
 

 

 

 

 کتابشناسی مخطوطات حج
 

 

 گردآوری: محمدعلی باقرزاده

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 فهرست

 34 ............................................................................................. ديثاچٍ

 34 .............................................................................................. مقذمٍ

 46............................................................................... طرح ضرورت و اهميت

 47.............................................................................................. طرح فوائد

 48............................................................................................... کار روش

 53............................................................................ (ٙبسعي ـ َٙٞ) الؾظ آداة .1

 54................................................................. (ٙبسعي ـ عٌي ّ آداة) الؾظ آداة .2

 54................................................................. (ٙبسعي ـ عٌي ّ آداة) الؾظ آداة .3

 54.................................................................. (ّشثي ـ عٌي ّ آداة) الؾظ آداة .4

 55............................................... (ٙبسعي ـ اؽکبم ّ آداة) ؽظ هٌبعک=  ؽظ آداة .5

 57........................................................... (ٙبسعي ـ عْٚشي َٙٞ) ؽظ ادّيَ ّ آداة .6

 68.............................................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ اعشاس=  ؽظ آداة .7

 69................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ ّ آداة) ؽظ آداة .8

 77....................................................... (ّشثي ـ عٌي ّ آداة) أعشاسٍ ّ الؾظ آداة .9

َ  اّوبل ّ ؽظ آداة .17 َ  هذيٌـ ـ =  هؾـشٙ  ّ ّشثـي  ــ  عـٌي  ّ آداة) للٌشاٝـي  الؾـظ  أعـشاس  رلخـي

 77................................................................................................ (ٙبسعي

 71...................................................................(ٙبسعي ـ َٙٞ) ّوشٍ ّ ؽظ آداة .11



 مخطوطات حجکتابشناسی /  5

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 71.............................................................. (اسدّ ـ عٌي ّ آداة) الؾشهيي آداة .12

 72............................................................. (ٙبسعي ـ عٌي ّ آداة) صيبسد آداة .13

 72............................................. (ٙبسعي ـ عٌي ّ آداة) ٙيش ّيذ ّ ٝشثبى ّيذ آداة .14

 73............................................. (ٙبسعي ـ عْٚشي َٙٞ) ديٌي هشاعن ّ اّوبل ّ آداة .15

 73....................................................... (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) الؾبط ثوٌبعک اإلثزِبط .16

 74............... (ّشثي ـ عٖشاٙيب ّ ربسيخ) الؾشام اهلل ثيذ رأعيظ ٙي االًبم هٚشؽخ=  الکْجخ أثٌيخ .17

 75.................... (ّشثي ـ هٌَْم َٙٞ) الْوشح ّ الؾظ ٙي الْاعجخ الذهبء ٙي الوٞشي اثي أثيبد .18

 75................... (ّشثي ـ ربسيخ) الْزيٜ الجيذ ّ الضالصخ الوغبعذ إلي الزؾْيٜ ّ الزشٕيت إصبسح .19

 76...................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾغيخ ّؾشيخ االصٌب( = الؾظ ٙي) ّؾشيخ اإلصٌب .27

 99............................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) ؽذٝن اثي هغبئل أعْثخ .21

 173 ............................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) ؽذٝن اثي هغبئل أعْثخ .22

 174 .............................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) ىشاد اثي هغبئل أعْثخ .23

 175 .................................................... (ّشثي ـ ِٙٞي پبعخ) ٙشّط اثي هغبئل أعْثخ .24

 176 ................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الوذًي هغبئل أعْثخ .25

 178 ........................................................ (ّشثي ـ ؽذيش) الؾظ ٙنل ٙي أؽبديش .26

 179 ......................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ اؽکبم .27

 179 ......................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ ماؽکب .28

 117 ......................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) ّٙظ کّل ألُل الؾظ أؽکبم .29

 117 ................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ...( )سعبلَ) ّوشٍ ّ ؽظ اّوبل دس عِلخ اؽکبم .37

 111 ...................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) اليْاٗ أؽکبم .31

 112 ...................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) اليْاٗ أؽکبم .32

 113 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الْوشح أؽکبم .33

 114 .......................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) َٙٞ اؽکبم .34

 114 ................................................ (ّشثي ـ رٚغيش...( )ٙي سعبلخ) الؾشام ثيذ لأؽْا .35

 115 ........................................ (ٙبسعي ـ عٖشاٙيب ّ ربسيخ) هذيٌَ اخجبس دس ؽغيٌَ أخجبس .36



 6فهرست / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 117 ..................................... (ّشثي ، ربسيخ) اآلصبس هي ٙيِب عبء هب ّ الوؾشٙخ هکخ أخجبس .37

 117 .................................. (ّشثي ـ أرکبس ّ أدّيَ) ثِوب يزْلٜ هب ّ الْوشح ّ الؾظ أدّيخ .38

 118 ................................................... (ّشثي ـ آداة ّ ادّيَ[ )الؾظ هٌبعک أدّيخ] .39

 119 ................................................................. (ّشثي ـ دّب)  ؽظ اّوبل ّ ادّيَ .47

 119 ...................................... (ّشثي ـ ؽذيش) الْوشح ّ الؾظ ٙنبئل ٙي ؽذيضًب أسثْْى .41

ٗ  أٝـذط  إلـي  الؾبط خبىش ٙي الليبٗ اإلسرغبهبد .42 َ ) هيـب  ــ  عٖشاٙيـب  ّ رـبسيخ  ، ديٌـي  عـٚشًبه

 119 ............................................................................................... (ّشثي

 127 ............................................................ (ّشثي ـ هٌَْم َٙٞ) الؾظ ٙي أسعْصح .43

 127 ................................................. (ّشثي ـ هٌَْم َٙٞ) الغِبد ّ الؾظ ٙي أسعْصح .44

 121 .................... (ّشثي ـ ديٌي هٌَْم عٚشًبهَ) الؾظ إلي الؾکين اإلهبم سؽلخ ٙي أسعْصح .45

 121 ......................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الْالم الولک ٙيل ؽشػ إلي األًبم إسؽبد .46

 122 ......................................... (ّشثي ـ هبلکي َٙٞ) الوٌبعک أْٙبل إلي الغبلک إسؽبد .47

 122 ............................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الوٌبعک دليل ؽشػ ٙي الغبلک إسؽبد .48

 123 .............................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) الؾظ هٌبعک=  الوغزشؽذيي إسؽبد .49

 124 ........................................................................ (ٙبسعي ـ َٙٞ) الؾظ أسکبى .57

 124 ........................... (ّشثي ـ هبلکي َٙٞ) الْؾبء ثْذ الٌغبء ىْاٗ ؽکن ّي الٖؾبء إصالخ .51

 125 ................................................ (ٙبسعي ـ هزُجي عٖشاٙيبي) ؽغبص اهبکي اعبهي .52

 125 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾغش اعزالم .53

 126 .............................................................. (ّشثي ـ ّجبداد اعشاس) الؾظ أعشاس .54

 127 .............................................................. (ّشثي ـ ّجبداد اعشاس) الؾظ أعشاس .55

 127 .............................................................. (ّشثي ـ ّجبداد اعشاس) الؾظ أعشاس .56

 127 ............................................................... (ّشثي ـ اؽکبم ٙلغَٚ) الؾظ أعشاس .57

 128 .......................... (ٙبسعي ـ عٌي ّ آداة...( )دس هخزقشي) ؽظ آداة=  الؾظ أعشاس .58

 128 ............................................. (ّشثي ـ عْٚشي َٙٞ) الؾظ ّ ّالقْم الضکبح اعشاس .59

 137 ...................................... (ّشثي ـ اؽکبم ٙلغَٚ...( )ٙي سعبلخ) الؾظ هٌبعک أعشاس .67



 مخطوطات حجکتابشناسی /  7

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 131 ............................... (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) الؾشام اهلل ثيذ ثجٌبء الوکّشم ّضوبى آل إعْبد .61

 132 .................................................... (ّشثي ـ َٙٞ)الضيبسح ّ الزوزِ ؽظ إلي اإلؽبسح .62

 132 ............................................... (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) الوٌبعک ٙي الوغبلک أؽشٗ .63

 133 ............................................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) األمؾيخ .64

 133 ............................................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) األمؾيخ .65

 134 ........................................... (ّشثي ـ َٙٞ)  الٌِذي الٚبمل ثوٌغک ٌّذي هب اٍِبس .66

 135 ........................................................... (ٙبسعي ـ هٌَْم عٚشًبهَ) هکي اّغبص .67

 136 .......................... (ثيّش -هْوبسي ّ ربسيخ) الوغغذالؾشام ثجٌبء األّالم الْلوبء إّالم .68

 139 ................................................................. (ّشثي ـ ّٞبيذ ّ َٙٞ) ؽظ اّوبل .69

 139 .......................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ اّوبل .77

 147 .......................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ لاّوب .71

 ّشٙخ ليْم آخش دّبء ّ ّشٙخ ليْم القؾيٚخ دّبء هِ هکخ هي الوزجشکخ لألهبکي الوغزؾجخ األّوبل .72

 سعـبلخ ) آخشُـب  ٙـي  الٌذثـخ  دّـبء  ّ ثِب يزْلٜ هب ّ للوذيٌخ الضيبساد ّ االّوبل ّ عيذالؾِذاء هي

 141 .................................................................... (ّشثي ـ آداة ّ ادّيَ...( )ٙي

 ّ هکـخ  أهـبکي  أّوبل=  الوٌْسح الوذيٌخ ّ الوکشهخ هکخ ٙي الوزجشکخ لألهبکي الوغزؾجخ األّوبل .73

 142 ..................................................................... (ّشثي ـ آداة ّ ادّيَ) هذيٌخ

 142 ................................................... (ّشثي -ٝقـ) الوذيٌخ ّ هکخ ثيي هب أٙنليخ .74

 143 ......................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) الؾظ اْٙبل .75

 143 ..................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الزوزِ ؽظ اْٙبل .76

 144 ............................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ هٌبعک=  أٝبًين .77

 145 .......................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ أٝغبم .78

َ ) الؾـظ  هٌبعـک =  الْوـشح  ّ الؾـظ  ًيبد=  الْوشح ّ الؾظ أؽکبم هي هْشٙزَ يغت هب أٝل .79  ــ  ٙٞـ

 146 ............................................................................................... (ّشثي

 157 ..................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الْوشريي ٙي سعبلخ=  الْوشريي ثيي الوّذح اّٝل .87

 152 ....................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الزوزِ ؽّظ ٙي الْاعجبد أّٝل .81



 8فهرست / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 153 ....................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) الضاد اًزخبة .82

 154 ................................ (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الؾشام اهلل ثيذ إلي ثبلشؽلخ الزبم اإلًْبم .83

 154 ............................. (اسدّ ـ َٙٞ) الؾظ هٌبعک ٙي الؾيذسيخ الوٌبعک=  الجذسيخ األًْاس .84

 155 ............... (ّشثي ـ َٙٞ) الْٞجخ عوشح هشهي ٙي ثبفجشيي اّزشامبد سّد ٙي األسثْخ األًِبس .85

 155 ......................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ؽظ عٚشًبهَ=  الؾغبط أًيظ .86

 157 .................... (ٙبسعي ـ ّجبداد اعشاس) الوْزوشيي ّ الؾبّط هٞبهبد ٙي الٞبفذيي أًيظ .87

 159 ........... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾغخ ري أّل ٙي هکخ إلي الٞبدهيي فالح ؽکن ٙي الُؾغخ إينبػ .88

 167 ....................................................... (ّشثي ـ ؽبْٙي َٙٞ) الوٌبعک ٙي اإلينبػ .89

 161 ......................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) الوؾْش اميشاسي اعضاء ٙي الجؾش إيٞبً .97

َ  هٞبهـبد  ديگـش  ّ الوٞـذط  ثيذ ّ ؽشيٚيي ؽشهيي عٚشًبهَ=  ْٝعيي ٝبة ثبٓ .91 َ ) هزجشکـ  عـٚشًبه

 161 ....................................................................................... (ّشثي ـ ديٌي

 162 ................... (ّشثي ـ ِٙٞي اؽبديش) (الغْبدح عٚش هي هٞزجظ) ّوشرَ ّ الٌجي ؽظ ةثب .92

 162 .............................. (ّشثي ـ ؽذيش) األىِبس األئوخ أخجبس لذسس الغبهْخ األًْاس ثؾبس .93

 163 ....................... (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) الْزيٜ اهلل ثيذ إلي الؾظ ّ الْوشح ٙي الْويٜ الجؾش .94

 163 ........................(ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) الوٌبعک ؽشػ ٙي الوغبلک ًِبيخ ٙي الغبلک ثذايخ .95

 164 ......................................... (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) الِذي هي اعزيغش لوب الِذي ثذيْخ .96

 165 .............................................................. (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ٕشيت ثضم .97

 168 .................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾبط هٌبعک ٙي الوؾزبط ثلٖخ .98

 169 ......... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ( )صثبدي هٌبلي عٚشًبهَ) الؾشام الجيذ إلي ثبلشؽلخ الوشام ثلْٓ .99

 177 ................................................ (ّشثي ـ ربسيخ) اليبئ٘ ثْادي الليبئ٘ ثْادي .177

 171 ......................... (ّشثي ، هْاٌّ) عجْيي الْٞذح ري ٙي اليْاٗ ثضْاة الْبثذيي ثِغخ .171

 171 ........................ (ّشثي ـ ربسيخ) الوخزبس ُغشح داس ربسيخ ٙي األعشاس ّ الٌْٚط ثِغخ .172

 175 ................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الٖيش ّي الؾظ ثيبى .173

 175 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾشٗ ثيذ .174

 177 ................................. (ّشثي -ديٌي عٚشًبهَ) الوؾشٛ ّلوبء رؾليخ ٙي الُوِٚشٛ ربط .175



 مخطوطات حجکتابشناسی /  01

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 179 .....................................(ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الوکيخ الشؽلخ=  هؾْؾْيبى ربسيخ .176

 187 ................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الٌبعکيي رجقشح .177

 181 .................... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾشام الؾظ ٙي الَْبم الوؾبّش ٙي للخيت األؽکبم رجيبى .178

 181 ..................(ّشثي ـ َٙٞ) األسکبى خبهظ هغبئل رْميؼ رٞشيش ٙي الزجيبى رٌٞيؼ رؾشيش .179

ّّل إّى» رْبلي ْٝلَ رٚغيش ٙي األکيبط رؾٚخ .117 (ّشثي ـ رٚغيش) 79: ّوشاى آل «للٌّبط ُّمِ ثيٍذ أ

 ....................................................................................................... 182 

 183 ............................................................... (ّشثي ـ ؽيْي َٙٞ) الؾغبط رؾٚخ .111

 183 ................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) الوْزوشيي ّ الؾغبط رؾٚخ=  الؾغبط رؾٚخ .112

 184 ..................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الذاسيي عْبدح ّ الؾشهيي رؾٚخ .113

 185 ........................................................ (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الؾشهيي رؾٚخ .114

 186 .............................................. (ٙبسعي ـ هٌَْم هٌبٝت ّ ٙنبئل) الؾشهيي رؾٚخ .115

 187 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي هضٌْي) الؾشهيي رؾٚخ .116

 188 ................................ (ٙبسعي ـ هٌَْم ديٌي ادثيبد) الضٞليي هٚبخش ّ الؾشهيي رؾٚخ .117

 189 ......................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) الْوشح ّ الؾظ أؽکبم ٙي الخيشح رؾٚخ .118

 197 ....................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الغشائش رؾٚخ .119

 197 ................................................. (ٙبسعي ـ ديٌي هٌَْم عٚشًبهَ) الْشاٝيي رؾٚخ .127

 276 .............................................. (ّشثي ـ ربسيخ)  الؾشام الجلذ ثأخجبس الکشام رؾٚخ .121

 277 ........................ (ّشثي ـ ربسيخ ّ َٙٞ)  الؾشام الوغغذ ّ هکخ ربسيخ ٙي الکشام رؾٚخ .122

 278 ............................................. (ّشثي ـ ؽبْٙي َٙٞ) الوٌِبط ثؾشػ الوؾزبط رؾٚخ .123

 217 ........................................................ (ٙبسعي ـ اؽکبم ّ ادّيَ) الوغبٙش رؾٚخ .124

 211 ................................................................ (ّشثي ـ هٌَْم َٙٞ) الٌّّغبک رؾٚخ .125

 211 .......................... (ّشثي ـ عٖشاٙيب ّ ربسيخ) داسالِغشح هْبلن ثزلخيـ الٌقشح رؾٞيٜ .126

 214 ..................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾبئل رؾّلل .127

 215 .......................................................... (ٙبسعي ـ ىت( )رشعوَ) االثذاى رذثيش .128

 215 ........................................ (ّشثي ـ ىت) [ٙي سعبلخ] الؾظ عٚش ٙي االثذاى رذثيش .129



 00فهرست / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 218 .................. (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الْزيٜ اهلل ثيذ ؽغبط هقبئت ٙي اليشيٜ رزکشح .137

 227 ..................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) الْْام رزکشح .131

 227 ..................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الوغبٙشيي رزکشح .132

 221 .................................................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) الوٌبعک رزکشح .133

 222 .............................................................. (ٙبسعي ـ ؽيْي َٙٞ) الؾظ رشعوخ .134

 224 ................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) األًقبسي للؾيخ الوٌبعک رشعوخ .135

 224 ......................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ هٌبعک=  ؽغيَ يَّؾش اصٌب رشعوَ .136

 225 ................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) اؽوذ ؽيخ ؽظ سعبلَ رشعوَ .137

 227 ........................................ (ٙبسعي ـ هٌبٝت ّ ٙنبئل) هَْوَ هکَ ٙنبيل رشعوَ .138

 229 .............................................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ هٌبعک رشعوَ .139

 237 ............................................. (ٙبسعي ـ هٌَْم ادّيَ) ّشَٙ دّبي هٌَْم رشعوَ .147

 237 ......................................... (ٙبسعي ـ ربسيخ ّ ؽبل ؽشػ) الؾشهيي هشآد رشعوَ .141

 231 ..................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ)  ؽظ هٌبعک هٌزخت رشعوَ .142

 231 .......................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) الٌبعکيي ُذايخ رشعوَ .143

 232 .................................. (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الوغبلک أؽغي الي الغبلک رشٕيت .144

 232 ............... (ّشثي ـ َٙٞ) 7الٌجي ٝجش صيبسح ّ الؾشام اهلل ثيذ الي الؾظ ٙي األًبم رؾْيٜ .145

 233 ........................................................... (ٙبسعي ـ هٌَْم ٙنبئل) ؽظ رْشي٘ .146

 233 ............................................................... (ٙبسعي ـ ربسيخ) الؾشهيي رْشي٘ .147

 ــ  عٖشاٙيـب  ، ديٌي عٚشًبهَ) الْشة ثالد رْشي٘=  الوذيٌَ رْشي٘ ٙي الْعيضح=  الوذيٌَ رْشي٘ .148

 234 .............................................................................................. (ٙبسعي

 236 .............................................................. (ّشثي ـ رٚغيش) الؾظ آيبد رٚغيش .149

ّّل إى» آيَ رٚغيش .157  237 ................. (ٙبسعي ـ رٚغيش) ...«هجبسکًب ثجّکخ للزي للٌبط ّمِ ثيذ أ

 241 .............................................................. (ٙبسعي ـ رٚغيش) ؽظ عْسٍ رٚغيش .151

 241 .......................................... (ّشثي ـ هٌبٝت ّ ٙنبئل) الؾشيٚيي الؾشهيي رٚنيل .152
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 242 ..................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ رٞشيشاد .154

 243 ................................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ ٙي رٞشيشاد .155

 244 ........................... (ّشثي ـ َٙٞ ّ هٌبٝت ّ ٙنبئل) «الؾشهيي ثيي الوشّس» ّلي رٞشيٌ .156

 244 ...................................................... (ٙبسعي ـ اؽکبم ٙلغَٚ)  ًبهَ ؽظ رلخيـ .157

 245 ................................................ (ّشثي ـ َٙٞ)  الوذيٌخ ٌٝبديل ّلي الغکيٌخ رٌّضل .158

 247 .................................................................... (ّشثي -عٚشًبهَ) الؾبط رٌجيَ .159

 247 ........................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الوٌبعک أؽکبم إلي الوغبلک رْميؼ .167

 249 ............... (ّشثي ـ ؽبْٙي َٙٞ) للٌّْي الوٌبعک ٙي اإلينبػ لوخزقش رزوين ّ رْميؼ .161

 249 ................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) االؽکبم رِزيت .162

 257 ....................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) عجل ساٍ فذهبد دس اعل ريش .163

 258 ...................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) ّجبعي عبهِ .164

 268 ........................................................... (ّشثي ـ سّايي َٙٞ) الؾظ ّلل عبهِ .165

 268 ............... (ّشثي ـ هٌبٝت ّ ٙنبئل)  الْزيٜ الجيذ ثٌبء ّ هکَ ٙنبئل ٙي الليي٘ الغبهِ .166

 269 ................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) الْٞاّذ ؽشػ ٙي الوٞبفذ عبهِ .167

 269 ..................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الوٌبعک عبهِ .168

 ثـيي  ٙيوـب  ٗاليـْا  ًيـخ  عـْاص  ؽـْل  عـليوبى  الؾـيخ  اّزشامبد سّد ٙي الجيبى ّ الٌقْؿ عبهِ .169

 271 ............................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الشکٌيي

 272 ........................................... (ٙبسعي ـ ربسيخ) الوؾجْة ديبس إلي الٞلْة عزة .177

 273 .............................................. (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) الٌبعک ًِٚ ّ الوٌبعک عوِ .171

 274 ... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾشام الوغغذ ٙي ثبهبم اهلل ثيذ هي االٝزذاء فؾخ ٙي الزبم اهلل ٙزؼ عويل .172

 275 ....... (ّشثي ـ َٙٞ) ّشٙخ ّيْم الْيذ يْم ٙي اخزالٗ هي ٍ 4821 عٌخ ِّٝ هب ؽْل عْاة .173

 275 ........................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ ّي لغؤال عْاة .174

 276 ............................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الزُجخ هغألخ عْاة .175

 276 ........................................... (ّشثي ـ ٙنبئل) الوذيٌخ هؾبعي ٙي الضويٌخ الغْاُش .176

 277 .......................................... (ّشثي ـ َٙٞ) االعالم ؽشايِ ؽشػ ٙي الکالم عْاُش .177
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 278 .............................................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) ّجبعي عبهِ ؽبؽيَ .179

 279 .............................................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) ّجبعي عبهِ ؽبؽيَ .187

 279 .............................................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) ّجبعي عبهِ ؽبؽيَ .181

 279 .............................................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) ّجبعي عبهِ ؽبؽيَ .182

 281 .............................................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) ّجبعي عبهِ ؽبؽيَ .183

َ  لٖـبد  ؽشػ=  هکَ ثَ هيشصاهؾزشي عٚشًبهَ ؽبؽيَ .184 َ  هؾـزشي  هيـشصا  عـٚشًبه َ  ثـ َ ) هکـ  عـٚشًبه

 281 .............................................................................. (ٙبسعي ـ ديٌي هٌَْم

 281 ........................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الوؾزبط رؾٚخ ّلي ؽبؽيخ .185

 282 ...................................... (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) الوزْعو الوٌغک ؽشػ ّلي ؽبؽيخ .186

 282 .......................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة ّلي ؽبؽيخ .187

 283 ................................................ (ٙبسعي ـ َٙٞ)  ؽظ الصهَ هزٚشَٝ هغبئل ؽبؽيَ .188

 283 ..................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) اًقبسي ؽظ هٌبعک ؽبؽيَ .189

 283 ..................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) اًقبسي ؽظ هٌبعک ؽبؽيَ .197

 284 ................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) هبصًذساًي ؽظ هٌبعک ؽبؽيَ .191

(ّشثـي  ــ  َٙٞ) الْوشح ّ الؾظ کزبة ؽبؽيخ=  الوْزوشيي ّ الؾغبط هي الٌبعکيي ُذايخ ؽبؽيخ .192

 ....................................................................................................... 284 
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 ....................................................................................................... 285 
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 ....................................................................................................... 285 

(ّشثـي  ــ  َٙٞ) الْوشح ّ الؾظ کزبة ؽبؽيخ=  الوْزوشيي ّ الؾغبط هي الٌبعکيي ُذايخ ؽبؽيخ .195

 ....................................................................................................... 286 
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 377 ................................................................ (ٙبسعي ـ َٙٞ) ...(دس سعبلَ) ؽظ .212

 371 ....................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ؽظ عٚشًبهَ=  الوٌقْس ؽغخ .213
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 374 ...................... (ّشثي ـ هٌبٝت ّ ٙنبئل) هذيٌخ ّ هکخ ثيي الزٚنيل ٙي الوجيٌخ الؾغظ .216
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 377 ........................................... (ٙبسعي ـ اّزٞبداد) ؽغيَ عٚشًبهَ=  الْبؽٞيي ؽظ .219
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 311 ................................................................... (ٙبسعي ـ هٌَْم َٙٞ) ًبهَ ؽظ .224

 312 ................................................................ (ٙبسعي ـ اؽکبم ٙلغَٚ) ًبهَ ؽظ .225

 313 ....................................................... (رشکي ـ هٌَْم عٚشًبهَ) اًضاة ًبهَ ؽظ .226

 313 .................................... (ّضوبًي رشکي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الؾشهيي رؾٚخ=  ًبهَ ؽظ .227

 315 ................................................ (ٙبسعي ـ ديٌي هٌَْم عٚشًبهَ) هٌَْم ًبهَ ؽظ .228

 316 ..................................................................... (ّشثي -َٙٞ) الْوشح ّ الؾظ .229

 316 ..................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الْوشح ّ الؾظ .237

 317 ..................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الْوشح ّ الؾظ .231

 318 ............................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾِبداد ّ الٞنبء ّ الٌکبػ ّ الؾظ .232

 318 .................................................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) ...(سعبلَ) ؽغيَ .233

 327 ........................... (ّشثي ـ ربسيخ) الؾبط إهبسح ّلي هي ثزکش االثزِبط ّ القٚب ؽغي .234

 327 ....................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ)  فٚذي عٚشًبهَ=  الؾغبص الي الوغبص ؽٞيٞخ .235

 321 ................................... (ّشثي -ديٌي عٚشًبهَ) ثکشي عٚشًبهَ=  الوغبص ّ الؾٞيٞخ .236

 321 ... (ّشثي ـ ربسيخي عٚشًبهَ) الؾغبص ّ هقش ّ الؾبم ثالد الي الشؽلخ ٙي الوغبص ّ الؾٞيٞخ .237

َ  عجل ىشيٜ اص اعزيشاٛ ؽشهذ ؽکن .238 َ  ثـ َ  هکـ ِ  اص اعـزٚزبئبد  فـْسد =  هَْوـ  ّٝـذ  هشاعـ

 323 .............................. (ّشثي ـ َٙٞ) هَْوَ هکَ ثَ عجل ىشيٜ اص اعزيشاٛ ؽکن دسثبسٍ

 323 .............................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) الْوشح ّ الؾظ هٌبعک ٙي الؾٌٚيخ .239

 324 ........................................... (ّشثي ـ ّبهَ َٙٞ) الوؾجْة صيبسح ٙي الٞلْة ؽيبح .247

 325 .................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) [ّوشٍ ّ ؽظ ثيبى دس خبروَ] .241

 326 ................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ)  ؽظ عٚش خبىشاد .242

 326 .................. (ّشثي ـ ؽيْي َٙٞ) القٖيش الوٌغک=  ّاالّزوبس الؾظ ٙي االّزجبس خالفخ .243

 327 ............................. (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ هٌبعک=  الؾبط هٌبعک ٙي الوٌِبط خالفخ .244

 331 ................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ ّ الخوظ .245

 332 ...................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي داعزبى) [دسّيؼ داعزبى] .246



 مخطوطات حجکتابشناسی /  05

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 332 .................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) اّ کشاهبد ّ ؽظ ثَ ثغيبهي ثبيضيذ عٚش داعزبى .247

ِٞشاى الٌغکيي لغبهِ الجيبى هٌبس داّي .248  333 .................................. (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) ثبل

 334 ................................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ ٙي دساعبد .249

 334 ..................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الوذيٌخ إلي الٌجي لضائش ٙيوب الضويٌخ الذّسح .257

 334 .................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) الْوشح ّ الؾظ أؽکبم ٙي الذّسح .251

 336 ....................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الٌغٚيخ الذسح .252

َّوخ الْٚائذ دسس .253  337 ................................................. (ّشثي ـ عٖشاٙيب ّ ربسيخ) الوٌ

 337 ........................................... (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) النشّسح ؽظ ّي القشّسح دِٙ .254

 ــ  ديٌـي  عٚشًبهَ) الغالم هذيٌخ ّ الؾشي٘ الٞذط ّ الؾشام اهلل ثيذ صيبسح عجيل ٙي األًبم دليل .255

 338 .............................................................................................. (ٙبسعي

 347 ........................... (ّشثي ـ َٙٞ) الْبلويي سّة ؽجيت هغغذ صيبسح إلي الغبئشيي دليل .256

 341 ................................. (ّشثي ـ َٙٞ) الوْزوشيي ّ الؾبط هٌبعک ٙي الوؾزيشيي دليل .257

 342 ............... (ّشثي ّ ٙبسعي ـ ادّيَ) ...(سعبلَ) ؽشم دسُبي ّذد ّ کْجَ ىْاٗ دّبُبي .258

 342 ............................................ (ّشثي ـ ؽيْي َٙٞ) اإلسؽبد ؽشػ ٙي الوْبد رخيشح .259

 343 ............... (ّشثي ـ ؽغبط رزکشٍ) الولْک ّ الخلٚبء هي ؽظ هي ثزکش الوغجْک الزُت .267

 344 ........................................................................... (اسدّ ـ َٙٞ)  ًغبد ساٍ .261

 344 ........................................ (ّشثي ـ عٖشاٙيب) [هيؾْد هٌزِي هذيٌَ ثَ کَ ساُِبيي] .262

 346 ................................................ (ّشثي -ديٌي عٚشًبهَ) الْشاٝي يؾيي اثي سؽلخ .263

 346 ...................................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الغضائشي ّجذالٞبدس االهيش سؽلخ .264

 347 .................. (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ ّ َٙٞ) الوبلکيخ ثبلوٌبعک الووضّعخ الٚبعيخ الشؽلخ .265

 347 .............................. (ّشثي -ديٌي هٌَْم عٚشًبهَ)  الوغکيخ الٌخلخ ّ الوکيخ الشؽلخ .266

 348 ............................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) القّذ ّ الؾقش سعبئل .267

 348 ............................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) سعبلخ .268

ّّل إّى» آيَ رٚغيش سعبلخ .269 ِ  ثيذ أ  رٚغـيش ( )79: ّوـشاى  آل...« )هجبسکـبً  ثجّکـخ  للـزي  للٌـبط  ّمـ

 349 ...................................................................................... (ّشثي ـ هٌَْم
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 351 ............. (ّشثي ـ اعٌبد) ّليِب هکخ ؽشي٘ عْاة ّ هکخ ؽشي٘ إلي عليوبى الغليبى سعبلخ .273

 351 .......................... (ّشثي ـ ّٞبئذ)  الْٞيذح ٙي الُْبة ّجذ ثي هؾوذ ثي ّجذاهلل سعبلخ .274

 351 ....................................... (ّشثي ـ ؽبْٙي َٙٞ) الؾظ ٙي الْاعجخ الذهبء ّي سعبلخ .275

 352 .. (ّشثي ـ عٖشاٙيب ّ آداة ّ اؽکبم) الؾشام الوغغذ ّمِ کيٚيخ ّ الؾظ آداة ٙي سعبلخ .276

 352 ........................ (ّشثي ـ ربسيخ) ثِب يزْلٜ هب ّ الوَْوخ الکْجخ ّوبسح أخجبس ٙي سعبلخ .277

 353 ..................................... (ّشثي ، أرکبس ّ أدّيَ) الؾبّط هي ريلت أدّيخ ٙي سعبلخ .278

 353 ................................................... (ّشثي ـ أدّيَ) الکْجخ صيبسح أدّيخ ٙي سعبلخ .279

 الزـي  الؾـظ  هغـبئل  ثِبهؾـِب  ّ ّشٙخ دّبء ّ الْداُ ىْاٗ ّ الغْي ّ اليْاٗ أدّيخ ٙي سعبلخ .287

 354 ............................................. (ّشثي ـ اؽکبم ّ ادّيَ) يؾشم أى أساد ارا هٌِب الثذ

 354 ................................................ (ّشثي ـ ّجبداد اعشاس)  الؾظ أعشاس ٙي سعبلخ .281

 355 ...................................................... (ّشثي ـ َٙٞ)  الْوشح إؽشام ثيبى ٙي سعبلخ .282

 355 ........................................... (ٙبسعي ـ هغبؽذ) هَْوَ هکَ رساُ ثيبى ٙي سعبلخ .283

 356 ......................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) ؽظ هٞبرل ثيبى ٙي سعبلخ .284

 356 ...................................................... (ّشثي ـ َٙٞ)  الؾظ هٌبعک ثيبى ٙي سعبلخ .285

 356 .................................. (ّشثي ـ َٙٞ) الکْجخ أسکبى ٌّذ اإلهبم ّلي الزٞذم ٙي سعبلخ .286

 357 .......................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الوغْي رْعْخ ٙي سعبلخ .287

 357 .................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ ٙي سعبلخ .288

 358 .................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ ٙي سعبلخ .289

 358 .................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ ٙي سعبلخ .297

 358 .................................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) [الؾظ ٙي سعبلخ] .291

 359 ................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾغش ٙي سعبلخ .292

 359 ............................(ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) ؽکوِن ٙي هي ّ الوکي روزِ ؽٜ ٙي سعبلخ .293
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 هؾّغش ّادي ّي الکالم ّ ، ؟ إعشاَّ کبى هزي ّ الوؾبّش ثيي ؽّغَ ٙي الٌجي عيش ٙي سعبلخ .294

 367 .................................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) ٙيَ اإلعشاُ عجت ّ

 367 ........................................(ّشثي ـ َٙٞ) اًِذاهَ ثْذ ّلْ ثبلجيذ اليْاٗ ٙي سعبلخ .295

 الـي  الـزُبة  ّ ّليِـب  القـالح  ألعـل  الؾـشم  ٙي الغغبعيذ ّمِ ٙي ّ الوکي ّوشح ٙي سعبلخ .296

 361 ................................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الجيْد

َ  عـجت  ّـي  ّ لَ الْامِ هي ّ الؾغشاألعْد ّي الکالم ٙي سعبلخ .297  ، رـبسيخ ) الغٌـخ  هـي  خشّعـ

 361 ............................................................................................... (ّشثي

 361 ......................... (ّشثي ـ َٙٞ) رأخيشٍ عْاص ّ 7إثشاُين هٞبم ّي لکالما ٙي سعبلخ .298

 362 ........................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) ثبلؾظ يزْلٜ ٙيوب سعبلخ .299

 362 ................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الوٌبعک ٙي سعبلخ .377

 363 ...................................................... (ّضوبًي رشکي ـ َٙٞ)  الوٌبعک ٙي سعبلخ .371

 364 ....................................................... (ّضوبًي رشکي ـ َٙٞ) الوٌبعک ٙي سعبلخ .372

 364 ....................................................... (ّضوبًي رشکي ـ َٙٞ) الوٌبعک ٙي سعبلخ .373

 365 ....................................................... (ّضوبًي رشکي ـ َٙٞ) الوٌبعک ٙي سعبلخ .374

 365 ........................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ هٌبعک ٙي سعبلخ .375

 366 .................................................. (ّضوبًي رشکي ـ َٙٞ) الؾظ هٌبعک ٙي سعبلخ .376

 366 ............................................ (اًذًّضيبيي ّ ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ هٌبعک ٙي سعبلخ .377

 367 ........................................................... (ّشثي ـ َٙٞ)  الؾظ هٌبعک ٙي سعبلخ .378

 367 ........................................................... (ّشثي ـ َٙٞ)  الؾظ هٌبعک ٙي سعبلخ .379

 368 ........................................ (ّشثي ـ آداة ّ َٙٞ) اهلل ثيذ ٌّذ الوٌکشاد ٙي سعبلخ .317

 368 .............................................. (ّشثي ـ َٙٞ) ّوشرَ ّ الزوزِ ؽظ ًيبد ٙي سعبلخ .311

 369 ............................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ ًيبد ٙيِب سعبلخ .312

 369 ........................... (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) الؾظ أؽِش ٙي الوکي الْوشح هؾشّّيخ سعبلخ .313

 369 ....................................... (ّشثي ـ هٌبٝت ّ ٙنبيل) هکخ أُل إلي الوِذي سعبلخ .314

 377 ............. (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ هٌبعک ٙي سعبلخ=  ًيبرَ ّ الؾظ ّاعجبد ٙي ّعيضح سعبلخ .315
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 377 ................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ هٌبعک=  روزِ ؽظ ّاعجبد دس سعبلِبي .316

 371 ...................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽغيَ سعبلَ .317

 372 .................................................. (ٙبسعي ـ عٌي ّ آداة) ؽظ آداة دس بلَسع .318

 373 ..................................... (رشکي ّ ّشثي ـ اؽکبم ّ آداة) [ؽظ آداة دس سعبلَ] .319

 374 ............................................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ اّوبل دس سعبلَ .327

 375 .......................................... (ّشثي ـ َٙٞ) ٝشثبًي رثؼ ؽشايو ّ رثؼ دسثبسٍ سعبلَ .321

 376 ....................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) فْم ّ ؽظ ثيبى دس سعبلَ .322

 376 ....................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ کيٚيذ ثيبى دس سعبلَ .323

 377 ........................................................ (رشکي ـ َٙٞ) ؽشي٘ ؽظ هٌبعک سعبلَ .324

 377 ........................................................ (رشکي ـ َٙٞ) ؽشي٘ ؽظ هٌبعک سعبلَ .325

 378 ........................................................ (رشکي ـ َٙٞ) ؽشي٘ ؽظ هٌبعک سعبلَ .326

 378 ..... (ّشثي ـ َٙٞ)الذهبء ٙي الوٞشي اثي ًَن ؽشػ=  اإلّزوبس ّ الؾظ دهبء ّي األعزبس سِٙ .327

 379 .......................................................... (ّشثي ـ داعزبى)  الغْصي اثي سّايذ .328

 379 ........................................ (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) صيبسد ّ ؽظ عٚش سّصًبهچَ .329

 379 ........................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ّزجبد ّ ؽظ عٚش سّصًبهَ .337

 387 .................................. (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ّزجبد ّ هکَ ، هؾِذ عٚش سّصًبهَ .331

 381 ..................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚش سّصًبهَ .332

 382 ............................. (ّشثي ـ ؽذيش) اليبُشيي األئوخ أخجبس ؽشػ ٙي الوزٞيي سّمخ .333

 382 ........................... (ّشثي ـ ؽبْٙي َٙٞ) الضائش ٙنل ّ الؾظ أؽکبم ٙي الضاُش الشّك .334

 383 .....................................................................(ّشثي ـ َٙٞ) الوغبئل سيبك .335

 384 ...................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) الؾغيظ صاد .336

 385 ...................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) الؾغيظ دصا .337

 386 .................................................................... (ٙبسعي ـ ادّيَ) الضائشيي صاد .338

 387 ..................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) الٌبعکيي صاد .339

 388 ................................................ (ّشثي ـ ربسيخ) االْٙبل خالفخ ّ االّوبل صثذح .347
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 388 ............................................. (ّشثي ـ ّشٙبًي َٙٞ) الوٌبعک ثزوبم الووبلک صهبم .341

 389 ...................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ هٌبعک ٙي الؾظ ُعُجل .342

 397 ....................................................... (ٙبسعي ـ عٌذ اُل َٙٞ) الوٌبعک عشاط .343

 391 ......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) [اهلل ثيذ عٚش] .344

 391 ................................................................ (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) عٚشًبهَ .345

َّبس رؾٚخ=  ثيْىَ اثي عٚشًبهَ .346 َ ) االعـٚبس  ّغبئـت  ّ االهقـبس  ٕشائـت  ٙـي  الٌ  -ديٌـي  عـٚشًبه

 392 ............................................................................................... (ّشثي

 394 ....................................................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) عجيش اثي عٚشًبهَ .347

 395 .................................................(ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ّجذالغالم اثي عٚشًبهَ .348

 395 ................................................. (ّشثي -ديٌي عٚشًبهَ) ّلْي ادسيظ عٚشًبهَ .349

 396 ....................................................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ربهشادي عٚشًبهَ .357

 396 ......................................................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) رغيجي عٚشًبهَ .351

 396 ......................................................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) رًْغي عٚشًبهَ .352

 397 ............................................................ (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ؽظ عٚشًبهَ .353

 398 ........................................................... (ٙبسعي –ديٌي عٚشًبهَ) ؽظ عٚشًبهَ .354

 399 ................................................................ (ٙبسعي ـ عٚشًبهَ)  ؽظ عٚشًبهَ .355

 399 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ؽظ عٚشًبهَ .356

 477 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ؽظ عٚشًبهَ .357

 471 ................................................................. (ٙبسعي ـ عٚشًبهَ) ؽظ عٚشًبهَ .358

 472 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ؽظ عٚشًبهَ .359

 473 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ؽظ عٚشًبهَ .367

 473 ................................................... (ٙبسعي -ديٌي هٌَْم عٚشًبهَ) ؽظ عٚشًبهَ .361

 474 .......................................................... (ٙبسعي -ديٌي عٚشًبهَ) ؽظ عٚشًبهَ .362

 476 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ؽظ عٚشًبهَ .363

 477 ......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ)  ؽظ عٚشًبهَ .364
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 477 ........................................................ (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ؽغبص عٚشًبهَ .365

 478 ........................................................ (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ؽغبص عٚشًبهَ .366

 478 .................................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الؾغبصيخ الشؽلخ=  ؽغبص عٚشًبهَ .367

 479 .................................................. (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) اهلل ثيذ ؽظ عٚشًبهَ .368

 479 ....... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الغٚش ٕشائت ٙي الخجش ّغبئت=  ؽشيٚيي ؽشهيي عٚشًبهَ .369

 417 ....................................................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ؽويذي عٚشًبهَ .377

 411 ................................ (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ=  الذّلَ عي٘ عٚشًبهَ .371

 412 ........................................................ (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ّجذسي عٚشًبهَ .372

 414 ................................................ (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ ّ ّزجبد عٚشًبهَ .373

 415 .......................................... (ٙبسعي ـ عٚشًبهَ) هکَ ّ ٌُذّعزبى ، ّشاٛ عٚشًبهَ .374

 416 .............................................. (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ٝبعبس افٖش ّلي عٚشًبهَ .375

 417 ....................................................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ٝلقبدي عٚشًبهَ .376

 418 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .377

 419 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .378

 421 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .379

 421 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .387

 422 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .381

 424 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .382

 426 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .383

 427 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .384

 428 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .385

 429 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .386

 431 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .387

 431 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .388

 432 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .389
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َ  هؾزشي هيشصا ؽبط عٚشًبهَ=  هکَ عٚشًبهَ .397 َ  ثـ َ  ّ هکـ َ =  هذيٌـ ٍ  ّ ؽـظ  هٌَـْم  عـٚشًبه  ّوـش

 432 ................................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي هٌَْم عٚشًبهَ)

 434 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .391

 436 .................................................. (ٙبسعي ـ ديٌي هٌَْم عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .392

 437 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .393

 438 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .394

 439 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .395

 439 .......................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هکَ عٚشًبهَ .396

 447 ...................................... (ٙبسعي -ديٌي عٚشًبهَ) اهلل ثيذ عٚشًبهَ=  هکَ عٚشًبهَ .397

 442 ............... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ًيٙشاُب هؾوذؽغيي هيشصا عٚشًبهَ=  هکَ عٚشًبهَ .398

 444 .................................................. (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) هَْوَ هکَ عٚشًبهَ .399

 445 ................................................ (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ّزجبد ّ هکَ عٚشًبهَ .477

 446 ....................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) کشثال ّ هذيٌَ ّ هکَ عٚشًبهَ .471

 446 ....................................... (بسعيٙ ـ ديٌي عٚشًبهَ) الؾغبط ُذايخ=  هکَ عٚشًبهَ .472

 448 ................................................ (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ)  هذيٌَ ّ هکَ عٚشًبهَ .473

 448 ....................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ)  هٌَْم عٚشًبهَ .474

 449 .........................................(ٙبسعي –ديٌي هٌَْم عٚشًبهَ) [ؽظ هٌَْم عٚشًبهَ] .475

 457 ........... (ٙبسعي ـ ديٌي هٌَْم عٚشًبهَ) (رقبّيش ّ ًٞؾِِب ثب ُوشاٍ) ؽظ هٌَْم عٚشًبهَ .476

 452 ............................................... (ٙبسعي ـ هٌَْم ديٌي عٚشًبهَ) هٌَْهَ عٚشًبهَ .477

 454 ....................................................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ)  ًبفشي عٚشًبهَ .478

 454 ..................................................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ)  يکُؾزْ عٚشًبهَ .479

 455 .......... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الوذًي هْقْم اثي سؽلخ=  األديت أعْح ّ الٖشيت علْح .417

 457 ....................................................... (ٙبسعي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ؽغبص ُبيؽت .411

 457 ............................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) األرُبى إسؽبد ؽشػ .412

 458 ............................. (ّشثي ـ َٙٞ) ّالئي ؽشػ=  الغذاد هٌِظ=  األرُبى إسؽبد ؽشػ .413
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 459 ....... (ٙبسعي ـ آداة ّ ادّيَ) هذيٌَ ّ هکَ هزجشکَ اهبکي صيبسد ّ ادّيَ ّ اّوبل ؽشػ .414

 459 ............................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) االعالم ؽشايِ ؽشػ .415

 467 ....................... (ّشثي ـ َٙٞ) الوذًي ليْع٘ الوٌبعک صثذح إلي الغبلک اليشيٜ ؽشػ .416

 467 .................................... (ّشثي –ؽبْٙي َٙٞ) [الؾبْٙي الَٚٞ ٙي کزبة ّلي ؽشػ] .417

 461 ..................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الْوشح ّ الؾظ هٌبعک ثيبى ٙي الْوذح ؽشػ .418

 461 ....................................................(ّشثي ـ هٌَْم ادة) الؾغيخ الٞقيذح ؽشػ .419

 462 .............................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) الَٚٞ ٙي کزبة ؽشػ .427

 463 ........................................ (ّشثي ـ َٙٞ) القيذ هي الؾغش ًؾْ ٝزلَ هب ؽّل ؽشّه .421

 463 ................................................ (ّشثي ـ ربسيخ)  الؾشام الجلذ ثأخجبس الٖشام ؽٚبء .422

 464 ............................................ (ٙبسعي ـ ِٙٞي اؽبديش) الکبٙي ؽشػ ٙي القبٙي .423

 ــ  هخـبسط  فـْسد ) ُغـشي  4829 عـبل  دس ٌُـذ  کشًبرک اص ؽشيٚيي ؽشهيي ثَ اّبًَ فْسد .424

 465 .............................................................................................. (ٙبسعي

 465 ................................... (ّشثي ـ رقْٗ) الشثبًيخ الکْجخ ؽٞيٞخ ٙي الوکزْة فْسح .425

 465 .............................................. (ّشثي ـ َٙٞ) [الْوشح ّ الؾظ ألْٙبل الٌيبد فئ] .426

 466 ............................................... (ّشثي ـ َٙٞ)  فْم ّ ًوبص ّ ؽظ اعزيغبس فيَٖ .427

 466 ................................... (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) القٖيش الوٌغک ؽشػ ٙي الوٌيش النْء .428

 467 ................................... (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) الوخزبس الّذس هٌغک ّلي األثقبس ميبء .429

 467 ............................... (ّشثي ـ َٙٞ( )ثبلجيذ اليْاٗ) الوٌيْخ الجْٞخ رؾٞيٜ ٙي النيْخ .437

 468 ...................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) ٙبلؾغبص الشيبك إلي األؽغبء هي الؾظ ىشيٜ .431

 468 ...................................... (ّشثي ـ َٙٞ) األسثِ األئوخ هٌبعک لوْشٙخ الوشثِ اليشيٜ .432

 468 .......... (ّشثي ـ َٙٞ) الذائش الوغبٙشيي صاد=  الؾبط هْشاط=  الٌغبح عجيل ّ الِذايخ ىشيٜ .433

 469 ................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) ٙيَ الؾغش ادخبل دّى هي ىْاٗ .434

 477 .................................. (ّشثي ـ هٌبٝت ّ ٙنبئل) اليبئ٘ ٙنبيل ٙي اليبئ٘ ىي٘ .435

 477 ................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾبط هٌبعک ٙي الوؾزبط ّغبلخ .436

 471 ..... (ٙبسعي ّ ّشثي ـ َٙٞ) ىيجَ هذيٌَ صيبساد ّ اّوبل=  الوذيٌخ أّوبل ٙي الوزيٌخ الْشّح .437
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 471 ............................................ (ّشثي ـ َٙٞ) اليْاٗ ٌّذ اليذيي ّمِ ٙي الْٚبٗ .438

 472 ................. (ّشثي ـ َٙٞ) للوْاٝيذ الوؾبراد هؾل رؾقيل ٙي اليْاٝيذ ّ اللئبلي ّٞذ .439

 472 ................................. (ّشثي ـ هٌبٝت ّ ٙنبئل) اليبئ٘ هؾبعي يٙ الليبئ٘ ّْٞد .447

 472 ................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) الؾبط هٌبعک ٙي الوؾزبط ّوبد .441

 473 ........................ (ّشثي ـ َٙٞ)  الْوشح ّ للؾظ هکخ أُل هِل ثيبى ٙي الٌقشح ّْاى٘ .442

 473 ....................................... (ّشثي ـ ؽذيش) األؽکبم رِزيت ؽشػ ٙي الوشام ٕبيخ .443

 474 ..........................................(ّشثي ـ َٙٞ) ّالؾشام ثبلؾالل يزْلٜ ٙيوب األيبم ٌٕبئن .444

 474 ................... (ّشثي ـ َٙٞ) اليوبًيييالشکٌيي ثيي اليْاٗ ًيخ عْاصٙيالْٞلييثيي الٌضاُٙبفل .445

 475 ......................... (ٙبسعي ـ صيبساد ّ َٙٞ)  الٞلْة هقجبػ ّ الؾشهيي هٚزبػ اص ٙبيذٍ .446

 475 ............................................ (ّشثي ـ ؽبْٙي َٙٞ)  اإلينبػ ؽشػ ٙي الٚزبػ ٙزؼ .447

 475 ................... (ّشثي ـ ؽبْٙي َٙٞ) ...(سعبلخ) األعيش ًغک هزْلٞبد ثبخزقبس الٞذيش ٙزؼ .448

 476 ................................. (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) الکٌض عکهٌب ؽشػ ٙي الشهض هغبلک ٙزؼ .449

ُّبة ٙزؼ .457  477 ................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) اليالة هٌِظ ثؾشػ الْ

 478 ..................................................(ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ دس هغئلِبي عْاة=  ٙزْا .451

 478 ...................................................... (ّشثي ـ َٙٞ)  اعزٚزبء[ = ؽظ دسثبسٍ] ٙزْا .452

 478 ................................................... (ٙبسعي ـ هٌَْم ربسيخ ّ َٙٞ) الؾشهيي ٙزْػ .453

 488 .................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الوٌبعک ُٙزلکخ .454

 489 .................................................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ) الوٌبعک ٙزلکخ .455

 497 ........................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ اعزئغبس ّ الغوبء ّ الشثبء ٙي ٙقل .456

 497 .................................................. (ّشثي ـ هٌبٝت ّ ٙنبئل) امؾي ّيذ ٙنبئل .457

 497 .......................................................... (ٙبسعي ـ ؽذيش) ؽظ ّ کْجَ ٙنبئل .458

 491 ......................................................... (ٙبسعي ـ هٌبٝت ّ ٙنبئل) هکَ ٙنبئل .459

 491 .......................................... (ّشثي ـ هٌبٝت ّ ٙنبئل) الکشعي آيخ ّ الؾظ ٙنل .467

 492 ........................................ (ّشثي ، هٌبٝت ّ ٙنبئل) ثَ يزْلٜ هب ّ ّشٙخ يْم ٙنل .461

 492 ....................................................................... (رشکي ـ َٙٞ) الؾظ ٙٞشاد .462
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 493 ................................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) َالٚٞ .463

 493 .........................................................(ّشثي ـ َٙٞ) الْشّح ؽشػ ٙي الْزشح َٙٞ .464

 494 ....................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ)  ؽظ هٌبعک=  ٙبسعي َٙٞ .465

 494 ...................................................... (ّشثي ـ ديٌي عٖشاٙيبي)  الؾظ ٙي ْٙائذ .466

ٛ  ّ کالم( )ؽغخاالعالم أداء ّ الؾشام ثيذ صيبسح ْٙائذ هي) الزبّم الٌْين ّ الْبم الٚيل .467  ــ  اخـال

 495 ............................................................................................... (ّشثي

 496 ........................................................ (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الْؽي هٌضل ٙي .468

 496 ...................................................... (ّشثي ـ اخالٛ ّ آداة) الؾشهيي ٙيْك .469

 496 ...................... (ّشثي ـ َٙٞ) األعْد الؾغش هي اليْاٗ هغألخ ثيبى ٙي األؽوذ الٞقذ .477

 497 ............................... (ٙبسعي ـ هٌَْم هٌبٝت ّ ٙنبئل) کْجَ خبًَ هٌبٝت دس ٝقيذٍ .471

ـ  اليغـشح  ّ اليوٌخ سهي فؾخ ٙي الغِلخ ّ الْْام ّي الزُْن ٝيِ .472 َ ) الْٞجـخ  عوـشح  لؾـبخ  ــ  ٙٞـ

 497 ............................................................................................... (ّشثي

 498 ...................................... (ّشثي ـ الِيبد) للؾبط الوٖٚشح ّوْم ٙي الؾغبط ْٝد .473

 498 ............................................ (ّشثي ـ ربسيخ) الؾشام اهلل ثيذ ّاْٝخ ٙي الزبّم الْٞل .474

 499 ......................................................................... (ّشثي ـ ؽذيش) الکبٙي .475

 577 ................................................................ (ّشثي ـ ؽذيش) (ٙشُّ) الکبٙي .476

 577 ........................................................................ (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ کزبة .477

 571 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .478

 572 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .479

 572 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .487

 573 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .481

 573 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .482

 573 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .483

 574 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .484

 574 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .485
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 575 ................................................................ (ّشثي ـ هٌَْم َٙٞ) الؾظ کزبة .486

 575 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .487

 576 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .488

 576 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .489

 577 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .497

 577 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .491

 578 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .492

 578 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الؾظ کزبة .493

 579 ............................................................. (ٙبسعي ـ عْٚشي َٙٞ) الؾظ کزبة .494

 517 ..................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ( )الْٚائذ کضيش سعبلَ ثش رْليَٞ) الؾظ کزبة .495

 517 ............................... (ّشثي ـ َٙٞ) گلپبيگبًي اهلل آيخ اثؾبس رٞشيشاد=  الؾظ کزبة .496

 511 ............................................... (ّشثي ـ َٙٞ) (الوشام ثلْٓ خالفخ) الؾظ کزبة .497

 511 ................................. (ّشثي ـ آداة ّ َٙٞ) (الجبلٖخ الؾغخ اص هأخْر) الؾظ کزبة .498

 512 ..................................................... (ّشثي ـ َٙٞ)  الؾظ هٌبعک=  الؾظ کزبة .499

 512 .............................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) الْوشح ّ الؾظ کزبة .577

 513 .................................................. (ٙبسعي ـ َٙٞ/  دّب) ؽظ هٌبعک ّ دّب کزبة .571

 515 ........................................................ (ٙبسعي ـ ديٌي عٖشاٙيبي) الشؽلخ کزبة .572

 515 .................................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) [ِٙٞي کزبة] .573

 516 ........................................................................ (ّشثي ـ َٙٞ) ِٙٞي کزبة .574

 516 .................. (ّشثي ـ ّٞبئذ) الوٌْسح الوذيٌخ هْبلن ّ الٌجي ٝجش صيبسح ثيبى ٙي کزبة .575

 517 ........................................................ (ّشثي ـ عٌذ اُل َٙٞ) الؾظ ٙي کزبة .576

 517 .......................................................... (ّشثي ـ عْٚشي َٙٞ) الؾظ ٙي کزبة .577

 518 .......................................................... (ّشثي ـ عْٚشي َٙٞ) الؾظ ٙي کزبة .578

 518 .......................................................... (ّشثي ـ عْٚشي َٙٞ) الؾظ ٙي کزبة .579

 518 ........................................... (ّشثي ـ َٙٞ) األسثْخ الوزاُت ّلي الؾظ ٙي کزبة .517
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 519 ................................................... (ّشثي ـ عيشٍ ّ ربسيخ) الوذيٌخ ّ هکخ کزبة .511

 519 .................................................... (ّشثي ـ ديٌي عٖشاٙيبي) هکَ هٌبصل کزبة .512

 527 .................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الوٌبعک کزبة .513

 527 .... (ّشثي ـ ربسيخ ّ عٖشاٙي ّ َٙٞ) الغضيشح هْبلن ّ الؾظ ىشٛ أهبکي ّ الوٌبعک کزبة .514

 521 .............................................................(رشکي ـ هٌبٝت ّ ٙنبئل) ًبهَ کْجَ .515

 521 ................................. (ّشثي ـ َٙٞ) الؾبط( )هٌبعک الي) هغبئل ٙي الوؾزبط کٚبيخ .516

 522 ............................................................. (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) الؾظ ّي کالم .517

 523 ......................... (ٙبسعي ّ ّشثي ـ ادّيَ) [ٝشثبى ّيذي دّبي ّ ّيذيي بصوً کيٚيذ] .518

 ٙبسعـي  ــ ديٌي هٌَْم عٚشًبهَ) ...(هٌزخت) الؾغبص عْاًؼ=  ثِبيي ؽيخ ؽلْاي ّ ًبى گضيذٍ .519

 523 ............................................................................................. (ّشثي ّ

 524 ........................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ اْٙبل دس گٚزبسي .527

 525 ............................................ (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ) الوٌبعک ّجبة ّ الٌبعک لجبة .521

 525 ........................................ (ٙبسعي ـ ؽذيش) فبؽجٞشاًي لْاهِ=  الٞذعيخ اللْاهِ .522

 526 .......................................... (ّشثي ـ ديٌي عٚشًبهَ) الْيبؽيخ الشؽلخ=  الوْائذ هبء .523

 527 ................. (ّشثي ـ ربسيخ) هؾوذ صيبسح ّ الؾشام اهلل ثيذ ؽظ إلي األًبم ؽْٛ هضيش .524

 528 ........................ (ّشثي ـ َٙٞ ّ ديٌي عٚشًبهَ) األهبکي أؽشٗ إلي الغبکي الْضم هضيش .525

 529 ............ (ّشثي ـ َٙٞ) الٌجي ٝجش صيبسح ّ الؾشام اهلل ثيذ ؽظ إلي الٖشام عْاکي هؾشک .526

 529 ................................................................... (ّشثي ـ َٙٞ) اإلينبػ هخزقش .527

 537 ................................... (ّشثي ّ ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ هٌبعک=  الخيشح رؾٚخ هخزقش .528

 531 ............... (ّشثي ، ربسيخ) الؾبط إهبسح ّلي هي رکش ٙي اإلثزِبط ّ القٚب ؽغي هخزقش .529

 531 ........................................ (ّشثي ـ َٙٞ) الْوشح ّ الؾظ هٌبعک ٙي ليي٘ هخزقش .537

 531 .................................................... (ّشثي ـ عْٚشي َٙٞ) الؾظ هٌبعک هخزقش .531

 533 ............................................... (ّشثي ـ َٙٞ)  الؾشيْخ أؽکبم ٙي الؾيْخ هخزل٘ .532

 535 ......................................... (ّشثي ـ َٙٞ) االعالم ؽشائِ ؽشػ ٙي االؽکبم هذاسک .533

 537 ............................................ (ٙبسعي -ديٌي ، ربسيخي عٖشاٙيبي) الؾشهيي هشآح .534
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 عٚشًبهَ) الؾوغيخ القْس ثوئبد الذيٌيخ ّهؾبّشٍ الؾظ ّ الؾغبصيخ الشؽالد أّ الؾشهيي هشآح .535

 539 ....................................................................................... (ّشثي ـ ديٌي

 547 ............................................. (ّشثي ـ هٌَْم َٙٞ) الوٌبعک ألداء الٌبعک هشؽذ .536

ََٚشعي ثبلٌٚؼ الوويْس ثبلضُش َّشَُٙ الوضسي .537  541 .......... (ّشثي ـ ربسيخ) عي الغزَ الٚزؼ ٙي ال

(ّشثـي  ، ٙبسعـي  ــ  هٌَْم َٙٞ) الؾظ هٌبعک ٙي هٌَْهخ=  الؾظ ٙي أسعْصح=  االؽزيبط هضيظ .538

 ....................................................................................................... 544 

 545 ........................................................................ (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ هغبئل .539

 546 ................................................ (ّشثي ّ ٙبسعي ـ َٙٞ) آى ؽشائو ّ ؽظ هغبئل .547

 547 ......................................................... (ٙبسعي ـ َٙٞ) ؽظ الصهَ هزٚشَٝ هغبئل .541

 547 ............... (ٙبسعي ـ عٚشًبهَ) عِبًگؾذ عِبًيبى عٚشًبهَ=  عِبًيبى هخذّم هغبٙشًبهَ .542

 548 ............................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) الوٌبعک ٙي الوغبلک .543

 548 ............................................................. (ّشثي ـ َٙٞ) الوٌبعک ٙي الوغبلک .544

 549 ....................................................... (ّشثي ـ َٙٞ)  الوٌبعک ّلن ٙي الوغبلک .545

 549 ....................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الوزْعيخ الوٌبعک ٙي الوزٞغيخ الوغبلک .546

 557 ....................... (ّشثي ـ َٙٞ)  ثَ يؾّظ ال أى ّليَ ؽشه ّ هباًل ٕيشٍ هّلک هي ٙي هغألخ .547

 551 ........................................... (ّشثي ـ َٙٞ) الذٝبئٜ کٌض ؽشػ ، الؾٞبئٜ هغزخلـ .548

 551 ................................ (ّشثي ـ ؽٌٚي َٙٞ)  الْوبد اثي الْجبد ألٙٞش الضاد هي الوغزيبُ .549

 552 ................................................. (ّشثي ـ َٙٞ)  الؾشيْخ أؽکبم ٙي الؾيْخ هغزٌذ .557
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 ديباچه

ُب،  کزبثقبًٌَ كه يًْ ّ كٍذ يفٞ يُب کَ ثَ ْٕهد ًَقَ يواس اٍالهين هيهٌبث٤ ٢٥

كه ٍوربٍو عِبى پواکٌدلٍ اٍدذ، ثقدِ ٥ودلٍ ّ ٱبثد        يّقٖ يُب ُب ّ هغو٥َْ ٌَيگٌغ

هَدلوبًبى ها كه ثدو گو٭زدَ اٍدذ ّ كه کٌدبه  صدبه        ي٥لود  يُبكاى كاًِ ّ كٍزبّه يرْعِ

 ل.ي  يثَ ّوبه ه يرولى ثبّکٍْ اٍاله يًوب ٌَ روبميهبًلٍ اى  ًبى،   يثبٱ يّ ٌُو يه٦وبه

ؼ  صبه يّ رٖؾ يواس اٍالهيه يبياؽ يو كه هاٍزبيکَ كه چٌل كَُ اف ييُب ثب ّعْك رالُ

َ ي٥بلوبى ّ اًل يٌيّ ك يٮبد اهىّوٌل ٥لويّ رؤل اهدب ٌُدْى كه    ،ْوٌلاى هَلوبى ْٕهد گو٭زد

َ   يعِبى، ه يُب ّ هواکي ًَـ فٞ کزبثقبًَ يُب ََٮٱ يال الثَ  يفٞد  يُدب  رْاى هزدْى ّ ًَدق

 ثبّل. يؼ ّ پژُِّ هي، رٖؾيبىهٌل ه٦و٭يٱواه ًگو٭زَ ّ ً ب٭ذ کَ هْهك رْعَيها  ي٭واّاً

هزدْى ّ هٌدبث٤    يب ّ ه٦و٭ياؽ يبهد، كه هاٍزبيوٍ پژُّْکلٍ ؽظ ّ ىيـ ّ ٍيگوٍّ ربه

ي، اٱلام ثدَ اًزْدبه کزدبة    يٮيي ّويـ ؽوهيي ربهيهورجٜ ثب  كاة ّ هٌبٍک ؽظ ّ ً ياٍاله

ي يد ي ؽدْىٍ ّ ً يد پژُّْدگواى ا  يثدوا  يعدبه٦  يل کَ هاٌُوبيي اهيؽبٙو ًوْكٍ اٍذ؛ ثب ا

 يي اصدو، عٌدبة  ٱدب   ي. اى گوك ّهًلٍ هؾزوم اثبّل ،ياٍاله يثِب واس گواىيهٌلاى ثَ ه ٥الٱَ

 ن.يهّىا٭يّى ها  هىّ كاه يُب ذيْبى هْ٭ٲيّ ثواٍپبٍگياهين ثبٱوىاكٍ،  يهؾول٥ل
 

 بهديپژُّْکلٍ ؽظ ّ ى

 وٍيـ ّ ٍيگوٍّ ربه



 



 

 

 

 

 

 مقدمه

مکهههٍم ُهههدميم ههه  مييبهههٍموههه  م ههه  

م

ٍممم ر يهههو مبههه  ميپهههم يمکهههٍمکههه مکىههه

م موُههه  مهموقهههرم ههه  ميههه مچهههًمي لُههه

م

م مبهه  يههر هه خم م، يبههٍمر هه مر ههمم

م  يبهدلُب يکَ پ يي هناُت اٍالهيهْزوک ث ي٥ول اٍذ ّ يبه هِن الِي٘ ثَيؽظ اى ٭وا

 ،ؽدظ  .ثبّدل  يهدنُج  ّ يٌي٭واك ّ يزي٭واهل ، يْاًل عِبًريثَب ه چَ ، ى٭واّاى هٌب٭٤  کْ ّيً

 يىهدبً  كه هکبى ّ هْزوک ّ يي عِبى ثب اُلا٭ياٍذ کَ ٥به  اعزوب٣ هَلو ياَٚيرٌِب ٭و

بد يد ؽگْى بگًْد كه هغدبالد   ، ى يه٦ٌْ ّ يثوکبد هبك گوكك کَ  صبه ّيي هيه٦ فبٓ ّ

 .اصوگناه اٍذ گْب ّ هاٍ يثْو

ِ گناّزَ يثَ ًوب ياى اهذ اٍاله يرْاى گٮذ ًوبكيکَ هن اٍذ يي اعزوب٣ ٢٥يكه ُو

 ّ يّدکل  يُدب رٮدبّد  يثب ث٦ٚد  رو ّ ثَ ١بُو کْچک يبٍيكه هٲد   ي اهو هايُو ّْك ّيه

 .کوكرْاى هْبُلٍ يي هي٥زجبد هٲلٍَ ً بهد هْبُل هْو٭َ ّيكه ىد  ييهؾزْا

ي اهدْه  يوثدبى ثدل  ياى ك ، و هَدلوبى يكاًْوٌلاى ٩ يؽز ي اٍالم ّيي هجيثيهگبى ك ٥لوب ّ

 ، ياى کزدت ٭ٲِد   .اًدل بكگدبه ًِدبكٍ  يثَ  يبهيهٍبئ  ثَ کزت ّ ،ي ثبةيكه ا اًل ّرْعَ كاّزَ

 بهد ّيد ثدب هْٙد٥ْبد ى   يُب گو٭زَ ردب کزجد  ٍٮوًبهَ هعبل ّ رواعن ّ ، ييبيع٪وا٭ ، يقيربه

ي يد  صبه اٌّبفذ ّ هورجٜ ثب ه٣ْْٙ ٭ْٯ َُزٌل  يک ثَ ٥ًْي.. کَ ُو.ّ يه٦وبه اًَبة ّ

 .ه٪زٌن فْاُل ثْك ،گًْبگْىپژُّْگواى كه ٥لْم  يلاى ثواٌكاًْو
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 ضرورت طرح ت وياهم

َ  ييٌّبٍدب  ياٍداله  ياى کْْهُبؽغبط گَزوكٍ ثب رْعَ ثَ ؽْٚه   يٮيردؤل  يُدب كاّدز

پبٍدـ ثدَ   ثدواي   ،ٌَيي ىهيكه ا دهًّل  يهبكه ثَ ّوبه ه   ّيهٌبث٤ ا٥ٌْٕاى  ثَ کَد   هقْٞٛ

ٌَ هَدبئ   يْد يُب ّ ثَ ه٢ٌْه اّدوا٫ ثدو پ  يّ ه٭٤ هغِْالد ّ ثلگوبًّ ّجِبد ُب  پوٍِ

ً ياى  كاة ّ هٌبىل ّ ٝوٯ ّْٕل ثلاى ٍوىهد هوثْٛ ثَ ؽظ   ّ  ، هٲدلهبد  ، ي هٲدل .. . صدبه 

 .هٍليثَ ٢ًو ه يالياه د

 يّهثِدوٍ ثدب ُدل٫   هجبؽش ايي کوكى  يٙوّهد رقٖٖ ،ي ىهبًَيگو ٍْ ّ كه اياى ك

 .و اٍذيوبد اًکبهًبپناى هَّل ، رو٤يثِزو ّ ٍو

ًٖدو   يعٌدبة  ٱدب   يثواكه ٍدب٥  ، هورجٜ ثب هجبؽش ؽظ فويي اصو ّ كه ي هاٍزب يكه ُو

 .ُ ُ 8588 يالد  8538 يُبٍبل يي کزت چبپ ّلٍ ٝيرلّ ّ ياٱلام ثَ گوك ّه ، يإٮِبً

ّ كه  لٍيثدَ چدبپ هٍد   ًْثذ اّل  يثواگنّزَ ٍبل كه اًل کَ ٥زجبد ًوْكٍ كه ؽْىٍ ؽظ ّ

اًغدبم   يچدبپ  يهٕل کبهُبثواي  ياّ رب اًلاىٍو اٍذ يٱبث  رٲل فْه ّ كه يکبه فْك، ؽل

 .ل ثبّليرْاًل هٮيّلٍ ه

 ، و٭زدَ اٍدذ  يٕدْهد پن  ييکبهُدب كه گنّزَ ًيدي   ، ؽظٌّبٍي  کزبة الجزَ كه فْٖٓ

ثدب   يّلد  ، اًغدبم ّدلٍ   ياّاٍٜ كَُ ُْزبك ّوَد كه کَ  ييثکب ي ٱب «ظکزبثٌبهَ ؽ» ُوچْى

 ؛ اٍدذ  يّْك کَ الىم ثدَ ثدبىًگو  يلٍ هيك يبهيًْاٱٔ ّ اّزجبُبد ثَ ، هواع٦َ ثلاى کزبة

ي ٝجٰ  ًچَ كه هٌبث٤ يًبم ٥ٌبّ ، ُبب ّ٭بديـ رْلل يّ ربه يٰ اٍبهيُوچْى اّزجبٍ كه صجذ كٱ

اّدزجبٍ كه   يهْعْك اٍدذ ّ ؽزد  عب   ى کَ کزبة كه ياٰ کزبثقبًَيب  كهً كٱيه٦زجو  هلٍ ّ 

 ؛ كُدل  يي کبه ها رٌيل هياٍذ کَ ٍٞؼ ا ياى عولَ اهْه ،هنکْهٌّبٍي  کزبة ييلٮجبٙجٜ ا

 .اٍذٱبث  اٍزٮبكٍ  يرب ؽل ، هورجٜ ثب ثؾش٥ٌبّيي  يويگ ٥ٌْاى پي ثَ ُوچٌل

 يبهيٮبد هقْٞٛ ّ هٞج٣ْ اٍدذ ّ كه ثَد  يي رؤليهْزوک ث ، ي کزبثٌبهَياٍْي كيگو، اى 

 .ّْكئ كاكٍ ًويثْكى رْق يچبپب ي يش فٞي٣ًْ کزبة اى ؽ ، اى هْاهك

کدبه كه ؽدْىٍ    يبى هزودبك يٍدبل  يٝد  ،ثدب هقْٞٝدبد   يي ّدٌب   يثَ كلي يي ًيي کوزويا
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ردب  ثو  ى ّلم  ، اٌٍبك يثبىفْاً ّ يٲيرؾٲ ّ يؾيرٖؾ يکبهُب ّ يًَـ فٞ يًگبه ٭ِوٍذ

ّ  يكه ثدبة هقْٞٝدبد کدَ ثد    رٌِب ي اهو ها يا ْدزو  يثدَ هواردت ث   يزد ياُو ّدک اى ا٥زجدبه 

 .نيًوب يويگيپ ، ثوفْهكاهًل

 ّ يثدب هواع٦دَ ثدَ ٭ِدبهً هْعدْك هقْٞٝدبد كافلد        ّ يک هؾبٍجَ اعودبل يلنا كه 

ي يد رْاى گٮذ کَ ثبل٨ ثو كُّياه هقْٞٛ كه هْٙد٥ْبد هقزلد٬ كه ؽدْىٍ ا   يه ، يفبهع

 .ٝوػ ّعْك كاهك

 يُدب  چدبپ  يُدن كاها  ياًل ّ كه هدْاهك چبپ ًْلٍ ؼ ّيُب رٖؾي ًَقَياى ا يبهيثَ

 .ذ هٞلْة َُزٌليٮي٭بٱل ک ه٪لْٛ ّ

رلد٬   ت ّيد كه ه٦دوٗ رقو  ،لٍي  ٥ليكالثَ  ، کزت اهىّوٌل ي اّهاٯ ّيا ، گو ٍْياى ك

 .ليا٭يايُب هؽٮ٠  ى ّ يي٤ كه ٌّبٍبيرَو ذ ه٣ْْٙ ّيي ثو اُويي اهو ًيَُزٌل کَ ا

 هٌّّگو رْاًلي ًِب ه يي  هؾزْايرؾل ي هقْٞٝبد ّياهيبى ثو هلٍ اى  ٌِ اٝال٥بِديچ

ّ  يد ک هلدذ  ي٭وٌُگ  ـ ّياى ربه يهغِْل يبيىّا  کيد  ُوچدْى ٱ٦ٞدبد   ب هدنُت ثبّدل 

 .ِ ثگناهكيک رولى ها ثَ ًوبياى ّ کبه  كهٍذ  يويرْٖ ، ييعْهچ

 فوائد طرح

ّدلى  هٌُوْى  ،ثَ رج٤  ى ًْ كه ؽْىٍ ثؾش ّ يياهائَ کبهُب ّ يکبهيي اى هْاىيپوُ .8

 ؛ه٣ْْٙ لٍيثَ عِبد ًکبّ

ي يهؾٲٲد  يبثي٤ كه كٍزيرَو ّ يرقٖٖثَ ْٝه  اٝال٥بد كه ه٣ْْٙ هنکْه٤ يرغو .2

 ؛يپژُّْگواى ه٣ْْٙ هْهك ٢ًو ثَ هٌبث٤ إل ّ

 ؛ هلٍكٍذ  ثَاى هقْٞٝبد  ،َ هٲبالد هقزل٬ كه هغبل هْهك ثؾشيٌَ رِيغبك ىهيا .5

و ييد و ر٪يٍ ٥زجبد ّ كه ثبة اهبکي هزجوکَ ؽظ ّ ييبي ّهكى اٝال٥بد ع٪وا٭ كٍذ ثَ .4

 ؛ُبهٌبىل ّْٕل ثلاى ٝوٯ ّ رؾْل  ًِب ّ ّ

و ٭دْد  يهَايي كه ثوفي  ّ اًل هاٍ پيوْكٍوُب يي هَيکَ كه ا يّ هعبل ويک٬ْ هْبُ .3

 ؛ًبٱٔ اٍذكهثبهٍ  ًِب ب اٝال٥بد ي ، َذياى  ًِب ً يگو اصويك يكه عبُب اًل ّّلٍ
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 ؛ي ًَـيهٌلهط كه ا يقي٤ ربهي  ّٱبيرؾل ي ّيرلّ ،َ يرِ .6

ّ   ِيو رؾْل كه هجبؽش ٭ٲِيهقْٞٛ هؾْه ٍهٕل  .7 ي يؽدوه بهد يد ى هورجٜ ثدب ؽدظ 

 .هجبؽش هوثَْٝ ّي يٮيّو

ّ گًْدَ   يياؽٮ٠  يَزَ اٍذ کَ كه هاٍزبيّب ي٥لو ن ّيي ًِبك ٱْيالجزَ ا ي ثدَ  يد ً  صدبه 

ٝ ياى هْٱ٦ يثوكاهّ ثِوٍْٙاثٜ  ٜ ّيثب رْعَ ثَ ّوا ،اُيَٞ کبهيرٌبٍت ؽ کدَ   يذ اهرجدب

  يد َ ٭بيد ب رِيد ُدب  ًَقَگًَْ  ييال ياٱلام ثَ فو ، و  ى كاهًليّ ٩ ياٍاله يو کْْهُبيثب ٍب

 :ي کبه هزورت اٍذي  ثو ايکَ اصواس مکٌل  ًِب  يزبليغيك

 ؛نيهقْٞٝبد ٱبئ  َُز يکَ ثوا يي پژُّْکلٍ ثب رْعَ ثَ ا٥زجبهيکزبثقبًَ ا ي٩ٌبد  أ

كه هْٙد٣ْ  ( يزدبل يغيكد   يکد ييي٭) يليجويُب ي يزبليغيك يغبك کزبثقبًَ رقٖٖياد   ة

 ؛كه هجؾش ه٢ٌْه (Data Center) ُبكاكٍالوللي  ثيي   هوکييرْک هْهك ثؾش ّ

ّ يرٖدؾ ب ي يٌِْبكيپ يُبًَقَ يٰ ثو هّيرؾٲد   ط ثدو هؾدْه    ،ي چدبپ ّدلٍ  يؼ ٥ٌدب

 . هلٍ كٍذ ثَهقْٞٝبد 

 روش کار

ّ  ياى هجبؽدش ٭ٲِد   ،كه كاهٌدَ گَدزوكٍ  ى  ) کبه کَ افزٖبٓ ثَ هجبؽدش ؽدظ   ييكه ا

پدٌ اى   ، كاهك( ...ييؽدوه  يه٦وبههوثْٛ ثَ ؽظ ّ  يُبّ اٍواه ٥جبكاد ّ ٍٮوًبهَ يا٥زٲبك

( کزدبة  يهؾزدْا  ىثبى ّ ، ه٣ْْٙ ، هئل٬ ، ّبه  ًبم کزبة)ٌّبٍي  کزبة هجبؽش ، يُو ٥ٌْاً

-ي ّهكٍ ه يليرٮٖثَ ْٝه  (...علل ّ ، ٍبل کزبثذ کبرت ّ ، ّبه  ٣ًْ فٜ) يٌّبًٍَقَ ّ

 .ّْك

٢ًو  هقزل٬  ى ها ثب كه يُبًَقَ ن ّيكُيل ٱواه هيهالک ها ُو ٥ٌْاى علاصو،  ييكه ا

 .کٌين هي يه٦و٭ ،  ى ًَقَ ياگو٭زي پِّْ کزبثقبًَ

پٌ كه ٍد  ؛ ّدْك يي لؾدبٟ هد  يچ ک ّوبهٍ ثَ ْٕهد ٍّٜي ، تيُو ٥ٌْاى ثَ رور يثوا

کد    يبًيد ّدوبهٍ ًَدقَ اى اثزدلا ردب ًَدقَ پب      ، كه ٍوذ هاٍذ ، هقزل٬ يُبثقِ ًَقَ

ًْ        ي كهطي٥ٌبّ ر٦دلاك کد     ، يّلٍ اٍذ کدَ ّدوبهٍ  فدو ٍدوذ هاٍدذ كه ٭ِوٍدذ کٌد
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 .كُليذ ها ًْبى هيي ٭٦بليكه ا يهْهك ثوهٍ يُب ًَقَ

ک رب ُو ير٦لاك ُو ًَقَ كه ُو ٥ٌْاى ّ اى ّوبهٍ  ، ييک هويي ٥لك ّ پٌ اى يث٦ل اى ا

 .لٍ اٍذيكهط گوك ، کَ  ّهكٍ ّلٍ ياچٌل ًَقَ

ّ ؽْل هؾْه هْهك  يّ هنُج يذ ىهبًيّ ثلّى هؾلّك ييت الٮجبيي ثَ روريٌِ ٥ٌبّيچ

 .وكيپنيثؾش ّ ٭و٥ّبد  ى ْٕهد ه

كه كّ ثقدِ  ردْاى   يهد  هاک  هجبؽدش کزدبة   کَ  ايي بى ّْكيگو کَ الىم اٍذ ثيًکزَ ك

 :٬ ًوْكير٦و

 ؛هجبؽش  ى هوثْٛ ثَ ؽظ ّ ٭و٥ّبد  ى اٍذ ب اکضويکَ روبهًب  ييُبًَقَ :اّلد 

 ى عدب   ايدي  اٍذ کَ هْزو  ثو هجبؽش ؽدظ ُدن َُدذ کدَ كه     يٌيّبه  ٥ٌبّ :كّمد 

 .گياهُ ّلٍ اٍذ ، هجبؽش ؽظ اٍذ وثّ هْزو  کَ هوثْٛ  ييُب ًَقَ

کزت ٭ِوٍذ كه  ًجْكى کٌْافذي اى ًّگبه ٭ِوٍذ٭واّاًي   يثَ كلکَ کٌين  يبك ّهي هي

پوكافزدَ ًْدلٍ   ٌّبٍدي   کزبة اى هْاهك ثَ عِبد يبهيثَكه  ، هقْٞٝبد يه٦و٭ پوكاىُ ّ

فْٖٕدب  كه ثدبة    ، يليرٮٖد ثَ ٝدْه   ٝلجل ربيه يْزويث يکبه پژُّْ ، لَئي هَياٍذ کَ ا

َ  ْلٍ ّ هّي عٌجَ پوكافزَ يثل ، اٍذ ياًَقَ کَ رک يکزج  يليرٮٖد ثدَ ٝدْه    ٙد٣ْ ًَدق

 . هلٍ ّ گياهُ ّْك كٍذ ثَ

ٌِ يگدي  ّ يفدبهع  ّ يكافلد  بدهقْٞٝد  كه کزت ٭ِدبهً هقزلد٬ِ   ّعْ عَذ يٝ

ٔ   بى ّيد هٞبلت هْهك ًّ كهط ِ اٙب٭بد يپبال ٰ ّيرٞج ي هْهك ٢ًو ّي٥ٌبّ كه  ، ه٭د٤ ًدْاٱ

ّ  يُدب ب ثوگي ٕٮؾبد ، لي كٍذ  ثَي يُب ًًَقَ يزبليغيو كيکَ رْٖ يهْاهك اًغدبم    ٩دبى 

 ، ي هٲدلاه يد ّ ثدب ا ٌَ يي ىهيي کبه كه ايا کَّْك يوَ هيْزو ثب ًَقَ ٙويث يي ٌّبثواي  ًِب 

 .ّْكيي ثبه اٍذ کَ اًغبم هياّل يثوا

َ  يكه ثقِ ه٦و٭ ، ثلاى پٌ اى كهط ٥ٌْاى ّ هٞبلت هوثْٛکَ  ايي ْزويؼ ثيرْٙ  ، ًَدق

رْاًل ا٭زدبكٍ ُدن   يکَ گبٍ ه) اى  ٩بى ّ اًغبم ًَقَ يويرْٖ ، يٌّبٍ پٌ اى اٝال٥بد ًَقَ

 ، ُوچْى ًدبم ٥ٌدْاى   ؛ ّْك يٌ هيوًْيي ىيُب ًاٝال٥بد هوثْٛ ثلاىّْك ّ ي ّهكٍ ه( ثبّل
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 1.ـ کزبثذيهٌج٤ ًَقَ ّ ربه

رْاى ٝوػ  يي هيً ي٥کَ يُبًَقَ ّ يكه كّ ثقِ چبپ ٌٍگ ، و اى هقْٞٝبديالجزَ ٩

ي هؾزدوم  يْلئ  هَد يد كه ٕدْهد روب  ّ ياكاهَ كاك کدَ كه هواؽد  ث٦دل    ٬ ًوْك ّيها ر٦و

 .اٍذپژُّْکلٍ ٱبث  اعوا 

ي اّدبهٍ  يد ً يچبپ ٍدٌگ  يُبًَقَ يثَ ث٦ٚ ، ثَ رٌبٍت ،ٌّبٍي ايي کزبةي كه يُوچٌ

 يبهيي ثَد يبهلٍ ّ ُوچٌياى هقْٞٝبد  ى ثَ كٍذ ً يٲيّلٍ اٍذ کَ چٌلاى اٝال٥بد كٱ

ّ کدَ    يد كلايي اهب ثَ  ؛ گو اى اٝال٥بد هوثَْٝ ها ًلاهكيك ه٦و٭دي کدوكٍ   ها ثيْدزوي  ي ي٥ٌدب

 .اٍذّلٍ ي اّبهٍ يُب ًاعوباًل ثلاى ، نيثبّ

اهب چْى ًَدجذ   ؛ ب٭ذ ًْلٍ اٍذي ى  يثوا يهٌج٦ يّل ،گياهُ ّلًٍيي ُب ًَقَ يثوف

ايدي   .ي هغبل گٌغبًلٍ ّلٍ اٍدذ يا ي كهيً يي ى ٥ٌبّ ، نيبى كاّزٌيثَ هقْٞٛ ثْكى  ى اٝو

ٕدبؽت  فدْهك کدَ    ّلٍ اٍذ ثدَ چْدن هدی   گو٭زَ « النهي٦َ»اهو، ثيْزو كه ٥ٌبّيٌی کَ اى 

ًديك   يکزبثثَ هإيذ ٌّبٍی اصو ًپوكافزَ ّ كه ثَيبهی اى هْاهك، رٌِب  چٌلاى ثَ ًَقَالنهي٦َ 

اٍذ کدَ ثدَ عِدذ پّْدِ ثيْدزو ٥ٌدبّيي ه٦و٭دی        اّبهٍ کوكٍ  اي ّقٔ يب كه کزبثقبًَ

،  ى هدْاهك ها  د  نيُبی هنکْه ثَ كٍذ ًيبّهك ُوچٌل کَ اٝال٥بد چٌلاًی اى ًَقَ د ّلٍ

 ن.يًيي كهط کوك

اٝال٥دبد كه   يث٦ٚد  ، كه ٢ًو گو٭زَ ّلٌّبٍي  رلّيي ايي کزبة يکَ ثوا يي كه هغبليً

 يٮيرٌّْٕبٍي  کزبة بي يٌّبٍو اٝال٥بد ًَقَيب ٍبيـ هئل٬ ياًلک ُوچْى ربه يهْاهك

  ايدي ثدَ  ( ثبّل يکزبة ه يهؾزْا يبيگْاصو، ٥ٌْاى  ، كه ا٩لت هْاهكکَ  ايي ثب كه ٢ًو گو٭زي)

 ؛ هد٦ٌکٌ ًْدلٍ   ، ب ًدبٱٔ ثدْك  يد  ى اٝال٥بد كه هٌبث٤ هع٣ْ ّلٍ ّعْك ًلاّدذ  کَ    يكل

كٍذ  ثَو يُب ّ ثو اٍبً رٖبّثب هواع٦َ ثَ إ  ًَقَ يلياى اٝال٥بد رکو يبهيُوچٌل ثَ

 .گناّزَ ّلٍ اٍذهئل٬ به يكه افز ،  هلٍ
                                                           

اي بَ طوور   ًوايذ کَ حاکي از آى است کَ کلوَ برخورد هی. خواًٌذٍ هحترم در هواردی بَ عالئوی چوى )؟( يا ].[ 1

احتوالی خواًذٍ شذٍ و اطويٌاى بَ خواًش آى ًذارد يا در هورد ديگر، کلوَ يا کلواتي بَ صوور  کلوی ًاخواًوا    

 اين. ُستٌذ کَ ايي اهر را با ].[ ًشاى دادٍ
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 :كه هواؽ  رْليل ايي اصو اى ايي ٱواه اٍذهْکالد  يثوف

بى ثدَ  يد ّ ً يلاًيد عِذ کبه ه کَ ثَ ، ب٭زَيافزٖبٓ اصو ي يي ايکَ ثَ رلّ ي٭وٕذ اًلک

فدبهط   يُبل اى کزبثقبًَيّ كه ث٦٘ هْاهك هؾزبط ثَ ثبىك ْزويبى ثَ ىهبى ثيً ، ْزويپژُِّ ث

 .اٍذ اى کْْه ثْكٍ

 ُبکزبثقبًَ ي  هْا٤ً هْعْك كه ثوفيُب ثَ كلاى ًَقَ يبهيو ثَيرْٖكه كٍزوً ًجْكى 

 .گًْبگْى يُب  ًْاٱٔ هْعْك كه ٭ِوٍذيعِذ رکو

 .ّ اٍزبًلاهك كه کزت ٭ِبهً هْعْكُب  ًجْكى ٍجککَبى ي

 ، ًگدبه  ٭ِوٍدذ  يرْاى ٥لود  ، يٍ ًگبهُ ٭ِبهًيکَ اًگاٍذ ؼ يرْٙالىم ثَ ي ثبهٍ يكه ا

٥دلم   .به اصوگناه اٍذيثَ ،ُب هع٣ْ ّلٍکَ ثلاى يذ ٭ِبهٍيٮي.. كه ک.ّ ًگبه ٭ِوٍذذ يهل

َ  ،يّ هکبً يهقزل٬ ىهبً يُباى كه ؽْىًٍگبه ٭ِوٍذٰ ياٝال٣ كٱ  ،گويکدل ي يُدب اى ًّْدز

بد يد ٥ٖو ّ ثبلزج٤ ٥لم اهعب٣ ثدَ ه٦بٕدو ّ اٍدزٮبكٍ اى رغوث    اى ُنًگبه ٭ِوٍذفْٖٓ  ثَ

 .گويکلي

هٍدْل   يو ّ ثب ُوذ  ٱبيبى افيٍبلكه کَ  يل ثزْاى ثَ هغو٥َْ ٭ِبهٍيٌَ ّبيي ىهيكه ا

اّدبهٍ   د   و ثدْك يبه كهفْه ّ ٱبث  رٲليثَ يکَ کبهد اًغبم ّل   بى كه کزبثقبًَ هغلٌيع٦ٮو

 .ثْكًيي  يجيي ه٦بيچٌ يكاها ،   كه کبهي  ر٦غيثَ كلکوك کَ 

اًدل  كٱذ الىم ها ًلاّزَ ، كه كهط هٞبلت ، اى کزت ٭ِبهًثقِ چْوگيوي کَ  ايي گويك

ـ ّ يگو٭زدَ ردب اّدزجبٍ كه كهط ردْاه     يٌد يچ هورکت اّزجبُبد هز٦لك اى اّکبالد ؽو٫ّ ّ

 .اًل.. ّلٍ.ي ّ ه٥ْْٙبد ّيهئلٮ کزت ّ ياٍبه

 يي ٭ِوٍذ ثيهگ هٌزْوٍ اى کزبثقبًَ هلد يرواّکبالد ها كه ربىٍگًَْ  ايياى  ياهغو٥َْ

ي ٥جبهاد هْعْك يثبىربة ٥ ،   ا٥زوبك ثو ٭ِبهً هْعْكيکَ ثَ كل كيلرْاى يه «ب٭ٌق» ثَ ًبم

ب ثدَ  يد   چٌل كٍذ ثْكى کبه ّ يب ثَ كليُب ّ و ًَقَي٥لم هواع٦َ ثَ رٖبّّ كه  ى ٭ِبهً 

 .َذيي اّکبالد ًياى ا يفبل ، يگوي  كيُو كل

اّدزجبٍ ّ   يبيد ىّاروكيل  يّ ث ، نيكاًيت ّ ًٲٔ ًوياى ٥ يي فبليذ ؽبٙو ها ًيالجزَ ٭٦بل
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ي يثدَ چٌد  ي يهدواع٦ ْدوٌل ّ  يپژُّْدگواى اًل ثيي يياى چْوبى ر ،اثِبم كه هْاهك هز٦لك  ى

 ،كه ًد٣ْ فدْك   ، ي کدبه يد ي کَ ثب اًغبم ايي کوزوي  ايي كليثَ ُو .كّه ًقْاُل هبًل ي٭ِبهٍ

بى ٢ًدواد ّ  يد ُودْاهٍ هٌز٢دو ث   ، كُدل يذ اهائَ هد يٮيي ؽغن ّ کيذ فْك ها ثب ايي ٭٦بلياّل

ْ يعب ّ ٕوَ اًزٲبكاد ٍبىًلٍ اُ  ٭ي فْاُن ثْك کَ ثب رنکواد ث ي يد و ايكٍدزگ  ،ِ يوبًَ فد

 .كه ُٮْاد هْعْك ثبٌّل ًْپب

 ّکواًَ

 يبهيد ها  يهغدو  ، ٌدَ ثٚدب٥ذ  يي کويد   ايکَ كه ًَظ ّ رْک ياى ُوَ ثيهگبً ،بىيكه پب

کدَ اى   يٌيب هئلٮي ، ُب كهط ّلٍ اٍذ ى اى ًَقَ يويکَ رْٖ ييُب  کزبثقبًَياى ٱج ،ًوْكًل

ُدب ٍدْك   کدَ ُودْاهٍ اى هْدبّهٍ  ى    يياًد يي ٥ييً ، امهکزْثبد  ًبى كه کبه ؽبٙو ثِوٍ ثوكٍ

 ّ  ياّدکْه  يٌيل ٕدبكٯ ؽَد  يي ٍيّالوَلو ؽغخاالٍالميم عٌبة يچْى اٍزبك ٥ي ، ام ثوكٍ

هؾولهِلی ٭ٲيَ هؾولی عاللی ي كکزو يّالوَلو ؽغخاالٍالمعٌبة  ،هؾزوم پوّژٍ اىًب١و

ْدو٭ذ  يکدَ هْعجدبد پ   ياًلهکبهاًگو كٍذيك ّ يبه عٌبة  ٱبی اؽول فبهَّ  (ثؾوال٦لْم)

ً  ، ب فدبهط اى  ى يد بهد ّ يچَ كه پژُّْکلٍ ؽظ ّ ى ، اًلکبه ها ٭واُن  ّهكٍ  يگدياه  ٍدپب

 .نيًوبيه

 ثبٱوىاكٍهؾول٥لي 



 

 

 

 

 

1  

 (ُٖبسسـ  ُِٔ) آداة الحذ

 ؟ :اى

ي يد اى هَزؾجبد كه ٍٮو ؽظ ّ هٌلّثبد اى ا٥ودبل هدورجٜ ثدب ؽدظ ها كه ا     ياهغو٥َْ

 .بى کوكٍ اٍذيًّْزبه ث

ل کَ يثب ،کَ اهاكٍ ٍٮو ؽظ كاهك يکَ کَ ثلاى .ثَولَ كه  كاة ه٭زي ثَ ؽظ اٍذ: » ٩بى

 ،ّ ٝلت اّ اى هدوكم  ،ل ّ ه٦بهالد فْك ها اى ٝلت هوكم اى اّيٲبد ًوبي٥ال ٱ٤ٞ ر٦لٲبد ّ

 .«لل ّ ٱ٤ٞ کٌيهْقٔ ًوب

ّٖيّ : »اًغبم ل يّدب  ،اگو اکضو ها رٖدلٯ کٌدل  کٌٌلگبى ثلُل ّ  َ ها ثَ ٭ٲوا ّ ٍئالک ؽ

ؽالل  ى ها رٖلٯ کٌل ّ رٖو٫  ي٤ ا٥ٚبيکَ پٍْذ ّ کّلَ ّ عو ٌٍذ اٍذ ثِزو ثبّل ّ

 .«لْبى ثبّل ّ ثَ رٖلٯ ثَ اّ ثلُيپوايٌکَ  هگو ،ًکٌل ّ ثَ ٱٖبة ًلُل

 :ياپِّْ کزبثقبًَ

 8 /  2682ُ  ، يهْٙ ، هِْلد. 

 .ٯ. ُ  8286 ، اى صلش ييُبثب هگَ ،ًَـ ه٦وة ي٥جبهاد ٥وث ، يويًَـ رؾو

 .8588ـ هوكاك ياٍذ ثَ ربه يٌيوىا هٙب فبى ًبئيه يًَقَ ّٱٮ

 .ٍن 28*  86 ،ً  83 ، گ 42

 (2و  1)تصاوير شماره 
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2  

 (ُٖبسسـ  آداة ٍ سٌي) آداة الحذ

ث٦دل اى  ) يًغٮد  يّْلَدزبً  يٌيؽَد  يؽَدٌ اهلل  ثدي ؽغدخ   يي ٥لد يالدل  ل ّدو٫ يٍ :اى

 ..ٯ( ُ 8265

 [76ُ  ، 8ط  :٦خيالنه]

ي يالدل  ثدي عودبل   يي ٥لد يالدل  ـ ّدو٫ ياٍذ کَ ثَ ّد  ياٌَ اعبىٍيثَ ٱو ،ـ هئل٬يربه

 .كاكٍ اٍذ يهبىًلهاً

« ٱجلخ هَدغل الکْ٭دخ   يهَؤلخ ٭» ّ« َي٥ْو يّوػ اإلصٌ يؼ الوٲبل ٭يرْٙ» ي كّ کزبةيً

 .اى اّ هْعْك اٍذ

 2 /  كٮَ ثؤٍزواثبيعولخ هي رٖبً يزَ ٭يهأ: »بٗ ال٦لوبء  هلٍيكه هد». 

3  

 (ُٖبسسـ  آداة ٍ سٌي) آداة الحذ

و يد ي هؾول ثي اهيالل ٤يوىا ه٭يثي ه يٌيي ؽَيالل و٥الءيل هيٍلٞبى ال٦لوبء ٍلٞبى ٍ :اى

 ..ٯ( ُ 8264) يهو٥ْ يٌيؽَي هؾول يالل ّغب٣

 5 /  ي کزبة ًبم ثوكٍ اٍذيبٗ ال٦لوبء اى ايهد. 

4  

 (ٖهشثـ  آداة ٍ سٌي) آداة الحذ

ي ثدي هؾودل   يؽَد هٲلاك ثي هؾودل ثدي    ٥جلاهللي اثْيالل ـ ّو٫يالْ ، ٭بٙ  هٲلاك :اى

 (يل هؾول ثي هکيّبگوك ِّ) ياٍل يؽل يْهيٍ
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 [78ُ  ، 8ط  :٦خيالنه]

 ... اٍذ.ّ« ييًِظ الوَزوّل» ّ «٥ْو يثبة ؽبك» ّبهػ ، هئل٬

 4 /   ـ يّد   ثدب فدٜ ّدبگوكُ    يد کزدبة ها كه اهكث : » هلٍي يچٌبٗ ال٦لوبء يكه هد

 .«مليثي ؽَي ثي ٩اللَ ك يي ٥ليالل ييى

ـ كّم يثدَ ردبه   ، كه پْذ کزبة اعبىٍ ه٬ٌٖ ثَ ّبگوك کدبرجِ کدَ كه ثدبال مکدو ّدل     

 . هلٍ اٍذ 822ٍبل  يالضبً يعوبك

5  

 (ُٖبسسـ  آداة ٍ اح٘بم) آداة حذ = هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ 897د  887) يي ٥جلالوؽوي ثي اؽول عبهيًْهالل :اى

 [6997ُ  263/  ٦22خ يالنه]

ائودَ   يّا٭زدب  هٞدبثٰ ثدب  اٍدذ؛  ٌَ هٌدْهٍ  يچٌل ٭ٖ  کْربٍ كه هٌبٍک ؽظ ّ ا٥وبل هل

هّى كه ًگبّدزَ ّدلٍ ّ   .ٯ  ُ 877ـ يهناُت اهث٦َ کَ كه ث٪دلاك ٌُگدبم ٍدٮو ؽدظ كه ردبه     

 .لٍ اٍذيبى هٍيّكّم ٦ّجبى ُوبى ٍبل ثَ پب َذيٌّجَ ث پٌظ

چٌل اٍدذ   يي ّهٱيا ،.. اهب ث٦ل.احلرام مثابة للناست يجعل الکعبة الب ىذاحلمد هلل ال  : » ٩بى

 ...«.بى هٌبٍک ؽظيكه ث

وًا يد وًب کضين رَدل ي ّ ٍدلّ يي الٞبُويجيهؾول ّ  لَ ّ إٔؾبثَ الٞ ياهلل ٥ل يّ ّٕل: »اًغبم

 .«اًويکض

 :ياپِّْ کزبثقبًَ

 3  /8  535ُ  ؛هلک ، رِواىد. 

هٌدَ  » يثب ًْدبً  ييُبَيؽبّ ، کزبةؼ ّلٍ ّ كه فالل يًَقَ رٖؾ .ٯ. ُ  88ٍلٍ  ، ًَـ

 .كهط ّلٍ اٍذ« ٍّلوَ اهلل

 .گ 866
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 6 / 2  4793ُ  ؛هلک ، رِواىد. 

 .ٯ. ُ  893هعت  :ـ کزبثذيربه

 .«ٍلوَ اهلل هٌَ» ثب ٥جبهد يؽْاّ يكاها

« ثِبهٍدزبى  ، «هٌْآد»،  «يٲيهٍْ» :ُوچْى ، يگو اى عبهيهٍبلَ ك 25ي هٍبلَ ثَ ُوواٍ يا

 .ثبّل ي.. ه.ّ

 7  /5  254ُ  ؛كاًْگبٍ ، رِواىد. 

 .كاهك يًَقَ اى  ٩بى ّ اًغبم ا٭زبكگ .ٯ. ُ  82ٍلٍ  ، ًَـ

 .گ 822

 8  /4  364ُ  ؛يهو٥ْ ، ٱند. 

 .ٯ. ُ  85ٍلٍ  ، ًَـ

 .اى  ٩بى ّ اًغبم يا٭زبكگ

 .گ 822

 9  /3  ه 28 يپ ال 88اى ٓ  ، 6744/  5ُ  ؛يهو٥ْ ، ٱند. 

 .ٯ. ُ  88ٍلٍ  ،ٰ يًَز٦ل

 كه .ّ ٍدجي  يٕٮؾبد هغلّل ثَ ىه ّ العدْهك ّ هْدک   .ييُب ىههزي يي ّ ًْبًي٥ٌبّ

 .ثبّل يبًَ فْهكٍ ّ ٭وٍْكٍ هيًَقَ ها هْه .هقزٖو ًٲِ ّلٍ اٍذ يالْؽَ ،  ٩بى هٍبلَ

 .ٌگْه ٍجييگبل :٬ٞ٥ ، ييهٲْا :علل هغو٥َْ

 .ٍن 26*  88 ،ً  23

 82  /6   کدَ   يبد عبهيٙوي کل 4229ّوبهٍ  َ ثَيَ روکيبْٕ٭ياى  ى كه ا ياًَقَد

َ يثَ فٜ ًَـ كه ث٪لاك ًگبهُ  ٦ّ877جبى  22ـ يثَ ربه ،  «ّدْاُل الٌجدْح  » ثدَ ُودواٍ   ،ب٭زد

 .هْعْك اٍذ« أ٦ّخ اللو٦بد» ّ« ًٲل الٌْٖٓ»،  «ًٮؾبد االًٌ»

 88  /7   ِٝواى کَ ثَ فدٜ   يكه کزبثقبًَ هل ، يبد عبهياى  ى ٙوي کل ياي ًَقَيًد

َ يكه كّ علل ًگدبهُ  .ٯ  ُ 877ثَ ٍبل  يجلالوؽوي ثي اؽول عبهًَـ ّ رٍْٜ ٥ ثدَ   ،ب٭زد
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،  «قبي٬ٍْ ّ ىلي»،  «ٍجؾخ األثواه»،  «رؾٮخ األؽواه»،  «ٍلَلخ النُت»،  «أ٦ّخ اللو٦بد» ُوواٍ

ّ  يّ ك« خ الؾلد  يد ؽل ، «ْاىيك»،  «يفوكًبهَ اٍکٌله»،  «ّ هغٌْى يليل» هْعدْك   ، يگدو  صدبه 

 .اٍذ

6  

 (ُٖبسسـ  ُِٕٔ روِش) حذ ِ٘آداة ٍ اده

 .(.ٯ ُ  8882د  8257) يإٮِبً يهغلَ يثي هٲْٖك٥ل يهؾولثبٱو ثي هؾولرٲ :اى

 [238د  236/  ٦22َ يالنه ؛524ٓ  يهغلٌَّبٍي  کزبة ؛286/  8 ي٭ِوٍذ هو٥ْ]

ههٚدبى الوجدبهک    27 يّ هزدْ٭  8257هزْلدل   ، يإدٮِبً  ياى ٥الهَ هغلَ يهٍبلَ ٭بهٍ

 :اًلي ٍوّكٍيـ ّ٭بد چٌيكه ربه .اٍذ يٍبلگ 75كه ٍي  8882

 أعلم ضذ يفات تاقش خيتاس  يَفتص کم ضذ ستيماٌ سمضان چٍ ت

ي يچٌد ٬ يردؤل ي يد ابى ٥لذ ياٍذ ّ هئل٬ كه ث.ٯ  ُ 8282 ٌٍَ ي هٍبلَي٬ ايـ رؤليربه

 :ًّْزَ اٍذ

ّْهو يچْى ّالل هبعل ٭ٲ» ؽدظ  بى  كاة ّ اؽکبم يوٍ كه ثيوٍ ّ کجيهٍبئ  ٕ٪ ،اهلل هوٱلٍ ً

٬ ًوْكٍ ثْكم يي ثبة رؤليوٍ كه ايهٍبلَ ٕ٪ ييو ًي٬ ٭وهْكٍ ثْكًل ّ ٭ٲياهلل الؾوام رٌٖ ذيث

 يفْاٍدزن هٍدبلَ هقزٖدو    ،الؾبٱبد کدوكٍ ثدْكم   ،ْبى اهواه ٢ًو ًوْكٍيوٍ ايّ ثو هٍبلَ کج

ن يگو ؽْالَ ًودب يَ ثْكٍ ثبّل ّ اؽکبم ها ثو هٍبئ  كين کَ هٲْٖه ثو  كاة ّ اك٥ي٬ ًوبيرؤل

 .«بى گوككي٦ي  اهو ثوهئهٌبى ّ ّيَِهْعت رکَ 

ها مکدو   ٌدَ ّاهك ّدلٍ  يکَ كه هکدَ ّ هل  ييُببهديي هٍبلَ ٭ٲٜ  كاة ؽظ ّ ك٥ب ّ ىيا

هٌبٍک » ثب ٥ٌْاىًيي  يااّ هٍبلَ .لٍ اٍذيبى هٍيثَ پب.ٯ  ُ 8282کوكٍ ّ كه هبٍ ّْال ٍبل 

ي يد هٍبلَ اٍدذ ّ فدْك ً  ي يعي اّ و ُن فْاًلٍ ّلٍ يکَ هٌبٍک ٕ٪ كاهك  يثَ ٭بهٍ« ؽظ

ي كّ هٍبلَ ثب ُن فلٜ ّلٍ اٍذ ّ يا ،٭ِبهً يگوچَ كه ثوف .ي اهو اّبهٍ کوكٍ اٍذيثل

 .اًل ًبم گناّزَ« وٍيهٌبٍک ؽظ کج» ث٦ًٚب  ى ها
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َ پوكافزدَ  يد وٍ ثبّل کَ ثَ  كاة ّ اك٥يُوبى هٍبلَ ٕ٪ ،يي هٍبلَ الؾبٱيهؾزو  اٍذ ا

 .اٍذ

زدَ  يِن ؽدظ ث ياألًدبم أى ٭دوٗ ٥لد    ي  اال٦ًبم ٥لد يع٦  هي ٭ٚب يالؾول هلل الن: » ٩بى

.. کَ چْى ّالل هبعدل  .ويل مهٍ ؽٲيي گْي.. اهب ث٦ل چٌ.ک  ٥بم يِْلّا هٌب٭٤ لِن ٭يالؾوام ل

ّْهو ي٭ٲ ٬ ياهلل الؾوام رٖدٌ  ذيؽکبم ؽظ ثابى  كاة ّ يوٍ كه ثيوٍ کجي  ٕ٪يهٍب ،اهلل هوٱلٍ ً

َ ثدْكٍ  يد ن کدَ هٲٖدْه كه  كاة اك٥  ي٬ ًودب يردؤل  يزٖو.. فْاٍزن هٍبلَ هق.٭وهْكٍ ثْكًل

 .«لثبّ

ث٦دل اى  ى   .ياهلل ر٦بل ّبء ّْك اىيثقْاُل کَ ثو ّهكٍ ه ،کَ كاهك يپٌ ُو ؽبعز: »اًغبم

وٍ يد بهد عبه٦دَ کج يد ى ،بهاديد ي ىيرٖلٯ کٌل ثو فّلام ّ هؾزبعبى  ى ثٲ٦َ هّْو٭َ ّ ثِزدو 

 .«ل کَ رب هوکي ثبّل  ى ها ثقْاًلياٍذ ثب

َ يد ا ،اهب ث٦ل .لَ ؽول: »ويى ٕ٪ ٩ب بى ّاعجدبد ؽدظ ّ   يد اٍدذ هقزٖدو كه ث   ياي هٍدبل

 ...«.٥ووٍ

 :75/  ٦8َ يالنه

 :ي اٍذيي هئل٬ كه هٲلهَ کزبة چٌهٚوْى ٍق»

ي ثدْك  ياهب ٱٖلم ثدو  ،ثلاى هلؾٰ کوكم يَزن ّ الؾبٱبريهي كه کزبة هٌبٍک ّاللم ًگو

کدٌن ّ ٱَدن اؽکدبم ؽدظ ها كه هٍدبئ       ٬ يَ اٍدذ ها ردؤل  يکَ  ًچَ هوثْٛ ثَ  كاة ّ اك٥

 .«بّهميث يگويك

اى عولدَ كه ٭ِوٍدذ    ؛ ي هٍبلَ ًبم ثدوكٍ ّدلٍ  يا ي هز٦لك اىيكه ٭ِبهً هقزل٬ ثب ٥ٌبّ

 .ّلٍ اٍذ يه٦و٭« (2) هٌبٍک ؽظ» بء ثب ٥ٌْاىيهوکي اؽ

 .اًلي ًَجذ كاكٍيً( اّل يهغلَ) ي هٍبلَ ها ثَ پله هئل٬يا يثوف

 :ياپِّْ کزبثقبًَ

 82  /8  5834ُ  ؛يهْٙ ، هِْلد. 

 .هٖؾؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ .ٯ. ُ  8298ٍبل  ، ًَـ
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 .ٯ. ُ  8843ثَ ٍبل  ،ًبكهّبٍ اٍذ يًَقَ ّٱٮ

 :ي هْعْك اٍذيي ٥ٌبّيّ چِبهگُْ ثل يْٚيكه ثوگ اّل ًَقَ چٌل هِو ث

 .[٭ٚ  اهلل ي٥جلٍ الواع :يْٚيٍغ٤ هِو ثكاف  ٥وٗ ّل ] 8272ِّو ّْال ٌٍَ 

 .[يٌياثْالٲبٍن الؾَ : يهالؽ٢َ ّل ]ٍغ٤ هِو هَزٞ 8587ّْال ٌٍَ ـ ِّو يربهَ ث

ُ   الوجبهک كاف  ٥وٗ ّدل ]  ...ِّو 82ـ يربهَ ث ٥جدلٍ هؾودل    :ٍدغ٤ هِدو چِدبهگْ

 .[8246 يٌيي ثي ٭ٚ  اهلل الؾَيؽَ

ٍدلٞبى  : »يهالؽ٢َ ّل ]ٍغ٤ هِو چِبهگُْ ثدَ ٝ٪دو   ٤8289 االّل يهث 28ـ يربهَ ث

٘  صدبه ؽٚدود صدبهي    يّٱ٬ ٍوکبه ٭: » يٍغ٤ هِو هَزٞ] .[«خيهؾول ؽبعت ال٦زجخ ال٦ل

 .[«8276االئوخ 

 :ُب ّ اهِبه هِْْك اٍذَيلييي رؤيا ، ي پٌ اى اًغبهَيً

 .ثل٨ ٱجباًل ، [ل هؾوليأًب ٥جل هي ٥ج :يْٚيٍغ٤ هِو ثهالؽ٢َ ّل ]د 

كه ٥دوٗ کزبثقبًدَ    8292 1 يد ّْال الوکوم هدي الَدٌَ رٌگْىئ   9ٌّجَ  ْم ٍَيـ يربهَ ث

 .[هئروي الولک :ليو ّ فْهّيٍغ٤ هِو هوث٤ ثب ًْبى ّ]هجبهکَ هالؽ٢َ ّل 

 ٍدزبًَ   يثبّ يهزْل: »يّعِ 8هالؽ٢َ ّل ]ٍغ٤ هِو  8582َ يالضبً يعوبك 85ـ يربهَ ث

 .[«8588ل اللّلَ أثْالٮزؼ يهٲلٍَ هئ

ْ  ياالفو يِّو عوبك 28ّت كٌّّجَ  ٗ   8297  يد ئ يلد کزبثقبًدَ  ( 826) كافد  ٥دو

 .[..لي٦ٍ :يْٚيٍغ٤ هِو ث]هجبهکَ ّل 

 .علل هٲْا ثب هّکِ پبهچَ ، يکب٩ن ًقْك

 .ٍن 88*  88/  6 ،ً  88 ، گ 49

 85  /2  5283ُ  ، 262ٓ  ، 8ط  ؛بءيهوکي اؽ ، ٱند. 

 .ٯ. ُ  8883 ، يهؾول ثبٱو ثي هؾول هئهي إٮِبً ، ًَـ ّ ك٥بُب ه٦وة

ٍَ هِو  ، كه ٕٮؾَ  فو .ؼ ّلٍ اٍذيرٖؾ ، ثو٭واى ثَ ٌّگو٫ يُبيي ّ ًْبًي٥ٌبّ

                                                           

 سال خوك )ترکي(. 1
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 .ّْكيلٍ هيك« يين ثي ؽَيهؾول اثواُ» هوث٤ ثب ٍغ٤

 .ثلّى هٲْا ،اًلهّى ٱوهي ،ياهّ ٱٍِْ ،وبطيعلل كّ هّ ر

 .ٍن 88*  82 ،ً  87 ، گ 54

 (4و  3وير شماره ا)تص

 84  /5  278ُ  (،ك٭زو اّل) 862ٓ  ؛يثوّعوك ، ٱند. 

ؾبى اهلل ثي ع٦ٮو يثوگ اّل رولک ه يهّ .ؼ ّلٍ اٍذيرٖؾ  اى ٥ٖو هئل٬ ، ًَـ

کزبة ها کَ  ايي ّ« يؾبى اهلل الوٍْْيال٦جل ه» يْٚيثب هِو ث 8525ـ هعت يثَ ربه يهٍْْ

لٍ يثقْ يًْاكٍ ّٮز ،يافالٱ يثَ  ٱب .ٯ ُ 8575ـ يثَ ربه يًغٮ يي هو٥ْيالل ل ِّبةيٍ

 .ا٥وبل ؽظ ا٭يّكٍ ّلٍ اٍذبد يي ًيكه ثوگ  فو ً .اٍذ

 .ثلّى هٲْا ،ياوبط ٱٍِْيعلل ر

 .ٍن 89/  3*  83 ،ً  86 ، گ 38

 83  /4  85ٓ  ، 58ط  ؛هغلٌ ، رِواىد. 

 .ه٦وة ي٥جبهاد ٥وث .ثٌله علٍ .ٯ، ُ 8237ٍبل  ،ٰ يًَز٦ل

 يَ ثَ هْکيؾبد كه ؽبّيث٦٘ اٙب٭بد ّ رْٙ .ُب ثو٭واى ثَ ٌّگو٫يي ّ ًْبًي٥ٌبّ

 .لٍ اٍذي٭وٍْكٍ ّ هْٝثذ ك ،ٕٮؾبد يثوف .ٌّگو٫ب ي

 . ُبه هِوٍ يکب٩ن ًقْك ، وٍ ٭وٍْكٍير ياوبط ٱٍِْيعلل ر

 .ٍن 22/  3*  83 ،ً  88 ،ٓ  559

 (7و  6و  5)تصاوير شماره 

 86 / 3  9838ُ  ؛يهْٙ ، هِْلد. 

٬ يثدبة ردؤل  ي يد وٍ كه ايي هٍبلَ ٕ٪يو ًي٬ ٭وهْكٍ ثْكًل ّ ٭ٲيالؾوام رٌٖ: » ٩بى ا٭زبكٍ

 ...«.ًوْكٍ ثْكم

 .ٯ. ُ  8282ّْال ٍبل  ، ًَـ

عِدذ  ٍدزبى    8548ـ  مه يثدَ ردبه   ،اٍذ يـ هؾوْك ّا٠٥ ٝجَيؽبط ّ يًَقَ ّٱٮ
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 .7يٱلً هْٙ

و يد ّ رؾو يّ العدْهك  يثدَ ٍدوف   يثٌدل  اّهاٯ عدلّل  ، لٍيهْٝثذ هٍد  يکب٩ن ًقْك

 .ٌگْهي٬ٞ٥ گبل ، ييعلل هٲْا ، يهْک

 .ٍن 88*  88 ،ً  82 ، گ 43

 (9و  8)تصاوير شماره 

 87  /6  پ 22 يپ ال5اى ٓ  ، 8789/  8ُ  ، 85ٓ  ، 5ط  ، ٍپَِباله ، رِواىد. 

 .ٯ. ُ  8252ٍبل  ، اهلل تيؽج ، ًَـ

 88  /7  5834ُ  ، 5ٓ  ، 83ط  ؛يهْٙ ؛هِْلد. 

 .ٯ. ُ  8298 ٍبل ، ًَـ

 .ٯ. ُ  8843ـ يثَ ربه ، ًبكه ّبٍ :ّاٱ٬ .هٖؾؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ

 .علل هٲْا ثب هّکِ پبهچَ ، يًقْك :کب٩ن

 .ٍن 88 * 6/88 ،ً  88 ، گ 49

 (11و  11)تصاوير شماره 

 89  /8  56ُ  ، 322ٓ  ، 8ط  ، يوىا اثْٝبلت ٱويهْٱْ٭َ ه ؛ٱند. 

 .ييعلل هٲْا .ٯ، ُ 88ٱوى  ، جبيًَـ ى

 .ً 7 ، گ 885

 22 / 9  27329 ؛يهْٙ ، هِْلد. 

 .ـ کزبثذيثلّى ًبم کبرت ّ ربه ، ًَـ

 .8582ْه ياٍذ كه ِّو 7ي ٍزبى ٱلً هْٙ يلاهيًَقَ فو

 .ٍن 83*  82 ،ً  83 ، گ 57

 (13و  12)تصاوير شماره 

 28  /82  6847ُ  ، 283ٓ  ، 4ط  ؛ٍپَِباله ، رِواىد. 

 .اٍذّلٍ  يه٦و٭« (...هٍبلَ كه هٌبٍک) ؽظ» ثب ٥ٌْاى ، ي ًَقَيكه ا
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علدل   ، يکب٩دن ٭وًگد   ، ي ثدَ ّدٌگو٫  ي٥ٌبّ .ٯ. ُ  8223ٍبل  ، پَو هؾول ٥جلاهلل ، ًَـ

 .ال کي يوبط هْکير

 .ٍن 86*  88/  3 (،ً 88*  6) ً 82

 22  /88  8643ُ  ؛بءيهوکي اؽ ، ٱند. 

 .ٍلٍ كّاىكُن ، کْيًَـ ً

ْ يٍ كه ٕٮؾَ  فو رولک ، ي ٌّگو٫ي٥ٌبّ  يٌيؽَد  يؽَدٌ  يل هؾول ثي اؽول هٍْد

 .ّْكيلٍ هيك 8222ههٚبى ـ ٩وٍ يثَ ربه ،يِّو ثبثک

 .يوبط هْکيعلل ر

 .ٍن 88*  82 ،ً  88 ، گ 78

 (15و  14)تصاوير 

 25  /82   868د   4448ًَقَ ّدوبهٍ   ، 84488ُ  ، 4363/  4هغلل  ؛يگبًيگلپب ، ٱند 

 /22. 

ل يٍد  ي.. ّ الٖدالح ٥لد  .االًبم يع٦  هي ٭ٚبئ  اال٦ًبم ٥ل يثَولَ الؾول هلل الن: » ٩بى

ي ي.. اهب ث٦دل چٌد  .ييالقبٓ ّ ال٦بم ّ  لَ االِٝو ياّو٫ الکوام هؾول الوج٦ْس ٥لاالًبم ّ 

 .«ويل مهٍ ؽٲيگْ

و يد عبه٦دَ کج  ،بهاديي ىيى ثٲ٦َ هْو٭َ ّ ثِزو رٖلٯ کٌل ثو فلام ّ هؾزبعبى : »اًغبم

 .«ي ثقْاًل روذيها ً ل کَ رب هوکي ثبّل  ىيثب ؛اٍذ

َ  .ٯ. ُ  8825 ، ويٍدبکي کْدو   يوؽَي هدلً يثي ه يوفَوّ هلًيه ، ًَـ  ،كه اّل ًَدق

علدل   .هٌدلهط اٍدذ   ٦ّ8269جبى  29كه  يٌين ٱيّي٭وىًل ٥جلالوؽ ،يرولک هؾول إٮِبً

 .يوبط هْکير

 .ٍن 88*  88 ،ً  9 ، گ 73

 24  /85   د   6889/  8ًَدقَ ّدوبهٍ    ، 84482ُ  ، 4363/  4هغلل  ؛يگبًيگلپب ، ٱند

69  /53. 
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 .يوبط هْکيعلل ر ، ُب ثَ ٌّگو٫يي ّ ًْبًي٥ٌبّ .ًَـ

 .ٍن 22*  85 ،ً  84 ، گ 38

 23  /84   د   7623/  2ًَدقَ ّدوبهٍ    ، 84485ُ  ، 4363/  4هغلل  ؛يگبًيگلپب ، ٱند

223  /58. 

 .ياٌگْه ٱٍِْيعلل هٲْا ثب ٬ٞ٥ گبل ، .ٯ ُ  85ٍلٍ  ،ٰ يًَـ ّ ًَز٦ل

 .ٍن 83*  82 ،ً  88 ، گ 25

 26  /83   846د   8856ًَقَ ّدوبهٍ   ، 84484ُ  ، 4363/  4هغلل  ؛يگبًيگلپب ، ٱند 

 /82. 

ل االًدبم ّ اّدو٫ الکدوام    يٍد  يب ّ االصبم ّ الٖلْح ٥لين ّ القٞبيلِن الغوا: » ٩بى ا٭زبكٍ

و هؾودل  يو الزٲٖد يد و ّ هغوم کضيل مهٍ ؽٲيي گْي.. چٌ.القبٓ ّ ال٦بم يهؾول الوج٦ْس ٥ل

 ...«.يثبٱو ثي هؾول رٲ

 رؾويو ًْلٍ اٍذ.کوي اى فٞجَ 

ًَقَ ثَ ؼ ّلٍ ّ يَ رٖؾيكه ؽبّ ،ٰ يًَـ ه٦وة ّ ًَز٦ل يًَـ ه٦وة ّ ٥جبهاد ٥وث

   .ٌگْه ٍجييعلل گبل . ة هٍيلٍ اٍذ

 .ٍن 22/  3*  83/  3 ،ً  84 ، گ 46

 03  /14  1381ًغ٬، ؽکين؛ ُ د. 

 .ٯ. ُ  1108هيوىا هؾول، 

 .ٍن 18*  3/  0 ،ً 10 ،گ 13

 01  /03  013الی  041ٓ  ،3/1384ُ  ،011ٓ  ،4ط  ؛هلی ،رِواىد. 

 .روًظ ّ ًين روًظ ،علل ريوبط ٍجي ،کب٩ن إٮِبًی .10ٱوى  ،ًَـ فُْ

 .ٍن 00*  00 ،ً 02 ،گ 3

 00  /01  1033ُ  ،032ٓ  ،0ط  ؛هلک ،رِواىد. 

 .ه٦و٭ی ّلٍ اٍذ« ؽظ )هٍبلَ(»٥ٌْاى  ثَعب  ايي الجزَ كه
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علدل   ،کب٩ن روهَ .ك٥بُبيی اٍذ ثَ ٱلن ُويي کبرت كه  ٩بى ّ اًغبم .10 وىٱ ،ٰيًَز٦ل

 .ایهيْي اليی ٱٍِْ

 .ٍن 12/  3*  11/  8 ،ً 11 ،گ 10

 00  /00  1148ُ  ،84ٓ  ،8ط  ؛هوکي اؽيبء ،ٱند. 

