






 :ثلاشلا ةعبطلا

 رثسانلل ةاحسمو ةطوفح ٌفوقحلا عمج

 ماةما/ وا. /

 . تاعوبطملل ىلتعألا ةَسّسسْوَم
 71١.١ ب.ص_ يدلعالا كلم . ةّسدنسهلا هّيلك ٌبيرف  راحطملا عراْنَس - توريب



 : ةمدغملا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلاو دمحم هقلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هذه (دعبو) نيدلا موي ل هاذه عببت نمو نيبجتنملا هحصو نيرهاطلا

 املع هيلإ جايتحالا رثكي امم ةعيرشلاو ةديقعلا يلاجم يف ةينيد ثيداحأ

 لالضلا ىوق تلواح نيذلا انبابش اهب عفتني يك حيضوتلا تلواح ًالمعو

 تناك امهمو .روتسدك ةعيرشلا نيبو ةديقعك ناميإلا نيبو مهنيب لصفلا

 ومنت نأو دب ال سوفنلا يف ةنماكلا ناميإلا ةرذب نإف لطابلا ىوق ةماخض

 . ةدحاو ةلبق ىلإ ةالصلا مهعمجت نوملسملا ماد ام ةرّيخلا اهراثا جتنتو

 اظوفحم لاز ال . باحصألا ضعب ينم بلط فدهلا اذه ليبس يفو

 اكيد يغيرألا حرش تيأرف ةيمالسإلا ميهافملا مهأب ةيفاو ةسارد ميدقت

 لهأ خيرات نم تاحملو تاداقتعالا يف ةسمخ لوصف نمض (ص) ةيوبنلا

 5 ظعاوملاو تارازملاو تادابعلاو (صر) تيبلا

 ةايح اهنم ولخت ال يتلا غارفلا تاقوأ يف اهب عفتني نأ لمأ ىلع

 . ناسنإلا

 . . . نيملسملاو مالسإلا حلاصل عيمجلا هللا قفو

 ىلالجلا نيسح دمحم





 اميدح نيعيرألا

 هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم رفعج وبأ قودصلا خيشلا ىور

 : لاق (ص) يبنلا نع هدانسإب ه 78١ ةنس ىفوتملا

 زع هللا هجو كلذب بلطي ًائيدح نيعبرأ يتمأ نم ظفح نم 0

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم ةمايقلا موي هللا هرشح ةرخآلا رادلاو لجو

 (ص) هللا لوسر اج 2(ع) ىلع لاقف « 557 كقلوأ نسحو نيحلاصلاو

 : (ص) لاقف . ؟ثيداحألا هذه ام ينربخأ

 ١ هل كيرش ال هدحو هللاب نمؤت نأ .

 هريغ دبعت الو هدبعتو .

 اهريخأت يف نإف اهرخؤت الو اهتيقاوم يف غئاس ٍءوضوب ةالصلا ميقتو ل

 لجو زع هللا بضغ ةلع ريغ نم .
 ةاكزلا يدؤتو .

  6ناضمر رهش موصتو .

 ًاعيطتسم تنكو لام كل ناك اذإ تيبلا جحتو . .

 كيدلاو قعت ال نأو .

 ًاملظ ميتيلا لام لكأت الو .
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 . ابرلا لكأت الو

  يسللا ةررخألا نه ايت الوحل يرشفالو

 »ب عا

 . نزت الو

 . طولت الو
 . ةميمنلاب يشمت الو

 . ذاك هناا دتا الو

 .1قربست الو

 :: ديعتوأ ناك ابرق دخأل وود ةوايت كين الو

 را ريتك ا ناك رقص ةيا اع متم تلا لقفالاو

 . ًابيرق ًاميمح ناك نإو ملاظ ىلإ نكرت ال نأو

 . ىوهلاب لمعت ال نأو

 : ةيصعتسلا فالقتألو

 بف طي نك

 . لجو زع هللاب كرش ءايرلا رسيأ نإف يئارت الو

 .هبيع كلذب ديرت ليوط اي ليوطل الو ريصق اي ريصقل لوقت ال نأو
 . هللا قلخ نم دحأ نم رخست ال نأو

 . ةبيصملاو ءالبلا ىلع ربصت نأو

 . كيلع اهب معنأ يتلا هللا معن ركشت نأو

 . هبيصت بنذ ىلع هللا باقع نمأت ال نأو

 . هللا ةمحر نم طنقت ال نأو

 ال نمك هبونذ نم بئاتلا نإف .ءكبونذ نم لجو ّزع هللا ىلإ بوتت نأو
 ءىزهتسملاك نوكتف رافغتسالا عم بونذلا ىلع ٌرصت ال نأو . هل بنذ
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 . هلسرو هتاياو هللاب

 نكي مل كأطخأ ام نأو كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعت نأو

 . قولخملا ىضرب قلاخلا طخس بلطت ال نأو
 . ةيقاب ةرخآلاو ةيناف ايندلا نأل ةرخآلا ىلع ايندلا رثؤت ال نأو

 . هيلع ردقت امب كناوخإ ىلع لخبت ال نأو

 ةنسح كتينالع نوكت ال نأو .,كتينالعك كتريرس نوكت نأو

 . نيقفانملا نم تنك كلذ تلعف نإف «ةحيبق كتريرسو

 نك دنت انك

  “6١نيباذكلا طلاخت ال نأو بذكت ال نأو .

 ا

0 

 تا
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 ل لآ

 ت7

 هيا
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 : انهن( ةعيمسااذإا بيفني أل نأو

 . ةقاطلا بسح ىلع كناريجو كدلوو كلهأو كسفن بذؤت نأو

 د كيو مرسلا نلت نع ادع است لو يلع تبن وفق انأو

 . ىحلاب

 . ًادينع ًارابج نوكت ال نأو ديعبلاو بيرقلل ًالهس نوكت نأو
 نم هدعب امو توملا ركذو ءاعدلاو ليلهتلاو حيبستلا نم رثكت نأو

 . رانلاو ةنجلاو ةمايقلا

 . هيف امب لمعتو نارقلا ةءارق نم رثكت نأو
 . تانمؤملاو نينمؤملاب ةماركلاو ربلا منغتست .نأو

 نم دحأب هلعفت الف كسفنل هلعف ىضرت ال ام لك ىلإ رظنت نأو

 : نينمؤملا

 . ريخلا لعف نم لمت الو (أ)

 . دحأ ىلع لقثت ال نأو (ب)



 . هيلع تمعنأ اذإ دحأ ىلع نمت ال نأو (ج)

 . ةنج كل هللا لعجي ىتح انجس كدنع ايندلا نوكت نأو 5٠

 لخد ىيتمأ نم ينع اهظفحو اهيلع ماقتسا نم ًاثيدح نوعبرأ هذهف

 نييبنلا دعب لجو زع هللا ىلإ مهبحأو سانلا لضفأ ناكو هللا ةمحرب ةنجلا

 نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيّدصلاو نييبنلا عم ةمايقلا موي هللا هرشحو نييصولاو

 . ًاقيفر كئلوأ نسحو

 : لوصف يف ةروكذملا ثيداحألا حرش كيلإو



 ل نانا لصفلا

 .ةرطفلا وه ناميإلا ©

 . ديحوتلا ©

 . لدعلا ©

 . داعملا ©

 . نارقلا باحر يف ©

 . ةوشلا ©

 . (ص١ يبنلا ةريس ©

 . ةمامإلا ©

 . (8) رظتنملا يدهملا ه

 . ةيئيدلا ةيعجرملا ©
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 : داحلإلاو ناميإلا

 (ةداملا) اتيضق امهو - خيراتلا ىدم  يناسنإلا ركفلا اتلغش ناتيضف

 يف قيرطلا همامأ قشتو هريست (حور) نم نوكتم ناسنإلا نأ امبو (حورلا)و

 يف يرورض امهنم لكف أذإ . . لامآلاو برآملا هب ذفني (مسج)و ةايحلا
 هترتعأل ةّيحصلا ةياعرلاو ءاذغلا نم مسجلا ةايح هب ام لتخا ولف ةايحلا

 ةياعرلاو ناميإلا نم (حورلا) ةايح هب ام لتخا اذإ اذكو ضارمألاو تاهاعلا

 (هللاب ناميإلا) نأ امبو ةيسفنلا دقعلاو يسفنلا قلقلا هيلع رطيسل ةيقالخألا

 هعبتن نأ لمأ ىلع انثيدح هب حتفتسن :يحورلا لامكلل لوألا أدبملا ربتعي

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةعباتتم ةينيدلا ثيداحألا نم ةلسلسب

 . . . هحلاصمو هتايح يف ركفتي نأو دب ال ضرألا هجو ىلع ناسنإ لك

 يفو « دوجوم انأف ركفأ انأ » : (تراكد) هلوقي ام اذهو ركفم دوجوم وهف ًاذإ
 يذلا نمو ؟اندجو نيأ نم ًاذإ « هبر فرع دقف هسفن فرع نم » : ثيدحلا

 . ًاروكذم ًائيش نكن مل نأ دعب ؟اندجوأ

 ادجوم مدعلا نوكي نأ لقعي مل ذإ . انسفنأ قلخن مل انأ حضاو
 مهنأل انودجوي مل انةابانإو . دجون نأ لبق نيدوجوم نكن ملو ؛ ءيشلل
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 نولهجيو ةيحصلا اهفئاظوو ءاضعألا نم ناسنإلا هنم بكرتي ام نولهجي

 عنص ام فرعي نأ دب ال عناصو دوجوم لكو اهقلخ ةيفيك يف قيقدلا ماظنلا

 دوجو ىف تاودألاو بابسألا رئاسك اندوجو يف ببسو ةطساو مه (معن)

 نم مث . انهناساب لإ رومألا يرجي نأ هللا ئبأ ١» : ثيدحلا يفف ءايشألا

 دجو لهو ؟يناسنإلا عونلا رشتنا هببسب يذلا .لوألا ناسنإلا دجوأ يذلا

 ماظن يف ديلا ةعاس نأل ؟اذامل كدي ةعاس عنصت ال ةفدصلا نإ ,ةفدصلاب

 . ماظنلاب فصتت ال ةفدصلاو قيقد

 ىف هتادوجوم نم ًادوجوم ناسنإلا ربتعي يذلا ميظعلا نوكلا اذه هيلعو

 . ماظنلا ةقدو عنصلا ةياغ

 دامج نم هيف امو يضرألا بكوكلا اهنم ربتعي يتلا بكاوكلا اهنمو

 . ناويحو تابنو

 - ملعلا ناطلسب  ناسنإلا نكمت نينسلا نييالب دعب يذلا رمقلا اهنمو

 بكاوكلا كنع عد .م19394/زومت/؟١ يف رمقلا حطس همدق أطت نأ

 لتخا ول ثيحب ضرألاو رمقلاو سمشلا نم اهريس يف مكاح قيقد ماظن نم

 هذه نوكت نأ لقعي لهف رطخ يف ةايحلا لعجل ةظحل ماظنلا اذه

 . ةفدصلاب قيقدلا ماظنلا اذهو تادوجوملا

 فتحملا ماظنلاو ةداملا ىوس ٍءدبم نم نوكلل فشكت مل انا حيحص

 ةرذق نم نييلأ ؟ماظنلا ا نيأ نمو ؟ةداملا تنوكت نيأ نم نكلو .هب

 مكاحلا ماظنلا ةردقو .؟اهسفن ةداملا ةردق قوفت ةردق كلت تسيلأ ؟ اهتدجوأ

 اوقلخ مأ 8 :ىلاعت لاق .ىلاعت هللا هوعدن ام يه ايلعلا ةردقلا كلت .ءاهيف

 تاومسلااوقلخ مأ ؟نوقلاخلا مه مأ ؟ءيش ريغ نم

 . [ 75/روطلا ] #ةضرألاو



 : ركفلا ةيرح

 ركفلا ساسأ ىلعو رحلا ركفلل ةيمتح ةجيتن ناميإلا مالسإلا ربتعي

 ديلقتلا براحو ةيمالسإلا ةوعدلا تناك تاداعلا ديلقتو تاوهشلا نم ررحتملا

 لوصأ )ب داقتعالا نوكي نأ بجوأو ميوقلا ركفلل ميكحت نود نم ىمعألا

 . ناهربلاو ليلدلا نع ( نيدلا

 مث ىدارفو ىنثم هلل اوموقت نأ ةدحاوب مكظعأ امنإ لق ظ : ىلاعت لاق

 هللا لزنأ ام اوعبتا مهل لبق اذإو 9 : ىلاعت لاقو . [: /أبس] # اوركفتت

 الو ًائيش نولقعي ال مهؤابا ناك ول وأ انئابآ هيلع انيفلأ ام عبتن لب اولاق

 نيعبس ةدابع نم ريخ ةعاس ركفت » : ثيدحلا يفو .[ 17١ /ةرقبلا] #نودتهي

 .؟كبر تفرع اذامب :الئاق (ع) نينمؤملا ريمأ لجر لأسو .« ةنس

 1( يتلا هللا |ةسلاوب يلو يذلا ديجتال : ( ع)لاق

 لقعلا دوجوب نمؤن  اهراثا دهاشن ءايشأ دوجوب نمؤن - كش الب  اننإ

 نمؤنو  لقعتلا راثا نم دهاشن امل لقاع ريغ رخاو القاع ًاناسنإ كانه ىرن انأل

 يف ةيئابرهكلا ةوقلا دوجوب نمؤنو  رصبلاب دهاشت ال يتلا (ةرذلا) دوجوب
 اذإ ءيضملا رونلا دهاشن اننأل كالسألا ئوس دهاشن ال انأ نيح يف كالسألا

 ةفرعم ىلإ ليلدلا وه هدحو لقعلا قطنم نإف اذكهو ةيئابرهك ةوق كانه تناك

 . هناحبس هللا

 ةساردو نودهاشي ام رهاوظ ةفرعم ىلإ نوغرفتي ةعيبطلا ءاملع نأ امكف

 قلاخلا ىلإ لقعلا قطنم انب يهتني كلذكف لقعلا قطنمب اهراثاو اهصئاصخ

 نيبتي ىتح مهسفنأ يفو قافآلا يف انتايا مهيرنس » : ىلاعت لاق امك ميلعلا

 اذهل دجوملا نع لءاستي لقعلا قطنم نإف . [ +/تلصف ]4 قحلا هنأ مهل
 تدجو نيأ نمف ينوك ماظن اهسفن ةعيبطلا نأ ثيحو ؟دئاسلا ينوكلا ماظنلا

 اموهو ةردقلاو ةمكحلاب فصتي اهل دجوملا نأب ناعذإلا ىوس قيرط ال
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 ناسنإلا لاثمت تيأر ول » : (ع) قداصلا مامإلا لوقيو  ىلاعت (هللا) هوعدن

 مل هسفن ءاقلت نم انه رهظ اذه نإ : لئاق كل لاقف طئاحلا ىلع اروصم

 ىف اذه ركنت فيكف .هب ءىزهتست تنك لب !؟كلذ لبقت تنكأ عناص هعنصي

 ديحوت باتك عجار ؟قطانلا يحلا ناسنإلا يف ركتت الو دامج روصم لاشمت
 . لضفملا

 : هللا ةفرعم

 ءاقترالاو ٍءوشنلا ةيرظن تسيلو نوكلا يف مكاح نوناق ةيلعلا نوناق نإ

 قمعت دقو ببسو دجوم نم هل دب ال دوجوم لك نإو نوناقلا اذهب ًاناعذإ الإ

 انه نمو لوألا دجوملاو ةيهولألا ةقيقح ةفرعم يف توهاللا لاجرو ةفسالفلا

 : ليق ىتح ركف بارطضا أشن

 (ًاليم ّرف ًاربش كيف يركف مدق املك اليلكركفلا ادغ نوكلا ةبوجعأ اي كيف)

 ؟ةلفاك ةفرغمو ؟اماخ املع ءانيعألاب انيلع نوكت ذأ بكي لف قكلو

 هملعك الماك ًاملع ءيشلاب ملعلا هل لصحي ةرات ناسنإلا نإ : باوجلاو
 دوجوب هملعك طيسبلا يلامجإلا ملعلا ئوس لصحي ال دقو . سمشلا عولطب

 ىراثاو داوم نم بكاوكلا هذه يف امب ةلماك ةفرعم نود نم (ىتولب) بكوك
 دوجو انّلدو هراثآ ةفرعم نم ةعبان ةطيسب ةفرعم يه امنإ ىلاعت هللاب انتفرعمو

 فاصتا ىلع عنصلا يف راثآلا هذه ةقد انتّلدو ؛ًادجوم اهل نأ ىلع راثآلا

 هلإ ال يذلا هللا » ب نمؤن كلذكو ءايلعلا ةردقلاو ملعلاو ةمكحلاب اهدجوم
 يفامو تاوْمَّسلا يام هل ُمون الو ٌةَنِس هذخأت ال مويقلا ٌُيحلا وه الإ

 لقعلا نإ ) : هلوقب (ع) قداصلا مامإلا دكؤي ام اذهو 76٠[ /ةرقبلا] «ضرألا

 ةطاحإلا بجوي امب فرعي الو رارقإلا هيلع بجوت ةهج نم قلاخلا فرعي

 . ( هتفصب
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 ةرطفلا وه ناميإلا

 ىف نماك ناميإلاو .ناميإلا ىلإ اوعذت يناسنإلا ريمضلاو ةرطفلا نإ

 ا لو ذوذشلاو لهجلا لماوع اهترتس اذإو .ةيناسنإلا ةرطفلا

 ةقيقحلا عم مداصتي نأ دب ال هنإف كشلا يف ناسنإلا ىدامتي امهمو (ًارفك)

 تالاحك هب ملت ةبعص ةمهم يف ريمضلاو نادجولا ظقيتي نأو ام ًاموي
 هجوتيو سانلا نم لمألا عطقنيف . ناسنإ لك ىلع ةئراطلا سأيلاو ضرملا

 ام ءيش لك ىلع ةريدقلا ةّوقلا كلتو « هذاقنإ ىلع ةرداقلا ةيفخلا ةوقلا ىلإ

 . (هللا) هوعدن

 وأ ادعاق وأ هبنجل اناعد رضلا ناسنإلا سم اذِإَو # :ىلاعت لاق

 ىتح رحبلاو زيبلا ىف عكريس يذلا وه 9: : ىلاعت لاقو . [١١/سنوي] «ًامئاق

 فصاع حير اهتءاج اهب اوحرفو ٍةَبيط حيرب مهب نيرجو كلفلا يف متنك اذإ
 هل نيصلخم هللا اوعَد مهب ًطيحأ يلأ اونظو ٍناكم لك نم جوملا مهءاجو

 .[١١/سنوي] # نيدلا

 هذه انل فشكي ركنملاو (ع) قداصلا مامإلا نيب ةيلاتلا ةثداحملاو

 مامإلا .ئلب ؟طق ةنيفس تبكر له : (ع) مامإلا لاق .ناسنإلا يف ةرطفلا

 . ىلب ؟(كينغت ةحابس الو كيجنت ةنيفس ال ثيح كب ترسك له) :(ع)
 مث . ىلب ؟ كصلخي نأ رداق ءيشب كبلق قلعت لهف ) : (ع) مامإلا

 ثيح ءاجنإلا ىلع رداقلا هللا وه ءيشلا كلذف ) : ( ع) قداصلا مامإلا لاق

 . (ثيغم ال ثيح ةئاغإلا ىلعو ىجنم ال

 : نارقلا باحر ىف

 وه ناميإلا ةيضق يف ميركلا نارقلا هيلع دكؤي يذلا ديحولا ءيشلا

 ءامسلا ىلإ ملاعلا ىلإ رظني ع هريمضصو هنادجوو هترطف ىلع ناسنإإلا هيد
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 الو دعت ال يتلا بكاوكلاو موجنلا نم .قلاخلا ىلع ةلاد تايا نم هيف امب

 تادف ادع زيتعملا ىف ديرك اعيتازت قيامها لوك. ءىوصع
 ْ . اهماجحأو اهفاصوأ

 ناسنإلا همدختسي امم ناويحو تابنو نداعم نم اهيف امب ضرألا ىلإ

 ءازجألا فالا نم نوكملا ناسنإلا ىلإ - ىقرلاو مدقتلاو لقعلاب زاتمملا

 مركملاو . هتفرعم ريغ نم تنوكت يتلا ,ضيبلاو رمحلا تايركلاو ايالخلاو

 ةروص متأو ميوقت نسحأ يف قولخملاو تاقولخملا رئاس ىلع لقعلاو ملعلاب
 تايآلاو ميظعلا قلخلا عئاورو نوكلا يف دئاسلا ماظنلا نإف ءريدقت لضفأو

 ناسنإلا ةايح ىلع ريثأت نم اهيف امو ىلاعت هللاب نمؤن انلعجي « ةرهابلا ةينوكلا

 نع وكلا : فيلأت ءامسلا يف هللا عم باتك أرقاو) ةيضرألا ةركلاو

 توريب عبط ءوجنك صلاخ : روتكدلل ,ناميإلا بارحم بطلا باتكو .يكز

 : ةيلاتلا تايآلا هدكؤت ام رظناو (امهريغو .ه 0١

 يتلا كلفلاو راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ يف نإ ١

 ايحأف ءام نم ءامسلا نم هللا لزنأ امو سانلا عفني امب رحبلا يف يرجت

 حايرلا فيرصتو ةباد لك نم اهيف ثبو اهتوم دعب ضرألا هب

 «نولقعي موقل تايآل ضرألاو ءامسلا نيب رخسملا باحسلاو

 ]البقرة/١77[

 نمو * نورشتنت رشب متنأ اذإ مث بارت نم مكقلخ نأ هتايا نمو # - ١

 مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ

 قلخ هتايا نمو * نوركفتي موقل تايآل كلذ يف نإ ةمحرو ةدوم
 ٍتايآل كلذ يف نإ مكناولأو مكتنسلأ فالتخاو ضرألاو تاومسلا

 نإ هلضف نم مكؤاغتباو راهنلاو ليللاب مكمانم هتايا نمو # نيملاعلل

 اعمطو افوخ قربلا مكيري هتايا نمو * نوعمسي موقل تايآل كلذ يف
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 تايآل كلذ يف نإ اهتوم دعب ضرألا هب يبحيف ًاءام ءامسلا نم لزنيو

 0 اذإ مث هرمأب ضرألاو ءامسلا 00 نأ هتايا ٠ راد دراي 9

 [0 / سنوي] # باسحلاو نينسلا ددع

 ُهَلِإ نم ةمايقلا موي ىلإ ًادمرس ليللا مكيلع هللا لعج نإ متيأرأ لق - ؛
 مكيلع هللا لعج نإ متيأرأ لق * نوعمست الفأ ٍءايضب مكيتأي هللا ٌريغ
 هيف نونكست ليلب مكيتأي هللا ٌريغ ُهَلِإ ْنَم ةمايقلا موي ىلإ ًادمرس راهنلا

 عل وب ا

 [/7 -١7/صصتقلا] # نوركشت مكلعلو هلضف نم اوغتبتلو

 « قحلا هنأ مهل نيبتي ىتح مهسفنأ يفو قافآلا يف انتايا مهيرنس 8  ه

 [ه7”/تلصف]

 نيلسرملاو ءايبنألا عيمج هيلع دككأ اهلك نايدألا حور ديحوتلا ربتعي

 الإ متنأ نإ هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي # : 55006

 ىتحو (ع) ميهاربإ يبنلاك ( ع ) ءايبنألا نم هريغ اذكهو [ ه/دوه ] # نورتفم
 ال اولوق » : هلوقب ديحوتلا ىلإ هتوعد حتفتسا ثيح (ص) دمحم انيبن رصع
 قثبنا يذلا . كرشملا عمتجملا ةعيبط هيضتقت تناك امك « اوحلفت هللا الإ هلإ

 نإ : ديحوتلاب ينعنو مسجتلاو ددعتلاو كرشلا نع نيدلا هيزنتل مالسإلا هيف

 بكرت الو صاخشأ نم ددعت هتاذ يف سيلف هتافصو هتاذ يف دحاو ىلاعت هللا

 ملعلا نم ىلاعت هتافص نإو ( تاذلا ديحوت ) ب هنع ربعي اذهو ءايشأ نم

 ربعيو هتاذ سفن ملعلا لب هتاذ ىلع ةدئازو ةضراع تسيل ةمكحلاو ةردقلاو
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 ديحوتلا ) : هلوقب (ع) يلع مامإلا هينعي ام اذهو ( تافصلا ديحوت ) ب هنع

 . ( همهوتت ال نأ

 ام كبر ىلع زوجت ال نإف ديحوتلا امأ) :(ع) قداصلا مامإلا لوقيو
 طانت تناك اذإ درف لك ىلع عقت ةايحلا يف ةيلوؤسملا نإف . ( كيلع زاج

 الف صاخ ىوتسمب تناك اذإ صاخ درف يف ةيلوؤسملا رصحنتو عيمجلاب
 ىلع الو ناكلم ةكلمملا ىلع الو ناسيئر ةدحاو ةلود سأرتي نأ حصي

 وه اذه ريدملا ددعتي نأ ةدحاولا ةسردملل زوجي ال لب .ناريمأ ةموكحلا

 كلملا ددعتو تددعت اذإ ةيلوؤسملا نأل ؟اذامل ناسنإلا ةكلمم يف نأشلا

 امهدحأ نايصع يف ركفي نأ درفلل زاج ريدملا ىتحو لب هريمألاو سيئرلاو
 اذكه ناك اذإف .ةيلوؤسملا ماظن لتخي ةجيتنلابو ءرخآلل ةعاطلاب ًارهاظتم

 ردصي نأ نكمي ال يذلا قيقدلا نوكلا ماظن نأش وه امف ناسنإلا ماظن نأش

 هدم نأ نكييأل يضاف ييسرتلا هادم ناسالا ذإ :«اهلع رد قالا
 زجع ينعي ددعتلا نأل ءايلع ةردق كانه نوكت الف تددعت ول ذإ ايلعلا ةردقلا

 (ع) يلع مامإلا هدكؤي ام اذهو .؟ايلعلا ةردقلا نيأف ىرخألا نع امهيدحأ

 لامكو هب ( ناميإلا ) قيدصتلا هتفرعم لامكو هتفرعم نيدلا لوأ ) :هلوقب

 لك ىلع يذلاب ناميإلا مدع ينعي ديحوت الب ناميإلاف ( هديحوت هب قيدصتلا
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 : نارقلا باحر يف

 يذلا صلاخلا ديحوتلا ىلع انفقوت ةينارقلا تايآلا عم ةدحاو ةظحلو

 : ىلاعت لاق مالسإلا هيلإ وعدي

 ًادادنأ هلل اولعجت الف . . .مكقلخ يذلا مكبر اودبعا سانلا اهيأ اي »9 - ١

 [11/ ةرقبلا] «نوملعت متنأو



 ا ا تاومسلا بردحاول مكهلإ نإ# ١"

 [5 /تافاصلا] «قراشملا

 امب هلإ لك بهذل ًاذإ هلإ نم هعم ناك امو دلو نم هللا ذختا ام 9 - *

 * نوفصي اًمع هللا ناحبس ضعب ىلع مهضعب العلو قلخ
 [41/نونمؤملا]

 [18/هط]] «ًاملع ءيش لك عسو وه لإ هلإ ال يذلا هللا مكهلإ امّنِإ ط -

 امع شرعلا بر هللا ناحبسف اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول »© - ه
 [71/ ءايبنألا] * نوفصي

 هب انتبنأف ءام ءامسلا نم مكل لزنأو ضرألاو تاومسلا قلخ نمأ # - 5

 مه لب هللا عم ٌهَلِعَأ اهرجش اوتبنت نأ مكل ناك ام ةجهب تاذ قئادح

 1١[ /لمنلا] #« نولدعي موق

 .(ع) يلع مالك نم ةفطتقم 7 ٍةرذشب ديحوتلا نع ثيدحلا متتخنو

 قاطو ةكلم ناك «ةيارلو ةلسر: فضال كحرحت ةكقذلا ناك ول 35.+:لاق

 هكلم يف هداضي ال هسفن فصو امك دحاو هللا هّنكلو هتافصو هلاعفأ تفرعلو

 هب قيدصتلا لامكو هب قيدصتلا هتفرعم لامكو هتفرعم نيدلا لوأ ) لحن

 . (هديحوت

 لدعلا

 الإ ردصي ال ملظلا نأ ثيح لداع هنأب داقتعالا مزلتسي هللاب ناميإلاو
 هللاو هتجاح دس وأ هبضغ ءافشل ملظلاب لسوتيف جايتحا وأ لهجل زجاعلا نم

 روجلاو ملظلا هيف روصتي ال ءيش لك ىلع رداقلاو ءيش لكب ملاعلا هناحبس

 جاتحي امنإ ) :هلوقب ( ع) داجسلا مامإلا هدكؤي ام اذهو ديمحلا ينغلا وهو
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 ملظي ال ىلاعت هللا نأب دقتعن كلذل ( كلذ نم ردقأ هللاو فيعضلا ملظلا ىلإ

 هانيده انِإ » : ىلاعت لاق امك ناك لمع يأ ىلع ًادحأ ربجي الو ًادحأ

 ال نأ لدعلا) : (ع) يلع مامإلا لوقيو « ًاروفك اّمإو ًاركاش اّمإ ليبسلا

 كقلاخ ىلإ بسنت ال نأف لدعلا امأو ) : 20 قداصلا مامإلا لاقو .( همهتت

 ال ام سانلا فلكي نأ نم مركأ هللا نإ ) : ًاضيأ (ع) لاقو . ( هيلع كمال ام

 نع مهاهن الو لعف ةفلك دابعلا هللا فلك ام) : ًاضيأ (ع) لاقو م

 ل ديا ةعلا نوكي الف مهاهنو مهرمأ مث ةعاطتسالا مهل لعج ىتح ءيش

 نب ىسوم مامإلا لوقيو ( . . يهنلاو رمألا لبق ةمدقتم ةعاطتساب الإ اكرات

 مهاهنو مهرمأف نورئاص هيلإ مه ام ملعف قلخلا قلخ هللا نإ ) : (ع) رفعج
 هنع مهاهن امو .هب ذخألا ىلإ ليبسلا مهل لعج دقف ءيش نم هب مهرمأ امف

 هقلخ نم ادحأ هللا ربج امو .( . .هكرت ىلإ ليبسلا مهل لعج دقف ءيش نم

 نسحأ مكيأ مكولبيل » :ىلاعت لاق امك ىولبلاب مهربتخا لب ةيصعم ىلع

 رقفلاو ىنغلا تالاح فالتخا نم توافت نم سانلا يف دجن امف 4 المع

 انمك هللا ريدقتبو ناسنإلا يعسب الإ تسيل اهوخنو ماقملاو نضرملاو ةحبضلاو

 ىنعمو «رُي فوس هيعس نإو ئئعس ام لإ ناسنإلل سيل نإو 9 : ىلاعت لاق

 ريثألا بترش ةجيعلابو:تانسسآلا قم ايسرراتكي هشوحت ناسنإلا نإ يعسلا
 . ةيرحلا هذه يف ءاوس رشبلا عيمج ىلاعت هللا لعج دقو ردقملا ضورفملا

 ةروشملاب ةديعسلا ةايحلا ليبس يف ةيرحلا هذه مادختسا يف هداشرإ عدي ملو

 ناسنإلا لمهأ اذإف # ريبدتلاك لقع الو > .# رمألا يف مهرواشو # ريبدتلاو

 يغتبي نمم ةروشم الو ريبدت هل نكي ملو عرشلا رماوأو لقعلا تاداشرإ هسفنب

 لالتخاو سؤبلاو فلختلاو ءاقشلا كلذ ىلع بترتي نأ يعيبطف .هتروشم

 لمهأ نم الإ ملاظلا سيلو نامرحلاو رقفلاب ءالتبالاو شاعملاو داصتقالا

 . (ص) ميركلا هيبنو ىلاعت هللا اهب رمأ يتلا ةروشملاو ريبدتلا
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 : نارقلا باحر يف

 لاقف هلدعو هلضف ميظع ىلإ لاجملا اذه يف ميركلا نارقلا اندشريو

 : ىلاعتو هناحبس

 هندل نم تؤيو اهفعاضي ةنسح كت نإو ةرذ لاقثم ملظي ال هللا نإ 9 ١

 [5 ٠ /ءاسنلا ] «ًاميظع ارجأ

 لكلو نولفاغ اهلهأو ملظب ىرقلا كلهم كبر نكي مل نإ كلذ 9 - ؟

 1١ ١7[ / ماعنالا] # نولمعي امع لفاغب كبر امو اولمع امم تاجرد

 [؛4/سنوي] © نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو سانلا ملظي ال هللا نإ 9

 : ةصالخلا

 ملعلاب ) : ( ع) يلع مامإلا لاق امك ملعلل ةيعيبط ةجيتن ناميإلا

 مالسإلا اهدكؤي ةقيقحلا هذهو (دحويو هللا فرعي ملعلابو دبعيو هللا عاطي

 ةيعيبط ةجيتن داحلإلا نإو  اهضعب انركذ ىتلا ثيداحألاو تايآلا فلتخم ىف

 هدذصاقمل ةرثع رجح نيدلا دجي نم 8 نيتفئاط يدحأ نودحلملاو لهجلل

 اند هللا ةاذانلا نينو ةيدلا نزع [فلقاع افووقم ةحأر نوو ةيصختقلا

 يف ( نوسيروم يسرك .|) هلاق ام كيلإ ًاماتخو نيدلا ةقيقحب لهجلا وهو

 نولازي ال رشبلا نإ ) : لاق (ناميالل وعدي ملعلا) مساب ةءارقلاب ريدجلا هباتك

 هعض انف اقيظااعل نلح انعوطسا علعلا ءايض دادزا املكو ملعلا رجف يف

 . ( عدبم قلاخ

 داعملاو ثعبلا

 ةايحلل سيلو  ةلاحم ال ةيتا  ةمتاخ ايندلا يف ةايحلل نأ ملعي انم لك

 ربعن يتلا ةايحلا هذه دعب امأو *« نوتيم مهنإو تيم كنإو # دولخ ايندلا يف

 فو



 ةايح الو توملاب مدعني ناسنإلا نا مأ ؟ىرخأ ةايح كانه لهف (توملا) اهنع

 لدعلا نوكي اهيف نإو ةيناثلا ةايحلا ىلع ةيوامسلا نايدألا تدكأ ىرخأ

 لمعلا رود ايندلا ةايحلا ربتعيو يصاعلا بقاعيو عيطملا باثي باسحلاو

 : ىلاعت لاق ءازجلا رود ةرخآلاو

 توملا قلخ يذلا ريدق ءيش لك ىلع وهو كلملا هديب يذلا كرابت »

 [؟١/كلملا] «روفغلا زيزعلا وهو ًالمع نسحأ مكيأ مكولبيل ةايحلاو

 [5١1/نونمؤملا] «نوعجرت ال انيلإ مكنإو ًاثبع مكانقلخ امنإ متبسحفأ ل

 رارق راد ةرخآلاو زاجم راد ايندلا امنإ) : (ع) يلع مامإلا لوقيو
 مكرارسأ ملعي نم دنع مكراتسأ اوكتهت الو مكرقمل مكرمم نم اوذخف

 اهريغلو متربتخا اهيفف مكنادبأ جرخت نأ لبق نم مكبولق ايندلا نم اوجرخاو

 .2187 7/5 ةغالبلا جهن» ( متقلخ

 حور نم نوكتم ناسنإلا نأ كلذ ايندلا ةايحلا بقعتت ةايح توملاف اذإ

 يتلاو لاوحألا فالتخاب ريغتت ال يتلا ىرخألا ةيصخشلا يه حورلاو دسجو

 ربقلا يف ىقبي الو دسجلاو حورلا نيب قرفي توملاو (انا) كلوقب اهنع ربعت

 ىلإ بارتلا ةبسن ىقبتو ىرخأ تالاح ىلإ لوحتي فوس يذلا دسجلا ىوس
 : وه داعملاب داقتعالا نم عنمي يذلا ءيشلاو نينسلا فالا دعب ولو ناسنإلا

 ريصيو ؟ديدج نم نوكتي فيك تاروطتلا هذه دعب تيملا ناسنإلا دسج نإ

 ةظحل نكلو باوج الب الاؤس اودبي دقو نينسلا فالاب اهمادعنا دعب ا

 هنن ووضك ال ايذاق اوضتوتاوزاكتعاب ناسنإلا نأ ىلع انفقوت ملعلا عم ةريصق

 ةداملاو رصنعلا ىلع ةفلتخملا لاوحألا ءرطت امنإو مدعلاو ءانفلا ايوانْفَيك

 زاغو نيجيسكوألا زاغ امه نيرصنع نم نوكم ءاملاف - طيسب لثمب يفتكنو

 رصنع بكرت اذإف يوايميكلا ليلحتلاب امهتئزجت نكمي نيجورديهلا

 نوكتي رخا ءيش عم بكرت اذإو ءاملا نوكتي نيجورديهلا عم نيجيسكوألا
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 ةفلحدملا تالاحلا يلع ةرطت سسغع نيحيتكوألا زانق اذإ برا ىف

 هيوم اناستالا ود اهريع نما ديلا رسانملا هرجج اداسك ايلزدت كو
 ملاع ٍءيش لكب ملاعلا هللاو ىرخأ ةلاح ىلإ ةيداملا هرصانع لقتنت امنإ

 ىلاعت هنأ امنو هرصانع ريصمب ملاعو هدعبو توملا لبق ناسنإلا يتلاحب

 ناسنإلا نوكتي ىتح اهليلحتو رصانعلا هذه ةئزجت ىلع رداق وهف ايلعلا ةردقلا

 لاق  هيلإ حورلا درب ديدج نم ًاناسنإ هنوكيف هنم رصانعلا هذه تلوحت يذلا

 : ىلاعت

 ؟نمؤت ملوأ لاق ىتوملا يبحت فيك ينرأ بر ميهاربإ لاق ذإو و»

 مث كيلإ نهرصف ريطلا نم ةعبرأ ذخف لاق . يبلق نئمطيل نكلو ىلب : لاق
 زيزع هللا نأ ملعاو ًايعس كنيتأي نهعدا مث ًاءزج نهنم لبج لك ىلع لعجا
 [775 /ةرقبلا] # ميكح

 فالا دعب ولو حورلاو رصانعلا سفن نم نوكملا ناسنإلا ةبسن حصتو

 ربتعي اذكهو  نينسلا فالا لبق هيف نفد نم ىلإ ربقلا ةبسن حصت امك نينسلا

 ءيش لك ىلع هللا نإو ايلعلا ةردقلاب داقتعالل ادادتما داعملاو ثعمبلاب داقتعالا

 ةرداق مدعلا نم كتدجوأ يتلا ةردقلاو تدجوف ًادوجوم نكت مل كنإف ريدق

 . توملا دعب مدعلا نم كداجيا ىلع

 ماظعلا يبحي نم : لاق .هقلخ يسنو الشم انل برضو » :ىلاعت لاق

 # ميلع ٍقلخ لكب وهو ةرم لوأ اهأشنأ يذلا اهييحي لق ؟ميمر يهو
 ]يمس/١7[

 هلو هيلع نوهأ وهو هديعي مث قلخلا ؤدبي يذلا وهو #ظ :ىلاعت لاقو
 .[؟"/مورلا] 4# ميكحلا زيزعلا وهو ضرألاو تاومسلا يف ىلعألا لثملا

 ةديدع نورق ةليط ةيرشبلا تَّلظ دقو راكنإلل ًارربم نوكي ال لهجلا نإ
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 سانلا لهج نم مغرلاب اهتيعقاو دقفت مل يهو (ةرذلا)و (بوركيملا) لهجت
 ركنت نأ زوجي ال نكلو ناسنإلل ةلوهجم توملا دعب ةايحلا نأ حيحص اهايإ
 مدعلا نم ناسنإلا قلخ يذلا ميكحلا رداقلا ماد ام لهجلا ىلإ ًادنتسم كلذ
 ةسردملا  ايندلا نأش اذكهو كلذب انربخي ميركلا نارقلاو ميظعلا يبنلاو

 هيف رهظت ةلادعلل موي نم اهل دب ال ءايبنألا اهيق ودنا يتلا ةيناسنإلا

 انهو ةوق حلاصلا لمعلاو ناميإلا تاجرد

- ١ 

 هه *

 نارقلا باحر ىف

 : ىلاعت لاق

 [5 /قراطلا] «رداقل هعجر ىلع هنإ بئارتلاو

 * ئنمي ينم نم ةفطن كي ملأ * ىدس كرتي نأ ناسنإلا بسحيأ »
 * ئثنألاو ركذلا نيجوزلا هنم لعجف * ئّوسف قلخف ةقلع ناك مث

 [ "0 /ةمايقلا ] « ىتوملا يبحي نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ

 بارت نم مكانقلخ انإف ثعبلا نم بير يف متنك نإ سانلا اهيأ اي

 مكل نيبنل ٍةقلخم ريغو ٍةقلخم ٍةغضم نم مث ٍةقلع نم مث ٍةفطن نم مث
 مث الئيفط مكجريسالا لا نيبنف ,لجأ ىلإ ءاشن ام ماحرألا يف ُرِقْنَو

 اليكل رمعلا لذرأ ىلإ دري نم مكنمو ىفوتي نم مكنمو مكدشأ اوغلبتل
 ءاملا اهيلع انلزنأ اذإف ةدماه ضرألا ئرتو ًائيش ملع دعب نم ملعي

 قحلا وه هللا نأب كلذ * جيهب جوز لك نم ت تتبنأو تبرو تَّزَتها

 بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو * ٌريدق ٍءيش لك ىلع هنأو ئتوملا يبحي هنأو

 [ 5-7 /جحلا] # روبقلا يف نم ثعبي هللا نأو اهيف
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 ةوبلا

 لامهإلا نإف ةداعسلاو ريخلا قيرط ىلإ رشبلا ةياده مزلتست ةلادعلا

 اركاش امإ ليبسلا هانيده انإ ا : ميركلا نارقلا هدكؤي ام اذهو لالضإلا ينعي

 لوسر لوألا نيلوسر ةطساوب ناسنإلا ةيادهو [8/نانإلا] « ًاروفك امإو

 رود نوكيو يبنلا وهو رهاظلا لوسر : يناثلاو لقعلاو ركفلا وهو نطابلا

 ةرافسو ةيهلإ ةلاسر ةّوبنلاو ىلضفلا ةايحلا ىلإ يناسنإلا ركفلا ةياده ءايبنألا

 ةمهمو ةرخآلاو ايندلا يف ةاجنلاو ميقتسملا طارصلا ىلإ ناسنإلا ةيادهل ةينيد

 . ةداعسلاو ةماركلا وحن ةيرشبلا ةدارإلا هيجوتو بولقلا ظاقيإ ءايبنألاو لسرلا

 ما نمت نيرردتمو نيرسكماالا نيلعرملا لسرن امو # : ىلاعت لاق

 [ 4/8/ ماعنألا] « نونزحي مه الو مهيلع فوخ الف حلصأو

 مكتءاج دق هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي » : هناحبس لاقو

 اودسفت الو مهءايشأ سانلا اوسخبت الو نازيملاو ليكلا اوفوأف مكبر نم نيب

 [64/فارعألا] #2 نينمؤم متنك نإ مكل ريخ مكلذ اهحالصإ دعب ضرألا يف

 ةعاضرلاف ةدالولا لحارم ىف هجردتو هتايح راودأ ناسنإلا لمأت اذإو

 يناسنإلا عمتجملا يف نفاد ذاك منقع :ىرحلا ىتح ةقهارملاف ةلوفطلاف

 هجوم ىلإ جاتحي هتايح يف  ناسنإلا نأب انيقي دادزا الامك دادزا املكو

 يناسنإلا عمتجملا نأش وه اذه ةايحلا يف لضفألا ريسلا ىلإ ههجوي ٍدشرمو

 هريس ىف رقتفيو ةعيرشلاو ةديقعلا يف يركفلا روطتلا لحارمب رمي يذلا
 مالك هديفي ام اذهو (ع) ءايبنألا رود وه كلذ دشرملاو هجوملا ىلإ لماكتلا

 نعو انع ًايلاعتم ًاعناص ًاقلاخ انل نا انتبثأ امل انإ ) : (ع) قداصلا مامإلا

 نوربعي ءارفس هل نا تبث ايلاعتم اميكح عناصلا كلذ ناكو قلخ ام عيمج

 يفو مهئاقب هب امو مهعفانمو مهحلاصم ىلع مهنولديو هدابعو هقلخ ىلإ هنع

 في



 نوربعملاو هقلخ يف ميلعلا ميكحلا نع نوهانلاو نورمآلا تبثف مهؤانف هكرت

 ءايبنألا لسري نأ ةيهلإلا ةمكحلا تضتقا ببسلا اذهلو (ع) ءايبنألا مهو هنع

 . سانلا هب مهافتي يتلا ةغللا سفنب مهنوظعي سانلا رئاس لثم ارشب

 # مهل نّيبيل هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ امو ا : ىلاعت لاق
 [1 / ميهاربإ]

 كلذ ىلع دكؤي امك ةرهاظلا هذه ىلع ًاديكأت ةكئالم مهلسري ملو
 . ميركلا نارقلا

 « دحاو ُهْلِإ مكهلإ امنإ ىلإ ئحوي مكلثم رشب انأ امنإ لق 8 ١

 ١١١[ /فهكلا]

 مكل لوقأ الو بيغلا ملعأ الو هللا نئازخ يدنع مكل لوقأ ال لق ظ - ١

 [5 ٠ / ماعنألا] «َّيلِإ ئحوي ام الإ عبتأ نأ كلم ينإ كلم ينإ

 لزنأ الول قاوسألا يف يشميو ماعطلا لكأي لوسرلا اذه لام اولاقو

 [8 /ناقرفلا] «اريذن هعم نوكيف كلم هيلإ

 هللا ْثَعَبَأ : اولاق نأ الإ ىدهلا مهءاج ذإ اونمؤي نأ سانلا عنم امو 9  ؛
 انلزنل نينئمطم نوشمي ةكئالم ضرألا يف ناك ول لق ؟ًالوسر ًأرشب

 [914 /ءارسإلا] 4 ًالوسر اكلم ءامسلا نم مهيلع

 نوشميو ماعطلا نولكأيل مهنأ لإ نيلسرملا نم كلبق انلسرأ امو 8  ه
 ٠١[ /ناقرفلا] «قاوسألا يف

 , مزعلا ولوأ

 نأ يعيبطلا نم نوكي يركفلا جضنلا يف جردتت ةيرشبلا نأ ثيحو

 بوعشلا فالتخاب فلتخت نأو جضنلا اذه بسح ةيهلإلا ةلاسرلا جردتت
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 هدكؤي ام اذهو ناكملاو نامزلا ثيح نم ةلاسرلا دودح فلتخت نأو ممألاو

 . [48/سنوي] * لوسر ةمأ لكلو » : هلوقب ميركلا نارقلا

 صفي ةردلا ثفاق اينو رفع ءكايقألا خدغ نا ةفاناورلا دنتفتو

 ءايبنأو تالاسر اهنم زرب دقو ةصاخ ةليبق وأ صاخ موق وأ ةصاخ ةفئاطب

 . ةيملاعو ةماع مهتلاسر نأ ببسب ( مزعلا ولوأ ) ب اوفرع

 انيحوأ يذلاو احون هب ئصو ام نيدلا نم مكل عّرش ا : ىلاعت لاق

 اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب انيصَو امو كيلإ

 .(ع) حون يبنلا مهنم .[7١/ىروشلا] *# هيف

 ىلإ اعد دورمن ةنطلس يف  قارعلا هدلوم ءايبنألا وبأ (ع) ميهاربإ يبنلا ت1
 ةكم ىلإ ةرجهلاب رمأ اهنمو ماشلا يف هتوعد ترمتسا مث اهيف ديحوتلا
 هنباو (رجاه) هتجوز اهيف تيقبو جحلا كسانم ءادأو ةمركملا

 . ( ةيفينحلا ةلملا ) ب هتلاسر فرعتو (ليعامسإ)

 ةدابع براحو نوعرف ةنطلس يف  رصم يف دلو (ع) ىسوم يبنلا

 - نيطسلف دودح ىلإ ليئارسإ ينب عم بقرتي ًافئاخ اهنم جرخو ةنعارفلا
 . ( يدوهيلا نيدلا ) ب هتلاسر فرعتو

 ةبراحم ىلإ اهيف اعد  نيطسلف  هتوعد نطوم ناكو (ع) ىسيع يبنلا
 .ءامسلا ىلإ  هتردقب هللا هعفرف هبلص اودارأو دوهيلا هبراحف ةيداملا

 [44/نارمع لآ ] * ىلإ كعفارو كيفوتم ينإ ىسيع اي # :ىلاعت لاق
 نيدلا ) ب هتلاسر فرعتو ( نويراوحلا ) هتذمالت عبات هدعب نمو

 . ( يحيسملا

 ةكم هدلوم يف هتوعد أدب دقو نييبنلا متاخ (ص) هللادبع نب دمحم

 ةملك ترشتنا اهنمو ةنيدملا ىلإ رجاه اهنمو ديحوتلا ىلإ ةمركملا
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 ايسآ نم ةعساش قطانمو ةيبرعلا ةريزجلا هبش تّمع ىتح مالسإلا
 ليبس يف ةريثك تابوعص ةيملاعلا تالاسرلا هذه تقال دقو ايقيرفإو
 نم مزعلا اولوأ ربص امك ربصاف »ا : ىلاعت لاق دقف اهئادأ
 لثم ىبن يذوأ ام ) : (ص) دمحم يبنلا لاقو ["ه /فاقحألا] # لسرلا

 فكر )ع) مدا مهلوأ ناكو ءايبنألا هناحبس لسرأ اذكهو ( تيذوأ ام

 ئلضفلا ة 0 سسأو ةعيرشلاو ةديقعلا هب متخ يذلا (ص) دمحم

 مراكم تنال تن تثعب امنإ) : هلوقب (ص) هدكؤي ام اذهو دبألا ىلإ

 . ( قالخألا

 (ص) يبنلا ةفرعم

 صخشل انايعأ ودبي يذلا يهلإلا يحولاب ح. داصإإلا ةنلاسرلا فده -

 عنقملا ليلدلاب ةبوحصم ةلاسرلا نوكت نأ يعيبطو رهابلا رونلاك (ص) يبنلا

 نم ةنيب ىلع تنك نإ متيأرأ موق اي إإ» : ينارقلا ريبعتلا بسح  (ةنيبلا)و
 نإ هنع مكاهنأ ام ىلإ مكلاخا نأ ديرأ امو ًانسح ًاقزر هنم ينقزرو يبر

 هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ يقيفوت امو تعطتسا ام حالصإلا الإ ديرأ

 ةبسنلاب ةيرشبلا ةردقلا قوفي امم ليلدلا نوكي نأ يعيبطو [48/دوه] # بينأ
 ىلإ ةبسنلابو ةرخآلا حالفو ايندلا حالص ىلإ ةفداهلا اهسفن ةلاسرلا ىلإ

 ادرس رانلا تلوحت دقو نكامألاو نامزألا فالتخاب فلتختو هسفن كورلا

 ةيح (ع) ىسوم ىصع تلوحتو دورمن بيذعت ءازإ (ع) ميهاربإ ىلع ًامالسو

 هنذإب صربألاو ةمكألا ءىربي (ع) ىسيع ناكو ةرحسلا لامعأ ءازإ ىعست

 عيرشت (ص) دمحمل زجعملا ليلدلا ناكو .بطلا هنع زجعي امم ىلاعت

 ةمصع يعيبطلا نم كلذكو يعضو عيرشت لك قوفي يذلا هماظنو مالسإلا

 ىلاعت هللا ةنس رجت مل ببسلا اذهلو سانلل ةودقلاو ةقثلا لحم اونوكيل ءايبنألا

 بلغتلاو حافكلا مزالت ةماعزو ةدايق اهنأل ةمامإلل الو ةوبنلل ةأرملا لاسرإ ىلع

 »وو



 تزاتماو تقلخ ثيح ةأرملا باصعأ ةداع هلمحتت ال ىتلا فطاوعلا ىلع

 . نانحلاو ةفطاعلاب

 : (ص) دمحم يبنلا

 يف ديس حالصإإلا بوجوب ينعي عمتجملا يف داسفلا راشتنا نإ

 بارتقا ينعت ةيلهاجلا ةايحلاو ةيرشبلا لالض نإو ىقرلاو لماكتلا جرادم

 ايعيط ةرشلا سم غوزب ناكف ةصاخ ةيبرعلا ةريزجلاو ملاعلا يف ةيشفتم

 : ىلاعت لاق . ًايمتح داسفلا رباد عطقو

 مهيكزيو هتايا مهيلع اولتي مهنم الوسر نييمألا يف ثعب يذلا وهظ ١

 [؟/ةعمجلا]

 هللا ىلإ ًايعادو # ًاريذنو ًارشبمو ًادهاش كانلسرأ انإ ىبنلا اهيأاي 9 - ؟

 [ 15 /بازحألا] * ًارينم اجارشو هنذإب

 ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لزنأ امو انيلإ لزنآ امو هللاب انما اولوق اش * 

 نويبنلا يتوأ امو ىسيعو ىسوم يتوأ امو طابسألاو بوقعيو قخسإو
 (75١/ةرقبلا] «نوملسم هل نحنو مهنم دحأ نيب قرفن ال مهبر نم

 نم هدابع جرخيل قحلاب (ص) ًادمحم ثعبف) : (ع) يلع مامإلا لاقو
 هنّيب دق نارقب هتعاط ىلإ ناطيشلا ةعاط نمو هتدابع ىلإ ناثوألا ةدابع

 لوطو لسرلا نم ٍةرتف نيح ىلع هلسرأ) 70/7 ةغالبلا جهن ( . .همكحأو

 بورحلا نم ٍظلتو رومألا نم راشتناو نتفلا نم مازتعاو ممألا نم ةعجه
 رونلاو هيدي نيب يذلا قيدصتب مهءاجف . . .رورغلا ةرهاظ رونلا ةفساك ايندلاو
 .51/57 ةغالبلا جهن ( . .نارقلا كلذ هب يدتقملا
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 ىلع كنيمأ دمحم ىلع لصف مهللا ) : (ع) داجسلا مامإلا لاقو

 ريخلا دئاقو ةمحرلا مامإ كدابع نم كيفصو كقلخ نم كبيجنو كيحو

 ( . .هندب هوركملل كيف ضرعو هسفن كرمأل بصن امك ةكربلا حاتفمو

 . يناثلا ءاعدلا ةيداجسلا ةفيحصلا

 (ص) يبنلا ةريس

 : راودأ ةثالث ىلإ (ص) يبنلا ةريس مسقنت
 .:ايعيبط ارود نيتي نودلا ادهو ةكغبلا ىلإ دلوملا قمتةأشنلا تنا

 ةوعدلا ترشتلنا رودلا اذه يفو ةرج علا ىلإ 7 ةعبلا نم ةوعدلا -_-؟

 . ةيمالسإلا

 نيدلا لامك ناك رودلااذه يفو ةافولا ىلإ ة < لا نم يبَظ ءكلا_ م

 5 يمالسإلا

 لبق ىفوت هدلاو ناكو مدا/١  ليفلا ماع يف (ص) دمحم يىبنلا دلو

 امك دعس ينب ةليبق يف ةعاضرلل هلسرأو بلطملادبع هدج هلفكتف هتدالو

 ةيدعسلا ةميلح هتعضرم هتداعأ هرمع نم ةعبارلا غلب املو برعلا ةداع تناك

 املو . ةنما همأ تتام تاونس تس (ص) غلب املو .ءبهو تنب ةنما همأ ىلإ

 نهتماو بلاط وبأ همع هلفكتف .بلطملادبع هدج تام تاونس نامث غلب

 اتنثا هرمعو .م587 ماع بلاط يبأ هّمع عم ماشلا ىئرصُبو ةكم نيب ةراجتلا

 ةجيدخ هيلع تضرع قدصلاو ةنامألاب افورعم (ص) ناك املو ؛ةنس ةرشع
 ةنس يف هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا يف وهو .فصنلا ىلع اهل امب راجتالا

 رودلا اذه ربتعيو اهنم حوزتف جاوزلا هيلع تضرع ماعلا سفن يفو . م5
 ةطقن جاوزلا ةلأسم تناكو . (ص) يبنلا ةايحل ًايعيبط ارود مومعلا ىلع

 ايدام دعب اميف  مالسإلا حلاصل ةجيدخ ةديسلا تمهاسو هتايح يف لوحت

 ضي



 . (ةجيدخ لاومأو يلع فيسب الإ مالسإلا ماق ام) ليق ىتح
 غلب املف م5104 ةنس نم أدبي (ص) يبنلا ةايح نم يناثلا رودلاو

 نم سانلا هيلع اميف ًاركفتم ءارح راغ ىلإ (ص) بهذي ناك نيعبرألا
 ناكف .م504 ةنس/بجر/ 717 يف يحولا هيلع لزنف .ةلاهجلاو ةلالضلا

 ةلاسرلا غيلبتب هناحبس هللا رمأ خيراتلا اذه يفو فيرشلا يوبنلا ثعبملا

 همع نبا هب نما نم لوأ ناكو نيبرقألا هتريشع يف هتوعد ةيادب تناكو

 . نينس عست هرمعو ( ع ) بلاط يبأ نب يلع

 ال هللاوف تببحأ ام لقف يخأ نبا اي بهذا) :بلاط وبأ همع هل لاقو

 نب ديز راد يف رس نوعمتجي نوملسملا ناكو ( ًادبأ كتيامح نع ئلختأ

 ةنس يف أنلع هتلاسر غلب الجر نيعبرأ اوحبصأ املو . يموزخملا مقرألا

 لاق ىتح ةوعدلا ليبس يف ًاريثك ٌىذأ نوملسملاو (ص) ىقال دقو مه

 ةقياضم رثأ ىلع نوملسملا رطضاو ( تيذوأ املثم يبن يذوأ ام ) :(ص)

 اوناكو ةشبحلا ىلإ ًاملسم نونامثو ةثالث رجاهف ةكم نم اورجاهي نأ شيرق
 . ةيوبنلا ةرجهلل ةعباسلا ةنسلا يف ربيخ حتف ىتح اهب

 قفاوملا م7 ماعلا يف ءدتبي (ص) يبنلا ةايح نم ثلاشلا رودلاو

 ايناكم (بنئاطتلا لو ةككفو يف (ص) يبنلا دجي مل املو ةرجهلل لوألا ماعلل

 قالخأ نم سكعلا ىلع (ةرونملا ةنيدملا) برثي يلاهأ ناكو هتوعدل اعلاف

 عيبر ١ يف اهيلإ رجاه اهرشنو ةوعدلا نعل اخلاص ًاناكم اهدجوو شيرق

 لصاوتم مدقتو يخيرات لوحت ةيادب ةرجهلا هذه تناكو م57” ةنس لوألا

 يتلا ثادحألا نم ةلسلسو .يمالسإلا خيراتلا ةيادبو نيملسملاو مالسإلل

 ىدحت يذلا دلاخلا روتسدلا (نارقلا) اهتعيلط يفو خيراتلا ةريسم توسع

 ةرجهلا يف ببسلا ناكو ,.هماظنو هعيرشت يف هلثمب اوتأي نأ ىلع ةيرشبلا

 نب يلع هّمع نبا (ص) يبنلا رمأ كلذل (ص) هلتق ىلع شيرق رافك فلاحت

 نذر



 ول نوكرشملا هبقعتي نأ ةيشخ رجاهي ةليل هشارف يف تيبي نأ بلاط ييبأ
 ابأ هعم بحصو (تيبملا ةليل) تيمس ببسلا اذهلو هنم لاخ هشارف نأ اوملع

 : ةرجهلا دعب (ص) هتايح يف ثادحألا مهأ باضتقاب كيلإو هترجه يف ركب

 تناكو (جرزخلاو سوألا) يتليبق نيب (ص) يبنلا حلاص : لوألا ماعلا

 نوملسملا مهو (راصنألا) نيب ءاخإلا دقعو الاوط نينس امهنيب ةرئاد برحلا

 نيب ىخاو ةكم يلاهأ نم نوملسملا مهو (نيرجاهملا)و ةنيدملا يلاهأ نم

 . (ع) يلع نيبو هسفن

 هيفو ةالصلا يف ةمظعملا ةبعكلا لابقتساب (ص) رمأ : يناثلا ماعلا

 . (ع) ءارهزلا ةمطافو يلع جاوز مت هيفو ىربكلا ردب ةوزغ تناك

 ديس (ص) يبنلا مع ةزمح ةداهشو 1 ةوزغ تناك هيف : ثلاثلا ماعلا

 . هندب يف ًاحارج نيعبس (ع) يلع ىقالو ًاملسم نيعبس عم ءادهشلا

 ةنيدملا دوهي نم ةفئاط مهو ريضنلا ينب ةعقاو تناك هيف : عبارلا ماعلا

 . نوملسملا مهبلغو نيكرشملا ضيرحتب لوسرلا عم مهدهع اوضقن

 ةثالث نوملسملا ناكو قدنخلا ةوزغ تناك لاوش يف : سماخلا ماعلا

 رفح يسرافلا ناملس يباحصلا داشرإب انهو فالا ةرشع رافكلاو فالا

 يلع نيب زاربلاب ةوزغلا تهتناو ةنيدملا رئاد اموي نيرشع يف اقدنخ نوملسملا

 . ( بازحألا ةعقو ) ب تيمسو دو نب ورمعو

 .ةرمعلا ضرغل ةمركملا ةكم ىلإ (ص) يبنلا هجوت : سداسلا ماعلا

 ىمسي عضوم يف تالاسرو تاثداحم دعبو «براحم هنأ نوكرشملا نظو

 نيفرطلا نيب ةندهلا تدقعو هترمع (ص) يبنلا رخؤي نأ اوررق (ةيبيدحلا)
 : اهمهأ طورش نمض

 . نيبناجلا نيب رفسلا ةيرح ١
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 ١ ءاشي نمل مالسإلا قانتعا ةيرح .

 *"  نيتنس ةدمل ةندهلا .

 كيلو قا تلوتو نيملسملا اريضت ظوربلا' هدول نانقكلا خوضر ناكو

 مس قانا لل توملا ىلع (ص) يبنلا نوملسملا عياب دقو حتفلا ةروس

 . (ناوضرلا ةعيب)

 عجول (ص) يبنلا اهرضحي ملو ربيخ ةكرعم تناك هيفو : عباسلا ماعلا

 (ع) يلع ةدايقب ةيرس لسرأ مث اهتمهم يف حجنت مل ايارس لسرأو هسأر يف

 نم ملسأو رافكلا ملستساو .ةكم ىلإ ملسم فالا ةرشع يف (ص) لوسرلا

 :الئاق (ص) لوسرلا مهنع افعو هؤانبأو نايفس وبأ ىتح ةكم يف ناك

 . ( ءاقلطلا متنأف اوبهذا )

 مورلا دادعتساب (ص) يبنلا ضعبلا غلبأ ماعلا اذه يف : عساتلا ماعلا

 . نيفرطلا

 نيب ةلهابملا تلصح ماعلا اذه نم ةجحلا يذ/" يف : رشاعلا ماعلا

 لقف # : ةميركلا ةيآلا تلزن اهيفو نارجن ىراصن عم هتيب لهأو (ص) يبنلا
 لهتبن مث مكسفنأو انسفنأو مكءاسنو انءاسنو مكءانبأو انءانبأ عدن اولاعت

 عادولا ةجح يف ناك ًاضيأو [4/نارمع لآ] 4 نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف

 ريدغ )ب ىمسي ناكم يف ريدغلا صن ةجحلا يذ نم رشع نماثلا يفو

 .(مخ

 ةافو تناك .ها١١ مال /رفص يف : رشع يداحلا ماعلا

 هو



 . ًاماع نيتسو ةثالث نع ةرونملا ةنيدملا يف (ص) مظعألا لوسرلا

 ةمامأآللا

 لمك املو دحاو نآ يف ًاذفنمو ًاعّرشم هتايح يف (ص) يبنلا ناك

 مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا » : ىلاعت هلوقب يمالسإإلا عيرشتلا

 دعب عرشي نأ دحألز جي مل [" /ةدئاملا] # ًائيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن

 يف  ةلماكلا  مالسإلا ةعيرش قيبطت نيملسملا ىلع امنإو (ص) يبنلا ةافو

 املو ميظعلا يبنلا ةريسو ميركلا نارقلاب نيدتهم ةيعامتجالاو ةيدرفلا مهتايح

 دعب اهالوتي نأ مزلي كلذكقف هتايح يف ةماعلا ةدايقلا هسفنب ىلوتي (ص) ناك

 تدنحو كلذلر اهمحح نسلتملاب طاقننأ مكمل أل ذإ: ضاتخ رق ةناقو
 صاخلا اهعباط اهنم لكل ناكو (ص) هتافو دعب نم ةفلتخملا تادايقلا

 : يتالاك

 ركب وبأ مهلوأ ةباحصلا نم عمج يف تناكو : ئروشلاب ةفالخلا -ًالوأ

 تناكو ”5/نافع نب نامثع مث 77/باطخلا نب رمع مث 7١/ةفاحق يبأ نبا

 تناكو ١5 7 بلاط نأ .نف ىلع مامإلا مهعبارو ةنيدملا يف مهتمصاع

 . ةفوكلا هتمصاع

 مهسماخ ١7/7 ةنس ةعبط ١٠ صو) ءافلخلا خيرات يف يطويسلا دعو

 تناكو .ه١4/ نابعش ١١/ يف حلصلا خيرات ىتح (ع) يلع نب نسحلا

 .(71١ا/ه ةرهاقلا ةعبط ”١ ص) ةقرحملا قعاوصلا ىفو ةفوكلا هتمصاع

 . ((ص» هدج صنب نيدشارلا ءافلخلا رخاوه)

 تناكو ناورم لاو نايفس يبأ لآ يف تناكو : ةيومألا ةفالخلا - ًايناث
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 سلدنألا يفو .177/كلملادبع نب ديلولا نب ميهاربإ مهرخاو ١5/نايفس
 نمحرلادبع مهرخاو .ه177١/ لخادلا نمحرلادبع مهلوأ : رشع ةعبرأ
 .ه15 1١5 / هللاب رهظتسملا

 مع بلطملادبع نب سابعلا لآ يف تناكو : ةيسابعلا ةفالخلا - ًاثلاث

 .ها1517/حافسلا سابعلا وبأ : مهلوأ . نوثالثو ةعبس مهددعو (ص) يبنلا

 هللاب مصعتسملا هللادبع : مهرخآو .ةفوكلا برق (ةيمشاهلا) هتمصاع تناكو
 .دادغب هتمصاع تناكو .ه/

 (ع) ءارهزلا ةمطاف نولاوي نميف تناكو : ةيمطافلا ةفالخلا  ًاعبار

 يدهملا هللادبع : مهلوأ ءرشع ةعبرأ مهددعو ةرهاقلا مهتمصاع تناكو

 .ه601/77/ هللا نيدل دضاعلا : مهرخاو .ه

 مهتمصاع تناكو .نوثالثو ةتس مهددعو : ةينامثعلا ةفالخلا  ًاسماخ

 سداسلا دمحم : مهرخاو .هال16/لوألا نامثع : مهلوأ .(لوبناتسا)

 ةكرحب كرتاتأ لامك ىفطصم ماق م1970 /ه1774 ةنس يفو .ه/

 ةيمالسإلا دالبلا يف تلكشتف ايمسر ةفالخلا اهب ئغلأ ايكرت يف ةيبالقنا
 يف ةمألا تشاع نأ دعب تاهاجتالاو لويملا ةفلتخم (لود)و (تاموكح)

 . خيراتلا نم ةليوط ةهرب ديحوتلا ةيارب تّلظتساو نآرقلا لالظ

 : مالسإلا فقوم

 ةريس نم ًايلج رهظي اهتافصاومو اهتيمهأو ةدايقلا نم مالسإلا فقومو

 امف .ةنيدملا ىف اهاضق ىتلا هتايح نم ةريخألا نينئس رشعلا يف (ص) يبنلا

 ةيرس لسري ناك امو ًاريمأ ةئيدملا ىلع رمأيو الإ ةوزغ ىلإ بهذي (ص) ناك

 رغص نم مغرلاب ديز نب ةماسأ اهيلع رمأ ةيرس رخاو ًادئاق'اهيلع لعجيو الإ
 . ةنس

 اذ



 ىلعو اهسفن ىلع روتسدلا قبطت ةميكح ةدايق نم دب ال لب ئضوف

 5 عمتجملا

 نمو لاق ًامامإ سانلل كلعاج ينإ 8 : (ع) ميهاربإل ىلاعت لاق دقف

 نأ ملاظلل قحي الف .[7١؟4/ةرقبلا] 4نيملاظلا يدهع لاني ال لاق ؟يتيرذ

 مه كئلوأف بتي مل نمو » :ىلاعت هلوقل ملاظ صاع لكو ةمامإلا ىلوتي

 [ ١١/تارجحلا] . * نوملاظلا

 هيلع بوتي هللا نإف حلصأو هملظ دعب نم بات نمف » : ىلاعت هلوقو
 [؟"9 /ةدئاملا] 4 ميحر روفغ هللا نإ

 مهبذعي وأ مهيلع بوتي وأ ءيش رمألا نم كل سيل » :ىلاعت هلوقو

 (178١/نارمع لاآ] « نوملاظ مهنإف

 يمانلا مالسإلا نبا ةمامإلا نإ ) : (ع) اضرلا مامإلا هدكؤي ام اذهو

 ريفوتو داهجلاو جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا مامت مامإلاب يماسلا هعرفو
 مامإلاو فارطألاو روغثلا عنمو ماكحألاو دودحلا ءاضماو تاقدصلاو ىنغلا

 ( هللا نيد نع بذيو هللا دودح ميقيو هللا مارح مرحيو هللا لالح لحي

 هنامز مامإ فرعي ملو تام نم ) : (ع) قداصلا مامإلا مالك نم دجن كلذل

 ضرألا حلصت الو مامإب الإ سانلا حلصي ال ) : هلوقو . ( ةيلهاجلا ةتيم تام

 (1ا) ءاعدلا يف دئاقلا تابجاو ىلإ ريشي )عر داجسلا مامإلاو . ( كلذب لإ

 كدودحو كباتك هب مقأ .... مهللا ) : هلوقب ةيداجسلا ةفيحصلا نم

 .كنيد ملاعم نم نوملاظلا هتامأ ام هب يبحأو (ص) كلوسر ننسو كعئارشو

 هب لزأو . كليبس نم طارصلا هب نماو . كقيرط نع روجلا ءادص هب لجأو
 ىلع ءانمإلا لوتقيوب د« اجونغ كدضق:ةاكياةي قضماو «ةفلتطاربع نع نييكانلا

 نإ



 هراكم مهكراشأ الو نينمؤملا ريمأ 8 يل لاقي نأب يسفن نم عنقأأ ) 5 )عر

 . ( شيعلا ةحوبحب يف مهل ةوسأ نوكأ وأ رهدلا

 . ةمألا ةدايق يف ةربتعملا طورشلا نم دجن انه نمو

 .داهتجاو ةساردب ةيركف ةعانق نع يمالسإلا مكحلا ةفرعم : ًالوأ ١

 :رخآلا رممي امهدحأ ذإ هلوسو ةلسودلا تاك لمعلا ايناتاحإ#

 . ةيعرلا ىف ةلادعلا : اثلاث “" 

 امأو ةدايقلا تافصاوم ىف زراب رود ةلادعلاو لمعلاو ملعلا نم لكلو

 ةيأ ةيرظنلا ةيحانلا نم اهل تسيلف رمعلاو سنجلاو بسنلاك ىرخألا لماوعلا

 نباوهو ديز نب ةماسأ رمأي (ص) يبنلا دجن كلذل . مالسإلا رظن يف ةميق

 هيف تققحت امأ . هرمأب نورمتأيو هشيج ىلإ اوُمضتي نأب  ارمع - ةباحصلا

 5 ةلادعلاو لمعلاو ملعلاب ةءافكلا

 : مامإلا ةفرعم

 مأ ؟صنلابأ ءهتفرعم اننكمي فيكف مامإلا تافصاوم انفرع اذإف

 (ص) يبنلا نأ ىلع ةنسلا روهمجف نوملسملا فلتخا انه نمو .؟ىئروشلاب

 ةعيشلاو . مهنيب ىروش كلذ لعجو ةدايقلاب هباحصأ نم دحأ ىلع صني مل
 لكل دب ال ذإ (ص) يبنلا اهلمهي نأ نكمي ال ةيلوؤسم ةدايقلا نإ : لوقت

 . مهنم فرعأ وهو هريغل اهكرتي اذاملف تالهؤملاو طورشلا هيف عمتجت

 ةعامج يف ةفالخلا رصح ةافولا هترضح امل ركب ابأ ةفيلخلا نإ مث

 يف ةفالخلا رصحف رمع ةفيلخلا لعف اذكهو مهنيب ىروش نوكي نأ ىلع

 ,ةفالخلا عوضوم نع اتكسي مل اذاملف . مهنيب ىروش نوكي نأ ىلع ةعبس
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 .نيملسملاو مالسإلا حلاصم اهب قلعتت ةدايق ةفالخلا نأل . ؟اهرمأ المهي ملو

 ةماع نأل ؟ةصاخ ةعامج يف اهارصح اذاملف . اهنع تكسي نأ حصي الو

 سفن هل تقبس نم اهفرعي امنإو مهدنع ةربتعملا تالهؤملا نوفرعي ال سانلا

 مالسإلا ةحلصمب ةجردلا هذهب نامتهي ناتفيلخلا ناك اذإف ؟ةيلوؤسملا

 جرخ اذإ يذلا وهو ؟ةيلوؤسملا هذه (ص) يبنلا لمهي نأ حصيأ نيملسملاو

 . ًادئاق هيلع لعج ًاشيج لسرأ اذإو ًاريمأ اهيلع َرّمأ - هتمصاع - ةنيدملا نم

 مالسإلا ةحلصمب (ص) مظعألا يبنلا مامتها ىلع صني خيراتلاو

 يراخبلا حيحص يفف ةكرابمملا هتايح نم ةظحل رخا ىتح نيملسملاو

 : هصن ام هتافوو يبنلا ضرم باب يف ١7178( ةعبط ١١/7 دلجملا)

 هللا لوسرب دتشا «سيخلا ا موي سابع نبا لاق )

 اوعزانتف ًادبأ هدعب اوُلضت نل ًاباتك مكل بتكأ يل اودئا : لاقف هَعَجو (ص)

 اوبهذف هومهفتسا رجهأ هنأش ام : اولاقف . عزانت (ص) يبنلا دنع يغبني الو

 مهاصوأو هيلإ يننوعدت امم ريخ هيف انأ يذلاف ينوعد : لاقف .هيلع نوددري

 اموحنب دفولا اوزيجأو .برعلا ةريزج نم نيكرشملا اوجرخا : لاق . ثالثب

 . ( اهتيسنف لاق وأ ةثلاثلا نع تكسو . مهزيجأ تنك

 : ؟(ص) يبنلا ىصوأ له

 : لئاقلا وهو نيملسملاو مالسإلا ةحلصم كرتي (ص) يبنلا ناك ام

 ةفالخلا رمأ كرت لهف .( ملسمب سيلف نيملسملا رومأب متهي ملو حبصأ نم )
 حيرصلاو حضاولا هيأر ءادبإ نود نم نيدلاو ةمألا ريصم نم هيلع بترتي امو

 ءيش لك نع (ص) يبنلا نولأسي اوناك نيذلا نوملسملا ءالؤه مث .؟اهيف

 نولتي مهو هدعب نم هفلخي نَمم هولأسي ملأ ةماعلاو ةصاخلا مهتايح يف
 .# نوتيم مهنإو تيم كنإ # :ميركلا باتكلا

: 



 ئصوأ يبنلا نأ وهو تابثإلاب باوجلا نوكي ةعيشلا رظن ةهجو نمو

 0 لا يل اولا ريا حالا

 هداهجو .اخيشو ىتفو .ءايبص يبنلا رصانو ءامنص ديبعي مل يذلاوهف

 باتكلاب ريزغلا هملعو . كوبت ةوزغ ادع ام تاوزغلا لك يف لصاوتملا

 نع (ع) لوسي :يذنلا (نض):هتزالمزارستناو عض قس هكحجن:ةنثلاو
 هل ناك وأ اهب صتخا تافص هذهف ( همأ رثإ ليصفلا عابتا هعبتأ تنك ) :كلذ

 ىتحو يمالسإلا ثارتلا يف ةريثك ةيركفلا هراثاو ملعلا ةصاخو ئفوألا ظحلا

 ( يواجيبلا دمحم ىلع قيقحت ١١١ 5/7) باعيتسالا يف ءاج دقو مويلا

 ؟يلع نم ملعأ دحأ (ص) دمحم باحصأ يف ناكأ : ءاطعل تلق) :هدانسإب

 . ( هملعأ ام هللاو . ال : لاق

 نم اهفرعي امنإ ةدايقلل ةءافكلا نإو (ةيصولا) ةركف تناك انه نمو

 هدعب نم ةفيلخلا ىلع (ص) يبنلا صني نأ بجيف ةيلوؤسملا سفن هل تقبس
 مامإلا فرعي ) : (ع) رقابلا مامإلا لاق اذكهو هدعب نم مامإلا ىلع مامإلاو

 دقو .ةجح مهيلع نوكي ىتح سانلل املع هبصنو ىلاعت هللا نم هيلع صنلاب

 ةمئألا كلذكو مهل هنّيعو همساب سانلا فرعو (ع) ايلع هللا لوسر بصن
 نإ ءدتبيو بيجيو لأسي نأب مامإلا فرعيو هدعب نوكي نم يضاملا بصني

 نيب اهلوح شاقنلا رثك دقو ةريثك (ع) يلع يف مامإلا صوصنو (سانلا تكس
 اهنم ةثالث ركذنو نيقيرفلا

 (ص) يبنلا نأب ناقيرفلا ىور دقف ةلزنملا ثيدح : ( لوألا صنلا)
 : هل (ص) لاقو .(ع) ًايلع فلخ ةعساتلا ةَمَّسلا يف كوبت ةوزغل جرخ امل

 ( يدعب يبن ال هنأ الإ ئسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ئضرت امأ )
 حيحص يفو ( حيبص ىلع دمحم ةعبط )١١١/1 ملسم حيحص يف امك
 (يدعب يبن ال) ةدايزب ةريثك اهرداصمو ( بعشلا راد ةعبط 71/5) يراخبلا

١ 



 37١١/7(. يذمرتلا ننس اذكو

 لدعبو .ىسوم نم نوراه ةلزنم هسفن نم ايلع (ص) يبنلا لعج دقف

 : يتآلاك اهدجن ميركلا نارقلا يف نوراه ةلزنم نع صحفلا

 يموق يف ينفلخا نوراه هيخأل ىسوم لاقو # : ىلاعت لاق ..ةفالخلا ١
 [57١/فارعألا] # نيدسفملا ليبس عبتت الو حلصاو

 هب ددشأ يخأ نوراه يلهأ نم اريزو يل لعجاو © 5 ةرازولا تح 7

 اي كلؤس تيتوأ دق لاق . . .يرمأ يف هكرشاو # ..رمألا يف ةكرشلا “9

 [3/هط ] # ىسوم

 (ع) يلعل ةروكذملا لزانملا ىلع صن دق (ص) يبنلا نوكي كلذكو
 . ىوهلا نع قطني ال (ص) وهو نوراه ةلزنم هلعج ثيح

 هللا لوسر ماق ) : ناقيرفلا اهاور دقو نيلقثلا ثيدح : ( يناثلا صنلا)

 يتأي نأ كشوي رشب انأ امنإف سانلا اهُيأ دعب امأ : لاق مث ًابيطخ انيف (ص)

 ىدهلا هيف هللا باتك : امهلوأ ؛نيلقثلا مكيف كرات انأو بيجأف يبر لوسر

 لهأ يف هللا مكر كذأ يتيب لمهأ يف هللا مكركذأ يتيب لهأو : لاق مث .رونلاو

 ةعبط )١77/1 ملسم حيحص يف امك (. . يتيب لهأ يف هللا مكركذأ . يتيب

 . (يلع لئاضف باب حيبص يلع دمحم

 يفتكن كلذ ىلع ةباجإللو ؟يبنلا تيب لهأ مه نم : لاؤس ىقبيو
 اعد) : لاق صاقو يبأ نب دعس نع هدانسإب هحيحص يف ملسم هلقن امب

 .(يلهأ ءالؤه مهللا لاقف انيسحو ًانسحو ةمطافو ًايلع (ص) هللا لوسر

 /١75١/1(. ملسم حيحص)

١ 



 لوقي امك  تيبلا يف امب ىردأ تيبلا لهأ نإف يعيبط ديكأتلا اذهو

 تيبلا لهأ ئحض دق يمالسإلا خيراتلا لوط يف دجن كلذكو  لثملا

 فقاوملا عورأ نم مهفقاوم تناكو نيدلا ءايحإ ليبس يف مهئامدب يولعلا

 . ةدلاخلا ةيمالسإإلا

 . ةكم قيرط يف عضوم مخ ريدغو ريدغلا ثيدح :( ثلاثلا صنلا)

 وهو هتافو ماع عادولا ةجح دعب يبنلا فقوتسا  مويلا غبار برق ةنيدملا

 نب دمحأ ةياور يف امك ثيدحلاو جاجحلا عومج ةنيدملا ىلإ هعوجر يف

 هل لاقي داوب (ص) هللا لوسر عم انلزن ) : مقرأ نب ديز نع هدانسإب لبنح
 (ص) هللا لوسرل للظو انبطخف لاق ريجهب اهالصف ةالصلاب رمأف مخ يداو
 متسلوأ نوملعت متسلأ ١» : (ص) لاقف سمشلا نم ةرمس ةرجش ىلع بوشب

 تنك نمف : (ص) لاق .ئلب : اولاق هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ ينإ نودهشت
 8/7/4 دنسملا ) «هالاو نم لاوو هاداع نم داع مهللا هالوم ًايلع نإف ءالوم
 .(توريب ١7869 رداص راد ةعبط

 هباتك يف ثيدبحلا نأش يف .ه 915/ يمتيهلا رجح نبا لوقيو

 ال حيحص ثيدح هنإ) .(ةرهاقلا ١715 ةنس ةعبط 1٠ /ةقرحملا قعاوصلا

 نمو ادج ةريثك هقرطو دمحأو يئاسنلاو يذمرتلاك ةعامج هجرخأ دقو هيف ةيرم

 (ص) يبنلا نم هعمس هنأ دمحأل ةياور يفو ًايباحص رشع ةتس هاور مث

 اهديناسأ نم ريثكو هتفالخ مايأ عزوت امل يلعل هب اودهشو ًايباحص نوثالث
 ناك ايلع نأب هدر نمل الو هتحص يف حدق نمل تافتلا الو ناسحو حاحص

 نأ مهضعب لوقو (ص) يبنلا عم جحلا هكاردإو اهنم هعوجر توبثل نميلاب
 عمج قرط نم كلذ درو دقف دودرم ةعوضوم هالاو نم لاو مهللا ةدايز

 يأر نع ينس ملاع وهو اذه هيأر فلتخي الو ىهتنا ( انهن ارك يبهذلا

 . ريدغلا ثيدح يف ةعيشلا

 و



 ببسلا اذهلو فرصتلاب ىلوألا انه ىلوملا نإف ىنعملا رهاظ ثيدحلاو

 دبعلا) ىنعمب ًاضيأ ةغللا يف يتأي (يلوملا) ظفلو ةيالولا هذهب (ع) ًايلع اوأنه
 نإف لوألا ىنعملا ىوس انه ةبسانم ال نكلو (رصانلاو راجلاو معلا نباو

 يبأ نب يلعب ةصتخم تسيلو . ةتباث رومأ اهلك ةرصنلاو راوجلاو بسنلا

 لكب ىلوأ تسلأ ) : (ص) هلوق يف امك ديكأتلا اذه ىلإ رقتفي ال امك بلاط

 . ( ؟هسفن نم نمؤم

 . بقانملاو دئاقعلا بتك عجاري ديزمللو ةثالثلا صوصنلا هذهب يفتكنو

 : (ع) ةمئألا ددع

 ىلع مامإ لك نم ةمامإلا صوصن .ه9١7 / ينيلكلا خيشلا ىور

 نع ةيلامجإلا صوصنلا ىلإ ةفاضإلاب )١197/١( يفاكلا يف هيلي يذلا مامإلا

 يراخبلا حيحص يفف طقف رشع ينثا يف ةفالخلا رصحب (ص) يبنلا
 نب رباج نع) هدانسإب (ةرهاقلا بعشلا راد عباطم ماكحألا باب رخا )9/٠١١

 قم ميلك ارا ردع ىلا توتكي#: لوقي (نضو» قتلا انميش لاق ةرجست

 . هريغ ثيداحأو (شيرق

 حيبص ىلع دمحم ةعبط ةرامالا باتك ”/7) ملسم حيحص يفو

 (ص) يبنلا ىلع يبأ عم تلخد لاق ةرمس نب رباج نع) هدانسإب ( ةرهاقلا
 .ةفيلخ رشع انثا مهنم يضمي ىتح يضقني ال رمألا اذه نإ : لوقي هتعمسف

 : لاق ؟لاق ام : يببأل تلقف .لاق ىلع َيِفَح مالكب ملكت مث : لاق
 ةنس ةرهاقلا ط ٠١ ص) يطويسلل ءافلخلا خيرات يفو ( شيرق نم مهلك

 .(.ها585*

 هيلع مهوان نم ىلع نورصني ًازيزع رمألا اذه لازي ال (ص) يبنلا نع
 قرط هلو امهريغو ناخيشلا هجرخأ . شيرق نم مهلك ةفيلخ رشع انثا



 . اليصفت ةيورملا هوجولا ركذ مث (ظافلأو

 يبنلا دعب نم ةفالخلا مهيف رصحنت نيذلا ؟رشع ينثالا ءالؤه نمف

 ددعب رصحنت ال ةيسايسلا ةفالخلا نأ حضاو مهنم رشع يناثلا ىتح ةرشابم

 اذإ ةدايق نم دب الف ةايح كانه ماد امف ةايحلا يف ةمئاد ةرورض اهنأ ذإ صاخ

 ةيسايسلا اهيلإ مظنت دقو ةيحورلا ةدايقلا ثيدحلا يف ةفالخلا نم دوصقملا

 . اهريغ نود . صاخ ددع يف اهرصح نكمي ةدايقلا هذهو

 اوسيل ءالؤه نأ ىلع انفقوت خيراتلا يف ةصحاف ةرظنو ؟ءالؤه نمف أذإ

 وأ ةيومألا ةفالخلا الو صاخشأ ةعبرأ مهنإف ىروشلاب ةفالخلا باحصأ

 طيلخلا الو رشع ىنثا نم اددع رثكأ اهنأل ةينامثعلا وأ ةيمطافلا وأ ةيسابعلا

 : ءامد كفسو تانحاطمو بورح نم مهنيب ماق امل عيمجلا نم

 ةعبط 777” ص) ةدوملا عيباني يف يفنحلا ناميلس خيشلا لاق

 نم ةعبرألا ءافلخلا ىلع ثيدحلا اذه لمحي نأ نكمي الط ١

 مهتدايزل ةيومألا كولملا ىلع هلمح نكمي الو رشع ينثا نع مهتلقل هباحصأ
 ةنس ةرهاقلا ةعبط ٠١ ص) ءافلخلا خيرات يف يطويسلا لقنو (رشع ينثا نع

 ىلإ مالسإلا ةدم عيمج يف ةفيلخ رشع ينثا دوجو دارملا نإ ) :( . ه8

 ءافلخلا مهنم دع مث ( مهمايأ لاوتت مل نإو قحلاب نولمعي ةمايقلا موي
 يقبو ) : يطويسلا لاق مث نييسابعلاو نييومألا ضعبو نسحلاو ةعبرألا

 . (ص) دمحم تيب لا نم هنأل يدهملا امهدحأ نارظتنملا نانثالا

 نإف رشع ىنثالا ةمئألا ىلع هلمح امأو ) : ناهبزور يضاقلا لاقو

 بصنم مامتإب مايقلاو ةجحلا حاضيإو ةفرعملاو ملعلا ةثارو ةفالخلاب ديرأ
 قباطي مالكلا اذهو (نسحي لب لمحلا اذه زوجيو ةحصلا نم عنام الف ةوبنلا

 يمالسإلا خيراتلاو (ع) رشع ينثالا ةمئألا يف امامت ةيمامإلا ةعيشلا هلوقت ام

6 



 طبهمو . ةلاسرلا عضومو ةوبنلا تيب لهأ نم لضفأ نييحور ةمئأ لجسي مل
 ايندلا يف حالصلا ديري نمل ةودقلا مهتريس نوكت نأ دب الف  لزنتلاو يحولا

 : يتآلاك مهو  ةرخآلا يف حالفلاو

١ 

 ١/ ناضمر / ٠: فرشألا فجنلا يف هدقرمو .ه .

 ٠/ ىفوت .ه “ / ناضمر / ه دلو (ع) ىبتجملا نسحلا مامإلا

 : ةرونملا ةنيدملا يف هدقرمو .ه5 ٠ /رفص

 ٠١/ دهشتسا .ه 5 / نابعش / ه دلو (ع) ديهشلا نيسحلا مامأإلا

 . ةسدقملا ءالبرك يف هدقرمو 1 / مرحم

 .ها8 / نابعش / ه دلو (ع) داجسلا نيسحلا نب ىلع مامإلا

 . ةرونملا ةنيدملا يف هدقرمو .هة6 / مرحم ؟6 / يفوت

 يفوتو .ه هال / بجر / دلو عر رقابلا يلع نب دمحم مامأإلا

 . ةرونملا ةنيدملا يف هدقرمو ١١5 ةجحلا يذ /6

 م١٠ / لوألا عيبر /١ا/ دلو 2ع) قداصلا دمحم نب رفعج مامأإلا

 . ةرونملا ةنيدملا يف هلقرمو ه لاوش /0 يفوت .ه

 ىفوت .اها١ / رفص /ا/ دلو عر مظاكلا رفعج نب ىسوم مامإلا

 : قارعلا  ةيمظاكلا يف هدقرمو .ها/87 بجر /0

 .ه ١67 / ةجحلا يىذ /١ا/ دلو (ع) اضرلا ىسوم نب ىلع مامإلا

 : ناريإ - دهشم يف هدقرمو .ه “٠١7 /رفص ٠“ ىفوت

 1 قارعلا ةيمظاكلا يف هدقرمو اه 57 / ةدعقلا يذا

 5١م



 .اه"56 /ةجحلا يذ ١ دلو عر يداهلا دمحم نب ىلع مامأإإلا -

 1 قارعلا ءارماس يف هدفرمو . ه6 / بجر/'٠ ىفوت

 ١ يناثلا عيبر /: دلو (ع) يركسعلا يلع نب نسحلا مامإلا /

 ١ه . قارعلا ءارماس يف هدقرمو ؟+١ /لوألا عيبر / 8 ىفوت .

 .ها60٠1ه /نابعش ١١/ دلو 44 يركسعلا نسحلا نب دمحم مامإلا 5

 ءيش لك ىلع وهو هللا ةدارإب ءايحإ (ع) سايلاو رضخ يبنلاو وهو
 . رظتنملا ةجحلاو دوعوملا يدهملا وهو ريدق

 (ع) رظتنملا يدهملا

 يه لب ةعيشلاب ةصتخم ةديقع (ع) رظتنملا يدهملاب ةديقعلا تسيل

 نوقفتي مهو  ةعيشو ةنَس  نيملسملا ءاملع روهمج اهب دقتعي ةيمالسإ ةديقع
  ًاملظ تئلم امك ًالدع ضرألا المي هنإو (ص) يبنلا تيب لهأ نم هنأ ىلع

 ةنس ةرهاقلا ةعبط ١1١ ص) « (ةقرحملا قعاوصلا) هباتك يف رجح نبا لاق
 : هصن ام يدهملا ثيداحأ يف ( ه7

 يقهيبلاو هجام نباو يئاسنلاو دوادو ملسم هجرخأ ام كلذ نمو )

 دوادوبأو دمحأ جرخأو ةمطاف دلو نم يترتع نم يدهملا : نورخاو

 نم الجر هيف هللا ثعبل موي الإ رهدلا نم قبي مل ول هجام ن نباو يذمرتلاو

 يفو ًاروج ثئلم امك ًالدع اهؤلمي - يتيب لهأ نم الجر - ةياور يفو - يترتع

 نم لجر كلمي ىتح يضقنت الو ايندلا بهذت ال  ريخألا ادع نمل ةياور

 هصنام (157) ةحفصلا شماه يفو ( يمسا همسا ءىطاوي - يتيب لهأ

 دقو ميعن وبأ مهنم ظافحلا نم ريثك اهيف فلأ ةرتاوتم ةريثك يدهملا ثيداحأ)

 رابخأ يف يدرولا فرعلا) يف هيلع دازو ميعن وبأ هركذ ام يطويسلا عمج

 يدهملا ةمالع يف رصتخملا باتك هيف رجح نبا فلؤمللو (يدهملا

 ْءعو/



 . (رظتنملا

 دلو له هنأ يف  فالخلاو نيملسملا ةملك هيلع تقفتا امم اذهو

 لوألا ىلع ةعيشلاو يناثلا ىلع ةئّسلا روهمجو ؟دعب دلوي مل هنأ مأ ؟لعفلاب

 كلذ نإو رمعلا لوط ةلأسم يه راكنالا ساسأ ربتعت يتلا ةديحولا ةهبشلاو

 تاهبشلا نم اهريغو ةليوطلا ةدملا هذه ناسنإلا شيعي فيكف ةداع عنتمم

 (ةيودهملا) ربتعا ىتح ةهبشلا هذه يف نيفلؤملا ضعب غلاب دقو اهيلإ ةعجار
 نإو ميركلا نارقلا صنب خيراتلا يف عقاو كلذ هابشا نأ نيح يف ةيبيتوي

 ريدق ءيش لك ىلع يذلا ىلاعت هللا ةردق تحت عقاو هلك كلذ

 ثبلف هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو » :يبنلا حون يف ىلاعت لاق دقو

 [4١/توبكنعلا] # ًاماع نيسمخ الإ ةنس فلأ مهيف

 ةنس ةئامثالث مهفهك يف اوثبلو 8 : فهكلا باحصأ يف ىلاعت لاقو
 [15 /فهكلا] « ًاعست اودادزاو

 ةيواخ يهو ةيرق ىلع رم يذلاك وأ »8 : يبنلا زيزع يف ىلاعت لاقو
 هثعب مث ماع ةئام هللا هتامأن اهتوم دعب هللا هذه يبحي ىنأ لاق اهشورع ىلع

 ىلإ رظناف ماع ةئم تثبل لب لاق موي ضعب وأ اموي تئبل لاق ؟تثبل مك لاق

 [؟59 /ةرقبلا]] «هنستي مل كبارشو كماعط

 يبنلا تلعج يتلا ةردقلا كلت ةردق لك قوفت يتلا هللا ةردق يه كلت

 نكلو هوبلص امو هولتق امو :  هيف ىلاعت لاق .مويلا ىتح ًايح (ع) ينبع

 [917١/ءاسنلا] « مهل هبش

 لك ىلع وهو فراعتملا نم رثكأ رمعلا ليوطت ىلع ًاضيأ ةرداق يهل

 تبث ذإ (ع) ىسيع ةايحك هللا ةردقب يح (ع) رظتنملا يدهملاف ريدق ءيش
 (ص) يبنلا نع  دقتعملا رظن يف لقألا ىلعو  ةحيحصلا ةّْنَّسلاو ليلدلاب

4 



 . ةيوبنلا ةنسلل راكنإ وأ ىلاعت هللا ةردقل راكنإ امإ وه ذإ اهراكنال لاجم الف

 رثكأ وهو (ع) رضخلا يبنلا ةايحب نودقتعي نيملسملا روهمج اذهو

 ةعبط ”7١7 ص) ةقرحملا قعاوصلا شماه يف ءاج دقف (ع) ةجحلا نم ارمع
 رثكأ نأ ءامسألا بيذهت يف يوونلا ركذ ) : هصن ام ١7170( ةنس ةرهاقلا

 دنع هيلع قفتم كلذو انرهظأ نيب دوجوم يح رضخلا نأ ىلع نيرقم ءاملعلا
 هلاّؤسو هنع ذخألاو هب عامتجالاو هتيؤر يف مهتاياكحو حالصلا لهأو ةيفوصلا

 رهشأو يصحي نأ نم رثكأ ريخلا نطاومو ةفيرشلا عضاوملا . هدوجوو هباوجو
 .(ركذي نأ نم

 نب ةجحلا) ةملكب (رضخلا) هلوق ىلإ يوونلا مالك نم انريغ ولو
 (رضخ) يف مالكلا نإف توافت ىنندأ الب ًامامت ةعيشلا هلوقت ام ناكل ( نسحلا
 نه لثألا نعود ةحيعصلا وسلا هتان تع انهالك نإ[: دكلو (ةحخلاوو
 ىلاعت هللا ةردقب داقتعالل دادتما امهتايحب داقتعالاو  اهيدقتعم رظن ةهجو

 . ريلذق ءيش لك ىلع يذلا

 ةمامإلا بوجو يفانت مامإلا ةبيغ نأ وه ؟ةظحالملاب ريدج لاؤس ىقبيو

 انه نمو ؟اهذيفنتو مالسإلا ماكحأ نايب وه امنإ مامإلا بصن نم ضرغلا نإف

 ماهتا هنكلو ةايحلا عقاو نع ةديعبلا ةيبيغلاو ( ةيبيتويلا ١) ب ةعيشلا ماهتا اكن

 - اهنايكب تظفتحاو خيراتلا نم ةليوط ةهرب تشاع ةفئاط نأ كلذ  ملاظ

 حلاص ريغ ماظنب وأ ماظن نودب شيعت نأ اهنكمي ال - تاقياضملا مغر

 كانه (ةيرظنلا ةيحانلا نمو) نمزلا نم ةرتفلا هذه يف العف قبط ثيح قيبطتلل

 (انم هتبيغو رخا فطل هفرصتو فطل (ع) هدوجو) نأب ةلئاقلا فطللا ةيرظن

 ديرجتو يسوطلل ةبيغلاو ينامعنلل ةبيغلا عجار دئاقعلا بتك هلصفت امك

 ديسلل نامزلا بحاص دوجو ىلع ناهربلا ًاريخأو نيدلا ريصنل داقتعالا
 . نيمألا

 ىف (ةماعلاو ةصاخلا) ةينيدلا ةيعجرملا ترشاب - ةيلمعلا ةيحانلا نمو
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 .(ع) ةجحلا روهظ ىتحو يلمعلا اهرود ءادأ ةيركفلا ةدايقلا

 ةينيدلا ةيعجرملا

 اهتافصاوم اهلو نيملسملا ةايح يف يرورض رمأ ةيركفلا ةدايقلا نأ امب
 نم رود يأ يف ةعيشلا خيرات لخي مل كلذل  هقفلا يف ةحورشملا اهطورشو

 تاسبالملا بسح ةينيدلا ةيلاسرلا هتمهم يدؤي ينيد عجرم نم راودألا

 (ئرغصلا ةبيغلا) هنع ربعيو (لوألا رودلا) نارود ةيعجرملا هذهلو فورظلاو

 ربعي صاخشأ ةعبرأل ةيعجرملا تناكو .ها194 ىلإ .ه 7١ ةنس نم

 ناكو (ع) مامإلا نع ةصاخ ةباين مهل تناك باونلاو ( ءارفسلا ) ب مهنع

 : مهو دادغب مهزكرم

 .ه١1 /ىفوتملا يرمعلا يدسألا ديعس نب نامثعو رمع وبأ ١

 .ها"0٠ / ىفوتملا يدسألا ديعس نب نامثع نب دمحم رفعج وبأ  ؟

 .ها7 / ىفوتملا يتخبونلا حور نب نيسحلا مساقلا وبأ “6

 .ه79 / ىفوتملا يرمسلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 عبارلا ريفسلا ةافوب تأدتباو (ىربكلا) ب اهنع ربعيو ( ةيناثلا ةبيغلا
 ذنم مكحلاو ءاتفالا يف ةيعجرملا ىلإ ةينيدلا ةدايقلا تلقتناو 7794 يرمسلا

 ثداوحلا امأو) (ع) ةجحلا نع ثيدحلا ىلإ ادانتسا مويلا ىتح دهعلا كلذ

 هللا ةجح انأو مكيلع يتجح مهنإف انثيدح ةاور ىلإ اهيف اوعجراف ةعقاولا

 .(مهيلع

 هاوهل ًافلاخم هنيدل ًاظفاح هسفنل ًانئاص ءاهقفلا نم ناك نم ) ًاضيأو

 ةيصخش يف ةربتعملا طورشلا مهأو (هودلقي نأ ماوعللف هالوم رمأل ًاعيطم
 ربتعي الو ةيملعألا رثكألا ديزيو داهتجالاو ةلادعلاو ةايحلا يه ينيدلا عجرملا

 ةيعجرملل الهأ دع طورشلا هيف تدجو نم لكف ًاقالطا يبنلا ىلإ باستنالا
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 عايشلا وأ نيلدع ةداهش وأ ملعلا ةثالثلا قرطلا ىدحإب عجرملا ةفرعم نكميو

 ةلماكلا هتيرحب درف لك دلقيف رظنلا تاهجو فلتخت ام ًاريثكو ملعلل ديفملا

 ةيعجرملا طورش دودح ىف ءاش نم

 ةيملعلا ةناكملا اهمهأ نوكي ةصاخ لماوعل ىرخألا تايصخشلا ىلع نمزلا

 يف يركفلا اهلالقتسا اهل ةيمالسإ ةفئاط ةيمامإلا ةعيشلا ربتعت اذكهو

 ًانيد مالسإلابو ًايبن (ص) دمحمبو ابر هللاب نمؤت يمالسإلا عيرشتلا دودح

 ةداسو نييحور ةَسْئأ عر رشع ينثالا ةمئالابو ةلبق ةبعكلابو انا نارقلابو

 ىلإ ةعيرشلاو ةديقعلا يف مهتاياور لسلستت ةيوبنلا ةنسلا عدوتسم مهو ةداقو

 (تيبلا يف امب ىردأ تيبلا لهأ)و ةوبنلا تيب لهأ مهو (ص) مظعألا يبنلا
 يبأ ثيدحو يبأ ثيدح يئثيدح) : هلوقب (ع) قداصلا مامإلا هدكؤي ام اذهو

 نسحلا ثيدح نيسحلا ثيدحو نيسحلا ثيدح يدج ثيدحو يدج ثيدح

 هيلإ ريشي ام اذهو (  لجو زع هللا لوق (ص) هللا لوسر ثيدحو (ص) هللا
 : هلوقب رعاشلا

 (يرابلا نع ليئربج نع اندج ىور مهشيدحو محلوق اسانأ كاوو)

 مهدج ةنسو هللا ةعيرش نوقبطي (ع) تيبلا لهأ ةمئأ دجن اذكهو

 لوقلا جتنتسن انه نمو قرطلا برقأ يه يتلا  مهقرطب ةيورملا (ص) يبنلا

 (ص) هللا لوسر ةنسب نتسا نم لكف عيشتلا مزالت ةيوبنلا ةنسلا نأب

 نتسم وهف (ص) هللا لوسر تيب لهأ عياش نم لكو عيشتم وهف ةحيحصلا
 عدبلاو ءاوهالاو عامطآلا قوس ةرحانتم اقرف نيملسملا قرف امو (صر) هتلسب

 . اهرش نيملسملا هللا ذاعأ

 ١ه



 2 (ص) انيحف نودقتعيو ادنخاو ابر نودبعي اعيمج مهف مهباسحاو

 :١ ادعاو انارق نولتيو ةلبق ةبعكلا ىلإ نولصيو انيد مالسإلاو

 نيملاعلا بر نيما نيدلاو ايندلا ريخ هيف امل نيملسملا ةملك هللا دّحو
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 ىلع ةيبردلا ةبتر مدقتتو ملاعلا لود فلتخم يف ةقئاف ةيانع ميلعتلل

 نأ عمتجملل نكمي ال . ةايحلا يف يرورض رمأ ةيبرتلا نا كلذ .ميلعتلا

 اكتف ٌدشأ ناسنإلا لعجي دق اهنودب ملعلا ْنإو . ًاحلاص ًاعمتجم اهنودب شيعي

 حاورأب كتف يذلا ناسنإلل لصح امك .ةسرتفملا تاناويحلا نم ًاررضو

 ةكاتف ةلبنق ةطساوب ( يكازجن )و (اميشوريه) يف هسنج ينب نم نييالملا
 . ةيحورلا ةيبرتلا نع ةدرجملا ملعلا دي اهتعنص

 مسجلا ةيمنت مزلي كلذك فراعملاو مولعلاب ركفلا ةيمنت مزلي امكف
 امهنكلو ( ميلّسلا مسجلا يف ميلسلا لقعلا) ْنإف ةّيندبلا تاضايرلا فلتخمب

 امهيلإ مضني مل ام يناسنإلا عمتجملا يف عفانلا وضعلا دادعإ يف نايفكي ال

 . ةيحورلا ةيبرتلا وه ثلاث رصنع

 ملسملاب عفرتو مالسإلا يف يحورلا ّيوبرتلا بناجلا لْثَمُت تادابعلاو
 قالطنالا ىلإ دومجلا نمو ةيناسنإلا ملاع ىلإ ةيجمهلاو ةيداملا ضيضح نم

 وأ موصلاو ةالصلاك هسفن درفلا ىلإ ةبسنلاب ءاوس ريخلا ىلإ دومخلا نمو
 . داهجلاو ةاكزلاك عمتجملا ىلإ ةبسنلاب

 لك يف تضرف هدحو قحلاو ىلاعت هللا ةعاط يه يتلا تادابعلاو
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 هللا اودبعآ نأ ًالوسر ةّمأ لاك يف انثعب دقلو :  ىلاعت لاق ةيوامس ةعيرش

 رمأ هدحو ٍّنحلل ةدابعلا ْنأ ىلإ ىلاعت ريشيو [م7/لحنلا] 4 توغاطلا اوبنتجاو

 يوقتلا ىه ةدابعلا ةجيتن َنإو  ةّيئاسنإلا ىضتقمب  ناسنإ لك ىلع ضورفم

 مكبر اوقَنا سانلا اهيأ اي 8 :ىلاعت هلوق يف كلذو .ناسنإلا ةداعس هب يِذَلا

 ًاشارف ضرألا مكل لعج يذلا نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلاو مكقلخ يذلا

 الف مكل اقزر تارمثلا نم هب جرخأف ءام ءامسلا نم لزنأو ءانب ءامسلاو

 . [١1/ةرقبلا] «نوملعت متنأو ادادنأ هلل اولعحت

 اهرسيأ يتلا تادوجوملا ةفاكل معنلا رفوتو ةايحلا يف لمأتلا نِإف

 هلل ةدابعلا انيلع لمأتلا اذه بجوي  ةايحلا ماوق امهيف يذلا (ءاملا)و (ءاوهلا)

 ىلع هللا نأ كلذ اهقوف ةردق الو اهتدجوأ يتلا ايلعلا ةردقلل عوضخلاو هدحو

 اهنأل ًاعرشو معنملا ركش بوجول  ًالقع - ةدابعلا بجتف  ريدق ءيش لك

 كلذ ىلع بّترتي ام ىلإ ًافاضم فّلكملا ىلع ةبجاو ئلوملا ةعاطو .ةعاط

 . ءازجلاو باوثلا نم

 رع هللا اودبع موق ةثالث ةدابعلا ) : (ع) ٌقداّصلا لوق هديفي ام اذهو
 مامإلا ريشي كلذ ىلإو ( ةدابعلا لضفأ يهو رارحألا ةدابع كلتف هل ًاَّبح لجو
 يف ًاعمط الو كران نم ًافوخ ال كتدبع يهلإ ) : هلوقب هئاعد يف (ع) يلع

 . ( كتدبعف ةدابعلل الهأ كتدجو نكلو كتنج

 كاردإو يعو نع دّرجم لتبت دّرجم سيل  مالسإلا فرع يف ةدابعلاو

 نارقلا هدكؤي ام اذهو تامرحملا بنجتو تابجاولاب لمعلا نم اهمزلتسي امل

 لاقو .[0/ةنّيبلا ] «َنيَّدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امو » : ميركلا

 ٌءزج نوعبس ةدابعلا : (ص) لاقو . (فافعلا ةدابعلا لضفأ ) :(ع) ىلع

 نطبلا ةفع ةدابعلا لضفأ ) :(ع) رقابلا لاقو .(لالحلا يلط ءزج اهلضفأو

 (جرفلا راظتناو تمصلاو ربصلا ةدابعلا لضفأ) :(ع) يلع نعو ( جرفلاو
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 لاقو .(هل عضاوتلاو هللاب ملعلا ةدابعلا لضفأ ) : (ع) قداّصلا لاقو

 . ( ضئارفلا ىلع ماقأ نم سانلا َدَبْعَأ ) : (ع) يركسعلا

 لضفأ تابجاولاب لمعلا ربتعت (ع) تيبلا لهأ تاياور دجن اذكهو
 هجو يف نمؤملا رظن ) : (ع) داججسلا نع ىور ام ريشُي كلذ ىلإو تادابعلا

 رظنلاو ةدابع ةبعكلا ىلإ رظنلا ىور امو ( ةدابع ةبحملاو ةدوملل نمؤملا هيخأ

 هجو ىلإ رظنلاو ةدابع ةءارق ريغ نم فحصملا ىلإ رظنلاو ةدابع نيدلاولا ىلإ
 . ةدابع ملاعلا

 هيلإ رظنت يذلا هلثمي ام رابتعاب امنإو هل ةميق ال هدحو رظنلا ْنأ كلذ

 (ع) قداصلا مامإلا نع ىور ام ًاحوضو كلذ ديزيو مالسإلا زمر ةبعكلاف
 اوثولتي ملو هجاهنم اوقرافي ملام ةدابع ّيبنلا ةيرذ عيمج ىلإ رظنلا
 . ( يصاعملاب

 نم وهو يثراحلا دايز نب ءالعلا ىلع لخد امل 2ع) يلع مامإلا اذهو

 يخأ كيلإ وكشأ نينمؤملا ريمأ اي :ءالعلا هل لاقف ..هدوعي هباحصأ

 لاق .اينّدلا نع ئلختو ةءابعلا سبل :لاق ؟ ُهَلامو : لاق .دايز نب مصاع

 امأ ثيبخلا كل ماهتسا دقل هسفن ٌيدع اي :(ع) لاق ءاج املف .هب يلع

 .؟اهذخأت نأ هركي وهو تابيطلا كل لحأ هللا ىرتأ . ؟كدلوو كلهأ تمحر

 ةنوشخ يف تنأ اذه نينمؤملا ريمأ اي : لاق .كلذ نم هللا ىلع نوهأ تنأ

 ضرف هللا نإ تناك تسل ينإ كحيو : (ع) لاق .كلكأم ةنوشخو كسبلم

 رقفلاب (جّيهي ) غيبتي ال يك سانلا ةفعضب مهسفنأ اوردقي نأ ٌّقحلا ةمئأ ىلع

 1١9(. : ةبطخلا ةغالبلا جهن) هرقف

 انأو لجر نع (ع قداصلا) هللادبع وبأ لئس سينخ نب ىلعملا ىورو

 تيبلا يف : ليق .؟مويلا عنصي امف : لاق .ةجاحلا هتباصأ ليقف .؟هدنع

 وبأ : لاقف .هناوخإ ضعب دنع نم : ليق .؟هتوق نيأ نمف : لاق . هبر دبعي

 هاب



 . ( ةدابع ّدشأ هتوقي يذلل هللاو هللادبع

 نوكت الو (ىلاعت هلل ةبرقلا دصق ) ب روهشملا ىلع تادابعلا مّوَقَنو
 ةالصلا ءاوس  ةرسعو ةقاش تناك امهم ةلطاب نوكتو ةدابع اهنودب ةدابعلا

 ةدقاف ةدابعلا نوكت اهنودبو ؟ةدابعلا حور صالخإلا نأل  ةقدصلاو جحلاو

 :هلوقب (ع) قداصلا مامإلا هرسفي امك ةدابعلا يف صولخلاو اهتاموقمل

 سجاوه نم بلقلا ةمالس هنأل ميلَسلا بلقلا بحاص ةقداصلا ةينلا بحاص )

 ال موي 8# : لجو زع هللا لاق اهلك رومألا يف هلل ةّينلا صيلختل تاروذحملا

 [88 / ءارعشلا] * ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ نوني الو لام عفني

 نإ ) : (ص) يبنلا ثيدح ةدابعلا يف ةيمهأ نم صالخإللام ىلإ رظنيو
 نإف كبر ةدابع كسفن ىلإ ضغبت الو قفرب هيف لغوأف نيتم نيدلا اذه

 نأ اوجري نم لمع لمعاف عطق ًاضرأ الو ئقبأ ًارهظ ال ( طّرفملا ) تّبنملا

 :(ع) قداصلا نعو (ًادغ توب نأ فوحتي. نم ردح ندخاو امره تومي

 ةدابعلاب هسفن رهش نم ) : (ع) اضرلا ا ىلإ اوهركت ال )

 ّيبنلا نعو ( سابللا ةرهشو ةدابعلا ةرهش هركي هللا نإف هنيد ىلع هومهتاف

 . اهافخأ ًارجأ ةدابعلا مظعأ : (ص)

 نمؤملا َنِإ ذإ ( هلمع نم ريخ نمؤملا ةّين) نأ درو ببسلا اذهلو
 لاق كلذ هل رسيتي مل اميف حلاصلا لمعلاو ريخلا يوني هناميإ ىضتقمب

 نإف اهيلع ةقيقح نوكي ءازجلاو اهتقيقحو لامعألا حور ةينلا ) : : يقارنلا

 نإو ًاباوثو اري اهئازج ناكو . ةحودمم تناك ىلاعت هللا هجول ةصلاخ تناك

 .(ًاباقعو ارش اهؤازج ناكو ةمومذم تناك ةّيويندلا ضارغأللل ةبوشم تناك

 ذإ ىورو ( ةنسح هل تبتك اهلمعي ملو ةنسحب مه نم) : ةريثك رابخأ يفو

 لتق دارأ امهنم الك نأل راثلا يف لوتقملاو لتاقلاف امهفيسب ناملسملا ىقتلا

 . هيحاص

 هم



 نيعبرألا ثيدح يف (ص) َيبنلا اهيلإ اع يتلا ةبجاولا تادابعلا نمو

 : رومأ نايب بجي اهحرشن نأ لبقو جحلاو ناضمر موصو ةاكزلاو ةالصلا يه

 ىلع بجي  اهريغ وأ ةدابع  ةّيعرشلا ماكحألا نإ ( لوألا رمألا )

 رمعلا نم غلابلا دلولا يف رمعلا ةيحان نم ققحتي فيلكتلاو ةصاخ نيفّلكملا

 نم ةغلابلا تنبلا يفو ةرشع ةسماخلا لمكأ يأ ةيلاله ةنس ةرشع تس(1١)

 نايتإ اهيلع بيجف ةرشاعلا تلخدو ةعساتلا تلمكأ يأ نينس رشع رمعلا

 . حيحصلا هجولا ىلع ةينيدلا ماكحألا

  حيحصلا هجولا ىلع  ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم ْنِإ ( يناثلا رمألا )

 امإ هل ّدب ال هتايح يف ناسنإلا ْنِإ كلذ طايتحا وأ ديلقت وأ داهتجاب نوكي امْنِإ

 تيظلا الإ نديوسلا ةعحب انين وبحب هفوة وا يلق ,نطاسستخا
 طايتحالاو ةياقولا مزاللاف دقف اذإ اميفو بيبطلا داشرإب لمعي نم وأ يئاصخألا

 َدِب الف : ةيعرشلا ماكحألا ىلإ ةبسنلاب كلذك اءوس ضيرملا دادزي ال ىتح
 : يهو ًالطاب لمعلا نوكي اهنودبو ةيتآلا قرطلا ئدحإب اهليصحت نم

 ةّنسلاو نآرقلا نم اهتّلدأ نع ةّيعرشلا ماكحألا ةفرعم وهو داهتجالا ١
 . طابنتسالاب ٌّصتخا نمل الإ رّسيتي ال اذهو لقعلاو عامجتالاو

 لمعلاب نيقيلاو ىعرشلا فيلكتلا طوقس نقيتي امب لمعلا وهو طايتحالا ٠

 ال اقبأ اذنهو اعلا ريضقلا خيب كش اذإ اميف ةالصلا راركتك بجاولاب

 . جرحلاو رسعلا مزلتسي دق لب رسيتي

 ةيعجرملا طئارشل دجاولا دهتجملا يأر ىلع لمعلا قيبطت وهو ديلقتلا - '“

 دهتجملا ديلقت روهشملا ىلع بجيف سانلا ةماعل رّسيتملا وه اذهو

 لهأ تاياور تحابأ دقو ًءادتبا تْيملا ديلقت زوجي الو ّيحلا ملعألا

 يف ينيلكلا خيشلا ىور دقف ءاضقلاو ءاتفالا يف ديلقتلا (ع) تيبلا
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 هسفنل ًانئاص ءاهقفلا نم ناك نم ) : هلوق (ع) ةجحلا نع يفاكلا

 نعو .( هودلقي نأ ماوعللف هالوم رمأل 257 هاوهل ًاقلاخيم هنيدل ًاظفاح

 انثيدح ىور دق مكنم ناك نم ىلإ اورظنا ) :هلوق (ع) قداصلا مامإلا

 دق ينإف انمكح هب اوضريلف انماكحأ فرعو انمارحو انلالح يف رظنو
 هللا مكحب امّنِإف هنم لبقي ملف انمكحب مكح اذإو ًامكاح مكيلع هتلعج
 كرشلا دح ىلع وهو هللا ىلع ٌدارلاك انيلع دارلاو در انيلعو فختسا

 ( لجو زع هللاب

 نيب روهشملا ىلع ةّيهقفلا لئاسملا ريرحت يف اندمتعا ( ثلاثلا رمألا )

 ناونعب بجاولا طايتحالا انركذ دقو عاطتسملا ردق حيضوتلا عم مالعألا

 . ماصتعالا هبو لكوتلا هللا ىلعو ًاليهست موزللا

 ةالصلا

 نأ كلذ ةيمويلا ةالصلا مالسإلا اهيلع دكأ يتلا تادابعلا ةعيلط يف
 6-0 درا نم ةّينعم تاقوأ يفو يئاذغ دادمإ ىلإ رقتفي ناسنإلا مسج

 ىلإ رقتفي حورلا اذكهو هذه ةيرورضلا مسجلا ةجاح درف لك نمْؤُي ءاشعلاو

 كلذو ةاواسملاو ماظنلاو ةراهطلاو ةفعلا ميهافم ىلع ةيبرتو ةّيونعم ةيذغت

 هيلع ىلعي الو ولعي يذلا ٌىحلل دايقنالاو ديمحلا زيزعلا هللاب يمويلا طابترالاب
 ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا ْنِإ ةالصلا مقأو » : ميركلا نآرقلا هدكؤي ام اذهو

 . [40/توبكنعلا] 4 ركنملاو

 نم هريمض رُهطُيو ءوس ةفص لك هسفن نع عزني هتالص يف ملسملاو

 عضي نيحو هاوس ءيشل ال هيلإ داقنيو هدحو قحلا ىلإ هجوتيو ءوس ةين لك

 ضرألا وهو مسج أطوأ ىلع ةهبجلا وهو هدسج نم رهاظ وضع فرشأ

 برلل هدوجسو ميظعلا ٌبرلل هعوكر يف ٍّقحلل هريدقت ًاَيلمع نّيبُي ءبارتلاو
 ةالصلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا تضرف ةقيقحلا هذه ىلع ًاديكأتو «ىلعأ

 ل



 هبحاص ئضري ال يذلا . بوصغملا ناكملا يف ةالصلا حصت ال نأب اهمكح
 بونلا يف ةالصلا حصت ال ناو بوصغملا ءاملاب ءوضولا حمصي ال نأو

 كلذ لك . بوصغم طيخ هيف ناك اذإ بوشلا ىف فذ حصت ال لب بوصغملا

 ةالصلا لب :ايل مور ال هيك ةكروك هدف تسلا ةانسلا نأ ىلع ًاديكأت

 ةيناسنإلا ةدارإلا ةيبرتو ريمضلا ةراهطو سفنلا بيذهت فدهتست ةدابع لكك

 عيمجلا ةاواسمو ناطلسلاو دبعلاو ينغلاو ةريقفلا تاقبطلا عيمج اهيف كرتعي

 . هللا دابع مهلك ذإ هللا مامأ

 ةدهاعملاب ةيمويلا هتايح ناسنإلا حتفتسي نأ ىلع مالسإلا دكؤي اذكهو

 كلذو .هنطوو هلهأو هسفن ىلإ ةبسنلاب ريخلا لمعو .قحلا بح ىلع هللا عم

 ءودهلا نوكلا معيو اهبلق ةعيبطلا حتفت تقو يف (حبصلا ةالص) ءادأب

 يهو ءاشعلاو نيرهظلا ىف دهعلا اذه ديدجت ىلع دكؤي مث بذعلا عيطتلاو

 اذه يفف ءاذغلا نم تحل ةجاح نيمأت ىلإ ةداع ناسنإلا هجوتي تاقوأ

 ةجيتنلابو ةليضفلاو ةلادعلا حور ةيمنت ىلإ رظن ددعلاو تقولا ىلع دكأتلا

 . فارحنالاو داسفلا نم ةياقولا

 ربصلاب اونيعتسا اونمآ نيِذَّلا اهّيأ اي » : ميركلا نآرقلا ريشي كلذ ىلإو
 [67١/ةرقبلا] «نيرباصلا عم هللا نإ ةالصلاو

 اذإو اعوزج رشلا هّسم اذإ اعوله قلخ ناسنإلا نإ م ىلاعت لاقو

 يف نيذلاو نومئاد مهتالص ىلع نيذلا نيلصملا الإ ًاعونم ريخلا هّسم

 [9١/جراعملا] * مورحملاو لئاسلل مولعم قح مهلاومأ

 دصق قيرطلا يف وهو مه هباصأ اذإ ناك (ص) هللا لوسر نأ يورو

 يف هنم لستغاف رهن مكدحأ باب ىلع ناك ول (ص) هنعو ةالصلل دجسملا
 .ال انلق ؟نردلا نم ءيش هدسج يف ىقبي ناك تارم سمخ موي لك

 ام ْتَرْفَك ةالص ْئّلص اًملك يراجلا رهتلا لثمك ة ةالصلا لثم َنِف :(ص) لاف

 .:توندلا نف اذهتم
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 طاقن يف نمكت ةالصلا حور نإ لب ةّيلكش ةكرح دّرجم ةالصلا تسيلو
 : يه ثالث

 . ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلاو صالخإلا ١

 . بلقلا روضح ا#

 . ميظعتلا اهمزاليو لماكلا يعولاو “"' 

 ًارارسأ اهطورشو ةالصلا لاعفأ يف نإ ) : قالخألا ءاملع لاق انه نمو

 هللا تاقيم راضحتسا (تقولاو) ةمايقلا موي ءادنب ركذي (ناذألاف) ًامكحو

 (عوكرلاو) هللا يدي نيب لوثم (مايقلاو) هللا ىلإ كهجول فرص «ةلبقلاو)
 يذلا (دهشتلاب) ةالصلا ماتخ مث عوضخلا يف ةدايز (دوجسلاو) هدحو حلل
 .نيحلاصلا هللا دابع عيمجل مالس ةوعد (ميلستلاو) مالسإلا ءانب وه

 ٌليوف » :ىلاعت لاق .مالسإلا اهب ينتعي ةالصلا حور دجن اذكهو
 نينمؤملا ريمأ ناكو . [4/نوعاملا] # نوهاس مهتالص نع مه نيذلا نيلصملل

 اذإ ( ع) داجسلا مامإلاو هللا فوخ نم ههجو ريغتي ءوضولا يف ذخأ اذإ (ع)
 لوقف: ؟هريضرلا نبع قايرعش» ىذلا اوه ام: هل لاقتق»ةئول رقما فوت
 لهأ تاياور يف ةالصلا تفصوو .ميظع كلم يدي نيب فوقولا ديرأ ينإ

 اهنابو ) ةالصلاب لإ نيدتلا مكع أل قين# هبذلا ةوتسعو:اهنأن (ع) تيبلا

 نابرق) اهنانو ا دادزيو ة وو ناسنإلا يقتري اهب نإف ( نمؤملا جارعم

 لاضيت ل دج ال ايلا قلع تكا ةئاعدت هلا ىلإ اهب بّرقتي ثيح (يقت لك

 دقو قيرغلل ةراشإلاك فورظلا هب حمست ام ردقب ةجرحلا فورظلا يف ا

 تأرب دقف ًادمعتم اهكرت نم ّنإف ًادمعتم ةالصلا عدت ال (ص) هللا لوسر لاق

 . مالسإلا ةّلم هنم
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 نإف ةالصلا دبعلا هب بساحي ام لوأ نإ ) : (ع) رقابلا مامإلا لاقو
 سمخلا ةالصلا ) : (ع) قداصلا مامإلا لاقو .(اهاوس ام لبق تلبق

 هلو ةمايقلا موي هللا ئقل نهتيقاوم ىلع ظفاحو ٌنهدودح ماقأ نم تاضورفملا

 ةذخ:ءادأل هيه انقفوت نأ هناحبس هللا لئسا . عودجلا هي لحن كوع: هدنع

 . قيفوتلا هللا نمو ناميإو يعوب ةيمالساإلا ةضيرفلا

 ةالصلا لبق

 ىمستو ة ةالصلا مامتإ ني يتاعاربو اهتفرعم مزلي رومأ كانه

 :ةي ارومأ اهضيركذتو تامّدقملاو تانراقملاب

 ةبعكلا ةهج فرعي نأ يّلصملا ىلعف - ةلبقلا : (ّلوألا رمألا )

 بارحملا ةطساوب كلذ ةفرعم نكميو ةضيرف لك يف اهيلإ يلصيو ةفرشملا
 تاجر دو توتحلا ةليقنا ديدحتل نريفع قا ةتلوادتملا:ةلضوبلا و هجاتسلا ىف

 . ةيمالسإلا راطقألا فلتخم يف ةلبقلا ىلإ فارحنالا

 بوثلاو ندبلا نم اهتلازإب تاساجنلا نم ةراهطلا : ( يناثلا رمألا )

 : يتآلاك ةرشع تاساجنلاو ءاملاب اهريهطت

 ٠ ةطقلاك اعرش محتل لكأ زوجتي ذل ناوي لك نم ظئاخلاو:لوبلا "ها

 ةدشب جرخي هلئاس مد هل ناويح لك نم ةتيملاو ّينملاو مّدلا| - ه 4“

 امهنم ءزج لكو نييربلا ريزنخلاو بلكلا -7- 5

 . رمخلاك ةلاصالاب عئاملا ركسملا 4

 ءاهقفلا نيب فالخ امهتساجن يفو رفاكلاو مارحلا نم بنجلا قرع - 14-١
 ماهبإلا ةدقع رادقمب مَّدلا ئوس اهنم ءيش نع ةالصلا يف ىفعي الو

 نا



 عجار) ةضاحتسالاو سافنلاو ضيحلا : ةثالشلا ءامدلا نم نكي مل اذإ

 0 ءاسنلا ماكحأ

 ام ةأرملل ندبلا عيمج رتسي امو لجرلل نيتروعلا رتس ( ثلاثلا رمألا)

 طئارشلل دجاولا بوثلاب رتسلا يلصملا ىلع بجيف ,نيفكلاو هجولا ادع

 : :اويصحم نكي آل لأ دم:
 . ًارهاط دوجسلا عضوم نوكي نأ - ؟

 ةرايسلا يف ةالصلا زوجي الف كرحتم ريغ اتباثو اًرقتسم نوكي نأ * 
 . ةرورضلا يف الإ ريسلا لاح راطقلاو

 رثكأب مايقلا لحم نع دوجسلا لحم ضفخني الو ولعي ال يأ ءاوتسالا -
 . تامومصم عباصأ ةعبرأ نم

 الو مميتلا وأ لسغلا وأ ءوضولا اهب ينعنو ةراهطلا ( سماخلا رمألا )

 اهنم ّلكلو .(روهطب لإ ةالص ال) : (ص) هلوقل اهنودب ةالصلا حصت
 نايب كيلإو ةصاخ تالاح يف نابجي مميتلاو لسغلا ناك نإو اهركذن بابسأ

 : اهماكحأو ثالغلا تاراهطلا

 :(ءوضولا)

 اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونما نيذلا اهيأ اي 8 : ىلاعت لاق

 ىلإ مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو
 [7/ةدئاملا] « نيبعكلا

 ملعي نأب ةينلاب هنع ربعي ام اذهو ءوضولا نيح لماكلا يعولا بجي
 نأَو دب ال ءىضوتملا ْنِإف ؟فقي نم يدي نيبو .؟أضوتي اذاملو لعفي اذام

 بلقو سندلا نم رهاط حورب هبر ىلإ هجوتيو ةيكاز ةيسفنلا ةلاح يف نوك

 ارهاط دبعلا نوكيل ءوضولا ءدب امنإ ) : (ع) اضرلا مامإلا لاق  ريخلاب معفم
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 نم ًايقن هرمأ ام يف هل ًاعيطم هاَيِإ هتاجانم دنع راّبجلا يدي نيب ماق اذإ

 ةيكزتو ساعنلا درطو لسكلا باهذ نم هيف ام عم ةساجتلاو سانتوألا

 . ( داؤملا

 سئفنلل يحور ومس ةلاحو رهاظلا سندلا نم ءاقنلل ببس ءوضولاف

 : ةيلاتلا بابسألا ىدحإب ءوضولا لطبي كلذل

 ١ رصبلاو عمسلا ىلع بلاغلا مونلا .

 . ءامغإ وأ ركس وأ نونجب لقعلا لاوز

 . (جورخلا) طئاغلاو لوبلا - 4

 . (جرشلا) داتعملا عضوملا نم حيرلا  ه

 تاروكذملا ىدحإ تضرع اذإف (ءاسنلاب صتخت) ةليلقلا ةضاحتسإلا 5

 . ءوضولا لطب

 اسيل | دحي

 : يتأي ام بحتسي ءوضولا لبق : ءوضولا ةيفيك

 ١ - ميحرلا نمحّرلا هللا مسب لوقت نأ .

 : نكرم لوقلا نمو ره مزتلا نم نيذنلا لهشتا تك
 "  ًاثالث هجرختو مفلا يف ءاملا لخدت تارم ثالث ةضمضملا .

 - انك هكيدصو:فألا ىف ءاملا لخدت تارم ثالث قاشنتسالا .

