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هش

ةمدمملا

مهنمريثكفءماركلاءارقلاروهمجلباتكلااذهعضودقل

ضعبلاو.اماتالهجىضابالابهذملالوصأودئاقعلهجيدق

نممهيلاتبرست.ةئطاخريطاسأواراكفأهلمحيدقمهتم

.ةيضاباريغرداصمنمةيمويلامهتعلاطملالخ
یفلثمتي.ادیدجاجهنمجهنآنأييأررقتسااريخأو

ةيضابالامالعأفرطنسمتبتكىتلاصوصتلارايتخا
نرقلاىلاىرحهلالوالانرقلانم.اثيدحواميدقمهسفنأ

ةركفلاتحلاعف.مهدئاقعومهلوصأانيیبمرشععبارلا

.اهتاذةيضابارداصمةدعنمةحورطلملا

نامزوناکمومسالاتطضو.مالعالاةايحتفرعو

تحرشو‹ناكمالاردقمهخویشىلاةراشالاعمةافولاوةدالولا

اذهلكف.ةيمالسالاقرفلاتنيبمث.ةيمالكلاتاحلطصملا

.ميركلاءىراقلاماسيالىتحةزجومةقيرطب



حورطملالكشملانعةماعةركفتمدقعوضوملكرخآىفو

عمفالتخالاوقافتالاهجوتنيبو٠.صوصنلالالخنم

.ىرخالاةيفسلفلابهاذما

ميهافمةدعليزيسباتكلااذهنآىف.ربكلمآیلو

مهرظنةهجوو.مهدئاقعو.ءةيضابالاءارآحضويو.ةنطاخ

ءلبقنمتحرطىتلاةيمالسالاةيفسلفلالكاشملاىف

ىعستىتلاةيمالسالاةيرئازجلاةفاقثلاءارثاىفديزيو

.مالسالاةمظعوةلاصأنماهتيهامنيبتنأ,ةدهاج

‹ليبسلاءاوسانيدهيواناطخددسينأهلآسنهللاو

ءىراقلااهدجیسىتلازومرللامأ:ةظحالم

.مالعأأسرهفےفعجارےر

.ىمالكلاحلطصملا_م قرفلا_ف

:ىليامكلذىلعبترتيو

.مالعالاسرهفعجارهانعم(أف):ر
.قرغلاسرهفعجارهانعم(فف):ر

.تاحلطصملاسرهفعجارهانعم(مف):د

رداصمتسرهفميركلاءىراقلادجيس:ةمتاخلادعبو
ناونعثيحنمةققدم اهيلعتدمتعاىتلاثحيلاعجارمو
.رثانلاوةنسلاوققحملاوعبطلاو.فلؤملاوردصملا
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لوالالصفلا

تالاقملاباتكوةضابالا





:هيسمالكلاصوصنلاةساردنمةياغلا)1

هتركففلؤملااهنمذخأياردصمصوصتلاةسارد؛ربتعت

هاوشفأنمةركفلاليقدقو.اهيلادنتسيادنسو

ىفايرورضالمعربتعتصوصنلاةساردنافاذل.اهتالاجر
ليلدلامدقتاهنامث.امبهذموأةركفدقنوليلحتوحرش

حورعرزتىاتلابىهف.اهيفنوأةركفلاتابثالعطاقلا

مالستسالامدعودقنلاحورسرغو.ىلالدتسالاركفتلا

ءيقلادتعةعئاشلاءارآلاو.نيقباسلانيركفملاةطلسل
مهتسارددنعنوسرادلااهنعىتفتسينأليحتسملانمتابو
.اهتاهاجتاتناكامهمةنيعملابهاذملاوءارآلا

.(1)ةيضابالاءارآلاوصوصتلاباتك(2

مهدئاقعرشدوليلحتوهساردیفةيضاباريغرداصمىلع

 

۰. 3
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سئاسدلاوتاروانلاكلتهلبنيطللدازاممومهراكفأو

ةالغو,نييومالاماكحفرطنمكاحتتناكىتلاةيسايسلا

ةيضابالادئاقعدأوىلامهتقاطلكباوعسنيذلا(2)ةعيشلا

نعةعوضوملاتاياورلاوةلحتنملاثيداحالاباههيوشتو

حضاوضقانتاذهنعجتنفءءالؤهقحىف(ص)لوسرلا
ةيضابالامالعأفرطنمتبتكىتلارداصملانيب,ادج

ءةيضاباريغرداصمىفتدروىتلاراكفالانيبومهسفنأ

نسمبلطتتىتلاةيملعلاحورلاعمديكأتلكبىفانتياذهف
وأىلقعلاناهربلابامااهاوسنودةقيقحلامزتلينأثحابلا

دقنلاقيرطنعديكأتلاوتبثتلاىلعصرحلاوةبرجتلا

٠.(3)ىجهتنملا

اهفلآىتلارداصملاىلادوعينأميركلاءىراقلاعيطتسيو

لوصالاو,هقفلاوريسفتلاوثيدحلاودئاقعلاىف.ةيضابالا

مهئارآومهراكفأىلعدكأتيل,خيراتلاو.مالكلاملعو

اودمتعا٠,باتكلالجنأدجنتاننأرغ.ةيسايسلاوةيتيدلا

یفءاوسةيضاباريغرداصمىلعىضابالاركفلاةساردىف

دقباتكلامالؤهنأكشالف,رضاحلارصعلا.وأميدقلا
ايشةيضابالارداصملانعنوفرعيالمهتالءاطخأاوبكترا
انهريشأو.ةيملعلاحورلاعماقباسانلقامكىفانتياذهف

 

٠(ففر:رةطمارقلاوةيلعامسالاةالغلاقرفرهشأ(2)
٠(ماف):رد(3)



طرشلااودقف.وأاميدقتالاقلاباتكةيبلغأنأ

ةيضابالاراكفألقنمدعوهىذلاىملعلاثحبلاىفىرورضلا

ضعبیفترهظتاحیملتضعبكانهنأريغءمهرداصمنم

ىتلا.مهتافلؤموءامدقلاءالؤهركذننأنكميانهو
ءاجنملكو ةرصاعملاتاساردللىرقفلادومعلادعت

مهقيرطىلعوأ.ذخأيمهنم.مهيلعةلاعوهامنامهدعب

.(4)سمعمییحیلوقيامكرسی

:(5)ىنمزلااهبيترتبسح:ىهاهفبتكلاامأو

 

ھ429»قرفلانيبقرغلاد

ھ456»مزحنباللحنلاوللملاىفلصفلا3

ھ471»`ىنيارفساللنيدلاىفريصبتلا4

ھ548»ىناتسرهشلللحنلاوللملا5

ىضابالاركفلاىفاويتكنيذلانورصاعملانوفلّؤملاامأ

:يليامكمهف

11صءرمعمىيحيىلعلةيمالسالاقرفلانيبةيضابالا17صعجار(4)
243.

11243ص‹رمعمىبحيىلعلةيمالسالاقرفلانيبةيضابالارظنا(5)
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.ةيمالسالاقرفلاخيرات:باتك ىباوغلاذاتسالا(١

.ةيمالسالابهاذملا:باتك ةرهزوبأذاتسالا(2

.ةيهقفلابهاذملاخيرات:باتك ةرهزوبذاتسالا(3

.ةرصاعملابهاذملاوقرفلا:باتك دمحلاةبيشذاتسالا(4

ةراقلانممالسالاةفسلفخيرات:باتك ىديوهذاتسالا(5

.ةيقيرفالا

٠.ةيمالكلاجراوخلاءارآ:باتك ىبلاطلارامعذاتسالا(6

.اثيدحواميدقتالاقملاباتكنيبكرتشملادحلا(ة

ءةميدقلارداصملاىلعاودمتعادقنيرصاعملاءالّوهنا

ًاطخلاسفنىفاوعقوف‹ةيضابالارداصملاىلاعوجرلانود

نيقرشتسمللةيسنلابرمالاكلذكو.ءامدقلاهيفعقوىذلا

ءسامىرتنهو«ونیلینوسنوفلولراکو,هییتوجسکلیف
.مهريشغو

ةيملعلاحورلاىلانورقتفيباتكلاءالؤهبلغأناف
هياتكىفلوبلوقينأشلااذهىفوءىملعلاثحبلاو
حوريءرلافاصتاف»:يليام58صمولعلاةفسلفوقطنملا.
ىتلانيهاربلالكصحفهقتاعىلعذخأينأنذاهاتعم.دقنلا

اصحفرخآهاجتاىفوآنيعمهاجتایفرارقلاهجوتنأاهنكمي
نيهاربلاكلتهنهذيعي.هئاوهآنملخدتنودو.اقيقد
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ةيئاهنلاةجيتنلاىفاهنيبفلّؤينأوةيقيقحةميقنماهلامب
‘ةرببكةيقالخاةقاطكلذبلطتيو.اهنمدحاولافغانود

.»تاذلاءاوهأحبكىلعةردقو

:ةضابالارداصملا(4

رداصملاضعبىلاريشأنأنكمي٠لصفلااذهماتخىفو
هدئاقعتنيبوءىضابالاركفلاتجلاعىتلااهتاذةيضابالا
ةيسايسلاو,ةيعامتجالاو.ةينيدلا هئارآةقيقحتحضوو
ةيضابالاةسردمانيبةنراقلاوتبثتلاو,ديزملاديريسف
ةقفتملالوصالاجرختسيل,ىرخالاةيركفلاسرادملاو

ةساردلاهذهیفهانلقامعدکاتیلءةفلتخملالوصالاو

:ىلاتلاكىهفةطسبلملا

هةبحاصردسحما

ىضايالاىفاكلاديعرامعوبأنجوما)1

ىخامشلاسابعلاوبأريسلاباتك)2

ىنيجردلاسابعلاوبآخئاشملاتاقبط(3

ىلاطيحجلارهاطوبأمالسالادعاوق)4

ىنالجرولابوقعيوبأناهربلاوليلدلا(5

عيمجنبورمعديحوتلاةديقع(6
عيبرلاحيحصحرش(7

ىلاسلانيدلارونبيبحنبا
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ىلاسلانيدلارونلوقماراوثأقراشم(9

مش(1 حرش شيفطأدمحمةمئالابطقايثار

شيفطأدمحمةمثئالابطقعرفلاولصالالماش)12

شيفطأدمحمةمثالابطقصلاخلاببهذلا(3

رمعمییحيىلعةيمالسالا

ميهافملاددبننأديرناننأوهكلذنمديحولاانفدهو

ةيملعلاةنامالاناو,ناصقنالواهيفةدايزالمهرداصم

باتكلاضعباهيفعقوىتلاءاطخالانيبننآانيلعضرفت
ديقتنو.ةيتاذلاوزيحتلانعنيديعبنيقرشتسملاونيملسملا

.اعيمجنيسرادلا
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ىناشلالصملا

ىضابالابهذملااشن
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:ىضابالاركفلاروذب(

لماعلاىلاىلوالاةجردلابدوعي٠.ىضابالاركفلاةأشننا

بهونبهللادبعةعيابمىفلثمتىذلاىسايسلاوىنيدلا

نيذلانيعباتلاوةباح۔صلاضعبفرانسم٠(1)ىبسارلا

لهانممهيفو.ههجوهللامركىلعىلعميكحتلااورکنأ

ريهزنبصوقرحكةنجلاب(ص)لوسرهلدهشنموردب
.ىدعسلاماجنبلفوننبورفو)2(ىدعسلا

باحصأعفردقو.ه37ةنسلاوشىفةاشنلاهذهتناكو

ةيندلاتلبق:ىلاتلاراعشلاىبسارلابهونبهللادبع

یفىلععماوناکنيذلانأىرناذكهوهللالامكحالو

وأجرأوخلامسابكلذلاوفرعو.هيلعاورفنيعداوتمنيفص
ءىشلانأ.حضوننأدبالف.ةماعولادنع(3)ةارشلا

۰(اف):ر(1)

٠ر2
:ىلاعتهللالوقلةنجلابهللانممهسفنأاوعابمهنالةارشاومسو(3)

ةبوتلاةروس«ةنجلامهلنأبمهلاومأومهسفنانيتمزاانمىرتشاهللانا

111٠ةيالا
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كرتشملامهضفروهجراوخلابةيضابالاطبريىذلاديحولا
ةيرحقيرطنعنيملسملاةماماىلاةوعدلاو.ميكحتلل

.اعيمجنيملسملانيببصنملااذهلةيعرشلاةءافكلاورايتخالا
امأ.ةمامالابابىفةركفلاهذهللماشليلحتبموقنفوسف

نأنوضفريمهفمهرخآىلاضابأنبهنلادبعنممهمالعأ
هذهمهنعیفنتصوصنةدعمدقنفوسف.جراوخاومسي

ءةضحمةيسايسوةينيدضارغأىلاةفداهلاةعئاشلاةلالدلا

.مالكلاملعوخيراتلابتككلذىلعلدتامك

:ىضابالابهذملاروهظ(2
ىفىرجهلالوالانرقلاىف.ىضابالابهذملارهظ

.قالطالاىلعةيمالسالابهاذملامدقأنموهف.ةرصبلا
فرطنمتءاج.بهذملادنعروهشموهامكةيمستلاو

رصاعىعباتوهوضابانبهللادبعىلاهوبسنونييومالا
ةلعو.ناورمنبكلملادبعمايأخاویفیفوتوةيواعم

ىتلاةيسايسلاوةيلادجلاوةيمالكلافقاوملاىلادوعتةيمستلا
.ةرتفلاكلتىفضابانباهللادبعاهبرهتشا

:(4)ديزنبرباجةيصخش(ة
رباجىلاهسیساتوهتأشنىفىضابالابهذماعجري

ماماوهف.هلوصأوةيهقفلاهدعاوقىسرأىذلاديزنبا

هتايحةيقبىضمأو.هقفلاىفقمعبرحبتو٠.هيقفثدحتم
VEE

ىفوتومه21ةنسدلو205207صتاقبط:ىنيجردلاعجار(4)
۰ةرصبلابھه3ةنس
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ءاهقفربكأبةلصىلعهلعجلكشبةنيدملاوةرصبلانيب
:سانلللاقسابعنبانعىوردقو.كاذنيحنيملسملا

.هملعمهعسولبرغملاوقرشملاهلآسولفديزنبرباجاولأسا
ديعكنوديدععابتأهلوةرصبلاىفهيقفمظعأحبصأدقو

ملسمةديبعىبأورديحنبسادرموضابانبهللا
.ةميركىبأنبا

:(5)ةميركىبآنبملسمةديبعويأ(4
ةديبعیبآديىلعىضابالابهذملاةروصتلمتكادقلو

روصنملارفعجىبأةفالخىفىفوتملاةسيركىبأنيملسم

.ديزنبرباجتومدعبةيضابالاةسائرتهتناهيلاو

تومرضحوبرغملانملكىفةيضابالاسسأهتراشابو

نمنيدلاوركفلالاجرهيديىلعجرختوةلقتسمالود

دقلو.ملعلاةلمحباوفرعكاذنآةيمالسالالودلافلتخم
ةيضابالاةلودلاسيسأتىفمتسرنبنمحرلادبعحلفأ
.ملعلاةلمحدحأوةديبعىبأذيمالتنمفيملتوهفتراهتب

:ىضايالابهذملاوىلوالاةيمالسالاةيرئازجلاةلودلا(5

نعةلقتسمىلوالاةيمالسالاةيرئازحلاةلودلاترهظدقل

ترمتساو(6)متسرنبنمحرلادبعديبةيسابعلاةلودلا
.(7)ھه296ھه144ةنسنيسمخوةئامةبارق

 

هفالخیفینوتدقلو.238244صتاقبط:ىنيحردلاعجار)5(

٠روصتنملارقمجىب
٠(اف):ر(6)
٠°يىليملل75-58ص٠.رئازحلاخيراتعجار)7(
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حلاصاافلسلارثأوةنتسلاوباتكلابةديقمتناكو

ةكرحاهنمزىفترهدزاوىأرلاوداقتعالاةيرحتكرتو

اهلفتسا.ةيداقتعالاةيرحلاهذهنأريغ.ةميظعةيملع
بهذملاو.تراهتىفةيضابالاةلودلاطوقسبتلجعفمصخلا
یداو رئازجلابونجىفةخسارهمتاعدلازتالىضابالا

ہتةسوفنلبجسايبيللامشو.سنوتبونجو بازیم
ةيمالسالابهاذملامدقأنمدعيبهدملااذهو.نامعو
اما.ھه93ةنسیفوتدقدیزنبرياجلوالاهمامانأارظن

ىناثلانرقلادعبالااهسرادمرهظتملفىرخالابهاذما

ىرجهلا

:(8)ضابانبهللادبعةيصخش(5

ةيواعمنمزىفدلويميمتلاضابانبهللادبعوه
.ناورمنبكلملادبعةايحرخآیفیفوتو(ھهںںس40)

دقو.ه93ةنسىفوتىذلاديزنبرباجعابتأنمدعيو
ميظتتلاوةيركسعلاوةيمالكلاوةيسايسلابٽاوجلابمتها

ةنسلاوباتكلاىلعةدمتعمةيمالساةلودنيوكتلطيطختلاو

تاقلحلاهذهدقعتتناكهرادىفو.نيدشارلاءافلخةريسو

یفءاجدقومهراصتأوديزنبرباجذیمالتفرطنم
قيرطلالهأماماضابانبهللادبعناك):ىليامتاقبطلا
٠تاداقتعالاىفةدمعلاوهف.قيرفتلاعقوالةملكلاعماجو

 

214٠ص.ىناتلاءزحجلا.تاقطلا:ىنيجودلا)8(
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ىهةينيألسسؤملاوتادامتعالاوتالالدتسالاقرطلنيبملاو

.د14ص(فالخلالهأهدمتعاالمدهلاوفالسالاتادنتسم

ناورمنبكلملادبعىلااهلسرأىتلاةلاسرلابرهتشادقو
لكبهدئاقعوهءارآاهيفنيبي(ه86 ه65)یومالا

لطقفةلاسرلابلصمدقأنأىرورضلانمتيأرو.حوضو

:يليامكىهف.اهلوطلاوظن
:(9)ناورمنبكلملادبعىلاضابانبهللادبعةلاسر7

ذوعأىناونيدلاىفوالغلاىنرذحتىلاتبتكو:دعبامأ

اذانيدلاىفولغلاامكلنيبأسو.نيدلاىفولغلانمهللاب

هباتكرغبلمعيو.قحلارغهللاىلعلاقيناكامهنافهتلهج

لهأاي):ىلاعتهللالاقونسىتلاهيبنةنسو.انلنيبىذلا

(قحلاالاهللاىلعاولومتالومكنيدىفاولغتالباتكلا

.171ةيآألا.,ءاسنلاةروس

مهتعاطىلعتنأوهدعبنسةمئالاونامثعلعفامك

مهءاوهأاوعبتأدقومهعبتتوهللاةيصعمىلعمهعماجتو

ءاوهأاوعبتتالو):لجوزعهللالاقواهيلعتنأمهتعبتأو

ءاوسنعاولضوءارثكاولضأولبقنماولضدقموق
ىفونغلالمهأءالؤهف.77ةيآلا.ةدئالاةروس(ليبسلا

نمهللاىلاًاربتانا:ضابانبهللادبعلوقيمث.نيدلا

 

.ةيضابالالوصأىفدوقعلا٠ىثراحلاديمحنبا(9)
.137_134:ص
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مالسالاىلعاوناكدقلسانلانمهعابتاو(٥1)قرزالانبا

دعباورفكوهنعاودترامهنكلو.اوجرخنيحانلرهظامیف

ىفكلدهتجأوكباتكباوجببتكأنأىلاتبتككناف

هللانأتملعدقالكلحصنأنأىلعاقحناكو.ةحيصنلا
نمىدهلاوتانيبلانمانلزنأامنومتكينيذلانا):لوقي
مهنعليوهللامهنعليكئلوأباتكلاىفسانللهانيبامدعب
.159ةيآلا,ةرقبلاةروس(نونعاللا

۰همکحباوضرتلوهمارحاومرحتلو

:ةلاسرللانومضمليلحت

:يليامنمضتتةلاسرلاهذهنماهجتنتسنىتلاراكفالانا

(rناورمنبكلملادبعىأردنفدقضابانبهللادبعنا

.هللالوسرةنسوهللاباتكلقبطملاوهنمؤملاملسملا

قرزالانباالغامكطارفاال طيرفتالوطارفاال
ةيمأونبلعفامكهللاباتكقحىفطيرفتالوءهتعامجو
هوقرافوهللامكحاوكرتو.ايندلانتافممهتفرجنيذلا

 

۰كرشرفكرفاكةريبكلابكترمنأیریجراوخلاءامعزنمميعز)10(
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ةيمأىنبىفكسفنعداختالوكلمادبعايهللاقتاف:لاقف

مهتريسو
ةيمأىنبوهنعهللاىضزنامثعةريسمييقتيماقف(د

یفريغتولیدبتعقودقو.نامثعةفالخرخآأىفنأدكأف

ىلعةباحصلاىتحضرتعادقو.ءىمالسالامكمحلاماظن
ىلعلاومالاقادغاوةالولاليدبتىفهطاطشالنامثعةسايس

.

ةيمأونبهكلسىذلالالضلاقيرطتكلسدق:لوقيمث(3

ليلدلابةركفلاهذهمعدفءمهاوهوكاوهتعبتاوكلبقنم
موقءاوهأاوعبتتالو):لجوزعهللالوقلىلقنلاوىلقعلا

(ليبسلاءاوسنعاولضو.اركاولضأولبقنماولضدق

آربتننحنف(11)قرزالانباىآأ جراوخلاميعزام)4

ىفمكحنيح.ماكحالاىفهطارفاوهددشتوهولغلهنم

عفاناهمعزتىتلاةركفلاهذهو.رفكلابنينذملانيملسملا

لكىلعاومكحنيح.مالسالاءىدابمعمىفانتتقرزالانبا

.كرشلارفكببنذمملسم

ءالؤهنمةحارصآربتيةيضابالاميعزدجناذكهف(5

اثيدحواميدقنيثحابلللقعيفيكو.ةقرازالاىأجراوملا
ىلعاومكحفاوأطخأنيذلاجراوخلاةئفىلاةيضابالااوبسنينأ
نيملسملاءامداولحتساوربكالاكرشلابةريبكلابكترم
ےس’

٠(فاف):ر(11)



(32)ةريبكلابكترمىلعمكحتفةيضابالاامأ.مهلاومأو
.)13(ةمعتلاوقاتلارفكب

ةلمنممهجرختالومهلاومأونيملسملاءامدلحتستالو
.اقلطممالسالا

نالةحيصتلاىفكلدهتجأ:لاقماتخلاىفو:ةمتاخلا(5

لزنآامبمکحيوهفىدهمامانوكتنأكيلع.ةحيصننيدلا

هذهناف.هريغهعفنيملهللاباتكهعفنيملنمف.هللا

عزاولااذهوءىنيدلاعزاولانمتقلطنادقوةلاسرل

اقثبنمو.هدحوهللاصلاخمكحلالعجتةبلصةديقعنمقثبنا

اتباثمكحلااذهلعجتو.هللالوسرةنسوهللاباتكنم
.ةيسايسلاتاسيالملاولاوحالاريغتبريغتيال

 

٠ف):ر(12)
۰(ماف):ر(13)
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ثلاشلالصملا

جراوخلاوةيضابالا
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؟جراوخلانمةقرفةيضابالاله
:(1)1979ةنسىفوتملارمعمىيحيىلعذاتسالل:لوالاصنلا

:جراوخلاةملكلولدم)1

نأبجي.لاّوسلااذهنعثحابىأبيجينألبق:لاق

ضعبقلطي.هيلعلدتاموجراوخلاةملكىنعمددحي

بمآاولزتعانيذلاكئلوآىلعء(2)جراوخلاةملكنيخرلملا
ءهبىضروميكحتلالبقامدنعبلاطىبآنبىلعنينمؤلملا

نعاوجرخو.مهقانعأىفةعيباوضقنءالؤهرظنىفمهنال
لوص]ىفنيملكتلانمقيرفاهقلطيو.ةعورشمةماما
ءنيدلانمجورخلااهبنودصقيمهو.تانايدلاودئاقمعلا
نوقرميىتمآنماساننا:(ص)هللالوسرلوقىلاادانتسا

تاياوربثيدحلادروو.ةيمرلانممهسلاقورمنيدلانم
دصقيواهقلطيف:ثلاثلاقيرفلاامآةفلتخمظافلأوةددعتم

 

۰(آفل:ر(1)

۰(فالف):ر(2)



نمو):ىلاعتهلوقىلاادانتسا«هللاليبسىفداهجلااهب

توملاهكرديمثهلوسروهللاىلاارجاهمهتيبنمجرغي
.100ةيآلا.ءاسنلاةروس(هللاىلعهرجأعقودقف

ةملكلاهذهاوقلطينأمهسفتالنيخرّولاضعبحابأاذاو

ىلعةمامابنيكسمتملاكئلوأعيمجىلع جراوخلاةملك

سيلهنأو.ددرتلاهيفزوجيالىعرشقحاهنأىلعنيرصللا
اهيلعتعمجأةماماىفكشينأ.هسفنىلعىتحقحنم
نآو.ةمواسملااهيلعلبقيوأ.اهيفلهاستينأالو.ةمالا

ةريظحىلاعوجرلامهيلعبجي.ةيغابةئفهعابتأوةيواعم
خضراذافباتكلاصنباهركاماواعوطاما.ةمالاوةمامالا

كشلاعضومىنيقيلاقحلاعضوو.ةاغبلابلطلىلع

ةعيبلاهبهتمزلأوةمالاهبهتطانأىذلابجاولانعلزانتو

.رايخلابدعبمهو.مهقانعأنملحنتةعيبلاهذهناف

:مالسالارجفىفتاروثلا(2

نأبجي جراوخلا موقلاءالؤهفقومحضونىكل
هتروصعضتومالسالارجفذنمتاروثلاةكرحضرعتسن
جاتنتسالانوكيو.ةنراقلاحصتلانيديأنيبةحضاولا
.ةقدلاىلاىندأو.قحلاىلابرقأ

.ةلاسرلاغلبوةنامالاىدأامدعب(ص)هللالوسرىفوت
ةرشابمةعيابملاهذهدعبنكلو«هلةفيلخركبابآسانلاعيابو
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نودهشياوناکسانأنم.مالسالاىف(3)ةروثلوأتعق

فقوملاىفناكف.هللالوسرادمحمنأوهللاالاهللاالنأ

مغر.هللالوسرةفيلخمهنمهضفقوىذلابلصلامزاحلا

ترقتساو٠.نمالابتتساف.هلةباحصلاضعبةضراعم

ةفالخةليطةلاسرلاءادأىفنوملسملارمتساوءرومالا
تسرومالاتراسف.ةفالخلانامثعىلوتو.رمعوركبىبأ

حبصأدقف.نيقباسلانيتفيلخلانمزىفاهتريسةلمادتاونس

متتملوتاعمتجملانمريثكىفىرجيةفيلخلالامعأدقن

تبهذىتلاةحماجلاةروثلاتناكىتحىرخأتاونستس

ءةباحصلانمريثكرصبوعمسنيبنامثعةايحبتبهذاميف
ء(ص)هللالوسرةافودعبةيناثلاةروثلاىههذهتناكو

