذتالِ ٍ االؾكطاة نَْض االذجبض الَاضزٓ ْٖ ضبى االذطس هي ح٘ج التلج٘ٔ ٍ التطیْس ٍ ٖطاییٔ

59

الٗطآى ْٖ َٚى الوَؾَو ٍ الوتًلٕ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ًهطا الٖ اًِ َّ الوكجَو الوًطٍِ ْٖ االذطس
ًٍحَُ ثل هكلٗب ٚوب ثٌ٘بُ ٍ ضَٚظ يسم لعٍم ْْن الوًٌٖ ٍ يسم ٍرَة اذكبض الوَْٓم ثبلجبل الیسايٖ
الٖ االلتعام ثَٛى الوتًلٕ اللٓم ٍ الحطِ ٍ ًحي ًصٚط رولٔ هٌْب لٗ ٖٛهْط ل ٙاالذیتالِ ٍ ٗجیسٍ
يٌس٘ االؾكطاة
ٖبل ٖسس سطُ ْٖ الحسایٕ ْٖ هسئلٔ ٖطایٔ االذطس ثًس شٚط ٚیالم الطیْ٘س ٖیسس سیطُ الوٓ٘یس
اليتجبض يٗس الٗلت ثبلوًٌٖ إ هًٌٖ الٗطایٔ ٍ اهب ٍرَة يٗس الٗلت ثوًٌبُ َْْ ٍ اى ٚبى هطَْضا ْٖ
ٚالهْن اال اًِ ذبل هي السل٘ل الٖ اى ٖبل ٖسس سطُ ٍ الوَْٓم هي ٚالم الطْ٘س ْٖ السضٍس ٍ الج٘بى
ٍ َّ غطٗحِ ْٖ ّصا الٛالم الوٌَٗل ٌّب اَىَّ الوطاز ثًٗس الٗلت ٖػس هًبًٖ الحوس ٍ السَضٓ ٍ تػَضّب
ثٗلجِ ح٘ج غطح ْٖ احٌبء الٛالم تَؾ٘حب لوب ٖسهِ اٍال ثبًِ لَ تًصض اْْبهِ رو٘ى هًبًْ٘ب اْْن الجًؽ
ٍ حط٘ لسبًِ ثِ ٍ اهط ثتحطٗ ٙاللسبى ثٗسض الجبٖٖ ٍ اى لن ْٗٓن هًٌبُ هٓػال ٍ الهبّط ثًیسُ لًیسم
السل٘ل يلِ٘ ٚوب ايتطِ ثِ هي اًِ لن ٗط ثِ ًػب ثل لن ٗٗن زل٘ل يلٖ شلْ ٙیٖ الػیح٘ح ْؿیال يیي
االذطس ٍ ثبلزولٔ ّصا هي ٖج٘ل اسٛتَا يوب سٛت اهلل يٌِ ٚوب تٗسم شٚطُ ْٖ هٗسهبت الٛتبة ٍ ٖس
هط هعٗس ث٘بى لِ اٗؿب
اَٖل ازيبء يسم السل٘ل يلٖ لعٍم الْٓن الوًٌٖ ٍ ٖػس الوَْٓم ٍ رًل الوٗبم هي ٖج٘ل اسٛتَا يوب
سٛت اهلل يٌِ اًوب ٗػح لَ ٚبى الوبهَض ثِ االلٓبل ٍ الحطٍِ ٍ ضٌٛٛب ْٖ لعٍم الْٓن ٍ الٗػس ٍ اهب
لَ ٚبى الوكلَة ٍ الوٌهَض ْٖ السيبء ٍ الصٚط الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ هي االستًبشٓ ٍ التٛج٘ط ٍ ًحیَ ّویب
هي الًٌبٍٗي ٚوب َّ ٚصلٖ ٙكًب هي زٍى ض ٍ ٙال ضٗت لن ٗٛي لعٍم الْٓن ٍ الٗػس هویب لین ٗٗین
يلِ٘ زل٘ل ٍ ال هي سٌد اسٛتَا يوب سٛت اهلل يٌِ ٚوب ال ٗرٖٓ ْبى الحٗبٕٗ الوبهَض ثْب ٍ الوًیبًٖ
الوٌسٍة الْ٘ب هي االستًبشُ ٍ التٛج٘ط ٍ ًحَ ّوب هي الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن اًوب تَٛى هي ٖج٘ل الوًیبًٖ
االضازٗٔ ٍ الًٌبٍٗي الٗػسٗٔ التٖ الثس ْٖ تحْٗٗب هي الوتلٓم ثبلٓبنْب هي اضازتْب ثْب ٍالٗػس الْ٘ب هٌْب
الوتَّٖ يلٖ الْٓن ٍ السض٘ ْبلسل٘ل يلٖ َٚى تل ٙالحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ ّٖ الوبهَض ثْیب ٍ الوٌیسٍة
الْ٘ب زل٘ل ثًٌِ٘ يلٖ لعٍم الْٓن ٍ الٗػس ٚوب َّ ٍاؾح الستطٓ يلِ٘ ٍ الَجبض ّیصا ٚلیِ هؿیبْب ْیٖ
االذطس الٖ االذجبض الػبزضٓ ْٖ ضبًِ الوحوَلٔ يلٖ هب َّ الوكجَو الوتًبضِ يٌسُ هي َٚى اٗوبیِ
ٍ اضبضتِ اٗوبء الٖ هب َّ الوٗػَز ٍ اضبضٓ الٖ هب َّ الوٌهَض هي الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌیٖ ال الیٖ لٓهیِ ٍ
حطِْ
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ٍ ٖبل ْٖ هٓتبح الٛطاهٔ ٍ ّصا ًٌٖٗ ٚالم الطْ٘س يلِ٘ الطحؤ ْٖ الصٚطٕ غیطٗح ْیٖ اى الویطاز
ثًٗس الٗلت ثوًٌبّب إ هًٌٖ الٗطایٔ تػَضّب ثٗلجِ ٍضزٍُ ثبًیِ ال زل٘یل يلیٖ ٍریَة شلی ٙيلیٖ
االذطس ٍ ال (ل) َ٘طُ ٍلَ ٍرت لًوت الجلَٕ اٚخط الرلٕ اًتْٖ
اَٖل اى ٚبى هطاز الطْ٘س ٖسس سطُ هي يٗس الٗلت ثبلوًٌٖ ٍ التػَض ثبلٗلت الًٗس ٍ التػَض لٛیٖ
ٗتوٛي هي االضبضٓ الٖ الوًٌٖ ٍ التحٕٗ٘ لِ ٚسبٗط هٗبغسُ ٍهطازاتِ ْال ٍرِ لیطزُ اغیال اش الیسل٘ل
يلِ٘ هَرَز َ٘ط هَٓٗز ٍ َّ االذجبض الػبزضٓ ْٖ ضبى االذطس ْبًْب نبّطٓ ْٖ شل ٙلَ ذلٌ٘ب ثٌْ٘ب
ٍ ث٘ي الكجى ٍ التساٍل ٚوب هط هؿبْب الٖ هب ٗسل يلٖ َٚى الوكلیَة ٍ الوٌهیَض تحٗ٘یٕ الوًیبًٖ ٍ
تحػ٘ل الوٓبّ٘ن ثبلٓبنْب ٍ حطٍْْب ال تحٕٗ٘ شات االلٓبل ٍ ًٓس الحطٍِ ٚوب يطْیت ٍ سیتًطِ
اًطبءاهلل تًبلٖ ٍ اهب الَٗل ثبًِ لَ ٍرت لًوت الجلَٕ اٚخط الرلٕ ْ٘بتٖ هب ِْ٘ اًطیبءاهلل تًیبلٖ يیي
ٖطٗت
ٍ يي ٚطّ اللخبم ٖبل احسي الوػٌّ ح٘ج لن ٗٗ٘س االضبضٓ ثبالغجى ٌّب ٚوب ٖ٘سّب ثْب َ٘طُ الى
التٛج٘ط ال ٗطبض الِ٘ ثبالغجى َبلجب ٍ اًوب ٗطبض ثْب الٖ التَح٘س اًتْٖ
ٍ يي ٚطّ اللخبم اٗؿب حن االضبضٓ ثبالغجى لًلْب اًوب تْٓن التَح٘س ْبًوب تًٓل الْْبم هب اْبزُ هیي
الٗطآى ٚوب ْٖ ٖل َّاهلل احس ْٖ سَضٓ االذالظ ٍ ٚصل ٙاٗب٘ ًًجس ٍ اٗیب٘ ًسیتً٘ي ْیٖ سیَضٓ
الحوس
اَٖل لًل ٍرِ اذتػبظ االضبضٓ ثبالغجى ثوب اشا اضٗس اْْبم التَح٘س حول االضبضٓ ثبالغجى يلیٖ
ًحَ االضبضٓ ثْب الٖ الًسز ٚبالضبضٓ ثبالغجً٘ي الٖ احٌ٘ي ٍ ثخالحٔ اغبثى الٖ حلخٔ ٍلٛي الهبّط يیسم
اضازٓ ّصا الكَض هي االضبضٓ ال ْٖ الطٍاٗٔ ٍ ال ْٖ ٚالم هي لِ السضاٗٔ ثل ٚبالضبضٓ ثبل٘س اٍ َ٘طُ الٖ
اهط
ٍ يي ربهى الوٗبغس ٍالوساض٘ ٖبال ٍ هًٌٖ يٗس الٗلت ثوًٌبّب اى ًٗتٗیس اًیِ تٛج٘یط ٍحٌیبء ْیٖ
الزولٔ ال الوًٌٖ الوَؾَو لْب ٍ هخلِ هب يي َْایس الططاٗى ٍ الو٘س٘ٔ ٍ الطٍؼ
ٍ يي ٚطّ اللخبم إ ًٗٗس ٖلجِ ثبضازتْب ٍ ٖػسّب ال الوًٌٖ الصٕ لْب اش ال ٗزت اذكبضُ ثبلجبل
اَٖل اى ٚبى الوطاز ثبالذكبض الْٓن اٍالٗػس إ ْْن الوًٌٖ اٍ ٖػس الوَْٓم ْال ٍرِ لٌِٓ٘ ٚوبهط
ٍ يي ٚطّ اللخبم اٗؿب االذطس َّ الصٕ ٗسوى التٛج٘طٓ ٍ اتٗي الٓبنْب ٍ ال ٗٗسض يلٖ التلٓم ثْب
اغال
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اَٖل لًل ٍرِ اذتػبظ االذطس ثْصا الكَض هٌِ تػح٘ح رًل هتًلٕ االضیبضٓ لٓیم اهلل اٚجیط ٍ
حطِْ ٍ االْبلطٍاٗٔ هكلٗٔ ٍ اقالْٖب ضبّس اذط يلٖ َٚى الوَؾَو ٍ الوتًلٕ الوًٌٖ ٍ الوٓبز ٚسبٗط
اٗوبیبتِ ٍ اضبضاتِ
ٍ يي ٚطّ اللخبم اٗؿب ٖبل هب ْٖ ٚتت الطْ٘س هي يٗس الٗلت ثیبلوًٌٖ هسیبهحٔ ٗیطاز ثیِ الًٗیس
ثباللٓبل يلٖ اًِ اًوب شٚط هًٌٖ الٗطایٔ ٍ ٖس ٗٗبل هًٌبّب االلٓبل ٍاى اضاز هًبًْ٘ب ْٗس َٗٛى ايتجبضّب
الًْب ال تٌٓ ٙيي شّي هي ًٗٗس ٖلجِ ثباللٓبل اشا يطِ هًبًْ٘ب اٍالى االغل َّ الوًٌٖ ٍ اًوب سٗف
ايتجبضُ يي الٌبقٕ ثلٓهِ ضذػٔ ْبشا سٗف اللٓم ٍرت الًٗس ثبلوًٌٖ الد
اَٖ ل اًهط الٖ ّصُ التٛلٓبت ٍ التوحالت الَأًٖ يي الٛطّ لًجبضٓ الطْ٘س ٖسس سیطُ ٍنٌیٖ اى
الحبهل يلٖ ّصُ تسلن يسم لعٍم ْْن الوًٌٖ ٍ اذكبضُ ثبلجبل الیصٕ ٗتجًیِ ٚیَى هتًلیٕ االٗویبء ٍ
هَؾَو االضبضٓ اللٓم ٍ الحطِ ٚوب غطح ثِ إ ثَٛى الوتًلٕ اللٓم ٍالحطِ ْیٖ ثًیؽ ٚالهیِ ٍ
ثبلز ولٔ ذ٘ط الوحبهل َّ اال ذ٘ط سَاء قبثٕ هًتٗس الطْ٘س ٖیسس سیطُ ام لین ٗكیبثٕ لٛیي الٗیَل
ثسَٗـ االيتجبض يي الٌبقٕ ضذػٔ ل٘س ْٖ هحلِ اش ال زل٘ل ٍ ال ضبّس يلٖ السیَٗـ ثًیس تسیل٘ن
َٚى الوًٌٖ َّ االغل اغال ٍ ال ثطّبى يلِ٘ اثسا
ٍ ٖبل الط٘د الزل٘ل هحودس حسي ٖسس سطُ ْیٖ الزیَاّط يٌیس ٖیَل الوحٗیٕ ٖیسس اهلل سیطُ
ٍاالذطس ٗحط٘ لسبًِ ثبلٗطایٔ ٍ ًٗٗس ثْب ٖلجِ الد ٍنٌٖ اى الوطاز هي الرجیط الوعثیَض ًٌٗیٖ ذجیط
الس ًَٖٛهب َّ الوتًبضِ هي حبلِ ْٖ اثطاظ هٗبغسُ ثتحطٗ ٙلسبًِ ٍ اضبضتِ ثب غجًِ ْالثس حٌ٘ئیص
هي هًطْٔ الوًٌٖ ٌّب ٍ لَ ْٖ الزولٔ حتٖ ٗتحٕٗ هٌِ االضبضٓ ٍ َٗٛى ثْب هى التحطٗٚ ٙبللٓم هیي
الػح٘ح الصٕ ال ٗحتبد هًِ الٖ هًطْٔ الوًٌٖ الًِ ٖس ربء ثوب ٗٓ٘سُ ْٖ ًٓس االهط ٍ لًلِ الٖ ّیصا
اٍهٖ الطْ٘س ْٖ الوح ٖٛيي ث٘بًِ ٍ زضٍسِ ٍ شٚطاُ ْبيتجط يٗس الٗلت ثوًٌٖ الٗطاییٔ ثیل ٖیبل ْیٖ
االذ٘ط ٍ لَ تًصض اْْبهِ رو٘ى هًبًْ٘ب لْٓن الجًؽ ٍ حط٘ لسبًِ ثِ ٍ اهیط ثتحطٗی ٙاللسیبى ثٗیسض
الجبٖٖ ٍ اى لن ْٗٓن هًٌبُ هٓػال ٍ ّصُ لن اضْْ٘ب ًػب ثل لًل شل َّ ٙهطاز َ٘طُ هي الویتي ٍ ًحیَُ
هوي ايتجط يٗس الٗلت ثبلٗطایٔ لٛي استطٛلِ ْٖ ربهى الوٗبغس ثبًِ ال زل٘ل يلٖ ٍرَة شل ٙيلیٖ
االذطس ٍ ال َ٘طُ ٍلَ ٍرت شل ٙلًوت الجلَٕ اٚخط الرالٕٗ الٖ اى ٖبل يلِ٘ الطحویٔ ٍ ْ٘یِ اٍال
اًِ ال تالظم ث٘ي ٍرَثِ يلٖ االذطس ٍ ث٘ي الَرَة يلٖ َ٘طُ حتٖ تًن الجلَٕ اٚخط الرالیٕ يلٖ
اى الٓطٔ ثٌْ٘وب ثػسٍض اللٓم الوستٗل ْٖ اْبزٓ الوًٌٖ ٍ اى لن ًٗطِْ الوتلٓم ثِ هي الخبًٖ زٍى االٍل
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ْٖ َبٗٔ الَؾَح ٚوب اى السل٘ل يلِ٘ ثًس اى يطْت الوطاز هي ذجط الس ٍ ًَٖٛاًِ ربض يلٖ هیب ّیَ
الوطبّس هي اثطاظ هٗبغسُ  ٙٚثل ٖس ٗسيٖ اى االغل َّ الوًٌٖ ٍ اًوب سٗف ايتجیبضُ يیي الٌیبقٕ
ثلٓهِ ضذػٔ ْبشا ْٗس اللٓم ٍرت الًٗس ثبلوًٌٖ الٖ اى ٖبل ٖسس سطُ ثًس ٚالم قَٗل ٍ ٚیل شلیٙ
ضبّس يلٖ اضازٓ االغحبة اثطاظ االذطس ٚجبٖٖ اثطاظ هٗبغسُ ٍ اًْن اتٛلَا يلٖ الوتًبضِ الوطبّس
هي احَالِ ْلن ٗصٚطٍا توبم الوطرػبت ْتبهل ر٘سا
اَٖل ْٖ ّصا الٛالم هَاٖى للٌهط هٌْب َٖلِ ٖسس سطُ ْالثس هي هًطْتِ ْٖ الزولٔ حتٖ ٗتحٕٗ هٌِ
االضبضٓ الد اش الَارت يلٖ االذطس ْٖ ثبة التٛج٘ط هخال اهب اى َٗٛى االضبضٓ الٖ لٓم اهلل اٚجیط اٍ
الٖ هًٌبُ ْبى ٚبى الٖ اللٓم لن ٗٛي هحتبرب الٖ الوًطْٔ اغال ٍ اى ٚبى الٖ الوًٌٖ ْالثس هي هًطْتِ
ٍ ال هًٌٖ ٌّب لالروبل ٍ التٓػ٘ل
ٍ هٌْب َٖلِ ضحوِ اهلل تًبلٖ الًِ ٖس ربء ثوب ٗٓ٘سُ ْٖ ًٓس االهط الد اش الوطاز هي االْبزٓ ّیصُ اى
ٚبى اًسجبٔ الوَؾَو لِ الٖ شّي السبهى الًبلن ثبلَؾى هي زٍى اضتجبـ الٖ الوتلٓم ثلٓهِ لین ٗٛیي
هَؾَيب لالحط اغال اش الوَؾَو تحٕٗ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم إ التٛج٘ط ٍ التسج٘ح هخال هي الوتلٓم ٍ اى
ٚبى الوطاز هي االْبزٓ تحٕٗ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم هي الوتلٓم ٍ هطثَقب ثیِ ْیال ٗٛیَى االّ هیى الْٓین ٍ
السض٘ ٚوب س٘بتٖ اًطبءاهلل تًبلٖ
ٍ هٌْب َٖلِ يلِ٘ الطحؤ ثػسٍض اللٓم الوستٗل ْٖ اْبزٓ الوًٌٖ ٍ اى لن ًٗطْیِ الویتلٓم ثیِ هیي
الخبًٖ الد اشِْ٘ هبهط هي يسم َٚى االًسجبٔ هي زٍى االضتجبـ هَؾَيب لالحط اغال ٍ تَّٖ هیب ّیَ
الوَؾَو ٍ َّ تحٕٗ الوًٌٖ هطتجكب الٖ الوتلٓم يلٖ الْٓن ٍ السض٘ ْبلٓطٔ ث٘ي اللٓم ٍاالضبضٓ اًوب
َٗٛى ثبالستٗالل ٍ يسهِ ضبًب ال ًْال
ٍ هٌْب َٖلِ ٖسس سطُ ًٗال يي ربهى الوٗبغس ٍلَ ٍرت شل ٙلًوت الجلَٕ اٚخط الرالیٕ اشِْ٘ اًِ
اى ٚبى الوطاز هي يوَم الجلَٕ الًوَم هي رْٔ الًٗس ثبلوًبًٖ ثوًٌٖ تػَضّب ٍ الٗػس الْ٘ب ال ٗٛیَى
اال هى التَرِ ٍ االلتٓبت ٍ شل ٙهتًسط تحِٗٗ هي اٍل الػلَٓ الٖ آذطّب هي زٍى حػَل َٓلٔ ْٖ
االحٌبء اٍ شَّل ْٖ الج٘ي ِْٗ٘ اٍال يسم لعٍم يٗس الٗلت ثبلوًبًٖ اًب ثًس اى ٍ ال حٌ٘ب ثًس ح٘ي حتٖ
ٗحتبد الٖ التَرِ ٍ االلتٓبت هي الجسٍ الٖ الرتن ثل ٗ ٖٓٛثٗبء الوحػل هٌِ يٌس الططٍو ْٖ الػلَٓ
ٍ ثٗبء هبحػل ال ٗسضٍض هساض التَرِ ٍ االلتٓبت ٍ حبً٘ب اى ّصا الوحصٍض ربضٕ ٍ سبضٕ ْیٖ يٗیس
الٗلت ثباللٓبل اٗؿب ٚوب ال ٗرٖٓ ٍ اى ٚبى الوطاز الًوَم هي ح٘ج اى يٗس الٗلت ثبلوًبًٖ ال ٗٛیَى
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اال هى الْٓن ٍ السض٘ ٍ ْٖ التًلن ٍ التْٓن يوَم للجلَٕ ِْٓ٘ اٍال اى الوٌطبء ْٖ شل ٙذٓیبء االهیط
ًٌٖٗ لعٍم التًلن ٍ التْٓن ٍ اال ْبلٗبيسٓ تٗتؿٖ اى ٗتًلن االقٓبل تطرؤ االٖیَال ْیٖ ؾیوي تًلین
االلٓبل ٍ تػح٘ح الحطٍِ ح٘ي ال ًٗوْن الجلَٕ ٍ حبً٘ب اى الظم الَٗل ثلعٍم تًلین التطرویٔ لی٘س
التَٖ٘ت ثبلسبئ اٍ الَ٘م اٍ االسجَو هخال حتٖ ٗػ٘ط يوَهب للجَٕ ثل الَٖت هب لن ٗستلعم شلٚ ٙوب
اى االهط ْٖ تًلن االلٓبل ٍ تػح٘حْب اٗؿب  ٍ ٙٚحبلخب اى تًلن التطرویٔ لی٘س ثبغیًت هیي تًلین
االلٓبل ٍ تػح٘ح الحطٍِ ٚوب ال ٗرٖٓ
ٍ ٖبل الِٓٗ٘ الوتجحط الْوساًٖ ٖسس سطُ ْٖ ٚتبة الػلَٓ يٌس َٖل الوػٌّ الوحٕٗ ٖیسس سیطُ
ْبى يزع يي الٌكٕ اغال يٗس ٖلجِ ثوًٌبّب هى االضبضٓ الد ثبالغجى اٍ هكلٗب ٚوب َّ نبّط الویتي اٍ
هى تحطٗ ٙلسبًِ يلٖ حست هبرطت ثِ يبزتِ ْٖ اثطاظ هٗبغسُ ٚوب غطح ثِ َ٘ط ٍاحس ٍ ٗطْس لِ
ذجط الس ًَٖٛيي اثً٘جساهلل يلِ٘ السالم ٖبل تلج٘ٔ االذطس ٍ تطْسُ ٍ ٖطایتیِ الٗیطآى ْیٖ الػیلَٓ
تحطٗ ٙلسبًِ ٍ اضبضتِ ثب غجًِ اش الهبّط اًِ لن ٗٗػس ثِ الحٛن ْٖ ذػَظ هَضزُ تًجسا ثل ٖػیس
ثِ ث٘بى ثسل٘ٔ شل ٙيي ٚل شٚط ٍارت ٚوب ضثوب ٗاٗسُ االيتجبض الصٕ تٗسهت االضبضٓ الِ٘ هي رطٗیبى
يبزٓ االذطس ْٖ الُبلت ثبثطاظ هٗبغسُ ثْصُ الَْٗ٘ ٔ٘ٓ٘ٛم هٗبم لٓهِ
اَٖل اًهط الٖ ّصا الٛالم َٛٗ ّ٘ٚى ايتطاْب ثوب شٚطًب هي َٚى الوتًلیٕ ْیٖ اضیبضٓ االذیطس ٍ
هَؾَيْب الوًٌٖ ٍ الوَْٓم زٍى اللٓم ٍ الحطِ ٚسبیط اضبضاتِ ًهطا الٖ حول الرجیط يلیٖ هیب ّیَ
الوكجَو الوتًبضِ يٌسُ هي اثطاظ الوٗبغس ٍ الوطازات ثبالٗویبء ٍ االضیبضات ال اثیطاظ الٓیبل تلیٙ
الوٗبغس ٍ حطٍِ تل ٙالوطازات ْتسثط
التٌجِ٘ الخبًٖ
اى هي ظهطٓ الَرِ ْٖ الَٗل ثًسم لعٍم ْْن الوًٌٖ ٍ زض٘ الوَْٓم يلٖ هب َّ ثجیبلٖ رًلیِ هیي
ٖج٘ل االسطاض ٍ رولٔ الحٛن ٚسط الطَٚو ٍ السزَز ٍحٛؤ ضْى ال٘سٗي يٌس التٛج٘ط ٍ اضیجبُ شلیٙ
ْٛوب اًِ ال ٗزت يلٖ الوػلٖ ْْن ّصُ ٍ زضْٚب  ٙٚال ٗزت يل٘یِ ْْین الوًٌیٖ ٍ زض٘ الوْٓیَم
ٍلٛي ِْ٘ اى ّصا اًوب ٗػح لَ ٚبى الوبهَض ثِ ٍالوٌسٍة الِ٘ االلٓبل ٍ الحطٍِ ٍ اهب لَ ٚبى ٚوب اًیِ
ٖ ٙٚكًب الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ْبلو ًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن اًوب تَٛى ًٓس الوبهَض ثِ ٍ الوٌیسٍة ال٘یِ ال هیي
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سٌد اسطاضُ ٍ رٌس حٛوِ ٍ س٘بتٖ اًطبءاهلل تًبلٖ تَّٖ اًطبءالوًٌٖ ٍ الوَْٓم ثیبللٓم ٍ الحیطِ
يلٖ ْْن ٍ زضِٚ
التٌجِ٘ الخبلج
ٖس اضطًب الٖ اى ٚلوبت الْٓٗبء ٖسس اهلل تًبلٖ اسطاضّن هى اذتالْْب ٍ اؾكطاثْب ْیٖ الوٗیبم هیي
ح٘ج هتًلٕ االضبضٓ ٚوب يطْت هتٓٗٔ َ٘ط هؿكطثِ ْٖ َ٘طُ هي الًَٗز ٍ االٗٗبيبت ْٖٓ الزَاّط ْٖ
ٚتبة الطّي يٌس َٖل الوػٌّ ضحوِ اهلل ْلَ يزع يي الٌكٕ ٓٚت االضبضٓ الوْٓویٔ للوٗػیَز ثیبٕ
يؿَ ٚبى الد ثال ذالِ ارسُ ِْ٘ لٗ٘بهْب حٌ٘ئص هٗبم اللٓم ٚوب ْٗٓن هوب ٍضز ْٖ تلج٘یٔ االذیطس ٍ
تطْسُ
ٍ ْٖ الزَاّط اٗؿب ْٖ ٚتبة الج٘ى ْٖ ضطح َٖل الوػٌّ ٖسس سطُ ٍ َٗٗم هٗبم اللٓیم االضیبضٓ
هى الًصض اُ ًًن ًٗتجط ٍرَز الٗطٌٗٔ السالٔ يلٖ اضازٓ الًٗس ثْب اٍ الوكبيبت ٍ ثْب ٗحػل الٓیطٔ ثی٘ي
الًٗس ٍ الوًبقبت ْٖ الًبرع هي َ٘ط ْطٔ ْٖ الٗطٌٗٔ الوْٓؤ ث٘ي االضبضٓ ثبالغجى ٍ َ٘طُ ٍ اى ًع
يلِ٘ ْٖ تلج٘ٔ االذطس ٍ تطْسُ لٛي الهبّط اضازٓ الوخبل هٌِ هي ٚل هب ٗازٕ ثِ االذطس هٗػیَزُ
الد
ٍ ْٖ الزَاّط اٗؿب ْٖ ٚتبة الكالٔ هتٌب ٍ ضطحب ٍ ٚصا ال ٗٗى ثبالضبضٓ ٖیَال ٍاحیسا لالغیل ٍ
نبّط الٌػَظ السبثٗٔ اال هى الًزع يي الٌكٕ ْ٘ٗى حٌ٘ئص ثبالضبضٓ الوْٓؤ الضازٓ االًطیبء ٍ شلیٙ
الًِ ال ذالِ ٍ ال اضٛبل ْٖ اًِ ٗٗى قالٔ االذطس ٍ يٗسُ ٍ اٗٗبيِ ثبالضبضٓ السالیٔ يلیٖ شلیٙ
يلٖ ًحَ َ٘طُ هي هٗبغسُ ثل يطْت االرتعاء ثْب ْٖ يجبزاتِ ْؿال يي هًبهالتِ
ٍ ْٖ الزَاّط اٗؿب ْٖ ثبة اللًبى هتٌب ٍ ضطحب ٍ ٗػح لًبى االذطس اشا ٚبى لِ اضبضٓ هًَٗلٔ ْٗٓین
هٌْب الٗصِ ٍ هًبًٖ الطْبزات الروس ثالذالِ ارسُ ِْ٘ ثل يي الط٘د اروبو الٓطٖیٔ ٍ اذجیبضّن
لًوَم هبزل يلٖ ٖ٘بم اضبضتِ هٗبم اللٓم ْٖ رو٘ى هب ايتجط ِْ٘ شل ٙهي يجبزٓ ٚتٛج٘یطٓ االحیطام ٍ
َ٘طّب ٍ يٗس اٗٗبو ٍ ٗػح الٓطؼ ِْ٘ ح الد
ٍ ْٖ الحسایٕ ْٖ ثبة الٌٛبح ٍلَ يزعا يي الٌكٕ اغیال اٍ احیسّوب اٖتػیطا اٍ احیسّوب يلیٖ
االضبضٓ الٖ الًٗس ٍ االٗوبء ثِ اين هي اى َٗٛى الًزیع ثریطس اغیلٖ اٍ َ٘یطُ ٍ حٌ٘ئیص ْ٘ٛتٓیٖ
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ثبالضبضٓ ٚوب ٗٛتٖٓ ْٖ اشٚبضُ ٍ سبٗط التػطْبت الَٗلِ٘ ثططـ َٚى االضبضٓ هْٓؤ للوطاز زالٔ يلیٖ
الٗػس الٗلجٖ ثحست هب ًٗطِ هي حبلِ ٖبل الوحٕٗ الط٘د يلٖ ٍ ٚبًِ ال ذالِ ِْ٘
ٍ ْٖ الحسإٗ اٗؿب ْٖ ثبة الكالٔ اتوبم ًًن لَ تًصض الٌكٕ ٓٚیت الٛتبثیٔ ٍ االضیبضٓ هیي َ٘یط
ذالِ ًٗطِ ٍ هٌِ االذطس ْ٘ػح قالِٖ ثصلٚ ٙوب ٗػح سبٗط يَٗزُ ٍ اٖبضٗطُ ٍ يجبزاتیِ الیٖ اى
ٖبل ٖسس سطُ ثًس شٚط ثًؽ اذجبض الوسئلٔ ٍ التحٕٗ٘ االٚتٓبء ثوب ْٗٓن شلٚ ٙبیٌب هیب ٚیبى ٍ شٚیط
االْطاز ْٖ االذجبض اًوب ذطد هرطد التوخ٘ل
ٍ ْٖ الحسایٕ اٗؿب ْٖ ثبة الطرًٔ الربهس الوطَْض ث٘ي االغحبة اى ضرًیٔ االذیطس ثبالضیبضٓ
الوْٓؤ لْب ُ٘ٚطّب هي يَٗزُ ٍ اٗٗبيبتِ ٍ ًٗل يي الػسٍٖ٘ي اًِ اذص الٌٗبو هي ضاسْب الد
ٍ ْٖ الطٗبؼ للس٘س الزل٘ل يلٖ ثي هحودس الكجبقجبیٖ ٖسس سطُ ْٖ ثبة االٖطاض هتٌب ٍ ضطحب ٍ
َٗٗم االضبضٓ الوْٓؤ هٗبهِ ًٌٖٗ اللٓم ْ٘ٛتٖٓ ثْب يٌِ هكلٗب ٖ٘یل الى الوٗػیَز التًج٘یط يویب ْیٖ
الؿو٘ط ٍ ٗحػل ثْب ٍ يي ثًؽ الوتبذطٗي اضتطاـ التًصض ْٖ االٚتٓبء الد
ٍ ْٖ الطٗبؼ اٗؿب ْٖ ثبة الطرًٔ هتٌب ٍ ضطحب ٍ ضرًیٔ االذیطس ثبالضیبضٓ الوْٓویٔ ٚسیبٗط
تػطْبتِ يلٖ الوطَْض ث٘ي الكبیٓٔ ذالْب للػسٍٖ٘ي ْجبلٗبء الٌٗبو يٌْب يوال ثؿس هب َّ اهبضٓ قالْٖب
ٍ َّ ٍؾًِ يلْ٘ب ٚوب ْٖ الرجط ٍ َّ ضبش ٍ هستٌسُ هعّٗ الد
اَٖل ال ٗرٖٓ اًِ ٗستٓبز هي ثًؽ ٚلوبتْن ضؾَاى اهلل تًبلٖ يلْ٘ن اروً٘ي الوٌَٗلیٔ ٌّیب اتحیبز
ٍن٘ٓٔ االذطس ْٖ الًجبزات هى ضبًِ ْٖ الوًبهالت ٖبل ٖسس سطُ ْٖ الزَاّط لٗ٘بهْب إ االضیبضٓ
هٗبم اللٓم ٚوب ْٗٓن هوب ٍضز ْٖ تلج٘ٔ االذطس ٍ تطْسُ ٍ ٖبل اٗؿب ِْ٘ هي َ٘ط ْیطٔ ْیٖ الٗطٌٗیٔ
الوْٓؤ ث٘ي االضبضٓ ثبالغجى ٍ َ٘طُ ٍ اى ًع يلِ٘ ْٖ تلج٘ٔ االذطس ٍ تطْسُ ٍ ٖبل يلِ٘ الطحویٔ
اٗؿب لًوَم هبزل يلٖ ٖ٘بم اضبضتِ هٗبم اللٓم ْٖ رو٘ى هب ايتجط ِْ٘ شل ٙهي يجبزٓ ٚتٛج٘طٓ االحطام
ٍ َ٘طّب ٍ يٗس ٍ اٗٗبو ٍ ٖبل ضؾَاى اهلل تًبلٖ يلِ٘ ْٖ الحسایٕ ٍ حٌ٘ئیص ْ٘ٛتٓیٖ ثبالضیبضٓ ٚویب
ٗٛتٖٓ ْٖ اشٚبضُ ٍ سبٗط التػطْبت الَٗل٘ٔ ٍ ٖبل ٖسس سطُ ِْ٘ اٗؿب ٍ هٌِ االذطس ْ٘ػح قالٖیِ
ثصلٚ ٙوب ٗػح سبٗط يَٗزُ ٍ اٖبضٗطُ ٍ يجبزاتِ الد ٍ حٌ٘ئص ٗ ّ٘ٚػح لٌب ٍ ٗحٕ يلٌ٘یب التٓ٘ٛیٙ
ث٘ي الَن٘ٓٔ ٍالطإى ثزًل هتًلْٗب االلٓبل ٍ الحطٍِ ٍ هَؾَيِ الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ ْالظم االيتیطاِ
ثبلَحسٓ ٍ االتحبز هى االيتطاِ ثَٛى الوتًلٕ ًٌٖٗ هتًلٕ االضبضٓ ْٖ الوًبهلیٔ الوًٌیٖ ٍ الحٗ٘ٗیٔ
الَٗل ثَٛى الوَؾَو ْٖ الًجبزٓ اٗؿب الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ٍ ّصا ال َٗٛى اال اى َٗٛى الوًٌٖ ٍ الوَْٓم
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هكلَثب ٍ هٌهَضا هي االذطس ٍ الظم ّصا الَٗل الَٗل ثَٛى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ثبلٌسیجٔ الیٖ
الٌبقٕ اٗؿب الوًٌٖ ٍ الوَْٓم لًسم رَاظ التٓ ٙ٘ٛث٘ي الٌبقٕ ٍ َ٘طُ ثزًل الوبهَض ثِ ْیٖ الٌیبقٕ
اللٓم ٍ الحطِ ٍ ْٖ َ٘طُ الوًٌٖ ٍ الوٓبز ْتسثط
ٍ حبغل الَٗل ْٖ ّصا الٓػل اى نبّط االذجبض الَاضزٓ ْٖ يجیبزات االذیطس ٍهًبهالتیِ ٚیَى
هتًلٕ االضبضٓ ٍ هَؾَو االٗوبء الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن زٍى االلٓبل ٍ الحطٍِ ٍ ٖس يطْیت ايتیطاْْن
روً٘ب ثصل ْٖ ٙالوًبهالت ٍ ثًؿب ْٖ الًجبزات ٍ ّصا ال َٗٛى اال هى َٚى الوكلَة ٍ الوٌسٍة ْٖ
الًجبزٓ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ٚوَؾَو االحط ٍ هتًلٕ الحٛن ْٖ الوًبهالت
التٌجِ٘ الطاثى
ايلن اًْن ٖسس اهلل اسطاضّن هؿبْب الٖ ايتطاْْن ْٖ ثًیؽ ٚلویبتْن ٚویب يطْیت ثٛیَى هتًلیٕ
االضبضٓ ْٖ االذطس ْٖ الوٗبم الوًٌٖ ٍ الوَْٓم زٍى اللٓم ٍ الحطِ لْین ايتیطاِ ْیٖ ثیطخ هیي
اَٖالْن ثَٛى االهط ْٖ الوتلٓم اٗؿب : ٙٚ
ٖبل الِٓٗ٘ الْوساًٖ ٖسس سطُ ْٖ ٚتبة الػلَٓ ْٖ ضطح َٖل الوػٌّ يلِ٘ الطحویٔ ْیبى ؾیبٔ
الَٖت الد ْبى ٖسض يلٖ االت٘بى ثبلولحَى هي التٛج٘طٓ ْٖ احسٕ ٚلوتْ٘ب اٍ ْْ٘وب هى اقالٔ التٛج٘طٓ
يلِ٘ يطْب ْبلهبّط ٍرَثِ هٗسهب يلٖ التطرؤ الضتوبلِ يلٖ هًٌٖ التٛج٘ط ٍ الٗسض الو٘سَض هي لٓهِ
ْال ٗسٗف ثبلًسَض ٚوب شٚطُ ض٘رٌب الوطتؿٖ ضُ
اَٖل لَ ٚبى الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ارٌج٘ب يي الوكلَة ٍ الوٌسٍة الِ٘ لن ٗٛیي ٍریِ للتًل٘یل ثبحیس
ضٌِ٘ٚ
ٍ ٖبل ٖسس سطُ اٗؿب يٌس َٖل الوػٌّ يلِ٘ الطحؤ ٍاال احطم ثتطروتْب الد ْٖ هٗبم ضز احتوبل
السَٗـ اَٖل هب احتولِ إ الوساض٘ هي الَٗل ثبلسَٗـ الصٕ حٛبُ يي ثًؽ الًبهٔ ؾًّ٘ هحزَد
ثَٗلِ يلِ٘ السالم الٖ اى ٖبل ثل ثَٗلِ يلِ٘ السالم تحطٗوْب التٛج٘ط ثٌبء يلٖ نَْضُ ْٖ هكلٕ الخٌیبء
