
 ضمذ٠ُ

 ذغُ هللا جٌشقّٓ جٌشق١ُ

  

ٚجٌكّذ هلل سخ جٌؼح١ٌّٓ، ٚجٌق٩ز ٚجٌغ٩َ ػٍٝ خ١ش خٍمٗ أؾّؼ١ٓ، ِكّذ ٚآٌٗ جٌط١ر١ٓ جٌطح٘ش٠ٓ، ٚجٌٍؼٕس جٌذجتّس ػٍٝ 

 .أػذجتُٙ أؾّؼ١ٓ، ِٓ ج١ٌٚ٤ٓ ٚج٢خش٠ٓ، ئٌٝ ل١حَ ٠َٛ جٌذ٠ٓ

 :ٚذؼذ

قٕظٍس ِٚذٜ جػطرحس٘ح عٕذجً، ِٚذٜ د٨ٌس ذؼل فمشجضٙح ػٍٝ ؾؼً فمذ وٕص أسغد ِٕز ِذز فٟ جٌىطحذس قٛي سٚج٠س ػّش ذٓ 

 .ج٠٨ٌٛس ٚجٌكحو١ّس ٌٍفم١ٗ جٌؿحِغ ٌٍؾشجتو

جٌقك١ف ِٓ ع١شز )ٌُٚ ضطأغش ضٍه جٌشغرس ذطٍه ج٦ؽحسز جٌخحهفس ٚجٌغش٠ؼس ئٌٝ ِؿًّ سأ٠ٟ ف١ٙح فٟ جٌؿضء جٌشجذغ ِٓ وطحخ 

ذً سذّح وحْ رٌه عررحً فٟ ؽّذضٙح، ق١ع ٠طضج٠ذ جٌؾؼٛس ـ . ز ج٤ٔر١حءق١ع ِٕحلؾس ٔظش٠س خ٩فس ج٦ٔغحْ ٚؽٙحد"( ؿ"جٌٕرٟ 

 .هر١ؼ١حً ـ ذحٌشغرس فٟ ئػطحء جٌقٛسز ج٤ٚمف ٚج٤ضُ

ٚلرً قٛجٌٟ أعرٛع عٕكص ٌٟ جٌفشفس ٌٍطٛؾٗ ٔكٛ ٘زج جٌّٛمٛع ِٓ ؾذ٠ذ ٚذكػٗ ذحٌؾىً ٚذحٌّغطٜٛ جٌزٞ ٨ أؾذ فٟ ٔفغٟ 

١مّذَ ٌٗ فٛسز ضىحد ضىْٛ ٚجمكس ضّحَ جٌٛمٛـ، فٟ قذٚد ِح أٍِىٗ ِٓ ئِىحٔحش ذ١ح١ّٔس قشؾحً ِٓ ضمذ٠ّٗ ئٌٝ جٌمحسب جٌىش٠ُ، ٌ

 .ٚٚلط١س ِكذٚدز

 .ٚوحْ ٘زج جٌركع جٌزٞ ألّذِٗ ئٌٝ جٌمشجء جٌىشجَ، ٘ٛ قق١ٍس ضٍه جٌّؼحٔحز جٌطٟ جعطّشش ػذز أ٠حَ

آًِ ِٕٗ أْ ٠طكفٕٟ ذ٩ّقظحضٗ ٚآسجتٗ ضٍه،  ٚئرج ِح ٚؾذ جٌمحسب جٌىش٠ُ فٟ غٕح٠حٖ ذؼل ِح ٨ ٠ط٩ءَ ِغ ٚؾٙحش ٔظشٖ فإٟٔ

 .فؼغٝ أْ أؾذ ف١ٙح ِح ٠ض٠ذٟٔ، أٚ ٠ٙذ٠ٕٟ ػٍٝ هش٠ك جٌركع عر٩١ً 

 .ٚجٌكّذ هلل، ٚف٩ضٗ ٚع٩ِٗ ػٍٝ ػرحدٖ جٌز٠ٓ جفطفٝ، ِكّذ ٚآٌٗ جٌط١ر١ٓ جٌطح٘ش٠ٓ
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 ؾؼفش ِشضنٝ جٌؼحٍِٟ

٨ٚ ٠ّىٓ ضشوٙح ٘ىزج ٩ًّ٘ . ئٌٝ ِٓ ٠ذذّش ؽإٚٔٙح، ٠ٚؾشف ػٍٝ ِقحٌكٙحئٔٗ ٨ س٠د فٟ أْ ج٤ِس ضكطحؼ فٟ وً ػقش ( 1)

 (:ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)فمذ لحي أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ . ذ٩ لحتذ ٨ٚ سجتذ

 [.1"]ج٦ِحِس ٔظحَ ج٤ِس"

 [.2"]عرغ قطَٛ أوٛي خ١ش ِٓ ٚجٍي غؾَٛ ظٍَٛ، ٚٚجٍي غؾَٛ ظٍَٛ خ١شز ِٓ فطٓ ضذَٚ(: "ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚػٕٗ 

 (:غ٩َػ١ٍٗ جٌ)ٚلحي 

٨ذّذ ٌٍٕحط ِٓ أ١ِش ذّش أٚ فحؾش، ٠ؼًّ فٟ ئِشضٗ جٌّإِٓ، ٠ٚغطّطغ ف١ٙح جٌىحفش، ٠ٚرٍغ هللا ف١ٙح ج٤ؾً، ٠ٚؿّغ جٌفٟء، ٠ٚمحضً "

 [.3"]ذٗ جٌؼذٚ، ٚضأِٓ ذٗ جٌغرً، ٠ٚإخز ذٗ ٌٍنؼ١ف ِٓ جٌمٛٞ، قطٝ ٠غطش٠ف ذّش ٠ٚغطشجـ ِٓ فحؾش



، ق١ٓ روشٖ ٌؼًٍ ؾؼً أٌٟٚ ج٤ِش ٚج٤ِش (ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٓ أذٟ جٌكغٓ جٌشمح ٚلذ سٜٚ جٌقذٚق ذغٕذٖ ئٌٝ جٌفنً ذٓ ؽحرجْ ػ

 :ذؼذ و٩َ ٌٗ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ذطحػطُٙ، لٌٛٗ 

ِٕٚٙح أّٔح ٨ ٔؿذ فشلس ِٓ جٌفشق، ٨ٚ ٍِس ِٓ جًٌٍّ ذمٛج ٚػحؽٛج ئ٨ّ ذم١ُّ ٚست١ظ ٌّح ٨ذّذ ٌُٙ ِٕٗ فٟ أِش جٌذ٠ٓ، فٍُ ٠ؿِض ".. 

جٌخٍك ِّح ٠ؼٍُ أٔٗ ٨ذّذ ٌُٙ ِٕٗ، ٨ٚ لٛجَ ٌُٙ ئ٨ّ ذٗ، ف١محضٍْٛ ذٗ ػذُٚ٘، ٠ٚمغّْٛ ذٗ ف١ثُٙ،  فٟ قىّس جٌكى١ُ أْ ٠طشن

 [.4"]٠ٚم١ّْٛ ذٗ ؾّؼطُٙ ٚؾّحػطُٙ، ٠ّٕٚغ ظحٌُّٙ ِٓ ِظٍُِٛٙ

ِش ِّح لذ فاْ جٌّشؾغ فٟ أِش جٌكىِٛس ٚضؼ١١ٓ جٌكحوُ ٨ذّذ ٚأْ ٠ىْٛ ٘ٛ هللا عركحٔٗ ٚضؼحٌٝ، ٚرٌه ٤ْ ٘زج ج٤.. ٚذؼذ( 2)

 :جخطٍف ف١ٗ جٌٕحط، ٚلذ لحي ضؼحٌٝ

 [.5]{ِٚح جخطٍفطُ ف١ٗ ِٓ ؽٟء فكىّٗ ئٌٝ هللا رٌىُ هللا سذّٟ ػ١ٍٗ ضٛوٍص ٚئ١ٌٗ أ١ٔد}

ٚلذ ٚؾذٔح أْ جٌمشآْ ٠مّشس ذّح ٨ ٠مرً جٌؾه أْ ِّٙس ج٤ٔر١حء ١ٌغص ِؿشد ذ١حْ ج٤قىحَ ٚضر١ٍغٙح، ذً ئْ ػ١ٍُٙ أ٠نحً ( 3)

ٌطٕف١ز، ٚئلحِس قىُ هللا عركحٔٗ ٚضؼحٌٝ ػٍٝ ج٤سك، ٚئلشجس جٌمغو ذ١ٓ جٌٕحط ـ ٌٚٛ ذحٌغ١ف ـ، ٚ٘ٛ ِح ِغإ١ٌٚس ج٦ؾشجء ٚج

 :أؽحس ئ١ٌٗ ضؼحٌٝ ذمٌٛٗ

ٌمذ أسعٍٕح سعٍٕح ذحٌر١ٕحش ٚأٔضٌٕح ِؼُٙ جٌىطحخ ٚج١ٌّضجْ ١ٌمَٛ جٌٕحط ذحٌمغو ٚأٔضٌٕح ِؼُٙ جٌكذ٠ذ ف١ٗ ذأط ؽذ٠ذ ِٕٚحفغ }

 [.6]{قشٖ ٚسعٍٗ ذحٌغ١د ئْ هللا لٛٞ ػض٠ضٌٍٕحط ١ٌٚؼٍُ هللا ِٓ ٠ٕ

 :ٚلحي ضؼحٌٝ

ّٟ لحضً ِؼٗ سذ١ّْٛ وػ١ش فّح ٕٚ٘ٛج ٌّح أفحذُٙ فٟ عر١ً هللا ِٚح مؼفٛج ِٚح جعطىحٔٛج ٚهللا ٠كد جٌقحذش٠ٓ} [ 7]{ٚوأٞ ِٓ ٔر

 .ٚج٠٢حش جٌطٟ ذؼذ٘ح

 (:ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚلحي ضؼحٌٝ ذحٌٕغرس ٌذجٚد 

 [.8]{ج٤سك فحقىُ ذ١ٓ جٌٕحط ذحٌكك٠ح دجٚد ئّٔح ؾؼٍٕحن خ١ٍفس فٟ }

جٌزٞ ألحَ قىِٛس جٌؼذي ٚأسعٝ ( فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ جٌطح٘ش٠ٓ)ػذج ػّح جضنف ِٓ ع١شز ع١ذ جٌّشع١ٍٓ ِكّذ .. ٘زج وٍٗ

فاْ جٌؾ١ؼس ٠ؼطمذْٚ ذأْ ج٦ِحِس ِٓ أفٛي جٌّز٘د، .. ٚػذج ػٓ رٌه. لٛجػذ٘ح، ٚلحضً جٌىفحس ٚجٌّٕحٚت١ٓ ذىً لٛز فٟ عر١ٍٙح

ئْ رٌه أِش ِطفك ػ١ٍٗ ذ١ٓ أً٘ جٌغٕس ٚجٌؾ١ؼس ػٍٝ قذ عٛجء، ٚئّٔح ج٨خط٩ف ذ١ُٕٙ فٟ و١ف١س ٚفٛي ج٦ِحَ جٌكحوُ ذً 

 ..ٚجٌٌٟٛ ٥ٌِش ئٌٝ ِٕقد ج٦ِحِس ٚجٌخ٩فس، ٚجٌكىُ ٚج٠٨ٌٛس

٥ٌِٛس، ٚجٌّؾشف ػٍٝ ِقحٌف ج٤ِس ـ عٛجء فٟ ػقش جٌكنٛس أٚ فٟ فأٗ ئرج وحْ ج٨قط١حؼ ئٌٝ جٌكحوُ جٌّذذّش .. ٚذؼذ( 4)

فاْ ِٓ غ١ش جٌّؼمٛي ٨ٚ جٌّمرٛي . ػقش جٌغ١رس ـ أِشجً ٚجمكحً ٚمشٚس٠حً، ٚوحْ ِٛلف ج٦ع٩َ فٟ ػقش جٌكنٛس ٘ٛ ِح ضمذَ

ذً (. فٍٛجش هللا ٚع٩ِٗ ػ١ٍٗ)أْ ٠ىْٛ ج٦ع٩َ لذ ٚلف ِٛلف ج٩ٌِرح٨ز ذحٌٕغرس ٌٙزٖ جٌمن١س فٟ ػقش غ١رس ج٦ِحَ جٌّفّذٜ 

٨ذّذ ٚأْ ٠ىْٛ لذ ٚمغ جٌكً جٌّٕطمٟ جٌّٕحعد ٚأػطٝ ج٤هشٚقس جٌٛجلؼ١س ٚجٌٛجػ١س ٚجٌّٕغؿّس ِغ هر١ؼس ِٕطٍمحضٗ، ِٚغ 

ق١ع ٠فطشك ف١ٗ ـ ٚ٘ٛ د٠ٓ جٌفطشز . أ٘ذجفٗ جٌغح١ِس ٚجٌٕر١ٍس، ٚضط٩ءَ ِغ ضطٍؼحضٗ ِٚشج١ِٗ، ِٚغ عؼس ضؾش٠ؼحضٗ ٚؽ١ٌّٛطٙح

ٚجٌٛجلؼ١س ـ أْ ٠طؿحٚخ ِغ ٘زٖ جٌكحؾس جٌطر١ؼ١س، ٚأْ ٠ؼطٟ جٌّٛجففحش جٌطٟ ٨ذّذ ِٓ ضٛفش٘ح فٟ ِٓ ٠ذ٠ش ؽإْٚ  ٚجٌؼذي

 .ج٤ِس، ٠ٚطٌّٛٝ أِٛس٘ح، ٠ٚكذد ف٩ق١حضٗ، وّح ٠ؼطٟ سأ٠ٗ ٚقىّٗ فٟ ؽىً جٌكىُ أ٠نحً 

٘ٛ جٌزٞ ٠ىْٛ ِإ٩ً٘ أوػش [ 9]١ّذٖ ٨ِِٖٛٚٚٓ جٌٛجمف أْ جٌفم١ٗ جٌىفٛء جٌؼحسف ذأقىحَ هللا ٚجٌّطمٟ جٌّط١غ ٤ٚجِش ع( 5)

ِٓ أٞ ؽخـ آخش ـ عٛجء ِٓ ق١ع جٌمذسز ػٍٝ جٌطٕف١ز أٚ ِٓ ق١ع ضٛؾٗ ٔظش جٌٌّٛٝ ئ١ٌٗ فٟ ِمحَ ج٨خط١حس ـ ٤ْ ٠كمك 

. ج٤٘ذجف ج١ٌٙ٦س، ٠ٚطرّك ج٤قىحَ جٌؾشػ١س ذذلس ٚأِحٔس ٚٚػٟ ِٚٓ دْٚ أٞ ٔمـ أٚ ضكش٠ف أٚ ضؼّذ فٟ رٌه ػٍٝ ج٦ه٩ق

جٌؼمً جٌغ١ٍُ ٠كىُ ذٍضَٚ جخط١حس ٘زج جٌؾخـ ذحٌزجش ٌكًّ ج٤ِحٔس ٚئلحِس جٌكىُ ج٦ع٩ِٟ ٚضكم١ك ج٤٘ذجف ج١ٌٙ٦س ػٍٝ ٚ



ج٤سك، أٚ ػٍٝ ج٤لً ٨ذّذ ٚأْ ٠ؼط١ٗ ف٩ق١س ج٦ؽشجف ػٍٝ ؾ١ّغ جٌؾإْٚ، ٚقك جٌٕمل ٚجٌطذخً ف١ٙح فٟ جٌٛلص 

 [.10]جٌّٕحعد

ز جٌغ١ٍّس ٚجٌغؿ١س جٌّغطم١ّس ق١ع ٠ٕغحق ج٦ٔغحْ ئ١ٌٗ فطش٠حً ٚهر١ؼ١حً، فٕؿذ ِٓ ٠ش٠ذ ذً ئْ رٌه ٘ٛ ِح ضكىُ ذٗ جٌفطش( 6)

ذً ٘ٛ ٠ٕغحق هر١ؼ١حً ٔكٛ . ِؼحٌؿس ٌٚذٖ ِٓ ِشك ِح ٨ ٠طشدد فٟ جخط١حس جٌطر١د دْٚ عٛجٖ، ٤ٔٗ جٌخر١ش جٌّح٘ش فٟ ٘زج ج٤ِش

 .جٌّّٙسجخط١حس ج٤وػش خرشز ِٓ ج٤هرحء ٚأوػش ضمٜٛ ٚأِحٔس فٟ أدجء ٘زٖ 

فٟ ئدجسز ؽإْٚ ج٤ِس أِشجً فطش٠حً ٚهر١ؼ١حً، ِّٚح ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚئْ وحْ ِٛمٛع ٠٨ٚس جٌفم١ٗ ١ٔٚحذطٗ ػٓ ج٦ِحَ .. ٚئٔٗ( 7)

ئ٨ّ أْ رٌه ٨ ٠ىفٟ ٦غرحش دسؾس ٚجعؼس ِٓ ج٠٨ٌٛس، ق١ع ئٔٗ د١ًٌ ٌرّٟ ٨ ئه٩ق ف١ٗ، ف٩ذّذ ِٓ ج٨لطقحس . ٠كىُ ذٗ جٌؼمً جٌغ١ٍُ

 .جٌمذس جٌّط١مّٓ ف١ٗ ػٍٝ

 .ِح ٠إوذ جٌكحؾس ئٌٝ د١ًٌ ٌفظٟ ٠ّىٓ أْ ٠طّغه ذؼِّٛٗ أٚ ئه٩لٗ فٟ ِٛجسد جٌؾه ٚجٌؾرٙس. ٚ٘زج

 جٌذ١ًٌ جٌٍفظٟ ػٍٝ ٠٨ٚس جٌفم١ٗ

ٚلذ روش جٌؼٍّحء ػّذز سٚج٠حش، جػطرشٚج أٔٙح ٠ّىٓ ج٨عطذ٨ي أٚ . ٠ّٚىٓ جٌمٛي ذىً غمس ٚجهّثٕحْ ئْ ٘زج جٌذ١ًٌ جٌٍفظٟ ِٛؾٛد

٘ٛ جٌطنؼ١ف ُِٕٙ ( ِمرٌٛس ػّش ذٓ قٕظٍس)ٚوحْ ٔق١د جٌشٚج٠س جٌّؼشٚفس ذـ . ١٠ذ ج٨عطذ٨ي ذٙح ػٍٝ ٘زج جٌّٛمٛعضأ

 .ٌغٕذ٘ح، ٚجٌط١٘ٛٓ ٌذ٨ٌطٙح أ٠نحً 

س عٕذجً  ِّ ح ٔكٓ فٕشٜ أٔٙح ضغطط١غ أْ ضىْٛ جٌغٕذ جٌمٛٞ ٚجٌذ١ًٌ جٌمحهغ ػٍٝ ٘زج جٌّٛمٛع؛ ِٛمٛع ٠٨ٚس جٌفم١ٗ، ٚأٔٙح ضح ِّ أ

ذً ئٔٙح ١ٌغص ِمرٌٛس، ٨ٚ قغٕس، ذً ٨ٚ ِؼطرشز ٚقغد، ٚئّٔح ٟ٘ فك١كس جٌغٕذ، قغد جٌّقطٍف . ٌس ػٍٝ قّذ عٛجءٚد٨

 .ٌٍقك١ف ِٓ جٌكذ٠ع ػٕذ جٌّطأخش٠ٓ

ٚ٘زج ِح ٠منٟ ػ١ٍٕح ذحٌطٛعغ فٟ جٌركع قٛي عٕذ ٘زٖ جٌشٚج٠س ذّح ٠غّف ٌٕح ذٗ جٌّؿحي، ِٓ أؾً ئػطحء أ٠نحً جٌقٛسز جٌطٟ 

 .ئٌٝ ج٨هّثٕحْ، غُ جٌمطغ ذقكس ِح ر٘رٕح ئ١ٌٗ ضمشخ جٌمحسب

غُ ٔؼمّد رٌه ذح٦ؽحسز ئٌٝ ذؼل ِح ٠شضرو ذذ٨ٌطٙح ػٍٝ ِح ٔكٓ ذقذدٖ، ِغ ج٦ؽحسز ئٌٝ ِح ٕ٘حٌه ِٓ ِٕحلؾحش، ٚئٌٝ ذؼل 

س جٌؼحَ ٌٙزج جٌركع ج. ج٤ؾٛذس جٌّٕحعرس ٌٙح ّٛ ًّ ذحٌطق  .ٌٙحَوً رٌه ِغ ِشجػحز ِح أِىٓ ِٓ ج٨خطقحس، جٌزٞ ٨ ٠خ

 ..فاٌٝ وً رٌه جٌزٞ روشٔحٖ ف١ّح ٠ٍٟ ِٓ ففكحش

 سٚج٠س ػّش ذٓ قٕظٍس

ِكّذ ذٓ ٠ؼمٛخ، ػٓ ِكّذ ذٓ ٠ك١ٝ، ػٓ ِكّذ ذٓ جٌكغ١ٓ، ػٓ ِكّذ ذٓ ػ١غٝ، ػٓ ففٛجْ ذٓ ٠ك١ٝ، ػٓ دجٚد ذٓ 

 :جٌكق١ٓ، ػٓ ػّش ذٓ قٕظٍس، لحي

ِٕحصػس فٟ د٠ٓ أٚ ١ِشجظ، فطكحوّح ئٌٝ جٌغٍطحْ ٚئٌٝ  ػٓ سؾ١ٍٓ ِٓ أفكحذٕح، ذ١ّٕٙح( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)عأٌص أذح ػرذ هللا "

 :جٌمنحز، أ٠ّكً رٌه؟ لحي

ِٓ ضكحوُ ئ١ٌُٙ فٟ قك أٚ ذحهً فأّح ضكحوُ ئٌٝ جٌطحغٛش، ِٚح ٠كىُ ٌٗ فأّح ٠أخز عكطحً ٚئْ وحْ قمحً غحذطحً ٌٗ؛ ٤ٔٗ أخزٖ 

 :ذكىُ جٌطحغٛش، ِٚح أِش هللا أْ ٠ىفش ذٗ، لحي هللا ضؼحٌٝ

 [.11]{٠طكحوّٛج ئٌٝ جٌطحغٛش ٚلذ أِشٚج أْ ٠ىفشٚج ذٗ ٠ش٠ذْٚ أْ}

 فى١ف ٠قٕؼحْ؟: لٍص



٠ٕظشجْ ِٓ وحْ ِٕىُ ِّٓ لذ سٜٚ قذ٠ػٕح، ٚٔظش فٟ ق٩ٌٕح ٚقشجِٕح، ٚػشف أقىحِٕح، ف١ٍشمٛج ذٗ قىّحً، فأٟ لذ ؾؼٍطٗ : لحي

ّد، ٚجٌشجّد ػ١ٍٕح سجّد ػٍٝ هللا، ٚ٘ٛ ػٍٝ قّذ ػ١ٍىُ قحوّحً، فارج قىُ ذكىّٕح فٍُ ٠مرً ِٕٗ فأّح جعطخف ذكىُ هللا، ٚػ١ٍٕح س

 .جٌؾشن ذحهلل

فاْ وحْ وً ٚجقذ جخطحس سؾ٩ً ِٓ أفكحذٕح، فشم١ح أْ ٠ىٛٔح جٌٕحظش٠ٓ فٟ قمّٙح؛ فحخطٍفح ف١ّح قىّح، ٚو٩ّ٘ح جخطٍفح فٟ : لحي

 قذ٠ػىُ؟

 .جٌكذ٠ع..." طفص ئٌٝ ِح ٠كىُ ذٗ ج٢خشجٌكىُ ِح قىُ ذٗ أػذٌّٙح ٚأفمّٙٙح ٚأفذلّٙح فٟ جٌكذ٠ع ٚأٚسػّٙح، ٨ٚ ٠ٍ: فمحي

ٚسٚجٖ جٌؾ١خ ذاعٕحدٖ ػٓ ِكّذ ذٓ ٠ك١ٝ، ػٓ ِكّذ ذٓ جٌكغٓ ذٓ ؽّْٛ، ػٓ ِكّذ ذٓ ػ١غٝ، ٚذاعٕحدٖ ػٓ ِكّذ ذٓ 

ّٟ ذٓ ِكرٛخ، ػٓ ِكّذ ذٓ ػ١غٝ ٔكٖٛ  [.12]ػٍ

 عٕذ جٌشٚج٠س

، ػٍٝ جػطرحس أْ ػٍّحء جٌشؾحي ٌُ ٠ّٕقٛج ػٍٝ ضٛغ١ك ػّش ٘زج، (قٕظٍسِمرٌٛس ػّش ذٓ )٠ؼرّش جٌفمٙحء ػٓ ٘زٖ جٌشٚج٠س ذـ 

 (.جٌخ...ِمرٌٛس : )ٌٚىٓ جٌّؾٙٛس لذ لرٍٛج سٚج٠طٗ ٘زٖ، ٚػٍّٛج ذٙح، فأهٍك ػ١ٍٙح ٌفع

ح جٌغٕذ.. ٌٚىٕٕح ٔؼطمذ أْ ػّش ذٓ قٕظٍس ٘زج ِٓ جٌػمحش ِّ  فحٌشٚج٠س ضىْٛ ِؼطرشز ٚفك١كس ٌطّح١ِس جٌغٕذ ج٤ٚي ٚج٤خ١ش، أ

 .جٌػحٟٔ فنؼ١ف ذّكّذ ذٓ جٌكغٓ ذٓ ؽّْٛ

 :ٚرٌه ٌّح ٠ٍٟ

ذً ٔغطط١غ أْ . ئْ جٌز٠ٓ ٠شْٚٚ ػٓ ػّش ذٓ قٕظٍس قٛجٌٟ جغ١ٕٓ ٚػؾش٠ٓ سؾ٩ً، ف١ُٙ ورحس جٌؼٍّحء ٚأػحظُ جٌفمٙحء: أ٨ًٚ 

 .، جٌزٞ قىُ جٌشؾح١ٌّْٛ ذنؼفٗ(أذٛ ؾ١ٍّس)ٔمٛي ئٔٗ ٌُ ٠ػرص مؼف ٚجقذ ُِٕٙ ئ٨ جٌّفّنً ذٓ فحٌف 

ػشز سٚج٠س جٌػمحش ػٕٗ، ٚجػطّحدُ٘ ػ١ٍٗ ٠ؿؼٍٕح ٔطّثٓ ئٌٝ أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ِٓ جٌىزجذ١ٓ ٨ٚ جٌٛمحػ١ٓ، ٚئ٨ ٌُ ٠قّف ٤ِػحي ٚو

ً ٌُٙ، ٠طٍمّْٛ ػٕٗ جٌؼٍُ، ٠ٚأخزْٚ ػٕٗ قذ٠ع أً٘ جٌر١ص  ٨ ٠نّش، ٌّح (.. ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)٘إ٨ء جٌؼظّحء أْ ٠طّخزٖٚ ؽ١خح

 .ع١أضٟ

 :قشٚف جٌّؼؿُ ذحعطػٕحء أذٟ ؾ١ٍّس هرؼحً، ُ٘ ٚجٌز٠ٓ سٚٚج ػٕٗ ذكغد ضشض١د

 .ٚ٘ٛ غمس ور١ش جٌّٕضٌس( ئذشج١ُ٘ ذٓ ػػّحْ)ـ أذٛ أ٠ٛخ جٌخّضجص 1

 .غمس غمس( ق١ّذ ذٓ جٌّػٕٝ جٌق١شفٟ)ـ أذٛ جٌّغشجء 2

 .غمس، ٚ٘ٛ ِّٓ أؾّؼص جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ػٕٗ، وّح ٠مٛي جٌىؾٟ( ػرذ هللا)ـ جذٓ ذى١ش 3

 .غمس ػ١ٓ، ٚ٘ٛ ِٓ أفكحخ ج٦ؾّحع أ٠نحً ػٕذ جٌىؾٟ( ػرذ هللا)ـ جذٓ ِغىحْ 4

 .ـ أقّذ ذٓ ػحتز، غمس5

 :ـ ئعّحػ١ً، ئْ وحْ ٘ٛ جذٓ ػرذ جٌخحٌك جٌزٞ ٠شٚٞ ػٕٗ ِكّذ ذٓ خحٌذ جٌرشلٟ فٙٛ غمس، ٚئْ وحْ ٘ٛ ج٢ضٟ فغٕشٜ أ6ْ

ٗ جٌقحدق وّح روشضٗ ذؼل جٌشٚج٠حش، ٚجعطظٙشٚج ضٛغ١مٗ، ٚئْ فمذ ضشّقُ ػ١ٍ( ئْ وحْ جذٓ ػرذ جٌشقّحْ)ـ ئعّحػ١ً جٌؿؼفٟ 7

 .وحْ ٘ٛ جذٓ ؾحذش ذٓ ٠ض٠ذ وّح ٘ٛ جٌظح٘ش، فٙٛ ِٛغّك ِؾٙٛس ِٚؼشٚف أ٠نحً 



 .ـ قش٠ض، غمس8

 .ـ قّضز ذٓ قّشجْ، ٠شٚٞ ػٕٗ جذٓ أذٟ ػ١ّش ٚففٛجْ ذٓ ٠ك١ٝ جٌٍزجْ ٠محي ئّٔٙح ٨ ٠ش٠ٚحْ ئ٨ ػٓ غمس9

 .ٚٚلفٗ ـ ئْ غرص ـ ٨ ٠ّنش. ـ دجٚد ذٓ جٌكق١ٓ، غمس10

 .ـ صسجسز، غمس، ٚ٘ٛ ِٓ أفكحخ ئؾّحع جٌىؾ11ٟ

 .ـ ع١ف ذٓ ػ١ّشز، غمس12

 .ـ ففٛجْ ذٓ ٠ك١ٝ، غمس غمس ػ١ٓ، ٚ٘ٛ ِٓ أفكحخ ئؾّحع جٌىؾ13ٟ

 .ـ ػرذ جٌىش٠ُ ذٓ ػّش جٌخػؼّٟ، غمس غمس ػ14ٓ١

ّٟ ذٓ جٌكىُ، غمس ؾ١ًٍ جٌمذس15  .ـ ػٍ

ّٟ ذٓ ستحخ، غمس ؾ16ً١ٍ  .جٌمذس ـ ػٍ

 .ـ ػّش ذٓ أذحْ، غمس17

 .ـ ِٕقٛس ذٓ قحصَ، غمس، ػ١ٓ، فذٚق، ِٓ أؾٍّس أفكحذٕح ٚفمٙحت18ُٙ

 .ـ ٘ؾحَ ذٓ عحٌُ، غمس غمس19

ٚوً ِح لّذِٕحٖ ِٓ ِذـ ٚضٛغ١ك ٌٙإ٨ء، ئّٔح أخزٔحٖ ِٓ ؾحِغ جٌشٚجز ٚقغد، ٌُٚ ٔكحٚي جعطمقحء و٩َ جٌشؾح١١ٌٓ فٟ 