اللِن ال رغلًی ؽيش ًِيزٌی ّثبهک لی ٭يوب ا٥ٞيزٌی ّاهؽوٌی اما ردْ٭يزٌی  »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.  یء ٱليواًک ٥لی ک  ّ

رولک ٍيل هؾول ثي اؽول هٍْْی ؽٌَی ؽَيٌی ّدِو ثدبثکی كه ٩دوٍ     ،10ًَـ، ٯ 

 .1033ههٚبى 

 .علل ريوبط هْکی

 .ٍن 13*  10 ،ً 11 ،گ 23

 04  /00  1142ُ  ،038ٓ  ،4ط  ؛ٍپَِباله ،رِواىد. 

 ال. علل ريوبط هْکی يک ،کب٩ن ٭وًگی .ٯ. ُ  1038 ،٥جلا پَو هؾول ،ًَـ

 .ٍن 11*  11/  8 ،ٍن( 11*  1ً ) 10

 08  /04  ه. 014پ الی  040ٓ  ،0/14103ُ  ،40ٓ  ،02ط  ؛هو٥ْی ،ٱند 

کب٩دن   .ٯ. ُ  1000 ،هؾول ؽَي ثي ٥لی اکجو ّوي٬ )ثَ ٱويٌَ هٍدبلَ ًقَدذ(   ،ًَـ

 .٭وًگی

 .ٍن 11*  10/  8 ،ٍن( 14*  3ً ) 11 ،گ 02

 01  /08  10031ُ  ،023ٓ  ،08ط  ؛هغلٌ ،رِواىد. 

 :اًلکی اى كيجبچَ کزبة ا٭زبكگی كاهك .ٯ. ُ 1001ّْال  ،ًَـ

.. اهب ث٦ل چٌيي گْيل مهٍ ؽٲيو ّ هغوم کضيدو  .الوج٦ْس ٥لی القبٓ ّال٦بم» : ٩بى ا٭زبكٍ

 .«الزٲٖيو هؾول ثبٱو ثي هؾول رٲی

 ای.علل ريوبط ٱٍِْ

 .ٍن 14*  3/  8 ،ً 13 ،گ 11
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 27  /86   د   6889/  8ًَدقَ ّدوبهٍ    ، 84482ُ  ، 4363/  4هغلل  ؛يگبًيگلپب ، ٱند

69  /53. 

 .يوبط هْکيعلل ر ، ُب ٌّگو٫يي ّ ًْبًي٥ٌبّ ، ًَـ

 .ٍن 22 * 85 ،ً  84 ، گ 38

 28  /87   د   7623/  2ًَدقَ ّدوبهٍ    ، 84485ُ  ، 4363/  4هغلل  ؛يگبًيگلپب ، ٱند

223  /58. 

 .ياٌگْه ٱٍِْيعلل هٲْا ثب ٬ٞ٥ گبل ، .ٯ ُ  85ٍلٍ  ،ٰ يًَـ ّ ًَز٦ل

 .ٍن 83 * 82 ،ً  88 ، گ 25

 29  /88   846د   8856ًَقَ ّدوبهٍ   ، 84484ُ  ، 4364/  4هغلل  ؛يگبًيگلپب ، ٱند 

 /82. 

ل االًدبم ّ اّدو٫ الکدوام    يٍد  يب ّ االصبم ّ الٖلْح ٥لين ّ القٞبيلِن الغوا: » ٩بى ا٭زبكٍ

و هؾودل  يو الزٲٖد يد و ّ هغوم کضيل مهٍ ؽٲيي گْي.. چٌ.القبٓ ّ ال٦بم يهؾول الوج٦ْس ٥ل

 ...«.يثبٱو ثي هؾول رٲ

 .و ًْلٍ اٍذياى فٞجَ رؾو يکو

ؼ ّلٍ ّ ثَ ًَقَ يَ رٖؾيكه ؽبّ ،ٰ يًَـ ه٦وة ّ ًَز٦ل يًَـ ه٦وة ّ ٥جبهاد ٥وث

 .ٌگْه ٍجييعلل گبل .لٍ اٍذي ة هٍ

  .ٍن 22/  3 * 83/  3 ،ً  84 ، گ 46

 52  /89  8836ُ  ؛نيؽک ، ًغ٬د. 

 .ٯ. ُ 8853 ، هؾولوىا يه

 .ٍن 83*  8/  5 ،ً  85 ، گ 68

 58  /22  562 يال 546ٓ  ، 8/8834ُ  ، 586ٓ  ، 4ط  ؛يهل ، رِواىد. 

 .ن روًظيروًظ ّ ً ، وبط ٍجييعلل ر ، يکب٩ن إٮِبً .82ٱوى  ، ًَـ فُْ

 .ٍن 55 * 22 ،ً  27 ، گ 8
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 52  /28  6588ُ  ، 227ٓ  ، 2ط  ؛هلک ، رِواىد. 

 .ّلٍ اٍذ يه٦و٭« (هٍبلَ) ؽظ»٥ٌْاى  ثَعب  ايي كهالجزَ 

َ   .ي کبرتياٍذ ثَ ٱلن ُو ييك٥بُب كه  ٩بى ّ اًغبم .82ٯ  ،ٰ يًَز٦ل علدل   ، کب٩دن روهد

 .ياٱٍِْ ييْي اليه

 .ٍن 87/  8 * 88/  3 ،ً  88 ، گ 62

 55 / 22  8643ُ  ، 34ٓ  ، 3ط  ؛بءيهوکي اؽ ، ٱند. 

 يزٌياما ردْ٭  يّاهؽوٌ يزٌيوب ا٥ٞي٭ يّثبهک ل يزٌيش ًِيؽ يرغلًاللِن ال : »ا٭زبكٍاًغبم 

   .«ويء ٱليک  ّ ياًک ٥ل

كه ٩دوٍ   يّدِو ثدبثک   يٌيؽَ يؽٌَ يل هؾول ثي اؽول هٍْْيرولک ٍ ، 82ٯ  ، ًَـ

 .8222ههٚبى 

 .يوبط هْکيعلل ر

 .ٍن 88 * 82 ،ً  88 ، گ 78

 54  /25  6847ُ  ، 283ٓ  ، 4ط  ؛ٍپَِباله ، رِواىد. 

 .ک الي يوبط هْکيعلل ر ، يکب٩ن ٭وًگ .ٯ. ُ 8223 ، ٥جلا پَو هؾول ، ًَـ

 .ٍن 86 * 88/  3 (،ٍن 88 * 6) ً 82

 53  /24  ه 569 يپ ال 545ٓ  ، 5/84622ُ  ، 45ٓ  ، 57ط  ؛يهو٥ْ ، ٱند. 

کب٩دن   .ٯ. ُ 8225 (،ٌدَ هٍدبلَ ًقَدذ   يثَ ٱو) ٬ياکجو ّو يهؾول ؽَي ثي ٥ل ، ًَـ

 .ي٭وًگ

 .ٍن 86 * 82/  3 (،ٍن 84 * 8) ً 86 ، گ 27

 56  /23  82526ُ  ، 272ٓ  ، 53ط  ؛هغلٌ ، رِواىد. 

 :كاهك يجبچَ کزبة ا٭زبكگياى ك ياًلک .ٯ. ُ 8226ّْال  ، ًَـ

و يد و ّ هغوم کضيل مهٍ ؽٲيي گْي.. اهب ث٦ل چٌ.القبٓ ّال٦بم يالوج٦ْس ٥ل: » ٩بى ا٭زبكٍ

 .«يو هؾول ثبٱو ثي هؾول رٲيالزٲٖ
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 .ياوبط ٱٍِْيعلل ر

 .ٍن 84 * 8/  3 ،ً  82 ، گ 68

 (17و  16)تصاوير 

 57  /26  پ 22 يپ ال 5ٓ  ، 8789/  8ُ  ، 85ٓ  ، 5ط  ؛ٍپَِباله ، رِواىد. 

 .يٱ٤ٞ هؽل ، ٝالپُْ يوبط ٙوثيعلل ر ، ي ثبك كّلذ :کب٩ن .ٍپَِباله :ّاٱ٬ .8252 ، ًَـ

 .ٍن 52 * 88/  3 ،ً  57 ، گ 22

 58  /27  862ُ  ، [299 ٓ ، 2ط  يپژُّ ًَـ] ؛ي٥الهَ ٝجبٝجبئ ، واىيّد. 

 .ٯ. ُ 8248 ، ًَـ

 .ٍن 84/  3 * 82 ، گ 65

 59  /28  2682ُ  ، 899ٓ  ، 6ط  ؛يهْٙ ، هِْلد. 

ل کدَ  يثب ،کَ اهاكٍ ٍٮو ؽظ كاهك يلاى کَ کَث ؛ؽظ اٍذَ كه  كاة ه٭زي ث: » ٩بى ا٭زبكٍ

 .«ليٲبد ًوبيٱ٤ٞ ر٦لٲبد ّ ٥ال

 .«ّ ثزٖلٯ ثبّ ثلُل: »اًغبم ا٭زبكٍ

 .هًگ يکب٩ن  ث .يٌيًبئ :ّاٱ٬ .ٯ. ُ 8286 ، ًَـ

 .ٍن 28 * 86 ،ً  83 ، گ 42

 42  /29  58/  223د  7623/  2ُ  ، 4363ٓ  ، 8ط  ؛يگبًيگلپب ، ٱند. 

 .ياٌگْه ٱٍِْيعلل هٲْا ثب ٬ٞ٥ گبل .85ٯ  ،ٰ يًَـ ّ ًَز٦ل

 .ٍن 83 * 82 ،ً  88 ، گ 25

 48 / 52  8239/  8ُ  [552 :ياُلائ] ؛يهْٙ ، هِْلد. 

کَ ثَ فٜ هئل٬ اٍدذ ّ كه   ياًَقَ ياى هّ ، يفْاًَبه يٕٮبئ يل هٖٞٮيثَ فٜ ٍ

 .يٱ٤ٞ هٱ٦

 42  /58  53/  69د  6889/  8ُ  ، 4363ٓ  ، 8ط  ؛يگبًيگلپب ، ٱند. 

 .يوبط هْکيعلل ر ، فٜ ًَـ

 .ٍن 22 * 85 ،ً  84 ، گ 38
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 45 / 52  82/  846د  8856ُ  ، 4363ٓ  ، 8ط  ؛يگبًيگلپب ، ٱند. 

ل االًدبم ّاّدو٫ الکدوام هؾودل     يٍد  يب ّاالصبم ّالٖلْح ٥لد ين ّالقٞبيلِن الغوا: » ٩بى

و هؾول ثدبٱو ثدي   يو الزٲٖيو ّ هغوم کضيل مهٍ ؽٲيي گْي.. چٌ.القبٓ ّال٦بم يالوج٦ْس ٥ل

 .«يهؾول رٲ

 .و ًْلٍ اٍذياى فٞجَ رؾو يکواهب  ، ها كاهاٍذاى اّل رب  فو 

 .ٌگْه ٍجييعلل گبل ، ؼ ّلٍ اٍذيرٖؾ ،ٰ يه٦وة ّ ًَز٦لًَـ 

 .ٍن 22/  3 * 83/  3 ،ً  84 ، گ 46

 44  /55  پ 549 يه ال 555ٓ  ، 887 / 58ُ  ، 286ٓ  ، 8ط  ؛يهو٥ْ ، ٱند. 

 .ياوبط ٱٍِْيعلل ر .ُب ه٦وةبهديك٥بُب ّ ى ، جبيًَـ ى

 .ٍن 28/  3 * 86 ،ً  22 ، گ 86

 43 / 54   يوىا هؾودل ِٝواًد  يي کزبة كه کزبثقبًَ ٥الهَ هياى ا ياًَقَ ، ييُوچٌد 

 .كه ٍبهواء هْعْك اٍذ

7  

 (ُٖبسسـ  ُِٔ) = اسشاس حذآداة حذ 

 ..ٯ( ُ 85ٍلٍ ) يياؽول ثي هؾول ؽَ ، يرٌکبثٌ :اى

 .اٍذ ييكي يـ هؾولرٲيّ ه٦بٕو ّ يَ ّ ّبگوك هوؽْم ًواٱيهئل٬ اى اهبه

ثدب کدوثال ّ    ، يي هکَ ّ مثؼ اٍدوب٥ يٍوىه ، كه  ى اٍذ ّكه صْاة ّ  كاة ؽظ کزبة 

َ » هْزو  ثدو ّ   ََ ّلٍيهٲب 7لالِْلاءيٍٚود ؽْك ف  کيد ّ « لٍيد ٭ب» ّ ُٮدذ « هٲلهد

 :اٍذ «فبروَ»

ّ ٥لذ ّاعت ثدْكى   7ياهبم ٥ل يلٍ اّل کَ كه ّالكد ّ هٲبم ّااليهٲلهَ ّ اّائ  ٭ب

 .ثبّليٍبٱٜ ه ، اى ًَقَ گُْوّبك ، ؽظ اٍذ

 . ى يبى ّوا٭ذ هکَ ّ اٍبهيكه ث :2لٍ ي٭ب
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 .كه  كاة فوّط اى هٌيل :5لٍ ي٭ب

 .بك فلا ثْكىيلى ّ ثَ يو فلا ثويكه كل اى ٩ :4لٍ ي٭ب

 .ٜ  ىيّ ّوا يكه ٱوثبً :3لٍ ي٭ب

 .يبى پٌ اى ٱوثبًيٮَ ؽبعيكه ١ّ :6لٍ ي٭ب

 .ٌَ هٌْهٍيكه هل بىي٬ ّ ا٥وبل ؽبعيكه ١ّب :7لٍ ي٭ب

 .ؼيكه هْا٠٥ ّ ًٖب :فبروَ

َ  يي ٥بٕد يد ّچِبه ٍدبل اى ٥ودو ا    جًب چِ يّ رب ؽبل کَ رٲو: »اًغبم  يرْعدَ ٱلجد   ،گنّدز

ي يد ٭لِدنا ا  .کٌدل يبه هْدبُلٍ ًود  يد اؽجبة ّ اف يائوَ اِٝبه ّ ك٥ب يبهيوٍ عي يل مفيًوب يه

 .«ٱب كام ٭ٚل٦َزولاه  يٍوکبه ّوزًب ؽَت الؾکن يًب ّ هيؽ ؛لييها اى ك٥ب ٭واهُْ ًٮوهب ي٥بٕ

 46 /  2588ُ  ، 678ٓ  ، 3ط  ؛گُْوّبك ، هِْلد.  

ا٥غدبى كه کٌدبهُ ٱدواه     ٍوبى وّى  هل ّ  ى  ٭زبة ي٭بٝوَ ث ،هٌٮوط گْزَ: » ٩بى ا٭زبكٍ

هٌٲْلَدذ کدَ ّٱدذ    ]ثٌذ اٍدل[   3ّ اى ٭بٝوَل يگوك يثقِ ٥وَٕ َُز يهٌّّ ،گو٭زَ

 يّ ّ يأ٥لد  ّيگوكاًن کَ هي ٥ل يلم کَ ًبم اّ ها ٥ليٌّ ي ّاى ،وّى  هلى اى فبًَ هٲلٍَيث

 .«هورٚبٍذ ّي٥ل

 يِيلٍ ٭ٲيٍ :ّاٱ٬ .ٯ. ُ 8282 (،ييثي هؾول ؽَ يٌياؽول الؾَ) ثَ فٜ هئل٬ ، ًَـ

 .يٌگْه ىهّکي٬ٞ٥ گبل ، علل هٲْا ، يکب٩ن ًقْك .ُ. ُ 8564ـ يثَ ربه

 .ٍن 86/  3 * 88 ،ً  83 ، گ 858

 (19و  18)تصاوير 

8  

 (ُٖبسسـ  ُِٔآداة ٍ ) آداة حذ

 ؟ :اى

 .بد  ىيبى ًيّ ث کْربٍ كه  كاة ّ ا٥وبل ؽظاٍذ  يگٮزبه
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 .«...كّفزَ اى ري فْك يُبذ عبهَ کٌلى عبهَيً .ثَولَ: » ٩بى

ّثدَ   ،ٰ يد هدي اهلل اال٥بًدخ ّالزْ٭   .اهلل يؽظ روز٤ ّاعجَذ ٱوثخ ال ،كه ؽظ اٍالم: »اًغبم

 .«الؾْل ّالٲْح

 :ياکزبثقبًَپِّْ 

 47 /  پ 98 يال ه 98ٓ  (،927/  3) 5624/  3ُ  ، 6ٓ  ، 7ط  ؛هلک ، رِواىد. 

 .يْي ٱوهي ٙوثيَ هيعلل هّ ، ياکب٩ن روهَ ّ ٍپٌ پَزَ .88ٯ  ،ٰ يًَز٦ل

 .ٍن 52/  5 * 88/  8 ، گ 8

9  

 (ٖهشثـ  آداة ٍ سٌي) آداة الحذ ٍ أسشاسُ

 .يکب١و يي ٥بهلي ل ٕلهالل يهٍْْ يَي ثي ُبكؽاثْهؾول  :اى

 [74ُ  ، ٦8خ ط يالنه]

 .ٯ( ُ 8527) ييل هؾول ؽَياٍذ کَ ٌُگبم رْو٫ ثواكهُ هوؽْم ٍ يکزبة هقزٖو

 .ثَ ؽظ ًگبّزَ اٍذ

 48 /  هْعْك اٍذهئل٬ كه کزبثقبًَ  يًَقَ فٞد. 

11  

 آداة ٍ سٌي) ٖض أسشاس الحذ للٌشآٌِ٘ هششُِ = تلخٗآداة حذ ٍ اهوبل هذ

 (ٍٖ ُبسس ٖهشثـ 

 .واللّلَياه ، يوىا هؾول٥ليه :اى

ْ     يًَقَ چبپ ٌٍگ]د   / 49  ؛واىيد ا :(4722ُ ) يهْعدْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههد

+  2 ، يجيع ،ـ يثلّى ربه ، ثلّى کبرت ، واللّلَياه يوىا هؾول٥ليّ اُزوبم ه يثَ ٦ٍ ، ًبّو يث

 .[يّ ٭بهٍ ي٥وث ، ٕٔ 863
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11  

 (ُٖبسسـ  ُِٔ) آداة حذ ٍ هوشُ

 .يع٦ٮو ٥ل ، ؼي٭ٖ :اى

 يهدال هؾودلرٲ  « هٌبٍدک ؽدظ  » ثوگو٭زدَ اى  ،َ ؽظيّ اك٥ بى اؽکبمياٍذ كه ث ياهٍبلَ

ّ يد ه« َيد هٍدبلَ ؽغ » ّ ي ٱب هؾول٥ل« اًزقبة الياك» ّ يهغلَ « ىاك الو٦دبك » وىا اثْالٲبٍدن 

 .ت كه ؽظيژٍ ثَ اؽکبم ؽظ ّقٔ ًبيذ ّيثب ٥ٌب ي٥الهَ هغلَ

 كاة  َذ كهيي هقزٖويي ّ ث٦ل ايجيهؾول ّ لَ الٞ ي٥لثَولَ ؽوللَ ّالٖلْح : » ٩بى

َ بهد ها ثد يد کَ ؽدظ ّ ى  يکَبً يٰ كٍزْهال٦و  فًْٖٕب ثوايبهد ثَ ٝويؽظ ّ ٥ووٍ ّ ى

 .«...َذيابثذ ثو فْك ّاعت ٍبفزَ ثبّل ّ ىثلٍيً

 32 /  288/  8ُ  ، 442ٓ  ، 8ط  ؛يٝجَ ، ٱند. 

ّ فبًدَ   7ييال٦بثدل  ييفبًَ ؽٚود اهبم ىهَزؾت اٍذ کَ ًوبى کٌل كه : »اًغبم ا٭زبكٍ

 .«ّ هَغل ؽٚود 7بكٯؽٚود اهبم ع٦ٮو الٖ

 .يوبط هْکي٬ٞ٥ ر يٌگْه هْکيعلل گبل ، ًَقَ هٖؾؼ .ٰيًَـ ه٦وة ّ ًَز٦ل

 .ٍن 22 * 87 ،ً  9 ، گ 825

12  

 (اسدٍـ  ٍ سٌيآداة ) ي٘آداة الحشه

 ؟ :اى

ّدلٍ اٍدذ ّ    يه٦و٭« هٌبٍک الؾظي ّ ي كاة الؾوه» ثب ًبم [82ُ  ، 8ط ]٦خ يكه النه

 .اٍذ« ييهٖجبػ الؾوه» ويچبپ ّلٍ ّ  ى ٩ ياٍذ ّ كه ثوجئ يکَ ٭بهٍّلٍ گٮزَ 

 ...«.ييي اٍوي كاة الؾوه يَِ هٍبلَ ُيثَولَ ؽوللَ اهب ث٦ل: » ٩بى

 38 /  367 يال 339ٓ  ، 86863/  58ُ  ، 48ٓ  ، 43ط  ؛هغلٌ ، رِواىد. 
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 .(لْهيّ يكاه الَوّه ا) لْهيهٲبم ّ :هؾ  کزبثذ ، يٰ ٌُليًَز٦ل

 اي هّّي ٍبكٍ.علل هغو٥َْ چوم ٱٍِْ

 [227552ُ صجذ: ]ٍن.  22* 83/  3، ً  83

13  

 ()آداة ٍ سٌي ـ ُبسسٖ آداة صٗبست

 ..ٯ( ُ 85، هؾول ثي هؾول )ٍلٍ  اى: رجوييي

اي اٍذ هقزٖو كه  كاة ّ ا٥وبل ىيبهد اهبکي هٲلٍدَ هليٌدَ ّ ا٥ودبل ؽدظ ّ     هٍبلَ

ؽغَ کَ ثَ افزٖبه ًّْزَ ّ گٮزَ کَ کزبثي هَزٲ  ّ هٮٖ  كه  هٌبٍک  ى ّ ا٥وبل كَُ مي

 هٌبٍک ؽظ ًّْزَ اٍذ.

ثَولَ چْى ثَ هليٌَ هٍل، ٩َ  کٌل عِذ كفدْل ]ثدَ[ هليٌدَ ّ ُوچٌديي عِدذ      » ٩بى: 

ِّو ٱلجي... ِّوًي ّ ٝ  «.كفْل هَغل ّ عِذ ىيبهد ّ كه ؽيي ٩َ  ايي ك٥ب ثقْاًل: اللِن ٝ

هض  اًلافزي هْي ّ يب ّدپِ ّ اّ ٩ب٭د  ثدْكٍ ثبّدل،  ى رٖدلٯ کٮدبهٍ اّ       »... م: اًغب

ّْك. ايي ثْك روبم هٌبٍک ؽظ ثَ ّعَ افزٖبه ّ هْا٦ٙي کَ كه ا٥وبل ؽظ هنکْه ّل  هي

 «.اىيي ّک  ١بُو اٍذ

 32 5222، ُ  8، ٓ  2، هَغل ا٢٥ن؛ ط  / د ٱن. 

 ، ٭بٱل علل. پ  هلٍ اٍذ 88پ ّ  82، ًبم هئل٬ كه ثوگ  ًَـ

 ٍن. 86*  82، ً  88،  گ 32

14  

 ()آداة ٍ سٌي ـ ُبسسٖ آداة ه٘ذ ٓشثبى ٍ ه٘ذ ُـش

 اى: ؟

 [278/  6هٌيّي  ّاهٍ ٭ِوٍذ]
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َ     » ٩بى:  ٥ود   ّهك ّ   كه ثيبى ا٥وبل ٙوّهيَ ٥يل ٱوثدبى کدَ ّدت  ى ّ هّى  ى ثبيدل ثد

ّدت اٍدذ کدَ    هَزؾت اٍذ ّ ايبم رْويٰ اٍذ... ثلاى کَ ٥يل اٙؾي اى عولدَ چِدبه   

 «.اؽيبي  ًِب ٌٍذ اٍذ...

، ّ ؽٚدود اثدواُين ايدي ك٥دب ها      ُو کَ كه ايدي ك٥دب ّدک  ّهك، کدب٭و گدوكك     »اًغبم: 

 «.، الّلِن اًي اٍئلک ا٥ْم ثٌْه ٱلٍک فْاًلًل. ثَولَ هي

 35 پ. 8ه الي  8، ٓ  6858/  8، ُ  888، ٓ  9، هلک؛ ط  / د رِواى 

 اليي پبىُوي. علل هيْي ،، کب٩ن هًگبهًگ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 22*  87/  8، ً  87،  گ 8

15  

 ()ُِٔ روِشٕ ـ ُبسسٖ آداة ٍ اهوبل ٍ هشاسن دٌٖٗ

 اى: ؟

 ، اٱَبم ًوبى ّ اك٥يَ ثواي ّي٦يبى. ّبه  هٌبٍک ّ ا٥وبل ؽظ

 34  ؽَي؛ ثلّى ّوبهٍ )ًْويَ کزبثقبًَ هوکيي كاًْگبٍ رِدواى  ، ٥بٝٮي / د کبّبى ،  ،

 (.728، ٓ  7ط 

 ٍن. 28*  83

16  

 ()ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ اإلثتْبد ثوٌبسٖ الحبد

 ..ٯ( ُ 8845، ٥جلال٪ٌي ثي اٍوب٥ي  ) اى: ًبثلَي

 [278/  3؛ ه٦غن الوئلٮيي 392/  8ُليخ ال٦به٭يي ]

 36  5822ُ ٥ودْهي  ]،  2598، ُ  638، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى 

 .258الي  288، اى ٓ  ٭ٲَ ؽٌٮي[ 8/ 
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 ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ.،  ًَز٦ليٰ

 ٍن. 22*  84، ً  25،  گ 84

17  

)تبسٗخ ٍ رٌشاُ٘ب ـ  أثٌ٘ٔ ال٘وجٔ = هِشحٔ االًبم ُٖ تأس٘س ث٘ت اهلل الحشام

 (هشثٖ

 ..ٯ( ُ 88اهلل ثي هَيؼ اهلل )ٍلٍ  اى: هال ٭زؼ

ثدب  . هئلد٬  .ٯ ُ  8242اي اٍذ پيواهْى ثٌبي ک٦جَ ّ فواثي ّ ثٌبي هغدلك  ى كه  هٍبلَ

ه٦بٕو ثْكٍ ّ « هٮوؽخ االًبم ٭ي رؤٍيٌ ثيذ اهلل الؾوام»ال٦بثليي کبّبًي ِّيل ًْيٌَلٍ  ىيي

 اي. عب  ّهكٍ اٍذ ّ چييي ا٭يّى ثو  ى ًلاهك، عي هٲلهَ هزي ٥وثي هٍبلَ هنکْه ها كه ايي

كه  592الدي   8/567كه هيدواس اٍدالهي ايدواى    « هٮوؽخ االًبم»گٮزٌي اٍذ هزي ٭بهٍي 

كه کزبثقبًَ ؽبٙو ثدَ ّدوبهٍ   « اثٌيخ الک٦جخ»غلٌ هْعْك اٍذ. ًَقَ كيگوي اى کزبثقبًَ ه

 ّْك. ًگِلاهي هي 83256

 [458، ٓ  88؛ ٝجٲبد ا٥الم الْي٦خ ٯ 75/  8]النهي٦َ 

ثَولَ الؾول هلل الني ع٦  الَد٦ي الدي ثيزدَ الؾدوام مهي٦دخ للٮدْى الدي اٍد٦ل         » ٩بى: 

للْْٕل الي ا٥لي الدلهعبد ّ أهدو ٥جدبكٍ ٭دي      ال٦َبكاد ّ الْٱ٫ْ ثبلوْب٥و ال٢٦بم ٍّيلخ

 «.هؾکن کزبثَ ثبلؾظ ّ ال٦ووح... اهب ث٦ل ٭يٲْل... ؽکي أثي لج٦٘ افْاًَ ّ أًب أٍو٤ ٭ٲبل...

ّ الْيـ ٝبئ٬ هٙي٤ الَيل اثْع٦ٮو ّللي ّ اٍدو٦ي  ثدي ّدِيل اّ ٩لدي ّ     »... اًغبم: 

الزدبهيـ ُدنا الزؤٍديٌ الْدوي٬     الْيـ ٥جل ٥لي ّ ٥جلاى للٮٲو هٖلؼ ّ ًب٭٤ ّ الِوٌي اهلل 

 «.اٱزجبًٍب هي  يخ ّويٮخ ّ ام يو٭٤ اثواُين الٲْا٥ل هي الجيذ

 37 83824، ُ  84، ٓ  44، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

 ًْيَي كاهك. ، هکبثَ ُب هْکي. ًْبًي.ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 اي.، علل ريوبط ٭وًگي ٱٍِْ کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ هْٝثذ هٍيلٍ
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 [226989ُ صجذ: ]ٍن.  28/  3*  87، ً  84،  گ 22

 (21و  21)تصاوير 

18  

 ()ُِٔ هٌلَم ـ هشثٖ ُٖ الحذ ٍ الووشٓ الَارجٔأث٘بت اثي الؤشٕ ُٖ الذهبء 

 ..ٯ( ُ 857ثکو ّوعي ّبّهي ) ، اٍوب٥ي  ثي اثي اى: اثي هٲوي

 [526/  8؛ األ٥الم 262/  2ه٦غن الوئلٮيي ]

 38  5/  5938ُ ]،  2865، ُ  628، ٓ  2، ط  ، هقزٖددو ؽددوم هکددي / د ٥وثَددزبى 

 ٭ٲَ[.

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 22*  83، ً  84/ پ(،  25ٓ )ثوگ  8
 

19  

)تبسٗخ ـ  إحبسٓ التشً٘ت ٍ التشَْٗ إلٖ الوسبرذ الخالحٔ ٍ الج٘ت الوتْ٘

 (هشثٖ

 ..ٯ( ُ 827ثي اٍؾبٯ ) ، هؾول الليي ، ّوٌ اى: القْاهىهي

 كه ثبة ٭ٚبئ  هکَ ّ ک٦جَ ه٢٦وَ رلّيي يب٭زَ اٍذ.

 [234/  6؛ األ٥الم 42/  9ه٦غن الوئلٮيي ]

 39  ٥وددْهي ]،  5792، ُ  8239، ٓ  5، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى ُ

 ربهيـ[. 8/  5488

 ، کبرت: ٥جلالَزبه كُلْي. فٜ رؾويوي

 ٍن. 52*  28، ً  23،  گ 898
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 ()ُِٔ ـ هشثٖ هششٗٔ الحز٘ٔ هششٗٔ )ُٖ الحذ( = االحٌب اإلحٌب

 ..ٯ( ُ 8252د  935، هؾول ثي ؽَيي ) اى: ّيـ ثِبئي

؛ الزددواس 589/  5ّ  528/  5؛ هيؾبًددخ األكة: 347ُ  883/  8ّ  885/  8النهي٦ددخ ]

 ًَقَ([ 823) 868/  8؛ كًب: 35د  32/  8ال٦وثي: 

، رؾٲيدٰ ٥جدلاهلل    ٥ْويبد القوٌ ٭ي الِٞبهح ّ الٖالح ّ اليکبح ّ الْٖم ّ الؾظ االصٌب] 

  978د  964د  7262د  34د  3، ّبثک:  ، ّىيويٓ  424،  8587،  8، چبپ  ، هِليَ اللًبى

،  ، الؾغيدخ  ، الٖدْهيخ  ، اليکبريدخ  ، الٖدالريخ  ٥ْويبد القوٌ: الِٞبهريدخ  چبپ كيگو: االصٌب

،  ، ه٦بًّدذ ٭وٌُگدي   ، ّىاهد ٭وٌُگ ّ اهّدبك اٍدالهي   ، ٱن يٰ ه٦َْك ّکُْي، رؾٲ ا٥غبى

 [963د  95373د  2د  8، ّبثک:  ، ّىيويٓ  532،  8588،  8چبپ 

،  ، ّ ّدوايٜ ّعدْة   ثبّلاؽکبم ّ هٌبٍک ؽظ ثَ روريجي هقْٖٓ کَ رٲَين ثو كّاىكٍ هي

، كه  يب ٱْل ث٦ٚي اى ثيهگبى ٭ٲِدبء   كاة ّ رْويؼ عيء ثَ عيء ُوَ هواؽ   ى، ثب اّبهٍ ثَ كلي 

 ، ثيبى ّلٍ اٍذ. ثبّلّيـ ثِبئي هي« ٥ْويبد اصٌب»ايي هٍبلَ کَ پٌغويي هٍبلَ 

، الؾول هلل ٥لي  الئَ ّ الٖالح ٥لي أّو٫ أًجيبئدَ ّ اّليبئدَ ّ ث٦دل ٭يٲدْل      ثَولَ» ٩بى: 

بٍدک ؽدظ الزوزد٤...    ٥ْوح رزلْ ٥ليک هٌ أؽْط القلٰ الي هؽوخ هثَ ال٪ٌي... ُنٍ هٍبلخ اصٌب

 «.ع٦لزِب ٥لي هٌْال هٍبلزي االصٌي ٥ْويَ ٭ي ٭ٲَ الٖلْح اليْهيَ

يب الدْكا٣ ثبلودؤصْه صدن القدوّط ٱِٲدوي ؽزدي        7ّ يِليَ الي ٕبؽت الٚويؼ»اًغبم: 

٥ْدو( اکدوام فدلام رلدک الجٲ٦دخ الوٲلٍدخ ّ ٍدلًزِب ّ         يزْاهي ٥ٌَ الٚويؼ يت )= االصٌي

ع٤ الي ر٢٦ين ٕبؽت الجٲ٦خ ٍالم اهلل ٥ليدَ ٥ّلدي  ثبئدَ    ر٢٦يوِن ّ اؽزواهِن ٭بى ملک ها

 «.الٞبُويي روذ الوٍبلخ االصٌي ٥ْويَ ثزْ٭يٰ اهلل

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 62  /8 2288، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 
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 .ٯ. ُ 8272، ٍبل  ًَز٦ليٰ

، ثوگ ًقَذ كًلاى هّْي ّ ًْبى ّٱ٬ ثدو   ، ٕٮؾَ ًقَذ هنُت ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

رنُيت هِْْك اٍدذ. ث٦د٘ اٙدب٭بد ّ رْٙديؾبد كه ؽْاّدي. ٕدٮؾبد       ثبالي ٕٮؾَ 

 هغلّل.
 ًوْكٍ اٍذ. 7ّٱ٬  ٍزبى ٱلً هْٙي 8293فبى ثَ ٍبل  ًَقَ ها ًْاة اثواُين

 ٍن. 58*  88، ً  9،  گ 857

 (23و  22)تصاوير 

 68  /2 54235، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 .ٯ. ُ 8289، ٍبل  ًَز٦ليٰ رؾويوي

 .8568اٍذ ثَ ربهيـ  مه  7ْگبٍ هْٙيًَقَ اًزٲبلي اى كاً

 ٍن. 89/  3*  82/  7، ً  83،  گ 85

 (25و  24)تصاوير 

 62  /5 پ. 4پ الي  8، اى ٓ  882/  8، ُ  98، كاًْگبٍ ث٥ْلي؛ ٓ  د ُولاى 

 «.الزب٤ٍ کًِْب هوب يٞلٰ ٥لي ک  هٌِوب اٍن الؾٖبح ٭ال رغيي...»اًغبم ا٭زبكٍ: 

ُب هغلّل ثَ هْکي ّ ىه ّ ، ٕٮؾَ ُب ٌّگو٫يي ّ علّل، اى ٍلٍ ٍييكُن. ٥ٌبّ ًَـ

 العْهك.

 اي.علل گبليٌگْه ٱٍِْ

 ٍن. 22/  3*  85/  3، ً  87

 65  /4 ٍپ. 45پ الي  54، ٓ  5/  2، ُ  82، فبًلاى هيجلي؛ ٓ  د کوهبًْب 

هٌدَ هدل   »، كاهاي ؽْاّي هئل٬ اٍدذ، ثدب ًْدبًي     . ٥ٌبّيي ٌّگو8289٫، ٦ّجبى  ًَـ

 «.١لَ

 اي ثلّى هٲْا.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 89*  85، ً  86،  گ 9
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 64  /3 848/  5، هلهٍَ هيوىا ع٦ٮو؛ ُ  د هِْل. 

ٱن. كاهاي ؽْاّدي   .ٯ، ُ 8289ؽغَ  ، مي الليي هؾول ثي هؾَي ؽَيٌي ، رٲي ًَز٦ليٰ

٤ ، ٱٞد  ّ عي  ى. كاهاي ًْبى ثال٧ ثَ فٜ ّيـ ثِبئي كه ُبهِ ّ پبيبى کزدبة « هٌَ»ثب ًْبى 

 عيجي.

 [.42، ُ  ٭ِوٍذ چِبه کزبثقبًَ هِْل]

 63  /6 ه. 62پ الي  32، ٓ  4696/  5، ُ  288، ٓ  82، هو٥ْي؛ ط  د ٱن 

، كاهاي ٥الهذ ثال٧. كه ٕٮؾَ  فدو کزدبة    ، هؾْي ، هٖؾؼ ، كه ٥ٖو ّيـ ثِبئي ًَـ

 ًّْزَ اٍذ. 8222الضبًي  هثي٤ 84اًِبئي اٍذ کَ هئل٬ ثواي کبرت ثَ ربهيـ 

 ل ريوبط هْکي.عل

 ٍن. 89*  85،  گ 85

 66  /7 ه. 62پ الي  32، ٓ  84252/  3، ُ  545، ٓ  58، هغلٌ؛ ط  د رِواى 

 إٮِبى. .ٯ، ُ 8222ههٚبى  86ٌّجَ  ، ٍَ ، ؽبعي ثبثب ثي هيوىا عبى ٱيّيٌي هْللا ًَـ

 ، ٬ٞ٥ ّ ؽبّيَ ريوبط. علل هٲْايي

 ٍن. 89/  3*  82/  3،  گ 9

 67  /8 ِْ2683، ُ  563، ٓ  3، هْٙي؛ ط  لد ه. 

 كاهاي ؽْاّي هئل٬. .ٯ. ُ 8222،  ، ٥لي ثي ٥جلالوؽين ًَـ

 .8582، ثَ ربهيـ ريو  ّاٱ٬: ٭ِوٍزي

 ، علل هٲْا ثب هّکِ پبهچَ. کب٩ن ٥لٍي

 ٍن. 22/  3*  82/  3، ً  83،  گ 84

 68  /9 698/  4، ُ  285، ٓ  2، هلي؛ ط  د ّيواى. 

 هؾْي. .ٯ، ُ 8228، هؾوم  ثغَزبًي اثي ؽَي، هؾول  ًَز٦ليٰ

، كيگوي هٲْا ثب ريوبط ٍدوؿ   ، علل يکي هٲْا ثب ريوبط فوهبيي کٌَِ کب٩ن ًقْكي کلٮذ

 ٙوثي کٌَِ.
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 ٍن. 27/  3*  87/  3ٍن(،  87*  9ً ) 25،  گ 6

 69  /82  89/  3ُ  59، ّيـ هؾول هّزي )اُلايي ثَ هکزجَ ؽکدين(؛ ٓ   د ًغ٬  ،

 ّ. 835ٟ الي  857

٥ٌدبّيي ثدَ ّدٌگو٫ اٍدذ ّ      .ٯ. ُ 8228هؾدوم   26،  ، ٥لي ثي ّبٍ هؾوْك ثب٭ٲي ًَـ

 ّوّػ كه ؽْاّي  هلٍ.

 ٍن. 86/  3*  82/  3

 72  /88 256، ّيواى؛ ُ  د ٝجبٝجبئي. 

كاهاي  .ٯ. ُ 8228ؽغدَ   مي 27،  ، کوم اهلل ثي کبه  ثدي کدوم اهلل ٝدبئي ؽدْيياّي     ًَـ

َ    »كه اًغبم عْاة ّيـ ثِبئي ثَ «. هٌَ كام ١لَ»ؽْاّي ثب ًْبى  ّ « ا٭ٚدليذ ٱدو ى يدب ک٦جد

اي اى ّديـ  کَ اى هّي فٜ ّيـ ثِبئي ًّْدزَ ّدلٍ ّ ٱٖديلٍ   « ثو هوكم 9ا٭ٚليذ پيبهجو»

اهٙدي   *ثِبئي كه هك ٦ّو يک ًبٕجي د  ٩بى ٦ّو ًبٕدجي: اُدْي ٥ليدب اهيوالودئهٌيي ّال      

يَدوؼ   *؛  ٩بى عْاة ّيـ ثِبئي: يب ايِب الول٥ي ؽت الّْٕي ّلن «٥وواثکو ّال  ثَت اثي

 ثکو ّ ال ٥ووا د  هلٍ اٍذ. اثي

 [828، ٓ  2، ط  ًَقَ پژُّي]

 78  /82  [84424ُ صجدذ:  ] 8285/  5، ُ  86، ٓ  ٱدلين  4، هغلدٌ؛ ط   د رِواى  ،

 ٓ828. 

، ٱٞد٤ هٱ٦دي    إدٮِبًي ، کب٩دن   ، علل ريوبط ٱوهي 88، ٍلٍ  کبرت هؾول هئهي ٍجيّاهي

 کْچک.

 ٍن. 87*  9/ 3،  ، ٍْٞه هقزل٬ٓ  8

 ثقْي اى ايي هٍبلَ كه يک ٕٮؾَ اٍذ.

 72  /85 پ. 26پ الي  82، ٓ  5889/  2، ُ  2275، ٓ  88، كاًْگبٍ؛ ط  د رِواى 

 ، علل ريوبط هْکي. کب٩ن ٍپبُبًي .ٯ. ُ 8222ههٚبى  26،  ًَـ

 ٍن. 22*  85/  3ٍن(،  88*  7ً ) 85،  گ 84
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 75  /84  پ. 83پ الي  65، ٓ  82276/  5، ُ  59، ٓ  89، كاًْگبٍ؛ ط  رِواىد 

. کب٩دن ٍدپبُبًي   .ٯ ُ  88، اّايد  ٍدلٍ    ، هؾول ثي هؾودل ٝدبُو ٭بٙد  الکبّدي     ًَـ

،  كاه. ٱَوذ هّي علل ٭وٍْكٍ ّ پدبهٍ  ّ ثْرَ اي ثب ًٲِ روًظ گ ، علل ريوبط ٱٍِْ ًقْكي

 ّ ثبك ىهيٌَ ٍجي هًگ.كهّى  ٍزو کب٩ن اثو 

َ »ُبي ، ؽْاّي ًَز٦ليٰ ثب ًْبًَ ُب ٌّگو٫ ّ كهّذ٥ٌبّيي ّ ًْبًي َ »،  «كام ١لد ،  «هٌد

 «.كام ا٭بكارَ»ّ « کليٌي»

 ًَقَ اُلايي ًبٕو کبرْىيبى ثَ کزبثقبًَ هوکيي كاًْگبٍ رِواى اٍذ.

 اى ايي ًَقَ ٍٮيل هبًلٍ اٍذ. 65ٕٮؾَ 

 ٍن. 87*  9/  3، ً  82

 74  /83 پ. 32پ الي  52، ٓ  4979/  2، ُ  873، ٓ  85، هو٥ْي؛ ط  د ٱن 

ًْيَي كاهك اى هئل٬. پدٌ اى کزدبة    ، ؽبّيَ . ٥ٌبّيي ٌّگو8224٫،  ، ثلي٤ اليهبى ًَـ

 ثبّل.كاهاي ٭ْائل هزٮوٱَ هي

 اي.علل هٲْايي ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 22*  82، ً  9،  گ 22

 73  /86 ه. 93پ الي  74، ٓ  7279/  5، ُ  89، ٓ  23، هغلٌ؛ ط  د رِواى 

 إٮِبى ٱويت عبه٤ کجيو. .ٯ، ُ 8224، اّافو عوبكي االّل  ، هؾول ثي هٌْٖه اؽَبئي ًَـ

 اي.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 89*  85/  3،  گ 22

 76  /87 6242، ُ  568، ٓ  3، هْٙي؛ ط  د هِْل. 

، ثدَ ردبهيـ    ّّْدزوي ّاٱد٬: ؽدبط ٍديل هؾودل      .ٯ. ُ 8224،  ، ٥يَي ثدي ًٖدبه   ًَـ

 .ٯ. ُ 8529

 ، علل هٲْا ثب هّکِ پبهچَ. کب٩ن ّکوي

 ٍن. 28*  83، ً  28، ٓ  83
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 77  /88 (.622/  4) 2623/  4، ُ  73، ٓ  6، هلک , ط  د رِواى 

 اي.، علل هيْي ٱٍِْ کب٩ن ٥ًْي روهَ .ٯ. ُ 8224هؾوم  23،  ًَـ

 ٍن. 89/  2*  85/  8، ً  82

 78  /89  پ. 822پ الي  827، ٓ  377/  2، ٥لي ؽيله؛ ُ  هِْلد 

 علل چوم ىهك. .ٯ. ُ 8223، ٍلـ هعت  ًَـ

 ٍن. 86/  3*  82/  3، ً  83،  گ 85

 [88، ٓ  2، ط  هئيل]

 79  /22 568الي  588، ٓ  86238/  4، ُ  886، ٓ  43، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

َ  »ؽيبد اّ، ثب ٥ٌْاى كاهاي ؽْاّي هٌٲْل اى هئل٬ كه  .ٯ، ُ 8223،  ًَـ ،  «هٌدَ كام ١لد

 ٱ٤ٞ هٱ٦ي.

« اثْالٮٚ  ا٭ٚ  اٍدذ اى چْدن، ثوردو   »، هِو رولک اثْالٮٚ  ثب ٍغ٤  ٥ٌبّيي ٌّگو٫

 اي ٍبكٍ.، علل چوم ٱٍِْ ُب صجذ ّلٍ اٍذ. ًَقَ هوهذ ّلٍ)؟( كه اًغبهَ ُوَ هٍبلَ

 [227425ُ صجذ: ]ٍن.  88*  82/  3

 ك٭زو صجذ هغلٌ ّْهاي اٍالهي[]

 82  /28 58586، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

کب٩دن ًقدْكي  ُدبه     .ُ. ُ 8586، هِدو   اُلايي هُجدوي  .ٯ. ُ 8223، ٍلـ هعت  ًَـ

 ، علل ريوبط ٥ٌبثي. هِوٍ

 ٍن. 86/  3*  82/  3،ً  83،  گ 85

 [89، ٓ  5، ط  اُلايي هُجوي]

 88  /22  [9862] 273/  8ُددبي فٞددي ٥الهددَ ٝجبٝجددبئي؛ ُ ، هغو٥ْددَ د ّدديواى  ،

 .32الي  8، ٓ  [865/  5پژُّي  ًَقَ]

 ، ْٕم ّ ؽظ ها ّبه  اٍذ. ُبي ٕالحاصٌب ٥ْويَ

 .ٯ. ُ 8223،  هؾول فليٮَ ثي كعلخ ثي ٥جلالٌجي ثي ىيبك عيائوي ٍوٌبًي
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 82  /25 287ُبي فٞي ٥الهَ ٝجبٝجبئي؛ ُ ، هغو٥َْ د ّيواى. 

 ًَقَ هٖؾؼ. .ٯ، ُ 8223،  ، اثواُين ثي ثٖبه ثي ؽَي ٥لْي هاّلي ًَـ

 ٍن. 89/  3*  83

 [829، ٓ  2، ط  پژُّي ًَقَ]

 84  /23 2237/  8، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8226،  ، ّيـ هؾول ثي هؾول ثي ٥جل ٕيووي عيائوي ًَـ

32 .ٓ 

 إ  ًَقَ كه کزبثقبًَ کب٬ّ ال٪ٞبء كه ًغ٬ اّو٫ اٍذ. 

 [525، ٓ  6، ط  ٥کَي هوکي اؽيبء]

 83  /26 2282، ُ  89، ٓ  28، هْٙي؛ ط  د هِْل. 

 هِْل هٲلً. .ٯ، ُ 8227،  ًَـ

 86  /27 89933، ُ  22، ٓ  28، هْٙي؛ ط  د هِْل. 

، رٍْٜ هؾولرٲي ؽَديٌي   اي کَ ثَ فٜ هئل٬ ثْكٍثب ًَقَ .ٯ. ُ 8227ّْال  6،  ًَـ

 كه کٍْ ثيَزْى هٲبثلَ ّ رٖؾيؼ گوكيلٍ اٍذ. 8252ههٚبى  28كه 

 . کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ. علل ريوبط فوهبيي.8575، فوكاك  هُجوياُلائي 

 ٍن. 86/  2*  9/  2، ً  86،  گ 88

 [89، ٓ  5، ط  اُلائي هُجوي]

 87  /28 ه. 82ه الي  68، ٓ  2596/  5، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن 

 علل ريوبط کوهي ٙوثي. .ٯ. ُ 8227، ّْال  ًَـ

 ٍن. 89/  3*  82، ً  86،  گ 85

 [27، ٓ  8، ط  لس اههْيهؾ]

 88  /29 463/  5، ُ  82، ٓ  8، ٝجَي؛ ط  د ٱن. 

ٱ٦دلٍ   ، اّافدو كُدَ  فدو مي    ، هؾولثبٱو الؾب٭٠ ثدي ؽدبعي هؾودل    ًَـ ىيجبي ه٦وة
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 «.هٌَ هل ١لَ»، كاهاي ؽْاّي ثب ًْبى  روبم ٕٮؾبد هغلّل هنُت هؾوه .ٯ. ُ 8227

 اي هغلّل.علل ريوبط ٱٍِْ

  ٍن. 84 * 8، ً  82،  گ 25

 89  /52  848پ الدي   882، ٓ  8758/  3، ُ  226، ٓ  87، كاًْدگبٍ؛ ط   د رِواى 

 پ.

هٌدَ كام  »ييك. كاهاي ؽْاّي ثب ًْبى  .ٯ، ُ 8228،  اهلل ثٌبكکي ييكي اهلل ثي ٭زؼ ، ٦ًوخ ًَـ

 ، ٱ٤ٞ ّىيوي. کب٩ن ٍپبُبًي علل ربىٍ«. ١لَ

 ٍن(. 87*  82ً ) 28،  گ 52

 92  /58 ه. 825ه الي  84، ٓ  248/  4، ُ  893، ٓ  8ٍوييكي؛ ط  ، د ييك 

، كّّدٌجَ   اهلل ثي هٞو ثي هؾول ثي يؾيي الليي ثي ي٦ٲْة ثي ٭ٚ  ، ًغن ثي ّوٌ ًَـ

 ًَقَ هٖؾؼ. علل ريوبط هْکي. .ٯ. ُ  8229الضبًي  اّل عوبكي

 ٍن. 22*  83،  گ 22

 98  /52 َپ. 828پ الي  826، ٓ  825/  6، ُ  ، اهيوالوئهٌيي د ثْوّي 

، ثللٍ رْى. علل ريوبط  8258ههٚبى  82،  ، ؽبعي هؾول ثي ٍلٞبى ؽَيي ثْوّي ًَـ

 هْکي ٍبكٍ ثلّى هٲْا.

 ٍن. 89*  82، ً  82،  گ 83

 92  /55 93پ الي  78، ٓ  6954، هلي؛ ُ  د رِواى. 

 اليي. ، علل ريوبط اًبهي يک کب٩ن إٮِبًي ًقْكي .ٯ. ُ  8252، هؾوم  ًَـ هزٍْٜ

 ٍن. 22*  85/  3(، 82*  6/  3ً ) 82،  گ 7

 95  /54 ه. 883پ الي  96، ٓ  326/  3، ٥لي ؽيله؛ ُ  د هِْل 

 .ٯ. ُ  8255،  ًَـ

 ٍن. 87*  82،  گ 89

 [28، ٓ  2، ط  هئيل]
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 94  /53 ه. 827پ الي  885ٓ  ، 9786/  6، ُ  64، ٓ  58، هغلٌ؛ ط  د رِواى 

علدل ريودبط    .ٯ. ُ  8256ّدْال   29،  ، هؾول ٕبكٯ ثي هؾولهٙب ربعو إدٮِبًي  ًَـ

 ىهك.

 ٍن. 86/  3*  82، ً  84،  گ 84

 93  /56 82882، ُ  89، ٓ  28، هْٙي؛ ط  د هِْلي. 

 .ٯ. ُ  8257،  الليي هؾول ثي هواك هبىًلهي عالل

 96  /57 8342/  5، ُ  682 ، ٓ 2، الِيبد؛ ط  د هِْل. 

 97  /58 پ. 69پ الي  35، ٓ  5394/  3، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن 

 .8245ّْال  82، ٍَ ٌّجَ  ، عوْيل ثي اٍوب٥ي  ًَـ

٥ٌبّيي ثب هْکي ًْبًي كاهك. ًَقَ رٖؾيؼ ّلٍ ّ كاهاي ؽْاّي هئلد٬ اٍدذ. علدل    

، هِو ثيْٚي  و هٍبلَاي. كه ٕٮؾَ  فكاه ٬ٞ٥ ّ ؽْاّي ريوبط ٱٍِْ ، هٲْايي لجَ هغو٥َْ

 هِْْك اٍذ.« هؾول ثي ٥لي»

 ٍن. 89/  3*  85، ً  84،  گ 86

 [27، ٓ  8، ط  هؾلس اههْي]

 (27و  26)تصاوير 

 98  /59 (.486/  4) 2237/  4، ُ  487،  3، ط  ، هلک؛ د رِواى 

 كاه. ، علل هيْي  لجبلْيي لجَ کب٩ن روهَ .ٯ. ُ  8248هؾوم  82،  ًَـ

 ٍن. 82*  7غو٥َْ(، ً )ه 85ّ  82

 99  /42 75الي  62، ٓ  2247/  5، ُ  657، ٓ  88، هلي؛ ط  د رِواى. 

، علدل   ٕٮؾَ  فو ا٭زبكگي كاهك. کب٩ن ٭وًگي ًقْكي .ٯ. ُ  8235هثي٤ الضبًي  28،  ًَـ

 ريوبط هْکي.

 ٍن. 22/  3*  83/  3، ً  88رب  82،  گ 6

 822  /48 پ. 78،  پ 62، ٓ  9692/  2ُ ،  34، ٓ  58، هغلٌ؛ ط  د رِواى 
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، ًدبم    ثبك. ٥ٌبّيي ٌّگو٫ فوم .ٯ، ُ 8238الضبًي  عوبكي 83،  ، ّکو اهلل رْيَوکبًي ًَـ

ًْيَدي ّدلٍ    ّ هکبثَ« هٌَ». كاهاي ؽْاّي  ّ هئل٬ كه ٕٮؾَ ٥ٌْاى كهط ّلٍ اٍذ هٍبلَ

 اٍذ. علل ريوبط ٍوؿ.

 ٍن. 87*  82، ً  82،  گ 78

 828  /42 2382/  5ؽکين؛ ُ ،  د ًغ٬. 

 .8238،  هؾول ي٬ٍْ ثي ٥جلالُْبة ال٦ٲيلي

 ٍن. 25/  3*  88/  3، ً  28،  گ 82

 822  /45 847/  3، ُ  826، ٓ  8، ٭بٙ ؛ ط  د فْاًَبه. 

. هْا٭دٰ ثدب عولدَ    8265هثيد٤ االّل   4، كّّدٌجَ   ، هؾول ثدي ٥ييدياهلل الٞجبٝجدبئي    ًَـ

 «.الني ٍوي علٍ الوورٚي»ثَ اهو اٍزبكُ « الوٲبالد الجِبئيبد»

 علل ريوبط هْکي ٙوثي روًظ ّ ٍوروًظ كاه.

 ٍن. 89*  88/  3

 825  /44 884د  5554/  2، ًَقَ ّوبهٍ  884، ُ  64/  8، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن  /

87. 

ّبُغِبى  ثبك. علل ٝجلدَ   .ٯ، ُ 8263ٱ٦لٍ  مي 4، يکٌْجَ  ، هؾول٥لي هِْلي ًَز٦ليٰ

 ثب روًظ ّ ٍوروًظ ٝجلَ پْذ ريوبط هْکي. هّ ريوبط ٍوؿ ٙوثي

 ٍن. 88*  88، ً  82،  گ 87

 824  /43 72پ الي  33، ٓ  4422/  5، ُ  824، ٓ  82، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

 .ٯ. ُ  8275ؽغدَ   مي 4ّدٌجَ   ، ٍَ ، اثي اٍو٦ي  ثي ٥جلالٖول ثي اؿ الو٬ٌٖ ًَز٦ليٰ

 ، علل چوهي ٍوؿ عليل. کب٩ن إٮِبًي

 ٍن. 23*  85،  گ 83

 823  /46 53الي  8، ٓ  5788/  8، ُ  8695، ٓ  82، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

 «.اّ هب ثؾکوَ ٭بى اًکوٍ اليّط ٱلم ٱْل هي يِْل لَ الؾبل اّ الجيٌخ» ٩بى ا٭زبكٍ: 
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كاهاي ؽْاّي اى هئلد٬. كه کٌدبه    .ٯ. ُ  8273،  ، هؾولٕبلؼ ثي ؽَي ٱوبهي ًَز٦ليٰ

ّْك. كه پْذ ايدي ثدوگ   ّ كه مي   ى كّ ثيذ اى ؽو٭ي كيلٍ هي« ثل٨ ث٦ْى اهلل»هٱن کبرت 

ك٭زدو( ثدَ فدٜ کبردت  ى هٍدبلَ       ٥2ْويَ ٕلْريَ )ّوبهٍ  اي ثو يکي اى ٭ٲواد اصٌير٦ليٲَ

 ، ٱ٤ٞ فْزي. ، علل ريوبط هْکي ًّْزَ ّلٍ اٍذ. کب٩ن إٮِبًي

 ٍن. 22*  85/  3، ً  83،  گ 87

 826  /47 پ. 32پ الي  43، ٓ  9759/  5، ُ  92، ٓ  23، هو٥ْي؛ ط  د ٱن 

 علل ريوبط هْکي. .ٯ. ُ  8273الضبًي  هثي٤ 82،  ، ٢ًو ٥لي ثي ٕبلؼ الُيغي ًَز٦ليٰ

 ٍن. 89*  82/  3،  گ 8

 827  /48 ه. 54پ الي  89، ٓ  858/  2، ُ  98، فْئي؛ ٓ  د هِْل 

 .8273، هثي٤ االّل  ، هؾولٝبلت ثي هؾولرٲي ُياهعويجي ًَـ

 ، علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا. يي ٌّگو٥٫ٌبّ

 ٍن. 22*  82،ً  87،  گ 86

 828  /49 875د  8325/  5، ًَقَ ّوبهٍ  889، ُ  63/  8، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن  /

 .97الي  85، ٓ  37

٥ي الْبمهّاى ّ يوَي... الودْاالد ٭دي الٞدْا٫ الْاعدت ثديي االّدْاٛ       » ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.صخ االفيوحاالهث٦خ االّل اهب الضال

كه ؽبّديَ   .ٯ. ُ  8282ميؾغدَ   88ٌّجَ  ، ٍَ ، هؾول ثي ؽبعي يبه اؽول ٝبلٲبًي ًَـ

 کزبة هکبرجبري ثَ ٭بهٍي ًگبّزَ ّلٍ اٍذ. ثلّى علل.

 ٍن. 88*  9، ً  85، ٓ  83

 829  /32 82/  3، ؽکين؛ ُ  د ًغ٬. 

 .ٯ. ُ  8284،  اثواُين ثي ٥جلاهلل ثي ٥وواى

 ٍن. 22/  6 * 84/  8،  گ 82

 882  /38 36پ الي  48، ٓ  6/  6، ُ  83، ًْاة؛ ٓ  د هِْل. 
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كاهاي ؽْاّدي ثدب ًْدبى     .ٯ. ُ  8287،  ، هؾول ٭بٙ  ثي هؾول هِلي هِْلي ًَز٦ليٰ

 ، ًَقَ هٖؾؼ. علل هٲْا ٬ٞ٥ هيْي هْکي. «هٌَ هؽوَ اهلل...»ّ « ٥جل الٌجي ٥ٮي ٥ٌَ»

 ٍن. 89*  82(، 83*  9ً ) 86،  گ 9

 888  /32 227الي  874، ٓ  5832/  3، ُ  753، ٓ  82، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

 «.ٍالم اهلل ٥ليَ ّ ٥لي  ثبئَ الٞبُويي ثوؽوزک يب اهؽن الواؽويي»اًغبم: 

ٱل ٭و٩ذ... هؾول ٕبكٯ الوْدِلي الّلِدن   »كه اكاهَ، کبرت ايي ٥جبهد ها ا٭يّكٍ اٍذ: 

 «.يْم ؽْوي ٭بًي ٭ي ٥ناثک لَذ إجو ا٩ٮوٍ ّ لْالليَ ّ اؽَي اليِوب ّ کٮو ٍيآري

،  کب٩ن ًجبري  ُدبهكاه  .ٯ. ُ  8288،  ، هؾولٕبكٯ الوِْلي ثي هؾول ىهبى الٲبكهي ًَـ

 ، ٱ٤ٞ هٱ٦ي. ال علل ريوبط هْکي يک

 ٍن. 89*  82/  3، ً  83، ٓ  55

 882  /35 ه. 44پ الي  29، ٓ  7229/  2، ُ  252، ٓ  23، هغلٌ؛ ط  د رِواى 

 .ٯ. ُ  8297ميؾغَ  82،  ، هؾول ىهبى ّيواىي ًَز٦ليٰ

 گ. 86

 885  /34 25288، ُ  86، ٓ  28، هْٙي؛ ط  د هِْل. 

 .ٯ. ُ  8297،  ، ٥جلاهلل ثي هؾول اهيي ًْهثقْي ًَـ

 884  /33 ه. 68پ الي  62، ٓ  3884/  4، ُ  852، ٓ  86، كاًْگبٍ؛ ط  د رِواى 

کب٩دن   .ٯ. ُ  8299هؾدوم   82،  الْکي  ؽَدٌي ؽَديٌي  ، ٭قوالليي هؾوْك ثي ٥جل ًَـ

 ، علل ريوبط ٍجي هٲْايي. ٍپبُبًي

 ٍن. 86*  9، ً  86،  گ 8

 2842، ُ  22، ٓ  8، هَغل ا٢٥ن؛ ط  ٱن. 

، كاهاي ؽْاّي اى  ًَقَ هٖؾؼ هٲبثلَ ّلٍ .ٯ، ُ 88، ٍلٍ  ، اؽزوباًل ثَ فٜ هئل٬ ًَـ

ّ هِدو  « ثبثب ٥لي ثي هعت ٥لي»رولک «. هٌَ كام ثٲبٍ»ّ « هٌَ هل ١لَ ال٦بلي»هئل٬، ثب ًْبى 

 ثلّى علل.«. ٥8268جلٍ ؽَيي ثي ٕبكٯ الوٍْْي »
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 ٍن. 87*  82، ً  7،  گ 48

 883  /36 24پ الي 8، ٓ  4278/  8، ُ  426، ٓ  87، هلي؛ ط  د رِواى. 

ّ ثوگ كه اثزلاي هٍبلَ، هغلّل ثب فْٞٛ ىه. ًَقَ هٖدؾؼ   8. 88، ًيوَ اّل ٯ  ًَـ

، ؽبّي يبككاّزي هجٌي ثدو ايدي کدَ ًَدقَ كه ىهدبى ؽيدبد       «هٌَ ٍلوَ اهلل»هؾْي ثب ًْبى 

اي کَ ْٕهد اعبىٍ هئل٬ كه  ى ثْكٍ ًگبّزَ ّلٍ ّ ايي يبككاّذ ها هئل٬ اى هّي ًَقَ

، ردبهيـ ّالكد ٭وىًدلاى   24ا٭ٖؼ الوزکلويي الواًکْي صجذ ًوْكٍ اٍذ. كه ؽبّديَ ثدوگ   

 صجذ ّلٍ اٍذ. 8233ّ  8238ّ  8249ُبي هبلک ًَقَ ثَ ٍبل

 ، علل ريوبط رويبکي ٙوثي. کب٩ن إٮِبًي ًقْكي

 ٍن. 87*  82/  3ٍن(،  88*  3/  3ً ) 88،  گ 24

 886  /37 ؽکوذ. 822/  4، ُ  48، ٓ  2، اكثيبد؛ ط  د رِواى ، 

ثدب اعدبىٍ ٱوائدذ     .ٯ، ُ 88ّ  82، ٍلٍ  ، اؽول ثي ّيـ هؾول ثي ّيـ هبعل ًغٮي ًَـ

 ، ٱ٤ٞ هث٦ي. ّيـ ثِبئي كه ٍپبُبى. علل ريوبط ٍوؿ هٲْايي

 887 /38 58، هّٙبري؛ ُ  د إٮِبى. 

٥ْدويبد   ، فوٌ ّ ؽدظ اٍدذ ّ اصٌدي    ، ىکبد ، ْٕم ايي ًَقَ ّبه  ِٝبهد ّ ٕالح

 گبًَ ّيـ ثِبئي ها كهثوكاهك. پٌظ

، كاهاي رْٙديؾبد كه   ّدٌگو٫ ، ٥ٌدبّيي ثدَ    88، ٍدلٍ   ، هؾولؽَيي گلپبيگدبًي  ًَـ

 ؽبّيَ ّ ثيي ٍْٞه.

 ٍن. 22*  83، ً  88

 888  /39 8، هٙب؛ ُ ًبه٦لْم /  ، اٍزبكي د ٱن. 

 [.37، ٓ  ٕل ّ ّٖذ ًَقَ]ٯ . ُ 88، ٍلٍ  ًَـ

 889  /62 86985، ُ  22، ٓ  28، هْٙي؛ ط  د هِْل. 

 .ٯ. ُ  88، ًيوَ اّل ٍلٍ  الليي هؾول ثي هؾَي ؽَيٌي ٱوي ، رٲي ًَـ

 ٍن. 89/  3*  82/  8، ً  83
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 822  /68 22677[ ُ 89، ٓ  5اُلائي ط ]، هْٙي؛  د هِْل. 

 «.ثَولَ ٥ّليک ا٥زوبكي الوٲلهَ ٭ي ٥لن الؾَبة ُّي...» ٩بى: 

 «.روذ الوٍبلَ ٭ي الؾَبة ث٦ْى اهلل الولک الُْبة»اًغبم: 

و رٍْدٜ هوؽدْم ٕدٮبئي    ثدوگ  فد  «. هٌَ كام ١لَ»هؾْي ثب ًْبى  .ٯ، ُ 88، ٍلٍ  ًَـ

ُبي هز٦دلك اى  . ايي ًَقَ ًيك هئل٬ ٱوائذ ّلٍ کَ كاهاي ثال٧ فْاًَبهي کَوًْيَي ّلٍ

، علل ريودبط   . کب٩ن ًقْكي  ُبه هِو8575ٍثبّل. اُلائي هُجوي ثَ ربهيـ فوكاك ايْبى هي

 اي.ٱٍِْ

 ٍن. 86*  82،  گ 87

 828  /62 33الي  35، ٓ  8882/  85، ُ  485، ٓ  5، هو٥ْي ]٥کَي[؛ ط  د ٱن. 

هْعدْك   M  842(8228ًَقَ إ  كه ٭وٌُگَزبى ٥لْم  مهثبيغبى د ثبکْ ثدَ ّدوبهٍ )   

 اٍذ.

 ًَقَ هؾْي. .ٯ، ُ 88، ٍلٍ  ًَـ

 گ. 5

 822  /65 875د  3325/  3، ًَقَ ّوبهٍ  883، ُ  63/  8، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن  /

27. 

 ، ثلّى علل. «هٌَ هل ١لَ ال٦بلي» ًَقَ هؾْي ثب ًْبى .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 22*  85، ً  8،  گ 52

 825  /64 ه. 68پ الي  42، ٓ  4578/  2، ُ  ، هوکي اؽيبء د ٱن 

ًَقَ هٖؾؼ هؾْي. پٌظ ثوگ  فو ثَ فٜ هؾودل هدئهي ثدي     .ٯ، ُ 88، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 هٲْا.اي ثلّى ثبىًْيَي ّلٍ اٍذ. علل ريوبط ٱٍِْ.ٯ  ُ 8295ٱ٦لٍ  ًٲلي كه مي

 ٍن. 22*  82/  3، ً  7،  گ 26

 [28، ٓ  8، ط  هؾلس اههْي]

 824  /63 ه. 288پ الي  228، ٓ  4587/  8، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن 
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 هٖؾؼ. علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا. .ٯ، ُ 88، ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 88*  82، ً  86،  گ 82

 [28، ٓ  8، ط  هؾلس اههْي]

 823  /66 22672، ُ  28، ُ  28، هْٙي؛ ط  د هِْل. 

ُدبي هز٦دلك اى ّديـ    ّ ثدال٧ « هٌَ كام ١لَ ال٦دبلي »هؾْي ثب ًْبى  .ٯ، ُ 88، ٍلٍ  ًَـ

ثبىًْيَدي ّدلٍ    8576ثِبئي. ثوگ  فو رٍْٜ ٍيل هٖٞٮي ؽَيٌي فْاًَبهي كه هؾدوم  

 اٍذ. اُلايي هُجوي اٍذ.

 اي.، علل ريوبط ٱٍِْ کب٩ن ًقْكي

 ٍن. 86*  82، ً  82،  گ 87

 826  /67  858پ الدي   826، ٓ  88337/  88، ُ  288، ٓ  29، هو٥ْي؛ ط  د ٱن 

 پ.

كه پبيدبى  «. ثل٨ ٱجدبالً »ًَقَ هٖؾؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ ثب ٥جبهد  .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ًَـ فُْ

،  هلٍ اٍذ کدَ هٌَدْة ثدَ ّديـ      يک ثيذ ٦ّو ٥وثي کَ ا٥وبل ؽظ ها ثَ ههي ثيبى ًوْكٍ

ثبّدل. کب٩دن   هدي « هٌَ هؽوَ اهلل»ى ه٬ٌٖ ثب اهٚبي ثِبئي اٍذ. ثيْزو ؽْاّي ّ ر٦ليٲبد ا

 ، علل ريوبط  عوي ٙوثي ثب روًظ. ٍووٱٌلي  ُبه هِوٍ

 ٍن. 22*  85/  3، ً  84،  گ 85

 827 /68 56/ 873د  7873/ 4، ًَقَ ّوبهٍ  886، ُ  63/ 8، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن. 

اي كه رَويَ عبي ٥ٌبّيي فبلي هبًلٍ اٍذ. كه  فو، ٭بيلٍ .ٯ. ُ 8822، هثي٤ الضبًي  ًَـ

 اي هغلّل كّهّ لْالكاه.هْعْك اٍذ. علل ريوبط ٱٍِْ ;ٱن ثَ ٱن ثَ هّايذ ٕلّٯ

 ٍن. 28*  83، ً  88،  گ 82

 828  /69 89الي  82، ٓ  22675/  6، ُ  826، ٓ  5، الِيبد؛ ط  د هِْل. 

.  رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ اٍذ ثَ ٍّيلَ ٍلوبًْبٍ ثي هؾول اهيي .ٯ. ُ 8822، هعت  ًَـ

 ، علل ريوبط ٍجي ٭وٍْكٍ. ه٦لٰ ثَ ؽْاّي. کب٩ن ٌُلي
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 ً )هغو٥َْ(. 89د  9،  گ 82

 829  /72- پ. 25پ الي  82، ٓ  2823/  5، ُ  824، ٓ  6، هلک؛ ط  رِواى 

 .ٯ. ُ 8823ؽغَ  ، هيبًَ مي ًَـ

 ٭وًگي هٲْايي. ، علل هّيَ اثوي کب٩ن روهَ

 ٍن. 88*  82، ً  87،  گ 82

 852  /78 َ82/  4، ُ  868، ٥وْهي؛ ٓ  د هوا٩. 

 .ٯ. ُ 8828ههٚبى  87،  ، رٲزوِ ثي هؾول ًَـ

 اي هغلّل.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 22*  84،  گ 89

 858  /72 8688، ٝجبٝجبئي؛ ُ  د ّيواى. 

ًَقَ كه اًغبم،  .ٯ. ُ 8884االّل  عوبكي 87، كٌّّجَ  ، هؾولُبكي ثي هؾول هٙب ًَـ

 ا٭زبكگي كاهك. چٌل ثيزي كه ٍّٜ ًَقَ كه رغْيل اى هؾولهٙب ؽب٭٠  هلٍ اٍذ.

 ٍن. 86*  82/  3

 [829، ٓ  2، ط  ًَقَ پژُّي]

 852  /75 29782، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

ًَقَ ُ ايي ًَقَ ثَ  .ٯ. ُ 8888،  ، هؾول اثواُين ثي اٍوب٥ي  إٮِبًي ًَـ رؾويوي

 ايي ٭ِوٍذ ٙويوَ اٍذ. 86884

 ، علل ريوبط. کب٩ن ًقْكي

 855  /74 75پ الي  63(، ٓ 328/  7) 2846/  7، ُ  452، ٓ  3، هلک؛ ط  د رِواى. 

ه پٌلي اٍذ اى ٥الهَ ؽلي ثدَ   73ه رب  74كه ثوگ  .ٯ. ُ ٦ّ8888جبى  83ٌّجَ  ، پٌظ ًَـ

 ، علل هيْي  ثي. پَوُ كه پبيبى ٱْا٥ل االؽکبم ّ ثٌلي اى ّوػ هٮزبػ ّ هٞبل٤. کب٩ن روهَ

 ٍن. 22*  82، ً  88،  گ 8

 854  /73 632/  6، ُ  54، ٓ  8، هَغل ا٢٥ن؛ ط  د ٱن. 
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هؾْدي ثدب    .ٯ. ُ 8824ميؾغدَ   6چِبهٌّجَ ،  اهلل ًبئيٌي ، هؾول ه٭ي٤ ثي هال ٕٮبد ًَـ

 «.هٌَ»ًْبى 

 علل ريوبط ىهّکي هغلّل ثلّى هٲْا.

 ٍن. 89*  82، ً  87،  گ 82

 853  /76 849/  2، ًوبىي؛ ُ  د فْي. 

 .ٯ. ُ 8848،  ًَـ

 ٍن. 86*  9، ً  88

 [824، ٓ  ، ك٭زو ًِن هيواس اٍالهي]

 853  /76– پ. 837پ الي  835، ٓ  82338/  9، هو٥ْي؛ ُ  ٱن 

 ُبي ٱجلي كه هغو٥َْ(. کب٩ن ٭وًگي.)ثَ ٱويٌَ هٍبلَ 82، اّاي  ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 22*  85، ً  25،  گ 3

 856  /77 225الي  229، ٓ  88596/  28، ُ  865، ٓ  32، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

 .ٯ. ُ 8832،  اهلل اهلل ثي هؾول ثي ٥جلالوِلي ثي ل٬ٞ ، ل٬ٞ ًَـ رؾويوي

 ، علل گبليٌگْه ٝاليي هًگ ّ ٬ٞ٥ ريوبط ٱوهي. رٖؾيؼ ّلٍ

 [229368ُ صجذ: ]ٍن.  28/  3*  82/  3،  ٍْٞه هقزل٬

 857  /78 8455/  6، ُ  436، ٓ  9، هلي؛ ط  د رِواى. 

 ال. ، علل ريوبط ٥ٌبثي يک کب٩ن روهَ .ٯ، ُ 82ٍلٍ 

 ٍن. 88*  3(، 88*  88ً ) 22، ٓ  28

 858  /79 (.492/  4) 2274/  4، ُ  422، ٓ  3، هلک؛ ط  د رِواى 

 الجزَ هْزو  ثو ٍَ هٍبلَ كيگو )ىکبد ّ ِٝبهد ّ ٕالد( ًيي َُذ.

 ، علل هيْي ٍوؿ. علّل ٌّگو٫ ّ العْهك. کب٩ن روهَ .ٯ، ُ 82، ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 83*  9ً )هغو٥َْ(،  84ّ  7

 859  /82 ه. 285ه الي  228، ٓ  5857/  7، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن 
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،  ، هؾول ع٦ٮو، هِْْه ثَ هال  ٱدب کْچدک ثدي هْدِلي ٥جدلالغجبه ردوک فدْئي        ًَـ

، كاهاي ؽْاّدي. كه كّ   ، رٖدؾيؼ ّدلٍ   هؾودل  ًّْزَ ّلٍ عِذ  ٱب هيوىا ٥لي .ٯ. ُ 8238

ّ ههْىي ثواي ثوفي هعبل ّ کزت ّدي٦َ  هدلٍ    :اي كه ٕلْاد ثو ائوَثوگ  فو فٞجَ

 اٍذ.

 ٍن. 28*  83، ً  25،  گ 3

 [27، ٓ  8، ط  ههْيهؾلس ا]

 842  /88 ه. 36پ الي  57، ٓ  358/  2، ُ  463، ٓ  8، هوکي هٞبل٦بد؛ ط  د ٱن 

علدل ريودبط    .ٯ. ُ 8284، ٌّجَ ّْال  ، هؾولؽَيي ثي ٍلٞبى ؽَي الؾٌَي ًَـ ىيجب

 هْکي.

 ٍن. 28*  83،  گ 22

 848  /82  33د   8223/  3، ًَقَ ّدوبهٍ   888، ُ  63/  8، هغلل  ، گلپبيگبًي د ٱن  /

 .38الي  45، ٓ  36

 ثلّى علل. .ٯ، ُ 8299،  ، هٍْي ثي اثْٝبلت الهيغبًي ًَز٦ليٰ

 ٍن. 28*  87،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 8

 842  /85 پ. 4، ٓ ا پ الي  882/  8، ُ  98، ٓ  ، كاًْگبٍ ث٥ْلي د ُولاى 

 «. رغيي...الزب٤ٍ کًِْب هوب يٞلٰ ٥لي ک  هٌِوب اٍن الؾٖبح ٭ال»اًغبم ا٭زبكٍ: 

،  ُب هغلّل ثدَ هْدکي ّ ىه ّ العدْهك   . ٥ٌبّيي ّ علاّل ٌّگو٫ ٕٮؾ85َ، ٯ  ًَـ

 اي.علل گبليٌگْه ٱٍِْ

 .22/  3*  85/  3، ً  87،  گ 5

 845  /84 54/  84د  6784/  3، ًَقَ ّوبهٍ  887ُ  ،63/  8، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن. 

 ، علل ريوبط هْکي. ُب ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ، ُ 8528االّل  اّاي  هثي٤

 ٍن. 22*  85، ً  22،  گ 6

 ه٦و٭ي گوكيلٍ اٍذ.« االصٌب ٥ْويبد ٭ي الؾظ»ُبي گلپبيگبًي ثب ٥ٌْاى كه ًَقَ
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 844  /83 88، ٓ  84/  5، ُ  8، ؽکين؛ ط  د ًغ٬. 

 .ٯ. ُ 8527،  هؾول ٱبٍن ثي هٙب ٥لي ٝبلٲبًي

 ٍن. 89/  5*  82/  5، ً  82،  گ 88

 843  /86 پ. 42پ الي  52، ٓ  5292/  5، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن 

 .ٯ. ُ 8528، ٩ّوٍ هثي٤ الضبًي  ، ّيو ع٦ٮو ٝبلٲبًي ًَز٦ليٰ

ثبّدل. علدل هٲدْايي ٥ٞد٬     ، كاهاي ؽْاّي هئلد٬ هدي   ، رٖؾيؼ ّلٍ ٥ٌبّيي ٌّگو٫

 اي.ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 87/  3*  88، ً  86،  گ 82

 [27ٓ  8، ط  هؾلس اههْي]

 (29و  28)تصاوير 

 846  /87 5295/  8، ُ  53، ٓ  8، هَغل ا٢٥ن؛ ط  د ٱن. 

 علل ريوبط ىهّکي هغلّل. .ٯ، ُ 8585،  ًَـ

 ٍن. 8*  4، ً  9،  گ 59

 847  /88 ه. 69ه الي  38،  842/  3، ُ  823، عبه٦َ عْاكيَ؛ ٓ  د ثٌبهً ٌُل 

 .8526ٱ٦لٍ  مي 86، عو٦َ  ، هؾول ُبهّى ىًگي پْهي ًَز٦ليٰ

اي ٱوهدي.  ُب پبهچَ، ٬ٞ٥ ّ گَّْ ، علل هٲْايي ، رٖؾيؼ ّلٍ ٥ٌبّيي ثَ هْکي كهّذ

  ثبكي ا٭يّكٍ ّلٍ اٍذ. ُبي پبيبًي ٱٖبئلي اى ٍيل هؾولهِلي هٖٞٮيكه ثوگ

 ٍن. 87*  82،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 848  /89 85، ؽکين؛ ُ  د ًغ٬ ./ 

 .8562،  هؾول ثي ٝبُو ٍوبّي

 ٍن. 89/  3*  82،ً  24،  گ 7

 849  /92 82243، ُ  83، ٓ  28، هْٙي؛ ط  د هِْل. 

 رب. کب ّ ثي ، ثي ًَـ
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 832  /98 22478/  5، ُ  688، ٓ  2، الِيبد؛ ط  د هِْل. 

 اي.، علل ريوبط هْکي اليَ ، کب٩ن إٮِبًي ًَز٦ليٰ

 ٍن. 89*  82، ً  84

 838  /92 8چي؛ ُ  ، هليو ّبًَ د هِْل. 

 رب. کب ّ ثي ثي

 [392، ٓ  3، ط  ًْويَ کزبثقبًَ هوکيي كاًْگبٍ رِواى]

 832  /95 48/  82، ُ  53، ٓ  ، اهبم ُبكي د هِْل. 

 ًْيَي. رب. كاهاي ؽبّيَ کب ّ ثي ثي

 ٍن. 88*  82/  3،  گ 82

 835  /94 پ. 828پ الي  827، ٓ  7359/  3، ُ  46، ٓ  5، ط  ، ٍپَِباله د رِواى 

 ، علل هٲْايي. ، کب٩ن ٍپبُبًي ٍٮيل رب ، ثي کب  ثي

 ٍن. 88/  3*  82/  3، ً  84،  گ 83

 834  /93  98، گ  د ٝجبٝجدبئي   8894/  8، ُ  694، ٓ  25/  2، هغلٌ؛ ط  د رِواى 

 ال٬. 96ال٬ الي 

 ثٌل اٍذ. 82کَ  :، ٭ٖلي اٍذ كه  كاة ىيبهد ائوَ رب. كه پبيبى هٍبلَ ، ثي کب ثي

3 .ٓ 

 833  /96 ه. 57پ الي  25، ٓ  93392/  5، ُ  242، ٓ  52، هغلٌ؛ ط  د رِواى 

 رب. علل ريوبط ٍوؿ. کب ّ ثي ، ثي ًَـ

 ٍن. 89/  3*  84/  3، ً  88،  گ 84

 836  /97 248الي  899، ٓ  487/  4؛ ُ 232، ٓ  8ٌٍب[ ط ]، هغلٌ  د رِواى. 

 ٍوؿ هٲْايي ثب لْال. هؾولؽَيي ثي هؾول ٥لي. کب٩ن ٍٮيل، علل ريوبط

 ٍن. 22*  85،  پ 45

 837  /98 7684/  7، ُ  672، ٓ  86، كاًْگبٍ؛ ط  د رِواى. 
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 ، ٱ٤ٞ هث٦ي. ، علل ريوبط هْکي هٲْايي ، کب٩ن ٍپبُبًي ًَـ

 ٍن. 22*  85(، 84*  7/  3ً ) 89

 838  /99 ه. 44پ الي  57، ٓ  4223/  3، ُ  2995، ٓ  82، كاًْگبٍ؛ ط  د رِواى 

، علدل   ، هيوهؾول ثي هيو ٍيل ؽَيٌي ٥لن عٌبؽي. ًَقَ هؾْي، کب٩دن ٍدپبُبًي   ًَـ

 اي هٲْايي.ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 23*  89(، 89*  87ً ) 89،  گ 7

 839  /822 ه. 44ه الي  54، ٓ  د ط 287/  5، ُ  252، ؽٲْٯ؛ ٓ  د رِواى 

 گ. 82

 862  /828 245/  4، ُ  59، ٓ  5، اكثيبد؛ ط  د رِواى. 

 ، هلک هؾول ثي ؽبعي اهلل ّيوكي ٱبيٌي. ًَـ

 868  /822 243/  7، ُ  59، ٓ  5، اكثيبد؛ ط  د رِواى. 

 ، هؾول ٝبلت ثي ؽبعي ؽيله إٮِبًي. ًَـ

 862  /825- 875الي  842، ٓ  392/  4، ُ  256، ٓ  2، ًْهثقِ؛ ط  رِواى. 

 «.ٍالم اهلل ٥ليِن اعو٦يي... الٞبُويي»اًغبم: 

الدليي ٕدْ٭ي ثدَ ؽدبعي هؾودل ه٦لدن        ْٕهد اعبىٍ ًٲدي  875كه کٌبه ٕٮؾَ  ًَـ.

 ، علل ريوبط ٱوهي هٲْايي. ٍوٌبًي ًّْزَ ّلٍ اٍذ. کب٩ن ايواًي

 ٍن. 22*  85/  3،  گ 86

 865  /824864پ الي  849، ٓ  89/  7، ُ  826، هلهٍَ ه٦وبهثبّي؛ ٓ  رِواى د 

 پ.

، رولک اٍوب٥ي  ثي ٥لي ثؾواًي کَ کزبة اى َ ُب ٌّگو٫. پيِ اى هٍبل٥ٌبّيي ّ ًْبًي

 ّْك. ث٦ل اى هٍبلَ ًيي كّ هِو ًبفْاًب  هلٍ اٍذ.، كيلٍ هي ٝويٰ اهس ثَ اّ هٍيلٍ

 اي ٱوهي.اي ثب هّکِ پبهچَعلل ريوبط ٱٍِْ

 ً(.  83د  82ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬ )

 (31و  31)تصاوير 
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 864  /823 پ. 824پ الي  92، ٓ  8288/  3، ُ  232، ٓ  28، هو٥ْي؛ ط  د ٱن 

 اي.، ُبّن ثي ؽَيي ثي ٥جلالوإ٫ ؽَيٌي هٍْْي. علل ريوبط ٱٍِْ ًَـ

 ٍن. 28*  83،  گ 85

 863  /826 5726/  7، ُ  53، ٓ  8، هَغل ا٢٥ن؛ ط  د ٱن. 

[ .[ کًِْدب اثکدبه ]  .٭ٮي الل٭٦خ رٖؼ ّاؽلح ال ٩يو ]الَبث٤[ کًِْب ؽوهيدخ ] »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.وب يٞلٰ ٥لي ک  هٌِب اٍن الؾٖبحکًِْب ه

 ، علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا. ًَـ

 ٍن. 28*  83، ً  82،  گ 84

 866  /827 583/  4، ُ  82، ٓ  8، ٝجَي ]فٞي[؛ ط  د ٱن. 

 اي ثب روًظ ّ لْالكاه.، علل ريوبط ٱٍِْ ًَـ

 ٍن. 89*  85، ً  84،  گ 83

 867  /828 ه. 882پ الي  867، ٓ  89/  4ُ  ، 882، ٓ  8، ه٦ْٖهيَ؛ ط  د ٱن 

 ، علل ريوبط هْکي. ًَـ

 ٍن. 89*  82/  3،  گ 83

 868  /829    36پ الدي   46، ٓ  647/  5، ُ  334، ٓ  8، هوکي هٞبل٦بد؛ ط  ٱند 

 ه.

 اي.، علل گبليٌگْه ٱٍِْ ًَـ

 ٍن. 22*  83، ً  82،  گ 88

 869  /882 32الي  24، اى ٓ  5295/  2، ُ  8624، ٓ  3، ّىيوي؛ ط  د ييك. 

 «.صبًيًب هي عبًت الؾغوح الٲجلي هَزٲجاًل»... اًغبم ا٭زبكٍ: 

 ، هؾول٥لي ؽَيٌي. ًَـ

 ، ٬ٞ٥ ريوبط ٥ٌبثي. ، علل هٲْايي ثب هّکِ کب٩ن اثوي کب٩ن إٮِبًي  ُبه هِوٍ

 ٍن. 86/  3*  82(، 9*  6ً ) 8،  گ 26
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 872  /888 57الي  52، ٓ  5352/  3، ُ  8686، ٓ  3، ّىيوي؛ ط  د ييك. 

ّٰ الٲو ى...»... اًغبم ا٭زبكٍ:   «.ثؾّٲَ ّ ؽ

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

، علل هٲْايي ثب ريوبط  روبم ٕٮؾبد ّ ثيي ٍْٞه كاهاي علّل ٌّگو٫. کب٩ن إٮِبًي

 هْکي.

 ٍن. 54*  22، ً  84،  گ 8

 878  /882 882الي  869، ٓ  269/  86، ُ  234، ٓ  8، ٭بٙ ؛ ط  د فْاًَبه. 

 .ٯ. ُ 8293،  ، هؾولٝبُو ؽَيٌي ُبيي اى صلشًَـ رؾويوي ثب ًْبًَ

 ، ٬ٞ٥ ريوبط ٱوهي. ثَ ْٕهد ًَقَ ثيبٗ ًّْزَ ّلٍ اٍذ. علل ريوبط ٱوهي هغلّل

 ٍن. 23*  82/  3،  گ 88

 (34و  33و  32)تصاوير 

 872  /885  869، اى ٓ  682/  6، ُ  282)٥کَدي(، ٓ   2، هوکي اؽيدبء؛ ط   د ٱن 

 .882الي 

 .ٯ. ُ 8293،  ، هؾولٝبُو ؽَيٌي ًَـ

، ٥جبهاري كه هٌٲجذ هئل٬ ثَ ْٕهد هاٍزَ چليپب ًگبّزَ ّ ثب الٲبة ثَيبه  پٌ اى اًغبهَ

 ه٦و٭ي کوكٍ اٍذ.« ؽَي ثي ٥جلالٖول ؽبهصي ٥بهلي»اى اّ ًبم ثوكٍ اٍذ ّ اّ ها 

 ٍن. 23*  82/  3

 875  /884 ٍ822الي  98، اى ٓ  292/  8، ُ  824عليلي؛ ٓ  ، د کوهبًْب. 

88 .ٓ 

 874  /883 3/  6، ُ  9، ٓ  8، هلي؛ ط  د ّيواى. 

 «.الضبهي اهواهٍ ث٦ل النثؼ...»... اًغبم ا٭زبكٍ: 

ّْي اٍذ.  ًَقَ هؾ

 ٍن. 82*  3، ً  84،  گ 84

 873  /886 724/  2ُ  ؛، ؽکين د ًغ٬. 
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 ٍن. 89*  82، ً  25،  گ 6

 876  /887  57پ الي  25، اى ٓ  9392/  5، ُ  242، ٓ  52، ط  ، هغلٌ د رِواى 

 ه.

، رٖؾيؼ ّدلٍ ّ ؽْاّدي ثدب     ُب ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ. ُ 8253هعت  273،  ًَـ

 ًْيَي ّلٍ ّ ثَ ًَقَ هْٝثذ هٍيلٍ اٍذ. هکبثَ«. هٌَ هل ١لَ»ًْبًي 

 علل هغو٥َْ ريوبط ٍوؿ.

 [86299صجذ:  ُ]ٍن.  89/ 3*  84/  3، ً  88

 877  /888  827پ الدي   95، اى ُ  252/  3، ُ  238، ٓ  8، هوکي اؽيبء؛ ط  د ٱن 

 پ.

كه  .ٯ. ُ 8252الدليي االرکدبًي )اى ّدبگوكاى هئلد٬(،      ، ُبّن ثي اؽول ثي ٥ٖدبم  ًَـ

االّل  اًزِبي هٍبلَ اّل )هغو٥َْ(، اًِبئي اى ّيـ ثِبئي ثواي ًبٍـ، ثَ ربهيـ ًيوَ كّم هثيد٤ 

 ّْك.كيلٍ هي 8252ّ كه پبيبى هٍبلَ كّم )هغو٥َْ( ثَ ربهيـ هعت  8252

 ُبيي ثَ فٜ ّي ًيي كه ث٦ٚي ٕٮؾبد )هغو٥َْ( هِْْك اٍذ.ؽْاّي هئل٬ ّ ثال٧

 هْعْك اٍذ. 3993ً هْٙي د هِْل ثَ ّوبهٍ ًَقَ إ  كه کزبثقبًَ  ٍزبى ٱل

21  

 ()ُِٔ ـ هشثٖ أرَثٔ هسبئل اثي شذٓن

، ٕدبؽت هدلاهک    ؽَدي ٥دبهلي هٍْدْي    اى: ٍيل هؾول ثي ٥لي ثي ؽَديي ثدي اثدي   

 ..ٯ( ُ 8229)

،  ُب ا٥زٲبكي يب كه ه٥ْْٙبد كيٌدي كيگدو  ُبيي اٍذ ثيْزو ٭ٲِي ّ ث٦ٚي اى  ىپوٍِ

ثدَ   .ٯ( ُ 8254َي ثي ّلٱن ؽَيٌي هلًي )ىًلٍ ثَ ٍدبل  الليي ثي ٥لي ثي ؽ کَ ٍيل ىيي

ُب ثَ هّّدي ٭زدْائي ّ هقزٖدو    رٲلين كاّزَ ّ ٥بهلي اى  ى.ٯ  ُ 8229الي  8228ُبي ٍبل

 پبٍـ گٮزَ اٍذ.
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ثبة ر٢ٌين گْزَ ّ ُو کلام ّبه  چٌل ٍئال اٍذ کَ يکغب  9ُب كه ايي ٍئال ّ عْاة

 گوك ّهي ّلٍ اٍذ. ٯ . ُ  8288پوٍيلٍ ّلٍ ّ رٍْٜ اثي ّلٱن كه ٍبل 

ثدليي   859ّ  86،  84،  68، ٓ  8، ط   ٱبي ّاصٲي كه کزدبة فدْك كه ثقدِ الودلًيبد    

عب  ى ثقِ کَ هوثدْٛ ثدَ ؽدظ ّ هَدبئ       هٍبئ  ثَ ْٝه هَزْ٭ب پوكافزَ اٍذ کَ كه ايي

ّْك ها ثب مکو ثبة هوثَْٝ ّ ّوبهٍ ٍئال ّ ث٦ٚدًب ٍدبلي کدَ كه  ى ردبهيـ     هوثْٛ ثلاى هي

، ثَ رٮٖي  اى عِذ ر٦لاك ٍدئاالد ّ ثدَ اعودبل كه ثدبة هدزي ٍدئاالد        ٍئال ّلٍ اٍذ

 اين: ّهكٍ

، ّ اٝدالٯ کالهِدن يٲزٚدي     يزغبّىٍ اال هؾوهًب ٥لا هب اٍُزضٌي»، الغْاة:[  القبهَخ]د   8

،  ٥لم الٮوٯ ٭ي ملک ثيي هي کبى ٥بىهًب ٥لي اإلٱبهخ الٲب٦ٝخ للَٮو ٭ي أصٌبء الٞويدٰ ّ ٩يدوٍ  

.. اآلى هزْعَ الي هکخ ٭بل٢بُو ٥لم ّعْة اإلؽوام ٥ليَ ٥ٌل هوّهٍ ٥لي الويٲدبد... ّ  لکي.

، ّ  يؾزو  االکزٮبء ثبإلؽوام هي أكًي الؾّ  ّ ُْ الدني يٲزٚديَ الزوَدک ثوٲزٚدي األٕد      

، ّ ال هيت أّى ال٦ْك ه٤ اإلهکبى الدي ملدک الويٲدبد أّ ٩يدوٍ ٝويدٰ       الوَؤلخ ٱْيخ اإلّکبل

 «.اإلؽزيبٛ

، ّ ٱدل مکدو الْدِيل     هب ؽٲيٲخ الٖٮب ّ الووّح اللََّنيي يغت ال٦َي ثيٌِوب»لَبكٍخ: د ا  2

،  536: 2الضبًي أى األ٭ٚ  ال٦ْٖك الي اللهعخ الواث٦خ ؽزي ي٢ٌو الي الجيذ )هَدبلک األ٭ِدبم   

 «.(، ه٤ أى الجيذ يوي هي ًٮٌ األه382ٗ: 8الوّٙخ الجِيخ 

، ّ ٱل أعو٤ األٕؾبة ّ كّلذ  ْ الوز٦به٫ هٌِوبالوواك ثبلٖٮب ّ الووّح هب ُ» الغْاة:[]

، ّ هدب رٚدّوي األهدو ثدنلک هؾودْل ٥لدي        األفجبه ٥لي أى الٖد٦ْك ٥ليِودب ٩يدو ّاعدت    

االٍزؾجبة کٖؾيؾخ ه٦بّيخ ثي ٥وبه... ّ أهب هب مکوٍ الْبهػ ٱلً ٍّوٍ ٭٪يو ّاٙؼ. ّ مکو 

٦دخ. ّال هيدت أى االؽزيدبٛ    الِْيل ٭ي اللهًّ أى االؽزيبٛ الزوٱي الي اللهط ّ رکٮدي الواث 

 «.، لکّي رقٖئ الواث٦خ لن ًٲ٬ ٥لي هؤفنٍ يٲزٚي هب مکوٍ

، ثٌدبثو   ٙجٜ ّلٍٯ . ُ  8288، ربهيـ ٭وا٩ذ اى ٍئال، ٌٍَ  6662)كه ًَقَ هو٥ْي ُ 

، ثدَ اٍدن هغيدت اّدبهٍ ّدلٍ اٍدذ؛        ُب هلٍ. كه فبروَ ٍئال ّ عْاة 846 ًچَ كه ٓ 

، ٍئال پٌغن کَ اى ثدبة كّم    يل. كه ايي ًَقَثَ كٍذ هي ْٝه کَ اى فالل هٍبلَ ًيي ُوبى
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عدب هد٦ٌکٌ گوكيدلٍ     اٍذ ّ ًيي اًلکي اى پبٍـ  ى ا٭زبكگي كاهك کَ ثَ ُوبى ّک  كه ايدي 

 اٍذ(.

الجبة الضبلش: ٭ي الوَبئ  الٖبكهح ٍئااًل ّ عْاثًب ٌٍخ اؽدلي ث٦دل األلد٬ ّ ُدي صودبى      

 ٥ْوح

د   582پبٍـ كاكٍ اٍذ کدَ كه الودلًيبد ٓ   )٥يي ُويي ٍئاالد ها ٕبؽت ه٦بلن ًيي 

 كهط ّلٍ اٍذ(. 527

مکورن أيًٚب ٭ي الولاهک أى الوَزٮبك هي الوّايدخ ٥دلم رکدوه الٮليدخ ثزکدوه       الَبكٍخ:»

، أُْ ال٦نه الوَزوّو  ، ٭وب الوواك ثبل٦نه الوٲزٚي ل٦لم الزکوه الز٢لي  ٭ي الٌَک الْاؽل لل٦نه

ٍَ ال يزقل  ملک اليهبى کلَ... يْدزوٛ اٍدزوواهٍ الدي    هي ٥ٲل اإلؽوام الي اإلؽالل ٥لي ّ ع

اإلؽالل ّ ثلّى االٍزوواه يغت الٌي٣ کّلوب اهرٮ٤ ّ اللجٌ کلوب ؽٖ  ّ يوعد٤ ٭دي کيٮيدخ    

 «.الکٮبهح الي القال٫ الو٦ِْك أم ال يْزوٛ

ال٢بُو ٥لم رکوه الٮليخ ثزکوه الز٢لي  ٭ي الٌَک الْاؽل ٍْاء اٍزوو ال٦نه »الغْاة:[ ]

ّْى للز٢لي  أم رغلك ث٦ل ىّالَ ٭ي ّوػ الْوائ٤ أًدَ لدن يٲد٬    ٱّلً ٍّوٍ ، ث  مکو عّلي  الوغ

٥لي ٱْل ثزکوه الکٮبهح الز٢لي  کوب ُْ ٭دي اللدجٌ ّ ال يکٮدي ٭دي القدوّط ٥دي الز٢ليد         

 ٱّلً ٍّوٍ، ّ ٱْل الْبهػ  ه٤ الز٢لي  ٥لي ثبٱي الجلى افواط الوأً فبٕخ هي ال٢ّ 

 «.ثزؾٲٰ الز٢لي ... ه٤ افزال٫ ٬ٌٕ الولجًْ کبى ٱْيًب ّ ٝويٰ اإلؽزيبٛ ّاٙؼ

، ّ ١بُوُدب   ارٮٲذ ال٦جبهاد ٥لي اّزواٛ اٍزٲجبل الوٞلْة ٭ي الْٞا٫ ّ ال٦َي الضبهٌخ:»

ث٦ل ]ٍ[: ٭لْ هْدي الٲِٲدوي ثٞد . ّهأيٌدب     ، لٲْلِن  أًَ ال يقزّ  الْوٛ اال ه٤ االٍزلثبه ثکّلَ

، ّ هّردت   ُؽْيْيخ ٥لي هٌَک ٩يو ه٦لْهي الو٬ٌٖ يزٚوي أى االلزٮبد ٭يِوب أيٚدًب ؽدوام  

 «.، ٭ؾکن ملک هّٚٞو الي ثيبًَ ٥ليَ أؽکبهًب ه٤ ال٦ول ّ أفوي ه٤ الَِْ

ث  ال٢بُو أًدَ  ،  ال هيت ٭ي ٥لم هٌب٭بح االلزٮبد ثبلْعَ الٍزٲجبل الوٞلْة ثْعَِ» ]الغْاة:[

ال فال٫ ٭ي ملک ّ اًوب يقّ  ثَ... ّ أهب االلزٮبد ثبلْعَ ٭ليٌ ٭يوب ّٕ  اليٌب هي األكلدخ الٌٲليدخ   

ٍَ ، ث  يوکي الٲْل ث٦لم کواُزَ اى لن يکي هٌب٭يًب للق٣ْْ الوٞلْة ٭دي   هب يلّل ٥لي رؾويوَ ثْع

 «.ٱبئاًل ثوٚوًِْب ال٦جبكح. ّ أهب الؾبّيخ الزي أّورن اليِب ٭لن ٦ًو٫ هئلٮِب ّ ال
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 الجبة الواث٤: ٭ي الوَبئ  الٖبكهح ٍئااًل ّ عْاثًب ٌٍخ اصٌزيي ث٦ل األل٬.

 الوٲبم الزب٤ٍ: ٭ي هَبئ  هزٮوٱخ:

األّلي: ٱل أٝلٲزن ٭ي الولاهک کْى هي لن يوك الٌَک أي ٩يو ٱبٕدل كفدْل هکدخ لدن     »

ؾوم هدي هْٙد٤ الٲٖدل    يغت ٥ليَ اإلؽوام ثووّهٍ ٥لي الويٲبد اعوب٥ًب... ٭ٮي الوٌلّة ي

ّٔ ثدبلؾظ    ٍْاء کبى ٱبٕلًا للؾظ ًلثًب أم ٱبٕلًا هکخ فبٕخ ، ّ ٥لي الزٲييل ٭ِ  الؾکن هقدز

 «.اإلٍالهي أّ ّبه  للْاعت هٞلٲًب

اٝالٯ الٌٔ ّ کالم األٕؾبة يٲزٚي ّوْل الؾکن الْاعدت ّ الوٌدلّة   »]الغْاة:[ 

 «.هٞلٲًب

هب ؽکن إٞيبك الجي٘ ثيي ؽّوري الوليٌخ ثٌبًء ٥لي رؾوين إٞيبك الٖيل ثيٌِودب   الضبًيخ:»

ّ ثزٲليو الزؾوين ٭لْ إٞيل الجي٘ هي الؾّ ... ّ الٲبئ  ث٦وْم رؾوين الٖديل ٭دي اإلؽدوام    

، ُ  يٲْل ثَ کنلک ثبلٌَجخ الي الوؾّ  ٭ي  هؾاًل ّ هؾوهًب کوب ي٢ِو هيلکن اليَ ٭ي الولاهک

 «.الؾوهيي أم ال

، ّ ال ي٦زجو ٭ي عْاى أکد  هدب    الٮوؿ ّ الجي٘ ربث٤ للٖيل ٭ي الؾّ  ّ الؾوهخ» ]الغْاة:[

، ث  يغدْى کَدوٍ ٭دي كافد  الؾدوم؛       أفن هي الجي٘ هي الؾّ  ٭ي الؾوم کَوٍ ٭ي فبهعَ

  َ ، ّ اما أفدند الوَدبّاح الْاٱ٦دخ ٭دي ال٦جدبهح       ثقال٫ الٖيل ؽيش ي٦زجو مثؾَ ٭دي فبهعد

 «.ن اليِب ٥لي ال٦وْم أ٭بكد الؾکوييالوزٲلهخ الزي أّور

الجبة الَبكً: ٭ي الوَبئ  الٖبكهح ٍئااًل ٌٍخ أهث٤ ث٦ل األل٬ ّ عْاثًب ٌٍخ فوٌ ث٦دل  

 األل٬:

اعدت ٭دي الکٮدبهاد اإلؽدوام ثؤًْا٥ِدب ارٖدب٭َ ثٖدٮبد        » الواث٦خ: ُ  يغت ٭ي كم الٮلاء اْل

 ؟«، ث  يغيي هَّوي اللم الِلي أم الهقْٖٕخ هي الَّي ّ الَالهخ هي ال٦يْة ٩ّيوُوب کوب ٭ي 

اٝالٯ الٌٔ ّ کالم األٕؾبة يٲزٚي اعياء الوَّوي ّ األّلي هوا٥بح هب » الغْاة:[]

 «.ي٦زجو ٭ي الِلي

 878 6662، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8286ربهيـ کزبثذ: 
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22  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( أرَثٔ هسبئل اثي شذٓن

، ٕددبؽت هددلاهک  ٥ددبهلي هٍْددْيؽَددي  اى: هؾوددل ثددي ٥لددي ثددي ؽَدديي ثددي اثددي

 ..ٯ( ُ 8229)

پبٍـ ّ پوٍْي اٍذ هقزٖو ثو هَبئلي کَ ٍيل هؾول ثدي ّدلٱن ؽَديٌي هدلًي كه     

كيدلٍ   8283االّل  هثيد٤  25هکَ ثَ ٥بهلي رٲلين كاّزَ اٍدذ. كه ايدي هٍدبلَ ردبهيـ ّدٌجَ      

 ّْك. هي

ٍذ ّ هَدئلَ  ه٦ٌکٌ ّلٍ ا 53، ٓ  8، ط   ٱبي ّاصٲي« الولًيبد»ايي هٍبلَ كه کزبة ]

 ّْك[.هغبل گياهُ هي كُن ّ يبىكُن  ى کَ هورجٜ ثب ثؾش ؽظ اٍذ، كه ايي

: هب يٲْل هْالًب ّ ٍيلًب د كاهذ ليبليَ د ٭ي ١الل أفْبة الوواکت  الوَؤلخ ال٦بّوح»د  8

، کبلوؾّٮخ ّ الوؾدبهح ّ الْدٲل٫ ّ هدب     الوْزولخ ٥ليِب ٥لًْا ّ يويًٌب ّ ّوباًل ّ فلٮًب ّ ٱّلاهًب

، لکي ال٦دو٫ يدؤثي رَدويزَ ١دالاًل... أّ      ، ُ  يکْى ١الاًل هو٥ًٌْب هٌَ ٭ي اإلؽوام جَ ملکأّ

، لکي هْا٤ٙ الَدٮيٌخ   ، ّلْ ؽٖ  لَ الزّٚؾي لٮ٦  الٮلاء ّؽلٍ ّ ِلَن ؟ ألًَ ٩يو هز٦ّول. ُنا

 «.هثوب ؽٖود ثبلْجو کوب ال يقٮي

ؤثي رَويخ هض  ملک ر٢لياًل ، ّ ُْ ي : الووع٤ ٭ي ٕلٯ اٍن الز٢لي  الي ال٦و٫الغْاة»

کوب مکورن. ّ أهب هاکت الَٮيٌخ ٭يغْى لَ الغلًْ رؾذ ال٢ّ  هد٤ الٚدوّهح ٱ٦ٞدًب ّ يليهدَ     

 «.الٮلاء ک٪يوٍ

: هب يٲْل ٍيلًب د فّلل ٦ٍلٍ د لْ ١ّل  الوؾوم عْاًت هوکجَ لوَؤلخ الؾبكيخ ٥ْوحا»د  2

ٌي أى عِخ ٭ْٯ أيٚدًب ه٢ّللدخ ّ اًودب    ، ال ثو٦ اهب الوؾّٮخ أّ الْٲل٫ أّ ٩يوُوب ّ أثوى هأٍَ

، ث  ثو٦ٌي أى هب ٥ال هأٍَ هکْد٫ْ لديٌ ٥ليدَ ٩ٞدبء      أثوى هأٍَ هي الووکت اثواىًا ال ٩يو

 «.، ّاهلل الوَز٦بى ، ٭ِ  يکْى عبئيًا هض  ملک؟ ٭بى ُنٍ الْجِخ ّٱ٦ذ لٌب ٭ي ُنا ال٦بم إٔاًل

ّٔ ّ ال ٭زْي يٲزٚي الوٌد٤ هدي ملدک   الغْاة: » . ٦ًدن ّهك ٭دي ث٦د٘    لن أٱ٬ ٥لي ً
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، ٭دبى رؾٲدٰ ثدنلک االٍدززبه أهکدي       األفجبه الٖؾيؾخ الٌِي ٥ي اٍززبه الوؾوم هي الْوٌ

، ّ اى کبى ال٢بُو ؽولَ ٥لي هب ُْ الوز٦به٫ هٌدَ ّ ُدْ هدب اما کدبى      الٲْل ثبلو٤ٌ هٌَ لنلک

 «.، ّ ٝويٰ االؽزيبٛ ّاٙؼ الَبرو ٭ْٯ الوأً

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 879  /8 82د  8. هغو٥َْ ٥لي ثي ّلٱن ٓ 6662هو٥ْي؛ ُ ،  د ٱن. 

 882  /2 86262، هلي؛ ُ  د رِواى. 

 اى  ٩بى ّ اًغبم، ث٦ٚي هَبئ  ا٭زبكٍ اٍذ ّ کبرت ّ ربهيـ کزبثذ ًبه٦لْم اٍذ.

 888  /5  (. هٍدبلَ  843)٭ِوٍذ كکزو هؾودْك ٭بٙد  ٓ    838، ًْاة؛ ُ  د هِْل

 كّم ّ پبيبًي هغو٥َْ اٍذ.

کدَ   ؛ عدي ايدي   ، ايي ًَقَ اى هّي ًَقَ کزبثقبًَ هلي ًگبّدزَ ّدلٍ   ّاصٲيثَ ٢ًو  ٱبي 

کبرت ٍئال اّل ها ًٌّْزَ ّ اى عْاة ٍئال اّل ّو٣ّ کوكٍ اٍذ ّ كه ٭ِوٍذ ًْاة ًيدي  

 8588اي ًْلٍ اٍدذ ّ ثدَ ٱويٌدَ هٍدبلَ اّل هغو٥ْدَ کدَ كه       ثَ ًبم ٍبئ  ّ هغيت اّبهٍ

 ثبّل.هي.ٯ  ُ 84ّاي  ٍلٍ ، ايي هٍبلَ ًيي اى هکزْثبد ا کزبثذ ّلٍ

23  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( أرَثٔ هسبئل اثي ؿشاد

 ..ٯ( ُ 966الليي ثي ٥لي ٥بهلي ) اى: ِّيل كّم ىيي

ُبي ٭ٲِي ٍيل هؾول ثي ٥لي ثي ّٝواك ُبي ٭زْائي هقزٖوي اٍذ ثو پوٍِپبٍـ

ٍ عب ثلاى اّبهٍ ّل ثبّل کَ كه اييؽَيٌي هلًي کَ ٍئال كّم  ى هورجٜ ثب ثؾش هب هي

 اٍذ.

مفدبئو الؾدوهيي   »اى هغو٥ْدَ   732، ٓ  2، ط  «الودلًيبد »ًيي  ٱبي ّاصٲدي كه ثقدِ   

 ثليي هٍبلَ پوكافزَ اٍذ.« الْويٮيي

، ُد    هب ٱْلَ د كام ١لَ د ٭ي لجٌ الوقيٜ ٭ي الؾدظ هد٤ الٚدوّهح اما کدبى أصْاثدبً       [ »2]
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٭لاء ّاؽل؟ ّ ُد  ٭دوٯ    ، أّ لْ لجٌ الضيبة ك٭٦بد لن يليم اال يلجٌ ك٭٦خ لئال يز٦لك الٮلاء

، ّ ُ  ٭ي ٱل٤ الضيبة ّ لجَِب ؽوٌط اما لن يٲل٤ الوجبّدو للغلدل    ٭ي ر٦لك هغبلٌ أّ هغلٌ

ّ کنلک الوأً؟ ّ ُ  يکْى الٮلاء هدب اٍدز٪ٌي ثدبلو٥ي ّ أکجدو هٌدَ أّ هودب ثبل٪دل؟ أ٭زٌدب         

 «.هؤعْهًا

ة عولخ ّ ٦ِّٙب األٱْي أًَ اى لجٌ الوز٦لك ك٭٦خ ّاؽلح ثؤى عو٤ هي الضيب»الغْاة:[ ]

٥لي ثلًَ لن رز٦لك الکٮبهح ّ اى افزلٮذ إٔدٌب٭ِب ّ اى لجَدِب هزورجدخ ر٦دلكد ّ اى ارؾدل      

، ّ کدنا ؽکدن    الوغلٌ ّ الْٱذ ّال ٭وٯ ٭ي الٲل٤ ّ اللجٌ ثيي أى يٖ  الي الغلل ّ ٥لهَ

 «.الوأً

 882 پ. 833پ الي  832، اى ٓ  6662/  5، ُ  226، ٓ  87، هو٥ْي؛ ط  / د ٱن 

، چِبه ثدوگ اٍدذ کدَ ٍديل      ٱج  اى هغو٥َْ هْزو  ثو ايي هٍبلَ .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  َـً

ًگبّدزَ  .ٯ  ُ 8422هثيد٤ الضدبًي    28هؾول عيائوي كهثبهٍ هغو٥َْ ّ هئل٬  ى ثدَ ردبهيـ   

 اٍذ.

 اي.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 28/  3*  84، ً  89

24  

 )پبسخ ُْٖٔ ـ هشثٖ( أرَثٔ هسبئل اثي ُشٍد

 ..ٯ( ُ 966د  988الليي ثي ٥لي ) ىيي،  اى: ِّيل صبًي

الليي ثي اثي اكهيٌ )ه٦دو٫ّ ثدَ    ثبّل کَ ّيـ ىييهٍبلَ ؽبّي پبٍـ ُٮذ ٍئال هي

،  ، ِّيل صبًي پوٍيلٍ اٍذ کَ اکضو ايي هَبئ  ، اى ّبگوكاى ِّيل صبًي( اى اٍزبكُ اثي ٭وّط

 كه ثبة ؽظ ّ ه٥ْْٙبد هورجٜ ثب ا٥وبل  ى اٍذ؛ ثليي ّوػ:

ل هْالًب ٭دي أهٗ ٩ٖدجِب هعد  هدلح صدن هؽد  ٥ٌِدب ّ روکِدب ه٦وٙدًب ٥ٌِدب ّ           هب رٲْ .8

 الو٪ْٖة هٌَ ليٌ لَ ٥ليِب يل ّ ثٲيذ ُکنا ُ  يغْى الؽلاى يٖلي ٭يِب ثْبُل الؾبل أم ال؟
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 هب رٲْل هْالًب ٭ي صْثي االؽوام ُ  يغْى ٥ٲلُوب أّ أؽلُوب...؟ .2

 هب رٲْل هْالًب ٭ي ًيخ الْٱ٫ْ ه٦و٭َ...؟ .5

 هب رٲْل هْالًب ٭ي الوِلي اليَ صلش ُلي الزوز٤ ُ  يْزوٛ ٭يَ ه٤ االيوبى الٮٲو...؟ .4

 هب رٲْل هْالًب ٭ي الِلي ُ  يغت هٲبهًخ أّل النثؼ...؟. 3

 هب رٲْل هْالًب ٭ي الجوکخ أّ الؾْٗ...؟ .6

 ٭ي اللهًّ هْو٥ّخ ٱٚبء ٕالح ١ي...؟ ;هب رٲْل هْالًب ٭يوب مکوٍ الِْيل .7

 «.رٲْل هْالًب ٭ي أهٗ ٩ٖجِب هع  هلح صن هؽ  ٥ٌِب ّ روکِب...هب » ٩بى: 

 «.ّ هب ّٱٮذ ٥ليَ ث٪يو ملک ّ لکي هٞبثٰ للوْو٣ّ ّ الؾول هلل»اًغبم: 

 885  5، هْٙي؛ ط  / د هِْل   َ ،  28اي(، ٓ )اُلايي ؽٚود  يخ اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 ُ24 (22992.) 

 وثي.، علل ريوبط ٙ کب٩ن ّکوي .ٯ. ُ 8245، ٍبل  ًَـ

 گوكيلٍ اٍذ. اُلا 8575ًَقَ ثَ ربهيـ فوكاك 

 ٍن.  28*  84، ً  87، ٓ  5

25  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( أرَثٔ هسبئل الوذًٖ

 ..ٯ( ُ 966الليي ثي ٥لي ٥بهلي ) ، ىيي اى: ِّيل صبًي

، ٓ  2، ط  «الودلًيبد »، كه ٙوي کزبة  ُبي هورجٜثَ ُوواٍ ٍبيو هٍبلَ هزي ايي هٍبلَ]

َ   8579كه ٍبل ؛ ًيي 764ّ  765 هٍدبئ   اي اى ُ ثب رؾٲيٰ أثْ أيوي ّ كه ٙدوي هغو٥ْد

؛ ثب ايي رٮبّد کَ ًَقَ ؽبٙو ر٦لاك  چبپ ّلٍ اٍذ 682د   625، ٓ  8ط  ، الِْيل الضبًي

هَبئلِ ثيِ اى  ى اٍذ کَ كه ًَقَ چبپي  هلٍ ّ ثوفي اى ايي هَبئ  ثَ ًبم ّيـ أؽودل  

 ٍذ.[چبپ ّلٍ ا هٍبئ  الِْيل الضبًيهبىؽي كه 

ُبي ٭ٲِي ّيـ ٥يالليي ؽَيي ثي هثي٦دَ الودلًي )كه   ُبي کْربُي اٍذ ثو ٍئالپبٍـ
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« هثي٦دخ » هدلٍ، ّلدي كه ًَدقَ هو٥ْدي     « ىه٦خ» 895/  8ّ ًيي النهي٦خ  72اؽيبء اللاصو ٓ 

ُب ٭زْائي اٍذ ّ كه ث٦ٚدي اى  ًِدب   هٍل(. ثيْزو ايي پبٍـهٌلهط اٍذ کَ إٔؼ ثَ ٢ًو هي

 ّلٍ اٍذ.اّبهٍ ثَ اكلَ ًيي 

عدب   هَئلَ كّم ّ پٌغن اى ايي هٍبلَ، هوثْٛ ثَ ؽظ اٍذ کَ هزي پوٍِ ّ پبٍـ كه ايي

 ّْك: ّهكٍ هي

، ُ  يغْى لدَ أى   لْ کبى اإلًَبى ؽّظ ؽّظ االٍالم ّ أهاك أى يؾّظ صبًيًب [:2]هَؤلخ » ٩بى: 

 «.يٌْي ثَ ؽّظ االٍالم أّ يٌْي الؾّظ الوٌلّة؟

، ألى ؽظ االٍدالم ال يْدو٣ اال لودي لدن يؾدّظ ؽدظ        لّةيٌْي الؾظ الوٌ»الغْاة:[ ]

 «.، صن يغت اروبهَ ک٪يوٍ هي أ٭واك الؾظ الوٌلّة ، ّ اًوب يٌْي الٌلة ثبالؽوام االٍالم

، ُ  يٌدْي لٮد٠    ، أّ ٕبم ٥ٌَ لْ ؽّظ االًَبى ٥ي ّقٔ  فو هزجّو٥ًب[: 3]هَؤلخ » ٩بى: 

 الزجو٣ أّ يٌْي الٌلة فبٕخ؟

 «.الٌلة[ يٌْي الغْاة:]

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 884  /8 پ.899ه الي  898، اى ٓ  7226/  8، ُ  84، ٓ  89، هو٥ْي؛ ط  د ٱن 

 ..ٯ ُ  88، ًيوَ كّم ٱوى  ، هيو هؾول هئهي ؽَيٌي ًَـ

، ٭ِوٍدذ   ُب ّدٌگو٫. هّي ثدوگ اّل هغو٥ْدَ ؽدبّي ايدي ٥ٌدْاى      ٥ٌبّيي ّ ًْبًي

يدب أهيدو   »هلک الؾَيٌي، ثب هِدو ثيٚدْي ّي   ، هيو هؾول هئهي ثي  ُب ّ رولک کبرت هٍبلَ

 ّْك.كيلٍ هي« الوئهٌيي

 اي.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 24*  82/  3، ً  22

 883  /2   245ة الدي   242، اى ٓ  85253/  2، ُ  74، ٓ  55، هو٥ْدي؛ ط   د ٱدن 

 ة.

ه٦و٭دي ّدلٍ   « أعْثخ هَبئ  الْيـ ؽَيي = أٍدؤلخ ّ األعْثدخ  »كه ايي ّوبهٍ ثب ٥ٌْاى 

 اٍذ.



 مخطوطات حجکتابشناسی /  017

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 ، کب٩ن ّوٱي. ُب ثَ هْکي٥ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ًَـ

ُب كه ايي هغو٥َْ هْٝثذ كيلٍ ّ ٭وٍْكٍ ّدلٍ ّ ثوفدي اى هٞبلدت هدزي     ثوگ ؽبّيَ

  ٍيت كيلٍ اٍذ.

 ٍن. 26*  86/  3، ً  52،  گ 2

26  

 )حذٗج ـ هشثٖ( أحبدٗج ُٖ ُؼل الحذ

 .م( 8523= .ٯ  ُ 723اى: ٥جلالوئهي ثي فل٬ ثي هٍْي كهيبٝي )

 [658/  8؛ الج٪لاكي: ُليخ 425/  8؛ الْْکبًي: الجله 487/  2اثي ؽغو: اللهه ]

 اي اٍذ هْزو  ثو اؽبكيضي كه رجييي ٭ٚ  ؽظ.هٍبلَ

ٱدبل الْديـ اإلهدبم ال٦دبلن ال٦الهدخ ال٦بهد  الٮبٙد  الدْه٣ الودزٲي الوؾدلس           »...  ٩بى: 

هلرَ: أفجوًب أثْالؾغبط الؾب٭٠ ٱدواءح ٥ليدَ   ، ٭َؼ اهلل ٭ي  الليي ٥جلالوئهي ثي فل٬ ّو٫

 «.ؾَي...اثْال ثؾلت ٥ْكًا ٥لي ثلء ّ أًب

ٱبل اثي عويظ: هب ؽولٌي ٥لي الؾظ هي اليوي اال ثيزبى ٍدو٦زِوب هدي اًَدبى    »... اًغبم: 

، ّ ٕلْارَ ٥لي فيو فلٲَ هؾول  يٌْلُوب ّ ُوب ل٦وو ثي أثي هثي٦خ... رن ّ الؾول هلل ّؽلٍ

 «.ّ ٍلن رَليوًب کضيوًا ّ  لَ ّ ٕؾجَ

 886  45ه الدي   58(، ٓ 872/  3)ؽليش  224، ُ  833، فبلليَ؛ ٓ  / د ٭لَٞيي 

 ه.

. علدل   ًَقَ ٦ّٙيذ فْثي كاهك .ٯ. ُ 968، ٌٍَ  الليي ٥جلالوؽوي اإلّٮيٌي ، ىيي ًَـ

 ٦ٝدي األٍدٌّخ  »، رٌِدب ثدوگ اّل اى اثزدلاي هٍدبلَ      اي ٬ٞ٥ ريوبط. پٌ اى ايي هٍبلَپبهچَ

اى کوبل الليي ٱبكهي  هلٍ کَ ثَ ُوبى فٜ ّ ُودبى ٍدبل کزبثدذ ّدلٍ     « لوي ا٥زٲل الجل٥خ

 اٍذ.

 ٍن. 28*  83ٍن(،  83*  82ً ) 89،  گ 6
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27  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( اح٘بم حذ

 ..ٯ( ُ 8482، ٥جلالؾَيي ) اى: ٭ٲيِي گيالًي

ٍئال  ، هَبئ  هوثْٛ ثَ هٌبٍک ّ اؽکبم ؽظ ها ثَ ْٕهد هئل٬ کَ اى ه٦بٕويي اٍذ

 ّ عْاة كه هٍبلَ ؽبٙو  ّهكٍ اٍذ.