 : ىلاتلا هجو ىلع بجاولا ءوضولاب أدبت مث

 امو ًالوط نقّذلا ىلإ رعشلا تبنم نم ءادتبا هجولا لسغت - الوأ
 . ئلعألا نم ًاءدتبم ًاضرع ئطسولاو ماهبإلا هيلع تلمتشا

 عباصألا فارطأ ىلإ يهتنتو قفرملاب اًءدتبم ىنميلا ديلا لسغت  اينا
 . كلذك ىرسيلا ديلا لسغت مث



 لضفألاو حسملا هعم قدصي رادقمب سأرلا مدقم ضعب حسمت اعلاث

 . نميألا فكلا نطابب ءوضولا للب سفنب عباصأ ةثالث نوكي نأ

 فارطأ نم نميألا ٌففكلا نطابب نميألا لجرلا رهاظ حسمت  ًاعبار

 رسيألا فكلا نطابب رسيألا لجرلا رهاظ حسمت مث نيبعكلا ىلإ عباصألا
 . ءوضولا تابجاو متت كلذبو

 : لئاسم

 يعولاو هسفنب ةرشابملا ءىضوتملا ىلإ ةبسنلاب ءوضولا يف طرتشي

 ةراهطلا ءاملا ىلإ ةبسنلابو ةّينلاب ئّمسملا وهو لاعفألاب هنع ردصي امب لماكلا
 ءاملا مسا هبلسي ءيشب ًاجزتمم نوكي ال نأب قالطإلاو ًاسجن نوكي ال نأب
 ءاضعألا ةراهط ءوضولا لحم ىلإ ةبسنلابو - ًابوصغم نوكي ال نأب  ةحابإلاو

 طارتشا ىلإ ةفاضإلاب حسملا لبق نيمدقلاو سأرلا فافجو نيديلاو هجولاك

 . لصفلا مدعو ةالاوملا

 نأ اهانعمو (ةريبجلا) نحف اهوا اوك ءوضولا لحم ناك اذإ 2-1

 . ءوضولا للبب

 . يتأيسو مميتلا بجي ءوضولا نم عنام ضرع وأ تقولا قاض اذإ -

 كيلإو لسغلا بجي لب ةالصلل ءوضولا ىنغي ال ًابنج ناسنإلا ناك اذإ  ه

 . لسغلا ماكحأ نايب
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 : لسغلا

 [ / ةدئاملا] 4 اوُرَهَطآف ًابتج متنك نإو اط : ىلاعت لاق

 « نيرّهطتملا ٌبحيو نيباوتلا بحي هللا ْنِإ 8 : ىلاعت لاقو
 [7١7/ةرقبلا]

 نم اهلسغي مل ادّمعتم ةرعش كرت نم ) : (ع) قداصلا مامإلا لاق

 . (رانلا يف وهف ةبانجلا

 : يهو هبابسأ ىدحإ لوصح دنع فلكملا ىلع لسغلا بجي

 . ءاسنلاو لاجرلا اهيف كرشيو ةبانجلا ١

 . يتأيسو سافنلاو

 لدقز ربل داعب تيما ست ىذلا نطسفو كلا :ناينالا لهيعة

 . لسغلا

 ةبانجلا لصحتو هيلع رصتقنف ةبانجلا وه بلاغلا ببسلا نأ امبو
 ينملا جورخب مالتحالا يناثلا ( ءىطولا) ةيسنجلا ةقالعلا : لوألا نيرمأب

 قفاد ءام بلغألا يف ينملاو .(ةيرسلا ةداعلا) وأ ةظقيلا وأ مونلا يف ءاوس

 1 دسجلا روتف عم ةّدشو ةوهشب جرخي

 : لسغلا ةيفيك

 : نيوحن دحأ ىلع لسغلا بجي

 ءاملا يف ةدحاو ةعفد رهاطلا كدسجب سطغت وهو سامترالا : لوألا

 . رحبلاو ةكربلا ىف امك ندبلا ءازجأ عيمج بعوتسي ثيحب رهاطلا
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 لوا ةساخنلا نم ندبلا ريهطت “هس ادت نأ زئقوي +: يضرفلا» + ىناخلا
 ىلإ فتكلا نم ندبلا نم نميألا بناجلا : ًايناث .ةبقّرلا عم سأرلا لسغت

 لضفأ بيترتلاو - كلذك ندبلا نم رسيألا بناجلا : اثلاث . عباصألا سوؤر

 نم ءوضولا طئارش ةفاك لسغلا يف طرتشيو ندبلا رهاوظ عيمج لسغ بجيو

 كوبل يفولا تاذاطس للظمو هسلاو قاكملا ةغانر نردتس ايزو ءاملا ::اهط

 . اهوحنو حيرلاو مونلاو

 : لئاسم

 دحأوأ فحصملا سمك رومأ لاستغالا لبق بنجملا ىلع مرحي ١

 ريغل دجاسملا يف ثكملا مرحيو (ع) ةمئألا وأ ءايبنألا وأ هللا ءامسأ
 زوجي ال هنإف يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا ادع ام زايتجالا

 ةروس يهو مئازعلا ىمست روس عبرأ ةءارق مرحيو امهيف لوخدلا

 مقر قلعلاو - 07 مقر موجنلاو - ١ مقر تلصفو - 51 مقر ةدجسلا

 . تايا عبس نم رثكأ نارقلا ةءارق هركت روسلا هذه ادعامو 5

 ةضمضملاو نيديلا لسغب ةهاركلا عفترتو برشلاو لكألا هركي  ؟

 . فالخ الب ءوضولا نع ىينغي ةبانجلا لسغ

 نايب كيلإو  مميتلا هيلع بجي ءوضولا وأ لسغلا نم نكمتي مل نم  ؛

 . مميتلا ماكحأ

 : مميتلا

 نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو » : ىلاعت لاق

 اوحسماف ابّيط اديعص اومميتن ًءام اودجت ملف ءاسنلا متسمل وأ طئاغلا
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 . [ 47 /ءاسنلا] « هنم مكيديأو مكهوجوب

 نادقفل امإ ءاملا لامعتسا نم نكمتي ال نم مكح نايب ةيآلا تنمضت

 صتخي الو رضحلا يف ضرملا لثم عنامل وأ ًابلاغ رفّسلا يف امك ءاملا

 ةقباسلا ةنمزألا يف ءاملا نادقفل بلاغلا درفلا وه رفسلا امنإو رفسلاب مكحلا

 . ًاضيأ مّميتلا بجو رفس ريغ يف ءاملا دقف اذإف

 : مميتلا بابسأ

 يف صحفلا بجيو لسغلا وأ ءوضولل يفاولا ءاملا نادقف : لوألا

 يف ة ةوطصخ نيتئام صحفلا بجي 1 ةمالعلا لاق 0 تايجلا

 5 جرحلاو رسعلا مزلتسا 0 نادقفب ملع اذإ

 وأ ءوضولل تقولا عسي مل اذإ مميتلا بجيف تقولا قيض : يناثلا

 - لطب تقولا قيض يف ادّمعتم لستغا وأ أضوت اذإو لسغلا

 امنق انك ذلقغ ةننجقلا مدع وأ ًاعرش لامعتسالا . نم عنام دوجو : ثلاثلا

 - و ةدادسلا قر الب دال اجا

 . ربك وأ فعضل ءاملا لوصو نم زجعلا

 . هلامعتسا وأ ءاملا ليصحت يف جرحلاو رسعلا

 . هريغ وأ هسفن ىلع ضرملا وأ شطعلا نم فوخلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع ءوضولا لدب مميتلاو : مميتلا ةيفيك
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 ١ ةدحاو ةعفد ضرألا ىلع ًاعم كيفك نطابب برضت .

 تقلد ىلإ نمدشلا تين نب نسخلاو ةديدلا نه الك هجرت دس تحا#
 . فنألل ىلعألا

 سوؤر ىلإ رسيألا ّفكلا نطابب نميألا ٌفكلا رهاظ مامت حسمت *“ 

 . عباصألا

 مامت هبو كلذك نميألا فكلا نطابب رسبألا ٌفكلا رهاظ مامت حسمت تب 6

 . مميتلا

 حسمتو ضرألا ىلع نيفكلا برضت لسغلا لدب مّميتلا تدرأ اذإو

 طرتشيو طقف نيديلا امهب حسمتو ةيناث ةّرم نيفكلا برضت مث ةهبجلا امهب

 ةيروفلاو بارتلا ةحابإو عناملا مدعو ءاضعألا ةراهطو ةينلا نم ءوضولا يف

 . ةرشابملاو

 : لئاسم

 وأ ءوضولاب هل حابي امّلك هل حابيف ءاملاب رّهطتملاك مّميتملا حبصي - ١

 . هوحنو لوبلا نم ءوضولا ضقاون لك هضقنيو لسغلا

 دعب دجو اذإو ةالصلا يف لوخدلا لبق ءاملا دجوول مميتلا لطبي  ؟

 ةالصلا ءانثأ يف دجو اذإو ةداعإلا بجي الو هتالص تححص ةالصلا

 . لطبت مل هدعب ناك اذإو ةالصلا لطبت عوكرلا لبق ناك اذإف

 اذإو ةبانجلا لسغك ءوضولا نع يزجي ةبانجلا نع ًالدب ناك اذإ مّميِتلا

 . روهشملا ىلع يزجي اال هريغ نع الدب ناك

 . ءاسنلل رفاظألا غبصو متاخلا لثم ىتح عناملا عفر بجي
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 .ًايلاغ نمثلا ناك ولو ّىداملا نكمتملل ءاملا ءارش بجي  ه

 هللا» : ةناهإلاو ةّلذملا ءاملا ليصحت مزلتسا اذإ ءاضولا بجيال 5

 . * نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا

 ةداعلا ) نأ ىلع اهلك ةيمالسإلا بهاذملا تقفتا : ءاسنلا ماكحأ

 ةصاخ ماكحألا ةرهطملا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف عضخت ةأرملل ( ةيرهشلا

 .باصخالل ىلاعت هللا اهقلخ يتلا ةضيوبلا داسف نم ببستت ةلاح اهنأ ثيحو

 هناحبس هللا اهفصو ببسلا اذهبو «.ةأرملل ةيعيبط ريغ ةلاح ٍذئنيح ىهف

 كلذو اهب ًاقفر نيدلا دومع يه يتلا ةالصلا ةضيرف اهنم لقتل «ىقألاب و

 يف ءاسنلا اولزتعاف ّىذأ وه لق ضيحملا نع كنولأسي ا : ىلاعت هلوق يف
 هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف نرهطت اذإف نرهطتي ىتح نهوبرقت الو ضيحملا

 [771/ةرقبلا] « نيرهطتملا ٌبحيو نيباوتلا بحي هللا نإ

 كانه لب ةأرملا يرتعت يتلا ةديحولا ةلاحلا ةيرهشلا ةداعلا تسيلو

 . صاخلا اهمكح اهنم لكل ةفلتخم ىرخأ تالاح

  ةملسملا تخألا اهتيأ - كيلإو اهل مكح الف ةرذعلاو حرجلا مد امأ

 : ةيعرشلا اهماكحأو ةضاحتسالاو سافنلاو ضيحلا : ةثالثلا ءامدلا نايب

 : ضيحلا

 ةوقب جرخي ٌراح ظيلغ رمحأ وأ دوسأ هنأب بلاغلا يف فصتي مدوهو
 . ماحرألا ةءاربو باسنألا ظفح هبو ةأرملا يف غولبلا ةمالعوهو ةقرحو

 : اهتفرعم بجي ةتباث قئاقح كانهو
 اذإ نيسمخلا ىلإ ةرشاعلا ةنسلا نم ءادتبا ضيحلا مد رهظي (ىلوألا)

 ىلإ بستنا نم يشرقلاو ةيشرق تناك نإ نيتسلا ىلإو ةّيشرق ةأرملا نكت مل

 الا



 فارشألا ةداّسلا ئوس مهنم رهتشي مل رضحلا انرصع يفو ةنانك نب رضنلا

 . (صر) هللا لوسر ىلإ نيبستنملا

 عم .ةيلاوتم مايأ ةثالث نم لقأ نوكت ال ضيحلا ةدم ( ةيناثلا )

 اموي مّدلا تأر ولف . مايأ ةرشع نم رثكأ نوكت الو امهنيب ةطسوتملا نيتليللا

 ةرشع نم رثكأ تأر ول اذكو ًاضيح نوكي ال الثم ةعاس الإ ةثالث وأ نيموي وأ

 . يتأيس امك اهتداع ىلإ عجرتو ًاضيح دئازلا نوكي الف ماّيأ

 را 0 لا ا

 هدانا كاذب تاردولا ادكؤ> 2 ةياج اد دع للا

 عومجتم هور هرخاعلا يك تار كار مث ديزأ وأ ًاموي عطقنا مث ةثالث مّدلا

 نم لقأ نوكي ال نيتضيحلا نيب لصافلا رهطلا نأ نم مّدقت امل ًاضيح ة ةرشعلا

 . مايأ ةرشع

 كلذ لبق مّدلا رت مل ةأدتبم نوكت نأ اّمإ ضيحلا ىلإ ةبسنلاب ةأرملاو

 كيلإو ماسقأ هذهف اهتداعل ةيسان وأ مّدلا ةيؤر يف ةبرطضم وأ ةداع تاذ وأ

 : اهماكحأ

 معصب يذلا مدلا لعجت نأ اهيلع بجيو ةرم لوأل مدلا ىرن يتلا

 ادامتعا ةالصلا كرشتف .ةضاحتسا ضيحلا هفصب سيل انو انضيح نضيعلا

 : هيفالخ ةلأسملاف مايأ ةرشعلا مدلا زواجت اذإو تافصلا ىلع
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 : ةداعلا تاذ_ "

 مدلا ةيؤرب ةداعلا ققحتتو ةداعلا تاذ يه ءاسنلا ىلع ةبلاغلا ةلاحلاو

 نم ةطوبضم نوكت دق ةداعلا نإف ةيتآلا تالاحلا يف ةّدحتم نيتبقاعتم نيترم

 .طقف ددعلاب وأ .طقف تقولاب ةطوبضم نوكت لقو اع ددعلاو تقولا ثيح

 : اهماكحأ كيلإو ةثالث ماسقأ هذهف

 مدلا ىرت يتلا يهو أعم ددعلاو تقولاب ةطوبضملا ةداعلا تاذ : لوألا

 رهش لك لوأ نم مايأ ةعبس ىرت ًالثم طوبضم ددعو تقو يف رهش لك يف

 ناك ءاوس مدلا ةيؤر درجمب ةالصلا كرتت نأ اهيلع بجي ةأرملا هذهو

 ةرشعلا مدلا زواجت اذإو نكت مل مأ ةقرحلاو نوللا نم ضيحلا تافصب مدلا

 . ةضاحتسا يقابلاو ًاضيح اهتداع لعجت مايأ

 يف مدلا ىرت يتلا يهو طقف تقولاب ةطوبضملا ةداعلا تاذ : يناثلا

 نفاس ريو نا ل اثم :تلحت ددعلا نكلو + امكاو: رهتشلا لئفاوأ

 ثيح نم نيتضيحلا يواست ربتعيو 3 مايأ ةسن رجلا نوهت لوأ يفو مايأ

 ريشبلا توافتلا امأو ركأو :تاعاشس تس زادقمب كقولا: توافت ول' ٌرضِيِف :ءادتالا

 تافصب تناك ءاوس مدلا ةيؤر درجمب ةالصلا كرك اه ةأرملا هذهو

 ضيحلا ةفصب ام لعجت مايأ ةرشعلا مّدلا زواجت اذإو نكت مل مأ ضيحلا

 . ةيفالخ ةلأسملاو تافّصلا تفلتخا نإو ,ةضاحتسا يقابلاو اضيح

 يف مدلا ىرت يتلا يو طقف ددعلاب ةطوبضملا ةداعلا تاذ : ثلاشلا

 يف مايأ ةسمخ ىرت : كاشم . فلتخي تقولا نكلو «نيعم ددع يف رهش لك

 .رهشلا رخا يف ىرخأو رهشلا لوأ يف ةرات رهش لك

 فر



 تار ولف ىرخألا ىلع امهادحا ةدايز مدعر -.نيحلا يواست ربتعيو

 ال يناثلا رهشلا يف موي عبر وأ ثلثو ةسمخر لرألا رهشلا يف مايأ ةسمخ

 . ٌرضت ال ةريسي ةدايزلا تناك ذإ (معن) دذعلا ثيح نم ةداعلا ققحتت

 اذإو ضيحلا تافصب مدلا نوكي نأ طرشب ةالصلا كرتت ةأرملا هذهو

 نم لعجت تافّصلا تدقفو ةرشعلا مدلا زواجت وأ ضيحلا تافصب نكت مل

 . ةضاختسا يقابلاو ًاضيح اهتدتاع وه يذلا ددعلا مامت ىلإ مّدلا ةيؤر لأ

 : ةيرطضملا - “

 نيرهش يف ةداع اهب رقتست ملو ارركم مدلا ىرت يتلا ةأرملا يهو

 ةفصب سيل امو ءاضيح ضيحلا ةفصب ام لعجت نأ اهيلع بجيو « نيلصاوتم

 .ضيحلا تافصب مدلا ةيؤر درجمب ةدابعلا كرتت نأو ,.ةضاحتسا ضيحلا

 .ةأدتبملا مكح اهمكح نوكي مايأ ةرشعلا مدلا زواجت اذإو

 : ةيسانلا - *

 نأ روهشملاو (ةريحتملا) اهل لاقيو اهتداع تيسن تلا ةأرملا يه

 ضيحلا ةفصب سيل امو اضيح ضيحلا ةفصب ام لعجت نأ اهيلع بجاولا

 مدلا زواجت اذإو .«تافصلاب مدلا هيؤر درجمب ةدابعلا كرخو .ةضاحتسا

 . ةيفالخ ةلأسملا زييمتلا اهنكمت ملو مايأ ةرشعلا

 : لئاسم

 نود ناضمر موص ءاضق بجيو موصلاو ةالصلا ضئاحلا ىلع مرحي ١

 يف سلجتو ًاضوتت نأ ةالصلا تاقوأ يف اهل بحتسي (نكلو) ةالصلا

 دمحم ىلع ةالصلاو ليلهتلاو حيبستلاب لغتشتو .ةلبقلا هاجتاب اهالصم

 . تقولا اذه ريغ يف ةهوركم تناك نإو نارقلا ةءارق اذكو هلآو
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 يدؤت نأ اهعسي ناكو ةالصلا تقو لوخد دعب ةأرملا تضاح اذإ ١

 ضيحلا مايأ دعب ةالصلا كلت ءاضق اهيلع بجي ٌلصت ملو ةالصلا
 ملو هيف ةالصلا اهعسي ناك نإف تفقولا جورخ لبق ترهط اذإ كلذكو

 . اهعسي مل اذإ ءاضق الو ءاضقلا اهيلع بجي ّلصت

 ءايبنألا ءامسأ وأ هناحبس هللا ءامسأ دحأ وأ ميركلا نارقلا ةباتك سمل ١

 مارحلا دجسملا ادع ام روبعلاو زايتجالل الإ دجاسملا يف ثكملا  ؟١
 . ًاقلطم لوخّدلا زوجي الف (ص) يتلا دجسمو

 (ليزنتلا ملأ ) : يه .(مئازعلاب) ىمست نارقلا نم روس عبرأ ةءارف تح

 .ه7”/ةروسلا (مجنلا)و .١5/ةروسلا (ةدجسلا مح)و م5/ةروسلا

 . ميركلا نارقلا ةءارق هركي روسلا هذه ادع امو .47/ةروسلا (أرقا)و

 . ضيحلا لاح ةيسنجلا ةبراقملاو ءىطولا

 5 تفرع امك موصلاو ةالصلا - 0

 لسغلا يفكي الو ةالصلل مدلا عاطقنا دعب ًاعم ءوضولاو لسغلا بجي 51

 ْ . ءوضولا نع

 : ةثالثلا طورشلا تققحت اذإ ضئاحلا قالط حصياال -

 نيب لرهذم ةوكت نأ بع ا

 ١ - ًارضاح جوّرلا نوكيو .

 . قالطلا ّمصي طورشلا ىدحإ تّلتخا اذإف ًالماح نوكت ال نأ -

 ًادمع ءىطولا لصح ولو ليبقتلاب سأب الو ضيحلا لاح ءىطولا مرحي

 اه

١ - 



 : يتآلا بيترتلا ىلع طقف لجرلا ىلع ةرافكلا مزلت

 ىف ناك اذإو ىعرش رانيد ةرافكلاف ضيحلل لوألا ثلثلا يف ناك اذإ

 ثلثلا ىف ناك اذإو ىعرش رانيد فصن ةرافكلاف ضيحلل يناثلا ثلثلا
 لاقثملا يواسي يعرشلا رانيدلاو يعرش رانيد مو ةرامكلاف ثلاثلا

 . ريقفلل اهَءاطعإ بجي ةصمح )١4( لداعيو يعرشلا

 اهيلع يرجت ال ؟مد ّيأ نم هنأ ملعت الو اهبوث يف مّدلا تأراذإ 4

 نيبقاعتم نيرهش يف دحاو جهن ىلع نيتّرم مّدلا ةيؤرب ققحتت ةداعلا ٠

 فالخ ىلع دحاو جهن ىلع نيترم مّدلا ةيؤرب ةداعلا بلقنت كلذكو

 : ىلوألا ةداعلا

 لبق ًاعم ةّيددعلاو ةيتقولا وأ طقف ةيتقولا ةداعلا تاذ ةأرملا تأر اذإ ١

 عومجملا زواجتي ملو نيموي وأ مويب اهدعب وأ نيموي وأ مويب ةداعلا

 . اضيح عومجملا ناك ةرشعلا

 يف مّدلا دوجو مدعو ءاقنلاب تملع نأف ةرشعلا لبق مّدلا عطقنا اذإ 7

 نطابلا يف هءاقب تلمتحا نإو يلصتو لستغت نأ اهيلع تبجو ةرطاتبلا

 ًاليلق ربصلا دعب اهجارخإو ةنطقلا ةطساوب لاحلا مالعتسا اهيلع بجو

 تربص ةرفصب , ولو ةخطلم 3 تناك اذان خلف و: تلشستغ دغا ةيقن تجرخ نإف

 بلغألاو نالوق لمحلا عم هعامتجا يفو عاضرالا عم عمتجي ضيحلا ١١

 ىلبحلا نإ :  (ع) قداصلا مامإلا لوقل لمحلا عم عمتجي هنأ ىلع

 «  مدلا تفذق امبر

 اك



 : ةضاحتسالا

 ةقرح نودبو ةوق نودب جرخي - قيقر دراب رفصأ بلاغلا يف - مد

 نم وهف سافنلاو ضيحلاو حورجلا نم سيل مد ّلكو ٠ ابلاغ ضيحلا سكعب
 . ةضاحتسالا

 ال ضيحلا نأل ةضاحتسا نوكي مايأ ةثالث لبق ةأرملا هاآرت مد لكو

 . مايأ ةثالث نم لقأ نوكي

 نوكي ال ضيحلا ْنأل ةضاحتسا نوكت مايأ ةرشعلا دعب هارت مد لكو

 1 مايأ ةرشع نم رثكأ

 نيتضيحلا نيب لصفلا ْنأل ةضاحتسا نوكت نيتضيحلا نيب هارت مد لكو

 - ضيحلا يف تفرع امك - ماّيأ ةرشع نع لقي ال

 كيلإو لقتسم يعرش مكح اهنم لكل : ماسقأ ةثالث ىلع ةضاحتسالاو

 200: اهنايب

 اهيف ذوفن ريغ نم مدلاب ةنطقلا ثولتت نأ يهو ةليلقلا ( لوألا مسقلا)

 . ةالص لكل ءوضولاو لحملا ريهطتو ةنطقلا ليدبت اهيلع بجي ةأرملا هذهو

 اهضعب ولو ةنطقلا يف مّدلا ذفني نأ يهو ةطسوتملا :( يناثلا مسقلا)

 لحملا ريهطتو ليدبتلا اهيلع بجي ةأرملا هذهو ءاهجراخ ىلإ ليسي الو
 ةرم موي لك يف لسغلا ىلإ ةفاضإلاب ًامامت لّوألا مسقلا يف امك ءوضولاو

 ةالصل لستغت نأ بجي حبصلا يف لستغت مل اذإو حبصلا ةالص لبق ةدحاو

 برغملا ةالصلف امهل لسغت مل اذإو ادحاو السغ اعم رصعلاو رهظلا

 . ءاشعلاو

 ةقرخلا ىلإ ةنطقلا نم مّدلا ليسي نأ يهو ةريثكلا : ( ثلاثلا مسقلا)

 غ/ا/



 امف مّدقت امك ءوضولاو لحملا ريهطتو ةنطقلا ليدبت اهيلع بجي ةأرملا هذهو

 ةيناث ة هرمو حبصلا ة ةالصل ةرم تارم ثالث موي لك ف لصفلا ىلإ ةفاضإإلاب

 اف امه اع ءاشعلاو برغملا ةالصل ةثلاث ةرمو اهي وصغلاو ىنيطلا ةالصل

 نم مسق يأ هةر اعنا تربت يف اهلاج وابعا ةضاكتنملا :ىلع تحبو

 امب لمعلاو ةنطقلا ةظحالم 3 اليلق ربصلاو ةنطقلا ةطساوب ةئالثلا ماسقألا

 اهتفيظوب لمعلا نود نم تّلص اذإو ةروكذملا ماكحألا نم اهيلع بجي

 . ءاضقلا فبجوو اهتالص تلطب ًالمع ةيعرشلا

 : لئاسم

 عم اهنايتإ اهيلع بجي لب موصلا الو ةالصلا ةضاحتسملا نع طقست ال ت1

 . لسغلاو ءوضولا نم اهيلع بجي امب لمعلا

 يف روضحلاو ميركلا نارقلا ةباتك سمل ةضاحتسملا ىلع مرحي

 تلمع اذإف مئازعلا روس ةءارقو ةّيسنجلا ةبراقملاو ءىطولاو دجاسملا

 زوجيو امك مّدقت ام اهل زاج لسغلاو ءوضولا نم اهتفيظوب ةضاحتسملا

 سمل (امأ) ءىطولاو مئازعلا ةءارقو دجاسملا لوحخد ىطقف لسغلاب

 . اعم لسغلاو ءوضولا هيف بجيف نارقلا ةباتك

 جرخو ردابتت مل اذإو ةالصلا ىلإ ةردابملا لسغلاو ءوضولا دعب بجي

 نايتإ رضي الو ىرخأ ةرم لسغلاو ءوضولا ديدجت بجي مّدلا

 لسغلا ىلع ءوضولا ميدقت نيب قرف الو ةماقإلاو ناذألاك تابحتسملا

 . ىلوأ ءوضولا ميدقت ناك نإو سكعلابو

 ولف اهوحنو ةنطقلاب مّدلا جورخ نم ظفحتلا لسغلاو ءوضولا دعب بجي

 . ةالصلا تداعأ ملا جرخو لعفت مل

 راهنلا ءانثأ يف (ةطسوتملا) يناثلا مسقلا نم ةضاحتسالا تثدح اذإ
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 بمب اير © يل“ 2الدما] ة' حاو ةرم لسدغلا بجي حبصلا ةالص دعب

 د نلسلاو يوب ادلا ام أر "اقم رضعلاو رهظلا ةالصل لسغتف كلذ

 . طقف ءوضولا يفكي لب لسغلا ىلإ جاتحي

 نأ نإ نجني مااقنا اذإ انأو مذلا رمتسا اذإ لسغلا وأ ءوضولا بجي - 5

 . طقف ع'' لالا دمع يت" ةالصلل طقف ةدحاو ةرم لسغلا وأ ءوضولا

 . مردهلاب رضي الو طةؤ ةالصلاب رضي ءوضولا كرت  ا/

 راهنلا يف ةبجاولا لاسغالل اهنايتإ ةضاحتسملا موص ةّحص يف طرتشي - 4

 . موصلا لطب اهتكرت ولف

 برغملا ةالصل بجاولا لسغلاب اهنايتإ ًاضيأ موصلا ةححص يف طرتشيو - 4
 لطب ةمدقتملا ةليللا يف لسغلا تكرت ولف ةمذدقتملا ةليللا نم ءاشعلاو

 . يناثلا مويلا يف موصلا

 يأ ثلاثلا وأ يناثلا ىلإ لوألا مسقلا نم ةضاحتسالا تلقتنا اذإ ٠

 ةطسوتملا نم تلقتنا وأ ةريثك وأ ةطسوتم ةليلقلا ةضاحتسالا تراص

 نم هيلإ تلقتنا يذلا مسقلا لمع لمعت ةأرملا هذهف ةريثكلا ىلإ

 . ةريثكلا وأ ةطسوتملا

 1 سافنلا

 لبق هدعب وأ لفطلا نم ءزج لوأ روهظ عم ةدالولا نيح جرخي مد
 حوّرلا هيف جلت مل نإو ًاطقس وأ ًاَّيح لفطلا ناك ءاوس ماَيأ ةرشع عاطقنا

 نأ نكميف ّدح سافنلا لقأل سيلو ناسنإلا ةقلخ أدبم هنوكب ملعلا طر كب

 ىلع مرحي ام ءاسفنلا ىلع مرحيو ِماَيأ ةرشع هرثكأو طقف ةظحل نزكت

 . يتأي ادم ضئاحلا
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 .:ءاق الو ةذلضلا اهنع ظفر 3

 . سافنلا ماّيأ دعب ءاضقلا بجيو موصلا اهيلع مرحي
 . ءىطولا زوجي ال

 . ضيحلا يف مّدقت امك اهقالط زوجي ال

 دجاسملا لوخدو مئازعلا روس ةءارقو ميركلا نارقلا ةباتك سمل مرحي  ه
 اهل بّحتسيو امك سافتلا مايأ دعب ةالصلل لسغلا اهيلع بجيو

 ةلبقلا هاجتاب سولجلاو ءوضولا ةالصلا تاقوأ يف .ضئاحلاك

 . ىلاعت هركذب لاغتشاللاو

 : لئاسم

 يذلا كلذكو .سافنلا نم تسيل ةدالولا لبق ةأرملا هارت يذلا مّدلا - ١

 . مايأ ةرشع دعب هارت

 جورخ نم ةّدملا غلبت ملو جرخ مث ًالثم نيموي وأ ًاموي مّدلا عطقنا اذإ محا” 7*؟

 لوألا مّدلا عومجم ناك مايأ ةرشع يناثلا مدلا ءاهتناو لوألا مّدلا

 : اضاف اهدا امور قاقلاو

 ةداعلا تاذ ةأرملا لعجت ماّيأ ةرشع نم رثكأ سافنلا مد رمتسا اذإ

 لعجت اهل ةداع ال يتلاو ةضاحتسا دئازلاو ًاسافن ضيحلا ىف اهتداع

 . ةضاحتسا دئازلاوًاضيخ اهنم ماَيأ ةرشع

 نإو ضيحلا نم تسيل ةدالولا لبق ةأرملا هارت يذلا مّدلا نأ روهشملا : 

 . ةداعلا تقو ىف تناك

 : ةبجاولا تاولصلا

 : يتالاك تاولص سمخ موي لك يف بجت

١ 

 - همهم سم5
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 عولط ىلإ قداصلا رجفلا عولط نم اهتقو ناتعكر : حبصلا ةالص ١

 :.نممسلا

 لاوّرلا فرعيو سمشلا لاوز نم اهتقوو تاعكر عبرأ : رهظلا ةالص ١"

 اصخاش (ارا مزر) نمؤملا سدنهملا عرتخا دقو (صخاشلا) ةطساوب

 ىلإ رهظلا ةالص ءادأ دعب اهتقوو تاعكر عبرأ :رصعلا ةالص “* 

 . برغملا

 فرعيو يعرشلا بورغلا نم ءادتبا تاعكر ثالث : برغملا ةالص : 

 . ءامسلا طسو نم برغملا ةهج ىلإ قرشملا ةهج نم ةرمحلا باهذب

 ىلإ برغملا ةالص دعب اهتقوو رهظلاك تاعكر عبرأ : ءاشعلا ةالص  ه

 . ةمّذلا يف ام دصقي نأ يفكي ليللا فصتنم دعبو ليللا فصتنم

 ناذألاب ىتأتو ةلبقلا ءاخنان فقت تانصوتت نأ دعب ( ةالصلا ةيفيك)

 ًادارف وأ هةعامجح ءاضق وأ ءادأ ةيموي ةالص لكل نايحتشيف امهنإف ةماقإلاو

 تارم عبرأ ربكأ هللا )١(

 اثر هللا لإ هلإ ال نأ دهشأ )١(

 نايف تلا ]لوسر دمحم نأ نيهشأ (8)
 ناترم نينمؤملا ريمأ ًايلع نأ دهشأ (1)

 ناترم ةالصلا ىلع ّيح (5)

 .ناترم حالفلا ىلع ّيح (1)

 ناترم لمعلا ريخ ىلع ّيح(1)
 ناترم ربكأ هللا (8)



 هللا الإ هلإ ال (9)

 هللا ا هلإ ال(9١1

 : اذكه ةماقإلاب ءدتبت مث

 ربكأ هللا )١(

 هللا لإ هلإ ال نأ دهشأ (0)
 لا وسو ا دايك نأ هنينتا 69

 نينمؤملا ريمأ اًيلع نأ دهشأ (:)
 ةالصلا ىلع ّيح (5)

 حالفلا ىلع يح (1)
 لمعلا ريخ ىلع يح (0)
 ةالصلا تماق دق (8)

 ربكأ هللا (4)

 ةدحاو ةرم هللا الإ هلإ ال١0

 حبَّصلا نم اهيَّلصت نأ ديرت يتلا ةالصلا دصقت « ةرشابم ةماقإلا دعبو

 : (ىلوألا ةعكرلاب) يتأت مث لماكلا يعولاب امهريغ وأ رهظلا وأ

 (ربكأ هللا) عومسم توصب لوقتو كينذأ ىلإ نيديلا عفرت : الوأ
 .( مارحإلا ةريبكت) اذه ىمسيو

 رفتو نيديلا لرحت ا ًايناث

 : نيتروسلا كيلإو (ديحوتلا ةروس) لضفألاو ىرخأ ةروس اهدعبو (دمحلا

 ميحرلا نمحرلا هللامسب

 ُكاَيِإ * نيدلا موي كلام ميحّرلا نمحّرلا * نيملاعلا بر هلل دمحلا »

 ١م



 مهيلع تمعنأ نيذلا طارص * ميقتسملا طارصلا اندها * :يعت : هلانإو دعت

 .* نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ

 ميحّرلا نمحّرلا هللا مسب

 هل نكي ملو * دلوي ملو دلي مل * دمصلا هللا * دحأ هللاوه لق »©

 ناحيبسو: © لونفتو نيتتكرلا' ىلإ كادي لضت ذأ نادعمي, سبت + انلاك

 اذه ئممسيو (دمحم لاو دمحم ىلع لص مهللا هدمحبو ميظعلا يبر

 . (عوكرلا)

 هللا ههمح نمل هللا عمس» فقاو تنأو لوقتو ًالدتعم فقت : ًاعبار

 ريكا

 نيتبكرلاو نيفكلاو ةهبجلا نم الك عضتو ضرألا ىلإ يوهت : ًاسماخ

 .(دوجسلا) اذه ىّمسيو « دمحم لاو دمحم ىلع لص

 . « هيلإ بوتأو ّيبر هللا رفغتسأ» : سلاج تنأو لوقتو سلجت : 7

 ير ناحبس » :لئاق دجستو ضرألا نيل ىرخأ ةرم يوهت : افنان

 : « دّمحم لآو دّمحم ىلع لص ّمهللا هدمحبو ىلعألا

 لامعألا هذه عومجمو . ًاليلق سلجتو دوجسلا نم سأرلا عفرت : ًانماث
 .(ىلوألا ةعكرلا) ىّمست ةيناثلا ةدجّسلا ىلإ مارحإلا ةريبكت نم ءادتبا

 لوحب » : لوقت تنأو ىلوألا ةعكرلا مامت دعب موقت : ( ةيناثلا ةعكرلا)

 : نيرمأ ةدايزب ىلوألا ةعكرلا يف تلعف ام لثمب يتأتو « دعقأو موقأ هتوقو هللا

 اذّذلا



 كيدي م عفرت نأ بحتسي ةروسلاو دمحلا ةءارق دعب : ( لوألا )

 نأ يفكيو تئش -ئش امب تونقلا يف وعدتو «تونقلا» اذه مسيو ءامسلا ىلإ

 دمحم هاجب رانلا باذعانقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتا انبر » لوقت

 اريج ينايبر امك امهمحراو يدلاولو يل رفغا بر : لوقت وأ راهطألا هلاو

 :انارفغو اوقع تافيلابو اناسحإ ناسحإلاب امهزجاو

 لوقتو سلجت ةيناثلا ةعكرلا نم ةيناثلا ةدجسلا مامت دعب : ( يناثلا )

 نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا لإ هلإ ال نأ دهشأ» : سلاج تن

 ركذ اذه ىمسيو . « دمحم لآو دمحم ىلع ّلص مهللا 0

 ىّلصت تنك اذإو ةيناثلا ةعكرلا تّمت دقف للماك انركذ امب تيتأ اذإف . دّهشَتلا
 اليل ع ةنباذإ ييلجلا ةفاسإر هع ابي اننا ةيالخ عبشلا

 . يتأيسو

 الدعم فقتو موقت ةيناثلاو ىلوألا نيتعكرلا مامت دعب ( ةثلاثلا ةعكرلا )

 «ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس » تارم تدور

 مدقت امك دجستو عكرتو ربكأ هللا لوقت مث « عبرألا تاحيبستلا » اذه 0

 مث ةلماك ثالثلا تاعكرلاب يتأت نأ دب الف برغملا ةالص ىَّلصت تنك اذإف

 ٍ ةالّصلا متت هب ذإ ميلستلا مث دهشتلاب يتأت

 ىرخأ ةعكرب يتأتو موقت ثالشلا تاعكرلا مامت دعب ( ةعبارلا ةعكرلا )

 يّلصت ثنك اذإف دجستو عكرتو عبرألا تاحيبستلا اهيف أرقت ةثلاثلا ةعكرلاك

 تاعكرلاب يتأت نأ بجيف (رفسلا ريغ يف) ءاشعلا وأ رصعلا وأ رهظلا ةالص

 نوكت الو .ةالّصلا متت هب ذإ ميلستلاو دّهشتلا ىلإ ةفاضإلاب ًامامت عبرألا

 . تاعكر عبرأ نم رثكأ ةبجاولا ةالصلا

 نم سأرلا عفر دعب ةالصلا مامتإ تدرأ اذإ : ( ميلستلاو دهشتلا )

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لوقت نأو «دّهشتلا» ةسلج بجي ةدجسلا

 م:



 . لكمحم

 ةمخرو يبنلا اهيأ كيلع مالَّسلا» ًاروف كلذ دعب لوقت نأب كلا ون

 ةمحرو مكيلع مالّسلا . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللا

 . ةالصلا متن كلذبو «هتاكربو هللا

 : كلذ ىمسيو ركذلاو ءاعّدلا ةالصلا بيقع بحتسي ( تابيقعتلا )

 يضر ةلفانلا ةالصلا نم لضفأ ةضيرملا دعب ءاعّدلا ْنأ كورو ( بيقعتلا ,

 : اهنم ةرثك

 لك ىف كنيدي غفار رثكأ هللا تارت ثالث ةرشابم ةالضلا دعب لوقت نأ تك

 . نذألا ىلإ ةرم

 كنم ةبغر الو اهيلإ كننم ةجاحل ال اهتيلص يتالص هذه يهلإ » : لوقت

 اهيف ناك نإ يِهْلِإ هب ينترمأ ام ىلإ كل ًةباجإو ًةعاطو ًاميظعت الإ اهيف
 ّيلع لضفتو ينذخاؤت الف اهدوجس وأ اهعوكر نم صقن وأ للخ
 .(«نارفغلاو لوبقلاب

 نارقلابو نيد مالسإلابو ًايبن (ص) دّمحمبو ابر هللاب تيضر » : لوقت

 نيسحلاو:«ىتججلاو نسحلابو ًامامإو الو يلعبو ةلبق ةبعكلابو ًاباتك

 «رقابلا» يلع نب دمحمو «داجسلا» نيسحلا نب يلعو «ءالبركب ديهشلا»

 نب يلعو «مظاكلا» رفعج نب ىسومو «قداصلا» دمحم نب رفعجو

 «يداهلا» دمحم نب يلعو «داوجلا» يلع نب دمحمو «اضرلا» ىسوم

 كتاولص «يدهملا» نسحلا نب ةجحلاو «يركسعلا» يلع نب نسحلاو

 لك ىلع كنإ مهل ينضراف ةّمئأ مهب تيضر ينإ مهللا ةّمئأ مهيلع
 :ةيهجارلا محرأ أب كتمحرب ريذق ء يش
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 ءارهزلا ةمطاف هتعضبل (ص) هللا لوس ةهلعتاهوهو : ءارهزلا حيبست ل ؛

 0 لاق د ارتحل ذايب لإ نجا ل

 هلل دمحلا مث ةرم نيثالثو ارا « ربكأ هللا ) : لوقت نأ وه وه ةورجلا ىف 8

 . ةئام اهعومجمو ة ةرم نيثالثو اند هللا ناحبس )مث ةرم نيثالثو اثالث

 . لامجإلاب ةالصلا ةيفيك تفرع نا دعب ةالصلا لاعفا

 تايحتسملاو تابجاولاو ( ناكرألا ) اهيف امب ةالصلا لاعفأب انايب كيلإو

 ةالصلا نالطب هتدايز وأ هلقف بجوي ام ( نكرلا )ب دصقنو ليصفتلاب

 دمع ناك اذإ ةكايضلا نالظر هتذاوز:وأ ةلقفة تحوم ان( يحاولا او

 : اهنايب كيلإ ةالصلا يف ةليضف بجوي ام ( بحتسملا )و

 يعولاو ةالّصلل دصقلا يهو ( ةالصلا يف نكر ) : ةيلا (لوألا)

 دصقت نأ يفكيو ظفّللا ىلإ جاتحي الو ءاهتنالا ىلإ ءادتبالا نم اهل لماكلا

 هلل صالخاإلا طرتشيو .« ىلاعت هللا ىلإ ةبرق حبصلا ةالص يلصأ ) الشم

 ةَينلاب ةالصلا ءىدتبت امك ميظعلا هللاب كرش هنأل ءايرلاب ةالصلا لطبتف ىلاعت

 ىّلص اذإ ًالثم ةينلا يف لودعلا زوجيو . ةالصلا رخآ ىلإ اهتمادتسا بجي

 ًارهظ اهيلصي يتلا ةالصلا يونيف رهظلا ٌلضي مل هن أ ملع مث ًاهس رصعلا
 الو ءاشعلاو برغملا يف اذكهو رصعلا ةالصب يتأي رولا ا او

 نم الو ءاشعلا ىلإ برغملا نم الو رصعلا ىلإ رهظلا نم لودعلا زوجي
 تميقأ اذإ ةعامجلا كاردإل (الإ) ةّبحتسملا ىلإ ةبجاولا ةالصلا

 (حاتتفالا ةريبكت) ىمستو (ةالصلا يف نكر) مارحألا ةريبكت ب (يناثلا)

 ١م



 : يتأي ام اهيف بجيو

 . ةحيحصلا ةيبرعلاب نوكت نأ ١

 . ةلبقلا هاجتاب مايقلا لاح نوكت نأ ٠

 . هل ًاعومسم اهب ظفلتلا نوكي نأ

 : اهيف (بحتسيو)

 . هجولا لايح ىلإ وأ نينذألا ىلإ نيديلا عفر - ١

 نأب نسحملا ترمأ دقو ءيسملا كاتأ دق نسحم ايو : اهلبق لوقت نأ 7

 ام حيبف نع زواجتف ءيسملا انأو نسحملا تنأو ءيسملا نع زواجتي

 . «مركألا لجألا ٌرعألا تنأ كنإ ملعت

 . (مارحإلا ةريبكت) ربكت مث تاريبكت تسباهلبق ربكت نأ “٠

 افقاو موقت نأب .(ةالصلا يف نكر) عوكّرلا لبق مايقلا  (ثلاشلا)

 هنودام نيل لعتنا مايقلا نع زجعلا ةروص يفو رارقتساب ةلبقلا هاجتاب

 : اهيف (ْبحتسيو)

 . نيديلا لاسرإ ١

 . نيتبكرلا لابق نيذخفلا ىلع نيفكلا عضو - 5

 . تاجرفنم عباصأ ةثالث نيمدقلا نيب ةجرفلا -

 مايقلا لاح بجي ١ ( ةالصلا يف ةبجاو ) ةءارقلا (  عبارلا)

 ةحتافلا ةروس : أرقت نأ ةالص لك نم ةيناثلاو ىلوألا نيتعكرلا يف رارقتسالاو

 ىمست روس عبرأ ادع ام ميركلا نارقلا نم ةلماك ةروس اهدعب مث

 مقر (تلّصف) ةروسو «(775) مقر (ةدجسلا) ةروس : يهو ( مئازعلا )ب

 ما/



 نم .(47) مقر (أرقإ .قلعلا) ةروسو (017) مقر (مجنلا) ةروسو «(41)
 عوكرلا دعب تركذتو اهتيسن اذإف انكر تسيلو ةبجاو ةروسلاو . ميركلا نآرقلا

 ال امك تقولا قيضو ضرملا تالاح يف ةروسلا بجت الو ةالصلا تّحص

 حّبصلا ةالص يف ةروسلاو دمحلاب رهجلا بجيو لفاونلا يف انزع ندم

 ةالص يف امهب تفخلا بجيو ءاشعلاو برغملا نم ةيناثلاو ىلوألا نيتعكرلاو

 .ةعمجلا موي نم رهظلا ادع ام رصعلاو رهظلا

 ثيحب ةالص لك يف (ميحرلا نمحرلا هللا مسب) رهجلا بحتسيو
 فراعتملا نم رثكأ توّصلا عفر زوجي الو عمتسا اذإ بيرقلا عمسي نأ نكمي

 . اوهس ةالصلا يف رهجلا رضي ال امك رهج ءاسنلا ىلع سيلو

 ةءارقلا قمح اهحراخم نع تورحلا ءاداب ةحيحضلا ةءارفلا ةبجتتو

 : ةيلاتلا رومألاب ةحيحصلا

 ثالشب ينمزلا هديدحت ّمصي دقو توصلا ليوطت وهو ّدملا : ًالوأ

 لقت ةرمه وأ نكاس فرس ةدكناانو انيوكتم.ةلثق انا اذإ تفلآلا ن1

 5 ( نيلاضلاو  ءاشو  ءاج)

 :ىعحل ة رهف وأ نكاح هترحاس انو انوهضع هلق اه اكاد[ ؟ياوللا

 .( ةوبسز

 : وحن «ةزده وأ نكاس فرح ةدع انفو اروصكم ةليق ام ناك اذإ "ءانيلا ها#

 . ( يبسح )

 نيكحستن كلذو ادخلو افرح اهلعجو نيفرح م وعو ماغدإلا : ًايناث

 . دراوم ةثالث يف بجيو يناثلا يف هجمدو لوألا فرحلا
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 ١ (ددم  دم)وحن ةدحاو ةملك يف دحاو سنج نم نيفرحلا يف .

 فورح نم فرح هدعب ناك اذإ نونملا فرحلا وأ ةنكاسلا نونلا  ؟

 ارفك هل نكي مل وحنو ( الإ ) هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ كلوقك (نولمري)
 لآ (و دمحم )و دمحم ىلع لص ّمّهللا كبلوقو ( هلكي ) ًادحأ

 . دمحم

 يهو ةّيسمشلا فورحلا ىلع ةلخاد تناك اذإ (لا) ماللاو فلألا * 
 .ص .ش .س .ز .ر .ذ .د .ث .تإ) يتآلاك ًافرح رشع ةعبرأ

 . اهريغ يف راهظإلا بجي امك ( ف .ل .ظ .ط .ض

 ىلع فقولا الو نوكسلاب لصولا : تايآلا رخآ يف زوجي ال : ًاثلاث

 . ةكرحلاب لصولاو نوكسلا ىلع فقولا نم ّدب ال لب ةكرحلا

 : لئاسم

 الو ةريسيلا ةكرحلا نوكسلا لاح رضت الو ةءارقلا لاح رارقتسالا بجي ١

 . ءاضعألا ةكرح

 نم ةءاربلا ةروس اذنعاامأ ةزؤيم لك نع هرج اهنأل (ةلمسبلا) ةءارق بجت ل  ؟

 .(4) مقر ميركلا نارقلا

 . نيدلا يف عيرشتلا دصقب ةحتافلا دعب (نيما) لوق زوجي ال - '

 (حرشن ملأ) ةروسو ميركلا نارقلا نم (41) مر (يحسلا) انروص ح4
 ةروسو )٠١١5( مقر (ليفلا) ةروس يم دول تب ا مقر

 يف ّلِإ فصنلا غلبي مل ام ًارايتخا ىرخأ ىلإ ةروس نم لودعلا زوجي - ه

 لودعلا زوجي الف )١١7( مقر ديحوتلاو )١١94( مقر نورفاكلا يتروس
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 لإ اههنم لودلا زوجي هنا ةدنفححلا' موي فا الإ انههريغ نإ اهتم
 .(11) مقر نيقف نيقفانملا ةروسو (57) مقر ةعمجلا ة هروس

 مقر ديحوتلاو ىلوألا ةعكرلا يف (91) مقر ردقلا ةروس ةءارق بحتست 5

 بحتستو برغملاو رهظلاو حبّصلا ةالص يف ةيناثلا ةعكرلا يف (١١؟)

 رصعلا ةالص نم ىلوألا ةعكرلا يف )١١١( مقر حتفلا ةروس ةءارق

 . ءاشعلا نم ىلوألا ةعكرلا يف )٠١94( مقر (نورفاكلا) ةروسو

 ةءارق نيب ناسنإلا رّيختي ةالص لك نم ةعبارلاو ةثلاثلا ةعكرلا يف

 ثالث عب رألا تاحيبستلا لضفألاو عب رألا تاحيبستلا وأ طقف دمحلا

 . ( يل رفغا مهللا ) : اهدعب لوقت نأ ىلوألاو - مّدقت امك - تارم

 ردقب مامألا ىلإ ءانحنالا وهو (ةالصلا قف نكر) : عوكرلا سماخلا

 . يتأي ام هيف بجيو نيتبكرلا ىلإ ناديلا لصت

 ١ - ًاعوكر دعي ال ةرورضل ءيش ذخأل ىنحنا ولف عوكّرلا دصق .

 .ًالثم عباصألا رارقتسا مدع ٌرضي الو ركذلا لاح ةنينأمطلاو رارقتسالا - ؟

 ةيبرعلاب ةدحاو ةرم ( هدمحبو ميظعلا ىبر ناحبس) يفكيو حيبستلا ل "*

 . ةحيحصلا

 مايقلا اذهو عكري مث ًاًرقتسم عوكرلا دعب فوقولاو سأرلا عفر بجي -

 وأ ادمع ناك ءاوس هكرتب ةالصلا لطبت بجاو نكر عوكرلا لبق يذلا

 بجو دجسي نأ لبق ركذتتو دوجسلا ىلإ ىوهو عوكرلا يسن ولو ًاوهس
 سيلو بجاو وهف عوكرلا دعب يذلا مايقلا امأف ًاًرقتسم ًافقاو موقي نأ

 . ًاوهس ال ًادمع هكرتب ةالصلا لطبتو نكرب

 ومأ عوكرلا يف ( بحتسيو )



 ١ عكرت مث (ربكأ هللا) لوقت عوكرلا لبق ريبكتلا .

  5عباصألا تاجرفنم نيتبكرلا ىلع نيديلا عضو .

 *“  قنعلا ٌدمو رهظلا ةيوست .

  6حيبستلا دعب دمحم لاو دمحم ىلع ةالصلا رك :

 .(هدمح نمل هللا عمس) عوكرلا نم مايقلا نيح لوقت نأ ت1

 كيمدق نيب رظنت نأ ل ا/ :

  - 4نيتبكرلا قوف اهيذخف ىلع اهيدي ةأرملا عضت نأ .

 ةصاخ ةهبجلاو . ضرألا ىلع نيماهبإلا سأرو نيتبكرلاو نيفكلا نطابو

 هسبلي الو هلكأي ال يذلا بايثلا وأ رجحلا وأ بارتلا ىلع نوكت نأ دب ال

 ىلعألا ّيبر ناحبس ) : دوجسلا يف رقتسم فقاو تنأو لوقتو ةداع ناسنإلا

 مث ( هيلإ بوتأو ّيبر هللا رفغتسأ ) : لوقتو سلجت مث ةدحاو ةرم ( هدمحبو

 امهصقنب ةالصلا لطبت ٌنكر اعم ناتدجسلا ناتاهو ىلوألاك ىرخأ ةرم دجست

 ةدحتلا نضقنر ةذلتغلا لطف الو. اوهبسوأ دمك ناك ءاوتم اعف اههتذايز وأ اعف

 ىتايس امك ةدحاولا .

 يتأي ام دوجسلا يف بجيو :

 ١ اسأرو ناتبكرلاو نافكلاو ةهبجلا : يهو ةعبسلا ءاضعألا دوجس

 نيماهبإلا .

 ١ - تابنلاو ةرهاطلا ضرألا وهو هيلع دوجسلا حصي ام ىلع ةهبجلا عضو
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 ةبرت ىلع ىلاعت هلل دوجسلا لضفألاو ةداع ناسنإلل ةلوكأملا ادع ام

 . (ع) نيسحلا

 بحتسيو ةدحاو ةرم (هدذمحبو ىلعألا يبر ناحبس) يفكيو حيبستلا

 .دمحم لاو دمحم ىلع ةالصلا هذعب

 : رومأ (بحتسيو )

 اذكو دجست مث (ربكأ هللا) لوقت نأب دوجسلا ىلإ يوهلا دنع ريبكتلا

 1 دوجسلا دعب

 . يوهلا نيح ضرألا ىلإ نيديلاب قبسلا

 . هيلع دوجسلا حصي امب ضرألا ىلع فنألاب ماغرإلا

 .:فرشسملا نظيف ةيسبلا مدقلا

 لبق ةيناثلا ةعكرلا يف (ةالصلا يف بحتسم) تونقلا : ( عباسلا)

 تاملك لضفألاو ءاشي امب ءاعدلاو ءامسلا ىلإ نيديلا نطاب عفر وهو عوكرلا

 مطيعل يلعلا هللا ا هلإ ال ميركلا ميلحلا هللا الإ هلإ الو يهو جرفلا

 نهنيب امو ْنهيف امو عبسلا نيضرألا برو عبسلا تاوامسلا بر هللا ناحبس

 تونقلا لبق ريبكتلا بحتسيو ( نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاو ميظعلا شرعلا برو

 دعب هب يتأي نأ بحتسي تونقلا يسن نم ًاضيأو ًامئاد تونقلاب رهجلاو
 نع يور دقف تونقلا ليوطت ًاضيأ بحتسيو دوجسلا ىلإ يوهي مث عوكرلا

 يف ةمايقلا موي ةحار مكلوطأ اينّدلا راد يف ًاتونق مكلوطأ ) (ص) هللا لوسر

5 



 . ( فقوملا

 ةدحسلا دعب سولجلا وهو ( ةالصلا يف بجاو ) دهشتلا : (نماشلا)

 نأ اًرقتسم سولجلا لاح بجيو ةالص ّلك يف ةيناثلا ةعكرلا نم ةيناشلا

 دنع ا دهمعم نأ ينك اودعلا كيرصت الزيد نيالا هل ةلدفا كيتا : لوقت

 .( دمحم لآو دمحم ىلع لص ّمهللا هلوسرو

 امك وهسلا يندجس عم ديهشتلا ءاضق ةالصلا دعب اجي يسن اذإو ميلستلا

 - يتأيس

 : رومأ دهشتلا يف (بحتسيو)

 نق ريتال ملا سيجال لامعو سلا كرر نش ولعل وعر ةززف ا حا

 : دوجسلا لحم ىلإ رظنلا ت1

 1 عباصألا ةمظنم نيذخفلا ىلع نيديلا لعجت نأ 5

 : لوألا دّهشتلا يف دمحم لاو دمحم ىلع ةالصلا دعب لوقت نأ - 4

 5 ( هتجرد عفراو هتعافش لبقتو )

 ريخو هلل دمحلاو هللابو هللا مسب ) : يناثلا دهشتلا لبق لوقت نأ  ه

 . ( هلل ءامسألا

 . دهشتلل سولجلا لاح اهيذخف ةأرملا مضت نأ 1

 يفكيو ةريخألا ةعكرلا يف ( دهشتلا دعب بجاو ) ميلستلا : ( عساتلا )

 ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللا ةمحرو َّىبنلا اهيأ كيلع مالسلا ) : لوقت نأ
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 . ( هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا نيحلاصلا هللا دابع

 نيعلا محخؤمب نيميلا ىلإ ءاميإلا ةريخألا ةميلستلا يف ( بحتسيو )

 دحأ راسيلا ىلع ناك نإ ىرخأ مّلسيلولابقتسالا يفاني ال ههجو ىلع

 نينا لادا يفت ةالصلا ةحّحص يفو انكر سيلو بجاو ميلستلاو

 مأ ءانثألا يف ثدح هنأ يف فالخلل ًاتكر سيل هنأ ىلع قافتالا دعب ءاهقفلا

 : ةالصلا متت ميلستلابو ل

 : لئاسم

 ناكملاو فرض ربع اا ًارهاط يلصملا سابل نوكي نأ بجي ١

 , جانو ًارهاط (ةيبرتلا) دوجسلا لحمو اعامو ا

 ةالاوملا كلذكو ةالصلا ةيفيك ىف هانركذ يذلا بيترتلاب ةالصلا بجي

 عوكرلا ليوطتب سأب الو ةروكذملا ءازجألا نيب لصفلا مدع يأ

 4 نارقلاو ءاعذلا ةءارق وأ دوجسلاو

 ( ةيوديلا ةعاسلا ريس) لثم ولو بهذلا سبل لاجرلا ىلع مرحي
 ادمع امهيف ةالصلا لطبتو صلاخلا ريرحلا بوث كلذكو ( متاخلا)و

 . الثم بيجل | يف بهذلا لمحب سأب الو

 رخا صخش مالسلا نع بيجي مل اذإ ةالصلا ءانكأ مالسلا در بجي

 . اهب مّلس يتلا ظافلألا لثمب باوجلا نوكي نأ مزليو

 : لام وأ ةمرتحم سفن ذاقناك ةرورضلل ةالصلا عطق زوجي

 تححص لبق نم ةساجنلاب ملعي ال ناك نإف سجن هبوث يفو ئّلص اذإ
 . ةالصلا تلطب يسن هنكلو ملعي ناك نإو ةالصلا

 : يتأي امب ةالصلا لطبت

 2ؤ



 لشم ظورشلا اذكو ادهع ةبجاولا ءازجألاب ةصيقنلا وأ ةدايزلا -- ”7

 . ةلبقلل لابقتسالا

 نهو ادهش وأ اذمغ ناك :ءاوجساناعرالاب ةنطتقتلا نأ ةدانيزلا" 2#

 عوكرلاو عوكرلا لبق مايقلاو  مارحألا ةريبكتو .ةينلا (ةسمخ)

 حيحصلا دنسلاب (ص) ّيبنلا نع دري مل ام ةدايز يهو ةعدبلا

 ريغب ملكتلاو راسيلا وأ نيميلا ىلإ تافتلالاك ةالصلا ىفانيام  ه

 . ؟ئلص ةعكر مك

 ءادآلا ةّيئب ةالصلا بجي ةدحاو ةعكرك لإ تقولا عسي مل اذإ - 5

 . تقولا جراخ اهضعب عقو نإو

 طقف ناكرألاو تابجاولا ىلع راصتقالا بجي تقولا قيض ىف ه 7

 . تايحتسملا نود
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 يتلا تاعكرلاددع يف كش ةالصلا يف ضرع اذإ (  ةالصلا كوكش )

 ًاًصاخ ًابناج ّنظ وأ ملع اذإف ًاليلق لمأتي لب ةالصلا عطق زوجي ال اهيلصي
 : يتأي ام ةاعارم بجي ددعلاب ًاكاش يقب اذإو هب ذخأ

 برغملاو حبصلا ةالص نم تاعكرلا ددع يف ريحتلاو كشلا : الوأ

 : ةداعإلاو نالطبلا بجوي رفاسملا ةالصو

 نإ



 كلذو ةححصلا ىلع ىنبيو هب ىينتعي ال مّدقت ام ةحص يف كشلا : ًايناث

 : دراوم يف

 عوكرلا يف وهو ةحتافلا ةحص يف كش اذإ امك لحملا زواجت دعب ١

 ةححيحص تناك له اهمتأ يتلا ةالصلا نأ يف ةالصلا نم غارفلا دعب ١

 . ةحصلا ىلع ينبيف ؟ال مأ

 ينبيف سمشلا عولط دعب حبصلا ةالص يف كش اذإ امك تقولا دعب - *
 يف كشلاك ىرخأ روص يف ةحصلا ىلع ينبي كلذكو ةحصلا ىلع

 ًاريثك كشي يذلا كشو مومأملا وأ مامإلا ظفح عم ةعامجلا ةالص

 ىلع ينبيو ًاعيمج اهيف كشلاب ينتعي الف ةّبحتسملا ةالصلا يف كشلاو
 . ةحصلا

 عوقو ناكم رابتعاب مسقنت ةّصاخ ماكحأ اهل يتلا كوكشلا : ًاثلاث

 : ةثالث ماسقأ ىلإ كشلا

 كش اذإ اموهو كشلا عقو ةالصلا نم ناكم ّيأ يف : لوألا مسقلا

 اهنأ ىلع ءانبلا بجيف (ةعبارلا) وأ (ةثلاثلا) اهنأ (اهيلصي) يتلا ةعكرلا نا
 ةالص مايق نم ةدحاو ةعكر اهدعب يلصت مث ةالصلا مامتإو (ةعبارلا)

 . يتأتسو  طايتحالا

 نيتدجسلا لامكإ دعب ةيناثلا ةعكرلا مامت دعب كشلا : يناثلا مسقلا
 : روص عبرأ هيفواعم

 ةدحاو ةعكرب يتأي مث (ةثلاثلا) ىلع ينبيف (ةثلاثلا)و (ةيناثلا) نيب كشلا ١

 . ًاطايتحا مايق نم

45 



 مايق نم نيتعكرب يتأي مث (ةعبارلا) ىلع ينبي (ةعبارلا)و (ةيناثلا) نيب ل ؟
 . ًاطايتحا

 نيتعكرب يتأي مث (ةعبارلا) ىلع ينبي (ةعبارلا)و (ةثلاثلا)و (ةيناثلا) نيب

 . اطايتحا سولج نم نيتعكرو مايق نم

 وهسلا يتدجس يتأي مث (ةعبارلا) ىلع ينبي (ةسماخلا)و (ةعبارلا) نيب

 سولجلا بجي روص عبرأ اهيفو مايقلا يف كشلا : ثلاشلا مسقلا

 : يتأي ام مث ةالصلا مامتإو

 ١ - مايق نم نيتعكرب يتأي مث ملسيو سلجي  ةسماخلاو (ةعبارلا) نيب .

 . مايق نم نيتعكرب يتأي مث ملسيو سلجي (ةسماخلا)و (ةثلاثلا) نيب - ؟

 مايق نم نيتعكرب يتأي مث ملسيو سلجي ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا نيب

 . سولج نم نيتعكر

 وهسلا يتدجسب ىتأي مث ملسيو سلجي (ةسداسلا)و (ةسماخلا) نيب 4
 . طقف

 : تاهيشت

 ةالصلا يف للخلا ببسب بجت ام يه طايتحالا ةالص : لوألا هيبنتلا

 اهيف سيل نأ ىوس ةالصلا يف ربتعي ام عيمج اهيف ربتعيو تالاحلا ضعب يف

 نيب ةدّدرم اهنأل كلذ .اروف اهنايتإو تفخلا اهيف بجيو . تونقلا الو ةروسلا

 مزليف اهيف عقاولا للخلا ناربجل ةلفان وأ ةبجاولا ةالصلل مرج نوكت نأ

 ةالص ىلإ ةجاح ال هتالص ةحصب ناسنإلا ملع ولف نيبناجلا ةاعارم

 كشلاب يئنتعي ال مالسلا دعب طايتحالا ةالص ةّحص يف كش ولو طايتحالا

 4ا/



 . وهسلا يتدجس ىلع طايتحالا ةالص ميدقت بجيو

 ةروصلا اهيف ىفكي ناتيلاوتم ناتدجس وهسلا دوجس : يناثلا هيبنتلا

 مسب ) لوقتو دجستو ةلبقلا هاجتاب سلاج كنناو ( ربكأ هللا ) : لوقت ةيتآلا

 دنجست مث سلجت مث (هناكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا هللا هللا

 بجيو . ملستو دهشتتو سلجت مث . ىلوألا ةدجسلا يف امك لوقتو ايناث

 : دراوم ةسمخل وهسلا دوجس

 . ًاوهس ةالصلا يف ملكتلا ب

 ..اوهتش ميلستلا ب

 . كرادتلا نكمي ال ثيح دهشتلا نايسن

 . كرادتلا نكمي ال ثيح ةدحاولا ةدجسلا نايسن

 . ةيناثلا ةعكرلا دعب سمخلاو عبرألا نيب كشلا

 : ةيتآلا لئاسملا يف ءاهقفلا نيب فالتخالا عقو : ثلاثلا هيبنتلا

 . طوحأ هنأ ىلع قافتالا دعب دئازلا مايقلل وهسلا دوجس بوجو : اهنم

 قافتالا دعب مايق نم ةعكر نع ًاسولج طايتحالا ةالص ةيافك : اهنم

 . سولج نم نيتعكر نع مايق نم ةعكر ةيافك ىلع

 عفر لبق ةيناثلا ةدجسلا نم دوجسلا ركذ دعب كشلا لوصح :اهنم

 دعب سأرلا عفري وأ ركذلاب ةيناثلا ةعكرلا مامت يف فالتخالل اهنم سأرلا

 . طوحأ ةداعإلاو كشلاب لمعلا نأ ىلع قافتالا

 امهم < يو 2

١ 0" 

 اهيف امل مالسإلا يف ةدكؤملا تاّبحتسملا نم يه : ةعامجلا ةالص

 نمل ةالص ال) : (ص) هنع يور دقو .نينمؤملا دهاعتو فصلا ةدحو نم

 نغاعرو هنن ف ىلع نمل ةسيق الو ةلغ قالا ديسضيسلا قف لسنا

 ةعكر فلأب ملاعلا فلخ ةالصلا ) : (ع) قداصلا مامإلا نعو عج
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 تددعت اذإ هنأ ىفخي الو ) :ةورعلا يف دّيسلا لاق .( ةئامب يّشرقلا فلخو
 . .رذع ريغ نم كرتلا مدع ناميإلا ىضتقم . .رجألا فعاضت لضفلا تاهج

 نمت ةةلجملا" نق: كابحتنالا مكان( نيذلا تابرورض ىف اهلضفا نال
 رهجلا يف افلتخا نإو ًءاضق وأ ًءادأ اهيلصي مومأملاو مامإلا ناك ءاوس ةيمويلا

 يضاقلاب يدؤملاو رضاحلاب رفاسملا ءادتقا زوجيف مامتلاو رصقلاو تفخلاو

 ةالص يف الإ لفاونلا نم ءيش يف ةعامجلا عرشت الو سكعلا كلذكو

 ةعامجلا هب دقعنت ددع لقأو بوجولا طئارش مدع عم نيديعلاو ءاقستسالا

 . مامإلا مهدحأ ةسمخب لإ دقعني الف نيديعلا يف ةعمجلا اأو نانثا

 . رومأ ةعامجلا يف طرتشيو

 لقأ وه امب سأب الو مومأملا فقوم نم ىلعأ مامإلا فقوم نوكي نأ ١

 . ربش نم

 ١ فقوملا يف مامإلا ىلع مدقتي ال .

 نيفقوملا نيب نوكي ال نأ لضفألاو ًاريثك مامإلا نع مومأملا دعابتي ال - *
 . دجس اذإ ناسنإلا دسج رادقم نم ديزأ

 سأب الف ةأرملا امأ نيلجر اناك اذإ لئاح مومأملاو مامإلا نيب نوكي ال

 ةأرما مومأملاو مامإلا نم لك نوكي نأ (الإ) مامإلا نيبو اهنيب لئاحلاب

 لضفلاو غولبلا ةعامجلا مامإ يف طرتشيو . اضيأ لئاحلا مدع طرتشيف

 نع بانتجالا يه ةلادعلاو انز دلو نوكي ال نأو ةلادعلاو ناميإلاو

 ىلع رارصألاو باذعلا اهيلع هللا دعو يتلا ةريبكلا تامرحملا

 فلخ ةالصلا زوجت الو » نانئمطالاو قوثولاب ةلادعلا تبثتو . ةريغصلا

 . ( بوتي نأ الإ يصاعلا

 : اهنم رومأ ةعامجلا يف ( بحتسيو )
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 ١ اهلادتعاو فوفصلا ةماقإ .

 اوناك نإ هفلخو ًادحاو الجر ناك نإ مامإلا نيمي نع مومأملا فقي نأ - ؟

 نيريثك .

 ةالصلا تماق دق نذؤملا لوق دنع مايقلا .

 ه  نم مامإلا عارف دنع «( نيملاعلا تر هلل دمحلا) : مومأملا لوقي نأ

 دمحلا) ىوس ءىش ةعامجلا ةالص يف مومأملا نع طقست الو ةحتافلا

 قحليو ربكي وأ يوني نأ زوجيف ةيناثلاو ىلوألا نيتعكرلا يف (ةروسلاو
 ةالصلا متيو عوكرلاب .

 ١ الو ةيناثلاو ىلوألا نيتعكرلا يف ةروسلاو دمحلا ةءارق مومأملا كرتي

 ةءارقلا مومأملا نع طقست :

  1١امأو مارحإلا ةريبكت يف الو لاعفألا يف مامإلا ىلع مّدقتلا زوجي ال

 ملس ولف لضفأ رخأتلا ناك نإو رخأتلا اهيف بجي الف راكذألاو لاوقألا

 هتالص تحص مامإلا لبق :

 “٠ نأ طرشب ةدحاو ةعكر مومأملل بسحتو عوكرلا يف ءادتقالا زوجي

 (  مومأملا أرقي نأ دب ال ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةعكرلا يف مامإلاب ىدتقا اذإ

 مامإلا هلهمي مل اذإ طقف دمحلا ىفكيو ةروسلاو دمحلا :

 ه  ةأرملل ةضاحتسملا ةأرملا ةمامإ اذكو ءىضوتملل مميتملا ةمامإب سأب ال

 ةرهاطلا .



 ال مأ رذعل ناك ءاوس ةعامجلا نم دارفإلا ةّين زوجي -5

 : لفاونلا

 (ةّيمويلا لفاونلا) اهنع ربعي ةّصاخ تاولص ةليلو موي لك يف ٌبحتسي

 تامالع ) :(ع) يركسعلا نسحلا مامإلا لاق ةالص (”:) اهعومجمو

 - يواسي لفاونلا 11+75 ةيمويلا) نيسمخو ىدحإ ةالص سمخ نمؤملا

 (دوجسلاب) نيبجلا ريفعتو نيميلاب متختلاو (رفمص يف) نيعبرألا ةرايزو ١(

 : اهنايب كيلإو (ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجلاو
 : سمخلا ةالصلا لفاون : الوأ

 , اهلبق حبصلا ةالصل ناتعكر 1

 7 اهلبق رهظلا ةالصل تاعكر نامث د

 , اهلبقرضعلا ةخلضل تاعكر نانمث

 : اهدعب برغملا ةالصل تاعكر عبرأ ت8

 رهظلا ةلفان طقست رفسلا يفو اهدعب ءاشعلا ةالصل سولج نم ناتعكر ت0

 : ءاجر اهب ىتؤي ءاشعلا ةلفانو رصعلاو

 ةحصم ليللا مايق ) : (ع) يلع مامإلا لاق . ليللا ةالص : ًايناث

 5 ( هللا ةمحرل ضرعتو (ص) يبنلا قالخأب كسمتو ٌبرلا ءاضرو ندبلل

 باداو مكيبن ةنس اهنإف .ليللا ةالصب مكيلع ) : (ع) قداصلا لاقو

 بذك) 577 (ع) لاقو .( مكداسجأ نع ءادلا ةدرطمو مكلبق نيحلاَصلا

 ليللا ةالصل نمض لجو رع هللا نإ راهنلاب عوجيو ليللاب يلصي هنأ معز نم
 حبصلا ىلإ برقأ ناك امّلكو ليللا فصتنم دعب : (اهتقوو) .(راهنلا توق
 : يتآلاك يهو لضفأ ناك

 . ًامايق نيتعكر نيتعكر ئىّلصت ليللا ةالص تاعكر نامث - ١
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 منتولار :رمستو اهايف ةدكخاو فكر. تيا

 : يتأي ام رتولا ةالص تونق يف بحتسيو

 :. انهو ةويفنرألا ءاعانلا

 . (هيلإ بوتأو ّيبر هللا رفغتسأ) ةرم نوعبس ب

 . (رانلا نم كب ذئاعلا ماقم اذه) تارم عبس  ج

 دق ناكو ةالصلا ءانثأ يف رجفلا علط اذإو (وفعلا ) ةرم ةئامثالث د

 . ديحوتلا نود

 :ريتفيفخ نيتعكرب ةلفغلا ةعاس يف اولفنت ) : (ص) لاق : ةليفغلا ةالص

 لاق :؟ةلفقلا ةعاتساادو هللا :لوبسمر ا: < ليق: ن:اةمازتكلا اذ ناتو: اهنيدإف

 ىلوألا ةعكرلا ىف ار عر يلو ل اعل لجل يعم يعن ماع

 رف فاننل هيلع رقت كل نأ نظن ايضاقم هذ نر ةونلا 112 2: ديحلا دعب

 هل انبجتساف نيملاظلا نم تنك يْنِإ كناحبس تنأ لإ هلإ ال نأ تاملظلا
 دمحلا دعب ةيناثلا ةعكرلا ينو « نيئمؤملا يجنن :: كلذكو مغلا نم هانيجنو

 طقست امو رحبلاو ّربلا يف ام ملعيو وه لإ اهملعي ال بيغلا حيتافم هدنعو )ف

 0 ا و ل ع ل سا

 0 رو ل يل ل

١> 



 : رفاسملا ةالص

 ثالث برغملا ةالصو رضحلا ورفسلا يف ًامئاد ناتعكر حبصلا ةالص

 عبرأ رضحلا يفف ءاشعلاو رصعلاو رهظلا ةالص امأو كلذك ًامئاد تاعكر

 بجاو رفسلا يف ةالصلا رصقو (رصقلا) ىمسيو ناتعكر رفسلا يفو تاعكر

 يأ ةفاسملا دصقب ًاعرش رفسلا ققحتي : ًاضيأ رفسلا يف موصلا مرحي امك

 ةعبرأ رفسلاب ءىدتبي ام لوأ ناسنإلا دصق اذإف (مك:5) - خسارف ةينامث

 خسارف ةعبرأ دصق اذإ كلذكو (ًارفاسم) ًاعرش  ئّمست رثكأ وأ تارتموليك

 : يتآلاك ةالصلا يف رصقلا طورشو

 .(مك44 -) خسارف ةينامث يأ ةفاسملا دصق ١

 . ءانثألا يف ال رفسلا لوأ نم دصقلا نوكي نأ - 5١

 . رفسلا نع ءانثألا يف لدعي الو لوصولا ىلإ دصقلا رمتسي نأ ل *

 . لوصولا لبق ماَيأ ةرشع ةماقإ يوني ال نأ - 4

 . مهل نّيعم نكسم ال نيذلا يداوبلا لهأك هعم هتيب نمم نوكي ال نأ  ه

 . نيحالملاو قاوسلاك ًالغشو المع رفسلا ذختا نّمم نوكي ال نأ 5

 + اناره رفسلا ةوكياأل نأ "تنال

 نع ناسنإلا هيف ىراوتي يذلا ناكملا وهو (صخرتلا دح) ىلإ لوصولا

 . هنطو نم جرخ نمل تويبلا ناردج وأ دلبلا ناذأ

 : لئاسم

 ًامامت ىلصي ؟ال مأ رصقلا بجوت ةيعرش ةفاسم هدصقم نأ يف كش ول - ١
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 لالا نشا نجح

 ىهن ام مارحلا رفّسلاو رصقلا زوجي الو مامتلا بجي مارحلا رفسلا يف

 هنوك عم رفسلا نع دلاولا ئهن اذإ اك هاون يف وهو مدا دا هنع

 ( اذإو ) ةملظ يف ملاظلا ةناعإك ًامرحم ًائيش دصق اذإ (امو) ًاقوقع

 . وهلل وأ ديصلل رفاس اذإ))و جوزلا نذإ نودب اروكت ةحورلا ترفاس

 ًارافسا رفاسف ضراع هل ضرع نكل رفسلا هلمعو هلغش نكي مل اذإ

 ناكم ىلإ ناكم نم لقتني نأ دارأ اذإ اذكو .ء رصقلا بجو ةديدع

 . هثاثأ لمح 9 ةدّدعتم رافسأ ىلإ جاتحاف

 ناكم يف رثكأ وأ مايأ ةرشع ءاقبلا يأ (ةماقإلا) رفاسملا دصق اذإ

 . مامتلا هيلع بجي صاخ

 لودعلا لبق ْىَّلص ناك نإف هدصق نم لدع مث مايأ ةرشع دصق اذإ

 كلذ يف ماد ام ًامامت يّلصي ء ءاشعلا وأ رصعلا وأ رهظلاك ةيعابر ةالص

 . ناكملا

 الو ًامامت اهدعب ام يَّلصي ةرشعلا تهتناو ناكم يف ماّيأ ةرشع دصق اذإ

 يلصي ةرشعلا ىلع ادئاز يقب ام لك لب ىرخأ ةرشع دصق ىلإ جاتحي

 انا

 ىقبي هنأ يردي ال ًادّدرتم ًاموي نيئالث ٌصاخ ناكم يف رفاسملا يقب اذإ
 كلذ يف يقب املك مامتلا نيثالثلا دعب هيلع بجي . ؟ال مأ مايأ ةرشع

 . ناكملا

 ارصق يلصي نأ بجي رفاس مث هنطو يف وهو ةالصلا تقو لخد اذإ

 مامتلا بجو يلصي نأ لبق هنطو لصو مث رفّسلا يف تقولا لخد اذإو

 . هافك نطولا ىلإ لصو ّمث ًارصق هالص اذإو
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 اهلا ناك إف رفدللا هوو طئارش عم - ًامامت رفاسملا ىّلص اذإ 48

 نأ ملعي الو مكحلا لصأب ًالهاج ناك نإو ةالصلا تلطب ًالماع

 . ءاضق الو ةداعإ الو هتالص تحص رصقلا هيلع بجي رفاسملا

 مامتلا ناك نإو مامتلاو رصقلا نيب , ةالصلا يف ناسنإلا رّيختي - ٠

 ع رد ال ووش ىلع ردوا

 ١ - ةمّركملا ةكم يف مارحلا دجسملا .

 . ةرونملا ةنيدملا يف (ص) َيبنلا دجسم

 . ةسدقملا ءالبرك يف ينيسحلا رئاحلا

 ةةنيعت دقي الإ ابيل هرجقلا يتاح زوخي الو ةفوكلا دعي
 . مايأ ةرشع

 اهم | نم

 : ( ءاضقلا ةالص)

 فورظلا ضعب ببسب ناسنإلا رخأت اذإف اهتقو يف ةالصلا ءادأ بجي

 جيو (ءاضق) كلذ يوليو ءاش تقو يأ يف ةالصلاب يتأي نأ بجي ةرهاقلا

 بجي الو كلذك اهيضقيف رفسلا وأ رضحلا ىف تتاف ام لثمب ةالصلا ءاضق

 يف اهتتاف يتلا ةالصلا ءاضق ةأرملا ىلع سيلو هابص يف يبصلا ةالص ءاضق

 1 سافنلاو ضيحلا لاح

 جورخ لبق ءاسفنلا وأ ضئاحلا ةأرملا ترهط وأ ّيبصلا غلب اذإو

 - .ءاضقلا تع: كقولا

 نأ يفكي ءاشع وأ رصع وأ رهظ اهنأ ملعي الو تتاف ًةالص نأ ملع اذإو

 . تفخلاو رهجلا نيب رّيختيو ةّمذلا يف ام دصقب تاعكر عبرأ يلصي

 يف حماستلا ىلإ رجني مل اذإ ريخأتلا زوجي لب ًاروف ءاضقلا بجي الو
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 . ةدابع لك ىلع لب اهئادأ ىلع هنيرمت بحتسي امك ةالصلا نم هنم

 : نيوبألا نع ءاضقلا

 مل اذإ موصلاو ةالصلا نم هابأ تافام ءاضفق ربكألا دلولا ىلع بجي

 تاف ام اّمأو اهنايتإ ىلع ةردقلا عم نايصع نود نم رذع ببسب امهب يتأي

 ءاضقلا بجي الو . ءاهقفلا نيب فالخ هيفف ًانايصع بألا هكرت ام وأ (مألا)

 . ءاضقلا ىف امهنع ةبانتسالا زوجي امك ءاضق امهيلع نأب كشلا ةروص يف

 : تاولصلا ةيقب

 . ةتس تاذلاب ةبجاولا تاولصلا

 . تمّدقت دقو  ةليللاو مويلا ةالص ١

 . موصلا يف يتأيو ديعلا ةالص - *

 . جحلا يف يتأيو : فاوطلا ةالص "*

 . ةعمجلا راهنب صتخيو : ةعمجلا ةالص ل ؛

 . ةلزلزلا وأ فوسكلاو فوسخلل تايآلا ةالص  ه

 . ةمحتسمف تاولصلا نم هذه ادع امو تّيملا ةالص 5

 اونما نيذلا اهيأ اي # :ىلاعت لاق دقف اهطورشب ةبجاو : ةعمجلا ةالص

 ريخ مكلذ عيبلا اورذو هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اذإ

 طورش يف مالسإلا ءاهقف فلتخاو .[9/ةعمجلا] # نوملعت متنك نإ مكل
 عجار «( ةرامإ هالو يذلا هبئان وأ ناطلسلا نذإ ) :اوطرتشا ةّيفنحلاف اهبوجو

 نبا لاقو . نيرشعلل ممتملا رطسلا 75/١". ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا )

 ةياور كلام نعو .( تايافكلا ضورف نم اهنأ ىلإ موق بهذو ) : دشر

 هلوقل ديعلا ةالصب اههيبشت فالتخالا اذه يف ببسلاو ةنس اهنأ : ةذاش
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 ةفينح وبأ طرتشاو ) : ًاضيأ لاقو .( ًاديع هللا هلعج موي اذه نإ ) : (ص)

 ١7/9 ةعبط )١5791١59/١ دهتجملا ةيادب رظنا .( ناطلسلاو رصملا

 قسافلا نإو مامإلا ةلادع بوجو ديزيو ةعيشلا روهمج لوقي كلذكو (ةرهاقلا
 نذإ رابتعا مدعب ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا تلاقو ًامامإ نوكي نأ حلصي ال

 دجوي ال ثيح اذه انرصع يفو 3 مامإلا ىف ةلادعلا رابتعا مدعو ناطلسلا

 الف ًاعيمج نيملسملا يف مكحي عاطم سيئرو رهاظ مامإو دحاو ناطلس مويلا

 بوجولاب لاق نم ةعيشلا ءاهقف نمو ةعيشلا رثكأو ةيفنحلا دنع ةعمجلا بجت

 . ةيمامإلا ةعيشلا دنع داهتجالا باب حاتفنا نم ءىشان اذهو

 يف أرقي نأ (بحتسي)و اهيف رهجيو حبصلا ةالصل ناتعكر : اهتيفيكو
 مامإلا ىلع طرتشيو نيقفانملا ةروس ةيناثلا يفو ةعمجلا ةروس ىلوألا ةعكرلا

 ىلع ةالصلاو هلل دمحلا ٍةبطخ لك يف بجيو ةالصلا لبق ناتبطخ ةّصاخ

 طرتشيو ةعاطلا ىلع تحلاو هللا ىوقتب ةّيصولا يف ظعولاو (ع) هلاو يبنلا

 : رومأ ةعمجلا ةالص يف

 .روهشملا دنع هبينتسي نم وأ لداعلا ناطلسلا دوجو ىلإ ةفاضإلاب ١

 . اهنودب دقعنت الف ةعامجلا ١"

 . مامإلا مهدحأ لاجر ةسمخ نم ددعلا لقي ال نأ تت

 . هصنو تارتموليك ةسمخ يواسي خسرف ىرخأو ةعمج نيب لصفي نأ -

 ولف هلثم ءيش لك لظ ريصي نأ ىلإ سمشلا لاوز لوأ نم اهتقو
 . رهظلا ئّلصي لب ةعمجلا ّمصت ال طورشلا هذه ىدحإ ترخأت
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 : تايآلا ةالص

 : ةيلاتلا بابسألا لوصح دنع ةالصلا هذه بجت

 ..نتمنلا فوبسك تأ



 .. رسفلا ترسخ

 .. ةلولؤلا دن

 اهنم سانلا مظعم فاخ اذإ هباش امو ءادوسلا حايزلا وأ قربلاو دعرلاو -

 ءاضق الو امات كلذك فوسخلا وأ اًمات فوسكلا ناك اذإ ءاضقلا بجيو

 نكي ملو هتقو يف امهب ملعي مل اذإ يهو طقف ةدحاو ةروص يف

 . نيمات فوسخلا وأ فوسكلا

 يتآلا بيترتلا يفكيو تاعوكر ةسمخ ةعكر لك يف ناتعكر : اهتيفيكو

 :ا ةروسو ديمحلا | قير ةلقلا لييقتسم فداو نيقا هاو :لوفتانأ
 ةسمخ ىلإ اذكهو ةمات ةروسو دمحلا أرقتو عكرت (مث) الشم (ديحوتلا)

 .نيتدجس دجستو دوجسلا ىلإ يوهتو ربكت سماخلا عوكرلا دعبو تاعوكر
 تاعوكر ةسمخ ىلإ اذكهو عكرتو ةروسلاو دمحلا أرقت ىلوألاك موقت (مث)

 نيتداجس دجستو ضرألا ىلإ يوهتو تنقتو فقت سماخلا عوكرلا دعبو

 ىلوألا ةعكرلا يف أرقت : ةيلاتلا ةروصلاب اهأرقت نأ (زوجيو) ملستو دهشتو

 موقت مث عكرتو ءديحوتلا ةروس نم ةدحاو ةيآ مث ةدحاو ةرم ةحتافلا ةروس

 اذكهو .عكرتو ديحوتلا ةروس نم ىرخأ ةيا ةءارقب يفكي لب ةحتافلا أرقت الو

 . ةدحاو ةيآ ةلمسبلا ربتعتو ةيناثلا ةعكرلا يف اذكه تاعوكر ةسمخ مامت ىلإ

 : تبملا ةالص

 هل تلمك اذإ  هنفكو هلسغ دعب  ملسملا تيملا ىلع ةالصلا بجت

 هيلع ئّلصي الف طقسلا امأو ًايح دلو اذإ اهغلبي مل نم ٌبحتست نينس تس

 امنإو ةراهطلا اهيف بجت ال تّيملل ءاعد عون ةالصلا هذهو حورلا هتجلو نإو

 نيمي ىلإ تيملا سأر لعجو ةلبقلل يلصملا لابقتساو ةينلا اهيف بجاولا

 . ةزانجلا نع ًاريثك يلصملا دعبي ال نأو ىلصملا

 دعبو : يتأي ام اهدعب يزجي تاريبكت سمخ اهيف بجاولا : اهتّيفيك

 م١



 ءايبنألا ىلع يلصت : ةيناثلا ةريبكتلا دعبو نيتداهشلاب دّهشتت : ىلوألا ةريبكتلا

 نينمؤملل وعدت :ةثلاثلا ةريبكتلا دعبو (ص) دمحم لاو دمحم ىلعو

 ممتت ةسماخلا ةريبكتلا دعبو تيعلل عدت : ةعبارلا ةريبكتلا دعبو تانمؤملاو

 ةريبكتلا دعب : لوقتو روثأملاب تاريبكتلا دعب اوعدت نأ لضفألاو

 55 نأ دهشأو . هل كيرش "ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ) : ىلوألا

 . ( ةعاسلا يدي نيب ديد اريك وساهمت هلوسرو هدبع

 محراو . دمحم لآو دمحم ىلع لص ّمهللا ) * ةيناثلا ةريبكتلا كدعبو

 ا ل ل ل ا م طب

 . ( نيحلاصلا هللا دابع عيمجو نيقيدصلاو

 كنإ تاريخلاب مهنيبو اننيف مهللا عبات كارتمألا) مهنم احل 500-

 . ( ريدق ءيش لك ىلع كنإ تاوعدلا بيجم

 نباو كدبع انمادق ئجسملا اذه نإ مهللا ) : ةعبارلا ةريبكتلا دعبو

 الإ هنم ملعن ال انإ مهللا . هب لوزنم ريخ تنأو كب لزن كتمأ نباو كدبع

 ناك نإو هناسحإ ىف دزف ًانسحم ناك نإ مهللا . انم هب ملعأ تنأو ًاريخ

 نيّيلع ىلعأ يف كدنع هلعجا ّمهللا هل رفغاو . هتائيس نع زواجتف ًائيسم

 يتأت مث ( نيمحارلا محرأ 8 كتمحرب همحراو نيرباغلا يف هلهأ ىلع فلخاو

 ثينأت نم دب ال ىثنأ تملا ناك اذإو ةالصلا متت اهبو ةسماخلا ةريبكتلاب

 . ءاعّدلا ىف ةدراولا رئامضلا
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 اهتقو لئاوأ يف سمخلا تاولصلا ءادأ : نيتالصلا نيب عمجلا - ١

 .ءاشعلاو برغملا نيب كلذكو .رصعلاو رهظلا نيب عمجلا زوجيو لضفأ

 نع ةالصلا تيقاوم باتك حيحصلا يف يراخبلا ةاورز ام ةقللد نلع لدي انهو

 رصعلاو رطل نامت اف ةنيدملاب 0 («صد» يبنلا نأ ) سابع نبا

 ةعبط ١5 ةحفص لوألا دّلجملا يراخبلا حيحص عجار ءاشعلاو برغملاو

 رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا ا لا نيغشلا نأ

 هاك لاب جيرو (ص) هللا لوسر لاق سابع نبا نع » : هصن ام

 . « رفس الو فوخ ريغ

 : سابع نبا لاقف .؟كلذ لعف مل ريبج نب ديعس تلأسف ريبزلا وبأ لاق

 ةحفص يناثلا دّلجملا ملسم حيحص رظنا . هتمأ نم ًادحأ جرخي ال نأ دارأ

 يوونلا لوقي ينتلأس امك سابع نبا تلأس لاقف .(ةرهاقلا حيبص ةعبط) ١

 .(امهحصأ يراخبلاو نارقلا دعب بتكلا حصأ امه ) :نيباتكلا نيذه نع

 1١/١(. يوارلا بيردت) عجار

 نوكي نأ مزلتسي ال لامكلاو ةحصلا هفلؤم ىعدا امهم باتك ّيأ نإ

 يوارلا أطخي دق - ّلقألا ىلع وأ هتيرظن ىف فلؤملا أطخي دق ذإ كلذك

 كرد ةيفاجالا ضخ نةردلت فلا ا لقنلا يف ثيدحلا لقني يذلا

 ئردأ مهو (ع) يوبنلا تيبلا لهأ هاور امب مزتلت امنإو اهريغ نم حيحصلا

 هللا باتك دعب باتك حصأ امهنأ نيباتكلا نع لاقي نأ ( بجعلا نمو )

 .(ع) تيبلا لهأ بهذم قفاوت يتلا اهيف ةدراولا ثيداحألا لمهت مث

 ام وأ ةرهاطلا ضرألا ىلع دوجبسلا بجي : ةبرتلا ىلع دوجسلا - ؟

 يل تلعج ) : (ص) يبنلا لوقل سوبلملا الو لوكأملا ريغ نم اهنم تبني
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 دلجملا يراخبلا حيحص هاور ؛ مميتلاو دوجسلل يأ ًاروهطو ادجكشتا ضرألا

 ال ثيح اذه انرصع يفو . ةرهاقلا يف بعشلا راد ةعبط ١9 ةحفص لوألا

 ذخأي نأ مزلي داجّسلاب ةشورفم اهنأل دجاسملاو روّدلا يف بارتلا رّسيتي

 هيف سّدقم ناكم نم نوكي نأ لضفألاو رهاطلا رجحلا نم ةعطق يلصملا
 ملظلا ةحفاكم ئىركذ نم اهيف امل ةّيئيسحلا ةبرتلاك نينمؤملل ةربعو ىركذ

 تايركذ نم هيلإ زمرت امل مزمز ءام سّدقت امك سّدقت ببسلا اذهلو نايغطلاو
 .(ع) ليعامسإ هنباو رجاه هتجوزو مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا يبأ

 ىلإ متمق اذإ اونما نيذلا اهْيأ اي » :ىلاعت هللا لاق : ءوضولا - “

 مكسوؤرب اوحمساو قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف ةالصلا
 لهأ بهذم ىلع ةيآلا ريسفتو [1/ةدئاملا]# نيبعكلا ىلإ مكلجرأو

 كدي لسغأ تلق اذإف ةحاسملاو لسغلا لحم ديدحت دارملا نا : (ع)تببلا
 لب عباصألا سوؤرب أدبت نأ : دارملا سيل . فكلا لفسأ ىلإ لكألا لبق

 ةغللا يف قلطت (ديلا) ةملكو تقفتا امفيك فكلا عومجم ةفاظن دارملا

 اوعطقاف ةقراسلاو قراسلا# :ىلاعت هلوق يف امك اعئاش فكلا ىلع ةيبرعلا

 [8١/ةدئاملا] *# امهيديأ

 (ىلإ) ةملك ربتعتو دارملا نيعت ةنيرق نم دب ال ٌفكلا ريغ ديرأ اذإف
 ىلإ راذلا لسغا) :لوقت امك لسغي نأ بجي يذلا ّدحلا ىلع ةلالدلا

 بابلاب ءىدتبتنأ نيب قرف ال هنإو لسغلا لحم ديدحت دارملا نإف «(بابلا
 لهأ تاياور اهترّسف نكل ةميركلا ةيآلا كلذكو سكعلاب وأ رادجلاب يهتنتو

 ةعيشلا لئاسو عجار) عباصألاب ءاهتنالاو قفرملاب ءادتبإلاب (ع) تيبلا
 صنت ةيبرعلا ةغللا دعاوق ْنأ (عم) 141 ةنس توريب ةعبط (171/1ج

 هيلع فوطعم برقأ (مكسوؤر) نأ كش الو فطعلا يف برقألا ةياعر ىلع

 نبا أرقف ) : يزارلا رخفلا لاق ةرشابم اهدعب عقت اهنأل (مكلجرأو) ةملكل
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 نباو عفان أرقو َرجلاب هنع ركب يبأ هياور يف مصانعو رمع وبأو ةزمحو ريثك

 ىهف ّرجلاب ةءارقلا اّمِإ : لوقنف . بصنلاب هنع صفح ةياور يف مصاعو رماع

 سأرلا يف حسملا بجو امكف (سوؤرلا) ىلع ةفوطعم (لجرألا) نوك يضتقت
 )١5١/١1١(. يزارلا ريسفت لرألا يف كلذكف

 عضوم ىلع فوطعم هنأ ىلإ بهذ امهبصن نمو) : يسوطلا خيشلا لاقو
 سوؤرلا ٌرج امنإو امهيلع حسملا عوقول بصن امهعضوم نأل سوؤرلا
 ناديفت اعيمج ناتءارقلاف هانيب ام ىلع ضيعبتلل ةبجوملا ءابلا لوخدل
 حسم يف سانلا فلتخا : يزارلا لاقو (107/7 نايبتلا عجار) . حسملا

 كلام نب سنأو ساّبع نبا نع هريسفت يف لافقلا لقنف امهلسغو نيلجرلا

 حسملا امهيف بجاولا نأ رقابلا يلع نب دمحم رفعج يبأو يبعشلاو ةمركعو
 ١151/١1١. يزارلا ريسفت « ةعيشلا نم ةيمامإلا بهذم وهو

 هجولا نم لك حسمب مّميتلا يف ميركلا نارقلا رمأ : مُميتلا - 5

 رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو ا :ىلاعت هلوقب بطلا ديعصلا ىلع نيديلاو
 اديعص اومميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ

 ىلع  ةيآلا ريسفتو [4/ءاسنلا] 4 هنم مكيديأو مكهوجوب اوحسماف ابّيط
 هلوق يف ءابلا نأل هّلك ال هضعب هجولا نم دارملا نأ (ع) تيبلا لهأ بهذم

 هسفنب ىّدعتي « اوحسماف # : ىلاعت هلوق نإف ةدئاز تسيل مكهوجوب ىلاعت

 امك ضيعبتلا ءابلا يناعم نمو ىنعم نم اهركذل ّدب الف ةدايزلا مدع لصألاو

 دقو هجولا ضعبب حسملا بجي ىنعملا نوكيف ةيبرعلا ةغللا هيلع صنت

 دارملاو فنألل ىلعألا فرطلا ىلإ رعشلا تبنم نم تيبلا لهأ تاياور هتددح

 كلوقك لامعتسالا رهاظ نم مهافتملا وه امك فكلا صوصخ ديلا نم
 اوعطقاف ةقراسلاو قراَسلاو # :ىلاعت هلوقكو يديب هتيطعأو يديب تذخأ

 عباصألا نيب ام عومجم ال فكلا صوصخ دارملا نإف [8+/ةدئاملا] 4 امهيديأ
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 ةغللا يف مهافتملا رهاظلا ىلع ميركلا نارقلا لمح نم دب الو فكلاو

 طقف نيفكلا اوحسما ىنعملا نوكيف فالخلا ىلع ليلد لدي ال ثيح ةيبرعلا

 ضرألا يل تلعج (ص) هلوق يف امك ضرألا هجو ديعصلا نم دارملاو

 ١١5/١  يراخبلا حيحصو 4797/5 ةعيشلا لئاسو) عجار (ًاروهطو ًادجسم

 قدصي ال ذإ تاتابنلاو نداعملاب مميتلا زوجي ال كلذل (بعشلا راد ةعبط

 دارملاو رمرملاو بهذلاك اهيلع وأ ضرألا يف نّوكُت يه لب ضرأ اهنأ اهيلع

 درجم مميتلا بجوي الف (ءىطولا) ةيسنجلا ةقالعلا نع ةيانك ءاسنلا سملب

 يف هيلع صوصنم كلذ لك سجنلا ريغ رهاطلا بيطلا نم دارملاو سمللا
 .(ع) تيبلا لهأ بهذم

 تقوب مالعإلا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ناذألا : ةماقإلاو ناذألا

 تاناوزنلا :تدكاو..« ةفيرشلاو ةدديقعلا -لوضا ةمصت ةضاخت ظافلاب ةالجصلا

 نيب اميف نّدؤملل ) : (ص) مظعألا لوسٌرلا لاق « ةّيمالسإلا ةنّسلا هذه ىلع
 لاقو .(هللا ليبس يف همدب طحشتملا ديهشلا رجأ لثم ةماقإلاو ناذألا

 نم هلو سبايو بطر لك هقَّدصُيو هرصبو هتوص ّدم نذؤملل رفغي) : (ص)
 لوسرلا مالك يف ديكأتلا اذه سيلو .( ةنسح هناذأب يّلصي نملك

 هيلإ ئعسي يذلا فدهلا وه ناذألا لولدم َّنأ رابتعاب لإ (ص) مظعألا

 ةياورلا) ناتياور ناذألا عيرشت خيرات يف ىورو ٠ هللا ليبس يف دهاجملا

 ثيح ةرّونملا ةنيدملا يف ةرجهلل ىلوألا ةنسلا يف ناك اهعيرشت نإ : (ىلوألا

 نأ دارأف سوقانلا هديب ٌكاجر مانملا يف ىأر هبر دبع نب ديز نب هللادبع نأ

 وه ام ىلع كّلدأ الفأ مانملا يف لجرلا هل لاقف ةالصلاب مالعالل هنم هيرتشي

 ايؤرلا (ص) رقأف (ص) هللا لوسر ىتأ قافأ املف ناذألا هملعف كلد نرخ

 سمشل ينغملا حرش عجار « مانملا يف لوهجملا لجرلا كلذ رمأ ام عّرشو

 دّلجملا - 41*١1 رانملا ةعبط .ه 58” ةنس ئفوتملا ةمادق نب نيدلا

 نودب كلذ لبق لص (نهمو: لوسرلا نأ يضتقت ةياورلا هذهو ؛ "84/ لوألا
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 . ةماقإ وأ ناذأ

 ايؤَّرلاب نوكي ال ناّيعرش نارمأ ةماقإلاو ناذألا ْنأ : ةيناثلا ةياورلا

 ةمّركملا ةكم يف جارعملا يف امهب يحولا ئقلت (ص) هللا لوسر نأو مانملاو

 ىلماعلا ٌرحلل ةعيشلا لئاسو عجار . (ع) تيبلا لهأ تاياور صنت . كلذبو

 ىبنلا ىلع لزانلا ىحولا نم ذوخأم ناذألا : يسوطلا خيشلا لاقو 54

 40/١. طوسبملا «مانملا يف ايؤرلا نود (ص)

 )١//١51(. يشايعلا ريسفت يف ليصفتب ناذألا عيرشت ىور دقو

 دعو ييوقللا تايكقنا' نلض ةفيرألا هيهاةنلا كعفلا نيو

 «لمعلا ريخ ىلع ّيح» دعب «مونلا نم ريخ ةالصلا» ةلمج ناذألا يف دازي نأ
 فصلت اه ده 549 هي ةفوتملا نلتحلا ةماذق قب نيدلا نيش لاق

 اذهو «نيترم مونلا نم ريخ ةالصلا» : حبصلا ناذأ يف لوقيو : ةلأسم

 ىمسيو « حالفلا ىلع ّيح» : هلوق دعب ةصاخ حبصلا ةالص يف بحتسم

 بيوشتلا وهو يذمرتلا لاقو .سانلا هثدحأ اذه : قاحسا لاق . هنع حيحصلا

 ةنس رانملا ةعبط ةمادق نبال ىنغملا حرش عجار) «ملعلا لهأ ههرك يذلا

 : هّصن ام ١700 ةنس ىفوتملا يناكوشلا مامإلا لاقف . ه1

 نعو.. ةعدي بيوكلا نأ ىلإ ةيلوق دنحأ ف :ىعفاشلاو ةرحلا كيفذو

 راطوألا لين عجار) هنم سيل ام ناذألا يف اوديزت ال هعمس نيح (ع) يلع

 .(م191/7 توريب ةعبط 1

 يف لاق : هصن ام يناكوشلا مامإلا لاق « لمعلا ريخ ىلع ّيح د -

 هللا لوسر دهع ىلع تناك (لمعلا ريخ ىلع ّيح) نأ انل ّمصو ماكحألا

 ىبحي نب نسحلا لاق اذكهو رمع نامز يف الإ حرطت ملو اهب نذؤي (ص)

١> 



 دانسإب ىربكلا هننس يف يقهيبلا جرخأ امبو . دمحم لآ عماج هنع كلذو

« لمعلا ريخ ىلع ّيحب ٠ نذؤي ناك هّنَأ رمع نب هللادبع نع حيحص
 انايحأ 

 لين عجار « لوألا ناذألا وه لاق هنأ (ع) نيسحلا نب ىلع نع اهيف ىورو

 . توريب م1937 ةنس ةعبط ١9/5 راطوألا

 هللا لوسر لاق : هصن ام ننسلا هباتك يف ينيوزقلا ةجام نبا ىورو

 ىلع ظفاحي الو ةالصلا مكلامعأ ريخ نأ اوملعاو اوصحت نلو اوميقتسا (ص)

 5١ هجام نبا ننس عجارو نمؤم الإ ءوضولا
 يبابلا ىسيع ةعبط-

 . (« ةرهاقلا .ه١ا/

 يف لوقي ناك هنأ (ع) نيسحلا نب , يلع هيبأ نع يلع نب ديز ىورو

 ةعبط 4” ةحفصلا ديز مامإلا دنسم عجار (لمعلا ريخ ىلع ّيح) هناذأ

 . توريب

 « نينمؤملا ريمأ الع نأ دهشأ» : كلوق م ةشثلاثلا ةداهشلا -

 ىلع لص ّمهللا » : كلوقك هدعب وأ ناذألا لبق ىلتي ام مكح امهمكحو
 هريغو ناذألا يف ةعيشلا هب مزتلتو (ص) يبنلا مسا دعب امد لاو كح

 دمحم هللا الإ هلإ ال مكدحأ لاق اذإ : (ع) قداصلا مامإلا نع ىورامل

 دراوملا عيمج لمشي ثيدحلا اذهو « نينمؤملا ريمأ ّيلع لقيلف هللا لوسر

 ةدايزلا هذه نأ ىلع ةعيشلا ءاهقف ةملك تقفتا دقو ةماقإلاو ناذألا اهنمو

 : ةورعلا يف ديّسلا لاق ٌبحتسم ركذ يه امنإو ناذألا نم ًاءزج تسيل

 لاقو» :اهنم ًاءزج تسيلف نينمؤملا ةرمأو ةيالولاب يلعل ةداهشلا امأو
 رئاعش نم ةدودعم راصعألا هذه يف كلذ لب» :كسمتسملا يف ميكحلا ديسلا

 نوكي دق لب ًاعرش فيشر ةهجلا هذه نم نوكيف عيشتلا ىلإ رمرو ناميإلا

 . «ناذألا ٠. نم ةيئزجلا ناونعب ال نكل 7
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 ريخ ةالصلا» بيوثتلا ىلإ ةْئّسلا لهأ ةرظنك ةداهشلا هذه ىلإ ةعيشلا ةرظنو
 ىتؤي لب ناذألا نم اتسيل نيتلمجلا نأ ىلع ةعيشلاو ةنسلا تقفتاف «مونلا نم

 تدرو يتلا فاصوألاب مامإلا فصو زوجيو هبهذم ىلع لك نا سيحل امهب

 (ص) هللا لوسر لاق دقف ةجحلاو نينمؤملا ةرماو ةيالولاك ةرهطملا ةئسلا ىف

 ةعبط ناسرتلا ميعط ىف اك اتعب نوط نجزم ]5 ووو ١

 ةنئس رصم ةعبط ا// ؛ لبنح نب دمحأ دنسمو .ه1١؟٠9 ةنس قالوب

 هفصوو .ه١7١1 ةنس دابا رديح ةعبط ١١١/7 يسلاّيطلا دنسمو .ه١

 يف امك نيّيصولا متاخو نيلجحملا رغلا دئاقو نينمؤملا ريمأ :هلوقب (ص)
 اذهو انأ» :(ص) لاقو .ه١01١ ةنس ةداعسلا ةعبط 57/١ ءايلوألا ةيلح

 ةنس ةرهاقلا ةعبط 88/7 بيطخلا خيرات يف امك ةمايقلا موي يتمأ ىلع ةجح

 ريمأ ابق ناب نكهنخت ةفيقلاو ةنشلا نيقيرفلا تاياور نأ مدح .ه 48

 دنع ةّبحتسم ةدايز ةثلاثلا ةداهشلاو هللا ّيلو هنأو هللا ةّبح هنأو نينمؤملا

 . ةئسلا دنع ةّبحتسم ةدايز «موُنلا نم ريخ ةالصلا» ةلمج نأ امك ةعيّشلا

 يف دمحم لاو دمحم ىلع تاولصلا بجت : ءارتبلا تاولصلا -

 : هلوقب .ه ٠١ 8 ةنس ئفوتملا يعفاشلا راشأ كلذ ىلإو دهشتلا يف ةالصلا

 هلزنأ نأرقلا يف هللا نم ضرف مكبح هللا ل وسر تيب لآ اي
 هل ةالص ال مكيلع لصي مل نم 2مكنإ رخفلا ميظع نم مكافك

 . 17837 ةنس توريب ةعبط - ”١ ص يعفاشلا ناويد عجار

 يلع اولصت ال» :(ص) هلوق ىورو قعاوّصلا رجح نبا هركذو

 لص مهللا » :نولوقت : لاق .؟ءارتبلا ةالصلا امو : اولاقف .ءارتبلا تاولصلا

 . ها اه ةنس رصم ةعبط ١57 ةحفص ةقرحملا قءاوصلا عج -ار )

 الدلم



 ةضيرفلا هذه ءادأل ًاعيمج انقفوي نأ هناحبس هللا لأسن ماتخلا ىفو

 . نيملسملا ةدحو زمرو نيّدلا دومع يه يتلا ةّيمالسإلا

 ةاكزلا

 : برعلا ناسل يف لاق . ةدايزلاو ومنلا ىنعمب ةيبرعلا ةغللا يف ةاكزلا

 يف لمعتسا دق هلكو حدملاو ةكربلاو ءامنلاو ةراهطلا ةغللا يف ةاكزلا لصأ)

 اهضرف يذلا لاملا) : يهقفلا حالطصالا يف اهب دارملاو - ( ثيدحلاو نارقلا
 : ىلاعت هلوقل ةقدصلاب ةاكزلا نع ربعي دقو .( ءاينغألا لاومأ يف ىلاعت هللا

 هلوقكو 1[ 7١/ةبوتلا] « اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ »
 .[4١/ىلعألا] « ئكزت نم حلفأ دق » : ىلاعت

 يف ركذو ةريثك تايا يف ميركلا نارقلا يف ةالصلاو ةاكزلا تنرق دقو

 ثيدح ىف (ص) ميظعلا يبنلا اذكهو نييلاتتم نيتملكلل 52 نيرشعو ةينامث

 رثأت نم امهل امل ةاكزلاب ةيحورلا ةدابعلا يهو ةالصلا مكح عبتا نيعبرألا

 رقابلا مامإلا لاق  اهنودب يعقاولا نيّدتلا ققحتي الو نيدلا ةماقتسا يف رشابم

 ةالصلا اوميقأف :  ىلاعت لاق ةالصلاب ةاكزلا نرق لجو زع هللا نإ ) : (ع)

 ترح اذكهو ةالصلا مقي ملف ةاكزلا تؤي ملو 0 نمف « ةاكزلا اوتاو

 نم اهل امل ةالصلا دعب مالسإلا يف ةيناثلا ةدابعلا اهرابتعا ىلع ءاهقفلا ةريس

 ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يف تضرف دقو - عمتجملاو درفلا ةايح يف رشابم ريثأت

 ةاكزلا ضرف نإ  ريثألا نبا لاقو  رابتعالا هيضتقي امك مايصلا عيرشت دعب
 . ةرجهلا نم ةعساتلا ةنسلا يف ناك

 : ةاكزلا ةمكح

 لهجلاب ةمأ ّلككل يعامتجالا نايكلا ددهت ةريطخ ةيعامتجا ةلكشم رقفلا
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 نانمرلاو ردقفلا ويه هلك ةلتتذل ردبعنلاذإ ءاقشلاو تلقعلاو :نظريفلاو

 فقوم ةلكشملا هذه هاجت مالسإلا فقو دقؤ - ءاينغألا ىلع قنحلل بجوملا

 يف لعجو عمتجملا يف نزاوتلا داجيإ يف اداج ايعس ئعسف لداعلا حلصملا

 ًالثل ءاينغألا رقف دصقي ملو ءارقفلا داعسإ يف ًاقح ءاينغألا لام نم ضئافلا

 ا عمتجملا نزاوتي يك ءارقفلا ءانغإ دصق لب ءاوس عمتجملا ئواستي

 هدادعإو ريقفلا لهاك فيفخت ءارو ًايعس تارافكلاو تاقدصلاو ةاكزلا عرشو

 يتلا نيدلا ناكرأ نم ةاكزلا ربتعاو نيرخآلا داعسإ يف ًاطيشن الماع اوضع

 هذه لح يف ةقئاف ةيانع ىلوأو كلذل اهركنم رفكي مكحو ا اهيلع ينب

 نوضاحت الو # :ىلاعت هلوقب مهتريسب ريسي نمو ةيلهاجلاب ًادّدنم ةلكشملا

 نعو .ءارقفلا ةياعر ىلإ بيغرتلاب كلذو .[7١/رجفلا] * نيكسملا ماعط ىلع

 عنم نم ) : (ع) قداصلا لاقو . ( أرفك نوكي نأ رقفلا داك ) : (ص) يبنلا
 عنمي نم نا كلذو اا 55 ءاش نإ تميلف ةاكزلا نم ًاطاريق

 لاقو مالسإلا ىلع زواجت مهقوقح ىلع زواجتملاو ءارقفلا_ قح كسمأ ةاكزلا

 نأ ولو ءارقفلل ةنوعمو ءاينغألل ارابتخا ةاكزلا تعضو امنإ ) : (ع) قداصلا

 نآرقلا دكؤي اذكهو ( اجاتحم اريقف ًاملسم ىيقب ام مهلاومأ ةاكز اوُدأ سانلا

 #« مورحملاو لئاسلل مولعم قح مهلاومأ يف نيذلاو # : هلوقب ميركلا

 لاؤسلاب أدتبا اذإو بسك الو لام هل سيل يذلا مورحملاو [35/ جراتغعلا]

 نإف هزوجي ام لك كلمي ال ينغلا نأ ىلع هيبنت ديكأتلا اذه يفو ًالئاس يمس

 اذه ىطعي ام نيحو هلام نم ذخؤي نأ بجي نينمؤملا نم هريغل ٌقح هيف
 الب مهقوقح ءارقفلا ىطعي امنإو هل سيل اذه نأ ملعي نأ بجي ةاكزلا ينغلا

 . لضف الو نم

 اذإ لاملا لذب نأ كلذ ءىطاخ داقتعا ةيدام ةراسخ ةاكزلا نأب داقتعالاو

 سوؤر ظفحل ءاينغألا هلذبي ام رثكأ امو ةراسخ دعي ال عفنلا هيلع بترست

 نأب دكؤي مالسإلاو سوكملاو موسّرلاك نيمأتلاو سارحلا تاقفن ل نم مهلاومأ

 م١1١



 :ىلاعت لاق ةدابع هنأ ىلإ ةفاضإلاب لاملا سأرل ةسارح رتعي ةاكزلا عفد

 امنإ ةاكزلاف .[١٠*/ةبوتلا] # اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ

 ةروث نمؤت امنإ ةليلقلا ةبسنلا هذه نأ ىلإ ةفاضإلاب سفنلا ريهطت ةيلمع يه
 نيفده ققحت ةاكزلاف مهلاومأل نامض ةجيتنلاب يهف مهدقح ليزيو ءارقفلا

 ص عمطلا علقو رطخلا عفد ايناثو ناكعناو تاسعا وق ذإ نينفنلا: :بنذهكد ألو

 اعم ءاينغألاو ءارقفلا نم لكل ةيعامتجالا ةديعسلا ةايحلا ةجيتنلابو ءارقفلا

 اذكو ( ةاكزلاب مكلاومأ اونصح ) : هلوقب 2ع) ميكاج مامإلا هيلإ ريشي ام اذهو

 لاومأ نيصحتو ءارقفلا توق لجأ نم ةاكزلا ةلعو ) : هلوقب (ع) اضرلا مامإلا

 لاق امك ىولبلاو ةنامزلا لهأ نأشب مايقلا 5 ىلاعتو كرابت هللا نأل ءاينغألا

 ةنكسملا لهأل ةفأرلاو ةمحرلا نم هيف ام عم مكلاومأ يف نولبتل : لجو زع

 رمأ ىلع مهل ةنوعملاو ءارقفلا ةيوقتو ةاساوملا ىلع مهل ثحلاو

 .( . . .نيدلا

 ٍءيش لك تعسو ينمحرو ا :ىلاعت هلوق ريشي كلذ ىلإ لعلو
 «نونمؤي انتاياب مه نيذلاو ةاكزلا نوتؤيو نوقتي نيذلل اهبتكأسو

 ]الأعراف/١6557[

 : ةاكزلا فراصم

 اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ # :ىلاعت لاق

 هللاو هللا نم ةضيرف ليبسلا دن نباو هللا ليبس يفو باقرلا يفو مهبولق ةفلؤملاو

 يف ةاكزلا فراصم ةيمالسأإلا ةعيرشلا ددحت . [08/ةبوتلا] *# ميكح ميلع

 : مهو ةينامثلا فانصألا

 نيمأتل ةيداملا ةجاحلا يف ناكرتشي امهو نيكاسملاو ءارقفلا 5 ١

 كلمي ال نيكسملاو ةدحاو ةنس توق كلمي ال ريقفلا نأ قرفلأو ةايحلا

 . هموي توف

 لذح



 نم مهل قفنيو نمثلاب رّدقت ةمرح مهلمعل نإف ةابجلا مهو نولماعلا *“ 
 1 مهلمع لداعي ام ةاكزلا لام

 مهنم فيخو ةيداصتقالا ةقيضملا مهب ترثأ نيذلا مهو مهبولق ةفلؤملا 5

 : نيفعضتسملا نيملسملا وأ

 قرلا ماظن مالسإلا براح حالصإلا يف ىلثملا ةقيرطلا هذهبو مهسفنأ

 ملو تاقبطلا عيمج يف دئاسلا ماظنلا ناك نيح يف دراوملا ليلقت يأ

 . دئاسلا ماظنلا كلذل ةيبلسلا ةمواقملا ةوق ةيأل نكي

 نع كفني كلذبو هنيد ءادأ نم نكمتي مل يذلا نويدملاوه نومراغلا 5

 8 ةدايس هيلع ىقبت الو نويدلا

 تايفشتسملاو دجاسملا ءانب نم ةيريخلا عيراشملا ةفاك هللا ليبس يف 7

 ىلإ هعجري ام هل لذبيف هدلب نع عطقنا بيرغ لك وهو انييبل | نبا م

 :. ةطامتشالا هنن كف يلد اهياهللب

 : ةاكزلا هيف بحت ام

 ءاينغألا لاومأ يف ًامخضت دّلوت يتلا ةورثلا عبانم يف مالسإلا بجوأ

 ةراجتلا بلغت داكت اذه انرصع يفو ةراجتلاو دقنلاو ناويحلاو عرزلا : يهو

 : كلذب انايب كيلإو ىرخألا ةورثلا عبانمل

 بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا عبرألا ةالغلا نم ةيعارزلا ةورثلا : الوأ

 : يتأي ام ةظحالم عم تيقب امهم ةصاخ اهكلام ىلع اهيف ةاكزلا بجتو

١ 



 .هريغو رذبلا نم نؤملا جارخإ دعب ١

 . ةاكزلا بجت ال هوحنو عيبلاب هيلإ لقتنا ولف هكلم يف ومني نأ 1١

 /5 ةئاملا يف ةسمخ بجاولاو  مغك 847/7١1 اهسبي دعب غلبي نأ

 ةرشعو بيلاودلاو نئاكملاك تالآلاب يقسلا ناك اذإ (رشعلا فصن ->)

 فلتخا ولو رطملاك اهريغب يقسلا ناك اذإ (رشعلا -) ٠١/ ةئاملا يف

 ايواست ولو بلغألاب رابتعالا ناك اهنودب ىرخأو ةلآلاب ةرات ناكو يقسلا

 رخآلا هفصن نع رشعلاو هفصن نع رشعلا فصن الثم جرخيف ةبسنلابف

 . ةئاملاب فصنو ةعبس (/0,/1) رشعلا عابرأ ةثالث عومجملاو

ٍ 1 ٠ 

 دملا نأ امبو قس وأ ةسمخب ثيدحلاو هقفلا يف باصنلا ديدحت ءاج

 يواسي اغانص نوتسو ادعو عام يواسي دادمأ ةعبرأو لايكملا ساسأ ربتعي

 : لم تخاولا ددملا ندنو اغانع ةنامتالث قواش قو ةيسمكف ادجاو انَيو

 دملا نأ يعيبطو سوماقلا يف امك فكلا لدتعملا ناسنإلل نيدودمم نيفك

 ةداعلا ترد كلل ةقعو القت لايكملا عفالتخا ب هنزو ةفلدتي لايكطادلا اهب

 عابرأ ةنلت نأ ءانيتفلا ةملك تقفتاو طنضاو قدأ هنأل نزولا ديدحتلا ىلع

 نيقحتسملاو ءارقفلا ةحلصمب ىلوأ اهتياعر نوكيف دملاب يفت مارغوليكلا

 لقأ ىللعو 46١٠ - مغك 18١ >ه باصنلا ضورف ىلعأ نوكي هيلعو
 .مغك 847/57١1 ضورفلا

 : ةيناويحلا ةورثلا :ًايناث

 طورشلاب اهيف ةاكزلا بجتو (رقبلاو منغلاو لبإلا) ةثالشلا ماعنألا
 : ةيتآلا

 ةعساولا هللا ضرأ نم اهسفنب ىعرت تاناويحلا هذه نوكت نأب موسلا ١

١١١ 



 . ةاكزلا بجت ال اهكلام اهفلعأ اذإف

 لوخدب كلذ ققحتيو ةلماك ةنس كلاملا كلم يف نوكت نأب : لوحلا - ؟
 . رشع يناثلا رهشلا

 (بارضلا لحف) الو لمعلل تصصخ يتلا يهو لماوع نوكت ال نأ تا

 . لكألل ةصصخملا (ةلوكألا) الو لسنلا ريثكتل صصخملا

 ال ددعلا كلذ غلبت مل اذإف عرشلا هنّيع ًاصاخ ًاددع غلبت نأب باصنلا - 5
 باصن نايب كيلإو نيباصنلا نيب ام ةاكز بجت ال اذكو ةاكزلا بجت

 : اهنم لك

 ةبجاولا ةاكزلا رادقم

 ةيناثلا ةنسلا ىف تلخد يتلا هعيبت وأ عيبت

 ةثلاثلا ةنسلا ىف تلخد ىتلا ةنس

 ةبجاولا ةاكزلا رادقم

 ١١٠١ ىلإ 5٠ نم

 ٠٠١ ىلإ ١7١ نم

 م٠٠ ىلإ 7٠١١ نم

 5 ىلا

 ةبجاولا ةاكزلا رادقم
 ةدحاو ةاش 4 ىلإ ه نم

 ناتاش ١5 ىلإ ٠١ نم
 هايس ثالث ١9 ىلإ ١١ نم

 هايش عبرأ ١8 ىلإ 35 نف

١7 



30> 

 ”"1 نم

 751 نم

 55 نم

 5١" نم

 ٠/1 نم

 4١ نم

 7٠0 ىلإ
00 

 لإ

 7٠5 ىلإ

 4+: ىلإ

 ١ ىلإ

 هايش سمخ

 ةيناثلا ةنسلا تلخد يتلا ىثنألا ضاخم تنب

 . ةثلاثلا يف تلخد يتلا نوبل تنب

 . ةعبارلا يف تلخد يتلا ةقج

 . ةسماخلا يف تلخد يتلا ةعذج

 نوبل اتنب
 ناتقح

 اتنب نيعبرأ لك يفو ةدحاو ةقح نيسمخ لك يفف دازامو ١ نم

 .اذكهو نوبل

 : ةيدقنلا ةورثلا  ًاثلاث

 ةئاملاب فصتنو نينثا ةيسنب امهيف ةاكزلا بجنو ةضفلاو بهذلا

 : ةثالث بوجولا طورشو ةدحاو ةرم ماع لك يف ةكولمم تمادام (/7:5)

 يناثلا رهشلا لوخدب بجتو ةلماك ةنس كلاملا كلم يف يقب اذإ ١

 ةيناريإلا ةريللا : مويلا يهو ةلماعملا ةكسب نيتكوكسم تناك اذإ  "؟

 ةيزيلكنإلا ةريللاو يكيسكملا سوزيبلاو (نويلبان) ةيسنرفلاو ةين
 . يأ ةبح (77) اهلك اهتادايعو (كلم)

 نمضت تادنس ىه لب 0 انرصع يف ةلومعملا قرولا

 ةيأ اهل نوكي ال :مركحلا اهتغلأ اذإو دقنلا نم هلداعي ام اهبجومب ةلودلإ

 ةينامثعلاو

 . اهنم اذهو قافتالاب ةاكز تالايبمكلاو تادنسلا يف سيلو ةميق

 ليفقا

 دوفن يف ةاكزلا بجيت الو



 . ( ناطاريق) اهيفف ريناند ةعبرأ داز املكو (رانيد

 نيعبرأ دادزا املكو مهارد ةسمخ اهيف مهرد نيتئام لك نأ ةضفلا يفو

 دح ىلع ةضفلاو بهذلا يف ةبجاولا ةاكزلا نأ كلذ ينعيو مهرد اهيفف امهرد

 مارغلاب هلداعي امم كلذ ديدحت يفو )7١0/( ةئاملاب فصنو نينثا ةبسنب ءاوس

 نازوأل ةربخلا لهأ ديدحت ّلعلو تايرظنلا فالتخا نم ءىشان ديدش فالتخا
 ةرئاد يف ءاج امم دافتسيو قرطلا لضفأ نوكي مويلا ةدوجوملا ريناندلا

 ام رانيدلاو مهردلا يف 77١( 7/9”5) اهريغو ةيمالسإلا فراعملا

 5,15 يواسي رانيدلا نإو رانيدلا يواسي يعرشلا لاقثملا نود يتأي

 رانيدلا نزوو مارغ 7,976" 0 مهردلا نزو نوكيف (هيلعو) ًامارغ
 امارغ 0460 - ٠٠١ ا 5,9ا/0 مارغلاب ةضفلا باصن نوكيو امارغ 05

 يف ةبجاولا ةاكزلا نوكتو امارغ 86 - 7٠١ ا> 5,7٠0 مارغلاب بهذلا باصنو

 هجو ىلع رانيدلا نأ روهشملاو ةئاملاب ١,5 ةبسنب ةضفلاو بهذلا نم لك

 . 7,5 فصنو نامارغ ةضفلا رايعو ”/6ه ًامارغ فصنو ةئالث نوكي بيرقتلا

 : سمخلا

 لوسرللو هسمخ هلل نإف ءيش نم متمنغ امنإ اوملعاو » : ىلاعت لاق

 ةعيشلاو ةْئّسلا .[8/لافنألا] 4 ليبسلا نباو نيكاسملاو ئمانيلاو ئبرقلا يذلو

 ةورثلا عبنم ةراجتلا اهنمو هدراوم يف اوفلتخا نإو سمخلا بوجو ىلع ؛ نوقفتي
 ناسنإلا هكلمي ام عيمج يف ةاكزلا بوجوب سلا لوقتف انرصع يف ةيلاغلا
 ًاسايق رمعلا لوط ماع ّلك يف ًاعم ةدئافلاو لاملا سأر نم لك يف ةراجتلاب

 نود ةدئافلا صوصخ يف سمخلا بوجوب ةعيشلا لوقيو ةاكزلا هيف ام ىلع
 لخدلا يفاص يف ةضيرف سمخلاف ةدحاو ةرم نؤملا جارخإ دعب لاملا سأر

 متمنغ امنا اوملعاو » : ىلاعت هلوق ىلإ ًادانتسا ةئاملاب نيرشع (/70) ةبسنب

 نباو نيكاسملاو ىمانيلاو ئبرقلا يذلو لوسرللو هسمخ هلل ّنإف ءيش نم
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 اهيلع لصحي ةدئاف لك ىلع ًافرعو ةغل قلطي ةمينغلاو منغلا نإف « ليبسلا

 رمرمت اهنإف صرفلا اومنتغا) : ليق ىتح اهريغو بسكلاو ةراجتلاب ناسنإلا

 يراخبلا حيحص يف ءاجو ةمينغ ربتعي ناسنإلا اهلصحي ةدئاف لكف (باحسلا

 دفول (ص)ر لاق .لاق سابع نبا نع (ةرهاقلاب بعشلا راد ةعبط 94/4)

 : عبرأ نع مكاهنأو عبرأب مكرما ) : سيقلادبع

 ١ - هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هديب دقعو هللاب ناميإلا .

 ١" ةالصلا ماقإو .

 *  ةاكزلا ءاتيإو .