ذً غشمٕح . فٟ ِذـ ػذد ُِٕٙ، ٤ْ رٌه ١ٌظ ِكو ٔظشٔح فٟ ٘زٖ جٌؼؿحٌس( ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ) ضٛغ١مُٙ، ٨ٚ روشٔح وٍّحش ج٤تّس

ّٛ ؽأُٔٙ ١ٌظ ئ٨  .ِؿّشد ج٦ؽحسز ئٌٝ ٚغحلطُٙ، ٚػٍ

ذأٔٗ ٔؿ١د ذٕٟ جٌكشظ، ٠ّٚىٓ ضأ١٠ذ٘ح ذشٚج٠س ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ـ ٠ض٠ذ ذٓ خ١ٍفس، ٚسد ِذقٗ فٟ سٚج٠س ِشفٛػس ػٓ جٌقحدق 20

 .فٟ ِطحػُ جٌىحفٟ أخشٜ ػٕٗ ٔفغٗ ٚسدش

 .وّح روشٖ جٌىؾٟ ٚغ١شٖ. وّح أْ جذٓ ِغىحْ، جٌزٞ أؾّؼص جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قف ػٕٗ ٠شٚٞ ػٕٗ

وّح أْ ٠ٛٔظ ذٓ ػرذ جٌشقّحْ، جٌزٞ أؾّؼص جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ػٕٗ، ٠شٚٞ ػٕٗ أ٠نحً ػٍٝ ِح ٠ظٙش ِٓ جٌشٚج٠س 

 :ٚغحٌػحً : جٌطح١ٌس ضكص ػٕٛجْ

ففٛجْ ذٓ ٠ك١ٝ، جٌزٞ أؾّؼص جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ػٕٗ، ٚروش جٌؾ١خ جٌطٛعٟ أٔٗ ٨ ٠شٚٞ ئ٨ّ ػٓ ٚأ٠نحً، فاْ 

 .ـ ففٛجْ ٘زج ـ ٠شٚٞ ػٓ ٠ض٠ذ ذٓ خ١ٍفس جٌّزوٛس[ 13]غمس، ذً ٌمذ جّدػٟ ج٦ؾّحع ػٍٝ رٌه

 .جٌى٩َ ػٍٝ جٌرطحتٕٟٚػ١ٍٗ، ف٩ ذأط ذمرٛي سٚج٠طٗ، ٚج٨ػطّحد ػ١ٍٗ، ٚٚلفٗ ٨ ٠نش، ٌّح عٕؾ١ش ئ١ٌٗ ق١ٓ 

 ً ئْ ِٓ جٌشٚجز ػٓ ػّش ذٓ قٕظٍس ففٛجْ ذٓ ٠ك١ٝ، جٌزٞ ٠مٛي جٌؾ١خ ـ ذً جّدػٟ ج٦ؾّحع ـ ػٍٝ أٔٗ ٨ ٠شٚٞ، ٨ٚ : ٚغح١ٔح

 .٠شعً ئ٨ّ ػٓ غمس، وّح ضمّذَ

 ً ّٟ ذٓ ئذشج١ُ٘، ػٓ ِكّذ ذٓ ػ١غٝ، ػٓ ٠ٛٔظ، ػٓ ٠ض٠ذ ذٓ خ١ٍفس، لحي: ٚغحٌػح لٍص ٤ذٟ ػرذ هللا : ٌمذ سٜٚ جٌى١ٍٕٟ، ػٓ ػٍ

ّْ ػّش ذٓ قٕظٍس أضحٔح ػٕه ذٛلص(: ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)  .ئ



 [.14]جٌكذ٠ع.. ئرْ ٨ ٠ىزخ ػ١ٍٕح(: ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)فمحي أذٛ ػرذ هللا 

أْ جٌشٚج٠س مؼ١فس جٌغٕذ، فاْ ٠ض٠ذ ذٓ خ١ٍفس ٚجلفٟ ٌُ ٠ٛغّك، ف٩ ٠قّف ج٨عطذ٨ي ذٙح ػٍٝ : ٚأٚسِد ػٍٝ جٌشٚج٠س ٕ٘ح ذـ

 [.15]ؽٟء

ٌٚىٓ لذ لّذِٕح آٔفحً أٔٗ ٨ ِحٔغ ِٓ ج٨ػطّحد ػٍٝ سٚج٠طٗ، ذؼذ ٚؾٛد ِشفٛػس فٟ ِذقٗ، ٚذؼذ سٚج٠س ففٛجْ، ٚجذٓ ِغىحْ 

 .ٚأِح ٚلفٗ فغ١ش محتش، ٌّح عٕؾ١ش ئ١ٌٗ ق١ٓ جٌى٩َ ػٓ جٌرطحتٕٟ. ٠ٚٛٔظ ػٕٗ

أٞ ٨ ٠ىزخ فٟ رٌه جٌزٞ سٚجٖ ٌىُ؛ ف٩ ٠ذي  ٘ٛ ض٠ٕٛٓ جٌؼٛك،( ئرج)ٚأٚسد جٌٌّٛٝ جٌقحٌف ػٍٝ جٌشٚج٠س أ٠نحً ذأْ جٌط٠ٕٛٓ فٟ 

 .ػٍٝ جٔطفحء أفً جٌىزخ ػٕٗ، ٚأٔٗ ٨ ٠ىزخ أف٩ً 

٠ػرص ذّفَٙٛ ( ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)ذً فٟ ضؼ١ٍمٗ جٌٛق١ذ أْ د٨ٌس جٌٛق١ذ جٌشٚج٠س ػٍٝ جٌزَ أظٙش ٌٚؼً ٔظشٖ ئٌٝ أْ ٔفٟ وزذٗ ػ١ٍُٙ 

 .جٌٍمد وزذٗ ػٍٝ غ١شُ٘، ٚوزذٗ ػ١ٍُٙ فٟ غ١ش جٌٛلص

فّح فٟ . أِح ػٓ ج٤خ١ش، فٍؼذَ ئسجدز ٘زج جٌّفَٙٛ ِٕٗ، عٛجء لشب ِر١ّٕحً ٌٍفحػً أٚ ٌٍّفؼٛي(: سقّس هللا)حخ جٌّحِمحٟٔ ٚأؾ

 .ِٕطٙٝ جٌّمحي ِٓ أٔٗ ػٍٝ ج٤ٚي ػٍٝ جٌزَ أدّي، أِح ػٍٝ جٌػحٟٔ؛ ف١ذي ػٍٝ جٌّذـ فٟ ٚؾٗ، ٨ ٚؾٗ ٌٗ

ح روشٖ جٌٌّٛٝ جٌقحٌف؛ فٙٛ أْ ٔفٟ جٌفؼً ج ّّ  [.16]ٌّطؼّذٞ ٠ف١ذ جٌؼَّٛ، وّح قممٗ ج٤ف١ٌْٛٛ، ٨ٚ ٠خققٗ جٌّٛسدٚأِح ػ

جٌطٟ ٟ٘ قشف ؾٛجخ ( ئرْ)ِغ ض٠ٕٛٓ جٌؼٛك، ٚجٌطٟ ٟ٘ جعُ صِحْ، ٚئّٔح ٟ٘ ( ئر)ٕ٘ح ١ٌغص ٟ٘ ( ئرج)أْ : ٚٔض٠ذ ٔكٓ ٕ٘ح

 .ٚؾضجء أٚ ِىحفأز، ٟٚ٘ ئْ أػٍّص وطرص ذحٌْٕٛ، ٚئ٨ّ فرح٤ٌف، وّح ل١ً

٠ذي ( ٨)؛ فحٌٕفٟ ذـ (ِح وزخ)، أٚ (ٌُ ٠ىزخ)شجد ٔفٟ خقٛؿ وزذٗ فٟ ٘زج جٌّٛسد، ٌىٓ ج٤ٔغد جٌطؼر١ش ذـ ٌٛ وحْ جٌّ: ٚأ٠نحً 

 .ػٍٝ أْ جٌّشجد ٔفٟ أفً جٌىزخ ػٕٗ

ٚأِح ذحٌٕغرس ٌّفَٙٛ جٌٍمد، فمذ لحي جٌؼٍّحء ئٔٗ أمؼف جٌّفح١ُ٘، ذً ٨ ِفَٙٛ ٌٍّمد ئ٨ّ ئرج وحْ غّس لش٠ٕس قح١ٌس أٚ ِمح١ٌس 

ٌٚٛ عٍُ، فاْ جٌّمقٛد، ٚ٘ٛ ػذَ وزذٗ ػ١ٍُٙ، وحف فٟ جٌّطٍٛخ، عٛجء وحْ . ٌه، ٟٚ٘ غ١ش ِٛؾٛدز فٟ جٌّمحَضمنٟ ر

 .٠ىزخ ػٍٝ غ١شُ٘ أٚ ٨ ٠ىزخ أف٩ً 

ٚػٍٝ وً قحي، فاْ ِّح ٠إ٠ذ أ٠نحً ٚغحلس ٚجعطمحِس ػّش ذٓ قٕظٍس، ٚأٔٗ وحْ ئِح١ِحً ِح سٚجٖ فٟ جٌؼٛجٌُ ػٓ ئػ٩َ جٌذ٠ٓ 

٠ح أذح فخش، أٔطُ ٚهللا ػٍٝ د٠ٕٟ : ٌؼّش ذٓ قٕظٍس( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)لحي أذٛ ػرذ هللا : حخ جٌكغ١ٓ ذٓ عؼ١ذ، لحيٌٍذ٠ٍّٟ، ِٓ وط

ٔح: ٚلحي. ٚد٠ٓ آذحتٟ ّٚ ّٓ ـ غ٩ظ ِّشجش ـ قطٝ ٠مٛي ػذ ... فّح ٌٕح ِٓ ؽحفؼ١ٓ، ٨ٚ فذ٠ك ق١ُّ: ٚهللا ٌٕؾفؼٓ، ٚهللا ٌٕؾفؼ

 [.17]جٌخرش

 [.18]ٛغ١ك ػّش ذٓ قٕظٍسٌمذ قىٟ ػٓ جٌٕؿحؽٟ ض: ٚسجذؼحً 

ٌمذ سٜٚ ػٓ ػّش ذٓ قٕظٍس أسذؼس ِّٓ أؾّؼص جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ػُٕٙ ٚضقذ٠مُٙ ٚج٦لشجس ٌُٙ : ٚخحِغحً 

 :ذحٌفمٗ، ُٚ٘

 .ـ صسجسز ذٓ أػ1ٓ١

 .ـ ػرذ هللا ذٓ ذى١ش2

 .ـ ففٛجْ ذٓ ٠ك3ٝ١

 [.19]ـ ػرذ هللا ذٓ ِغىح4ْ



 و٩َ قٛي أفكحخ ج٦ؾّحع

ِٚؼٕٝ ئؾّحع جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ػُٕٙ، أٔٗ ٠ٕظش فٟ عٕذ جٌشٚج٠س ئٌٝ أْ ٠قً ئ١ٌُٙ، غُ ٨ ٠ٕظش ف١ّٓ ذؼذُ٘ ئٌٝ 

فّشجع١ً ِٚشجف١غ ِٚمحه١غ ٘إ٨ء وّغح١ٔذُ٘ ِؼذٚدز ِٓ فكحـ ج٤قحد٠ع، . ، ٤ْ ٘إ٨ء ٨ ٠شْٚٚ ئ٨ّ ػٓ غمس(ع)جٌّؼقَٛ 

 .٦ُٕٙؾّحع جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ػ

ً . ٚجٌّشجد ذحٌقّكس ٘ٛ جٌٛغحلس ٚج٨ػطرحس ذً ٚجٌؾه فٟ وْٛ ذؼنُٙ أٔفغُٙ ئِح١ِحً . ٤ْ ذؼل ِٓ ٠شْٚٚ ػٕٗ ١ٌظ ئِح١ِح

غك ذحفط٩ـ جٌّطأخش٠ٓ. ِٛؾٛد أ٠نحً  ّٛ  .فحٌّشجد ذحٌقك١ف ذحفط٩ـ جٌمذِحء ج٤ػُ ِٕٗ ِٚٓ جٌّ

، ٚأْ جٌّشجد أُٔٙ ٨ ٠شْٚٚ ئ٨ّ ػٓ غمس، (ف ِح ٠قّف ػُٕٙضقك١: )ٚػٍٝ وً قحي، فمذ جخطحس جٌطفغ١ش جٌزٞ روشٔحٖ ٌؼرحسز

جخطحسٖ أذٛ ػٍٟ فٟ سؾحٌٗ، ٚجػطرشٖ جٌظح٘ش جٌّٕغحق ِٓ جٌؼرحسز، ٚٔمً ػٓ ذؼل أؾ٩ء ػقشٖ ٚففٗ ذحٌؾٙشز، ٚ٘ٛ ٔفغٗ 

ً ذذ ً فٟ آخش و٩ِٗ، ٚٔغرٗ جٌّكمك جٌذجِحد فٟ جٌشٚجؽف جٌغّح٠ٚس ئٌٝ ج٤فكحخ ِإرٔح ػٜٛ ج٦ؾّحع ٚففٗ ذحٌؾٙشز أ٠نح

 [.20]ػ١ٍٗ، ٚقىٟ ػٓ أ١ِٓ جٌذ٠ٓ جٌىحظّٟ، ٚجخطحسٖ جٌّحِمحٟٔ، ٚجٌؼ٩ِس، ٚجذٓ دجٚد، ٚجٌؾ١ٙذ، ٚجٌذجِحد، ٚجٌّؿٍغ١حْ

 ٍٛ وّح أْ جٌؾ١ٙذ جٌػحٟٔ لذ قىُ فٟ غح٠س جٌّشجد، فٟ ِغأٌس ػذَ ؾٛجص ذ١غ جٌػّشز لرً ظٙٛس٘ح، ذٛغحلس أذٟ جٌشذ١غ جٌؾحِٟ ذٕك

ٚفحقد جٌؿٛج٘ش قىُ أ٠نحً فٟ ِشعٍس قش٠ض ذأٔٗ ٨ ٠مذـ مؼف [. 21]خ ػٕٗ ذٛجعطس خحٌذ ذٓ ؾش٠شِح، ٌشٚج٠س جذٓ ِكرٛ

حد، ٤ٔٗ ِّٓ أؾّؼص جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ػُٕٙ ّّ  [.22]ِٓ ذؼذ ق

ٔٗ ٨ ئرج لحٌٛج غمس، فك١ف جٌكذ٠ع، فّؼٕٝ رٌه أ( سمٛجْ هللا ػ١ٍُٙ)ذً ٌمذ ٔمً جٌّكمك جٌذجِحد فٟ سٚجؽكٗ أْ أفكحذٕح 

 .ٚ٘زج ِؼٕحٖ أْ غ١ش ضٍه جٌؿّحػس أ٠نحً ؾّحػس آخشْٚ ٨ ٠شْٚٚ ئ٨ّ ػٓ غمس[. 23]٠شٚٞ ئ٨ّ ػٓ ػذي

ح و١ف ػشفص جٌؼقحذس أْ ٘إ٨ء ٨ ٠شْٚٚ ئ٨ّ ػٓ غمس، ف١ّىٓ أْ ٠ىْٛ رٌه ِٓ خ٩ي ِؼحؽشضٙح ٌُٙ، ٚضؼحٍِٙح جٌؼٍّٟ  ِّ أ

 .ْ ذزٌه ِٛجظرْٛ ػ١ٍِٗؼُٙ، ذك١ع جضّنف ٌىً أقذ ـ ِٓ قحٌُٙ ـ أُٔٙ ٍِطضِٛ

ق١ٓ روش جٌػ٩غس ـ ففٛجْ، ( سمٛجْ هللا ضؼحٌٝ ػ١ٍٗ)ذأْ جٌؾ١خ جٌطٛعٟ ( سقّٗ هللا ضؼحٌٝ)٘زج، ٚلذ ؾضَ جٌّكذظ جٌٕٛسٞ 

ِؼشٚفٟ : )ٚجذٓ ػ١ّش، ٚجٌرضٔطٟ ـ ٚغ١شُ٘ ِٓ ِؼشٚفٟ ج٤فكحخ جٌز٠ٓ ٨ ٠شْٚٚ ئ٨ّ ػٓ غمس، ئّٔح وحْ ٠ٕظش ذمٌٛٗ

٦ؾّحع جٌّؾحس ئ١ٌُٙ؛ ئر ٨ ٠ٛؾذ فٟ هرمس جٌػمحش ػقحذس ِؼشٚفس ِؾطشوس فٟ فن١ٍس غ١ش ئٌٝ أفكحخ ج( ج٤فكحخ

 [.24]٘إ٨ء

ٚذؼذ، فمذ سأ٠ٕح جٌرؼل ٠ز٘د ئٌٝ أْ جٌّشجد ِٓ ضقك١ف ِح ٠قّف ػٓ ٘إ٨ء، أٔٗ ئرج فّف ػٓ أقذُ٘، ف٩ ضؼطرش جٌؼذجٌس ف١ّٓ 

 [.25]حْ لذ سٚجٖ ػٓ ِؼشٚف ذحٌفغك ٚجٌٛمغ، ٌٚٛ و(ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ذؼذٖ، ذً ٠قّف ٔغرطٗ ئٌٝ جٌّؼقَٛ 

ٚأ٠ّذ رٌه ذؼل جٌّكمم١ٓ ذأْ ِٓ جٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ ج٤فكحخ لذ سأٚج أْ سٚج٠حش ٘إ٨ء ٌٙح خقٛف١حش ِؼ١ٕس ذك١ع فّف 

ً ذ٩ّقظس أْ ج٤فٛي ج٤سذغ ِحتس لذ  ػٕذُ٘ ٔغرطٙح ئٌٝ جٌّؼقَٛ، ِٓ غ١ش جٌطش٠ك جٌنؼ١ف جٌزٞ سٚجٖ جٌؿّحػس، خقٛفح

ِح ( جٌّؿّغ ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ػٕٙح)ئ٨ّ أْ ٘زٖ جٌؿّحػس . ذ١ٓ ج٤فكحخ، ٚفّكص ٌذ٠ُٙ ٔغرطٙح ئٌٝ أفكحذٙحجؽطٙشش 

وحٔص ضىطفٟ ذحٌٛؾحدز جٌّّؿشدز، ذً ٠شْٚٚ جٌىطحخ جٌػحذص ٔغرطٗ ٌّإٌفٗ ذٛجعطس ؽ١خ مؼ١ف، ٠ش٠ٚٗ ػٓ فحقد جٌىطحخ، 

 [.26]فحٌشٚج٠س فك١كس ػٕذٖ، ٚئْ وحْ سج٠ٚٙح مؼ١فحً 

ئر ِح ٟ٘ جٌخقٛف١ّس جٌطٟ ؾؼٍص ٘إ٨ء ٠خطّقْٛ ذٙزج جٌكىُ دْٚ وً . ٕٕح ٨ ٔغطط١غ أْ ٔمرً ذٙزج جٌطفغ١ش ٌٙزج جٌّكمكٌٚى

؟ ٚئرج ٌُ ٠ىٓ غّس خقٛف١س، فّح ٘ٛ جٌّرشس ٦ؾّحع وٙزج؟ ِٚح روشٖ رٌه جٌرؼل وخقٛف١س فٟ جٌّمحَ  ِٓ ػذجُ٘ ِٓ جٌشٚجز

ٌّحرج ٠خطحس ٘إ٨ء ٌشٚج٠س رٌه ج٤فً جٌّؼشٚف ؽ١خحً : وّح أٔٗ ٠شد عإجي. ٕٟ ؽ١ثحً ٨ د١ًٌ ػ١ٍٗ، ٚئّٔح ٘ٛ ِؿشد ضىٙٓ ٨ ٠غ

فًٙ وحْ جٌُّٙ ػٕذُ٘ جٌؾى١ٍحش فمو؟ ئٕٔح ٔؿٍُّٙ ػٓ ٔغرس رٌه ئ١ٌُٙ،   مؼ١فحً؟ ٌّٚحرج ٠ٛلؼْٛ جٌٕحط ذؼذُ٘ فٟ ٘زٖ جٌٛسهس؟

ْٛ ذحضقحي أقحد٠ع ج٤تّس ئٌٝ ِٓ ذؼذُ٘ ذ ّّ أفنً هش٠ك ِّىٓ، ٚرٌه ِؼٕحٖ ضكّشٞ جٌٛغحلس فٟ فإٔح ٔطّثٓ ئٌٝ أُٔٙ ٠ٙط

ٚ٘زج ذحٌزجش ٘ٛ ِح أؽحس ئ١ٌٗ جٌٕٛسٞ فٟ ضفغ١شٖ ٌى٩َ جٌؾ١خ، . جٌشٚج٠س؛ ١ٌؿؼٍٛج ِٓ ٠أضٟ ذؼذُ٘ ٠طّثٓ ئٌٝ فكس ِح ٠أخز

 .ذحٌٕغرس ٌى٩َ جٌؾ١خ ٘ٛ ج٤وػش ِؼم١ٌٛس ٚلشذحً، وّح ٘ٛ ٚجمف( سٖ)قغرّح لذِٕحٖ؛ فى٩ِٗ 



ح ذ١ٓ ِح ٠مٌٛٗ ٘إ٨ء، ٚذ١ٓ ِح ٠مٌٛٗ آخشْٚ؛ ِٓ أْ ج٦ؾّحع ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ػٓ جٌّزوٛس٠ٓ ٨ ٠ذي ٘زج، ِٚح أذؼذ ِ

ػٍٝ أوػش ِٓ ػذجٌس ٚٚغحلس ٘إ٨ء جٌّزوٛس٠ٓ ٚفذلُٙ، ٚأِح ِٓ لرٍُٙ، ِٚٓ ذؼذُ٘؛ ف٩ذذ ِٓ ئقشجص ٚغحلطُٙ ِٓ هشق 

 [.27]ً ٌمذ جّدػٝ جٌرؼل ج٦ؾّحع ػ١ٍٗأخشٜ، ٚٔمً ٘زج جٌّؼٕٝ أذٛ ػٍٟ فٟ سؾحٌٗ ػٓ ذؼل ِؼحفش٠ٗ، ذ

أؾّؼص جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح : )ٚ٘ٛ ضفغ١ش ذّح ٨ ٠شمٝ ذٗ فحقرٗ؛ ئر ٌٛ فّف ٘زج جٌطفغ١ش ٌُ ٠ىٓ ِؼٕٝ ٦محفس لٌٛٗ

 (.أؾّؼص ػٍٝ ضقذ٠مُٙ، ٚج٦لشجس ٌُٙ ذحٌفمٗ: )، ٌٚىحْ ج٩ٌصَ ج٨وطفحء ذمٌٛٗ(٠قف ػُٕٙ

وّح أْ وْٛ جٌشؾً غمس ٨ ٠خطـ ذٙإ٨ء جٌٕفش؛ ف٩ ٠رمٝ غّس ِرشس ٦ؾّحع وٙزج، ٨ٚ فحتذز، ئ٨ّ أْ ٠ىْٛ جٌّض٠ذ ِٓ جٌطأو١ذ 

وّح أْ ِٓ ٠شجؾغ ضشجؾُ غ١ش ٘إ٨ء ٠ؿذ وػ١ش٠ٓ آخش٠ٓ ٠ؼطشف ٌُٙ وً أقذ ذحٌٛغحلس ٚجٌؿ٩ٌس ٚجٌؼذجٌس، . ػٍٝ جٌٛغحلس ٚضم٠ٛطٙح

 .رحس٘ح ٚأػ١حٔٙح جٌّؼشٚف١ٓ ٌذٜ جٌؿ١ّغٚأُٔٙ ِٓ ٚؾٖٛ جٌطحتفس ٚو

ٚئرج ضكمك أْ جٌّؼٕٝ ج٤ٚي ٘ٛ ج٤لشخ ئٌٝ ِفحد جٌٕـ جٌّٕمٛي، ٚأْ جٌّشجد أْ ج٦ؾّحع لحتُ ػٍٝ أْ أٌٚثه ج٤ػحظُ ٨ ٠شْٚٚ 

ٚلؼٛج فٟ أعح١ٔذ  ؛ ذك١ع ٌٛ(ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ئ٨ّ ػٓ جٌػمحش؛ فارج غرطص جٌشٚج٠س ػٓ أقذُ٘، فأٗ ٠كىُ ذٛغحلس ِٓ ذؼذُ٘ ئٌٝ ج٦ِحَ 

وّح أٔٗ ٌٛ ٚسد ؾشـ . أخشٜ ١ٌظ ف١ٙح أقذ أٌٚثه ج٤ػحظُ، فأٗ ٠كىُ ذحػطرحس ٚٚغحلس جٌشٚج٠س أ٠نحً، ٨ٚ ٠طٛلف ف١ٙح ٤ؾٍُٙ

 .فٟ أقذُ٘؛ فأٗ ٠ىْٛ ِؼحسمحً ٌٙزج جٌطٛغ١ك جٌٕحؽة ػٓ سٚج٠س أقذ ٘إ٨ء ػٕٗ، ف٩ذذ ِٓ جٌشؾٛع ئٌٝ جٌطشؾ١ف

ل ٠شٜ أْ ج٦ؾّحع ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ػٓ ٘إ٨ء ٨ ٠ٍضَ ِٕٗ ٚغحلس ِٓ سٚٚج ػٕٗ، ٌؿٛجص وْٛ ذمٟ أْ ٔؾ١ش ئٌٝ أْ جٌرؼ

ٚؾٗ جٌقكس ٘ٛ جقطفحف أقحد٠ػُٙ ذمشجتٓ خحسؾ١س ضف١ذ جٌمطغ ذقذٚس٘ح ػٓ جٌّؼقَٛ، ٚئْ وحْ جٌشجٚٞ مؼ١فحً، ٤ْ جٌقك١ف 

 [.28]ٛؾد جٌمطغ ذقذٚسٖػٕذ جٌمذِحء أػُ ِٓ جٌزٞ سؾحي عٕذٖ غمحش، ِٚٓ جٌزٞ جقطّف ذمشجتٓ ض

 :ٌٚىٓ ٘زج جٌى٩َ ِّح ٨ ضّىٓ جٌّغحػذز ػ١ٍٗ

( سقّٗ هللا)، ذً ٌمذ روش (جٌقك١ف)لذ قمك جٌّكذظ جٌٕٛسٞ أٔٗ ٌُ ٠ػرص أٔٗ وحْ ٌُٙ ِقطٍف آخش فٟ ئه٩ق ٌفع : أ٨ًٚ 

أػُ ِٕٗ ِٚٓ جٌّٛغك ػٕذ ئ٨ّ أْ جٌقك١ف ػٕذُ٘ . ؽٛج٘ذ وػ١شز ػٍٝ أْ ٌٍمذِحء ِقطٍف ٨ ٠خطٍف ػٓ ِقطٍف جٌّطأخش٠ٓ

 [.29]جٌّطأخش٠ٓ

 ً  .لذ ضمذَ أْ جٌظح٘ش ِٓ جٌؾ١خ ٘ٛ أْ أفكحخ ج٦ؾّحع ؾ١ّؼحً ٨ ٠شْٚٚ ئ٨ّ ػٓ غمس: ٚغح١ٔح

 ً ِّس جؽطشن ف١ٙح جٌؿ١ّغ ف١ّح سٖٚٚ وٍّٗ؛ ٤ْ ظح٘ش ج٦ؾّحع ٘ٛ جٌؾّٛي ٚجٌؼَّٛ : ٚغحٌػح ئٔٗ ٨ذذ ِٓ ٚؾٛد خقٛف١س ػح

خقٛف١س ٠ّىٓ أْ ٠ؾطشن ف١ٙح جٌؿ١ّغ ضقٍف ٌؿؼً ِش٠ٚحضُٙ لطؼ١ّس جٌقذٚس، عٜٛ أُٔٙ ٨ ٠شْٚٚ ٨ٚ ٔؿذ . ٌشٚج٠حضُٙ وٍّٙح

ئ٨ّ ػٓ غمس، ٚئ٨ّ فٍٛ وحْ جٌّشجد ذؼل ِش٠ٚحضُٙ ٌُ ٠ىٓ ِؼٕٝ ٌطخق١قُٙ ذحٌزوش؛ ئر وً خرش غمس ٠كطّف ذمش٠ٕس ضف١ذ جٌٛغٛق 

 .فّح ٘ٛ ج١ٌّّض ٌٙإ٨ء ػٓ غ١شُ٘؟ ذقذٚسٖ ٠كىُ ذقكطٗ، قطٝ ٌٚٛ وحْ لذ سٚجٖ ػٓ مؼ١ف أٚ ِؿٙٛي،

 [.30]ئْ ٔفظ ِطحذمس أخرحس سجٍٚ ٌّح ػٍُ ِٓ جٌخحسؼ فكطٗ ٠ؼطرش ِٓ ئِحسجش جٌظٓ ذحٌٛغحلس: لحي جٌٕٛسٞ: ٚسجذؼحً 

ٚأخ١شجً، فاْ ِح روشٔحٖ وحٍف فٟ ققٛي جٌظٓ ٌٕح ذأْ ٘إ٨ء جٌؿّحػس ٨ ٠شْٚٚ ئ٨ّ ػٓ غمس، ٚجٌّذجس فٟ جٌشؾحي ػٍٝ 

 [.31]جٌظْٕٛ

________________________ 

 .36، ؿ1غشس جٌكىُ، ٚدسس جٌىٍُ، جٌّطرٛع ِغ جٌطشؾّس جٌفحسع١س، ؼ[ 1]

 .170دعطٛس ِؼحٌُ جٌكىُ، ؿ[ 2]



، 352ٚ 377، ؿ2ٚسجؾغ أٔغحخ ج٤ؽشجف، ؼ. 40، ٚػٕذ غ١شٖ سلُ 39ٔٙؽ جٌر٩غس، ؽشـ ِكّذ ػرذٖ، جٌخطرس سلُ [ 3]

، 1ػٓ لٛش جٌمٍٛخ، ؼ 440، ؿ1ٚٔمٍٗ فٟ ِقحدس ٔٙؽ جٌر٩غس، ؼ. 209، ؿ2ٚضحس٠خ ج١ٌؼمٛذٟ، ؼ. هرؼس ج٤ػٍّٟ

 .، ٚػٓ غ١ش530ٖؿ

٘ـ فٟ جٌٕؿف، ٚضفغ١ش ٔٛس  1385، هرؼس عٕس 253، ؿ، 2، ٚػًٍ جٌؾشج٠غ، ؼ101، ؿ2ػ١ْٛ أخرحس جٌشمح، ؼ[ 4]