ثَولَ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّالٖلْح... اى ٭واي٘ هِن اٍالهي، ؽظ اٍذ ّ ايي » ٩بى: 

 «.ؽظ ثو ُوَ هَلوبى هکلٮي يک هورجَ ّاعت اٍذ، ثَ ّوٝي کَ ٱلهد كاّزَ ثبّل

ها ثبٝ  رْاًل ٥و  ؽظ رْاًل ّٱزي کَ ّقٔ ثَ ُو ًيزي هؾوم ّل، ًوي ًوي»اًغبم: 

کٌل؛ ثلکَ ثبيل روبم ثکٌل، هگو هْاهكي کَ اصٌبء ايي هٍبلَ گٮزَ ّلٍ ّالؾول هلل هة 

 «.ال٦بلويي ّالٖلْح ّالَالم ٥لي هؾول ّ لَ الٞبُويي

 887 54/  846د  6776، ًَقَ ّوبهٍ  572، ُ  827/  8، گلپبيگبًي؛ هغلل  / د ٱن. 

، چٌل ٕٮؾَ  ٱج  اى ّو٣ّ کزبة الؾظ ٯ.. ُ 8428ٱ٦لٍ  مي 88،  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَز٦ليٰ

كهط ّلٍ اٍذ. علل گبليٌگْه « اليًبكٱخ ّالوٌؾو٭يي اّ الکزبة االٍْك»اى  ٩بى کزبة 

 هْکي.

 ٍن. 22*  86، ً  87،  گ 68

28  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( اح٘بم حذ

 اى: ؟

 اي ثَيبه هقزٖو ّ ٭زْائي اٍذ کَ ثَ عِذ ٥ْام ًگبّزَ ّلٍ اٍذ.هٍبلَ

کَ چْى کَي هزْعَ هکَ ه٢٦ودَ ّدْك ثدَ ٱٖدل      الؾول هلل هة ال٦بلويي... ثلاى» ٩بى: 
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 «.گياهكى ؽظ ّاعت

گياهم اى ثدواي هٙدبي   ّ ًيذ چٌيي کٌل کَ كّ هک٦ذ ًوبى ْٝا٫ ّكا٣ فبًَ هي»اًغبم: 

 «.فلاي ر٦بلي؛ پٌ ثوّى  هلٍ هزْعَ ّْك

 888 5228/  7، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

هعدت   9ردب   8243، )ردبهيـ هغو٥ْدَ:( كّّدٌجَ هدبٍ ٕدٮو       ي ثِبهي، اثْالؾَ ًَز٦ليٰ

 ..ٯ ُ 8249

 علل ريوبط هْکي.

 ٍن. 54*  22، ً  23

29  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( أح٘بم الحذ ألّل ٗلّ ُذّ

 ..ٯ( ُ ؟ 8252د  8878، هؾول ثي ٥جلالٌجي ) اى: افجبهي

 889 834الي  847، ٓ  5548/  6، ُ  2552، ٓ  88، كاًْگبٍ؛ ط  / د رِواى. 

 ، علل ريوبط رويبکي. ، کب٩ن ٭وًگي ًَـ

 ٍن. 22/  3*  83(، 83*  9ً ) 25،  گ 8

31  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( اح٘بم سْلٔ دس اهوبل حذ ٍ هوشُ )سسبلِ...(

ثدب٩ي   اى: ٍيل ؽَيي ثي ًٖواهلل ثي ٕبكٯ هٍْْي ؽَيٌي گلپبيگبًي ٦ٍيللْئي ٥دوة 

 ..ٯ( ُ 8569« )ثب٩ي هغزِل ٥وة»اهّهي، هِْْه ثَ 

 892      ُ( رجويدي؛  2473/  8/ د ]ًَقَ چبپ ٌٍگي كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي :)

 ، ٭بهٍي[.ٓ  62،  فْزي .ٯ، ُ 8549،  ، ثلّى کبرت ًبّو ثي
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31  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( أح٘بم الـَاٍ

 ..ٯ( ُ 955د  832، ؽَيي ثي هٮلؼ ثي ؽَي ثي هّيل ) اى: ٕيووي

 [6976ُ  262/  22النهي٦َ ]

َ  ه٦و٭دي ّدلٍ  « هٌبٍک الؾدظ »کَ كه النهي٦َ ثب ٥ٌْاى  ايي ًّْزبه اي هجَدْٛ ّ  ، هٍدبل

اٍزلاللي اٍذ كه چگًْگي ْٝا٫ ّ افزال٫ كاًْوٌلاى ٭ٲَ كهثبهٍ ؽغواالٍْك ّ ايي کدَ  

 ثبيل  ٩بى ّ اًغبم ْٝا٫ ثَ  ى ثبّل. 

 چٌديي  ّهكٍ « هٍبلخ ٥لوبء الجؾدويي »، ّيـ ٍليوبى ثي ٥جلاهلل كه کزبثِ  كه ثبة هئل٬

کبى کضيو ال٦جبكاد ّ الٖلٱبد لن ي٦ضو لَ ٥لي ٥ضوح ّ للٌبً ٭يَ ا٥زٲبك ٢٥دين ّ ٱد    »اٍذ: 

اى يوٚي ٥ليَ ٥بم ٭ي ٩يو ؽظ أّ ىيبهح ّ اعزو٤ ٭ي ث٦٘ أٍدٮبهٍ هد٤ الوؾٲدٰ الکوکدي     

 «.٭بٍزغبىٍ ٭ؤعبىٍ ّ ٱجوٍ ه٤ أثيَ ٭ي ٍلوبثبك ثؾويي

ًب هؾول ّ  لَ الٞبُويي... ّث٦ل ٭ِنٍ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ ٕلي اهلل ٥لي ٍيل» ٩بى: 

ًجنح ٭ي أؽکبم الْٞا٫ ثبلجيذ الؾوام ٭ٌٲْل أعو٦ذ األهدخ... ٭دي الٞدْا٫ ّ الودوّه ٥ليدَ      

 «.ثغوي٤ الجلى...

ّا٥لن ثؤًَ لن يْعل ٭ي ه٬ٌٍٖ لوغزِل ٭ي الٮويٲيي الو٤ٌ ٥ي ع٦  الؾغو ٥لي »اًغبم: 

ب ثيٌّبٍ ٭ب٥لن هْ٭ٲًب ّ الؾول هلل هة ال٦دبلويي  اليَبه إاًل... ال يکْى ٩يو عبئي ٭ي هنُجِن کو

 «.ّٕلي اهلل ٥لي هؾول ّ لَ الٞبُويي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 898  /8  ه الدي   25(، اى ٓ 329/  8) 2847/  8، ُ  453، ٓ  3، هلک؛ ط  د رِواى

 پ. 24

اى هّي  .ٯ. ُ 928ٌّجَ ههٚبى  ، ٍَ ، يؾيي ثي ؽَيي ثي ؽَي ثي ًبٕو ٍلوبثبكي ًَـ

ّْك. کب٩ن كيلٍ هي 928ّْال  22، كه پبيبى، اًِبء هئل٬ ثَ فٜ فْكُ كه  ًَقَ إ 
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 كاه. ، علل هّيَ کب٩ن لجَ روهَ

 ٍن. 22*  85،  گ 2

 892  /2 پ. 7ه الي  6، اى ٓ  5527/  8، ُ  87، ٓ  9، هو٥ْي؛ ط  د ٱن 

 .ًگبه ر٦ييي ّل ًبم هئل٬ ثَ اٍزٌبك ًَقَ هلک ّ اؽزوبل ٭ِوٍذ

 ًَقَ اى هّي فٜ هئل٬ ًگبّزَ ّلٍ اٍذ.

،  ، هؾول ثي ؽَي ثي اؽول ٭وط ثي اؽول ثي ؽَي ثي هجبهک اّالي ٍِالّلي ًَـ

 هٖؾؼ.

 اي.علل هٲْايي، ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ

أؽکددبم الٞددْا٫ »ًَددقَ ٥کَددي  ى كه هئٍَددَ ٝيجددَ هْعددْك اٍددذ کددَ ثددب ٥ٌددْاى 

 قَ كه کزبثقبًدَ ٍديل ٕدله هْعدْك    ّ كه النهي٦َ  هدلٍ کدَ ًَد      هلٍ اٍذ« الؾوام ثبلجيذ

 اٍذ.

 ٍن. 84*  82، ً  23،  گ 2

32  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( أح٘بم الـَاٍ

 اى: ؟

الؾول هلل هة ال٦بلويي ّالٖلْح ٥لي هؾول ّ لَ الٞبُويي ّث٦ل ٭ِنٍ هَئلخ ٭ي » ٩بى: 

 «.اؽکبم الْٞا٫ ي٦ن ثِب الجلْي ّالغِ  ثِب ُْ الو٦ٖيخ ال٢٦وي...

کبًذ ثبٝلخ الى الٌِي ٭ي  :ي٦جل ٥جبكح ًِي اهلل ّ هٍْلَ ّ االئوخاًَ هي »... اًغبم: 

 «.ال٦جبكح يلل ٥لي الٮَبك ّاهلل لٌب ّ للوئهٌيي الوّبك

 895 ه. 223ه الي  228، اى ٓ  525/  7، ُ  223، الِيبد؛ ٓ  / د رِواى 

 .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 گ. 3
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33  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( أح٘بم الووشٓ

 ..ٯ( ُ 8243، اؽول ثي ٕبلؼ ثي ٍبلن ثي ْٝٯ )ث٦ل ٌٍَ  ٱٞيٮياى: ثؾواًي 

إلؽيدبء   9كاه الوٖدٞٮي »م ثواي ثبه اّل ّ رٍْدٜ ًْدو    2228= .ٯ  ُ 8422كه ٍبل ]

 ٓ چبپ ّ اًزْبه يب٭زَ اٍذ[. 898الزواس كه ثيوّد كه 

اي اٍزلاللي ّ هقزٖو كه اؽکبم ٥ووٍ ّ هَبئ  هوثْٛ ثَ  ى اٍذ، كه يک هٍبلَ

 «.٭ٖ »ّ چٌل « هٲلهَ»

، هْاٱيذ ّ ّاعجبد  ى اٍذ ثب اًلکي رٮٖي . كه ايي ثبهٍ  ايي هٍبلَ ّبه  اؽکبم ٥ووٍ

هّايبد ها اى عِذ هزي ّ ٌٍل هْهك هٌبٱَْ ٱواه كاكٍ ّ  هاي ٭ٲِبي ّي٦َ ها كه ر٦بهٗ ثب 

يکليگو ثوهٍي کوكٍ ّ ث٦ٚي ها ثو ث٦ٚي كيگو، ثب اٍزٌبك ثَ  يبد ٱو ى ّ اؽبكيش ّويٮَ 

 ّ كلي  ٥ٲ  روعيؼ كاكٍ اٍذ.

ّ ال ؽْل ّ ال ٱْح اال ثبهلل... ّ ث٦ل ٭ِنٍ ًجنح يَيوح ٭ي اؽکبم ال٦ووح کزجزِب اهزضباًل » ٩بى: 

 «.لٲْلَ ر٦بلي

 894    پ الدددي 232، اى ٓ  2538/  87، ُ  542، ٓ  6، هو٥ْدددي؛ ط  / د ٱدددن 

 پ. 522

 چٌديي اٍدذ: الوٲلهددخ:  ّددْك هٍدبلَ كه ايدي ًَددقَ ًبرودبم ّ ٥ٌدبّيٌي کددَ كيدلٍ هدي      

٭ي ّعْة ال٦ووح ٭ي ال٦وو هوح؛ الٮٖد  االّل: ٭دي هْاٱيدذ ال٦ودوح؛ الٮٖد  الضدبًي: ٭دي        

 الْٞا٫.

 «.ّ ُْ أّٙؼ اّکبال ّ ٦ٙٮًب کوب ال يقٮي ّ اهلل ال٦بلن...»... اًغبم ا٭زبكٍ: 

 ، ىه٣ ثي هؾول ٥لي ثي ؽَيي ثي ىه٣ فٞي ثؾواًي. علل ريوبط ٱوهي. ًَـ

 ٍن. 28*  83/  3،  گ 69
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34  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( اح٘بم ُِٔ

 اى: ؟

اؽکبم ِٝبهد ّ ًوبى ّ هّىٍ ّ ىکبح ّ ؽظ ّ ث٦ٚدي اى ّاعجدبد ّ هؾوهدبد ّدو٥ي     

 ، ّ کبرت گْيل کَ اى اهبم هؾول ٩يالي اٍذ. كيگو، ثَ هّّي ثَيبه هقزٖو

ٍبفزَ  الؾول هلل هة ال٦بلويي... اهب ث٦ل ثلاى کَ ايي کزبة ها اهبم هؾول ٩يالي» ٩بى: 

 «.اٍذ اى ثواي هجزليبى...

 «.هْک  اٍذ ثَ عِذ ٥ناة كاكى اّ ٦ًْم ثبهلل هي ٥ناة اهلل»اًغبم: 

 893 پ. 67پ الي  44، اى ٓ  298/  2، ُ  862، كاًْگبٍ ث٥ْلي؛ ٓ  / د ُولاى 

اي کدَ ؽدبّي ًَدقَ    ، ٱج  اى هٍبلَ )ّ ٱج  اى  ٩بى هغو٥َْ ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ًَز٦ليٰ

ًّْدزَ ّدلٍ    8278ثوكٍ ّ ؽية الجؾو ّ هٞبلت پواکٌلٍ كيگدوي ثدَ ردبهيـ    اٍذ( ٱٖيلٍ 

 اٍذ.

 اي.علل هٲْايي، ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 87*  82/  3،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬
 

35  

 )تِس٘ش ـ هشثٖ( أحَال ث٘ت الحشام )سسبلٔ ُٖ...(

 ؟اى: 

 ثْكٍ اٍذ.ٌُگبهي کَ هئل٬، ٱبٙي هکَ .ٯ  ُ 8222پبيبى يب٭زَ كه اّاٍٜ ههٚبى 

 896  پ الددي  882، اى ٓ  8958/  7، ُ  578، ٓ  29/  8، هغلددٌ؛ ط  / د رِددواى

 ه. 889
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الوٲبلخ ٭ي ثيبى رٮَيو ٱْلَ ر٦بلي اى أّل ثيذ ٤ّٙ للٌبً. ٱبل ث٦٘ الٮٚالء ٭ي » ٩بى: 

عِخ هٌبٍجخ ُنٍ اآليخ لوب ٱجلِب أى ُنا ّدو٣ّ ٭دي ثيدبى کٮدوُن ثدج٦٘  فدو هدي ّد٦بيو         

 .«7هلزَ

ّ اًي أ٥لن أًک أؽت الجالك الي اهلل ٭ؤکوهِب ٥لي اهلل ّ لْال أى أُلک أفوعدًْي  »اًغبم: 

هٌک هب فوعذ ّ الؾول لوْ٭ٰ الزوبم ّ هيَو االفززبم ّالٖالح ٥لي هٍْل ٭دبرؼ الجيدذ ّ   

ا٬ّ الوٲبم. روذ الوٍبلخ ٭ي أؽْال ثيذ الؾوام ٭ي أّاٍٜ ِّو ههٚبى الو٢٦دن هدي ٍدٌخ    

 «.ٌل اٱبهخ هٌٖٮِب ثوکخ ٱبٙيًباصٌيي ث٦ل االل٬ ٥

ه( اى اًدْاه ّ اؽيدبء    889اي كهثبهٍ هدوگ ) پٌ اى  ى اٱْال پواکٌلٍ .ٯ، ُ 88، ٍلٍ  ًَـ

 ،   ٥لْم الليي ّ رٮَيو ٱبٙي ثيٚبّي

 اي ٙوثي ثب روًظ ّ ٍوروًظ گوُي.، علل هيْي ٱٍِْ کب٩ن ٭وًگي ًقْكي  ُبه هِوٍ

 ٍن. 27/  7*  85،  25*  82/  3، اث٦بك هزي:  گ 82

36  

 )تبسٗخ ٍ رٌشاُ٘ب ـ ُبسسٖ( أخجبس حسٌِ٘ دس اخجبس هذٌِٗ

 .اى:  كيٌَ هؾول

اى ٍدديل ٥لددي ٍددوِْكي  «فالٕدخ الٌٲجددبء ثؤفجددبه كاهالوٖدٞٮي  »، روعوددَ  ايدي کزددبة 

، ٍجت رؾويو ايي هقزٖدو   ( اٍذ کَ كه ُْذ ثبة رلّيي يب٭زَ اٍذ ّ هزوعنٯ. ُ  988)

ّ كٍّزبى هکوم هؾزوم کَ اى ىثبى ٥وثي ٥بهي ّ اى ٦ٌٕذ ّ ها اًزٮب٣ ث٦ٚي اى يبهاى ٥غن 

 كاًل.، هي ٌٕب٥ذ ّ ًؾْ هؾزغت ّ هزْاهي ثْكًل

 ٥ٌبّيي اثْاة ّ ر٦لاك ٭ْٖل کزبة:

 ثبة اّل: كه اٍوبء هليٌَ ّ ٭ٚيلذ  ى هْزو  ثو كٍ ٭ٖ .

، هْزو  ثو  ثبة كّم: كه ٭ٚيلذ ىيبهد ّ ٭ٚ  هَغل ًجْي ّ  ًچَ هز٦لٰ اٍذ ثَ  ى

 َ ٭ٖ .ٍ
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، 9ثبة ٍْم: كه افجبه ٍکبى هليٌَ، اى ىهبى ٱلين رب ّٱذ ٱلّم ّوي٬ هٍدْل کدوين  

 هْزو  ثو ٍَ ٭ٖ .

، هْدزو  ثدو ُٮدلٍ     ثبة چِبهم: كه ثيبى ٥وبهد هَغل ًجْي ّ ُغواد اىّاط ٝدبُواى 

 ٭ٖ .

 ، هْزو  ثو ِّ ٭ٖ . ثبة پٌغن: كه هَبعل ًجْيَ ّ ّوػ هٲبثو هليٌَ ّ...

 ، هْزو  ثو كّ ٭ٖ . هجبهکبد هليٌَ ّ... ثبة ّْن: كه  ثبه

، هْزو  ثدو   ُبكه ٍٮوُب ّ ٩يٍّ 9ثبة ُٮزن: كه هَبعلي کَ هٌَْة اٍذ ثَ پي٪وجو

 ٍَ ٭ٖ .

     َ ّ   ثبة ُْزن: كه اّكيَ ّ اؽوب ّ  ٝدبم ّ ث٦ٚدي ا٥ودبل ّ عجدبل هليٌد  ، هْدزو  ثدو ك

 ٭ٖ .

 ثؾش ّلٍ اٍذ.،  ، كهثبهٍ هَبعلي کَ كه هاٍ ؽغبط اٍذ كه ٭ٖ  كّم ثبة ُٮزن

، ٥ودبهاد ّ كيگدو    اهلل الؾدوام  ُبي هقزلد٬ ثيدذ  ، ثَ ثقِ كه ثبة ُْزن ًيي ثَ رٌبٍت

، اّدبهٍ   اهلل اى عِبد ع٪وا٭يبيي ّ كيگو هْاهك اهبکي ّ هَبعل هکَ هکوهَ ّ هْقٖبد ثيذ

 کوكٍ ّ رْٙيؾبري كاكٍ اٍذ.

ٍدبفذ هليٌدَ    ّوبه پوّهكگبهي ها کَ هْدو٫ ثَولَ ٍپبً ثَيبه ّ ٍزبيِ ثي» ٩بى: 

پوٍکيٌَ ثبٱبهِذ ثباٍزٲبهِذ ؽٚود هٍبلخ ٕلي اهلل ٥ليَ ّ ٥لي  لَ ّ إؾبثَ اعو٦يي ّ ثَ 

ُدبي هئهٌدبى ها ثدَ اٍدزوب٣ افجدبه هَدزٞبثَ ٝبثدَ ّ رٮٚدي           ايي ٍجت هْزبٯ گوكاًيل كل

 «.ًوْك...

٥جلالکوين ثي ُْامى الٲْديوي هؽودخ اهلل ٥لديِن ّ ايدي هْدِْه اٍدذ ّ ًديك        »اًغبم: 

٥ويل ٕبؽت الوٲبم ي٦ٌي اهبم هٲدبم   وّيـ اثْالؾَي الْْلي ّ ًيك هيو٥جلالوؾَي ثي اثيهي

 «.ّ ايي ًيي هِْْه اٍذ ّاهلل أ٥لن ثبلْٖاة ّاليَ الووع٤ ّالوآة 7اثواُين

 897 84826، هوکي رؾٲيبد ٭بهٍي؛ ُ  / د پبکَزبى. 

 ، ٥ٌبّيي اثْاة ّ ٭ْٖل ثَ ٌّگو٫. ًَز٦ليٰ رؾويوي

اي ٭وٍدْكٍ ردوًظ ّ   ، علدل ريودبط ٱِدٍْ    ، ث٦ٚدًب هْٝثدذ كيدلٍ    ًقدْكي کب٩ن ٭وٍْكٍ 
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 كاه ثب كّ ؽبّيَ ٙوثي. ٍوروًظ

، كاهاي ٍولْػ ثَ العْهك ّ ىه ثب ًٲُْ اٍليوي اٍذ. ٕٮؾبد هغلّل  ٕٮؾَ ًقَذ

    َ ،  ثَ ىه ّ العْهك ّ ٌّگو٫ ّ هْکي اٍذ ّ هکبثَ كاهك. ثيْدزو کلودبد كه اّافدو ًَدق

 اٍذ. ثلّى ًٲَٞ ًگبهُ يب٭زَ

374  ٓ ،83 .ً 

 (36و  35)تصاوير 

37  

 ، هشثٖ( )تبسٗخ أخجبس ه٘ٔ الوششُٔ ٍ هب ربء ُْ٘ب هي اٙحبس

 ..ٯ( ُ 244، هؾول ثي ٥جلاهلل ثي ٥ٲجَ ) ، أثْالْليل اى: أىهٱي

 [95/  7؛ األ٥الم 898/  82ه٦غن الوئلٮيي ]

 898  ٥ودْهي  ]،  5799، ُ  8262، ٓ  5، هقزٖدو ؽدوم هکدي؛ ط     / د ٥وثَزبى ُ

 ربهيـ[. 5424

 ، کبرت: ٥جلالَزبه كُلْي. فٜ رؾويوي

 ٍن. 52*  22، ً  25 .ٯ، ُ 584

38  

 )أدهِ٘ ٍ أرٗبس ـ هشثٖ( أده٘ٔ الحذ ٍ الووشٓ ٍ هب ٗتولْ ثْوب

 ..ٯ( ُ 988، هؾول ثي اؽول ثي هؾول ) الليي ، ٱٞت اى: ًِوّاًي

 [254/  6؛ األ٥الم 47/  82؛ ه٦غن الوئلٮيي 32/  8ک٬ْ ال٢ٌْى ]

اي کَ كه هٌبٍک ؽدظ ّ ٥ودوٍ ّ ا٥ودبل هز٦لدٰ     اي اٍذ كه ثيبى هغو٥َْ اك٥يَهٍبلَ

  يل.کبه هيَ ُب ثثلاى

 899   8332ُ ]،  4874، ُ  8583، ٓ  5، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى 
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 اك٥يَ[.

 کبرت ّ ربهيـ کزبثذ.، ثلّى ًبم  ًَـ

 ٍن. 22*  83، ً  9،  گ 838

39  

 )ادهِ٘ ٍ آداة ـ هشثٖ( أده٘ٔ هٌبسٖ الحذ[] 

 .م(8648=  ٯ. ُ 8238اى: ٥جلالوؽوي ثي هؾول ثي هؾول ٥وبكي )

، ثيبى ًوْكٍ اٍذ.  اك٥يَ هٌبٍک ؽظ ها ثَ ْٕهد ثَيبه هقزٖو ّ ثو اٍبً ٭ٲَ اؽٌب٫

« الوَزٞب٣ هي الياك أل٭ٲو ال٦جبك اثدي ال٦ودبك  »هئل٬ ثب ًبم ، کزبة كيگوي اى  كه ًّْزبه ؽبٙو

 ًيي ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ کَ ًَقَ  ى كه کزبثقبًَ فبلليَ ٭لَٞيي ٌّبٍبيي ّلٍ اٍذ.

ّ يَزؾت لَ أى ال ي٪يت ثٖوٍ ٥ي الجيذ ؽزي ي٪يجَ ٥ٌَ ّ يٲْل ردبئجْى  ئجدْى   »اًغبم: 

 ّ أ٥دي عٌدل ّ ُديم االؽدياة      لوثٌب ؽبهلّى ّ لوؽوزَ ٱبٕلّى ٕلٯ ٥ّلٍ ّ ًٖو ٥جدلٍ 

 «.ّؽلٍ ّ ال ؽْل ّ ال ٱْح اال ثبهلل ال٦لي ال٢٦ين

 222 هٍبلَ ٍْم هغو٥َْ اٍذ(. 4923، ُ  84، هغلٌ؛ ط  / د رِواى( 

 .ٯ. ُ 88، اؽزوباًل اى ٍلٍ   هيي رؾويوي ّکَزَ

، ثدَ ّدٌگو٫ ّ هدزي اك٥يدَ ثدَ       ُب ثو ٭دواى رْٙيؼ اك٥يَ ثَ هْکي ّ ٌّگو٫ ّ ًْبًي

 اٍذ. هٍبلَ ثَ ْٕهد چليپب ّ ٍْٞه کْربٍ کزبثذ ّلٍ اٍذ.هْکي 

 ثبّل.هي« ٭زْػ الؾوهيي»، كه ؽبّيَ  فويي ٕٮؾَ اى   ًچَ هْعْك اٍذ

ّّي ّ يّٖت » ٩بى ا٭زبكٍ:  صّن ي٦ْك الي هٌي ّ يّٖلي ثِب ال٢ِو صن يؤري ىهيم ٭يزّٚل٤ ّ يزو

 ّ يو٭د٤ ثٖدوٍ الدي الجيدذ     ٥لي هأٍَ ّ ّعَِ ّ يزٌٮٌ صالس هّواد ٭ي ّوثَ ّ يَّوي اهلل

 «.الْوي٬ ٭ي کّ  هوح ّ يٲْل...

 «.ُنٍ عوي٤ أك٥يخ هٌبٍک الؾظ.. ٥جلالوؽوي ال٦وبكي هؽوَ اهلل ر٦بلي»اًغبهَ: 

 (37)تصوير 
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41  

 )دهب ـ هشثٖ(  ادهِ٘ ٍ اهوبل حذ

 اى: ؟

 .:اي اٍذ كه ا٥وبل ؽظ ّ ىيبهد ّ ّكا٣ ٱجْه ائوَايي هٍبلَ هْزو  ثو اك٥يَ

 228ه. 869ه الي 843(، اى ٓ 23/8457) 3782/ 23، ُ 478، ٓ 8، هلک؛ ط / د رِواى 

 ، علل هّيَ کب٩ني. ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 22/  3*  85/  8،  گ 24

41  

 )حذٗج ـ هشثٖ( أسثوَى حذٗخبً ُٖ ُؼبئل الحذ ٍ الووشٓ

،  بلياى: اهيو الولک اثْالٞيت هْلْي ٍيل هؾول ثي ٥لي ثي ؽَي ؽَيٌي ٱٌْچي يِْپد 

ّْاة ّٕليٰ ؽَي»هِْْه ثَ   .ٯ( ُ 8527« )فبى ثِبكه ً

 222   (: ٌُدل؛  5653/  2ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههدْي ) ]/ د

، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم ٥جلالوغيل فبى )هِزون هٞجد٤ ٥ليدَ هيبٍدذ يِْپدبل(،      هٞج٤ ّبُغِبًي

 ، ٥وثي[ٓ  8،  ّىيوي ثيهگ .ٯ، ُ 8292،  ثلّى کبرت

42  

، تبسٗخ ٍ  اإلستسبهبت اللـبٍ ُٖ خبؿش الحبد إلٖ أٓذس هـبٍ )سِشًبهِ دٌٖٗ

 رٌشاُ٘ب ـ هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 8566د  8286اى: اهيو ّکيت اهٍالى )

ثب هٲلهَ هؾول هّيل هٙب ّ رٖؾيؼ ؽَي ٍوبؽي ٍْيلاى ّ ًْو كاهالٌدْاكه كهْدٰ   ]
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 چبپ ّلٍ اٍذ[..ٯ  ُ 8428ثَ ٍبل 

 اهكٍ ّ هْبُلاد فْك ها گياهُ ًوْكٍ اٍذ.ؽظ گي.ٯ  ُ 8548هئل٬ كه ٍبل 

 ث٦٘ ٥ٌبّيي کزبة:

 هٲلهخ أّ ٭برؾخ الوؽلخ

 هي الَْيٌ )= ٍْئخ( الي علح

 ٬ّٕ علح ٩ّواثخ ألْاى ثؾوُب ّر٦ليلَ...

بئ٬ الغ٪وا٭ي ّال٦َکوي ّ هکبًَ الٍْٜ هي الجالك ال٦وثيخ کلِب...  فبروخ: ٭ي ٕٮخ هْٱ٤ اٞل

 اللاهبك ٭ي ٱل٦خ الٞبئ٬.ثبّب ّهؾوْكثبّب  ٕٮخ ٱز  هلؽذ

ثَولَ الؾول هلل الْاؽل القالٯ ٍّجؾبى اهلل... ّث٦ل ٭ٲل هٚذ ٥لي ؽغظ کضيدوح  » ٩بى: 

 «.ّ أًب أُّن ثؤكاء ٭ويٚخ الؾظ ّ ال٦ْائٰ ر٦ْٯ...

 ٕٮؾَ ر٢ٌين ّلٍ اٍذ. 524/ د ًَقَ كه  222. 8

43  

 )ُِٔ هٌلَم ـ هشثٖ( أسرَصٓ ُٖ الحذ

 (.ٯ. ُ  8528ال٪ٞبء ًغٮي ) ، کب٬ّ ي ّيـ ع٦ٮواى: ّيـ ٥جبً ثي ّيـ ؽَي ث

 [2544ُ  472/  8النهي٦خ ]

 کزبة ّبه  ُياه ثيذ اٍذ.

44  

 )ُِٔ هٌلَم ـ هشثٖ( أسرَصٓ ُٖ الحذ ٍ الزْبد

 ..ٯ( ُ 8287، ِِّْبًي ) الٖول ؽَيٌي إٮِبًي٥جل اى: هؾول ثي

 هٞل٤ کزبة ثليي ًؾْ اٍذ:

 «.٥لي األًبم ل٬ٞ هي اهلل الؾظ هي ك٥بئن االٍالم »
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 225 8484، گُْوّبك؛ ُ  / د هِْل. 

 ٱ٤ٞ هث٦ي ًْىكٍ ٍٞوي. .ٯ، ُ 84ٍلٍ 

45  

 أسرَصٓ ُٖ سحلٔ اإلهبم الح٘٘ن إلٖ الحذ )سِشًبهِ هٌلَم دٌٖٗ ـ هشثٖ(

 .الليي ُبّوي اى: هؾول ثي عوبل

ٍبهد لؾدظ   *ٱب٭لخ اإليوبى ّالزْؽيل  *ثَولَ. ٍبهد ٥لي اٍن القبلٰ الو٦جْك » ٩بى: 

ثؾدت  ل   *ٍبهد ّ فلٮِب ٩لد ٱلْة *  ِّت ثِب األهٗ ا٩زلد ٍوبء *الک٦جخ ال٪واء 

 «.يٲ  هٌِب ّاٱ٤ الْوي٦خ... *ٍبهد رٲ  أهٌيبد الْي٦خ  *أؽول رنّة 

٫ٍّْ ٭ي ١  االهبم أٱجو  *ثغٌخ ي٦ٮْ لِب القلْك  *ّکي٬ أّکْ ّ أًب هؾَْك »اًغبم: 

 *ؽَجي ّالئدي يدب ٥لدي ؽَدجي      *٫ٍْ أالٱي هثي  ثؾجَ *ّهٌَ للغٌبى ٫ٍْ اًزْو  *

 «.هؾوم 8588ّللٌجي الوٖٞٮي ٍالهي  *ّالؾول هلل ٥لي القزبم 

 224 62، ٓ  5832، ُ  8، ؽکين؛ ط  / د ًغ٬. 

 .ٯ. ُ 8588کزبثذ ثَ ربهيـ هؾوم 

 ٍن. 22/  3*  83/  3،  ٍْٞه هقزل٬

46  

 هشثٖ(إسشبد األًبم إلٖ ششح ُ٘غ الولٖ الوالم )ُِٔ ـ 

 ..ٯ( ُ 8246، ي٬ٍْ ثي هؾول ) اى: ثٞبػ

 هکَ. .ٯ، ُ 8244الضبًي  ٌّجَ  فو عوبكي ربهيـ رؤلي٬: ٍَ

 [39/  8؛ ايٚبػ الوکٌْى 98ُبي ٥وثي ليٌغي )= ليٌچي( ٓ ٭ِوٍذ کزبة]

 چبپ ّلٍ اٍذ[ .ٯ ُ 8529ٕٮؾَ ّ ثَ ٍبل  47الويوٌيخ كه  ايي کزبة رٍْٜ الوٞج٥ْبد]

« ٭ي٘ الولک ال٦دالم لودب اّدزو  ٥ليدَ الٌَدک هدي األؽکدبم       »زبة ر٦ليٲبري اٍذ ثو ک
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کَ كهثبهٍ هَزؾجبد هٌبٍک ؽظ ًگبّزَ ثْك.  .ٯ( ُ 8242اث٥ْجلاهلل هؾول ثي ٕبلؼ ىثيوي )

ُبيي کَ اي كه ٭ْايل هکبىاي كه  كاة ّ ٭ٚبي  هٌبٍک ّ  كاة ٍٮو ّ فبروَهئل٬ هٲلهَ

، ّوػ ؽبل هئل٬ ها ثدَ ًٲد     ّ پٌ اى هٲلهَ ، ثو هزي ٱج  ا٭يّكٍ كه  ى ك٥ب هَزغبة اٍذ

 ّبگوكُ هؾول ثي فٚو ثٖوي  ّهكٍ اٍذ.

 223 878الي  29، اى ٓ  524/  2، ُ  584، ٓ  8، هوکي اؽيبء؛ ط  / د ٱن. 

الؾول هلل ّ کٮب. ... ّث٦ل ٭ِنا ر٦ليٰ لٞي٬ ٥لي هقزٖو ّيقٌب ال٦الهخ هؾول ثي » ٩بى: 

 «.ٕبلؼ الوئيٌ الوٌي٬

 هْعْك اٍذ. 49roosi  532كه کزبثقبًَ  کبكهي ليٌغي )= ليٌچي( د هم ًَقَ إ  

ّْي. .ٯ، ُ 8286عوبكي االّل  82، عو٦َ  ًَـ ٥جلالوؽوي ثي اثواُين ّو٥بى  هؾ

845 .ٓ 

47  

 )ُِٔ هبلٖ٘ ـ هشثٖ( إسشبد السبلٖ إلٖ أُوبل الوٌبسٖ

 ..ٯ( ُ 799، اثواُين ثي ٥لي ثي هؾول هبلکي ) ٭وؽْى اى: اثي

 [47/  8؛ األ٥الم 68/  8ه٦غن الوئلٮيي ]

 ٭ٲَ هبلکي[. 8333ُ کلي ]،  5892، ُ  829، ٓ  2، ط  / د ٥وثَزبى 226

 ، ٥لي ثي ٥جلالجبهي ىهٱبًي. فٜ رؾويوي

 ٍن. 28*  83، ً  25،  گ 857

48  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( إسشبد السبلٖ ُٖ ششح دل٘ل الوٌبسٖ

 ..ٯ( ُ 8278د  8222، هؾوْك ثي هؾول ٥لي ) اى: ثِجِبًي

 .ٯ. ُ 8228هعت  86ربهيـ رؤلي٬: 
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 [85، ٯ  ٝجٲبد أ٥الم الْي٦َ]

 8844،  ٱب هؾول٥لي ثِجِدبًي )  پله هئل٬« كلي  الٌبٍک»ّوؽي اٍذ هٮٖ  ثو هٍبلَ 

 کَ ثواي هٲلليي فْك ًّْزَ ثْك. علل اّل کزبة رب ا٥وبل اٍذ. .ٯ( ُ 8286د 

الْإدٮيي ّ رْعدَ الدي ؽدوين ؽوهدخ ٱلدْة       الؾول لوي ٥غي ٥ي ٦ًزَ ألَدٌخ  » ٩بى: 

 «.ال٦به٭يي الني روک أ٭ئلح الٞبلجيي ٭ي ثيلاء کجويبئَ ّ الِخ ؽيوي

ّ اى يزٮٚ  ٥ليٌب ثبل٦ٌن الغَبم ٭بًَ ّلي االؽَبى ّ االکوام.... ثَ ٩ٮلذ ًوْكين »اًغبم: 

 «.٭زجٌب الي اهلل هوب ٍل٬ *٥ووي رل٬ 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 227  /8 8386، ُ  587، ٓ  4و٥ْي؛ ط ، ه د ٱن. 

اى هثک يج٦ضک »هِو ثيْٚي هئل٬:  .ٯ. ُ 8228هعت  86،  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَز٦ليٰ

 علل ريوبط ٱوهي ثلّى هٲْا.«. هٲبهًب هؾوْكًا

 ٍن. 28/  3*  83/  3،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 98

 228  /2 ه. 882پ الي  8، اى ٓ  84938/  8، ُ  626، ٓ  57، هو٥ْي؛ ط  د ٱن 

 .ٯ. ُ 8228، هعت  َـً

ّْي اٍذ  فْهكگي كاهك. ، ٥جبهاد فٞجَ ّ اًغبم، ٱلن هؾ

. 8228لٲل فزن ٭ي اليْم الَبكً ٥ْو هي ِّو هعت الووعت هي ِّْه ٌٍخ »روٱيوَ: 

 «.٭زجٌب الي اهلل هوب ٍل٬ *ثَ ٩ٮلذ ًوْكين ٥ووي رل٬ 

 کب٩ن ٭وًگي.

 ٍن. 83*  82، ً  87،  گ 882

49  

 هٌبسٖ الحذ )ُِٔ ـ ُبسسٖ(إسشبد الوستششذٗي = 

 ..ٯ( ُ 8262اى: ؽبط هؾول اثواُين ثي هؾولؽَي کلجبٍي = ؽبعي کلجبٍي )

 [328/  8النهي٦َ ]
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اي اٍذ هْزو  ثو اؽکبم ٙوّهي كيي كه يدک هٲلهدَ ّ چِدبه هٲٖدل ّ يدک      هٍبلَ

 فبروَ. ًَقَ ؽبٙو، هٌبٍک ؽظ  ى اٍذ.

ا٭٦بلي کَ... چٌبًچَ ٥ووٍ ًيي چٌيي اٍذ ّ كه ؽظ ّ  ى ّو٥ًب ٥جبهد اٍذ اى »...  ٩بى: 

 «.كه  ى يک هٲلهَ ّ چٌل هجؾش ّ يک فبروَ اٍذ...

افزيبه يب كه ؽبل ٩ٚت ّ ُوچٌيي ُوگبٍ اى ثبة عبهي ّلى ثو لَبى ثبّل، ثي»اًغبم: 

 «.ثلّى ٱٖل اى لَبى اّ ٕبكه ّْك

 229 (.8872) 52، ُ  28، ٓ  2، هَغل ا٢٥ن؛ ط  / د ٱن 

 . ٱ٤ٞ فْزي..ٯ ُ  85، ٍلٍ  هؾول ع٦ٮو ثي کوثاليي فلاثقِ ثوّعٌي،  ًَز٦ليٰ

 ٍن. 28*  83،  گ 58

51  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( أسٗبى الحذ

 ..ٯ( ُ 897د  887اى: ًْهالليي ٥جلالوؽوي ثي اؽول عبهي )

اٍذ كهثبهٍ ؽظ ّ ا٥وبل ّ « کليبد عبهي»ُبي هْعْك كه ط اّل اى يکي اى هٍبلَ

 ًضو.  كاة هوثَْٝ ثَ  ى ّ ثَ

 282 888الي  88، اى ٓ 8553/  4، ُ  593، ٓ  5، هلي؛ ط  / د رِواى. 

 ث٪لاك. .ٯ، ُ 877، ٍبل  ، اؽزوباًل ثَ فٜ هئل٬ ًَـ

روًظ  ، علل )هغو٥َْ( ريوبط هْکي روًظ ّ ًين کب٩ن )هغو٥َْ( إٮِبًي  ة ا٭زبكٍ

 کْثيلٍ هٲْايي.

 ٍن. 55*  24ٍن(،  25*  84/  3ً ) 27

51  

 )ُِٔ هبلٖ٘ ـ هشثٖ( ٌشبء هي ح٘ن ؿَاٍ الٌسبء ثوذ الوشبءإصالٔ ال

 ..ٯ( ُ 957، اؽول ثي هٍْي )ىًلٍ ثَ ٍبل  الليي ، ِّبة اى: اثي ٥جلال٪ٮبه هبلکي
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 [.63/  8ايٚبػ الوکٌْى ]

ايي هٍبلَ كه ثبة يکي اى ٭و٣ّ هَبئ  ؽظ اٍذ ّ  ى ُن ْٝا٫ ًَدبء ث٦دل اى ٥ْدبء    

 يب ٥لم عْاى  ى ثوهٍي ّلٍ اٍذ. ثبّل کَ ٝجٰ ٭ٲَ هبلکي، عْاىهي

 288 ٭ٲَ هبلکي[. 8336ُ کلي ]،  5895، ُ  829، ٓ  2، ط  / د ٥وثَزبى 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 28*  83، ً  24،  گ 885

52  

 )رٌشاُ٘بٕ هزّجٖ ـ ُبسسٖ( اسبهٖ اهبٗي حزبص

 ..ُ( ُ  8552د  8246، ٥جلالوىاٯ ) اى: ث٪بيوي

ُبي ؽغبى )هٌبىل ّ اهبکي هْو٭َ ّ ِّوُب ّ ٱوي ّ ٱٖجبد( کدَ ثيْدزو  ًِدب    ًبم عبي

ّچِبه علّل ر٢ٌين ّلٍ ّ هَب٭ذ ُو يک ها ثب كيگوي ثَ  ، كه ّٖذ ثبّلهَيو ؽغبط هي

 ا٭يايل.ُبي گنّزَ هيکيلْهزو ر٦ييي ًوْكٍ ّ كه پبيبى، رْٙيؾبري ثب اهعب٣ ثَ ٕٮؾَ

 «.علٍ د الو٩بهَ 82الوکوهخ ( علٍ د هکخ 8علّل ّوبهٍ )» ٩بى: 

 282 9788، ُ  78، ٓ  23، هو٥ْي؛ ط  / د ٱن. 

 ، ثَ فٜ هئل٬. ًَز٦ليٰ

 اي.، علل ريوبط ٱٍِْ ُب ٍٮيل هبًلٍ اٍذثيْزو ثوگ

 ٍن. 87*  88، ً  83،  گ 92

53  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( استالم الحزش

 اى: ؟

ّ كيگو ٭و٣ّ هوثْٛ ثدَ   ايي هٍبلَ ثَ ثؾش ٍالم كاكى ثَ ؽغواالٍْك كه اّْاٛ ْٝا٫
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  ى پوكافزَ اٍذ.

 285   الدي   847، اى ٓ  8497/  38، ُ  593، ٓ  ٥4کَدي[ ط  ]، هو٥ْدي؛   / د ٱدن

848. 

هَئلخ ٥ي اٍدزالم الؾغدو ّ ٱدْلِن ٥ٌدل اٍدزالهِن لدَ اهدبًزي اكيزِدب ّ هيضدبٱي          » ٩بى: 

 «.ر٦بُلرَ

 .28329، ّوبهٍ ٗ  ًَقَ إ  كه کزبثقبًَ  ٍزبى ٱلً هْٙي

 هٖدؾؼ  .ٯ. ُ 84، ٍدلٍ   ، ٍيل اؽول ثي هؾولهٙدب ؽَديٌي ٕدٮبيي فْاًَدبهي     ًَـ

َ  ّ هؾْي  يبككاّدزي ثدَ ًٲد  اى کْد٬ ال٢ٌدْى كهثدبهٍ ؽويدوي        838كاه. كه ثدوگ   ، هکبثد

  هلٍ.

2  ٓ ،22 .ً 

54  

 أسشاس الحذ )اسشاس هجبدات ـ هشثٖ(

د ث٦دل    842) عوِدْه  اى: ّيـ هؾول ثي ٥لي ثي اثواُين ثي ؽَي ثي اثدواُين ثدي أثدي   

 ..ٯ( ُ 928

 .ٯ. ُ 928ربهيـ رؤلي٬: ٍبل 

 [.872ُ  45/  2النهي٦خ ]

اى ُوديي هئلد٬ ثدَ چدبپ     « الوغلدي »كه ٙوي کزدبة  .ٯ  ُ 8524، ثَ ٍبل  ايي کزبة]

 هٍيلٍ اٍذ[.

 ًبم ثوك.« اللهه اللئبلي»ّ « ال٦ْالي»،  «الوغلي»رْاى ثَ  اى كيگو کزت هئل٬ هي

/  2؛ هَزلهکبد أ٥يبى الْي٦خ 45/  2؛ النهي٦خ 96/  5االٍالهيخ الْي٦يخ كائوح الو٦به٫ ] 

 [.592/  5( م 82د  9؛ الوٍْن ال٦لكاى )284

 284  [.449ُ  865/  8ه٦غن الوئلٮبد الْي٦يخ ٭ي الغييوح ال٦وثيخ ]/ د 
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55  

 )اسشاس هجبدات ـ هشثٖ( أسشاس الحذ

 .(.ٯ ُ 8239اى: ٍيل کب١ن ثي ٱبٍن هّزي ؽبئوي )

 [.869ُ  45/  2النهي٦خ ]

 283   هلٍ کَ ايي کزبة ثدَ كهفْاٍدذ  ٱدب هؾودلثبٱو     « ًغْم الَوبء»/ د كه کزبة 

 ييكي پوكافزَ ّلٍ اٍذ.

56  

 )اسشاس هجبدات ـ هشثٖ( أسشاس الحذ

 اى: ٍيل هؾولهِلي ثي هؾولع٦ٮو هٍْْي رٌکبثٌي.

 [.878ُ  44/  2النهي٦خ ]

 286   ًدبم ثدوكٍ  « فالٕدخ األفجدبه  »کزدبة كيگدو فدْك     / د هئل٬ اى ايي کزدبثِ كه 

 اٍذ.

57  

 أسشاس الحذ )ُلسِِ اح٘بم ـ هشثٖ(

 اى: ؟

 287  ػ.  846/  7، عو٦يذ ًْو ٭وٌُگ؛ ُ  / د هّذ[ َ ُدبي فٞدي   ٭ِوٍذ ًَدق

 [.8226، ٓ  ُبي هّذ ّ ُولاىکزبثقبًَ

 .ٯ. ُ 8552،  ثَ فٜ ّيـ هؾولؽَيي ثي ّيـ هؾول هٙب

 ٱ٤ٞ ثيبٗ هٱ٦ي.
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58  

 )آداة ٍ سٌي ـ ُبسسٖ( أسشاس الحذ = آداة حذ )هختظشٕ دس...(

، هدزقلٔ ثدَ ٕدٮبئي ّ هْدِْه ثدَ       مه ًواٱي کبّبًياى: اؽول ثي هؾول هِلي ثي اثي

 ..ٯ( ُ 8243٭بٙ  ًواٱي )

 [.867ُ  45/  2النهي٦خ ]

کٌدل ّ  اُ ها ثيدبى هدي  ، اٍواه ؽظ ّ ؽکوذ ثبٌٝي  ى ّ  كاة ّ ا٥وبل ١دبُوي  کزبة

 ّْك.َ ّ ث٦ٚي هّايبد هوثَْٝ ها هزنکو هياك٥ي

 «.الؾول هلل الني ع٦لٌب هي ؽغبط الجيذ الؾوام...» ٩بى: 

 288  /8    ُ( 4873/  4د ]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههدْي :)

، ثب رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ثَ رؤييل  ، ثَ كٍزيبهي ؽَي ؽَيٌي هٙب ِٝواى؛ هٞج٦َ  ٱب ٍيل هورٚي

، ثَ كهفْاٍذ ّ  ، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم ؽبط ّيـ اؽول ربعو ّيواىي لرٲي ّيواىيهيوىا هؾو

 .ٯ، ُ 8558،  الليي اثْٝبلت إٮِبًي ، ثَ فٜ عوبل ًٮٲَ کوثالئي هؾول اثواُين ربعو ٥واٱي

 (، ٭بهٍي ّ ٥وثي.248د  864ٓ )ٕٔ  83،  عيجي

 289  /2   ُ( ًَ3269/  8د ًَقَ كيگو اى ُوبى کزبثقب  َ ،  (: رِواى؛ چبپقبًدَ اٍدالهي

 ، ٭بهٍي ّ ٥وثي[.838د  86ٓ )ٕٔ  75،  ، عيجي [ٯ. ُ  8572]،  ثلّى کبرت

59  

 )ُِٔ روِشٕ ـ هشثٖ( اسشاس الضٗبٓ ٍالظَم ٍ الحذ

  اى: ِّيل صبًي

، هدوكم ها ثدَ ٍدَ     اهبم ٩يالي. هئل٬ كهثبهٍ پوكافذ ىکبد ّ اًٮدبل هدبل  « عْاُو الٲو ى» 

، هزٍْٞبى ّ ٦ٙيٮبى( رٲَين کوكٍ ّ كه ٍزبيِ اٱْيب ٭وهْكٍ اٍدذ:  ًچدَ كاهًدل،     كٍزَ )اٱْيب
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، هزٍْٞبى ثيْزو اى  ًچَ فلا  «ٕلٱْا هب ٥بُلّ اهلل»٭ِئالء النيي »ًوبيٌل: كه هاٍ فلا اًٮبٯ هي

 كٌُل. ثقٌْل ّ ٦ٙيٮبى ُوبى ثقيالًٌل کَ ٩يو اى ّاعت الِي ُيچ ًويّاعت کوكٍ، هي

، رؤلي٬ اهبم هؾول ٩يالي اٍزقواط ّلٍ  «عْاُو الٲو ى»، اى  ّْك کَ ايي هٍبلَيبك ّه هي

 اٍذ.

ُنٍ إْل ٭ي أٍواه اليکبح ّالْٖم ّالؾظ أٙن ثبلوٍبلخ الْيـ الٮبٙ  ىيي الولخ » ٩بى: 

الليي ثي عْاُو الٲوى هي رٌٖيٮبد اهبم ٩يالي ليزٌبٍجِب اليِب االٕد  ٭دي    ىيي ّالليي ّيـ

الٖلٱخ ّاليکبح ٱبل اهلل ر٦بلي هض  النيي يٌٮٲْى اهْالِن ٭ي ٍجي  اهلل کوض  ؽجخ أًجزذ ٍدج٤  

 ...«. 9ٌٍبث  ٭ي ک  ٌٍجلخ هبئخ ؽجخ ّاهلل يٚب٬٥ لوي يْبء ّٱبل الٌجي

٭بى ٭ي ک  ٥و  ٍوًا ّ رؾزَ ههيًا يٌجَ لِدب کد  ٥جدل     ّ کنلک هي ٍبئو األ٥وبل» :اًغبم

 «.ثٲله االٍز٦لاك الوزٌجَ ثٖٮبء ٱلجَ ّ ٱْٖه ُوزَ ٥لي هِوبد الليي

 [.44؛ ک٬ْ الؾغت ّاالٍزبه 43/  2النهي٦خ ]

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 222  /8 پ. 82پ الي  73، ٓ  4576/  4، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن 

 اي ثلّى هٲْا.علل ريوبط ٱٍِْ .ٯ، ُ 88، ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 89*  82/  3، ً  84،  گ 6

 [.852، ٓ  8، ط  هؾلس اههْي د ثقِ هقْٞٝبد]

 228  /2  67اي(، ٓ )اُلايي ؽٚود  يخ اهلل ال٢٦وي فبهٌَ 5، هْٙي؛ ط  د هِْل  ،

 ُ825 (28752.) 

. کب٩ن 8575كاك اُلايي هُجوي ثَ ربهيـ فو .ٯ. ُ 8829ؽغَ  مي 86ٌّجَ  ، پٌظ ًَز٦ليٰ

 ، علل هٲْا. ًجبري  ُبه هِوٍ

 ٍن. 25*  85/  3، ً  83،  گ 9

 222  /5 79، ٓ  84/  9، ُ  8، ؽکين؛ ط  د ًغ٬. 

 «.روذ ثبلقيو ٥لي يل هؾول ٱبٍن ؽبهلًا هٖليًب هَلوًب رن»اًغبهَ: 
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 .8527،  هؾول ٱبٍن ثي هٙب ٥لي ٝبلٲبًي

 ٍن. 89/  5*  82/  5، ً  82،  گ 82

61  

 )ُلسِِ اح٘بم ـ هشثٖ( أسشاس هٌبسٖ الحذ )سسبلٔ ُٖ...(

 الليي يؾيي عيالًي. اى: ٥جلالوْؽليي ٦ًوذ

 اٍواه ّ ٥ل  ؽظ ها ثب اٍزٌبك ثَ اؽبكيدش ثيدبى کدوكٍ اٍدذ. ٥ٌدبّيي ثوفدي اى اثدْاة       

 کزبة:

 ثبة ٥لخ الزلجيخ؛

 ثبة ال٦لخ الزي هي أعلِب ال يئفن الٞيو االُلي؛

 للوؾوم أى ي٢ٌو ٭ي الووءح؛ ثبة ال٦لخ الزي اليغْى

 ثبة ال٦لخ الزي هي أعلِب ٕبه الو٦َي أؽت الجٲب٣ الي اهلل ر٦بلي؛

 ثبة ال٦لخ الزي هي أعلِب ٍوي يْم الزوّيخ يْم الزوّيخ؛

ثبة ال٦لخ الزي هي أعلِب ٕبه الٌبً يَزولْى الؾغو ّالوکي هي اليودبًي ّال يَدزولْى   

 الوکٌيي االفويي.

َ » ٩بى:   ى الدني ع٦د  الؾدوام ؽواهدب ٥لدي الٌَدٌبً ّالؾودل هلل الدني        ، ٍدجؾب  ثَدول

ٕو٫ ٥وي ٭يَ رٞوٯ الٍْْاً ّ ال الَ اال الني ثٌي الوَغل الؾوام الٍزٮبٙخ القدْآ ّ  

٦َّٙ لٌٮي الْوک ّ ٝلت القالٓ ّ اهلل اکجدو الدني ع٦د  الک٦جدخ الجيدذ الؾدوام ٱيبهدًب        

 «.للٌبً

يو ثبىائَ ٭دي الٮٞدو الؾودل هلل الدني ُدلاًب      الًَ هي هٲبهبد االْٕل ّع٦  الزکج»اًغبم: 

لزلّيٌِب ّ ّ٭ٲٌب لززويوِب ّٕلي اهلل ٥لي هؾول ّ لَ النيي ُن ٍّبئ  الٮيْٙدبد ٍّّدبئٜ   

 «.8258الوؽوبد 

 225 2568/  8، ُ  728، ٓ  3، گُْوّبك؛ ط  / د هِْل. 
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هغو٥ْدَ(  ، علدل )  ، کب٩ن  ثي ّ ٭َزٲي  ُبه هِوٍ 8258ؽغَ  مي 84،  ًَز٦ليٰ رؾويوي

ُ . ُ 8568اي. ًَقَ فويلاهي هَغل گُْوّبك ثَ ربهيـ ، ٬ٞ٥ ّ گَّْ ريوبط ٱٍِْ هٲْا

 ثبّل.اٍذ کَ اکٌْى رؾذ اّوا٫  ٍزبى ٱلً هْٙي هي

 ٍن. 28*  88، ً  87ّ  86، )هغو٥َْ(  گ 68

 (39و  38)تصاوير 

61  

 اهلل الحشام )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( إسوبد آل هخوبى الو٘شّم ثجٌبء ث٘ت

ُُّوًُجاللي ؽٌٮي )  م(. 8639= .ٯ  ُ 8269اى: ؽَي ثي ٥وبه ثي ٥لي 

 ٭زْايي اٍذ كه ايي اهو کَ هوهذ كّثبهٍ هَغلالؾوام عبئي اٍذ.

ّ ث٦ل ٭يٲْل الٮٲيو الي ل٬ٞ هثَ القٮي ؽَي الْوًجاللي الْ٭بئي الؾٌٮي: اًدَ  »...  ٩بى: 

ربٍد٤ ٥ْدو ّد٦جبى ٍدٌخ رَد٤ ّ       ٱل ّهك القجو هي هکخ الوْو٭خ ثؤًَ لوب کبى يْم األهث٦دبء 

صالصيي ّ أل٬ اثزلأ ًيّل ٍي  ٢٥ين اٱزل٤ األّغبه ّ األؽغبه ّ أ٩وٯ ٭ؤثکي ال٦يْى ثبلله٣ْ 

 «.ال٪ياه لوب أًَ ل٢٦وَ ّ كّام صجبرَ ثبلوَغل الؾوام أٍٲٜ هيياة الوؽوخ...

ثِب ّ الزديوي  ّ ًَؤلَ ٍجؾبًَ أى يوي ٥ليٌب ثبل٦ْك لٌزوز٤ ثوْبُلرِب ّ الْٞا٫ »... اًغبم: 

ثلضن رواثِب ّ الٖبٯ عجبٌُب ث٦زجخ ثبثِب ّ اإللزيام ثبلولزيم ّ الْدوة هدي هدبء ىهديم ّ رٲجيد       

 «.الؾغو األٍْك الو٢٦ن ّ الٖلْح فل٬ الوٲبم الوکوم

 224   ٓ 247(، اى ٓ 669/  42)٭ٲدَ   883، ُ  488/ د ٭لَٞيي )ٱلً(، فبلليَ؛ 

 پ. 238پ الي 

اؽول ٕٮبئي ٥ووي ؽٌٮي. ًَقَ اى عِذ ١دبُوي   .ٯ، ُ 8277کزبثذ: اّل هعت ٌٍَ 

ّ ٕدٮؾبد هغدلّل ثدَ ّدٌگو٫ ّ كه ؽْاّدي        . كاهاي علل ريودبط  ٦ّٙيذ هٌبٍجي كاهك

 اّهاٯ ث٦ٚي رٖؾيؾبد ّعْك كاهك.

 ٍن. 22/  3*  84ٍن(،  83/  3*  9ً ) 23
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62  

 اإلشبسٓ إلٖ حذ التوتن ٍ الضٗبسٓ)ُِٔ ـ هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 922، اثواُين ثي هؾول كهْٲي ) الليي ثوُبى،  اى: ربعي

 [826/  8ه٦غن الوئلٮيي ]

 223 ٭ٲَ[. 8356ُ ]،  2872، ُ  625، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 28*  86، ً  28،  گ 82

63  

 أششٍ الوسبلٖ ُٖ الوٌبسٖ )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ(

 م(. 8662= .ٯ  ُ 8272ػ ثي هٖٞٮي هّهي )اى: ًْ

 اي اٍذ كه رْٙيؼ ا٥وبل ّ ا٭٦بل هٌبٍک ؽظ.هٍبلَ

 [.498/  2؛ الج٪لاكي: ُليخ 87/  8؛ ايٚبػ 438/  4الوؾجي: فالٕخ ]

، ًدْػ ثدي هٖدٞٮي     ، الواعدي ٥ٮدْ هدْالٍ الغليد      ٭يٲْل ال٦جل الونًت النلي »...  ٩بى: 

ثيبى هب يؾزدبط اليدَ الٲبٕدلّى لييدبهح ثيدذ اهلل الؾدوام ّ        الؾٌٮي... ُنٍ الوٍبلخ ٥لٲزِب ٭ي

 «.الوا٩جْى ٭ي رؾٖي  هوٙيبد هة األًبم...

ّ  فو ْٝا٫ الوکي أّ الؾلٰ ٭ي ٩يو الؾوم يغت ّدبح ّ اى ؽلدٰ الٲدبهى ٱجد      »اًغبم: 

، ّ اهلل أ٥لن ثبلْٖاة ّ ٕلي اهلل ٥لي ٍيلًب هؾول ّ ٥لي  لَ ّ ٕدؾجَ ّ   النثؼ يغت كهبى

 «.ٍلن

 226   ٓ ه  827(. اى ٓ 655/  7)٭ٲَ  768، ُ  579/ د ٭لَٞيي )ٱلً(، فبلليَ؛

 ه. 852الي 
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كه األىُو. ًَقَ ّٙد٦يذ هٌبٍدجي    .ٯ، ُ 8862هثي٤ اآلفو  22،  کبرت: ٤ٌٕ اهلل فبللي

، اهب فْٞٛ كه ؽبل پبّيلگي اٍذ ّ ثَ ربىگي هوهدذ ّدلٍ اٍدذ ّ كه ؽْاّدي  ى      كاهك

 .ث٦ٚي رٖؾيؾبد ّعْك كاهك

 ٍن. 22*  83ٍن(،  86*  82ً ) 25،  گ 4
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( األػح٘ٔ

 .، هؾول ثي هؾول ًٖيو اى: ييكي

 «.٭ٖ  د ٭ٖ »هٍبلَ هقزٖو هّايي ّ اٍزلاللي اٍذ كه ثبة اٙؾيَ ثب ٥ٌْاى 

 227 8259/  8، ُ  877/  8، هَغل ا٢٥ن؛ ط  / د ٱن. 

ًٖلي ٥لي هؾول فيو هي اٌٍ االؽکدبم  ًؾولک يب هي اؽ  لٌب ثِيوخ اال٦ًبم ّ » ٩بى: 

 «.ّ ٥لي  لَ ّ ٥زورَ النيي ثٌْهُن اًوؾي ال٢الم ٍيوب اثي ٥وَ ٥لي

 «.کوب ٱبل اهلل ر٦بلي: ٭کلْا ّا٦ٝوْا الٲب٤ً ّالو٦زو»اًغبم: 

 اي.، علل ريوبط كّهّ هْکي ّ ٱٍِْ ًَـ

 ٍن. 22*  86، ً  52،  گ 4
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( األػح٘ٔ

 اى: ؟

 اٍذ کْربٍ كه ثيبى ه٦ٌب ّ ّوايٜ ٱوثبًي ّ ّٱذ ٱوثبًي کوكى كه ايبم ؽظ.اي هٍبلَ

 228 829الي  827، ٓ  8264/  5، ُ  897/  2ٌٍب[؛ ط ]، هغلٌ  / د رِواى. 

اي النثؼ ٭ي ايبم االٙؾي ُي ثٚن الِويح ّ کَوُب ٥لي ا٭٦ْلدخ ٭ب٥د  کوهدي ّ    » ٩بى: 

 «.٥لي ُنا ٱي  اًِب هٌَْثخ الي االٙؾي ّ ٭يَ اى الْاعت



 مخطوطات حجکتابشناسی /  023

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

ّ  فوٍ أي ّٱذ الزٚؾيخ اّى مثؼ هٖو أّ ٩يوٍ ٱج  ٩وّة الْوٌ اليْم الضبلدش  »اًغبم: 

 «.٥ْو...

 ًٲ  هي ّوػ الْٱبيخ لل٦الهخ الٲَِزبًي.

 اي.، علل هٲْايي ٬ٞ٥ ّ كّه ريوبط ٱٍِْ کب٩ن ٍٮيل .ٯ، ُ 84، ٍلٍ  ًَـ

5 .ٓ 
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 هشثٖ()ُِٔ ـ   اكْبس هب هٌذٕ ثوٌسٖ الِبػل الٌْذٕ

 ..ٯ( ُ 82، هؾول ثي ٥لي )ٍلٍ  اى: هٍْْي

د   8262، هؾودل ثدي ؽَدي )    ّاثَزَ ثَ: اليُوح ٭ي هٌبٍک الؾظ ّ ال٦ووح؛ ٭بٙ  ٌُلي

 ..ٯ( ُ 8857

٭بٙ  ٌُلي اى هؾول ثي ٥لدي ثدي ؽيدله    « هٌبٍک الؾظ»اي اٍذ اٍزلاللي ثو ؽبّيَ

ايي هٍبلَ ثدلاى   5كه ٕٮؾَ کَ « الؾَبم الوٞج٣ْ هي الو٦ٲْل ّ الوَو٣ْ»، هئل٬  هٍْْي

؛ چْى كه  ى  اّبهٍ ّلٍ اٍذ. ايي ؽبّيَ كه ىهبى فْك هبري )ًْيٌَلٍ هزي( ْٕهد گو٭زَ

 چٌيي  هلٍ: ٱْلَ ٍلوَ اهلل.

 الليي ًِوّاًي ؽٌٮي يبك ّلٍ اٍذ. ٱٞت« الو٦ّويبد»كه  ى اى 

 229 5249، ُ  8995/  82، كاًْگبٍ؛ ط  / د رِواى. 

ول اهلل الوزيي الٲْي... ٭يٲْل هؾول ثي ٥لي ثدي ؽيدله الوٍْدْي    ثَولَ. ث٦ل ؽ» ٩بى: 

ُنٍ ؽْاُ فلهذ ثِب الْاعت الکٮبئي ٭ي الليي ٥لي هب کزجدَ ٭دي هٌبٍدک الؾدظ ٭بٙد       

 «.ال٦ٖو الوْلي ثِبء الليي... ّ ٍويزِب ا١ِبه هب ٥ٌلي ثوٌَک الٮبٙ  الٌِلي

فٜ الْبهػ الَيل الغلي   هي االؽزيبٛ هب ُْ ا٬٦ٙ هي ملک ُنا هب ّعلًب هي»اًغبم: 

هي ٥جبهح الوزي ّ کنا هب کزت ٥لي ّوؽَ ّ ٱل رن ّ فزن الکزدبة ّ الوٲبثلدخ ٭دي هغدبلٌ     

ّزي  فو يْم االهث٦بء هاث٤ ٥ْو ِّو عوبكي االّلي ٌٍخ اؽلي ّ صودبًيي ّ هدؤح ّ الد٬...    
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 «.8888کزجَ... ٭ي 

، کب٩دن   هغلّل .ٯ. ُ 8888عوبكي االّل  84، ًبم کبرت پبک ّلٍ اٍذ. چِبهٌّجَ  ًَـ

 اي ٙوثي كهّى ٍوؿ هٲْايي.، علل ريوبط ٱٍِْ ٍپبُبًي ًقْكي

 ٍن. 25*  83/  3(، 87/  3*  82ً ) 25،  گ 265
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 )سِشًبهِ هٌلَم ـ ُبسسٖ( اهزبص هٖ٘

 ..ٯ( ُ 88اى: ّاُت ُولاًي )ٍلٍ 

 ٍٮوًبهَ ه٢ٌْم ؽظ اٍذ ثليي هٞل٤:

 ضىً ياَة کٍ تعذ اص اينه مىاانات  

 

 پنيص کعثنٍ  ن دسهناٌ ااانات    تٍ 

 ص مژهان لنة پنر ستصنت هطنًد      

 

 يداع اي يداع تنننننننًد ومنننننننًد 

 دس  ن سفته چٍ هًيم کنض د  سينص   

 

 سفنتم اص تنًيص  هفتم ي مرچُا مر

 َميه تًن تشي کض لة سخه سيخت 

 

 َميه لخت دلر کض چطم مه سيخت

 تننٍ ضننُش موننٍ چننًن اتمننا  اي ضننذ  

 

 اص  ن اعجننناص مونننر ونننا  اي ضنننذ

 تنش اعجناص مونر سفنت ت سنيه      چً 

 

 تينننا سننن ش انننب  ي نننشتم تنننيه 

َ  ّْك: كه ٦ًذايي ٥ٌبّيي كه ًَقَ كيلٍ هي  ، كه  ، ٕدٮذ كهيدبي ٥ودبى    ، ه٭زي هاٍ ک٦جد

، ٕدٮذ   ، كه ٕٮذ ک٦جَ ّ هٲبم ّ اهکدبى  ، كه اؽواهگبٍ ّ ٝويٰ ٥ووٍ ر٦وي٬ ٕؾواي ک٦جَ

، كه  ه ٕدٮذ ٝدبٯ ٕدٮب   ، ك ، كه ٕٮذ هيدياة هؽودذ   ، ٕٮذ ؽغواالٍْك ؽغو اٍوب٥ي 

،  ، ٕٮذ ٱوثبًي کدوكى  ، كه اؽوام ثَزي ّ ٩يوٍ ، كه ر٦وي٬ ثبىاه ٥ٞبهاى ر٦وي٬ کٍْ ثْٱجيٌ

َ  كه مکو هَغل في٬ ّ هواع٦ذ ثَ ک٦جَ َ   ، كه ّكا٣ ک٦جَ ه٢٦ود ، ٕدٮذ   ، ٕدٮذ هاٍ هليٌد

 ، مکو ىيبهد ثٲي٤. ، كه ٦ًذ ، كه ٕٮذ هَّٙ ؽٚود ِّو هليٌَ ٝيجَ

کَ كه  ٩بى ايي ًَقَ ثب ًبم  ، عي  ى اى ه٢ٌْهَ ّ ٍوايٌلٍ ًبم ّ ًْبى كيگوي يب٭ذ ًْل
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 فْاًلٍ ّلٍ اٍذ.« ا٥غبى هکي هي اٱْال ّاُجبء ُولاًي»

 252 پ الي  568، ٓ  8946/  74، ُ  446 ،، ٓ 29/  8، هغلٌ؛ ط  / د رِواى

 پ. 574

  ٩بى: 

 تٍ وا   ن کٍ طشح تاغ انان کنشد  »

 

 تًي هلثنش  صتنان کنشد   سخه سا 

 سخه تيىذ هش اي تشقر است دس کاخ 

 

 «صتان تر وا  اي تشهر است تر ضاخ

 اًغبم ا٭زبكٍ:  

 ص سية غثغة ي اص واس پستان»

 

 دس  ن تستان تياتان دس تياتان

 تٍ َش هًضٍ دسي ضمطناد تنا    

 

 «فوىذٌ سايٍ تنش  ن سيي ديثنا  

 ٱواه ثگيوك. 569اى ثوگ  ثبيل ث٦لُن اّزجبٍ اٍذ ّ هي 572عبي ثوگ  

ُن  572اؽول ثبك گغواد. عبي ثوگ  .ٯ، ُ 8234،  ، فلي  مّالٲله ًَز٦ليٰ ّکَزَ

، علل ريوبط  ٱواه ثگيوك. کب٩ن الْاى  ُبه هِوٍ 569ثبيل ث٦ل اى ثوگ اّزجبٍ اٍذ ّ هي

 اي ٙوثي ثب روًظ ّ ٍوروًظ. ٱٍِْ

 ُ.. ُ 8548ًَقَ فويلاهي ّلٍ اى ثبٱو روٱي كه فوكاك 

 [.78678ُ صجذ: ]ٍن.  3/  5،  ٍن 26/  4*  84/  4، ً  25/  3*  82/  3)اث٦بك هزي:( 
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 هشثٖ( -)تبسٗخ ٍ هووبسٕ إهالم الولوبء األهالم ثجٌبء الوسزذالحشام

 .م(8623=  .ٯ ُ  8284الليي هکي ؽٌٮي ٱٞجي ) الليي ثي ٥الء اى: ٥جلالکوين ثي هؾت

 [522/  3ه٦غن الوئلٮيي ؛ 688ٓ  8/  3ُليخ ال٦به٭يي ]

ثدواي ثدبه اّل ّ ٍدبل     8425ايي کزبة رٍْٜ اًزْبهاد كاهالو٭ب٥ي )هيبٗ( ثدَ ٍدبل   ]

 ٕٮؾَ ّىيوي. 228ثواي ثبه كّم ثَ چبپ هٍيلٍ اٍذ كه .ٯ  ُ 8427
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 هٖؾؼ: اؽول هؾول عوبل ٥جلال٦ييي الو٭ب٥ي ٥جلاهلل الغجْهي[.

،  اًلکَبًي کَ ثو ثٌبي هَغل ُوذ گوبّزَ، ربهيـ هکَ ها كه ثو كاهك ّ كه  ى اى  کزبة

 مکوي ثَ هيبى  هلٍ اٍذ.

ثَولَ الؾول هلل الني ٥وٌب ثْا٭و عْكٍ ّ ٦ًوَ ّ فٌٖب أهب ث٦ل: ٭ٲل أهوًي هي » ٩بى: 

 «.يغت...

ألًَ هي اآلصبه الوجبهکخ الٲليوخ ٥وو اهلل ر٦بلي هي ٥ووٍ ّ ثغيي  صْاثَ ٩ووٍ... ّ »اًغبم: 

ي ربهيـ ٥وي... ّ ٕلي اهلل ٥لي ٍيلًب هؾول ّ ٥لي  لَ ّ ٕؾجَ ّ ُنا  فو هب لقٖزَ ه

 «.ٍلن

 ّْك:، ٥ٌبّيي مي  كه  ى كيلٍ هي پٌ اى فٞجَ کزبة

الجبة االّل: د ٭ي مکو ه٤ْٙ هکخ الوْو٭خ ّّو٭ِب اهلل ر٦بلي ّ ؽکن ثي٤ كّهُب ّ 

 اعبهرِب ّ الوغبّهح ٭يِب؛

 أٍوبء هکخ.د 

 الوْو٭خ:الجبة الضبًي: ٭ي ثٌبء الک٦جخ 

 ٭ٖ : ٭ي رؾليخ الک٦جخ الْويٮخ ّ ثبثِب ثبلنُت ّ الٮٚخ ّ ٱٌبكيلِب؛د 

 ٭ٖ : ٭ي مکو ه٦بليٰ الک٦جخ الو٢٦وخ ّ کَْرِب؛د 

٭ٖ : ٭ي مکو کَْح الک٦جخ الْويٮخ ٱليوًب ّ ؽليضًب ّ ؽکن ثي٦ِدب ّ ّدوائِب ّ الزجدوک    د 

 ثِب.

الغبُليخ ّ ٕله االٍالم ّ هب  الجبة الضبلش: ٭يوب کبى ٥ليَ ٤ّٙ الوَغل الؾوام أيبم

 أؽلس ٭يَ هي الييبكح ّ الزٍْي٤.

 الجبة الواث٤: ٭ي مکو هب ىاكٍ ال٦جبٍيْى ٭ي الوَغل الؾوام.

الجبة القبهٌ: ٭ي مکو الييبكريي اللزيي ىيلرب ٭ي الوَغل الؾوام ث٦ل روثي٦َ الني أهو ثَ 

 الوِلي.

 كّلخ الغواکَخ. الجبة الَبكً: ٭يوب ّٱ٤ هي روهين الوَغلالؾوام ٭ي

 الجبة الَبث٤: ٭يوب لَالٝيي  ل ٥ضوبى هي القيو ّ االؽَبى ثبلجلل الؾوام.
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 الجبة الضبهي: ٭يوب للَلٞبى ٍليوبى فبى ٥ليَ الوؽوخ ّالوْٙاى هي الوآصو الؾَبى.

 الجبة الزب٤ٍ: ٭يوب للَلٞبى ٍلين فبى ر٪ولٍ اهلل ثبلوؽوخ ّالوْٙاى هي الوآصو الؾَبى.

 و: ٭ي مکو رزوخ ٭ي اؽَبى الَلٞبى هواك فبى.الجبة ال٦بّ

٭ٖ  ٭يوب اّزو  ٥ليَ الوَغلالؾوام اآلى هي األٍدبٝيي الوفدبم ّ األٍدبٝيي الٖدٮو     د 

 الْويَي ّ الٲجت ّ الْٞاعي ّ الوٖليبد ّ ّواهي٬ الوَغل الؾوام؛

 مکو اثْاة الوَغل الؾوام؛د 

 مکو هٌبثو الوَغل الؾوام؛د 

 الوٞب٫ ّ الوٲبم ّ الوَغل ّ ثيبى هب ٭يَ؛مه٣ الک٦جخ ّ الؾغو ّ د 

 رْٖيو هکخ الوْو٭خ؛د 

٭يوب لَلٞبى ال٦بلن هي الوآصو الؾَبى ّ القيواد الغبهيخ ّ اإلؽَدبى ثوليٌدخ ٍديل ّلدل     

 ٥لًبى؛

 فبروخ: ٭ي مکو الوْا٤ٙ الوجبهکخ ّ األهبکي الوؤصْهح ثوکخ الوْو٭خ.

 258 ٌَ53، فياًخ الِبّويخ؛ ٓ  / د هلي. 

ّدْال   8،  ٌّجَ ، ١ِو هّى ٍَ ، ع٦ٮو ثي ٍيل ؽَيي ثي ٍيل يؾيي ُبّن ؽَيٌي فْةًَـ 

ًَقَ ؽبلذ فْثي كاهك ّ رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ اٍدذ. ث٦ٚدي کلودبد ًَدقَ ثدب       .ٯ. ُ 8527

 ّک  ٙجٜ ّلٍ اٍذ. ٥ٌبّيي اثْاة ّ هإًّ هٞبلت ثب فٞي كهّذ هْقٔ گوكيلٍ اٍذ.

الليي هْعْك اٍدذ   الليي ثي ٥الء ، ٱٞت هئل٬، هقزٖو کزبة اى ٥وْي  ثَ ُوواٍ ًَقَ

 ثَ پبيبى هٍيلٍ اٍذ..ٯ  ُ 8222کَ كه  فو ٦ّجبى ٍبل 

ُبّن ّ هِو ّٱ٬ ٍيل ع٦ٮدو ؽَديي ُبّدن ؽَديٌي كيدلٍ       ، ّٱٮٌبهَ  ل كه اّل ًَقَ

 کَ كه ث٦ٚي ٕٮؾبد كيگو ًيي هِو ّٱ٬ ٍيل ع٦ٮو رکواه ّلٍ اٍذ.  ّْك هي

/ ّدْال /   28ثلد٨ هٲبثلدخ ؽَدت الٞبٱدخ     »ِْْك اٍذ: كه پبيبى ًَقَ ًيي ايي ٥جبهد ه

 .ٯ. ُ 8527

 فْهك. ًَقَ ؽْاّي ْٝالًي ثَ چْن هي 56ّ  53كه ٕٮؾبد 

 ٍن. 24*  87، ً  28،  گ 46
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 )ُِٔ ٍ هٔبٗذ ـ هشثٖ( اهوبل حذ

 اى: ؟

١بُوًا رؤلي٬ يکي اى پيوّاى كيي ثِبء اٍذ کَ كه ّاٱ٤ اؽکبم ّ ا٥وبل كه كاهالَالم 

 كُل.ث٪لاك ها ّوػ هي

ُْ الجبٱي ال٢بُو ّ لوي أهاك أى يزْعَ الي ّٞو الٲدلً ّ يؾٚدو ثديي يدلي اهلل     » ٩بى: 

ال٦ييي ال٦لين ّ يَو٤ ًلاء اهلل ّ ي٢ٌو عوبلَ ّ يَزٌْٰ هائؾخ اهلل ال٦ييدي الوٲزدله الوز٦دبلي    

 «.ٍّوي ثلاه الَالم...الکجيو ثؤى يقوط ٥ي ثيزَ هِبعوًا الي اهلل الي أى يلف  ٭ي الوليٌخ الزي 

ّ ثو اؽلي ّجَ  ًچَ ثو عوبل اؽليَ ّاهك ّلٍ، ًْلٍ ّ ثنلک ًبػ ک  ّديء ّ ُدن   »اًغبم: 

 «.ال ي٦ْوّى ّاٱ٦بد هي يو ّ ٥ليٌب اال ثوب أهاك اهلل لٌب ٥ليَ رّْکلٌب ّ اّى ٥ليَ ٭ليزّْک  الوٲّوثْى

 252 86225، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ّکَزَ ًَز٦ليٰ

ّاگدناه ًودْكٍ    7ثَ  ٍزبى ٱلً هٙدْي  8567ًَقَ ها ثٌيبك هَز٦ٚٮبى كه ِّويْه 

 اٍذ.

 ٍن. 88/  2*  8/  6، ً  7،  گ 28
 (41و  41)تصاوير 
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( اهوبل حذ

 ..ٯ( ُ 8252د  935، هؾول ثي ؽَيي ) اى: ّيـ ثِبئي

 رؾويو: اثواُين.

هئل٬ کَ ثَ ْٕهري هّاى ّ ثَ افزٖبه « عبه٤ ٥جبٍي»رؾويوي اٍذ اى ثقِ ؽظ 
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 ْٕهد گو٭زَ اٍذ.

هٲلهَ ّ ُٮدذ هٞلدت اٍدذ. هٲلهدَ:      ،ثَولَ كه ثيبى ؽظ ّ ّوّٛ  ى ّ كه  ى» ٩بى: 

ثلاى کَ ؽظ کوكى اى ا٢٥ن اهکبى كيي اٍذ ّ چْى ّاعدت ّدْك، ردؤفيو کدوكى  ى گٌدبٍ      

ٚوْى ّاهك اٍذ کَ ُوگبٍ ثو ّقٖي ؽظ ّاعدت ّدْك   ٢٥ين اٍذ ّ كه ؽليش ثَ ايي ه

 «.کَ هب٤ً ّو٥ي... ّ ثَ ؽظ ًوّك يب ايي

ّ اگو ٭ْد اّ ث٦ل اى اؽوام ّ كاف  ّلى ؽدوم ثبّدل ّ اى ثدبٱي ا٭٦دبل چيديي      »اًغبم: 

عبي ًيبّهكٍ ثبّل،  ًچَ ثَ ٭٦   ّهكٍ، کب٭ي اٍذ ّ اؽزيبط ثَ ًبئت گو٭زي كيگو ًيَذ؛  ثَ

فال٫ اٍذ. ث٦ٚي ثو ًٌل کَ كه ايي ّٱذ ک  هجل٪دي کدَ ّعدَ اعدبهٍ      اهب هيبًَ هغزِليي

 «.هٍلاٍّذ ثَ ّاهس اّ هي

 255 82793، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

 اي.کب٩ن هْٲي چِبهفبًَ .ٯ. ُ ٦ّ8548جبى  24،  ، اثواُين ًَز٦ليٰ

ثَ عِذ  ٍزبى ٱلً  8548اٍزْاى ثَ ربهيـ  ثبى  ، ّٱٮي  ٱبي ؽَيي کي ًَقَ

 اٍذ. 7هْٙي

 ٍن. 22*  82،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 56

 (43و  42)تصاوير 

71  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( اهوبل حذ

 اى: ؟

اي كه ا٥وبل ّ  كاة ؽظ كه يک هٲلهَ ّ ُٮذ هٞلت. ٭ِوٍدذ هٞبلدت کزدبة    هٍبلَ

 ثبّل:ثليي روريت هي

 هٲلهَ: كه ٭ٚيلذ ؽظ؛

 هٞلت اّل: كه ثيبى ث٦ٚي اى  كاة؛
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 ّعْة؛هٞلت كّم: كه ثيبى ّوايٜ 

 هٞلت ٍْم: كه ثيبى اًْا٣ ؽظ؛

 هٞلت چِبهم: كه ثيبى ا٭٦بل ؽظ؛

 هٞلت پٌغن: كه ثيبى ا٭٦بل ؽظ روز٤؛

 هٞلت ّْن: كه ثيبى اؽکبم ؽظ ٱواى؛

 هٞلت ُٮزن: كه ثيبى اؽکبم ؽظ ًيبثذ.

الؾول هلل هة ال٦بلويي، اهب ث٦ل كه ثيبى ؽظ ّ ّوّٛ  ى... هٲلهَ ثلاى کَ ؽظ » ٩بى: 

 «.ن اهکبى كيي اٍذکوكى اى ا٢٥

 254 542/  2، ُ  868، ًوبىي؛ ٓ  / د فْي. 

 اي ٍبكٍ. ]هٍبلَ ُٮزن ايي هغو٥َْ ثَ فٜ هؾوْك ثي اّيٌ اٍذ[.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 22*  84، ً  87

72  

األهوبل الوستحجٔ لألهبٗي الوتجشٗٔ هي ه٘ٔ هن دهبء الظحِ٘ٔ لَ٘م هشُٔ ٍ 

ٍ االهوبل ٍ الضٗبسات للوذٌٗٔ ٍ هب  دهبء آخش لَ٘م هشُٔ هي س٘ذالشْذاء

 )ادهِ٘ ٍ آداة ـ هشثٖ( ٗتولْ ثْب ٍ دهبء الٌذثٔ ُٖ آخشّب )سسبلٔ ُٖ...(

 . ثبكي عبى ٢٥ين اى: ؽبط هْلْي ٍيل ًْاة

 253   (: 3252/  5ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي )ُ    ]/ د

،   ثدبكي  عبى ٢٥دين  م ؽبط هْلْي ٍيل ًْاة، ثَ ٦ٍي ّ اُزوب  ثبك: هٞج٤ الٖجؼ الٖبكٯ ٢٥ين

ثَ كهفْاٍذ ّ ًٮٲَ ؽبط ٍيل هِدلي يديكي ًغٮدي ّ كيگدواى )ًدْاة ًدْاىُ ٥ليقدبى        

، ًْاة ٍديل هؾودل    «هيبٍذ ثِزْاهْ اى رْاث٤ لکٌِْ»فبى ثِبكه  ، هاعَ کب١ن ؽَيي الُْهي

،  ردت رٲي فبى ثِبكه ّ ٭وىًل اهّلُ ؽبط ًْاة ٍديل هؾودل ٥ليقدبى ثِدبكه(، ثدلّى کب     

 ، ٥وثي[. ٕٔ 8+  93،  عيجي .ٯ، ُ 8528
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األهوبل الوستحجٔ لألهبٗي الوتجشٗٔ ُٖ ه٘ٔ الو٘شهٔ ٍ الوذٌٗٔ الوٌَسٓ = 

 ادهِ٘ ٍ آداة ـ هشثٖ() أهوبل أهبٗي ه٘ٔ ٍ هذٌٗٔ

 .(.ٯ ُ  8584)پٌ اى « ًقجخ الکّزبة»اى: هؾول٥لي ثي هؾولکب١ن الهي، هِْْه ثَ 

 256  437/  6ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههْي )ُ / د ]ًَقَ چبپ ّ 

، ٓ  62،  ّىيوي .ٯ، ُ 8584،  ، ثَ فٜ هئل٬ ، هٞج٤ ٥ييي كکي (: ؽيله ثبك كکي652/  6

 ٥وثي[.

74  

 هشثٖ( -أُؼل٘ٔ هب ث٘ي ه٘ٔ ٍ الوذٌٗٔ )ٓظض

 اى: ؟

ث٦ٚدِن  ّ هّي ٥ي ث٦٘ الؾکوبء ّ أُ  هکخ ّ أُ  الوليٌخ ّ أُ  الْبم ّ ٭زؼ » ٩بى: 

٥لي ث٦٘ ٱبل أُ  هکخ ًؾي أ٭ٚ  هي أُ  الوليٌخ ثَزخ أّيبء ليٌ هضلِب ٭ي الدلًيب أّلِدب   

اٍن اهلل هکخ أم الٲو ى ّ صبًي ع٦  اهلل الک٦جخ ٭يَ ّ الضبلش ٱبل اهلل الک٦جخ ثيزي ّ الواث٤ أًديل  

 «.٥ٌلًب 9اهلل الٌجْح ٥لي هؾول

الٌجي ٥ٌلًب ّ القدبهٌ أُد  الوْدو٫ ّ     ّ لضبلش الٖواٛ ٥ٌلًب ّ الواث٤ ه٤ْٙ ک »اًغبم: 

أُ  الو٪وة يٲلهْى اليٌب ّ ًؾي ال ًٲلهْى ه٤ْٙ أفوي ّ الَبكً أًيل اهلل ر٦بلي الوالئکدخ  

 «.٥ٌلًب الَبث٤ ّ اهلل يؾکن ثيي الٌبً ٥ٌلًب ّ الضبهي ٕٮخ الغٌخ ٥ٌلًب أٝوا٭ِب هٲ٥ْٞخ

 257  ٓ 458، ُ  885/ د روجْکزْ )هبلي(، اهبم ٍيْٝي؛. 

 ، ٥وثي ٍْكاًي. ْٞٛ ثَ هْکيف

 .86*  22،  3،  84*  88،  8،  86،  8اّهاٯ: 
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( اُوبل الحذ

 اى: ؟

ها كهثدو   هٍبلَ هْعيي كه ا٭٦بل ؽظ اٍذ کَ اى ا٭٦بل ٥ووٍ روز٤ رب پبيدبى ا٭٦دبل ؽدظ   

اى اهالء  ِب ها ثيبى ًوْكٍ اٍذ. كه ًَقَ ؽبٙو اؽزوبل كاكٍ ّلٍ کَگيوك ّ ثَ افزٖبه  ًهي

 ، ليکي كه هٌبث٤ هْعْك يب٭ذ ًْل. ٍيل هورٚي ثبّل

ا٭٦بل ال٦ووح الوزوز٤ ثِب الي الؾظ أهث٦خ االؽوام ّ الْٞا٫ ّ ال٦َي ّ الزٲٖيو. اهب » ٩بى: 

، االؽوام هي الويٲبد ّ ُْ ال٦ٲيٰ ّ أّلدَ هَدلؼ ّ أٍّدَٞ ٩ودوٍ ّ      االؽوام ٭ْاعجبرَ أهث٤

 «.٥ي ماد ٥وٯ فوٍ ماد ٥وٯ ّ ال يغْى رؤفيوٍ 

ّ يَزؾت لَ ث٦ل ملک أى ي٦زوو ٥ووح ث٦ل الٮوا٧ هي الؾظ يؤري ثِب هدي فدبهط   »اًغبم: 

الؾوم ّ يؾوم هي ٌُبک ّ يؤري الي هکخ ي٫ْٞ ّ ي٦َي ّ يٲٖو ّ ُنٍ هدي الوٌدلّثبد ّ   

 «.ليَذ هي الْاعجبد ّ الؾول هلل ّؽلٍ... روذ

 258 82925/  48، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

 بىكُن.، ٍلٍ ي ًَـ

 ٍن. 83/  3*  82/  3، ً  25
 

76  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( اُوبل حذ التوتن

 اى: ؟

 ، كّ ٭ٖ  ّ يک فبروَ. اي اٍذ كه ثبة ا٭٦بل ؽظ روز٤، هْزو  ثو يک هٲلهَهٍبلَ

ثَولَ الؾول هلل الکوين الُْدبة ّ ٕدلي اهلل ٥لدي فيوردَ الٌجدي االّاة هؾودل       » ٩بى: 
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ّ ث٦ل ٭ِنٍ أ٭٦بل ؽدظ الزوزد٤ هد٤ ًيبردَ ّٙد٦زِب هلل      الوٖٞٮي ّ ٥زورَ الٞبُويي االٝيبة 

ليٌزٮ٤ ثِب ال٢ب٥ي اليَ ّ الْا٭دل ٥ليدَ ّ ُدْ يْدزو  ٥لدي هٲلهدخ ّ ٭ٖدليي ّ فبرودخ اهدب          

 «.الوٲلهخ...

ّ ال٦ْك الي هکخ لْكا٣ الجيذ ّ ٍئال ال٦ْك ّ الل٥ب لإلفْاى ٭ي الوْاٝي ّ ىيبهح »اًغبم: 

االهث٦خ ثبلجٲي٤ ٕدلي اهلل ٥لديِن ّ ؽوديح ّ ال٦جدبً ّ      ٍيل الووٍليي ّاثٌزَ ٭بٝوخ ّ االئوخ

 «.ّ ٩يو ملک :اثواُين ثي هٍْل اهلل ّ ٥ٲي  ّ ٭بٝوَ ثٌذ اٍل

 259  (، هٍبلَ ٍْم ّ پبيبًي هغو٥َْ 26د   22587) 82د   284، هغلٌ؛ ُ  / د رِواى

 اٍذ.

 .ٯ. ُ 945، هعت  ، ٍيل ًبٕو هورٚي ثي ٥لي ثي هبعل ؽَيٌي ًَـ

 ، علل ريوبط ٱوهي كهّى هٲْا. ٭وٍْكٍ چوکييکب٩ن ًقْكي 

25  ٓ ،84 .ً 

 (45و  44)تصاوير 

77  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( أٓبً٘ن = هٌبسٖ حذ

 .اى: ّيـ اؽول ّا٠٥ ييكي

 ث٦٘ ٥ٌبّيي کزبة:

 ُبي هکَ؛ًبم

 ّعَ رَويَ ک٦جَ؛

 ر٦وي٬ هَغل کْ٭َ ّ هکَ.

 242  ُ 52673/ د هِْل هْٙي؛ 

ّدْك کدَ هدب ٱدو ى ها ٭دوّ      اًل، ي٦ٌدي ايدي هدي   ٱوائخ کوكٍ ّ ث٦ٚي کَ ثٌبء» ٩بى ا٭زبكٍ: 

اًدل. هئلد٬   ٭وٍزبكين اى ثواي ايٌکَ رْ يب هؾول ثزوٍبًي اُ  هکَ ها ّ کَبًي کَ ؽْل هکَ
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ُبي ِّو هکَ ثَيبه اٍذ؛ ٢ًو ثَ ايٌکَ ثالك هِْْهٍ ّثٲب٣ ّويٮَ ثدْكٍ ّ   گْيل ثلاى کَ ًبم

 «.اهثبة ُو ل٪ذ...

ي کَ کٌلين  ثِ ّْه ثْك. ؽٚود عبئي ها ًْبى كاك ]ّ[ ٭وهدْك  ُو چبُ»اًغبم ا٭زبكٍ: 

ثيهگي ١بُو ّل کَ ًزْاًَزٌل کٌدلى. پدٌ ؽٚدود     گعب چبُي ثکي. چْى کٌلًل، ٌٍ ايي

ردو ّ اى کدوٍ لنيدنرو. پدٌ      ى ٌٍگ ها کٌل ّ اى ىيوُ چْوَ ١بُو ّل اى ٥َد  ّديويي  

ْي هَدغل ردْ ّدِوي ثٌدب     ٭وهْك: اي ؽجبة اى ايي چْوَ  ة ثقْه؛ ىّك ثبّل کَ كه پِل

کدَ كه ُدو ّدت     ّْك کَ عجبهاى كه  ى ثَيبه ثبٌّل ّ ثالك ٭زٌَ كه  ى ٢٥ين ثبّل؛ ؽزي  ى

 «.عو٦َ ُٮزبكُياه...

الْاٱد٬ اؽودل الدْا٠٥    »، هِو هوث٤  ، كه ٕٮؾبري اى کزبة .ٯ ُ  84، ٍلٍ  ًَـ رؾويوي

ثدَ ردبهيـ فدوكاك    ، ّٱ٬ ؽغخاالٍالم هثدبًي اى هْدِل اٍدذ     هِْْك اٍذ. ًَقَ« الييكي

8585. 

 ٍن. 54*  25، ً  28، ٓ  265

 (47و  46)تصاوير 

78  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( أٓسبم حذ

 اى: ؟

گبًَ ؽظ ّ اؽکبم ُو يک ّ رْٙيؼ ّ ّوبهُ  اي اٍذ هقزٖو كه ثيبى اٱَبم ٍَهٍبلَ

 اؽکبم ّ ا٥وبل هقزل٬ كه ثبة ؽظ.

ثيي ٍْٞه ًٲبّي ّدلٍ   ث٦ٚي رٖبّيو اثزلايي اى ث٦ٚي اهکٌَ هوثْٛ ثَ هٌبٍک ؽظ كه

 اٍذ.

هقٮي ًوبًل کَ اٱَبم ؽظ ثو ٍَ گًَْ اٍذ ؽظ روزد٤ ّ ِٱدواى ّ ِا٭دواك. اّل كه    » ٩بى: 

ؽٰ کَبًي اٍذ کَ اى هکَ ّبًيكٍ ٭وٍـ يب ىيبكٍ كّه ثبٌّل. صبًي ّ صبلش ؽٰ  ًِدبيي کدَ   
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 «.ٱله كّه ًجبٌّل... ايي

ىاكٍ ٍَ هّى هَلن کب٭و ها  ييل ؽوامٍَّ ي الٌٚيو کَ كه ٌٍَ ّٖذ ّ ؽّوٍ ثٌي»... اًغبم: 

عبٍذ کَ اکٌْى ٱجخ الِْلاء ؽّوٍ ه٦و٫ّ اٍدذ. چدَ ١لودي     اهو ثَ ٱز  ّ ٩بهد ًوْك.  ى

 «.ُب ثْك کوك کَ ٍو هل ١لن

 248 پ. 85پ الي  82، ٓ  9937/  84، ُ  838، ٓ  58، هغلٌ؛ ط  / د رِواى 

  .ٯ. ُ 84، اّاي  ٍلٍ  ًَز٦ليٰ ّکَزَ

چليپب ًگبهُ يب٭زَ ّ ث٦ٚي رٖبّيو اثزدلايي اى   ْٕهد هاٍزَ . ًَقَ ثَ اهكًْيَي ك هکبثَ

 اهبکي هْو٭َ كه هکَ ّ هليٌَ ها ثَ ْٕهد اثزلايي ّ اٍبهي ث٦ٚي عبُب ها  ّهكٍ اٍذ.

 ً. 88*  88/  3،  ، ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬ گ 5

 (51و  49و  48)تصاوير 

79  

ً٘بت الحذ ٍ الووشٓ = هٌبسٖ  أٓل هب ٗزت هوشُتِ هي أح٘بم الحذ ٍ الووشٓ =

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ

 (..ٯ ُ  966د  988الليي ثي ٥لي ) ، ىيي اى: ِّيل صبًي

 .ٯ. ُ 932ربهيـ رؤلي٬: 

 [.58/  3؛ كائوح الو٦به٫ ثيهگ اٍالهي 229/  3الزواس ال٦وثي: ]

، ًْدو   (، رِدواى 8542، رؾٲيٰ هٙدب هقزدبهي )هزْلدل     صالس هٍبئ  ٭ي الؾظ ّ ال٦ووح] 

 ، هٱ٦ي[.ٓ  87، ُ  8578/ .ٯ  ُ 8422،  8، چبپ  ه٦ْو

کزبة ٭ْٯ، هغو٥َْ اؽکبم ؽظ ّ ثوهٍي اث٦بك ٭ٲِي ّ ٥و٭بًي ؽظ ّ ٥ووٍ اٍذ ّ كه 

ثبّل. ٥ٌبّيي ٍَ هٍبلَ ٥جبهرٌل اى: أٱ  هدب يغدت   ّاٱ٤ هغو٥َْ ٍَ هٍبلَ اى ِّيل صبًي هي

هٍبلخ هٌبٍدک الؾدظ ّ ال٦ودوح کدَ     ه٦و٭زَ هي أؽکبم الؾظ ّ ال٦ووح؛ ًيبد الؾظ ّ ال٦ووح؛ 

 ، كه ايي ىهيٌَ چِبه هٍبلَ كاهك. ِّيل صبًي
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ُبي ا٥وبل ؽظ ّ ٥ووٍ اي اٍذ ثَيبه هقزٖو ّ ٭زْايي كه ًيذ، هٍبلَ اهب هٍبلَ ؽبٙو

ّاعت ّ هَزؾت کَ هَزؾت اٍذ ثو ىثدبى  ّهكٍ ّدْك. ايدي هٍدبلَ هْدزو  اٍدذ ثدو        

٭ي ثيبى ال١ْبي٬ الوزٲلهخ ٥لدي اال٭٦دبل؛ الوٲبلدخ     الوٲلهخ«. فبروَ»ّ « هٲبلَ»ّ كّ « هٲلهَ»

االّلي ٭ي ا٭٦بل ٥ووح الزوز٤ )كاهاي چِبه هجؾش(؛ الوٲبلخ الضبًيدخ ٭دي أ٭٦دبل الؾدظ )كاهاي     

 ِّ هجؾش(؛ القبروخ ٭ي ىيبهح الٌجي ّ أُ  ثيزَ.

َّو الؾَبة ّالٖالح ّالَالم ٥لي أّو٫ األؽجبة » ٩بى:  الؾول هلل هَِّ  ال٦ٖبة ّ هي

٥لي  لَ ّإٔؾبثَ فيو  ل ّ إٔؾبة ّ ث٦ل ٭ِنٍ عولخ کب٭لخ ثجيبى اٱ  هب يغدت ه٦و٭زدَ   ّ 

هي اؽکبم الؾظ ّ ال٦ووح رَِياًل ٥لي الوکلٮيي ّ ريَيوًا ٥لي الوز٦لويي ٭بى الزيَيو هواك اهلل 

 «.ر٦بلي...

٭ي  ّ ًيخ الوهي أههي ُنٍ الغووح ثَج٤ ؽٖيبد لْعْثَ ٱوثخ الي اهلل ّ لْ اٱزٖو»اًغبم: 

عوي٤ ُنٍ الٌيبد ٥لي ٱْل أ٭٦  کنا هلل هي ٩يو ر٦دّوٗ للْعدْة ّ لٮد٠ الٲوثدخ کٮدي ّ      

ؽَجٌب اهلل ّ کٮي ّالٌبئت ٥ي ٩يوٍ يٚي٬ الي ملک ًيبثخ ٥ي ٭الى أّ ٥وي اٍزئعود ٥ٌدَ  

 «.ّالؾول هلل هة ال٦بلويي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 242  /8 29788، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 .ٯ. ُ 999، ٍبل  الليي ٭ٲيَ ًغن، هؾول ّوي٬ ثي  ًَـ

 كه ثوگ هبٱج  هٍبلَ، چٌل ٍٞو كه ًيبد ؽظ  هلٍ اٍذ:

ًيذ ْٝا٫ الٌَبء: أ٫ْٝ ثِنا الجيذ ٍج٦خ أّْاٛ ٭ي ؽظ االٍالم ؽظ الزوز٤ لْعْثَ »

ٱوثخ الي اهلل؛ ًيذ الٖالح: إّٔلي هک٦زي ْٝا٫ الٌَبء لْعْثِب ٱوثخ الي اهلل؛ ًيذ الوجيذ: 

 خ ثوٌي ٭ي ؽظ االٍالم ؽّظ الزوز٤ لْعْثَ ٱوثخ الي اهلل.أثيذ ُنٍ الليل

 «.، فبكم ٕبؽت الوٍبلخ هؾوْكثي لٞي٬ الؾَيٌي روذ

پٌ اى هٍبلَ ًيي اؽبكيضي كه ٭ٚبئ  ؽظ ّ ٥ووٍ كهط ّلٍ اٍذ کَ اًلکي اى  ٩بى ّ 

 اين:اًغبم  ى ها كه مي   ّهكٍ
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هٍْي ثي الٲبٍن ٥ي ؽوبك ثي  ثَولَ ثيبى ٭ي ٭ٚبئ  الؾظ ّ ال٦ووح ٭ي الزِنيت» ٩بى: 

يؾدٜ ؽٞدٍْ اال    يٲْل اّى الؾبط اما أفن عِبىٍ لن ٥7يَي الغٌِي... ٱبل ٍو٦ذ أثب ع٦ٮو

کزت اهلل لَ ٥ْو ؽٌَبد ّ هؾي ٥ٌَ ٥ْو ٍيآد ّ ه٭٤ لَ ٥ْو كهعبد ؽزدي يٮدو٧ هدي    

 «.عِبىٍ هزي هب ٭و٧ ٭بما ٍئلک ٭ي الٞويٰ...

خ ٭ي عٌخ ٥لى ٭يِب أل٬ ٱٖو ٭ي ک  ٱٖدو  ّ هي ؽظ فوَيي ؽغخ ثٌي لَ هليٌ» ٩بى: 

٭ي الغٌخ ّ هي ؽدّظ اکضدو    9ؽْهاء هي ؽْه ال٦يي ّ ال٬ ىّعخ ّ يغ٦  هي ه٭ٲبء هؾول

هي فوَيي ؽغخ کبى ه٤ هؾول ّ االّٕيبء ٕلْاد اهلل ٥ليِن ّ کبى هودي يديّهٍ اهلل ٥دّي    

لن رواُب ٥يي ّ  ّعّ  ک  عو٦خ ّ ُْ ٭يوي يلف  عٌخ ٥لى الزي فلٲِب اهلل ٥ّي ّعّ  ثيلٍ ّ

لن يٞل٤ ٥ليِب هقلْٯ. اًزِي هب هي الوٌزِي روذ االؽبكيش ٭ي ٭ٚيلخ الؾظ ّ کزجذ الٮٲيدو  

 «.هؾول ّوي٬

9  ٓ ،85 .ً 

 (52و  51)تصاوير 

 245  /2 79الي  77)٥کَي(، ٓ  8334/  8،  482/  4، هو٥ْي؛ ط  د ٱن. 

 هْعْك اٍذ.ًَقَ إ  كه کزبثقبًَ ٭قوالليي ًٖيوي اهيٌي كه رِواى 

 .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

5  ٓ ،87 .ً 

 244  /5 87344، ُ ٗ  8468/  28، هْٙي؛ ط  د هِْل. 

اًزٲبلي اى كاًْدگبٍ ٥لدْم اٍدالهي     .ٯ. ُ 999،  الليي هؾول ، هؾول ّوي٬ ثي ًغين ًَـ

 . کب٩ن ًقْكي علل ريوبط ٙوثي هييي ثَ روًظ ّ ٍوروًظ.8568هْٙي كه هِو 

 ٍن. 87/  5*  9/  5، ً  85،  گ 8

 243  /4 824پ الي  886، اى ٓ  2375/  5، ُ  322، ٓ  82، هلي؛ ط  د رِواى. 

 .ٯ. ُ 8228،  الدليي ٥لدي ؽَديٌي    ًبم هئل٬ ثَ ٱويٌَ  ٩بى ًَقَ ر٦ييي ّل. ثَ فدٜ ثِدبء  

کب٭ي ّ  ، اؽبكيش ّ هّايبري كه ثبة ؽَي فلٰ اى کزبة ٙويوَ: پٌ اى اروبم هٍبلَ كه ًَقَ

كه « هغو٥ْخ الوائٰ» اؽبكيش افالٱي اى کزبة فٖبل ّيـ ٕلّٯ، ثَ ُوواٍ هّايبري اى کزبة
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 (.825د  822ك٥بي ٭وط ّ چٌل ك٥بي كيگو ثَ فٜ ؽوبئلي ًّْزَ ّلٍ اٍذ )

ثبة ٭ي ؽَي القلٰ هّي الکليٌي ٭ي الٖؾيؼ ٥ي هؾول ثي هَلن ٥دي  » ٩بى ٙويوَ: 

 «.اى اکو  ايوبًًب 7ع٦ٮو أثي

ّ ًٌيل هي الٲو ى هب ُْ ّٮبء ّ هؽوخ للوئهٌيي ّ ال يييل ال٢بلويي اال : »اًغبم ٙويوَ

 «.فَبهًا

، ٍغب٫  اي، ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ ، علل هٲْايي ثب هّکِ کب٩ني کب٩ن إٮِبًي ًقْكي

 ُب چوم ىهّکي.لجَ

 ٍن. 89*  82،  ، ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬ گ 9

 246  /3 پ. 29پ الي  26، ٓ  85888/  2، ُ  234/  53، هو٥ْي؛  د ٱن 

ًَقَ هٖؾؼ اٍذ.  .ٯ، ُ 8249،  ، هؾَي ثي هؾول ؽَيي ٍليوي هبىًلهاًي ًَـ

 کب٩ن ّوٱي.

 ٍن. 82/  3*  3، ً  87،  گ 4

 247  /6 88الي  85، ٓ  8982/  2، ُ  8886/  5، ّىيوي؛ ط  د ييك. 

 كٍذ  هلٍ اٍذ. ًبم هئل٬ ثَ ٱويٌَ  ٩بى ًَقَ ثَ

 .ٯ. ُ 8888، ٍبل  الليي ي، ؽَي ثي ىي ًَـ

 ، علل هٲْايي هّکِ کب٩ن اثوي ٬ٞ٥ ريوبط ٱوهي. کب٩ن ٥ًْي روهَ

 ٍن. 89*  82، ً  82،  گ 5

 (54و  53)تصاوير 

 248  /7 پ. 96پ الي  94، اى ٓ  226/  4، ُ  836/  8، كاًْگبٍ؛ ط  د إٮِبى 

 .8298ّوبهٍ صجذ: 

 گوكيل.ًبم هئل٬ ثَ ٱويٌَ  ٩بى ًَقَ ر٦ييي 

 .ٯ. ُ 8884، ٍبل  الليي هؾول ٥بهلي ٭زًْي ًغٮي ، ثِبء ًَـ

، ٥ٞد٬ ّ كّه ريودبط    ، علل ريودبط هْدکي هغدلّل    ، رٖؾيؼ ّلٍ ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 اي.ٱٍِْ
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 ٍن. 87*  88/  3،  گ 5

 249  /8 783اي(، ٓ اهلل ال٢٦وي فبهٌَ )اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 (.22998) 8447(، ُ 2)٭ٲَ 

 .ٯ. ُ 8245،  ، ٥جلالوغيل ثي هؾول هِلي ًَـ

 .ُ. ُ 8575: فوكاك اُلاربهيـ 

 ، هييي ثَ روًظ ّ ٍوروًظ. ، علل ريوبط ىهّکي ٙوثي کب٩ن ّکوي  ُبه هِوٍ

 ٍن. 28*  84/  3، ً  87،  گ 2

 232  /9 ه. 824ه الي  822، ٓ  7357/  6، ُ  542/  89، هو٥ْي؛ ط  د ٱن 

 ، علل ريوبط هْکي. كٍذ  هلٍ اٍذ. ًَـ ى  ٩بى ًَقَ ثًَبم هئل٬ ا

 ٍن. 22*  84،  گ 5

 238  /82 53678، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 8575كه فدوكاك   7اي ثدَ  ٍدزبى ٱدلً هٙدْي    اهلل فبهٌَ ًَقَ اُلايي ؽٚود  يخ

 اٍذ.

 ٍن. 28*  84/  3، ً  87، ٓ  5

 (56و  55)تصاوير 

81  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( آلّ الوذّٓ ث٘ي الووشت٘ي = سسبلٔ ُٖ الووشت٘ي

، هؾوددل اٍددوب٥ي  ثددي ؽَدديي ثددي هؾوددل هٙددب هبىًددلهاًي   اى: فْاعددْيي إددٮِبًي

 (..ٯ ُ   8875)

اي اٍذ کَ ثَ فْاُِ يکي اى ايواًيبى هغبّه هکَ ٍبفزَ ّ کوزويي هدلد ثديي   هٍبلَ

 كّ ٥ووٍ ها ر٦ييي کوكٍ اٍذ.
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الؾول هلل الني ًلة الي الؾظ ّال٦ووح ّالٖالح ٥لي هٍْلَ ٍديلًب هؾودل ّ لدَ    » ٩بى: 

 «.کبّٮي ال٪ووح

رؾوکدذ   ّٱبكاد الٲبكاد ٥ليِن الٖلْاد ّأکو  الزؾيبد هب ٍکٌذ االهْٙى ّ»اًغبم: 

 «.الَوبّاد

 ايي هٍبلَ كه هغو٥َْ اّل اى هٍبئ  ٭ٲِيَ هئل٬ چبپ ّلٍ اٍذ.

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 232  /8 ه. 45پ الي  29، ٓ  3363/  2، ُ  523/  84، هو٥ْي؛ ط  د ٱن 

 ، ثَ فٜ هئل٬. علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 86*  82/  3،  گ 83

 235  /2 92الي  68، ٓ  7385/  4، ُ  624/  86، كاًْگبٍ؛ ط  د رِواى. 

 ، ٱ٤ٞ هث٦ي. ، علل هٲْايي کب٩ن ٍپبُبًي .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ًَز٦لٰ

 ٍن. 89*  82/  3(، 82/  3*  7ً ) 7،  گ 23

 234  /5 44پ الي  52(، ٓ 532/  2) 8626/  2، ُ  524/  3، هلک؛ ط  د رِواى 

 پ.

اهلل  فْاًَ ٭ي الليي الني ًْي هغبّهح ثيذااٱ  الولح ثيي ال٦ووريي لج٦٘ » ٩بى:  

 «.ّاال٥زوبه ايبم الوغبّهح

،  ايهلهٍَ علٍ إٮِبى. کب٩ن پَزَ .ٯ، ُ 8247،  ، پَو هيوىا هؾول ، هؾولکب١ن ًَـ

 علل هغو٥َْ هيْي ٍوؿ ٙوثي.

 ٍن. 28*  83،  گ 83

 233  /4 ٭يبٗ. 23/  2، ُ  282، اكثيبد؛ ٓ  د هِْل 

 ، ٱ٤ٞ پَزي. ، علل ريوبط ٥ٌبثي ٙوثي ًَـ

 (.87*  8ً ) 26،  گ 9
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81  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( أٓلّ الَارجبت ُٖ حذّ التوتن

اثواُين ثي ّيـ ؽَي ثي ٥لي ثي ًغن ٦ٍلي هيبؽي، هِْْه ثَ ٱٮٞبى ًغٮي اى: ّيـ 

 ..ٯ( ُ 8279)

ًبم « ُلايخ الٌبٍکيي»، ايي کزبة ها اى هٌبٍک ؽظ اٍزبكُ ٕبؽت عْاُو کَ  هئل٬

، اٍزقواط کوكٍ ّ هقزٖو ًوْكٍ رب ٥وْم هٲلليي ثَ هاؽزي ثزْاًٌل اى  كاهك ّ ثَ كٍزْه ّي

، ايْبى هٍبلَ  ِوٍ ثوًل. پٌ اى ٥وَٙ ايي هٍبلَ ثَ ٕبؽت عْاُواؽکبم ؽالل ّ ؽوام  ى ث

ًْبى كاكٍ ّ  ى هوؽْم ثب  ;ها ٝجٰ ٭زبّي ّ ٢ًواد فْك يب٭زٌل. ٍپٌ ثَ ٥الهَ اًٖبهي

 ثو  ى ؽبّيَ ًّْزَ اٍذ.« رٚي»ههي 

ثَولَ ّ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ ث٦ل ٭ِنٍ الوٍبلخ أٱ  الْاعجبد ٭ي ؽظ الزوز٤ » ٩بى: 

 «.ورِب هي هٌَک... ٭ٌٲْل ّ االٍز٦بًخ ثبهلل ا٥لن اى ثيبى ؽظ الزوز٤...افزٖ

 «.٭بى ملک يٲْم هٲبم الؾظ ٭ي ک  ٌٍخ ّ اهلل ال٦بلن هي القٞب ّ الؾ٢ »اًغبم: 

 236  /8 پ. 28الي  86، اى ٓ  2358/  2، ُ  452، ٓ  82، هلي؛ ط  د رِواى 

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« هقزٖو هٌبٍک الؾظ»كه ايي ٭ِوٍذ ثب ٥ٌْاى  .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ

کْي ّلٍ  كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ اٍذ. هّي ثوفي کلوبد ثَ هًگ ٍيبٍ فٜ

 اٍذ.

، فْٞٛ  ، روًظ ثب گ  ّ ثْرَ ، علل )هغو٥َْ( ريوبط ٥ٌبثي ٙوثي کب٩ن هغو٥َْ ٭وًگي

ثي الؾبٱي هٲْايي، اًلهّى علل ريوبط ، ٬ٞ٥ ريوبط ٥ٌب ، علاّل ثَ ىه اٝوا٫ روًظ ثَ ىه

 ًقْكي.

 ٍن. 83/  3*  82ً(،  87الي  88ٍْٞه هقزل٬ )ثيي 

 237  /2  ًَكه ًغ٬ هْعْك اٍذ.« ٍيل  ٱب رَزوي»د ًَقَ كيگو كه کزبثقب 
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82  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( اًتخبة الضاد

 .(8286اى: هؾول٥لي ثي هؾولثبٱو إٮِبًي ثِجِبًي )

 [539/  2النهي٦خ ]

د  اٍذ« كلي  الٌبٍک»هقزٖوي اٍذ اى کزبة هٮٖ  هئل٬ كه ُويي ه٣ْْٙ د ١بُوًا هواك 

کَ ثواي ثوفي اى ؽغبط افزٖبه ًوْكٍ ّ  ى ها كه يک هٲلهَ ّ چِبهكٍ ىيْه ر٢ٌين کوكٍ اٍذ 

 اى رؤلي٬  ى ٭به٧ ّلٍ اٍذ. ٥ٌبّيي هٍبلَ ؽبٙو چٌيي اٍذ: 8888ّ كه هعت ٍبل 

 ٍٮو.هٲلهَ: كه هغولي اى  كاة 

 ىيْه اّل: كه اؽوام گبٍ ّ  كاة  ى.

 ىيْه كّم: كه ْٝا٫.

 ىيْه ٍْم: كه ٦ٍي.

 ىيْه چِبهم: كه اؽوام ؽظ رب هٍيلى ثَ ٥و٭بد.

 ىيْه پٌغن: كه ا٥وبل ٥و٭بد.

 ىيْه ّْن: كه ا٥وبل ه٦ْو رب ثبىگْزي ثَ هٌي.

 ىيْه ُٮزن: كه ا٥وبل هّى ٥يل.

 ىيْه ُْزن: كه ّكا٣ هکَ.

 ٍبيو  كاة هکَ.ىيْه ًِن: كه 

 ىيْه كُن: كه ٭ْائل هزٮوٱَ.

 ىيْه يبىكُن: كه کٮبهاد اؽوام.

 ىيْه كّاىكُن: كه اؽکبم ؽظ ّ ٥ووٍ ثَ ًيبثذ.

 .:ىيْه ٍييكُن: كه ىيبهد ؽٚود هٍْل ّ ؽٚود ٭بٝوَ ّ ائوَ ثٲي٤

 ىيْه چِبهكُن: كه ٍبيو ا٥وبلي کَ كه هليٌَ هٌْهٍ ّ اٝوا٫  ى هَزؾت اٍذ.
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٥لي ًْالَ ّ هٖليًب ٥لي أؽولٍ ّ  لَ اهب ث٦ل چٌيي گْيل... کَ چْى ٱج  أؽولٍ » ٩بى: 

 «.اي كه  كاة هٌبٍک هْزو  ثو ٝوٯ اؽزيبٛ...اى ايي هٍبلَ

ّ كه ٭ٚيلذ  ى هَغل اؽبكيش ثَيبه ّاهك اٍذ ّ ُوچٌيي كه ًوبى كه  ى ّ »اًغبم: 

 «.ْٝل ىيبكٍ ثو ايي گٌغبيِ ايي هٍبلَ ٥غبلَ ًيَذ

 238 [.25892]،  8286، ُ  883، كاًْگبٍ )ك٭زو ٍْم(؛ ٓ  / د إٮِبى 

، رٖدؾيؼ ّدلٍ ثدب اٙدب٭بد كه ؽبّديَ.       ، ٥ٌبّيي ثدَ ّدٌگو٫   ، ١بُوًا ثَ فٜ هئل٬ ًَـ

اهبًذ هيوىا ٥يَي إٮِبًي کدَ ثدَ   »٥جبهاد ٥وثي ه٦وة. هّي ثوگ اّل، ًبم کزبة ّ ٥جبهد 

ّدْك. ًَدقَ    كيلٍ هي« هؾول ثي هِلي الؾَيٌي٥جلٍ »ّ رولکي ثب هِو ثيْٚي « هّكهکَ هي

 إٮِبى اٍذ. ٍاُلايي ٍيل هؾول ٕله ُبّوي ثَ کزبثقبًَ هوکيي ّ هوکي اٌٍبك كاًْگب

 علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا.

 ٍن. 86*  82/  3، ً  89،  گ 53

83  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( اإلًوبم التبم ثبلشحلٔ إلٖ ث٘ت اهلل الحشام

 .(.ٯ ُ  8583ؽَيي اآلًَي )اى: ٥جلالولک ثي 

 اهلل الؾوام. ، ٍٮوًبهَ هئل٬ ثَ كيبه ؽغبى اٍذ عِذ ؽظ ثيذ ايي ًّْزبه

 239 (.2994)م /  8762، ُ  8569، ٓ  2، الوقْٞٝبد اليوٌيخ؛ ط  / د يوي 

 گناهي ثو اٍبً ؽو٫ّ ُغبئيَ اٍذ.ثَ فٜ هئل٬ کَ ّوبهٍ

84  

 )ُِٔ ـ اسدٍ( بسٖ الحذاألًَاس الجذسٗٔ = الوٌبسٖ الح٘ذسٗٔ ُٖ هٌ

 . ثبكي اى: هْلْي ؽيله٥لي ٭ي٘

 [.8638ُ  422/  2النهي٦خ ]
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 چبپ ّلٍ اٍذ[..ٯ  ُ 8293کزبة ثَ ٍبل ]

 262  يبك ّهي ّلٍ اٍذ.« اىالخ ال٪يي»/ د اى کزبة كه رؤلي٬ كيگو هئل٬ ثَ ًبم 

85  

 ـ هشثٖ( )ُِٔ األًْبس األسثؤ ُٖ سدّ اهتشاػبت ثبطجشٗي ُٖ هشهٖ روشٓ الؤجٔ

 ..ٯ( ُ 8524، هؾوْك ّکوي ثي اٍوب٥ي  ) اى: کزبثقبًَ

 [.442/  2هقزٖو ًْو الٌْه ّ اليُو ]

اهلل كه ثؾش  ايي هٍبلَ كه ثيبى هك ا٥زواٙبد كه ثبة يکي اى هَبئ  هجزالثَ كه ؽظ ثيذ

 ههي عووٍ ٥ٲجَ اٍذ.

 268 85/  5833ُ ]،  2888، ُ  624، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى 

 .852الي  827، اى ٓ  ٭ٲَ[

 .ٯ. ُ 8294، هؾوم  ًَـ

 ٍن. 25*  85/  3، ً  23،  گ 23

86  

 ُبسسٖ(ـ )سِشًبهِ دٌٖٗ  أً٘س الحزبد = سِشًبهِ حذ

 ..ٯ( ُ 8292ٕٮي ثي ّلي ٱيّيٌي )ؽلّك 

َ  ؛ هٌيّي8287٭ِوٍذ هٌيّي / ] ُدبي  کزدبة  ّاهٍ ٭ِوٍدذ ؛ 5992ُدب  ، ٭ِوٍذ ًَدق

 [.64/  8٭بهٍي 

 هؾ  رؤلي٬: ثٌله ٍَْهد. .ٯ؛ ُ 8288ربهيـ رؤلي٬: 

ىيت ثِبكه ّ ىيت ًَدبء   كه ٥ٖو اّهًگ .ٯ ُ  8287د   8ٍٮوًبهَ هکَ ّ هليٌَ اٍذ كه 

، ايدي هٍدبلَ ها    ّ يک فبروَ. هئل٬« هَلک»كاهاي چٌل « ٝويٰ»، ّبه  هٲلهَ ّ ٍَ  ثيگن

 اٍذ. ، پٌ اى ثبىگْذ اى هکَ ّ هليٌَ ًگبّزَ كه ثٌله ٍْهد
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 ، ثيْزو ٭ٲَ ؽظ اٍذ رب ٍٮوًبهَ. ايي اصو

 اثْاة کزبة:

 هٲلهَ: كه مکو هغولي اى کيٮيذ ٍلْک ٭ٲيو ّ ه٭ٲب اى ثٌله ٍْهد ثَ علٍ، ثَ هاٍ كهيب

 ٝويٰ اّل: كه ثيبى هوا٥بد لْاىم ٍٮو ثؾو ّ هزووبد  ى:

 هَلک اّل: كه هٲلهبد هکْة ٍٮيٌَ.

 هَلک كّم: كه رلثيو هؤکْالد.

 م: كه رلثيو هْوّثبد.هَلک ٍيْ

 هَلک چِبهم: كه رنکوٍ  كاة ٍلْک ثب ه٭ٲب ّ رؾلي ثَ هکبهم افالٯ ثب ثيگبًَ ّ  ٌّب.

رزوَ: كه هٞبيجَ چٌل ثَ اٱزٚبي ٍْٯ کالم ّ ّکو ثو ًغبد اى هقبٝوٍ ثدَ ؽٮد٠ ؽٮدي٠    

 ٥الم.

الؾوام ّ هْبُلاد هْب٥و  ٝويٰ كّم: كه مکو  كاة ٥ووٍ ّ ؽظ اٍالم ّ ٫ْٝ ثيذ

 ّ کيٮيذ ّ کويذ ثٲب٣ هزجوکَ ؽوم فلا ّ فْٖٕيبد كافلَ ّ فبهعَ ک٦جَ ه٢٦وَ: ٢٥بم

 هَلک اّل: كه ثيبى  كاة ؽظ ّ ٭ْائل هِوَ  ى.

هَلک كّم: كه ًٲ  ث٦ٚي اى اّٙب٣ ک٦جَ هْو٭َ ّ هَغلالؾوام ّ ٩يوٍ ثو ّعِي کَ 

 ؽٲيو فْك كيلٍ.

الليي ؽيله  رؤلي٬ ٱٞتهَلک ٍّين: كه مکو  ًچَ كهايي ثبة اى ربهيـ هکَ هجبهکَ 

 ؽٌٮي يکي اًزقبة ّ روعوَ ًوْكٍ.

 هَلک چِبهم: كه ّوػ  ًچَ اى هٍبلَ هٮوؽخ األًبم كهايي هٲبم روعوَ کوكٍ.

 رزوَ: هغولي اى فْٖٕيبد هْب٥و هزجوکَ.

 ٝويٰ ٍّين: كه مکو  كاة ىيبهد هليٌَ هْو٭َ:

 هَلک اّل: كه کيٮيذ ؽْٖل.