لوآناكو.نينمّومللاريمأبلاطىبأندايلعنوملسملاعيابو

امنكلو.ماوعلانبريبزلاوهللادبعنبةحلط:عيابنم
ةروثلاءاولنالمحيريبزلاوةحلطناكىتحةعيبلامتتتداك

نينمؤملاماباورهظتسادقوةباحصلاراكنمةعامجمم

ىفةروثلاىههذهتناكوبهذنميفبهذف.ةشئاع

زهجو.نامثعمدببلاطيهنأوهظأةيواعماأ.مالسالا

ثيحماشلاوحنهبراسو.ىوقلاهشيجبلاطىبأنبىلع
ةكرعملاتآدبونيفصفورعملاعضوملاىفرئاثلادنجلابىقتلا

ًاجتلاو,تاظحلالاةحماجلاةروثلاهذهىلعءاضتللقبيملو

ةدوعلاديرتهلق:نيمسقىلانودترملامسفنيو٠نيدترملاةكر>حىه(3)

-مالسالاميلاعتباهفارتعاعمةاكزلابفرتعتالةرثكوةيلهاجلاةايحىلا

ب31



٠ةديكملاوركملاىلااوآجلوةعدخلاوةليحلاىلانورئاثلا
کنیبواتنیبقارعلالهآاينوحيصيمهوفحاصملااوعفرف
.هللاباتك

ىلاهشيجوىعرشلاةفيلخلااوعدو.ةندهنورئاثلابلط
ىلاهشيجنمضعبونيتمؤملاريمأنطفدقو.نيمكحميكحت

ىضرو.ةندمهلاهذهنمدصتقلااوفرعو.ةعدخلاهذه

٠.لاحلاىفلاتقلافاقيابرمأوةندهلالبقوميكحتلاب

اوضتريملنيذلاكئلوأىعادت,كلذىلعلعفنيح

ةيواعمنأنوريمهو.هلوبقنمايلعاورذحو,ميكحتلا

ىلعهتقفاومبتخسفنادقىلعةعيبنأو.هلقحالغاب

ءةعيبمهقانعأىفدحالقبتملف.ميكحتلابهئاضروةندهلا

نورظتني٠هيفاولزمنافِءارورحیمسیعقومىلااونكرو
نأنكميو.ةفالخلاةيضقىفةمالاهاجتاوثداوحلاددجت

فقوموةسماخلاةروثلاب:ىلعشيجنعلازعنالااذهىمسي

ىذلادياحملافقومناك(ةيضابالاىأ)انباحصأ
.اهلعقوتياممعرسأبىرجترومالاتناكو.رومالایرجم
عمتجاىتحةندهلاءاهتنالنافرطلاهددحىذلادعوملاغلبامف

نمىلعلزع:ىلعبودنمیرعشالایسوموبأنلعأو,سانلا

نمنوراتخينيملسملانيبىروشرمالاكرتو.ةفالخلا
.نوُوؤاشي

ثالثىلاةمسقنمةيمالسالاهمالأتحبصأةوطخلاهذهبو

كلذىلادحأاهيلعهعيابيملناو-ةيواعماهسأريةلود:لود
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یفتلشفنآدعببلاطیبأنبلعاهسأريةلودو.نيحلا

نودىلوالاةعيبلابكسمتسافداعو.نيمكحلاةموكحهرظن

ةيضقىفهبودنمهلیرعشالایسومىبألزعبفرتعينأ
نآدعب.یبسارلابهو.نبهللادبعاهسأريةلودو.ميكحتلا

ميكحتلالوبقدنعىلعنعاولصفنانيذلانمريبكعمجهعياب

نمةقرفلكعمو.ةفالخلانعىلعلزعبمكحلانالعادنعمث

ضعبمهيفو.ةباحصلارايكنمليلقريغعمجقرفلاهذه

.ىدعسلايهزنبصوقرحورساينبرامعكةنجلابمهلدوهشملا

نمهتعاطتحتیقبنموءهشیجىلعمامالاعمجنأدعب

هتروثدامخاوةيواعمىلعةركلاةداعاىفركف:تنجلا
اوراشأهباحصأضعبنكلو.ديدجنمهعاضخاةلواحمو

ديدجلاةفيلخلااذه,ىبسارلابهونبهللادبعةبراحمبهيلع
قيرطلاوهوةعيبلاقيرطنعةفالخلابصنمىلالصوىلا
ةبراحمنعلدعف.,ىأرلاباوصبىلععنتقاوةفالخللىعرشلا

هللادبععابتأناکو٠.بهونبهللاديعةبراحمىلاةيواعم

ىلعنمالكنآوقحلامامالاوهمهمامانأنودقتعيبهونبا

عوجرلاامهيلعبجينارئاثةيواعمو لزعلاوميكحتلادعب
اننكميةرئاثلافئاوطلاهذهىأفةمالاوةمامالاةريظحىلا

مالسالانعجورخلاىنعمهيفنيظحالمجراوخلامساقلطننأ

مدعوانلالدتساةيقطنمو.انماكحأةحخحصىلانونئمطمنحنو

.خيراتلاتارايتنمنيعمرايتىلاانقايسنا
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:جراوخلاةملكلديعبلالولدملا(ة

نأاوعاطتسااملكبنولواحيةعيشلاونويومالاناك
جورخابرسفنأدعب جراوخلابقل,بقللااذهاوقصلي
ةدشورارصاىفنودانينيذلأنيرئاثلاءالؤهبنيدلانع

عمتجتتاهاجتالاهذهلكو.ةفالخلاىنةلداعلاءىدابملاب
بهونبهللادبععابتأهيلاهجتاىذلاهاجتالاةبراحمىلع

نيملسملانأىريىذلالداعلاءهاجتالاكلذ.ىبسارلا
هللادنعمكمركأنا)تابجاولاوقوقحلاىفنوواستم

.ىوقتلابالاىمجعأىلعىبرعللضفال‹(مكاقتأ

ىلا(ص)هللالوسرةافوذنمعقوتاروثلانماددعنا

قحيتاروثلاهذهىأفبلاطىبآنبىلعمامالاةفالخءاهتنا

جورخلاةظحالمعمجراوخلابقلاهبنيمئاقلاىلعقلطينأ

ىلعةباجالاليهستل؟ني.دلانعقورملاوةيعرشلاةفالخلانع
ماسقأةثالثىلاتاروثلاهذهمسقأنأعيطتسألاّوسلااذه

نكمتمدعريغبابسأالوليلعتاهلسيلةروث:لوالامسقلا

ناميالامهناميامدعو.اهبنيمئاقلابولقىفمالسالا
ةروثلاىفاذهىلجتيو.ةيدمحملاةلاسرلالماكتبحيحصلا

ءادأنعرخآقيرفعنتماوقيرفاهيفدتراىتلاىلوالا

.ةاكزلا

اهبايسأامأةلوقعمةرهاظبابسأاهلسيل:ىناثلامسقلا

ةفالخنم,ةلودلابصانمىلععازنلاىهفةيفخلاةيقيقحلا
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ةحلطاهبماقىتلاةثلاشلاةروثلاىفكلذلثمتيو.ةلامعوأ

نايفسیبآنبةيواعماهبماقىتلاةعبارلاةروثلاىفوريبزلاو

یءارتيةرهاظبايسأىلاتدنتساةروث:ثلاثلامسقلا

لتقىتلاةيناثلاةروثلاىفكلذلثمتيو.ةلوقعماهنأرظانلل

نمةعامجاهيفلزتعاىتلاةسماخلاةروثلایفو.نامثعاهي

.هلیرعشالایسومىبألزعو‹ميكحتلادعبايلعىلعشيج

:جراوخلاةملكلىسايسلالولدملا(4

ىسايسلاجورخلاوه٠جراوخلاةملكنمدوصقملاناكولف
ةملكلاهذهقالطاناكل,ةيعرشلاةعيبلاهلتمتةفيلخنع
نامثعىلعنيرئاثلاىلعوأ.هعابتأوةيواعمىلعوأةحلطىلع

ىنعملاعمىسايسلاىنعملاظحولاذاامأحضوأورهظأ
نمهنآامك.مهيلعةملكلاهذهقالطانكميالهنافىنيدلا

.ىلعلنيلزتعملاىلعاهقالطاريسملا

اوناكءاوسنييرئاثلاءالؤهنأرسعلااذهىفببسلاو
نيركنمريغاوراثامناثلاثلامسقلانموأىناثلامسقلانم

نيدلانممولعمبنيبذكمالو.مالسالالوصأنملصال

ءةباحصلارابكنمقيرفمهنمةفئاطلكعمو.ةرورضلاب
.ةنجلابمهلدوهشملاضعبمهيف

:جراوخلاوقورملاثيداحأ(5

الااهنمدوصقلملانوکيالتحصاذاقوراثيداحأنا

ةفالخىلعاوجرخنيذلاكئلوأ>ىلوالاةروثلاباحصأ
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ءالؤوهنافاهلوصأنملصالوأ:ةعيرشللنيركنمركبیبآ

دصقيوهوجراوخلاةملكمهيلعقلطينأثحابلاعيطتسي

مهجورخننمطموهوىنيدلاوىسايسلااهيينعمةملكلاهذهب

اوتمأامدعبةلمجمالساللمهراكناو.اهيلععمجمةفالخنع

.عامجالاوةنسلاوباتكلابتباثنكربمهبيذكتوآ.,هب

ابرحلوالاهللالوسرةفيلخمهبراحينأهباوقحتسااراكتنا
مهتكردأنل):مالسلاهيلعهلوقلاقادصم.اهيفةداوهال

ةفيلخمهلتقدقو.حصنا(دومثلتقمهولتقا

٠.مالسلاهيلعهربخلاقيقحتدومثلتق(ص)هللالوسر

:لوقتىتلاةياورلاىفقورملاثيدحبسنأتسيامكو
برقىلعلدينيسلالامعتساناف,(قرميوأجرخيس)

ىتلاثيداحالاهذهنأثداوحلاقايسنمرهظيو.جورحلا
تاروثلاثودحدنعةفورعمنكتملجورخلانعثدحتت

نأوةنسلالاىلعرودتالنأنكمأفيكفالاو‹ىلوالا

ركبیبأنمزىفةفالخلانعنوجراخلااهبفصويال

ىقبتاذال؟قيدصلانمزىفنيدلانعنوجراخلاال.ىلعو

عبرأىفاهموصخوأةفالخلاراصنأاهنمديفتسيالةظوفحم
٠.لاطبالانيملسملانمليلقددعاهتيحضبهذةحماجتاروث

لمحلو.ناورهنلالهآىلععينشللادصقكلذدعبتعضواهنا

نمىلعجرحتينأنمافوخو.مهيلعءاضقلاومهلاتقىلعىلع
هنأیفایقطنمارکفترکفشیو4مهلاتقیفددرتیوءمهئامد

هذهىلعءاضقلانكميالو‹دنسمهيآرلوقحءالؤهلنوكيدق
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سالااذهىفىلعددرتولف,اهباحصأىلعءاضقلابالاءارآلا

كلذلوعيضيفوسءىشلكنافءامدلاةقارانمزرحتو
ةوطخلاهذهذاختاىلعقرطلاولئاسولاىتشبلمحينأبجيف

ىأربعنتقاف.هوعنقينأاوعاطتسادقو.ةمساحلاةمزاحلا

ىضقف.ةزجانملاةركفذفنو.ةوطخلاهذهذختاوثعشالا

ةركفلاىلعىضقينأمطتسيملهنكلو.ناورهنلالهآىلع

قدصنماهيفامبتبرستىتلاةركفلاهذه,اهيلااوعدىتلا
أدبمتحبصأىتح.لوتعملانمريثكىلاةيعقاووةحارصو
.تابثوةعاجشوربصبهوقنتعمهنعلضاتي

:ثحيبلاةصالخ(5

عابتأىلعنيخرؤملاضعباهقلطأ.جراوخلاةملكنا

ثيحب.ايبدأوايخيراتاقالطاىیبسارلابهونبهللادبع

قالطاناف.ثحبربكاذهىفسیلومهريغىلافرصتتال
اذهناكاذاةيمهأىذبسيلسانلانمةعومجمىلعمسا

هنافینیدلولدمهيفیعوراذاامآ.ةيمستدرجمقالطالا

ىذلاءبيهرلامكحلااذهقلطننألبقثيرتننأانبنسحي
ةيمالسالافئاوطلاضعبسوُؤرىلعضرغملاخيراتلاهطلسي
فئاوطلاهذهنأهيففرتعنىذلانيحلاىفةطلغوةواسقىف

ىفدنتستواهيفءاجامبواهلماكتبودمحمةلاسربنموت
.(ص)هللالوسرةنسوهللاباتكىلااهتايرظنواهئارآ
ىلوالاةقلحلا خيراتلابكومىفةيضابالا):هباتكنعالقن

.(19-32:ص
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ةيضابالارظنىفجراوخلا

ىنالجرولاميهاربانبفسويبوقعيوبأةمالعلالوقي

نيحهيوذو(2)قرزالانبعفانجراوخلاةلزو:(1)يليام
ماعنالاةروس(نوكرشملمكنامهومتعطأناو)يفللالوقاولوأت

نماوتأنيحديحوتلالهالكرشلااوتبثأف.137ةيآلا

نمنأاومعزدقف)3(ةقراملاامأو.اهرفصأولواوتأام

هللابكرشأريبكوأبونذلانمربيغصىفولوىلاعتهللاىصع

مكنامهومتعطأناو)لجوزعهللالوقاولوأتو.ميظعلا
.(نوكوشم

هنألجوزعهللاىصعنمعيمجىلعمسالاباوضقف
ذخأو,لاجرلالتقاولحتساف.ماكحالاباوبقعوكرشم

 

٠ىضابالاركفلامالعأنمدعي(أفا):رهه570ىفوت(1)

۰(اف):ر(2)

٠(فاف):ر(3)
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نا):(4)هللالوسرلوقمهبسحف.لايعللىبسلاولاومالا
ةيمرلانممهسلاقورمنيدلانمنوقرميىتمأنماسان
ىرتالفحدقلاىفرظنتوائيشىرتالفلصنلاىفىظنتف
.(قوفلاىفیرامتتو.ائیش

ءمهتمةياورلاهذهبءىشهبشأ(ص)دمحمةمأىفسيلف

ءامسالااولدبو.نطبلارهظاهوبلق.ةعيرشلااوسکعمهنال

(ص)هللالوسردهعىلعاوتاكنيملسملانال,ماكحالاو

نميفیرعشتیلف.,نیکرشملاماكحأمهيلعىرجتالونوصعي
مجرلااولطبأف؟نيكرشملایفوأنيملسملاىفدودحلاتلزن

.مالسلاهيلعدمحأةمأنماوسيلمهنأك.عطقلاودلجلاو

(15صلوالاءزجلا,ناهربلاوليلدلا):هباتكنعالقن

؟ةيضابالارظنىفجراوخلامهنم

قرفنمةقرفىلعجراوخلاةملكقالطانأ,ةيضابالاىري
تناكءاوس٠ىروثلاىسايسلاىنعملاهيفظحاليالمالسالا
ءةيعرشريغبابسالوأمهدنعةيعرشبابسالةروثلاهذه
يلعالو,نامثعةلتقىلعةملكلاهذهاوقلطيملمهفكلذلو
ىلعالو,هشيجوةيواعمىلعالو.امهعابتأوريبزلاوةحلط
)6(باهولادبعةماماهعماوركنأنيذلاو)5(نيدنفنبا

قولا.ةديدحلاهيفىذلامهدلاحدقلا.مهسلاةديدحلصتلا(4)

٠رتولاهيفعضويىذلامهسلاسأر
۰(اف):ر(5)
٠(اف):ر(6)

 



ىذلاىنيدلاىنعملاوهامناهنوظحالياملكامناوىمتسرلا

راکناباما:نوكيمالسالانعجورخلاوقورملاثيدحهنمضتي
عوطقملافلاخيامبلمعلابوأ,هماكحأنمىعطقلاتياثلا

ىفلمعلااذهنوكيف.ةنايدمالسالاماكحأصوصتنمهب

ىتنعملااذهىلاةيمالسالاقرفلابرقأو.درلاوراكنالاةوق

مامدلحتسينمممهيهذمنمبهذنمو(7)ةقرازالامه

.مهلافطأومهناسنیبسو4مهلاومأونيملسملا

رمعمىییحيىلع
35/33ص(خيراتلابكومىفةيضابالا):هباتكنعالقن

:اهمييقتوصوصنلاهذهليلعتوضرع
عوضوملوحرمعمىيحيىلعاهبتكىتلاصوصتنلانا

ةيجهنملاوىركفلاقمعلابتزيمتدقء«ةيضابالاوجراوملا
(8)سايقلاو(8)ءارقتسالاىلعاهيفدمتعادقلف.ةيملعلا

نمجراوحخلاةملكلولدم.ادقانوانيبمواحراشىخيراتلا

ىخيراتلااهروطتو.ىسايسلاوىنيدلااهنومضمثيح
دهعنماهقئاقحوةيخيراتلاعئاقولابكلذىفانيعتسم

ةرماؤمتضفرىتلاةسماخلاةروثلاروهظىلا(ص)لوسرلا
.ميكحتلا

 

۰(فاسف):ر(7)
°(ماسف):ر(8)
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للعلانيبطبرلاودقنلاعمايفاكامالاثداوحلاملأدقلف

.تالولعملاو

ةروثلابمث,نودترملااهبماقىتلاىلوالاةروثلابًأدبو
ماقىتلاةثلاثلاةروثلابمث,نامشعاهيفلتقىتلاةيناثلا

ةيواعماهبماقىتلاةعبارلاةروثلابمث.,ريبزلاوةحلطاهب
بهونبهللادبعاهيفنيعىتلاةسماخلاةروثلااريخأو.

ىلالصوتفءميكحتلاةرماؤمدعبنيملسملاماماىبسارلا

ثحابوفصتملكىلعاهتهادبضرفتىتلاةيمتحلاةجيتنلا
جراوخلاةملكلولدمنأ.,ةيملعلاةقيقحلاديريهيزن

ىنيدلابناجلانمءاوسةسماخلاةروثلاراصنأىلعقبطنتال

ىتلاىضايرلاجاتنتسالابهيبشجاتنتسالااذهو.ىسايسلاوأ

ةرورضلابارارطضا(9)ةيلقعلاءىدابملانعجئاتنلاهيفمزلت
ضقانتىفانعقوالاو

ىلقملا(10)سدحلاىلعمئاقىقطنملالالدتسالااذهو
لقملاءىدابمكناستالاهيفطلفينأنكميالىذلاحضاولا

ىفانمتواهانضفراذاو.اضرفاهسفنضرشفتىتلا

.)11(خيراتلاقئاقحوقطنملانيناوقعمضقانت

ثيحنمنيتضقانتملانيتلالدلانيبالصافادحلعجدق
 

ف):ر(9)

°(ماسف):ر(11)(10)
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كرشلااورقأواوتبثأةقرازالانا:لوالادحلا,(12)ةديقملا

لصالااذهومهلاومأومهءامداولحتساوةاصعلانيملسملل
وهفمالسالاىلعاوجرخف.مالسالاماكحأفلاخيمهدنع

ةيضابالامهفىناثلادحلاامأ.لمعلاوةديقعلابجورخ

:(13)نأونيملسملاةاصعلاومأوءامدنولحتسيال

مالسالاةلمنممهجرختالرمخلابرشوانزلاك

هللالوسرادمحمنأوهللاالاهلاالنأنودهشيىآأنودحوم

نأءالجلكبانلنيبتيحضاولانايبلاوضرعلااذهدعبف
.جراوخلانماوسيلةيضابالا

 

۰(مف)ر(12)

۰(ماف):ر(13)

42



عبارلالصفلا

ةيدلاععلالوصالا
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ديحوتلا:لوالالصالا

:ليامیوانجلاريخلایبآنباییحیءايركزوبألاق

هللانيدبىفوملانمّؤملاالاهبعفتنيالديحوتلانأملعا

لوق:نيمسقمسقنيمالسالاو,مالسالاوههللانيدوىلاعت

رارقالالوالامسقلا:ماسقأىلعمسقنيلوقلاولمعو

‹ةياهنالبمئادلاءةيادبالبميدقلاءوهالاهلاالهنأهللاب
ءةساردالوملعتالبملاعلا,ةبوطرالوسفنتالبىحلا

البملكتملاةجاحالوةوهشالبديرملاةقشمالوفلكتالب
نفجالبريصيلاءةخمصاالونذأالبعيمسلاءةفشالوناسل
هللاديعنبدمحميبرارقالا:ىناثلامسقلا.ةقدحالو

ءهلوسروهللاديعهنأبىشرقلاىمشاهلابلطملادبعنبا

هرکولوهلکنیدلايلعهرهظيلقحلانيدو.یدهلابهلسرآ

.هقلخعيمجىلعهلضفوءهءايبنآهبمتخو.نوكرشلملا

.(12/11صءعضولا):هياتكنعالقن

 

٠(1ف):ر.ىرجهلاسماخلانرقلاىفىفوت(1)
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:ىناثلاصتنلا

یف(2)یلاطیحجلایسومنبليعامسارهاطوبأمامالالاق
:ىليامكرشلاوديحوتلاةفرعم

عيمجوقلخلانعهناحبسبرلادارفاهانعمفديحوتلاامأ

ءايشالانأملعتنأهناحيبسهبةفرعملاةقيقحف,مهيناعم

ءمساالولعفیف:تاهجلاعيمجىفاههبشيالوههبشتال
لقآیفولوءايشالانمائيشهبشأولهنال‹تاذالو,ةفصالو

ىلعبجواذهلفءةفصلاكلتنمنجعلاهيلعلخدلليلقلا
قيليامبهفصيوىلاعتهللةينادحولاةقيقحفرعينأفلكل
.تاهجلاعيمجنمءايشالاهبشهنعىفنيو.ءتافصلانمهب

ةفلتخمىناعملاكلتنأملعيلفظفللاىفءامسالاتقفتاناو

صعبللاقيولهجيالملاعولزيملميدقهللانأكلذريظنو

قفتيفلهجيالالولزيمللاقيالوملاعوميدققلحلا

ميدقهللا:لئاقلالوقليوأتنالىنعملافلتخيوناظفللا

ىتعيامناميدقناسٽالاوهدوجوللوأالوءدبريغنمیأ

:هلوقكلذكو,لوأوءدبهلناكدقوتاقوالاونينسلاددعب

كلذعموهولهجدعبهدافتساملعنعربخآامناملاعنالف

كناءامسالاهذهىناعمنيبلصفلاف,ءايشالارثكأبلهاج

هريغىفكلذزوجيالولازيالولزيملميدقهللا:لوقت

تافصلاعيمجكلذكو.زجعيالريدقولهجيالملاعلوقتو

 

٠(اف):ر.ف750ةنسىفوت(2)
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وهوءىشهلثمكسيل):لوقيىلاعتهللانال.لاحلااذهىلع

نکيملو)لاقو.10ةيآلا,ىروشلاةروس(ريصبلاعيمسلا

ليلدبتيثف.4ةيآلا,صالخالاةروس(دحأاوھكهل

.لمفالوتاذالوالومسا

34٠س33صمالسالادعاوق:هباتكنعالقن

:ثلاثلاصتنلا

بجت:يليام(3)شيفطأفسوينبدمحمةمالعلالاق

ءمهتافصومهلاعفأوقلخلانعهللادارفاهنأبديحوتلاةفرعم

جاتحالوهتمزجعلاهيلعلخدلليلقلقأىفمهعمهباشتولو

ىفةيفاكهتاذنأىنعمبملاعوهلوقتو.اوجاتحاامىلا

ىنعمبملاعدیزو.,لاحريغماعميدقهملعفتامولعملافاشكنا

كارشالاوةاواسملاهنأبكرشلاةفرعمو.اذكهوكلذفالخ

نأةمعازلا(4)ةيرهدلاكهللاركنأنمف:تلقةيوستلا

بسننمو٠.مدعلاىفهريغبهاوسدقفاهلثدحمالءايشالا

رونلانأنيمعازلا)5(ةناصيدلاكليوأتالبهريغىلاقلخلا

حيبقلانأنيمعازلا(6)سوجماکوءايشاللناقلاخةملظلاو

هريغبهاوسقلخلاىفهبهريغىوسدقف.ناطيشللقولخم

 

۰(اف)ل:ر.ه1332ةنسىفوت(3)

٠(فاسف):ر(5)(4)

٠(فاسف):ر(6)
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هبهاوسدقْفقولخمةفصبهفصونمو‹مهفافقلخلامدعىف

ىيعدقوتاومسلاقلخنمغرفهنأبنيلئاقلادوهيلاك

.كلذنعهللاىلاعتىرخآىلعالجرعضووىقلتساف

(23صصلاخلابهذلا)باتكنمالقن

:ديحوتلا:لوالالصالاليلحتوضرع

ىفديحوتلانأايلجانلرهظيصوصتلاهذهلالخنم
ىمسيوناسنالابلقبقلعتيمسق:نيمسقىفلثمتيمالسالا

لوسرلاةلاسربرارقالاىفلثمتيىناثلامسقلاو.ناميالا

دیحوتقیرطنعالالمتكيالناميالاو.اهناكرأقيبطتو
ىفةيئاهناللاايلعلاةفصلاىلاعتهللنأكلذوءلجوزعهللا
قزرلاورصبلاوعمسلاوةدارالاوةردقلاوملعلاك.لامكلا

هتاذیفالواهيفهلثاميالىلاعتهنأوةتامالاوءايحالاو

تنيبو٠ةرخآلاىفالوايندلاىفةدوجوملاريداقملانمرادقم
الوهلعونالوهلسنجالدحاولجوزعهللانأصوصنلا

ىئاهناللاقلطملالامكلاىفهكراشيالوهلدنالوهللصف

عيمسلاوهوءىشهلثمكسيل):لوقيىلامتهللاوءىشىأ
داحلالاتارايتلكضفريىضابالاركفلاو.(ريصبلا

ةيسوجموأةيدوهيوأةيرهدوأةيدامتناكاوسهيبشتلاو

.ةيلولحوأةيضيفوأةيميسجتوأ

ءثودحلاىهفلجونعهللانعةليحتسملاتافصلاامآو

ءهاركالاو,زجعملاولهجلاو.توملاوء,ءانفلاو,مدعلاو

س48



وأتاذلاىفهقلخنيبوهنيبةيوستلاو.ىمعلاو.ممصلاو

.تافصلا

٠مالسالادئاقعخيسرتىفليصالاساسالاوهديحوتلاو
ترقتسااذافةبلصةديقعبملسملاعتمتينأنكميالهنودبف
لوقلاىفةوجرملاةرمثلاتناكملسملاةايحىفةديقعلاهذه

هللانآىلعترقآةيمالكلاسرادملالكو.هللانذابلمعلاو

هلهللاناةلئاقلا(7)ةهبشملاادعامءىشهلثمكسيلدحاو
.كلذنعهللاىلاعتناسنالاتافصلمتافص

:صوصنلانمةماعلاةصالخلا

.هتافصوهتاذىفدحاوهللانأدكت

امءىشهيفهکراشيالو.دحاوءىشهتافصوهللاتاذنأو

داقتعالاورارقالاعم,ناكهجوىبو,لاوحالانملاحىآب
وههللانأ:ىأهللالوسرادمحمنأوءهللاالاهلاالنأب
لماكلاديحولاربدملاو,نوكلااذهلقلاخلاديحولاكلاملا
متاخهللالوسرادمحمنآو.ثادحآنمهيفعقياملكل