 .153، ٚسجؾغ جٌّىحعد ٌٍؾ١خ ج٤ٔقحسٞ، ؿ413ٚ  412، ؿ1جٌػم١ٍٓ، ؼ

 .10:جٌؾٛسٜ[ 5]

 .25:ذ٠ذجٌك[ 6]

 .146:آي ػّشجْ[ 7]

 .26:عٛسز ؿ[ 8]

 .ذح٦محفس ئٌٝ ِٛجففحش أخشٜ ِزوٛسز فٟ ِرحقع جٌفمٗ ج٦ع٩ِٟ، ٨ ِؿحي ٌركػٙح ٘حٕ٘ح[ 9]

ػٓ ( ع)ٌٛ فشك جٌغإجي ػٕٗ : )ٚذؼذ أْ وطرص ِح ضمذَ، ٚؾذش ػرحسز ِخطقشز ضقٍف ئؾّح٨ً ٌّح ضمذَ، ٟٚ٘ جٌطح١ٌس[ 10]

، ذؼذ جٌغإجي ػٓ جٌٛجلؼس (ع)صِٓ جٌغ١رس، فاْ عىص فٟ جٌؿٛجخ، ف١ٍظ ٘زج ِٓ ؽأْ ج٦ِحَ  قحؾس جٌٕحط ئٌٝ جٌشت١ظ فٟ

ذأْ ذمحءُ٘ ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)جٌّرطٍٝ ذٙح، ٚئْ أؾحخ ذؼذَ جقط١حؾُٙ ئ١ٌٗ ٚئْ ٌضَ جٌفغحد ٚجٌٙشؼ ٚجٌّشؼ، فٙٛ ِٕحف ٌمٌٛٗ 

١ٗ فٙٛ جٌّطٍٛخ، ئر ١ٌظ ٌٕح ج١ٌَٛ ِٓ ٠مَٛ ذأِٛس ٚئْ أؾحخ ذحقط١حؾُٙ ئٌ. ٚػ١ؾُٙ ٨ ٠ىْٛ ئ٨ ذحٌشت١ظ ٌٚكىّس جٌكى١ُ

غ١ش ِطقشف فؼ٩ً ػٍٝ ( ػؿً هللا ضؼحٌٝ فشؾٗ)جٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ ٚؾٗ ٠ٕطظُ ذٗ ِؼحؽُٙ ِٚؼحدُ٘ غ١ش جٌفمٙحء، فح٦ِحَ جٌغحتد 

٠خطً جٌٕظحَ  ٚؾٗ ٠ٕفغ ذكغد جٌظح٘ش ذكحٌُٙ، ذك١ع ِطٝ جقطحؾٛج سؾؼٛج ئ١ٌٗ فٟ جٌكٛجدظ ٚجٌٕٛجتد، ٠ٚىفٟ أِٛسُ٘، ٚذذٚٔٗ

، (ع)فٟ جقط١حؼ جٌٕحط ئ١ٌٗ فٟ وً ػقش ٚأٚجْ وحْ ٔحترحً ػٓ ج٦ِحَ ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)فارج غرص أْ جٌفم١ٗ أ٠نحً ِػً ج٦ِحَ . ؾضِحً 

قحؽ١س (. ٠ٚؿد هحػطٗ فٟ ج٤ِٛس ِػٍٗ، ٚأٔٗ ِػٍٗ فٟ ج٨عطم٩ي ذحٌطقشف، ٚضٛلف ضقشف جٌغ١ش فٟ ذؼل ج٤ِٛس ػٍٝ ئرٔٗ

 .114، ؿجٌّىحعد ٩ٌؽىٛسٞ

 .60:عٛسز جٌٕغحء[ 11]

، ٚروش جٌقذٚق ر٠ً 218ٚ 302ـ301، ؿ6، ٚجٌطٙز٠د، ؼ412، ؿ1، ٚجٌىحفٟ، ؼ99، ؿ18سجؾغ جٌٛعحتً، ؼ[ 12]

، ٚجٌؿٛج٘ش، 187، ؿ3، ِٚغطذسن جٌٛعحتً، ؼ106، ؿ2، ٚج٨قطؿحؼ، ؼ5، ؿ3جٌكذ٠ع فٟ ِٓ ٨ ٠كنشٖ جٌفم١ٗ، ؼ

 .32، ؿ40ؼ

، ٚجٌؼذز فٟ 758، ؿ3، ِٚغطذسن جٌٛعحتً، ؼ326، ؿ3، ٚسؾحي جٌّحِمحٟٔ، ؼ73سجؾغ ِمرحط جٌٙذج٠س، ؿ[ 13]

فمذ ّدػٟ ج٦ؾّحع ػٍٝ رٌه فٟ جذٓ أذٟ ػ١ّش، أٚ ٘ٛ ِغ أخ٠ٛٗ .. ػٕٗ 41، ٚلٛجػذ جٌكذ٠ع ٌٍغش٠فٟ، ؿ63ج٤فٛي، ؿ

ٚج٢خش ِشع٩ً ٔظش  ٚئْ وحْ أقذ جٌشج٠ٚٓ ِغٕذجً : )، ٚػرحسز جٌؾ١خ ٘ىزج88، ؿ20ففٛجْ ٚجٌرضٔطٟ، ٚسجؾغ جٌٛعحتً، ؼ

فٟ قحي جٌّشعً، فاْ وحْ ِّٓ ٠ؼٍُ أٔٗ ٨ ٠شعً ئ٨ّ ػٓ غمس ِٛغٛق ذٗ؛ ف٩ ضشؾ١ف ٌخرش غ١شٖ ػٍٝ خرشٖ؛ ٤ٚؾً رٌه عٛش 

جٌطحتفس ذ١ٓ ِح ٠ش٠ٚٗ ِكّذ ذٓ أذٟ ػ١ّش، ٚففٛجْ ذٓ ٠ك١ٝ، ٚأقّذ ذٓ ِكّذ ذٓ أذٟ ٔقش، ٚغ١شُ٘ ِٓ جٌػمحش، جٌز٠ٓ 

٨ ٠شعٍْٛ ئ٨ّ ػّٓ ٠ٛغك ذٗ، ٚذ١ٓ ِح أعٕذٖ غ١شُ٘، ٌٚزٌه ػٍّٛج ذّشجع١ٍُٙ ئرج جٔفشدٚج ػٓ سٚج٠س ػشفٛج ذأُٔٙ ٨ ٠شْٚٚ ٚ

 .جٔطٙٝ( جٌخ.. غ١شُ٘

، 1، ٚج٨عطرقحس، ؼ21، ؿ2، ٚجٌطٙز٠د ٌٍطٛعٟ، ؼ97، ؿ3ٚ ؼ 91، ؿ20، ٚجٌٛعحتً، ؼ275، ؿ3جٌىحفٟ، ؼ[ 14]

 .ِٓ أذٛجخ جٌّٛجل١ص 279ٚ 5، ٚجٌٛعحتً، ذحخ267ٚ 260ؿ

 .32، ؿ13ِؼؿُ سؾحي جٌكذ٠ع، ؼ[ 15]



 .342، ؿ2سؾحي جٌّحِمحضٟ، ؼ: سجؾغ[ 16]

 .342، ؿ2سؾحي جٌّحِمحٟٔ، ؼ[ 17]

 .، أٚجتً وطحخ جٌمنحء2، ِٚغطٕذ جٌؾ١ؼس، ؼ391، ؿ2جٌش٠حك، ؼ[ 18]

، ٚجٌفن١ً ذٓ ٠غحس، ِٚكّذ ذٓ ِغٍُ، (أٚ جٌّشجدٞ)ج٤عذٞ ذش٠ذ، ِٚؼشٚف ذٓ خشذٛر، ٚأذٛ ذق١ش : ٚجٌرحلْٛ ُ٘[ 19]

ٚؾ١ًّ ذٓ دسجؼ، ٚقّحد ذٓ ػػّحْ، ٚقّحد ذٓ ػ١غٝ، ٚأذحْ ذٓ ػػّحْ، ٠ٚٛٔظ ذٓ ػرذ جٌشقّحْ، ٚجذٓ أذٟ ػ١ّش، ٚػرذ 

١شُ٘ ، ٚروش غ(أٚ ػػّحْ ذٓ ػ١غٝ)هللا ذٓ جٌّغ١شز، ٚجٌكغٓ ذٓ ِكرٛخ، ٚجٌكغٓ ذٓ ػٍٟ ذٓ فنحي، ٚفنحٌس ذٓ أ٠ٛخ، 

أْ ٘زج ج٦ؾّحع لذ ضٛجضش ٔمٍٗ، ٚفحس أفً جٔؼمحدٖ فٟ : 70ٚلذ روش فٟ ِمرحط جٌٙذج٠س، ؿ. ِؼُٙ، أٚ ذذ٨ً ػُٕٙ، فشجؾغ

جٌؿٍّس ِٓ مشٚس٠حش جٌفمٙحء ٚجٌّكذغ١ٓ، ٚأً٘ جٌذسج٠س ٚجٌشؾحي، ٚقؿ١طٗ ٨ س٠د ف١ٙح؛ ٌىفح٠س جٌظٓ فٟ جٌّمحَ، ٚ٘ٛ ِف١ذ 

 .78سجؾغ ٔط١ؿس جٌّمحي، ؿ. ٌٗ

، جٌخحضّس، ٚػٓ 760، ؿ3، ِٚغطذسن جٌٛعحتً، ؼ48ٚ 47، ٚلٛجػذ جٌكذ٠ع، ؿ71ِمرحط جٌٙذج٠س، ؿ: سجؾغ[ 20]

 .80ٚ 73ٚٔط١ؿس جٌّمحي فٟ ػٍُ جٌشؾحي، ؿ 10ـ9ِٕطٙٝ جٌّمحي، ؿ

 .79، جٌخحضّس، ٚٔط١ؿس جٌّمحي، ؿ759، ؿ3، ِٚغطذسن جٌٛعحتً، ؼ6سعحٌس جذٓ ػػّحْ ٌٍؿ٩١ٟٔ،ؿ[ 21]

 .316، ؿ2ػٓ جٌؿٛج٘ش، ؼ 67ع، ؿلٛجػذ جٌكذ٠[ 22]

 .، جٌخحضّس، ػٓ جٌشٚجؽف جٌغّح٠ٚس769، ؿ3ِغطذسن جٌٛعحتً، ؼ[ 23]

 .، جٌخحضّس767ؿ: ، ٚسجؾغ758، ؿ3ِغطذسن جٌٛعحتً، ؼ: سجؾغ[ 24]

 .12، ؿ1، ٚػٓ جٌٛجفٟ، ؼ81، ؿ20، ٚجخطحسٖ فٟ جٌٛعحتً، ؼ71ِمرحط جٌٙذج٠س، ؿ: سجؾغ[ 25]

 .وزج روش ذؼل جٌّكمم١ٓ ق١ّٕح ػشمص ٘زٖ جٌشعحٌس ػ١ٍٗ[ 26]

، 760، ؿ3، ِٚغطذسن جٌٛعحتً، ؼ79ٚ 75ٚ 74ٔط١ؿس جٌّمحي فٟ ػٍُ جٌشؾحي ٌٍرحسفشٚؽٟ جٌّحصٔذسجٟٔ، ؿ: سجؾغ[ 27]

 .10ـ9ػٓ ِٕطٙٝ جٌّمحي، ؿ 47، ٚلٛجػذ جٌكذ٠ع، ؿ71جٌخحضّس، ِٚمرحط جٌٙذج٠س، ؿ

 .80، ٚٔط١ؿس جٌّمحي، ؿ59، جٌخحضّس، ٚلٛجػذ جٌكذ٠ع، ؿ763ٚ 759، ؿ3ِغطذسن جٌٛعحتً، ؼ[ 28]

 .، جٌخحضّس765ـ764، ؿ3ِغطذسن جٌٛعحتً، ؼ[ 29]

 .، جٌخحضّس768ـ767، ؿ3ِغطذسن جٌٛعحتً، ؼ[ 30]

 .78ٔط١ؿس جٌّمحي فٟ ػٍُ جٌشؾحي، ؿ: سجؾغ[ 31]

 1جػطشجمحش ٚأؾٛذطٙح 

  

 :ـ لذ ٠محي أ٨ًٚ 1



ّْ قذعٕح ذٛغحلس ِٓ سٜٚ ػ ُٕٙ ٘إ٨ء ٨ ٠ؿذٞ فٟ ئغرحش ٚغحلطُٙ، ٤ْ جٌؾٙحدز ذحٌٛغحلس ٨ ٠ىفٟ ف١ٙح جٌكذط جٌّكل، ذً ئ

ح لطؼحً أٚ جقطّح٨ً  ِّ  [.1]٨ذذ ِٓ ج٨عطٕحد ئٌٝ جٌكظ، ئ

 :ٚؾٛجذٗ

ضحِحً  ئٕٔح ٨ ٔغطذي ػٍٝ ٚغحلس رٌه جٌشؾحي ذكذعٕح، ذً ٔغطذي ذاخرحس جٌؼقحذس ػٓ ٘إ٨ء ذقّكس ِح ٠قّف ػُٕٙ، جٌظح٘ش ظٙٛسجً 

 .ذأْ جٌغرد فٟ رٌه ٘ٛ أُٔٙ ٨ ٠شْٚٚ ئ٨ّ ػٓ غمس، وّح فشـ ذٗ ٚفّٙٗ جٌىػ١شْٚ

 ً ً . ٚئخرحس جٌؼقحذس ٘زج ٠كطًّ أْ ٠ىْٛ قغ١ح ٚ٘زج . وّح أْ ٚغحلس ِٓ ٠شْٚٚ ػٕٗ ٠كطًّ أْ ضىْٛ لذ غرطص ٌُٙ ُ٘ ذحٌكظ أ٠نح

 .٠ىفٟ فٟ لرٛي خرشُ٘، ذحػطشجف جٌّؼطشك ٔفغٗ

 :ـ ٚلذ ٠محي غح١ٔحً 2

ـ ؾحء ( ػ١ٍّٙح جٌغ٩َ)ئْ جٌؼرحسز فٟ ٔمً ج٦ؾّحع ِخطٍفس، فرحٌٕغرس ٌٍغطّس ج٤ٚي ـ جٌز٠ٓ ُ٘ ِٓ أفكحخ جٌرحلش ٚجٌقحدق 

، ٚأفكحخ أذٟ ػرذ هللا (ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)جؾطّؼص جٌؼقحذس ػٍٝ ضقذ٠ك ٘إ٨ء ج١ٌٚ٤ٓ ِٓ أفكحخ أذٟ ؾؼفش : )جٌٕـ ٘ىزج

 (.جٌخ... صسجسز، ِٚؼشٚف: أفمٗ ج١ٌٚ٤ٓ عطس: فمحٌٛج، ٚجٔمحدٚج ٌُٙ فٟ جٌفمٗ، (ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)

أؾّؼص جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ِٓ ٘إ٨ء، (: )ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚلحي ذحٌٕغرس ٌٍغطّس جٌػح١ٔس جٌز٠ٓ ُ٘ ِٓ أفكحخ جٌقحدق 

١ٕحُ٘، عطس ٔفش ّّ ... ١ًّ ذٓ دسجؼؾ: ٚضقذ٠مُٙ ٌّح ٠مٌْٛٛ، ٚألّشٚج ٌُٙ ذحٌفمٗ، ُٚ٘ دْٚ أٌٚثه جٌغطس جٌز٠ٓ ػذدٔحُ٘ ٚع

ً ٨ ضخطٍف ػٓ ٘زٖ(. جٌخ ٚػ١ٍٗ، فاْ ِح روش، ئّٔح ٠طُ ذحٌٕغرس ٌّٓ روش فٟ جٌغطس [. 2]ٚجٌؼرحسز ذحٌٕغرس ٌٍغطس جٌػحٌػس أ٠نح

جٌػح١ٔس ٚج٤خ١شز؛ ق١ع ٔـ ف١ّٙح ػٍٝ ج٦ؾّحع ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ػُٕٙ، ٚأِح ذحٌٕغرس ٌٍغطس ج٤ٚي، فٍُ ٠زوش ئ٨ ج٦ؾّحع 

فٍٛ غرص ِح ضمٌْٛٛ، فٙإ٨ء ٨ ٠ىْٛٔٛ دجخ١ٍٓ فٟ ئؾّحع جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قف . ، ٚج٦لشجس ٌُٙ ذحٌفمٗػٍٝ ضقذ٠مُٙ

 .ػُٕٙ

ذً ئْ ػذَ روش ٘زٖ جٌفمشز ذحٌٕغرس ٌٍغطّس ج٤ٚجتً ٠قٍف لش٠ٕس ػٍٝ ِشجدٖ ِٕٙح ق١ّٕح روش٘ح ذحٌٕغرس ٌّٓ ذؼذُ٘، ٚأْ 

ٓ وح٤ٚجتً، ٘زج ئْ ٌُ ٔمً ئْ ئِىحْ جٌؼىظ فٟ جٌمش١ٕ٠س ٠ٛؾد ئؾّحي جٌى٩َ، جٌّمقٛد ٘ٛ ِؿشد جٌطٛغ١ك ٚجٌطقذ٠ك ٌٍّزوٛس٠

 [.3]ف٩ ٠رمٝ ٌٙزٖ جٌفمشز ظٙٛس ف١ّح جدُّػٟ أف٩ً 

٠ّٚىٓ أْ ٠ؿحخ ػٓ رٌه ذأْ ٘زج ج٨خط٩ف فٟ جٌؼرحسز ٠إ٠ذ ِح ٔز٘د ئ١ٌٗ، ٤ْ جٌّزوٛس٠ٓ أ٨ًٚ لذ وحٔص سٚج٠طُٙ غحٌرحً ػٓ 

ِرحؽشز ٚذ٩ ٚجعطس؛ ف١ىفٟ ٌٍكىُ ذقكس جٌكذ٠ع ( ػ١ٍّٙح جٌغ٩َ)ػّٕٙح جٌؼٍُ، ّٚ٘ح جٌرحلش ٚجٌقحدق ج٦ِح١ِٓ جٌٍز٠ٓ جٔطؾش 

 .ضقذ٠مُٙ ف١ّح ٠مٌْٛٛ، ٔظشجً ئٌٝ جٌغحٌد ِّح ٠ٕمٍٛٔٗ ِٓ جٌشٚج٠حش

سْٚ فٟ جٌطرمس ِغ جٌٛجعطس غحٌرحً، ٚوزٌه جٌّزوٛ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚأِح جٌّزوٛسْٚ فٟ جٌطرمس جٌػح١ٔس، فاْ سٚج٠طُٙ ػٓ جٌرحلش 

 .جٌػحٌػس، فأُٙ ٠شْٚٚ غحٌرحً ػٓ جٌقحدق ٚجٌرحلش ِغ جٌٛجعطس أ٠نحً 

فحٌطقذ٠ك ٔحظش . فٍُ ٠ىف جٌكىُ ذقذلُٙ ٌٍكىُ ذقكس جٌكذ٠ع، ٌٚزج جقطحؼ ئٌٝ ئمحفس جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قف ػُٕٙ

ح ٠ٕمٍٛٔٗ ػٓ ج٦ِحَ جٌزٞ ٨ ٠ؼحفشٚٔٗ ٌّح ٠شٚٚٔٗ ػٓ ج٦ِحَ ذ٩ ٚجعطس، ٚضقك١ف ِح ٠قف ػُٕٙ ئّٔح ٘ٛ ذحٌٕغرس ئٌٝ ِ

 [.4]ذٛجعطس آخش٠ٓ

ٌٚىٓ ٘زج ٨ ٠ؼٕٟ أْ جٌطرمس ج٤ٌٚٝ ٨ ضؾحسن ج٤خ١ش٠ٓ فٟ ج٨ؾطّحع ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ػٕٙح؛ فاْ ٔفظ جٌؼرحسز جٌّٕمٌٛس 

ٚأْ ِح روش ٕ٘ح ئّٔح ٘ٛ ػطف ػٍٝ ِح فٟ جٌطرمس جٌػح١ٔس ٚجٌػحٌػس فش٠كس فٟ أٔٙح ٔحظشز ئٌٝ ِح ضمذَ فٟ ج٤ٌٚٝ ٚفٟ جٌػح١ٔس، 

روش ٕ٘حن، ٚأٔٗ ػٍٝ قّذٖ، ٚأْ جٌكىُ ف١ّٙح ٚجقذ، ١ٌٚظ أِشجً ِغطم٩ً ػٕٗ، ٚ٘زج ٠ذي ػٍٝ أْ ٘زج جٌطفٕٓ فٟ جٌؼرحسز ٔحظش 

أمف ئٌٝ رٌه أٔٗ لذ ٔمً ج٦ؾّحع ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قّف ػٓ جٌغطس ج٤ٚي وػ١شْٚ آخشْٚ، . ػٍٝ ِح روشٔحٖ ١ٌظ ئ٨ّ 

 [.5]فشجؾغ

 :ـ غحٌػحً 3



ٌمذ أٚسدٚج ػٍٝ ج٦ؾّحع جٌّزوٛس ـ ٚخطش فٟ ذحٌٟ أ٠نحً ـ ذإٔٔح ٔؿذ جٌّزوٛس٠ٓ فٟ ٘زج ج٦ؾّحع ٠شْٚٚ ػٓ جٌنؼفحء 

 .ٚجٌّؿح١ً٘، وشٚج٠س ؾ١ًّ ػٓ جٌكىُ ذٓ ػط١رس ذٛجعطس صوش٠ح ذٓ ٠ك١ٝ جٌؾؼ١شٞ، ٚسٜٚ ػٕٗ جٌفن١ً ذٓ ٠غحس أ٠نحً 

 .ّذ ذٓ أذٟ ٔقش، ػٓ ػٍٟ ذٓ أذٟ قّضز جٌرطحتٕٟ، ٚ ٘ٛ ٚجلفٟ ِزَِٛ ؾذجً ٚوشٚج٠س جذٓ أذٟ ػ١ّش، ٚأقّذ ذٓ ِك

، ٚلذ مّؼفٗ جٌطٛعٟ ٚجٌٕؿحؽٟ فشجقس ّٞ  .ٚوشٚج٠س ٠ٛٔظ، ػٓ ػّشٚ ذٓ ؾ١ّغ ج٤صدٞ جٌرقشٞ، لحمٟ جٌش

 [.6]ٚ٘زجْ جٌكىّحْ ِؿ٨ْٛٙ. ٚوشٚج٠س جذٓ ِكرٛخ ػٓ جٌكىُ ج٤ػّٝ، ٚجذٓ أذٟ ػ١ّش، ٚففٛجْ، ػٓ جٌكىُ ذٓ أ٠ّٓ

ئْ سٚج٠طُٙ ػٓ وً ٘إ٨ء ٨ ضنّش فٟ فكس أقحد٠ػُٙ، ٨ ٤ٕٔح ٔؼطمذ أْ قذ٠ػُٙ ِكىَٛ ذحٌقكس ٌٚٛ سٖٚٚ ػٓ : ٌٚىٕٕح ٔمٛي

 :ِؼشٚف ذحٌفغك أٚ جٌٛمغ، فمذ ضمذَ أْ ٘زج غ١ش فك١ف، ٚئّٔح ٌّح ٠ٍٟ

ُّ عٕذ٘ح ئ١ٌٗ، ضىْٛ فك١كس، أِح ذحٌٕغرس ٌشٚج٠طُٙ ػٓ جٌرطحتٕٟ ـ ػٍٟ ذٓ أذٟ قّضز ـ فإٔح ٔمٛي ئْ جٌشٚج٠ح( 1) ش ػٕٗ ئرج ض

 :٠ٚؼًّ ذٙح ػٍٝ ٘زج ج٤عحط؛ ٚرٌه ٌّح ٠ٍٟ

أٌف ـ ئْ جٌؾ١ؼس ِح وحٔٛج ٠شْٚٚ ػٕٗ أ٠حَ ٚلفٗ، ٚئّٔح ِح سٚجٖ ػٕٗ جٌؾ١ؼس ئّٔح وحْ أ٠حَ جعطمحِطٗ، ٚلذ وحْ ق١ٕثٍز ئِح١ِحً غمس 

 .ػ٠ٕٚٗؿؼٍٗ ٚو٩١ً ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)فحٌكحً ٤ْ ٠ؼطّذ ػ١ٍٗ ٦ِحَ 

٠ٚىفٟ ٌٍطذ١ًٌ ػٍٝ ِح ٔمٛي أْ ٔزوش أْ جٌؾ١ؼس لذ ٔرزٚج جٌٛجلفس ػٍٝ ج٦ِحَ ِٛعٝ ذٓ ؾؼفش خحفس، ٚجذطؼذٚج ػُٕٙ، قطٝ ٌمذ 

، ٚرٌه ٌؾذز جٌطكحؽٟ ػُٕٙ، ٚجٌكزس ِٓ ج٨لطشجخ [ 7(]جٌى٩خ جٌّّطٛسز)ذحٌّطٛسز، أٞ ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٌمّرٛج ِٓ ٚلف ػ١ٍٗ 

ُ، ٚؽحع ٚرجع، ف٩ ٠ؼمً أْ ٠شٚٞ ورحس ػٍّحء جٌؾ١ؼس ـ ٚجٌكحٌس ٘زٖ ـ ػٓ ست١ظ جٌٛجلفس ذؼذ ُِٕٙ، ٚغٍد ػ١ٍُٙ ٘زج ج٨ع

 [.8]ٚلفٗ، ٨ٚ أْ ٠طخزٖٚ ؽ١خحً أٚ ِقذسجً ٌّؼحسفُٙ، وّح ٘ٛ ظح٘ش

 .ذحء ـ ئْ جذٓ أذٟ ػ١ّش، ٚجٌرضٔطٟ، ٚففٛجْ ذٓ ٠ك١ٝ، جٌز٠ٓ ٠ٕـ جٌؾ١خ ػٍٝ أُٔٙ ٨ ٠شْٚٚ ئ٨ ػٓ غمس، ٠شْٚٚ ػٕٗ

ـ ذً ٌمذ جّدػٝ جٌؾ١خ ػًّ جٌطحتفس ذأخرحس ػٍٟ ذٓ أذٟ قّضز جٌرطحتٕٟ، ٚعّحػس ذٓ ِٙشجْ، ف١ّح ٌُ ٠ىٓ ػٕذُ٘  ؾ١ُ

 [.9]خ٩فٗ

ٚأِح ذحٌٕغرس ٌٍكىُ ذٓ ػط١رس، ٚجذٓ ؾ١ّغ ج٤صدٞ، ف١ّىٓ أْ ٠ىْٛ لذ ظٙش ٌؿ١ًّ، ٚجٌفن١ً، ٠ٚٛٔظ فذلّٙح فٟ ( 2)

وّح أْ ضنؼ١ف ػٍّحء جٌشؾحي ٌّٙح ٌؼٍّٗ ٤ؾً . حؿ جٌزٞ ٔمٍٖٛ؛ ٌمشجتٓ خحفسٔمٍّٙح، ئِح ِطٍمحً، أٚ فٟ رٌه جٌّٛسد جٌخ

 .ِز٘رّٙح غ١ش جٌّشمٟ ػٕذُ٘، ِغ ػذَ غرٛش ٚغحلطّٙح ٌُٙ فٟ جٌٕمً

ٌٚٛ فشك أٔٗ لذ وحْ غّس لذـ فٟ جٌّٛسد، فأٗ ٠مغ جٌطؼحسك ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ ٘زج جٌطٛغ١ك، جٌٕحؽة ِٓ سٚج٠س ٘إ٨ء جٌز٠ٓ ٨ 

 .س ػ٠ٕٗشْٚٚ ئ٨ّ ػٓ غم

 .٘زج وٍٗ، ٌٛ غرطص سٚج٠س ٘إ٨ء ػٓ جٌكىُ، ٚػٓ ػّشٚ ذٓ ؾ١ّغ، ٚفّف جٌغٕذ ئ١ٌُٙ فٟ جٌشٚج٠س فٟ ِٛسد٘ح

ٚأِح ذحٌٕغرس ٌٍكى١ّٓ جٌّؿ١ٌٛٙٓ، فاْ وحٔح غ١ش جٌكىُ ذٓ ػط١رس، فاْ سٚج٠س ٘إ٨ء ػّٕٙح، ُٚ٘ ِٓ جٌّؿّغ ػٍٝ ( 3)

ّْ رٌه ـ ٠ىفٟ ٌٍكىُ ذٛغحلطّٙح. ػٍٝ أٔٗ ٨ ٠شٚٞ ئ٨ّ ػٓ غمس ضقك١ف ِح ٠قّف ػُٕٙ، وّح أْ ِٓ ذ١ُٕٙ ِٓ ٔـ جٌؾ١خ وّح . ـ ئ

، ف٩ ٠قٍف (أؾّؼص جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قف ػُٕٙ)أْ ِػً ٘زج جٌّٛسد ٘ٛ ِكً و٩ِٕح، ِٚكو ٔظشٔح فٟ ضفغ١ش ػرحسز 

 .ٔمنحً فٟ جٌّمحَ

ٚأْ . فك١كس، ١ٌٚظ فمو قغٕس، فن٩ً ػٓ ِمرٌٛس ٚ٘ىزج ٠طنف أْ سٚج٠س ػّش ذٓ قٕظٍس جٌّطمذِس ٠ّىٓ جػطرحس٘ح ِٛغمس ذً

 .ػّش ذٓ قٕظٍس ٔفغٗ ٠ؼطرش ِٓ غمحش ج٤فكحخ، جٌز٠ٓ ٠ّىٓ ج٨ػطّحد ػٍٝ سٚج٠طُٙ، ١ٌٚظ ِٓ جٌّؿح١ً٘ وّح سذّح ٠محي

 عٕذ جٌقذٚق ئٌٝ جذٓ قٕظٍس



كّذ ذٓ أقّذ ذٓ ٠ك١ٝ، ػٓ ػٓ أذ١ٗ، ػٓ ِ( سمٟ هللا ػٕٗ)جٌكغ١ٓ ذٓ أقّذ ذٓ ئدس٠ظ : ٠ٚمٌْٛٛ ئْ هش٠ك جٌقذٚق ئ١ٌٗ

ِكّذ ذٓ ػ١غٝ، ػٓ ففٛجْ ذٓ ٠ك١ٝ، ػٓ دجٚد ذٓ جٌكق١ٓ، ػٓ ػّش ذٓ قٕظٍس، ٚجٌطش٠ك مؼ١ف ذحٌكغ١ٓ ذٓ 

 .جٔطٙٝ[ 10(]أقّذ

ذأٔٗ فٕف وطحذٗ ذكزف ج٤عح١ٔذ ٌث٩ ضىػش ( ِٓ ٨ ٠كنشٖ جٌفم١ٗ)ٌٚىٓ جٌكم١مس ٟ٘ أْ جٌقذٚق لذ فشـ فٟ ِمذِس وطحذٗ 