 .هْو٭َ ّ ىيبهد ؽٚود هٍْل اکومهَلک كّم: كه  كاة كفْل هليٌَ 
 هَلک ٍّين: كه هغولي اى اّٙب٣ ؽوم ّ ثلل هکوم هٍْل هؾزوم ٥ليَ هي الَالم هب ُْ أرّن.

 الؾوهيي. هَلک چِبهم: كه اٍبهي ّ فْٖٕيبد هٌبىل ّاٱ٦َ ٭يوب ثيي
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 فبروَ: كه رؾيذ اى هْبُلاد ثٌله علٍ ّ ثٌله هقب....

ٍْاًؼ ث٦ل اى ًيّل اى ٍدٮيٌَ ّ رو٩يدت ثدو ا٥دياى ّ اکدوام      اي اى رزوَ: كه اّبهٍ ثَ ًجنٍ

 ٭ٲواء ّاهكيي اى هکَ ّ هليٌَ.

ايَذ هؾزْي ّ ث٦ل ايي هٍبلَ ّ ٍالم ٥لي ٥جبكٍ النيي إٞٮي، ثَولَ الؾول هلل» ٩بى: 

ثو ٭ْايل عييلَ ّ اّبهاد عليلَ کَ هئل٬ ؽٲيو هاعي ل٬ٞ فٮي ّ علي کوين ه٦يي ٕٮي 

 .«.ثي ّلي ٍبکي ٱيّيي..

اًَ اکوم هي ٍئ  ٭غبك ّ اّلي هي اه  ٭ب٭بك روذ الوٍبلخ... اى يٌٮ٤ ثوٞبل٦زِدب  »... اًغبم: 

 «.٥7بهخ ٥بىهي ىيبهح الجيذ الؾوام ّ  هلي ّ رٲجي  ٥زجخ الٌجي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 262  /8 پ. 87پ الي  8، ثوگ  9987/  2، ُ 852، ٓ  58، هغلٌ؛ ط  د رِواى 

، كه  ٩بى ايي هٍبلَ  ، ٕٮؾبد هغلّل ثَ ىه ّ هْکي ّ ٌّگو٫ بر ، ثي کب ، ثي ًَـ

ُّت  ، هکبثَ ًْيَي كاهك. ُب ٌّگو٫، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي ٍولْػ هن

 علل )هغو٥َْ( گبليٌگْه ىهّکي ٬ٞ٥ ّ گَّْ ريوبط.

 [.66986ُ صجذ: ]ٍن.  52*  88، ً  56

 (58و  57)تصاوير 

 265  /2 ٌ8686، هْىٍ ثويزبًيب؛ ُ  د اًگلي. 

 .م 8832، كه ؽلّك ٍبل  ًَز٦ليٰ

 [5: 982هيْ: ]گ.  858

87  

 )اسشاس هجبدات ـ ُبسسٖ( أً٘س الٔبطذٗي ُٖ هٔبهبت الحبدّ ٍ الووتوشٗي

 ؟(..ٯ  ُ 8272= .ٯ  ُ 85اى: هال هؾول٥لي ثي هْلي هؾول ثو٩بًي ٱيّيٌي )ٍلٍ 

كه اٍواه ؽظ اٍالم. كه ايي هٍبلَ د ثَ ر٦جيو هئل٬ د ههْىاد ا٥وبل ّ اّدبهاد ا٭٦دبل     
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ؽبّط ها ّجيَ کوكٍ رب ىائِو ٱبٕل، اى ؽٲيٲذ  ى اٝال٣ يبثل. ايي هٍبلَ هْزو  ثو يک هٲلهدَ  

عودبكي الضدبًي    22، كه ّدت چِبهّدٌجَ    ّ چٌل ٭ٖ  ّ يک فبروَ اٍذ. رؤلي٬ ايي کزبة

 ذ.پبيبى يب٭زَ اٍ 8248

الؾول هلل الني ع٦  ّعٍْ الولک ّ الولکْد ٭دي ٥دبلن االًدْاه ّ الْدِْك الدي      » ٩بى: 

أثْاة ؽٚود الو٦جْك ٭قلٰ ال٦وُ... أهب ث٦ل چٌيي گْيل هؾول٥لي ثدي هؾودل الجو٩دبًي    

اي اٍذ كه اٍواه ؽظ اٍالم کدَ ههدْىاد ا٥ودبل ّ اّدبهاد     ٥ٮي اهلل ٥ٌِوب کَ ايي هٍبلَ

 «.ا٭٦بل ؽبّط...

٭وهْكًل: اى ثواي ُو اهبهي ٥ِلي اٍدذ... ّ کَدي کدَ     7ّ ؽٚود اهبم هٙب»اًغبم: 

ىيبهد کٌل ايْبى ها اى هّي هي  ّ هؾجذ ّ ه٩جذ... ّ افجبه كهيي هٚوْى اى ؽدل ردْارو   

ثيوّى اٍذ... ايي ٩ويٰ ثؾْه فٞيئبد ها اى ٢ًو ل٬ٞ ّ هوؽوذ ًيٌلاىًل. اللِّن ّٕ  ٥لي 

 «.هؾّول ّ  ل هؾول

 هؾزْاي کزبة:

، ٭و٣ ه٦و٭ذ ثدو  ى ٥ود  اٍدذ ردب ٥ود  ثدَ        هٲلهَ: كه ثيبى ايي اٍذ کَ ٱجْل ا٥وبل

،  ؽلّكي کَ ؽٚود اٱلً  ى ٥و  ها فْاٍزَ ثَ ّوايٜ ١بُوي ّ ثبٌٝي. رب ٥ود  ًيبيدل  

  ى ٥و  ها كه هيياى ا٥وبل ّىًي ًقْاُل ثْك.

به ّ كه ٥دْالن  ٭ٖ  اّل: كه ثيبى ايٌکَ فبًَ ک٦جَ ها هٲبهبري اٍذ كه ٥بلن ِّْك ّ اعِ

 ٩يْة ّ اٍواه.

 ٭ٖ  كّم: كه ثيبى اّل ثيزي کَ ؽٰ ر٦بلي ٤ّٙ  ى ًوْك ثَ عِذ ٥جبكد فاليٰ.

 ٭ٖ  ٍْم: كه ثيبى ک٦جَ كّم.

 ٭ٖ  چِبهم: كه ثيبى ک٦جَ ٍْم.

 ٭ٖ  پٌغن: كه ثيبى ک٦جَ چِبهم، اى عولَ چِبهكٍ ک٦جَ.

 264 ه.879پ الي  838ٓ  ، 84346/  4، ُ  42، ٓ  48، هغلٌ؛ ط  / د رِواى 

كه كاهالؾييي ٱيّيي. ٥ٌبّيي اثْاة ّ ٭ْٖل ّ .ٯ  ُ 8235، کزبثذ كه  ، ٥جلالوىاٯ ًَـ
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 ُب ثو٭واى ثَ ٌّگو٫.، ًْبًي ث٦ٚي رْٙيؾبد ّ اٙب٭بد كه ؽبّيَ ثَ هْکي ّ ٱوهي

ٕٮؾبد ثَ ٍّيلَ افزال٫ كه كهّزي ّ هييي ٱلدن ّ هْدکي ّ ٱوهدي ثدْكى عدُْو ّ      

 ، ّک  ىيجبيي پيلا کوكٍ اٍذ. ش ّ هٱب٣ كه ٭ْإ  هقزل٬کبهگيوي فٜ صل ثَ

، ايدي    ّهكٍ اٍدذ « ّ»، ٌُگبم پوكافزي ثَ ثؾضي عليل کَ ثب ؽو٫  كه ثَيبهي اى هْاهك

 ، ًيي ث٦ٚي اى ٥ٌبّيي كيگو. ؽو٫ ثَ فٜ صلش ّ كهّذ ّ علي کزبثذ ّلٍ اٍذ

 ٍ.اي ٙوثي روًظ ّ ٍوروًظ كاهك هوهذ ّلعلل )هغو٥َْ( ريوبط ٱٍِْ

 [92244ُ صجذ: ]ٍن.  52*  28، ً  27،  گ 22

 (62و  61و  61و  59)تصاوير 

88  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( إٗؼبح الحُزٔ ُٖ ح٘ن طالٓ الٔبده٘ي إلٖ ه٘ٔ ُٖ أٍل رٕ الحزٔ

 .م( 8728= .ٯ  ُ 8855اى: ٥جلالکوين ثي ٥جلاهلل ٥جبٍي فليٮزي )

 [GAL S II 525؛ 685/  8؛ ث٪لاكي: ُليَ 66/  5هواكي: ٍلک ]

 ًّْل.ؽغَ ّاهك هکَ هي اي كهثبهٍ ؽکن ًوبى کَبًي کَ كه هّى اّل ميهٍبلَ

ّ ث٦ل ٭ٲل عوي القْٗ ثيي ٭ٚ  ال٦ٖو ٭يوب يز٦لٰ ثؾکن الٲٖو للٲبكم الدي  »...  ٩بى: 

 «.الؾغخ ٭ِ  اما ًْي اإلٱبهخ ٭ي ؽيي كفْلَ يزن ٕالرَ أّ يٲٖو... هکخ ٭ي أّل مي

يقبلٮِب ٥لي ٭وٗ ّعْك هب يقبلٮِب ٭ٚاًل ٥دي ٥لهدَ ّ لديکي    ٭ال ي٦و  ثوب »... اًغبم: 

ُنا  فو هب عوي ثَ الٲلن ّ أهكًب عو٦َ ٭ي ُنٍ الوٍبلخ ٩ٮو اهلل ٍيئبد عبه٦ِب ّ ثّل٪َ هدي  

 «.فيواد اللاهيي  هبلَ ّ فزن ثبلٖبلؾبد أ٥وبلَ

 263  ٓ الي  8(، اى ٓ 8298/  8)٭ٲَ  925، ُ  423/ د ٭لَٞيي )ٱلً(، فبلليَ؛

 ه.4

 ّْك.كه ًَقَ  صبه هْٝثذ كيلٍ هي .ٯ. ُ 8826کزبثذ: ٌٍَ 

 ٍن. 22*  86ٍن(،  86*  7ً ) 87
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 )ُِٔ شبُوٖ ـ هشثٖ( اإلٗؼبح ُٖ الوٌبسٖ

 .ٯ( ُ 676د  658الليي ) ، يؾيي ثي ّو٫ الليي اثْىکويب ، هؾي اى: ًّْي

؛ 548/  2؛ كًدب  884/  9؛ األ٥الم 222/  85؛ ه٦غن الوئلٮيي 324/ ُ 2ُليخ ال٦به٭يي ]

 [.642/  8ّ  386/  8االّٱب٫ ال٦بهخ ث٪لاك 

َ ٯ. ُ  8282،  ، چبپ ٌٍگي ؛ هٖو8877چبپ: الو٦غن ٓ ]  .ٯ؛ ُ 8586،  86، ٓ  ؛ هکد

 [.ٯ. ُ  8529، ٓ  824،  هٞج٥ْبد الغوبليخ

كه  كاة ٍٮو ّ هٌبٍک ّ ا٥وبل  ى اى ّاعت ّ هَزؾت، ثٌب ثو هدنُت ّدب٭٦ي كه ُْدذ    

 ، ثليي روريت: الٖالػ اٍذ ثب اٙب٭بد ثيْزو اى إ ، اى ًّْي ثيْزو  ى اى هٌبٍک اثيّ « ثبة»

. كفدْل هکدخ ّ هدب    5. االؽوام ّ هؾوهبرَ ّاعجبردَ ّ هَدًٌْبرَ؛   2.  كاة الَٮو؛ 8ثبة 

ّ هدب يز٦لدٰ    9. ىيدبهح ٱجدو الٌجدي   6. الوٲبم ثوکخ ّ ٝدْا٫ الدْكا٣؛   3. ال٦ووح؛ 4يز٦لٰ ثَ؛ 

. ؽدظ الٖدجي ّ ال٦جدل ّ    8يغت ٥لي هي روک هؤهْهًا ّ اهرکزت هؾ٢ْهًا؛ . ٭يوب 7ثبلوليٌخ؛ 

 هي ٭ي ه٦ٌبُوب.

َّو ّ أ٥ي ثوؽوزک يب کوين الؾول هلل مي الغالل ّ اإلکوام ّ الٮٚ  ّ » ٩بى:  هّة ي

 «.الْٞل ّ الوٌي ال٢٦بم...

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 266  /8 6378، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن. 

لَ أى يغجو أؽلًا ٥لي ثنل القٮبهح أى اهز٤ٌ هٌِب الى ثنل الوبل ّ ال يؾّ  »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.٭ي القٮبه...

رٖؾيؼ ّلٍ ّ ًْبى رولک هؾول هؾَي ثب هِو  .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ، ثلّى ًبم کبرت ًَـ

 ّْك.اّ كهط كيلٍ هي

 اي.علل هٲْايي ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ
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 [832د  ٫87: ]ٍن.  88*  85، ً  89،  گ 98

 267  /2  4228ُ کلي ]،  5229، ُ  798، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  د ٥وثَزبى 

 ٭ٲَ ؽٌٮي(.

 .ٯ. ُ 8298هعت  84،  ، اثْثکو هؾول ًَـ

 ٍن. 22*  84، ً  27،  گ 72

91  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( إٗٔبف الجشش ُٖ ارضاء اػـشاسٕ الوشوش

 .اى: ّيـ ٥جلالٌجي ّ٭َي ٥واٱي

 [.7228ُ  266/  22؛ 884ُ  58/  88النهي٦خ ]

 كه ًغ٬ چبپ ّلٍ اٍذ[.« ال٪وي»ثَ ٍّيلَ چبپقبًَ .ٯ  ُ 8564کزبة كه ٍبل ]

 الليي ٥واٱي ثْكٍ اٍذ. ، ّبگوك  ٱب ٙيبء هئل٬

 کزبة كه ٍَ علّل رلّيي يب٭زَ اٍذ:

 اّل: كه هَبئ  ٙوّهيَ ؽظ؛ كّم: كه اؽزيبٝبد؛ ٍْم: كه هٌلّثبد ؽظ.

 ٥ٌبّيي ثَ هئل٬ ًَجذ كاكٍ ّلٍ اٍذ:النهي٦خ كّ هٍبلَ ثليي  88كه ط 

 : هٍبلخ ٭ي اعياء الو٦ْو الؾوام اٙٞواهًا ٭ي روبهيخ الؾظ.884ُ 

 : هٍبلخ ٭ي اعياء ؽظ هي أكهک الو٦ْويي ثؾکن ال٦بهخ.883ُ 

91  

ثبى ٓبة َٓس٘ي = سِشًبهِ حشه٘ي ششِٗ٘ي ٍ ث٘ت الؤذس ٍ دٗگش هٔبهبت 

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( هتجشِٗ

 .الليي ٕليٲي ثي ٱبٙي هؾول ه٦ْٖم ا٭ٌلي ؾول ٥و٭بىاى: ٱبٙي ه

َ    8552ههٚبى  28ّي كه  ،  اى كيوٍ )ّوبل پبکَزبى( ٥بىم ؽظ ّلٍ اٍدذ ّ ايدي هٍدبل
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 ثبّل.ٍٮوًبهَ اّ هي

 268  823،  63، ٓ  8، ط  ّاهٍ ٭ِوٍذ/ د. 

 [.8527، ٓ  2، چبپي ط  اى: ًّْبُي]

92  

 ()احبدٗج ُْٖٔ ـ هشثٖ السوبدٓ(ثبة حذ الٌجٖ ٍ هوشتِ )هٔتجس هي سِش 

 .اى: هغل الليي ٭يوّى  ثبكي

 «.عوبُيو ال٦لوبء ٥لي أًَ ؽّظ ث٦ل الِغوح ؽّغخ ّ رلک ؽّغخ الْكا٣...» ٩بى: 

ّ ُنٍ األهْه هورجخ ُکنا ٭ي يْم ال٦يل أي عووح ال٦ٲجخ صّن الٌؾو صّن الؾلٰ صدّن  »... اًغبم: 

 «.الْٞا٫

 33 64الي  58(، اى ٓ 264)هكي٬  52، ُ  75)لکٌِْ(؛ ٓ ، ًلّح ال٦لوبء  / د ٌُل. 

 فٜ: ًَز٦ليٰ.

 ٍن. 28/  3*  89/  7، ً  85، ٓ  27

93  

 )حذٗج ـ هشثٖ( ثحبس األًَاس الزبهؤ لذسس أخجبس األئؤ األؿْبس

 ..ٯ( ُ 8882اى: هال هؾولثبٱو ثي هؾولرٲي هغلَي إٮِبًي )

 ّهي ّلٍ  علل عو٤ 882ذ کَ كه اٍ :هْزو  ثو اؽبكيش ّاهكٍ اى ٝويٰ ه٦ْٖهيي

 اٍذ.

 269 852، ُ  845، كاهال٦لن فْئي؛ ٓ  / د ًغ٬. 

 ثبّل.ًَقَ ؽبٙو هْز  ثو کزبة الؾظ هي

ٜ    ، ثَ فٜ هئل٬ ًَـ فدْهكگي ّ اٙدب٭بد.    ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. رٖؾيؼ ّدلٍ ثدب فد

 ثوفي اى اؽبكيش هٮٖ  ثَ فٜ كيگوي کزبثذ ّلٍ اٍذ.
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 ٬ گبليٌگْه هْکي.، ٥ٞ علل گبليٌگْه ىهّکي

 ٍن. 26*  28،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 875
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 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( الجحش الووْ٘ ُٖ الووشٓ ٍ الحذ إلٖ ث٘ت اهلل الوتْ٘

 ..ٯ( ُ 834، هؾول ثي اؽول ثي هؾول ٱوّي ) ، اثْالجٲبء ٙيبء اى: اثي

 [.83/  9؛ ه٦غن الوئلٮيي 89/  2؛ ُليخ ال٦به٭يي 229/  6األ٥الم ]

 كه ا٥وبل ّ هٌبٍک ؽظ ّ ٥ووٍ اٍذ.هٍبلَ 

 272 2432، ُ  664، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى. 

 ، كه ٍَ عيء کَ ثَ ّک  مي   هلٍ اٍذ: ًَـ

 ٭ٲَ ؽٌٮي[؛ 8764ُ کلي ]ٍن  29*  88، ً  55،  گ 868: 8ط 

 ٭ٲَ ؽٌٮي[؛ 8763ُ کلي ]ٍن  29*  88، ً  58،  گ 852: 2ط 

 ٭ٲَ ؽٌٮي[. 8766ُ کلي ]ٍن  29*  88، ً  58،  گ 229: 5ط 

95  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( ثذاٗٔ السبلٖ ُٖ ًْبٗٔ الوسبلٖ ُٖ ششح الوٌبسٖ

 ..ٯ( ُ 8284، ٥لي ثي ٍلٞبى هؾول ٱبهي ُوّي ) اى: هال ٥لي ٱبهي

 3األ٥دالم  ؛ 822/  7؛ ه٦غن الوئلٮيي 732/  8؛ ُليخ ال٦به٭يي 867/  5ايٚبػ الوکٌْى ]

 /866] 

 «.ثَولَ الؾول هلل الني ع٦  الک٦جخ الجيذ الؾوام ٱيبهًب للٌبً هي ال٦ّجبك...» ٩بى: 

ّ  فو ك٥ْاُن أى الؾول هلل هة ال٦دبلويي أّ ايودبء الدي أى ؽَدي القبرودخ      »... اًغبم: 

 ّعت ثؾول الونکْه ٭ي أّل الٮبرؾخ ٭بى الٌِبيخ ُي الوع٣ْ الي... ّ ٍالم ٥لدي الووٍدليي  

 «.ّالؾول هلل هة ال٦بلويي
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 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 278  /8 8767ُ کلي ]،  2435، ُ  664، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  د ٥وثَزبى 

 ٭ٲَ ؽٌٮي[.

 ، هؾول ٥جل هّة الوٍْل. ًَـ

 ٍن. 24*  86، ً  28،  گ 29

 272  /2 8943ُ کلي ]،  2434، ُ  664، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  د ٥وثَزبى 

 ؽٌٮي[.٭ٲَ 

 فٜ رؾويوي. ًَقَ اى  ٩بى ا٭زبكگي كاهك.

 ٍن. 22*  83، ً  28،  گ 228

 275  /5 ٌَ58الي  22، اى ٓ  644، ُ  247، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  د هلي. 

 ، ٥بلن ثي هؾول ثي ؽويٍ أيلًي کْى لؾٖبهي. ًَـ ٥بكي

٦ّٙيذ ٥وْهي ًَقَ هٌبٍت اٍذ. ٍْٞه ثَ هْکي اٍذ ّ ىيو ث٦٘ کلوبد ثَ 

 ًْبًي كاهك ّ ًَقَ كاهاي ث٦٘ ؽْاّي اٍذ.ٱوهي 

 ، هغو٥َْ، هٍبئلي اى کبرت ثليي ّوػ  هلٍ اٍذ: كه پبيبى

گ(. هٍبلخ ٭ي الزْؽيل  8گ(. هٍبلخ ٭ٲِيخ ) 2هٍبلخ ٭ي االٍزٌبى ٥ٌل الٲيبم ٥ٌل الٖالح )

گ(. ٭زْاي  5گ(. هٍبلخ ٭ي ر٦وي٬ الِْيل ) 8گ(. هٍبلخ ٭ي أؽکبم الٌکبػ ّ الٞالٯ ) 2)

 گ(. 8ٲِي كه ًَيئَ )٭

 ٍن(. 28*  86ً ) 27،  گ 87

 هغو٥َْ([. 2)ُ  8/  432ُ صجذ: ]

96  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( ثذٗؤ الْذٕ لوب است٘سش هي الْذٕ

ُُّوًُجاللي ؽٌٮي )  م(. 8639= .ٯ  ُ 8269اى: ؽَي ثي ٥وبه ثي ٥لي 

 [.223/  2؛ األ٥الم 263/  2؛ ه٦غن الوئلٮيي 295/  8ُليخ ال٦به٭يي ]
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 هٍبلَ كهثبهٍ ثيبى ؽکن هَئلَ ّقٖي اٍذ کَ كه هّى ٥و٭َ ٱلهد ثو ًؾو ًلاهك.

ّ ث٦ل ٭يٲْل ال٦جل الٮٲيو ؽَي الْوًجاللي... ّ ٩ٮو لَ ّ لوْبيقَ ّ إلفْاًدَ ّ  »...  ٩بى: 

الوَلويي ُنٍ رؾويواد أثوىرِب ّ هي هقجبد الکٌْى أ١ِورِب لدن أَه هدي ر٦دوٗ لکْد٬     

 «.ًٲبثِب...

٭ِْ ثوٌيلخ هي ّعل الوبء ٭ي فالل الٖالح ّ الوٱجخ ٭ي فدالل الٖدْم ٭يلديم    »... اًغبم: 

األٕ  ّ يجٞ  القل٬ ل٦لم اًزِبء ؽکوَ کوب ؽوهًبٍ ثؾول اهلل ر٦بلي ٭ي ِّو الٲ٦دلح ٍدٌخ   

 «.ٍج٤ ّ ٍزيي ّ ال٬

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 274  /8  ٓ (، اى ٓ 595/  83)٭ٲَ  847، ُ  427د ٭لَٞيي )ٱلً(، فبلليَ؛

 پ. 848پ الي  848

 .ٯ. ُ 8866، ٌٍَ  کزبثذ: اٍوب٥ي  ٥ووٍّي ّب٭٦ي

، كه  ، ٕٮؾبد هغلّل ثَ ٌّگو٫ ، كاهاي علل ريوبط ًَقَ كه ٦ّٙيذ فْثي اٍذ

 ؽْاّي، ث٦ٚي رٖؾيؾبد هْعْك اٍذ.

 ٍن. 28*  86ٍن(،  86*  9ً ) 23

 273  /2  8792لي ُ ک]،  2436، ُ  663، ٓ  2، ط  ، هقزٖو ؽوم هکي د ٥وثَزبى 

 .835الي  847، اى ٓ  ٭ٲَ ؽٌٮي[ 83/ 

 .ٯ. ُ 8248، ٍبل  ، هؾول ثي ٩ٌين هٌيبّي ًَـ

 ٍن. 24*  86، ً  25،  گ 7

97  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( ثضم ًشٗت

 ..ٯ( ُ 85اى: هؾول ٥لي ثي هؾول هٙي ثوّعوكي )ٍلٍ 

« پٌغبٍ ٍٮوًبهَ ؽظ ٱبعبهي»ثيم ٩ويت ثَ رٖؾيؼ هؾولهِلي ه٦واعي كه هغلل اّل ]
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ثَ کِّْ ؽغخاالٍالم هٍْل ع٦ٮويبى چبپ ّلٍ اٍذ؛ ًيي رٍْدٜ ُودْ چدبپ ّدلٍ كه     

 [.8573، ٍبل  اهلل هو٥ْي ، کزبثقبًَ  يذ ، ٱن ، ك٭زو پٌغن هيواس اٍالهي ايواى

 84. ٍٮو ثَ ردبهيـ  .ٯ ُ  8268ثَ ٍبل ، كه ّوػ ٍٮو هئل٬ اٍذ ثَ هکَ  رؤلي٬ ؽبٙو

ثَ پبيبى هٍيلٍ اٍذ. ّي ثَ رٌبٍدت ٍدبل    8562عوبكي الضبًيَ  23 ٩بى ّ كه  ٦ّ8268جبى 

، ًبم ثيم ٩ويت ها ثواي ٍدٮوًبهَ فدْك اًزقدبة کدوكٍ      ، ثو اٍبً ؽو٫ّ اثغل ؽوکذ فْك

 اٍذ.

 هَيو ه٭ذ ّ ثوگْذ اى ٱواه مي  اٍذ:

، ؽوکذ ثب کْزي كه كهيب ثدَ   ، ثِّْو کٌبه رقزَ ، فبى ، ثب٧ ٢ًو ، کبىهّى ىيٌبى ، فبى ّيواى

،  ، ؽليلٍ ، هقب ، ثبة الوٌلة ، ٥لى ، ثوّم ، هکال ، هؾبماد عج  ًًْ ، هأً الؾل ثٌله هَٲٜ

، ؽوکذ كه كهيدب   ، هکَ ، علٍ ، عييوٍ عٌبثيبد ، ٭ٌٮلٍ ، عييوٍ کزٌج  ، عييوٍ ام الٮيبهي عيياى

، ّاكي ثله  عب پيبكٍ ّلٍ ثب ّزو ٥بىم ّلًل(، ّاكي هقُْْ هايٌ )ايي، ثٌله  ثَ ٍوذ هاث٨

،  ، ثَ ٍوذ عييوٍ کزٌجد   ، )كّثبهٍ ثبىگْذ ثَ ٝو٫ ثؾو اؽوو( علٍ ، يضوة ، ؽوواء الکجوي

، ه٭زَ اى هاٍ  ، ٱويَ كهيٌ ، عييوٍ هأً الوغبهلَ ، ؽليلٍ ، هأً الغلهي ، عييوٍ ُهوک عيياى

،  ، ثبة الوٌلة ، كّثبهٍ ٍْاه کْزي ِّو هقب کَ  ى ُن ثٌله اٍذهقزٖو ىهيي، هقزٖوا ثَ 

، هأً  ، عييوٍ ثبهٯ ال٪واة ، ؽٖي ، ثواثو ٥ٖيلٍ ، ثٌله هٲبٝيي ، ثٌله ْٝاؽي ، ثٌله ثواثو ٥لى

، عجد    ، ثٌله هَٲٜ ، ٱويبد ، ٱويَ ٱلِبد ّ ك٩وو ، اّبفو ، عييوٍ هَيوٍ ، عج  هلهکَ الغبىه

َ  ٥لي اى هاٍ ىهيي ثَ ّيواى( ٱويَ چبٍ، ثٌله ٥جبً ) ٍالهَ اله(،  ، ٱويَ ٍوكٍ )اى ثلْکبد ٍدج٦

، هَدْٞهٍ )ًيويدي(،    ، ٍدجيٍ ثدو   ، فّْدٌبثبك  ، ردنهگ   ثدبك  ، ٱل٦َ ٦ٍبكد ،  ة هبٍ ، کِوٍ کِْه

 ، ثبىگْذ ثَ هٌيل. ، فواهَ هب٭وٱبى

اى ُوديي   8اٍلاهلل ثي اثواُين فبى کالًزو ّيواىي كه اّافو ّوػ ؽبل فدْك د ّدوبهٍ    

چدْى ّٱدبي٤ ايدي    »ًْيَدل:  اي كاهك. اٍلاهلل فبى هيهغو٥َْ د ثَ ايي اصو ّ هئل٬  ى اّبهٍ 

ؽلٍ کَ ه٦ٌْى ثَ اٍن ًْهچْوي ؽبعي هؾول٥لي کَ هوا ثدَ   ٍٮو فيو اصو... كه هٍبلَ ٥لي

«. هٌيلَ ٭وىًل اٍذ... هَوي ثَ ثيم ٩ويجَذ ًگبهُ پنيو٭زَ، ثٌبثوايي ثَ رٮٖي  ًپوكافدذ 

 ي هٌبث٤ ثَ اّزجبٍ ايي اصو اى اٍلاهلل فبى كاًَزَ ّلٍ اٍذ.كه ثوف
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ايي ٍٮوًبهَ ؽظ د کَ ًبهِ ردبهيـ  ى ًيدي    »كه گياهُ ايي هٍبلَ  ّهكٍ: « ثوکذ» ٱبي 

ْٝه کَ كه ؽبّيَ  هلٍ د ؽدبط اٍدلاهلل     اٍذ. هئل٬ د ُوبى  8268َُذ د هوثْٛ ثَ ٍبل  

، ؽبط هؾول٥لي ًْاة  ًبم ُوواٍ فْك ، ّلي ثٌب ثَ هٖلؾزي ثي هؾول اثواُين ّيواىي اٍذ

،  ، هئل٬ رٖويؼ ثَ ًبم فْك كاهك ّ ه٦لْم ًْل کَ عٌبة ثوکدذ  كه هزي«. ها مکو کوكٍ اٍذ

، هؾودل ٥لدي ثدي هؾودل      اًل. كه ك٭زو صجذ هغلٌ ًيي ًبم هئلد٬ ايي ًبم ها اى کغب كه ّهكٍ

-هٍيلٍ اٍذ. ٍٮوًبهَهٙي  هلٍ اٍذ ّ ثب ُويي ًبم ّ ثب اٍزٮبكٍ اى ًَقَ ّيواى ثَ چبپ 

 اي  ى.اي اٍذ اى كّهٍ ٱبعبه ثب ًضوي اكيجبًَ ّ هَغ٤ ّ رْٙيؾبري كهثبهٍ هَبئ  ؽبّيَ

اي  ى، ّوؽي اٍذ کَ هئل٬ كهثبهٍ کْزي ّ اعياي  ى كاهك ّ ل٪بد ّ اى ٭ْايل ؽبّيَ

ٍ كُل. رْٙيؾبد ع٪وا٭يبيي اّ ًيي ثباهىُ اٍذ؛ ثَ ّيژر٦بثيو هؾلي ٭واّاًي ها رْٙيؼ هي

، ر٦جيوي  ٌّب ثٌْيَل رب كه فْاًلى  ى كّدْاهي   کَ کّْيلٍ اٍذ ثو ّىى ُو ًبم ع٪وا٭يبيي

 ًجبّل.

ثَولَ ؽول ّ ٍپبً ثيوّى اى ٱيبً فبلٲي ها ٍيا ّ كهفْه اٍدذ کدَ يکدي اى    » ٩بى: 

هقلْٱبرِ هبٍ ّ فْه اٍذ... اهب ث٦ل چٌيي گْيل اٱ  ٥جدبك اثدي هؾودل هٙدي ثوّعدوكي      

٭ٚ  فلاًّل علي  ّ ل٬ٞ ُدبكي ٍدجي  ّ ثِزدويي ًزيغدَ اثدواُين      هؾول٥لي کَ چْى اى 

 «.فلي  ّ ٭قو مهاهي اٍوب٥ي  كه ٍبل...

اى ثٌله ٥جبً الي ّديواى اى هاٍ ًيويدي يکٖدل ّ كّ ٭وٍدـ اٍدذ ّ اى هکدَ       »... اًغبم: 

ُدياه ّ چِدبهكٍ    ، ثّوًا ّ ثؾوًا يدک  ٝواى ه٢٦وَ ثَ فٜ هَزٲين اى هاٍ علٍ الي ايي ثللٍ عٌّذ

 «.ٌٍگ هؾٲٰ اهثبة ُُْ ّ ٭وٌُگ اٍذ٭و

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 276  /8 249الي  849، ٓ  87834/  2، ُ  42، ٓ  42/  7، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

روذ الکزبة... اهيل کَ اگو ٍِْ ّ ٩لٞي ّلٍ اٍذ، ايي کبرت ؽٲيو ٭ٲيو ها ٥ٮدْ  »اًغبهَ: 

كُن کدَ ٕدبؽت کزدبة ها    ها ٱَن هيهؾول رْ  ٭وهبيٌل ؽّوهٍ... فلاًّلا ثَ ٥يد هؾول ّ  ل

ثَ ٥وو ٝجي٦ي ثوٍبى ّ اى ُو ٱٚب ّ ثال اّ ها كه ؽٮ٠ ّ ؽوبيذ فْك ًگبٍ كاه ّ اُ  ّ ٥يدبل  

 «.اّ ها هؾب٭٢ذ ٭وهب، چٌبًچَ ايي ٭ٲيو ها هؾجذ ّ ٥ّيد کوكٍ اٍذ اّ ها ٥يد كاكٍ
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 .ٯ. ُ 8279ّْال  87، كٌّّجَ  ، ٥جلاهلل ٭َبئي اثي هئيٌ هؾول ع٦ٮو ًْثٌلگي ًَـ

، روبهي ٕٮؾبد هغلّل ثَ ىه ّ العْهك ّ هْکي ّ کوٌل ٌّگو٫.  ٥ٌبّيي ٌّگو٫

ُبي پبيبًي  ى  ٍيت كه  ٩بى ًَقَ )هغو٥َْ( ٍولْػ ّ ؽْاّي ثب  ة ّ ىًگبه کَ ثقِ

 ، ًَقَ  ٭ذ ؽْواد كيلٍ اٍذ. كيلٍ

 علل ريوبط عگوي.

 [.228589ُ صجذ: ]ٍن.  28*  84، ً  89د  88

 (64و  63)تصاوير 

 277  /2 8564، ٥الهَ ٝجبٝجبئي؛ ُ ًَقَ  د ّيواى. 

 ايي ًَقَ اى ٱلهذ ّ كٱذ ثيْزوي ثوفْهكاه اٍذ.

 .ٯ. ُ 8276عوبكي الضبًي  83، چِبهٌّجَ  ، اؽول ثي اثْالؾَي ّوي٬ ًَز٦ليٰ ّکَزَ

، ُوَٮو هئل٬ ثْكٍ اٍذ. رولک:  اٍزکزبة اؽول ثي اثْالؾَي ّوي٬ کَ فْك

 هؾولؽَيي ٦ّب٣.

 [.889د  2پژُّي  ًَقَ]ٍن.  89/  3*  82/  3
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( ثلٌٔ الوحتبد ُٖ هٌبسٖ الحبد

 ..ٯ( ُ 988د  849ثکو ) ، ٥جلالوؽوي ثي اثي اى: ٍيْٝي

َ       كه ايي هٍبلَ ،  ، ّاعجبد ّ هَزؾجبد ؽظ ثيدبى ّدلٍ اٍدذ ّ ردؤلي٬ كه ّدت كّّدٌج

 ثَ پبيبى هٍيلٍ اٍذ.ٯ . ُ  878الضبًي  ُغلُن عوبكي

ثَولَ الؾول هلل ّ الٖالح ّ الَالم ٥لي هٍْل اهلل اما ّٕ  ٱبٕدل الٌَدک الدي    » ٩بى: 

 «.الويٲبد ؽوم اى يغبّىٍ ث٪يو اؽوام

ّهكًب ٍبلويي ٥بهيي الي ٍب٥يي )کنا( ٩بًويي... ُنا  فو ثل٪خ... اؽلي ّ ٍج٦يي »اًغبم: 

 «.هبئخ ّ صوبى
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 278 882اي(، ٓ  ال٢٦وي فبهٌَاهلل )اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  / د هِْل  ،

 ُ289 (22889.) 

ًَقَ رٍْدٜ ٥جلالؾويدل ثدي ؽبهدل ثدي       .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ، ىکويب ثي هؾول ّب٭٦ي ًَـ

 ٥َکوي ؽَيٌي ٍبهبًي كه کْويو رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ.

 ، كاهاي کوٌل ثَ العْهك. كيلٍ ّ اّهاٯ هغلّل ثَ ٌّگو٫ ّ العْهك ًَقَ  ٍيت

[ ثَ ربهيـ ٭وّهكيي 888د  28/  8اي ]ُ اهلل ال٢٦وي فبهٌَ ًَقَ اُلايي ؽٚود  يخ

 .7اٍذ ثَ  ٍزبًَ هٲلٍَ هْٙيَ 8564

 ، علل هٲْايي. کب٩ن ًجبري  ُبهكاه

 ٍن. 23*  86، ً  24،  گ 4

99  

)سِشًبهِ دٌٖٗ  الحشام )سِشًبهِ هٌبلٖ صثبدٕ( ثلَى الوشام ثبلشحلٔ إلٖ الج٘ت

 ـ هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 8865اكهيَي ٭بٍي )اى: ٥جلالوغيل ثي ٥لي ؽٌَي 

اي كاهك كه ثيدبى  هاُي هکَ ّلٍ ّ ؽدظ گدياهكٍ ّ اّ ٱٖديلٍ   .ٯ  ُ 8848هئل٬ كه ٍبل 

ًدبم ًِدبكٍ ّ   « ارؾب٫ الوَکيي الٌبٍک لجيدبى الوواؽد  ّ الوٌبٍدک   »هٌبٍک ؽظ کَ  ى ها 

 ٙويوَ ايي کزبة کوكٍ اٍذ.

 ٱٖيلٍ كيگوي اى اّ ثَ يبكگبه هبًلٍ اٍذ کَ هٞل٦ِ ايي اٍذ:

 «ٍالَم هؾتٍّ ىائل الْْٯ ّ الْعل ٍالٌم ٥لي ًغٍل ّ هي ؽّ  ٭ي ًغٍل»

 کٌل.کَ كه  ى، ًَجذ ثَ هٌبىل ؽغبى اثواى ٥الٱَ ّ ّيٮزگي هي

، هدزون كّ ٍدٮوًبهَ    ، ثَيبه ثَ ٍٮوًبهَ ٥يبّي رکيَ کوكٍ ّ كه ؽٲيٲدذ  كه ايي ٍٮوًبهَ

 هّك.ه هيًبٕو ّ ُوچٌيي ٍٮوًبهَ كه٥ي ثَ ّوب ، ٍٮوًبهَ اثي ٥يبّي

 279 ِکزبثقبًَ ٥وْهي هثبٛ. / د هواک ، 
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 )تبسٗخ ـ هشثٖ( ثَادٕ اللـبئَ ثَادٕ الـبئَ

 اى: ؟

 .ٯ. ُ 8224ربهيـ رؤلي٬: ٍبل 

گْيل: چْى ثَ ايبم اٱبهذ كه هکَ هٲوه ّل کَ پٌ اى هلري رْٱد٬  ًْيٌَلٍ كه  ٩بى هي

عدب   هْدِْهٍ ٝدبئ٬ ّ ثٲدب٣ هزجوکدَ  ى    ، ثَ ٝبئ٬ ًيي ٍوي ثيًن ّ اى  صبه ًجْيدَ ّ   كه  ًغب

عدب    فْٖٓ ىيبهد ٍيلًب ٥جلاهلل ثي ٥جبً ّ کَدبًي اى ٕدؾبثَ کدَ ثدلاى     ، ثَ ىيبهري کٌن

، كه ٱويَ الَالهخ اٱبهذ گييلم ّ ّٱذ  ، چْى ٦ٍبكد كيلاه ايي ٍوىهيي كٍذ كاك هل٭ًٌْل

ٱلدن كه ّهم ّ  فُْ کوكم ّ ثو  ى ّلم ث٦ٚي اى هْبُلاد فْك ها کَ اى ّاهكاد ثْك، ثَ 

 رٲلين ثواكهاى كيٌي فْك کٌن.

،  يبد ّ اؽبكيش چٌدلي ها ثدو ؽَدت هْٱ٦يدذ      ، ٍپٌ ثلّى هوا٥بد روريت ًْيٌَلٍ

 ٩دبى  « ثَدن اهلل الدوؽوي الدوؽين   »کٌل ّ ُو ًْثدذ کدالم فدْك ها ثدب     ؽبل فْك رٮَيو هي

 ًوبيل. هي

 ذ. يل کَ اّ ها هْو٫ ٥به٭بى ّ ْٕ٭يبى ثْكٍ اٍ هياى اثؾبس ّي ثو

 «.ثَولَ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ ٕلي اهلل ٥لي ٍيلًب هؾول ّ ٥لي  لَ...» ٩بى: 

 «.هي ّعَ رقٖيِٖب ثبلنکو ٭زؤه  ّ اهلل أ٥لن»... اًغبم: 

 282 [428د  ٫9: ]. 553الي  588، اى ٓ  8424/  7، هلي؛ ُ  / د رِواى 

َ  .ٯ. ُ 88، اؽزوباًل اى ٍلٍ  ًَـ ،  ، علدل ريودبط رويدبکي کْثيدلٍ     کب٩ن ٍووٱٌلي ّ روهد

 ٬ٞ٥ پبهچَ هْکي.

 ٍن. 89/  3*  84ٍن(،  85/  3*  9ً ) 28، ٓ  23
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111  

 ، هشثٖ( )هَاهق الٔوذٓ سجو٘ي ثْزٔ الوبثذٗي ثخَاة الـَاٍ ُٖ رٕ

 ..ٯ( ُ 934، هؾول ثي ٥جلال٦ييي ثي ٥وو ُبّوي هکي ) ٭ِل اى: اثي

 [.79/  7؛ األ٥الم 873/  82ه٦غن الوئلٮيي ]

 288 اى  هْا٠٥[ 84/  5884ُ ]،  8249، ٓ  5، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى ،

 .457الي  424ٓ 

 ، ؽٌي٬ هوّلي. ًَـ

 ٍن. 22*  83، ً  28،  گ 7
 

112  

 )تبسٗخ ـ هشثٖ( ثْزٔ الٌَِس ٍ األسشاس ُٖ تبسٗخ داس ّزشٓ الوختبس

 .(.ٯ ُ  ٥699جلالولک ٱوّي ثکوي هوعبًي ٱوٝجي ) ، ٥جلاهلل ثي هؾول ثي اى: اثْهؾول

 [.522د  239/  8؛ ک٬ْ ال٢ٌْى 438/  3؛ ّنهاد النُت 823/  4األ٥الم ]

كه كّ .ٯ  ُ 8488،  رؾٲيٰ / هوکي الجؾْس ّ اللهاٍبد ثوکزجخ ًياه هٖٞٮي الجبى؛ هکَ] 

 علل[.

 يب٭زَ اٍذ.، رلّيي  کزبة كه كٍ ثبة کَ ُو ثبة ُن كاهاي چٌل ٭ٖ  اٍذ

ثَولَ الؾول هلل الني ٥ن ثغْك لٞٮَ الوْعْك ّ أثوى ثٲلهرَ هي ّبء هي ٥لم » ٩بى: 

 «.الي الْعْك ّ هرت الجَيٞخ ثبرٲبى ه٥ٌْٖبرَ

ّ هٍْي ثي ٥ٲجخ ّ اثي اٍؾٰ ّ هبلدک ثدي أًدٌ ّ يٍْد٬ ثدي الوبعْدْى ّ       »اًغبم: 

٥لدي  لدَ ّ ٕدؾجَ ّ ٍدلن      اللهاّهكي ّ الْاٱلي ّ الَالم ّ ٕلي اهلل ٥لي ٍيلًب هؾول ّ

 «.رَليوًب ّ الؾول هلل هّة ال٦بلويي
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 ، ايي ٥ٌبّيي  هلٍ اٍذ: پٌ اى فٞجَ کزبة

الجبة االّل: ٭ي مکو ؽل ٱٞو الوليٌخ الْويٮخ هي ؽلّك أٱٞدبه األٱدبلين الَدج٦خ ّ مکدو     

 أٍوبئِب ّ أّل ٍبکٌيِب ّ ٭يَ ٍج٦خ ٭ْٖل:

 هي ؽلّك األٱبلين الَج٦خ.الٮٖ  االّل: ٭ي مکو ٱٞو الوليٌخ الْويٮخ د 

 الٮٖ  الضبًي: ٭ي مکو هب عبء ٭ي أٍوبء الوليٌخ.د 

 الٮٖ  الضبلش: ٭ي مکو أّل هي ًيل الوليٌخ الْويٮخ.د 

 الٮٖ  الواث٤: ٭ي مکو ٍکٌي اليِْك الؾغبى ث٦ل الو٦بليٰ.د 

 الٮٖ  القبهٌ: ٭ي مکو ًيّل أؽيبء هي ال٦وة ٥لي يِْك.د 

 ًيّل األًّ ّ القيهط الوليٌخ.الٮٖ  الَبكً: ٭ي مکو د 

 الٮٖ  الَبث٤: ٭ي ٱز  اليِْك ّ اٍزيالء األًّ ّ القيهط ٥لي الوليٌخ.د 

ّ إٔدؾبثَ   ٕلي اهلل ٥ليَ ّ ٍلنالجبة الضبًي: ٭ي مکو ٭زؼ الوليٌخ الْويٮخ ّ ُغوح الٌجي 

 اليِب ّ ٭يَ ٭ٖالى:

 الٮٖ  االّل: هب عبء ٭ي ٭زؾِب.د 

 ّ إٔؾبثَ الي الوليٌخ الوْو٭خ. ٕلي اهلل ٥ليَ ّ ٍلنالٮٖ  الضبًي: ٭ي ُغوح الٌجي د 

الجبة الضبلش: ٭ي اصجبد ؽوهخ الوليٌدخ الْدويٮخ ّ مکدو ٭ٚدبئلِب ّ رؾويوِدب ّ رؾليدل       

 ؽلّك ؽوهِب ّ ؽکن الٖيل ٭يِب ّ ٭يَ اصٌب ٥ْو ٭ٖاًل:

 الٮٖ  االّل: ٭ي اصجبد ؽوهزِب.د 

 کو هب عبء ٭ي ٩جبه الوليٌخ الْويٮخ.الٮٖ  الضبًي: ٭ي مد 

 الٮٖ  الضبلش: هب عبء ٭ي روو الوليٌخ الْويٮخ ّ صوبهُب.د 

 لِب ثبلجوکخ. الٮٖ  الواث٤: هب عبء ٭ي ك٥بء الٌجيد 

 الٮٖ  القبهٌ: هب عبء ٭ي الٖجو ٥لي ألّاء الوليٌخ ّ ّلرِب.د 

 الٮٖ  الَبكً: هب عبء ٭ي مم هي ه٩ت ٥ٌِب.د 

 ٤: هب عبء ٭ي مم هي أفب٫ الوليٌخ الْويٮخ ّ أُلِب.الٮٖ  الَبثد 

 الٮٖ  الضبهي: هب عبء ٭ي ه٤ٌ الٞب٥ْى ّ اللعبل هي كفْل الوليٌخ الوْو٭خ.د 
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الٮٖ  الزب٤ٍ: ٭ي ر٦ٚي٬ اال٥وبل ثبلوليٌخ ّ ٭ٚديلخ الودْد ٭يِدب ّ هدب يدئّل اليدَ       د 

 أهوُب.

 ٮخ.الوليٌخ الْوي الٮٖ  ال٦بّو: هب عبء ٭ي رؾوين الٌجيد 

 ٥ْو: ٭ي رؾليل ؽلّك ؽوم الوليٌخ الْويٮخ. الٮٖ  الؾبكيد 

 ٥ْو: ٭ي ؽکن الٖيل ثبلوليٌخ الْويٮخ. الٮٖ  الضبًيد 

ّ ٭ٚ  عج   الجبة الواث٤: ٭ي مکو أّكيخ الوليٌخ الْويٮخ ّ  ثبهُب الوٌَْثخ الي الٌجي

 أؽل ّ ٭ٚ  الِْلاء ّ ٭يَ فوَخ ٭ْٖل:

 ال٦ٲيٰ ّ ٭ٚلَ. الٮٖ  االّل: هب عبء ٭ي ّاكيد 

 ١ِْه ًبه الؾغبى.د 

 .الٮٖ  الضبًي: ٭ي مکو اآلثبه الوٌَْثخ الي الٌجيد 

 .الٮٖ  الضبلش: ٭ي مکو ٥يي الٌجيد 

 الٮٖ  الواث٤: ٭ي مکو عج  أؽل ّ ٭ٚلَ ّ ٭ٚ  الِْلاء ٥ٌلٍ.د 

 الٮٖ  القبهٌ: ٭ي مکو ِّلاء أؽل ّ ٭ٚلِن ّ ٭ٚ  الِْلاء هٞلٲًب.د 

ٱوي٢خ ثبلوليٌخ  الٌٚيو هي الوليٌخ ّ ؽٮو القٌلٯ ّ ٱز  ثٌي ٭ي اعالء ثٌيالجبة القبهٌ: 

 ّ ٭يَ صالصخ ٭ْٖل:

 الٌٚيو هي الوليٌخ. الٮٖ  االّل: ٭ي مکو اعالء ثٌيد 

 الٮٖ  الضبًي: ٭ي مکو ؽٮو القٌلٯ.د 

 ٱوي٢خ ثبلوليٌخ الْويٮخ. الٮٖ  الضبلش: ٭ي مکو ٱز  ثٌيد 

ّ ٭ٚلَ ّ هب ىيل ٭يَ أّ ًٲٔ هٌَ الي ُدنا   هٍْل اهللالجبة الَبكً: ٭ي مکو هَغل 

 الزبهيـ ّ ٭يَ ٍج٦خ ّ ٥ْوّى ٭ٖاًل:

 .الٮٖ  االّل: ٭ي اثزلاء هَغل هٍْل اهللد 

 .الٮٖ  الضبًي: هب عبء ٭ي ٱجلخ هَغل هٍْل اهللد 

؛ هَدغل  الٮٖ  الضبلش: ٭ي أى الوَغل الني أٌٍ ٥لي الزٲْي ُدْ هَدغل الٌجدي   د 

 الوليٌخ.
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 ي الٮٖ  القبهٌ ؽزي الواث٤ ٥ْو: ثيبٗ.هد 

 اهلل ٥ٌَ. الٮٖ  القبهٌ ٥ْو: ٭ي ه٤ْٙ رؤميي ثالل هٙيد 

ّ ٭ٚلِب ّ کيٮيزِب ّ ؽکن الٖالح ّ الَدالم ٥ليدَ    الجبة الزب٤ٍ: ٭ي ؽکن ىيبهح الٌجي

 ّٕلي اهلل ٥ليَ ّ ٍّلن ّ ٭وٗ ملک ّ ٭ٚيلزَ ّ کيٮيزَ ّ ٩يو ملک ّ ٭يَ ٥ْوح ٭ْٖل.

٦بّو: ٭ي مکو ثٲي٤ ال٪وٱل ّ ٭ٚلَ ّ کيٮيخ ىيبهرَ ّ الؾ٘ ٥لي ىيدبهح الٲجدْه   الجبة الد 

هٞلٲًب ّ مکو هي ي٦و٫ هي أُ  الجيذ ّ الٖؾبثخ ّ ٩يوُن هْٙاى اهلل ٥ليِن أعو٦يي ّ ٭يدَ  

 فوَخ ٭ْٖل:

 الٮٖ  االّل: ٭ي إٔلَ ّ ٭ٚلَ.د 

 الٮٖ  الضبًي: ٭ي کيٮيخ ىيبهح الجٲي٤.د 

هي ي٦و٫ الجٲي٤ هي أُ  الجيذ ّ الٖؾبثخ ّ ٩يوُن هْٙاى اهلل  الٮٖ  الضبلش: ٭ي مکود 

 ٥ليِن.

 الٮٖ  الواث٤: ٭ي ًجنح هي ث٦٘ ٭ٚبئ  القلٮبء االهث٦خ.د 

الٮٖ  القبهٌ: ٭ي مکو هي اٍزْٝي الوليٌخ الْويٮخ هدي الٖدؾبثخ هٙدي اهلل ر٦دبلي     د 

 ٥ٌِن أعو٦يي ّ ٩يوُن هي الزبث٦يي.

 282 ٌَ48الِبّويخ؛ ٓ ، القياًخ  / د هلي. 

َ   ، ع٦ٮو ثدي ؽَديي ثدي يؾيدي ُبّدن ؽَديٌي هدلًي        ًَـ فْة  9،  ، ١ِدو هّى ّدٌج

 .ٯ. ُ 8586اآلفو  هثي٤

. كه  ٕٮؾَ ًقَذ، هًگي ّ كاهاي رنُيت اٍذ. ًَقَ رٖدؾيؼ ّ هٲبثلدَ ّدلٍ اٍدذ    

ؽْاّي، هٞبلجي ثَ فٜ کبرت هْعْك اٍذ ّ ث٦ٚي ؽْاّي ثَ فٞي كيگو. كه  ٩بى ًَقَ 

 ة ّ ٭ْٖل کزبة  هلٍ اٍذ.٭ِوٍذ اثْا

ثل٨ هٲبثلخ ؽَت الٞبٱخ ٥لي االٕ  الوٌٲْل هٌَ »كه  فو ًَقَ، ايي ٥جبهد  هلٍ اٍذ: 

٥لي هب ثَ هي الزؾوي٬ ّ ٕؾؼ ٥لي ٱله االهکبى ألًٌدب لدن ًغدل ثبلوليٌدخ الوٌدْهح ًَدقخ       

 «.٩يوُب

ٍدـ ثدَ   ، ٍيل ع٦ٮو هْعْك اٍذ کَ پدٌ اى  ى، ّهصدَ ًب   ، رولک ًبٍـ كه اثزلاي ًَقَ
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 5کزبة ها كه ٙوي ّٱٮي پله فْيِ کَ كه هؾکودَ ّدو٥ي ثدَ ردبهيـ     ٯ . ُ  8538ٍبل 

 اًل.صجذ ّلٍ اٍذ كه ّهكٍ 8523هعت 

الَديل ع٦ٮدو ؽَديي ُبّدن     »كه  ٩بى ّ اًغبم ّ كه هْاهك هقزل٬، هِو ّٱٮي ثَ ٍغ٤ 

 هِْْك اٍذ.« الؾَيٌي ثبلوليٌخ الوٌْهح

533  ٓ ،27  ً. 

113  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( شث٘بى الحذ هي الٌ٘

 م(. 8725= .ٯ  ُ 8853اى: اٍوب٥ي  ثي ٥جلالجبٱي )

 کٌل. پوكاىك ّ ّوايٜ ّ اؽکبم  ى ها ثيبى هيايي هٍبلَ ١بُوًا ثَ ثؾش ًيبثذ كه ؽظ هي

 285 ُ كه کزبثقبًَ كاًْگبٍ ثوًَزْى )= پويٌَزْى(،  2654/ د ًَقَ فٞي ثب

 هغو٥َْ عبهيذ )= گبهيذ( هْعْك اٍذ.

114  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الششٍث٘ت 

 .الؾَي ِّلاكي هٖبؽجي هؾولي ًبئيٌي هؾول ثي اثياى: 

کزبة كه ثيبى هَبئ  ؽظ ّ ٥ووٍ اٍذ؛ هْزو  ثو هٲلهَ )هْزو  ثو هٲبالِد هْزو  

 ثو هٞبلت( ّ چِبه هکي ّ يک فبروَ.

 ، كه چٌل هٲبلَ اٍذ: هٲلهَ

 الوٲبلخ االّلي: ٭ي  كاة الَٮو:

 َٮو ٭ي ٩يو الٞب٥بد ّ الوجبؽبد.الوٞلت االّل: ال يغْى ال

 الوٞلت الضبًي: ٭ي ثيبى هب يٌج٪ي افزيبهٍ للَٮو هدي أيدبم األٍدج٣ْ ّ هدب يٌج٪دي الزؾدوى      

.ٌَ٥ 



 مخطوطات حجکتابشناسی /  065

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 الوٞلت الضبلش: ٭ي الو٤ٌ ٥ي الَٮو ّ الٲوو ٭ي ال٦ٲوة.

 الوٞلت الواث٤: ٭ي اٍزؾجبة الْٕيخ ّ ال٪َ  ّ الل٥بء.

 الوٲبلخ الضبًيخ: ٭ي ه٦ٌي الؾظ.

 الوٲبلخ الضبلضخ: ٭ي ّوايٜ ّعْة الؾظ.

 الوٲبلخ الواث٦خ: ٭ي أى األٍجبة الوْعجخ للؾظ هٌؾٖوح ٭ي أهث٦خ.

 الوٲبلخ القبهَخ: ٭ي أًْا٣ الؾظ.

 الوٲبلخ الَبكٍخ: ٭ي ثيبى الوْاٱيذ ّ... .

ثَولَ ًؾولک الّلِن يب هّة الٌْه ّ ال٢الم ّ يب هّة الؾّ  ّ الؾدوام الدني ع٦د     » ٩بى: 

جخ الجيذ الؾوام ّ ًْکوک يب هة الوکي ّ الوٲبم ّ يب هّة الو٦ْو الؾوام الني ع٦  لٌب الک٦

 «.الٲجلخ ّٞو الوَغل الؾوام صن ٭وٗ الؾظ ٥لي هي اٍزٞب٣ اليَ ٍجياًل هي کبّ٭خ األًبم...

ّ يَزؾّت الوْي ٭ي ال٦ووح للٖؾيؼ الووّي ٭يَ ٥ي ٥جلاهلل ثي ع٦ٮو الؾويوي »اًغبم: 

ٱدبل فوعٌدب هد٤ أفدي      7ك ٥ي ٥جلاهلل ثي الؾَي ٥ي علٍ ٥لي ثي ع٦ٮو٭ي ٱوة االٌٍب

٭ي أهث٤ ٥وو يوْي ٭يِب الي هکخ ثؤُلَ ّ ٥يبلَ ّاؽلح هدٌِّي هْدي ٭يِدب ٍدزخ ّ      7هٍْي

٥ْويي يْهًب ّ أفوي فوَخ ّ ٥ْويي يْهًب ّ أفوي أهث٦خ ّ ٥ْويي يْهًب ّ أفوي اؽدلي  

 «.ّ ٥ْويي يْهًب

 284 682، ٓ  58، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

الضددبًي  هثيدد٤ 24، عو٦ددَ  ًَددز٦ليٰ رؾويددوي )ث٦دد٘ ٥جددبهاد هٱددب٣(، ثددَ فددٜ هئلدد٬

 ..ٯ ُ  8277

، کدَ   ُب ثو٭دواى ثدَ هْدکي. كاهاي رْٙديؾبد ّ اٙدب٭بد كه ؽْاّدي      ٥ٌبّيي ّ ًْبًي

 ٥ٌبّيي ثَ فٜ هٱب٣ كه ؽبّيَ ّ ثَ ْٕهد هّْهة ًگبّزَ ّلٍ اٍذ.

 ، كهّى هٲْا. هْکي ٭وٍْكٍ، علل ريوبط  کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ

 ، ٍْٞه هقزل٬. گ 236

 (66و  65)تصاوير 
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115  

 هشثٖ( -)سِشًبهِ دٌٖٗ تبد الوُِشِّ ُٖ تحل٘ٔ هلوبء الوششّ

 ..ٯ( ُ 767اى: فبلل ثي ٥يَي ثي اؽول ثي اثواُين اثْالجٲبء اًللَي ثلْي )ث٦ل 

، ردًٌْ   اآلكاة ، هٍبلخ لٌيد  كهعدخ الکٮبئدخ؛ کليدخ     چبپ ّلٍ ثب رؾٲيٰ: ٥لي ؽوويذ]

 م[. 8978

 [.97/  4؛ ه٦غن الوئلٮيي 297/  2؛ اال٥الم 282/  5ايٚبػ الوکٌْى ]

ىيَزَ اٍذ. اّ ثب کبهّاى کوکي اى ٝويٰ هٖو ّ ٍپٌ ّدبم   ُغوي هي 8 وىهئل٬ كه ٱ

َ   ثَ هليٌَ هٍيلٍ 757الٲ٦لٍ  مي 89ٍٮو کوكٍ ّ كه  عدب  ّهكٍ ّ ٍدپٌ كه    ، ٭ويَٚ ؽدظ ثد

ثبىگْزَ ّ كه ٕٮو ُوبى ٍبل اى هاٍ ٥ٲجدَ ّ ٱدلً ثدَ ٱدبُوٍ هٍديلٍ       اى هليٌَ 758هؾوم 

 اٍذ.

 اًل.ُبيي ثَيبه كاًَزَاي ثيهگ ّ كاهاي ٭بيلٍ ّ ًکزَايي کزبة ها ٍٮوًبهَ

 ، کزبة ّبه  ايي ٥ٌبّيي ّ هجبؽش اٍذ: پٌ اى فٞجَ ّ ٕٮؾَ ًبم کزبة

ليٌخ الوويخ د هليٌخ ٌُيي د   د هليٌخ ٭زْهيخ د ه   .ٯ. ُ 756ٕٮو  88ثلح الوؽلخ يْم الَجذ 

هليٌخ رلوَبى د هليٌخ الغيائو د هليٌخ ثغبيخ د هليٌخ ٱٌَٞيٌخ د هليٌخ ثًْخ د هليٌخ ردًٌْ د        

ٌ   ، عييدوح هلٞدخ   مکو هي لٲيَ هي ال٦لوبء ٭ي رًٌْ د عييوح ٱٍْوح  ، عديه   ، عييدوح أٱدويٞ

هي لٲيَ هي ال٦لوبء ٭دي   ، عييوح أّٲوًبٝخ د عييوح ٱجوٓ د هليٌخ االٍکٌلهيخ د مکو   الوهبًيخ

االٍکٌلهيخ د هليٌخ الٲبُوح د مکو هي لٲيَ هي ال٦لودبء ٭دي الٲدبُوح د هليٌدخ ٩ديح د هليٌدخ           

القلي  د مکو هي لٲيَ هي ال٦لوبء ٭ي هليٌخ القليد  د ثيدذ الوٲدلً د مکدو هدي لٲيدَ هدي           

ّاكي الٲدوي د   ال٦لوبء ٭ي ثيذ الوٲلً د ال٪ْه د هليٌخ الکوک د هليٌخ رجْک د ثئو الٌبٱدخ د       

الْْٕل الي الوليٌخ الٌجْيخ الکويودخ د هدي  كاة الييدبهح د ٱٖديلح ٭ويدلح هکزْثدخ ثدبلقٜ          

الونُت أهبم الوّٙخ الْويٮخ ٭دي ٍدٲ٬ الوَدغل د ّٕد٬ الوّٙدخ الوٲلٍدخ د ّٕد٬          

الْجبثيک الوجبهکخ د ٬ّٕ الوٌجو الوجبهک د مه٣ الوَغل الٌجْي د ٥دلك ٍدْاهي الوَدغل       
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وَغل د هَغل ٱجبء د ٬ّٕ الوَغل ّ ٭ٚ  الٖدالح ٭يدَ د مه٣ هَدغل       الٌجْي د أثْاة ال 

ٱجبء د ٭ٚ  الٖالح ٭يَ د ٬ّٕ الوَغل د هَغل الٮزؼ د عج  أؽل د هَغل ٥لي ّ هَغل      

ٍلوبى د ثٲي٤ ال٪وٱل د أثْاة الوليٌخ د ٍْه الوليٌخ ّ القٌلٯ د ٍٲبيبد الوليٌدخ د الوليٌدخ     

ٌخ د أکجو هي لٲيَ ثبلؾوم الٌجْي هي ال٦لوبء: أثْهؾول  هز٦َخ األهعبء د مکو هي لٲيَ ٭ي الولي 

٥جلاهلل ثي أ٦ٍل ثي ٥لي اليب٭٦ي د ٍوب٥َ هي عودبل الدليي هؾودل ثدي اؽودل الوٞدوي د         

 3، ثٞي هوّ د الْْٕل الي هکدخ ٙدؾْح يدْم الَدجذ       ، هاث٨ مّالؾليٮخ، ّاكي الٖٮواء د ثله 

د أثْاة الؾوم الْوي٬ د هٌيلخ هکخ  الؾغخ د ٬ّٕ الجيذ الوکوم د أئوخ الؾوم الْوي٬     مي

د أثْاة هکخ د ؽلّك الؾ  ّ الؾوم د هْبُلُب الوٲلٍخ د هٌي د ٥و٭بد د ٭ٚ  يْم ٥و٭دخ       

، أ٥وبل الؾظ األفوي د القوّط هي هٌي د القوّط هي هکخ د الْْٕل     د االًٖوا٫ هي ٥و٭خ

وليٌدخ يدْم األهث٦دبء    الي هأً ّاكي ال٦ٲيٰ د ٱٖيلح ٭ي الْْٯ الي الوليٌخ د الْْٕل الي ال  

الؾغخ د الْٕدْل الدي اليٌجد٣ْ د       مي 24مي الؾغخ د القوّط هي الوليٌخ يْم القويٌ   25

، الٲلً الْوي٬ د ٱٖيلح ٥ٌل ّكا٣ الٲدلً د القدوّط هدي       ، هليٌخ القلي  هوٍي ٥ٲجخ أيلخ

 الٲلً د الْْٕل الي هليٌخ الوهلخ د الْْٕل الي ٥يٱالى د الْْٕل الي ٩يح د كفْل هٖدو     

،  ، االٍکٌلهيخ د ٝواثلٌ ال٪وة  د مکو هي لٲيزَ ثوٖو د القوّط هي هٖو د الْْٕل الي ٭ٍْ  

هوٍي ال٦وبهح د ٱٖيلح د مکو هدي لٲدي هدي ال٦لودبء ثبالٍدکٌلهيخ د الْٕدْل الدي هدوً            

الؾوبهبد د الْْٕل الي رًٌْ د ٱٖيلح ثوٌبٍجخ الْْٕل د مکو هي أفدن ٥دٌِن هدي أُد         

، ٱٌَٞيٌخ د الْْٕل الي ثغبيخ د الْْٕل الي هليٌخ الغيائو    ، ال٦ٌبة ال٦لن د الْْٕل الي ثبعخ 

 ، الوويخ د اللفْل الي هغبٱو د اللفْل الي ٱزْهيخ. ، ٌُيي د الْْٕل الي رلوَبى

الؾول هلل الوْ٭ٰ الو٦يي ثَن اهلل الوؽوي الوؽين ّ ٕلي اهلل ٥لي ٍيلًب هؾول ّ » ٩بى: 

 «.ع٦  ٭وٗ ؽظ الجيذ ٥لي هي اٍزٞب٣ اليَ ٍجياًل... لَ ٱبل الْيـ... الؾول هلل الني 

ّ أىّاعَ ّ مهيبرَ ّ ٕؾبثزَ أعو٦يي ّ  فو ك٥ْاًب أى الؾودل هلل هة ال٦دبلويي   »اًغبم: 

 «.کو  ثٮٚ  اهلل ر٦بلي

 283 ٌَ36، القياًخ الِبّويخ؛ ٓ  / د هلي. 

 كه ثوّبًخ. .ٯ، ُ 778،  فو عوبكي االّل  ، ثَ فٜ هئل٬ فٜ ه٪وثي
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، ّ ث٦٘ کلوبد  ى ثَ ّک  ٙجٜ ّلٍ اٍدذ. كه  فدو هٍدبلَ ثدَ      َ رٖؾيؼ ّلًٍَق

فٜ هئل٬ چٌيي  هلٍ اٍذ: ّ ُنٍ الٌَقخ ُي  فو ًَقخ کزجزِب هي  فو هجيٚخ أًْؤرِب ّ 

 ُنٍ ُي الزي ا٥زولرِب ّ ًٲؾزِب ّاهرٚيزِب.

 ُبّن ّ روعوَ هئل٬ هٌلهط اٍذ. ، هِوُبي هکزجَ  ل كه  ٩بى ًَقَ

 ًَقَ، ٱٖيلٍ هئل٬ هْعْك اٍذ.كه ٕٮؾَ اّل 

 .ٯ، ُ 8585كه ٕٮؾَ كّم، رولکي ثَ اٍن ع٦ٮو ثي الَيل ؽَيي ُبّن الؾَيٌي ٍدبل  

 ثَ ُوواٍ هِو  ى ّ هِو ّٱ٬ کزبثقبًَ  هلٍ اٍذ.

243  ٓ ،23 .ً 

116  

 تبسٗخ هشوشو٘بى = الشحلٔ الو٘٘ٔ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ(

بى کجيدو ثدي فلد٬ ثدي ٥جدلالوٞلت      اى: ٍيل ٥ليقبى ٕ٪يو ثي هّٞلت ثدي ٍديل ٥ليقد   

 ..ٯ( ُ 82ه٦ْ٦ْي ؽْييي هٍْْي )ٍلٍ 

 [557ُ  872/  82النهي٦خ ]

، كه ّوػ ٍٮو فْك  ، ّالي ٥وثَزبى ٥لي فبى ثي ٥جلاهلل فبى ثي ٍيل ٥لي فبى هٍْْي

، ٍوگنّذ فْك ّ ًيبکبًِ ّ ٍبكاد ه٦ْ٦ْي ّ ٭وهبًوّايدبى هو٥ْدي ها    ثَ هکَ ّ ٥زجبد

 ُن  ّهكٍ اٍذ.

ّ  « کبّٮخ الؾبل»،  ٥جلاهلل عيائوي رَزوي ثَ اٍن ّي ٍيل ، اثدي   ها ًگبّزَ ّ گٮزدَ کدَ ا

اُ ثبّدل. ّي ُوچٌديي كه ردنکوٍ   ٍيل هّٞلت اٍذ ّ ثواكهُ ٍيل اؽول ثي هّٞلدت هدي  

.ٯ  ُ 8884ها ًّْزَ ّ ثدَ ٍدبل   « الوؽلخ الوکيخ»،  رٖويؼ کوكٍ کَ ٥لي ثي هّٞلت هْهك ٢ًو

 ّالي ثْكٍ اٍذ.

ُبيي کَ ثَ ٭بهٍي اى كهثدبه ٕدٮْي   وچٌيي هْزو  اٍذ ثو اؽکبم ّ ٭وهبىايي کزبة ُ

َ  ، ٕدْهد  ًِدب ها ثدَ ٭بهٍدي كهط ًودْكٍ اٍدذ. كه  ى       ًّْزَ ّدلٍ ّ هئلد٬   ُدب ّ  ، ًبهد
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 ّْك.كيلٍ هي.ٯ  ُ 8828ُبيي ثَ ربهيـ  ٭وهبى

 ، ربهيـ ّ٭بد علٍ ٍيل ٥ليقبى کجيو اٍذ کَ اى عولَ رْاهيـ هٌلهط كه ايي ٍٮوًبهَ

 ثْكٍ اٍذ..ٯ  ُ 8288ثَ ٍبل 

 «.ثَولَ الؾول هلل الني ع٦  لک  ّيء ٍججًب ّ هيّي ثيي فلٲَ هٌيلخ ًَجًب...» ٩بى: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 286  /8 [.293د  ٫2: ]. 8385، ُ  524/  5، ٍپَِباله؛  د رِواى 

لوجدوّه  رٖؾيؼ ّلٍ ّ ؽبّيَ كاهك. رولک: اثي الووؽْم ا .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ثَ فٜ هئل٬

 الوْلي ٭وط اهلل الوٍْْي کَ اؽزوباًل اى اٱْام هئل٬ ثبّل.

 ، علل ريوبط ٍوؿ ٙوثي هٲْايي. کب٩ن ٍپبُبًي

 ٍن. 52*  89، ً  24،  گ 226

 «.صن ًوع٤ الي هب کٌب ٭يَ... ّ أفنُّي ّ أهب ال٦يبل...»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 ، إ  اٍذ. ثَ ٢ًو، ايي ًَقَ

 287  /2 822(؛ ُ ، هو٥ْي )٥کَي د ٱن. 

ََـ هلهٍَ ٍپَِباله اٍذ. إ  ًَقَ  ، عيء ًُ

 288  /5 د ٫. 4964د ٫ ّ  3733، كاًْگبٍ؛ ُ  د رِواى 

 289  /4 َ244/  6ُبي فٞي؛ ُ د ًْويَ ًَق. 

 رلقئ ّلٍ  ى كه افزيبه ّيـ اث٥ْجلاهلل ىًغبًي ثْكٍ اٍذ.

117  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( تجظشٓ الٌبس٘٘ي

 ..ٯ( ُ 8565د  ٥8283لي فٌييي )اى: ّيـ ٥لي ثي ؽبط ؽَي 

 .ٯ. ُ 8524ربهيـ رؤلي٬: 

ثَولَ الؾول هلل الني فزن ّوائ٤ األكيبى ثْوي٦خ الوٮٚ  هي  ل ٥دلًبى ّ أکدوم   » ٩بى: 
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ِّٖن هي ٩بيخ الل٬ٞ ّ اإل٦ًبم ثبکوبل الدليي ّ ا١ِدبه ٍدبئو     أُلِب هي ثيي ٍبئو األًبم ثوب ف

 «.األؽکبم

ًب ايواكٍ ّ ثيبًَ هي الويَْه الدني ال يَدٲٜ ثبلو٦َدْه...    ٭ليکي ُنا  فو هب أهك»اًغبم: 

 «.هٲوًًّب ثبلٖالح ٥لي أ٭ٚ  الٌجييي هؾول ّ  لَ الٞيجيي الٞبُويي األفيبه

 292 73، ُ  823، هئٍََ ٝيجَ )٭ِوً هْٖهاد الوقْٞٝبد(؛ ٓ  / د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8589هثي٤ الضبًي  8، ٍَ ٌّجَ  هؾول ثي ٍيل ؽَيي ّويوي ٱليؾي ٱٞيٮي

 اي اى ٱٞي٬.ثو اٍبً ًَقَ

828  ٓ ،87 .ً 

118  

 تج٘بى األح٘بم للخـت ُٖ الوشبهش الولبم ُٖ الحذ الحشام )ُِٔ ـ هشثٖ(

 اى: ؟

 298  4/  5944ُ ]،  2896، ُ  628، ٓ  2، هقزٖدو ؽدوم هکدي؛ ط     / د ٥وثَزبى 

 .876الي  863، اى ٓ  ٭ٲَ[

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 24/  3*  87، ً  85، ٓ  82

119  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( تحشٗش تٌٔ٘ح التج٘بى ُٖ تٔشٗش تَػ٘ح هسبئل خبهس األسٗبى

 م(. 8496= ٯ . ُ  928اى: ٥جلالُْبة ثي اؽول ثي هؾول ثي ٥وثْبٍ )

 [S II 13 GAL II 19؛ 237/  8ال٪يي: الکْاکت ]

هجبؽدش هوثْٝدَ   اي اٍذ كه رْٙيؼ هٌبٍک ؽظ کَ هٲلاهي ُن ثدَ رٮٖدي  ثدَ    هٍبلَ

 پوكافزَ اٍذ.
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اهلل اثدي ٥وثْدبٍ... ٭ِدنٍ     ّ ث٦ل ٭يٲْل ال٦جل الٮٲيو الي اهلل القٮدي أثًْٖدو ُجدخ   »...  ٩بى: 

 «.لٲٞبد اًزقجزِب...

ّ يَزؾت أى يؤري هَغل ٱجبء يْم الَجذ... ّ يل٥ْ يب ٕويـ الوَزٖدوفيي  »... اًغبم: 

ب أهؽن الواؽويي الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ يب ٩يبس الوَز٪يضيي يب هٮوط کوة الوکوّثيي... ي

 «.ّ ٕلي اهلل ٥لي ٍيلًب هؾول ّ ٥لي  لَ ّ ٕؾجَ ّ ٍلن

 292   ٓ الدي   8(، اى ٓ 923/  8)٭ٲَ  762، ُ  578/ د ٭لَٞيي )ٱلً(، فبلليَ؛

 ه. 28

ًَقَ فدْة اٍدذ ّ ث٦ٚدي  صدبه      .ٯ. ُ 897ّْال  89، پٌغٌْجَ  ًَقَ ثَ فٜ هئل٬

َ   ٍ هدي هوهذ ٱليوَ كه  ى كيدل  اي ّ كه ؽْاّدي ثوفدي رٖدؾيؾبد ّ    ّدْك. علدل پبهچد

اٍزلهاکبد ثَ فٜ هئل٬ هْعْك اٍذ. كه اثزلاي ًَقَ، روعوَ ّالل هئل٬ ّ ّديْؿ اّ ّ  

 ث٦٘ ٍوب٥بد ّ اعبىاد اّ ّعْك كاهك.

 ٍن. 28/  3*  84ٍن(،  82*  9ً ) 83
 

111  

 79 :آل هوشاى «إىّ أٍّل ث٘تٍ ٍُػن للٌّبس»تحِٔ األٗ٘بس ُٖ تِس٘ش َٓلِ توبلٖ 

 )تِس٘ش ـ هشثٖ(

الليي هؾول ؽٌَي ؽوْي ه٦وي )ىًلٍ ثَ ٍبل  الليي اؽول ثي ٍيل ّوٌ اى: ِّبة

 ..ٯ( ُ 8298

 [3575هو٥ْي ] 

 الؾوددل هلل الددني ع٦دد  الک٦جددخ الجيددذ الؾددوام ٱجلددخ للٌددبً ّؽوهددًب أهٌددبً     » ٩ددبى: 

 «.يؤهي...

 295 ْٰ3785، ُ  کزت ال٢بُويخكاهال ، / د كه. 
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111  

 )ُِٔ ش٘وٖ ـ هشثٖ( تحِٔ الحزبد

 .اى: ٍيل هؾول ثبٱو هٍْْي

، كه يدک   كه هٌبٍک ؽظ ّ ٥ووٍ ّ اؽکبم ّاعت ّ هَزؾت  ى ّ ث٦ٚي اى  كاة ٍدٮو 

 هٲلهَ ّ چٌل هٲٖل ّ يک فبروَ. كه پبيبى چٌل ٕٮؾَ الؾبٱي اٍذ كه ّاعجبد ا٥زٲبكي.

اهيلّاه ٥ٮْ پوّهكگبه هٲٖو كهگدبٍ  الؾول هلل هة ال٦بلويي... اهب ث٦ل چٌيي گْيل » ٩بى: 

 «.ثبهي...

 294 ٍ92، ُ  72، فبًلاى هيجلي؛ ٓ  / د کوهبًْب. 

، علل ريوبط  ُبي اّل ّ  فو اى ًَقَ ًيَذ. ٥ٌبّيي ٌّگو٫. ثوگ8258، ثَ ٍبل  ًَـ

 ثلّى هٲْا.

 ٍن. 84/  3*  82،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 862
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( تحِٔ الحزبد = تحِٔ الحزبد ٍ الووتوشٗي

 ..ٯ( ُ 84اى: ٍيل ؽَيي ثي هؾول ؽَيٌي )ٍلٍ 

 .ٯ. ُ 8288ّْال  85ربهيـ رؤلي٬: 

 هٌبٍک ؽظ هئل٬ اٍذ.

،  ًبّدو  ، ثدي  (: ايدواى 5364ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههدْي )ُ  ]

 ، ثدلّى ّدوبهٍ ٕدٮؾَ )اًدلکي اى اًغدبم      +... ٕٔ 885،  ، هث٦ي ، ثلّى ربهيـ ثلّى کبرت

 کزبة ا٭زبكٍ(، ٭بهٍي[

 «.ثَولَ ؽوللَ... اهب ث٦ل چٌيي گْيل اهيلّاه ٥ٮْ پوّهكگبه...» ٩بى: 
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 293 [٫3: ]. 475، ؽغزيَ؛ ُ  / د ٱن 

 8529 يل ًگبهًلٍ كه ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ثَ ُوواٍ يبككاّزي کَ اى  ى ثوهي

 ىًلٍ ثْكٍ اٍذ.

 ، ٱ٤ٞ فْزي.ً  87،  گ 832
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 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( شه٘ي ٍ سوبدٓ الذاسٗيتحِٔ الح

،  ال٦بثليي ًبئدت الٖدله   ثي ؽبط هيوىا ىيي« هيوىا  ٱب»اى: الؾبط هيوىا ه٦ْٖم ه٦و٫ّ ثَ 

ثي ؽبط هؾولؽَدي ثدي ه٦ٖدْم ٱيّيٌدي     « ّبٍ ٥لي هؽوذ»ؽبط هيوىا ه٦ْٖم، هلٲت ثَ 

 .ٯ( ُ 8524د  8272، هئل٬ ٝوائٰ الؾٲبئٰ ) ّيواىي

اى ايواى ثدَ ؽغدبى ه٭زدَ ّ ؽدظ گدياهكٍ ّ ايدي ٍدٮوًبهَ ها        .ٯ  ُ 8523هئل٬ كه ٍبل 

 پوكافزَ اٍذ. 

 [8346ُ  426/  5النهي٦َ ] 

 الٖله ّيواىي كه ىيبهد هکَ ّ ٍيبؽذ ايواى ّ ٌُل اٍذ. ٍٮوًبهَ ًبيت

،  الٖله ّيواىي كه ىيبهد هکَ ّ ٍيبٍدذ ايدواى ّ ٌُدل    رؾٮخ الؾوهيي: ٍٮوًبهَ ًبيت]

 ، ّىيوي[.ٓ  583،  8562،  8چبپ ،  ، ثبثک رِواى

الٖله ّيواىي؛ ٍٮوًبهَ  ُبي كيگو: رؾٮخ الؾوهيي ّ ٦ٍبكح اللاهيي؛ ٍٮوًبهَ ًبيت٥ٌْاى

الٖدله ّديواىي )ا٭َدذ اى     ٥لي ًبيت الٖله ّيواىي؛ ٍٮوًبهَ هکَ هؾول ه٦ْٖم هکَ ًبيت

 .8526الکزبة كه  هّي ًَقَ چبپ ثوجئي، رٍْٜ هٞج٦َ هيوىا هؾول ّيواىي هلک

 544،  8585،  8، چبپ  ، پبًين ، ُواى ، ثَ کِّْ ُبهّى ُّْهي چبپ كيگو: ٍٮوًبهَ هکَ

 ، هٱ٦ي[.ٓ 

الٖله ّيواىي ثَ هکَ ّ ٥وثَزبى ّ  روعوَ ٍٮوًبهَ هؾول ه٦ْٖم ٥ليْبٍ يب ُوبى ًبيت

َ  روکيَ اٍذ. ًقَذ هٲلهَ ْٝالًي ّ  کٌلٍ اى هٞبلت هزٌد٣ْ ثدب كهك كل   ُدبي  ُدب ّ ك٩ل٩د
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،  ، ٥لدذ ٍدٮو   ًودب ّدلى  ُبيي اى هٲلهَ هض  فْاة، ًّْزَ ّلٍ اٍذ. ثقِ ٌلٍ٭کوي ًْيَ

ٍٮوُبي ٱجلي ّ هٌبٍک ؽظ ٱبث  رْعَ اٍذ. ًضو کزبة، ٭بهٍي هکلد٬ ٥ٖدو ٱبعدبهي ّ    

هولْ اى کلوبد ٥وثي ّ هْؾْى اى ٍقٌبى ثيهگبى كيي ّ  يبد کزبة  ٍدوبًي هَدلوبًبى ّ   

،  اٍذ. ًگوُ ايي هّؽبًي ٕدْ٭ي ٥ٖدو ٱبعدبه   اي ًبهَ ُبي ٭وٌُگُبيي اى کزبةًٲ  ٱْل

ُبي هقبل٬ ّ ه٭زبه هقبلٮبى اٍذ. ّي فْك ها يک هَلوبى ّي٦َ اهبهيَ ه٦و٭دي  ًٲل كيلگبٍ

، ٩يو هَلوبًبى ّ ؽزي ٩يو ّي٦يبى ّ ثلرو اى  ى ّي٦يبى ٩يو اهبهيدَ ها   کٌل ّ كه ايي هٲْلَ هي

، ثدَ   اللِدي  ٥ٌْاى يک كهّيِ ٦ًودذ َ کٌل ّ اى ٍْي كيگو ثثب ثلرويي الٮبٟ ّ الٲبة يبك هي

 پوكاىك.ُبي ر٫ْٖ هيروَقو ّ ُغْ ّ رکنيت كيگو ٭وٱَ

 ، اكاهَ يب٭زَ اٍذ. کَ اى ؽظ ثبىگْزَ 8526 ٩بى ّ رب ٕٮو ٍبل  8523ايي ٍٮو اى ّْال 

 «.الؾول هلل ٥لي ُلايزَ لليٌَ...» ٩بى: 

 296         8565)ُ / د ]ًَقَ چدبپ ٍدٌگي هْعدْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي  ّ

، ثلّى  ، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم هيوىا هؾول هلک الکزبة ّيواىي (: ثٌله ثوجئي؛ هٞج٤ ٥لْي3458

 ، ٭بهٍي[.ٓ  422،  هٱ٦ي .ٯ، ُ 8526،  کبرت
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 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( تحِٔ الحشه٘ي

 ..ٯ( ُ 85اى: هيوىا ه٦ْٖم فبّهي رجوييي )ٍلٍ 

 [69/  8٭ِوٍذ ّاهٍ هٌيّي ]

 .ٯ. ُ 8285ربهيـ رؤلي٬: 

 ثبّل. كه فبروَ، ًبم ه٢ٌْم ثليي ثيبى  هلٍ اٍذ:ٍٮوًبهَ ىيبهد ّ ٍٮو ؽظ ّي هي

هٮزي كيي ٱبٙي  *كه ؽوم ايي ٱَٖ ثَ پبيبى هٍيل  *ثيْزوم ىاًکَ ثَ لت عبى هٍيل »

 «.الؾوهيي اٍذ ايي رؾٮَ ثيي *كيي اٍذ ايي 

هِو »ّبٍ ٱبعبه اٍذ ّ ٕبؽت  هئل٬ اى گْيٌلگبى ّ ًْيٌَلگبى ٥ٖو ٭زؾ٦لي
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 ثبّل.هي« أؽَي الٲٖٔ»ّ « فبّهي

 «. هاي چوي ثلجلِ ّ اًغن *رب ثَ اثل يبك ّکٮزَ گلِ »اًغبم: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 297  /8 [464د  ٫87: ]. 866الي  8. اى ٓ 82569/  8، هْٙي؛ ُ  د هِْل 

 «.ّبى كه فْه اؽَبى ًِبك هارجَ *ثو هؿ افْاى كه اؽَبى گْبك » ٩بى ا٭زبكٍ: 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ، علل ه٩ٌّي كاهاي روًظ ّ ٍوروًظ. ، كاهاي کوٌل. کب٩ن ّکوي ٭وًگي هغلّل

 ٍن. 28*  83، ً  86، ٓ  866

 298  /2 82596، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 «. ة ّ گلْي... ييٌَ ّوهٌلٍ »...  ٩بى ا٭زبكٍ: 

 ، علل ه٩ٌّي. کب٩ن ًجبري .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ
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 )ُؼبئل ٍ هٌبٓت هٌلَم ـ ُبسسٖ( تحِٔ الحشه٘ي

 ..ٯ( ُ 85، هؾولهؽين )ٍلٍ  اى: ٱبكهي

 اللّلَ اًْهالليي فبى ثِبكه. فبى اهيو الٌِل، ٥ولح الولک  ٬ٕ ثَ: ًْاة هؾول٥لي اُلا

 .ٯ. ُ 8225ربهيـ رؤلي٬: 

٭ٖ   23، كّهي كه  ٭ٖ  42، كه كّ کزبة: ًقَزيي ثَ ًبم ًٲِ ک٦جَ كه  هضٌْيثَ ّىى 

ثٌل کَ  ، ٍپٌ كّ ٱٖيلٍ ّ يک روعي٤ ٭ٖ  کَ ثب فبروَ اٍذ كه هزي 24كه ٭ِوٍذ ّ 

ثَ ّوبه  يل. ُو كّ کزبة كه ٬ّٕ ؽظ ّ هکَ اٍذ ّ ٍٮوًبهَ هبًٌل ّ  23ثبيل ٭ٖ  

 ٍ اٍذ.ُب ُن كه  ٩بى ُو كّ ثقِ  هل٭ِوٍذ ٭ٖ 

َّو ّ رّون ثبلقيو. ؽول رْ کَ ها هغبل ثبّل » ٩بى ثقِ اّل:  هوکي  *ثَولَ هة ي

 «.چْى ّو٤ ى  رِْ گلاىم *ثب ٦ًذ ًجي چگًَْ ٍبىم  *ًجْك هؾبل ثبّل 
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 *اى  ردِ ٱِدو فدْك، اهدبى كٍ      *يدب هة ردْ هؽدين ها عٌدبى كٍ     »اًغبم ثقدِ اّل:  

رودذ رودبم ّدل...     *يِ، ّدل لٌدگ   اکٌْى ًوّك ثَ پ *فْهكٍذ ٍکٌلهي ثَ ايي ٌٍگ 

الليي ٱبكهي )ٍپٌ يک روعي٤ ّ كّ ٱٖيلٍ اٍذ کَ  ًَقَ ًٲِ ک٦جَ... هئلٮَ هؾول هؽين

 «.اٍذ( 42عبي ٭ٖ   ثَ

 «.ثَ ک٬  هم گلي اى ثب٧ ٍوهل *پٌ اى ؽول فلا ّ ٦ًذ اؽول » ٩بى ثقِ كّم: 

* ى ُغو هٖٞٮي ايي ً٪دي گٮزدبه    *ُياه ّ كّٕل ّ ُن كهُ چبه »اًغبم ثقِ كّم: 

 *... ًبم ايي كّ کزدبة يکغدب   *ثَ ٍبى هبٍ، هّين کوك هّّي  *٥يبى ّل اى ىثبى فبهَ هي 

ثَ کٮذ  هلٍ ثدَ ىيٌدذ ّ    *گٮذ ثب هي کَ رؾٮخ الؾوهيي  *فْاٍزن اى ٍوُّ ٥ٲ  ا٭يا 

 «.ثٌل اى ُويي "هؽين" ىيي )ٍپٌ كّ ٱٖيلٍ اٍذ ّ يک روعي٤

 299 [883د  ٫86: ]. 6249كاًْگبٍ؛ ُ  ، / د رِواى 

 ، علل ريوبط کجْك. کب٩ن ٌُلي .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ٍن. 23*  86ٍن(،  86*  6ً ) 84،  گ 63
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 )هخٌَٕ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( تحِٔ الحشه٘ي

 اى: ؟

هضٌْي ثلٌلي اٍذ كه ٍَ ك٭زو كهثبهٍ هجبؽش كيٌي ّ اكثدي کدَ ك٭زدو كّهدِ كه ٍدبل      

ر٢ٌين ّ رؾويو ثْكٍ اٍذ. هئل٬ ثَ هٚوْى ا٦ّبهُ اى هوكم ثقزيدبهي  كه ؽبل .ٯ  ُ 8284

َ .ٯ  ُ 8232إٮِبى ثْكٍ ّ كه ٍبل « عي»ّ ٍبکي هٌٞٲَ  -پلهُ كهگنّزَ اٍذ. ّي ّدو

 ثيبى کوكٍ اٍذ. 828د  97اي اى اؽْاالرِ ها كه ثيي ٕٮؾبد 

 ثَولَ» ٩بى: 

 امذ يضدان سا کٍ اص سيي يقيه

 

 دينه ساٌ پيمًد  تٍ سنًي اَن    

 سَىماير کشد اسنتاد  تنٍ ان     

 

 «يا سَاويذ  ص سسم طعنه ي د  
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 اًغبم:  

  وچٍ هفتم پيص اص ايه ما سا تس است»

 

يک سنخه کافيسنت هنش تاونٍ کنس      

 اسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت

 
 

 سفش ثالث ضذ تما  اص م ىًي

 

 «.سکه ساتن  سا ومنايم...  

 
 522 (.5277) 847، ُ  888، ٓ  2، هَغل ا٢٥ن؛ ط  / د ٱن 

، ايي ًَدقَ ك٭زدو اّل اٍدذ.     كه كاهالقال٭َ ِٝواى.ٯ  ُ 8287،   ّزيبًي هؾول ٝجبٝجبئي

 ُب كه ؽبّيَ رْٙيؼ كاكٍ ّلٍ اٍذ.ثوفي ّاژٍ

 گ. 233
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 )ادث٘بت دٌٖٗ هٌلَم ـ ُبسسٖ( تحِٔ الحشه٘ي ٍ هِبخش الخٔل٘ي

 اى: ؟

ٱٖيلٍ رؾٮخ الؾوهيي ّ هٮبفو الضٲليي اٍذ کَ ثَ ُوواٍ ّوػ ّ رْٙيؼ ث٦ٚي ٥جبهاد 

 عب كهط ّلٍ اٍذ.  ى كه ايي

 «.صثح تيضان تيه تٍ صذس کعثٍ مُمان  مذٌ * اان عالم ديذٌ ي دس عالم اان  مذٌ» ٩بى: 

 «.داس * کعثٍ َمچًن تًان عيسر عيذ ايطان  مذٌ فاقٍ پشيسدان چً پاکان اًاسي سيصٌ»اًغبم: 

 528 [.679ٓ  ،2/82علل ]،  35الي  32، اى ٓ  5883/  6، هغلٌ؛ ُ  / د رِواى 

ث٦ٚي ا٦ّبه كه ؽبّيَ  هلٍ  .ٯ. ُ 8232، ٍبل  اهلل ٱب ًي ّيواىي ، ؽجيت ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 اٍذ.

 اي ٱوهي.، علل هغو٥َْ پبهچَ کب٩ن ٭وًگي ّ إٮِبًي

 ٍن. 28*  86، ٓ  2

 (67تصوير )
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( تحِٔ الخ٘شٓ ُٖ أح٘بم الحذ ٍ الووشٓ

 ..ٯ( ُ 8538)اى: ٥جلاهلل هبهٲبًي ثي ّيـ 

، چِبه ٥لك اٍذ: هزٍْٜ ّ ٕد٪يو   كه ٭ِوٍذ رٖبًي٬ ّي  هلٍ کَ رؤليٮبد اّ كه ثبة ؽظ

 ، کزبة كيگو اٍّذ. ثَ ٥وثي ّ ثَ ُويي ّک  ثَ ٭بهٍي رؤلي٬ ًوْكٍ اٍذ ّ ًّْزبه ؽبٙو

 [7224ُ  266/  22النهي٦خ ]

لدي فيدو هدي ّٝدبء     ثَولَ الؾول هلل ٥لي هب أ٦ًن ّ أ٥ٞي ّ الٖلْح ّ الَدالم ٥ » ٩بى: 

الضوي ّ أّو٫ هي ؽّظ ّ لّجي ّ ٥لي  لَ ؽغظ اهلل ٥لي الْهي ٍديوب ثدي ٥ّودَ ّ ٕدِوٍ ّ     

 «.هٲلاه ٭بًي... ال٦وّح الْصٲي ّ ث٦ل چٌيي گْيل ثٌلٍ ثي

پٌ اگو ٝٮ  پَو يب كفزو ْٝا٫ ًَبء ها كه ؽظ يب ٥ودوٍ ردوک ًودْك، ايْدبى ها     »اًغبم: 

 «.رب ْٝا٫ ًَبء ها هجبّورًب يب ثَ ًبئت گو٭زي ٱٚبء ًوبيلث٦ل اى کجيو ّلى اى عوب٣ ه٤ٌ َُذ 

 522 5825، هوکي اؽيبء )٥کَي(؛ ُ  / د ٱن. 

روددبم ّددل کددالم كه اؽکددبم ؽددظ ّ ٥وددوٍ ٕددجؼ هّى كّّددٌجَ پددٌغن ّددِو  »اًغبهددَ: 

الؾوام اى ٌٍَ ُياه ّ ٍيٖلٍّي ّ يک ُغوي ّ اى افْاى كيي هجديي ّ هٌزٮ٦ديي    الٲ٦لح مي

ًودبيين كه ؽيدْح ّ ث٦دل اى ّ٭دبد، هدوا اى ك٥دبي فيدو        ّويٮَ الزوبً ك٥ب هيثَ ايي هٍبلَ 

 «.هؾوّهن ًٌوبيٌل ّ الؾول هلل ّ ٕلي اهلل ٥لي هؾول ّ  لَ الٞبُويي

، ثَ فٜ هئل٬ )ثب رْعَ ثَ رٖويؼ ّي كه هقزٖو رؾٮخ القيدوح کدَ ثدَ فدٜ      رؾويوي

چدْى هقزٖدو رؾٮدخ     ايدي ًَدقَ ًيدي    .ٯ. ُ 8558ٱ٦لٍ  مي 3هئل٬ اٍذ(، ٕجؼ كٌّّجَ 

ُبي هز٦لك اٍذ ّ ث٦٘ اٙب٭بد فْهكگي ، ١بُوًا هَْكٍ هئل٬ اٍذ کَ كاهاي فٜ القيوح

 كه ؽْاّي هٌلهط اٍذ.

254  ٓ ،87 .ً 

 (71و  69و  68وير ا)تص
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119  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( تحِٔ السشائش

 ..ٯ( ُ 82، ؽيله٥لي ثي هؾول )ٍلٍ  اى: ّيوّاًي

کَ ٍيل ؽَي ٕله كه علل کزبة ثَ  ٍذ ّ چٌبىاي ٭ٲِي ّ اٍزلاللي كه ؽظ اهٍبلَ

اى ُويي هْلي ؽيله٥لي اٍذ ّ اّ كه ُويي « رؾٮخ الَوائو»،  فٜ فْك گْاُي كاكٍ اٍذ

االٍالم ّالوَلويي  ّ أعبة فبلي الوؾٲٰ الولٱٰ ال٦الهخ الٮِبهخ ّيـ»گْيل: کزبة هي

« علي ٱّلً ٍّوٍ ٭ي الْوػ أّلَ»ّ « هؾولثبٱو الول٥ْ ثبٱو ٥لْم االّليي كاهذ أيبم ا٭بكارَ

پٌ ايي کزبة ثبيل كه ىهبى هغلَي كّم ّ پٌ «. ٱبل علي ٱّلً ٍّوٍ ٭ي ّوػ الٮٲيَ»ّ 

 اى هوگ پلهُ رؤلي٬ ّلٍ ثبّل.

 525 [2627د  ٫7: ]. 8289، كاًْگبٍ؛ ُ  / د رِواى 

اي اى عبُب ّ پبهٍ« هٌَ ٥ٮي ٥ٌَ»، ثَ فٜ هئل٬. هؾْي ثب ًْبى  ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

-فْهكگي كاهك ّ ثَ ؽبّيَ ثوكٍ ّ ا٭يّكٍ ّلٍ ّ پيلاٍذ کَ ًَقَ إ  هئل٬ هي فٜ

 ثبّل.

 ، علل هٲْا. کب٩ن ٭وًگي

 ٍن. 24*  87(، 83*  8ً ) 88،  گ 289
 

121  

 )سِشًبهِ هٌلَم دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( تحِٔ الوشآ٘ي

َّبى ٥غن( ) اى: ا٭ٚ   (.392د  322الليي اثْثلي  ثي ٥لي فبٱبًي ّيوّاًي )ؽ

ُ )چدبپ اًزٲدبكي    8537، ٍدبل   ، اهيدو کجيدو   ، رِدواى  ْاّي ّ ر٦ليٲبد: يؾيي ٱويت]ؽ

ثيذ ثَ کِّْ ايوط ا٭ْدبه ّ   5272اٍذ(؛ ايي کزبة ثو اٍبً يک ًَقَ کِي هْزو  ثو 
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ُ؛ ّ چدبپ عليدل    8583، ٍدبل   ، رِدواى  رٍْٜ هيواس هکزْة چبپ ٥کَي ّدلٍ اٍدذ  

 رٍْٜ ًْو ٍقي[.

ُبي فٞدي ٭بهٍدي   ؛ ٭ِوٍذ ًَق435َ/  5النهي٦خ  ؛8288/  8٭ِوٍذ ٭بهٍي هْبه ] 

4  /2784] 

ُياه ثيذ ثب كيجبچدَ هٌضدْه کدَ گْيدب اى فدْك اٍّدذ ّ كه  ى اى        هضٌْي كه ثيِ اى ٍَ

الليي هؾول ثي ٥لي إٮِبًي )٭وهبًوّاي هْٕ ( يبك کوكٍ ّ ثَ ًبم ّي ٍدبفزَ ّ كه   عوبل

د فْك كه ٥واٯ ٥غن ّ ٥واٯ ٥دوة   ى، ٍٮوًبهَ ٥و٭بًي فْك اى ّيوّاى رب هکَ ّ هْبُلا

 )ٍٮو كّم( ّاٱ٤ ّلٍ ثَ ٢ًن کْيلٍ اٍذ.ٯ . ُ  338ها کَ ثَ ٍبل 

ايي ٍٮوًبهَ هضٌْي اٍذ ثَ هُّ ٥و٭بًي ّ ه٢ٌْم ثدب رقلدٔ ؽٲدبيٲي )رقلدٔ اّل     

( ٕدْهد گو٭زدَ ّ كاهاي   م8836)هٞبثٰ ٯ . ُ  338فبٱبًي( کَ اى ّيوّاى ثَ هکَ كه ٍبل 

الدليي ّىيدو هؾودل ثدي ٥لدي       و  ثو ِّ هٲبلَ کَ  ى ها ثَ ًبم عوبلاي ثَ ًضو هْزكيجبچَ

 ، ؽبکن هْٕ  ًگبّزَ اٍذ. إٮِبًي

 ، هْٕ  ّ ّبم ها ثيبى ًوْكٍ اٍذ. ، هليٌَ ، إّب٫ ِّوُبي کْ٭َ ّي كه ايي ٍٮوًبهَ

 ، ِّ هٲبلَ اٍذ ثليي ٥ٌبّيي: پٌ اى كيجبچَ ًضوي

 ٦ٲْل ّ هٌِبط الٮؾْل. ه٦واط ال2  . هؾبٍي الٮکو ّ هغبلٌ النکو8

 ، هليٌَ( ، هکَ . إّب٫ الجالك )کْ٭4َ  . ٍجؾخ االّربك ّ رؾيخ االّالك5

 . الوْٕ  ّ الْبم6   . ٬ّٕ هليٌخ الوٍْل3

 ، هکوه ثَ چبپ هٍيلٍ اٍذ. ، ثَ ْٕهد ٥کَي ّ ؽوّ٭ي ايي اصو

٩بلجًب هدْهك  اي اى ٥لوب كه  ى يبك ّلٍ کَ اى عولَ ٭ْايل ايي هضٌْي ايي اٍذ کَ ًبم ٥لٍ

ال٦دواٱيي   اًل. كکزو يؾيي ٱويت كه ر٦ليٲبد هوز٤ فْك ثو چبپ رؾٮخهلػ فبٱبًي ٱواه گو٭زَ

اًغبم يب٭زَ د كهثدبهٍ ثيْدزو ايدي ا٥دالم       8555د کَ ثَ اُزوبم ّ رٖؾيؼ فْك ايْبى ثَ ٍبل 

، هلدک   وگ الليي ٥لي ٍين ، ًبم ايي چٌل كاًْوٌل ًيي كه  ى  هلٍ: ًغن اًل. عي  ىرؾٲيٰ کوكٍ

الدليي اثًْٖدو    ، ٥وبكالليي هاىي ّ ّدِبة  ، هغلالليي اٍوب٥ي  الؾٰ ّ الليي ، عوبل الْىهاء

 ثي ي٬ٍْ اللهْٲي.
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فيو هب ا٥زٖن الووء ثؾجبلَ کلوخ ال٦غي الٲٖدْه ثدبهلل ٥دي ه٦و٭دخ اهلل ّ کوبلدَ ّ      » ٩بى: 

اي اٍدذ  ، رنکوٍَ الَالم ٍالم الٖت الْالَ ٥لي هؾول الوٖٞٮي ّ  لَ. ّ أهب ث٦ل؛ ايي رؾٮ

ث  رجٖوٍ ٥ٲالي ّٱذ اى ايي هغٌْى الِي کَ كه ثيوبهٍزبى گيزي هؾجًْ  ٭ويٌِ اٍدذ...  

 النکو:  ٩بى هضٌْي:[ الوٲبلخ االّلي ّ ُي رَوي ث٦وايٌ الٮکو ّ هغبلٌ]

 مننننانيم وااسهننننان غمىننننا 

 

 صيه اقٍ سنثض ي مُنشٌ تنا    

 کايه اقّنٍ ي مُنشٌ تنا تجايىنذ     

 

 «.هطنايىذ سش کيسٍ عمنش منر  

 هة االهثبة يبّهُ ثبك  ًْه االًْاه ثو ٍوُ ثبك»اًغبم:  

 «. هيي  هيي کٌبك عجوي   ايي ك٥ْد ها ثَ گبٍ رِلي  

، چدْى کزدبة    ُبي هز٦لكي كه كٍذ اٍذ ّ ؽزدي كه ؽدْىٍ ٌُدل   اى ايي کزبة ًَقَ

،  كُدبي ثيْدزوي اى ايدواى ّعدْك كاه    ، ًَقَ ٭واگيو ثْكٍ اٍذ ّ ّبيل ُن عيّ کزت كهٍي

 ثبٌّل.، عليل الکزبثَ ّ ًبٱٔ هي ربهيـ ، ثي ُبي ٌُليّلي ا٩لت ًَقَ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 524  /8         ٓ 72، ُ  46د ٌُدل )ا٢٥دن گدوٍ(، كاهالوٖدٌٮيي ّدجلي ٦ًودبًي؛ .[ ُ

 [58594؛ ُ صجذ: 828/  88/  89؛ ُ ًَقَ: 357هكي٬: 

 .ٯ. ُ 8829، ٍبل  ًَز٦ليٰ

ثدو  ى  « اکوام ؽٌٮي الٲدبكهي الٮدبهّٱي هؾودل ثبكي    هؾول»ًَقَ کبه  اٍذ ّ رولک 

 هِْْك اٍذ.

 ٍن. 22/  5*  82/  7، ً  88،  گ 845

 523  /2 ٫. 8223، ُ  242، ٓ  5، هلي؛ ط  د رِواى / 

د   84ردب   34د هٲبلدَ ٍدْم اى     34الي  82د هٲبلَ كّم اى ٓ   82هٲبلَ اّل اى ٓ يک رب 

 ًَقَ اٍذ. 222الي  829پٌغن اى ٓ ّ هٲبلَ  829رب  84هٲبلَ چِبهم اى 

 526  /5 ٫. 8972،  437، ٓ  4، ط  ، هلي د رِواى / 

ٕدٮؾَ   3كيجبچدَ كه   .ٯ. ُ 8248، ٍبل  هؾول ربعو ، هؾول ٝبُو ثي هلک ًَز٦ليٰ ٍبكٍ

، هّي ٥ٌبّيي هْکي  رو، ٥ٌبّيي ثبٱلوي كهّذ ثَ ٱلوي هييرو اى هزي. ُو ثيذ كه يک ٍٞو
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 ، ٩بلت ٕٮؾبد ثب ؽبّيَ. ْي ّلٍک ثب هوکت ٱوهي فٜ

 ، علل ريوبط هبّي هٲْايي روًظ ّ ًين روًظ ىهکْة کْثيلٍ. کب٩ن إٮِبًي

 ٍن. 89*  82ٍن(،  82*  6ً ) 83،  گ 823

 527  /4 (.88294) 8287، ُ  97، ٓ  9، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 .ٯ. ُ 8274، ٍبل  ًَز٦ليٰ

 اثْالْ٭ب ه٦زولي کوكٍزبًي اٍذ. ، علل هيْي. ًَقَ ّٱٮي کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ

 ٍن. 22/  3*  82، ً  88،  گ 837

 528  /3 (.82324) 8288، ُ  97، ٓ  9، هْٙي؛ ط  د هِْل 

ثَ ْٕهد هزي ّ ؽبّيَ اٍدذ. ث٦ٚدي اى اثيدبد ثدَ      .ٯ. ُ 8288، ٍبل  ًَز٦ليٰ فُْ

،  َ ىه، هغدلّل ثد   ، كاهاي ٍولْػ هنُت ّ هو٤ٕ ثب گ  ّ ثْرَ ثدَ ٝويدٰ اٍدليوي    ٌّگو٫

 كاهاي رؾويو ّ کوٌل.

ّ  کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ ، هّي ثوًّدي ثدب ىهيٌدَ هْدکي ّ ٍدبكٍ ّ       ، علل ه٩ٌّدي كّه

، هّي كهًّي كاهاي گد  ّ ثْردَ. ًَدقَ فويدلاهي  ٍدزبى ٱدلً        هغلّل ثب ٬ٞ٥ چوهي

 اٍذ.

 ٍن. 24*  86،  گ 49

 529  /6 8647، ُ  36، ٓ  3، هوکي اؽيبء؛ ط  د ٱن. 

، ٌُگبهي کدَ اى ّدلد    8288عوبكي االّل  22،  ولکب١ن هزقلٔ ثَ الٮذ، هؾ ًَز٦ليٰ

الَدلٞبى ٍدلٞبى هَد٦ْك     ، ثَ چوي کْكيبى كه هکبة ّبُياكٍ ١د   گوهبي ّيواى ٭واه کوكٍ

  هلٍ ثْك.

 اي.، ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ علل هٲْايي

 ٍن. 87/  3*  88، ً  88،  گ 832

 582  /7 522هغلٌ(، ُ  77) 29، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

 .ٯ. ُ 8287، ٍبل  ، هؾول لٞي٬ هِْْه ثَ ّْفي ثقبهي ًَز٦ليٰ

َ  ، اٍزوكاكي اى هيدوىا ٍديل هٙدب فدبى ّ لَدبى      ًَقَ عيء کزت کزبثقبًَ هجبهکَ ،  اللّلد
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 8528الولک ّ  ٱب ّديـ اٍدوب٥ي  كه يدْد ئيد       فبى ا٥زٖبم رؾْيلي عٌبثبى هيوىا ي٬ٍْ

 اٍذ.

غدلّل ٍدولْػ كاه. هبٱجد  کزدبة ٭ِوٍدذ كاهك. ٱٞد٤       ، ه کب٩ن إدٮِبًي هًدگ کدوكٍ   

 ّهٱي. ًين

 كاه. علل هٲْايي ريوبط ٍجي روًظ هٌگٌَ ّلٍ هّيَ

 588  /8 528هغلٌ(، ُ  77) 29، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

 عيء ُوبى کزت ّوبهٍ ٱجلي اٍذ.

 .ٯ. ُ 8265، ٍبل  ، هيوىا هٙب فْئي ًَز٦ليٰ

،  ٍدوفي ثدْم ىيزدًْي    كاه. علل هٲْايي گ  کوٌل ّ ٍولْػ، هغلّل  کب٩ن روهَ ىها٭ْبى

 ٱ٤ٞ ّىيوي کْچک.

 582  /9 525هغلٌ(، ُ  77) 29، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

 .ٯ. ُ 8253، ٍبل  ، هؾول ثي هال هيو الؾَيٌي ًَز٦ليٰ

 ايي ًَقَ ُن ُوبًٌل كّ ًَقَ ٱج ، عيء ُوبى ليَذ اٍذ.

كاه. علدل   بّيَ الْاى هٌٲِ هغدلّل کوٌدل ّ ٍدولْػ   کب٩ن ٱ٦َٞ هزي ّ ؽبّيَ ّلٍ. ؽ

 ثبّي. ٱ٤ٞ ّىيوي. ، کبه ٕؾب٫ ريوبط  ثي

 585  /82 2992هغلٌ(، ُ  622پ ) 588، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

 .ٯ. ُ 8242، ٍبل  ، هؾول ًَز٦ليٰ

، کب٩ن ثقبهائي هغلّل کوٌلكاه کَ ا٩لت ٕٮؾبد  فو ٕؾب٭ي ّلٍ، علل  ٱ٤ٞ ّىيوي

 ريوبط ٱوهي. اثوٍ

 584  /88 82223هغلٌ(، ُ  8287) 689، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

ؽٚود ّبٍ هقلد٣ْ   ، کزبثلاهثبّي ا٥لي فبى هليوالولک ًَقَ اٍزوكاكي اى هيوىا هِلي

 اٍذ. 8558كه ِّو ٕٮو القيو 

 .ٯ. ُ 8283، ٍبل  اًلًَز٦ليٰ ثَيبه ا٥لي کَ هٱن  ى ها پبک کوكٍ

، هغلّل هدنُت   ، کب٩ن هزي ّ ؽبّيَ ٭َزٲي  ثي  ٍوبًي هًگ کوكٍ ٱ٤ٞ ّىيوي ْٝي 
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ٍدبىي ثَديبه ثَديبه ا٥لدي      ٍولْػ كاه کَ ٍولْػ ّ روبم ٍو اثيبد ثب ٝال ّ العْهك هو٤ٕ

ٍبىي اٍذ ّ ثبٱي عدلاّل ٕدٮؾبد ثديي     اٍذ ّ علّل ٍّٜ ا٦ّبه ّهٯ اّل ًيي هو٤ٕ

و٭ي کلي ّ ثوگ ّ ؽيْاًبد ّ ٝيْه رْد٦يو ٍدبىي   ا٦ّبه ّ روبم ؽْاّي اّهاٯ ثب ٝالي اّ

، ثدَ فدٜ    ، ّ ّوػ ٍو اثيبد هّي ٝال ثب العْهك ّ ٍٮيلاة ّ ٩يوٍ ٭ْٯ ال٦بكٍ هوزبى اٍذ

ًَز٦ليٰ ًّْزَ ّلٍ ّ ؽْاّي كّ ٕٮؾَ اّل کزبة ها کَ ثيْدزو  ًِدب رٖدْيو كهاّيدِ ّ     

ْذ رٌَ كهفدذ هّي  ّكّ ًٮو اًَبى ّ ُ ، رْٖيو ثيَذ ٥و٭بٍذ کَ کليَ ؽبّيَ كّ ٕٮؾَ

 اًل. ر٦ْيوٍبىي ٱليوي ًٲبّي ٍيبٍ ٱلن ّلٍ ّ کٌَِ کوكٍ

اللّلَ  كٍزَ ٭وك ٱلين اثْالغو٦ي لَبى 65علل ٍب٩وي هْکي ؽبّيَ هنُت کَ كه ٭وك 

 صجذ ّلٍ اٍذ. يکٖل ّهٯ اٍذ.

 583  /82 [.82256]،  446، ُ  537، كاًْگبٍ )ك٭زو كّم(؛ ٓ  د إٮِبى 

، ٥ٌدبّيي   كه ّيواى عِذ هؾولهِلي 8289الضبًي  هثي٤ 87،  ُولاًي ، ٥جلال٪ٮبه ًَز٦ليٰ

 ، رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ. ثَ ٱوهي

 علل ريوبط ٱوهي ثلّى هٲْا.

 ٍن. 87/  3*  88، ً  82،  گ 842

 586  /85  پ  88، اى ٓ  682/  84، ُ  327، كاًْدگبٍ )ك٭زدو كّم(؛ ٓ    د إٮِبى

 [.88726]،  پ 89الي 

 هٌضْه کزبة ها كاهاٍذ. ًَقَ ؽبٙو ٭ٲٜ كيجبچَ

، ٍلٍ يبىكُن. ًَقَ ثَ فٜ کبرت رٖدؾيؼ ّدلٍ اٍدذ. پدٌ اى ايدي هٍدبلَ        ًَز٦ليٰ

يضجدذ أى اًدْاه الکْاکدت ٩يدو      يبككاّزي ثَ ًٲ  اى اثْالٲبٍن ؽَيٌي اٍزو ثبكي ٭ي أًدَ لدن  

پ( ّ يبككاّزي ثَ ًٲ  اى ٝجوٍدي كه کزدبة ٭دوكًّ الؾکودخ ّ      92هَزٮبكح هي الْوٌ )

 پ(  هلٍ اٍذ. 98هيواثْالٲبٍن اٍزو ثبكي هنکْه )عْاثي اى 

 اي ٱوهي.ُب پبهچَ، ٬ٞ٥ ّ گَّْ علل هٲْايي

 ٍن. 26/  3*  84/  3،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 587  /84 286، ُ  583، اّکْهي )ٍيل ٕبكٯ د ك٭زو اّل(؛ ٓ  د ٱن. 
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 هة ال٦دبلويي ّ  القْاٝو ّ ىثل الٌْا١و ّ  فو ك٥دْيِن أى الؾودل هلل  »... اًغبهَ ًَقَ: 

 «.الٖلْح ٥لي هؾول الوٖٞٮي ّ  لَ ّ... روذ

 .ٯ، ُ 8867،  ، كه ٥ِددل پبكّددبٍ ثِبكهّددبٍ  الددليي ّلددل ٥جددلالُْبة  ، هٖددلؼ ًَددز٦ليٰ

 ، فدْهكگي ّ ٭وٍدْكگي ثوفدي اّهاٯ    كيلگي ًَقَ ثو اصو هْهيبًَ كه ٍيبلکْد ٌُل.  ٍيت

 ٍدقذ ثدب هّکدِ چدوم    اهب هزي  ٍديت کودي كيدلٍ اٍدذ. ٥ٌدبّيي ثدَ ّدٌگو٫. علدل         

 هْکي.

رويي هييذ ايي ًَقَ، ؽْاّي ثَيبهي اٍذ کَ كه رْٙديؼ اثيدبد ه٢ٌْهدَ  هدلٍ     هِن

« رؾٮدخ ال٦دواٱيي  »رْاى  ى ها يکدي اى ّدوّػ   ٥ٖو هزي ًَقَ كاهك ّ هي اٍذ ّ ٱلهزي ُن

 ّووك.

اٍذ کَ اى فْك فبٱبًي اٍدذ ّ  « رؾٮخ ال٦واٱيي»، كاّزي كيجبچَ  اهزيبى كيگو ايي ًَقَ

،  ى ها ًلاهًل. ّعْك كيجبچَ كه ايدي ًَدقَ كليلدي اٍدذ ٱدْي ثدو        ُبي ايي اصوکضو ًَقَا

 ُبي کِي.هٚجْٛ ثْكى ّ ارٖبل  ى ثَ ًَقَ

 ، ٱ٤ٞ ّىيوي.ً  87،  گ 822

 588  /83 8842، ّوبهٍ كافلي:  237)ك٭زو اّل(، ُ  894، كاًْگبٍ؛ ٓ  د إٮِبى. 

، ثدوگ اّل كاهاي ٍدولْػ هًگديي     كهّى کزيجَ ، ٍلٍ چِبهكُن. ٥ٌبّيي ثَ ٱوهي ًَز٦ليٰ

يبككاّزي اى  858ثٌلي ّلٍ اٍذ. كه ثوگ  ٦ٙي٬. ٕٮؾبد ثَ ٱوهي ّ هْکي ّ  ثي علّل

 ّْك. علل ريوبط هْکي ٙوثي.كيلٍ هي 8525الضبًي  اللِي كه عوبكي ٍيٮ٦لي ٦ًوذ

 ٍن. 22*  83، ً  82،  گ 852

 589  /86  ثبك د گٌغيٌَ هٮزي ٭ٚد  ٢٥دين ثِيدوّي(؛      )اٍالم،  هّيْ هلي  د پبکَزبى 

 .34. ّوبهٍ: اكة 772ٓ 

هؾْي اٍذ ّ ثقْي اى كيجبچَ هٌضْه  ى كه  فو ث٦ل اى  .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ فُْ

 ، ثَ ْٝه ًبٱٔ  هلٍ اٍذ. هزي ه٢ٌْم

 ، ٱ٤ٞ هؽلي. گ 85

 522  /87 83، ّوبهٍ: اكة:  د ُوبى. 
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 اٍذ. هؾْي .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 «.ال٦ٌن ٭ي الْوٯ ّ ال٪وة عالل اللّلَ»كيجبچَ ا٭زبكٍ: 

 گ. 84

 528  /88  26د ُوبى؛ ّوبهٍ: اكة. 

 ُب ٌّگو٥.٫ٌْاى .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 «.کض سُيم تً ديذٌ تًد ايشان * پيشان فلک تأ ّ صثيان» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 گ. 77

 522  /89  324د ُوبى؛ ّوبهٍ: اكة. 

الدليي ثدي    علًْ هؾولّبٍ(، کوبل 82)ٌٍَ .ٯ  ُ 8842هثي٤ االّل  2،  ًَز٦ليّٰکَزَ 

 اثواُين فبى ٍيبل ههلاهٍَ ؟.

 «.ّٮب٥ذ اى ًجي فْاُل اؽول الليي»هِو: 

 گ. 882

 525  /22 (.4548) 8988، ُ  8374، ٓ  5ثقِ؛ ط  ، گٌظ د پبکَزبى 

ىيجدب. ٕدٮؾَ  ٩دبى  ٍديت كيدلٍ.      ، ثب ٍولْػ  .ٯ ُ  88يب  82، ٍلٍ  : ًَز٦ليٰ ىيجب3886

 .ُبثٌلي ثَ ىه ّ هًگ ، علّل ٥ٌْاى ّ ًْبى ٌّگو٫

296 ٓ. 

 524  /28 (.4549) 8898، ُ  8374، ٓ  5ثقِ؛ ط  ، گٌظ د پبکَزبى 

٥ٌبّيي ثَ ّدٌگو٫. ًيودي اى    .ٯ. ُ 8269عوبكي  84، كّ ٌّجَ  ، هؾولٱلي : ًَز٦لي34ٰ

 كاهاي ؽْاّي. كيجبچَ هٌضْه  ى ٭وٍْكٍ ّ ا٭زبكٍ اٍذ.

 «.ّ ىثلح الٌْا١و...» ٩بى هْعْك: 

 [827د  823/  ٫8. رَجيؾي: ]ٓ.  896

 523  /22 (.4532) 8898، ُ  8374، ٓ  5ثقِ؛ ط  ، گٌظ د پبکَزبى 

ّدْك.   . اى هدزي إدلي )ثدلّى كيجبچدَ(  ٩دبى هدي      .ٯ ُ  88، ٍلٍ  : ًَز٦ليٰ پقز2276َ

 ٌگو٫.ُب ثَ ٥ٌّبّيي ّ ًْبًي .هاٍ 5ثٌلي  علّل
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 «.َمچً ماَر تشيذٌ دستىذ وقاتان َش کجا َستىذ »اًغبم ا٭زبكٍ: 

888 .ٓ 

 526  /25 (.4538) 8898، ُ  8374، ٓ  5ثقِ؛ ط  ، گٌظ د پبکَزبى 

 (.882د  8هغو٥َْ )ٓ  8، ُ  .ٯ ُ  88، ٍلٍ  : ًَز٦ليٰ پقز2588َ

 ًَقَ اى  ٩بى ّ اًغبم ا٭زبكگي كاهك.

 «.ال ان صتًس وًش صوثًس  وًسوط  ي وفسص وتيجٍ » ٩بى: 

 527  /24 (.4532) 8898، ُ  8374، ٓ  5ثقِ؛ ط  ، گٌظ د پبکَزبى 

 ،  ٩بى ّ اًغبم ا٭زبكگي كاهك. .ٯ ُ  82، ٍلٍ  : ًَز٦ليٰ ف6228ُْ

 «.چًن فست  سفتٍ دس يور پًست  کًي تطٍ ياس سثضٌ ايست  » ٩بى: 

 هاٍ ثَ ٌّگو٫. 2ثٌلي   ٥ٌبّيي ّ علّل

 گ. 48

 528  /23 924، ُ  72، ٓ  24/  2، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

 .ٯ. ُ 82يب  88، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 «.اص واتىٍ سييذ استخًان تاص  دس ديذٌ اتل  اُان تاص» ٩بى ا٭زبكٍ: 

ثوگ  ٩بى ّ اًغبم ًَقَ، ّٕدبلي ّدلٍ ّ ثقْدي اى کلودبد ها ًبفْاًدب کدوكٍ اٍدذ.        

 لهاک ّلٍ اٍذ.ٍٲٞبد ثَ ٱلن هزي كه ُبهِ ثوفي اى ٕٮؾبد اٍز

 ، علل ريوبط هْکي. کب٩ن إٮِبًي

 [58629ُ صجذ: ]ٍن.  22/  3*  88/  3، ً  85،  گ 822

 529  /26 9797، ُ  95، ٓ  58، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

، هؾولکب١ن ثي  ٱبهؾول ثي ٍلٞب٦ًلي ثدي ّدبُٲلي ثدي ٍدلٞبى ؽَديي ثدي        ًَز٦ليٰ

ٍلٞبى اؽول ثي فْاعَ ًٖديوالليي   ٍلٞبى ّبٍ ثي فٚو ثي اليبً ثي هؾول ثي فٚو ثي

، كه اّل ًَقَ يبككاّذ فويدل   ًْيَي كاهك هکبثَ .ٯ. ُ 8263الضبًي  هثي٤ 28، يکٌْجَ  ٍْٝي

 هٌلهط اٍذ. .ٯ ُ  8557٭وُّ كه هعت   ى اى ؽبط هؾولهٙب کزبة

علل ه٩ٌّي كّهّ ّ هّي علل هغلّل ثب روًظ ّ ٍوروًظ ثدب ًٲدِ گد  ّ ثْردَ الدْاى      
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 گ  ًوگٌ.كهّى علل ًٲِ 

 [86448ُ صجذ: ]ٍن.  22*  82/  3، ً  88،  گ 92

 552  /27 3857، ّوبهٍ كافلي:  855)ك٭زو اّل(، ُ  97، كاًْگبٍ؛ ٓ  د إٮِبى. 