 .( متمنغ ام سمح هلل اودؤت نأو

 لهأ تاياور تءءاجو ةمينغ ندي امورك لمتقي اكفنا ثيدحلا اذهو

 نع (ع) نسحلا ابأ تلأس ةعامس نعف كلذ يف ةحيرص (ع) تبيبلا

 لئاسولا عجار ( ريثك وأ ليلق نم سانلا دافأ ام لك يف ) :لاقف ؟سمخلا

 اهريغو ةراجتلا لاومأ يف ةبجاولا ةاكزلا ةبسن ربتعت سمخلا نأ ةقيقحلا يفو

 نإ : ةنسلا لهأ ضعب لاقو ةّصاخ فراصم اهلو ةعفنمو ةمينغ ربتعي امم

 .ةمينغلا مسا هيلع قلطي ام لك ال برحلا مئانغ صوصخ ةمينغلا نم دارملا

 مازلتسال همومع ىلع يقب ول ) : هلوق يف ناخ نسح قيدص ديسلا لاق
 لطابلا مزلتسا امو عامجإلا فالخ وهو اهوحنو ثيراوملا يف سمخلا بوجو
 ةعابطلا ةرادا ةعبط ةيهبلا رردلا حرش ١/9١١ةيدنلا ةضورلا) . ( لطاب

 الإ ماع نم ام) ةدعاق لوصألا ملع يف حضاولا نم نأ باوجلاو .(ةّيدنهلا

 رضي ال عامجإلاك صاخ ليلدب مومعلا نم ثيراوملا جورخ نإف (صخ دقو

 ةاكزلا بوجوب لوقلا نأ عم لوصألا يف ررقم وه امك هريغ يف ماعلا ةيجحب
 ةيرهاظلا تلاقف ةيمالسإلا بهاذملا نيب ايعامجإ نكي مل ةراجتلا لام يف

 بسنيو (7/”177) ىلحملا يف مزح نبا هلصف امك هيف ةاكزلا بوجو مدعب
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 . هيلوق دحأ يف يعفاشلا ىلإ

 نيفصن ىلإ )7١/( سمخلا مسقني

 ال يذلا وهو ريقفلا يمشاهلل ىطعي ةداسلا مهس ١١١ مهس : الوأ

 ىلإ بستنا نمم ليبسلا ءانبأو نيكاسملاو ماتيألا نم ةنس توق كلمي

 هئاطعإ روجي الو نيلدع ةداهشب لبلد تشيو بألا ةيحان نم بلطملادبع

 ةقدصلا انيلع مّرح امل هللا نإ ) : (ع) قداصلا مامإلا لاق دقف ينغلا دّيسلل

 . (ةضيرف انل سمخلاو مارح انيلع ةقدصلاف سمخلا انل لزنأ

 عجرم ىلإ ىطعيو (ع) مامإلل يهو )٠١/( مامإلا مهس : يناثلا
 ةررقملا هدراوم يف هفرص يف هنم نذأتسي وأ يحلا ملعألا دهتجملا ديلقتلا

 ظفحو نآرقلا ةوعد رشنو هللا رئاعش ميظعتو نيدلا جيورت هيف نوكي اّمم ًاعرش

 . نيملسملاو مالسإلا ريخ هيف امل ًاعيمج هللا انقفو مالسإلا ةملك

 وأ ًاسلف )٠٠٠١ لالحلا لاملا سأر ناك ذإ : ًالثم ركذن حيضوتللو

 ةنس رورم دعبف ةراجتلاو بسكلل ًائيش هب ىرتشاو (ىرخأ ةلمع ةيأ وأ ًارانيد
 : يلاتلا وحنلا ىلع بجاولا سمخلا بسحي كلذ نم ةدحاو

 .نولدلا لاملا: ىئار . "ايلف <
 .ةنسلا رورم دعب حبرلاو لاملا سأر عومجم ًاسلف

 .ةنسلا لالخ ةيمويلا فراصملا هنم جرخي اسلف ٠

 .(ةحلصملا) لخدلا يفاص حبرلا ىقبي ًاسلفد ٠

 )5١/(. - هنم بجاولا سمخلا اسلف "6

 تامدخلا يف فرصي ةئاملاب ةرشع /١١٠و نيفصن سمخلا اذه مسقي

 .(ع) مامإلا ىضر اهيف يتلا ةماعلا ةيمالسإلا

 لدرحلا



 يوبنلا تيبلا لهأ نم ءارقفلا ةداسلل فرصي ىرخألا ةئاملاب ةرشعو

 . ةدحاو ةنسل مهفراصم نوكلمي ال نيذلا

 ام هيف نيعي ضرغلا اذهل ًاصاخ ًارتفد نّيعي نأ نمؤملا رجاتلل يغبنيو
 دراوم كانهو قاقحتسالا دنع اهجرخي ىك ةنسلا ةليط نيقحتسملل هعفدي

 : يهو سمخلا اهب قلعتي اضيأ - ةراجتلا ريغ حبرلل ىرخأ

 مارحلاب طلتخملا لاملاو )6 صوغلاو .زنكلاو ٠) نداعملاو 5 مئانغلا

 . ملسم نم رفاكلا اهكلمي يتلا ضرألاو

 ( روذنلا )و ( تارافكلا ) ك اهب ءالتبالا ملعي ال ةيعرش قوقح كانهو

 . تالصفملا يف اهنع ثحبلاو ( دابعلا ملاظم )و

 : لئاسم

 هكلام الو مارحلا رادقم ملعي ملو لالحلا لاملا سأر هل سيل نم - ١

 ناك اذإو الالح هلام نوكي سمخلا جارخإ دعبو هلام سمخي نأ بجي

 نع هب قدصتي نأ بجيف هكلام ملعي ال نكلو امولعم مارحلا رادقملا

 حلاصتي نأ بجي الوهجم رادقملاو امولعم كلاملا ناك (اذإو) هكلام

 . هعم

 فراصم يف حبرلا فرص اذإف حبرلا روهظ ءادتبا وه امنإ ةنسلا ءادتبا ١

 ةنسلا ىلإ ىقب اذإ نكلو هيلع ءىش الف ةلماك ةنس ىضم لبق ةفراعتملا

 هسفنل ةفراعتملا ةيمويلا فراصملا يف حبرلا فرص - ةنسلا ءانثأ زوجي - "“

 جرخي نأ حصتف هباش امو رذنلاو جاوزلاو جحلاو ةيدهلاك بجي نم وأ

 . لاملا سأر نم ال حبرلا نم
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 تيقب ام ىرخأ ةرم سمخلا اهب قلعتي ال نيع نع سمخلا ىدأ اذإ 8

 . سمخي ال سمخلا نإف

 ةراجالاو ءارشلاو عيبلاك ةفلتخملا بسكلاو ةراجتلا قرط سرام اذإ  ه

 داز اذإف عيمجلا حابرأ نم سمخلا جارخإ بسحي كلذ ريغو ةعانصلاو

 . لاملا سأر نود ةصاخ دئازلا ىف سمخلا بجو ةنسلا ةنؤم ىلع

 ديسلا امأ يصاعملا يف هفرصب ملع اذإ ديسلل سمخلا ءاطعا زوجي ال 5

 دق لب نايصعلا ىلع ةنوعم هل سمخلا ءاطعإ نكي مل اذإ يصاعلا

 رهاجتملل ىطعي ال نأ لضفألاو زو جيف هاده يف ًاببس نوكي

 هتافو دعب لمعي وأ ءيشب رخآل ناسنإلا يصوي نأ يه ةيصولا
 لبقتي يذلا وه ىصولاو اشم هلاومأ وأ هدالوأ ىف ةحلصملا ىلع ةظفاحملاك

 ندم + نال لات يموت ناك 0 ةعيرشلا تّتح دقو كلذ
 نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا ًاريخ كرت نإ توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع

 ال١ : (ص) هللا لوسر لاق . [١18/ةرقبلا] « نيقتملا ىلع ًاقح فورعملاب

 دم ضو لاو باز تحت ةةيضووت الإ ةليل كي نأ "مليش نقال نفق
 ةيصولا ) : (ع) نينمؤملا ريمأ لاقو .( ةيلهاج ةتيم تام هتيصو ريغب تام
  ةلاحم ال  توملا ةقئاذ سفن لك نأ امبو . ( ةاكزلا نم صقن ام مامت

 نم سانلا قوقح نم هيلع ام ركذي ةيصو بتكي نأ ملسملا ناسنإلل بحتسيف
 ةاكزلاك تاقدصلاو جحلاو موصلاو ةالصلا نم هللا قوقحو تايلطلاو نويدلا

 قوقحلا عيضت الو رمألا نم ةريصب ىلع هتثرو نوكيل ملاظملاو سمخلاو

 ءاشي امك هتوم دعب فرصت نأب هسفنل هلام ثلث ىنثتسي نأ ناسناإلل زوجيو

١76 



 الو آلثم ةيريخلا رومألاك صاخ دروم هفرص وأ صاخ صخشل هئاطعا نم

 سمخلاو ةاكزلاك ةيعرشلا قوقحلا نأ (امك) ثلثلا نم رثكأ يف ةيصولا ذفنت
 نأ يغبنيو) ثرإلاو ةيصولا ليق .نويدلا رئاس لثم ةكرتلا لصأ نم جرخي

 رييغتلا نم هتحص نم ديكأتلل نوفرعم دوهش اهيلع دهشيو ةيصولا خرؤت

 . (هنولدبي نيذلا ىلع ةمئأ امنإف هعمس ام دعب نم هلدب نمف) فيرحتلاو

3 
 سأر عومجم يف بجت حبرلا يف بجي 1 لك يف ةرطفلا بجت

 ماع لك يف اعم حبرلاو لاملا |ةرم (لخدلا يفاص) يف ك

 : ءايشأ ةثالث يف ةدحاو ةرم |اذإف رمعلا يف ةدحاو

 ةضفلاو بهذلا ١ |هسيمخت دعب لاملاب ظفتحا

 .(نادقنلا)

 منغلاو رقبلاو لبالا-7|هبرجتا اذإ (معن) يقب

 .(ماعنألا) | يف سمخلا ءاج ةيناث

 رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا *  , اعنا هع

 . (تالغلا) بيبزلاو

 .اهرادشم
 ةيمكلا فالتخاب فلتخي |[|ةئاملاب نورشع وه 5356 2

 : ةاكزلا هيف بجي ام. لقأو |لحخردلا يفاص نم )7١/( ءانثطلا نو تانفارتغ رانك

 عبر ةضفلاو بهذلا يف - ١ |جارخإ دعب (حبرلا) نيرا سيمعلاو ةطنخلاك
 يف فصنو نينثا يأ رشعلا . ةفراعتملا فراصملا اهتمت لداعب

 يف>-“< .(/”5:5) ةئاملا

 ةاش نيعبرأ لك يف ناويحلا

 نيثالث لك يفو (ةدحاو ةاش)

 يف تلخد يتلا ةعيبت) ةرقب
 ةسمخ لك يفو (ةيناثلا ةنسلا
 .(ةلحاو ةش) لبالا نم
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 تغلب اذإ تالغلا ىف -"'

 ناسك اذإ عنك 40/1

 نئاكملاو تالآلاب اهيقس

 مهس) نيفصن مسقي
 يف فرصي 2ع) مامإلا

 تامدخلاو ةينيدلا رئاعشلا

 (ةداسلا مهس)و (ةيمالسإإلا

 أ نم ءارقملل فرصي

 .طقف 49 يوبنلا قيبلا

 باقرلا يفو مهبولق ةفلؤملاو

 سس هللا ليبس يفو ةابجلاو

 . ةيريخلا عيراشملا



 موصصلا

 (ص) هللا لوسر ةبطخ

 : لاق ٠ (ص) هللا لوسر نع

 رهش 0 ةرفغملاو ةمحرلاو ةكربلاب هللا رهش مكيلإ لبقأ دق سانلا اهيأ »

 هتاعاسو يلايللا لضفأ هيلايلو « مايألا لضفأ همايأو روهشلا لضفأ هللا دنع وه

 لهأ نم هيف متلعجو هللا ةفايض ىلإ هيف متيعد رهش وه © تاعاسلا لضفأ

 لوبقم هيف مكلمعو ةدابع هيف مكمونو حيبست هيف مكسافنأ 0 هللا ةمارك
 نأ ةرهاط بولقو ةقداص تاينب مكبر هللا اولأساف © باجتسم هيف مكؤاعدو

 رهشلا اذه يف هللا نارفغ مرح نم يقشلا ْنِإِف © هباتك ةوالتو همايصل مكقفوي
 © هشطعو ةمايقلا موي عوج هيف مكشطعو مكعوجب اوركذاو © ميظعلا

 0مكراغص اومحراو 0 مكرابك اورقوو © مكنيكاسمو مكئارقف ىلع اوقدصتو

 هيلإ رظنلا لحي ال اّمع اوضغو © مكتنسلأ اوظفحاو © مكماحرأ اولصو

 سانلا ماتيأ ىلع اوننحتو © مكعامسأ هيلإ عامتسالا لحي ال امعو مكراصبأ

 ءاعّدلاب مكيديأ هيلإ اوعفراو © مكبونذ نم ىلإ اوبوتو © مكماتيأ ىلع ننحتي
 ىلإ ةمحرلاب اهيف لجو ّرع هللا رظني تاعاس لضفأ اهنإف مكتالص تاقوأ يف

 بيجتسيو هولأس اذإ مهيطعيو هودان اذإ مهيبليو هوجان اذإ مهبيجي 0 هدابع

 . « هوعد اذإ مهل

 0 مكرافغتساب اهوكفف مكلامعأب ةنوهرم مكسفنأ نإ سانلا اهيأ 0
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 هللا نأ اوملعاو © مكدوجس لوطب اهنع اوفْمخف مكرازوأ نم ةليقث مكروهظو

 موي مهعوري ال نأو نيدجاسلاو نيلصملا بّذعي ال نأ هتّزعب مسقا هركذ ىلاعت

 . نيملاعلا برل سانلا موقي

 كلذب هل ناك رهشلا اذه يف ًانمؤم ًامئاص مكنم رطفأ نم سانلا اهّيأ 0
 سيلو هللا لوسر اي ليقف ه هبونذ نم ىضم امل ةرفغمو ةمسن قتع هللا دنع

 رانلا اوقتا « ةرمت قشب ولو رانلا اوقتا : (ص) لاقف ه كلذ ىلع ردقي انّلك

 . ءام نم ةبرشب ولو

 ىلع هزاوج ناك هقلخ رهشلا اذه يف مكنم نسح نم سانلا اهيأ 0

 هنيمي تكلم امع رهشلا اذه يف ففخ نمو 0 مادقألا هيف لذت موي طارصلا

 0 هاقلي موي هبضغ هنع هللا فك هّرش هيف فك نمو © هباسح هيلع هللا ففخ

 هللا هلصو همحر هيف لصو نمو 0 هاقلي موي هللا همركأ ًاميتي هيف مركأ نمو

 ©0هاقلي موي هتمحر هنع هللا عطق همحر هيف عطق نمو 0 هاقلي موي هتمحرب

 ناك ًاضرف هيف ْىَدأ نمو © رانلا نم ةءارب هل هللا بتك ةالصل هيف عّوطت نمو

 نم هيف رثكأ نمو © روهشلا نم هاوس اميف ةضيرف نيعبس ىذأ نم باوث هل
 نارقلا نم ةيا هيفالت نمو © نيزاوملا ٌفخت موي هنازيم هللا لقث ىلع ةالصلا

 . روهشلا نم هريغ يف نارقلا متخ نم رجأ لثم هل ناك

 نأ مكبر اولأساف ةحتفم رهشلا اذه يف نانجلا باوبأ ْنِإ سانلا اهّيأ 0

 اهحتفي ال نأ مكبر اولأساف ةقّلغم نارينلا باوبأو © مكيلع اهقلغي ال

 ريمأ لاق © مكيلع اهطلسي ال نأ مكبر اولأساف ةلولغم نيطايشلاو © مكيلع

 اذه يف لامعألا لضفأ ام هللا لوسر اي : تلقو تمقف : ( ع ) نينمؤملا

 عرولا . رهشلا اذه يف لامعألا لضفأ نسحلا ابأ اي : (ص) لاقف ؟رهشلا

 . . . . لجو ِّزع هللا مراحم نع

 ضب



 ناضمر رهش

 هيف امل ةصاخ ةبترم هلو يمالسإلا خيراتلا يف عساتلا رهشلا وه ناضمر

 نود ميركلا نارقلا يف ركذ ببسلا اذهلو ةليلج ثادحأو ربعو تايركذ نم

 ةصاخ ءامسأب رهشألا اومس دق ىمادقلا برعلا ناكو . روهشلا نم هريغ

 برحلا مهسفن ىلع اومرح امل (ءرحملا)و لاوحألاو فورظلا نم ةسبتقم
 اذكهو نويعلاو رابآلا دومجل يدامجو مهنم اهولخو مهتويب رفصل (رفص)و

 يف تضمر) نم سبحلا ىنعمب هنأ ةيمستلا هجو يف فلتخاف (ناضمر)

 ضمري) هنأ وأ تاوهشلا نم هسفن سبحي مئاصلاو تسبتحا يأ (ناكملا

 سوفنلا رّهطي هنأل ريزغلا رطملا ىنعمب (ءاضمرلا) نم وأ اهقرحي يأ (بونذلا
 .ديرد نبا هلاق ام قفوألا لعلو ةيمستلا نع ةرخأتم تاهيجوت هذه نأ رهاظلاو

 ناكو ىلوألا ةيلهاجلا  ةميدقلا ةّيبرعلا ةغللا نم روهشلا ءامسأ لقن امل )

 ضمر ماَيأ ناضمر قفاوف اهيف تعقو يتلا ةنمزألاب اهومسأ (ًارهاز) ىّمسي
 نأ امب كلذ قفاوي مل نإو ةّيلهألا يف هلامعتسا رثك مث هب ىّمسف هتدشو رحلا

 تءاج ميظعلا رهشلا اذه يف نارفغلاو باوشلا ىلع دكؤت ةينيدلا ثيداحألا

 اهّيأ اي »8 - ىلاعت هناحبس لاق  بونذلا قرحيو سفنلا رهطي هنأب تاليلعتلا

 مكّلعل مكلبق نم نيذلا ىلع بتك امك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا

 : ةثالثلا رومألا ةيآلا هذه نمضتتو  «نوقتت

 ليضقا



 ١ - نايدألا ةفاك يف تباث رمأ مايصلا عيرشت .

  7مالسإلا يف مايصلا عيرشت جا :

 * - ىوقتلا يه مايصلا نم ةيماّسلا ةياغلا نإ .

 : ثالغلا طاقنلا نع ةحمل كيلإو

 تناك نأ دعب ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يف مايصلا عرش : مايصلا عيرشت
 نإو ميركلا نارقلا كلذب حرصي امك ًاضيأ هتضرف دق ةقباسلا عئارشلا

 لبق ناك مايصلا نأ يدوعسملا ىور . سوقطلاو طورمللا يف تفلتخا

 هير ةيلاكم دازآ امل اعنا ل نيعبرأ ماص (ع) ىسوم يبنلاو ًاضيأ مالسإلا

 عباسلا رهشلا نم رشاعلا مويلا يف ةيدوهيلا ةنايدلا يف افورغم موصلا لازي الو

 دق (ع) ىسيع يبنلا ناكو  ةاروتلا يف امك  نماثلا رهشلا نم عساتلا مويلاو

 عيمج يف ةتباث مايصلا ةضيرف تناك اذكهو - هتلاسر لبق ًاموي نيعبرأ ماص

 . مايصلا نودب نيّدلا ميقتسي الو نيدلا ماوق اهب َنأل نايدألا

 ( هل كرتلاو ءيشلا نع كاسمإلا ) : ةغل موصلا : مالسإلا يف مايصلا
 اهريغو ةيسنجلا ةقالعلاو برشلاو لكألاك تارطفملا نع عانتمالا وه : ًاعرشو

 كاسمإلاو ىلاعت هللا ىلإ ةبرق سمشلا بورغ ىلإ رجفلا نم - هركذ ىتأي اًمم

 . راهنلاب ليللا لصو يأ لاصولا موص مَّرح هناحبس هللا نا كلذ ًافده سيل

 لاقف رفسلاو ضرملا لاح يف رفاسملاو ضيرملل رطفلا حيب
 ادري أ ميأ نم ةدمق رقس ىلع ًايرم كتم اك نمو ٠ هناحبس

 نم مايصلا يف امل ارظنو - [180/ةرقبلا] «رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب

 هيلع ديكأتلا ءاج بولقلاو سوفنلل بيذهتو عمتجملاو درفلا كولس يف ريثأت

 ثيدحلا يفف ىرخأ ةدابع يف وري مل ام لضفلا نم هيف ىور دقف ًاريثك

 يزجأ انأو يل هنإف موصلا الإ هل مدآ نبا لمع ّلك) : ىلاعت لاق يسدقلا
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 هيلع عالطإلا نكمي ال يفخ رمأ موّصلا نأ ديكأتلا اذه يف ببسلاو (هب

 : (ص) لاقو .لامعألا نم اهريغو داهجلاو جحلاو ةالصلا فالخب ةطلاطلل

 لاقو .(بتغي ملام هشارف ىلع امئان ناك نإو هللا ةدابع يف مئاصلا )

 يب ) : (ع) رقابلا لاقو .( حيبست هسفنو ةدابع مئاصلا مون ) : (ص)

 .(ةيالولاو ل جحلاو ةاكزلاو ةالصلا ىلع ءايشأ ةسمخ ىلع مالسإلا

 نم لجرلا عنتمي امك مراحملا بانتجا مايصلا ) : (ع) نينمؤملا ريمأ لاقو

 تارشلاو ماغطعلا نم سيل مايصلا هنإ ) : 29 فقداصلا لاقو (بارشلاو ماعطلا

 متمص اذإف # ًاموص نمحرلل ترذن ينإ » : ميركل لاق مث ( هدحو

 الو اوباتغت الو اودسحت الو اوعزانت الو مكراصبأ اوضغو مكتنسلأ اوظفحاف

 اومتاشت الو اوباست الو اوبضاغت الو اوفلاخت الو اورشابت الو اوبذكت الو اورامت

 ركذ نع اولفغت الو اورجازت الو اوهفاست الو اوملظت الو اورابت الو اوزبانت الو

 . هللا

 ًاناميإ هماص نمف همايص مكيلع هللا ضرف ناضمر رهش) : (ص) لاقو

 نم مك) : (ع) يلع لاقو . (هّمأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ ًاباستحاو

 الإ همايق نم هل سيل مئاق نم مكو ءامظلا الإ همايص نم هل سيل مئاص

 هليل نم ًادرو ماقو هراهن ماص نم ناضمر رهش اذه ) : (ص) لاقو .( ءانعلا

 لاقف رهشلا نم هجورخك هبونذ نم جرخ هناسل ٌفكو هجرفو هنطب فعو

 دشأ امو رباج اي : (ص) لاقف .؟ثيدحلا نسحأ ام هللا لوسر اي : رباج

 .(طورشلا هذه

 نيز مامإلا ءاعدب اهمتخنو مايصلا ةليضف يف تاياورلا هذهب يفتكنو

 هلضف ةفرعم انمهلأو هلآو دّمحم ىلع لص ٌمُهللا ) : (ع) لاق (ع) نيدباعلا

 حراوجلا ّبنكب همايص ىلع انعأو ؛هيف ترظح امم ظفحتلاو هتمرح لالجإو

 ىلإ انعامسأب ىغصن ال ىتح كيضري امب . هيف اهلامعتساو . هيصاعم نع
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 الو .روظحم ىلإ انيديأ طسبن ال ىتحو وهل ىلإ انراصبأب عرسن الو ىوغل

 اننوطب ىيعت ال ىتحو .روجحم ىلإ انمادقأب اوطخن الو .روظحم ىلإ اوطخن

 نم أدب امب الإ فلكت الو .تلثم امب الإ انتنسلأ قطنت الو .تللحأ ام لإ
 ءارر نع هلك كتل: ضلع كلي انقسم, يقي ىذلا الإ طاغش هلو كتاوت
 ًادارم هب يغتبن الو كنود ًادحأ هيف كرشن ال ,نيعمسملا ةعمسو .نيئارملا

 :(:كاوش

 يه اهلجأ نم مايصلا عرش يتلا ىمسألا ةياغلا : مايّصلا ةمكح

 مكح كانهو « نوقتت مكلعل » :هلوقب ميركلا نارقلا صن امك (ىوقتلا)

 : يتأي امب اهصيخلت نكميو ةرهطملا ةنسلا هيلع تصن ىرخأ

 ١ تاوهشلا قم ةيوحلا بني . ةحصلا ::.

 ” ..فوفتلا ت5 : :ةاواسملا١ صب

 ١ ةحصلا :

 ةاكز ءيش لكل (ع) قداصلا لاقو (اوحصت اوموص ) : (ص) لاق
 ةححصلل ًاديفم ةماع ةفصب كاسمإلا بطلا ربتعيو ( مايصلا داسجألا ةاكزو
 يتلاو اهتفيظو ءادأ نع ةزجاعلا تاريجحلاو تالضفلا نم مسجلا ريهطتل

 يوقتو دسجلا لقثت بارشلاو ماعطلا ةرثك نإف ةحصلل ارضم اهؤاقب نوكي
 مسجلا فقخي هنإف مايصلا ًامامت سكعلابو ةيناحورلا ىلع ىغطتو تاوهشلا

 دقف كاسمإلاب نووادتي نيملسملا ريغ نم ريثكو حورلا ةوق بناج ىلإ هحصيو

 . مايصلا هعيرشتب ثيدحلا بطلا مالسإلا قبس

 : ةاواسملا "' 

 هب يوتسيل : مايصلا ضرف نع هلأس نمل (ع) يركسعلا مامإلا لاق

١7 



 نأو .هقلخ نيب ّيوسي نأ لجو ّزع هللا دارأف هيلع ردق ًائيش دارأ املك ينغلا

 دقو .( عئاجلا محريو فيعضلا ىلع قريل ملألاو عوجلا سم ىنغلا قيذي

 حور ةيمنت ىلع اديكأت ميظعلا رهشلا اذه يف ةروثأملا ةيعدألا تدرو

 لك دعب أرقي نأ بحتسملا نمف .موصلا ةضيرف اهيلإ اوعدت يتلا ةاواسملا

 مهللا .رورسلا روبقلا لهأ ىلع لخدا مهللا ) : ءاعدلا اذه ةضورفم ةالص

 ضقا مهللا .نايرع لك سكا ّمهللا . عئاج لك عبشأ مهلا ,ريقف لك نغأ
 مهللا .بيرغ لك در ٌمهللا .بوركم لك نع جّرف ّمهللا .نيدم لك نيد
 لك فشا ٌمهللا ,نيملسملا رومأ نم دساف لك حلصأ ّمهللا .ريسأ لك كف
 مهللا .كلاح نسحب انلاح ءوس ريغ مهللا ,كانغب انرقف دس مهللا .ضيرم

 . ( ريدق ٍءيش لك ىلع كنإ رقفلا نم اننغاو نيدلا انع ضقا

 “"  ءوسلاب ةرامألا سفنلا نمو تاوهشلا نم ةيرحلا :

 (قلخلا صالخإل (ناحتما -) ءالتبا مايصلاو ) : (ع) يلع مامإلا لاق

 قيرطو حورلا ةضاير وهف . ناسنإلا يف حورلا ةيوقتل ميظع ببس اذإ موصلاف
 نزع هتفيفح يف موصلاو .ةيناسنإلا ةدارإلا ةيبرتو ءافصلا ليبسو صالخاإلا

 يسفن بيردتو يحور رابتخا وه ام ردقب بارشلاو ماعطلا نع عانتمالا درجم
 مكحتلاو ةميزعلاو ةدارإلا ميلعتل ةهسردم موصلاف سئفنلا تابغر ىلع بلغتلل

 ىوقتلا قيرط ىلإ اهقوسو سفنلا ميوقتل يلمع بيردتو اهتاوهشو سفنلا يف

 دعب هيرورض ةياعرلا هذه ودبتو ءاوس ذدح ىلع عمتجملاو درفلل حالصلاو

 لكألا ىف ةلماكلا ةيرحلا هسفنل ًارهش رشع دحأ ىطعأ ناسنإلا نأ ةظحالم
 قلخ يرورضلا نم ناكف .نيعم ماظن ةاعارم نود نم امهاوس امو برشلاو

 ىلع مئاصلا ةيبرت ةجيتنلابو كاسمإلاب موصلا هدجوي امو ةيرادإ ةيميظنت حور

 موصلا ةلعو ) : (ع) قداصلا مامإلا لاق .هتايح يف ماظنلا هيلع يصعتسي ال
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 ينضم اروجام اكسس البلد كيعلا ةوكيل عنقطغلاو عوجلا سم نافرعل

 هل راسكنإلا نم هيف ام عم .ةرخآلا دئادش ىلع هل اليلد كلذ نوكيو : ا

 كلذ غلبم ةدش ملعيل ءلجآلا ىلع ًاليلد لجاعلا يف هل اظعاو تاوهشلا نع
 .( ةرخآلاو ايندلا يف ةنكسملاو رقفلا لهأ نم

 ىلع دوعتلاو سفنلاب ةقثلا ناسنإلا يف موصلا ةضيرف سرغت كلذكو
 تافص هذهو ةميزعلا ةوقو قلازملا يف ةماقتسالاو ثداوحلل تابثلاو ربصلا

 اهب رقتفي يتلا ةجردلا سفنبو اهمّدقت يف ةمألاو هتايح يف درفلا اهيلإ رقتفي

 نأ امك موصلاب الإ كلذ نوكي الو حورلا هذه ةيمنت ىلإ رقتفي تابثلا ىلإ

 كلذكو مسجلا ةيوقتل ةليسو آلإ تسيل نيرامتلا فلتخمب يضايرلا بيردتلا
 داقحألا نم بولقلا ةّيكزتو حورلا بيذهتو سفنلا ةيفصتل ةّلاعف ةليسو موصلا

 . حالصلاو ةداعسلاب عتمي حلاص وضع عمتجملا يف دادزي يك نئاغضلاو

 : ىوقتلا 5

 هيلع صنامك ىوقتلاوهو ىمسألا تالدهلل ل عرشي مل موصلاو

 ةدابع لك يف فدهلا وه يوقتلاو * « نوقتت مكلعل » : هلوقب ميركلا نارقلا

 عانتمالا سيلف .[77/ةدئاملا] « نيقتملا نم هللا لبقتي امنإ # :ىلاعت لاق

 ام لك نع عانتمالاب كلذو فدهلا اذه قيقحتل ةليسو لإ برشلاو لكألا نع

 هب متتخا يذلا (ىوقتلاو) مايصلا ضرف هب هللا حتتفا يذلا . ناميإلا يفاني

 ىلع بتك امك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهّيأ اي » :ىلاعت هلوق يف
 ىلع حوضوب لدت ةيآلا نإف .[87١/ةرقبلا] * نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلا

 ىوقتلا ىلإ قيرط يه امنإ ناسنإلا ةيناسنإب ومست يتلا ةّيحورلا تادابعلا نأ

 ىنعمب يهو اهتلالدو ىوقتلا ةملك ىلع فّرعتل ةظحل فقن نأ انب ردجيو

 ىوقتلا نأ قحلاو ناك ردصم يأ نمو هعون ناك ًايأ رشلاو هوركملا نم ةياقولا

 ةايحلا ىلإ ضوهنلل ةليسوو ربو رصن لك قيرطو ريخو ةليضف لك دامع
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 نإ الأ » : ىلاعت لاق .ءودهلاو نامألاو نمألا ىوقتلا تارمث نمو .ةلضافلا

 مهل نوقتي اوناكو اونما نيذلا نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ

 باعصلا للذي ىوقتلاو .[77/سنوي] «* ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف ىرشبلا

  ًارسي هرمأ نم هل لعجبي هللا يقتي نمو ا :ىلاعت لاق ريسعلا رسييو
 ايقنت نوبكي نأ نامضإلا ةعاطشنا ى:نإ <:لاؤس لاحم انهو 2 /قالطلا)

 ش 1 . ؟موصلا ةضيرف ءادأ نودب

 لمعلا لاجم يف يقتلا موهفمل قيبطت وه ىوقتلا نإ : باوجلاو
 اهنمو تابجاولا ءادأب لإ لصحي ال ىوقتلاف .ةّيدسجلاو ةيحورلا ةيبرتلاب
 يذلا هجولا ىلع يدؤي يذلا وه امنإ ىوقتلا رمثي يذلا موصلا نإو .موصلا

 ىلإ اوعراسو #ظ : هلوقب نيقتملا فاصوأ نارقلا ددحيو ميركلا عراشلا هب رمأ

 نيذلا نيقتملل تدعأ ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم

 بحي هللاو سانلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو ءارضلاو ءارسلا يف نوقفني

 اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو نينسحملا

 4 نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو هللا لإ بونّذلا رفغي نمو مهبونذل
 قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ َربلا سيل # : ىلاعت لاقو .[77١/نارمع لآ]

 نييبتلاو باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب نما نم ٌربلا نكلو برغملاو

 اذإ مهدهعب نوفوملاو ةاكزلا ىتاو ةالصلا ماقأو باقرلا يفو نيلئاسلاو

 اوقدص نيذلا كئلوأ سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا يف نيرباصلاو اودهاع

 نأ دجن تافصاوملا نم مّدقت امبو .[177/ةرقبلا] 4نوقتملا مه كئلوأو

 انإ سانلا اهّيأ اي » : ىلاعت لاق ناسنإلا ينبل لضافتلا سايقم وه ىوقتلا

 هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو ًابوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ
 يأ فدهلا اذه قيقحت يف موصلا ريثأت مظعلو .[1/تارجحلا] 4 مكاقتأ
 : اهنم ةينيدلا تابسانملا فلتخم يف هبابحتسا ىلع ديكأتلا درو (ىوقتلا)
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 "7 يف (ص) ّيبنلا ثعبم لوألا عيبر ١7 يف (ص) يبنلا دلوم
 ةفرعو  ةّبحلا يذ ١18 يف ريدغلاو  ةجحلا يذ ١4 يف ةلهابملاو بجر

 بجررهش اذكو  ةدعقلا يذ 5 يف ضرألا وحدو  ةجحلا يذ 4 يف

 + ةعمتجو نسيم لكو:ناتعتكو

 : تاضمر جاهنم

 رجفلا نم تارطفملا كرتو كاسمإلا وه طقف دحاو بجاو موصلل نإ

 الف ةينلاو غولبلاو لقعلا اهنم : ةريثك طورش هلو سمشلا بورغ ىلإ قداصلا

 ءاضقلا هيلع بجيف ناركسلا امأ .غلابلا ريغلا ّيبصلاو نونجملا ىلع بجت

 بجيو رهطت ىتح ءاسفنلاو ضئاحلا ةأرملا ىلع موصلا حصي ال كلذكو

 هللا ىلإ بلقلا هجوتو لماكلا يعولا ىنعمب موصلا ةين نم دب الو ءاضقلا

 : يتآلاك ةرشع تارطفملاو موصلل ًالطبم ءايرلا ربتعي انه نمو

 .«ةنم رشلا و لكألا دج ت1

 *  مالسلا مهيلع ةمئألا دحأ وأ هلوسرو هللا ىلع بذكلا .

 ءاملا ىف سامترالا .

 . ناخدلاك ظيلغلا رابغلا  ه

 . ( ةيسنجلا ةقالعلا) عامجلا

 . ( ةيرسلا ةداعلا) : ءانمتسالا

 .رجفلا ىتح ةبانجلا ىلع ءاقبلا

 . عئاملاب ناقتحالا 0

 .ادمعتم ءيقلا ٠

 ص جل ميا تن

 ءاضقلا مزليو ًادمع ةروكذملا تارطفملا ىدحإ نايتإب موصلا لطسيو

 يف ةرافكلا ىلإ ةفاضإلاب هتاف يذلا مويلا ناكم ناضمر دعب رخا مايصب
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 , انكم نيكس ماعطإب ةرافكلا ىزجتو اهضعب

 موّصلا ةححصب ٌرضت الف ًالهج وأ ًانايسن ةروكذملا تارطفملا نايتإ امأو

 يف هللا حمس ال مئاصلا رطفأ اذإو ليصفت هيفو ةبانجلا ىلع ءاقبلا ادعام

 نيب عمجلا هيلع بجيف رمخلا برش ول امك مرحم ءيشب ناضمر راهن
 قتعو نيعباتتم نيرهش مايصو ًانيكسم نيتس ماعطإ يهو ثالثلا تارافكلا

 نارقلا رمأل موصلا ضيرمللو رفاسملا ىلع مرحيو . قتعلا نكمأ نإ ةبقرلا

 رفاسملاو ضيرملاب قحليو رخأ مايأ نم ةذع اموصيو ارطفي نأب ميركلا
 راطفالا ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع بجيو ررضلا اتفاخ اذإ عضرملاو لماحلا

 هئافش ىجري ال يذلا ضيرملاو زوجعلاو ريبكلا خيشلا امأو ءاضقلا امهيلعو

 مارغوليكلا عابرأ ةثالث يواسيو ماعطلا نم ّدم موي لك نع ةرافكلا امهيلعف

 نم هيف اَمب ناضمر جاهنم كيلإ موصلا لئاسم مهأوه اذه ًابيرقت
 . تابحتسملا

 : روحسلا  الوأ

 هل لصحتو مئاصلا نيعتسيل رجفلا لبق بارشلاو ماعطلا لوانت وهو

 لكأب اونواعت) : (ص) لاق .(ص) هللا لوسر ةنس وهو موصلا ىلع ةوقلا
 ناك املكو .( ليللا مايق ىلع ةلوليقلا دنع مونلابو راهنلا مايص ىلع روحسلا

 نم ناكمو نامز لك يف نيملسمللو لضفأ ناك رجفلا ىلإ برقأ روحسلا
 يفو روحسلل نيمئانلا ضاقي ال ريحستلا يف ةصاخ ةقيرط ةيمالسإلا دالبلا

 يسابعلا رصعلا يف روطتو ريحستلا ةمهمب موقي لالب ناك (ص)لوسرلا دهع

 عرق لمعتسي اذه انرصع يفو ضرغخلا اذهل ًاراعشأ دشني رحسملا ناكف

 مزليو اعم راطفالاو ريحستلل (عفدملا) ةيمالسإلا لودلا لمعتستو لوبطلا

 دقف .روثأملاب ءاعدلاو ًاطايتحا قئاقدب هلبق كاسمإلاو رجفلا تقو نم دكأتلا

 (راحسإلا هيف لجو ّرع هللا مكتاوعد تقو ريخ ) : (ص) لوسرلا نع يور
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 اهنم لوصف ةءارق نكميو ةزمح يبأ ءاعدو ءاهبلا ءاعدك ةريثك رحسلا ةيعدأو

 : يتأي ام رحّسلل ءاعد رصقأو

 كبو . تعزف كيلإ .يتّدش دنع يثوغ ايو يتبرك دنع يعزفم اي )

 ينثغأف . كنم الإ جرفلا بلطأ الو , كاوسب ذولأ ال تذل كبو .تثغتسا
 . ميحرلا روفغلا تنأ كنإ .ريثكلا نع وفعيو ريسيلا لبقي نم اي ينع جّرفو
 نل هنأ ملعأ ىّتح ًاقداص ًانيقيو «يبلق هب رشابت ًاناميإ كلأسأ ينإ مهلا

 حبلا ان نأ تحف اين كسلا نع مرور ل تح ااسا | قيس

 .يتمعن يف يبلو ايو .يتّدش يف يبحاص ايو يتبرك يف يتدع اي نيمحارلا
 رفغاف يترثع ليقملاو يتعور نمآلاو يتروع رتاسلا تنأ يتبغر يف يتياغ ايو

 . ( نيمحارلا محرأ اي يتئيطخ يل

 : ناضمر راهن ًاينا
 بجي الو ةروكذملا ةرشعلا تارطفملا نع كاسمإلا وه هيف بجاولا

 ىلإ برقتلاو ؛ةدابعلل هتاقوأ نم ًائيش صخي نأ مئاصلل يغبنيو هاوس ءيش

 ريصقت ةيمالسإلا لودلا اهب مزتلت يتلا ةنسحلا تاداعلا نمو .ىلاعت هللا

 تاولصلا نم ةدابعلا ضرف نيمئاصلل حاتتف .ناضمر يف لمعلا تاقوأ

 يف ميركلا نارقلا ةوالت مئاصلل بسنأ امو .ةروثأملا ةيعدألا ةءارقو ةبحتسملا

 ةوالت نيحلاصلا ةداع تناكو .نارقلا عيبر ناضمر نإف . ميظعلا هللا رهش

 نآرقلا ةءزجت لعلو هلك رهشلا يف نآرقلا متي ىتح موي لك يف هنم ءزج
 نانللاو:نيلعلا قفاوينأ نسعا امها «تاذناب نضرخلا"اذهل ناك اءرج نيتكاف

 ةقدصلا هنم راثكإلا يغبني اَممو ولتي امب ًالماع يلاتلا نوكي نأو ةوالتلا يف

 لك يف قفني (ع) داجسلا مامإلا ناك دقف .نيجاتحملا ىلع قافنالا ةدايزو

 ءاقدصألا ىلإ ناسحإلاو براقألاو لايعلا ىلع ةعسوتلا اذكو .,ناضمر موي

 : ةالص لك دعب ناضمر رهش يف أرقت نأ بحتسيو ناريجلاو
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 مُهللا ءريقف لك نغا مّهللا ء رورسلا روبقلا لهأ ىلع لخدا مهلا )
 . نيدم لك نيد ضقا مهللا . نايرع لك سكا مهللا . عئاج لك عبشا

 ءريسأ لك كف مّهللا .بيرغ ّلك در مّهللا . بوركم لك نع جرف مّهِللا
 مُهللا .ضيرم لك فشا مُهللا ,نيملسملا رومأ نم دساف لك حلصا مهلا

 نيدلا انع ضقا مهللا .كلاح نسحب انلاح ءوس ريغ مهللا «كانغب انرقف ّدس

 . ( ريدق ءيش لك ىلع كنإ رقفلا نم اننغاو

 : راطفإلا ًاثلاث
 رطفأ نم ) : (ص) هللا لوسر لاق .ًاريثك راطفالا ىلع ديكأتلا درو

 ةرفغمو ةّممسن قتع هللا دنع كلذب هل ناك رهشلا اذه يف ًانمؤم ًامئاص مكنم

 . ؟كلذ ىلع رّدقي انلك سيلو هللا لوسر اي :ليقف هبونذ نم ىضم امل

 (ءام نم ةبرشب ولو رانلا اوقتا ةرمت قشب ولو رانلا اوقتا : (ص) لاقف
 ككقزر ىلعو تمص كل مهللا ) : لوقي نأ راطفإلا دنع مئاصلل ٌبحتسيو
 ىلع بورغلا ديدحت يف دامتعالا ىرج دقو ( تلكوت كيلعو ترطفأ

 نم ديكأتلا يغبنيو ةيمالسإلا دالبلا فلتخم يف ةلومعملا ميواقتلاو تاركفملا

 دعوملا دعب طايتحالا مزليف يعرشلا برغملا ديدحتل تاركفملا حصأ

 برغملا فرعيو روحسلا دنع كلذ لبق وأ روطفلا دنع قئاقد رشعب دّدحملا

 ةهج ىلإ سأرلا قوف نع قرشملا ةهج يف ةلصاحلا ةرمحلا باهذب يعرشلا
 .. ترغعلا

 : ناضمر يلايل ًاعبار
 ةّييدلا سلاجملا روضحل ًاتقو ليللا نم مئاصلا ٌصخي نأ يغبني

 نم نيدلا رمأ ءايحإ اهيف تاودن ىف كارتشإلاو «ةيمالسإلا ثيداحألا عامسو

 ةيعدأ ةءارق بحتسيو . هب هباش انو ةّيعرشلا لئاسملا نايبو نارقلا ديوجت
 رّدقتو يضقت اميف لعجت نأ كلأسأ ينإ ٌمهللا ) : اهنم ةليل لك يف ةّصاخ
 نا لديي الو دري ال يذلا .ءاضقلا نم ميكحلا رمألا يف مرتحملا رمألا نم
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 نع رّمَكملا مهبونذ روفغملا مهبح روربملا مارحلا كتيب جاجبح نم ينبتكت

 عسوتو ةيفاعو ريخ يف يرمع ليطت نأ ردقتو يضقت اميف لعجت نأو مهتائيس
 ًانفيأ يعتز (يريغ يب. لدبتست الو كنيدل هب رصتنت نمم ينلعجتو يقزر

 : ءاعدلا صن كيلإو حاتتفالا ءاعد ةءارق
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 ا ُءاَعُد

 ميحّرلا ن نمحّرلا * هّللا مسي

 ُتَنقْبأَو َكِيَمِب باَوَّصضلل ُهْيَسُم َتنَأَو َكدْمَحِب ءانثلا تأ ينإ مهل
 َنيِبِقاَعُمْلآ ّدَشَأَو ٍةَمْحَرلآَو وُفَعْلا عِضْوَم ين َنيِمِجاَرلا ُمَحْرَأ َتنُأ َكْنأ

 ءايرسعلا عير يناوي علا طيار ةمجلاو لانكا رعيضوم يف
 . ةَمَظَعْلآَو

 يِتَحْدِم ٌعيِمَس اَي ْعَمْساَف َكِتَلَأْسَمَو َكِئاَعُد يف يِ َتنْذَأ َمُهّللا 0

 ذَق ٍةَبْرُك ْنِم يهلإ اي ْمُكَف يِتَرْثَع ُروُمَغ اَي ْلِقَأَو يتوعد ْميِحَر اي ْبِجَأَو
 ٍةَمْلَحَو اَهَتَرَشَن ْدَق ٍةَمْحَرَو اَهَتلَقَأ ذَق ٍةَرْثَعَو اَهَتْفَشَك ْذَق موُمُهَو اَهَمْجَرَف

 كرش ُهَل ْنْكيْملَو أدل الو ةَبِحاَص ْذِجتي مل يذل هلل ُدمَحْلا 0

 عيِمجب هلل ُدْمَحْلا ًاريبكت ُهْربكَو .لّذلا َنِم ّيِلَو هَل ُْكَي ْملَو ِكُمْلا يف

 يف ُهَل ٌداَضُم آل يِذّلآ ِهَّلِل ُدْمَحْلا اَهْلُك همَعِن عيِمَج ىَلَع اًهَّلَك ِهِدِماَحَم

 لَو ِهِقْلَخ يِن ُهَل َكيِرَش آل يِذْلآ ِهَّلِل ُدْمَحْلآ ٍهِرْمَأ يف ُهَل َعِزاَنُم لَو ِهكْلُم

 رهاظلا ُهُدْمَحَو ُهْرْمَأ ٍقْلَخْلا يف يِشاَفلا ِهَّلِل ُدِْمَحْلآ ِهِبَمَطَع يف ُهَل ةيبَش
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 ٌةَرْثَك ُهَدْيرَت لَو ُهئئاَرَح ٌصقنَت آل يذل ُهَدَي ٍدوُجْلآِب ٍطِساَبْلآ ُهُدْحَم مَرَكْلآِب
 . ُتاَّمَوْلآ ُرْيْرَعْلا َوُه ُهْنِإ ًامركو ًادوج لإ ِءاطعْلآ

 ةَمِيِظَع لإ يب ٍةَجاَح ْعَم ربك نم البق كلأشأ ينإ ٌمُهللا
 . ٌريِسَي ُلْهَس َكِيَلَع َوُهَو ربك يِدْنِع َوُهَو ُميِدَق ُهْنَع َكاَنِغَو

 ْنَع َكَحْفَصَو يتئيِطَخ ْنَع َكَرواَجَنَو يِبْنَذ ْنَع َكَوُفَع َّنِإ مُهّللا
 ْنِم َناَك اَمَدْنِع يِمْرُج ِرْيثَك ْنَع َكَمْلِجَو يِلَمَع حيبَق ىَلَع َكَرتَسو يملظ
 يِذَّلا 0َكْنِم ُهبِجْوَنْسا الاَم َكَلَأْسَُأ ْنأ يف يِنَعَمْطَأ يِدْمَعَو يبَطَخ

 ٌتْرِصَف َكِتَباَجِإ ْنِم يتتْفَرَعَو َكَتَرُدُق ْنِم يَِنْيَرَأَو َكِتَمْحَر ْنِم يِتَنكَرَر
 اَمْق َكِيَلَع الِدُم الِجَو آَلَو ًافئاخ آل ًاسنأَتْسُم َكنَأْسأَو ًانمآ َكوُمْدُأ

 أطبأ يِذّلا َّلَمَلَو َكِيَلَع يِلْهَجِبَو ْتْبَتَع يِنَع أَطبَأ ْنِإَف 0 َكْيَلِإ هيف ٌتْدَصَ

 ىَلَع َرَبْضَأ ًاميرك َىلْوَم َرأ ْمَلَف ٍروُملآ ِةَبِتاَعِب َكِمْلِعِل يل ٌرْيَخ ّوُه يِبَع
 يل ُبَّبَحَتَو َكْنَع يَوأَف ينوه َكْنِإ َبَراَي ّيَلَع َكْنِم ميل ٍدْبَع
 ْمَلَم َكَِلَع لّوطتلا يِ َنَأَك َكنِم َلَبْقأ الف ّينإ ُهُدَوَتَو َكِيَلِإ صفت
 َكِدوُجب ٍّيَلَع لْضَمَللاَو ّيِإ ٍناَسْحِإلآَو يب ٍةَمْحَّرلاآ َنِم َكِلْذ َكْمَنمي
 داَوَج َكْنِإ كِناَسْحِإ لْضُفب ِهْيَلَع َدَجَو َلِماَجْلآ َكَدْبَع ْمَحْراَف َكِمَرَكَو

 مى

 م

 ٍقِلاَف حاَيّرلا ٍرْجَسُم ِكْلُقْلا يِرْجُم ِكْلُمْلا ِكِلاَم ِهّلِل ُدْمَحْلا 0

 ِهِمَلِع َدْعَب ِهِمَْلِج ىَلَع ِهَلِل ُدْمَحْلَأ . َنيِمَلاَعْلا َبَر ِنْيّدلا ٍناَّيَد حاَبضإلا
 يف هِتاَنأ لوط ىّلَع ِهلِل ُدْمَحْلآَو ِهِتَرْدُم َدْعَب ٍهوُفَع ىَأَع هّلِل ُدْمَحْلآَو
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 . ٌديِري ام ىلع ٌرِداَق َوُهَو ِهبْضْغ

 يِذ حاَبْصإلا تلف ِقْرَرْلا ٍطِساَب ٍقْلَخْلا يتلا ِهَلِل ُدْمَحْلأ
 َدِهَشَف َبْرَقَو ىَرُي الف َدْعَب يِذَلا ماَعنإلاَو لْضَفْلاَو ماَرْكإلاَو .لالَجْلا
 هيبَش الو هَلداعُي , ٌعِزانُم هَل َسِبَل يذلا هلل ُدْمَحْلآ ىَاَعَتو كَراََت ىَوْجْنلا
 ءاَمَظُعمْلا ِتمَظَمِل ٌعَضاَوَنَو ءاَرعألا ِهبزِعب َرَهَفُهُدِضاَعي ُريهَط الو ُهُلِكاَشي

 ع 2 د مود ريب "ةمس 521 و هو 8 َ يبو 69

 اناو ةروع لك ىلع رتسيو هيدانأ نيج ينبيجي يذلا هلل دمحلا 0
 < هم هم ص م2 سدا اف .٠ سَ 0 تولد نم." يبس دله مم

 يناطعا دق ةئينه ةبهوم نم مكف هيزاجأ الف يلع ةمعنلا مظعيو هيصعأ

 , 2 مم نقع يمك نا لبا يا فاح رو فاعلا ١ ا ولا اقا هل قالا وفاق وم قرف
 ادماح ِهَيَلَع يبئأف يِناَرَأ لق ةقئوم ةَجهَبَو ينافك دق ةفوخُم ِةَمْيظَعَو

 كاد يد م مد م1908 ثد عام ريب دمع حن 3 سا ب مه در 8هر ة ا ساو مو

 دري الو هباب قلغي الو هباجح كتهي ال يذلآ هلل دمحلآ احبسم
 سد مد عا. لآ م خنآ هلل ٌز هكا ليا 7

 يجنيو نيفئاخلا نمّوي يذلا هلل دمحلا هلما بيخي الو هلئاس

 اقوم ُكِلفيو َنيِر تملا ُعْضَيو نيِفَعضتُملا ُعفْرَيَو َنيجِلاَصلا

 َنيِبِراَهْلا ِكِرْدُم َنيِمِلاَظلآ ريبُم َنيِراَبَجْلا مِصاَق هلل ُدْمَحْلآَو 0

 ٍدَمَتْعُم َنيِبِلاَطلا تاججاَح عِضْوَم َنيِخِرْضَتْسُمْلا خيرَص َنيِمِلاَظلآ لاك

 ُفُجْرَنَو اَهْناَكْسَو ُءامّسلا ُدَعْرَت ِهَتْيْشَح ْنِم يذلا َِّلِل ُدْمَحْلآ َنيِنِمْؤُمْل
 هلل ُدْمَحْلآ اًهِتاَرَمَغ يف ُحَبْسَي ْنَمَو ُراَحِبْلآ جوُمَنَو اَمُراَمْعَو ضْرالآ
 يِذْلآ ِهّلِل ُدْمَحْلا ُهّللا اَناَدَه نأ آل ْوَل يِدَمْهَنِل انك اَمَو اَذهِل اناَدَه يِذلآ

 ءايخالا ُتيِمْيَو ُمُعَظْي لَو ُمِهظُيَو ْقَْرْرُي الو ُقْرَّرَيَو ْقَلْخُي ْمَلَو ُقّلُخَي
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 هْيَغ لك قلع َوُمَو ٌرِيَخْلا هديب ُتوُمَي آل يح َوُهَو نئوَمْلا يحبو
 . ريِدق

 َكَيِفَصَو كتبو َكِلوُسَرَو َكِدْبَع ٍدّمَحُم ىَلَع لَص ٌمُهّللآ ©
 َنَسْحَأَو لضْفَأ َكِتآالاَسِر َْلَبُمَو َكَّرِس ٍظِفاَحَو َكِقْلَخ ْنِم َكَتَرَيْخَو

 َتْيَّلَص ام َرْثْكأَو © ىَنْسأَو َرَهْظَأَو َبّيطَأَو ئمنأو ىكْرأَو َلَمكَأَو لَمْجْأَو

 َكِئاَنينَأَو َكِداَبِع ْنِم ٍدَحَأ ْىَلَع َتْمْلَسَو ناسك ودي رو تكرابو

 . كِقْلَخ ْنِم َكْيَلَع ٍةَماَرَكْلا لْهَأَو كِتَوْفَصَو َكِلْسُرَو

 ّبَر لوُسَر َّيِصَوَو َنيِئمْؤُمْلا ريمُأ َيِلَع َلَع لَصَو َّمُهَللا
 َكَتَياَو كقلخ ىَلَع َكَِتجُحَو كِلوُسَر يِخأَو َكِئِلَوَو َكِدْبَع َنيِمَلاَعْلآ

 ءاَرْهَّزْلآ َةَمطاَف ةَرهاطلا َهَقِ ةقيّدَصلا ىَلَع ٍلَصَو ميِظَمْلا اَنْلآَو ئربكلا

 . َنيِمَلاَعْلا ِءاَسِن ِةَديَس

 يَسُحَل لاو رَسَحل آ ئَدِفلا يَّماَمِإَو ةَمحَرلا وطبِس ىلع ٍٍلَصَو 0

 ٍنيَسُحْلا ِنْب يِلَع َنيِمِلْسُمْلآ ِةّمِئَأ ْىَلَع لَصَو نجلا لمأ ٍباَبَش ْيَدَبَس
 ىسوم نب ىِلَعَو رمعَج نب ىَسومَو دمحم نب رفعَجو يِلَع نب ٍدمحم هَحمو

 يداها فلخلاو يلع نب ٍنَسَلاَو دمحم نب يلو يلع نب دمحم
 . ُةَمئاَد ةريثك ًةالَص َكِدلَب ىف َكِئاََمََو َكِداَبِع ْىَلَع كِجَجَُح َىِدْهَمْلا

 ,لُدَمْلاَو لْمَوُمْلا مئاقلا كِرمأ لَو ىَلَع لَصَو مُهَللا 0

 ٌبَراَي سُدقْلا حوُرب ُهْدَيَأَو َنييَرَقُمْلا َكِتَكِئالَمب ُهُضُْحَو ِرَطَشُْمْلا

 م ١



 وم م ©

 نر يِنّنآ ا ل نا كل ضرآلا

 هب ٌرْرْعَأَو ُهَرِعَأ ّمهّللا ًائْيَش كب ُكِرْشُي . د ل َكُدْبْعَي انْمُأ هفوخ دعب نم ُهَلِدبَأ

 هَل َلَمْجاَو أري أحتف هَل ْخْفاَو ًاريِزَع ًارضن اراب نمل او قا وو مه

 آل ئَتَح َكَِن ةَنسَو كيد هب رهظأ ّمُهّللا ًاريصت ًاناطْلُس َكْنُدَل ْنِم
 ( 1 عادلا ل نرفل او رح عومس »ل طم يل د لعام
 . ٍقلخلا نم ٍدحأ ةفاخم حلا نم ٍءيشب وفختسي

 ُهَلْهَأَو مالشإلا اهب ُرِعِت ِةَميِرَك ِةَلْوَد يف َكِئَلِإ ُبَْغْرَن ان َمُهْللآ 0

 ىلإ ةَداَقْلاَو كتعاط ىلإ ؛ َةاَعَّدْلا َنِم اًهيِف اَنلَعحَتَو ُهَلْهَأَو َقاَفْنْلآ اَهِب ُلْذَنَو

 . ةرخآلآو اًبنّدَلآ ةَماَرَك اهب انكُرْرَتَو كِليِبَس

 تل

 اع ورام ترص ابر الواو حلا اال اك 6

 هرم:

 اَنََلِق هب ْرْيكو اَنَقتف هب ْقَنْرآَو اَنَعْدَص هب ٌبَعْشاَو انَنَعَش هب ْمُمْلآ ّمُهّللا

 انّرقف هب ٌرْبْجآَو اَنِمَرْعَم ْنَع هب ٍضفآَو اَنَلئاَع هب نغآَو انتَلِذ هب ْرِرْعَأَو

 ْحِحْنَأَو اًنَرْسُأ هب كفو اًنَهوجو هب ضييَو اَنَرْسُع هب ْرَسَيَو اًنتَلِخ هب ّدْسَو

 اَنتَبْعَر ٌقْوَق هب اَنْطْعَأَو اَنَنَوْعَد هب ٌبِجَتْساَو 0 اَنَدْيِعاَوَم هب ْرجنَأَو انتبلط هب

 ضيع هب ٌبِهْذَأَو اًنَروُدَص هب فش َنيِطْعُمْل ْعَسْوأَو َنيِلْؤسَملا ريح اي

 ًءاَشَت ْنَم يِدْهَن َكَنِإ َكِنْذِإِب ٍّيَحْلآ َنِم هيف ٌفِلَتخا اَمِل هب اَنِدْهَآَو اَبوُلُ
 . َنيِمآ ٍقَحْلا َهلِإ اَنَوُدَعَو َكَّوُدَع ىَلَع هب انرصنآَو ميِقَتْسُم ٍطاَرِص ىلإ

 ,2/ب 65

 انَيِلَو َةَيْعَو هِلآَو ِهِيَلَع َكئاَوَلَص انين َدَقَف َكِيَ لإ وكشت انإ ْمُهْللآ 0
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 : 1 00 ََ 8 0 2 ب

 1 اصف 1 ره و 9 ١ ودع ةرثكو ١ 0 ْ نام ْ 0 انب ؛ ٍنتفلأ ةدشو اَنِدَدَع َةَلِقَو و 1ع : ١

 ىَلَع + حتفب ِلَذ ىَلَع انِعَأَو ِهِلاَو ِدَّمَحُم ٍرصِنَو ةفشكت

 20 ساده د اس ريب ي

 ع وع و نجم كم ةمَرَو رهط قح نطل ا اه اَهاَنُسِبْلت َكنِم

 . َنيِمحاَّرلا َمَحْرَأ اَ  كِتْمَحَرِب
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 : موصلا لئاسم

 ١ ثالثلا قرطلا ىدحإب لالهلا تبثي :

 ديفملا عايشلا وأ رتاوتلاب وأ كسفنب لالهلا ةيؤرب لصاحلا ملعلا أ

 . ملعلل
 . قباسلا رهشلا لاله نم ًاموي نوثالث ىضم ب

 قفاوت عم لالهلا امهتيؤر ىلع نيلدع ةداهش يأ ةيعرشلا ةنيبلا  ج
 . فاصوألا

 ولو ناضمر نم مايصلا زوجي ال ناضمر وأ نابعش نم هنأب كشلا موي - ؟١

 وأ نابعش رخآ نم موصلا زوجي معن هنم بستحي مل ناضمر نم ماص

 . هنم بستحي ناضمر لاله تبث اذإو ءاضق

 هللا ىلإ بّرقتلا عم دصقلا يهو موصلا اهنمو ةدابع لك يف ةّينلا ربتعت ل *
 ادغ موصأ) كريمض يف يونت نأ يفكي لب ظفل اهيف بجي الو ىلاعت

 نمو ميظعلا هللاب كرش هنأل موصلا لطبي ءابرلاو (ىلاعت هللا ىلإ ةبرق

 ىون وأ .؟ال مأ موصلا يف ٌرمتسي نأ يف دّدرت ول امك ةينلا يف ددرتي

 برشلاو لكألا ىون نأب عطاقلا ىون وأ موصي ال نأ ىون نأب عطقلا

 لك



 دعب ءاضقلاو كاسمإلا بجيو موصلا لطبي روصلا هذه ّلك يف ًالثم

 . ناضمر رهش

 نم يقب ام غلب زوجي الف ًاريثك وأ ناك اليلق الئاس وأ ناك دماج

 ريغ نم مسجلا لخاد ىلإ ذفانلا ءاودلا رضي الو  نانسألا نيب ماعطلا

 جرشلا يف ةربإلا قيرزتو نذألاو نيعلا يف ةرطقلاك مفلا قيرط

 يف ركذت ولو انايسن برشلاو لكألا موصلاب رضي الو يوادتلل ةلضعلاو

 ناك نمو © : ىلاعت برع راطخلا امهيلع بجي نضيرعلاو رفاسملا

 رفاسملا يف طرتشيو ( رخا مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم مكنم
 نأ يناثلاو ةالصلا يف رصقلا بجوي رفسلا نوكي نأ : لوألا : نارمأ

 مويلا مايص بجيف رهظلا دعب رفاس اذإ امأ رهظلا لبق رفسلا نوكي

 ىلع بجيو موصلا مص الهاج رفسلا يف ماص اذإو هيف رفاس يذلا

 . كلذ دعب موصلا ءاضق ضيرملاو رفاسملا

 ةدحاو ةعفد ءاملا تحت ندبلا مامت نوكي ثيحب ءاملا يف سامترإلا

 لاستغالا دصقب ادّمعتم سمترا اذإ امأو ادمع ناك اذإ موّصلا لطبيو

 موصلا حص ًايسان ناك نإو هلسغو هموص لطب بجاولا موصلا يف

 .: ليصلاو

 ءانمتسالا اًمأو موصلا لطبي ال رايتخا نودب ناضمر راهن يف مالتحالا

 . موصلا لطبي ادمعتم ينملا لازنإ وهو

 نوكراسكلا ناك يجرم عامجلا راركتو موصلا :اظسب دمع عامجلا 4

 ىلع بجي عامجلا ىلع ةمئاصلا هتجوز ربجأ اذإو تارطفملا رئاس
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 . يعرشلا مكاحلا لبق نم اطوس نيرشعو ةسمخ ريزعتو ةرافكلاو

 ىدحإ يه ةرافكلاو ًاعم ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ًادمع تارطفملا نايتإ

 نقنعا اكس نم ماعطإ وأ «نيعباتتم نيرهش مايص :ةثالث رومأ

 امهموص حصي مل اماص ولو مايصلا امهيلع مرحي ءاسفنلاو ضئاحلا_ ٠

 , ءاضقلا بجيو

 دم موي لك نع ةرافكلا مهيلع بجتو ةعامج نع موصلا طقسي ١

 لاق ةطنحلا لضفألاو ابيرقت ماعطلا نم وليكلا عابرأ ةثالث يواسيو

 . [184/ةرقبلا] # نيكسملا ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو # : ىلاعت

 : يتآلاك مهو

 مل ءاوس رمعلا يف نعط نمم ةزوجعلا ةأرملاو ريبكلا خيشلا [

 . هؤافش ىجري ال يذلا ضيرملاب ب
 . ةريبك ةقشم هيلع موصلا نوكي ثيحب شطعلا ءاد هب نم  ج

 . اهلمحب رضي وأ موصلا اهرضي ىتلا برقملا لماحلا د

 تقفتاو اهعيضرب وأ موصلا اهب ٌرضي يتلا نبللا ةليلقلا ةعضرملا - ه

 كلذ نإو نكمتلا دنع ءاضقلا بوجو يف ةريخألا ثالثلا روصلا

 . ةرورضلا رادقم ىلع راصتقالا طوحألا نأ امك طوحأ

 *؟ ١



 : ردقلا ةليل

 اهردق مظعل ىلاعت هلل برقتلاو ةدابعلاب اهئايحإب انرمأ ةكرابم ةليل يهو
 رهش » :ىلاعت لاق .اهيف ميكح رمأ لك قيرفتو ءاهب نآرقلا لوزن لجأل
 ةكرابم ةليل يف هانلزنأ انإ 8 : ىلاعت لاقو .* نارقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر

 ةروس اهل درفأو . [/ناخدلا] 4 ميكح رمأ لك قرفي اهيف نيرذنم انك انإ
 ردقلا ةليل ام كاردأ امو ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ 8 : ردقلا ةروس يه ةصاخ

 لك نم مهبر نذإب اهيف حورلاو ةكئالملا لّرنت رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل
 ناك ثيح هلك امإ نارقلا لوزن دارملاو . *« رجفلا علطم ىتح يه مالس رمأ

 وأ (ص) هللا لوسر ىلع مدع لك نارقلا نم لزن ام ليئربج ضرعي
 ام لوأ نأ ىنعملا نوكيف انارق ىمست اضيأ ةروسلاو ةيآلا نإف هنم ضعبلا

 ثعبملا يف هتوعدب رهجلاب (ص) رمأ مث ناضمر رهش يف لزن هنم لزن
 نع ىلا يمحو نعيش ةكراسلا ةلئللا تهدأ ةهفلار يعور 810
 لاق ةروفغملا ةبوتلاو حلاصلا لمعلاو ناميإلاب هبلق رانتسا نم ديعسلاف دابعلا

 .ناضمر رهش روهشلا نمو . ةعمجلا مايألا نم هللا نإ ) : (ص) هللا لوسر

 لك ردقلا ةليل يف ردقي ) : (ع) رقابلا مامإلا لاقو .(ردقلا ةليل يلايللا نمو
 وأ ةنعانط وأ ريش وأ رجع نم لتباتق نم هلت ىلإ نبل كلت نق: نوكي يتف

 نم وهف ىضقو ةليللا كلت يف ردق امف .قزر وأ لجأ وأ دولوم وأ ةيصعم

 وأ رشع عساتلا يه امإ ناضمر نم ةليل يهو .( ةئيشملا هيف هللو موتحملا
 لاق ةمكحل انيلع ىلاعت هللا اهرتس دقو نيرشعو ثالث وأ نيرشعو ىدحإ

 ول مكنأل مكل ًارظن مكنع اهرتس امنإ هللا نأ كشأ تسلو : (ع) يلع مامإلا

 .( مكئطخت ال نأ وجرأو اهريغ متكرتو اهيف متلمع اهومكملعأ

 لئس دقف (ص) يبنلا مامتهاب اهنيب نم نيرشعو ثالث ةليل تزاتماو
 : لاقو ردقلا ةليل نع (ص) هللا لوسر ّىنهجلا ىّمسي ةباحصلا نم لجر
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 ثالث ةليل لزنأ ) : (ص) لاق .( اهل لزنأ ةليلب ينرمف رادلا عساش ينإ )
 ةليل يه نيرشعو ثالث ةليل ) : (ع) تيبلا 1 تاياور يفو ( نيرشعو

 : يه رومأ ةتس ثالثلا يلايللا نم ةليل لك يف بحتسي ( ىنهجلا

 اعلا ١ت

 كلأسأ ينإ مهللا ) : لوقتو كيدي نيب هعضتو هرشنتو فحصملا ذخأت ١

0 

 فاتني انو .ىيحلا هكزامساوركألا كنا هفونقا امون وسلا كابات

 بلطتو وعدتو ( رانلا نم كئاقتع نم ينلعجت نأ ىجريو

 .. تاهت وخ

 يسفنل كلمأ ال ًارخاد ًادبع كل تيسمأ ينإ َمهللا ) : ءاعدلا اذه أرقت

 ةليللا هذه ىف ةرفغملا نم تانمؤملاو نينمؤملا عيمجو ينتدعوام

 نيهملا ريقفلا فيعضلا نيكسملا كدبع ينإف ىينتيتأ ام يلع ممتأو

 اميف: كتاسحإل الو ىسيلوأ ام. ىف كلذل اينان' ىلغجت ال مهلا

 . ( ءامعن وأ سؤب وأ ءالب وأ ةيفاع وأ ءاخر وأ ةدش

 عبس دمحلا دعب ةعكر لك يف نيتعكر ةبوتلاو ةرفغملا بلطل يلصت

 . هيلإ بوتأو هللا رفغتسا ةرم نيعبس ةالصلا مامتإ دعبو ديحوتلا تارم

 نارقلا اذه ىحب مهللا) , لوقتو كسأر ىلع ميركلا نارقلا عضت

 دب عيدا كا واد حضني نيزم لح دبر هي عاطرا ناكر

 : تارم رشع اهنم الك ةيتآلا ءامسآلا لوقت مث كنم كقحب فرعأ دحأ

 (تارم )٠١ ىلعب (تارم )٠١ دمحمب (تارم رشع) هللااي كب

١6 



 (تارم )٠١ نيسحلاب (تارم )٠١ نسحلاب (تارم )٠١ ةمطافب

 نب رفعجب (تارم )٠١ يلع نب دمحمب ( تاره )٠١ نيسحلا نب يلعب

 ىسوم نب يلعب (تارم )٠١ رفعج نب ىسومب (تارم )٠١ دمحم
 (تارم )٠١ دمحم نب يلعب (تارم )٠١ يلع نب دمحمب (تارم )٠١

 . ( تارم )٠١ ةجحلاب (تارم )٠١ يلع نب نسحلاب

 ديعلاو ردقلا ةليل يف ةصوصخملا ةرايزلاب (ع) نيسحلا مامإلا روزت

 ةرايزلا كيلإو ىلاعت هللا ىلإ ةبرق ناتعكر اهدعب يلصت نأ بحتسيو
 نب اي كيلع مالسلا ) : لوقتو . (ع) نيسحلا ةرايز دصقت ةصوصخملا

 ةقيدصلا نباي كيلع مالسلا نينمؤملا ريمأ نباي كيلع مالسلا هللا لوسر

 ابأ اي يالوم اي كيلع مالسلا نيملاعلا ءاسن ةدّيس ةمطاف ةرهاطلا

 ةاكزلا تيتأو ةالصلا تمقأ دق كنأ دهشأ هتاكربو هللا ةمحرو هللادبع

 هتوالت قح باتكلا تولتو ركنملا نع تيهنو فورعملاب ترمأو

 كي هبنج يف ىذألا ىلع تربصو هداهج ٌىح هللا يف تدهاجو

 كولذخ نيذلاو كوبراحو كوفلاخ نيذلا نأ دهشأ نيقيلا كاتأ ىتح

 ىرتفا نم باخ دقو .يمألا يبنلا ناسل ىلع نونوعلم كولتق نيذلاو

 باذعلا مهيلع فعاضو نيرخآلاو نيلوألا نم مكل نيملاظلا هللا نعل

 كر كقحب افراع ارئاز هللا لوسر نباي يالوم اي كييتأ ميلألا

 افراغ هيلع دعنا ئدنلا ئدتلاب اردتم كئادعأل ًايداعم كئايلوأل

 نادل كوخ تال محلا .تايوداجم نا عسحو كيلاط نيادع

 كيلعو رهاطلا كدسجو بيطلا كحور ىلع هللا اص .هئامسو هضرأ

 . ( هتاكربو هللا ةمحرو يالوم اي مالسلا

 يالوم اي كيلع مالسلا ) : لوقتو نيسحلا نب يلع ةرايز دصقت مث

 كلتق نم هللا نعلو كملظ نم هللا نعل هتاكربو هللا ةمحرو يالوم نباو
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 ١ ( ميلألا باذعلا مهيلع فعاضو

 مالسلا نوقيدصلا اهيأ مكيلع مالسلا ) : لوقتو ءادهشلا ةرايز دصقتو

 متربصو هللا ليبس يف متدهاج مكنأ دهشأ نورباصلا ءادهشلا اهيأ مكيلع

 ءازج لضفأ هلهأو مالسإلا نع هللا مكازجف نوقزرت مكبر دنع ءايحأ

 . ( ميعنلا لحم يف مكنيبو اننيب عمجو «نينسحملا

 ريمأ نباي كيلع مالسلا) :لوقتو سابعلا لضفلا أ ةرايز دصقتو

 دق كنأ دهشأ .هلوسرلو هلل عيطملا حلاصلا دبعلا اهّيأ كيلع مالسلا نينمؤملا

 نم مكل نيملاظلا هللا نعل نيقيلا كاتأ ىتح تربصو تحصنو تدهاج

 1 كجئاوح بلطتو وعدت مث .( ميحجلا كردب مهقحلأو .نيرخآلاو نيلوألا

 : يتآلاك

 : يتأي ام اهيف بحتسي ( رشع عساتلا ةليل)

 ١ هيلإ بوتأو يبر هللا رفغتسأ) ةرم ةئام ( .

 "  (ع) نينمؤملا ريمأ ةلتق نعلا مهللا) ةرم ةئام (.

 نم قرفت اميفو .موتحملا رمألا نم ردقتو رضقت اميف لعجا مهللا) ت١

 نأ لّدبي الو دري ال يذلا ءاضقلا يفو .ردقلا ةليل يف ميكحلا رمألا

 مهيعسو روكشملا مهجح روربملا مارحلا كتيب جاجح نم ينبتكت

 نأ ردقتو يضقت اميف لعجاو مهتائيس مهنع رفكملا مهبونذ روفغملا

 لعفت الو هلهأ تنأ ام ) يب لعفتو يقزر يف يلع عسوتو يرمع ليطت
 . ( هلهأ انأ ام يب



 : كجئاوح ركذت مث

 : ةليللا هذهب صتخيو ( نيرشعلاو يداحلا ةليل)

 علطي وأ ناضمر رهش ينع ضقني نأ ميركلا كهجو لالجب ذوعأ )

 . (هيلع ينبذعت ةعبت وأ بنذ يلبق كلو هذه يتليل نم رجفلا

 ليللا جلوم اي) : رخآلا ةرشعلا نم ةليل لك يفو ةليللا هذه يف أرقت

 جرخمو تيملا نم ّيحلا جرخمو ليللا يف راهنلا جلومو راهنلا يف

 هللأ اي نمحر اي هللأ اي باسح ريغب ءاشي نم قزار اي ّيحلا نم تملا

 ايلعلا لاثمألاو . ئنسحلا ءامسألا كل هللأ اي هللا اي هللأ اي . ميحر اي

 لعجت نأو دمحم لاو دمحم ىلع يلصت نأ كلأسأ ءالآلاو ءايربكلاو

 يف يناسحإو ءادهشلا عم يحورو ءادعسلا يف ةليللا هذه يف يمسا

 بهذي اناميإو يبلق هب رشابت انيقي يل بهت نأو ةروفغم يتءاسإو نييلع
 ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتاو يل تمسق امب ينيضرتو ينع كشلا

 ةبغرلاو كركشو كركذ اهيف ينقزراو قيرحلا رانلا باذع انقو ةنسح

 مهيلعو هيلع دمحم لاو اديسحتم هل كققو امل :قيفوتلاو ةبانإلاو كيلإ

 . مالسلا

 . تاللصفملا يف هدجت ريبكلا نشوجلا ءاعد “ع

 حا

 : ةليللا هذهب صتخيو (نيرشعلاو ثلاثلا ةليل )

 يف ةكانا ىلعو هيلع مدار نيصبلا ب , ةجحلا كيلول نك مهللا)

 ىنح ًانيعو ٌاايلدو ايكو ًادئاقو اظفاحو و ةعاس 0 يفو ةعاسلا هذه

 نيلم اي روحبلا يرجم ايروبقلا يف نم ثعاب ايرومألا ربدم اي ا ؟

 الو هلهأ تنأ ام يب لعفاو دمحم لاو دمحم نع لم ةراقل ديدحلا
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 . كجئاوح بلطتو ( هلهأ انأ ام ىب لعفت

 *  مدقت ام ىلإ ةفاضإلاب . خلا ردقلا ةليل بر اي ءاعد .

 رطفلا ديعب ناضمر رهش دعب ملاعلا راطقأ يف نوملسملا لفتحي

 نم دارفألا ةفاك ةبسانملا هذهب ةحرفلا معتو يمالسإ ينطو ديع وهف كرابملا

 ةيبرت ىلع لئاوعلاو ةلئاعلا ناضحأ يف لافطألا عمتجتو ريبكلاو ريغصلا

 يف ةعبتملا تاداعلا هباشتت داكتو تايسنجلاو تايموقلا فلتخمب لافطألا

 لازي الو ) : ناديز يجرج لاق ًاثيدحو ًاميدق ديجملا ديعلا اذه ءايحإ

 نيب قرفلا هاضتقا رييغت عم نآلا ىلإ ًاعئاش ةيمالسإلا دايعألاب لافتحالا

 . . .اهنم نويمطافلا دايعألا هذهب ةيانع ةيمالسإلا لودلا رثكأو نيندمتلا

 ةليلو رضاحلا ةفيلخلاو نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ىلع دلومو يوبنلا دلوملا

 يزيرقملا هلصف امم اهريغو زورينلا مويو جيلخلا حتفو رطفلا ديعو بجر لوأ

 اهيف نولذبي دعاوقو موسر دايعألا هذه نم لك يف مهلو 440/١. هططخ يف
 الو )١57/0( يمالسإلا ندمتلا خيرات عجار .(تاقدصلا نوقرفيو لاومألا

 روازتلا :اهنم نوكي ام لوأو ةصاخلا اهبادا سرامت ةيمالسإلا ةمألا لازت

 لازت الو اهتاراصتنا دايعأب لفتحت ممألا تناك اذإو ًابتكو ًاناسل ةدياعملاو

 اهئدابم حرشل ةصرفلا لغتستو ةيمألا وحمو ةأرملاو لفطلا مويب لفتحت لودلا

 ةديعسلا ةصرفلا هذه لغتسي نأ ملسملا ناسنإلل اذإ يغبنيف اهئانبأ ةيبرتو

 ةينيدلا هتابجاوب مازتلالاو هلبقتسمل طيطختلاو هسفن ةيبرتو هفيلخ بيذهتل

 . ةيعامتجالاو

 همايق ركشو همايص هللا لبق نمل ديع وه امنإ ) : (ع) يلع مامإلا لاق

 نينمؤملا ريمأ ىلع لخدو .( ديع مويوهف هيف ىلاعت هللا ىصعي ال موي لكو
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 تاداعلا نع عالقإلا يغبنيف ( هل رفغ نم ديع اذه امنإ ) : لاقف لجر (ع)

 ةقحتسملا دراوملا يف اهفرصو لاومألا ريذبتو فارسإلا نم عانتمالاو ةحيبقلا

 هحتفتست نأ ّدبال ديدج ماع ةبتع ىلع كنا ثيح ةديعسلا ةايحلل ريكفتلاو

 . ايندلاو نيدلا رومأ يف كعمتجمو كسفنل لضفأ لبقتسمل لماش طيطختب

 : ةرطفلا ةاكز

 راطفالا بجيو موصلا نيملسملا ىلع مرعم لاوش لاله ةيؤر تتبث ادإ

 . ( هتيؤرل رطفأو هتيؤرل مص ) : (ص) هلوقل

  ةرطفلا ةاكز ءاطعإ مئاصلا ريغو مئاصلا نيملسملا عيمج ىلع بجيو

 بجت اهنأب ةاكزلا هذه زاتمتو ءارقفلا ىلإ ماعطلا نم تامارغوليك ةثالث - يفكتو

 ريبكلاو ريغصلا نع اهًءادأ بجيف نيرطفم اوناك ولو نيملسملا مومع ىلع
 ينغلا اهيأ اهيف لاومأ ةاكز تسيلو صاخشأ ةاكز اهنأ ثيح ةأرملاو لجرلاو

 ىلع رطفت تنك كنأ وه دحاو قراف عم كلثم ريقفلا ماصو تمص دقل

 نوكي نأ زوجي الف هب معنتت تنكو رضاحلا ماعطلاب عنقي وهو رخافلا ماعطلا
 هيعارت نأ ناسنإلا اذه قحتسي الا هئانعو هئاقش موي كتحرفو كتداعس موي

 دقل . معن .؟كل رسيتي امب ءاقشلا نم هذقنت نأو ؟كرورسو كتحار موي يف

 نعو هسفن نع اهعفديل «ةرطفلا ةاكز ينغ لقاع غلاب لك ىلع مالسإلا بجوأ

 فيضلا ىتح ريبكلاو ريغصلا نم مهشاعم لفكتي نيذلا هتلئاع دارفأ عيمج

 ةثالثابيرقت لداعيو دحاو عاص ةاكزلا رادقمو ديعلا ةليل بورغ دنع

 لذب يفكيو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلاك سانلل بلاغلا ماعطلا نم تامارغوليك

 : لئاسم

 بر ىلع بجي لب ءاينغأ اوناك ولو ةلئاعلا دارفأ ىلع ةرطفلا بجت ال ١
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 . مهترطف ةلئاعلا

 يمشاهلا ةرطف لحتو دّيسلل يمشاهلا دّيسلا ريغ ةرطف ّلحتال  ؟

 ميدقت بحتسيو تغلب امهم ةرطف نم رثكأ دحاولا ريقفلا ءاطعإ زوجي “' 
 يف اهفرص زوجيو مهريغ ىلع نيقحتسملاو ءارقفلا نم ماحرألا
 : يتآلاك يهو لاملا ةاكز فراصم

 . ةدحاو ةنس توقل نيدقافلا ءارقفلل ١

 . مويلا توقل نيدقافلا نيكاسملا ١

 . لمعلا ةرجأ لداعي امب ةاكزلل ةابجلا نيلماعلل “ 

 . نيملسملاو مالسإلا ةحلصمل مهبولق ةفلؤملل 5

 . مهقتع لجأل ديبعلا باقرلا يف

 . نيدلا ءادأ نع نوزجاعلا نونويدملا مهو نيمراغلل

 . رفسلا يف ًاريقف راص يذلا ليبسلا نباو
 رودو ملعلا سرادم ءانب نم ةيريخلا لامعألا هللا ليبس يف

 . تايفشتسملاو ماتيألا

 موي يف نيرخآلا داعسإ يف مهاسي نأ ملسملا ىلع بجي اذكهو

 ال ةأرملاو لفطلا موي مساب عفرت يتلا ةغرافلا تاراعشلا نم مغرلابف هتداعس

 ال نيدتلا ناسنإلا دارفأ نم مكف ةاكزلا هذه هيدؤت يذلا رثألا اهل دحت

 مهتدرش نيذلا لافطألا نم مكو ؟ ةيمألا مهيلع ئغطتو ملعلا ةمعنب نوضحي

 مساب نيهأ دق ةأرملل فافع نم مكو .؟يقلخلا اهداسفل ةفيزملا ةيندملا

 ةيمألا ةحفاكم يف رودلا ناكل يمالسإلا ةاكزلا نوناق ملاعلا قبط ولو ةيرحلا

 يمالسإإلا ديعلا ربتعي اذكهو ةرهاظ هتجيتنو أ دنا ًارود ةأرملاو لفطلا ةداعسو

 ةدعاسمب كلذو ةمألاو بعشلا ىوتسم عفر يف ًايلمع ناسنإلا ةمهاسملا دعوم
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 ملعلا رشنو اهب نيدرشملا لافطألا ءاويإو . ةاكزلا هذهب نيزوعملاو ءارقفلا

 ةحفاكمو ةأرملاو لفطلا داعسإ يف ةقداصلا ةمهاسملا لامجإإلابو .ةفرعملاو

 . ةيمألا

 : ديعلا ةالص

 رطفلا ديعو ةجحلا يذ نم رشاعلا ىحضألا ديع نم لك يف بحتسي

 : يتأي ام لاوش نم لوألا

 : «هبيطلا لافعتاو:ةيلحلا نتانللا ف“( ايناثز

 حبذو ٠ ىولحلا وأ رمتلاب رطفلا ديع ةالص لبق راطفإلا «  ًاثلاث)

 هللا لعج امنإ ) : (ص) هللا لوسر لاق دقف .ىحضألا ديع يف ةيحضألا

 ول ) : (ع) يلع مامإلا لاقو .( محللا نم مكنيكاسم عستتل ىحضألا اذه

 دنع ةيحضألا بحاصل رفغي هنأ اوحضو اونادتسال ةيحضألا يف ام سانلا ملع

 . ( همد نم هرطقي ةرطق لوأ

 وأ أّبعت وأ مويلا اذه يف أيهت نم مهللا ) : ءاعدلا اذه أرقت  (ًاعبار )

 نِإف . هايطعو هلضاوفو هلفاونو هدفر ءاجر قولخم ىلإ ةدافول ٌدعتساو دعأ

 كزئاوجو كدفر ءاجر يدادعتساو يدادعإو ىتئبعتو ىتئيهت يديس اي كيلإ
 ةمأ دايعأ نم ديع لإ تودغ دقو كاياطعو كلئاضفو كلضاوفو كلفاونو

 يبونذب أرقم ًاعضاخ كتيتأ نكلو هتلمأ قولخمل تهّجوت الو هتمّدق هب

 يبرنذ نم ميظعلا يل رفغا ميظع اي ميظع اي ميظع ايف . يسفن ىلإ يتءاسإو

 ىتح سمشلا عولط نيح نم اهتقوو ناتعكر ديعلا ةالص  (ًاسماخ )

 لمح



 . سمشلا عافترا دعب نوكي نأ لضفألاو رهظلا

 ربكأ هللا لوقت مث ةروسلاو دمحلا ىلوألا ةعكرلا يف أرقت : ( اهتيفيكو )

 تونقلا دعبو تاتونق سمخ متت نأ ىلإ اذكهو تنقتو رثكت مث تنقتو

 كلذك يتأتو ةيناثلا ةعكرلا يف موقت مث نيتدجسب يتأتو عكرتو رّبكت سماخلا
 دجستو عكرتو ربكت عبارلا تونقلا دعبو ًاتونق ةريبكت لك دعب تاتونق عبرأب

 . ملستو دهشتتو نيتدجس

 يف أرقت نأو ءارحصلا يف ةعامج ديعلا ةالص ىلصت نأ ( بحتسيو )

 ةروس ةيناثلا يفو (87) ىلعألا كبر مسا حبس دمحلا دعب ىلوألا ةعكرلا

 : لوقت لب ةماقإ الو ناذأ اهيف سيلو ةءارقلاب رهجلاو (41) سمشلا
 أرقتو ةروسلاو دمحلا ىوس مومأملا نع طقسي الو تارم ثالث ( ةالصلا )

 دوجلا لهأو ةمظعلاو ءايربكلا لهأ مهللا ) : ءاعدلا اذه تونقلا يف

 مويلا اذه قحب كلأسأ ةرفغملاو ىوقتلا لهأو ةمحرلاو وفعلا لهأو توربجلاو

 نأ ادننزمو هاك اقرككو اريحا (ص) دمحملو ًاديع نيملسملل هتلعج يذلا

 ادمحم هيف تلخدأ ريخ ّلك يف ينلخدت نأو دّمحم لآو دّمحم ىلع يلصت

 نايس لا درعا هنم تجرخأ ءوس لك نم ينجرخت ناوي ينسخشتلاو

 كدابع هب كلأس ام ريخ كلأسأ ينإ ٌمهللا نيعمجأ مهيلعو هيلع كتاولص

 مامإلل بحتسيو (نوصلخملا كدابع هنم ذاعتسا امم كب ذوعأو نوحلاصلا

 يفو ةرطفلا ةاكزب قلعتي امل رطفلا ديع يف ضرعتي ةالصلا دعب ةبطخلا
 . داشرإلاو ظعولا عم ةيحضألاب قلعتي امب ىحضألا

 ةفيحصلا ةيعدأ نمو ةبدنلا ءاعد لثم ىرخأ ةيعدأ ةءارق بحتسيو اذه

 ءاعدلاو ( دابعلا همحري ال نم محري نم اي ) : هلوأو (57) ءاعدلاك ةيداجسلا

 ةصوصخملا (ع) نيسحلا ةرايزو ( كرابم موي اذه مهللا ) : هلوأو . (:4)
 . ردقلا ةليل لامعأ يف اهانركذ دقو ردقلا يلايلو نيديعلا مويب
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 جحلا

 : جحلا ةفسلف

 نمو اليبس هيلإ عاطتسا نم تببلا ٌجح سانلا ىلع هلو ف : ىلاعت لاق
 ّجحلا # : ىلاعت لاقو .[41/نارمع لآ] « نيملاعلا نع ٌىنغ هللا ّنإف َرَمَك

 يف لادج الو قوسف الو ثفر الف جحلا نهيف ضرف نمف تامولعم رهشأ

 هللا اوقتاو ىوقتلا دازلا ريخ نإف اودوزتو هللا هملعي ريخ نم اولعفت امو جحلا
 [191//ةرقبلا] #« بابلألا اولوأ اي

 تفرح دقو (ع) ميهاربإ ءايبنألا يبأ دهع ىلع تعّرش ةدابع جحلا

 مالسإلا اهرهطف نيقفصم ةارع تيبلاب نوفوطي اوناكف «.ةدابعلا هذه ةيلهاجلا

 لسرأو ؛ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا يف نيملسملا عومج جحو تاركنملا نم

 ال نأ سانلا غلبي (ع) بلاط يبأ نب يلع هّمع نبا مهيف (ص) هللا لوسر

 ةضيرفلا هذهب مالسإلا متهاو نايرع تيبلاب فوطي الو كادلف ماعلا دعب جحي

 مالسإلا ةجح جحي ملو تام نم ) : (ع) قداصلا مامإلا لاق - اغلاب ًامامتها

 ناطلس وأ جحلا هيف قيطي ال ضرم وأ هب فحجت ةجاح كلذ نم هعنمت ملو

 سمخ ىلع مالسإلا َيِنِب ) : (ع) لاقو . ( ًاينارصن وأ ًايدوهي تميلف هعنمي

 نم عبان اذه مالسإلا مامتها نإو . ( ةيالولاو موصلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا
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 ليلذتل ةمزلتسم ةقاش ةضيرف جحلا نإف .مالسسإلا هاوعد ىلع ملسملا ناحتما
 مارحإلا تامرحم نم هللا مرح اًمع عروتلاو لاملا لذبو دسجلا بعتو سفنلا

 رابتخاو ناحتما ةبترم يهف تادابعلا رئاس يف اهلك بجي مل فيلاكت يهو
 نع ٌىنغ هللا نإف ٌرّفك نمو ا :ىلاعت هلوق هيلإ ريشي امك ةديقعلا لامكل
 ا دا لآ] # نيملاعلا

 هلعج يذلا مارحلا هنيب جح مكيلع ضرفو ) : (ع) يلع مامإلا لاقو
 هتزعل مهناعذإو هتمظعل مهعضاوتل ةمالع هناحبس هلعج . . .مانألل ةلبق

 فقاوم اوفقوو هتملك اوقدصو هتوعد هللا اوباجأ اعامس هقلخ نم رابتخاو

 هللا رئاعش نم مكل اهانلعج ندبلاو # : ىلاعت هلوق كلذ ىلإ ريشيو . ( هئايبنأ

 مكنم ىوقتلا هلاني نكلو اهئامد الو اهموحل هللا لاني نل . . . ريخ اهيف مكل

 .( نينسحملا رشبو مكل ىده ام ىلع اوربكتل مكل اهرخس كلذك

 قحلا ىلإ ةرجهلاو ٌّقحلا ليبس يف ةيحضتلا ىلع ملسملل ةيبرت جحلا
 مالسلاو ةلادعلا ميهافمل ةسراممو ةايحلا ذالم نع فشقتو هللا ةوعدل ةيبلتو

 الو ناويحل ديص الف تابنلا ىتحو ناويحو ناسنإ نم تاقولخملا ةفاك ىلع

 : (ع) اضرلا مامإلا لاق .ناسنإلا عم ةمصاخم الو تبن وأ رجشل عطق

 امو . . . ضرتفا ام لك نم جورخلاو لجو ِّزع هللا ىلإ ةدافولا ةجحلا ةّلعو )

 هنمو لجو رع هللا ىلإ ةبهرلاو ةبغرلاو عفانملا نم قلخلا عيمجل كلذ يف

 قوقحلا ديدجتو لوألاو ءاجرلا عاطقناو ركذلا نايسنو بلقلا ةواسق كرت

 ربلا يف نمو اهبرغو ضرألا قرش يف نم ةعفنمو داسفلا نع سفنلا رظحو

 . بساكو يرتشمو عئابو بلاجو رجات نم جحي ال نمو جحي نمم رحبلاو

 : جحلا ةسردم

 يف رثؤت ةسردم يه :(ع) اضرلا مامإلا مالك هدافأ امك ةضيرفلا هذه

 لك



 ىلإ ةفاضإلاب داصتقالاو فلأتلاو ةيعوتلا يف ًارشابم ًاريثأت يمالسإلا عمتجملا

 هروب طافت تنكاكا ىلإ هنااا وكميو ةحورتلا فاشل فوضت قايل ام

 : اهنم

 ًادصاق هّبر ىلإ هجوتي ام نيح جاحلاف يمالسإلا حورلا قلخ - ( ًالوأ)

 نم هلاومأ ريهطتو ملظلا نع هدي فكو ءيسلا ريكفتلا نع هسفن بيذهت

 . ديدج نم املسم دلوي هنأكف سانلا قوقحو مارحلا

 نم جرخ قسفي ملو ثفري ملو جح نم ) : (ص) يبنلا نع ىورو

 . ( همِإ هتدلو مويك هبونذ

 مداخلاو كلملا ةضيرفلا هذه مامأ ءاوس عيمجلاف ةاواسملا - «ًايناث )

 نود نم بنج ىلإ ابنج نوريسي مهو ينغلاو ريقفلاو سوؤرملاو سيئرلاو

 يز يف ةلماكلا ةاواسملا لب رقفلل ةروث الو لاملل نايغط الف يقبط توافت

 . ةحلاصلا ةينلا قوس ماسو وأ بصنم لك نع درجم دحاو ناسلو دحاو

 ديسعاوع كي سلاسعلا ديعسلا ىلغ نيسلا فرانك ع( اهلاث

 جاحلا عجريف ةددعتم لئابقو ةفلتخم ًابوعش راطقألا فلتخم نم نوملسملا

 اهرشنيف ةلاسرلا طبهمو ةوبنلا ةمظعو مالسإلا ميهافمل ةركف ًالماح هنطو ىلإ

 لودلا لذبت تاذلاب ضرغلا اذهلو هفراعمو هئاقذصأو هراّوز نيب ًايئاقلت

 فراعتل ةبيط ةصرف نم جحلا مظعأ امو تاودنلاو تارمتؤملا دقعل اهتاقاط

 لطابلا ةبراحمو قدصب مالسإلا ىلإ ةوعدلاو مهلكاشم سرادتو نيملسملا

 . ةمكحب

 هرابخأ فرعتو (ص) هللا لوسحر: اتا هفرمتلا : (ع) لاقو .( برغملاو

 يف (ص) مظعألا لوسرلا بطخ ركذتن نأ انيرحأ امو .( ىسنت الو ركذتو
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 ىف ةنسحلا هتريسو ريدغلاو ىنم موي ةبطخك 5 تابسانملاو دهاشملا كلت

 . ةدحولاو ملعلاو لمعلا ىلإ ةوعدلا

 مل نم اهغلبو اهاعوف يتلاقم عمس ًادبع هللا رظن ) : ىنم يف (ص) لاق

 هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح نم مكو هيقف ريغ هقف لماح نم مكف اهعمسي

 . هلل لمعلا صالخإ ١

 . نيملسملا ةمئأل ةحيصنلاو ١

 . مهتعامجل موزللاو “"' 

 مهو مهئامد ءىفاكتت ةوخأ نوملسملا - مهئارو نم ةطيحم مهنوعد نإف

 . ( مهاند مهتمذب ىعسي مهاوس نم ىلع دي

 بطخف ةالصلاب جاجحلا عومج رمأ (ص) هتافو ماع عادولا ةجح يفو

 لوسر يتأي نأ كشوي رشب انأ امنإف سانلا اهّيأ دعب امأ . .. ) : مهيف (ص)

 رونلاو ىدهلا هيف هللا باتك : امهلوأ نيلقثلا مكيف كرات انأو بيجأف يبر

 : لاق ّمث هيف ّبغرو هللا باتك ىلع ثحف هب اوكسمتساو هللا باتك اوذخف

 هللا مكركذأ يتيب لهأ يف هللا مكركذأ يتيب لهأ يف هللا مكركذأ يتيب لهأو

 مهللا هالوم اًيلع نإف هالوم تنك نمف : (ص) لاق يلب : اولاق . ؟هسفن نم

 راد ةعبط 777/5 لبنح نبا دنسم عجار (هالاو نم لاوو هاداع نم داع

 .ها7589١ توريب رداص

 5 ةودقلا ميهاربإ

 ءايبنألا يبأ تايركذ لوح  بلاغلا يف  جحلا كسانم رودت
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 ناطيشلل هتمواقمو « ملظلل هتحفاكمو . ديحوتلا ىلإ هتوعدو . ميهاربإ

 .ةوسألا هب ةودقلا نوكيل . رئاعشلا هذه مالسإلا يف تضرفو . ميجرلا

 غلب املو ديحوتلا ىلع ناكو قارعلا (ىثوك) يف ليلخلا ميهاربإ َدِلَو
 يف بيذعتلا تالاب بذعي نأ ةيغاطلا دورمن رمأ هرمع نم ةرشع ةسداسلا

 كلذ قوف تناك هللا ةدارإ نكلو . قينجنملا ةطساوب رانلا ىف هوقلأف . هرصع

 هاتأف . [4؟/ءايبنألا] « ميهاربإ ىلع ًامالسو ًادرب ينوك ران اي » : ىلاعت رمأف

 كلت يف وهو ميهاربإ باجأف ؟ةجاح نم ىلإ كل له : الئاق ليئربج

 هابر يذلا (رذا) همعو هلهأب ةوعدلا أدب دق ناكو الف كيلإ امأ  ةلاحلا

 . (خرات) هوبأ ناكو بألاب هوعدي حبصأو ًاريغص
 كارأ ينإ ةهلآ ًامانصأ ذختتأ رزا هيبأل ميهاربإ لاق ذإو 8 : ىلاعت لاق

 [7/ ماعنألا] .* نيبم لالض يف كموقو

 اذام هموقو هيبأل لاق ذإ ميهاربإ أبن مهيلع لتاو # : ىلاعت لاقو

 ذإ مكنوعمسي له : لاق نيفكاع اهل لظنف امانصأ دبعن اولاق ؟نودبعت

 لاق نولعفي كلذك انئابا اندجو لب اولاق ؟نورضي وأ مكنوعفني وأ نوعدت

 ّبر الإ يل ودع مهنإف ؟نومدقألا مكءابآو متنأأ نودبعت متنك ام متيأرفأ

 تضرم اذإو نيقسيو ينمعطي يذلاو نيدهي وهف ينقلخ يذلا نيملاعلا

 موي يتئيطخ يل رفغي نأ عمطأ يذلاو نييحي مث ينتيمي يذلاو نيفشي وهف

 [14 /ءارعشلا] « نيحلاصلاب ينقحلأو امكح يل به ّبر نيدلا

 ىلإ هتوعد رشن يف ماشلا ىلإ قارعلا نم ليلخلا ميهاربإ رجاهو

 ميهاربإ ىقلتو هيذؤت ةراس تناكو (رجاه)و (ةراس) ناتجوز هل ناكو ديحوتلا
 يفو كانه اهلعجي نأو - ليعامسإ مأ  رجاه عم ةكم ىلإ ةرجهلاب يحؤلا
 .تلعف ام لعفي كلثم ايبن نأ ىرأ ام ميهاربإ اي رجاه هل تلاقف ؟هللا مرح

 اهني] ةليخ اال اقيغنخ اناليطو ةفيعف ءارما كللإ + تلاتعف' 9 كلطف موب: لاق

 لما



 ميهاربإ قّرف بلحي عرض الو غلب دق عزز الو ءام الو رشب نم سينأ الب

 : ًايعاد لاقو كلذ قوف هللا ةدارإ نكلو اهنم عمس امدنع هانيع تعمدو عر

0 

 0 «نوركشي فلعل

 لبجو (افصلا) لبج نيب تعسو ءاملا نع شتفت رجاه تذخأو

 ليعامسإ اهنبا ىلإ رظنت ةورملا ىلع يهو اهب اذإف تارم عبس (ةورملا)

 برعلا تناكف برعلل ديدج 00 ترقتساف مزمز ءام هبنجيو

 ءانب يف نبالاو بألا نم لك نواعت دقو برعلاوب وبأ (ع) ليعامساف ةيرعتسملا

 ىلع فرشيل ناكم ىلع ميهاربإ فقو ءانبلا عفترا امدنعو .ةمظعملا ةبعكلا

 ميهاربإ نذأ اَملو مويلا هعضوم ىلإ لقن مث (ميهاربإ ماقم ) ب ىّمسي ءانبلا
 لزنو ( ةيبلتلا ) تناكف ةوعدلا هذه سانلا ىلإ جحلا نلعأو يحولا رمأب (ع)

 مل هنأل ءاملا نم اوتراف مق ميهاربإ اي : لاقف ةجحلا يذ نامث يف ليئربج

 عسات يف سمشلا تلاز املو ( ةيورتلا موي ) ىمسف ءام تافرعو ىنمب نكي

 موي ) ىمسف ككسانم فرعا ميهاربإ اي : ليئربج هل لاق ةجحلا يذ

 ىنمتف كبر نم تئش ام نمت : ليئربج هل لاق رشاعلا مويلا يفو . ( ةفرع

 ىطعأف ءادف اشبك ليعامسإ هنبا ناكم هللا لعجي نأ هسفن يف (ع) ميهاربإ

 هرمأف ( رامجلا) عضوم يف ميهاربإل نيعللا سيلبإ ىئارتف (ىنم) ىمسف هانم
 عيسي هامرف ةيناث دنع هل زري مث ىقتخلاف :تايصض عسب :هامرفا هيموي نأ ليثرج

 ًايئاهن ىفتخاو تايصح عبسب هامرف ةثلاث هل زرب مث ىفتخاف رخَأ تايصح

 مث سمشلا تبرغ ىتح هل هماقأف «فقوملا) ىلإ ميهاربإب ليئربج ىهنأو

 . ( ةفلدزملا) تيمسف مارحلا رعشملا ىلإ فلدزا ميهاربإ اي :لاقف هب ضافأ

 : (ع) ميهاربإ فحص

 . تاعيرشتلا فلتخم يف ةفينحلا ميهاربإ ةلم نم ةنس مالسإلا يخأ
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 [85 / نارمع لا] « ًافينح ميهاربإ ةلم اوعبتاف# :ىلاعت لاق

 نسحم وهو هلل ههجو ملسأ نّمم ًانيد نسحأ نمو : ىلاعت لاقو

 [75١/ءاسنلا] 4 ًافينح ميهاربإ ةّلم عبتاو

 ميهاربإ فحص ىلوألا فحصلا يفل كلذ نإ » : ىلاعت لاقو

 1١15[ / ىلعألا] « ىسومو

 ميهاربإ ىلع لزنأ هللا نإ ) : (ص) يبنلا نع يرافغلا رذوبأ ىور
 نسارتلا يف ةسمخ ميهاربإ اهب ءاج يتلا ةرشعلا ةفينحلاو ( ةفيحص نيرشع

 : يتالاك ندبلا يف ةسمخو

 ١ - عطق )رعشلا مطق ( . ١ براشلا ذخنأ .

 ..كاونسلا ت5 . ىحللا ءافعإ

 . ةبانجلا نم لسغلا 5 . لالخلا  ه

 ٠ - رفاظألا ميلقت 4 .ءاملاب روهطلا .
 . ندبلا نم رعشلا قلح 4

 ٠ ةيميهاربإلا ةنسلا نمو ةمايقلا موي ىلإ خسني مل اذهو ناتخلا .

 ١ مشتحملا بوثلا سبل . ١ ةحفاصملا_ .

 ١٠ لعنلا ذاختا 4 . ةيدهلا ةفايضلا .

 هللا ذختاو ظ : ىلاعت لاق « بينم هاّوأ ميلحل ميهاربإ ْنِإ 8 : ملحلا 06
 [75١ءاسنلا] « اليلخ ميهاربإ

 دري مل هنأل ًاليلخ ميهاربإ هللا ذختا امْنِإ ) : (ع) قداصلا مامإلا لاقو

 هللا ذختا ام) : (ص) لاقو . ( لجو زع هللا ريغ طق ًادحأ لأسي ملو ًادحأ

 5 ( ماين سانلاو ليللاب هتالصو ماعطلا ماعطال الإ ًاليلخ ميهاربإ
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 « نيكرشملا نم ناك امو ًافينح ميهاربإ ةّلم اوعبتاف ط : ىلاعت لاق

 [ 40 /نارمع لا]

 لعج امو مكابتجا وه هداهج قح هللا يف اودهاجو # : ىلاعت لاقو

 نم نيملسملا مكاّمس وه ميهاربإ مكيبأ ةّلم جرح نم نيدلا يف مكيلع

 [78/ جحلا ] 4« . . .لبق

 ينإ لاق نهمتأف تاملكب هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو :  ىلاعت لاقو
 « نيملاظلا يدهع لاني ال لاق يتّيرذ نمو لاق ًامامإ سانلل كلعاج

 ١١1( /ةرقبلا]

 نم ميهاربإ ةايح تمع يتلا تاناحتمالا هذهو ناحتمالا وه ءالتبإلاو

 ةكم هرجهم ىتحو « (دورمن رانو ) ملظلا ةحفاكمو ديحوتلا ىلإ هتوعدو هدلوم

 ةبعكلا هئانبو نيدلا راعش ةماقإو (حبذلاب) هئادفو جحلل هنالعإو ةمركملا

 ضرف امو سدقلاب ليلخلا ةنيدم ىف هنفدم ىتحو « نيملسملا زمر ةمظعملا

 رتعلا الإ كايوكدو متو رو نم نودي اسي شالا اعلا جتا اذه
 ىلع تابثلا يف (ع) ميهاربإب يدتعقنو ميركلا جاحلا اهيأ - تنأو انأ - اهب
 دانتسإلاو ةحلاصلا لامعألاب مامتهالاو ناطيشلا ةمواقمو نايغطلاو ىحلا لوق

 ةوعدلاو قحلا لوق يف .ةعاجشلاو ةايحلا يف انكولس يف قطنملاو لقعلا ىلإ

 .(ع) ميهاربإ ةريس تناك امك لطابلا ةحفاكمو .قحلا ىلإ

 بلقب هّبر ءاج ذإ ميهاربإل ( حون ) هتعيش نم نإو » : ىلاعت لاق

 امف .؟نوديرت هللا نود ةهلآ ًاكفإأ ؟نودبعت اذام هموقو هيبأل لاق ذإ ميلس

 هنع اولوتف ميقس ينإ : لاقف موجنلا يف ةرظن رظنف نيملاعلا برب مكنظ

 مهيلع غارف ؟نوقطنت ال مكل ام ؟نولكأت الأ لاقف مهتهلا ىلإ غارف نيربدم

 امو مكقلخ هللاو نوتحنت ام نودبعتأ لاق نوفزي هيلإ اولبقأف نيميلاب ًابرض
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 مهانلعجف اديك هب اودارأف ميحجلا يف ذ هوقلأف ًاناينب هل اونبا اولاق نولمعت

 [87/تافاصلا] *« نيلفسألا

 اهل متنأ يتلا ليئامتلا هذه ام هموقو هيبأل لاق ذإ 8 : ىلاعت لاقو

 تاومسلا بر مكبر لب لاق .. نيدباع اهل انءابا اندجو اولاق نوفكاع

 مكمانصأ نديكأل هللاتو نيدااسنلا ني رعلا قلع اذار نهرطف يذلا ضرألاو

 اولاق نوعجري هيلإ مهلعل مهل ًاريبك الإ ًاذاذج مهلعجف نيربدم اولوت نأ دعب

 مهولأساف اذه مهريبك هلعف لب لاق ؟نيملاظلا نمل هنإ انتهلاب اذه لعف نم

 اوسكن مث نوملاظلا متنأ مكنإ اولاقف مهسفنأ ىلإ اوعجرو نوقطني اوناك نإ
 الام هللا نود نم نودبعتفأ لاق نوقطني ءالؤه تملع دقل مهسوؤر ىلع

 الفأ هللا نود نم نودبعتاَمِلَو مكل ٌفآ ؟مكرضي الو ًائيش مكعفني
 [ ه1 /ءايبنألا] #« نولقعت

 يف نيملسملل ةودق ميهاربإ نوكي نأ ىلاعتو هناحبس هللا ضرف اذكهو

 نيذلاو ميهاربإ يف ةنسح ةوسأ مكل تناك دقل # : ىلاعت لاقف جحلا رعاشم

 [ / ةنحتمملا] # هعم

 ةيركفلا ةيرحلاو ناميإلا حور رعاشملا هذه نم نوملسملا مهلتسي
 . ةقيقحلاو ةلادعلاو قحلا ليبس يف ةحيصنلاو

 : ةسّدقملا نكامألا

 راد ) مقرأ دجسمك ةكم يف ةريثك ةيخيراتو ةسّدقم نكامأ دجوت

 ةوعدلا ءدب ىف ةالصلل هيف لوعمتجي نوملسملا ناك يذلا ( ريخلا

 روبق اهيفو ةالعملا ةربقمو نينيبق نأ لبجو ( «ص» يبنلا رادو ) .ةيمالسإلا

 اهضعب ىلع نويباهولا افع دقو ىربكلا ةجيدخو بلاط يبأو بلطملادبع

 نفي



 : يتآلاك يهو اهتفرعم ميركلا

 تاديدنلا ندب ةنمردكملا ةبكذي ةظيحتلا ةحاتيملا مرحلا هودتحع  الوأ

 (مك784 >175) خسارف ةعبرأ يف خسارف ةعبرأ يهف (مرحلا) ىمست عبرألا
 دهع يف تددج مث مرحلا تامالع عضو نم لوأ (ع) ميهاربإ يبنلا ناكو

 ةعبرم راجحأ يهو مويلا ةفورعم تامالعلا لازت الو (ص) مظعألا لوسرلا
 ًابرغو دجن قيرط ىلع ةنارعجلا اقرش : دودحلاو دحاو رتم عافترا ىلع

 ةنيدملا قيرط ىلع ميعنتلا ًالامشو ةدج قيرط ىلع (نيملعلا) ةّيبيدحلا

 ءيشلا علق ةمرح اهنم ماكحأب مرحلا صتخيو ةفرع قيرط ىلع ةرمن ًابونجو
 نودب مرحلا لوخد زوجيو هنم ةطقللا ذخأ زوجي الو هيف رفاكلا لوخد ةمرحو

 .مارحإ

 ةلقل ةكم تّيّمس امنِإو خيراتلا يف سّدقم دلب ةمركملا ةكم  ًايناث

 مهنأ كلذو ةكم ىّمس كلذلو بذجلاو صملا كملا ) : جاتلا يف لاق اهئام

 . ( اهيلإ سانلا بذجل ليقو هنوجرختسي يأ اهيف ءاملا نوكتمي اوناك

 اوغب اذإ يكبت اياغبلا قانعأ نأل 14 /نارمع لآ يف امك (ةكب ) ىّمستو

 . اهيف

 اهنم تيحد ضرألا ْنأل - 45/ماعنألا يف امك ( ىرقلا مأ ) ىّمستو

 . ىما اهيلإ ةبسنلاو

 191١٠ توريب ةعبط - )١7/5( برعلا حيران نتا لصتعلا يف ذ ءاجو

 نع اهش رافآلا كسلع قم ايسنا اًةافانح ا رثأ هربا فالق الوز يفقلانب

 لهأ رابخأ نم وه اهنع هوركذ ام لكف كلذلو . مالسإلا لبق ةكم خيرات

 يف ازراب ارود فطاوعلا تبعل ةبراضتم ةضقانتم اهنع مهرابخأو رابخألا

 . ( اهروهظ
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 : خيراتلا يف لوحت

 يف ًايراجت ًازكرم تناك نأ دعب ةيمالسإلا ةوعدلل ًاقلطنم ةكم تحبصأو

 يبنلل هراد يموزخملا مقرألا يبأ نب مقرألا مّدق ناكو ةيبرعلا ةريزجلا هبش

 ةديسلا رادلا ترتشاو مالسإلا ميلاعت رشنيو اهيف شيعي (ص) ناكو (ص)

 فرحت لاقل انرييع ترخاو انك: نمو ىلا ىلا انيناشلال نارك ةدقو
 ةكم تناكف نويباهولا اهمده دقو افصلا 5 ناوجت رادلا تناكز:اهمسان

 مغرلا ىلعو برغلاو قرشلا ىلإ اهنم ةوعدلا ترشتناو ىلوألا مالسإلا ضرأ

 ىلإ ةنيدملا نم ةّرم نم رثكأ اهتمصاع لاقتناو ةيمالسإلا ةلودلا عاسنا نم

 ةمصاع ةمركملا ةكم تلظ دقف .ةرهاقلاو دادغبو ناسارخو قشمدو ةفوكلا

 اهيلإ نوهجوتيو ماع لك يف جحلا مسوم يف اهيف نوقتلي ةيحورلا نيملسملا

 . موي لك يف مهتالص يف

 لوف تجرخ ثيح نمو # :ىلاعت لاق مارحلا دجسملا  ًاثلاث
 يف دجسملا ةحاسم تناك - [١6١/ةرقبلا] # مارحلا دجحسملا رطش كهجو

 املك دجسملا ةحاسم ةعسوت ءافلخلاو ءارمألا ىلوتف ادج اقيض يوبنلا دهعلا

 انرصع يفو ًاعبرم ارم (141717) تغلب نأ ىلإ كلذ ىلإ ةجاحلا ترثك

 م1105 .ه ١ا/ه نابعش 7 يف دجسملا ةعسوتب ةموكحلا تأدب رضاحلا

 ةعسوتلا دعب تراصو ارتم دوعيس اهنم لك لفرا 5

 يلصم فلأ ةثامثالث نم رثكأل عستي دجسملا حبصأو و اعيرم ارم (114)

 . دحاو تقو يف

 يف بعكم ءانب نيملسملا ةلبقو مالسإلا زمر ةمظعملا ةبعكلا  ًاعبار
 اهتحاسمو اعبرم ارتم رشع ةسمخ ضرألا نع اهعافترا مارعلا ةكسملا طسو

 املو . ليعامسإ هنبا هنواعي (ع) ميهاربإ ءايبنألا وبأ اهانب دقو اعبرم ارتم ٠

 نكرلا يف مويلا هناكم دوسألا رجحلا عضو ناسنإلا ةماق ىلإ ءانبلا عفترا

 ا/ه ١



 فقس نود نم ناباب هل ناكو نيثالث يف ًاعارذ نيرشع تيبلا ةحاسم تناكو
 دج بالك نب يصق هددج ىتح ءانبلا كلذ ىلع يقبو .عرذأ ةعست ولع 2

 ًاكرابم ةكبب يذلل سانلل عضو تيب لّوأ نإ 8 : ىلاعت لاق .ميركلا لوسرلا

 (14/نارمع لآ] # انما ناك هلخد نمو ميهاربإ ماقم تانيب تايا هيف نيملاعلل ىدهو

 تيبلاب فرعت تناكو (ع) مدا مث ةكئالملا اهانب ام لوأ نأ يورو

 يهو اهرهطو اهسّدقف مالسإلا رود ءاجو برعلا دنع ةدسدقم تناكو قيتغعلا

 ءايبنألا روص اهناكرأ يف ناكو ةفاك نيملسملا دنع ىلوألا ةسدقملا ضرألا

 ىلع نمحرلا ليلخ ميهاربإ ةروص اهيف ناكو ةكئالملا روصو رجشلا روصو

 ةكئالملا روصو همأو ميرم نب ىسيع ةروصو مالزألاب مسقتسي خيش ةروص

 لسرأف تيبلا (ص) هللا لوسر لخد ةكم حتف موي ناك اًملف نيعمجأ

 ءاملاب لتبيف بوثب رمأ مث مزمز ءامب ءاجف بلطملادبع نب سابع نب لضفلا
 هللا مهلتاق لاقف (ع) ميهاربإ ةروص ىلإ رظنو . . . روصلا كلت سمطب رمأو

 . مالزألاب مسقتسي هولعج

 ةكم لابج ىلع قينجنملا ةيواعم نب ديزي بصن امل ةبعكلا تمدهتو
 اهءانب ريبزلا نبا داعأو ريبزلا نبا هعزان ام نيح رجح فالا ةرشعب ةبعكلا ىمر

 جاجحلا ىنب مث ريبزلا نبا عم هعازن يف ةبعكلا نم ًائيش جابحلا مده ّمث
 ناردج عضعضت اهيفو .ه ١٠١4٠ ةنس ىتح هؤانب ىقبو مدهنا ام هسفن

 ىلع ظفاحو ينامثعلا ناخ دارم ناطلسلا مامتهاب ىنبف ليسلا رثأ ىلع ةبعكلا

 : اهتحابف

 ناورداشب) ىمست افطقتم نت فصن عافترا ىتح ةدعاقلا نم اوثدحأو

 . ةمقلاو ةدعاقلا ثيح نم مويلا ةمظعملا ةبعكلا ةحاسم فلتختف ( ةبعكلا

 نق ردم ةرتالال لفقر هولا رقت مص دردنألا يللا ح ايفانغ

 يبونجلا نكرلا يف تباث فصنو رتم رادقمب ضرألا نع عفتري يضف راطإ

 ك/ا١



 ةيمهأ هل ناكو فاوطلا ءادتبا نوكي هبو ةمظعملا ةبعكلا جراخ نم يقرشلا

 . ةصاخ

 ماعم محلا نم راجحأ ةثالث تلزن ) : (ع) رقابلا مامإلا نع يورو

 انيس ارد ميهاربإ هللا هعدوتسا دوسألا رجحلاو ليئارسإ ينب رجحو ميهاربإ

 ريسفت يف ءاجو .( مدا ينب اياطخ نم دوساف سيطارقلا نم ًاضايب دشأ ناكو

 اًملف جلثلا نم ًاضايب دشأ مدآ ىلع هللا هلزنأ يذلا رجحلا ناك ) : يمقلا
 يذ نم رجحلا ليعامسإ لقنو تيبلا ميهاربإ ىنبف دوسا رافكلا يديأ هتّسم

 هجرختساف رجحلا عضوم ىلع هلد مث عرذأ ةعست ءامسلا يف هعفرف ىوط

 (ص) يبنلا غلب املو .( نآلا هيف وه يذلا هعضوم يف هعضوو ميهاربإ
 لئييملا رش أ ىلع تيبلا ناردج مدهت فيرشلا هرمع نم نيثالثلاو ةسماخلا

 اومكحف اييظنع افالتخا هناكم دوسألا رجحلا عضو يف لئابقلا ءاسؤر فلتخا

 مهنم دحاو لك رمأ مث هيف رجحلا لعجو هءادر طسبف كلذ يف (ص) لوسرلا
 داجسلا مامإلا هيلإ راشأ ام اذهو هناكم هسفنب (ص) هعضو مث ءادرلا لمحب

 نايغطلا لهاجت ام نيح ( ىدرلا فارطأب نكرلا لمح نم نبا انأ ) : هل
 . نيملسملاو مالسإلا ةمدخ يف ةلاسرلا لا رود

 تناكو دوسألا رجحلاو ةبعكلا باب نيب عقاولا ناكملا وه مزتلسملا

 عجار فلحلا دقعتو ملاظلا ىلع اوعدتو هدنع فلاحتت ةيلهاجلا يف برعلا

 )١57/48(. نادلبلا مجعم

 ًايزاوم ناك يذلا يناثلا بابلاو نايزاوتم ناباب ةبعكلل ناك  راجتسملا

 لعجو ) : ّيمقلا ريسفت يف ءاج (راجتسملا) ىمسي مويلا دوجوملا بابلل
 ىمسي برغملا ىلإ يذلا بابلاو برغملا ىلإ اباب نيباب هل (ع) ميهاربإ

 . تيبلا ءانب يف هرثأ مويلا دجويو (راجتسملا)

 # ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو © : ىلاعت لاق ميهاربإ ماقم

 ا/ا/ ١



 مامإلا لاق ءانبلا نيح هيلع فقي ميهاربإ يبنلا ناك رجح وهو  [77١/ةرقبلا ]

 (هامدق هيف ترثأف رجحلا ىلع ماق ثيح ميهاربإ ماقم ) : عر قداصلا

 ةنسلا يفو ةبعكلاب ًاقصال ماقملا ناكو - صاخ راطإ يف دوجوم مويلا رجحلاو

 . مويلا دوجوملا ناكملا يف هعضوب (ص) رمأ ةرجهلل ةنماثلا

 : ميطحلا - ليعامسإ رجح

 يف لاقو (ميطحلا) هنومست مكنأ ثيدحلا يفو (ع) ليعامسإ تيب ناك
 ام ميطحلا عضومب حرطت ةيلهاجلا يف برعلا تناكو) )١59/1١7(: ناسللا

 عضوملا ىمسف نامزلا لوطب مطحتي ىتح ىقبتف بايثلا نم هب تفاط
 رجاه ربق هيفو ليعامسإ تيب رجحلا ) : (ع) قداصلا مامإلا لاق .( ًاميطح
 رجحف أطوت نأ هركف همأ نفد ليعامسإ نكلو ىرحخأ ةياور يفو ليعامسإ ربقو

 . ( ءايبنأ روبق هيفو هيلع

 لضف يف ءاجو ليعامسإ رئب ىمسيو دوسألا رجحلا لباقم يقرشلا بونجلا

 . ( ءاد لك نم ءافش مزمز ءام ) : (ع) قداصلا لاق تاياور هنم برشلا

 : ةورملاو افصلا

 امهو 1[ 8١١/ةرقبلا] «هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ # :ىلاعت لاق

 اووجيوم ايهرتأ لازت الو ًارتم (:١7)رخآلا نع امهدحأ ةفاسم دعتبت نالبج

 ةعباسلا ةرملا يفو ءاملا نع صحفت ميهاربإ ةجوز رجاه امهنيب تعس مويلا

 تعمجو هدلع تلصوف هذنع ءاملا رهظ دقو ليعامسإ تأر ةورملا ىلع ىهو

 اماع اقيرط ةموكحلا تدجوأ دقو .هلوح تلعج امب ءاملا هتمزف المر هلوح

 ' عوجرلل رخآلاو باهذلل امهدحأ ١905 ةنس ةورملاو افصلا نيب
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 : جحبلا توجو
 يف ةربتعملا طورشلا ىلإ ةفاضإلاب ةعاطتسالا جحلا بوجو يف طرتشي

 ةرابع ةعاطتسالاو يبصلا ىلع بجي الف لقعلاو غولبلا نم ةبجاو ةدابع لك

 ةظحالمب ةيداملا ةعاطتسالا ققحتتو تقولا ةعسو قيرطلا نمأو ةردقلا نع

 ةثالث رومأ

 ١ جاحلا نأش بسحب يفاولا لاملا دوجو .

 ١ - جرح وأ رسع نود نم جحلا دعب ةشيعملا ىلع ًارداق نوكي نأ .

 دجو نإ فلا هيلع بجي نمل فراعتملا بسح يفاولا لاملا دوجو * 

 قرف الو الوأ نيدلا ءادأ بجي لب جحلا هيلع بجي الف نويدملا اًمأو

 ملاظمو سمخلاو ةاكزلاك ةيعرشلا قوقحلا يأ هللا نيدو سانلا نيد نيب

  انرصع يف قيرطلا نمأ نم ربتعيو  جحلا لبق اهءادأ بجيف دابعلا
 امم اهوحنو تانامضلاو تازاوجلا نم مويلا فراعتملا رفسلا تامدقم

 . ةداع اهنودب رفسلا نكي ال

 : جحلا ماسقأ

 ةجحب ) ىمسملا طقف دحاو مسق ىلع رصتقنو ماسقا ىلع جحلاو

 نيذلا ىلع ةدحاو ةرم رمعلا يف بجاولا دنا دإ - اليصفت هركذنو ( مالسإلا

 كاخر دكر ةونعب

 : جحلا لبق

 ناكرأ نم ميظع نكروه يذلا جحلا ةضيرف دصقي يذلل يغبني

 : يتأي ام مالسإلا

 ١ سانلا قوقحو ةيعرشلا قوقحلا ءادأو ةبوتلا ىلإ ردابي نأ .

 نحل



 هيفكي ثيحب هيفكي امم رثكأ بّيطلا لالحلا لاملا نم هعم ذخأي نأ - ١

 هلايعل يفاولا لاملا عديو تاريخلاو قافنالا نم ةعس يف نوكي ثيحب

 . عوجرلا ىتح مهيفكي امم رثكأ

 : مهنيب ةوادعلا ناطيشلا

 عئادولا نايبو هيلع امو نويدلا نم هل ام اهيف ركذيو ةيصولا ةباتك

 هللا دابع نم جحلا لامعأب عالطا هل نم رفسلا يف بحاصي نأ  ه

 : ًالامجإ جحلا ةيفيك

 : نيتلحرم يف جحلا

 لب ةنيعم مايأب صتخت الو عتمتلا ةرمع ىمست : ( ىلوألا ةلحرملا )

 ةجحلا يذ وأ ةدعقلا يذ وأ لاوش ةثالثلا جحلا رهشأ يف اهب يتأي نأ يفكي

 مث مارحإلا لبق لستغي نأ لضفألاو تاقيملا ىلإ هجوتيف « ءاش موي يأ يف

 يناثلاو مسجلل ىلعألا مسقلا امهدحأب يطغيو مارحإلا يبوث سبلي نأ بجي

 . لفسألا مسقلا

 كل كيرش ال كيبل ؟ دليل يللا كيلطو : لوقت نأ بجي مث

 بجتو .( كل كيرش ال كلملاو- 5 . كل ةمعنلاو دمحلا نإ ” .كيبل

 . ةحيحصلا ةءارقلاب

 نيتعكر ةالص دعب ةيبلتلا نوكت نأ لضفألاو (ةيبلتلا) اذه ىمسيو

 لا



 . دجسملاب

 . تاّرم عبس ةبعكلاب فوطتف ةمركملا ةكم ىلإ هجوتت مث

 .(ع) ميهاربإ ماقم فلخ فاوطلل نيتعكر يّلصت ّمث

 دعبو ةورملا ىلإ يشمت يأ ةورملا ىلإ افصلا نم ئعستو هجوتت مث
 .(يعسلا) اذه ىمسيو عبسلا متي ىتح ةيناث ةرم افصلا ىلإ عجرت كلذ

 اذكه مسيو ارمني اكك كسار دعما كرئاشأ نيةخانت ف

 . (ريصقتلا)

 ام كل لحي كلذبو ةيداعلا كسبالم سبلاو مارحإلا سبالم علخا مث

 . يتأيسو مارحإلا تامرحم ضعب ىوس مارحإلاب مرح

 يذ نم مايأ ةسمخب صتختو عتمتلا جح ىمستو :( ةيناثلا ةلحرملا )
 نماثلا مويلا يف: يتأي امب كيلعو رشع يناثلا ىتح نماثلا مويلا نم ءادتبا ةجحلا

 نأ بجي مث نيتعكر يلصتو مارحلا دجسملا ىلإ بهذتو ًابابحتسا لستغت نأ
 ىلإ بهذت نأ لضفألاو قبس امك ةكم يف ديدج نم مارحإلا سابل سبلت

 . بجي الو نكمأ نإ مويلا اذه يف ىنم

 ىلإ رهظلا لوأ نم تافرع يف نوكت نأ بجي  عساتلا مويلا يف
 رذعل نكمتت مل اذإو (يرايتخالا فقوملا) اذه ىمسيو سمشلا تررج
 فقوملا)اذه ىمسيو حابصلا ىلإ | برغملا نم ىقبت نأ بجيف

 .(يرارطضالا

 0 نيعبس عمجت + أ لضفألاو يقر ىصحلا اهيف 0 قشرملا»

 8١م



 . تايصح عبس ةبقعلا ةرمج يمرت - ًالوأ

 . (ىدهلا) ةحيبذلا حبذت  ًايناث

 + اهرفاطأ وا اهدنا يصعت ةاردلاو نمارلا :قلخم لسرلا م اتلاف

 يتأتو تارم عبس تيبلاب فوطتو ةمّركملا ةكم ىلإ بهذت - ًاعبار
 . ريصقتلاو يعسلاو فاوطلا ةالص

 حابصلا يفو ىنم يف رشع يداحلا ةليل تيبت :رشع يداحلا مويلا

 . تايصح عبس ىرغصلا ةرمجلا - الوأ

 ٍ / اضيأ تايصح عبس ىطسولا هزهكلا- اناث

 . اضيأ تايصح عبس ةبقعلا ىربكلا ةرمجلا  اثلاث

 حانبلا نفود نتف ف انفرا يقع قانلا هليل فيك رع نانلا مونلا

 ىلإ ىنم نم جرخت مث قباسلا مويلا يف تلعف امك ثالثلا تارمجلا يمرت

 ةرم يمرلاو تيبملا كيلع بجي برغملا دعب تيقب اذإف رهظلا دعب ةكم
 جحلا لامعأ مامت هبو ةيناثلا ةلحرملا متت كلذبو حابصلا يف ىرخأ

 يف اهب يتأت نأ زوجي ةصاخ لامعأ اهيف بجيو : ىلوألا ةلحرملا

 عتمتلا ةرمع ىمستو ةجحلا يذو ةدعقلا يذو لاوش يهو جحلا رهشأ ىدحإ

 : ةسمخ اهتابجاوو

 . فاوطلا  ؟ . ةيبلتلا هنمو مارحإلا ١

 .ةورملاو افصلا نيب يعسلا . فاوطلا ةالص “" 
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 : مارحألا لبق

 3 دحاو مويب ولو مارحإلا لبق يتأي ام ةاعارم بحتسي

 ١ - طبإلا نم رعشلا ةلازإو براشلا ذخأو رفاظألا ميلقتو دسجلا فيظنت .

 سارلا رعش ؟  ةرمعلا وأ جحلا نم دحاو رهش لبق ةيحللاو سأرلا رعش ةلاطإ .

 *  راهنلا رخآ ىلإ اليل لسغلا ءىزجيو لسغلا .