ٌُٚ ألقذ ف١ٗ لقذ جٌّقٕف١ٓ فٟ ئ٠شجد ؾ١ّغ ِح سٖٚٚ، ذً لقذش ئٌٝ ئ٠شجد ِح أفطٝ ذٗ، : )شجتذٖ، لحيهشلٗ ٚئْ وػشش ف

 [.11(]جٌخ... ٚأقىُ ذقكطٗ، ٚأػطمذ ف١ٗ أٔٗ قؿس ف١ّح ذ١ٕٟ ٚذ١ٓ سذّٟ

وحْ جٌكغ١ٓ ذٓ فٍشذّح ٠غطفحد ِٓ رٌه ضقك١ف أعح١ٔذ جٌشٚج٠س جٌطٟ ضىْٛ ذّفشد٘ح عٕذجً ٌفطٜٛ جٌقذٚق فٟ ٘زج جٌىطحخ، فارج 

أقّذ لذ ٚسد فٟ جٌفم١ٗ فٟ سٚج٠س ٌٙح ٘زٖ جٌخقٛف١س، ف١ّىٓ أْ ٠محي ئْ ِؼٕٝ رٌه ٘ٛ جػطّحد جٌقذٚق ػٍٝ جٌكغ١ٓ ٘زج، 

ئ٨ أْ ٠محي ئْ جٌقكس فٟ جفط٩ـ جٌمذِحء ٨ ض٩صَ ٚغحلس جٌشجٚٞ، وّح ضمذَ، ٚضمذَ ِٕحلؾس جٌٕٛسٞ فٟ رٌه . ٚلرٌٛٗ ٌشٚج٠طٗ

 ً  .أ٠نح

ىٓ جعطفحدز ٚغحلس جٌكغ١ٓ ذٓ أقّذ ِٓ هشق أخشٜ أ٠نحً؛ فمذ روش فحقد جٌطؼ١ٍمس أْ جٌقذٚق وٍّح روش ٘زج ٘زج، ٌٚىٓ ٠ّ

 .ضشقُ ػ١ٍٗ ػٕذ روشٖ أْص٠َذ ِٓ أٌف ِشز ف١ّح سأ٠ص ِٓ وطرٗ: جٌشؾً ضشمٝ ٚضشقُ ػ١ٍٗ، قطٝ ٌمذ لحي جٌّؿٍغٟ

فٟ ( سقّس هللا)ّٗ ػ١ٍٗ ٘زج جٌّمذجس ٠ىؾف ػٓ أٔٗ وحْ فحػطّحد جٌقذٚق ػ١ٍٗ ئٌٝ ٘زج جٌكذ ٚجضخحرٖ ؽ١خحً، ٚضشّم١ٗ ٚضشق

 .غح٠س جٌؿ٩ٌس ِٚك٩ً ٩ٌػطّحد

أمف ئٌٝ رٌه وٍٗ أٔٗ ِٓ ِؾح٠خ ج٦ؾحصز، ٨ٚ ٠ؼمً أْ ٠غطؿ١ض جٌّغطؿ١ضْٚ ِٓ ؽخـ وزجخ أٚ ٚمحع، ذً ٨ذذ ٚأْ ٠ىْٛ 

 [.12]ِٓ ج٤ػ٩َ ٚجٌّكطش١ِٓ جٌّؼشٚف١ٓ ذح٨عطمحِس ٚجٌؼٍُ

 ػٍٝ ٠٨ٚس جٌفم١ٗد٨ٌس جٌشٚج٠س 

 .ٚأِح ذحٌٕغرس ٌذ٨ٌس فك١كس ػّش ذٓ قٕظٍس، فاْ ِح ٠ّٕٙح جٌطؼشك ٌٗ فٟ ٘زٖ جٌؼؿحٌس، ٘ٛ ِذٜ د٨ٌطٙح ػٍٝ ٠٨ٚس جٌفم١ٗ

ٌُٙ ٠٨ٚس ػحِس، قطٝ ػٍٝ ج٤ِٛجي ( ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)أٔٗ ٨ س٠د فٟ أْ ج٤ٔر١حء ٚج٤تّس : ٚلرً ذ١حْ رٌه ٔٛد أْ ٔؾ١ش ئٌٝ

ٚرٌه أِش ذذ٠ٟٙ . ذً ُ٘ أٌٚٝ ذحٌّإ١ِٕٓ ِٓ أٔفغُٙ. ٌُٚٙ جٌكىُ ٚجٌغٍطٕس ٚقك جٌطقشف فٟ ج٤ِٛس. ظٚج٤ػشجك ٚج٤ٔف

 .ِؼٍَٛ ِٓ جٌىطحخ ٚجٌغٕس، ٨ ٠كطحؼ ئٌٝ ِض٠ذ ذ١حْ ٨ٚ ئٌٝ ئلحِس ذش٘حْ، ٚلذ ضمذَ

ٌمنحء ٚفقً جٌخقِٛحش لذ ِٕكٛج جٌفمٙحء جٌز٠ٓ ٌُٙ ِٛجففحش ِؼ١ٕس، ِٕقد ج( ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)وّح أٔٗ ٨ س٠د فٟ أُٔٙ 

 .ٚذؼل جٌق٩ق١حش ج٤خشٜ جٌطٟ ٠ُشؾغ ئٌٝ جٌمحمٟ ف١ٙح ػحدز

، فًٙ أػطٛج أقذجً قك !ٌٚىٓ جٌى٩َ فٟ أٔٗ ً٘ ِٕف ج٤تّس ٤قذ ِٓ جٌٕحط ٔٛػحً ِٓ ج٠٨ٌٛس ٠ض٠ذ ػٍٝ ٠٨ٚس جٌمنحء ٘زٖ أَ ٨؟

ٚج٨لطقحد٠س ٚغ١ش٘ح، ذك١ع ضىْٛ ِؿحسٞ ج٤ِٛس ذ١ذٖ، جٌكىُ ذ١ٓ جٌٕحط، ٚضذذ١ش أِٛسُ٘ فٟ جٌّؿح٨ش جٌغ١حع١س ٚجٌؼغىش٠س 

 !ٚ٘ٛ جٌكحوُ، ٚجٌضػ١ُ، ٚجٌمحتذ ـ ِػ٩ً ـ أَ ٨؟

. ٌٚغٕح ٕ٘ح فٟ فذد جعطمقحء جٌركع فٟ ٘زج جٌّؿحي. ٌمذ جخطٍف جٌؼٍّحء فٟ رٌه، ٚضرح٠ٕص ألٛجٌُٙ ِٚزج٘رُٙ، وّح ٘ٛ ِؼٍَٛ

ز عٕذ٘ح، ظح٘شز جٌذ٨ٌس أ٠نحً ػٍٝ أْ جٌفم١ٗ ٘ٛ جٌكحوُ ، ٌٚىٕٕح ٔرحدس ئٌٝ جٌمٛي ذأْ سٚج٠س ػّش ذٓ قٕظٍس، ج ّٛ ٌطٟ أغرطٕح ل

 :ٚجٌمحتذ، ٚجٌّذذش ٥ٌِٛس فٟ جٌّؿح٨ش جٌّخطٍفس؛ ٚرٌه ذر١حْ

 [.13"]فأٟ لذ ؾؼٍطٗ ػ١ٍىُ قحوّحً : "، فٟ ِمحَ ئسؾحع جٌّطخحف١ّٓ ئٌٝ جٌفم١ٗ(ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)أٔٗ لذ ٚسد ف١ٙح لٌٛٗ 

 ً فٟ ِٕف جٌفم١ٗ جٌؼحسف ذأقىحَ هللا ضؼحٌٝ قك ضٌّٟٛ أِٛس جٌٕحط، ٚأٔٗ ٨ذذ ِٓ جٌشؾٛع ئ١ٌٗ فٟ جٌرص ٚ٘ٛ ظح٘ش ظٙٛسجً ضحِح

ِٚٛسد جٌشٚج٠س ـ ٚئْ وحْ ٘ٛ جٌمنحء ٚفقً . ف١ٙح ٚقغّٙح؛ ٤ْ جٌكحوُ ٘ٛ ِٓ ٠شؾغ ئ١ٌٗ فٟ ج٤ِٛس ٌٍرص ٚجٌفقً ف١ٙح



ً ٌٗجٌخقِٛس ـ ئ٨ أْ ِٓ جٌّؼٍَٛ أْ جٌّٛسد ٨ ٠خقـ جٌٛجسد، ٚئ ٚجٌٛجسد ٕ٘ح ٘ٛ ئػطحء ِٕقد ػحَ . ّٔح ٠ىْٛ ِقذجلح

 .ٌٍفم١ٗ، ٚ٘ٛ قك جٌكحو١ّس ػٍٝ جٌٕحط، ٚئدجسز ؽإُٚٔٙ، ٚضقش٠ف أِٛسُ٘، ِٓ لرً ِٓ ٌٗ أْ ٠ّٕف قمحً وٙزج

ٚجغطقحذٗ ٌٗ ٨ [. 14]ٚجٌمنحء ٚجقذ ِٓ ؽإْٚ قىِٛس جٌفم١ٗ ػٍٝ جٌٕحط، ٚئْ وحْ جٌغٍطحْ جٌؿحتش لذ جغطقد ٘زج جٌكك

مطٗ ػٓ وٛٔٗ قمحً ٌٍفم١ٗ؛ ٌٚزٌه فشقص سٚج٠س ػّش ذٓ قٕظٍس ذأْ ِٓ ٠طكحوُ ئٌٝ جٌغٍطحْ ٚئٌٝ جٌمنحز، فأّح ضكحوُ ئٌٝ ٠غ

ٚئ٠حوُ أْ ٠خحفُ ذؼنىُ ذؼنحً ئٌٝ جٌغٍطحْ : ".. جٌطحغٛش، ِٚح أِشٚج أْ ٠ىفشٚج ذٗ، ٚفٟ سٚج٠س أذٟ خذ٠ؿس

 [.15.."]جٌؿحتش

فٟ ( ػ١ٍىُ)ِٕقد جٌمنحء ٚفقً جٌخقِٛس، دْٚ ِح عٜٛ رٌه ٌُ ٠غطمُ جٌطؼر١ش ذـ ٌٚٛ وحْ جٌّمقٛد ِؿشد ِٕف جٌفمٙحء 

؛ ٌٚزٌه ٔؿذ أْ جٌكىُ ذّؼٕٝ جٌمنحء لذ ؾحء (ذ١ٕىُ)جٌفمشز جٌّؾحس ئ١ٌٙح، ذً وحْ ج٤فف ق١ٕثٍز ئِح قزفٙح، أٚ جعطرذجٌٙح ذىٍّس 

ذ١ٓ )، أٚ (ذ١ٕىُ)جعطؼًّ ٚقذٖ، أٚ أٔٗ ٔقد وٍّس فٟ جٌمشآْ جٌىش٠ُ، ذً ٚفٟ غ١شٖ ػٍٝ ٘زج جٌٕكٛ ١ٌظ ئ٨ّ، أٞ أٔٗ ئِح 

ً ٌٗ( جٌٕحط ً ػ١ٍىُ : فىّح ٨ ٠قف لٌٛه. ، ٨ ِطمذِس ػ١ٍٗ، ٨ٚ ِطأخشز ػٕٗ(ػٍٝ)ٌُٚ ٠شد ِغ وٍّس . ٚٔكٖٛ ظشفح ؾؼٍص ف٩ٔح

لنٝ ػ١ٍٗ، : ٚلٌٛٗ. ١حً ؾؼٍطٗ لحم١حً ػ١ٍىُ، أٚ ؾؼٍطٗ ػ١ٍىُ لحم: ؾٕذ٠حً، أٚ ؾحذ١حً ٌٍضوحز، أٚ عحػٟ ذش٠ذ، وزٌه ٨ ٠قف لٌٛه

، أٚ ؾؼٍطٗ ػ١ٍىُ "ؾؼٍطٗ قحوّحً ػ١ٍىُ"لنٝ ػٍٝ خ٩ف ١ٍِٗ، ٚأفذس جٌكىُ مذٖ، ٚذنشسٖ، ٚوزج جٌكحي ذحٌٕغرس ٌـ : ِؼٕحٖ

، ٚع١أضٟ ذؼل جٌؾٛج٘ذ (ػٍٝ)ٔؼُ ٌٛ وحْ جٌكىُ ذّؼٕٝ جٌغٍطس، فأٗ ٠قف ئمحفس . قحوّحً، ئرج وحْ جٌكىُ ذّؼٕٝ جٌمنحء

 .ذّؼٕٝ جٌّطٌّٟٛ ٥ٌِٛس( قحوُ)جسد جعطؼّحي وٍّس ق١ٓ روش ِٛ. ٌزٌه

 :ٚػٍٝ وً قحي، فمذ لحي جٌؾ١خ ج٤ٔقحسٞ ِح ٠ٍٟ

ً ئٌٝ ِح ٠غطفحد ِٓ ؾؼٍٗ قحوّحً، وّح فٟ ِمرٌٛس ػّش ذٓ قٕظٍس، جٌظح٘ش فٟ وٛٔٗ وغحتش جٌكىحَ جٌّٕقٛذس فٟ صِحْ ) ِنحفح

ٛسز ئ١ٌٗ، ٚج٨ٔطٙحء ف١ٙح ئٌٝ ٔظشٖ، ذً جٌّطرحدس ػشفحً ِٓ ٔقد ٚجٌقكحذس، فٟ ئٌضجَ جٌٕحط ذاسؾحع ج٤ِٛس جٌّزو( ؿ)جٌٕرٟ 

 [.16(]جٌغٍطحْ قحوّحً، ٚؾٛخ جٌشؾٛع فٟ ج٤ِٛس جٌؼحِس جٌّطٍٛذس ٌٍغٍطحْ ئ١ٌٗ

٠ّٚىٓ ذٕحء رٌه ـ ذً ٌؼٍٗ جٌظح٘ش ـ ػٍٝ ئسجدز : )ٚلحي فحقد جٌؿٛج٘ش ـ ٚ٘ٛ ٠طىٍُ ػٓ جػطرحس ج٨ؾطٙحد فٟ جٌمحمٟ ٚػذِٗ ـ

فأٟ ؾؼٍطٗ (: "ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)، وّح ٘ٛ ِمطنٝ لٌٛٗ (ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)َ فٟ وً ؽٟء، ػٍٝ ٚؾٗ ٠ىْٛ ٌٗ ِح ٧ٌِحَ جٌٕقد جٌؼح

 [.17(]، أٞ ١ٌٚحً، ِطقشفحً فٟ جٌمنحء، ٚغ١شٖ ِٓ ٠٨ٚحش، ٚٔكٛ٘ح"قحوّحً 

( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)لٌٛٗ  ِٚح ػغحٖ ٠ؾؼش ذٗ: )ٌٍمحمٟ( ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)ٚلحي فٟ ِٛمغ آخش، ٚ٘ٛ ٠طىٍُ ػٓ جػطرحس ج٦رْ ُِٕٙ 

ً : "فٟ ٔقد ٔحتد جٌغ١رس  [.18"(]فأٟ لذ ؾؼٍطٗ قحوّح

 :ٚلحي جٌّكمك جٌٕحت١ٕٟ

ٔؼُ، ٨ ذأط ذحٌطّغه ذّمرٌٛس ػّش ذٓ قٕظٍس، فاْ فذس٘ح ظح٘ش فٟ رٌه؛ ق١ع ئْ جٌغحتً ؾؼً جٌمحمٟ ِمحذ٩ً ٌٍغٍطحْ، )

ػٓ سؾ١ٍٓ ِٓ أفكحذٕح ضٕحصػح فٟ د٠ٓ أٚ ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ) عأٌص أذح ػرذ هللا: لّشسٖ ػٍٝ رٌه؛ فمحي( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚج٦ِحَ 

 .جٔطٙٝ.. ١ِشجظ؛ فطكحوّح ئٌٝ جٌغٍطحْ، أٚ ئٌٝ جٌمنحز، أ٠كً رٌه؟

٠ٕظش ئٌٝ ِٓ وحْ ِٕىُ لذ سٜٚ قذ٠ػٕح، ٚٔظش فٟ ق٩ٌٕح ٚقشجِٕح، (: "ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ذً ٠ذي ػ١ٍٗ ر٠ٍٙح أ٠نحً، ق١ع لحي 

فاْ جٌكىِٛس ظح٘شز فٟ ج٠٨ٌٛس؛ فاْ جٌكحوُ ٘ٛ جٌزٞ ٠كىُ ". ، فأٟ لذ ؾؼٍطٗ ػ١ٍىُ قحوّحً ٚػشف أقىحِٕح، ف١ٍشمٛج ذٗ قىّحً 

 [.19..(]ذ١ٓ جٌٕحط ذحٌغ١ف ٚجٌغٛه، ١ٌٚظ رٌه ؽأْ جٌمحمٟ

 .ػحد فحعطظٙش أْ جٌّشجد ذحٌكحوُ جٌمحمٟ، ٚعٕطؼشك ئٌٝ و٩ِٗ ف١ّح ٠أضٟ ئْ ؽحء هللا ضؼحٌٝ( سقّٗ هللا)ٌٚىٕٗ 

 ضٛم١ف

 :ئْ ٌفع جٌكىُ ِٚؾطمحضٗ ٠طٍك ػٍٝ ِؼحْ: ٕح ٔض٠ذ فٟ ضٛم١ف ِح ضمذَ، فٕمٛيٚذؼذ، فأ



 .قىُ ف٩ٔحً، ئرج ِٕؼٗ ِٓ جٌفغحد: جٌّٕغ ِٓ جٌفغحد، ٠محي: ج٤ٚي

 .قىُ، ئرج لنٝ ٚفقً: جٌمنحء ٚفقً جٌخقِٛس، ٠محي: جٌػحٟٔ

 .ٚجٌمنحءجٌرص فٟ ج٤ِٛس ٚجٌفقً ف١ٙح، ِٓ دْٚ جخطقحؿ ٌٗ فٟ ِٛجسد جٌخقِٛس : جٌػحٌع

 [.20]جٌغٍطس ٚجٌكحو١ّس ٚج٠٨ٌٛس ٚجٌغ١طشز: جٌشجذغ

. ٚجٌظح٘ش ٘ٛ أْ ضٍه جٌّؼحٟٔ وٍٙح ضشؾغ ئٌٝ ِؼٕٝ ٚجقذ، ٚ٘ٛ ِٓ ٠شؾغ ئ١ٌٗ ٌٍرص ٚجٌفقً فٟ ج٤ِٛس، ٠ّٕٚغ ِٓ جٌفغحد

ج٤ِش فٟ ِٛسد جٌٕضجع، ػٍٝ جٌمحمٟ؛ ٤ٔٗ ٠كغُ ( قحوُ)ٚئّٔح أهٍك ٌفع . ٌٚىٓ ج٨خط٩ف ئّٔح ٘ٛ ذ٩ّقظس جٌّٛجسد ١ٌظ ئ٨

 .٠ٚرص ف١ٗ، ٠ّٕٚغ ِٓ جعطّشجس جٌفغحد ذ١ٓ جٌّطٕحصػ١ٓ

، [21"]جٌؼٍّحء قىحَ ػٍٝ جٌٕحط(: "ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚٔظ١ش جٌؼرحسز جٌّطمذِس فٟ سٚج٠س جذٓ قٕظٍس ِح سٜٚ ػٓ أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ 

جٌٍّٛن : "، ٚفٟ ٔـ آخش[22"]ٌٍّٛنجٌٍّٛن قىحَ ػٍٝ جٌٕحط، ٚجٌؼٍّحء قىحَ ػٍٝ ج(: "ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚفٟ ٔـ آخش ػٕٗ 

 [.24"]جٌؼٍُ قحوُ ٚجٌّحي ِكىَٛ ػ١ٍٗ: "ٚفٟ ٔـ آخش[. 23"]قىحَ ػٍٝ جٌٕحط ٚجٌؼٍُ قحوُ ػ١ٍُٙ

فٟ ٘زٖ جٌفمشز ِؿشد ِٓ ٌُٙ جٌخقِٛس ٚجٌمنحء؛ ئر ٨ ِؼٕٝ ٌفقً جٌخقِٛس ذحٌٕغرس ئٌٝ ( قىحَ)١ٌٚظ جٌّمقٛد ذىٍّس 

ذً جٌّشجد أْ ٌُٙ قك جٌطقشف ٚج٦ؽشجف ٚجٌٕظش فٟ ج٤ِٛس، ج٤ِش جٌزٞ ٠ٍضِٗ (. ػٍٝ)َ ذـ جٌٍّٛن، ٨ٚ ِؼٕٝ ٌطؼذ٠س وٍّس قىح

ّٟ ٥ٌِٛس، ٤ٚؾً رٌه ٔؿذ أُٔٙ ٠زوشْٚ أُٔٙ لذ ٌّٚذٚج ِٓ وٍّس  ِؼٕٝ ج٠٨ٌٛس، ٚأهٍمٛج جٌكحوُ ػٍٝ ( جٌكىُ)جٌغٍطٕس ٚجٌطٌٛ

غطؼٍّس ف١ٙح ػٍٝ ٔكٛ جٌكم١مس، قغرّح أٌّكٕح ئ١ٌٗ فٟ ٚئْ وحْ ع١أضٟ أٔٙح غ١ش ٌِٛذز أ٠نحً، ٚئّٔح ٟ٘ ِ[. 25]جٌٛجٌٟ

 .جٌؾٛج٘ذ جٌىػ١شز ج٢ض١س

ٚذؼذ، فأٗ ئرج وحْ ٌٍفم١ٗ قك جٌرص فٟ ج٤ِٛس، فاْ ِؼٕٝ رٌه ٘ٛ أْ ِؿحسٞ ج٤ِٛس ٨ذذ ٚأْ ضىْٛ ػٍٝ ٠ذٖ، ٚ٘ٛ جٌزٞ ٠ٍّه 

ِؿحسٞ ج٤ِٛس ٚج٤قىحَ ػٍٝ (: "ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚ٘زج ِؼٕٝ ِح سٚٞ ػٓ ج٦ِحَ جٌكغ١ٓ . قك جٌطذذ١ش ٚجٌطقشف ف١ٙح دْٚ عٛجٖ

، ج٤ِش جٌزٞ ٠ؼٕٟ أْ ٌُٙ ٚقذُ٘ قك جٌغٍطحْ ٚجٌكحو١ّس ػٍٝ جٌٕحط، [26"]أ٠ذٞ جٌؼٍّحء ذحهلل، ج٤ِٕحء ػٍٝ ق٩ٌٗ ٚقشجِٗ

 .دْٚ وً أقذ

 ؽٛج٘ذ ٚد٨تً

لذ أس٠ذ ِٕٙح ( قحوُ)٨تً ػٍٝ أْ وٍّس ٚذؼذ، ٚقطٝ ٨ ٠رمٝ غّس ؽه ٚؽرٙس فٟ جٌّمحَ، فمذ سأ٠ٕح أْ ٔٛسد ذؼل جٌؾٛج٘ذ ٚجٌذ

 :فٕمٛي. ِٓ ذ١ذٖ أصِس ج٤ِٛس، ٚئ١ٌٗ ٠شؾغ فٟ أِٛس جٌٕحط، ٚئدجسز ؽإُٚٔٙ جٌغ١حع١س ٚغ١ش٘ح

، ذّٕحعرس أخز جٌّٙذٞ جٌؼرحعٟ جٌر١ؼس ِٓ جٌٕحط ٌٌٛذ٠ٗ جٌٙحدٞ ٚجٌشؽ١ذ ذ٠٨ٛس (سقّٗ هللا ضؼحٌٝ)ٌمذ لحي جٌغ١ذ جٌك١ّشٞ 

 :١حش ٌٗجٌؼٙذ، لحي فٟ ؾٍّس أذ

 ٚهحػس جٌّٙــذٞ غُ جذٕٗ ِٛعٝ ػٍٝ رٞ ج٦سذس جٌكحصَ

 ٌٍٚشؽ١ذ جٌشجذغ جٌّشضنٝ ِفطشك ِٓ قــمٗ ج٩ٌصَ

 ٍِىُٙ خّغــْٛ ِؼذٚز ذشغُ أٔف جٌكحعذ جٌشجغُ

 [27]١ٌظ ػ١ٍٕح ِح ذمٛج غ١شُ٘ فٟ ٘زٖ ج٤ِس ِٓ قحوُ

فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ )ٌٍٕرٟ ( سمٛجْ هللا ضؼحٌٝ ػ١ٍٙح)خذ٠ؿس ٌطٍد ٠ذ ( سمٛجْ هللا ضؼحٌٝ ػ١ٍٗ)ٚق١ّٕح ر٘د أذٛ هحٌد 

 :خطد ذٙزٖ جٌّٕحعرس، فىحْ ِّح لحي( ٚعٍُ



 [.28"]جٌكّذ ٌشّخ ٘زج جٌر١ص، جٌزٞ ؾؼٍٕح ِٓ صسع ئذشج١ُ٘ ٚرس٠س ئعّحػ١ً، ٚأٔضٌٕح قشِحً إِٓحً، ٚؾؼٍٕح جٌكىحَ ػٍٝ جٌٕحط"

٠ش٠ذ أْ ئ١ٌُٙ ٠شؾغ فٟ جٌّّٙحش، ٚذ١ذُ٘ أصِس ج٤ِٛس، ُٚ٘ جٌمحدز ٚجٌغحدز فأذٛ هحٌد ٨ ٠ش٠ذ أُٔٙ لنحز ذ١ٓ جٌٕحط، ٚئّٔح 

 .وّح ٘ٛ ظح٘ش

فٟ خطرطٗ جٌمحفؼس، ٚ٘ٛ ٠قف قحي جٌّحم١ٓ، جٌز٠ٓ سأٜ هللا ؾذ ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚػٍٝ ٘زج جٌّؼٕٝ ؾحء لٛي أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ 

 :جٌقرش ُِٕٙ ػٍٝ ج٤رٜ فٟ ِكرطٗ

أذذٌُٙ جٌؼّض ِىحْ جٌزّي، ٚج٤ِٓ ِىحْ جٌخٛف؛ فقحسٚج ٍِٛوحً قىحِحً، ٚأتّس ؾؼً ٌُٙ ِٓ ِنح٠ك جٌر٩ء فشؾحً؛ ف"

 [.29"]أػ٩ِحً 

ذؼذ أْ ٠زوش قحي ٌٚذ ئعّحػ١ً ٚئعكحق ٚذٕٟ ئعشجت١ً فٟ جٌؿح١ٍ٘س، ٚضؾططُٙ ٚضفشلُٙ، غُ و١ف ضغ١ّشش ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)وّح أٔٗ 

 :ـ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)فأفركٛج ـ وّح ٠مٛي ؛ (فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ)قحٌُٙ ذؼذ ذؼػس جٌشعٛي ج٤وشَ 

لذ ضشذّؼص ج٤ِٛس ذُٙ فٟ ظً عٍطحْ لح٘ش، ٚآٚضُٙ جٌكحي ئٌٝ وٕف ػّض غحٌد، ٚضؼطفص ج٤ِٛس ػ١ٍُٙ فٟ رسٜ ٍِه غحذص، "

فُٙ قىحَ ػٍٝ جٌؼح١ٌّٓ، ٍِٚٛن فٟ أهشجف ج٤سم١ٓ، ٠ٍّىْٛ ج٤ِٛس ػٍٝ ِٓ وحْ ٠ٍّىٙح ػ١ٍُٙ، ٠ّٚنْٛ ج٤قىحَ ف١ّٓ 

 [.31"]، ٨ ضغّض ٌُٙ لٕحز، ٨ٚ ضمشع ٌُٙ ففحز[30]ن١ٙح ف١ُٙوحْ ٠ّ

 :، ٚ٘ٛ ٠قف فٕف جٌّٕحفم١ٓ ِٓ جٌّكذغ١ٓ(ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚلحي 

 [.32"]فطمّشذٛج ئٌٝ أتّس جٌن٩ٌس، ٚجٌذػحز ئٌٝ جٌٕحس، ذحٌضٚس ٚجٌرٙطحْ، فٌُّٛٛ٘ ج٤ػّحي، ٚؾؼٍُٛ٘ قىحِحً ػٍٝ سلحخ جٌٕحط"

، ٠زوش ف١ٗ أْ جٌّغ١ٍّٓ ئرج فؼٍٛج ذؼل ج٤ؽ١حء سِحُ٘ هللا ذأسذغ خقحي، (هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗفٍٝ )ٚٚسد فٟ قذ٠ع ػٓ جٌٕرٟ 

 [.33"]جٌخ١حٔس ِٓ ٨ٚز جٌكىحَ"ٚروش ِٕٙح 

 (:ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚػٓ جٌقحدق 

 [.34"]٠ىْٛ ؽ١ؼطٕح فٟ دٌٚس جٌمحتُ عٕحَ ج٤سك، ٚقىحِٙح"

 :، فٟ ٘زج جٌّٛسد ذحٌزجش(ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚػٓ ػٍٟ ذٓ جٌكغ١ٓ 

 [.35"]٠ٚىْٛٔٛ قىحَ ج٤سك، ٚعٕحِٙح"

 (:ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚػٓ أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ 

 [.36"]ُٚ٘ جٌمنحز ٚجٌكىحَ ػٍٝ جٌٕحط"

ذٍٝ فٟ ج٤سك : "١ٌظ ػٍٝ ظٙش٘ح غ١ش ٘إ٨ء، لحي: ، فم١ً ٌٗ(ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚق١ّٕح عثً جٌقحدق ػٓ أفكحخ جٌمحتُ 

.. ، ُٚ٘ جٌٕؿرحء، ٚجٌمنحز، ٚجٌكىحَ، ٚجٌفمٙحء فٟ جٌذ٠ٓ(ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ِإِْٕٛ غ١شُ٘، ٌٚىٓ جٌؼذز جٌطٟ ٠خشؼ ف١ٙح جٌمحتُ 

 [.37"]جٌخ

 (:ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚلحي 

 [.38"]ُ٘ أفكحخ ج٠ٌٛ٤س، ُٚ٘ قىحَ هللا فٟ أسمٗ ػٍٝ خٍمٗ"

 (:ع)ٚفٟ ٔـ آخش ػٓ جٌقحدق 



 [.39"]ٌّٚٝ ٘إ٨ء جٌمَٛ، ٠ٚىْٛٔٛ قىحَ ج٤سك( ع)فارج لحَ جٌمحتُ "

ؾؼٍص فذجن، فاْ ٚجفمٙح جٌخرشجْ : لٍص(: "ػ١ٍٗ جٌق٩ز ٚجٌغ٩َ)ذً ٌمذ ٚسد فٟ ر٠ً فك١كس ػّش ذٓ قٕظٍس ٔفغٙح لٌٛٗ 