، ٍلٍ يبىكُن ٱووي )ربهيـ كٱيٰ کزبثذ كه روهين ثوگ  فو اى ثيي ه٭زَ اٍذ(.  ًَز٦ليٰ

 ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ّ كه ٍّٜ ٍٞوُب. علل ريوبط هْکي.

 ٍن. 22*  85، ً  85،  گ 822

 558  /28    َ ، كّهٍ  ُدبي فٞدي كّهٍ عليدل   د رِواى، كاًْگبٍ؛ ك٭زو ٍدييكُن )ًَدق

 .97، ُ  455، هغو٥َْ اُلايي ٍوّك ثَ کزبثقبًَ هغلٌ(؛ ٓ  ٍييكُن

 ، کب٩ن ٭وًگي ًقْكي هًگ. فْزي ًَز٦ليٰ  هيقزَ ثب ّکَزَ. ٱ٤ٞ ًين

 552  /29 [48د  ٫28: ] .2365، هغلٌ؛ ُ  د رِواى 

کب٩دن  «. هؾول ٥جدلالوئهي الؾَديٌي  »، هِو  ًَقَ هٖؾؼ .ٯ. ُ 8229، ثَ ٍبل  ًَز٦ليٰ

 اي ثب روًظ ّ ٍوروًظ.، علل هيْي ٱٍِْ اي ىها٭ْبى ٩جبهٍووٱٌلي چِوٍ

 ٍن. 25/  3*  84/  3ٍن(،  86*  7ً ) 86، ٓ  228

 ثيذ اٍذ. 5222، ؽبّي  ثلّى كيجبچَ

 555  /52 682الي  324، اى ثوگ  [272د  ٫8: ]. 2368/  6غلٌ؛ ، ه د رِواى. 

 ، ّبُجيک ّلل هؾوْك ّيواى هبىًلهاًي. ًَز٦ليٰ

 اي.، علل هيْي ٱٍِْ کب٩ن ٭وًگي

 ٍن. 23*  82/  3،  گ 829

 554  /58 95الي  8، اى ٓ  [275د  ٫8: ]. 2364/  8، هغلٌ؛  د رِواى. 

 «.* صاتر ي تلي  ي اااظ  ساستتقشاط ي تضسامُش ي فسطاست »اًغبم ا٭زبكٍ: 

، علدل هيْدي    كه إٮِبى. کب٩ن روهَ إٮِبًي ٍٮيل ّ  ثي.ٯ  ُ 8299، ثَ ٍبل  ًَز٦ليٰ

 ٥ٌبثي.

 ٍن. 88*  82،  گ 95

 553  /52 84776، ُ  228، ٓ  48، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 
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 ًَقَ ؽبٙو كيجبچَ ًلاهك.

الوٲبلخ االّلي ّ ُي رَوي ث٦وائٌ الٮکدو ّ هغدبلٌ الدنکو: هدبئين ٢ًدبهٍ کدبى       » ٩بى: 

 «.ىيي ؽٲَ ٍجي ّ هِوٍ فبک *٩وٌبک 

كاه  اي ٙدوثي گدوكٍ  علل ريودبط ٱِدٍْ   .ٯ. ُ 8286االّلي  ، اّافو عوبكي ًَز٦ليٰ هوزبى

 ُبي کْچک ٝالکْة ّلٍ.، كه ٬ٞ٥ روًظ ٝالکْة

 [92277ُ صجذ: ]ٍن.  22 / 3*  83/  5، ً  83،  گ 882

 556  /55 484، ُ  د ٭ِوٍذ كهگبٍ پيو هؾول ّبٍ د اؽول ثبك ٌُل. 

 .7/  882ّوبهٍ هيکوّ٭يلن: 

 .C– 8558ّوبهٍ کزبثقبًَ: 

 ، ثلّى كيجبچَ. فٜ ًَز٦ليٰ. پبيبى ا٭زبكٍ

 ٍن. 87،  گ 94

 557  /54 5پژُّي  ًَقَ]،  [9829] 224/  2ُبي ٥الهَ ٝجبٝجبئي؛ ، هغو٥َْ د ّيواى 

 /844.] 

ُّت ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫ 88 وى، ٱ ًَز٦ليٰ  ، ٕٮؾبد هغلّل. ، كاهاي كّ ٍولْػ هن

 ٍن. 28*  88

 558  /53 482/  86، ُ  325، ٓ  8، ط  ، الِيبد د هِْل. 

 .ٯ. ُ 8299، ثقْي اى کزبة اٍذ. ربهيـ کزبثذ:  ايي ًَقَ

 ، ٱ٤ٞ هث٦ي. اي، علل ريوبط ٱٍِْ کب٩ن ٭وًگي

 [ 332ُ ]ٍن.  87/  3كه  82(، 82كه  3/  3ً ) 83،  گ 55

 559  /56 82598، ُ  385، ٓ  89، كاًْگبٍ؛ ط  د رِواى. 

، کبردت   روذ روبم ّل كه ربهيـ پبًيكُن ِّو ههٚبى الوجدبهک كه ٱل٦دَ ايلدْه   »اًغبهَ: 

 .«كٍزگبٍ هيوثبٱو روريت يب٭ذ پٌبٍ ّوا٭ذ ثيگ اى ثواي ٍيبكد الؾو٫ّ هؾول فلي 

 ، ٱل٦َ ايلْه کَ ثَ هيوثبٱو رٲلين كاّزَ اٍذ. ههٚبى... ؟ 83،  ثيک ، هؾول فلي  ًَز٦ليٰ

اي هًگ ثب ال، كهّى  ٍزو ريوبط ٱٍِْ ، علل ريوبط ٥ٌبثي يک کب٩ن ٍپبُبًي ًبىک ًقْكي
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ًٲِ روًظ ّ كّ ٍو روًظ کْچک ثَ ّک  گ  ثب ؽْاّدي ثدب ٝدوػ گد  ّ ثْردَ ّ ٥ٞد٬       

 ٍوفْك.

ُب ثَ ٌّگو٫ ّ عُْو ثٌٮِ ّ ٍوؿ. كاهاي ؽْاّي ثَديبهي اٍدذ ثدَ    ٥ٌبّيي ّ ًْبى

الؾَديٌي   الووبلک ٭واُبًي هبلک ًَقَ )هؾودل ٕدبكٯ   ؛ اكيت82ُبي فٜ ًَز٦ليٰ ثب ًْبًَ

 الٮواُبًي(.

 ً ئيد    كه ثوگ  فو يبككاّذ، هبلکيذ ّ فويل اكيت الووبلک كه هّى يکٌْجَ  فو ثدبه

 ي کَ کزبة ها اى هَغل ّبٍ فويلاهي کوكٍ اٍذ.االّل عوبكي 4هٞبثٰ  8555)ٍبل پلٌگ( 

 .ٯ. ُ 8277ال٦واٱيي فبٱبًي ثَ ربهيـ  يبككاّزي رْٙيؾي كهثبهٍ رؾٮخ 8كه ثوگ 

ثب ٥ٌْاى ].[ ّلل ّديـ هؾودل ٥لدي هقدلّم ].[ كه     .ٯ  ُ 8285هِو چِبهگُْ ثب ربهيـ 

 ثوگ اّل.

كه ثدوگ  فدو   « 8277هؾولرٲي ال الَ اال اهلل الولک الؾٰ الوجيي ٥جلٍ »هِو چِبهگُْ 

 ًَقَ.

 هِو اُلايي هؾول٥لي ًبٕؼ كه ثوگ اّل.

 ٍن. 28/  3*  82/  3(، 82/  3*  6/  3ً ) 83،  گ 882

 542  /57 82823، ُ  534، ٓ  22، كاًْگبٍ؛ ط  د رِواى. 

ُياه ّ كّيَذ ّ ُٮزبك ّ  الؾغخ الؾوام يک ثَ ربهيـ يْم پٌغٌْجَ ًِن ِّو مي»اًغبهَ: 

 «.غوي ْٕهد رؾويو يب٭ذًَ ُ

ّْك کَ ١بُوًا اى كيلٍ هي« الواعي ٭زؼ اهلل الؾَيٌي»پٌ اى اًغبهَ، هِو ثيْٚي ثب ٍغ٤ 

  ِى کبرت اٍذ.

، ثب  ٥ٌبّيي ٌّگو٫ .ٯ. ُ 8279ؽغَ  مي 9، پٌغٌْجَ  اهلل ؽَيٌي ، ٭زؼ ًَز٦ليٰ

گ ٍٮيل ثبة ًَقَ ثو 82ثوگ ّ اى اًزِب  88ًْيَي كهثبهٍ ل٪بد ّ اثيبد. اى اثزلا  ؽبّيَ

 فْهكٍ. ٕؾب٭ي ّلٍ اٍذ. ؽبّيَ ثباليي ٕٮؾبد  ة

 .526، ُ  .ُ ُ  8542إ٪و ؽکوذ ثَ كاًْکلٍ اكثيبد كه  اى هغو٥َْ اُلايي ٥لي

َ  علل گبليٌگْه  ثي ، هّي ٥ٞد٬ کزدبة ثوچَدت     ايُدب ريودبط ٱِدٍْ   ، ٬ٞ٥ ّ گّْد



 مخطوطات حجکتابشناسی /  111

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 کزبثقبًَ کُْي کوهبًي.

 ٍن. 22 * 85(، 83/  3*  7/  3ً ) 22،  گ 85

 548  /58 82925، ُ  322، ٓ  22، كاًْگبٍ؛ ط  د رِواى. 

هدلاه ثٌدلگبى هٲدوة     ثَ عِذ رٲلين ؽْٚه هوؽوذ ١ِدْه ٍدوکبه عاللدذ   »اًغبهَ: 

القبٱبى ٥ولح الؾْاًيي ال٢٦بم... )يک کلوَ ًبفْاًب( ٍدوکبه ا٭قدن ّلدي الد٦ٌن اکدوم هيدوىا       

رؾويو ّل كه ىهبًي کَ ًبفّْدي كه ِٝدواى   الْىاهح كام اعاللَ ال٦بلي  ٥جلالُْبة فبى ًبيت

ثْك ّ ؽْاً ُوَ پويْبى. ؽّوهٍ ًٖواهلل هٌْي ّيواىي ٥ٮي اهلل ٥ٌَ ثَ ربهيـ يْم پٌغٌْجَ 

 )ٍبل هُْ(.« رّْٲبى ئي  8284االفو هي ِّْه ٌٍخ  كّاىكُن ِّو عوبكي

 ًدل الدْىاهح )٭وى  فدبى ًبيدت   ، ًٖواهلل هٌْي ّديواىي ثدواي هيدوىا ٥جدلالُْبة     ًَز٦ليٰ

َ  الدْىاهٍ  هؾول ع٦ٮو فبى ًبيدت   82، پٌغْدٌجَ  .ٯ( ُ 8524د   8242كاهثبّدي ٭دبهً    ، عجد

، ثَ عي چِبه ثوگ اّل ٥ٌدبّيي   ىهبًي کَ كه ِٝواى ًبفّْي ثْك .ٯ، ُ 8284عوبكي اآلفو 

كه .ٯ  ُ 8294هعددت  82پ يبككاّددزي كه ّددت چِبهّددٌجَ   97ًبًّْددزَ. ؽبّدديَ ثددوگ  

كه .ٯ  ُ 8294هعدت   82ًّْدزَ ّدلٍ كه ّدت     پ يدک ثيدذ ّد٦و    89چْوَ ّ كه  چِ 

 ثبالفبًَ ا٭غَ.

 .8578ًَقَ فويلاهي كاًْگبٍ اٍذ كه ثِوي 

 علل ريوبط هْکي هغلّل ٭وٍْكٍ.

 ٍن. 28كه  84/  3(، 84/  3كه  7/  3ً ) 84،  گ 822

 542  /59  63پ الدي   36، ٓ  82934/  86، ُ  348، ٓ  22، كاًْگبٍ؛ ط  د رِواى 

 پ.

ٜ ا٭زبكگي كاهك ّ اًغبم ًبًّْزَ هبًلٍ اٍذ. ربهيـ يکي اى هٍبي  هغو٥ْدَ  ًَقَ اى ٍّ

 كهط ّلٍ اٍذ. 8583

 «.هبًلٍ اى ع٣ْ اٍزقْاًي ّ هگي كه ٍواي گجو ثل گوگيي ٍگي  »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 ، ثلّى علل اٍذ.  هغو٥َْ هْزو  ثو ايي ًَقَ

 .8578هغو٥َْ ؽبّي ًَقَ ؽبٙو فويلاهي كاًْگبٍ اٍذ كه ثِوي 
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 545  /42 (.8552) 862، ُ  825، ٓ  2، هَغل ا٢٥ن؛ ط  د ٱن 

ثب كّ ٍولْػ ىهيي ّ هغلّل ىهيي كه ٕٮؾبد ثب ايي يبككاّدذ:   .ٯ. ُ 8246،  ًَز٦ليٰ

الوؾٲٲديي   ال٦واٱيي فبٱبًي ها عٌبة هَزٞبة ّوي٦زولاه ٥ولح ايي کزبة ؽَبى ال٦غن رؾٮخ

،  8582اًدل  ٭وهدْكٍ  اُلا٥ٌْاى يبكگبه   ٱب ٍيل اٍوب٥ي  هغزِل ٍلوَ اهلل ثَ ايي ثٌلٍ كهگبٍ ثَ

 «.هئهي...»هِو هوث٤ 

 ٍن. 89 * 88،  گ 68

 544  /48 (.2828) 862، ُ  825، ٓ  2، هَغل ا٢٥ن؛ ط  د ٱن 

ًَقَ رٖدؾيؼ ّدلٍ ّ ؽْاّدي     .ٯ. ُ 8292، کليبًلاً ىهگو فّْبثي )کنا(،  ًَز٦ليٰ

 كاهك.

 ٍن. 28*  83،  گ 828

 543  /42 (.5852) 862، ُ  825، ٓ  2، هَغل ا٢٥ن؛ ط  د ٱن 

 كه ث٪لاك..ٯ  ُ 8228،  ، ٍيل اثواُين ؽَيٌي ًَـ

 ٍن. 22*  83،  گ 95

 546  /45 859الي  828، اى ٓ  د ٫ 826/  2، كاًْگبٍ؛ ُ  د رِواى. 

 .8762ًَقَ إ : ايبْٕ٭يب ُ 

 ّيواى. .ٯ، ُ 798الضبًي  ، هثي٤ ، ه٦َْك ثي هٌْٖه ثي اؽول هزٞجت ًَز٦ليٰ

 ً. 29،  گ 52

 547  /44 75، ٥جلالؾَيي؛ ُ  ، ثيبد د اهاک. 

 .ٯ. ُ 9، اّافو ٍلٍ  يجبًَز٦ليٰ ى

،  ًَقَ اى  ٩بى ا٭زبكگي كاهك ّ ٭بٱل هٲلهَ اٍذ. کب٩ن ثژ هًگ ّ ؽبّديَ  ثدي  ٍدوبًي   

 اي ٬ٞ٥ يْوي.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 22/  2*  85/  8، ً  83،  گ 222

 548  /43 9، هِلي )كکزو(؛ ُ  ، ثيبًي د رِواى. 

، هيدوىا   رولک: فليٮَ ٍلٞبى ؽَيٌي ٯ.. ُ 82، ٍلٍ  ، هيو ٥لي ُوّي )؟( ًَز٦ليٰ هوزبى
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 فبى اٍزو ثبكي ًبكهي. هؾولهِلي

 549  /46 [235د  ٫8: ]. 3243/  2، هلک؛ ُ  د رِواى 

 «.سگضي ي چً سگضيان م تا  * پشيسدٌ تطيش سگ علر ال ا »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 ثيذ ثب ٥ٌْاى هٲبلَ ّ ٭ٖ . 5222ؽبّي 

 .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ فُْ

 ، علل هيْي ٍيبٍ. روهَکب٩ن 

 ٍن. 25/  3*  83/  3، ً  84

 532  /47 [628د  ٫8: ]. 2222، كاًْگبٍ؛ ُ  د رِواى 

 اي اى ٥ٌْاى ٭ْٯ اٍذ.گييلٍ

َ    كاهاي كّ ٍولْػ .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ فُْ ، علدل   ، کب٩ن ٍدپبُبًي هدزي ّ ؽبّدي

 ريوبط ؽٌبيي.

 ٍن. 24/  3*  83/  3ٍن(،  89*  9ً ) 88،  گ 95

 538  /48 [226د  ٫87: ]. 8884، كاًْگبٍ؛ ُ  د رِواى 

 هؾْي. .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ، علل ربىٍ. کب٩ن ٍووٱٌلي

 ٍن. 87*  88ٍن(،  82*  3ً ) 82،  گ 28

 532  /49 [469د  ٫2: ]. 268، ٍپَِباله؛ ُ  د رِواى 

كافدد  کزبثقبًددَ  8288ثيددذ اى اثزددلاي ًَددقَ ا٭زددبكٍ اٍددذ. ثددَ ٍددبل   53كيجبچددَ ّ 

 ، علل هٲْايي. ا٥زٚبكالَلٌَٞ گوكيلٍ. ّاٱ٬: ٍپَِباله. کب٩ن إٮِبًي

 ٍن. 88*  88/  3، ً  82، ٓ  855

 «.رت كاهي ّ ًبکْيلٍ هًغي *ىه پبّي ّ ًبگْبكٍ گٌغي » ٩بى ا٭زبكٍ: 

 .ٯ. ُ 88ٍلٍ 

 535  /32 8/  2، ٥جلالؾَيي؛ ُ  ، ثيبد د اهاک. 

 ، کب٩دن ّ فدٜ ّ رٖدْيو کدبه کْدويو. کب٩دن کْدويوي        .ٯ. ُ 995، ثدَ ٍدبل    ًَز٦ليٰ
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 علل چوهي.

 ٱ٤ٞ هٱ٦ي.

 534  /38 [445د  ٫5: ]. 282، ٍلٌٞزي؛ ُ  د رِواى 

 ثلّى هٲلهَ هٌضْه.

،  هغددلّل هددنُت .ٯ. ُ 8253، ٍددبل  ، هؾوددل ثددي هالهيددو ؽَدديٌي اٍددزبكي  ًَددز٦ليٰ

الَلٌَٞ إٮِبى كافد   كه كاه 8878، يک ٍولْػ هنُت هيكّط فْة. كه ٍبل  کوٌلکْي

 ٥وٗ ّل.

، علدل هٲدْاي هّکدِ ريودبط      کب٩دن فبًجدبل٨ ًقدْكي ىها٭ْدبى    «. هْيو الَلٌَٞ»هِو: 

 اي. ٍوهَ

 ٍن. 23*  86، ً  82، ٓ  269

 533  /32 [42د  ٫28: ]د ٭يوّى.  68، هغلٌ؛ ُ  د رِواى 

 ٭بٱل كيجبچَ فبٱبًي.

، هؾْدي اى   ، هدنُت  ، هغدلّل  كاهاي کزيجَ هنُت ّ هوٕد٤  .ٯ. ُ 8282، ٍبل  ًَز٦ليٰ

ال٦دواٱيي   رؾٮدخ »ُبيي اى عولَ: ثب اهٚبء. يبككاّذ« 8288ؽَيٌٲلي ثي  ٱبفبى ًْهي، ٌٍَ »

كاه اى اهدْال هيدوىا    ، عدلّل هدنُت علدل هالٝدي     ٱ٤ٞ کْچک کب٩ن ٍووٱٌلي هزي ا٭ْبى

« هؾودل ه٦ٖدْم   ثٌدلٍ  ل »ب هِدو  ث« ًّْزَ ّل 8823ٕٮو ٌٍَ  6ربهيـ  ه٦ْٖم ّىيو هبلي ثَ

 هِْْك اٍذ.

 ، علل ريوبط هْکي. کب٩ن ٍووٱٌلي ّکوي

 ٍن. 22*  82، ً  82، ٓ  522

 536  /35 [788د  ٫8: ]. 272، ُ  ، ٍپَِباله د رِواى 

ُوديي ًْيَدٌلٍ   « فزن ال٪وائت»اي ثَ ّىى هضٌْي ّ ثَ ًبم هٲبلَ .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ٮَ ٱواه كاكٍ.ًّْزَ ّ  ى ها ٙويوَ رؾ

 ، علل ريوبط. ّاٱ٬: ٍپَِباله. کب٩ن ٭وًگي

 ٍن. 22/  3*  83، ً  82، ٓ  88
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 )تبسٗخ ـ هشثٖ(  تحِٔ ال٘شام ثأخجبس الجلذ الحشام

 ..ٯ( ُ 852د  773الليي هؾول ثي اؽول ؽٌَي ٭بٍي ) اى: رٲي

 .ٯ. ُ 887ربهيـ رؤلي٬: هؾوم 

 [998 / 2؛ كًب 8238/  2ّ  8/572ک٬ْ ال٢ٌْى ]

ها كه ربهيـ هکدَ ه٢٦ودَ ثدَ ٍدجک     « ّٮبء ال٪وام ثؤفجبه الجلل الؾوام»، ٱجاًل کزبة  هئل٬

؛ ٍدپٌ   رؤلي٬ ًوْكٍ اٍذ« أثْالْليل هؾول ثي ٥جلاهلل ال٪َبًي االىهٱي»ربهيـ هليٌَ رؤلي٬ 

هوردت  « ّٮبء ال٪دوام »ثَ روريت اثْاة « ثبة» ى ها ثَ ؽلّك ٬ًٖ افزٖبه كاكٍ ّ كه چِ  

 اٍذ.ًوْكٍ 

الؾول هلل الني فٔ هکخ الوْو٭خ... ّ ٍويزَ رؾٮخ الکوام ثبفجبه الجلل الؾدوام ّ  » ٩بى: 

 «.هرجزَ ٥لي روريت إلَ ٭ي االثْاة ّ ُي أهث٦ْى ثبثًب

ٱبل هئلٮَ... کبى الٮوا٧ هي افزٖبهٍ... ّ أى ي٪ٮو لي ّ لوي هاي ٭يَ ٥يجًب ٭َدزو ّ  »اًغبم: 

 «.يل الووٍليي ّ  لَ...أى يٌٮ٤ ثَ عوي٤ الجْو ثَ هؾول ٍ

 اي:کزبثقبًَ پِّْ

 537  /8 [833د  ٥2کَي ٫: ]. 674، هو٥ْي )٥کَي(؛ ُ  د ٱن 

 (.272/  5)٭ِوٍذ فٞي ٥وثي ُوبًغب  8768، ُ  ًَقَ إ : اٍکْهيبل

 .ٯ. ُ 856، ثَ ربهيـ ميٲ٦لٍ  ًَـ

 ً. 87،  گ 292

 538  /2 859، ُ  د کزبثقبًَ هلي کپٌِبک. 

 گ. 872
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 )ُِٔ ٍ تبسٗخ ـ هشثٖ(  تحِٔ ال٘شام ُٖ تبسٗخ ه٘ٔ ٍ الوسزذ الحشام

 .ًغ٬( .ٯ، ُ 8282د  8833، هؾول هِلي ثي هورٚي ٝجبٝجبئي ًغٮي ) اى: ثؾوال٦لْم

 [.8689ُ  462/  5النهي٦َ: ]

 ُ[ 8585، ه٦ْو:  ، رِواى چبپ: ثَ رؾٲيٰ هؾولعْاك عاللي ّ ّيـ فبلل ٩ٮْهي]

، اٍدبهي   ربهيـ هکَ ه٢٦وَ ّ هَدغلالؾوام ردلّيي يب٭زدَ ّ كه  ٩دبى    ايي کزبة كه ثبة 

هْب٥و ّ ؽلّك ّ اثزلاي  ًِب ّ ٭ٚبي  ُويک ها ثب مکو اؽکبم هوثَْٝ ثَ  ًِدب ثيدبى كاّدزَ    

 اٍذ.

ثَولَ ؽوللَ الّلِن ثدک أٍدز٦يي ّ ثؤٕدٮيبک اليدک أرٍْد  ّ أرْدٮ٤. الک٦جدخ        » ٩بى: 

لٌِوّاًي... ٭دي ربهيقدَ ردبهيـ هکدخ الدني ٍدوبٍ       الْويٮخ. ٱبل الْيـ ٱٞت الليي الؾٌٮي ا

 «.٥ولَ للَلٞبى هواك... ثبإل٥الم ثؤ٥الم ثيذ اهلل الؾوام ّ

هأي ثغلٍ أصو ٍْه هؾلٯ ثِب ّ أى ثِب هَغليي يٌَجبى الي ٥وو ثدي القٞدبة.   »اًغبم: 

 «.اًزِي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 539  /8 [48د  ٫8: ]. 975، ٭يٚيَ؛ ُ  د ٱن 

ثَولَ ؽوللَ ٭ي مکو الوْب٥و ال٢٦دبم ّ اٍدوبئِب ّ ؽدلّكُب ّ ثدلُّب ّ     » ٩بى ًَقَ: 

 «.٭ٚلِب ّ هب يز٦لٰ ثِب هي االؽکبم

الغوواد د ٱبل اثي عوب٥خ... ّ اکضو الوّايبد ليٌ ٭يِدب ر٦يديي الوَدغل.     »اًغبم ًَقَ: 

 «.اًزِي

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

هلددک الَدديل ٥لددي »،  «ي الٞجبٝجددبئيرٖددٌي٬ عددلًب الَدديل هؾولهِددل»ُددب: يبككاّددذ

 «.هلک الغبًي ٥جلاهلل ثي الؾبعي هؾولهٙب ثي الووؽْم اال٩ب ثبٱو»،  «الٞجبٝجبئي
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 ٍن. 28*  83، ً  22،  گ 34

 چٌل ًَقَ كيگو کَ كه النهي٦َ اّبهٍ کوكٍ اٍذ:

 562  /2  َال٪ٞدبء   اي اى  ى ثَ فٜ هئل٬ كه کزبثقبًدَ ّديـ ٥لدي  ل کبّد٬    د ًَق

 ٍذ.هْعْك ا

 568  /5  َاي كيگو کَ ثَ فٜ ّيـ ٥جبً ثي ّيـ ٥لي ثي ع٦ٮو اٍذ کَ اى د ًَق

، ّيـ ُبكي ثي ّديـ ٥جدبً ٭دْٯ الدنکو      ، كه کزبثقبًَ ٭وىًلُ هّي ًَقَ هئل٬ ًگبّزَ

 هْعْك اٍذ.

 562  /4 ٍّلي  كهٍي مکو ًکوكٍ اٍذ. د ًَقَ كيگوي کَ ّيـ  ٱبثيهگ كيل ، 

123  

 )ُِٔ شبُوٖ ـ هشثٖ( الوٌْبدتحِٔ الوحتبد ثششح 

 ..ٯ( ُ 676ىکويب يؾيي ثي ّو٫ ًّْي ّب٭٦ي ) إ  اى: اثي

الليي اؽول ثي هؾول ثي ٥لي ثدي ؽغدو    ؽغو هکي ُيضوي اثْال٦جبً ِّبة ّبهػ: اثي

 ..ٯ( ُ 974ّب٭٦ي )

 [478/  8؛ الزواس ال٦وثي 8876/  2ک٬ْ ال٢ٌْى ]

ؽبّديخ الْديـ ٥ودو الجٖدوي الوکدي       ثِبهْدِب .ٯ  ُ 8292كه  5چبپ: كه ثْالٯ عيء ]

 .ٯ، ُ 8282هٞج٦دخ هؾودل هٖدٞٮي     4، عديء   عوكُب الْيـ هؾول اثْٝبُو الولًي الکوكي

 [6/  82ه٦غن ٍوکيٌ 

 .ٯ. ُ 938هؾوم  2ربهيـ  ٩بى رؤلي٬: 

 كه ٭ٲَ ّب٭٦ي كه چِبه عيء:« هٌِبط الٞبلجيي»ّوؽي اٍذ هجَْٛ ثو 

 . اى هٲلهَ رب پبيبى ؽظ.8

 اثزلاي کزبة الجي٤ رب اًزِبي کزبة ٱَن الٖلٱبد.. اى 2

 . اى ًکبػ رب ًٮٲبد.5
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 . اى کزبة الغواػ رب پبيبى کزبة األهِبد.4

ثَولَ ّ ثَ صٲزي. الؾول هلل الني ع٦  لک  ُاهخ ّدو٥خ ّ هٌِبعدًب ّ فدٔ ُدنٍ     » ٩بى: 

 «.االهْه ثبّٙؾِب اؽکبهًب ّ ؽغبعًب ّ ُلاُن الي...

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 565  /8  852اي(، ٓاهلل ال٢٦وي فبهٌَ )اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  د هِْل  ،

 ُ262 (58385.) 

 ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. .ٯ. ُ 8829الضبًي  ، هثي٤ ًَـ

 اي.، علل ريوبط ٱٍِْ کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ ٭وًگي

-هي، کَ اى هٲلهَ رب پبيبى ؽظ ها ّبه   . عيء اّل کزبة اٍذ8586: هِوهبٍ اُلاربهيـ 

 ّْك.

 ٍن. 52*  22/  3، ً  23،  گ 257

 564  /2 8224، ُ  542، ٓ  2، الِيبد؛ ط  د هِْل. 

 ايي ًَقَ ّبه  علل اّل اى کزبة هنکْه اٍذ کَ اى  ٩بى رب  فو ؽظ ها كاهاٍذ.

الؾول هلل الني ع٦  لک  ُاهخ ّو٥خ ّ هٌِبعًب ّ فٔ ُنٍ... ّ ث٦ل ٭بًدَ ٝبلودب   » ٩بى ًَقَ: 

 «.ارجوک ثقلهخ ّيئي هي کزت الٮٲَ للٲٞت الوثبًي... أثي ىکويب يؾيي الٌْاّييقٞو لي أى 

ُب ٱوهي. اّهاٯ ٭وٍْكٍ ّ  ة كيلٍ ّ ًَـ. ثوگ  فو کزبة ا٭زبكٍ اٍذ. ٥ٌبّيي ّ ًْبًي

 ٱَوزي اى اّل ًًْْيَي ّلٍ اٍذ.

 علل ريوبط ٥ٌبثي.

 اٍذ.، اروبم اهکبى الؾظ ها كاه ًَقَ ؽبٙو اى  ٩بى رب ثبة االؽٖبه

 [89273ُ ]ٍن.  28/  3*  22(، 89/  3*  88/  3ً ) 23

 563  /5 8223، ُ  548، ٓ  2، الِيبد؛ ط  د هِْل. 

، ًَقَ کوي  ة  ، ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ُب ٌّگو٫، اؽول ثوکبد ّب٭٦ي اؽولي. ٥ٌْاى ًَـ

 اي اى اّهاٯ ّٕبلي ّلٍ اٍذ.كيلٍ اٍذ ّ عولَ

 علل ريوبط ٍوؿ.
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 [89276ُ ]ٍن.  27*  89 / 3(، 22*  85ً ) 28

 566  /4 844، هلهٍَ ٍلٞبًي؛ ُ  د کبّبى. 

ٱْلَ اًَ ال يؾزبط اليِب الى ال٦َي يغْى رٲليوَ ٥ٲت ْٝا٫ الٲلّم ٭ال كف  لدَ  »اًغبم: 

 «.٭ي الزؾل  ّ الؾلٰ... الًَ ثنل هب ٭ي ٦ٍَّ کبلوؾٖو هٞلٲب ّاهلل ا٥لن ثبلْٖاة

 اى اثزلا رب پبيبى کزبة ؽظ اٍذ.

ٌ   ، كهيدوي  هؾْي ثب اهٚبي ّدِبة ههلدي   .ٯ. ُ 8855، ٩وٍ ميؾغَ  ًَـ ،  ، ّديـ يدًْ

 ٱبٍن ّ.... ًَقَ هٖؾؼ اٍذ. اثي

 علل ريوبط هْکي.

 ٍن. 22*  86، ً  23،  گ 598

124  

 )ادهِ٘ ٍ اح٘بم ـ ُبسسٖ( تحِٔ الوسبُش

 ..ٯ( ُ 8853، ٥لي ثي ؽَيي ) اى: کوثالئي

 [8222/  2كًب: ]

اُ ٱدواه  ردؤليٮي « رؾٮخ الوَب٭و»کَ  ى ها اى هلؾٲبد کزبة  کزبة كه هٌبٍک ؽظ اٍذ

 كاكٍ اٍذ.

ثَولَ الؾول لوة الجيذ الؾوام ّ ٕدبؽت الدوکي ّ الوٲدبم ّ هْدو٫ الوْدب٥و      » ٩بى: 

 «.ال٢٦بم ّ الٖلْح ّ الَالم ٥لي ٍيل االًبم

 «.اللِّن ٭بکزجٌب ه٤ الْبُليي»... اًغبم: 

 567 [486د  ٫3: ]. 2782، هْٙي؛ ُ  / د هِْل 

، علدل ريودبط    کب٩دن ّدکوي   .ٯ. ُ 8843، ثَ ٍدبل   ّاٱ٬: ًبكهّبٍ .ٯ. ُ 964، ٍبل  ًَـ

 رويبکي.

 ٍن. 84*  82، ً  83،  گ 58
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125  

 )ُِٔ هٌلَم ـ هشثٖ( تحِٔ الٌّسّبٕ

 ..ٯ( ُ 8279اى: الْيـ ٝبُو ثي ّيـ ٥جل ٥لي ثي ّيـ ٥جلالوٍْل ؽّغبهي هبلکي )

 [8765، ُ  477/  5النهي٦َ ط ]

ثيذ ثَ ٢ًن کْيلٍ اٍذ. ٕبؽت النهي٦َ كه مي  ايدي   277رٌِب ا٥وبل ؽظ روز٤ ها كه 

 «.هأيزَ ٥ٌل ؽٮيل الٌب١ن الْيـ ٝبُو ثي ٥جل ٥لي ثي ٝبُو الوزْ٭ي ثبلٌغ٬»گْيل: ًبم هي

 «.هي هىٱَ لزبهک ّ ًبٍک *ًؾول هي ٥و٭ٌب الوٌبٍک » ٩بى: 

ًغ  الوَدوي ٭دي    *هي الوؽين هبلک الَوبء  *ّ ث٦ل ٭بلٞبُو مّالوعبء »اثيبد كيگو: 

 «.يوعْ ًغبح هي ؽَبة ٭يٖ  *الْهي ٥جل ٥لي 

 «.أثوىرِب ٭ي ىهي ٭زبک *ٍّويزِب ثزؾٮخ الٌَبک »ثيذ ًبم کزبة: 

 «.ّ ٱجلِب ثبل٦ل ٥ْويي ا٥زجو *ثوث٤ أل٬ ّ ثَج٦خ ؽٖو »اًغبم: 

 568  7ٝدبُو، هزْ٭دبي   ، ّقٖي )ًٍْ هئل٬: ّيـ ٝبُو ثي ٥جل ٥لي ثدي   / د ًغ٬ 

 د ًغ٬(..ٯ  ُ 8537هثي٤ الضبًي 

ٍَ رٲوي٠ ًيي ثو ايي ًَقَ ًگبّزَ ّلٍ اٍذ: يکي اى ّيـ هؾول ثي ٥لي، ه٦و٫ّ ثدَ  

، كّم اى ّيـ ٥لي ثي ُغْل ّ كيگدوي اى ّديـ عدْاك ثدي ّديـ هٙدب ثدي ّديـ          ٕؾب٫

 ال٦بثليي ٥بهلي.  ىيي

126  

 رٌشاُ٘ب ـ هشثٖ()تبسٗخ ٍ  ْزشٓداسال تحْٔ٘ الٌظشٓ ثتلخ٘ض هوبلن

 (..ٯ ُ  886الليي ٱوّي ٥جْوي اهْي ٥ضوبًي هوا٩ي ) اثْثکو ثي ؽَيي ثي ٥وو ىيي :اى

 ، ثب رؾٲيٰ كکزو ٥جلاهلل ٥َيالى[. 8933، ٍبل  ، هکزجَ ٥لويَ چبپي: هليٌَ هٌْهٍ]

 [.62/  5؛ ه٦غن الوئلٮيي 578/  8؛ ک٬ْ ال٢ٌْى 828/  2مفبئو الزواس ]
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 .ٯ. ُ 766هعت  82،  جَربهيـ رؤلي٬: هّى ٌّ

ْلَ ّ أ١ِدو ثِدب ثدله        » ٩بى:  ثَولَ... الؾول اهلل الني ع٦  الوليٌدخ الْدويٮخ كاه ُغدوح هٍد

 «.الولخ...

ّالؾودل هلل   *٭ئخ الزٲي ّ هي اُزلي ثِلاهِب  *أ٥ٌي الکوام أّلي الٌِي إٔؾبثَ »اًغبم: 

 «.ًغيد ّ ١ٌي أًَ ثوٙبُب؛ روذ ّ ثزوبهِب رن کزبة الزؾٲيٰ *الکوين ّ ُنٍ 

 ٥ٌبّيي کزبة ث٦ل اى فٞجَ اى ٱواه مي  اٍذ:

 الٮٖ  االّل: ٭ي ٭ٚ  الوليٌخ ّ ٍکبًِب.

 الٮٖ  الضبًي: ٭ي أٍوبء الوليٌخ الْويٮخ.

الٮٖ  الضبلش: ٭ي ٭ٚ  الوَغل الْوي٬ ّ ٭يَ ٝو٭بى: الٞدو٫ االّل ٭دي ّدّل الوؽدبل     

 لٞو٫ الضبًي: ٭ي ٭ٚ  هب ثيي الٲجو ّ الوٌجو.اليَ؛ ا

الوليٌخ ّ رؤٍيٌ هَغل ٱجبء ّ مکو  الجبة االّل: ٭ي ث٦٘ هٲلهبد الِغوح ّ ّهّكٍ

 ، صن هَغل الوليٌخ ّ هب يز٦لٰ ثنلک ّ ٭يَ ٍج٦خ ٭ْٖل: هَغل الغو٦خ

 الوليٌخ. الٮٖ  االّل: ٭ي ث٦٘ هٲلهبد الِغوح ّ ّهّكٍد 

   أُ  ٱجبء ّ هَغلُن.الٮٖ  الضبًي: ٭ي ٭ٚد 

 .الٮٖ  الضبلش: ٭ي ثٌبء هَغلٍ ّ ر٦ييي هٖالٍد 
 الٮٖ  الواث٤: ٭ي مکو األٍبٝيي ثبلوّٙخ الْويٮخ ّ الغن٣ ّ الوٌجو.د 

 الٮٖ  القبهٌ: ٭ي القْؿ ّ االثْاة الزي کبًذ ٭ي الوَغل الْوي٬.د 

 الٮٖ  الَبكً: ٭ي مکو هب رغلك ثبلوَغل الْوي٬.د 

 ٤: ٭ي مکو  كاة رز٦لٰ ثبلوَغل الْوي٬.الٮٖ  الَبثد 

، صن مکو الييبهح  هٙي اهلل ٥ٌِوبّ ّ٭بح ٕبؽجيَ  ٥ليَ الٖالح ّ الَالمالجبة الضبًي: ٭ي مکو ّ٭برَ 

 ّ  كاثِب ّ مکو الجٲي٤؛ ّ ملک ٭ْٖل:

 الٮٖ  االّل: ٭ي الْ٭بح.د 

ّ ث٦٘ هب ّهك ٭ي ٭ٚلِب؛ ّ ٭يدَ ٝو٭دبى:    الٮٖ  الضبًي: ٭ي ىيبهح ٍيلًب هٍْل اهللد 

 الٞو٫ االّل ٭ي ٭ٚلِب؛ الٞو٫ الضبًي: يٌج٪ي لليائو أى يَزؾٚو هي الق٣ْْ هب أهکٌَ.
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الٮٖ  الضبلش: ٭ي مکو الجٲي٤ ّ ٭ٚلَ ّ هي ي٦و٫ ٭يَ هي الٖؾبثخ صن مکو هٲجدوح ثٌدي   د 

 ٍلوخ ّ ٭ٚلِب.

ثٲيخ الوَبعل ّ مکو اآلثبه؛ ّ ملدک   الجبة الضبلش: ٭ي ٭ٚ  أؽل ّ مکو الِْلاء ثَ ّ مکو

 ٭ي ٭ْٖل:

 الٮٖ  االّل: ٭ي ٭ٚ  أؽل ّ مکو الِْلاء.د 

الٮٖ  الضبًي: ٭ي مکو ثٲيخ الوَبعل ثبلوليٌخ الْويٮخ ّ ثيي هکخ ّ الوليٌخ ّهدب اّدزِو   د 

 هي الوَبعل ٭ي ٩يّاد ّ ٩يوُب؛ ّ٭يَ ٝو٭بى ّ رزوخ:

الْويٮخ؛ الٞو٫ الضبًي: ٭ي مکو هدب ٥و٭دذ    الٞو٫ االّل: ٭ي مکو ثٲيخ الوَبعل ثبلوليٌخ

ٕدّلي   عِزَ ّ لن ر٦و٫ ٥يٌَ لززن ثَ الٮبئلح. الززوخ: ٭ي مکو الوَبعل الزي ًٲد  أى الٌجدي  

 ٭يِب ثيي هکخ ّ هليٌخ أّ اّزِود ٭ي ٩يّح ّ ٩يوُب.

 .الٮٖ  الضبلش: ٭ي مکو اآلثبه الوٌَْثخ الي هٍْل اهللد 

ليٌخ ّ ؽٮو القٌلٯ ّ ؽلّك ؽوهِب ّ عجبلِب ّ عِبرِدب ّ  الجبة الواث٤: ٭ي مکو أّكيخ الو

 هب فٖذ ثَ هي الٮٚبئ  ّ هب يئّل اليَ أهوُب ّ ملک ٭ي ٭ْٖل:

 .الٮٖ  االّل: ٭ي مکو األّكيخ ّ ٭يَ مکو ٕلٱبد الٌجيد 

 .الٮٖ  الضبًي: ٭ي مکو القٌلٯد 

 الٮٖ  الضبلش: ٭ي مکو الؾوم ّ ؽلّكٍ.د 

 ٘ فٖبئِٖب.الٮٖ  الواث٤: ٭ي مکو ث٦د 

 الٮٖ  القبهٌ: ٭يوب يئّل اليَ أهوُب ّ أهو هَغلُب.د 

 فبروخ: رْزو  ٥لي ٭ٖليي:

 أؽلُوب: ٭ي ٭ٚ  الوْد ثبلوليٌخ ّ ٝلجَ.د 

 الضبًي: ٭ي مکو ث٦٘ هب يْْٯ اليِب األ٦ّبه.د 

 569 ٌَ77، القياًخ الِبّويخ؛ ٓ  / د هلي . 

 .ٯ. ُ 8299هثي٤ اآلفو  5، كٌّّجَ  ، ع٦ٮو ثي ؽَيي ثي يؾيي ُبّن ؽَيٌي ًَـ ىيجب

. ث٦ٚي کلوبد ًَقَ ثب ّدک    . رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ اٍذ ًَقَ ٦ّٙيذ هٌبٍجي كاهك
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. كاهاي ؽْاّي اٍذ ّ ٥ٌبّيي اثْاة ّ ٭ْٖل ثَ فٞدي كهّدذ ًگبّدزَ     ٙجٜ ّلٍ اٍذ

 ّلٍ اٍذ.

ُبّدن ّ ٭ِدوً هْٙد٥ْبد کزدبة ّ روعودَ       ، هِو ّٱ٬ کزبثقبًَ  ل كه اثزلاي ًَقَ

 هئل٬  هلٍ ّ ًيي ٥جبهد ّٱ٬ کزبة كه هکزجَ هنکْه ّ هِو ّهاس.

 ُبّن كه چٌل عبي كيگو ًيي هِْْك اٍذ. هِو هکزجَ  ل

ّدْك.  ، رولکي ثَ اٍن ٍيل ع٦ٮو ثي ؽَيي ُبّن ؽَيٌي كيلٍ هدي  ًيي كه اثزلاي ًَقَ

ًَقذ ُنٍ الٌَدقخ هدي ًَدقخ ٱْثلدذ ٥لدي      »كه پبيبى ًَقَ ًيي ايي ٥جبهد ّعْك كاهك: 

اآلفوح ٌٍخ فوٌ ّ صوبًيي ّ ٍج٦وبئخ. روذ  هٌٖٮِب د هؽوَ اهلل د رؤهيقِب ٭ي صبًي عوبكي  

هٲبثلزِب ّ رٖؾيؾِب ٥لي األٕ  الوٌٲْل هٌَ ١ِوه يْم الضالصبء الواث٤ هي هثيد٤ اآلفدو ٍدٌخ    

 «.٥لي يل الولهً ثبلوَغل الٌجْي هؾول ٥لي ١بُو الْروي الولًي.ٯ  ُ 8299

882  ٓ ،25 .ً 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( ل الحبئغتحلّ

 م(. 8558= .ٯ  ُ 758اى: ُجخ اهلل ثي ٥جلالوؽين ثي اثواُين ثبهىي )

 ، هٍبلَ پيواهْى ؽي٘ ًَْاى كه اصٌبي ا٥وبل ؽظ اٍذ.  يلگًَْ کَ اى ًبم ٥ٌْاى ثوهي ُوبى

[ ّ ٱدبل  7ٍْهح الٞدالٯ اآليدخ:   ]ٱبل اهلل ٥ّي ّ عّ : ٍيغ٦  اهلل ث٦ل ٥َو يَوًا »...  ٩بى: 

: " [ ّ ٱدبل هٍدْل اهلل  78ٍْهح الؾظ اآليخ: ]ر٦بلي: ّ هب ع٦  ٥ليکن ٭ي الليي هي ؽوٍط 
هَؤلخ رٲ٤ ٭ي الؾظ ٭ي ک  ٥بم ّ يجزلي ثِب کضيو هي ًَبء ال٦لوبء ّ ث٦ضذ ثبلؾٌٮيخ الَوؾخ " 

 «.ال٦ْام ّ ُي ُهؾِوَهخ رؾي٘ ٱج  الْٞا٫

عوي٤ هب ؽوم ثبإلؽوام لکي اى کبى اؽواهِب ثؾظ الٮوٗ ثٲي ٭دي  ّ يؾ  لِب »... اًغبم: 

مهزِب ٭زؤري ثَ ٭ي ٥بم  فو ّ اما ٕؼ ؽغِب ٥لي ٱْل ث٦٘ األئوخ الودنکْهح كّى ث٦د٘ ّ   

 «.أهاكد االؽزيبٛ ثبلقوّط هي هؾ٢ْهاد اإلؽوام ٭ززؾل  کوب مکوًب ّ اهلل أ٥لن ثبلْٖاة
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 572   ٓ ه  823(، اى 625ٓ/  2)٭ٲدَ   983ُ ،  429/ د ٭لَٞيي )ٱلً(، فبلليَ؛

 پ. 826الي 

 .ٯ. ُ 82کزبثذ: روعيؾًب ٍلٍ 

ّْك. علدل اى ّهٯ هٲدْايي ّ    صبه هْهيبًَ ثيْزو كه ؽْاّي کزبة ّ ًَ كه هزي كيلٍ هي

 پبهچَ.

 ٍن. 89*  84/  3ٍن(،  86*  82/  3ً ) 89

128  

 )ؿت ـ ُبسسٖ( تذث٘ش االثذاى )تشروِ(

 اى: ؟

اٍذ ثب ؽن٫ هٲلهَ کَ إ   ى ثَ ٥وثي ّ اى رؤليٮبد « ثيو االثلاىهٍبلخ ٭ي رل»روعوَ 

 ٱَٞب ثي لْٱب ث٦لجکي اٍذ.

کدَ  ًچدَ هَدب٭واى     ثَولَ كه رلثيو هَب٭واى اى کزبة ٱَٞب ثي لْٱبء يًْبًي. ثلاى» ٩بى: 

 «.هؾزبط گوكًل ثَ اٍز٦وبل  ى اى رلثيو اثلاى، اى چِبه ه٦ٌي ثيوّى ًيَذ

 «.کٌٌل ٍبيو عواؽبد ها ّ اهلل أ٥لن ثبلْٖاةط هيُوچٌبى کَ ٥ال»اًغبم: 

 578 83692/  2، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

 ، علل هٲْا ّ ٬ٞ٥ ّ گَّْ چوم. کب٩ن ؽٌبيي .ٯ، ُ 82، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ٍن. 89*  82، ً  86،  گ 88
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 )ؿت ـ هشثٖ( سسبلٔ ُٖ[]تذث٘ش االثذاى ُٖ سِش الحذ 

 ..ٯ( ُ 5اى: ٱَٞب ثي لْٱب )ٍلٍ 

كه اًٞبکيَ( ّىيو ه٦زودل  .ٯ  ُ 269د   229ثَ: اثْهؾول ؽَي ثي هقلل ثي الغواػ ) اُلا
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 .٥جبٍي

 [.243د  244/  8؛ ٥يْى االًجبء: 239؛ هقزٖو اللّل: 8242/  2كًب: ]

هؾودل ؽَدي ثدي     ، ايي هٍبلَ ثَ عِذ اثدي  ثو اٍبً  ًچَ كه كيجبچَ کزبة  هلٍ اٍذ

ّ ثَ عِذ ٍالهذ كه ٍٮو، ثلاى هؾزدبط ثدْكٍ    هقلل ًگبّزَ ّلٍ کَ ٱٖل ٍٮو ؽظ كاّزَ

 اٍذ.

فْٖٓ چْدن ّ   هٍبلَ هقزٖوي اٍذ كه ثيبى کيٮيذ ؽٮ٠ ّ ٕيبًذ ا٥ٚبي ثلى، ثَ

ُدبي ٭بٍدل ّ اهزؾدبى ّ    گُْ ّ كُبى اى ر٪ييواد ُْا ّ ّىُ ثبكُبي ٍدوك ّ گدوم ّ  ة  

هدلًي ّ   ُب ّ رؾوى اى ُْام ّ ؽيْاًبد گيًلٍ ّ چييُدبي هْلدل ٥دوٯ   إالػ ايي ٱجي   ة

مکو اّٱبد فْهكى ّ  ّبهيلى ّ فدْاة كه ٝدْل ٍدٮو ؽدظ اى رؤليٮدبد ٱَدٞب ثدي لْٱدب         

رؤلي٬ ّلٍ اٍذ ّ ايي هٍبلَ ٥يًٌب كه کزبة اهبى االفٞبه )االهبى « ثبة»، كه ٍييكٍ  الج٦لجکي

 ًٲ  ّلٍ اٍذ. .ٯ( ُ 664ٝبًّ ) هي أفٞبه االٍٮبه ّ االىهبى( اى رؤليٮبد اثي

الزي يؾزبط الي اٍز٦وبلِب ٭ي االٍٮبه هي رلثيو االثلاى  ٬ الزلاثيو٭ي ّٕ٭ِوٍذ ه٦بًي: 

 ّ ُي أهث٦خ ه٦بى:

هٌِب ال٦لن ثبلزلثيو ٭ي ّٱذ الَيو ّ ّٱذ الواؽدخ ّال٦ٞدبم ّ الْدواة ّ     الو٦ٌي االّلد 

 الٌْم ّ الجبٍ.

 ٭ي ال٦لن ثبٌٕب٫ اال٥يبء ّ االّيبء الزي رنُت ثک  ٬ٌٕ هٌَ.ّالضبًي د 

 لن ثبل٦ل  الزي ر٦وٗ هي ُيْة الويبػ الوقزلٮخ ّ ٥العِب.ال٦ّالضبلش د 

ال٦لن ثبلزؾوى هي الِْام ّ ٥الط اّٱبرِب اما ّٱ٦ذ ٭ِنٍ االّيبء الزي يؾزبط اليِب ّالواث٤ د 

 أى ي٦لن ّ ي٦و  ثِب ٭ي االٍٮبه:

 ٭و٤ الؾبعخ ٭يَ الي ُنٍ الو٦بًي ٱل يقَٖ اهث٦خ ه٦بى أفو: ٭ؤهب ٍٮو الؾظ

 ٫ الويبٍ ّ إالػ الٮبٍل هٌِب.ال٦لن ثبفزالد 

 االؽزيبل ٭ي ٥ْى الوبء ّ ٱلزَ هوب يٲ٤ٞ ال٦ِٞ.د 

 ال٦لن ثبلزؾوى هي االّيبء الزي رْلل هٌِب ال٦وٯ الولًي ّ ُيغبى الجْاٍيو.د 

 الزؾوى هي الؾيبد ّ ال٦الط هي  ٭برِب.د 
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 ٭ِوٍذ اثْاة:

 بم ّ الْواة ّ الٌْم ّ الجبٍ.. کي٬ يٌج٪ي أى يکْى الزلثيو ٭ي ًٮٌ الَيو ّ اّٱبد ال8٦ٞ

 . هب اال٥يب ّ ٥وب يؾلس ّ کن اًْا٥َ ّ ثبي ّيء يز٦بلظ هي ک  ٣ًْ هٌَ.2

 . ٭ي إٌب٫ ال٪وي ّ كلک.5

 . ٭ي ال٦ل  الزي رزْلل هي ُجْة الويبػ الوقزلٮخ ّ ر٪ييو الِْاء.4

٥دالط  . ٭ي ّع٤ االمى الني ي٦وٗ کضيوًا هي ُجْة الويبػ الْدليلح الؾدو ّ الجدوك ّ    3

 ملک.

 . ٭ي ٥ل  ال٦يي الزي ر٦وٗ هي افزال٫ الِْاء ّ ال٪جبه ّ الويبػ ّ ٩يو ملک.6

 . ٭ي اهزؾبى الويبٍ الوقزلٮخ لي٦لن إلؾِب.7

 . ٭ي إالػ الويبٍ الٮبٍلح.8

 . ٭ي االؽزيبل ٭ي ٥ْى الوبء ّ ٱلزَ ثوب يٲ٤ٞ ال٦ِٞ.9

 . ٭ي الزؾوى هي ک  الِْام.82

 الِْام عوي٦ًب.. ٭ي ٥الط ٥بم ٭ي ل٤َ 88

 . ٥وبما يزْلل ال٦وٯ الولًي ّ ثوبما يؾزوى هي رْللٍ.82

 . ٭ي ٕٮخ ٥الط ال٦وٯ الولًي ٭ي الجلى.85

هؾول الؾَي اثي هقلل ٭يوب ٥ولَ ٭دي   ثَولَ کزبة ٱَٞب ثي لْٱب اليًْبًي الي اثي» ٩بى: 

االٍز٦لاك لکد  هدب   رلثيو ثلًَ ٭ي ٍٮوٍ الي الؾظ ٱبل الزبُت ا٥يک اهلل لوب ال يئهي ؽلْلَ ّ

 «.يؾزبط اليَ هي ٱج  ّٱذ الؾبعخ هي القوم ّ ٱْح الزٮکو ّ ٕؾخ الزْويو ّ...

ّ ؽيش کبى الغو٤ ّ ال٦لك الکضيو ٭بًِن ال يقلْى هي ث٦٘ االٍجبة الزي مکوًدب  »اًغبم: 

٭بالّلي هضلک ه٦و٭خ ُنٍ ال٦العدبد ّ االٍدز٢ِبه ثِدنٍ االكّيدخ ّ االّدوثخ ّاهلل أٍدئ  أى       

٥ليک ّ ٥ليٌب ٭يک ّ ٥لي عوي٤ هي ه٦ک ثبل٦َبكح الکبهلخ الزي ُي ٍالهخ الٌٮٌ ّ يزٮٚ  

 «.ٕؾخ الجلى اًَ ٥لي هب يْبء ٱليو

 572 [.258د  ٫89: ]. 3889، هْٙي؛ ُ  / د هِْل 

 .ٯ. ُ 8249، ٍدبل   ، هل٥ْ ثَ ٱبٍن ثي ؽَيي ؽَيٌي ، هؾول ًَز٦ليٰ هقلْٛ ثَ ّکَزَ
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ُب ثو ٭واى ثَ ٌّگو٫. ًَدقَ ّٱٮدي ؽدبط ٥ودبك كه ريوهدبٍ      ًْبًي٥ٌبّيي اثْاة ّ اٱَبم ّ 

 اٍذ. 8582

هِْْك « ٥8522وبك الوؾٲٲيي هِلي »، هِو ثيْٚي ثٌٮِ هًگي ثَ ٍغ٤  كه مي  اًغبهَ

 اٍذ.

 ، علل هٲْا ثب هّيَ پبهچَ. کب٩ن ؽٌبيي

 ٍن. 89*  82، ً  87،  گ 88

 (72و  71)تصوير 
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 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( ٘ت اهلل الوتْ٘تزٗشٓ الـشْٗ ُٖ هظبئت حزبد ث

، ؽب٭٠ هؾول ٥جلالؾَيي ثدي ٥جدلالِبكي ع٦ٮدوي ٝيدبهي      اى: کوثالئي کوًبرکي ٌُلي

 ..ٯ( ُ 8242)ىًلٍ ثَ ٍبل 

 [.8847؛ اٍزْهي 848ُ  59، ٓ  4النهي٦َ ط ]

 264،  8586،  8، چدبپ   ، اٍدواء ك٩ّدبى   ، ٱدن  ثَ کِّْ هٍْل ع٦ٮويبى ّ اٍواء ك٩ّبى]

ثدَ  « هاٍ ؽدظ »؛ ًيدي كه ٙدوي کزدبة    978د   964د   92388د   2د   2، ّدبثک:   ّىيدوي ، ٓ 

 [.8589، ٍبل  ، رِواى ، ًْو ىيزْى ٍجي کِّْ هٍْل ع٦ٮويبى

ردويي  اهلل الؾوام اٍذ کدَ ٱدليوي   ، يکي اى ّبُياكگبى ٌُل ثَ ثيذ ٍٮوًبهَ هؾول ؽب٭٠

ًغبم ّلٍ اٍذ. ّي ثيِ اى اٯ . ُ  8258ّ  8252ٍٮوًبهَ ؽظ كّهٍ ٱبعبه اٍذ ّ ثَ ٍبل 

، اهب گياهُ ؽبٙو رٌِب هوثْٛ ثَ ىهدبًي اٍدذ    ٍَ ٍبل كه ٥واٯ ّ ؽغبى ثَ ٍو ثوكٍ اٍذ

کَ اى کوثال هاُي ؽغبى ّلٍ ّ ٍٮوُ ثيِ اى يک ٍبل ثَ كهاىا کْديلٍ اٍدذ. ّي فدْك    

 ًْيَل کَ اى کوثال رب کوثال ها ثَ ْٕهد هّىاًَ گياهُ کوكٍ اٍذ. كه ايي ٍٮو هبكهُهي

کدَ ثدَ ردلهيظ ّ     ؛ عدي  ى  ًيي ُوواٍ اّ ثْكٍ ّ کبهّاى  ًبى اى هاٍ عج  هَب٭ود کوكٍ اٍدذ 

ُدب ّ هاٍ ًغدل ّ ّدِوُبي    ًبفْاٍزَ ثَ ٍوذ عٌْة هٌؾو٫ ّلٍ ّ ٥واًل گو٭زدبه ُّدبثي  
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، اهدب اّ ٱجدْل    ُثويلٍ ّ كه٥يَ ّلٍ اٍذ. پيٌِْبك يک هغزِل ايي ثْكٍ کَ ثَ هاٍ ّدبم ثوًّدل  

 فْهك.ايي ثبثذ رؤ٬ٍ هي ًکوكٍ ّ ث٦لًا اى

اٍذ ّ  فويي ربهيـ ثدَ کدبه ه٭زدَ كه ايدي      8252ّْال  26،  اّليي ربهيـ كه ايي کزبة

 28، هوثدْٛ ثدَ    اٍذ. ٍْهيي ربهيـ کَ ثلاى اّبهٍ ّلٍ 8252عوبكي االّلي  86،  ٍٮوًبهَ

 ىهبى رؾويو ًِبيي کزبة اٍذ. 8255ّْال 

 اهزيبىاد ايي ٍٮوًبهَ ثليي ّوػ اٍذ:

 رويي ٍٮوًبهَ كّهٍ ٱبعبهيَ اٍذ.ِيأ. ک

ة. ًْيَددٌلٍ  ى، يددک ّددبُياكٍ ٭وُيقزددَ ٌُددلي اٍددذ کددَ ٭وٌُگددي ّددي٦ي كاهك ّ  

 ُب ثَيبه گَزوكٍ ّ علي اٍذ.ُب ّ ٍبلاُ ثَ ؽٮ٠ ربهيـهٌلي ٥الٱَ

اي اٍذ کَ هَب٭و  ى ثَ ؽظ ًوٍيلٍ ّ هغجْه ّلٍ اٍدذ ٱويدت يدک    ط. رٌِب ٍٮوًبهَ

 ٍپوي کٌل رب كّثبهٍ هٍْن ؽظ ٭وا هٍل.ٍبل ها كه هليٌَ ّ هکَ 

  َ اُ ها ثَ ْٝه هّىاًَ ًگبّزَ اٍدذ. عيئيدبري   ؽب٭٠ هؾول د ًْيٌَلٍ ايي اصو د ٍٮوًبه

، ؽدبکي اى ايدي    كُدل ّ صجدذ ؽوکدبد هّىاًدَ هئلد٬     کَ ّي كه ايي ٍٮوًبهَ ثَ كٍذ هي

 ّاٱ٦يذ اٍذ.

رْاًدل ٱبثد  رْعدَ    كه ايي کزبة ثوفي اٝال٥بد ربهيقي ّعْك كاهك کَ اى عِدبري هدي  

ثبّل. ثقِ ٥ولٍ ايي اٝال٥بد هوثْٛ ثَ اّليي كّلذ ُّبثيبى كه  ٍزبًَ ٍدٲْٛ ّ ؽدلّك   

 كّ ٍَ ٍبل پيِ اى ؽولَ ًيوُّبي اثواُين پبّب ثَ  ًِبٍذ.

 ، چٌيي اٍذ: ثوفي اى اثيبد هٲلهَ کَ ّوػ اًگييٍ رؤلي٬ ايي اصو ّ چگًْگي  ى اٍذ

کدَ ُدو هّى    *چَ اهَبل ثو ؽبط ٥ٖو نّذ  ىگ *کَ هي فْاٍزن يک کزبثي ثَ ًضو »

ُوَ فدْى   *ًّْزين ّ کوكين  ى ها کزبة  *اى اّل گو٭زين رب افززبم  *چَ گنّزَ روبم  ى

 «.ّو٣ّ هٖبئت ى ؽبط ّ ٝويٰ *هَوي ًوْكم ثَ رنکو ٝويٰ  *ام اًزقبة عگو کوكٍ

 اى ايي رؤلي٬ ًبم ثوكٍ اٍذ.« أًيٌ الْي٦َ»هئل٬ كه کزبة كيگوُ 

 575 539، ثوليي؛ ُ  / د  لوبى. 
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( تزٗشٓ الوَام

 .، اثْالوؾغي ثي ؽَيي اى: کْثٌبًي

، هْزو  ثدو ثدبة اّل: كه ثيدبى  كاة ٥ودوٍ ّ      هٍبلَ هقزٖوي اٍذ كه ثيبى  كاة ؽظ

 ؽظ: كاهاي كّ ٭ٖ :

 ٭ٖ  اّل: كه ٭ٚيلذ ؽظ ّ  كاة ه٭زي ثَ  ى.

 ٭ٖ  كّم: ثيبى ا٭٦بل ّ ا٥وبل ؽظ.

 «.ؽل ّ  اليِ ه٦جْكي ها اليٰ ّ ٍياٍذ ٱيبً ّ  ٍبيِ ثي ثَولَ ٍپبً ثي» ٩بى: 

 574 2292، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

ّ ايَزبكٍ ٍو ثَ عبًت  ٍوبى کٌل ّ  ًچَ فْاُل ثَ ؽْٚه كل ّ فْد٣ْ  »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ك٥ب کٌل

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ ًَز٦ليٰ

 .8574، اٍٮٌل  اللِي ٥جلالجبٱي  يذّاٱ٬: 

 ، علل ريوبط ٥ٌبثي ثب روًظ ّ ٍوروًظ. کب٩ن ًقْكي

 ٍن. 88*  82، ً  85،  گ 22
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 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( تزٗشٓ الوسبُشٗي

 (.84اى: هؾول اثواُين ثي ٥جلالُْبة ٍجيّاهي )ٯ 

اٍدذ. ّدِوُب ها    ، هٌبىل ّ هواؽ  ّ ٭بٕلَ ثيي  ًِب گياهُ ّدلٍ  كه ايي ٍٮوًبهَ ؽظ

َ »٥ٌدْاى   ّ هٍّزبُب ها ثَ« ثَزبى»٥ٌْاى  ثَ ٌّبٍدبًلٍ ّ كاهاي ه٦لْهدبد ع٪وا٭يدبيي    « هوؽلد
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، ا٥وبل ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ىيبهاد هْبُل هليٌَ هٌدْهٍ ها ًيدي    ًَجزًب فْثي اٍذ. ٙوًٌب ًگبهًلٍ

 کٌل. ّهكٍ ّ كه  ٩بى  ى،  كاة ٍٮو ها مکو هي

، اى هاٍ کوهبًْدبٍ   اى ٍجيّاه ّو٣ّ ّدلٍ  8524ت ايي ٍٮو هّى چِبهٌّجَ ُْزن هبٍ هع

ًّْل. ًگدبهُ ايدي   ، پٌ اى  ى هاُي هکَ هکوهَ هي ثَ ىيبهد ٥زجبد هٲلٍَ كه ٥واٯ ه٭زَ

ثبّدل  ٍٮوًبهَ فبلي اى ٥جبهاد ّ ا٦ّبه ٥و٭بًي ًيَذ. ايي ًَقَ گْيب ًيوي اى ٍٮوًبهَ هدي 

 کَ رب ا٥وبل ْٝا٫ ها كاهك ّ ًبروبم هبًلٍ اٍذ.

الؾول هلل الني ٤ّٙ ثيزًب للٌبً للني ثجکخ هجبهکدخ ُّدلي لل٦دبلويي ٭يدَ  يدبد      » ٩بى: 

 «.ثيٌبد هٲبم اثواُين ّهي كفلَ کبى  هًٌب

 573 8438، هوکي اؽيبء؛ ُ  / د ٱن. 

گْيل:  کٌل ّ هيهبلل ّ اگو ًزْاًل، اّبهٍ هيثٍْل ّ كٍذ هيّ ؽغو ها هي»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ّهيضبٱي ر٦بُلرَالّلِن اهبًزي اكيزِب 

 ايي ًَقَ گْيب ًيوي اى ٍٮوًبهَ اٍذ کَ رب ا٥وبل ْٝا٫ ها كاهك ّ ًبروبم هبًلٍ.

 ، ثَ فٜ هئل٬. ًَقَ هٖؾؼ. ًَـ

 اي.علل هٲْايي ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 88*  88،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 225
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( تزٗشٓ الوٌبسٖ

 .، ٱووي ع٦ٮو اى: اثْالؾَي هؾول ثي أثي

بلَ هٮٖلي اٍذ كه  كاة ّ اؽکبم ؽظ کَ هئل٬ ثواي اٍزٮبكٍ هٲللاى فْك ًگبّدزَ  هٍ

 اٍذ هْزو  ثو كّ هٲلهَ ّ پٌظ رنکوٍ ّ يک فبروَ.

ع٦ٮدو هدل٥ْ ثدَ     ثٚب٥ذ فبٝي ّ ثٌلٍ  ثٰ ّ ّوهٌلٍ هاعي هؾودل اثدي اثدي    ثي» ٩بى: 

 «.اثْالؾَي... کَ چْى ث٦ٚي اى اؽجبء کوام ّ ا٥ب١ن مّي االؽزوام
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 576 37/  894د  8324، ًَقَ ّوبهٍ  2327، ُ  829/  8، گلپبيگبًي؛ هغلل  / د ٱن. 

،  يک ثوگ اى اّل هٲلهدَ ا٭زدبكگي كاهك   .ٯ، ُ 8248ٕٮو  8، ّت عو٦َ  ، اٍوب٥ي  ًَـ

 ثلّى علل.

 ٍن. 87*  88، ً  88،  گ 842
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 )ُِٔ ش٘وٖ ـ ُبسسٖ( تشرؤ الحذ

 ..ٯ( ُ 8298د  8227)، ٭ي٘ کبّبًي  اى: هال هؾَي ثي هورٚي

 [.848ُبي فْكًّْذ ٭ي٘: ؛ ٭ِوٍذ4/  569؛ هيؾبًخ االكة: 4/  96النهي٦َ: ]

ُب ّ ىيبهاد هْبُل هکَ ّ هليٌَ ّ هَبعل  ًِب. كه اؽکبم ٭ٲِي ؽظ ّ ٥ووٍ ّ  كاة  ى

ثبّدل، ثدب ايدي    هدي « كه»ُبي كيگو ٭ي٘ کَ هْزو  ثو ُْدذ  ثَيبه هقزٖو ّ هْبثَ هٍبلَ

 ٥ٌبّيي:

 ّل: كه ٭ٚيلذ ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ٥ٲبة ربهک  ى.كه ا

 كه كّم: كه ٕٮذ ُو يک اى ايي كّ.

 كه ٍْم: كه کيٮيذ ّ  كاة ٥ووٍ روز٤.

 كه چِبهم: كه کيٮيذ ؽظ روز٤.

 كه پٌغن: كه هؾوهبد اؽوام.

 كه ّْن: كه مکو کٮبهاد ّ رال٭ي فللِب.

 كه ُٮزن: كه اؽکبم ؽوم ّ ؽوهذ  ى.

 هْو٭َ.كه ُْزن: كه ىيبهاد هْبه٫ 

٥ل هو فلاي ها ٍجؾبًَ کَ فبًدَ ک٦جدَ ها پديِ اى ٍدبيو      ؽل ّ صٌبي ثي ؽول ثي» ٩بى: 

 «.اعياي ىهيي  ٭ويل ّ ثو ُوَ ثوگييل

الؾوهيي هليٌَ ّ ٱ٤ٞ كهفذ ّ گيبٍ اّ چِبه ٭وٍـ كه  ّ ؽوام اٍذ ٕيل هب ثيي»اًغبم: 
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هوح ث٦ل افوي ّ کوح ٩ت چِبه ٭وٍـ، هىٱٌب اهلل ؽظ ثيزَ ّ ىيبهح هٍْلَ ّ اُ  ثيذ هٍْلَ 

 «.اّلي ثوٌَ ّ عْكٍ ثَ اًغبم  هل روعوخ الؾظ ّ الؾول هلل

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 577  /8 ه. 85پ الي  68، اى ٓ  6598/  4، ُ  427، ٓ  5، ٍپَِباله؛ ط  د رِواى 

 اٍذ.« روعوخ ال٦ٲبئل»،  ايي هغو٥َْ 8ّوبهٍ 

، علل )هغو٥َْ( هٲْا هّيدَ   ٍپبُبًي ًقْكي، کب٩ن  ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ، ٍلٍ يبىكُن ًَـ

 ، ثوگوكاى ريوبط ىهك. هقو  ٍوؿ

 ٍن. 22/  3*  85/  3ٍن(،  85*  7ً ) 83،  گ 87

 578  /2 ه. 92ه الي  78. اى ٓ 82877/  8، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

َ  ، ًيكيک ٥ٖو هئلد٬. ٥ٌدبّيي ّدٌگو٫    ًَـ ُدب هغدلّل ثدَ ىه ّ هْدکي ّ     ، ٕدٮؾ

ُبي ٥وثي كه کزدبة اّل ّ ُٮدزن، كه ؽبّديَ روعودَ     ٥جبهد«. 5»بى ، هؾْي ثب ًْ العْهك

 ، علل ريوبط هْکي. ، کب٩ن ّوٱي ّلٍ اٍذ

 ٍن. 22/  3*  82، ً  83،  گ 83

 579  /5 پ. 853پ الي  824. اى ٓ 85465/  88، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

ّْي .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ ًَـ اي  ي ًَقَ، اى هّ هّٖؾؼ ّ هؾ

،  ، علدل ّ ٥ٞد٬   کَ ثَ فٜ يکي اى ّبگوكاى ٭ي٘ ثْكٍ، ًّْزَ ّدلٍ اٍدذ. کب٩دن ّدوٱي    

 اي.ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 87/  3*  82ٍن(،  82*  7ً ) 84،  گ 82

 582  /4 28622، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 .ٯ. ُ 82، اّاي  ٍلٍ  ًَـ

علدل هٲدْا ثدب ٥ٞد٬     ي،  . کب٩ن ًقْك8575اي كه فوكاك اُلايي ؽٚود  يخ اهلل فبهٌَ

 هيْي.

 ٍن. 25*  84، ً  24،  گ 7

 588  /3 22962، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 
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 .ٯ. ُ 8537،  ، اؽول ثي هؾولهٙب ؽَيٌي ًَز٦ليٰ

 .8575ثَ ربهيـ فوكاك  ای اهلل فبهٌَ اُلايي ؽٚود  يخ

 ، علل هٲْا. کب٩ن هْٲي

 ٍن. 28/  3*  87/  3، ً  22، ٓ  85

 582  /6 853الي  822، اى ٓ  2652/  82ّىيوي؛ ُ ،  د ييك. 

 «.امى كفْل ثٞلجل پٌ اگو هٱزي كاك»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 اي، ٥ٞدد٬ پبهچددَ ، علددل هٲددْايي ثددب ريوددبط رويددبکي ، هِددلي. کب٩ددن إددٮِبًي ًَددـ

 اي.چِوٍ

 ٍن. 22/  3*  88ٍن(،  83*  7ً ) 83،  گ 83
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( تشرؤ الوٌبسٖ للش٘خ األًظبسٕ

 ًبٌّبفزَ )ث٦٘ الزٮبّد(. اى:

 585      ُ( 3252/  8/ د ]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي :)

، ثدَ    ثدبكي  ، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم هْلي ٍيل ًدْاة عدبى ٢٥دين     ثبك؛ هٞج٤ الٖجؼ الٖبكٯ ٢٥ين

، هؾلدَ   ، ثَ فٜ هؾول٥ليقبى ٱوو )ٍبکي لکٌِْ كهفْاٍذ ّ ًٮٲَ ٍيل هِلي ييكي ًغٮي

 ، ٥وثي[. ٕٔ 8+  77،  عيجي .ٯ، ُ 8528گو(، هٍزن ً
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هششِٗ حزِ٘ = هٌبسٖ حذ تشروِ احٌب

 ..ٯ( ُ 8293د  8248اى: ٍيل کب١ن )

، ٩يدو اى ٢ًدو    ّيـ ثِبئي اٍذ کَ كه ُوعب ٢ًو هئل٬« ٥ْويَ ؽغيَ اصٌب»روعوَ هٍبلَ 
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٢ًو فدْك ها ًيدي   « اٱْل»ثب لٮ٠  ، ثب رْعَ ثَ اٍزٌجبٛ ّي اى  يبد ّ هّايذ ّ هزي ثْكٍ اٍذ

 ثيبى کوكٍ اٍذ.

ثَولَ ؽوللَ اهب ث٦ل عٌبة هَزٞبة ه٦به٫ ًٖبة ثبُو الٮٚ  ّ األكة ٝدبُو  » ٩بى: 

االٕ  ّ الٌَت ٝبي٬... کَ كه هٌبٍک ٙوّهيَ ؽظ ًّْزَ ثدْك كيدلم ّ ثدو ُدو کدلام اى      

 «.٢و ؽو فْك...هَبئ  کَ هقبل٬ ا٥زٲبكم ثْك، ثَ لٮ٠ اٱْل اّبهد کوكم ّ  ًچَ كه ً

يبىكُن ّكا٣ کوكى ثَ ُوبى ك٥بي هؤصْه، ث٦ل پٌ پٌ كه هلى رب ٙويؼ هٲدلً  »اًغبم: 

اى چْوِ هَدزْه ّدْك كّاىكُدن ؽوهدذ فدلهزکبهاى ًگبُجبًدبى ثٲ٦دَ هجبهکدَ ها ًيدک          

 «.كاّزي کَ كه ؽٲيٲذ ايي فلهذ ثَ ٕبؽت ثٲ٦َ هِٞوٍ ثبىگوكك ًگبٍ

 584 577، ٓ  56، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

 ُب ثو٭واى ثَ ٌّگو٥.٫ٌبّيي ّ ًْبًي

 ٕٮؾبد هغلّل ثَ ىه ّ العْه ّ ٱوهي. کب٩ن ًقْكي ٭وٍْكٍ.

روعودَ  »عي ًدبم کدب١ن( چٌديي هٌدلهط اٍدذ:       كه ثبالي ٕٮؾَ ًقَذ ثَ ٌّگو٫ )ثَ

 «.َهٌبٍک عٌبة هغزِل اليهبى ؽبعي ٍيل کب١ن ا٥لي اهلل هٲبه

 ٍْٞه هقزل٬.

 (74و  73وير ا)تص
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( تشروِ سسبلِ حذ ش٘خ احوذ

 اى: ؟

ثبّدل کدَ كه ىهدبى فدْك ّي ثدَ       .ٯ( ُ 8248گْيب روعوَ هٍبلَ ّيـ اؽول اؽَبئي )

.ٯ  ُ 8242، كّ هٲبلَ ّ يک فبروَ ّ ثدَ ٍدبل    ، هْزو  ثو يک هٲلهَ ٭بهٍي ثوگوكاًلٍ ّلٍ

 ًگبهُ يب٭زَ اٍذ.
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 کزبة اى ٱواه مي  اٍذ:هؾزْاي 

هٲلهَ: كه ثيبى روعوَ هٍبلَ ؽظ ّ رِليلاد ّ رقْيٮبد ربهک ؽظ ّ كه ثيدبى ث٦ٚدي   

 اى هضْثبد ؽظ کٌٌلگبى ّ... .

 هٲبلَ اّل: كه ا٭٦بل ٥ووٍ روز٤:

 ٭ٖ  اّل: كه اؽوام ّ رْاث٤  ى؛د 

 ٭ٖ  كّم: كه ْٝا٫؛د 

 ٭ٖ  ٍْم: كه ٦ٍي؛د 

 ٭ٖ  چِبهم: كه رٲٖيو.د 

 م: كه ا٭٦بل ؽظ:هٲبلَ كّ

 ٭ٖ  اّل: كه اؽوام؛د 

 ٭ٖ  كّم: كه ّٱ٫ْ ثَ ٥و٭َ؛د 

 ٭ٖ  ٍْم: كه ّٱ٫ْ ثَ ه٦ْو الؾوام؛د 

 ٭ٖ  چِبهم: كه ًبىل ّلى ثَ هٌي؛د 

 ٭ٖ  پٌغن: كه ٥ْك ًوْكى ثَ ٍْي هکَ؛د 

 ٭ٖ  ّْن: كه ٥ْك ثَ ٍْي هٌي.د 

ثيدبى روعودَ هٍدبلَ ؽدظ     ثَولَ ّ ايي هٍبلَ هورت اٍذ... اهب هٲلهدَ پدٌ كه   » ٩بى: 

عٌبة ّيـ الوْبيـ ّيـ اؽول اكام اهلل ثوکبرَ ّ پبهٍ اى رِليلاد ّ رقْيٮدبد ردبهک    ٥بلي

ؽظ ّ كه ثيبى ث٦ٚي اى هضْثبد ؽظ کٌٌلگبى ّ کيٮيدذ ٱٖدل ثدَ ٍدْي هٌبٍدک ّ اّدبهٍ       

 «.کَ... اعوبليَ ثَ ٍْي  ى

ًبى ّ فبكهدبى ّ هؾزبعدبى كه   ّ فزن ًوبيل ُوَ ايٌِب ها ثَ ٕلٱَ كاكى ثَ كهثب»... اًغبم: 

ايي ثٲ٦َ ّ ثْكٍ ثبّل ّقٔ ث٦ل اى ؽظ ّ ىيبهد ثِزو اى ىهبى ٍبثٰ فْك؛ چَ ايي ٥الهذ 

 «. 8242ٱجْل ّ هٍيلى ثَ هَئْل اٍذ ّ ثبٱي ثوبًل فبروَ ٌٍَ 

 583 58الي  8، ٓ  82839/  8، ُ  895، ٓ  52، ط  ، هغلٌ / د رِواى. 
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 .ٯ. ُ 8242، هثي٤ الضبًي  وة، ٥جبهاد ٥وثي ًَـ ه٦ ًَز٦ليٰ

، ث٦٘ اٙب٭بد ّ رْٙديؾبد كه   ُب ثو٭واى ثَ ٌّگو٥٫ٌبّيي كه هزي ّ ؽبّيَ ّ ًْبًي

 ؽْاّي.

 فْهك.  كه کوثال ثَ چْن هي 8272كه ثوگ اّل رولک ٥جلالوؽين ثي ٥لي اّو٫ هؾوم 

 علل ثب هّکِ پبهچَ.

 [.78887ُ صجذ: ]ٍن.  83*  82/  3

 (76و  75)تصاوير 

138  

 )ُؼبئل ٍ هٌبٓت ـ ُبسسٖ( تشروِ ُؼبٗل هِ٘ هولوِ

 ..ٯ( ُ 882د  28إ  اى: ّيـ ؽَي ثٖوي )

 هزوعن: ؟

 ُبي ٭واّاًي كه كٍذ اٍذ. اى ايي اصو، ًَقَ

 [.278/  2؛ ک٬ْ ال٢ٌْى: 45، ٓ  8٭ِوٍذ هْزوک پبکَزبى ط ]

پ هٍديلٍ  ُ كه رِواى ثَ چب 8574، ٍبل  82ايي هٍبلَ كه هغلَ هيٲبد )٭بهٍي(، ُ ]

 اٍذ[.

فْاٍذ ثَ عِدذ  ، كه هکَ هکوهَ ٍبکي ثْكٍ ّ هي ، يکي اى ىاُلاى ٥جلالوؽين ثي اًٌ

اي ثَ ّي ًّْدزَ ّ كه  ى اّ ها رو٩يدت ّ   عب ها روک کٌل. ؽَي ثٖوي هٍبلَ ؽبلي  ى رٌگ

كه ٭ٚديلذ هکدَ ّ    9رؾوي٘ ثو ٍکًْذ كه هکَ ًوْكٍ اٍذ ّ اؽبكيضي اى پيدبهجو اکدوم  

 ، روعوَ ٭بهٍي هٍبلَ هنکْه اٍذ. . کزبة ؽبٙوک٦جَ  ّهكٍ اٍذ

ثَولَ ؽوللَ ٕلْح ثلاى کَ ايي هٍبلَ هقزٖو روعوَ هٍبلَ ؽَي ثٖوي اٍذ » ٩بى: 

اٍدذ کدَ ؽَدي ثٖدوي ثدَ يکدي اى        کَ هٚوْى  يبد ٱو ًي ّ هٮِْم اؽبكيش ًجدْي 

ؽدبلي اى هکدَ    فْاٍدذ اى رٌدگ  ىاُلاى ّ كٍّزبى فْك کَ كه هکَ ه٢٦وَ ٍبکي ثْك ّ هي
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 «. ه٢٦وَ...

اى ال٦َيل هي أ٦ٍل هي ٭ٚ  اهلل ٥ّي ّعّ  ّاأل٥وبل ثبلقْارين ّ ٥ليدک ثزٲدْي   »اًغبم: 

ّ ُْ فيو الدلًيب ّ   9اهلل ّ ليّم ال٦لالخ ّاّز٪  ثيزک ٭ي ٥جبكح اهلل ٥ّي ّعّ  ّ هزبث٦خ الٌجي

أعو٦ديي ثوؽوزدک يدب أهؽدن     اآلفوح ّ ٕلي اهلل ٥لي فيو فلٲَ هؾودل ّ  لدَ ّ إٔدؾبثَ    

 «.الواؽويي

، ؽدبئي اُويدذ اٍدذ ّ ًيدي      ُبي ٱوى كُناي اى روعوَ، اى عِذ اهائَ ًوًَْ ايي هٍبلَ

ثبّل کَ ايدي  ّ صْاة  ى هي 9كاهاي اؽبكيضي ه٦زٌبثَ كه ٭ٚيلذ ىيبهد ٱجو ؽٚود پيبهجو

 كاًٌل.اي کَ  ى ها هّا ًويهٞلت فٜ ثٞالًي اٍذ ثو رُْن ٥لٍ

 اي:ثقبًَپِّْ کزب

 586  /8 542/  8، ُ  868، ًوبىي؛ ٓ  د فْي. 

، هّى يکٌْجَ كه هکَ ثْكٍ اٍذ. ّ ثٌدب د ثدو ٢ًدو عٌدبة  ٱدبي ٕدلهايي         ربهيـ کزبثذ

ثبّل. ]هٍدبلَ  ، ؽبکي اى اٍزٌَبؿ ًَقَ كه ٱوى كُن ُغوي هي فْيي د کب٩ن ّ فٜ کزبة 

، رودبهي ٕدٮؾبد عدلّل     ُٮزن ايي هغو٥َْ اى هؾوْك ثي اّيٌ اٍذ[. ٥ٌبّيي ّدٌگو٫ 

 ٌّگو٫ ّ كه ؽْاّي رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ.

٭ٚبئ  هکَ ه٢٦وَ روعوَ ّديـ ؽَدي ثٖدوي د     »كه ٕٮؾَ اّل  ى ًّْزَ ّلٍ اٍذ: 

َ  هزؤٍٮبًَ کبرت ًَقَ«. -هؽوَ اهلل  ،  ، اى ٍْاك کب٭ي ثوفْهكاه ًجْكٍ ّ كه عبي عبي ًَدق

، روعودَ   هزي ٥وثدي اٍدذ  ا٩الٛ ٭بؽْي ها هورکت ّلٍ اٍذ ّ ث٦ٚي اى هّايبري کَ كه 

ا٥دضن کدْ٭ي ّ    ٭بهٍي  ى ًيي ؽن٫ ّلٍ کَ ايي ّيٍْ كيويٌَ ث٦ٚي اى ثيهگبى ُوبًٌدل اثدي  

 ثبّل.روعوَ رٮَيو ٝجوي ّ... هي

، كه اکضو  ًجْكى ًَقَ كّم ًيي هْکلي ها ثَ هْک  رٖؾيؼ ا٭يّكٍ اٍذ؛ لنا هزي هزوعن

 کبرت ًّْزَ، كهط گوكك.، ثبيل ُوبًٌل  ًچَ کَ  هْاهك اى ثبة عوْك ثو ًَقَ

 اي ٍبكٍ.علل )هغو٥َْ( ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 89/  3*  84ٍن(،  86*  8ً ) 87،  گ 82
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 587  /2  ُ 885الي  837، اى ٓ  9/  4د پبکَزبى )کْيزَ(، هغلكي؛. 

 ٌّبٍي.ُبي ًَقَثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ ّ ٍبيو ّيژگي

139  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( تشروِ هٌبسٖ حذ

 .، ٕبؽت هيبٗ الوَبئ  هيو ٍيل ٥لي ٝجبٝجبئي إ  اى:

 ..ٯ( ُ 85روعوَ اى: ٥لي ثي اثواُين ِٝواًي )ٍلٍ 

هيدو ٍديل ٥لدي    « ّوػ ٕ٪يو»، روعوَ هّاى هجؾش هٌبٍک ؽظ اى کزبة  ًّْزبه ؽبٙو

 اٍذ.« هيبٗ الوَبئ »، ٕبؽت  ٝجبٝجبئي

٥جدبكٍ أكاء رلدک    ثَولَ الؾول هلل الني ع٦  ثيزدَ هٞب٭دًب لاًدبم ّ ٭دوٗ ٥لدي     » ٩بى: 

ّٚد ... اهدب ث٦دل ثدو        الوٌبٍک ال٢٦بم ّ الٖلْح ّ الَالم ٥لي هي فلٰ هؽودخ لل٦دبلويي ّ ٭

ٕؾبي٬ ٙوبيو ثواكهاى كيٌي...  كاة هٌبٍک ٥ووٍ ّ ؽظ ثيذ اهلل الؾوام ّ ىيبهد ٍديل ّ  

 «.ٍوّه اًبم...

ّه ًيَذ؛ ثلکَ کٮبهٍ ها ثبيل رٖلٯ کٌل ثواي ٭ٲواي هئهٌيي ّ ر٦لاك كه ٭ٲوا ٙو»اًغبم: 

ثبّل ٱيودذ  ى   رْاى كاك ّ عبيي ًيَذ فْهكى فْك اى  ى ّ اگو فْهك، ٙبهي هي کي هي ثي

 «.ها کَ فْهكٍ اٍذ ّ رٖلٯ ثَ عوي٤ اعياي  ى ثب گّْذ الىم اٍذ

 588  5، هِْل؛ ط  / د هْٙي  َ  728اي(، ٓ )اُلايي ؽٚود  يخ اهلل ال٢٦وي فبهٌد

 (.28583) 8468(، ُ 2)٭ٲَ 

، علل هٲدْا ثدب ٥ٞد٬ ّ گّْدَ      کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليًَٰـ ّ 

 گبليٌگْه.

 .ُ. ُ 8588: ريوهبٍ اُلاربهيـ 

 ٍن. 84/  3*  82، ً  3،  گ 49

 (78و  77)تصاوير 
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141  

 )ادهِ٘ هٌلَم ـ ُبسسٖ( تشروِ هٌلَم دهبٕ هشُِ

 ًغ٬ اّو٫(. .ٯ، ُ 8579اى: هيوىا ٥ليقبى روعوبى، هزقلٔ ثَ فبهُْ )

ثَ چبپ هٍيلٍ ّ كاهاي هاىًبهَ فبهُْ ، ثَ ًبم  ، يک ثبه كه ىهبى ؽيبد ًب١ن ايي ٥ٌْاى

 ثيذ اٍذ. 875

 «.تذايا پشستص تٍ راتت سضاست * کٍ صيثىذٌ َش سپاس ي ثىاست» ٩بى: 

 «.سشايىذ َزا مه الصال يه *چً تيىىذش اص صمشٌ واص يه »اًغبم: 

 589 (.88758) 8292، ُ  99، ٓ  9، هْٙي؛ ط  / د هِْل 

، علدل   ، کب٩دن ًقدْكي ٭وًگدي    ، ثَ فٜ ًب١ن. كاهاي علّل ثَ ٍديبُي  ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 هٲْايي. ًَقَ ّٱٮي ٥جبً روعوبى اٍذ.

 ٍن. 54*  22،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 3

141  

 )ششح حبل ٍ تبسٗخ ـ ُبسسٖ( تشروِ هشآت الحشه٘ي

 ..ٯ( ُ 8526روعوَ اى: ٥جلالوٍْل )كه ٍْم ههٚبى 

 كه ؽبالد هکَ ّ هليٌَ ّ اؽْاالد ا٥واة كه ىهبى عبُليذ اٍذ.

 ًيي ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« هو ح الؾوهيي»، إ  کزبة  كه ُويي ٭ِوٍذ

 592  /8 4533، ُ  848/  2، هلک؛  د رِواى. 

 598  /2  ٓ 8836هغلٌ(، ُ  262) 842د کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛. 

 .ٯ. ُ 8528 ، ٍبل ، هؾول ٱيّيٌي ٥بّْهي ًَز٦ليٰ

ٍبل  اللّلَ ثَ کزبثقبًَ هجبهکَ اٍذ كه ، اٍزوكاكي هيوىا ٍيل هٙبفبى ّ لَبى ايي ًَقَ

 .ٯ. ُ 8528
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كاه کدَ كه ّهٯ اّل كّ ٕدٮؾَ    ًوکي ٭وًگي، هغلّل کوٌدلٱوهي ّ ٍدولْػ   کب٩ن ٭لٮ 

 كًلاى هّْي ّلٍ.

 ، ٍّٜ کوهک ٝالئي. علل ريوبط هْکي كّهّ

142  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ(  تشروِ هٌتخت هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ 8266، هؾولؽَي ثي ثبٱو ًغٮي ) إ  اى: ٕبؽت عْاُو

 592   ٌٍَ 2927رؾويو يب٭زدَ ثدب ُ   .ٯ  ُ 8268/ د ًَقَ فٞي ثب ٱ٤ٞ عيجي کَ كه 

 ّْك.كاهي هي كه کزبثقبًَ هَغل ا٢٥ن ٱن ًگَ

143  

 تشروِ ّذاٗٔ الٌبس٘٘ي )ُِٔ ـ ُبسسٖ(

 .اى: ٥لي ثي هؾول ٥لي

 [.846 / 4النهي٦خ ]

، ٕددبؽت عددْاُوالکالم  هزددوعن کددَ اى ّددبگوكاى ّدديـ هؾولؽَددي ثددي ثددبٱو ًغٮددي

، اصو هنکْه كه هٌبٍک ؽظ ها ثَ اهو اٍزبكُ ثَ ٭بهٍي ثوگوكاًلٍ اٍدذ.   ( ثْكٍ.ٯ ُ  8266)

اي اى کزبة هنکْه کَ رٍْٜ هْلي ٥لي ثدي هيدوىا فليد  ِٝواًدي ًّْدزَ      كه مهي٦َ روعوَ

 ، يبكي ّلٍ اٍذ. ّلٍ

، ثَولَ الؾول هلل الدني ثدوء    کزبة الؾظ ّ ال٦ووح لوْالًب ّيـ هؾولؽَي ًغٮي» ٩بى: 

الٌَن ّ ٥لن االًَبى هب لن ي٦لن ث٦ل ک٬ْ ٩يبُت... اهب ث٦ل ٭يٲْل... ٥لي ثدي هؾودل ٥لدي    

 «.گْيل ثٌلٍ... لٲل اهوًب... ّ ث٦ل پٌ هي

عب رب ثَ ٩وّة  ٭زبة   ىکٌل كه  هّك ثَ هَغل ّ ك٥ب هي ّْك ّ هي ّ  هبكٍ هي»... اًغبم: 

 «.ّ اهلل ال٦بلن ثبلْٖاة
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 595 88238، ُ  87، ٓ  32، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

 .ٯ. ُ 8248،  ، ٢٥ين ثي هؾول ًَـ

 ، هغلّل گوُي. ، روًظ ثب ٍوروًظ الي ٭وٍْكٍ علل هيْي هْکي يک

 [.229486ُ صجذ: ]ٍن.  28كه  83، ً  87،  گ 96

144  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( الوسبلٖتشً٘ت السبلٖ الٖ أحسي 

 ..ٯ( ُ 8286فبى ) ، ًْاة هؾول هٖٞٮي اى: ّيٮزَ كُلْي

 [.259/  9؛ النهي٦َ 772/  88٭ِوٍذ هْزوک؛ ]

 .ٯ. ُ 8236الي  8234ٍٮوًبهَ ؽظ اٍذ ثَ ٍبل 

 :ايکزبثقبًَپِّْ 

 594  /8  8682، ُ  8832،  896د اٍزْهي؛. 

 593  /2 َ82، ُ  856/  2، ٌُل ليَذ؛  د  ٕٮي. 

145  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( 7اهلل الحشام ٍ صٗبسٓ ٓجش الٌجٖ تشَْٗ األًبم ُٖ الحذ الٖ ث٘ت

 م(. 8655= .ٯ  ُ 8255ثکو َکوهي ؽٌجلي ) اى: هو٥ي ثي ي٬ٍْ ثي أثي

 [.292/  8ث٪لاكي: ايٚبػ ]

، هٍبلَ  كُل ّ پٌ اى  ىاي اٍذ کَ هٌبٍک ؽظ ّ ىيبهد ها كه كٍ ثبة ّوػ هيهٍبلَ

 كٍذ فْك هئل٬ كه ؽْاّي رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ.ثَ 

ّ ث٦ل ٭يٲْل ال٦جل الٮٲيو الي اهلل ر٦بلي ّ الوٌٲ٤ٞ الجبئٌ الؾٲيو أؽٲدو الدْها ّ   »...  ٩بى: 

أمل الٮٲوا هو٥ي ثي ي٬ٍْ الؾٌجلي: ٱل اٍزقود اهلل ٍجؾبًَ ّ ر٦بلي ٭ي عو٤ ٭وائدل عودخ   

 .«ّ ٭ْائل هِوخ ّ أؽبكيش ٕؾيؾخ ّ ؽَبى ّ  صبه هوّيخ...
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ًَؤلَ ٍجؾبًَ ّ ر٦بلي أى يوىٱٌب ّٮب٥خ ثيزَ الؾوام ه٤ ّٮب٥خ ًجيَ ٥ليَ الٖدالح  »... اًغبم: 

ّ الَالم ّ أى يزْ٭بًب ٭ي فيو ّ ٥ب٭يخ ٥لي اإلٍالم ّ أى يلفلٌب الغٌخ كاهالَالم ّ ٕدلي اهلل  

الووٍليي ّ ٥لي  لَ کلِن ّ ٕؾجَ أعو٦ديي ّ الؾودل هلل    ّ ٍلن ٥لي ٍيلال٦بلويي ّ أّو٫

 «.هة ال٦بلويي

 596  ٓ پ. 42 د8(، اى ٓ 48/  8)٭ٲَ  963، ُ  438/ د ٭لَٞيي )ٱلً(، فبلليَ؛ 

 .ٯ. ُ 88، روعيؾًب ٍلٍ  کبرت: هؾول ثي فٚو أثْليلي

٦ّٙيذ ١بُوي ًَقَ هٌبٍت اٍدذ ّ عليدلًا هوهدذ ّدلٍ. علدل اى ّهٯ هٲدْايي ّ       

 پبهچَ ّ ٬ٞ٥ ريوبط. كه ؽْاّي رٖؾيؾبد هئل٬ هْعْك اٍذ.

 ٍن. 22*  85/  3ٍن(،  83*  9ً ) 23

146  

 )ُؼبئل هٌلَم ـ ُبسسٖ( توشَٗ حذ

 ٦ّوي اٍذ كه ر٦وي٬ ؽظ.

 597 ثَ ث٦ل(. 28)ثوگ  279/  8(. ٭ِوٍذ هلک 3528) 8557، هلک؛ ُ  / د رِواى 

147  

 )تبسٗخ ـ ُبسسٖ( توشَٗ الحشه٘ي

 .اى: هؾوْك ثي هؾول ثي اؽول کيغي

 [887/  8؛ ّاهٍ ٭ِوٍذ،  هٌيّي]

 ، پبيزقذ ٍوىهيٌي اى ٌٍل ّ هکواى ايواى ثْكٍ اٍذ. کيظ

 كه هليٌَ ًگبّزَ ّلٍ اٍذ.ٯ . ُ  998هٍبلَ كه ٍبل 

 598  هٌديّي ]، ٍوگْكُب )ّاى هيبًَ(،  ٱدبي هيدبى ٭ٚد  الِدي هاًغِدب       / د پبکَزبى  ،

 [.83، ٓ  82٭ِوٍذ هْزوک؛ ط 
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)سِشًبهِ  توشَٗ ثالد الوشةتوشَٗ الوذٌِٗ = الَر٘ضٓ ُٖ توشَٗ الوذٌِٗ = 

 ، رٌشاُ٘ب ـ ُبسسٖ( دٌٖٗ

 ..ٯ( ُ 85اى: هؾول هيوىا هٌِلً )ٍلٍ 

کْي ثْكٍ ّ ثَ  كاى ٥ٖو ًبٕوي ثْكٍ ّ کبه اّ هٌِلٍي ّ ًٲَْ هئل٬ اى ٥بلوبى ع٪وا٭ي

 ُويي كلي  ثَ ِّوُبي ىيبكي ٍٮو کوكٍ اٍذ.

ر٦ييي کوكٍ ّ اّبهٍ ثَ ّٙد٤  ها « هليٌَ»ّ « يٌج٤»ٍٮوًبهَ هقزٖوي اٍذ کَ هٌبىل ثيي 

ع٪وا٭يبيي  ى ًوْكٍ ّ مکو هغولي اى هليٌخ الوٍْل ّ هَدغل الوٍدْل ّ مکدو اعودبلي اى     

 اهبکي کَ كه هليٌَ ٝيجَ ّاٱ٤ گوكيلٍ،  ّهكٍ اٍذ.

َ  کَ ثب ّزو ثَ ؽظ هدي  8292ُب ها كه ٍٮوُ ثَ هليٌَ كه ٍبل هئل٬ ايي يبككاّذ ،  ه٭زد

گْيدل کدَ كه   رؾويو کوكٍ اٍذ. ّي كه عبيي اى ايي هٍدبلَ هدي  .ٯ  ُ 8294رِيَ ّ كه ٍبل 

اي کَ فْك اى ثَ ٍٮو ؽظ هْو٫ گوكيلٍ اٍذ ّ كه هْهك كيگوي ثَ ًٲَْ.ٯ  ُ 8292ٍبل 

، ثدَ   کٌل کَ كه ايدي ٍدٮو  کٌل؛ ًيي كه عبي كيگو، چٌيي ثيبى هي هَغلالٌجي کْيلٍ اّبهٍ هي

 ُوواٍ ّبُياكٍ ه٦زولاللّلَ ثْكٍ اٍذ.

چَ كه ربهيقچَ ع٪وا٭يبيي هليٌَ كيدلٍ، كه ايدي کزبثچدَ  ّهكٍ ّ ردبهيـ هٮٖد       ّي  ً

كُدل.  ، ؽْالذ هدي  ٥وثَزبى ها ثَ کزبة ثيهگي کَ كّ ٍبل ٱج  كه ايي ه٣ْْٙ ًّْزَ اٍذ

 ايي هٍبلَ ثَ ه٦زولاللّلَ ؽبط ٭وُبك هيوىا رٲلين ّلٍ اٍذ.

،  ايي ٍدٌْاد هٮزدْػ گوكيدل    هلف [ چْى هاٍ اى يٌج٤ الي هليٌَ ٝيجَ كه]ثَولَ » ٩بى: 

پٌبٍ اٱ  الؾبط هيوىا هٌِلً هؾد٘ اٍزؾٚدبه... ّلدي ايدي ثٌدلٍ       لِنا ايي ثٌلٍ كهگبٍ ٥بلن

هلد كّ ٍدبل کزدبة هجَدْٝي كه ع٪وا٭يدب ّ ردبهيـ       اهلل... ثَ كهگبٍ ٱج  اى ّو٭يبثي ثَ ثيذ

ثَ ٝجد٤   ٥وثَزبى رؤلي٬ ًوْكٍ... پٌ اى  ى کَ اى لؾبٟ اًْه ا٥لي ؽٚود ُوبيْى گنّذ،

كاّدزَ، كه ردبهيـ    9ثٍْي ؽٚود فبرن االًجيبء هٍل... ثَ ٍجت هي  هٮوٝي کَ ثَ ٥زجَ هي
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 «.ثَ ُو ؽبلذ ثْكٍ ّو٭يبة... ُ 8292

الؾبٕ  كه ايي عييوح ال٦وة ؽکْهبرِ اى اهواء ّ ّو٭بء ّ هْبيـ هز٦لك اٍدذ کدَ   »اًغبم: 

اُ كه کزدبة   هلدْک ّ ٩يدوٍ  ث٦ٚي هَزٲ  ّ ث٦ٚي ربث٤ كّلذ ٥ضوبًي ثْكٍ ّ رٮٖدي  اؽدْال   

، ثدَ   ثبّدل اهلل ٥ووي  ّبء . اى ، رؤلي٬ ًوْكٍ، هٮٖاًل ّ هْوّؽًب هَْٞه اٍذ كيگوي کَ ثٌلٍ كهگبٍ

 «.8294ٱ٦لح الؾوام  ٝج٤ فْاُل هٍيل. ٩وٗ ًٲْي اٍذ کي هب ثبىهبًل. كه ُٮلُن ِّو مي

 427(: 8568) 8، هٞبل٦بد ردبهيقي:   ايي ٍٮوًبهَ ثَ کِّْ هؾوْك ٭بٙ  ييكي هٞلٰ]

اى هٍدْل ع٦ٮويدبى   « ثَ ٍْي أم الٲدوي »، كه  ؛ ًيي ثَ ُوواٍ كّ ٍٮوًبهَ كيگو ٱغوي443د 

 ثَ چبپ هٍيلٍ اٍذ[. 8575رٍْٜ ًْو ه٦ْو كه ٍبل 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 599  /8 95، ُ  47، ٓ  8، الِيبد؛ ط  د هِْل. 

 «.کَ پٌ اى  ى هليٌَ هٮزْػ ّل»اًغبم هْعْك: 

 )كه ىهبى هئل٬(..ٯ  ُ 8294ٱ٦لٍ  مي 87،  ًَز٦ليّٰکَزَ 

ُْ ًَقَ اّل ايدي کزبثچدَ كه ثيدبى هاٍ اى    »كه ٕٮؾَ ٥ٌْاى ثَ فٞي ه٪بيو ثب هزي  هلٍ 

پٌدبٍ   ثبّل. ٍيبؽذ ثٌدلٍ كهگدبٍ ٥دبلن   ثٌله يٌج٤ الي هليٌَ هٌْهٍ ّ ثيبى هليٌَ ّ اٝوا٭ِ هي

 «.8294ؽبعي هؾول هيوىا هٌِلً 

 «.٦ًوذ ک  هوبلک ايواى ّلي»ًّْزَ ّلٍ: كه ثبالي ٕٮؾَ ٍْم 

 ٥ٌْاى ّلٍ اٍذ.« ر٦وي٬ الوليٌَ»كه ايي ٭ِوٍذ ثب ًبم 

اًل ّ ث٦ٚي هْاهك ُدن هٞدبلجي کدَ اى    اًل ّ ٍيبٍ کوكٍثوفي اى فْٞٛ کزبة ها ٱلن ىكٍ

 [88ّوبهٍ ]هزي ؽن٫ ّلٍ، كه ُبهِ ًّْزَ. ًَقَ مياًل ًبٱٔ اٍذ. 

 ٍن. 87/  3*  88 (،88/  3*  8/  3ً ) 82،  گ 57

 ، ٱ٤ٞ هث٦ي. ، علل ريوبط ٍجي کب٩ن ٭وًگي

 422  /2 (.282/  7، ) 2482، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

هيدوىا  »ه٦و٭دي ّدلٍ ّ ًدبم هئلد٬ ها     « ع٪وا٭يبي هليٌَ»، ثب ٥ٌْاى  الجزَ كه ايي ٭ِوٍذ

 كاًَزَ اٍذ.« هِلي فبى
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 كاهك.، ثَ فٜ هئل٬. كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ ّ اٙب٭َ  ًَز٦ليٰ رؾويوي

 علل هٲْايي ٬ٞ٥ ريوبط هْکي.

 ٍن. 87*  82/  3، ً  85،  گ 53

 428  /5 697، هلک؛ ُ  د رِواى. 

رَويَ ٥ٌْاى هٍبلَ ثليي ًؾْ )الْعييٍ ٭ي ر٦وي٬ الوليٌَ(، كه ٭ِوٍذ ايدي کزبثقبًدَ   

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« ع٪وا٭يبي هليٌَ»، اهب كه عبيي كيگو ثب ًبم  ّْككيلٍ هي

، علدل   ًَقَ هؾْي اٍدذ. کب٩دن ٭وًگدي    .ٯ. ُ 8294،  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَز٦ليٰ ّکَزَ

 هّيَ کب٩ن ٭وًگي.

 ٍن. 87/  2*  82/  7، ً  82،  گ 29

 422  /4 728، هلک؛ ُ  د رِواى. 

، علدل   هٖؾؼ اى هئل٬. کب٩ن ٭وًگي  ثي .ٯ. ُ 8294ميٲ٦لٍ  87،  ، هؾول ٥لي ًَز٦ليٰ

 اي اليي.هيْي ٱٍِْ

 ٍن. 28/  6*  84/  9، ً  88،  گ 55

 425  /3 726، هلک؛ ُ  د رِواى. 

، علدل هيْدي    کب٩دن  ُدبه هِدوٍ ٭وًگدي     .ٯ. ُ 8294،  ، ثَ فٜ هئلد٬  ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 اي. ٱٍِْ

 ٍن. 22/  5*  88، ً  82،  گ 33
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 )تِس٘ش ـ هشثٖ( تِس٘ش آٗبت الحذ

 اى: ؟

ل ثي هؾول فدبى... ثدبل٢ٌو   ّ ث٦ل ٭لوب ّهك أهو... ٍلٞبى ثبييي»ًْيَل: هئل٬ كه  ٩بى هي

الي ّجَ ٥لٲذ ٥لي رٮَيو ث٦٘  يبد الؾظ ٭ْعِذ هکبة ال٢ٌو ّٞو ه٦بًيِب هٲزٖوًا ٭دي  
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هْا٤ٙ الْجَ ّ هجبًيِب ّ اعلذ الٮکو ٭ي رلک الْجَ ّ هب ٭يِب ليزغلي هب لِب ّ هب ٥ليِوب هد٤  

ؤفند ٭يِب هب هب يْ٪لٌي ٥ي ثنل ال٤ٍْ ٭ي ؽ  ٥ٲلرِب هي کضوح هٞبل٦خ الکزت ّ كهاٍزِب ٭

 «.٥ٌل ٍبئلِب ٝوًا ّ افٞت ثوب للي ٱبئلِب فجوًا ّعلد ث٦ِٚب کَواة...

 424 پ. 82پ ال  38، اى ٓ  8827/  7، هغلٌ؛ ُ  / د رِواى 

الؾول لْليَ ؽولًا يجل٨ الوٙي ّ الٖلْح ٥لي ًجيدَ الٌجيدَ الوٖدٞٮي ّ ٥لدي  لدَ      » ٩بى: 

 «.ّعت اعبثزَ ٥ٲاًل ّ ٭وٗ ٝب٥زَ ًٲاًل...الکوام ّ إٔؾبثَ ال٢٦بم ّ ث٦ل ٭لوب ّهك أهو 

ث  ال٢بُو أًَ اى اٍزٲبك الْعْة ٥لي اهلل ر٦بلي ال الْعْة الْدو٥ي ّ اهلل أ٥لدن   »اًغبم: 

 «.ثبلْٖاة ّ اليَ الووع٤ ّ الوآة

،  ، ثلّى ربهيـ کزبثذ. کب٩ن ٭وًگي ّکوي  ُبه هِوٍ هّهي ، هؾول اهٗ ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

 روًظ.علل ريوبط ٥ٌبثي ثب 

 ٍن. 87/  3*  82/  2ٍن(،  85*  7ً ) 85الي  9،  گ 25
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 )تِس٘ش ـ ُبسسٖ( «إى أٍّل ث٘ت ٍػن للٌبس للزٕ ثجّ٘ٔ هجبسٗبً...»تِس٘ش آِٗ 

 ..ٯ( ُ 8288د  8223، هؾول کوين ثي اثواُين ) اى: کوهبًي

 ، جذهغو٥َْ هغبلَي اٍذ ثَ ٍجک فٞبثَ ّ ٍقٌواًي كه رٮَيو  يَ ّويٮَ کَ ثَ هٌبٍ

ّاهك ثؾش ِّبكد اهبم ؽَيي ّ رٞجيٰ  ى ثدو ث٦ٚدي هجبؽدش كه ؽدظ ّ كه ّاٱد٤ ًد٥ْي       

 رٮَيو ٥و٭بًي ّ ثبٌٝي اٍذ ّ كه ثبة ک٦جَ ًيي هٞبلجي كاهك.

 اًغبم گو٭زَ اٍذ. 7فْاًي ؽٚود ٍيلالِْلاث٦ٚي اى هغبلٌ  ى ًيي كه ايبم هَّٙ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 423  /8- پ. 894ه الي  78، اى  626/  6، ُ  ، هلک رِواى 

 ، كه ُولاى. ، هؾولهٙب ثي هؾول ٕبكٯ ييكي ًَز٦ليٰ

، ٕدبؽت    يدل کدَ ايدي هٍدبلَ ًيدي اى کدوين ثدي اثدواُين        اى هٍبئ  ٱجلي ثَ كٍذ هدي 
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، هغبلٌ ثَ ْٝه ًبه٢ٌن ٕؾب٭ي ّلٍ ّ گبُي  اٍذ. ١بُوًا ثَ كلي  پواکٌلگي« الجبٝ  اىُبٯ»

عب هغبلٌ ثدَ روريدت ّدوبهٍ     عْك ًيَذ کَ كه اييپٌ ّ پيِ كاهك ّ چٌل هغلٌ ُن هْ

ٕٮؾبري کَ كه ٭واى هاٍذ ٕٮؾبد كهط ّلٍ اٍذ ثدَ رٮٖدي  ّ روريدت ٕدؾب٭ي ّدلٍ      

 ّْك:اّبهٍ هي

 ، هغلٌ يبىكُن. 893الي ٓ  872ٓ 

كُدل، ٍدٌذ هْدبيـ     ٌٍذ هٍْل فلا ّ ائوَ ُلي ها اى كٍذ ًودي : »88اًغبم هغلٌ 

هّك ّ ٕدلي اهلل ٥لدي    ٱب٥لٍ ١بُو ّ ثدبٝي كهٍدذ هاٍ هدي   كُل ّ ثَ  فْك ها اى كٍذ ًوي

 «.هؾول ّ لَ الٞبُويي

 ، هغلٌ كُن. 222الي ٍّٜ ٓ  893پبيبى ٓ 

اى اّل ثيذ ٤ّٙ للٌبً للني ثجکخ الـ كه ه٦ٌيِبي ايي  يَ ّدويٮَ ّ  : »82 ٩بى هغلٌ 

يدي  يدَ   عب ثْك ّ ثَ ايي هٲبم هٍيل کَ چگًْدَ کلودبد ا   ُبي گنّزَ ٍقي كه ايي كه ُٮزَ

 «.ّويٮَ ها عو٤ کٌين ّ  ى ه٦ٌي کَ...

 ، هغلٌ ًِن. 243الي ٓ  222ٓ 

ُبي هليل کلوَ ثَ کلوَ ايي  يَ ها اى  ثَولَ اى اّل ثيذ... كه ايي هلد: »9 ٩بى هغلٌ 

 «.ثواي ّوب ّوػ کوكم...

 ، هغلٌ ُْزن. 262الي ٓ  243ٓ 

ٗ کوكم کَ فبًَ فلاًّدل  ثَولَ اى أّل ثيذ ٤ّٙ للٌبً... كيوّى ٥و: »8 ٩بى هغلٌ 

 كم کَ  ى فبًَ ها ثَ ّاٍَٞ هؾودل ّ   ُب كه هيبى ثٌي ٥بلن عّ  ّؤًَ ثٌيبك کوكٍ كه هيبى اًَبى

٥لي ٕلْاد اهلل ٥ليِوب ثٌب ٭وهْكٍ؛ چٌبًچدَ كه ١دبُو ايدي فبًدَ ها ثدَ ّاٍدَٞ اثدواُين ّ        

 «.اٍو٦ي ...

 ، هغلٌ چِبهم. 284الي ٓ  264ٓ 

٤ُّٙ للٌبً للدني ثجّکدخ الدـ كه رٮَديو ايدي  يدَ       ثَولَ اّى : »4 ٩بى هغلٌ  أّل ثيٍذ 

ّويٮَ ٍقي كه ايي ٭ٲوٍ ثْك کَ هلل ٥لي الٌبً ؽّظ الجيذ هي اٍزٞب٣ اليَ ٍجياًل ّ هي کٮدو  

٭بى اهلل ٩ٌي ٥ي ال٦بلويي ٥وٗ کوكم ثواي ّوب رٮَيو ٭بهٍي ايي  يدَ ّدويٮَ... کدَ ؽدظ     
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 «.ٌل هي اٍزٞب٣...فبًَ ها ثَ ٥و   ّهًل ّ ٱٖل فبًَ فلا ها ثکٌ

 ، هغلٌ اّل. 524رب پبيبى ٓ  298ٓ 

 فْاًي ٍوکبه هّؽٌب ٭لاٍ( ، هغلٌ اّل )هَّٙ ايبم هَّٙ 555رب پبيبى ٓ  527ٓ 

فبًي )کنا( ٍوکبه هّؽٌب ٭لاٍ ثَدولَ   هغلٌ اّل كه هَّٙ ايبم هَّٙ: »8 ٩بى هغلٌ 

يي فلاًّدل ٥دبلن كه   ؽوللَ... ّ ٩بٕجي ؽٲْٱِن أعو٦يي هي الغي ّ االًٌ الي يدْم الدل  

ّّل ثيذ ٤ّٙ للٌبً للني... کزبة هؾکن فْك هي  «.٭وهبيل اّى ا

ايي ٥بٕي رجَ هّىگبه ها ثَ ٝلت ه٪ٮدود يدبك ٭وهبيٌدل، فلاًّدل ثدَ      : »8اًغبم هغلٌ 

ثوکذ هؾول ّ  ل هؾول كٍذ هب ّ ّوب ها اى كاهبى رْالي اّليبء ايْبى ًَ كه كًيب ّ ًدَ كه  

 «.ْربٍ ًٮوهبيل ثوؾول ّ الَثوىؿ ّ ًَ كه  فود کن ّ ک

 ، هغلٌ كّم. 537الي  555ٓ 

ثَولَ اّى اّل ثيذ ٤ّٙ للٌبً الـ، كيوّى ٥وٗ کوكم کَ ٍدقي كه ايدي ٭ٲدوٍ    » ٩بى: 

٭وهبيل ٭يَ  يبد ثيٌبد هٲبم اثواُين چْى كه ٥وٗ ٍبل ٍدقي ثدَ ايدي     ّويٮَ اٍذ کَ هي

 «.٭ٲوٍ هٍيلٍ ثْك، ر٪ييو ٭ٲوٍ ها ًلاكين...

اًَ هيلاى ّل ٌُْى ٍب٥زي ًگنّزَ ثْك کَ ٕلاي ًبلَ اّ ثلٌل ّدل کدَ يدب اثدَ     هّ»اًغبم: 

ّ ل٦ٌخ اهلل ٥لدي الٲدْم ال٢دبلويي ّ ٍدي٦لن الدنيي       7ٍالم ٥ليکن الي  فو ِّبكح ٥لي اکجو

 «.١لوْا أّي هٌٲلت يٌٲلجْى، هاٱن الزوبً ك٥ب كاهك

 ، هغلٌ ٍْم. 578الي  537ٓ 

الـ، كيوّى ٍقي ثَ ايٌغب هٍيل کَ ث٦ل  ًدي کدَ    ثَولَ اى اّل ثيذ ٤ّٙ للٌبً» ٩بى: 

فلاًّل ٥بلن عّ  ّؤًَ كه ؽکوذ ثبل٪َ چٌبى ؽزن کوكٍ ثْك کَ كّلذ ثبٝ  هٲلم ثو كّلذ 

 «.کَ كّلذ ثبٝ  ىّال پيلا کٌل... ؽٰ ثبّل ثَ عِخ  ى

٭وهْك ّليل ّل ٩ٚت فلا ثو يِْك ّٱزي ٥ييي ها پَو فدلا گو٭زٌدل ّ ّدليل    »اًغبم: 

 «.ثو ًٖبهي ّٱزي کَ هَيؼ ها پَو فلا گو٭زٌل ّ ّليل ّل ٩ٚت فلا ّل ٩ٚت فلا

 ، هغلٌ چِبهم. 579الي  578ٓ 

٭وهبيدل اّى اّل ثيدذ    ثَولَ فلاًّل ٥بلن كه کزبة هَزٞبة فدْك هدي  : »4 ٩بى هغلٌ 
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٤ّٙ للٌبً للني ثجکخ الـ، كه رٮَيو ايي  يَ ّويٮَ ٍقي كه ايي ٭ٲوٍ ثْك کدَ ٭يدَ  يدبد    

 «.ثيٌبد...

ّّل ثيذ ٤ّٙ للٌبً للني ثجکخ الـ كه ّدوػ ايدي  يدَ ّدويٮَ     »ى ًَقَ:  ٩ب ثَولَ اّى ا

عب هٍيل کَ اى ثواي اًَبى هورجَ اٍذ ّ ُو هورجَ اى هوارت اًَبى ثبيل فدلاي   ٍقي ثَ ايي

 «.فْك ها ثپوٍزل...

ال٦جْكيذ عُْوح کٌِِب الوثْثيخ.... ّدوػ ه٦ٌدي ايدي ثٌدلگي ّ فدلايي ها      »اًغبم ا٭زبكٍ: 

گْيٌل ّ  کٌن ّ کيٮيذ ايي ٥جْكيذ ّ ايي هثْثيذ ها ٥وٗ کٌن... ٥جل  ى ثٌلٍ ها هي ٥وٗ

كه ىثبى ٥وثي ٥جل ثَ ه٦ٌي ثٌلٍ اٍذ ّ هّة ثَ ه٦ٌي پوّهًدلٍ.  ٱدب ها كه ىثدبى ٥وثدي هّة     

 «.گْيٌل ّ  ى کبهي... گْيٌل، ي٦ٌي پوّهًلٍ ايي ثٌلٍ ّ ثٌلٍ ها كه ىثبى ٥وثي ٥جل هي هي

،  ّهكٍ کَ كّه  ى فٜ  ها کَ كه ثَيبهي اى ايي هغبلٌ رکواه کوكٍ ٥جبهري 265كه ٓ 

، ّ  ى ٥جدبهد ايدي    «ايي ه٢٥َْ هکوه ًّْزَ ّدلٍ »کْيلٍ ّلٍ اٍذ ّ كه ؽبّيَ ًيي  هلٍ: 

 اٍذ:

ُدبي هليدل    ثَولَ اّى أّل ثيذ ٤ّٙ للٌبً للني ثجکخ هجبهکًب ّ ُلي الـ، كه ايي هلد

ُبي  يدَ ّلکدي إد      ّوػ کوكم ثَ ْٝه ثبٌٝي اى ثبٝيکلوَ کلوَ ايي  يَ ها اى ثواي ّوب 

 «.هٞلت ه٦لْم ًْل ثواي هوكم کَ  يب ًزيغَ ايي ه٦بًي چَ ّل ّ ؽبل رٮَيو...

، هؾولهٙدب ثدي    ، ٥جبهاد ٥وثي ّ  يبد ّ هّايدبد ًَدـ ه٦دوة    ًَز٦ليٰ ّکَزَ  هيي

اّل ّ چِدبهم   )ًبم کبرت ّ ٍلٍ کزبثذ اى هٍبلَ.ٯ  ُ 85، ٍلٍ  هؾولٕبكٯ، ِّيو ثَ ييكي

ّْك. ثو كيلٍ هي« هؾولؽَيي»ايي هغو٥َْ ثَ كٍذ  هل(. كه ٕٮؾبد هز٦لك هِو ثيْٚي 

، ًيي ث٦ٚي رْٙديؾبد ّ اٙدب٭بد كه ؽْاّدي ثدَ ّدٌگو٫.       ٭واى  يبد ًْبًي ثَ ٌّگو٫

 اّهاٱي كه ثيي ث٦ٚي هغبلٌ فبلي هبًلٍ اٍذ.

هٖدْه )ثدب ٥جدبهاد:     ، علل ريوبط هْکي كهّى کب٩ني هغلّل کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ

)ًْبى ّيو ّ فْهّيل( ٱيودذ ٍدبلٌبهَ ّ ىهدبى رؾْيد  ٍدبل د هٞج٦دَ         8547د   8ٍبلٌبهَ 

 هغلٌ( کَ چبپ ٌٍگي ّلٍ اٍذ.

 ٍن. 86/  5*  82/  2، ً  84،  گ 887
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 426  /2 پ. 874ه الي  826، اى  887/  2، هلاهک ٭وٌُگي؛ ُ  د رِواى 

٭وهبيدل: اّى اّل ثيدذ ّٙد٤ للٌدبً هکدخ      هي فلاًّل ٥بلن كه کزبة هؾکن فْك» ٩بى: 

 «.هجبهکخ ّ ُلي لل٦بلويي...

پٌ اهو کوك کَ  ًِب ها ثوگوكاًيلًل ّ ايْبى ها ثوگوكاًيل... رودذ ث٦دْى الولدک    »اًغبم: 

 «.8524الوٌبى 

کب٩دن ٭وًگدي    .ٯ. ُ 8524، ٍدبل   ، هؾوْك ثدي ه٦ٖدْم هوًدلي    ّکَزَ ًَز٦ليٰ فْة

 ي.ا، علل گبليٌگْه ٍوهَ ؽٌبيي

 ٍن. 22*  85/  8،  گ 69

151  

 )تِس٘ش ـ ُبسسٖ( تِس٘ش سَسُ حذ

 اى: ؟  

 هئل٬  ى ها ثواي ٭وىًلُ ٍيل اؽول فبى ًگبّزَ کَ ٍجٲًب ٍجٲًب ثقْاًل.

گْيل ثزوٍيل اى ٥دناة  ، فٞبة ثب ٥بهَ هکلٮبى اٍذ. هي يب ايِب الٌبً، اي  كهيبى» ٩بى: 

 «.پوّهكگبه فْك...