يلٖ اهلل تًبلٖ ثػٓٔ الٛجطٗبء ٚوب ٗٗتؿِ٘ ٍؾًِ اللَُٕ الٖ اى ٖبل حن ٖبل ًٌٗیٖ الطی٘د االًػیبضٕ
ٖسس سطُ ٍ لًل هب شٚطًب َّ هطرى استسالل الزوبئ يلٖ الحٛن الویصَٚض ثیبى التٛج٘یط شٚیط ٍ ٍ
الوٗػَز هٌِ الوًٌٖ ْبشا تًصض اللٓم الربظ يسل الٖ هًٌبُ الٖ اى ٖیبل ضحویِ اهلل اٖیَل هیطاز ّین
ثحست الهبّط االستسالل ثٗبيسٓ الو٘سَض ٍ َّ ال ٗرلیَ يیي ٍریِ ؾیطٍضٓ اى هكلَث٘یٔ التٛج٘یطا
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ٍالتطْس ٍ ًحَ ّوب هي االشٚبض الَارجٔ اٍ الوستحجٔ ل٘ست ثلحبل الٓبنْب هي ح٘ج ّٖ ثل ثلحیبل
هب تؿوٌتِ هي الوًبًٖ ال ثوًٌٖ اًِ ٗزت يلٖ الوٛلّ ٖػیس هًبًْ٘یب ثیل ثوًٌیٖ اى هكلَث٘یٔ ّیصُ
االلٓبل اًوب ّٖ ثلحبل هًبًْ٘ب الوٌطبء ثْب هي الخٌبء يلٖ اهلل ثػٓٔ الٛجطٗبء ٍ الطْبزٓ ثبلطسبلٔ ٍ َ٘ط
شل ٍ ٙاى لن ٗطًط الوٛلّ ثوًبًْ٘ب هي ح٘ج ّٖ ًه٘ط هب لَ اهیط الویَلٖ يجیسُ ثیبى ٗیتٛلن يٌیس
هالٖبت ظٗس ثٛالم ذبظ ٗحػل ثِ هسح ظٗس ثػٓٔ ٚوبل لن ٗزت يلِ٘ يٌس هالٖبت ظٗس اال االت٘بى
ثصل ٙالٛالم ٍ اى لن ٗلتٓت الٖ هًٌبُ ٍ اشا تًصض يلِ٘ شل ٙاللٓم اٖبم هطازِْ هٗبهِ
اَٖل ْٖ ّصا الٛالم هَاٖى للٌهط
هٌْب َٖلِ ٖسس سطُ ثل ثلحبل هب تؿوٌتِ هي الوًبًٖ ال ثوًٌٖ اًیِ ٗزیت يلیٖ الوٛلیّ ٖػیس
هًبًْ٘ب الد اشِْ٘ اًِ اى ٚبى الوطاز ثتؿوي اللٓم للوًٌٖ تؿوٌِ لِ ضبًب ِْٗ٘ اٍال اًِ ال هًٌٖ لػ٘طٍضٓ
اللٓم ثْصا اللحبل هكلَثب ٍ هٌسٍثب الِ٘ ٍ حبً٘ب اًِ ال زل٘ل يلٖ شل ٍ ٙاى ٚبى الوطاز التؿوي الًٓلیٖ
ثوًٌٖ تحِٗٗ إ الوًٌٖ هي الوتلٓم ثتحػل اللٓم ِْٓ٘ اًِ ٍ اى ٚبى لِ هحػل ٍ يل٘یِ زل٘یل ٍ ّیَ
االهط ثبلحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ًحَ استًص ٍ ٚجط ٍ سجح ٍ ًحَ شل ٙاال اًِ ال ٗزتوى هى الَٗل ثًیسم لیعٍم
ٖػس الوًٌٖ اشا الوًٌٖ ٌّب ثل هكلٗب اًوب َٗٛى هي سٌد الحٗبٕٗ االضازٗٔ ٍ رٌس الًٌبٍٗي الٗػیسٗٔ
التٖ ال تٛبز تتحٕٗ ثسٍى الٗػس ٍالٌ٘ٔ
ٍ هٌْب َٖلِ ضحوِ اهلل ثل ثوًٌٖ اى هكلَث٘ٔ ّصُ االلٓبل اًوب ّٖ ثلحبل هًبًْ٘ب الوٌطیبء ثْیب هیي
الخٌبء يلٖ اهلل ثػٓٔ الٛجطٗبء ٍالطْبزٓ ثبلطسبلٔ ٍ َ٘ط شل ٍ ٙاى لن ٗطًط الوٛلّ ثوًبًْ٘ب هي ح٘ج
ّٖ اشِْ٘ اى الوًٌٖ ال ٗٛبز ٗػ٘ط هٌطبء ثسٍى ْْن الوٛلّ ٍ ضًَضُ لِ ٚوب يطْت
ٍ هٌْب َٖلِ ٖسس سطُ ًه٘ط هب لَ اهط الوَلٖ يجسُ الد اشِْ٘ اٍال اى ّیصا التطیجِ٘ ٍ التٌه٘یط اًویب
ٗػح ثًس ٍرَز زل٘ل يلٖ َٚى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ اللٓیم ٍ الحیطِ زٍى الوًٌیٖ ٍ الوْٓیَم
لتػح٘ح َٚى اللٓم ٍ الحطِ هبهَضا ثِ ٍ هٌسٍثب الِ٘ ٍ لطْى االستجًبز يي شل ٙهى َٚى الوًٌٖ ّیَ
االغل االغ٘ل ٍ اهب هى الًسم ْال ْؿال يي الَرَز يلٖ الرالِ ٍ حبً٘ب اى ّصُ الوٗبٗسٔ هؿبْب الٖ
َٚى الوٗ٘س يلِ٘ هوب لن ًٗلن تحِٗٗ هي ٖجل ٍ ال تحػلِ هي ثًس هٗبٗسٔ يلٖ ذالِ هٗبٗسٔ االهبم
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ثبة الصٚط ٍ السيبء ثوب َّ هتًبضِ ث٘ي الٌبس هتساٍل ث٘ي االًیبم هیي توز٘یس
ثًؿْن ثًؿب ٍ هسئلٔ ثًؿْن ثًؿب هتٓطزا اٍ هزتوًب الصٕ َٗٛى الجٌیبء ٍ االسیبس ْ٘یِ يلیٖ ث٘یبى
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الوٗػس ٍ الوطاز هي الوًٌٖ ٍ الوٓبز ثباللٓبل ٍ الحطٍِ ال ث٘بى ًٓس الحطٍِ ٍااللٓبل ٚویب سی٘بتٖ
اًطبءاهلل تًبلٖ ْٖ ثبة هجبض ٔٚالٓبتحٔ ٍ حبلخب اى االهط ثبلوًٌٖ ْٖ الوٗ٘س يلِ٘ هَٓٗز َ٘یط هَریَز
ثرالِ الوٗ٘س ْبى االهط ثبلحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ِْ٘ هَرَز َ٘ط هَٓٗز
ٍ ٖبل ٖسس سطُ ْٖ الزَاّط ْٖ َٖل الوحٕٗ الوػٌّ ضحوِ اهلل ْبى ؾبٔ الَٖت ًٌٖٗ يي تًلین
التٛج٘طٓ احطم ثتطروتْب الد هي ثبٖٖ اللُبت ٍرَثب الًِ َّ الوستكبو هي الویبهَض ثیِ الیٖ اى ٖیبل
ضحوِ اهلل تًبلٖ ٍ لًل شا اٍ هب ٗٗطة هٌِ هطاز هي يللِ ثبًِ ضٚي يزع يٌِ ْیال ثیس لیِ هیي ثیسل ٍ
التطرؤ اٍلٖ هب ٗزًل ثسال هٌْب ٍ ثبى الوًٌٖ هًتجط هى اللٓم ْبشا تًصض اللٓم ٍرت ايتجیبض الوًٌیٖ
ًٌٖٗ اًِ ٗزت لٓم الًجبضٓ الوًَْزٓ ْٖ تبزٗٔ الوًٌٖ ٍ اى ٚبى ال ٗزت اذكبضُ ثبلجبل ْبشا لن ٗت٘سیط
شل ٙاللٓم لن ٗسٗف الوًٌٖ ثل ٗازٕ ثًجبضٓ اذطٕ
اَٖل ال ٗرٖٓ اى َٖلِ يلِ٘ الطحؤ الًِ َّ الوستكبو هي الوبهَض ثِ ٍ ٚصا َٖل الْوساًٖ ضحوِ اهلل
تًبلٖ ثبى هطاز ّن ثحست الهبّط االستسالل ثٗبيسٓ الو٘سَض ٍ َّ ال ٗرلَ يي ٍرِ الد ٍ ٚصا َٖلْن
ثبى الوًٌٖ هًتجط هى اللٓم ٍ َٖلْن ثبى االغل َّ الوًٌٖ ٍ اضجبُ شل ٙهي االَٖال ٗٓ٘س زذل الوًٌٖ
ٍ الوَْٓم ْٖ الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْالثس حٌ٘ئص للوٛلّ هي تحٕٗ٘ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ثتحػی٘ل
اللٓم ٍ الحطِ ٍ س٘بتٖ اًطبءاهلل تًبلٖ اى تحٕٗ٘ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ثبللٓم ٍ الحطِ ًٌٖٗ اًطبیِ ثیِ
ٗتَّٖ يلٖ ْْوِ ٍ زضْ ِٚال تزتوى ّصُ االَٖال هى الَٗل ثًسم لعٍم ْْن الوًٌٖ ٍ اذكیبض الوْٓیَم
ثبلجبل
التٌجِ٘ الربهس
ٖس يطْت هي ٚالم الْوساًٖ ٖسس سطُ اى هستٌس الْٓٗبء ٖسس اهلل تًبلٖ اسطاضّن ْٖ الحٛین ثلیعٍم
التطرؤ ْٖ التٛج٘ط َّ ٖبيسٓ الو٘سَض الوستٓبزٓ هي الوٌسَة الْ٘ن يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم الو٘سیَض
ال ٗسٗف ثبلوًسَض ٍ اشا اهطتٛن ثطئٖ ْبتَا هٌِ هب استكًتن ٍ هب ال ٗسض٘ ٚلِ ال ٗتط٘ ٚلِ ٍ ٗاٗسُ
ٚالم الزَاّط ايلٖ اهلل هٗبهِ ْٖ ٍرِ اللعٍم الًِ َّ الوستكبو هي الوبهَض ثِ ٍ االهط اًوب َٗٛى ٙٚ
يلٖ الهبّط اشال زل٘ل يلِ٘ سَاّب ٍ هب ضبثْْب ٍ الظم ّصا الَٗل ثلعٍم ْْن الوًٌیٖ ٍ ٖػیس الوْٓیَم
اشالٗبيسٓ ال تزطٕ اال ْٖ الوطٚت الصٕ تًصض ثًؽ ارعایِ اٍ الوٗ٘س الصٕ تًسط ٖ٘سُ ٍ هب ًحي ْ٘یِ
ال َٗٛى هي ٖج٘ل الوطٚت ْالثس اى َٗٛى هي سٌد الوٗ٘س ٍ ال َٗٛى هي السٌد اال اى َٗٛى الوبهَض
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ثیییِ ٍ الوٌیییسٍة ال٘یییِ التٛج٘یییط ًٌٗیییٖ شٚیییطاهلل تًیییبلٖ ثٛویییبل الٛجطٗبی٘یییٔ ثلٓیییم
اهلل اٚجط ٍ ّصا الوبهَض ثِ ال ٗتحٕٗ ٍ ال ٗتحػل ثَٗل اهلل اٚجط اال هیى ْْین هًٌیبُ ٍ ٖػیس هٓیبزُ ٍ
هَْٓهِ ْتسثط حٕ التسثط
التٌجِ٘ السبزس
هي ظهطٓ هب ٗاٚس الوسيٖ ٍ َّ َٚى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ هي سٌد الوٗ٘س ال هي ٖج٘ل اذط ٍ
ثًجبضٓ اذطٕ الحٗ٘ٗٔ ٍالوًٌٖ ًٌٖٗ التٛج٘ط ٍ التسج٘ح ٍ التحو٘س ٍ ًحَ شل ٙهي الًٌبٍٗي َبٗٔ االهط
ثػَض هرػَغٔ ٍ الٓبل هحسٍزٓ تًسز الجحج ٍ تطتت االزلٔ ْٖ ثبة التٛج٘ط تبضٓ ْٖ ٍرَة اغل
التٛج٘ییییییییط ٍ اذییییییییطٕ ْییییییییٖ لییییییییعٍم ًَٚییییییییِ ْییییییییٖ غییییییییُ٘ٔ
اهلل اٚجط ْلَ ٚبى الوبهَض ثِ اهطا ٍاحسا ٍَّ ًٓس الػُ٘ٔ ٍ شات الػَضٓ ل ٖٓٛثحج ٍاحس هیى زل٘یل
ْبضز
التٌجِ٘ السبثى
ضثوب ٗٗبل ثتحٕٗ الس٘طٓ الوستوطٓ الٖ ايػبض االیؤ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم يلیٖ االٚتٓیبء ثبت٘یبى
االلٓبل ٍ الحطٍِ ْلَ ٚبًت يلٖ الرالِ لَٖى الطزو هٌْن يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ٍ غسض هب ٗطتٓیى
ثِ االضتجبُ يي االهٔ ٍ هب ٍٖى ٍ ال غسض ْ٘ستٛطّ هٌِ الوَاْٗٔ لٛي ِْ٘ اٍال اى الوطاز هي السی٘طٓ
الوسيبٓ اى ٚبى س٘طٓ الٛل ًٌٖٗ اروبو الٛل يوال يلٖ االٚتٓبء ثبت٘بى االلٓبل ٍالحیطٍِ هیي زٍى
ضيبٗٔ للوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن َْْ هوٌَو اضس الوٌى ثل ذالِْ هًلَم اشالًبضِ ثبلًطث٘ٔ اشا ٖ٘ل لِ ٖل اللْن
آَطلٖ اٍ ٖل استُٓطاهلل اٍ هي ٖبل ال الِ اال اهلل ْلِ ٚصا ْٗٓن هكبلجٔ الوًٌیٖ ًٌٗیٖ قلیت الوُٓیطٓ ٍ
شٚطاهلل ثبلَحساً٘ٔ ثْصُ االَٖال ال هكبلجٔ اللٓم ٍالحطِ ٍ ْٖ هٗیبم الًویل اٗؿیب ٗیبتٖ ثبلحٗ٘ٗیٔ ٍ
الوًٌٖ ْٖ ّصُ اال لٓبل ٍ الحطٍِ ال ًٓس ّصُ ٍ شاتْب ٍ اى ضئت ٍؾَح ّصُ الیسيَٕ ْالثیس هیي
ْطؼ الوتٛلن ٍ الوربقت ْبضس٘ب هخال ٍ السيب ٍ الصٚط اٗؿب ْبضس٘ب ثبى ٖبل ْبضسیٖ لٓبضسیٖ ثگیَ
ذساٗب هطا ث٘بهطظ ٗب ثگَ زضذَاست آهطظش هٌ٘ٛن اظ ذسا ٗب ّط ٚس ثگَٗس ً٘ست ذسایٖ رع ذسا
ثطإ اٍ ثبضس ْالى ارط ٍ حَاة ٍ اى ٚبى الوطاز س٘طٓ الجًؽ ٍ ّین الیصٗي ال ًٗطْیَى الًطث٘یٔ ٍ ال
ًٗطَْى ْل٘ست ثحزٔ ٍ حبً٘ب اى الس٘طٓ ٍّٖ االروبو الًولٖ ال تعٗس يي االروبو الَٗلٖ ٍ االروبو
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الَٗلٖ ثٌٓسِ ال َٗٛى حزٔ ٚوب ايتطِ ثِ الوحَٗٗى هي الْٓٗبء ٍاالغَل٘٘ي ضؾَاى اهلل تًبلٖ يلْ٘ن
اروً٘ي ٍ اى ٖبل ثِ الط٘د الكَسٖ ٍ روى هي االغحبة ٖسس اهلل اسطاضّن يلٖ هیب حٛیٖ يیٌْن
هًلال ثَرَُ اهتٌْب ٖبيسٓ اللكّ اش ٖبيسٓ اللكّ لَ اٖتؿت لعٍم الطزو يي الجبقیل ٍ االٗػیبل الیٖ
الحٕ لَ ٚبى الٛل يلٖ الرالِ الٖتؿت شل ٙلَ ٚبى الجًؽ ّ ٍ ٙٚصا ذالِ هب ّیَ الَاٖیى هیي
ال رالِ ٍاالذتالِ ْٖ ٚخ٘ط هي االحٛبم ثل ٚخ٘طا هب َٗٛى هٌطبء الرالِ ٍ هٌجت االذتالِ ًٓیس
اَٖال االیؤ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم هي اروبل ْْ٘ب اٍ اثْبم ْٗ ّ٘ٛزَظ لٌب الَٗل ثلعٍم الطزو يلیْ٘ن
لَ حػل الطجْٔ ٍٍٖى االضتجبُ لالهٔ هي زٍى استٌبز الٖ اَٖالْن ٍ حبلخب اًِ ًٗتجط ْٖ حز٘ٔ االرویبو
يي ّصا الوسل ٙيسم زل٘ل يلٖ ذالِْ هي الٛتبة ٍ السٌٔ ٚوب ايتطِ ثصل ٙهططيِ ٍ هَسسیِ ٍ
السل٘ل يلٖ الرالِ هَرَز ْٖ الوٗبم ٍَّ االٍاهط الوطثَقٔ ثبلحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ْٖ الٛتبة ٍ السٌٔ ٍ
ضاثًب اى ّصُ الس٘طٓ يلٖ ذالْْب س٘طٓ االًج٘بء ٍ االٍغ٘بء يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ْیبى سی٘طتْن ْیٖ
هٗبم السيبء ٍالصٚط ٖس ٚبًت يلٖ تحٕٗ٘ الحٗبٕٗ ٍ تحػ٘ل الوًبًٖ ثباللٓبل ٍ الحطٍِ ٚیل ثلُیٔ ٍ
لسبًِ ال اًطبء ًٓس االلٓبل ٍ الحطٍِ ثال ض ٍ ٙال ضٗت هًطٍِ
استٗطاة _ ٗستٓبز هي ايتجبض يسم زل٘ل هي الٛتبة ٍ السٌٔ يلیٖ الریالِ ْیٖ الحز٘یٔ اهٛیبى
ٍَٖيِ يلٖ ذالِْ ََْٖيِ يلٖ اهط ال ٗسل يلٖ يسهِ يلٖ ذالِْ هٌْوب ْتسثط
التٌجِ٘ الخبهي
ايلن اًِ ٖس اذتلّ ٚالم الْٓٗبء ضؾَاى اهلل تًبلٖ يلْ٘ن اروً٘ي ثجًؿْن ثل اؾكطة ثهیبّطُ ْیٖ
ايتجبض التٓػ٘لٖ هي الًلن ثوؿوَى الػُ٘ٔ ٍ هٓبز الػَضٓ ْٖ الًَٗز ٍ االٗٗبيبت ٍ يسهِ ثًس الَْبٔ
ٍ السَٛى يلٖ ايتجبض االروبلٖ هٌِ ٖبل الس٘س الٌج٘ل الس٘س هحودس ٚبنن الكجبقجبیٖ ال٘عزٕ ايلٖ اهلل
تًبلٖ هٗبهِ ْٖ ضسبلتِ الوسوبٓ ثبلًطٍٓ الَحٖٗ ْٖ ثبة الٌٛبح هسئلٔ ال ٗطتطـ ْٖ الوزطٕ للػُ٘ٔ
اى َٗٛى يبضْب ثوًٌٖ الػُ٘ٔ تٓػ٘ال ثبى َٗٛى هو٘عا للًٓل ٍ الٓبيل ٍ الوًٓیَل ثیل ٗٓٛیٖ يلویِ
اروبال ثبى هًٌٖ ّصُ الػُ٘ٔ اًطبء الٌٛبح ٍ التعٍٗذ لٛي االحیَـ الًلین التٓػی٘لٖ ٍ ٖیبل سی٘سًب
االرل ٍ هَالًب االيهن الجطٍرطزٕ زام نلِ يلٖ َٖلِ ضحوِ اهلل لٛیي االحیَـ الًلین التٓػی٘لٖ ال
ٗتط٘ ٍ ٖبل الس٘س الًه٘ن الطبى الس٘س اثَالحسي االغْٓبًٖ يكیطاهلل هطٖیسُ ْیٖ ضسیبلتِ الوسیوبٓ
ثبلَس٘لٔ ْٖ ثبة الٌٛبح اٗؿب هسئلٔ ًٗتجط ْٖ الًٗس الٗػس الٖ هؿوًَِ ٍ َّهتَّٖ يلٖ ْْن هًٌیٖ
لٓهٖ اًٛحت ٍ ظٍرت ٍ لَ ثٌحَ االروبل حتٖ ال َٗٛى هزطز لٗلٗیٔ لسیبى ًًین ال ًٗتجیط الًلین
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ثبلَٗايس الًطث٘ٔ ٍ ال الًلن ٍ االحبقٔ ثرػَغ٘بت هًٌٖ اللٓه٘ي يلٖ التٓػ٘ل ثل ٗ ٖٓٛيلوِ اروبال
ْبشا ٚبى الوَرت ثَٗلِ اًٛحت ٍ ظٍرت ٖبغسا الٗٗبو الًلٗٔ الربغٔ الوًطٍْٔ الوطتٛعٓ ْٖ االشّبى
التٖ ٗكلٕ يلْ٘ب الٌٛبح ٍ العٍاد ْٖ لُٔ الًطة ٍ ًٗجط يٌْب ْٖ لُبت اذط ثًجبضات اذط ٍ ٚبى الٗبثل
ٖبثال لصل ٙالوًٌٖ ٖ ٍ ٖٓٚبل ٖسس سطُ اٗؿب ْٖ ثبة االٖطاض ٚتبة االٖطاض الصٕ َّ االذجبض الزبظم
الٖ اى ٖبل يلِ٘ الطحؤ ثبٕ لُٔ ٚبى ثل ٗػح اٖطاض الًطثٖ ثبلًزوٖ ٍ ثبلًٛس ٍ الٌْسٕ ثیبلتطٍ ٖٚ
ثبلًٛس اشا ٚبى يبلوب ثوًٌٖ هب تلٓم ثِ ْٖ تل ٙاللُٔ اَٖل الهبّطاى ٍرِ االذتالِ ٍ االؾیكطاة
ثًس ٍؾَح السذل ْٖ تحٕٗ هب َّ الوَؾَو لالحٛبم ٍ تحػل هب َّ هتًلٕ لالحبض هیي الٌٛیبح ٍ
العٍاد ْٖ الزولٔ يسم الَؾَح هي رْٔ الوطتجٔ ٍ اًِ ّل َّ الًلن ثبى ّصُ الػُ٘ٔ تٗیبل ْیٖ هٗیبم
اًطبء الٌٛبح ٍ العٍاد ام الًلن ثوٓبز ٚل لٓم هي الٓبل الػُ٘ٔ ٍ هًٌٖ ٚل ٚلؤ هي ٚلوبت الػیَضٓ
هي زٍى اقالو يلٖ االغَل ٍ الَٗايس الًطث٘ٔ يلٖ قطظ ْْن سبٗط اللُبت ٍ ثیبٖٖ االلسیٌٔ اٍ الًلین
ثصلٚ ٙلِ لٛي يي الَٗايس ٍ االغَل ّصا ٍالصٕ ٗٗتؿِ٘ الٌهط الػبیت ٍ ٗحٕ اى ٗٗبل َّ الَسیكٖ
التٖ ًٗٓل هًْب ثبلػُ٘ٔ هب ًٗٓل اّل تل ٙاللُٔ ٍ شا٘ اللسبى هًْب ثبلػَضٓ هي استًوبل ٚل لٓم ْٖ
هًٌبُ ٍ االضبضٓ ثٛل ٚلؤ الٖ هؿوًَْب ٍ هٓبزّب ٍالتٖ ال ٗٛبز ٗتحٕٗ ثسًٍْب هي الوتلٓم ثبلػُ٘ٔ ٍ
الوتَُٓ ثبلػَضٓ سَٕ الحطِ ٍ اللٓم ٚوب ٗهْط لوي تبهل ٍ تسثط
اشا يطْت ّصا ْبيلن اى االهط ْٖ ثبة االزي٘ٔ ٍ االشٚبض اٗؿب َٗٛى  ٙٚثًس ٍؾیَح يیسم ٚیَى
االلٓبل ثتوبم الوَؾَو ْٖ الوكلَث٘ٔ ٍ الوٌسٍث٘ٔ ْْ٘ب سَاء ٖلٌب ْْ٘ب ثبلسذل اٍ ٖلٌب ثًس هِ ٍ هي ٌّب
ٗهْطاى الَٗل ثًسم لعٍم ْْن الوًٌٖ ٍ ٖػس الوٓبز ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ال ٗػلح اال هى ٚیَى تویبم
الوَؾَو ْْ٘ب االلٓبل ٍ الحطٍِ هي زٍى زذل للحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ْٖ شل ٍ ٙالٓیطؼ يلیٖ ذالْیِ
اسبس الحسٗج ٍ الٗطآى ٚوب حػل ٍ ٗحػل ل ٙثصل ٙالًطْبى ْبلَٗل ثًسم اللعٍم يلٖ قطِ هیي
الٗطآى ٍحطِ هي الحسٗج
التٌجِ٘ التبسى
يي الػبزٔ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ايطاة الٗلَة اضثًٔ اًَاو ضْى ٍ ْتح ٍ ذٓیع ٍ ٍٖیّ
ْطْى الٗلت ْٖ شٚطاهلل تًبلٖ ٍ ْتح الٗلت ْٖ الطؾب يي اهلل تًیبلٖ ٍ ذٓیؽ الٗلیت ْیٖ االضیتُبل
ثُ٘طاهلل تًبلٖ ٍ ٍّٖ الٗلت ْٖ الُٓلٔ يي اهلل سجحبًِ ٍ تًبلٖ الحسٗج
اَٖل
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ال ٗرٖٓ اًِ ٚوب اى شٚطاهلل تًبلٖ ٍ يسم الُٓلٔ يٌِ ثصاتِ ثًس هًطْتِ َٛٗ ٙٚى هَرجب لطْى الٗلَة
ٍ اضتٗبء الٌَٓس هؿبْب الٖ  ًَِٚهٗبضًب لَن٘ٓٔ الًجَزٗٔ ٍ هػبزْب هى قطٗٗٔ الوولَ٘ٚیٔ ٚی ٙشٚیطُ
يعٍرل ٍ يسم اللُٔ يٌِ ثٛوبالتِ هي الَحساً٘ٔ ٍ االحسٗٔ اٍ الطحوبً٘ٔ ٍ الطح٘و٘ٔ اٍ السیجَح٘ٔ ٍ
الٗسٍس٘ٔ الٖ َ٘ط شل ٙهي الًٌَت ٍ الػٓبت اشا يطْت ّصا ْبيلن اى الُیطؼ هیي تًلی٘ن االشٚیبض
الربغٔ الوطتولٔ للٛوبالت الطثبً٘ٔ ٍ االٍضاز الورػَغٔ الوتؿوٌِ للًٌَت ٍ الػیٓبت االلْ٘٘یٔ حین
ثًس شل ٙالتحطٗع ٍ التطَ٘ت يلْ٘ب ٍ الْ٘ب ثًس التزبٍظ يوب َّ الوسيٖ الوٗیطٍى ثبلػیَاة ٍ ّیَ
هكبلجٔ َٖل الوؿوَى ٍ الوٓبز ٍ ال تزبٍظ يٌِ الثس اى َٗٛى ال اٖل شٚطُ ٍيسم الُٓلٔ يٌِ ثػیٓبتِ ٍ
ًًَتِ ٍ ال ٌٗجُٖ اى َٗٛى غطِ ارطاء اللٓم ٍ الحطِ يلٖ اللسبى ٍ ال هحؽ شٚطُ ٍ يسم الُٓلیٔ
يٌِ ثصاتِ ٍ ّصا الُطؼ ال ٗٛبز ٗحػل ثسٍى ْْن الوًٌٖ ٍ زض٘ الوَْٓم هخال تًل٘ن ق٘جیٔ ال الیِ اال
اهلل حن الحج يلْ٘ب الثس اى َٗٛى ثًس َوؽ الً٘ي يي الوسيٖ ٍ ل٘س ُٗوؽ يٌِ ال اٖل ًبنطا الیٖ
شٚطُ ٍ يسم الُٓلٔ يٌِ هي ح٘ج االحسٗٔ ٍ الَحساً٘ٔ ٍ ال ٗحٕ اى َٗٛى ًبنطا الٖ هحیؽ اریطاء
اللٓم ٍ الحطِ يلٖ اللسبى ٍ ال غطِ شٚطُ ٍ يسم الُٓلٔ يٌِ تًبلٖ ٍ تٗسس هي رْٔ الصات ٍ ّصا
الوٌهَض ال ٗٛبز ٗٗى ثُ٘ط ْْن الوؿوَى ٍ زض٘ الوٓبز
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التٌجِ٘ الًبضط
ٖبل ْٖ الت ٓس٘ط الجطّبى ْٖ َٖلِ تًبلٖ ٍ ٗتٓٛطٍى ْٖ ذلٕ السوَات ٍ االضؼ ٍ ٖبل ضسیَل اهلل
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٍٗل لوي ٖطء االٗٔ حن هسح ثْب ضجٛتِ إ تزبٍظ يٌْب هي َ٘ط ْٛط الد اٖیَل ال
ٗرٖٓ اى ّصا ربض ْٖ سبیط االٗبت ٍ سبض ْٖ ثبٖٖ الجٌ٘بت ٚوب ٗاهٖ الِ٘ َ٘یط ٍاحیس هیي الطٍاٗیٔ
ا لحبٚؤ ثٌٖٓ الٓؿ٘لٔ ٍ سلت الوسٗحٔ يي الٗطایٔ الربل٘ٔ ٍ التالٍٓ الٓبضَٔ يي التسثط ٍ التٓٛط ْؿیال
يي الًبضٗٔ يي الْٓن ٍ السض٘ اشا يطْت ّصا ٌَْٗل اشا ٚبى حٕ االهط ٍحٗ٘ٗتِ ّصا ْٖ الٗطآى الوز٘س
ْٗ ّ٘ٛزَظ لٌب ٍ ٗحٕ يلٌ٘ب الَٗل ثَٛى الوٌهَض ْٖ االزي٘ٔ ٍاالشٚبض غطِ ارطاء االلٓیبل يلیٖ
االلسي ٍهحؽ ازاضٓ الحطٍِ ْٖ االَْاُ هي َ٘ط ايتجبض ْْن الوؿیبه٘ي ٍ زض٘ الوٓیبزات حبضیب ٍ
ٚالال ٗزَظ ٍ ال ٗحٕ ْال ثس هي الَٗل ثبيتجبض الْٓن ٍ السض٘ ْٖ تحٕٗ الوٌهَض ٍتحػل الولحیَل
حن ايلن اى الستٛطبِ االيتجبض قطٕٗ اذط هوب هؿٖ ٗستٓبز ٍ هوب ٗستٗجل ٗستهْط ٍ َّ هطٚت هي
هٗسهبت حلج ٚلْب هي الَاؾحبت التٖ ال ٗحتبد ْٖ الحٕ ٍ الحٗ٘ٗم الیٖ زل٘یل ٍ ال ثطّیبى االٍل
اضتطاٌٚب هى الٌجٖ ٍ االیؤ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ْٖ اغل حٗ٘ٗٔ الیصٚط ٍ الیسيبء ٍ الوبّ٘یٔ
الخبًٖ اى ًْلْن يلْ٘ن السالم ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض التٖ ٗیسيَى ٍ ٗیصٚطٍى ٚیبى ات٘یبى الحٗیبٕٗ ٍ
الوًبًٖ ثباللٓبل ٍ الحطٍِ ال ات٘بى ًٓس الحطٍِ ٍ االلٓبل هخال يولْن يلْ٘ن السالم ْٖ اللْن آَط
اٍ اهلل اٚجط ٚبى قلت الوُٓطٓ ٍ التًطّٗ ثٛوبل الٛجطٗبء ثلٓم اللْن آَط ٍ حطِ اهلل اٚجیط ال االت٘یبى
ثصات الحطِ ٍ اللٓم الخبلخٔ اًب الًٗسض يلٖ ًْل هب ًٗٓلَى ٍ ال ًتوٛي هي الًول ثوب ًٗولَى اال هیى
الْٓن ٍ السض٘ ْتحػل هي الزو٘ى ٍَِٖ حػَل الوٌهَض هي االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ًٌٖٗ الویبهَض ثیِ ٍ
الوٌسٍة الِ٘ ْْ٘ب ٍ ْْ٘ب يلٖ ْْن الوؿوَى ٍ زض٘ الوٓبز ٍ ٚي يلٖ ٗٗهٔ هي الوجبٌٗٔ ٍ التجبٗي ث٘ي
َٖل الوًٌٖ ٍ الوَْٓم إ الوؿوَى ٍ الوٓبز الصٕ َّ الوسيٖ هي ًْل الٌجٖ ٍ االیؤ يل٘یِ ٍ يلیْ٘ن
الػلَٓ ٍالسالم ٍ ث٘ي َٖل اللٓم ٍ الحطِ هي زٍى ٍرَز ربهى ْٖ االحٌبء ٍ ال هزوى الج٘ي
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الوكلت الخبلج
ْ٘وب ٗتًلٕ ثبلػلَٓ هي ح٘ج ذػَظ االرعاء ٍ ِْ٘ ْػَل
الٓػل االٍل
ْ٘وب ٗطتجف ثبالشاى ٍ االٖبهٔ ٍ التطْس ٍ ِْ٘ اهَض:
االٍل هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ن الطحؤ هسٌسا يي يجساهلل ثي سٌبى ضحوِ اهلل ٖیبل
سئلت اثب يجساهلل يلِ٘ السالم يي الوطآ تاشى للػلَٓ ْٗبل حسي اى ًْلت ٍ اى لن تًٓل ارعءّیب اى
تٛجط ٍ تطْس اَى ال الِ اال اهلل ٍ اى هحودس ضسَل اهلل
الخبًٖ هب يي هحودس ثي ًَٗٗة هسٌسا يي اثٖ هطٗن االًػبضٕ يلْ٘ن الطحؤ ٖبل سوًت اثبيجساهلل
يلِ٘ السالم َٗٗل اٖبهٔ الوطآ اى تٛجط ٍ تطْس اى ال الِ اال اهلل ٍ اى هحودسا يجسُ ٍ ضسَلِ
الخبلج هب يي الًلل ٍ الًَ٘ى يي الٓؿل ثي ضبشاى يلْ٘وب الطحؤ يي الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسیالم
اًِ ٖبل اًوب اهط الٌبس ثبالشاى لًلل ٚخ٘طٓ هٌْب اى َٗٛى تص٘ٚطا للسبّٖ ٍ تٌجْ٘ب للُبْل ٍ تًطٗٓب لویي
رْل الَٖت ٍ اضتُل يٌِ ٍ َٗٛى الوَشى ثصل ٙزاي٘ب الٖ يجبزٓ الربلٕ ٍ هطَجب ْْ٘ب هٗطا ثبلتَح٘یس
هزبّطا ثبالٗوبى هًلٌب ثبالسالم الٖ اى ٖبل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٍ رًل ثًس التٛج٘یط الطیْبزتبى الى
اٍل االٗوبى التَح٘س ٍ االٖطاض هلل ثبلَحساً٘ٔ ٍ الخبًٖ االٖطاض للطسَل ثبلطسبلٔ الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم
ْبشا اٖط الًجسهلل ثبلَحساً٘ٔ ٍ اٖط للطسَل ثبلطسبلٔ ْٗس اٖط ثزولٔ االٗوبى ال ى اغل االٗوبى اًوب ّیَ
االٖطاض ثبهلل ٍ ضسَلِ
الطاثى هب يي الًلل لوحودس ثي يلٖ ثیي اثیطاّ٘ن يلیْ٘ن الطحویٔ اًیِ ٖیبل ْیٖ ٚیالم لیِ ٍ ٖیبل
اه٘طالواهٌ٘ي يلِ٘ السالم اًب االشاى الٖ اى ٖبل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٍ هًٌٖ َٖلِ اضْس اى الالیِاالاهلل
اٖطاض ثبلتَح٘س ٍ ًٖٓ االًساز ٍ ذلًْب ٍ ٚل هب ًٗجس هي زٍى اهلل ٍ هًٌٖ َٖلِ اضْس اى هحودس ضسیَل
اهلل ظ اٖطاض ثبلطسبلٔ ٍ الٌجَٓ ٍ تًه٘ن لطسَل اهلل ٍ شلَٖ ٙل اهلل يعٍرل ٍ ضًٌْب لی ٙشٚیط٘ إ
تصٚط هًٖ اشا شٚطت الحسٗج
الربهس هب يي الًلل ٍ الًَ٘ى يي الٓؿل ثي ضبشاى يلْ٘ویب الطحویٔ يیي الطؾیب يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم ْٖ يلٔ رًل الطْبزت٘ي ثًس التٛج٘ط اًِ ٖبل ٍالى اغل االٗوبى اًویب ّیَ الطیْبزتبى ْزًیل
ضْبزت٘ي ضْبزت٘ي ٚوب رًل ْٖ سبیط الحَٗٔ ضْبزتبى