فاْ ٚجفك قىحُِٙ ٚلنحضُٙ جٌخرشجْ : ٠ٕظش ئٌٝ ِح قىحُِٙ ػ١ٍٗ أ١ًِ ٚلنحضُٙ؛ ف١طشن، ٠ٚإخز ذح٢خش، لٍص: ؾ١ّؼحً، لحي

 ".جٌخ.. ؾ١ّؼحً 

____________________ 

 .61لٛجػذ جٌكذ٠ع، ؿ[ 1]

، 757، ؿ3، ِٚغطذسن جٌٛعحتً، جٌخحضّس، ؼ4ٚسعحٌس أذحْ ٌٍؿ٩١ٟٔ، ؿ 556ٚ 375ٚ 238سؾحي جٌىؾٟ، ؿ: سجؾغ[ 2]

 .73، ِٚمرحط جٌٙذج٠س، ؿ80ـ79، ؿ2، ٚجٌٛعحتً، ؼ40ٚ 39ٚ 38ٚلٛجػذ جٌكذ٠ع، ؿ

، ػٓ جٌغ١ذ ِكغٓ 73، ِٚمرحط جٌٙذج٠س، ؿ5، ٚسعحٌس أذحْ ذٓ ػػّحْ ٌٍؿ٩١ٟٔ، ؿ48لٛجػذ جٌكذ٠ع، ؿ: سجؾغ[ 3]

 .ج٤ػشؾٟ

، ٚٔط١ؿس جٌّمحي 769، ؿ3، ِٚغطذسن جٌٛعحتً، ؼ5سعحٌس أذحْ ذٓ ػػّحْ ٌٍغ١ذ ِكّذ ذحلش جٌؿ٩١ٟٔ، ؿ: سجؾغ[ 4]

 .77ٌٍرحسفشٚؽٟ، ؿ

 .٘زج ج٦ؾّحع لذ ضٛجضش ٔمٍٗ: ، ٚلحي70ٚ 73ِمرحط جٌٙذج٠س، ؿ: سجؾغ[ 5]

 .76ٚ 75لٛجػذ جٌكذ٠ع، ؿ: سجؾغ[ 6]

 .92، ٚجٌّمح٨ش ٚجٌفشق ٥ٌؽؼشٞ، ؿ92ٚ 91فشق جٌؾ١ؼس ٌٍٕٛذخطٟ، ؿ: سجؾغ[ 7]

 .72ذؼذ أْ وطرص رٌه سأ٠ص أْ جٌرؼل لذ ضٕرّٗ ٌٗ؛ فشجؾغ ِمرحط جٌٙذج٠س، ؿ[ 8]

 .73، ِٚمرحط جٌٙذج٠س، ؿ88، ؿ20، ٚجٌٛعحتً، ؼ98ؿ، ٚلٛجػذ جٌكذ٠ع، 61ػذز ج٤فٛي، ؿ: سجؾغ[ 9]

 .33، ؿ13ِؼؿُ سؾحي جٌكذ٠ع، ؼ[ 10]

 .3، ؿ1ِٓ ٨ ٠كنشٖ جٌفم١ٗ، ؼ[ 11]

 .318، ؿ1سؾحي جٌّحِمحٟٔ، ؼ: سجؾغ[ 12]

ٌٗ  ِّح ٠قف أْ ٠رطذأ ذٗ، ف١ىْٛ" فأٟ لذ ؾؼٍطٗ ػ١ٍىُ قحوّحً "٨ٚ ع١ّح ئرج وحْ ٌٗ ػَّٛ ٚمؼٟ، فاْ ٘زٖ جٌؼرحسز [ 13]

فاْ جٌّؿّغ ػ١ٍٗ ٨ س٠د ف١ٗ ـ وزج روشٖ ج٨ؽىٛسٞ فٟ قحؽ١طٗ ػٍٝ جٌّىحعد ـ ٚجٌّشجد أٔٗ ئرج وحٔص : ػَّٛ ٚمؼٟ، ومٌٛٗ

 .جٌؿٍّس ِّح ٠قف ج٨ذطذجء ذٙح، فأٙح ٨ ضىْٛ ِخطقس فٟ جٌّٛسد، ذكغد جعطؼّحي أً٘ جٌٍغس، وّح ٘ٛ ظح٘ش

جضمٛج جٌكىِٛس، فاْ جٌكىِٛس ئّٔح (: "ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)حدي ِح ػٓ جٌقحدق ٠ٚذي ػٍٝ أْ رٌه ِٓ ؽإْٚ قىِٛس جٌفم١ٗ جٌؼ[ 14]

 ّٟ ّٟ ٔر ّٟ أٚ ٚف  .7، ؿ18جٌٛعحتً، ؼ: ، سجؾغ"ٟ٘ ٧ٌِحَ جٌؼحٌُ ذحٌمنحء، جٌؼحدي فٟ جٌّغ١ٍّٓ، ٌٕر

ػٍٝ ِح روشٔحٖ  فحٌطفش٠غ فٟ ج٠٢س ٠ذي. عٛسز ؿ{ ٠ح دجٚد ئّٔح ؾؼٍٕحن خ١ٍفس فٟ ج٤سك فحقىُ ذ١ٓ جٌٕحط ذحٌكك}: ٚلحي ضؼحٌٝ

ّٟ : "ٌؾش٠ف( ع)غُ ٕ٘حن لٛي ػٍٟ . د٨ٌس ظح٘شز ّٟ أٚ ؽم ّٟ ٔر ّٟ أٚ ٚف ، 18جٌٛعحتً، ؼ" ٌمذ ؾٍغص ِؿٍغحً ٨ ٠ؿٍغٗ ئ٨ّ ٔر

 .132، ٚػٓ جٌّمٕغ، ؿ4، ؿ3، ٚجٌفم١ٗ، ؼ217، ؿ6، ٚجٌطٙز٠د، ؼ406، ؿ7، ٚجٌىحفٟ، ؼ7ؿ



. لذ وحٔٛج قىحِحً ػٍٝ جٌٕحط، ٚذ١ذُ٘ أصِس ج٤ِٛس( ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ) ٚج٤تّس( فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)ٚػذج ػٓ رٌه، فاْ جٌٕرٟ 

ٚوحٔٛج فٟ جٌٛلص ٔفغٗ ٠منْٛ ذ١ٓ جٌٕحط، ٚئ١ٌُٙ جٌّشؾغ فٟ فقً جٌخقِٛحش ٚجٌمنحء، أٚ ئٌٝ ِٓ ٠ٕقرٛٔٗ ٌزٌه؛ 

 .ذح٨عطٕحذس فحٌمنحء ـ وّح ٘ٛ ِؼٍَٛ ـ ِٓ ؽإُٚٔٙ ٚف٩ق١حضُٙ، جٌطٟ ٠فطشك ف١ُٙ أْ ٠ّحسعٛ٘ح، ئِح ذحٌّرحؽشز أٚ

 .ػٕٗ 100، ؿ18ٚجٌٛعحتً، ؼ  53، قذ٠ع303، ؿ53ضٙز٠د ج٤قىحَ ٌٍطٛعٟ، ؼ: سجؾغ[ 15]

 .154جٌّىحعد ٌٍؾ١خ ج٤ٔقحسٞ، ؿ[ 16]

 .18، ؿ40ؾٛج٘ش جٌى٩َ، ؼ[ 17]

 .17جٌّقذس جٌغحذك، ؿ[ 18]

 .327، ؿ١ِٕ1س جٌطحٌد ٌٍخٛجٔغحسٞ، ضمش٠شجش ٌركع جٌٕحت١ٕٟ، ؼ[ 19]

 .184و ٌٍرغطحٟٔ، ؿِك١و جٌّك١[ 20]

 .ِغ جٌفحسع١س 20، ؿ1، ٚغشس جٌكىُ ٣ٌِذٞ، ؼ189، ؿ3ِغطذسن جٌٛعحتً، ؼ[ 21]

، 484ػٓ وٕض جٌفٛجتذ ٌٍىشجؾىٟ، ٚؽشـ ٔٙؽ جٌر٩غس ٌٍّؼطضٌٟ، لغُ جٌكىُ سلُ  188، ؿ3ِغطذسن جٌٛعحتً، ؼ[ 22]

 .183، ؿ1ٗ، ٚجٌركحس، ؼػٕ 64، ؿ2، أٚجتً وطحخ جٌمنحء، ٚلقحس جٌؿًّ، ؼ2، ِٚغطٕذ جٌؾ١ؼس، ؼ20ؼ

 .ػٓ أِحٌٟ جٌؾ١خ 48، ؿ2جٌركحس، ؼ[ 23]

 .75، ؿ1غشس جٌكىُ، جٌّطرٛع ِغ جٌطشؾّس جٌفحسع١س، ؼ[ 24]

 .184ِك١و جٌّك١و ٌٍرغطحٟٔ، ؿ[ 25]

، 2، ِٚغطٕذ جٌؾ١ؼس، ؼ30، ؿ2ٚػٓ جٌٛجفٟ ٌٍف١ل، ؼ 188، ؿ3، ِٚغطذسن جٌٛعحتً، ؼ169ضكف جٌؼمٛي، ؿ[ 26]

 .حءأٚجتً وطحخ جٌمن

 .407ـ406، ٚد٠ٛجْ جٌغ١ذ جٌك١ّشٞ، ؿ345، ؿ2، ٚػقش جٌّأِْٛ، ؼ14، ؿ7ج٤غحٟٔ، هرؼس عحعٟ، ؼ[ 27]

 .ِقحدس ٘زج جٌٕـ وػ١شز، عٛجء ِٓ هش٠ك جٌؾ١ؼس أٚ ِٓ هشق غ١شُ٘؛ ٌٚزج ف٩ قحؾس ئٌٝ ضؼذجد٘ح[ 28]

، 3ِقحدس ٔٙؽ جٌر٩غس، ؼ: ، ٚسجؾغ187، جٌخطرس جٌمحفؼس سل177ُ، ؿ2ٔٙؽ جٌر٩غس ؽشـ ِكّذ ػرذٖ، ؼ[ 29]

 .٩ٌه٩ع ػٍٝ ِقحدس أخشٜ 58ـ57ؿ

 .ِٓ ٠ّنٟ ج٤قىحَ ذحٌغ١ف ٚجٌغٛه ٘ٛ جٌغٍطحْ، قغرّح ضمذَ[ 30]

 .٩ٌه٩ع ػٍٝ ِقحدس أخشٜ 58ـ57، جٌخطرس جٌمحفؼس، ِٚقحدس ٔٙؽ جٌر٩غس، ؿ179، ؿ2ٔٙؽ جٌر٩غس، ؼ[ 31]

 .115، ؿ3ِقحدس ٔٙؽ جٌر٩غس، ؼ: ، ٚسجؾغ وطحخ205، جٌخطرس سلُ 215ـ214، ؿ2ٔٙؽ جٌر٩غس، ؼ[ 32]

 .٠337َٛ جٌخ٩ؿ، ؿ: سجؾغ[ 33]

 .195ػٓ ج٨خطقحؿ ٌٍّف١ذ، ٠َٚٛ جٌخ٩ؿ، ؿ 372، ؿ52جٌركحس، ؼ[ 34]



 .٘ـ1389، هرغ عٕس 541، ؿ2، ٚجٌخقحي، ؼ317، ؿ52جٌركحس، ؼ[ 35]

 .٠187َٛ جٌخ٩ؿ، ؿ[ 36]

 .205، ٚج٩ٌّقُ ٚجٌفطٓ ٨ذٓ هحٚٚط، ؿ٠195َٛ جٌخ٩ؿ، ؿ[ 37]

 .٠195َٛ جٌخ٩ؿ، ؿ[ 38]

 .209ج٩ٌّقُ ٚجٌفطٓ، ؿ[ 39]

 2ج٨ػطشجمحش ٚأؾٛذطٙح 

 :ٚئرج ضكمك ِح ضمذَ، فإٔح ٔمٛي 

ِّح ضمذَ ذٛؾٖٛ، ٔزوش ِٕٙح ِح ٚلفٕح ػ١ٍٗ أٚ ٌمذ جػطشك، أٚ ٠ّىٓ أْ ٠ؼطشك ػٍٝ د٨ٌس سٚج٠س ػّش ذٓ قٕظٍس ٚغ١شّ٘ح 

 :خطش ذحٌرحي، غُ ٔؿ١د ػٕٗ، ػٍٝ جٌٕكٛ جٌطحٌٟ

ـ ئٔٗ ٚئْ أِىٓ ٔقد لنحز ِطؼذد٠ٓ ٌؿّحػس ٚجقذز، ٌىٓ ؾؼً ج٠٨ٌٛس ٌٍفم١ٗ جٌؿحِغ ٌٍؾشجتو غ١ش ِّىٓ، ٚرٌه ٤ْ ِؼٕٝ 1

٥ٌِس جٌٛجقذز أوػش ِٓ قحوُ ٚجقذ، ذً سذّح ٠ىْٛ ٌٙح آ٨ف جٌكىحَ فٟ آْ، ٚرٌه ف١ّح ٌٛ وػش جٌّؿطٙذْٚ رٌه ٘ٛ أْ ٠ىْٛ 

وّح أْ . ٌٚٛ أسجد ٚجقذ ُِٕٙ أْ ٠طقذٜ ٌٍكىِٛس فؼ٩ً، فّح ٘ٛ جٌّشؾف ٌٗ ػٍٝ غ١شٖ؟. ٚجٌفمٙحء، ٚ٘ٛ أِش ِنكه ٌٍغح٠س

غُ ِح ٘ٛ ِق١ش ج٦ِحَ جٌزٞ ؾؼً ٘إ٨ء قىحِحً فٟ قحي ق١حضٗ؟ ِٚح . ػ١ٍٗ أْ ٠غطؿ١ض ِٓ ذحلٟ جٌفمٙحء جٌز٠ٓ فٟ ػقشٖ ؾ١ّؼحً 

 [.1]جٌزٞ ٠رمٝ ٌٗ؟

 .فىً رٌه ٠ذي ػٍٝ أْ جٌّشجد ِٓ جٌكحوُ فٟ سٚج٠س جذٓ قٕظٍس ٘ٛ خقٛؿ جٌمحمٟ

 :ٌٚىٓ رٌه ٨ ٠شد، ٚرٌه

ٓ دْٚ ضكذ٠ذ، ق١ع ئٕٔح ٔؿذ جٌشٚج٠حش ئْ ج٠٨ٌٛس ذّؼٕٝ جٌكحو١ّس ٚئدجسز ؽإْٚ جٌؼرحد، ٌُ ضؼو ٌؼٕٛجْ جٌفم١ٗ ٘ىزج ِٚ: أ٨ًٚ 

ج٤خشٜ لذ قذدش جٌّٛجففحش ٌٙزج جٌفم١ٗ جٌزٞ أػط١ص ٌٗ ٘زٖ جٌكحو١ّس فٟ سٚج٠س جذٓ قٕظٍس، ٚأٔٗ ٘ٛ خقٛؿ ج٤ػٍُ ِٓ 

جٌفمٙحء دْٚ عٛجء؛ ف٩ ٠كك ٌغ١ش ج٤ػٍُ أْ ٠طقذٜ ٌٍكىُ ِغ ٚؾٛد ج٤ػٍُ جٌؿحِغ ٌغحتش جٌؾشجتو، ٚع١أضٟ أْ ج٤ِحَ جٌكغٓ 

 :لحي( ؿ)لذ روش فٟ خطرطٗ أِحَ ِؼح٠ٚس أْ جٌٕرٟ ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)

 ".ِح ٌّٚص أِس أِش٘ح سؾ٩ً لو ٚف١ُٙ ِٓ ٘ٛ أػٍُ ػٕٗ، ئ٨ّ ٌُ ٠ضي أِشُ٘ ٠ز٘د عفح٨ً قطٝ ٠شؾؼٛج ئٌٝ ِح ضشوٛج"

 :، لحي(ؿ)أْ جٌٕرٟ ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚع١أضٟ ذغٕذ فك١ف، ػٓ جٌقحدق 

 ".ٝ ٔفغٗ، ٚفٟ جٌّغ١ٍّٓ ِٓ ٘ٛ أػٍُ ِٕٗ، فٙٛ محي ِطىٍفِٓ مشخ جٌٕحط ذغ١فٗ، ٚدػحُ٘ ئٌ"

ػ١ٍىُ ذطمٜٛ هللا، ٚقذٖ ٨ ؽش٠ه ٌٗ، : "، ٠مٛي(ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)عّؼص أذح ػرذ هللا : ٚؾحء فٟ فك١كس ػ١ـ ذٓ جٌمحعُ، لحي

ٌزٞ ٘ٛ ف١ٙح ٠خشؾٗ، ٚجٔظشٚج ٤ٔفغىُ؛ فٛهللا ئْ جٌشؾً ١ٌىْٛ ٌٗ جٌغُٕ ف١ٙح جٌشجػٟ، فارج ٚؾذ سؾ٩ً ٘ٛ أػٍُ ذغّٕٗ ِٓ ج

 [.2"]جٌخ... ٠ٚؿ١ة ذزٌه جٌشؾً جٌزٞ ٘ٛ أػٍُ ذغّٕٗ ِٓ جٌزٞ وحْ ف١ٙح، ٚهللا ٌٛ وحٔص ٤قذوُ ٔفغحْ

 .٠إوذ فٟ و٩ِٗ ٘زج ػٍٝ قىُ جٌفطشز، جٌزٞ أؽشٔح ئ١ٌٗ ف١ّح ضمذَ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚٚجمف أٔٗ 

قٍف ئ٨ّ ٤ٍ٘ٙح، فّٓ دػح جٌٕحط ئٌٝ ٔفغٗ، ٚف١ُٙ ِٓ ٘ٛ جٌشتحعس ٨ ض"أْ (: فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌس ٚعٍُ)ٚع١أضٟ ػٓ جٌٕرٟ 

أْ أٌٚٝ جٌٕحط (: "ع)، ٚػٓ ػٍٟ (ع)وّح ػٓ جٌقحدق ". فٙٛ ِرطذع محي"أٚ " أػٍُ ِٕٗ، ٌُ ٠ٕظش هللا ئ١ٌٗ ٠َٛ جٌم١حِس



ُ، ٚضكًّ جٌّغإ١ٌٚحش ، ٤ْ ج٠ٌٛٚ٤س ذح٤ٔر١حء ئّٔح ٟ٘ ج٠ٌٛٚ٤س ذّٕحفرُٙ، ٚئؾشجء ِمحفذ٘"ذح٤ٔر١حء أػٍُّٙ ذّح ؾحؤٚج ذٗ

(. ع)، ٚػٍٝ عر١ً ج٨عطم٩ي ذؼذ ٚفحضُٙ [ 3(]ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)فٟ ِمحَ جٌطر١ٍغ ٚج٦ؾشجء، ػٍٝ عر١ً ج٦ػحٔس فٟ قحي ق١حضُٙ 

 ".ئْ أقك جٌٕحط ذٙزج ج٤ِش ألٛجُ٘ ػ١ٍٗ ٚأػٍُّٙ ذأِش هللا ف١ٗ(: "ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚفٟ ٔٙؽ جٌر٩غس ػٓ ػٍٟ 

 (:ؿ)ح سٚجٖ جٌؼشصِٟ، ػٓ جٌٕرٟ ٠ّٚىٓ ضأ١٠ذ رٌه أ٠نحً ذّ

ً ٚف١ُٙ ِٓ ٘ٛ أػٍُ ِٕٗ، ٌُ ٠ضي أِشُ٘ ئٌٝ جٌغفحي ئٌٝ ٠َٛ جٌم١حِس" َّ لِٛح أػٍُ ِٕٗ : "، ٚفٟ ٔـ آخش ٌٍشٚج٠س"ِٓ أ

 [.4"]ٚأفمٗ

 .٠ٚإ٠ذ٘ح غ١ش٘ح

 (:ػ١ٍٗ ٌغ٩َ)ٚذّح ٚسد ػٓ جٌقحدق 

 [.5"]جػشفٛج ِٕحصي جٌٕحط ػٍٝ لذس سٚج٠طُٙ ػّٕح"

، ق١ّٕح عثً ػّح ٌٛ جخطحس وً ِٓ جٌّطخحف١ّٓ سؾ٩ً (ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ذً ٚذّح ٚسد فٟ ٚسج٠س ػّش ذٓ قٕظٍس ٔفغٙح، ق١ع لحي 

 :ٚجخطٍفح فٟ جٌكىُ

 ".٨ٚ ٠ٍطفص ئٌٝ ِح ٠كىُ ذٗ ج٢خش. جٌكىُ ِح قىُ ذٗ أػذٌّٙح، ٚأفمّٙٙح، ٚأفذلّٙح فٟ جٌكذ٠ع، ٚأٚسػّٙح"

س، ٠ٚمنٟ ذٗ جٌؼمً، وّح لذِٕح فٟ أٚجتً ٘زج جٌىطحخ، ٚأؽحسش ئ١ٌٗ جٌقك١كس جٌّطمذِس ػٓ ذً ئْ رٌه ٘ٛ ِح ضكىُ ذٗ جٌغؿ١ّ 

 (.ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ج٦ِحَ جٌقحدق 

 .٘زج وٍٗ، ػذج ػٓ أْ ٠٨ٚس ج٤ػٍُ ٟ٘ جٌمذس جٌّطم١ٓ، وّح ٘ٛ ظح٘ش ٨ ٠كطحؼ ئٌٝ ذ١حْ

ٗ ٚذؾإْٚ ج٤ِس، فاْ جٌمن١س ضطخز هحذؼحً آخش، وّح أؽحسش ئ١ٌٗ ٔؼُ، ٌٛ ٌُ ٠ىٓ ٘زج ج٤ػٍُ ذحٌفمٗ ػحد٨ً، أٚ ٌُ ٠ىٓ ػحسفحً ذضِحٔ

 .٨ٚذذ ِٓ ِشجػحز ِقٍكس ج٤ِس فٟ رٌه، ١ٌٚظ رٌه ِٛمٛع ذكػٕح ج٢ْ. سٚج٠س ػ١ـ ذٓ جٌمحعُ جٌّطمذِس

مغ ٠شٜ ذؼل ِٓ ضؼشك ٌركع ٘زج جٌّٛمٛع أٔٗ ٌُ ٠كذد فٟ ج٦ع٩َ ؽىً ٚضفحف١ً جٌكىِٛس فٟ صِٓ جٌغ١رس؛ ً٘ ٠ٛ: غح١ٔحً 

فٟ ستحعس جٌذٌٚس فم١ٗ ٚجقذ أٚ أوػش، ٨ٚ غ١ش رٌه ِٓ خقٛف١حش، ٤ْ فشك ئػطحء ج٠٨ٌٛس ٌٍؿ١ّغ، ِغ ضكمك جٌؾشٚه 

جٌخ، ٠ّٕغ ِٓ جٌفغحد، ذً ئْ جٌؾشٚه جٌّؼطرشز ٘زٖ ضىْٛ عررحً ٌٍق٩ـ ٚ .. ف١ُٙ؛ ِٓ جٌؼٍُ ٚج٦خ٩ؿ، ٚج٨ٌطضجَ ذح٦ع٩َ

. ٠طؾحٚسٚج ف١ّح ذ١ُٕٙ، ٠ّٚٛقذٚج وٍّطُٙ، ٠ٚنؼٛج جٌكٍٛي جٌّٕحعرس ٌىً ِح ٠ٛجؾُٙٙ ٧ٌف٩ـ ذحعطّشجس، ٤ْ رٌه ٠ذػُٛ٘ ٤ْ

ٚلذ ٠طٕحصي ذؼنُٙ ػٓ سأ٠ٗ جٌزٞ ٠شجٖ فك١كحً، ئ٠ػحسج ٌٍّقٍكس جٌؼحِس، ٚذاِىحُٔٙ أْ ٠طفمٛج ػٍٝ ف١غس ـ ِح ـ فٟ ٘زج جٌّؿحي 

سأٞ ف٩ْ ُِٕٙ ـ ٌّٛجففحش خحفس ف١ٗ ـ أٚ ٠ؼ١ٓ ٌىً ُِٕٙ  ضفحد٠حً ٌٛلٛع أٞ خ٩ف، وأْ ٠أخزٚج ذٕظحَ ج٤وػش٠س أٚ جٌشؾٛع ئٌٝ

 .ِؿحٌٗ جٌخحؿ، أٚ ٠ؼ١ّْٕٛ أقذُ٘ ست١غحً ٌٍذٌٚس ػٍٝ أْ ٠ط١ؼٗ جٌىً ئ٨ّ ئرج سأٜ جٌىً أٚ ج٤وػش خطأٖ، أٚ ٔكٛ رٌه ِٓ لشجسجش

ف، ٚضشضد ِفحعذ غحٌرس ػٍٝ ٌٚٛ ٚؾذ فم١ٗ آخش فٟ خحسؼ جٌذجتشز، ٚوحْ ٔمنٗ ٌكىُ ِٓ أقىحَ ست١ظ جٌذٌٚس ِٛؾرحً ٩ٌخط٩

 [.6]ِقٍكس ٔمل جٌكىُ ٌُ ٠ؿض ٌٗ رٌه، ٚٚؾد ػ١ٍٗ جٌغىٛش ٚجٌطغ١ٍُ

٘زج ِح روشٖ جٌرؼل فٟ ِمحَ جٌؿٛجخ ػٓ ج٠٦شجد جٌّطمذَ، ٚئْ وٕح ٔكٓ ٠شٜ أْ جٌؾشوس فٟ جٌٍّه ضإدٞ ئٌٝ ج٨مطشجخ، وّح 

. ضغّشخ جٌىػ١ش ِٓ جٌّؾى٩ش جٌطٟ ٨ ِؿحي ٌرغو جٌمٛي ف١ٙح، ٚئٌٝ جٌنؼف ٚجٌطأخ١ش غُ [ 7(]ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ػٓ أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ 

 .فحٌكك فٟ جٌؿٛجخ ٘ٛ ِح روشٔحٖ أ٨ًٚ 

ـ ٌمذ سأٜ ذؼل ِٓ ذكع ٘زج جٌّٛمٛع أْ سٚج٠س ػّش ذٓ قٕظٍس ٨ ػَّٛ ٨ٚ ؽّٛي ف١ٙح ٌغ١ش ِٛسد فقً جٌخقِٛس، ئ٨ّ 2

ٚجٌمذس جٌّط١مٓ ذٍكحظ . ذّؼٕٝ جٌؾّٛي ٨ ٠ؿشٞ فٟ جٌّكّٛي ، ٚ٘ٛ ٨ ٠قف؛ ٤ْ ج٦ه٩ق(قحوّحً )ئرج ضّغىٕح ذح٦ه٩ق ٌىٍّس 

 [.8]ِٛسد جٌكذ٠ع ٘ٛ ِٛجسد فقً جٌخقِٛس ٚجٌمنحء ١ٌظ ئ٨ّ 



 :ٚجٌؿٛجخ

ً )ئْ جٌؼَّٛ ٚجٌؾّٛي ١ٌظ ِٓ ؾٙس ج٦ه٩ق فٟ جٌّكّٛي ٚ٘ٛ لٌٛٗ : أ٨ًٚ  ٌٗ ِفَٙٛ ( قحوُ)، ٚئّٔح ِٓ ؾٙس أْ ٌفع (قحوّح

ػشفحً؛ فاْ جٌؼشف ٚجٌٍغس ٠فُٙ ِٕٗ جٌؼَّٛ ٚجٌؾّٛي ٌىً ج٤ِٛس جٌؼحِس جٌطٟ ضكطحؼ ئٌٝ ِٓ  ٚجعغ ذكغد ٚمؼٗ، ِٚح ٠فُٙ ِٕٗ

٠رّص ف١ٙح، ٠ٚىْٛ لٌٛٗ جٌفقً ٚقىّٗ جٌؼذي، عٛجء أوحٔص ِٓ ج٤ِٛس جٌغ١حع١س أٚ ج٨لطقحد٠س أٚ جٌؼغىش٠س أٚ غ١ش٘ح ِّح 

٨ٚ . ، ٚئف٩ـ جٌكحٌس جٌؼحِس، ٠ٚكفع ِقٍكس جٌّغ٠ٓ١ٍّىْٛ ِٓ ؽأْ جٌكحوُ ٚجٌٛجٌٟ أْ ٠نطٍغ ذٗ، ٠ٚؿذٞ فٟ ئلشجس جٌٕظحَ

ّّ٘ٗ جٌرؼل  .٠ؾًّ ج٤ِٛس جٌؾخق١س وّح سذّح ٠طٛ

ً فٟ ؽإٚٔىُ؛ ٤ْ ذ١ذٖ : فحٌؼَّٛ ٚجٌغؼس ِغطفحد ِٓ قحق جٌٍفع، ذ٩ّقظس جٌفُٙ جٌٍغٛٞ ٚجٌؼشفٟ ٌٗ، فٍٛ ل١ً سجؾؼٛج ف٩ٔح

ِّس ج٤ِٛس، ٚ٘ٛ جٌزٞ ٠ٍّه قك جٌرص ٚجٌفقً ف١ٙح، ف أٗ ٨ ٠ّىٓ ٤قذ أْ ٠ذػٟ أْ جٌّشجد خقٛؿ ج٤ِٛس جٌمنحت١س، قطٝ أص

ٌٚٛ وحْ ِٛسد جٌى٩َ ٚجٌٛجلؼس جٌّغإٚي ػٕٙح ٘ٛ رٌه، ٚرٌه ٤ْ جٌؼشف ٠فُٙ أْ ج٦سؾحع فٟ جٌٛجلؼس جٌّزوٛسز ئ١ٌٗ، ئّٔح ٘ٛ 

ٚأ٠ذش جٌٍغس أْ ٠ىْٛ . ئرج ضؼحسف جٌٕحط٤ْ ٌٗ ِٕقرحً ػحِحً، ٠ىْٛ جٌمنحء ٚجقذجً ِٓ ج٤ِٛس جٌطٟ ٠شؾغ ف١ٙح ئ١ٌٗ، ٨ٚ ع١ّح 

فٟ جٌؼرحسز جٌّزوٛسز، وّح أؽشٔح ( ػٍٝ)جٌمنحء ٚجقذجً ِٓ ؽإْٚ جٌكحوُ جٌزٞ ذ١ذٖ أصِس ج٤ِٛس، ٚخقٛفحً ِغ ج٦ض١حْ ذىٍّس 

 .٘زج، ػذج ػٓ جٌشٚج٠حش ج٤خشٜ جٌطٟ ضذي ػٍٝ رٌه، ٚلذ ضمذِص. ئ١ٌٗ

ٌٚٛ أسجد جٌؾحسع غ١ش رٌه ٌىحْ ػ١ٍٗ جٌر١حْ، ٨ أٔٗ ِٓ لر١ً وٍّس جٌر١غ . حٌزجشٔؼُ، ٚلذ ضؼٍك جٌؿؼً ذٙزج جٌّؼٕٝ جٌّطرحدس ذ