 427  384/  5ًَدقَ پژُّدي   ](، هغو٥َْ ىثيو ّٮي٤ ٩ْهي؛ / د الُْه )پبکَزبى  ُ

82394.] 

 گ. 59 .ٯ، ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

152  

 )ُؼبئل ٍ هٌبٓت ـ هشثٖ( تِؼ٘ل الحشه٘ي الششِٗ٘ي

 ..ٯ( ُ 988الليي ٍيْٝي ) اى: عالل

 «.اّى أّل ثيذ ٤ّٙ للٌبً للني ثجکخ هجبهکًب ّ ُلي لل٦بلويي...» ٩بى: 
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 «.ّ ًْاهي الزَلين ّ الجوکبد *ّ رقَٖ ثيّاکي الٖلْاد »اًغبم: 

 428  هزٮوٱدبد(، هكيد٬ ٙدوي     88، ُ  799، ًلّح ال٦لودبء )لکٌِدْ(؛ ٓ    / د ٌُل(

 .58الي  3، اى ٓ  272

 فٜ: ًَز٦ليٰ.

 ٍن. 52/  2*  89/  6، ً  27، ٓ  27

153  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( تٔشٗشات حذ

 اهگبًي ثِجِبًي )ٍبکي ٱن كه ؽبل ؽبٙو(. اى: ّيـ هؾوْك ثي اؽول ثي هِلي

اهلل ؽدبط ٍديل اثْالٲبٍدن ؽَديٌي کدْکجي       رٲويواد كهً فبهط ٭ٲَ )کزبة الؾظ(  يدخ 

ّ  .ُ ُ 8576/  9/  29هٞدبثٰ ثدب   .ٯ  ُ 8488ّد٦جبى   89ثبّل. ّو٣ّ  ى ّدٌجَ  رجوييي هي

 ثْكٍ اٍذ. 8577/  88/  27هٞبثٰ  8489ّْال  29 فويي علََ  ى 

 429 33اهگبًي؛ ُ  هؾوْك ، ّيـ ٱن / د. 

 ، ثَ فٜ هٲوه. ك٭زو علل ّلٍ ه٦وْلي. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 28/  3*  86/  3

154  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( تٔشٗشات حذ

 اى: ّيـ هؾوْك ثي اؽول ثي هِلي اهگبًي ثِجِبًي )ٍبکي كه ٱن كه ؽبل ؽبٙو(.

هَبئ  ؽظ. ايي اهلل ٍيل اثْالٲبٍن کْکجي رجوييي اٍذ كه  رٲويواد كهً فبهط ٭ٲَ  يخ

 ٩بى گوكيلٍ ّ  .ُ ُ 8578/  82/  28هٞبثٰ  .ٯ، ُ 8422/  88/  88ًّْزبه اى هّى ٍَ ٌّجَ 

، ثدَ   اكاهَ يب٭زَ اٍدذ  .ُ ُ 8588/  8/  8هٞبثٰ ثب  .ٯ ُ  ٦ّ8425جبى  24رب هّى چِبهٌّجَ 

 ؽظ ّ ٥ووٍ روز٤ هْعدْك اٍدذ کدَ ّدو٣ّ  ى     3783رب  3534ُوواٍ  ى ك٭زوي اى ٕٮؾَ 
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 ثْكٍ اٍذ. .ٯ ُ 8423ٕٮو الو٢ٮو  83ّ فزن  ى ثَ ربهيـ  .ٯ ُ  8425ّْال الوکوم  24

 482 36، ّيـ هؾوْك اهگبًي؛ ُ  / د ٱن. 

 ، کب٩ن کالٍْهي ثب علل ه٦وْلي. ، ثَ فٜ هٲوه ًَز٦ليٰ

 ٍن. 89*  25

155  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( تٔشٗشات ُٖ الحذ

 ..ٯ( ُ 8284گْيب اى: ٥لي ثي لٞٮ٦لي ه٪بًي رجوييي )

رٲويواد كهً فبهط ٭ٲَ يکي اى اٍدبريل اٍدذ كه کزدبة الؾدظ کدَ هٲدومه كه هدبٍ هعدت         

ّو٣ّ ثَ رؾويو  ى کوكٍ ّ كه هيبى ًَقَ، رٲوي٠ ّ اعبىٍ اعزِبك كّ ردي اى ٥لودب كه   .ٯ  ُ 8279

 اي ثْكٍ اٍذ.کووٍ ؽٰ هٲوه كهط ّلٍ اٍذ. هٲوه اى ّبگوكاى ّيـ اًٖبهي ّ ٍيل ؽَيي کٍْ

 ، هٲوه هيوىا لٞٮ٦لي ثي هيوىا اؽول رجوييي ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ. ًَقَ كه ٌّبٌٍبهَ

ثَولَ ؽوللَ ّ ٕلي اهلل ٥لي هؾول ّ  لَ الٞبُويي ٱْلَ اٍن لوغو٣ْ الوٌبٍک » ٩بى: 

الوْكاح ٭ي الوْب٥و الوقْٖٕخ ُنا ر٦وي٬ الوبري ٭ي الو٦زجو ّ الْوائ٤ ايٚب ّ اّهك ٥ليدَ  

 «.ّيقٌب الِْيل ٭ي ّوؽَ...

ألى ر٦لٰ ّعْثَ ثوبلَ أّ ثنهزَ ّ رٌغيٍ ٭ي ؽٲَ ٱج  رٌغي الؾظ کوب لدْ ًدنه   »... اًغبم: 

 «.٥7جلاهلل ٱج  االٍزٞب٥خ أى يکْى ک  يْم ٥و٭َ ٥ٌل ٱجو أثي

 488 9542، ُ  88، ٓ  52، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

كه ؽبّديَ   .ٯ. ُ 8279، ثَ فٜ هٲوه )٥لي ثي لٞٮ٦لي ثي اؽول رجويديي(، هعدت    ًَـ

، چٌل ثوگ كه هيدبى ًَدقَ    ًْيَي ّلٍ اٍذ فْهكگي كاهك. هکبثَ ّلٍ ّ هزي فٜ رٖؾيؼ

 ٍٮيل هبًلٍ اٍذ.

 علل ريوبط هْکي ثب روًظ ّ ٍوروًظ ىهيي.

 [83495ُ صجذ: ]ٍن.  22/  3*  86، ً  28،  گ 39
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 )ُؼبئل ٍ هٌبٓت ٍ ُِٔ ـ هشثٖ( «الوشٍس ث٘ي الحشه٘ي»تٔشٗق هلٖ 

 اى: ؟

 .ٯ. ُ 776ربهيـ رؤلي٬: ٍبل 

 ، يکي ثَ ًضو ّ كيگوي ثَ ٢ًن. «الووّه ثيي الؾوهيي»كّ رٲوي٠ اٍذ ثو 

ثيذ اى اثْالؾَي ىهًلي هؾدلس يدبك ّدلٍ کدَ  ى ها كه      54اي اٍذ كه ه٢ٌْم ٱٖيلٍ

 ٍوّكٍ ّ ُو كّ ثيذ اى  ى يک ٱب٭يَ علاگبًَ كاهك..ٯ  ُ 776ٕٮو 

 482 پ. 836الي ه  833، اى ٓ  4339/  8، هغلٌ؛ ُ  / د رِواى 

الؾول هلل ّ ٍالم ٥لي ٥جبكالنيي إٞٮي. ّٱٮذ ٥لدي ٥و٭دبد ماد   » ٩بى رٲوي٠ هٌضْه: 

 «.ال٦لويي ّ ا٭ٚذ هٌِب ٭بٍز٦ْود ٭بٙزِب هْب٥و الؾوهيي...

 «.ّ ٍبه ٥لي أثِي الوٌبُظ ّ الٌَي *ايب ثؾو ٥لن ٭بٗ هي أّو٫ الولى » ٩بى ٱٖيلٍ: 

 «.ام ّ ر٦ٞي ک  هب ههذ ٍغيرو *ؽٲيٰ ثؤى رؾٞي ثک  ٭ٚيلخ »اًغبم: 

 اي.، علل ريوبط ٱٍِْ کب٩ن ٍووٱٌلي .ٯ. ُ 822ربهيـ کزبثذ: 

 ٍن. 23/  3*  86/  3،  گ 8

157  

 )ُلسِِ اح٘بم ـ ُبسسٖ(  ًبهِ تلخ٘ض حذ

 ..ُ( ُ  8587د  8242، ٥جب٦ٍلي ) اى: کيْاى ٱيّيٌي

 اٍذ. ًبهَ هئل٬ کَ كه ُويي ًّْزبه ثلاى اّبهٍ ّلٍ رلقيٖي اٍذ اى ؽظ

، ْٕهد ُوَ ٥جبكاد، ًوبيٌلٍ هوارت ثبٌَٝ اًَبًيذ فْٖٕدًب   اٍواه ٥و٭بًي ؽظ» ٩بى: 

 «.ؽظ ّ اًَبى ثب  ى يکي اٍذ، چٌليي ُياه اٍذ كه رؾذ كّ ٥ٌْاى...
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ّدبيل ّ ثدٌ. ًدبهوكاى ها ٭ويدبك ثبيدل ّ      ُو کبهي ّٱزي كاهك کَ ُوبى کبه ها هي»اًغبم: 

 «.هكاًي. کيْاى ٱيّيٌيکبهوّايبى ها فوّْي ّ الزنام ّ ٱل

 485 8848، ُ  ، هغلٌ / د رِواى. 

 .ٯ. ُ 8538/  82/  28،  ، ًْهالليي هلهٍي چِبهكُي ًَز٦ليٰ

كه  ٩بى ًَقَ، ٥کَي اى هئل٬ ٙويوَ ّدلٍ ّ كه ٕدٮؾَ ٥ٌدْاى كّ يبككاّدذ  هدلٍ      

 اٍذ:

َ ًب ، اٍواه ٥و٭بًي ؽظ. ًٲ  اى کزبة ؽدظ  کيْاى ٱيّيٌي»يکي كه ه٦و٭ي کزبة: د  ، ٓ  هد

 .38/  82/  28. کبرت ٍوٌُگ ًْهالليي هلهٍي چِبهكُي 25الي ٕٮؾَ  9

ًبهَ ثَ کزبثقبًدَ هغلدٌ    هجٌي ثو رٲلين کزبة رلقئ ؽظ 32/  6/  25ّ كيگوي كه د 

 ّْهاي هلي.

ىًلگي ّ رؤليٮدبد چدبپ ًْدلٍ ّ چدبپ ّدلٍ هئلد٬ ثدَ ٱلدن          87ّ  86كه ٕٮؾبد 

ثٌدلٍ  ٍدزبى کيدْاى    »اّ كه پبيدبى چٌديي اٍدذ:    ، اهٚدبي   ًْهالليي هلهٍي چِبهكُي  هلٍ

، ّدِويْه   ؛ اُدلايي ًْهالدليي هلهٍدي چِدبهكُي    «ًْهالليي هلهٍدي چِدبهكُي هلهٍدي   

8532 ُ .ُ. 

 اي ٍْٝي.، علل گبليٌگْه  ثي ٬ٞ٥ پبهچَ كاه عليل ٍٮيل کب٩ن فٜ

 ٍن. 25/  9*  82/  6ٍن(،  22*  88ً ) 23،  گ 64
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 )ُِٔ ـ هشثٖ(  الوذٌٗٔتٌضّل السٌ٘٘ٔ هلٖ ٌٓبدٗل 

الليي )اثْالؾَي ٥لي ثي ٥جلالکب٭ي ثي روبم ثي ي٬ٍْ ثي هٍْي ثي رودبم ثدي    اى: رٲي

ؽبهل ثي يؾيي ثي ٥وو ثي ٥ضوبى ثي ٥لي ثي هَْاه ثي ٍْاه ثدي ٍدلين( ٍدجکي اًٖدبهي     

 ..ٯ( ُ 733د  685فيهعي ّب٭٦ي )

 كهْٰ. .ٯ، ُ 734هعت  24ربهيـ رؤلي٬: 
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 9ُبي ٝالي هّٙدَ هٌدْهٍ ؽٚدود پي٪وجدو    هذ ٭وُّ ٱٌلي اي اٍذ كه ؽوهٍبلَ

 ثواي ٕو٫ كه ر٦ويواد هَّٙ هِٞوٍ.

٦ٍبكح ال رجيل ّ أّدِل أى   الؾول هلل الني أ٦ٍلًب ثٌجيَ هؾول» ٩بى: پٌ اى ًبم هئل٬ 

 «.ال الَ اال اهلل ّؽلٍ ال ّويک لَ الْلي الؾويل

 «.ٌِب ّ اؽٖت ثَ ّ اهلل ا٥لنّ اهزٚي ال٦و٫ ٕوهَ ٭ي عِخ هي عِبرِب ٕو٫ ال»اًغبم: 

 484 6886، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

،  الليي اؽول ثدي هؾودل ال٦ودبك الٮيدْهي     ، ّيـ ٥يالليي ٥جلال٦ييي ثي ّيـ ِّبة ًَـ

 .ٯ. ُ 862ميٲ٦لٍ  6ٌّجَ  پٌظ

کبرت ايي ًَقَ ها اى هّي ًَقَ إ  ًّْدزَ ّ  ى ها ثدو ّديـ هؾودل اثدْالٮوط ثدي       

ٱ٦دلٍ   مي 82، هغلدٌ كّم كّّدٌجَ    ال٦ضودبًي كه كّ هغلدٌ فْاًدلٍ   ثکو ثدي الؾَديي    اثي

 ثْكٍ اٍذ..ٯ  ُ 862

، پٌ اى ايي  ّيـ هنکْه كه  فو هٍبلَ گْاُي ٱوائذ ّ اعبىٍ ٥بهَ ثواي اّ ٱلوي ًوْكٍ

ُليدخ الوَدب٭و الدي    »هٍْْم ثدَ   9، ٱٖيلٍ ربئيَ كه ٦ًذ ؽٚود پي٪وجو ٕٮؾَ 88ٙوي 

«( رٌديل الَدکيٌخ  »ليي اثْؽبهل ّيـ اؽول ٍجکي )٭وىًل هئلد٬  ال اصو ٝج٤ ثِبء« الٌْه الَب٭و

)ؽَدي الوؾبٙدوح:   .ٯ  ُ 775ّ هزْ٭ي كه هکدَ كه ٍدبل   .ٯ  ُ 789هزْلل كه عوبكي الضبًي 

اًْبك ًوْكٍ اٍدذ،   775الضبًي  ( اٍذ کَ كه ؽوم هِٞو ًجْي كه هّى يکٌْجَ ٍلـ هثي8٤ ط

 «.ًبكه ٥ّي الزؤفيو أ٢٥ن فْيَ ّ *ريٲ٘ لٌٮٌ ٥ي ُْاُب رْلذ »ثليي هٞل٤ ٱٖيلٍ: 

ًّْزَ ّدلٍ ثدْكٍ ّ کبردت ايدي     « رٌيل الَکيٌخ»ايي ٱٖيلٍ كه  فو ًَقَ إلي هٍبلَ 

هٍبلَ،  ى ها اٍزٌَبؿ ًوْكٍ ّ ثو ّيـ هؾول ٥ضوبًي هنکْه كه هَّٙ هٌْهٍ ًجْي ثَ ربهيـ 

ت ًّْدزَ  اي ثدواي کبرد  فْاًلٍ ّ ّيـ هنکْه هغلكًا اعدبىٍ .ٯ  ُ 862ٱ٦لٍ  مي 82كٌّّجَ 

 اٍذ.

 .ٯ. ُ 8267،  فبرْى ّاٱ٬: اثي

 اي.، علل ريوبط ٱٍِْ کب٩ن ًقْكي هّّي

 ٍن. 88*  84،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 87
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 هشثٖ( -)سِشًبهِ تٌجِ٘ الحبد

 .اى: هيوىا هؾوْك ّا٠٥ ثي هْلي ؽَيي ىاُل ٱوي

 کوكٍ.، كه پبًٖل ثيذ گياهُ  ؽْاكس ٍٮو ؽظ فْك ها کَ اى هاٍ عج  اًغبم گو٭زَ

 483 .د ًَقَ فٞي  ى كه افزيبه ٭وىًلُ هيوىا اثْالٮٚ  ّا٠٥ ٱوي ٱواه كاهك / 

161  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( تَػ٘ح الوسبلٖ إلٖ أح٘بم الوٌبسٖ

الوکدي )ٍدلٍ   « أثدْ هغلدي  »اى: ّيـ هؾول ثي ؽَي ثي ٍبلن ثي ٥لدي الو٦دو٫ّ ثدَ    

 .(.ٯ ُ  85

ُ  868/  8الْي٦يخ ٭ي الغييوح ال٦وثيخ ؛ ه٦غن الوئلٮبد 272/  22ّ  493/  4النهي٦خ ]

466] 

اي اٍذ پيواهْى هٌبٍک ؽدظ   هلٍ اٍذ کَ ايي کزبة ثِزويي ًّْزَ« اًْاه الجلهيي»كه 

 کَ ثَ ْٝه گَزوكٍ ًگبهُ يب٭زَ اٍذ.

اي اٍذ عبه٤ كه ثيبى اهبکي ّويٮَ ّ ؽلّك  ًِب ّ اؽکبم ؽظ کَ هْدزو  اٍدذ   هٍبلَ

اة كه ايي ثبة هْعْك اٍدذ کدَ ثدَ كهفْاٍدذ ثوفدي اى      ثو  ًچَ اى اك٥يَ ّ اؽکبم ّ  ك

َ   ، رؤلي٬ ّلٍ اٍذ. ايي کزبة ثب رجوک ثَ ائوَ كّاىكٍ كٍّزبى هئل٬ ، ثدو كّ   :گبًدَ اهبهيد

 ، هورت ّلٍ اٍذ، ثليي ًؾْ: ثبة کَ ُو کلام رٮٖيلي اٍذ

 الجبة االّل: ٭ي ٭ٚبئ  الؾظ ّ ال٦ووح ّ ٥للِب.

 االٍزٞب٥خ. الجبة الضبًي: ٭ي ّعْثِب ّ ّوائٜ

 الجبة الضبلش: ٭ي أٱَبم الؾظ ّ ال٦ووح.
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 الجبة الواث٤: ٭ي الوْاٱيذ ّ أؽکبهِب.

 الجبة القبهٌ: ٭ي الَٮو ّ أؽکبهِب.

 الجبة الَبكً: ٭ي اإلؽوام ّ هٲلهبرَ.

 الجبة الَبث٤: ٭ي الْٱْ٭يي ّ أؽکبهِوب.

 الجبة الضبهي: ٭ي هٌي ّ أؽکبهِب.

 ٮبهح.الجبة الزب٤ٍ: ٭ي الزوّک ّ الک

 الجبة ال٦بّو: ٭ي الؾٖو ّ الٖل.

 ٥ْو: ٭ي الؾوهيي ّ أؽکبهِوب. الجبة الؾبكي

 ٥ْو: ٭ي الييبهاد ّ أؽکبهِب. الجبة الضبًي

 .ٯ. ُ 8222ههٚبى  6ربهيـ رؤلي٬: 

الؾول هلل الني ع٦  ثيزَ الؾوام هضبثخ للٌبً ّ أهًٌب ّ ٭وٗ ٥ليِن ؽغدَ ليکدْى   » ٩بى: 

ّ ث٦ل ٭يٲْل الوٮزٲو الي ٥ٮْ هثَ... هؾول ثي ؽَي ثي ٍبلن ثدي   لِن هي الٌبه ُعٌخ ّ ؽًٌٖب

 «.٥لي الو٦و٫ّ ثبثي هغلي القٞي إٔاًل ّ الوکي هْللًا ّ ه٦ًْٙب ّ٭ٲَ اهلل...

يَزؾت ىيبهح عوي٤ األًجيبء ّ األّٕيبء ٭ي هْبُلُن... ّ کزدت هئلد٬... ٥ٮدي    »اًغبم: 

 «.٥ٌِن ثوٌَّ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 486  /8 2/  245، ُ  529هئٍََ ٝيجَ؛ ٓ  ، د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8268ٕٮو  89،  فٜ ٕبلؼ ثي ٦ٝبى ثؾواًي

829  ٓ ،22 .ً 

 إ  ًَقَ كه هکزجَ ٥الهَ ٱليؾي كه ٱٞي٬ هْعْك اٍذ[]

 487  /2  2٭ِوً هقْٞٝبد الجؾدويي  ]، ّىاهح ال٦لل ّ الْئّى االٍالهيخ؛  د ثؾويي 

 /35  ُ457.] 

 ىهك ثلّى ّوبهٍ. ، ّ کب٩ن ، ثَ هْکي فٜ رؾويوي

 اًغبم، ا٭زبكگي كاهك.
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٦ٝبى ثؾواًي  ثَ اٍن ٥لي ثي ؽَي  ل.ٯ  ُ 8524، رولکي ثَ ٍبل  ثو هّي ٕٮؾَ ٥ٌْاى

 هِْْك اٍذ.

 ٍن. 86*  88، ً  85
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 )ُِٔ شبُوٖ ـ هشثٖ( تَػ٘ح ٍ تتو٘ن لوختظش اإلٗؼبح ُٖ الوٌبسٖ للٌٍَٕ

 ..ٯ( ُ 974هؾول ثي هؾول )، اؽول ثي  الليي ، ِّبة ؽغو ُيزوي اى: اثي

 [225/  8؛ األ٥الم 832/  2ه٦غن الوئلٮيي ]

 488  4225ُ کلدي  ]،  5237، ُ  797، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   / د ٥وثَزبى 

 ٭ٲَ ّب٭٦ي[.

 ًَقَ اى اًغبم ا٭زبكگي كاهك.

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 28/  3*  83، ً  27،  گ 42

162  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ح٘بمتْزٗت اال

 ..ٯ( ُ 462د  583اى: اثْع٦ٮو هؾول ثي ؽَي ٍْٝي )

ايي کزبة يکي اى چِبه کزبة ؽليضي هِوي اٍذ کَ ًيك ّي٦َ اُويذ ٭دواّاى كاهًدل ّ   

اٍزبكُ ّيـ هٮيل ًگبّزَ اٍذ. اّ کزبة رِنيت ها « الوٲ٦ٌَ»٥ٌْاى ّوػ ثو کزبة  هئل٬ ثَ

ُدبي هٌبٍدت ها    ٩بى ًوْكٍ ّ كه ُو هَدئلَ هّايدذ  ثلّى مکو إْل كيي، اى ثبة ِٝبهد 

  ّهكٍ اٍذ.

 489  /8 8946هغلٌ(، ُ  427) 224، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

 ًَقَ اى  ٩بى ّ اًغبم ا٭زبكگي كاهك ّ اى ثؾش ىکبد رب ؽظ ها كاهاٍذ.
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 اٍذ.اللّلَ ثَ کزبثقبًَ هجبهکَ  ًَقَ عيء کزت اٍزوكاكي هيوىا ٍيل هٙبفبى ّ لَبى

، ٱ٤ٞ ّىيوي ٥وي٘ علل هٲدْايي   ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. کب٩ن إٮِبًي ًَـ

 ريوبط ٍيبٍ.

 422  /2 8932هغلٌ(، ُ  427) 224، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

اللّلَ ثَ کزبثقبًَ هجبهکدَ   فبى ّ لَبى ايي ًَقَ عيء کزت اٍزوكاكي  ٱب هيوىا ٍيل هٙب

 اٍذ.

  فو ثؾش ؽظ ها كاهاٍذ. ًَقَ اى اّل رب

 ، ع٦ٮو ثي هؾول. ًَـ

 ،علل هٲْايي ريوبط ٱوهي. ، ٱ٤ٞ ّهٱي ؽغين کب٩ن إٮِبًي

 428  /5 8934هغلٌ(، ُ  428پ ) 224، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

 ، عيء کزت اٍزوكاكي اٍذ. ًَقَ هبًٌل ّوبهٍ ٱج 

 اى اّل کزبة رب  فو ؽظ ها كاهاٍذ.

 ، علل هٲْايي ريوبط ٱوهي. ّهٱي کْربٍ ٙقين ، ٱ٤ٞ ًين ٭َزٲي، کب٩ن  ًَـ ٱليوي

 422  /4 8936هغلٌ(، ُ  428پ ) 224، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

 اى هجؾش ِٝبهد رب پبيبى ؽظ ها كاهك.

 .ٯ، ُ 8237، ٍبل  ، هؾولهٙب رجوييي ًَـ فْة

ُّ كاه کب٩ن روهَ هغلّل کوٌل ّ ٍولْػ كاه ٭ِوٍذ  ، ٱ٤ٞ ًين ّهٱي. ت، ّهٯ اّل هن

 ، روًظ ّ ث٪  کْثيلٍ. علل هٲْايي ٍب٩وي ٍيبٍ

 425  /3 625، ُ  442، ٕله ثبىاه )ك٭زو كّم(؛ ٓ  د إٮِبى. 

 ًَقَ ؽبٙو اى  ٩بى کزبة الِٞبهح رب اّافو کزبة الؾظ ها كاهك ّ اى اًغبم ا٭زبكگي كاهك.

٥ي ُْدبم ثدي الؾکدن ٥دي     ٥ويو  هّي ملک الؾَي ثي ٦ٍيل ٥ي اثي اثي»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ٱبل ال يغْى ّاكي هؾَو ؽزي رٞل٤ الْوٌ... ٥7جلاهلل اثي

ثدي   )پبيدبى ىيدبكاد کزدبة الٖدالح(، هؾولؽَديي      8277االّل  ، اى هثيد٤  ٌّجَ ، ٍَ ًَـ

،  )پبيبى کزبة الْٖم(. ٥ٌدبّيي ثدَ ّدٌگو٫    8279، هعت  هيوعِبى ثبٝبًي اى رْاث٤ إٮِبى
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، هّي ثدوگ اّل ّٱٮٌبهدَ کزدبة اى     ًْيَي هٮٖ  ثب ؽبّيَ ُبرٖؾيؼ ّلٍ ّ ثوفي اى ثوگ

 ّْك.ًْهالليي هؾول ثي اؽول الُيغبًي كيلٍ هي

 علل ريوبط ىهّکي.

 ٍن. 58/  3*  28/  3، ً  28،  گ 466

 424  /6 (.28887) 294، ُ  876، ٓ  26، ط  ، هْٙي د هِْل 

 ٍذ.ايي ًَقَ اى هٲلهَ رب کزبة الؾظ ّ پبيبى هياه ها ّبه  ا

ّ ُْ ٱويت هغيت ّ ٕلي اهلل ٥لي فيورَ هي فلٲَ هؾودل ّ  لدَ الٞدبُويي ّ    »اًغبم: 

 «.ٍّلن رَليوًب کضيوًا

 .ٯ. ُ 8269ٌّجَ ُٮلُن هعت  ، پٌظ ، هؾولّٮي٤ ثي هؾوْك ًبئيٌي ًَـ

، اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ٍدْكهٌل ثدب ههدْى     کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

ّ هٲبثلَ ّلٍ ّ كاهاي كّ ٣ًْ ثال٧ اى كّ ّقٖيذ ٥لوي كه هدْاهك  هقزل٬. ًَقَ رٖؾيؼ 

 كاه ثب  ٍزو هبّي. هز٦لك. علل ريوبط ٥ٌبثي لجَ

 (.8575اي كه فوكاك اُلايي هٲبم ه٢٦ن هُجوي )ؽٚود  يخ اهلل فبهٌَ

 ٍن. 26كه  22، ً  23،  گ 564

 423  /7 (.22865) 296، ُ  877، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 قَ اى هٲلهَ رب پبيبى ؽظ ّ اثزلاي هياه اٍذ.ايي ًَ

 «.ّ لٌَب ٦ًو  ثَ ّ ال٦و  ٥لي هب ٱلهٌبٍ هي االفجبه»اًغبم: 

، رٖدؾيؼ ّ   ، کب٩ن ًقْكي  ُبه هِدوٍ. ٥ٌدبّيي ثدَ ّدٌگو٫     .ٯ ُ  82، اّائ  ٍلٍ  ًَـ

ّ « ليم ػ ٯ كام ١لَ ال٦ب»، ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ثب ههي  هٲبثلَ ّلٍ ّ كاهاي ثال٧

ُدبي  ١ِو ّهٯ  فو، رْلل ٭وىًلاى ٍديل ٥لدي هْلدْي كه ٍدبل    «. ٣ ا ٍ»ّ « م ٯ ه كام ١لَ»

  هلٍ اٍذ. 8288ّ  8223،  8898،  8885

، هييي ثَ روًظ ّ ٍوروًظ ىهيي. اُدلايي هٲدبم ه٢٦دن هُجدوي      علل ريوبط ٥ٌبثي ٙوثي

 .8575اي( كه فوكاك )ؽٚود  يخ اهلل فبهٌَ

 ٍن. 58/  3كه  22، ً  25،  گ 325
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 426  /8 (.25352) 297، ُ  877، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

ها « ثدبة صدْاة الؾدظ   »ايي ًَقَ مياًل ًبٱٔ ّ هْعْكي اى اثزدلاي هٲلهدَ ردب اّايد      

 كاهاٍذ.

 ٥7جدلاهلل  ٥ويو ٥ي ه٦بّيخ ثي ٥وبه ٥ي أثي ّ ٥ٌَ ٥ي ٕٮْاى ّ اثي أثي»اًغبم هْعْك: 

 «.9اى هٍْل اهلل :٥ي  ثبئَ

هؾودل   هؾودل ثدي هؾولٕدبلؼ ثدي هؾولٱبٍدن ثدي كٍّدذ        ، كٍّدذ  ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

 88، ٍلٍ  هورْٚي ؽَيٌي اى هّي ًَقَ ٥الهَ هؾولاهيي اٍزو ثبكي اٍزٌَبؿ ًوْكٍ اٍذ

 ..ٯ ُ 

، ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ثدب ههدْى    ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ

ّ ٩يوٍ. رٖدؾيؼ ّ هٲبثلدَ   « اكهٍ»،  «ة ك هؽوَ»،  «ي٘ هٍ٭»،  «ً م ك ه ٍ»،  «٣ ه ٍ»هقزل٬ 

 ّلٍ ّ كاهاي ثال٧.

َ    علل ريوبط هْکي لجَ ًيدب كه  مه   كاه ثب  ٍزو هيْي ٥ٌبثي هَز٦و . ّٱٮدي ّدکواهلل ٭ٲيد

8573. 

 ٍن. 26كه  89، ً  22،  گ 582

 427  /9 (.25529) 523، ُ  888، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 ّ هْعْكي اى اّائ  ِٝبهد رب پبيبى کزبة الؾظ ّ هياه اٍذ. ًَقَ اى اثزلا ًبٱٔ

يْزو  ٥ليَ ُنا الکزدبة ام کدبى هٲٖدْها ٥لدي هدب       ٥لي هب ٥لاُب هوب لن» ٩بى هْعْك: 

 «.رٚوٌزَ الوٍبلخ الوٲ٦ٌخ هي الٮزبّي

اهلل ّ ثوکبرَ ّ ُْ ٱويت هغيت ّ ٕدلي اهلل ٥لدي فيوردَ     الَالم ٥ليک ّ هؽوخ»اًغبم: 

 «.ل ّ  لَ الٞبُويي ّ ٍلن رَليوب کضيوًا کضيوًاهي فلٲَ هؾو

هْدِْك   ١288دبُوًا )كه ًَدقَ    8282ٕدٮو   83،  ، هؾول٥لي ثي ؽَي إدٮِبًي  ًَـ

، ثوفي اى اّهاٯ ه٦لدٰ ثدَ ؽْاّدي ثدب      ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ اٍذ(. کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ

ُبي  ثٌلي ثب ًـ ههْى هقزل٬ ّ ّٕبلي ّلٍ ّ ٍْٞه ًيي کوبثيِ  ٍيت كيلٍ. ٬ٞ٥ ّيواىٍ

اي ٙوثي هييي ثَ روًظ ّ ٍوروًظ ثب  ٍزو هيْدي ٥ٌدبثي. فويدلاهي    الْاى. علل ريوبط ٱٍِْ
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 .8573 ٍزبى ٱلً كه هِو 

 ٍن. 58/  3كه  88/  8، ً  29،  گ 598

 428  /82 (.88872) 585، ُ  883، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 اى ىکبد رب کزبة الؾظ ّ هياه ها ّبه  اٍذ.

کب٩دن ًقدْكي  ُدبه     .ٯ، ُ 8296ؽغدَ   ، اّافو مي هؾول ثي هؾول اّو٫ هاىي ، ًَـ

اي. ّٱٮي ّديـ هؾولٕدبلؼ ٥الهدَ ؽدبئوي كه     ، علل هيْي ٱٍِْ هِوٍ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 .8538هوكاك 

 ٍن. 29/  3كه  86/  3، ً  88،  گ 425

 429  /88 (.24386) 525، ُ  892، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 اى اثزلا ّ اًزِب ًبٱٔ ّ هْعْكي اى اّاي  ِٝبهد رب اّافو ؽظ اٍذ.ًَقَ ؽبٙو 

 «.ثوب يٲ٤ اٝالٯ اٍن الوبء ٭يغت أى يکْى هب ٥لاٍ ٩يو هغيّ الزْٙئ ثَ» ٩بى هْعْك: 

٭ٲي  لَ ؽزن الٖيبم ايبم الزْويٰ ٱبل ألى الٲْم ىاهّا اهلل ّ ُن ٭ي ٙيب٭زَ »اًغبم هْعْك: 

 «.٭َّ ال يغو  ثوٚي٬ أى يْٖم اٙيب

الدليي ٍدليوبى    الليي هؾوْك ثي ٱبٍن ثي هؾوْك ثي ّدو٫  ، هؾول هٲين ثي ٕٮي ًَـ

كيدلٍ   کب٩ن ًقْكي  ٍديت  .ٯ. ُ 8229االّل  ، ٍْم عوبكي ، كٌّّجَ ّوي٬ ّغب٥ي ّيواىي

، رٖدؾيؼ ّ هٲبثلدَ ّدلٍ ّ     اى ؽْواد ّ هْٝثذ هٍيلٍ. ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّدي 

ال الَ اال اهلل »ّ « فبى ثِبكه ٍيل هؾول ٱلي»هِو هوث٤ ثب ًٲِ  ، ١ِو ّهٯ اّل كّ كاهاي ثال٧

الولک الؾٰ الوجيي ٥جلٍ ٍيل ًبٕدو ؽَديي ثدي ال٦الهدَ الَديل ؽبهدل ؽَديي الوٍْدْي         

 «.الٌيْبثْهي

 .8576اي( كه اٍٮٌل اهلل فبهٌَ علل اٍٲبٝي. اُلايي هٲبم ه٢٦ن هُجوي )ؽٚود  يخ

 ٍن. 52/  3كه  89/  8، ً  23،  گ 238

 452  /82 (.27883) 524، ُ  892، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 ًَقَ ؽبٙو ٕلهًا ّ مياًل ًبٱٔ ّ هْعْكي، اى ِٝبهد رب اّافو ؽظ اٍذ.

 «.ّ اٍزؾيي اى يَؤلَ 9اهو الوٲلاك اى يَؤل هٍْل اهلل 7ّ ٱبل اّى ٥ليًب» ٩بى هْعْك: 
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الييددبد... ٥ددي  القٞددبة اثددي ّ ؽددلصٌي ثددَ هؾوددل ثددي الؾَدديي ثددي»اًغددبم هْعددْك: 

 «.٥7جلاهلل أثي

، ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ  ، کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ .ٯ ُ  88، ٍلٍ  ًَـ

اي ٭وٍدْكٍ. فويدلاهي   ثَ ؽْاّي. اى اثزلا هٲلاه كٍ ثوگ ًًْْيَي ّلٍ. علل ريودبط ٱِدٍْ  

 .8582 ٍزبى ٱلً كه ِّويْه 

 ٍن. 52/  3*  22، ً  25،  گ 365

 458  /85 (23269) 526، ُ  898، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 ايي ًَقَ اى اثزلاي هٲلهَ رب اًزِبي ؽظ ّ اثزلاي هياه اٍذ.

فدْهكٍ ّ هْٝثدذ    ، اّهاٯ هُْ ، کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ .ٯ ُ ، اّافو ٱوى يبىكُن  ًَـ

 ّ ٩يدوٍ ّ ُوچٌديي ر٦ليٲدبري اى   « م ٯ ه»هٍيلٍ ّ ث٦ًٚب ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ثب ههْى هقزلد٬  

ًَقَ رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ ّ كاهاي ًْبى «. هل ١لَ ال٦بلي»ّيـ ؽو ٥بهلي ثب عولَ ك٥بيي 

ًبهدَ ه٢ٮدو ؽَديي ثدي      ُبي الْاى. ١ِو ّهٯ اّل ّٱ٬ثٌلي ثب ًـ ثال٧ اٍذ. ٬ٞ٥ ّيواىٍ

علل ريوبط ٥ٌبثي ٙوثي  ٍيت كيلٍ. ّٱٮي اٍزبك ع٦ٮو ىاُلي  .ٯ. ُ 8887هؾول ؽَي كه 

 .8577كه كي هبٍ 

 ٍن. 52*  87/  3، ً  52،  گ 438

 452  /84 (24684) 553، ُ  893، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 ايي ًَقَ اى اثزلا رب کزبة الؾظ ّ پبيبى هياه اٍذ.

کب٩دن   .ٯ. ُ 8232، ُبّن ثي ٥جلالجبٱي ؽَيٌي فْهاٍزکبًي )کنا(، ٍدلـ ههٚدبى    ًَـ

ّلٍ ّ كاهاي ثال٧. ثوفي اى اّهاٯ ، رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ  ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ًقْكي  ُبه هِوٍ

،  اٍدذ « هّل ١ّلَ الَبهي»ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ّيـ ؽَي ثي ِّيل صبًي ّ ٱبٙي ثب عولَ ك٥بيي 

 ثب عللي اٍٲبٝي.

ثَ  ٍدزبى   8576اي( كه اٍٮٌل ، اُلايي هٲبم ه٢٦ن هُجوي )ؽٚود  يخ اهلل فبهٌَ ًَقَ

 اٍذ. 7هْٙي

 ٍن. 25/  3*  88، ً  24،  گ 325
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 455  /83 (22249) 556، ُ  893، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 ايي ًَقَ ًيي اى هٲلهَ رب کزبة الؾظ ّ پبيبى کزبة الوياه ها كاهاٍذ.

، هوؽْم ٍيل هٖٞٮي ؽَيٌي فْاًَبهي ّ کبرت ٌّبٌٍبهَ ٍديل إد٪و    ٕبؽت ًَقَ

 اًل کَ ٕؾيؼ ًيَذ.ٙجٜ کوكٍ« الکب٭ي»إ٪وىاكٍ د هؽوِوب اهلل د  ى ها 

، ثوفدي اى   . کب٩ن ًقْكي  ُبه هِدوٍ .ٯ ُ  88، ٍلٍ  ، مّالٮٲبهيي هؾولٕبلؼ ٱيٌبًي ًَـ

، هدال ٥جدلاهلل    ، هؾودلرٲي هغلَدي   اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي هٮيل اى ٥الهَ هؾولثبٱو هغلَي

٣ ا ٍ ٍدلوَ اهلل  »،  «م د ٯ»،  «م ٯ ه هل ١لدَ ال٦دبلي  »ّّْزوي ّ كيگواى ثب ههْى ّ ٥ٌبّيي 

«. ؽَديي ثدي ٥جلالٖدول   »ّ « هْالًب هؾول ٍلوَ اهلل ر٦دبلي »،  «ع٦ٮو ٥ٮي ٥ٌَ م ك»،  «ر٦بلي

ثبّدل. ّهٯ   ًَقَ رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ ّ كاهاي ثال٧ اى ٥الهَ هغلَي كه ثوگ پدٌغن هدي  

 ، اًلکي ثَ ًَقَ هْٝثذ هٍيلٍ ّ ّٕبلي ّلٍ اٍذ. اّل ًًْْيٌ

هُجدوي )ؽٚدود  يدخ اهلل     اي. اُلايي هٲبم ه٢٦نعلل ريوبط ٥ٌبثي ثب  ٍزو هيْي ٱٍِْ

 .8575اي( كه فوكاك فبهٌَ

 ٍن. 55/  3*  28/  3، ً  52،  گ 597

 454  /86 (83683) 549، ُ  222، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 ًَقَ مياًل ًبٱٔ ّ هْعْكي اى کزبة الٖالح رب اّافو ؽظ اٍذ.

 «.يقوعَ٭لک أى رقوعَ هي الؾوم ّ هب ٬ٕ هٌِب ٭ليٌ لَ أى »اًغبم هْعْك: 

، علدل هٲدْا هّيدَ     ، عدبي ٥ٌدبّيي ٍدٮيل    . کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ.ٯ ُ  88، ٍلٍ  ًَـ

اي. فويلاهي  ٍزبى ٱدلً هٙدْي كه اهكيجِْدذ    ُب ريوبط ٱٍِْ، ٬ٞ٥ ّ گَّْ گبليٌگْه

8567. 

 ٍن. 28/  8*  22/  3، ً  52ّ  29،  گ 278

 453  /87 (82878) 532، ُ  222، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 اى اثزلاي هٲلهَ رب اًزِبي کزبة ؽظ ّ اّل ىيبهاد اٍذ.

 .ٯ. ُ 8277ههٚدبى الوجدبهک    26ٌّجَ  اهلل ٝبلٲبًي چوا٩چي، ٍَ ثيگ ثي ٭ٚ  ، ٥لي ًَـ

ّديـ اؽودل   »، ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّدي   ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ کب٩ن ؽٌبيي  ُبه هِوٍ
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اى عًْلگبى. علل ريوبط ٥ٌبثي ٙدوثي ثدب    كيلٍ ، ًَقَ  ٍيت رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ«. رِواًي

 .8548روًظ ّ ٍوروًظ هَز٦و . ّٱٮي ؽَيي کي اٍزْاى كه  ثبى 

 456  /88 (87822) 532، ُ  225، ٓ  26، ه ْٙي؛ ط  د هِْل 

 ًَقَ ٕلهًا ّ مياًل ًبٱٔ ّ هْعْكي اى ِٝبهد رب کزبة الؾظ ّ اّافو هياه اٍذ.

 «.هح... ثبة اال٩َبل الوٮوّٙبد ّ الوًٌَْبد٥لي يٲيي هي الِٞب»...  ٩بى هْعْك: 

ّ ٥لدي   7ّ اثزِ  ٭ي الل٦ٌخ ٥لدي ٱبرد  اهيوالودئهٌيي ّ ٱزلدخ الؾَديي     »اًغبم هْعْك: 

 ...«.9عوي٤ ٱزلخ اُ  ثيذ هٍْلک

 ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫.  ، ٭بٱل علل . کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ.ٯ ُ ، اّافو ٍلٍ كُن  ًَـ

 ثدبكي كه   ال٦بثليي ٢ًبم و ّ هؾولع٦ٮو، ٭وىًلاى ىييپبيبى کزبة ِٝبهد، رْلل هؾولثبٱ

  هلٍ اٍذ. 8893، ٍْم ٦ّجبى  ّ ٌّجَ 8895، چِبهم هثي٤ االّل  ٌّجَ ٍَ

ًَقَ رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ ّ كاهاي ثال٧ اٍذ. اُلايي ٍبىهبى ؽظ ّ اّٱدب٫ هْٱْ٭دَ   

 .٥8569ٖٮْه كه  ثبى   ل

 ٍن. 59/  8*  24/  3، ً  29،  گ 544

 457  /89 (28873) 535، ُ  225، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 ايي ًَقَ اى اًزِب ًبٱٔ ّ هْعْكي اى اثزدلاي کزدبة ردب کزدبة الؾدظ ّ اّافدو هدياه       

 اٍذ.

 ؽلّكًا ٍَ ثوگ ا٭زبكگي كاهك.

 «.٥لوٌب اهلل ه٦بلن كيٌٌب ّ إلؼ هب کبى ٭َل هي كًيبًب ّ ثوْاالرکن»اًغبم هْعْك: 

،  ، ٥ٌدبّيي ثدَ ّدٌگو٫    کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ علل ريودبط هْدکي   .ٯ. ُ 8294،  ًَـ

م د ٯ هؽودَ  »،  «م ٯ ه هدل ١لدَ ال٦دبلي   »،  «٣ ا ٍ»ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ثب ههي 

ّ « ؽجد  الوزديي  »ّ ُوچٌيي هٌٲدْالري اى کزدت   « ؽَيي هؽوَ اهلل ر٦بلي»،  «ة ٍ ه ٍ»،  «اهلل

 «.الْوَيي هْوٯ»

 .8575اي( كه فوكاك جوي )ؽٚود  يخ اهلل فبهٌَاُلايي هٲبم ه٢٦ن هُ

 ٍن. 58/  3*  89، ً  27،  گ 442
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 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( ت٘ش ارل دس طذهبت ساُ رجل

 اى: ؟

 .ٯ. ُ 8299ربهيـ رؤلي٬: 

 [489/  5؛ كًب 245/  26]النهي٦َ 

َ هٍبلَ ُ  اي اٍذ هٌؾٖو ثَ ٭وك کَ ثَ ْٕهري ه٢ٌن ّ کبهاًل ٥بلوبًد هْدکالد   ، گدياه

 ، اهائَ کوكٍ اٍذ. هاٍ عج  ها کَ اى ًغ٬ رب هکَ اهزلاك كاّزَ

َ  کَ ثَ ٍٮو هکَ اى هاٍ عج  هْدو٫ ّدلٍ ثدْك   .ٯ  ُ 8297هئل٬ كه ٍبل  اي كه ، هٍدبل

ٍقزي ايي هاٍ ًّْزَ ثْك رب ّبيل اهٌبي كّلذ ايواى كه إالػ  ى ثکٌّْل ّ چْى كه ٍدبل  

كى اّٙب٣ اى ُوبى هاٍ ثَ هکدَ هْدو٫ ّدلٍ ّ  ىاه ّ    ثواي ثبه كّم ّ ثَ اهيل ثِزو ثْ 8299

، ايي هٍبلَ ها ؽبّيَ ثو هٍدبلَ ٱجد  ًگبّدزَ ّ  ى ها كه     ُبي عليلي ها هْبُلٍ کوكٍ اميذ

 رؤلي٬ ًوْكٍ اٍذ.« ٭ٖ » 89

،  8، چدبپ   ، كلي  هب ، ٱن ، هٍْل ع٦ٮويبى ]هٲبالد ربهيقي: ريو اع  كه ٕلهبد هاٍ عج 

؛ ًيي چدبپ ّدلٍ كه ُ   964د   7328د   58د   2، ّبثک:  ، ّىيويٓ  576،  ، علل ًِن 8588

 هغلَ هيٲبد رٍْٜ ُوْ[ 53

اي كهثبهٍ فْك ثَ كٍدذ  ُبي پواکٌلٍ، اهب  گبُي ، ًبم فْك ها كه ايي هٍبلَ ًيبّهكٍ هئل٬

كه ٍدٮو ؽدظ ثدْكٍ اٍدذ ّ      .ٯ ُ  8297ًْيَل کدَ ثدَ ٍدبل    كاكٍ اٍذ. ّي كه هٲلهَ هي

فْك ثٌدبي  ى كاّدزَ اٍدذ ردب      8299، كه ٍٮو ٍبل  َ اٍذ. پٌ اى  ىاي ًيي ًّْزٍٮوًبهَ

، اهب اى  ًغب کَ ًَقَ  ى ٍدٮوًبهَ كه   هٞبلجي كهثبهٍ هاٍ عج  ثَ ٍٮوًبهَ پيْيي فْك ثيب٭يايل

 ، هٍبلَ عليل ها رؤلي٬ کوكٍ اٍذ. كٍزوً ًجْكٍ ّ روٍيلٍ کَ اٝال٥برِ اى هيبى ثوّك

کَ اٍبًٍب اى هعبل كّلذ ثْكٍ يدب   كّلزي فْك ّ اييهئل٬ ثَ ُيچ هّي اّبهٍ ثَ هْب٩  

، ثَ ُويي كلي  اٍدذ   ، ثَ ٥کٌ ه٤ْٙ اّ ًَجذ ثَ كّلذ اًزٲبكي اٍذ ّ ثَ اؽزوبل ىيبك ًَ
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 کَ ًبم فْيِ ها كه ايي هٍبلَ ًيبّهكٍ اٍذ.

الِي اگو ثب چْيلى هْٲذ ٍٮو هکدَ اى هاٍ عجد ، ؽبعيبًدذ ها كه ٍدٮو ثدوىؿ      » ٩بى: 

 «.اي ثو ايْبى٥ناة کٌي، پٌ ّ

اد  ٍْكٍ ّ هٞوئي ثبّدٌل ّ  ّ ٥و  ثَ هٚبهيي ايي کلوبد گوكاى کَ ىّاه فبًَ»اًغبم: 

 «.ٕ  ٥لي هؾول ّ  لَ ّ إؾبثَ االًغجيي ّ الؾول هلل اّاًل ّ  فوًا

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 458  /8 859، إ٪و هِلّي؛ ُ  د رِواى. 

 .ٯ. ُ 84، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 459  /2  6، ُ  296، ٓ  6(؛ ط 469د   8هوکي اؽيبء )هؾلس اههْي: هدـ:  ،  د ٱن  /

 پ. 232پ الي  257، اى  2285

 علل ريوبط ٍجي. .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَز٦ليٰ

 هْعْك اٍذ. 2894/  6ًيي ًَقَ ٥کَي  ى كه ُويي کزبثقبًَ ثب ّوبهٍ 

 ٍن. 88*  88، ً  89، گ 84
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ(ربهن هجبسٖ 

، هزقلٔ ثدَ   الليي هؾول ثي ؽَيي ثي ٥جلالٖول عج٦ي ٥بهلي ؽبهصي ؽولاًي ثِبءاى: 

 ..ٯ( ُ 8258د  935« )ّيـ ثِبئي»ّ هِْْه ثَ « ثِبئي»

(: 3ردب   8د ثدبة    2298ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي )ُ    ]

ُ  ، ثَ كهفْاٍذ هِْلي هؾول کزدبة  ايواى؛ کبهفبًَ هِْلي هِلي ،  کبردت ، ثدلّى   ٭دوّ

 ، ٭بهٍي[ ، ثلّى ّوبهٍ ٕٮؾَ فْزي .ٯ، ُ 8528

؛ الٮجدبيي  ٍدزبى ٱدلً    2/  26؛ هيؾبًخ االكة: 5/  287؛ ا٥يبى الْي٦َ: 62/  3النهي٦َ: ]

 [472/  8؛ هْبه 62ٓ 
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د ٭زْايي هِوي اٍذ ّبه  هَبئ  ّو٥يَ کدَ ثيْدزو هدْهك اؽزيدبط ٥ودْم         کزبثي ٭ٲِي

، ّ ّدبه  ثيَدذ ثدبة     َ كٍزْه ّبٍ ٥جبً ردؤلي٬ کدوكٍ  ،  ى ها ث اٍذ ثب ٥جبهاري ُوَ ٭ِن

،  ثبّل؛ پٌظ ثبة اّل ها کَ ٭ٲٜ ّبه  ِٝبهد ّ ًوبىُدب ّ ىکدبد ّ هّىٍ ّ ؽدظ اٍدذ     هي

    ً ـ   فْك رؤلي٬ کوكٍ ّ كهگنّزَ اٍذ. پٌ اى هوگِ ثدَ كٍدزْه ّدبٍ ٥جدب ،  ، ّدبگوك ّدي

ًيدي  « رزوين عبه٤ ٥جبٍدي » ى ها روبم کوك کَ اى  ى ثَ .ٯ  ُ 8258الليي ٍبّعي هزْ٭ي  ٢ًبم

 اًل.ًبم ثوكٍ

 ُب:ايي کزبة ثبهُب چبپ ّلٍ اٍذ. ٥ٌبّيي ثبة

ثبة اّل: كه ثيبى ِٝبهد. ثبة كّم: كه ًوبىُبي ّاعجي ّ ٌٍزي. ثبة ٍدْم: كه ىکدبد ّ   

ثبة پٌغن: كه ؽظ گياهكى. ثبة  فوٌ ّاعجي ّ ٌٍزي. ثبة چِبهم: كه هّىٍ ّاعجي ّ ٌٍزي.

ٱوٗ ّ ثٌلٍ  ىاك کوكى. ثبة ُٮزن: كه ىيبهاد ه٦ْٖهيي ّ ث٦ٚدي اى  ،  ، ٕلٱَ ّْن: كه ّٱ٬

ثبة ًِن: كه ثي٤ ّ ّٮ٦َ ّ رْاثد٤  ى.   اؽْال ايْبى. ثبة ُْزن: كه ًنه ّ ٍْگٌل ّ کٮبهٍ  ًِب.

ثبة كُن: كه اعبهٍ ّ ٥بهيَ ّ ٩ٖت ّ رْاث٤  ى. ثدبة يدبىكُن: كه ًکدبػ ثدَ كّام ّ هز٦دَ ّ      

ٝالٯ ّ فل٤ ّ ٥لٍ كاّزي. ثبة ٍييكُن: كه ّکبه کدوكى ّ   رؾلي  ّ هلک. ثبة كّاىكُن: كه

ّوّٛ  ى. ثبة چِبهكُن: كه مثؼ ؽيْاًبد ّ ؽالل ّ ؽوام  ى. ثبة پبًيكُن: كه  كاة ٦ٝدبم  

فْهكى ّ  ة ًّْيلى. ثبة ّبًيكُن: كه ٱٚب پوٍيلى ّ ّدوّٛ  ى. ثدبة ُٮدلُن: كه اٱدواه     

َ. ثبة ًْىكُن: كه ؽلّكي کدَ كه  کوكى ّ ّٕيذ ًوْكى. ثبة ُغلُن: كه ٱَوذ کوكى روک

 ُب. ثِبي ٱز  ّ ٱ٤ٞ ا٥ٚب ّ ىفن ّو٣ هٲوه اٍذ. ثبة ثيَزن: كه فْى

 اٍذ.« ٭ٖ »ّ « هٞلت»ُو ثبة كه چٌل 

ؽوللَ ٕالح ّ ث٦ل چْى رْعَ فبٝو هلکْد ًب١و اّدو٫ اٱدلً کلدت  ٍدزبى     » ٩بى: 

 «.٥لي... ّبٍ ٥جبً الؾَيٌي...

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 442  /8 3262، ُ  236/  85، هو٥ْي؛  د ٱن. 

ّ ث٦ٚي ثو ًٌل کَ كه ايي ّٱذ، ک  هجل٪ي کَ ّعَ اعبهٍ اٍذ، ثَ ّاهس »اًغبم ًَقَ: 

 «.هٍل اّ هي
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االّل  ، پٌغٌْجَ ًْىكُن عودبكي  ، فَوّ ُبي ٥وثي ًَـ ه٦وةًَز٦ليٰ ًبىيجب ّ ٥جبهد

 .ٯ. ُ 8266

ًْيَي  ، ؽبّيَ کي ّ ٌّگو٫ُب هغلّل ثَ ىه ّ هْ، ٕٮؾَ ُب ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي

، هّي ثدوگ اّل   ُب ها هدُْ فدْهكٍ اٍدذ    ؽبّيَ ثوگ«. لي هل ١لَ ال٦بلي»كاهك ثب ًْبًي 

ّ رولکي ثدلّى ًدبم ثدَ     8225ثَ ربهيـ ّْال « هؾول ٥لي ثي هؾول ثي ٥جلالکوين»رولک 

هيـ ّ چٌدل ردب  « ا٭ْٗ اهوي الي اهلل ٥جلٍ هؾول هٙي»ثب هِو هوث٤  8843االّل  ربهيـ هثي٤

 ّْك.ُب ّ هِوُبي ًبفْاى كيلٍ هيرْلل ّ رولک

 اي.علل گبليٌگْه ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 58/  3*  83، ً  83،  گ 839

 448  /2 82797هغلٌ(، ُ  8226پ ) 325، ٓ  ، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي د رِواى. 

ًَقَ عيء کزت رؾْيلي ثَ هئيٌ کزبثقبًَ هنکْه د  ٱب ّيـ اٍدوب٥ي  د اٍدذ کدَ اى      

 عب هٌزٲ  ّلٍ اٍذ. کزبثقبًَ ٱٖو ثلْه ثلاى

 ، علل اثوٍ ريوبط هْکي. ٱ٤ٞ ّىيوي

 442  /5 75، ُ  65؛ ٓ 7، هئٍََ اهبم ٕبكٯ د ٱن. 

 ًَقَ اى  ٩بى ّ اًغبم ا٭زبكگي كاهك.  

ُدب هغدلّل ثدَ ىه ّ ّدٌگو٫ ّ     ، ٕٮؾَ ، اى ٍلٍ كّاىكُن. ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ًَـ ًيکْ

، ثَ فٜ اٍوب٥ي  هٍْْي ّيواىي ّ ثَ  ثلّى علّل اٍذ ُب ًًْْيٌ ّهْکي. ث٦ٚي ثوگ

 اي ٍيو.ُب كهُن ّ ًبهورت اٍذ. علل ريوبط ٱٍِْ. ثوگ8238ربهيـ يبىكُن ّْال 

 ٍن. 28/  3*  88، ً  83،  گ 832

 445  /4  ک  ىهبى )كيغيزبل هئٍَدَ ردبهيـ ٥لدن ّ ٭وٌُدگ د ٱدن(، ُ        د پبکَزبى ،

822. 

 ّْك.كاهي هي لي ًگَكه کزبثقبًَ إ 48ٝي ّوبهٍ 

 444  /3 89، ُ  98، اّکْهي )ٍيل ٕبكٯ د ك٭زو اّل(؛ ٓ  د ٱن. 

،  ٥ٌبّيي ثَ ّدٌگو٫  .ٯ. ُ 8224، يکٌْجَ پبًيكُن هعت  ًَز٦ليٰ ّ ٥جبهاد ٥وثي ًَـ
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اًل. علل ريوبط هْکي ٙوثي روًظ ّ ٍوروًظ ُبي اّهاٯ چوکيي ّ هقزٖو هْٝثذ كيلٍلجَ

 ثَ ؽبّيَ گوُي.

 ، ٱ٤ٞ ّىيوي.ً  87،  گ 96

 443  /6 735، ُ  362، ٕله ثبىاه )ك٭زو ٍْم(؛ ٓ  د إٮِبى. 

 ًَقَ ؽبٙو اى کزبة الِٞبهح رب پبيبى کزبة الؾظ ها كاهاٍذ.

 ٰ ، اُدلائي ٍديل ٥لدي     ، ٥ٌدبّيي ثدَ ٱوهدي    ، ٍدلٍ كّاىكُدن ّ ٍدييكُن    ًَـ ّ ًَدز٦لي

  ثبكي. ًغ٬

 علل ريوبط هْکي ٭وٍْكٍ.

 ٍن. 89*  85،  هقزل٬، ٍْٞه  گ 886

 446  /7 274، ُ  888/  8ؾليش؛ كاهال ، د ٱن. 

كيگو ًيَذ، اهب ثو اّ الىم اٍذ کَ اگو  ة ٱيوزي كاّزَ ثبّدل، ٱيودذ  ى   » ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.ها ثَ ٕبؽت هٍبًل

ّ كاف  ؽوم ثبّل، ًبيت كيگو ثبيل گو٭ذ کَ اى اّ ٭ْد ّلٍ هّاًَ ؽدظ  »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «. ًچَ ثَ ٭٦   ّهكٍ کب٭ي اٍذّْك ّ ّهصَ.. 

ُب ٌّگو٫. اكاهَ هزي كه ؽبّيَ رؾويدو ّدلٍ اٍدذ.    رب. ٥ٌبّيي ّ ًْبًي ، ثي کب ، ثي ًَـ

 علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا.

 ٍن. 22*  84، ً  82،  گ 86

 447  /8 298، ُ  882/  8، كاهالؾليش؛  د ٱن. 

ويٰ ثبلِ ثلٌل ٍدبىًل، ّدبًيكُن   پبًيكُن  ى کَ فبک ىيو ٍو هيذ ها ثَ ٝ» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.کَ كه ىيو هؿ هيذ فبک کوثال گناهًل  ى

كّم هٲبهًذ ًيذ ثَ هْاىًَ کوكى ٍين اٍزلاهذ ؽکودي ّ اهدب ُٮدذ اهدو     »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ٌٍذ اّل  ى کَ كه ّٱذ هْاىًَ کوكى

 ، ثلّى علل. رب. ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ، ثي کب ، ثي ًَز٦ليٰ

 ٍن. 22*  85، ً  83،  گ 79
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 448  /9 824الي  8، اى ٓ  29/  8، ُ  62 ثبك )إٮِبى(، ؽغغي؛ ٓ  د ًغ٬. 

ؽٚواد ائوَ ه٦ْٖهيي ٕلْاد اهلل ٥ليِن اعو٦يي ثبٌّل، لِنا اهدو  » ٩بى ًَقَ ا٭زبكٍ: 

اّو٫ اٱلً ٥ّي ٕلّه يب٭دذ کدَ ايدي ثٌدلٍ... ايدي کزدبة ها هَدوي گوكاًيدل ثدَ عدبه٤           

 «.٥جبٍي...

ُدب ثدَ   ٥ٌدبّيي ّ ًْدبًي   .ٯ. ُ 8824پٌغْدٌجَ ٩دوٍ ههٚدبى     ، ، ثلّى ًبم کبرت ًَز٦ليٰ

 ، هّي علل هغو٥َْ روًظ ّ ٍوروًظ. اي كّهّ، علل ريوبط ٱٍِْ ٌّگو٫. هٍبلَ هغلّل

 ٍن. 24*  84، ً  83

 449  /82 265، ُ  898، هلهٍَ ٭زؾ٦لي ثيگ )ٕبكٱيَ(؛ ٓ  د كاه٪بى. 

ٍدبّعي ر٢ٌدين ًودْكٍ ّ اى  ٩دبى ّ     الليي  ، ٢ًبم ايي ًَقَ ُوبى اٍذ کَ ّبگوك ثِبئي

 اًغبم، ا٭زبكگي كاهك.

 8282ٱ٦دلٍ   مي 88، پٌغٌْجَ  اي، هؾول اٍوب٥ي  ثي ٥جلال٢٦ين ٍيبپوٍ ًَـ ّ ًَز٦ليٲٰ

)پبيبى کزبة ؽظ(، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ يب ثب فٞي هْکي ثدبالي  ى هْدقٔ ّدلٍ. ثدلّى     

 علل.

 ٍن. 28/  3*  86،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 893

 432  /88  8887، ُ  95، ٓ  8، كائددوح الو٦ددبه٫ اٍددالهي )٥کَددي(؛ ط  رِددواى د 

(232242.) 

 ..ٯ ُ  88ُب صلش ّ ه٦وة. اؽزوباًل ٍلٍ ، ٥وثي ًَز٦ليٰ هّّي

کدَ كه ًيدذ ٱٖدل     كه هٞلت ُٮزن كه ثيبى اؽکبم ؽظ ًيبثذ... چِدبهم  ى »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.کَ  ى ّقٔ... کٌل... پٌغن  ى

ُْ الْاٱ٬ ّٱد٬ کزبثقبًدَ... ؽدبط    »كايوٍ ربط كاهك ثب ٍغ٤  كه ٕٮؾَ پبيبًي ًْبى هِو

 هِْْك اٍذ.« هؾول فبى...

 ٍن. 52*  28(، 86*  7ً ) 82، ٓ  588

 438  /82 88/  88د  8988، ًَقَ ّوبهٍ  5459، ُ  8858/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن. 

اهب هيبى هغزِليي فال٫ اٍذ. ث٦ٚي ثو  ًٌل کَ كه ايي ّٱدذ کد  هجل٪دي کدَ     »اًغبم: 
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 هٍل.ّعَ اعبهٍ اٍّذ، ثَ ّاهس اّ هي

 رب ًيوَ هجبؽش ؽظ ها كاهاٍذ.

علل ريودبط هْدکي ردوًظ ّ    «. لي هل ١لَ ال٦بلي»، ثب ؽْاّي ثب اهٚبء  ، ًَز٦ليٰ ّکَزَ

 ٍوروًظ ٙوثي.

 ٍن. 24*  85، ً  84،  گ 883

 432  /85  د   5236/  8، ًَدقَ ّدوبهٍ    5442، ُ  8858/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

56  /87. 

َ  ، اثْرواة هؾول هئهي ثي ؽبط هغلالليي اٍوب٥ي  کبّبًي ٦ليٰز، ًَ ّکَزَ ّدٌجَ   ، ٍد

 علل هٲْا ثب هّکِ پبهچَ گللاه ٬ٞ٥ ريوبط. .ٯ. ُ 8824ٍلـ ّْال الوکوم 

 ن.ٍ 28*  22، ً  22د  89،  گ 67

 435  /84  828د   5988، ًَقَ ّدوبهٍ   5448، ُ  8859/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  ند ٱ 

 /22. 

ّالٖلْح ّالَالم ّالزؾيخ ٥لدي ٍديلًب ّ ًجيٌدب هؾودل ّ  لدَ الٞيجديي الٞدبُويي        »اًغبم: 

 «.الو٦ْٖهيي الوکوهيي ثوؽوزک يب اهؽن الواؽويي

علدل ريودبط    .ٯ. ُ 8222لو٩بئدت(  هعت )ليلخ ا 7، عو٦َ  ، ٥جلالکوين ، ًَز٦ليٰ ّکَزَ

 اي.، ٬ٞ٥ گبليٌگْه ٱٍِْ ٍوؿ ٙوثي هغلّل گوُي

 ٍن. 28*  84، ً  83،  گ 262

 434  /83  886د   6486، ًَقَ ّدوبهٍ   5442، ُ  8859/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 /52. 

 ى ّقٔ ُويَْ ّوهٌلٍ فْيْبى فْك ثبّل ّ كيگو ايي چٌيي کبهي ًکٌدل ّ  »اًغبم: 

 «.اهلل ا٥لن

رودبهي   .ٯ. ُ 8222،  ، ؽَي٦ٌلي ثي ٥لي اکجو هًبًي ؽَت االهو  ٱب هؾودل ٕدبكٯ   ًَـ

، ثب ؽْاّي اى هؾولرٲي ًغٮدي إدٮِبًي ّ كه اّل ًَدقَ     ٕٮؾبد هغلّل هنُت هؾوه

هِو ّي كهط ّلٍ اٍذ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. ٭ِوٍدذ هٞبلدت کزدبة كه اّل ًَدقَ كهط     



 مخطوطات حجکتابشناسی /  153

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 ي ٭وٍْكٍ هغلّل ثب روًظ ّ ٍوروًظ.ّلٍ اٍذ. علل ريوبط هْکي ه٩ٌّ

 ٍن. 52*  22، ً  28،  گ 286

 433  /86 37/  63د  8593، ًَقَ ّوبهٍ  5445، ُ  8859/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن. 

 ًَقَ اى اّل رب  فو ثبة پٌغن )كه ؽظ گياهكى(.

 ثلّى علل. .ٯ. ُ 8286، ّْال  ، کب١ن ًَز٦ليٰ

 ٍن. 28*  85، ً  86،  گ 852

 436  /87  د   4365/  8، ًَدقَ ّدوبهٍ    5443، ُ  8859/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

85  /25. 

عب  ّهك...  ا٥بكٍ کٌل اؽْٛ اٍذ ّ اگو ٍِْا كه يک هک٦ذ چِبه ٍغْك ثَ» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.چِبهم فْاًلى ٭برؾَ ثب ٍْهٍ ثَ ٝويٰ رؾويو ّ ًٲِ ّ ْٕهد

گناهك...  ًچدَ ثدَ ٭٦د   ّهكٍ،    ثذ اّ ؽظ هيکَ ّقٖي کَ ًبيت ثَ ًيب ّْن  ى»اًغبم: 

 «.کب٭ي اٍذ ّ اؽزيبط ًبيت گو٭زي ًيَذ روذ

ٱ٦لح الؾوام )ٍدبل رؾويدو ًْدلٍ(، ؽَدت فدْاُِ       ، ٍلـ مي ، هؾوْك ثي هؾول ًَـ

 اي.هيوىا هؾول. علل گبليٌگْه ٱٍِْ

 ٍن. 22*  83، ً  86،  گ 76

 437  /88  858د   3798، ًَقَ ّدوبهٍ   5447، ُ  8842/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 /29. 

٭ي الٌِبه ّ يْلظ الٌِبه ٭ي اللي  ّ ُْ ٥لين ثناد الٖلّه ّ كه هک٦ذ كّم  فدو  » ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.ٍْهٍ ؽْو ها ثقْاًل.... ٭ٖ  كه ثيبى  كاة ًوبى ّت چْى ثٌلٍ هئهي اى فْاة ثيلاه ّْك

ل... اهبهيبى هغزِليي فدال٫  ّ اگو ٭ْد اّ ث٦ل اى اؽوام ّ كاف  ّلى ؽوم ثبّ»اًغبم: 

اٍذ. ث٦ٚي ثو  ًٌل کَ كه ايي ّٱذ ک  هجل٨ کَ ّعَ اعبهٍ اٍذ ّ ثدَ ّاهس پدٌ كٌُدل    

 «.الکزبة روذ

 اي.علل هٲْا ثب ٬ٞ٥ گبليٌگْه ٱٍِْ .ٯ. ُ 8898،  ًَـ

 ٍن. 58*  86، ً  86،  گ 48
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 438  /89  826د   9866، ًَقَ ّدوبهٍ   5432، ُ  8842/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 /62. 

کَ ِٝبهد يب هْٱ٫ْ اٍذ ثَ ًيذ ٱوثذ ّ ثي  ى ٕؾيؼ  ثَ ًبم فلاًّل كاًب ثلاى» ٩بى: 

 «.ًيَذ يب اؽزيبط ثَ ًيذ ٱوثذ ًلاهك

 اى ِٝبهد )هٲٖل اّل كه اؽکبم ّْٙ( رب پبيبى ؽظ ها كاهاٍذ.

زدبكگي  هقزٖدوي اى اّل ا٭  .ٯ. ُ 8272، ٭ي اللي  ال٦ْوّى ٩وٍ عودبكي االّل   ًَز٦ليٰ

 كاهك. ًَقَ ثلّى علل.

 ٍن. 88*  85، ً  84،  گ 869

 439  /22  838د   4458، ًَقَ ّدوبهٍ   5433، ُ  8848/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 /25. 

 ٍن. 89*  82، ً  84

 462  /28  826د   3246، ًَقَ ّدوبهٍ   5436، ُ  8848/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 /26. 

ي اى ىايل ه٦لْم ًجبّل. پٌ اگو كه ىيو هْ٭ٰ اٍدذ، ثبيدل َّدذ...    ّ إل» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.كُن َّزي كٍذ چپ اٍذ ثَ ٝويٰ كٍذ هاٍذ

ّ الىم ًيَذ کَ ًبيت عِخ  ى ثگيوك ّ ُوچٌيي اگو ّقٖي رجو٣ اى هدبل  »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.فْك ّقٖي ها ثَ اعبهٍ ثگيوك

 ، ثلّى علل. ًَـ

 ٍن. 28*  86، ً 84،  گ 823

 468  /22 98د   3428، ًَقَ ّدوبهٍ   5437، ُ  8848/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن  /

27. 

کوكى  ى ّاعت اٍذ، هض  رکلن کوكى ثو كّ ؽو٫ کَ ٱو ى ّ ك٥دب ًجبّدل   » ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «. ًچَ ثلل روک کوكى  ى ّاعت اٍذ هض  ٱٖل کوكى هيب

بىكُن ّ كّاىكُدن ّ  چِبه اهو كه هٌي ثْكى ٍَ ّت ايدبم رْدويٰ ّ  ى يد   »اًغبم ا٭زبكٍ: 



 مخطوطات حجکتابشناسی /  155

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 «.ؽغَ اٍذ ٍييكُن مي

 ، علل ريوبط ٭وٍْكٍ. .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 89*  83، ً  84،  گ 822

 462  /25  865د   3825، ًَقَ ّدوبهٍ   5438، ُ  8848/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 /29. 

کدَ كه    ىکَ هٲجوٍ ًيكيک ها روعيؼ كٌُدل ثدو هٲجدوٍ كّه، هگدو      چِبهم  ى» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.هٲجوٍ كّه

کَ ٱٖدل اّ   کَ يک كهُن ّو٥ي فوهب ثقوك ّ رٖلٯ کٌل ّ ُن  ى ًِن  ى»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ُويَْ ايي ثبّل کَ ًْثذ كيگو ثَ ؽظ  يل

 ، علل ريوبط هْکي. .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ٍن. 87*  82، ً  86،  گ 97

 465  /24 59/ 825د  7725، ًَقَ ّوبهٍ  5462، ُ  8842/ 2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن . 

ّدْك ّ كه  ّ ثو رٲليو ثٞالى  يب ُويي ٱٚب الىم اٍذ يب کٮبهٍ ًيي الىم هدي » ٩بى ا٭زبكٍ: 

ايي ًيي فال٫ اٍذ ّ إؼ  ى اٍذ کَ ٱٚب الىم اٍذ... ٭ٖ  كّّين كه مکو عودب٥زي کدَ   

 «.هّىٍ ايْبى ٕؾيؼ ًيَذ

ايي ك٥ب ثقْاًل، الّلِن يوك ٥ٖدبک... ا٥دْم   کَ كه كهّى فبًَ ک٦جَ  ُٮزن  ى»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ثک اليْم ٭ب٥نًي

، ٥جبهاد ٥وثي ًَـ ه٦دوة.   ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ .ٯ ُ  82، ٍلٍ  ًَـ ه٦وة ّ ًَز٦ليٰ

 اي.علل هٲْا ٬ٞ٥ گبليٌگْه ٱٍِْ

 ٍن. 22*  87، ً  84،  گ 28

 464  /23 پ. 887پ الي  8، اى ٓ 82634/  8، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

کَ ؽظ کوكى اى ا٢٥ن اهکبى كيي اٍذ ّ چْى ّاعت ّْك، رؤفو کدوكى  ى   ثلاى» ٩بى: 

 «.گٌبٍ ٢٥ين اٍذ

 «.ث٦ٚي ثو  ًٌل کَ كه ايي ّٱذ، ک  هجل٪ي کَ ّعَ اعبهٍ اٍّذ، ثَ ّاهس اّ كٌُل»اًغبم: 
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اى کزبة عبه٤ ٥جبٍي )ثؾش ؽظ( اٍذ ّ ؽْاّي  ى ثدَ فدٜ ٍديل     3ايي ًَقَ ثبة 

ثبّل. ايدي  هي .ٯ( ُ 8292يب  8292خاالٍالم ّٮزي )كهگنّزَ ٍبل اٍلاهلل ثي هؾولثبٱو ؽغ

ٍبل ٱجد  ثدب    23ُبي  ى، ؽلّك کزبة ثبهُب كه ايواى ّ ٌُل چبپ ّلٍ اٍذ. يکي اى چبپ

كه رِواى هٌزْو گوكيلٍ اٍذ. كه ٌُل، اى عولَ كه ثوجئدي   ;هٲلهَ ؽٚود  يخ اهلل هو٥ْي

 ًيي چٌل ثبه چبپ ّ هٌزْو گوكيلٍ اٍذ.

 .82، ٍلٍ  ىيجبًَـ 

، يبككاّدزي   ًْيَي اٍذ. كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ ُب كاهاي هکبثَ، ثوگ ًْيَي كاهك ؽبّيَ

ُدب ّ  كه  ٩دبى  هدلٍ اٍدذ. ٥ٌدْاى     .ٯ ُ  8286ثَ فٜ ًَـ ىيجب كه ه٦و٭ي ًَقَ ثَ ٍدبل  

، ثدوگ ًقَدذ كاهاي    ،  هايِ ًَدقَ ثدَ ًٲدُْ اٍدليوي     ، ٣ًْ کب٩ن ٭وًگي ُب ٱوهيًْبًي

-، ثدوگ  ، ؽْاّي ثوگ اّل ّ كّم هوٕد٤  ي هو٤ٕ ّ ًبم کزبة كه  ى صجذ ّلٍٍولْػ ىيجب

 ُبي ًَقَ هغلّل ثَ ىه ّ فْٞٛ هْکي.

 ٍن. 82*  6، ً  82

 463  /26 658، ُ  468، ٕله ثبىاه )ك٭زو كّم(؛ ٓ  د إٮِبى. 

َ »...  ٩بى ا٭زبكٍ:   ١ِو ّٱزي اٍذ کَ رب ٩وّة  ٭زبة هٲلاه ًوبى ٥ٖو هبًلٍ ثبّل ٢ًو ثد

 «.ؽبل هٖلي چٌبًچَ ه٦لْم ّل...

ّ ٱوٗ ًيي كاّزَ ثبّل ّاعت اٍذ کَ اّل اعود الوض  ؽدظ ّ ٱدوّٗ   »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ها اى هزوّکبد اّ چييي ثَ ّاهس...

، ٥جدبهاد   ُبي پبيبًي ثبىًْيَدي ّدلٍ  ، ثوگ ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ، ٍلٍ كّاىكُن ًَز٦ليٰ

 اك٥يَ ه٦وة.

 ّ ٭وٍْكٍ. ، ثلّى هٲْا علل ريوبط هْکي

 ٍن. 83/  3*  9،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 882

 466  /27 886، ُ  888(؛ ٓ 8، کب١ويٌي )ط  د ييك. 

 ًَقَ اى  ٩بى ّ اًغبم ا٭زبكگي كاهك.

ِٝبهد كُل ًَ كه  ة هٚب٫ هض  گالة ّ هض   ى ّ ًدَ كه کلدْؿ کدَ    »...  ٩بى ا٭زبكٍ: 
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 «.ثو هنُت ٌٍيبى اٍذ

اٍذ ٩الم يب کٌيي ٥بكل ثبّل كه هفٖذ  ٱبي فْك ًبئت ّ ُوچٌيي عبيي »پبيبى ا٭زبكٍ: 

 «.ّْك ّ اگو ًبئت كه اصٌبي هاٍ ٭ْد ّْك...

 8246، كه ثوگ اّل چٌل يبككاّذ هزٮوٱَ ّ ربهيـ  ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ، ٍلٍ ٍييكُن ًَـ

  هلٍ اٍذ.

 ، پْذ ا٭زبكٍ. علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا

 ٍن. 22/  3*  86، ً  85،  گ 258

165  

 لل الحذ )ُِٔ سٍاٖٗ ـ هشثٖ(ربهن ه

 ..ٯ( ُ 588، اثْع٦ٮو هؾول ثي ٥لي ٱوي ) اى: ّيـ ٕلّٯ

 [243ُ  65/  3النهي٦خ ]

 ًبم کزبة كه کزبة ًغبّي  هلٍ اٍذ.

 467  ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ. 585، ٓ  النهي٦خ 83كه ط « کزبة ٥ل  الؾظ»/ د ًيي ثب ٥ٌْاى 

166  

 )ُؼبئل ٍ هٌبٓت ـ هشثٖ(  الوتْ٘الزبهن اللـَ٘ ُٖ ُؼبئل هِ٘ ٍ ثٌبء الج٘ت 

 .م( 8378= .ٯ  ُ 986اى: اثي ١ِيوٍ هؾول عبهاهلل )

 ٯ[ 8542ط د ًبّو: ٥يَي الجبثي الؾلجي كه  2]

 ثبّل. ايي هٍبلَ كه ثيبى ٭ٚبي  ّ ث٦ٚي هَبئ  كه ثٌبي ک٦جَ ه٢٦وَ ّ هز٦لٲبد  ى هي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 468  /8 الوَزٌٖويَ.، کزبثقبًَ الغبه٦خ  د ث٪لاك 

 ثو اٍبل هيکوّ٭يلن کزبثقبًَ گْرَ كه  لوبى.
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 469  /2  هْعْك اٍذ. 2ثب ّوبهٍ « هکزجخ الؾوم الوکي»د ًَقَ كيگوي ًيي كه 

كّ ًَقَ ُن اى ايي کزبة ثب هْقٖبد ىيو كه کزبثقبًَ ْٝپٲپٍْواي د اٍزبًجْل ّعْك  

 كاهك:

 469  /5  8623هٍ م ّ ثب ّوب 8698=  8825، کزبثذ  گ 824د. H 6077. 

 472  /4  2385، ُ م 8688= .ٯ  ُ 8299، کزبثذ  گ 228د M 6076. 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( ربهن الؤبطذ ُٖ ششح الَٔاهذ

 ..ٯ( ُ 942اى: ًْهالليي ٥لي ثي ٥جلال٦بلي کوکي )

٥الهَ ؽلي اٍذ کَ يک كّهٍ کبه  ٭ٲَ ّي٦ي اى ِٝدبهد  « ٱْا٥ل االؽکبم»ّوػ کزبة 

 ثبّل.رب كيبد هي

 478 462، ُ  552، ٕله ثبىاه؛ ٓ  / د إٮِبى. 

 ًَقَ ؽبٙو اى کزبة الِٞبهح رب پبيبى ؽظ ها كاهاٍذ.

، ّٱٮٌبهدَ   ، هّي ثدوگ اّل  ُدب  ثدي  ، ٥ٌبّيي ثَ ٱوهي. ثوفي اى ثدوگ  ، ٍلٍ ٍييكُن ًَـ

٥جلٍ هؾول اثدواُين ثدي هؾودل    »ثب هِو ثيْٚي  8257کزبة اى ؽبط هؾول اثواُين ثَ ٍبل 

 ّْك.كيلٍ هي« ؽَي

 ، اًلهّى هْکي. ، هّ ٱوهي عگوي علل ريوبط كّ هّ

 ٍن. 58*  86، ً  58،  گ 888
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( ربهن الوٌبسٖ

 ..ٯ( ُ 88، هؾوْك ثي كهّيِ )ٍلٍ  اى: ؽلي ًغٮي

؛ 823/  82؛ ا٥يبى الْدي٦خ  857/  8؛ هيبٗ ال٦لوبء 854ٓ  88ٝجٲبد ا٥الم الْي٦خ ٯ ]
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 [858/  8رواعن الوعبل 

هٍبلَ هقزٖوي اٍذ كه ثيبى اؽکبم ؽظ کَ هئل٬ پٌ اى ثبىگْذ اى ٍٮو ؽظ،  ى ها 

ًِبكٍ اٍذ. هٍدبلَ  « عبه٤ الوٌبٍک». ّبه  ٭ْٖلي چٌل اٍذ ّ هئل٬ ًبم کزبة ها  ًگبّذ

 رؤلي٬ ًوْكٍ اٍذ..ٯ  ُ 8236اى ايي هئل٬ ثَ چبپ هٍيلٍ کَ  ى ها كه « هيياى الوٲبكيو»

كه ًغ٬ اّو٫ ثَ پبيدبى  .ٯ  ُ ٦ّ8246جبى  8كه ٥ٖو هّى كٌّّجَ  هئل٬ ايي هٍبلَ ها

 هٍبًلٍ اٍذ.

ٍيل الووٍليي ّ ُلاًب لْاليدخ فلٮبئدَ    9الؾول هلل الني هي ٥ليٌب ثْوي٦خ هؾول» ٩بى: 

االئوخ الو٦ْٖهيي ّ اهاًب هٌبٍکٌب ّ ع٦لٌب لؾظ ثيزَ... ٭يٲْل... ؽَبم الليي ثي كهّيِ ٥لي 

الؾلي الٌغٮي... ّ ٍويزَ عبه٤ الوٌبٍک... ٭ٖ  يٌج٪ي لوي اهاك الؾظ اى يٲ٤ٞ ال٦اليٰ ثيٌدَ  

 «.ّ ثيي ه٦بهليَ

يال هو ثَ اّ ًِبهًا ّ ليکي ُنا  فو هب اهكًبٍ ٭ي ُنا أى يٖلي ٭يَ ّ يٚٞغ٤ ٭يَ ل»اًغبم: 

الوٌَک ؽبهليي هلل ّ ّبکويي ّ ٱل ارٮٰ الٮوا٧ هي رؤليٮَ ٥لي يل هئلٮَ ؽَدبم الدليي ثدي    

كهّيِ ٥لي الؾلي... ٍدزخ ّ اهث٦ديي ث٦دل االلد٬ ّ ٕدلي اهلل ٥لدي ٍدبكرٌب هؾودل ّ  لدَ          

 «.الٞبُويي. رن ثؾول اهلل

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 472  /8 38الي  26، ٓ  8283/  4، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن. 

 هْعْك اٍذ. 8762ًَقَ إ  كه کزبثقبًَ ّاريکبى هم كه کْْه ايزبليب ثَ ّوبهٍ 

إٮِبى؛ ثب كّ ّاٍدَٞ اى   .ٯ، ُ 8278هثي٤ االّل  8،  ، اؽول ثي ٱبٍن ؽَيٌي ًغٮي ًَـ

 هّي ًَقَ هئل٬.

55  ٓ ،87 .ً 

 475  /2 8226ُ ، هو٥ْي )٥کَي(؛  د ٱن. 

)٭ِوٍدذ الوقْٞٝدبد ال٦وثيدخ     8762، ُ  ، ايزبليدب  ، هم ًَقَ إ : کزبثقبًدَ ّاريکدبى  

 (.855د  852، ٓ  ، الغيء الضبًي ، ليٮي كال٭يلا االٍالهيخ ثوکزجخ الٮبريکبى

 ، اؽول ثي ٱبٍن ؽَيٌي ًغٮي. ًَـ ه٦وة
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هدي ًَدقخ    ًٲاًل هي ًَقخ ًٲلذ هي ًَدقخ ًٲلدذ  »کبرت كه پبيبى چٌيي ًگبّزَ اٍذ: 

 «.الو٬ٌٖ

 «.هٌَ»ًَقَ هٖؾؼ اٍذ ّ كاهاي ؽْاّي ثب ًْبى 

66  ٓ ،87 .ً 

 474  /5 8762/  2، ُ  264، ّاريکبى؛ ٓ  د هم. 

 .ٯ. ُ 8278کزبثذ: اّل هثي٤ االّل 

 473  /4  82د   6582، ًَدقَ ّدوبهٍ    5453، ُ  8856/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن  /

52. 

إدٮِبى. كه ؽبّديَ    .ٯ، ُ 8278االّل  ، اّل هثيد٤  ؽَديٌي ًغٮدي  ، اؽول ثي ٱبٍن  ًَـ

رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ. كه پبيبى هٍبلَ هٞبلجي كهثبهٍ هَبئ  ٥ووٍ اى ُوديي هئلد٬ كهط ّدلٍ    

 ، علل هٲْايي ٍٮيل. اٍذ. ٫: عبه٤ الوٌبٍک

 ٍن. 55*  28، ً  87،  گ 54
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رَاص ً٘ٔ ربهن الٌظَص ٍ الج٘بى ُٖ سدّ اهتشاػبت الش٘خ سل٘وبى حَل 

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الـَاٍ ُ٘وب ث٘ي الشٌٗ٘ي

 ..ٯ( ُ 8524، هؾوْك ّکوي ثي اٍوب٥ي  ) اى: کزبثقبًَ

 هٍبلَ كه ثبة پبٍـ ثَ ايي هَئلَ اٍذ کَ  يب ًيذ ْٝا٫ ثيي هکٌيي عبيي اٍذ يب فيو؟

 [444/  2هقزٖو ًْو الٌْه ّ اليُو ]

 476  82/  5833ُ ]،  2228ُ  ، 682، ٓ  2، هقزٖو ؽدوم هکدي؛ ط    / د ٥وثَزبى 

 .835الي  78، اى ٓ  ٭ٲَ[

 .ٯ. ُ 8525، ٍبل  الليي ٱياًي ، ّو٫ ًَـ

 ٍن. 25*  85/  3، ً  23،  گ 58
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 )تبسٗخ ـ ُبسسٖ( رزة الٔلَة إلٖ دٗبس الوحجَة

 ..ٯ( ُ 8228اى: ّيـ ٥جلالؾٰ هؾلس كُلْي )

ّ كه ُٮلٍ ثبة ردلّيي يب٭زدَ    .ٯ ُ  8228کزبة كه ربهيـ هليٌَ هٌْهٍ اٍذ کَ ثَ ٍبل 

 اٍذ.

 ث٦ٚي اثْاة کزبة ثَ ّوػ مي  اٍذ:

 ثبة اّل: كه ٥لك ايغبك ايي ثللٍ.

 ثبة كّم: كه مکو ٭ٚبي  ّ هؾبهل ّي.

 .9ثبة پٌغن: كه ُغود ًوْكى ٍيل الووٍليي...

 ثبة كُن: كه مکو ث٦ٚي  صبه هزجوکَ.

 ٕلي اهلل ٥ليَ.ثبة ُٮلُن: كه مکو ٭ٚبي  ّ  كاة ٕلْح ثو ٍيل کبيٌبد 

ص مشک مکٍم زمکشىگيمغدمر تدم*مچًنمقط ٌمبٍم ري يمک  مپيً تدم*مب مکشتيمکً يقم» ٩بى: 

  زلمبىشستدم*ميزمزمز مق سمچُ ٌم لمشستدم*

گْيدل ٭ٲيدو ؽٲيدو ٙد٦ي٬     الؾول هلل ّ ٍالم ٥لي ٥جبكٍ النيي إدٞٮي... اهدب ث٦دل هدي    

هي کَ ٥لودب ٍديو ّ ردْاهيـ كه ُدو     الليي اروک اللُلْي الجقب ًؾي٬... ٥جلالؾٰ ثي ٍي٬

ىهبى... اثزلا رَْيل ايي ؽو٫ّ كه ٌٍَ صوبى ّ ر٦َيي ّ ر٤َ هؤح كه هليٌدَ هٞيجدَ ثدْكٍ ّ    

رْ٭يٰ رجي٘  ى كه ٌٍَ أؽل ّ أل٬ كه ثللٍ كُلي يب٭زَ... ايدي کزدبة ها هَدوي اٍدذ ثدَ      

 «.عنة الٲلْة الي كيبه الوؾجْة

 477  ُ 42/ د پبکَزبى )کْيزَ(، هغلكي؛. 

 .ٯ. ُ 8268، ٍبل  ثقِ کبرت: الَ

442 .ٓ 
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 رون الوٌبسٖ ٍ ًِن الٌبسٖ )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 978، هؽوخ اهلل ثي ٥جلاهلل ) اى: ٌٍلي

 [44/  5؛ األ٥الم 834/  4؛ ه٦غن الوئلٮيي 566/  8ُليخ ال٦به٭يي ]

ّ األؽکبم ّ أهوًب ثؾّظ  ثَولَ هة يَو يب کوين الؾول هلل الني ُلاًب الي االٍالم» ٩بى: 

 «.ثيزَ الؾوام...

ّ ٍبئو ٥جبكک الٖبلؾيي ٕالح كائوخ ًبهيخ ال اًٲٞب٣ لولكُب ّ ال هٌزِي ألهلُب »... اًغبم: 

 «.اًک کوين هؽين

 478  /8  8825ُ کلي ]،  2858، ُ  749، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  د ٥وثَزبى 

 ٭ٲَ ؽٌٮي[.

 ٥ْكي. ، اؽول ثي ٥لي، هِْْه ثَ رؾويوي

« هغو٤ الوٌبٍدک ّ ًٮد٤ الٌبٍدک   »ثو ًَقَ ًْبى ّٱٮي هِْْك اٍذ. كه ايي ًَقَ ثَ 

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.

 ٍن. 24*  87، ً  27،  گ 894

 479  /2 ٌَ678، ُ  268، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  د هلي. 

 ، ًددبم هئلدد٬ ًيبهددلٍ  كه ايددي ٭ِوٍددذ .ٯ. ُ 8838ٕددٮو  3، پٌغْددٌجَ  ًَددـ ٥ددبكي

 اٍذ.

ّ رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ ّ ثَ هًدگ هْدکي ّ ٱوهدي ًگدبهُ يب٭زدَ.       اي اٍذًَقَ پبکييٍ

ّ   ٥8876ٌبّيي ثَ ٱوهدي. كه اثزدلاي ًَدقَ رولدک ٍديل فليد  ثدَ ٍدبل           هْعدْك اٍدذ 

 ّ كه اكاهدَ ؽدبط اثدواُين   .ٯ  ُ 8225ًيي رؾجيٌ هٖدًَْ ًبٝٲدَ ٱدبكيي ٍدوايليَ ثدَ ٍدبل       

و  ٩دب كيدلٍ   ثب هِو فْك ثو ٕؾذ ّٱ٬ گْاُي كاكٍ اٍذ ّ ًيدي هِدو ّٱد٬ هلهٍدَ ثْدي     

 ّْك. هي
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 ٍن(. 28*  84ً ) 25،  گ 243

 [838/  828ُ صجذ: ]
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 رو٘ل ُتح اهلل التبم ُٖ طحٔ االٓتذاء هي ث٘ت اهلل ثبهبم ُٖ الوسزذ الحشام

 )ُِٔ ـ هشثٖ(

 اى:؟

پبٍـ پوٍْي اٍذ پيواهْى ًوبى گياهكى كه كاف  ک٦جدَ ّ اٱزدلاي ًودبىگياه ثدَ اهدبم      

 هَغلالؾوام. 

کَ ک٦جَ رٍْٜ ٍلٞبى هٖٞٮي ثي هؾودل فدبى ٥ضودبًي     .ٯ ُ  8829ايي ٍئال كه ٍبل 

، كه يدک هٲلهدَ    ، ثَ كهفْاٍذ ّوي٬ ٦ٍل ثي ّوي٬ ىيل اثي ًوي ّوي٬ هکَ ر٦ويو ّل

 ّ ثبثي كاهاي پٌظ ٭ٖ  ّ يک فبروَ ًگبّزَ ّلٍ اٍذ.

 482  888الدي   ه 94، اى ٓ  599/  9)ك٭زدو اّل(، ُ   249، ثوّعدوكي؛ ٓ   / د ٱن 

 پ.

ُنا ّ ٱل ارٮٰ ٭ي ٥بم ال٬ ّ هبئخ ّ ر٦َخ ثوکخ الوْو٭خ ر٦ويدو لَدٲ٬   »...  ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.الجيذ الني ٭ٚلَ اهلل ر٦بلي ّ ّو٭َ...

ّ لوب ثل٪ْا ٭ي الِلم الي األٍبً ٭ؤ٭ْٚا الي هغبهح فٚو الٍدوَ ٭ٚدوثْا   »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.٥ليِب...

اٍذ. علل ريوبط ٱوهي ثدلّى هٲدْا. كه چٌدل     ، هغلّل ثَ ٌّگو٫ ّ رٖؾيؼ ّلٍ ًَـ

، اى اّالك  الدليي  الليي هؾول هکي ثي هؾول ثي ؽَي ثي ىيدي  ، رولک ّو٫ عبي هغو٥َْ

 هِْْك اٍذ. 8875ِّيل اّل ثَ ربهيـ 

 ٍن. 22*  83/  3،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬
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ـ  )ُِٔ هي اختالٍ ُٖ َٗم الو٘ذ ٍَٗم هشُٔ ّ  1221رَاة حَل هب ٍٓن سٌٔ 

 هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 8284، يؾيي ثي هؾول )ىًلٍ ثَ ٍبل  اى: اثي هکوم

كه ثبة هّى ٥يل ٱوثبى ّ ٥و٭دَ   .ٯ ُ  8284ايي رؤلي٬ كهثبهٍ افزال٭ي اٍذ کَ ثَ ٍبل 

 ّاٱ٤ ّلٍ ثْك.

 488  5778ُ کلدي  ]،  5278، ُ  868، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى  /

 .528الي  528، اى ٓ  ٭زبّي[ 58

 .ٯ. ُ 8284مي الؾغَ  83،  ، ثَ فٜ هئل٬ رؾويوي

 ٍن. 22*  86، ً  55، ٓ  8
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( رَاة لسؤال هي الحذ

 ..ٯ( ُ 974، اؽول ثي هؾول ثي ٥لي ) ، ِّبة الليي اى: اثي ؽغو ُيزوي

 [225/  8؛ األ٥الم 832/  2ه٦غن الوئلٮيي ]

 488  5829ُ کلدي  ]،  5284، ُ  864، ٓ  2، ط  ، هقزٖو ؽوم هکي / د ٥وثَزبى  /

 ، ٕٮؾَ اثزلايي اى هغو٥َْ. ٭زبّي[ 8

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 25*  86، ً  83، ٓ  8
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( رَاة هسألٔ الزّجٔ

 ..ٯ( ُ 8589، ٥لي ثي ٥جلاهلل ) اى: ثؾواًي

 .ٯ. ُ 8299هؾوم  25 ربهيـ رؤلي٬:

، ثبيل هٌبٍک ؽظ ها اًغبم كُل، اگوچدَ   هئل٬ ه٦زٲل اٍذ کَ ؽبعي اگو كه هکَ ثبّل

 هوي٘ ثْكٍ يب ٥نهي كيگو كاّزَ ثبّل.

ٝلجل ّ اّ ثب اٍدزلالل اّ  ّيـ ٥جلاهلل ثي اؽول النُجخ ثؾواًي كلي  ايي ٭زْا ها اى ّي هي

 گْيل.ها كه ايي هَئلَ پبٍـ هي

هلل کوب ُْ اُ ... اهب ث٦ل ٭بًي کٌذ أ٥و٫ اع  االفْاى ّ افٔ االفدلاى   الؾول» ٩بى: 

 «.اللجيت االهيت االكيت...

ّ هب أ١ٌک روربة ٭ي ٕؾخ هب ٱلٌبٍ ث٦ل ال٢ٌو ٭يوب هٍوٌبٍ ٭بًَ ّاٙؼ ثؾودل اهلل  »اًغبم: 

 «.ّ الؾول هلل هة ال٦بلويي

 482 ه. 23پ الي  89اى ،  ٥کَي 782/  4ّ  846/  4، هوکي اؽيبء؛ ُ  / د ٱن 

 )ًيكيک ٥ٖو هئل٬(. علل هقو  ًيلي..ٯ  ُ 84، ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 23*  86، ً  87،  گ 7

176  

 )ُؼبئل ـ هشثٖ( الزَاّش الخوٌ٘ٔ ُٖ هحبسي الوذٌٗٔ

 .م( 8662= .ٯ  ُ 8272اى: هؾول ثي ٥جلاهلل ثي هؾول کجويذ هلًي )

 [576/  8ث٪لاكي: ايٚبػ ]

ُبي ه٦و٫ّ ّ هِن  ى رلّيي يب٭زَ اٍدذ کدَ   ٤ٙ ّ هکبىكه ٭ٚبي  هليٌَ هٌْهٍ ّ هْا
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 ثبّل.هْزو  ثو كّ هٲبلَ ّ يک فبروَ هي

أهب ث٦ل ٭لوب کبًذ الوليٌدخ الْدويٮخ هَدٲٜ هأٍدي ّ هيبٙدِب الْهيٮدخ هٌجدذ        »...  ٩بى: 

٩وٍي... ّ ٱل ثلا لي أى يکْى ُنا الوغو٣ْ الجلي٤ ّٕٮَ الوٌي٤ عو٦َ هجٌيًب ٥لي هٲدبلزيي ّ  

هي اهلل ر٦بلي الوَئّل ؽَي القبروخ ٭بما رغلذ ّوٍَْ ّ أ٥لذ ٥وٍّدَ ٍدّويزَ   فبروخ ّ 

 «.الغُْوح الضويٌخ ٭ي هؾبٍي الوليٌخ...

ّ الؾول هلل الني ثؤهوٍ عوي الٲلن ٥لي هٌْال هب اٱزٚبٍ الؾکن ّ ٥دن ثکوهدَ   »... اًغبم: 

ّ ؽَدجٌب اهلل ّ  عوي٤  لَ ّ إٔؾبثَ ّ هئاىهيَ ّ أؽياثَ ّ ٍالم ٥لي ٥جبكٍ الدنيي إدٞٮي   

 «.٦ًن الْکي  ّ الؾول هلل هة ال٦بلويي

 485  ٓ (.893)٭ٚبئ   8722، ُ  733/ د ٭لَٞيي )ٱلً(، فبلليَ؛ 

 .ٯ. ُ 8299عوبكي اآلفوح ٌٍَ  83،  ، ّٮيٰ ثي ٍيل ا٢٥ن ؽَيٌي هلًي ًَـ ٱْي

فْهكگي هِْْك اٍدذ.   ؽبلذ ١بُوي ًَقَ فْة اٍذ ّ كه ث٦٘ هْاهك  صبه هْهيبًَ

 ٭واى ٥ٌبّيي ّ ٥الهبد ّٱ٬ ثَ ٌّگو٫.ثو 

 ٍن. 24*  86ٍن(،  86*  8ً ) 24،  گ 823

177  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( رَاّش ال٘الم ُٖ ششح ششاٗن االسالم

 ..ٯ( ُ 8266، ّيـ هؾولؽَي ثي ثبٱو ًغٮي ) اى: ٕبؽت عْاُو

هؾٲدٰ ؽلدي   « ّدواي٤ االٍدالم  »يک كّهٍ کبهد  ٭ٲدَ ّدي٦ي اٍدذ کدَ كه  ى، کزدبة       

 ها ّوػ کوكٍ اٍذ.( .ٯ ُ  676)

 484 8239، ُ  228، ٓ  2، الِيبد؛ ط  / د هِْل. 

 ايي ًَقَ ّبه  ؽظ ّ عِبك اى کزبة هنکْه اٍذ.

، رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ. كه  فو ًَقَ چٌيي  هلٍ اٍذ: ثل٨ هٲبثلَ ٥لي يل ال٦بٕي  ًَـ

 الٲبٍي هٍْي القوبٍي ٥لي ًَقخ الو٬ٌٖ هز٦ٌب اهلل ثجٲبئَ ثوؾول ّ  لَ.
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 اًغبم ّلٍ اٍذ. 8268هٲبثلَ کزبة الؾظ ثَ ربهيـ ٍلـ ههٚبى 

 ، کب٩ن ٭وًگي  ُبه ّ هِوٍ. ُب ٱوهي، ًْبًي كاه علل ريوبط يْوي ٙوثي

 [22532ُ ]ٍن.  52*  28(، 28/  3*  82ً ) 52

178  

 چٌذ هسبئل حذ = سؤال ٍ رَاة دس هسبئل حذ )ُِٔ ـ ُبسسٖ(

 ..ٯ( ُ 8529ىًلهاًي ؽبئوي )ال٦بثليي ثي هَلن ثبه٭وّّي هب اى: ىيي

 483   (: 3252/  3ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي )ُ    ]/ د

، ثَ كهفْاٍذ ّ ًٮٲدَ ؽدبط ٍديل هِدلي يديكي ًغٮدي ّ         ثبك؛ هٞج٤ الٖجؼ الٖبكٯ ٢٥ين

 ، ٭بهٍي[ٓ  8،  عيجي .ٯ، ُ 8522،  كيگواى

179  

 ُِٔ ـ ُبسسٖ() حبشِ٘ ربهن هجبسٖ

 ..ٯ( ُ 8292اٍلاهلل ثي هؾولثبٱو ؽغخاالٍالم ّٮزي إٮِبًي )اى: ٍيل 

الدليي هؾودل ثدي     ، رؤلي٬ ّيـ ثِبء اي اٍذ کْربٍ ثو کزبة عبه٤ ٥جبٍي كه ٭ٲَؽبّيَ

. ايي ؽبّيَ ٭ٲٜ ثدو ثدبة پدٌظ اى ايدي کزدبة کدَ ثؾدش ؽدظ         .ٯ( ُ 8258ؽَيي ٥بهلي )

كه ُبهِ ايدي ًَدقَ ًگبّدزَ     ؛ ثلکَ ثبّل، ًگبّزَ ّلٍ ّ ثَ ْٕهد کزبثي کبه  ًيَذ هي

 ّلٍ اٍذ.

 [2/  26؛ هيؾبًخ االكة: 5/  287؛ ا٥يبى الْي٦َ: 6/  36د  3/  62النهي٦َ: ]

اّلي ايي اٍذ کَ  يخ الکوٍي ث٦ل اى ٭وا٧ اى ؽول كه ُو ٍدَ ؽدبل   (: »3 ٩بى )اى ثوگ 

 «.ثقْاًل؛ ي٦ٌي اّل ؽول ها كه ُو ٍَ ؽبل ثقْاًل

ْٓ ثَ ّزو ًيَذ؛ ثلکَ كه گبّ ّ گٍْٮٌل ُن عدبيي ّ  رٲليل هقٖ(: »829اًغبم )ثوگ 

 «.هْو٣ّ اٍذ ثَ فال٫ ا٦ّبه کَ هقْٖٓ ثَ ّزو اٍذ
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 486 پ. 829پ الي  3، اى ٓ  82634/  2، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

 .85، ٍلٍ  ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 88/  3*  88/  3، ً  82

181  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( حبشِ٘ ربهن هجبسٖ

 .(.ٯ ُ  8529« ) فًْل فواٍبًي»يي ُوّي فواٍبًي، هِْْه ثَ اى: هال هؾولکب١ن ثي ؽَ

 487   (: 2264/  2ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي )ُ    ]/ د

،  فْزي .ٯ، ُ 8528،  ، ثب رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّ اُزوبم ؽبط ّيـ اؽول ّيواىي ًبّو ِٝواى؛ ثي

 ، ٭بهٍي[. ٕٔ 8+  873

181  

 ُبسسٖ()ُِٔ ـ  حبشِ٘ ربهن هجبسٖ

 ..ٯ( ُ 8557اى: ٍيل هؾولکب١ن ثي ٥جلال٢٦ين ٝجبٝجبئي ييكي ًغٮي )

 488   (: 2264/  5ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي )ُ    ]/ د

،  فْزي .ٯ، ُ 8528،  ، ثب رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّ اُزوبم ؽبط ّيـ اؽول ّيواىي ًبّو ِٝواى؛ ثي

 ، ٭بهٍي[. ٕٔ 8+  873

182  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هجبسٖحبشِ٘ ربهن 

 ..ٯ( ُ 88اهلل ثي فبرْى ٥بهلي )ٍلٍ  اى: هؾول ثي ٥لي ثي ٦ًوخ

ّيـ ثِبئي كه ٭ٲَ کَ ثَ عِذ افزٖبه  ى « عبه٤ ٥جبٍي»ؽبّيَ هٮٖلي اٍذ ثو کزبة 
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کزبة، ثَ ّوػ هٞبلت  ى ّ مکو اؽبكيش ّ اٱْال ٭ٲِدبي ّدي٦َ پوكافزدَ ّ چدْى پدٌ اى      

ه ًّْزي ؽْاّي ٍِْ ًوْكٍ ّ ؽبّيَ هٞلجدي ها ًيكيدک ثدَ    اًزْبه ّ اٍزٌَبؿ  ى، کبرجبى ك

، هغو٣ْ ؽْاّي ها ثدَ ٝويدٰ    ، ثوُبى رجوييي ثب ٕالؽليل هؾْي اًلًّْزَهٞلت كيگو هي

 ى ها ثدَ  .ٯ  ُ 8234ّوػ كه مي  هٞبلت هزي ر٢ٌين ًودْكٍ ّ كه اّافدو هدبٍ هثيد٤ الضدبًي      

 ْٕهد ٭٦لي رلّيي کوكٍ اٍذ.

َ »يي ايي ّوػ رْٙيؾي ثب ٥ٌبّ  هلٍ ّ ثَ ث٦ٚي اكلَ هَبئ  ّ اٱْال ٭ٲِدب  « هزي د ؽبّي

 اّبهٍ کوكٍ اٍذ.

ثو ٙويو هٌيو اهثبة کيبٍذ ّ فبٝو ٥بٝو إؾبة ٭واٍذ پّْديلٍ ًيَدذ کدَ    » ٩بى: 

 «.ّوػ عوبل الُْيذ ّ ٬ّٕ کوبل هثْثيذ عّ  ّؤًَ ّ رجبهک اٍوَ ّ ثوُبًَ...

 «.ي ّلٍ ثبّلّاال هَزؾٰ اعود  ى، ٱله هَب٭زي کَ ٝ»اًغبم: 

 489  /8 28، ُ  47، هٍْْي ّٮزي؛ ٓ  د إٮِبى. 

كه ؽيله ثبك كکي. كه  ٩بى كّ ٕٮؾَ هٲلهدَ كه   .ٯ، ُ 8236ٱ٦لٍ  ، مي ًَز٦ليٰ رؾويوي

ًگبّزَ ّدلٍ اٍدذ. كه ؽبّديَ رٖدؾيؼ      8238ه٦و٭ي کزبة ثَ ٱلن ٥لي ثي ٝيٮْه كه ٌٍَ 

 ّلٍ اٍذ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫.

ّٱ٬ ّدلٍ ّ  .ٯ  ُ 8572گْ كه ٍبل  ذ ؽبعي هال ٥لي هَئلَايي ًَقَ ثو ؽَت ّٕي

ّ هِدو  « ًٲدي هؾودلرٲي   اثي ٥لدي »رْليذ  ى ثب هيوىا ؽيله٥لي هو٩ي ًِبكٍ ّلٍ. هِو هوث٤ 

 فْهك.كه  ٩بى ثَ چْن هي« ٥جلٍ هؾول هؽين»كايوٍ 

 اي.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 23*  84، ً  28،  گ 524

 492  /2 838ُ ،  888، ٕلّٱي، ٓ  د ييك. 

 ًَقَ اى  ٩بى ّ اًغبم ا٭زبكگي كاهك.

، ًيكيک ثَ ٥ٖو هئل٬. رٍْٜ کزدبة رٖدؾيؼ ّدلٍ     ُبي ٥وثي ًَـًَز٦ليٰ ّ ٥جبهد

 اي ٙوثي.اٍذ. علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 56*  22، ً  29،  گ 223
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183  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( حبشِ٘ ربهن هجبسٖ

 .اى: ّيـ ٥جلاهلل گيالًي هبىًلهاًي ًغٮي

 498   (: 2264/  4ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي )ُ    ]/ د

،  فْزي .ٯ، ُ 8528،  ، ثب رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّ اُزوبم ؽبط ّيـ اؽول ّيواىي ِٝواى؛ ثي ًبّو

 ، ٭بهٍي[. ٕٔ 8+  873

184  

= ششح لٌبت سِشًبهِ ه٘شصا هشتشٕ ثِ  حبشِ٘ سِشًبهِ ه٘شصاهشتشٕ ثِ هِ٘

 ُبسسٖ( سِشًبهِ هٌلَم دٌٖٗ ـ) هِ٘

ّ هدزقلٔ  « ؽَبم ال٦ْواء»گْيب اى: هؾول اثواُين هْزوي ٍْٝي فواٍبًي، هِْْه ثَ 

 ..ٯ( ُ 8523« )هْزوي»ثَ 

 492   8692/  87ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههدْي )ُ  ]/ د  ّ

ا ، ثَ فٜ هيدوى  ، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم هؾول اثواُين هْزوي ٍْٝي ًبّو (: رِواى؛ ثي2484/  87

، ثدلّى ّدوبهٍ ٕدٮؾَ     (، ّىيوي کْچک8522)ربهيـ کزبثذ  8528،  اي( ٱب کووئي )کووٍ

 )كه ُبهِ(، ٭بهٍي[.

185  

 حبش٘ٔ هلٖ تحِٔ الوحتبد )ُِٔ ـ هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 8257، ٥وو ثي ٥جلالوؽين ) اى: ثٖوي
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 .ٯ( ُ 676ىکويب يؾيي ثي ّدو٫ ًدّْي ّدب٭٦ي )    اى أثي« هٌِبط»ّوػ « رؾٮخ الوؾزبط»

 الددليي اؽوددل ثددي هؾوددل ثددي ٥لددي ثددي ؽغددو هکددي ُيضوددي اثْال٦جددبً ّددِبة اثدديکددَ 

ؽغو  اي ثو ّوػ اثي، ؽبّيَ  ى ها ّوػ کوكٍ اٍذ ّ کزبة ؽبٙو .ٯ( ُ 974ؽغو ّب٭٦ي )

 اٍذ.

 495  2/  8625ُ ]،  2282، ُ  688، ٓ  2، هقزٖدو ؽدوم هکدي؛ ط     / د ٥وثَزبى 

 اى هٍبلَ كّم[. 249الي  8، اى ٓ  ٭ٲَ[

 .ٯ. ُ 8298هعت  29،  ، ٥جلاهلل ثي ٍبلويي ًَـ

 ٍن. 24*  87، ً  23،  گ 823

186  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( حبش٘ٔ هلٖ ششح الوٌسٖ الوتَسؾ

 ..ٯ( ُ 8252، ٕبلؼ )ىًلٍ ثَ ٍبل  اى: ؽجبة

 494  8842ُ کلدي  ]،  2349، ُ  686، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   / د ٥وثَزبى 

 ٭ٲَ ؽٌٮي[.

 .ٯ. ُ 8255هعت  7،  ًَـ

 ٍن. 23*  88، ً  24،  گ 883

187  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( حبش٘ٔ هلٖ ٗتبة الحذ

 .اى: اثي کوبل پبّب

 اي اٍذ ثو کزبثي كه هَبئ  ّ ٭و٥ّبد هجبؽش کزبة ؽظ.ؽبّيَ

 493 ٘988اهلل ا٭ٌلي؛ هغو٥َْ ُ  / د روکيَ )اٍزبًجْل(، ٭ي. 
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188  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ(  حبشِ٘ هسبئل هتِشِٓ الصهِ حذ

 ..ٯ( ُ 8532هْلي هؾولُبّن ثي هؾول ٥لي هِْلي فواٍبًي ) اى: ؽبط

 ..ٯ( ُ 8557هؾْي: ٍيل هؾولکب١ن ثي ٥جلال٢٦ين ٝجبٝجبئي ييكي ًغٮي )

 496   4768/  6ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي )ُ    ]/ د  ّ

 52،  عيجدي  .ٯ، ُ 8526،  ، ثَ فٜ هيوىا ٥جلاهلل ؽدبئوي ِٝواًدي   ًبّو (: ايواى؛ ثي4822/  22

 ٓ )كه ُبهِ(، ٭بهٍي[.

189  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( حبشِ٘ هٌبسٖ حذ اًظبسٕ

، هْدِْه   اى: ٍيل هؾول ؽَي ثي هؾوْك ثي اٍوب٥ي  ؽَيٌي ّيواىي إٮِبًي ًغٮدي 

 .ٯ( ُ 8582« )هيوىاي ّيواىي»ّ « هيوىاي هغلك»،  «هيوىاي ثيهگ»ثَ 

 497  2ّ  437/  2لس اههْي )ُ ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾ]/ د  /

، ثَ فٜ  فبى ، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم هؾول ي٬ٍْ ٥لي (: ؽيله ثبك كکي؛ هٞج٤ ٥ييي كکي652

ٓ  77،  ّىيوي .ٯ، ُ 8584،  «ًقجخ الکزبة»، هِْْه ثَ  هؾول٥لي ثي هؾولکب١ن الهي

 ، ٭بهٍي[. ( كه ُبه77ِد  8)ٕٔ 

191  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( حبشِ٘ هٌبسٖ حذ اًظبسٕ

 .(84د  85ال٦بثليي ثي هَلن ثبه٭وّّي هبىًلهاًي ؽبئوي )ٯ  هيوىا هؾول ؽَيي ثي ىيياى: 

 498   5ّ  437/  5ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههْي )ُ ]/ د  /
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، ثدَ فدٜ    فبى ، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم هؾول ي٬ٍْ ٥لي (: ؽيله ثبك كکي؛ هٞج٤ ٥ييي كکي652

ٓ  77،  ّىيدوي  .ٯ، ُ 8584،  «ًقجدخ الکزدبة  »ِْه ثدَ  ، هْ هؾول٥لي ثي هؾولکب١ن الهي

 ، ٭بهٍي[. ( كه ُبه77ِد  8)ٕٔ 

191  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( حبشِ٘ هٌبسٖ حذ هبصًذساًٖ

ّْي: هيوىا هؾولؽَيي ثي ىيي ال٦بثليي ثي هَلن ثبه٭وّّي هبىًلهاًي ؽبئوي )ٍلٍ  هؾ

 ..ٯ( ُ 84د  85

ثبه٭وّّددي هبىًددلهاًي ؽددبئوي ال٦بثددليي ثددي هَددلن  ىيددي« هٌبٍددک ؽددظ»ؽبّدديَ ثددو 

 ( اٍذ..ٯ ُ  8529)

 499   3ّ  437/  3ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعدْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي )    ]/ د  /

، ثدَ فدٜ    فبى ، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم هؾول ي٬ٍْ ٥لي (: ؽيله ثبك كکي؛ هٞج٤ ٥ييي كکي652

ٓ  77،  ويّىيد  .ٯ، ُ 8584،  «ًقجدخ الکزدبة  »، هِْْه ثدَ   هؾول٥لي ثي هؾولکب١ن الهي

 ، ٭بهٍي[. ( كه ُبه828ِد  82)ٕٔ 

192  

 حبش٘ٔ ّذاٗٔ الٌبس٘٘ي هي الحزبد ٍ الووتوشٗي = حبش٘ٔ ٗتبة الحذ ٍ الووشٓ

 )ُِٔ ـ هشثٖ(

ّديـ  »، هْدِْه ثدَ    اى: ّيـ هورٚي ثي هؾول اهيي اًٖبهي ّّْدزوي كى٭دْلي ًغٮدي   

 ..ٯ( ُ 8288« )اًٖبهي

 322   (: 2686/  28کزبثقبًَ هؾدلس اههدْي )ُ   ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه ]/ د

،  ، ثَ فٜ ٍيل هؾول٥لي هٙدْي  «ىاُل»، ثَ كهفْاٍذ  ٱب ّيـ ٥لي ًغٮي  رِواى؛ ثي ًبّو

 ، ٥وثي[. ( كه ُبه457ِد  526ٓ )ٕٔ  882،  فْزي .ٯ، ُ 8586
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193  

  حبش٘ٔ ّذاٗٔ الٌبس٘٘ي هي الحزبد ٍ الووتوشٗي = حبش٘ٔ ٗتبة الحذ ٍ الووشٓ

 ()ُِٔ ـ هشثٖ

 ..ٯ( ُ 8557اى: ٍيل هؾولکب١ن ثي ٥جلال٢٦ين ٝجبٝجبئي ييكي ًغٮي )

ؽبّيَ ثو کزبة الؾظ ّ ال٦ووٍ ٕبؽت عْاُو اٍذ کَ فدْك، ثقْدي اى عدْاُوالکالم    

 ثبّل.هي

 [26/  3؛ هئلٮيي کزت چبپي ٭بهٍي ّ ٥وثي 598/  6هيؾبًخ األكة ]

 328   682/  88اههدْي )ُ  ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس   ]/ د  ّ

(: ثوجئي )هٞج٤ اؽولي(؛ ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم  ٱب اثْالٲبٍن ثدي ؽدبعي هؾودلثبٱو    8229/  83

، ثَ فٜ هيوىا ٩الهؾَيي ثي هيدوىا هؾودل    ، ثب رٖؾيؼ هؾولثبٱو ييكي ٕبؽت ربعو ييكي

 (،575د   279ٓ ) 94،  ّىيددوي ثدديهگ .ٯ، ُ 8588،  «ّددٮبء»ؽَدديي يدديكي هددزقلٔ ثددَ 

 .٥وثي[
 

194  

 حبش٘ٔ ّذاٗٔ الٌبس٘٘ي هي الحزبد ٍ الووتوشٗي = حبش٘ٔ ٗتبة الحذ ٍ الووشٓ

 )ُِٔ ـ هشثٖ(

اى: ٍيل هؾول اٍوب٥ي  ثي ٕلهالليي ثي ٕبلؼ هٍْْي ٥دبهلي إدٮِبًي، هْدِْه ثدَ     

 ..ٯ( ُ 8557« )ٕله إٮِبًي»ّ « ٍيل اٍوب٥ي  ٕله»

 322   (: 8229/  84)ُ ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾدلس اههدْي   ]/ د

، ثَ هجبّود  ٱب هيدوىا   ، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم ٍيل ٥جلال٦لي ثي  ٱب هؾول ثَٞبهي ًبّو ايواى؛ ثي

 ، ٥وثي[. ( كه ُبه229ِد  97ٓ )ٕٔ  885،  ّىيوي .ٯ، ُ 8528،  ، ثلّى کبرت اؽول
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 حبش٘ٔ ّذاٗٔ الٌبس٘٘ي هي الحزبد ٍ الووتوشٗي = حبش٘ٔ ٗتبة الحذ ٍ الووشٓ

 ـ هشثٖ()ُِٔ 

«  فًْددل فواٍددبًي»اى: هددال هؾوددلکب١ن ثددي ؽَدديي ُددوّي فواٍددبًي هْددِْه ثددَ  

 (.ٯ ُ  8529)

 325   (: 8229/  86ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾدلس اههدْي )ُ   ]/ د

، ثَ هجبّود  ٱب هيدوىا   ، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم ٍيل ٥جلال٦لي ثي  ٱب هؾول ثَٞبهي ًبّو ايواى؛ ثي

 .، ٥وثي[ ( كه ُبه229ِد  97ٓ )ٕٔ  885،  ّىيوي .ٯ، ُ 8528،  کبرت، ثلّى  اؽول
 

196  

 حبالت الحشه٘ي )سَاًح سِش حزبص( )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 ..ٯ( ُ 8288الليي ثي ٭ويلالليي فبى هواك ثبكي ٌُلي ) اى: هؾول ه٭ي٤

 [73/  8ُبي ٭بهٍي کزبة ّاهٍ ٭ِوٍذ]

ثدب روعودَ   « الوؽالد الٌِليخ الي الغيايو ال٦وثيدخ »افيوًا هزي ٥وثي ايي کزبة ثب ٥ٌْاى ]

 م( چبپ ّلٍ اٍذ[. 2224،  ٍويو ٥جلالؾويل اثواُين كه ٱبُوٍ )الوغلٌ اال٥لي للضٲب٭خ

 ٍٮوًبهَ اٍّذ اى اکجو ثبك ثَ هليٌَ ّ هکَ ّ اؽْال  ى كّ ِّو ها گياهُ کوكٍ اٍذ.

ّ .ٯ  ُ 8222ؽدظ ٍدبل    ُدبي هئلد٬ كه ٍدٮو   ُب ّ ٌّيلٍاي اٍذ اى كيلٍکزبة،  هييٍ

 ُب هع٣ْ کوكٍ اٍذ.ًگبهي اهبکي ّ هياهاد ثو اٍبً هٌبث٦ي کَ ثلاى ربهيـ

 گًَْ اهائَ کوكٍ اٍذ: فْك هواك ثبكي كه اثزلاي کزبثِ گياهّي اى ٍٮو فْك ها ايي

چْى ثٌلٍ ٦ٙي٬... ٌّجَ ُژكُن هؾوم الؾوام ٍدٌَ ُدياه ّ كّ ٕدل اى ّٝدي هدؤل٫ْ      »

َ رؤييل ؽٚود الِيَ... ثَ هاٍ هِزوا ّ کْردَ ّاعديي ّ اًدلّه ّ ثِدوّط     هواك ثبك... ثو هل ّ ث
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الضبًي ثَ ٍْهد هٍيل ّ پٌغٌْجَ ًِن عوبكالضبًي ٍْاه کْزي ّل ّ كّاىكُن  چِبهكُن هثي٤

لٌگو ثوكاّزٌل ّ چْى هٍْن ثَ  فو هٍيلٍ ثْك ّ ثبك هْا٭ٰ کن ّىيدل ّ ثيْدزو ثدب ًدبهْا٭ٰ     

ي ّل ّ چٌل ثبه هْو٫ ثَ رجبُي گوكيل ّ اى ٱلدذ  ة  ّىيل، كه ٍيو هوکت ثَيبه ٍَزهي

، هوكم ثَ ُالک هٍيلٍ ّ اى ؽيبد هدؤيًْ ّدلًل ّ چِدوٍ هدوگ ًودْكاه گْدذ...        ًْثذ

 اٍز٪بصَ ًوْكًل ّ ُو ثبه هؽوذ الِي ع  ّؤًَ کبه فْك کوك ّ اى  ى هِبلک ًغبد كاك.