75

اَٖل ال ٗرٖٓ اى تطجِ٘ الطْبزٓ ْٖ الوٗبم ثبلطْبزٓ ْٖ َ٘طُ هاٚیس لٛیَى الوًٌیٖ ٍ الوْٓیَم إ
الطْبزٓ هلحَنب ْٖ االهط هٌهَضا ْٖ الكلت ال اللٓم ٍ الحطِ ثل ٗٓ٘س َٚى شلٚ ٙبًِ ٚبى هٓطٍَیب
يٌِ
السبزس هب يي الًلل ٍ الًَ٘ى يي الٓؿل ثي ضبشاى يلْ٘ویب الطحویٔ يیي الطؾیب يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ حسٗج ٍ اًوب رًل اذطّب التْل٘ل ٍ لن ٗزى اذطّب التٛج٘ط ٚوب رًیل ْیٖ اٍلْیب
التٛج٘ط الى التْل٘ل اسن اهلل ْٖ اذطُ ْبحت اهلل تًبلٖ اى ٗرتن الٛالم ثبسوِ ٚوب ْتحِ ثبسیوِ ٍ اًویب
لن ٗزًل ثسل التْل٘ل التسج٘ح ٍالتحو٘س ٍ اسن اهلل ْیٖ اذیط ّویب الى التْل٘یل ّیَ اٖیطاض هلل تًیبلٖ
ثبلتَح٘س ٍ ذلى االًساز هي زٍى اهلل ٍ َّ اٍل االٗوبى ٍ ايهن هي التسج٘ح ٍ التحو٘س
اَٖل نَْض ّصُ االذجبض ٍ االحبض الوصَٚضٓ ْٖ َٚى الوكلَة ٍ الوٌسٍة الِ٘ الوًٌٖ ٍ الحٗ٘ٗٔ هي
االٖطاض ٍ الطْبزٓ ال االلٓبل الوَؾَئاٍ الحطٍِ الوزًَلٔ لصل ٙال ٗٛبز ٗػح اًٛبضُ ٍال االضت٘بة
ِْ٘
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تٌجْ٘بت
االٍل
ٗاٚس َٚى الجٌبء ٍ االسبس ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض يلٖ هكبلجیٔ الحٗ٘ٗیٔ ٍ الوًٌیٖ ْیٖ االلٓیبل ٍ
الحطٍِ ال قلت ًٓس الحطٍِ ٍ شات االلٓبل اهَض:
االٍل هب يي يلٖ ثي اثطاّ٘ن ضحؤاهلل يلْ٘وب هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًیِ ٖیبل ْیٖ
حسٗج هٛتَة يلٖ ٖبیؤ الًطش ٖجل اى ٗرلٕ اهلل السوَات ٍ االضؾی٘ي ثیبلٖٓ يیبم ال الیِ اال اهلل
ٍحسُ ال ضطٗ ٙلِ ٍ اى هحودسا يجسُ ٍ ضسَلِ ْبضْسٍا ثْوب ٍ اى يل٘ب ٍغٖ هحودس (ظ)
الخبًٖ هب يي هحودس ثي ًَٗٗة ضحوْوباهلل هسٌسا يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْٖ حسٗج ٖیبل اى
اهلل ًبزٕ ٗب اهٔ هحودس (ظ) هي لٌٖٗ٘ هٌٛن ٗطْس اى ال الیِ االّ اًیب ٍحیسٕ ٍ اى هحودیسا يجیسٕ ٍ
ضسَلٖ ازذلتِ الزٌٔ ثطحوتٖ
الخبلج هب يي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ لت اللجبة يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ ًیبزٕ
ْٖ الٌبس هي ٗطْس اى ال الِ االّ اهلل ٍ اًٖ ضسَل اهلل زذل الزٌٔ
الطاثى هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ن الطحؤ ْٖ حَاة االيوبل هسیٌسا يیي رًٓیط ثیي
هحودس يي اثِ٘ يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ٖبل هي ضْس اى ال الِ االّ اهلل ٍ لن ٗطْس اى هحودسا ضسیَل اهلل
ٚتت اهلل لِ يطط حسٌبت ْبى ضْس اى هحودسا ضسَل اهلل ظ ٚتت اهلل لِ الّ حسٌٔ
الربهس هب يي ربهى االذجبض ٖبل ٖبل ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اى هَسٖ ثي يویطاى يل٘یِ
السالم ٚبى ْ٘وب ٌٗبرٖ ضثِ ٖبل ٗب ضة  ّ٘ٚالوًطْٔ ثًْ ٙلوٌٖ ٖبل تطْس اى ال الِ االّ اهلل الحسٗج
السبزس هب يي هحودس ثي ًَٗٗة هسٌسا يي اث٘حوعُ يلْ٘ن الطحؤ ٖیبل سیوًت اثیبرًٓط يل٘یِ
السالم َٗٗل هب هي هي ضٖء ايهن حَاثب هي ضْبزٓ اى ال الِ االّ اهلل
السبثى هب يي الػسٍٔ يلِ٘ الطحؤ ْٖ االهبلٖ يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ ذكجیٔ ذكجْیب
ثًس ٍْبٓ الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل ثبلطْبزت٘ي تسذلَى الزٌٔ ٍ ثبلػلَٓ تٌبلَى الطحویٔ ْیبٚخطٍا
هي الػلَٓ يلٖ ًج٘ٛن ٍآلِ اى اهلل ٍ هالیٛتِ االٗٔ
الخبهي هب يي الًلل ٍ االهبلٖ هسٌسا يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل ْیٖ حیسٗج ٍ ّیٖ ًٌٗیٖ
الحوسهلل الٛلؤ التٖ َٗٗلْب اّل الزٌٔ اشا زذلَّب الحسٗج
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التٌجِ٘ الخبًٖ
ٗاٗس َٚى الجٌبء ٍ االسبس ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض يلٖ اى ٗاتٖ ثبلحٗبٕٗ ٍالوًبًٖ هي االستُٓبض ٍ
االستًبشُ ٍ ًحَ ّوب هي الًٌبٍٗي ثبلػَض ٍ الػٍ٘ ال الٓبل تل ٙالػٍ٘ ٍ الػَض اهَض:
االٍل هب يي الس٘س الطؾٖ يكطاهلل هطٖسُ ْٖ الوزبظات الٌجَٗٔ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلیِ اًیِ
ٖبل ٍ ٖس سوى هَشًب َٗٗل اضْس اى ال الِ االّ اهلل غسٖٚ ٙل ضقت ٍ ٗبثس
الخبًٖ هب يي غح٘ٓ ٔ الطؾب يي اثبیِ يي يلٖ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْٖ حسٗج ٖبل ْٗیبل
الول ٙاهلل اٚجط اهلل اٚجط ٌَْزٕ هي ٍضاء الحزبة غسٔ يجسٕ اًب اٚجط اًب اٚجط ٖبل ْٗبل الول ٙاضیْس
اى ال الِ االّ اهلل اضْس اى ال الِ االّ اهلل ٌَْزٕ هي ٍضاء الحزبة غسٔ يجسٕ ال الِ االّ اًب ال الِ االّ اًب
ٖبل ْٗبل الول ٙاضْس اى هحودسا ضسَل اهلل اضْس اى هحودیسا ضسیَل اهلل ٌْیَزٕ هیي ٍضاء الحزیبة
غسٔ يجسٕ اًب اضسلت هحودسا ضسَال ٖبل ْٗبل الول ٙحٖ يلٖ الػلَٓ حٖ يلٖ الػلَٓ ٌَْزٕ هي
ٍضاء الحزبة غسٔ يجسٕ ٍ زيب الٖ يجبزتٖ ٖبل ْٗبل الول ٙحٖ يلٖ الٓالح حیٖ يلیٖ الٓیالح
ٌَْزٕ هي ٍضاء الحزبة غسٔ يجسٕ ٍ زيب الٖ يجبزتٖ ْٗبل الولٖ ٙس اْلح هي ٍانت يلْ٘ب
الخبلج هب يي الًَ٘ى يي الطؾب يي اثبیِ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل اضیْس اى ال الیِ االّ اهلل
ٚلؤ يه٘ؤ ٚطٗؤ يلٖ اهلل يعٍرل هي ٖبلْب هرلػب استَرت الزٌٔ ٍ هي ٖبلْب ٚبشثب يػوت هبلِ ٍ
زهِ ٍ ٚبى هػ٘طُ الٖ الٌبض
الطاثى هب يي الًَ٘ى يي الطؾب يي اثبیِ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ َٗٗل ٖبل اهلل يعٍریل ال
الِ االّ اهلل حػٌٖ هي ٖبلِ هرلػب هي ٖلجِ زذل حػٌٖ ٍ هي زذل حػٌٖ اهي هي يصاثٖ
الربهس هب يي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ لت اللجبة ْٖ َٖلِ تًبلٖ ٍ الجبٖ٘بت الػبلحبت
االٗٔ ٖبل ٖبل الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ّٖ ًٌٗیٖ سیجحبى اهلل ٍالحویسهلل ٍ ال الیِ االّ اهلل ٍاهلل اٚجیط
ٚلوبت االٗوبى ٖ٘ل ٗ ّ٘ٚب ضسَل اهلل ٖبل ّٖ اٗویبى الوالیٛتیِ رجطی٘یل ٍ ه٘ٛبی٘یل ٍ اسیطاْ٘ل ٍ
يعضای٘ل ٖبل هي ٖبلْب هرلػب َٗٛى لِ ثًسز تسج٘حْن ٍ تْل٘لْن ٍ تٛج٘طّن
الٓػل الخبًٖ
ْ٘وب ٗطتجف ثتٛج٘طٓ االحطام ٍ َّ اهَض:
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االٍل هب يي هحودس ثي ًَٗٗة ضحوِ اهلل هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل ٖبل ضسَل
اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اْتتبح الػلَٓ الَؾَء ٍ تحطٗوْب التٛج٘ط ٍ تحلْ٘ب التسل٘ن
الَٗل االذجبض الٗبیلٔ ثبى تحطٗن الػلَٓ التٛج٘ط هستٓ٘ؿٔ
الخبًٖ هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ن الطحؤ هسٌسا يي ظضاضٓ ضؾٖ اهلل تًبلٖ يٌِ ٖیبل
ْٗلت الثٖ رًٓط يلِ٘ السالم ًْ ّ٘ٛػٌى ٖبل تٛجط سجًب ٍ تسجح سجًب ٍ تْلیل سیجًب ٍ توزسلیِ ٍ
تخٌٖ يلِ٘ حن تٗطء
الخبلییج هییب يییي الییسيبین يییي يلییٖ يل٘ییِ الػییلَٓ ٍالسییالم ٖییبل اشا اْتتحییت الػییلَٓ ْٗییل
اهلل اٚجط ٍ رْت ٍرْٖ للصٕ ْكط السوَات ٍ االضؼ يبلن الُ٘ت ٍ الطْبزٓ حٌ٘ٓب هسلوب ٍ هب اًب هي
الوطط٘ٚي اى غلَتٖ ٍ ًس ٍ ٖٛهح٘بٕ ٍ هوبتٖ هلل ضة الًبلو٘ي
الطاثى هب يي هػجبح الططًِٗ ٖبل ٖبل الػبزٔ يلِ٘ السالم اشا استٗجلت الٗجلٔ ْبًس السً٘ب ٍ هب ْْ٘ب
ٍ الرلٕ ٍ هب ّن ِْ٘ ٍ استٓطٌ ٖلج ٙهي ٚل ضبَل ٗطُل ٙيیي اهلل ٍ يیبٗي ثسیط٘ يهویٔ اهلل ٍ
اشٚط ٍَْٖ ٙث٘ي ٗسِٗ َٗم تجلَ ٚل ًٓس هب اسلٓت ٍضزٍا الٖ اهلل هیَالّن الحیٕ ٍٖیّ يلیٖ ٖیسم
الرَِ ٍ الطربء ْبشا ٚجطت ْبستػُط هب ث٘ي السوَات الًلٖ ٍ الخطٕ زٍى ٚجطٗبیِ ْبى اهلل تًیبلٖ اشا
اقلى يلٖ ٖلت الًجس ٍ َّ ٗٛجط ٍ ْٖ ٖلجِ يبضؼ يي حٗ٘ٗٔ تٛج٘طُ ٖبل ٗب ٚبشة اترسيٌٖ ٍ يعتٖ
ٍ راللٖ ال حطهٌ ٙحالٍٓ شٚطٕ ٍ ال حزجٌ ٙيي ٖطثٖ ٍ الوسبضٓ ثوٌبربتٖ الحسٗج
الربهس هب يي الًسٛطٕ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ تٓس٘طُ ٖبل اشا تَرِ الواهي الٖ هػالُ ل٘ػلٖ
ٖبل اهلل يعٍرل لوالیٛتِ ٗب هالیٛتٖ االتطٍى الٖ يجسٕ ّصا ٖس اًٗكى يي رو٘ى الرالیٕ الٖ ٍ اهیل
ضحوتٖ ٍرَزٕ ٍ ضاْتٖ اضْسٚن اًٖ اذػِ ثطحوتٖ ٍ ٚطهٖ ٍ ْٖ ًسرٔ ٍ ٚطاهبتٖ ْبشا ضْى ٗسٗیِ
ٍ ٖبل اهلل اٚجط ٍ احٌٖ يلٖ اهلل ٖبل اهلل تًبلٖ ٗب يجبزٕ اهب تطٍى ٚ ّ٘ٚجطًٖ ٍ يهوٌٖ ٍ ًعٌّٖ يیي
اى َٗٛى لٖ ضطٗ ٙاٍ ضجِ٘ اٍ ًه٘ط ٍ ضْى ٗسِٗ ٍ ْٖ ًسرٔ ٗسُ ٍ تجیطء يویب َٗٗلیِ ايیسایٖ هیي
االضطا٘ ثٖ اضْسٚن اًٖ سبٚجطُ ٍ ايهوِ ْٖ زاض راللٖ ٍ اًعِّ ْٖ هتٌعّبت زاض ٚطاهیبتٖ ٍ اثطییِ
هي احبهِ ٍ هي شًَثِ ٍ هي يصاة رٌْن ٍ هي ً٘طاًْب الحسٗج
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السبزس هب يي الجحبض يي ذف الط٘د هحودس ثي يلٖ الزجًٖ ًٗال هي ذف الطْ٘س ٖسس اهلل تًبلٖ
اسطاضّن يي ربثط ضؾٖ اهلل تًبلٖ يٌِ يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج اًِ ٖبل رَاثب لویي
استًلوِ تبٍٗل الػلَٓ تبٍٗل تٛج٘طت ٙاالٍلٖ الٖ احطاه ٙاى تركط ْٖ ًٓس ٙاشا ٖلت اهلل اٚجط هي
اى َٗغّ ثٗ٘بم اٍ ًَٖز ٍ ْٖ الخبً٘ٔ اى َٗغّ ثحط ٔٚاٍ روَز ٍ ْٖ الخبلخیٔ اى َٗغیّ ثزسین اٍ
ٗطجِ ثطجِ اٍ ٗٗبس ثٗ٘بس ٍ تركط ْٖ الطاثًٔ اى تحلِ االيطاؼ اٍ تَلوِ االهیطاؼ ٍ تركیط ْیٖ
الربهسٔ اى َٗغّ ثزَّط اٍ يطؼ اٍ ٗحول ض٘ئب اٍ ٗحل ِْ٘ ضٖء ٍ تركیط ْیٖ السبزسیٔ اى ال
(ل) ٗزَظ يلِ٘ هب ٗزَظُ يلٖ الوحسح٘ي هي العٍال ٍ االًتٗبل ٍ التُ٘٘ط هي حبل الٖ حبل ٍ تركیط
ْٖ السبثًٔ اى تحلِ الحَاس الروس الحسٗج
اَٖل نَْضُ ّصُ االذجبض ثل غطاحٔ ّصُ االحبض ْٖ َٚى الجٌبء ٍ االسبس يلٖ التٛج٘ط ًٌٖٗ شٚطاهلل
تًبلٖ ثػٓٔ الٛجطٗبء ٍ ٚوبل الًهؤ ثلٓم اهلل اٚجط ال ارطاء ًٓس اللٓه٘ي يلیٖ اللسیبى ثح٘یج ٚبًیِ
َٗٛى هٓطٍَب يٌِ ال ٗحٕٗ اًٛبضُ ثل ال ٌٗجُٖ االضت٘بة ِْ٘
الٓػل الخبلج
ْ٘وب َّ هطثَـ ثبلتسو٘ٔ ٍ َّ اهَض:
االٍل هب يي الٛلٌٖ٘ ضحوِ اهلل تًبلٖ يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖٖ حسٗج قَٗل ٖیبل اى
اهلل يطد ثٌجِ٘ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ الٖ اى ٖبل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْلوب ْطٌ هي التٛج٘یط ٍ االْتتیبح
ٖبل اهلل يعٍرل االى ٍغلت الٖ ْسن ثبسوٖ ْٗبل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن ْویي
ارل شل ٙرًل ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن ْٖ اٍل السَضٓ
الخبًٖ هب يي الط٘د اثٖ الٓتَح الطاظٕ ضحوِ اهلل تًبلٖ ْٖ تٓس٘طُ يي يجساهلل ثي يجبس ضحوِ اهلل
تًبلٖ ٖبل اٍل آٗٔ ًعلت اٍ اٍل هب ٖبلِ رجطی٘ل لطسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْٖ اهط الٗطآى اى ٖبل
لِ ٗب هحودس (ظ) ٖل استً٘ص ثبلسو٘ى الًل٘ن هي الط٘كبى الطر٘ن حن ٖبل ٖل ثسن اهلل الطحوي الیطح٘ن
اٖطء ثبسن ضث ٙالصٕ ذلٕ
الخبلج هب يي اثي ثبثَِٗ يلْ٘وب الطحؤ هسٌسا يي االهبم اثیٖ هحودیس الًسیٛطٕ يلْ٘ویب الػیلَٓ
ٍالسالم ْٖ حسٗج تَٗل ثسن اهلل إ استً٘ي يلٖ اهَضٕ ٚلْب ثبهلل الحسٗج
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الطاثى هب يي اثي ثبثَِٗ يلْ٘وب الطحؤ هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج ٖبل َٖلیَا
يٌس اْتتبح ٚل اهط غُ٘ط اٍ يه٘ن ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن إ استً٘ي يلٖ ّصا االهط الصٕ ال ٗحیٕ
الًجبزٓ لُ٘طُ الحسٗج
الربهس هب يي تٓس٘ط االهبم يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ حسٗج ٖبل يجیساهلل ثیي ٗح٘یٖ ٗیب
اه٘طالواهٌ٘ي هب تٓس٘ط ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن ٖبل يلِ٘ السالم اى الًجیس اشا اضاز اى ٗٗیطء اٍ ًٗویل
يوال َْ٘ٗل ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن إ ثْصا االسن ايول ّصا الًول الحسٗج
السبزس هب يي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ لت اللجبة ٖبل ٍ اٍحیٖ اهلل الیٖ ي٘سیٖ يل٘یِ
السالم اى اٚخط هي َٖل ثسن اهلل ٍ اْتح اهَض٘ ثِ الحسٗج
تٌجْ٘بت
االٍل
ال ٗرٖٓ اًِ ٗستٓبز هي ّصُ االذجبض هؿبْب الٖ َٚى الوًٌٖ ٍ الوْٓیَم ْیٖ الجسیولٔ ٚبالسیتًبشُ
هلحَنب هٌهَضا َٚى الجسولٔ ٚب الستًبشُ هي ٚالهٌب الصٕ اهطًب ثَٗلِ ٍ ًسثٌب الٖ ٖ٘لِ ال هي ٚیالم اهلل
الصٕ الثس هي ٖطایتِ ثًٌَاى الحٛبٗٔ ٍ الهٌبظ هي تالٍتِ ثٗػس ًٗل الَٗل
ٍ ٗاٗس شلَٚ ًٌٖٗ ٙى الجسولٔ َٖال ال ًٗل َٖل نَْض ًٓسْب ْیٖ شلی ٙح٘یج اًْیب هیي ح٘یج
اضتوبلْب يلٖ الجبء الثس لْب هي ًْل هٗسض هحصٍِ هي اثتسء ٍ اًْل ٍ ايول ٍ استً٘ي ٍ ًحیَ شلیٙ
هي االًْبل الًبهِ اٍ اٚل ٍ اضطة ٍ اٖطء ٍ ًحَّب هي االًْبل الربغٔ ْبلجسولٔ هي ح٘ج ًَْٚب َٖال
اٍ ًٗل َٖل تسٍض هساض شل ٙالًٓل هي ّصا الح٘ج ْبى ٚبى َٖال تَٛى ّٖ اٗؿب َٖال ٍ اى ٚیبى ًٗیل
َٖل ْْٖ اٗؿب تَٛى  ٙٚهي زٍى اى ٗزَظ التٓػ٘ل اٍ ٗحٕ التٓ ٙ٘ٛهي رْٔ ًَْٚب هیي هتًلٗیبت
شل ٙالًٓل ٍ تَاثًِ ال ٚوب هستٗال َ٘ط تبثى لوب سَاُ
ٍ هي الَاؾح اى شل ٙالًٓل إ ًْل ٚبى اًوب َٗٛى َٖال لٌب ٍ هتًلٗب هٌسَثب ثٌب ٍ الٌ٘ب ٚویب اضی٘ط
الِ٘ ْٖ االذجبض اٗؿب ْتَٛى ق٘جٔ الجسولٔ اٗؿب ٙٚ
الخبًٖ اى ّصا االسن الصٕ ٖس يطْت تٓس٘طُ ْٖ االذجبض ثوب ثِ الٗطاییٔ ٍ الًویل لی٘س هیي سیٌد
االلٓبل ٍ الحطٍِ ثل َٗٛى هي رٌس الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ ٍ َّ ًَض هزطز ًٗجط يٌِ ثتًج٘طات هرتلٓٔ
هي الًلن ٍ الحَ٘ٓ ٍ الطًَض ٍ ًحَ شل ٍ ٙثِ حَ٘ٓ ٚل حٖ ٍ ضًَض ٚل ضبيط ٍ ًْل ٚیل ْبيیل ٍ
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َٖل ٚل ٖبیل ٍ ٖس يجط يٌِ ْٖ شٚط ثحَل اهلل ٍ َٖتِ اَٖم ٍ اًٖس ثبلحَل ٍ الَٗٓ ٍَٚى ّیصا التًج٘یط
تًج٘طا يٌِ هؿبْب الٖ ٍؾَحِ ْٖ ًٓسِ ح٘ج رًل ْٖ الطٍاٗٔ هب ثِ الٗطایٔ ٍ الًول ٍ ْٖ الصٚط رًل
الحَل ٍ الَٗٓ هب ثِ الٗ٘بم ٍ الًَٗز ٗسل يلِ٘ إ يلٖ الَحسٓ ٍ االتحبز َٖل الًسٛطٕ يلِ٘ الػیلَٓ
ٍالسالم ْٖ تٓس٘طُ ثسن اهلل إ استً٘ي يلٖ اهَضٕ ٚلْب ثبهلل ٍ َٖل يلٖ يلِ٘ الػیلَٓ ٍالسیالم إ
استً٘ي ّصا االهط الصٕ ال تحٕٗ الًجبزٓ لُ٘طُ ٍ هب يي الً٘بضٖ يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘
الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج اًِ ٖبل لطرل هي الٗسضٗٔ اٖطء سَضٓ الحوس ْزًل الٗیسضٕ ٗٗیطء سیَضٓ
الحوس حتٖ ثلٍ َٖل اهلل تًبلٖ اٗب٘ ًًجس ٍ اٗب٘ ًستً٘ي ْٗبل لِ اثَيجیساهلل يل٘یِ السیالم ٖیّ هیي
ًستً٘ي ٍ هب حبرت ٙالٖ الؤًًَ اى االهط ال٘ ٙالحسٗج ٍ هب يي هحودس ثي ازضٗس ٖسس سطُ ْیٖ
آذط السطایط هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل ٚبى اه٘طالواهٌ٘ي يلِ٘ السیالم ٗجیطء هیي
الٗسضٗٔ ْٖ ٚل ضَٗٗ ٍ ًٔٚل ثحَل اهلل ٍ َٖتِ اَٖم ٍ اًٖس اشٗستٓبز هي الطٍاٗٔ االٍلیٖ ٍالخبً٘یٔ هیى
الطٍاٗٔ الخبلخٔ ٍحسٓ ثسن اهلل هى اٗب٘ ًستً٘ي ٍ هي الخبلخٔ ٍ الطاثًٔ اتحبز اٗب٘ ًستً٘ي هى ثحَل اهلل
ٍ َ٘ط ذٖٓ اى الوتحس هى الوتحس هتحس
التٌجِ٘ الخبلج
اى ّصا الٌَض الوطبضالِ٘ الوسوٖ ثبالسن اًوب َٗٛى آٗٔاهلل الًهوٖ ٍ سوتِ الٛجیطٕ ٚویب اى الرلیٕ
الزسوبًٖ هي الجسبیف ٍ الوطٚجبت الزَاّط ٍ االيطاؼ آٗٔ ٍ سؤ غُطٕ لِ تًبلٖ ٍ تٗسس ٍ هیي
ٌّب سوٖ ثبالسن ٚوب يي احوس ثي هحودس الس٘بضٕ ْٖ ٚتبة التٌعٗل ٍ التحطّٗ يي اثً٘جیساهلل يل٘یِ
الػلَٓ ٍالسالم ْٖ َٖل اهلل يعٍرل ٍ لٗس اتٌ٘ب٘ سجًب هي الوخیبًٖ ٍالٗیطآى الًهی٘ن ٖیبل ثسین اهلل
الطحوي الطح٘ن َّ اسن اهلل اٚجط ٍ السجى الوخبًٖ ام الٛتبة تخٌٖ ثْب ْٖ ٚل غلَٓ ٍ هب يي اثي ثبثَِٗ
يي هحودس ثي سٌبى يلْ٘ن الطحؤ يي الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن اٖطة
الٖ اسن اهلل االيهن هي سَاز الً٘ي الٖ ث٘بؾْب اَٖل االذجبض ثْصا الوؿوَى هستٓ٘ؿٔ ٍ لویبلن ٗٛیي
اٖطة هي سَاز الً٘ي الٖ ث٘بؾْب االًٓس الج٘بؼ َٗٛى ثسن اهلل ًٓس االسن االيهن ْتسثط
ٍ ٗ اٗس َٚى ّصا االسن هب ثِ الًٓل ٍ الٔ للًول هب يي الػبزٔ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٚوب ْٖ هزوى
الجحطٗي ْٖ حسٗج االستكبئ اًِ ٖبل لِ الجػطٕ الٌیبس هزجیَضٍى ٖیبل يل٘یِ السیالم لیَ ٚیبًَا
هزجَضٗي لٛبًَا هًصٍضٗي ٖبل َْؼ الْ٘ن ٖبل يلِ٘ السالم ال ٖبل ْوب ّن ْٗبل (و) يلن هٌْن ًْیال
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ْزًل ْْ٘ن الٔ الًٓل ْبشا ًْلَا ٚبًَا هى الًٓل هستكً٘٘ي اش ٖس يطْت َٚى الجسولٔ ٍ اٗب٘ ًستً٘ي ٍ
ثحَل اهلل ْٖ ٍ حسٓ هي ح٘ج الوٓبز ٍ يطْت اٗؿب اى اٗیب٘ ًسیتً٘ي ٍ ثحیَل اهلل ْیٖ قیطِ هیي
التَٓٗؽ ٍ َٖل الػبزٔ يلِ٘ السالم ثزًل الٔ الًٓل ْٖ الًجبز ْٖ حطِ هٌِ ْبلٛل ٍاحس هي ح٘یج
الوطاز ٍ هتحس هي رْٔ الوطام ْتسثط
التٌجِ٘ الطاثى
ايلن اًِ ٗتٓطو يلٖ الورتبض هي َٚى الجسولٔ ٚالهب اًعلِ اهلل تًیبلٖ يلیٖ ٍریِ التًلی٘ن ٚوجبضٚیٔ
الٓبتحٔ ثرالِ ثبٖٖ الٗطآى الوز٘س اهَض:
االٍل لعٍم تً٘٘ي السَضٓ يٌس الططٍو ْٖ الجسولٔ ثح٘ج ال ٗٛتٖٓ ثْب هى يیسم التً٘ی٘ي اٍ تً٘ی٘ي
الُ٘ط
الخبًٖ يسم لعٍم ٖطایتِ يلٖ الوإهَم الوسجَٔ يٌس يسم اهْبل االهبم اٗبُ لٗطایٔ ًٓس السیَضٓ ٍلیَ
ثبلجًؽ
الخبلج يسم رَاظ االٚتٓبء ثْب يٌس تٗس٘ن السَضٓ يلٖ الطَٚيبت ْیٖ غیلَٓ االٗیبت ْتیسثط ْیٖ
الَرِ
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الٓػل الطاثى
ْ٘وب َّ هتًلٕ ثوجبض ٔٚالٓبتحٔ ٍ َّ اهَض:
االٍل هب يي الًسٛطٕ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٍ يي الػسٍٔ يلِ٘ الطحؤ اٗؿب ْٖ الًَ٘ى يي يلٖ
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل ْٖ حسٗج ٍ لٗس سوًت ضسیَل اهلل غیلّٖ اهلل يل٘یِ ٍآلیِ ٗٗیَل ٖیبل اهلل
يعٍرل ٖسوت الحوس ثٌٖ٘ ٍ ث٘ي يجسٕ ٌْػْٓب لٖ ٍ ًػْٓب لًجسٕ ٍ لًجسٕ هب سئل اشا ٖیبل الًجیس
ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن ٖبل اهلل يعٍرل ثسء يجسٕ ثبسوٖ حٕ يلٖ اى اتون لِ اهَضُ ٍ اثبض٘ لِ ْٖ
احَالِ ْبشا ٖبل الحوسهلل ضة الًبلو٘ي ٖبل اهلل يعٍرل حوسًٖ يجسٕ ٍ يلن اى الیًٌن التیٖ لیِ هیي
يٌسٕ ٍ الجالٗب التٖ اًسًْت يٌِ ثتكَلٖ اضْسٚن اًٖ اؾّ٘ لِ ًًن االذطٓ الٖ ًً٘ن السً٘ب ٍ ازْى يٌِ
ثالٗب االذطٓ ٚوب زًْت يٌِ ثالٗب السً٘ب ْبشا ٖبل الطحوي الیطح٘ن ٖیبل اهلل يعٍریل ضیْس لیٖ ثیبًٖ
الطحوي الطح٘ن اضْسٚن الٍْطىَّ هي ضحوتٖ ًػ٘جِ ٍ ال رعليَّ هي يكبیٖ ًػ٘جِ ْبشا ٖبل هبلٗ ٙیَم
السٗي ٖبل اهلل يعٍرل اضْسٚن ٚوب ايتطِ ثبًٖ اًب الوبل ٙلَ٘م السٗي السْليَّ َٗم الحسبة حسبثِ ٍ
الحٗليَّ حسٌبتِ ٍ ال تزبٍظىَّ يي س٘ئبتِ ْبشا ٖبل اٗب٘ ًًجس ٖبل اهلل يعٍرل غسٔ يجسٕ اٗبٕ ًٗجس
الح٘جٌِ يي يجبزتِ حَاثب ُٗجكِ ٚل هي ذبلِٓ ْٖ يجبزتِ لٖ ْبشا ٖبل ٍ اٗب٘ ًستً٘ي ٖبل اهلل يعٍرل
ثٖ استًبى ٍ الٖ التزبء اُضْسٚن اليٌٌِ٘ يلٖ اهطُ ٍ ال َ٘خٌِ ْٖ ضسایسُ ٍ الذصى ث٘سُ ٗیَم الٗ٘ویٔ
يٌس ًَایجِ ٍ اشا ٖبل اّسًب الػطاـ الوستٗ٘ن الٖ اذطّب ٖبل اهلل يعٍرل ّصا لًجسٕ ٍ لًجسٕ هب سیئل
ٖس استزجت لًجسٕ ٍ ايك٘تِ هب اهل ٍ اهٌتِ هوب هٌِ ٍ رل
اَٖل َٖلِ يلِ٘ ٍآلِ الػلَٓ ٍالسالم ْبشا ٖبل الحوسهلل ضة الًبلو٘ي ٖبل اهلل يعٍرل حوسًٖ يجسٕ
الد ٗٓ٘س هؿبْب الٖ رَاظ ٖػس الحوس ثَٗل الحوسهلل تً٘ي شل ٙاش لَ ٌٚب ثبلر٘بض ث٘ي االهطٗي لوب غح
اى ٗٗبل ثَٗل هكلٕ ْبشا ٖبل الحوسهلل ضة الًبلو٘ي ٖبل اهلل يعٍرل حوسًٖ يجسٕ ثل الػح٘ح حٌ٘ئص
اى ٗٗبل ْبشا ٖبل الحوسهلل ضة الًبلو٘ي ٍ ٖػس ثصل ٙالوًٌٖ ًٌٖٗ الحوس ٖیبل اهلل يعٍریل حویسًٖ
يجسٕ ٍ االهط ْٖ ثبٖٖ الزوالت اٗؿب  ٙٚثل الوستٓبز هي اقالٔ ّصا الَٗل اى ٖػس الوًٌیٖ ٍ ً٘یٔ
الوَْٓم اًوب َٗٛى هٓطٍَب يٌِ ٚوب اضطًب الِ٘ َ٘ط هطٓ
الخبًٖ هب يي ربهى االذجبض يي اثٖ ثي ًٚت ٖبل ٖطات يلٖ ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْبتحیٔ
الٛتبة ْٗبل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٍالصٕ ًٓسٖ ث٘سُ هب اًعل اهلل ْٖ التَضٗٔ ٍ ال ْٖ االًز٘ل ٍ ال ْیٖ
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العثَض ٍ ال ْٖ الٓطٖبى هخلْب ّٖ ام الٛتبة ٍ ّٖ السجى الوخبًٖ ٍ ّٖ الوٗسَهٔ ث٘ي اهلل ٍ ث٘ي يجیسُ
ٍ لًجسُ هب سئل
الخبلج هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي يلْ٘ن الطحؤ هسٌسا يي يج٘س ثیي ظضاضٓ يلْ٘وبالطحویٔ
ٖبل سئلت اثبيجساهلل يلِ٘ السالم يي الطًٚت٘ي االذ٘طت٘ي هي الهْط ٖبل تسجح ٍ تحویساهلل ٍ تسیتُٓط
لصًج ٍ ٙاى ضئت ْبتحٔ الٛتبة ْبًْب تحو٘س ٍ زيبء
اَٖل ٖبل ٖسس سطُ ْٖ الزَاّط ْٖ ٚالم لِ ٍ اى ٚبى ٖس ٌٗبٖص ْبى تطرؤ الٓبتحٔ ال ترطد يي
الصٚط اٗؿب الًْب تحو٘س ٍ زيبء ٚوب ْٖ الرجط
الطاثى هب يي اثٖ هحودس الًسٛطٕ يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم يي اه٘طالواهٌ٘ي يلِ٘ الػیلَٓ ٍالسیالم
ٖبل اى اهلل اهط يجبزُ اى ٗسئلَُ قطٕٗ الوًٌن يلْ٘ن ٍ ّین الػیسَٗٗى ٍ الطیْساء ٍ الػیبلحَى ٍ اى
ٗستً٘صٍا هي قطٕٗ الوُؿَة يلْ٘ن ٍ ّن الَْ٘ز الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم ٍ اى ٗستً٘صٍا هیي قطٗیٕ
الؿبل٘ي
الربهس هب يي الً٘بضٖ ضحوِ اهلل تًبلٖ هسٌسا يي اثي يجبس ضُ ْٖ َٖلِ اّسًب الػطاـ الوستٗ٘ن
ٖبل َٖلَا هًبضط الًجبز اضضسًب الٖ حت هحودس ٍ اّل ث٘تِ
السبزس هب يي اثي ثبثَِٗ يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي الًسٛطٕ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسیالم ْیٖ ٖیَل اهلل
يعٍرل غطاـ الصٗي اًًوت يلْ٘ن ثبلتَْٕ٘ لسٌٗ ٍ ٙقبيتّ ٍ ٙن الصٗي ٖبل اهلل يعٍریل ٍ هیي
ٗكى اهلل ٍ الطسَل ْبٍلئ ٙهى الصٗي اًًن اهلل يلْ٘ن هي الٌج٘٘ي ٍ الػسٗٗ٘ي ٍ الطْساء ٍ الػیبلح٘ي ٍ
حسي اٍلئ ٙضْ٘ٗب ٖبل حن ٖبل ل٘س ّاالء الوًٌن يلْ٘ن ثبلوبل ٍ غحٔ الجسى ٍ اى ٚبى ٚل ّصا ًًؤ
هي اهلل نبّطٓ اال تطٍى اى ّاالء ٖس ًََٗٛى ٓٚبضا اٍ ْسبٖب ْوب ًس ثتن الٖ اى تطضسٍا الٖ غطاقْن ٍ
اًوب اهطتن ثبلسيبء ثبى تطضسٍا الٖ غطاـ الصٗي اًًوت يلْ٘ن ثبالٗویبى ثیبهلل ٍ التػیسٕٗ لطسیَلِ ٍ
ثبلَالٗٔ لوحودس ٍآلِ الكج٘ي ٍ اغحبثِ الر٘طٗي الوٌتزج٘ي الحسٗج
السبثى هب يي اثي ثبثَِٗ يلِ٘ الطحؤ هسٌسا يي الًسٛطٕ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْیٖ َٖلیِ اّیسًب
الػطاـ الوستٗ٘ن ٖبل ازم لٌب تَْ٘ٗ ٙالصٕ ثِ اقًٌب٘ ْ٘وب هؿٖ هي اٗبهٌب حتٖ ًكً٘یٚ ٙیْ ٙیٖ
هستٗجل ايوبضًب ٖبل ٍ ٖبل رًٓط ثي هحودس الػبزٔ يلِ٘ السالم ْٖ َٖلیِ يعٍریل اّیسًب الػیطاـ
الوستٗ٘ن ٖبل َٗٗل اضضسًب الػطاـ الوستٗ٘ن ٍ اضضسًب للعٍم الكطٕٗ الوازٕ الیٖ هحجتی ٍ ٙالوجلیٍ
زٌٗ ٍ ٙالوبًى هي اى ًتجى اَّایٌب ًٌْكت اٍ ًبذص ثبضایٌب ٌْْلٙ
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الخبهي هب يي الً٘بضٖ يلِ٘ الطحؤ يي الحسي ثي هحودس الزوبل يي ثًؽ اغحبثٌب يي اثً٘جیساهلل
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج اًِ ٖبل لطرل هي الٗسضٗٔ ٍ ٖس اي٘ب هي ْیٖ الطیبم هیي الًلویبء ٍ
الٓؿالء ْٖ ظهي يجسالول ٙثي هطٍاى ٍ ذػوْن اٖطء سَضٓ الحوس ْزًل الٗسضٕ ٗٗطء سَضٓ الحویس
حتٖ ثلٍ َٖل اهلل تجبض٘ ٍ تًبلٖ اٗب ٘ ًًجس ٍ اٗب٘ ًستً٘ي ْٗبل لِ اثَيجساهلل يلِ٘ السالم ٖیّ هیي
ًستً٘ي ٍ هب حبرت ٙالٖ الؤًًَ اى االهط الْ٘ ٙجْت الصٕ ٓٚط ٍاهلل الْٗسٕ الَٗم الهبلو٘ي
اَٖل الٗسضٗٔ ٚوب ْٖ هزوى ا لجحطٗي ّن الوًتعلٔ ٚوب َّ الوَْٓم هي ٚالم االیویٔ يلیْ٘ن الػیلَٓ
ٍالسالم ٍ ٖس ٗٗبل لْن الوَٓؾٔ الًْن ظيوَا اى الًجس ٖجل اى ٗٗى هٌِ الًٓیل هسیتك٘ى تیبم ًٌٗیٖ ال
ٗتَّٖ ًْلِ يلٖ تزسز ًْل هي اهلل تًبلٖ ٍ اى اهلل َْؼ الٖ الًجیبز اًْیبلْن اٖیَل َْٗلٌیب ٍ اٗیب٘
ًستً٘ي ثطایٔ هٌْن ٍهي هًتٗسّن ًه٘ط ثطایٔ يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم هٌْن ثَٗل ثحیَل اهلل ٍ َٖتیِ
اَٖم ٍ اًٖس ٚوب س٘بتٖ ٍ ٖس هط اٗؿب هب ٗط٘ط الِ٘ ْٖ ْػل الجسولٔ
التبسى هب يي يلٖ ثي اثطاّ٘ن هسٌسا يي اثي ثػ٘ط ضحوْن اهلل تًبلٖ يي اثً٘جیساهلل يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ حسٗج اٗب٘ ًًجس هربقجٔ اهلل يعٍرل ٍ اٗب٘ ًستً٘ي هخلِ الحسٗج
الًبضط هب يي الً٘بضٖ هسٌسا يي هحودس ثي سٌبى يلْ٘ن الطحؤ يي اثٖ الحسي هَسٖ ثي رًٓیط
يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم يي اثِ٘ اًِ ٖبل الثٖ حٌ٘ٓٔ هب سَضٓ اٍلْب تحو٘س ٍ اٍسكْب اذالظ ٍ اذطّب
زيبء ْجٖٗ هتح٘طا حن ٖبل ال ازضٕ ْٗبل اثَيجساهلل يلِ٘ السالم السَضٓ التٖ اٍلْیب تحو٘یس ٍ اٍسیكْب
اذالظ ٍ اذطّب زيبء سَضٓ الحوس
اَٖل ْٛبى هجبض ٔٚالٓبتحٔ تَٛى هي هػبزٕٗ الوستٓ٘ؿِ هي االذجیبض ٍ رعی٘یبت الوتًیسزُ هیي
االحبض الٌبزثٔ الٖ الوسح ٍ الخٌبء ٖجل الوسئلٔ ٍ السيبء ٍ س٘بتٖ اًطبءاهلل تًبلٖ
الحبزٕ يطط هب يي الٛلٌٖ٘ يكطاهلل هطٖسُ هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حیسٗج
اى اهلل يطد ثٌجِ٘ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم ٖیبل لیِ احویسًٖ ْٗیبل الحویسهلل ضة
الًبلو٘ي الحسٗج
الخبًٖ يطط هب يي الً٘بضٖ يي هحودس ثي هسلن ضحوْن اهلل تًبلٖ ٖبل سئلت اثبيجساهلل يلِ٘ السالم
يي َٖل اهلل ٍ لٗس اتٌ٘ب٘ سجًب هي الوخبًٖ ٍ الٗطآى الًه٘ن ْٗبل ْبتحٔ الٛتبة هي ٌٚع الًیطش ْْ٘یب
ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن التٖ َٗٗل ٍ اشا شٚطت ضث ْٖ ٙالٗطآى ٍ لَ ايلٖ ازثبضّن ًَٓضا ٍ الحویسهلل
ضة الًبلو٘ي زيَٕ اّل الزٌٔ ح٘ي ضٛطٍا اهلل حسي الٌَاة هبلَٗ ٙم السٗي ٖبل رجطی٘ل هب ٖبلْیب