 لوألا بجاولا :

 ةيبلتلاو ةينلا يه ةصاخ تابجاو ءادأب لصحت يتلا ةلاحلا وهو مارحإلا

 ىمست ءايشأ ةدع مرحت كلذبو تاقيملا يف كلذ لك مارحإلا يبوث سبلو

 . (مارحإلا تامرحم)

 تنأو كراسي وأ كنيمي نع تاقيملا نوكي ثيحب اهيذاحي ام وأ اهيف نوكت

 : يه عضاوملا هذهو ةلبقلا ىلإ هجتم

 دعبيو ةنيدملا ةكم قيرط يف ىلع رايبأب مويلا فرعيو ةرجشلا دجسم تا

 . ملك ١7 ةنيدملا نع

 . ملكه  ةكم نع دعبيو فئاطلا قيرط يف لزانملا نرق - ؟

 . ملك 45 ةكم نع دعبي نميلا قيرط يف ةيدعسلاب مويلا فرعت ململي ٠"

 . ملك" 7١ ةكم نع دعبي ماشلا قيرط يف ةفحجلا

 قيرط نم قرع تاذ هرخآاو ةرمغلا هطسوو خلسملا هلوأ قيقعلا يداو 0

 ظفللا ىلإ ةجاح الو جحلا لامعأ تاقيملا يف يونت نأ نعيد اننا

 امم



 هبوجول مالسإلا جحل عتمتلا ةرمعل مرحأ) لماكلا يعولاب دصقت نأ يفكيو

 هب ترمأ ام ديرأ ينإ مهللا ) : لوقت نأ لضفألاو (ىلاعت هللا ىلإ ةبرق ءادأ

 رّسيف هلاو هيلع كتاولص كيبن ةنسو كباتك ىلع جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا نم

 ثيح ينلحف ينسبحي ضراع يل ضرع نإف هيلع ينعأو ينم هلبقتو يل كلذ
 كل مرحأ ةرمعف ةجح نكي مل نإ مهللا يلع تردق يتلا كتردقل ينتسبح

 . (يمدو يمحلو يرشبو يرعش

 امهدحأب رتست ناتعطق امهو مارحإلا يبوث لجرلا سبلي نأ  ًاثلاث

 : بوثلا يف طرتشيو اهمارحإ اهبايثف ةأرملا امأو طسولا يناثلابو نيفتكلا

 . سانلا قوقح

 ::ةمحل لكأ زوجي آل ىذلا:ناويضلا والو اريرخ ةوكألا وأ باع

 نم نوكيبنأ لضفألاو نيبوثلا دقغ زوجي ال امك ًاطيخم .نونكي آل نأ ت4
 هلل دمحلا ) : ءاعدلا اذه سبللا دنع أرقت نأ بحتسيو ضيبألا نطقلا

 يببر هيف ديعأو يضرف هيف يدؤأو يتروع هب يراوأ ام ينقزر يذلا

 ينصح وهف ينملسف تدرأ ههجوو يب عطقي ملو ينلبقو ينناعأف

 يف يتدعو يرخذو ياجنمو يئاجرو يذالمو يرهظو يزرحو يفهكو

 .(يئاخرو يتدش

 : ةحيحصلا ةيبرعلا ةءارقلاب لوقت نأب ةيبلتلا بجت مث  ًاعبار

 . كيبل كل كيرش ال كيبل  ؟ قنا وللا كبل تن 3

 . كل كيرش ال كلملاو .كل ةمعنلاو دمحلا ْنِإ * 
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 - كيبل جراعملا اذ كيبل ) : لوقت نأ لضفألاو (ةيبلتلا) اذه ىمسيو

 ةيبلتلا لهأ كيبل بونذلا رافغ كيبل - كيّبل مالسلا راد ىلإ ًايعاد كيبل

 - كيلإ رقتفيو يغنتسي كيبل كيلإ داعملاو كيبل ماركإلاو لالجلا اذ كيبل

 ءامعنلا اذ كيبل كيبل ّقحلا هلإ كيبل  كيّبل كيلإ ًابوهرمو ًابوغرم كيبل
 كيبل كيبل ماظعلا بوركلا فاشك كيبل - كيبل ليمجلا نسحلا لضفلاو

 ام ةيبلتلا راركت ٌبحتسيو .( كيبل ميرك اي كيبل  كيّبل كيدبع نباو كدبع

 هللا دهشأ ًاباستحاو ًاناميإ ةّرم نيعبس همارحإ يف ىَبل نم ىور دقف تماقتسا

 . (قاقشلا نم ةءاربلاو رانلا نم ةءاربلاب كلم فلأ فلأ هل

 مارحإلا تامرحم

 يبوث سبلو ةيبلتلاو ةينلا : ةروكذملا ةعبرألا رومألا هذه تيعار اذإو

 ةسمخ كيلع مرحيو ًامرحم تحبصأ دقف تاقيملا يف كلذ لك . مارحألا

 وأ ندبلا نم مدلا جارخإك سفنلا ىلع اررض هيف نوكي امم ايش وريصعو
 اسامغنا نوكي وأ لمقلا لتق ىتحو بذكلاو حالسلا لمحك عمتجملاب ىذأ

 زكري يتلا فشقتلا ةلاح يفاني امم امهريغو ةيسفنلاو ةيسنجلا تاذللا يف

 ىلع بلغتلل اهل ةيبرتو تاعاطلاب ةيناسنإلا سفنلا ةيكزتل جحلا يف اهيلع

 صتخي امو ءاسنلاب صتخي ام ماسقأ ةثالث ىلع تامرحملا هذهو تاوهشلا

 ىغبني ىتآلا لودجلا ىف اهركذن نأ لبقو هتمرح ىف ناكرتشي امو لاجرلاب

 00 ١ ١ : لئاسملا هذه ةفرعم

 : ثالث لئاسم

 ملع نع ةروكذملا مارحإلا تامرحم نم ءيش لصح اذإ ةرافكلا بجت ١

 ديصلا : امه نيدروم يف الإ يسانلاو لهاجلا ىلع ءيش الو دمعو

 نع ناك ءاوس امهيف ةرافكلا بجتف لوق ىلع نيهدتلاو .ءاهقفلا قافتاب
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 . لهج وأ دمع

 ةرافكلا ددعتت عامجلا يف الإ اهبجوم ددعت اذإ ةرافكلا ددعتت ال

 5 هدّدعتب

 ةكم ىلإ هب هّبوتي يذلا ةرمعلا مارحإ نع ةرافكلا بجوي ام لصح اذإ

 يذلا جحلا مارحإ يف بجوملا لصح اذإو ةكم يف ةرافكلا بجنت

 مدعل امهيف حبذي مل اذإو ىنم يف ةرافكلا بجت تافرع ىلإ هب هجوتي
 ىطعي نأ بجيو هدلب يف عوجرلا نيح حبذلا حصي الشم ريقفلا دوجو

 . هحبذي يذلا ناويحلا محل نم لكأي ال نأو ءارقفلل ةرافكلا

 : يتآلاك روهشملا ىلع مارحإلا تامرحمو

 : ءاسنلا وأ لاجرلا صوصخ ىلع مرحي ام

 . ةاش ةرافكلاو ةصاخ ءاسنلا ىلع هجولا رتس مرحي

 يشملاو ةرايسلا يف ولو ةكرحلا لاح ةصاخ لاجرلا ىلع لالظتسالا

 : ةاش ةرافكلاو

 الو ءاملا يف سأرلا مامت سامتراب ولو ةصاخ لاجرلا ىلع سأرلا رتس

 1 ةأاش ةرافكلاو سامترا نود نم مامحتسالاب سأب

 . ةاش ةرافكلاو نايمهلاب سأب الو ةصاخ لاجرلا ىلع طيخملا سبل

 : 0 وسو وح

 . يهو

 ىلع ةاش ةرافكلاو نانسألا ةشرفب ولو هسفن نم ندبلا نم مَّدلا جارخإ

 وق

 لكما



 . لوق ىلع ةاش ةرافكلاو ءامدإ نود نمولو هسفن نم سرضلا علق 5

 ةيحلاك ررضلا اهنم فاخي ام لتقب سأب الو ةيربلا تاناويحلل ديصلا 7

 يف ابلاغ ءالتبالا لحم نع ةجراخ يهو اهتارافك فلتختو برقعلاو

 . ماعطلا نم فك ةرافكلاو تاناويحلا نم دسجلا ماوهو لمقلا لتق 4

 ل لوق ىلع ةاش ةرافكلاو هب عمتجملا ررضتل حالسلا لمح كك 84

 . رجشلا ةميق ةرافكلا رجشلا عطق ٠

 : يهو مسجلاب قلعتي امم فشقتلا ةلاح يفاني ام - ب

 . ةاش اهترافكو ندبلا نم رعشلا ةلازإ ١

 لك يفو ةاش ةرافكلاو دحاو سلجم يف ًاعيمج نديلا نم رفاظألا ميلقت ١

 . ماعطلا نم دم رفظ

 . ةاش ةرافكلاو ةرورض ريغ نم ندبلا نيهدت ١٠١

 . رافغتسالا ةرافكلاو داوسلاب لاحتكالا 4

 . لوق ىلع ةاش ةرافكلاو ءانحلا لثمب ندبلا نييزت 65

 : يهو مسجلا جراخمب قلعتي اًممو- ج
 حافتلا لكأب سأب الو نارفعزلاك لكألا يف ولو رطعلاك بيطلا لامعتسا

 ةهيركلا ةحئارلا بانتجا مرحي كلذكو بيطلل اضحم سيل هنأل

 . روهشملا ىلع ةاش ةرافكلاو

 رافغتسالا ىلوألا ةرملا ىف قداصلا ىلع ةرافكلاو ىلاعت هللاب فلحلا_ 1١

 ةيناثلا يفو ةاش ىلوألا ةرملا يف بذاكلا ىلعو ةاش ةيناثلا ةرملا يفو

 . ةرقب ةئلاثلا يفو ناتاش

 ما/ ١



 داسف ةرافكلاو هريغل وأ هسفنل عطقنملا وأ مئادلا ءاوس حاكنلا دقمع 16

 1 حاكنلا ىلإ عجرت لئاسم انهو هروص عيمجب دقعلا

 . رافغتسالا ةرافكلاو ةارملا ىلإ رظنلا_ 49

 ٠ لوق ىلع ةاش ةرافكلاو فخلا سيل .

 : وهو ةيسنجلا رومألاب قلعتي امو د

 (ةقان) ينملا جورحخ عم ةيبنج بنجألا يف ةرافكلاو ةوهشب ءاسنلا ىلإ رظنلا ١

 ينملا جورخ عم ةجوزلا يفو ريقفلل (ةاش)و طسوتملل (ةرقب)و ينغلل
 . (ةقان)

 (ةقان)ينملا خورخ عمم ةجوزلا ىلإ 'ةبسنلاب ةرافكلاو ةوهشب ءاستلا ليبقت 3”

 . (ةاش) ةوهشلا نودب

 . ةوهشلا نودب ءيش الو (ةاش)ةرافكلاو ةوهشب ءاسنلا سمل - 737

 +٠ ةقان ةرافكلاو ءانمتسالا 1

 ىلع (ةقان) لبقو يعسلا دعب ةرمعلا يف ناك اذإ ةرافكلاو عامجلا <30

 داسفب ليق يعسلا (ليق)و ةاشف زجعلا عمو ةرقب زجعلا عمو طوحألا

 ء يش الو حص ءاسنلا فاوط (دعبو) مداقلا يف ةداعإإلا طوحألاو جحلا

 . هيلع

 : فاوطلا ىناثلا بجاولا

 :رومأ يهو طورشلا نم ةالصلا يف ىعاري ام فاوطلا يف ىعاري

 ١ تاساجنلا نم بوثلاو ندبلا ةراهط .

 . جحلا لطبي ادمع هكرتو جحلا يف نكر وهو لسغلا وأ ءوضولا  ؟
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 “"  ةروعلا رتس .

 - نوتخملا ريغ نم فاوطلا حصي الف ناتخلا .

 ه  عبس ةمظعملا ةبعكلاب فوطأ ) :لماكلا يعولاب دصقت نأ يفكيو ةّينلا

 ىلاعت هللا ىلإ ةبرق هبوجول عتمتلا ةرمعل تارم ( .

 ناكم فرعي نأ فاوطلا لبق جاحلل يغبنيو فاوطلل لسغلا ٌبحتسيو

 ةبعكلا ىلإ هجوتي نأ بحتسيو ةبعكلا ناورذاشو ميهاربإ ماقمو دوسألا رجحلا

 لوأ يف اذه يماقم يف كلأسأ ينإ ٌمهللا ) : لوقيو ءامسلا ىلإ هيدي عفريو

 يرزو ينع عضت نأو يتئيطخ نع زواجتت نأو يتبوت لبقت نأ يكسانم

 مارحلا كتيب اذه نأ دهشأ ينإ مهللا ءمارحلا تيب ينغلب يذلا هلل دمحلا

 كدبع دبعلا مهللا . نيملاعلل ٌىدهو ًاكرابم انمأو سانلل ةباثم هتلعج يذلا

 كرمأل اعيطم كتعاط مؤأو كتمحر بلطأ تئج كتيب تيبلاو كدلب دلبلاو

 يل حقفا ٌمهللا كتبوقعل فئاخلا كيلإ ريقفلا ةلأسم كلأسأ كتردقب ًايضار

 كتاضرمو كتعاطب ينلمعتساو كتمحر باوبأ ( .

 1 فاوطلا تابجاو

 : يتأي ام بجي ىلاعت هللا ىلإ ةبرق هب نايتإلا ديرت ام دصقت نأ دعبو

 . كراسي ىلع ةبعكلا نوكت نأب راسيلا ىلع ةكرحلا : ًالوأ

 ىّتح ليلقب كلذ لبق ةّينلا يفكتو دوسألا رجحلاب ءادتبإلا : ًايناث

 . يقيقحلا ءادتبإلا عم اهتنراقمب ملعلا لصحي

 . ةرم لك يف ًاضيأ دوسألا رجحلاب ءاهتنالا : اثلاث

 فاوطلا عقي نأب ًاعم ليعامسإ رجحو تيبلا لوح فاوطلا : اقئاز

 لايحا



 . ( تايلاوتم اطاوشأ) تارم عبس فوطت نأ : ًاسماخ

 اعارذ نيريفعو ةنم نب رتكا ةحعكلا نع دعتمانآ زوجت آل < اضدابن

 ماقمو ةبعكلا نيب ةفاسملا وهو ةعبرألا بناوجلا نم (ًارتم ًابيرقت عارذ فصنو
 امب ليعامسإ رجح دنع فاطملا قّيضتي هيلعو فاطملا دودح وهو ميهاربإ
 . فصنو عرذأ ةتس نم برق

 يف َّنأل رتم فصن نم رثكأ ةبعكلا ىلإ فاوطلا نيح برتقت ال : ًاعباس
 تيا ةحاسم ىه ةدعاقلاو (ةبعكلا ناورذاش) ىمسي فاطعنا تيبلا ةدعاق

 « قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو » :ىلاعت هلوقل اهردقب فاوطلا نم َدب الف
 . هيف ال تيبلا لوح يأ [19/جحلا]

 : اهنم ةريثك تابحتسملاو

 . ًايفاخ فاوطلا ب 1
 ١" راقوو ةنيكس ىلع فاوطلا .

 ينإو ريقف كيلإ ينإ ٌمهللا ) : ءاعدلا اذه فاوطلا لاح راركتب أرقت - *
 فلج هيعدا كاعو ( بلا لّدبت الو يمسج ريغت الف ريجتسم فئاخ

 ابلاغ رسيتي ال ثيحو فاوطلا لاح عضاوملا ضعب يف اهتءارق بحتسي

 ا يف ركذنا نأ نتا كلذل فاوطلا ريع ايدج ايناعارت

 . طوشلا ددع كلذب ظفحيل طوشلا

 دمحم لآو دّمحم ىلع لص ةبعكلا باب دنع : لوألا طوشلا يف

 كنيبب تيبلا مهللا ةنجلاب هيلع قدصتف كبابب كنيكسم كريقف كلئاس ) : لقو
 رانلا نم كب ريجتسملا كب ذئاعلا ماقم اذهو كدبع دبعلاو كمرح مرحلاو

 ايو داوج اي رانلا نم نينمؤملا يناوخإو يدلوو يلهأو يدلاوو ينقتعاف

 ل



 . ( ميرك

 (ع) داجسلا مامإلا ناك ليعامسإ رجح دنع : : يناثلا طوشلا يف

 مقسلا نم ينفاعو كتمحرب رانلا نم ينرجأو ةنجلا ينلخدا يل وعدي

 ةقسفرشو سنإلاو نجلا ةقسفرش ينع ءاردإو لالحلا قزرلا نم يلع عسوأو

 . (مجعلاو برعلا

 اي ) دوسألا رجحلل يذاحملا يناميلا نكرلا دنع : ثلاثلا طوشلا ىف

 لضفتملاو ةيفاعلاب معنملاو ةيفاعلا قزارو ةيفاعلا قلاخو ةيفاعلا يلو اي هلل
 لص امهميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحر اي كقلخ عيمج ىلعو يلع ةيفاعلاب
 ايندلا يف ةيفاعلا ركشو ةيفاعلا مامتو ةيفاعلا انقزراو دمحم لاو دمحم ىلع

 . ( نيمحارلا محرأ اي ةرخآلاو

 ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتا انّبر ) : لوقت : عبارلا طوشلا يف

 .( رانلا باذع انقو ةنسح

 كمساب كلأسأ ينإ مهللا ) : فاوطلا لاح لوقت : سماخلا طوشلا يف

 .كتكئالم هل زتهت يذلا كمساب كلأسأ ضرألا ددج ىلع هب يشمي يذلا

 هل تبجتساف .روطلا بناج نم ىسوم هيلإ كاعد يذلا كمساب كلأسأو

 (ص) دّمحمل هب ترفغ يذلا كمساب كلأسأو .كنم ةبحم هيلع تيقلأو

 الو هلهأ تن :أ ام يب لعفت نأ كتمعن هيلع تممتأو , رخأت امو هبنذ نم مدقت ام

 . كجئاوح بلطتو . ( هلهأ انأ ام يب لعفت

 ريقف كيلإ ينإ ّمهللا ) : فاوطلا لاح يف لوقت : سداسلا طوشلا يف

 ' ( يمسا لّدبت الو يمسج ريغت الف ريجتسم فئاخ ينإو

 مهللا ) : لوقت ريخألا طوشلا وهو راجتسملا دنع : عباسلا طوشلا يف

 كلبق نم مهللا ءرانلا نم كب ذئاعلا ماقم اذهو . كدبع دبعلاو كتيب تيبلا
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 ام يل رفغاو .يل هفعاضف فيعض يلمع نإ مهللا «ةيفاعلاو جرفلاو حورلا

 . كجئاوح بلطتو . ( هللاب ريجتسا كقلخ ىلع يفخو ينم هيلع تعلطا

 : ثالث لئاسم

 امأو نيفاوطلا نيب نآرقلا اذكو لطبم  فاوطلا يف  ًادمع ةدايزلا ١

 1 لطبت الف ًاوهس ةدايزلا

 نم جورخلا وأ ةبعكلا نع فارحنإلاك فاوطلا يف عنام لصح ول ١

 هيف لصح يذلا ناكملا ىلإ عجريلف ماحدزالا رثأ ىلع فاطملا

 . سأب الو فاوطلا يف رمتسيو فارحنإلا

 عبارلا طوشلا زواجت اذإف ندبلا سجن وأ فاوطلا يف ءوضولا ضقن ول - “*

 ةالاوملا ةاعارم عم سأب الو فاوطلا متيو عجري مث رهطتيو بهذيلف
 . فاوطلا لطبيف ًاريثك رخأت اذإو

 : فاوطلا ةالص ثلاثلا بجاولا

 ماقم فلخ نوكت نأ بجيو بجاولا فاوط دعب نيتعكر ةالص بجتو

 . ماقملا فلخ ةنكمألا برقأ ىعاريف ماحزلا رثأ نم نكمتي مل اذإو .ميهاربإ

 ةالصلاب طاتحي وأ ملعتي نأ بجي نكمتي مل نمو ةحيحصلا ةءارقلا بجتو

 (ديحوتلا) دمحلا دعب ىلوألا ةعكرلا يف (بحتسيو) .ةبانتسالاب وأ ةعامج

 : ةالصلا دعب لوقت نأو (نورفاكلا اهيأ اي لق) دمحلا دعب ةيناثلا ةعكرلا يفو

 ىلع اهلك هدماحمب هلل دمحلا ينم دهعلا رخآ هلعجت الو ينم لّبقت مهللا )

 دمحم ىلع لص َمهللا ىضريو بحي ام ىلإ دمحلا يهتني ىّتح اهلك هئامعن

 . ( يلمع ىكزو يبلق رهط ينم لّبقتو دمحم لآو

 لحد



 : يعسلا عبارلا بجاولا

 ججحلا لطبي نكر وهو ةورملاو افصلا نيب يعسلا هجتت ةالصلا دعبو
 تابجاوو فاوطلا كرات مكح همكحو ًالهاج وأ ًاملاع ناك ءاوس ًأدمع هكرتب

 : ةسمخ يعسلا

 :.ةقسلا جنب 1

 . افصلا نم ءادتبالا ١"

 . ةورملاب ءاهتنالا '"' 

 ةرم ةورملا ىلإ افصلا نم باهذلا ربتعيو تارم عبس نوكت نأب ددعلا

 نأ ىلإ اذكهو . ةيناث ةرم ربتعي افصلا ىلإ ةورملا نم عوجرلاو « ةدحاو

 . عبسلا متي

 . يعسلا لاح ندبلا مداقمب مامألا ىلإ هاجتالا  ه

 .. لعتلا" تح بوصتم ريغ الدلح ولعل فوك نأ ت5

 لاجرلل بحتسيو ءوضولا الو ةساجنلا نم ةراهطلا يعسلا يف ربتعي الو

 باب عضوم ءازإ امهدحأ  مويلا  نيرضخألا نيدومعلا نيب (ةلورهلا) ةصاخ
 لاح نافتكلا كرحتي نأ :(ةلورهلاو) سابعلا باب دنع يناثلاو (ع) يلع

 ينإ مهللا ) :ءاعدلا اذه يعسلا لاح (بحتسيو) بجاو.ريغ كلذو يشملا

 اي ) . ( كيلع لكوتلا يف ةينلا قدصو لاح لك ىلع كب نظلا نسح كلأسأ
 بونذلا رفغي ال هنإ يبونذ يل رفغا دوجلاو ءامعنلاو مركلاو لضفلاو نملا اذ

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال) : لوقت ةورملا ىلإ تلصو اذإو ( تنأ الإ

 ٍءيش لك ىلع وهو تومي ال يح وهو .؟تيميو يبحي دمحلا هلو كلملا
 اي وفعلا ىلع يطعي نم اي وفعلا بجي نم ايوفعلاب رمأ نم اي مهللا ) .(ريدق

 لك يف أرقت نأب سأب الو . (وفعلا وفعلا وفعلا بر ايوفعلا ىلع وفعي نم

 الحلا



 : ىعسلا ةيعدأ

 اذه ىوس ىعسلا لاح لقي مل (ع) رفعج نب ىسوم مانا نأ يور

 يف تاور راع رك نرش للا كاكا ينإ مهللا الا

 يل ماحزلا ة و ا ل ا ا م ع

 كلذل يعسلا ددع جاجحلا ظفحي نأ مهملا نأ امبو - تالاحلا كلتل عوضوم

 كشلا لصحي الئثل يعس لك يف أرقي نأ يغبني ام ةيعدألا صوصن نم سبتقن

 : طاوشألا ددع يف

 : افصلا ىلع

 ىعسلاب ءادتبالا ديرت امنيح (افصلا) ىلع هأرقت نأ بحتسي امم

 : يتأي ام (ةورملا) لصت امنيح كلذكو

 .تارما/ ربكأ هللا

 .تارما/ هلل دمحلا

 تاّرم 7 هللا الإ هلإ ال

 النحو هللا لإ هلإ ال عضو ةيقعم لاو ةنمغم نلغ لس مهلا

 ال يح وهو يبحيو تيميو « تيحيو يحي دنمحلا هلو كلملاهل كيرش

 هللا دمحم لآو دمحم ىلع لص ّمهللا ءريدق ءيش لك ىلع وهو « تومي

 دمحلاو مويقلا ّيحلا هلل دمحلاو انالوأ ام ىلع هلل دمحلا اناده ام ىلع ربكأ

 : مئادلا ّيحلا هلل

 هان الإ ديت ذل ةئلرتسوو: دع ادعم نأ ةنيتاو هللا ألا هل 37 نأ كوش

 لح



 : نوكرشملا هرك ولو نيّدلا هل نيصلخم

 . ةرخآلاو ايندلا يف نيقيلاو ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ينإ ّمهللا

 . راثلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايِنَّدلا يف انتا مهلا

 لوألا طوشلا

 بازحألا بلغو ؛هدبع رصنو .هدعو زجنأ هدحو هدحو هللا لإ هلإ ال
 دعب ام يفو توملا يف يل كراب مهللا هدحو ءدمحلا هلو كلملا هلف هدحو

 لظ يف ينلظا ّمهللا . هتشحوو ربقلا ةملظ نم كب ذوعأ ينإ مهللا . توملا

 يتايبر امك امهمحراو ىدلاولو ىل يل رفغا مهلا , كّلظ لإ لظ ال موي كشرع

 ينإ مهلا .ًانارفغو ًاوفع كان لاو انانيعا ناسحإلاب امهزجاو ًاريغص

 . كيلع لكوتلا يف ةّينلا قدصو لاح ّلك ىلع كب ّنظلا نسح . كلأسأ

 : يناثلا طوشلا

 يلهأو يسفنو ينيد هعئادو عيضت ال يذلا ميحرلا نمحرلا هللا عدوتسا

 . هتلم ىلع ينفوتو كّيبن ةنسو كباتك ىلع ينلمعتسا ٌمهللا . يدلوو يلامو

 مهللا مركألا لجألا ٌرعألا تنأ كنإ ملعت امع زواجتو محراو رفغا براي

 . كيلع لكوتلا يف ةّينلا قدصو لاح لك ىلع كب نظلا نسح كلأسأ ينإ

 : ثلاثلا طوشلا

 ,ةرفغملاب ىلع دعف تدع نإف .طق هتبنذأ بنذ لك يل رفغا مهللا

 يب لعفت نإ كنِإف هلهأ تنأ ام يب لعفا ّمهللا , ميحرلا روفغلا تنأ كنإف

 ىلإ جاتحم انأو يباذع نع ينغ تنأف ينبذعت نإو ينمحرت هلهأ تنأام

 كنإف هلهأ انأ ام يب لعفت الو ينمحرا هتمحر ىلإ جاتحم انأ نم ايف كتمحر

 فاخأ الو كلدع يقتأ تحبصأ ينملظت ملو ينبذعت هلهأ انأ ام يب لعفت نإ

 دفني الو لا طلال ناب خلا روجي ال لدع وه نم ايف كروج
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 . كيلع لكوتلا يف ةّينلا قدصو لاح لك ىلع كب نظلا نسح كلأسأ

 : عبارلا طوشلا

 هتملظو هتشحوو هتبرغو هتتنتفو ربقلا باذعع نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 بر اي . كلظ لإ لظ ال موي كشرع لظ يف ينلظأ ّمهللا .هكنضو هقيضو

 كتمعن يلع ددرا . ديعب اي بيرق اي ميرك اي داوج ايوفعلا وفعلا وفعلا وفعلا
 ةلئان دنفني الو :ةلئاس:بيخي أل نم اي < كتاضرمو كتعاطن قلمعتناو

 كلأسأ ينإ ٌمهللا .كتمحرب رانلا نم ينذعأو دمحم لاو دمحم نلف لع

 . كيلع لكوتلا يف ةّينلا قدصو لاح لك ىلع كب نظلا نسح

 : سماخلا طوشلا

 رفغا ٌمهللا ؛هتيب لآو دّمحم ىلع هللا ْىَّلَصَو ربكأ هللاو هللابو هللا مسب

 .موقأ يه يتلل يندهاو . مركألا زعألا تنأ كنإ ؛ ملعت امع زواجتو محراو

 كنبو يعس كب مهللا ينم لّبقتو ءيل هفعاضف فيعض يلمع نإ هللا
 كلأسأ ينإ ّمهللا . نيقتملا لمع لبقي نم اي يلمع ينم لقت يتوقو يلوح
 . كيلع لكوتلا يف ةّينلا قدصو لاح ّلك ىلع كب ّنَظلا نسح

 8 سداسلا طوشلا

 ىلع بيثي نم ايوفعلاب ىلوأ وه نم ايوفعلاب رمأ نم ايوفعلا ٌبر اي

 كتمعن يلع ددرا .ديعب اي بيرق اي ميرك اي داوج ايوفعلا وفعلا وفعلا وفعلا
 دوجلاو ءامعنلاو مركلاو لضفلاو نملا اذ اي . كتاضرمو كتعاطب ينلمعتساو

 اًمع زواجتو محراو رفغا ّبر . تنأ لإ بونذلا رفغي ال هّنإ يبونذ يل رفغا

 لك ىلع كب ّنظلا نسح كلاسأ ين ٌمهللا . مركألا ّرعألا تنأ كّنِإ ملعت

 . كيلع لكوتلا يف ةينلا قدصو لاح



 ٍ : عباسلا طوشلا

 امك ارصإ انيلع لمحت الو انبر انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انئر

 انع فعاو . هب انل ةقاط ال ام انلمحت الو انّبر انلبق نم نيذلا ىلع هتلمح

 محراو رفغا بر . نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم تنأ انمحراو انل رفغاو

 امهمحراو يدلاولو يل رفغا بر « مركألا زعألا تنأ كنإ .ملعت اًمع زواجتو

 . ًانارفغو ًاوفع تائّيسلابو ًاناسحإ ناسحإلاب امهزجاو ًاريغص ىنايّبر امك
 لكوتلا يف ةّينلا قدصو لاح ّلك ىلع كب نّظلا نسح كلأسأ ينإ مهللا

 . كيلع

 : ريصقتلا سماخلا بجاولا

 رفاظألاو سأرلا رعش نم ًائيش صقي نأ وهو ريصقتلا بجي يعسلا دعب
 مالسإلا جحلا ةرمع مارحإلا نم مالحألل رصقا ) دصقت نأب ةّينلا هيف بجيو

 تامرحم ) نم هانركذ ام عيمج ريصقتلاب لحيو ( ىلاعت هللا ىلإ ةبرق

 جحلا دعب ام ىلإ قلحلا رخؤي نأ بجي لب سأرلا قلح مرحيو ( مارحإلا
 انهو .جحلا كسانم يف ىلوألا ةلحرملا مامت اهبو عتمتلا ةرمع ّمتت كلذبو

 لطابلا ىلع قحلا راصتنال زمر ريصقتلا نأ ميركلا جاحلا ركذتي نأ يغبني
 مالسإلا ةمدخو قحلا ليبس يف ةيحضتلا حور رعاشملا هذه نم مهلتسيو

 نلخدتل قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قددص دقل ا :ىلاعت لاق نيملسملاو
 « نوفاخت ال نيرصقمو مكسوؤر نيقلحم نينما هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا

 [707/ حتفلا]

 ىمسي ىرخأ لامعأ ميركلا جاحلا ىلع بجيو - ةيناشلا ةلحرملا

 مويلا نم ًءادتبا طقف مايأ ةسمخ يهو ةصاخ تاقوأب دّدحتت ( عتمتلا جح )

 نم لامعألا هذه لبقو رشع يناشلا مويلا ىتحو ةجّبحلا يذ نم يناثلا

 اهتاقوأ يف لامعألا عقي يك ةجّبحلا يذ لاله توبث ةفرعم اًدج يرورضلا
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 اذإف نيلدع ةداهشو ملعلل ديفملا عايشلابو ةيؤرلاب لالهلا تبثيو مايألا بسح
 قيبطت هيلع بجيف هسفنب هدهاش نأك لالهلاب ايعطق املع ميركلا جاحلا ملع

 توبث مهيفكيف  ماركلا جاجحلا بلغأ نأش وه امك  ملعي مل اذإو ىأر ام

 .(ع) نيرهاطلا ةمئألا ةريس هيلع تناك امك ةماعلا دنع لالهلا

 نأ تافرع ىلإ هقيرط يف جاحلل بحتسي ةيورتلا موي  نماثلا مويلا

 ىنم ىلإ هوتي مث ةّصاخ نماشلا مويلا يف عتمتلا جحل بجاولا همارحإب يتأي

 خيشلاو ضيرملل ةصاخو .مايأ ةثالثب مويلا اذه ىلع مارحإلا ميدقت زوجيو

 عساتلا مويلا راهن نع رخأتي ال نأو ةكم يف مارحإلا وه بجاولاو ريبكلا

 تامرحم عيمج مرحيو اهركذ مدقت يتلا طورشلا سفن مارحإلا طورشو

 لهاجلاو يسانلاو هجح لطب ادمع مارحإلا كرت نمو اهركذ مّدقتملا مارحإلا

 مارحلا دجسملا نم مارحإلا نوكي نأ بحتسيو اهنم مرحيو ةكم ىلإ عجري
 . ىنم يف عساتلا ةليل نوكي نأو رصعلاو رهظلا ةالص دعب نوكي نأو

 يهو تافرع يف روضحلا مويلا اذه يف بجيو ةفرع موي عساتلا مويلا
 رهظلا لّْوأ نم ةمولعم اهدودحو ةبوصنم تامالع اهيلع ةكم نم بيرق داو

 مل اذإو .(يرايتخالا فوقولا) :اذه ىمسيو .يعرشلا برغملا ىلإ يعرشلا
 برغملا نم ررضحلا بجي رذعل تقولا اذه يف روضحلا نم نكمتي

 فوقولاب) :اذه ىمسيو .(يعرشلا رجفلا) حابصلا ىلإ يعرشلا

 لبق جرخ اذإو ّجحلا ّمصو مثأ رهظلا لّوأ نم رخأت اذإف (يرارطضالا

 مل اذإو ىنم يف اهرحني ةقان ةرافك هيلعف ادماع ًاملاع يعرشلا برغملا

 (ةفقولا موي) مويلا اذه يف (ّبحتسيو) ًايلاوتم ًاموي رشع ةينامث ماص نكمتي
 : اهنم ةروثأملا ةيعدألا نم راثكإلا

 كيلإ يريسم محراو كدفو نم بيخأ نمم ينلعجت الف كدبع ينإ مهللا ) - ١

 . ( قيمعلا جفلا نم
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 توملا دعب هتييحأو هرمع تلطأو هلمع تيضر نمم ينلعجا مهللا ) ١

 . ( ةبيط ةايح

 تح

 كوفعب اريجتسم يملح ىسمأ راهنلاو ليألاب يل ثدحي ام رش نمو

 0 أو كنامإب ًاريجتسم يفوخ يسمأو

 ىطسعأ نم دوجأو لكس ام ريخ اي يقابلا كهجوب ًاريجتسم ينافلا يهجو

 . كجئاوح بلطا مث . ( كقلخ عيمج رش

 0 ا :لوقت سمشلا بيغم دعب

 ًاحجنم ًاحلفم مويلا ينبلقاو ينتيقبأ انق'ادتنأ ةدوعلا ينقزراو فقوملا

 كدفو نم دحأ مويلا هب بلقني ام لضفأب يل ًاروفغم ًاموحرم ًاباجتسم

 ينطعأو كيلع 0 مركأ نم 8 0 0 كتيب 0

 ريثك وأ ليلق وأ لام وأ لهأ ةمادتللا عجرا ام يف 00 ةرفغملاو

 مامإلا ءاعدو (ع) نيسحلا مامإلا ءاعد ةصاخ أرقاو ( ّيف يل كرابو

 تالصفملا يف تاروكذم يهو (ع) نيسحلا مامإلا ةرايزو (ع) داجسلا

 جئاوحلا بلطو ءاعدلاو ( رانلا نم ينقتعا مهللا ) . لوقلا نم رثكأو

 . فيرشلا مويلا اذه يف

 رعشملا ىلإ هججوشت ةفرع يف يعرشلا برغملا دعب رشاعلا ةليل يف
 هللا ىلإ نوبّرقتي يأ نوفلدزي سانلا نأل ( ةفلدزملا ) ىّمستو مارحلا

 . ةدودحم ةبوصنم تامالع هلو اضي أ ( عيمج ) ىمسيو اهيف

 : يتأي ام رعشملا يف كيلعو

 . حابصلا ىتح هيف ىقبت نأ - الوأ
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 نيعبس طقتلت نأ لضفألاو لبقتسملا يف يمرلل ةاصحلا طقتلت نأ - ًايناث
 نم ناكم يأ نم ةاصحلا ذخأ زوجيو يمرلا يف ءىطخت نأ ةيشخ ةاصح

 . ىنم مث رعشملا لضفألاو مرحلا دودح

 اهيلإ هبنتت نأ مزلي ةريثك تابجاو كيلع ديعلا موي وهو رشاعلا مويلا راهن
 : يتآلاك ةكمو ىنمو رعشملا نم لك يف اهب يتأتو

 ( حبصلا ناذأ ) رجفلا نم رعشملا يف روضحلا بجي :رعشملا يف

 عولط لّوأ نم روضحلا بجيف رذعل نكمتت مل اذإو ءسمشلا عولط ىلإ
 لصو اذإو يرارطضالا فقوملا اذه ىمسو يعرشلا رهظلا ىلإ سمشلا

 ةرافك بجت سمشلا عولط لبق جرخأ اذإو ّجحلا ّمصو مثأ رجفلا نم ًارخأتم
 رعشملا تر مهللا ) +انهنم ةروثاملا تاوعدلا خم رثكت نأ تحتسيو ةانك

 ينع ءارداو بيطلا لالحلا كقزر نم ىلع عسوأو رانلا نم يتبقر كف مارحلا

 ريخو وعدم ريخو كيلإ بولطم ريخ تنأ مهللا سنإلاو نجلا ةقسفرش

 يترشع ينليقت نا اذه يعضوم يف يتزئاج لعجاف ةزئاج دفاو لكلو لوؤسم
 يداز ايندلا يف ىوقتلا لعجا مث يتئيطخ نع زواجتت نأو يترذعم لبقتو

 كيب راوزو كدفو نم دحأ هب عجري ام لضفأب يل ًاباجتسم ًاحلفم لّبقتو

 ىنم ىلإ رعشملا نم عوجرلا بجي ىنم يف رافغتسالا نم رشكأو ( مارحلا
 : يتآلا بيترتلا يأ هب همزالي تابجاول

 : يتأي ام ةاعارم عم  (ريبكلا)  ةبقعلا ةرمج يمرل - ًالوأ

 . ىلاعت هللا ىلإ ةبرق لمعلا ىونت

 . لقألا ىزجي الو تايصح عبس يمرت

 . ةرشابم ىرخأ دعب ةدحاو ىصحلل يمرلا 0

 . يمرلاب ةرمجلا ىلإ ةصحلا لوصو

 حلل
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 يمرلل بينتسي زجاعلاو هبورغ ىلإ سمشلا عولط نم يمرلا تقو  ه

 . هنع ةلاكولاب

 جاجحلا ضعب هلعفي امف ةلمنألا رادقمب ةاصحلا نوكت نأ (بحتسي )

 ةرتهطتملا ةنسلا هي: درت ل ناطيشلل ةيهارتكلا راهظإ ءاذحلابترضلا قم

 مهللا ناطيشلا ينع رحدا مهللا ربكأ هللا) : يمرلا لاح لوقت نأ (بحتسيو)

 ًاروربم ًاَجح يل هلعجا مهللا (ص) دّمحم كّيبن ةنس ىلعو كباتكب ًاقيدصت

 . (ًاروفغم ًابنذو اروكشم اهنيو ًالوبقم المعو

 : نارمأ ىدهلا يف بجيو (ةيحضألا) ىدهلا بجي يمرلا دعب - ًايناث

 ةيناثلا يف لخدت نأب ةنسلا لامك منغلا يف ربتعيف نسلا لامك - لوألا

 . ةثلاثلا يف لخدت نأ لبإلا

 نذألا عوطقملاو جرعألاو روعألا ىزجي الف ءاضعألا مامت - يناثلا

 نم نذألا قوقشمب سأب الو ضيرملاو از ليزهلاو يصخلاو نرقلا روسكمو

 نم ركذلا بجي الو ةقلخلا لصأ نم نرقلا دقافب سأب ال كلذكو عطق ريغ

 يتالص نإ نيكرشملا نم انأ امو ًاملسم ًافينح ضرألاو تاومسلا رطف يذلل
 نم انأو ترمأ كلذبو هل كيرش ال نيملاعلا تبر هلل يتاممو يايحمو يكسنو

 تلّبقت امك ينم لّبقت ربكأ هللاو هللابو هللا مسب .كلو كنم مهللا نيملسملا

 ىدهلا مسقي نأ مزليو ( كبيبح دمحمو كميلك ىسومو كليلخ ميهاربإ نم
 : ماسأ ةثالث ىلع

 : ةقدص'"ريقفلل ىطعي ب”

 .ةيده نينمؤملل ىطعي مسقو - ؟



 . هسفن جاحلا هنم لكأي مسقو ل *

 ["”/جحلا] ه# رتعملا عناقلا اومعطاو اهنم اولكف# :ىلاعت لاق دقف

 لعج امنإ ) : (ع) لاقو . ( هيطعتل كب رمي يذلا وه رتعملاو . . .طخسي
 اذه انرصع يفو .( مهومعطاف محللا نم مكنيكاسم عبشيل ىحضألا اذه

 نم ةلاكولا مزلت ةيهقفلا ةيحانلا نمف ميسقتلا اذهب لمعلا نكمي ال ثيح

 . هلامهإب

 ةورشلا ريثكت يف رشابم ببس حبذلاو ىدهلا باجيا ( نأ يفخ ريغو )
 ناك امل حبذلا لدب نمثلا بوجوب ليق ولو سانلا ةماعل اهرسيتو ةيناويحلا

 محللا داسفو حبذلا دعب ىدهلا لامهإ نم مويلا لصحي ام ( امأو ) رثألا اذه
 اهظفح يأ مهتابجاوب تاموكحلاك ةردقملا لهأ لامهإ ىلإ كلذ عجريف

 ةموكحلا لامهإ ببسب دارفألا نع بوجولا طقسي الو . ةيرصعلا لئاسولاب
 . اهبجاوب

 ةرم لوألا جحي نمم ةصاخ لاجرلا ىلع قلحلا بجي  ثلاشلا

 : ءاعدلا اذه ٌبحتسيو كلذ لبق جحي يذلا لجرلا وأ ءاسنلل ريصقتلاو

 ام عيمج جاحلل لحي كلذبو ( ةمايقلا موي ًارون ةرعش لكب ينطعا ّمهللا )

 . بيطلاو ديصلاو ءاسنلا : يه ءايشأ ةثالث ادع ام هيلع مرح

 الوب وكما نإ نستاسلا زادها ىف هن ىلإ هسرتقاا نعي + ةنكم قو
 : يهو ليصفتب ًاقباس اهانركذ تابجاو ةسمخب يتأتو رشع يداحلا د يفف

 رجحلاب أدتبتف (ةرايزلاو ةضافإلا) فاوط ةّماعلا ةيمستو جحلا فاوط ١

 . تارم عبس فوطتو كراسي ىلع تيبلا لعجتو دوسألا
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 ١" جحلا فاوط ةالص ميهاربإ ماقم فلخ نيتعكر يلصت فاوطلا ةالص .

 يهتنتوامصلاب أدتبت تارم عبس ةورملاو افصلا نيب يشمت يعسلا ت7

 . بِيَطلا جاحلل لحي يعسلا دعبو ةورملاب
 ءاسنلا فاوط ًاعيمج ءاسنلاو لاجرلا ىلع بجي مث ءاسنلا فاوط -ِ -ٌِ

 لجرلا نم لك ىلع حاكنلا مرحي هنودبو تارم عبس تيبلا لوح
 . جاجحلا نم ةأرملاو

 يعل نم ناجم كالا و رول ١

 : لئاسم

 تبجو ًادمع همّدق ولف ريصقتلاو قلحلا ىلع فاوطلا ميدقت زوجي ال ١

 . ةأش ةرافك عم ةداعإلا

 نم رذعب لإ رشاعلا وأ عساتللا مويلا ىلع فاوطلا ميدقت زوجي ال - ١
 . ةأرملل ضيحلا ثودح فوخ وأ ةخوخيش

 مل اذإ ضيحلا تودوجت دعا ةالصلا و ما فارقت نم نكمتي مل نم ا

 ا ا ل ل 3

 عضوم ّيأ يف اهب ىتأ كرادتلا نكمي ملو ءاسنلا فاوط ةالص يسن اذإ  ه

 يف رشع يداحلا ةليل تيبملل ةكم نم عوجرلا بجي  رشع يداحلا

 لكححو



 هيلعف راذعألا يوذ ريغ امأو بيبطلاو ضيرملاك ةصاخ ةعامج ادع ام ىنم

 1١-17-18 مايألا ىمستو ىنم يف تبي مل اذإ ةليل لك نع ةاش ةرافك
 تعش نفور نييوشلا] نضرستو قرح تناك يحاضألا موحل نأل قيرشتلا مايأ

 تارمجلا يمر بجي رشع يداحلا راهن يفو ةصاخ لامعأل ةيعدألا بتك يف

 ١6 دودح ىرخألا نع ةدحاو لك دعبي ماع عراش يف ةعقاو اهلكو ثالثلا

 : يه يمرلا تابجاوو بينتسي نأ رطمللو زجاعلل زوجيو أرتم

 . ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا يونت سس

 .لقألا يزجي الو تايصح عبس يمرت

 . ىرخأ دعب ةدحاو ىصحلل يمرلا

 . يمرلاب ةرمجلا ىلإ ةاصحلا لوصو

 . اهبورغ ىلإ سمشلا عولط نم يمّرلا تقو - ه
 : يتآلا بيترتلا ىلع يمرت نأ بجي - 5

١ 

 يعم د7

 عبس فيخلا دجسمل ةبيرق يهو (ىرغصلا) ىلوألا ةرمجلا - ًالوأ

 : تايصح

 أرتم ١55 دودح ىلوألا نع دعتبتو (ىطسولا) ةيناثلا ةرمجلا - ًايناث
2 

 ولا نع دعتتو (ةسقعلا وأ ئرتكلاو: يسود ةنلاثلا ةزرمجلا - اناث

 تيترتلاب يمرلا بجيو ًاضيأ تايصح عبسب اهيمرت اضيأ أرتم ١606 دودح

 هيلع بجو يسن نمو بيترتلا لصحي ىتح عوجرلا بجو فلاخ ولف روكذملا
 . ةكم جراخ ركذ ذإ ةبانتسالاو ءاضق يمرلا

 يف ّمث رشع يناشلا ةليل ىنم يف تيبملا ًاضيأ بجي - رشع يناشلا
 عبس ةرمج لك ثالثلا تارمجلا يمر ًاضيأ بجي رشع يناشلا مويلا راهن
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 دحأ لك ىلع رشع ثلاشلا ةليل يف تيبملا بجي الو  رشع ثلاشلا

 : مهو طقف صاخشأ ةثألث ىلع بجي امنإو

 ١ - يعرشلا برغملا ىتح ىنم يف رشع يناثلا راهن يقب نم .
 ١" - مارحإلا يف يصلا بنتجي مل نم .

 يف اضيأ بجو تيبي نأ بجو اذإو لوق يف ءاسنلا بنتجي مل نم “9

 جحلا لامعأ مامت كلذبو مّدقت امك ثالشلا تارمجلا يمر راهنلا

 . ًاعيمج نيملسملا نم هللا لّبقت يمالسإلا

 : ءاسنلا ماكحأ

 فلتختو ءانثتسا الب جحلا لامعأ عيمج يف لجرلا عم ةأرملا كرتشت

 لالظتسالاو طيخملا سبل ةمرح لاجرلاب صتخيو ماكحألا ضعب يف هعم

 مارحإلا لاح  نيديلاو هجولا فشك بوجوك ةأرملاب صتخيو قلحلا زاوجو
 ةبجاولا جحلا لامعأ نم ضيحلا عنمي الو ةيرهشلا ةرودلل ةيلاتلا ماكحألاو

 ةراهط نع ةالصلاو فاوطلا نوكي نأ مزلي ذإ فاوطلا ةالصو فاوطلا ىوس

 ءاسلا لكاحتم مهأو ضئاحلا هب يتأيف امهادع امو مارحلا دجسملا يف

 : ثالث

 اهماسقأب ةضاحتسملا ىلع ضيحلا مكح يرجي ال :(ىلوألا ةلأسملا)

 يتأت نأ ةضاحتسملا ىلع بجاولا نإف ةريثكلاو ةطسوتملاو ةليلقلا نم ةثالثلا

 عجاري  لاكشإ الب يلصتو فوطتو لسغلا وأ ءوضولاو فيظنتلا نم اهتفيظوب
 . ءاسنلا ماكحأ

 دعب فاوطلا نم نكمتت ال اهنأ نم ةأرملا تنقيت اذإ :(ةيناثلا ةلأسملا)

 . ًاضيأ بينتست نأ طوحألاو هتقو لبق ّجحلا فاوط مّدقت نأ اهل زوجيف ةفرع

 <«ظ33ى©



 :روص ثالث ىلإ اهماكحأ فلتخي ضفئاحلا ةأرملا : ( ةثلاثلا ةلأسملا )

 هيف تمرحأ يذلا تاقيملا نم ءادتبا ضيحلا اهيلع ضرع يتلا  ًالوأ
 نأ ىنعمب (دارفإلا جح) ىلإ اهتين لدبتف عساتلا مويلا رهظ لبق رهطتت مل اذإف

 . ةدرفملا ةرمعلا اهيلع بجي جحلا لامعأ دعب مث اهل

 لبق الشم ةّكم يف يهو اهمارحإ دعب ضيحلا اهيلع ضرع يتلا - ًايناث
 ةيناثلا ةروصلاك لمعت (دارفالا جح) ىلإ اهنيب لدعت اضيأ هذهو عساتلا مويلا

 فاوطلا ةالص ّلصت الو فوطت ال نأ اهل (زوجيو) هدعب ةدرفملا ةرمعلا مث

 يضقت رشاعلا مويلا يفو عتمتلا جحلا لامعأ يقاب يتأت مث رصقتو ىعست لب

 . هتالصو جحلا فاوط لبق هتالصو ةرمعلا فاوط

 فاوطلا نم نكمتت ملو جحلا دعب ضيحلا اهيلع ضرع يتلا  ًاثلاث
 نايتإ دعب مث ةالصلاو فاوطلل بينتست نأ اهيلع بجيف رشاعلا مويلا يف

 : ةكم تابحتسم

 : يه رومأ ةمركملا ةكم يف ميركلا جاحلل بحتسيو

 نأ لضفألاو ةليضفلا يف ةالصلاك فاوطلا نإف .عيطتسي ام فاوطلا ١

 . افاوط ("55) ةنسلا ماّيأ ددع فوطت

 . ءابرقألاو نيدلاولا نع ةباين فاوطلا  "؟

 . ةمركملا ةكم يف ناآرقلا متحخخ ل *

 . (ةالعملا) ةربقم يف ىربكلا ةجيدخو بلاط يبأ اربق ةرايز - 5
 . ةمحرملاو وفعلا بلطو رافغتسالاو ءاعدلا نم راثكإلاو  ه

55 



 : ةدرفملا ةرمعلا

 اهنايتإل ( ةدرفملا ) ىمسيو بولقلا اهب رمعت يتلا ةرايزلا ةغل ةرمعلا

 ةكم لود دنيوي قه لكك ىلع ةرفعلا :تحتو جحلا لامعأ نع ةدرفم

 ةنسلا لاوط بحتسيو مهجورخو مهلوخد رركتي نم ىوس ةمركملا

 اهلو ( ةدرفملا ةرمعلا ةيفيكو ) نابعشو بجر رهش يف ًابابحتسا دكاتيو
 : يتآلاك ناكرأ ةينامث

 . ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلاو ةينلا لوألا

 وأ ةنيدملا قيرط ىلع ةرجشلا دجسم نم تاقيملا نم مارحإلا يناثلا

 تاقيملاب رمي مل اذإو امهريغ وأ فئاطلا قيرط ىلع لزانملا نرق
 لوح خسارف ةعبرأ يف خسارف ةعبرأ يهو مرحلا دودح نم مرحيف

 قيرط ىلع ةنارعجلاو ةنيدملا قيرط ىلع ميعنتلا  مويلا يهو ةبعكلا
 . ةدج قيرط ىلع (نيملعلا تاذ) ةيبيدحلاو فئاطلا

 أدتبم تارم عبس ًاعم ليعامسإ رجحو تينبلا لوح فاوطلا - ثلاثلا

 . راسيلا ىلع تيبلا لعج عم هيلإ ًايهتنمو دوسألا رجحلاب

 .(ع) ميهاربإ ماقم فلخ فاوطلا يتعكر ةالص - عبارلا

 .افصلاب أدتبم تارم عبس ةورملاو افصلا نيب يعسلا  سماخلا

 : رعشلا وأ رفاظألا نم ءيش ذخأب ريصقتلا وأ قلحلا  سداسلا

 . ًاعم ليعامسإ رجحو تيبلا لوح تارم عبس ءاسنلا فاوط  عباسلا

 مدقت دقو (ع) ميهاربإ ماقم فلخ ءاسنلا فاوط يتعكر ةالص - نماثلا

 لئاسملاو ةينامثلا لامعألا هذه يف تابحتسملاو تابجاولا هذه ليصفت

 ءاسنلا فاوط نأ انه ركذلاب ةريدجلا ةلأسملاو  اهسفن يه ماكحألاو

 "ا



 جاوزلا هل لحي ال ةدرفملا ة ةرمعلا يف هيسن ول نايتإلا بجي مزال انه

 1 ةرشابم هسفنب فاوطلاب يتأي نأ دعب لإ ةأرما وأ ناك ًالجر حاكنلاو

 : ( ةمركملا ةكم تابحتسم )

 هم سمس -5

 ام اهتاعارم يغبني رومأ ةمّركملا ةكم يف  ميركلا جاحلل - بحتسي

 : نكمأ

 . مزمز ءام نم برشلا
 : رس ام وأ  نارقلا متخ

 فاوطلا لضفألاو ةليضفلا يف ةالصلاك فاوطلا نإف عيطتست ام فاوطلا

 . ًافاوط (”70) ةنسلا مايأ ددع

 . كتبارق نم تاومألاو كيدلاو نع ةباين فاوطلا

 اهتكامأ نازق ال ةّيحيزات نكامأ دوت ةفّركملا ةكم ىفف تازايزتلا

 : اهنم اهايإ نييباهولا مده نم مغرلاب ةفورعم

 عراش يف عقيو (ص) هيف دلو يذلا ناكملا وهو (ص) يبنلا دلوم
 ةماع ةبتكم .ه ١81 مويلا ةّلحمو (ةيشاشقلا) ةلحم يف يعسلا برق

 . ةمّركملا ةكم ةبتكم مساب

 نكسي (ص) يبنلا ناكو دليوخ تنب ةجيدخ راد وهو (ع) ةمطاف دلوم
 يبنلا دلوم مامأ عقاولا ةغاصلا قوس فرعي ليوط قوس ةعقاو اهيف

 : ةروجهم مويلا ىهو ةينيد ةسردم ىلإ نويباهولا اهلوح دقو (ص)

 ّيبنلا دادجأ روبق اهيف ةميدق ةربقم يهو (ةيناميلسلا يف) ةالعملا ةربقم

 )١( اهنمو :



 .(ص) ّيبنلا دج فانم دبع ١

 . (ص) يبنلا دج بلطملادبع - ؟

 .(ص)

 . (ص) يبنلا ةجوز ىربكلا ةجيدخ

 ردجأ امو فرشلاو ةورملاو ةيناسنإلاو ةيحضتلاب حفاط ءالؤه خيرات نإف
 نم (ص) يبنلا نكمت اهل هالول يذلا بلاط وبأ همع ةصاخو اهب ءادتقالا

 . (بهاذلا ىلع ةجحلا) عجار هب نما نم لوأ وهو ةّيمالسإلا ةوعدلاب رهجلا

 ماق ام ) : ليق ىتح ةوعدلا تدناس يتلا ىربكلا ةجيدخ كلذكو

 ىلإ حملتو ( ةجيدخ لاومأو (ع) بلاط يبأ نب يلع فيسب الإ مالسإلا
 : يهو مويلا اهب دورازي يتلا تارايزلا مهتافص ضعب
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 (ص) ّىبنلا دج بلطملا دْبَع ةرايز

 ُتِتاَم ُهاَداَن ْنَم اَي َكِيَلَع ُمالَسْلا 0 ٍءاَحطَبلا َدْيَس اي َكْيَلَع ُمالَّسلا

 مالنا ه ليِلَخْلا ميِاَرْنإ نبا اي َكِتَلَع ماسلا © ٍءاَدِب مّركأب بِي
 هب ُهّللا َكَلْمَأ ْنَم اَي َكِْيَلَع ُمالَّسْلآ 0 َليِعاَمْسِإ حيبَذلا َتِراَو اي َْيَلَع

 لييابأ ًارِبَط ْمِهِيَلَع َلَسْرَأَو ليِلصَن يفن ْمُهَدْيَك َلَعَجَو ليفلا باَحْضُأ
 َكِنَلَع ُمالَّسلا 0 لوكأم ٍبفضَعَك ْمُهَلْعَجَف ليَجِس ْنِم ٍةَراَجِحِب ْمِهْيِمْرَت
 ٍلوُسَر ٍرونب ِهِئاَعُد يِف َلَّسَوتَو ِهَللآ ىلإ ٍهِتاَجاَح يف َعَّرَضَت ْنْماَ
 ٍةَبْعَكْلا يِف َيِدوُنَو ُهَءاَعُد ُهّللا َباَجَتْسا نم اي َكْيَلَع ُمالَّسلآ 0 (ص) هللا

 حيبّذلا اَبَأو حِيبَّذْلا َنْبا اَي َكْيَلَع ُمالَسْلآ 0 ِهِئاَعُد يف ةَباَجِإلاب َرّشُيَو

 ْنَم اَي َكْيَلَع ُمالَّسلآ © مَرْمَر َرِفاَحَو جيِجَحْلا يِتاَس اي َكِيَلَع ُمالَّسْلا
 َنيِضْرَألآَو ِتاَوْمَّسلا لممأ َرْيَخَو َنيِلَسْرُمْلا َدَيَس ِهِلْسَن ْنِم ُهَللا َلَعَج
 ٍطاَوْشَأ َةَعْبَس ُهلَعَجَو ِةَبْعَكْلا َلَوَح قاط ْنَماَي َكِيَلَع ُمالَسلا 0
 َكِداَدْجَأَو َكِئاَبآ ىَلَعَو َكِيَلَع ُمالَّسلا © ٍدْمَحْلا َةَبْيَش اَي َكْيَلَع ُمالَّسلا 0

 . ُهناَكَرَيَو هللا ُةَمْحَرَو ًاعيِمَج َكِئاَنبَأَو
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 (ص) ّيبنلا مع بلاط يبأ ةرايز

 اَي كِيَلَع ُمالَّسلا 0 اَهِسْيئَر َنْباَو ٍءاَحْطَبلآ َدْيَس اَي َكِيَلَع ُمالَسْلآ
 ُهَرِصاَنَو لوسّرلآ َلِفاَك اَي َكْيَلَع ُمالَّسْلا 0 اًهِسْيِسْأَت َدْعَب ِةَبْعَكْلا َتِراَو

 ىفَطْصُمْلا ْمَعاَي َكْيَلَع ُمالَسْلآ 0 ُهَرَرَو هب َنَمآ ْنَم اَي َكِْيَلَع ُملَّسلا 0

 اهي كلَ ُمَسْلا 0 للا ةَضي اي كِل مالا © ضرما ا
 ىَلَعَو َكِيَلَع َنيِلَسْرُمْلا ٍدْيَس ٍةَرْضَن يف ُهُسْفَن ُلِذاَبْلآَو نيّدْلا نَع ُباّدْلآ

 . ُهئاَكَرَبو هّللآ ُةَمْحَرَو َنيِنِمْوُمْلا ريمأ َكِدَلَو

 ِدَيَس َةَجْوَراَي ِكِيَلَع ُمالَّسْلآ 0 َنيِنِمْوُمْلآ ماا ِكِيَلَع ُمالَسْلآ

 َنيِمَلاَعْلا ٍءاَسِن َةَدَيَس ٍءاَرْهَّزْلا َةَمِطاَف َ اَي ِكِيَلَع ُمِلَّسلآ 0 َنيِلَسْرمْلآ

 اََلاَم تَقَفنَأ ْنَم اَيِكْئَلَع ُملَّسلا 0 ٍتانْوُمْلآ َلّوُأ اَي ِكيَلَع ُمالَّسلا 0
 ًءاَدغألا ُهْنَع ْتَمَفاَدَو ٌتَعاَطَتْسآ ام ِهِتَرْضُنَو ٍءاَبلألا ٍدَيَس ٍةَرِصْن يف

 هللا ُةَمْحَرَو ِكْيَلَع مالَسلآَو لْضَف ْنِم هللا ِكآلْوأ اَمِب ِك ًائينهَف 0
 . ُهَتاَكَرَبَو
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 ةرونملا ةنيدملا

 ىلع بلاغلا ناكو مالسإلا لبق (برشي) ىمست ةرونملا ةنيدملا تناك

 حور نم روح ام دشأ ىلع امهو (جرزخلا)و (سوألا) امه ناتفئاط اهلهأ
 ةوعدلا ثبل احلاص ازكرم ةنيدملا مالسإلا لوسر ىأر املو مصاختلاو عازنلا

 اتفئاط هرصن اهيلإ (ص) رجاه (فئاطلا)و (ةكم) نم سكعلا ىلع ةيمالسإلا
 نيذلا نوملسملا فرع امك (راصنألا ) ب اوفرع انه نمو جرزخلاو سوألا

 اهاعدف برشي اهيمسي نأ (ص) هركو ( نيرجاهملا) ب ةنيدملا ىلإ اورجاه
 ربتعيو م577 لوألا عيبر رهش نم لوألا يف (ص) هترجه تناكو ( ةبيط )

 ترج ثيح نيملسملاو مالسإلل لصاوتم مدقتو ميظع لوحت ةيادب خيراتلا اذه
 . خيراتلا ةريسم تريغ يتلا ثادحألا نم ةلسلس

 ةباحرب مالسإلاو ةيناسنإلا لوسر (راصنألا) ةنيدملا يلاهأ ىقلت دقو

 (ةرومأم اهنإف يتقان اوعدا لوقي (ص) هنكلو هدنع لوزنلاب هوعدي لك رودص
 - مويلا  ةّيوبنلا ةسّدقملا ةبتعلا ثيح راجنلا ينب ضرأ يف ةقانلا تكرب ىتح
 يف ءانبلا يف هسفنب (ص) لوسرلا كراشو ةيمالسإلا راثآلا زربأ نم ربتعت يتلا

 ع7”٠٠-<١اا/٠ : كاذنا دجسملا ةحاسم تناكو ةّيرجهلا ىلوألا ةنسلا

 ةنسلا يف اهئانب يف (ص) عسوت مث ديلا عارذب عرذأ ةسمخ عافترا يف اعارذ

 يف اعارذ ٠> ٠٠١ - ٠٠٠١٠١ يف اهلعج ربيخ 'حتف دعب ةرجهلل ةعباسلا

517 



 ىه ءانبلل رصعلا كلذ يف ةفراعتملا ةيئاشنإلا دروملاو عرذأ ةعبس عافترا

 . فعسلاو ديرجلاو لخنلا ةدمعأو ىنبللا

 ةفالخلا دهع ىّتح مالسإلا ءافلخ نم تاريمعتلاو تاعسوتلا تأدب مث

 نم نوكت ام عورأبو ًاعبرم ًارتم )٠١07( ةحاسملا تحبصأو ةينامثعلا
 ةرضاحلا ةموكحلا تعسوتو - مويلا ةمئاق ةرامعلا لازت الو ماخرلاو ةدمعألا

 دقرملا هيف امب دجسملا ةحاسم عومجم حبصأ ىتح يبرغلا بناجلا يف

 : اعبرم ارتم )١177377(  فيرشلا

 رادلاب قصلملا دجسملا ةحاسم يف (ص) يبنلا عسوت : ةعباسلا ةنسلا

 1 ماخرلاب رجحلا لدبي نأ لكوتملا رمأ < عاب دودح يفو

 نم ةفيرشلا ةرجحلل اك ىناهفصألا نيدلا لامج لمع .ه

 . سونبألاو لدنصلا بشخ

 ناكو ربنملا لدب لمع مث دجسملا فوقسو رينملا قرتحا .ه 4

 ىلإ لخد دق ةموقلا دح ناكو لامشلا نم ةيبرغلا ةيوازلا ىف قيرطلا ءادتبا

 . فقسلاب تقحل مث تالآلا ضعب هب تفلخو ران هعمو هتنازخ

 ةروصقم يحلاصلا سريب رمهاظلا كلملا ناطلسلا لسرأ .ه

 نيز كلملا اهيلع دازف نيتماق وحن تناكو اباوبأ اهل لمعو ةفيرشلا ةرجحلل

 3 هانغتك نيّدلا

 هذه تراصو دجسملا فقسب اهلصو ىتح اهيلع ًارئاد ًاكابش .ه 4

 . ةفيرشلا ةرجحلاب فرعت ةروفغملا
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 يفو ةنمثم اهلفسأ نم ةعبرم ةبق لوأ يهو ءاقرزلا ةبقلا تلع .ه
 5006 روصنملا كلملا يف تانقعا اهذلثعأ نم صاصر حاولأ اهقوف

 . يحلاصلا

 كلملا نمز ىف قيرح رثأ ىلع ساسألا نم ةرجحلا ءانب ديعأ ه0

 ش . يابتيأق افرشألا

 ناث قيرح رثأ ىلع ساسألا نم دجسملاو ةرجحلا ءانب ديعأ .همما/

 فرشألا كلملا رفظم ناطلسلا مامتهاب ةرجحلا ىلع ءاضيب ةبق ىلوأ تينبو

 . غئاص ةئامثالثو لمج يتئام نم رثكأ هعم زهج دقو يابتياق

 : يناثلا ميلسلا ينامثعلا ةفيلخلا ةرامعلا ديدجت ىلوت .ه

 “١7 رضحألا نوللاب ةبقلا ءانب دمحم ناطلسلا داعأ .ه .

 ةنومصلا ةفلاو دحتسلا ةرافعغ ةيكسلا دنع ناظلنلا ودعي ه8

 نم عيقبلا ةَمئأ روبق ءانب رمأ امك .ه11١// ىتح ًاماع رشع ينثا ٌرمتساو

 . (ع) تيبلا لهأ

 ةدوجوملا بابقلا عيمج نويباهولا مده لاوش نم نماثلا يف ه7

 يتلا ءارضخلا ةبقلا ادع ام (ص) ّيبنلا تيب لهأ روبق اهيف امب زاجحلا يف

 مارح ربقلا ىلع ةَّبقلا لعج نأ داقتعاب رمعو ركب يبأو (ص) يبنلا ربق مضت
 : ةنيدملا لامعأ مالسإلا يف

 : اهب يتأي نأ رئازلل يغبني يتلا لامعألا مهأ نإ

 .(ص) يبنلا ةرايز - ١

 . (ص) يبنلا ةعضب ءارهزلا ةمطاف ةرايز - ؟

 . ةبابل ىبأ ةناوطسا ءاعد "“*



 . ةيوبنلا ةضورلا ءاعد

 8 ليئربج ماقم ءاعد ل 6م

 . مالسلا مهيلع عيقبلا ةمئاآ ةرايز هد 5

 . ةنيدملا يحاوض لامعأ 7

 درو ام ىلإ ريشن نأ يغبني ةيعدألاو تارايزلا صوصن ركذن نأ لبقو
 : اهنأش يف

 ”:ىوبنلا دفرجلا ةزايز““ الوأ

 تاكرلاو: نمألا هيف اج دتقف“ . :ةيقغ ةتيدسلاب اريك هلأ نقم

 تافحتلاهحورانع ْمُلبو 0

 تارديعس ليلا وي ممالا :فراقرد ادعاقلا هيلع ناعم

 هتنبا - (ع) ءارهزلا ةمطاف هتعضب تبس هبنجبو (ص) يبنلا تبس عقي

 اهتيب يف (ع) ءارهزلا ةمطاف تنفدو هتيب يف (ص) هاوثم حبصأ دقو  ةديحولا

 لب امهراد يف انفدي مل رمعو ركب يبأ نم لك تام املو  حصألا لعد

 . (ص) يبنلا تيب يف انفد

 (ةفيرشلا ةروصقملا ) ب ىمست كابش روبقلا هذه عيمجب طيحيو

 . ءارضخلا ةّبقلا اهولعتو

 اهدهاشمو ةرونملا ةنيدملا تارازم ةرايز ىلع تاياورلا تدكأو

 . ًامات جحلا نوكي اهب نإو مركألا لوسرلا ةرايز ةصاخو اهدجاسمو

 . ( ةمايقلا موي ًاعيفش هل تنك ًاتيم وأ ًايح ينراز نم ) :(ص) لاق دقف

 يف ّيلإ رجاه نمك ناك يتوم دعب يربق راز نم ) : (ص) لاقو
 . ( ينغلبي هنإف مالسلا ىلإ اوثعباف اوعيطتست مل نإف يتايح

 الما



 ةمايقلا موي ةقنوز يتيرذ نم ادحأ راز وأ ينارز نم : (ص) لاقو

 مكجح هللا لوسرب اومتا ) : (ع) نينمؤملا ريمأ لاقو . ( اهلاوهأ نم هتذفنأف

 لوسر عم ةجح لدعت هللا لوسر ةرايز ) : (ع) قداصلا مامإلا لاقو
 . ( هللا

 نم كلذ نأل انترايزب ةجح متيلف مكدحأ جح اذإ ) : ًاضيأ (ع) لاقو

 . جحلا مامت

 عيمج ىلع (ص) هّيبن لضف ىلاعت هللا نإ ) : (ع) اضرلا مامإلا لاقو

 هترايز هترايزو هتعيابم هتعيابمو هتعاط هتعاط لعجو ةكئالملاو نييبنلا نم هقلخ

 نإ » : لاقو .* هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم » : لجو ّزع هللا لاقف

 .« مهيديأ قوف هللا دي هللا نوعيابي امّنِإ كنوعيابي نيِذّلآ
 نأ مامإلا ىلعف (ص) هترايز سانلا كرت نإف ) : هر ديهشلا لاق

 . ( مرحم ءافج هترايز كرت نإف اهيلع مهربجي

 . (ع) ءارهزلا ةمطاف ةرايز : ًايناث

 مهضعب لاقف اهربق عضوم يف انباحصأ فلتخا) يسوطلا خيشلا لاق

 اهنإ مهضعب لاقو ةضورلاب تنفد اهْنأ مهضعب لاقو عيقبلا يف تنفد اهنا
 دجسملا ةلمج يف تراص دجسملا يف ةّيمأونب داز املف اهتيب يف تنفد

 نيعضوملا يف ناسنإلا روزي نأ يدنع لضفألاو نيتبراقتملاك ناتياورلا ناتاهو

 يف تنفد اهنإ :لاف ةماانأو اهيظع ارحأ هن يرسيو:فالذ: نضال ها انيبج

 . ىهتنا «باوصلا نع ديعبف عيقبلا

 مهتدج ىلع اولزنا (عيقبلا ةمئأ) مهْنأ رابخألا ضعب يف ) :ًاضيأ لاقو
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 ةظحالم كلذ ىلع دعاسي امك اهتيب يف تنفد اهنأ تاياورلا برقأ

 تنفدف (ص) ىبنلا ةافو دعب ٌيوبنلا تيبلا لهأب تطاحأ يتلا تابارطضالا

 بابسألا خيراتلا ىسني ال ىتح سانلا ةماعل ًالوهجم اهربق حبصأو اهتيب يف

 .(ص) لوسرلا ةعضب ربق ةلاهج ىلإ ةيعادلا

 تدلوو هيلإ ىلصت 2ع) ةمطاف تناكو ةمطاف ىلع لخد اذإ هيلإ يلصي (ص)

 دجسملا عناصلا رمع ىتح هارت رجحلا كلذ لزي ملو هيلع (ع) نينسحلا

 .«يسابعلا لكوتملا دهع يف » ماخرلاب ربقلا رزأ امدنع هاندقفف

 ةروصقم) مساب فرعي ناكم ىيوبنلا كانسشلا لخاد  مويلا  دجويو -

 : كانه اهترايز يغبني ليئربج باب برق (ةمطاف ةديسلا

 نم نإو ينراز امنأكف ةمطاف راز نم : (ص) لوسرلا نع يور دقف
 : « لابقإلا يف سواط نبا لاق » : ةنجلا هل هللا بجوأ مايأ ةثالث اهيلع مّلس

 هلخدأو هل هللا رفغ هللا رفغتساو اهتافو موي ةرايز اهراز نم يورو

 . ةئجلا

 . ةبابل ىبأ ةناوطسا : ًاثلاث

 سأر يلت يتلا ةيناثلا ةناوطسالا) : يهو ةبوتلا ةناوطسا ةامسملا يه

 .(ص) يبنلا ماقم يلت ةناوطسا دعبو (ص) يبنلا

 كوبت ةوزغ نع فلخت ةباحصلا نم رذنملادبع نب ريشب : وه ةبابل وبأو

 (ع) ًايلع (ص) لوسرلا اهيف رمأ يتلا ةوزغلا يهو ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا يف
 طابرب هسفن طبرو دجسملا ءاجف هفلخت ىلع ةبابل وبأ مدن مث ةنيدملا ىلع
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 وأ هيلع هلل بوتي ىتح ًابارش الو ًاماعط قوذي ال نأ فلحو ةناوطسألا ىلع

 هديب طابرلا (ص) هللا لوسر كفو هيلع هللا بات ماّيأ ةعبس دعبو تومي
 ةناوطسألا هذه دنع نيتعكر ةالص بحتسيو همساب ةناوطسالا تيمسف ةفيرُشلا

 3 يتآلا ءاعدلا ةءارقو

 . ةفيرشلا ةضورلا : ًاعبار

 يف درو دقف (ةضورلا) ىمست ربنملاو فيرشلا ربقلا نيب ةفاسملا

 .:ةنجلا نفايز: نم ةضوو ةخاتنلا لهنا كاياوزلا

 ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يتيب نيب ام ) : (ص) هللا لوسر لاق

 . ( ةنجلا يف بتر يربنم مئاوقو ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع يربنمو

 بازيملا تحت : لاقف (ع) ليئربج ماقم نع (ع) قداصلا مامإلا لئثس

 بازيملاو بابلا لايحب ةمطاف باب هل لاقي يذلا بابلا نم تجرخ اذإ يذلا

 ًابودنم نيتعكر هيف ىلصت نأ تردق نإف : كرهظ ءارو نم بابلاو كقوف

 : ءاعدلا أرقتو (ص) هل بيجتسا لإ كانه دحأ اوعدي ال هّنإف لعفاف

 : (ع) عيقبلا ةمكأ ةرايز اسداس

 نفد هيفو فيرشلا يوبنلا دهعلا يف ةرونملا ةنيدملا ةربقم وه عيقبلا

 يبنلا مع سابعلاو يبنلا مأو ميهاربإ يبنلا نبا مهنم ةباحصلا نم ريثك عمج
 : مهو (ع) تيبلا لهأ نم ةعبرألا ةمئاألا كلذكو

 .ه965 مرحم ٠0 ىفوتملا مالسلا هيلع نيدباعلا نيز عبارلا مامإلا

 خلع



 ةجحلا وذ 8 ىفوتملا مالسلا هيلع رقابلا دّمحم سماخلا مامإلا *“ 

 .اها١

 اياد ىفوتملا مالسلا هيلع قداصلا 10 نب رمفعج سدانسلا مامإلا 5

 وأ (ع) نينمؤملا ريمأ مامإلا ةدلاو دسأ تنب ةمطاف مهعمو 148 لاّوش
 . ,لوق ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 ةدوجوملا ةّبقلاك يوبنلا تيبلا لهأ ةمئأ روبق ىلع ةبقلا ولعت تناك

 .ه١ 57 لاوش 8 خيرات يف نويباهولا مده دقو (ص) َيبنلا ربق ىلع
 ىلع ةبقلا ءانب نأ داقتعاب كلذو يبنلا حيرضو يبنلا ةبق ادع ام تابقلا عيمج

 زاج املف امّرحم ةبقلا ءانب ناك اذإف بيرغ فرصت اذهو ًاعرش مرحم ربقلا
 هربق ىلع ةروصقملاو حيرضلا بصن زاج اذاملو (ص) ّيبنلا ربق ىلع ءانبلا

 مهيلع هتيب لهأو ّيبنلا ربق نيب قرفي الو ربق لك ىلع مارح مارحلا َنِإف طقف
 : رعاشلا لاق ام: يتلو مالسلا

 يعولض يف بشت دنت ةراتو عيقبلا يف لوقأ يسع امو

 انيأرام عيقبلاانتيلاي

 ينك ثلا ىبتجملا مامألا وكبف

 نحملا يسافق نم داجسلا ديسلاو

 موكعلل رقابلا هلجنو

 رثأملا يذ لاوقألا قداصو

 اكبلا نع مهدنع انعنم دقو

 هكاكنو ىف:لايحلا ىف كشو

 مودهم ةريست ارتب مويل و

 مولكهم دقرمب هبنجب

 امد ىكبتءزرلااذهل ّقح

 ىكتشملا ميظعلا هللوًارسق

 املف ًادقرغ عيقبلا ناك » : (84/57) ءافولا ءافويف : عيقبلا خيرات نم
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 رجش مسا دقرغلاو يدنع دقرغلا عطقو عيقبلاب نفد نوعظم نب نامثع كله
 . دقرغلا عيقب فرعي ناك كلذل

 تنب ةمطاف ربق دنع بلطملادبع نب ساّبعلا نفد ) : يدوهمسلا لاق

 صوصنلاو ( ليقع راد يف يتلا مشاه ينب رباقم دلوأ يف مشاه نب دسأ

 نفد املو دقرغلا رجش اهيف ًاتاوم ًاضرأ ناك رمألا ةيادب يف عيقبلا َنأب دهشت

 لك تراتخاف رجشلا اوعطقو عيقبلا يف سانلا بغر) يدوهمسلا لاق

 . ( ةيحان ةليبق

 نوخرؤملا ركذ » : ”817/فشكلا يف نيمألا ديسلا لاق .ه8 ماع

 رقابلاو نيدباعلا نيز ةمئألا ْنأ مجارتلا يف بتك نم ّلكو رثألا ءاملعو

 نيز ةةافو ناكو عيقبلاب سابعلاو (ع) نسحلا ةبق يف اونفد قداصلاو

 .(09 /نيدباعلا

 . خيراتلا اذه لبق نسحلا ربق ىلع ةبقلا دوجو كلذ نم رهظيف

 ةعماج راثألا ةّيلك هديمع وه ام داعس ةروتكدلا تلاق عبارلا نرقلا يفو

 نرقلا لوب ناك و» : ( ةوبنلا تنب نع عافد ) :ناونع تحت ةرهاقلا

 ممألا ديبم هلل دمحلا ) : ةيتآلا ةرابعلا اهيلع بوتكم ةماخر يرجهلا عبارلا

 نيملاعلا ءاسن ةلحس (صر) هللا لوسر تنب ةمطاف ربق اذه ممرلا يبحمو

 يلع نب دمحمو ىلع نب نيسحلا نب يلعو بلاط يبأ نب يلع نب نسحلاو

 . « نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر دمحم نب رفعجو

 : ةينامثعلا ةفالخلا يف

 ةيوبنلا ةبقلاو دجسملا ةرامع ديدجتب ديجملادبع ناطلسلا رمأ ه١

 . . . نينس عبرأ وحن كلذ يف رمتساو  مويلا  دوجوملا ءانبلاب ةفيرشلا

 فحإ



 لوسر مهدج ةبق هب ينب يذلا ءانبلا نيعب عيقبلا ةمئأ ةبق ءانبب رمأ كلذكو

 . (ص)و هللا

 اننامز ىف لمع امل ) : 107 ص بايترالا فشك يف نيمألا ديسلا لاق

 ءامسألا هيلاعأبو عنصلا قيقّدلا ذالوفلا نم ناهفصأب فيرشلا مهحيرضل ًاكابش
 ةلودلا نم ةيناريإلا ةلودلا تنذأتساو بهذملا ليمجلا طخلاب ىنسحلا

 ديسلا هب ءاج اًملو اهل تنذأف سدقملا مهحيرض ىلع هعضو يف ةينامثعلا

 حئارضلا ىلع هعضو يف ةنيدملا لهأ ضراع ةدج ىلإ (هر) بطقلا ىلع

 نم ًاميظع قلق نويناريإلا لذب ىتح ماوعأ ةثالث ةذج يف يقبف ةسدقملا

 اودارأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ لمحاملو هعضوو هلقنب ىوضو ةنيدملا لهأل لاملا

 عنمف هناكم هعضوو ةفيرشلا روبقلا ىلع عوضوملا بشخلا قودنصلا ةلازإ
 هيت زوجي آل افقو نتكحلا قؤدتملا نأ ةيحعب كلذ نم ةنيالنملا لأ

 كلذ ببسب ةيذالوفلا هحاولا تصقنف قودنصلا جراخ هعضو ىلإ اورطضاف

 ةباتكلاو هنول نم برقي اهنهد دعب بشخلا نم ةعطقب هلامكإ ىلإ اورطضاف
 دنع قنورلا يف هنع ةرصقم هيف ةرهاظ ةيبشخلا ةعطقلا تيأر دقو اهيلع

 يفرشت دنع كلذ دعبو) ١5١" ماع جحلا دعب ةرونملا ةنيدملا ةرايزب يفرشت

 ماع ةيباهولا ةلازإ ىتح كابشلا اذه يقبو ١7٠ ماع قشمد نم اهترايزب

 (ع) عيقبلا ةمئأ ةَبقل مهمدهو ةرونملا ةنيدملا ىلع مهئاليتسا نيح ١5

 . ( ةسّدقملا مهروبقو

 :(ةدئاف)

 : اهنايتإ ميركلا رئازلل يغبني يتلا ةنيدملا يف تابحتسملا يف

 ةقدصلاو فالا ةرشع لدعت ةنيدملا يف ةالصلا) نأ يور دقف ةقدصلا ١

 : ( مهرد فالا ةرشعب



 ةجاح نم كيلإ يل تناك ام مهللا ) :تاجاحلا ءاضقل : يتآلا ءاعدلا ١

 ينإف اهكلأسأ مل وأ اهكتلأس عرسأ مل وأ اهسامتلاو اهبلط يف تعرسأ

 يجئاوح ءاضق يف ةمحرلا يبن (ص) دمحم كيبنب كيلإ هجوتأ

 . ( اهريبكو اهريغص

 دنع سيمخلا ةليل (مث) ةبابل قف ةناوطسا دنع ءاعبرالا ةليل ةالصلا

 ّيبنلا ماقم اهيف يتلا ةناوطسالا دنع ةعمجلا ةليل (مث) ّيبنلا ماقم

 . (ص)ر

 نأ يغبنيو - ًارفاسم مئاصلا ناك ولو  ةجاحلا ءاضقل ماّيأ ةثالث موصلا

 ٌبحتسي امك ةعمجلاو سيمخلاف ءاعبرألا موي نم ءادتبالا نوكي

 . ةصاخ ماكحأ فاكتعالاو يوبنلا دجسملا يف فاكتعالا

 جاحلل يغبني ةّيخيرات ةّيمالسإ راثا اهيحاوضو ةنيدملا يف دجوتو
 يبنلا دلاو هللادبع دقرم ةنيدملا تارازم يهف . اهب رابتعالاو اهدصق ميركلا

 ةريثك ةنيدملا يحاوض يف دهاشملاو قداصلا رفعج نب ليعامسإو ّيبنلا مأو

 نانثا عدت الرو : لاق )عر قداصلا مامأإلا نع ةياور يف ءاجام اهمهأ

 . اهلك دهاشملا

 ١ موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ يذلا دجسملا هنإف ابق دجسم .

 ١ ميهاربإ مأ ةبرشمو .
 . خيضفلا دجسمو ل "*“

 حتفلا دجسم وهو بازحألا دجسمو (  دحأ يف)  ءادهشلا روبقو -

 : اهنع ةحمل كيلإو

 : ءابق دجسم
 يف ينب دجسم لوأ وهو فصنو تارتموليك ةث 5 ةنيدملا نع دعبي

 ففي



 ىلإ ةّكم نم رجاه نيح ءابق يف (ص) يبنلا لزن ام لّوأ نإف مالسإلا
 نينمؤملا ريمأ همع نبا مودق رظتني ةليل نيرشع ءابق يف يقبو ةنيدملا

 بحتسيو ًارصق يلصي ناك ابق يف (ص) هئاقب ةدمو (ع) بلاط يبأ نب يلع
 موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ دجسمل »# :ىلاعت لاق ءاعدلاو هيف ةالصلل

 لاقو 4# نيرّهطتملا بحي هللاو اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف مّدقي نأ قحأ

 ءاعد هيف لقن هرمعب عجر نيتعكر ْئىَّلصو ابق ىتأ نم » : (ص) هللا لوسر
 . تاللوطملا عجاري ليوط

 : ميهاربإ ّمأ ةبرشم

 مويلا ةقطنملاو ةنيدملا نع تارتموليك ةثالث دعبت ءابق يقرش يف عقي

 ةيطبقلا ةيرام ىلإ ةبسن تفرعو (ص) َيبنلا نكسم يهو . (تابيرش ) ىمست

 نع ةديعب اهنكسأ (ص) ّيبنلا ْنأل (ص) مركألا َيبنلا نب ميهاربإ ْمأ
 . اهتارض

 يف هسفن ميهاربإ ةرايز بحتسي امك ءاعدلاو ةالصلا هيف بحتسيو

 ناك دجسم اهبنجبو ركب يهو ةدوجوم ةبرشملا لازت الو دراولا صنلاب عيقبلا
 يلاهأ نفدي ةبسانملا هذهبو “١817 ماعلا اذه اهترز دقو كانه (ص) بنل

 دق ةيدوعسلا ةموكحلا نأ اًدج فسؤملا نمو اهب مهاتوم اهب ةطيحملا لحملا

 هباستنال هب كربتلاو لحملا ةرايز نم عنمي ارو رباقملاو ةيرغملا ةطاخأ

 هيلإ انإو هلل انإو ىتوملا نفدب لحملا ةدئاف ترصحناو (ص) هللا لوسر ىلإ
 مالسإلا خيرات ىلع نيرهاسلا نم ممهلا"-يوذ لهأ ضعب ّلعلو نوعجار

 . يوبنلا رثألا اذه ءايحإب نوموقي نيملسملاو

 : خيضفلا دجسم

 هيف بحتسيو .(تايبرش) ىمست ليخن عضوم يف ءابق يقرش يف عقي

 يعن



 (ص)ر ّيبنلا نأ فين نيسعلا در) نع ًاضيأ فرعيو ءاعدلاو ناتعكر ةالصلا

 سمشلا درل اعد رصعلا ةالص تقو قاض املو (ع) يلع رجح يف ًامئان ناك

 . رصعلا ئلص ىتح تدرف

 : بازحألا دجسم

 ّيبنلا نإف حتفلا دجسم وهو علسلا لبج برق ةنيدملا لامش يف عقي

 هتبراحم يف ةرجهلل ةسماخلا ةنسلا يف بازحألا ةعقو يف اعد (ص)

 ءاعدلاو ةالصلا هيف بحتسيو هل هللا حتفف ةفلاختملا كرشلاو رفكلا بازحألا

 : ىلاتلا

 يف هودع لوه هتيفكو هبركو همغو همه (ص) كيبن نع تفشك امك يبركو
 . ( ناكملا اذه

 حيرض اي :(ص) لاقو بازحألا موي يف هيف اعد (ص) هللا لوسر ناك
 يمغ فشكا نيمومهملا بيجم ايو نيرطضملا ةوعد بيجم ايو نيبوركملا

 . يباحصأ لاحو يلاح ىرت دقف يمهو يبركو

 : ىرخأ دجاسم

 )عر قداصلا دمحم نب رفعج رادو ةلهاسملا دجسمو ناملس دجسمو ةزمح

 هبرق ةالصلاو اهنايتإب سأب ال ةماعلا تمكح فراع هبتكم بنجب مويلا وهو

 : نيتلبقلا دجسم
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 ىلإ هجوتلاب ىلاعت هللا هرمأو رشع ةعبس وأ اريهش رقع ةنس ةذه نسدقملا
 ىف وهو ةرجهلل ةيناشلا ةنسلا يف نيرهشب ردب ةكرعم لبق هيف ةمظعملا ةبعكلا
 . راضلا ةالص

 : ريدغلا دجسم

 غبار نم بيرقلا ةفحجلا دجسم نم فصنو خسرف بيرق دعبي ريدغلا
 . عرفلا يداوب ىمست مويلا يهو ةنيدم ةكم قيرط يف

 وهو ريدغلا دجسم ةفيرشلا دجاسملا نمو ىركذلا يف ديهشلا لاق

 جحلا قيرط ناك دقو نيب روهشم وهو مويلا ىلإ ةيقاب هناردج ةفحجلا برقي

 وهو ريدغلا دجسم ةفيرشلا دجاسملا نمو ىركذلا يف ديهشلا لاق

 جحلا قيرط ناك دقو نيب روهشم وهو مويلا ىلإ ةيقاب هناردج ةفحجلا برقي

 ةجح يف (ص) هللا لوسر هيف فقو يذلا ناكملا وه ريدغلاو : ابلاغ هيلع
 50 يذ / هيف ةفيرشلا هتايح نم ريخألا ماقملا يف عادولا

 لاقو نيملسملا ىلإ بطخف مويلا غبار برق ةنيدملا  ةكم قيرط نيب اميف

 يسبق نما هرما لبكي نلوأ ىلإ نودهفي ثنل زا نوجلمتل علا : (ص)

 نم لاو َمهللا هالوم ًاّيلع َنِإف هالوم تنك نمف ) : (ص) لاق ىلب :اولاق
 عبط 707 ص عبارلا دلجملا لبنح نب دنسم عجار (  هاداع نم داعو هالاو

 .ها١؟89 توريب

 ”كيخأ

 ةرايزو ةنيدملا لامش يف د يف نيتعكر ةالصلا بحتست

 هذه ىلإ حملن نأ ي نتن يادبتا ةو م مهو هعم ءادهشلاو َيَبنلا مع ةزمح

 نيملسملاو مالسإلا ةحلصم يف ميظعلا اهرثأو ةدلاخلا ةيمالسإلا ةكرعملا

 ' ( ينافج دقف ةزمح يمع رزي ملو ينراز نم ) :(ص) لاق كلذل

 ضرما



 عفاد نيتنس عبرأب ربكيو ةعاضرلا نم هوخأو لوسرلا مع ةزمح ناك

 ىلع نينمؤملا ريمأو وه فقو ثيح راصنألا موي يف (ص) َيبنلا نم ةزمح
 ةيقيوتح لإ ةفعلا هده نيحا روج أل هاو زب © لاقو فشلا هفمو ةنقعلا

 يف بلطملادبع راد يف راصنألا نم هعياب نمو هللا لوسر ناكو ( يفيسب

 . ةكم

 ةرمج انهف يهشساو: دنخأ ةعقوب ترج ةريجولل ةقلاقلا خيل" قو
 لسا انملرت نك عملا نب نعيش يقع دلك ليم نوع هب ننيتحماو

 رمألا نم ناك دق : لاق .؟ةزمح تلتق تنأ : (ص) يبنلا هل لاق يشحولا

 دهشتسا املو ؟ينع كهجو بيغل نأ عيطتست لهف :(ص) لاقف كغلب دق ام

 ملف هتكالو هدبك تجرختساف نايفس يبأ نب ةيواعم مأ تنب دنه تءاج ةزمح

 هيدي تعطقو اهقنع يف ةدالق اهتلعجو هنذإ تعطقو هتظفلف هلكأ عطتست

 يف ريثألا نبا عجار ) . (دابكألا ةلكآ ) :دنه ىمست كلذلو ريكاثمو هيلجرو
 ١١١7/51(. لماكلا

 :دتو أ ايلغو اذمحم لس نأل اَدهع انكحو كلطعأ نق دقه ةناكو

 دقحلاو ّيبنلا نم يفشتلا نايفس نأ قف , ةيواعم مآ عسو امو هاضر ةيطعتل

 تنير توايحأ كلذ :ىلإو :ةيسلا لجقلا ادن ال ةيملكملا مالسإلا ىلع

 تبنو ءايكذألا دابكأ همف ظفل نم ةبقارم يجتري فيكو ) اهتبطخ يف ىربكلا
 اهيف دهشتسا يتلا هبايثب ةزمح (ص) لوسرلا نفد (ءادهشلا ءامد نم ةيوحلل

 هيلع هتضربظو ىضرألا نيف نفيقحت ريض انعذق ةيلجرب نغارضتف ادرج هدازو

 ىلع دشأ موي ناك امو ة ةريبكت نيعبس هيلع ربكو ةالص نيعبس هيلع ئَّلصو

 ال ةزمح نكلو) :لاق حونلا (ص) عمس امل دحأ موي نم دشأ هللا لوسر
 يتأتو ءادهشلا روبق يناث ءارهزلا ةمطاف تناكو راصنألا ةوسن هتكبف (هل يكاوي

 . كانه يكبتو ةزمح ربق



 : ةزمح دقرم

 رجحلاو صجلاب ةينبم ةبق هربق يلع ناك ) :ةفراعملا دكارف يف لاف

 روبق اومدهف 5 . نويباهولا ءاح ا امتاننف رازي دهشم 3 0

 ا ا اا يا ول دا

 ىبأ هللا نيدل رصانلا ةفيلخلا ّمأ هتنب ديدحلاب هلك حفصم هبابو ةنقتم ةنسح

 جاس ربقلا ىلع تلعجو ه٠ ةنس يف كلذو ءيضتسملا نب دمحأ سابعلا

 هنم بيرقو سمخ موي لك حتفي ديدج نم تناك دهشملا بابو ءابصح هلوحو
 بشخ ال ةضفلاب صصجم ىنبم مويلا هربقو هلتقم عضوم هنأ ركذي دجسم

 ئلصمو عر بلطملادبع نب ةزمح عرصم اذه رخآلا مويلاو هللاب نما نم

 ةنس ءاجهلا يبأ نب نيسح هللا ةمحر ىلإ ريقفلا دبعلا هرمع (ص) يىبنلا

 .(.ه

 : هترايز لضف

 (ع) ءادهشلاو ةزمح ةرايز ةيمهأ (ص) يبنلا ةريس نم حوضوب رهظي
 تكا كلذ :لانفتلاو ةيجيفتلا يف قيرعلا مهخيرات نم نيملسملل هربع

 كرت نميف هنومضم ام قداصلا مامإلا لاق كلذ ىلع (ع) تيبلا لهأ تاياور

 . ( ةرسحلا موي ةرسحلا هلف هنع هبغر هكرت نم ) : تارازملا هذه ضعب

 : ةيعدألاو تارايزلا صوصن كيلإو



 (ص) هللا لوسر ةرايز

 : لوقتو فيرشلا ربقلا ىلإ هجوتت

 ماسلا © هللا ين اي َكْيَلَع ُمالّسلا © َِّللا َلوُسَر اَي َكْيَلَع ُمالَّسلا
 نأ ُدَهْشأ َنييبنْلا َمِتاَح اَي َكِيَلَع ُمالَّسْلآ © هّللا ِدْبَع نْب َدّمَحُم اَي َكِيَلَع

 َتِئِهَنَو ِفوُرْعَمْلاِب َتْرَمَأَو َةاكّرلا َتْيَتآَو َةالّصلا َتْمَقَأَو َةَلاَسَرلا َتَْلَب ْدَ

 َكِنَلَع هللا ُتاَوَلَصَف ُنيِقْيْلا كاَنآ ىَّنَح ًاَضِلْخُم هللا َتْدَبَعَو رَكْنُمْلا نع

 : البقتسم لوقتو فيرشلا سأرلا عضوم ىلإ بهذت مث

 ادّمَحُم نأ ُدَهْسَأَو © ُهَل َكيِرَش آل ُهَدَْحَو هللا آلإ لإ آل ْنأ ُدَهْشَأ

 هللا دبع ُنْب دّمَحُم َكَنأو هللا لوسي رانا دهشاو 6 ةلوسرو هذع

 يف تُدَماَجَو كما َتَحَصْنَو كبَر ِتآلاَسِر َتغْلَب ْدَق َكنأ ُدَهْشَأَو 0

 َِنَسَحْلا َةَطِعْوَمْلاَو ةمكحلاب ُنيِقَيْلآ َكاَنآ ىََح هللا َتْدَبَعَو © هللا ليبَس

 َتْظْلْغَو َنيِبمْوُمْلاِب َتْفْوَر دَق َكْنَأَو © ّيَحْلآ َنِم َكِيَلَع يِذَّلآ َتْيدَأَو ه

 هلل ُدْمَحْلا © َنيِمَّرَكُمْلا َلَحَم ٍفَرَش َلَضْفَأ كب ُهّللا َعُلَبَف َنيِرِفاَكْلا ىَلَع

 ضخ



 َكَتتاَوَلَص ُلَمِجاَف ُمُهّللآ 0 ِةَلالَصلاَو ِكّْرِشْلا َنِم كبان َدَقْنَتْسآ يِذَّلآ

 َنيِجِلاَصْلا َكِداَبِعَو  َنيِلَسْرُمْلا َكِئاَْنَأَو َنيِبَرَقُمْلا َكِتكِئآلَم ِتاَوَّلَصَو
 َنِم َنيِمْلاَمْلا ٌبَراَي َكَل حبس ْنَمَو 0 َنيِضْرآَلآَو ِتاَوْمَّسلا لْمأَو ه

 َكِيِحَنَو َكِنْيِمَأَو َكَيبَتَو َكِلوُسَرَو َكِدْبَع ٍدّمَحُم ىَلَع © َنيِرِخآلآَو َنيِلّوألآ

 هليغأ مهلا 0 كقلخ ْنِم كِبَْجَو َكِتَوْفَصَو َكِتْصاَحَو َكِيِفْضَو كييبَحَو

 هب ُهطبَي ًادوُمْحَم اماَقَم ُهْنَعْبآَو ةنجلا َنِم َةَلْيسَوْلا ِهَتآَو َةَعيِفَّرلا ةَجّرَّدلا

 َكْواَج ْمُهَسْفْنَأ اوُمَلَظ ْذِإ ْمُهْنأ ْوَلَو َتْلُق َكَنِإ ٌمُهّللا 0 َنوُرِخآلآَو َنوُلَوالآ

 َكِنيَنَأ ينو اميِحَرًباَوَن هللا اوُدَجَول لولا ْمُهَ َرَفْغتساَو هلل اوُرفْغْساَ

 يل َرِفْغَيِل َكْبَرَو يِبَر ِهّللا ىَلِإ كب ُهَجَوَنَأ يَنِإَو © ْيِبونُد ْنِم ًابئات ًارِفَغَتْسُم

 0 يببوُنذ

 : لوقت (ص) يبنلا ف يفو

 َتْنأ الإ هلإ آل ْنَأ يِتاَيَح يف ِهْيَلَع ُدَهْشَأ ام َلَع يِتاَمَم يف ُدَهْشَأ ينِإَف َكِلُذ

 هقئالا دج لأ زهتزتخاوق كناو كلوسُرَو َكْدِنَع ادمَحُم نو

 همم انرشخاف © ًاريهطت ْمُهَتْرَهَطَو ٌسْجّرلا ُمهنَع تْبَهذَأ َنيَِلآ ن َنيرهاطلا

 ٍةَرخآلآَو اًينَّدلا يف مهنيبو انني ُقّرْفَت الَو © ممهئاَوِل تْحَنَو مِهِتَرَمُر يِفَو

 . َنيِمحاّرلا َّمَحْرَأ ا

 ا



 مالّسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف ةرايز

 مالسلا اهيلع ةمطاف ربق ىلإ ترص اذإ مالسلا هيلع رقابلا مامإلا لاق

 : لقف

 ام َلُكِل َنوُرِباَصَو َنوَقَّدَصُمَو ُءاَيِلْوُأ ِكَل انأ اَنْمَعَرَو © َةَرباَص ِكَنَحَتْما

 ْنِإ ِكلأشن اَنِإَف 0 ُهّيِصَو هب ىتأو مّلَسَو ِهِلآَو ِهْيَلَع ُهَللا َّْلَص ِكوُبَأ هب اَناَن

 : اهترايز دنع نولوقي باحصألاو

 هللا يبن َتْنِب اَي ِكِيَلَع ُمالَّسلا © ِهَّللا ٍلوُسَر َتنب اَي ِكْيَلَع ُمالَّسلا
 نا ليلخ تنب اي ِكيلع ُمالّسلا © هللا بيبح َتنب اي ِكيلَع ٌمالسلا 0

 0 ِهَّللا ِنيِمأ َتْنب اَي ِكْيَلَع ُمالَّسلا 0 هَّللا َيِفَص َتنب اَي ِكْيَلَع ٌمالسلا ه

 هللا ٍءايْنأ رمل ير حجر لل ل تامل

 ةَديَس اي ِكيَلَع مالَسلا © ِّْيَِبْا رْيَخ ا ع وو و

 هللا ,يِلَو ةَجْوَر اَي ِكِيَلَع ُمالَّسلا 0 َنيرِخآلآَو َنيِلُوالآ َنِم َنيِمَلاَعْلا ٍءاَسِن

 فوك



 نْيَسُحْلآَو نَسَحْلآ ٌمأ اي ِكْيَلَع ُمالَّسلا © ِهَّللا ٍلوُسَر َدْعَب ِقْلَخْلآ ٍرْيَخَو هوس ري
 ًّ # دوس س ره 0 - َّ ى28 َع 0 مسا سان

 0 ًةَديِهّشلا ةَمْيَدَصلا اَهَتْيَأ ِكِيَلَع ُمالَّسلا © ةنَجْلا لمهأ ِباَبَش ْيَدَيَس
١ 18 
0 _ - 

 هَيِكَرلا ُةَلِضاَفْلا اَهَنْيَأ ِكْيَلَع ْمالَّسلا © َةيِضْرَملا َةّيِضَرلا اَهتيَأ ِكِيَلَع ُمالَّس
 ّيِقنلا ُهّيَِتلا اَهمْبَأ ِكِيَلَع ُمالَّسلا © ٌةّيسْنإلا ُءآَرْوَحْلا اَهنْيَأ ِكِيَلَع ُمالَّسلا

 ٌةَموُلْظَمْلا اَهْنْيَأ ِكِيِيَلَع ُمالَّسلا 0 َةَمِيِلَعْلا َهَنَّدَحُمْلا اَهتّيَأ ِكِيَلَع ُمالَّسلا

 اي ِكِيَلَع ُمالَّسلا ه َةَروُهْقَمْلا َةَدَهَطْضْمْلا اَهَنيَأ ِكِيَلَع ُمالَّسلا © َةَبَوُصْعَمْلا

 ىَلَعَو ِكِيَلَع ُهَّللا ْىَلَص ُهَئاَكَرَبَو هللا ُةَمْحَرَو ِهَّللا لوُسَر َتْنب ُةَمِطاَف
 ِكَّرَس ْنَم َنَأَو ِكَبَر ْنِم ِةَنيَب ىَلَع ِتْيَضَم ِكنأ ُدَهْشَأ 0 ِكِنَدَبَو ِكِحوُر
 اَمَج ْدَقَف ِكاَفَج ْنَمَو © ِمَّلَسَو ِهِلآَو هْيَلَع ُهَللا َلَص هللا َلوُسَر َّرَس َدَقَف
 هللا َلوُسَر ىَذآ دَقَف ِكاَذآ ْنَمَو © مّلَسَو ِهِلآَو ِهْيََع ُهَللا َّْلَص ِهَّللا َلوُسَر
 ىَلَص للا ٌلوُسَر َلَصَو ْدَقَف ِكَلَصَو ْنَمَو © ِمّلَسَو ِهلآو ِهْيلَع هللا ْىَلَص
 هيلع ُهَّللا َْلَص ِهَّللا َلوُسَر َمَطَق ْدَقَف ِكْمَظَق ْنَمَو © مّلَسَو ِهِلآَو هْيَلَع ُهَللا
 هللا ُدِهْشَأ © ِهئْثَج َنْيَب يِذَّلا ُهَُحوُرَو ُهْنِم ٌةَعْضَب ِتْنأل 0 ْمَّلَسو ِهِلآَو
 ٍتطْخَس ْنَم ْىَلَع ٌطِخاَس 0 ُهْنَع ِتيِضَر ْنّمَع ضار يّنأ ُهَتَكبالَمَو ُهَلُسْرَو
 0 ٍتْئداغ ْنَمِل ام ٍتْلاَو ْنَمِل ,لاوُم © هنب تربت مم َُتُم © هيل
 0 ا ات 2 1 هلم م هد د 0 و © < مهّتا ه سامو

 ايزاجو ابيسحو اديهش هللاب ىفكو تببحأ نمل بحم تضغبأ نمل ضغبم

 ةفيش



 ةفيرشلا ٍةَضْوَّرلا ٌءاعد

 لاقو (ع) ءارهّزلا ةحيبست مث نيتعكر ةالص اهيف يسلجملا ةمالعلا لقن
 : لقو ربقلاو ربنملا نيب ام يهو ةضورلا يف فق » سواط نبا

 بَعش ْنِم ٌةَبْعْشَو 0 َكِتنَج ضاّيِر ْنِم ٍةَضْوَّرلا هِذَه نإ ّمُهّللا
 َكْل ٍدَّبعتلا ٍفَرْشَو اًهِلْضَف ْنَع َناَبَأَو 0 َكْلوُسَر اَمَرَكَذ يتلا َكِبَمْحَر
 مّيظع ىَلَع يدّيَس اَي ُدْمَحْلا كلف يِسفن ةَمالَس يف اَهيِنتْعلَب ْدَقَف 0 اَهيف

 َكَتاَضَرَم بَلَطَو َكِتَعاَط ْنِم ِهيَِتقَرَر ام ْىَّلَعَو 0 كلذ يف َّيَلَع َكِتَمْعِ
 ٍهِدِهاَشَم ين ِدْدَرَتلاَو ِهْيَلَع ميِلْسَتْلاَو هِرِبَق ةَراَيزب َكِيبَن ِةَمْرُح ميظْعتَو 0

 َكِشْرَع ِةَلَمَح ُدِماَحَم هب ُمظََي ًادْمَح يالْوُم اي ُدْمَحْلا َكَلَف © ِهِفَقاَوَمَو

 ىَقَب ْنَم ُدْمَح ُلْضْفَيَو ْىَضَم ْنَم ُدْمَح ُهَنَع ُرُصَفَيَو 0 َكِتاَوَمَس ٍناَكْسَو
 كَل َدْمَحْلا قَرَع ْنَم ُدْمَح يآلْوُم اَي ُدْمَحْلا َكَلَو ه كِقلخ ْنِم

 ام ُكِيَح ُعُلَْيَو َتْفَلَخ اَمالَْي ًادْمَح 0 َكْنِم ٍدْمَحْلِل َقيفْوَلآَو
 ,كاضر ئَضَقَأ ْعْلبيَو .َكَنوُد يِضَقْنَي آلو ءَكنَع َبْجْحَي الَو ع َتْدَرَأ

 قرُعاَم ُدْمَحْلا َكَلَو وكل َكِقْلَخ َدِماَحَم َلْئاَوَأ ُهُرِخآ ْعْلبي آلَ

 فرض



 َرِعْلا َيِقاَب اَي 0 ُدْمَحْلا مالكلا ُءاَدِتْنا لِعُجَو ُدْمَحْلا َدَقَْتْعاَو ُدْمَحْلاآ

 َدِفاَنَو ءٍةَوَقْلاَو شطنلا َديِدَشَو 0 ِةَرْدَقْلاَو ٍناَطْلّسلا َِئاَدَو 0 ِةَمَظَعْلاَو

 ْنِم ْمُك . ِةَرِخآلآَو اَْنَُدلآ ّبَرَو ِةَرِفْغَمْلاَو ِةَمْحّرلا َعِساَوَو ٍةَداَرِإلآَو رْمألآ

 0 يركش اًهاَندأ ْْلبَي الو . يِدْمَح اَهِرَسْيَأ ْنَع ٌرَصقَي ّىَلَع كَل ِةَمْعِن

 يِركِف اَمُديقُي آلَو يِهَو اَهِتَرْفَكب طيح آل ّيِِإ كنم َعِئاَنَص ْنِم ْمُكَو
 ااَش اَهِرْيَحَو © الف ٍةْيرَبْلآ َنْيب : ىَفَطَضُمْلا كين ىَلَع لَص ّمُهْللا

 ٍمظْعَأَو .ةميد َنيِرهَطَتْسُمْلا ُدَوْجَأَو 0 َةَميِش َني رهطملا ٌرهطَأ 0 الْهَكَو

 ُهَتْرُهْظَأَو 0 َتاَرْيَخْلا هب َتْحَنَقَو © َتاَوبْْلآ هب َتْمَتَحَو ءَتآلاَسَرلا

 َكِيَلَع الاَدَو َكِنلإ ًاَيِعاَدَو ادهم ًانيبأ ٠ ًايِداَمَو اين ُهَكعَتباَو © ًارَهْظُم
 0 ِهَتَّرَتِع ْنِم َنيِموُصْعَمْلا ىَلَع لس للا دست دشمو

 مُهَبِتاَرَم َكَدَنِع ُمظَعَو ٠ ْمُهَلْزاَنَم َكْيَدَل ْفَرَشَو ٠ ةنثث أ ني ” َنيِبْيَطلاو

 َكِلوُسَر ٍبْرَق ىآإ ْعَفْراَو © ْمُهَسِلاَجَم ئلغألا ٍقيِفَّرلا يف ُلْمْجاَو
 . « ْمُهَسْنأ ِهِناكمِي َرْفَوَو © ْمُهَروُرُس ِهِئَقِبْمَمَنَو .« ْمُهَتاجَرَد

 فرخ



 « ةبوتلا ةناوطسا ىهو اهدنع نيتعكر لص » : سواط نبا دّيسلا لاق

 ١ : امهدعب لقو

 ينَلِدَت لَو ٍرَْقْلاب ينهت ال ملل : ميجّرلا ٍنِمْحَّرلا للا مشب
 ْيك ينْحِلْصَأَو ٌمِصْعأ يك يِنْمِصْعاَو ٍةَكَلَهْلا ىلإ يِنَدَرن لَو ِنْيَدلاِب
 الو يِسْفَن ٍداَهَتجا ىَلَع ينعأ َمُهَّللا 0 يِدَتْمَأ ْيَك يِنِدْهآَو َحِلَصْن

 ْدَقَو يِل َرِفْغَت ْنأ ٌلْهَأ َتْنَأَو يِئاَجَر َتنَأَو ينْكِلهُت الو يِنَط ٍءوُسِب يِنَّْذَع
 لقت ْنأ ُلْهَأ َتْنَأَو 0 ٌتْرَرقأ ْدَقَو ينَع َوُفْعَت ْنأ لْهَأ َتْنأَو 0 ٌتأطخأ

 ىَّوقتلا لهأ َتنَأَو ٌتأَسأ ْدَقَو نسخت ْنأ ّلهَأ َتنَأَو 0 َتْرَثَع ْدَقَو

 لك ينبنَجَو َريِسِيْلا َّيِل ُرِسيَو 0 ئَضْرَتَو ٌبجت اَمِل يِيَمفَوَف ة ةَرفَْملآَو

 يِصاَعَمْلا نَع تاعاطلابَو 0 ما َرَحْلا َنِم لالخلاب ينغأ مُهّللا ٍريِسَع

 ْنَم اَي 0 ٍراّجُفْلا نَع ٍراَرْبألآِبَو © ٍراَلا نع ء َةنَجَل مجلابو رفقلا نغ ىفئاي

 يلا رد رع نرعقلار كيفن يح مرور هك

 "م



 2ع) عيقبلا ةمئأ ةرايز

 : لوقت نأ مهترايز يف هيولوق نبا ىور

 ىَلَع ُجَجُْحْلآ اَهْيأ ْمُكْيَلَع ُمالَّسلا 0 ئىّوُقتلا لْمَأ ْمُكيَلَع ُمالَملآ

 مالَسلا طسقلاب ةَّيِرَبْلآ ين مولا اَهْيَأ ْمُكْيَلَع ُمالَّللا 0اَيْنُّدلا لممأ

 ميل ملا : هللا لوس راع ةكاورتكل لأ ْمُكْيلَع
 هللا ٍتاَذ يف ْمئَْبَصَو متْحَصنَو متَْلَب ذَف َ مكنأ ُدَهْشَأ 0 ىوجنلا له

 دراما ٌةّمَئآلآ ُمُكَنأ كا مل ضو متبزكو

 مل ُمَتْوعَد ْمُكَنَأَو َىْدَصْلا ُمُكَلْوَف ْنَأَو ةضورْفَم ْمكَتَعاَط ْنَأَو َنوُدَتْهُمْلا

 ْمَل 0 ضرآلا ُناَكْرَأَو نْيَدلا ُمئاَعَد ْمُكْنَأَو اوئاطت ْمَلَف ترَمأَ اونا

 ماحْرأ ْنِم مُكلقنيو ٍرَهظُم لك بالضأ نم مكي هللا ِنْيعِب عب اوُلاَرَت

 ٍءاَوْهألآ نتف ْمُكِيِف ُكَرْشَن ْمَلَو ءالْهَجْلا ُةِّلِماَجْلا ْمُكَْسْيَدُن ْمَل ٍتاَرّهَطُمْلا

 انَل ةَمْحَر ُمُحْيَلَع انئاَوَلَص َلَعَجو 0 ُهُمْسا اًهيِف َرَكْذُيَو َمَفْرَت نأ ُهَللا َنذَأ

 ْنِم اَنيَلَع ّنَماَمب اَنَقْلَخ َبّيَطَو انل ُهّللا ُْمُكَراَمْخآ ْدِإ اَبوُنُدِل َةَراَمَكَو

 فرذ



 هس ريب مرة

 اَذَهَو 0 ْمُكاَيِإ اَنِقْيِدْصَنب َنيِف رَمْعُم ْمُكِمْلِعِب َنْيْمَسُم ُهَدْنِع انكو مكي

 الخلا ٠ هِماَقَمِب اَجَرَو ىَنَج اَمب َّرَقأَو ناكَتْسآَو اخإو قرعا نع ماقب

 ْدَمَف ءاَعْفَش يل اونوكف © ىَدَّرلا َنِم ه ىكلهْلا دسم مكب هدي ْنَأَو
 اوُرُه © هللا تايا اوُدَحتاَواَنَدلا له ُمُكَنَع َبْغَر ْدِإ ْذِإ ُمُكيَلِ ٌتْرَفَو

 لب طيِحُمَو وُهَلَي آل ُمِئاَدَو ْوُهسَي ل ٌمِئاَق َوُه ْنَم اَي 0 اَهْنَع اوُرَبْكَتْساَو

 َكُداَبِع ُهْنَع ّدَص ذإ ِهِئَلَع يتتْمَمَأ ام يِتْفَرَعَو يتنْفَو اَمب ُّنَمْلا َكَل ِءْيَش

 يَ هما تف ُهاَوس نإ اوُاَمو قب اواو قرم اوُهجَ
 َكَدْنِع تنك ذإ ُدْمَحْلا َكَلَف © هب يِنَئْطَصَح ام ْمُهَنْصَصَخ ماَوُقَأ ْعَم

 ينبيخت آَلَو ُتْوَجَر اَم ينْمرْحَت آلف 0 ًابوتكُم ًاروُكُذَم اًذه يِماَقَم يف

 ِلآَو ٍدّمَحُم ىَلَع ُهَّللا ْىَلَصَو َنيِرِهاَظلا ِهِلآَو ٍدّمَحُم ٍةَمْرَُحِب ُتْوَعَد اًميِف

 . تببحأ امب كسفنل عدا مث

 فرخي



 دسأ تنب ةمطاف ةرايز

 ىورو : يسوطلا خيشلا لاق (ع) عيقبلا ةمئأ عم ةنوفدم اهنأ رهظألاو

 نب مشاه نب دسأ تنب ةمطاف مهتدج ىلع اولزنأ (ع) مهنأ رابخألا ضعب يف
 ىورو (ع) بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مأ اهيلع هللا ناوضر فانم دبع

 : اهترايز يف هريغو سواط نب ديسلا

 هللا يبن ىَلَع ُمآالَلا . َنيِلَسْرُملا ْدَيَس ٍدّمَحُم ىَأَع ُمالَّلا

 ُمالَّسلا © َنيِلَوأْلا ٍدّيَس ٍدَّمَحُم ىَلَع ُمالَّسلا 0 هللا لوُسَر ىَلَع ُمالَّسلا

 0 َنيِمَلاَعْلِل َةمْحَر ُهَللا ُهَنَعَب ْنَم ىلع ُمالَّسلا «َنيِرِخآلا ٍدّيَس ٍدَّمَحُم ىَلَع
 ِتنب َةَمِطاَف ىَلَع ُمالَّسلا © ُهَناَكَرَبَو هللا ُةَمْحَرَو ُيبنلا اَهْيَأ َكِيَلَع ُمالَّسلا

 ِثْيَلَع ُمالَّسلا ةّيِضْرَمْلا ةَقْيَدِصلا اَهّنْيَأ ِكْنَلَع ُمالَّسلا 0 َةّيِمِشاَهْلا ٍدَسُأ

 ُمالَّسلا © َةَّيِضّرلا ةَميِرَكْلا اَهَنْيَأ ِكِيَلَع ُمالَّسلا 0 ٌةَيِقتلا ُهّيِقَتلا اهني
 َنيْيِصَوْلا ٍدْيَس َةَدِلاَو اي ِكْيَلَع ُملَّسلا َنيِيبْنلا ْمِتاَح ٍدَّمَحُم َةَلِفاَك اي ِكِيَلع
 0 َنيِيبنلا متاح ِهَّللا لوُسَر َلَعاَهُنَقَفَش ْتَرَهَظ نَم اَيِكْيَلَع ُمالَّسلا ©
 ٍكِيَلَع ْمالّسلا © َنيِمآلا هللا يِلَوِلاَهتِبْرَت ْثْراَتْما ْنَم اي ِكْلع ُمالَّسلا
 هللا ٌهَمْحَرَو ِكِدَلَو َْلَعَو ِكِيَلَع ُمالَّسلا © رِهاظلا ِكِنَدَبَو ِكِجوُر ىَلَعَو
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 5 5 ور 222 هاو عار 12 ا نق هر هَ تعم هج زها هور
 يف تدهتجأو ةنامآالا تيداو ةلافكلا تنسحا كنأ دهشأ 0 هتاكريو

 ذأ ا ل ا 00000 0 ا ا
 هقدِصب ةنمؤم هقحب ةفراع هللا لوسر ظفح ىف ٍتغلابو هللا ةضرم
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 ىلع ةفقاو هِسفن ىلع ةقفشم هتيبرتب ةلفاك هِتَمعِنِب ةرصبتسم هتوبنب ةفرتعم
 ق ر_ةدهر 2 3 0 تو م ار ه عر مد - ءرا 26 و 2

 و 5 2 5 5 01 5 5 .2 35 5 5 ٠

 كسمتلاو ٍناميإلا ىلع تيضم كنأ دهشأو 0 هاضر ةراتخم هتمدخ

 هاا ل 1و وب راسو 0 اقوا كف ناب 2 بو ةادأ يرو تل لا وب اا هع اقوا ندع يوامشول اع اعلا
 ِكنع هللا يضرف ةيقن ةيقت ةيكر ةرهاط ةيضرم ةيضار ٍنايدالا فرشأب

 لآَو ٍدّمَحُم ىَلَع لَص ّمُهّللا 0 ِكاَوْأَمَو ِكَلِزْنَم َةَنَجْلآ َلَعَجَو ِكاَضْرَأَو
 اًهتَعاَمَش ينُمرخت لَو امَتبَحُم ىَلَع يبتَبَو اَهِتَراَيِزب يِنْعفناَو ٍدَّمَحُم
 اَِدلْوَأ ّعَمَو اَهْعَم يِنْرْشْحآَو اَهَتَقَفاَرُم يِنكُرْراَو اَهتْيِرُذ ْنِم مبا َةَعاَفَشَو
 َْوَعْلا يِنقُرْراَو اَماَيِإ يتَراَيِز ْنِم ٍدُهَعْلآ َرخآ ُهْلَعْجَن ال َمُهّللا © َنيِرِهاطلا

 - م
 ه6 نإ

 يف يِنلِخْدَأَو اَهَتَرْمُر يِف ينرشخاف يِنتّيفوت اذإو ينتيقبأ ام ادبأ اهيل م

 اَهتَلْرْنَمَو َكَدنِع اًهَقَحِب ٌمُهَللا 0 َنيِمِحاَّرلا َمَحّرَأ اَي َكِتَمْحَرب اَهِتَعاَفَش

 اينَّدلا ين اَنَتاَو ِتاَممْؤُمْلآَو َنيِنِمْؤُمْلا عيِمَجِلَو ّيَدِلاَوِلَو يل ٌرِفَغِإ َكْيَدَل
 ا ل ل و ا

 . رانثلا تاذع كتمحرب انقو ةنسح ةرخآلاأ ىفو ةئسح
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 - ذل

١ 

 اذ
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 بلطملادبع نب ةزمح ةرايز

- 1 0 

 : لوقت نأ مهنع ىورو دحا يف هترايز ىلع (ع) ةمئألا ثح

 ُمالَّسلا 0 ٍءاَدهْشلا َرْيَخاَيَو هللا لوُسَر ّمَعاَي كِيَلَع مالَملا

 هللا ىف ٌتْدَماَج ْدَق َكَنأ ُدَهْشَأ 0 ِهِلوُسَر َدَسَأَو ِهَّللا َدَسَأ اي َكْيَلَع

 اَميِف َتْبْعَرَو ِهّللا َدْنِع ام َتْبِلَطَو َكِسْفَنِب َتْدُجَو هللا لوُسَرِل َتْحَصَنَو
 . ُهَّللا َدَعَو

 كتالص نم تغرف اذإف كتالص دنع ربقلا لبقتست الو لصو لخدأ مث

 تضرعت ينإ مهللا 0 هتيب لهأ ىلعو ٍدمَحم ىلع لص مهللا

 ِهَتْيَب لفأ ىلَعَو ِهْيَلَع كتاَولَص كين مَع رِبقِل يِبوُرلب كتَمْحَرِل

 هيف ُرْثْكَي مْوَي يف لّلّزلا َنِمَو َكِتْقَمَو َكِطَخَسَو َكِتمْقِب ْنِم ينريَجُنل
 8 هد مم ى, ر#لا» رج 5 6 كر ىف دهس 1

 نع سفن لك لداجتو تمدق امب سفن لك لغتشتو 0000 تاربعلا

 ْبِقاَعَت َنِإَو , َنْرح آَلَو يلع فخ الق مْوَنْلا ين ىَبَمَحْرَت نإَف اَهِيفَن

 الو مولا َدْعَب ينيَيَحَت آلف ّمُهّللا 0 ٍهِدِبَع ىَلَع ةَرْدَقْلا ُهَل يئالْوَمَن

5 



 يزهج ىلع كيسي دو رس كيخر َءاَجَرَو َكِتاَضْرَم ًءاَعَتبا

 ينَمِلَظَت نأ فاخأ اَمَو يِمْرج ْمظَع ْدَقَف يِبَْن ةيانج ىَلَع كيف أَربَو

 َكَيبن مح ِرِبق ىلع يِلَقَت ىلإ مولا ظنا , باَسجلا ءوُس احأ ْنلَو

 ريحت وا ا يا

 ٍفوُقْلملا 5 اَيَو . ٍِنوُرْحَمَو 0000 طع ثاّيغ اَي : يجْئاَرَح

 نار دق نع رك .قكملا نع قرتفلا ىرتلا بيرقلا ررغلا
 يِيْرعَو عرضت ْمَحْراَو أدبأ اَهَْعَب يِ نوح ارح رر] رطاو يرحل

 ّدَحأ ِهِيِطْعُي آل يِذَّلآ َرْيَخْلا َتْيَرَحَتَو , َكاَضِر َتْوَجَر ْدَقَف « يِداَرِفْناَو

 . يلم درت الق . َكاَوِس
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 دحا ءادهش ةرايز

 رشع عباس وهو مهتداهش موي يف مهترايز ١» : يسلجملا ةمالعلا لاقو

 : لوقت « بسنأو ىلوأ روهشملا ىلع لاوش

 ىَلَع ُمالَّسلا 0 هللا يبن ىَلَع ُمالَّسلا 0 ِهَّللا لوُسَر ىَلَع ُمالَسلا

 مُكْيَلَع ُمالَّسلا َنيِرِهاطلا ِهَتْيَب له ىَلَع ُمالَّسلا 0 هللا ٍدْبَع ِنْب ٍدَّمَحُم

 ٍديِحْوَتلآَو ٍناَمِيإلا ِتْيَب َلُممَأ اَي ْمُكْيَلَع ُمالَّسلا © َنوُنِمْؤُملا ُءاَدَهشلا اهي
 0 ُملَسلا ِهِلآَو ِهْيَلَع ِهِلوُسَر َراَصْنَأَو هللا نيد َراَصنأ اي ْمُكْيَلَع ُءالَّسلا

 ْمُكَراَمْخا هللا َنَأ ُدَهْشَأ 0 ٍراَّدلا َبَقُع َمُعِنَف ْمُتْرَبَص اَمِب ْمُكيَلَع ُمالَس

 هداَهِج َّقَح ِهَّللا يف ْمَتْدَماَج ْدَف ْمُكَنَأ ُدَهْشَأَو ِهِلوُسَرِل ْمُكاَفَطْضاَو ِهنْيِدِل
 ْمُكَنَأ ُدَهْشَأَو © ُهَنوُد ْمُكِيْفْلأِب ْمتْدَجَو هين ْنَعَو هللا نيد ْنَع ْمُنْيَدَو
 مالإلآ نَعَو ِهَنَن ْنَع ُهَّللا مكاَرَجُف هللا لوُّسَر جاقنم ىَلَع متل

 ٍعِضومَو هِناَوضَر ٍلَحَم يف مُكَهوجَو انَفَرَعَو 0 ِءاَرَجْلآآ لضْفَأ هِلْهَأَو

 اقيِفَر َكِئلوُأ َنّسَحَو َنيِحِلاَّصْلاآَو ٍءاَدَهشلآَو َنيِقيِدَصْلآَو َنيِيبنلا ّعَم م ِهماَركِإ
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 ْمُكَنَأَو 0 هللا َبَراَح ْدَقَف ْمُكَبَراَح ْنَم ْنَأَو هللا برج ْمُكَنَأ ُدَهْشَأ

 ىَلَعَف 0 َنوُقَرْرُي ْمِهْبَر َدْنِع ًءاَيحَأ ْمُه َنيِذَّلا © َنيِرِئاَمْلا َنيِرَمُمْلا َنِمَل
 َلْهَأاَي ْمُكُدَنَأ 0 َنيِعَمْجَأ ساْنْلآَو ةَكْئالَمْلاَو هللا ٌهَنْمَل ْمُكَلَتَق ْنَم

 ْنِم َقَبَس اَمِيَو ًابّرقَتُم ِهّللا ىلإ ْمُكَبَراَيِرِبَو ًافِراَع ْمُكَقَحِبَو ًارْئاَر ٍديِحْوتلا
 ُهتَمْحَرَو هللا ُمالَس ْمُكْيَلَعَف © ًامِلاَع لاَعْفألا َيِضْرَمَو لاَمْعألا ٍفيِرَش
 ينَْفلا مُهْللا © ُهَطَخَسَو ُهْبْضْعَو هّللا ٌةَنْعَل ْمُكَلَتَق ْنَم ىَلَعَو ُهَتاَكَرَبَو

 ْعَمْجاَو ِهْيَلَع ْمُهَنيْفَوَت اَم ىَلَع يِنفَوَنَو ْمِمِدصضَف ىَلَع يتبتَو مهترايِزب

 . نوكحال
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 ثلاثلا لصفلا

 ةينيدلا ظعاوملا

 . نيدلاولا قوقح ©

 . ماحرألا ةلص ©

 . ةيامرلاو قبسلا ©

 . طاوللاو اناللا ©

 . جاوزلا ©
 . حالصإلا ©

 . يعرشلا رذنلا ©

 . ةنامالاو ةقرسلا ©
 . ةداهشلا ©

 : ملظلاو ةلادعلا ©
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 نيدلا لا :قوفح

 : نيدلاولا قوقح

 يندم عبطلاب وهف مالسب شياعتلاو ةايحلا بحي هترطفب ناسنإلا

 شيعي نأ ناسنإلل دب ال بتارم امهنيبو « ىندأو ىلعأ : نادح ةيندمللو

 ةايحلا تابجاو نمو « ةّيناسنإلا ّدح نع جرخي الثل .اهبتارم ىدحإب

 ىلع امهيف ةيلوؤسملا نم رفوألا بيصنلا عقيو ( ميلعتلاو ةيبرتلا ) :ةيناسنإلا
 ةمألاو (عمتجملا) ةاون (تيبلا) نإف . ناسنإلا هشيعي يذلا يلئاعلا وجلا

 ةيرادإلا ةيلوؤسملا نأ امبرو . مهحالصب اهحالص نهترتو دارفألا نم نوكتت
 ركفو يعو نم ايتوأ امب  نيدلاولا قتاع ىلع عقي ةاونلا ةسردملا هذهل

 هلا ما( ةايحلا هادنا قهر امه اقح امهمح ردي كلل نتدأو: ةفاقثو

 ذا اييترف كلل .نلاعتوب احبس اطل يهاو قدح نعي ققي نا اهيلإ لفت
 اَمأ ًاناسحإ نيدلاولابو هاَيِإ الإ اودبعت الأ كّبر ىضقو » : هلوق يف ىلاعت
 لقو امهرهنت الو ٌفأ امهل لقت الف امهالك وأ امهدحأ ربكلا كدنع نغلبي

 امهمحرا بر لقو ةمحرلا نم لذلا حانج امهل ضفخاو . ًاميرك ًالوق امهل
 [؟4/ ءارسإلا] «اريغص ينايبر امك

 عم نيدلاولاب ناسحإلا ةنراقم روكذملا ينارقلا صنلا انعلاطي ام لوأف

 ضكر



 : ىهو ةنسحلا ةلماعملا هوجو نايب مث . ىلاعت هللا ةدابع

 قداصلا مامإلا لاق « هركي امه هاري ءيش يأ نم ففأتلا مدع : لوألا

 ْ] « هنع ىهنل هنم نوهأ ائيش هللا ملع ولو فا قوقعلا ىندأ » :(ع)

 : ةنوشخب امهرجزي مالكب امهعم مّلكتت ال نأب : رهنلا مدع : يناثلا

 بدألل ًايعارم نسحلا ميركلا لوقلاب امهعم مّلكتلا : ثلاشلا

 ريبعت عورأ عضاوتلا اذه نع هناحبس ربع دقو امهعم عضاوتلا : عب ءارلا

 نانحو فطع لكب هيحانج ٌدميف هخارف مضي يذلا ريطلا ةلاح لثم نوكي نأب

 5 يو لو

 اقيضنتم ءاعذلا نوتكر نآو ةرفعؤلاو نصل :اههل :ءانضالا ؟سفاخكلا

 ينايبر امك امهمحرا ٌبر » : ظفللا اذهب نوكيو هتارربمو ناسحإلا تابجومل

 عي كالا يلم كانو زف نم رحمت ةنررتلا ىف ام_ ولعل اديكأتا ا ضني

 امهمحراو ٌيدلاولو « يل رفغا بر » : صنلا اذهب تونقلا يف امهل ءاعدلا

 . « ًانارفغو ًاوفع تاكّيسلابو ًاناسحإ ناسحإلاب امهزجاو ًاريغص ينايبر امك

 نيدلاولا ٌّقح نيبو ةدابعلاب هللا قح نيب ةنراقملا يف دجن اذكهو

 يف ةطساو نيدلاولاو قلاخلا وه هللا ّنإف قحلا مظع ىلع ًاليلد ناسحإلاب

 انّيصوو » : ىلاعت هلوقب يناسنإ بجاو نيدلاولا رب نأب نآرقلا دكؤيو قلخلا
 ملسملا ىلإ باطخلا هججوي ملو . [0١/فاقحألا] # ًاناسحإ هيدلاوب ناسنإلا

 دوق امهقوقعو ةيناسنإلا رب امهرب نإ لب . ةّصاخ نمؤملا ىلإ وأ ةضاخ

 ىتح ًاريثك كيلع ابعتو ليللا ءانثأ يف كتحار ىلع ارهس امهنإف « ةيناسنإلل

 انواعتو ابواجتو امهسفنأل ايعسي مل امب كداعسإ ليبس يف ايعسو ًاريغص كايبر
 ةسردملاو تيبلا يف كتداعسو كتايحل بسانملا فرظلا ةئيهتل عمتجملا عم
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 ةيبرتلا نسحو ةدارإلاو ةديقعلا ةيوقتل ةعومسملاو ةءورقملا ةملكلا نم كبساني

 اينيدو ةساردلاو ملعلاب ًاًيفاقثو ةيذغتلاو ةفاظنلاب ًايمسج اههوجو فلتخم نم

 لقعلا نيب نزاوتلا ائيه ةيركفلا مهتردقم بسح  كلذو ةعاطلاو تادابعلاب

 مهتالصو ةقباسلا امهتاربخ ةفا ميدقت عم ةداملاو حورلا نيبو مسجلاو

 ىلوأ نمف 5 امهنبا ةداعس ليبس ىف كلذ لك 3 ةدودحملا ريغلاو ةدودحملا

 كيلع افطعو 0 كايبر 2 ةادوجو بيننا ال | : كيدلاو نم ةبحملاب

 امهيلإ ناسحإلاب نوكي نيدلاولا ّرب نإو ( نيدلاولا اضر عم هللا اضر )

 نم ةلمج اهتدّدح دقو فورعملا يف امهلوق ةعاطو امهب قئاللا مارتحالاو

 : رابخألا

 هيلا ناجاتعت ام انيق خلاد نأ اننيفلكت ال نات ةفيصلا نحب ع

 «:ةمضرو الإ امهنلا ناظنلا لع خا

 . سولجلا الو يشملا يف امهيلع مدقتت ال

 . مألاو بألا ظفلب لب امهمساب امهمّست ال  ه

 . كانزح نإ امهرهنت الو كارجض نإ ٌفأ امهل لقت ال

 . امهنع كهجو لوحت ال ا

 . ةجاحلا دنع امهيف يف ةمقللا عضت

 . كيلع هللا عّسو دق امم امهيلع لخبت ال 4

 نم تادابعلا يف امهنع بوتتو امهل رفغتستو امهنيد يضقت توملا دعب ٠

 : تاقدصلاو تارايّزلاو جحلاو موصلاو ةالصلا

 ل4

 >ح

5276 



١ 
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 . ( امهقع دقف هيدلاو نزحأ نم ) : (ص) هللا لوسر لاق

 همساب هيمسي ال :هدلاو ىلع دلولا قح يف ) : (ص) هللا لوسر لاق

 .(هل بستسي الو هلبق سلجي الو «٠ هيدي نيب يشمي الو

 لاق , كّمأ لكاؤت كارن الو سانلا رّبأ تنأ : هل ليق : (ع) داجسلا

 نوكأف هيلع اهنيع تقبس دق ءيش ىلإ يدي ّدمأ نأ فاخأ مالسلا هيلع

 . امهتققع دق

 : مالسلا هيلع لاقف ؟هدلاو دلولا يزجي له لئس امل : (ع) رقابلا

 هيلع نوكروا ةقتعتت ةيرقك [هولعع هذي . نيتلصخ يف الإ 3

 . هنع هيضقيف نيد

 ةنامألا ءادأ )١( ةصخر نهيف ٍدحأل هللا لعجي مل ثالث : (ع) رقابلا

 نيدلاولا ربو (") .رجافلاو ٌربلل دهعلاب ءافولاو (؟) .رجافلاو ربلا ىلإ

 الو امهعطت الف نيكرشم اناك نإف « بجاو نيدلاولا رب : عر قداصلا

 . قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنإف ةيصعملا يف امهريغ

 اي هيدلاو ةايح يف هتنبا وأ هنبال لجرلا لوق قوقعلا نم : (ع) قداصلا

 . يمأو تنأ يبأ

 الو نينب كينبل ىرت كّمأ رقوو كرمع لطي كابأ ٌرقو :(ع) قداصلا

 . امهقعتف كيدلاو ىلإ رظنلا ٌدحت

 . كيوبأ رسف كرمع يف هللا ديزي نأ تببحأ نإ : (ع) قداصلا

 لبقي مل هل ناملاظ امهو تقام رظن هيوبأ ىلإ رظن نم : (ع) قداصلا_ ٠

 ضل



 . ةالص هل هللا

 ” , نيدلاولا

 الو ةّقرو ةمحرب الإ امهيلإ رظنلا نم كينيع ألمت ال : (ع) قداصلا 5

 مّدقت الو امهيديأ قوف كيدي الو ؛ امهتاوصأ قوف كتوص عفرت

 : امهمادق

 عوضخلاو عضاوتلاو هربو بألا ةعاطب كيلع : مالسلا هيلع اضّرلا 1

 نبالاو نبالا لصأ بألا نإف , هترضحب توّصلا ضفخو هل ماركإلاو

 . سفنلاو هاجلاو لاومألا مهل اولذبا . هللا هرّدقي نكي مل هالول « هعرف

 امهنع قّدصتو ّقحلا نافرعي اال اناك اذإ امهل عدا : مالّسلا هيلع اضرلا- 6

 امهرادف ّقحلا نافرعي ال نييح اناك نإو

 : مألا ىحو

 مالآلا لمحتب تصتخا دقف ةصاخ ةيانع - مألا  مالسإلا يلويو

 لمحلا يف يلايللا ترهس مكو . اهنبا ةداعس ليبس يف مومهلاو بعاتملاو

 تلمحت مكو راهنلا فارطأو ليللا ءانا يف اهلفط ىلع انانح عاضرلاو عضولاو

 كلغ ترديسو الفط كل تضوو انشا وخ اسقأو ّدشأ وه ام ءانعلا نم

 :ىلاعت لاق .ءاهّلك اهتحار كل تبهوو ًاراهن كلجأ نم تبعتو اليل

 نأ نيماع يف هلاصفو نهو ىلع ًانهو هّمأ هتلمح هيدلاوب ناسنإلا انيّضوو

 سيل ام يب كرشت نأ ىلع كادهاج نإو . ريصملا ّيلإ كيدلاولو يل ركشا

 بانأ نم ليبس عبتاو . ًافورعم ايندلا يف امهبحاصو امهعطت الف ملع هب كل

 1١١[ /نامقل] «نولمعت متنك امب مكئبنأف مكعجرم يلإ مث يلإ

 اهدي



 تاهيهف ةدلاولا ّىح اًمأو شاع ام هعيطت نأ دلاولا ّقح : (ص) لاق

 نيب ماق ايندلا ماَيأ رطملا رطقو ( مطالتم - ) جلاع لمر ددع هنأ ول تاهيه

 . « اهنطب يف هتلمح موي كلذ لدع ام اهيدي

 مل اهنإ (ص) لاقف هّمأ قلخ ءوس (ص) لوسرلا ىلإ لجر اكشو

 نيحو نيلوح كتعضرأ نيحو . رهشأ ةعست كتلمح نيح قلخلا ةئيس نكت
 اهب تّجَجحو اهتيزاج ينإ : لجرلا لاقف . اهراهن تأمضاو اهليل كل ترهس
 . ةقلط الو اهتيزاج ام : (ص) لاقف . يقتاع ىلع

 مث كمأ مث كمأ مث كمأ (ص) لاقف ؟رربأ نم : لجر (ص) هلأسو

 : برقألاف برقألا مث كابأ

 نيب هتلمح يتلا :(ص) لاق ؟مظعأ نيدلاولا ّيأ : (ص) هل ليق اّملو

 . نيذخفلا ىلع هتنضحو نييدثلا نيب هتعضرأو نيبنجلا

 اهلمحأ نآلا يدنع يهو ربكلا اهغلب يتدلاو نإ : لجر (ص) هل لاقو

 اهنع فرصأو يديب ىذألا اهنع طيمأو يبسك نم اهمعطأو يرهظ ىلع

 . ال : (ص) لاق .؟اهتأناك لهف اهل ام أظعاو اهنم ءايحتسا يهجو كلذعم

 ٌبحتو اهب اذه عنصت تنأو كتايح ىنمتت يهو كل كلذ عنصت تناكو ءاقو

 .”اهتافم

 . قوقحلا ةلاسر يف مالسلا هيلع نيدباعلا نيز مامإلا لاقو

 ادحأ دحأ لمتحي ال ثيح كتلمح اهنأ ملعت نأ كمأ ٌّقح اًمأو »

 ملو اهحراوج عيمجب كتقَوَو ًادحأ دحأ طعي ال امب اهبلق ةرمث نم كتطعأو

 كلظت و يحضتو كوسكتو ىرعتو كيقستو شطعتو كمعطتو عوجت نأ لابت

 نوعب الإ اهركش قيطت الو اهل نوكتل دربلاو رحلا كتقوو كلجأل مونلا رجهتو

 ل



 . لجو ّزع هللا

 : توملا دعبو

 غلاب امهمف امهتايح ىلع رصتقت الو نيدلاولاب مالسإلا ةيانع يه هذه

 ركشلا بجاو يدؤي نأ عيطتسي نلف امهيلإ ناسحإلاو هيدلاو َرب يف ناسنإلا

 ّيلإ كيدلاولو يل ركشآ نأ »© هركشب امهركش ىلاعت هللا نرق كلذل . امهل

 رافغتسالاو امهنيد ءاضق : توملا دعب امهرب نمو « [5١/نامقل] « ريصملا

 تارايزلاو جحلاو موصلاو ةالصلا نم امهنع تادابعلا يف ةباينلاو امهل

 رافغتسالاو امهيلع ةالصلا امهتوم دعب نيدلاولاب ربلا نم : (ص) لاق
 . امهمحر ةلصو امهقيدص ماركإو امهتدعب ءافولاو امهل

 كارمأ نإو نيتيم وأ اناك نييح امهربو امهعطاف كيدلاوو : (ص) لاقو

 . ناميإلا نم كلذ ْنِإف , لعفاف كلامو كلهأ نم جرخت نأ

 . امهتوم دعب هيدلاو رب لجر ةمايقلا موي راربألا ديس : (ص) لاق

 ناتومي مث امهتايح يف هيدلاوب اراب نوكيل دبعلا َّنِإ : (ع) رقابلا لاق
 ًاقاع نوكي هّنإو ًاقاع هللا هبتكيف امهل رفغتسي الو امهنويد امهنع يضقي الف
 امهل رفغتساو امهنيد امهنع ىضاقت ام اذإف امهب ٌراب ريغ امهتايح يف امهل
 . أراب هللا هبتكيف

 تا ا حا ا يع

 . ًاريثك ًاريخ هتالصو هرّبب لجو ّرع هللا هديزيف كلذ لثم هلو امهل

 يف ءابآلا قوقح ىلع ديكأتلا نِإف مامتهالاب ٍةريدج ةظحالم انهو
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 بألا ىري ثيح يرطف رمأ ءانبألل ءابآلا ةياعر ْنأل كلذو دج ةريثك تاياورلا

 «ضرألا ىلع يشمت اندابكأ اندالوأ » : ليق ىّتح هتايحل ًادادتما هدالوأ يف
 اًمأو . مهتعيبط مكحب مهئانبأل ةيانعلاو فطعلاو مامتهالا ءابآلا يلوي كلذل

 نع مهيهلي امب نولغتشي ةصاخلا مهتايح يف اوكمهني نأ دعب مهف ءانبألا
 . ايرورض ارمأ ديكأتلا ناكف تاهمألاو ءابآلا قوقح

 : بألا اهيأ

 ىلع هنيعي فيك ليقف ٠ هرب ىلع هدلو ناعأ نم هللا محر : (ص) لاق
 قرخي الو هقهري الو . هروسعم نع زواجتيو هروسيم لبقي :(ص) لاقف ؟هرب

 قوقع يف لخدي نأ الإ رفكلا دودح نم دح يف ريصي نأ نيبو هنيب سيلف هب
 .«محر ةعيطق وأ

 نازت لإو كولّسلا نسح مهئانبأ نم نوعقوتي ءابآلا نم ًارسيثك نإ
 ةمومألا وأ ةوّبألا قوقح ىلع نودكؤي مهنإ ةّيقالخألا ءىدابملاب مازتلالاو

 ال يوبنلا ثيدحلا يف امك  ءالؤه نإ مهلاعفأب اهنوضقني مهو مهناسلب

 ناركنلاو قوقعلا ىلع مهنومّلعي سكعلاب لب . مهّرب ىلع مهدالوأ نونيعي

 . مهلاعفأب

 فعت سانلا ءاسن نع.اوفعو مكءانبأ مكربي مكءابا اوُرب :(ع) قداصلا

 . مكءاسن

 مهنإف مكبادآ ىلغ مكدالوأ اورسقت ال : مالسلا هيلع ىلع لاق

 . مكنامز ريغ نامزل نوقولخم

 ىلع نوبيجي الو لافطألا هلوقي ام ىلإ نوغصي ال ءابآلا ىرن دقف

 لك ىلع ًامئاد لافطألا نوبقاعيو ةحيحص ةباجإ لفطلا اههجوي ىتلا ةلئسألا

 مح



 5 مالم وأ باقع ٌّيأ نوقحتسي 2 د مهسفنأ

 : ميركلا دلاولا اهيأف

 كتايح يف هب ّمعنت ام لجأ نم نأ ملعاو كيلع هللا ةمعن مظع رّبَدت

 كنم ةروص كدلوف «تاحلاصلا تايقابلا الإ امهنم ريخ الو .نونبلاو لاملا

 نك 3 ةداعسلاو ريخلل الهأ نوكي نأ صرحاف .«كمسا لمحي كنع ربعت

 يف لامعألا لئاضف ىلع ظفاح . كدلو كلذك ربكي ىّتح ًالماع ًاحلاص
 ىتح حلاّصلا لمعلاو ريخلا لهأل ًادودو ًاميحر نك .كنطوو كدلوو كسفن

 . هنطوو

 5 ماحرألا ةلص

 طباورو تالصو تاقالع نم اهنيب امل تائفلا ضعب مالسإلا صتحي

 هلوق عاونألا هذه ىلإ ةاعشأ دقو 5 راوجو ةقادص ةطبار وأ ئبرق رصاوأو

 : ىلاعت

 ىبرقلا يذبو ًاناسحإ نيدلاولابو ًائيش هب اوكرشت الو هللا اودبعاو »

 بنجلاب بحاصلاو بنجلا راجلاو ىبرقلا يذ راجلاو نيكاسملاو ىمانيلاو
 «ًاروخف ًالاتخم ناك نم بحي ال هللا َنِإ مكناميأ تكلم امو ليبسلا نباو

 [75/ ءاسنلا]

 : :هسيشرتلا ىلع تاالصلا هذهو

 . ةيبوبرلا ةطبارل ةصلاخلا ةدابعلاب : هناحبس هللا ١

 .ةيبرتلاو ةدالولا ةطبارل مألاو بألا : نادلاولا

 .بسنلا ةطبارل ماحرألا : ئبرقلا ووذ

 : غلبي مل وهو هدلاو تام يذلا : ميتيلا

 "و
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 . هموي توق كلمي ال يذلا ريقفلا : نيكسملا ٠ ١

 اعم راوجلاو ةبارقلا بخان + انرقلا: ئذ ناجلا جن

 . هل ةبارق ال نمم تيبلا بنجب راوجلا : بنجلا راجلا

 . ةنهم وأ رفس يف بحاصلاو قيدصلا : بنجلاب بحاصلا
 هلهأ نم ةبرغلا يف عطقنا يذلا : ليبسلا نبا

 ٠ ديبعلاو ءامإلا نم : مكناميأ تكلم ام .