ّىيدل ّ ّٕدْل   ّ ٍلـ ههٚبى ثَ ثٌله کٌ٪لا هٍيلٍ ّل ّ چْى ثبك ّوبل ثَ ّلد هي

ثَ علٍ هوکي ًجْك ّ كه کٌ٪لا ٭وّك  هل ّ ٌّجَ پٌغن ّْال ثدَ ٍدْاهي ّدزو هّاًدَ هکدَ      

ه٢٦وَ ّل. كّاىكُن هزٖ  ثَ يلولن كه ٦ٍليَ، اؽوام ٥ووٍ روز٤ ثَزَ ّ كٌّّجَ چِبهكُن 

كاف  هکَ ه٢٦وَ گوكيل ّ پٌغٌْجَ ُٮلُن ٕٮو اى هکَ هّاًَ هليٌَ هٌْهٍ... ّدل... ٕدجبػ   

ُّْدزن   االّل ثَ ٦ٍبكد ّْٕل ثَ ؽوم هٍدْل... ٭دبيي گْدذ... ثيَدذ     پٌغن هثي٤ كٌّّجَ

هعت ث٦ل اى اٍزغبىٍ اى  ى ؽٚود هغل ّ عالل ّكا٣ ّلٍ، ٍييكُن ٦ّجبى ثَ هکَ هٍيل 

ٱ٦لٍ اى علٍ ثو کْزي ٍْاه ّل ّ ٥يل اٙؾي ثو ٍدبؽ  ثوجئدي ٭دوّك  هدل ّ اى      مي  ّ پٌظ

ُن هؾوم ٍبل ٍّيْم اى ٕل ٍييكُن هّاًدَ ّدل ّ ثدَ    عب ثَ ٍْهد  هل. ّ پٌغٌْجَ پبًيك  ى

    َ ّدٌجَ ٩دوٍ    هاٍ ثِوّط ّ پوّكٍ ّ اًلّه ّ ثِْپبل ّ ثِيک ّ ٍدوًّظ ّ کدْاليو ّ هِزدوا ٍد

 الضبًي ثَ ٍالهذ ّ ٥ب٭يذ كاف  هواك ثبك ّل. هثي٤

ّ هلد ٍٮو كّ ٍبل ّ كّ هبٍ ّ كّ ُٮزَ ثْك، ّ ثَ اٱزٚبي ّْٯ اى  ٩بى ٍٮو ردب اًغدبم   

يب اؽْال هْا٤ٙ هزجوکَ ّ اهدبکي ّدويٮَ کدَ    ٱبي٤ ٍٮو ّ هٌبىل ّ هواؽ  ثؾو ّ ثّو ٍّْاًؼ 

ّل ّ ث٦ٚي ٥لوب ّ ٭ٲوا ّ ٕدلؾبي ٥ٖدو کدَ ثدَ هالٱدبد  ًدبى       ثَ ىيبهد  ى هَزٮيل هي

هَزٮيل ّ هَزٮي٘ گْذ ّ ث٦٘ كيگدو اى ٥غبيدت ؽکبيدبد ّ ًدْاكه هّايدبد ّ ٭ْايدل       

 «.يل كه ٱيل رؾويو  ّهك رب يبكگبهي ثْك...هزٮوٱَ کَ اى ه٦زولي ٌّيل يب كه کزبثي ك

الؾول هلل ٥لي ٦ًوَ ّ ا٭ٚبلَ ّالٖلْح ّ الَالم ٥لي ٍيلًب هؾول ّ  لَ. ؽودل ّ  » ٩بى: 

ٍپبً فلاي ها ٥ي ّ عّ  کَ ّاعت گوكاًيل ثو ثٌلگبى فْك ؽظ فبًَ فدْك ها... اهدب ث٦دل    

 «.اكٍ اىلي يبّهي کوك...الليي ها إلؼ اهلل ؽبلَ ّ هآلَ اه چْى ثٌلٍ ٦ٙي٬ هؾول ه٭ي٤

ُياه ّ ُْزبك ّ كّ گوٍّ ّ روبم هلد ايي ٍٮو كّ ٍبل ّ كّ  رب هليٌَ ٍکيٌَ ٍَ»اًغبم: 
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هبٍ ّ كّ ُٮزَ ثْك. ٭للَ الؾول ٭ي االّلي ّ ٭ي اآلفوح ّ اليَ الووع٤... صن ك٭ٌب ثبلجٲي٤ ّ ٕ  

أى الؾودل هلل هة   اللِن ّ ٍّلن ٥لي ٍيلًب ّ هْالًب هؾودل ّ  لدَ اعو٦ديي ّ  فدو ك٥ْاًدب     

 «.ال٦بلويي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 324  /8  اُدلايي ؽٚدود  يدخ    8، هْٙي؛ ط  د هِْل(   َ اي(، ٓ اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 .28666)ثقِ ربهيـ(، ُ کلي  22، ُ  572

، هّيَ کب٩دن اثدو ّ    ، علل هٲْا کب٩ن کْويوي ًقْكي  ُبه هِوٍ .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 اي.هيْي ٱٍُِْب ، ٬ٞ٥ ّ گَّْ ثبك

ُب ثَ ٌّگو٫. كه ٕٮؾَ پبيبى كٍزْه ًوبى ّ ك٥ب ، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي ًَقَ هْهيبًَ فْهكٍ

الٖ٪يو ّ کٌيال٦جبك ّ ؽليضي اى ّوػ ٕؾيؼ ثقبهي ٱَٞالًي ّ رٮَيو  يدَ ٕدواٛ    اى عبه٤

الوَزٲين ّ ًٲ  ٱْلي اى ٌٍي الِلي اى ّيـ هؾول ؽيبد كهثبهٍ ک٦جدَ ّ ىًدلگي پيدبهجو ّ    

ايْبى اى ّوػ هْکبد ٥جلالؾٰ هؾلس ّ هئل٬ ٌٍي الِلايدخ ّديـ ٥جدلالٌجي ؽٌٮدي      ثبء 

 ٱلٍّي هٌلهط اٍذ.

 .8572ربهيـ اُلا: فوكاك 

 ٍن. 22*  84/  3، ً  87،  گ 55

 323  /2  6، ط  ، هٌيّي ُبي فٞي٭ِوٍذ ًَقَ](. 626) 272، ثبًگيپْه؛  د ٌُل  ٓ ،

5999  ُ ،48329] 

 م(. 89).ٯ  ُ 85ر٦ليٰ اى ٍلٍ 

 ً. 87،  گ 822

 326  /5  5999 ، ٓ 6، ط  ، هٌيّي ُبي فٞي٭ِوٍذ ًَقَ]. 826،  ٕٮيَ؛  د ٥واٯ  ،

 ُ48352] 

 .ٯ. ُ 8222ربهيـ کزبثذ: 

 ٌّبفزَ ّلٍ اٍذ.« هَيو الؾوهيي»كه ايي ٭ِوٍذ ثَ 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ
 .اى: ّيـ ٭ئاك فيوي

 [435ُ  864/  8ال٦وثيخ ه٦غن الوئلٮبد الْي٦يخ ٭ي الغييوح ]

 هَبئ  هقزلٮَ هورجٜ ثب ؽظ ثَ افزٖبه كه ايي هٍبلَ ثيبى ّلٍ اٍذ.

 327 هئٍَخ الجٲي٤ إلؽيبء الزواس؛ ُ ؟. / د ٥وثَزبى ، 

 ، ٱ٤ٞ عيجي.ٓ  86

198  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ
 اى: ؟

إد   ًّْزَ اٍدذ. ًَدقَ   « ًِو»ّ « ٍبٱيَ»،  «ثؾو»،  «ٍٮيٌَ»کزبة ؽظ ها رؾذ ٥ٌبّيي 

 اٍذ کَ ثَ ٱلن فْك هئل٬ رؾويو ّلٍ اٍذ.

کزبة الؾظ ّ يزج٦َ ال٦ووح أّ يلف  ٭يَ ّ ٭يَ ٍٮبئي الَٮيٌخ األّلي ٭ي اٱَبهَ ّ ٌُِدب  » ٩بى: 

 «.صالصخ اثؾبه الجؾو االّل ٭ي الْاعت هي الؾظ ُّْ ٥لي ٱَويي الْاعت ثبٕ  الْو٣...

 328 (.8263) 262، ُ  222، ٓ  8، هَغل ا٢٥ن؛ ط  / د ٱن 

 . اًغبم ا٭زبكگي كاهك..ٯ ُ  84ّ  85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ ثَ فٜ هئل٬

 ٍن. 24*  89،  گ 882
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ

 ..ٯ( ُ 8288اى: ّيـ هورٚي ثي هؾول اهيي اًٖبهي )
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ثَولَ ؽوللَ ٕلْح... کزبة الؾظ ّ ُْ ثٮزؼ الؾبء ّ رکَو ل٪خ الٲٖدل أّ کضيدوح   » ٩بى: 

هٞلٲًب کوب ٥ي الٲبهًْ... ّ ّو٥ًب ا٭٦بل هقْٖٕخ ٭ي هْب٥و هقْٖٕخ االفزال٫ ّ الزوكك 

 «.أّ الٲٖل الي ثيذ اهلل ّ اكاء هٌبٍک هقْٖٕخ ٌُبک ّ لکي روّعؼ االّل للزجبكه...

ث٦ل اِّو الؾظ ّ هبد ٭يِب ٱج  فوّط الْلل اى ٭وَٙ ٱج  ٭الثّل هي... الني کبى »اًغبم: 

 «.ّ ک  ملک هوب ي٬٦ٚ الٲْل ثو٭٤ االعبهح هي الجلل ٭يِب ّ اى کبًذ ث٦ل ملک ٭ي ثلل  فو.

 329  الدي   845، اى ٓ  556/  4، ُ  596، ٓ  ٥کَدي[ ] 8، ط  ، هوکي اؽيدبء  / د ٱن

226. 

 هدلٍ  « هغو٥َْ هٍبئ  ّ کزدت الْديـ األًٖدبهي   »، ثَ فٜ هئل٬. ًَقَ عيء  ًَز٦ليٰ

 اٍذ.

 (81و  79)تصاوير 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ

 ..ٯ( ُ 966د  988الليي ثي ٥لي ثي اؽول ّبهي ٥بهلي ) ، ىيي ياى: ِّيل صبً 

 اٍذ. .ٯ( ُ ٥726الهَ ؽلي )« اهّبك االمُبى» ظّوػ هيعي ثو کزبة الؾ

 )هٌبٍک الؾظ([ 277د  235/  22ّ  328/  8ّ  82د  75/  85النهي٦خ ]

 382 4/  89 د 689/  5، ًَقَ ّوبهٍ  4822، ُ  8379/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  / د ٱن. 

ثَولَ ؽوللَ ّ الٖلْح... کزبة الؾظ ّ ُْ ثٮدزؼ الؾدبء ّ کَدوٍ ل٪دخ الٲٖدل ّ      » ٩بى: 

ّو٥ًب ا٭٦بل هقْٖٕخ ٭ي هْب٥و هقْٖٕخ اّ الٲٖل الي ثيذ اهلل... ّ ال٢ٌو ٭يدَ ٭دي اهدْه    

 «.اهث٦خ االّل ٭ي...

 «.٥لي ّعَ الٌيبثخ اما ّٱ٤ ٥لي الْعَ الْو٥ي هٲوة للوٌْة ٥ٌَ الزجخ؟»اًغبم: 

 ، ثلّى علل. ، كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ ُب هْکي، ًْبًي .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ

 ً. 24د  22،  گ 22
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211  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ

 ..ٯ( ُ 8582اهلل ثي هؾول٥لي هّزي ) اى: هيوىا ؽجيت

 ّگْ كه  ًِب. ٭ٲَ اٍزلاللي هزٍْٞي اٍذ كه ثبة ؽظ، ثب ًٲ  ث٦ٚي اٱْال ٭ٲِب ّ گٮذ

هلل هة ال٦بلويي... ٭ِنٍ هٍبلخ ٥ولِب ال٦بٕي الواعي... ٭ي الؾظ ّ هٌبٍدکَ  الؾول » ٩بى: 

 «.ّ ُْ هي أ٢٥ن ٦ّبئو االٍالم ّ ا٭ٚلِب

 388 9648، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

 «.ّ ثيي ؽو  هب كل ٥لي صجْرَ ٥لي االٍزؾجبة...»اًغبم ا٭زبكٍ: 

لٍ ّ اّاٍٜ ًَدقَ  ُب پواکٌ، ثوگ ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ّ كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ ًَـ

 اي.ا٭زبكگي كاهك. علل ريوبط ٍجي ٬ٞ٥ ّ ؽْاّي ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 28/  3*  86، ً  28،  گ 52
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 )ُِٔ ـ هشثٖ(  الحذ

 اى: ؟

، كاهاي يک هٲلهَ ّ  ايي هٍبلَ هقزٖو کَ  ٩بىُ ا٭زبكٍ اٍذ ّ ه٦لْم ًْل اى کيَذ

 ، ثليي روريت: ثبّلكّ ٭ٖ  ّ يک فبروَ هي

 ر٦وي٬ ّ رٲَين ؽظ.هٲلهَ: كه 

 ٭ٖ  اّل: كه ٥ووٍ روز٤.

 ٭ٖ  كّم: كه ا٭٦بل ؽظ.

 .:فبروَ: كه ىيبهاد پي٪وجو ّ ائوَ
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ال٢٦يوخ ّاالفٞبه الغَيوخ ّ أفجبه ٭ٚلَ ّ هب يزورت ٥ليَ هي الو٪ٮوح ّ » ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.هٚب٥ٮخ الؾٌَبد ّ هؾْ الَيئبد ّ ه٭٤ اللهعبد

ّ رٖليٲًب ٭يوب ه٩جْا ٭يَ کبًذ ائوزِن ّٮ٦بإُن ٭وي ىاهُن ه٩جخ ٭ي ىيبهرِن »اًغبم: 

 «.يْم الٲيبهخ ّليکي ُنا  فو هٍبلخ...

 382 ه. 7پ الي  2، اى ٓ  8429/  8، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

 .ٯ. ُ 8828، هثي٤ الضبًي  ًَـ

ًْيَي كاهك. علل ريوبط  ، كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ ّ ؽبّيَ ُب ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي

 ٍجي ٙوثي.

 ٍن. 24*  82، ً  25
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ = ٗتبة الحذ

 (85إ٪و ثي هؾول ّٮي٤ هٍْْي عبثلٲي )ٯ  اى: ٍيل ٥لي

 [258ُ  272/  87النهي٦خ ]

اي اى کزبة کبهلي كه كّهٍ ٭ٲَ اٍزلاللي هٮٖ ، ثب ًٲ  اٱْال ثيهگبى ٭ٲِبء ّ ّبيل ٱ٦َٞ

 ٭ٲَ ثبّل کَ هْزو  ثو چٌل هٲلهَ ّ چٌل هٲٖل اٍذ.

کزبة الؾظ ّ ال٢ٌو ٭يَ يٲ٤ ٭دي هٲدلهبد ّ هٲبٕدل: الوٲلهدخ االّلدي ٭دي ثيدبى        » ٩بى: 

 «.ؽٲيٲزَ

 «.ؽويح اى اٙٞو الوؾوم الي أى يلجٌ ّ هٌِب القجو ٥ي ٥لي ثي أثي»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 385 4832، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

ًچدَ  ؛ چٌب ُب ٌّگو٫. ثَ كٍزْه هئل٬ ًّْزَ ّدلٍ ، ٍلٍ ٍييكُن. ٥ٌبّيي ّ ًْبًي ًَـ

ًّْزَ ثدب ُوديي يبككاّدذ هِدو ثيٚدْي ّي "٥لدي إد٪و         8285هّي ثوگ اّل ثَ ربهيـ 

 ّْك.الوٍْْي" كيلٍ هي
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 اي ثلّى هٲْا.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 28*  84، ً  22،  گ 225
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 )ُِٔ ش٘وٖ ـ هشثٖ( الحذ = هو٘ي الوَام = هٌبسٖ الحذ

يب  8528"٭بٙ  کبّبًي" )، هِْْه ثَ  اى: هؾولرٲي ثي هؾولؽَيي کبّبًي رِواًي

 ..ٯ( ُ 8587

 [4853/  4ُبي چبپي ٭بهٍي )هْبه(: ؛ ٭ِوٍذ کزبة6932ُ  238/  22النهي٦َ: ]

کزبثي اٍذ كه هجبؽش ؽظ ّ ٥ودوٍ کدَ كه  ٩دبى گٮزدَ ّدلٍ ثقدِ "ؽدظ" اى کزدبة         

كه رِواى چدبپ ٍدٌگي ّدلٍ اٍدذ؛      .ٯ ُ  8587ال٦ْام فْك هئل٬ اٍذ کَ كه ٍبل  ه٦يي

هٍدبلخ ٭بهٍديخ ٥وليدخ ٭دي     »، مي  ٥ٌْاى "ه٦يي ال٦ْام" چٌيي  هدلٍ اٍدذ:    هي٦َليکي كه الن

ثبّل ّ کزبة ال٦ْام ٭بٱل ثقِ ؽظ هي ، کَ ٝجٰ گٮزَ ايْبى، کزبة ه٦يي« ال٦جبكاد ٩يو الؾظ

، ايي ثقِ  هبكٍ ًجدْكٍ   ؽظ ايي هٍبلَ علاٍذ. الجزَ هوکي اٍذ كه ىهبى ٕبؽت النهي٦َ

كه چٌدل ثدبة ّ چٌدل هٞلدت ّ      8282ٍ ٕٮو الو٢ٮو ٍدبل  هب 25اٍذ. ايي کزبة كه ّت 

 ٭ٖ  ًگبهُ يب٭زَ اٍذ.

 ًبم ثوكٍ اٍذ.« ٍٮيٌخ الٌغبح»هئل٬ اى کزبة كيگوُ 

کزجَ أٱ  القليٲخ ث  ال ّيء ٭ي الؾٲيٲخ اثي الووؽْم ّيـ هؾولؽَي کبّبًي »روٱيوَ: 

 «..ٯ ُ  8294ّيـ ثبٱو ٭ي ِّو ٦ّجبى 

: ثبة اّل كه اٱَبم ؽظ اٍذ  ٥ووٍ ّ كه  ى چٌل ثبة اٍذ، کزبة ؽظ ّ  ثَولَ» ٩بى: 

ّ  ى يب ّاعت اٍذ يب هَزؾت اٍذ ّ ؽظ ّاعت ثو كّ ٱَن اٍذ: يب  ى اٍذ کَ 

 «.ًبهٌل...ّْك ثَ إ  ّو٣ ّ  ى ها ؽغخاالٍالم هي ّاعت هي

کَي کَ كاف  ا٭٦بل ؽظ ّْك ّ كّوي كه هاٍ ثَ ُن هٍل کَ هب٤ً ّْك اّ ها اى »اًغبم: 

م کوكى ا٭٦بل ؽظ يب کَي اّ ها ؽجٌ ًوبيل، ُوَ ها كه کزبة ٍٮيٌخ الٌغبح مکو روب
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 «.اين، روبم ّل هٍبلَ ؽظ ثَ رْ٭يٰ فلاًّل ٥بلن ًوْكٍ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 384  /8 82984، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8294، ٍبل  ًَـ

فدٜ  »ثب ٥جدبهد   ;فٜ  يخ اهلل هو٥ْيكه ؽبّيَ رٖؾيؼ گوكيلٍ اٍذ. كه  ٩بى كٍذ

الدليي الؾَديٌي الوو٥ْدي     ، ِّبة اهلل هوؽْم هال هؾولرٲي کبّبًي ثواكه  فًْل هال ؽجيت

هِْْك اٍذ کَ ميد  ٥جدبهري كه فٖدْٓ کزدبة ثدب هِدو ثيٚدْي        « .ٯ ُ  8597الٌغٮي 

  هلٍ اٍذ.« الواعي هؾولرٲي ثي هؾولؽَيي»

 هغلّل. ، علل ريوبط  عوي ، کب٩ن ٭وًگي ُب ٱوهيُب ّ ًْبًي٥ٌْاى

 ٍن. 28/  3*  87/  3، ً  85،  گ 883

 383  /2 (.2225) 8242، ُ  729، ٓ  2، هَغل ا٢٥ن؛ ط  د ٱن 

، اًغبم ا٭زبكگي كاهك. هّي ثوگ اّل ًّْزَ: علل ؽظ اى هٍبلَ  ًَـ ثَ فٜ هئل٬

 ال٦ْام )کَ گْيب علل ٍْم ايي هٍبلَ اٍذ(. ه٦يي

 ٍن. 25*  89،  گ 88

 386  /5 (.5278) 8242، ُ  729، ٓ  2ل ا٢٥ن؛ ط ، هَغ د ٱن 

ايي ًَقَ ُن کزبة ؽظ ّ  .ٯ. ُ 8289، ٍبل  ، هؾولرٲي ثي ٥جلالوىاٯ ٍبّعي ًَـ

 ٥ووٍ اٍذ.

 ٍن. 28*  87،  گ 825
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ = هٌبسٖ الحذ

 ِٝواى( .ٯ، ُ 8529اى: هيوىا اثْٝبلت ثي اثْالٲبٍن هٍْْي ىًغبًي )

 [6922ُ  234/  22النهي٦خ ]



 184کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 چبپ ّلٍ اٍذ[.ٯ  ُ 8528اّ  هلٍ کَ ثَ ٍبل « ايٚبػ الَج »كه پبيبى ]

٭ٲَ اٍزلاللي هزٍْٞي اٍذ كه اؽکبم ؽظ ّ كًجبلَ کزبة كيگو هئل٬ )٩بيخ الووام( کدَ  

 ، كاهاي كّ هٲلهَ ّ چٌل ثبة. كه ًغ٬ اّو٫ رؤلي٬ ًوْكٍ ثْك

االعد  ّ کضدو القٞد  ّ الٖدالح     الؾول هلل ّ اى ٱ  ال٦و  ّ ٝبل االه  ّ اٱزوة » ٩بى: 

 «.٥لي ٭قو الَبكح االّل ّ ه٦لى الٮٚبئ  الغو 

 «.ّ ٥لم کْى ملک ٍججًب ٱ٦ًٞب ّ ّکًب ه٤ کٮبيزَ ٭ي هض  الوٲبم...»اًغبم: 

 387  /8 5844، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن. 

، علدل   ، كه ؽبّديَ رٖدؾيؼ ّدلٍ اٍدذ     ، ٥ٌبّيي ثب هْکي يب ٌّگو٫ ًْبًي كاهك ًَـ

 ريوبط هْکي.هٲْايي ٬ٞ٥ 

 ٍن. 22*  87/  3، ً  84،  گ 885

 388  /2 َاي كيگو كه هقيى کزت هئل٬ هْعْك اٍذ.د ًَق 
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 حزبصِٗ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 ..ٯ( ُ 762اى: اثْاالّو٫ هؾول ثي ؽَيي ثي ٥لي ؽَيٌي ييكي )

، ثدَ   جبئي، چبپ ّلٍ كه هؾيٜ اكة )يبكًبهَ هؾيٜ ٝجبٝ ايي کزبة ثب رؾٲيٰ ايوط ا٭ْبه]

 [438د  442ٕٔ  .ُ( ُ  8537،  ، رِواى کِّْ ؽجيت ي٪وبيي ّ...

،  رؤلي٬ ّلٍ اٍدذ. ًّْدزبه ؽبٙدو   « ًِبيخ الوَئل»هئل٬ ُوبى اٍذ کَ ثَ كٍزْه ّي 

عاليو اًغبم  ثب  ٩بى پبكّبُي ّيـ اّيٌ  ل.ٯ  ُ 737گياهُ ٍٮو ؽغبى اٍّذ کَ ثَ ٍبل 

 گو٭زَ اٍذ.

 «.ء ال يؾٖي هو هْؽلي ها کَ...هٌزِب ّ صٌب ؽول ثي» ٩بى: 

 389 43الي  27[؛ اى ٓ 879: ٫7 هْٙي ]. 585/  2، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

 .ٯ. ُ 763، ٍبل  ، هؾول ٍغَزبًي ًَـ
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  هلٍ اٍذ.« ًِبيخ الوَئل»اًغبم ا٭زبكٍ ّ ًَقَ ثَ كًجبل 

3  ٓ ،23 .ً 
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( اهلل حذ ث٘ت

 اى: ؟

اهلل الؾوام ّ هٞبلجي ثَ ًضو ّ ٢ًن كه ٭ٚبي  ؽٚود  ّ ثيذ اي اٍذ كه هْهك ؽظهٍبلَ

 .7اهيوالوئهٌيي

الؾول هلل الني ع٦لٌب هي الوزَکيي ثْاليخ ٥لي أهيوالوئهٌيي ٕلْاد اهلل ٥ليَ ّ » ٩بى: 

 «.٥لي  لَ الٞبُويي

٭َجؾبى الني ثيلٍ هلکْد ک  ّيء هب ّبء اهلل کبى ّ هب لن يْؤ لن يکي »اًغبم: 

 «.ٱْح اال ثبهلل ّ ٕلي اهلل ٥لي هؾول ّ  لَ الٞبُويي ؽْل ّ ال ّال

 322 پ. 34پ الي  44، اى ٓ  88275/  6، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ ّ ًَز٦ليٰ ىيجب

 ٍن. 88*  88، ً  82
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( حذ التحشٗش ٍآساء الوشارن

ال٢٦ودي گلپبيگدبًي هؽودَ اهلل    ، كاهبك ؽٚود  يدخ اهلل   اى: ّيـ ٥لي ا٭زقبهي گلپبيگبًي

 ..ٯ( ُ 8452)

 ، چبپ ّلٍ اٍذ[ي هغو٥َْ کَ كه ٍَ ثقِ ه٦و٭ي ّلٍاي]

ُب کَ ثَ هَبئ  ًّْزبهي اٍذ ٭زْايي اى هواع٤ ه٦بٕو ثَ رٮکيک ٍبكاد هواع٤ ّ ّيْؿ  ى

 اًل.، پبٍـ گٮزَ  هلٍ اٍذ ;هقزل٬ كه ثبة ؽظ ثو اٍبً  ًچَ كه رؾويو الٍْيلَ اهبم فويٌي
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 ّْك.فزن هي« ّوايٜ کٮبهٍ»ّو٣ّ ّ ثَ « روّک اؽوام»، اى ثؾش  عيء اى هٍبلَ ايي

 هاء هواع٤ الَبكح د الٲْل ٭ي روّک االؽوام ٭ي الزؾويو ّ الوؾوهبد هٌدَ اهدْه:    » ٩بى: 

االّل ٕيل الجو إٞيبكًا ّ أکاًل ّ لْ ٕبكٍ ٭ؾّ  ّ كاللخ ّ ا٩الٱًب ّ مثؾًب ّ ٭وفًب ّ ثيًٚخ ٭لدْ  

 «.يزخ ٥لي الوِْْه ّ الٞيْه ؽزي الغواك ثؾکن الٖيل الجوي الـ...مثؾَ کبى ه

الْيـ الٮبٙ : ُ  ي٦زجو ٭ي الْبح الزي رنثؼ کٮدبهح هدب مکدو هدي الْدوّٛ ٭دي       »اًغبم: 

. الْديـ  63الِلي؟ الغْاة: ال ي٦زجو ّ اى کدبى ه٥بيزِدب ٭يِدب اؽدْٛ؛ عدبه٤ الوَدبئ  ٓ       

الْوائٜ ٭ي الِلي ال ر٦زجو ٭يوب يدنثؼ کٮدبهح ّ اى   :... الْيـ الْؽيل: هب مکوًبٍ ٭ي -الوکبهم 

 «.م 593کبى االؽْٛ هوا٥برِب ٭يَ 

 328 5772، هوکي اؽيبء )٥کَي(؛ ُ  / د ٱن. 

 .ٯ. ُ 83، اى ٍلٍ  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَز٦ليٰ رؾويوي

 ، ث٦٘ ٕٮؾبد ٍٞو ثٌلي ّلٍ. کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ

 ٤ كه ٍوذ چپ كهط ّلٍ اٍذ.اٱْال هواع٤ ٍبكاد كه ٍوذ چپ ّ ّيْؿ اى هواع

 ، ٍْٞه هقزل٬.ٓ  882

 (82و  81)تصاوير 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( حذ التحشٗش ٍ آساء الوشارن

 هؽودَ اهلل اهلل ال٢٦ودي گلپبيگدبًي    ، كاهدبك ؽٚدود  يدخ    اى: ّيـ ٥لي ا٭زقبهي گلپبيگدبًي 

 .ٯ( ُ 8452)

ؽٚدود اهدبم   هَبئ  ؽظ ها )ُوچْى هٍبلَ پيْيي( ثو اٍبً  ًچدَ كه رؾويوالٍْديلَ   

،  ّهكٍ ّ ٭زبّي هواع٤ ه٦بٕو ها اى ٍبكاد ّ ّيْؿ كه مي   ى  هٞوػ ّلٍ اٍذ ;فويٌي

 هَبئ  ثيبى ًوْكٍ اٍذ.

٥دلم اّدزواٛ االؽدوام    »ّدو٣ّ ّدلٍ ّ ثدَ ثؾدش     « الٲْل ٭ي الوْاٱيدذ »ايي ثقِ اى 

 پنيوك.پبيبى هي« ثبلِٞبهح
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٤ كه ٍوذ هاٍذ هٍبلَ ّ اٱدْال  ، اٱْال ٍبكاد اى هواع كه ايٌغب ًيي ُوبًٌل هٍبلَ ٱجلي

 ّيْؿ كه ٍوذ چپ هٌلهط اٍذ.

الٲْل ٭ي الوْاٱيذ د الَبكح ال٢٦دبم: ٭دي الزؾويدو: ّ ُدي الوْاٙد٤ الزدي ٥يٌدذ         » ٩بى: 

لإلؽوام ّ ُي فوَخ ل٦ووح الؾظ االّل مّ الؾليٮخ ّ ُْ هيٲبد اُ  الوليٌخ ّ هي يوّو ٥لي 

وح الضبًي ال٦زيدٰ الضبلدش الغؾٮدخ الواثد٤     ٝويٲِن ّ االؽْٛ االٱزٖبه ٥لي ًٮٌ هَغل الْغ

 «.يلولن القبهٌ ٱوى الوٌبىل الـ...

الْيـ الٖب٭ي: ّ ال رغت الِٞبهح هي الؾلس ؽبل االؽوام ٭يغدْى االؽدوام هدي    »اًغبم: 

الغٌت ّ الؾبئ٘ ّ الٌٮَبء ّ ٩يو الوزْٙيء اال لٖدالح االؽدوام ٭دبّى الٖدالح ال رٖدؼ اال      

م الْيـ الوکبهم:... الْيـ  27ٮٌ الوزي الووٱْم هي الزؾويو الْيـ الٮبٙ : ً 32ثِْٞه ٓ 

 «.م 882الْؽيل: ًٮٌ الوزي الووٱْم هي الَيل القْئي ٱلً ٍوٍ 

 322 5822، هوکي اؽيبء )٥کَي(؛ ُ  / د ٱن. 

 .ٯ. ُ 83، اّاي  ٍلٍ  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَز٦ليٰ رؾويوي

 ، ٕٮؾبد ٍٞو کْي ّلٍ. کب٩ن ًقْكي  ُبه هِو

 ْه هقزل٬.، ٍٞٓ  33

 (84و  83)تصاوير 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( حذ التحشٗش ٍ آساء الوشارن

 (..ٯ ُ  8452اهلل ال٢٦وي گلپبيگبًي ) ، كاهبك ؽٚود  يخ اى: ّيـ ٥لي ا٭زقبهي گلپبيگبًي

 ;ؽٚدود اهدبم فويٌدي   « رؾويدو الٍْديلخ  »ثَ ثؾش كه اثْاة مي  الدنکو ثدو اٍدبً    

پوكافزَ ّ اٱْال كيگو هواع٤ ّي٦َ ه٦بٕو ها مي   ى هجؾش ّ ثب رٮکيک ٍبكاد هواعد٤ اى  

 ُب  ّهكٍ اٍذ.ّيْؿ  ى

 ، عيء اّل اى کزبة اٍذ ّ هْزو  ثو اثؾبس مي : ايي هٍبلَ
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 الٲْل ٭ي ّوائٜ ّعْة ؽغخاالٍالم. .8

 الٲْل ٭ي الؾظ ثبلٌنه ّ ال٦ِل ّ اليويي. .2

 الٲْل ٭ي الٌيبثخ. .5

 الٲْل ٭ي الْٕيخ ثبلؾّظ. .4

 الٲْل ٭ي أٱَبم ال٦ووح. .3

 الٲْل ٭ي أٱَبم الؾظ. .6

 الٲْل ٭ي ْٕهح ؽظ الزوز٤. .7

ثَولَ؛ کزبة الؾدظ؛ الَدبكح ال٢٦دبم: الَديل القويٌدي ٭دي الزؾويدو: ّ ُدْ هدي          » ٩بى: 

الليي ّ روکَ هي الکجبئو ّ ُْ ّاعت ٥لي ک  هدي اٍدزغو٤ الْدوائٜ اآلريدخ. الَديل       أهکبى

 «.الؾکين: ّ ُْ هي أهکبى الليي ّ الل٥بئن القوٌ الزي ثٌي ٥ليِب االٍالم...

م د الْديـ    859،  65ٓ  1الْيـ الزجويديي: ًٮدٌ الودزي هدي الَديل القدْئي      »اًغبم: 

م د الْيـ الوکبهم... د الْيـ الٌدْهي    9الٖب٭ي... د الْيـ الٮبٙ  الوزي الووٱْم هي الزؾويو 

 «.م 856،  36م د الْيـ الْؽيل الوزي الونکْه ٓ  856 1لقْئيالوزي الووٱْم هي الَيل ا

 325 5745، هوکي اؽيبء )٥کَي(؛ ُ  / د ٱن. 

 .ٯ. ُ 83، اّاي  ٍلٍ  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَز٦ليٰ رؾويوي

 ، ٕٮؾبد ٍٞو کْي ّلٍ. کب٩ن ًقْكي  ُبه هِو

 (86و  85)تصاوير            ، ٍْٞه هقزل٬. گ 887
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 )ُِٔ ـ هشثٖ(  ُٖ...(الحذ )سسبلٔ 

 .گْيب اى: ّيـ ٥جلاهلل ثي ؽبط ٕبلؼ

كه اهبهذ اى ٝوٯ « اهث٦يي ؽليش»ثوكٍ ًيكيک ثَ پٌغبٍ هٍبلَ كاهك ّ اى  ًِبٍذ:  ًبم

ّ ايي هٍبلَ کَ ٍْهيي اصو اٍّذ، كهثبهٍ هٌبٍک ؽظ ّ ثَ ًبم « هٍبلَ هؾوليَ»٥بم ّ 
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 اّ كاكٍ اٍذ. ثَ ذ رْهبى پبكاُّبُي ؽَيٌي ٍبفزَ اٍذ کَ ُياه كهُن ثواثو ثب ثيَ

 «.الؾول هلل ّالٖالح ٥لي الٌجي کزبة الؾظ ّ ٭يَ هٲبٕل...» ٩بى: 

 «.ّ اى کبى ٭ي ايبم الزْويٰ ّ ه٤ٌ ٌُِب اثي الغٌيل»اًغبم: 

 324 3782، ُ  883/  8، هلک؛ ط  / د رِواى. 

 ، علل هيْي رويبکي. ، کب٩ن روهَ ، ٥ٌْاى ّ ًْبى ٌّگو٫ ًَـ

 ٍن. 28/  5*  86/  2، ً  89،  گ 72
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( حذ )سسبلِ دس...(

 ..ٯ( ُ 8258د  8838اى: هيوىا اثْالٲبٍن گيالًي ّٮزي ٱوي ثي هؾول ؽَي )

، كه  ، كه ؽظ روز٤ ، ثَ فْاُِ گوُّي اى ثواكهاى كيٌي ٌُگبهي کَ  ٌُگ ؽظ ها كاّزَ

 ُب:ًگبّزَ اٍذ. ثبة« ثبة»ّ چٌل « هٲلهَ»يک 

ّٱ٫ْ  .3. اؽوام ؽظ روز٤؛ 4 . ٦ٍي هيبى ٕٮب ّ ٕٮٍْ؛5؛ . اؽکبم ْٝا2٫؛ اؽوام. 8

 . ثبىگْذ اى هکَ. 8؛ . ثبىگْذ اى هٌي7 ؛. ا٥وبل هٌي6 ؛٥و٭بد

اهلل  اي اٍذ كه هَبئ  هِوَ ؽظ ثيذثَولَ ؽوللَ ٕالح اهب ث٦ل ايي چٌل کلوَ» ٩بى: 

کَ ؽظ روز٤ ّاعت... اٍذ ثو  اى، ٢ًو ثَ فْاُِ عو٦ي... اهب الوٲلهخ. پٌ ثل الؾوام

 «.هکلٮي کَ فبًَ اّ ّبًيكٍ ٭وٍـ ّو٥ي اى هکَ ثَ كّه ثبّل...

، رب کٮبهٍ اهْهي ثبّل کَ اى هّي ًبكاًي  يک كهُن فوهب ثقوك ّ رٖلٯ کٌل»... اًغبم 

 «.اى اّ ٍوىكٍ ثبّل ّ ٥يم کٌل ثو ٥ْكد ّ هواع٦ذ، روذ

 323 ه 846پ الي  857، ٓ  86، ٓ  2ط  ، كائوح الو٦به٫ اٍالهي؛ / د رِواى. 

 [8852/  5؛ ا٥الم 34د  32/  85ٝجٲبد ]

 .ٯ. ُ 8225، ٕٮو  ، ًَز٦ليٰ رؾويوي پقزَ 344( 2)

 :ُ842766. 
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 حزٔ الوٌظَس = سِشًبهِ حذ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 ..ٯ( ُ 8527اى: ي٦ٲْة هيوىا رجوييي هزقلٔ ثَ هٌْٖه )

،  ، ٥لدن  ، رِدواى  ثَ کّْدِ هٍدْل ع٦ٮويدبى    .ٯ، ُ 8283 د  8286ٍٮوًبهَ ؽظ هٌْٖه ]

 [.978د  964د  224د  254د  2، ّبثک:  ، ّىيويٓ  526،  8588،  8چبپ 

 .ٯ ُ  8286د  8283كه ٍبل « ي٦ٲْة»ٍٮوًبهَ ي٦ٲْة هيوىاي رجوييي ثب ًبم هَز٦به 

َ ّ ثبىگْزَ اٍذ. ايي ٍٮو ُٮذ هبٍ ثَ ْٝل اًغبهيلٍ اٍذ ّ كه هَيو اى ايي هٌبٰٝ ه٭ز

،  ، علٍ ، هکَ ، هليٌَ ، كهْٰ ، ثيوّد ، اٍالهجْل ، پْيي ، هبهاى ، رٮليٌ ، ايوّاى اٍذ: ًقغْاى

 ، رٮليٌ ّ رجويي. ، هبهاى ، اٍالهجْل ، اٍکٌلهيَ ٍْيٌ )ٍْئي(، هٖو

كه ايي ٍٮوًبهَ عبلت رْعَ اٍذ. اّ کزبة « ُياه ّ يک ّت»گْيي  ه٥بيذ ٍجک كاٍزبى

ُبي اهيو اهٍالى هّهي ّ ُياه ّ يک ّت ًّْزَ اٍذ. ُبي کِي هبًٌل ٱَٖكاٍزبىها ّجيَ 

رجْيت ّ ٍبفزبه  ى ُن ثو اٍبً ُويي ًکزَ اٍذ ّ فبٝواد ُو ّت يک ٭ٖ  اٍذ. پٌ اى 

، كاٍزبى  ى هّى روبم ّلٍ ّ ثب ٥جبهري فبٓ، كًجبلَ هٞلت ها ثَ ٭وكا هْکْل  ٭وا هٍيلى ّت

 «. ، هٌْٖه لت اى گٮزبه ٭وّ ثَذ چْى ّت ثو ٍو كٍذ ثو هل: »کٌل.  ى ٥جبهد ايي اٍذهي

، ثب هبٍ ههٚبى  ، ّٱزي كه اٍزبًجْل ثْكٍ رويي ًکزَ ٍٮوًبهَ ّي ايي اٍذ کَ ٍٮو ّيهِن

اي اّ ها اى اًغبم ّ اًليَْ كهثبهٍ کبهُبي فال٫ هٲيل هٖبك٫ ّلٍ ّ ُويي اهو رب اًلاىٍ

كاهك.  ًوي بى ّ ٱلن اّ ها اى ا١ِبه ثوفي اى هْاهك ثبى، اهب ؽزي ايي ّوايٜ ًيي ىث کوكٍ اٍذ

، اٝال٥بد عبلجي كهثبهٍ ربهيـ اعزوب٥ي ًْاؽي هْهك ثؾش ثَ  ّي كه فالل مکو ايي هْاهك

.  رْاى يب٭ذ. ًکزَ كيگو ٱلن ٌٝي هيي اٍّذكُل کَ كه هآفن كيگو کوزو هيكٍذ هي

 ٍذ.ُبيي کَ كه ْٝل ٍٮو هْبُلٍ کوكٍ اُوچٌيي صجذ ّگٮزي

 كه ثوفي ٕٮؾبد اّکبلي كه رْٙيؼ هٞبلت روٍين ّلٍ اٍذ.

ؽل ه٦جْكي ها ٍياٍذ کَ ؽبعيبى ک٦جَ ّٕبلِ كه ثبكيَ  ثَولَ ٍزبيِ ثي» ٩بى: 
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ّْٯ ّ هؾجذ ٍوگوكاًٌل ّ هَب٭واى ٍوهٌيل ٱوثِ كهك ّاكي ؽيود ؽيواى ٝبلجبى 

 «.كيلاهُ كه ثيبثبى ٝلت اى فبه ه٪يالى...

پبيبى کْيلٍ  اى ٭ْهٱْى ىيبكٍ روٍيلٍ ثْكم ّ ثلي ىيبك ّ ىؽوذ ثي چْى ثٌلٍ»... اًغبم: 

ثْكم، ثو اٍت ٍْاه ّلٍ، هّي ثَ ٝو٫ هٌيلي کَ عوعو ثبّدل کدوكٍ،  هدلين چدْى ٱدواه      

 «.عب هٌيل ًکوكٍ، هاٍ عوعو پيِ گو٭زَ  هلين ثْال٧ ثل هٌيل ثْكٍ، كه  ى

 326 9928، ُ  828، ٓ  58، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

ُب ّ ٥ٌبّيي هزي ثَ ٌّگو٫. كه اثزلاي ٥ٌبّيي ثَ فٜ علي هْکي كه ٍو ٕٮؾَ ، ًَـ

ؽغدَ   مي 29ُدب كه رجويدي كه هّى پدٌظ ّدٌجَ     ًَقَ يبككاّذ ربهيقي كهثبهٍ ك٥ْاي هًّ

الضدبًي   هثيد٤  89ّدٌجَ   ّ ربهيـ ّ٭بد ي٦ٲْة هيوىا )هئل٬ ٍٮوًبهَ( كه هّى ٍَ .ٯ ُ  8529

 ّْك.كيلٍ هي .ٯ ُ  8527

، رْٕديٮبري   ، ث٦ٚي ٥لوبء كه رؤييل ّ رؾَيي ايي ردؤلي٬  بد پٌ ا٭يّكٍ کزبةكه ٕٮؾ

 ، اى عولَ: كاهًل

، کزبة ؽغخ الوٌْٖه ها ٍواپب هٞبل٦َ کوكم، ثيٌي ّ ثيي اهلل  ُْ؛ ايي ثٌلٍ کوزويي كهگبٍ»

اًل روبم هّىًبهَ ٍٮو هکَ فْكّبى ها ٱلودي  اهلل فيلي ؽْٕلَ ٭وهْكٍ ثب ُوَ ىؽوبد هبّبء

اًل. ثَ ؽٰ فلا ثٌلٍ فّْن  هل ّ فيلي ثٖديود عِدذ ه٭دزي ايدي ٍدٮو ثدَ ُدن        كٍ٭وهْ

 «.هٍبًلم... ؽوهٍ ال٦جل ُلايذ

ٍدوايل ّ  ٍپٌ ُوْ ٌُگبم اٍزوكاك کزبة اثيبري كه هلػ ردؤلي٬ ّ هئلد٬ ثبلجلاُدَ هدي    

 کٌل، ثليي ًؾْ:ٙويوَ  ى هي

ؽدٰ   *هاًلٍ ّدل   ًّلهيي كهيب ٍٮبيي *ُْ ال٦ييي؛ ؽغخ الوٌْٖه چٌلي فْاًلٍ ّل »

اى هٌدبىل ّى ُودَ    *هًٌْ يک هبُدَ اُد  كل اٍدذ     *ُوي گْين کزبثي فّْک  اٍذ 

كه ّدزو   *اى هٍ  ُدي ّ ّاپدْه ل٦ديي     *اى هقبلٮِبي كيدي ى افدالٯ کدظ     *ؽبالد ؽظ 

گدو كُدل ثدو گٮزدَ هٌٖدْه       *َُذ كهٍي فْة ثِو هوك ُدُْ   *فْاثي كّ اهث٦يي  ثي

ثلاُزًب گٮزَ ّل ّٱزدي ًْثدَ کزدبة ها رودبم      8293الضبًي ٌٍَ  هثي٤ 88هّى كٌّّجَ  *گُْ 

فْاٍزن ثَ عِذ ًْاة ّاال ؟ اهو ٭وهْكٍ ؽبعي ي٦ٲْة هيدوىا هدزقلٔ ثدَ     کوكٍ ثْكم، هي
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 «.هٌْٖه کزبة ها ثٮوٍزن. ُلايذ

ًْيَي ّ كه ثوفي اى ٕدٮؾبد اّدکبلي كه رْٙديؼ هٞبلدت روٍدين ّدلٍ        كاهاي هکبثَ

 علل ريوبط هْکي.اٍذ. 

 [77972ُ صجذ: ]ٍن.  22*  87، ً  25،  گ 886
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 )تبسٗخ ـ هشثٖ( حزٔ الَدام

 .ٯ( ُ 436اى: ٥لي ثي اؽول ثي ٦ٍيل ثي ؽيم ١بُوي )

 [8453ُ  265/  6النهي٦خ ]

اٍذ کَ كه  ى كيي اٍدالم   9کزبة كه ثبة ّٱبي٤  فويي ٍٮو هجبهک ؽظ پي٪وجو اکوم

 ها رکوي  ٭وهْكًل.

 اي:کزبثقبًَپِّْ 

 327  /8 ٘522اهلل ا٭ٌلي؛ ُ  د روکيَ )اٍزبًجْل(، کزبثقبًَ ٭ي. 

 .ٯ. ُ 752ربهيـ کزبثذ: 

 گ. 227

 328  /2 85،  ، هْٙي؛ علل ٱوهي هًگ د هِْل .ً 

 كه ايي ٭ِوٍذ  ّهكٍ کَ ايي کزبة ها يکي اى إؾبة رلّيي کوكٍ اٍذ.
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( الحذ الزبهن

 ..ٯ( ُ 8288د  8223فبى کوهبًي ) کويناى: ؽبط 

 .ٯ. ُ 8288روعوَ: ٍيل هؾَي ثي ٍيل هؾول ٕبلؼ کوهبًي؛ ربهيـ روعوَ: 

 329 .د ًَقَ فٞي ًيك ّيـ عْاك عيايوي هْعْك اٍذ / 
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 )ُؼبئل ٍ هٌبٓت ـ هشثٖ( الحزذ الوجٌ٘ٔ ُٖ التِؼ٘ل ث٘ي ه٘ٔ ٍ هذٌٗٔ

 .ٯ( ُ 988اثْثکو ثي هؾول ٍيْٝي هٖوي )الليي اثْالٮٚ  ٥جلالوؽوي ثي  اى: عالل

  [78/  4؛ األ٥الم 828/  3ه٦غن الوئلٮيي ]

= .ٯ  ُ 8423،  چ اّل-رؾٲيٰ: ٥جلاهلل هؾول كهّيِ؛ ًبّو: اليوبهخ د كهْٰ ّ ثيدوّد   ] 

 ٓ هٱ٦ي[. 87،  م 8983

(: 3882/  88ّ  2388/  83ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههْي )ُ ]

، ثددب رٖددؾيؼ هْلددْي هؾولؽَدديي ٕددبؽت ُددياهّي ّ هْلددْي  هٞجدد٤ هؾوددليالُددْه؛ 

، ثدلّى   ، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم ٭ٲيو اهلل )ربعو کزت(، ثدلّى کبردت   ٩الهؾَيي ٕبؽت الُْهي

 (، ٥وثي[.66د  34، )ٕٔ ٓ  83،  ، ّىيوي ربهيـ

ثَولَ ّ ُْ ؽَجي ّ ٦ًن الْکي  ّ ٕلي اهلل ٥لدي ٍديلًب هؾودل ّ  لدَ ّ ٍدلن      » ٩بى: 

 «.ول هلل الني ٭ٚ  ث٦٘ فلٲَ ٥لي ث٦٘ ؽزي الجالك ّ األهکٌخ ّ ثٲب٣ األهٗ...الؾ

 ٱبلذ: ٭کبى يٲدْل: اًدَ أٱدْم هَدغل ٱجلدخ رودذ ثؾودل اهلل ّ ٥ًْدَ ّ ؽَدي         »اًغبم: 

 «.رْ٭يٲَ

 ، ٭ِوٍذ ٥ٌبّيي کزبة ثَ ّوػ مي  اٍذ: پٌ اى فٞجَ کزبة

 الوليٌخ(: أٍوبء هکخ؛ أٍوبء الوليٌخ.الٮٖ  االّل: ٭ي أٍوبء ُنيي الجلليي )هکخ ّ د 

 الٮٖ  الضبًي: ٭ي ؽّل ُنيي الؾوهيي.د 

 الٮٖ  الضبلش: ٭ي الزٮٚي  ثيٌِوب.د 

 فبروخ ٭ي ٭ْائل هِْْهح.د 

ِ       8898، ٍبل  الُْه] ،  )ٙوي ٥لح هٍدبئ  للَديْٝي(؛ رؾٲيدٰ: ٥جدلاهلل هؾودل كهّيد

 ٓ[. 83،  8423، كاهاليوبهخ ٍبل  ثيوّد د كهْٰ

 [828/  3؛ ه٦غن الوئلٮيي 652/  8ٌْى ک٬ْ ال٢]
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 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 352  /8  2/  2528ُ ]،  3282، ُ  8568، ٓ  5، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  د ٥وثَزبى 

 / پ[. 24الي  86، اى ٓ  ٭ٚبئ [

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 28*  84، ً  28،  گ 82

 358  /2 ٌَ97ٓ ، القياًخ الِبّويخ؛  د هلي . 

، ٥ٖو هّى ّدٌجَ اّل هؾدوم    ، ع٦ٮو ثي ٍيل ؽَيي ثي يؾيي ُبّن ؽَيٌي ًَـ فْة

 ٌٍَ8525. 

، رٖؾيؼ ّلٍ ّ هإًّ ٭ْٖل ثَ فٜ كهّذ ّ علي ًّْزَ  ًَقَ ٦ّٙيذ فْثي كاهك

 ُبّن ّعْك كاهك. ّلٍ اٍذ. كه  ٩بى ّ اًغبم ًَقَ هِو ّٱ٬ هکزجَ  ل

89  ٓ ،25 .ً 

 352  /5     الوکليدخ »كه کزبثقبًدَ کپٌِدبک    858هغو٥ْدَ ُ  د ًَقَ فٞدي ٙدوي »

 ّْك.كاهي هي ًگَ

217  

 )دَٗاى ـ هشثٖ ٍ ُبسسٖ( حزش اسوبه٘ل

، اهبم عو٦َ ّيواى ثي ّيـ ًجي ثي ّديـ هٮيدل    اى: ّيـ هؾولُبّن ثي ّيـ هؾول هٮيل

 .ثي ّيـ ؽَي ثؾواًي

 [795ُ  84/  88؛ ُوبى 8438ُ  266/  6النهي٦خ ]

 .ٯ. ُ 8233الؾغَ ربهيـ رؤلي٬: مي 

ٱ٦ٞدَ اٍدذ ثدَ ٥وثدي ّ عديء كّم       84كيْاى هواصي ّي اٍذ كه كّ عديء: عديء اّل   

 84رب  82ثبّل ّ ُو ٱ٦َٞ ثيي ٱ٦َٞ ثَ ٭بهٍي اٍذ کَ كاهاي روبم ٱْا٭ي هي 55هْزو  ثو 

 ثيذ اٍذ.
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دد    ّهكي کدوكٍ  ، ث٦ل اى ٭ْد پله عو٤ ، ايي كيْاى ها مي  هواصي پلهُ د کَ ًب١ن  ًب١ن

ًبهيلٍ اٍذ. پٌ ک٦جَ ها ّالدل ّ ؽغدو ها ّلدل ثٌدب ًِدبكٍ      « ک٦جخ الجبکيي»اه كاكٍ ّ ثَ ًبم ٱو

 اٍذ.

، كه ايي کزبة مکو کوكٍ کَ ايي كّ كيْاى ها ثو اكثبي ٥ٖو ٥وَٙ کوكٍ اٍذ کَ اى  ًب١ن

اٍدذ کدَ ّي  ى ها    .ٯ( ُ 8262عولَ  ًِب هيوىا ّٕبل ّيواىي، ه٦و٫ّ ثَ هيوىا کْچک )

 ها ثليي ًؾْ ر٪ييو كاكٍ اٍذ:« مال»اٍذ ّ ٱب٭يَ  رؾَيي ًوْكٍ

 «.ّى  ى ّوه ثقوهي أّواه ال٦يبم *اى هّى ؽْو ّ کيٮو کٮبه ال٦يبم »

 ثَ پبيبى ثوكٍ اٍذ.« ال٦يبم»ًب١ن ُن ايي ٱ٦َٞ ها ثب ُويي ٱب٭يَ 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 355  /8  ٍَديل ُدبكي   اي اى  ى کَ ثَ فٜ ًب١ن اٍذ ها ّيـ  ٱب ثيهگ ًديك  د ًَق

 اّکْهي كه ًغ٬ كيلٍ اٍذ.

 354  /2  َثَ  2869/  8كه كاًْگبٍ رِواى ثَ ّوبهٍ « ک٦جخ الجبکيي»اي كيگو اى د ًَق

ؽغدو  »اٍذ، ثَ ُوواٍ  8233ّْال  22فٜ ٭وىًل هئل٬ هْعْك اٍذ کَ ربهيـ کزبثذ  ى 

ي ثؾواًدي  ، ّيـ هٮيل ثي ّيـ ًجي ثي ّيـ هٮيل ثي ّيـ ؽَد  ًب١ن إ  ٱٖبيل«. اٍوب٥ي 

 ، اهبم عو٦َ ّيواى ثْكٍ اٍذ. ٍبکي ّيواى اٍذ کَ كه ٥ٖو ٭زؾ٦ليْبٍ ٱبعبه
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 )حذٗج )اسشاس هجبدات( ـ ُبسسٖ(  حذ شجلٖ = سسبلِ دس اسشاس حذ

 روعوَ اى: ؟

فٞبة ثَ ّجلي كه ا٭٦بل ّ ا٥ودبل   7، ؽٚود اهبم ٍغبك روعوَ هّايزي اٍذ کَ كه  ى

 . كاهًل، ثبٝي ّ اٍواه هٌبٍک ّ رْعَ ثَ ًيبد ؽٲيٲي كه  ى ها ثيبى هي ّاعجَ ّ هَزؾجَ ؽظ

هواع٦ذ ًوْك اى ؽدّظ   7ال٦بثليي ثَولَ هّايذ ّلٍ کَ چْى ؽٚود اهبم ىيي» ٩بى: 

ي يبثي ّجلي ثَ اٍزٲجبل  ى ؽٚود ّزب٭ذ ؽٚود ٭وهْك: اي ّجلي! ؽظ کوكي؟ گٮذ: ثل



 216کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 «.ُبي كّفزَ اى ثلى ثو ّهكي؟...هٍْل اهلل. ٭وهْك: ثَ هيٲبد ٭وّك  هلي ّ هفذ

ّ كه هَغل في٬ ّ ْٝا٫ ثوگْزي ًکوكي ّ ثَ فلا ًيكيک ًْلي ثوگوك کدَ  »اًغبم: 

ؽظ ًکوكي، پٌ ّو٣ّ کوك ّجلي ثَ گويَ ثواي رٮويٞي کَ كه ؽظ اّ ٕبكه ّلٍ ّ پيٍْزَ 

 «.ؽظ کوك کَ ٍبل  يٌلٍ  هْفذ رب  ىهي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 353  /8 823/  2، ٭ٲيَ اهبهي؛ ُ  د إٮِبى. 

 .ٯ. ُ 8258، ٍبل  ًَـ

 ٍن. 84*  82، ً  82، ٓ  85

 356  /2 ة. 58أ الي  54، اى ٓ  8872/  4، هغلٌ؛ ُ  د رِواى 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« هٌبٍک ؽظ»كه ايي ٭ِوٍذ ثب ًبم 
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 )اهتٔبدات ـ ُبسسٖ( الوبشٔ٘ي = سِشًبهِ حزِ٘حذ 

 ..ٯ( ُ 88ىاكٍ کوُوّكي )ٍلٍ  گْيب اى: ٱبٙي

هئل٬ ثَ ؽظ ّ ىيبهد ٥زجبد ٥بليَ ه٭زَ ّ كه ث٪لاك ثب اُ  ٌٍذ كهثبهٍ اهبهذ ّ 

 پوكاىك.ّاليذ ثَ ثؾش هي

 [8228، ُ  28/  9)ثلّى ًبم هئل٬(؛ هو٥ْي  886/  82النهي٦َ ]

رْعل ٥ٌل  8875٭ي ال٦و٭بى... لج٦٘ االٕؾبة. ٭و٧ هٌَ » هلٍ اٍذ: كه النهي٦َ چٌيي 

 «.الليي( کوب کزجَ اليٌب )الَيل ِّبة

گْيبى ثَ ٥يم ؽوين  ثَولَ ٍبلي ثَ هاٍ ک٦جَ ّٕبل پْيبى ّ اى هيٲبد اّزيبٯ، لجيک» ٩بى: 

 کَ پٌ كّه ّ كهاى پيِ كاهم هاُي كه ُو ٱلهِ ؽوم ّ ٱٖل ؽٞين ّ ىهيم ثَ هٲزٚبي  ى

 «.ثوُن ٍْىم ُوَ عِبى ًبگبُي *يٍْٮي كه چبُي: ىيي ٍيود؟ اگو ى كل ثو هم  ُي 



 مخطوطات حجکتابشناسی /  217

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

ًْه ثْكٍ ّ هيَوبى  هگو کَي کَ كيلٍ ثٖيورِ کْه ّ چوا٧ اكهاکِ ثي»... اًغبم: 

کْبى كه هٲو ٍٲو  ّٲبّد اىلي ّ ٥لاّد ًجي ّ ّلي كه گوكى ثَ كٍذ ّيٞبى ل٦يي کْبى

 «.هٲين ٥ناة الين گوكك

 357 اُلايي ٍيلهؾول ٝجبٝجبئي(. 282، ُ  88، ٓ  5/24، هغلٌ؛ ط رِواى / د( ٛ 

ىاكٍ کوُوّكي هّؽَ  روذ الکزبة ث٦ْى الولک الُْبة روبم ّل کزبة ٱبٙي»اًغبهَ: 

( الٮٲيو 8273) 873الٲ٦لٍ الؾوام ٌٍَ  ّّْن ِّو مي ٌّجَ ثيَذ اهلل هّؽَ. كه هّى ٍَ

 «.ثبيکبًي  الؾٲيو الوؾزبط اثي اثْالٲبٍن هؾول الُک

ٱ٦لٍ  ٍّْم مي ٌّجَ ثيَذ ثبيکبًي )گلپبيگبًي(، ٍَ ، هؾول الُک  ، اثي اثْالٲبٍن ًَز٦ليٰ

 .ٯ. ُ 8273

، كه  ٩بى  ، چٌل ثوگ اى  ٩بى ّٕبلي ّلٍ اٍذ. كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ ٥ٌبّيي ٌّگو٫

« چٌل هّىي ثَ ٥بهيدذ ثدب هبٍدذ   »ًَقَ يبككاّذ رولک ٝجبٝجبئي ّ ًيي ايي يبككاّذ کَ 

ّ كه اًزِبي ًَقَ ًيي ُويي هِو ّ كّ هِدو كيگدو ثدب    « ٥جلٍ هؾول ُبّن»ثب هِوي ثَ ٍغ٤ 

 ّْك.كيلٍ هي« هؾول هٍْل اهلل»ٍغ٤ 

،  ، ايي اصو ثَ هالؽَيي اهكٍزبًي ًَجذ كاكٍ ّلٍ ;اهلل هو٥ْي كه ًَقَ کزبثقبًَ  يذ

 .ىاكٍ کوُوّكي كاًَزَ اٍذ ،  ى ها اى ٱبٙي ، کبرت اهب كه ايي ًَقَ

 ، روًظ ثب ٍو. اي يک ال، ٱٍِْ علل ريوبط ٭وٍْكٍ

 287  ٓ ،83  ً ،3  /9  *89  .[52989ُ صجذ: ]ٍن 

 (88و  87)تصاوير 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ الوجشٍس ششٍؿِ ٍ آداثِ

 م(. 8988، هؾول هزْلي )هزْلل  اى: ٦ّواّي

،  ، ايدال٫  (، ّديواى 8538، روعوَ هغيل اؽولي )هزْلل  ؽظ؛ هاٌُوبي هاُيبى فبًَ فلا]
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 [.964د  94786د  7د  7، ّبثک:  ، هٱ٦يٓ  832،  8585،  8چ 

 ]٥ٌْاى كيگو: هاٌُوبي هاُيبى فبًَ فلا[

ثوهٍي اٍواه ّ ه٦به٫ ؽظ ّ ا٥وبل  ى اٍذ. ًْيٌَلٍ ثَ ا٥وبل ؽظ ّ ىيبهاد هوثدْٛ  

گيدوي اى  يدبد ّ كه ثوفدي    يٌَ ّ هکَ پوكافزَ ّ اصواس ّ ثوکبد  ى ها ثب ثِوٍثَ  ى كه هل

ُبي ًْيٌَلٍ كه ايي ثبهٍ ًّْزَ کٌل. کزبة ؽبٙو كه ؽٲيٲذ، كٍذهْاهك اى هّايبد ثيبى هي

 اٍذ کَ كه ِّ ثقِ ٍبهبى يب٭زَ اٍذ ثَ ّوػ مي :

َ   اهلل الؾوام ُبي ثيذ؛ ثوکذ لجيک ثَ فلاًّل ؛ اعزِدبكاد   هعدن ّديٞبى   ؛ ؛ رغليدبد ٥و٭د

 ؛ ىيبهد پيبهجو فلا ّ ؽکن  ى. كه هَبئ  ؽظ ٥7لي
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 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( ًبهِ حذ

 .يبه ٱلي اهلل يبه ثي اهلل اى: ْٕ٭ي اهلل

 358 227 ، ٓ 8، ط  ، ربّکٌل ، )اى: اىثکَزبى 73، ٓ  8؛ ط ّاهٍ ٭ِوٍذ،  / د هٌيّي .

 ّوبهٍ ًَقَ ٱيل ًْلٍ اٍذ(
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 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( ًبهِ حذ

 ًٲي هٌيّي )ىًلٍ رب ثَ ؽبل( اى: ٥لي

 چبپ ّلٍ اٍذ. م8972گياهُ ٍٮو ؽظ اٍّذ کَ كه ٍبل 

 359 73/  8؛ ّاهٍ ٭ِوٍذ،  / د هٌيّي. 
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 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(  ًبهِ حذ

 ..ٯ( ُ 8526فبى رکبثي ) اى: ٍلين

،  ، ٱدن  ، ثدَ کّْدِ هٍدْل ع٦ٮويدبى     .ٯ ُ  8588د    8582چبپ: ٍٮوًبهَ ؽظ اى ٍبل ]

 [.978د  964د  98252د  8د  2، ّبثک: ٓ  844،  8588،  8، چبپ  هْهؿ

رکدبة  )رپدَ   ُبي ُکدوك هٌٞٲدَ ريکدبى   ، اى فبى فبى رکبثي گياهُ ٍٮو ؽظ هوؽْم ٍلين

ُبي ؽظ ٥ٖو ٱبعبهي اٍذ کدَ ثدَ   رويي ٍٮوًبهَاهوّىي( اٍذ. ايي ٍٮوًبهَ يکي اى ربىٍ

 هلٍ ّ گْيبي ٦ّٙيذ هکَ ّ هليٌَ كه يک ٱوى پديِ اٍدذ ّ ثدَ كليد  اٝال٥دبد      كٍذ 

ثبّدل. كه ايدي کزدبة،    ٱليوي ّ ربهيقي کَ كه  ى  هلٍ، عيء اٌٍبك ثدب اهىُ ردبهيقي هدي   

رْاى ٭ِوٍزي اى اؽکبم ّ ، هي ًبهَ كاهكاي کَ ْٕهري اى ٍيبؽذعلاي اى اٝال٥بد ٍٮوًبهَ

 كاة ىيبهد ها ثَ هُّ اُ  ٌٍذ هالؽ٢َ کوك.ْٝه اك٥يَ ّ  هٌبٍک ؽظ ّ ُويي

اي ها ىيبهد کوكٍ کَ ٱجو ُْدذ ردي اى   ، ثٲ٦َ ُوچٌيي  ّهكٍ اٍذ کَ كه ٱجوٍزبى ثٲي٤

 كه  ى ّاٱ٤ ثْكٍ اٍذ. :ثيهگبى، اى عولَ چِبه اهبم ه٦ْٖم هل٭ْى كه ثٲي٤

الضددبًي  هثيدد٤ 28)لددْي ئيدد = ٍددبل ًٌِددگ(  ٩ددبى ّ كه .ٯ  ُ 8582ايددي ٍددٮو كه ٍددبل 

 پبيبى يب٭زَ اٍذ.ٯ . ُ 8588

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 342  /8 822د  6242، ًَقَ ّوبهٍ  4825، ُ  8382/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن  /

52. 

ثَولَ الؾول هلل الني يقوط الٌْه هي ال٢لوبد ّ يؾيي ال٢٦بم الوهين ث٦ل الوٌيخ » ٩بى: 

 «.ثوٮبك ال يٌٮ٤ هبل ّ ال ثٌْىّ الووبد... اهب ث٦ل ايي ثٌلٍ ؽٲيو ٍواپب رٲٖيو ها 

فلاًّل ايي ٭ي٘ ٢٥وي ها ًٖيت عوي٤ كٍّزبى ّ هَلويي ٭وهبيل،  هيي ثَ »اًغبم: 

 ؽوهذ ٍيل الووٍليي ّ  لَ الٞبُويي اعو٦يي.
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م«.ج مر  ،مگًي م ع ييمکٍمچًنم يهممبٍمرم زخمر  مرنمرشى يي

ُب هْکي. كه ثواي ؽبعي ٥جلالوؽوي ثيک. ًْبًي .ٯ. ُ 8526هثي٤ الضبًي  23،  ًَز٦ليٰ

 ثب ايي  ٩بى: 8526اّل ًَقَ ٦ّوي ثَ فٜ ّب٥و كه ُٮذ ثيذ ثَ ربهيـ 

م«.ز وکٍمچشدممستمکًمب  ٌم  تم لم زمج  مر ممممممم  قي مًَشدمبٍم  مب زمررميم ر ٌمج  مر م

 اي.ٍِْ، ٬ٞ٥ ٱ ، علل گبليٌگْه ٍوؿ ًبم ّب٥و: اثي... الٲيلؾي الوؽبلي ؟[]

 ٍن. 22*  87، ً  85،  گ 82

 348  /2 48526، گلپبيگبًي؛ ُ  د ٱن. 

 ال٦بثليي هغبُلي ثَ ايي کزبثقبًَ اُلا ّلٍ اٍذ. ايي ًَقَ رٍْٜ  ٱبي ىيي
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 )ُِٔ هٌلَم ـ ُبسسٖ( حذ ًبهِ

 (.82اى: اؽول هَکيي )ٯ 

پيٍْدذ رٍْدٜ هٍدْل    ٥ٌْاى  ثَ« ٍٮوًبهَ ه٢ٌْم ؽظ»اي اى  ى كه اًزِبي کزبة گييلٍ]

 ُ[. 8574،  ، ه٦ْو ع٦ٮويبى چبپ ّلٍ اٍذ: رِواى

، ٝجٰ هناُت اُ  ٌٍذ، ثب ٍو ٩بىي كه صٌبي الِدي   هضٌْي اٍذ كه هقزٖو اؽکبم ؽظ

، ّ  پٌبُي ّ ٭ٚيلذ چِبه يبه ّ هلػ ٍلٞبى ٍليوبى ثي ٍلين فبى ٥ضوبًي ّ كهّك ثو هٍبلذ

 ثَ ؽظ ّ ىيبهد فبًَ فلا ًيي  هلٍ اٍذ. كه پبيبى چٌل ٱٖيلٍ ّ ٩يل ّ هثب٥ي كه رْْيٰ

ٌُگبم ٍٮو ًب١ن ثَ هکَ ٍوّكٍ ّلٍ ّ ًيكيدک ک٦جدَ ثدَ پبيدبى      933ايي هضٌْي ثَ ٍبل 

 ُب روٍين ّلٍ ّ ًبم هضٌْي ه٦لْم ًْل.ًٲِ هًگي اى هْاٱ٤ ا٥وبل ّ ىيبهرگبٍهٍيلٍ ّ چٌل 

م طًفمکعبٍمگشتدم   ميمش مبٍممبحم م هللمکٍم زم ضلم      »آغاز: 

 «ک  م لمر ي  م زميص لرمبٍمم يمچشمدمگشتمريشهم زمجم لر

ميگًمر ٌم تمرمپيرمگي ميملبمبى م زمگفت»اًغبم: 

 «.کيهمق رمپى ميموصيحتمم  مر مب ش مکم  
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 342 9367، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

ُب هغلّل ثَ ىه ّ هْدکي ّ العدْهك ّ   ، ٕٮؾَ ، ًيكيک ٥ٖو ًب١ن. ٥ٌبّيي ىهيي ًَـ

 ُب روٍين ّلٍ اٍذ.كاهاي ٍولْػ ّ چٌل ّک  هًگيي اى ىيبهرگبٍٕٮؾَ اّل 

 اي.علل هٲْايي ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 85/  3*  28/  3، ً  83،  گ 48
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 )ُلسِِ اح٘بم ـ ُبسسٖ( ًبهِ حذ

 .ُ( ُ  8587د  8242= .ٯ  ُ 8537د  8277اى: ٥جب٦ٍلي ثي اٍوب٥ي  کيْاى ٱيّيٌي )

 اعزوب٥ي ّ ٥و٭بًي ّ ٭لَٮَ اؽکبم ؽظ اٍذ.كهثبهٍ اٍواه ٍيبٍي ّ 

٥جبً کيْاى ٱيّيٌي كه کزبة ٭لَٮخ االكيبى كه ثبة ؽدظ گْيدل کدَ كه ث٦ٚدي     » ٩بى: 

 «.اًلاكيبى ثيهگ هٲوه ّلٍ کَ كه ّٱزي ه٦يي كه هکبًي ه٦يي اّو٫ اهکٌَ

 7ّ ث٦٘ ٥لوبء هٌکو ُوَ ايي کبهُب َُزٌل، اهب ثواي اؽزوام ؽٚود ؽَديي »اًغبم: 

 «.ًوبيٌلروً ٥لم ًٮْم ا١ِبه اًکبه ًوي ّ اى

 345 567الي  587، ٓ  9859/  2، ُ  822، ٓ  29/  2، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

اي کَ هْدزو  ثدو   ، ثَ فٜ هئل٬. كه  ٩بى ًَقَ ، ٥جبهاد ٥وثي ًَـ ًَز٦ليٰ رؾويوي

ذ ، رْٖيو هئل٬ ّ كّ هثب٥ي اى اّ ثَ فٜ فْكُ  هلٍ اٍذ. پْدذ ٍدو   ايي هٍبلَ اٍذ

ُب ثَ هبًٌل ٍوٕٮؾَ ًّْزَ ّلٍ اٍدذ. كه ثدبالي ُودَ    ُب ًبم کزبةهاٍذ ثبالي ُوَ ثوگَ

ُب ُبيي اى ًَقَ ًْبًي ، ًّْزَ ّلٍ اٍذ. ثقِ ٕٮؾبد ُن ه٥ْْٙي کَ اى  ى ثؾش ّلٍ

َ  ثَ ٌّگو٫ كاه ّ ثديي ُدو کزدبة اى هغو٥ْدَ      ، ثب هِو کزبثقبًَ ع٦ٮو ٍلٞبى الٲوايي. هکبثد

 هبًلٍ اٍذ. هوثَْٝ ٕٮؾبري ٍٮيل

َ  علل هٲْا هّيَ کب٩ن اثو ّ ثبك ، کب٩دن   5/  2، ٱٞدو:   ايُدب ريودبط ٱِدٍْ   ، ٬ٞ٥ ّ گّْد

 كاه. ك٭زوي فٜ
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 ٍن. 22/  8*  86/  2،  ٍْٞه هقزل٬

 [83592ُ صجذ: ] .ُ. ُ 8548فويلاهي ّلٍ اى ع٦ٮوٍلٞبى ٱوايي كه  مه 
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 )سِشًبهِ هٌلَم ـ تشٖٗ( حذ ًبهِ اًضاة

 ..ُ( ُ  8536پْه فْئي، هزقلٔ ثَ اًياة )رْلل:  اى: ٩الهوٙب اًياثي

، ىهبًي کَ ث٦ل اى پيدوّىي اًٲدالة اٍدالهي كه ايدواى كه      هضٌْي اٍذ ثَ روکي کَ ًب١ن

ٍبلگي ثَ ارٮبٯ ٥يبلِ ثواي اّليي ثبه ثَ هکدَ ه٢٦ودَ هْدو٫     45كه ٍي .ٯ  ُ 8599ٍبل 

ٍْاًؼ ؽظ ّ ه٭زبه هَئّليي کبهّاى ثب ؽغبط ّ... ، ايي هضٌْي ها كهثبهٍ ؽْاكس ّ  ًّْلهي

، ثَ ْٕهد ًَقَ ؽبٙدو كه ّهكٍ اٍدذ ّ كه     ّهي کوكٍ ُب ها عو٤ٍوّكٍ اٍذ ّ ث٦ل  ى

 ُ اى ر٢ٌين  ى ٭به٧ ّلٍ اٍذ. 8538ثواثو ثب .ٯ  ُ 8422ٍبل 

، ّب٥و ه٦بٕو هوا٩َ ثَ ٢ًن كه هلػ کزبة ثدَ روکدي    ، رٲوي٢ي اى کويوي هوا٩ي كه اثزلا

 هْعْك اٍذ.

 «.ايليْة ايغبك ٥لم كى ّعْك *ؽول اّ فاّلٱَ کَ اى ٭ٚ  ّعْك » ٩بى: 

 344 772، ُ  484، ٓ  ، ًوبىي / د فْي. 

 ًَقَ ؽبٙو ثب هبّيي ربيپ ّلٍ اٍذ.

 ٍن. 28/  3*  22، ً  52،  گ 42
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 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ تشٖٗ هخوبًٖ( حذ ًبهِ = تحِٔ الحشه٘ي

 .ٯ( ُ 8824د  8232هُبّي، هزقلٔ ثَ ًبثي )اى: ي٬ٍْ ثي ٥جلاهلل 

، هو٥ْدي   883/  8؛ هلدک  64/  6؛ هو٥ْدي  348/  3؛ ًْدويَ  62؛ ٍلٞب٫ًْ 885هيْ ]

 [.42د  58)روکي(، 
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د   835، ٕدٔ   ، ك٭زو ٍييكُن ، هٲبالد ربهيقي ]چبپ ّلٍ ثَ رٖؾيؼ هٍْل ع٦ٮويبى 

894.] 

ثَ پبيبى .ٯ  ُ 8295کَ كه  8288 ٍٮوًبهَ هکَ ّ هليٌَ هئل٬ اٍذ ثَ ٢ًن ّ ًضو ثَ ٍبل

هٍيلٍ اٍذ ّ كه  ى اى ٍلٞبى هؾول ٩بىي ًبم ثوكٍ اٍدذ ّ كه ّاٱد٤ ثدَ ًدبم هؾودلفبى      

٩بىي ّ ٥جلالوؽوي پبّب ٍبفزَ ّلٍ اٍذ. ّوػ ؽبلي اى هئلد٬ ّ رؾٮدخ الؾدوهيي ّي ّ    

اي ٭بهٍي اى  ى ها٭٤ ًبهي ثدَ کّْدِ ؽغخاالٍدالم هٍدْل ع٦ٮويدبى كه هٲدبالد       روعوَ

 چبپ ّلٍ اٍذ. 865د  839، ٕٔ  ، ك٭زو ٍييكُن يقيربه

 ثَولَ» ٩بى: 

اي هلزيم  *ّي ثبة ٍالهي هلف  كاه ٍالم  *اي ثيذ ؽواهي ٬ٕ ٩ٮواًَ هٲبم 

 «.ّي ىهيهَ ٕٮؾَ ّْي ٥ٖيبى اًبم *ّويٮي هَزليم ٥ٮْ 

 «.ثْ رؾٮَ ؽوهيٌن ٱجْل ايلٍ هْال كيلم روبهٌَ ًبثي ثْ ًَقَ ًک ربهيـ»اًغبم: 

( ّ 683/  8يبك ّلٍ ّ كه ُليخ ال٦به٭يي )« ًبثي»( اى 843/  7وٍذ ربّکٌل )كه ٭ِ

يبك .ٯ  ُ 8842( اى ٥ضوبى ثي هؾول اٍزبًجْلي ًبثي َكِكٍ كهگنّزَ 269/  6ه٦غن الوئلٮيي )

ّ  2792ًبثي )ُ  .ٯ( ُ 8888، هٌْآد ّ روعوَ ٥ْٰ )هْهؿ  ّلٍ اٍذ. كه كاًْگبٍ

ََـ رؾٮخ الؾوهيي ّ ٭زْػ الؾوهيي ٭بهٍي ثوّووكٍ ( 348/  3( َُذ. كه ًْويَ )5988 ًُ

 اٍذ.

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 343  /8 8522، ُ  36، ٓ  27/  2، ط  ، هغلٌ د رِواى. 

، روبهي ٕٮؾبد  ُب ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ. ُ 82، اؽزوباًل ٍلٍ  ، ثَ ّيٍْ روکي ًَـ

عولَ ا٦ّبهي ثَ روکي اى ًبثي ُبيي پواکٌلٍ اى هغلّل هْکي. كه  ٩بى ًَقَ يبككاّذ

هٌلهط اٍذ « ٥جلٍ الواعي ٭زؾ٦لي»ا٭ٌلي )هئل٬( ّ كه پبيبى ًَقَ هِو ثيْٚي ثَ ٍغ٤ 

 ّ ًَقَ اى اًغبم ا٭زبكگي كاهك:

هييٍ عْاُو کبى ٦ٍبكد ثو ه ثو ىثْهً اًگْذ عو٦يذ ٱلٌلي ثيذ »... اًغبم ا٭زبكٍ: 
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 «.كٍّذ كه رْ ٱْٖهيَذ...ًيَذ رِي يک ًٮٌ اى مکو  *ٌٍگِ ُوَ رَجيؼ گٍْذ 

 علل ريوبط ٥ٌبثي.

 [66983ُ صجذ: ]ٍن.  88*  85، ً  83،  گ 47

 (91و  89)تصاوير 

 346  /2 [622د  ٫8: ]. 5744، ُ  622/  8، هلک؛ ط  د رِواى 

ُب كاهاي علّل ىهيي ثب ٍولْػ کْچک. ٥ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ. ُ 8292،  ًَز٦ليٰ

  لجبلْيي. ، علل هيْي ، کب٩ن ٭َزٲي ٌّگو٫

 ٍن. 22/  6*  85/  5، ً  89،  گ 82

 347  /5 [329د  ٥4کَي ٫: ]. 8388، هو٥ْي )٥کَي(؛ ُ  د ٱن 

/  528) 62ٕ  ًَقَ كه  کبكهي ٥لْم  مهثبيغبى كه ثدبکْ هْعدْك اٍدذ ثدَ ّدوبهٍ      ا

5475 .B.) 

 ًَقَ هٖؾؼ. .ٯ. ُ 8828، ربهيـ کزبثذ:  ًَـ روکي

286  ٓ ،25 .ً 

 348  /4 [64د  ٫6: ]. 2233، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَدقَ هغدلّل. رولدک: هؾودل ّدِيو ثٚدبهي        ًَـ

 اي.ىاكٍ. علل ريوبط ٱٍِْ ، كهّيِ هؾول ثيبهًغي ىاكٍ فْاعَ

 ٍن. 28*  83، ً  83،  گ 828

228  

 )سِشًبهِ هٌلَم دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( ًبهِ هٌلَم حذ

 اى: ؟

ؽظ ه٢ٌْهي اٍذ کَ اى کب١ويي ّو٣ّ ّلٍ ّ اى هاٍ عجد  ثدَ هکدَ ّ هليٌدَ     ٍٮوًبهَ 

 ه٭زَ ّ ٍپٌ ثَ ّبم.
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 ذنننا  تيذاس ضطال  تًاتيذٌ  ضوش هلل تخت تا ما ياس ضذ  »  ٩بى:

 «.َا اص کاسَا هشديذ تاصعقذٌ  اص ننننوي َاي سب تر اص تفض        

 َضاسان َضاسص َش سً مبنک   ت کشدهاسنننضذٌ مىض  اج» اًغبم:

 «.تً هًنر صذاي فغان ي تشيش  َمر  يذ اص  ن تشاتٍ تٍ هًش        

 349 8648، ُ  884، ٓ  28، ط  ، هغلٌ / د رِواى. 

 .ٯ. ُ 84، ٍلٍ  ، ثَ فٜ ًب١ن ًَز٦ليٰ

 ، چٌل ثوگ كه اّل ّ  فو کزبة ٍٮيل گناّزَ ّلٍ اٍذ. رٖؾيؼ ّلٍ

 كاه هغلّل. ٍوروًظاي ٙوثي روًظ ّ علل ريوبط ٱٍِْ

 [83893ُ صجذ: ]ٍن.  28/  3*  85، ً  88،  گ 52

229  

 هشثٖ( -)ُِٔ الحذ ٍ الووشٓ

 م(. 8339= .ٯ  ُ 966الليي ثي ٥لي ثي اؽول ّبهي ٥بهلي ) ، ىيي اى: ِّيل صبًي

 اي اٍذ كه ثيبى هٌبٍک ّ ا٥وبل ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ثوفي  كاة ّ ّوايٜ  ى.هٍبلَ

 332 پ. 46ه الي  43(، ٓ 337/  3) 2593/  3، ُ  6/  6ط  ، هلک؛ / د رِواى 

 كاه هٲْايي. اي لجَ، علل هيْي ٱٍِْ . کب٩ن روهَ.ٯ ُ  82، ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 24*  88، ً  23

231  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ ٍ الووشٓ

 (.85اى: ٍيل هؾول هٍْْي )ٍلٍ 

بًدلٍ ّ ًَدقَ   اي اٍذ ٥وْهًب كه ؽظ ّ اؽکبم  ى؛ لکدي هئلد٬ اى اكاهدَ  ى ثبىه   هٍبلَ

 هْعْك، رٌِب كه هٲلهبد ايي هٍبلَ اٍذ.
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الؾول هلل هة ال٦بلويي... أهب ث٦ل ٭ِنٍ عولخ هب ر٦ن ثَ الجلْي هي ّواي٤ الؾدظ ّ  » ٩بى: 

 «.ال٦ووح اى ّبء اهلل ر٦بلي

 «.ؽزي يزجيي االهو ّ ال ي٦وْٙى ٥ٌَ ّ ال کالم ٭يَ ث  ُْ هي فلٰ أّلي االلجبة»اًغبم: 

 338 پ. 67پ الي  62، اى ٓ  88527/  86هو٥ْي؛ ُ ،  / د ٱن 

 ..ٯ ُ  85، هؾولؽَيي )٭وىًل هئل٬(، ٍلٍ  ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 82/  3*  6، ً  28

231  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ ٍ الووشٓ

 اى: ؟

هٍبلَ هْزو  ثو هٲلهبري كه ثيبى ؽٲيٲذ ّ اؽکبم ؽدظ ّ ٍدپٌ هٲبٕدلي كه اثدْاة     

 ثبّل.هقزل٬ ؽظ ّ ٥ووٍ ّ اٱَبم  ى هي

ثَولَ ؽوللَ ٕلْح کزبة الؾظ ّ يزج٦َ ال٦ووح أّ يلف  ٭يَ لوب ّهك أًِدب الؾدظ   » ٩بى: 

 االٕ٪و ّ اكف  الييبهح ؽضًب ٥ليِب ّ رٌجًِب ٥لدي ًٲٖدَ ثدلًِّب کودب ٭دي االصدو ّ ال٢ٌدو ٭دي        

الکزبة يٲ٤ ربهح ٭ي الوٲلهبد ّ أفوي ٭ي الوٲبٕدل الوٲلهدخ االّلدي ٭دي ثيدبى ؽٲيٲزدَ ّ       

 «.ؽکوَ...

ّ اى فال ٥ي الٲٖدليي ٭ْعِدبى ّ اى لدن يکدي ؽدبل الٌدنه هَدزٞي٦ًب ّعدت         »ًغبم: ا

الوٌنّهٍ فبَٕ ّوٛ الٲلهح كّى االٍزٞب٥خ الْو٥يخ ٭بًِب ّدوٛ ٭دي ؽغخاالٍدالم فبٕدخ     

 «.فال٭ًب لللهًّ ٭يْزوٛ أيًٚب ّ ال ّعَ لَ ّ اى ؽٖلذ االٍزٞب٥خ...

 332 پ. 6الي  پ 8، اى ٓ  428، ٓ  86، هغلٌ؛ ط  / د رِواى 

 ، ث٦ًٚب كاهاي ؽْاّي. ُب ثو٭واى ثَ هْکيًْبًي .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ رؾويوي

ًَقَ اًلکي هْٝثذ كيلٍ ّ كه ٍّٜ كّ ٕٮؾَ هيدبًي،  صدبه ٍديبُي ثدو اصدو هْٝثدذ       

  هلٍ اٍذ.« کْکْل ٱٞيٮي»هِْْك اٍذ. ًَقَ عيّ 
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 ، کب٩ن ًقْكي ٭وٍْكٍ. علل ريوبط ٱوهي

 (92و  91)تصاوير                       ٍْٞه هقزل٬.

232  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ ٍ الٌ٘بح ٍ الٔؼبء ٍ الشْبدات

 اى: ؟

 ، کزبة الٲٚبء ّ کزبة الِْبكاد. ، کزبة ًکبػ کزبثي اٍذ كه ٭ٲَ، هْزو  ثو کزبة ؽظ

اى هؾٲدٰ  « هقزٖو الٌب٭٤»ًبم کزبة ّ هئل٬  ى ه٦لْم ًْل. ١بُوًا يکي اى ّوّػ کزبة 

 ؽلي اٍذ.

 335 42، ُ  32، هْىٍ هوكم ٌّبٍي؛ ٓ  / د اهكکبى. 

يٖؼ االؽوام ثبلٖجي ٩يو الوويي ٭يغ٦لَ الْلي هؾوهًب ّ يدؤري ثبلوٌبٍدک   »...  ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.٥ٌَ ّ کنا يٖؼ االؽوام ثبلوغٌْى ٭ي الوِْْه

 .«ّ کنا الزقزن ثبلنُت ّ الزؾلي ثَ... لجََ هٜ ٭يؾوم أيًٚب ثالفال٫...»اًغبم ا٭زبكٍ: 

، هّي ٥جبهاد إلي کزبة ثدَ ّدٌگو٫ فدٜ کْديلٍ      ُب ثَ ٌّگو٫، اٍبهي کزبة ًَـ

ّلٍ اٍذ. اٍن ُو کزبة كه گَّْ ثبالي ٕٮؾبد ّ كه ٍدوذ چدپ ًّْدزَ ّدلٍ اٍدذ.      

 ، ثلّى علل. ث٦٘ ٕٮؾبد ؽبّيَ ًْيَي كاهك

 ٍن. 22/  3*  86/  3، ً  23

233  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( حزِ٘ )سسبلِ...(

 اى: ؟

كه ّاعجبد ّ هؾوهبد هٌبٍک ٥ووٍ ّ ؽظ روز٤ ّ هْزو  ثو كّ ثدبة  هقزٖوي اٍذ 

 ّ يک فبروَ اٍذ.
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اي اٍذ هقزٖو كه ثيبى  ًچَ ّاعت اٍدذ كه ٥ودوٍ ّ   کَ ايي هٍبلَ ثَولَ ثلاى» ٩بى: 

 «.ؽظ روز٤

 «.عبئي اٍذ پّْيلى ىيٌذ ه٦زبك، ثَ ٱٖل ١بُو ٍبفزي ثَ ُّْو فْك روذ»اًغبم: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 334  /8  اُلايي ؽٚدود  يدخ   5، هْٙي؛ ط  د هِْل(  َ ، ُ  245اي(، ٓ اهلل فبهٌد

322 (52293.) 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ فُْ

، علدل   ٥ٌبّيي ثَ ٍوفي ّ علاّل ثَ ٝال ّ رؾويو هْکي. کب٩دن  ُدبه هِدوٍ ًقدْكي    

 هيْي ٥ٌبثي.

 .8585: ثِوي اُلاربهيـ 

 ٍن. 87*  8، ً  22،  گ 3

 333  /2  789اي(، ٓ اهلل ال٢٦وي فبهٌَ )اُلايي ؽٚود  يخ 5ط  ، هْٙي؛ د هِْل 

 (.52293) 8436(، ُ 2)٭ٲَ 

 «.اهب اگو ثو هّي اّ ًوٍل، عبيي اٍذ»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 ، علاّل اّهاٯ ثَ ىه ّ رؾويو. ٥ٌبّيي ثَ ٍوفي .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ

 ، ٱ٤ٞ ثيبٙي. ، علل هيْي ىهّکي کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ

 .ُ. ُ 8585 : ثِوياُلاربهيـ 

 ٍن. 86/  3*  8/  3، ً  89،  گ 4

 336  /5  789 اي(، ٓاهلل ال٢٦وي فبهٌَ )اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 (.53755) 8437(، ُ 2)٭ٲَ 

 .ٯ. ُ 8598هثي٤ االّل  28،  ، هٖٞٮي ثي اؽول ٕٮبئي فْاًَبهي ًَـ رؾويوي

 اي يک ال.، علل ريوبط ٱٍِْ کب٩ن ّکوي

 .ُ. ُ 8575اُلا: فوكاك ربهيـ 

 ٍن. 88*  88/  3، ً  25،  گ 24
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234  

 )تبسٗخ ـ هشثٖ( حسي الظِب ٍ االثتْبد ثزٗش هي ٍلٖ إهبسٓ الحبد

 ..ٯ( ُ 8296اى: اؽول ثي ٥جلالوىاٯ ثي هؾول ه٪وثي هّيلي )

 [.843/  8؛ األ٥الم 272/  8؛ ه٦غن الوئلٮيي 424/  8ايٚبػ الوکٌْى ]

 337  ٥ودْهي   5842، ُ  8272، ٓ  5هقزٖدو ؽدوم هکدي؛ ط     ، / د ٥وثَزبى ُ[ ،

 .27الي  8، اى ٓ  ربهيـ[ 8/  5478

 ، ٥جلالَزبه كُلْي. فٜ رؾويوي

 ٍن. 28*  87، ً  28،  گ 89

 

235  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ(  حٔ٘ٔٔ الوزبص الٖ الحزبص = سِشًبهِ طِذٕ

 .ٯ( ُ 764د  696اى: فلي  ثي ايجک ٕٮلي )

اى هٞبلدت ايدي   « كهه الٮْائل الو٢ٌوخ»اُ ّ ًْيٌَلٍ ٍٮوًبهَ كه ٍٮوًبهَاثي ٥جلالَالم 

 اًل.ٍٮوًبهَ اٍزٮبكٍ ّ اى  ى ًٲ  کوكٍ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 338  /8            د ًَقَ فٞدي اى ايدي ٍدٮوًبهَ کدَ گْيدب د ثدَ گٮزدَ اثدي ٥جلالَدالم كه

 كه ه٪وة.« كه٥َ»، كه ىاّيَ  اُ د ثَ فٜ فْك هئل٬ اٍذ ٍٮوًبهَ

 339  /2    َـ »د ًَقَ فٞي كيگوي اى  ى كه کزبثقبًد « االٍدالم ٥دبه٫ ؽکودذ    ّدي

 ّْك. ًگِلاهي هي
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236  

 هشثٖ( -)سِشًبهِ دٌٖٗ الحٔ٘ٔٔ ٍ الوزبص = سِشًبهِ ث٘شٕ

 (..ٯ ُ  88اى: اثي ثکوي )ٍلٍ 

 ، چبپ کوكٍ اٍذ[ ّلکَ كه ٱبُوٍ هٌزْو هي« الوٍبلَ»]فبللي فالَٕ  ى ها كه هغلَ 

 362 ّْك.ًگِلاهي هي« كاه الکزت الوٖويَ»ًَقَ فٞي كه  / د 

237  

)سِشًبهِ تبسٗخٖ ـ  الحٔ٘ٔٔ ٍ الوزبص ُٖ الشحلٔ الٖ ثالد الشبم ٍ هظش ٍ الحزبص

 هشثٖ(

 .م( 8758= .ٯ  ُ 8845د  8232اى: ٥جلال٪ٌي ثي اٍوب٥ي  ًبثلَي )

 4؛ األ٥الم 278/  3؛ ه٦غن الوئلٮيي 392/  8؛ ُليخ ال٦به٭يي 482/  8ايٚبػ الوکٌْى ] 

 /838] 

م رٍْدٜ   8986، ثدَ ٍدبل    ايي کزبة ثب هٲلهَ اؽول ٥جلالوغيل ُيدوي ّ کّْدِ ّي  ]

 هوکي رؾٲيٰ الزواس هٖو هٌزْو گوكيلٍ اٍذ[.

اًغبم گو٭زَ ٯ . ُ  8822ّوػ ٍٮو هئل٬ ثَ ثالك ّبم ّ هٖو ّ ؽغبى اٍذ کَ كه ٍبل 

ّ هؽلدَ ٍّدٞي ثدب    ٯ . ُ  8882ثَ ٍبل « هؽلخ الٖ٪وي»اٍذ. ًبثلَي كّ ٍٮو كيگو ثَ ًبم 

، اهب ايدي ٍدٮوًبهَ ثدَ     ًيي كاهكٯ . ُ  8828ثَ ٍبل « الؾٚوح االًَيخ ٭ي الوؽلخ الٲلٍيخ»ًبم 

َ   ُبي هّىاًَّيٍْ يبككاّذ ُبٍدذ ّ ثيْدزويي    ًْيَي ًگبّزَ ّلٍ ّ اى هٮيدلرويي ٍدٮوًبه

ّو٣ّ .ٯ  ُ 8823ٝال٥بد ها كه فْك عو٤ کوكٍ اٍذ ّ ٍٮوًبهَ ثيهگ اٍّذ کَ اى ٍبل ا

 ثَ پبيبى ثوكٍ اٍذ. 8882کوكٍ ّ رلّيي  ى ها ثَ ٍبل 

 ٩دبى ًودْكٍ ّ پدٌغن ٕدٮو     ٯ . ُ  8823ّدٌجَ اّل هؾدوم    ّي ٍٮو فْك ها كه هّى پٌظ

 هّى( ثَ پبيبى ثوكٍ اٍذ. 588)کاًل ثَ هلد  ٯ. ُ  8826
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هّى كه هٖدو   85، ٍپٌ  ها كه هَيو اى كهْٰ رب ؽلّك هٖو ّوٱي ثَ ٍو ثوكٍهّى  99

هّى ها ُدن كه   829هّى ها كه هَيو اى هٖو ثَ ؽغبى ٍدپوي کدوكٍ ّ    34، ث٦ل اى  ى  هبًلٍ

هّى اى ٍٮو ها كه هَيو ثبىگْذ اى ؽغبى ثَ  45ثالك ؽغبى ثَ ٍو ثوكٍ اٍذ ّ كه اًزِب ًيي 

 ّبم گنهاًلٍ اٍذ.

 ِ ها كه ٍَ ٱَن ٱواه كاكٍ اٍذ:هئل٬ کزبث

 الٲَن االّل ٭ي الغْالى ثبلجالك الْبهيخ؛د 

 الٲَن الضبًي ٭ي اإلٱجبل ٥لي الجٲب٣ الوٖويخ؛د 

 الٲَن الضبلش ٭ي الزْو٫ ثبلْْٕل الي األٱٞبه الؾغبىيخ.د 

الك ّ ثَولَ الؾول هلل الني ثو٦ًْزَ رّن األهْه... ّ ٱل أٝلٌب الوَب٭خ ثبلزوكك ٭ي الدج » ٩بى: 

 «.الزْكك للٖبلؾيي هي ال٦جبك ليکضو الضْاة ثکضوح الُقٞب ّ ييّل القٞ  ٥ٌّب ّ يوؾي الَقٞب

ّلٌقزن ُنا الکزبة ثؤثيبد ٥ولٌبُب ث٪لجخ الْْٯ الي ملک الغٌبة ّ رنکو االٱٞبه »اًغبم: 

 الؾغبىيخ ّ االًْاهالوؾوليخ ّ ملک ٱْلٌب ٥لي ؽَت اللا٥يخ ال٦ْٲيخ:

کلوب ٥دّي لدي ردنکود     *٭٦لي االُ  ّ الليبه ٍالم  *ي ّالوٲبم ًٖت ٥يٌي ماک الؾو

 *أثل٨ الکزت ٭يَ هب اليدوام   *٥و٭زٌي ثَ الوثب ّ القيبم... أثل٨ ال٦وة ٱل أري ثکزبة  *٥ِلًا 

٭٦ليَ  *يزوّعبٍ ٭ي الٲيبهخ مفوًا  *٪ٌي لَ اٍزَالم ٥جلال ؽ٠ّ *ُّْ ُبكي الي الَجي  ثؾٰ 

 «.الٖالح ّ الَالم

 اي:کزبثقبًَپِّْ 

 368  /8  ٥ودْهي  ]،  5848، ُ  8272، ٓ  5، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   د ٥وثَزبى ُ

 ربهيـ[ 5476د  5474

كه ٍَ عيء ثَ ّک  مي   هدلٍ   .ٯ. ُ 8277، ٍبل  ، هؾول ٕبلؼ اٍالهجْلي ًَز٦ليٰ ىيجب

 اٍذ:

 ٍن. 28*  85، ً  25،  گ 838: 8ط 

 ٍن. 28*  85، ً  25،  گ 883: 2ط 

 ٍن. 28*  85، ً  25،  گ 883: 5ط 
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 362  /2   ٍكه کزبثقبًَ اٍد٦ل ا٭ٌدلي كه روکيدَ     2576د ًَقَ فٞي كيگوي ثب ّوبه

 ّْك. كاهي هي ًگَ

 365  /5 ع٪وا٭يب(. 544، كاهالکزت الوقْٞٝخ؛ ُ  د هٖو( 

٥ٌدبّيي ّ   .ٯ. ُ 8258، ٥جلالغلي  ثي هٖٞٮي ثي اٍوب٥ي  )اى اؽٮبك هئل٬(، ٍبل  ًَـ

، ٥الهذ ّيوايْي ثيي عودالد ثدَ ًٲٞدَ هْدکي كهّدذ ّ       ي کلوبد ثَ هْکي٭واى ث٦ٚ

 ًْيَي ّلٍ. كاهاي ٍولْػ ٍوروًظ كاهك هنُت. هکبثَ

498  ٓ ،48 .ً 

 364/4   ٯ  ُ 8288ٍن کَ كه ردبهيـ   3/29*87ّهٱَ كه ٱيبً 245د ًَقَ فٞي كيگو ثب.

 ّْك.كاهي هي اٍزبًجْل ًگَكه کزبثقبًَ ْٝپٲپٍْواي  2324M  6364، ثب ُ  ًّْزَ ّلٍ

238  

ح٘ن حشهت استـشاّ اص ؿشْٗ رجل ثِ هِ٘ هولوِ = طَست استِتبئبت اص 

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هشارن ٍٓت دسثبسُ ح٘ن استـشاّ اص ؿشْٗ رجل ثِ هِ٘ هولوِ

« ًددْهي»اهلل ثددي هددال ٥جددبً ًددْهي هبىًددلهاًي ِٝواًددي، هددزقلٔ ثددَ  اى: ّدديـ ٭ٚدد 

 (..ٯ ُ  8527)

 363   (: ايدواى 4652چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههْي )ُ ًَقَ ]/ د  ،

 ، ٥وثي ّ ٭بهٍي[.ٓ  58،  ، عيجي 8522،  ، ثلّى کبرت ًبّو ثي

239  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( الحٌِ٘ٔ ُٖ هٌبسٖ الحذ ٍ الووشٓ

 (.85اى: ٍيل هؾولهٙي ثي هؾولرٲي فلقبلي )ٯ 

ْاٍذ ؽدبط هؾودل ؽٌٮيدَ    ا٥وبل ّ هٌبٍک ؽظ ّ ٥ووٍ ها ٭زْائي ّ ثب افزٖبه ثَ كهف

 ثَ پبيبى ثوكٍ اٍذ..ٯ  ُ 8288هعت  89ٌّجَ  ًگبّزَ ّ كه ّت ٍَ
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 «.7کَ كه ىهبى کْربُي كٍذ اًبم اى اهبم الؾول هلل هة ال٦بلويي... چْى» ٩بى: 

ّ ٍبيو هٌَْثبرِ ها ثَ عِذ ايٌکَ اؽزوام  ًِب هاع٤ اٍذ ثدو ر٢٦دين ٕدبؽت    »اًغبم: 

 «.ئَ الٞبُويي...ثٲ٦َ ٍالم اهلل ٥ليَ ٥ّلي  ثب

 366 7578، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

، ثَ فٜ هئلد٬. كه چٌدل عدب هِوُدبي هوثد٤       ُبي ٥وثي ًَـ ه٦وةًَز٦ليٰ ّ ٥جبهد

هؾول الْوي٬ الؾَيٌي" ّ "هيدوىا ٥لدي هؾودل"     "هؾول هٙي ّيـ االٍالم" ّ "هيوىا ٥لي

 ّْك.كيلٍ هي

 ، ٬ٞ٥ ريوبط هْکي. علل هٲْايي

 ٍن. 22*  86/  3، ً  84،  گ 48
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 )ُِٔ هبهِ ـ هشثٖ( ح٘بٓ الٔلَة ُٖ صٗبسٓ الوحجَة

 .ٯ( ُ 8889، هؾولُبّن ) اى: رزْي

؛ ٭ِوٍدذ  8827/  2؛ هْدبه ٭بهٍدي   284/  8ُبي ٭بهٍدي هٌديّي   کزبة ّاهٍ ٭ِوٍذ]

 [.286ثقِ ٓ  ؛ ٭ِوٍذ ٌٍگي گٌظ26ّ  292/  82هْزوک پبکَزبى 

 ثبة كاهاي ٭ْٖل. ٥84بهَ ّبه  هٲلهَ ّ ، ٝجٰ ٭ٲَ  هٍبلَ ٭زْايي كه ثيبى هٌبٍک ؽظ

 هٲلهَ كه ٍَ ٭ٖ .

 ثبة اّل كه ثيبى اؽوام ؽظ ّ ٥ووٍ كه كٍ ٭ٖ .

 . ثبة كّم كه مکو ٕٮذ كفْل هکَ...

 8٭ٖد . ردبهيـ ّدو٣ّ ردؤلي٬      84ثبة چِبهكُن كه ثيبى ىيبهد ٍيلالووٍليي ّدبه   

كه ثوجئدي ثدَ    م8882ٍبل ثْكٍ ّ كه .ٯ  ُ 8853ههٚبى  27ّ اروبم رؤلي٬ كه  8853هعت 

 چبپ هٍيلٍ اٍذ.

 367 4/  854د  664/  5، ًَقَ ّوبهٍ  3882، ُ  8694/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  / د ٱن. 
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گْيل  ثَولَ ٍجؾبًک ال ٥لن لٌب اال هب ٥لوزٌب اًک اًذ ال٦لين الؾکين... اهب ث٦ل هي» ٩بى: 

ثي ٥جدلال٪ٮْه ٍدٌلي... ايدي    ٭ٲيو ؽٲيو پورٲٖيو اهيلّاه ثَ هؽوذ هلک ٩ٌي، هؾولُبّن 

هٍبلَ اٍذ هقزٖو كه مکو کيٮيبد هٌبٍک ؽظ ّ کيٮيبد ىيبهد ؽٚود ٍديل االّلديي ّ   

 «.فويياآل

کَ ٥الهذ الؾظ الوجوّه أى يوع٤ ىاُلًا ٭دي   هٙي اهلل ٥ٌَلِنا گٮزَ ؽَي ثٖوي »اًغبم: 

 «.اللًيب ها٩جًب ٭ي ال٦ٲجي

٭ِوٍذ هٞبلدت کزدبة كه ًَدقَ كهط    ُب ٌّگو٫ ّ هْکي. ، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي ًَز٦ليٰ

 ّلٍ اٍذ. كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ. ثلّى علل.

 ً. 83،  گ 228
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( [خبتوِ دس ث٘بى حذ ٍ هوشُ] 

 اى: ؟

، ه٦و٭ي ّدلٍ   ؛ ثلکَ ثقِ اًزِبيِي کزبة كيگوي اٍذ کَ ثليي ًبم کزبة هَزٲلي ًيَذ

  ى ثَ ٱواه مي  اٍذ:ّ كه ُْذ ٭ٖ  رلّيي يب٭زَ اٍذ کَ كّ ثقِ اّلي 

 ٭ٖ  اّل: كه ثيبى ؽظ ّ ٥ووٍ ّ هيٲبد ّ ٭واي٘ ّ ّاعجبد ّ ٌٍذ؛

 ٭ٖ  كّم: كه ثيبى اؽوام ّ هؾ٢ْهاد  ى.

فبروَ كه ثيبى ؽظ ّ ٥ووٍ ّ هٌبٍک  ًِب کَ ٥جبهد اٍدذ اى ا٥ودبل ّ ٥جدبكاد    » ٩بى: 

کدَ   ٌٍذ. ثلاىهْزو  ثو ُْذ ٭ٖ  كه ثيبى ؽظ ّ ٥ووٍ ّ هيٲبد ّ ٭واي٘ ّ ّاعجبد ّ 

 «.ؽظ ٭ويَٚ اٍذ ثو ُو هَلوبًي ٥بٱ  ّ ثبل٨...

 368 442الي  459، اى ٓ  8848/  52، هغلٌ؛ ُ  / د رِواى. 

ّ اى چيلى ًبفي ّ پّْيلى هّي ّ ٍو ّ َّزي ٍو ّ هيِ ثَ فٞودي ّ  »اًغبم ا٭زبكٍ: 

َ کْربٍ کوكى هيِ ّ رواّيلى هْي ٍو ّ ثلى ًيي اعزٌدبة ًوبيدل ّ اى پّْديلى عب    ُدبي   هد
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كّفزَ هبًٌل اىاه ّ پيواُي ّ ٱجب ّ كه پّْيلى هْىٍ ّ كٍزبه ّ اى لجبٍي کَ ثَ چييي فُْ 

 «.هًگ کوكٍ ثبٌّل هض  ى٥ٮواى ّ ّهُ...

 هِْل هٲلً. .ٯ، ُ 8888، ؽلّك  الليي هؾول ؽٌَي ، هيو عوبل ًَز٦ليٰ

 ٥ٌبّيي ّ هإًّ ث٦ٚي هٞبلت ثَ ٌّگو٫. کب٩ن ًقْكي ٭وٍْكٍ.

 اًل. ْٕهد هاٍزَ چليپب ّ هيي ًّْزَ ّلٍٍْٞه ثَ 

 (94و  93)تصاوير 

242  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(  خبؿشات سِش حذ

 ..ُ( ُ 8578د  8295، ٍلٞبى ؽَيي )ربثٌلٍ گٌبثبكي؛ هٙب ٥ليْبٍ( ) اى: ربثٌلٍ

د   622د   3258د   29د   2، ّدبثک:  ٓ  588، ثيَدذ +   8588،  8، چبپ  ، ؽٲيٲذ رِواى]

978  

،  2، چدبپ   ، چبپقبًَ كيجدب  عب ، ثي و: ٥ٌْاى هّي علل: هٍبلَ فبٝواد ٍٮو ؽظچبپ كيگ

 ، هٱ٦ي[.ٓ  558 .ٯ، ُ 8599/  8537

، هٌبٍک ّ اهبکي كه ٍٮو ؽدظ   ، هفلاكُب ُبيي كهثبهٍ هَبئ هغو٥َْ فبٝواد ّ يبككاّذ

  ه٦ٌدْي  اٍذ. ًْيٌَلٍ ٥ولرًب اى ه٢ٌو ٥و٭بًي ّ ْٕ٭يبًَ ثَ ايي ه٥ْْٙبد پوكافزَ ّ رؾليد 

 ُبي ٥و٭بًي ؽظ اٍذ.هّ ايي کزبة كه ّوبه اًلک ٍٮوًبهَ اى  ًِب ٥وَٙ کوكٍ اٍذ. اى ايي

243  

 )ُِٔ ش٘وٖ ـ هشثٖ( = الوٌسٖ الظٌ٘ش خالطٔ االهتجبس ُٖ الحذ ٍاالهتوبس

 (.786، هؾول ثي هکي ٥بهلي ) اى: ِّيل اّل

؛ هيؾبًدخ االكة:  226؛ ک٬ْ الؾغدت ّاالٍدزبه:   275/  22ّ  284/  7/  284النهي٦َ: ]

 [2/  982؛ الوؾٲٰ الٞجبٝجبئي ٭ي مکواٍ الٌَْيخ االّلي: 225؛ هٍبئ  ِّيل اّل: 5/  276
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ثَ  .ُ ُ 8588كه ٙوي هٍبئ  ِّيل اّل ثَ ٍبل « الوٌَک الکجيو»ايي هٍبلَ ثب ٥ٌْاى ]

 چبپ هٍيلٍ اٍذ[.

لکدي كه ًَدقَ   ،  ثبّدل هئلد٬ هدي  « الوٌَک الٖد٪يو »ُوبى « فالٕخ اال٥زجبه»كه ّاٱ٤ 

 هو٥ْي( ثَ ًبم فالٕخ اال٥زجبه كه پبيبى ًَقَ ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ. 85752ؽبٙو )ُ 

هلل )اهلل( أؽول ٥لي عوي٤ ٭وايَٚ ّ ٌٌٍَ ّ ايبٍ ًْکو ٥لي ؽَي رْ٭يٲَ ّ هٌّدَ...  » ٩بى: 

، ٭ِنٍ هٍبلخ ٭ي الؾظ ّال٦ووح هغوكح ٥ي كلي  ّ ُي هجٌيخ ٥لدي هٲلهدخ ّ هٲدبلزيي ّ     ّ ث٦ل

 «.رکوي 

اعوباًل أّ رٮٖياًل هنکْه ٭ي کزت االٕؾبة ّ ُي )کضيوح( ّ ُنا  فو الوٍبلخ ّ »اًغبم: 

 «.الؾول هلل...

 369 پ. 253پ الي  229، اى ٓ  85752/  86، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

٥ّلٰ ُنٍ الوٍبلخ الوٍْْهخ... ال٦جل الٮٲيو الي اهلل الْلي الْالي هؾول ثي اثدواُين  »روٱيوَ: 

 «.٭ي اهكثي  938الضبًي هي ِّْه ٌٍخ  ٥لي االّالي ٥ٮي اهلل ٥ٌِن ٭ي ِّو هثي٤ثي ٥يَي ثي 

 ، اهكثي . 938،  ، هؾول ثي اثواُين ثي ٥يَي ثي ٥لي اّالي ثؾواًي ًَـ

« هؾول ًجي اهلل ٥لي ّلي اهلل الٮٲيو ّديـ هؾودل  »كه مي  اًغبهَ، هِوي ثيْٚي ثب ٍغ٤ 

 اٝوا٫ هزي هْعْك اٍذ.ّْك. ث٦ٚي اٙب٭بد ّ ؽْاّي كه كيلٍ هي

ُبي ٥کَي هوکي اؽيبء ًيي هْعْك اٍذ کَ ُويي ًَدقَ  كه ًَقَ 86/3834ثَ ّوبهٍ 

 اٍذ.

 (96و  95)تصاوير              ٍن. 85*  8، ً  89

244  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( خالطٔ الوٌْبد ُٖ هٌبسٖ الحبد = هٌبسٖ الحذ

 (..ٯ ُ 726د  648هِٞو ؽلي )ٍليلالليي ي٬ٍْ ثي  ثي ، اثْهٌْٖه ؽَي الليي اى: عوبل

)كّ  827، ٓ  هکزجددخ ال٦الهددخ الؾلددي  ؛3ُ  8/  23ّ  6962ُ  262/  22النهي٦ددَ ]
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الليي هِٞو يبك ّلٍ(؛  )اى هئل٬ ثب ًبم عوبل 478/  8؛ هلک 562، ٓ  ًَقَ(؛ ٩وة ُولاى

 [.873د  874/  2الِيبد هِْل 

، اثْالٲبٍدن   وَ ّ هٌبٍک ؽظ٭لَٮَ ّ اٍواه ؽظ: ربهيـ ّ ع٪وا٭يبي هقزٖو هکَ ه٢٦] 

 ، هؽلي.ٓ  228،  8538،  2، چ  ، ٍؾبة کزبة (، رِواى8553د  8266ٍؾبة )

 ٥ٌْاى هّي علل: ٭لَٮَ ّ اٍواه ؽظ ُوواٍ ثب هٌبٍک ؽظ ٥الهَ ؽلي.

 ٥ٌْاى كيگو: ربهيـ ّ ع٪وا٭يبي هقزٖو هکَ ه٢٦وَ ّ هٌبٍک ؽظ[.

، ثلّى اك٥يدَ ّ   ّاعجبد ّ اهکبى ؽظثوهٍي اٍواه ّ ؽٲبيٰ هٌبٍک ؽظ اٍذ ّ ّبه  

 هَزؾجبد.

، ثٌدبثو   ثبّدل هدي « الوٌِبط ٭ي هٌبٍک الؾبط»ايي کزبة ٩يو اى کزبة كيگو هئل٬ ثَ ًبم 

الوٌِدبط ٭دي   » يل: ُو کَ ثيِ اى ايي هقزٖو ثقْاُل، ثَ کزدبة   ًچَ اى كيجبچَ کزبة ثوهي

 هي هع٣ْ کٌل.« هٌبٍک الؾبط

 ايي ًّْزبه ّبه  ِّ ثقِ اٍذ:

 . ربهيـ ّ ع٪وا٭يبي هقزٖو هکَ )اثْالٲبٍن ٍؾبة(؛8ثقِ 

 . ٭لَٮَ ؽظ )ؽب٭٠ ٩به ثيک د روعوَ اثْالٲبٍن ٍؾبة(؛2ثقِ 

 اي د روعوَ اثْالٲبٍن ٍؾبة(؛. اٍواه ؽظ )هيوىا فلي  کوو5ٍثقِ 

 . ثٌله علٍ؛4ثقِ 

 . هٌبٍک ؽظ )٥الهَ ؽلي د روعوَ اثْالٲبٍن ٍؾبة( کَ هْهك ثؾش هبٍذ؛3ثقِ 

ُبي ، رٖبّيو ّ ًٲَْ . هليٌَ هٌْهٍ. ثَ ُوواٍ هٞبلت ثيبى ّلٍ كه ُو ثق6ِِ ثق

 هورجٜ ثب  ى ه٣ْْٙ ًيي  هلٍ اٍذ.[.

 ٭ٖ : 88ر٢ٌين ّلٍ كه 

 الٮٖ  االّل: ٭ي الوٲلهبد. 

 الٮٖ  الضبًي: ٭ي االؽوام.

 الٮٖ  الضبلش: ٭ي الْٞا٫.
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 الٮٖ  الواث٤: ٭ي ال٦َي.

 الٮٖ  القبهٌ: ٭ي الزٲٖيو.

 الٮٖ  الَبكً: ٭ي اؽوام الؾظ.

 الٮٖ  الَبث٤: ٭ي الْٱ٫ْ ث٦و٭َ.

 الٮٖ  الضبهي: ٭ي الْٱ٫ْ ثو٦ْو.

 الٮٖ  الزب٤ٍ: ٭ي ٱٚب هٌبٍک هٌي.

 .الٮٖ  ال٦بّو: ٭ي الوع٣ْ الي هکَ

 ٥ْو: ٭ي الوع٣ْ الي هٌي. الٮٖ  الؾبكي

لٌجدي ّ  لدَ   الؾودل هلل هة ال٦دبلويي ّ ٕدلي اهلل ٥لدي ٍديل الووٍدليي هؾودل ا       » ٩بى: 

الٞبُويي االفيبه ّ ٍلن ُنٍ هٍبلخ رْزو  ٥لي ّاعجبد الؾظ ّ اهکبًَ فبليخ ٥دي الزْٞيد    

 «.ّ االکضبه

يْم الضبًي ٥ْو ث٦ل اليّال ال ٱجلَ ٭ِنا هب أهكًب اصجبرَ ٭ي ُنٍ الوٍبلخ ّ هدي أهاك  »اًغبم: 

ّْلخ ٭ي الٮٲَ ّ اهلل الوْ٭ٰ للْٖاة ّ ال ؾول هلل ّؽدلٍ ّ ٕدّلي اهلل   الزْٞي  ٭٦ليَ ثکزجٌب الوٞ

 «.٥لي ٍيلًب هؾول الٌجي ّ ٥زورَ الٞيجيي الٞبُويي ّ ٍّلن ّ کّوم

کزبثي اٍذ كه ا٥وبل ّاعجَ ّ اهکبى ؽظ، ثلّى مکدو اك٥يدَ ؽدظ ّ ا٭٦دبل هَدزؾجَ كه      

اؽبلَ « الوٌِبط ٭ي هٌبٍک الؾبط»، ثلکَ ثيبى  ى هْاهك ها ثَ کزبة کجيو فْكُ  هٌبٍک ؽظ

 كُل.هي

 اي:زبثقبًَپِّْ ک

 372  /8 4645/  8، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 اٍذ. 7ًَـ. ًَقَ ّٱٮي کزبثقبًَ ٩وة ُولاى ثَ  ٍزبى ٱلً هْٙي

 ٍن. 25*  83/  7،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 6

 (98و  97)تصاوير 

 378  /2 83الي  8، ٓ  8892/  8، ُ  249، ٓ  29/  8، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

الٲ٦لح الوجبهک الؾدوام هدي ٍدٌخ     ثٲيي[ هي مي]ًغيد ر٦ليٲًب ١ِو االؽل لضوبى »اًغبهَ: 



 مخطوطات حجکتابشناسی /  221

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

ٌٍ ّ اهث٦يي ّ ٍج٤ هبئخ  «.فو

هٍبلخ رْزو  ٥لي ّاعجبد الؾظ ّ اهکبًدَ اهدا الودْلي الْديـ االهدبم      »كه ًَقَ ثب ًبم 

َ هٙدي اهلل هٌْٖه الؾَي ثي الوِٞو الؾلي  اثي الليي الؾغخ ال٦َيل الو٪ٮْه عوبل ٥ٌدْاى   « ٥ٌد

 ّلٍ اٍذ.

، اؽول ثي هؾول ثي ؽلاك )اى ّبگوكاى ٥الهَ ؽلي ثْكٍ ّ ٍَ ًَقَ كيگدو   ًَـ ه٦وة

، ّ كّ ًَدقَ اى   اى  صبه ٥الهَ ثَ فٜ اّ كه كٍذ اٍذ: اًْاه الولکْد ٭ي ّدوػ اليدبٱْد  

ٱ٦دلٍ   هبًدلٍ اى مي  هّى ثدبٱي  8ٱْا٥ل االؽکبم ٭ي هَبئ  الؾدالل ّالؾدوام(، ١ِدو يکْدٌجَ     

 .ٯ. ُ 743

ُب ٌّگو٫ د کَ كهّى کْيلگي ؽو٫ّ ثب ٌّگو٫ پو ّلٍ اٍذ   ، ًْبًي ٥ٌبّيي هْکي

ُبي ُْى ّ كايوٍ هيبى ًٲٞدَ ّ ٩يدوٍ کْديلٍ     د ّ ثيي ٥جبهاد ّ عوالد اّکبلي ثَ ْٕهد

 ّلٍ اٍذ.

ُدب.  ، هقًْٖٕب كه ؽبّديَ كهًّدي ثدوگ    ، ّٕبلي ّ هوهذ ّلٍ کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ

، هغدلّل گوُدي ّ    فْهكٍ اٍذ. علل هغو٥ْدَ ريودبط هْدکي     ةاٝوا٫ ٕٮؾبد کوي 

 ، ّيواىٍ اى هزي علا ّلٍ. ٍبكٍ

 .ُ. ُ 8522ًَقَ فويلاهي کزبثقبًَ هغلٌ اٍذ پيِ اى ٍبل 

 [84422ُ صجذ: ]ٍن.  2/  6،  ٍن 89/  8*  9/  9(، 86/ 3*  7/ 3ً ) 22

 ، ًبم هٍبلَ ّ هئل٬ ًّْزَ ّلٍ اٍذ. كه ٕٮؾَ ٥ٌْاى

 372  /5  پ الددي  857(، 8457/  24) 3782/  24، ُ  478/  8، هلددک؛ ط  د رِددواى

 ه.843

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« ّاعجبد الؾظ )هٍبلخ ٭ي...(»الجزَ كه ايي ٭ِوٍذ ثب ًبم 

 ..ٯ ُ  82ًَـ ّ ًَز٦ليٰ )هغو٥َْ(، كَُ  فو ٍلٍ 

 ٍن. 22/  3*ه  85/  8، علل هّيَ هغو٥َْ کب٩ني.  ٍْٞه هقزل٬

 375  /4  د   588/  2، ًَدقَ ّدوبهٍ    84584، ُ  4336/  4، هغلدل   ، گلپبيگبًي د ٱن

858  /2. 
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ثَولَ ؽوللَ ّ الٖلْح ُنٍ هٍبلخ رْزو  ٥لي ّاعجبد الؾظ ّ اهکبًَ فبليخ ٥ي » ٩بى: 

الزْٞي  ّ االکضبه ّ٭ي ٩بيخ االيغبى ّ االٱزٖبه لقٖذ ٭يِب هب يغت ٥لي ک  ؽبط ه٦و٭زَ... 

يو الوَوي ثبلوٌِبط ٭ي هٌبٍدک الؾدبط... ّ ٱدل هرجزِدب ٥لدي ٭ٖدْل       هْکْاًل الي کزبثٌب الکج

 «.الٮٖ  االّل ٭ي هٲلهبد الؾظ

ّ رکضو يب ما الغالل ّ االکوام ٕلي اهلل ٥لي هؾول ّ  لَ الٞيجيي ّ الؾول هلل هة »اًغبم: 

 «.ال٦بلويي

 ، ثلّى علل. ُب ثَ ٌّگو٫، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ٍن. 25د  22،  گ 4

 374  /3  َاٍذ کَ فْك  ى ها چٌيي ثيدبى  « الويبٗ»اي كيگو ًيي ًيك ٕبؽت د ًَق

 ، ًيك هب هْعْك اٍذ. اي کَ ًيكيک ثَ ٥ٖو هئل٬ کزبثذ يب٭زَكاهك: ًَقَ ٥زيٲَهي
 

245  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الخوس ٍ الحذ

 ..ٯ( ُ 8534د  8272اى: ٍيل ؽَي ٕله کب١وي )

کَ رؤلي٬ ٍيل ؽَي « الوَبئ  الوِوخ»اي ثَ ًبم هٍبلَّبه  کزبة فوٌ ّ ؽظ اى 

 ثبّل.، هي ٕله کب١وي اٍذ

 «.ُنا کزبة القوٌ هي الوٍبلخ الوَوبح ثبلوَبئ  الوِوخ...» ٩بى: 

ّ ال٪وٗ هٌَ ريکيخ الٌٮٌ ّ رِٞيوُب هي الومائ ... ّ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ »اًغبم: 

 «.ٕلي اهلل ٥لي هؾول ّ  لَ الٞبُويي

 373 2/  882، ُ  859، هئٍََ ٝيجَ؛ ٓ  / د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8565، ٍبل  هؾول ثي ٍيل ٥لْي

 ً. 83(، 88؛ ؽظ: 4ٓ )فوٌ:  22

 إ  ًَقَ كه ٱٞي٬ هْعْك اٍذ[]
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246  

 )داستبى دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( [داستبى دسٍٗش] 

 اى: ؟

 كاٍزبًي اى كهّيْي کَ ثواي ىيبهد فبًَ فلا ه٭ذ.

 376   ه الدي   288(، ٓ 8665/  95) 6437/  95، ُ  488/  9، هلدک؛ ط   / د رِدواى

 ه. 282

 ..ٯ ُ  84، اّاي  ٍلٍ  ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 ، علل هغو٥َْ هيْي ٱوهي. كاٍزبى كه ُبهِ كهط ّلٍ اٍذ. کب٩ن ٥ًْي روهَ

247  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( داستبى سِش ثبٗضٗذ ثسـبهٖ ثِ حذ ٍ ٗشاهبت اٍ

 اى: ؟

ييل ثَٞبهي اٍذ کَ كه هاٍ ثَ ّقٖي کَ ٥لدي ال٢دبُو اى   ايي هٍبلَ هوثْٛ ثَ ٍٮو ثبي

ٍبىك ّ كه ٙوي ثَ ا٭ززبػ كهة کٌل ّ ؽٲبيٲي ها ثو ثبيييل هّّي هي٥و٭ب ثْكٍ، ثوفْهك هي

 ًيي اّبهٍ كاهك. 7ک٦جَ رٍْٜ اهبم عْاك

ثَولَ ؽلس الْيـ الٖبلؼ اثْيييل الجَٞبهي ٱبل فوعذ هي هليٌزي ثَٞبم ٭دي  » ٩بى: 

ٱبٕلًا لييبهح الجيذ الؾوام ٭ي ٩يو ّٱذ الؾظ ٭ووهد ثبلْبم الدي أى ّٕدلذ   ث٦٘ الٌَيي 

 «.الي كهْٰ ٭لوب کٌذ ثبل٪َْٝ ٱج  كفْل كهْٰ هوهد ثٲويخ هي ٱواُب...