اهقيبطتبمازلالاعمنيلاعلاىلعقحهتلاسرولسرلاوءايبنالا
.ةايحلاهذهىفاهعابتاو

 

۰(فالف):ر(7)
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ىناشثلالصالا

ةيهلالاتافصلا

لوقلا()ىضابالاىفاكلادبعرامعىبال:لوالاسصنلا

هلالجلجهللانعانلآسنمف:ىلاعتوهناحبسهللاتافصىف

ءمعن:انلق؟ةفصبهنوفصتالمآمكبرنوفصتله:لاقف

ءهبالاقيلتالىتلاىنسحلاهتافصبهلالجلجهللافصنانا

ديالذأ,مدقلابهفصناناكلذونيثدحملاتافصهنعىفتنو

ثدحملاةجاحنمتبثالثودحلاهنعىفننو.ىلاعتهدوجول

الامالاكلذلسلستداسفانيبدقو,هثدحيثدحمىلا

ميدقهنأكلذببجوف(2)انباتكىفداسفلانمهلةياهن

ءانفلاةلاحتسالىنفيالقابهنأبهفصنو.هدوجوللوأال

ىلاعتوهناحبسناكاملهنالثودحلاهيلعليحتسيامىلع

دوجودعبنوکينأهنعلطب.مدعدعبالادوجو

٠.يصبعيمس.ديرمریدقميکحميلعىحهنأبهفصنو
نماهعوقونالطبو.تاومالانملاعفالادوجوةلاحتسال

اريبكاولعصقنلاتافصنعانبرىلاعتي٠نيزجاعلانيلهاجلا
نماهبهومتفصوىتلاءايشالاهذهنعینوربخآ:لاقناف

عمسلاو.,ةزعلاو,ةدارالاو.ةردقلاوةمكحلاوملعلاوةايحلا

؟هسفنلهئدحتساءىشوهمأهبلزيملءىشوهأرمبلاو

افوصوملزيملىلاعتهللانا:انلق؟كلذىفةصقلافيكمأ

 

۰(أفعجارهه570هتسیفوت(1)

°(ماسف):ر(2)
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ةدارالاوةردتلاوةمكحلاوملعلاو.ةايحلانسمهانركذامب

لازيالوتافصلاكلترئاسىف.رصبلاوعمسلاو.ةزعلاو

ةئداحتناكاذاتافصلاكلتودعتالهنألبقنماهبافوصوم

ثدحمريغنمهيلاتئدحنوكتنأاماةثئالثاهوجوهيلا

نأوأ.هريغوهو.هلاهثدحأثدحمبتثدحوأ,اهثدحأ

ثدحمريغنمثدحتنوتنألطيو.ءهسفنلاهثدحتسانوكي

ريغىفثدحمالبثدحيائيشنابلوقلاداسفنمانيبال
ناکذا,هلاهئدحأهريغنوكينأدسفوانمالكنمعضوم

ءفوصوملااذهىفبجياملثملوقلانمهيفبجيريفلا
ىلاكلذلسلستيففوصوملااذه.هنمكفنيالاممكفنيالو

ءهسفنلاهثدحأىذلاوهنوكينأدسفو.هلةياهنالام

نألبقنمنوكينأبجول.كلذكرمالاناكولهنال

.ميكحالوملاعالوىحبسيل«هسفشنلاهدحتسي

مل٠ةئيهلاهذهبناكنمفءيصبالوءعيمسالو«رداقالو
ءءايشالانمائيشالو,ةردقالو.املعثدحينأىلعردقي

مل.اهبلوقلالحمضاو.ةثةثالثلاهوجولاهذهتلطباملف

اريدقءالاعءايحالعولجانبرلزيملهنآبلوقلاالاقبي
.كلذكلازيالوهتافصرئاسىفاريصباعيمس

.(429430صءلوالاءزجلاءزجوملا):هباتكنعالقن

مولسنبديمحنبهللادبعدمحمىبال:ىناثلاصنلا

:(3)ىلاسلا

 

٠(آف):رء1332ةنسىفوت(3)
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:ىليامةيهلالاتافصلاىفبتك

هتايآاذبتلداهرغالهتاذىههتاذلهتافص

ةيتاذلاهتافصلولدمىأهتاذنيعةيتاذلاىلاعتهتافصنا

مزللهريغتناكولاهناللجوزعهربغسيلةيلعلاهتاذىه

هللانوكينأهمازلتساللطابوهوهلبقةدوجومنوكتنأاما

لطابوهوهدعبةدوجومنوكتنأامآأو.كلذنعىلاعتاثداح

كلتدوجولبق.,ىلاعتتاذلانوكتنأهمازلتسالاضيأ

اماو.صقنتلاباهفاصتامزليفتالامكلابةفصتمريغتافصلا

همازلتسالاضيألطابوهودوجولاىفهلةنراقمنوكتنأ
٠.ىراصنلاترفكهبوءامدقلاددعتبلوقلاو,ءامدقلاددعت

نأمزليهتاذريغةيتاذلاهتافصنوكتنأميلستىلعف

هللاىلاعتهتودباصقانرغلاكلذىلااجاتحمىلاعتبرلانوكي
بةيضابالاىأ_انبهذموهانهءهانررقامو.كلذنع
ىلا(6)ةيرعشالاتبهذو(5)ةعيشلاو(4)ةلزتعملابهذمو
ةدنازهتاذبةمئاقةيقيقحناعمىهىلاعتهللاتافصنأ

.ةدارابدیرموةردقبرداقوملعبملاعمهدنعوهفاهيلع
.(175صلوقعلاراونأقراشم)هباتكنعالقن

:ةيهلالاتافصلا:ىناثلالصالاليلعتوضرع

دقانهةيهلالاتافصلالصأتجلاعىتلاصوصنلانا

.(7)هتاذیاهرهوجاهنأب.لجوزعهلللامكلاتافصتدكأ
 

٠(فاسف):ر(6)(5)(4)

فاسف)د(ماسف)ر(7)
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ةيهامىفتفلتخادق.ىرخالاةيمالكلابهاذملانكلو

؟هتاذنيعىههللاتافصلهفةيهلالاتافصلا

همدقبةميدقىهو.هريغهللاتافصنأىرتةيرعشالاف

ىلاعتهتافصنمةميدقةتباثةفصملعلاف.اذهىنعمىاعت

ديرمهللانا:لاقيالف.هتاذىأهرهوجتسيلاهنكلو

هللاتافصنا:لوقتةيضابالاامأ.هتاذهتداراوةداراب

یفةيفاكهتاذنأىأ هتاذبرداقهللاو.هتاذنيعىه

نيعىهلجوزعهللاتافصفتارودقملاعيمجىف

اذاف.مدقلاىفهلثمميدقلاةفصو.ميدقهللانال.هتاذ

روصتوهو.رثكأوأناميدقكانهناكهريغائيشتناك

ةلقتسمتافصلارابتعازوجيالو,ديحوتلالصأعمىفانتي
ءءازجأوءضارعأىلااجاتحمىلاعتهلاحبصيذا.ةثدحم
دكأدقاذكهف.هللاةينادحووىفانتياذهو.ايكرمودغيو

سغوةميدقةيلزآأهللاتافصنأملاسلاخيشلاورامعوبأ

نسمدحاولكفقوتوهو.رودلاىفانعقوالاوةثدحم

.رخآلاىلعنيئيشلا

ىذلاديحوتلالصأعمىفانتياذهف.ءامدقلاددعتيو

یأرعمقباطتيىناثلالصالااذهنأولبقنمهانجلاع

تافصنأىرتىتلاةيرعشالاىأرفلاخيوةعيشلاوةلزتملا
.هتاذنبيعتسيلاهنكلوةيلزآةقيقحهللا
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ثلاثلالصالا

نامسيالا

ىفوتملاىضابالاىفاكلادبعرامعىبال:لوالاصنلا
هتيبثتىفوناميالاىفسانلاتفلتخا:لاق.ه575ةنس

دبعتاموهناميالانا:(2)ةئجرملاتلاق:نيلوقلصأىلع

ىفنو.هتافصبهديحوتنمهيلامهاعدو.هدابعهبهللا

تافصنمهبقیلیالامعيمجىف.هنعدادنالاوهابشالا
ىمسهقلخةفصهنعىفنوهتفصبهللادحونملكف.,هقلخ

هللارمأامعيمجنمكلذادعاموناميالالمكتسمانمؤم

نممهيلعضرتفاامعيمجلعفنم.هبمهدبعتو«هدابعهب
سيلفىصاعملانمهتعمهاهنامعيمجكرتو‹ضئارف

مهتيباميفاوقرتفامث.مالساالو,نيدبهللوهالونامياب
كلذنمناميالانا:مهنمةفئاطتلاقف:ثالثفئاوطىلع

كلابرارقالانود.ريمضلابداقتعالاوبلقلابهللةفرعملاوه
ديحوتبرارقالاوهناميالالب:ةيناثلاتلاقو.ناسللاب

ريمضلاوبلقلابةفرعملانودناسللابهنعءابشالاىفنوهللا

امهنمدحاولكنوكياللب:ةثلاثلاةفئاطلاتلاقو
éناسللابرارقاكلذنمعمتجایتمف‘رخآلانوداناميا

 

۰(آ۔ف):ر(]1)
فاسف):ر(2)
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ءانمۇمهلعافىمسو٠انامياهعیمجیمسبلتلابرمضو

نوكينآبهلةيمستلاتلطبرخآلانودامهدحأناكاذاو

انمؤومضعبنودكلذضعبلعافىمسينألطبواناميا

نيتوللادحأبىمسيالىذلاقلبالاباومعزاميفكلذاوهبشو
.(3)قلبآىمسنينوللاالكهيلععمتجااذاو,قلبأ

ةيديزلاو.ةيضابالاو.ةقرازالانم.قرفلاعيمجلاقو

هللارمأامعيمجوهناميالانا:(4)ةيوشحلاو.,ةلزتعملاو

نممهيلعضرتفاامعيمجلعفنمهبمهدبعتو.هدابعهب
كلذلكفىصاعملانمهنعمهاهنامعيمجكرتو.ضْئارفلا

ءنامياهضعبونامياهلكومالساو.هلنيدو.هللناميا

نمف.,ديحوتريغهنمناکامو.هللاديحوتكلذنمناكام

رصتقاوكلذلمكتسيملنمو.انمّوؤمىمسكلذلمكتسا

لطب.ىصاعملاكرتو,ضئارفلالعفنودديحوتلالعفىلع
.انمؤمىمسينأ

.(9-92:ص٠ىناثلاءزحجلا.زجوملا)هباتكنعالقن

(5)یوانجلاريخلاىيأنبىيحيءايركزىبال:ىناثلاصنلا

ةئجرملاتلاقف,نيلوقىلعناميالاىفسانلافلتخا:لاق
ءهنعءابشالاىفنوهديحوتنمهبهللارمأاموهناميالا

 

٠دوسالاوضبالانوللايبجزملاىأ(3)
۰(فاسفر:(4)
٠ف)تىرحهلاسماخلانرقلللوالافصتنلاىفىفوت(5)
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مهدنعسيلف.ةيصعملاىهاونوةعاطلارماوأنمكلذىوتسا

.مالساالو,نيدبالونامیاب

وهفلمعلاعيضولوقلابىتأنم:ةيرعشالاتلاقو
لاضالورفاكالوكرشمبسيلبنذمصاعملسمنمّؤم

تلاقو.همحرءاشناوهبذعهللاماشنا,قسافالو

سيلمنسمنمّؤموهفلمعلاعيضولوقلابىتأنم:ةئجرلملا
ةيضابالاتلاقو.قسافالولاضالورفاكالوكرشمب

وهفلمعلاعيضولوقلابىتأنم:(6)ةعيشلاوةيديزلاو
الومنسمبالوسیلصاعقسافلاضقفاتمرفاک
ةعيرشلكةلملاوةيمالسالاةلملاماكحأهماکحأو.كرشمب

نيدلاو.انيداهوذختاومهسفنالموقاهعرشةقيرطو
هللاةعاطوهودحاوءىشلةفلتخمءامسأ:مالسالاوناميالاو

:لاقيالو.نيدمالسالکونيدناميالک:لاقي.یامت

برعلاةفلىفنيدلانال,ناميانيدلكالو«مالسانيدلك

.ةعاطلاىنعمبنيدلانوكيهوجوىلعفرصتي

.(1416صءعضولا):هباتکنعالقن

.ناميالا:ثلاثلالصالاليلحتوضرع

بهاذملاعيمجدنعدحاوناميالالولدملهف.ناميالا

 

°(فاسف):ر(8)
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انللحاذاالالاّوسلااذهنعةباجالانكميال؟ةيمالسالا
نأنوريةيضابالافةيمالسالاقرفلادنعناميالالولدم
هللاةعاطوهودحاوءىشلءامسأمالسالاوناميالاونيدلا

نيصتلابسحىلعايلمعاقيبطتمالسالادعاوققيبطتوىاعت
ام:كلليقنأةيضابالادنعديحوتلاةمدقمىفليقاذل

‘ةينلاو.,لمعلاو,ململا:ةعبرألقف؟مالسالادعاوق

.(1)عرولاو

زوجيالوةعبرالاناكرالاهذهبالاحصيالمالسالاف

هنأهللاب:رارقالاوهلوقلا.لمعلاولوقلانيبلصفلا

ىمشاهلابلطملادبعنبهللادبعنبدمحمبووهالاهلاال

قحلانيدوىدهلابهلسرأهلوسروهللادبعهنأبىشرقلا
هءايبٽأهپمتخونوكرشملاهركولوهلکنيدلاىلعهرهظيل

ءمالسالاناكرأعيمجبنايتاو.هقلخعيمجىلعهلضفو

هذهفءتاهبشلادنعفوقولاوتامرحملاعيمجبانتجاو
نآوءىشلامعالانأىرتىتلاةئجرملاىأرضقانتلوصالا
.رخآأمىشناميالا

نافءطقفبلقلابقيدصتلاوهاهمعزىفناميالاف
.ةيضابالاوةئجرملاىأرنيبتلصفوتحرشدقصوصنلا

ضئارفقيبطتنودبناميالانأنويضابالاف
دجناذکهف.ءافوجةركفحبصأالاو.هلىتعمالمالسالا
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ترصحنيحةئجرملاءارآدنفيودقتنيهصنىفرامعابأ

ضئارفلابنايتالانودهلعوضخلاوهللاديحوتىفنامیالا

نأطظحالننحنو.ةيلقنلاوةيلقعلاةلدالابهيرمعددقو

ىئاجرالارايتلااذهتدعاسدقةيومالاةيسايسلاةئيبلا

ةسائرلامامزاهلرقتسيىتحةمكاحلامهتطلسريربتلديدجلا

.مكملاو

ءلوقلابىتأنمناميالانأىرتف(2)ةيرعشالاامآو

سيلفاينذم,ايصاعاملسمهارتناسنالااذهولمعلاعيضو

)3(ادحومايصاعاقسافهارتفةضابالاامأ.كرشمب

دقونيملسملاماکحآهيلعىرجتومالسالاهلمنعجرخيالو

اذهىفةيضابالاىأرةيديزلاوةعيشلاوةلزتعملاتقنتعا

.لصالا

 

۰(فاسف):ر(2)

۰:ر(3)
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عبارلالصالا

لجوزعهللاةيؤرىفن

:لوالاصنللا

26:صءثلاثلاءزجلا(1)حيحصلاعماجلاباتكىفءاج

وهرظنلانا:(2)عيبرلالاق,ةغللاىفرظنلا:يليامب9و

ةدحاوةحيصالانورظنيام):لجوزعهللالوقلراظتنالا

سيلونورظنيامىنعي٠(3)(نومصخيمهومهذخأت

رظنيامو):لجوزعهللالاقو راصبالابرظنلا ىنعمب
له):لاقو,(د)(قاوفنماهلامةدحاوةحيصالاءالؤه
نآرقلانمهوحتو.(5)(مهيتأتنأالانورظني

مث.هللاىلارظنأامنألئاقلالوقةغللاىفكلذقادصمو

.هلبقنمهيتأيامرظتنيىنعيكيلا

 

نويضابالافادنسوةياورثيدحلابتكحصأحيحصلاعماجلانا(1)

قيرطنعتءاجفهداتساوهتياورامأ٠ميركلانآرقلادعبهيلعنودمتعي
ةعبارلاةقبطلاباطقأنمدعيىذلا(*)ىرصبلاىدزالابيبحنبعيبرلا

.ه170هنسهللاهمحرىفوتدقوه200 ه5هنسنيبامدتمتىتلا

107۰ص.نوفاخنداهبوحأرظنا(*)

273٠صىناثلاءزجلا:ىنيجردلارظنا(2)
49٠هيلا,سيةروس(3)

15٠ةيآلا.صةروس(4)
158٠ةيآلا.ماعتالاةروس(5)
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رتملأ):لجوزعهللالاقرصبلارغبنوكتدقفةيؤرلاو

:هوقو‹(6)(انكاسهلعجلءاشولولظلادمفيككيرىلا
ىنعيامناو.(7)(ةفطننمهانفلخانأناسنالاريملوأ)

.راصبالاةيؤرديريالونيقيلاوملعلاههابشأوهلكاذهب

ىلعنعىدعسلارمعمىبأنعدمحمنبحلفأانثدحلاق

اهيرىلاةرضانذنمويهوجو):هلوقیفبلاطیبانبا

اهيرىلا)قارشالاوهومههوجورضنتلاق.(ةرظان

ةتجلالوخدىفمهبرمهلنذأيىتمرظتنتلاق.(ةرظان

:لاقامكهکردتالراصبالانالراصبالابةيؤرلاىنعيالو

(ريبحلافيطللاوهوراصبالاكرديوهوراصبالاهکردتال)

)10(ىلاسلاديمحنبهللادبعدمحمىبال:ىناثلاصنلا

ءةساحلاةمالسلوالا:طئارشعستةيّؤرللنأملعا:لاق

ءةساحللهروضحعمةيؤرلازئاجءىشلانوكىناثلاو
ىفهنوكوأ,تاهجلانمةهجىفةرصابللهتلباقمثلاثلاو

ةياغمدععيارلاوةآرملابىئرملاىفامكةلياقملامكح
مدعسماخلاوءاعطقرصبلاهكرديالادجريغصلانافرغصلا

ناكناوةلمجلاىفنولاذىأافيثكنوكينأبةفاطللاةياغ

 

45٠هيآلا,نآقرفلاةروس(6)

7.۰هيآلا‹سبهروس)7(

22٠ةيالاءةمايقلاةروس(8)

.103ًثنآلا,ماعنالاةروس(9)

۰(أہہفر:ر)10(
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ةوقبسحبفلتخموهودعبلاةياغمدعسداسلاوءافيعض

اذارصبملانافبرقلاةياغمدععباسلاو.اهفعضوةرصابلا

مدعنماثلاو.ةيلكلابهكاردالطبرصبلاعطسبقصتلا

نأعساتلا,امهنيبطسوتملانوللامسجلاوهولئاحلاباجحلا

.هرفيوأ.هتاذبائيضمنوکكي

اهتلاحتساهللدمحلاوكلرهظطئارشلاهذهتفرعاذاو

سيلىلاعتهللاو.مسجىفالالقعتالاهنالىلاعتهللاىلع

ةيؤرىفامنا.,طئارشلاهذه:اولاقضرعالومسجب

.بئاغلاةيؤراهيلعلمحتالو.دهاشلا

مهيطاخيملوءانركذامالاةيؤرلانمبرملالقعتملانلق
دهاشلاىلعبئاغلامتسقدقفاضيأو.نولقعيامبالاهللا

ةردقبرداقوملاعىلاعتهنا:متلقثيح«ةيتاذلاتافصلاىف

یوعدلیقناف.انهاهمکلصآرتمکلابامف.اهرخآىلا

.اهعوقوىفءالقعلانمريثكفالتخالمتتالالقعاهتلاحتسا

:انلقهعوقوزاوجىلعلدءالقعلاهعوقوىففلتخاامو
ددعتاوعدادقو‹لوقعلهأةيلهاجلابرعلانافكلذملسنال

.اهددعتزاوجىلعاليلدكلذمهواعدانوكيأةهلآلا

.(198صءلوقعلاراونآقراشم)هباتکنعالقن

:لجوزعهللاةيؤرىفن:عبارلالصالاليلعتوضرع
ومسانلدكأتيصوصنلاهذهتارقفليلحتبموقنامدنع

مهفىفءىضابالاركفلاهبعتمتيىذلاىلقعلاىوتسملاولعو
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ىمسجتلاءاجتالانعداعتبالاو,ةيوغللاتازاجملاكارداو

٠ىداملاعقاولایفهیبشو

ليوأتلاوداهتجالابابنوحتفيةيضابالاىرثناذكهو

صنلاميعدتلةيلقنلاوةيلقعلاةلدالاىلعكلذىفنيدمتعم
برعلاةفلىفلثمتلا ىوفللاليلدلابهباشتملاىنآرقلا
.ةيلهاملا

هللالوقف.انطابوارهاظلجوزعهللاباتكىفنوريو

.(ةرظاناهبرىلاةرضانذئمويهوجو):لجوزع

تآىفايلقعوايوغلاهليوأتبجيتاهباشتملانمةيآلاهذهف
٠ةيركفلاىناعملالمحتىهفركفلاىهةغللانالدحاو

ةتجلاىفلوخدللهللاةمحرراظتناوءاجرلااهنممهفيو
نامث.راصبالابةيؤرلاىنعيالوباسحلانمغارفلادعب

ةمكحملاةميركلاةيآلا.هذهاهتفاوتواهمعدتةيآلاهذه
اذمهو(راصبالاكرديوهوراصبالاهکردتال)ةحضاولا

تابثالةليسودعيىرظنلاداهتجالاوىلقعلالالدتسالا

.ءىشلكنمههيزنتوهللاديحوتديكوتو

هللاةيؤرتنكمأول:ىليامىفتلثمتفةيلقعلاةلدالاامآ

هتوکوأانساوحمامناکمیفادوجوموازيحتموامسجناكل

ةياغمدعكلذكو.ةآرملابیئرملایفامكةلباقملامكحىف
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هكاردالطبرصبلاحطسبقصتلااذارصبملانافبرقلا
ةيؤرعانتمابمزجتةيضابالاناف4ةلدالاهذهدعبف.ةيلكلاب

ةلزتمملاهتقنتعادقلصالااذهف.ةرخآلاوايندلاىفهللا
هللانأىرتىتلا(12)ةيرعشالایآرفلاخیو)11(ةعيشلاو

.لولحريغیفنکلوراصیالابیری

سماخلالصالا

)1(ردملا

لاق:لاقتماصلانبةدابعنعىتفلب:(2)عيبرلالاق

ةقيقحغلبتونمؤتنلودجتنلكنا:(ص)هللالوسر
تلق:لاق.هللانمهنآهرشوهرخردقلابنموتیتحنامیالا

نأملعت)لاقهرشوردقلاريخملعأنأىلفيكهللالوسراي

نافكئطخيلنكيملكباصآاموكبيصيلنكيملكاطخأام

(3)حيحصلاعماجلانعالقن.(رانلاتلخدكلذريغىلعتم

.20ب19ص‹لوالامزجلا

 

٠(ففر)ر:ر(12)و(11)

ف):ر(1)

۰((ف):رد(2)

٠ةيؤرلاعوضومىفقباسلاقيلعتلاعجار(3)
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:ىناشثشلاصتلا

لصاوعمهتلداجموردشقلاىف(4)ةديبعیبایار

:(5)ءاطعنبا

بحاصىلزتعملاءاطعنبلصاونأانباحصأضعبىكحو
ول:لوقيو.ةديبعىبأءاقلىنمتيناكديبعنبورمع
مارحلادجسملاىفوهامنيبف:لاق.ةيضابالاتعطقهتمطق
ليقف.هباحصأهعموةديبعوبألبقآذأ,هباحصأهعمو

لنصاوهيلا.ماقفلاق,فاوطلاىفةديبعوبآاذهلصاول

ىذلاتنأ:لاق,معنلاق.ةديبعوبأتنألاقو.هيقلف

ةديبعويألاقف.ردقلاىلعبذعيهللانا:لوقتكنأىتنلب

لاقفرودقملاىلعبذعيهللاناتلقنكلءتلقاذكهام
تنآ:لاق,معن:لاقءاطعنبلصاوتنآو.ةديبعوبآ

:لاقهاركتسالابىصعيهللانالوقتكنأكنعىنغلبىذلا

لبقأوةديبعوبآیضمو.ءیشببجيملفهسآرلصاوسکن
ءاقلینمتتتنکنولوقیهنومولیلصاوىلعلصاوباحصأ
:لصاولاقف!بجتملفكلاسوجرخفهتلاسفةديبعىبأ

ملف.,مئاقانآوهمدهفةنسنيعبرأذنمءانبتينبمكحيو
.یناکمحربآملودعقآ

ىناثلاءزجلاءىنيجردللخئاشملاتاقبط):باتكنعالقن

 

٠(١ف):رد(5)و(4)
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:ثلاثلاصنلا

:(6)یلاطیجلایسومنبلیعامسارهاطوبأمامالالاق

بسكلاولكوتلاونايفانتيالبلطلاوردقلانأملعا
وهفىلاعتهللاىضقامنأملعتنأكلذو,(7)ناداضتيال

٠ةلاحمالنئاكوهفنوكينأهللاملعامامك.ةلاحمالنئاك

رمأبرف.ملعلاىفانقفاوردقلاوءاضقلاىفانفلاخنمو

.بلطلابالاكيلالصيالفبلطلادعبكيلاهلوصوهللاردق
نيبوبولطملارمالانيبقرفالوردقلانماضيأبلطلاو

ءنايفانتيالامهنأتبثانهنمفنارودشمامهتافبلطلا

بسكلاوبلقلاهلحملكوتلانالبسكلاعملكوتلاكلذكو

ققحتياذهبف٠.نيلحمىفنانيشداضتيالوحراوجلاهلحم
ناو.,هريدقتبفءىشرذعتناف.هللانمريدتتلانأديعلا

مالسلاهيلعىبنلاىلالجرءاجثيدحلاىفو.هريسيتبفقفتا

:لاقفلكوتأواهعدا:هللالوسرايلاقفهلةقانيلع
هنمضامبةقثلاوهىلاعتهللاىلعلكوتلاف.لكوتواهلقعا

سيلفرومالانمارمآمارنمف.هبمكحيامنوكبعطقلاو

لاهرمأضوشيو.هيلعهبابقلغينأهليصحتىفقيرطلا
هيلعىبنلانأىوردقو.هدارأىذلاهجولاكلذرظنيوهبر

رهظتسيةنيدملالوحاقدنخذختاونيعردنيبرهاظمالسلا
نممهبظفتحيدحأمويةامرلاماقأوودعلانمسرحتيوهب

۰(آسفر:رهه750ةنسیفوت(6)

۰(ماف):2
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یوادتویوتکاوىقرتساو.برحلاةمالسيليو.رافكلا

لزنأىذلاوهءادلالزنأىذلانا:لاقوةاوادملابرمأو

لق:هنيبنللاقوهئاضتقبناميالاىلاعتهللارمأوءاودلا

نأهدابعرمأو)1(«انالوموهانلهللابنتكامالاانبيصبنل

اوذخاونمآنيذلااهيأاب»:لاتورذحلاباوذخأي

:مالسلااهيلعميرملىلاعتهللالاقدقو.(2)«مكرذح

تيضقاذاف»:لاقو.(3)«ةلغنلاعذجبكيلاىزهو»