 مهما د جحجآ مبا ف

 ةقالع عمجت يتلا تاقالعلا هذه ليصفت ةيمالسإلا ةعيرشلا تلفكت دقو
 انداف ةلصلا نإ هقفلا بتك يف اهليصفتو عمتجملاو هسفنو هبرب ناسنإلا

 ال ثيحو ميلسلا قطنملاو لقعلا هذبحي رمأ اهيلع ةردقلا هل نمل - ًايونعمو

 كايِإو مهعمجت نيذلا باقرألا مهو رسيتي نمب أدبنلف ًاذإف عيمجلل كلذ رسيتي

 .(ماحرألا) مهو .بسنلا ةمحل

 مكيلع ناك هللا نإ ماحرألاو هب نولءاست يذلا هللا اوقتاو ا : ىلاعت لاق
 [؟/ءاشلا] «ابيقر

 # هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ةعب ماحرألا اولوأو » لاقو

 (ا/6 /لافنألا]

 ىلعف اهؤادأ بجي تالصو . اهتاعارم بجي قوقح مهل ءالؤهف

 اماركإ هتّمعو هّمع ىلع فطعيو . هّمأب ًاَرِب هتلاخو هلاخ مركي نأ ملسملا
 ضيرملا ةدايعو ريغصلا ىلع فطعلاو ريبكلا ريقوتب مهدالوأ اذكهو . هيبأل

 . فيعضلا ةاساومو

 : محرلاو

 بيرق فورعم بسنب دحاو محر مهعمجي نمم افرع براقألا هب داري
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 . ةجوزلاو نبالاو بألاك ةقفنلا يبجاو ( اهنم ) : ةتوافتم

 5 تاالاخلاو تامعلاو تاوخألاو ةوحألاك بيستلاب تامررحملا / اهنم (

 دكأتتف ةطساولا ترثكت ناو مألاو بألا ةهج نم لجرلا ةبارق (اهنمو)

 . دعبلاو برقلا بتارم فالتخاب ةلصلا

 : ةلصلاو

 لاق . ةلمجلا يف ةبجاو يهو ةياعرلاو ناسحإلاو فطعلاب ققحتت

 محرلا ةعيطق نإف ةعيطقلا نع هب جرخي اموه بجاولا » : لوألا ديهشلا

 فالتخاب ةلصلا فلتختف ثحتسملاو رئابكلا نم ىه لب . ةيصعم

 هتلاح نيسحتب ريقفلا ةلصف تاداعلاو تالاحلاو دارفألاو ناكملاو نامزلا

 ,ةرايزلاو ةيدهلاب لثامألاو نارقألا ةلصو ءروازتلاك ًاَيونعمو ًايدام ةيداصتقالا
 لاق دقف .ةلسارملا وأ ةرشابملاب مالسلا اذكو ةلصلا بتارم رسيأ ةرايزلا نإف

 عفنلا بلجب ءىدتبت ةلّصلا ْنِإ مث « مالسلاب ولو مكماحرأ اولص » : (ص)
 بتارم امهنيبو ءارضلا ةلاح ىف قافنالا بوجوب ىهتنتو ءارّسلا ةلاح ىف

 فطاعتلاو ةّدوملا بجوت حلاص لمع اهنأ ىلإ ةفاضإلاب محّرلا ةلصو

 هنأ ثيدحلا يف درو كلذل .عمتجملا يف ةجيتنلابو ةرسألا يف كسامتلاو

 نا متيسع لهف # :ىلاعت لاق ءالبلا عفدتو ءوسلا ةتيم عفدتو رمعلا يف دمي

 هللا مهنعل نيذلا كئلوأ مكماحرأ اوعطقتو ضرألا يف اودسفت نأ متيلوت

 .[؟١؟/ دمحم ] « مهراصبأ ىمعأو مهمَصَأَف

 داسف ةرسألا داسف ّنإف . ضرألا يف ًاداسف محّرلا ةعيطق ىلاعت لعجف
 ةلصب ةكّسمتملا ةرسألا دجت كنإف . ةايحلا داسف عمتجملا داسفو عمتجملا

 ةداعسلا مهمعتو مهلامو مهلاح يف ةكربلا مهلمشت اهنيب اميف محرلا

 فغير



 . رامّدلاو راعلاو لذلا اهتبقاع ةعطاقتملا ةرسألا سكعلابو « نانئمطالاو

 اهب ّدسي ةوطخ نيتوطخ نم هللا ىلإ بحأ ةوطخ نم ام : (ص) لاق ١
 . اهلصي عطاق محر يذ ىلإ ةوطخو هللا ليبس يف افص

 هاطعأ همحر لصيل هلامو هسفنب ةبارق يذ ىلإ ىشم نم : (ص) لاق

 1 ةنسح فلأ نوعبرأ ةوطخ لكب هلو ديهش ةئام رجأ لجو ّزع هللا

 اهلهأ ناك نإو رامعألا يف ديزتو رايدلا رمعت محرلا ةلص : (ص) لاق

 . رايخ ريغ

 بضعغ ءىفطت رسلا ةقدصو رمعلا يف ديزت محرلا ةلص : (ص) لاق

 نم عقالب رايّدلا نارذتل ةبذاكلا نيميلاو محرلا ةيعطق نإو بّرلا

 ا

 هب لصوي ام لضفأو ءام نم ةبرشب ولو كمحر لص : (ص) لاق

 بالصأ يف نمو مهنم بئاغلاو يتمأ نم دهاشلا ىصوأ : (ص) لاق

 هنم تناك نإو محّرلا لصي نأ «ةمايقلا موي ىلإ ءاسنلا ماحرأو لاجرلا

 . ميلستلاب ولو مكماحرأ اولص نيدلا نم كلذ َنإف ةنس ةريسم ىلع

 الو مهبحاصت الف ةسمخ رظنا ّينب اي مالسلا هيلع داجسلا مامإلا لاق

 همحرل عطاقلا ةبحاصمو كايإ . . . قيرط يف مهقفارت الو مهثداحت

 . لجو زع هللا باتك يف انوعلم هتدجو ينإف
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 عفدتو . لامعألا يكرت ماحرألا ةلص : مالسلا هيلع رقابلا مامإلا لاق

 .:لجألا سنو تاتحلا سنو قولبلا

 يف لاومألا تلعج ماحرألا تعطق اذإ : مالسلا هيلع رقابلا مامإلا لاق ٠

 ةعيطق ءانفلا لجعت يتلا بونذلا : مالسلا هيلع قداَصلا مامإلا لاق ١

 . محرلا

 يمنتو لامعألا يكزت محرلا ةلص نإ : مالسلا هيلع قداصلا مامإلا لاق ١

 .رمعلا يف ديزتو ىولبلا عفدتو باسحلا رسيتو لاومألا

 ١٠ حمستو قلخلا نسحت ماحرألا ةلص : (ع) قداّصلا مامإلا لاق .

 باسحلا نانوهيل ربلاو محرلا ةلص نإ : (ع) قداصلا مامإلا لاق 14

 . باوجلا درو مالَسلا

 امو : ليق لاجرلا تيمت اهنإف ةقلاحلا اوقتا : (ع) قداصلا مامإلا لاق 6

 . محرلا ةعيطق : لاق ؟ةقلاحلا

 تممه دقل ىّتح ينعطقيف هلصأ مع نبا يل ْنِإ : (ع) قداصلل : ليق 7
 امكلصو كعطقو هتلصو اذإ كنإ :(ع) لاق .هعطقأ نا ياَيِإ هتعيطقل

 . هللا اهكحطق فكدطقو هععطق نإ ًاعيمست.للا

 ١١ - ؟قح مهللا يرمأ ريغ ىلع ةبارقلا يل نوكت : (ع) قداصلل ليقو .

 ىلع اوناك اذإو ءيش هعطقي ال محرلا ىح . معن : مالسلا هيلع لاق

 مالسإلا ٌّقحو محرلا ٌّقح . ناقح مهل ناك كرمأ .
 امبإ
.- 

 عم هلعفت امو نادت نيدتامكف  مالسإلا يف محرلا ىح وه اذكهو

 فمن



 . لجآلاو لجاعلا لبقتسملا يف كماحرأ كلماعيس كماحرأ

 : ماتيألا ةياعر

 نإو ريخ مهل حالصإ لق ىماتيلا نع كنولأسيو ف :ىلاعت لاق
 ٠١[ /ةرقبلا] « ميكح زيزع هللاو مكناوخإف مهوطلاخت

 نيب ًاسئاب اليلذ شاعو هدلاو دقفب ةايحلا ةجهب دقف يذلا ريقفلا ميتيلا

 ىوس نوكلمي ال نيحلاصلا نم ةَلق ىوس هل سيلو نامزلا هيلع وسقي هنارقأ

 هعدخيو .ءاذه همدختسي نيلاجدلاو نيقفانملا ةسيرف حبصي دقو روسكم حانج

 ىوس كلمت ال يهو مألا لعفت اذامو مألا ىوس هل نوكي ال دقو . كلذ

 كابأ َّنأ هل لاقي . هيبأ نع اهلأسي نيحو اهسفن لتقت مالآلاو اهلسرت تاربعلا

 ىسقأ يف ةايح اهنإ « ًاباوج عيطتست الف ؟دوعي ىتم الئاس : لوقيف بئاغ

 : هلوقب : يفجنلا يفاّصلا رعاشلا كلذ ىلإ حملأ دقو اهروص

 عضرملا بيلح يف ةّلذملا اسحف 2هماطف لبق هيبأب ىدرلا يدوأ

 عجوم برضب ىنمي هبحص نم املاطو قاقزلا يف بعلي هارتف

 عمدألا يراجب هاوكش بيجتف همأل هيبررض وكشي ءيجيف

 عجري مل هلامف ؟ باغ لوقيف بئاغوعدقف ؟ىبأ نيأ لوقيف

 عجوتملااهبلقةرفزب الإ هبيجت يلو ةمجاو ٌلظتف

 . مالتحا دعب متي ال : (ص) لاق دقف . يعرشلا غولبلاب عطقني ميتيلاو

 ملتحا نإو هدشأ وهو مالتحالاب ميتيلا متي عاطقنا :(ع) قداصلا مامإلا لاقو

 ةياعرو .هلام هّيلو هنع كسميلف ًافيعض وأ ًاهيفس ناكو دشر هنم سنؤي ملو
 يف ميركلا نارقلا اهيلع دكأ كلذل ةيئاسنإلاو ناميإلا قدص همزلتسي ميتيلا

 [9/ ىحضلا] «رهقت الف ميتيلا اًمأف 8 : ىلاعت لاق ةيآ نيرشعو يتنثا

 غلبي ىتح نسحأ يه يتلاب الإ ميتيلا لام اوبرقت الو » :ىلاعت لاقو

 ف



 هدْشَأ ١ ماعنألا] /١57[

 7١٠[ /ةرقبلا] » ميلع هب هللا نإف ريخ نم اولعفت امو ليبسلا نباو نيكاسملاو

 يف نولكأي امن ًاملظ ىماتيلا لاومأ نولكأي َنيِذَّلآ نإ » : ىلاعت لاقو
 ٠١[ /ءاسنلا] « ًاران مهنوطب

 [5١ا//ءاسنلا] « طسقلاب ىماتيلل اوموقت نأو # : ىلاعت لاقو

 نأ امبو عفادمو دعاسم نم ةداع ميتيلا هدقفي ام ببسب ديكأتلا اذهو

 ةدسفم ميتيلا لامهإ يف نإف ةّمألل داعسإ ةجيتنلابو درفلل حالصإ ميتيلا ةياعر

 غولبلا لبق هتلافكو هتياعر ىلع مالسإلا ثح كلذل .هقوقحل عايضو هقلخل

 نودبعت ال » : هلوقب ىلاعت هللا ةدابعل ةثلاثلا ةبترملا يف ميتيلا ةياعر ربتعاو

 (ص) دعوو . [87/ةرقبلا] 4ئماتيلاو ئبرقلا يذو ًاناسحإ نيدلاولابو هللا الإ

 . ىطسولاو ةبابّسلا هيعبصإ نيب (ص) عمجو . ةنجلا يف ميتيلا لفاك عم هنأب
 نوكي نأ اميتي لفك نم لكل : (ص) هللا لوسر هدعي يذلا دعولا اذه يفو

 . (ص) ّيبنلا ةجردل اونص ربتعي ذإ ةعيفر ةجرد نم اهل ايو ةنجلا يف هعم

 هتياعر بجيف ةماع نيملسملا ىدل ةعدوتسم ةنامأ ميتيلا ربتعي اذكهو

 رود نسيسأتو هل ةنوعملاو ةدعاسملا دي دمو هلام ةيمنتو هلاح حالصإو هتلافكو

 ىعست امك مهل ةديعس ةايح ةئيهت يف نواعتلاو مهل قدصب ةلفكتملا مانيألا

 : كئابرقأو كدلو ةداعس ليبس يف

 : ةْئّسلا باحر ىف

 نيب نرقو ) نيتاهك ةنجلا يف وهو انأ تنك ًاميتي لفك نم : (ص) لاق 5
 . ( ىطسولاو ةبابسلا هيعبصإ



 امك ةنجلا كلذل هل هللا بجوأ ينغتسي ىتح ًاميتي لاع نم :(ص) لاق 2
 . رانلا ميتيلا لام لكآل هللا بجوأ

 ةرعش لكب هللا هاطعأ كابخرت سيسار نع عسوما صراخم

 ىوا نم 0100 (ص) لاق

 . هكولممب قفرو هيدلاو ىلع قفش وأ فيعضلا محرو « ميتيلا

 . مكبقع يف اونسحي مكريغ بقع يف اونسحأ : مالسلا هيلع يلع لاق

 الو مههاوفأ اوبغت الف مانيألا يف هللا هللا : مالسلا هيلع ىلع لاق

 يف كلذ لابو هكرديس ميتيلا لام لكا نإ : مالسلا هيلع يلع لاق
 . ةرخآلا يف كلذ لابو هقحليو هبقع

 يف هللا هنكسأ نموملا نب هيانك نع عضوا : (ع) رقابلا مامإلا لاق

 نم فرشلا لك فرشلا لحم يف فرغلا قوف فرغ يف نيّيلع ىلعأ

 نمو هافكو هناعأو فيعضلا محر نمو هاما هل قاكورفلا نو ميتيلا ىوا

 فحجي مل نمو . اهنزحي ملو امهربو امهب قفرو هيدلاو ىلع قفنأ

 . هفلكي ام ىلع هناعأو هكولمم

 هوجولا فلتخمب ميتيلا نقلا ناسحالاو ةرادجب ةيانعلا نوكت نأ يعيبطو

 هتداعس ليبس يف قافنإلاو ًايركف هحالص هيف ام ىلإ داشرإلاب ًاًيونعمو ًايدام
 رغصو ميتيلا ةلفغ نوزهتني نيذلا هللا قتيلف . ةنايخ وأ عمط ريغ نم ايدام

 هتيمنت ىلع اولمعي نأ لدب اناودغو اهلظ.ةناومأ نودّدييف هتردق مدعو هْنْس

 نولكأي نيذلا نإ » : : ىلاعت لاق . هلقع لامكو هدشأ ميتيلا غلبي ىتح هظفحو
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 « اريعس نولصيسو ران مهنوطب يف نولكأي امنإ ًاملظ ىماتيلا لاومأ
 ٠١[ /ءاسنلا]

 لام لكأ لجر نع ةيآلا هذه ريسفت يف : (ع) قداصلا مامإلا لئسو

 ةميركلا ةيآلا هذه يفو . هلهأ ىلإ هب دري : (ع) لاق ؟ةبوت هل له ميتيلا

 دقعلا نم ميتيلا سفن يف ىماتيلا عم فّرصتلا ءوس هدّلوي ام ىلإ ةراشإ
 ربكي امنيح وأ ريغص وه ءاوس ميتيلا نم اهراثا رهظت فوس يتلا ةّيسفنلا

 ريغلا هفّرصت ببسب لاملاو ةحارلا نم ملاظلا هدقفي فوس ام ّنإف رعشيو
 اذه املظ هلكأ يذلا لاملا كلذ نم رثكأ نوكي هلاومأو ميتيلا قح يف قئاللا

 وهف ةرخآلا باذع اًمأو ايندلا يف نيملاظلا عم ىماتيلا لاح ةسارد هتبثتام

 مالك ريشي كلذ ىلإو . نوملاظلا لمعي اّمع لفاغب كبر امف « اريعس دشأ

 يف كلذ لابو هكرديس ميتيلا لام لكآ نإ ) :روكذملا (ع) يلع مامإلا

 . ( هبقع

 لولح لبق كرادتو هللا قتا تلمهأ وأ ترّصق يذلا ّيصولا اهّيأ ايف

 نأ نع كدالوأ هنت نأ كيلعف ميتي مهعم شيعيو دالوأ كل ناك اذإف ؛ لجألا

 نأ ديرت ال امك هيلع نمت الو ةملكب هرطاخ دحأ حرجي وأ ءوسب ميتيلا اوسمي

 ىلإ نسحي يك نسحأف نادت نيدت امكو هسفن ديعي خيراتلا نإف كيلع نمي

 اوفاخ ًافاعض ةّيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو » : ىلاعت لاق
 . [9/ءاسنلا] « ًاديدس الوق اولوقيلو هللا اوقتيلف مهيلع

 عيل
 نإ ابّرلا نم ىقب ام اورذو هللا اوقتا اونما نيِذلآ اهيأ اي » : ىلاعت لاق

 مكلف متبت نإو هلوسرو هللا نم برحبب اونذأف اولعفت مل نإف نينمؤم متنك

 فحا



 [77/8/ ةرقبلا] « نوملظت الو نوملظت ال مكلاومأ سوؤر

 تامّرحملا نم هريغ يف دهعت مل ةغلاب ةّدشب ابرلا مالسإلا براح دقل

 لجآلا وأ لجاعلا ءاقشلا نم هيف امل هلوسرو هللا نم ابرح هربتعا ذإ ةينيدلا

 ريمضلل ةدقاف ةقبط دي يف لاومألا مّحضت ببسب عمتجملاو درفلا ىلع

 ابرلا نم ريسيلا نإف . ررضتي نأ ابرلاب لماعتملا يف بلاغلا نإف «ةّيناسنإلاو
 ىلع ةحلصملا هيف ينتبت لمع لك مّرح مالسإلاو نمّزلا رورمب  فعاضتي
 ليصحت عبسي سكعلا ىلعو ةقرسلاو ةوشرلاو ابرلاك ىرخأ ةعامج ررض

 الو عورشملا ريغلا محضتلا ىلإ دوي ملام ةعورشملا اهقرط نم ةورشلا
 هلاومأ يف نأب نمؤملا ةّيناسنإلاو ريمضلا بحاص دنع ةورثلا دجاوت نم عنامي

 نم اهيقحتسمل ةّيعرشلا قوقحلا عفدب مزتلملاو مورحملاو لئاّسلل مولعم ٌّقح
 ةريثك مالسإلا اهرقأ يتلا ةعورشملا قرطلاو .سمخلاو ةاكزلا لاملا ةبيرض

 : مئاعد ثالث فدهتست يهو ةراجتلا اهمهأ

 . لاملا سأر ةمالس ١

 . ةدئافلاو حبرلا ليصحت - ١

 يف كلذو ةئاملا يف نيرشع ةبسنب (حبرلا) لخدلا يفاص نم مصخلا “" 

 . طورشلا دجاوت ةروص

 : صاخ مسا اهنم ّلكلو ةريثك عيبلل ةعورشملا قرطلاو

 : ماسقأ ةعبرأ ىلع عيبملاب هقلعت ثيح نم عيبلاف

 . نيعب نيع عيب : ةضياقملا ١

 . نمثب نمث عيب : فرصلا

 . نمثب نيع عيب : قلطملا عيبلا
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 : ًاضيأ ماسقأ ةعبرأ ىلإ نمشلاب هقلعت ثيح نم عيبلا مسقنيو

 5 . لوألا نمثلا ىلع ةدايزب ناك نإ : ةحبارملا

 . ةدايز نودب لوألا نمثلا لثمب ناك نإ : ةيلوتلا

 . لوألا نمثلا نم صقنا ناك نإ : ةعيضولا

 . لوألا نمثلا ىلإ رظن ريغ نم ناك نمث ّيأب : ةمواسملا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ نمثلا ةدايز ببس ثيح نم ةحبارملا عيب مسقنيو

--- 

١ 

  4 3-6م.

 . هباش امو ةطايخلاك حبرلا نود نمثلا هيلع طسقتي ام 1

 . ءاركلاو ةلومحلاك حبرلا نود نمثلا هيلع طسقتيام ١

 . ةرسمسلاك . حبرلا الو نمثلا هيلع طسقتي ال ام د

 ءازإب انمث عيبلا يف ًامئاد دجتف هماسقأو عيبلا نع ةفطاخ ةحمل هذه

 ال لاملا نإ ثيح ًامامت ابّرلا فالخب نمثلا اهيلع طّسقتي ةدايز عم نمثم

 لعج دقف نيرانيدب ًارانيد يواسي ًائيش عاب نم الثم طّسقتي الو ءيش هلباقي

 اذإو ء ةدحولا ةظحالم عم ءيشلا كلذ نم ءزج لك امهلباقي نيرانيذلا نمثلا

 ةلهملا رست لو فزع يبني اذناؤد نيراتيدلا:لخآا خد كني نيراكدب ًارانيد عاب

 نيرانيدلا دحأ نوكيف لاملا هلباقي ىتح المع الو ًالام تسيل اهنأل ًاضوع

 ةقرسلاك لاملا ليصحتل ةيعرش ريغ ةقيرط ابرلا نوكي كلذل + ان احف

 . ةنايخلاو

 يذلا موقي امك الإ نوموقي ال ابرلا نولكأي نيذلا » : ىلاعت لاق
 [7ا/ه /ةرقبلا] #« سملا نم ناطيشلا هطبختي

 امّنِإ اولاق مهّنأب كلذ » رمخلا هركسأ يذلا موقي امك لإ نوموقي ال يأ
 ريغ ةقيرط نم لاملا بسك وه ركسلا اذه يف ببسلا يأ « ابرلا لثم عيبلا

 ريثك امهنيب قرفلا امنيب ابّرلا اوُلحتساف دحاو ابرلاو عيبلا نأب مهلوقو ٠ ةّيعرش
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 نق رعو سدد ةمرستك نقلا نامت رخو املا عم دخأ نيل تظاابرلا نأ كلذ

 مدهيو هرهظ لقثيو نويدلاب هديقيف رطضملا ةجاح لغتسي هعشجب يبارملاو
 رسيلا ةلاح ىلإ رسعملا راظنأب حماستملا مالسإلا حور يفاني اذهو هلبقتسم

 . فوهلملا ةثاغإو ريقفلا ةناعإو

 فلس ام هلف ىهتناف هّبر نم ةظعوم هءاج نمف # :ىلاعت لوقي مث
 «نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأف داع نمو . هللا ىلإ هرمأو

 [7ا/ه /ةرقبلا]

 : (ع) لاقف ًءابل ابّرلا ىّمسي الجر نأ : (ع) قداصلا مامإلا غلب املو
 . « هقنع نبرضأل هنم هللا يننكمأ نإ

 حور عم ةضقانتم ةفلتخم روصب ابرلا لكأل نيليحتملا ةيلوؤسم دشأ امف
 لحأ ام يفف .رخآلا مويلاو توملاب نمؤي يذلا هللا قتيلف ةّيمالسإلا ةعيرشلا

 امع ّىنغ ةعانصلاو ةعارزلاو ةراجتلا نم ةعورشملا بسكلا قرط نم هللا

 نيرخآلا قوقح ىلع دعت الو دحأل اهيف ملظ ال ةعورشم قرط يهو هللا مرح
 . ةماعلا ةحلصملاو ةيعامتجالا ةمدخلا اهيفو

 يهتمو ضاسلا هنفعي كتلذل ناسا رن الهنا امن :نارعلا نإ
 هنأ نيدقتعم ٌدكو بعت نود نم هيلع لصح اميف نوعمطيو ةعم نولماعتملا

 صخت دق ةيانجلا وأ ةنايخلا ةروصب ةّيسفنلا ةدقعلا هذه رهطتو هكلمي مل

 : ىلاعت لاق «(ابرلا) ةلماعم ىوس ببس اهل نكي ملو هتلئاع وأ هسفن يبارملا
 «تاقدصلا ىبريو » رامدلاو رقفلا ىلإ هتبقاع لعجي يأ 4# ابّرلا هللا قحمي »

 يبارملا نأش نإف  نوبارملا هرّوصتي امم سكعلا ىلع اينّدلا يف اهديزي يأ
 ركذيو هيلإ بولقلا ليمتو قّدصتملا نأش دادزي امنيب لفسي هرابتعاو لقي
 : نيمسق ىلع ابرلاو ليمجلاب
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 وأ لاملا يف ةدايزلا نيدلا يف طرتشي نأب . ضرقلا يف ابرلا : لوألا

 لولح دنع هيفوتسي نأ ىلع رهش ةدمل ريناند ةرشع عفد ول : الثم ٠ لمعلا

 ضرقلا لعجي قبسملا طرشلا ا ا ا ل

 :ةعحر نأ اظن وضعا ابهذ ضرقي ناك لمعلا طرتشا ول اذكو 5

 نم ٌبحتسم وه لب ةدايزلا ءاطعإب سأب ال (معن)»ءصاخ لكش ىلع ًاغوصم
 كلذب ملع ءاوس هسفن بيطب ةدايزلا عفدي نأ ضرتقملا دارأ اذإ طارتشا ريغ

 (عئادولا باسح) مكح رهظي (انه نمو) ملعي مل مأ طارتشا ريغ نم هبحاص
 عدوي لام لكل ةّيوئم ةبسنب ةدئافب كونبلا باحصأ مزتلي ول (ريفوتلا قيدانص)و
 وأ ةيراجت ةصاخ ضارغأل هنومدختسي مهو قبسم طارتشا نودب مهدنع

 لاجر . لبقتسملا يف ةركفلا هذهب موقي نأ لمأ ىلعو هباش امو ةينارمع

 .نيملسملاو مالسإلا ةحلصم مهمهت

 احتا : امهلوأ : نيطرشب ققحتي امنإو .ةلماعملا يف ابرلا : يناثلا

 0 ههنا .تافصلا تفلتخا نإو نمثملاو نمثلا يف ًافرع نيسنجلا

 0 عابي ناك اذإف . نوزوملا وأ ليكملا نم امهسنج

 ليكلا نود دعلاب عيبلا امهيف بلاغلا ناك اذإ نيتضيبب ةدحاو ةضيب عيب

 رمتلا عاونأو ريعشلاو ةطنحلاك دحاو سنج نم ءايشأ هدع اعرش رقعتو توولاو

 ام عم لصأ لكا اذكو سوماجلاو رقبلا اذكو زعملاو نأضلا اذكو دحاو هلك

 نبللا اذكو بيلحلاكو زبخلا اذكو قيقدلاو ةطنحلاك دحاو سنج هنع عرفتي

 ةيعرشلا ةمرحلا نم رثألاو مكحلا يف ناكرتشي نامسقلا (ناذهو) نبجلاو

 امنإ ءابرلاب لماعتلا نإ (ثيحو) عمتجملا يف ءاضغبلاو ةوادعلا حور قلخو

 ةلكشملا علق يف ةيباجيالا ةمواقملا بجتف دارفألل ةيصخشلا ةجاحلا نم اك

 ةقيرطلاب نيجاتحملا ةجاح عفرت ةيمالسإ كونب ءاشنإب (كلذو) اهروذج نم

 رصنلاب دعو ىلاعت هللا نإف :ةردقملا لهأ كلذب لوقي نأ لمأ ىلعو ةيعرشلا

 . نيمأ صلخم لك نوع يف هللا ناكو هرصن نم لكل

 فذ



 : ةئسلا باحر ىف

 هبتاكو هلكومو ابّرلا لكا نعل لجو زع هللا نإ : (ص) هللا لوسر لاق
 , هيدهاشو

 نإف لكأ ام ردقب منهج ران هنطب هللا الم ابّرلا لكأ نم : (ص) لاقو
 ام هتكئالمو هللا ةنعل يف لزي ملو هلمع نم ًائيش هللا لبقي مل الام هنم بسك
 . طاريق هعم ماد

 . ابرلا بساكملا رش : (ص) لاقو

 . ابّرلا مهيف رهظ ًاكاله ةبرقب هللا دارأ اذإ :(ع) يلع لاقو

 . ءاوس رزولا يف هادهاشو هبتاكو هلكومو ابَرلا لكا :(عر يلع لاقو

 .فورعملا بهذي الثل ابّرلا هللا مّرح امنإ : (ع) رقابلا لاقو

 . كرشلا نم باتتسي امك ابّرلا لكآ باتتسي : (ع) رقابلا لاقو

 . ابّرلا مهيف رهظ ًاكاله موقب هللا دارأ اذإ : (ع) قداّصلا لاقو

 قحمي : (ع) لاقف . هلام رثكيو يبري لجرلا ىرت دق : (ع) هل ليقو

 . رثكي هلام ناك نإو هنيد هللا

 . مرحم تاذب اهلك ةّينز نيعبس نم ّدشأ هللا دنع ابر مهرد :(ع) لاقو

 . فورعملا سانلا عنامتي الئل ابّرلا هللا مّرح امنإ :(ع) مظاكلا لاقو

 ةسمخ هيطعي نأ ىلع مهرد ةئام الجر ىطعأ لجّرلا نع (ع) لئس

 . ضحملا ابرلا اذه : مالسلا هيلع لاقف . ؟رثكأ وأ لقأ وأ مهارد

 دعو اممو رئابكلا نم تحس مارح ابرلا ْنِإ مالسلا هيلع اضرلا لاقو

 . باتك لك يفو يبن لك ناسل ىلع مّرحم وهو رانلا هيلع هللا
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 : نسحلا ضرقلا

 : نيرمأ ىلع ًامئاد زكتري حالصإلا

 . داسفلا دراوم ليلقتب : بلّسلا ١

 ام ىلإ رقتفي ال يك ةجاحلا ّدسي امب حالّصلا دراوم ريثكتب : باجيإلا  ؟

 . داسفلا هب

 لكب ابرلا براح كلذل داسفلا عاونأ ةحفاكم يف مالسإلا رود اذكهو

 ملظ وهو هب مزتلا نم ىلع ليولا رجي داصتقالا ين هادم ةدام هرابتعاب هروص
 نكلو. « هلوّسرو هللا نم ايزح ايرحتانبا لماحتلا ردعا: ىح حبصأف يعامتجا

 فالآ كانهف . اهروذج نم ةلكشملا علقت ال اهدحو ةّيبلسلا ةمواقملا

 مهل قيرط الو ةّيصخشلا مهتاجاح هب نوّدسي ام نوكلمي ال نيِذَلا نيزوعملا

 يمالسإلا عيرشتلا دكأف تناك ةقيرط ةيأب ةجاحلا ّدسل لاملا ليصحت ىوس

 رداقلا ىلإ ةبسنلاب ( ةنسحلا ضرق ) عيرشتب ابّرلا ةحفاكنف يف ًايباجيإ
 ريغ نم ةّدم دعب هّدري نأ ىلع جاتحملل لاملا عفدي نأب ًاًيدام نكمتملاو

 . عمتجملا حالصإ ةجيتنلابو درفلا داعسإ يف ةمهاسم ةدايزب طارتشا

 ضارتقالاو هناحبس هللا عم ًالماعت ضرقلا ميركلا نآرقلا ربتعا دقو

 ابّرلا نم ًامامت سكعلاب جاتحملل داعسإ هنأ نيح يف (ىلاعت هللا ضارقإ)
 . هلوسرو هللا نم ابرح هربتعا يذلا

 ًافاعضأ هل هفعاضيف ًانسح ًاضرق هللا ضرقي يذلا اذ نم ا : ىلاعت لاق

 را « نوعجرت هيلإو طسبيو ضبقي هللاو ةريثك

 ًانسح ًاضرق هللا اوضرقأو تاقّدصملاو نيقّدصملا نإ » : ىلاعت لاقو

 [8١م8/ديدحلا] « ميرك رجأ مهلو مهل فعاضي

 مكتائّيس مكنع َنرفكأل ًانسح ًاضرق هللا متضرقاو طظ : ىلاعت لاقو
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 دقف مكنم كلذ دعب رك نمف راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مكنلخدأل

 [١١/ةدئاملا] #« ليبسلا ءاوس لض

 اوتاو ةالصلا اوميقأو © ىلاعت لاقو ةاكزلاو ةالصلاب ضرقلا نرقو

 هللا دنع هودحت ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو ًانسح ًاضرق هللا اوضرقاو ةاكلا

 ٠١[ /لمّزملا] «ًارجأ مظعأو ًاريخ وه

 يغبني هنأو ةنيادملاو ضارتقالا يف حيِجحّصلا بولسألا ىلإ اندشرأ امك

 . نايسنلاو كشلا اهيلإ قّرطتي الثل ليجستلاو نيودتلا

 ىّمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ َنيِذَّلا اهّيأ اي 8 : ىلاعت لاقف
 «هللا همّلع امك بتكي نأ بتاك نأي الو لدعلاب بتاك مكنيب بتكيلو هوبتكاف

 [7857 /ةرقبلا]

 ةاكز يف هلام ناك هروسيم هب رظني ًاضرق ًانمؤم ضرقأ نم : (ص) لاق

 1 هيقؤي ئتح ةكئالملا نم ةالص يفوه ناكو

 هقح ءادأ ىلع ردقيوهو هقح ٌّقح يذ ىلع لطمي نم : فر لاق

 . راشع ةئيطخ موي لك هيلعف

 . ةاكزلا ىمح لاملا ضرق : (ع) لاقو

 نم هتعمس نيمهرد ةقدصك مهرد ضرقف ضرقلا اّمأ : (ع) يلع لاقو

 . ءاينغألا ىلع ةقدصلا وه : لاقف « (ص) هللا لوسر

 . ( طارتشا الب يأ ) . ةعفنملا ٌرج ام ضرقلا ريخ : (ع) رقابلا لاقو

 سأب الف اهنم ريخب كءاج مث مهاردلا تضرقا اذإ : (ع) قداصلا لاقو
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 . طرش امكنيب نكي مل اذإ

 ريشع نامل ىضرتلا بوصكم ةحتلا »كتاب نع# (ع) قداصلا لاقو

 تعقو امبر ةقدصلاو جاتحمل الإ نوكي ال ضرقلا َّنِإ كلذو ةرشعب ةقدّصلاو

 : جاتحم ريغ دي يف

 . هلثم قّدصتأ نأ نم ّيلإ ّبحأ ًاضرق ضرقأ نأل : (ع) قداصلا لاقو

 نم كلذكو ءاسنلا روهم لحتسمو ةاكزلا عنام ةثالث قارّسلا : (ع) لاقو

 . هءاضق وني ملو نادتسا

 ىلع ضرقتسيلف بلغف هلح نم قزّرلا بلط نم : (ع) مظاكلا لاقو
 . (ص) هلوسر ىلعو لجو زع هللا

 ةعورشملا قرطلاب بستكا اذإ ناسنإلا نأ ىلإ (ع) مظاكلا مامإلا ريشي

 اذه مالسإلا رمأي امك ريذبتلاو فارسإلا بنتجاو قداصلا لمعلاب مزتلاو

 يذلا كلسملا ىلع ريسي هنأل نيّدلاو ضرقلا ءادأل قفوتي نأو ّدب ال ناسنإلا

 ىلع ههبنيو ةيناسنإ ةتكن ىلإ نويدملا مالسإلا تفلي انهو « ىلاعت هللا هاده

 كلم وه امنإو هلامب نكي مل ةنّيعم ةرتف يف هتجاح هب ىضق يذلا لاملا نا

 كاطعأو كيلإ نسحأ وه ًاذإف هدنع هظفحيو دحأل هيطعي ال نأ هل ناكو نيادلا

 نع ةدايز ًائيش هل عفدت نأو هنيد ٌدرت امنيح هيلإ نسحت نأ كل ٌبحتسي ًانيد

 نأ يغبني كيلإ نسحأ امكف رخآ ءيش وأ لاملا نم ءاوس ةيده كرطاخ بيط

 رخآلاو ٌلالح ابر امهدحا : ناءابر ابرلا » :(ع) قداصلا لاق « هيلإ نسحت
 هضوؤّعيو هديزي نأ ًاعمط ًاضرق لجّرلا ضرقي نأ وهف لالحلا اّمأف مارح

 . « امهنيب طرش الب هذخأ امم رثكأب

 ئلضفلا ةقيرطلا هذهبو ًاعرش ٌبحتسم ءادألا دنع رايتخالاب ةدايزلاف

 ردجأ امو يوبرلا ملظلا نم مجانلا يداصتقالا داسفلا روذج مالسإلا علقي
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 نم ساسأ ىلع ةّيريخ قيدانص اوئشني ناريخلا لهأو ةيمالسإلا تاموكحلاب

 . اهروذج نم ةلكشملا هذه علقل ةنسحلا ضرقلا

 ّلك ّبحي ال هللاو تاقدَّصلا يبريو ابرلا هللا قحمي » :ىلاعت لاق
 [ 71/0 /ةرقبلا] « ميثأ رافك

 : ةيحورلا تابورشملاو رمخلا

 عفانمو ريبك مثإ امهيف لق رسيملاو رمخلا نع كنولأسي ظ : ىلاعت لاق

 [؟19١ /ةرقبلا] « امهعفن نم ربكأ امهمثإو سانلل

 تاناويحلا عم كرتشي ذإ لقعلاب وه امنإ تاناويحلا ىلع ناسنإلا زايتما

 4 مشلاو قوذلاو سمللاو عمسلاو رتفبلاك 4 ةرهاظلا ساوحلا يف

 لب تاناويحلا فاصم يف هلعجيو ناسنإلا نم ةزيملا هذه بلست تاركسملاو

 : ميركلا نآرقلا هدكؤي ام اذهو ( مثإلا ) بو ( ثئابخلا ّمأ ) ب رمخلا

 يف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري امنإ 8 : ىلاعت لاق

 [١91/ةدئاملا] # رسيملاو رمخلا

 ةغللا يف رمخلا ْنإف لقعلاب بهذت اهنأل (ارمخ) رمخلا تيمس امنإو

 ىلإ ةبسنلاب ءيش ال ةعفنملا هذه ّنكلو باصعألا هيبنتو مسجلا طاشنو

 هنكلو خملا زكرم هّبني رمخلا ْنأ ملعلا تبثأ دقف ةّيحصلاو ةّيركفلا هرارضإ

 لوقي . جالعلا ءوسو للشلاو مقعلا ثروي ام اريثكو بلقلا زكرم فًعضي

 :":بيبطلا يليلخلا

 لب ةتبلا ًاضرم يفشت ال لوحكلا نأ تبثأ دق مويلا ثيدحلا بطلا »
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 تبثو « ركسم نم ءافش الو : تيبلا لا ثيدح نم درو امل أقبط هتأطو ديزي

 نم ءافش دعبأو ًاجالع أطبأ قالطالا ىلع ريكسلا نأ ءاّبطألا مظاعأ ىدل

 رمخلا نمدم يف ءافّشلا لاجم نإ حضوأ ةرابعبو ةرمخلا اورقاعي مل َنيِذَّنَآ
 . « ةءاقش رخآتو:هجالغ رسع ناك امهم نضرتي اوييضأ ولف 4 عستم ريغ

 لقعلا بهذ اذإف هلقع ناسنإلا يف ام لضفأ نأ مولعملا نمو لقع يذ ّلكل
 ىوتسم نود يه ةايح شاعو « نسحلا حبقو حييبقلا رمخلا براشل نّسح

 , هلاعفأو هلاوقأ طبض ىلع هتردق لقتو يبصعلا هزاهج رّيغتي ةيناسنإلا  ةايحلا

 لقعلا نم اهبراش رمخلا بجح ام اذإو ءيش لك ىلإ هدايقنا لّهسيو

 نم ًاريثك ْنِإف . ًانأشو ًاردق رقحأو ًاكاردإ ناويحلا نم ّلقأ راص « مهفلاو

 نأ هنكمي ال ناركسلاو اهلبطصا ىلإ اهسفنب بهذت نأ عيطتست تاناويحلا

 ءازهتساو كلذ ريقحتو اذه ةمحر نيب حئرتي وهو هلامو هديب هلقع دّقفأ يذلا

 لاوقألاو يعولا دقف نم ةرمخلا هذه ىلع بترتي ام ناسنإلا لّمأت ولو « ثلا

 ةموثرج ىلع مدقأ امل لقاعلا ناسنإلا هجمي امم ةليذرلا لاعفألاو ةشئاطلا

 : لوقيو رمخلا برش نم عنتمي ءامظعلا دحأ ناك هذه داسفلا

 يمورلا نبا نسحأ امو «مههيفس يسمأو يموة دّيس حبصأ نأ هركأ »
 : هلوق يف

 لقع نم نونج يف ىعسي فيك ىتف تنك نإ ةرمخلا رجهاو

 هلهأو هسفن ىلإ ةبسنلاب تيبلا يف . ةرمخلا اهتببس مئارج نم مكو
 اهنم ّدحلا ممألا ءالقع لواح دقو . عمتجملا ىلإ ةبسنلاب عراشلا يفو
 عراوشلاو تيبلا يف ةمالسلاو نمألاب ت ٌرِضأ امل نيناوقلاو ةمظنألا فلتخمب
 وج يف شيعي ثيح هسفنب ريكسلا رعشي ال ثيح . رومخلا برش ءارج نم

 نحا



 يف زّيمي الو ةّيلئاعو ةّيعامتجا  تاقالع نم هب طيحي ام لك ىسنيو َيلايخ
 اذإ ١ : ثيدحلا ىف درو ببسلا اذهلو هتنبو هتخأو هتجوز نيب ةيسنجلا هتقالع

 براش نم هتنبا جوز نم » :ًاضيأو « هوجوزت الف رمخلا براش مكيلإ بطخ

 . « انزلا ىلإ اهداق امنأكف رمخلا

 : رمخلا عاونأ

 ىلع بلغ يأ لقعلا رماخو ركسأ ام لكف رمخلا عاونأ نيب قّرفي الو

 وأ رمتلا نم جرختسا ءاوس ًارمخ ربتعي ميلسلا مهفلا هنع بجحو لقعلا
 ةبسن تفلتخا نإو كلذ ريغ وأ ريعشلا وأ ةطنحلا وأ بيبزلا وأ بنعلا

 5٠./ ةبسن ىلع يوتحت يكسيولاو قرعلاك ةرطقملا رومخلاف اهيف لوحكلا
 انهيلك تاركيملاو 7/5: نلإ 77 ةيسل ىلع ئوتحت ةزينلاك ةرمخيملاو 1/1/6: ىلإ

 مل هللا نإ » :ثيدحلا يفو اهؤامسأ تفلتخا نإو مثإلاو ةمرحلا يف كرتشت

 وهف رمخلا ةبقاع هتبقاع ناك امكف اهتبقاعل اهمّرح نكلو اهمسال رمخلا مّرحي
 ءامسأ اهل ةغللا يفو « مارح هليلقف هريثك ركسأ ام » : اضيأو .«رمخ

 : ةهسمخح

 . ( مركلا نم وهو ريصعلا »

 . « بيبزلا نموهو عيقنلاو »

 . ( لسعلا نم وهو عتبلاو»

 . « ةطنحلا نموهو رزملاو »

 . « رمتلا نم وهو ذيبنلاو »

 اهنأل حصأ مومعلاو (0 سوماقلا يف لاق ءرمخلا وه ماعلا مسالاو

 .«رسبلاو رمتلا الإ مهبارش ناك امو رمخ ةنيدملا ىف امو تمرح

 عاونألا هذه لك يف ةدوجوملا ةيلوحكلا ةداملا » : يليلخلا بيبطلا لاق
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 وأ يكسيولا نم تارطق هيلع انببصو ةضيب لالز انذخأ ولف . كاتف يوق مس

 ىلع هانعضو انك ول امك هنول رّيغتو لاحلا يف دمجل ءرخا يحور بورشم

 نيتيلكلاو دبكلاو بلقلاو ةدعملا نأ انميلع اذإف ) ىلغم ءام وأ ةأامحم ةديدح

 هثدحت ام انيدل حضتال لالزلا كلذ اهنم بكرتت تلا ذاؤملا نفت نه تكرك

 . ءاضعألا كلت يف لوحكلا

 برشو . ناثوألا ةدابع . لجو زع يبر هنع يناهن ام لوأ : (ص) لاق

 . لاجّرلا ةاحالمو . رمخلا

 . نثولا دباعك . رمخلا براش : (ص) لاق

 2 باّثغملا ىلعو 2 نائملا ىلع 2 ةثالث ىلع ةنجلا مرحت (صو) لاقو

 . رمخ ركسم لكو مارح ركسم لك : (ص) لاقو

 . اهبراشو اهيقاسو اهنمث لكاو اهيرتشمو اهعياب نعل : (ص) ناك

 . رمخلا اهيلع برشي ةدئام ىلع سلج نم نوعلم : (ص) لاق

 انِّرلا يف هبحاص لخديو رئابكلا ربكأ رمخلا برش نإ : (ع) رقابلا لاق
 . بنذ لك ولعي رمخلا ليعافأو كرشلاو ةمرتحملا سفنلا لتقو ةقرسلاو

 ءرمخلا نمدمو هيدلاول قاعلا ةنجلا لخدي ال : (ع) قداصلا لاق

 هلم اذإ نيشلا لاعفت نانمو

 . رش ّلك لإ اهبراش دادزي ال رمخلا : (ع) قداصلا لاق

 : لوقي لجو رع هللا نإف . رمخلا براش نمتأي ال : (ع) قداصلا لاق

 اكلم



 َّنإ .رمخلا براش نم هفسأ هيفس ّيأف « مكلاومأ ءاهفّسلا اوتؤت الو »
 ةنامأ ىلع نمتؤي الو عفش اذإ عفشي الو . بطخ اذإ جوزي ال رمخلا فراش
 الو هرجؤي نأ هللا ىلع هنمتئا يذلل نكي مل اهكلهتساف ةنامأ ىلع هنمتئا نمف

 نم تّمع تلزن اذإ ةنعللا َّنإف رمخلا باّرش اوسلاجت ال :(ع) قداصلا
 . سلجملا يف

 ىلإ تدق امنأكف هتجّوز نإف رمخلا براش جوزت نأ كاَيِإ :(ع) اضرلا
 نم ءىش ىلع هنمأت الو هتداهش لبقت الو . كئّدح اذإ هقّدصت الو « انزلا

 لو هانت لو هلكاوب لوو اضف ثلا: ىلع ملل قيبلف هحبلا :نإف كتاب

 تام نإو هدعت الف ضرم نإو «. هقناعت الو هحفاصت الو ههجو يف كحضت

 . هتزانج عيشت الف

 ىلع ّدحلاب مكحيو ثئابخلا مأ ىلع راكنإلا يف مالسإلا دّدْسي اذكهو

 ةرملا ىتح ةرم لك يف  يعرشلا مكاحلا لبق نم  ةدلج نينامث براشلا

 لودلا اهذفنت يتلا مادعإلا ماكحأب مكتبا اذه نروق ولو « لتقلا مث ةثلاثلا

 ناكل 4 نمألاو بعشلا حلاصم ىلع نيرماتملاو تاردختلا يبرهم نحب يف

 لالتخالا يف ببسلا وه ذإ . ثئابخلا ّمأ . هنأل ردجأ رمخلل مكحلا اذه

 بوعشلا ةضهن نإف . مهتمالسو مهتيرحو بوعشلا حلاصمب بعالتلاو نمألاب

 ّيلعلا هللا قددصو .رسيملاو رمخلا نم تاردخملاو مومسلا يف ةلثمتملاو

 « مهسفنأب ام اورّيغي ىتح موقب ام رّيغي ال هللا نإ » : لاق ثيح ميظعلا

 [١١/دعرلا]



 . تاردخملا

 يأر ةفرعم ىلإ اوعدي امب  انرصع يف ةردخملا ٌداوملا ترشتنا

 لاق ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا يف نكت مل ٌداوملا هذه نا امبو اهيف مالسإلا

 اهنكلو رسيملاو رمخلا تمرح نإو ةيوامسلا نايدألا نإ ) : نيفرتملا ضعب

 اهتقيقح فرعت نأ بجيف ( ميرحتلا اهلمشي الف تاثدحتسملا هذه مرحت مل

 . اهيف مالسإلا يأر ّمْث ًالوأ

 فالتخا ىلع نكسم وأ هبنم مومسلا نم عون يه ةرّدخملا داوملاو

 ةوقلاو مسجلا لالحنا ببسي اهيلع نامدإلاو ةيعانصو ةيبط راثا اهلو اهرهاوج

 : نيمسق ىلإ مسقنتو ًاجيردت ةّيلقعلا

 نويفألا اهنمو باشعألاو تاتابنلا نم ةيعيبطلا تاردخملا : لوألا

 1 شيشحلاو تاقلاو

 نيياكوكلاو نيفروملا اهنمو ًايواميك رضحتست يتلا ةيواميكلا : يناشلا

 اهنمو لوحكلاك ةهبنملا اهنم تاردخملا هذه (مث) نييوريهلاو ةماع لوحكلاو

 رثأ يف كرتشت اهعاونأ ةفاك ىلع يهو نويفألاو نييوريهلاك ةنكسملا

 . ريدختلا

 ةيعانصلاو ةّيبطلا ضارغألا ىف داوملا هذه لامعتسا يف مالسإلا ىأر

 ناديم ةصاخو ةيناسنإ ضارغأ كش الب يهو ضارغألا كلت ةيمهأ ىدم عبتت

 مالا فيفخت ضرغل ةيحارجلا تايلمعلا يف ّيلكلا وأ يعضوملا ريدختلا -

 اهمدختسي يتلا مومَّسلا رئاس نأش اهنأش ةيبطلا ةيودألا بيكرت وأ ضرملا

 ىلعو رذحو ةطيح لكب ةيصعتسملا تالاحلا ضعب جالعل صتخملا بيبطلا

 . ةرورضلا ردق

 ىأرف كلذ ىلإ ةيعاد ةرورص دود نم اهلامعتساو اهيلع دوعتلا امأو

 فد



 ةفصب لوحكلا دعي يذلا مدقتملا ّىبطلا فيرعتلا نم يلج رهظي اهيف مالسإلا
 رماخي يذلا اهدارفأ رهظأ (رمخلا) ربتعي يتلاو تاردخملا نم اعون ةماع

 امّنإو (مارح هليلقف هريثك ركسأ املك)و (رمخ ركسم لك) هلوق نم لوقعلا
 رمخلا ميرحت يف ةلعلا نأ ىلع ةيمالسإلا صوصنلاف . هراكسإل رمخلا مرح

 رارضإ هنإف مكحلا يف رمخلا عم كرتشي وهف ركسلا دجوأ املكف راكسإلا وه

 نيب ضرعت ةلاح) وه ةيبرعلا ةغللا يف ركسلاو ًاعرش مرحم وهو ةحصلاب
 هتلاح نم ناسنإلا جرخأ املكف تاردخملا لك يف ةتباث يهو (هلقعو ءرملا

 نم هريغ وأ رمخلا كلذ يف ءاوس ًامرحم نوكي هريكفت ضرتعاو ةيعيبطلا
 رهظي (كلذ نمو)لاوحألاو فورظلا بسح اهؤامسأ تفلتخا نإو تاردخملا

 تناك اذإف (هنمث مرح ًائيش مرح اذإ هللا نإف) هريغب وأ (بيرهتلاب) اهعيب مكح
 رطخلا اذهل اليهست نوكي اهعيبو ةمألا ىلع ارطخ لكشت تاردخملا

 . مهادلا

 رئاس نع هزّيم كلذبو لقعلا ةمعنب ناسنإلا مركأ امنإ ىلاعت هللا نإف

 ىلع ةبترتملا ةيبطلا رارضألاب اهيلإ ءيسيل ال اهنم عفتنيل تاقولخملا
 مادعناو ةلاطب نم اهيلع بترتي ام ىلإ ( ةفاضإلاب ) ةماع ةفصب تاردخملا

 نم داوملا هذه ىلع بترتي امل (ًارظنو) عمتجملا نايك ضيوقتو ةيلوؤسملا
 اهب رجتملاو اهيطاعتم ىلع تابوقع ضرفب تاموكحلا تمتها دسافملا

 ةقاشلا لامعألاو نجسلاو ةظهابلا تامارغلا ضرف نم ماكحألا هذه جردتتو

 ردخملا نم اهيف امب اهعاونأب تاردخملا معي مكحلا تيبلابو مادعإلا ىّتحو

 فقوم وه امك فارحنالاو لالضلاو داسفلا نم اهررحتو ممألا ةظقيل يركفلا

 ةيناسنإلا هللا ذاعأ (رمخلا) يف هيأر ةماع ةفصب تاردخملا يف هيأرف مالسإلا
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 : ةيامرلاو ةقباسملاو رامقلا

 نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ »8 :ىلاعت لاق

 [47/ةدئاملا] « نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع

 ريغ نم هب سانلا لام ذخأ رسيتل (ًارسيم) ىمسيو رامقلا وه رسبملا
 مكحلا يف رامقلاو رمخلا نيب ىلاعتو هناحبس عمج دقو ةقشم وأ بعت

 ايعامتجاو ًايداصتقا نطولاو عمتجملاو درفلا ىلع ررضلا يف امهكارتشال

 قلطملا حبرلا نيب ددرتي امم سانلا هيف نهارتي ام لك وه : رامقلاو

 ةرماعلا تويبلا مدهنتو تاورثلا دابتو تاقوألا عيضت هبو ةقلطملا ةراسخلاو

 ةراجتلاو دايعلاو دالبلا نارمع اهب يتلا بسكلل ةعورشملا قرطلل دسو

 ذإ مهلاومأ سانلا باصتغا يه ةرهاظلا هرارضأ ىلوأ نإف ةعارزلاو ةعانصلاو

 دقفي يتلا تالاحلا رثكأ امو رخآلا فرطلا ررض ىلع فقوتي رماقملا حبر

 ةيعيبطلا هتلاح نم جرخيو ًايداصتقا ررض هرثكأ امو هلام سأر اهيف رماقملا

 . راحتنالا وأ راجشلاب

 ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري امنإ 8 : ىلاعت لاق

 عمتجملا يف ءادعلاو ٌرشلا رداصم نم ناردصم امهف * رسيملاو رمخلا يف

 . ًايعامتجا ًاررض كلذب ىفكو ناسنإلا ينب نيب دقحلاو ةوادعلا ناعرزي

 طحتلا اع تاك قررللا نيس وع طاش رداقملا لم راستلاو
 ةايحلا يف هللا اهمسر يتلا ةعورشملا قرطلا ًابنجتم ةغرافلا ينامألاو ةفّدصلاو

 نيلطاع سانأ دوجو يف ًاببس رامقلا نوكيف عمتجملا عفنيو درفلا مدخي امم
 عمتجملا مهرسخي كلذبو اهداعسإ يف اومهاسي الو ةايحلا نم نوكلهتسي

 ًايلاغ ناك نإ ًامئاد مصخلا رهن لواحي رماقملا اذإ .ةداعسلا نورسخي مهو

 نم هب رماقي ام لمحي نأ ًامذ رماقملا ىفكو .ًابولغم ناك نإ ماقتنالا لواحيو

 ا



 ىلع ًادقاح وأ ًامقتنم رامقلا نم يهتنيو ًامومهم هبحاص رماقيو ًارشبتسم دوقنلا

 ىلإ مهرمأ ىهنأ نيرماقم نم مكو رامقلاب تمده تويب نم مكو هبلغ نم
 مامإلا لاق مهيديأب مهترسأ لبقتسمو مهتويب مدهو مهتاجوز ىلع ةرماقملا

 « لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو » :ىلاعت هلوق ريسفت يف (ع) قداصلا
 هبشأ امو . كلذ نع هللا مهاهنف هلامو هلهأب لجرلا رماقيف رماقت شيرق تناك

 هلام زوجي نمم ماقتنالا بح هلمحي رامقلا يعيبط دقحلا اذهو ةحرابلاب ةليللا

 دقحي الو ًاناودعو ًاملظ هلامب عتمتي هريغ ىري فيكف ضوع وأ بعت ريغ نم

 ىلإ رظن نم نإ ) : هلوقب ًاقيقد ًاسيفن ًافصو رماقملا يليلخلا فصيو هيلع

 ةيساقلا هبعل ضراوع بسح ريغتي ههجو نول ىري هبعل لاح رماقملا هجو

 ىلإ جاهتبا نمو حرت ىلإ حرف نمو فوخلاو ءاجرلا نيب وهف ةجعزملا
 ليخلا هالوت اهرّوصت وأ ةراسخلا براق اذإ وهف لمأ ىلإ سأي نمو ضابقنا

 ىلإ ةدارإلا فعض نم غلبو مهولا هكلتماو ةكردملا يوقلا فعضو يىلقعلا

 رييغت وأ ناكم ىلإ ناكم نم ًالثم هيسرك ريغت نم ةيدارإ ريغ تاكرح راهظإ
 مئاشتي هنأل هسبالم علخ ىلإ وأ هراوج نم نيجرفتملا درط ىلإ ًانايحأو هلحم

 : انك لوقا 5000

 نأ نادجولاو سحلا مكحو ةديدعلا براجتلا دعب هيف كش الامم )

 ىلع يضقيو لاصخلا فرشأو لئاضفلا ّزعأ نيرماقملا سفن ىف تيمي رامقلا

 بح راع اطساهلا نسكت ماع انالف: ضي سلا ةنئانتالا فارملا لدغلا
 . ( هدوقن هنم سلتخاو هدي دمف هبيرق وأ هقيدص وأ هيخأ

 : ةئَسلا باحر ىف
 ايوب

 ام لك ) : (ص) لاق ؟رسيملا ام هللا لوسر اي ليق : (ص) لوسرلا

 . ( زوجلاو باعكلا ىتح هب رماقي

 احلا



 . ( ةكربلا مهنع هللا عفريو مهؤاعد باجتسي الو درن

 اهب بعلي يتلا ءايشآلا هذه نع (ع) رقابلا مامإلا راسي نب ليضفلا لأس

 لطابلا نم قحلا هللا زِّيم اذإ : (ع) لاق هباش امو جنرطشلاو درنلا نم ساّلا
 . (لطابلاو كلام : (ع) لاق . لطابلا عم : تلق ؟نوكي امهيأ عم

 رفك اهذاختاو تحس هنمث لكأو مارح جنرطشلا عيب ) : (ع) قداصلا

 . (ةقبوم ةريبك ةيصعم اهب يهاللا ىلع مالسلاو كرش اهب بعللاو

 اهنم هيلع رموق ام لكو ةرشع عبرأو درنلاو جنرطشلا نإ : (ع) اضرلا
 يداصتقا ررض هنأل ددشتم فقوم رامقلا هاجت مالسإلا فقوم اذكهو . رسيم

 نورماقتملا رهاظت امهمف ءاضغبلاو ةوادعلا يف رشابم ببسو يعامتجاو

 مالسإلا هبراح يذلا شغلاو دقحلا روذب مهبولق يف نونكي ًامئاد مهف اضرلاب

 نإف ةيلستلل ةليسو رامقلا بعل نم لعجي نأ ملسملل لحي الف ةلماعم لك يف
 قرطلاب نكل ةايحلا يف يرورض رمأ غارفلا تاقوأ لالغتساو ةيلستلا لئاسو

 ةيفاقثلا لئاسولا نم عمتجملاو درفلا ىلع اهعفن دوعي يتلاو ةعجشملاو ةعفانلا

 . لامللو تقولل التق ربتعي يذلا رامقلا نم سكعلا ىلع

 : ةيامرلاو قبسلا

 ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو  :ىلاعت لاق

 [7 /لافنألا] « مكودعو هللا ودع هب نوبهرت

 ةليسو هنأل داسفلا اهيف بلغي ةدام هرابتعاب رامقلا مالسإلا مرح دقل

 رامقلا بعل يف نأ حيحص ةلوقعم ةدئاف وأ دهج نود نم لاملا ليصحتل

 نم ربكأ امهمثاو » : هلوقب ميركلا نارقلا هرقيام اذهو ةيلستلا ةدئاف

 ال نكلو ةدئافو رثأ هيلع بترتيو لإ ءيند وأ فيرش لمع نم ام ذإ 4 امهعفن

 اي



 هنإ ثيح رامقلا يف لاحلا وه امك ربكأ ررض اهضراع اذإ ةدئافلا هذهب ةربع

 . عمتجملا ىلع ررضو لاملل ةعيضم

 ةيلستلل بابسأ كانه تسيلأ ؟بعللا اذهب ةرصحنم ةيلستلا له مث

 ةلكشم لكل هحالصإ يف مالسإلاو ؟هنايكو ناسنإلا ىلإ ريبكلا عفنلاب دوعت

 هيف سيل امم كلذ هباش ام ىلع ذبحيو دكؤي داسفلا ةةلم ىلع رظحي امنيح

 قبسلا) ىلع ذبح رامقلا مرح املو عمتجملاو درفلا ىلع عفنلاب دوعي لب ررض
 امهرابتعاو امهعورفو اهلئاسمب ةنوحشم يمالسإإلا هقفلا بتكو (ةيامرلاو

 . ًاعرش ةبحتسم ةيمالسإ ةرهاظ

 يف نهارتي نأ عمتجملا تاقبط نم ةقبط ةيأ نم ملسم لكل ٌبحتسي
 ناكملا ىلإ امهنم قبس نمل نوكي نأ طرش ىلع . ليخلا ةطساوب ةقباسملا
 تسسأت ام رارغ ىلع رخاآ ءيش ّيأ وأ لاملا نم هيلع نهارتي ام دّدحملا

 طورشلا نمض فدهلا باصأ نمل نوكيف يمرلا اذكو (ةيسورفلا يداون) هيلع

 نأ ىوس طورشلا نم اهيف تسيلو هيلع نهارت ام تقولاو ددعلا نم ةدوقعملا

 ليخلا : تاناويحلا يف ةقباسملا ٌّمصتف عازنلا ةّدام عطقت ةلاهجلا عفترتت

 هيف عقي ال امب ةقباسملا دح نييعت نم دب الو ريمحلاو لاغبلاو ةليفلاو لبإلاو
 ماهّسلاك برحلا يف ةلمعتسملا تالآ يف يمّرلا ّمصي كلذكو عازنلا

 امب ةفصلاو ةفاسملاو ددعلاب يمرلا دح نييعت نم دب الو قدانبلاو فويسلاو

 وأ نيعلا نم ضوعلا لعج نيقباستملا نم لكل زوجي امكو عازنلا هب عفتري
 نأ ًاضيأ زوجيو بيصملا وأ امهنم قباسلل يبنجألا لذب ًاضيأ زوجي نيّدلا
 . لاملا تيب نم لذبي

 ملو يرجلاو ةيمسجلا ةيبرتلا ةدئاف هيف ذإ زئاج لالح ناهرلا اذهو

 (ص)ر ّيبنلا كراشو لب اهل ذيبحتلاو ةقباسملا هذه ريوجتب مالسإإلا فتكي

 . تاقباسملا نم عونلا اذه يف ًايصخش

 اا



 ترمضأ يتلا ليخلا ىرجأ (ص) هللا لوسر نإ (ع) رقابلا مامإلا لاق
 قباسلا ىطعأف تالخن ثالث نم امهقبسو قيرز ينب دجسم ىلإ ىصحلا نم
 . اقذع ثلاثلا ىطعأو ًاقذع يّلصملا ىطعأو ًاقذع

 نع ام ناولصلاو قباسلا ئولص هسأر يذاحي يذلا وه : ىّلصملاو

 0 بنذلا نّيعي

 ليخلا ىرجأ (ص) هللا لوسر نأ (ع) داجبسلا مامإلا نع ةياور يفو
 . ةضف نم يقاوأ اهقبس لعجو

 ًايدانم اهيف ىدانف ةنيدملا حرس ىلع نوكرشملا راغأ ةلاسّرلا رصع يفو

 بلط يف هسرف بكرف لبجلا يف (ص) هللا لوسر اهعمسف هاحابص ءوس
 هللا لوسر تحت ناكو هل سرف ىلع ةداتق وبأ هقحل يباحص لؤأ ناكو ودعلا

 ًادحأ اوفلي ملف ٌودعلا بلطف رطب الو ٌرشأ هيف سيل فيل هاتفد حرس (ص)
 تيأر نإف فرصنا دق ودعلا نإ : هللا لوسر اي ةداتق وبأ لاقو ليخلا تعبانتو

 لبقأ مث مهيلع ًاقباس (ص) هللا لوسر جرخف اوقبتساف .معن لاقف ؟قبتسن نأ

 . هسرف ينعي رحبلا داوجلا وهل هنإ شيرق نم كتاوعلا نبا انا :لاقف مهيلع

 : ناهرلاو يمرلا رضحي (ع) قداصلا مامإلا ناكو

 : ةّنُسلا باحر ىف

 رفاحلاو فخلا يف ناهرلا رضحت ةكئالملا نإ ) :(ص) لوسرلا

 . ( مارح رامق وهف كلذ ىوس امو شيرلاو

 . ( مهسلا نع شيرلاو ناصحلا نع رفاحلاو ريعبلا نع ةيانك فخلا )

 تقبسف كوبت نم ةلبقم لبإلا ىرجأ (ص) يبنلا نإ ) : داججسلا
 (ص) هللا لوسرو هللا لوسر قبس نولوقي سانلا لعجف ةماسأ اهيلعو ءابضعلا

 م,



 1( ةفانسأ قيس »+ (لوقب

 . ( ناهرلا لإ ةكئالملا هرضحت ءيش سبيل ) : (ع) قداصلا

 . ( مالسإلا ماهس نم مهس يمرلا ) : (ع) قداصلا

 حمرلا سأر - لصن وأ رفاح وأ فخ يف الإ قبس ال) : (ع) قداصلا

 . ( نيكسلا وأ

 الخ ام هبحاص نعلتو ناهرلا دنع رفنتل ةكئالملا َنِإ ) : (ع) قداصلا

 ديز نب ةفاشأ (ص) هللا لوسر قباس دقو لصنلاو شيرلاو فخلاو رفاحلا

 . (ليخلا ىرجأو

 نم ءاضغبلاو رشلا ةدام (رامقلا) مالسإلا علقي ىلثملا ةقيرطلا هذهبو

 يداون) اوسسؤيف صقرلا تاللحمو ةلاطبلا يهاقمو (رامقلا رود) اومدهي

 . نيمألا سراحلا يوقلا ليجلا ةيمنتل ّيمرلاو (ةيسورفلا

 .: طاوللاو انزلا

 « ًاليبس ءاسو ةشحاف ناك هن انزلا اوبرقت الو » :ىلاعت لاق

 [”3 / ءارسإإلا]

 نايك مالسإلا يف اهلو ةيناسنإلا ةايحلل لمكملا فصنلا ةأرملا ربتعت

 ىلوألا ةيلخلا ةّيبرمو تيبلا ةسردم يه لب طقف ةيسنجلا ةوهشلا اهنم ىضقت

 نوكسو يناسنإلا عونلل رارقتسالا اهببسبو لفطلا يأ عمتجملا ءانب يف

 اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو # : ىلاعت لاق .ةيرشبلا سفنلا

 صيصخت سيلو .[؟١/مورلا] #* ةمحرو ةذدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل

 وكمل



 نطزيعلا' ةنانيبقو.نينفنلا ةفع: ولع افرح َّ ماكحألا ضعبب ءاسنلل مالسإلا

 ةرسألل ةنامضو ةداعسلل اقيقحتو ئضوفلاو داسفلا نم عمتجملل ارييظت

 1 عسوأ لاجم مالسإلا يف اهقوقحو ةأرملا ةناكم يف ثحبللو

 ةرسألا ءانب يف داجلا يمالسإلا ىعسملا ىلإ ةلوجلا هذه يف حملنو

 سفن يفو حلاصلا عمتجملا ةاون هرابتعاب فرشلاو زعلاب لماكتملا تيبلاو
 كلذ نمو اهتتشتو ةرسألا ككفت يتلا ةعورشملا ريغلا لئاسولا ةمواقم تقولا

 فصو يف لاق ثيح لتقلا دعب ةثلاثلا ةبترملا يف هللا هلعج دقو (انزلا)

 مرح يتلا سفنلا نولتقي الو رخآ ًاهلإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو »8 : نينمؤملا

 موي باذعلا هل فعاضي ًاماثأ قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو قحلاب الإ هلا

 مامإلا لئس املو .[18/ناقرفلا] # بات نم الإ اناهم اهيف دلخيو ةمايقلا

 باهذو داسفلا نم هيف امل) : (ع) لاق ؟انزلا هللا مرح مل (ع) قداصلا

 دولوملا الو اهلبحأ نم . انزلا يف ةأرملا ملعت ال باسنألا عاطقناو ثيراوملا

 . ( ةفورعم ةبارق الو ةلوصوم ماحرأ الو هوبأ نم ملعي

 ككفتو ةيبرتلا مدعو دالوألا عاطقناو باسنألا طالتخا بجوي انزلاف

 . ةيلوؤسملاو ةفطاعلا مادعناو رسألا

 ددشو ءاوس دح ىلع ةيعضولا نيناوقلاو ةيوامسلا عئارشلا هتمرح دقل

 : ىلاعت لاقف داسفلا ةدام علقي امب هتبوقع يف مالسإلا

 امهب مكذخأت الو ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا »

 ةفئاط امهب اذه دهشيلو رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ هللا نيد يف ةفأر

 . [؟/رونلا] # نينمؤملا نم

 ةفعلاو نوناقلل ةدايسو داسفلا ةّدامل ٌمطق ةديدشلا ةبوقعلا هذه يفف

 لقعلا نم هطئارش عامتجا عم طقف  يعرشلا مكاحلا ةبوقعلا هذه يرجيو
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 اذإو لودع لاجر ةعبرأ ةداهش وأ رارقإلاب تبثتو اهريغو لوخدلاو ملعلاو

 نصحملا نيب فلتخت ةبوقعلاو مهتملا نود مهيلع دحلا بجي لقأ اوناك

 مجري مث ةدلج ةئام برضي نصحملاف هريغو  ةأرما وأ ناك الجر - جوزتملا

 فيدال نع عمو هارب قاضي طوس ةنام العب نمسا وفرت: رادجتلاب
 ىلإ لعجي نأ محرلاو جرفلاو هجولا ريغ ىلع طوس ةئام برض : دلجلاو

 مجرلاب دوهشلا ءدتبيو ةراجحلاب ىمرتو اهردص ىلإ ةأرملاو بارتلا يف هطسو

 ماقي الو لتقلا ةبوقعلاف ًاعاضر وأ ًابسن تامرحملا ىدحإ وأ هّمأب ينازلا امأو

 رحلا ةذش يف الو ؤربي ىتح ضيرملا ىلع الو عضت ىتح لماحلا ىلع دحلا

 تقولا سفن يفو كش الب ةديدش تابوقعلا هذهو ٌودعلا ضرأ يف الو دربلاو

 نإف ةميرجلا مظع يزاوت ال دق اهتدش يف هذهو ةديدش ًاضيأ اهتوبث طورش
 حو مادعإلا ةبوقع ضرفت لودلا ةماع هذهو محرلا ّقحتسي ال مرجملا

 كل : اولاق مادعإلا ّقحتسي ال مارجإلا ْنأ تلق ولو نيسّسجتملاو نيرمآتملا

 ةميرجلا ربادل ًاعطقف ًاضيأ اهبكتري فوس مويلا اهبكترا يذلاو ةميظع ةميرجلا
 اوعقوي الو اوربتعي يك سانلا ةّماع اهدهشيو اهروذج نم اهعلق نم دب ال

 . داسفلا يف مهسفنأ

 : ةئّسلا باحر ىف

 . ( ةأجفلا توم رثك يدعب نم انزلا رثك اذإ ) : (ص) لوسرلا

 نم ىلاعت هللا دنع مظعأ ًالمع مدآ نبا لمعي نل ) : (ص) لوسرلا
 غرفأ وأ ةدابعلل ةلبق هللا اهلعج ىتلا ةبعكلا مّده وأ امامإ وأ اًيبن لتق لجر

 1 ( ًامارح ةأرما يف هءام

 رمعي ملو برحألا نهنم انتيب لخدي ال عبرأ» :(ص) لوسرلا

 . ( انزلاو رمخلا برشو ةقرسلاو ةنايخلا : ةكربلاب

 اسي



 لالح نم دلو هنأ معز نم بذك + رقفلا ثروي انزلا ) : (ع) ىلع

 . ( انزلا بجيوهو

 مكؤاسن ينزتف اونزت ال (ع) ىسوم ىلإ ىحوأ هللا َنِإ ) : (ع) قداصلا
 . ( هشارف ءىطو ملسم شارف أطو نمو

 كرش وهف انزلا ةوهشو مارحلا ةّبحمب فغش نم ) : (ع) قداصلا
 . ( ناطيشلا

 . ( انزلا قزرلا سبحت يتلا بونذلا نم ) : (ع) قداصلا

 باذع مهلو مهيكزي الو لجو ّزع هللا مهملكي ال ةثالث) :(ع) قداصلا

 . ( اهجوز شارف ءىطوت يتلا ةأرملا مهنم ميلأ
 يف ةفطن رقأ لجر ةمايقلا موي اباذع نياحلا دش نإ) : (ع) قداصلا

 . ( هيلع مرحت محر

 .( داسفلا هوجو نم كلذ هبشأ امو ثيراوملا داسفو لافطألل ةيبرتلا كرتو باسنألا

 عقوأو ةراهطلاو ةفعلا هتناخ نم الإ اهبكتري ال ةميرج انزلا دجن اذكهو

 ةوسألا ةماعد ضوقي امم ( سيلفسلا ) لاك ةكاتفلا ضارمألا رطاخم يف هسفن

 ينازلا لعجي امم مزالملا مثإلاب روعشلاو قلقلاو 0 ةحصو 0

 : طاوللا

 نم اهب مكقبس ام ةشحافلا نوتأتأ هموقل لاق ذإ ًاطولو » : ىلاعت لاق
 موق مهنإ لب ءاسنلا نود نم ةوهش لاجرلا نوتأتل مكنإ نيملاعلا نم دحأ

 [/9 /فارعألا] # نوفرسم



 ناضحأ يف اهبكترم يوهيو ناسنإلا ةمارك ردهي ةيقالخأ ةميرج وه
 نأ دكؤملا نمو لقعلاب مئاهبلا نع زاتمي ناسنإلا ْنأ كلذ ةليذ رلاو ّرشلا

 اذهو شخوتلا وأ لقعلاب فصتي امم غاستسي ال امو غاستسي' ام ةيسنجلا ةقالعلل

 نورذتو نيملاعلا نم ناركذلا نوتأتأ » : هلوقب ميركلا نارقلا هيلإ ريشي ام

 امو .[175/ءارعشلا] # نوداع موق متنأ لب مكجاوزأ مكبر مكل قلخ ام

 مل لأس نمل قداصلا مامإلا لاق . ةفاقثلاو ملعلا يعّدي نمم شحوتلا حبقأ

 لاجرلا ىنغتسال الالح مالغلا نايتإ ناك ول) : (ع) لاق .؟طاوللا هللا مرح

 داسف كلذ ةزاجإ يف ناكو جورفلا ليطعتو لسنلا عطق هيف ناكو ءاسنلا نع

 . ( ريثك

 امل ثانإلل ثانإلاو ناركذلل ناركذلا ميرحت ةلع) :(ع) قداصلا لاقو

 عاطقنا نم (كلذ) نايتإ يف املو ناركذلا هيلع عبط اموي ثانإلا يف بكر

 . ( ايندلا بارخو ريبدتلا داسفو لسنلا

 ىلاعت هللا َنِإ جرفلا ةمرح نم مظعأ ربدلا ةمرح) :(ع) قداصلا لاق

 . ( جرفلا ةمرحل ادحأ كلهي ملو ربدلا ةمرحب ةّمأ كلهأ

 اوعدي ىتح تمي مل لاجرلا ءىطو يف ّحلأ نم ) :(ع) قداصلا لاق

 . ( هسفن ىلإ لاجرلا

 هللا ىقلأ الإ هب بعلي ًاعئاط هسفن نم نكمأ نم ) : (ع) يلع لاقو
 ةعيبطلا نم جورحخو مئاهبلاب هبشتو شحوت نأ مذ هافكو . ( ءاسنلا ةوهش هيلع

 . ةيناسنإلا

 ةبوقع يف نضرفو ةيقالخألا ةميرجلا هذه ىلع مالسإلا ددش دقو

 . فيسلاب لتقلا ١
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 : لتقي ةعبارلا يفو هرركتب دحلا رركتيو قهاش نم ءاقلإلا 5

 مل نإ هتسو هتخاو هب طولملا مأ ةيدبأ ةمرح طئاللا ىلع مرحيو (امك)

 وعدي ىتح تمي مل لاجرلا ءىطو يف حلأ نم ) : (ص) لوسرلا
 لمع لمع نم نوعلم  اثالث ) : (ص) هللا لوسر لاق . ( هسفن ىلإ لاجرلا

 . (طول موق

 يتأي يذلا ةميهبلا يتأي يذلاو لاجرلاب ءاسنلا نم تاهبشتملاو ءاسنلاب لاجرلا

 . ( لاجرلا

 ىلع تومي مث طول موق لمع يتمأ نم لمع نم ) : (ص) لوسرلا
 نم اريثك ثكمي مل هيف عضو اذإف هدحل يف عضوي نأ ىلإ لجوم وهف كلذ
 .(مهعم رشحيف نيكلهملا طول موق ةلمج ىلإ ضرألا هفذقت ىتح ثالث

 ماجلب ةمايقلا موي هللا همجلاأ ةوهشب ًامالغ لبق نم ) : (صو) لوسرلا

 ىقلأ الإ هب بعلي ًاعئاط هسفن نم دحأ نكمأ ام ) : (ع) يلع لاق .(ران نم

 كلهأ ىلاعت هللا نإ جرفلا ةمرح نم مظعأ ربدلا ةمرح (ءاسنلا ةوهش هيلع هللا

 . (جرفلا ةمرحب ًادحأ كلهي ملو ربدلا ةمرحل َةّمأ

 الو مهيلإ رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث ) : (ع) قداصلا

 (ةّيرسلا ةداعلاب) هسفن حكانلاو هبيش فتانلا . ميلأ باذع مهلو مهيكزي

 . ( هربد يف حوكنملاو



 : ءانمتسالا

 (ةريمع دلج)و (ةيرسلا ةداعلا) ىمسيو ءانمتسالا اذكهو

 ةيعيبط ريغ ةطساوب ينملا لازنإ وهو (قحسلا) ءاسنلا يفو (ةضخضخلا )و

 هباتتساو هدي تّرّمحا ىّتح هديب ىنمتسا ًالجر : (ع) يلع مامإلا برض دقو
 . ( لاملا تيب نم هجوز مث

 هباتك يف هنع هللا ىهن ميظع مثإ ةضخضخلا نإ ) : (ع) قداصلا لاق

 هلوق الت مث (هعم تلكأ امل هلعفي نمب تملع ولو هسفن حكانك هلعاف ميكحلا

 ءارواًمموهو .#« نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف # :ىلاعت

 . ( كلذ

 ام لك نايب اندرأ ول ) : ةّيسنجلا ةداملا هذه نع بيبطلا يليلخلا لوقي

 امل ةّيقالخأ وأ ةيبدأ وأ ةيحص ءىواسمو رارضأ نم ةريرشلا ةداعلا هذه يف

 : يتأي ام اهنم ةرشع ركذ مث  اهريرحت ملقلا عاطتسا

 ١ - يلسانتلا زاهجلا فاعضإ .

 . مسجلا ةزهجأ عيمج يف ماعلا فعضلا 7

 . نينيعلا رئاغ رصبلا رئاث نوللا رفصأ اليزه اهيطاعتم حبصي - *
 .(ايمينالا) مدلا رقف ثودح

 نوكي رخآلل ضعبلاو يلك وأ يئزج للشب مهنم ضعبلا باصي دق 5

 . نونجلا ىلإ ةليخملا لالتخا نم ةيلقعلا ضارمألا ةسيرف

 ريونتب الإ نوكي ال كلذ ) : اهجالع يف يرخف روتكدلا نع لقنو
 بترتي ام نايبو اهراضم ةقيقح اهرشب يلتبملا ماهفإو ًالماك ًاريونت ناهذألا

 نم علطملا فراعلا كرتي نأ ملظلا نم هنأ ىلع كتفلاو داسفلا نم اهيلع
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 ةثيبخلا ةيقلخلا ضارمألا هذه َنِإ ًاقح (نئاشلا لمعلا اذه ىف سمغنا
 سفنلا ىلع ررضلاو داسفلا يف كرمشت (ءانمتسالاو طاوللاو انزلا ) :ثالغلا

 اهنع ةياقولاو جالعلاب اهنم عالقإلل لقاعلل يغبني .عمتجملا ىلع ةجيتنلابو

 اهيلع تابوقع ضرفيو ةدشب مالسإلا اهبراحي يذلا تقولا سفن يفف جاوزلاب
 نوناق عّرشيو ةلادعلا دودح يف ةعورشملا ةّيسنجلا ةطباّرلا  اضيأ  عجشي

 ةيناسنإلا تايصوتلاو نيناوقلا نم ةلسلس عيرشت عم تقؤملاو مئادلا جاوزلا

 . ةيقارلا

 : جاوزلا ةطبار

 قيقحتل اهديقت ةعونتم ماكحأل ةيسنجلا ةقالعلاو جاوزلا ةطبار عضخت

 لماكتملا عمتجملا ءانبو ةديعسلا ةايحلا قيقحت وهو اهنم ىمسألا فدهلا

 ددني يذلا تقولا يفو ( ديعسلا يلئاعلا وجلا ) يهو . ةحلاصلا ايالخلا ءانبب

 يسنجلا فارحنالا ىلع ةمراصلا تابوقعلا ضرفيو ةيبوزعلا ةايحلاب مالسإلا
 . ةيلئاعلا ةلادعلا دودح يف ةعورشملا ةيسنجلا ةقالعلا ذبحي تقولا سفن يف

 سفنلا نوكس ضرغل درفلل ًايناسنإ ًابجاو جاوزلا ةطبار مالسإلا ربتعيو
 بسح لك ةمحرلاو ةدوملاب ةايحل ةريسم يف ةكراشملا ىلع نيجوزلا ةدهاعمو

 . هتعيبط

 اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايا نمو # :ىلاعت لاق

 «نوركفتي موقل تايآل كلذ يف نإ ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ
 [؟١/مورلا]

 [141١//ةرقبلا] # نهل سابل متنأو مكل سابل نه ط :ىلاعت لاق

 جاوزلا ةطبارل ةّيمتح ةجيتن ةيلوؤسملاب دّيقتلاو سفنلل نوكسلا اذهو
 . ةايحلاو فدهلا يف نيجوزلا دحوي ةطبار وهف
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 : ىلاعت هلوقك رصحلاو دحلا اهيف بيغرتلا صوصن تزواجت دقو
 نأ مكئاماو مكدابع نم نيحلاصلاو مكنم ( بازعلا - ) ىمايألا اوحكناو

 [ 7 /رونلا] « ميلع عساو هللاو هلضف نم هللا مهنغي ءارقف اونوكي

 . ( ينم سيلف يتنس نع َبْغَر نمف ّيتنس نم حاكنلا ) : (ص) هلوقو

 بجي عمتجملا ةمالس ىلع ًايعامتجا ًارطخ ةبوزعلا (ص) ربتعا دقو
 . ( اهبازع يتمأ رارش + بازعلا رانلا لهأ رثكأ ) : (ص) لاقف اهتمواقم

 (جاوٌرلا) ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي ) : (ص) لاقو

 . ( موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو جرفلل نصحأو رصبلل ىضغأ هنإف جوزتيلف

 يف هللا قتيلف هنيد فصن زرحأ دقف جوزت نم ) : (ص) لوسرلا

 . ( رخآلا فصنلا

 .(جيوزتلا يتنس نم نإف ّيتنس عبتي نأ ّبحأ نم) :(ص) لوسرلا

 رانلا لهأ رثكأ + بازعلا مكاتوم لذارأ نإ) :(ص) لوسرلا

 . ( بازعلا

 الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ ام + لاجرلا قئاقش ءاسنلا )١ : (صر) لوسرلا

 . ( ميثل الإ نهناهأ

 الا هوجوزف هنيدو هقلخ نوضرت نم مكءاج اذإ ) : (ص) لوسرلا

 . ( ريبك داسفو ضرألا يف ةنتف نكت هولعفت

 اهبلق نم بهذت ال كبحأ ينإ ةأرملل لجرلا لوق ) : (ص) لوسرلا
 .( ًادبأ

 لا



 . ( ةئام رهقي تسيلو ةناحير ةأرملا ) : (ع) يلع

 هلهأ هنع نإف هلهأ تأيلف هبجعت ةأرما مكدحأ ىأر اذإ ) : (ع) يلع

 . ( ًاليبس هبلق ىلإ ناطيشلل لعجي الف ىأر ام لثم

 ىلاعت هللا هجوت محرلا ةلصلو لجو ّرع هلل جّوزت نم ) : (ع) داجسلا
 : ( ةماركلاو كلملا جاتب

 اهيلصي ةعكر نيعبس نم لضفأ جوزتم امهيلصي ناتعكرلا ) : (ع) رقابلا
 . بزعأ

 هللاب نظلا ءاسأ دقف رقفلا ةفاخم جيوزتلا كرت نم ) : (ع) قداصلا)

 « هلضف نم هللامهنغي ءارقف اونوكي نإ » : لوقي هللا ْنِإ لجوّرع

 [7 7 /رونلا]

 ئهو جاوزلا يف طورشلاو تاللمؤملا تاياورلا تحرش دفو اذه

 : (صر) لاق . قلخلا ٠ نسحو ةنايدلا جورزلا تاللهؤم نمو هقفلا ةحورشم

 . ( بطخ اذإ جوزي ال رمخلا براش )

 عطق دقف رمخلا براش نم هتميرك جوز نم ) : (ع) قداصلا لاقو

 .( اهمحر

 ةعماج ةمكح انهو ( قلخلا يع داك عرج ازا (ن اكواب

 مل نإو اهمركأ اهبحأ ٍنإف نيد نم كتميرك جوز) : (ع) نسحلا مامالل

 ًاريثك مالسإلا هيلع دكأ يتلا : ةجوزلا تالهؤم نمو . (انهملطي مل اهجحي

 : (ص) لاق يتيبلا كولسلا يف ةارشابم ًاريثأت كلذل ْنِإف ةلئاعلا فرش

 : عوكفطتلا اوراتخاو: مهيف اوحتكتاو ءافكألا اوحكنا )

 ءارضخ امو هللا لوسر اي :ليق .نمّدلا ءارضخو مكايإ ) : (ص) لاقو

 م



 مامإلا لاقو .( ءوسلا تبنم يف ءانسحلا ةأرملا ) : (ص) لاق .؟نمدلا

 لاقو .( عايض اهدلوو ءالب اهتبحص نإف ءاقمحلا جيوزتو مكايإ ) : يلع
 اهجوزت نإ حلصيأ ءانسحلا ةأرملا هبجعي ملسملا لجرلا يف ) رقابلا مامإلا

 . ( ال (ع) لاق ةنونجم يهو

 اهجوزت نمو هيلإ هللا هلكو اهلامل ةأرما جوزت نم ) : (ص) لاقو
 . ( كلذ هلف هللاب اهنيدل اهجوزت نمو هركي ام اهيف ىأر اهلامجل

 وأ ؟لاملا وهأ اهتبطخ يف ببسلا ًاديج فرعت ةأرملا ْنأ اذه يف رسلاو

 لخبت فوسف لاملا وه ببسلا نأ تفرع اذإف .؟نيّدلا وأ لامجلا وأ بسحلا

 . اهكرش يف لجرلا لعجت يك رمعلا ىدم هب

 . ةليمج ريغ  اهسفن اهلامهإ

 ةايحلا ىدم ةيعامتجالا هتناكمب ريقحتلل ةعيرذ وهف هاجلاو بسحلا اًمأو

 . ةجحلا اهتوفت ال يك

 صقاونلا عفر ىلإ وعدي ببس وهف هدحو ناك نإ فرشلاو ةنايدلا اًمأو

 نوكي نأ هانعم لب تارابتعالا رئاس لمهي نأ ثيدحلا ىنعم سيلو لاصخلا

 امل تارابتعالاو نوؤشلا نم اهريغ ةظحالم مث نيدلا وه لوألا رابتعالا

 . اهتيبرتو ةرسألا نيوكت يف رثألا نم هيلع بترتي

 : تيبلا ةيلوؤسم

 يف - مه دارفأ نم نوكتت ةرسألاو رسأ عومجم نم نوكتت ةمألا

 يف ةغلاب ةيانع هو مالسإلاو براقألاو دالوألاو ناجوزلاو ناوبألا :  بلاغلا
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 ةيبرتو (نيدلاولا) قوقحك هتعيبط بسح لك دارفالاب ةصاخ تاعيرشت

 .  نآلا  انثيدح صخي اذهو  تيبلا ةيلوؤسمو (ماحرألا ةلص)و (لافطألا)

 اهيف مكحيو ةرسألا اهيف شيعت يتلا ةريغصلا ةلودلا وه تيبلاف

 دارفأو ؟ اهترادإو ةرسألا ميظنت نم ةيلوؤسملا نوكت امهنم ّلك ىلعف ناجوزلا

 تيبلا جراخ نع ًالوؤسم لجرلا ربتعيو ةصاخ ةيلوؤسم مهنم لكل ةرسألا
 وهف ةفطاعلا يف هنازتاو هتبالص هيضتقت امك راطخألا عفديو عفانملا بلجي

 يف يتأيو اهنع لوؤسملاو اهمساب ملكتملاو اهرمأ مظنو ةرسألاب مئاقلا
 هتعيبط هيضتقت امك ةيلخاد ةيلوؤسم يهو ةأرملا ةيلوؤسم ةيناثلا ةجردلا
 هيلع يذلا لثم نهلو # : هلوقب ميركلا نارقلا هيلإ ريشي ام اذهو ةّيفطاعلا

 طانت نأ نكمي الو # ميكح زيزع هللو ةجرد نهيلع لاجرللو فورعملاب
 هذهو ةداع اهباصعأ قيطت ال ام اهلمحت ال يتلا ةأرملل ةقهرملا تايلوؤسملا

 ديدحت يف ةعيبطلا ىلإ مالسإلا دنتسيو مالسإلا اهيلع دكأ يتلا ةماوقلا يه

 تابجاوو امهصخت تابجاو ةأرملاو لجرلا نم لكل لعجيو نيسنجلا تابجاو

 . ةايحلا يف صاخ رود امهنم ٌلكلف اهّمعت

 نبستكا امم بيصن ءاسنللو اوبستكا امم بيصن لاجرلل # : ىلاعت لاق

 ىلعو .[7#/ءاسنلا] * ًاميلع ءيش لكب ناك هللا نإ هلضف نم هللا اولأساو

 يف لجرلاو ةأرملا يواست ىلإ مالسإلا وعدي يذلا تقولا يف ساسألا اذه

 هسفن تقولا يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيحورلا ةماعلا تابجاولاو قوقحلا

 نيب يواستلا حصي لهو انيق املظ ةصاخلا تابجاولا يف يواستلا ربتعي

 مكحب يتلا ةأرملاف ةنيابتملا دوهجلاو ةتوافتملا تايلباقلاو ةفلتخملا تاءافكلا

 ةلص هل سيل يذلا لجرلا ضقانت اهريغو ةدالولاو لمحلا رود يدؤت اهتعيبط

 تباشلا ضقانتلا اذهل ًارظنف سوسحمو ةنجألا ملع يف سوردم وه امم كلذب
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 : هلوقب ىلاعت ريشي اذه ىلإو قوقحلا ضعب يف امهنيب قرفي ًايملع

 هذهو « ةجرد نهيلع لاجرللو » . «ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا
 خيراتلاو ملعلا اهتبئأو لجرلا ةعيبط هيضتقت يتلا ةموميقلا ةجرد يه ةجردلا

 امأو .' فيطللا سنجلا كانه مادام كلذك ىقبت فوسو روصعلا مدقأ ذنم

 ىرخألا ممألا يف اهتناكم ىلإ ةنراقملاب رهظتف مالسإلا يف ةأرملا ةناكم

 : ىلاعت لاق مويلا ىتح يقرشلا عمتجملا يف اهبساور يف لّمأتلا يفكيو

 نم ىراوتي ميظك وهو ًادوسم ههجو لظ ىئنألاب مهدحأ رشب اذِإَو
 ام ءاس الأ بارتلا يف هسدي مأ نوه ىلع هكسميأ هب رِشب ام ءوس نم موقلا

 وأ ٍركذ نم ًاحلاص لمع نم ظ : لوقي مالسإلاو .[08/لحنلا] 4 نومكحت

 اوناك ام نسحأب مهرجأ مهنيزجنلو ةبيط ةايح هنييحنلف نمؤم وهو ىثنأ
 .[9417/لحنلا] #« نولمعي

 هنأ تننظ ىتح ةأرملاب يصوي هللا لوسر لاز امو ) : ىلع مامإلا لوقيو

 : اضيأو .( اهقالط مرحي

 يفتكنو ( حلاص ريغ لجر فلأ نم ريخ ةحلاصلا ةأرملا) :(ع) لاقو
 ملعلا يف ةأرملا ةناكم عفر يف ةيمالسإلا صوصنلا ضارعتسا نم كلذب

 اهرابتعاو ةأرملا ةمارك رده يف ةيلهاجلا فقوم نم سكعلا ىلعو لمعلاو

 يلهاجلا ركفلل لازي الو اهيلع رماقتيو لب اهب رجاتيو اهنم عفتني ةعلس
 برغلا يفو اهمساو ةأرملا نم مءاشتي قرشلا يفف عمتجملا يف تاسيسرت

 نع اهلقن درجمب اهتيصخش ردهتو اهجوز بقلب يأ اهبقل ريغب ىعدت ةأرملا
 نأكو اهترسأ نم لصفنت امئاكف جوزلا بقلل ًاقبط اهبقل هعبتيف اهجاوزو اهتيب
 لصولاو ةفلألا يف ةدايز جاوزلا نأ نيح يف لصولا ال لصفلل عّرُش جاوزلا
 اعم نيترسألاب اهتطبار دادزتف ةدحاو ةرسأب ةطوبرم اهتيصخش ةأرملا نأ امكف

 نضلد



 .؟اهبقل ريغتي اذاملف) اهتبسنو اهبسن 2 ةأرملا ةيصخشب ظفتحي مالسإلاو

 . ( ؟اهتيعقاو كلذ ريغي لهو

 ةيجو زلا قوقحلا

 ةيجوزلا امهتايح هيضتقت امك نيجوزلا نيب ةكرتشم ةيجوزلا قوقحلا

 . هيلع يذلا لثم دحاو لكلف ةكرتشملا

 نهيلع لاجرللو فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو # : ىلاعت لاق

 [778/ ةرقبلا] # ةجرد

 جاوزلا يف نيفرطلا نم ةماتلا ةقفاوملا مالسإلا بجوي ساسألا نمو

 قدص ىلع ًاليلد (قادصلاو رهملا) بجويو رابجإ وأ هاركإ يأ نود نم

 صالخإو قدصب ةايحلا ةريسم يف امهكارتشا ىلع ةدهاعملل ًازمرو ةبطخلا
 . زمر نوكي ام يفكي لب دوقنلا نم نوكي نأ طرتشي الو

 ءيش نم مكل نبط نإف ةلحن مهتاقدص ءاسنلا اوتاو 8 : ىلاعت لاق

 [4 /ءاسنلا] # ائيرم ائينه هولكف اسفن هنم
 امى

 لك تايلوؤسملاو تابجاولا ماستقاب نيجوزلا نيب مالسإلا ىواسو

 ةجوزلاو جراخلا نم تيبلا ةياعر ةيلوؤسم جوزلا لمحو هتعيبط بسح

 فدهل نيفرطلل تاهيجوتلا فلتخم هجوو امك نواعتلاب لخادلا نم اهتياعر

 . ةديدجلا ةايحلا ناكرأ ديطوت

 1 (ةنسحلا ةلماعملا) يه ةدحاو ةطقن يف ةيجوزلا قوقحلا زكترتو

 نأ ىسعف نهومتهرك نإف فورعملاب نهورشاعو » :ىلاعت لاق
 (18 /ءاسنلا] « ًاريثك اريخ هيف هللا لعجيو ائيش اوهركت

 ةلاح يفامك ةيئانثتسالا تالاحلا يف مكحلا فلتخي نأ يعيبطو

 ضر



 : يه لجرلا ىلع ةيهقفلا ةيحانلا نم تابجاولاو ناك بناج يأ نم دّرمتلا

 ةظحالم عم فراعملا ىلع ىنكسلاو برشملاو لكأملا يف ةقفنلا ١

 . ةردقلا

 ضرملا تالاح ريغ يف لايل عبرأ لك ةليل ةعجاضملا ١

 . بجاولا رفسلا ريغ يف رهشأ ةعبرأ لك ةرم ةيسنجلا ةقالعلا *“ 

 نيجوزلل تاهيجوتلاو تاياورلا ترتاوت دقف ةيقالخألا ةيحانلا اَمأو
 . ( لعبتلا نسح ةأرملا داهج ) ثيدحلا يفف ةرشعلا نسحب

 : ةئسملا باحر يف

 . (يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ) : (ص) لوسرلا

 مل ّقح يف طخاس اهيلع اهجوزو تتاب ةأرما اميأ) :(ص) لوسرلا
 . ( اهنع ىضري ىتح ةالص اهنم هللا لبقي

 ةويضمللابةارشلا فرفأل هويجسلا+ ١١ دعا تري وذ 5( نضر لوضسونلا

 ' . ( اهجوزل

 نم لضفأ مالسإلا دعب ةدئاف ملسم ءرما دافتسا ام ) : (ص) لوسرلا

 اهسفن يف اهنع باغ اذإ هظفحتو اهرمأ اذإ هعيطتو اهيلإ رظن اذإ هرست ةجوز

 يتغلب تلخد اذإ ةجوز يل نإ : ًالئاق (ص) يبنلا ىلإ لجر ءاجو . ( هلامو

 لوسرلا لاقف .كمهي ام : تلاق ًامومهم يئنتأر اذإو ينتعيش تجرخ اذإو

 موي لك يف كلو هللا لامع نم ةلماع كنإ اهل لقو ةنجلاب اهرشب ) : (ص)
 . ( اديهش نيعبس رجأ

 : مكئاسن ريخ ْنِإ : (ص) لوسرلا
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 . دودولا

 . اهلهأ يف ةزيزعلا ,

 . اهجوز عم ةجربتملا - . اهلعب عم ةليلذلا
 . هرمأ عيطتو هلوق عمست يتلا . هريغ ىلع ناصحلا

 . ( اهنم ديري ام هل تلذب اهب الخ اذإو

 َنهيلع مكلو ًاقح مكيلع مكئاسنل نإ سانلا اهيأ ) : (ص) لوسرلا

 . دولولا

 . ةفيفعلا

 جحا دق معا دي

 دسم

 ت7

 دل 737

 . مكشرف ًادحأ نئطوي ال نأ

 . مكنذإب الإ مكتويب هنوهركت ادحأ نلخدي الو
 يف نهورجهتو نهولضعت نأ مكل نذأ دق هللا نإف ةشحافب نيتأي الو

 : مكيلعف مكنعطأو نيهتنا اذإف حربم ريغ ًابرض نهوب رضتو عجاضملا

 . فورعملاب ْنهتوسكو نهقزر

 . هللا ةنامأب نهومتذخأ

 نهب اوصوتساو ءاسنلا يف هللا اوقتاف هللا باتكب ّنهجورف متللحتساو

 ري

 : سمخ مكئاسن ريخ : (ع) نينمؤملا ريمأ

 . ةنيللا - '* . ةنيهلا

 . (ةعيطملا) ةيتاوملا

 . ىضري ىتح ضمغب لحتكت مل اهجوز تيصع اذإ يتلا
 هللا لماعو هللا لامع نم ةلماع كلتف هتبيغ يف هتظفح اهنع باغ اذإو

 . ( بيخي اال

 تسيلو ةناحير ةأرملا نإف اهسفن زواج ام اهرمأ نم ةأرملا كلمت الو )
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 كاَيإو اهريغل عفشت نأ يف اهعمطت الو اهسفن اهتماركب دعت الو ةنامرهقب

 . ( مقسلا ىلإ ةحيحصلا وعدي كلذ نإف ةريغ عضوم ريغ يف رياغتلاو

 هتجوز نيبو هنيب اميف ءايشأ ةثالث نع جوزلل ىنغ ال : (ع) قداصلا

 ١ - اهاوهو اهتبحمو اهقفاوم اهب بلجيل ةقفاوملا .
 ١" اهنيع يف ةنسحلا ةئيهلاب اهبلق ةلامتساو اهعم هقلخ نسحو .

 “"  اهيلع هتعسوبو .

 لاصخ ثالث نع اهل قفاوملا اهجوز نيبو اهنيب اميف ةجوزلاب ىنغ الو

 لاح يف اهب ةقثلا ىلإ هبلق َنئمطي ىتح سند لك نع اهسفن ةنايص ١
 . هوركملاو بوبحملا

 . اهنم نوكت ةلذ دنع اهيلع ًافطاع كلذ نوكيل هتنايصو  ؟

 “"  هنيع يف اهل ةنسحلا ةئيهلاو ةيالجلاب هل ىشعلا راهظإو .

 قحام :تلاقف (ص) هللا لوسر ىلإ ةأرما تتأ ) : (ع) قداصلا

 : (ص) لاقف ؟ةأرملا ىلع جوزلا

 .بتق رهظ ىلع تناك نإو هتجاح ىلإ هبيجت نأ ١

 .رجألا هلو رزولا اهيلعف تلعف نإف هنذإب الإ ًائيش يطعت الو - ؟١

 7*٠" طخاس اهيلع وهو ةليل تيبت الو ل (.

 عرد هل تعلخ اهجوز عم تلخ اذإ يتلا مكئاسن ريخ ) : (ع) قداصلا

 . ( ءايحلا عرد هعم تسبل تسبل اذإو ءايحلا

 تذأ ةأرما اميأ ) : (ص) لوسرلا ثيدحب تاهجوتلا هذه متخنلو

 انما



 ىتح اهلمع نم ةنسح الو الدع الو ًافرص اهنم هللا لبقي مل اهناسلب اهجوز

 دايج ىلع تلمحو باقرلا تقتعأو اهليل تماقو اهراهن تماص نإو هيصضرت

 اهل ناك اذإ لجرلا كلذكو رانلا دري نم لوأ تناكف هللا ليبس يف ليخلا

 : ( ًاملاظ

 : ةمومألا ةيلوؤسم

 دادعالاو ةليضفلاو ريخلا ىلع ةيبرتلا ةيلوؤسم يه ذإ ةميظع ةيلوؤسم

 . ميركلا بعشلا نيوكتو نطولل حلاصلا عمتجملل

 اهتددعأ اذإ ةسردم مألا)

 (قارتعألا تينظ ابعش تودنعأ

 نم اهمظعأ امو ةأرملل ةيعيبطلا ةفيظولا اهنأب دهشت ةميلسلا ةرطفلاو
 يف مألاف ,ةفطاع اهتفطاع الو نانح مألا نانح يزاوي الف يناسنإ بجاو

 ةيلخ ةمالس نمضتو اهتعيبط قفاوي امم فيرشلا اهبجاوب ةلماع ةناسنإ تيبلا

 تسيل ةيتيبلا نوؤشلا يف مألا ةمهاسمو اهترسأ يهو عمتجملا ايالخ نم

 قفوأ اهنبل نأ رابتعاب مألل قح ًاللثم ةعاضرلاف جاوزلا يف ًاعرش ًاطرش
 كلذ بجي ال نكلو . مألا بيلح نم لضفأ بيلح دجوي ال ذإ عيضرلاب
 . ةلداعلا ةرجألاب بلاطت نأ اهل لب اهيلع

 [1/قالطلا] « ّنِهروجأ نهوتأف مكل نعضرأ نإف ظ : ىلاعت لاق

 اكمهنا اذإ نيجوزلا نأ ثيحو اهتيرح اهلف ًاعرش اهرابجإ دحأل سيلو
 أعم ةيدامو ةيناسنإ ةّمهم يه ةيبرتلاو ةيبرم مادختسا ىلإ رقتفا لمعلا يف

 مكحب اهلفطب اهنم قحأ دجوي ال يتلا مألا قتاع ىلع ةمهملا هذه نكتلف

 قفاوي امم اهلمع لعجت نأ مألاب ردجألا سيلأ اهتفطاعو اهتورمو اهتعيبط
 قفتي نأ هيلع بجي يذلا بألا اذهو .؟اهدبك ةذلفو اهلفط ىلع اهعبط
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 اهيف دجوي نأ نكمي ال يتلا ةناضحلا رودو ةضورلا يف هدالوأ ةيبرت ىلع

 سفن يدؤت ىتلا هتأرمال قفتي نأ ردجألا سيلأ ًامامت مألا فطعل ًايواسم ًافطع

 . ؟هجو نسحأب رودلا

 موقت نأ اهل لب مألا ىلع ةناضحلاو ةعاضرلا مالسإلا بجوي مل كلذل

 مألا تافصاوم يف (ص) لوسرلا نع ثيدح يفو ةرجأ لباقم يف كلذب

 ةفيفعلا ةريتسلا . دودولا . دولولا مكئاسن ريخ نإ ) : (ص) لاق ةلماكلا

 هريغ نع ناصحلا .ءاهجوز عم ةجربتملا اهلعب عم ةليلذلا .ءاهلهأ يف ةزيزعلا

 لذبت ملو ءاهنم دارأ ام هل تلذب اهب الخ اذإو .هرمأ عيطتو هلوق عمست يتلا

 . ةنيزلا كرتب يأ ( لجرلا لذبت هل

 لوصأو ةفطاعلا عقاومو ةثونألا نتافم ىلع تافصاوملا هذه زكترتو

 : يتآلاك طاقن رشع يهو ءافولا

 . دالوألا ةيبرت ١

 :.:ةتححلا ا

 . بويعلا رتس ل *

 . بدألاو ةفعلا ع

 . اهلهأ دنع ةقئاللا ريغلا اهجوز تافرصت رتس  ه

 . همهي ام اهجوز نع متكت ال َّ

 . هريغل سكعلاو اهجوزل جربتلا
 . ةعورشملا هبيلاطم دنع لوزنلا

 م اجلا مبا . ةيسنجلا ةيحانلا نم ةماتلا ةيرحلاب هل عمست

 لاغتشا امأو ةلماكلا ةجوزلا تافصاوم يه هذه ةقاشرلاو ةقانألا مزتلتو ٠

 دالوألا مرحي فوس ةمومألا تابجاو لامهإو لجرلا بنج ىلإ ةأرملا

 . ةديعس ةرسأ لك اهيلإ رقتفت يتلا ميلسلا هيجوتلاو ةياعرلاو ةيانعلا نم
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 : باجحلا

 نينمؤملا ءاسنو كئاسنو كجاوزأل لق يبنلا اهيأ اي 2 : ىلاعت لاق

 [08/بازحألا] «ًاميحر

 نظفحيو نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لقو # : ىلاعت لاقو
 نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو ٌنهجورف

 [”١/رونلا] < نهتلوعبل لإ ّنهتنيز نيدبي الو

 رهطأ كلذ باحح ءارو نم نهولأساف نهومتلاس اذإو 0 : ىلاعت لاقو

 [07*/ بازحألا] « ّنهبولقو مكبولقب

 ةوهش نم فيطللا سنجلل ًانوص  يعرشلا باجحلا - مالسإلا عرش

 هناحبس هّجو داسفلا بابل ادسو ةيناسنإلا سفنلا ىف ةنماكلا ةمراعلا سنجلا

 نتافملا رتسو رصبلا ضغب ءاوس دح ىلع تانمؤملاو نينمؤملا ىلإ باطخلا
 اهلك ةمآلا داسف اهداسف يفو اهل داسف ةأرملا جّربت نأل نيفكلاو هجولا ادع ام

 . ءاقش ةايحلا لعجت يتلا رورشلاو مئارجلا نم هيلع بترتي امل

 نم سكعلا ىلع ةميلسلا ةرطفلا هيجوت رمأ يعرشلا هموهفمب باجحلاو
 ةأرملا ةماركل ًاردهو يناسنإ ريغ أرمأ ةرطفلا هارت يتلا جربتلاو ةعالخلا

 نوناقلا مساب ناسنإلا ةماركل نينيهملا رثكأ امو اهتيناسنإ ىلع ازواجتو

 ىلع باجحلا بوجو رصتقا كلذل ةيرحلا مساب سانلا حاورأل نيقهرملاو

 ةعنقملاو سأرلاو ردصلا رتسل رامخلا نم هيف تاداعلا تفلتخاو تاباشلا

 ىلع باجحلا بجي الف فافتلالا ءاندالاو هلك ندبلل بوث بابلجلاو سأرلل
 . زئاجعلا

 سيلف ًاحاكن نوجري اال يتاللا ءاسنلا نم دعاوقلاو + . ىلاعت لاق

 ضخ



 4 ّنهل ريخ نففعتسي نأو ةنيزب تاجربتم ريغ نهبايث نعضي نأ حانج نهيلع
 [١71/رونلا]

 وأ عراشلل ةباشلا ةأرملا تجرخ ول ذإ ةباشلا نأش ريغ نأش نهلف

 تجرخ دقف نتفلا ريثيو نتافملا رهظي ام سبالملا نم ةيدترم ةنيزتم لمعلل
 تناك اهنأل هركت ام تأر اذإ اوكشت نأ اهل سيلو ةيرحلا دودح نع كلذب

 ةحلصملا تاحاس يف ةصاخو ديفملا هرثأ باجحلاو ماشتحالل نإف ببسلا

 وأ ملعلا وأ ةفيظولا ىلع زيكرتلا يف رثألا هلو لمعلاو ملعلاو فيظوتلاك ةماعلا
 لكب روفسلاو جربتلا ةاعد تاوصأ تلع دقل براجتلا هتبثت امك لمعلا

 لك ساسأ امه لمعلاو ةفاقثلا نأ اولفغو يقرلاو مّدقتلا هيف اونظو سامح

 : لاق ثيح يواهزلا يقدص ليمج رعاشلا روفسلا ةاعد نم ناكو مّدقت

 ابالقنا يغبت ةايحلاف يرفساو اباجحلا قارعلا ةنبا اي ىقزم

 اناني د دج ناي تلا دس نا ينوب

 : هلوقب يرزألا نيسحلا دبع خيشلا عر كتيبلا لهأ رعاش هدرو

 ءاّذلا نيع ههرصح يذلا نأ اوردام روفسلاب كجالع اورصح

 ءانإ ريغب ظفحي مل ءهملاك اهعبطب ةةاتفلا نأ اوردام وأ

 ءاهفسلا رطاخب شيجي امم اهروهظ دعب تايتفلا ظفحي نم
 ءانسح ةديرف لك عدخ نع 2هبابشب ىتفلا ىهني يذلا نمو

 ءايزألا ىلع عفري مل ملعلاف اهبيذهت عنامب باجحلا سيل

 اهل لصفو ةأرملل سبح باجحلا نأب مالسإلا اومهتا نيذلا ملظأ امو

 لك يف اهتّيرح قلطي مالسإلا هقف اذهو ةايحلا يف اهرودو اهتفيظو ءادأ نع

 يف  ةينيدلا نوؤشلا ىتحو ملعلاو ةعانصلاو ةراجتلا نم ةايحلا نم ءيش

 مزلتست ال يتلا ةيصخشلا ةيرحلا اهلف ةعامجلا ةالص يف ةمامإلاك  اهدودح
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 ةيرحلا ىوس جربتلا سيلو نيرخآلا ةيرحب ًارارضا الو عمتجملا يف ًاداسف

 باجحلا مالسإلا بجوأ كلذل ةميرجلا باكترا ىلإ يهتنت دق يتلا ةدسافلا

 هجولا ىلع رظحي ملو نتافملا راهظإ ىلع رظحو زئاجعلا نود تاباشلا ىلع

 هجولا فشك مالسإلا بجوأ لب اهروهظ ىلع ةداعلا ترج امم . نيفكلاو

 كلذو مالسإلا تادابع مهأ نموه يذلا جحلا يف مارحإلا نيح نيفكلاو

 ىنثتساو ماحرألاو براقألاك ةئتفلا اهيف عقت ال يتلا تالاحلا نم جحلا نأل

 بهذلاو متاخلاو لحكلاك ةنيزلا سفن اهنم لاوقأ ىلع اهنم دارملا ديدحت

 . ةيولوألاب

 ذإ © نهتتيز نم نيفخي ام ملعيل ٌنهلجرأب نبرضي الو » : ىلاعت هلوقل
 اهلجرب برضت ةيلهاجلا يف ةأرملا تناك يتلا لاخلخلا ريغ انه ةنيزلا تسيل

 يف هب نيزتي ام ىوس ةيآلا ردص يف ةنيزلا تسيل هيلعو نورخآلا اهب ملعيل
 يداوبلا ءاسن يف ةرمتسملا ةريسلا ىلإ (افاضم) ةداعلا ترج امم رصع لك

 . نيفكلاو هجولا فشك نم بارعألاو

 باب هرابتعاب مالساإلا يف رظنلاو ضغلا ىلع ديدشتلا دحن اذكهو

 ءاقلف دعومف مالكف  مالسف ةماستباف ةرظن

 ةرسح تثروأ ةرظن برو سيلبإ ماهس نم مهس ةرظنلا ) : (ص) لاقو

 . ( كيلع ةيناثلاو كل ةرظن ىلوأ ) : (ص) لاقو

 اذإ اهمصاعمو اههجو ىلإ لجرلا رظنب سأب ال) : (ع) قداصلا لاقو

 ضيخن



 بلقلا يف عرزت ةرظنلا دعب ةرظنلا ) : (ع) قداصلا لاقو .( اهجوزتي نأ دارأ

 + نا وحلاسل اهب تك و رهشلا
 : امهدحأ : نيدروم ىوس رظنلا ةمرح نم يمالسإلا هقفلا ىنثتسي الو

 ةرورضلا : يناشثلاو . رخآلا ىلإ رظنلا امهنم لكل زوجيف بطاخلا ىلإ

 : هلوقب مراحملاو براقألا نم رظنلا ةمرح نم ميركلا نارقلا ىنثتساو

 نهئانبأ وأ نهتلوعب ءابا وأ نهئابا وأ َنهتلوعبل الإ ّنهتنيز نيدسي الو
 وأ نهئاسن وأ نهتاوخا ينب وأ نهناوخا ينب وأ نهناوخإ وأ نهتلوعب ءانبأ وأ

 نيذلا لفطلا وأ لاجرلا نم ةبرالا ىلوأ ريغ نيعباتلا وأ ّنهناميأ تكلم ام

 [١/رونلا] # . . .ءاسنلا تاروع ىلع اورهظي مل

 : بيترتلا ىلع مهو

 . ءابآلا  ؟ . جاوزألا تل

 .: ءاشألا تأ . جاوزألا ءابا

 . ناوحألا 5 . جاوزألا ءانبأ  ه

 . تاوخألا ءانبأ م . ناوخألا ءانبأ ا

 .لاجرلا نم ةبرألا يلوأ ريغ خويشلا ٠ .ءامإلاو قيقرلا 4

 ١ غلابلا ريغلا لفطلا .