 .ٚٔكٖٛ، قطٝ ٠محي ئٔٗ لذ ٚلغ ِك٨ًّٛ، ٨ٚ ٠ؿشٞ ج٦ه٩ق ذّؼٕٝ جٌؾّٛي فٟ جٌّكّٛي

 ً ٖ، ئ٨ّ ئرج ئْ ِح روشٖ ِٓ ػذَ ؾش٠حْ ج٦ه٩ق فٟ جٌّكّٛي، ٨ ٠ّىٓ لرٌٛٗ، ذً ج٦ه٩ق ٠ؿشٞ ف١ٗ وّح ٠ؿشٞ فٟ غ١ش: ٚغح١ٔح

وحْ جٌّكّٛي غ١ش لحذً ٧ٌه٩ق ٌخقٛف١س ف١ٗ رجضٗ، وّح أْ ج٤ِش ذحٌٕغرس ٌرؼل جٌّٛمٛػحش ـ وّح ٌٛ وحْ ؾضت١حً، وض٠ذ 

 .ٌٚىٓ رٌه خحسؼ ػٓ جٌمحْٔٛ جٌؼحَ فٟ ِمحَ جٌطخحهد. ِػ٩ً ـ وزٌه

ً ػحٌُ، ئرج ضّص ِمذِحش ج٦ه٩ق، وزٌه ٠ؿشٞ فىّح ٠ؿشٞ ج٦ه٩ق فٟ جٌّٛمٛع؛ ف١محي جٌّشجد و. جٌؼحٌُ ٠ؿد ئوشجِٗ: فارج ل١ً

ج٦ه٩ق أ٠نحً فٟ هشف جٌّكّٛي ئرج ضّص ِمذِحضٗ؛ ف١محي ٨ ٠فشق فٟ ٘زج جٌٛؾٛخ ذ١ٓ صِحْ دْٚ صِحْ، ٨ٚ ذ١ٓ قحي دْٚ 

ْ ٠ؼطرش ٚوزٌه ٨ ٠فشق فٟ ج٦وشجَ ذ١ٓ أفشجدٖ ِٚقحد٠مٗ، ٨ٚ ذ١ٓ أقٛجٌٗ ٚأِىٕطٗ ٚأصِحٔٗ، ئٌٝ غ١ش رٌه ِّح ٠ّىٓ أ. آخش

 .٘زج فٟ ج٦ه٩ق جٌرذٌٟ. قح٨ً ٌٗ

ص٠ذ ػحٌُ، فاْ ِؼٕحٖ غرٛش جٌؼح١ٌّس ٌٗ ذّؼٕح٘ح ج٤ٚعغ، جٌؾحًِ ٌؿ١ّغ جٌّكط٩ّش جٌطٟ ضىْٛ ِٛسد جٌؾه : وّح أٔٗ ٌٛ ل١ً

 .ٚجٌؾرٙس، ٠ٚفطشك فٟ جٌٌّٛٝ ٌٛ وحْ ٠ش٠ذ خ٩فٙح أْ ٠ٕقد لش٠ٕس ػٍٝ رٌه

، أٚ ٚجسغٟ، فأٗ ٠كىُ ذؾّٛي جٌخ٩فس ٚج٦سظ، ٚذؼَّٛ جٌّٕضٌس ٌىً جٌّٛجسد جٌطٟ ضقٍف ص٠ذ خ١ٍفطٟ، أٚ ذّٕضٌطٟ: ٚوزج ٌٛ ل١ً

ٚدػٜٛ أْ جٌمنحء ٘ٛ جٌمذس جٌّط١مٓ ٕ٘ح، . ف٩ْ قحوُ ػ١ٍىُ؛ فأٗ ٠ؾًّ وً ِح ضىْٛ جٌكحو١ّس آض١س ف١ٗ: ٚوزٌه ٌٛ ل١ً. ٌزٌه

 .ٌؼَّٛ ٚجٌؾّٛي، وّح أؽشٔح ئ١ٌٗ ف١ّح عركلذ ضمذَ ِح ف١ٙح، ٚأْ جٌى٩َ ٚجسد ِٛسد جٌمحػذز، ٌٚٗ ظٙٛس فٟ ج

 .٘زج ئْ ٌُ ٔمً ئْ ٘زٖ جٌؿٍّس لذ ؾحءش ذّػحذس جٌطؼ١ًٍ ٌٍكىُ ذٛؾٛخ جٌطكحوُ ئٌٝ جٌفم١ٗ، ف١إخز ذؼَّٛ جٌطؼ١ًٍ

 ً ق ٚأ٠نحً ٌٛ عٍّّٕح ػذَ وْٛ ِفَٙٛ قحوُ ف١ٗ عؼس ٚؽّٛي، ٚئّٔح ٠ذي ػٍٝ جٌطر١ؼس ِؿشدز، ٚعٍّّٕح ػذَ ؾش٠حْ ج٦ه٩: ٚغحٌػح

جٌٕمذ، ٚجٌٕغ١ثس، : ئرج ل١ً قّشَ هللا ذ١غ جٌخّش ِػ٩ّ، فاْ ئه٩لٗ ٠ؾًّ وً أٔٛجع جٌر١غ: ذّؼٕٝ جٌؾّٛي فٟ جٌّكّٛي؛ فإٔح ٔمٛي

ٚذ١غ جٌخّش ٕ٘ح ٚئْ وحْ ِفؼ٨ًٛ ذٗ ئ٨ّ أٔٗ ١ٌظ ِك٨ًّٛ، ٚئّٔح ٘ٛ ِكىَٛ ػ١ٍٗ ذحٌكشِس، ٠ٚقف أْ . ٚجٌّشجذكس، ٚغ١ش رٌه

ؾؼٍطٗ ػ١ٍىُ قحوّحً، قشفحً ذكشف، : ٚ٘ىزج جٌكحي فٟ لٌٛٗ. ٌٛس ػ١ٍٗ، فاْ جٌّفؼٛي ذٗ ِخرش ػٕٗ ذحٌّؼ٠ٕٝمحي ئْ جٌكشِس ِكّ

ٚوٍّس ذىٍّس؛ فاْ جٌّإدٜ ٘ٛ أْ جٌكحو١ّس ٌٍفم١ٗ ِؿؼٌٛس ِٕٚؾأز ِٓ لرً ِٓ ٌٗ قك ؾؼٍٙح ٚئٔؾحتٙح، فحٌكحو١ّس ِخرش ػٕٙح 

ٌٚؼً رٌه . ِٛجسد٘ح، ١ٌٚظ ج٦ه٩ق ف١ٙح ِٓ لر١ً ج٦ه٩ق فٟ جٌّكّٛيذحٌّؼٕٝ، ف١ؿشٞ ف١ٙح ج٦ه٩ق ٌطؾًّ ؾ١ّغ أفشجد٘ح ٚ

 .ظح٘ش ٨ ٠كطحؼ ئٌٝ ِض٠ذ ذ١حْ



جٌؼٍّحء قىحَ ػٍٝ (: "ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚأخ١شجً، فاْ ٘زج جٌّؼطشك ٔفغٗ لذ لشس لرً رٌه ذم١ًٍ ـ ق١ٓ جٌى٩َ ػٍٝ لٌٛٗ : ٚسجذؼحً 

٤ِش ذ١ٓ ج٦ه٩ق جٌؾٌّٟٛ ٚج٦ّ٘حي، ٚضىْٛ جٌؿٍّس ِر١ّٕس ٌٍكىُ دْٚ ـ أٔٗ ق١ع ٨ ِؼٕٝ ٧ٌه٩ق جٌرذٌٟ، ٠ٚذٚس ج" جٌٕحط

 [.9]ِؿشد ج٦خرحس، فاْ جٌؼشف ٠غطٕرو ج٦ه٩ق فٟ ٘زٖ جٌكحٌس

وحْ ٠غطؼًّ وػ١شجً فٟ ػقش فذٚس جٌٕـ ذّؼٕٝ جٌمحمٟ، ٚلذ وطد ج٦ِحَ ( جٌكحوُ)ـ ٌمذ أٚسد ػٍٝ د٨ٌس جٌشٚج٠س أ٠نحً ذأْ 3

 :فغ١ش لٌٛٗ ضؼحٌٝأذٛ جٌكغٓ جٌػحٌع فٟ ض

، ٚرٌه ٠ّٕغ ِٓ جٔؼمحد ج٦ه٩ق؛ فحٌمذس جٌّط١مٓ [10]جٌمنحز: ، جٌكىحَ{٨ٚ ضأوٍٛج أِٛجٌىُ ذ١ٕىُ ذحٌرحهً ٚضذٌٛج ذٙح ئٌٝ جٌكىحَ}

 [.11]٘ٛ جٌشؾٛع ئٌٝ جٌفم١ٗ فٟ جٌفطٜٛ، ٚفقً جٌخقِٛس ذطٛجذؼٙح، ِٚٓ ؾٍّطٙح جٌطقذٞ ٥ٌِٛس جٌكغر١س

ئّٔح ٟ٘ ٤ؾً ذ١حْ ؽّٛي ِٕقد " ؾؼٍطٗ ػ١ٍىُ قحوّحً (: "ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)فٟ لٌٛٗ ( ػ١ٍىُ)ٍّس ٚػٍٝ قغد ضمش٠ش آخش، ئْ و

لنحء جٌمحمٟ ٌؿ١ّغ جٌّخحهر١ٓ، ٠ٚشجد ِٕٙح ِؼٕٝ ج٨عطؼ٩ء، ٚػ١ٍٗ ف٩ ضقٍف لش٠ٕس ػٍٝ أْ جٌّشجد ِٓ جٌكحو١ّس ِؼٕٝ 

فغ١ش ج٦ِحَ جٌٙحدٞ ٌٍكحوُ فٟ ج٠٢س جٌؾش٠فس جٌغٍطس، ذً جٌّمقٛد ذحٌكحوُ فٟ جٌشٚج٠س خقٛؿ جٌمحمٟ، ٚرٌه ذمش٠ٕس ض

فاه٩ق [. 12(]ٚلذ ضمذَ جٌٕـ)ذحٌمحمٟ، وّح أْ أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ لذ أسجد ذحٌكحوُ جٌمحمٟ فٟ ِٛمؼ١ٓ فٟ جٌخطرس جٌمحفؼس 

حء ٚفقً جٌكحوُ ػٍٝ جٌٍّه، ٚجٌخ١ٍفس، ٚجٌٛجٌٟ، ئّٔح ٘ٛ ذحػطرحس أْ جٌكىُ ِٓ ؽإٚٔٗ، ٨ أٔٗ ٠ٕخٍغ ػٓ ِفَٙٛ ِٚؼٕٝ جٌمن

 [.13]جٌخقِٛس ذحٌى١ٍس، ١ٌطٍك ذّؼٕٝ جٌٍّه ٚجٌٛجٌٟ

 :ٚٔمٛي ئْ ٘زج ج٨ػطشجك ذطمش٠ش٠ٗ غ١ش ٚجسد، ٚرٌه

ٚأِح أْ جٌمنحء ٚفقً [. 14]٤ْ ضفغ١ش ج٦ِحَ ٠٣ٌس، ٨ ٠ذي ئ٨ّ ػٍٝ أْ جٌّشجد ذح٠٢س رٌه، ٨ٚ ٠ؼ١ٓ ٌٕح جٌّشجد ِٓ جٌشٚج٠س

ٌٗ ِفَٙٛ ٚجعغ، ٚ٘ٛ ِٓ ٠شؾغ ئ١ٌٗ فٟ ج٤ِٛس ٌٍرص ( جٌكىحَ)أٔٗ ٨ ٠قف، ٤ْ ٌفع  جٌخقِٛس ٘ٛ جٌمذس جٌّط١مٓ، فمذ لذِٕح

ٚضطر١ك ٘زٖ جٌىرشٜ ػٍٝ ِٛسد٘ح فٟ سٚج٠س جذٓ قٕظٍس ٨ ٠ٛؾد ضخققٙح ذٗ، وّح أؽشٔح ئ١ٌٗ؛ ٤ٔٗ و٩َ ٠قف أْ ٠رطذأ . ف١ٙح

 .٨ ٠ىْٛ ِٛسدٖ ِخققحً ٌٗ، ٚ(أٞ جٌّغطفحد ِٕٗ ٘ٛ ٌٚٛ ذح٦ه٩ق)ذٗ، ف١إخز ذؼِّٛٗ ٚؽٌّٛٗ جٌٛمؼٟ 

ذً ئْ ئه٩ق . ف١ٍظ ٌٍكحوُ ئ٨ ٘زج جٌّؼٕٝ، فارج ؾؼً ٤قذ ِٕقد جٌكحو١ّس، فأّح ٠ؿؼً ٌٗ ذّح ٌٗ ِٓ جٌّؼٕٝ ج٤فٍٟ جٌؿحِغ

ِّس ج٤ِٛس فٟ ِؿحٌٗ جٌخحؿ ذٗ  .جٌكحوُ ػٍٝ جٌمحمٟ ١ٌظ ئ٨ّ ٤ْ ذ١ذٖ أص

: ٕٝ أ٠نحً، ٤ْ ِطؼٍّمٙح ٘ٛ جٌكحو١ّس ٨ جٌؿؼً، ذمش٠ٕس ػذَ فّكس لٌُٛٙضإ٠ّذ ئدجسز ٘زج جٌّؼ( ػ١ٍىُ)أمف ئٌٝ رٌه أْ وٍّس 

ؾؼٍطٗ ػ١ٍىُ قحوّحً، ٠شجد ِٕٗ ؾؼً جٌكحو١ّس ٌٗ ػ١ٍىُ، ٚئرج أس٠ذ ِٓ : فمٌٛٗ. ؾؼٍص ف٩ٔحً ػ١ٍىُ ؾحذ١حً، أٚ ؾٕذ٠ّحً، وّح لذِٕح

 .ٌٗ، وّح لذِٕح، ضّحِحً وٍفع جٌمحمٟ جٌزٞ ٠ىْٛ ذّؼٕحٖ ظشفحً ( ذ١ٓ)جٌكىُ جٌمنحء، فاِح أْ ٠غطؼًّ ذّفشدٖ، أٚ أٔٗ ٠َِٕقد وٍّس 

ً : "ٚأِح سٚج٠س أذٟ خذ٠ؿس جٌطٟ فٟ جٌٛعحتً ( سقّٗ هللا)؛ ف٩ س٠د فٟ أٔٗ لذ ٚلغ ف١ٙح ضكش٠ف، ٤ٔٗ [15"]ؾؼٍطٗ ػ١ٍىُ لحم١ح

 [.16]٘زٖ( ػ١ٍىُ)لذ ٔمٍٙح ػٓ جٌؾ١خ، ١ٌٚظ فٟ جٌٕـ جٌزٞ ػٕذ جٌؾ١خ ٚغ١شٖ وٍّس 

(: ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)، ٚػٓ أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ (ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)٘زج وٍٗ، ػذج ػٓ أْ جٌشٚج٠حش ج٤خشٜ جٌٛجسدز ػٓ ج٦ِحَ جٌكغ١ٓ 

". ِؿحسٞ ج٤ِٛس ذ١ذ جٌؼٍّحء"، ٚ"جٌٍّٛن قىحَ ػٍٝ جٌٕحط، ٚجٌؼٍّحء قىحَ ػٍٝ جٌٍّٛن"، ٚ"جٌؼٍّحء قىحَ ػٍٝ جٌٕحط"

وً رٌه ٠ٛمف جٌّشجد ِٓ جٌؼرحسز جٌٛجسدز فٟ سٚج٠س جذٓ قٕظٍس، ( جش، ذً أدٌسِإ٠ذ)ٚوزٌه جٌشٚج٠حش جٌطٟ عطأضٟ ضكص ػٕٛجْ 

 .٤ْ ٌٙح ٌغحٔحً ٚع١حلحً ٚجقذجً، وّح ٘ٛ ظح٘ش

أٔٗ ٌٛ عٍُ د٨ٌس جٌشٚج٠س ػٍٝ ٠٨ٚس جٌفم١ٗ، فأّح ضذي ػٍٝ ١ٔحذطٗ ػٓ ج٦ِحَ : ـ ٚئ٠شجد سجذغ ػٍٝ سٚج٠س ػّش ذٓ قٕظٍس، 4ٛ٘ٚ

، فٕكٓ ذكحؾس ئٌٝ ئغرحش ج١ٌٕحذس ِٓ لرً ج٦ِحَ (ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)زٞ فذس ػٕٗ ٘زج جٌمٛي، ٚضٕطٟٙ ذّٛضٗ جٌ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)جٌقحدق 

 [.17(]ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)فحقد جٌضِحْ 

، ئْ وحٔص ١ٔحذس ٌٗ فٟ (ع)ئْ ٘زٖ ج٠٨ٌٛس ٌٍفم١ٗ ِٓ لرً ج٦ِحَ جٌقحدق : ٚٔض٠ذ ٔكٓ فٟ ضٛم١ف ٚضمش٠ش ٘زج ج٦ؽىحي، فٕمٛي

ً (ع)، فٟٙ ضٕطٟٙ ذّٛضٗ (ع)ي ق١حضٗ ضقش٠ف ج٤ِٛس فٟ قح ٌٍفم١ٗ، ذك١ع ٨ ( ع)ٚئْ وحٔص ٚفح٠س ِٕٗ . ، ٨ٚ ضؿذ٠ٕح ؽ١ثح

٠ّىٕٗ ِرحؽشز جٌؼًّ ئ٨ّ ذؼذ ِٛش جٌّٛفٟ، فًٙ ٠ق١ش جٌفم١ٗ ؽش٠ىحً ٥ٌتّس جٌز٠ٓ ٠أضْٛ ذؼذ ِٛش ج٦ِحَ جٌّٛفٟ فٟ ضقش٠ف 



أَ جٌؼىظ؟ ذً ئْ ٘زج جٌى٩َ ذؼ١ٕٗ ٠أضٟ ! ؟(ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)ُٙ ج٤ِٛس، ٚجٌكىِٛس ػٍٝ جٌٕحط؟ أَ ٠ىْٛ جٌكك ٌٍفمٙحء دٚٔ

 .ذحٌٕغرس ٧ٌِحَ جٌزٞ أػطحُ٘ ٘زج جٌكك، ئرج وحْ ٌُٙ قك جٌطقشف فٟ ق١حضٗ

ذأْ ٘زج ١ٌظ ِٓ لر١ً ج١ٌٕحذس، ذً ٘ٛ ئػّحي ٠٨ٌٍٛس فٟ ئػطحء ج٠٨ٌٛس ٌٍفم١ٗ، ف١رمٝ ٔحفز جٌّفؼٛي ِح ٌُ ٠ػرص : ٚلذ أؾ١د

 [.18]ٜ ضشفغ ٠٨ٚس جٌفم١ٗ ٘زٖئػّحي ٠٨ٚس أخش

ٌٚىٕٗ وّح ضشٜ، ئّٔح ٠قٍف ؾٛجذحً ٧ٌؽىحي ػٍٝ جٌٕكٛ جٌزٞ لّشسٖٚ ُ٘، ٨ٚ ٠ٕفغ فٟ دفغ ج٦ؽىحي ذحٌٕكٛ جٌزٞ لّشسٔحٖ ٔكٓ، ئ٨ّ 

 :ٌٚزج ف٩ذذ ٚأْ ٔض٠ذ ٔكٓ ٕ٘ح. فٟ ذؼل فشٚمٗ، ذً ف١ّح روشٔحٖ ِح ٠ذي ػٍٝ ػذَ فكس ٘زج جٌؿٛجخ

ىحي ـ ٌٛ عٍُ ـ فٙٛ ٚجسد ػٍٝ أٞ قحي، قطٝ ٌٚٛ لٍٕح ئْ جٌّشجد ذحٌكحوُ ٘ٛ جٌمحمٟ جٌزٞ ٠فقً جٌخقِٛحش، ئْ ٘زج ج٦ؽ: أ٨ًٚ 

 (.ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)، ٨ٚ ٠ؿٛص ٌغ١شُ٘ جٌطقذٞ ٌٗ ئ٨ّ ذطخ٠ًٛ ُِٕٙ (ع)فاْ جٌمنحء ِٓ ِٕحفد ج٤تّس 

 ً ِؾطشوحً ذ١ٓ ج٦ِحَ ٚغ١شٖ، غح٠س ج٤ِش ٠ىْٛ ؾٛجص ل١حَ غ١شٖ ذٗ ئٔٗ ٠ظٙش ِٓ ؾّحػس وْٛ أفً جٌكىُ ذ١ٓ جٌٕحط : ٚغح١ٔح

ّٟ ج١ٌّص  [.19]ِؾشٚهحً ذارٔٗ، وحٌق٩ز ػٍٝ ج١ٌّص جٌٛجؾرس وفح٠س ػٍٝ وً أقذ، ٌٚىٓ ٠ؾطشه فٟ ئض١حْ جٌغ١ش ذٙح ئرْ ٌٚ

 ً ؛ ٚرٌه (ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٌطقشف دٚٔٗ ئْ ئػّحي ج٠٨ٌٛس فٟ ئػطحء ج٠٨ٌٛس ٌٍفم١ٗ، ٨ ٠ؼٕٟ ئؽشجوٗ ذح٤ِش أٚ جعطم٩ٌٗ ذح: ٚغحٌػح

ذٕفغٗ، أٚ لحدس ػٍٝ ِرحؽشضٗ وزٌه فؼ٩ً غ١ش ِؾّٛي ٌٙزٖ ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)٩ٌٔقشجف جٌؼشفٟ جٌمحمٟ ذأْ ِح ٠رحؽشٖ ج٦ِحَ 

 .ج٠٨ٌٛس جٌّؼطحز

فحس ؽش٠ىحً ٌٗ، أٚ أْ ٌٗ  ٚ٘زج ِٓ لر١ً ِح ٌٛ جضخز ست١ظ جٌؿّٙٛس٠س ِّػ٩ً ٚٔحترحً ػٕٗ فؼ٩ً، فاْ ٘زج ٨ ٠ؼٕٟ أْ ٘زج جٌٕحتد لذ

ذً ِؼٕحٖ أْ ٌٗ أْ ٠رحؽش ف٩ق١حضٗ فٟ جٌّٛجسد جٌطٟ ٨ ٠ّىٓ ٌشت١ظ جٌؿّٙٛس٠س ج٨مط٩ع ذٙح فؼ٩ً، . أْ ٠غطمً ذح٤ِش دٚٔٗ

أٚ جٌطٟ ٠أرْ ٌٗ ذّرحؽشضٙح، ٚأٔٗ ٌٛ قذظ ٌٍشت١ظ ِح ٠ّٕؼٗ ـ ِإلطحً وّشك أٚ عفش، أٚ ِطٍمحً وّٛش أٚ ؾْٕٛ ـ ِٓ ِّحسعس 

 .فاْ ػٍٝ ٘زج جٌٕحتد أْ ٠قشف ج٤ِٛس ئٌٝ ق١ٓ ػٛدز جٌمذسز ٌٙزج جٌشت١ظ، أٚ جٔطخحخ ست١ظ ذذ٠ً ػٕٗ ػًّ،

ٚػٍٝ ٘زج، ف١ٍظ غّس أٞ . ٚج٦ِحَ ٌٗ قك فٟ أْ ٠طخز ٔحترحً ػٕٗ ٚػٓ ج٤تّس ذؼذٖ، ٠ٚىْٛ قحي جٌٕحتد ِؼٗ ِٚؼُٙ ٘ٛ ِح روشٔح

 .غ ٌٍؾشجتو، ٨ٚ ضؼحسك ف٩ق١حضٗ، ٨ٚ ف٩ق١حش ج٦ِحَ جٌزٞ ١ٍ٠ِٗكزٚس فٟ أْ ٠ّٕف ج٦ِحَ ٠٨ٚس فؼ١ٍس ٌٍفم١ٗ جٌؿحِ

ـ ٠ّٚىٓ ج٠٦شجد أ٠نحً ػٍٝ د٨ٌس جٌشٚج٠س ذأٔٙح ١ٌغص ٔحظشز ٨ ٌٍكىُ ذّؼٕٝ جٌمنحء، ٨ٚ ٌٍكىُ ذّؼٕٝ جٌرص ذح٤ِٛس ٚجٌفقً 5

ٚئسؾحع جٌّمٍذ ئٌٝ جٌّؿطٙذ، ٚرٌه ف١ٙح، ٚئّٔح ٟ٘ ٔحظشز ئٌٝ ٔمً جٌكذ٠ع جٌّطنّٓ ٌكىُ جٌٛجلؼس، أٚ ٔحظشز ئٌٝ جٌفطٜٛ 

٠شؾغ ئٌٝ سٚجز جٌكذ٠ع ِٓ جٌؾ١ؼس، قطٝ ئرج ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)لذ روش جٌطشؾ١ف ذح٤فذل١س ف١ٙح، أٞ أٔٗ ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ذمش٠ٕس أٔٗ 

ٚسؾٛع جٌّطٕحصػ١ٓ ئ١ٌّٙح ١ٌظ ذؼٕٛجْ جٌّشجفؼس، ٚئّٔح ذٙذف جٌطؼشف ػٍٝ جٌكىُ . جخطٍفٛج فٟ جٌٕمً سؾف أفذلّٙح

 [.20]ػٟجٌؾش

 :ٚٔكٓ فٟ ِمحَ جٌؿٛجخ ػٓ رٌه ٔمٛي

ً (: "ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ئْ لٌٛٗ : أ٨ًٚ  ٨ ٠ٕغؿُ ِغ ِح روش فٟ ِؼٕٝ جٌشٚج٠س، ئر ٌٛ وحْ جٌّمقٛد ج٦سؾحع ئ١ٌٗ " ؾؼٍطٗ ػ١ٍىُ قحوّح

ٍٚ أٚ ِشؾغ فطٜٛ، ٌُ ٠ىٓ ِؼٕٝ ٌؿؼً جٌكحو١ّس ٌٗ، ذً وحْ ج٩ٌصَ ج٨وطفحء ذح٤ِش ذّشجؾؼطٗ ٤ خز جٌكىُ ِٕٗ، ػٍٝ أٔٗ ذّح أٔٗ سج

 .هش٠ك ٌّؼشفطٗ، ٨ أوػش ٨ٚ ألً

، ٨ ٠ذفغ ج٦ؽىحي، ٤ٔٗ ٌٛ عٍُّ أْ رٌه ٠قكف [21]ٚجٌمٛي ذأٔٗ ق١ع ئْ جٌكىُ ٘ٛ ِح ٠مٌٛٗ، فأٗ ٠قف ئه٩ق جٌكحوُ ػ١ٍٗ

 .ج٦ه٩ق؛ فأٗ ٨ ٠قكف ؾؼً جٌكحو١ّس ٌٗ، وّح ٘ٛ ظح٘ش

لذ وحْ ذقذد روش ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)فٟ روش جٌخقحتـ ٠ؼط١ٕح أٔٗ ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)أمف ئٌٝ رٌه أْ ٩ِقظس جعططشجد ج٦ِحَ 

جٌكىُ ِح قىُ ذٗ أػذٌّٙح، ٚأفمّٙح، ٚأفذلّٙح فٟ "ف١ٙح أْ ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)جٌفم١ٗ جٌؼحسف ذحٌك٩ي ٚجٌكشجَ، ٤ٚؾً رٌه روش 

 ".جٌكذ٠ع



ج٤فم١ٙس ٚغ١ش٘ح، قطٝ ج٤فذل١س، ئر ٠ىفٟ غرٛش فذق فٍٛ وحْ جٌّمقٛد ِؿشد ج٦سؾحع ئ١ٌٗ ذّح أٔٗ سجٍٚ ٌُ ٠ىٓ ِؼٕٝ ٌزوش 

 [.22]جٌشجٚٞ فٟ سٚج٠طٗ

 ً لذ فشع ػٍٝ ؾؼً ٘زٖ جٌكحو١ّس ٌٍفم١ٗ، أْ جٌشّد ػ١ٍٗ سّد ػٍٝ ج٤تّس، ٚجعطخفحفحً ذكىُ هللا ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ئٕٔح ٩ٔقع أٔٗ : ٚغح١ٔح

ٍٚ، أٚ ِفٍص، ٌىح. ضؼحٌٝ ْ ج٤ٔغد ضمش٠غ ٘ز٠ٓ ج٤ِش٠ٓ ػٍٝ جٌكىُ جٌّؿؼٛي، ٨ ػٍٝ ؾؼً ٌٚٛ وحْ جٌّشجد ج٦سؾحع ئ١ٌٗ ذّح أٔٗ سج

 [.23]جٌكحو١ّس ٌٗ

 ً ئْ جٌى٩َ ٘ٛ فٟ أخز جٌّحي ذكىُ جٌغٍطحْ جٌؿحتض قطٝ ٠ىْٛ عكطحً، أٚ ذكىُ جٌؼحدي قطٝ ٨ ٠ىْٛ وزٌه، ٚرٌه ٨ : ٚغحٌػح

ٍٚ أٚ ِفٍص، فٍّحرج ٚ. ٠طٕحعد ِغ ِؿّشد ئ٠شجد جٌشٚج٠س، ذً ٠كطحؼ ئٌٝ ئفذجس جٌكىُ غُ ج٦ؾشجء ئ٨ّ فٍٛ أْ جٌؿحتش قىُ ٌٗ ذّح أٔٗ سج

٨ ٠مرً ِٕٗ ئرج ػٍُ أٔٗ فحدق فٟ سٚج٠طٗ أٚ فٟ جعطٕرحهٗ؟ فاْ وحْ جٌّمقٛد جٌشٚج٠س ِٓ جٌؼحدي، ف١ٍىٓ فٟ جٌؿحتش وزٌه، ٚئْ 

 .وحْ جٌّمقٛد جٌكىُ ِٓ جٌؿحتش، ف١ٍىٓ فٟ جٌؼحدي وزٌه

 ِإ٠ذجش، ذً أدٌّس

ذً ٠ذي د٨ٌس ٚجمكس ػٍٝ أْ ج٠٨ٌٛس جٌؼحِس ٚضذذ١ش أِٛس جٌٕحط، ئّٔح ٘ٛ ٌٍفم١ٗ جٌؿحِغ ٌٍؾشجتو ـ ذح٦محفس وّح أْ ِّح ٠إ٠ذ، 

 :ئٌٝ ِح ضمذَ ـ

 :، ِٓ أٔٗ لحي غ٩غحً (فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ)ـ ِح سٚٞ ػٓ جٌٕرٟ 1

: ٚفٟ ٔـ آخش". ٠شْٚٚ قذ٠ػٟ ٚعٕطٟ جٌز٠ٓ ٠أضْٛ ِٓ ذؼذٞ،: ِٚٓ خٍفحؤن ٠ح سعٛي هللا؟ لحي: جٌٍُٙ جسقُ خٍفحتٟ، ل١ً"