دقو.دوعقلابرمأيملو.(+)«ضرالاىفاورشتنافةالصلا
لآسدقفهيتاياملكلبقودجسملامزلنم:مهضعبنعليق
.ةقدصلاىلعحاحلالاوبلطلاودكأتلاىأ.افاحلا.سانلا

3231۰٠:صءلوالاءزجلا مالسالادعاوق هباتكنعالقن

ب103: عبارلاصنلا

:(1)شيفطأفسوينبدمحمخيشلالاق

ماسجالاهللاداجياوهوردقلابناميالابجي

ء(3)لزالاىفاهبمكحلاوهوءاضقلابو.(2)ضارعالاو

51٠:ةيآألا_ةيوتلاةروس(1)

71٠:ةيآلا_ءاسنلاةروس(2)

25٠:ةيآلا ميرمةروس(3)
10٠:هيآلا ةعمحجلاةروس(4)

۰(آ-ف):ر1332ىفوت)1(

°(مف):ر(3)(2)
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تمعزو.لمفةفصوهفحوللاىفاهتابثاوأ.,تاذةفصوهف

لمفنأوهلعفلقلاخرايتخابلعافلانأ.)4(ةلزتعملا

ىلعهللعافالوأ,ةعيبطللوأ.هناحيسهلقولخمرارطضالا

ملاعهللانأبمهرارقاىفمهيلعةجحالوتلقمهدنعلاوقأ

ملاعهنامهلوقةلزنمبهنافمهضعبمهوتامكهنولعفيسامب

(5)«ءىشلکقلخو»:ىلاعتهلوقىفةجحلالبقلختسامب

نأىفو.(6)«هللاريغقلاخنمله»:العولجهلوقو

هنآىفوداراملكلالعافناكلهلعفلاقلاخناكولالثمناسنالا

لبقهليصفتوهتيمكوهتيفيکبالاعناكلهلاقلاخناکول
لكقلخو»:هلوقنمءىشىفهللالخديالو.هقلخينأ

هللعفالمودعملاو.ثودحلامزلتسيهلوخدنال«ءىش

روصقلكلذبلاقنمواوكرشألمهليوأتالولوكلذياوقفانو
ةحورملاحيرنأىرينملثمةفلاخمرذععطقبالهلقع
اطخلاىفهداقتعالخدواكرشالواقافنرفكيملهلقلخ

بةيضابالاىأ انباحصأىققحمضعبهلاقامععوفرملا

.ردقلاىفانيالفرودقملاسفننمبلطلاو

.(22صصلاخلابهذلا:هياتكنعالقن)

.ردقلا:سماخلالصالاليلحتوضرع
ةلكشمنأء«يلجانلرهظي٠.صوصتلاهذهلالخنم

.ةصاخملسملارةماعناسنالاريصمبامودتطبتراردقلا
 

٠(فاسف):ر(4)

2٠:هيآلا ناقرفلاةروس(5)

3٠:ةيآلا رطافةروس(6)
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ةحررطملازتال(1)ةيقيزفاتيلاةيفسلفلاةلكشملاهذهو

.ةعاسلادحىلاةرصاعملاةيركفلابهاذملایف

ناميالاوهنيدلااوربتعالئاوالانيملسمللةسنلابامأ

ضؤوخلانودهرشوهريخردقلاباودتتعاونيدلاوهناميالاو
.ناستالاةيرحلوانتتىتلاةهباشتملاةينآرقلاتايآلایف

؟هبديقممأ؟هردقوهللاءاضقنمرحناسنالاله

رهظدق.امهدعبامفىسابعلاوىومالارصعلاىفامأ

:امهفةلكشملاهذهلناضراعتمناهاجتا

هةقلطملاهللاةردقءازارخمالريسمنا٠

ىفوتملاناوفصنبمهجةركفلاهذهمعزتوءىشلكلةقلاخلا

:لجوزعهللالوتكةيلقنلاةلدالابهيأرمعدو.ه8

.%9ةيآلا.تافاصلاةروس«نولمعتامومكفلخهللاو

دعرلاةروس«راهشلادحاولاوهوءىشلدقلاخهللالق

.16:ةيآلا

ىفوتملاىنهجلادبعمهمعزتىذلاىردقلاهاجتالاد

.ءاطعنبلصاواهمعزتىتلالازتعالاةسردموه80ةنس

وهناسنالانأدكأنيحلقعلاىلعدمتعابهذملااذهنا

دارأاذاوكرحتةكرحلادارأاذاليلدب.هلاعفالقلاخلا

هيأرمعدمث(2)ةرورضلادحجكلذركنأنمو.نكسنوكسلا

 

°ف):ر(1)

(م٠.ف)ل:ر(2)
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اميسمهنلک(«(:لجورعدالالوتکةيلقنلاةلدالاب

ةيآیفلجوزعهللالاقو.38:ةيالارثدملا٥روس«هنىهر

ءاشنمونمؤيلفءاشنمفمكبرنمقحلالقو»:یرخآ
.28:ةهيالافهكلا٥روس))رمكيلف

ىردقلابهذملاضراعتانهتطسبىتلاصوصتلاابأ

نأاذهىنعمو.هلاعفالقلاخلاوهناسنالانأىعديىذلا

ىركلذكضراعتوكلذنعهللاىلاعت هدابعلملاظهللا

اموهفمتطعأوةيلوُوسملكناسنالانمىفنتنيحةيربحلا
.(1)بسكلاىنعمبرودقملابةطبترملاةردقلايفلثمتيالصأ

قلخىذلاوهلجونزعهللاولعفلاىلعةردقناسناللنأىأ

باسحلانالب.ةردقلاهذهىلعانبساحيالوةردقلاانيف

قيرطنعاباستكاناسنالااهبستكاىتلالامعالالعبستي
موقيةيضابالادنعنذابسكلافةرحلاهتداراوهحراوج
ىذلاملسملاك.لازتعالاةسردموةيردقلادنعقلخلاماقم

شطعلاوعوجلاةرهاظنافادمعتمامويلكأف ناضمرماص

ليزننأنكميالانناللجوزعهللادنعنمىربجرمأ
عفاودلاطبضمدعولكالاىفدمعتلاامأ.ةيرطفلاانعفاود

كانهسيلنذا.هتاذناسنالانمبستكمرمآفةيوقةداراب

اقبسمميدقلاىلزالاهلمعولجوزعهللاةدارانيبضراعت

هللانا:لاقنيحةديبعوبأقدصدقل.ناسنالابسكنيبو

٠(ماسف):ر(1)



ضراعيةيضابالاىأرف ردقلاىلعالرودقملاىلعبذمعي

ىردقلاهاحتالاةحارص

سفناوكلسدق(*)دشرنباوةيرعشالاىلاةيسنلابامأ
.ةيضابالاهتكلسىذلاكلسلملا

ةيحاننمصوصنلانأظحالناننأ:ةماعلاةصالخلاو

هيلعحلاصلانمّؤولانأنيبتنأىعسترهوجلاىأنومضلملا
ةقيقحغلبينلوهللانمهنأهرشوهريخردقلابدقتعينأ

لكوتلامدعومئادلالمعلاعم.كلذبنمُؤيىتحناميالا
لوسرللىبارعالاقنيحهلاوقأولوسرلاةريسىلعادامتعا

:لاقف؟هللاىلعلكوتأوىتقانلسرأملسوهيلعهللاىلص

.لكوتواهلقعألب

:(1)ديعولاودعولاولدعلا

٠ء(2)ىضابالاىفاكلاديعرامعىبال:لوالاصنللا

ىلعهديعووهللادعوتابثایفسانلافلتخا:لاق

:(3)ةيوشحلاوةئجرملاتلاقف:ناميالابةيمستلاىفمهفالتخا

 

ةبطرقبدلودشرنبدمحمنبدمحأنبدمحمديلولاوبآوه:دشرنبا(*)
-لاقلالصف تفاهتلاتفاهت:هبتكمهأ٠م595ىفوتو,هه0
٠رانلابباقملا:ديعولا٠ةنجلابباوثلا:دعولا(1)

٠(]-ف):ر.ھه5715یفوت(2)

٠(فاف):ر(3)
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زعهللاديحوتنمهبىتأىذللنومهنأبهانیمسنملك
نودىهىتلاضئارفلانمهبهللارمآامهعييضتعملجو
ىتلاىصاعملانمهنعهللاىهنىذلاهبوكرعمو.ديحوتلا

یفلجونزعهللادعوهلبجاوف.كرشلانودیه

ناكنلهللاديعوزاجناىفاوفقوتو.لاحلكىلعداعيملا

تتشتو,مهتملكهيفتبرطضاو.اهانركذىتلاةفصلاهذهب

.راثلاىلعضرعتالدمحمةمأنأب:لوقيلئاقنمفمهرمأ

.مهبونذردقىلعمهنمنيبنذملابذعيهنأبلوقيلئاقنمو
نموءباوثلانممهلدعوامكلددعبمهلزجنيفنوجرخيمث
مهنالةئجرماومسكلذلوهيفكشلاوكلذنعفقوتلابلئاق

ءمهيفلوقلااوكرتو,مهورخأىأ(1)رئابكلالهأاوجرأ

اوجرأمهنالةئجرماومسليقوارذعمهيلعاوعطقيملو

نماذهلثمىفو.لوقلاعمانامياهولعجيملو.لمعلا
ةئجرملاتنعل)ملسوهيلعهللاىلصىبنلانعىوراملوقلا

:لاق؟هللالوسرايةئجرملااموليق(ايبننيعبسناسلىلع
نمروهمجقفتاو(لمعالبلوقناميالانولوقينيذلا)
هدعوزجنمهللانأىلع.ةمالانمةلاتملاردصىفانركذ
هدعونمعيمجىفهئاضماوكلذمامتبامهقدصوهديعوو

نعلاق,هرمالليوحتالوهللاتاملكلليديبتالهديعوتو

لدبيامديعولابمكيلاتمدقدقوىدلاومصتختال:.:لجو

 

٠(ماف):ر(])

29.۰-28:ى(1)
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ملخيالهللانا»لاقو.«ديبعللمالظبانأاموىدللوقلا

(3)«نوقداصلاناومهيغيبمهانيزج»:لاقو.(2)«داعمملا

لمجف.نيرخآأدعوتواموقدعولجوزعهللاناكلذو

انادعالرانلاهديعولعجو,نينمؤملاهئايلوالةنجلاهدعو

:الوحمالوالدبمهدیعووأهدعونوكينأزوجينلونيرفاكلا

هرابخأنوكتنأزوجيالذاهنعاعوجرمالوهيفىنثتسمالو

هديعووأهدعوناكولف.ةضقانتمالوةبذاكتمهلالجلج

هلالجلجهرابخآعيمجتناکلهيفینثتسموأ.الوحموأالدبم

هتمرابخأالاديعولاودعولالهو(ضقانتوپبذاكتتاذ

:لاقومهدعوتو,هبمهدعوامنيقيرفللدعأهنأبلجوزع

.)4(»نىرفاكللتدعأىتلارانلااوقتاو»

وأدعيملامدعووأدعويملامدعوأهنأبربخيفيكو

الو؟دعوأامبالو,دعوامبىفيالمثدعويودعينوكي
هللفصولاةياغاذهو٠.هبربخأامىلعكلذنمءىشدجوي

ءاريكاولعنولطبملالوقيامعهللاىلاعتبذكلابهلالجلج

مهدعيامومهينميومهدعي»:سيلباىفلجوزعهللالاقو

ديعاومكهديعاومنوكتنأهللىثاحف«ارورغالاناطيشلا

.ناطيشلا

٠(104106نمىناثلاءزجلازجوملا):هباتكنعالقن
 

31۰:ةيآلا دعرلاهروس)2(

146٠:هيآلا ماعنالاةروس(3)
.31:ةيآلاسنارمعلآهروس)4(
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حرشعم(1)عيمجنبمعصضخفحىبال:ىنالاصنلا

٠.ىتالتلاناميلسىبال

نا»:ىلاعتهلوقیفامكرحابرايخالاوهدعولالاق

وهديعولاو.13:ةيآلاراطفنالاةروس«ميعنىفلراربالا

«ميحجىفلراجفلاناو»:ىلاعتهلوقیفامكرشلابرابخالا

ةنيبملاامهدئاقعانهامهبدارملاو.3ةيآألا.راطفنالاةروس

قحلالهأنحنبرقتنىأ نيدنهللاهمحرفنصملالوتب
دوجولابجاوىأهللانأب انمزجوانفارتعابانبرىلا

ىف دراولاهربخمكحعقاوللقباطمىأ قداص هتاذل

نىيذلانا»:ىلاعتهلوقیفامکرابهرابخایآ هدعو

«الزسودرفلاتانجمهلتناكتاحلاصلااولمعواونما

یشلاپهرابخاىأ هديیعوىفو.107:ةيآألافهكلاةروس

باتكلالمهأنماورفكنيذلانا»:ىلاعتهلوقیفامك

فلخيالىلامتهللانآبنیدنو(2)«منهجرانیفنيکرشملاو

ىدللوقلالدبيام»:ىلاعتهلوقیفامکهدیعوالوهدعو

۰(3)«ديبعللمالظباناامو

راشأامكاهيفدولخلانمواهنمهلديالةنحلابهدعونمف

قحلالهأنحنبرقتنىأاضيأنيدنو: هلوقبهيلافنصلملا

 

ىفوتىنالتلاناميلسوبآامآىرجهلانماثلانرقلاىفعيمجنبرمعىفوت(1)
٠(آفر:ر,ھه967هنس

٠°6ةيآلا ةنيبلاةروس(2)
29٠ةيآلاقةروس(3)
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ىألهآ ماودىأ ديلختب انمزجلىلاعتهللاىلا

باوثلارادىأةنجلاىف باوثلارادىأةنجلاباحصأ
 راتلا باحصأىأ لهأ ديلختبو ميقملاميعنلاو

لاكنلاوميلالاباقعلارادىأرانلاىفباقعلارادىآ

نحتىلاعتهللادبعنىأاضيأنيدن: هلوقبو ميظعلا

ناب انتنسلأبانرارقاوانمزجبهيلابرقتنوقحلالهأ
 باقعلارادىأرانلانأبو باوثلارادىآ ةنجلا

نايهذيالیآناینفیالناترمتسموناتیقابیاناتمئاد

.ةنمزالاعيمجىفىأادب نالوزيالو

75٠-74:صءاهحرشوديحوتلانعالقن
.(1)ىلاسلاخيشلل:ثلاثلاصنلا

:لاق

دلخيبتيملوىصعنمو
دهشناذهبامئادراتنلاىف

ملوةريبكبىصعنمىأ)2(ةماقتسالالهآبهذمنايبناذه

كلذبدهشن.امئادرانلاىفدلخموهفتامىتحاهنمبتي
هللاصعينمو»:ىلامتهلوقىفامكهباناياهللارابخال

ضرتعاو(3)«ادبأاهيفنيدلاخمنهجرانهلنافهلوسرو
نأببيجأوديحوتلاىفهلوسروهللاىصعنمدارملانأب
ةثيسبسكنمىلب»:ىلاعتهلوقوصصخمالو‹ماعظفللا

 

۰(!ف):ر(1)
٠ةضابالاىأ(2)
23٠:ةيآلانجلاةروس(3)
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اهىفمهرانلاباحصأكئنلوأفهتنىطخهبتطاحأو

(1)«نودلاخ

هبتطاحأةريبكلابحاصنأملسنالاننأبضرتعاو

باجيو.اهاياملظيالتانسحهلنالبناجلکنمهتئيطخ

ائيشملظيملف.ةريبكلاىلعهرارصابهتانسحطبحأهنأب

بحاصنأكشالو.نيقتملانمهللالبقتيامناربخأدقهنال

عمهتانسحنمائيشهللالبقتيملف,قتمبسيلةريبكلا

:ىلاعتهلوقو.هيلعتاماذاهلبقالوةربكلاىلعهرارصا

.(2)«اهيفادلاخمنهجهؤازجفادمعتمانمؤوملتمينمو»

لتقيالوهنامياىلعانمّوملتقنمدارملانأبضرتعاو

ةيآلاهذهقايسنأ(باجيو)كرشمالاهنامياىلع

ءًاطخنمؤملالتاقمكح:الوأركذهنال,ليلعتلااذهىفني

نيعوضوملاالكىفهيلعموكحملاوادمعهلتاقمكحركذمث
ىملراجفلاناوميعنىفلراربالانا»:ىلاعتهلوقودحاو

ولف.(3)«نيبئاغباهنعمهامونيدلاموياهنولصيميحج
لماشروجفلاواهنعاوبيغينأمزلاهتمنوجرخياوناك
١.هريغوكرشلل

.295296:ص.لوقعلاراونآقراشم:هباتکنعالقن

 

81٠:ةيآلا ةرقبلاةروس(1)

93٠:ةيآلاماسلاةروس(2)

.16:هيآلا راطفنالاةروس)3(
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.ديعولاودعولاولدعلا:سداسلالصالاليلحتوضرع

دعت باقعلاوباوثلاىآ ديعولاودعولاةيضقنا

لدعلابةطبترمىهفءةيضابالادئاقعلالوصأنمالصأ

روجلاهيلابسنيالوهقحقحىذلكلىطعيىذلاىهلالا

٠.كلذنعهللاىلاعتملظلاو

سيلامبدحالالو,هلالهآسيلامبدحأىلعمكحيالف

ىلعهمكحف.هلالهأنكيملامدحأبلعفيالو.هلالمهأ

ىنازلامجرو.لدعقراسلاديعطقوءلدعلقعلابلتاقلا

ىصامعلادعوتو.لدعةنجلابعئاطلادعو.لدعةينازلاو

الدعواقدصكبرتاملكتمتو»:لئاقلاوهو.لدعرانلاب

.115ةيالاماعنالاةروس«ميلعلاعيمسلاوهوهتاملكللدمال

ةيضابالاىأرتنيبوتدكأدق,انهةطسيملاصوصتلانا

ةبوتنودبتامناىصاعلاباقعو.نمّؤملاباوثىف

تحبيصأالاو,هسفنىلعهللاامهبجوأنالصالاناذهو

ةينآرقلاصوصنلاعمةضقانتموةبذاكىلاعتهللارماوأ

:لئاقلاوهوادحأملظيالولداعهللاف_ةقلطملاهتلادعو

6(1)«ديبعللمالظبسيلهللانأومكيديأتمدقامبكلذ»

نيرفاكلاقحىفىدبالادلاخلاهديعوذفنيسلجوزعهللاو

نيتقفانملاهللادعو»:لجوزعلئاقلاوهوةاصعلاو
مهبسحىهءاهيفنيدلاخمنهجرانرافكلاوتاقفانملاو

2۰:ةيآلاسنارمعلآهروس)1(
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هدعوذفنيسكلذكو.(1)«ميمباذعمهلوهللامهنعلو

:لجونزعلئاقلاوهونيقداصلانينمؤملاقحيفیدبالادلاغخلا

راهنالااهتحتنمىرجتتانجهلخديهلوسروهللاعطينمو»

دقصوصنلانا.)2(»ميظعلازوملاكلذواهيفنيدلاخ

ىلقعلاليلدلاب(3)ةيوشحلاوةئجرملاىأرةوقلكبتضحد
سئايكلالهالهديعوفلخيسهللانأتمعزنيحىلقنلاو

لوقبكلذاوللعو.,هدعوفلخيالونيملسملانمةاصعلاو

مهسفنأىلعاوفرسأنيذلاىدابعايلق»:لجونعهللا

هنا.اعيمجبونذلارفغيهللاناهللاةمحرنماوطنفتال

.(4)«ميحرلاروفغلاوه

نمو»:ىلاعتهلوقىفىلقنلاليلدلاباوبيجأمهنكلو

هلواهيفادلاخاراثهلخديهدودحدعتيوهلوسروهللاصعي

:لجوزعهللالوقيىرخآةميركةيآىفو)5(«نيهمباذع

بصضغواهيفادلاخمنهجهؤازجفادمعتمانمؤملتعينمو»

دقةيآلاهذهنا(6)«اميظعاباذعهلدعأوهنعلوهيلعهللا

دولخلابءالّوؤههللادعودقونيملسملاةاصعقحىفتلزن

؟ةيآلاهذهتلزنأنمقحىفالاومنهجىفیدبالا

°68:ةيآلا ةبوتلاةروس)1(
13٠:ةيآلا_ءاسنلاةروس(2)

۰٠(فاسف):ر(3)
53۰:هيآالا رمزلاهروس)4(

14٠:ةيآلا ءاسنلاةروس(5)

93٠:ةيآلا ءاسنلاةروس(6)
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نمرئابكلالهأنأنوريةيضابالانأ:لوقلاةصالخو

مهفنيتفانموآنيقسافوآةاصعاوناکةبوتنودبنيملسملا
ىفنودلخممهفنونمّؤملاامآو.اديأامئادرانلاىفنودلخم

ةلزتعملااهتقنتعادقةديقعلاهذهو.ادبأامئادةدلاخلاةنجلا

.دعبةعيشلاو

.طقفنيرفاكللمئادلادولخلانأنوريفةيرعشالاامأ

ءاشناهللاىلاهرمأفكرشلالهأادعامئابكلابكترمامأو
ىفمنادلادولخلانأىرتفةئجرملاامو.هنعىفعوأهبادع

ءهنعهللاوفعيدقفىصاعلاملسملاامأ.نيرفاكلابصاخرانلا

.ةنجلاىئاهنلاهريصمنكلوهبقاعيدقو

عباسلالصاألا ;ءاقثثلا

.حيحصلاعماجلاىفةعافشلاثيدحركذ:لوالاصنلا
نممكنمام):لاق(ص)ىبنلانعدیزنبںیاچنع(100)
.ىتعافشوهللاةمحربوحلاصلمعبالاةنجلالخديدحأ

ةعافشلاتسيل:لاق(ص)ىبنلانعديزنبسياجنع(1004)
.یتمآنمرئابکلالهال

رذنأو»ةيآالاهذهتلزنال:لاقديزنبرباجنع(1005)

ذاخفأذخفتي(ص)هللالوسرلعج.(1)«نيبرقالاكتريشع

 

214٠:هيآلا ءارعشلاةروس(1)
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ینبای»:لاقفبلطملادبعینبىلایتآیتحاذخفاذخفشیرق

نممكنعىنغأالىنافمكردذنأنأىنرمأهللانابلطملادبع

ساتلاءاجامنفرعالالأنوقتملامكنمىئايلوأناالآائيشهللا
تنبةمطافايمكباقرىلعاهنولمحتايثدلابمتئجفنيدلابادغ
الىنافهللانممكسفنآایرتشادمحمةمعةيفصايودمحم

.ائيشهللانمامكنعىنغأ

.(1)ىنيمثلازيزعلادبعخيشلل:ىناثلاصنلا

همزل.,رئابكلالهالنوكتةعافشلانأمعزنمف:لاق

كلذوةنجلاىفاهلكةمالانآو.ةنجلانولخديمهنأبلوقلا

ىفنيدلخمةمالانمنأنمءةنسلاوباتكلاىفامفالخ

ءاهنمنيبئاتلاريغاهيلعنوتيلارئابكلالهأمهو.راتلا

همازلتسالاهلهآنمنوكلالاوسزجيملءمهلتناكولاهنالو
نأنملاقيامو٠زئاجلارغلارانلالهأنمنوكلالاوس
ةنجلالهآنممهتالةعافشلابمهلةجاحالنيبئاتلانيتمؤللا

عفرومهفيرشتةدايزىفاهلنوجاتحممهنأبدودرمكشالب
یبرقلایذوراجلاقحيفمعريصقتيفومهباوثريثكتومهتاجرد
اهلمهجايتحاىلعلديواهوحنودالوالاوةجوزلاوماحرالاو
«انلرفغاوانرونانلممتاانير»:مهنعةياكحىلاعتهلوق

همامتاهبنوبلطيمهنأبربخأثيح8٠:ةيآلاميرحتلاةروس

 

فر)ر:ر(1)
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منهجرطانقىلعنورئاسمهومهبونذمهلهنارفغومهرونمهل
لخديدحأنمامملسوهيلعهللاىلصهلوقوةنجلامهلوخدلبق
لدياممو.ىتعافشوهللانمةمحربوحلاصلمعبالاةنجلا

ملسوهيلعهللاىلصهلوقرئابكلالهالانوكتالةعافشلانأىلع

هلوقبىأمكرذنأنأىنرمأهالانا!بلطملادبعىنباي

هللانممكنعىتغأالىناالأ‹نيبرقالاوكتريشعرذناو

-

حتفرصنىبأخيشلل٠ء302ص-ةينونلاةديصقحرش باتكنعالقن

۱(۰ف):راظحالم۰حوتنبا

.(1)ىلاسلاديمحنيهللادبعدمحمىبال:ثلاثلاصنلا

نمربخلالاوسافرعو٠.بلطلاوةليسولاةغلةعافشلا:لاق

ةجردةدايزوأ,ةنجلالوخدليجعتبلطاعرشوءرذللرغل

.مهريغوءايبناللنوكتفنينمّوملاهدابعللجوزعبرلانماهي
لبقاهيلاهمدقتىهةلصخباهنممالسلاهيلعانيبنصتخي.