86

هسلن ٖف اال غسِٖ اهلل ٍ اّل سوَاتِ اٗب٘ ًًجس اذالظ الًجبزٓ اٗب٘ ًستً٘ي اْؿیل هیب قلیت ثیِ
الًجبز حَایزْن اّسًب الػطاـ الوستٗ٘ن غطاـ االًج٘بء ٍ ّن الصٗي اًًین اهلل يلیْ٘ن َ٘یط الوُؿیَة
يلْ٘ن الَْ٘ز ٍ َ٘ط الؿبل٘ي الٌػبضٕ
الخبلج يطط هب يي الِٓٗ٘ يي الٓؿل ثي ضبشاى يلْ٘وب الطحؤ يي الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل
اهط الٌبس ثبلٗطایٔ ْٖ الػلَٓ لئال َٗٛى الٗطآى هْزَضا هؿً٘ب ٍ لَ٘ٛى هحَٓنب هسضٍسب ْال ٗؿوحل
ٍ ال ٗزْل ٍ اًوب ثسء ثبلحوس زٍى سبیط السَض الًِ ل٘س ضٖء هي الٗطآى ٍ الٛیالم رویى ْ٘یِ هیي
رَاهى الر٘ط ٍ الحٛؤ هب روى ْٖ سَضٓ الحوس ٍ شل ٙاى َٖلِ يعٍرل الحوسهلل اًوب ّیَ ازاء لویب
اٍرت اهلل يعٍرل يلٖ ذلِٗ هي الطٛط لوب ٍْٕ يجسُ هي الر٘ط ضة الًبلو٘ي تَح٘س ٍ تحو٘س لیِ ٍ
اٖطاض ثبًِ َّ الربلٕ الوبل ٙال َ٘طُ الطحوي الطح٘ن استًكبِ ٍ شٚط ال الیِ ٍ ًًوبییِ يلیٖ رو٘یى
ذلِٗ هبلَٗ ٙم السٗي اٖطاض لِ ثبلجًج ٍ الحسبة ٍ الوزبظات ٍ اٗزبة هل ٙاالذیطٓ لیِ ٚبٗزیبة
هل ٙالسً٘ب اٗب٘ ًًجس ضَجٔ ٍ تٗطة الٖ اهلل تًبلٖ شٚطُ ٍ اذیالظ لیِ ثبلًویل زٍى َ٘یطُ ٍ اٗیب٘
ًستً٘ي استعازٓ هي تَِْ٘ٗ ٍ يجبزتِ ٍ استساهٔ لوب اًًن يلِ٘ ٍ ًػطُ اّسًب الػطاـ الوستٗ٘ن استطضب
زلسٌِٗ ٍ ايتػبم ثحجلِ ٍ استعازُ ْٖ الوًطْٔ لطثِ يعٍرل ٍ ٚجطٗبیِ ٍ يهوتِ غطاـ الیصٗي اًًویت
يلْ٘ن تب٘ٚس ٍ ْٖ ًسرٔ تَ٘ٚس ْٖ الساال ٍ الطَجٔ ٍ شٚط لوب ٖس تٗسم هي ًًوِ يلٖ اٍل٘بیِ ٍضَجیٔ
ْٖ هخل شل ٙالًٌو ٔ َ٘ط الوُؿَة يلْ٘ن استًبشُ هي اى َٗٛى هي الوًبًسٗي الٛبْطٗي الوسترٓ٘ي ثِ
ٍ ثبهطُ ٍ ًِْ٘ ٍ ال الؿبل٘ي ايتػبم هي اى َٗٛى هي الصٗي ؾلَا يي سج٘لِ هي َ٘یط هًطْیٔ ٍ ّین
ٗحسجَى اًْن ٗحسٌَى غًٌب ٍ ٖس ارتوى ِْ٘ هي رَاهى الر٘ط ٍ الحٛؤ هي اهط االذطٓ ٍ السً٘ب هب ال
ٗزوًِ ضٖء هي االض٘بء
الطاثى يطط هب يي اثي ثبثَِٗ يلْ٘وب الطحؤ هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسیالم اًیِ ریبء ال٘یِ
ضرل ْٗبل اذجطًٖ يي َٖل اهلل تًبلٖ الحوسهلل ضة الًبلو٘ي هب تٓس٘طُ ْٗبل يلِ٘ السالم الحوسهلل َّ
اى يطِ يجبزُ ثًؽ ًًوِ روال اش ال ٗٗسضٍى يلٖ هًطْٔ روًْ٘ب ثبلتٓػ٘ل الًْب اٚخط هي اى تحػیٖ
ٍ تًطِ ْٗبل لْن َٖلَا الحوسهلل يلٖ هب اًًن يلٌ٘ب ضة الًبلو٘ي ٍ َّ الزوبيبت هي ٚل هرلَٔ الٖ
اى ٖبل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٗبل اهلل رل راللِ َٖلَا الحوسهلل يلٖ هب اًًن يلٌ٘ب ٍ شٚطًب ثِ هي ذ٘ط
ْٖ ٚتت االٍل٘ي ٖجل اى ًَٛى ْٖٓ ّصا اٗزبة يلٖ هحودس ٍآل هحودیس غیلَات اهلل يلیْ٘ن ٍ يلیٖ
ضً٘تْن اى ٗطٛطٍُ ثوب ْؿلْن حن شٚط يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ ٖبل لوب
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ثًج اهلل هَسٖ ثي يوطاى ٍ اغكٓبء ًج٘ب الٖ اى ٖبل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْٗیبل اهلل ریل ٍ راللیِ ٗیب
هَسٖ اهب يلوت اى ْؿل اهٔ هحودس يلٖ رو٘ى االهن ٓٚؿلِ يلٖ رو٘ى ذلٖٗ ٖبل هَسیٖ ٗیب ضة
ل٘تٌٖ ٌٚت اضاّن ْبٍحٖ اهلل رل راللِ ٗب هَسٖ اً ٙلي تطاّن ٍ ل٘س ّیصا اٍاى نْیَضّن ٍلٛیي
سَِ تطاّن ْٖ الزٌبى رٌبت يسى ٍ الٓطزٍس ثحؿطٓ هحودس ْٖ ًً٘وْوب ٗتٗلجیَى ٍ ْیٖ ذ٘طاتْیب
ٗتجحجحَى اْتحت اى اسوًٚ ٙالهْن ٖبل ًًن الْٖ ٖبل اهلل رل راللِ ٖن ث٘ي ٗسٕ ٍ اضیسز هئیعض٘
ٖ٘بم الًجس الصل٘ل ث٘ي ٗسٕ الطة الزل٘ل ًْٓل شل ٙهَسٖ ٌْبزٕ ضثٌب يعٍرل ٗب اهٔ هحودس ْبریبثَُ
ٚلْن ٍ ّن ْٖ اغالة اثبیْن ٍ اضحبم اهْبتْن لج٘ ٙاللْن لج٘ ٙال ضطٗ ٙل ٙلج٘ ٙاى الحوس لٍ ٙ
الول ٙال ضطٗ ٙل( ٙل) ٖبل ْزًل تل ٙاالربثٔ ضًبض الحیبد الیٖ اى ٖیبل يلیٖ يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم ْلوب ثًج اهلل ًجٌ٘ب هحودسا غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل ٗب هحودس ٍ هب ٌٚت ثزبًت الكَض اش ًبزٌٗیب
اهت ٙثْصُ الٛطاهٔ حن ٖبل يعٍرل لوحودس غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖل الحویسهلل ضة الًیبلو٘ي يلیٖ هیب
اذ تػٌٖ هي ّصُ الٓؿ٘لٔ ٍ ٖبل الهتِ َٖلَا اًتن الحوسهلل ضة الًبلو٘ي يلٖ هب اذتػٌب ثیِ هیي ّیصُ
الٓؿبیل
اَٖل ٗستٓبز هي ّصُ االذجبض ٍ االحبض هؿبْب الٖ اْبزتْب للوسيٖ هي لحبل الوًٌٖ ْٖ الوكلَث٘ٔ ٍ
ضيبٗٔ الوَْٓم ْٖ الوٌسٍث٘ٔ ْٖ ٖبقجٔ هب اهطًب ثَٗلِ ٍ ٚبْٔ هبًس ثٌب الٖ ٖ٘لِ ثل ضْبزتْب يلیٖ ٚیَى
الجٌبء ٍ االسبس يلٖ ات٘بى الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن ثباللٓبل ٍ الحطٍِ ثح٘ج ٚبًِ َٗٛى هٓطٍَب يٌیِ اى
هجبض ٔٚالٓبتحٔ اًوب تَٛى هي ٚالهٌب الصٕ اهطًب ثٗطایتِ ٍ ًسثٌب الٖ تالٍتِ ٚبلٌسة الٖ ٖطاییٔ سیجحبى
اهلل ٍ ثحوسُ ٚل َٗم هبٓ هطٓ ٚوب ْٖ ضٍاٗٔ اثي اثٖ روَْض ْٖ زضض اللئبلٖ يي الٌجٖ غیلّٖ اهلل يل٘یِ
ٍآلِ ح٘ج ٖبل هي ٖطء سجحبى اهلل ٍ ثحوسُ ْٖ ٚل َٗم هبٓ هطٓ حكت ذكبٗبُ ٍ اى ٚبًت هخل ظثیس
الجحط
يٗس ٍ حل
اى ٖلت اى هجبض ٔٚالٓبتحٔ اًوب تَٛى هي الٗطآى ٍ ٚالم اهلل الصٕ تٛلن ثِ ٍالثیس ْیٖ الػیلَٓ هیي
ٖطایتْب ثًٌَاى الٗطاً٘ٔ ٍ تالٍتْب ثٗػس الحٛبٗٔ ٍ هي ٌّب استطٛل ثًیؽ الْٓٗیبء ضؾیَاى اهلل تًیبلٖ
يلْ٘ن اروً٘ي ْٖ ٖػس الوًٌٖ ْْ٘ب ٍ ً٘ٔ الوَْٓم هٌْب ًهطا الٖ التٌبْٖ ث٘ي ّصا الٗػیس ٍ شا٘ الٌ٘یٔ
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ْ ّ٘ٛتَٗل اًْب هي ٚالهٌب الصٕ يلوٌب اهلل الى ًتٛلن ثِ هًِ ٍ ًٌبرِ٘ ثِ ٍ هب سط االهط ْٖ الوٗیبم ٍ
حٗ٘ٗتِ
ٖلت سط االهط ٍ حٗ٘ٗتِ اى هجبض ٔٚالٓبتحٔ ٍ اى ٚبًت هي الٗطآى ٍ تَٛى هي ٚالم اهلل الصٕ تٛلین
ثِ اال اى قَض الٗطاً٘ٔ ْْ٘ب ل٘س  ّ٘ٛٚالٓطٖبً٘ٔ ْٖ َ٘طّب هي الٓطٖبى ث٘بى شل ٍ ٙتَؾ٘حِ اى ثًؽ
الٗطآى َٗٛى ٚالم اهلل ْٖ الوطتجٔ االٍلٖ ٍ ٚالم َ٘طُ ْٖ الطتجٔ الخبً٘ٔ ٚبًب اًعلٌبُ هخال اش ٖطء ٍ تلٖ ٍ
ثطخ هي الٓطٖبى يلٖ الًٛس هخل ضة آَط ٍ اضحن ٍ اًت ذ٘ط الطاحو٘ي ْٖ َٖلِ تًبلٖ ٍ ٖیل ضة
آَط ٍ اضحن ٍ اًت ذ٘ط الطاحو٘ي ٍ ضة اًٖ ال اهل ٙاالًٓسٖ ٍ اذیٖ ْیبْطٔ ثٌٌ٘یب ٍ ثی٘ي الٗیَم
الٓبسٗ٘ي ْٖ َٖلِ تًبلٖ ٖبل ًٌٖٗ هَسٖ يلٖ ًجٌ٘ب ٍآلِ ٍ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسیالم ضة اًیٖ ال اهلیٙ
االًٓسٖ ٍ اذٖ ْبْطٔ ثٌٌ٘ب ٍ ث٘ي الَٗم الٓبسٗ٘ي ٍ ٗب ل٘تٌیب اقًٌیب اهلل ٍ اقًٌیب الطسیَال ْیٖ َٖلیِ
يعٍرل َٗم تٗلت ٍرَّْن ْٖ الٌبض َٗٗلَى ٗب ل٘تٌب اقًٌب اهلل ٍ اقًٌب الطسَال ٍ ٖػس الوًٌیٖ ٍ ً٘یٔ
الوْٓ َم اًوب َٗٛى هي ضبى هي الٛالم ٚالهِ ْٖ الوطتجٔ االٍلٖ ٍ ٖػس االذطٌٗب ِْ٘ ٍ ٗربلِٓ ْٗػیس
الوًٌٖ ْٖ اًب اًعلٌبُ هخال اًوب َٗٛى هي ضبى اهلل تًبلٖ ٍ ً٘ٔ الٗبضٕ ٍ ٖػس التبلٖ ٗربلِٓ ٍ ًٗبًیسُ ٍ
ْٖ ضة آَط ٍ اضحن ٍ اًت ذ٘ط الطاحو٘ي ٍ ضة اًٖ ال اهل ٙالد ٍ ٗب ل٘تٌب اقًٌب اهلل الد اًوب َٗٛى
هي ضبى الوبهَض ْٖ االٍلٖ ٍ ضبى هَسٖ يلِ٘ السالم ْٖ الخبً٘ٔ ٍ ضبى اّیل الٌیبض ْیٖ الخبلخیٔ اشا
يطْت ّصا ْبيلن اى هجبض ٔٚالٓبتحٔ ٍالجسولٔ ْْ٘ب ٍ ْٖ َ٘طّب اًوب تَٛى هي ٖج٘ل الخبًٖ هي ٖسیوِ
االٍل ْٗػس الوًٌٖ ٍ ً٘ٔ الوَْٓم ْْ٘ب اًوب َٗٛى هي ضبًٌب ال هي ضبى اهلل يعٍریل ٍ ٚویب اى ٖػیس
الوبهَض ْٖ ضة آَط ٍ هَسٖ يلِ٘ السالم ْٖ ضة اًٖ ٍ اّل الٌبض ْٖ ٗب ل٘تٌب الوًٌیٖ ٍ الوْٓیَم ال
ٌٗبْٖ َٚى تل ٙالزوالت ٚالم اهلل اٗؿب ٖ ٙٚػس الوًٌٖ ٍ ً٘ٔ الوَْٓم هٌبْٖ الجسولٔ ٍ الوجبضٚیٔ ال
ٗجبٗي ًَْٚوب ٚالم اهلل اش الْطٔ ث٘ي ٖبل ٍ َٗٗل ٚصا ٍ ث٘ي ٖل ٚصا ْٛوب اى ٖػس الوًٌٖ هي الٗبیل هي
هَٗل ٖبل ٍ َٗٗل ال ٌٗبْٖ َٚى الوَٗل ٚالم اهلل اٗؿب ٚصل ًٔ٘ ٙالوَْٓم هي الٗبیل هي هٗیَل ٖیل ال
ٗجبٗي ٚ ًَِٚالم اهلل اٗؿب ْبْْن ٍ اَتٌن ٍ يلٖ ّصا لَ ٖطیٌب الجسولٔ ٍ هجبض ٔٚالٓبتحٔ ثٗػس الحٛبٗیٔ
ٍ ً ٗل الَٗل يي اهلل تًبلٖ يلٖ قطظ تالٍٓ اًب اًعلٌبُ لٛبى اْتطاء ٍ ٚصثب يلٖ اهلل هي ح٘ج ال ًطًط ٍ
لًلِ هي ٌّب ٗهْط ل ٙاى ٖػس الوًٌٖ ْٖ الجسولٔ ٍ هجبض ٔٚالٓبتحٔ هؿیبْب الیٖ يیسم ًَٚیِ هٌبْ٘یب
للٗطاً٘ٔ َٗٛى هَاْٗب للٓطٖبً٘ٔ ثح٘ج لَ لن ٗٗػس لرطرت يي الٗطاً٘ٔ ْتٓكي ٍ س٘بتٖ اًطبءاهلل تًبلٖ
هعٗس تَؾ٘ح لصل ْٖ ٙالتٌجْ٘بت ٍ هزول الَٗل ٍ ذالغٔ الٛالم ْیٖ هٗیبم حیل الًٗیساى ضیطٗٓٔ
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الجسولٔ ٍ هجبض ٔٚالٓبتحٔ ٖس غسضت يي اهلل تًبلٖ تًل٘ویب ٍ تٛلین ثیِ يلیٖ رْیٔ التْٓی٘ن ٚسیبیط
التحو٘سات ٍ االزي٘ٔ التٖ يلوْب الٌجٖ ٍ االیؤ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ثریالِ ثیبٖٖ الحو٘یس
هي الٗطآى ٍ سبیط الوز٘س هي الٓطٖبى
التٌجْ٘بت
االٍل
اى ًحَٓ رعی٘ٔ الجسولٔ لوجبض ٔٚالٓبتحٔ َ٘ط قَض ثًؿ٘تْب لسبیط السَض ٍ ّصُ الُ٘طٗٔ اًوب ربییت
هي ٖجل َ٘طٗٔ الٓبتحٔ ال هي ربًت َ٘طٗٔ الجسولٔ ْتسثط
ٍ لًلِ اضبض الٖ هب اضطًب الِ٘ اٍ الٖ هب ٗٗطة هٌِ الًبلن الٓبؾل اثي الزٌ٘س ٖسس سطُ ح٘یج ٖیبل
يلٖ هب ح ٖٛيٌِ اى الجسولٔ ْٖ الٓبتحٔ ثًؿْب ٍ ْٖ َ٘طّب اْتتبح لْب
الخبًٖ
ٗاٗس َ٘طٗٔ الٓبتحٔ لسبیط السَض اقالٔ الَٗل يلْ٘ب زٍى َ٘طّب ْبًب لن ًزس هب ٗٗبل ْ٘یِ ٖیل اًیب
اًعلٌبُ اٍهي ٖبل اًب ايكٌ٘ب٘ الَٛحط ْلِ ٚصا هخال ثرالِ هجبض ٔٚالٓبتحٔ ٍ الجسولٔ ْبى ّصا االقیالٔ
ثبلٌسجٔ الْ٘وب ْٖ االذجبض ٍ االحبض ٚخ٘ط َ٘ط ٖل٘ل ضجِ هب يي هحودس ثي الحسي يلْ٘وب الطحؤ هسٌسا
يي الحسي الػ٘ٗل ٖبل ٖلت الثً٘جساهلل يلِ٘ السالم اٗزعٕ يٌٖ اى اَٖل ْٖ الٓطٗؿٔ ْبتحٔ الٛتیبة
اشا ٌٚت هستًزال اٍ ايزلٌٖ ضٖءٌ ٖبل الثبس ٍ هب يي السيبین يي الػبزٔ يل٘یِ الػیلَٓ ٍالسیالم
يي اثِ٘ يي ربثط ضؾٖ اهلل يٌِ ٖبل ٖبل لٖ ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ  ّ٘ٚتٗیطء اشا ٖویت ْیٖ
الػلَٓ ٖبل ٖلت الحوسهلل ضة الًبلو٘ي ٖبل ٖل ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن الحوسهلل ضة الًبلو٘ي الطحوي
الطح٘ن ٍ هب يي الً٘بضٖ ْٖ تٓس٘طُ يي هحودس ثي هسلن يلْ٘ن الطحؤ يي اثً٘جیساهلل يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ حسٗج ْبتحٔ الٛتبة ٗخٌٖ ْْ٘ب الَٗل اَٖل ًٌٖٗ تٗبل ْٖ الػلَٓ هطت٘ي الٖ َ٘ط
شل ٙهي االذجبض ٍ ٖس تٗسهت ثًؽ هٌْب ٍ اقالٔ الٗطایٔ يلْ٘ب ال ٌٗبْٖ شل ٙلػحٔ االقالٔ يلیٖ
الصٚط ٚوب يطْت هي ضٍاٗٔ اثي اثٖ روَْض ْٖ زضض اللئبلٖ ٍ ٚی ٙال هٌبْیبٓ ثی٘ي ٚیَى الجسیولٔ ٍ
هجبض ٔٚالٓبتحٔ هي ٚالهٌب ٍ ث٘ي اؾبْٔ الَٗل ْْ٘وب الٖ اهلل تًبلٖ ْبًِ ٖس يطْت اى الجسولٔ ٍ الوجبضٔٚ
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ٍ اى ٚبًتب ٚالهب لٌب ْٖ الوطتجٔ االٍلٖ اال اًْب تَٛى ٚالهب هلل يعٍرل اٗؿب َبٗیٔ االهیط ْیٖ الطتجیٔ
الخبً٘ٔ
التٌجِ٘ الخبلج
يي االهبم اثٖ هحودس الًسٛطٕ يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ٍ يي الػسٍٔ يل٘یِ الطحویٔ ْیٖ الً٘یَى
اٗؿب يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ يي اهلل تجیبض٘ ٍ تًیبلٖ اًیِ ٖیبل
ٖسوت الحوس ثٌٖ٘ ٍ ث٘ي يجسٕ ٌْػْٓب لٖ ٍ ًػْٓب لًجسٕ ٍ لًجسٕ هب سئل ٍ يیي ریبهى االذجیبض
يي اثٖ ثي ًٚت يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ ٖبل ْٖ حسٗج ٍ ّٖ ًٌٖٗ الٓبتحٔ الوٗسَهٔ ثی٘ي
اهلل ٍ ث٘ي يجسُ ٍ لًجسُ هب سئل
اَٖل ْٛبى هجبض ٔٚالٓبتحٔ اًوب تَٛى ًه٘ط هب يي التصٚطٓ اى ضرال ٖبل للٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًٖ
ال استك٘ى اى اذص ض٘ئب هي الٗطآى ًْلوٌٖ هب ٗزعٌٖٗ ْٖ الػلَٓ ْٗبل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖل سجحبى
اهلل ٍ الحوسهلل ٍ ال الِ االّ اهلل ٍ اهلل اٚجط ٍ ال حَل ٍ ال َٖٓ اال ثبهلل ٖبل ّصاهلل ْوبلٖ ٖیبل (ظ) ٖیل
اللْن آَطلٖ ٍ اضحوٌٖ ٍ اّسًٖ ٍ اضظٌٖٖ ٍ يبٌْٖ
التٌجِ٘ الطاثى
يي الً٘بضٖ ضحوِ اهلل تًبلٖ هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل الثٖ حٌ٘ٓٔ هب سَضٓ
اٍلْب تحو٘س ٍ اٍسكْب اذالظ ٍ اذطّب زيبء ْجٖٗ هتح٘طا حن ٖیبل ال ازضٕ ْٗیبل اثَيجیساهلل يل٘یِ
السالم السَضٓ التٖ اٍلْب تحو٘س ٍ اٍسكْب اذالظ ٍ اذطّب زيبء سَضٓ الحوس
ٍ يي هحودس ثي الحسي يلْ٘ن الطحوم هسٌسا يي يج٘س ثي ظضاضٓ ضحوْوب اهلل تًیبلٖ ٖیبل سیئلت
اثبيجساهلل يلِ٘ السالم يي الطًٚت٘ي االذ٘طت٘ي هي الهْط ٖبل تسجح اهلل ٍ تستُٓط لیصًج ٍ ٙاى ضیئت
ْبتحٔ الٛتبة ْبًْب تحو٘س ٍ زيبء
ٖبل ٖسس سطُ ْٖ الزَاّط ثل ٖ٘ل لَ يزع يٌِ ًٌٖٗ يي الصٚط ثسال يي ْبتحٔ ٖسم تطروتِ يلٖ
تطروتْب إ الٓبتحٔ الى الصٚط ال ٗرطد يي  ًَِٚشٚطا ثبلتطرؤ ثرالِ الٗطآى ٍ لًویَم ذجیط اثیي
سٌبى الوتٗسم ٚوب ْٖ ٚطّ اللخبم ٍ اى ٚبى ٖس ٌٗبٖص ثبى تطرؤ الٓبتحٔ ال ترطد يي الیصٚط اٗؿیب
الًْب تحو٘س ٍ زيبء ٚوب ْٖ الرجط الد
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اَٖل ْٛبى هجبض ٔٚالٓبتحٔ اًوب تَٛى هي هػبزٕٗ الوستٓ٘ؿِ هي االذجیبض ٍ االحیبض الٌبزثیٔ الیٖ
التحو٘س ٍ الخٌبء يلٖ اهلل يعٍرل ٖجل الوسئلٔ ٍ السيبء هخل هب يي هحودس ثي ًَٗٗة يلْ٘وب الطحویٔ
هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ حسٗج اى ْٖ ٚتبة يلٖ يلِ٘ السالم اى الخٌیبء
يلٖ اهلل ٍ الػلَٓ يلٖ ضسَلِ ٖجل الوسئلٔ ٍ اى احسٚن ل٘بتٖ الطرل ٗكلت الحبرٔ ْ٘زت اى ٗٗیَل
لِ ذ٘طا ٖجل اى ٗسئلِ حبرتِ ٍ هب يي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ زيَاتِ ٖبل ضٍٕ اًِ اشا ثسء
الطرل ثبلخ ٌبء ٖجل السيبء ْٗس استَرت ٍ اشا ثسء ثبلسيبء ٖجل الخٌبء ٚبى يلٖ ضربء ٍ ٖس ازثٌب ضسَل
اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ثَٗلِ السالم ٖجل الٛالم ٍ هب يي هحوس ثي ًَٗٗة هسٌسا يي هًبٍٗٔ ثي يوبض
يلْ٘ن الطحؤ يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل اًوب ّٖ الوسحٔ حن الخٌبء حن االٖطاض ثبلیصًت
حن الوسئلٔ ٍ اهلل هب ذطد يجس هي شًت اال ثبالٖطاض ٍ هب يي هحودس ثي ًَٗٗة يلْ٘وب الطحؤ هسیٌسا
يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل اشا قلت احسٚن الحبرٔ ْل٘خي يلٖ ضثِ ٍ ل٘وسحِ ْبى الطرل
اشا قلت الحبرٔ هي السلكبى ّ٘بء هي الٛالم احسي هب ٗٗسض يلِ٘ ْبشا قلجیتن الحبریٔ ْوزیسٍا اهلل
الًعٗع الزجبض ٍ اهسحَُ ٍ احٌَا يلِ٘ الحسٗج
اَٖل ْتَٛى هجبض ٔٚالٓبتحٔ ًه٘ط َٖل اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ الطٍاٗٔ االذ٘طٓ ْٖ هٗبم
تًل٘ن الٌحَ ٍ الكَض تَٗل ٗب ارَز هي ايكٖ ٍ ٗب اضحن هي استطحن الٖ اى ٖبل يلِ٘ السیالم ٍ ٖیل
اللْن اٍسى هي ضظٖ ٙالحالل الحسٗج َبٗٔ االهطاى ّصا ال ّ٘ٛهي التحو٘س ٍ الخٌبء ٍ ثًسُ الوسئلٔ ٍ
السيبء َٗٛى هي تًل٘ن االهبم يلِ٘ الػلَٓ ٍ السالم ٍ هجبض ٔٚالٓبتحٔ هي تًل٘ن اهلل رل راللِ
ٍ اَٖل اٗؿب اًهط اْٗب الٓكي الٖ ّصُ االذجبض ٍ االحبض ٗٗ ّ٘ٚبس ْْ٘ب هٗبم الصٚط ٍ السيبء ثوب َّ
هتًبضِ ث٘ي الٌبس هتساٍل يٌساالًبم هي االحسبى ٖجل هكبلجٔ االحسبى ْال ٌٗجُٖ لٌب ٍ ال ٗحٕ يلٌ٘ب
غطِ ًهط الطبضو ْٖ هٗبم تططٗى الصٚط ٍ تسٌ٘ي السيبء ٍ ث٘بى الٌحَ ٍ الكیَض يویب ّیَ الوتیساٍل
الوتًبضِ ث٘ي الرلٕ َبٗٔ التساٍل ٍ التًبضِ هي انْبض الوكلت ٍ اثیطاظ الوٗػیس ْیٖ هٗیبم توز٘یس
ثًؿْن ثًؿب ٍ هسئلٔ ثطخ هٌْن هي ثطخ اذط هٌٓطزا اٍ هزتوًب الٖ االٚتٓبء ثبرطاء االلٓبل ٍ الحطٍِ
يلٖ اللسبى هي زٍى ايتجبض للْٓن ٍ الًطْبى ٍ ال للٗػس ٍ الج٘بى
التٌجِ٘ الربهس
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ايلن اى الٗطآى الوز٘س ٌٗٗسن الٖ ٖسو٘ي االٍل الَٗل ٚبًب اًعلٌبُ ْٖ ل٘لٔ الٗسض الد الخبًٖ ًٗل الَٗل
ٍ ّصا الٗسن الخبًٖ اٗؿب ٌٗٗسن الٖ ٖسو٘ي االٍل ًٗل َٖل ًٓسِ تًبلٖ ٍ تٗسس ْ٘وب هؿٖ ٚبسزسٍا
الزم ْٖ َٖلِ يعٍرل ٍ اش ٖلٌب للوالی ٔٛاسزسٍا الزم اٍ ْ٘وب ٗبتٖ ًحَ ّل اهتئلت ْٖ َٖلِ تًیبلٖ
َٗم ًَٗل لز ٌْن ّل اهتلئت الخبًٖ ًٗل َٖل الُ٘ط ٍ ّصا االذ٘ط هٌٗسن الٖ حلخٔ اٖسبم االٍل ًٗل َٖل
ٖ٘ل ْٖ الوبؾٖ هخل ضة اًٖ ال اهل ٙاالًٓسٖ ٍ اذٖ ْبْطٔ ثٌٌ٘ب ٍ ث٘ي الَٗم الٓبسیٗ٘ي ْیٖ َٖلیِ
رل راللِ ٖبل ًٌٖٗ هَسٖ يلٖ ًجٌ٘ب ٍآلِ ٍيلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ضة اًٖ ال اهل ٙالد الخیبًٖ ًٗیل
َٖل ٗٗبل ْٖ الوستٗجل ضجِ ٗب ل٘تٌب اقًٌب اهلل ٍ اقًٌب الطسَال ْٖ َٖلِ تجیبض٘ ٍ تًیبلٖ ٗیَم تٗلیت
ٍرَّْن ْٖ الٌبض َٗٗلَى ٗب ل٘تٌب الد الخبلج ًٗل َٖل الثس اى ٗٗبل هخل ضة ظزًٖ يلوب ْٖ َٖلِ رل
ٍ يعٖل ضة ظزًٖ يلوب اشا يطْت ّصا ْبيلن اى ضطٗٓٔ الجسولٔ ٍ هجبض ٔٚالٓبتحیٔ اًویب تٛیَى هیي
الٗسن االذ٘ط حن ال ٗرٖٓ اى ًٗل الَٗل يجبضٓ يي ًسجتِ الٖ ٖبیلِ ثَٗل ٖبل ٍ َٗٗل اٍ ٖلت ٍ اٖیَل
اٍٖل ٍ ًحَ شلْ ٙتسثط
التٌجِ٘ السبزس
ايلن اى الٓطٖبى الحو٘س ٌٗٗسن هي رْٔ التٌبست ٍ ح٘ج الوٌبسجٔ الٖ حلخٔ اٖسبم االٍل هب ٌٗبسیت
اى َٗٛى َٖال لِ يعٍرل زٍى َ٘طُ ًحَ اًب اًعلٌبُ ْٖ ل٘لٔ الٗسضالخبًٖ هب ٌٗبست اى َٗٛى ٖیَال لیِ
يعٍرل ٍ َٖال لُ٘طُ ًه٘ط اهلل ال الِ االّ َّ الحٖ الَٗ٘م ال تبذصُ سٌٔ ٍ ال ًَم الد الخبلج هب ٌٗبسیت
اى َٗٛى َٖال لُ٘طُ تًبلٖ زًٍِ يعٍرل هخل ضة ظزًٖ يلوب ٍ الٗسن االٍل ال ٗزَظ اى َٗٛى ٖیَال
لُ٘طُ تًبلٖ ٍ الخبلج ال ٗزَظ اى َٗٛى َٖال لِ يعٍرل ٍ الخبًٖ ٗزَظ ْٖ حس ًٓسِ اى َٗٛى َٖال لِ
تًبلٖ ٍ ٗوٛي اى َٗٛى َٖال لُ٘طُ تجبض٘ ٍ تًبلٖ
اشا يطْت ّصا ْبيلن اى ٚطٗؤ الجسولٔ ٍ هجبض ٔٚالٓبتحٔ الثس اى َٗٛى َٖال لُ٘طُ تًبلٖ ٍ تٗیسس اش
الجسولٔ ٍ الٓبتحٔ هي اٗب٘ ًًجس الٖ االذط ال ٌٗبست اى َٗٛى َٖال لِ يعٍرل ْتَٛى َٖال لُ٘طُ ال
هحبلٔ ٍ لوب لن ٗٛي َٖال ٖ٘ل ٍ ال َٖال ٗٗبل َٗٛى َٖال الثساى ٗٗبل ٍ ثٗ٘ٔ الٓبتحٔ ٍ اى ٚبى هٌبسجب
الى َٗٛى َٖال لِ تًبلٖ اٗؿب  ٙٚلًسم الٓػل ٍ التٓٙ٘ٛ
التٌجِ٘ السبثى
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ايلن اى الوطَ ٚظ ْٖ االشّبى اى ٖطایٔ هجبض ٔٚالٓبتحٔ ْٖ الػلَٓ ال ثساى تٛیَى ثٗػیس الٗطآً٘یٔ ٍ
يٌَاى الحٛبٗٔ ٍ هي ٌّب ٍٖى االضٛبل ْٖ ٖػس الوًٌٖ ْْ٘ب هي الٗبضٕ ٍ ً٘ٔ الوْٓیَم هیي التیبلٖ ٍ
غبض الجحج ِْ٘ قَٗال يطٗؿب لٛي ِْ٘ اى ًحَٓ ٖطاً٘ٔ الٓبتحٔ ل٘ست ٚكَض ْطٖبً٘ٔ ثیبٖٖ السیَض اش
سبٗط السَض اًوب تَٛى ٚالهب تٛلن ثِ اهلل يعٍرل هى ذلِٗ َٖال اٍ ًٗل َٖل ثرالِ هجبضٚیٔ الٓبتحیٔ
ْبًْب ٚالم تٛلن ثِ اهلل تًل٘وب ٍ ثًجبضٓ اذطٕ ٚالم اًعلِ اهلل تًبلٖ الى ٗتٛلن ثِ الرلٕ هًِ ٍ ٌٗبرٖ ثِ
اٗبُ ٍ ٖس ايتطِ ثصل ٙاٍ ثوب ٗٗطة هٌِ الطْ٘س ٖسس سطُ ْٖ الصٚطٕ يلٖ هب ح ٖٛيٌِ ح٘ج ٖبل
ْٖ هسئلٔ َٖل اه٘ي ثًس ٖطایٔ الٓبتحٔ اى الوًٌٖ ٌّب هتزِ ٍ َّ السيبء الوٌعل ٖطاًب ٍهي الوًلیَم اى
اهلل اًوب ٚلّ ثْصُ الػُ٘ٔ الضازتِ السيبء ْ ّ٘ٛتجكل الػلَٓ ثٗػسُ ٍ ٚ ّ٘ٚبى ٗاٗس هب شٚطًب اًِ لین
ًط ْٖ االحبزٗج الَاضزٓ ْٖ تٓس٘ط سبٗط االٗبت ٍ السَض هى ٚخطتْب ْٖ الُبٗٔ هب ٗستطین هٌیِ ًَٚیِ
ٚالهب اًعل لتٛلن الرلٕ ثِ هى اهلل يعٍرل ٍ التٌبرٖ ثِ اٗبُ ثرالِ هجبض ٔٚالحوس ْبًِ ٗسیتهْط هیي
االذجبض الَأًٖ ْٖ تٓس٘طّب ثل ٗستػطح هي االحبض الَاضزٓ ْٖ ضطحْب هى ٚخطتْب ًَْٚب ٚالهیب اًیعل
لً ٖٛتٛلن ثِ هًِ ٍ ًٌبرِ٘ ثِ اشا يطْت ّصا ًٌٖٗ َٚى الٌحَٓ ْْ٘ب َ٘ط الَ٘ ْٖ ٔ٘ٓ٘ٛطّب ْیبيلن اى
قَض ٖػس الٗطآً٘ٔ ْْ٘ب اٗؿب َ٘ط ًحَ ً٘ٔ الٓطٖبً٘ٔ ْٖ َ٘طّب ْٗػس الٗطاً٘ٔ ْْ٘ب الثیساى ٗٛیَى ثیبى
ًٗطیْب ٍ ًَٗلْب ثًٌَاى اًْب ٚالم اهلل الصٕ اًعلِ الى ًتٛلن ثِ هًِ ٍ ًٌبر٘یِ ثیِ ٍ ٖػیس الٗطاً٘یٔ ثْیصا
الوًٌٖ ال ٌٗبْٖ ٖػس الوًٌٖ ثل يسم ٖػس الوًٌٖ ٗجبٗي ٖػس الٓطٖبً٘ٔ ٍ ثًجبضٓ اٍؾح ٚویب اى ًحیَٓ
ٖطاً٘ٔ الٓبتحٔ ل٘ست ٚكَض ْطٖبً٘ٔ َ٘طّب ٖ ٙٚػس الٗطاً٘ٔ ْْ٘ب ل٘س هخل ٖػس الٓطٖبً٘ٔ ْٖ َ٘طّب
التٌجِ٘ الخبهي
ايلن اى هصاٚطٓ ايتجبض ٖػس الٗطاً٘ٔ ٍ ثًجبضٓ اذطٕ ٖػس ًٗل الَٗل ْٖ هٗبثلیٔ ً٘یٔ الٗیَل اشا اهیط
ثٗطایٔ ضٖء هي الٗطآى ٍ ًسة الٖ تالٍٓ ثطخ هي الٓطٖبى اًوب ٗػح ْ٘وب ٗزَظ ْ٘یِ ٚیال الٗػیسٗي ٍ
هزوَو الٌ٘ت٘ي هخل آٗٔالٛطسٖ هوب ٗطتول يلٖ هًٌٖ ٗػح غسٍضُ يي اهلل تجبض٘ ٍ تًبلٖ ٍ ٗزَظ
ٍ َٖيِ يي َ٘طُ ٍ اهب ْ٘وب ال ٗزَظ ِْ٘ ٖػس ال َٗل ًحَ اًب اًعلٌبُ ْٖ ل٘لٔ الٗسض هوب ٗتؿوي هَْٓهب
ال ٌٗجُٖ غسٍضُ يي َ٘طُ ْال حبرٔ الٖ ّصُ الوصاٚطٓ ٍ ْ٘ ٙٚوب ال ٗحٕ ِْ٘ ً٘ٔ ًٗیل الٗیَل هویب
ٗحتَٕ يلٖ هؿوَى ال ٗلٕ٘ ثبلػسٍض يي اهلل يعٍرل ٚبلجسولٔ ٍ ٚطٗؤ الٓبتحٔ هي اٗیب٘ ًًجیس ٍ
اٗب٘ ًستً٘ي الٖ آذط السَضٓ ْال هزبل لْصُ الوجبحخٔ اشال زل٘ل يلیٖ ايتجیبض ٖػیس الٗطاً٘یٔ ٍ ً٘یٔ
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الحٛبٗٔ سَٕ الرطٍد الوٗطٍ يي الٓطٖبً٘ٔ ثٓٗساى ّصا الٗػس ٍ الٌ٘ٔ ٍ ّسا ال ٗزطٕ ْیٖ الجسیولٔ ٍ
الٓبتحٔ اش ثَٗلْوب ثٗػس الَٗل ال ذطٍد يي الٗطاً٘ٔ ثل زذَل ْیٖ الٓطٖبً٘یٔ لُ٘طٗیٔ الٗطاً٘یٔ ْْ٘یب
لٓطٖبً٘ٔ الجبٖٖ ٚوب ثٌ٘بُ ْبْْن ٍ اَتٌن
التٌجِ٘ التبسى
يي الِٓٗ٘ يي الٓؿل ثي ضبشاى يلْ٘وب الطحؤ يي الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل اًوب اهط الٌبس
ثبلٗطایٔ ْٖ الػلَٓ لئال َٗٛى الٗطآى هْزَضا هؿً٘ب ٍ لَ٘ٛى هحَٓنیب هسضٍسیب ْیال ٗؿیوحل ٍ ال
ٗزْل ٍ اًوب ثسء ثبلوحودس زٍى سبیط السَض الًِ ل٘س ضٖء هي الٗطآى ٍ الٛالم روى ِْ٘ هي رَاهیى
الر٘ط ٍ الحٛؤ هب روى ْٖ سَضٓ الحوس الحسٗج
اَٖل ال ٗرٖٓ اى َٖام ٖطاً٘ٔ الٗطآى ٍ ْطٖبً٘ٔ الٓطٖبى اًوب َٗٛى ثبلوًٌٖ ٍ الوٓبز ٍ هي ٌّب حػیل
الرطٍد يي الٗطاً٘ٔ ثٗػس الوًٌٖ ٍ ً٘ٔ الوَْٓم ْ٘وب ٗػح ِْ٘ شل ٙهخل ضثٌیب ال تیعو لَثٌیب ثًیس اش
ّسٗتٌب االٗٔ ٍ الٓؿل الوصَٚض ْٖ الطٍاٗٔ لوجبض ٔٚالٓبتحٔ هي ًَْٚب اروى للر٘ط ٍ الحٛؤ هي سیبٗط
السَض ٍ ثبٖٖ الٛالم اٗؿب اًوب َٗٛى ثلحبل الوًٌٖ ٍ ثبلٌهط الٖ الوٓبز ال هي ح٘ج اللٓم ٍ الحیطِ
اشا يطْت ّصا ْبيلن اى ْٖ هجبض ٔٚالٓبتحٔ لَ لن ٗٗػس الٗبضٕ الوًٌٖ ٍ لن ٌَٗ التبلٖ الوٓبز لػیبضت
ذلَا يي الوًٌٖ ٍ ذبل٘ب يي الوَْٓم اش ّصُ الوجبض ٔٚل٘ست هي ٖج٘ل ضة اًٖ ال اهل ٙاال ًٓسیٖ ٍ
اذٖ الد ٚال هب لوي هؿٖ حتٖ َٗٛى شاهًٌٖ ٍ هَْٓم هي ٖجلِ ٍ ال هي سٌد ٗیب ل٘تٌیب اقًٌیب اهلل ٍ
اقًٌب الطسَال َٖال َٗٗلِ اّل الٌبض ْ٘وب ٗبتٖ حتٖ َٗٛى لْب الوًٌیٖ ٍ الوٓیبز هیي ربًجیِ ٍ ال هیي
رٌس اًب اًعلٌبُ ْٖ ل٘لٔ الٗسض ٚال هبهلل تًبلٖ لَٛٗ ٖٛى لِ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم هي قطِْ ْلَ لن ٗٗػیس
الٗبض ٕ ٍ التبلٖ الوًٌٖ اٗؿب لػبضت ٚوب شٚطًب َٖال ذبل٘ب يي الوًٌٖ ٍ ٚالهیب ْبضَیب هیي الوٓیبز ٍ
ثػ٘ط ٍضتِ  ٙٚإ ْبضَب ٍ ذبل٘ب ذطرت يي الٗطاً٘ٔ ٍ اًتٓت يٌْب الٓؿ٘لٔ ٍ ال ٗرٖٓ اى الوخجت ٍ
الوٌٖٓ َّ ًْل٘ٔ الوًٌٖ ال ضبً٘تِ ْبْْن
التٌجِ٘ الًبضط
يي هًَٗٔ ثي ٍّت يلْ٘وب الطحؤ ٖبل ٖلت الثً٘جساهلل يلِ٘ السالم اَٖل اه٘ي اشا ٖبل االهبم َ٘یط
الوُؿَة يلْ٘ن ٍ ال الؿبل٘ي ٖبل ّن الَْ٘ز ٍ الٌػبضٕ ٍ لن ٗزت ْٖ ّصا
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ٍ يییي الطیی٘د الزل٘ییل الجْییبیٖ ٖییسس سییطُ ْییٖ الحجییل الوتیی٘ي ٖییبل ضثوییب حوییل َٖلییِ
يلِ٘ السالم ّن الَْ٘ز ٍ الٌػبضٕ يلٖ التطٌ٘ى يلٖ الوربلٓ٘ي ٍ الوطاز اى الصٗي َٗٗلیَى اهی٘ي ْیٖ
الػلَّٓن َْٗز ٍ ًػبضٕ إ ٗستسضرَى ْٖ يسازّن ٍ هٌرطقَى ْٖ الحٗ٘ٗیٔ ْیٖ سیلْٛن ٍ ٖیبل
الِٓٗ٘ الْوساًٖ يلِ٘ الطحؤ ْٖ ٚتبة غلَتِ ٍ ضثوب ُٗلت يلٖ الهي اى الوطاز ثَٗلیِ ّین الْ٘یَز ٍ
الٌػبضٕ االٗوبء الٖ الزَاة يلٖ سج٘ل الٌٛبٗٔ هي ثبة التٗ٘ٔ ثبلٗبء ٚالم نیبّطُ التٓسی٘ط ٍ ثبقٌیِ
االضبضٓ الٖ الٗبیل٘ي ثْصا الَٗل ٚوب اًِ ٗحتول اى َٗٛى َطؾِ اى الَْ٘ز ٍ الٌػبضٕ ّن الصٗي َٗٗلَى
ثْصُ الٛلؤ يٌس تالٍٓ اهبهْن لوب ٚبى هططٍيب ْٖ غلَتْن تًطٗؿب يلٖ الًبهٔ الوٗتٓ٘ي الحطّن الد ٍ
ٖبل ْٖ الزَاّط ٍ اًوب الوطاز ثِ التطٌ٘ى يلٖ الوربلٓ٘ي ثبى الٗبیل٘ي شلّ ٙن الَْ٘ز ٍ الٌػیبضٕ ثیل
لًل الوطاز الوربلَٓى هي الَْ٘ز ٍ الٌػبضٕ ٚوب ٗاهٖ الِ٘ يسم الٗطایٔ يٌس الَْ٘ز ٍ الٌػبضٕ
ٍ يي زيبین ٖبل ٍ حطهَا اى ٗٗبل ثًس ْبتحٔ الٛتبة اه٘ي ٚوب َٗٗل الًبهٔ ٖبل رًٓط ثیي هحودیس
يلْ٘وب السالم اًوب ٚبًت الٌػبضٕ تَٗلْب
اَٖل الوستٓبز هي الحسٗج ٍ الطٍاٗٔ اى الَرِ ْٖ الوٌى يي التبه٘ي ثًس هجبض ٔٚالٓبتحٔ اًوب ٗٛیَى
التًٌَى ثًٌَاى الوتبثًٔ ٍ التطجِ ٍ التٗل٘س للَْ٘ز ٍ الٌػبضٕ اٍ للًبهٔ اٍ لٛلْ٘وب َْ٘ٛى ًه٘ط الت٘ٓٛیط
الصٕ ٍضز ِْ٘ يي الػبزٔ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم يي اثبیِ يي يلٖ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖیبل ال
ٗزوى الواهي ٗسِٗ ْٖ غلَتِ ٍ َّ ٖبین ث٘ي ٗسٕ اهلل يعٍرل ْ٘طجِ ثبّل الٓٛط ًٌٗیٖ الوزیَس ٍ
يي اثٖ رًٓط يلْ٘وب الػلَٓ ٍ السالم ْٖ ضٍاٗٔ ْبى شل ٙت٘ٓٛط اّل الٛتبة اشا يطْیت ّیصا ْیال
ٌٗجُٖ ل ٍ ٙال ٗحٕ يل٘ ٙاى تتَّن َٚى الَرِ ْٖ شل ْٖ ًٌٖٗ ٙالوٌى يي التیبه٘ي يیسم ریَاظ
ٖػس السيبء ْٖ اّسًب َْ٘ٛى التبه٘ي ثًسّب ٚالهب ذبل٘ب يي التحػ٘ل اليتجبض سجٕ السيبء ِْ٘ ْتزًلِ
زل٘ال يلٖ يسم رَاظ ٖػس الوًٌٖ ْٖ هجبض ٔٚالٓبتحٔ ْتسثط
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التٌجِ٘ الحبزٕ يطط
ال ٗرٖٓ اًِ لَاَوؿٌب يي ّصا الَرِ الَرِ٘ َبٗٔ الَربّٔ لوب ثٖٗ لٌب قطٕٗ ٍاؾح الٖ تػیح٘ح
ٖػس الوًٌٖ ٍ ً٘ٔ الوٓبز ْٖ هجبض ٔٚالٓبتحٔ ٍ ٖ٘بسِ ثجبة الٌٛبٗٔ التٖ ّٖ استًوبل اللٓم ْٖ هًٌبُ ٍ
اضزٓ هب َّ هلعٍم اٍ الظم لِ اٍ هتالظم هًِ ٖ٘بس هى الٓبضٔ هى االهٛبى ْٖ الوٗ٘س يلِ٘ ٍ يسهِ ْٖ
الوٗ٘س ٍ  ّ٘ٚهب ٚبى ْوى ٍرَز ٍرِ ٍرِ٘ ْٖ الج٘ي الًحتبد الٖ الجحج يي َ٘طُ ْتسثط
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الٓػل الربهس
ْٖ االذجبض الوطثَقٔ ٍ االحبض الوطتجكٔ ثبلطَٚو ٍ السزَز ْوٌْیب هیب يیي الٛلٌ٘یٖ هسیٌسا يیي
اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج اى اهلل يطد ثٌجِ٘ غلّٖ اهلل يل٘یِ ٍآلیِ الیٖ اى ٖیبل يل٘یِ
السالم ٖبل ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٌْهطت الٖ يهؤ شّجت لْب ًٓسٖ ٍ َطٖ يلٖ ْبُلْوت اى
ٖلت سجحبى ضثٖ الًه٘ن ٍ ثحوسُ لًهن هب ضاٗت ْوب تزلٖ الُطٖ يٌٖ حتٖ ٖلتْب سیجًب الْین شلیٙ
ْطرًت الٖ ًٓسٖ ٚوب ٚبًت ْوي ارل شل ٙغبض ْٖ الطَٚو سجحبى ضثٖ الًه٘ن ٍ ثحوسُ ْٗبل اضْى
ضاسْ ٙطًْت ضاسٖ ٌْهطت الٖ ضٖء شّت هٌِ يٗلٖ ْبستٗلجت االضؼ ثَرْٖ ٍ ٗسٕ ْبلْوت اى
ٖلت سجحبى ضثٖ االيلٖ ٍ ثحوسُ لًلَ هب ضاٗت ْٗلتْب سجًب ْطرًت الٖ ًٓسٖ ْػیبض السیزَز ْ٘یِ
سجحبى ضثٖ االيلٖ ٍ ثحوسُ
ٍ هٌْب هب يي الػسٍٔ يلِ٘ الطحؤ ْٖ الْساٗٔ ٖبل ٖبل الػبزٔ يلِ٘ السالم سیجح ْیٖ ضَٚيیٙ
حلخب تَٗل سجحبى ضثٖ الًه٘ن ٍ ثحوسُ حلج هطات ٍ ْٖ السزَز سجحبى ضثٖ االيلٖ ٍ ثحوسُ حلیج
هطات الى اهلل يعٍرل لوب اًعل يلٖ ًجِ٘ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْسجح ثبسن ضث ٙالًه٘ن ٖبل الٌجٖ غلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ارًلَّب ْٖ ضَٚيٛن ْلوب اًعل اهلل سجح اسن ضث ٙااليلٖ ٖبل ارًلَّب ْٖ سزَزٚن
ٍ هٌْب هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ثي ثبثَِٗ يلْ٘ن الطحؤ هسٌسا يي يٗجٔ ثي يبهط الزٌْٖ
اًِ ٖبل لوب ًعلت ْسجح ثبسن ضث ٙالًه٘ن ٖبل لٌب ضسَل اهلل ارًلَّب ْٖ ضَٚيٛن ْلوب ًعلیت سیجح
اسن ضث ٙااليلٖ ٖبل لٌب ضسَل اهلل غلّٖ اهلل ارًلَّب ْٖ سزَزٚن
ٍ هٌْب هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ْٖ الًلل ٍ الًَ٘ى يي الٓؿل ثي ضبشاى يلیْ٘ن الطحویٔ
يي الطؾب يلِ٘ السالم ٖبل اًوب رًل التسج٘ح ْٖ الطَٚو ٍ السزَز لًلل هٌْب اى َٗٛى هى ذؿیَيِ
ٍ ذطَيِ ٍ تًجسُ ٍ تَضيِ ٍ استٛبًتِ ٍ تص هلل ٍ تَاؾًِ ٍ تٗطثِ الٖ ضثِ هٗسسب لِ هوزیسا هسیجحب
هًهوب ضبٚطا لربلِٗ ٍ ضاظِٖ اُ
ٍ هٌْب هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي هسٌسا يي سوبئ يلْ٘ن الطحؤ ٖبل سئلتِ يي الطَٚو ٍ
السزَز ّل ًعل ْٖ الٗطآى ٖبل ًًن الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم ٍ هي ٚبى َٕٗٗ يلٖ اى ٗكَل الطَٚو ٍ
السزَز ْل٘كَل هب استكبو َٗٛى ْٖ تسج٘ح اهلل ٍ تحو٘سُ ٍ توز٘سُ ٍ السيبء ٍ التؿطو ْبى اٖیطة
هب َٗٛى الًجس الٖ ضثِ ٍ َّ سبرس الحسٗج
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ٍ هٌْب هب يي يجساهلل ثي رًٓط ْٖ ٖطة االسٌبز هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٚبى َٗٗل
ال ٖطایٔ ْٖ ضَٚو ٍ ال سزَز اًوب ْْ٘وب الوسحٔ هلل يعٍرل حن الوسئلٔ ْبثتسئا ٖجل الوسئلٔ ثبلوسحٔ
هلل يعٍرل حن اسئلَُ ثًسُ
اَٖل ٍ لًلِ هي ٌّب غبض السيبء ْٖ هجبض ٔٚالٓبتحٔ ثًس التحو٘س ٍ الخٌبء
ٍ هٌْب هب يي هحودس ثي الحسي ضحؤاهلل يلْ٘وب هسٌسا يي ّطبم ثي الحٛن يلْ٘وبالطحؤ يي اثٖ
الحسي هَسٖ يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج ٖبل ٖلت لِ الٕ يلٔ ٗٗبل ْٖ الطَٚو سجحبى ضثیٖ
الًه٘ن ٍثحوسُ ٍ ٗٗبل ْٖ السزَز سجحبى ضثٖ االيلٖ ٍ ثحوسُ ْٗبل ٗب ّطبم اى ضسیَل اهلل غیلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ لوباسطٕ ثِ ٍغلٖ ٍ شٚط هب ضإ هي يهؤ اهلل اضتًست ْطایؿِ ْبثتط٘ يلٖ ضٚجت٘یِ ٍ
اذص َٗٗل سجحبى ضثٖ الًه٘ن ٍ ثحوسُ ْلوب ايتسل هي ضَٚيِ ٖبیوب ًهط ْٖ هَؾى ايلٖ هیي شلیٙ
الوَؾى ذط يلٖ ٍرِْ ٍ َّ َٗٗل سجحبى ضثٖ االيلٖ ٍ ثحوسُ ْلوب ٖبلْب سجى هطات سیٛي شلیٙ
الطُيت ْ ٙٛرطت السٌٔ
ٍ هٌْب هب يي هحودس ثي ًَٗٗة يلْ٘وب الطحؤ هسٌسا يي ظضاضُ ضُ يي اث٘زًٓیط يلْ٘ویب الػیلَٓ
ٍالسالم ٖبل اشا اضت اى تطٚى ْٗل ٍ اًت هٌتػت اهلل اٚجط حن اضٚى ٍ ٖیل اللْین لی ٙضًٚیت ٍ لیٙ
اسلوت ٍ يل٘ ٙتَٚلت ٍ اًت ضثٖ ذطى لٖ ٙلجٖ ٍ سوًٖ ٍ ثػطٕ ٍ ضًطٕ ٍ ثططٕ ٍ لحوٖ ٍ
زهٖ ٍ هرٖ ٍ يػجٖ ٍ يهبهٖ ٍهب اٖلتِ ٖسهبٕ َ٘ط هستٌ ٍ ّٛال هستحسط ٍ ال هستز٘ط سجحبى
ضثٖ الًه٘ن ٍ ثحوسُ حلج هطات الحسٗج
ٍ هٌْب هب يي ه حودس ثي ًَٗٗة هسٌسا يي الحلجٖ ضحوْن اهلل يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسیالم
ٖبل اشا سزست ْٛجط ٍ ٖل اللْن ل ٙسزست ٍ ث ٙاهٌت ٍ ل ٙاسلوت ٍ يل٘ ٙتَٚلت ٍ اًت ضثٖ
سزس ٍرْٖ للصٕ ذلِٗ ٍ ضٕ سًِ ٍثػطُ الحوسهلل ضة الًبلو٘ي تجبض٘ اهلل احسي الربلٗ٘ي حن ٖل
سجحبى ضثٖ االيلٖ ٍثحوسُ حلج هطات ْبشا ضًْت ضاسیْٗ ٙیل ثی٘ي السیزست٘ي اللّْین آَطلیٖ ٍ
اضحوٌٖ ٍ ارجطًٖ ٍ ازْى يٌٖ اًٖ لوب اًعلت الٖ هي ذ٘ط ْٗ٘ط تجبض٘ اهلل ضة الًبلو٘ي ٍرِ ضْبزٓ
الطٍاٗت٘ي استجًبز َٚى الوكلَة ْٖ الجبٖٖ اللٓم ٍ الحطِ
ٍ هٌْب هب يي هحودس ثي ًَٗٗة هسٌسا يي رو٘ل ثي زضاد يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖیبل
اٖطة هب َٗٛى الًجس هي ضثِ اشا زيب ضثِ ٍ َّ سبرس ْبٕ ضٖء تَٗل اشا سزست ٖلت يلوٌٖ رًلت
ْس٘ ٖبل ٖل ٗب ضة االضثبة ٍ ٗب هل ٙالولَ٘ ٍ ٗب س٘س السبزات ٍ ٗب رجبض الزبثطٓ ٍ ٗب الِ االلْیٔ