 هب بطوخ امنإ ) ميركلا نآرقلا يف باجحلا نأ مهوتي ال : ةهبش لح
 اذلو نيملسملا ءاسن نم نهريغل ضرعت ال يهف ةصاخ ةبسانمل يبنلا ءاسن

 .# ءاسنلا نم دحأك تسل يبنلا ءاسن اي # :ىلاعت هلوقب ةيآلا تأدب

 يبرعلا باتكلا راد / 17 ةحفصلا داقع دومحم سابع/ نآرقلا يف ةأرملا )

 ةماع ةفصب تاملسملا قح يف رداص مكحلا نأل /١959(. ةنس توريب

 ضن



 مازتلالاب ىلوأ نهنأل ةصاخ ةفصب (ص) يبنلا ءاسن رئاس ىلإ باطخلا هجوو
 . نهب صتخت ال تايآ : اهنم دجن كلذل يبنلا ءاسنب صتخي الف مكحلا اذهب

 كلذ باجح ءارو نم نهولأساف ًاعاتم ّنهومتلأس اذإو © : ىلاعت لاقف

 [57/ بازحألا] « نهبولقو مكبولقل رهطأ

 ءارو نم لاؤسلا لب ؟يبنلا ءاسنب يمالسإلا بدألا اذه صتخي لهف
 ١ ١ . نامز لك يفو ناسنإ لكل رهطأ باجح

 نذؤي نأ الإ يبنلا تويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي »8 : ىلاعت لاقو
 [017/ بازحألا] « مكل

 . ؟هباحصأو (ص) يبنلا تيبب صتخي ناذئتسا ريغ نم لوخدلا لهف

 يف بابلجلاب ىلاعت رمأ دقو ملسم لك ىلع اهتاعارم مزلت ةرايزلا بدأ وه لب
 اذكهو اعم بايثلاو مسجلا رتسي يذلا بوشلا وهو 09/بازحألا ةروس

 . ناكمو نامز لك يف ملسم لك ىلع بجي باجحلا

 : تاجوزلا دعت

 ةلاح يف هحابأ امنإو نيملسملا ىلع تاجوزلا ددعت مالسإلا بجوي مل

 وهو ةيقالخألاب عيرشتلا اذه اومهتا نيذلا ملظأ امو ةلداعلا طورشلا رفوت

 ةلاح يف ةيعامتجالا لولحلا قفوأو حالصإلا بتارم ىمسأ يف عيرشت

 اهريغ وأ مقعلاو ضرملا نم اهلهاجت نكمي ال قئاقح يهو اهيعاود لوصح
 امهيقيو نيجوزلاب ظفتحي يتلا ةفلتخملا تالاحلا ةعيبط هضرفت عيرشتلا اذهو

 اهتابجاو ءادأ نم نكمتت ال يتلا ةجوزلا روصتنلف يقلخلا فارحنالا نم

 ةيجوزلا ةايحلا رارمتسا نم امهعنم زجاح وأ اهدعقأ نمزم ضرمل ةيجوزلا

 . ؟ّلحلا وه امف ةسّدقملا امهتطبار مغر مقعلاك

 . ؟ةليوط ةهرب هلاماو همالا هتكراش يتلا ةجوزلا هذه جوزلا قلطي لهف ١

 ضفنإ



 جوزلا سراميو دبألا ىلإ ةلتاق لازعنا ةلاح يف امهنم لك ىقبي مأ - ؟

 أعم ان دمتتو ؟توعلا اههتي»قرقي نأ ىلإ ةغورشملا ويشلا:قرطلا

 ةيبدألاو ةيناسنإلا هتابجاوب مزتليو اهتماركل ًاظفح جوزلا امهب ظفتحي مأ

 الثم لسنلا باجنا ضرغلو ةعورشم ةطبار ةماقإ يف هتيرح عم اههاجت

 يذلا وه اذهو ىلوألا ةجوزلل ةيجوزلا قوقحلاب لخي ال نأ ةطيرش
 . ًالداع أطسو الح هربتعاو مالسإلا هعرش

 ةلاح يف تاجوزلا دّدعت مّرحو ةدحاو ةجوزب ءافتكالا لضف تقولا سفن

 عابرو ثالثو ىتثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف # : ىلاعت لاقو

 [" / ءاسنلا] « ةدحاوف اولدعت ال نأ متفخ نإو

 ريصبلا وهو داز امف ةلادعلا ةلاحتسال ةعبرأ نم رثكأب دّدعتلا مرحو امك

 لك اوليمت الف متصرحو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نلو © : لاقو هدابعب

 [١١؟9 /ءاسنلا] # ليملا

 ثالث طاقن ىلع دمتعت ةلادعلا امنإو هدحو ىنغلاب ةلادعلا تسيلو

 ىف لصفم وه امك ءاوس دح ىلع ةيسنجلا ةقالعلاو ةرشعلاو ةقفنلا : ىه

 وعدي اذكهو اهقوقح ضعب نع لزانتت نأ ةأرملل ( معن ) ةيهقفلا بتكلا
 بنجيو ةايحلا قفاوي امب اعم لجرلا ةنايصو ةأرملا ةمارك ظفح ىلإ مالسإلا

 . فارحنالاو ةليذرلا ناضحأ يف عوقولا نم نيجوزلا نم الك

 : ةعتملا دقع

 دقعلاو ةدعلاو قادصلا اهيف طرتشيو مئادلا حاكنلاك ةتقؤم ةيجوز ةطبار

 نون



 دقع يهتني دّدحملا لجألا لح اذإف ينمزلا تيقوتلابو ًاديق فخأ اهنأب زاتميو

 ىلإ ةجاح ريغ نم توملاب مئادلا حاكنلا دقع ىهتني امك هسفنب ةعتملا

 . اهسفنب عطقنت ةطبارلا نأل قالطلا

 تاعيرشتلا رئاسك ةعتملا عيرشت ىلع مالسإلا ءاهقف ةملك تقفتاو

 . ةيمالسإلا

 الو ةضيرف نهروجأ ّنهوتأف نهنم هب متعتمتسا امف اطظ : ىلاعت لاق

 «اميكح اميلع ناك هللا نإ ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج
 [7 4 / ءاسنلا]

 ةعتملا حاكن دارملا روهمجلا لاق ) : )١11١/05( يبطرقلا ريسفت يفو
 ريبج نباو ّيبأو سابع نبا ةءارق ناكو . . . مالسإلا ردص يف ناك يذلا

 يف ءاج امو « نهروجأ نهوتأف ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا امف »
 ةحضاو ةراشإ « اميكح ًاميلع ناك هللا نإ 8 : ىلاعت هلوق نم ةعتملا ةيآ ليذ
 نم عمتجملا ةجيتنلابو درفلا ةنايص نم عيرشتلا اذه يف ةغلابلا ةمكحلا ىلإ

 لحي وهو ةيحصلاو ةيقلخلا دسافملا نم ةبوزعلا ةايح نراقي امو فارحنالا

 حاكن عم ةعتملا دقع هباشيو نامزو رصع لك يف بابشلاو سنجلا ةلكشم

 ثرت ال اهنأ نيح يف ةّيسنجلا ةقالعلا ّقح اهل نأ ةمألا ماكحأ نمف ءامإلا

 اهل اهب عتمتملا ةأرملاو ًاموي نوعبرأو ةسمخ اهتدع ناو اهل قالط ال ناو
 ةأرملل قالط ال امك اهل قالط الو  لوق ىلع ثرت الو ةيسنجلا ةقالعلا

 ناتضيح اهتدعو اهسفنب ةيجوزلا ةطبارلا مصفنت ثيح اهجوز اهنع ىفوتملا
 اهتدع لماحلاو اموي نوعبرأو ةسمخ اهتدعف ضيحت ال تناك نإو ناتلماك

 ةزشانلا ةجوزلا يف ةقفن ال امك اهل ةقفن الو عضولا نمو هنم نيلجألا دعبأ
 باصتغالا نم عمتجملل ةنايص ةعتملا يف مالسإلا اهعرش ةصاخ ماكحأ كلت

 . ةنايخلاو فارحنالاو

 ضم



 : قالطلا

 نيب ةيجوزلا ةطبارلا ماصفنا وه ذإ جاوزلا لكاشمل لولحلا رخاوه
 نع لإ عقي ال يكل ةيسفن دويِق ىوس هل مالسإلا ركذي ملو ةأرملاو لجرلا
 نأ طرتشي ببسلا اذهلو ةفطاعلا ريثأت تحت عقي ال نأو قارفلل ةدارإو مزع

 نم رثكأ فطاوعلا ريثأت تحت عقت ةأرملا نأل ةأرملا ال جوزلا ةدارإب عقي

 نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ يبنلا اهيأ اي 8# :ىلاعت لاقو لجرلا

 نأ الإ نجرخي الو نهتويب نم ّنهوجرخت ال مكبر هللا اوقتاو ةدعلا اوصحاو
 « هسفن ملظ دقف هللا دودح ٌدعتي نمو هللا دودح كلتو ةنيبم ةشحافب نيتأب

 ةيجوزلا ةطبارلا يف رارمتسالا نم نكمتي مل ناسنإلا ناك اذإ .[١/قالطلا]

 يرسملا ضرملاك اهعم قاطي ال يتلا بابسألا نم ببسل اهب طبترا يتلا
 : نيقيرط يف مالسإلا رظن ةهجو نم لحلاف يحورلا باذعلاو

 ةطبار دقع عم ىلوألا ةجوزلا ظافتحالاو فورعملاب كاسمإلا لوألا

 . نكسملاو ةقفنلا نم ةلداعلا طورشلا نمض ديدج جاوز

 باذعلا نم صالخلا قيرط قالطلا نوكيف ناسحإب حيرستلا - يناثلا

 يف ةيرحلا ةأرملاو لجّرلا نم لكل نمضي كلذبو ًاعم نيجوزلل يحورلا

 نم امهيقيو ةصاخلا ةحلصملا عم قفتي امم ةديدج ةيجوز ةطبار سيسأت

 . ةيجوزلا ةنايخلاو ةليذرلا ناضحأ يف عوقولا

 . مالسإلا هتقمي تقولا سفن يفو لولحلا رخاآ قالطلاف

 نم هيلع ضعغبأ هللا هلا ايف ءيش نم ام) :(ع) قداصلا لاق

 نيمكح بناج نم حالصإلا وه ةيجوزلا لكاشملا لولح ىلوأو . ( قالطلا

 ةرشعلاب اهمازلا ىلع اعاطتسا ام نالواحيف ةجوزلاو جوزلا نم لكل نيبيرق
 عقاولا ةفرعم نم نكمتي ىتح امكح امهنم لكل نوكي نأ ّدب الو ةنسحلا

 نضل



 قاقش متفخ نإو » :ىلاعت لاق ةيجوزلا ةايحلا تابجاوب امهمازلاو ةقيقحلاو

 هللا قفوي ًاحالصإ اديري نا اهلهأ نم ًامكحو هلهأ نم ًامكح اوثعباف امهنيب

 [*ه /ءاسنلا] «امهنيب

 : (ع) يلع مامإلا مالك جوزلا ركذتي نأ يغبني لاجملا اذه ىفو

 ىلإ نهنم ةحيحصلا وعدي كلذ نإف ةريغلا عضوم ريغ يف رياغتلاو كايإ )

 ريغصلا ىلع ريكتلا لجعف ابيع تيأر نإف نهرمأ مكحأ نكلو مقسلا

 . ( ريبكلاو

 ريغ يف ةريغلاك هلهأ عم يتيبلا هكولس يف أطخ ىلع جوزلا نوكي دقف

 . هفقوم ليدعت بجيف ةيلوؤسملاب مازتلالا مدعو قلخلا ءوسو اهعضوم

 يف لامهإلاك ةجوزلا بناج نم كولسلا يف أطخلا ناك اذإو بجيف

 حصنلاو ظعولاو اهسفنب اهكولس ليدعت اهيلع بجيف تيبل وأ اهسفن ةياعر

 يتاللاو » :ىلاعت لاق ةدارإلل ضرف نود نم بّيطلا مالكلاو ناسألاب

 نإف نهوبرضاو عجاضملا يف نهورجهاو نهوظعف نهزوشن نوفاخت
 . [:/ءاسنلا] 2 «ًاريبك ًاميلع ناك هللا نإ ًاليبس َنهيلع اوغتبت الف مكتعطأ

 اذإ . برضلاو  ؟ .رجهلاو  ؟ .ظعولا - ١ : يه ثالث بتارملاف

 يف لإ برضلا نوكي الف ىرخألا لبق ةبترم يدعت زوجي الو هيلع فقوت
 رارصإلا دعب الإ زوجي الف حربم ريغ ًابرض نوكي نأ طرش ةريخألا ةبترملا
 ةيانجلا ردقب ردقت ةبوقعلا نإف فرحنملا كولسلا ىلعو دانعلاو فارحنالا ىلع

 ةطبارلا لصف ىوس قيرط الف فقوملا ليدعت يف لئاسولا هذه عفنت مل اذإو

 . قالطلاب ةيجوزلا

 ّالاجمو ةصرف حاتأ لب ًاتاب الصف قالطلا مالسإلا لعجي ملو
 . حالصإلل

 ضفن



 ةنابتساو حالصإلا ةصرفل نيدح وذ عيرشت وهف - ةذدعلا عيرشتب كلذو

 لصح ولو قالطلا دعب ديدج نم راوحلل ىرخأ ةصرف لعج مث لمحلا
 « هريغ ًاجوز حكنت ىتح » ةجوزلا لحت الف تارم ثالث قالطلا

 قالطلا يف ثيرتلا ىلع ًاديكأت رخآ صخش اهجوزتي نأب . ع7 /ةرقبلا]

 ةأرملا مرحتف تارم عست قالطلا رّركت ول ققحتي امنإ يدبألا لصفلاو ثالثلا
 نأ امبو امهنيب ةيجوزلا ةايحلا ةلاحتسا براجتلا هذه تبنت ذإ ةيدبأ ةمرح

 ةبتع ىلع امهو نيجوزلا ىلع بجي ةيجوزلا ةلكشملل ريخأ لح قالطلا

 اعم امهب طبتري لمحلاف رخآلا هاجت امهتابجاو ايسني ال نأ يجوزلا لاصفنالا
 ىتح هتقفن جوزلا ىلع بجيف ةيجوزلا تافالخلا نع ًاديعب ىقبي نأ دب الو

 .ةرجأب ةعاضرلا مزتلت نأ اهقح نمو كلذ مالعإ ةجوزلا ىلعو عضولا

 ّنِهل لحي الو ءورق ةثالث نّهسفنأب نصئرتي تاقلطملاو # : ىلاعت لاق

 نهتلوعبو رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نك نا ّنهماحرأ يف هللا قلخ ام نمتكي نأ

 [7178/ةرقبلا] #« احالصإ اودارأ نإ كلذ يف نهدرب ّقحأ

 كلذكو ءادعلا ال ةقادصلا نع لاصفنالا نوكي نأ دب ال قالطلا دعبو

 ةجوزلاو كلذ نع عانتمالا هل لحي سيلو ةأرملا قادص ءادأ جوزلا ىلع بجي

 ال نأو  ةّيعجرلا ةقلطملا يف اهعجار اذإ  هيلإ ةدوعلا يف ةّيرحلاو قحلا اهل

 . اهرابجإ هل سيلو دوعت

 نأ الإ ًائيش َنهومتيتآ اًمم اوذخأت نأ مكل لحب الو » : ىلاعت لاق

 امف امهيلع حانج الف هللا دودح اميقي الأ متفخ نإف هللا دودح اميقي الإ افاخي

 [779 /ةرقبلا] #« اهودتعت الف هللا دودح كلت هب تدتقا

 : اهتدع لامك لبق هتيب نم ةأرملا جارخإ جوزلل زوجي ال كلذكو

 نيتأي نأ الإ نجرخخي الو نهتويب نم نهوجرخت ال » :ىلاعت لاق
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 « هسفن ملظ دقف هللا دودح دعتي نمو هللا دودح كلتو ةئيبم ةشحافب

 ]الطلاق/١[

 [1١77/ةرقبلا] « فو رعمب ٌنهوخرس وأ

 لواحي فيك ىرنل اهيف مالسإلا مكحو قالطلا ماسقأ ىلإ ضرعتنلو

 . اهماصقنا يف ددشي فيكو ةيجوزلا ةقالعلا ةدوع يف ماتلا ليهستلا

 مرحيو ةّدعلا ءاهتنا ىتح ىنكسلاو ةقفنلا بجت : يعجرلا قالطلا ١

 كل

 نم اهجارخإ جوزلا ىلع مرحي امك جوزلا نذإ نودب ةجوزلا جورخ

 يف تماد ام ةجوزلا نإف ديدج دقع الب جوزلا عجري نأ زوجيو هراد

 . هتجوز ةّدعلا

 جوزلل اهنم ةيدفب اهجوزل ةهراكلا ةجوزلا قالط وهو : علخلا قالط

 تعجر اذإ عوجرلا هيف زوجيو رثكأ وأ رهملا رادقمب ةيدفلا تناك ءاوس

 . ديدج دقع الب هتجوز ةجوزلا نوكتف ةيدفلا تدرتساو ةأرملا

 ةجوزلا نم ةيدفلا عم نيهراكلا نيجوزلا قالط وهو : ةارابملا قالط

 ديدج دقع الب عوجرلا هيف زوجيو رثكأ ال قادصلا وه ةيدفلا رادقمو

 . ةيدفلاب ةأرملا تعجر اذإ

 اذإو اهيف عوجر ال نأب صتخي ريخألا عونلا اذهو : نئابلا قالطلا

 ةثالث يفوهو ديدج دقع نم دب الف ةيجوزلا ةطبارلا ةدوع ادارأ
 لاجم ال ذإ ةسئايلاو اهب لوخدملا ريغلاو ةريغصلا ةجوزلا : دراوم

 لكاشملل لولحلا رخا مالسإلا يف قالطلاف نهيف لمحلا لامتحال

 نيب حلصلا يعاسم نم ةفاك لولحلا دعب الإ هيلإ راصي ال ةيجوزلا

 ةدوعلاو عوجرلا ضرف عيرشت (عم) هباش امو ظعولاو ميكحتلاب نيفرطلا

 ضخ



 ذئئيح نوكتف لولحلا لك تلشف اذإف ةّيجوزلا ةطبارلا عطق يف ةّدشلاو

 . قلطي ال اميحج ةيجوزلا ةطبارلا

 عمتجملل ةحلاصلا ايالخلا نيوكت ليبس يف دجي مالسإلا دجن اذكهو

 ةفاك ميدقت عم ةسوردم نسسأ ىلع.دارفألا نيب جاوزلا ةطبار نيوكتب

 نمضيلو يلئاعلا كولسلا يف ةرشعلا نسح نم نيجوزلل ةيقالخألا تايصوتلا
 نم ًايقلخ ةعورشملا ريغلا قالطلاو قالطلا براحي تقولا سفن يفو اهتداعس
 ةيسنج تاقالع ةيرورضلا تالاحلل عرشيو امك ( ءانمتسالاو طاوللاو « انزلا )

 تاجوزلا ددعتو مئادلا جاوزلا عيرشتب كلذو ةلداع طورش نمض - ةعورشم

 نيمكح ةطساوب حلصلاب أدب الولح ةيلئاعلا لكاشملا لحل لعجو امك ةعتملاو

 . نيجوزلا بناج نم

 كلذو امهتيرح نيجوزلا نم لك نمضي هب ذإ (قالطلا) لولحلا رخآو
 . ةلداع ةيناسنإ طورش نمض

 , حالصإلاو ةميمنلا

 يهو لتقلا نم دشأ يه يتلا ةنتفلاو ةقرفلا ىلإ ةيدؤم ةليذر ةميمنلا

 دقو ريسشلا الإ هنو و فمي ال نشك: نوف ةعيفضلاو ةقحلا ودب: نق ردق اعف تنم
 فطاعتلاو ّبحلا يف ةبغرو رشلل ًاعفد ناسللا ظفح ىلع مالسإلا ٌتح

 . لمدني ال احرج تببس ةملك برف ةرخآلا يف ةاجنو ايندلا يف ةداعسو

 (ناسللا حرج ام مأتلي الو ماينلا اهل نانسلا تاحارج )

 يهف (اذك لوقي نالف ) : ًالئاق نيرخآلا لوق لقن يه : ةميمنلاو
 يف داسفلا بجوت ةيقلخ ةليذر نم همأشأ امو .رتسلا كتهو رشلا ءاشنإ ةقيقح

 . عمتجملا
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 ضرألا نودسفيو لصوي نأ هب هللا رمأ ام نوعطقيو » :ىلاعت لاق

 [7ا7//ةرقبلا] # رادلا ءوس مهلو ةنعللا مهل كئلوأ

 ةرماعلا تويبلا مدهي يذلا مامنلا نم هيلع فصولا قابطناب ردجأ نمو
 يتلا ةنتفلا اهنإ ةايحلا يف عيرص نم هل مكو ةليوطلا تاقادصلا لصفيو

 . ( لتقلا نم دشأ اهنأب ) هللا اهفصو

 نيباهب قرفي ةميمنلا رحسلا ربكأ نم نإ ) :ثيدحلا يفو

 نينمؤملا ريمأ انملع ام يه ةميمنلا جالعل ةقيرط لضفأو . ( نيباحتملا

 : (ع) مامإلا هل لاقف لجرب ىعسي لجر (ع) هيلإ ىتأ دقف : (ع)

 ابذاك تنك نإو كانتقم ًاقداص تنك نإف تلق امع لأسن نحن اذه اي)

 . ( نينمؤملا ريمأ اي ينلقأ لاقف «كانلقأ كليقن تئش نإو كانبقاع

 امو داسفلا جالع يف (ع) يوبنلا تيبلا لهأ سورد نم سرد اذهف

 : سودقلادبع نب حلاص مالك نسحأ

 كمتشرنمالمتاشلاوهف خأنعمتشب كربخينم

 كملعأ نم ىلع موللاامنإ هب كهجاوي مل ءيش كاذ

 . ( مامن ةنجلا لخدي ال ) : (ص) لوسرلا

 لاق .هللا لوسر اي .ىلب اولاق ؟مكرارشب مكئبنأ الأ ) : (ص) لوسرلا

 ءاربلل نوغابلا ةبحألا نيب نوقرفملا ةميمنلاب نوؤاشملا ) : (ص)

 . ( بياعملا

 يف هيلع هللا طّلس سانلا نيب ةميمن يف ىشم نم ) : (ص) لوسرلا
 . ( هقرحت اران هربق

 نسضرف



 لوخد مدعب رابخألا تضافتسا دقو ) : (هر) يراصنألا خيشلا لاق

 .ها ( دسافملا نم اهيلع بترتي ام توافتب هتبوقع

 ةميمنلاو ههركي ام هتبيغ ىف لجرلا ركذ ةبيغلا نأ كلذ يف هجولاو

 : ةبيغلا

 الو » :ىلاعت لاق ثيح ةروص عشبأب اهفصوو مالسإلا اهمرح

 [7١/تارجحلا] # هومتهركف

 هب فصتي امم هقلخو همسج فصو نم ههركي امب ناسنإلا ركذ ىهو

 ةبيغلاو مكاَيِإ ) :ثيدحلا يفو ؟سانلا نيب تقرفو تويبلا نم تمّدهو سانلا

 بحاص نإو هيلع هللا بوتيف بوتيف ينزي لجرلا نإ انزلا نم دشأ ةبيغلا نإف
 . ( اهبحاص هل رفغي ىتح هل رفغي ال ةبيغلا

 دقف ًاقداص تنك نإف هيف ام كيخأ يف لوقت نأ ةبيغلا ) : (ص) لاق

 . ( هتهب دقف ًابذاك تنك نإو هتبتغا

 . داسفلاو رشلا يف ةبراقتم تافص ناتهبلاو ةميمنلاو ةبيغلاف

 موحل لكأي وهو لالح نم دلو هنأ معز نم بذك ) : (ص) لوسرلا

 . ( ةبيغلاب سانلا

 الو هتالص هللا لبقي مل ةملسم وأ ًاملسم باتغا نم ) : (ص) لوسرلا

 نسضرفب



 . ( هبحاص هل رفغي نأ الإ ةليلو ًاموي نيعبرأ همايص

 اهدريف هيف اهعمس ةبيغ يف هيخأ ىلع لوطي نمو الأ ) : (ص) لوسرلا
 وهو اهدري ملوه نإف ةرخآاللاو ايندلا يف ءوسلا نم باب فلأ هنع هللا در هنع

 . ( ةرم نيعبس هباتغا نم رزوك هيلع ناك اهدر ىلع رداق

 هللا ةتمافإ :ةيلوا يبل انالاق وأ ةمؤم: وأ انوه دهب قفاز: نص لويكرلا

 . ( بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأت ةبيغلا ) : (ع) قداصلا

 لجو ّرع هللا ةيالو نع جراح وهف هيف امب هباتغا نم ) : (ع) قداصلا
 . ( ناطيشلا ةيالو يف لخاد

 هللا هبسح امهيف سيل امب ةنمؤم وأ ًانمؤم تهاب نم ) : (ع) قداصلا

 . ( لابخ ةنيط يف ةمايقلا موي

 امك هبلق يف ناميإلا ثامنإ هاخأ نمؤملا مهتا اذإ ) : (ع) قداصلا

 نإف اهعامسو ةبيغلا نيب ةمرحلا يف قرف الو . ( ءاملا يف حلملا ثامني

 . اهيلإ

 : دراوم ىلع تاياورلا تصن

 . هل ةبيغ ال هنإف قسفلاب رهاجتملا قسافلا ١

 . ٌّقحلا قاقحال هملظ نم نع مولظملا ملظت - ١

 يف عقي الئل ةقيقحلا راهظا زوجي ةكرشلا وأ جاوزلا يف ريشتسملا حصن - "“

 نع نوعنتمي نيذلا نيتمزتملا رثكأ امو عقاولاب هل ملع ال نم خفلا

 سضضن



 نولحتسي مهو اهيف ةييغلا مالسإلا روج يتلا ةراشتسالا دنع حصنلا

 صوصن اوفلاخي نأب اورمأ مهنأكو زوجي ال يتلا عضاوملا يف ةييغلا
 . فارحنالا نم هللاب ذوعنو نيدلا رماوأو عرشلا

 ذإ هباتغا نّمم راذتعالاو هللا نيبو هنيب ةبوتلا يهف : ةبيغلا ةرافك امأ

 . هل رفغتسيف ًاتيم ناك وأ ةدسفملا فاخ اذإ امأو ةدسفم هيلع بترتت مل

 1 حالصإلا

 نيب ءادعلا مزلتسي دق نينثا نيب ةبيغلا وأ ةميمنلا نع ببسملا ءادعلاو

 كتاعاسل انقيرقت ةوكف ةنازقلاو أ ةقادصلا ةطبار مهعمجت نيرخآ دارفأ

 ىلإ رش * نم روطنتت لق يتلا دسافملا هذهل ءرد وه حاسرار مجالاوس

 نا رق

 « مكيوخأ نيب , اوحلصأف ةوخا نونمؤملا امنإ » : ىلاعت لاق

 ٠١( /تارجحلا]

 يقيفوت امو تعطسسا ام حالصإلا الإ ديرأ نإ » : ًاضيأ ىلاعت لاقو

 [88/دوه] « بينأ هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ

 نأ حالصإلا ديري نم ىلع مزلتسي ذإ نامز ًالثم حالصإلاو حالصلاف

 ىلإ كلذ دعب لقتني مث اهبذهيو اهرهطيو هسفنب أدبيف هسفن يف ًاحلاص نوكي

 ميركلا نآرقلا يف حالصإلاو حالصلا ةدام ترركت دقو بيذهتو هريغ حالصإ
 اونما نيذلا ظ : ميركلا نارقلا لوق رركت امك ةرم نيعبسو ةئام نم رثكأ

 مل هسفن بدؤي مل نم نأ كلذو ةرم نيسمخ نم رثكأ # تاحلاصلا اولمعو

 . هريغ هب حلصي مل هسفن حلصي مل نم كلذكو هريغ هب بدأتي

 يبنلا يفف حالصلاب ءايبنألا نم ًاريثك ميركلا نارقلا يف فصوو

 نضع



 نمل ةرخآلا يف هنإو ايندلا يف هانيفطصا دقلو » :ىلاعت لاق (ع) ميهاربإ

 ١1٠[ /ةرقبلا] « نيحلاصلا

 نم ةملكب ًاقدصم ىبحيب كرشيي هللا نإ » : ىلاعت لاق (ع) ىبحي يفو

 [”9/نارمع لآ] « نيحلاصلا نم ايبنو ًاروصحو ًاديسو هللا

 « نيحلاصلا نمو الهكو دهملا يف سانلا ملكيو # : ىسيع ىفو

 [47/نارمعلا]

 [85/ماعنأل] #١ نيحلاصلا نم لك سايلاو ىسيعو ىبحيو ايركزو ٍِ

 [ا/١ / ءايبنألا] #» نيحلاص انلعح الكو ةلفان بوقعيو قاحسإ هل انبهوو 0

 يف مهانلخدأو نيرباصلا نم لك لفكلا اذو سيردإو ليعامسإو 2

 [47 / ءايبنألا] # نيحلاصلا نم مهنإ انتمحر

 ناك عرسأ ناك امو عفنأ ناك عسوأ ناك املكو ةريثك حالصإلا تاجردو

 . عقوأ

 [١/لافنألا] « مكنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقتاف » : ىلاعت لاق

 نينمؤملا نم ناتفئاط نإو # : لاقو تاعامجلا وأ دارفألا نيب ءاوس

 مكيوخأ نيب اوحلصأف ةوخأ نونمؤملا امنإ . .. امهنيب اوحلصأف اولتتقا

 ٠١[ /تارجحلا] « نومحرت مكلعل هللا اوقتاو

 ةميمنلاو ةبيغلاو ةءاسإلا نع ناسللا ةنايص ىلع مالسإإلا دكؤي اذكهو

 سانلا نيب حالصإلاب رمأيو داسمفلاو رشلا يف كزقشت تافص يهو ماهتإلاو

 وهف يناسنإ فده حالصإلا َنأل مهباسنأو مهباسحاو مهتايموق فالتخا ىلع

 نم الإ مهاوجن نم ريثك يف ريخ ال 8 :ىلاعت هلوق عورأ امو يناسنإ بجاو
 ةاضرم ءاغتبا كلذ لعفي نمو سانلا نيب حالصإ وأ فو رعم وأ ةقدصب رمأ

 ا



 ١١[ 4 /ءاسنلا] « ًاميظع ارجأ هيتؤوي فوسف هللا

 . دهعلاو فلحلا

 دعب ناميالا اوضقنت الو مهتدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأو» ىلاعت لاق

 اونوكت الو نولعفت ام ملعي هلل نإ اليفك مكيلع هللا متلعج دقو اهديكوت
 [41/لحنلا] #« اثاكنا ةوق دعب نم اهلزغ تضقن يتلاك

 ممألاو دارفالا ةداعس طانت ةديعسلا ةيعامتجالا ةايحلا ساسأ ةقثلا

 يناعم اهيف ةقثلاو مهدوهعو مهديعاومو مهلامعأو مهلاوقأ يف ةقثلا ةجردب

 وه قثوملاو هيلإ نكسو هنمتئا يأ هب قثو ) لاقي نامألاو نانئمطالاو قوثولا

 . ( قاثيملاك دكوملا دهعلا ىلع قلطيو نامتئالا

 ءافولا بجي يذلا دهعلا ىنعمب نارقلا يف قاثيملا ةملك ترركت دقو

 قاثيملا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي نيذلا # :ىلاعت لاق ناسنإلا ىلع هب

 7٠١[ /دعرلا] « رادلا ىبقع مهل كئلوأ

 تاعزانملاو تافالخلا لحل ةيملسلا ةليسولا ربتعت قيئاوملاو دوهعلاو

 يتلا تادهاعملا ةفاك مالسإلا مرتحا دقو . لودلاو ممألاو دارفألا نيب

 اوفوأو » : ىلاعت لاق نيملسملاو مالسإلا ةحلصم ظفحي امب اهب . طبترا

 [” 4 / ءارسإلا] « ًالوؤسم ناك دهعلا نإ دهعلاب

 [8./ نونمؤملا ] « نوعار مهدهعو مهتانامأل مه نيذلا » : لاقو

 يتلا ةأرملاك ةيسفن ةراقحو ةّلذو ًافعض دهعلا ضقن نآرقلا ربتعي لب
 ضقن نأ ىلع دّكؤي لب .14/لحنلا ةروس يف امك هماكحأ دعب اهلزغ شفنت
 نيذلا هللا دنع باودلا رش نإ © : هلوقب ةيناسنإلا ةقيقح نع جورخ دهعلا

 ةرم لك يف مهدهع نوضقني مث مهنم تدهاع نيذلا نونمؤي ال مهف اورفك
 [554 /لافنألا] # نوقتي ال مهو

 نفض



 رافكلا عم تادهاعملا نم اريثك هتايح يف (ص) يبنلا دقع دقو

 ةيزجلاب يهتنت بلاغلا يف تناكو ةيمالسإلا ةوعدلا رشن ضرغل نيكرشملاو
 نم نإف ةدهاعملا صوصن رافكلا ضقن اذإ برحلا ًانايحأو مالسإلا وأ

 . اهنم لح يف هذه ةلاحلاو نوملسملا نوكي نأ يعيبطلا

 مكنيد يف اونعطو مهدهع دعب نم مهناميأ اوثكن نإو ط : ىلاعت لاق
 [؟/ ةبوتلا] 4 نوهتني مهلعل مهل ناميأ ال مهنإ رفكلا ةمئثأ اولتاقف

 فلحي ةراتف ناسنإلا دنع ازيزع نوكي ام لكب افرع فلحلا ققحتيو لبقتسملا

 . ىلاعت هللا مساب الإ اعرش ققحتي الو فرش وأ هيلع زيزع ةايح وأ هتايحب

 . سدقملا مسالاب ةناهتسا هنأل ةرورض ريغل هللاب فلحلا هركي كلذل

 .[77 5 /ةرقبلا] « مكناميأل ةضرع هلل اولعجت الو # : ىلاعت لاق

 ال قداصلا لجرلاو ةيصخشلاو ةقثلا نادقف نم عبات فلحلا نأ كلذ

 يف نسحي يذلاو هوبّذك مأ مهلك سانلا هقّدص هقدصي هملعل ءيش همهي

 ال١ : عر قداصلا لاق هباش امو دهاشلاو نيميلاب هربج لاعب انعف هسفن

 .( نيبذاك الو نيقداص هللاب اوفلحت

 كفلحي نأ دارأت كيلع هل نكي ملو لام كيلع ىعدا نإ ) : (ع) لاقو

 فلحاف كلذ نم رثكأ ناك نإو فلحت الو هطعأف ًامهرد نيثلث رادقم غلب نإف

 فلحلا يف سأب ال ةرورضلا ةلاح يف نأ ىلإ (ع) مامإلا ريشي .( هطعت الو

 : ةمرحملا سفنلا ذاقنا وأ قح تابثإ يف امك

 ىلع ءاوس كلذ ناسللا دايتعال دصق الب فلحلا وهو : وغللا - الوأ

 نسضضن



 مكذخاؤي ال » : ىلاعت هلوقل ًاعرش فلحلا اذهل رثأ الف : يتآلا وأ يضاملا
 [7765 /ةرقبلا] « مكناميأ يف وغللا يف هلل

 نكل دقعي اال هللاو الكو هللاو ىلبو هللاو الوه) :(ع) قداصلا لاق

 . ( ناميألا متدقع امب مكذخاؤي

 ليللا يف ماني ال نأ مهضعب فلح ةعامج نإ ) : (ع) قداصلا لاقو

 . . . ًادبأ حكني ال نأ ثلاثو ًادبأ مويلا يف رطفي ال نأ ىلع رخآ فلحو ًادبأ

 بغر نمف راهنلا يف رطفأو حكنأو ليللاب مانأ ينأ الإ تابيطلا مهسفنأ ىلع

 .كلذ ىلع انفلح دق هللا لوسر اي : اولاقف ءالؤه ماقف ينم سيلف يتنس نع

 . ( مكناميأ يفوغللا يف هللا مكذخاؤي ال هللا لزنأف

 يفو ًادمعتم ًابذاك يضاملا ىلع فلحلا وهو : سومغلا - يناشلا

 . ( اهلهأ

 تمدعنا اذإو هماظنو عمتجملا ةايح اهب يتلا ةقثلا مادعنا ببسي كلذو

 ال اذهو ام لمعب موقي نأب دحأ ىلع فلحلا وهو : ةدشانملا  ثلاثلا

 ىلع سيلف ( لكأت نأ دب ال هللاو ) : كبحاصل لوقت نأك ءيش هيلع بترتي

 مله نألف هيلع مسقملا ىلع الو هريغ قح يف ٌفلح هنأل ءيش فلاحلا

 هيلع سيل (ع) لاق هيخأ ىلع مسقي لجرلا يف ) : (ع) قداصلا لاق

 . ( هماركإ دارأ امنإ ءيش

 نضر



 يمالسإلا هقفلا يف اهلو ًاعرش ربتعملا وهو : ةقداصلا نيميلا  عبارلا

 : يتآلا طورش

 ةمئألا وأ يبنلا مساب دقعي الف ًاميظع ناك نإو هللا ءامسأ ريغب دقعني ال ١

 . اهوحنو ةبعكلا وأ

 ١ رايتخالاو دصقلاو فيلكتلا فلاحلا ىف ربتعي .

 ّحصي الف ةيحوجرم نود نم ًاحابم نوكي نأ هيلع فلحي اميف ربتعي

 مارحلاو هوركملا لعف وأ بجاولا كلت ىلع فلحلا

 يعرشلا مكحلاو يضاملاب دقعنت الف لبقتسملا ىلع فلحلا نوكي نأ

 ثالثلا ىدحإب يهو ةرافكلا وه فلاحلا اهضقن ول ةقداصلا نيميلا ىف

 : ةيلاتتم مايأ ةثالث مايص وأ . مهتوسك وأ « نيكاسم ةرشع ماعطإ

 فلحلا نيح لوقي نأب فلاحلا ىنثتسا ول ةرافك نودب نيميلا لمتحيو

 الف نيميلا ىف ىنثتسا نم ) : (ع) يلع لاق .دقعني الف ( هللا اش نإ)

 نيمي ال ) : (ص) لاق نيميلا لح جوزلاو دلاولل كلذكو .( ةرافك الو ثنح

 يف نيمي الو ةيصعم يف رذن الو اهجوز عم ةأرملل الو هدلاو عم دلولل

 .( ةعيطق

 الإ نوع هيهمو هللا دهع موق ضقني مل ) : (ص) هللا لوسر لاق ٍْ

 ىلع مالسإلا ددشي اذكهو . ( مهيديأ يف ام ذخأو مهودع مهيلع هللا طلس

 ةماعدو ممألاو دارفألا نيب ةقثلا طباور اهنأل رذنلاو دهعلاو فلحلاب ءافولا

 ءافولاب ناسنالل مرام هماسقأب هللا عم دهعلاو ةديعسلا ةيعامتجالا ةايحلا

 هللا تدهاع) :ًالثم لوقي نأك رايتخاو دصق نع ًأرداصو حيرص ظفلب ناك اذإ

 رذنلا ةغيصب دهعلا اذه زربأ اذإ اذكو .(ضيرملا.ىفش اذإ ريقفلل قدصتأ نأ

 ىلاعت هللا مساب فلحلاب نيميلا ةغيصب هزربأ وأ ( اذك ىلع هلل) :لوقي نأك

 انضر



 لعفأل ىّبرب ) وأ .(اذك لمعفأل هللاو ) : لوقي نأك ةصتخملا هفاصوأ دحأ وأ
 . ( اذك

 : ىهو ةرافكلا تبجو في ملو هللا دهاع اذإف

 1 نيكاسم ةرشع ماعطا 2-5

 . مهتوسك وأ كح“ 7”

 ١ مايأ ةثالث مايصف نكمتي مل اذإو 7

  عئاش رذنلا نأ امبو ةلفغلاو نايسنلاو أطخلا ةروص يف ءيش الو

 . هلئاسمو هماكحأ مهأ ىلإ ةراشإلا نم دب الف  مويلا

 ةرايز رذن ول امك ًاكرتوأ ًالعف ىلاعت هلل رودقملا ءيشلاب مازتلإلا وهو

 ةناعإ وأ نّيعم موي يف مايصلا وأ نيخدتلا كرتي نأ وأ هئاقدصأ نم نمؤم

 0 تلاتح اذاو ءانفرلا يحق نم عاب فارسا

 أ مارحلاب رذنلا حصي الف ًاعرش اندم روب نافع رودس ىوةتحملا نوكي

 :دووركعلا

 : لئاسم

 . ةرافك الو بجي ال كلذ دعب رسعت

 عنم عم ةجوزلا اذكو نيدلاولا عنم عم دلولل نيميلا الو رذنلا دقعني ال "؟

 . ةرافكلا الو.بجي الو جوزلا

 0 0 لا و كسا ا لالا
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 . اهتيرح

 اذإ ىلاعتو هناحبس هللا عم ةدهاعملا نم عون رذنلا ( لامجإلابو )

 يتلا ةرافكلا بجت رذنلا فلاخ اذإو هب ءافولا بجي ةربتعنلا هطورش تققحت

 دوهعلاب مازتلا ةأشن دهعلا ةفلاخم نع عدتري يك ةبوقعلا نم عون يه

 . .قيئاوجلاو

 : ةنامألاو ةقرسلا

 اونوختو لوسرلاو هللا اونوخت ال اونما نيذلا اهيأ اي »8 :ىلاعت لاق

 [71// ماعنألا] « نوملعت متنأو مكتانامأ

 هل ناميإ ال هل ةنامأ ال نمو ةنامألا يقرتلاو مدقتلل لئاسولا مظعأ نم

 اهب يتلا ةقثلا دلوت ةنامألا ذإ هنطوو هتمأو هسفنل هيف ريخ ال هل ناميإ ال نمو

 ةقثلا ةبترم فالتخاب تانامألا فلتخت نأ يعيبطو ةمألا حاجنو درفلا ءانب

 ريزولا اذكو نطولاو بعشلا هاجت مهتابجاو ءادأ ءاسؤرلا ةنامأف ةيلوؤسملاو

 قئاللا هجولا ىلع هلمع ءادأ يف انيمأ نوكي نأ بجي لك لماعلاو ريدملاو

 لك ىلع اذكو دالبلاو دابعلا حلاصم ىلع رهسلا لوؤسم لك ىلع بجاولاف
 يمالسإلا مكحلاف ةريبكلاو ةريغصلا ةنامألا نيب قرف الو اهؤادأ ةنامأ لّبقت نم

 . ءاوس دح ىلع اهيف

 ًادمحم ثعب يذلاوف ةنامألا ءادأب مكيلع ) : (ع) دابسلا مامإلا لوقي

 فيسلا ىلع يننمتئا (ع) يلع نب نيسحلا يبأ لتاق نأ ول اًيبن ٌّقحلاب (ص)
 . ( هيلإ هتيدأل هب هلتق يذلا

 نيملسملا مامإ نم ةنامألا ءادأ ىلع ديكأتلاو ديدشتلا نم عونلا اذهو

 وه امنإ (ع) ءادهشلا دّيس هب لتق يذلا فدهلا نأ ىلع هيبنت وه امنإ 44
 رهظي ديكاأتلا اذه نمو تانامألا ءادأ اهنم يتلا هدونب ةفاكب مالسإلا قيبطت

>": 



 عدصتياهب ىتلا تافصلا رش ةنايخلا نإف ةنايخلا يف مالسإلا فقوم

 ىلع اهنم رضأ ءيش الو رايهنالاو ىضوفلا ريذن يهف ماظنلا لتخيو عمتجملا

 . ةيلوؤسملا مادعنا مزلتست ذإ ةمألا

 « اهلهأ ىلإ تانامألا اوّدؤت نأ مكرمأي هللا نإ :  ىلاعت لاق

 [087/ ءاسنلا]

 4 ًاميثأ ًاناوخ ناك نم بحي ال هللا نإ » : ًاضيأ ىلاعت لاقو

 [١١ا//ءاسنلا]

 : ةقرسلاو

 بجي كلذل ماظنلاو ماعلا نمألا ددهت يتلا تانايخلا رطخأ نم

 . باقعلا ٌدشأب اهتمواقم

 ًالاكن ابسك امب ءازج امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو © : ىلاعت لاق

 نإ هيلع بوتي هللا نإف حلصأو هملظ دعب بات نمف ميكح زيزع هللاو هللا نم

 (8/ ةدئاملا] « ميحر روفغ هللا

 الفط قراسلا نوكي دقف تالاح لمشت يفرعلا اهموهفم يف : ةقرسلاو
 :7تانضتغالابو الغ لوك دقو اهفات اليلق الام قورسلا نوكر كفو انحف: وأ

 عرشلا يف اهيلع يرجي ال تالاحلا هذهو باسحلا نم ًاسالتخا نوكي دقو

 ةصاخ ماكحأ اهلو ( سالتخالا ) وأ (بصغلا) نم يه لب ةقرسلا مكح

 بلس : يه عطقلا بجوت يتلا ةقرسلا امنإو (ريزعتلا)و بيدأتلا يضتقت
 نوكي نأ ةقرسلا موهفم ققحت يف دب الف ناودعو ملع نع روتسملا لاملا
 قودنصلاك صاخ ناكم يف راظنألا نع ضرغل هكلام هرتس اظوفحم لاملا

 حماست ول ةنايخلا دراوم زربأ نم يهو  ًاعرش ةقرسلا نم موهفملا وه اذهو

 لاومأ زازتبال قرطلا رصقأ وه ذإ عمتجملا يف هيشقت ىلإ ىدأل اهيف نوناقلا
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 ةمواقملا يضتقت ةرطخ ةلاح يهف عمتجملا يف نمألا مادعنا مزلتساو سانلا

 طورشلا رفوت ةروص يف عباصألا عطق نم عامطالل علقأو أرثأ رثكأ ءيش يأو

 دق يبصب (ع) نينمؤملا ريمأ ىتأ طورشلا عمتجت مل اذإ بيدأتلاو ريزعتلا وأ

 دقو ةيناث هب ىتأ مث مدلا جرخ ىتح رجحلا ىلع هعباصأ كحب رمأف قرس

 . هلمانأ عطقف قرس دقو ةثلاث هب ىتأ مث تطرشف هعباصأب رمأف قرس

 ةراعد اهنأل عطق سلتخملاو رارطلا ىلع سيل (ع) نينمؤملا ريمأ لاقو
 . (سلتخملا وه رارطلا) يفخيو ذخأي نم عطقي نكلو ةنلعم

 نعو ( ًالفق رسك وأ ًاسيب بقن نم الإ عطقي ال ) :(ع) رقابلا لاقو
 نمض عجر نإف نيترم ةقرسلاب رقي ىتح قراسلا عطقي ال) : (ع) امهدحأ
 :قرس لجر يف رقابلا لاقو . ( دوهش هل نكي مل اذإ عطقي ملو ةقرسلا

 ىرسيلا هلجر تعطق قرسف داع نإف - ةحيحص وأ تناك ءالش - هنيمي عطقي )
 فكي نيملسملا لام تيب نم هماعط هيلع يرجأو نجسلا يف فّلخ داع نإف

 . ( هرش سانلا نع

 رزعيو نيترم وأ ةرم هنع ىفعي : قرسي يبصلا يف ) : (ع) قداصلا
 ابرض برضي نكلو عطقي مل اهسلخ ةسلخ قرس نم ) ةعامس .( تلال يف
 . ( اديدش

 : يهو ةعمتجم طورش ةثالث عطقلل بجوملاو

 ريغل نكمي ال امم نفد وأ قلغ وأ لفقب روتسملا وهو ًارس زرحلا كته ١
 ناك نإف فالخ الب عطقي مل كلذك نكي ملولف هيلإ لوصولا كلاملا
 . ةقرس ال بصغ وهف ًانلع

 كوكسملا صلاخلا بهذلا نم رائيد عبر وهو باصنلا دحب نوكي نأ - ١

 . ةلماعملا ةكسب

 دودحلا نإف فصولا يف ناقودنصلا هبشأ ول امك ةهبش نوكي ال نأ - ؟

 ناذن



 : ةقرسلا دودح حوضوب انل فشكي د يتألا ثيدحلاو : تاهبشلاب أردت

 . ؟قراسلا عطقي مك يف (ع) هللادبع نبال تلق ملسم نب دمحم لاق

 1 . رانيد عبر يف :(ع) لاق

 . ؟نيمهرد يف : هل تلق

 قرس نيح هيلع عقي له رانيد عبر نم لقأ قرس نم تيأرأ : تلق

 عقيوهف هزرحأو هاوح دق ًائيش ملسم نم قرس نم لك ) : (ع) لاق
 وأ رانيد عبر يف لإ عطقي ال نكلو قراس هللا دنع وهو قراسلا مسا هيلع
 . ( رثكأ

 نونجملا ّقح يف ًالعف صصخي امك نآرقلا يف مومعلا نأ كلذو

 رثكأف يعرش رانيد عبر نوكي امم ةقرسلا لام يف صصخي كلذك يبصلاو
 امب ريزعتلا ٍذئنيح ةبوقعلا لب ةميرجلا نم رثكأ ةبوقعلا نوكت ال ذإ لقألا نود
 : مهنم ةعامجل ريزعتلا بجي امك هب عدتري

 .زرح ريغ نم ةيفخ لاملا ذخأي يذلا سلتخملا

 + بضتلاب ارهج لاملا دعا ىذلا تلثسلا ع
 . روزلا ةداهشب لاملا ذخأي يذلا لاتخملا

 . تاردخملا لامعتساب لاملا ذخأي يذلا حادلا 9

 رح

 يم م

 ملو برخ لإ ّنهنم ةدحاو ًاتيب لخدت ال ةعبرأ ) : (ص) لوسرلا
 . ( انزلاو .رمخلا برشو « ةقرسلاو « ةنايخلا : ةكربلاب رمعي

 ثيدحلا قدص : اهب نوفرعي تامالع نيدلا لهأل نإ) : (ع) يلع
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 . ءافعضلا ةمحرو محرلا ةلصو دهعلاب ءافوو ةنامألا ءادأو

 . ( نثو دباعك برشلاو ةقرسلاو انزلا نمدم ) : (ع) قداصلا

 نم نيل ةنامألا ءادأب مكيلعو هللا اوقتا ١ :ثيدح يف (ع) قداصلا

 . ( هيلإ اهتيذأل ةنامأ ىلع يننمتئا (ع) نينمؤملا ريمأ لتاق نأ ولف مكنمتئا

 ءايشألا رشابي هنأل قراسلا نم نيميلا عطق ةّلع نإ ) : (ع) اضرلا

 الثل قلخلل ةربعو ًالاكن اهعطق لعجف هل اهعفنأو هئاضعأ لضفأ يهو هنيميب

 . (اهلح ريغ نم لاومألا اوغبي

 ًاقراس نإ (.ه1944١/18١7) يسابعلا مصتعملا دمحم دهع يف ثدحو

 ءاهقفلا عمجف هيلع دحلا ةماقإب هريهطت ةفيلخلا لأسو ةقرسلاب هسفن ىلع َرقأ

 يف اوفلتخاو (ع) داوجلا يلع نب دمحم مامإلا رضحأ دقو هسلجم يف كلذل

 ىلع ةفيلخلا مسقأ املو قفرملا نم ليقو عوسركلا نم ليقف عطقلا دح
 نم نوكي نأ بجي عطقلا نإو ةنسلا هيف اوأطخأ مهنإ ) : (ع) لاق مامإلا

 لاق .؟كلذ ىلع ةجحلا امو لاق . ( فكلا كرتيف عباصألا لوصأ لصفم

 نيديلاو هجولا : ءاضعأ ةعبس ىلع دوجسلا ) : (ص) هللا لوسر لوق (ع)
 دجسي دي هل قبي مل قفرملا وأ عوسركلا نع تعقو اذإق ( نيلجرلاو نيتبكرلاو
 ءاضعألا هذه ىنعي .[18/نجلا] *# هلل دجاسملا نإو #ظ :هللا لاقو .اهيلع

 دي عطقب مصتعملا رمأف عطقي مل هلل ناك امو اهيلع دجسي يتلا ةعبسلا
 . فكلا نود عباصألا لصفم نم قراسلا

 ةقرسلا يف عفارتلا ثودح مدع نع عبطلاب فشكي فالتخالا اذهو

 نييعت يف فالخلا عقو ىتح مالسإلا خيرات يف ةليوطلا ةدملا هذه لوط

 يف غلابلا يمالسإلا عيرشتلا اذه رثأ قمع نع فشكي كلذكو عطقلا عضوم
 (ع) داوجلا مامإلا رصع ىتح ةلاسرلا رصع ذنم ةنايخلا هذه نع ةمألا عدر
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 مدعو تانامألا ةياعر ىلع مالسإإلا دكؤي اذكهو .ها١٠ ةنس ىفوتملا

  اهروذج نم داسفلا ةموئرج علقت ةعدار ةديدش ةبوقع صضرفيو اهيف طيرفتلا

 نأب نوملاع مهو مهيرامل ةليسو ةقرسلا نوربتعي قارس نم  انرصع يف مكف

 نولوازيو نجسلا نم نودوعي لب مهسوفن يف ءيش ىلع رثؤي ال (نجسلا)
 مكحلا مرح ناك يمالسإإلا مكحلا يف سكعلا ىلعو ةدسافلا ةقيرطلا هذه

 ةظفاحملا يف ا ةجيتنلابو تاكلتمملا ىلع ءادتعالا ةركفل ايلاف هس يف

 . نمألا ىلع

 : ةملكلا ةيلوؤسمو ةداهشلا

 امب هللاو هبلق مثا هنإف اهمتكي نمو ةداهشلا نومتكت الو » : ىلاعت لاق
 [7807/ ةرقبلا] « ميلع نولمعت

 نهي ةدلدل كنانيجلا نإ ىدؤنو هيتانفتلا ناسللا ريان اريك

 . ناسللا تافا نم هباش امو هينعي ال اميف لخّدتلاو ملكتلا نع مالسإلا

 ةبيط ةرجشك ةبيط ةملك الثم هلا برض فيك رت ملأ » : ىلاعت لاق

 هللا برضيو اهبر نذإب نيح لك اهلكأ ىتؤت ء ءامسلا يف اهعرفو تباث اهلصأ

 نم تثتجا ةشيبخ ةرجشك ةئيبخ ةملك لشمو نوركذتي مهّلعل سانلل لاشمألا

 ةايحلا يف تباشلا لوقلاب اونما نيذلا هللا تبثي ِث رارق نم اهل ام ضرألا قوف

 [71 / ميهاربإ] # ةرخآلا يفو ايندلا

 ركفي ملسملاف ةرمثلا جتنت يتلا ة ةرجشلا ىهف ة ةريطخ ةيلوؤسم ةملكللف

 فرساي ةنا لتي ةشأ ديدن ىف نمش ىدةمرك نرك دقق قطتي نأ لبق

 هبردن لب درمتلاو فارحنإلل ةصرف ناسلل حيبت ال نأب مالسإلا انرمأ كلذل

 5 فورعملاب مازتلالاو ريخلا العفل انوردرشعت يتلا تاوعدلاو تاعاطلا ىلع

 اريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم ) : (ص) هللا لوسر لاق

577 



 ةملكلا نيب قيرفتلا يف (ع) نينمؤملا ريمأ مالك عورأ امو . ( تمصيل وأ

 ءارو لقاعلا ناسل) : هلوقب نونجلاو قمحلاو لقعلا نيب وأ ةثيبخلاو ةبيطلا

 مكحتلا وه قمحألاو لقاعلا نيب قرافلا نإف (هناسل ءارو قمحألا بلقو هبلق

 . لمأتلاو ركفلا دعب هعضوم يف مكحتلاو ناسللا يف

 : ةداهشلا

 نطاوم كانهف لاوحألا لك يف .سيل كلذ نإف ةمكح تمصلا ناك اذإو

 ةّمألا لب ةرسألا ريمدت يف ًاببس تمصلا نوكي دقو ةميرج اهيف تمصلا ربتعي
 ءارتفا مامأ تمصلاو ىحلا نع توكسلا نإف ةداهشلا كلذ نمو اهرسأب

 . ( سرخأ ناطيش قحلا نع تكاسلا نإف ) :ريبك مثإ يدتعملا

 وهف كلذ لعفي نمو اهفيرحت وأ اهمتك زوجي ال هللا ةنامأ ةداهشلاو

 لفاغب هللا امو هللا نم هدنع ةداهش متك نمم ملظأ نمو : هللا ةناماأب نئاخ

 دارفأ رهظأ نم ةداهشلا نامتك هناحيس لعجف . ١40[ /ةرقبلا] © نولمعت امع

 . ىلوأ قيرطب كلذك روزلا ةداهش نوكتف ملظلا

 لجر لام ىلع روز ةداهشب دهشي لجر نم ام ) : (ع) رقابلا لاق

 . (رانلا ىلإ ًاكص هناكم هل هللا بتك الإ هعطقيل ملسم

 هل بجت ىتح هامدق لوزت ال روزلا دهاش ) عر قداصلا لاقو

 . (رانلا

 هل بجت ىتح هامدق لوزت ال روزلا دهاش ) : (ع) قداصلا لاقو
 بجيو هرش ىقتي ىتح روزلا دهاش ريهشت زاوج ىلع ةملكلا تقفتاو .(رانلا

 (ع) نينمؤملا ريمأ نع ىور هل ًاعدار نوكي امب يعرشلا مكاحلا ىلع هريزعت
 ناك نإو هسبح ىلإ هب ثعب ًابيرغ ناك نإف روز دهاش ذخأ اذإ ناك ) هنأ

 . ( هليبس يلخي مث ًامايأ هسبحي مث هب فيطف هقوس ىلإ هب ثعب ًايقوس
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 ءادأ نع توكسلا كلذك ءاركن ةميرج بذكلاو روزلا ةداهش نأ امكف

 ريغصلا قولخملا اذه ناسللا تافا نم كلذ لكو ةعورم ةميرج ةداهشلا

 ًارطخ مظعأ هنكلو مظعلا نم سيلو دحأ هنكلو ديدحلا نم قلخي مل يذلا

5 

 حلصي ًاديدس ًالوق اولوقو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي »8 : ىلاعت لاق

 ًازوفق زاف دقف هلوسرو هللا عطي نمو مكبونذ مكل رفغيو مكلامعأ مكل
 7١[ /بازحألا] « اميظع

 : ةئسلا باحر ىف

 . ( نثولا دباعك روزلا دهاش ) : (ص) لوسرلا

 لوزتو هراهظا بجي ثيح همتكف ملع نع لئس نم ) : (ص) لوسرلا

 . ( رانلا نم ماجلب امجلم ةمايقلا موي ءاج ةيقنلا هنع

 نم ريخ توكسلاو توكسلا نم ريخ ريخلا ءالما نإ ) : (ص) لوسرلا

 . (رشلا ءالما

 يسنيو قزرلا يمنيو لاملا يرشي نسحلا لوقلا نإ) :(ع) داجسلا

 . ( ةنجلا لخديو لهألا ىلإ ببحيو لجألا

 انيك هلع اووكالو ايد اهل ةرتورك ةنيشلا راسو (ع) قداصلا

 . ( لوقلا حبقو لوضفلا نع اهوفكو مكتنسلأ اوظفحاو ًانسح سانلل اولوقو

 مالكلا نم ًاريثك عديلو هينعي ال امب مكدحأ ملكتي ال) :(ع) قداصلا

 ةقث ىلع رسح هعضوم ريغ يف ملكتم برف ًاعضوم هل دجي ىتح هينعي اميف

 نمو هاضقأ اميلح ىرام نم هنإف ًاهيفس الو ًاميلح مكدحأ نيرامي الو همالكب

 فلتخم تهجو يتلا ةريطخلا اهتيلوؤسم ةملكللف اذكهو هادرأ ًاهيفس ىرام
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 ىلع اهتاسعأ دمتعت يتلا مالعألا ةزهجأ ىلع اهتبافرو اهتيانع ملاعلا لود

 لتكب اني ظن نع ففالتعاو انانشن إو ايل ءووقتملاو ةعومستلا ةيلكلا

 : ملظلاو ةلادعلا

 ةايحلاف يمالسإلا مكحلا ساسأو ةايحلا يف يرورض دامع لدعلا

 ةطبار يف اهتيامحل تءاج « ةيوامسلا نايدألاو ةلادعلا ىلع ةينبم ةيرشبلا

 ةيهلإلا تاعيرشتلا فده ةلادعلاو . مهسفنأ قلخلاو قولخملاو قلاخلا

 يف تبثأو مودأ تناك ةلادعلل قفوأ تاعيرشتلا تناك املك اهنم ةيعضولاو

 نمو  ملظلا نم ضيقنلا ىلع هقح قح يذ لك ءاطعإ وه لدعلاو عمتجملا

 هذه ىلإو ةماعلا تابجاولاو قوقحلا يف سانلا نيب ةاواسملا هرهاظم

 [4/ ةدئاملا] #« ىوقتلل برقأ وه اولدعا# : ىلاعت هلوق راشأ تاومسلا

 4٠[ /لحنلا] « ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ 8 : هلوقو

 ةغلاب ةيانع هب مالسإلا ةيانع تغلبو يمالسإلا مكحلا ساسأ لدعلاو

 . لضفألا ماظنلاو يمالسإلا فدهلا هرابتعاب ناسنإلا سفن ىلع ىتح

 #« لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب متمكح اذإو ظ :ىلاعت لاق
 [5/8 / ءاسنلا]

 ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونما نيذلا اهيأ اي 8 : ىلاعت لاقو
 [7١ه /ءاسنلا] 4 مكسفنأ ىلع

 وه اولدعا اولدعت الأ ىلع موق ناثئنش مكنمرجي الو ظ :ىلاعت لاقو
 [4/ ةدئاملا] « نولمعت امب ريبخ هللا نإ هللا اوقتاو ىوقتلل برقأ

 نيا



 بيرقلاو قيدصلا نيب قرف الو ناسنإلا نيب لدعلا موزل ىلاعت مع دقف

 اضرلا يفف لدعلا ةملك تايجنملا نم ) : ثيدحلا يفو ودعلا ىتحو

 اهراتخا هناحبس هللا نإو ةايحلا ماوق اهب نا ًالضف ةلادعلا ىفكو (طخسلاو
 . لدعلا وذ ىنعمب (لدعلا) وهف هسفنل امسا

 وه ملظلاو دابعلا نيب داسفلاو دالبلا بارخو كالهلا ببس  دضلا ىلع
 5 هسفن نع هللا هافن دقو هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو

 [ ٠ /ءاسنلا] «ةرذ لاقثم ملظي ال هللا ْنِإ » :ىلاعت لاق

 مهرخؤي امنإ نوملاظلا لعفي امع ًالفاغ هللا ّنبسحت ال » : ىلاعت لاقو
 [17/ ميهاربإ] « راصبألا هيف صخشت مويل

 # نوملاظلا مه كئلوأف هللا دودح دعتي نمو # : ىلاعت هلوق ريشي كلذ

 [779 /ةرقبلا]

 (١/قالطلا] « هسفن ملظ دقف هللا دودح دعتي نمو # : ىلاعت لاقو

 مدنلا ىلإ هبقع عجري ملظلاف ًاردتقم تنك ام اذإ نملظت ال
 منت مل هللا نيعو كيلع اوعدي ةتكتت مولظملاو كانيع مانت

 ملاظلا ىلإ نوكرلاو ملظلا نيب  يوبنلا ثيدحلا يف امك قرف الو

 بتكيل ًاملق وأ طوس هئاطعإك هملظ ىلع ملاظلا ةناعا وأ ًاميمح ًابيرق ناك ولو
 هللا هبكأ هملظ ىلع املاظ ناعأ نم ) ثيدحلا يفف نيرخآلاب ىذأ قحليو

 او



 « رانلا مكسمتف اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو 8 :ىلاعت لاق دقف

 [7١١/دوه]

 هل نوعلاو (ملاظلا) ناطلسلا لامعأ يف لوخدلا ) : (ع) اضرلا لاق

 اهب ّقحتسي يتلا رئابكلا نم دمعلا ىلع هيلإ رظنلاو رفكلا ليدع هجئاوح يف
 . (رانلا

 انم لجرلا باصأ امبر هنا كادف تلعج ) :(ع) قداصلل لجر لاقو

 امف اهيلصي ةانسملا وأ هبركي رهنلا وأ هينبي ءانبلا ىلإ يعديف ةّدشلا وأ قيضلا

 مهل تيكوو ةدقع مهل تدقع ينأ بحأ ام) : (ع) لاقف .؟كلذ يف لوقت

 نا ملق ةّدم الو ال .(ةنيدملاب ناطيحم نالبج ) اهيتبال نيب ام يل هنأو ءاكو

 يفو .(دابعلا نيب هللا مكحي ىتح ران نم قدارس يف ةمايقلا موي ملظلا ناوعأ

 . ( ديهش وهف هتملظم نود لتق نم ) : ثيدحلا

 : ةئسلا باحر ىف

 دقف ملاظ هنأ ملعي وهو هنيعيل ملاظ ىلإ ىشم نم ) : (ص) لوسرلا
 . ( مالسإلا نع جرخ

 . ( ةمايقلا موي تاملظ هنإف ملظلا اوقتا ) : (ص) لوسرلا

 نم هللا دنع مظعأو دشأ مكح يف ةعاس روج ) : (ص) لوسرلا

 . ( سانلا ملظ نع فك صاصقلا فاخ نم ) : (ص) لوسرلا

 . ( ناطلسلا كلهيو هاخأ كلهيو هسفن كلهيف
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 يف هنيرق ناك هيف ًاعمط ًارئاج ًاناطلس حدم نم ) : (ص) لوسرلا
 . ( رانلا

 هللا لعج رئاج ناطلس يدي نيب طوس قلع نمو الأ ) : (ص) لوسرلا -

 . ( منهج ران يف هيلع طلسي . . .ران نم ًانابعث ةمايقلا موي طوسلا كلذ

 مولظمللو ًامصخ ملاظلل انوك ) : (ع) نينسحلل ةيصو يف (ع) يلع
 . ( انوع

 يف رجأو ادهسم نادعسلا كسح ىلع تيبأ نأل هللاو ١ : (ع) يلع ت

 ًاملاظ ةمايقلا موي هلوسرو هللا ىقلأ نأ نم ّىلإ ٌبحأ ًادفصم لالغألا

 عرسي سفنل ًادحأ ملظأ فيكو ماطحلا نم ءيشل ًابصاغو دابعلا ضعبل

 . ( اهلولح ىرثلا يف لوطيو اهلوفق ىلبلا ىلإ

 : لجو زع هلوق كلذو ملاظب الإ ملاظ نم هللا رصتنا ام ) : (ع) رقابلا

 « نوبسكي اوناك امب ًاضعب نيملاظلا ضعب ىلوت كلذكو
 ماعنألا] / ١١9[.

 اي : لاق مث هردص ىلإ ينمض ةافولا يبأ ترضح امل ) : (ع) رقابلا

 ملظو كايإ . . . ةافولا هترضح نيح يبأ هب يناصوأ امب كيصوأ ينب

 . ( هللا لإ ًارصان كيلع دجي مل نم

 امو هسفن يف اهب هللا هذخأ الإ ةملظم ملظي دحأ نم ام ) : (ع) رقابلا
 . ( هل رفغ بات اذإف هللا نيبو هنيب يذلا ملظلا اًمأف هل

 . ( ةثالث ءاكرش هب يضارلاو هل نيعملاو ملظلاب لماعلا ) : (ع)رقابلا

 ذخأايامم رثكأ ملاظلا نيد نم ذخأي مولظملا دإ ) : )عر قداصلا

 . ( ميتيلا لام نم ملاظلا

 نكد



 امأ هب لعف اذإ رشلا ركني الف سانلاب رشلا لعفي نم ) :(ع) قداصلا ٠

 الو اولح رملا نم دحأ دصحي سيلو عرزي ام مدا نب دصحي امنإ هنإ

 . ( ارمولحلا نم

 اهيلع اهبحاص دجي ال ةملظم نم دشأ ةملظم نم ام ) : (ع) قداصلا- ١

 : ( هللا الإ ًانوع

 نإ هنملافب خم ةيئلع: هلا طلع هيلظن املاك قانع خش : (ع) قداصلا_ 7

 5 ( هتمالظ ىلع هللا هرجأي ملو هل بحتسي مل اعد

 نوكي ىتح اوعدي لازي امف ًامولظم نوكيل دبعلا نإ ) : (ع) قداصلا ١
 . ( ًاملاظ

 نإ هللا يصعي نأ بحأ دقف نيملاظلا ءاقب بحأ نم ) : (ع) قداصلا 4

 رباد عطقف » : لاقف ةملظلا كاله ىلع هسفن دمح ىلاعتو كرابت هللا

 .[45 /ماعنألا] * نيملاعلا بر هلل دمحلاو اوملظ نيذلا موقلا

 عر يلع مامإلا مالك اهعمجيو اهبتارم فلتخت ملظلا نم ةبوتلاو

 .كرتي اال ملظو - ".رفغياال ملظف - ١ : ةثالث ملظلا ناوألا )

 هللا لاق هللاب كرشلاف رفغي ال يذلا ملظلا امأف . بلطي ال روفغم ملظو -'"'

 دبعلا ملظف رفغي يذلا ملظلا امأو « هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ 9 : هناحبس

 مهضعب دابعلا ملظف كرتي ال يذلا ملظلا امأو ,تانهلا ضعب دنع هسفن

 . ( اضعب

 امأو ىلاعت هللا ىلإ ةبوتلاب لإ رفغت الف سفنلل ًاملظ ناك نإ بنذلا نإف
 ىلإ لاومألا ٌدرب الإ نوكي الف مهقوقح فالتا وأ مهلاومأ لكأي دابعلا ملظ
 . ( اهيقحتسمل قوقحلا ءاطعإو اهباحصأ

 وع



 : ةقيقحلاو ّقحلا

 ةقيقحلاو ٌّقحلاب ذخألاف املظ ملاظلاو ملظلا ىلإ نوكرلا ناك اذإو

 هب ءاج نمم قحلا لبقت نإو) : يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امك ًالدع نوكي

 اريك وأ ناك اريغض

 ةرذب َّنأل ,لالضلا الإ قحلا دعب امو نامز ًالثم قحلاو لدعلا نإف
 ؛ تاهبشلاو نتفلا نم هضرتعت امهمو ارش تبنت الو ًاريخ الإ تبنت ال ريخلا

 الإ ريصق نمز يضقني الو حبصلا يلجنيو هرون ودبي نأو دب ال قحلا نإف

 نم ىلع الإ ىلطتت ال يتلا .ةيذاكلا رهاظملاو ةعداخلا رظانملا ىواهتتو

 نم مسا وهو عبتي نأ ٌّقحأ ٌقحلاف رومألا ةبقاع لمأتي ملو ةقيقحلا نع دعتبا

 أدهتو ريمضلا حيرتسي هلظ يف يذلا موهفملا وهو همسا ىلاعت هللا ءامسأ

 هنإ .نيفعضتسملاو نيمولظملا لاما دقعنت هيلعو .بلقلا نئمطيو سفنلا

 صلختيو ءرشلا نم أربتو ريخلا فدهت يتلا ,. ةيناسنإلا ةرطفلاو ٌقحلا

 ٌىح قدصلا نإ (ةلوج لطابللو ةلود قحلل) ريمضلا زخو نع هب ناسنإلا
 ةنايخلاو لطاب بذكلاو قح يناسنإلا بجاولاب لمعلاو مامتهالاو قح ةنامألاو

 رصنلاف تابثلاو ماودلا ةلودلا نم دارملاو ءلطاب بجاولاب لامهالاو لطاب

 يذلا رسلا نمكي انهو لطابلل امئاد ساكتنالاو ةميزهلا سكعلابو ّقحلل امئاد

 ثالثلا طاقنلاب ةيعامتجالاو ةيدرفلا مهتايح يف اومزتلا مهنأل نويبرغلا هب مّدقت

 نأ دب الف لطابلل ثالثلا ةسكاعملا طاقنلا اوبنتجاو قحلل  ةمّدقتملا

 ًارفاك ةيمالسإلا ءىدابملا هذهب ناك اذإ رخأتي نم رخأتي نأ ّدب الو اورصتتي
 وهو ملظي ًاملاظ خيراتلا فرعي ال ذإ انمازتلا مدعو انسعاقت رربت امهم ًالمع
 دقو صاخ ماحم ءارو امهنم لك يرجي نيعزانتملا نم مكف ًاملاظ هسفن ربتعي

 . مهسفنأ ةرارق يف ًافورعم ّقحلا نوكي

 لطابلا ىلع همصخو ّقح ىلع هسفن ربتعي امب هلمع ًامئاد رربي امنإو
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 هب يذلا سايقملا فرعن نأ مزلي ًامئاد لطابلاب قحلا سبتلي ثيحو

 ريمضلا يبري امم .ةقيقدلا نزاوملاو ةلداعلا سياقملاب لفاح مالسإلاو زييمتلا

 .سانلا قوقح يف عمطلا نع فيرشلا ناسنإلا يهنيو نادجولا ظقويو

 ذحخأ دقو هنع يهنملا (لطابلا وه) ىوقتلا نع ةدرجملا سفنلا ىوه قفاو

 سفن لك كلذ اوحضو .قحلا بناج خيراتلا لوط يوبنلا تويبلا لهأ

 ةسايسلا ةقياضم نم مغرلابو تايحضتلاب لفاح مهنم دحاو لك ةايح خيراتو

 بلقو ةلادعلاب بعالتلاو نوجملاو ةعالخلا نم هوسرام امم زازئمشالا عم الإ

 ةوبنلا تيب لهأو (ص) مظعألا يبنلا ىركذ يف دجن سكعلا ىلعو قئاقحلا
 5 ةدلاخلا ةيناسنإلا ريمضو ةلادعلا حور

 : ىوهلاو ىوقتلا

 نإف ىوهلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ نم اَمأو » :ىلاعت لاق

 [4 ٠ /تاعزانلا] « ىوأملا يه ةنجلا

 نم ةيوقلا ةدارإلا ينعي ىوقتلاف ناتداضتم ناتقيقح ىوقتلاو ىوهلا

 نم هيلع بترتي امل ًالامك اهرثكأو ًالضف اهمظعأ لب «ةيناسنإلا سفنلا لئاضف
 ةدارإلاب فصتيو ةداعسلا حاتفم ةدارإلا ربتعت لب .رومألا يلاعم ىلإ لوصولا

 ربصلاو دئادشلل ةمواقملا حورو ةيلاعلا ةمهلا بحاص ناسنإلا ةلماكلا

 رئاس ىلع ناسنإلا زيمتي اهب يذلا لطابلا لاطبإو قحلا قاقحإل ةمكحلاو

 ىلع ةيناسنإلا ةدارإلا باحصأ - خيراتلا مظعي ببسلا اذهبو . تاناويحلا

 مهم



 مهتدارإ اومكحأ امل نومظعي امنإو مهناولأو مهدالب فالتخا نم مغرلا

 مامإلاك ميرك يناسنإ فدهل مهءامد اولذبو لطابلل اوخضري ملو ةيناسنإلا
 لايجألل ا ةيمالسإلا ةقفاوم تحبصأ يذلا ءادهشلا ديس 2ع) نيسحلا

 ءىدابملا راصتنا يف ديحولا لماعلا يه ةيناسنإلا ةدارإلاف . خيراتلل ةربعو

 نيذلا لاجرلا سيلو لامكلا جوأ ىلإ لويضوللاويترلا :قيرط»:يف كرلسلاو
 ميظع رثأل ءافتقا ةدارإلا هذه مادختسا اونسحأو الإ ةماعزلاو ةدايسلا اوكردأ

 .لمهأ نم ًامامت سكعلابو ةداعسلا اولانو ظحلا مهفلاحف خيراتلا ءامظع نم
 . نارسخلاو لذلا الإ ةجيتنلا تناك امف ىوهلا عبتاو ةدارإلا

 نإف (ىوهلا) ةرهاظ يف يلجني يعضولا نوناقلاو نيدلا نيب قرافلاو

 :ةطلسلا ةضبق يف عوقولا فاخ نمل الإ اعفن يدجت ال ةيعضولا نيناوقلا

 نوناقلاب نيبعالتملا نم خيراتلا ظفتحي مكو كلذ فاخي درف لك سيلو
 وهف نيدلا بحاص امأو نوناقلا ةيامح يف مهو ةطلسلا ىلع نيدتعملاو

 علاقو ءوسلاب ةرامألا سفنلا يهني مازتلالا اذهو ىوقتلاب مزتليو هللا فاخي

 . ًانلعو ًارس عمط ّلكل

 ىوهلا عابتا نانثا مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ ) : (ص) لوسرلا لاق

 . (لمألا لوطو

 امهنم ةياقولاو رشلا يحاتفمل نايب (ص) هنم ميكحلا مالكلا اذهو

 : امهو

 ةراَمأ سفنلا نأل رشلا ىلإ ءاهتنالا ينعي هّنإف ىوهلا عابتا - ًالوأ

 . لقعلاو نيدلا فقوم نم

 لمأ ىلع هتفو نع هريخأتو بجاولا ليجأت هانعمو لمألا لوط - ايئاثو

 اقام



 ىلع اهريخأت مدعو ةيحورلاو ةيعامتجالل ءاوس تابجاولا ءادأ بجي لب ةايحلا

 . لبقتسملا يف اهئادأ لمأ

 : ةئسلا باحر يف

 لوطو ىوهلا عابتا نانثا مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ ) : (ص) لوسرلا
 . ( لمألا

 عزف نم هللا هنما سانلا تقم نود هسفن تقم نم ) :(ص) لوسرلا

 . ( ةمايقلا موي

 ىلإ هتلكوو يناصع دبع اميأو يريغ ىلإ هلكأ مل ينعاطأ دبع اميأ )
 . ( هسفن

 ةوارض نع اهب اولدعأو مكسفنأ نم اولوت سانلا اهيأ ) : (ع) يلع
 . ( اهتاداع

 سانلا نيبو هنيب هللا حلصأ هللا نيبو هنيب ام حلصأ نم ) : (ع) يلع

 هللا حلصأ هنريرس حلصأ نمو هايند رمأ هللا حلصأ هترخا رمأ حلصأ نمو

 . ( هتينالع

 . ( هدهاجت ًاودع كسفن لعجا ) : (ع) قداصلا

 عساو كقرافي نأ لبق نم اهب رصي امع كسفن رصقا ) : (ع) قداصلا

 : ىوقتلا

 مالسإلا هب متها دقو كولسلا يف فارحنالا نم ةياقو يف سفنلا لعج

 موال



 #« نوملسم متنأو لإ نتومت الو هتاقت قح هللا اوقتاو + : ىلاعت لاق

 [7١٠١/نارمع لآ]

 وه حضوأ ةرابعبو .ىصاعملا كرتو تابيجاولا ءادأ هانعم ىوقتلاو

 مازتلالاو هنطوو هعمتجم وأ هسفن يف ءاوس ناسنإلا رضي ام لك نم دّرجتلا

 ىوقتلاب لصحي يذلا لامكلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيجوزلا تابجاولاب

 ىلعو ةيناسنإلاو بادآلا تاكلهم ءاقتاب درفلا تاكلهم نم ءاقتإلا دح ىلع

 هللا ّقتي نمو  :ىلاعت هلوق هيلإ ريشي ام اذهو ةّيصخشلا تاكلهم نم ءاقتالا

 : ًاضيأ لاقو .[1/قالطلا] « بستحي ال ثيح نم هقزريو ًاجرخم هل لعجب

 نمو + : ًاضيأ لاقو [4/قالطلا] 4 ًارسي هرمأ نم هل لعجبي هللا قتي 0

 [0/قالطلا] « ًارجأ هل مظعيو هتاّيسهنعرفكي

 ةضيرف يف هناحبس لوقي ةايحلا يف مبيظع يمالسإ فده ىوقتلاف
 .[47/جحلا] # مكنم ىوقتلا هلاني نكلو »© : جحلا

 [١/تارجحلا] « مكاقتأ هللا دنع مكمركأ ْنِإ » : ىلاعت لاقو

 [774827ةرقبلا] *» ىوقتلا دازلا ريخ > نإف اودوزتو 0 : ىلاعت لاقو

 : ىوقتلا ّدحو

 مامإلا نع يورملا وهو ىسني الف ركشيو يصعي الف عيطي نأ هانعم

 دقف .( مئآل ةمول هللا يف دعت هل ناو هللا يف ةدهاجملا ) : عر قداصلا

 راشأ ميركلا نارقلاو .[11/نباغتلا] « متعطتسا ام هللا اوقتاف ط :ىلاعت لاق

 : يتأي امب اهنم يفتكن نيقتملا فاصوأب ًاريثك
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 بيغلاب نونمؤي' نيذلا نيقتملل ىده هيف بير ال باتكلا كلذ » 0

 تا 37

 لزنأ امب نونؤي نيذلاو؛ نوقفني مهانقزر اممو" ةالصلا ”نوميقيو

 نم ٌىده ىلع كئلوأ نونقوي مه ةرخآلابو كلبق نم لزنأ امو كيلإ
 . [ ه- ؟/ةرقبلا] « نوحلفملا مه كئلوأو مهبر

 ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو
 ظيغلا نيمظاكلاو ' ءارضلاو ءارسلا يف نوقفني نيذلا ' نيقتملل تدعأ

 اولعف اذإ نيذلاو * نينسحملا بحي هللاو ؛ سانلا نع نيفاعلاو "

 رفغي نمو مهبونذل اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف

 « نوملعي مهو اولعفام ىلع اورصي ملو * هللا الإ بونذلا
 .[ ١7 - ١176 نارمع لآ]

 لبق اوناك مهنإ مهّبر مهاتآ ام نيذخآ نويعو تانج يف نيقتملا ْنِإ )
 مه راحسألابو " نوعجهي ام ليللا نم ًاليلق اوناك  نينسحم ' كلذ

 «مورحملاو لئاسلل ّقح مهلاومأ يفو ؛ نورفغتسي
 . 1١٠6 -١9[ تايراذلا]

 لسري يذلا (توملا) ركذ ىوهلا نع عالقإلاو ىوقتلل ةظعوم يفكيو

 نم مهيديأ تمّدق ام ىوس سيلج الو سينأ الب ةملظملا روبقلا نوعدويو
 . رابتعالا لقأو ربعلا رثكأ امو ةربع نم توملا مظعأ امو حلاصلا لمعلا

 : فذقلاو بسلا

١ 

 . ةيدابعلا

 تاعيرشتلاب ءوسلا ةّين نم هريمض ناسنإلا ةيكزت مالسإلا فدهي امك

 : يهو ءوسلا ظافلأ نم ناسللا ةيكزت ىلإ فدهي كلذك

 ؟وهب



 .ريخلا نم درطلا ىنعمب نعللا ١

 . عجوملا متشلا وهو بسلا - *

 . حيبقلا مالكلا وهو شحفلا “٠

 ماثللا حالس ) : (ع) رقابلا لاق مالكلا نم حيبقلا ةفص اهلك اهعمجتو

 الاثم مهتريس يف نورهاطلا هتيب لهأو (ص) يبنلا ناكو . ( مالكلا حيبق
 ىوس شحف ةملك (ع) يلع نب نسحلا نم عمس امو ناسللا ةيكزت يف ًاعئار
 اذه نإف ( هفنأ مغرأ ام الإ اندنع هل سيل ) ةموصخ يف نامثع نب ورمعل هلوق

 . هنم عمس مالك دشأ

 برحلا نم مغرلاب ماشلا لهأ بس نم هباحصأ ىهني (ع) يلع ناكو
 نوربتو نومتشت نيماتش نيناعل اونوكت نأ مكل تهرك) : (ع) لاقو مهنيب

 نمو اذكو اذك مهتريس نم متلقف مهلامعأ ءىواسم متفصو ول نكلو
 مكنعل ناكم متلقو رذعلا يف غلبأو لوقلا يف بوصأ ناك اذكو اذك مهلامعأ

 : مهنم مكتءاربو مهايإ

 نم مهدهاو اننيبو مهنيب تاذ حلصأو انءامدو مهءامد نقحإ مهللا )

 ناودعلاو يغلا نم نوعدتريو هلهج نم مهنم قحلا فرعي ىتح مهلالض
 مامإلا نم ميظع سرد اذهو .( مكل ًاريخو ىلإ بحأ ناكل هب جل نم مهنم

 ودعلل ءاعدلا بلطي ثيح ةبعصلا فورظلا كلت لثم يف (ع) نينمؤملا ريمأ
 . يمالسإ قلخ نم هسدقأ امو هيلع ءاعدلا لدب ةيادهلاب

 ملظأ امهنم يدابلا ) : ناباستي نيلجر يف (ع) مظاكلا مامإلا لاقو

 ققحتي دق هيلإ راشملا يدعتلاو ( مولظملا دعتي مل ام هيلع هبحاص رزوو هرزو

 اوبست ال ) : الئاق (ص) لوسرلا ىهن لب شحفألا ظفللاب ققحتي دقو راركتلاب
 ول بسلا نأ كلذ .( مكيلع عجريو اومئثأتف مايألا الو تاعاسلا الو حايرلا

 مارجألاو مايألاك نامزلا نم لقعي ال ام ىلإ ةبسنلاب ناسنإلا نم رركت

 نفل



 لصحيو لقعي نميف هلمعتسيف ناسنالل ةداع كلذ حبصي فوسف ةيوامسلا

 ءادعلا عبتتسي ءادعلاو ابس رجي بسلا نوكي نأ يعيبطلا نم ذإ هيلع لابولا

 هللا ءايلوأ بس نم هنا) : 0 قداصلا ماماإلا مالك ريشي كلذ ىلإو ا

 فيرشلا ناسنإلا هب رثأتي الو افيفخ ماهتالا ناك اذإو . ( هللا بس كهتنا دقف

 ةظعوملا هيف دب الف بدألا هلق نم ءىشان ماهتالا اذه نأ ملعي ثيح

 دح هيف 0 ثيبخ تنأ لجرلا لاق اذإ ) : (ع) قداصلا لاق ةحيصنلاو

 نينمؤملا ريمأ ىضقو ةيبدألا ةبوقعلا يأ . ( ةبوقعلا ضعبو ةظعوم هيف نكلو
 لاقف رجلا نبا رخآ اعد لجر يف ًاضيأ ىضقو ريزعتلا ءاجهلا يف (ع)
 .ةدلج نيرشع هبحاص دلجي نأ لوألا رمأف .نونجملا نبا تنأ : رخآلا هل

 هدلجف طوسلا دولجملا ىطعأ هدلج املف اهلثم بقعتسم هنأ ملعا لاقو

 ماهتالا فيرشلاب ةءاسإلا يف روصتي ام ىصقأو ( امهب لكني ًالاكن نيرشع

 . طاوللا وأ انزلاب ناسنإلا ماهتا وهو ( فذقلا )و ةيجوزلا ةنايخلاب

 ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومري نيذلاو » :ىلاعت لاق

 « نوقسافلا مه كئلوأو ًادبأ ةداهش مهل اولبقت الو ةدلج نينامث مهودلجاف
 [1 /رونلا]

 نوكي امم اذن ةداهنقلا لوس مدعو دلجلا نم فذاقلا ةبوقع دس امو
 قلخلا مادعناو رسألا ككفت ببست يتلا ةيقالخألا ةميرجلا هذه ةدامل ًاعلاق

 . ميركلا

 اونعل تانمؤملا تالقاعلا تانصحملا نومري نيذلا نإ »8 :ىلاعت لاق

 [71 /رونلا] « ميظع باذع مهلو ةرخآلاو ايندلا يف
 : همالغل ًاموي لاقف هقرافي داكي ال قيدص (ع) قداصلا مامإلل ناكو

 هُّمأ فذقت ) : لاقو هسفن ههجو اهب كصف هدي (ع) مامإلا عقر . ةلعافلا نباي

 همأ كادف تلعج :لاقف .عرو كل سيل أذإف ًاعرو كل نأ ىرأ تنك دق

 ضم



 شمي ملف .( ينع حنت ًاحاكن ةمأ لكل نأ تملع امأ : لاقف .ةكرشم ةيدنس
 . (توملا امهنيب قرف ىتح هعم

 : ةْنّسلا باحر ىف

 سمفنلا لتقو رحسلاو هللاب كرشلا : قيعحلا تاقبوملا ) : (ص) مرا

 فذقو فحزلا موي يلوتلاو ميتيلا لام لكأو ابرلا لكأو هللا مرح 0

 . ( مهل ةوادعلا اوبسكتف سانلا اوبست ال ) : (ص) لوسرلا

 ليلق يذب شاحف لك ىلع ةنجلا مّرح هللا نإ ) : (ص) لوسرلا
 . (هيف ليق ام الو لاق ام يلابي ال ءايحلا

 ناك الو ةناشالا طق ءيش يف شحفلا ناك ام ) : (ص) لوسرلا

 نِإف تددرت اهبحاص يف نم تجرخ اذإ ةنعللا تإ ) : :( قداصلا

 . ( اهبحاص ىلع تعجر الإو اغايم تدجو

 مهلو مهيكزي الو ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةثالث ) : (ع) قداصلا

 سانلا لأسي يذلاو شحفتملا شحافلاو لاجرلا نم ثويدلا : ميلأ باذع

 نأ لإ مالسإلا ىلع سيل نم فذقت نأ (ع) قداصلا ىهنو .(ىنغ هدي يفو

 .( انذاك نوكت نأ هيف اهرب 9+ (ع) لاقو . كلذ ىلع علطن

 باسنألا داسف نم هيف امل تانصحملا فذق هللا مرح ) : (ع) اضرلا

 نم هيف امو فراعملا باهذو ةيبرتلا كرتو ثيراوملا لاطبإو دلولا يفنو

 ريع



 : ءايحلا

 ءيش يف شحفلا ناك ام ) : (ص) لاق تافصلا يف شحفلا داضي

 بدألا ةياعر نإف .(هناز لإ طق ءيش يف ءايحلا ناك الو هناش لإ طق

 ًاببس نوكيو ءاضغبلا حور يدتعملا نم عزني ناسحإلاب ةءاسإلا ةلباقمو

 ءاضغبلاو ءادعلا يف ديزي ( ءاشحفلاو فذقلا ) امنيب دولاو ةبحملا ىف ًارشابم

 قالخأ نم ميرك قلخو نيلسرملاو ءايبنألا تافص نم ةديمح 2 ءايحلاف

 + نيكل افلا فانغلا

 ام لعف نم ناسنإلا عنمي هنأل - ثيدحلا يف امك  ناميألا نم ءايحلاو

 ءايحلا مرح نمو ركنملاو حيبقلا نع دعتبيف نيزي ام لمع ىلإ هعفديو نيشي
 عمتجملا ىنمتيو عمتجملا ىلع القث شيعيو ءوسلا ناضحأ يف عقو
 رورشلا نيبو هنيب لوحيو حئابقلا نم هعنمي ريمض هل سيل ذإ هنم صالخلا
 ظافلألا ءوسو ةيصعملا يف هناسل ري ال نأ ناسنإ لك ىلع مزاللاف

 ةحيبقلا لاعفألا نم (ءايحلاب) فصتيو ةيبانلا تاملكلا نم متشلاو بسلاك

 . ًاديمح نوكيو ًاديعس شيعي يك

 : صالخإلاو ءايرلا

 ىذألاو نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونمآ نيِذَّلا اهيأ اي ط :ىلاعت لاق
 [7717//ةرقبلا] « رخآلا مويلاو هللاب نمؤي الو سانلا ءائر هلام قفني يذلاك

 نايتإب كلذو سانلا اضر لانيل ةقيقح نود نم ريخلاب رهاظتلا وه ءايرلا
 ىلع مالسإلا ددش دقو ريخلا ىلع اهب ٌلدتسي يتلا راثآلا نم هيلع لدي ام
 ءايرلا نأل ةيساق تارابعب كلذ ركنأو ةصاخ تادابعلا يفو ةماع ةفصب ءايرلا

 متهي ال هلامك سانلل رهظيل ًاتيب ىنب نمف لامعألا رئاس كلذكو ةدابعلا دسفت
 امهم ةلاحم ال رئاخ ساسألا عضعضتملا ءانبلاو فاصوألا هذه ةقيقحب ًاعبط

 م



 . اهرهاظ ناك

 امنإ تادابعلاو تاّيلاب لامعألا نأل ءاير ةدابعلا مالسإلا لطبأ كلذل
 ثيح ةدابعلا كرات نم ًالاح أوسأ ةدابعلا يف يئارملا لب ةبرقلا دصقب موقتت
 . اهب اًءزهتسم اذه ربتعي

 ىف ةاجنلا امنِإ : (ص) لاقف .؟ًادغ ةاجنلا ام (ص) هللا لوسر لكس
 ناميإلا هنم علخيو هعدخي هللا عداخي نم هنإف مكعدخيف هللا اوعداخت ال نأ
 هللا رمأ امب لجعي : لاق . ؟هللا عداخي فيك : هل ليف .ربتعي ول عدخي هسفنو

 موي يعّدي يئارملا نإ هللاب كرشلا هنإف ءايرلا ىف هللا اوقتاف هريغ ديري مث

 : ءامسأ ةعبرأب ةمايقلا

 ةرهشلل سانلا ىلع هلاومأ فرصي يذلاك ايندلا رومأ يف نأشلا كلذكو

 نيمأت ىلإ جوحأ هنأ نيح يف تاراّيسلا ثدحأو بايثلا رمخافب رهاظتيو

 ناسنإلا اذهل لاقي نأ دب ال هتلئاع رقتفتو لبقتسملا نيمأتو ةيرورضلا هتاجاح

 طبح رساخ اي ) : ةديعسلا ةايحلا ىلإ ةحلملا ةجاحلا ثيح لبقتسملا ىف

 لمخت تنك نيف ل حا نيا مويلا كل صالخ الف كرجأ لطيو كلمع
 ايندلا رهاظم يف فارسإلاو لامهالاو ءايرلا ةجيتن  مويلا  ذخو .(هل

 يذلا تيوتا سفن يفو دارفالاو ناكملاو نامزلا فالتخاب ةفلتخملا ةلئازلا

 نم لق + : الئاق لالحلا نوثاحتي نيذلاب اهنا ددني فارساإلاب مالسإلا ددني

 [؟7/فارعألا] « قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح

 محر ) : ًالئاق ًاحيحص ناك نإو ةمهتلا قيرط يف كولسلا نع ىهنو

 يف مالسإلا رظن ةهجو فرعن اذه نمو ( هسفن نع ةبيغلا بج ءرما هللا

 فلا



 ةيصعملاب عيطملا رهاظتي نأ وهو (يتمالملا) قدأ ريبعتبو (يبلسلا فرصتلا)

 يئارملا نم ضيقنلا فرط ىلع - هلاح ةقيقح ىلع سانلا عالطا مدع ضرغل

 رهاظلاب هماكحأ يف رمأب مالسإلا نأ ثيح لطابلل ناقيرط امهالك نإف

 ةعامجلاب هتصاخو ةالصلاو جحلا ماكحأ يف امك  ءاوس دح ىلع - نطابلاو

 لاف. ةرخألاو انيندلا جينر ةترارلاب أل] :ةدنعف ةايقنلا :نوكتال نإ قانآلاو

 مهرجأ مهلف ةينالعو رس راهنلاو ليللا يف مهلاومأ نوقفني نيذلا » : ىلاعت

 [ 7/4 /ةرقبلا] « نونزحي مه الو مهيلع فوخ الو مهبر دنع

 . ةينالع وأ رس ًاعرش بولطم ميركلا نآرقلا صنب قافنإلاف

 ةجاح دسل ال ريقفلل لاملا لذبي نأ هانعمف قافنالا يف ءايرلا امأو

 راهظإ يهو هسفن ةجاح دس ضرغل لب قافنالا يف بولطملا وه امك ريقفلا

 نم فدهلا لطبي يذلا توقمملا ءايرلا وه اذهف ريقفلا رقف نايب وأ ىنغلا

 : وهو قافنالا

 . ريقفلا ةجاح دس يف لاملا مادختسا ١

 ٠١ - لاؤسلا نم ريقفلا ءانغإو .

 : ةرخآلا باوثو 0

 ملعي ريقفلاو ةرخآلا باوث تّوف هسفنب وهف ءايرلا هدصقب ملاع هللا نأل
 ءالعتسالا راهظإ وه رخا ضرغل لب ء.رقفلا ةوه نم هذاقنال لذبي مل لاملا نا

 ًايبس الو هسفن داعسإ يف همادختسال الو ةنسحلا ةأفاكملل ًابجوم دجي ال أذإف

 قافتالا نم مهفده نيذلا نم ماقتنالل ىعسي لب « لاؤسلا نم عاطقنالل
 لوسرل ليق دقلو رسلا ىلع قافنالا رصتقي نأ كلذ ىنعم سيلو ريقفلا ريقحت

 ينرسيف هيلع علطيف دحأ هيلع علطي نأ بحأ ال لمعلا رسأ ينإ (ص) هللا

 . ( ةّينالعلا رجأو رسلا رجأ نارجأ كل ) : (ص) لاق

 لفلان



 كلذ ناك اذإ اميف ريخلاب راهجألا يف فورعملا راهظإ نسحتسي دق لب

 ةيلسح نس نس نمم نوكيف -:موققلا راك ىف انمك نهب نيرشآلا ءاذتقأل ابين
 نم نأ امك  ثيدحلا يف امك ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف

 . ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رزو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس ْنس

 ضرعي نأب هنطاب هرهاظو هلعفل هلوق ةقباطم ظحالي (ءارم) وأ (صلخم) هّنأ
 ثالث :لاق (ع) يلع مامإلا اهركذ يتلا ثالشلا تامالعلا ىلع هسفن

 : يئارملل تامالع

 . سانلا ىأر اذإ طشني ١

 . هدحو ناك اذإ لسكيو 5

 . هرومأ عيمج يف دمحي نأ بحيو ن4

 ةثيبخلا ةداعلا هذه نع عالقإلا ديري نمل يفكيو سايق نم هقّدأ امو

 فوخو حدملا بحو سانلا ىضر بلط وه ءايرلا ىلع ثعابلا نأب لمأتلا

 يف ناسنإلا دج امهمو كردت ال ةياغ سانلا ىضر ) :ثيدحلا يف امكو مذلا

 يف ءاوس هل عقاو ال امم رهاظتلاو مهاضر نم دعبأ ناك مهاضر بلط

 نإو هلهأ ىلع ىفخي ال هنإف هنوتفو هروص ترثك امهم تادابعلا وأ تايداملا

 وهو ءادوس ةطقنك كلذ خيراتلا لجسي فوسو مايأ ةعضبل جذسلا ىلع يفخ

 ترغ امهم ةللضملا تاياعدلاو ةغرافلا تاراعشلا َنِإف .لماجي الو محري ال

 امو لانت ال سانلا ىضر ناك اذإف قيقحتلا لهأ يزعت ال اهنإف تاعامج نم

 يدؤيو ءايرلا ناسنإلا بنتجي نأ لضفألاف نيرخآلا طخسي ضعبلا ىضري

 ةعضرتس ف الإ مدت مد الو:لارخالاو ب فورانلا كاك انبي كلغ يشلارتلا

 . ةلوج لطابللو ةلود قحلل نإف تباث

 احا



 : ةئسلا باحر يف

 . ( هللاب كرش هنإف ءايزلا اوبنتجا ) + (ضو لوسرلا

 هتتافف ءايندلل ايندلا كرت لجر . . .ءايقشألا مظعأ ) : (ص) لوسرلا

 يذلا كلذو سانلل ءاير ماصو دهتجاو دّبعت لجرو « ةرخآلا رسخو اينَّدلا

 قحتسال ًاصلخم هب ناك ول يذلا بعتلا هقحلو هايند نم ايندلا تال مرح

 .( هباوث

 ناسنإلا هاريف ريخلا نم ءيشلا لمعي لجرلا نإ ) :(ع) رقابلا لئس
 يف هل رهظي نأ بحيوهو الإ دحأ نم ام سأب ال) : (ع) لاقف كلذ هرسيف

 . ( كلذل كلذ عنص نكي مل اذإ ريخب سانلا

 لجرلا لصي . . . لمعلا نم دشأ لمعلا ىلع ءاقبإلا ) : (ع) رقابلا

 هنماهركذي مث رسل وو كر اح ا رداع

 . ( هل لمع نم ىلإ هللا هلكو هللا ريغل لمع نم ) : (ع) قداصلا

 ىلع هباوث ناك ساشسلل لمع نم هنإ كرش ءاير لك ) : (ع) قداصلا

 . ( هللا ىلع هباوث ناك هلل لمع نمو سانلا

 يعم كرشأ نم كيرش ريخ انإ لجو رع هللا لوقي) : (ع) قداصلا

 ( ًاصلاخ يل ناك ام الإ هلبقأ مل لمعو يريغ

 هلكو هللا ريغل لمع نم هنإف ةعمس الو ءاير ريغل اولمعا ) : (ع) اضرلا

 ًاريخ نإ (هيلع هرقأ) هللا هداز الإ المع دحأ لمعام .. . لمع ام ىلإ هللا

 ةجيتنلا نوكت صالخإ لمعلا يف نكي مل اذإف .(ًارشف ارش نإو ًاريخف

 فالخب سكعلاب سكعلاو ًاريخ بتكي ًاريخ ناك نإف باوث نودب ةاخوتملا

 سن



 . ًامئاد باثم صلخملا نإف صالخإلا

 1 صالخاإلاو

 ًامامت ءايرلا نم سكعلا ىلع عادخلاو شغلا نع ًادرجم لمعلا وه

 . هنيعب عقاولا وه لب رهاظت هيف سيلو

 مقتست مث هللا يبر لوقت نأ وه صالخإلا ) : (ص) هللا لوسر لاف
 الو كسفن ىوه دبعت ال يأ . ( هيلع دمحت نأ بحت ال هلل لمعت ترمأ امك

 هب موقي لمع يأ نأل كلذو ترمأ امك كتدابع يف مقتستو كبر الإ دبعت

 . نزو الو هل ةميق ال هيف صالخإ نودب ناسنإلا

 هل ًاصلخم هللا دبعاف قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأ اَنِإ 8 : ىلاعت لاق

 [؟” /رمزلا] *« صلاخلا نيدلا هلل الأ نيدلا

 يف ةمألل ًايداهو ًاهجوم هرابتعاب وه امنِإ (ص) يبنلل هجوملا باطخلاو
 الإ اورمأ امو ظ : هلوق يف لمعلاو صالخإلا نيب هناحبس نرقيو ةايحلا
 نيد كلذو ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو ءافنح نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل

 [ه / ةنيبلا] # ةمّيقلا

 وهو يداملاو ةالصلاوهو يحورلا لمعلا صالخإلا عبتتسي نأ دب الف

 يعيبطلا نم نإف لمعلا ىلع رورسلا صالخإلا نراقي نأ يف ريض الو ةاكزلا

 ًالوأ هّنأل هريغ نم وأ هلعف نم ناك ءاوس ريخلا لمع نم ناسنإلا رتسي نأ
 وه لب ءيش يف صالخإلا يفاني ال اذهو .هنم ردص لمع ًايناثو ريخ لمع

 ريخلا وه لب ريخلاب ًارهاظت سيل هنأل ءاير سيلو صالخالا نم عبات رورس

 رمأ هريغ وأ ناسنإلا سفن نم ردص ءاوس ريخلا لعف لجأ نم رورسلاف هسفن

 سانلا يف هل رهظي نأ بحي وهو الإ دحأ نم ام ) : (ع) رقابلا لاق
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 نوكيف سانلل رهظي نأ لجأل لعف يأ ( كلذل كلذ عنص نكي مل اذإ ريخلا

 هللا صلخأ نم : (ص) لاق .ةميظع مالسإلا يف صالخإلا ةجردو ًٌءاير

 . ( هناسل ىلع هبلق نم ةمكحلا عيباني هللا رّجف ًاموي نيعبرأ

 صلاخ هللا ىلإ دعصأ نم ) : (ص) يبنلا ةعضب ءارهزلا ةمطاف تلاقو

 . ( هتحلصم لضفأ هيلإ لجو ّزع هللا طبهأ هتدابع

 الإ موي نيعبرأ هللاب ناميإلا دبع صلخأ ام ) :(ع) رقابلا مامإلا لاقو
 هبلق يف ةمكحلا تبثأو اهؤاودو اهؤاد هرصبو ايندلا يف ىلاعت هللا هدهز

 . ( هناسل اهب قطنأو

 داوجلا مامإلا لاق امك اهلضفأ لب ىلاعت هلل ةدابع هسفن يف صالخإلاف

 . ( صالخإلا ةدابعلا لضفأ ) (ع)

 نيرقو لمعلا حور وه ذإ (صالخإلا) نأش عفري مالسإلا دجن اذكهو

 . ًامامت (ءايرلا نم) سكعلا ىلع ةايحلا ماوق اهب يتلا ةقثلا

 : دسحلاو بيعلا

 دسحلا بلغألا ىلع وهو سفنلا يف بيع نم ءىشان سانلا بيع

 ام لك وه بيعلاو فعضلا طاقن نم اههباش امو لخبلاو بجعلاو نظلا ءوسو

 . هناصقن وأ عبصإ ةدايزك يعيبطلا يرجلا نع صقني وأ ديزي

 ضعب نإ ّنظلا نم ًاريثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهيأ اي » :ىلاعت لاق

 محل لكأي نأ مكدحأ ٌبحيأ ًاضعب مكضعب بتغي الو اوسسجت الو مثإ نظلا
 [7١/تارجحلا]] «ًاتيم هيخأ

 ةطبترم اهنم ةفص لك نأل تامصلا هذه نع بانتجالاب ىلاعت رمأ دقف

 هببس بيعلا نع سسجتلاو فعضلا ةأشنم نظلاف ةجيتن وأ اهل ًاببس امأ ىرخأب
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 اهاضري ال ةميمذلا تافصلا هذهو نبجلا اهساسأ ةبيغلاو هوحنو دسحلا

 . ناسنإلا هيخأل اهاضري ال نأ دب الف هسفنل ناسنإلا

 ىلع هتروع فشك هيخأ بيع يف ىشم نم ) : (ص) هللا لوسر لاق
 . ( قئالخلا سوؤر

 هللا رتس اههفاخي ةروع نمؤم ىلع رتس نم ) : (ع) قداصلا مامإلا لاقو
 هللا بضغ نم ءالؤهل ليوف ( ةرخآلاو ايندلا تاروع نم ةروع نيعبس هيلع

 ةمحرل ًايحور نورساخلا مهو اوناك امنيأ مهتايح يف مهقحالي يذلا ىلاعت
 : ةرايس نم اهمظعأ امو. نسانلا ةقثل ايعامتجتاوبهللا

 ”ةنسلا باحتراف

 عبتتي نم هنإف مهتاروع اوعبتت الو نيملسملا اومذت ال١ : (صر) لوسرلا

 . ( هتيب فوج يف ولو هحضفي هتروع هللا عبتتي نمو هتروع هللا عبتتي مهتاروع

 ىلوأ تناك هتروع فشكو هيخأ بيع يف ئشم نم ) : (ص) لوسرلا

 ًانمؤم رّيع نمو اهب ىتأ نمك ناك ةشحاف عاذأ نم ) : (ص) لوسرلا

 . ( هتاوخإ نم سانلا بويع نع هبيع هلغش نمل ئبوط ) : (ع) يبلع

 رظن نمو هريغ بيع نع لغتشا هسفن بيع يف رظن نم ) : (ع) يلع
 . ( هنيعب قمحألا كلذف هسفنل اهيضر مث اهركنأف سانلا بويع يف

 امك مهنساحم نوكرتيو سانلا ءىواسم نوغتبي رارشألا ) : (ع) يلع
 1 ( حيحصلا كرتيو دسحلا نم ةدسافلا عضاوملا بابذلا عبتتي

 . ( هلثم كيف ام بيعت نأ بيعلا ربكأ ) : (ع) يلع

 انوي



 . ( هبونذ ربكأ نم هبويعب ءرملا لهج ) : (ع) يلع

 . ( يبويع ىلإ ىدهأ نم ّيلإ يناوخإ بحأ ) : (ع) قداصلا

 هتورم مدهو هنيش اهب ديري ةياور نمؤم ىلع ىور نم ) : (ع) قداصلا

 هلبقي الف ناطيشلا ةيالو ىلإ هتيالو نم هللا هجرخأ سانلا نيعأ نم طقسيل
 . ناطيشلا

 : دسحلاو

 بجعلا نوكي دقو (دسحلا) وه بيعلا) ىلإ ةيعادلا بابسألا رثكأ

 مئاد يسفن باذعو مزال ءاقش يف هكرتيو ةحار دساحلل لعجي ال ريبك

 ةداعس نيرخاآلل ديري ال يذلا لشاملا زجاعلا ناسنإلا ةفرح دسحلاو

 يف هلذبي يذلا دهجلا اذه لذب ولو هلثم ةايحلا 2 نيلشاف اونوكي ىتح

 قف حاتجتلا'هفلاختلا كيرتقلا"يملكلاب :ةينقت' تقانشإ  نظرخلا ىيانلا نيو ةقيقولا
 . هلمعو هبسكب نوهرم ناسنإلا نإف هريغ فلاح امك ةايحلا

 نبستكا امم بيصن ءاسنللو اوبستكا امم بيصن لاجرلل »© : ىلاعت لاق

 [”5؟7/ ءاسنلا] #» هلضف نم هللا اوؤاسأو

 نإ تاركنملا نم عّروتي الو ءايربألا ءامدب ثولتيو مئارجلا ناسنإلا فرتقي

 هنم ريخ انأ » : الئاق هبيع ىلع هلمح هتبتر ىلع (ع) مدآل سيلبإ دسح
 [7١/فارعألا] # نيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخ

 نأل ليباق عفد يذلا وه دسحلاو | دي هللا رمأل اقلام دوجسلا كرتف

 : (ص) لوسرلا ريشي كلذ ىلإو ًاناودعو ًاملظ ليباه هاخأ لتقي
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 هدهج لك لواحي دوسحلا نإ كلذو : (ردقلا بلغي نأ دسحلا داك )

 فرصيو لاملا لذبيف هسفن ررض ىلع ناك ول ىتحو دوسحملاب ةحاطإلا

 برب ذوعأ لق »8 : دوسحلا نم ةذاعتسالاب انرمأي هناحبس هللاو سفنلاو تقولا

 دسحلا ) : ليق ام معنو #* دسح اذإ دساح رش نمو قلخ ام رش نم قلفلا

 . ( هودع قيدصو هسفن ودع دساح لك )و . ( أربي ال حرج

 الو دسحي قفانملاو دسحي الو طبغي نمؤملا ) : ثيدحلا يفو

 . ( طبغي

 بلط دسحلاو نيرخآلل يذلا لثمي هسفنل ةمعنلا بلط ةطبغلا نأ كلذ

 مهل نيبت نيذلا رافكلا نأش ناك امك هسفنل اهتوبثو نيرخآلا نم ةمعنلا لاوز

 . ّقحلا

 مكناميأ دعب نم مكنودري ول باتكلا لهأ نم ريثك دو ا : ىلاعت لاق
 [7١٠١/ةرقبلا] « ّقحلا مهل نّيبت ام دعب نم مهسفنأ دنع نم ًادسح ًارافك

 نم اًؤاج نيذلاو ا :ىلاعت هلوق ىف امك لغلا دسحلا ىمس دقو

 يف لعجت الو ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخالو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب
 ٠١[ /رشحلا] « ميحر فوؤر كنإ انبر اونمآ نيذلل الغ انبولق
 : سلا باحر ىف

 . ( ردقلا بلغي نأ دسحلا داك ) : (ص) لوسرلا

 . ( دوسحلا ةذل سانلا لقأ ) : (ص) لوسرلا

 . ( بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلا ) : (ص) لوسرلا

 وهو مكلبق نم ممألا ءاد مكيلإ بد دق هنأ آلإ ) : (ص) لوسرلا
 +10 نينللا قلاح هنكل :رعشلا فلاح نسل نييختلا

 ضف



 . ( داسجألا ةمالس نم داسحلا ةلفغل بجعلا ) : (ع) ىلع

 . ( هلتقف هبحاصب ًادبأ هل ّدعأ ام دسحلا رد هلل) : (ع) يلع

 . ( دوسحملاب رضي نأ لبق هسفنب رضم دساحلا ) : (ع) قداصلا

 هللا لضف دوحجو بلقلا ىمع نم هلصأ دسحلا ) : (ع) قداصلا

 كلهو دبألا ةرسح يف مدا نبا عفو دسحلابو رفكلل ناحانج امهو ىلاعت

 . (وجني ال اكلهم

 . ( بلقلا ةحار يف دوسحلا نعمطي ال ) : (ع) قداصلا

 : دسحلا جالع

 لعف دسحلا نأل هل جالع ال ريطخلا يعامتجالا ضرملا اذه نإ ليق

 نآل ( حيحص ريغ اذهو ) ناسناإلل رودقم نوكي ال وهو سفنلل يرايتخا ريغ

 لك نا تايرورضلا نم ذإ ةيرايتخا ةلاح دسحلا ةفص ىلع سفنلا ءاقيإ

 هانيده انإ »© داسفلا وأ حالصلا ىلإ اهقوسو هسفن بيذهت نم نكمتي ناسنإ
 ةبسرتم لماوع كانه ( معن ) .[7/ناسنإلا] « اروفك اًمإو اركاش امإ ليبسلا

 ةدارإ نكلو ةيوناث ةيعيبطو ةلصأتم ةداع حبصت ثيحب ناسنإلا ةعيبط يف

 يتلا ةبقاعلا ءوس ناسنإلا لمأت ولو نمزلا لوط عم اهريغت كلذ قوف ناسنإلا

 ضعب لاق هموي نم هنع عنتمال يعامتجالا ضرملا اذه ببسب لصحي

 ىلإ هدسح لصي نأ لبق تابوقع سمخ دساحلا ىلإ لصي ) : ءامكحلا

 . ( دوسحملا

 ال ةمذم : ةثلاثلا . اهيلع رجؤي ال ةبيصم : ةيناثلا . عطقني ال مغ اهالوأ
 . قيفوتلا باب هنع قلغي : ةسماخلا . برلا طخس : ةعبارلا . اهيلع دمحي

 : ليق ام معتلو

 ضف



 هلئتاق كربص نإف دوسحلا دسح ىلع ربصا

 هلكاتامدجت مل نإ اهضعب لكأت رانلاك

 تامرحملا كرتو تابجاولا ءادأ ىلع زيكرتلا وه دسحلل ديحولا جالعلاف

 (ص) لوسرلا مالك لعجي نأو هريغ بويع نع هسفن نوؤشب لاغتشالاو

 هدجب لمعي نأو .( هينعي الام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم ) هنيع بصن
 لب هعفني ال دسحلا نإف ةايحلا يف ةيناسنإلا فادهألا ىلإ لوصولل هدهجو

 . هدصاقم يف هرضي

 امب هللا نإ ًائيش مهديك مكرضي ال اوقتتو اوربصت نإو ظ : ىلاعت لاق
 ١١١[ /نارمع لا] # طيحم نولمعت

 : ليق ام معنلو

 ريصق نامزلاو كتقو عيضيف ىدرلل ًاموي بيعلاب لغتشت ال

 : ةيلوؤسملاو ةيرخسلا

 مه كئلوأف بتي مل نمو ناميإلا دعب قوسفلا مسالا سب باقلألاب

 [١١/تارجحلا]] # نوملاظلا

 كاذ نوكي دقف هلثم رخآ نم ناسنإ رخسي لا يمالسإلا بدألا نم
 ءىبني مل نإو حالصلا ةيعاد ريخلا بحم ريمضلا رهاط فرشأو ًاردق لجأ

 . كلذ نع هرهاظ

 نم دلوتت دقو ةيلوؤسملاب روعشلا مدع نم دلوتت ةثيبخلا ةفصلا هذهو

 رسيأو هتايح يف مدقتملا ناسنإلا ةميق نم صقني نأ دوسحلا لواحيف دسحلا
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 اهنم رثكأ هسفن يف نوكي دقو هيف يتلا فعضلا طاقن ىلع زيكرتلا هل نوكي ام

 نيرخآلا داعسإ يف ىعسو هفرش ىضتقم ىلع لمعل ًافيرش ًاناسنإ ناك ولو
 ةيأب ناسنإلا ةماركب ةناهتسالاو ءازهتسالا يه ةيرخسلاو مهنم ةيرخسلا لدب

 فورعملاب ذيبحتلاب ايباجيإ ةيلوؤسملا ىلع مالسإلا زكرو تمهفأ ةقيرط

 . هنع يهنلاو ركنملا نع ءاهتنالاب ايبلسو هيلإ ةوعدلاو

 ًامازتلا امهرابتعاب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب ددشيو

 ربتعيو هتايح يف ملسملا درفلا قفارت ةيلوؤسملاف ةايحلا ىف ةيلوؤسملاب

 : هعمتجم مامأ هريمض مامأ هقلاخ مامأ ًالوؤسم

 هنع ناك كئلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عسمسلا نإ # :ىلاعت لاق

 [1/ءارسإلا] « ًالوؤسم

 اوناك امب مهلجرأو مهيديأو مهتنسلأ مهيلع دهشت موي # :ىلاعت لاقو

 [؟4 /روغلا] 4 نزاع
 تادابع نم ةعيرشلاب مازتلالا يه هبر مامأ ناسنإلا ةيلوؤسمو

 ركشيو انيلع هلضفب رارقإ وه امنإ هللا قح ءادأ نأل تالماعمو تايقالخأو

 ريهطتو كولسلا نسح ىلع ةظفاحملاب هريمض مامأ ناسنإلا ةيلوؤسمو

4 

 عفدو عمتجملا ىلإ ريخلا ميدقتب هعمتجم مامأ ناسنإلا ةيلوؤسمو

 عنص ًالوأ نيتلحرم يف نوكي امنإ كلذو عمتجملاو لضوللا نع رورشلا

 تاهيجوت مالسإلا هججو دقو ركنملا سكعلا ىلعو هيلإ ةوعدلا ايناثو فورعملا

 : وهو نيتلحرملل ةيقار

 : فورعملا عنص الوأ

 ما



 5 ( هئادتبا نم لضفأ فورعملا مامتتسا) : (ص) لوسرلا لاق

 افورعم مكاتأ نمو هوطعأف هللاب مكلأس نم ) : (ص) لوسرلا
 . ( هؤفاكف

 نأ لخبلاو نم هبقعي ملو لطم همدقتي مل ام فورعملا ) : (ع) نسحلا

 ببح هقلخ نم ًالهأ فورعملل لعج لجو رع هللا نإ ) : (ع) رقابلا

 بلطلا فورعملا بالط ىلع بجوأو هلاعف مهيلإ ببحو فورعملا مهيلإ

 اهييحيل ةبدجملا ضرألا ىلإ ثيغلا رسي امك هءاضق مهيلع ٌرسيو مهيلإ

 ةقدص فورعم لكو ءوسلا عراصم يقت فورعملا عئانص ) : (ع) رقابلا

 ايندلا يف ركنملا لهأو ةرخآلا يف فورعملا لهأ ايندلا يف فورعملا لهأو

 . ( فورعملا لهأ ةنجلا ىلإ ًالوخد ةنجلا لهأ لوأو ةرخآلا يف ركنملا لهأ

 ظعتيف نمؤم ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمؤي امنإ ) : (ع) قداصلا
 .( . . .ملعتيف لهاج وأ

 هرب رظناف ًاديعس مأ لجرلا ًايقشأ ملعت نأ تدرأ اذإ ) : (ع) قداصلا

 ريصي ريخ ىلإ هنأ ملعاف هلهأ وه نم ىلإ هعنص نإف هعنصي نم ىلإ هفورعمو

 . (ريخ هللا دنع هل سيل هنأ ملعاف هلهأ ريغ ىلإ هعنصي ناك نإو

 نكي مل نإف هلهأ ريغ ىلإو هلهأ ىلإ فورعملا عنطصا ) : (ع) اضرلا

 . ( هلهأ تنأ نكف هلهأ

 هريغصتو هليجعت لاصخ ثلثي الإ فورعملا متي ال ) : ثيدحلا يفو

 . ( هتممتأ هترتس اذإو هتمظع هترغص اذإو هتأنه هتلجع اذإف هرتسو

 "ا



 : ثالث لحارم امهلو ركنملا نع يهنلاو فورعملا ىلإ ةوعدلا ايناك

 .ركفلا ريونتب كلذو يعولاب - ١
 . داشرإلاو ظعولاب كلذو لوقلاب - ١"

 . ةيبلسلا ةمواقملاب كلذو لعفلاب

 هناسلبف عطتسي مل نإف هديب هريغيلف ًاركنم ىأر نم ) : ثيدحلا يفف

 يتأي الو اهيف بيترتلا روهشملاو ةفيفخو ةديدش بتارم اهنم دحاو لكلو

 اهّلك راكفألا بتارم قبسيو ةفيفخلا ةبترملاب ةجحلا مامتإ دعب الإ دشألاب

 نأ دعب لإ اهرامث يتأت ال ةوعدلا نإف فورعملا ىلإ ةوعدلا لبق لمعلا
 . لماع ىعادلا نوكي

 نمض اعبط ( هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك) ملسم درف لك قنع يف
 : اهمهأ طورش

 .ركنملاو فورعملاب ملعلا : الوأ

 . ريثأتلا لامتحا : ًايناث

 : مهأ ةدسفم بترتت ال نأ : ًالاث

 سفن يدؤت ةصاخ ةعامج دوجو يفاني ال درف لك ىلع بجاولا اذهو

 ماظن يمالسإلا مكحلا قبط دقو ةطرشلا ىلإ ةبسنلاب لاحلا وه امك رودلا

 . ليوط خيرات يف (ةبسحلا)

 ىتح لطعو لمهأ دق ميظعلا بجاولا اذه نأ ًاقح فسؤملا نمو

 لحي الو عزاو نود نم تامرحملاب نيهتساو عدار نود نم تاركنملا تمع

 نضفي



 ةوق نم مغرلاب دجن كلذل ماظن وأ ةطلس ةيأ فوخ هللا نم فوخلا لحم

 داقحألا اهدوسي نأ يعيبطلا نم ناكف مارجألاو ءاشحفلا ةرثك اهماظنو ةطرشلا

 ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ 8 :ىلاعت لاق دقف داسفلاو عامطألاو

 [١١/دعرلا] « مهسفنأب

 بهاذملا نمأتو ضئارفلا ماقي فورعملاب رمألاب نإ ) : ثيدحلا يفو

 ملاظلا نم مولظملل فصنيو ضرألا رمعتو ؟ملاظملا عنمتو بساكملا لحتو

 ربلا ىلع اونواعتو ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأ ام ريخب سانلا لازي الو
 نكي ملو ضعب ىلع مهضعب طّلسو تاكربلا مهنم تعزن كلذ اولعفي مل اذإف
 . ( ءامسلا يف الو ضرألا يف رصان مهل

 رداق لك ىلع ةيعامتجا ةضيرف ةيلوؤسملا ربتعي مالسإلا دجن اذكهو
 . ( ماظنلاو ةفعلاب قلختيو عمتجملا يدتهي ىتح هيجوتلا ىلع

 : ربصلا

 هللانإ اولاق ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذلا نيرباصلا رشبو ظ :ىلاعت لاق

 مه كئلوأو ةمحرو مهبر نم تاولص مهيلع كئلوأ نوعجار هيلإ انإو

 ١5[ /ةرقبلا] «نودتهملا

 يف حاجنلاب نورقمو حالفلا ةمالعو رصنلا قيرط ةايحلا يف ربصلا

 ىلع ءالؤه ربص الولو ةراجتلاو ةعانصلاو ملعلا نم ةايحلا نوؤش فلتخم

 يماسلا مهفده ىلإ اولصو امل لمعلا ةعيبط اهيضتقت يتلا بئاصملا لّمحت
 .ةايحلا يف

 اوناكام نسحأب مهرجأ اوربص نيذلا يزجبيلو + : ىلاعت لاق

 [97/لحنلا] «نولمعي

 نذل



 # رومألا مزع نم كلذ نأ كباصأ ام ىلع ربصاو ظ :ىلاعت لاقو
 ([7١/نامقل]

 ثراوكلا نم هتايح يف راهني نأ بجول ربصلاب لحتي ملول ناسنإلاو

 نيمامإلا نع ثيدحلا يفو ةايحلا هذه يف ىقشي نأ بجولو بئاصملاو

 ددح دقو .(زجعي رهدلا بئاونل ربصلا دعي ال نم ) : (ع) رقابلاو قداصلا
 : (ص) لاقف .ةعماج ةملك يف مالسإلا يف ربصلا ةلزنم (ص) هللا لوسر

 ربص ال نمل ناميإ الف هيلعف ( دسجلا نم سأرلا ةلزنمب ناميإلا نم ربصلا )
 تابثلا وه امنإ ربصلاو ًادروم نيعبس نم رثكأ يف ربصلا نآرقلا ررك دقو .هل
 عزجلا نع سفنلا سبح : ربصلا ) : يسوطلا نيدلا ريصن لاق لامتحالاو

 ءاضعألاو ةياكشلا نع ناسللاو بارطضالا نم نطابلا عنمي وهو هوركملا دنع

 مالستسالا سيلو سفنلا ىوه ةمواقم اذإ ربصلاف ( ةداتعملا ريغ تاكرحلا نع

 يعامتجا ضرم هنأل لهجلا ىلع ربصلا زوجي الف نبجو فعض هنإف ةبيصملل

 ملظلا ىلع ربصلا زوجي الو ملعتلاب حافكلا بجي ةيعامتجا ةبيصم ةجيتنلابو
 . ناك هجو يأب رشلا ةحفاكمل عرذتلا وه ربصلاف هتحفاكم بجي لب كلذك

 . ؟ربصلا ريسفت امف ليئربج اي : (ص) هللا لوسر لاق

 يف ربصت امك ةقافلا يفو ءارسلا يف ربصت امك ءارضلا يف ربصت : لاق

 ربصي امب قولخم دنع ةلاح وكشت الف ةيفاعلا يف ربصت امك ءالبلا يفو ىنغلا

 . ( ءالبلا نم

 ثداوحلا مامأ لامتحا ةوق وه لب سأيلاو مالستسالا سيل ًاذإ ربصلاف
 ةوق ربصلاف تمظع امهم اهرغت وأ ةيداملا تايرغملا همطحت نأ نكمي ال

 نم ةياقوو ةنينأمطلاو ةيناسنإلا ةدارإلا ىوقت ربصلابف ايندلا نتافم دض ةبالصو

 ةايحلا يف كلذ ىلإ انجوحأ امو علهلاو فوخلاو بارطضالاو يسفنلا قلقلا

 ةروص ناك ةلماك ناسنإلا اهب كسمت اذإ تاجرد ربصلل نوكي نأ يعيبطو
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 . ةيعامتجالاو ةيصخشلا هتايح يف ديعسلا ناسنإلل ةيح

 . ( ناميإلا فصن ربضلا ) : (ص) لوسرلا

 ةعاطلا ىلع ربصو ةبيصملا دنع ربص ةثالث ربصلا) : (ص) لوسرلا

 الو دسجلا نم سأرلا ةلزنمب ناميإلا نم ربصلا) :(صر لوسرلا

 . ( هل ربص ال نمل ناميإ الو هل سأر ال نمل دسلج

 .نيدلا يف هقفتلا ١ : ملسملا لمكي نهب ثالث ) : (ع) يلع

 . ( بئاونلا ىلع ربصلاو - ” . ةشيعملا يف ريدقتلاو - ؟

 . ( ةفا زجعلاو ةعاجش ربصلا ) : (ع) يلع

 . ( نامزلا هل لاط نإو رفظلا روبصلا مدعي ال ) : (ع) يلع

 . ( رصنلا ناديم ىلإ ىدتها ربصلا بكرم بكر نم ) : (ع) يلع

 . ( سانلا ىلإ ىوكش هيف سيل ربص ليمجلا ربصلا ) : (ع) رقابلا
 ىنغلاو ففعتلاو ةقافلاو ةجاحلا لاح يف ربصلا ةورم ) : (ع) رقابلا

 : ( ءاطعالا ةورم نم رثكأ

 بحأ اميف هللا نع اضرلاو ربصلا هللا ةعاط سأر ) : (ع) قداصلا

 . مريخ ناك لإ هوك وأ هيلا انف هللا يكتم قو ةلوورك ذا ديعلا

 نم مكو اليوط ًاحرف تئروأ دق ةعاس ربص نم مك ) : (ع) قداصلا
 . ( ًاليوط ًانزح تثروأ ةعاس ةذل

 ةمعن لكلو ًاربص ءالب لكل دعي مل نم زجع دق ) : (ع) قداصلا

 ناك



 . ( أرسي رسع لكلو ًاركش

 ادّمحم ثعب هللا نإف كرومأ عيمج يف ربصلاب كيلع ) : (ع) قداصلا

 نولوقي ام ىلع ربصاو » :ىلاعت لاقف .قفرلاو ربصلاب هرمأف (ص)

 ٠١[ /لمزملا] 4 ًاليمج ًارجه مهرجهاو

 ىلع اوبظاوو اورفظت اوربصاف ًاريخ بقعي ربصلا ) : (ع) قداصلا

 . ( اورجؤت ربصلا

 . ( ءاخرلا دنع ةلفغلا نم لضفأ ءالبلا دنع ربصلا ) : (ع) مظاكلا

 دنع عزجلا : (ص) لاق ربصلا تافص نم سكعلا ىلع : عزجلاو

 هكلهأ ربصلا هجني مل نم ) : (ع) يلع مامإلا لاقو . ( ةنحملا مامت ءالبلا

 . ( عزجلا

 1 ( نيتنثا تراص تعزج نإو ةدحاو ةبيصملا) : لاقو

 رونلا نم دابعلا نطاوب يف ام رهظي ربصلا ) :(ع) قداصلا لاقو

 هللا نم تاولصلا يه ةثالث ارومأ نيرباصلا هللا رشب دقف ةرخآلاو ايندلا يف

 بئاصملا نأ تباشلا نمو لئاضف نم اهمظعأ امو .(ةيادهلاو ةمحرلاو

 . ةريصق ةيويندلا

 اهنم دشأب ىلتبم وه نم كانهو اهلاثمأ هيرتعيو الإ ناسنإ نم امو

 ناويد يف ام معنو فطاوعلا زه نم تبثأو خسرأ ناسنإلا نوكي نأ ةماهشلاف

 : (ع) مامإلا

 رثألا ةدومحم ةبقاع ربصلل ةبرجت مايألا يفو تدجو ينإ

 الكل



 سيفعل اجتوابق الإ وغلا بكسل . ١ جتا طع عم ل نع تس ناباقو

 : نارفكلاو ركشلا

 4 ديدشل يباذع نإ مترفك نئلو مكنديزأل متركش نئل # :ىلاعت لاق

 [ا/ / ميهاربإ]

 هيهلي الو اهتقيقح ىلع ةايحلا ىلإ رظني نأ ناسنإلا بلاطي مالسإلا

 هعاظتلا نونا هر الو الحلا رهاظتلا ةعدست لو زفعسلا ةف رفاختلا
 ,تاذلملاو تاوهشلا يف قرغي هفلع هّمه ًاناويح ايندلا يف شيعي ال هنأ كلذ
 عدلا رمش نال اجرك اهلضم اهم ىصح ال ا اانا حف

 يتلا تاناويحلاو مئاهبلاك هتجاح نع داز ام لامهإو اهنم عافتنالا ىلع

 نع هعنمت اهيلع فادهأ ناسنإلل نإ لب ءاهلكأم ىلع داز امع ينغتست

 هعاتمتسا نيح مزتلي نأو ,نافرعلاو ركشلا هيلع بجوتو نارفكلاو فارسإلا

 دح ىلإ جرخي الو تايرحملا لوانتب هسفن ملظي الف لادتعالاب ةايحلا معنب

 . كلذ نيب اطسو نوكي لب ريتقتلا دح ىلإ لصي الو فارسإلا

 [١7/فارعألا] «# اوفرست الو اوبرشاو اولك # :ىلاعت لاق

 [19 /ءارسإلا] «ًاروسحم ًامولم دعقتف طسبلا

 ةدابعلاب نوكي ةرات ركشلاو اهيلع ركشلاو ةمعنلا نافرع وه طسولا دحلا

 : (ص) لوسرلل ةشئاع تلاق دقو ركشلاب ظفلتلاو (ركشلا ةدجس) يف امك

 لاقف .؟رخأت امو كبنذ نم مّدقت ام كل هللا رفغ دقو كسفن بعتت مل )

 . ( ًاروكش ًادبع نوكل الا ةشئاع اي : (ص)

 ةيعرشلا قوقحلا ءاطعاو فارسإلا مدعو ريدقتلاب لمعلاب نوكي دقو

 انيك



 نارقلا دكؤيو . ةرخآلا باوثو ايندلا ريخ هيف امم نيكاسملاو ءارقفلا ماركإو

 نانئمطا لوصحب كلذو ركاشلا سفن ىلإ عجرت ركشلا ةدئاف نأ ىلع ميركلا

 نمو هسفنل ركشي امنإف ركش نمو # :ىلاعت لاق دقف سفنلا نوكسو بلقلا
 [؛/لمنلا] « ميرك ينغ هللا نإف رفك

 ناك هيف اتناك نم ناتلصخ) : (ص) لوسرلا لوقي ركشلا دح نعو
 . ( ًارباص ًاركاش هللا دنع

 وه نم ىلإ هايند يف رظنو هب ىدتقاف هقوف نم ىلإ هنيد يف رظن نم
 هبتكي مل هتاف ام ىلع فسأف هقوف نم ىلإ هايند يف رظن نإف هللا ركشف هنود

 لك ىلع هللا دمحي ) : هلح يف (ع) قداصلا لاقو . (ارباَض لوركا هللا

 : ( هادأ قح هلام يف هيلع هللا معنأ اميف ناك نإو لامو لهأ يف هيلع ةمعن

 ابونذ همدق ىلإ هنرق نم ناكو ( هيف نك نم عبرأ ) : (ص) لوسرلا
 8 ( ركشلاو قلخلا نسحو ءايحلاو قدصلا تانسح ىلإ اهلدب

 باب هيلع قلغيو ركشلا باب دبع ىلع حتفي هللا ناك ام ) : (ع) يلع
 . ( ةدايزلا

 . ( روكش دبع لك بحي هللا نإ ) : (ع) داجسلا
 . ( سانلل مكركشأ هلل مكركشا ) : (ع) داجسلا

 . ( دبعلا

 لوق ركشلا مامتو مراحملا بانتجا ةمعنلا ركش ) : (ع) قداصلا
 . ( نيملاعلا بر هلل دمحلا

 انكذتا



 : ( ةمعنلا ركشي مل ءافجلا لمتحا نم ) : ( ع) قداصلا

 . ( ًارفك هللا ةمعن لدبي مل نمل ئبوط ) : (ع) قداصلا

 لاوز ال هنإف ركش نم معناو كيلع معنأ نم ركشا ) : (عر قداصلا

 1 ( معنلا ةدايز ركشلا ترفك اذإ ءاقب الو تركش اذإ ءامعنلل

 ملف بهاوملاب موق ىلع معنأ لجو رع هللا نإ ) : (ع) قداصلا
 . ( الابو مهيلع تراصف اوركشي

 دمحلا ناكو هركش دقف ةمعنلا ىلع هللا دمح نم ) : (ع) مظاكلا

 . ( لضفأ

 زع هللا ركشي مل نيقولخملا نم معنملا ركشي مل نم ) : (ع) اضرلا
 . ( لجو

 . ( رفغت ال ةئيسك ركشت ال ةمعن ) : (ع) داوجلا

 تاجرد توافتب يعسلا توافتيف (ىعس ام لإ ناسنإلل سيل) ثيحو
 ةفاك رشبلل هللا اهبهو يتلا ةايحلا ةمعنك ركشلا تاجرد ًاضيأ توافتتو ةمعنلا

 اهنإف ةمالسلاو ةدارإلاو لقعلاو ءاملاو ءاوهلا ةمعنك ناطلسو ينغو ريقف نم

 . ةايحلا تلتخال اهنم ءيش لتخا ولو رشبلل ةمئاد معن

 : لمألاو طونقلا

 نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق ه : ىلاعت لاق

 [57/رمزلا] # ميحرلا روفغلا وه هنإ ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر

 قالخألاو رطاوخلا عيمج نع ةيرشبلا سفنلا ريهطت ينعي مالسإلا

 هللا ةمحر ىلع لاكتالا كلذكو هللا ةمحر نم سأيلا اهنمو ةميمذلا ةيسفنلا

 :لوقي ذإ وهف لالقتسالاب امهنم الك مالسإلا براحي نالباقتم ناتفص امهف
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 [417/ فسوي] « نورفاكلا موقلا لإ هللا حور نم سايي ال)

 4٠[ /ةرقبلا] « نوبهراف ياّيإو » :ًاضيأ لوقي

 ةطسوتم ةلاح ىلع ناسنإلا ةيبرت هتايصوتو هتاعيرشتب مالسالا ىعسي لب

 هللا ةمحر ىلع لاكتالا ينعي : ءاجرلاو ( ءاجرلاو فوخلا خيي انمنهكت

 نمحرلا)وه هللا نأ كش الو هللا ةمحر نع سأيلا ينعي : فوخلاو

 عضوم يف ( نيمحارلا محرأ ) هنكل ( ءيش لك هتمحر تعسو ) . ( ميحرلا

 ناتلاحلاف . ( ةمقنلاو لاكنلا عضوم يف نيبقاعملا دشأو ةمحرلاو وفعلا

 ةيبرتلا هيجوت ام يه نيتلاحلا نيب ىطسولا ةلاحلاو مالسإلا رظن يف ناتتوقمم

 لخأ نم ىلع ضرفو اهنم ءيش ىلإ رقتفي ال هنأ نيح يف اهئادأ لكلا ىلع

 . تابوقعلا اهب

 لكل هيعارصم ىلع (ةبوتلا باب) حتفو هتمحر نم سأيلا عنم كلذكو
 ام ًاريثكو ةلز هل تلصح اذإ سأيلا لصحي االثل ةايحلا ىف ةماقتسالا دارأ نم

 اذإو سأيلا ىلإ يدؤي نأ داكو عزف هبونذ ىلإ رظن اذإ ناسنإلا نإف ضرعت

 انيلع ضرف ىلاعت هللا نكلو ءاجرلا هب يدؤي نأ داكو عمط هللا ةمحر ىلإ رظن

 ةدوعلا قيرط بابسألا نم ببسب فرحنا نمل لعجو تامازتلاو تابجاو

 نود نم ثدحي ام نأب ناسنإلا ةعانق وهف ءاضقلاب ءاضرلاو ةرفغملاو ةبوتلاب

 ناك نإ حرفي الف ةلاحم ال عقاو وه ارش وأ ناك ًاريخ ثداوحلا نم هتدارإ
 .ًارش ناك نإ عزجي الو ًاريخ

 [ه:/رجحلا] 4 نولاضلا لإ هّبر ةمحر نم طئقي نمو ظ :ىلاعت لاق

 تايا ىفف هلل ةفص ةمحرلا ةدام تءاج دقو نوكلا تمع هللا ةمحر نأل

 ةعسلاب هتمحر هللا فصو امك ميركلا نارقلا يف ةئامثالث نم رثكأ وحن ةريثك

 نان



 :ىش زك تليف قا لوهشلاو

 نوقتي نيذلل اهبتكأسف ءيش لك تعسو يتمحرو 9 :ىلاعت لاق

 [(163/فارعألا] «نونمؤي انتاياب مه نيذلاو ةاكزلا نوتؤيو

 . ىلاعت

 5 فوخلاو

 وهف .ةبحملاو نانحلاو فطعلا ةطلسو ميحرلا هللا ةطلس ةيرح يف سحي

 نارقلا يف هيلع ديكأتلا ءاج دقو .بلقلا نوكسب ناميإو سفنلا ةحارب روعش

 قورفب امهنيب قرفي دقو لجولاو ةبهرلاو ةيشخلاك ةفلتخم ظافلأب ميركلا
 ناميإلا نم عبانلا فوخلا راعشتساو عزفلاو هوركملا نم برهلاك ةيئرزج

 نيذلا نيتبخملا رشبو »# :ىلاعت لاق امك ةعساولا ةمحرلاو لداعلا باقعلاب

 ةالصلا يميقملاو مهباصأ ام ىلع نيرباصلاو مهبولق تلجو هللا ركذ اذإ

 ["0 / جحلا] «نوقفني مهانقزر اممو

 : ةمزالتم فاصوأ ةعبرأ هناحبس ركذ دقف

 ١ هللا ركذ دنع لجولا .