هللاءاشنمعفشيهدعبنممثهلالااهبابحتفيالفعفاشلك

.عفشينأ

كشثعبينأىسع»:ىلاعتهلوقىفیذلادومحملاوهوليق

نورخآلاونولوالاهيفكدمحيىأ‹(2)«ادومحماماقمكبر
.اعفاشكلىقاودحجيملٹیح

 

۰(آ۔ف):ر(1)

78٠:ةيآلا ءارسالاةروس(2)
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نيفلكملانمىقتلاىلعةروصقم(ص)دمحمانيبنةعافشنا

ةعافشالف.تابجاولایدآوتامرحملابثاجنموهىقتلاو

نملالانوعفشيالو»:ىلاعتهلوقلءايقشالانمهرغل
نعسفنیزجتالامویاوعمتاو»:ىلاعتهلوقو.«یضترا

:ىلامعتهلوقو.(2)«ةعافشاهنمليميالواًنيشسفن

تايآلاهذهو.)3(«عاطيعيفشالوميمحنمنيملاظللام»

ىلعةروصقمةعافشلانآبحيرصتىلوالاىففتيآرامكةماع

وهوملاظلانعاهيفنىلعليلدةنلاثلاىفو.هللاهاضترانم

ءنيکرشملاصختالفهريغملظوأ.هسفنملظنملکلمسا

ةربعالف,مهيفاهلوزنببسناكناواهنافاومعزامك

یتایسامتایآلاهذهدضعيوءظفللامومععمببسلاصوصخب

تبثامنممهناف.رئابكلالهأديلختىفةعطاقلاةلدالانم

ةعافشلامهنعتفتنا.ةيتآلاتايعطقلابرانلاىفمهديلخت

.ةرورضفقوملاىف

راتلالخديالةنجلالوخدىفةعافشلاهلتتبثنمناف

اهوتبئأفاهيف(4)ةرعاشالاتفلاخو.اهيفدلخينأنمالضف

رئابکلالهالیتعافش)هوورثیدحىلعالیوعترئابکلالهال
ضراعيالدحاوربخهنا اهدحأ هوجوبباجيو(یتمآنم

 

28٠:ةيآلا_ءايبثالاةروس(1)

48٠:ةيآلا ةرقبلاةروس(2)

٠.18: رفاغةروس)3(

٠(یف):ر(4)
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ملعلابجوأالايعطقضراعيملولهنا اهيناثو ىمطقلا

لانتالاهصنواهلئم:ةياورهتضراعهنا_اهئلاثو_

دقهذهنأىلعكلتبهذهف ىتمأنمرئابكلالهأىتعافش

عضوبلوقلاامابجوفهتفلاخدقكلتوباتكلااهدضع

الثئاقهللاهمحرىليلخلاققحملاهيلابهذامكةياورلاكلت

هيلانوبهيلابرقتلرئابكلالهالةعافشلاتناكولهنا

.ىئابكلاب
288۰_287:ص لوقملاراونأقراىشم هباتکنعالقن

.ةعافشلا:عباسلالصالاليلعتوضرع

دعولاولدمعلالوحةيضابالافقومىلعبترتدقل

لوسرلانمةعافشلاثودحهيفاوفن.ناثفقومديعولاو

یفةعافشلاهذهثودحاورصحوملسوهيلعهللاىلس

.رئابكلایبکترموةقسفلاوةاصعلانودطقفنينمؤملا

ىلعرصموهوتامنلنوكتنل(ص)ىبنلاةعافشنا
مويمهيلعفيفختلةفاكنينمؤمللنوكتامناو٠رشئابكلا
ضعبلةجردةدايزوأةنجلاىفلوخدللمهبليجمتلاورشحلا
٠حوصنلاةبوتلاوءافولاىلعاوتامنيذلانينمؤمل

لاق:یلاتلاکیھفاھباودهشتساىتلاةيعطقلاةلدالاامآ

ائيشسفننعسفنىزجتالاموياوفتاو»:لجوزعهللا
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!دمحمتنبةمطافايلاقنيحةميركلاةيآلاهذهحضوو
ىتغأالىنافهللانمامكسفنأايرتشا!دمحمةمعةيفصايو

.ائيشهللانمامكنع

نال,ديعولاودعولاولدعلالصأبةلصاهلةديقعلاهذهو

هديعووهدعوفلخيالولداعلجوزغهللا

ةعافشلاىفنتىتلاةلزتعملایآرعمقباطتتةديقعلاهذه

رئابكلالهالاهوتبثأدقفةيرعشالاامأ.رئابكلالهأنع

ءىتمآنمرئابکلالهالىتعافش:لوسرلاثيدحىلعادامتعا

ىتعافشلانتال ثیدحلااذهدنفتیرخآةياوركانهنأريغ

ىماسلاخيشلالاقامككلتبهذهفىتمأنمرئابكلالهآ

ثيدحلاتديیآدقةميركلاتايآلانامن.هللاهمحر

.لوالاثيدحلاتفلاخو

 ىصاعملاباحصأ رئابكلالهالنوكتةعافشلانأولو
اوتمضيلهللاىلاىأ رئابكلابنوملسملاهيلابرقتل
قطنملاومالسالادئاقععمىفانتياذهف,ةدلاخلاةنجلامهسفنال

قرفيملورئابكلاوكرشلانيبطبردقلوسرلاو.,ميلسلا
:اوجنتتاقبوملاعبسلارئابكلااوبنتجا:لاقنيح٠.امهنيب
لاومألكأوابرلالكأورحسلاو.لتقلاوهللابكرشلا

٠.نيدلاولاقوقعوءفحزلانمرارفلاواملظسانلا

دے

48٠:ةيآلا ةرقبلاةروس(1)
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نماثلالصالا
ميركلانآرفلاقلخ

.(1)ىضايالاىفاكلادعرامعىبال:لوالاصنلا

:قولخمريغنآرقلانأمعزنلضقنلا

تآرقلانعانوربخأ:قولخمريغنآرقلانأمعزنللاقي
ىهأ.هلسرةنسلأىلعهقلخىلاهللانمةلزنملابتكلاعيمجو

ءاهولطبآوءايشآريغاهنأب:اولاقناف؟ءايشأبتسيلمآءايشأ

متمعزىذلاامف:مهللاقيفىشالتلاومدعلادحىفاهولعجو

وأ,قولخمريغنوكيءىشمثسيلذا؟قولخمبسيلهنأ

دنعنمتءاجهللالسرنوكتنأىنعملااذهىلعلطيو.اقلخ

نعهللالاقدقوائيشهئايبنأىلعلزنأهللانأو.ءىشبهللا

یشىلعلزنآاماولاقذاهردقٌقحهللااوردقامو»:لج

یذلاباتكلالزنأنملق»بمهيلعادرلاقف(2)«ءىشن

ءءايشالانمءىشهللاباتكنأنيبتاملف.(3)ىسومهبءان

نااما:امهلثلاثالنيهجونمءىشلااذهولخيال:انلق

اولطبأثدحمريغ:اولاقنافءثدحمريغوآاٹدحمنوک

نمحرلانمركذنممهيتأيامو»::لاقثيحهللاىلعاودرو

ليق٠ثدحم:اولاقناف.(4)«نيضرعمهنعاوناکالاثدحم

 

۰(١ف):ر(1)
91٠:ةيآلا ماعنالاةروس(2)
91٠:ةيآلا ماعنالاةروس(3)

5٠:ةيآلا ءارعشلاةروس(4)
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اولاقناو.اولطبأهللارغىلاهثودحاوفاضأناف؟هثدحأنم

ىلعالادنآرقلاناكلهلاقيو.هقلخباورقأهثدحأهللانا

اولطب]الاولاقناف؟هتینادحويفهيلعادهاشهتيبوبرىفهللا

رسئاسناکامكهيلعدهاشو.هللاىلعلادوهلباولاقناو

؟هللاىلعالادهلعجنمانلق,هااىلعالادقلخلانمءايشالا

ءهتيبوبرىلعةلالدهلعجهللااولوقينأالانودجيالو

اذاف.,كلذكقلخلارئاسلعجامك.هتينادحوىلعةداهشو

نآرقلانعانوربخآأ:مهللاقيوءهقلخباورقأكلذاولاق

اولطبآالاولاقناف؟نكيملنأدعبانئاكاڻدحموهسيلا

انابنآنممنينئالابهذميلااوراصو.هللاعماميدقهولعجو

نکيملذادعبنئاکثدحماولاقناف.ىضماميفمهلطابنع
وهقلخلانأامك.قلخلاوهثودحلاو,هقلخباورقأ

.ثودملا

دقمهو.مهلهجو.مهتوابفلقلخلاةرابعاوعنشامناو
قولخمريغاٹنوكينأزوجينلوقلخلاىناعمعيمجباوتأ

نوکينأزوجينلوثدحمريغاقولخمنوکينأزوجيالامك
.قلاخريغميدقنوکينآزوجيالامک.قولخمريغثدحم

امينآرقلافصولجوزعهللااندجواناهلكاذهعمو

هانلعجانا»:لجونزعلاقف.قلخلارئاسنمهريغهبفصو

انلعجو»:قلخلانمنآرقلاريغىفلاقو.(1)«ايبرعانآرق

 

3٠:ةيآلا فرخزلاةروس(1)
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افققعسءامسلاانلعجو»:لاقو.)2(»)نيتيآراهنلاوليللا

ةليلىفهانلزنأbار:نارقلاىفلاقو4)3()»)اظوفشحم

یفلاقو»(5)«ركذلاانلزننحناا»:لاقو.)4(«

6)6(«ديدشسأبهيفديدحلاانلزئأو»:قلخلانمنآرقلارغ

لاقو.)7(»جاوزأةينامثماعنالانممکللزنأو»:لاقو

:نآرقلایفلاقو‘)8(«نوظفاحلهلااو»:نآرقلایف

مهوهوعمتساالاتدحممهبرنمرکذنممهيتأيام»

.)10(»اركذمهلثدحيوأ»:لاقو4)9(«نوبعلي

:لاقو,.»(x1)هتايآتلصفباتک«(:نآرقلایفلاقو

ريغیفلاقو,(12)«ملعىلعهانلصفباتكبمهاننج»

.(:3)«الیصفتهانلصفءیشلکو»:قلخلانمنآرقلا

135٠-132:ص,ىناثلاءزجلا زجوملا هباتكنعالقن

12٠:ةيآلا_ءارسالاةروس(2,
31٠:هيآلا ءايبثالاهروس)3:

1٠:ةيال-ردقلاةروس(4)
9٠:ةيآلا رجحلاةروس(5)
25۰:هيآلا ديدحلاهروس)6(

6٠:هيلا رمزلاةروس(7)

9۰:هيالا رححلاةروس(8)

2٠:ةيآلابءايبنالاةروس(9)
113٠:هيلا هطةروس(10)

3۰٠:هيالا تلصفةروس)11(

52٠:ةيآلا فارعالاةروس(12)
12٠:ةيآلا ءارسالاةروس(13)
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ىلامتهللاىلاقيفوتلالهأنحناضيأ نيدنولاق

هتاذلدوجولابچاوىأهللانأب انرارقاوانمزجب

طظفللاوهىذلا هنآرقىأ همالک دجومیآ قلاخ

هتوالتبدبعتملاهنمةروسرصقأبزاجعاللدمحمىلعلزنملا

ظافلالاىهىتلالسرلاوءايبنالاىلعةلزنملابتكلانمهريغو
ىلاهبىحوأاملكنمهريغوةصاخلاىناعملاىلعةلادلاةصاخلا
اهوحتوةيسدقلاثيداحالاوبتكلانملسرلاوءايبنالا

ىأ هثدحمو نآرقلاوهىذلاهمالكىأ ةيصوو

(هلزتمو) هعتاصیآهلعاجو امودعمناکنآدعبهدوجوم

لازناةيفيكومالسلاوةالصلاهيلعىبنلاىلعهطبهمیآ

حوللانمهخستبةكئاللارمأىلاعتهنأ(ص)انيبنىلانآرقلا

ىلااهبلزنوليربجلاهتطعأوقاروأىفهنمهتخسنفظوفحلملا

كلذدعبهبلزنمثاهنمةزعلاتيبىفاهعضووايندلاءامسلا

ىفهيرتعتىتلالاوحالاوعئاقولابسحباقرفشمدمحمىلع

.اعمىنمملاوظفللاهيلعلزنأوةنسنيرشع

٠(67:ص اهحرشوديحوتلاةديقع):باتكنعالقن
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.ميركلانآرملاقلخ:نماثلالصالاليىلحتوضرع

ديالقةيمالسالاةفسلفلااهتثحبىتلاتاعوضوملااتسرداذا
تازيممتكرتىتلاميركلانآرقلاقلخةلكشمركذتننأ

لهوةيضابالاوةرعاشالاوةلزتعملااميسةقرفلكلةصاخ
اتلرهظتنيصنلانيذهلالخنمنويضابالاف)1( فلسلا
یلامتهللامالكميركلانآرقلانأبلوقلاىلعمهتلدأومهججح

ءهانعموهروسو.هتاملكوهظفل.ىلاعتهلقولخمهنآیلعو

نمحرلاوةلالجلاظفلك,طقفءانعممدقىلعليلدلاماقامالا
ةركفلاهذهو.,هدنعنمالزنمهنوكبهلىلاعتهفصولميحرلا

تاذللهسيزنتلاةركفلصلاغلاىقنلاروصتلابةطبترم
تاثدحملانمهدوجوروصتلمتحيالةلئامملكنعةيهلالا

.ةيعقاولاةيسحلا

ةلدالابهتيرظنىضابالاىفاكلادبعرامعوبأمعددقل

نأمعزنملكىلعدروميركلانآرقلانمةيلقنلاوةيلقمل

نعهللامدقعمميدقنآرقلانأ ىأقولخمسغنآرقلا

لالدتسألاىفةلاصأوةعاربرهظأدقلو.لزالاىفلجو
امهنيبطبرودحاونآىفسايقلاوءارقتسالاىلعمئاقلا

ىتلاءارقتسالاةجيتننيبةيمازلتسالاوةيجاتنتسالاةقالعلاب

ءايشالانمءىشميركلانآرقلانا:لاقوسايقللةمدقمىه

هللاو,ثدحمريغوآ,اقولخمیآاٹدحمامانوکیوهفةدوجوملا

“mmgig

۰(ففر(1)
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ىرخالاءايشالاةلعبنآرقلاقلخةلعطبرفءىشلكلقلاخلا
دحلاىفةقرغتسمميركلانآرقلاقلخةلعنالةقولخملا

:ىلاعتهلوقىفىلقنلاليلدلابدهشتساوقلخلاوهو(1)ماعلا

.3:ةيآلافرخزلاةروس) ايبرعانأرقهانلعجانا»

راهتنلاوليللاانلعجو»:قلخلانمنآرقلاريغىفلاقو
.12:ةيآلاءارسالاةروس«نيتيآ

:لاقفثدحمميركلانآرقلانأنيبلجوزعهللانامث

.«نوبعليمهوهوعمتساالاثدحممهبرنمرکذنممهيتايام»

هانلصفباتكيدعلو»:لاقو2:ةيآلاءايبنالاةروس

ءىشلكو»:قلخلانمنآرقلاريغىفلاقو.«ملعىلع

.«اليصفتهانلصف

نيزعلانآرقلانأكلذو.,رخآارصنعفيضتنأنكميو

یعرشمکحعقرىأ خسنلاهيفوهتايآوهروسبروصحم

اذهوميدقلاىفخسنلاعقينأزوجيالف قحالصتبقباس
لصالااذهفثدحمميركلانآرقلاناندا ثودحلاليلد

هللامالكميركلانآرقلانأتأرنيحةلزتعملاهتقنتعادق

هللامالکنآرقلانأدقتعتىهفةيرعشالاامأ ثداحوهو

صنلالهآامأ,ةثداحقرولاوربحلاوفورحلاامأ,ميدق

هربحوهظفلوهفورحوهانعمبميدقنيزعلانآرقلانأنورف

.هقروو

 

۰(مف):ر(])
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قولخمميركلانآرقلانأرقتةيضابالانأ:ةصالخلاو

.ءايشالاك

(1)نيتلزنملانيبةلزنمال
.)2(ىضابالاىفاكلادبعرامعیبال:لوالاصنلا

ءمهئامسآورئابكلالهالديعولاتبثأنمفلتخا:لاق

؟یهاممهرئابکیفو
مهنعةيمستلاىفنو.مهلديعولاتوبثىلعمهعامجادعب

مهءامسآوكرشرفكمهرئابكنا:ةيرفصلاتلاقفناميالاب

كفست(ص)ىبنلابرحلهأكنوبراحم‹نوكرشمرافك
كلذعممهو.مهلاومأمنغتو.مهيرارذىبستو.مهام:

اوذخأف6تراتخاوةقرازالاتمسقف4مهعمىلصيو»مهعم

ءرفكبتسيل,لالضوقسفمهرئابك:ةلزتعملاتلاقو

نينمۇؤمالونيرفاكباوسيل.نولاضنوقساف
اوعداوءرفكالوناميابتسيلةثلاثةلزنمءالؤهتبثاف

 

٠رفكلاوناميالانيبةلزنمالىأ(1)

۰(اف):ر(2)



رشکال,قافنرفكمهرئابك:ةيديزلاوةيضابالالاقو

نموءالؤهىلاالوءالؤهىلاالكلذنابنييذيذم»نينمّؤمالو
.143:ةيآلاءاسنلاةروس«الىبسهلدحتنلفهللاللضب

مسالاىفنيتمّؤملاىلاالوةريسلاومكحلاىفنيكرشملاىلاال

یفمهعماونوکينأنيكرشملانممهافنءب:ةيآألاةلداجملا

.نيكرشملاماكحأوكرشلابةيمستلا

٠ىناثلاءزجلا116117٠:ص.زحوملا:هباتكنعالعن

ء.قاتلارئايكوكرشلارتابكنيبزرفلابجي:لاق
كاشلاىفكشنمالهکرشىفكشنمو.زرفيملنمكرشأو

كارشاهللابيذكتنأملعينأوهو.ةجحلاهيلعتماقنأ

لاقامفالغخبلوقلابيذكتلاىفلخدو.قافنهيلعبذكلاو

نأوأ.هلوزنبلهجلاعمهفالخبلوقلاوليوأتالبةهجاوم
زاتمنحيحصلاوه:تلققافنوكرشنامسقرئابكلانأملعي

نآمدعينأوأ.)2(ةيرفصلاوةيدحتنلادةقرازالانعهب

نماهرغامأورمامكدوحجلااهيفلخدرةاواسمكرشلا

بوجوىفو.ةررحمانياحصالةثالثلاوقأىلعقافنفرئابكلا

۰(فر:ر0

۰(فافر:ر(2)



ناکنازرفيملنمكرشيالو,نالوقفلخقافنلانأةفرعم

مهمزلو.ءكرشاهلكىصاعملانأنيمعازلاةقرازالاكالوأتم

مهنمةيدجنلاو.ةيصعملابفصوثيحءهاشاحمدآكيرشت

مكحلاكلذوقسفاهنوداموكرشاهلكرئابكلانانيلئاقلا
دقتعانمفمهنيباميفامآو,مهريغىلادعتمقيرفلادنع

نولوقيلبةريبكوأةيصعملكرشلابهيلعاومكحيملمهداقتعا

كلذلكرشلابنومكحيمهناةيرفصلانعليقو.هقسفب

مههوجورفصتىتحىوقتلاىفنودهتجيفمهسفنأىلعولو
قافنلارئابكىفنيلئاقلاةلزتعملاكوكرشلاىفاوعقيالئل
.كرشالوقافناللالضوقسفاهنا

26٠-25:ص صلاخلابهذلا هباتكنعالق

.(1)رمعمىبحيىلعل:ثلاثلاصنلا

عمنوقفتيةيضابالانأهلملعالنممريثكبسحيلاق
نأنوفرعيالو,كرشرفكةاصعلاريفكتىفجراوخلا

نيذلانيدحوملاةاصعىلعرفكلاةملكنوقلطيةيضابالا
نماذخأ.ةمعنرفككلذبنودصقيو.هللاتامرحنوكهتني
:عيضاوملاهذهلاثمأىفاهتقلطأىتلا٠ةميركلاتايآلا
ىلعهللو»:لوقيهللاو(ص)لوسرلاثيداحأىلااداتتساو

هللانافرفكنموء«اليبسهيلاعاطتسانمتيبلاجحسانلا

 

۰ )1(
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مكحيملنمو».97:ةيآلانارمعلآةروس«نيملاعلانعىنغ

.44:ةيآلاةدئاملاةروس«نورفاكلاكنلوأفهللالزنأامب

سيل).(رفكةالصلاكرتنم):لوقي(ص)لوسرلاو
مدقتامنأدقتعأو.(ةالصلاهكرتالارفكلاوديعلادعب

ةانصعلاىلعرفكلاةملكقالطانمدوصقملاحاضيالىفكي
ىلاةيضابالااعدىذلاببسلاو.ةمعنلارفككلذبدصتقيو

وأقاشقنلاةملكنمالدبةاصعلاىلعةملكلاهذهمهقالطا

باتكلااهقلطأىتلاةملكلااهنأ:امهلوأ:نارمأقوسفلا

.تابسانملاو

ء«مالسالاخيراتىفاصاخارثآقافنلاةملكلنأ:امهيناثو

ء(ص)هللالوسرنمزىفساتلانمددعاهبرهتشادقف
نآرقلاناكف.ناميالابنئمطتملمهبولقنكلوارهاظاونمآ
باذعلابمهدعوتيومهضعبحضميومهعيرقتبلزنيميركلا

.ةرخآلاوايندلاىف٠ميلالا

ركنملابنورمأيضعبنممهضعي‹تاقفانملاونوقفانملا»

.(1)«نوقسافلامهنيعفانملانا

قلطيو.ةمعتلارفكنودصقيمهفديحوتلالهأنمدحأىلع

ےہ

67۰:هيلا_ةبوتلاةروس(1)
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دايصملاوأقافنلامهرغهيلعقلطيوقوسفلاةلزتعملاهيلع

ىوفلشاقنعوضوملااذهىفشاقنلاو.دحاوىنعموهو

٠.ىظفلفالتخالاو

°89-92:ص.ىلوالاةقلحلا خيراتلابكومىفةيضابالا هباتكنعالقن

٠.نيتلزنملانيبةلزنمال:عساتلالصالاليلعحتوضرع
رفكلاةيضقجلاعت.اهانأرقىتلاةيمالكلاصوصتلانا

٠اڻيدحواميدقىمالسالاركفلاىفترثأىتلاناميالاو
؟ناميالاةفصدقفيرثابكلانمةريبكبكترااذاملسملاله

سرادملاءارآحضوننأدبالفلاؤسلااذهنعبيجننألبقو

.كلذىفةيمالكلا

ءدمحمةلاسربوهللاةينادحوبرقأنم:ةلزتعملاتلاق
عمجوأ‹رئابكلابكتراوأةينيدلاضئارفلاعيضهنكلو

.رقاكالوكرشمالوسيلءصاعقسافوهفامهنيب
٠.نيتلزنملانيبةلزنملا.:مهدنعىمسيلصالااذهو

ةلاسروهللاةينادحوتبثأنم:تلاقفةيرعشالاامأ

بكتراوأةينيدلاضئارفلاعيضهنكلو(ص)لوسرلا

قسافالورفاكالوكرشمبسيلايصاعاملسمدعي٠.رئابكلا
.همحراشناو.رانلاهلخدأنمحرلاءاشنا

نآو,ءىشةينيدلاضئارفلانا:تلاقفةئجرملاامآو

رارقاو,بلقلابقيدصتلاوهناميالاف.رخآءىشناميالا

 

٠ةيمالكلاتاحلطصللاوةيمالكلاقرفلاسرهفعجار

س94



وهف,ةلاحلاهذهىقفدمحمةلاسرو.هللاةينادحوبناسللاب

.قسافالورفاكالوكرشمبسيلملسمنمؤم

ةلاسوهللاةينادحوبرقأنم:اتلاقةيديزلاوةعيشلااما

.كرشمبالوملسمبالونمّؤمبسيلقسافقفانم

 ةيدجتلاوةقرازالاو,ةيرفصلا:جراوخلاقرفابأ
عيضهنكلولوسرلاةلاسرو.هللاةينادحوتبثأنم:تلاقف

.صاعقسافرفاك.كرشموهفضئارفلابلمعلا

تنيبدقف.ةيضقلاهذهىفصاخىأراهلفةيضابالاامأ

ء(ص)لوسرلاةلاسروهللاةينادحوبرقأنمنأءصوصنلا

بكترمنأنوريمث.كرشمبالوسيلوءادحوم
ادامتعا.كرشرفكرفاكسيلوةمعنرفكرفاكدعيةربكلا

.44:ةيآألاةدئاملاةروس«نورفاكلامه

نارمعلآةروس«نيلاعلانعىنغهللانافرفكنمواليبس

سشكلاوديعلانيبسيل:لوقي(ص)لوسرلاو97:ةيآلا
:ىليامىلامسقنيةيضابالادنعنذارفكلاف ةالصلاهكرتالا

عيضىذلاملسملاىفلثمتيفقافنوةمعنرفكأ
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اجراخدعيةلاحلاهذهیفف(ص)دمحمةلاسروهتايآوهللاب

.مالسالاةلمنم

ىهف.نيملسملاةاصعناشیفادجحضاوةيضابالاىآرف

ءنيملسملاماكحأمهيلعىرجتوءةيمالسالاةلللایفمهدت

:(ضص)هللالوسرلوقلمهلاومأومهوامدلحتست3:نامرحيو

مهءامدىتنماوعنمكلذاولعفاذافةاكزلااوتّوؤيوةالصلا

ةيضابالامهناوخانعنوفلتخيالمهف٠(اهقحبالامهلاومأو
عكنتاذلف.ةيعامتجالااهبناوجوةيمالسالاةديقعلاىف
ىلعو»مهعمىلصيومهعمجحيو.ءمهحئابذلكؤوتو.ءمهّؤاسن

.خلامهتاومأ

قرفوةيضابالانيبالصافادحتلعجةديقعلاهذهف

ىلعادامتعا,كرشلابنيملسملاةاصعىلعتمكحنيحجراوخلا

مهئايلوآىلانوحوبلناطايشلاناو»:ةميركلاةيآالاهذه

مامنالاةروس«نوكرشملمكنامهومتعطأناو«مكولداجيل
.121:ةيآلا

لوحىرخالاةيمالكلاسرادملاوةيضابالانيبفالخلاف
یفرصحنينأداکيمهنمئابكلالهأونيملسملاةاصعةيمست
قرفلادنعةدحاوفىنعملاةلالدامأطقفىوغللابناجلا
.ةئجرملاادعامةيمالسالا
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سماحخلالصملا

ةصعامتجالالوصالا
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لوالاىعامتجالالصالا
ةءارسبلاوةبالولا

.(1)یلاطیجلاىسومنبليعامسارهاطىبال:لوالاصنلا

ىفةيالولاف ىعرشوىوغلناينعمةيالولانأملعا:لاق
هرمأبمايقلاوهوميتيلارمأةيالونمذوخأمبرقلا ةفللا

كلذو.,هئايلوالهللاةيالوىنعموهوهحلاصمبمامتهالاو

مهرصانىأ.(2)«اونمآنيذلاىلوهللا»:ىلاعتهلوقىنعم
محزتلاباجياةعيرشلاىفةيالولا.مهظفاحومهرومأىلوتمو

ةيالولابوجوىلعليلدلا.نيملسمللراففتسالاو
:ناميالالهأنمعامجاوةنسلانمونآرقلانمصن

ننمۇؤمللوكبنذلرفغتساو»:ىلامتهللالوقفنآرقلاامأ

.(3)«تانمۇؤملاو

 

۰(افر:ر(])

.257:هيآلا ةرقىلاةروس)2(

19۰:هيآلادمحمةروس)3(
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ةنسلاامآو.ةدارالاةحصبنارففلابلطراففتسالاىتعمو

یىرعیآدوعسمنبااي:دوعسمنبالمالسلاهيلعىبنلالوقف
هللاىفةيالولا:لاق,ملعأهلوسروهللالاق؟قثوأمالسالا

ةيالولاهللامهمحرانباحصأدنعكلذكو.(هللاىفضغبلاو
اهبنديملنمفناميالاةقيقحىههللاىفضغبلاوهللاىف
.مهدنعهلةيالوالو.هلنيدالف

ىففالتخاةيمالسالاةمالانيبسيلف:(عامجالاامأو)
نافصاخشالاةيالوىفمهنيبفالتخالاامناو.ةلمجلاةيالو

دقومهتعيرشىلعمهعممهنوكاضعبمهضعبنيملسملاةيالو
نونمؤملاو»:لاتو.»ربلاىلعاونواعتو»:ىامتهللالاق

نايجتةءاربلاوةيالولاف)1(«ضعبءايلوأمهضعبتانمؤملاو

ءاهلهجنملرذعالءاوسامهفغولبلالاحىففلكملاىلعاع

ءادعأنمةءاربلابجتكلذكهللاءايلوالةيالولابجتامكن

.اهيلعرارصالاعمتناكةيصعمىأب

4546۰:صءلوالاءزجلا مالسالادعاوق هباتکنعالقن

:ىلاطیجلاىسومنبليعامسارهاطىبأمامالالاق
:ىليامةءاربلاىف

نيرفاكلانونمؤلاذختيال»:ىلامتهللالوقفنآرقلاامأ
.(1)«نينمؤملانودنمءايلوأ

28٠:هيآلا نارمعلآةروس(1)
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:لاقفديعولااهيفذفنأفرافكلاةيالونعىلامتهللایهنف