99

غلّ يلٖ هحودس ٍآل هحودس ٍ اًْل ثٖ ٚصا ٍ ٚصا حن ٖل ْبًٖ يجس٘ ًبغ٘تٖ ث٘س٘ ْٖ ٖجؿیت ٙحین
ازو ثوب ضئت ٍ سلِ ْبًِ رَاز ٍ ال ٗتًبنوِ ضٖء الَرِ ْٖ الطٍاٗٔ َّ الَرِ ْٖ الطٍاٗت٘ي
ٍ هٌْب هب يي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ ِْٗ الٗطآى ٖبل ضٍٕ اًِ لوب ًعل َٖلِ تًبلٖ ٍ اًیِ
لحٕ ال٘ٗ٘ي ْسجح ثبسن ضث ٙالًه٘ن ٖبل الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ارًلَّب ْٖ ضَٚيٛن ٍ لویب ًیعل
َٖلِ سجح اسن ضث ٙااليلٖ ٖبل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ؾًَا ّصا ْٖ سزَزٚن
ٍ هٌْب هب يي اثي ضْط آضَة ضُ يي التٓس٘ط الٗكبى ٖبل اثي هسًَز ٖبل يلیٖ يل٘یِ السیالم ٗیب
ضسَل اهلل هب اَٖل ْٖ الطَٚو ٌْعل ْسجح ثبسن ضث ٙالًه٘ن ٖبل هب اَٖل ْٖ السزَز ٌْعل سجح اسن
ضث ٙااليلٖ
تصث٘ل
يي الػسٍٔ يلِ٘ الطحؤ ْٖ التَح٘س ٍ الوًبًٖ هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ السالم ْٖ تٓس٘ط سجحبى اهلل
ٖبل َّ تًه٘ن رالل اهلل يعٍرل ٍ تٌعِْٗ يوب ٖبل ِْ٘ ٚل هطط٘ ْبشا ٖبل الًجیس غیلّٖ يل٘یِ ٚیل
هلٙ
اَٖل زاللٔ ّصُ االذجبض ٍ ضْبزٓ االحبض يلٖ َٚى الوٌهَض ٍ الولحَل ْٖ السيبء ٍ الصٚط يویال ٍ
تًل٘وب َّ الحٗبٕٗ ٍالوًبًٖ ْٖ االلٓبل ٍ الحطٍِ زٍى ًٓس الحطٍِ ٍ االلٓبل ال ٗٛبز ٗرٖٓ يلٖ
هي تسثط ْْ٘ب ٍ تبهل لسْٗب ٍ اًوب اٚخطًب هي شٚط االذجبض ٍ اقلٌب ْٖ ث٘بى االحبض ل ٖٛال ٗجٗیٖ هزیبل
لتَّن َٚى ًٓس االلٓبل ٍ الحطٍِ هلحَنب هٌهَضا ْٖ هٗبم الًول اٍ التًل٘ن هي َ٘ط زذل للحٗبٕٗ
ٍالوًبًٖ ْْ٘ب ٍالزذبلٔ للوٓبزات هًْب
تٌجِ٘
ٗاٗس َٚى الجٌبء ٍ االسبس يلٖ اًطبء الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ ثباللٓبل ٍ الحطٍِ ال اًطبء ًٓس الحطٍِ
ٍ االلٓبل اهَض:
االٍل هب يي هحودس ثي الحسي يي اثبى ثي تُلت يلْ٘ن الطحؤ ٖبل زذلت يلیٖ اثً٘جیساهلل يل٘یِ
السالم ٍ َّ ٗػلٖ ًْسزت لِ ْٖ الطَٚو ٍ السزَز ست٘ي تسج٘حٔ

111

الخبًٖ هب يي هحودس ثي ًَٗٗة هسٌسا يي حٓع ثي َ٘بث يلْ٘ن الطحؤ ٖبل ضاٗت اثبيجساهلل يلِ٘
السالم ٗترلل ثسبت٘ي الْ َْٔٛبًتْٖ الٖ ًرلٔ ْتَؾبء يٌسّب حن ضٚى ٍ سزس ْبحػ٘ت ْٖ سیزَزُ
ذوسبٓ تسج٘حٔ اُ
الخبلج هب يي يلٖ ثي قبٍس يلْ٘وب الطحؤ ْٖ ٚتبة اللَِْ يلٖ ٖتلٖ الكَِٓ يیي يلیٖ ثیي
الحس٘ي يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم اًِ ثطظ الٖ الػحطاء ْتجًِ هَلٖ لِ َْرسُ سبرسا يلٖ حزبضٓ ذطٌٔ
ْبحػٖ يلِ٘ الّ هطٓ ال الِ االّ اهلل حٗب ال الِ االّ اهلل تًجسا ٍ ضٖب ال الِ االّ اهلل اٗوبًب ٍ تػسٗٗب
تٌجِ٘
ٍ ٗاٚس ّصا الواٗس اهَض:
االٍل هب يي احوس ثي هحودس الس٘بضٕ ْٖ ٚتبة التٌعٗل ٍ التحطّٗ يي الجطٖٖ يي يلٖ ثي ًًوبى
يي زاٍز ثي ْطٖس ٖبل سوًتِ هب ال احػٖ ٍ اًب اغلٖ ذلِٓ اّسًب الػطاـ الوستٗ٘ن
الخبًٖ هب يي سجف الكجطسٖ ْٖ هط َٓٛاالًَاض يي هحودس ثیي يلیٖ الحلجیٖ ٖیبل سیوًتِ ًٌٗیٖ
اثبيجساهلل يلِ٘ السالم هبال احػٖ ٍ اًب اغلٖ ذلِٓ ٗٗطء اّسًب الػطاـ الوستٗ٘ن
الخبلج هب يي الحسي ثي الٓؿل الكجطسٖ يلِ٘ الطحؤ ْٖ هٛبضم االذالٔ هطسال اش اًتػّ الل٘یل
ْبَتسل ٍغل ضًٚت٘ي تٗطء ْٖ االٍلٖ ْبتحٔ الٛتبة ٍ سَضٓ االذالظ ذوسإٓ هیطٓ ٍ ْیٖ الخبً٘یٔ
هخلْب ٍح٘ي تٓطٌ هي الٗطایٔ ْٖ الخبً٘ٔ تٗطء اذط الحطط ٍ ست آٗبت هیي اٍل الحسٗیس ٍ ٖیل ثًیس
شل ٍ ٙاًت ٖبین اٗب٘ ًًجس ٍ اٗب٘ ًستً٘ي الّ هطٓ الحسٗج
الطاثى هب يي يلٖ ثي قبٍس يلْ٘وب الطحؤ ْٖ روبل االسجَو ٖبل غلَٓ الحسي ثیي يلیٖ ثیي
اث٘كبلت الٖ اى ٖبل غلَٓ الحزٔ ضًٚتبى ٗٗطء ْٖ ٚل ض ًٔٚالحوس الٖ اٗب٘ ًًجس ٍ اٗب٘ ًستً٘ي حین
َٗٗل هبٓ هطٓ اللْن اٗب٘ ًًجس ٍ اٗب٘ ًستً٘ي حن ٗتن ٖطایٔ الٓبتحٔ الرجط
الربهس هب يي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ السيَات ٖبل غلَٓ الوْیسٕ غیلَات اهلل يل٘یِ
ٍسالهِ ضًٚتبى ْٖ ٚل ض ًٔٚالحوس هطٓ ٍهبٓ هطٓ اٗب٘ ًًجس ٍ اٗب٘ ًستً٘ي
اَٖل ٍرِ التبٗ٘س ٍ التب٘ٚس استجًبز َٚى الوٛطض غطِ االلٓیبل ٍالحیطٍِ يویال ٍتًل٘ویب َبٗیٔ
االستجًبز ثح٘ج ال هزبل لتَّوِ ٍ ال للتَُٓ ثِ اش ٖس يطْت سبثٗب اى هي الهبّط ثل هي الوٗكیَو اى
الٌجٖ ٍاالیؤ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم اًوب ًٗلوَى الٌبس هب ًٗٓلَى ال َ٘ط هب ًٗولَى ّصا يلٖ
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تٗسٗط َٚى الٌسجٔ ث٘ي اًطبء الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ ثباللٓبل ٍ الحطٍِ ٍ ثی٘ي اًطیبء ًٓیس الحیطٍِ ٍ
االلٓبل ثبالٖل٘ٔ ٍ االٚخطٗٔ ٍ اهب يلٖ َٚى الٌسجٔ ثبلتجبٗي ٚوب َّ ٚیْ ٙیبالهط ًٌٗیٖ ٚیَى التًلی٘ن
تًل٘وب لوب ثبًٓسْن ًٗولَى اًوب َٗٛى اٍؾح ٍ انْط ْتسثط حتٖ ٗهْط
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الٓػل السبزس
ْ٘وب َّ هتًلٕ ثبلٌَٗت ٍ َّ اهَض:
االٍل هب يي هحودس ثي ًَٗٗة هسٌسا يي الحلجٖ يلْ٘ن الطحؤ يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم
يي الٌَٗت ْٖ الَتط ّل ِْ٘ ضٖء هَٖت ٗتجى ٍ ٗٗبل ْٗبل احي يلٖ اهلل يعٍرل ٍ غلّ يلٖ الٌجیٖ
غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٍ استُٓط لصًج ٙالًه٘ن ٍ ٖبل ٚل شًت يه٘ن
الخبًٖ هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي هسٌسا يي الحلجٖ يلیْ٘ن الطحویٔ يیي اثً٘جیساهلل يل٘یِ
الػلَٓ ٍالسالم اًِ سئلِ يي الٌَٗت ِْ٘ َٖل هًلَم ْٗبل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم احي يلٖ ضث ٍ ٙغلّ
يلٖ ًج٘ ٍ ٙاستُٓط لصًجٙ
الخبلج هب يي الط٘د هحودس ثي الوطْسٕ ْٖ هعاضُ هسٌسا يیي يلیٖ يل٘یِ الػیلَٓ ٍالسیالم ْیٖ
حسٗج اًِ غلّٖ ثجًؽ اغحبثِ ْٖ هسزس ثٌٖ ٚبّل غلَٓ الٓزط ٌْٗت ثْن ْٗبل اللْن اًّب ًسیتًٌ٘ٙ
ٍ ًستُٓط٘ ٍ ًستْسًٗ ٍ ٙاهي ثً ٍ ٙتَٚل يل٘ ٙالٖ اى ٖبل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسیالم اللْین اٗیب٘
ًًجس ٍ لً ٙػلٖ ٍ ًسزس ٍ الً٘ ٙسًٖ ٍ ًحٓس ًطرَ ضحوتً ٍ ٙرطٖ يصاث ٙاُ
اَٖل زاللٔ ّصُ االذجبض ٍ االحبض الوتؿؤٌ للًول ٍ التًل٘ن يلٖ َٚى الوساض يلٖ اًطبء الحٗیبٕٗ ٍ
الوًبًٖ هي الخٌبء ٍ الػلَات ٍ االستُٓبض ٍ ًحَ شل ٙثباللٓبل ٍ الحطٍِ زٍى االت٘بى ثٌٓس اللٓم ٍ
الحطِ َ٘ط ذٓ٘ٔ يلٖ اٍلٖ االٗسٕ ٍ االثػبض ْال احت٘بد الٖ الج٘بى ٍ الحبرٔ الٖ التج٘بى ٍ ثًس يسم
هسبيسٓ االيتجبض هى الٓطٔ ث٘ي الوَٖت ٍ َ٘ط الوَٖت ٗتن الوٌهَض ٍ ٗٛول الوطام ٍ ّیَ ٚیَى ثٌیبء
االزي٘ٔ ٍ اسبس االشٚبض يلٖ اًطبءالوًبًٖ ثباللٓبل ٍ الوٓبّ٘ن ثبلحطٍِ ال االت٘بى ثصات الحطٍِ ٍ
االلٓبل
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الٓػل السبثى
ْ٘وب ٗطثف ثوب ٗٗبل يٌس ضْى الطاس هي الطَٚو ٍ َّ اهَض:
االٍل هب يي هحودس ثي ًَٗٗة هسٌسا يي الوٓؿل يلْ٘ن الطحؤ ٖبل ٖلت الثً٘جساهلل يلِ٘ السیالم
رًلت ْسا٘ يلوٌٖ زيبء ربهًب ْٗبل لٖ احوس اهلل ْبًِ ال ٗجٖٗ احس ٗػلّٖ اال زيب لَٗٗ ٙل سیوى
اهلل لوي حوسُ
الخبًٖ هب يي الجحبض يي الًلل لوحودس ثي يلٖ ثي اثطاّ٘ن يلْ٘ن الطحؤ يي يلیٖ يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ حسٗج َٖلِ سوى اهلل لوي حوسُ َْْ هي ايهن الٛلوبت ْلْب ٍرْبى َْرِ هًٌبُ
سوى ٍ الَرِ الخبًٖ ٗسيَا لوي حوساهلل َْ٘ٗل اللْن اسوى لوي حوس٘ اَٖل الوطاز هي الَرْ٘٘ي اًیِ
اذجبض ْٖ هًٌٖ االًطبء هخل ضحن اهلل َٓطاهلل ٍ ًحَ ّوب
الخبلج هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ْٖ الًلل ٍ الٛلٌٖ٘ ضحوْن اهلل تًبلٖ هسٌسا يي اثً٘جساهلل
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج قَٗل ٍ َٖلِ سوى اهلل لوي حوسُ الى الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖیبل
سوًت ؾزٔ الوالیْٗ ٔٛلت سوى اهلل لوي حوسُ ثبلتسج٘ح ٍ التْل٘ل الحسٗج
الَٗل اْبزٓ ّصُ االذجبض لَٛى الَرِ ْیٖ تطیطٗى التسیو٘ى ٍ تسیٌ٘ي السیوًلٔ اى ٗٛیَى زيیبء
للحبهسٗي ثبلسوبو ٍ الٗجَل ال تٛبز ترٖٓ يلٖ اٍلٖ الٌْٖ ٍ شٍٕ الًَٗل
تٌجِ٘
ٗاٗس َٚى الَرِ ْٖ التططٗى ٍ التسٌ٘ي اى َٗٛى زيبء لوي حوساهلل ثبلتٗجل ٍ الٗجَل تططٗى الحوس ثًس
ّصا الَٗل يوال ٍ تًل٘وب ٚوب يي السيبین يي رًٓط ثي هحودس يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ٖبل ٍ اشا ضًْت
ضاس ٙهي الطَٚو ْٗل سوى اهلل لوي حوسُ حن تَٗل ضثٌب ل ٙالحوس
ٍ هب يي ا ثطاّ٘ن ثي هحودس الخٖٗٓ يلْ٘وب الطحؤ ْٖ ٚتبة الُبضات هسٌسا يي يلٖ يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم اًِ ٚتت الٖ هحودس ثي اثٖ ثٛط ضؾٖ اهلل تًبلٖ يٌِ اًهط ضَٚي ٍ ٙسزَز٘ ْبى الٌجٖ غلّٖ
اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٚبى اتن الٌبس غلَٓ ٍ احٓهْن لْب الٖ اى ٖبل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسیالم ٍ اشا ضْیى غیلجِ
ٖبل سوى اهلل لوي حوسُ اللْن ل ٙالحوس هالء سوَات ٍ ٙهالء اضؾ ٍ ٙهالء هب ضئت هي ضٖء
ٍ هب يي الزًٓطٗبت هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج ْػلٖ ًٌٖٗ الٌجٖ غیلّٖ اهلل
يلِ٘ ٍآلِ ضًٚت٘ي ْلوب ٖبل سوى اهلل لوي حوسُ ٖبل اللْن ضثٌب ل ٙالحوس ٍ ضْى غَتِ ٗسوًْن هیالء
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السوَات ٍ هالء االضؼ ٍ هالء هب ثٌْ٘وب اّل الوزس ٍ الخٌبء اللْن ال هبًى لوب ايك٘ت ٍ ال هكًٖ لوب
هًٌت الحسٗج
استٛطبِ ی ضثوب ٗستٛطّ هي ثًؽ االذجبض الوصَٚضٓ ْٖ الٓػل ٍ التٌجِ٘ اى الجٌبء ْٖ السیوًلٔ
اًوب َٗٛى يلٖ اى الٗتط٘ ثحبل ٍ ال ٗسو ْٖ حبل
تٌجِ٘
ال ٗرٖٓ اى االهط ْٖ التسو٘ى ٍ السوًلٔ هي ح٘ج لعٍم ٖػس الوًٌٖ ٍ ً٘یٔ الوْٓیَم هیي الیسيبء
ثبلسوى ٍ االستسيبء لالستوبو انْط ٍ ارلٖ الرل  ًَِٚشاٍرْ٘ي ٍ غ٘طٍضتِ شارٌجت٘ي هي االذجیبض
ٍ االًطبء ٚوب ٗستهْط هي السضاٗٔ ٍ ٗستٌجف هي الطٍاٗٔ ٍ هي الَاؾیح الوجی٘ي يیسم تطیرع احیس
الَرْ٘ي تحٗٗب ٍ ال تو٘ع ٍاحس هي الزٌجت٘ي تحػال اال ثبلٗػس ٍ الٌ٘ٔ ٍ ّصا اللعٍم ریبض ْیٖ ثیبٖٖ
االزي٘ٔ ٍ سبض ْٖ ثٗ٘ٔ االشٚبض لًسم االلتعام ثبلٓػل ٍ التٓػ٘ل ٍ ال ثلٓ ٍ ٙالتٓٙ٘ٛ
الٓػل الخبهي
ْ٘وب ٍضز ْ٘وب ٗٗبل لسٕ الٗ٘بم هي السزَز اٍ التطْس ٍ َّ اهَض:
االٍل هب يي هحودس ثي ازضٗس يكطاهلل هطٖسُ ْٖ اذط السطایط هسٌسا يي اثً٘جیساهلل يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم اًِ ٖبل ٚبى اه٘طالواهٌ٘ي يلِ٘ السالم ٗجطء هي الٗسضٗٔ ْٖ ٚل ضَٗٗ ٍ ًٔٚل ثحَل اهلل ٍ َٖتِ
اَٖم ٍ اًٖس
ٖبل ْٖ هزوى الجحطٗي ٍ هكلى الٌ٘طٗي ٍ الوَْٓم هي ٚالم االیویٔ يلیْ٘ن السیالم اى الویطاز هیي
الزجطٗٔ االضبيطٓ ٍ هي الٗسضٗٔ الوًتعلٔ الًْن ضْطٍا آًسْن ثبًٛبض ضٚي يه٘ن هي السٗي ٍ َّ ٚیَى
الحَازث ثٗسضٓ اهلل تًبلٖ ٍ ٖؿبیِ ٍ ظيوَا اى الًجس ٖجل اى ٗٗى هٌِ الًٓل هستك٘ى تبم ًٌٖٗ ال ٗتَّٖ
ًْلِ يلٖ تزسز ًْل هي اًْبلِ تًبلٖ ٍ ّصا هًٌٖ التَٓٗؽ ًٌٖٗ اى اهلل تًبلٖ َْؼ الْ٘ن اًْبلْن
الخبًٖ هب يي هحودس ثي الحسي يلْ٘وب الطحؤ هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسیالم اًیِ ٖیبل
الثٖ ثػ٘ط ضؾٖ اهلل تًبلٖ يٌِ ْبشا ًْؿت ْٗل ثحَل اهلل ٍ َٖتِ اَٖم ٍ اًٖس ْبى يل٘ب يل٘یِ السیالم
ّٛصا ٚبى ًٗٓل
الخبلج هب يي هحودس ثي الحسي يي ْؿبلٔ يي ضْبئ ثي هَسٖ ٖبل سوًت اثبيجساهلل يلِ٘ السیالم
َٗٗل ٚبى يلٖ يلِ٘ السالم اشا ًْؽ هي الطًٚت٘ي االٍل٘٘ي ٖبل ثحَلَٖ ٍ ٙت ٙاَٖم ٍ اًٖس
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الطاثى هب يي السيبین يي يلٖ يلِ٘ السالم اًِ ٚبى َٗٗل اشا ًْؽ هي السزَز للٗ٘بم اللْن ثحَلٙ
ٍ َٖت ٙاَٖم ٍ اًٖس
اَٖل اضبضٓ ّصُ االذجبض ٍ اٗوبء ّصُ االحبض الٖ َٚى الجٌبء ْٖ اَٖال الػلَٓ يلٖ االت٘بى ثبلحٗ٘ٗیٔ
ٍ الوًٌٖ ثبللٓم الوَؾَو لْب ٍ الحطِ الوزًَل الرلِ ال ات٘بى ًٓس شل ٙاللٓم ٍ الحطِ انْط هي
اى ٗرٖٓ ٍ اث٘ي هي ٗستطٍ هي ٌّب ٗهْط هؿبْب الٖ الهَْض ْٖ ًٓسِ حبل الٗالٖل الَاضزٓ ْٖ الوٗیبم
هي ح٘ج ًَْٚب ْٖ هٗبم قلت الوًٌٖ ثبللٓم ٍ ثػسز هكبلجٔ الوَْٓم ثبلحطِ ٍ هي تل ٙالٗالٖل هیب
يي هحودس ثي الحسي يلْ٘وب الطحؤ هسٌسا يي يجساهلل ثي سٌبى ضحؤاهلل يلْ٘وب يي اثً٘جساهلل يل٘یِ
الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل اشا ٖوت هي السزَز ٖلت اللْن ضثٖ ثحَلَٖ ٍ ٙت ٙاَٖم ٍ اًٖس ٍ اى ضئت
ٖلت اضٚى ٍ اسزس
ٍ هٌْب هب يي هحودس ثي الحسي يي حوبز يي حطٗع يي هحودس ثیي هسیلن يلیْ٘ن الطحویٔ يیي
اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل اشا ٖبم الطرل هي السزَز ٖبل ثحَل اهلل اَٖم ٍ اًٖس
ٍ هٌْب هب يي هحودس ثي ازضٗس ًٗال هي ٚتبة هحودس ثي يلٖ ثي هحجَة يي الًجبس يي يجساهلل
ثي الوُ٘طُ يلْ٘ن الطحؤ يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل اشا ٖوت هي السزَز ٖلت ثحَلٍ ٙ
َٖت ٙاَٖم ٍ اًٖس ٍ اضٚى ٍ اسزس
الٓػل التبسى
ْ٘وب َّ هٌَـ ثوب ٗٗبل ْٖ االذ٘طت٘ي هي الػلَات ٍ َّ اهَض:
االٍل هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي هسٌسا يي هحودس ثي يوطاى ضؾٖ اهلل تًبلٖ يٌْن اًِ سئل
اثبيجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٗبل الٕ يلٔ غبض التسج٘ح ْٖ الطًٚت٘ي االذ٘طت٘ي اْؿل هي الٗطاییٔ
ٖبل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًوب غبض التسج٘ح اْؿل هي الٗطایٔ ْٖ االذ٘طت٘ي الى الٌجٖ غلّٖ اهلل يل٘یِ
ٍآلِ لوب ٚبى ْٖ االذ٘طت٘ي شٚط هب ضإ هي يهؤ اهلل يعٍرل ْسّص ْٗبل سجحبى اهلل ٍ الحویسهلل ٍ
ال الِ االّ اهلل ٍ اهلل اٚجط ْلصل ٙغبض التسج٘ح اْؿل هي الٗطایٔ ٍ ضٍاُ ْٖ الًلل هسٌسا اٗؿب يي هحودس
ثي حوعٓ يلْ٘وب الطحؤ يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػَٓ ٍالسالم هخلِ
الخییبًٖ هییب يییي الوحٗییٕ ٖییسس سییطُ ْییٖ الوًتجییط ٖییبل ضٍٕ ظضاضٓ ٖییبل سییئلت اثبيجییساهلل
يلِ٘ السالم يي االذ٘طت٘ي هي الهْط ٖبل تسجح ٍ تحوساهلل ٍ تستُٓط لصًجٙ
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الخبلج هب يي الًَ٘ى يي ضربء ثي اثٖ الؿحب٘ اًِ غحت الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم هي الوسٌٗٔ
الٖ هطٍ ْٛبى ٗسجح ْٖ االذطاٍٗي َٗٗل سجحبى اهلل ٍ الحوسهلل ٍ ال الِ االّ اهلل ٍ اهلل اٚجط حلج هیطات
حن ٗطٚى
الطاثى هب يي هحودس ثي الحسي يلْ٘وب الطحؤ هسٌسا يي يج٘س ثیي ظضاضٓ ضحویٔاهلل يلْ٘ویب ٖیبل
سئلت اثبيجساهلل يلِ٘ السالم يي الطًٚت٘ي االذ٘طت٘ي ٖبل تسجح ٍ تحویساهلل ٍ تسیتُٓط لیصًج ٍ ٙاى
ضئت ْبتحٔ الٛتبة ْبًْب تحو٘س ٍ زيبء
اَٖل اْبزٓ ّصُ االذجبض للوسيٖ هي َٚى الوبهَض ثِ ٍالوٌسٍة الِ٘ الحٗ٘ٗٔ ٍالوًٌٖ ْٖ االلٓیبل ٍ
الحطٍِ زٍى ًٓس الحطٍِ ٍ االلٓبل ثل َٚى الجٌبء ٍ االسبس يوال ٍ هي ح٘ج التًل٘ن يلٖ الوًٌٖ
ٍ الحٗ٘ٗٔ ثح٘ج ٚبًِ َٗٛى هٓطٍَب يٌِ هوب ال ٗزَظ اًٛبضُ ٍ ال االستسثبض يٌِ
تٌجِ٘
ال ٗرٖٓ اًِ ٗستطن هي الطٍاٗٔ االذ٘طٓ ح٘ج رًل ْْ٘ب التسج٘ح ٍ التحو٘یس ٍ االسیتُٓبض اغیال ٍ
هجبض ٔٚالٓبتحٔ هي ح٘ج  ًَِٚتحو٘سا ٍ زيب ْطيب يلِ٘ ٍ ثسال يٌِ اى ٚطٗؤ الٓبتحٔ هؿبْب الٖ َٚى
الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ْْ٘ب هلحَنب هٌهَضا ًَْٚب ٚالهب لٌب الصٕ يلوٌب اهلل يعٍرل اٗبّب لً ٖٛتٛلن ثِ هًِ
ٍ ًٌبرِ٘ ثِ ٚبلتسج٘ح ٍ التحو٘س ٍ االستُٓبض ال ٚالم اهلل الصٕ تٛلن َّ ثِ الرلٕ ٚسبیط الٗطآى ٍ ًحي
ًٗطیِ ثًٌَاى الحٛبٗٔ ٍ ًٗل الَٗل اش لَ ٚبى َٖلْب ثًٌَاى ًٗل الَٗل ٍ ٖػس الحٛبٗٔ لن ٗػط ْطيب ٍ ال
ثسال ْتسثط
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اثطام للوسيٖ ٍ احٛبم للوطام
يي الً٘بضٖ يلِ٘ الطحؤ ْٖ تٓس٘طُ يي ظضاضٓ ٍ حوطاى يلْ٘وب الطحؤ يي اث٘زًٓط ٍ اثٖ يجساهلل
يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ْٖ َٖلِ تًبلٖ ٍ اغجط ًٓس ٙهى الصٗي ٗسيَى ضثْن ثبلُسآ ٍ الًطٖ ٗطٗسٍى
ٍرِْ ٍ ال تًس يٌ٘ب٘ يٌْن تطٗس ظٌٗٔ الحَ٘ٓ السً٘ب ٖبال اًوب يٌٖ ثْب الػلَٓ
ٍ يي الػسٍٔ يلِ٘ الطحؤ ْٖ الرػبل هسٌسا يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ ٖبل ْیٖ حیسٗج
ْٖ ْؿل الػلَٓ ثبلػلَٓ ٗجلٍ الًجس الٖ السضرٔ الًل٘ب الى الػلَٓ تسج٘ح ٍ تْل٘ل ٍ تحو٘س ٍ تٛج٘ط ٍ
توز٘س ٍ تٗسٗس ٍ َٖل ٍ زيَٓ
ٍ يي هحودس ثي ًَٗٗة هسٌسا يي ظضاضٓ ضحوْن اهلل تًبلٖ يي اث٘زًٓط يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم ٖبل
يطط ضًٚبت ضًٚتبى هي الهْط الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم ٍَْؼ الٖ هحودس غلّٖ اهلل يل٘یِ ٍآلیِ ْیعاز
الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْٖ الػلَٓ سجى ضًٚبت ّٖ سٌٔ ل٘س ْْ٘ي ٖطایٔ اًوب َّ تسج٘ح ٍ تْل٘ل ٍ
تٛج٘ط ٍ زيبء الحسٗج