 ١؟  ةبيصملا دنع ربصلا .

 “"“  ةالصلا ةماقإ .

 هللا قزر امم قافنالا .

 تافصلا مزالي وهو لداعلا ميحرلا نم فوخلا وه هللا نم فوخلاف

 قافناالاك ةيداملا ةدابعلاو ةالصلاك ةيحورلا ةدابعلا اهعمجت يتلاو ةروكذملا .

 نستو



 : ةئسلا باحر يف

 ايندلا ريخ طق نمؤم ىطعأ ام وه الإ هلإ ال يذلاو ) : (ص) لوسرلا
 تانيتغا: نع فكلاو فات نيكو هنا كارو للان نط. نييحي لإ ةريغألاو

 . ( نمؤملا

 مههوجو ةملعم ةمايقلا موي نيطنقملا هللا ثعبي ) : (ص) لوسرلا
 . ( هللا ةمحر نم نوطنقملا ءالؤه مهل لاقيف

 . ( ةدابعلا نسح نم هللاب نظلا نسح نإ ) : (ص) لوسرلا

 . ( كبونذ نم مظعأ هللا ةمحر نم كسأي ) : (ع) يلع

 . ( هتمظعب ملعلا ردق يتأي ىلاعت هنم فوخلا نإ ) : (ع) يلع

 مل ضرألا لهأ تانسحب هتيتآ نا ىرت ًافوخ هللا فخ ) : (ع) يلع
 . ( اهلبقتي

 الف » : هلوقل هللا باذع ةمألا هذه ريخ ىلع نمأي ال) : (ع) يلع
2. 

 [44/فارعألا] « نورساخلا موقلا الإ هللا ركم نمأي

 هللا وعدي نأ اضرلا الإ هبلق سجهي مل نمل نماضلا انأ) 2ع) نسحلا

 . ( هل باجيف

 لهأ فوخ تائيسلا نم نونمؤملا اهيأ هللا اوفاخف ) : (ع) داجسلا

 [4١/ميهاربإ] 4 ديعو فاخو يماقم فاخ نمل كلذ » : لوقي هللا نإف ىوقتلا

 . ( ىلاعت هللا ءاضقب مهاضرأ هللاب سانلا ملعأ نإ ) : (ع) قداصلا

 نإو كاري هنإف هارت ال تنك نإف هارت كنأك هللا فخ ) : (ع) قداصلا

 هل تزرب مث كاري هنأ ملعت تنك نإو ترفك دقف كاري ال هنأ ىرت تنك

 مال



 . ( كيلإ نيرظانلا نوهأ نم هتلعج دقف ةيصعملاب

 الو ًايجار ًافئاخ نوكي ىتح ًانمؤم دبعلا نوكي ال) : (ع) قداصلا

 . (وجريو فاخي امل الماع نوي نيج ايحاو افئاخ قوتي

 ٌبحأ اميف هللا نع اضرلاو ربصلا هللا ةعاط سأر ) : (ع) قداصلا

 انهفاهل رج قات ل[ ةرك را يح ل

 ا ا 01 هب يدؤي هل ل فاخيو ةيلوؤسملا نم برهتلا

 هتمحر تعسو يتلا هللا ةرذدقب ةقثلا مدع نم دلوتي لالقتساالاب ءاجرلاو فوخلا

 1 ءيش لك

 : رافغتسالاو ةبوتلا

 هدابع نع ةبوتلا لبقي وه هللا نأ اوملعي ملأ » :ىلاعت لاق

 ١٠١[ 5 /ةبوتلا] *» ميحرلا باوتلا وه هللا نإو تاقدصلاو

 دعب حالصلا قيرط ىلإ ةدوعلاو يناسنإلا ريمضلا ريهطت يه ةبوتلا
 وأ ةينمز دويق ةيأ ةبوتلا يف تسيلو فارحنالا دعب أطخلا حالصإو قالزنالا

 بونذلا نم ىضم ام ىلع مدنلاب هقلاخو دبعلا نيب ةرشابم ةلص يه لب ةيدام

 اونما نيِذلا اهّيأ اي 8 : ىلاعت لاق لبقتسملا يف عانتمالاو رئاغصلاو رئابكلا

 [8/ ميرحتلا] « ًاحوصن ةبوت هللا ىلإ اوبوت
 اوبنتجت نإ »8 :ىلاعت لاق ناترم ميركلا نارقلا يف اهركذ ءاج رئابكلا

 [*1 /ءاسنلا] «ًامي رك الخدم 0 مكتائيس مكنع رفكن هنع نوهنت ام رئابك

 4 ممللا الإ شحاوفلاو مثالا رئابك نوبنتجي نيذلا » : ىلاعت لاق
 ["؟/ مجنلا]
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 اهقفوأ لعلو لاوقأ ىلع رئابكلا موهفم يف نورسفملاو ءاملعلا فلتخاو

 . ةقرسلاك ةديدشلا ةبوقعلا اهيلع هللا دعوت يتلا بونذلا يه : رئابكلا نا

 . انزلاك ةشحاف ربتعت يتلا رئابكلا نم عون يه : شحاوفلاو

 ةديدش ةبوقع هيلع نارقلا ركذي مل يتلا ةريغصلا بونذلا : ممللاو

 . ةبيرب ةيبنجألا ىلإ رظنلاك

 نيبنذملاو ةاصعلا مامأ  هيعارصم ىلع  ةبوتلا باب حتف هناحبس هللاو

 نود نم حالصلاو ةداعسلاو ريخلا هسفنل دارأ نم لك هسفنب هسفن حلصيل

 عفتري الو هبرو دبعلا نيب باجح بنذلاف ًاّيقت ناك امهم ناسنإ يأ ةطاسو

 رون هبقعيل بئاتلا بلق نم ةرسحلاو مدنلا ران هقرحت نأ الإ باجحلا اذه

 كرشلا الإ ةبوتلا هلمتشت ال أطخ وأ بنذ كانه سيلو هللا نم ةمحرلاو وفعلا

 . هللأب

 نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ 8 : ىلاعت لاق

 [ 548 /ءاسنلا] # ءاشي

 هتبوت يف ًاقداص دبعلا ناك اذإ هرفغي هللا نإف بنذلا مظع غلب امهم
 ءاشي نل كلذك كرشلا رفغي نل هللا نأ امكف تباث رمأ ةيشملا ىلع قيلعتلاو

 دع ىلع ةريغتطلاو ةريبكلا معي رمأ اذهو: + غنقاولا نع ةنوعلا ندصت:نأ الإ

 نم رثكأ ميركلا نآرقلا يف تركذ اهنإ ةبوتلاب نارقلا مامتها رهظتو  ءاوس
 . اعضوم نينامث

 ذإ رافغتسالاب اهنع عوجرلاو ةيصعملا ىلع مدنلا اهانعم ةبوتلاو
 هللا نم مزلتسي  اهطورش ققحت دعب  يهو ةقيقح ةبوتلا مزلتسي رافغتسالا
 4 هيلإ اوبوت مث مكبر ارفغتسا نإو ط : ىلاعت لاق امك نارفغلاو لوبقلا

 [7 / دوه]

 نك



 نم مدنلا ناك نإ يهْلِإ ) : ىلوألا ةاجانملا ةيداجسلا ةفيحصلا يفو
 ىنإف بونذلل ةطح رافغتسالا نكي نإو نيمدانلا مدنأ ينإف كيلإ ةبوت بونذلا

 . ( نيرفغتسملا نم كل

 ةيصعملا باكتراب هسفن ملظي بنذملا نأ ىلع ميركلا نارقلا ركذو

 :: ةكلهلا نم اهل اذقتمو هسفنل احلضم نوكي بئاتلا ةجييشنلابو

 هللا دجي هللا رفغتسي مث هسفن ملظي وأ ءوس لمعي نمو : ىلاعت لاق

 ١٠١[ /ءاسنلا] « اميحر اروفغ

 نإ هيلع بوتي هللا نإف حلصأو هملظ دعب نم بات نم # :ىلاعت لاقو

 [79 /ةدئاملا] *» ميحر روفغ هللا

 دعب نم اوبات مث ةلاهجب ءوسلا اولمع نيذلل كبر نإ # : ىلاعت لاقو

 [9١١/لحنلا] # ميحر روفغل اهدعب نم كبر نإ اوحلصأو كلذ

 هللا قح ىلإ ةبسنلابف يصاعملا فالتخاب ةبوتلا فلتخت نأ يعيبطو

 سفنلا قح ىلإ ةبسنلابو رمخلا برشك حيبقلا لعف نم مدنلا ةبوتلا ربتعت
 . ةحصلا ظفحو لمعلاو ملعلا

 ١965[ /ةرقبلا] # ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو # : ىلاعت لاق

 . ضرملاو ةلاطبلاو لهجلا نيب كالهلا يف قرف الو

 ءادأو لهألل (ةريسلا نسح)و دالوألل (ةيبرتلا) ريغلا قح ىلإ ةبسنلابو
 ءادأو نيكاسملاو ءارقفلل ةةاكزلاك تاقدصلاو نيقحتسملل نيدلاك قوقحلا

 ىلع مامإلا مالك اهعمج دقو نطولاو عمتجملاو سفنلا نإ ةبسنلاب بجاولا

 وهو هنم ترفغتسا يذلا بنذلا نم ةبرقلا ىلإ عوجرلا ) : (ع) نينمؤملا ريمأ
 : ةتس ناعمل عفاو مسا رافغتساالاو بنذلا كرتو نيرباصلا ةجرد ىلوأ

 مو



 . ىضم ام ىلع مدنلا : اهّلوأ

 . ادبأ دوعلا كرت ىلع مزعلا : يناثلاو

 . مهنيبو كنيب يتلا ن نيقولخملا قوقح يدؤت نأ : ثلاثلاو

 . ضرف لك يف هللا قح يدؤت نأ : عبارلاو

 د اا 00 بيذت و ل

 تاذل هتقذأ امك تاعاطلا 1 ندبلا قيذت نأ : سداسلاو

 : (ص) هللا لوسر لاقو

 . بئاتب سيلف ةدابعلا يف دزي ملو بات نمو

 . بئاتب سيلف هسابل ريغي ملو بات نمو
 . بئاتب سيلف هءاقفر ريغي ملو بات نمو

 . بئاتب سيلف هفك عسوي ملو هبلق حتفي ملو بات نمو

 . بئاتب سيلف هناسل ظفحي ملو هلمأ رصقي ملو بات نمو
 . بئاتب سيلف هندب نم هتوق لضف مدقي ملو بات نمو
 . ( بئاتلا كلذف لاصخلا هذه ىلع ماقتسا اذإو

 نامزلا نم رادقم ىلإ اهيف لجوت ةئّيسلا نأ ديفت ةريثك ثيداحأ تيورو

 : (صو) هللا لوسر لاق هدشر ىلإ بنذملا دوعي نأ لمأ ىلع

 ءيش هيلع بتكي مل اهلمعي مل وه نإف اهلمعي نأ ةئيسلاب دبعلا مهي )

 نم ةحسف يفل دبعلا نأ ) درو دقف نيعبرألا غولب ىلإ ةبسنلاب ةصاخو
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 ىلإ لجو ّرع هللا ىحوأ ةنس نيعبرأ غلب اذإف ةنس نيعبرأ نيبو هنيب ام هرمأ
 هلمع ليلق هيلع ابتكاو اظفحتو ادّدشو اظلغف اذه يدبع ترّمع دق هيكلم

 يف ناك نمك نوكي نأ نيسمخلا بحاصل يغبنيو هريبكو هريغصو هريثكو
 . ( عزنلا

 : حوصنلا ةبوتلا

 حصنلا نم نوكي دقو بنذلا اهدعب داعي ال يتلا ةصلاخلا ةبوتلا يه

 لسغي رطملاك ةبوتلاف ( دلبلا ثيغلا حصن ) : لاقي امك ناردألا ةلازإ ىنعمب

 هللا محر ) : (ع) قداصلا لاقو بونذلا راثاو يصاعملا ناردأ نم بئاتلا

 نم ذقنمو ةئيطخلا سند نم ةرهطم ةبوتلا نإف توملا لبق هللا ىلإ بات ادبع

 . ( ةكلهلا ءافش

 هرهاظك لجرلا نطاب نوكي نأ حوصنلا ةبوت ) : (ع) قداصلا لاقو
 مدن ةبوتلا نأ ثيحو ًادبأ بنذلا ىلإ دوعي ال نأ كلذ مزلتسيو . ( لضفأو

 لاح لك ىلع بجاو حيبقلا ىلع مدنلا نإف . ةبوتلا بجتف ةيصعملا ىلع

 ةنوتلا رييخات )2: (عو يناثلا نفعجوبا لاك عئابقلاو ئصاعفلا عمت نمو
 الإ هللا ركم نم نمأي الو هللا ركم نم نمأ بنذلا ىلع رارصإلاو . ( رارتغا

 امكو توملا روضح دنع وهو ةنياعملا ةبوت حصت ال كلذل . نورساخلا موقلا

 مهدحأ رضح اذإ ىتح تائيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تسيلو » :ىلاعت لاق
 مهل اندتعا كشئلوأ رافك مهو نوتومي نيذلا الو نآلا تبت ينإ لاق توملا

 [11 /ءاسنلا] 4 ًاميلأ ًاباذع

 : ةئسلا باحر يف

 . ( هللا بيبح بئاتلا ١ : (ص) لوسرلا

 . ( هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا ) : (ص) لوسرلا

 نكح



 : ( رافغتسالا بونذلا ءاودو ءاود ءاد لكل ) ا (صو) لوسرلا

 بئاتلا نوبحي : عبرأ يف يتمأل قحلا مزلي) : (ص) لوسرلا

 . (نورفغتسيو نسحملا نونيعيو فيعضلا نومحريو

 : لاق مث هتبوت هللا لبق ةنسب هتوم لبق بات نم نإ ) : (ص) لوسرلا

 : ةريثكل ةنسلا نإ

 . ريثكل رهشلا نإ لاق مث هتبوت هللا لبق رهشب هتوم لبق بات نم

 . ةريثكل ةعمجلا نإ لاق مث هتبوت هللا لبق ةعمجب هتوم لبق بات نم

 .( هتبوت هللا لبق نياعي نأ لبق بات نم

 نإو سلجم نم موقي ال ناكو ةرم نيعبس موي لكو رفغتسي (ص) ناكو
 . ةرم نيرشعو اسمخ هللا رفغتسي ىتح فخ

 ؟ةاحمملا امو ليق ةاحمملا هعمو طنقي نمم بجعلا ) : (ع) يلع

 .( ةبوتلا نم حجنأ عيفش ال ) : (ع) يلع

 ةعاس ةوهش نم مكو ةبوتلا بلط نم رسيأ ةئيطخلا كرت ) : ( خر ىلع

 . ( اليوط انزح تثروأ

 . ( ةبوت مدنلاب ىفك ) : (ع) رقابلا

 هانعمو ) .(رفغت ال اهنإف بونذلا نم تارقحملا اوقتا) : (ع) قداصلا

 . ( بنذلا اذه ريغ يل نكي مل نإ يل ئبوط : بنذملا لوقي نأ
 ةموادم نم دبعلل دب الو هتيانع ددمو هللا لبح ةبوتلا ) : (ع) قداصلا

 ةبوتف ةبوت مهل دابعلا نم ةقرف لكو ءافرعلا لوقي ( لاح لك ىلع ةبوتلا
 نولت نم ءايلوألا ةبوتو سفنتلا نم ءايفصألا ةبوتو رسلا بارطضا نم ءايبنألا

 انكر



 لكلو بونزلا نم ماعلا ةبوتو هللا ريغب لاغتشالا نم صاخلا ةبوتو تارطخلا

 . هرمأ ىهتنمو هتبوت لصأ يف ملعو ةفرعم مهنم دحاو

 .: ديعولاو دعولا

 لامعألا ىلع باوشلا نم دعو ام ءافوب هللا ىلع دابعلا ىح وه دعولا

 ىلع باقعلا نم دعوأ ام زيجنتب دابعلا ىلع هللا ىح وه ديعولاو ةحلاصلا

 تلاق يمالسإلا ركفلا يف فينع لادج راثم ةلأسملا هذه تناكو يصاعملا

 تبثي نأب هيلع دعو ام امهيف فلخي ال نأ دب ال هللا نأب : جراوخلاو ةلزتعملا

 هلل زوجي الف ةبوت الب تامو ةريبك بكترا يذلا يصاعلا بقاعيو عيطملا

 . يهنلاو رمألا ىضتقم هنأل ةيصعملا نع وفعلا ىلاعت

 ىلاعت هللا ىلع قح هللا نم ءافولا نأ (ع) تيبلا لهأ بهذمو

 بحاص ّلك نأش «وفعلا ) ةصاخ ىلاعت هلل زوجي نكلو يهنلاو رمألا ىضتقمب

 نم ببسل هقح طاقسإ قحلا بحاصل نإف يهنلل الو رمألل راكنإ ريغ نم قح
 : يلصوملا يرسلا هلاق ام معنو ةعافشلاك كلذل ةيعادلا بابسألا

 (هعنام وفعلاف ءارضلا دعوأ نإو هدعو زجنأ ءارسلا دعو اذإ)

 . ايندلا يف ةبوتلا ةلأسم هباشت ةرخآلا يف (وفعلا) ةلأسمف

 رشبلا ذاقنال  هيعارصم ىلع - ةبوتلا باب حتف دق مالسإلا دجن اذكهو

 ام ريغ طورش وأ ةطاسو ةيا نود نم هبرو ناسنإلا نيب كلاهملاو قلازملا نم

 نم بئاتلا نيوكتف دشرلا ىلإ ةدوعلا قيرط ةبوتلاف  اهسفن ةبوتلا هيضتقت

 تائيسلا نع وفعيو هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو ا :ىلاعت لاق

 [ ؟5/ ىئروشلا ] 4 نولعفي ام ملعيو

>" 



 : ردقلاو ءاضقلا

 اهضعب نوكي ةريثك لحارمب هتافو ىلإ هنوكت ذنم هتايح ىف رمي ناسنإإلا

 وأ ةعيبطلا وأ ةئيبلاو طيحملا ريثأتب هتدارإ نع ًاجراخ اهضعبو هتدارإ عوط
 سرادملا اهتثحب ةداح ةضقانتم راكفأ تأشن انه نمو تاداعلاو بادآلا

 راتخملا ىلع ةضورفملا تابوقعلا رابتعاب نوناقلا اهسرد ةفلتخملا ةيركفلا

 اهتسردو هباش ام وأ نونجلا وأ ةعيبطلا ريثأت تحت ناك ءاوس راتخملا ريغو
2 

 يف ًارشابم ًاطابترا طبترت اهنأل نايدألا اهتسرد امك ًايرظن ةيفسلفلا سرادملا 3

 ام ىلإ حملت هسأرب مئاق ثحب  مويلا  اهيف ثحبلاو هبرب ناسنإلا ةقالع

 : ةيلاتلا تاحلطصملاب ملسن نأ َدِب الو : فيرشلا ثيدحلا هدصقي

 ةداعلا وأ ةعيبطلا نم ايلع ةوق ريثأتب ةلصاحلا رايتخااللا ةلاح : ريجلا ١

 . امهريغ وأ

 . ةرطفلاب ناسن+ لكل ةدوجوملا ةيرحلا : رايتخالا  ؟

 لجألاك هللا ىوس اهب ملعي ال ىلإ ةيئانثتسالا تالاحلا : ءاضقلا “" 

 . ةافولاو

 . اهيلإ ةيعادلا اهبابسأ لوصح ىلع ةردقملا تالاحلا : ردقلا

 : رايتخالاو ربجلا

 ىف دشرلا لبق رايتخااللا ةلاح ناتضقانتم ناتلاح ناسنإلا يف دجوت

 55 ةيرح وأ ةدارإ ةيأ هل تسيلف ةلوفطلاف ةعاضرلا نم نوكتلا لحارم

 نيتلاحلا نيب ضقانتلا اذهو رايتخالاو ةدارإلاو ةردقلا هل لصحت زيمتلاو دشرلا

 نودب هتايح يف بسم ناسنإلا نإو ربجلاب لوقلا ىلإ ( ةرعاشألا ) ةقرف اعد
 قلخ هللا نإو رايتخالاب لوقلا ىلإ (ةلزتعملا ) ةقرف اعدو هسفن نم ةدارإ
 ىلع امهنم ّلك ىهربيو هتدارإ قوف ةدارإ الو هسفن رمأ هيلإ ضوفو ناسنإلا

 نالت



 ضقانتلا حوضول نيبهذملا نيب ضقانتلا يلجلا حضاولا نمو ةلدآلاب هبهذم
 ةقلطملا ةوقلا وه ناسنإلا نأب لوقلاو ةقلطملا ةوقلا وه هللا نأب لوقلا نيب

 ؛ نيبهذملا ديؤي ام اهنم دافتسي ةينآرقلا تايآلاو

 [ه/رطاف] 4 ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي هللا نإ » : ىلاعت هلوقك
 [ ؟؟/ ريوكتلا ]4 نيملاعلا بر هللا ءاشي نأ لإ نؤاشت امو »: ىلاعت هلوقو

 [٠7/فهكلا] #0 رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف  :ىلاعت هلوقو

 كبر امو اهيلعف ءاسأ نمو هسفنلف ًاحلاص لمع نم #» :ىلاعت هلوقو

 [47/تلّصف] «ديبعلل مالظب

 [*/ناسنإلا] 4# ًاروفك امإو ًاركاش امإ ليبسلا هانيده انإ 8 : ىلاعت هلوقو

 ةئفاكتم نوكت تداك  ثيدحلا نع رظنلا عطق عم  ةينارقلا صوصنلاف

 يف ةقلعملا ةشيرلاك روبجم ناسنإلا نإو ربجلا بهذم نيبهذملا دانتسا يف

 ءاشي امل لعافلا وه ناسنإلا نإو ضيوفتلا بهذمو ةرعاشألا هلثمتو ءاوهلا

 ًاقيرط كلس يذلا ديحولا بهذملا ةيمامإلا ةعيشلا بهذمو ةلزتعملا هلثمتو

 ةردقلاو ملعلاو لقعلاب همركأو ناسنإلا قلخ هللا نأ كلذ نيلوقلا نيب ًاطسو

 هتردقب وه مث لطابلاو رشلا كلذكو قحلاو ريخلا ميهافم كردي لّمعلاب وهف

 نيب رمأ لب ضيوفت الو ربج ال) ( اذإف ) امهدحأب يتأي هللا هبهو يتلا
 نمف (ع) قداصلا مامإلا نع روثأملا وه امك ( نيتلزنملا نيب ةلزنمو نيرمألا
 ةردقلا نأ كتيعن نمو ةركفاسشلابهبلإ بستم لنغقلاف ةركنقلا :تعاضااهنأ :كايع

 هتردق هجوي نأ هنكمي ناسنإلاو هيلإ دنتسم ةطساولاب لعفلاف هللا نم ةبهوم

 ينعي اذهو اههجو ثيح ًارشابم وه ربتعيف رشلا ىلإ وأ ريخلا ىلإ اههجو
 ضيوفتلا نأ نيح يف ريدق ءيش لك ىلع يذلا ىلاعت هللا ةردقب ناميإلا

 هذهو نوفصي امع ىلاعتو هناحبس ملظلا مزلتسي ربجلاو هناحبس هزجع مزلتسي

 نذل



 .: نادجولاب هرايتخا

 : ردقلاو

 هلوسر همّلع ام ىوسو هاوس هملعي ال رمأ هللا نم موتحملا ءاضقلا

 ءاج اذإ » : ىلاعت هلوق هيلإ راشأ يذلا يضقملا. لجألاك ( هئاضقل دارألو )

 [7 4 /فارعألا] « نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي ال مهلجأ

 . جئاتنلاو بابسألاب ةديقعلاف .ردقلاب ةديقعلا صخلتتو

 [/قالطلا] 4 ًاردق ءيش لكل هللا لعج دق طظ : ىلاعت لاق

 م ردقب لإ هلزنن امو هنئازخ اندنع لإ ءيش نم نإو ط : لاقو
 (؟١/رجح]

 [ 19 /رمقلا] # ردقب هانقلخ ِءيش لك انإ # : لاقو

 وهو نوكلا يف مكاحلا ماظنلا وه حوصوب تايآلا هذه يف امك ردقلاو

 الب وويسمألا ئرسجي نأ ناو هضراشبب لاسعت ةاردجا يذنتلاةبلغلا: ءاظن

 . ( اهبابسأب

 ليفجمي اين عيرجتللاو ةايحلاو نوكلا يف رشلاو ريخلا معي ماظنلا اذهو

 ًايسايس ةايحلا يف ريغت لصحي امو ينوك ببسب الإ | نوكلا يف ريغتلا نم

 فير يل م رك سلا دي در

 « مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ 8 : ىلاعت لاق

 [١١/دعرلا]

 ردقلاب نمؤي ىتح ًانمؤم نمؤملا نوكي ال) : (ص) هللا لوسر لاقو

 انخحو



 ناسنإلل سرد وهو ةيمالسإلا ةديقعلا نم ءزج ردقلاب ناميإلاف هرشو هريخ

 بابسأو للعو ةنيعم نيزاومو ريداقمب نوكلا يف يرجي ءيش لك نأ ىلع

 لصي نأو دب ال  ةربتعملا طورشلا ةياعر عم ًاببس راتخا نم ّلكف ةطوبضم

 اذام ناسنإلا نأب ملاع هناحببس هللاو  ناسنإلا بناج نم اذه ةجيتنلا ىلإ

 لب العف ىلاعت هملع مزلتسي الو  ناسنإلا ةدارإ ةجيتن نوككت امو راتخيس
 ةساردلاو لمعلا يف هدلو حاجنب ناسنإلا ملعك ناسنإلا لعفب ىلاعت هملع

 ةساردلا هببس لب دلاولا ملع ببسب دلولا حاجن نوكي الف الثم هئاكذب ملعلل

 فداهلا لمعلا ىلع ثحو ةعاجشلاو ةظقيلل سرد ردقلاب ناميإلا (ةلمجلاب)و

 سيل نإو# : ىلاعت لاق امك ةئجافملا تالاحلا يف لمألا حورل قلخو

 : ليق ام معنلو . [994/مجنلا] #ىري فوس هيعس نإو ىعس ام الإ ناسنإلل

 اردجأ دجملاب ناك ىعسأ ناك نمف هيعس نبا لإ ناسنإلا دجأ ملو
 ارهظأ ناك ةمه ىلعأ ناك نمف  ئىلعلا ىلإ ىقرت ءايلعلا ةمهلابو

 ارحخأت دارأ نم مدقتي ملو امدقت دارأ نم رحخأتي ملو

 هللاو لسكلا ببس هنأب ردقلاب ناميإلا ىلع ذخاؤت نأ ًادج بجعلا نمو

 ةظقيلل سردو طاشنو ةيباجيإ هب ناميإلا نأ نيح يف ةيبلسلاو ةيلاكتالا

 . لمعلاو

 ملام كيرت ريداقملا ) :(ع) يداهلا يلع مامإلا مالك ىنعم اذهو

 . ( كلابب رطخي

 : لكاوتلاو لكوتلا

 دق هرمأ غلاب هللا نإ هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو # :ىلاعت لاق
 [/قالطلا] « اردق ءيش لكل هللا لعج

 ريدقتب انملع ام دعبف لكوتلاو ردقلا نيب ةيآلا هذه يف هناحبس نراقي

 ارا



 ايلعلا هللا ةردقب ًانمؤم اهب ذخأي نأ دبعلا ىلع بجي ىلاعت هللا نم بابسألا

 يعسلا دعب هيلع دامتعالا هانعم هللا ىلع لكوتلاف . ةردق لك يف مكحتت يتلا

 ةنينأمطو ةيسفن ةحار بجوت ةيناسنإ ةليضفو عيفر قلخ وهو بابسألاب ذخألاو

 اذإ الكوتم نوكي امنإ ضيرملاف يعسلاو لمعلا مزلتسي هللا ىلع لكوتلاف ةيبلق

 . ءافشلا بلطو ءاوذلا برشا

 ديس علا نودي ةاسععالا و تلاظنلاو :تنتاكلاو ]ماعلا ذكفَز

 لكوتلاو لشفلاف لامهإلاو لسكلا لكاوتلا اذإ ريبك امهنيب قرفلاو ( لكوتلا )
 نم سكعلا ىلع ةعيرش لك يف مومذم لكاوتلاو لمعلاو حافكلاو يعسلا

 (لكوتو اهلقعا) لئاقلا (ص) مظعألا لوسرلا هب يدتحي لاثم مظعاو لكوتلا
 . ىلاعت هللاب ةقث اهطبري نأ ريغ نم هتقان كرت لجرل

 [:/دوه] 4 اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف ةباد نم امو » : ىلاعت لاق

 لوقي ًاقيثو ًاطابترا يعسلاب قزرلا طبري هناحبس هللا ىرن ةيآلا هذه يفو
 نأ ىنعملاو هقزري هللاو لإ كرحتم ّىح نم ضرألا اذه يف سيل نأ هناحبس
 يذلا يحلا نودو تيملا نود ىعسيو ضرألا يف كرحتي نمل وه امنإ قزرلا

 ام اذهو ةحارلاو نوكسلا نود قزرلا مزلتسي بيبدلاو ةكرحلاف . كرحتي ال

 اهل روسيم ءىش ىلإ تعس اذإ باودلا هذه لكف نادجولاب ناسنإلا هسحي

 تايآلا اطن يف اذكهو سكعلا نود ةكرحلاب جاتحت ام ىلع تلصح

 . مامتهالا دروم لمعلاو يعسلا ةلأسم دجن ةميركلا

 [6٠١/كلملا] # هقزر نم اولكو اهبكانم يف اوشماف و : ىلاعت لاق

 # هللا لضف نم اوغتباو ضرألا ىف اورشتناف # : ىلاعت لاقو

 ْ /ةعمجلا] ١٠١[

 « ىري فوس هيعس نأ ئعس ام لإ ناسنإلل سيل نإو » : ىلاعت لاقو
 ]الحجر/١9[

 نك



 . ( هللا ىلع دامتعالا بناج

 : ةئسلا باحر ىف

 عفني الو رضي ال قولخملا نأب ملعلا (وه لكوتلا ) : (ص) لوسرلا
 مل كلذك دبعلا ناك اذإف قلخلا نم سايلا لامعتساو عنمي الو يطعي الو

 دحأ يف عمطي ملو هللا ىوس فخي ملو جري ملو هللا ىوس دحأل لمعي

 . ( لكوتلا وه اذهف هللا ىوس

 نم لاقف دجسملا ةيواز يف موف ىلع ًاموي (ع) نينمؤملا ريمأ رمو

 ا

 0 اندصق اذإو انلكأ اندجو اذإ : اولاق . د

 فيك اولاق لعفن امك :(ع) لاق .؟لعفن امف اولاق اندنع بالكلا لعفت اذكه

 ( انركش اندقف اذإو انلذب اندجو اذإ : (ع) لاق ؟لعفت

 يف هللا ىلع لكوتت نأ اهنم تاجرد هللا ىلع لكوتلا ) : (ع) مظاكلا

 ديفقو اريج الإ كرلاتي الادثا هلع ا يعاو هنع كنك كنج لتي امك اهلك كروت

 اهيف هب قثو هلل كلذ ضيوفتب هللا ىلع لكوتف هل كلذ يف مكحلا نأ ملعتو

 . ( اهريغ يفو

 نإو لشفو لسك لكاوتلاو لمعو ناميإ مالسإلا يف لكوتلا دجن اذكهو

 . تايرغملا نم ررحتلاو طاشنلاو لمعلاب انرمأي لب مالستسالاب انرمأي ال هللا

 : ايندلا راثيإ

 . ةرهاظلا هدارفأ نمو ايندلا راثيإ نع يهنلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج

 ٠ع



 طخس ةفداصم مزلتسي مل اذإ اًدج ليمج وهو نيقولخملا ىضر بلط - ١
 . لانت ال ةياغ سانلا ىضر نأ قباس ثيدح ىف انركذ دقو قلاخلا

 راثيإو ءاخسلا هلباقيو ةردقلا عم نيجاتحملا ىلع ايندلا لامب لخبلا ع

 رادلا يه ايندلا نإف مالسإلا هتقمي رمأ ةايحلل ًافده هلعج ىنعمب ايندلا

 ناودع ةرخآلاو ايندلا نإ ) : (ع) يلع مامإلا لوقي اذه يفو ةلئازلا

 ةرخآلا ضغبأ اهالوتو ايندلا ٌبحأ نمف نافلتخم ناليبسو ناتوافتم

 نم برق املك امهنيب ءيش امو برغملاو قرشملا ةلزنمب امهو اهاداعو

 . ( ناترض دعب امهو رخآلا نع دعب دحاو

 ةرخآلا رادلا كلت #» :ىلاعت لاق امك ةبقاعلا يه ةرخآلا نم دارملاو

 « نيقتملل ةبقاعلاو ًاداسف الو ضرألا يف ولع نوديري ال نيذلل اهلعجن

 [47/ صصقلا]

 . ةصاخ ةفئاطب صتخي الو عيمجلل توملا دعب ةايحلا يه ةرخآلا نإف

 ىف ةياغ اهلعج ىنعمب ايندلا راثيإ ىلع روصقم مالسلا هيلع همالكو
 تامرحملا نع وه امنإ ىهنلاف ةبقاعلاو ةطساولاب مامتهالا نود نم ةايحلا

 .اهيلع ثح لحب اهنع هني ملف ذالملا نم عورشملا امأو ةعورشملا ريغلا

 [/7/ صصقلا] «ايندلا نم كبيصن سنت الو # :ىلاعت لاق دقف

 نم تابيطلاو هدابعل اهجرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق » : ىلاعت لاقو

 ["7/فارعألا] « قزرلا

 : تاياورلا يف ريثك يف ايندلا بلط يف بيغرتلا درو دقو

 كترخآل نكو ًادبأ شيعت كنأك كايندل نك ) : (ص) لوسرلا لاق
 . ( ًادغ تومت كنأك



 ثرحأف . . . قفرب هيف لغوأف نيتم نيدلا اذه نإ ) :ًاضيأ (ص) لاقو
 . ( ًادغ تومي هنأ فاخي نم لمع لمعاو تومي ال هنأ نظي نم ثرح

 .( ًادج ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو

 : ةنسلا باحر يف

 نوتومت مكنأك مكترخآل اونوكو مكايند اوحلصا ) : (ص) لوسرلا
 . ( ادغ

 رمأو هايند رمأي متهي نمؤملا امه سانلا مظعا) 9 (ص) لوسرلا

 . ( هترخآ

 :ىلاعت هللا لاق نارقلا نم نيتملك نيب دهزلا نا ) : (ع) يلع

 ىلع سأيي مل نمف 4 مكيتآ امب اوحرفت الو مكتاف ام ىلع اوسأت اليكل
 . ( هيفرطب دهزلا لمكتسا دقف يتآلاب حرفي ملو يضاملا

 : رباصو بغارو دهاز هثلث سانلا امنإ ) : (ع) يلع

 هتاف ءيش ىلع نلزحي الو ءانأ ايندلا نم ء يشب حرفي الف دهازلا امأف

 نم ملعي امل هسفن اهنع فرص ائيش اهنم كردأ نإف هبلقب اهتقميف رباصلا اًمأو
 . مارح نم مأ اهباصأ لالح نم يلابي الف بغارلا امأو اهتبقاع ءوس

 هيف تنك الإ كتوق قوف ًائيش لاملا نم بسكت ال) + (ع) ىبتجملا

 تاهبشلا يفو ًاباقع اهمارح يفو ًاباسح اهلالح يف نأ ملعاو كريغل ًانزاخ
 . ًاباتع

 امأف بدج رفقم نامز يف ناك (ع) نينمؤملا ريمأ نإ ) : (ع) قداصلا
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 ال اهونمؤمو اهراجف ال اهراربأ اهب سانلا قحأف تخرأو ايندلا تلبقأ اذإ

 . ( اهرافك ال اهوملسمو اهوقفانم

 ميرحتب الو لاملا ةعاضإب ايندلا يف دهزلا سيل) : (ع) قداصلا

 زع هللا دي يف امم قثوأ كدي يف امب نوكت ال نأ ايندلا يف دهزلا لب لالحلا

 . ( لجو

 : (ع) لاقف اهاتؤن نأ بحنو ايندلا بلطنل ) : (ع) قداصلل لجر لاق
 : (ع) لاقف يلايعو يسفن ىلع اهب دوعأ لاقف ؟اذام اهب عنصت نأ بحت )

 . ( ةرخآلا بلط اذه ايندلا بلط اذه سيل

 . ( هايندل هنيد كرت وأ هنيدل هايند كرت نم انم سيل) ) : (ع) مظاكلا

 يف ايندلاو نيدلا نيب نزاوتلا هفدهو مالسإلا فقوم نوكي اذكهو

 .ةفايحلا

 : لخبلا

 نولخبي نيذلا ًاروخف ًالاتخم ناك نم بحي ال هللا نإ » : ىلاعت لاق

 [ ”2ا//ءاسنلا ] #« هلضف نم هللا مهاتا ام نومتكيو لخبلاب سانلا نورمأيو

 رشبلل ًاناحتما نوكيف ءاوس دح ىلع رشلاو ريخلا ىلإ ةليسولا وه لاملا
 اوملعاو © : ىلاعت لاق هلقعو هريبلدتو هريكفتل يدنا اهيستالأ هرايتخا يف

 [78 /لافنألا] # ةنتف مكدالوأو مكلاومأ امنإ

 يأ نم  لاملا عمج يف كلاهتلا غلب املكو ناحتمالا يه ةنتفلاو

 ةيعامتجا لكاشم ةبسنلا سفنب دلوتت يناسنإ فده يأ نودبو ناك ردصم

 يف ثلاشلا ما اهشيعي امك اا نولأ | ءاهتناو ةقرسلا نم ءادذتبا ةتوافتم

 كلذ هيف لق ايناسنإ افرضتو اعورشَم اردانقف لاملا عمجل ناك اذإو ىبلاغلا

 هو



 . لخبلا نع مالسإلا ىهن كلذل امك عبطلاب

 ءافعضلاو ءارقفلا ةدعاسمب رمأو يعامتجالا دقحلل ةدلوم ةفص هرابتعاب

 ءارقفلا قوقح دوت مل يتلا ةمعنلا كلت نم دلوتت ًادقح مهبولق ءىلتمت الئ
 نيذلا نبسحت الو ظ :ىلاعت لاق .ةمعنلا بحاص ىلع ةمقن نوكت ةجيتنلابو
 4 مهل ّرش وه لب مهل ريخ وه هلضف نم هللا مهاتا امب نولخبي

 ١18١([ /نارمع لا]

 هب عفتني ال يذلا لاملا بحاص رقفا امو رقف هسفن يف لخبلا نأ كلذ

 اذه . [+8/دمحم] « هسفن ىلع لخبي ًامئاق لخب نمو إ :ىلاعت لاق
 - قح ريغب  لاملا رثكي نم لك يفاويس يذلا ميلألا باذعلا ىلإ ةفاضإلاب

 نوزنكي نيذلاو # :ىلاعت لاق .لضفألا عمتجملا ءانب يف مهاسي الو
 ["4/ةبوتلا] 4 ميلأ باذعب مهرشبف هللا ليبس يف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا

 : قافنالا

 يف ةيآ يتئام نم رثكأ ميركلا نآرقلا يف درو قافنالا ةيمهأل ارو

 ال باتكلا كلذ ملأ » : هلوق يفو ناميإلاب قافنالا هناحبس نرق دقو قافنالا

 مهانقزر اممو ةالصلا نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذلا نيقتملل ىده هيف بير

 [١/ةرقبلا] « نوقفني

 اذإ (عيبلا قفني) : مهلوق هنمو  قحب  لاملا :جارخإ وه قافنإلاو

 ةيآلا نم دارملا يف نورسفملا فلتخاو يرتشملا ىلإ عئابلا دي نم جرخ

 : ثيدحلا يفف ( ةقدصلا ) : ليقو دحاو ىنعمب امه ذإ ( ةقفنلا ) : ليقف

 بعوتسم يمالسإلا هقفلاو ( هلايع ىلع هقفني رانيد لجرلا هقفني رانيد لضفأ )

 ال قافنإلا نإ ةميركلا ةيآلا يف لمأتلا هديفي يذلاو ةبجاولا تاقفنلا حرشل

 داشرإلاو حصنلاو لاملاو ملعلا نم هللا قزر املك معي لب لاملاب صتخي
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 ةمهسم نوكت ةيعامتجا ةدئاف لك معي لب تايداملاب صتخي ال لخبلا كلذكو

 ةالصلا نيب نرقي ام ًاريثك قافنإلا ةيمهأ ىلع ًاديكأتو عمتجملا داعسإ يف

 اوقفناو » :ىلاعت لاق لخبلا نم سكعلا ىلع ميركلا نارقلا يف قافنالاو

 [11/نباغتلا] #2 نوحلفملا مه كئلوأن هسفن حش قوي نمو مكسفنأل ًاريخ

 : ةئسلا باحر ىف

 . ( ءايقتألا ةرخآلا يفو ءايخسألا ايندلا يف سانلا ةداس) :(ع) يلع

 هتوقبو بره هنم يذلا رقفلا لجعتسي ليخبلل بيجع ) : (ع) يلع
 ةرخآلا يف بساحيو ءارقفلا شيع ايندلا يف شيعيف بلط هايإ يذلا ينغلا

 . ( ءاينغألا باسح

 ءرملا باجعإو عبتم ىوهو عاطم حش ثالث تاقبوملا ) : (ع) رقابلا

 . ( هسفنب

 يف هنأ لوقي نأ جرخي ال لجرلا يف نك اذإ ثالث ) : (ع) قداصلا

 . ( لخبلاو نبجلاو ءامصخلا منهج

 حلاص نمو مكؤالخب مكرارشو مكؤاحمس مكرايخ ) : (ع) قداصلا
 : ( ناطيشلا ةمغرم كلذو مهجئاوح يف يعسلاو ناوخاالاب ربلا لامعألا

 نم بيرق ةنجلا نم بيرق هللا نم بيرق يخسلا ) : (ع) عاضرلا
 . ( سانلا نع ديعب ةنجلا نع ديعب هللا نع ديعب ليخبلاو سانلا

 الو ناميإلا دامع وهو ءايبنألا قالخأ نم ءاخسلا ) : (ع) قداصلا

 . ( لذب ام هيلع ناه دصق ام فرع نمو نيقيلا رون عاعش

 حصنلاو لاملاو ملعلا نم هللا هقزر امب لخبي امنإ ليخبلا ىرت اذكهو
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 ًادقح دلوي كلذ نإو عمتجملا ىلع عفرتلا وه دحاو ضرغل اهريغ وأ

 3 فارسإإلاو

 دلاولا دجتف يلئاعلا (فارسإلل) سكاعم لعف در لخبلا نوكي دقو

 . سكعلا اذكو (ًافرسم) دلاولا ناك اذإ (ًاليخب)

 يذلا تقولا سفن يفف نزاوتلاو لادتعالا فدهي هتاعيرشت يف مالسإلا

 نيذلاو 8 : نينمؤملا فصو يف ىلاعت لاق .فارسإلا مذي ًاضيأ لخبلا مذي

 [71//ناقرفلا] 4 ًاماوق كلذ نيب ناكو اوبرتقي ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذإ

 درفلا ىلإ ةبسنلاب ةيداصتقالا ةايحلا يف نازتالا لتخي هلالتخابو ةشيعملا

 : عمتجملا ىلإ ةبسنلاب ةجيتنلابو

 نيطايشلا ناوخإ اوناك نيرذبملا نإ ًاريذبت رذبت الو » :ىلاعت لاق

 [؟-ا// ءارسإلا] يًاروفك هّيرل ناطيشلا ناكو

 قداصلا مامإلا لئس املو ًافارسإ ةقئاللا تاقفنلا يف لاملا فرص سيلو

 نوكيأ اهب لمجتي ًاضعب اهضعب نوصي دايجلا ةريثكلا بايثلا ذختي لجرلا نع

 ةعس وذ قفنيل » : لوقي لجو زع هللا نأل ال١ :(ع) مامإلا لاق 000

 تقولا يف نوكي دقو لاملاب فارسإلا صتخي الو . [7/قالطلا] # هتعس نم

 نم هريغ وأ وه اهكلمي يتلا تاودألل لامهإلا وه لماعلا فارسإو لمعلاو
 عمتجملا عفني اهلمعو نمثب ةارتشم تاودألا هذه ْنإف تاموكحلا وأ دارفالا
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 ةجاح نود نم ناقتاو ةقدب اهلمع يدؤت نأ تعاطتسا اهب لماعلا ىنتعا اذإو

 ةعاضإ يف اببس ناكو اهئازجأ ضعب فلت لماعلا اهلمهأ اذإو رايغ عطق ىلإ

 مرحي جاتنإلل ليطعت ةجيتنلابو رايغلا ليصحت نكمي ىتح تقولاو لاملا
 اولك » : ىلاعت لاق ماعطلا يف كلذكو .ةبولطملا ةداملا نم عمتجملا

 نأ رابتعاب ةصاخ امهيف فارسإلا نع هللا ىهن دقو « اوفرست الو اوبرشاو

 يهطلا نونف روطتب ةروطتملا يناسنإلا عمتجملل ةيرورضلا ةجاحلا وه ماعطلا

 لاق .ةحصلا ليبس وه برشلاو لكألا يف نزاوتلا نأب نارقلا دكؤي كلذل

 ثلثف ّدب الو ناك نإف هنطب نم ارش ءاعو يمدآ الم ام ) : (ص) هللا لوسر
 كسمماو عئاج تنأو لك ) :(ص) لاقو ( هسفنل ثلثو هبارشل ثلثو هماعطل

 . ( عئاج تنأو

 - هيعرفب بطلا هدكؤي امب فارسإلا مدع ىلع مالسإلا دكؤي اذكهو

 ببسي ةيرورضلا ةجاحلا نع دئازلا ماعطلا نأ نم هررقيو يجالعلاو يئاقولا

 مالسإلا قبس دقف نزولا يف ةدايزو ةحصلل اقاهراو يمضهلا زاهجلل اداهجا

 عوجلاب سحأ اذإ الإ قالطإ ناسنإلا لكأي ال نأب هعيرشت يف ثيدحلا بطلا
 . ( اوحصت اوموص ) : (ص) همالك مظعأ امو

 : قافنلا

 ١5[ 5 /ءاسنلا]# رانلا نم لفسألا كردلا يف نيقفانملا نإ # : ىلاعت لاق

 داسفلاو ماثآلاو رورشلا نم ريثك هنم ببستي يعامتجا ءاد قافنلا

 نيذلا اوقل اذإو » :ىلاعت هلوق هددحيو نيهجوب سانلا ءاقل وهو مارجالاو

 نحن امنإ مكعم انإاولاق مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو انما اولاق اونما

 ١[ 4 /ةرقبلا] « نؤزهتسم

 ٠ ثالث قفانملا ةمالع نإ : ثيدحلا يفو

 . ( ناخ نمتئا اذإو فلخأ دعو اذإو بذك ثّدح اذإ )
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 عروتي الو لمعلا يف هل صالخإ الو ثيدحلا قدص همهي ال قفانملاف

 كلذ دعب نمو ةغوارملا الإ دصقي الو ةبيغلاو ناودعلا بنتجي الو ناتهبلا نع

 هل فرش ال هنأل ةنامألا ناخ نمتئا اذإو فلخأ دعو اذإ كلذل ةنايخلاو ردغلا

 . ناسنإلا ةايح اهب يتلا ةقثلا ضوقت ةميمذ تافص نم اهحبقأ امو هب ةقث الو

 يف اوبراح نيذلا نيقفانملاب  ًابيرقت هراودأ لك يف مالسإلا ىلتبا دقو
 مهفقاوم تناك مظعألا لوسرلا رصع يفف ًاداسف ضرألا يف اوعسو مالظلا

 ركفلا ءاقب يف مئادلا هرصنو هللا ةيانع الول دهملا يف مالسإلا أو فدهت

 يف مهديدهتل ميركلا نارقلا ضرعت دقو ايودم ارشتنم هنارقو ايح يمالسإلا

 يهو 77 مقر (نيقفانملا ةروس) يه مهب ةدحاو ةروس صخو روسلا فلتخم

 دتشا هتيص عاذو مالسإلا مدقت املكو نوقفانملا رثك ثيح ةيندملا روسلا نم

 هقيرط يف كاوشألا عرزو هملاعم هيوشتو هب ةناهتسالا يف نيقفانملا طاشن

 هتني مل نثل 8 : هناحبس لاقف ًاديدش مههاجت مالسإلا فقوم حبصأ كلذل
 مث مهب كنيرغنل ةتديلإ يف دوتحرملاو ضرع مهبولق يف نيذلاو نوقفانملا

 « ًاليتقت اولتقو اوذخأ اوُهَقُت * امئيأ نينوعلم ًاليلق الإ اهيف كنورواجي ال

 ]الأحزاب/751١[

 تريل ايل هدحلا هذه يعيبطلا نم ناك امك هرثأ ديدشتلا اذهل ناكو

 يقتسمو اريفاخي نيفلسملاو مالسإلا ىلع رارضألا نم ةينايخلا مهفقاوم ىلع

 : ركذن يخيراتلا لاثملا ليبس ىلعو

 . ارس دوهيلا عم مهفلاحت ١

 . نيملسملا ةدحو قشل رارضلا دجسم ءانب  ؟

 هنإو الأ ) : (ص) لاق ىتح (ص) لوسرلا ناسل ىلع بيذاكألا لقن * 

 نم هدعقم ءوبتيلف ًادمعتم ٌىلع بذك نمف ةلاقلا ىلع ترثك دق

 . ( رانلا
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 نوردقي مهو برحلا نم مهرارفو ( دحا ) ةثداح يف مهفقوم ناكو
 خيراتلا لازي ال ادي 200 افقفوم يب نب هللادبع ةماعزب شيجلا ثلثب

 داقحألا نم مهبولق تألتما نيذلا نوقفانملا كانه نإ لب ةبغرو ًاعوط هوقنتعا

 ةصاخو (ص) لوسرلا تاوزغ يف مهدادجأو مهءابا ىعرص اوسني ملو

 (ع) نينمؤملا ريمأك مهدادجأ لاتق ىفزر ابرود هل ناك نم ىلإ ةبسنلاب
 كشلا فقوم مهتاياورو ةفئاطلا هذه ثيداحأ مامأ اوفقي نأ نيثدحملل يغبنيو

 . (ص) يبنلا ةافو دعب مهرود نع اننيعأ ضمغت نأ اننكمي ال امكف ةبيرلاو

 ال كلذك يمالسإلا حالصإلا ةريس رييغتو ًايلمع ةيمالسإلا ميهافملا عييمت يف

 ًايرظن هملاعم هيوشتل يمالسإلا ثارتلا يف سدلاب مهفقوم يف حماستلا اننكمي

 +: ارازض رثكأو ارثا دعا توك دق ل

 : ةئسملا باحر يف

 . (قفانم وهف هتينالع هتريرس تفلاخ نم ) : (ص) لوسرلا

 معزو ئلصو ماص نإو ًاقفانم ناك هيف نك نم ثالث ) : (ص) لوسرلا

 . ( فلخأ دعو اذإو بذك ثدح اذإو ناخ نمتئا اذإ نم ملسم هنا

 هاخأ يرطي نيناسل اذو نيهجو اذ نوكي دبع دبعلا سئب ) : (ع) رقابلا

 . « ًابئاغ هلكأيو ادهاش

 . ( رخاب ربديو ههجوب لبقي ةزمل ةزمه دبع دبعلا سئب ) : (ع) رقابلا

 ةمايقلا موي ءاج نيناسلو نيهجوب نيملسملا يقل نم ) : (ع) قداصلا

 داسف يف عمتجملا ىلع ءاد نم قافنلا رطخأ امو . ( ران نم ناناسل هلو

 ماوق اهب يتلا ةنامآلاو ةقثلا مادعناو بذاكلا دجملا ءانبو ناميإلا فعضو ريمضلا
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 . ةايحلا

 : بذكلاو قدصلا

 « نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا اونما نيذلا اهيأ اي 8 : ىلاعت لاق

 ١١١[ /ةبوتلا]

 نم يرجت تانج مهل مهقدص - نيقداصلا عفني موي اذه ) :ىلاعت لاف

 زوفلا كلذ هنع اوضرو مهنع هللا يضر ًادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت

 [9١١/ةدئاملا] * ميظعلا

 يعامنجالا نيلاجملا يف عمتجملا يف ةقثلا ةطبار : قدصلا

 دارفألا نيب ةقثلا رارقتسا هب يذلا ديحولا قلخلا : قدصلاو يداصتقالاو

 . ةمقلا ىلإ ةدعاقلا نم اهيف ككفتلا نوكي هنودبو ةمآلا ةجيتنلابو

 بلستف ةبذك انيلع بذكت ال ) :(ع) رقابلا لاق قداص هترطفب ناسنإلاو

 ةتقؤم ةدئاف اهنكل ناسنإلا دافأ امهم بذكلاو ةرطفلا يه ةيفينحلاو ( ةيفينحلا

 لك نإ ةيعامتجالا ةايحلا ماوق اهب يتلا ةقثلا بلس وه ًامئاد ًاررض بلجت
 لغتشا يذلا سانلا نم مكف ةبيخلا هتبقاعف قدصلاب نرتقي ال لمع

 هقرطإلا ةنهملا باوبأ نم ًاباب كرتي ملو تاراجتلاو ةفلتخملا تاعانصلاب
 هلهؤي ًاحاجن ةايحلا يف حجني مل هلك كلذ مغر هنكل هكلس الإ لمعلاو

 ةدئاف نود نم نكل هدوهج تفعاضتف اقيرط بذكلا نم ذختا هنأل ةداعسلل

 . ةرخآلاو ايندلا ريخ هيف قدصلاف ةقثلا بولسم هنأل

 : ةئّسلا باحر ىف

 نإو ةنجلا ىلإ يدهي ربلاو ربلا ىلإ يدهي قدصلا ) : (ص) لوسرلا

 . ( ًاقيّدص هللا دنع بتكي ىتح قدصيل لجرلا
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 هب كلوه ائيدح كاخأ ثدحت نأ ةنايخ تربك ) : (ص) لوسرلا

 . ( بذاك هب هل تنأو قدصم

 نإف بذكلا اوبناجو نيقداصلا عم هللا نإف اوقدصاف الا ) : (ع) يلع

 نإو الأ ةماركو ةاجنم افش ىلع قداصلا نإو الأ ناميإلا بناجم بذكلا

 : ( ةكلهو ةازخم افش ىلع بذاكلا

 ثيدحلا قدصب الإ ءايبنألا ثعبي مل لجو ّرع هللا نإ ) : (ع) قداصلا
 5 ( ةنامألا ءادأو

 . ( هلمع ىكزت هناسل قدص نم ) : (ع) قداصلا

 جهل امبر لجرلا نإف مهمايصب الو مهتالصب اورتغت ال ) : (ع) قداصلا
 ثيدحلا قدص دنع مهو ربتخا نكلو شحوتسا هكرت ول ىنح موصلاو ةالصلاب

 . ( ةنامألا ءادأو

 نيشلا ناعتيطأو :ريمنقلا ةحازت انيس قوكي نأ انريش قدنسلات :ىفكو
 ىلع سانلا ةقثل الحم قداصلا نوكي نأو عمتجملا يف ناسنإلا ةلزنم عفرو

 1 اناس تدكلا نين: ىنكفلا

 , بذكلاو

 كئلوأو هللا تاياب نونمؤي ال نيذلا بذكلا يرتفي امنإ 8 : ىلاعت لاق
 ٠١[ 5/لحنلا] « نوبذاكلا مه

 نم سكعلا ىلع ملكتملا داقتعا يف عقاولا قباطي الام وه بذكلا

 نم سكعلا ىلع فرشلاو لامكلاو لقعلا تامالع نم قدصلاف قدصلا

 ىلع ةيبدألا ةعاجشلاو ريمضلا ةحارو عمتجملا ماوق هب قدصلاو بذكلا

 كلذلو ريمضلا رخؤيو ةقثلا بلسيو ءادعلا ببسي بذكلاف بذكلا سكع
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 ةقرفتلا اهمهأ ىتلا دسافملا نم هيلع بترتي امل اهشحفأو بونذلا حبقأ ناك

 . ؟معن لاق . ؟ًانابج نمؤملا نوكيأ هل ليق

 . معن (ص) لاق ؟اليخب نوكيأ ليقف

 . ال (ص) لاق . ؟ًاباذك نوكيأ ليقف

 يفانيو ثيدحلا يف قدصلا مزالي ناميإلا نأ ينعي ثيدحلا اذهو

 هللا ىلإ هب برقتأ لمع ىلع ينلد (ص) هللا لوسرل لجر لاقو بذكلا

 : ىلاعت

 ةيصعم ّلك نع هبانتجال ًاببس كلذ ناكو ( بذكت ال) : (ص) لاقف

 ىلإ و عدي ام وأ ًابذك هيف دجو الإ يصاعملا هوجو نم ًاهجو دصقي مل هنأل

 ىلإ يدهي روجفلاو روجفلا ىلإ يدهي بذكلا نأ هل يفي ال مث ةيبص مكدحأ

 بذكي مكدحأ لازي امو رجفو بذك لاقي ىتح بذكي مكدحأ لازي امو رانلا

 . ( ًاباَذك هللا دنع ىمسيف قدص ةربإ عضوم هبلق يف ىقبي ال ىتح

 يف ريبكلاو هنم ريغصلا بذكلا اوقتا ) :هدلول لوقي (ع) داجسلا ناكو

 . ( ريبكلا ىلع ءارتجا ريغصلا يف بذك اذإ لجرلا نإف لزهو دج ّلك

 كلت حيتافم لعجو ًالافقا رشلل لعج هللا نإ ) : (ع) رقابلا لاقو
 . ( بارشلا نم رش بذكلاو بارشلا لافقألا

 امنإ رمخلا براش نأل بارشلا نم رش هنأب : (ع) مامإلا رّبع امنإو

 ىلع بذكلا نع عنتمي ال بذاكلا امنيب ًامرحم نابكتري امهالكو هروعش لامك
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 ىهن بذكلا نع مالسإلا ىهنامكو براشلا هلعفي الاماذهو هلوسرو هللا

 باستكا يف حضاولا اهرثأ ةطلاخملل نإف مهترشاعمو نيباذكلا ةطلاخم نع

 : ليق ام معنو سيلجلا ىلإ اهاودعو قالخألا

 ىدتقي نراقملاب نيرق لكف  هنيرق نع لسو لأست ال ءرملا نع

 اذإف دسافملا نم هيلع بترت ام ببسب لإ بذكلا مالسإلا مرح امو
 اذإ سكعلابو ةمرحلا يف بذكلا مكح همكح ناك داسفلل ًاببس (قدصلا) ناك

 حالصإ يف ًاببس ناك ول امك ًازئاج ناك داسفلا ةفصل ًادقاف بذكلا ناك

 كلذل هيلع ةّبترتملا ةحلصملا نم كلذ ناك بولقلا فيلأتو نيمصاختملا

 1 (حالصإإلا)و (ةرورضلا) ةلاح يف بذكلا مالسإلا روج

 . ( هيلإ رطضا

 # هيلع مثإ الف داع الو غاب ريغ رطضا نمف #ظ :ىلاعت لاق
 [1١ا/7 /ةرقبلا]
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 ًابذك لإ ًاموي هبحاص هنع لوؤسم بذك لك ) : ًاضيأ مالسلا هيلع لاقو

 ىقلي نينئا نيب حلصي لجر وأ هنع عوضوم وهف هبرح يف تنك لجر ةثالث يف
 وهو ائيش هلهأ دعو لجرو حالصإلا كلذب ديري اذه هب ىقلي ام ريغب اذه

 . ( مهل متي ال نأ ديري

 هل ليق سانلا حالصإو بذكو قدص هثلث مالكلا ) : ًاضيأ (ع) لاقو
 هغلبي امالك لجرلا نع عمسي : لاق .؟سانلا نيب حالصإلا امو كادف تلعج

 ام فالخ اذكو اذك ريخلا نم كيف لاق انالف تعمس لوقيف هسفنب بنتجيف

 هدد



 ىلع لخدأو قدصف ملسم نع لأس ملسم اميأ ) : ًاضيأ (ع) لاقو

 لخدأو بذكف ملسم نع لأس نمو نيبذاكلا نم بتك - ةرضم - ملسملا كلذ

 . ( نيقداصلا نم هللا دنع بتك  ةعفنم  ملسملا كلذ ىلع

 ايتاذ سيل بذكلاو قدصلل نسحلاو حبقلا نإف حضاو كلذ يف هجولاو

 نإِف ةحلصملا مامت ناسنإلل بذكلا رجي دقف امهيف ةحلصملا رابتعاب امنإو

 ال هنإف داسفلا مامت قدصلا ىلع بترتولامك احيبق نوكي ال دروملا اذه

 . انسح نوكي

 هيف نإف ةاجنلا هيف متيأر نإو بذكلا اوبنتجا ) : (ص) لوسرلا

 . ( ةكلهلا

 . ( ًابذاك ناك نم ةورم سانلا لقأ ) : (ص) لوسرلا

 . ( هجولا دوسي هنإف بذكلاو كاَيِإ ) : (ص) لوسرلا

 ةمادنلا رشو بوذكلا ناسللا هللا دنع اياطخلا مظعأ ) : (ع) ىلع

 بذاكلا نإو الأ ةماركو ةاجنم ىلع قداصلا نإو الأ ) : (ع) يلع

 : ( ةكلهو ةازخم افش ىلع

 هنإف بذاكلا ةاخاوم بنتجي نأ ملسملا لجرلل يغبني ) : (ع) يلع

 . ( قدصي الف قدصلاب ءيجي ىتح بذكي

 . ( رقفلا ثروي بذكلا دايتعا ) : (ع) يلع

 . ( ةنايخ بذكلاو ةنامأ قدصلا ) : (ع) يلع
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 لزهو دج لك يف ريبكلاو هنم ريغصلا بذكلا اوقتا ) : (ع) داجبسلا

 . ( ريبكلا ىلع ءىرتجا ريغصلا يف بذك اذإ لجرلا نإف

 . ( ناميإلا بارخوه بذكلا نإ ) : (ع) رقابلا

 لافقألا حيتافم لعجو ًالافقا رشلل لعج لجو ّزع هللا نإ ) : (ع) رقابلا
 . ( بارشلا نم رش بذكلاو بارشلا

 . ( نايسنلا نيباذكلا ىلع هللا ناعأ امم نإ ) : (ع) قداصلا

 . ( عمس ام لكب ثدحي نأ ًابذك ءرملاب ىفك ) : (ع) قداصلا

 اهحاتفم لعجو دحاو تيب يف اهلك ثئابخلا تلعج ) : (ع) يركسعلا

 بذكي ال) : (ص) هللا لوسر لوقب بذكلا نع انمالك متنلو . ( بذكلا

 : ليق ام معنلو .( هسفن يف ةناهم نع لإ بذاكلا

 بدألا ةلق نم وأ ءوسلا هلعف وأ هتاهم نع لإ ءرملا بذكيام

 طخسي ريمضلا ردكم رطاخلا شوشم حبصي ثيح ًامذ كلذ يف ىفكو

 . هتلماعمو هترشع اوبنتجيو هلاوقأ اودمتعي الو سانلا هيلع

 : بصغلا

 بحي هللاو سانلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو »© : ىلاعت لاق

 [75١/نارمع لا] « نينسحملا

 دقفيو ناسنإلا ندب يف مدلا ناجيه بجوت ةيسفن ةلاح بضغلا

 نم فاخيو هنود نم ىلع ىدعتي شحولاك حبصيو لقعتلا اهببسب بضاغلا

 مئاهبلا برضيف لقعي ال ام ىلع ىدعتي دق لاعفنالا ةدش ببسب لب .هقوف

 (ظيغلا) ىمس بضغلا ٌدتشا اذإو اهرمأ هيلع ىصعتسا اذإ ءايشألا رسكيو

 ل



 ةلاح تسيلو ةايحلا يف فرتلاو رمألا يف ةلجعلاو سفنلا فعض نم أشني وهو

 ناسنإلا مامها ىدم عبتي رايتخالاو يعولا نع ةرداص يه لب ةيرارطضا

 هباش امو بدألل ىفانملا لعفلا وأ ءيذبلا مالكلاك هاَيإ ةريشملا بابسألاب

 ةلاجتةتا هذ بضغلا ىفكو . بضغلا دادزا ببسلاب مامتهالا دادزا املكو

 . نيناجملا ةلاح هبش

 بضاغلا رجي ام لوأو ( مدن هرخاو نونج هلوأ نإ ) : ثيدحلا يفو

 الو ًامامت نونجملاك هروعش نع جرخيف هريغ لبق ىذألاو هسفن ىلع ررضلا

 لاق ( ةدحلا ) ًاضيأ ىمسيو بهنلاو بلسلاو متشلاو برضلا نع عنتمي
 مدني مل نإف مدنب اهبحاص نأ لإ نونجلا نم عون ةدحلا ) : (ع) يلع مامإلا
 . ( مكحتسم نونجف

 ًالاكشا اهديزت لب لكاشم لحت الو اهبحاص يذؤت ةلاح نم هحبقأ امو

 نم ررشلا رياطتو بارطضالا نم هيلع وه امو نابضغلا ةئيه تروصت ولو

 ىلإ عرسأف تبضغ اذإ) :ليق كلذل طبضلاب نونجلا ةئيه تناكل هنويع

 اهيلع نوكي نأ لقاعلل يغبني ال ةذاش ةلاح اهنأ فرعتف ( ةارملا ىلإ رظنلا

 . ةيناطيش ةلاح اهنإف

 نم هللاب ذوعأ بضغ اذإ مكدحأ لاق ول ) : (ع) قداصلا نع درو دقو

 بضغلا بقاوع ركذتي نأ يغبنيو . ( هبضغ هنع بهذ ميجرلا ناطيشلا
 ةرخآلاو ايندلا يف ةوسقو ةوارض دشأ نوكت دق ةوادع دلوي فوس هنإف ةميخولا

 ىلع ردقأو بويعلاب رصبأ وه يذلا ىلاعت هللا ىضر ناسنإلا ىلع توفي

 وأ يغبني ال امب ملكتي يذلا نأ فرعيو لمأتي نأ ناسنإلل يغبنيف .كلذ

 وأ كنم ماقتنالا ضرغل كنم بضغلا لوصح دصقي دق يغبني ال ام لمعي

 «ةايحلا يف اهب مدقتت يتلا كلامعأ نع كدصي كنم تقو تيوفت وأ دسحلا

 ساسأ تمده هنأشو هتكرت نإو .كيلإ ةءاسإلا ىلع هتنعأ تبضغ اذإ تنأف

 دلما



 . ادهع كل دّدجو كل هدو تبلج امبر لب كيلع ءادعلا

 ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذإف نسحأ ىه ىتلاب عفدا : هناحبس لاق

 [؟”15/تلصف] #« ميمح يلو هنأك

 نم كسفن بيذهت تدرأو بضعغلا ةلاح كل تلصح اذإ : جالعلاو

 تنأو بضغلا كءاج يتلا ةلاحلا نم لاقتنالا كيلعف ةحيبقلا ةضراعلا هذه

 هللا لوسر لاق سكعلابو سلجتلف امئاق تنك ولف ىرخأ ةلاح ىلإ اهيلع

 هنإف كلذ هروف نم سلجيلف مئاق وهو موق ىلع بضغ لجر اميأف ) : (ص)
 هنم نديلف محر يذ ىلع بضغ لجر اميأو ناطيشلا زجر هنع بهذيس

 . ( لسعلا لخلا دسفي امك ناميإلا دسفي بضغلا ) : (ص) لوسرلا

 اذإ : ناميإلا لاصخ لمكتسا هيف نك نم ثلث ) : (ص) لوسرلا

 قحلا نم بضغلا هجرخي مل بضغ اذإو لطاب يف هاضر هلخدي مل يضر
 . ( هل سيل ام ٌدعتي مل ردق اذإو

 نيبو ينيب لاحي ال المع ينملع هللا لوسر اي : (ص) هل لجر لاق
 اهم: سافلل نقزاو اننق سانلا لامت الا يبضخت ال3: نص: لاق :؟ةضحلا

 . ( كسفنل ىضرت

 موي باذع هنع هللا فك سانلا نع هبضغ فك نم ) : (ص) لوسرلا

 . ( ةمايقلا

 برلا ةردق يف ركفتو دصقاف تبضغ اذإف بضغت ال) : (ص) لوسرلا

 . بضغلا دنع بدألا نع (ص) ىهنو ( مهنع هملحو دابعلا ىلع
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 . ( بضغي ال يذلا : (ع) لاق . سانلا ملحأ نم (ع) يلع لئس

 لتقي بضغ اذإ لجرلا نإ بضغلا نم رشأ ءيش ّيأ ) : (ع) رقابلا

 . ( ةنصحملا فذقب سفنلا

 . ( ميكحلا بلقل ةقحمم بضغلا ) : (ع) قداصلا

 . ( هلقع كلمي مل هبضغ كلمي مل نم ) : (ع) قداصلا
 . ( رش لك حاتفم بضغلا ) : (ع) قداصلا

 : ملحلاو

 نع سفنلا طبض ومه ملحلا ذإ ناتداضتم نانقيقح بضغلاو ملحلا

 دسحلاو ماقتنالا بح نم ةثيخلا اهبابشأ بضغللو بضغلا دنع يّدعتلا

 ناحجرو ةنطفلاو ةينلا نسحو ءافصلا ليلد هنإف ملحلا نم دضلا ىلع دقحلاو

 بنجتي كلذبو ةفطاعلا يف مكجتو ةدارإلا مامزل كلمت هنأ نيح يف لقعلا

 .ريثك اهحدم يف ةنّسلا ىدهو عمتجملاو هسفنل رشلا نم ميلحلا

 رغصأ وه نممو كنم ربكأ وه نمم لمتحا ) : (ص) هللا لوسر لاق

 كنودوه نممو كقوف وه نممو كنم رش وه نممو كنم ريخ وه نممو كنم
 . ( ةكئالملا كب هللا ىهاب كلذك تنك نإف

 . (دادزا مهفت نمو داس ملح نم ) : (ص) لاقو

 ىلع هراصنأ سانلا نأ هملح نع ملحلا ضوع لوأ) 2ع) يلع

 . لهاجلا

 رثكي نأ ريخلا نكلو كدلوو كلام رثكي نأ ريخلا سيل ) : (ع) يلع

 . ( كملح مظعيو كملع

 يف ًازع ىلاعت هللا هداز الإ اظيغ مظك دبع نمام) . (ع) داجسلا
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 5 ( ةرخآلاو ايندلا

 . ( ًاميلح نوكي ىتح ًادباع لجرلا نوكي ال ) : (ع) اضرلا

 . ( (ميكحلا) ميلحلا وهف هيلع درو ام ىلع ربص نم) : (ع) اضرلا

 متشي الجر نينمؤملا ريمأ عمس دقو يدتعملل ةبوقع لضفأ وه ملحلاو

 اناهم كستاك عد ربنق اي الهم (ع) هادانف هيلع هدري نأ ربنق مار دقو . ( اريثك

 ىربو ةنجلا 0 000 00 بفقاعتو ناطيشلا 5 نمسا, يضرت

 م م داو ناكر دنع فوكس كن دخلا بقوع الو

 . لامكلاو لقعلا ةمالعو ليمج قلخ هنأ نيح يف بدألاب

 : بدألاو ةيب رتلا

 « ًاران مكيلهأو مكسفنأ اوق اونمآ نيذلا اهيأ اي » :ىلاعت لاق

 [1/ميرحتلا]

 تاعيرض يف 00 دحاو ىنعمب 0 00 ينعت ع

 نسور ةباتكلاو هلعلاب 0 ةيامرلاو ةفاظنلا هعيرشت يف امك ناك

 . تاعاطلاو تادابعلاب

 نيرشعلاو دحاولا غولب ىتح - ًاينمز  ةيبرتلا ةيلوؤسم ددحيو امك
 . ًاماع

 لعجا مث : فسم ةيحاتصو اعييساسدأو ًاعبس كنبا بعال ) ثيدحلا يفف

 ناسنإلا قتاع ىلع ةيلوؤسملا نوكت دحلا اذه لدعبو (براغلا ىلع لبحلا
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 .هسفن ىلإ ةبسنلاب ١

 : تيبلاو ةرصآلا ىلإ ةيسلاب هع

 يناسنإلا وأ يموقلا عمتجملا ىلإ ةبسنلابو *“" 

 : اهيلإ مالسإلا ةرظن نع ةحمل كيلإو

 : درفلا ةيرح  ًالوأ

 ةيرحلا هذه مالسإلا لفك دقو .ناسنإلا ةايح يف لوألا أدبملا ربتعت
 ال نأ ةطيرش ضرعلا وأ لاملا وأ سفنلا ىلع ءادتعا يأ نم . :ماو درفلل

 حنمو هريغ ىلع ءادتعا مزلتسي الو نيرخآلا ةيرح باسح ىلع هتيرح نوكت

 ةيسايسلا قوقحلا كلذ يف ءاوس اهموهفم عسوأ يف ةيصخشلا ةيرحلا درفلا

 ةقيقحلا هذه ىلجتت اهريغو ةيلاملاو ملعلاو يأرلاو ةديقعلا يف ءاوس ةيندملاو

 : ىلاعت هلوق نم ميركلا نارقلا يف

 [7؟557/ةرقبلا] *« نيدلا يف هاركإ ال# ١

 # مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف » 2-1

 ١9[ 14 /ةرقبلا]

 4# اهلهأ ىلع اوملستو اوسنأتست ىتح مكتويب ريغ ًاتويب اولخدت ال9

 [؟ا//رونلا]

 امك ةيهانلا تاعيرشتلا ةصاخو ةيمالسإلا تاعيرشتلا ةفاك يف كلذكو

 . خلا ةيرخسلاو نملاو ىذألاو ةميمنلاو ةبيغلا ميرحت يف

 نم ةبجاولا تاعيرشتلا يف ةيهلإلا ةباقرلا ةياعرو سفنلا ةيبرتو يناسنإلا

 ةنبللا هرابتعاب درفلاب مالسإإلا ينتعي كلذك جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا
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 زجعي نأ دب الف هسفن حالصإ نع زجعي نمو .عمتجملا ءانب يف ةيساسالا

 رمألا لاثتما نع ةرابع يه يتلا ىوقتلا قيرط نع هسفنب ناسنإإلا ةلص ىوقتل

 عتمتلا مالسإلا حابأ (لب) ءيش كلذ ءارو ام سيلو يهنلا بانتجاو يهلإلا

 . ريتقت وأ فارسإ ريغ نم ًاعبط ةايحلا يف ةعورشملا قرطلا ةفاكب

 نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق : ىلاعت لاق

 # ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا يف اونما نيذلل يه لق قزرلا

 [؟؟/فارعألا]

 نيب ناكو اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذإ نيذلاو + : ىلاعت لاقو

 [737//ناقرفلا] * ًاماوق كلذ

 برّقتلا لوري هللا لوسر ىلإ نيملسملا ضعب ءاج امل ةيآلا هذه تلو

 لوسرلا مهاهنف مايصلاو مايقلاب مازتلالا عم تابيطلاو ءاسنلا ميرحتب هللا ىلإ

 . ( مالسإلا يف ةينابهر ال ) : (ص)

 عافتنالاب ًاحيرص رمأ لب كلذ ىلع لاجملا اذه يف نآرقلا رصتقي ملو

 مكانقزر ام تاّيط نم اولك اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ًالئاق ةايحلا ةنيز نم

 [77١/ةرقبلا] #« نوديعت هايإ متنك نإ هللا او ركشاو

 اوعبتتالو ًابّيط ًالالح ضرألا يف امم اولك سانلا اهيأ اي 8 : ىلاعت لاقو
 [1742/ةرقبلا] # نيبم ودع مكل هنإ ناطيشلا تاوطخ

 متتك نإ هللا ةمعن اوركشاو ًابّيط ًالالح هللا مكقزر امم اولكفط : ىلاعت لاقو

 [١؟4/لحنلا] « نودبعت هايإ

 داهجا نع ىهني ةيبرتلاب ًامامتها مالسإلا يلوي يذلا تقولا سفن يفو
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 [785 /ةرقبلا] « اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال : الئاق هقيطي ال امب مسجلا

 [/8/ جحلا] « جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو ظ : ىلاعت لاقو

 « رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري ظ : ًاضيأ لاقو
 [185 /ةرقبلا]

 هتالص يف رفاسملا رصقي - مالسإلا يف اهتيمهأ ىلع  تادابعلا ىتحو

 . رفسلا يف موصي ال رفاسملاو هنكمت بسح يلصي ضيرملا اذكو

 ىلحأب فقوملا ةعيبط عم يشامت ةميلسلا ةرطفلا نيد مالسإلا اذكهو

 . حامسلاو رسيلا نم ةروص

 1 ةرسآلاو تتيبلا د اناث

 وأ يوامس - ماظن اهلو ةيعامتجالا ةايحلا نم ءزج ةيلئاعلا ةايحلا

 نينما هلظ يف اهدارفأ شيعي ىتح ةيلئاعلا اهنوؤش يف ةرسألا هعبتت يعضو

 يف ةداعسلا وحن مهب يدؤيو يناسنإلا بدألا عم قفتت ةيناسنإ ةشيع نينماضتم
 يذلا ريبكلا عمتجملل نيحلاص ءاضعأ مهنم أشنيو ةرخآلا يف ةاجنلاو ايندلا

 رود ىلإ قباس ثيدح يف انرشأ دقو رسألاو تالئاعلا عومجم نم نوكتي

 ةرادإ يف ردكلا اهتيلوؤسمو مألا رود ىلإ انه حملتو امهقوقحو نيدلاولا
  ارابكو اراغص  دارفألا كولس يف رشابم ريثأت نم اهل امو ريغصلا عمتجملا

 : ليق ام معنو

 قارعألا ٌبِّيط ًابعش تددعأ اهتددعأ اذإ ةسردم مألا

 قافآلا ىدم مهرثام تلمش  ىلوألا ةذتاسألا ذاتسا مألا

 ةسردملا اهنأل ةظوحلم ةيانع مألا رايتخا يف مالسإلا متها كلذل

 قلحت نأ عيطتست يتلا ةديحولا ةيبرملاو حلاصلا درفلا يبرت يتلا ىلوألا

77 



 عم ةسدقملا ةطبارلا ىلع ذبح انه نمو مهتذباهجو لاجرلا ءامظع اهراكفأب
 ىتح تاكرشملا اوحكتت الو » : الئاق ةكرشملا حاكن نع يهنو تانمؤملا
 771١[ /ةرقبلا] « نمؤي

 رثؤت مل نإو ةفارحلا يف ًاببس تناكل لجرلا يف اهتديقع ترثأ نأ يهف
 جئاشو مصفنتو مائولاو ةبحملا قرع اهعمجت الأب دئاقع ةككفم ةرسألا تناك
 . ةرسألا

 ةطبار اهعم طبترت نأ يغبني يتلا ةأرملا تافصاوم مالسإلا عرش دقو

 ضعب ىلع اهضعب مدقو امك ( مكفطنل اوراتخا ) : هلوقك ةكرتشملا ةايحلا
 هن: فلست ام يدتلا وه هكرلا قكرلاو + لاتلاف:لايمحلاف سعلا# ةيذلاك

 نم ) : (ع) نيدباعلا نيز مامإلا لاق ًاريخو ًافرشو ًازع هللا هداز الإ ناسنإ
 زع ىلإ هللا ةيصعم لذ نم جرخيلف ناطلس الب ةبيهو ةريشع الب ًازع دارأ

 يتلا ةكرتشملا ةايحلا ةطبار ماصفنا نم ًافوخت الإ كلذ نكي ملو .( هتعاط

 . جاوزلا يف مالسإلا اهيلإ فدهت

 اهيلإ اونكستل ًاجاوزأ مكسفنأ نم قلخ نأ هتايآ نمو »ظ :ىلاعت لاق

 [؟١/مورلا] #8 نوركفتي موقل تايآل كلذ يف ْنِإ ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو

 ةلزع يف شيعي دحاو سنج نم رشبلا كرتي مل ذإ قلاخلا ةنس هذهو

 . فيطللا سنجلا نع

 : ةأرملا ةناكم

 ةيناسنإلا اهقوقح اهاطعأو اهررحو ةأرملا ذقنأ نم لوأ وه مالسإلا نإ

 ليكملا فصنلاك اهب فرتعي يعامتجا ماظن يأ يف دحأ نكي مل يتلا

 ةميدقلا ةراضحلا تاذ ىتح ضرألا ممأ لك يف ةأرملا تناكو ناسنإلل

 امك  ةهراك مأ تناك ةيضار مدخلا ةلزنم ةدارإلا ةبولسم سرفلاو نامورلاك

 ةحفوا



 مالسإلا نكلو - مالسإلا ىلإ بستنملا عمتجملا يف فسآلا عمو لاحلا يه

 تاملظو لاجرلا ملظ نم اهذقنأ ناسنإلل لمكملا فصنلا ةلزنم اهنأش عفر

 ثيح ةيساسألا قوقحلا يف لجرلا ةكيرش تحبصأو اهقح اهاطعأو لهجلا
 . ةدحاو سفنو دحاو لصأ ىلإ نايمتني

 ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر | وقتا سانلا اهَيأ اي» : ىلاعت لاق

 نولءاست يذلا هللا اوقتاو ءاسنو ًاريثك ًالاجر امهنم ثبو اهجوز اهنم قلخو

 [١/ءاسنلا] «ًابيقر مكيلع ناك هللا نإ ماحرألاو هب

 قحلا تيت : ةيمالسإإلا ضئارملا اهانك لاجرلاك  اهيلع ضرفو

 وكلا ب هيما ناجل و قط روع د واس هيرب

 ..نهعم ةعيبلا قع قم ايلخ رهظي امك ةضاخلا

 ال نأ ىلع كنعيابي تانمؤملا كءاج اذإ يبنلا اهيأ اي 8# :ىلاعت لاق

 ناتهبب نيتأي الو نهدالوأ نلتقي الو نينزي الو نقرسي الو ًائيش هللاب نكرشي

 رفغتساو نهعيابف فورعم يف كيصعي الو نهلجرأ الو نهيديأ نيب هنيرتفي
 [7١/ةنحتمملا] « ميحر روفغ هللا نإ هللا نهل

 اهتثونأو مءالتي امب بهذلاو ريرحلا سبلو نيزتلاب اهصتخا كلذكو
 ةايحلا ءابعأ نم ابلاغ  ركذلا قتاع ىلع عقي امل فصنلا اهثاريم يف مكحو

 اذإو تيبلا ىلع قفنيو حدكيو لمعي هنإف تنبلا ىلع سيل امم اهفيلاكتو
 الو لهألاو دالوألا نم لوعي نم ىلعو ةجوزلا ىلع قفنأو رهملا عفد جوزت

 تضبق تجّوزت اذإو قافنإب ةفلكم ريغ اهيبأ ةايح يف اهنإف تنبلا ىلع ءيش

 هيضتقت ثاريملا يف فصنلاف اهيلع قافنالا اهجوز لمتحاو اهسفنل اهرهم
 اهيضتقت يتلا ةروكذملا تارابتعالا تيعور ام اذإ ثرإلا يف ةلادعلا حور

 ةايح ماظن لجرلا قتاع ىلع لعج رابتعالا اذهبو نيسنجلا نم لك ةعيبط
 امم اهريغو ةيبرتلاو ىنكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا يف ةيلوؤسملاو ةماوقلاو ةلئاعلا
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 ليبس يف ةرورضلا دنع فنعلا ةسايس.يف قحلا هلو ةيلئاعلا ةايحلا هيلطت

 ررضلا نع مهّدصو - ية ا رتضاخعر ةلئاعلا ةحلصم يف وه ام قيبطت

 ةرسألا تابجاو نم بجاو ةيلوؤسملا هذهو يداصتقالاو يقلخلاو يعامتجالا

 للملا عيمج دجن كلذل نيسنجلا ةعيبط اهيضتقتو مالسإلا اهيلع دكأ

 وأ اهراكنا غوسي ال لجرلا قتاع ىلع ةيلوؤسملا هذهب فرتعت ٠ ممألاو

 دقف ةيلئاعلا لكاشملا امأو يرشبلا عمتجملاو خيراتلا راودأ عيمج يف اهلامهإ

 نيجوزلا بناج نم نيمكحلاب أدبت تاعيرشتب ساسألا نم مالسإلا اهمواق

 . هريغ نكمي ال ثيح قالطلا لولحلا رخآب يهتنتو

 : دالوألاو

 يف لامآلا دقعت مهيلعو لبقتسملا ليجو دغلا لاجر مه مويلا لافطأ
 عمتجملل حلاصلا وضعلا ءانب يف مالسإلا متها كلذل ةرسألاو نيدلاو نطولا

 . لبقتسملا يف ةيلوؤسملا لمحتت يتلا ةيصخشلاو يناسنإلا

 رابك اونوكت نأ كشويو موق راغص مكنإ ) :(ع) نسحلا مامإلا لاق

 هاوق هل عب ام ردقب اهكرديو تاسوسحملا هجاوي دلوي ام لوأ لفطلاف .موق

 تسيلو احيبق هروصتي امع دعتبيو ًانسح بحي ام بحيف كردي نأ ةيسحلا

 بادآلاو تاداعلاو موسرلاو شقنلا نم ةيلامخ ماخ ةدام الإ ةنطابلا هساوح

 هذهو سقطلاو ةيبرتلاو ةئيبلا لماوع هيف رثؤت نيتنسلا رم ىلعو ديلاقتلاو
 ربتعي وأ ومنيو لفطلا عرعرتي ىتح ةدالولا نيح نم اهطاشن أدبت لماوعلا

 ةيبرتلا ةيلوؤسم عقتو ةيبرتلا رثأتت لماوعلا نم هريغ نأل اهّمهأ ةيبرتلا لماع
 هتياعر امهيلعف امهيقنع يف ةنامأ لفطلا ربتعي نيذلا ةرشابم نيوبألا قتاع ىلع
 . ةليضفلا حور سرغب ًايدامو ًايركفو ًايحص

 حبصي ىتح ّربلا لامعأ يف ةكراشملاو ريخلا ىلإ هيجوتلاو هيف بدألاو
 . يناسنإلا عمتجملا يف ٌالماع اوضع



 فاضمو كنم هنأ ملعتف كدلو قح امأو ) : (ع) داجسلا مامإلا لاق
 بدألا نسح نم هتّيلو اًمع لوؤسم كنإو هرشو هريخب ايندلا لجاع يف كيلإ
 ىلع باثمف هسفن يفو كيف كتعاط ىلع ةنوعملاو هبر ىلع ةلالدلاو
 . ( هيلع ةءاسإلا ىلع بقاعمو هيلإ ناسحاإلا

 ردرعلا مهتاقوأ عيضت هل ىنح لافطألا ةلوفط مايأ مانتغا نيدلاولا ىلعف

 الاديب اسوا لضفألا ةايحلا ىلإ هيجوتلاو دوعتلاو نرمتلاو نيقلتلا تاقوأ

 يف أدبيو امهيلع هابع عفيو هيوب أ ناضحأ يف لمطلا اشني ًايداصتقاو ًايركف

 . هيلإ مهبرقأو هب سانلا قحلا اهنأل امهديلقت

 وأ هنارصنيو هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك ) : (ص) لاق
 عابطنا يأ هل سيل بلقلا يقن سفنلا يفاص دلوي دولوم لك نإ .( هناسجمي

 نيدلا عرش يتلا ةصلاخلا ةرطفلا ىلع وهف ءيش يأل لويم الو ءيش يأ نع

 قالخألاومسو بلقلا ا ل هللا ةرطف اهيلع

 صتختو ةيداملا ةيحانلا نيتيحان ىلإ مسقني لافطألا ةيبرتو سفنلا ةعفرو

 رثكأو اهيف انهن ةدلاولا رثأ نكل نيدلاولا نيب ةكرتشم يهو ةيونعملا ةيحانلاو دلاولاب

 امهدوهجو اعم نيدلاولا يعاسمب طبترم وه امنإ ةيماسلا تافصلا ماودو رهظأو

 ةيبرت يف صرفلا مانتغا نيدلاولا ىلعف هجراخو تيبلا لخاد يف ةلوذبملا

 ةيداملا ةيبرتلا نإف . مدنلا عفني ال ثيح مدنلا هبقعتيف ًالإو ههيجوتو لفطلا
 يعيبط رمأ ةيونعم ةياعر نود نم دشرلا نس ىلإ ةلوفطلا نس نم دالوألل

 ةفطاع ىلاعت قلخ دقف ةسرتفملا شوحولا ىتحو ةيلهألا تاناويحلا نيب ىتح

 ةيبرتلا ماظنب مالسإلا ىنتعا دقو يعيبط رمأك هذه ققحت اهيف ًاقيقر ًاروعشو

 ليجلا عيضي الثل ةفرعملاو لقعلاب مركملا ناسنإلل ًايداصتقاو ًايعامتجاو ًايركف
 . ةايحلا تاهاتم يف



 : بيدأتلا

 ءابالل يغبني يذلا لضفألا كولسلا يف موقألا جهنملا مالسإلا مسريو

 رظانلا ةجهبو ةايحلا لمأو نيعلا ةرق دلولا نوكي ىتح ءانبألا عم هوجهتني نأ

 . ناهسنإلا اهانمت ةمعن مظعأ مهو ايندلا ةايحلا ةنيز هنإف

 تاحلاصلا تايقابلاو ايندلا ةايحلا ةنيز نونئبلاو لاملا » :ىلاعت لاق

 [17/فهكلا] « المأ ريخو ًاباوث كبر دنع ريخ

 هللا لوسر لاق هتيبرنو هبيدأت نسحأ نإ ناسنالل ةنسحلا ىركذلا وهو

 ملعوأ ةيراج ةقدص ثالث نم لإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ ) : (ص)
 ةيغبو ملسم لك لمأ حلاصلا دلولا ناك اذإو ( هل وعدي حلاص دلوو هب عفتني

 اغلاب امامتها يلوي نأ يغبنيف هيبأ ونص دلولا نأل ناسنإ لك ءاجرو نمؤم لك

 نهوملع ) : تانبلا يف (ص) لاق  هتعيبط بسح لك ًاثانإو ارو هتيانعب

 نمضتت ىلوألا ةروسلا امنيب اخيلزو فسوي نيب ةيمارغ ةصق ضارعتسا

 . نهب عفنأ يه يتلا تاهيجوتلاو بادآلا

 : ةئّسلا باحر ىف

 . ( تانبلا مكدالوأ ريخ ) : (ص) لوسرلا

 . ( ةنسح هل هللا بتك هدلو لبق نم ): (ص) لوسرلا

 . ( ةيامرلاو ةحابسلا مكدالوأ اوملع ) : (ص) لوسرلا

 هعضيو هبدأو همسا نسحي نأ دلاولا ىلع دلولا قح ) : (ص) لوسرلا

 ةباتكلا مهملعيو همسا نسحي ) : (رخا ثيدح يفو ) . ( احلاص اعضوم

 هيفي



 ناذأب ىنميلا هنذإ يف نذؤيلف دولوم هل دلو نم ) : (ص) لوسرلا
 . ( ميجرلا ناطيشلا نم ةمصع اهنإف ىرسيلا يف مقيلو ةالصلا

 يف ىتح مكدالوأ نيب اولدعت نأ بحي هللا نإ) : (ص) لوسرلا

 . ( لبقلا

 . ( ةنجلا

 . ( هل باصتيلف يبص هدنع ناك نم ) : (ص) لوسرلا

 اوفف مهومتدعو اذإو مهومحراو نايبصلا اوبحأ ) : (ص) لوسرلا
 . ( مهل

 . ( هيلع بشي دلولا نإف مكدالوأ عضري نم اورظنا ) :(ع) يلع

 : دولوملا ةيمست

 دالوألل ةعفرلاو ومسلا يناعم نم هيف ام ةحلاصلا ةيبرتلل مالسإلا مسري

 ديلولا داكي امف نطولا ةامحو ةلاسرلا ةلمحو دغلا لمأو لبقتسملا ةدع مهنأل

 ءامسألا ريخ نوكي امسا هدلول راتخي نأب مالسإلا دشري ضرألا ىلع بدي

 يعامتجالا كولسلا يف نّيب رثأ نم ةيمستلا يف امل هقوقح نم ًاقح هربتعاو

 ىتح (ملس) ىلإ (برح) همسا نم ةباحصلا ءامسأ (ص) يبنلا ريغ كلذل
 . مارتحالاو دولل ًاببس نوكي

 ءامسأ اهلضفأو ةيدوبعلاب يمس ام ءامسألا قدصأ ) : (ع) رقابلا لاق
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 . ( ينافج دقف
 باذ يلع اي دمحم اي يداني ًايدانم عمس اذإ ناطيشلا نإ ) : 2ع) رقابلا

 زتها انئادعأ نم ودع مساب يداني ًايدانم عمس اذإ ىتح صاصرلا بوذي امك

 ْ . (لاتخاو
 ةعبس تضم اذإو اذمحم هانيمس الإ دلو انل دلو ام ) : (ع) قداصلا
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 . ( انكرت الإو انرّيغ انئش نإف مايأ

 . ( مكل رفغي مهبدأ اونسحأو مكدالوأ اومركأ ) : (ع) قداصلا

 . ( هنبا مساب لجرلا ئنكُي نأ ربلاو ةئّسلا نم ) : (ع) قداصلا

 نسح مساب هيمسي نأ هدلو لجرلا ربي ام لوأ ) : (ع) مظاكلا

 يف اهضعب ركذ 48 ىنسحلا ءانمشألا ىلوألاو ( هدلو مسا مكدحأ  نسحيلف

 مهانك وأ مهباقلأ وأ عر ةمئألاو ةباحصلاو يبنلا ءانمسأ اذكو "55 رشحلا

 . نهانك وأ نهباقلأو مالسإلا يف تادهاجملا ءاسنلا اذكو

 هعمس سنأتسي نأ ىلع مالسإلا دكؤي هفيظنت دعب لفطلا دلوي ام لوأ

 ىرسيلا يف ةماقإلاو ىنميلا هنذا يف ناذألا بحتسيف قدصلاو قحلا تاملكب

 قلحأو هنع قع ...ةقيقعلاب نهترم دولوم لك ) : )عر قداصلا لاق

 اهخبطاو لوادج ةقيقعلا عطقاو ةضف هرعش نزوب قدصتو عباسلا موي هدا

 تابنل عرسأو رهطأ هنإف مايأ ةعبس مكدالوأ اونتخا ) : ًاضيأ (ع) لاقو
 ةنس لجرلا يف ناتخلا) : لاقو .( فلغألا لوب هركتل ضرألا نإو محللا

 '. سوقطلا نم دحلا اذه دنع ةيبرتلاب مالسإلا ةيانع فقت الو

 دخلا



 هتيبرت ىلإ دشري مالسإلاف هرافظأ تجضنو قوطلا نع ديلولا بش اذإف

 : الئاق ةّيئيرمتلا

 نأ رابتعاب ( رشعل اهيلع مهوبرضاو عبسل ةالصلاب مكدالوأ اورم )
 نيدلا لصأ يهف تامرحملا نم ريثك كرتو تابجاولا نم اريثك مزلتست ةالصلا

 ىلع دوعتلاو سفنلا طبضو ءافصلاو قافنلا نم رهطلا يناعم اهيفو هدومعو

 1 هعمتجمو هسفن حلاصل ةحيحص ةأشن لفطلا أشني يك ماظنلا

 : بدألا دح

 ترفوت اذإ لوقعملا دودح يف كلذ امنإ حربملا برضلا دارملا سيلو

 ةتسوأ ةسمخ كولمملاو يبصلا بدأ يف ) : (ع) قداصلا لاق

 نإ مكملعم اوغلبا ) : باتكلا نايبصل (ع) يلع مامإلا : لاقو . ( قفرأو
 رامع نب قاحسإ لاق . ( هنم صتقا بدألا يف تابرض ثالث قوف مكبرض

 لاقف .(مرحي ام ضعب يف مالغلا تبرض امبر ) : (ع) هللادبع يبأل تلق
 ةئام ةئام : (ع) لاقف .ةئام هتبرض امبر : تلقف .؟هبرضت مكو) : (ع)

 مكف كادف تلعج : تلقف .( هللا قتا انزلا دح ) : لاق مث نيترم كلذ داعأف

 آلا هبرضأ ال ينإ ملع ول :تلقف ( دحاو ) : لاقف . ؟هبرضأ نأ يل يغبني
 كادف تلعج تلقف ينثتف : (ع) لاقف .؟هدسفأ لإ ًائيش يل كرت ام ًادحاو
 بضغ مث .ةسمخ غلب ىتح هسكامأ لزأ ملف : لاق .اذإ يكالهوه اذه

 دودح دعتت الو هيف دحلا مقأف مرحأ ام يردت تنك نإ قاحسإ اي لاقف : (ع)

 لاق نينبلاو تانبلا نيب يواستلا ىلع هتاعيرشت يف مالسإلا دكؤي امك . ( هللا

 لماحك ناك هلايع ىلإ اهلمحف ةفحت ىرتشاف قوسلا لخد نم ) : (ص)
 امنأكف هتنبا حرف نم هنإف روكذلا ليق ثانإلاب أدبيلو جيواحم موق ىلإ ةقدص
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 نمو هللا ةيشخ نم ىكب امنأكف نبا نيع رقأ نمو ليعامسإ دلو نم ةبقر قتعأ
 نأشب مالسإلا مامتها ىدم رهظيو ( ميعنلا تانج هلخدأ هللا ةيشخ نم ىكب

 5 اهنم ةرتاوتملا ةيمالسإإلا صوصنلا نم تانبلا

 .ههجو رّيغتف ةدولومب لوسرلا دجسم يف رشب نيملسملا نم الجر نإ
 تجرح : لاق .؟لق : (ص) لاقف .ريخ :لاقف .؟كلام : (ص) لاقف

 اهلقت ضرألا ) : (ص) لاقف .ةيراج تدلو اهنأ تربخأف ضحمت ةأرملاو

 . ( اهمشت ةناحير يهو اهقزري هللاو اهلظت ءامسلاو

 نيحو ةيجوزلا ةايحلا رايتخا ذنم ةيبرتلاب ةغلاب مالسإلا ةيانع اذكهو

 ًاعفاي ًاباش ريصي نأ دعبو ضرألا هجو ىلع لفطلا بدي نأ دعبو لمحلا

 لاق هنبال نامقل ةيصوب ثيدحلا متخنو هتافو ىتحو امره ًاخيشو ًابأو ًاجوزو

 : هظعي وهو هنبال نامقل لاق ذإو : ىلاعت

 ١ - ميظع ملظل كرشلا نإ هللاب كرشت ال ينب اي . . .

 يف وأ ةرخص يف نكتف لدرخ نم ةبح لاقثم كت نإ اهنإ ينباي - ؟
 ١ ١ لا اهب كان ىقرألا وأ تاردملا

 . ريبخ فيطل هللا نإ تيدا#

 . ةالصلا مقأ ينب اي 5ك

 . فورعملاب رماو - 5
 . ركنملا نع هناو -

 .رومألا مزع نم كلذ نإ كباصأ ام ىلع ربصاو

 .سائنلل كدخ رعصت الو

 . روخف لاتخم لك بحي ال هللا نإ ًاحرم ضرألا يف شمت الو - ماج < ف
 . كيشم ىف دصقاو ٠

9 

١ 



 «ريمحلا توصل تاوصألا ركنأ نإ كتوص نم ضضغاو ١

 . [9١/نامقل]

 : يمالسإلا عمتجملا  اثلا

 مالسلاو نمألا لفكتي ًاماظن لاحلا ةعيبطب بلطتت ةيعامتجالا ةايحلا

 يعضو وأ يوامس ماظن هلو لإ ممتجم ضرألا هحو ىلع دجوي ال اذهلو

 يف مالسلاو نمألا رارقتسا فدهتسي ةعيرشو ةديقع مالسإلاو كلذ هل لفكتي
 . يناسنإلاو يمالسإإلا نيعمتجملا

 دعلاو دحلا زواجت ةيمالسإإلا تايصوتلا دجن يمالسإإلا ديعصلا ىلعو

 يفكيو قمعو لومشو حوضو لكب يعامتجالا كولسلاو ةرشعلا بادا يف

 ضعب ىلإ حملت هقفلاو قالخألا بتك لالخ نم اهيلع فقي نأ ثحابلا

 : طاقنلا

 ىتح مكتويب ريغ ًاتويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهّيُأ اي 8 :ىلاعت لاق

 اودجت مل نإف نوركذت مكّلعل مكل ريخ مكلذ اهلهأ ىلع اوملستو اوسنأتست
 وه اوعجراف اوعجرا مكل ليق نإو مكل نذؤي ىتح اهولخدت الف ًادحأ اهيف

 [78/رونلا] « ميلع نولمعت امب هللاو مكل ىكزأ

 سلاجملا يف اوحسفت مكل ليق اذإ اونما نيذلا اهيأ اي 8 : ىلاعت لاقو

 مكنم اونما نيذلا هللا عفري اوزشناف اوزشنا ليق اذإو مكل هللا حسفي اوحسفاف

 [7١/ةلداجملا]  ه«ًاريبخ نولمعت امب هللا ناكو تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو

 يبنلا ةريس اذكهو ةيعامتجالا بادآلاب ةرخازلا تاياورلا صوصن دكؤت

 نأ ةفاك سانلا عم قلخلا نسح ىلع ثحلا نم ًايلمع (ع) هتيب لهأو (صر
 بلجتو . هجولا ةقالطو رانلا ىلع رونلا لدي امك ءافصلا ىلع لّدي رشبلا

 اميف لخدتت الو وغللا رثكت الو ةقالطلاب كقيدصو كودع قلاف ةرشاعملا نسح

 رض



 دحأ ىلع ربكتت الف تحلص اذإو تاعامجلا وأ دارفالا رومأ نم كينعي ال

 ائداه كسلجم نكيلو سانلا هوجو يف بواشتلاو يطمتلا ةرثك نم ظفحتتو

 الو كحاضملا نع تكساو كسيلج مالك ىلإ غصاو ابترم ًامظنم كئيدحو

 ىلع ًادحأ عجشت الو تاجاحلا يف حلت الو نيرزتلا يف ةأرملا عنصت عنصتت

 الو كتحص يف ركفتو سانلا فصناو كراقو طقسيف سانلا لزاهت الو ملظلا

 مهقالخأ نإف ناطلسلا ىلإ برقتلاو ةبيغلاو كايإو كئارو ىلإ تافتلالا رثكت

 تنكو ًابيرق ناك امهم دحأل ةصاخلا نوؤشلا يف لخدتت الو . ةريغتم
 مركأ كلام لعجت الو ءادعألا ىدعأ هنإف ءوسلا قيدصو كاّيإو كلذل ًاقحتسم

 ءوس نم يرجي امع لفاغتو ةماعلا ثيدح يف ضوخلا رذحا كفرش نم

 أرجتي هيفسلاو دقحي بيبللا نإف هيفسلا وأ بيبللا عم حازملاو كايإو مهظافلأ

 : ةْئّسلا باحر يف

 نيذلا ًافانكأ نوؤطوملا ًاقالخأ مكنسحأ مكلضفأ نإ ) : (ص) لوسرلا

 . ( نوفلؤيو نوفلأي

 نإو مكيلع اوكب اهعم متم نإ ةطلاخم سانلا اوطلاخ ) : (ع) يلع

 . ( مكيلع اونح متبغ

 : ( كوغل لقأو كظيغ مظكاو كناسل فكو كقلخ نسحو

 الو فلأي ال نمف ريخ الو فولأم فلأ نمؤملا ) : (ع) قداصلا

 . ( فلؤي

 كلمي مل نم انم سيل هنأ اوملعا دمحم لا ةعيش اي) : (ع) قداصلا

 ةقفارمو هفلاخ نم ةفلاخمو هبحص نم ةبحص نسحي مل نمو هبضغ دنع هسفن

 رف



 . ( هحلام نم ةحلاممو هرواح نم ةرواحمو هقفار نم

 : ىناسنإلا ديعصلا ىلعو

 لومشو ةحارص لكبو ناسنإ لكل ةلماك ناسنإلا قوقح مالسإلا نلعأ

 رخاو نول وأ رصنعو رصنعو رخاو سنج نيب قرف الب قيبطتلا يف دهج لكبو

 الو يمجع ىلع يبرعل لضف الو ىوقتلا وه ةليضفلا سايقم نأ ىدانو

 ةيناسنإلا يف نوواستم اعيمج مهنأل ىوقتلاو ةءافكلاب الإ دوسأ ىلع ضيبأل

 . ًاضيأ قوقحلا يف اواستي نأ ٌدب الف

 نالعإ ىركذب ماع لك نم ربمسيد رشاعلا يف لفتحي مويلا انملاعو
 ماع نم مويلا اذه يف ةدحتملا ممألا اهتردصأ يتلا ناسنإلا قوقح ةقيثو

 ةيندملا ةيناسنإلا قوقحلا تّرقأ يتلا ةديدجلا ةقيثولا اهرابتعاب م4
 نم يعامتجالا نامضلا كلذ يف امب ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو

 ةداملا اهيفام مهأو عمتجملا يف هتايلوؤسمو درفلا تابجاوو ميلعتلاو ةحصلا

 : اهصنو ىلوألا

 مهل نإو قوقحلاو ةماركلا يف نييواستم ًارارحأ ًاعيمج رشبلا دلوي )
 وأ نوللا ببسب زييمتلا نود قاثيملا اذه يف ةنلعملا تايرحلا ةفاكب عتمتلا

 نم كلذ ريغ وأ بسنلا وأ ةورشلا وأ يسايسلا يأرلا وأ نيدلا وأ قرعلا

 نأ ملعلا عم ماع لك يف اهب ملاعلا لود لفتحتو اذه تنلعأ ( بابسألا

 يتلا لودلا سفن اهديؤتو ملاعلا يف ةعساش قطانم دوست ةيرصنعلا ةقرفتلا

 لازت ال قرعلاو مدلا ىلع ةمئاقلا لودلاو ًايونعمو ايدام ىركذلا هذهب لفتحت

 دح زواجتي يسايسلا يأرلا يف فالتخالا اياحضو موي دعب ًاموي دادزت

 طقفو طقف يوقلا اهنم عفتني قرو ىلع اربح ةقيثولا تحبصأ اذإف ءاصحإلا

 دنع مكمركأ ْنِإ » : ًالئاق ةزجوم ةملكب ةاواسملا قح نلعأ مالسإلا نكلو
 [7١/تارجحلا] 4 مكاقتأ هللا
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 برعو سرفو كرت نم ةفلتخم تايموق يف ةليوط ًانورق العف اهقبطو
 تلانو ةدلاخلا اهتلاسرو اهلالقتساو اهنايك اهل ةمأ مالسإلا ةمأ تحبصأ ىتح

 . مالسإلا اوقنتعي مل نيذلا ىتح ايملاع اريدقت

 : لمعلاو ملعلا

 ملعلا اوتوأ نيذلاو مكنم اونما نيذلا هللا عفري ظ : ىلاعت لاق

 [١١/ةلداجملا] # تاجرد

 امنإ نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا يوتسي له لق اظ : ىلاعت لاقو
 [9 /رمزلا] 4« بابلألا ولوأ ركذتي

 نم يناسنإلا ركفلل بيذهتو ةداعس لك ببسو ةراضح للك أدبم ملعلا

 توافتت ناك ٍملع يأ - ملعلا ردقي نإف ةايحلا يف لضافتلا سايقمو دومجلا

 . سانلا تاجرد

 لعج دقف ةدلاخلا هتراضح تازيمم نم اذهو ملعلا نيد وه مالسإلاو

 ا ًابولسأ يسفنلا عانتقالا عضوو ىلعألا ناطلسلا ملعلاو لقعلل مالسإلا

 ةايحلا يف اهو 2 ةيركفلا ناسنإلا ةيرحو ميلعتلاو ةيبرتلا بيلاسأ نم

 يف درو ام ءاوس ةفرعملاو ملعلا ىلع تح يتلا ثيداحألاو تايآلا رثكأ امو

 يف هناحبس هّدع دقو هباش ام وأ ملعلا ةيانك وأ ملعلا بلاط وأ ملعلا لضف

 مساب أرقا » : ىلاعت لاق ثيح قلخلا ةمعن دعب ةمعن لضفأ ميركلا نارقلا

 ملقلاب مَّلع يذلا مركألا كبرو أرقا قلع نم ناسنإلا قلخ قلخ يذلا كبر

 [١/قلعلا] 4 ملعي مل ام ناسنإلا ملع

 ديفي ظفللا لب ةّيئيدلا مولعلا ىلع ًاروصقم  نآرقلا يف ملعلا سيلو

 . ناسنإلا ينب ىلع ةدئافلاب دوعيو عمتجملا عفني ملع لكل مومعلا

 هتايآ مهيلع اولتي مهنم ًالوسر نيّمألا يف ثعب يذلا وه ط :ىلاعت لاق

 وان



 [١/ةعمجلا] « . . .ةمكحلاو باتكلا مهلمعيو مهيكزيو

 اوناك نأ دعب ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيرشبلا هناحبس هللا ىده ملعلابو

 ىلع دكؤي ملعلا بلط ىلع نارقلا دكؤي يتلا ةجردلا سفنبو نيبم لالض يف

 لامك نوكي ملعلاب ذإ لوقعلا باحصأ بيصن نم نوكت امنإ ةركذتلا هذه نأ

 .ةايحلا يف مهلضافت نوكي هبو لقعلا

 امنإ نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا يوتسي له إظ :ىلاعت لاق
 [4/رمزلا] « بابلألا ولوأ ركدذتي

 ملع يذ لك قوفو # : ةتوافتم ةعستم ةفرعملاو مولعلا تاجرد نإو

 [/7/فسوي] *# ميلع

 ملعلا ليبس يف ةرثع رجح  ةعانق نود نم  ىمعألا ديلقتلا ناك املو

 ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ ولاعت مهل ليق اذإو 8 : هروص لكب مالسإلا هبراح

 ًائيش نوملعي ال مهؤابآ ناك ول وأ 'نؤابآ هيلع اندجو ام انبسح اولاق لوسرلا
 [(١٠*/ةدئاملا] #«نودتهي الو

 « ًاملع يندز تر لقو + 8 ملعلا نم ةدازتساالاب هناحبس رمأو

 ]طه/١١4(

 مهأ وه يذلا ملعلا امنإو ناطلسلا وأ هاجلا وأ لاملا بلطب : هرمأي ملو

 . هلك كلذ نم

 فرش ىلع اصرح ةءارقلاو ةباتكلا نيملسملا دالوأ اوملع اذإ ىراسألا حارس

 . ملعلا

 رطل



 . هومصناف لقاع كاذف ملعي هنإ ملعي الو ملعي لجرو هوعبتاف ملاع دشرم

 الو ملعي ال لجرو . هوملعف لهاج كاذف ميعي ال هنأ ملعيو ملعي ال لجرو

 . ( هودشراف لاض كاذف ملعي ال هنأ ملعي

 : (ع) مامإلا ناويد يفو
 ءالدأ ىدهتسا نمل ىدهلا ىلع مهنإ ملعلا لمأل لإ لضفلاام

 ءادعأ ملعلا لهأل نولهاجلاو هنسحي ناك دق ام ءرملا ةميقو

 لا باحر ىف

 . ( ةملسمو ملسم ّلك ىلع ةضيرف ملعلا بلط) : (ص) لوسرلا

 . ( نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا ) : (ص) لوسرلا

 . ( لمعف ملع نمم اوملعت ) : (ع) يلع

 ريغ نامزل نوقولخم مهنإف مهنامزل مكدالوأ اوملع ) : (ع) يلع

 . ( مكنامز

 : ( ملعلا فصو يف ) : (ع) ىلع

 ءادعألا ىلع حالسو ةدحولا يف بحاصو ةشحولا يف سينأ وهو )

 قمرتو مهب ىدتقي ةمئأ ريخلا يف مهلعجي اماوقأ هب هللا عفري ءالخألا نيزو

 رونو لهجلا نم بولقلا ةايح ملعلا نأل .... مهراثا سبتقتو مهلامعأ

 راربألا لزانم هلماح هللا لزني فعضلا نم نادبألا ةوقو يمعلا نم راصبألا

 ملعلابو دبعيو هللا عاطي ملعلابو ةرخآلاو ايندلا يف رايخألا ةسلاجم هحنميو
 00 مارحلاو لالحلا فرعي هبو ماحرألا لصوت ملعلابو دحويو هللا فرعي

 نمل اوعضاوتو راقولاو ملحلاب هعم اونيزتو ملعلا اوبلطا) : (ع) قداصلا

 رخو



 نيراّبج ءاملع اونوكت الو ملعلا هنم متبلط نمل اوعضاوتو ملعلا هنوملعت

 . ( مكقحب مكلطاب بهذيف

 لمعلاو

 ىلع ينيدلا داقتعالاو يعامتجالا كولسلا مييقت 7 يف لداعلا نازيملاوه

 و و : ىلاعت لاق ءاوس دح

 [47//لحنلا] « نولمعي اوناك ام نسحأب مهرجأ مهنيزجنلو ةبّيط ةايح

 «نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لق ط : لاقو
 ٠١[ 0 /ةبوتلا]

 نم رجأ عيضن ال انا تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا نإ 8 : لاقو

 7١[ /فهكلا] «المع نسحأ

 ةكربلاو ريخلاب عمتجملاو لماعلا سفن ىلع دوعي يناسنإ بجاو لمعلاف
 ذإ مالسإلا هتقم يذلا لسكلا ىلإ يدؤي لمعلا كرت امنيب ةمألا يقرل ببسو

 عمتجملاو هسفن ىلإ ةبسنلاب بجاولا ءادأ يف ريكفتلا لامهإ ىلإ يدؤي

 يف مّدقت هل ناسنإ ضرألا هجو ىلع سيلو اهفلع اهّمه مئاهبلاك نوكيو

 نإو ا :ىلاعت لاق .هفده ليبس يف ةايحلا يف ىعس ام ردقب الإ ةايحلا

 1٠[ /مجنلا] « ىري فوس هيعس نإو ىعس ام لإ ناسنإلل سيل

 لامعألا ردقبف ةجيتنلا ًاعيرس هعبتت يعسلا نأب هللا نم دكؤم دعو وهو

 نوملسملا لمع يتلا ةجردلابو لشفلا نوكي لسكلا ردقبو لاجرلا ردق نوكي
 ا

 يف ةيهلإلا ةردقلا رهاظمل ممتافانكاب ملاعلا نويبوروألا رهبأ امو

 هللا دعو امك ناكو مهلمعو مهيعسب لإ ةيملعلا تافاشتكالا فلتخمب نوكلا

 « ىري فوس هيعس نإو ظ :ىلاعت هلوقب ءانثتسا ريغ نم ناسنإ لكل ىلاعت
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 : قلخلاب ىلاعت هتلصو لمعلاب ناميإلا ةلص يه ملعلاب لمعلا ةلصو

 ميركلا نارقلاو .# المع نسحأ مكِيأ مكولبيل ةايحلاو توملا قلخ يذلا »
 نم لمعلا نأ كلذ ةيا نيعبس نم رثكأ يف حلاصلا لمعلاب ناميإلا نرقي

 ناسللاب لوقلا وه ناميإلا ) : (ع) قداصلا مامألا لاق ناميإلا تاموقم

 . ( ناكرألاب لمعلاو نانجلاب داقتعالاو

 ةرذ لاقثم لمعي نمو هري ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف ظ :ىلاعت لاق

 [4/ ةلزلزلا] « هري ارش

 ةجيتتب لإ ةمأ ترخأت امو ريصملاو لبقتسملا مسري يذلا وه لمعلاف
 . اهلامعأ

 مهتءاجو اوملظ امل مكلبق نم نورقلا انكلهأ دقلو » :ىلاعت لاق

 مكانلعج مث نيمرجملا موقلا يزجي كلذك اونمؤيل اوناك امو تانيبلاب مهلسر

 [4١/سنوي] «نوملعي فيك رظنتل مهدعب نم ضرألا يف فئالخ

 8 ةراحتلاو بسكلا

 قيبطت دراوم نم لاثمك . لالحلا بسكلاب رمألا يف تاياورلا رثكأ ام

 ةافاشف الو اهل ةنيحرت :كايضاب لإ نوتكت ال ةتلاسملا ةعيعتلا ذإ لسغلاب نمآلا
 # نودعوت امو مكقزر ءامسلا ينو + : ىلاعت هلوق نيبو كلذ نيب

 [17١7/تايراذلا[

 تسيلف قزرلا بابسأ امأو ءامسلا يف قزرلا توبث ىلع لدي كلذ نإف

 . (يعسلا)وهو ناسنإلا أدبيو ضرألا يف يه لب ءامسلا يف

 « اًينج ًابطر كيلع طقاست ةلخنلا عذجب كيلإ يزهو ظ : ىلاعت لاق
 /١1[ ميرم]

 خا



 نأ رداق هللاو بطرلا طقاست امل ناسنإلا يعس وه يذلا (زهلا) الولو

 الو (اهبابسأب لإ رومألا يرجي نأ هللا ىبأ ) نكلو لكاتل اهيلإ ةلخنلا ينحي
 بطرلا طقاستي مث . هنم ٌيعس اذهو ةلخنلا زهي نأ ناسنإلا بناج نم دب

 (ص) ءايبنألا نأ عورشملا بسكلاو لمعلل ًافرش ىفكو لكأيل هديب ذخأيو
 ىنعمو عردلا ةعانصو يعرلاو ةراجتلا نم ةفلتخم ًالامعأ اولمع (ع) ةمئألاو
 . ًاريبكو ًاريغص ناك امهم فرش لمعلا نأ كلذ

 ميهاربإو ًارجات دوهو ًاراجن حونو ًاطايخ سيردإو ًاثراح 42 مدا ناك
 مامإلا ناك )0 تيبلا لهأ ةمئأ نمو ًارجات (ص) دمحمو اعراز طولو. + ايعاز

 هرمأو رقاذعل ًارانيد ةئامعبس عفد دقو ةبراضملاب هلامب ل )عر قداصلا

 نوبسكي اوناك )ل ةمئألا باحصأو افصانتف رانيد ةئام رقاذع حبرو ذاحتالاب

 ناويد يف ءاجو ًارامت رامتلا مثيمو اد يدمحملا ناملس ناكف مهيديأب

 : (ع) مامإلا

 ءالذبلا يف كولد ىلا نككلو: .ىتنتلاب ةشينسلا تلط انمز

 هان لايف و ةانيننطم ينسي ١ ايريجوو اكون افلم كانقعت

 لإ اهافك يتلا ةجاحلا يف ةرجاهلا يف جرخي (ع) نينمؤملا ريمأ ناكو

 ابتاعم ردكنملا نب دمحم ءاجو لالحلا بلط يف بعتي هللا هاري نأ ديري

 ينءاج ول ) : (ع) مامإلا لاقف فيرشلا لمعلل هترشابم ىلع (ع) رقابلا مامإلل
 اهب فكأ هللا تاعاط نم ةعاط يف انأو ينءاج لاحلا هذه ىلع انأو توملا

 ةيصعم ىلع انأو ينءاج ول فاخأ تنك ينإو سانلا نعو كنع يلايعو يسفن

 . ( هللا يضع و

 رحلا ديدش فئاص موي يف (ع) جرخ دقو لجر (ع) قداصلا ىأرو

 نع هب ينغتسال قزرلا بلط يف تجرخ ) : (ع) لاقف هجورخ ىلع همالف
 . ( كلثم

 م



 ةاحسم هديبو (ع) قداصلا هللادبع ابأ تيأر ينابيشلا ورمع وبأ لاقو

 : تلقف ًاذخأم هنم ذخأ دق قرعلاو هل طئاح يف لمعي ظيلغ رازآ هيلعو

 ىذأتي نأ بحأ ينإ ) :يل لاقف .كيفكأ ةاحسملا ينطعأ كادف تلعج

 . ( ةشيعملا بلط يف سمشلا رحب لجرلا

 لالا ننف هيلع دفا اع هدعب لجرلا فلخ ام ) : عر قداصلا لاقو

 طئاحلا يف هلعجي ) : (ع) لاق .؟هب عنصي فيكف : هل ليق .تماصلا
 . ( رادلاو ناتسبلاو

 مظعأ هلايع هب فكي ام هللا لضف نم بلطي يذلا ) : (ع) اضرلا لاقو

 . ( هللا ليبس يف دهاجملا نم أرجأ

 : ةئّسلا باحر ىف

 . ( لالحلا بلط اهلضفأ اًءزج نوعبس ةدابعلا ) : (ص) لوسرلا

 زع هللا قح يدؤي مل لسك نم هنإف لسكلاو مكايإ ) : (ع) يلع

 .( لجو

 مانتغابو مظكلاب مكنم ذخؤي نأ لبق لمعلاب مكيصوأ ) : (ع) يلع

 بنج يف تطّرف ام ىلع يترسح اي سفن لوقت نأ ليقو مقسلا ليق ةحصلا
 . ( هللا

 كنأك كترخآل لمعاو ًأدبأ شيعت كناك كايندل لمعا ) : (ع) دابسلا
 ادع كومت

 يف انفلاخو هناسلب لاق نم انتعيش نم سيل ) : (ع) قداصلا
 . ( انلامعأ

 مل ترجض نإ كنإف لسكلاو رجضلا نيتلصخو كايإ ) : (ع) قداصلا
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 ىلع  قزرلا بلط يف يعسلا ىلع ثحي مالسإلا دجن اذكهو