مهلوتينمو»:لاقو.(2)«مهيلعهللابضغاموقاولوتتال»

ىلوتنمواکرشمناکاکرشملوتینمف(3)«مهنمهنافمكنم

.ةربكبحاصاقفانمناکاقفانم

نوديعتاممومكنمءاءرب:«Ulمالسلاهيلعليلخلالاقو

ءاضغبلاوةوادعلامكنيبواننیباديومکيانرمكهللانودنم

.(4)«ادبأ

نعل):مالسلاهيلعهلوقكىصحتنأنمرشكأفةنسلاامأو

:هلوقوء(اڻدحمیوآوآائدحمالسالاىف:ثدحأنمهللا

نماهلاڻمآىف.(هلنهکتوآنهکتوآربطتنممءیربینا)
نمعامجاونآرقلاصنيةبجاوةلمجلاةءاريفةءاربلا

ةعاطلهالةيالولابجتامكف.اهلهجنلرذعال,ناميالالهأ
ةيصعمىآبهللاةيصعملهأنمةبجاوةءاربلاكلذكفهللا

امناواذهىقةمالافلتختالو.اهيلعرارصالاعمتناك

ىفانمدقامكةلبقلالهأنمصاخشالاةءاربىففالخلا

.قيفوتلاهللابوةيالولا

6768٠ص.ىناثلاءزجلاءمالسالادعاوق:هباتكنعالقن

 

13٠:ةيآلا ةنحتمملاةروس(2)

1.۰:هيآلا ةدئاملاةروس)3(

4٠:ةيآلا ةنحتمملاةروس(4)
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:عيمجنبرمعصفحىبال:ىناثلاصنلا

ناف,ناسللابءانثلاونانجلابدولافاهتاذىفةيالولاامأ

لقف؟بجتنلو,حلاصلالمعلاب:لقف؟بجتمب:كلليق
قحتسملاوهوريخهتمملعنملالابجتالو.ةنسحلاةئيهلاىذل

ءركذنلىلوتملا:لقف؟اهيلعباثينم:كلليقناف.اهل

.شكدقفةيالولاهلبجتالنمىلوتنمو.اعمناباثي:ليقو
ءةءاربلاةيالولادضو,رفكدقفاهبوجودعباهرخأنمو

طقستملةيالولاتبجواذاف,ةيالوللةءاربلادضو

.ةءاربلابالا

انيلعبجتو.ةيالولابالاطقستملةءاربلاتبجواذاف

نوملسملاو,بونذلانمعالقنالاوةبوتلابكلذوانسفنأةيالو

لجوزعهللاةيالوو.نيدلاىفءافولابمهتيالوبجتامنا

ةهيالووةنجلاىفمهلزانمومهلأمةفرعمومهبهتفرعم:هدابمل

صاخشالاةيالوو٠.هبمهرمأاللوبقلاف:ىلامتهللدابعلا

نانيعلاواتمعمسامنانذالالبقتنأ:هجوأةعبرأببجت

ملنمو,ةعيرشلاىلعوكلذىفبلقلاامهقفاويواترصبأام

ةيالوو,قافنرفكرفكدقفاهلكهوجولاهذهدعبلاوي
ةيالووهتيالوانيلعبجاولاف,لداعلاناطلسلافةضيبلا
نمهئاولتحتناکنمعيمجوهنزاخوهریزووهبتاک

.نيملسلملا
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رافكلاةءارب:ةتس:ليقو.هجوأةعبرأىلعةءاربلاو

سنالا,تيملاومهنمىحلا,هفرعنملنموهانفرعنم"المج
هباتكىفهللامهركذنيذلامهو,ديعولالهآةءاريونجلاو

مهنأملعنومهتمآربننأانيلعبجاولاف.رانلامهلبجواف

.رانلالهآنم

هتءاربانيلعبجتارشهنمانیآرنملکصاخشالاةءاربو

هريزووهبتاكةءاربورثاجلاناطلسلاةءاربواهبهيلادصقلاو

اھهیفناکامہرهنال.,الفهئاولتحتناکنمامآو.هنزاخو

مالسالانمعجرنملكةءاربو,هسفنىلعةيقتهتمزلفملسم

.كرشلاىلا

.رمعمىيحيىلعل:ثلاثلاصنلا

صيرحلاهنيدبىفوملانمّؤملاةبحمنأ,ةيضابالاىأردقل
ءمالسالاقالخأبقلختملا.مراحملانعدعتبملا,هتابجاوىلع

نيلاصلافلسلاراثآلىفتقملا4مالسلاهيلعدمحمىدهلعبتملا

تبجو٠قيرطلاهذهىلعناكاذانمّؤملانأةيضابالاىأر

تبلطو.نيملسملانيبهتيالوتنلعأو,ىلعهتبحم

٠.نيلاملابرنمةمحرلاوةرفغملاهل

قرفلانممهريغنعةيضابالااهبدرفنيداكيةيضقلاهذه
ىفىقشصامعوىقتنمؤمنيباوواسيملف,ةيمالسالا
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لكىفقحلااملكنلعينأعمتجملالعبجياولاقو.ةلماعلا

نيفرحنملاميوقتونيزشانلابيذهتىلوتينأو.هدارفأنمدرف

ةيبرتللمالسالااهعرشىتلالئاسولاب,نيئطخملاةيبرتو

نمعضارعاو.,ركتمنعىهنوفورعمبرمأنمةيعامتجالا

.هللانعىلوتي

نوبكترينيذلاكئلوأنعىضافتننأاديأقحلانمسيلو
بجيلب٠نيفوملانينمّولاعمدحاوفصىفمهعضنوىصامملا

»هللاليبسنعافرحتممادامهتيصعمنعیصاملارجزتنأ

هيطمنالنآوء.یفوملانيبوهنيبةلماعملاىفىواسنالنأو

بقاريىذللهيطعتاملمامتلانسحوةرففملابلطوةبحملانم
ةريغصوةريبكلكىفهيلاعجريوةينالعلاوءافخلاىفهللا

اموقدجتال»اهاطختيالاهمسرىتلاهدودحدنع

.(1)«هلوسروهللاداحنمنوداويرخآلامويلاوهللابنونمؤي

مهيلعنومکكحيالوةلملانمةاصملانوجرخيالةيضابالاو

كلذنالعاومهضفغيومهنمةءاربلانوبچوينكلوء.كرشلاب

.مهبرىلااوبوتيومهتيصعمنعاوعلقيىتحمهل

8487٠:صبخيراتلابكومىفةيضابالا هباتكنعالقن

 

22٠:ةيآلا ةلداحملاةروس(1)
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:لوالاىعامتجالالصالاليلحتوصرع

:ةءاربلاوةيالولا

ةركفتجلاعدق.انهمالعالااهبتكىتلاصوصتلانا

درفلاحالصابادجقيثوطابترااهلةساسحةيعامتجا
ربكدحىلاطبترماهداسفوسفنلاحالصانا.عمتجملاو
ناسنالانا:ليقدقو.ناسنالاهيفشيعيىذلاعمتجملاب

تاظحاللاوةيملعلاتاساردلاتتبثأدقو.عبطلابیندم

ةئيبلانمةيناسنالا(1)هتیهامبستكیهرفلانأةيعامتجالا

لاحیابهنکميالدرفلافنذا.اهيفشيعيىتلاةيعامتجالا
دقفیسالاو,هسنجءانبآنعىنفتسينألاوحالانم

اذهلالخنمةيعامتجاتامدخو,ةيتاذلاهصئاصخ

متجملاحالصانأنوري4مالسالایرکفمبلغأنافقلطنملا

دآاموءدرقلاحالصاقيرطنعالانوكيال.ىیمالسالا

ماوساهلعافتو.ةيعامتجالارهاوظلاىفرئوؤيورسئاتيدرفلا
ايقالخأانئاکهرابتعابناسنالاو,ةيداموأةيحورتناك

نيبنمو.یداملابناجلاىدعتت(2)تاجاحهل,ايعامتجاو

ماظنكىمالسالانيدلاو.,نيدتلاىلاهتجاح تاجاحلاهذه

.ةيحورلاوةيسفنلاهتاجاحعابشابموقيىعامتجاوماع

طبضىفةيساسأوةمهمفئاظوةمدخبكلذكموقيوهف

۰(مف):ر(])

ف):ر(2)
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ةيقالخالاميقلانعفرحتيالىتحءءاوسلاىلععمتجملاودرفلا

.ناسنالااهنمدجوىتلاةليبنلافادهالاو

تاباقرلاعاونأىوقأنيدلانأعامتجالاءاملعدكأدقو

ةيالولايفلثمتتةيبيذهتلاةباقرلاهذهوعمتجملاىفةيبيذهتلا

ىأناسللابءانثلاونانجلابدولاب:ةيالولاتفرعدقلو

اهنکیواهرهظيىتلاةقداصلاةوخالاوصالخالاوبحلا

٠.ريغالهللاىفملسملاهيخالملسملا

هللضغبأوهللبحأنم):(ص)هللالوسرلاقدقل

اهمكحو.(ناميالالسمكتسادقفهللعنموهللىطعأو

:لجوزعهللالوقل,ةيعطقةلدأبةيالولاتتبثدقو

دمحمةزوس«نينمؤمللوكبنذلرشغتساو

.19:ةيآل

هللاىفةيالولا):لاقدوعسمنباللوسرلالوقةنسلاامأو

.(هللاىفضغبلاو

بكترانموناودعلاوىفبلابرهاجنمةرجه:ةءاربلاامأ
ناسنالاورفاكلاىلعقبطنتىهف.بوتيىتحارهجشئابكلا
,مالسالاناكرأعيضوءمالسالاةداجنعجرخىذلاىصاعلا
عصمتجلملاةنلصمبررضلاقاحلاوأئابكلاباکترابماقوآ

.یمالسالا
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ءهقوقحلكهلداعتهبتلپفرتعاأاو,رففتساو.بات؛ذاف

:ىلاصتهلوقاهبوجويلعليلدلاو.هناوخاةيقبكلماعيو
«ءايلوأمكودعوىودعاوذغتتالاونمآنيذلااهيأاي»
اوذختتالاونمآنيذلااهي1».1:ةيآلاةنحتمملاةروس

.51:ةيآلاةدئاملاةروس«ءايلوأىراصنلاودوهىلا

ةيضايالاةيعامتجالادئاقعلالوصأنمدعيلصالااذهنا

ءشحاوشلااورهشيالىتح.نيفرحنملاكولسةجلاعمىف
ءاتبأنمءافحلااودجوناكشالف,نورخآمهدلقيالو

ىففةيلكتلطعتدقمهلاصمنأاوسحوءىمالسالامهعمتجم

ةيبرتلاقيرطنعمهسفنأحالصابنوموقيسةلاحلاهذه

باستكاىلاىمسلاومهکولسطامنأرييغتىلاةفداهلاةيتاذلا

.ةليذرلانعداعتبالاوةيقالخالاةليضنلا

ىلعمناقلاىعامتجالانكرلااذهبنودرفتيةيضابالانا

.اقباسانيآرامكةيلقنلاةلدالابةمعدملا.ةيمالسالاةعيرشلا

مهتءاربوصاخشالاةيالوبلوقتالىرخالابهاذملانآرغ

نيديالنمياهمكح ةلمجلاةءاربوةلمجلاةيالوباهنورصحيو
.نيملسملاةاصعىلعقبطنتالومالسالانيدب

:نيدلاكلاسم ىناثلاىعامتجالالصالا

ءءارشلاو,عافدلاو,روهظلا:ةعبرأنيدلاكلاسم:يليام
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هللادبيعكعافدلاو.ءرمعوركبىبأكروهظلاف.نامتكلاو

(x)وریدحنبسادرملالبیباکءارشلاو,یبسارلابهونبا

سياجیبآوةميركیبآنبملسمیباکنامتكلا

.مهنعهللاىضر(3)ديزنبا
72٠-69:ص ديحوتلابةمدقمنعالقن

:رمعمىيحيىلعل ىناثلاصنلا

ارح.هئادعأىلعارهاظنوكينأاماىمالسالاعمتجملانا

.هلوسرةنسوهللاباتكبالماع‹هماکحأبالقتسم هیضارآیف

ءهوجولانمهجوبىبنجالعضخيال,نيدلاماكحالاذفنم
.ناطلسوذیفطيالومكاحهبدبتسيالو

عمتجمللتالاحلالمكآیهوءروهظلاةلاحىهةلاحلاهذهف

ىتلاةلزنملااهنال,ةمالانوكتنأبجياهيلعو‹ملس

»نينمومللوهلوسرلوةزعلاهللو»نينمّؤمللهللااهاضتر

اولءاضتوماقملااذهنعنوملسلملاردحتااذا8:نوقفانملال

ةلودلاقيرطىفنوملسملافقينأذئنيحبجوءفرشلااذهنع

اهنومزنيو.,ركتملانعاهنوهنيو,فورعملاباهنورمأيةيغابلا
ترمتساو.مثالابتزثعااذاف,باوصلاقيرطمهبكلستنآ

لييسىلاعجرتنأوهللارمالعضختنأتربكتساوملظلامعط

عافدلاوهوىمالسالاميظنتلانمىناثلامسقلاىتأيذئنيحفهللا

 

۰(اف):ر(4.3.2,1)
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رضاحلارصعلاىفهنعربعيامفدارينيدلاكلاسمىفعافدلاو
ىلعةروثلاوأ,ىبنجالارامعتسالاىلعةروثلا.ةروثلاب
عاطقالاىلعةروثلاو,ملظلاىلعةروثلاك:ىلخادلارامعتسالا
لكىفهللانيدنعفارحنالاىلعةروثلاوداسفلاىلعةروثلاو
.هلاكشأوهرهاظم

اذاف.عافدلاماماىمسيةروثلاهذهدوقيىذلاميعزلاو

نوبيجتسيالاوحبصأو.فقوملااذهنعىتحنوملسملافعض

ةعدلاىلانونكريو.مالسلاةقيرطنولضفيو.ةروثلاىعادل
.ءارشلاوهوءنيدلاكلاسمنمثلاثلاكلسملاءاجءةحارتسالاو

ىلعةروثلااونلعينأاصخشنيعبرأاوغلباذامهنمةلقلقحف

اهلبقيالةيساقطورش.ميظنتلااذهلطرتشادقف.داسفلا

ءةيمالسالاةمالاةايحلمهتايحاوبهونيذلا,نويئادفلاالا
اودوعينأهذهىفاوطرخنينأدعبمهللحيالهنآكلذو

مهتلاسرنعاولختيوأءمهتنكمأىفاورقتسيوأءمهدالبىلا

.لتقلاوأحاجنلاىلارمالامهبىهتنيىتح

اوٽيسينآوآ.نينمآلااوعورينأمهللحيالكلذلكىفمهو

مكحتيامدنعمالسالاىفةيئادفللعئارميظنتهنا.نيملاسملاىلا

ماكحابهللاماكحألطعتوناطيشلاديبعيلعتسيوءملظلا
.ناسنالا

اهيلعىرجو.ملظللتملستساو.لذلابةمالاتيضراذاف

ءةرودهملامالسالاةماركلروثينماهيفمقيملو,ةافطلامكح
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ىلعةعدلابحبلقتو.ةيئاسنالاتزعأىتلاةلاسرلافرشلالو
٠ةحارلاىلاعيمجلانكروءدرفلك

ميظنتلاتحتتحبصأةبترملاهذهنعىتحةمالاتفعضاذا

نعنونمؤملادعتبينأبجيفئدنعو.نامتكلاميظنتءرخالا

تايعمجمهنوُوشیلوتتنآوءةلاظلافئاظوىلوتبنيلاظلاةدعاسم

.هللانيدبمهرصبتىتلاةيمالسالاةفاقثلاوةفرعملامهيفرشنت

96٠-93:ص خيراتلابكومىفةيضابالا هباتكنعالقن

:نيدلاكلاسم ىعامتجالاىناثلالصالاليلعتوضرع

.ةيضايالادنعىسايسلاركفلالوصأنمدعيلصالااذهنا
نبعىسايسلافيحلاوملظلاةلازالايروثالولدملمحيوهو

مالسالاىفةيمالكلاقرفلاو.هروذجثجوىمالسالاعمتجم
ءنكنملانعىهنلاوفورعملابرمالابوجوىلعاهلكتعمجأد

نوعديةمأمكنمنكتلو»:هلوقىفلجوزعهللالوقباولدتساو

ممهكئلوأوركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأيوريخلاىلا
.104:ةيآلانارمعلآةروس«نوعلعملا

ذنيفنتةيفيكىفتفلتخادق.ةينالسالاسرادملانكلو

ةلازانانوريةيضابالاوةيديزلاوةلزتعملانا,لصالااذه

قيرطنعولو ةيمالسالاةمالادارفألكىلعبجاوملظلا

ىلعجورخلااوركنأدق,ثيدحلالهآدجنلباقملابو ةروثلا
طابتراهل,ركذىذلالصالااذهنا.تسافلاشاملامكاحلا
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ةلدالاتدكأدقو,نيملسملادنعداهجلابجاولمحتبقيثو

:هللالوقلةيمالسالاةمالادارفأةفاكىلعهمازلاىلعةيعطقلا

.اودمهاجوةليسولاهيلااوغتياوهللااوقتااونمآنيذلااهيأاي»

.35:ةيآلاةدئالاةروس«نوعحلفتمكلعلهليبسىف

لوآدنعهلرغغيديهشلا):ديهشلارجأىفلوقيلوسرلاو
هاور(ربقلاباذعنمراجيوهللاليبسىفهمدنمرطقتةرطق

اهيلعلتقيقحةملكلامعالالضفأ):(ص)هللالوسرلاقو

۰دیزنبباجنعةدیبعوبآهاور(رئاجناطلسدنعاهبحاص

يهنلاوفورعملابرمالا نكرلااذهنورصحيةيضابالاو

:ىليامكىهفنيدلاكلاسمىف ركنملانع

نعربعملاىسايسلاىنعملابةلودلازوربوه:روهظلا( 
ةلودلاروهظك.فيفنتلاوةماعلاةدايسلاوةمكاحلاةطلسلا.

بلاطیبآنبیلعةفالخرخآىلالوسرلادهعىفىلوالاةيمالسالا

ارهجفورعملابرمآتةيساسالااهتاموقمعيمجاهلةلودلاهذهو

ىلعبرحلانلعتو.هللادودحقبطتوارهجركنملانعىهنتو

هللالوسرةنسولجونزعهللاباتكبمكحتونيرفاكلاونيدترملا

.نوملسملاهيلعنوكينأبجيىذلاهبرومألالصالاوهروهظلاو
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دنعهنونيعيماماىلعنيملسملاعامجاوه:عافدلا(پ

ثبعمكاحوأ.مهرايدلتحاو.مهمهدىذلاودعلامهتبراحم

.هتعاطمهيلعبجتةرئاثلاةمالافرطنمنيعىذلامامالااذهو

لازاذاو.نيملسملاماماهنوكلاحعقتىتلاماكحالابمزتليو

ةمامالاطورشبسحىلعةرصتنملاةيتفلاةلودلاىفءديدجنم

.ةيلهالاوةءافكلاىهف

هللمهسفنأقوفامفاملسمنوعيرأعيبينأ:ةارشلا (ج
لوقباودهشتساوةرئاجلاةطلسلامامأداهجلانونلعيولجوزع

ةاضرمءاغتياهسفنىرشينمسانلانمو»:لجوزعهللا

:ىرخأةيآىفهللالاقمث,207:ةيآلاةرقبلاةروس«هلل

«ةنجلامهلنابمهلاومأومهسفنأنينمؤملانمىرتشاهللانا.
ةنحلااورتشامهنالةارشاومسو.111:ةيآلاةبوتلاةروس

ةئالثنعاوصقنيِیتحمهرایدفعوجرلامهلزوجيالومهسفنأب
۰.مهرايدیفرصقتةالصلانأىتحمئاډداهجیفمهولاجر

نولمعينيذلامهراصناےہاھیفةرورضلاتعداذا
ةرئاحجلاةطلسلالقاعموعجاضمبرضل.اهجراخوندملالخاد

ةوقكانهنأةيمالسالاةمالارعشتىتح.اهتبيهةعزعزو

تلصوىتلاةمكاحلاةيداملاةوقلانمدشأوىوقأةيهلاةيحور
ةسائرلابحلجال.ةيقالخأاللالئاسولاقيرطنعمكحلاىلا
.اهنتاممو
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مدعیفلٹمتیوداهجلاىفةجردىندأدعي:نامتكلا (د

ربخلاىلاسانلاداشراومهفئاظونعداعتبالاونيلاظلاةدعاسم

ةينيدةيربختايعمجودجاسملاقيرطنعمهسوفنبيذهتوماعلا
ءشنلاةيبرتوةيقلخلاهميقومالسالالئاضفسرغىلاىعست

تاسقبطنيبىنيدلاىعولارشنوةميلسةيمالساةينيدةيبوت
.بعشلا

ثلاشلاىعامتجالالصالا

ةمامالا

.ىضايالاىفاكلادبعرامعیال:لوالاصنلا

ءهدابعلهرظننسحو.هليضفتبلجونزعهللانا:لاق

نوذخۇينوصاعلاو.هباوثمهنمنوعيطيملاقحتسينأهتداراو

طسقلابمايقلاوءدودحلاةماقابرمأف,مهتميرجومهبونذب
ءلسرلاهبثعبوبتكلاكلذبلزنأفءموشفلاديقوفذخالاو

فرعو.مارحلامرحو.لالحلالحأولاثمالاهيفبرضو

ءنعىهنلاوفورعملابرمالاحدموماكحالاودودحلا

هباتکنمةيآريغیففورعملانعنيهانلاوركنملابنيرمآلامذو

٠.(ص)لسرملاهيبنناسلىلعلصفملا

مهعمانلزنأوتانىبلابانلسرانلسرأدعمل»:لجونزعلاق

ىفمكلو»:لاقو.)1())طسقلابسانلاموفيلنازىملاوباتكلا

 

25٠:ةبآلا ديدحلاةروس(1)
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امولظملتقنمو»:“لاقو.)2(»)بابلالاىلوأايةايح

نآبجراوخلانم(4)تادجنلاهبتلاقىذلاامأو.(3)«اروصتم

هللاباتكاوميقينأمهيلعامناوماماىلانوجاتحيالسانلا

نمسانهيلعمهعماجولوءيشبمهلوقنمكلذسيلفمهنيباميف
ىفةبئأسلاىلاايعادكلذنمهيلااوبهذىذلاناكالةيضابالا

ىهنلاوفورعملابمالاعييضتو«هللادودحلليطعتلاو,هللانيد

ىهنيوفورعملابرمّؤينألجونزعهللاضرفدقو,ركنملانع
هلصفوهباتكىفاهنيبامىلعهللادودحماقتنآوركنملانع

.كلذركذانمدقامك

دجوتالوماقتلاهبوجوعمدودحلاهذهنأةمالاتعمجاو

لالظطبااهضرفةلازاوةمامالالاطياىفومهتالووةمئالابالا

لوقلاونيملسملاىلعاهضرفةلازاو.ماكحالاوءدودحلاةماق

قراسلانماهقحتسانمعدودحلاتليزأةجحىأبفاهتعاضاب
؟مهيلعهللاباجيادعبةفذقلاوةانزلاو

ىلعةمامالادقعنأتبثءانفصواممهعامجانمناكاملف

نسمناکاملکفءاهعمالاماقتالأةمامالابةطونماهانركذ

 

1719٠:ةيآلاسةرقبلاةروس(2)

33٠:ةيآلا ءارسالاةروس(3)

٠(فاسف):ر(4)
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ءىشىلععمتجتالةمالاوهتلثمضرفوهفهبالامتيالضرفلا

نممالسلاهيلعهللاىبندعبنوملسملافلكتيفيكفدعبو
یفوبجاولانمتسيلمهدنعىھهواوفلكتدقامةمامالارمأ

ىمسو(ص)هللالوسرناسلىلعركبىبأةفالخنمانركذىذلا

بهذامداسفهتمنوملسملاهلددجاموهللالوسرةفيلخكلذب

فالختسانمناكامعمةبجاوبتسيلةمامالانأمعزنمهيلا

.امهنعهللاىضررمعلركيىبأ

234٠-233و223224:صءىناثلاءزجلابزجوملااسهباتكنعالقت

.-لوالاءزجلا حيحصلاعماجلاىفءاج:ىنانلاصنلا

اللاىضرنينمؤملامأةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأ
(سانلابلصيركبابآاورم):(ص)هللالوسرلاق:تلاقاهنع

ملكماقمىفماقاذاركبابأنأ:هللالورايتلقف:تلاق

:لاقف:تلاقسانلابلصيلفرمعرمأفءاكبلانمسانلاعمسي

ىلوق:ةصفحلتلقفةشئاعتلاق(سانلابىلصيلركبابأاورم)

لوسرلاقفةصغحتلعففهلتلقاملثم(ص)هللالوسرل

ىلصیلركبابآاورمفسويبحاوصنتنالنكتا):(ص)هللا

.(ساتلاب
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حيحصلاعماجلانم13و7ةحفصثلاثلاءزجلاىفءاجمث

:ىليام

لاقو.(مكفطنلاوريختومكتمامالاورخت):(ص)لاق
فلالاعودجمیشبحدبعمکیلعرمآنا):(ص)هللالوسر

:رمعمىيحييىلعل:ثلاثلاصنلا

ةيضابالااهيفىقتليةيضقمهأىهةفالخلاةيضقلعلو:لاق

دعبأةيضابالافكلذادعاميفو.دحاویأرىلعجراوخلاو

.هماكحأبمهلمعومالساللمهمهفىفجراوخلانعسانلا

ةليوطلابراجتلادعب,ةيمالسالاةمالانأدقتعأىننأىلع

ىتلاءةصاخلاتارثّؤلانعخيراتلااهبدعتبانأدعبو«ةريرب

ىفةيضابالاىأرىرتنأالااهعسيالنيعمءاجتاىفاهترب

اذهريغاوحجرينأنكميالمالسالاءاملعنأو,ةفالخلاةيضق
مكحىلاعجرتنأو.عمتجتنأةيمالسالاةماللردقاذاو«ىأرلا

هذهداعبالرامعتسالااهبءاجىتلاعئارشلاهذهىفلتنأوهللا
ىلوتتنأةيمالسالاةفالخللردقوهللاباتكنعةيمالسالاةمالا
راتختنأةماللناكو.,كلذردقوهللارمأامكنيملسملانوُوش
اهعسوام.ةمالاتاردقمبهيدينيبىقلتىذلا؛ةلودلاسيئر
سيئروأةفيلخلاراتختل,بهذملااذهدعاوقىلاعجرتنأالا

املو.اهضعبىلاانرشأىتلاةقباسلاطورشلابسح«ةلودلا
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ىفالامهللا.نزوىأةبورعلاوأةيشرقلاوأةيمشاهللتماقأ

نسمنيياللاىلعلمتشتةمأىفتاءافكلاوبهاوملاىواستت

.قالخالاولوقعلاوماهفالافلتخم

.ةمامالا:ثلاثلاىعامتجالالصالاليلعتوضرع

عيبر13نينثالامويىفهبرراوجىلاهللالوسرلقتنانيح
.هرمعنمنيتسلاوةشلاثلاىفوهو.ه::ةنسلوالا