يٗس ٍ حل
اى ٖلت اًِ ٗوٛي اى َٗٛى الوطاز هي التسج٘ح ٍ اذَاتِ ٍ هب ٗتطًت هٌِ ٍ هٌْیب لٓیم سیجحبى اهلل ٍ
اهخبلِ اهب لًَْٛب هي الوػبزض الزًل٘ٔ ٍ اهب لالًػطاِ َْ٘ٛى الویبهَض ثیِ ٍ الوٌیسٍة ال٘یِ االلٓیبل
ٍالحطٍِ
ٖلت ِْ٘ اٍال اى ّصا ال ٗزطٕ ْٖ رو٘ى االثَاة ثل ٗرتع ثوبلِ غُ٘ٔ هرػَغٔ ٍ غَضٓ هًٌ٘ٔ
ٚبلتسج٘ح ٍ التٛج٘ط ٍ ًحَ ّوب ٍ اهب ْ٘وب ل٘س ْ ٙٚال هخل الػلَات ٍ االستُٓبض ٍ ضیجْْوب ٍ حبً٘یب
اًِ يلٖ تٗسٗط التسل٘ن ٍ اى لن ٗٛي ْٖ هًَِٖ الثساى َٗٛى الوطتول يلٖ الوًٌٖ ٍالوتؿوي للوَْٓم
لَرْ٘ي االٍل اى الربلٖ هي الوًٌٖ ٍ الٓبضٌ يي الوَْٓم اًوب َٗٛى لٓیم تسیج٘ح ال ًٓیس التسیج٘ح
ْٗ ّ٘ٛطاز هٌِ ٍ الخبًٖ اًِ ٗطاز هٌِ سجحبى اهلل الصٕ َٗٗلَى ثبًٓسْن ٍ هیب َٗٗلیَى اال الوطیتول ٍ
الوتؿوي ٖتسثط
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اٚوبل
ايلن اى هي هًتٗسات االهبه٘ٔ ضؾَاى اهلل تًبلٖ يلْ٘ن اروً٘ي تجً٘ٔ االٍاهط ٍ الٌَاّٖ للحسیي ٍ
الٗجح اٍ الوػلحٔ ٍ الوٓسسٓ ٚوب اضبض الٖ شل ٙهب يي اثٖ الٗبسن ال َْٖٛيلِ٘ الطحویٔ ْیٖ ٚتیبة
االذالٔ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ ٖبل ْٖ ذكجٔ اْٗب الٌبس هب يلوت ض٘ئب ٗٗطثٛن الٖ الزٌیٔ
ٍ ٗجًسٚن يي الٌبض االٍٖس اهطتٛن ثِ ٍ هب يلوت ض٘ئب ٗٗطثٛن هي الٌبض ٍ ٗجبيسٚن هي الزٌیٔ االٍٖیس
ًْ٘تٛن يٌِ الحسٗج ٍ هب يي الجحبض يي اثي يوط ٖبل ٖیبل ضسیَل اهلل غیلّٖ اهلل يل٘یِ ٍآلیِ لی٘س
ضٖءٗجبيسٚن هي الٌبض االٍٖس شٚطتِ لٛن ٍ ال ضٖء ٗٗطثٛن هي الزٌٔ االٍٖس زللتٛن يلِ٘ الحسٗج
اشا يطْت ّصا ًٌٖٗ َٚى االهط ٍ الٌْٖ تبثًب للحسي ٍ الٗجح اٍ الػالح ٍ الٓسبز زٍى الًٛس ْالثس
ْٖ استٛطبِ الحٗ٘ٗٔ ْٖ ثبة الصٚط ٍ السيبء هي ح٘ج َٚى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة ال٘یِ الحٗ٘ٗیٔ ٍ
الوًٌٖ اٍ اللٓم ٍ الحطِ هي الٌهط ْٖ اى الحسي ٍ الػالح ّل َٗٛى ْٖ حٗ٘ٗٔ الصٚط ٍ الیسيبء اٍ
ْٖ االلٓبل الوَؾَئ ٍ الحطٍِ الوًزَلٔ لصل ٍ ٙلوب ًهطًب ْٖ شلٍ ٙرسًب الحسي ٍ الػالح ْیٖ
الحٕ ٍ الحٗ٘ٗٔ زٍى اللٓم ٍ الحطِ ْ٘ستٛطّ هي شلَٚ ٙى الویبهَض ثیِ ٍ الوكلیَة الحٗ٘ٗیٔ ٍ
الوًٌٖ زٍى اللٓم ٍ الحطِ ْتسثط حِٗ
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تططٗح
ايلن اًِ ٖس اضطًب ْٖ َ٘ط هٗبم الٖ اى الوبهَض ثِ ثبالٍاهط االٍل٘ٔ الًبهٔ هخل ازو ٍ اشٚط ٍ الخبًَٗیٔ
الربغٔ ضجِ استُٓط ٍ ٚجط ٍ الوكلَة ْٖ االٍاهط الوطثَقٔ ثبلػٍ٘ الوطتجكٔ ثبلػَض ًحیَ ٖیل اللْین
آَط اٍ ٖل اهلل اٚجط اًوب َٗٛى اهطا ٍاحسا ٍ ض٘ئب ْبضزا اى لٓهب ْلٓم ٍ اى هًٌٖ ْوًٌٖ ْبى ٖلٌب ثبًیِ
الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ًهطا الٖ االٍاهط االٍلِ٘ ٍ الخبًَٗٔ ال ثس هي رًل الوكلَة ثبالٍاهط الوتًلِٗ ثبلػَض
ٍ الػٍ٘ اٗؿب الوًٌٖ ٍ الحٗ٘ٗٔ ٍ اى ٖلٌب ثبًِ اللٓم ٍ الحیطِ ثلحیبل االٍاهیط الوطثَقیٔ ثبلػیٍ٘ ٍ
الػَض الثس هي رًل الوبهَض ثِ ْٖ االٍاهط االٍل٘ٔ ٍ الخبًَٗٔ اٗؿب اللٓم ٍ الحطِ
اشا يطْت ّصا ٌَْٗل ال هزبل لتَّن َٚى الوكلَة ٍ الوبهَض ثِ اللٓم ٍ الحطِ ْؿال يي التٓیَُ
ثِ لَرَُ هٌْب هبهط ْٖ قٖ ٚلوبتٌب ٍ هٌْب اًِ يلٖ التٗسٗط ٗلعم تًك٘ل الوًٌٖ ٍ الحٗ٘ٗیٔ ْیٖ ثیبة
الصٚط ٍ السيبء يي قلجِ ٍ االهط ثِ ثل يي ث٘بى ْؿلِ ٍ هسحِ هى غیالحِ ٍ حسیٌِ ٍ ّیصا الیالظم
انْط هي الطوس ثكالًب ٍ اث٘ي هي الٗوط ْسبزا ْتسثط حٕ التسثط
ّصا توبم الٛالم
ْٖ االٍل هي الوٗبم ٍ هلرػِ اى الوطبضالِ٘ ْٖ االٗیبت الویصَٚضٓ ٍ الویَهٖ ال٘یِ ْیٖ االذجیبض
الوعثَضٓ ٍ َ٘ط ّوب هوب ٗتٓٛل االهط ثبلصٚط ٍ السيبء ثَٗل هكلٕ اٍ ٗطتول الٌسة الٖ ًیَو ذیبظ
هٌْوب َٚى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْٖ الػلَٓ ثل هكلٗب الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ زٍى االلٓبل ٍ الحطٍِ
ثل لَ تسثطت ْْ٘ب حٕ التسثط ٍ تبهلت حٗ٘ٗٔ التبهل لَرستْب هي ح٘ج الوزوَو هٓ٘سٓ لَٛى الجٌبء ٍ
االسبس يوال ٍ تًل٘وب يلٖ اًطبء الوًبًٖ ٍ الوٓبّ٘ن ثبلٓبنْب ٍ حطٍْْب ال اًطیبء ًٓیس االلٓیبل ٍ
ال حطٍِ ثح٘ج ال ٗجٖٗ ٌّب٘ هزبل للَٗل ثَٛى االلٓبل ٍ الحطٍِ توبم الوَؾَو ْٖ الوكلَث٘یٔ ٍ
الوٌسٍث٘ٔ ٍ َبٗٔ هب ٗوٛي اى ٗستٓبز هي االٍاهط الوطثَقٔ ثبلػٍ٘ الٌبزثٔ الٖ الػیَض زذیل اللٓیم ٍ
الحطِ ْٖ الطتجٔ الخبً٘ٔ ْٖ الوكلَث٘ٔ ٍ الوٌسٍث٘ٔ زذبلٔ الٗ٘س ْٖ الوٗ٘س ٍ حٌ٘ئص َٗٛى الوبهَض ثِ ٍ
الوٌسٍة الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ْٖ االلٓبل الربغٔ ٍ الحطٍِ الورػَغٔ ًٌٖٗ التٛج٘ط هخال ْٖ لٓیم اهلل
اٚجط ٍ التسج٘ح ْٖ حطِ سجحبى اهلل ْبلٌسجٔ ث٘ي االٍاهط االٍل٘یٔ الًبهیٔ ٍ الخبًَٗیٔ الربغیٔ ٍ ثی٘ي
الٌبزثٔ الٖ الَٗل ْٖ االذجبض الحبٍِٗ للٗالٖل اًوب ت َٛثبالقالٔ ٍ التٗ٘٘س ٍ هي ٌّب لیَ تًیصض اللٓیم
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الربظ ٍرت االت٘بى ثبلوًٌٖ ثلٓم اذط ٍلَ تًصض اللٓم هكلٗب لعم تحٕٗ٘ الوًٌٖ ٍ تحػ٘ل الحٗ٘ٗیٔ
ثبالٗوبء ٍ االضبضٓ ال شات االلٓبل ٍ الحطٍِ اٍ ًٓس االٗوبء ٍ االضبضٓ ْتسثط
الوٗبم الخبًٖ
ْٖ تَّٖ تحٕٗ ّصُ الحٗبٕٗ ٍ ٍَِٖ تحػل ّصُ الوًبًٖ هطثَقب ثبلوتلٓم ثبلٓبنْب ٍ حطٍْْب ثل
هكلٗب يلٖ الٗػس ٍ االضازٓ ثح٘ج التٛبز تتحٕٗ ٍ ال ٗوٛي اى تتحػل  ٙٚثل َٗٗل هكلیٕ ثیسٍى
الٗػس ٍ االضازٓ
ٌَْٗل ايلن اى ّصُ الوًبًٖ الوبهَض ثْب ٍ الحٗبٕٗ الوٌسٍة الْ٘ب هي التٛج٘ط ٍ التسج٘ح ٍ االستُٓبض
ٍ االستًبشُ ٍ ًحَ شل ٙاًوب تَٛى هي الوًبًٖ االضازٗٔ ٍ الًٌبٍٗي الٗػیسٗٔ التیٖ ال تٛیبز تتحٗیٕ
ثتحػل هًًٌَبتْب ثسٍى الٗػس ٍ االضازٓ ٚوب ايتطِ ثِ الوحٕٗ ٖسس سطُ ْ٘وب ح ٖٛيٌِ ْٖ الوًتجط
ح٘ج ٖبل ْٖ هٗبم االستسالل يلٖ حطهٔ التبه٘ي ٍ ثكالى الػلَٓ ثِ ٍ الى التیبه٘ي ٗسیتسيٖ سیجٕ
السيبء ٍ ال ٗتحٕٗ اال هى ٖػسُ ًْلٖ تٗسٗط يسم ٖػسُ ٗرطد التبه٘ي يي حٗ٘ٗتِ َْ٘ٛى لَُا ٍ ٖیس
اهؿبُ الِٓٗ٘ الْوساًٖ ٖسس سطُ ْٖ ٚتبة غلَتِ ح٘ج ًٗل شل ٙالٛالم يي الوحٕٗ يل٘یِ الطحویٔ
ْٖ هح ٖٛالوًتجط ٍ اربة يٌِ ثُ٘ط يسم التَّٖ ٍالهبّط ايتطاِ ٚل هي اربة يي الَرِ الویصَٚض
ْٖ ٚالم الوحٕٗ ٖسس سطُ ثُ٘ط يسم التَّٖ ثصل ٍ ٙلن ًزس هي اربة يٌِ ثبلًسم ٍ ٚ ّ٘ٚیبى ٖیس
ايتطِ ثصل ٙالزَاّط اٗؿب ْٖ الج٘ى الصٕ َّ هي سٌد الوٗبم ٍ ٖج٘لیِ هیي ح٘یج ٚیَى الوَؾیَو
الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ زٍى اللٓم ٍ الحطِ ح٘ج ٖبل يٌس َٖل الوػٌّ ٖسس سطُ ْال ٗ ٖٓٛالتٗبثؽ هي
َ٘ط لٓم الد ٍ ًحَ شلٚ ٙالهِ ًٌٖٗ الٛطٖ ٖٚسس سطُ ْٖ الوح ٖٛهي تًلِ٘ٗ يلٖ االضضبز ٌْیعل
يجبضٓ االغحبة يلٖ اًْب تُٓ٘سُ هلٛب هتعلعال ٍ رًلِ هٗتؿبّب ٖبل ٍ اال لوب لعهت ثبلتلّ ٍ اٗؿب ْلَ
ال شل ٙلن ٗحػل االثبحٔ الى الوٗػَز للوتًبقً٘٘ي اثبحٔ هتطتجٔ يلٖ هل ٙالطٖجیٔ ٚسیبٗط الج٘یَو
ْبى حػل هٗػَزّوب حجت هب ٖلٌبُ ٍ اال ٍرت اى ال ٗحػل اثبحٔ ثبلٛل٘ٔ ثل ٗتً٘ي الحٛین ثٓسیبز
شل ٙاش الوٗػَز َ٘ط ٍاٖى ْلَ ٍٖى َ٘طُ لَٖى ثُ٘ط ٖػس ٍ َّ ثبقل الٖ اى ٖبل الزَاّط ٍ َّ ًٌٗیٖ
ٚالم الٛط ٍ ٖٚاى ٚبى ْٖ َبٗٔ الزَزٓ الٖ اى ٖبل اال اًِ ٗػًت تٌعٗل يجبضات االغحبة يلِ٘ اَٖل
ْبلوستٓبز هي ّصا الوٌَٗل ايتطاِ الٛطٖ ٖٚسس سطُ تػطٗحب ٍ الزَاّط اهؿبء ٍ الیٖ شلی ٙاٗؿیب
ٗط٘ط َٖلْن ضؾَاى اهلل تًبلٖ يلْ٘ن اروً٘ي ْٖ َ٘ط هٗبم ثبى الًَٗز تبثًٔ للٗػیَز ٍ ٖیَلْن االذیط
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 ٙٚهب ٖػس لن ٗٗى ٍ هب ٍٖى لن ٗٗػس ٍ ثبلزولٔ تَّٖ ٍٖیَو يٌیبٍٗي الًٗیَز ٍ االٗٗبيیبت يلیٖ
ٍالٌ٘بت الٗػَز اًوب َٗٛى هي هسلو٘بت الِٓٗ ْوب ًحي ِْ٘ اٗؿیب ٌٗجُیٖ ثیل الثیس اى ٗٛیَى ٚیٙ
للَحسٓ ٍ االتحبز ْ٘وب َّ الوَؾَو ٍ الوتًلٕ ٍ َّ الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ

112

تٌجْ٘بت
االٍل
ايلن اًِ هؿبْب الٖ تَّٖ تحػل الحٗبٕٗ الوبهَض ثْب ٍ الوًبًٖ الوٌسٍة الْ٘یب ثتحٗیٕ الٓبنْیب ٍ
حطٍْْب يلٖ ً٘تْب ٍ الٗػس الْ٘ب ٗستٓبز هي االذجبض ْٖ َ٘ط هٗبم ٍ ٗستهْط هي االحبض ْٖ َ٘ط هیَضز
اى الجٌبء ٍ االسبس ْٖ السيبء ٍ الصٚط اًوب َٗٛى يلٖ شل ٙإ يلٖ ٖػیس الوًیبًٖ ثبلٓبنْیب ٍ ً٘یٔ
الوٓبزات ثحطٍْْب ثح٘ج ٚبًِ َٗٛى هٓطٍَب يٌِ ٍ هي الزولٔ هب ٍضز ْٖ هٗبم قلت الػسٔ ٍ الٌسة
الٖ االذالظ ْٖ الصٚط ٍ السيبء ٍ َّ اهَض:
االٍل هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ثي ثبثَٗٔ يلْ٘ن الطحؤ هسٌسا يیي يلیٖ يل٘یِ الػیلَٓ
ٍالسالم ْٖ ٍغ٘تِ لوحودس ثي الحٌِٓ٘ ضؾٖ اهلل تًبلٖ يٌِ ٖبل ٍ اذلع الوسیئلٔ لطثیْ ٙیبى ث٘یسُ
الر٘ط ٍ الطط ٍ االيكبء ٍ الوٌى ٍ الػلٔ ٍ الحطهبى
الخبًٖ هب يي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ ٖػع االًج٘بء يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم هسیٌسا يیي
اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل اى ضرال ٚبى ْٖ ثٌٖ اسطای٘ل ٖس زيب اهلل اى ٗطظِٖ َالهب ٗسيَ
حالحب ٍ حلخ٘ ي سٌٔ ْلوب ضإ اى اهلل تًبلٖ ال ٗز٘جِ ْبتبُ ات ْٖ هٌبهِ ْٗبل لِ اً ٙتیسيَاهلل ثلسیبًِ
ثصٕ ٍ ٖلت َلٕ يبت َ٘ط تٖٗ ٍ ثٌ٘ٔ َ٘ط غبزٖٔ ْبٖلى هي ثصایْ ٙل٘تٕ اهلل ٖلج ٍ ٙلتحسي ً٘تٙ
ٖبل ًْٓل الطرل ْسيب اهلل يعٍرل َْلس لِ َالم
الخبلج هب يي الوٓ٘س يلِ٘ الطحؤ ْٖ االذتػبظ هسٌسا يي ّطبم ثي سیبلن يلْ٘وبالطحویٔ ٖیبل
ٖلت للػبزٔ يلِ٘ السالم ٗبثي ضسَلاهلل (ظ) هب ثبل الواهي اشا زيب ضثوب لن ٗستزت لِ ٍ ٖیس ٖیبل
اهلل يعٍرییییییل ٍ ٖییییییبل ضثٛیییییین ازيییییییًَٖ اسییییییتزت لٛیییییین ْٗییییییبل
يلِ٘ السالم اى الًجس اشا زيب اهلل تجبض٘ ٍ تًبلٖ ثٌ٘ٔ غبزٖٔ ٍ ٖلت هرلع استز٘ت لیِ ثًیس ٍْبییِ
ثًْس اهلل يعٍرل الحسٗج
الطاثى هب يي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ زيَاتِ يي الػبزٔ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖیبل هیي
غلّٖ يلٖ الٌجٖ هطٓ ٍاحسٓ ثٌ٘ٔ غبزٖٔ ٍ اذالظ هي ٖلجِ ٖؿٖ اهلل لِ هبٓ حبرٔ هٌْب حلخَى للیسً٘ب
ٍ سجًَى لالذطٓ ٍ ٖبل الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ هي غلّٖ يلٖ ٚل َٗم حلج هطات ٍ ْٖ ٚیل ل٘لیٔ
حلج هطات حجبلٖ ٍ ضَٖب ٚبى حٗب يلٖ اهلل يعٍرل اى ُٗٓطلِ شًَثِ تل ٙالل٘لٔ ٍ شل ٙالَ٘م
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الربهس هب يي الًَ٘ى يي الطؾب يي اثبیِ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًِ ٖبل اضْس اى ال الِ االّ
اهلل ٚلؤ يه٘ؤ ٚطٗ ؤ يلٖ اهلل يعٍرل هي ٖبلْب هرلػب استَرت الزٌٔ ٍ هي ٖبلْب ٚبشثیب يػیوت
هبلِ ٍ زهِ ٍ ٚبى هػ٘طُ الٖ الٌبض
السبز س هب يي الًَ٘ى اٗؿب يي الطؾب يي اثبیِ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اًیِ ٗٗیَل ٖیبل اهلل
يعٍرل ال الِ االّ اهلل حػٌٖ هي ٖبلِ هرلػب هي ٖلجِ زذل حػٌٖ ٍ هي زذیل حػیٌٖ اهیي هیي
يصاثٖ
السبثى هب يي الٗكت الطاًٍسٕ يلِ٘ الطحؤ ْٖ لت اللجبة ْٖ َٖلِ تًبلٖ ٍ الجبٖ٘یبت الػیبلحبت
االٗٔ ٖبل ٖبل الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ّٖ ًٌٖٗ سیجحبى اهلل ٍ الحویسهلل ٍ ال الیِ االّ اهلل ٍ اهلل اٚجیط
ٚلوبت االٗوبى ٖ٘ل ٗ ّ٘ٚب ضسَل اهلل ٖبل ّٖ اٗویبى الوالیٛیٔ رجطی٘یل ٍ ه٘ٛبی٘یل ٍ اسیطاْ٘ل ٍ
يعضای٘ل ٖبل هي ٖبلْب هرلػب َٗٛى لِ ثًسز تسج٘حْن ٍ تْل٘لْن ٍ تٛج٘طّن
اَٖل اْبزٓ ّصُ االذجبض ٍ االحبض هي ح٘ج الوزوَو لَٛى الجٌبء ٍ االسبس ْٖ السيبء ٍ الصٚط يلٖ
تًلٕ٘ الٗػس ٍ الٌ٘ٔ ٍ االذالظ ٍ الحٗ٘ٗٔ ثبلوًبًٖ ٍ الوٓبزات ال ثباللٓبل ٍ الحطٍِ ال ٗٛبز ٌٗجُٖ
اى ٌٗٛط ثل ال ٗزَظ اى ٗزحس
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التٌجِ٘ الخبًٖ
ضثوب ٗٗبل ثوب ٗٗطة هي اى ٖػس الوًٌٖ ٍ ً٘ٔ الوَْٓم ْٖ اَٖال الػلَٓ َٗرت الیجكالى ًهیطا الیٖ
ذطٍرْب يي الصٚطٗٔ ٍ زذَلْب ْٖ ٚالم االزه٘٘ي لٛي ِْ٘:
اٍال اًِ ٖس يطْت َٚى الجٌبء ٍ االسبس ْٖ السيبء ٍ الصٚط يلٖ تًلٕ الٗػیس ٍ الٌ٘یٔ ثبلوًیبًٖ ٍ
الوٓبّ٘ن زٍى االلٓبل ٍ الحطٍِ ٍ هي الَاؾح الجسْٖٗ يسم الٓطٔ ْٖ شل ٙث٘ي الوَنّ ٍ َ٘طُ
ٍ حبً٘ب اى ايتجبض الوًٌٖ هى اللٓم ٚوب ايتطِ ثِ ثًؽ الْٓٗبء ٖسس اهلل اسطاضّن ٍ  ًَِٚاالغل ٚوب
اٖ طثِ ثًؽ اذط ٍ َٚى الوكلَث٘ٔ ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ثلحبل الوًٌٖ ٚوب ٖبل ثِ حبلج اًویب ٗٗتؿیٖ
لعٍم الٗػس ٍ الٌ٘ٔ ال الًسم
ٍ حبلخب اى تًل٘ن الصٚط ٍ السيبء ثَٗل ٖل ٚصا هخال اًوب َٗٛى ثًٌَاى التًج٘ط يي الٗلت ٍ اثطاظ هب ِْ٘
ال ثًٌَاى ارطاء لٓم الوَٗل ٍ حطِ هب الثساى ٗٗبل يلٖ اللسبى ٚوب يطْت ْٖ الوٗیبم االٍل ْجًیسم
الٗػس ٍ الٌ٘ٔ ٗػ٘ط ذبضرب زاذال الثِ ٍ ثْب لٓٗس الًٌَاى ٍ ْٗساى الوًٌَى هي ح٘ج الًٌَاى ثصلٙ
ٍ ضاثًب اًِ ٗلعم يلِ٘ ثكالى غلَٓ الٌجٖ ٍ االیؤ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ْبًْن ٚبًَا ٖبغسٗي
الًطبء الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ ثباللٓبل ٍ الحطٍِ الًبٍٗي الت٘بى ًٓس الحطٍِ ٍ االلٓبل
التٌجِ٘ الخبلج
ضثوب ٗٗبل ثوب ٗٗطة هي شل ٙاى ثًؽ االَٖال الَأًٖ ْٖ الػلَٓ هخل سجحبى ضثدٖ الًه٘ن ٍ ثحوسُ
اٍ االيلٖ ٍ ثحوسُ ٍ ضجِ السالم يلٌ٘ب ٍ السالم يل٘ٛن ٍ ًحَ شل ٙل٘س لْب هًٌٖ هًلَم ٍ ال هَْٓم
هٗكَو ثِ ْلَ اضٗس هًٌٖ ذبظ ٍ هَْٓم هً٘ي ضثوب ٗلعم الََٖو ْٖ ضجْٔ يسم االت٘بى ثبلویبهَض ثیِ
ْالثس هي االٚتٓبء ثبت٘بى االلٓبل ٍ الحطٍِ هي زٍى ٖػس الوًٌٖ ٍ ً٘ٔ الوَْٓم لٛي ِْ٘ اٍال اًِ يلٖ
تٗسٗط االٚتٓبء لعم الََٖو ْٖ الًلن ثًسم االت٘بى ٍ حبً٘ب اى ٍَٖو هب ّصا ضبًِ هي االلٓیبل هَؾیَيب
لالحٛبم ال ٗرتع ثبلوٗبم ْالثس هي تً٘٘ي هًٌبُ ٍ تطر٘ع هَْٓهِ ثبالرتْبز اٍ التٗل٘س اٍ االحت٘بـ
حن االت٘بى ثِ اٍ الحٛن يلِ٘
اٗؿبح
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ايلن اى االهط ْٖ االٍاهط الوطثَقٔ ثبلػٍ٘ ٍ الػَض ٗسٍض ث٘ي َٚى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْْ٘یب
َٖل اللٓم ٍ الحطِ ًٌٖٗ الؿبهي ٍ الوٓ٘س ٍ ارطایِ يلٖ اللسبى هي زٍى زذل للحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ إ
الوؿوَى ٍ الوٓبز اٍ ٖ٘ل الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ًٌٖٗ الوؿوَى ٍ الوٓبز هي َ٘ط زذبلٔ لللٓم ٍ الحطِ ٍ
يلٖ ّصا تَٛى الٌسجٔ ث٘ي االٍاهط االٍل٘ٔ الًبهٔ هخل ازيَا ٍ اشٚطٍا ٍ االٍاهط الخبًَٗٔ الربغیٔ ًحیَ
استُٓطٍا ٍ ٚجطٍا ٍ ث٘ي االٍاهط الوطتجكٔ ثبلػَض ٍ الػٍ٘ ضجِ ٖیل اللْین آَطلیٖ اٍ تٗیَل اهلل اٚجیط
التسبٍٕ اٍ التجبٗي ل٘س اال ٍالَرِ ْٖ شل ٙإ الحػط ٍ االًحػبض يسم رَاظ الزویى ٍ االرتویبو
ث٘ي الوَؾَي٘ٔ ٍ الوطآت٘ٔ اٍ االستٗالل ٍ التجً٘ٔ ْتسثط ًْلٖ الخبًٖ ٍ َّ الوسيٖ الوٌبست لویب ْیٖ
الحسٗج ٍ الٗطآى هي َٚى الجٌبء ٍ االسبس يلٖ هكبلجٔ الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ٚبالستًبشُ ٍ االسیتُٓبض اٍ
التٛج٘ط ٍ التسج٘ح ٍ اضجبُ شل ٙالثس هي الًلن ثبلوؿوَى ٍ السض٘ للوٓبز الوبهَض ثَٗلِ ٍالوٌسٍة الٖ
ث٘بًِ حن َٖلِ ٍ ث٘بًِ ٚػٍ٘ الًَٗز ٍ غَض االٗٗبيبت هي زٍى هزبل لالروبل ٍ التٓػ٘ل ٚوب اى االهط
يلٖ االٍل اٗؿب ٚصل ًٌٖٗ ٙالثس هي ْْن اللٓم ٍ ازضا٘ الحطِ حن َٖلِ ٍ االت٘بى ثِ هي َ٘ط هزبل
للتٓػ٘ل ٍ االروبل ًًن لَ ٚبى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ يلٖ الخبًٖ اٗؿیب ٚیبالٍل ٖیَل اللٓیم ٍ
الحطِ َبٗٔ االهط ثٗػس الوًٌٖ ٍ ً٘ٔ الوَْٓم لػبض هصاٚطٓ االروبل ٍ التٓػی٘ل شا حبغیل ٍ قبییل
لٛي ْٖ اللسبى هي زٍى هَاْٗٔ هي ربًت الزٌبى ٍ هي ٌّیب ٗهْیط اى الویطاز هیي ٚیَى التٛج٘یط ٍ
التسج٘ح ٍ ًحَ ّوب هي الحٗبٕٗ الوبهَض ثْب ٍ الوًبًٖ الوٌسٍة الْ٘ب هي ٖج٘ل الًٌبٍٗي الٗػسٗٔ التیٖ
ال تٛبز تتحٕٗ ثسٍى الٌ٘ٔ ٍ الٗػس الصٕ ٖس تٛطض هٌب االضبضٓ ٍ االٗوبء الِ٘ اًِ الثس ْٖ تحْٗٗب ثلٓم
اهلل اٚجط ٍ حطِ سجحبى اهلل هخال هي الٗػس الٖ َٖل الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ إ الوؿیوَى ٍ الوٓیبز ٍ ّیَ
ٍغّ اهلل يعٍرل ٍ ًًتِ ثبلٛجطٗبء ٍ الٗسس ثبللٓه٘ي ٍ الحیطْ٘ي ال ٖیَل اللٓیم ٍ الحیطِ ثٗػیس
الوًٌٖ ٍ ً٘ٔ الوٓبز حن ال ٗرٖٓ اًِ يلٖ الورتبض هي َٚى الوبهَض ثیِ ٍ الوٌیسٍة ال٘یِ ْیٖ االٍاهیط
الوطثَقٔ ثبلػٍ٘ ٍ الػَض ٚبالٍاهط الوطتجكٔ ثوكلٕ الصٚط اٍ السيبء اٍ ثٌحَ هي اًحبیٔ َٖل الوًٌٖ ٍ
الوٓبز هي زٍى زذبلٔ لللٓم ٍ الحطِ الثس ْٖ الَٗل ثبيتجبض لٓم ذبظ اٍ حطِ هرػَظ هي زل٘ل
اذط ٗسل يلِ٘ ًحَ يسم ضؾٖ الطبضو ثتُ٘٘ط اللٓم اٍ تجسٗل الحطِ اذت٘بضا اٍ ٍٖیَِ ٗٗی٘ي الجطاییٔ
يلِ٘ ٍ ضجِ شل ٙهي َٖلِ (ظ) غلَا ٚوب ضاٗتوًَٖ اغلّٖ ٍ ًحَ شلٙ
تَؾ٘ح
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ال ٗرٖٓ اًِ ٚوب اى االهط ثبلصٚط اٍ السيبء ثَٗل هكلٕ ًحَ ازيَا ٍ اشٚطٍا اٍ الٌسة الٖ ًَو ذبظ
هٌِ ضجِ استُٓطٍا ٍ ٚجطٍا َٗٛى تحطٗٛب الٖ السيبء ٍ الصٚط ٍ احساحب للسايٖ الٖ االستُٓبض ٍ التٛج٘ط
 ٙٚاالهط ثبلػُ٘ٔ ٍ الٌسة الٖ الػَضٓ هخل ٖل اللْن آَطلٖ اٍ تَٗل اهلل اٚجط َٗٛى احساحب للسايٖ ٍ
تحطٗٛب الٖ َٖل الوؿوَى ٍ ٖ٘ل الوٓبز هي قلت الوُٓطٓ ٍ الُٓطاى اٍ التَغّ٘ ثٛوبل الٛج٘طٗیبء ال
الٖ َٖل اللٓم ٍ الحطِ ٍ ارطایِ يلٖ اللسبى َْ٘ٛى الطبى ٚوب لَ حػل السايٖ ٍ تحٗیٕ الحطٚیٔ
هي َ٘ط ًبح٘ٔ االهط ٍ الٌسة ْتٓكي
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تصٚبض
ٖس تٛطض هٌب الَٗل ثبلَحسٓ ٍ االتحبز ث٘ي الًجبزات هي االشٚبض ٍ السيَات ٍ ث٘ي الوًیبهالت هیي
الًَٗز ٍ االٗٗبيبت هي ح٘ج َٚى الوَؾَو ْٖ ٚال الجبث٘ي الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ هي التٛج٘ط ٍ االستُٓبض
ٍ التكلٕ٘ ٍ االٖطاض ٍ هي رْٔ تَّٖ التحػل يلٖ الٗػس الوََِٖ يلٖ الْٓن ٍ ٌّب ًَٗل ثیبى ثیبة
الًجبزات اًوب تَٛى احَد الٖ الٗػس ٍ الٌ٘ٔ هي ثبة الوًبهالت ثبيتجبض ايتجیبض ٖػیس الٗطثیٔ ٍ ً٘یٔ
الٗطة ْٖ االٍل ٍ يسم االيتجبض ْٖ الخبًٖ
التٌجِ٘ الطاثى
ٖبل الس٘س الزل٘ل الس٘س هحودس ٚبنن الكجبقجبیٖ ايلٖ اهلل تًبلٖ هٗبهِ الططّٗ ْٖ ضسبلتِ الوسوبٓ
ثبلًطٍٓ الَحٖٗ ْٖ ثبة التسل٘ن هسئلٔ االحَـ اى ال ٗٗػس ثبلتسل٘ن التح٘ٔ حٗ٘ٗٔ ثبى ٗٗػس السیالم
يلٖ االهبم اٍ الوبهَه٘ي اٍ الول٘ٛي ًًن ال ثإس ثبذكبض شل ٙثبلجبل ْبلوٌٓطز ٗركیط ثجبلیِ الولٛی٘ي
الٛبتج٘ي ح٘ي السالم الخبًٖ ٍ االهبم ٗركط ّوب هى الوبهَه٘ي ٍ الوبهَم ٗركط ّن هیى االهیبم ٍ ْیٖ
السالم يلٌ٘ب ٍ يلٖ يجبزاهلل الػبلح٘ي ٗركط ثجبلِ االًج٘بء ٍ االیؤ ٍ الحٓهٔ
اَٖل اى ٚبى الوطاز ثبالذكبض ّصا االذكبض هطثَقب ثبلسالم هطتجكب ثبلتسل٘ن هي ح٘ج َٚى الوركط
هسلوب يلِ٘ ٚوب َّ هَضز الٛالم ْٖ االذجبض الوطثَقٔ ٍ هحل الجحج ْٖ االحیبض الوطتجكیٔ لین ٗجیٕ
هزبل للَٗل ثًسم الٗػس للتْبْت ٍ اى ٚبى االذكبض الربلٖ يي الطثف الٓبضٌ يیي االضتجیبـ ثح٘یج
َٗٛى ثبلٌسجٔ الٖ التسل٘ن ٍ السالم ٚبالًسبى ْٖ رٌت الحزط لن ٗجٕ لتزَٗع االذكبض هًٌٖ هحػیال
ٍ ال هَْٓهب هتحػال ْالثس هي ضْى ال٘س اهب يي الَٗل ثًسم الٗػس ٍ اهب يي الطإ ثزیَاظ االذكیبض ٍ
الوتً٘ي الوٌبست لالذجبض الوطثَقٔ ثبلسالم الوطبثِ لالحبض الوطتجكٔ ثبلتسل٘ن ضْى ال٘س يي الَٗل ثًیسم
الٗػس ٍ ٍؾًْب يلٖ الَٗل ثزَاظ االذكبض ثل لعٍهِ هطثَقب هطتجكب ْتسثط ّیصا ٚلیِ هؿیبْب الیٖ اى
الَٗل ثًسم الٗػس اًوب َٗٛى هٌبسجب للٗ٘ل ثَٛى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ االلٓیبل ٍ الحیطٍِ هیي
زٍى زذل للحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ ْٖ الوكلَث٘ٔ ٍ ٖس يطْت ْسبزُ ْٖ الوٗبم االٍل ثوبال هعٗیس يل٘یِ ٍ
هي ٌّب ٗهْط ٚسبز َٖلِ ٖسس سطُ ْٖ ثبة التسل٘ن اٗؿب ٍ االذطس ٗركط الٓبنِ ثبلجبل ٍ ٗط٘ط الْ٘ب
ثبل٘س اٍ َ٘طّب ٍ َٖ ٙٚلِ ضحوِ اهلل ْٖ ثبة الٗطایٔ ثبى االذطس ٗحط٘ لسیبًِ ٍ ٗطی٘ط ث٘یسُ الیٖ
الٓبل الٗطایٔ ثٗسضّب
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يٗس ٍ حل
ٍ ٗاٗس َٚى الجٌبء ٍ االسبس ْٖ هجبض ٔٚالٓبتحٔ ْؿال يي َ٘طّب يلٖ ٖػس الوًٌیٖ ٍ ً٘یٔ الوٓیبز
الوتٓطو يلٖ الْٓن ٍ السض٘ تططٗى التبه٘ي ٍ تسٌ٘ي َٖل آه٘ي الصٕ َّ ْٖ هًٌٖ قلت االربثٔ ثًیس
ٚطٗؤ الٓبتحٔ ٍلَ هوي ال ٗستحٕ التططٗى ٍ التسٌ٘ي اش لَ لن ٗٗػس هي اّسًب الوؿیوَى ٍ الوٓیبز ٍ
َّ هسئلٔ الْساٗٔ ٍ قلت االّساء لن ٗتحٗیٕ ٌّیب٘ زيیبء ٍ ال اسیتسيبء حتیٖ ٗكلیت االربثیٔ ٍ
االستزبثٔ ثَٗل آه٘ي ٍ اهب الوٌى هي َٖل ّصا الَٗل هوي ٗزَظ لِ شلْٗ ٙس هطالَرِ ْٖ شلیْ ٙیٖ
التٌجْ٘بت الوطتجكٔ ثوجبض ٔٚالحوس ْطارى
تٌجِ٘
اى ٖلت اى االهط لَ ٚبى ٚوب ثٌ٘ت ٍ تجٌ٘ت هي َٚى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْیٖ الػیلَٓ ٖیَل
الوًٌٖ ٍالوٓبز الٖ٘ل اللٓم ٍالحطِ لػبض االٚتٓبء ثبلتطرؤ ثبٕ لُٔ ٚبى ٍ لسبى َٗٛى ربیعا هزَظا
رتٖ ْٖ حبل االذت٘بض ٍ الحبل اًِ ل٘س ثزبیع ٍ ال هزَظ ٖلت االهطا اًوب َٗٛى  ٙٚلیَ لین ٗٛیي
ٌّب٘ ٍرِ ٗوٌى يي التزَٗع ٍ ٗطزو يي االْتبء ثبلزَاظ اال اى الَرِ للوٌى ٍ الطزو هَریَز ٍ ّیَ
اهَض االٍل َٖٓ احتوبل يسم ضؾٖ الطبضو ثبلتطرؤ يٌس االذت٘بض َٖٓ تٗطة هي الٗكى ٍ ال٘ٗ٘ي الخبًٖ
تَّٖ ٗٗ٘ي الجطایٔ ٍ ٍَِٖ الٗكى ثصّبة االضتُبل يلٖ الًطث٘ٔ ْال زايیٖ الیٖ االًتٗیبل يٌْیب الیٖ
التطرؤ هى االهٛبى هي االت٘بى ثبلػُ٘ٔ االغل٘ٔ
ٚوب يي يجساهلل ثي رًٓط ضحوْوب اهلل تًبلٖ ْٖ ٖطة االسٌبز يي ّطٍى ثي هسلن يي هسیًسٓ ثیي
غسٖٔ يي رًٓط ثي هحودس يلْ٘وب الػلَٓ ٍالسالم اًِ َٗٗل اًٖ ٙس تطٕ الوحطم هي الًزین ال ٗیطاز
هٌِ هب ٗطاز هي الًبلن الٓػ٘ح ٍ  ٙٚاالذطس ْٖ الٗطایٔ ْٖ الػلَٓ ٍ التطْس ٍ هب اضجِ شلیْْ ٙیصُ
ثوٌعلٔ الًزن الوحطم ال ٗطاز هٌِ هب ٗطاز هي الًبٖل الوتٛلن الٓػ٘ح ٍلَ شّت الًبلن الوتٛلن الٓػی٘ح
حتٖ ٗسو هب ٖس يلن اًِ ٗلعهِ ٍ ًٗول ثِ ٍ ٌٗجُٖ لِ اى َٗٗم ثِ حتٖ ٗٛیَى شلی ٙهٌیِ ثبلٌجك٘یٔ ٍ
الٓبضس٘ٔ ْح٘ل ثٌِ٘ ٍ ث٘ي شل ٙثبالزة حتٖ ًَٗز الٖ هب ٖس يلوِ ٍ يٗلِ الحسٗج
الخبلج َٖل الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْٖ الطٍاٗٔ الوٌسَثٔ الِ٘ غیلَا ٚویب ضاٗتویًَٖ اغیلّٖ ٚویب
استٌسٍا الِ٘ ٍ استطْسٍا ثِ ْٖ تً٘ي غَضٓ التٛج٘ط ٍ غُ٘تِ ْٖ َٖل اهلل اٚجیط ٖیبل الٓٗ٘یِ الْویساًٖ
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الحبد اٖب ضؾب ٖسس سطُ الططّٗ ْٖ ٚتبة الػلَٓ هتٌب ٍ ضطحب ٍ غَضتْب إ تٛج٘طٓ االحیطام اى
َٗٗل اهلل اٚجط الٖ اى ٖبل يلِ٘ الطحؤ اللًوَهبت التبسٖ اش ال ٗتً٘ي ثْب ٍرِ الًٓیل ثیل لرػیَظ
َٖلِ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ غلَا ٚوب ضاٗتوًَٖ اغلّٖ الد ٍ ٖبل الط٘د الزل٘ل هحودس حسیي ايلیٖ اهلل
تًبلٖ هٗبهِ الططّٗ ْٖ الزَاّط هتٌب ٍ ضطحب ٍ ٚ ّ٘ٚبى ْػَضتْب اى ٗٗیَل اهلل اٚجیط الیٖ اى ٖیبل
ضحوِ اهلل ْٖٓ الوطسل ٚبى ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ اتن الٌبس غلَٓ ٍ اٍرعّن ٚیبى اش زذیل
ْٖ غلَتِ ٖبل اهلل اٚجط ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن ْ٘زت التبسٖ ثِ ٌّب لَٗلِ غلَا ٚوب ضاٗتوًَٖ اغلّٖ
الد ّصا ٚلِ هؿبْب ْٖ الٗطایٔ الٖ الرطٍد ثبلتطرؤ يي الٗطاً٘ٔ ٍ الُطٍة يي الٓطٖبً٘یٔ ْیبى ٖیَام
ٖطاً٘ٔ الٗطآى اًوب َٗٛى ثبللٓم ٍ الوًٌٖ هًب ٍ الحطِ ٍ الوَْٓم روً٘ب
تصٚطٓ
ٖبل الس٘س الزل٘ل الس٘س يلٖ الكجبقجبیٖ يطاهلل هطٖسُ الططّٗ ْٖ ضٗبؾِ هتٌب ٍ ضطحب ٍ هى التًصض
ٍ الًزع يي االت٘بى ثِ إ التٛج٘ط ثػ٘ٗتِ الًطث٘ٔ الوبحَضٓ ٗ ٖٓٛالتطرؤ يي هًٌبُ ثلُٔ اٍ هكلٗب هیى
الوًطْٔ ثْب اَٖل الهبّط التعام الٛل ثصل ًٌٖٗ ٙثلعٍم الوًطْٔ لَ ٚبًت ثُ٘ط اللُٔ
حن اَٖل اى االهط ْٖ االٍاهط الوطثَقٔ ثػَض السيبء اٍ الوطتجكٔ ثػٍ٘ الیصٚط ٗیسٍض ثی٘ي ٍرْی٘ي
االٍل اى َٗٛى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْْ٘ب َٖل اللٓم ٍ الحطِ الخبًٖ اى َٗٛى ٖیَل الحٗ٘ٗیٔ ٍ
الوًٌٖ هكلٗب اٍ ثتل ٙاالْبل ٍ الحطٍِ ْبى ٚل يلٖ الَرِ االٍل ٍ َّ الوٌبست للَٗل ثًسم لیعٍم
ْْن الوًٌٖ ْؿال يي ٖػس الوٓبز لن ٗحػل ٍرِ للَٗل ثلعٍم التطرؤ هى الًزع يي االت٘بى ثبالغل
ْؿال يي االروبو يلِ٘ ٍ  ٙٚلن ٗتحٕٗ ٍرِ للَٗل ثلعٍم الوًطْٔ اشا ٚبى التطرؤ ثُ٘ط اللُٔ يلیٖ
تٗسٗط ٍغَل الٌَثٔ الٖ التطرؤ ٍ اى ٚبى يلٖ الَرِ الخبًٖ ٍ َّ الوٌبست للَٗل ثلعٍم التطرؤ يٌس
الًزع يي ات٘بى االغل ٍ للَٗل ثبيتجبض الوًطْٔ اشا ٚبًت ثُ٘ط اللُٔ لن ٗتحػل ٍرِ للَٗل ثًسم لعٍم
ْْن الوًٌٖ ٍ ٖػس الوٓبز اشا ٚبى ثبلػُ٘ٔ الوًطٍْٔ ٍ الػَضٓ الوإلَْٔ
ٍ الحبغل اى الَٗل ثلعٍم التطرؤ يٌس الًزع يي االت٘بى ثبالغل ٍ لعٍم الوًطْٔ اشا ٚبًیت ثُ٘یط
اللُٔ ال َٗإْ الَٗل ثًسم لعٍم ْْن الوًٌٖ ٍ ٖػس الوٓبز يٌس االت٘بى ثبلػُ٘ٔ الوإحَضٓ ثیل ٗربلٓیِ ٍ
ًٗبًسُ ْالثس هي ضْى ال٘س اهب يي الَٗل ثلعٍم التطرؤ ٍ ايتجبض الوًطْٔ ْٖ التطرؤ ٍ اهب يي الٗیَل
ثًسم لعٍم الْٓن ٍ الٗػس ْبْْن ٍ اَتٌن
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يٗس ٍ حل
اى ٖلت اى ا للٓم لوب ٚبى ٖبلجب للوًٌٖ ٍ الوًٌٖ هًٌَٛب ِْ٘ ٗحػل الوًٌٖ ثتحٕٗ اللٓیم يلیٖ إ
ًحَ حػل ٍ ثبٕ قَض غسض ٍ ال ٗحتبد حػَل الوًٌٖ ٍ ٍَٖو الوَْٓم الٖ اهط اذط سَٕ تحػیل
اللٓم ٍ الحطِ
ٖلت ِْ٘ اٍال اى اللٓم ٍالحطِ ل٘س ثٌٓسِ هَرَزا ذبضر٘ب َٗٛى الوًٌٖ ِْ٘ ٍ الوَْٓم هًِ حتٖ
ًٗكٖ ثبيكبیِ ٍ ٗاتٖ ثبٗتبیِ ثل اللٓم ٍ الحطِ اًوب ٍؾى ٍ رًل الى ٌٗطبء الوًٌٖ ثِ ٍ ٗطبضُ الِ٘
ْبشا اًطٖء ٍ اض٘ط غبض اللٓم شات هًٌٖ ٍ شات هَْٓم ٍ اال لن ٗػط  ٍ ٙٚاى تحٕٗ ٍ تحػل
ٍ هب ٗتطایب هي التحٕٗ ٍ التحػل ٍ اى لن ٗٛي ٌّب٘ ٖػس ٍ ال اضازٓ اًوب َّ اًسجبٔ الوَؾَو لیِ
الٖ شّي السبهى الًبلن ثبلَؾى هي زٍى اًتسبة الٖ الالْم ٍ ال اضتجبـ ثبلوتلٓم ٍ تحٕٗ الوًٌٖ ثْصا
الوًٌٖ لن ٗٛي هَؾَيب لالحط اغال ٍ اًوب الوَؾَو َّ تحٕٗ الوًٌٖ هي ح٘ج اًِ هًٌٖ إ هٗػس ٍ
هطاز ٍ ثًجبضٓ اذطٕ هطتجكب ثبلوتلٓم اضتجبـ الًٓل الٖ الٓبيل ٍ الًول الٖ الًبهیل ٍ التحػیل ثْیصا
الوًٌٖ ّٗٗ يلٖ الٗػس ٍ ٗتَّٖ يلٖ االضازٓ ٍ يلِ٘ ٗحول َٖل الط٘ر٘ي ٖسس سط ّوب ثبى الساللٔ
تبثًٔ لالضازٓ ًٌٖٗ زاللٔ اللٓم يلٖ الوًٌٖ هي ح٘ج الطثف ٍ االضتجبـ ًٌٖٗ هي رْیٔ اًیِ الوًٌیٖ ٍ
الٗػس اًوب َٗٛى تبثًٔ ًٌٖٗ هتَٖٓٔ يلٖ اضازتِ اٗبُ هٌِ ٍاالًْسم التجً٘ٔ ٍ التَّٖ هي ح٘ج االًسجبٔ
هي زٍى الطثف ٍ االضتجبـ ٍاؾح ال ٗٛبز ٗرٖٓ يلٖ هي لِ ًػ٘ت هي الًلن ْؿال يویي لیِ ًػی٘ت
ٍاْط هي السضاٗٔ
ٍ حبً٘ب اى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْٖ الػلَٓ ثل هكلٗب الثس اى ٗتحٕٗ يي ٖػیس الٗطثیٔ ٍ ً٘یٔ
التٗطة سَاء ظيوٌب اًِ اللٓلم ٍالحطِ اٍ ٖلٌب ثبًِ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ْبشا ٖلٌب ثبًِ الحٗ٘ٗیٔ ٍ الوًٌیٖ
الثس ْٖ االٚتٓبء ثِ ٍاالٖتػبض يلِ٘ هي تحِٗٗ يي الٗػس ٍ تحػلِ هى الٌ٘ٔ
ْولرع الحل اى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ٍ َّ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ال ٗحػل ثسٍى الٗػس ٍ هیي
زٍى االضازٓ ٍ يلٖ تٗسٗط التحٕٗ ٍ التحػل ال ٗٛتٖٓ ثِ ٍ ال ٗٗتػط يلِ٘ لسذل ٖػس الٗطثیٔ ْ٘یِ ٍ
زذبلٔ ً٘ٔ التٗطة هًِ ْتسثط