 [.24"]جٌز٠ٓ ٠ك١ْٛ عٕطٟ، ٠ٚؼٍّٛٔٙح ػرحد هللا"

 (:ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ـ ٚػٓ أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ 2

ّٟ ٚجٌز٠ٓ }: غُ ض٩". ئْ أٌٚٝ جٌٕحط ذح٤ٔر١حء أػٍُّٙ ذّح ؾحؤٚج ذٗ" ئْ أٌٚٝ جٌٕحط ذاذشج١ُ٘ ٌٍز٠ٓ جضّرؼٖٛ ٚ٘زج جٌٕر

 [.25]{إِٓٛج

 (:هللا ػ١ٍٗ آٌٗ ٚعٍُفٍٝ )ـ ٚػٓ جٌٕرٟ 3

ئْ هللا ٨ ٠مرل جٌؼٍُ جٔطضجػحً ٠ٕطضػٗ ِٓ جٌٕحط، ٌٚىٓ ٠مرل جٌؼٍُ ذمرل جٌؼٍّحء، قطٝ ئرج ٌُ ٠رك ػحٌُ جضخز جٌٕحط سؤعحء "

ّٙح٨ً، فغثٍٛج، فأفطٛج ذغ١ش ػٍُ، فنٍّٛج ٚأمٍّٛج  [.26"]ؾ

 (:ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ـ ٚػٓ جٌقحدق 4

 [.27"]ِٓ دػح ئٌٝ ٔفغٗ ٚفٟ جٌٕحط ِٓ ٘ٛ أػٍُ ِٕٗ، فٙٛ ِرطذع محي"

ِح ٌّٚص أِس أِش٘ح سؾ٩ً لو : "لحي( فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)ئْ سعٛي هللا : ـ ٚلذ لحي ج٦ِحَ جٌكغٓ فٟ خطرس ٌٗ أِحَ ِؼح٠ٚس5

قطٝ ٠شؾؼٛج ئٌٝ ٍِّس : "ٚفٟ ٔـ آخش". ٚف١ُٙ ِٓ ٘ٛ أػٍُ ِٕٗ ئ٨ّ ٌُ ٠ضي أِشُ٘ ٠ز٘د عفح٨ً، قطٝ ٠شؾؼٛج ئٌٝ ِح ضشوٛج

 [.28"]ػرذز جٌؼؿً

 (:فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)ـ ٚػٓ جٌٕرٟ 6

أ ِمؼذٖ : ِٓ ضؼٍُ ػٍّحً ١ٌّحسٞ ذٗ جٌغفٙحء، أٚ ١ٌرحٟ٘ ذٗ جٌؼٍّحء، أٚ ٠قشف ذٗ جٌٕحط ئٌٝ ٔفغٗ، ٠مٛي" ّٛ أٔح ست١غىُ؛ ف١ٍطر

دػح جٌٕحط ئٌٝ ٔفغٗ، ٚف١ُٙ ِٓ ٘ٛ أػٍُ ِٕٗ، ٌُ ٠ٕظش هللا ئ١ٌٗ ٠َٛ  ئْ جٌشتحعس ٨ ضقٍف ئ٨ّ ٤ٍ٘ٙح، فّٓ: "غُ لحي". ِٓ جٌٕحس

 [.29"]جٌم١حِس



 ً  [.30]ٚلذ سٚٞ ذٙزج جٌّؼٕٝ ػٓ ج٦ِحَ جٌرحلش أ٠نح

ـ ٚفٟ فك١كس ػرذ جٌىش٠ُ ذٓ ػطرس جٌٙحؽّٟ، ٔؿذ ج٦ِحَ جٌقحدق ٠ٛجؾٗ ػّشٚ ذٓ ػر١ذ، ٚس٘طحً ِٓ جٌّؼطضٌس ذشفل هٍرُٙ 7

 :هللا ذٓ جٌكغٓ، غُ ٠مشس لحػذز ػحِس، ف١مٛيجٌر١ؼس ٌّكّذ ذٓ ػرذ 

٠ح ػّشٚ، جضّك هللا، ٚأٔطُ أ٠ٙح جٌش٘و، فحضمٛج هللا؛ فاْ أذٟ قّذغٕٟ ـ ٚوحْ خ١ش أً٘ ج٤سك، ٚأػٍُّٙ ذىطحخ هللا ٚعٕس ٔر١ّٗ "

١ّٓ ِٓ ٘ٛ ِٓ مشخ جٌٕحط ذغ١فٗ، ٚدػحُ٘ ئٌٝ ٔفغٗ ٚفٟ جٌّغٍ: لحي( فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ)ـ أْ سعٛي هللا ( ؿ)

 [.31"]أػٍُ ِٕٗ، فٙٛ محّي ِطىٍّف

 :فٟ ٚفف جٌؼحٌُِ فٟ و٩َ ٌٗ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ـ ٚلحي أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ 8

ًّ )لذ ٔقد ٔفغٗ هلّل " فٟ أسفغ ج٤ِٛس ِٓ ئفذجس وً ٚجسد ػ١ٍٗ، ٚسّد وً فشع ئٌٝ أفٍٗ، فح٤سك جٌزٞ ٘ٛ ف١ٙح ( ػّض ٚؾ

ّّحش، دفّحع ِظٍّحشِؾشلس ذن١حء ٔٛسٖ، عحوٕس ذمنحتٗ، فّشجؼ ػؾٛج ذم١ّس أذمحٖ (: "ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ئٌٝ أْ لحي ". ش، وّؾحف ِٙ

ًّ ٚػضّ )هللا  ٌذ٠ٕٗ ٚقّؿطٗ خ١ٍفس ِٓ خ٩تف أٔر١حء هللا ذٍضَٚ هش٠مطُٙ، ٚجٌذػحء ئٌٝ ِح وحٔص ػ١ٍٗ دػٛضُٙ، ٚجٌم١حَ ( ؾ

 [.32"]ذكؿطُٙ

 (:ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ـ ٚػٓ جٌقحدق 9

 [.33"]٠طُٙ ػّٕحجػشفٛج ِٕحصي جٌٕحط ػٍٝ لذس سٚج"

 :، أٔٗ لحي(فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ)ـ ٚػٓ جٌٕرٟ 10

 [.34"]جٌؼٍّحء خٍفحء ج٤ٔر١حء"

 (:ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ـ ٚػٓ ػٍٟ 11

 [.35"]جٌؼٍُ جٌغٍطحْ، ِٓ ٚؾذٖ فحي ذٗ، ِٚٓ ٌُ ٠ؿذٖ ف١ً ػ١ٍٗ"

 (:ؿ)، ػٓ جٌٕرٟ (ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ـ ٚػٕٗ 12

 [.36"]ج٤ٔر١حء لحدز ٚجٌفمٙحء عحدز: "ٚفٟ ٔـ آخش". ط ئ١ٌُٙ ػرحدزجٌّطمْٛ عحدز، ٚجٌفمٙحء لحدز، ٚجٌؿٍٛ"

 (:فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ)ـ ٚػٓ جٌٕرٟ 13

 [.37"]جٌفمٙحء إِٔحء جٌشعً"

 (:ؿ)ـ ٚػٕٗ 14

 [.38"]ػحٌُ ِطحع، ِٚغطّغ ٚجع: ٨ خ١ش فٟ جٌؼ١ؼ ئ٨ّ ٌشؾ١ٍٓ"

 (:ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ـ ٚػٓ جٌقحدق 15

 ٨ ٠مرل جٌؼٍُ ذؼذ ِح ٠ٙرطٗ، ٌٚىٓ ٠ّٛش جٌؼحٌُ ف١ز٘د ذّح ٠ؼٍُ، فط١ٍُٙ جٌؿفحز، ف١نٍْٛ ئْ هللا: ئْ أذٟ وحْ ٠مٛي"

 [.39"]٠ٚنٍْٛ، ٨ٚ خ١ش فٟ ؽٟء ١ٌظ ٌٗ أفً

 (:ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)ػٓ ذؼل جٌقحدل١ٓ : ـ ٚػٓ غٛجٌٟ ج16ٌٟ٣ٌ



 [.40..."]سؾً ٠ؼٍُ، ٚ٘ٛ ٠ؼٍُ أٔٗ ٠ؼٍُ؛ فزجن ِشؽذ قحوُ؛ فحضّرؼٖٛ: جٌٕحط أسذؼس"

 :فٟ قذ٠ع( ؿ)، ػٓ جٌٕرٟ (ع)ـ ٚػٓ ػٍٟ 17

ٚػٍٝ قغد سٚج٠ٗ جٌقذٚق ". ٠شفغ هللا ذٗ ـ أٞ ذحٌؼٍُ ـ ألٛجِحً، ف١ؿؼٍُٙ فٟ جٌخ١ش لحدز ضمطرظ آغحسُ٘، ٠ٕٚطٙٝ ئٌٝ سأ٠ُٙ"

 [.41"]٠ؿؼٍُٙ فٟ جٌخ١ش أتّس ٠مطذٜ ذُٙ، ضشِك أفؼحٌُٙ، ٚضمطرظ آغحسُ٘( "ػ١ٍٗ جٌشقّس)

 (:ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)حَ جٌكغ١ٓ ـ ٚلذ ضمّذَ ػٓ ج18ِ٦

 .جٌخ" .. ِؿحسٞ ج٤ِٛس ٚج٤قىحَ ػٍٝ أ٠ذٞ جٌؼٍّحء"

 (:ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ـ ٚضمّذَ ػٓ ػٍٟ 19

 ".جٌؼٍّحء قّىحَ ػٍٝ جٌٕحط"

 (:ع)ـ ٚضمّذَ ػٕٗ 20

 ".جٌٍّٛن قّىحَ ػٍٝ جٌٕحط، ٚجٌؼٍّحء قّىحَ ػٍٝ جٌٍّٛن"

 .ئٌٝ غ١ش رٌه ِّح ٨ ِؿحي ٌططرؼٗ ِٓ جٌشٚج٠حش جٌطٟ ضؼرش ػٓ ٘زج جٌّؼٕٝ ضقش٠كحً أٚ ض٠ٍٛكحً 

٘زج وٍٗ، ػذج ػّح ٚسد فٟ فنً جٌؼٍّحء، ٚأُٔٙ خ١ش خٍك هللا ضؼحٌٝ ذؼذ ج٤تّس جٌطح٘ش٠ٓ، ٚأفنً جٌٕحط ذؼذ جٌٕر١ّ١ٓ فٍٛجش 

 .هللا ٚع٩ِٗ ػ١ٍُٙ

ٌس ذؼنٙح، فاْ أوػش٘ح ـ ئْ ٌُ ٠ىٓ وٍٙح ـ ٠ذي ػٍٝ أْ ِمحَ جٌشتحعس ٚجٌم١حدز ٚخ٩فس ٚػٍٝ وً قحي، فّّٙح أِىٓ جٌٕمحػ فٟ د٨

ج٤ٔر١حء، عٛجء فٟ ضر١ٍغ ج٤قىحَ أٚ فٟ ضذذ١ش ج٤ِٛس، ئّٔح ٘ٛ ٌٍفم١ٗ جٌؼحٌُ ذّح ؾحؤٚج ذٗ، ٚرٌه أِش ٚجمف ٨ ٠كطحؼ ئٌٝ ذ١حْ 

 .٨ٚ ئٌٝ ئلحِس ذش٘حْ

س جذٓ قٕظٍس ـ ِطٛجضشز ِؼٕٝ ٌّح وحْ رٌه ذؼ١ذجً، ٚفٟ رٌه ِمٕغ ٚوفح٠س ٌّٓ أسجد جٌشؽذ ٌٚٛ جّدػٟ أٔٙح ـ ذح٦محفس ئٌٝ فك١ك

 .ٚجٌٙذج٠س

 ج٨ػطشجمحش ٚأؾٛذطٙح

 :ذمٟ أْ ٔؾ١ش ئٌٝ ذؼل ِح أٚسد، أٚ ٠ّىٓ أْ ٠ٛسد ذٗ ػٍٝ ٘زٖ جٌشٚج٠حش، فٕمٛي

ذأْ جٌظح٘ش " جٌخ.. سٞ ج٤ِٛس ػٍٝ أ٠ذٞ جٌؼٍّحءِؿح(: "ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ـ ٌمذ أٚسد ػٍٝ د٨ٌس جٌشٚج٠س جٌطٟ ػٓ ج٦ِحَ جٌكغ١ٓ 1

جٌؼٍّحء ذأقىحَ : )لحي( ع)ٌٚٛ أٔٗ . ؛ ٤ُٔٙ ُ٘ جٌؼٍّحء ذحهلل ضؼحٌٝ(ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)ِٕٙح ٘ٛ أْ جٌّشجد ذحٌؼٍّحء ف١ٙح ٘ٛ ج٤تّس 

 [.42]، ٌقف ئسجدز غ١شُ٘(هللا

ػ١ٍٗ )ٚضؼر١ش ج٦ِحَ (. جٌؼٍّحء ُ٘ ِؿحسٞ ج٤ِٛس: )٨ لحي، ٚ(ذأ٠ذٞ: )، ٌُٚ ٠مً"ػٍٝ أ٠ذٞ: "لحي( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ٚأ٠نحً فأٗ 

 .ٚػٍٝ ٘زج ف٩ ضذي جٌشٚج٠س ػٍٝ ج٠٨ٌٛس جٌؼحِس. رجن ٨ ٠قف ئ٨ّ ذحٌٕغرس ٥ٌقىحَ؛ ٤ْ ِؿشٜ ج٤ِش ِٕرؼٗ( جٌغ٩َ

ظ ٌٗ ؾ١ّغ أِٛس جٌؼحٌُ، ، ئر ئْ جٌفم١ٗ ١ٌ(ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)ذً ٠ظٙش ِٓ ػَّٛ ج٤ِٛس جٌؾحًِ ٌىً أِٛس جٌؼحٌُ ٘ٛ ئدجسز ج٤تّس 

ٚج٤خز ذحٌّط١مٓ ٠ؼ١ٓ ئدجسز خقٛؿ ج٤قىحَ ف١ّح جؽطرٗ قىّٗ، أٚ جٌكىُ ف١ّح جؽطرٗ ِٛمٛػٗ، ٚقذٚظ . وّح ٘ٛ ٚجمف

 [.43]جٌطخحفُ



 :ئْ ٘زٖ ج٠٦شجدجش فٟ غ١ش ِكٍٙح، ٚرٌه: ٚٔمٛي

ػ١ٍُٙ، ٚئْ وحْ ػٍُّٙ ذٗ ٨ "جٌؼٍّحء ذحهلل" :ئْ جٌؼٍّحء ػحٌّْٛ ذحهلل ضؼحٌٝ أ٠نحً، ٚرٌه ٠ىفٟ فٟ فكس ئه٩ق وٍّس: أ٨ًٚ 

 .ذٗ ضؼحٌٝ( ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)٠ذجٟٔ ػٍُ ج٤تّس 

فارج أس٠ذ ئذذجي ". ج٤ِٕحء ػٍٝ ق٩ٌٗ ٚقشجِٗ: "لٌٛٗ" جٌؼٍّحء ذحهلل: "لذ أمحف ئٌٝ لٌٛٗ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)أمف ئٌٝ رٌه أٔٗ 

ح٘ش أْ جٌٙذف ِٓ جٌطؼر١ش ػٍٝ جٌٕكٛ جٌّزوٛس فٟ جٌشٚج٠س، ٘ٛ ٚجٌظ. ج٤ٌٚٝ ذّح روشٖ جٌّغطؾىً ٠ق١ش وأٔٗ ضىشجس ٨ دجػٟ ٌٗ

 .ج٦ؽحسز ئٌٝ جٌؿٙس جٌؼم١ذ٠س، غُ ج٦ؽحسز ئٌٝ جٌؿٙس جٌطر١ٍغ١س ٥ٌقىحَ

 ً ٨ ٠نش فٟ د٨ٌس جٌشٚج٠س ػٍٝ ج٠٨ٌٛس، فاْ وٍّس ج٤ِٛس ضؼ١ٓ " ػٍٝ أ٠ذٞ جٌؼٍّحء: "، فٟ لٌٛٗ(ػٍٝ)ئْ جٌطؼر١ش ذـ : ٚغح١ٔح

وّح أْ ٘زج جٌطؼر١ش ٌٗ ِغضجٖ؛ فاْ جٌظح٘ش ٘ٛ ئسجدز أْ جٌفم١ٗ ٚجٌؼحٌُ . ٌؼرّش ذٙح دْٚ غ١ش٘ح( ج٤قىحَ: )حْ جٌّشجدجٌّشجد؛ ئر ٌٛ و

٠ىْٛ عررحً فٟ ؾش٠حْ ج٤ِش ذ١ذ غ١شٖ ِّٓ ٠ّطػً أِشٖ، ٠ٚؼ١ٕٗ ػٍٝ ضكًّ جٌّغإ١ٌٚس ٠ٚىْٛ ٘ٛ جٌٛجعطس ٌزٌه، ٚرٌه وّح 

 .ُ٘ أػٛجٔٗذٕٝ ج١ِ٤ش جٌّذ٠ٕس، ٚجٌرحٟٔ ٌٙح : ٠محي

 ً ٚجٌّشجد ج٤ِٛس جٌطٟ ضكطحؼ . ف١ٗ ٌٍؼٙذ، ٨ ٩ٌعطغشجق( أي)ػحَ ٌؿ١ّغ أِٛس جٌؼحٌُ؟ فاْ ( ج٤ِٛس)ِٓ جٌزٞ لحي ئْ ٌفع : ٚغحٌػح

١ٌٚظ غّس ِط١مٓ ئ٨ّ ٘زج، ٨ٚ ألً ِٓ أْ . ئٌٝ لحتذ ِٚذذش، ٟٚ٘ أِٛس جٌٕحط، ذ٩ّقظس أقٛجٌُٙ ٚأٚمحػُٙ جٌؼحِس، وّح أعٍفٕح

 .س ٟ٘ جٌطٟ ٠ٕقشف ئ١ٌٙح جٌز٘ٓ ػٕذ ج٦ه٩ق٘زٖ ج٤ِٛ

ذأْ ج٠ٌٛٚ٤س ِؼٕح٘ح ج١ٌ٤م١س ٚج٤ؾذس٠س، ٟٚ٘ ٨ ضغطٍضَ " أٌٚٝ جٌٕحط ذح٤ٔر١حء أػٍُّٙ ذّح ؾحؤٚج ذٗ"ـ ٚأٚسد ػٍٝ سٚج٠س 2

 .ئػطحء ج٠٨ٌٛس فؼ٩ً، ذً جٌّؼٕٝ أٔٗ ٌٛ ذٕٟ ػٍٝ ئػطحء ٘زج جٌّٕقد ٌىحْ ٘إ٨ء أٌٚٝ ذح٦ػطحء ِٓ وً أقذ

ٚأ٠نحً فاْ ِؼٕٝ ج٠ٌٛٚ٤س ذُٙ أ٠ٌٛٚطُٙ ذح٨عط١ضجس ٌُٙ، ِٚؼٛٔطُٙ فٟ ئؾشجء ِمحفذُ٘، ٚئٔفحر جٌمٛج١ٔٓ جٌطٟ ذؼػٛج ِٓ أؾٍٙح، 

 .ٚرٌه أؾٕرٟ ػٓ ِغأٌس ٠٨ٚس جٌطقشف فٟ ج٤ِٛجي ٚج٤ٔفظ

 [.44]ّح ؾحؤٚج ذٗ، ف٩ ٠ؾًّ وً ِٓ ػٍُ ؽ١ثحً ِ(ع)ٚأخ١شجً، فاْ أػٍُ جٌٕحط ذّح ؾحء ذٗ ج٤ٔر١حء ُ٘ ج٤تّس 

 :ٚٔكٓ فٟ ِمحَ ج٦ؾحذس ػٓ رٌه ٔمٛي

ئٔٙح ضر١ّٓ ذؼل ؽشجتو ِٓ أػط١ص ٌُٙ : ئٕٔح ـ ٌٛ عٍّّٕح ـ أْ ٘زٖ جٌؼرحسز ذحٌزجش ٨ ضذي ػٍٝ ج٦ػطحء جٌفؼٍٟ، فإٔح ٔمٛي: أ٨ًٚ 

، ٚػٓ (ع)ػٓ أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ  ٘زٖ ج٠٨ٌٛس ذٛجعطس جٌشٚج٠حش ج٤خشٜ، وشٚج٠س جذٓ قٕظٍس ػٓ جٌقحدق، ٚجٌشٚج٠س ج٤خشٜ جٌطٟ

 .، ٚغ١ش رٌه ِّح ضمذَ(ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)، ٚػٓ ج٦ِحَ جٌكغ١ٓ (ؿ)جٌٕرٟ 

ئ٨ّ أْ ٠ّذػٝ أْ أفً ج٦ػطحء ٨ ! ئُٔٙ ئرج وحٔٛج ٘ٛ ج٤ٌٚٝ ٚج٤ؾذس ذّمحَ وٙزج، فًٙ ٠ؼمً أْ ٨ ٠ّٕكُٙ هللا ٘زج جٌّمحَ؟: غح١ٔحً 

 .ٌٚىٓ لذ ضمذَ أْ ٘زٖ جٌذػٜٛ ٨ ٠ّىٓ لرٌٛٙح ذٛؾٗ، فشجؾغ أٚجتً ٘زج جٌركع. ِسِؼٕٝ ٌٗ؛ فاْ ٘زج جٌّمحَ لذ جعطغٕص ػٕٗ ج٤

 ً فٍٛجش هللا )، ٚئْ وحٔٛج أػٍُ جٌٕحط ذّح ؾحء ذٗ ج٤ٔر١حء، فُٙ ج٤قك ذّمحَ جٌخ٩فس ٌُٙ (ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)ئْ ج٤تّس : ٚغحٌػح

٨ ٠ىْٛ ف١ٗ ج٤تّس جٌّؼقِْٛٛ لحدس٠ٓ ػٍٝ جٌطقذٞ ٌٙزج ئ٨ّ أْ جٌى٩َ ئّٔح ٘ٛ ذحٌٕغرس ٌؼقش جٌغ١رس، جٌزٞ (. ٚع٩ِٗ ػ١ٍُٙ

أ١ٌظ ٘ٛ ج٤ػٍُ ذّح ؾحؤٚج ذٗ؟ ! جٌّمحَ ذحٌفؼً، فّٓ ج٤ٌٚٝ ذحٌطقذٞ ٌٙزج جٌّمحَ ـ جٌزٞ ٨ذذ ِٓ جٌطقذٞ ٌٗ ـ فٟ ٘زٖ جٌكحٌس؟

فاْ ضؼّزس رجن ضؼ١ّٓ ! ذٙزج جٌّمحَ؟ لحػذز و١ٍس، ِفحد٘ح أْ ج٤ػٍُ فح٤ػٍُ ٘ٛ ج٤ٌٚٝ( ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)أف٩ ضف١ذ ٘زٖ جٌؼرحسز ِٕٗ 

 .جٌزٞ ذؼذٖ، ٚ٘ىزج

ٚذؼذ، فاْ ِٓ جٌٛجمف أْ ٘زٖ ج١ٌٚ٤س ذح٤ٔر١حء ػحِس ٚؽحٍِس ٌقٛسز ق١حضُٙ، ذّؼٛٔطُٙ ِإجصسضُٙ، ٌّٚح ذؼذ ٚفحضُٙ، ذحٌم١حَ 

ـ قطٝ ٌٚٛ وحٔص ِٓ لر١ً  وّح أْ ٘زٖ جٌؼرحسز ضذي ػٍٝ غرٛش ؾ١ّغ جٌّٙحَ ٌٍؼٍّحء ذؼذُ٘. ذحٌّٙحَ جٌطٟ وحٔٛج ٠مِْٛٛ ذٙح

ٚع١أضٟ ذؼل جٌى٩َ فٟ رٌه فٟ جٌى٩َ . جٌطقشف ذح٤ٔفظ ٚج٤ِٛجي ـ ئ٨ ِح خشؼ ذحٌذ١ًٌ، أٚ ػٍُ ذحٌنشٚسز ػذَ جٌؾّٛي ٌٗ

 .ج٢ضٟ



غ ، فمذ أٚسد ػٍٝ ج٨عطذ٨ي ذٙح ذأْ جٌخ٩فس ِمٌٛس ذحٌطؾى١ه، فحٌخ١ٍفس فٟ ؾ١ّغ ِح ٠شؾ"جٌٍُٙ جسقُ خٍفحتٟ"ـ ٚأِح سٚج٠س 3

، ٚجٌخ١ٍفس فٟ ذؼل ج٤ِٛس ـ وح٤ِٛجي ِػ٩ً ـ ٌٗ ِشضرس ِٓ جٌخ٩فس (ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)ئٌٝ جٌؾخـ ٌٗ ِشضرس ِٓ جٌخ٩فس، وح٤تّس 

 ً  .أ٠نح

٠ؾًّ ج٤تّس لطؼحً، ٚأِح جٌخٍفحء ف٩ ٠ؼٍُ ِشضرس خ٩فطُٙ؛ فٍؼً خ٩فس جٌؼٍّحء " خٍفحتٟ(: "ػ١ٍٗ ٚآٌٗ جٌق٩ز ٚجٌغ٩َ)فمٌٛٗ 

 .، أٚ ٘ٛ ِغ فقً جٌخقِٛحش"٠شْٚٚ قذ٠ػٟ ٚعٕطٟ"ِخطقس ذٕؾش ج٤قىحَ، وّح ٠ٕحعرٗ ٌفع ( ؿ)جٌشٚجز ٌٗ 

 [.45]ص٠ذ خ١ٍفطٟ، ٚأهٍك، جلطنٝ رٌه جٌخ٩فس فٟ ؾ١ّغ جٌؿٙحش: ٔؼُ ٌٛ لحي

 :ٚٔكٓ فٟ ِمحَ جٌؿٛجخ ٔمٛي

جٌؼٍّحء خٍفحتٟ؛ فاْ جٌّحدز ٚجقذز، ٚجٌفشق ئّٔح ٘ٛ فٟ  :ص٠ذ خ١ٍفطٟ، ٚذ١ٓ لٌٛٗ: ئٕٔح ٨ ٔؿذ فشلحً فٟ ج٦ه٩ق ذ١ٓ لٌٛٗ: أ٨ًٚ 

 .جٌخ... ص٠ذ خ١ٍفطٟ، ٚذىش خ١ٍفطٟ، ٚٚ: ضىػ١ش٘ح، عٛجء فٟ جٌّكّٛي أٚ فٟ جٌّٛمٛع، فٙٛ فٟ لٛز لٌٛه

 ً  .ئٌٝ غ١شُ٘ ِٓ جٌز٠ٓ ٠شْٚٚ عٕطٗ ٚقذ٠ػٗ( ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)ئْ ٘زٖ جٌؼرحسز ٌٙح جٔقشجف ػشفحً ػٓ ج٤تّس : ٚغح١ٔح

 ً أمف ئٌٝ رٌه أْ سٚج٠س جٌكذ٠ع . ، ١ٌظ ئ٨ ٧ٌؽحسز ئٌٝ ِٕحه جٌكىُ ذحٌخ٩فس ٌُٙ"٠شْٚٚ عٕطٟ ٚقذ٠ػٟ: "ئْ لٌٛٗ: ٚغحٌػح

وّح أٔٙح ؽشه فٟ جٌشٚج٠س . ، وزٌه ٟ٘ ؽشه ٠٨ٌٍٛس فٟ غ١شُ٘ ِٓ ج٨ٌٛز(ع)ٚجٌغٕس، وّح أٔٙح ؽشه فٟ ج٠٨ٌٛس ٥ٌتّس 

 .ٚجٌفطٜٛ ٚجٌمنحء، وّح ٘ٛ ِؼٍَٛ

ص٠ذ خ١ٍفطٟ فٟ أِش وزج، ٚضحسز ٠ىْٛ : ئٔٗ ضحسز ٠ىْٛ جٌم١ذ جقطشجص٠حً، ومٌٛه: ي ج٦ؽىٛسٞ ٚجٌٕشجلٟ ِح ٍِّخقٗلح: ٚسجذؼحً 

ٚجٌم١ذ ج٤ٚي لحدـ ٌٍؼَّٛ، وّح ٌٛ وحْ ِطٍمحً، ٚوحْ ٌٍّٕضي . خ١ٍفطٟ ٚجؾد ج٨ضرحع، ٚ٘ٛ ِٓ وحْ ػحٌّحً ِػ٩ً : ضٛم١ك١حً ومٌٛه

ٚجٌػحٟٔ ٨ ٠نش ذحٌؼَّٛ؛ ئر غح٠س ِح ٠غطفحد ِٕٗ ذ١حْ ِٛمٛع . ٝ ضٍه جٌؿٙسػ١ٍٗ ٚفف ظح٘ش، ف١ؿد فشف جٌطٕض٠ً ئٌ

جٌز٠ٓ (: "ؿ)ِٕٚٗ لٌٛٗ . ٚأِح ئْ جٌطٕض٠ً ٚلغ ػٍٝ أٞ ؾٍٙس، ف١كطًّ ػٍٝ جٌؼَّٛ ذمش٠ٕس جٌكىّس. جٌخ١ٍفس ٚسفغ ج٦ذٙحَ

 ".جٌٍُٙ جسقُ خٍفحتٟ: "جٌخ ذؼذ لٌٛٗ.." ٠أضْٛ ذؼذٞ

فٟ ِكٍٗ؛ ئر ٨ ( ػ١ٍُٙ جٌغ٩َ)٨ي ذأوػش ضٍه ج٤خرحس ٦غرحش ػَّٛ ١ٔحذس جٌؼٍّحء ػٓ ج٤تّس ئرج ػشفص ٘زج ػشفص أْ ج٨عطذ

ّٟ ٤قذ ػٕذ ِغحفشضٗ ّٟ أٚ ٚف ف٩ْ خ١ٍفطٟ، أٚ أ١ِٕٟ، أٚ ذّٕضٌطٟ، أٚ قؿطٟ، أٚ جٌكحوُ ِٓ : ٠خفٝ ػٍٝ أقذ أٔٗ ٌٛ لحي ٔر

ٚ وّح ٘ٛ ِنّْٛ أدٌس جٌٕقد، ٚذؼل . ، ٘ٛ جٌىحفً ٌشػ١طٟلرٍٟ، ٚجٌّشؾغ ٌىُ فٟ قٛجدغىُ، ذ١ذٖ ِؿحسٞ أِٛسوُ ٚأقىحِىُ

أخرحس أخش، وحْ ٌٙزج جٌٕحتد ذّمطنٝ جٌطرحدس وً ِح وحْ ٌٍٕرٟ أٚ جٌٛفٟ ِٓ ج٤ِٛس جٌّطؼٍمس ذحٌشتحعس، ٚجٌػحذطس ٌٗ ِٓ ق١ع 