ةمزأىهفنيملسملاومالسالاتددهةريطخةلكشملوأترهظ

نأريغ نيرجاهملاوراصتالانيباهتسائروةمامالایا مکحلا

ركبىبال:لاقنيحةريطخلاةدقعلاهذهلحءباطخلانبرمع

[دصبنمومعهعيابفهديرکیوبآطسبفكميابأكديطسبأ
تاهاجتاتكرتةفالخلاةيضقنأريغ.راصنالاونورجاهملا

ةمالانيبفالخمظعألعلو.نيملسملانيبةضقانتموةددعتم

.مكحلاةمزأوهفامئاقلازيالمويلاىلاةيمالسالا

:)1(لیامىلاةداضتلملاتارايتلاهدهمسقننُنکميو

مهعمنوقفتيةيضابالاو‹نيعمسنجوأةنيعمةليبقوأ,ةلئاع
٠.لوقلااذهىف

 

۰(قف):ر(1)
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ىبنلالآىفنوكتنأبجيةفالخلانأنوريةعيشلانأ (ب

اذهو.اهبقحأهتيرذوايلعنأو,هتيبوملسوهيلعهللالص

دوهمجلكلذىفلخدالو,لوسرلاةيصوقيرطنعماجقحلا

وهوًاطخلانمموصعممامالانآو.مهمامارايتخالنيملسملا

ةركفلاهذهلوحوءايندلاونيدلارومأىفعيرشتلاردصم

ةيمامالاكليصافتلاضعبىففالتخاعمةعيشلاقرفتتفتلا

.ةيليعامسالاوةيديزلاو

نمةيمأونبدافتسادقلو٠ىثارولامكحلااتزوجوشيرقىف

مهمكحمدختىتلاةيربحلاةلدالاباهومعدوةركفلاهذه

۰هرارمتساو

:ىليامبةمامالاى

.لالضلاىلعنوقفتيالءالّؤهو.ةباحصلاعامجابتققحتو

رركنيحركبابأةالصلاىففلختسادقلوسرلانأ2( 

ةحصىلعليلداذهف(سانلابلصيركبابآاورم)تارمةدع

.(ص)لوسرلادعيهتفالخ

دودحلاةماقاىفلثمتتىرخالاةيلقعلاةجحلاامأ3( 
ىلعبرحلانالعاوىنازلادلجوقراسلاديعطقك.ةيعرشلا
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ةمئالابالادجوتالوماقتالاهبوجوعمدودحلاهذهنأ.ءادعالا

.مهتالوو

بيصنتنذا,هللادودحةماقاللاطبا,ةمامالالاطباىفو

رامعوبآمعددقوبجاووضرفنيملسملاىلعةمامالادقعو

ةميركلاتايآلانا:لاقو.ةرثكلاةيلقنلاةلدالابهذههتركف
ماقتالاهبوجوعمدودحلاهذهو.هللادودحةماقاىلاوعدت

تدنفدقججحلاهذهف.ةمكاحلاةطلسلاقيرطنعالابجوتالو

امتاو.ماماىلانوجاتحيالسانلانا:تلاقنيحتادجنلاىأر

ىلاادجبرقأةركفلاهذهومهنيبهللاباتكاوميقينأمهيلع

تاطلسلالكطاقسابىدانتىتلاةرصاعملاةيوضوفلاةيرظنلا

هتيرحققحيوعمتجملادويقنمناسنالاررحتيىتحةيسايسلا
اهرارمتساواهتيامحلىوقدنسىلاةجاحىفةيرظنلاهذهفةقلطملا
._اهضقانتىلعليلداذهف

هرصحنكميالةفالخلانأتدكأصوصتنلانأامك4( 

وأ:ةليبقلاوأءسنجلاىفوأ,ىثارولاماظنلاىفاهراكتحاو
سانلانالءامعمتجمىفةنيعمةقبطوأ,نوللاوأ,ةرسالا

یفلجوزعلوقيوةدحاوسفننممهقلخدقوهللامامةيساوس

«ةدحاوسشنممكعلخىذلامكبراوقتاسانلااهيأي»:كلذ

مئاقلاناكاذا,بصنملااذهلنيملسملاءانبأنيبنييمتالف
لوقي(ص)لوسرلاوهتجردوهتيسنجتناكامهماقحتسماهب

اوعمساففنالاعودجمىشبحدبعمكيلعرمآنا):كلذىف
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ثلاثلاءزجلاحيحصلاعماجلا.(هللاباتكمكيفماقأاماوعيطأو

.13ص

مامالانوكينأ:ةيلاتلاطورشلاةمامالاىفاوطرتشاو

نووشلاىفةياردهلوعورفلاولوصالابالاعالقاعالاباركذ

باصمريغىأةقلخلالماكنوكينأو.ةيبرحلاوةيسايسلا
ةعيبلاورايتخالانأو.هللادودحةماقانمفاخيالو.ةهاعب

ةركفلاهذهنعةيضابالاعفاددقو.مامالابيصنتلقيرطلاامه

اهنالرضاحلاتقولاىفةدئاسلاةركفلاتحبصأىتلاةيماسلا

ةيسايسلابازحالالكتحبصأوهتيرحوناسنالاةعيبطنمةعبان
.اهنععفادتوةركفلاهذهقنتعتةرصاعملا

قرشلاضعبوجراوخلاعمنوقفتيةيضابالانأظحالملاو
اذلكلذىفةعيشلاىرنوضقانيونكرلااذهىفةيلازتعال

ةيضابالاءارآنيبنوطلخيمهريغونييعماجلانيسرادلاضعبدج
لوصالايفىآرمهلسیلوجراوخةيضابالانأنوعديوجراوحلا

٠طقفةفالخلاةيضقىفالاةيعامتجالاوةينيدلا

ىفةيرعشالاعماوقفتادقةيضابالانأانيأردقنحنو
ميركلانآرقلاقلخةيضقىفةلزتعملاعماوقفتاو.ردقلاةيضق
.دولخلاو,ناميالاوديحوتلالصأىفةعيشلاعماضيآاوقفتاو

جراوخةيضابالانأنورقينيذلانيثحابلاةركفبانملسولو

ةنتسالاقيرطنعةيمالكلاسرادملالكنولثميةيضابالا
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امكلوصالاضعيىفقرفلاضعيعمنوقفتيمهنال٠ىليثمتلا
:لوقتةيقطنملاةدعاقلاو.دسافلالدتسالااذهنأريغ.انيأر

.ةرورضلابلكلاقدصيالضعبلاقدصاذا

:ماعلاثحبلاةصالخ

لكبانلرهظيجاتنتسالاوةنراقملاوليلحتلاوضرعلادعب
ةيمالكلاسرادملانعفلتخيالىضابالاركفلانأنيقيوديكأت
معنبميهارباذاتسالاكلذىفلوقيو.اقمعوةلاصأىرخالا

ىفقرفلاةذتاسأةيضابالاربتعتنأنكمي):ضويب
.(ةديقعلااياضقليصأت

هةتلئمىذلاىركفلاءاقنلابتزيمتةيدئاقعلالوصالاف

اقفةيعامتجالالوصالاامأ٠.لدعلاوناميالاوديحوتلاةديقع

رصالخالاحورسرغفيىذلاليصالاىروثلادعبلابتزيمت
اهبىدانیذلامالسالاءىدابمنععافدلاومالسالاةديقمل

نيدلااوربيتعاومالسالاءامظعونيدشارلاءافلخولوسرلا

قيبطتوهودحاوءىشلةفلتخمءامسأ.مالسالاوناميالاو

لصفلالاوحالانملاحىبنكميالف.ايلمعاقيبطتهللاباتك

.ةيعامجالالوصالاوةينيدلالوصالانيب

ءداصتقالاومكحلااياضقوةينيدلادئاقعلاجلاعدقمالسالاف

.اياضقلاهذهنيبلصفيملو٠خلا,ةلودلاو.ملسلاوبرحلاو

۰(آ۔ف):ر(])
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ةعيرشنأو,ةدحاوةرسأاهلكةيرشبلاربتعاو

نمضيوةميلسلاسسالاىلعهميقيوعمتجملامظنيىذلامالسالا

.ةمئادلاةداعسلاوماخرلاهل

بلطيعرشوظقيتدقىمالسالاملاعلابابشدجناذكهو

ءءاوسلاىلعةيقرشلاوةيبرغلاتارايتلاعيمجنمصالخلا
دقةليلجلاةركفلاهذهلعلو.لجوزعهللاباتكىلاعوجرلاو

ناكىذلاىمالسالاركفللرشعسماخلاىقتلملاحاتتفاىفتلجت
اميدقةيمالسالاةراضحلاىلعهرثأوميركلانآرقلاهروحم
عوضوملااذهبعشلاةديرجتلوانتدقلعفلابو,ارضاحو

هبقلعتلاو,نآرقلابحىلعتعبطسئازجلا)يليامتبتكو
ناكىتلاةروصلاسفنتسيلآ.(۲)(ءادتقاوامهفواظفب

ميركلانآرقلااوظفحدقف.مهنعهللاىضرةباحصلای

مهکولسىفهوقبطوهباوتمآوایزاجمايلقعامهفهومهف
.ايلمعاقيبطت

ميقنمةيمالسالاانتفاقثىفاملكصلختسننأانيلعف

ىیمالسالاملاعلاوسازحلاةدحوميعدتلةيلاعةيروثةيناسنا

ددهتىتلاةبيرغلاوةليخدلاتارايتلاةهجاوملةوقلالماوعب

.ةيعامتجالاهتلادعومالسالاةلاصأ

 

٠صه1401ةدعقلاىذ3ءاعبرالاخيراتلا5550:ددعلا(1)
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:ةمتاجلا

لوصأهيفتلصفۍذلاو,عضاوتملاباتكلااذهمتتخأوىننا
ىتنمىضتقيىملعلاثحبلانأريغناكمالاردقىضابالاركفلا

لامكتسامدعلارظنةصقانلازتالةساردلاهذهنا:لوقأنأ
ةروصمدقأنأتلواحدقلوبناوجلاعيمجنملكشملاةسارد

ءلامكلاضعبغليأنألعلىضابالاركفلالوصأنعةحضاو

كانهنأكشالو.هدحوىلاعتهللاتافصنملامكلافتاهيهو

اذهبانتجاىفاعسورخدأملدهشأىننأريغءريصقتلاضعب

اذهناو.ةدودحمناستالاةقاطنأالايصقتلا

ركفلالعكشنودةمطاسءاوضأىقليسباتكلا

اقيسمنوسرادلاونوثحابلاررحتيلهرداصمضعبوىضابالا
اميدقتالاقملاباتكمكحةدقعنمةيمالسالاتاساردلالقحىف

نودمتعيالواهتاذةيضابالارداصمنوعجاريالنيذلا

.ةنهربلاولالدتسالاىفاهيلع

باتكلاونيثحابلانمبلطأنأالاةلاحلاهذهىفىنعسيالو
اهطورشوةيملعلاحورلاباومزتلينأ.نييعماجلانيفلؤملاو
ىفريصلاوةيعوضوملاوةنامالاو,ةقدلااميسمهدنعةفورعملا
اوللعيلىلقعلالالدتسالاىلعمئاقلاىملعلاثحبلالمحت
ةمكحلاكاردالةيلقعلاةنهربلاىلعامئاقايدقناليلعتمهجئاتن
قدص.اهبقحأوهفاهدجوامثيحنمّؤملاةلاضةمكحلا:ةلئاقلا

.فيرشثيدح.هللابيبح



نععافدلاديرآىتنأماركلاءارقلاضعبنظيدقانهو

ىتلایهةيملعلاةنامالانكلو.اهتفسلفوةيضابالاةسردملا

.ةيململاةقيقحلاهذهنيبنأىلعتضرف

ديىنودمأنيذلاةوخالالكىلاصلاخلاىركشمدقأاريخآو

ءازعالایناوخاو6ماركلایتذتاسآںکذلابصخأوءةدعاسملا

لضفىسنآالامكمهرمعىفهللادمأمساقودوعسموسیردا

ىتدلاووهللاهمحرتشوعآدیعسجاحلاميركلاىدلاوليمجو

.یفيقثتليبسىفءىشلكبايحضنيذللاةميركلا

فه1401ةححلاىذ3
:ةيادراغ
م1981ربوتكأ11دحالاا

ديعسنبريكيتشوعأ
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سراهفلا

.ءاملعلامجارتتسرهف (١

(

.ةيفسلفلاوةيمالكلاتاحلطصملاتسرهف3( 

(

(
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.ءامعلامجارتتسرهفأ

ےسس

ةماماللهسفنحشرىذلاىنيرفيلاديزيوهنيدنفنبا (١

.ه171ةنسىمتسرلانمحرلادبعمامالاةافودعبةيمتسرلا

باهولادبعمامالادضدرمتةكرحمعزتاهيفباخاملف

.ىمتسرلانمحرلادبعنبا

ىفدلوةمئالابطقببقلملافسوينبدمحمشيفطا (د

.م1818ةنسرئازجلابونجةيادراغىفليقونجسيىتبةدلب

بلطقلافيلأت.ذنمفيلأتلاوملعلارشنلىدصت

:اهمهأعوبطموطوطخمنيبةئامئالثلاتزواجت

لماش صلاخلابهذلابلينلاحرش ريسفتلاريسيت

19:4سرامرهشىفهللاهمحربطقلاىفوت.عرفلاولصالا

.ةنس96زهانيرمعنع
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تساحلےس

ةرثئادةرارقلاىفدلو:رمعنبرباضويب1( 

نمدعيء1981هنسىفوتو‹م1897ةنسسئأزحجلابونجةيادرغ

ىفىركفلاوىعامتجالاوىنيدلاحالصالاىلاةاعدلامظعآ

ذخالاىلااعد.اعمىرامعتسالاوىركفلادومجلابراح.رئازحجلا

.ةيملعلاوةيعامتجالاةضهنلابابسأب

( نآرقلاباحریف) ميركلانآرقلاحرش:هراثآمهآ

.یواتفلاباتكو

7

.ه93هنسيفوتوھه21ةنسنامعبقرفىفدلوثدحمماماوهف

ةنيذمىفدلو:رلایبآنبییحیءايرکزوبآیوانجلا (د

.هقفلاولوصالا

یربجلاهاجتالالثميه128ماعتام:ناوفصنبمهج3( 

قلاخلاوههللاو,الصألعفلاىلعناسنالاةردقمدعبلوقي

.انلاعفال
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ةنيدمىفدلو٠.ىسومنبليعامسارهاطوبآ:ىلاطيجلا4( 
دقوطبضلابددحيملهدلوامأ ايبیل ةسوفنلبجب لاطيج

ىفمالسالادعاوق:هفيلاتمه.ه750ةنسهللاهمحریفوت

 كسانملاوجحلاباتكو ءازجأةدعىفرطانقلا نيئزج

٠.ضئارفلاوباسحلاباتكو

TTس

ىفزاوهالاحتفىذلاوه:ىدعسلاريهزنيصوقرح:( 
هکرعمیفتامونیمکحلامكحتبیبآونيفصدهشدقو.رمعمایآ

ه38ةنسناورهتنلا

ةدمعتحبصأف٠.ىبرعناسلباهلدبأفةيربربلابتناكىتلا

نرقلايفىفوتوةيعامتجالاوةينيدلالوصالاىفبرغملاةيضابا

.سنوتب ةبرجةريزجىفنماثلا

NED  aD

دالبىفىرجهلاعباسلانرقلاعلطمىفدلودقلىرجهلاعباسلا

.ھه670ةنسىفوتورئازمجلاقرشبونجديرجلا

برغمابخئاشملاتاقبطباتک:هراثآمه
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سرس

نمهلصأىدزالاىديهارفلاورمعوبآ:بيبحنبعيبرلا

ملسمةديبعايآوبئاسلانبمامضوارباجكردأدقنامع

بهذمللاميعزحبصآو٠.ناهدلاحوننبحلاصحونابآو

ىف.ه170ةنستامدقلوءملسمةديبعىبأةافودعبىضابالا

ىفحيحصلاعماجلاباتک:هراثآمهآواهيلالحرامدنعنامع

.ةنودملاىفمناغوبآاهنوددقفهقفلاىفهؤارآامأ,ثيدحلا

i i

هللادبعدمحموبأنيدلارونوه:ىلاسلاخيشلا:( 

.ھه1286ةنسنامعبنيقوحلاةدلببدلو٠ىلاسلامولسديمحنب

ةعبسهرمعوفيلأتلاىفعرش.طاشنلاوءاكذلاىفةيآنال

.اماعرشع

.اباتكنيثالٹىلعديزتهتافلّوم

.ةيضابالاةعشأىفةيضرملاةعمللا: اهمهأ

.لوصالاىفلوقعلاراونأ

٠لوقعلاراونآقراشم

. نامعبفونتةدلببءھه1332ةنسىفوت
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: یبرجلایتالتلاميهاربانبدوادناميلسوباةمالعلا  )2

ةيغاطلاتوغرددضادهاجمفقوءىضابالاركفلامالعأنمملاع
. ه967ةنسیفدهشتسادقف ةبرجةريزجىلع

رمعصفحىبأةمالعللديحوتلاةمدقمحرش:هراثامهأ
.عيمجنبا

د
سلسهس

ءقاحسانبليعامسانبىلعنسحلاوبآوه:یرعشالا:( 

هتایحلوآیفناکو.ه324ةنسدادغبىفیفوتوةرصبلابدلو

ةيلازتعالاةسردملانمةحارصربتهنأريغ٠.لازتعالابهذمىلع

:هيلانوبستنيةنسلالهأحبصأو.ةنسنيعبرالاغلبام

۰نيلصملافالتخاونيمالسالاتالاقم: هراثآمهآ

.عديلاوغيزلالهأىلعدرلاىفعمللاو

عساتلانرقلاىفىضابالاركفلامالعأنمىخامشلا.دمحأ
.ىرجهلا

بارعاو هحرشوهقنفلالوصأىفةمدقم: هراثآمهآ

قطنملاىفبوقعيىبالنيرحبلاجرمحرشو مئاعدلالكشم
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خيراتهيفجلاعيريسلاهدنعباتكرهشأو ةسدنهلاوباسحلاو

 ايبيلب ةسوفنلبجبنرفيةدلبىفهللاهمحرىفوتدقل
.ه928هنس

-_-ع-_-

ةلودلاىفعيوبمامالوأ:ىمتسرلانمحرلاديع:( 

سالاىفغلابودودحلاماقأف.ه160ةنسةيرئازجلاةيمتسرلا

.ه171ةنسىفوتركنملانعىهنلاوفورعملاب

ةنسنقزيىنبىفدلو:ىنيمثلازيزعلادبعخيشلا2( 

هتدلبیفیفوتو رٹازحجلابونج ةيادراغةرئادءه

ةمامالاهيلاتتهتنا٠ملعلاوحالصالاةاعدنمناك.ھه1223هن
٠

رصنیبالةينونلاةديصقحرشو لينلا:ىههتافلّؤممهأ

.قطتملاوةفسلفلاىفنيدلاملاعم مالكلاملعىف

ةفالخلاىلوت:متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع3( 
هتافونيحىلا,ه17:ةنسنمعامجالابهدلاوةافورثأىلع

.ھه190هنس

:ىميمتلاةبلعثنبتاللاميتنبضابانبهللادبع
رخآیفیفوتو(ه40-60)ةيواعمنمزىفدلوةرمىنبنم
.(ه86س65)ناورمنبكلملادبعةايح

س132



كراشو(ص)ىبنلاكردأ:یبسارلابهونبهللادبع5( 

ىفنيملسملاةفيلخونينمؤمللاريمأعيوب٠.قارعلاتاحوتفىف
ىذلاميكحتلانيملسملاةعامجركنأنأدعب٠ھه37هنسنابعش0

۔ھه38ةنسرفص9ىفناورهنلاةكرعمىفىفوتدقوىلعهبماق

 ايبيلب ةسوفنلبجبتولالىفدلو:رمعمىيحيىلع-(6

ىفىنيدلاحالصالاةاعدنم.ءم1979هنسیفوتو.ءم1915ةنس

ىلاهتافلّومىفاعد ةصاخىبرعلاملاعلاوىمالسالاملاعلا

زيمتيهجهنمو ةدسأفلاتاداعلانمهيفقلعامممالسالاريهطت

.ىملعلادقنلاب

 ىولحلانمةهلآو ةيمالسالاةيبرتلا:ىههتافلۇممها

نيبةيضابالاو ءازجأةدعىفخيراتلابكومىفةيضابالاو

.ةيمالسالاقرفلا

توانتةيرقىفدلو:ىضايالاىفاكلا.دبعرامعوبأ7( 
یرکفممظعآنمدعي.رئازجلابونج نالجرو هتاردسبرق

لقيالوهو.,اهليلحتوةيفسلفلالكاشملاحرطىفةيضابالا
.هرظنقمعوهرکفتةلاصأىفىلازفلاودشرنبانعةبترم

.تالاهجلاحرشباتكو ةعاطتسالاباتكو نيئزج
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ملعلاذخأ:ميمتىنبنمةميركىبأنبملسمةديبعوبأ(8

رپاجتومدعبةيضابألاةسائرتهتتاهيلاوديزنبرباجنع

مهقيرطنعوملعلاةلمحلاجرهيديىلعجرختو.دیزنبا

.هتارايتخاوهلاعفأىلعةردقلاناسناللتبيىذلا

aم7

ىردقلاهاجتالالثمىذلاوهفءه80ماعتام:ىنهجلادبعم

.هتارايتخاوهلاعفأىلعةردقلاناسناللتبثيو

-ن

ىفدلو:ىسوفنلاىئاشولملاحوننبحتفرصنوبأ:( 

ءاملعربکآنمدعي٠ايبيل-ةنسوفنلبجب تياشولمتةنيدم
٠.ىرجهلاعباسلانرقلاىفةيضابالا

.مالكلاملعلوصأىفةينونلاةديصق1:هتافلّوممهأ

.ىنيدلارعشلاىفنيواودةدعهل2

ةايحىفىفوتدقفجراوحلاميعز:قرزالانبعفان2( 

.ىومالاناورمنبكلملاديع

نسمةيدجنلاةقرفلاميعز:ىفنحلاماعنبةدجنس(3

.ھه69ةنسىفوتجراوخلا
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ت

ةنسةنيدملابدلو:لازفلاةفيذحوبأوه:ءاطعنبلصاو

لازتعالاةسردم.ةرصبلاىفءه131ةنسىفوتوءه0

تاقبطو نآرقلاىناعمو نيتلزنملانيبةلزنملا:هراثآمهأو

.لهجلاوملعلالهأ

ى

مالعانمدعي:ینالجرولامیهاربانبفسویبوقعيوبأ
ةينالقعةعزنوذوهف.ىرجهلاسداسلانرقلاىفىضابالاركفلا

ءسلدنالاىفةيلقنلاوةيلقملامولعلاسرددقو.ةيعامتجاو

ىتلاةيقيرفالاتاعمتجملابكتحاو٠.ةبطرقوةطانرغةنيدمب

ةئيبلاهذهىلعةميقتاساردمدقوءاوسالاطخىفشيعت
.ةيقيرفالا

:مهأ

.ءازجأةئالثىففاصنالاولدعلاباتك1

٠.ءازجأةثالثىفلوقعلالهالليلدلا2

.یرصبلابيبحنبعيبرلادنسمبيترت3

.برغملاحوتف4

نألبقهتحصىلعنهربو.ءاوتسالاطخهفاشتكا5

۰ه570ةنسهللاهمحریفوتدقو۰نويبوروالاهفشتكي
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.ةيمالكلاقرفلاتسرهفب

وهوضابانبهللادبعىلاةبس:ةيضابالا( 
اذهو.ناورمنبكلملادبعمايآرخاوأىفىفوتوةيواعمرصا

هرداصمقالطالاىلعةيمالسالابهاذملامدقآنمددعيبهذملا

ثيدحلاۍفام.سايقلاو.عامجالاو,ةنسلاو,باتكلا

بيبحنبعيبرلاماماللحيحصلاعماجلاىلعدمتعيففيرشلا

سئازجلاىفنودجويايلاحةيضابالاو٠.ه170ةنسىفوتملا

.رابجنزو.نامعوايبيلو«سنوتو

بسنتفةفرطتملاةينطابلاةعيشلانمةقرف:ةيلعامسالا2( 

ىفوتملاسداسلامامالاقداصلارفعجلربكالانبالاليعامساىلا

ريغ‹هيبأةافودعبةمامالاهلاولعجىذلاو٠م761ةنسةنيدملاب

۰مهيبآةافودعباودهطضادقهءانبأنأ
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٠.نيدلاىفنطابهلرهاظلكوةلزنملا

ماشلاودنهلاوناتسنغففآوسرافیف نودجوي

.اينازنتو

دلوىذلاىرعشالانسحلاىبأىلاةيسن:ةيرعشالا3

بستيهيلاو.دادغبب‹ه325ةنسیفوتو٠ه260ةنسةرصبلاب

مهفىفىلقعلارظنلانأىأردقو,ثيدحلاوةنسلاباحصأ

ةمدخىفنوكينأبجيلقملافعرشلابديقمةيعرشلاصوصتنلا
قرفلاوةلزتعملابهذمضراعدقو.سكعلاسيلوعرشلا

ةيقيفوتهتعزنف٠عرشلاماكحألكىفلقملااومكحنيحىرخالا
.عرشلاولقعلانيبامدحىلا

ىلعصن(ص)ىبنلانأرقتءةعيشلانمةقرف:ةيمامالاب

اواطخأدقةياحصلالجنأو,همساببلاطىبأنبىلعةفالخ

ءىهلاصتبالانوكتالةمامالانالىهلالانكرلااذهاوكرتنيح

.ةيعامتجالاوةيعرشلاهماكحأعيمجىفابيصمناكايلعنأو

ءةرحلاهتداراوبعشلادارفأىلاضوفيالمامالانييعتو

نسكربالاةيمالسالاىرخالابهاذملانعفلتخيالىعيشلاف
ةيمامالاتيمسو.ىهلابصتماهنأبداقتعالاوةمامالا
دمحموهورشعىناثشلاىلاةمئالالسلستاهتال ةيرشعانثالا

هنآنوعديورظتنملابئاغلامامالاوهو.ىلعنبنسحلانبا
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ىفنودجويةيمامالاعابتأو.الدعايندلاالميورهظيفوس

.ىمالسالاجيلخلاوناتسنففأوناتسكبودنهلاونارياوقارمعلا

aج--

لكنأىرتىهوةيمالسالاقرفلانمةقرف:ةيربمجلا

يسموهف.لزالاىفاقبسمهيلعردقدقناسناللثدحيام

.ناوفصنبمهجةسردملاهذهمعزتدقو.ةدماحجلاءايشالاكرخمال

C-_-

ربيحجلاىلعتعمجأةيمالسالاقرفلانمةقرف:ةيوشملا

ىلعنولوقيولدجلاومالكلاىفضوخلانوركنيو.هيبشتلا.