الوٗبم الخبلج
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ْٖ تَّٖ الٗػس ٍ الٌ٘ٔ يلٖ الْٓن ٍ السضاٗٔ:
ٌَْٗل اى الٗػس ٍ الٌ٘ٔ ٚبلًعم ٍ االضازٓ اًوب َٗٛى هي ٚوبالت ًَض الًلین ٍ الْٓین ٍ تَاثًیِ التیٖ
التٛبز تحٕٗ ٍ ال ٗزَظاى تتحػل ثسٍى الًلن ثوتًلٗبتْب ٍ السض٘ لوَؾَيبتْب ٍ الستٛطیبِ ّیصُ
الحٗ٘ٗٔ قطٕٗ اذط ٍ َّ اى تحػل الٗػس ٍالٌ٘ٔ ّٗٗ يلٖ الٗیسضٓ يلیٖ الوٌیَٕ ٍ االٖتیساض يلیٖ
الوٗػَز لًسم تًلٕ الٗػس ٍ االضازٓ ثُ٘ط الوٗسٍض ٍ تحػل الٗیسضٓ ٗتَٖیّ يلیٖ الًلین ثبلوٗیسٍض ٍ
ازضا ِٚاش الٗسضٓ ٍ االٖتساض ال ٗطتجف ثُ٘ط الوًلَم ٍ الوْٓیَم ْبلٗػیس ٍ االضازٓ هیى حیصِ الَاسیكٔ
هََِٖ يلٖ الْٓن ٍ السضاٗٔ ٍ ٖس ايتطِ ثصل ٙغبحت الحسایٕ ٖسس سطُ ْٖ ثبة الكیالٔ الیصٕ
َّ هي ضطٚبء الوٗبم هي رْٔ َٚى الوَؾَو ٍ الوتًلٕ الوًٌٖ ٍ الوَْٓم ال لٓهِ ٍ حطِْ ح٘ج ٖیبل
ثًس شٚط ايتجبض الٗػس ْٖ الكالٔ ٍ َ٘طُ هي التػطْبت اللٓهِ٘ ٍ هوب ٗتطتت يلٖ شل ٙثكالى قیالٔ
السبّٖ ٍ الٌبین ٍ الُبلف ٍ الْبشل ٍ حبل الُؿت الصٕ ٗطتٓى هًِ الٗػس ٍ هٌِ االيزوٖ الیصٕ لٗیي
الػُ٘ٔ ٍ ال ْٗٓن هًٌبّب ٍ ّصا الصٕ شٚطًب هي يسم رَاظ الػسٍض يي الٗػس ٍ االضازٓ ثسٍى الًلن ٍ
السضاٗٔ ال ٗرتع ثبلوًبًٖ ٍ الوٓبزات ثل ًٗن االلٓبل ٍالحطٍِ ثل ٗطول َ٘ط شلْٛ ٙلوب غسض يي
هػسض ٍ ٍٖى يي هَٖى الثس ْٖ ٍَٖيِ يي الٗػس ٍ غسٍضُ يي االضازٓ هي سجٕ الًلن ٍالسضاٗٔ
تٌجْ٘بت
االٍل
ضثوب َٗٗل ثبى لحبل استًساز الٌَو ٍ هالحهٔ سَْلٔ االهط يلْ٘ن ٗٗتؿٖ يسم ايتجبض ْْن الوًٌٖ ٍ
زض٘ الوَْٓم ْٖ الػلَٓ لٛي ِْ٘ اٍال اًِ ارتْبز ْیٖ هٗبثلیٔ الیٌع هیي الٛتیبة ٍ السیٌٔ الٗبیلیٔ
ثوكلَث٘ٔ الوًبًٖ الحبٚؤ ثوٌسٍث٘ٔ الوٓبّ٘ن الوتَّٖ تحْٗٗب يلیٖ الٗػیس الوَٖیَِ يلیٖ الْٓین ٍ
السض٘ ًًن لَزل زل٘ل يلٖ رَاظ االٚتٓبء ثبت٘بى االلٓبل ٍ االٖتػبض يلٖ اًطبء الحیطٍِ هیى ٚیَى
الوًٌٖ َّ االغل االغ٘ل ٗػح ّصا الج٘بى ٍرْب لالٚتٓبء ٍ رْٔ لالٖتػبض ٍ السل٘ل يلٖ شل ٙهًسٍم
َ٘ط هَرَز ٍ حبً٘ب اًِ لَ ثٌٖ االهط يلٖ ضْى ال٘س يوب ٌٗبْٖ االستًساز ٍ السَْلٔ لعم ضْى ال٘یس يیي
ٍرَة تػح٘ح الٓبل الٗطایٔ ٍ االشٚبض ثل يي تًلن الوجتلٖ ثِ هي االحٛبم الوطثَقٔ ثل ضْى ال٘س يي
شل ٙاٍلٖ هي َوؽ الً٘ي يي شا٘ لَٛى ّصا اغًت ٍ اضٛل ٍ شا٘ اّن ٍ ارول
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التٌجِ٘ الخبًٖ
اًِ ٗزَظ تبٗ٘س الوسيٖ ٍ تب٘ٚس الوطام ْٖ ّصا الوٗبم ٍ َّ ايتجبض ْْن الوًٌٖ حن ٖػس الوَْٓم ْیٖ
تحٕٗ الوبهَض ثِ ٍ تحػل الوٌسٍة الِ٘ هي الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ ًٌٖٗ االستًبشُ ٍ االستُٓبض ٍ التسج٘ح
ٍ ًحَ شل ٙثبيتجبض شل ْٖ ٙالوًبهالت هي الًَٗز ٍ االٗٗبيبت اش ٚوب اى الوَؾَو ْٖ شا٘ الوٗیبم
اًوب َٗٛى َّ الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ هي الٌٛبح ٍ الكالٔ ٍ ًحَ ّوب  ْٖ ٙٚالوٗبم ٍ ٗاٗیس الَحیسٓ ٍ
االتحبز االستسالل ثال يول االثٌ٘ٔ ٍ ًحَُ ْٖ ايتجبض الٗػس ٍ الٌ٘ٔ ْٖ الكالٔ ٍ ًحیَُ هیي الًٗیس ٍ
االٗٗبو ٚوب ٖبل ْٖ الزَاّط ْٖ ثبة الكالٔ الططـ الطاثى الٗػس ثوًٌٖ ًَٚیِ ٖبغیسا ثلٓیم الكیالٔ
هًٌبُ ْٖ الوٗبم ٍ َ٘طُ هي التػطْبت الَٗل٘ٔ ثال ذالِ ارسُ ثٌٌ٘ب ثل االروبو ثٗسوِ٘ يل٘یِ هؿیبْب
الٖ َٖل الجبٖط يلِ٘ السالم الٖ اى ٖبل ٖسس سطُ الٖ َ٘ط شل ٙهي الٌػیَظ الوًتؿیسُ ثًویَم ال
يول االثٌ٘ٔ ٍ اًوب االيوبل ثبلٌ٘بت ثٌبء يلٖ اضازٓ الٗػس هٌْب الذػیَظ الٗطثیٔ اش الوسیتٓبز هیي
التوس ٍ ٙاالستسالل ثْصُ االذجبض يلٖ ايتجبض الٗػس ْٖ الًَٗز ٍ االٗٗبيیبت يلیٖ التٗیسٗط اتحیبز
الجبث٘ي ٍ ٍحسٓ الوٗبه٘ي هي ح٘ج الٗػس ٍ الٌ٘ٔ ٍ االْتطأ اًوب َٗٛى هي رْٔ التٗطة ٍ الٗطثٔ
التٌجِ٘ الخبلج
ايلن اى حٗ٘ٗٔ االهط ٍ سطُ اًِ ٚوب اى االغل ٍ الًوسٓ ْٖ ثبة الوًبهالت هي الًَٗز ٍ االٗٗبيبت
َّ الطؾب الجبقٌٖ ٍ الك٘ت الٌٓسبًٖ اال اًِ الثس ْٖ تطتت االحط ضطيب ٍ يطْب هي ٍرَز ههْیط ْیٖ
الج٘ي هي اللٓم ْٖ ثًؽ الوٗبهبت ٍ َّ اٍ الًٓل ْٖ ثًؽ آذط ْ٘ ٙٚوب ًحي ِْ٘ هي ثبة السيبء ٍ
الصٚط َٗٛى الوْن َّ هب ْٖ الؿو٘ط هي الحَایذ ٍ الًٗبٗس َبٗٔ االهطاى اهلل تجبض٘ ٍ تًبلٖ ٖس ضبء ٍ
احت اى ٗهْط ٍ ٗجطظ هخال ْٖ ثبة التَح٘س ٍ الطسبلٔ َٗٛى االغل االغ٘ل ٍ الًویسٓ الًو٘یسٓ يٗیس
الٗلت ثبلَحساً٘ٔ ٍ الطسبلٔ اال اًِ ٖس احت اهلل يعٍرل ٍ اضزاى ٗهْیط ثٗیَل ال الیِ االّ اهلل ٍ هحودیس
ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٍ ْٖ هٗبم السيبء َٗٛى الًوسٓ الكلت الٗلجٖ لٛي اضاز ٍ احت اى ٗجطظ
ثبللسبى ثَٗل اللْن آَطلٖ اٍ استُٓطاهلل هخال ْبلٌهط الٖ اللٓم ٍ الحطِ ْٖ الوٗبم ٚبلٌهط الِ٘ ْٖ ثبة
الوًبهالت هي زٍى ْطٔ ث٘ي الوٗبه٘ي ٍ ال اْتطأ ْٖ الج٘ي ًًن ْٖ الوَنٓبت هي االشٚبض ٍ السيَات
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الثس ْٖ الًول ثبلوَنّ هي االنْبض ٍ االثطاظ ثٌٓس تل ٙااللٓبل ٍ الحطٍِ ٍ الهٌب ظ هیي يیسم
التًسٕ هٌْب الٖ َ٘طّب هي تل ٙاللُٔ اٍ َ٘طّب هي اللُبت
ّصا توبم الٛالم ْٖ الخبلج هي الوٗبم ٍ  ّ٘ٚهب ٚبى ْوزول الَٗل ْٖ ث٘بى الوسيٖ ٍ رولٔ الٛالم
ْٖ تج٘بى الوطام اى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْٖ ثبة السيبء ٍ الصٚط اًوب َّ الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌیٖ هیي
االستُٓبض ٍ التٛج٘ط ٍ ًحَ ّوب ْٖ الػلَٓ ٚبى ام ْٖ َ٘طّب ٍ تحٕٗ الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ هتَٖیّ يلیٖ
الٗػس ٍ الٌ٘ٔ ٍ الٗػس ٍ الٌ٘ٔ ٗتَّٖ يلٖ ْْن الوٗػَز ٍ زض٘ الوٌَٕ ْبلوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ٍ
َّ الحٗ٘ٗٔ ٍالوًٌٖ ال ٗتحػل ثلٓهْب ٍ حطِْ اال هى ْْوِ ٍ زض ِٚحن ٖػسُ ٍ اضازتِ
حن الٗرٖٓ اى ْْن الوًٌٖ ٍ زض٘ الوَْٓم يلٖ ًحَ االروبل حن ٖػسُ يلٖ قَض االثْبم ثبى ٗٗػس
ثٛل لٓم هب هًٌبُ لُٔ اٍ ضطيب اٍ ٗٗػس ثوزوَو الزولٔ ٍ رو٘ى الٛیالم الًٌیَاى هیي االسیتُٓبض ٍ
التٛج٘ط ٍ ًحَ ّوب هى ْْن هًٌٖ لٓم شل ٙالًٌَاى اٍ هى يسهِ ال ٌٗٓى ْٖ تحٕٗ هب َّ الوبهَض ثیِ ٍ
تحػل هب َّ الوٌسٍة ال٘ ِ هي االستُٓبض ٍ التٛج٘ط ٍ ًحَ شلٚ ٙوب ال ٌٗٓى شل ْٖ ٙالوًبهالت هیي
الًَٗز ٍ االٗٗبيبت اٗؿب ثل َٗٛى ّصا الوزول ٍ الوجْن هي هػبزٕٗ رولٔ ال ٗسوي ٍ ال ٌُٖٗ هیي
رَو ثل الث س ْٖ تحٕٗ الوبهَض ثِ ٍ تحػل الوٌسٍة الِ٘ ْٖ الوٗبم ٍ هَؾَو االحط ْٖ الوًیبهالت
هي ْْن هًٌٖ ٚل لٓم هي االلٓبل الزولٔ ٍ زض٘ هَْٓم ٚل حطِ هي حطٍِ الٛالم اسیوب ٚیبى اٍ
ًْال ٍ حطْب ثح٘ج ًٗسض يلٖ االضبضٓ ثٛل لٓم الٖ هًٌبُ ٍ االٗوبء ثٛل حطِ الٖ هَْٓهِ ٍ ثًجیبضٓ
اذطٕ ثح٘ج ًٗسض يلٖ استًوبل ٚل لٓم ٍ حطِ ْٖ هًٌبُ ٍ هَْٓهِ حن ثًس شلٖ ٙػس شلً٘ ٍ ٙتیِ
ًه٘ط هب لَ استُٓط اٍ ٚجط اٍ ثبو ٍ اضتطٕ اّل ٚل لسبى ثلسبًِ ٍ اّل ٚل لُٔ ثلُٔ
ٍ الٗرٖٓ اٗؿب اى الٓطٔ ث٘ي الوٗبه٘ي ثَٛى هب ًحي ِْ٘ هي التبس٘س زٍى ثبة الوًبهالت ٍ يسم
زذل لٓم ذبظ ٍ حطِ هرػَظ ْٖ شا٘ ْٖ االَلت ٍ زذلِ ْٖ الوٗیبم لیَ ثٌیٖ يلیٖ الًویل
ثبلَن٘ٓٔ الوَنٓٔ ل٘س هَرجب للٓطٔ ْ٘وب َّ الوْن هي يسم تحٕٗ هب ّیَ الوٌهیَض ثیسٍى الْٓین ٍ
الٗػس ٍ  ٙٚالٓطٔ ثٌْ٘وب ثج٘بى الكَض ٍ تًل٘ن ال ْٖ ّ٘ٛالوٗیبم زٍى شا٘ الجیبة ال َٗریت الٗیَل
ثَٛى توبم الوَؾَو ْٖ هٗبهٌب ّصا اللٓم ٍ الحطِ ثرالِ شا٘ الوٗبم اش التًل٘ن ٍ الج٘بى ْٖ الوٗیبم
زٍى شا٘ اًوب َٗٛى للحبرٔ ٍ يسم االحت٘بد ال للوَؾَي٘ٔ ٍ يسهْب ْتسثط
ٍ رولٔ الوزول ٍ هزول الزولٔ اى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْٖ ثبة االزي٘یٔ ٍ االشٚیبض ّیَ
ث٘بى هؿب هٌْ٘ب ٍ تج٘بى هٓبزاتْب ثبلٓبنْب ٍ حطٍْْب ال تج٘بى ًٓیس الحیطٍِ ٍ ث٘یبى شات االلٓیبل ٍ

124

تحٕٗ الج٘بى الوٌسٍة الِ٘ ٍ تحػل التج٘بى الوبهَض ثِ هتَّٖ يلٖ ْْن الوجی٘ي ٍ زض٘ الوتجی٘ي حین
الٗػس الٖ ث٘بًِ ثلٓهِ ٍ التًوس الٖ تج٘بًِ ثحطِْ ٍ لوب ٚبى الوؿوَى ٚبلؿیبهي هطٚجیب َ٘یط ثسی٘ف ٍ
الوٓ بز ٚبلوٗ٘س هٓػال َ٘ط هزول ٗحتبد ث٘بى الوٓبز ثوٓ٘سُ ٍ تج٘بى الوؿوَى ثؿبهٌِ الٖ التٓػ٘ل ْٖ
الْٓن ٍ الٗػس ٍ يسم االروبل ْٖ السض٘ ٍ التًوس ٍ هب تٛطض هٌب هي َٚى الوٗبم هي ٖج٘یل الًٌیبٍٗي
الٗػسٗٔ التٖ ال تٛبز تتحٕٗ ثتحػل هًٌَ ًبتْب ثسٍى الٗػس ٍ ال ٗزَظ آًٛبْٚب يٌْب هًِ حتیٖ هیى
َ٘ط الوحؽ هي الُٓلٔ ٍ الصَّل اًوب اضزًب هٌِ شل ٙالیصٕ شٚطًیبُ ٍ ثٌ٘یبُ ٍ هلریع الوزویل اى
الوبهَض ثِ هي ث٘بى الوٓبز ٍ الوٌسٍة الِ٘ هي تج٘بى الوستٓبز ٌٗحػط تحِٗٗ ثلٓهیِ ٍ حطْیِ ثیبلّ٘ٛ
الصٕ اٍ ؾحٌبُ ٍ الكَض الصٕ ضطحٌبُ ٍ ال ٗٛبز ٗتحػل ثُ٘ط شل ٙالكَض ٍ ال ّ٘ٛهي التلٓم ثبلٓبل
االزي٘ٔ ٍ التَُٓ ثحطٍِ االشٚبض هجبٌٗب يي ٖػس الج٘بى ٍ هٓبضٖب يي اضازٓ التج٘بى اٍ الیتلٓم ٍ التٓیَُ
ثٌ٘ٔ هبلِ هي الوًٌٖ ْٖ اللُٔ اٍ يٌس الططو اٍ ثٗػس السيبء ٍ الصٚط اٍ ثیبضازٓ يٌَاًیِ الریبظ ْ٘ویب
َٗٛى لِ يٌَاى ًحَ التٛج٘ط ٍ التسج٘ح ٍ االستُٓبض ٍ اضجبُ شلٍ ٙلَ هى ْْن هًٌٖ لٓم شل ٙالًٌیَاى
الٖ َ٘ط شل ٙهي اًحبء التلٓم ٍ التَُٓ ٍ الَرِ ْٖ شل ٙإ االًحػبض اًِ يلٖ تٗسٗط َٚى الوكلَة
ْٖ الٗالٖل ٍ الوٌهَض هٌْب َٖل الوؿوَى ٍ الوٓبز ٚوب َّ الوسيٖ لین ٗٛیي ٖیَل اللٓیم ٍ الحیطِ
ثوكلَة ٍ الهٌهَض لوجبٌٗٔ قلت َٖل الوؿوَى ٍ الوٓبز هى هكبلجیٔ ٖیَل اللٓیم ٍ الحیطِ ٚیٌٓس
الَٗل٘ي َْ٘ٛى الجحج يي ًحَ َٖل اللٓم ٍ قَض ٖ٘ل الحطِ هي ح٘ج الٗػس ٍ الٌ٘ٔ هٌتٓ٘یب ثبًتٓیبء
الوَؾَو ْتسثط

تططٗح للوسيٖ ٍ تٌٗ٘ح للوطام
ايلن اى الوبهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض هؿبْب الٖ ٖ ًَِٚیَل الوكلیت ٍ الوًٌیٖ
الوََِٖ يلِ٘ ْْوِ ٍ زض ِٚالٖ٘ل اللٓم ٍ الحطِ َٗٛى الَٗل يي الٗلت ٍ الزٌبى ٍ الًٗس ٍ الًطْبى
ال هكلٕ الج٘بى ٍ التج٘بى ٍ ٗطْس يلٖ شل ٙاهَض:
االٍل هب يي هحودس ثي ًَٗٗة يلْ٘وب الطحؤ هسٌسا يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ
حسٗج قَٗل ٍ ْطؼ اهلل يلٖ اللسبى الَٗل ٍ التًج٘ط يي الٗلت ثوب يٗس يلِ٘ ٍ اٖطثیِ الیٖ اى ٖیبل
يلِ٘ السالم ْْصا هب ْطؼ اهلل يلٖ اللسبى ٍ َّ يولِ
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الخبًٖ هب يي هحودس ثي يلٖ ثي الحس٘ي ضحوْن اهلل هسٌسا يي يلٖ يل٘یِ الػیلَٓ ٍالسیالم ْیٖ
ٍغ٘تِ لوحودس ثي الحٌٓ٘ٔ ٗب ثٌٖ ال تٗل هبال تًلن الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم حن ذع ٚل ربضحیٔ هیي
رَاضح ٙثٓطؼ الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم ٍ ْطؼ يلٖ اللسبى اال ٖطاض ٍ التًج٘ط يي الٗلت هیب يٗیس
يلِ٘ الحسٗج
ٍ هب يي هحودس ثي اثطاّ٘ن الًٌوبًٖ يلْ٘وب الطحؤ ْٖ تٓس٘طُ هسٌسا يي اسوبي٘ل ثي ریبثط يیي
اثٖ يجساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ ذجط قَٗل يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْبالٗوبى ثیبهلل
تًبلٖ َّ ايلٖ االٗوبى زضرٔ ٍ اضطْْب هٌعلٔ ٍ اسٌبّب حهب الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم ٍ اهب هب ْطؾیِ
يلٖ اللسبى ْٖ هًٌٖ التٓس٘ط لوب يٗس يلِ٘ الٗلت َْٗلِ تًبلٖ الحسٗج
ٍ هب يي زيبین االسالم يي اثً٘جساهلل يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج ٍ ْطؼ يلٖ اللسبى الٗیَل
ٍ التًج٘ط يي الٗلت هب يٗس يلِ٘ ٍ اٖطثِ الٖ اى ٖبل يلِ٘ السالم ْْصا هیب ْیطؼ اهلل يعٍریل يلیٖ
اللسبى ٍ َّ يولِ الحسٗج
اَٖل ذالغٔ الوٓبز ٍ هلرع الوستٓبز اى الوٓطٍؼ يلٖ اللسبى اًوب َٗٛى ث٘بى هب ايتٗیسُ ثٗلجیِ
هي الَحساً٘ٔ ٍ تج٘بى هب اٖطثِ ْٖ رٌبًِ هي الطسبلٔ ٍ ًحَ ّویب هیي الًٗبٗیس ٍ الوًتٗیسات ال ث٘یبى
الَحساً٘ٔ ٍ الطسبلٔ هكلٗب إ لَ ٚبى ذلَا يي الًٗس ذبل٘ب يي االيتٗبز
ٍ ٗاٗس الوٓبز ٍ الوستٓبز هب يي هحودس ثي اثطاّ٘ن الًٌوبًٖ يلْ٘وب الطحؤ ْٖ تٓسی٘طُ يیي يلیٖ
يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖ٘ل لِ االٗوبى َٖل ٍ يول ام َٖل ثال يویل ْٗیبل يل٘یِ السیالم االٗویبى
تػسٕٗ ثبلزٌبى ٍ اٖطاض ثبللسبى ٍ يول ثبالضٚبى ٍ َّ يول ٚلِ ٍ هب يیي اثیي ثبثَٗیِ ضحوْویب اهلل
هسٌسا يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٍ سلن اًِ ٖبل االٗوبى هًطْٔ ثبلٗلت ٍ اٖیطاض ثبللسیبى ٍ يویل
ثبالضٚبى ٍرِ التبٗ٘س استطوبم تٓطو االٖطاض الصٕ يس حبً٘ب هیي االضٚیبى ٍ تطتجیِ يلیٖ التػیسٕٗ ٍ
الًطْبى ْتسثط
ٍ ٗسسز الوستطن هي التطتت ٍ التٓطو اى االهط ٍ الٌْٖ اًوب َٗٛى هستٌسا الٖ الحیت ٍ الٛطاّیٔ ٍ
ٗستهْط هي االٗٔ ٍ ال طٍاٗٔ ثل ٍ هي السضاٗٔ يسم الًلٗٔ ٍ الًالٖٔ ث٘ي الحت هى الَٗل ال يي الحیٕ ٍ
الحٗ٘ٗٔ اهب االٗٔ َْٗلِ تًبلٖ ْٖ سَضٓ الٓتح سَ٘ٗل ل ٙالورلَٓى هیي االيیطاة ضیُلتٌب اهَالٌیب ٍ
اّلًَب ْبستُٓط لٌب َٗٗلَى ثبلسٌتْن هب ل٘س ْٖ ٖلَثْن ْبًِ ٗستطن هٌْب َٚى الٗیَل هویب لی٘س ْیٖ
الٗلت هصهَهب هٗسٍحب
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ٍ اهب الطٍاٗٔ ْوٌْب هب يي هحودس ثي ًَٗٗة يلْ٘وب الطحؤ هسیٌسا يیي اث٘زًٓیط يلْ٘ویب الػیلَٓ
ٍالسالم اًِ ٖبل ٖطٗجب ثصل ٙالتبیت هي الصًت ٚوي ال شًت لِ ٍ الوٗ٘ن يلٖ الصًت ٍ َّ هستُٓط هٌیِ
ٚبلوستْعء
ٍ هٌْب هب يي هحودس ثي ًَٗٗة ضحوْوب اهلل هسٌسا يي الطؾب يلِ٘ الػلَٓ ٍالسیالم اًیِ ٖیبل ْیٖ
حسٗج ثوب ٗٗطة هي شل ٙالوستُٓط هي الصًت ٍ َّ ًٗٓلِ ْٛبلوستْعء ثطثِ
ٍ هٌْب هب يي هػجبح الططًٗٔ يي الػبزٔ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم اًِ ٖبل ْٖ حسٗج ٖطٗجب هي شلٙ
ْبشا ٚجطت ْبستػُط هب ث٘ي السوبء ٍ االضؼ ْٖ رٌت ٚجطٗبء اهلل ْبى اهلل تًبلٖ اشا اقلى يلیٖ ٖلیت
الًجس ٍ َّ ٗٛجط ٍ ْٖ ٖلجِ يبضؼ هي حٗ٘ٗٔ تٛج٘طُ َٗٗل اهلل ٗب ٚبشة اترس يٌٖ الحسٗج
ثسأّ يسم َٚى الٛصة ٍ الرسئ ٍ االستْعاء ٍ السرطٗٔ هحجَثب ٍ ال هطؾ٘ب ْ٘ٛیّ ٗیاهط ثیِ ٍ
ٗكلت
حن ال ٗرٖٓ اى اٚتٓبء الطبضو ٍ اٖتػبضُ ْٖ ثًؽ الوطاحل ثبلَٗل الربلٖ يي الػسٔ الٓیبضٌ يیي
الحٗ٘ٗٔ هخل هب يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ْٖ ضٍاٗٔ الًَ٘ى اضیْس اى ال الیِ االّ اهلل ٚلویٔ يه٘ویٔ
ٚطٗؤ يلٖ اهلل يعٍرل هي ٖبلْب هرلػب استَرت الزٌٔ ٍ هي ٖبلْب ٚبشثب يػن هبلیِ ٍ زهیِ ٍ ٚیبى
هػ٘طُ الٖ الٌبض ال ٗاهٖ ٍ ال ٗط٘ط الٖ  ًَِٚهحجَثب هكلَثب ٚوب ال ٗرٖٓ
ٍ ال ٗرٖٓ اٗؿب اى هب شٚطًب هي َٚى الوكلَة الَٗل يي االذالظ ٍ الحٗ٘ٗٔ ال ٗسیتلعم سیَٗـ
الكلت يي الربلٖ هي الػسٔ ٍ الحٗ٘ٗٔ ثل الكلت ٍ االهط حبثت يلِ٘ ٍ يلِ٘ تحػ٘ل شل ٍ ٙتحِٗ٘ٗ
هخال الوصًت الوٗ٘ن يلٖ الصًت ال ٗسٗف يٌِ قلت االستُٓبض ٍ ال الٌسة الِ٘ ثل يلِ٘ تط٘ االٖبهٔ ٍ
االغطاض حن الوًصضٓ ٍ االستُٓبض

تط٘٘س للوسيٖ ٍ تسسٗس للوطام
ٍ َّ َٚى الوَؾَو ْٖ ثبة الصٚط ٍ السيبء ٚبلًٗس ٍ االٗٗبو الحٗیبٕٗ ٍ الوًیبًٖ زٍى االلٓیبل ٍ
الحطٍِ هي الطَاّس التٖ سجٕ ْٖ ثًؽ التٌجْ٘بت هب َّ هطٚت هي ریعی٘ي ٍ هوتیعد هیي ضٌٚی٘ي
احسّوب اى ًْل الٌجٖ ٍ االیؤ ثل سبٗط االًج٘بء ٍ ثبٖٖ االٍغ٘بء يلْ٘ن الػیلَٓ ٍالسیالم ْیٖ هٗیبم
الصٚط ٍ السيبء ٚبى َٖل الوًٌٖ ٍ الوكلت ثبللٓم ٍ الحطِ ال ٖ٘ل ًٓس الحیطِ ٍ اللٓیم ٍ حبًْ٘ویب