 نم ةشيعملا قرط فلتخمب ءاوس دح ىلع  لاجرلاو ءاسنلاو رابكلاو راغصلا

 ىوتسم عفر يف رثؤي امم ةليقثلا تاعانصلا ىتح .ةفيفخلا ةيوديلا تاعانصلا

 ةلاطبلاو لسكلا براحي ةجردلا سفنبو ةعارزلاو ةراجتلاو ةعانصلا . ةشيعملا

 نأو تاريخلاب لفاحلا نارمعلا ساسأو ةايحلا يف ةوقلا ردصم لمعلا نإ كلذ

 وه يذلا لسكلا نم سكعلا ىلع لمعلاب نوهرم درفلا لبقتسمو ةمألا ريصم

 . هرش نيملسملا هللا ذاعأ لشفلاو رخأتلا ببسي ليبو ىعامتجا ءاد

 : لهاستلاو ةحماسملا

 بيرقلل الهس نوكي ) :يوبنلا ثيدحلا يفو ( ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب )

 . ( ًادينع ًارابج نوكي الو ديعبلاو

 مالسإلا مامتها ىدم حصوت ةيمالسإلا تاعيرشتلا يف ةصحافلا ةرظنلاو

 لاق تاومهلا نع لفاغتلاو ةلماجملاو قلخلا نسح يف ةصاخو ةحماسملاب

 ءافولا يجر ةكيرعلا نيل ةقيلخلا لهس ) : نمؤملا تافص يف (ع) مامإلا
 . ( ىذألا ليلق

 نم امأف » :ىلاعت لاق ةماع ناسنإلا ينبل حماستلا نس هناحبس هللاو

 [١١/ليللا] « ىرسيلل هرسيئسف ىنسحلاب قّدصو ىقتاو ىطعأ

 وهف لضأ اذإ هدشريو رقتفا اذإ هنيعي نم ىلإ جاتحي ناسنإ ّلك نا كلذ

 سكعلا ىلعو ةفاك رشبلل ىلاعت مكحلا مع كلذل سانلا عم هترطفب طبترم

 ىنسحلاب بذكو ىنغتساو لخب نم اًمأو ظ :ةيناسنإلا تافصلا هذه دقفي نم

 [7١/ليللا] «ىدرت اذإ هلام هنع ينغي امو ىرسعلل هرسينسف
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 رسيلا سيلو رسعلا نم سكعلا ىلع هدابعل ىلاعت هللا نم ةمحر رسيلاو
 راقعو لام نم اهدحو ةايحلا رومأ يف عسوتملا دجت كنإف هدحو لاملا يف

 (رسيلا) هللا ةمحر هلمشت مل نا كلذ اعوزج اعولف امومغم امومهم ةراجتو

 كلاهتلا ال ةعانقلا ةايح حلاصلا لمعلاو ردصلا حارشنا امنإ ةبيطلا ةايحلاو

 سفنلا عنتقت مل اذإو رورسلاو حرفلا هلح دقف ةعانقلاو ينغلا ٌبلقلا لح اذإف

 نم كلمي ناك امهم ةردكم ةدكن ةايح هتايح تناك مئادلا رقفلاب بيصأو

 5 حماستلا لاجمو همومغو همومه تداز  تداز املكو راقعلاو لاملا

 دنع (وفعلا) اهنم ةزراب طاقن ىلإ حيملتلاب يفتكن ريثك مالسإلا تاعيرشت

 . ةقادصلاو ةدوملل ببس عيفر يمالسإ قلخ وهو ةردقملا

 نسحأ يه يتلاب عفدإ ةئيسلا الو ةنسحلا يوتست الو » : ىلاعت لاق
 امو اوربص نيذلا الإ اهاقلي امو ميمح ىلو هنأك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذإف

 . [70/تلصف ] « ميظع ظح وذ لإ اهاقلُي

 « نيلهاجلا نع ضرعاو فرعلاب رماو وفعلا ذخ 8 : ىلاعت لاقو
 (199 /فارعألا[

 اوضفن ال بلقلا ظيلغ ًاظف تنك ولو مهل تنل هللا نم »8 : ىلاعت لاقو

 لكوتف تمزع اذإف رمألا يف مهرواشو مهل رفغتساو مهنع فعاف كلوح نم

 . [ ١59 /نارمع لآ ] « نيلكوتملا بحي هللا نا هللا ىلع

 نيتم ساسأ ىلع هطبارتو عمتجملا فطاعتو ةحامسلا ىلإ اوعدي وفعلاف
 لماوع ىهو ةمألا نايك ضرعت ىتلا ضارمألا ىفنيو فطعلاو بحلا نم

 تافصلا رك نمو ةيناسنإلا لئاضفلا مظعأ نم اذإ وفعلاف فعضلاو ةقرفتلا

 ّيبنلا حماست دقو ةدارإلا ةوقو ريمضلا ةراهطو سفنلا ومس ىلع لدت يتلا

 يبنلا مع دبك تجرخأ يتلا  ةيواعم ّمأ  دنه نع دحأ ةوزغ يف (ص)
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 يف ةدالق اهتلعجو هفنأو هنذأ تعطقو نكمتت ملو هلكأت نأ تداراو (ص)

 حمص (ص) لوسرلا اهفرع املو ةركنتم تملسأو تءاج هلك كلذ دعبو اهقنع

 متنأف اوبهذا )  اوملسأ نأ دعب هئادعأ - شيرق رشعمل لاق يذلا وهو اهنع

 . ( ءاقلطلا

 (ع) هنأ نيح يف مجلم نباب هلهأ يصوي (ع) نينمؤملا ريمأ يلع اذهو
 ّيلإو هللا ىلإ رمألاف ءايحألا عم تيقب نإ ) : الئاق ةلتاقلا هتبرض يناعي ناك

 ةبرضب ةبرضف صاصتقلا لإ متيبأ نأو مكيلإو هيلإ رمألاف هللا ىلإ تلقتنا نإو
 بصت يهو هتيراج هتأطخأ (ع) داجسلا مامإلا اذهو ( ىوقتلل برقأ وفعت ناو

 : (ع) لاق (ظيغلا نيمظاكلاو) تلاقف اهيلإ رظنف - (ع) مامإلا باصأف ءاملا

 . ( كنع توفع ) : لاق .(سانلا نع نيفاعلاو ) : تلاقف يظيغ تمظك

 هجول ةرح تنأ) : عر لاق .(نينسحملا بحي هللاو ) : تلاقف

 . ( هللا

 : (ع) لوقي ءادعألا نم هؤسي ام عمس اذإ (ع) داجسلا مامإلا ناكو

 . ( هل رفغاف ًابذاك ناك نإو يل رفغاف قداص ناك نإ ّمهللا )

 اودهتسي نأ نيملسملا ىلع بجي ميظع يقالخأ سرد نم همظعأ امو

 . يعامتجالاو يدرفلا كولسلا يف هب

 : ةئَسلا باحر يف

 ةقالطب مهوقلأف مكلاومأب سانلا اوفعست نل نإ مكنإ) : (ص) لوسرلا

 . (رشبلا نسحو هجولا

 مل ًابذاك وأ ناك ًاقداص ًارذع لبقتم نم لبقي مل نم ): (ص) لوسرلا
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 ىلب :اولاق .؟ادغ رانلا هيلع مرحت نم مكربخأ الأ ) : (ص) لوسرلا

 . ( لهسلا نيللا بيرقلا نيهلا ) : (ص) لاق . هللا لوسر اي

 نم سانلا لذأو سانلل ةارادم مهدشأ سانلا لقعأ ) : (ص) لوسرلا

 . (سانلا ناهأ

 : ( هناسلو هدي نم نوملسملا ملس نم ملسملا ) : (ص) لوسرلا

 هنع يفاكي نأ عاطتساف فورعملا هيلا عنطصا نم ) : (ص) لوسرلا

 . ( ىزج نمك ىنثأ نم نإف اريخ ينثيلف عطتسي مل نمو فاكيلف

 نع كيلإ لوحت مث كنيمي نم لجرلا كمتش نإ ) : (ع) داجسلا

 . ( هرذع لبقاف كيلإ رذتعاف كراسي

 ًاناوخإ اونوكو اولصاوتو اوروازتو اوباحتو هللا اوقّنا ) : (ع) قداصلا

 . ( ةررب

 نم لضفأ ءيش سيلو همساك فورعملا تيأر) )عر قداصلا

 . ( هباوث الإ فورعملا

 : ( مهل اهورفغاو مهتالز فورعملا لهألا اوزيجأ ) : عر قداصلا

 هريسيتو هريغصت ثالش ّالإ متي ال فورعملا تيأر) : )عر قداصلا

 ع هتممت هترتس اذإو . هيلإ هعنصت نم دنع هتمظع هترغص اذإ كنإف .هليجعتو

 . ( هتقحم كلذ ريغ ناك اذإو « هتأنه هتلجع اذإو

 : ركّذلاو ءاعدلا

 « عادلا ةوعد بيجأ بيرق ينإف ينع يدابع كلأس اذإ » :ىلاعت لاق

 [84577١/ةرقبلا]
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 عاشو هتيدان اذإ ًانالف توعد لوقت ءادنلا  دملاو مضلاب  ءاعدلا

 ةيمالسإ ةدابع ءاعدلاو عوضخلا هجو ىلع ىلاعت هللا نم ةمحرلا بلط ىنعمب

 ىتلا ةيدعألا صوصن نم ةلسلس يف ةليضفلا حور سرغل مالسإلا هيلع ثح

 5 ةيحورلا هتايح يف ملسملا ناسنإلا اهنم دوزتي قالخألا سورد ةباثمب يه

 مومهلا نم ةئراطلا اهتالكشمو ةيسفنلا ضارمألل سيلو هبرب ناسنإلا ةلص

 ثدحتلا وه قلقلل ديحولا جالعلا اذإ ءاعدلا ىوس يسفن جالع نم نازحألاو

 قدصأ عم حوتفم راوحو حيرص ثيدح ءاعدلاو . صلخملا قيدصلا عم

 نع ايحور ومسي هئاعدب يعادلاف . ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر نيصلخملا
 ةدابعلا خم ثيدحلا يفامك ءاعدلاو فارحنالاو قلازملاو تاوهشلا

 قيقر روعش هنأل اهحورو اهرس وهف ناسنإلا يف خملا ةلزنمب هنأ : هانعمو

 . ةدابعلا ساسأ اذإ وهف ةلماكلا ةردقلا مامأ عوضخو ءافص لكب ثيدحو

 « نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هللا اوعداف # :ىلاعت لاق

 ,/رفاغ ١4[

 [ه/ةنّييلا] 2« نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل لإ اورمأ امو » : لاقو

 هلضف يف رابخألاو ءاعدلا مزالت تالاح ءاجرلاو ةعارضلاو صالخإلاو

 ءايبنألا ةنسو نيحلاصلا راعش هنأ هلضف يف يفكيو ةرتاوتم هيلع ثحلاو

 تلوانت ةصاخ تافلؤم ةيعدألا يف انئاملع نم عمج فّلأ دقو نيلسرملاو

 اهب ٌّمتها يتلا ةينيدلا تابسانملا ضعب يف ةصاخ ةلزنم اهل يتلا ةيعدألا

 نكامألا يفو نابعشو بجرو ناضمر رهشو ردقلا ةليل ةليضفلا مايأك مالسإلا

 ءايلوألاو (ع) ةمئألا دقارمو ةفوكلاو ةنيدملاو مارحلا دجسملاك ةسّدقملا

 سمشلا عولط عم ةصاخو تاقوألاو تالاحلا ضعب يف ةصاخ ةيعدأ ترثأو

 . ةالصلا تاقوأو رحسلا تقوو اهبورغو

 سفنلا ومس ةلاح يفو ةقداص ةين نع ةوعدلا تاظحالملا مهأ نمو

7 



 ظنا ستش ةلمتج قف انهتاحف» نيانلاو هللا قزف نع ( ديظمي هييضلا ةزاكيظو

 . لوبقلا

 : ركذلاو

 ًاعرضت كسفن يف كبر ركذاو » :ىلاعت لاق دحاو ركذلاو ءاعدلا

 « نيلفاغلا نم نكت الو لاصآلاو ودغلاب لوقلا نم رهجلا نودو ةيفخو
 7/فارعألا] ٠١[

 [؟8/دعرلا] # بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ > : ىلاعت لاقو

 همايصو هتالص تلق نإو هللا ركذ دقف هللا عاطأ نم ) : (ص) لاقو

 ةوالتو همايصو هتالص ترثك نإو هللا يسن دقف هللا ىصع نمو نارقلا ةوالتو

 ( نارقلا

 هلل دمحلاو هللا ناحبس لوقأ ال ينإ امأ ) : (ع) قداصلا مامإلا لاقو

 نطوم ّلك يف هللا ركذ نكلو كاذ نم اذه ناك نإو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو
 ةدقاف ليتارت ةعومجم ركذلا سيلف . ( ةيصعم وأ ةعاط ىلع تمجه اذإ

 . ةايحلا ناديم يف لاعف حالس يه امنإ يعولاو حورلل

 نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالصلا تيضق هق اذإف ) : ىلاعت لاق

 ٠١[ /ةعمجلا] < نوحلفت مكلعل ًاريثك هلل اوركذاو هللا لضف

 ةالصلا ء ءابصب بح ندور لب ةالصلاو دجسملاب صتخي اال هللا ركذف

 هنم لإ لامآلا عطقتت 00 ةبعصلا فقاوملا يف ةصاخو لمعلل راشتنالاو

 . ىلاعت

 يف ايت الو يتاياب كوخأو تنأ بهذا » : (ع) ىسومل ىلاعت لاق

 /4١[ هط] « يركذ



 . ىلاعت هللا ركذب الإ ةدابعلا ققحتت الو ةدابع ركذلاف

 : لحو ةهبش

 ةباجإلل رثأ يأ نود نم نكلو ءاعدلا رركيو هبر ناسنإلا لأسي دق

 : كلذ يف ببسلاو

 ةرضم لاجعتسالا يفو ةحلصم ةباجإلا ريخأت يف نوكي دق  ًالوأ
 ريخ وهو ًائيش اوهركت نأ ئسع » ةمكحلا هنع بيغت ام ًاريثك ناسنإلاو

 . «مكل

 . هبادآو ءاعدلا طرشب لالخإلا ببسب نوكي دق - ًايناث

 : ءاعدلا طئارش

 كلذ يف رّنْؤي ءاعدلا لهف فلتخي ال ًامزال ًءاضق هللا نأ يف كش ال

 لوقلا ىلإ نيملسملا ضعب ىدل لاؤسلا اذه ىهتنا دقو .؟ مزاللا ءاضقلا

 دنع عوقولا مولعم ناك نإ بولطملا نأل ائيش صقني الو ديزي ال ءاعدلا نأب

 . عقي الف الإو عوقولا بجاو ناك هللا

 هللا نم مكحلا وه  هلحم يف انركذ امك  ءاضقلا نا : ( لحلاو )

 نأ ىبأ هناحبس هللا نأل ) هببس لوصح ىلع اقلعم ءايشألا نم ءيشب هناحبس

 نمو عناملا مدع ىلع قلعم مزال مكح ءاضقلاو .( اهبابسأب الإ رومألا يرجي
 نع يورملا هدكؤي ام اذهو رافغتسالاو قّدصتلاو ءاعدلا عناوملا

 لانت ال ةلزنم هللا دنع نإ هنم غرف دق رمألا نأ لقت الو عدا ) : (ع) قداصلا

 سيل هنا طعت لأسف ًائيش طعي مل لأسي ملو هاف ّدس ًادبع نأ ولو هتلاسمب الإ

 . ( هبحاصل حتفي نأ كشوي الإ عرقي باب
 ةراهطو صالخإلا اهمهأ يتلاو طئارشب ءاعدلا ةباجإ هللا دعو دقو
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 . برشملاو لكأملا ةراهطو ريمضلا

 : (ص) لاقف يئاعد باجتسي نأ بحأ (ص) هللا لوسرل لجر لاق
 : ءاعدلا بادا نمو ( مارحلا كنطب لخدت الو كلكأم رهط )

 . ءامسلا ىلإ نيديلا طسب - ١

 . هدعبو ءاعدلا لبق هلاو دمحم ىلع تاولصلا ١

 . تارم رشع (هللا اي) لوقت نأ

 : ءاعدلا درت يتلا بونذلاو : (ع) داجسلا مامإلا لاق

 *: ةنقلا هوم تك"

 . ةريرسلا ثبخو ل ١
 : ناوخإللا عم قافنلاو تت

 . ةباجإلاب قيدصتلا كرتو
 : اهتاقوأ بهذت ىتح تاضورفملا تاولصلا ريخأتو  ه

 . ةقدصلاو ربلاب لجو ّرع هللا ىلإ بّرقتلا كرتو 5

 . ( لوقلا يف شحفلاو ءاذبلا لامعتساو

 ينوعدا ا : هناحبس هللا لوق نع لئس امل ) : (ع) نينمؤملا ريمأ لاق
 تناخ مكبولق نإ : (ع) لاق .؟باجي الف اوعدن انلاب امف « مكل بجتسأ

 : لاصخ نامثب

 تنغأ امف مكيلع بجوأ امك هّقح اودؤت ملف هللا متفرع مكنأ : اهّلوأ

 هجن .متقلا هكا( نيو هترعبرت متنما مكنأ : ةيناثلاو . ًائيش مكتفرعم مكنع
 مكيلع لزنملا هباتك متأرق مكنأ : ةثلاثلاو . مكناميأ ةرمث ينإف هتعيرش متمأو

 متلق مكنأ : ةعبارلاو . مهتفلاخ مث انعطأو انعمس متلقو هب اولمعت ملف

 ينإف اهنم مكيصاعمب اهيلإ نومدقت تقو لك يف متنأو رانلا نم نوفاخت

 ع:



 تقو لك يف متنأو ةنجلا يف نوبغرت متلق مكنأ : ةسماخلاو .!؟مكفوخأ

 ةمعن متلكأ : ةسداسلاو .!؟اهيف مكتبغر ينإف اهنم مكدعابي ام نولعفت

 : لاقو ناطيشلا ةوادعب مكرمأ هللا نإ : ةعباسلاو .اهيلع اوركشت ملو ىلوملا

 الب هومتيلاوو لوت الب هومتيداعف « اودع هوذختاف ودع مكل ناطيشلا نإ ه

 ءارو مكبويعو مكنويع بصن سانلا بويع متلعج مكنأ : ةئماثلاو .ةفلاخم

 اذه عم مكل باجتسي ءاعد يأف هنم موللاب قحأ متنأ نم نومولت مكروهظ
 مكرئارس اوصلخأو مكلامعأ اوحلصأو هللا اوقتاف هقرطو هباوبأ متددس دقو

 . ( مكءاعد مكل بيجتسيف ركنملا نع اوهناو فورعملاب اورمأو

 : ةئسلا باحر ىف

 تاوامسلا رونو نيدلا دامعو نمؤملا حالس ءاعدلا ) : (ص) لوسرلا

 . ( ضرألاو

 . ( ءاعدلا نع زجع نم سانلا زجعأ نإ ) : (ص) لوسرلا

 ةعيطق تسيل ةوعدب ىلاعت هللا اعد ملسم نم ام ) : (ص) لوسرلا
 نأ امإ ثالث لاصخ ىدحإ اهب ىلاعت هللا هاطعأ الإ مثإ بالجتسا الو محر

 نم اهلثم عفدي نأ امإو ةرخآلا يف اهرخؤي نأ امإو ةوعدلا هب لجعي

 . ( ءوسلا

 همعطم بطيلف هؤاعد باجتسي نأ بحأ نم ) : (ص) لوسرلا
 . ( هبسكمو

 ةءارق دعب يتمأ لامعأ لضفأو ةدابعلا خم ءاعدلا ) : (ص) لوسرلا

 . ( ءاعدلا نارقلا

 . (رتو الب يمارلاك لمع الب يعادلا) : (ع) يلع

 . (رقتفا هللا لأسي مل نم) : (ع) قداصلا
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 : همايأ هللا مادأ نيكلاسلا ةودق ةمالعلا انخيش هلاق ام معنلو

 نإو ةيبوبرلا ةرضح ىلإ دبعلا تالاح برقأ ركذلاو ءاعدلا لاح ْنِإ)

 عفتري ركذلاو ءاعدلابو نوهاس هنع مهنكل ديرولا لبح نم برقأ وه ناك

 قوف ءاعدلاب عراشلا مامتها ىرن كلذكو بابرألا برو يعادلا نيب باجحلا

 نم موسي لكلو راهنلاو ليللا ةانآ نم نآ لكل ىور هنإف ءيش ّلكب همامتها

 : نارقلا ةسردم

 رخا وهو (ص) دمحم نييبنلا متاخ ىلع لزنملا يحولا وه نآرقلا

 ةرجه دعب ىتح هلوزن رمتساو ةمركملا ةكم ىف هلوزن أدب ةيوامسلا بتكلا

 لزن ام فرعو ةجاحلا بسح - ًاماع نيرشعو ةثالث ةدم ةنيدملا (ص) يبنلا

 ىلع نارقلا عومجم لمشيو يندملاب اهدعب لزن امو يكملاب ةرجهلا لبق

 نارقلا زاتميو اهعيضاوم ىلع بلاغلا وأ اهلئاوأ ءامسأب تيمس ةروس 464

 ١ عيرشتلا ءاقبتساو لامكلاو ةيمتاخلاب دواد

 لزنأو هيدي نيب امل ًاقدصم قحلا باتكلا كيلع لزن » : ىلاعت لاق

 (؟/نارمع لاآ] « ناقرفلا لزنأو سانلل ٌىده لبق نم ليجنإلاو ةاروتلا

 ةديقعلا يف ةيرشبلا هيلإ جاتحت ام لكل لماكلا لماشلا ماظنلا لفكتف

 قلعتت تايآ ىلع ميركلا نآرقلا لمتشاو عمتجملاو درفلا ىلإ ةبسنلاب كولسلاو
 خيراتلاب قلعتت تايا ىلعو ةيا ةئامسمخ وحن اهتدع غلبت ةيعرشلا ماكحألاب
 هلاوهأو هلاوحأ رخآلا مويلاب قلعتت رخا تايا ىلعو ةيأ فلأ وحن اهتدع غلبت

 نارقلا ىدحت دقو ةيمالسإلا ةديقعلا قلعتي ام ىلإ هباقعو هباوث هباتكو هباسح
 قيطتلا ةيلباقو عيرشتلا ةلادع يف هلثم ماظنب اوتأي نأ ىلع رشبلا ةفاك ميركلا
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 اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نئل » : ًالئاق ةديعسلا ةايحلا نامضو

 [88/ءارسإلا] # ًاريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي ال نآرقلا اذه لثمب

 هولدبي نأ نم اونكمتي ملو يدحتلا اذه ملاعلاو برعلا عمس دقو

 قلاتخ ريغ: نآرقلا نآل كلذ ًايولسا ردجاو ةداق قمعأو اغيرشت نسا تاتكب

 يقب ام ةدلاخلا ةزجعملا وهو مهاهتنمو مهأدبمو مهلاوحأب ملاعلا هدابعلا

 ةيركفلا هتاطاشنب مالسإإا ماق ذنمو لالقتسا ملعللو نايك يناسنإلا لقعلل

 ىتحو فحازلا طاشنلا ضقانت رشلا ىوق تماق ةلاسرلا رصع يف ةيسايسلاو

 طاقن نم نيملسملا سوفن يف ام اولغتسي نأ مالسإلا ءادعأ لواحي ثيح انموي

 نأ نيح يف مدقتلاو ةيرحلا مساب قالخألا اودسفيو نيدلا اوهوشيو فعض

 يف ديلقت الف ةيرحلا دودح دعبأ ركفلل ىطعأ يذلا ديحولا نيدلا وه مالسإلا

 .هاركإ الو يركف لالغتسا الو دئاقعلا

 نم هللا هب يدهي نيبم باتكو رون هللا نم مكءاج دق :  ىلاعت لاق

 مهيدهيو هنذإب رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيو مالسلا لبس هناوضر عبتا

 [١١/ةدئاملا] # ميقتسم طارص ىلإ

 اهيعار هللا لوسرو اهلالض نم ملا تذقنأ هذه نارقلا ةسردم

 ةميظع ةديشر ةيمالسإ ةيبرتب ًاعتمتم ًاليج تجرخأ دق نآرقلا ةسردم اهسسؤمو

 تايموقلا ءاوس دح ىلع اهيلإ تمتناو مالسلاو ةيرحلاو ةلادعلا تقبط

 ةيموق تحبصأ ىتح لقعب مالسإلا اولبقت سرفلاو كرتلاو برعلا نم ةفلتخملا

 مهل حلاص ريغ ناك ول هنكل ةوقب لخد مالسإلا نأ حيحص ةدحاو ةيمالسإ

 سرفلا نم الك ىرت ثيح سكعلا ىرت نكلو ةوقلا تبهذ امدعب هوضفرل
 . داقتعالا دشأ مالسإلا نودقتعي مهريغو دنهلاو كرتلاو

 خيرات اهل ةمأ نآرقلا ىده باحر يف يمالسإلا عمتجملا شاع اذكه
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 راص اننا نارقلا انكرت املو ة ةيرحو ةدارإ بحاص درفلا حبصأو لودو

 لشفلاو بذكلاو ملظلا نم ةايحلا يف لكاشملا نم اريثك يناعي 0

 كير

 لبحلا وهو لض نارقلا ريغب ةيادهلا بلط نم ) : (ص) لوسرلا

 ( هبئاجع يضقني الو ءاملعلا هنم عبشي الو ةءارقلا ةرثك نم قلخي الو

 يذلا يداهلاو شغي اال يذلا حصانلا وه نارقلا اذه نإ ) : )ع١ يلع

 هنع ماق الإ دحأ نارقلا اذه سلاج امو بذكي ال يذلا ثدحملاو لضي ال

 . ( ىمع يف ناصقنو ىده يف ةدايز ناصقن وأ ةدايزب

 . ( رهش نم لقأ يف نارقلا أرقي نأ ينبجعي ال ) : (ع) قداصلا

 عشاخ بلق ءايشأ ةثالث ىلإ جاتحي نارقلا ءىراق ) : (ع) قداصلا

 عرضت اذإو * ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نارقلا تأرق اذإف » : ىلاعت

 ذختا اذإو ةكرب مرحيف ضراع هضرعي الف ةءارقلل هبلق درجت بابسألا نم هبلق

 سنأتسا نييلرالا نيتلصخلاب ىتأ نأ دعب قلخلا نم لزتعاو ايلخ [نيلجف

 .( نيحلاصلا هدابع هللا ةبطاخم ةوالح دجوو هرسو هحور

 ًاليترت لتري نكلو (ًاعيرس) ةمرذه أرقي ال نآرقلا نإ ) : (ع) قداصلا
 اذإو ةنجلا لجو زع هللا لأساو اهدنع فقف ةنجلا ركذ اهيف ةياب تررم اذإف

 . ( رانلا نم هللاب ذوعتو اهدنع فقف رانلا ركذ اهيف ذ ةياب تررم

 هيلإ عجري يذلا يساسألا مهنوناقو نيملسملا روتسد نارقلا لظ اذكهو

 ع7



 . ايندلاو نيدلا نوؤش نم نأش لكو ةعيرشلاو ةديقعلا يف

 مهتالص يف نارقلا ةغل مهعمجت دحاو يبرع نارق ىلع نوقفتم بهاذملا

 مالسإإلا دكأ دقو يعامتجاالا مهكولس يدهتو مهتاوعدو مهتادابعو مهجح

 . راهنلا فارطأو ليللا ءانا نارقلا ةوالت

 ملسملا نكمتي يك اًءزج نيثالث هأزجف نيملسملا نم لئاوألا متها دق

 باداب ةنسلا تدرو امك كرابملا ناضمر رهشك دحاو رهش يف هتءارق نم

 : اهنم نارقلا ةوالتل ةصاخ

 ةذاعتساالا 7-0-2 . ةراهطلا هلك

 نارقلا يناعم يف ركفتلا ةلهسلا» 1#

 . نسح توصب ةءارقلاو ل . متخلاو ةءارقلا دنع ءاعدلاو تن 86

 هنوص عفري ناكو نارقلاب انويف سانلا نسحأ عر داجسلا مامإلا ناكو

 بر نيما هنيناوقب لمعلاو هتوالتل اي هللا انقفو رادلا لهأ هعمسي ىتح

 . نيملاعلا

 . ناسحإلاو ربلا

 مثلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو + : ىلاعت لاق

 [؟/ةدئاملا] * ناودعلاو

 ىنعمب امهف ةءاسإلا دنع ربلاوه ناسحإلاو ةلماعملا نسح وه نجلا

 : ماظنلاو ةعاطلاو قدصلاو حالصلا نهمزالي دحاو

 بحلا دعاوق ءاسرإو ءاقشلا وحم يف رشابم ببسو ميرك قلخ وهو

 نسحو ربلا ) : (ع) قداصلا مامإلا لاق .ًاريثك مالسإلا اهيلع دكأ ةداعسلاو

20 



 نالمكت ناتلصخ امهنأ كلذو رامعألا يف ناديزيو رايدلا نارمعي قلخلا

 ربلاو لودلاو تاعمتجملا لامك نوكي دارفألا لامكبو ةيناسنإلا ةيصخشلا

 رثأ هلو كب ةيانع ديزم هل نمب فيكف عرشلاو لقعلا هذبحي رمأ ناسنإ لكل
 لوزنلا مالسإلا ربتعا دقف براقألاو تاهمألاو ءابآلاك كتداعس يف رشابم

 نم كلذكو ًاقوقع  مهتعاط نع جورخلاو ًايعرش ًابجاو ةعورشملا مهتابغرل
 شيعلا نم كنض يف نوشيعي نيذلا نيكاسملاو ءارقفلا نم كتدلج ءانبأ مه

 نأ كيلع يناسنإ بجاوف - ينغلا اهيأ كلام يف  مولعم قح مهل نإف

 نع ةحداكلا ةقبطلا دقح كلذب نمضت ةئناهلا ةايحلاو ةداعسلا وحن مهعفدت

 نِإف ريمضلا ىوس هعنمي ءيش الو كتباقر لقت ثيح كيلع ةنايخلاو ةروشلا

 : ىلاعت لوقي ةيناسنإلا كقوقح يعاري فوسف ةيناسنإلا هقوقح تيدأ تنك

 [ا/ / ءارسإلا] # اهلف متأسأ نإو مكسفنأل متنسحأ متنسحأ نإ +

 بجاو هنأ كلذ همزالي داك لب هللاب ناميإلاب ناسحإلا مالسإلا نرق دقو

 :سانلا ىلإ نسحت نأ بجي كيلإ هللا نسحأ امكف ناسنإلل يناسنإ

 [// / صصقلا ] « كيلإ هللا نسحأ امك نسحأو

 نمو » : ًالئاق يعامتجالا مدقتلاو يقرتلا بابسأ قثوأ نم هربتعا دقو
 [؟؟/نامقل] 4« ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف نسحم وهو هللا ىلإ ههجو ملسي

 رعشتف قحتسملا ىلإ ءيش ّلك لبقو ًالوأ دوعت ناسحإلا ةدئاق نإف
 ناسحإلا ىلع هتردق ةحرف ناتحرف هسفن ألم هنإف يسفنلا ءودهلاو ةنينأمطلاب
 ام ادع اذه سانلا وحن يمالسإلا يناسنإلا بجاولا ءادأب ريقفلا داعسإ ةحرفو

 ٍذئموي عزف نم مهو اهنم ريخ هلف ةنجلاب ءاج نم وف : الئاق نمحرلا دعو
 [89 //لمنلا] # نونما

 [170 / ماعنألا] « اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم # : هللا لاقو
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 : اهنم ناسحإلا نم ةميركلا لاصخلا ضعب ميركلا نارقلا دع دقو

 ١١65[ /دوه] « نينسحملا رجأ عيضي ال هللا نإف ربصاو # : ربصلا

 [١/ةدئاملا] « نينسحملا بحي هللا نإ حفصاو مهنع فعاف 8 :وفعلا

 عم هللا نإو انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو » : داهجلا
 [19/توبكنعلا] # نينسحملا

 # نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل »# :بحي امم قافنإلا

 [47/ نارمع لا]

 مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل # : هلوق يف ربلا ىلاعتو هناحبس دعو

 : ربلا نكلو قرشملاو برغملا لبق

 ::لسنلاو باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب نما نم

 ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يوذ هبح ىلع لاملا ىتأو

 . باقرلا ىفو نيلئاسلاو

 . ةالصلا ماقأو

 : ةاكزلا ىتأو

 . اودهاع اذإ مهدهعب نوفوملاو

 اوقدص نيذلا كئئاوأ سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا ىف نيرباصلاو

 .[ ١ا/ال/ةرقبلا] « نوقتملا مه كئلوأو

 ليتارت درجم ناسحإلا سيلو ناسحاإلا ىقفحت يف تسلا طاقنلا ىه كلت

 لاصخ ةعومجم ربلا لب يلمعلا عقاوم نع ةديعبو حورلا نع ةغراف مينارتو

 رارقإل ةيناسنإلا هيلإ اوبصت ام ةياغ وه ناسحإإلاف اذكهو ةايحلا ميمصب طبترت
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 : ليق ام معنو دارفالا عيمجب ةبحملاو ريخلا ميمعتو اهيف مالسلا

 اناسنإ ناسحإإلا دبكتنا انلاطو . موهبولق هبا سانلا ىلإ نيحأ

 : ةئسلا باحر يف

 رهش مايص ةف اودجأ مظعأو ريخ ملسملا ةنواعم) : (ص) لوسرلا

 . ( مارحلا دجسملا يف هفاكتعاو

 هقلخ نسح نمو هباذع هنع هللا فك هبضغ فك نم ) : (ص) لوسرلا

 عقت نم هللا ىلإ قلخلا بحأف هللا لايع قلخلا نإ ) : (ص) لوسرلا

 . ( ًارورس هلهأ ىلع لخداو هللا لايع

 ًايعس مهرثكأ كيدل مهاظحأو كيلإ سانلا بحأ نكيل ) : (ع) يلع

 .( سانلا عفانم يف

 وأ مرغم عفد يف ةعافشب هناوخإل 0 ناك نم نإ ) : (ع) قداصلا

 . ( مادقألا هيف لزت موي همدق لجو زع هللا تبث منغم رج

 يف ناديزيو رايدلا نارمعي قلخلا نسحو رجلا )ع) قداصلا

 . ( رامعألا

 نأ نم ىلإ بحأ ملسم يل خأ ةجاح يف يشمأ نأل ) : (ع) قداصلا

 ظ . ( ةمسن فلأ قتعأ

 يشمي نأب ىلتبا هللا يلو ةجاح يف شمي مل نم ) : (ع) قداصلا

 نواعتلاو لصاوتلا يف داهتجالا نيملسملا ىلع قحي) : (ع) قداصلا

 ةها/



 مهنيب ءامحر هللا مكرمأ امك اونوكي ىتح ضعب ىلع مهضعب فطاعتلاو

 رشعم هيلع ىضم ام ىلع مهرمأ نم مكنع باغ امل نيمتهم - نيمحارتم
 . ( (ص) هللا لوسر دهع ىلع راصنألا

 انبو ىنث (ص) يبنلابو أدب هللابف ًانمؤم رس نم ) : (ع) مظاكلا
 . (ثّل
 : ةوبنلا ىده نم

 ىلإ رجاه يذلا مويلا يف ناكو ربعو سورد اهلك (ص) يبنلا ةريس
 مهريصمو مهريسمو مهفادهأو مهرعاشم يف نيملسملا بولق ّدحو ةنيدملا

 نورجاهملاو ةنيدملا لهأ مهو راصنألا : امه نيقيرف اهيف نوملسملا ناكو

 ةبرغلاو ةشحولا امهنيب دجوت نأ يعيبطو ةنيدملا ىلإ نوحزانلا ةكم لهأ مهو
 ًايلمع (ص) ىعس دقف يلبقلا ماظنلا نم ةيلهاجلا ةمألا يف تلصأت امل ًارظن
 تاعامج نيب يخاتلا دقعو هلحم يمالسإلا ماظنلا لالحإو هرييغت يف

 تققحتو ةقداص ةيوخأ ةايح هعم شيعي هل ًاخأ ملسم لك راتخاف نيملسملا
 نيبو ديز نب ةجراخو ركب يبأ نيب نيب ءاخإلا دقعف تاعامج نيب ةوخألا

 يبأ نب يلع (ص) لوسرلا راتخاو ةثراح نب ديزو بلطملادبع نب ةزمح

 . هسفنل اخأ بلاط

 : ةيمالسإلا ةوخألا قوقح

 7 595 ؟ملسملا ىلع ملسملا حام (ع) هللاذبع ابأ تلأس رسينخ

 افتاهم عشنا بعاوسناع دعو الا يع نيملام تاثعاو قرقح ا ةغس

 : (ع) لاق نأ ىلإ - بيصن بيصن نم هيف هلل نكي ملو هتعاطو هللا ةيالو نم جرخ

 ١ كسفنل هركت ام هل هركتو كسفنل ٌبحت ام هل بحت نأ اهنم قح رسيأ كك .
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 1 هرمأ عيطتو هتاضرم عبتتو هطخس بنتجت نأ : يناثلا قحلاو

 . كلجرو كديو كناسلو كلامو كسفنب هنيعت نأ : ثلاثلا قحلاو

 . هتارمو هليلدو هنيع نوكت نأ : عبارلا قحلاو

 .ىرعيو سبلت ال أمظيو يورت الو عوجيو عبشت ال : سماخلا قحلاو 0

١ 

  14:7هه

 نأ بجاو مداخ كيخأل سيلو مداخ كل نكي نأ : سداسلا قحلاو 5

 . هشارف دهميو هماعط عنصيو هبايث لسغيف كمداخ ثعبت

 دهشتو هضيرم دوعتو هتوعد بيجتو همسق ربت نأ : عباسلا قحلاو ل ا/

 :ةفادفالا ةراظحتلا نا وفاستلا يناثلا عينحملا يوك ليز

 : ةليضفل دفلا سايقم

 بحت نأ ) : نيتملكب ةيمالسإلا ةهجولا نم ةليضفلا سايقم ددحتي
 ىلإ رظن اذإ الإ ملسملا ناسنإلل ناميإلا لمكي الف ( كسفنل بحت ام كيخأل
 هولماعي نأ بحي ام لثمب مهلماعيو هسفن ىلإ رظني امك نيملسملا نم هناوخإ

 هركي امك ررضلاو رشلا مهل هركيو هسفنل بحي امك ريخلا مهل بحيف هب
 لامك يف يساسأ طرش اذهو ديحي ال لداع سايقم نم هقّدأ امو هسفنل

 دوسيو صوصرم ناينب مهنأك ًافص ةدحاو ةمأ نوملسملا حبصي ىتح ناميإلا
 يمالسإلا سايقملا اذهو داقحألاو ةينانألا نع اديعب نواعتلاو بحلا عمتجملا

 اهنم يناعي يتلا ةيداملا سايقملا هيلع ام امامت سكاعي يناسنإلا نازيملا

 بوعشلا باسح ىلع ةلغتسملا لودلا اهساسأ ىلع موقتو ممألاو بوعشلا

 بطاخ ثيح هرهاظم لكب لالغتسالا ةدش ّلكب مالسإلا براح دقو ةفيعضلا

 : ءاعمج ةيرشبلا

 مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهّيأ اي ذ : ىلاعت لاق

 فنا



 [1/تارجحلا]] « مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو ًابوعش

 ىلع يبرعل الو دوسأ ىلع ضيبأل لضف ال) : (ص) هللا لوسر لاقو
 هللا وسر اي لاقف (ص) يبنلا ىلإ يبارعأ ءاجو .(ىوقتلاب لإ يمجع

 سانلا هيتأي نأ تيبحأ ام) : (ص) لاقف . ؟ةنجلا هب لخدأ ًالمع ينملع

 . ( مهيلإ هتأت الف كيلإ سانلا هيتأي نأ تهرك امو مهيلإ هتاف كيلإ

 اميف ًانازيم كسفن لعجا ) : نسحلل هتيصو يف (ع) يلع مامإلا لوقيو
 ملظت ال اهل هركت ام هل هركاو كسفنل بحت ام كريغل بحأو كريغ نيبو كنيب
 ام كسفنل حبقتساو كيلإ نسحي نأ بحت امك نسحأو ملظت نأ ٌبحت ال امك

 ملعت ال ام لقت الو كنم مهل ىضرت ام سانلا نم ضراو كريغ نم هحبقتست

 . ( كل لاقي نأ بحت ال ام لقت الو ملعت ام لق نإو

 يف (ع) ناك امك نازيملا اذه قيداصم ضعب ىلإ (ع) مامإلا راشأ دقو

 يسفن نم عنقأأ ) : (ع) لاق ىتح قيقدلا سايقملا اذهل ىلعأ الاثم هتايح

 مهل ةوسأ نوكأ وأ رهدلا هراكم يف مهكراشأ الو نينمؤملا ريمأ يل لاقي نأب

 . ( شيعلا ةعوشج يف
 اذهل ةزراب قيداصم ةثالث ىلإ ةراشإ يوبنلا ثيدحلا ىف ءاج دقو

 ْ : نازيملا

 . للم نود نم ريخلا لعف ١

 . دحأ ىلع لقاثتلا مدع ١

 . سانلا ىلع نملا مدع “٠

 :ىلاعت لاق ًاغلاب ًامامتها تاريخلاب مالسإلا متها دقف (ريخلا امأ )

 ءيش لك ىلع هللا نإ ًاعيمج هللا مكب تأي اونوكت امنيأ تاريخلا اوقبتساف )

 [5/8١/ةرقبلا] #« ريدق



 اريخ وه هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو ذ : لاقو

 ٠١[ /لمزملا] « ًارجأ مظعأو

 سانلا ىلإ ددوتلا نيدلا دعب لقعلا سأر ) : (ص) هللا لوسر لاقو

 .(رجافو رب دحأ لكل ريخلا عانطصاو

 1 ( لجعي ام ريخلا نم بحي هللا نإ ) : (ص) لوسرلا

 هليلقو ريبك هريغص نإف ًائيش هنم اورقحت الو ريخلا اولعفا ) : (ع) يلع

 نا كلذك هللاو نوكيف ينم ريخلا لعفي ىلوأ ادحأ نأ مكدحأ نلوقي الو ريثك

 . ( هلهأ هومكافك امهنم هومتكرت امهمف ًالهأ رشلاو ريخلل

 . ( ثدحي ام يردت ال كنإف ردابف ريخب تمه اذإ) : (ع) رقابلا

 بحطصا ام ) : (ص) هللا لوسر لاق ةبحصلا يف قفرلا مالسإلا بجوأ

 .فيحارفب [هيقفر | اهلا را حلالا

 هللا قلخ انمبف ةاك ام: ئرب اقلخ قدرتلا ناك ون ل

 ام قفرلا ىلع يطعيو قفرلا بحي قيفر هللا نإ ) : ًاضيأ (ص) لاقو
 . ( فنعلا ىلع ىطعي ال

 . ( شيعلا فصن قفرلاو ناميإلا فصن ةارادملا ) : (ص) لاقو

 ءادأب ىنرمأ امك سانلا ةارادمب ىبر ىنرمأ ) : (ص) لاقو

 1 000 . ( ضئارفلا

 نيبرض نم نولخي ال مهنإف لاجرلا ةاداعمو مكايإ ) : (ع) يلع لاقو

 . ( مكيلع لجعي لهاج وأ مكب ركمي لقاع نم
١ 



 , عر لاقو

 ريثكل ًادحاو اودع نإو بكد ًاريثك سيلو

 ةردقلل رك وفعلا لعجاف كودع ىلع تردق اذإ )١ اضيأ (ع) لاقو

 . ( هيلع

 ا ع و (صو هللا لوسر لاقو

 قبس امهيأف ةيالو امهنيب نكي ملو مالسإلا نع نيجراخ اناك الإ :ناحن طن

 ناسحإلاب (نانتمالا امأو ) باسحلا موي ةنجلا ىلإ قباسلا ناك هيخأل مالكلا

 نملاب مكتاقدص اولطبت ال 8# : هلوقل نالطبلاب هفصوو ىذألاب ىلاعت هنراقف

 (؟54 /ةرقبلا] « سانلا ءائر هلام قفني يذلاك ىذألاو

 « ىذأ اهعبتي ةقدص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوق إ : ىلاعت لاقو
 [7171* /ةرقبلا]

 ةقدصلاب ىتأ يذلا نأ هانعمو نملاب لطبت ةقدصلا نأ ىلع صن اذهو

 لمع وه.ذإ ًالصأ ءيشب تأي مل نمك نوكي لوذبملا هدهج نم مغرلاب

 . لطاب
 يه امنإو ناسنإلا يف ةلصأتم تسيل  اهرشو اهريخ لاصخلا هذهو

 اهنأامكف عمتجملاو ةلئاعلاو ةئيبلا نم ةيجراخ لماوعب ناسنإلا ىلإ لقنت

 نإف ةصاخ لماوعب لوزت نأ نكمي كلذك ةصاخ لماوعب درفلا ىلإ تلقتنا

 قالخأ نم ءيش سيلو ناسنإلاو ناويحلاو تابنلا يف اهرثأ اهل ةيبرتلا

 لّدبتلاو رّيغتلل لباق وهو الإ هتادقتعمو هتاداعو ناسنإلا

 اهلامعأ ءادأ ىلع اهلمحي سفنلل لاح قلخلا ) : هيوكسم نبا لاق

 ىهوأل بضغلاك جازملا لصأ نم ةيعيبط امإ لاحلا هذهو ةيورو ركف نود

 ةدافتسم امإو ءايشألا هفات ىلع نزحلاو تاوصألا فيعض نم عزفلاو بابسألا
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 نم مغرلابو .( ةعاجشلاك فلو 1 كاف ىتح بردتلاو ةداعلاب

 ريخلا ىلع لوبجم وه لهو ناسنإلا ةعيبط يف يفسلفلا ركفلا بارطضا

 ىفوتملا يقيرغإلا ميكحلا طارقس لوألا يأرلل رصتنا دقف .؟رشلاو

 .م.8

 نكلو (.م .ق777) ىفوتملا ينانويلا ميكحلا نيطولف يناثلل رصتناو

 (.ه١417) يمالسإلا ميكحلا هيوكسم نبا هحرش ام امهنيب ةطسوتملا ةيرظنلا

 لقتني هارت ذإ قلخلا لوبق ىلع ًاعوبطم دلوي ناسنإلا نإ قحلا) : هلوقب
 يدؤي قلخلا لوبق مدعب لوقلا نأل ًائيطب امإ وأ ًاعيرس امإ ظعاوملاو بيدأتلاب
 ًاعمج سانلا كرتو اهلك تاسايسلا ضفر ىلإو لقعلاو زييمتلا يتوق لاطبإ ىلإ
 رهاظ اذهو ميلعت الو ةسايس ريغب نايبصلاو ثادحألا كرت ىلإو نيلمهم

 لماكتي ندبلا حيحص دلوي دولوم ّلك َنإف ًاحضاو اذه نوكي دقو .( ةعانشلا
 حيحص ناسنإ لماكتي ىتح ةيذغتلاو ةيبرتلا نم ةيجراخلا لماوعلا رثأ ىلع

 ةيبرتلاب سفنلا لماكتتو ةرطفلا حيحص دلوي كلذكو ندبلا يوق مسجلا

 وضعلا نيوكتف ةداعسلاو حالصلا نم اهرثأ ىتأتي ةحيحصلا ةيبرتلاف ميلعتلاو

 هانيده انإ 8 :ميركلا نآرقلا هب حرصي ام اذهو عمتجملا يف عفانلا يناسنإلا

 [*/ ناسنإلا] « اروفك امإ وأ اركاش امإ ليبسلا

 « ىري فوس هيعس نإو ىعس ام لإ ناسنإلل سيل ناو ظ: هللا لاقو
 [؟9/مجنلا]

 نم حلفأ دق اهاوقتو اهروجف امهمهلأف اهاوس امو سفنو# : ًاضيأ لاقو
 ٠١( /سمشلا #« اهاسد نم باخ دقو اهاكز

 بارت نم مداو عر مدا نم مهلك ةعيبطلا هذه يف ءاوس ًاعيمج سانلاو

 ةلالس ىلع ةلالسل الو بعش ىلع بعشل الو ناسنإ ىلع ناسنإل لضف الو

 ع7



 قلازم نم ةياقولاو ةيمسجلاو ةيركفلا ةيبرتلاب ىوقتلاو لمعلاو ملعلاب لإ
 : هلوقب )ع) ىلع مامإلا هيلإ ريشي ام اذهو داسفلاو فارحنإإلا

 ءاوح مالو مدآأ مهوبأ  ءافكأ لاثمتلا ةهج نم سانلا)

 (ءاملاو نيطلاف هب نورخافي فرش مهلصأ نم مهل نكي نإف

 تالاجم ىتش ىف ةلماكلا ةيرحلا ناسنإلا ءاطعإ ىلع مالسإلا دكؤي

 ىلع ىدعتي الأ )وه طقف دحاو طرش عم لمعلاو ملعلاو ةديقعلا نم ةايحلا

 دودح يف ةيرحلا نم ) ةيعضولا نيناوقلا امامت قباطت يهو ( نيرخآلا قوقح
 كدنع ايندلا نوكت نأو ) : يوبنلا ثيدحلا هيلإ ريشي ام اذهو ( نوناقلا

 يف ناسنإلا ةيرح ىلع ضرفت نيرخآلا قوقح ةاعارم نأ كلذ .( ًانجس
 يف ًايلج كلذ رهظيو ةيناسنإلا ةعيرش يف اهيطخت زوجي ال ًادويق ايندلا

 : يه قوقحلا هذه مهأو ةفلتخملا مالسإلا تاعيرشت

 . ةايحلا قح ١

 . ةدارإلا ةيرح - ١

 . لمعلا ةيرح *“' 

 لتق امنأكف ًاسفن لتق نم نأ مالسإلا رّرق دقف تاميلعتلا نم اهمزلتسيو

 يف مكلو 9 :نيرخآلا ةايح ىلع يدعتلا مزلتست مل ام ةايحلا يف ةناصحلاب

 [ 11/4 /ةرقبلا] « نوقتت مكلعل بابلألا يلوأ اي ةايح صاصقلا

 دق نيدلا يف هاركإ ال 8 : ةدارإلا يف ةلماكلا هتيرح ناسنإلا ىطعأو

 [7651/ةرقبلا] # ْىغلا نم دشرلا نّيبت

 [*/ناسنإلا] #6 ًاروفك امإو ًاركاش امإ ليبسلا انيده انإ »: هللا لاقو
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 دودح يف لإ مالسإلا ميلاعت نم ءيشب نييمذلا رامكلا فلكي ملو

 . هبيلاسأو هروص فلتخم يف فنعلاو هاركإلا مواقو ةماعلا ةحلصملا

 [44/سنوي] #2 نينمؤم اونوكي ىتح سانلا هركت تنأفأ »8 : ىلاعت لاق

  ًائانإو ًاروكذ  رشبلا ةفاكل لمعلا ةيرح ىطعأ كلذكو

 « ىثنأ وأ ٍركذ نم مكنم لماع لمع عيضأ ال ينإ ط : ىلاعت لاق
 (190 /نارمع لا]

 ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي »8 : لماكلا يواستلا ىلإ ىدانو

 « مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو ىئنأو
 [7١/تارجحلا]

 ملاعب دوذحم ىرشب ركفت دعب قئاقحلا هذه رفت ةيعضولا نيناوقلا

 هيف ناسنإلل يزيرغ رمأ نيدلا نأل اهقبس نيدلا نكلو تايداملاو ةداملا

 يف ميركلا نارقلا اهيلإ راشأ يتلا ةيناسنإلا ةرطفلا وهو ًاعيمج سانلا حالصإ

 ساسنلا رطف يتلا هللا ةرطف ًافينح نيدلل كهجو مقأف # : تايآلا فلتخم

 « نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ هللا قلخل ليدبت ال اهيلع

 ١”[ / مورلا]

 لك نأش ًانأاش ىقرأ ىرخأ ىلإ ةلاح نم رّوطتي يرشبلا ركفلا ناك املو
 روطتلا اذه قباطت عئارشو ءايبنأ هللا ثعب يلماكتلا اهريس يف تاقولخملا

 ١54[ /ءاسنلا] « لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الثل » يركفلا

 ةايحلا يف ناسنإلا بيذهت فدهت ةدحاو عئارشلا حور تناكو

 انيحوأ يذلاو 52 هب ئصو ام نيدلا نم مكل عرش د : ىلاعت لاق .ةلضافلا

 « هيف اوقرفت الو نيدلا اوميقأ نأ ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب انيصو امو كيلإ
 [7١/ىروشلا]
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 امك ىلماكتلا اهريس يف اهل امك هب يتلا ةيهلإلا عئارشلا رخآ مالسإلاو

 مكتيد مكل تلمكأ مويلا ) : ىلاعت هلوقب يمالسإلا عيرشتلا لامك نا

 دّدح دقو . [ةدئاملا] # انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تيمتأو

 .ه١٠١ /ةجحلا يذإ يف هلوزن خيرات

 حالصلاو ريخلا هيف امب ةايحلا ماكحأل ةيمالسإلا ةعيرشلا تلفكت دقو

 قرافي نأ ىلإ اهلوصأ قفو ةيبرتلاب نادلاولا هدهعتيو دلوي نأ ذنم ناسنإلل
 يف طرش امك ةيناسنإلاو ناسنإلا ةمارك لفكتت يتلا تاعيرشتلا نم ةايحلا

 ٠ : يه ةلداع ةيناسنإ ًاطورش هتاعيرشت ةفاك

 ١ يبصلا معت الف غولبلا .

 ١ نونجملا معت الف لقعلاو .

 . هيفسلا معت الف دشرلاو

 .هركملا معت الف رايتخالاو

 . يهاسلا معت الف دصقلاو  ه

 ا . نبغلاو ررضلا يفنو 5

 ٠ اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال # هنإف زجاعلا معت الف ةردقلاو «#

 [7857/ةرقبلا]

 يف ةريثك عورف هيلع بترتت ماه لصأ مالسإلا نم رسيلاو حامسلا اذهو

 اقلطم وأ لدبلا ىلإ جرحلا يف ينيدلا بجاولا طقسيف ملسملا ناسنإلا ةايح

 يف هوجولا فلتخم نم ناسنإلا ةايح ميظنت ةيمالسإلا ةعيرشلا تبعوتسا دقو

 بناجلاو ( تادابعلا ) يأ هبرب ناسنإلا ةقالع يف لثمتملا ىحورلا بناجلا

 بناجلاو ( تايقالخألا ) ئا عمتجملاب درملا ةقالع يف لثمتملا يعامتجالا

 ىلإ ةفاضإلاب اذه ( تالماعملا ) درفلاب درفلا ةقالع يف لثمتملا يداصتقالا

 نم ةيرادإلا تاقالعلاو تابوقعلاو ةيصخشلا لاوحألا يف ىرخألا هتاعيرشت
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 يمويلا هجاهنم يف ملسملا ناسنإلا هكلسي امم اهريغو ةيسحلاو ةيالولا

 ةلاصأ ىلع نيينوناقلاو ةفسالفلا رايك تفرتعا دقو يونسلاو ىعوبسألاو

 هتعيبط بسح لك ناسنإلا ةداعسل ةفلكتملاو هتاعيرشت يف 5 مالسإلا

 . بسنلاو نوللاو سنجلا يف قيرفت نود نم

 ةنيدم يف هدقع مت يذلا نوناقلل يلودلا رمتؤملا كلذب فرتعا دقو

 مل ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ حوضوب رّرقو م1477 سطسغأ رهش نم ياهال

 . اهتاذب ةمئاق ةلقتسم ةعيرش يه لب ينامورلا نوناقلاب رثأتي

 نكلو  ةوقلاب - لخد نإو هنأ مالسإلا ةيعقاو ىلع اليلد يفكيو
 مالسإلا ةيعقاو تفرع امل  اهريغو كرتو سرفو برع نم  بوعشلا
 ةايحلا يف مهروتسد هولعجو بلقلا ميمص نم هوقنتعا ةايحلل هتيحالصو

 كلذ سيلو مالسإلا لبق ةيلهاجلا ةايحلا ىلإ ةيعاد دعت ملو ةيندملاو ةينوناقلا

 . لضفألا ةايحلل هدولخو هتيحالصو نيدلا اذه ةيعقاو نم الإ اعبات

 يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا 9 : ىلاعت لاق

 [ ه/ ةدئاملا ] * ًانيد مالسإلا مكل تيضرو

 عال





 ةمتاغلا

 اميدح نوعبرألا

 ىلع ةيمالسإلا قرفلا فلتخم نم ثيدحلا باحصأ ةداع ترمتسا

 : (ص) يبنلا نع يور - كلذو ًاحورشمو ًاسوردم ( ًاثيدح نيعبرأ ) فيلأت

 ثارتلا ظفتحيو .ةينيد اراثآ ةايحلا نوؤش يف اثيدح نيعبرألا ظفحل نأب

 فشك اهتفرعمل عجار) تافلؤملا نم عونلا اذه نم ةريبك ةفئاطب يمالسإلا

 5١٠9/١(. ةعيرذلاو نونظلا

 نود نيعبرألا ددع ديدحتل ةيعادلا ةمكحلا ةفرعم رمألا يف مهملاو

 ضعب اذكو ددعلا اذه ىلع ةريثكلا تاياورلا زيكرت نإف ةصيقن وأ ةدايز

 ىلع ةليضفو ةيزه:يعوت: هيف ةيضوصخت نم اغبات وكي نأو دب ال: تاذاغلا

 يف ةحماسملا دجن (معن) .ًاطابتعا كلذ نوكي نأ نكمي الو دادعألا رئاس

 نوديري الو ةئامعبسلاو نيعبسلاو عبسلا نوقلطُي برعلا نإف دادعألا ضعب

 ريغ نم ةغلابملاو ةرثكلا نوديري لب صقني الو ذيزي ال ثيحب ددعلا ةقيقح
 ةروصقم ةحماسملا هذه نإف 70 /رشعلا تاءارقلا يف رشنلا عجار ) .رصح

 . ( نيعبرألا) ددع اهنم سيلو اهدراوم ىلع
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 : ةريثك صوصن

 ةعيرشلا مامتها ديفت (نيعبرألا) ددع يف تدرو ةريثك اموسا نأ عم

 : اهنضعن كيلإو اًضاخ ًامامتها ددعلا اذهن

 تاقيم متف رشعب اهانممتأو ةليل نيثالث ىسوم اندعاوو ظ : ىلاعت لاق ١

 [57١/فارعألا] « ةليل نيعبرأ هبر

 اهرك هّمأ هتلمح ًاناسحإ هيدلاوب ناسنإلا انيصوو ظ :ىلاعت لاقو - ٠١

 هّدشأ غلب اذإ ىتح ًارهش نوثالث هلاصفو هلاصفو هلمحو ًاهرك هتعضوو

 « . . .كتمعن ركشأ نا ينعزوأ بر لاق ةئس نيعبرأ غلبو

 ]الأحقاف/١١6[

 . ( هناسل ىلع هبلق نم ةمكحلا

 . ( هلامش نعو هنيمي نعو

 . ( اراد نوعبرأ راوجلا ّدح ) : ًاضيأو - هه

 نم ًاراد نوعبرأ راوجلاو .( ًاعارذ نوعبرأ دجسملا ميرح) :ًاضيأو - 5

 . اهبناوج ةعبرأ

 . ( ةنج نوعبرأ هيلعو لإ دبع نم ام ) : اضيأ لاقو -

 نم يف عفشا هل ليق ةجح نيعبرأ ٌجح نم ) : (ع) مظاكلا مامإلا لاق م

 ع



 . ( هل عفشي نمو وه هنم لخدي ةنجلا باوبأ نم باب هل حتفيو تببحأ

 رع هللا اوعدف اوعمتجا الجر نيعبرأ طهر نمام) : (ع) قداصلا لاقو 8

 نوعدي ةعبرأف نيعبرأ اونوكي مل نإف . مهل باجتسا لإ رمأ يف لجو
 ةعبرأ اونوكي مل نإف 3 مهل باجتسا الإ تارم رشع لجو رع هللا

 ١ ( هل رابجلا زيزعلا هللا بيجتسيف ةّرم نيعبرأ هللا وعدي دحاوف

 هزيمت ةصاخ نيعبرألا ددعل نأ تبثت ةيهاضم صوصن نع هذهب يفتكنو

 . دادعألا رئاس نع

 الو نيعبرألا ددع امهيف يعور نازراب ناثدح يمالسإلا خيراتلا يفو

 مركألا لوسرلا هثعب (لوألا) قافتالاو فّدصلا ليبق نم امهثودح رابتعا نكمي

 : ليق

 ناضمر يف هنم ةوبنلا سصش >تقرشأف نوعبرأ هيلع تتأو

 نسلا ربتعي نيعبرألا نس ناك ثيح ١78/١( ةيبلحلا ةريسلا عجار)

 برعلا داقتعا يف لقألا ىلعو  لقعلاو لامكلا ةورذ ناسنإلا اهيف غلبي يتلا

 وأ ةيرشبلا ةعيبطلا هيضتقت يذلا رمعلا يف ةفيرشلا ةيوبنلا ةثعبلا تناكف

 رمعلا يف ةثادحلاو ةوابصلاب ةّوبنلا ماقمل ًاماهّتا دجن ال كلذل .برعلا داقتعا

 . اهريغب هماهتا نم مغرلاب

 يف ءالبرك ىلإ قشمد نم تيبلا لا عوجر رثا نيعبرألا ةرايز ( يناثلا )

 ةثداح يف (ع) نيسحلا لتقم نم اموي نيعبرأ دعب يأ .ه"١/رفص ٠/

 نكت مل اضيأ ةرايزلا هذهو ماعلا سفن /مرحم ٠/ يف ةبيهرلا ءالبرك

 ١ع



 دادحلا ماَيأ ةياهن وه نيعبرألا موي نأ رابتعاب ةددوصقم تناك لب ًاطابتعا
 ضعب يف داتعملا وه امك دادحلا مسارمو باصملا يهتني هبو ءازعلاو

 يف نيديحولا اونوكي مل (ع) تيبلا لآ نأ كلذو  خيراتلا ّدحل  فئاوطلا

 نب رباج كلذكو مشاه ينب نم ةعامج مويلا سفن يف راز لب ةرايزلا هذه
 يف مهو  ماشلا نم داوس حال املو ليلجلا يباحصلا يراصنألا هللادبع

 . هربخب انتأو داوسلا اذه ىلإ قلطنا » : الئاق همالغ رباج لسرأ  ءالبرك

 .« هللا هجول رح تنأف نيدباعلا نيز ناك نإو

 ءازعلا لهأ مه نيذلا تيبلا لآ مودقل ًاعقوتم ًارباج دجن اذكهو

 هذه رارقتسا لجأ نم لإ كلذ امو . تاذلاب نيعبرألا موي يف باصملاو

 ريشت ةّصاخلا هذه ىلإ لعلو  ةّصاخ مشاه ينب ىفوأ  برعلا دنع ةداعلا

 لامك نأ رابتعاب « ةنس نيعبرأ غلبو ءهّدشأ غلب اذإ ىتح » ةميركلا ةيآلا

 (ع) قداَّصلا مامإلا هرّسف ام هدكؤيو نيعبرألا نس يف وه امنإ يناسنإلا لقعلا

 نيعبرأ غلب اذإو .هّدشأ غلب دقف ةنس نيثالثو اثالث دبعلا غلب اذإ » : هلوقب

 يغبنيو . ناصقنلا يف وهف نيعبراو ىدحإ يف نعط اذإف هاهتنم غلب دقف ةنس
 نإ» : ىور ام اضيأو .« عزنلا يف ناك نمك نوكي نأ نيسمخلا بحاصل

 ةنس نيعبرأ غلب اذإف ةنس نيعبرأ نيبو هنيب ام هرمأ نم ةحسف يفل دبعلا

 ادّدشو اظّلغف ًارمع يدبع ترّمع دق ينإ هيكلم ىلإ لجو زع هللا ىحوأ

 . « هريبكو هريغصو هريثكو هلمع ليلق هيلع ابتكاو اظفحتو

 : لامكلا ةمق

 لامكف ءايشألاو دراوملا فالتخاب نيعبرألا ددع يف ءيش لك لامك َنِإ
 دلير كيلا ا ذاوتةزنم نيعبرأ يف ءاعّدلا لامكو هل نيعبرأ يف رمعلا

 كتفرعم ىلع مكحلا نكمي الو ةلماك ةفرعم هتفرعم كنكميف ًاسلجم نيعبرأ

 . ةرم نيعبرأ هناحتماو هتبحص دعب الإ ةنامألاو قدصلاب هفصو لامكلاب هاّيِإ
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 ةّدام نيعبرأ ةسارد دعب نوكي امنإ تاعوضوملا نم عوضوم يف يعولا لامكو

 دنتسي لصألا اذه ىلإ لعلو دراوملا فالتخاب اذكهو عوضوملا كلذ لوح

 نيعبرأ ةدم اهيلإ رظن اذإ نهذلا يف مسترت ةروص لك نإ » : مهلوقب ءافرعلا

 ربت ةرومملا ذه نإ و دامتح وأ كادت وأ ناسا ةروتبق كاك هاوس انرب

 ثّدحملا هيلإ ريشي ام اذهو ( يهلإلا ضيفلاب ) اهنع رّبعيو هللا نم (ًافيض)
 ىلع ةبظاوملا هيف ( عرشلا لهأو ءافرعلا) ناكرتشي اممو » : هلوقب يرونلا
 ةملكب ىّمسملا انباتك يشاوح يف انركذ دقو ًاموي نيعبرأ صوصخم لمع

 حيبق وأ نسح ءيش ىلع ةبظاوملا يف نأ اهنم رهظتسي ًاربخ نيعبرأ ةبّيط
 تناك ةنسح ةفص ىلإ ٍةفصو لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا يف ًاريثأت ًاموي نيعبرأ
 يف  تيور دقو .( ١8١/٠٠6 يسدقلا ضيفلا عجار «...ةحيبق وأ

 هلوق اهنم اثيدح نيعبرألا ظفح ىلع بترتت ةليلج رثا ةيتآلا ثيداحألا صوصن

 : (ص)

 ١ - يتآلا يناثلا ثيدحلا يف امك « ًاهيقف ًاملاع ةمايقلا موي هللا ةثعب» :

 . سداسلاو لوألا ثيدحلا يف ( هبّدعي مل » ةملك ةدايزبو - 5

 ١ عباّرلا ثيدحلا يف امك « ةمايقلا موي ًاعيفش هل تنك .

 ثيدحلا يفامك ؛« ءاملعلاو ءاهقفلا ةرمز يف ةمايقلا موي هللا هثعب » 5

 . عساتلا

 نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيّدصلاو نييبنلا عم ةمايقلا موي هللا هرشح»  ه

 ام ديفت ( هيلع ًءانبو ) عباَسلا ثيدحلا يف امك « ًاقيفر كئلوأ نسحو

 مالسإلا ةلماك ةفرعم يعّدي نأ نكمي ال هنا نيعبرألا ثيداحأ نم مّدقت

 ميهافملا يف ًايوبن ًاثيدح نيعبرأل لماكلا يعولاب ةساردلا دعب الإ

 قيبطت دعب املسم ملسملا ربتعي امنإو ةيعاو ةسارد ةفلتخملا ةيمالسإلا

 . اهيلع ةيلمعلا هتايح
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 : ثيداحألا صوصن

 اهيلإ دانتسالاو نيعبرألا ثيداحأ رابتعا ىلع نيئّدحملا ةملك تقفتا

 مهريياعت فالتخاب  اهرتاوت وأ اهتضاقتسا وأ اهراهتشال امإ اهيلع ليوعتلاو

 كم نيدو لوألا ةيهتكلا لاق . اهدنس يف ثحبلا نع ىنغتسي كلذبو

 هنع لقنلا نم روهشملا وه نيغعبرألا ظفح ثيدح نإ » : ها/87/ يلماعلا

 نيب ضيفتسم روهشم نومضملا اذه » : (هر) يسلجملا ةمالعلا لاقو (ص)

 151/١(. راونألا راحب عجار ) « رتاوتم هنإ ليق لب ةماعلاو ةّصاخلا

 انيلإ ةغلابلا ةديكألا ةئُّسلا تققحت دق » : هلظ ماد ةمالعلا انخيش لاقو

 نيعبرأ يتمأ ىلع ظفح نم : هلوقب (ص) لسرلا ديس نع ةحيحصلا قرطلاب
 ثيداحأ اوعفر مالعألا دجن اذكهو 504/١(. ةعيرذلا عجار) « . . .ائيدح

 رتاوتلا ىوعد اًماو دانسإلا يف ثحبلا نع اونغتساو داحآلا ةيئرم نع نيعبرألا

 ثيداحألا صوصن يف لمأتلا نم رهظي امك لاكشألا ةياغ يف وهف يظفللا

 ةلماك ةرشع )١57/7( راونألا راحب يف (هدق) يسلجملا ةمالعلا اهاهنأ دقو

 ظفحلا دّرجم نأب ديفت ثيداحألا هذه ضعب يف ةذوخأملا دويقلا نا (مهملاو)

 رظن يف ةيونعم ةميق ةيأ هل تسيل ةريسلا هيلع ترج امك  بلقلا رهظ نع

 ةلماك صوصنلا ضارعتسا ىلإ انوعدي اذهو لمعلا همعدي مل ام مالسإلا

 . راحبلا يف اهدانساب يسلجملا ةمالعلا اهركذ دقو انتم اهداريإب

 هئعب ًاثيدح نيعبرأ انتعيش نم ظفح نم » : (ع) قداصلا لاق : لوألا
 . « اهيقف املاع ةمايقلا موي هللا

 افيدح نيعبرأ يتّمأ نم ظفح نم » : (ص) هللا لوسر لاق : يناشلا

 . « ًاهيقف ًاملاع ةمايقلا موي هللا هثعب

 اثيدح نيعبرأ يتمأ نم ظفح نم » : (ص) هللا لوسر لاق : ثلاثلا
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 نيعبرأ يتمأ نم ينع ظفح نم » ا

 موي هللا هثعب ةرخآلا رادلاو لجو رع هللا هجو هب ديري هنيد رمأ ىف ًائيدح

 6 املاع اهيقف ةقانقلا

 نم ًاثيدح نيعبرأ ينع ظفح نم » : (ع) قداصلا نع : سداسلا

 . هبّدعي ملو ًاملاع ًاهيقف ةمايقلا موي هللا هثعب مارحلاو لالحلا يف انثيداحأ

 بلطي ًاثيدح نيعبرأ يتْمأ نم ظفح نم» : (ص) يبنلا نع : عباسلا

 نييبنلا عم ةمايقلا موي هللا هرشح ةرخآلا رادلاو لجو ّرع هللا هجو كلذب

 ًانحب اذهل هةر د امك افتقر كعئلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو

 : : اضاخ

 افيد نيضمرأ نعم ةمأ ىلع ظفح نم » : (ص) يبنلا نع : نماثلا

 « ًاملاع ًاهيقف ةمايقلا موي ىلاعت هللا هثعب اهب نوعفتني

 نم اثيدح نيعبرأ يتمأ ىلع ظفح نم » : (ص) يبنلا نع : عساتلا

 « ءاملعلاو ءاهقفلا ةرمز يف ةمايقلا موي ىلاعت هللا هثعب اهنيد رمأ

 اثيدح نيعبرأ يتمأ ىلع ظفح نم» : (ص) يبنلا نع :رشاعلا

 . « ًاملاع اهيقف ةمايقلا موي هللا هثعب مهنيد رمأ نم اهب نوعفتني

 : ثيدحلا تادرفم

 : ةروكذملا صوصنلا يف ةدراولا تادرفملا ضعب حرش نم انل دب الو

 يسلجملا ةمالعلا لقنو هنم دارملا يف لاوقألا تفلتخاو ظفحلا : ًالوأ
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 فراعتملا وه هّنإف بلقلا رهظ نع ظفحلا دارملا نأ لوألا : ةئلث ًالاوقأ

 ال رطاوخلا ىلع شقنلا ىلع ناك مهرادم نإف فلاسلا ردصلا يف دوهعملا

 هظفحي مل امم جاجتحالا نم مهضعب عنم ىتح رتافدلا يف مسرلا ىلع

 معي امم ساردنالا نع ةسارحلا دارملا نا : يناثلا . بلقلا رهظ نع يوارلا

 لاثمأو باتك نم ولو سانلا نم لقنلاو ةباتكلاو بلقلا رهظ نع ظفحلا

 ةياورلا يف همجولا دحأ ىلع ثيدحلا لّمحت دارملا نأ :ثلاثلا . كلذ

 بتارم ظفحلل نأ قحلاو » : يسلجملا لاق مث ةياردلا ملع يف ةررقملا

 يف وأ رطاخلا يف ناك ءاوس اهظفل ظفح ( اهدحأف ) اهبسحب باوثلا فلتخي

 اهقئاقد يف ركفتلاو اهيناعم ظفح (اهيناث)و اهتزاجتساو اهظفل حيحصتو رتافدلا

 اهنأشب ءانتعالاو اهب لمعلاب اهظفح (اهثلاث)و اهنم فراعملاو مكحلا طابنتساو
 .( . .اهب ظاعتالاو

 .(57//151 راونألا راحب) : هلظ ماد :ةمالعلا انخيش لاقو

 نع ظفحلل هلومش ضرف ول ثيداحألا كلت يف هيلع ظفحلا قالطاو ١

 نكل ةقبط ىلع لمعلاب ظفحلاو دارملا مهف نم ربدتلاب ظفحلا وأ بلقلا رهظ

 هذه ءافتقا ىلع مالعألا ةريس ترج اذلو هنع ثيدحلا ةباتك هقيداصم رهظأ

 /1٠9(. ١ةعيرذلا) ًاثيدح نوعبرأ هيف نّودي باتك فيلأتب ةئّسلا

 : لقعتلا ىنعمب ظفحلا

 لوقت ىلع دومجلا نم ءىشان مهتاملك يف فالتخالاو بارطضالا اذهو

 وهو نايسنلا ضيقن ظفحلا » : ةديس نبا لاق دقف ظفحلا يناعم يف نيوغللا

 ظفحو : حاحصلا راتخم يفو برعلا ناسل يف امك « ةلفغلا ةلقو دهاعتلا

 الب هتوالت وه سردلا راهظتساو « هرهظتسا ًاضيأ هظفحو هسرح رسكلاب ءيشلا

 ةوقو رسلا نامتكو ةياعرلاو ةنايصلا يناعم ةغللا بتك ىف دجت اذكهو باتك

 ةغللا بتك رابتعا انل زاج اذإو ) (لّمعتلا) رم طنعلا اه دجت الو ةركاذلا
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 . لامعتسالا فالتخاب ظافلألا

 صاخ رصع يف ٌصاخ لامعتسا مهضعب نع ُذشي نأ زونجيف (ًأذإ )

 . (ظفحلا) ةدام يف اعقاو هارأ ام اذهو يبرعلا ظفّللا يناعم نم

 (لقعتلا) ظفحلا يناعم نم ةغللا سيماوق يف دجن ال انأ نم مغرلابف

 ةينيدلا راثآلا هذه نإف ثيداحألا صوصن ىلع ًامامت قبطني ىنعملا اذه نكلو

 ظفح درجم ىلع بترشت نأ نكمي ال ةرخآلاو ايندلا يف ةْنّسلا اهب تءاج يتلا
 نكميو اهب لمع وأ اهل يعو نود نم ءاغببلاك اهديدرتو ةركاذلا يف ثيدحلا

 يأ .(ظفحلا) ةدام يف دارملا وه (لقعتلاو يعولا) ىنعملا اذه ناب لوقلا

 ىلع ةبظاوملا يأ (ةظفاحملا)و مراحملا ىلع (ظافحلا)و ةطقسلا نم ظقيتلا

 يأ « تاولصلا ىلع اوظفاحو # :ىلاعت هلوق كلذ ىلإ دشري امك رمألا

 يناعملا نأ كش الو . اهتيقاوم يف اهتماقإ ىلع اوبظاوو اهتاقوأ يف اهوّلص

 : ىنعأ ةمدقتملا ةثالثلا

 .بلقلا رهظ نع ظفحلا ١

 . فيلأتلاو ةباتكلاب ظفحلاو  "؟

 : تابتكملا يف نيزختلاب ظفحلاو ت1

 ةايحلا يف اهرثأو اهتساردو اهيعول لئاسو اهرابتعاب الإ اهل رثأ ال
 نع لقن ام ظفحلا يناعم نم يعولاو (لّمعتلا) نأ ىلإ اندشريو . ةيلمعلا

 زاجحلا لهأ نم وهو بأد نب ريكب نب ديزي نب ىسيع ديلولا يبأ بأد نبا
 ىنكلا ) .مهمايأو سانلا رابخأب ةفرعمو ًاملعو ابدأ هرصع لهأ رثكأ ناكو

 .(7الا//١ باقلألاو

 دفئ



 هيمست يذلا وه » : هلوق ظفحلا يناعم يف يسلجملا ةمالعلا لقن دقف

 دّيسلا هلاق ام ريشي كلذ ىلإ َلعلو 2٠١9/155٠(. راونألا راحب) « لقعلا برعلا

 0 نياك سفنلا ةوقل لاقي ةرات ظفحلا ) : يندملا ناخ ىلع

 . ( سفنلا يف) ءيشلا طبضل ةراتو ةّوقلا كلت لامعتسال ةراتو مهفلا

 7 لاق دقف )عر ةمئألا تاملك يف دارملاوه لقعتلاو يعولا ىنعمب

 نل مكنِإ امأ » : ًاضيأ لاقو .ةباتكلاب الإ نوظفحت ال مكنإف اوبتكا » : (ع)

 مل نإف ملعلا اوملعت : (ع) ىبتجملا مامإلا لاقو «اوبتكت ىتح اوظفحت
 /١67(. ؟راونألا راحب عجار) .« مكتويب يف هوعضو هوبتكاف هظفح اوعيطتست

 : ثيدحلا موهفم

 هب ىمس مالكلا فداري ةغللا يف ثيدحلا » : يسلجملا ةنمالعلا َلْوَقَ

 الإ ثيدحلا قلطي ال ةّيمامإلا يثّدحم رثكأ دنعو . . .ًائيشف ًائيش ثدحي هنأل

 وبل حلطصملا ىنعملا اذه نأ يعيبطو» .(ع) موصعملا نع ناك ام ىلع

 لطم نوتكي نأ :ةعو الودذلا ذكيع فراعتشلا عقلا وه ةونصقتلا لب ادارك

 هيلع حلطصملا ىنعملا قبطني مل ولو ىتح اهوحنو ظعاوملاو ماكحألا ظفح

 هيلعو هباش امو ظعاوملاو قالخألاو ماكحألاب ةقلعملا ةميركلا تايآلا يف امك

 ثيدحلا قدصي مل نإو ىنعملاب لوقنملل ظفحلا ثيداحألا هذه لمشت

 . حلطصملا ىنعملاب

 رثكأ رهاظ » :يسلجملا ةمالعلا لاق : ثيداحألا عوضوم : ًاثلاث

 تادابعلاو دئاقعلا لوصأ نم نيّدلا رومأب قّلعتي امب نيعبرألا صيصخت رابخألا

 رهظي لب ماكحألاو تالماعملا نم لئاسملا رئاسو اهمعي ام ال ةيندبلاو ةيبلقلا

 لاصخلاو تادابعلاو دئاقعلا تاهمال ةعماج نيعبرألا كلت نوك اهضعب نم

 روهظ نم (هدق) هدافأ امو //١51(. 7 راونألا راحب) «ةنسحلا لاعفألاو ةميركلا

 تاياورلا ْنأل كلذو (بيرغ) ماكحألاو تالماعملا ريغب نيعبرألا صاصتخا
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 لالحلا يف) وأ (ةنسلا نم ) :هلوقب ةديقم امأو ةقلطم امأ (هدق) اهلقن يتلا

 معت اهلك تاريسفتلا هذهو ( مهنيد رمأ يف هيلإ نوجاتحي اًمم) وأ (مارحلاو
 ةدابع ةماع ةيمالسإلا ماكحألا نإف ماكحألاو تالماعملا نم اهريغو تادابعلا

 رومألا نم يهو مارحلاو لالحلا اهيفو ةرهطملا ةنسلا نم اهريغ وأ تناك

 صن اهفعي يف لح .اهب نوعفتني اممو ةمألا اهيلإ جاتحت يتلا ةينيدلا

 :اثيدح نيعبرأل يواحلا ثيدحلا يف (ص) هلوقك ماكحألاو تالماعملاب

 نم ًائيش الو رمخلا برشت الو ابرلا لكأت الو ًاملظ ميتيلا لام لكأت الو»
 ابذاك هللاب فلحت الو ةميمنلاب شمت الو طولت الو نزت الو ةركسملا ةبرشألا

 تادابعلا نم الو دئاقعلا نم تسيل رومألا هذه نإف «.خلا ...قرست الو

 : حضاو وه امك

 يف ابلاغ هيقفلا قلطي » : يسلجملا ةمالعلا لاق .هقفلا موهفم : اعبار
 اهيف دهازلا « اينّدلل كراتلا اهتافاو سفنلا بويعب ريبخلا ملاعلا ىلع رابخألا

 يئاهبلا خيشلا لقنو « هلاصوو هبرقو هميعن نم ىلاعت هدنع ام ىلإ بغارلا

 قلطي ناك امنإ لوألا رصعلا يف هقفلا مسا نإ » : هلوق مالعألا ضعب نع

 ةطاحإلا ةوقو لامعألا ةدسفمو سفنلا تافا قئاقد ةفرعمو ةرخآلا ملع ىلع

 يرمعلو » : هلوقب هبقع مث «. . .ةرخآلا ميعن ىلإ علطتلا ةّدشو ايندلا ةراقحب

 . . . ( 7١/نيعبرألا ) «. . . قينأ قيشر مالك هنأ

 حالطصالا يفو مهفلا قلطم ىنعمب ةغللا يف هقفلا نأ حضاولا نم

 تايآلا يف هب دارملا امأو اهتلدأ نع ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا ىنعمب

 هلوق يف امك اهماكحأ يعوو ةيمالسإلا ةعيرشلا مهف صوصخ وه امنإ

 اورذنيلو نيدلا يف اوّهقفتيل مهنم ةفئاط ةقرف لك نم رفن الولو » :ىلاعت

 صوصخل سيل راذنالاو رفنلا نإف « نورذحي مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق
 نمضتي امم ةيمالسإلا ماكحألاو دئاقعلا قلطم لب ةيفيلكتلا ةسمخلا ماكحألا

 فحا



 ةّمألا هيلإ جاتحتو داشرإلاو غيلبتلا هيلع كقرشيو ئرحأ ناذتالاو ةراث ةزاقبلا

 نمضتملا يتآلا يوبنلا ثيدحلا كلذب دهشي امك اهداعمو اهشاعم رومأ يف

 ليصفتو ةينيدلا بادآلاو  ةيعرشلا ماكحألاو ةيمالسإلا دئاقعلا تاهمأل

 . « لوصألا ملع هعضوم كلذ يف ثحبلا

 - مّدقت امك  نيعبرألا ثيداحأ يف يظفللا رتاوتلا تبثي مل ثيحو

 . اهضعب دنس يف ثحبلا انب ردجيف

 : يوبنلا ثيدحلا

 امل ًايلمع ًاديدحت ًاثيدح نيعبرأل يواحلا (ص) يبنلا ثيدح ربتعي
 . (هقفلا)و (ثيدحلا)و (ظفحلا) ميهافم يف مالعألا نيب فالخلا هيف عقو

 هلقم امكح ةيعيرأ ةنيدحلا مضت ولف ا يئاهبلا خيشلا لاق

 له ّنكل هدارفناب اهنم لك لقن زاوج يف كش الف هسفنب لقتسم اهنم لك
 . ؟كلذ ىلع بترملا باوشلا ّقحتسيف ءاثيدح نيعبرأ هظفح نم ىلع قدصي

 اديعب نكي مل هب ليق ولو . لمأت لحم وهو ًاحيرصت هيف دحأل دجأ مل

 ةّدام نإ كلذ ارربم ديدرتلاو لّمأتلا اذهل دجأ ملو .(١١/نيعبرألا باتك )

 الب مكحلا ققحتي عوضوملا ققحت دعبو ليلقلاو ريثكلا ىلع قلطت ثيدحلا

 وه انك افدح نيعبرأ لمش حاولا ثيدحلا نأ قدس: اذإف :علاتكشا

 ةّدام نيعبرأل لصتم ثيدحو دحاو سلجم يف كلت نيعبرألا ثيداحأ رسفي

 : ةفلتخملا ةيمالسإلا ميهافملا يف

 : ثيدحلا صن

 ّيمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم قودصلا خيشلا ىور دقف

 : الئاق روكذملا يوبنلا ثيدحلا لاصخلا هباتك يف .ه 78١ ىفونملا

 م



 ماشه نب دمحأ نب نيسحلاو قاقذلا ىسوم نب دمحأ نب ىلع انثدح و

 يبأ نب دمحم انثدح : اولاق (ضر) يئانسلا دمحأ 25300 بتكملا

 نع يعخنلا نارمع نب ىسوم انثّدح لاق نيسحلا وبأ يفوكلا يدسألا هللادبع

 يبأ نب ليعامساو يمشاهلا لضفلا نب ليعامسإ نع ديزي نب نيسحلا هّمع
 نع يلع نب دمحم هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ًاعيمج ( ينوكسلا ) دايز

 هللا لوسر نإ : لاق (ع) يلع نب نيسحلا هيبأ نع نيسحلا نب يلع هيبأ
 نأ هب ىصوأ اميف ناكو » : بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ىصوأ (ص)
 زع هللا هجو كلذب بلطي اثيدح نيعبرأ يتمأ نم ظفح نم ىلع ايم : هل لاق

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم ةمايقلا موي هللا هرشح ةرخآلا رادلاو لجو

 ام ينربخأ هللا لوسر اي : (ع) يلع لاقف ًاقيفر كئلوأ نسحو نيحلاصلاو

 ةمدقملا يف هانركذ دقو ثيدحلا رخا ىلإ : (ص) لاقف ؟ثيداحألا هذه

 .ه08١6/لاصخلا عجارو

 : ثيدحلا دنس

 ىلع فقن ىتح مهلاح ةفرعمو دنسلا لاجر يف ثحبلا نم انل دب الو

 : السلستم مهيلإ ضرعتنو ثيدحلا رابتعا ىدم

 هلظ ماد ةمالعلا انخيش لاق قاقّدلا ىسوم نب دمحأ نب يلع : لوألا

 (؟1) باب يف امك هريغو سلاجملا يف قودصلا هنع ىوري » : هتمجرت يف

 دقو نارمع نب ىسوم نب دمحم نب دمحأ نب يلع ناونعب نيدلا لامك نم
 ىفوكلا هللادبع يبأ نب دمحم نع ىوريوهو هدادجأ ضعب فذحي

 تار نانثا ثيدحلا اذه ةياور يف هكراشي قاقدلا نأ مهملاو . . . يدسألا

 هلاح نسح وأ  مهدحأ ةقاثو دنسلا رابتعا يف يفكيو ينانسلاو بتكملا امه
 صن دري مل نإو اذه قاقّدلاو لاحلا نسح يف نوكرتشم مهلكو فيك -
 بهذ دقو هيلع ًامجرتمو هنع ًايضرتم ىور قودصلا خيشلا نكل هقيئوتب

 ١م



 دقو » : ىناقماملا لاق . ًاقيثوت كلذ ّدع ىلع لاجرلا باحصأ نم ةعامج

 يدع وح ل عدلا نيرق ةليضفلاب ًانورقم مهخياشم تاقثلا ركذ نإ اولاق

 (ضر) قودصلاك رابكلا انخياشمل نا (هر) دامادلا ثدحملا لاق . قيثوتلل

 تابثإ كئلؤأف . مهل ةمحرلا وأ ةليضرلاب مهتيمست فادرا نومزلي ةخيشم
 حيقنت) (...هيلع دمتعم حيحص مهتهج نم ثيدحلاو ءالجأ

 نسحو ةماقتسالا نع  لقألا ىلع  فشكي كلذ نإف .(7717/57لاقملا

 هنأ لإ حالطصإلاب - ًايئالعإ ًاحيحص ثيدحلا لعجي مل نإو اذهو لاحلا

 (هر) دامادلا ققحملا هيلإ بهذ امك هيلع دامتعالاو ثيدحلا رابتعا يف يفكي

 . رابتعالا نم رثكأ دانسإلا رمأ نم انمهي الو

 . بتكملا ماشه نب دمحأ نب نيسحلا : يناثلا

 انخيش لاق هبقلو همسا طبض يف مجارتلا باحصأ تاملك تبرطضاو

 وسأ تونا اكو بح محلا ناو دم وبكنلاةمخا كي وومحتلاو# ةفالعلا

 يرمسلا نب يلع نسحلا يبأ ةافو رضح نممو قودصلا خياشم نم دمحم

 نم (50) بابلا يف امك هيلإ جرخ يذلا تاعيقوتلا رخا ىأرو .ه 778 يف

 . «ةاورلا غباون عجار» نيدلا لامك

 ميهاربإ نب نيسحلا : ديناسألا ضعب يفو » :رخا عضوم يف لاقو

 نب نيسحلا اهضعب يفو .امهداحتا رهاظلاو هّدج ركذ نود نم بّدؤملا

 امك يفوكلا يدسألا رفعج نب دمحم نع بدؤملا ماشه نب دمحأ نب ميهاربإ

 ناونعلاب ( كردتسملا ةمتاخ ) يف انخيش هركذ ام عم عيمجلا داحتا رهاظلا نا

 . ( ةاورلا غباون ) بتكملا ماشه نب دمحأ نب ميهاربإ نب نيسحلا : يىتآلا

 ةقبط داحتال عيمجلا داحتا نم ةمالعلا انخيش هدافأ ام قحلا نإ

 عمج (هدق) يناقماملا ققحملا نأ بيرغلاو ىفخي ال امك ةاورلاو خياشملا

 امهنم دارملا ناك نإو هنإف )١6/١” (بتكملا بدؤملا) الئاق نيفصولا نيب
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 ةمهمب همايق رابتعاب فصولا اذه (ذاتسالاو ملعملا) ىلع قلطي ثيح ًادحاو
 كلذو حصي ال اعم نيفصولا قالطإ نإ )١( ةباتكلا ميلعتو ةيبرتلاو بيدأتلا

 (نذؤملا) (81/57) ةاورلا عماج ىفو ًاضيأ ةباتكلا ملعتل بيدأتلا ظفل لومشل

 هلك كلذو (:74/7) ( بتاكلا مشاه ) حيقنتلا نم عضوم ىفو امهنم الدب

 . فيحصت  رهاظلا ىلع

 قحلاو قاقّدلا يف امك رابتعالاو ةقاثولا ثيح نم بتكملا نع مالكلاو

 فشكتسي امب امهفصو عمو امهقح يف فيعضت دورو مدعل امهثيدح رابتعا

 ىوري هنأ » : ةقيلعتلا يف يناهبهبلا ديحولا لاق دقو امهلاح نسح هنم

 لاقملا حيقنت) « هلاح نسح هنم دافتسي ام لقأو ًامحرتمو ًايضرتم هنع قودصلا

 ١/1"(.

 . يرهازلا ينانسلا دمحأ نب دمحم : ثلاثلا

 ينانسلا نب دمحم نب دمحأ نب دمحم » : هلوقب يسوطلا خيشلا ةمجرت

 نانس نب دمحم هدج نع هيبأ نع ىور يّرلا ليزن ىسيع ابأ ىنكي يرهازلا

 انخيش لاقو 01١(. /يسوطلا لاجر) لضفملا وبأو حون نبا هنع ىورو
 نأل يرهازلا نانس نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ىسيعوبأ وه : ةمالعلا

 نباو رمع ىلوم رهاز دلو نم ناك 7٠١ ةنس ىفوتملا نائس نب دمحم هّدج
 امك هلفك هنأل نانس هّدج ىلإ بسني نسحلا هوبأ ناكو يعازخلا قمحلا

 رثكأ هنإف .ه 8١ ةنس يّرلاب يفوتملا قودصلا خياشم نم . .. يتأي

 نب دمحم ينعي يفوكلا هللادبع يبأ نب دمحم نع ىوري وهو هنع ةياورلا

 . ( ةاوّرلا غباون) عجار . . .ًابلاغ يفوكلا يدسألا نوع نب رفعج

 ةدافتسا ىلإ ًارظن ناسحلا ىف لجرلا ّدع نكميو » : يناقماملا لاقو

 هيف هب دتعملا حدملا ةدافتساو هبهذم يف (هر) خيشلا زمغ مدع نم ًايمامإ هنوك
 يف ءاجو 15١/7( لاقملا حيقنت) امجرتم هنع ةياورلا (هر) قودصلا راثكإ نم

 و



 بّقعو « برطضم هثيدحو هبسن » : هّصن ام دواد نبا لاجر نم يناثلا بالا

 مل يرئاضغلا نبا ىلإ ( دواد نبا < ) هاّرزع ام . . . » : هلوقب همالك يناقماملا

 ىلعو هل رخخآ باتك يف وأ رخا عضوم يف هيلع فقو هلعلو. هلاَختو يف هدجأ

 ىلإ ةراشإ هّلعلو . . . يرئاضغلا نبا مالك ىلع دامتعا الف لاح لك

 فالخلا ةبسن يف بارطضالا امنإو . . .ها هّدج بسن يف عقاولا بارطضالا

 رهاظو 44١/17( لاقملا حيقنت . ةعازخ ىلوم هناوأ ةقيقح يعازخ هنأ يف

 رثكأو لب فيعضت هقح يف دري مل ثيح ناميإلاو عيشتلا ينانسلا لاح

 . هيلع ةمحزرلاو ةيضرتلا نم قودصلا

 نوع نب دمحم نب رفعج هللادبع يبأ نب دمحم نيسحلا وبأ : عبارلا

 كلذك هبسن درسو تاقثلا باوبألا دحأ وهو يزارلا يفوكلا يدسألا

 ازريملا هرهظتساو 174/7 لاقملا حيقنت يف امك لوقعلا ةارم يف يسلجملا

 يف امك لاوقألا صيخلتب ىمسملا طيسولا هلاجر يف يدابارتسالا دمحم

 يف ةمالعلا انخيش لاقو 708/1 ةلمكتلا عجارو 87/7 ةاورلا عماج

 يلامأ ديناسأ نم ريثك يف امك هللادبع يبأ نب دمحم هل لاقيو » : هتمجرت

 كلذب حرص امك ّقحلا وه هدافا امو (ةاورلا غباون عجار) .«قودصلا

 وبأ يدسألا نوع دّمحم نب رفعج نب دّمحم » : الئاق هتمجرت يف يشاجنلا

 حيحص ةقث ناك هللادبع يبأ نب دمحم هل لاقي يرلا نكاس يفوكلا نيسحلا

 نم نواش ةردقعا ضمقلا هليل, يقانوب . ايحنورما ناكر ةيدخلا

 .(7589 / يشاجنلا تسرهف) .(ها'7١ ىلوألا يدامج

 رفعج نب دمحم ) (7 صو لاجرلا يف يسوطلا خيشلا لاقو

 تسرهفلا يف لاقو « باوبألا دحأ ناك يزارلا نيسحلا وبأ ىنكي يدسألا

 نع ةعامج هب انربخأ ةعاطتسالا لهأ ىلع درلا باتك هلو : ١178( ص)

 يف ناك » : ةبيغلا باتك يف لاقو « يدسألا رفعج نب دمحم نع يربكعلتلا
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 .بق نم تاعيقوتلا مهيلع درت تاقث ماوقأ نيدومحملا ءارفسلا نامز

  يدسألا رفعج نب دمحم نيسحلا وبأ مهنم لصألا نم ةرافسلل نيبوصنملا

 نم هنإف هيلإ عفديلف يبرعلا رفعج نب دمحم » : هيف ءاج ًاثيدح ىور مث

 . لجرلا ةقاثو يف لاكشإ ال ناك فيكو » : انتاقث

 : يعخنلا نارمع نب ىسوم ( سماخلا )

 نع هيقفلا نع نهرلا باب يف قودصلا يور دق » : يناقماملا لاق

 باتك ديناسأ يف رركتو .ديزي نب نيسحلا همع نع هنع يفوكلا هللادبع يبأ
 هلاحو يلفونلا يعخنلا ديزي نبداربع نب ىسوم ناونعب اهضعب ىيفو للعلا

 لماك دانسإ يف هعوقو ىلإ ارظن نكل ١58/7(. لاقملا حيقنت) « لوهجم

 (؟17/7)و )588/١( يف امك يمقلا ريسفت دانسإ يفو ("50© ص) تارايزلا

 لك ةقاثو نم هلظ ماد يئوخلا ذاتسالا اندّيس يأر ىلع ءانب تاقثلا نم ربتعي

 ىلع لاجّرلا بتك يف حرصي مل اذإ نيروكذملا نيباتكلا دانسا يف عقي نم

 .(ع) نيموصعملا ريغ ىلإ دنسلا ههتني ملو هفيعضت

 . (يلفونلا) كلملادبع نب دمحم نب ديزي نب نيسحلا (سداسلا)

 هللادبع وبأ يفوك مهالوم عخنلا لفون . . . » :هتمجرت يف يئاجنلا لاق

 رخآ يفالغ هنأ نيّيمقلا نم موق لاقو اهب تامو يّرلا نكس ًابيدأ ًارعاش ناك

 دواد نبا هفصوو «ءاذه ىلع لدت ةياور هل انيأر امو ملعأ هللاو هرمع

 ةصالخلا يف ةمالعلا كلذكو ءافعضلاو ناسحلا نيمسقلا يف (ببطتملاب)

 رفظلا مدعو نييمقلا نع هلقن درجمل هتياور يف فقوت يدنع انأو» : الئاق

 . هل باحصألا ليدعتب

 يشاجنلا هلقنو نويّمقلا هركذ ام وه فيعضتلا يف دنتسملا نا (قحلاو)

 ١ : نيرمأل فيعضتلا يف كلذ ىلإ دانتسالا نكمي الو هريغ كردم الو مهنع
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 قتلا بقع كيج همس ةيظتزنا مل ىفاجنلا هلهت :ئذنا نإ + الوأ

 . « ملعأ هللاو اذه ىلع لدت ةياور هل انيأر امو ١ : هلوقب

 هنأ ىلإ (ًافاضم) هلبق هاور امب رضي ال هرمع رخآ يف ولغلا نإ : ًايناث
 ثّدحملا حيحص كلذ لجأ نم هلعلو هخويش ةقاثوب ليق دقو ناوفص خيش

 ريسفت دانسإ يف عقو هنأ كلذكو 7١4/5 يفاولا عجار هيلإ دنسلا يناشاكلا

 .,/8 5/7 كردتسملا عجارو 717/79 78١/١ يف امك يمقلا

 نم دحأ هيف حدقي مل » : هلوق نم (هر) دامادلا ديسلا هدافأ ام (معنو)

 بجوي ال امم هرمع رخآ يف الغ هنأ نييَمقلا ضعب نع لقني امو لاجرلا ةمئأ

 نب سنويك تابثالا ءاهقفلا تاقثلا نم ريثك يف امك هيف ًازمغم

 ًادودعم هثيدح نكي مل نإو ةياورلا لوبقم لجّرلا اذه ًاذإف . . . نمحرلادبع

 .(؟١197/1لاقملا حيقنت) .« حاحصلا يف

 . يمشاهلا لضفلا نب ليعامسإ (عباسلا)

 نب لضفلا نب بوقعي لضفلا نب ليعامسا » : يلحلا ةمالعلا لاق

 ةقث (ع) رفعج يبأ نع بلطملادبع نب ثرحلا نب لفون نب ثرحلا نب هللادبع
 نم ديسو انلوهك نم لهك وه : لاق (ع) قداصلا نأ ىور ةرصبلا لهأ نم

 .(7/لاوقألا ةصالخ) «ةياورلا ةححص عم ًافرش اذهب ىفكو انتاداس

 ركذو ( 7١8 ص) » ةرصبلا لمهأ نم ناكو ةقث ناك » : يشكلا لاقو

 هل ًافصاو (ع) قداصلا باحصأ نم (147 ص) هلاجر يف يسوّطلا خيشلا

  لدب (قاحسا) هيف نكلو ٠١5( ص) . (ع) رقابلا باحصأ يفو يندملاب

 ديريو هايإ يشكلا قيثوت انيفكي (ةلمجلابو) .فيحصت هنأ رهاظلاو (ليعامسا)
 . :هتباورو ةحتيقن  ةمالعلا حيرصت كلذ

 . ( ينوكسلا) دايز يبأ نب ليعامسإ ( نماثلا )

 مى



 لاجّرلا يفو  ًاقلطم - دايز يبأ نب ليعامسإ وه دنسلا يف دراولاو

 : )عر قداصلا باحصأ نم نانثا

 . عر قداصلا باحصأ نم ةقثلا يفوكلا يملسلا 2-1

 دايز يبأ نب ملسم نب دايز نب ليعامسا نب دمحم وهو ينوكسلاو تا

 . اضيأ (ع) قداصلا باحصأ نم يفوكلا يريعشلا

 لاقو هنع مّدقتملا يلفونلا ةياور ةرثكل يناشلا هب دارملا نأ رهاظلاو

 سابعلا يبأ ىلع هتأرق باتك هل» : ( ٠” صر هتمجرت يف يشاجنلا

 : ١94( ص) ةصالخلا يف ةمالعلا لاقو (يفاريسلا) حون نب يلع نب دمحأ

 نأ ثيح هتيمامإ ىشاجنلا رهاظ لب هريغ دحأ ةّيماع عدي ملو ءافاغ ناكأو

 ص) ةّدعلا يف يسوطلا خيشلا لاق دقو ةعيشلا بتك ةسرهفل ّدعم هباتك

 يف نحنو «ةفالخ مهدنع نكي مل اميف هاور امم ةفئاطلا تلمع » : (65

 ةياور يف هعم ةقثلا هيمس ةكراشمل انه  هتقاثو يف ثحبلا نع ىنغ

 كلذب حرص امك ةقثلا يندملا يمشاهلا لضفلا نب ليعامسا وهو ثيدحلا

 . ةياورلا يف هعم ةقثلا ريغ مامضنا رضي الو يشكلا

 امإو دانسإلا ةفرعم يف  مويلا  روهشملا يأرلا ىلع ءانب ( هلك اذه )

 ىوس قيرط الف تايصوتلا يف ًاقلطم ملعلا باب دادسنا نم راتخملا ىلع

 سيل نايسدح ناقيرط امهالكو قلطملا نظلابو ًاربتعم ٌصاخ نظ نم يملعلا
 ةحصو اهقبط ىلع لمعلاو لوبقلاب ةياورلا ىقلت نأ ىلع لاجم امهيف سحلل

 ىفكو نسحلاو رابتعالاب ثيدحلا فصو ىلع ةحضاو ةرامأ يهل اهنيماضم

 : ثيدحلا لوح

 نيسمخلا ىلع ديزت يبنلا ثيدح يف ةروكذملا ثيداحألا ددع نإ

 ماا



 ..6 . . .ًاثيدح نوعبرأ هذهف » : (ص) هلوق عم ميقتسي ال هرهاظب اذهو

 نيعبرألا ددع حيحصتو » : كلذ ههيجوت يف يسلجملا ةمالعلا لاق

 . ضعبل ًاديكأتو ًاريسفت ًارهاظ ةرّركملا تارقفلا ضعب لعجب رّسيتي امْنِإ

 قلعملا هّبن دقو لامجالا اذهب ىفتكاو ديكأتلاو ريسفتلا دراوم (هر) ركذي ملو و
 : يتآلاك طقف دراوم ةعبرأ ىلع )١157/57( راحبلا يف همالك عضوم ىلع

 : ( لوألا دروملا)

 . ةالصلا ميقتو : هلوقو . خلا هدبعت : (ص) هلوقك » : هلضف ماد لاق

 ةيشاح) (هللاب ناميإلا مزاول نم امهنأل امهقباسل ارسيفت نانوكت

 ةفلتخم ةدابعلاو ناميإلا ةقيقح ْنأل : ًالوأ حصي ال اذهو .(57١/؟راحبلا

 اثيدح نيسمخلا دع مزلي ذإ ىرت امك وهو ناميإلا مزاول نم اهنأل كلذك
 . ةددعتم ثيداحأ نايب ماقم يف (ص) هنأ عم ادحاو

 ةدابعلا قيداصم نم اهنأل ىلوأ ةدابعلل ريسفت ةالصلا لعج نإ : انا

 .ناميإلا نود

 نإف ةرّسفم اهلعجل ىلوأ وه ام ةيتآلا ةرركتملا لمجلا يف نإ : ًاثلاث

 تادابعلا رئاس نع اهزّيمت ةلقتسم نيوانع اهل جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا

 نكي مل كباصأ ام نأ ملعت نإو » : (ص) هلوقك لمجلا كلت فالخب
 الف « كبيصيل نكي مل كأطخأ ام ناو » :كلذ دعب هلوق عم «كئطخيل

 نافلتخي ثيح ةدابعلاو ةالصلا لثم فالخب ديكأتلاو ريسفتلا ريغ اهيف صيحم

 5, حضاو وه امك  اموهفم

 نم رخست ال نا : هلوقكو و : هلضف ماد لاق : ( يناثلا دروملا )

 . هدارفأ نم ةقباسلا ةرقفلا نوكت يلك مكحل ًانايب نوكت « دحأ
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 الو ريصق اي ريصقل لوقت ال ناو ١ : (ص) هلوق يه ةقباسلا ةرقفلاو

 هيف ريسفتلاب لوقلل لاجم ال ًاضيأ اذهو « هبيع كلذب ديرت ليوط اي ليوطل
 . بيعلا يف رخآلاو ةيرخسلا يف امهدحأ نالقتسم نامالك امهنإف

 اديكأت . خلا رصت ال نا : هلوقكو » : هلضف ماد لاق ( ثلاثلا دروملا )

 . « خلا بوتت نا هلوقل

 .امنإ اهناو ةبوتلا ةقيقحل ريسفت ةريخألا ةرقفلا نإف هيلع رابغ ال نيتم اذهو

 . ًاديكأت نوكيف بنذلا ىلع رارصإلا مدع عم قّقحتت

 ربلاب منغتست نإو : هلوقكو » : هلضف ه١ ماد ملاك ( عيارلا هروخلا)

 ريعغو . كناوخا ىلع لخبت جا (ص) هلوقل ا اديكأت نوكت . خلا

 .((« كلذ

 منغتست) هلوق لبق ةدراو (لخبت ال) ةرقف نإف ديف هيجوش اهنا ادق

 صنلا نأ (عم) فيلكت نم ولخي ال ًاريسفت 5 ةدلعتم تارقفب (ربلا

 لعجف « تانمؤملاو نينمؤملاب ةماركلاو ربلا منغتست نإو ١ : وه روكذملا
 . ىفخي ال امك يناّثلاب امهدحأ بّقعتل ىلوأ ٌربلل ًاريسفت ماركإلا يأ ةماركلا

 ثيدحلا ىنعم يف ةدراولا نيعبرألا ثيداحأ ةمّدقملا يف انركذ دقو

 زواجتت ال يهو  ةبقاعتملا ثيداحألل دحاو مقرب انمزتلاو لسلستملا مقرلاب
 : ةيتآلا هوجولا ىدحإب كلذو اهنيب ةبسانمل  ةرشعلا

 هلوقك لوألا قيداصم نم يلاتلا نوكي نأب قيبطتلا : ( لّوألا هجولا)
 دحاب هلت لق كيفن هلعف ىضرت ال اه لك نإ زظنف نإو : (59 ص)

 نمت ال نأو دحأ ىلع لقثت الو . ريخلا لعف نم لمت الو « نينمؤملا نم
 لعف نم للملا : ىنعأ ةروكذملا رومألا نإف » .هيلع تمعنأ اذإ دحأ ىلع

 ا



 هلعف ئضري الام قيداصم رهظأ نم . نملاو سانلا ىلع لقثلاو ريخلا

 لمعلا قيداصم رهظأ نم ّقحلاب ةلماعملا نإف ("5) ثيدحلا اذكو كسفنل

 . اذه هملعب لمعي نأ ٌقحلاب ملاعلاب ردجألاف . ملعلاب

 ًافرع امهمزالتل لوألل ًادكؤم يناثلا نوكي نأب مزالتلا ( يناثلا هجولا )
 ال ءاجرلاو فوخلا نيب ةطسوتملا ةلاحلا دارملا نإف )١1( ثيدحلا يف امك

 سأيلاو طونقلا مدع مزلتسيو ًافرع هللا باقع نم نامألا مدعف ًالقتسم امهدحأ
 ىلع رارصإلا مدع ًافرع مزلتست ةبوتلا نإف (77) ثيدحلا كلذكو هتمحر نم

 مزلتسي بذكلا نع داعتبالا نإف )١"( ثيدحلا كلذكو رافغتسالا عم بونذلا

 . هعامس وأ بذكلا داجيإل مزلتسملا نيباذكلا ةطلاخم نع داعتبالا افرع

 عماج ناونعب نيدروملا يف مكحلا نوكي نأب عماجلا (ثلاشلا هجولا)

 ناميإلا دارملاف (78) يف امك ثيدحلا يف ناونعلا كلذ ركذي مل نإو

 تاركسملا نع داعتبالا دارملا نإف )٠١( ثيدحلا اذكو ردقلاو ءاضقلاب

 (”5) ثيدحلا اذكو هيلإ دنتسم ميرحتلا نأ ركذي مل نإو راكسإلا ةمكحل

 يهتني انه ئلإو  هريغ وأ حيبستلاب ناك ءاوس ىلاعت هللا ركذ وه دارملا نإف
 قفرحملا لاو. دنصتلاب ايناو توك: نأ ع نيهرألا قيداعأا لوح قحلا

 . نيعملاو

 يف هدانسإب قودصلا خيشلا هاور ةيوبنلا نيعبرألا ثيدح نأ ثيحو

 . هيلإ دانسالاو فلؤملاو باتكلا نم لك ىلإ حملن نا يغبني لاصخلا باتك

 : لاصخلا

 هباتك لوأ يف اهدروأ دقف ةعمتجم ةّيددعلا رابخألا درس نم .ه7175 / ىفوتملا

 عجار) ةرشعلا ىلإ ةثالغلا نم ءادتبا ( نئارقلاو لاكشالا) ناونعب سلاجملا

 ع



 .( ١ ”ال» نارهط عبط -١8 ” ص «. ١ج نساحملا

 بعوتسم الو دادعألا ةفاكل لماش ريغ باتكلا نم الصف كلذ ربتعيو

 سوململا غارفلاو ةرغاشلا ةرغثلا هذه دسب (هر) قودصلا خيشلا ماقو

 ةمدقملا يف لاق لاصخلا باتك فيلأتب كلذو باعيتسالاو لومشلا ةيحان نم

 . هصن ام

 يف اوفنص دق (هر) يفالسأو يخياشم تدجو ينإف دعب امأ ...و

 لاصخلاو دادعألا ىلع لمتشي باتك فينصت نع اولفغأو أبتك ملعلا نونف
 بغارلاو ملعلا بلاطل اريثك 55 هفينصت يف تادجوو .« ةمومذملاو 0

 1 .هباوشل ًابلاط باتكلا ادد ةيقينفت تيما لشي هللا ىلإ تبرقتف ريخلا ىف

 ةفلتخم تاعوضوم ىلع يوتحي امنإو ٌصاخ عوضومب باتكلا صتخي الو
 ىلإ داحآلا زواجتو دحاولا ددعلاب فلؤملا أدتبا دقف يددعلا ماظنلا اهعمجي

 هتيب لهأ قيرط نع ةيورملا ةيوبنلا ثيداحألا فولألاو تائملاف تارشعلا

 بايب ءادتبا . .. قالخألا يف لاصخلا » : ةمالعلا انخيش لاق نيرهاطلا

 نارهطب عبطو ةئامعبرأل لاصخلا باب ىلإ اذكهو ةثالثلا مث نينثالا مث دحاولا

 .ةيددعلا ظعاوملا يف ةيرشع ينثالا فلؤم هوذح اذح دقو .اه 6١

 /١57/1(. ةعيرذلا)

 نم قالخألاب هعوضوم فصو مهر ةمالعلا انخيش ىلع سبتلا دقو
 ثيداحألا نإف حصي ال اذهو ةمومذملاو ةدومحملا لاصخلا ىلع هلامتشا

 هقفلاو دئاقعلا نم ةفلتخملا تاعوضوملاو اهّمعت لب اهب رصحنت ال ةدراولا

 يدفلا نا 0 كيل دج لج اجب يس واس

 هقفلا نم ةفلتخم تاعوضوم ىلع لمتشي ثيدح باتك وه لب ..؟كلذك

 . قالخألاو دئاقعلاو



 يف ءاج دقف (قالخألا) ىنعم (لاصخلا) ةظفل نم ردابتي دق (معن)

 هيف تناك نم ثيدحلا يفو . . . . ةلخلا ةلصخلاو لاصخ اهعمجو ةليضفلا

 نم ةلاصتوأ هتف ءزرصمو قاقلا نعك نم ةييعش' ىأ'قانفنلا نم ةلصخ

 . « هتالاح

 ةليزرلاو ةليضفلا نم معألا ىنعمب لاصخلا ىنع فلؤملا نأ كش الو

 مزالت الو اهب باتكلا عوضوم رصحي مل نكلو ةمدقملا يف كلذب حرص امك
 . (قالخألا) صوصخ هعوضوم نوكي ناو باتكلا ةيمست نيب

 : اهنم لاصخلا مساب بتك ةدع ةفيلخ يجاحلا ركذ دقف

 .ه 577 / ىفوتملا يورهلا هللادبع رذ يبأل ةيفنحلا عورف يف لاصخلا ١

 دودح ىفوتملا يدادغبلا دمحم نب يلع نسحلا يبأل لاصخلا  ؟

 . لاثمألاو مكحلاو راعشألا هيف عمج .هالال٠

 ىفوتملا يرهاظلا مزح نبال هقفلا ف لاصخلا مهف ىلإ لاصيإلا “" 

 .(ى 6/١ نونظلا فشك عجار) .ه 5

 مساب هيلع لاحأ قودصلا خيشلا نأ همساو باتكلا ةبسن نع انيفكيو

 ص « ١ج ) (ع) اضرلا رابخأ نويع : ىمسملا هل رخا فيلأت يف (لاصخلا)
 : هصن ام (ع) رشع ينثالا ةمئألا رابخأ درس دعب لاق (ه١١ا/ا/ مق ط , 6

 . ( لاصخلا باتك يف رابخألا هذه قرط تجرخأ دقو )

 نكت ملو  رهاظلا وه امك  فلؤملا نم ًارابخا ةلمجلا هذه تناك اذإف

 نم باكتكلا اذه مسا ىلع ةلالدلا ةحضاو يهف نتملا يف ةحمقم ةقيلعت

 يف لاصخلا باتك يف فلؤملا اهجرخأ ةروكذملا قرطلاو فلؤملا رظن ةهجو

> 



 تجرخأ دق ) : لاق ًائيدح نيسمخو ىدحإ دروأ نأ دعبو )١7( ددعلا باوبأ

 ةبيغلا تابثإ يف ةمعنلا مامتو نيدلا لامك باتك يف ىنعملا اذه يف هتيور ام

 ركذي ملو .ه5894١ نارهط .ط 1:8٠ ص عجار) .(ةريحلا فشكو

 نم لك ركذ (معن) هتافلؤم دادعت يف لاصخلا باتك هتمجرت يف نومدقتملا
 بوشا رهش نباو .ه٠47 /ىفوتملا يسوطلاو .ه٠765 / ىفوتملا يشاجنلا

 (لاصخلا) فيحصت هّلعلو (لفاحلا) باتك هتافلؤم نم .ه0058/ ىفوتملا

 صوصخ ىلع اندمتعا دقو ةريثك باتكلا خسنو .باتكلا اذه هب ينعملا

 ناك نيتميدق نيتخسن ىلع : هتخسن ضرع هنأل يسلجملا ةمالعلل راحبلا
 ١١( ص ١ ج) يف كلذب حرص امك .دادقم خيشلا ةزاجا امهيدحأ ىلع

 ّدحل فقأ مل سراهفلا يف داجلا عبتتلاو ةطوطخملا خسنلا ةرثك نم مغرلابو

 نارهط يف اهنم ةريثك تاعبط عبط دقو . اهنم ةميدق ةخسن ىلع خيراتلا

 مقو .ها7ا:و .ها1/ نارهطو .ه١7١الوهنكلو .اه

 ًادانساو ًانتم تاعبطلا هذه ّمصأو .ه141١ فجنلا يف ًاريخأو .ه 57

 . يرافغلا ربكأ يلع قيقحت .ه1784١ نارهط ةعبط يه

 نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم رفعج وبأ وه (هر) قودصلا خيشلا

 بحاص نم ةوعدب هتدالو تناكو .ها١8/ىفوتملا يمقلا هيوباب نب ىسوم

 ًاشن دقو )7٠١١( يسوطلل ةبيغلاو )١185( يشاجنلا يف امك ) : (ع) رمألا

 تغلب ىتح خماش يعامتجاو يملع ماقمب عيمتي ناك يذلا هدلاو ةياعر تحن

 : هّصن ام فلؤملا طخب أرق هنأ (7177 ص) ميدنلا نبا لاق نيتئاملا هتافلؤم

 باتك اتئام يهو نيسحلا نب يلع يبأ بتك نالف ىوري نأ تزجأ دق )

 ةقيقد ةسارد فلؤملا ةايح ةسارد جاتحتو .(ًاباتك رشع ةينامث يهو يبتكو

 : ةيتآلا خيراوتلا اهنم هتايح ىلع ءوضلا ضعب ىقلت يتلا ةديئاسأو هبثكل

 . يديزلا دمحم نب ةزمح ىلعي ابأ فيرشلا مقب عمس .ه4

 هةر



 ىف اركاذتو ىمقلا نسحلا نب دمحم خيشلاب عمتجا اهيف .ه65

 دجسم ىف ىمافلا نوراه نب دمحأ ةعامج نم ةفوكلاب عمس .ه"5

 نم هعوجر ىف هنأ رهاظلاو ىشاجنلا ىف امك دادغب درو .ه65

 ( نسلا ثدح وهو ةفئاطلا خويش هنم عمس ) : : يشاجنلا لوقي هيفو

 براقيام كاذنيح هرمعف لاو هخويش ىلإ ةبسنلاب نسلا ثدح هنأ ينعيو

 . نيسمخلا

 . (ع) اضرلا مامإلا ةرايز يف ناك نابعش / ١19 . ه4

 تخسن اهيفو هبتك هعمو دنقرمسو قاليإ ىلإ رفاس اهيفو هيلامأ متخ اهب

 ترشتناو

 نأ دعب ةعيشلا ةموكح لظ يف اهب ماقملا هل باطو ّيرلا يف ٌرقتسا مث
 هل تحاتأ دقو ةفرعملاو ملعلا ليبس يف ةلحر ةيمالسإإلا دالبلا فلتخم لاج

 ىلإ ةفاضإلاب  هنس ةثادح ىلع - ملعلا خويش 000 ١ عامسلا ةلحرلا

 ىلإ ةفاضإلاب تالحرلا هذه نم اهانج ةرمث ّمهأ نأ ىرأو ةايحلا براجت
 وه هب هتمأ ءايحإ نكمي ءيش مهأ نأب 0 براجتلاو ملعلا

 ةياطخلاو يتننلا طار: ىلطعلا كناشنلا قاع ردنك فلا ومع ركل فيابللا
 ازا اهدما ةايفقتاب ترومت ةيفقو نيناكو تاويضأ الإ كيسل تارظاتملاو
 نلحترا ان لفت لمجتراا نماألا ايكيفح كردي ذل ةيندقم ةرتكف نم: اهمظنعأ



 نبا لقن امك وه اهدع دقو تافلؤملا نم ةرخاز ةورث (هر) فلخ دقف
 تافلؤملا عبطلاب يهو ١145( ص ميدنلا نبا) ًاباتك رشع ةينامثب ميدنلا
 نم اوحن يسوطلا لوقي امك تغلب اهنإف ةريغصلا تافلؤملا اما ةيسيئرلا

 يف ىفوت يركف يناسنإ بجاو نم هيلع ام ىّدأ نأ دعبو فنصم ةئامثالث
 مالسو ) مهتفاقث ىلع رهاسلاو هتما لبقتسم ىلع ظقيلا ناسنإلا اذه .ه١

 . ( ًايح ثعبي مويو تام مويو دلو موي هيلع

 اعيمج هللا مهمحر ماظعلا يخياشم نع هتافلؤم ةياور انلو : دانسإلا

 هماقم هللا ىلعأ ينارهطلا كرزباغآ خيشلا ةّمالعلا انخيش وه ًادنس مهالعأو

 نع .ه١7١ ىفوتملا يرونلا ثّدحملا هخيش نع .ه789١ ىفوتملا

 نيدلا ردص ديسلا نع 11١/يراسنوخلا مشاه ازريم ديسلا

 رقاب دمحم نع 7١١١/مولعلا رحب يدهم دمحم ديسلا نع /١١77 يلماعلا

 /١١١١ يسلجملا رقاب دمحم ىلوملا نع 7١١١/ىفوتملا يناهبهبلا ديحولا

 نيدلا ءاهب خيشلا نع ١17١٠/يسلجملا يقت دمحم هدلاو نع

 نيز خيشلا نع 484/دمصلادبع نب نيسحلا هدلاو نع /٠١١ يلماعلا

 41٠ /ىسيملا لاعلادبع نب يلع نيدلا رون نع 177/يناشلا ديهشلا - نيذلا

 يلع نيّدلا ءايض نع ينيزجلا ندؤملا نباب ريهشلا دّمحم نيدلا سمش نع
 رخف نع ,/87/لوألا ديهشلا يكم نب دمحم نيدلا سمش هدلاو نع يلماعلا

 فسوي نب نسحلا هدلاو نع /1/١/ يلحلا دّمحم بلاط يبأ نيققحملا

 نب ىسوم نب يلع نيدلا ىضر ديسلا نع .ه /77/يلحلا ةمالعلا

 نرقلا مالعأ نم يواروسلا يلع نيدلا بيجن خيشلا نع .ه174/سوواط

 يبأ خيشلا نع .ه١٠057 دعب /ةبطر نب هللا ةبه نب نيسح خيشلا نع سداسلا
 رفعج يبأ خيشلا هدلاو نع .هد١١5 دعب ىفوتملا / يسوطلا نسحلا يلع

 نب دمحم نب دمحم ديفملا خيشلا نع .ه٠47 /يسوطلا نسحلا نب دمحم

 نب يلع نب دمحمب رفعج يبأ خيشلا نع .ه5١4/نامعنلا نب دمحم

 ان



 ةديئاسات .ها١8/ىفوتملا قودصلا يمقلا هيوباب نب ىسوم نب نيسحلا

 . ةددعتملا

 دقو هيف بوغرم رمأ وهو ولعلاب ةياردلا ملع يف فوصوم دنسلا اذهو

 بتكلا ىلإ دانسالا نع ىنغ يف انك نإو حلاصلا فلسلاب ًءادتقا هانركذ

 ةدئاف ىوس (صضر) قودصلا خيشلا بتك لاثمأ اهيفلؤم ىلإ اهتبسن ةروهشملا
 ةخيشملا بتك يف ةروكذم مالعألا ءالؤه مجارتو ةقبطلا ةفرعمو كربتلاو نميلا

 خيش فيلأت لئاسولا كردتسم ةمتاخ نم ةثلاثلا ةدئافلا اهمهأو تابثالاو

 مث .ه١ 7١ ىفوتملا يرونلا نيسح ازريم خيشلا هرصع يف نيثدحملا

 ىفوتملا ينارهطلا كرزب اغا خيشلا ةمالعلا انخيشل ىفصملا دانسالا

 مويلا  اهعمجأ يتلاو ةسرهفلاو مجارتلاو لاجرلا بتك اذكو (هر) .ه 8

 ةعيشلا نايعأ (و) .ه١175١/يناقماملا هللادبع خيشلل لاقملا حيقنت يه -

 ماق دقف (هر) ينارهطلا انخيشل ةعيرذلا (و) .ه١1717١/نيمألا نسحم ديسلل

 ةلوخملاو ةلومملا تاسسؤملا هنع زجعت يدرف ٍدهجب (هللا مهمحر) مهنم لك
 قفاري نأ يغبني يذلا صالخإلاو ناميإلا لضفب الإ كلذ امو لاوط نينس ىف

 .:يملعت عورشم يأ
 مل ثيحو مجعملا يف هجاردأ ضرغل ثيدحلا تبتك دقف حرشلا اذه امأ

 يف رصاقلا ركفلا يف لوجي ام نودأل صرفلا زهتنا تنك هل ًاحرش دجأ

 نتفلاب ناحتمالاو نطولا نع داعتبالا يل هللا رّدق اَملو رتافدلاو قاروألا

 (ةيوبنلا نيعبرألا حرش يف ةيهبلا ةضورلا) اهتيمسو اهتبترو يعم اهتبحص
 ةرصابلا نع تغاز وأ ةركاذلا هتناخ ام حيحصتو رظنلا ديدجت ردجألا ناكو

 تايداملا يف اوكمهناو تايرغملا مهب تطاحأ دق ةماعلا تيأر ينإ الول

 لام عفني ال اموي فاخي نمل ةرصبت نوكت اهاسع تاسارك يف اهرشن تررقف

 طبتري امم روهشملا ىوتفلا نمو روثأملا لوقنلا نم تبعاد دقو نونب الو

 هايإو ينعمجت نمم يئاجرو ةيرظنلا راكفالا ىلع رصتقا ام ال ةيلمعلا ةايحلاب
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  ناسنإلا ةايح اهنم ولخت ال يتلا  غارفلا تاقوأ ٌلغتسي نإ ناميإلا ةطبار

 اميس ال اهرركيو  روكذملا - (ص) يبنلا ثيدح بلقلا رهظ نع ظفحيو

 بترتملا رثألا مظع يف لمأتي نأو ةخسار ةكلم حبصي ىتح تاولصلا بيقع

 هانمّدق اميف أطخلا عضاوم ىلع حيحصتلا ملق يرجي ناو هب دوعوملاو هيلع

 هلأساو هللا همصع نمل الإ ةمصع الو هاندصق ام ضعبب ًايفاو نوكي هلعلف

 يجارلا انأو بيجم عيمس هنأ ىضريو بحي امل ًاعيمج انقفوي نأ هناحبس
  ًانفدم ىفنملاو ًادلوم يرئاحلاو ابقل يلالجلا ًابسن ينيسحلا نيسح دمحم

 نب رديح نب دمحأ نب دمحم نب مساق نب يلع نب نسحم نب هللا ءاش نإ

 نيدلا فرش نب يلع نيّدلا سمش نب نيسح ازريم نب دارم نب نيسح نب دارم
 رصنلا يبأ نب بلطملادبع نيدلا ديمع نب يلع نيدلا سمش نب دمحم

 را هللا ديبع ىلإ هبسن ىهتنملا يراتخملا نيدلا لالج ميهاربإ

 يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز مامإلا نب رغصألا نيسحلا
 .(ع) بلاط

 ةعبارلا ةنس لاوش رهش نم رشع عبارلا ةليل يف اهبيذهتو اهبيترت مت دقو

 . ةيحتلاو مالسلا فالا اهرجاهم ىلع ةيرجه فلأو ةئامثالث دعب نيعستلاو



 0 مدع ماب اب داو يع فسخ ارق رنا كب ان ماو نا هنا جينا نع ب نسل ديحوتلا

 هام خل ةطسرم تما طب ام كو“ طي او قا ل ولا نو اوتو جل مام مامإلا ةفرعم

 هع لل راق انا هير سلبا نس رو جالس م اك تا ا و ول ل و ينقل ل ةمئالا ددع
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 10 ا ا ا ا ةالصلا

 ا ا ةالصلا ءارسا

 1 ا ا ل ةالصلا لبق

 000101 ءوضولا
 1 د ل سا ا ا لسغلا
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 0 ]| ] ]1 ]1 1]ذ]1]1]1] ]111 ]1 ةبجاولا تاولصلا
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 ا ا ةعامجلا ةالص

 1 ل و اب ا نب مما إي و ناتو هون وتل ع ياتو من ذآ زعلان يع تع لفاونلا

 ا ا ا ا ا و و لمنال ل ا ا ست ةليفغلا ةالص

 ا ا ا ب مي ا رفاسملا ةالص

 ا فو ل جلل طاق باو وتلا يدك يس ووو وبلا ءاضقلا ةالص
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 ا ا ا او لا وام ون ور مما و ةماقإلاو ناذالا

 0 اا 00 اا ا ا ةاكزلا

 ا 1 1 1 ]1 ]1 ]1 1 ]111 اا ةاكزلا ةمكح

 ١1 ا هاما تاج لال و ام وو را دمتم ف هس وو ونس يش حام ةاكزلا فراصم
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 0 موصلا

 5 خيراتلا يف لوحت
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 ه1 دب دو ارو ا ب نإ ف صما .لويغر وج و منيو و ياكج ةنقو هم ظن م كج فاوطلا تابجاو

 2 ع اا دعا نا و فا ازا قر وسم 2 خل م فاوطلا ةالص

 0077000 ةورملاو افصلا نيب يعسلا ةيعدأ

 ا م ا م عنا ( ص ) يبنلا دج بلطملا دبع ةرايز

 80 دال كل كو دهر قي وبول“ يح كروب اب او يحول وت ذي تي ( ص ) يبنلا مع بلاط يبا ةرايز

 0 ل ا ل ل ةرونملا ةنيدملا

 10111 1 1 1 ىرخأ دجاسمو بازحالا دجسم

 يا ا ا و ل ودا ف لج 1 و اي هش منا أب لون نا وكت دحأ . ريدغلا دجسم

 2 1 ملا فام اج ياسا اق ني رو هترايز لضفو ةزمح دقرم

 0 اذ 5-1110 ( ص ) هللا لوسر ةرايز

 71*22 ( ع) ءارهزلا ةمطاف ةرايز

 ل سلا 7 1 ا ةفيرشلا ةضورلا ءاعد

 ا ا ب ا او وجوب نر و سومو نجت 057 ةبابل يبا ةناوطسا ءاعد

 2 وا اا ها ا ب ا (ع) عيقبلا همئا ةرايز

 دسا تنب ةمطاف ةرايز

 0 ل ( ع) بلطملا دبع نب ةزمح ةرايز

 ام يو وأ نك ام مث دن قطا هو يني هم دحأ ءادهش ةرايز

 م سلا ا ا دارا جانا دج ا ةسدقملا نكامألا روص

 ةينيدلا ظعاوملا : ثلاثلا لصفلا

 0 0 0 نيدلاولا قوقح
 1 ايوا دتطل يدش وا يرو ودم ابحت ايا مألا قح
 ل و ل اي و د ا , محرلا
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