ةهبشمابىمستاذهلوهيبشتلاوتاياورلارهاوظوديلقتل
ناتسجسىفاشنىذلاماوكنبدمحمىلاةقرفلاهذهبسنتو

.م869ةنسسدقملاتيببىفوتو

سحڅ

نأنورف,ةيرفصلاوةيدجنلاو.ةقرازالا:مهجراوحلا

٠.كرشرفكرفاكةربكلابكترم

ىفجراوخلامهنم:باتكلاىفىلاتلاعوضوملاعجار

۰مالعالاتسرهفمثءةيضابالا
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اومعزو.هللاباودحج.نيذلاىلاةبسن:ةيرهدلا:( 

اولاقو»كلذنعهللاىلاعتلجوزعهللانودبدجوملاعلانأ

ةروس«رهدلاالاانكلهياموايحنوتومنايندلاانتايحالاىهام
.24:ةيالا ةيئامحلا

جزملاساسأىلعاهيهذمتنبةقرفىه:ةيناصيدلا2( 
ناصيدنبااهميعزةينئولاوةيسوجملاو.ةينارصنلانيب
.ىنايرسلا

سرس

ةيمالسالاةيرئازحجلاةيمتسرلاةلودلاىلاةبيسن:نويمتسرلا

تناکف,فه160ةنسمتسرنبنمحرلادبعاهسسأىتلاىلوالا

.هنس150ىلاوحتمادوترهیتاهتمصاع

عفاناهمعزتىتلاقرفنمةقرف:ةقرازالا

یریوهفناورمنبكلملادبعةايحىفىفوتىذلاقرزالانبا
.كرشرفكرفاكةريبكلابحاصنأ
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ديزىلادوعياهبستفةعيشلاقرفنمةقرف:ةيديزلا2( 
.ةنسلاىلاةيعيشلاقرفلابرقأىهو,نيسحلانبىلعنبا

نييولعلالسنىفرايخلاقيرطنعنوكتمهدنعةمامالاف
نعالفصولاقيرطنعتمتىلعةمامانأو,نييمطانفلاو

معوركبىبأنمنوأربتيالمهف‹تباثلاصيخشتلاقيرط
ةمامانوزوجيمهف.امهتفالخىفنونعطيالوباطخلانبا
مهدئاقعیفربكدحیااورثأتدقو,ءلضفالادوجوعملوضفملا

ةيبونجلانميلاىفنودجويةيديزلاعابتأو.ةلزتعملاةسردمب

.ةيبرعلاةريزجلابونجو.ةيلامشلاو

۵
i

لولدملاامآو6عابتالاوراصتالا>ىوفغللالولدملا۰ةميشلا

.ةيعرشريغهتطلسدعتتيبلاهذهىلابسنيال

ءنويولعلا,ةيمامالا,ةيديزلا:ىهنآلاةعيشلاقرفو
.ةيلعامسالا

سسکےس

دايزعابتأىلادوعتةبسنلافجراوخلانمةقرف:ةيرفصلا
ةيقتلانآو.كرشمرئابكلابكترمنأنوري.رفصالانبا
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سبلفب

.ه270ةنسيفوتلاىرهاظلاىلعنبدوادعابتأمه:ةيرهاظلا

.ايرهاظىمساذلوسيقيالواهللعيالف

-ف

اهتزهجأوةطلسلاءاغلابىدانتىتلاةعزنلاىهو:ةيوضوفلا

ىهاماهرظنىفةلودلانال,درفلاةيرحنمدحتىتلاةيرادالا

مهسفنأنوفرشيدارفالاناو.درفلاقحىفةيعمقةادأالا

هذهمعزتدقلو.لماکماظنیفمهنوُرشفیرصتىلعمهسفناب

.نونزاميدقةركفلا

— (9

تبثتىتلاةسردملاىهف:ةيردقلا ةيرحىلعةردقناسناللتبثت

٠.كلذىفرايخلاهلوهلاعفأ

ءم80ماعىفوتىذلاىنهجلادبعمةسردملاهذهلثشمدقو

قشميدلاناليغو

ةنسترهظ.ادجةفرطتمةيلعامساةوعد:ةطمارقلا2( 

نادمحاهميعزناکو.ةفوكلانيبطساویف¢م0

جنزلاوطايثالاوبارعالاضعيةركفلاقنتعادقو.ىطيمرقلا
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نيباعاشمءىشلكاولعجنأءالّؤهبرمالاىهتناونيديعتسلملا
.فويسلاالاعيمجلا

هترايزجحلاناو,مهمأماةالومةةالصلانااولاق:مهئدابم

نماولاقو.هرسءاشفانعكاسمالاوهفموصلاامآ,هتمدخو

یفانتتراكفالاهذهف.اهضئارفهنعطقسةدابعلاىنعمفرع

ملاعلاىفرثأاهلقبيملةقرفلاهذهف.مالسالاءىدابمعمامامت

.یمالسالا

سك

لهآدوهيلا:نوئباصلاوىراصنلاودوهيلا:مهباتكلالهآ

٠روبزلالهأنوئياصلاو.ءليجنالالهآىراصنلاو.ةاروتل
نومرحي.ادسجاوسملاذاءاملابرهطتلاةئباصلاءىدايممد

.دادغبیفنودجوينوازيالءالؤهف٠.تاجوزلاددعتوناتخ

aم1

نودرمقلاورانلاوسمشلانوديعيموق:ةيسوجملا

دزيىفءالؤهلازيال.مراحملاتاوذنوحكنيولجونعهللا

٠ناریاب

نامیالاولامعالانيبتزيمةيمالساةقرفىه:ةئجرملا2( 
.ناسللابرارقالاوبلقلابقيدصتلاوهاهرظنىفناميالاف
ىذلاىصاعلاملسملاف.لمعلاهنعردصينأىرورضلانمسيلو
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ىفهباسحهللاىلوتيفوسضئارفلاعيضوئابكلابكترا
اومسليقوطقفرافكلابصاخرانلاىفدولخلاناو.ةرخآلا

:یهمهقرفرهشآو.لمعيغبةنجلانوجريمهنال:ةئجرم
نييومالادهعىفايوقهاجتالااذهسهظوةيئاسفلاوةيسونيلا
.ذئنيحةطلسلاهتعجشو

ىهفقالطالاىلعةيمالسالاقرفلارهشأنم:ةلزتعملا3( 

لوصأوةيعرشلاةلدالامهفىفىلوالاةجردلابلقعلاىلعدمعت

٠.ھه131ةنسىفوتءاطعنبلصاووهةقرفلا.مالسالا

.ظحاجلاو,ماظنلاو,فالعلاو,ديبعنبرمع:اهمالعأرهشآو

.ديعولاودعولا3.لدعلا2.ديحوتلا1:اهميلاعتمهأ

.نكنملانعىهتلاوفورعملايسالا5.نيتلزتملانيبةلزنملا4
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ةيفسلفلاوةيمالكلاتاحلطصملاتسرهفج

. مئادلاليقتسملاىفدوجولارارمتسا:ديالا  :

ددرتيلب.ايفاكهيفرطروصتنوكيالام:لامتحالا2

تافيرعت)ىنهذلاناكمالاهبداريوامهنيبةبسنلاىف

٠(یناجرجل

٠.(1)(ةبهودارم:مسم)
ءاوسلاىلعنيلباقتملادحألعفناكمااهيفةوق:ةدارالا3

.(فتاهلا:تفاهتدشرنبا)

:وهفةياهنريغىلاىضاملاىفدوجولارارمتسا:لزالا4

.یناجرجلاتافیرعت( مدعلاباقوبسمنوکالام)

ةيضقىلاءرملااهيفلصوتيةيلقعةيلمع:لالدتسالا5
تامدقملاىعدت)رشكأوأىرخأةيضقةلالدب(ةجيتنلاىعدت)

٠مجعملاىلادوعيردصملاهانمم:(مسم)(1)
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ةهصعيتتاذاءرمالاارقتسانممبتتلا.ةغل:ءارقتسالا6

اذاالثم(ابیلصليمجم:م)٠یئزجلایفمكحلاكلذتوبثل
:انلق

.ةرارحلابددمتيندعمديدحلا

.ةرارحلابددمتيندعمساحتلا

.ةرارحلابددمتتنداعملانذا

رومأىفةماعلاةسائرلاىهوةفالخلافدارت:ةمامالا7

هللاباتکبمزتليمامالاو(ص)لوسرلانعةباينايندلاونيدلا

.(ص)لوسرلاةنسو

ءديحوتلاعرشلاحالطصاىفوقيدصتلاةغل:ناميالا8

هلهجعسيالاممكلذريغوهبءاجامولوسرلاوهللاةفرعمك

ةمدقم:م)هناحبسهبهللارمأامعيمجوهوديحوتريغو

.(ديحوتلا

ساپس

حالطصالاىفامأو,صلختلاوءىشلانعدعبلاةغل:ةءاربلا

یبکترمةرجهو.هرفكلرفاكللنعللاومتشلاىنعتىعرشلا

.(صلاخلابهذلا:م)اوبوتيىتحرئابكلا
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سنے

ىرسماظناحالطصاو.,نامتكلاو.رتسلاةغل:ةيقتلا: 

تاطلسلامامأةيومتلاىلعاهبحاصموقيةنيعمةوعدةيامحل

ديز:انلوقكىرخالابذكوامهادحاقدصهتاذلىضتقي

نيتيلكنيتيضقنيبنوكيداضتلاامآ٠.ناسنابسيلديز.ءناسنا

نكلو,اعمناقدصتالهايضقداضتلامكحوفيكلاىتفلتخم

لك رضاحةبلطلانمدحاوالانلوقكاعمابذكتنأنكمي

.نورضاحةبلطلاضعبجتنتسننأنكميونورضاحةبلطلا

سٹ

ةيسايسلاوةيعامتجالاتاقالعلاىفىرهوجرييفت:ةروثلا
.امعمتجملةيداصتتالاو

n e

6 انتلامعأةيلوؤسملمحتلةجيتنلاوه:ءازحلا 1

. اباقعوآاباوٹنوکیف
. ةعاطلالهالهللاباوثاهنا:ةنجلا 2

. هسفنبمئاقلادوجوملاىألصالا:رهوجلاب
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ةفعفداهيلعلصحتنىتلاةرشابملاةفرعملاوه:سدحلا: 
.ةدحاو

نعهزييمتوحلاصلالمعلاليصفتراهظاوه:باسحلاد

.(صلاخلابهذلا:م)

اهمهفىفقمعتلاوءايشالاقئاقحةفرعمىه:ةمكحلا3
.اهكارداو

سحح

دعبةرخآلاىفاديأامئادءاقبسفنلاءاقبهانعم:دولخلا

س

ءخاللةلعامهنمدحاولك.نائيشدجوينأ:رودلا

.هسفنىلعءىشلافقوتمزلتسيهنالحضاوهداسفو

ےسلےس

نأبجيىتلاصئاصخلانمةعومجمىه:ةيملعلاحورلا
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نأهيلعو,دقنلا,ةيمكلا,ةيعضولا,ةيعوضوملا,ةهازنلا

.ةيبسنلاوةيمتحلاآدبم:ةيلاتلاءىدايملابملسي

سلسس

ردصاموهحالطصالاىفو٠ةداعلاوةقيرطلاةغل:ةنسلا

.ريرقتوألعفوألوقنمنآرقلاريغ(ص)لوسرلانع
.(ديحوتلاةمدقم:م)

۵
ےسلسےس

rلجوزعهللابدوحج:احالطصاو,بيصنلاةفل:كرشلا

نوكيو.ةيونثلاورهدلالهألعفكهللابدوحجنوكيكرشلاو
.تاذوألعفوأةفصىفقلخلاوهللانيبىواستىآ.ةاواس

.(ديحوتلاةمدقم:م)

نمخلالاوسافرعو.ءبلطلاوةليسولاةغل:ةعافشلا2

ةجرددايزوأةنجللالوخدليجعتبلط:اعرشو.ريغللريغلا

مهريغوءايبناللنوكتفنينمّؤلاهدابعللجوزعبرلانماهيف
٠.(لوقعلاراونأقراشم:م).مالسلاهيلعانيبنصتخيو

ع

هتاذبموقتياموهرهوجلانال,رهوجلادض:ضرعلا1

ىذلاوهضرعلانأنيحىلع٠هبموقيلهربغىلا.رقتفيالو
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نوللاامأ,هتاذبموقيرهوجمسجلاف.هبموقيلريغىلارقتفي
.مسجلابالاهلمايقالهنالءضرعوهف

نوكتاحالطصاوعنملاوةياقولاوظفحلاةغل:ةمصعلاد

.اهربكواهريغصىصاعملاباكترانودةكلمءايبنالل

.هيدقتعمىدلهيفكشلالبقيالىذلامكحلا:ةديقعلا3

اجراخنوكيوءىشلادوجوهيلعفقوتيامىه:ةلعلا4

سف

اليف)هلصأوةينانويلانمقتشمةفسلفظفل:ةفسلفلا
ءايشالاقئاقحبملعلاىلعقلطيو.ةمكحلاةبحمهانعمو(ايفوص

.ةمكحلارظنا.حلصأوهامبلمعلاو

هكولسمظنتىتلادرغللةيسفنلاةفصلاىه:ةردقلا: 

.هطاشنلطرشكموقتو

۰ءادتباهدوجولسيلىذلا

نايعأىلعىلكلامكحلاوهءاضقلانا:ردقلاوءاضقلا3

سفنلكنأبمكحلالثمءدبالاىلالزالانماهلاوحأبتادوجوملا
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اهتايلباقبسحبنامزآوتاقوأبنايعالاداجياصيصختو»

نملاحلكقيلعتو.اهنمعوقوللةيضتقملااهتادادعتساو

یفدیزتومبمکحلالشم.صوصخمبيسونيعمنامزباهلاوحأ

:مم)0(ءاقبلاىبأتايلك)ىنالقلاضرللابمويلا

ہہك

جسفنلالتقكاعرشهنعىهتملاميظعلامثالا:ةريبكلا
دعوأامةريبكلاو.اهفيرعتىفمالكلاءاملعفلتخادقو.رئابك

اهتمرئابكلاو.ةرخآلاىفباذعلاوايندلاىفلاكنلااهيلعهللا
يلعهلوقلةميسئايلانا:بيرقتلاىلعضعيلاقو,ولمس

وجنتتاقبوملاعبسلارئابكلااوبنتجا»:مالسلاوةالصلا
لارلکواباکاورحسلاو,لتقلاوهللابكرشل

دبالف.نيدلاولاقوقعو,فحزلانمرارفلاو.املظساتل

٠قافتلارئابكوكرشلارئايكنيبزرفلانم

وأهقلخبههبشوأهللاديحوتركنأنم:ىهفكرشلارئابك

.هتلاسررکنیوأهلهجيوأهقلخبهاوس

ريغهفرتقاناىلاعتهللاهمرحامعيمج:ىهفقافنلارئايك

بسککهلمحمرغهيلعبجوأاممانيكرتوأ٠هلللحم

ةالصلاكرتوةداهشلانامتكو.سانلالاومأنمهلکآومارحلا

(ديحوتلاةمدقم:م).جحلاكرتوةاكزلاعموموصلاو

س150



حورطملاردقلاعوضومىفحلطصملااذهعجار:بسكلا2
.باتكلااذهىف

دقعرشلافرعىفامآ,ةيطغتلاورتسلاةفل:رفكلا3

مسقتيسفكلاوىرخأةراتقافنلاىيلعوةراتكرشلاىلعتقلطأ

.(ديحوتلاةمدقم:م).ةمعنرفكوكرشرفك:نيمسقىلا

ةينيدلالئاسملاىفىلقعلالدجلا:وهفمالكلاملع.مالكلاو
ةيلقنلاوةيلقعلاةلدالابةينيدلالوصالاودئاقعلاىلعةنتهربلاو

.هبشللاعفدىمالسالانيدلانعاعافد

e» م e

نعءىشلازيمتىتلاةيرهوجلاةروصلاىه:ةيهاملا¡1

ناويحناسنالا:انلوقك.ضرمعلابالرهوجلابرخآلاءىشلا
.هريغالطقفناسنالابصاخقطنلانالقطان

عامجاالوةنسالوباتكىفافورعمنكيملام:ثدحملا2

.ةعيبطلاءاروام:ايقيزفاتيملا3

سنس

رايدلارائآحيرلاتخسنلاقيءةلازالاةفل:خسنتلا1

قباسىعرشمكحعفرهبدصقيىعرشلاحالطصالاىفامأ
.قحالصنب
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ىتلاصئاصخلاةيصاخىهةيدقتلاحورلاىأ:دقنلا2

لبقةركفةيأبميلستلامدعبلثمتتملاعلااهبمزلينأبجي

نعاماءاهرهوجكاردالايفاكاصيحمتاهصيحمتواهليلحت

.ىضايرلاناهربلاوأةيملعلاةبرجتلاقيرط
اسو

مهيلعءانثلاومهتعاطومهمالسالنينمؤمللراشفتسالاومحرتلا

.(صلاخلاْبهذلا:م)٠بلقلاىفبحلاعم

۰ةنجلا,باوثلا:دعولا2

.رانلاءباقعلا:ديعولا3
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ثحبلاعجارمتسرهف:د

ةقلحلا,ىمعمىيحيىلعل:خيراتلابكومىفةيضابالا

ةيضابالااهيمسقبةيناثلاةقلحلاوةيضابالاةأشنىف.ىلوالا

ةقلحلاو.196بةرهاقلاةبهوةبتكمطءايبيلىف

٠(١:م)19660تورببةفاقثلارادط.سنوتىفةيضابالل

ىفتالاقملاباتكدنعةيمالسالاقرفلانيبةيضابالا

.(١:م).ةبهوةبتكمرشانلا

ةنستوريبحتفلارادبعبط.ىمانلاةفيلخورمع.دقیقحت

.(ا:م)م94

م1959ةنسةيرصملاولجتالا

ةيضابالارداصملانايبفدهلاو٠ىضابالاركفلاجلاعيعجرمهاتعم(ا:م)
.اهتاذ
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فيلاتىناثلاءزجلا,ثيدحلاوميدقلاىفرئازجلاخيرات

.هاکرشوناردب.آعباطمبعبطلیلاىلالهلادمحمنبكرابم

.م1963هنستورب

ليلخو.ىروخافلاانحفيلاتةيبرعلاةفسلفلاخيرات
۰م1966ةنستوربءهاكرشو.ناردبةسسؤوميعبيطء.رجلا

ةعيطملايعبيط.بيبحنبعيبرلاماماللحيحصلاعماجلا
هللادبعمامالاققحملا.ةرهاقلا,ه1349ةنسةيفلسلا

.توريبفراعملاةبتكمءم1956ةنس

ةعبطعبطءىنالجراولابوقعيىباللوقعلالهالليلدلا
.(۱:م)ه1306ةنسةرهاقلاىفةيرجح

دمحمخيشللصلاقلاملىعلابهونملا:صلاخلابهذلا7

عبطشیفطآمیهارباقاحساوبآةقيقحءشيفط]فسوينبا

.(٠:م)ه1343ةنسرصمبةيفلسلاةعبطملاب

هللادبعلنيدلاةمئآةفرعمىلانيئدتيملاوةماعلاملس

ةنسرصمبحاجنلاةعبطمبعبطىسوفنلاىنورابلاىيحينبا
.(ا:م)ھه5

٠(٠:م)ه130:ةنسشئازجلاةنيطتسقب
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خيشلافيلأت,حتفرمنىبأخيشللةينونلاةديصقلاحرش

.(٠:م)1981ةنسةيادراغ,ةيبرعلاةعبطملا

۰م1964هنسدادغىبءارهزلاةعبطمىبيشلا

ميهارباذاتسالاقيقحت.ىتاثلاولوالاءمزجلا,ىنيجردلا

1974ةنسرئازحجلا ةنيطنسقثصعبلاةعبطمبعبيطءىیالط

ملاسريَقْملاهللاديعلةيضابالالوصأىفةيضفلادوقعلا

ةعبطملابعبط,سمعنبنمحرلادبعىلكبذاتسالاهيلعقلعو

ناميلسعيبرلاىبآخيشلاملقبةيضابالاخيراتىصتخم
٠(۱:م)م1980ةنسةيادرافبةيناثلاةعبطلاعبطىنورابلا

دمحنبدمحأهححصءىملاسلاديمحللوقعلاراونأقراشم

٠(١:م)م1978ةيناثلاةعبطلا,ىليلخلا
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ةيناثلاةعبطلا.ىتالتلاناميلسىبآأوىخامشلاسابعلاىبال

٠.(١:م)ةيادراغةيبرعلاةعبطملا1973ةنس

طمءايركز .ةرهاقلارصم.ةضهنةعبطم

.م)1:978ةنستوريبءقورشلا

. 11

ءةلالشفسويومركفسويوةبهودارلىفسلفلامجعملا

.ةيناثلاةعبطلا

قىيقحت.ىرعشاللنيلصملافالتخاونيمالسالاتالاقم

.م1929ةنسلوبناتساءرتیر

ىناليكديسدمحمقيقحتءىناتسرهشلل.لحتلاوللملا

‹ءىسومديمحلادبعدمحملالجلاهروطتوةيرعشالاةأشن

.م1975ةنستوريبءىنانبللاباتكلاراد
ءىوانجلارحخلاىبالهقفلاولوصالاىفرصتخمعضولا

ةلاجفلاةعبطمءشيفطأميهارباقاحساوبآهيلعقلعوهرشن

.م)رصم«1962ةنسةديدجلا
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باتثكلاتايوتحمسرهف

ةمدشقملا

:تالاقلاباتكوهيضابالا٠٠لوالالصقلا

ةيمالكلاصوصتلاةساردنمةياغلا1

ةضابالاءارآلاوصوصتلاباتك-2

اثيدحواميدقتالاقلاباتكنيبكرتشملادحلا3

ةيضابالارداصملا4

:ىضابالابهذملاةآشن٠٠ىناثلالصفلا

ىضابالاركفلاروذب_1

ىضابالابعذملاروهظ-2

ديزنبباجةيصخش-3

ةميركىبأنبملسمةديبعوبا4
ىضابالابهذملاوىلوالاةيمالسالاةيرئازجلاةلودلا5

ضابانبهللادبعةيصخش-6

ناورمنبكلملادبعىلاضابانبهللادبعةلاسر7

ةلاسرلانومضمليلحت

°جراوخلاوةيضابالا٠٠ثلاثلالصفلا

؟جراوخلانمةقرقةيضابالاله

:رمعمىبيحيىلعذاتسالل.لوالاصنلا

جراوخلاةملكلولدم1

مالسالارجفىفتاروثلا-2

جراوخلاةملكلديعبلالولدملا3

جراوخلاةملكلىسايسلالولدملا4
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11

11

14

15

19

20

20

21

21

22

23

24

29

29

29

30

34

35



35جااوخلاوقورملاثيداحأ_5

37ثحبلاةصالخ6

ميهاربانبفسويبوقعيىباةمالمللةيضابالارظنىفحجراوغلا

38ىنالجرولا

38رمعمىيحيىلعلىناثلاصتلا

40اهمييقتوصوصنلاهذهليلحتوضرع
ةيدئاقعلالوصالا٠٠عبارلالصنلا

45ديحوتلا:لوالالصالا

45ىوانبحلاريخلاىبأنبىيحيءايركزىبال:لوالاصنلا
46ىلاطيجلاىسومنبليعامسارهاطىبأمامال:ىناثلاصتلا

47شيفطأفسوينبدمحمةمالعلل:ثلاثلاسنلا
48ديحوتلا:لوالالصالاليلحتوضرع
50ةيهلالاتافصلا:ىناثلالصالا
50ىضابالاىفاكلادبعرامعىبال:لوالاصنلا

51ىلاسلامولسنبهللادبعدمحمىبال:ىناثلاصنلا

52ةيهلالاتانصلا:ىناثلالصالاليلعتوضرع

ناميالا٠٠تلاثلالصالا

54ىناكلادبعرامعىبال:لوالاصنلا

55یوانجلاريخلاىبآنبىيحيءايركزىبال:ىناثلاصنلا

56ناميالا:ثلاثلالصالاليلحتوضرع
59لجوزعهللاةيؤر٠٠عبارلالصالا

59ةغللاىفرظنلالوححيحصلاعماجلاباتكنم:لوالاصنلا
60ىلاسلاديمحنبهللادبعدمحمىبال:ىناثلاسنلا
61هللاةيؤرىفن:عبارلالصالاليلحتوضرع
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63ردقلا:سماخلالصالا

63عيبرتل:لوالاصنلا

64ءاطعنبلصاوعمةلداجموةديبعىبال:ىناثلاصنلا

65ىلاطيجلاىسومنبليعامسارهاطىبآماماللثلاثلاصنلا
66شيفطأفسوينبدمحمخيشللعبارلاسصنلا
67ردقلا:سماخلالصالاليلحتوضرع

70ديعولاودعولاولدعلا:سداسلالصالا
710ىضابالاىفاكلادبعرامعىباللوالاصنلا

73ىتالتلاناميلسىيالحرشعمعيمجنبمعصفحىبالىناثلاصنلا
14ىلاسلاغيشللثلاثلاصتلا
76ديعولاودعولاولدعلا:سداسلالصالاليلحتوضرع
78ةعافشلا٠٠مباسلالصالا

78حيحصلاعماجلاىفةعانشلاثيدحركذ:لوالاصنلا

79ىتيمتلازيزعلادبعميشا!:ىناثلاسنلا

ىلاسلاديمحنبهللادبعدمحمىبال:ثلاثلاصنلا
ةعافشلا:عباسلالصالاليلحتوضرع

مدركلانآرقلاقلخ:نماثلالصالا

ىضابالاىفاكلادبعرامعىبال:لوالاصنلا

حرشعمعيمجنبرمعصفحیبال:ىناثلاصنلا

ک
ک

مک
مک

87ىتالتلانامیلسیبال

5ميركلانآرقلاقلخ:نماثلالصالاليلحتوضرع
0نيتلزنملايبةلزنمال٠٠عساتلالصالا

ىضايالاىفاكلادبعرامعىبال:لوالاصتنلا
رشيفطأفسوينبدمحمةمالعلل:يناثلاسنلا
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نيتلزنملانيبةلزنمال:عساتلالصالاليلحتوضرع

ةيعامتجالالوصالا:سماخلالصقلا
ةءاربلاوةيالولا:لوالاىعامتجالالصالا

ىلاطيجلاىسومنبليعامسارهاطىبال:لوالاصنلا
عيمجنبرمعصفحىبال:ىناثلاصنلا
`رمعمىبحيىيعل:ثلاثلاصنلا

ةءاربلاوةيالولا:لوالاىعامتجالالصالاليلحتوضرع
نيدلاكلاسم ىناثلاىعامتجالالصالا

عيمجنبرمعصفحىبأةمالعلللوالاصنلا

رمعمىيحيىثعلىناثلاصنلا
نيدلاكلاسمبىعامتجالايناثلالصالاليلحتوضرع
ةمامالا:ثلاثاىعامتجالالصالا

ىضابالاىفاكلادبعرامعىبال:لوالاصتلا

ةمامالاباب حيحصلاعماجلانم:ىناثلاصتلا

رمعم.ىيحيىلعل:ثلاثلاصنلا
ةمامالا:ثلاثلاىعامتجالالصالاليلحتوضرع
ماعلاحبلاةصالخ

ةمتاخلا

سراهفلا

ءاملعلامجارتتسرهف

ةيمالكلاقرفلاتسرهفب
ةيفسلشلاوةيمالكلاتاحلطصلاتسرهفج

قيقحتلاوثحبلاعجارمتسرهفد

بإتكلاتايوتحمتسرهفباه
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