127

ضط ٔٚاالهٔ هى ًجْ٘ن ٍ اضتطا٘ الطي٘ٔ هى اهبهْن ْٖ اغل الحٗ٘ٗیٔ ٍ الوبّ٘یٔ ٍ الوٌهیَض ْیٖ ّیصا
التط٘٘س ٍ التسسٗس ث٘بى هاٗس للطٚي االٍل ٍ اى لن ٗٛي هحتبرب الٖ الواٗس اغال ٍ اثسا ٍ َّ اًیِ لین
ٗٛي ْْ٘ن ٍ ال ثبلٌسجٔ الْ٘ن هب َّٗن لَٛى الوَؾَو ْٖ هٗبم الصٚط ٍ السيبء اللٓیم ٍ الحیطِ زٍى
الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ هي الٗالٖل التٖ اٍرس ٌْ٘ب ّصا التَّن الٓبسیس ٍ اثیسو ثبلٌسیجٔ الٌ٘یب ّیصا التر٘یل
الٛبسس ثح٘ج لَ ذلٌ٘ب ثٌٌ٘ب ٍ ث٘ي َ٘طّب هي االهط ثبلسيبء ٍ الصٚط ثَٗل هكلٕ هخل ازيَا ٍ اشٚطٍا اٍ
الٌسة الٖ ًَو ذبظ هٌْوب ًحَ استُٓطٍا ٍ ٚجطٍا لوب تَّوٌب شل ٍ ٙال تر٘لٌیب اغیال ٍ اثیسا ٚویب
الٍّن لٌ ب لصل ْٖ ٙثبة الوًبهالت هي الًَٗز ٍ االٗٗبيبت لٓٗس الٗالٖیل ْْ٘یب ٍ ْٗیساى التًل٘ویبت
ْحٌ٘ئص ٚبى حبلْن ْٖ هٗبم الصٚط ٍ السيبء ال اٖل هخل حبل َ٘ط ّن يٌس الیسيبء ٍ الیصٚط هیى يیسم
التًل٘ن ٍ التْٓ٘ن هي َٖل الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ٚل ثلسبًِ ٍ لُتِ ال ٖ٘ل اللٓم ٍ الحطِ ّصا ٍ هوب ٗطی٘س
الطٚي الخبًٖ هي الطط ٍ ٔٚاالضتطا٘ ٍ ٗسسزُ اى الوكلَة هي الٛل ٍ الوٌهَض ْٖ الزو٘ى ْٖ الطتجیٔ
االٍلٖ الكلت ْٖ الٗلت ٍ االٗوبى ثبلزٌبى حن ْٖ الوطتجٔ التبل٘ٔ الیسيبء ٍ االٖیطاض ثبللسیبى هطثَقیب
ثبلكلت ٍ هطتجكب ثبالٗوبى اّل ٚل لُٔ ثلُتِ اى لن ٗٛي ٌّب٘ ٖ٘س ثلُٔ ذبغٔ ٍ اال ْجتل ٙاللُٔ هیى
الوًطْٔ ثْب ٚبلوًبهالت ٚوب ال ذٓبء ِْ٘ ٍال ستطٓ يلِ٘ يٌس شٍٕ الجػ٘طٓ ٍ الًطْبى
ٖس توت ّصُ الَر٘عٓ ثًَى اهلل تًبلٖ ٍ قَلِ ْٖ الَ٘م الخلخبء السبثى يطط هي ضْط ضًجبى الوًهین
ثحست الٌزَم هي ضَْض سٌٔ حلج هبٓ ٍست ٍسجً٘ي ثًس االلّ هي الْزطٓ ٍ اضرَ هي اهلل يعٍریل
اى ًٌٌٖٗٓ ثْب َٗم ال ٌٗٓى هبل ٍ ال ثٌَى اال هي اتٖ اهلل ثٗلت سل٘ن ٍ اى ٗزًلْب ًًٓب لٛبْٔ اّل الًلن
ٍ السضاٗٔ ٚخطاهلل تًبلٖ اهخبلْن ٍ الحوسهلل ضةد الًبلو٘ي ٍ غیلّٖ اهلل يلیٖ هحودیس ٍآلیِ الكیبّطٗي ٍ
ضحؤاهلل ٍ ثطٚبتِ يلٖ هَالْ٘ن اروً٘ي ٍ لًٌٔاهلل يلٖ ايبزْٗن اٚتً٘ي الٖ َٗم الیسٗي ٍ اًیب االحٗیط
هحودس ثي هطتؿٖ الرطاسبًٖ
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هلحٗبت
تٌجِ٘
ٖس اضطًب ْٖ التجِ٘ الربهس هي الوكلت االٍل الحبٍٕ لالذجبض الوحتَٗٔ يلٖ هیب ّیَ الوٓیطٍؼ
يلٖ اللسبى هي التًج٘ط يوب ْٖ الٗلت ٍ التٓس٘ط لوب ْٖ الزٌبى الٖ اى الوسیتٓبز هٌْیب اى الوٓیطٍؼ
يلٖ اللسبى ٍ الوٌهَض هٌِ َّ انْبض هب ْٖ الٗلت ٍ اثطاظ هب ْٖ الزٌبى ثباللٓبل ٍ الحطٍِ ال التلٓم
ثٌٓس الحطٍِ ٍ االلٓبل ٍ ٌّب ًَٗل اى ّصا الوٓبز ٍ الوستٓبز ٗاٗس ٍ ٗسسز ثوب يي هػجبح الططًٗٔ
يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ْٖ حسٗج اى اللسبى تطروبى الؿو٘ط ٍ غیبحت ذجیط الٗلیت ٍ ثیِ
ٌٗٛطّ هب ْٖ سط الجبقي الحسٗج
تٌجِ٘
ٖس اٍهبًب ْٖ الٓػل الطاثى هي الوكلت الخبًٖ هطثَقب ثبالحبض الوزَظُ للتٛلن الوطذػٔ للتٌبرٖ هى
اهلل يعٍرل ْٖ الػلَٓ ثبٕ تٌبرٖ ٚبى ٍ ٚالم َٗٛى الیٖ اى هیَضز الویصاٚطٓ ٍ هحیل الجحیج ْیٖ
االذجییییبض الوطییییبض الْ٘ییییب ٍ االحییییبض الویی یاهٖ ثْییییب ّییییَ التٌییییبرٖ ٍالییییتٛلن هییییى
اهلل تًبلٖ ال ارطاء اللٓم ٍالحطِ يلٖ اللسبى ٍ ٌّب ًستطْس ٍ اى لن ٗٛي هحتبرب ال٘یِ يلیٖ ٚیَى
التٛلن ٍ التٌبرٖ يجبضٓ يي َٖل الوًٌٖ ٍ الوكلت ثبللٓم ٍالحطِ الٖ٘ل ًٓس اللٓم ٍ الحیطِ ثویب
يي هػجبح الططًٗٔ يي الػبزٔ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم الٛالم انْبض هب ْٖ الٗلت الوطء هیي الػیٓب ٍ
الٛسض ٍ الًلن ٍ الزْل
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تٌجِ٘
ٍ هوب ٗطْس يلٖ الوسيٖ ٍ ٌٗجئٖ يي الوطام هي لعٍم ْْن الوًٌٖ ٍ زض٘ الوَْٓم ْٖ ثبة االزي٘ٔ
ٍ االشٚبض هب َّ هطٚت هي هٗسهبت ذوس االٍلٖ اى الٌسجٔ ث٘ي اللٓم ٍ الوًٌیٖ ّیٖ التجیبٗي زٍى
َ٘طُ هي الٌست االضثى الخبً٘ٔ اى الٌسجٔ ث٘ي َٖل اللٓم ٍ َٖل الوًٌٖ اٗؿب ٌٓٚس الَٗل٘ي التجبٗي َ٘ط
هبسَاُ هي االضثى الخبلخٔ اى ضبى الٌجٖ ٍ االیؤ يلِ٘ ٍ يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ْٖ االزي٘ٔ التٖ ٗسيَى
ٍ االشٚبض التٖ ٗصٚطٍى اًوب َٗٛى َٖل الوًٌٖ ٍ الوكلت ثیبللٓم ٍ الحیطِ ال ٖ٘یل ًٓیس اللٓیم ٍ
الحطِ الطاثًٔ ا ضتطا٘ االهٔ هى ًجْ٘ن ٍ ضط ٔٚالطي٘ٔ هى اهبهْن ْٖ اغل حٗ٘ٗیٔ الیصٚط ٍ الیسيبء ٍ
الوبّ٘ٔ الربهسٔ اى َٖل الوًٌٖ ٍ الوكلت ٘ٗٚل اللٓم ٍ الحطِ ال ٗٛبز ٗوٛي اضازتِ ٍ الٗػیس ال٘یِ
هي زٍى الْٓن ٍ السض٘ ْؿال يي ايوبلِ ٍ اًْبلِ

تٌجِ٘
ٖس اضطًب ْٖ غسض الٛتبة الٖ تخل٘ج الوطاتت ْٖ االٍاهط الوطثَقٔ ثبلصٚط ٍ السيبء ٍ ٌّب ًَؾیحِ
ٍ ًٓسطُ ٌَْٗل اى لالٍاهط الوطثَقٔ ثبلصٚط ٍ السيبء حلج هطاتت ٚل هطتجٔ هٌْب هطتجٔ يلٖ سبثٗتْب ٍ
هتٓطئ يلٖ هب ٗتلَّب تطتت الربظ يلٖ الًبم ٍ تٓطو الوٗ٘س يلٖ الوكلٕ االٍلیٖ االهیط ثبلیصٚط ٍ
السيبء ثَٗل هكلٕ هخل اشٚطٍا ٍ ازيَا الخبً٘ٔ االهط ثٌَو ذبظ هي اًَاو الصٚط اٍ ٖسن هرػَظ هي
اٖسبم السيبء ضجِ ٚجطٍا ٍ استُٓطٍا الخبلخٔ االهط ثَٗل غُ٘ٔ الصٚط ٍ ٖ٘ل غَضٓ الیسيبء ًحیَ ٖیل اهلل
اٚجط اٍ اللْن آَط ٍ هًٌٖ ّصا الصٕ شٚطًب اى َٖل الػیَضٓ ٍ ٖ٘یل الػیُ٘ٔ هطتجیٔ ًبظلیٔ للتٛج٘یط ٍ
االستُٓبض ٚوب اىّ التٛج٘ط ٍاالستُٓبض َٗٛى هطتجٔ ًبظلٔ للصٚط ٍ السيبء ْالثس هي حٓم الوطتجٔ االٍلٖ
ْٖ الخبً٘ٔ ٍ الخبً٘ٔ هى االٍلٖ ْٖ الخبلخٔ ٍ ّصا ال َٗٛى اال ثزًل الوبهَض ثَٗلِ ٍ الوٌسٍة الیٖ ٖ٘لیِ
الوًٌٖ ٍ الوكلت اش َٖل اللٓم ال َٗٛى الوطتجٔ الٌبظلٔ للتٛج٘ط ٍ االستُٓبض ٍ ال للصٚط ٍ السيبء لًسم
 ًَِٚتٛج٘طا اٍ استُٓبضا ٍ ال شٚطا اٍ زيبء لوب يطْت ْٖ التٌجِ٘ السبثٕ هیي التجیبٗي ٍ الوجبٌٗیٔ ثی٘ي
اللٓم ٍ الحطِ هى الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ
تٌجِ٘
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يي هًَٗٔ ثي ٍّت ٖبل سئلت اثبيجساهلل يلِ٘ السالم يي اْؿل هب ٗتٗطة الًجبز الٖ ضثْن ٍ احیت
شل ٙالٖ اهلل يعٍرل هب َّ ْٗبل يلِ٘ السالم ال ايلن ض٘ئب ثًس الوًطْٔ اْؿل هیي ّیصُ الػیلَٓ اال
تطٕ اى الًجس الػبلح ي٘سٖ ثي هطٗن يلْ٘وب السالم ٖبل ٍ اٍغبًٖ ثبلػلَٓ ٍ الع َٓٚهب زهت ح٘ب
اَٖل
ٖس استٓبؾت االذجبض ثبْؿ٘لٔ الػلَٓ هي سبٗط االيوبل ٍ ّصا الوستٓ٘ؽ ٗاهٖ ٍ ٗط٘ط الٖ ٚیَى
حٗ٘ٗٔ الػلَٓ ٍ هبّ٘تْب هي رْٔ الَٗل ٍ الٛالم الوًٌٖ ٍ الحٗ٘ٗٔ هي التٛج٘ط ٍ التحو٘س ٍ التسیج٘ح ٍ
ًحَ شل ٙزٍى اللٓم ٍ الحطِ الحبٍٕ للحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ضبًب ٍ ثبلٗبثل٘ٔ ثسجت الَؾى ٍ الزول اش لَ
ٚبى الحٗ٘ٗٔ ٍ الوبّ٘ٔ هي ح٘ج الَٗل ٍ الٛالم اللٓم ٍ الحطِ لوب ٚبًت الػلَٓ اْؿل هوب سَاّب هي
االيوبل ْبى ْٖ االيوبل يلٖ التٗسٗط هب َّ اْؿل هٌْب ٍ ّیَ الحٗ٘ٗیٔ ٍ الوًٌیٖ لَؾیَح اْؿیل٘ٔ
الوًٌٖ هي اللٓم ٍ الحطِ الوَؾَو ٍ الوزًَل لِ ثل الْؿل ٍ الْؿ٘لٔ لللٓم ٍ الحطِ هى َویؽ
الً٘ي يي الوًٌٖ ٍ َؽ الجػط يي الوَْٓم
تٌجِ٘
ٖس حجت هي الطٍاٗٔ ٖطایٔ الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ الجسولٔ ٍ الٓبتحٔ ْٖ الػلَٓ حی٘ي اسیطٕ ثیِ
ث تًل٘ن اهلل رل ٍ يعٍحٌ٘ئص ًَٗل اى االهط ال ٗرلَ هي ٍرْ٘ي اهب اى َٗٛى الٗطایٔ ٖجل الٌعٍل اٍ ثًسُ
ٍ يلٖ ٚل تٗسٗط الثساى َٗٛى ثًٌَاى الَٗل زٍى الحٛبٗٔ ٍ ًٗل الَٗل اهب يلٖ االٍل ْالًْب حٌ٘ئص لن
تٛي ٖطاًب حتٖ َٗٛى الٗطایٔ ثٗػس الٗطاً٘ٔ ٍ الحٛبٗٔ ٍ اهب يلٖ الخبًٖ ْالًْب ٍ اى ٚبًت حٌ٘ئص ٖطاًب
اال اى ًعٍلْب ٖطاًب ٖجل شلٚ ٙبى ثًٌَاى التًل٘ن الهحبلٔ ْبًْب حٌ٘ئص هؿبْب الٖ يیسم ًَْٚیب ٖیَل اهلل
يعٍرل ٍ ال َٖال ٗٗبل ْ٘وب ثًس لن ٗٛي َٖال ٖ٘ل هي ٖجل ٚوب اٍؾحٌبُ ْٖ ثًؽ التٌجْ٘بت الوطتجكٔ
ثوجبض ٔٚالٓبتحٔ ٍ اشا تحٕٗ َٚى الٗطایٔ ْٖ الػلَٓ االٍل يلٖ الَٗل زٍى الحٛبٗٔ ٍ تٗل الَٗل َٗٛى
ْٖ ثبٖٖ الػلَات اٗؿب ٙٚ

تٌجِ٘
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يي اثٖ الٗبسن الٚ ْٖ َْٖٛتبة االذالٔ يي الٌجٖ غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ٖبل ْٖ ذكجٔ اْٗب الٌیبس
هب يلوت ض٘ئب ٗٗطثٛن الٖ الٌبض ٍ ٗجبيسٚن هي الزٌٔ االٍ ٖس ًْ٘تٛن يٌِ الحسٗج
ٍيي الجحبض يي اثي يوط ٖبل ٖبل ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ ل٘س ضیئٖ ٗجبيیسٚن هیي الٌیبض
االٍٖس شٚطتِ لٛن ٍ ال ضئٖ ٗٗطثٛن هي الزٌٔ اال ٍ ٖس زللتٛن يلِ٘ الحسٗج
اَٖل ٍ هي هػبزٕٗ ّصُ الٛل٘ٔ هب يي الزًٓطٗبت هسٌسا يي يلٖ يلِ٘ الػلَٓ ٍالسالم ٖبل ٖیبل
ضسَل اهلل غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍآلِ السرٖ ٖطٗت هي اهلل تًبلٖ ٖطٗت هي الٌبس ٖطٗت هي الزٌٔ ثً٘س هیي
الٌبض ٍ الجر٘ل ثً٘س هي اهلل تًبلٖ ثً٘س هي الٌبس ثً٘س هي الزٌٔ ٖطٗت هي الٌبض
حن اَٖل
اى الوستٓبز هي الحسٗج ٍ الطٍاٗٔ ٚوب يطْت ثل هي الًلن ٍ السضاٗٔ اى ٚل هب ٚیبى ْ٘یِ حسیي ٍ
غالح اٍلِ َْظ ٍ ْالح الثس هي االهط ٍ الساللٔ يلِ٘ ٍ هوب لِ حسي ٍ غالح ٍ َْظ ٍ ْالح حٗ٘ٗیٔ
الصٚط ٍ السيبء ًٌٖٗ تًطّٗ اهلل يعٍرل ٍ تَغِ٘ٓ ثبلٛوبالت هي الَحساً٘ٔ ٍ الٛجطٗبی٘ٔ ٍ ًحَ ّویب
ٍ الكلت لوب يٌسُ ٍ الوسئلٔ هوب لسِٗ ثل ّصا احسي هي ٚل حسي ٍ اغلح هیي ٚیل غیبلح ٍ الظم
شل ٙثًس الوًطْٔ ثبلتجبٗي ث٘ي اللٓم ٍ الوًٌٖ ٍ الًطْبى ثبلوجبٌٗٔ ث٘ي َٖل الحطِ ٍ ٖیَل الوْٓیَم ٍ
الًلن ثَحسٓ الوإهَض ثِ ٍ الوٌسٍة الِ٘ ْٖ ثبة الصٚط ٍ السيبء اى لٓهب ْلٓم ٍ اى هًٌٖ ْوًٌٖ ٚیَى
الوكلَة ٍ الوٌهَض ْٖ الجبث٘ي َٖل الوًٌٖ ٍالوكلت زٍى َٖل اللٓم ٍ الحطِ اش لَ ٚبى الوبهَض ثِ ٍ
الوٌسٍة الِ٘ َٖل اللٓم ٍ الحطِ لعم ذلَ َٖل الوًٌٖ ٍ الوكلت هى حسٌِ ٍ غالحِ ثل احسٌ٘تِ ٍ
اغلح٘تِ يي االهط ٍ الٌسة ثل يي ث٘بى الٓؿل ٍ الٓؿ٘لٔ ٍ تج٘بى الوسح ٍ الوسح٘ٔ ٍ ّصا ْبسس رسا
ٍ ٚبسس حتوب ْتسثط
تٌجِ٘
ايلن اًِ ٖس اضطًب ْٖ الٛتبة الٖ هیب ٗٗیطة هیي اى الكلیت ٍ الوسیئلٔ ٍ التػیسٕٗ ٍ االٖیطاض ٍ
االيتطاِ ٍ الطْبزٓ اٍ التحو٘س ٍ التٛج٘ط ٍ التسج٘ح ٍ ًحَ شل ٙهي الًٌبٍٗي الوٌهَضٓ هي االزي٘یٔ ٍ
االشٚبض الوبحَضٓ اًوب تَٛى هي ح٘ج التحٕٗ ٍ التحػل ثبلحطٍِ ٍ االلٓبل هٌَقیب ثبلٗػیس ٍ الٌ٘یٔ
ٚبلتٗل٘س ٍ التجً٘ٔ ثح٘ج ال تحٕٗ ٌّب٘ ٍ ال تحػل ثسٍى الٗػس ٍ الٌ٘ٔ ٍ ثٌ٘ب قیطظ الٗػیس ٍ قیَض
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الٌ٘ٔ ٍ اٍهبًب اٗؿب الٖ تَّٖ الٗػس ٍ ٍَِٖ الٌ٘ٔ يلٖ الْٓن ٍ السضاِٗ ٍ ٌّیب ًطٗیس اى ًٗیَل اًیِ ال
ٗ ْٖ ٖٓٛتحٕٗ ّصُ الًٌبٍٗي ثباللٓبل ٍ الحطٍِ التَاْیٕ هیى الَاٖیى ٍ التػیبزِ هیى الریبضد اٍ
الوػبزْٔ هى الًٗس ٍ الوَاْٗٔ هى الًٗ٘یسٓ ثیل الزذیل لیِ إ التػیبزِ ٍ التَاْیٕ ٍ ال الوَاْٗیٔ ٍ
الوػبزْٔ ْٖ التحػل ٍ التحٕٗ ثل َٗٛى ّصُ ثبلٌسجٔ الْ٘وب ٚبلحزط ْٖ رٌت االًسبى ًًن للوػبزْٔ
هى الًٗس ٍ الوَاْٗٔ للًٗ٘سٓ هسذل ْٖ غ٘طٍضٓ شل ٙإ الًٌیبٍٗي الوٌهیَضٓ هیي التػیسٕٗ ٍ َ٘یطُ
شاحٕ ٍ حٗ٘ٗٔ ْال ٗتَّن تحٕٗ ّصُ الًٌبٍٗي ثبلٓبنْب ٍ حطٍْْب ثوحؽ تٗبضى اللٓیم هیى الَاٖیى ٍ
الربضد اٍ هٗبضًٔ الحطِ هى الًٗس ٍ الًٗ٘سٓ ٍ اى لن ٗٛي ٌّب٘ يلن ٍ زضاٗٔ اٍ ٖػس ٍ اضازٓ ْتسثط
تٌجِ٘
ايلن اًِ ٗوٛي انْبض الوسيٖ ٍ اثطاظ الوطام ْٖ الوٗبم هي َٚى الطبى ٍ الَن٘ٓٔ ْٖ ثیبة الیصٚط ٍ
السيبء َٖل الوًٌٖ ٍ الوكلت الٖ٘ل اللٓم ٍ الحطِ ثكَض يز٘ت ٍ قطظ َطٗت ثبى ًَٗل اًِ لیَ لین
ٗٛي هطثَقب ثبلصٚط ٍ السيبء اهط سَٕ الٗالٖل الػبزضٓ ْٖ ث٘بى غٍ٘ السيبء ًحَ ٖل اللْین آَیط اٍ
تًل٘ن غَض الصٚط هخل تَٗل اهلل اٚجط لٓٛت ْٖ ثطٍظ الوطام ٍ نَْض الوسيٖ ْؿال يي ٍریَزُ ٍ ّیَ
االٍاهط الًبهٔ االٍل٘ٔ ضجِ ازيَا ٍ اشٚطٍا ٍ الربغٔ الخبًَٗٔ ٚبستُٓطٍا ٍ ٚجیطٍا الوطتجكیٔ ثیبلوًٌٖ ٍ
الحٗ٘ٗٔ التٖ تَٛى الٗالٖل هي تَاثًْب ٍ ّٖ اللتٖ تال الْ٘ب ث٘بى شل ًٌٖٗ ٙالٓٛبٗٔ اًِ ال ضٗت ْیٖ
َٚى الجٌبء ٍ االسبس ْٖ هٗبم الوٛبلؤ ٍ الوحبٍضٓ يلٖ َٖل الوكلت ٍ ث٘بى الوٗػس ال ٖ٘ل اللٓم ٍ
تج٘بى الحطِ ٍ ٗتجًِ َٚى الوٌسَة ثوب ٗتطًت هي الَٗل ٍ ٗطتٕ هٌیِ إ هتطیًت ٚیبى ٍ هطیتٕ
َٗٛى اٗؿب َٖل الوًٌٖ ٍ الوكلت زٍى اللٓم ٍ الحطِ ّصا هؿبْب الٖ ًٓ ْٖ ًَِٚسِ اٗؿب هوب ٗجٌیٖ
ٍ ٗاسس يلِ٘ الطبى ٍ الًول ٍ هي ٌّب غبضت االلٓیبل ٍ الحیطٍِ َ٘یط هلتٓیت الْ٘یب ثبلَؾیى ٍ
االستٗالل ْٖ هٗبم الوحبٍضٓ ٍ الوٛبلؤ ٍ  ْٖ ٙٚهٗبم الٌٗل ٍ الٌسجٔ ٍ حوطٓ شل ٙاى الوٌهَض ْیٖ
التًل٘وبت ٍ الوٌسٍة الِ٘ ثبلٗالٖل َّ َٖل الوًٌٖ ٍ الوكلت ال ٖ٘ل اللٓم ٍ الحطِ ًْلٖ هي ازيیٖ
ْٖ ثبة الصٚط ٍ السيبء التًسٕ يي قطٕٗ الوٛبلؤ ٍ التزبٍظ يي سج٘ل الوحبٍضٓ هي َٚى الوكلَة
ثبل تًل٘ن ٍ الوٌهَض هي الٌسة َٖل الوًٌٖ ٍ الوكلت الٖ هكبلجٔ َٖل اللٓم ٍ الٌسة الٖ ٖ٘یل الحیطِ
االحجبت ٍ زًٍِ ذطـ الٗتبز حن ال ٗرٖٓ لِ ٖس اضطًب ْٖ الٛتبة الٖ ٍرِ يسم رَاظ الٓت٘ب ثبلتًسٕ ٍ
التزبٍظ يي الًطث٘ٔ ْٖ االشٚبض ٍ االزي٘ٔ الٖ َ٘طّب اذت٘بضا ٍ الزَاظ اؾكطاضا ْطارى
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تٌجِ٘
ايلن اى الصٚط ٍ السيبء اًوب َٗٛى يجبزٓ هْؤ لْب يوَم ٍ ضوَل للوالی ٍ ٔٛالزیي ٍ االًیس هیي
االًج٘بء ٍ االٍغ٘بء يلْ٘ن الػلَٓ ٍالسالم ٍ َ٘طّن هي سبیط الجطط هستُطِٖ الٍٖبتْن اال هبضص ٍ ًسض
اى اضازٍا الٗ٘بم ثبلٗؿبء ٍ الوٗبم يٌس الٗسض ثل هلل يعٍرل اٗؿب الصٚط ٍ السيبء ٚوب ضیْس ثیِ الٗیطآى
الوز٘س ثل هالء هٌِ الٓطٖبى الحو٘س اهب السيبء هٌِ تًبلٖ ٍ تٗسس َْْ يجبضٓ يي الیسيَٓ الیٖ ًْیل
ضٖء ٚبلػلَٓ ٍ العً ٍ َٓٚحَ ّوب هي الوَنٓبت الَارجٔ اٍ الوٌسٍثٔ َٗٚلیِ اٖ٘ویَا الػیلَٓ ٍ اتیَا
الع َٓٚاٍ السيبء الٖ تط٘ ضٖء ٚبٚل ا لطثب ٍ الُ٘جٔ ٍ ضجْْوب هیي الوٌْ٘یبت التحطٗو٘یٔ اٍ التٌعْٗ٘یٔ
َٗٚلِ ال تبٚلَا الطثب ٍ ال ُٗتت ثًؿٛن ثًؿب ٍ اهب شٚطُ يعٍرل َْْ يجبضٓ يیي تًطٗٓیِ ٍ تَغیِ٘ٓ
ًٓسِ اٍ َ٘طُ ثػٓٔ ٚوبل اٍ ًًت روبل َٗٚلِ الحوسهلل الصٕ اًعل يلٖ يجسُ الٛتبة ٍ َٖلِ سیجحبى
الصٕ اسطٕ ثًجسُ ل٘ال اٍ َٖلِ ٍ اشٚط ْٖ الٛتبة اثطاّ٘ن اًِ ٚیبى غیسٗٗب ًج٘یب ٍ َٖلیِ ٍ اشٚیط ْیٖ
الٛتبة اسوبي٘ل اًِ ٚبى غبزٔ الَيس ٍ ٚبى ضسَال ًج٘ب
اشا يطْت ّصا ْبيلن اى االهط ْٖ الوٗبم ٗسٍض ث٘ي اقَاض حلخٔ ٍ اًحبء ٙٚ
االٍل اى َٗٛى الصٚط ٍ السيبء هي الزو٘ى َٖل اللٓم ٍ الحطِ
الخبًٖ اى َٗٛى هي الزو٘ى َٖل الوًٌٖ ٍ الوكلت
الخبلج اى َٗٛى َٖل اللٓم ٍ الحطِ هي ثًؽ ٍ َٖل الوًٌیٖ ٍ الوكلیت هیي ثیطخ السیج٘ل لٌیب
ثبلطَْز ٍ الً٘بى الٖ هب حػل ْٖ الزبًج٘ي ْال هح٘ع هي اذت٘بض هب ٍٖى ْٖ الج٘ي
تٌجِ٘
ضثوب ٗستطٛل يلٖ الوسيٖ ٍ َّ َٚى الَن٘ٓٔ ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ٍ العٗیبضت ٖیَل الوًٌیٖ ٍ
الوكلت ثبللٓم ٍ الحطِ ال َٖل ًٓس اللٓم ثبى ْٖ االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ٍ العٗبضات هب ٗػًت ْْویِ ٍ
زض ِٚلحولٔ الًلن ْؿال يي َ٘ط ّن ْلَ ٚیبى الوكلیَة ٍ الوٌیسٍة ال٘یِ ٖیَل الوًٌیٖ ٍ الوكلیت
الوتَّٖ يلٖ الْٓن ٍ السض٘ لج٘ي اٍاهط ث بلتج٘٘ي ٍ هب ث٘ي ٍ ال اهط ْ٘ستٛطّ هي الًیسم ٚیَى ٖیَل
اللٓم ٍ الحطِ هكلَثب ٍ هٌسٍثب الِ٘ زٍى َٖل الوًٌٖ ٍ الوكلت ٍ لٛیي ْ٘یِ اٍال اى الیالظم هویب ال
ٌٗجُٖ اذكبضُ ثبلجبل ْؿال يي االيتٗبز حن التَُٓ ثِ
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ٍحبً٘ب اًِ لن ًٗلن َٚى الوطبض الِ٘ ْ٘وب ٍٖى تحت التًل٘ن اش هي االزي٘ٔ ٍ االشٚبض ٍ العٗیبضات هیب
ٗسيَى ٍ ٗصٚطٍى ٍ ٗعٍضٍى هي زٍى اى ًٗلّوَى ٍ حٌ٘ئص لن ٗٛي هستلعهب الضٛبل ٍ ال استطٛبل
ٍحبلخب اًِ لن ًٗلن يسم ْْن الوربقت لوَضز الجحج ٍ يلیٖ التٗیسٗط لین ًٗلین يیسم الج٘یبى ٖجیل
االستٓسبض اٍ ثًسُ ّصا ٚلِ هؿبْب الٖ اى ٚوبل نَْض الوسيٖ ٍ ثطٍظ الوطام ٗوٌى هي اى تَٛى ّصُ ٍ
ًحَّب هي الطجْبت هَرجب الؾوحاللِ اٍ استتبضُ
تٌجِ٘
ايلن اى اللٓم اهب هستًول ٍ اهب هْول اهب الوستًول َْْ اللٓم الوَؾَو لحٗ٘ٗیٔ هیي الحٗیبٕٗ اٍ
هًٌٖ هي الوًبًٖ ٚعٗس ٍ الوْول يلٖ ذالِ شلٚ ٙسٗع ٍ هي الَاؾح اى الُطؼ هي الَؾى ٍ ٚیٙ
ْبیسٓ اللٓم الوَؾَو اًوب َٗٛى هٌحػطا ْٖ انْبض الوكلت ٍ اثطاظ هٗػس ْٛل لٓم هَؾیَو تحٗیٕ
هي زٍى االنْبض ٍ االثطاظ ٚبى ثالْبیسٓ ٍ الُطؼ هي الَؾى ِْ٘ َ٘ط حبغل ٍ هب ّصا ضبًِ ٍ اى ٚبى
هَؾَيب اال اًِ غبض ثبلًٓل ْٖ حٛن الوْول اشا يطْت ّصا ٗهْیط لی ٙايتجیبض االنْیبض ٍ االثیطاظ
الوتَّٖ يلٖ الْٓن ٍ السضاٗٔ ْٖ الصٚط ٍ السيبء ٍ العٗبضٓ
ٍ ثوب ٗهْط هوب يطْت ٗجسٍ يٌس٘ اتحبز ثبة الًجبزات هى ثبة الوًبهالت هي الًَٗز ٍ االٗٗبيبت
اال هي رْٔ ايتجبض لٓم ذبظ ٍ حطِ هرػَظ ْٖ االٍلٖ زٍى الخبً٘ٔ

تٌجِ٘
ايلن اًِ ال ٚالم ْٖ اى هٓبز االٍاهط االٍل٘ٔ الًبهٔ ًحَ ازيَا ٍ اشٚطٍا ٍ االٍاهط الخبًَٗیٔ الربغیٔ
هخل ٚجطٍا ٍ استُٓطٍا ٍ الوستٓبز هٌْب هكلَث٘ٔ الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ هیي الیصٚط ٍ الیسيبء اٍ التٛج٘یط ٍ
االستُٓبض َْ٘ٛى ًه٘ط ثبة الوًبهالت هي الًَٗز ٍ االٗٗبيبت ح٘یج ٗٛیَى الوَؾیَو ْْ٘یب اٗؿیب
الحٗبٕٗ ٍ الوًبًٖ هي الٌٛبح ٍ الكالٔ ٍ اًوب الٛالم ْٖ هٓبز الٗالٖل ٍ الوستٓبز هٌْب ٌَْٗل اى االهط
ْْ٘ب ال ٗرلَ هي ٍرْ٘ي اهب اى َٗٛى الوَٗل ْْ٘ب الوًٌٖ ٍ الوكلت اٍ اللٓم ٍ الحیطِ ًْلیٖ االٍل
َٗٛى الوٌهَض ْْ٘ب ًحَا هي اًحبء هب َّ الوكلَة هي االٍلِ٘ ٍ الخبًَٗٔ ٍ قَضا هي اقیَاضُ ٍ يلیٖ
الخبًٖ َٗٛى هجبٌٗب لِ هزبًجب اٗبُ ٍ ّصا التطزٗس اًوب ًطبء هي تطزٗس اذط هٗسم يل٘یِ ٍ ّیَ اى الٓیبل
الوَٗل ٍ حطٍِْ اهب اى ٗستًول ْٖ هًبًْ٘ب ٍ هٓبّ٘وْب ٚسبٗط االلٓبل ٍ الحطٍِ الَأًٖ ْْ٘ب ٍ اهب اى
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ال ٗستًول ًْلٖ االٍل َٗٛى الوَٗل الحٗ٘ٗٔ ٍ الوًٌٖ ٍ يلٖ الخبًٖ اللٓم ٍ الحطِ هخبل شلَٖ ٙلْن
يلْ٘ن السالم هي ذتن لِ ثال الِ االّ اهلل ٍرجت لِ الزٌٔ ْبى ٚبى الٓبل الوَٗل ٍ ّٖ ال ٍ الیِ ٍ االّ ٍ
اهلل ٚجبٖٖ االلٓبل الَأًٖ ِْ٘ ٍ ّٖ هي ذتن لِ ٍ ٍرجت لِ الزٌٔ هستًوال ْٖ الوًٌیٖ ٚیبى الوٗیَل
الوًٌٖ ٍ الحٗ٘ٗٔ ٍ اى لن ٗٛي ِْ٘ هستًوال ِْ٘ ٚبى اللٓم ٍ الحطِ اشا يطْت ّصا ْبذتط هب ضئت حن
ال ٗرٖٓ اًِ يلٖ االٍل الثس ْٖ الَٗل ثسذل لٓم ذبظ ْٖ الوكلَث٘ٔ هي زل٘ل اذط ٍ ٖس شٚطًبُ ْٖ
الٛتبة ْطارى َْ٘ٛى هأل الَن٘ٓٔ الٖ تحٕٗ٘ الحٗبٕٗ ثباللٓبل الربغٔ ْ٘وتبظهي الوًبهالت هي ّصُ
الزْٔ

تٌجِ٘
ايلن اى الوٌطبء ْٖ اضتٛبظ يسم لعٍم ْْن الوًٌٖ ٍ ٖػسُ ٍ الوٌجت لتسلن شل ْٖ ٙالسيبء ٍ الصٚط
الصٕ َّ يجبزٓ هْؤ للوالی ٍ ٔٛالزي ٍ االًس ثل هستُطٖٔ الٍٖیبتْن لیَ اضازٍا الٗ٘یبم ثبلَن٘ٓیٔ ٍ
االستٗبهٔ لسْٗب اًِ ٍ اى ٚبى الٌبس ح٘ي التًل٘ن ٍ التًلن ٍ الطَ٘و ٍاالًتطبض تحت حَٛهت الًطة ٍ
هؿبْب الٖ ًَْٚن يبضْ٘ي ثلسبى الًطة ٚبى لسبًْن لسبى الًطة ٚبّل الًیطأ الًٓلیٖ ٍ ٚیبى تًلی٘ن
السيبء ٍ الصٚط ٍ تًلوِ ٍ الًول ثِ ٚل شل ٙهى الوًٌٖ ثح٘ج لن ٗٛي لاللٓیبل ٍ الحیطٍِ االرٌجیٔ
الكطٗٗٔ ٍ الوطآت٘ٔ ٍاٙت٘ٔ ًحَ هب اشا ٚبى السيبء ٍ الصٚط ْبضس٘ب ٍ هطثَقب هي رْٔ التًل٘ن ٍ التًلن ٍ
الًول ثبلٓبضس لٛي لوب ذطرَا ثًس ثطّٔ هي العهبى هي تحت الحَٛهٔ غبضٍا يلٖ التسضٗذ ارٌج٘یب
يي اللسبى ْصّت الوًٌٖ الصٕ َّ االغل ٍ ثوٌعلٔ الطٍح هي الج٘ي ٍ غبض اللٓم الصٕ ّیَ الٓیطو ٍ
ثوخبثٔ الزسس َبغجب لحٕ الوًٌٖ ٖبیوب هٗبهِ حن غبض ثبٖ٘ب ْٖ الٌبس زایطا ثٌْ٘ن هستٗطا يلٖ االٚتٓبء
ثِ س٘طتْن ٍ ربء ْٖ الج٘ي تَّن الوَؾَي٘ٔ لاللٓبل ٍ الحطٍِ ٍ ًَْٚب هحٗب ْٖ الوٗبم حتٖ اًزیط
االهط الٖ ضسَخ ّصا الوًٌٖ ْٖ االشّبى ٍ غبض هسلو٘ب ث٘ي االًبم
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تٌجِ٘
ايلن اى التٛبلّ٘ الوٗطضٓ ٍ الَنبیّ الوٗسضٓ ثبلططو الهبّط الربضد ٍ الطیطًٗٔ الجبقٌیٔ الساذلیٔ
ٗسٍض ث٘ي اًحبء حلخٔ االٍل هب َٗٛى ث٘ي الًجس ٍ ث٘ي ذبلِٗ رل ٍ يال الخبًٖ هب َٗٛى ثٌِ٘ ٍ ث٘ي ًٓسِ
الخبلج هب َٗٛى ثٌِ٘ ٍ ث٘ي َ٘طُ هي الرلٕ ٍ هي الَاؾح اى الَاٖى ث٘ي الًجس ٍ ثی٘ي ذبلٗیِ يعٍریل
َٗٛى اّن هوب ثٌِ٘ ٍ ث٘ي ًٓسِ اٍ َ٘طُ هي الورلَٔ ٍ يوسٓ شل ٙتًه٘ن الیطة تًیبلٖ ٍ تٗیسس ٍ
تزل٘لِ ثبلًول ٍالَٗل هي الٗ٘بم ث٘ي ٗسِٗ ٍ الطَٚو ٍ السزَز لِ اٍ شٚطُ ثبلزالل ٍ الزوبل ٍ الیسيبء
ًٌٖٗ الكلت لوب يٌسُ ٍ الوسئلٔ هوب لسِٗ الصٕ ٗسل الٖ َبٗٔ الرؿَو ٍ الرطَو لیِ ٍ ٗطیْس يلیٖ
التزل٘ل ٍ التًه٘ن ٍالصٕ ٖ٘ل ِْ٘ السيبء هد الًجبزٓ ٍ هي ٌّب ٖس تهبْطت االذجبض ٍ تٛبحطت االحیبض
ثبى الػلَٓ اغل االسالم ٍ يوَز السٗي ح٘ج اًْب ربهًٔ ث٘ي الًولٖ هي التًه٘ن هي الٗ٘بم ٍ الطٚیَو
ٍ السزَز ٍ الَٗلٖ هي التزل٘ل هي الصٚط ٍ السيبء ٍ الػلَٓ ّصُ اًوب تَٛى هي ح٘ج الًول شٍرٌجٔ
ٍاحسٓ ٍ اهب هي رْٔ الَٗل ٗسٍض ث٘ي اهطٗي َٖل اللٓم ٍالحطِ اٍ َٖل الوًٌٖ ٍ الوكلت اشا يطْیت
ّصا ٚلِ ْبذتط هي االهطٗي اٗوب ضئت ٍ ال اني شٍٕ االشّبى الػبْ٘ٔ ٍ االْٛبض العاّیطٓ ثًیس اٖجیبل
الٗلت ٍ تَرِ الٌٓس اى ٗرتبضٍا سَٕ االهط الخبًٖ ٍ الوساض التبلٖ
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