ٚأِح ج٢غحس جٌػحذطس ٌٗ . ١ٕحذس، ٚج٢غحس جٌّؿؼٌٛس ٌٍشعحٌس، ٚجٌمحذٍس ٩ٌعطخ٩ف، ٚجٌ(ف٩ ٠ؾًّ ج٤ِٛس جٌؾخق١س)وٛٔٗ ست١غحً؛ 

 .ِٓ ق١ع ػرحدضٗ، أٚ هحػطٗ، أٚ ػقّطٗ، ٚٔكٛ٘ح، وحٌّؼؿضجش، ٚجٌخٛجسق، فٟٙ ١ٌغص ِٓ آغحس جٌشتحعس، ٨ ػم٩ ٨ٚ ؽشػحً 

ٚ٘زج ٘ٛ جٌظح٘ش ِٓ قحي جٌكىحَ ٚجٌغ٩ه١ٓ، ػٕذ ٔقد جٌخ١ٍفس ٚجٌكؿس ٚجٌكحوُ ػٕذ ِغحفشضُٙ ئٌٝ ذٍذ أٚ ٔحق١س؛ فأٗ ٠طرحدس 

٨ٚ ٠ٕحفٟ رٌه روش ذؼل جٌم١ٛد فٟ ذؼل . أْ ٌٗ ف٩ق١حش رٌه جٌكحوُ، ٚفؼً وً ِح وحْ رٌه جٌغٍطحْ ٠فؼٍٗ ئ٨ّ ِح جعطػٕحٖ ِٕٗ

 .ضٍه ج٤خرحس، ٌّح ػشفص ِٓ أٔٙح ٚجسدز ٌر١حْ ِٛمٛع جٌخ١ٍفس

ِح ٌُ ٠ذخٍٛج : ، ِػً لٌٛٗ(ع) ِٓ جٌؼٍّحء، ٨ؽطّحي ذؼنٙح ػٍٝ ل١ٛد ٨ ضٕحعد ؾ٩ٌس ؽأُٔٙ( ج٤تّس)وّح جٔٗ ٨ ٠ؿٛص ئسجدز 

 .فٟ جٌذ١ٔح، ٚٔكٖٛ

وّح ٨ ٠ؿٛص فشف جٌطٕض٠ً فٟ ج٤خرحس ئٌٝ ؾٙس جٌطر١ٍغ، ٚرٌه ٤ْ ج٤فً فٟ ج٤خرحس ػٓ هللا ضؼحٌٝ ٘ٛ ج٦ذحقس، ٚقٍّٗ ػ١ٍٙح 

ٖ ػٓ جٌفحتذز، وّح أْ ضفش٠غ لٌٛٗ ضؼحٌٝ  ّٛ د ئّٔح ؾؼٍٕحن خ١ٍفس فٟ ٠ح دجٚ}ػٍٝ لٌٛٗ ضؼحٌٝ { فحقىُ ذ١ٓ جٌٕحط ذحٌكك}٠ٛؾد خٍ

 [.46]٠ذي ػٍٝ ػَّٛ جٌخ٩فس ٌؿ١ّغ ج٤ِٛس جٌطٟ ضىْٛ ِٓ ؽأْ جٌّرٍّغ ٚجٌشت١ظ{ ج٤سك

ذٕكٛ ِٓ جٌطقشف ٚجٌطٍخ١ـ ٚ٘ٛ و٩َ ِط١ٓ، ٚئْ وحْ ٠ّىٓ جٌّٕحلؾس ( سقّّٙح هللا)٘زج ِح روشٖ جٌٕشجلٟ ٚج٦ؽىٛسٞ 

ّٛ ػٓ جٌفحتذز؛ ق١ع ئٔٙح ئْ ج٤ف: ذحٌٕغرس ٧ٌه٩ق فٟ ذؼل ج٤خرحس، ٚفٟ لٌٛٗ ً فٟ جٌطر١ٍغ ج٦ذحقس، ٚجٌكًّ ػ١ٍٗ ٠ٛؾد جٌخٍ



ظح٘شز ظٙٛسجً ضحِحً فٟ ئسجدز جٌطشو١ض ػٍٝ أْ جٌطر١ٍغ ٘ٛ ِّٙس جٌؼٍّحء، ٠ٚؿد ػ١ٍُٙ أْ ٠نطٍؼٛج ذٙزٖ جٌّّٙس، ئ٨ّ أْ ج٤خرحس 

 .مّذَ ذؼل ِح ٠ؾ١ش ئٌٝ رٌه، ف٩ ٔؼ١ذجٌطٟ روشٔح٘ح ف١ّح ضمذَ ٚغ١ش٘ح ٨ ئؽىحي فٟ ئه٩لٙح ٨ٚ فٟ ػِّٛٙح، ٚلذ ض

 ِٓ ٔطحتؽ جٌركع

 :ٚذؼذ وً ِح ضمذَ، فإٔح ٔغطط١غ أْ ٔغؿً ٘حٕ٘ح جٌٕطحتؽ جٌطح١ٌس

ّٟ ٨ ئه٩ق ف١ٗ؛ ف٩ ٠ّىٓ ج٨ػطّحد 1 ـ ئْ ج٨عطذ٨ي ػٍٝ ٠٨ٚس جٌفم١ٗ ذحٌكىُ جٌؼمٍٟ، ٚئْ وحْ ضحِحً ٚفك١كحً، ئ٨ّ أٔٗ د١ًٌ ٌر

 .ؾرٙسػ١ٍٗ فٟ ِٛجسد جٌؾه ٚجٌ

ـ ئْ سٚج٠س ػّش ذٓ قٕظٍس ضؼطرش فك١كس جٌغٕذ، ئْ وحْ ٘زج جٌشؾً ئِح١ِحً ػذ٨ً، وّح ٘ٛ جٌظح٘ش ِّح لذِٕحٖ، أٚ ِٛغمس ئْ 2

 .وحْ غ١ش ئِحِٟ ـ ٚ٘ٛ ذؼ١ذ ـ؛ ف٩ ٠طٛلف فٟ جٌشٚج٠س ٤ؾً ػّش ذٓ قٕظٍس ٘زج

فاْ ِؼٕحٖ أُٔٙ ٨ ٠شْٚٚ [ 47]وػش، أٚ ألً، ئرج غرصـ ئْ ئؾّحع جٌؼقحذس ػٍٝ ضقك١ف ِح ٠قف ػٓ أٌٚثه جٌػّح١ٔس ػؾش، أٚ أ3

ئ٨ّ ػٓ غمس، ٚئٔٗ ئرج جٔطٙٝ جٌغٕذ ئٌٝ أقذُ٘ فأٗ ٠كىُ ذٛغحلس ِٓ ذؼذُ٘، فحٌؿشـ فٟ ِٓ ذؼذُ٘ ٠ؼحسمٗ ضٛغ١مُٙ ٘زج، ضّحِحً 

 .وّح ٘ٛ جٌكحي ذحٌٕغرس ٨ذٓ أذٟ ػ١ّش، ٚففٛجْ، ٚجٌرضٔطٟ

ـ ضؼطرش ( ع)ٟ ذٓ أذٟ قّضز جٌرطحتٕٟ ـ ست١ظ جٌٛجلفس ػٍٝ ج٦ِحَ ِٛعٝ ذٓ ؾؼفش ـ ئْ جٌشٚج٠س جٌطٟ فٟ عٍغٍس عٕذ٘ح ػ4ٍ

ذً ٚوزج جٌكحي . فك١كس ِؼطرشز ـ ئرج فف جٌغٕذ ئ١ٌٗ ـ ١ٌٚغص مؼ١فس ذحٌرطحتٕٟ ٘زج، ٤ٔٗ وحْ ق١ٓ سٚج٠طٗ ٌٙح ئِح١ِحً ػذ٨ً 

 .خ١ٍفس ٚغ١شٖ، ئرج ٌُ ٠ىٓ غّس ؾشـ آخش ف١ٗ؛ و١ض٠ذ ذٓ (ػ١ٍٗ جٌغ٩َ)ذحٌٕغرس ٌغ١شٖ ِٓ جٌٛجلفس ػٍٝ ج٦ِحَ جٌىحظُ 

ـ ئْ جٌكغ١ٓ ذٓ أقّذ ذٓ ئدس٠ظ ١ٌظ مؼ١فحً، ذً ٘ٛ ِٛمغ ج٨ػطّحد، ِٚكً جٌػمس، ف٩ ضىْٛ جٌشٚج٠س جٌطٟ ٠مغ فٟ عٍغٍس 5

 .عٕذ٘ح مؼ١فس

ذِٕحٖ، غ١ش ٚجسدز ٨ٚ ـ ئْ فك١كس ػّش ذٓ قٕظٍس ضذي ػٍٝ ٠٨ٚس جٌفم١ٗ ٚجٌّٕحلؾحش جٌطٟ ل١ٍص، أٚ ٠ّىٓ أْ ضمحي، قغرّح ل6

 .فحٌقك١كس ئرْ ٨ لقٛس ف١ٙح، فٟ ِؿحي ج٨عطذ٨ي ػٍٝ ٘زج ج٤ِش، ٨ ِٓ ق١ع جٌغٕذ، ٨ٚ ِٓ ق١ع جٌذ٨ٌس. ِمرٌٛس

أٚ غ١ش٘ح لرً رٌه، ٟ٘ ذذٚس٘ح ضذي ػٍٝ ؾؼً ( ذً أدٌس.. ِإ٠ذجش)ـ ئْ جٌشٚج٠حش ج٤خشٜ جٌطٟ روشٔح٘ح عٛجء ضكص ػٕٛجْ 7

 .وش فٟ ِؿحي ج٨ػطشجك ػ١ٍٙح غ١ش ٚجسد أ٠نحً ِٚح ر. ج٠٨ٌٛس ٌٍفم١ٗ

ـ ئْ جٌطقذٞ ٌٍشتحعس جٌؼحِس، ٚضغٍُ أصِس ج٤ِٛس، ئّٔح ٠ىْٛ ٌخقٛؿ ج٤ػٍُ ِٓ جٌفمٙحء، ٨ٚ ٠قف ٨ٚ ٠كك ٌغ١شٖ أْ 8

وحٌؼٍُ ذحٌٕحط ٚأِٛسُ٘، أٚ جٌؼذجٌس، أٚ ٠ذػٛ جٌٕحط ئٌٝ ٔفغٗ ٚف١ُٙ ِٓ ٘ٛ أػٍُ ِٕٗ، ئ٨ّ ئرج وحْ ٠فمذ جٌّٛجففحش ج٤خشٜ، 

 .ٔكٛ رٌه

 .٘زج ِح أسدٔح جٌطٕر١ٗ ػ١ٍٗ ٕ٘ح

ٚجٌكّذ هلل أ٨ًٚ ٚ أخشجً، ٚذحهٕحً ٚظح٘شجً، ٚجٌق٩ز ٚجٌغ٩َ ػٍٝ . ٚغّس ٔطحتؽ أخشٜ ٠ّىٓ جٌكقٛي ػ١ٍٙح أ٠نحً فٟ أغٕحء جٌركع

 .٠َٛ جٌذ٠ٓ ِكّذ ٚآٌٗ جٌط١ر١ٓ ٚجٌطح٘ش٠ٓ، ٚجٌٍؼٕس ػٍٝ أػذجتُٙ أؾّؼ١ٓ ئٌٝ

ٚجٌكّذ هلل، . ٘ـ 1403٘زج، ٚلذ أػذش جٌٕظش فٟ ذؼل فقٛي ٘زج جٌركع فٟ فشؿ ِطرحػذز فٟ ذؼل أ٠حَ ػحؽٛسجء عٕس 

 .ٚ٘ٛ جٌّٛفّك ٚجٌّغّذد

 خحضّس ٚجػطزجس

 ..ٚذؼذ



فّمص فٟ ئػطحء ٌّكس ٚجمكس ػٓ ِٛمٛع ٠٨ٚس جٌفم١ٗ فٟ سٚج٠س ػّش ذٓ قٕظٍس ٚغ١ش٘ح ُٚ  .فإٟٔ أسؾٛ أْ أوْٛ لذ 

ٚأسؾٛ وزٌه أْ ٠طكفٕٟ جٌمحسب جٌىش٠ُ ذىً ٩ِقظحضٗ قٛي ٘زج جٌركع، ٚوزٌه أْ ٠ّٕكٕٟ جٌؼزس ٌؼذَ ِطحذؼطٟ ٌٍركع فٟ عحتش 

رٌه ذح٦محفس ئٌٝ أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ِكوّ أدٌس ٠٨ٚس جٌفم١ٗ، ٚقذٚد٘ح ٩ِٚذغحضٙح، ِٚمحسٔطٙح ِغ غ١ش٘ح ِٓ هشٚقحش ٚٔظش٠حش؛ فاْ 

 .أعأي هللا أْ ١ٙ٠ّثٙح ٌٟ فٟ جٌٛلص جٌّٕحعد. ٔظشٞ ِٕز جٌرذء، ٠كطحؼ ئٌٝ ضٛفّش ضحَ ٚٚلص ه٠ًٛ

ٚػٍٝ وً قحي، فإٟٔ ئر أّٚدع جٌمحسب جٌىش٠ُ ػٍٝ أًِ جٌٍمحء ِؼٗ فٟ ِٕحعرحش ِٚٛمٛػحش أخشٜ، أضّٕٝ ٌٗ وً خ١ش ٚضٛف١ك 

 .ِسٚضغذ٠ذ فٟ خذِس جٌذ٠ٓ ٚج٤

 .ٚجٌكّذ هلل أ٨ًٚ ٚآخشجً، ٚذحهٕحً ٚظح٘شجً، ٚجٌق٩ز ػٍٝ ِكّذ ٚآٌٗ

1402/12/22 

 ؾؼفش ِشضنٝ

______________________ 

ٚوحْ لذ خطش فٟ ذحٌٟ . ٌمذ أؽحس ئٌٝ ٘زج ج٨ػطشجك ذؼل جٌّكمم١ٓ، ق١ّٕح ػشمص ٘زٖ جٌشعحٌس ػ١ٍٗ ئؽحسز ئؾّح١ٌس[ 1]

 .أ٠نحً لرً رٌه

، 11، ٚجٌشٚج٠س ه٠ٍٛس ٚروش لغّحً ِٕٙح فٟ ؼ13، وطحخ جٌؿٙحد، ذحخ25، ؿ11، ٚجٌٛعحتً، ؼ264، ؿ8جٌىحفٟ، ؼ[ 2]

 .192ػٓ ػًٍ جٌؾشج٠غ، ؿ 38ؿ

 .155قحؽ١س ج٠٦شٚجٟٔ ػٍٝ جٌّىحعد، ؿ: سجؾغ[ 3]

، ٚجٌطٙز٠د 246، ٚغٛجخ ج٤ػّحي ٚػمحخ ج٤ػّحي، ؿ247، ؿ1، ِٚٓ ٨ ٠كنشٖ جٌفم١ٗ، ؼ93جٌّكحعٓ ٌٍرشلٟ، ؿ[ 4]

، ٚغّس ِح ٠إ٠ذ رٌه أ٠نحً، 282، ٚػٓ جٌغشجتش، ؿ415، ٚجٌٛعحتً، ؼ326، ؿ1، ٚػًٍ جٌؾشج٠غ، ؼ56، ؿ١3خ، ؼٌٍؾ

 .ٚغ١شٖ 29، ؿ3ِّح ٚسد فٟ ئِحِس جٌؼرذ، فشجؾغ جٌطٙز٠د، ؼ

 .عطأضٟ جٌّقحدس ٌٙزٖ جٌشٚج٠س ٚغ١ش٘ح[ 5]

، ٚفٟ 1399ٍٝ هرؼس جٌذجس ج٦ع١ِ٩س عٕس ذطقشف، ٚلذ جػطّذٔح فٟ ٘زج جٌّٛسد ػ 193أعحط جٌكىِٛس ج٦ع١ِ٩س، ؿ[ 6]

 .عحتش جٌّٛجسد ػٍٝ هرؼس أخشٜ

 .83، ؿ1غشس جٌكىُ ٚدسس جٌىٍُ، جٌّطرٛع ِغ جٌطشؾّس جٌفحسع١س، ؼ[ 7]

 .151ؿ: ، ٚسجؾغ153أعحط جٌكىِٛس ج٦ع١ِ٩س ٌٍكحتشٞ، ؿ[ 8]

 .151أعحط جٌكىِٛس ج٦ع١ِ٩س، ؿ[ 9]

 .10، ـ219، ؿ6ٙز٠د ج٤قىحَ، ؼ، ٚفٟ ٘حِؾٗ ػٓ ض5، ؿ18جٌٛعحتً، ؼ[ 10]

 .222، ٚأعحط جٌكىِٛس ج٦ع١ِ٩س، ؿ327، ؿ١ِٕ1س جٌطحٌد، ؼ: سجؾغ[ 11]

 .ٚلذ ضمذَ أْ ظح٘شٖ ئدجسز جٌكحوُ ذّؼٕحٖ ج٤ٚعغ، ٤ْ ِٓ ٠ؿشٞ ج٤قىحَ ذحٌغ١ف ٚجٌغٛه ٘ٛ جٌغٍطحْ[ 12]



 .٘زج ِح روشٖ ذؼل جٌّكمم١ٓ، ق١ّٕح ػشمص ٘زٖ جٌشعحٌس ػ١ٍٗ[ 13]

٘زج، ئْ ٌُ ٔمً ئْ جقط١حؼ ج٠٢س ئٌٝ ضفغ١ش ج٦ِحَ ٠ؼط١ٕح أْ جٌّطرحدس ِٓ ٌفع جٌكىحَ آٔثٍز ٘ٛ جٌغٍطحْ جٌزٞ ذ١ذٖ أصِس [ 14]

 .ج٤ِٛس

 .100، ؿ18جٌٛعحتً، ؼ: سجؾغ[ 15]

 .4، ؿ18، ٚجٌٛعحتً، ؼ412، ؿ7، ٚجٌىحفٟ، ؼ2، ؿ2، ٚجٌفم١ٗ، ؼ219ٚ 303، ؿ6جٌطٙز٠د ٌٍؾ١خ، ؼ: سجؾغ[ 16]

ذذي ج١ٌٕحذس، ( جٌٛوحٌس)، ٌىٕٗ ػرّش ذٍفع 418، ؿ1، ١ٌٚشجؾغ قحؽ١س جٌّحِمحٟٔ، ؼ221ط جٌكىِٛس ج٦ع١ِ٩س، ؿأعح[ 17]

 ً  .، أٚجتً وطحخ جٌمنحء2، ٚجٌّغحٌه، ؼ101، ؿ1وطحخ جٌمنحء ٌٍشؽطٟ، ؼ: ٚسجؾغ أ٠نح

خ جٌمنحء ٣ٌؽط١حٟٔ، ، ٚسجؾغ وطح221، ٚأعحط جٌكىِٛس ج٦ع١ِ٩س، ؿ418، ؿ1قحؽ١س جٌّىحعد ٌٍّحِمحٟٔ، ؼ[ 18]

ج٤فكحخ ِطرمْٛ ػٍٝ جعطّشجس ضٍه جٌط١ٌٛس، فأٙح ١ٌغص : )، أٚجتً وطحخ جٌمنحء2، ٚلحي فٟ جٌّغحٌه، ؼ49ٚ 47ؿ

وحٌط١ٌٛس جٌخحفس، ذً قىُ ذّنّْٛ رٌه، فاػ٩ِٗ ذىٛٔٗ ِٓ أً٘ ج٠٨ٌٛس ػٍٝ رٌه واػ٩ِٗ ذىْٛ جٌؼذي ِمرٛي جٌؾٙحدز، ٚرٞ 

 .أٔٗ غ١ش ٚجٍف ذذفغ ج٨ؽىحي ػٍٝ جٌٕكٛ جٌزٞ لشسٔحٖ، ف٩قع: ٠ٚشد ػ١ٍٗ. جٔطٙٝ( ٚف١ٗ ذكع. هج١ٌذ ِمرٛي جٌخرش ٚغ١ش رٌ

 .1، ؼ103، ٚسجؾغ وطحخ جٌمنحء ٌٍشؽطٟ، ؿ49وطحخ جٌمنحء ٣ٌؽط١حٟٔ، ؿ: سجؾغ[ 19]

ِٓ دْٚ  155، ٚأؽحس ئ١ٌٗ ج٠٦شٚجٟٔ فٟ قحؽ١طٗ ػٍٝ جٌّىحعد، ؿ479ٚ 478وطحخ جٌمنحء ٣ٌؽط١حٟٔ، ؿ: سجؾغ[ 20]

 .ضفق١ً

 .٘زج ِح أؽحس ئ١ٌٗ ذؼل ج٤ػ٩َ ق١ّٕح ػشمص جٌشعحٌس ػ١ٍٗ[ 21]

ٚػٍّك ذؼل ج٤ػ٩َ ذأْ ج٤فذق ٠ٙطُ ذٕمً جٌٛجلغ وّح ٘ٛ، ذ٩ ص٠حدز ٨ٚ ٔمقحْ، ذخ٩ف غ١شٖ، فمذ ٨ ٠ٙطُ ذحٌطذل١ك فٟ [ 22]

 .ف٩ ٠شد ِح روش فٟ ج٤فذل١س. رٌه، ٚئْ وحْ فحدلحً فٟ ٔفغٗ

ٚسّد ذؼل ج٤ػ٩َ ذأْ جٌّشجد جٌشد ػ١ٍٗ ِٓ ق١ع ئٔٗ قحًِ ٌٍكىُ جٌؾشػٟ، فحٌشد ػ١ٍٗ ِٓ سد ػٍٝ ج٦ِحَ، ٚجعطخفحف [ 23]

ٍٚ، قطٝ ٠قف ِح روشٖ ٘زج جٌّكمك: ٚف١ٗ. ذحٌكىُ فّح روش . أْ جٌطفش٠غ ئّٔح وحْ ػٍٝ ٘زج جٌؿؼً ٌٍكحو١ّس، ٨ ػ١ٍٗ ذّح أٔٗ سج

 .١ٗفٟ جٌّطٓ فٟ ِكٍٗ، ٨ٚ غرحس ػٍ

، 18، ٚجٌٛعحتً، ؼ302، ؿ4، ِٚٓ ٨ ٠كنشٖ جٌفم١ٗ، ؼ356، ِٚؼحٟٔ ج٤خرحس، ؿ37، ؿ2ػ١ْٛ أخرحس جٌشمح، ؼ[ 24]

، ِٚؿّغ 24، ؿ1402ػٓ أِحٌٟ جٌؾ١خ ٚغ١شٖ، ١ِٕٚس جٌّش٠ذ، هرؼس لُ عٕس  145ٚ 144ٚ 25، ؿ2، ٚجٌركحس، ؼ101ؿ

، أٚجتً وطحخ جٌمنحء، ٚجٌطشغ١د 2ِغطٕذ جٌؾ١ؼس، ؼ، 63ٚ، ؿ2ػٓ جٌطرشجٟٔ، ٚلقحس جٌؿًّ، ؼ 126، ؿ1جٌضٚجتذ، ؼ

 .1، ؼ19، ٚجٌّكؿس جٌر١نحء، ؿ110، ؿ1ٚجٌطش١٘د ٌٍّٕزسٞ، ؼ

ِغ جٌفحسع١س، ِٓ دْٚ روش ج٠٢س، ِٚؿّغ جٌر١حْ،  221، ؿ1، ٚغشس جٌكىُ، ؼ183، ؿ1ٚؼ 83، ؿ68جٌركحس، ؼ[ 25]

، ٚجٌّىحعد، 293، ؿ1ٚضفغ١ش ٔٛس جٌػم١ٍٓ، ؼ، 96، جٌكىّس سل171ُ، ؿ3، ٚٔٙؽ جٌر٩غس ؽشـ ػرذٖ، ؼ458، ؿ2ؼ

، ٚػٓ جٌضِخؾشٞ 17ػٓ ذؼل ِح ضمذَ، ٚػٓ جٌّحٌىٟ فٟ ضٕر١ٗ جٌخحهش، ؿ 91، ؿ4، ِٚقحدس ٔٙؽ جٌر٩غس، ؼ154ؿ

 .فٟ سذ١غ ج٤ذشجس، ذحخ جٌطفحٚش ٚجٌطفحمً

، ٚػٓ غٛجٌٟ ج٣ٌٌٟ، ، ػٕٗ ٚػٓ وٕض جٌفٛجتذ ٌٍىشجؾى24ٟٚ 110ٚ 121، ؿ2، ٚجٌركحس، ؼ12أِحٌٟ جٌّف١ذ، ؿ[ 26]

ذٙحِؼ فطف  175، ؿ1، ٚفك١ف جٌرخحسٞ، ؼ257ـ  256، ؿ11ٚجٌّقٕف ٌؼرذ جٌشصجق، ؼ ١ِٕٚ137س جٌّش٠ذ، ؿ

 .ػٓ ِغٍُ، ٚجٌٕغحتٟ، ِٚغٕذ أذٟ ػٛجٔس 75ٚ 174، ؿ1جٌرحسٞ، ٚفطف جٌرحسٞ، ؼ

 .ػٕٗ 259، ؿ78، ٚجٌركحس، ؼ280ضكف جٌؼمٛي، ؿ[ 27]



 63ٚ 22، ؿ44ٚؼ 143، ؿ10، ٚجٌركحس، ؼ8، ؿ2ٚج٨قط١حؼ ٌٍطرشعٝ، ؼ 172ؿ ،2أِحٌٟ جٌؾ١خ جٌطٛعٟ، ؼ[ 28]

 .257ػّٕٙح ٚػٓ جٌىطحخ جٌؼذد، ٚق١ٍس ج٤ذشجس، ؿ

 .110، ؿ2، ٚجٌركحس، ؼ245ج٨خطقحؿ ٌٍّف١ذ، ؿ[ 29]

 .38، ؿ2، ٚجٌركحس، ؼ45، ١ِٕٚس جٌّش٠ذ، ؿ1388، هرؼس عٕس 37، ؿ1أفٛي جٌىحفٟ، ؼ[ 30]

 .2، قذ٠ع8، وطحخ جٌؿٙحد، ذحخ29، ؿ11، ٚجٌٛعحتً، ؼ151، ؿ6، ٚضٙز٠د ج٤قىحَ، ؼ27، ؿ5جٌىحفٟ، ؼ[ 31]

 .146ٚ 145دعطٛس ِؼحٌُ جٌكىُ، ؿ[ 32]

، 99، ؿ18، ٚجٌٛعحتً، ؼ150، ؿ2، ٚجٌركحس، ؼ4ٚ 3سؾحي جٌىؾٟ، ؿ: ، ٚسجؾغ40، ؿ1أفٛي جٌىحفٟ، ؼ[ 33]

 .109ٚ 108ؿ: ٚسجؾغ

 .سؾحٌٗ ِٛغمْٛ: ، ٚلحي126، ؿ1، ِٚؿّغ جٌضٚجتذ، ؼ84، ؿ1وؾف ج٤عطحس ػٓ صٚجتذ جٌرضجس، ؼ[ 34]

 .64، ؿ2، ٚلقحس جٌؿًّ، ؼ660، لغُ جٌكىُ، جٌكىّس سلُ 319، ؿ20ؽشـ جٌٕٙؽ ٌٍّؼطضٌٟ، ؼ[ 35]

 .ػٓ أِحٌٟ جٌطٛعٟ 201، ؿ1ذكحس ج٤ٔٛجس، ؼ[ 36]

 .216، ؿ1ذكحس ج٤ٔٛجس، ؼ[ 37]

 .195، ؿ1ذكحس ج٤ٔٛجس، ؼ[ 38]

 .30، ؿ1٘ـ، ؼ1388أفٛي جٌىحفٟ، هرؼس عٕس [ 39]

( ػحٌُ)وٍّس  195، ؿ1، أٚجتً وطحخ جٌمنحء، ٌٚىٓ لذ ؾحء فٟ جٌركحس، ؼ2، ِٚغطٕذ جٌؾ١ؼس، ؼ190ػٛجتذ ج٠٤حَ، ؿ[ 40]

 .ٌٚؼً ج٤فف ِح ػٓ جٌّغطٕذ ٚجٌؼٛجتذ؛ ٤ْ وٍّس ػحٌُ ضىشجس ٨ ِرشس ٌٗ، ٌٚمش٠ٕس ج٤ِش ذحضرحػٗ. ذذي قحوُ

، ٚجٌّكؿس جٌر١نحء، 190ػٓ أِحٌٟ جٌقذٚق، ٚػٛجتذ ج٠٤حَ، ؿ 166ػٓ أِحٌٟ جٌؾ١خ، ٚؿ 171، ؿ1جٌركحس، ؼ[ 41]

 .28، ١ِٕٚس جٌّش٠ذ، ؿ65، ؿ1، ٚؾحِغ ذ١حْ جٌؼٍُ، ؼ25، ؿ1ؼ

 .214، ؿ1قحؽ١س جٌّىحعد ٥ٌففٙحٟٔ، ؼ: سجؾغ[ 42]

 .155ٚ 156قحؽ١س جٌّىحعد ج٠٦شٚجٟٔ، ؿ: سجؾغ[ 43]

 .156قحؽ١س جٌّىحعد ٠٧ٌشٚجٟٔ، ؿ: زٖ ج٨ػطشجمحشسجؾغ فٟ ٘[ 44]

 .156قحؽ١س جٌّىحعد ج٠٦شٚجٟٔ، ؿ: سجؾغ[ 45]

 .188، ٚػٛجتذ ج٠٤حَ ٌٍٕشجلٟ، ؿ115قحؽ١س جٌّىحعد ٧ٌؽىٛسٞ، ؿ[ 46]

ٚئرج . ذحٌظٓٚلذ ضمذَ ػٓ ِمرحط جٌٙذج٠س أْ ٔمٍٗ ِطٛجضش، ٠ٚىفٟ ٔمً جٌىؾٟ ٌٗ، ق١ع ئْ جٌرٕحء فٟ جٌشؾحي ػٍٝ ج٨وطفحء [ 47]

فى١ف ٠طأًِ فٟ . وحْ ٠ىطفٝ فٟ ضٛغ١ك جٌؾخـ ػٍٝ ٔمً ٚجقذ ِٓ جٌؼٍّحء ٚغحلطٗ، قطٝ ٠كىُ ػٍٝ جٌشٚج٠س ذحٌقكس ٚج٨ػطرحس

 !ج٨ػطّحد ػٍٝ ٘زج ج٦ؾّحع جٌزٞ ضٛجضش ٔمٍٗ ٚج٘طُ جٌؼٍّحء ذطفغ١ش جٌّشجد ِٕٗ، ٚجػطّذٚج ػ١ٍٗ؟



 