الي ٝل٣ْ الْوٌ ّ ه٤ ملک کلَ لن اه٭٤ هأٍَ الي عِخ هي الغِبد اال هَزٲج  »اًغبم: 

رَ ّ الزٮدذ ّ اما الٲويدخ ٥لدي ثدبة     الک٦جخ هٞوٯ االهٗ ٭لوب هأيذ لن يؾٚو ٥و٭ذ اّدبه 

 «.هليٌخ ثَٞبم ٭لفلذ ّ لن امکو ّيئًب الي هلح هزٞبّلخ صن مکود ملک

 377 245الي  248، اى ٓ  82،  87، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 
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 ٍوپ  مُبة. .ٯ، ُ 8529،  ًَـ )اًغبهَ ثَ هٱب٣(، هؾول ٕبلؼ کلِو

  هلٍ اٍذ.الليي  ، كه ٙوي هغو٥َْ عٌگ ٦ًين ايي كاٍزبى

... 8838الؾغخ الؾوام ٌٍَ  ّاهلل ي٦ٖن هي اليل  كه يْم يکٌْجَ چِبهم ِّو مي»اًغبهَ: 

ًْاة هَزٞبة اّو٫ اهغل اه٭٤ ّاال هئيل اللّلخ ال٦ليخ ال٦بليخ هّؽي ٭لاٍ كه ٍوپ  مُدبة  

 «.8529ٱلوي ّ رؾويو ّل هؾول ٕبكٯ کلِو 

 ثَ ًبهًغي ّ اًلکي ٭وٍْكٍ.، ٕٮؾبد کوٌلاًلاىي ّلٍ  کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ

 (111و  99)تصاوير 

248  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( داهٖ هٌبس الج٘بى لزبهن الٌس٘٘ي ثبلِٔشاى

 ..ٯ( ُ 879اى: هؾول ثي هؾول ثي هؾول هِْْه ثَ اثي اهيو ؽبط ؽلجي ؽٌٮي )

 [274/  88؛ ه٦غن الوئلٮيي 729/  8ک٬ْ ال٢ٌْى ]

 «.ي ع٦  الؾظ الي ثيزَ الؾوام ّٱبيخ هي الٌبه ّ عٌُّخ...ثَولَ ّ ثَ ًَز٦يي الؾول هلل لو» ٩بى: 

ٍدجؾبى هثدک هة ال٦ديح ٥ودب يٖدٮْى ّ ٍدالم ٥لدي الووٍدليي ّ الؾودل هلل هة          »اًغبم: 

 «.ال٦بلويي

 378 ٌَ728، ُ  272، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

 فْٞٛ ثَ هْکي ّ ٱوهي. .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ًَـ ٥بكي

هْٝثذ  ٍيت كيلٍ اٍذ. ًَقَ رٖؾيؼ ّلٍ ّ كاهاي ثوفي ٕٮؾبد ثو اصو هْهيبًَ ّ 

 ؽْاّي اٍذ. ٥ٌبّيي كه ؽبّيَ ًگبّزَ ّلٍ اٍذ.

، رولک يؾيي ِّبّي ّ رؾجيٌ ًَقَ رٍْٜ ؽبط أؽول أ٭ٌلي ثي ٥جدلاهلل   كه اثزلاي ًَقَ

  ٩ب هِْْك اٍذ. ثَ ُوواٍ هِو ّٱ٬ هلهٍَ ثْيو.ٯ  ُ 8898ثو هلهٍَ ثْيو  ٩ب ثَ ٍبل 

 ٍن(. 22*  83ً ) 85،  گ 78

 [35/  725ُ صجذ: ]
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249  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( دساسبت ُٖ الحذ

 .اى: ٍيل هؾول٥لي ؽَيٌي إِٞجبًبري

الليي هو٥ْي اٍذ كه هَبئ  ؽظ، ثدب ث٦ٚدي    ال٢٦وي ٍيلِّبة اهلل ُبي  يخثؾش رٲويو

اى ايي کزبة ٭ٲٜ چٌل ثوگ اّل ًّْدزَ  «. ى»رْٙيؾبد يب هٞبلت اٙب٭ي اى هئل٬ ثب ًْبًي 

 اٍذ.ّلٍ 

الؾول هلل هة ال٦بلويي.. ّ ث٦ل اًوب يَٞوٍ ٱلوي الْٙي٤ ّ يؾللَ ٭ِودي الجٞديء   » ٩بى: 

 «.ُْ هي ثؾش أٍزبمًب الوجغ ...

 379 9552، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

 اي.، علل ريوبط ٱٍِْ ، ثَ فٜ هئل٬ ًَـ

 ٍن. 22/  3*  88، ً  22،  گ 89

251  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( إلٖ الوذٌٗٔ ٓ الخوٌ٘ٔ ُ٘وب لضائش الٌجٖالذسّ

 ..ٯ( ُ 8278، اؽول ثي هؾول ثي يًٌْ ) الليي ، ٕٮي اى: ٱْبّي

 [872/  2؛ ه٦غن الوئلٮيي 868/  8ُليخ ال٦به٭يي ]

 382 ٭ٲَ[. 5482ُ ]،  2222، ُ  685، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى 

 ٍن. 25*  88، ً  22،  گ 77

251  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الووشٓالذسّٓ ُٖ أح٘بم الحذ ٍ 

 .ٯ( ُ 8266اى: ّيـ ٍليوبى ثي اؽول  ل ٥جلالغجبه ٱٞيٮي )
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 [452/  5( م 82د  9؛ الوٍْن ال٦لكاى )865/  6؛ االىُبه 522ُ  89/  8النهي٦خ ]

اي اٍذ اٍزلاللي كه ا٥وبل ؽظ ّ ٥ودوٍ کدَ هْدزو  اٍدذ ثدو کليدَ اؽکدبم ّ        هٍبلَ

 بروَ ثليي ّوػ:٭و٥ّبد  ى ّ هورت اٍذ ثو ٍَ ثبة ّ يک ف

 الجبة االّل: ٭ي الوٲلهبد ّ ُي أهث٦خ:

 االّلي: ر٦وي٬ الؾظ ل٪خ ّ ّو٥ًب؛

 الضبًيخ: ّوايٜ ّعْثِب ّ أؽکبم الٌيبثخ؛

 الضبلضخ: ٭ي أٱَبم الؾظ؛

 الواث٦خ: ٭ي الوْاٱيذ.

 الجبة الضبًي: ٭ي أ٭٦بل الؾظ.

 الجبة الضبلش: ٭ي الوؾوهبد ّ الکٮبهاد.

 ال٦ووح. يالقبروخ: ٭

 .ٯ. ُ 8258الضبًي  هثي٤ 87ربهيـ رؤلي٬: 

ِّ  » ٩بى:  ًؾولک يب هي ّّ٭ٲٌب للْٞا٫ ؽْل ؽوم ال٦لْم ّ الو٦به٫ ّ ًْکوک يب هي ٍ

لٌب ال٦َي ٭ي اکزَبة اللٱبئٰ ّاٱزٌبٓ اللٞبي٬ ّ ًّٖلي ّ ًَّلن ٥لي هدي أؽدوم ٥دي کد      

 «.ّيء يو٦ٌَ ٥ي مکوک

الزوز٤ عو٦ًب ّ الؾلٰ ٭ي ال٦ووح أ٭ٚ  هدي  اللالخ ٥لي الٌَخ ٭وؾوْلخ ٥لي ٥ووح »اًغبم: 

 «.الزٲٖيو... ّ ٕلي اهلل ٥لي فيو فلٲَ هؾول ّ  لَ

 388 8/  245، ُ  528، هئٍََ ٝيجَ؛ ٓ  / د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8268هثي٤ االّل  22،  فٜ ٕبلؼ ثي ٦ٝبى ثي ًبٕو ثي ٥لي ثؾواًي

822  ٓ ،22 .ً 

 اٍذ[ إ  ًَقَ كه هکزجَ ٥الهَ ٱليؾي كه ٱٞي٬ هْعْك]

ايي کزبة ثب ٍبيو رٌٖيٮبد هئل٬ كه افزيبه ّيـ ٥لدي عْدي ٱٞيٮدي كه کدوثال ثدْكٍ      

 اٍذ.
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( الذسٓ الٌزِ٘ٔ

 ..ٯ( ُ 8282اى: ٍيل هؾولهِلي ثي هورٚي ثؾوال٦لْم )

 [538/  7هو٥ْي ]

اي اٍذ كه ٭ٲَ کَ ٭ٲٜ کزبة ِٝبهد ّ ٕالح رب ًوبى ْٝا٫ ها ثَ ٢ًن کْيلٍ ّ اهعْىٍ

، گدبُي ُدن  ى ها    ًبهيدلٍ « الدلهح »ثْكٍ اٍدذ. ًدب١ن  ى ها   .ٯ  ُ 8223 ٩بى ٢ًن  ى ثَ ٍبل 

 کَ كه النهي٦َ  هلٍ اٍذ. ، چٌبى ًبهٌلهي« اللهح الو٢ٌْهخ»

هٖدليًب ٥لدي ًجدي     *ثؾول فيو هد٦ٌن ّ الْدکو لدَ     *أ٭ززؼ الوٲبل ث٦ل الجَولَ » ٩بى: 

 «.ّ  لَ االِٝبه اُ  ال٦ٖوخ *الوؽوخ 

 «.هي الل٥بء الوْعي الوِْْه *ّ اك٣ ٥ٲيت الٮوٗ ثبلوؤصْه » اًغبم:

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 382  /8 پ. 83پ الي  8، اى ٓ  29/  8، ُ  43، ٓ  2،  ٍزبى؛ ط  د ٱن 

،  علل )هغو٥َْ( ريودبط ًيلدي   .ٯ. ُ 8284االّل  هثي٤ 22،  ، اثْرواة هٍْْي ًَـ فْة

 ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫. ٙوثي

 ٍن. 87/  3*  82/  3، ً  84

 385  /2 پ. 98پ الي 8، اى ٓ  576/  8، ُ  536، ٓ  8،  ٍزبى؛ ط  د ٱن 

، ٍبکي ٱل٦َ هَيت پدبييي، اى رْاثد٤    ، ٥لي ثي ؽبط هؾول ؽَيي ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ًَـ

 كاهالَلٌَٞ إٮِبى.

 هٲْا. ، ثي علل )هغو٥َْ( ريوبط ىهّکي ٍيو

 ٍن. 28*  83/  3،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬
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 )تبسٗخ ٍ رٌشاُ٘ب ـ هشثٖ( دسس الَِائذ الوٌلّؤ

 ..ٯ( ُ 944اى: هؾول ثي ٥جلالٲبكه عييوي هٖوي ؽٌجلي )

 ، ثو اٍبً ًَقَ ًبٱٔ اًغبم گو٭زَ اٍذ[. ه٤ اال٬ٍ ًَقَ چبپي]

، افجبه ؽظ ّ هاٍ هکَ ه٢٦وَ ها گياهُ کوكٍ اٍذ ّ ٍٮو اى هاٍ  ايي کزبة ثب گَزوكگي

 هکَ ثْكٍ اٍذ.ٍبؽ  اى ٱبُوٍ ثَ 

 384  /8 َاي فٞي اى ايي کزبة كه كاهالکزت ٱبُوٍ هْعْك اٍذ.د ًَق 

 383  /2       َكه ّدِو ٭دبً )هدواکِ(    « الٲدوّييي »د ًَدقَ كيگدوي ًيدي كه کزبثقبًد

 ّْك. كاهي هي ًگَ
 

254  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( دُن الظشٍسٓ هي حذ الؼشٍسٓ

 م( 8758= .ٯ  ُ 8845)اى: ٥جلال٪ٌي ثي اٍوب٥ي  ثي ٥جلال٪ٌي ًبثلَي 

؛ 392/  8، ُليدَ   379/  8؛ ث٪لاكي: ايٚدبػ  838/  4؛ األ٥الم 287/  3ه٦غن الوئلٮيي ]

GAL II 345 S II 473ً832/  2 ؛ کزبًي: ٭ِو] 

پدوكاىك کدَ كه ٕدْهري کدَ ّقٖدي      اي اٍذ کَ كه  ى ثَ هٌبٱَْ ايي هَئلَ هيهٍبلَ

 ٙوّهد ًلاهك. ، ًيبثذ ؽظ اى ٝو٫ اّ عب  ّهك ًزْاًَذ ؽظ ثَ

٪ٌي الو٦دو٫ّ ثدبثي الٌبثلَدي    ٥جلال أهب ث٦ل ٭يٲْل ال٦جل الٮٲيو الي هْالٍ الٲليو»...  ٩بى: 

الؾٌٮي ٥بهلَ اهلل ر٦بلي ثلٞٮَ القٮي: ّهك ٥ليٌب ٍئال هي عِخ الوّم ٭ي هَؤلخ هي لن يؾدظ  

 «.٥ي ًٮََ اما ؽظ ثبلٌيبثخ ٥ي ٩يوٍ ّ کبى ٭ٲيوًا...

کبى ٭ٲيوًا لن رغزو٤ ٭يَ ّوّٛ الؾظ ٭بلکواُخ رٌييِيدخ ٭ييؽٲدَ کودب    ّ أهب اما »... اًغبم: 
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 «.٭ي ُنا الوؾ  ّ الؾول هلل ٥لي ک  ؽبل« الجؾو»ُْ ال٢بُو ٭ي ٥جبهح 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 386  /8     ٓ 8(، اى ٓ 829/  8)٭ٲدَ   782، ُ  586د ٭لَٞيي )ٱدلً(، فبلليدَ؛ 

 پ. 2الي 

، ٥ٌدْاى چٌديي  هدلٍ اٍدذ: ه٭د٤       كه ايي ٭ِوٍدذ  ..ٯ ُ 82ربهيـ کزبثذ: روعيؾًب ٍلٍ 

 الٚوّهح ٥ي ؽّظ الٚيوّهح.

، علل ّهٯ  ُب اى ُن ثبى ّلٍ اٍذ، ّ ثوگ فْهكگي هِْْك اٍذ كه ًَقَ،  صبه هْهيبًَ

 هٲْايي.

 ٍن. 88/  3*  88/  3ٍن(، 83*  7/  3ً ) 27

 387  /2  89/  5822 ُ]،  2225، ُ  685، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  د ٥وثَزبى 

 .456الي  458، اى ٓ  ٭ٲَ[

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 22*  84، ً  25،  گ 5
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دل٘ل األًبم ُٖ سج٘ل صٗبسٓ ث٘ت اهلل الحشام ٍ الٔذس الششَٗ ٍ هذٌٗٔ السالم 

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 .ٯ( ُ 8522د  8255اى: ٍلٞبى هواك هيوىا ؽَبم الَلٌٞخ )

 [48348، ُ  4222، ٓ  6، هٌيّي؛ ط  ُبي فٞي ٭بهٍي؛ ٭ِوٍذ ًَق586َ: 8هيْ ]

، ثيذ الوٲلً  ، كهْٰ ، هليٌَ ، هکَ چبپ: ٍٮوًبهَ هکَ: گياهُ ّٱبي٤ ٍٮو ثَ: اٍزبًجْل]

 ، ّىيوي.ٓ  562، ُ  8574،  8، چبپ  ، ًْو ه٦ْو ، رِواى ، ثَ کِّْ هٍْل ع٦ٮويبى ّ...

اهلل الؾوام ّالٲلً الْوي٬ ّ   ألًبم ٭ي ٍجي  ىيبهح ثيذ٥ٌْاى كيگو: ٍٮوًبهَ هکَ: كلي  ا

 هليٌخ الَالم[.
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الَدلٌَٞ اٍدذ( ثدَ ًٲدبٛ      گياهُ ٍٮوُبي هئل٬ )کَ پَو ٍييكُن ٥جبً هيوىا ًبئدت 

 ثبّل.هقزل٬ اى عولَ هکَ ّ هليٌَ هي

ثدَ  ، ّهّك  ، اٍدزبًجْل  ، كهيبي ٍديبٍ  كٍب، ّ ُا ، ثبكکْثَ ، اًيلي رِواى هَيو ه٭ذ ّ ثوگْذ:

، كهيدبي   ، کبًدبل ٍدْئي ّ ّدِو ٍدْئي     ، پْهد ٦ٍيل ، ثٌله هّكً ، ثٌله ٍبهٌ كهيبي هوهوٍ

،  ، رجدْک  ، هلائي ٕدبلؼ  ، هاٍ ّبم ، هليٌَ ، هاث٨ ، ّاكي ٭بٝوَ ، يلولن )٦ٍليَ(، هکَ ، علٍ ٍوؿ

ُ  ، اثي ، ٱٞوّى ، ههلَ ، يب٭ب ، ثيوّد ، كهْٰ ه٦بى ً  ، ثيدذ  ٩دْ ،  ؾدن الل ، ثيدذ  ، ؽجدوّى  الوٲدل

َ  ٍد٦يل  ، ؽوکذ ثب کْزي ثَ ٍوذ پْهد ثبىگْذ ثَ يب٭ب ، ثبىگْدذ ثدَ    ، ٱدبُوٍ  ، اٍدکٌلهي

، )اى  )ثبرْهي(، پدْري   ، ثبْٝم ، گنه اى ثواثو ٍبهَْى عب ثَ اىهيو ّ اٍزبًجْل اٍکٌلهيَ ّ اى  ى

 ، رِواى. ، ٍلٞبًيَ ، رجويي ، ْٕ٭يبى ، هوًل ، کوکو ، ًقغْاى ، ايوّاى ، گٌغَ هاٍ ىهيي( رٮليٌ

 َ ًْيَدي كه كّهٍ ٱبعدبه    ٱبي ع٦ٮويبى كه هٲلهَ کزبة  ّهكٍ اٍذ کَ اكثيبد ٍدٮوًبه

، ٍدٮوُبي ؽدظ اٍدذ.     ًْيَي ايدي كّهٍ ُبي ٍٮوًبهَگيوي يب٭ذ. يکي اى ىهيٌَ هّل چْن

، ّٱدبي٤ ّ ؽدْاكس ٍدٮو     8297الَلٌَٞ اى عولَ کَبًي اٍذ کَ كه ٍٮو ؽظ ثَ ٍبل  ؽَبم

اى هالىهبًِ  ى ها رؾويو کوكٍ اٍذ. ّي کوبثيِ اّٙب٣ اعزوب٥ي ّ فْك ها رٲويو ّ يکي 

َ  ، اٍزبًجْل ، هليٌَ ٍيبٍي ِّوُب ّ اهبکٌي چْى هکَ ، ٭لَدٞيي ّ هٖدو ها رْٕدي٬     ، ٍدْهي

َ   هي ًْيَدي  کٌل. ُوچٌل صجذ ّٱبي٤ ّقٖي ّبُياكٍ د کَ ه٦وْل ثيي كهثبهيدبى كه ٍدٮوًبه

 كاكٍ اٍذ. ثْكٍ د ؽغن ثيْزو کزبة ها ثَ فْك افزٖبٓ

 «.عب کَ ٍٮو ؽظ كه هَلوبًي هکٌي اٍذ اى اهکبى... اى  ى» ٩بى: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 388  /8 448، ُ  2، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

گناهي ّدلٍ   هزي ًَقَ كه هْاهكي ا٥واة .ٯ. ُ 8525،   ثبكي هبىًلهاًي کبرت: ٥لي ٥لي

 اٍذ.

 ً. 84،  گ 258

 389  /2  6، هٌيّي؛ ط  ُبي فٞي ٭بهٍي٭ِوٍذ ًَقَ]. 8576، هلک؛ ُ  د رِواى  ،
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 ٓ4222  ُ ،48342] 

 .ٯ. ُ 8299، ٍبل  ، ٥جلالوؽين ًَز٦ليٰ

 ً. 28،  گ 849
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( دل٘ل السبئشٗي إلٖ صٗبسٓ هسزذ حج٘ت سةّ الوبلو٘ي

 ..ٯ( ُ 8272، ؽَي ثي هؾول ثي هؾوْك ثٌَْي ) اى: هلًي

 [292/  5ه٦غن الوئلٮيي ]

کدَ   9کزبثي اٍذ هقزٖو كه ثيبى ث٦ٚي اى ٭ٚبي  هليٌَ ّ کيٮيذ ىيبهد پيبهجو اکدوم 

 ى ها ًگبّدزَ ّ كه  ى اى هٖدبكه    .ٯ ُ  8272هئل٬ ٌُگبم هغبّهد كه ايي ِّو ثدَ ٍدبل   

 اُ  ٌٍذ ثَيبه اٍزٮبكٍ ًوْكٍ کَ هْزو  اٍذ ثو ُْذ ثبة ّ يک فبروَ ثب ايي ٥ٌبّيي:

 ، هْزو  ثو كّ ٭ٖ . ة االّل: ٭ي ٭ٚيلخ الوليٌخ الوٌْهحالجب

 .9الجبة الضبًي: ٭ي ٭ٚيلخ ىيبهح ّٮي٤ الونًجيي هؾول

 ٭ٖ . 6، هْزو  ثو  الجبة الضبلش: ٭ي کيٮيخ الزْعَ الي ىيبهح ٍيل االّليي ّاآلفويي

 الجبة الواث٤: ٭ي ثيبى ؽّل الوَغل الٌجْي ّ الوّٙخ الوِٞوح.

 ثيبى االٍبٝيي الٮبٙلخ. الجبة القبهٌ: ٭ي

 ، هْزو  ثو يک ٭ٖ . الجبة الَبكً: ٭ي ثيبى ٭ٚيلخ الجٲي٤

 .ٍالم اهلل ٥ليَ(الجبة الضبهي: ٭ي ثيبى ٭ٚيلخ ُأؽل ّ ثيبى ىيبهح ِّلاء أؽل ّ ىيبهح ؽويح )

 فبروخ: ٭ي ثيبى  كاة هع٥َْ الي ثللٍ ّ ٌَّٝ.

ّْٯ ٥جبكٍ لييبهح ؽج» ٩بى:  يجدَ ّ ٕدٮيَ ّ فليلدَ ّ ًجيدَ ّ ُدْ      ثَولَ الؾول هلل الني ّ

ًّْبد  الوٲْٖك هي الْعْك ّ ٍيل ک  ّالل ّ هْلْك ّ ُْ الٌٲٞخ الزي أكيود ٥ليِب كّائو الوک

ّ الٌْه الني ها اّواٱَ االهٙيي... ٭يٲْل الواعي ٥ٮْ هْالٍ الْكّك... لوب عدبّهد ثبلوليٌدخ   

 «.الوٌْهح...
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 «.الٌٖيؾخ ٭ي ُنا الوٲبم يزن ُنا الکزبةأعوًا ٢٥يوًب ّ ثوب مکو هي »اًغبم: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 392  /8 895، ُ  822، ّاريکبى؛ ٓ  د هم 

 .ٯ. ُ 8867،  اٍوب٥ي  هقللي

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« هَغل»، ٥ٌْاى ثلّى کلوَ  كه ايي ًَقَ

 ٍن. 28/  3*  85/  3،  گ 38

 398  /2 ٭ٲَ[. 8342ُ ]،  2224، ُ  684، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  د ٥وثَزبى 

 ، ٭ِوٍذ کزبة  هلٍ اٍذ. كه اّل ًَقَ

 .ٯ. ُ 8295، هثي٤ االّل  ، هؾول ثي هؾول ا٭٪بًي ًَـ

 ٍن. 24*  87، ً  25،  گ 49

 392  /5 744، ُ  483، ٓ  2، هوکي اؽيبء؛ ط  د ٱن. 

 مکو ّلٍ اٍذ.« هَغل»ة ثلّى کلوَ ، ٥ٌْاى کزب كه ايي ًَقَ

،  ، هغدلّل  ثوگ اّل كاهاي ٍدولْػ هًگديي   .ٯ. ُ 8867، ٍبل  ، اٍوب٥ي  ثي ه٪لْي ًَـ

کْيلٍ ّلٍ اٍذ. كه ميد  اًغبهدَ، هِدو     9، كه ثوگ  فو ًٲَْ ٱجو ًجي اکوم رٖؾيؼ ّلٍ

 ّْك.كيلٍ هي« ٥8292و .. هْ٭ٰ.. يؾيي »ثيْٚي ثب ًٲُْ گ  ّ ثْرَ ّ ثب ٍغ٤ 

882 .ٓ 

 (113و  112و  111)تصاوير 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( دل٘ل الوحت٘شٗي ُٖ هٌبسٖ الحبد ٍ الووتوشٗي

اى: ٍدديل ه٦يالددليي هؾوددل هِددلي ثددي الؾَددي الؾَدديٌي الٲيّيٌددي الؾلددي الٌغٮددي   

 ..ٯ( ُ 8522)

کزبة كه كّ ثبة كه ا٥وبل ٥ووٍ ّ ؽظ ر٢ٌدين يب٭زدَ ّ كه فبرودَ ثدَ مکدو هَدزؾجبد       
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 پوكافزَ اٍذ.كفْل ک٦جَ 

الؾول هلل الني أّعت ؽظ ثيزَ الؾوام ٥لي هي اٍزٞب٣ الَجي  اليَ هي القدبٓ ّ  » ٩بى: 

 «.ال٦بم...

 395  َ هؾودل   کَ ّٱٮي ؽدبط ٥لدي  « رَزويخ»اي اى  ى كه ٙوي هغو٥َْ كه / د ًَق

 ، ّعْك كاهك.  ثبكي اٍذ ًغ٬

258  

 ُبسسٖ ٍ هشثٖ( )ادهِ٘ ـ دهبّبٕ ؿَاٍ ٗوجِ ٍ هذد دسّبٕ حشم )سسبلِ...(

 اى: ؟

ُدبي   ، اك٥يَ ٌُگبم ْٝا٫ فبًَ فلا ها ثَ ُوواٍ كهة ْٝه کَ اى ًبم کزبة پيلاٍذ ُوبى

 ؽوم الِي يبك ّهك ّلٍ اٍذ.

 394  اٍالم  58،  هّيْ هلي )گٌغيٌَ هٮزي ٭ٚ  ٢٥ين ثِيوّي(؛ ٓ  / د پبکَزبى ُ ،

 ة. 242ة الي  224، اى ٓ  886/  5

 كٍذ ًيبهل. ثَاٝال٥بد كيگوي اى ًَقَ 
 

259  

 )ُِٔ ش٘وٖ ـ هشثٖ( رخ٘شٓ الووبد ُٖ ششح اإلسشبد

 ..ٯ( ُ 8292اى: هال هؾولثبٱو ثي هؾول هئهي هؾٲٰ ٍجيّاهي )

ثبّل کَ كه اثْاة هقزلد٬  هي .ٯ( ُ ٥726الهَ ؽلي )« اإلهّبك»، ّوػ کزبة  ايي کزبة

 ثبّل.هي« کزبة الؾظ»٭ٲِي اٍذ ّ ًَقَ ؽبٙو هْزو  ثو 

َولَ ؽوللَ کزبة الؾظ ٱبل اثي االصيو ٭ي الٌِبيخ الؾظ ٭ي الّل٪خ الٲٖل الي ک  ث» ٩بى: 

ّيء ٭قَٖ الْو٣ ثٲٖل ه٦يي أي ّوّٛ ه٦لْهخ ّ ٭يَ ل٪زبى الٮزؼ ّ الکَو ّ ٱي  الٮزؼ 
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 «.الوٖله ّ الکَو االٍن ّ مکو ٭ي الٲبهًْ ٭ي رٮَيو الؾظ ه٦بًي هٌِب...

 393 874، ُ  826ٓ  ، 8، ٕله ثبىاه؛ ط  / د إٮِبى. 

ّ هَغل الٮٚيؼ ثبلٚبك ّ الؾدبء الو٦غوزديي ٍدوي ثدنلک ألًِدن کدبًْا       »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 7يٮٚؾْى ٭يَ الزوو ٱج  االٍالم أي يْل فوًَ ّ ٭ي يش الوواكي ٱدبل ٍدؤلذ أثب٥جدلاهلل   

٥ي هَغل الٮٚيؼ لن ٍوي هَغل الٮٚيؼ... ٭لنلک ٍّوي هَغل الٮٚيؼ ّ مکو الِْيل أى 

 «.ُنا الوَغل ُْ الوَغل الني هكد ٭يَ الْوٌ...

ُبي هزي ثَ ٱوهي ّ هإًّ هٞبلدت ّ ث٦د٘   ٥ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ. ُ 85يب  82، ٍلٍ  ًَـ

 اٙب٭بد كه ؽبّيَ ثَ هْکي ّ ٱوهي. ثلّى علل.

 ٍن. 23*  89، ً  25،  گ 528

 (115و  114)تصاوير 

261  

 )تزٗشُ حزبد ـ هشثٖ( الزّت الوسجَٕ ثزٗش هي حذ هي الخلِبء ٍ الولَٕ

 .ٯ( ُ 843د  766الليي اؽول ثي ٥لي هٲوييي ) اى: رٲي

ؽظ  .ٯ ُ  883رب ٍبل  9، ّوػ ؽبل فلٮب ّ ّاليبًي کَ اى ىهبى هٍْل اهلل كه ايي کزبة

 ،  هلٍ اٍذ. اًلگياهكٍ

 اي:کزبثقبًَپِّْ 

 396  /8   888، هغو٥َْ الًدليجوط ثدب ُ    د ًَقَ فٞي  ى كه کزبثقبًَ كاًْگبٍ ِيي 

 ّْك.كاهي هي ًگَ

 397  /2      ٍد كّ ًَقَ كيگو اى ايي کزبة ًيي ثب هْقٖبد ميد  كه کزبثقبًدَ كاًْدگب

 کوجويظ هْعْك اٍذ:

 .ٯ. ُ  848ٍن. ُ  28/  4*  83/  4،  گ 86 .8

2.  ُ746. 
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261  

 )ُِٔ ـ اسدٍ(  ساُ ًزبت

 .اى: ّبٍ ٥جلال٦ييي كُلْي

َ »، ثدب ثيدبى    كه هَبئ  ّ  كاة ّاعجبد اى ًوبى ّ ىکبد ّ هّىٍ ّ ؽظ ّ ًکبػ ّ « هَدئل

 عْاة  ى.

ثَولَ الؾول هلل ٥لي ًْالَ ّ الٖدلْح... أي ٥ييدي ّ ٍدوغِْرن اٍدجبة کدْ کدَ       » ٩بى: 

 «.کي...هَلوبى ُْ ًبثوي ٦ًوذ ُي عْکْئي هَلوبى ُْ فلا 

اٍکي عْ رْ٭يٰ ٥جبكد کي اهلل ر٦دبلي ىيدبكٍ كي ىيدبكٍ پوُدي لديکي اصٌدب ُدو        »اًغبم: 

هَلوبى کْ چبُي کَ گوُب کوي اّه اٍکي صْاة ٍي کَ ثِذ ثو اُي هؾدوّم ى ُدي ّ اهلل   

 «.ّلي الزْ٭يٰ اهيي هة ال٦بلويي

 398 ه. 827ي ه ال 92، ٓ  ة 25/  2، ُ  68پْه(، چْوَ هؽوذ؛ ٓ  / د ٌُل )٩بىي 

ِ  ، هؾول هٍدْل  ، ٥جبهاد ٥وثي ًَـ ه٦وة ًَز٦ليٰ ٌُلي  .ٯ. ُ 85، اّافدو ٍدلٍ    ثقد

 ، ٕٮؾبد هغلّل ٍيبٍ. ٥ٌبّيي ثَ فٜ علي هْکي

 ُب پبهچَ ٥ٌّبثي.، ٬ٞ٥ ّ لجَ ، هٲْايي ثب هّکِ ٍجي علل هغو٥َْ

 ، ٱ٤ٞ ّىيوي.ً  85
 

262  

 )رٌشاُ٘ب ـ هشثٖ( [شَدّبٖٗ ِٗ ثِ هذٌِٗ هٌتْٖ هٖساُ] 

 اى: ؟

ُبيي کدَ ثدَ   کزبة ثَيبه ٥يييالْعْك ّ ًٮيٌ ّ کٌَِبلي اٍذ ثَ ًضو ّ ٢ًن كه مکو هاٍ

 ّ ٤ّٙ هَغل پي٪وجو. 9، ثب رْٱي٦بد هٍْل اکوم ّْكهليٌَ هٌزِي هي
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، ًبم إلي  ى ه٦لْم ًيَدذ ّ هئلد٬    ، ًبٱٔ االّل اٍذ هزؤٍٮبًَ چْى ًَقَ كه كٍذ

هب ٍوِْكي )ٍيل ًْهالليي ٥لي ثي ٥جلاهلل ؽَيٌي ّب٭٦ي ٱبُوي هزْ٭ي ، ا ّْكٌّبفزَ ًوي

، ثب ٥جدبهد   ًٲ  کوكٍ اٍذاثي ىثبلَ ث٦ٚي ٥جبهاري کَ اى ،  الْ٭بء الْ٭بءكه کزبة  .ٯ( ُ 988

)يدب کزدبة الوليٌدَ ّ     افجبه الوليٌَايي کزبة ثواثو اٍذ ّ كّه ًيَذ کَ ايي ُوبى کزبة 

 مکوُ  هلٍ اٍذ.الٮِوٍذ بّل کَ كه ث اثي ىثبلَافجبهُب( رؤلي٬ 

کٌل کَ چٌدل ٭ٲدوٍ اى  ى مکدو    هئل٬ كه مي  ًبم ُو ًبؽيزي، اى هعبل ؽليش هّايذ هي

 ّْك:هي

 ؽلصٌي ٥جلاهلل ثي ٥ووّ ثي ثْو الجلقي.

 ٦ٍل الْهاٯ. اثي ؽلصٌي ٥جلاهلل ثي

 أفجوًي يؾيي ثي ؽَي اثْالؾَي ال٦لْي.

ىکويب ثي ٝلؾخ ثي ٥جلاهلل ثي ٥جدلالوؽوي اثدي   أفجوًي اثواُين ثي اٍؾٰ ثي هؾول ثي 

 ثکو الٖليٰ )اثْاٍؾٰ الجکوي(. اثي

 ؽلصٌي اثْصْثَ ٕبلؼ ثي هؾول كهاػ.

 ؽلصٌي ٥جلاهلل ثي هؾول ثي ٍيبه ال٦َلي.

 ؽلصٌي اثْٱبكيَ.

 ؽلصٌب اؽول ثي ٥جلالغّجبه.

 ؽلصٌي ٥جلاهلل ثي ّجيت.

 ؽلصٌي اثْ هؾول ّهاٯ ّ....

رَويَ الجوك هي الکْ٭َ »ّْك ّ ثَ  ٩بى هي« ٝويٰ ليٌَ»هْا٤ٙ اى  ٥ٌبّيي کزبة ّ اٍبهي

 پنيوك.پبيبى هي« ٥لي الغبكٍ

 «.٭لن يو هکخ ث٦ل ملک ؽزي هبد»اًغبم: 

 399 (.3738) 482، ُ  473، ٓ  8، هْٙي؛ ط  / د هِْل 

 «.ّ ٥جو ماد الزٌبًيو هي  يئكي الي أهيبل الي ٝويٰ...» ٩بى ا٭زبكٍ: 
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 .ٯ. ُ 3، ؽلّك ٍلٍ  کْ٭ي ّ ًَـ فٜ ثوىؿ هيبى

« 937ؽَي ثي ٥لي ثي ٥جدلال٦بلي  »، هِو هلّه  ّاٱ٬: ّيـ ثِبئي. كه اّل ّ  فو ًَقَ

ُدْ اًزٲد    »، چٌديي هوٱدْم اٍدذ:     ، ثَ فٜ ّيـ ثِبئي فْهكٍ اٍذ ّ كه کٌبه هِو ًقَزيي

 «.الي

٥لدي يدل   هدي ٥دْاهي الديهي    »، ًّْزَ ّلٍ اٍدذ:   كه پبيبى ًَقَ ثَ فٞي ر٦ليٰ هبًٌل

ا٬٦ٙ ٥جبك اهلل ]اٍزبك اهيو ٥لي ًٲبُ )٥جبهد إلي ها اٍزبك اهيو ٥لي ًٲبُ رواّيلٍ ّ ثدَ  

 «.899عبي  ى، ًبم فْك ها ًّْزَ اٍذ([ ٭ي ربهيـ ٩وٍ هؾوم الؾوام ٌٍَ 

ثَ ٍّديلَ اٍدزبك    8587، علل ريوبط هْکي. ايي ًَقَ كه ِّويْه  کب٩ن ؽٌبيي ث٪لاكي

 کزبثقبًَ ّلٍ اٍذ.هؾولرٲي هلهً هْٙي رَلين 

 ٍن. 25/  2*  88ٍن(،  87*  84/  3ً ) 22د  89،  گ 886
 

 

263  

 هشثٖ( -)سِشًبهِ دٌٖٗ سحلٔ اثي ٗحٖ٘ الوشآٖ

= .ٯ  ُ 8833، هؾول َٝ )ىًلٍ ثَ ٍبل  ، اثْالٮي٘ الليي ، ٕؾيؼ يؾيي ال٦واٱي اثي

 م(.8742

 622   ُ هْعْك  الًلثويظ، هغو٥َْ  كه کزبثقبًَ كاًْگبٍ ِيي  222/ د ًَقَ فٞي ثب

 اٍذ.

264  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( سحلٔ االه٘ش هجذالٔبدس الزضائشٕ

عدب   م هئلد٬ كه  ى  8882= .ٯ  ُ 8298، ٍٮوًبهَ ّبم ّ ؽغبى اٍذ کَ كه ٍدبل   کزبة

 اٱبهذ كاّزَ اٍذ.
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 628      ُ کزبثقبًدَ كاًْدگبٍ ثوًَدزْى )= پويٌَدزْى(،      كه 792/ د ًَدقَ فٞدي ثدب

 ّْك.كاهي هي هغو٥َْ عبهيذ )= گبهيذ( ًگَ

265  

 )ُِٔ ٍ سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( الشحلٔ الِبس٘ٔ الووضٍرٔ ثبلوٌبسٖ الوبل٘٘ٔ

 .ٯ( ُ 8584، ٭بٍي ) اى: هؾول ثي الٞيت ثي کيواى

 ايي ٍٮوًبهَ كه ٭بً )هواکِ( ثَ چبپ هٍيلٍ اٍذ[]

َ   .ٯ  ُ 8295 هئل٬ كه ٍبل عدب  ّهكٍ اٍدذ ّ    ثَ هکَ هْو٫ ّلٍ ّ ٭ويٚدَ ؽدظ ها ثد

 گبٍ هْبُلاد فْك ها گياهُ ًوْكٍ ّ ايي ٍٮو اى هاٍ كهيب ّ ثب کْزي اًغبم گو٭زَ اٍذ.  ى

 622   د ًَقَ فٞي  ى كه کزبثقبًَ ِّو /« ٛ َ « هثدب ّدْك ّ هٞبل٦دَ  ى   كاهي هدي  ًگد

 هکَ ٱبث  اٍزٮبكٍ اٍذ. هقًْٖٕب ثواي  گبُي اى ٤ّٙ هاٍ ثيي هليٌَ ّ

266  

 هشثٖ( -)سِشًبهِ هٌلَم دٌٖٗ  الشحلٔ الو٘٘ٔ ٍ الٌخلٔ الوس٘٘ٔ

 ًغ٬( .ٯ، ُ 8556اى: ّيـ هؾولؽَي ثي هؾول ٕبلؼ کجَ ث٪لاكي )

 [872/  82النهي٦َ ]

اًْدبك کدوكٍ ّ كه  ى،   .ٯ  ُ 8292، ايي اهعْىٍ ها كه ٍٮو فْيِ ثَ ؽظ ثَ ٍدبل   ًب١ن

 ، ّوػ ًوْكٍ اٍذ. ؽبكس ّلٍ اى ىهبى فوّعِ اى ث٪لاك رب ثبىگْذّٱبي٦ي ها کَ ثو اّ 

... ٍدويزِب ثبلوؽلدخ   *... ٭ي أل٬ ثيذ ثبلْٖاة ًبٝٲخ *أثلأ ثبٍن اهلل يوًٌب ثبٍوَ » ٩بى: 

 «.ّ الٌقلخ الٞيجخ الوَکيخ *الوکيخ 

اك٥بي ، کَ  ًچَ ّيـ  ٱب ثيهگ  اًل، رٲوي٢بري ًّْزَ ، ٥لوب ّ ٦ّواي ٥ٖو ثو ايي اهعْىٍ

 ، اى ٱواه مي  اٍذ: کٌلهإيذ هي

،  ، ّيـ ؽَيي ثي هؾَي ؽلدي هلٲدت ثدَ هٖدجؼ     ّيـ ٥لي ثي ؽَيي  ل ٥ْٗ ؽلي
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، ّديـ ٥جدل    ، ّيـ ٥جبً ثي ّيـ ٥لي ؽلي هلٲت ثَ ث٪دلاكي  ّيـ ؽَْى ثي ٥جلاهلل ؽلي

، ٍديل اثدواُين ثدي ٍديل      ، ّيـ هؾول رجوييي ؽلي ٥لي ؽلي ّ ّيـ هؾول ثي ؽويٍ ؽلي

، ّديـ هؾودل    ، ّديـ ٕدبكٯ أ٥َدن ًغٮدي     ، ٍيل هؾول ٦ٍيل الؾّجدْثي  ثؾو ال٦لْمؽَيي 

، ّيـ  ، ّيـ ٕبلؼ ث٪لاكي يي ثي هاٙي ث٪لاكيَ، ٍيل ؽ ، ّيـ عبثو کب١وي عيائوي ًغٮي

 هؾول ٦ٍيل ثي ّيـ هؾوْك ٦ٍيل ًبئت کليلكاه ًغ٬.

267  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( سسبئل الحظش ٍ الظذّ

 اى: ؟

هوثْٛ ثَ ّوايٜ اٍزٞب٥ذ كه ّعْة ؽظ اٍذ ّ  ى هَدئلَ   پيواهْى يکي اى ٭و٥ّبد

 ؽٖو يب ٕل اٍذ کَ ثَ هٖبكيٰ ّ اؽکبم  ى پوكافزَ اٍذ.

 625     َ7كه هکزجدَ اهيدو الودئهٌيي    627/ د ًَقَ ثب فٞي ىيجب كه ٙدوي هغو٥ْد 

 ًغ٬ هْعْك اٍذ.

268  

 سسبلٔ )ُِٔ ـ هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 8546اى: ٍيل اثْرواة فْاًَبهي )

، ٝدْا٫ ها كه فدبهط اى    ايي هْهك ًّْزَ ّلٍ اٍذ کدَ اگدو کَدي كه ٥ودوٍ    هٍبلَ كه 

هٞب٫ ّو٥ي اًغبم كاكٍ ّ ثَ ٥لذ رٌگي ّٱذ ًزْاًل ا٥بكٍ کٌل ّ ثٲيَ ا٥وبل ٥ووٍ ّ ؽظ ها 

کدَ ؽغدِ ًيدي     ، يب ايدي  اُ ثبٝ  اٍذعب  ّهك ّ ثَ ِّو فْكُ ثبىگوكك،  يب رٌِب ٥ووٍ ثَ

 ثبٝ  اٍذ ّ يب ؽکن كيگوي كاهك؟

 624  َ ، ٍديل هؾولهٙدب    اي كه ًيك ّٕدي هئلد٬  / د ًَقَ فٞي كه ٙوي هغو٥ْ

 رجوييي كه ٱن هْعْك اٍذ.
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269  

هوشاى:  )آل« إىّ أٍّل ث٘ت ٍػن للٌبس للزٕ ثجّ٘ٔ هجبسٗبً...»تِس٘ش آِٗ سسبلٔ 

 ( )تِس٘ش هٌلَم ـ هشثٖ(79

 .ٯ( ُ 8562د  8276ال٦بثليي فبى کوهبًي ) اى: ىيي

هْوثي فبٓ اى  يَ ّويٮَ كه ثدبة ؽدظ کدَ روبهدًب ثدَ ٝدْه ه٢ٌدْم        رٮَيوي اٍذ ثب 

 ًگبّزَ ّلٍ اٍذ.

 623   ٯ  ُ 8546/ د ًَقَ فٞي کَ كه ربهيـ. َ ُدياه ثيدذ    ، ّدبه  يدک   کزبثذ يب٭زد

 اٍذ.

271  

 سسبلٔ الحذ ٍ الووشٓ )ُِٔ ـ هشثٖ(

 اى: ؟

ْ     » ٩بى:  عيح هَدزْ٭بح  ثَولَ ث٦ل ؽول اهلل ٥لي  الئَ... ُدنٍ هٍدبلخ الؾدظ ّ ال٦ودوح هد

٦ِّٙب رٲوثًب الي اهلل ر٦بلي ّ ُي ٭ٖالى: االّل ٭ي أ٭٦بل الؾظ ّ ال٦ووح ّ ُي أهث٦خ ٭ؤّلِدب  

 «.اإلؽوام ّ ه٦ٌبٍ رْٝيي الٌٮٌ ٥لي إٌب٫ الٖيل ّ الٌَبء ّ الٞيت...

لْعْثَ ٱوثخ الي اهلل ّ اى کبى ًبئجًب ٥ي ٩يوٍ اٙب٫ الي عوي٤ هب مکوًبٍ ًيبثخ ٥ي »اًغبم: 

 «.لْعْة ملک ٥ليَ إبلخ ّ ٥لي ًيبثخ ٱوثخ الي اهلل ر٦بلي ّ کنا ٭ي اال٭٦بل٭الى 

 626 هغو٥َْ. 82، ُ  372، ٓ  8، ط  ، هغلٌ / د رِواى 

الدليي هؾودل ثدي اؽودل      ، ا٭ٚ  الليي هؾودل ثدي عودبل    ًَز٦ليٰ ّ ّکَزَ رؾويوي

 کبّبى.، هلهٍَ ه٦يٌيَ   .ٯ ُ  ٦ّ972جبى  88ٌّجَ  ، هّى ٍَ ؽَيٌي إٮِبًي

 اليي. ، علل )هغو٥َْ( ريوبط  لجبلْيي يک کب٩ن ًقْكي ريوٍ ٭وٍْكٍ

 ٍن. 89*  85ٍن(،  84*  9ً ) 83ّ  84، ٓ  9
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271  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( سسبلٔ الحز٘ٔ

 .، هؾول ثي ؽَي ييكي اى: ًٖو ثبكي

 ، ّبه  هٲلهَ ّ كّ هٲٖل ّ فبروَ اٍذ. ايي هٍبلَ كهثبهٍ ا٥وبل ؽظ روز٤

َ  هلل هة ال٦بلويي ّالٖلْح ٥لي أ٭ٚ  الووٍليي... ثلاىالؾول » ٩بى:  ايَدذ  کَ ايي هٍدبل

 «.كه ثيبى ا٭٦بل ؽظ روز٤ هْزو  ثو هٲلهَ ّ كّ هٲٖل ّ فبروَ...

هب اِّل ٭ي ؽيبري أى ال الَ اال أًدذ ّ أى هؾودلًا ٥جدلک ّ هٍدْلک رودذ      »... اًغبم: 

رَْيل... ٭ي الٮلدک ّٱدل کدبى     ثؾول اهلل ّالٖلْح ٥لي هؾول ّ لَ الٞبُويي. ٱل ٭و٩ذ هي

 «.ُنا الٮوا٧... ثْاعجبد ال٦ووح ّالؾظ... هؾول ثي ؽَيي... ٥ٮي ٥ٌِوب

 627 32الي  8، ٓ  8282/  8، ُ  82، ٓ  ٱلين 4، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 
 

272  

 ، )ُؼبئل ٍ هٌبٓت سسبلٔ الحسي الجظشٕ ُٖ ُؼبئل ه٘ٔ الوششُٔ

 هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 882، ؽَي ثي يَبه ) اى: ثٖوي

 [242/  2األ٥الم ]

 628   5487ُ ]،  3282، ُ  8562، ٓ  5، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى 

 ٭ٚبئ [.

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 22*  83، ً  87،  گ 8
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273  

 )اسٌبد ـ هشثٖ( سسبلٔ السلـبى سل٘وبى إلٖ ششَٗ ه٘ٔ ٍ رَاة ششَٗ ه٘ٔ هلْ٘ب

 .ّ ّوي٬ هکخ اى: ٍلٞبى ٍليوبى

 629  5762ُ کلدي  ]،  5382، ُ  928، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى  /

 .222، ٓ  اٌٍبك[ 22

 ، ثلّى ربهيـ کزبثذ. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 22*  82، ً  82، ٓ  8

274  

 )هٔبئذ ـ هشثٖ(  الَّبة ُٖ الؤ٘ذٓ سسبلٔ هجذاهلل ثي هحوذ ثي هجذ

 ..ٯ( ُ 8242)اى: ٥جلاهلل ثي هؾول ثي ٥جلالُْبة 

 [49د  52هْبُيو ال٦لوبء: ٓ ]

 ًّْزبهي اٍذ كه چگًْگي كاف  ّلى كه هکَ ّ ثيبى ه٦زٲلاد ايْبى.

 682٥ٲبئل[. ٥8549وْهي ُ ]،  8388، ُ 576، ٓ 8، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط / د ٥وثَزبى 

 فٜ رؾويوي.

 ٍن. 24*  86، ً  29،  گ 3

275  

 شبُوٖ ـ هشثٖ()ُِٔ  سسبلٔ هي الذهبء الَارجٔ ُٖ الحذ

 اى: ؟

 688  5773ُ کلدي  ]،  5275، ُ  828، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى  /
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 .855الي  828، اى ٓ  ٭ٲَ ّب٭٦ي[ 8

 .ٯ. ُ 8522،  ، ٥جلاهلل ثي ٥لي ٥وْكي ًَـ

 ٍن. 23*  88، ً  24،  گ 5

276  

رٌشاُ٘ب ـ )اح٘بم ٍ آداة ٍ  سسبلٔ ُٖ آداة الحذ ٍ ِٗ٘٘ٔ ٍػن الوسزذ الحشام

 هشثٖ(

 .اى: هْلي هؾول ي٬ٍْ ثي پِلْاى ٕٮو ٱيّيٌي

 [7ُ  4/  88النهي٦خ ]

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ. 22ًيي كه ط « هٌبٍک الؾظ»، ثب ٥ٌْاى  كه النهي٦خ

ٓ « هيبٗ ال٦لوبء»ّ « أه  اآله »ُبي روعوَ هئل٬ كه کزبة ( 283 هلٍ ّ كه هيدبٗ )

 ثْكٍ اٍذ.« هْلي فلي  ٱيّيٌي»گْيل: اى ٭ٚالي ّبگوكاى 
 

277  

 )تبسٗخ ـ هشثٖ( سسبلٔ ُٖ أخجبس هوبسٓ ال٘وجٔ الوولؤ ٍ هب ٗتولْ ثْب

 اى: ؟

ايي هٍبلَ كه ثيبى ربهيـ ٍبفذ ثٌبي ک٦جَ ه٢٦ودَ ّ رْاثد٤ ّ هز٦لٲدبد  ى كه هواؽد      

 هقزل٬ ّ ر٪ييواري اٍذ کَ كه ٝي ىهبى ثو  ًِب ؽبكس ّلٍ اٍذ.

 682  ٥ودْهي  ]،  5836، ُ  8274، ٓ  5، هقزٖدو ؽدوم هکدي؛ ط     / د ٥وثَزبى ُ

 ربهيـ[ 8/  5488

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. فٜ ًَـ

 ٍن. 88*  85، ً  87،  گ 7
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278  

 ، هشثٖ( )أدهِ٘ ٍ أرٗبس سسبلٔ ُٖ أده٘ٔ تـلت هي الحبدّ

 اى: ؟

، كهثدو   ؽدظ ّ ٩يدو  ى الىم كاهًدل   اي ها کَ ؽغبط كه ٌُگبم هٌبٍدک  ، اك٥يَ ايي ًّْزبه

 كاهك.

 685  8/  2527ُ ]،  4974، ُ  8556، ٓ  5، هقزٖو ؽدوم هکدي؛ ط    / د ٥وثَزبى 

 .92الي  85، اى ٓ  أك٥يَ[

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 22*  86، ً  88،  گ 3
 

279  

 )أدهِ٘ ـ هشثٖ( سسبلٔ ُٖ أده٘ٔ صٗبسٓ ال٘وجٔ

 اى: ؟

 كه ثيبى اك٥يَ ّ امکبهي اٍذ کَ ٌُگبم ىيبهد ک٦جَ ه٢٦وَ ّاهك ّلٍ اٍذ.هٍبلَ 

َّوُب لي...» ٩بى:   «.ثَولَ ثٌيخ الؾظ ّ ال٦ووح اللِّن اًي أهيل الؾظ ّ ال٦ووح ٭ي

اللِّن اع٦لَ ؽّغًب هجوّهًا ّ ٦ٍيًب هْکْهًا... ّ ّٕلي اهلل ٥لي ٍيلًب هؾول ّ ٥لدي  »اًغبم: 

 «.رَلييوًب لَ ّ ٕؾجَ ّ ٍّلن 

 684  أّهاك ّ أك٥يددَ(، هكيدد٬ 23، ُ  784، ًددلّح ال٦لوددبء )لکٌِددْ(؛ ٓ  / د ٌُددل( 

8868. 

 فٜ: ًَـ.

 ٍن. 87*  82، ً  82، ٓ  8
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281  

سسبلٔ ُٖ أده٘ٔ الـَاٍ ٍ السوٖ ٍ ؿَاٍ الَدام ٍ دهبء هشُٔ ٍ ثْبهشْب 

 هشثٖ()ادهِ٘ ٍ اح٘بم ـ  هسبئل الحذ التٖ الثذ هٌْب ارا أساد أى ٗحشم

 اى: ؟

، هؾزْاي کزبة، كه ثبة ك٥بُبي هقزل٬ كه ٝي هٌبٍدک    يل ًچَ اى ٥ٌْاى هٍبلَ ثوهي

 اهلل الؾوام اٍذ. ؽظ ّ ًيي هَبئ  ٙوّهي اؽوام ثيذ

 683َّْك. كاهي هي هٖو ًگَ« فليْيَ»ٌٍگي ايي کزبة كه کزبثقبًَ  فٞي ّ چبپ /د ًَق 

281  

 )اسشاس هجبدات ـ هشثٖ(  سسبلٔ ُٖ أسشاس الحذ

 اى: ؟

کدَ اى ٍدٮو ؽدظ     7كاٍزبى ه٦و٫ّ ّيـ ّجلي اٍذ ىهبًي کَ ثَ اٍزٲجبل اهبم ٍدغبك 

، ؽٲبيٰ ايدي ٭ويٚدَ ها    ٙوي ثيبى اٍواه ؽظ 7،  هلٍ ثْك ّ ؽٚود اهبم هواع٦ذ ًوْكًل

، ؽدظ   ، كه ٍبل  يٌلٍ ٌّيلٍ ثْك 7كاهك کَ ّجلي ُن ثب ر٦لن  ًچَ کَ اى اهبمثوايِ ثيبى هي

 کٌل.فْك ها رکواه هي

ّ الْدجلي   :ٝبلت ال٦بثليي ٥لي ثي الؾَيي ٥لي ثي اثي ثَولَ فجو لوْالًب ىيي» ٩بى: 

 7هي الؾظ اٍزٲجلَ الْجلي ٭ٲدبل  7٭ي اٍواه الؾظ هّي أًَ لوب هع٤ هْالًب ىيي ال٦بثليي

 «.ؽغغذ يب ّجلي ٱبل ٦ًن يبثي هٍْل اهلل...

٭وب ّٕلذ الوٌي ّ ال مثؾذ ّال ّٕليذ ٭ي هَدغل   7ٱبل ال ٱبل ىيي ال٦بثليي»اًغبم: 

القي٬ ّ ال ٝٮذ ْٝا٫ اال٭بٙخ ّ ال رٲوثذ اهع٤ ٭بًک لن رؾّظ ٭ٞٮٰ الْجلي يجکي ٥لدي  

 «.هب ٭وَٝ هي ؽّغَ هب ىال يز٦لن هي ٱبث  ثو٦و٭خ ّ يٲيي

 686  [8822)فٞي ٭ِوٍذ ّلٍ:  24225ُ ] 2438، ٓ  5، هغلٌ؛ ط  / د رِواى)  ،
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 .232الي  246اى ٓ 

  هلٍ اٍذ.« الليي ٥ضوبى اٍٮياهي ٭ٚ »هٍبلَ كه ٙوي هغو٥َْ 

َ    رؾويوي َ  ، ربهيـ ًگدبهُ كه يکدي اى هٍدبل اٍدذ. ث٦د٘   .ٯ  ُ 8256،  ُدبي هغو٥ْد

 ٕٮؾبد ثَ هاٍزَ چليپب ًگبهُ يب٭زَ اٍذ. ٥ٌبّيي ثو٭واى ثَ ٌّگو٫.

 اي.علل )هغو٥َْ( ريوبط ٱٍِْ

 (117و  116)تصاوير         ٍن. 86*  82/  3،  ، ٍْٞه هقزل٬ٓ  3

282  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  سسبلٔ ُٖ ث٘بى إحشام الووشٓ

 .ًٖبهااى: هؾول 

 ، اؽکبم ّ هَبئ  هورجٜ ثلاى. ثيبًي اٍذ هقزٖو كه ثبة اؽوام ٥ووٍ

 687  4/  5823ُ ]،  2248، ُ  688، ٓ  2، هقزٖدو ؽدوم هکدي؛ ط     / د ٥وثَزبى 

 .44الي  53، اى ٓ  ٭ٲَ[

 ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ.، ثلّى  ًَـ

 ٍن. 26*  89، ً  22،  گ 3

283  

 )هسبحت ـ ُبسسٖ( سسبلٔ ُٖ ث٘بى رسام هِ٘ هولوِ

 ..ٯ( ُ 88اى: ؟ )ٍلٍ 

ُنٍ الوٍبلخ ٭ي ثيبى هکَ ه٢٦ودَ ىاكُدب اهلل ّدو٭ًب ّ ر٢٦يودًب... ايدي چٌدل کلودَ        » ٩بى: 

 «.٥ي  ٭بد...هَْٞه ّلٍ كه ثيبى مها٣ هکَ ه٢٦وَ ّ ؽوم اّ ؽوٍَ اهلل ر٦بلي 

 ٍبل رٌٖي٬ اى کبرت أيًٚب:

 «.فشش مشمش هطت تاستص کىًن * چًن وماوذي ه  دس  ن مىض  تٍ اا»
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 .ٯ. ُ 8262= ٍبل 

 688  ُ 832الي  828، اى ٓ  9/  2/ د پبکَزبى )کْيزَ(، هغلكي؛. 

 ٌّبٍي. ثلّى ًبم کبرت ّ ٍبيو فْٖٕيبد ًَقَ .ٯ. ُ 8262ربهيـ کزبثذ: 

284  

 ـ هشثٖ( )ُِٔ ث٘بى هٔبتل حذسسبلٔ ُٖ 

 اى: ؟

 689 َه. 824ه الي  88، اى ٓ  824/  6، ُ  76پبّب؛ ٓ  ، چوّم ؽَي / د روکي 

 اي.، علل هغو٥َْ هيْي ٱٍِْ 8233،  ، يؾيي ثٌٍْْي ًَز٦ليٰ

 ٍن. 84/  3*  82ٍن(،  82*  4ً ) 87

285  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  سسبلٔ ُٖ ث٘بى هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

 622 پ. 27ه الي  8، ٓ  824/  8، ُ  73پبّب؛ ٓ  ، چوّم ؽَي وکيَ/ د ر 

 اي.علل هيْي ٱٍِْ .ٯ. ُ 8233،  ، يؾيي ثٌٍْْي ًَز٦ليٰ

 ٍن. 84/  3*  82ٍن(،  82*  4ً ) 87
 

286  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( سسبلٔ ُٖ التٔذم هلٖ اإلهبم هٌذ أسٗبى ال٘وجٔ

 ..ٯ( ُ 8276، اثواُين ثي ٥يَي ثي هؾول ؽٌٮي ) اى: أثٍْلوخ

 [3/  8ًْو الٌْه ّ اليُو ]
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 628  3/  5944ُ ]،  2238، ُ  622، ٓ  2، هقزٖدو ؽدوم هکدي؛ ط     / د ٥وثَزبى 

 .882الي  877، اى ٓ  ٭ٲَ[

 .ٯ. ُ 8289، ٍبل  ًَـ
 

287  

 سسبلٔ ُٖ تَسؤ الوسوٖ )ُِٔ ـ هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 8586، ٥جلالوؽوي ثي يؾيي ) اى: ه٦لوي

 [542/  5األ٥الم ]

 622  ٥وددْهي ]،  2239، ُ  628، ٓ  2، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى ُ

 ٭ٲَ[. 4685

 فٜ هئل٬. ، ثَ فٜ رؾويوي

 ٍن. 28*  28، ً  24،  گ 6
 

288  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( سسبلٔ ُٖ الحذ

 ..ٯ( ُ 82اؽزوباًل[ اى: هؾول ؽٮي٠ ثي هؾول اّو٫ ؽَيٌي إٮِبًي )ٍلٍ ]

الْو٣ اٍن لوغو٣ْ الوٌبٍدک الودئكاح ٭دي الوْدب٥و     الؾظ ٭ي الل٪خ الٲٖل ّ ٭ي » ٩بى: 

 «.الوقْٖٕخ ّ ّوٛ ّعْثَ فوَخ ال٦ٲ  ّ الؾويخ...

 «.ّ يَزؾت الٌيّل ثبلو٦وً ٥لي ٝويٰ الوليٌخ ّ ٕلْح هک٦زيي ثَ»... اًغبم: 

 625    الدددي 895، اى ٓ  88598/  7، ُ  866، ٓ  32، هغلدددٌ؛ ط  / د رِدددواى 

225. 
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289  

 هشثٖ( )ُِٔ ـ سسبلٔ ُٖ الحذ

 .اى: هْلْي رواة ٥لي

 624 857 ثبك )پبکَزبى(؛ ُ  ، اٍالم / د فياًَ هٮزي. 

 ٥وبه ٥لي الؾَيٌي.

 ٍن. 22*  82/  3، ً  82،  گ 89

291  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( سسبلٔ ُٖ الحذ
 اى: ؟

ثَن اهلل الؾول هلل هة ال٦بلويي... ّ ث٦ل ٭بى الؾدظ أٱدْي الٮدوائ٘ ّ ُدْ أؽدل      » ٩بى: 

 «.اإلٍالم...أهکبى 

 623    ٓ 3، ُ  67/ د روکيَ )اٍزبًجْل(، کزبثقبًَ پوّ٭َْه ًيِبك روالى )ٍدليوبًيَ(؛ 

 پ. 58ه الي  53، اى ٓ  94/ 

َ   ، علل هغو٥َْ هٲْا ٥ٞد٬ کزدبى   ًَز٦ليٰ ّ ًَـ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ،  ، ّديواىٍ  ّدٮز

 ًْيَي كاهك. ه هْٝثذ كيلٍ اٍذ. ًَقَ ؽبّيَ 58پ الي  56ٕٮؾبد 

 ٍن. 89*  82/  4ٍن(،  84/  2*  6ً ) 28

291  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( سسبلٔ ُٖ الحذ[] 

 .اى: هال اثواُين ّبهي

ثَولَ ؽوللَ ّ ّٕلي اهلل ٥لي ٍيلًب هؾول ّ ٥لي  لَ ّ ٕؾجَ أعو٦يي ّ ث٦ل » ٩بى: 
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 «.٭ِنٍ ٭ْائل عليلخ ٭ي الؾظ الْوي٬ عو٤ الٮٲيو الوٲّو ثبلزٲٖيو... الـ

َّوًا ٥لي ٭واٯ الجيذ ؽزي يقوط هي الوَغل ٭ِنا ّ يوْي »اًغبم:  الٲِٲوي هزجبکيًب هزؾ

 «.اروبم الؾظ الني أهاكٍ ثٲْلَ ٥ليَ الٖالح ّ الَالم هي ؽّظ ُنا... ّاهلل ا٥لن

 626  پ  72، اىٓ 348، ُ 883(؛ ٓ 2/ د اثدد١ْجي )ٌّٝيددخ(، ٭ِددوً هقزٖددو )ط

 ه. 75الي

 ٯ.. ُ 88، ٍلٍ  ، ثَ فٜ هئل٬ فٜ رؾويوي فْاًب

 ٍن. 22*  86ٍن(،  84*  8ً ) 89،  گ 4

 

292  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( سسبلٔ ُٖ الحزش

 .اى: ٭زؼ الجبة ٥جل هثَ

 627 ٥وْهي ]،  2268، ُ  628، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى ُ

 .٭ٲَ[ 4572

 .ٯ. ُ 8543، ٍبل  ، ثَ فٜ هئل٬ هٱ٦َ

 ٍن. 22*  87، ً  89،  گ 87

 

293  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( الوٖ٘ ٍ هي ُٖ ح٘وْنسسبلٔ ُٖ حْ توتن 

 .ٯ( ُ 8284، ٥لي ثي ٍلٞبى ٱبهي ُوّي ) اى: هال ٥لي ٱبهي

 [866/  3األ٥الم ]

 628 5823ُ کلي ]،  2656، ُ  724، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى  /
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 .86الي  83، اى ٓ  ٭ٲَ ؽٌٮي[ 9

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 26*  89، ً  26،  گ 8
 

294  

، ٍ ال٘الم  ُٖ حزِّ ث٘ي الوشبهش ٍ هتٖ ٗبى إسشاهِ ؟ سسبلٔ ُٖ س٘ش الٌجٖ

 هي ٍادٕ هحسّش ٍ سجت اإلسشام ُِ٘ )ُِٔ ـ هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 8583، ٥جلالوؽوي ثي يؾيي ) اى: ه٦لوي

 [542/  5األ٥الم ]

 629 ٥وْهي  ُ]،  2269، ُ  625، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى

 ٭ٲَ[. 4724

 ، ثَ فٜ هئل٬. رؾويوي

 ٍن. 54*  88، ً  24،  گ 4
 

295  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( سسبلٔ ُٖ الـَاٍ ثبلج٘ت ٍلَ ثوذ اًْذاهِ

 ..ٯ( ُ 8284، ٥لي ثي ٍلٞبى ٱبهي ُوّي ) اى: هال ٥لي ٱبهي

 [866/  3األ٥الم ]

 652 ٥وْهي ُ ]،  2278، ُ  625، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى

 .46الي  43، اى ٓ  ٭ٲَ[ 3/  5823

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 26*  89، ً  25،  گ 8
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296  

سسبلٔ ُٖ هوشٓ الوٖ٘ ٍ ُٖ ٍػن السزبر٘ذ ُٖ الحشم ألرل الظالٓ هلْ٘ب ٍ 

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الزّبة الٖ الجَ٘ت

 اى: ؟

 658 ٥وْهي ]،  2272، ُ  625، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى ُ

 .4الي  8، اى ٓ  ٭ٲَ[ 8/  5823

 ٍن. 26*  89، ً  28، ٓ  4

297  

سسبلٔ ُٖ ال٘الم هي الحزشاألسَد ٍ هي الَاػن لِ ٍ هي سجت خشٍرِ هي 

 ، هشثٖ( )تبسٗخ الزٌٔ

 ..ٯ( ُ 8828، اؽول ثي اؽول ) اى: ٭يْهي

 [89/  8؛ األ٥الم 832/  8الوئلٮيي ه٦غن ]

 652  ٥ودْهي  ]،  5868، ُ  8273، ٓ  5، هقزٖدو ؽدوم هکدي؛ ط     / د ٥وثَزبى ُ

 ربهيـ[ 8/  5495

 .ٯ. ُ 8828، ٍبل  ، ي٬ٍْ ثي ٥جلاللٞي٬ فٜ رؾويوي

 ٍن. 22*  83، ً  25،  گ 6

298  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٍ رَاص تأخ٘شُ 7سسبلٔ ُٖ ال٘الم هي هٔبم إثشاّ٘ن

 .ٯ( ُ 8586، ٥جلالوؽوي ثي يؾيي ) ه٦لوي اى:
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 [542/  5األ٥الم ]

 655  ٥وددْهي ]،  2276، ُ  624، ٓ  2، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى ُ

 ٭ٲَ[. 4687

 ، ثَ فٜ هئل٬. رؾويوي

 ٍن. 23*  22، ً  28،  ك٭زو

299  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( سسبلٔ ُ٘وب ٗتولْ ثبلحذ

 اى: ؟

 «.فليلَ ثؤى يئمى ٭ي الٌبً ثبلؾظ ال٦زيٰ يؤرٍْ هعباًل...الؾول هلل الني أهو » ٩بى: 

 654  ُ 465/ د ٌُل )كُلي(، عبه٦َ ُولهك؛. 

 فٜ: ًَز٦ليٰ.

 .276ّوبهٍ هيکوّ٭يلن: 

 .923ّوبهٍ کزبثقبًَ: 

 ً. 86،  گ 8

311  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( سسبلٔ ُٖ الوٌبسٖ

 اى: ؟

الوؽوي الوؽين الّلِن أًذ الَدالم  أّل هب يلف  هي ثبة الَالم ّ يٲْل ثَن اهلل » ٩بى: 

 «.ّ هٌک الَالم ّ اليک يوع٤ الَالم...

هٌبهح ال٦ييييخ هٌبهح الوغيليخ هٌبهح ثبة الوؽوخ هٌبهح ثبة الَالم. روذ الزوبم »... اًغبم: 

 «.ث٦ْى الولک
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 653 ٌَ762، ُ  292، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

 هليٌَ هٌْهٍ. .ٯ، ُ ٦ّ8292جبى  82،  ًَـ

کلوبد ّ عوالد ثَ ٱوهي. كه اثزلاي ًَقَ رؾجيٌ ًَقَ رٍْٜ كلَبهاكا فدبًن  ث٦٘ 

ّْك، ثَ ُوواٍ گْاُي ّ هِو ٱبٙي اثدواُين  كيلٍ هي .ٯ ُ  8299ثو هلهٍَ ثْيو ٩ب ثَ ٍبل 

 ، هِو ّٱ٬ هلهٍَ هنکْه هِْْك اٍذ. أكُن ثو ٕؾذ  ى ّ ًيي كه  ٩بى ّ اًغبم ًَقَ

 ٍن(. 28*  84/  3ً ) 82، ٓ  27

 [877/  827ُ صجذ: ]

311  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ هخوبًٖ(  سسبلٔ ُٖ الوٌبسٖ

 .اى: هال هٖٞٮي كيبهثکوي

ثَولَ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ ٕلي اهلل ٥لي ٍيلًب هؾول ّ ٥لي  لدَ ّ ٕدؾجَ   » ٩بى: 

 «.أعو٦يي ه٦لْم اّلَ کَ ؽغبط هَلويي هکَ كى ٥و٭برَ...

 ؾودلٍ أردْة اليدَ کدنا ٭دي الوْاُدت      هدلاّهذ ايلاهايدلي ٍدجؾبى اهلل ّ ث   »... اًغبم: 

 الولًيخ.

 656 ٌَ768، ُ  292، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

 .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ًَـ روکي ٥ضوبًي ىيجب

اثزلاي ًَقَ كاهاي ًٲّْي اٍذ ّ ًَقَ رٖؾيؼ ّلٍ ّ ث٦٘ کلوبد ثَ ٱوهي ًگبهُ 

ثدَ ٱوهدي    يب٭زَ اٍذ. ٥ٌبّيي هٞبلت كه ؽبّيَ كهط ّلٍ ّ ثو٭واى ث٦٘ کلوبد ّ عوالد

ًْبًي كاهك. كه اثزلاي ًَقَ هغو٥َْ ٭ْائلي كه ؽظ هٌلهط اٍذ، ثَ ُوواٍ كّ هِو ّٱد٬  

 «.الَالم ّٱ٬ هلهٍَ ثْيو ٩ب ثبة»هلهٍَ ثْيو ٩ب ثب ٥جبهد 

 ٍن(. 86*  82/  3ً ) 88،  گ 67

 هغو٥َْ([ 8)ُ  888/  858ُ صجذ: ]



 مخطوطات حجکتابشناسی /  253

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 

312  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ هخوبًٖ( سسبلٔ ُٖ الوٌبسٖ

 اى: ؟

 «.ثوکْى ک٦جَ ثَ ؽظ ارويَ ّاهكي ؽظ... 7هّايذ اّلٌْهکَ عًْکن ؽٚود ٍليوبى»  ٩بى:

 «.اّيلَ ايللي ٥ِلي يويٌَ کللي روبم اّللي ّکو الؾول هلل ر٦بلي 7ايْة»... اًغبم: 

 657 ٌَ762، ُ  292، ثْيو ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ روکي ٥ضوبًي ىيجب

اصو هْهيبًَ ّ هْٝثذ  ٍيت كيلٍ اٍذ. رٖدؾيؼ ّدلٍ ّ هإًّ هٞبلدت ثدَ     ًَقَ ثو 

، رؾجديٌ   ُبي ٱوهي كهّذ ًگدبهُ يب٭زدَ ّ كه  ٩دبى   ثبّل. اّافو عوالد ثب ًٲَٞٱوهي هي

 هِْْك اٍذ..ٯ  ُ 8252ًَقَ رٍْٜ هٖٞٮي أ٭ٌلي عِذ هلهٍَ ثْيو ٩ب ثَ ٍبل 

 ٍن(. 86*  82ً ) 88،  گ 82

 [245/  894ُ صجذ: ]

313  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ هخوبًٖ( سسبلٔ ُٖ الوٌبسٖ

 اى: ؟

الؾول هلل الني ع٦  الجيذ الؾوام ٱيبهًب للٌبً... أهب ث٦ل ّٱزبکَ هلل ر٦بلي ؽٚدوري  » ٩بى: 

 «.ي٦ْٕي٬ ّ هٲٖو... ثيذ ّويٮک ىيبهد...

ّٱذ ٱلخ هَزؾيله ي٦ل کٌلّيَ ؽظ ثيذ اهلل ّ ىيبهد ؽجيت اهلل يَدو اّلدلّ   »... اًغبم: 

 «.ّکوارک اّىهٍ اّلَ ٩ٌَ كائوًب

 658 ٌَ765، ُ  298، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

 كيبهثکو. .ٯ، ُ 8283، ٦ّجبى ٌٍَ  ، هؾول ثي ي٬ٍْ کوکوي ًَـ روکي ٥ضوبًي ٥بكي
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، هإًّ هٞبلت ثَ ٱوهي. ثو ٭واى ٍْٞه ثدَ   ، رٖؾيؼ ّلٍ هْهيبًَ فْهكٍ ّ هْٝثذ كيلٍ

ثْيو ٩ب ّ رولکي ثَ اٍن ٥جلالٲبكه ؽلجدي  فْٞٛ ٱوهي. كه اثزلاي ًَقَ، هِو ّٱ٬ هلهٍَ 

 هِْْك اٍذ.

 ٍن(. 22/  3*  84ً ) 85،  گ 78

 [232/  925ُ صجذ: ]

314  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ هخوبًٖ( سسبلٔ ُٖ الوٌبسٖ

 اى: ؟

الؾول هلل ّ کٮي ّ ٍالم ٥لي ٥جبكٍ النيي إٞٮي هٲلهخ ٭ي  كاة الَٮو ي٦ٌي » ٩بى: 

 «.کْيَ الىهل هعّؼ ّويٮَ...

 «.ٍو٤ اهلل لوي ك٥ب ليٌ ّهاء اهلل هٌزِي کنا ٭ي رٌجيَ ال٪ب٭ليي ّ اهلل أ٥لن ثبلْٖاة»... اًغبم: 

 659 ٌَ858الي  78، اى ثوگ  764، ُ  298، ثْيو ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

، ثو ٭واى ث٦ٚي کلوبد ثَ ٱوهي ًْبًي  رٖؾيؼ ّلٍ .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ًَـ ٥ضوبًي ىيجب

 ئ  هقزل٬ اٙب٭َ ّلٍ اٍذ.كاهك ّ كه  فو ًَقَ ٭ْايلي كه هَب

 ٍن(. 86*  82/  3ً ) 88،  گ 45

 هغو٥َْ([ 2)ُ  888/  858ُ صجذ: ]

315  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( سسبلٔ ُٖ هٌبسٖ الحذ

 (..ٯ ُ   8277اى: ؽَيي ٱلٍي ٍبكاري )

 [3/  4]ه٦غن الوئلٮيي 

ثَولَ الؾول هلل الني هب فبة هي ٱٖل عٌبثَ ّ ٭بى هي ؽظ ثيزَ الْوي٬ ّ ٱجد   » ٩بى: 
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 «.أ٥زبثَ ّ ٕبى کوبل الزْوي٬... أهب ث٦ل ٭يٲْل أ٭ٲو القلٰ ّ أؽْعِن الي کوم الؾٰ...

ّ کنا أ٦ٍي هي إٔلؼ هب ه ٍ هي ٙل  ٝ٪ي ثَ الٲلن أّ ُٮدْح ىل ثِدب الٲدلم    »... اًغبم: 

 «.٥وب يٖٮْى ّ ٍالم ٥لي الووٍليي ّ الؾول هلل هة ال٦بلويي ٍجؾبى هثک هة ال٦يح

 642 ٌَ866الي  856، اى ثوگ  763، ُ  298، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

 ، كاهاي ؽْاّي اًلک.  ٩بى ًَقَ هٌٲُْ اٍذ .ٯ. ُ 8888، ٍبل  ، هؾول أفوّي ٥بكي ًَـ

 ٍن(. 22*  85ً ) 89،  گ 28

 هغو٥َْ([ 4)ُ  848/  798]ُ صجذ: 

316  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ هخوبًٖ( سسبلٔ ُٖ هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟  

الؾول هلل الني ع٦  الجيذ الؾوام ٱيبهًب للٌبً ّ ُلي لل٦بلويي... أهب ث٦دل ّٱزبکدَ   » ٩بى: 

 «.اهلل ر٦بل ث٦ْٙي٬ ّ هٲٖو ٱْلٌَ هؾٚب ٭ٚ  اؽَبًٌلى...

 «.ال٦ٖوخ هلل ر٦بليکٌل ّلويي هقوّم اّلت ٥ناة الين کو٭زبه اّلوٰ »... اًغبم: 

 648 ٌَ766، ُ  292، ثْيو ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

، هإًّ هٞبلت ثَ ٱوهي ّ ثو ٭واى ث٦ٚي ٍدْٞه   ًَـ ٥ضوبًي ىيجب. ٕٮؾَ ًقَذ الْاى

 ثَ فْٞٛ ٱوهي ًْبًي كاهك.

 [253/  886]ُ صجذ: 

317  

 )ُِٔ ـ هشثٖ ٍ اًذًٍضٗبٖٗ( سسبلٔ ُٖ هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

 «.م ٥وبلي ٣ّّ ؽظ اييبر  كّهبًي ٍْعٌي ٭وٗ هکي لي ٭وم...ثَولَ ٍزًِْي ٭و» ٩بى: 
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 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

کْى ثبلي ّ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّؽلٍ ّٕلي اهلل ٥لي هي ال ًجدي ث٦دلٍ ّ   »... اًغبم: 

 «.٥لي الَ ّ ٕؾجَ ّ ٍلن

 642 ٌَ767، ُ  292، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

 .ٯ. ُ 82ًَـ ٥بكي )اًلًّييبيي(، ٍلٍ 

اي ثَ ٥وثي ّ ٩يو ٥وثي ، كه پيِ  ٩بى ّ پٌ اًغبم ًَقَ اك٥يَ ّل٩ٍال٫ ًَقَ کٌلٍ 

 هلؾٰ ّلٍ اٍذ.

 ٍن(. 28/  3*  87ً ) 85،  گ 89/  3د  7

 [235/  924]ُ صجذ: 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ(  سسبلٔ ُٖ هٌبسٖ الحذ

 .ريويخ اى: اؽول ثي ٥جلالؾلين اثي

ًَز٦يٌَ ّ ًَدز٪ٮوٍ ّ ٦ًدْم ثدبهلل هدي     ريويخ ه ػ: الؾول هلل  ٱبل االهبم الِوبم... اثي» ٩بى: 

 «.ّوّه أًٮٌَب ّ هي ٍيئبد أ٥وبلٌب...

 «.ّ ٱبل ر٦بلي: ّ اهلل ّ هٍْلَ أؽٰ أى روٍْٙ ّ اهلل ٍجؾبًَ ّ ر٦بلي أ٥لن»اًغبم: 

 645 ٭ٲَ(. 375، هكي٬  82، ُ  289، ًلّح ال٦لوبء )لکٌِْ(؛ ٓ  / د ٌُل( 

 ، ٍيل ٕليٰ ؽَي ٱٌْعي. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 28/  4*  89/  7، ً  85، ٓ  62
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 )ُِٔ ـ هشثٖ(  سسبلٔ ُٖ هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

 «.الؾول هلل الني أهو فليلَ ثؤى يئمى ٭ي الٌبً ثبلؾظ الي ثيزَ ال٦زيٰ...» ٩بى: 
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 «.ّ اآلل يٮٲْى ًؾْ ٍجيلَ *كاهذ ٥ليک هي االلَ رؾيخ »اًغبم: 

 644 ٭ٲَ(. 374هكي٬  ، 85، ُ  289، ًلّح ال٦لوبء )لکٌِْ(، ٓ  / د ٌُل( 

 فٜ: ًَز٦ليٰ.

 ٍن. 89/  7*  82/  4، ً  85، ٓ  26
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 )ُِٔ ٍ آداة ـ هشثٖ( اهلل سسبلٔ ُٖ الوٌ٘شات هٌذ ث٘ت

 اى: ؟

الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ الٖالح ّ الَالم ٥لي ٍيلًب هؾودل اآلهدو ثدبلو٦و٫ّ ّ    » ٩بى: 

 «.الٌبُي...

ل هٌبکو أفوي ال رقٮي رزورت ٥لدي ُدنٍ   ّ هي لَ ٥ٲ  ّ ٢ًو ٭ي أهو الليي ّع»اًغبم: 

 «.الوٌبکو ّ ٩يوُب ّ اهلل ّلي الزْ٭يٰ

 643 8829)هْا٠٥(، هكي٬  52، ُ  482، ًلّح ال٦لوبء )لکٌِْ(؛ ٓ  / د ٌُل. 

 فٜ: ًَـ.

 ٍن. 25/  7*  86/  5، ً  82، ٓ  52
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( سسبلٔ ُٖ ً٘بت حذ التوتن ٍ هوشتِ

 .٭ِل ؽّلي ٕيووي اثي،  اى: ٭قوالليي ؽّلي

 [532/  88]النهي٦خ 

 «.ثَولَ ؽوللَ ّ ث٦ل ٭ِنٍ ًيبد ؽظ الزوز٤ ّ ٥وورَ هَوّكح اما ّٕ  الويٲبد...» ٩بى: 

 «.اّ لْعْثَ ٱوثخ الي اهلل ٭ِنٍ عوي٤ الٌيبد ّ الؾول هلل هة ال٦بلويي»... اًغبم: 

 646 ه ّ پ. 5(، 329/  8) 2847/  8، ُ  455/  3، هلک؛ ط  / د رِواى 
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 .ٯ. ُ 929ٌّجَ اّل عوبكي  ، ّت ٍَ ، يؾيي ثي ؽَيي ثي ؽَي ثي ًبٕو ٍلوبثبكي ًَـ

 ٍن. 22*  85
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( سسبلٔ ُْ٘ب ً٘بت الحذ

 الليي اؽول ثي ٭ِل ؽلي. اي اٍذ اى هٍبلَ عوبلگييلٍ

 647 ه الي پ. 856(، 8457/  25) 8457/  25، ُ  478/  8، هلک؛ ط  / د رِواى 

 علل )هغو٥َْ( هّيَ کب٩ني.
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 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( سسبلٔ هششٍه٘ٔ الووشٓ الوٖ٘ ُٖ أشْش الحذ

 ..ٯ( ُ  8285، اثواُين )ىًلٍ ثَ ٍبل  اى: پيوىاكٍ

 .ٯ. ُ 8285ربهيـ رؤلي٬: ٍبل 

 648  4238، ]ُ کلدي   2637، ُ  729، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   / د ٥وثَزبى 

 ٭ٲَ ؽٌٮي[.

 .ٯ. ُ 8293ٍبل ،  فٜ رؾويوي

 ٍن. 25*  87، ً  56،  گ 2
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 )ُؼبٗل ٍ هٌبٓت ـ هشثٖ( سسبلٔ الوْذٕ إلٖ أّل ه٘ٔ

 اى: ؟

اي اٍذ اى ًبؽيَ فليٮَ هِلي ثَ هوكم هکَ، كه هْهك ليّم ه٥بيدذ اؽزدوام ّدِو    هٍبلَ
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 هٲلً هکَ.

 649 ٱٰ.44، ُ  / د کزبثقبًَ كاًْگبٍ کوجويظ 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ ٍ ً٘بتِ = سسبلٔ ُٖ هٌبسٖ الحذسسبلٔ ٍر٘ضٓ ُٖ ٍارجبت 

 (..ٯ ُ   848د  736، اثْال٦جبً هؾول ثي ٭ِل اٍلي ؽّلي ) الليي اى: عوبل

، ٱدن:   «الوٍدبئ  ال٦ْدو  »كه ٙدوي   .ُ( ُ 8556]چبپي: ثَ رؾٲيٰ ٍيل هِلي هعدبيي ) 

 [ٯ. ُ  8429،  ، چبپ اّل کزبثقبًَ هو٥ْي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 632  /8 [.9948ُ  533/  5، ]ًَقَ پژُّي  862، هْٙي؛ ُ  د هِْل 

 [.49/  2گ. ]٭ِوٍذ  4

 638  /2 [.9942ُ  533/  5، ٍيل هِلي؛ ثلّى ّوبهٍ. ]ًَقَ پژُّي  د کْيذ 

 [.233/  22ّ  99/  88کزبثذ كه ٥ٖو هئل٬ ]مهي٦َ 

 632 /5 2/8585 ًغلٌ؛ ُ ، كاًْگبٍ لًْ د  هويکب M، َ[9958ُ 5/533پژُّي ]ًَق. 

 .ٯ. ُ 888، ثَ ٍبل  کزبثذ كه ٥ٖو هئل٬

 635  /4  ؛ 887/  5، ]٭ِوٍدذ   68الدي   65ُبي ، ثوگ ٣ 2686/  2، هلي؛ ُ  د رِواى

 [.9942ُ  533/  5ًَقَ پژُّي 

 634  /3 [.9945ُ  533/  5پژُّي  ، ]ًَقَ 3782/  25، ُ  ، هلک د رِواى 
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( تن = هٌبسٖ حذإ دس ٍارجبت حذ توسسبلِ

 .اى: ّيـ هؾولثبٱو

ثَولَ ؽوللَ ّ ث٦ل ايي هقزٖويَذ كه ّاعجبد ؽظ روز٤ ّ ؽظ روز٤ هوکدت  » ٩بى: 
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عب كّ هٲٖل اٍذ هٲٖل اّل كه ا٭٦بل ٥ودوٍ ّ  ى چِدبه    اٍذ اى ٥ووٍ ّ ؽظ پٌ كه ايي

 «.هًّل... هي٭٦  اٍذ اّل اؽوام اٍذ ّ ه٤ْٙ اؽوام اى ثواي کَبًي کَ اى ٝو٫ ٥واٯ 

رب ٩وّة  ٭زبة هَزؾت اٍذ روبم کوكى يک فزن ٱو ى كه هکَ ه٢٦ودَ اّلدي   »اًغبم: 

كه هَغلالؾوام ثلکَ كه ثيي هکي ٥واٱي ّ يودبًي ُوگدبٍ کَدي ثقْاًدل ٍديل ٥دبلن ها كه       

 «.فْاة ثجيٌل ّ عبي فْك ها كه ثِْذ ثَ اّ ثٌوبيل

 633 86، ٓ  45، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

، ثو ٭واى هإًّ  کزبثذ ّلٍ كه ٥ٖو هئل٬. ٥ٌبّيي كه ؽبّيَ ثَ ٱوهي چليپب،  ًَـ ًيکْ

 ، علل ريوبط هْکي ٍبكٍ. هٞبلت ٱوهي

هٌبٍدک ؽدظ اى ٭وهدْكٍ ٍدوکبه     »كه ٭واى ٕٮؾَ ًقَذ ّ ثدَ ّدٌگو٫ چٌديي  هدلٍ:     

 «.هلاه هٲزلي االًبم  ٱبي ؽبعي ّيـ هؾولثبٱو هل ١لَ ّوي٦ذ

 َ ٱوهي هٌلهط اٍذ.ث« هٲبثلَ ّل»كه پبيبى ًيي اهٚبي 

 ٍن. 88/  2*  88/  7، ً  84،  گ 52

 (119و  118)تصاوير 
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( سسبلِ حزِ٘

 ..ٯ( ُ  8272اى: هؾولرٲي ثي هٲْٖك ٥لي هغلَي = هغلَي اّل )

اي اٍذ اى هغلَي اّل كه ثيبى ّاعجبد ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ثوفدي اى هَدزؾجبد  ى،   هٍبلَ

 هٲبلَ ّ يک فبروَ.هْزو  ثو يک هٲلهَ ّ كّ 

ايَدذ كه  ثَولَ ؽوللَ ٕلْح ّ ث٦ل ثلاى ايلک اهلل رجبهک ّ ر٦بلي کَ ايي هٍبلَ» ٩بى: 

ثيبى ّاعجبد ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ث٦ٚي اى هَدزؾجبد ثدلًي ّ امکدبه لٮ٢دي ّ ١ّدبئ٬ ٱلجدي ّ       

 «.هزورت ثو هٲلهَ... هٲلهَ پٌ اّ كه ثيبى كّ چيي اٍذ اّل كه ثيبى ٭ٚبي ...

ثبيل کَ ثب کودبل   کَ هي له کب٭ي اٍذ ّ ىيبكٍ ثويي مّٱي ًلاهًل ٩بيزِ  ىايي ٱ»اًغبم: 
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 «.رلثو ّ رٮکو كهيي کلوبد اى اّ هٌزٮ٤ ًّْل ّ اهلل أ٥لن ثبلْٖاة ّ اليَ الووع٤ ّ الوآة

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 636  /8 27328، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 ، ثلّى کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 اٍذ. 8582كه ِّويْه  7ً هْٙيًَقَ فويلاهي  ٍزبى ٱل

ًيي اى ٭وىًدل هؾودلرٲي   « ؽغيَ ٕ٪يوٍ»ّ « ؽغيَ کجيوٍ»، كّهٍ هٍبلَ  پٌ اى ايي هٍبلَ

 هغلَي ٙويوَ اٍذ.

 ٍن. 83*  82، ً  83،  گ 885

 (111و  111)تصاوير 

 637  /2 54922، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 .ٯ. ُ 8282، ٍبل  ًَز٦ليٰ ّکَزَ رؾويوي

، هٍدبلَ كه   ، هٌزقجبري اى کزبة هَدزٌل الْدي٦َ ًواٱدي    ثوگ 83ّ ٙوي كه اًزِبي ًَقَ 

 کزبثذ ّلٍ اٍذ. 7ؽظ ّيـ هورٚي اًٖبهي ّ ك٥بي ٥و٭َ ؽٚود اهبم ؽَيي

َ  ، ّٱٮي ؽٚدود  يدخ   کزبة ؽبٙو ثدَ  ٍدزبى ٱدلً     8586اي كه اهكيجِْدذ  اهلل فبهٌد

 اٍذ. 7هْٙي

 ٍن. 89*  82،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 826
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 )آداة ٍ سٌي ـ ُبسسٖ( حذسسبلِ دس آداة 

 اى: ؟

كه ايي هٍبلَ اثزلا ثَ  كاة ٍٮو پوكافزَ ّ كه پبيبى ًيي ثَ ١ّبي٬ ٱلجدي كه ايدي ٥ود     

، ّ كه ايي ًّْزبه، ثيْدزو هَدزؾجبد اى  كاة ّ ٍدٌي ّ هٌبٍدک      ٥جبكي اّبهاري کوكٍ اٍذ

 ؽظ هْهك ٢ًو ثْكٍ اٍذ.

رٌدگ ثدْك ّ هٲدبم ها گٌغدبيِ  ى      کَ كه هٲبم رٮٖي   ى كه ين ّليکي ّٱذ»... اًغبم: 
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ًجْك ّ هالؽ٢َ ايي ًوْك کَ اّلْااللجبة ها ايي ٱله کب٭ي اٍذ ّ عو٦ي کدَ اى ايدي ه٦دبًي    

 «.کٌل ّاهلل أ٥لن ثبلْٖاةمّٱي ًلاهًل ُياه هض  ايي ٭بيلٍ ًوي

 638  /8 (.429)ّوبهٍ هقيى:  53، ُ  48، اثي هَکْيَ؛ ٓ  د إٮِبى 

يبثٌل ّ اى رْ ثبّل ّ ُوَ ها كه هاٍ ؽدٰ ٍدجؾبًَ ّ ر٦دبلي ٕدو٫ کٌدي      »...  ٩بى ا٭زبكٍ: 

هٍي ثَ صْاة ؽظ پٌ ؽٚود ٭وهْك کَ ثَ كهٍزي کَ چْى ؽبط ّو٣ّ كه رِيَ ؽدظ  ًوي

 «.ًْيٌَل اى عِخ اّ...کَ هي گناهك هگو  ىكاهك چييي ها ّ ًويکٌل ثوًويهي

 .ٯ. ُ 8264، ٍبل  ًَز٦ليٰ ّ ٥جبهاد ٥وثي ًَـ ه٦وة

 ّوبه كه ٭واى ٕٮؾبد كاهك. ًْيَي ّ ٕٮؾَ قَ هکبثًََ

، كه ٕٮؾَ اّل  اهلل ثب هِو ثيْٚي ّک  هْکي يبككاّزي كه  فو کزبة ًْبًَ رولک ٭زؼ

ُْ الْاٱ٬ ّٱ٬ ّل ايي علل کزدبة  »٥ٌْاى ّٱٮٌبهَ ثليي ٥جبهد:  ّْك ثَيبككاّزي كيلٍ هي

هدْهاى ّ ِٝواًغدي ثدو ٝدالة     ثيک ٩ٮو لَ اى ًوبء هديه٥زيي   ثو ؽَت ّٕيخ هوؽْم ثِوام

٥لْم كيٌيَ اى هؾٖليي كاهالَلٌَٞ إٮِبى ّ ّوٛ ّل ُودَ ٍدبلَ كه ّدِو ههٚدبى ث٢ٌدو      

 «.8523ِّو ههٚبى  22ثوٍبًٌل ٭ي 

« ٥جلٍ الواعي هؾول ع٦ٮو ثي هؾول ّوي٬ الوٍْْي»كه مي   ى هِوي ثيْٚي ثب ٍغ٤ 

 «.8583الٲ٦لٍ  يِّو م 22٭ي »ّْك: كهط ّلٍ اٍذ کَ كه مي  هِو ُن ايي ٥جبهد كيلٍ هي

 ، ىيبهرٌبهَ عبه٦ي  هلٍ کَ  ى ًيي اى اًغبم ا٭زبكگي كاهك. ًيي پٌ اى ًَقَ

 ال ٥ٌبثي كاهاي ٍغب٫. علل ريوبط يک

 (113و  112)تصاوير         ٍن. 89*  88، ً  83،  گ 882
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 )آداة ٍ اح٘بم ـ هشثٖ ٍ تشٖٗ( ]سسبلِ دس آداة حذ[ 

 اى: ؟

اي اٍذ ٝجٰ هْوة اُ  ٌٍذ، كه  كاة ّ اك٥يَ ٍٮو کَ كه اكاهَ، ثَ ٍٮو ؽظ ّ هٍبلَ

پوكاىك. كه ٙوي ّ ثَ ىثبى  ىيبهاد هقَْٖٕ كه ايي ٍٮو، كه هليٌَ هٌْهٍ ّ هکَ هکوهَ هي
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، ٭ْإ  ث٦ٚي هٌبٰٝ ها اى يکليگو ثو اٍبً ٍدب٥ذ ثيدبى کدوكٍ ّ كه پبيدبى، عود٤       روکي

 ٍب٥بد ها  ّهكٍ اٍذ.

ٓ    ّبه  ثيبى هقزٖو ٭واي٘  ايي هٍبلَ ًيي  فويي ثؾش ، ٍدٌي   ، ّاعجدبد ٥دبم ّ فدب

 ثبّل.، هَزؾجبد ّ هکوُّبد كه ٝي ا٥وبل ؽظ هي هئکلٍ

ّْمريي  » ٩بى:  اما ُّن الؾبط أّ الوَب٭و ثبلقوّط هي كاهٍ يّٖلي هک٦زيي ّ يٲوأ ٭يِوب الو٦د

 ٓ ّ هّٱدخ الٲلدت الّلِدّن ثدک      ٭بما ٍّلن يٲوأ  يخ الکوٍي... ٭بما ٭و٧ هي ملک يٲْل ثدبالفال

 «.أٍز٦يي ّ ٥ليک أرْک  اللِّن مّل  لي ٦ْٕثخ أهوي...

ّ ؽکوِب كفْل الٌٲٔ ٭ي ال٦و  ّ ف٫ْ ال٦ٲبة ّ ٥دلم االعدياء اي ّ ٥دلم    »اًغبم: 

ليّم الغياء هي اللم أّ الٖلٱخ ٭ي روک ّيء هدي اهرکدبة الوکوُّدبد ٭غويد٤ ٭دوائ٘      

 «.88ّ هکوُّبرَ  82ّ هَزؾجبرَ  88 ّ ٌٌٍَ الوئکلح 55ّ ّاعجبرَ  82الؾظ 

 639 هٍبلَ چِبهم هغو٥َْ اٍذ. 4923، ُ  84، هغلٌ؛ ط  / د رِواى ، 

 .ٯ. ُ 88، اؽزوباًل ٍلٍ  رؾويوي ّکَزَ  هيي

٥ٌبّيي ّ رْٙيؼ اك٥يَ ّ ا٥وبل ثَ ٌّگو٫ ّ هزي اك٥يدَ ثدَ هْدکي اٍدذ. ٕدٮؾبد      

، ثوفي اى  پبهگي كاهك کَ ثو اصو  ىثَيبه ٭وٍْكٍ ّ هْٝثذ كيلٍ ّ گَّْ ثوفي ٕٮؾبد اى 

اًل. ثوفي رْٙيؾبد ّ اٙب٭بد كه ؽبّديَ يدب كه ثديي ٍدْٞه كهط     کلوبد ًيي اى ثيي ه٭زَ

 اًل.ّلٍ

 ، ٍْٞه هقزل٬.ٓ  9

 (115و  114)تصاوير 

321  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( سسبلِ دس اهوبل حذ

 ..ٯ( ُ  8292كا٩ي رجوييي ) اى: هؾول٥لي ثي اؽول ؽب٭٠ اًٖبه ٱواعَ

اي كه ا٥وبل ؽظ ثَ ىثبى ٥وثي ّ كه يک هٲلهدَ كه ثيدبى ثٌدبي فبًدَ      هئل٬ اثزلا هٍبلَ
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ّ يک فبروَ كه ثيدبى کٮدبهاد اؽدوام ؽدظ ّ       فلا ّ كّ ثبة كه اٍواه ا٥وبل ّ  كاة ؽظ

، ٍپٌ ثَ إدواه ر٦دلاكي اى كٍّدزبًِ كه رِدواى  ى ها ثدَ ىثدبى        ٥ووٍ رؤلي٬ ًوْكٍ اٍذ

 اى ًگدبهُ  ى ٭دبه٧ ّدلٍ    .ٯ ُ  8282ّ كه ٍدْم ّد٦جبى   ٭بهٍي روعوَ ّ ر٢ٌدين ًودْكٍ   

 اٍذ.

الؾول هلل الني الولک الوٌبى الوزْٞل ٥لي اُ  االٍالم ثباليوبى الوزٮٚ  ٥لديِن  » ٩بى: 

 «.هي ثيي اُ  االكيبى...

 «.ّاال هجؾش کٮبهاد اثؾبس ثَيبهي كاهك کَ هٌبٍت ايي هقزٖو ًيَذ»... اًغبم: 

 662 269الي  226، ٓ  82782/  5، ُ  887، ٓ  55/  8ط ،  ، هغلٌ / د رِواى. 

 .ٯ. ُ 8279،  كا٩ي رجوييي ، هؾول٥لي ثي اؽول اًٖبه ٱواعَ ًَز٦ليٰ

 علل ريوبط ٍيبٍ هٌلهً.

 [87299ٍن. ]ُ صجذ:  22*  87،  ٍْٞه هقزل٬
 

321  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( سسبلِ دسثبسُ رثح ٍ ششاٗؾ رثح ٓشثبًٖ

 اى: ؟

اًودب ٱدبل    ٥7جدلاهلل  ؾزي هؾول ثي هَلن ّ ه٭ب٥خ ٥دي اثدي  ٥لي ال٢بُو ّ لٖؾي» ٩بى: 

 «.الٲبهّى يؾٖو ّ ٱل ٱبل ّ ّوٛ ٭ؾلٌي

ّ لن يْوٛ كاللخ ٥لي الِلي ه٤ الْوٛ ّ ثلًَّ ّ لکي يٲيدلاى ثبآليدخ ّ يئيدلٍ    »اًغبم: 

 «.٥لم الَٲْٛ ثلّى الْوٛ

 668 ه. 85ه الي  7ٓ  ،82428/  5، ُ  356، ٓ  89، كاًْگبٍ؛ ط  / د رِواى 

،  ، علل هٲْايي فبکَزوي . کب٩ن ٍپبُبًي ًقْكي  ُبه هِوٍ.ٯ ُ کزبثذ كه ٍلٍ ٍييكُن 

 ، كهّى ثلّى  ٍزو. ٬ٞ٥ پبهچَ هْکي

 ٍن. 26/  3*  86/  3ٍن. اًلاىٍ علل:  22*  85اًلاىٍ هزي: 
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322  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( سسبلِ دس ث٘بى حذ ٍ طَم

 .اهلل ّلي اى: ّبٍ ٦ًوذ

 662 / 647الي  642)هغو٥َْ(، اى ٓ  8464، ُ  322، ٓ  5، هلي؛ ط  د رِواى. 

َ       ايي ًَقَ كه ٙوي هٍبئ  ّدبٍ ٦ًودذ   ،  ُدب اهلل ّلدي هْعدْك اٍدذ کدَ ثيْدزو هٍدبل

 گيوي ٥و٭بًي كاهك. عِذ

 .ٯ. ُ 85يب  82، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ُب ثب هوکت ٱوهي.ٍو٭ٖ 

 ٍن. 23*  84ٍن(،  89*  9/  3ً ) 87

323  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( ٘بى ِٗ٘٘ت حذسسبلِ دس ث

 ..ٯ( ُ  995، اؽول ثي هؾول ) اى: هٲلً اهكثيلي

 [8827/  3]٫ كاًْگبٍ: 

ايَذ كه ثيدبى   هٍبلَ کْربُي اٍذ كه هٌبٍک ؽظ. كه ٥ٌْاى  ى ًّْزَ ّلٍ: ايي هٍبلَ

 صواٍ. کيٮيذ ؽظ اى گٮزبه هال اؽول اهكثيلي ٝبة

 665  /8  69د   7839/  2، ًَقَ ّوبهٍ  6287، ُ  2262/  2، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 /35. 

، اّل ّاعت ثْك کَ عبهَ كّفزَ ها اى فْك كّه کٌدل   ؽبعي چْى ثَ هيٲبد هٍل» ٩بى: 

 «.ّ ًيذ چٌيي کٌل

 ، ثلّى علل. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 25*  85، ً  28،  گ 2



 266کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 664  /2   پ الددي  849، اى ٓ  3986/  7، ُ  286، ٓ  4، ٍپَِددباله؛ ط  د رِددواى

 پ.836

 ايي ًَقَ اى اًغبم، ا٭زبكگي كاهك ّ هْزو  ثو ثؾش ؽظ روز٤ اٍذ.

 ٌّبفزَ ّلٍ اٍذ.« ؽظ )هٍبلَ كه...(»كه ايي ٭ِوٍذ ثب ٥ٌْاى 

 الي ٙوثي. ، علل ريوبط ٍجي ريوٍ يک کب٩ن ٭وًگي ٍٮيل

 ٍن. 22*  84،  ( ٍن83*  7/  3ً ) 28

324  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ( سسبلِ هٌبسٖ حذ ششَٗ

 اى: ؟

 «.هٌبٍک ٱلً هجبهک ًيغَ ىيبهد ايلّة... ًوٍ يَ ّاههٰ گوک اًي ثيبى ايله...» ٩بى: 

 663    ٓ 2، ُ  67/ د روکيَ )اٍزبًجْل(، کزبثقبًَ پوّ٭َْه ًيِبك روالى )ٍدليوبًيَ(؛ 

 ه. 84ه الي  9، اى ٓ  94/ 

َ   ، علل هغو٥َْ هٲْا ٥ٞد٬ کزدبى   ًَز٦ليٰ ّ ًَـ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ،  ، ّديواىٍ  ّدٮز

 ًْيَي كاهك. قَ ؽبّيًََ

 ٍن. 89*  82/  4ٍن(،  84/  2*  6ً ) 28

325  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ( سسبلِ هٌبسٖ حذ ششَٗ

 اى: ؟

ثَن اهلل اّاًل ؽظ ّويٮَ ًيذ ايٌلکلٍ... ٍْهٍ يبٍيي اّٱيْة... ٭ٖ  ٭ي ٭دوائ٘  » ٩بى: 

 «.ؽظ...

 666    ٓ 5، ُ  67/ د روکيَ )اٍزبًجْل(، کزبثقبًَ پوّ٭َْه ًيِبك روالى )ٍدليوبًيَ(؛ 
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 ه. 22ه الي  84، اى ٓ  94/ 

َ   ، علل هغو٥َْ هٲْا ٥ٞد٬ کزدبى   ًَز٦ليٰ ّ ًَـ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ،  ، ّديواىٍ  ّدٮز

 ًْيَي كاهك. ًَقَ ؽبّيَ

 ٍن. 89*  82/  4ٍن(،  84/  2*  6ً ) 28

 

326  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ( حذ ششَٗ سسبلِ هٌبسٖ

 اى: ؟

 667    َ  پ الددي 83. اى ٓ 98/  82، ُ  65پبّددب؛ ٓ  ، چددوّم ؽَددي  / د روکيدد

 ه. 95

، هّيَ کب٩دن   علل هغو٥َْ هٲْا .ٯ. ُ 8236، ًَقَ ثَ ٍبل  هغو٥َْ ثَ ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

 ، ٬ٞ٥ هيْي ٍيبٍ. ًٲِ ّ ًگبه كاه

 ٍن. 22*  83ٍن(،  87*  8ً ) 89
 

327  

دهبء الحذ ٍ اإلهتوبس = ششح ًلن اثي الؤشٕ ُٖ الذهبء)ُِٔ ـ  سُن األستبس هي

 هشثٖ(

 .، اؽول ثي هؾول اى: ًْيلي

 [886/  2، ه٦غن الوٞج٥ْبد  376/  8]ايٚبػ الوکٌْى 

 668  ٥وددْهي  2283، ُ  626، ٓ  8، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى ُ[ ،

 ٭ٲَ[. 82/  5788
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328  

 )داستبى ـ هشثٖ(  سٍاٗت اثي الزَصٕ

 .اى: ٥جلاهلل ثي هجبهک

ها  9ُب كه ؽٞين اٍو٦ي  ثدْكم کدَ پيدبهجو   كه يکي اى ؽظ»گْيل: ٥جلاهلل ثي هجبهک هي

فْاة كيلم ثَ هي ٭وهْك: چْى ثَ ث٪لاك ه٭زي كاف  هؾلَ ٭الى... ثِوام هغٍْدي ها ٝلدت   

 هٞبلجي كاهك. کَ ٥جلاهلل ثي هجبهک كه ّوػ  ى« کي ّ اى ٝو٫ هي ثَ اّ ٍالم ثوٍبى

 669 898، ٓ  425/  85، ُ  882، رقٖٖي ّىاهد فبهعَ؛ ٓ  / د رِواى. 

329  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سٍصًبهچِ سِش حذ ٍ صٗبست

 .اى: ٭يوّى ٥لي اؽول ثبكي

 672 (.829، ٓ  56د  53، كُلي )هغلَ ِّبة کزبثقبًَ هو٥ْي ُ  / د ٌُل 

 ثوگ رلّيي يب٭زَ اٍذ. 88ّ كه  .ٯ ُ  8279ًَقَ إ  ثَ فٜ هئل٬ كه ٍبل 

331  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سٍصًبهِ سِش حذ ٍ هتجبت 

 .اى: ثبًْ ٥لْيَ کوهبًي

د   8278/  .ٯ ُ  8582د   8529]هّىًبهَ ٍدٮو ؽدظ ٥زجدبد ٥بليدبد ّ كهثدبه ًبٕدوي )      

د   6، ّبثک: ٓ  286،  8586،  8، چبپ  ، هْهؿ ، ٱن ، ثَ کِّْ هٍْل ع٦ٮويبى.ُ( ُ 8275

 [.978د  964د  92388د  2

،  ، ثٌله٥جبً )اى هاٍ كهيب( ثٌله هَٲٜ ، کْکْئيَ عوك ، ثِوام هَيو ه٭ذ ّ ثوگْذ: کوهبى
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َ  ، هکَ الوٌبىل ، ٱوى ، علٍ ، گنه اى کٌبه ثٌله ٥لى ، ثَ ٝو٫ عييوٍ ثوجئي ، ثبىگْدذ اى   ، هليٌد

َ  ، ّ ث٪لاك ، کب١ويي ، ٍبهوا لل، ث ، کب١ويي ، کوثال ، کْ٭َ ، ًغ٬ ، ٍلوبى ، ًٮْك هاٍ عج  ،  ، ث٦ٲْثد

،  ، عِدوّك  ، كىيو  ثدبك ّ ٍدبهّٯ   ، کٌگبّه ، ٕؾٌَ ، کوهبًْبٍ ، کوًل ، ٍوپ  مُبة ٱٖو ّيويي

 ، کوهبى. ، ييك ، ٥ٲلا ، ًبئيي ، اهكٍزبى ، کبّبى ، ثبىگْذ ثَ ٱن ، رِواى  ثبك ، ٥لي ٱن

گياهُ ٍٮوُبي يک ثبًْي کوهبًي ثب ًبم ثبًْ ٥لْيَ کوهبًي ثَ ٥زجبد ّ هکدَ ّ هليٌدَ   

عب ثب کْزي ٥دبىم عدلٍ ّدلٍ ّ     اى کوهبى ٥بىم ثوجئي ّ اى  ى .ٯ ُ  8529اٍذ. اّ كه ٍبل 

 ، اى هاٍ عج  ثَ ٥زجدبد ٥بليدبد ثوگْدزَ ّ پدٌ اى ىيدبهد هواٱدل       پٌ اى اًغبم ا٥وبل ؽظ

، ٥بىم رِواى ّلٍ  ٥بىم ايواى ّلٍ اٍذ. ّي كه ٱن ثَ عبي ثبىگْذ ثَ کوهبى :اُ  ثيذ

کٌدل.  عب ثَ كلي   ٌّبيي ثب ثوفي اى اهواي کوهدبى، ثدَ كهثدبه ًبٕدوي هاٍ پيدلا هدي       ّ كه  ى

 كُل.كٍّْم ٍٮوًبهَ ها هٞبلت هوثْٛ ثَ كهثبه ًبٕوي رْکي  هي

 678 22، ٓ  8بد(، ط )كاًْکلٍ اكثي 595، كاًْگبٍ؛ ُ  / د رِواى. 

331  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( ، هِ٘ ٍ هتجبت سٍصًبهِ سِش هشْذ

 إٮِبى(. .ٯ، ُ 8543د  8267اى: هيوىا ؽَي هٍْْي إٮِبًي )

، هکَ ّ ٥زجبد؛ ثَ کِّْ هٍْل ع٦ٮويبى ّ ُوکدبهي ؽويلهٙدب    ]هّىًبهَ ٍٮو هِْل

 ُ[. 8592ًٮيَي؛ ًْو ه٦ْو ثَ ٍبل 

يبك  .ٯ ُ  8267رؾٮخ الجيذ )كيگو رؤليٮِ( رْللُ ؽلّك  كه ّوػ ؽبل هيوىا ؽَي كه

، كه چٌل ٍٞوي کَ ىيو ٥کٌ هئل٬ ًّْزَ  ، كه ؽبلي کَ كه کزبة رٌجيَ ال٪ب٭ليي ّلٍ اٍذ

، كه ؽبلي کَ كه ّدوػ   گٮزَ ّلٍ .ٯ ُ  8542ّ كهگنّذ اّ ؽْالي  8265، رْللُ ها  ّلٍ

 مکو ّلٍ اٍذ. .ٯ ُ  8543، ٍبل  ؽبل ٙويوَ رؾٮخ الجيذ

ُ  ٩بى ّ  8276هٖبك٫ ثب كُن  ثبى  .ٯ ُ  8583الضبًي ٍبل  ايي ٍٮو اى چِبهم عوبكي

 يبثل.پبيبى هي 8277هِو  23هٖبك٫ ثب  8586االّلي ٍبل  عوبكي 52هّى 

، رووکي ُويهبى هّي هَبئ  ّقٖي د کَ فْك،   ُبي إلي ايي ٍٮوًبهَيکي اى ّيژگي
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ٖبكي ّ اعزوب٥ي اٍذ د ّ هّي هَبئلي چْى ثيبى  صبه ربهيقي  ثيبًگو ثَيبهي اى هَبئ  اٱز

عبي فْك ٱبث  اٍزٮبكٍ اٍذ ّ كه ؽٲيٲدذ،   ُبي ع٪وا٭يبيي ّ ِّوي کَ ُوکلام ثَّ  گبُي

 ثبّل. ُبي هقزل٬ هيکْکْلي اى اٝال٥بد كه ىهيٌَ

 هٲب٤ٝ ٍٮو هئل٬ ثليي ْٕهد اٍذ:

ٍزبًجْل رب علٍ د اى علٍ ردب هليٌدَ د اى     اى إٮِبى رب هِْل د اى هِْل رب اٍزبًجْل د اى ا  

 هليٌَ رب ٥زجبد د اى ٥زجبد رب إٮِبى.

اي اٍذ کدَ  الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ ٕلي اهلل ٥لي هؾول... اهب ث٦ل ايي ٍٮوًبهَ» ٩بى: 

ًْيَل اّ ها ؽَي ثي اثواُين الوٍْْي االٕٮِبًي ٌُگبم هَب٭ود اّ ثَ هْدِل هٲدلً   هي

لزؾيخ ّالضٌبء ّ اهّاؽٌب لَ الٮلا ء د ّ ثَ هکَ ه٢٦وَ د ىاكُدب اهلل    ؽٚود هٙب د ٥ليَ  ال٫ ا 

 «.هغلًا ّ ّو٭ًب د ّ ٍبيو هْبُل هّْو٭َ...

٥ليَ  ّاًگِي ؽٚود هٙب د  :ايي هٌزي ثْك اى فلا ّ هٍْل فلا ّ ائوَ ُلي»اًغبم: 

فْاٍدزن  ْٝه کَ هي  ال٫ الزؾيخ ّالضٌبء د کَ اثزلاي اهو ثَ  ى عٌبة هزٍْ  ّلم ّ ثَ ُوبى 

هوؽوذ ٭وهْك ّ اعبثذ ًوْك. روبم ّل هّىًبهَ ايبم ٍٮو هکَ ه٢٦وَ كه هّى ٍَ ٌّجَ اّل 

 «.8586هبٍ عوبكي الضبًيَ 

 672 ّقٖي )فبًْاكٍ هئل٬(. / د إٮِبى ، 

،  ٱبي هٍْل ع٦ٮويدبى ٱدواه    ايي ًَقَ رٍْٜ  ٱبي ؽويلهٙب ًٮيَي كه افزيبه هٖؾؼ

 گو٭زَ اٍذ.

 ٓ. 528،  ثَ فٜ هئل٬
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 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سٍصًبهِ سِش هِ٘

 .اى: هؾولهؽين فبى

 675 4853هغلٌ(، ُ  885) 487، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  / د رِواى. 



 مخطوطات حجکتابشناسی /  271

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

ُبي هقزل٬ اٍذ کدَ ثدَ   ايي ًَقَ عيء کزت اٍزوكاكي اى اّقبٓ ّ اًزٲبلي اى هؾ 

 28رؾْي  ّلٍ ّ ثَ ردبهيـ   .ٯ ُ  8552 ٱب ّيـ اٍوب٥ي  )هئيٌ کزبثقبًَ هنکْه( كه ٍبل 

 ٭ِوٍذ گوكيلٍ اٍذ. 8552االّلي  عوبكي

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. فٜ رؾويوي

 ، علل ريوبط ٱوهي كّاليي. گليهيْي ، کب٩ن  هث٦ي ٱ٤ٞ ًين
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 )حذٗج ـ هشثٖ( سٍػٔ الوتٔ٘ي ُٖ ششح أخجبس األئؤ الـبّشٗي

 ..ٯ( ُ  8272إٮِبًي )اى: هال هؾولرٲي ثي هٲْٖك٥لي هغلَي 

 هْزو  اٍذ ثو افجبه ّاهكٍ اى ه٦ْٖهيي ثو ٝجٰ اثْاة ٭ٲِي.

 674 59، ُ  57، كاهال٦لن فْئي؛ ٓ  / د ًغ٬. 

 ًَقَ ؽبٙو هْزو  ثو کزبة الؾظ اٍذ ّ اى  ٩بى ا٭زبكگي كاهك.

٥ٌبّيي ًبًْيٌ ّ هزي ثب فٞي هْکي ثو ٭واى  ى  .ٯ. ُ 8262، ٍبل  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَـ

، پْذ ثوگ اّل يبككاّزي  فْهكگي ّ اٙب٭بد كه ؽبّيَ ًْبًي كاهك. رٖؾيؼ ّلٍ ثب فٜ

 ثَ فٜ هغلالليي ًٖيوي كهثبهٍ هئل٬ کزبة ثَ ًٲ  اى هٲبييٌ  هلٍ اٍذ.

 اي.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 26*  89/  3،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 838
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 )ُِٔ شبُوٖ ـ هشثٖ( ُٖ أح٘بم الحذ ٍ ُؼل الضائش الشٍع الضاّش

 ..ٯ( ُ  977، هؾول ثي اؽول ) اى: فٞيت ّوثيٌي

 [254/  6؛ األ٥الم 269/  8]ه٦غن الوئلٮيي 
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 673  4528، ]ُ کلدي   5285، ُ  825، ٓ  2، ط  ، هقزٖو ؽوم هکدي  / د ٥وثَزبى 

 ٭ٲَ ّب٭٦ي[.

 ثَ ربىگي روهين ّلٍ اٍذ.، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَقَ  ًَـ

 ٍن. 86*  88، ً  85،  گ 38
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( سٗبع الوسبئل

 (..ٯ ُ   8258، ٕبؽت هيبٗ ) اى: ٍيل ٥لي ثي ٍيل هؾول ٝجبٝجبئي

 [556/  88]النهي٦َ: 

يک كّهٍ کبه  ٭ٲِي اٍذ ّ ثَ ْٕهد هَزٲ  كه ُو يک اى اثْاة رؾذ ٥ٌْاى کزبة 

 ، پٌ اى هجبؽش ا٥زکب٫ ٱواه كاهك. ايي كّهٍرلّيي يب٭زَ ّ ثؾش ؽظ كه 

 676  /8 543الي  847، اى ٓ  5226/  5، هوکي اؽيبء )٥کَي(؛ ُ  د ٱن. 

كف  هٌِوب ًؾْ الوليٌخ ّ ُوب ؽوح ليلي ّ ؽوح هاٱن ثکَو الٲب٫ ّ إد   »اًغبم ا٭زبكٍ: 

ُدنا الؾدوح ثويدل    الؾوح ثٮزؼ الؾبء الوِولخ ّ رْليل الواء االهٗ الزي ٭يِِب ؽغبهح ٍْك ّ 

 «.٭ي ثويل ّ اهب ال٦بثو ّ ٥يو ٭ٚجَٞ الِْيل ٭ي اللهًّ ثٮزؼ الْاّ ّ الضبًي...

 )ثَ ٱويٌَ هٍبلَ ٱجلي(. .ٯ ُ  8243،  ، ٥جلاهلل ثي هؾولثبٱو هبهٲبًي رجوييي ًَـ

 ، ٕٮؾَ ّوبه ًًْْيٌ ثو ٭واى ٕٮؾبد. ُب ثو ٭واى ثَ هْکيًْبًي

 ً. 52،  گ 99

 (117و  116)تصاوير 

 677  /2 344، ُ  549، ٓ  24، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

،  ًَقَ ؽبٙو هْزو  ثو کزبة ؽظ ّ عِبك اٍذ ّ ر٦ليٲبري ثب اهٚبُبي هؾودل ٕدبلؼ  

 ّْك. هؾولرٲي ّ ٥جلالؾَيي ع٦ٮوي كه ؽْاّي ثوفي ٕٮؾبد ًَقَ كيلٍ هي

ثَولَ الؾول هلل... کزبة الؾظ ّ يزج٦َ ال٦ووح أّ يلف  ٭يدَ لودب ّهك اًِدب الؾدظ     » ٩بى: 
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 «.االٕ٪و... ّ ال٢ٌو ٭ي الکزبة يٲ٤ ربهح ٭ي الوٲلهبد...

کوب ُْ ١بُو االفجبه ّ اکضو االٕؾبة ّعِبى ال هيت اى االّل اى لن ًٲ  ثکًَْ »اًغبم: 

 «.اٱْي ٭ِْ اؽْٛ ّ اّلي

، علدل   ، کب٩دن ٭وًگدي   ، ٱ٤ٞ ّىيوي کْچدک  ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ .ٯ. ُ 8224، ٍلٍ  ًَـ

 ريوبط ىهك.

 [58249ٍن. ]ُ صجذ:  28/  3*  84، ً  25،  گ 899
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( صاد الحز٘ذ

 .اى: ٥لي ثي هيوىا هؾول هّزي گيالًي

ّ « مفدبئو الجَدبريي  »كه هٌبٍک ؽظ اٍذ کَ ثواي ٥يييي ًگبّزَ اٍدذ کدَ ٕدبؽت    

 اٍذ كه ٥جبكاد ّ ه٦بهالد ّ ثَ ىثبى ٭بهٍي.« النفبئوهٌزقت »

گْيل اٱ  ال٦جبك ٥لي ثي هيوىا هؾول الوّزي الغيالًي کَ الؾول... ّ ث٦ل چٌيي هي» ٩بى: 

فْاُِ ًوْك اىيي اٱ  کَي کَ الىم ثَ عِبد ّزي اعبثدذ اّ كه ًّْدزي چٌدل کلودَ كه     

ًودْك ّ  زٮبء ثَ اٱ  هب يٲ٤ٌ هيهٌبٍک ؽظ ّ ُوچٌل  ى ٥ييي ثَ عِذ ارٖب٫ ثَ ٭ٚيلذ اک

اّبهٍ كه ثيبى هٌبٍک ثَ  ى ٥ٌْاى هٌبٍت عو٦ي كيگدو اى ثدواكهاى کدَ هعد٣ْ ثدَ ًّْدزَ       

 «.ًوْكًل ًجْك لِنا ايي اٱ  ثَ هٲزٚبي... هي

کٌٌدل کدَ كه  ى    ّ ؽبٕ  کالم ايي اٍذ کَ ىهبى رٲليل ّ ىهبى مثدؼ ه٦ديي هدي   »اًغبم: 

ثبّل ّ اى هؾوهبد اؽوام هَزؾجًب اعزٌدبة کٌدل ّاال   ّٱذ ايي کٌ کَ كه ثلل اٍذ كاًَزَ 

هَزؾجًب کٮبهٍ ثلُل ّ كه ّٱذ مثؼ هؾ  ّْك فلاًّل ٥يّع  فبرودَ اهدْه ُودَ ثٌدلگبى     

فْك ها هؾکْم ثَ هٙبي فْك کٌل ثب ٥بٱجذ كيي ّ كًيب ثدبلٌجي ّ الْٕدي ّ  لِودب الٞيجديي     

 «.الٞبُويي

 678 ى. 526، کزبثقبًَ ِّو؛ ُ  / د هّذ 
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 ُب پبهچَ.علل هٲْا ٬ٞ٥ ّ گَّْ .ٯ. ُ 8242ٱ٦لٍ  مي 29،  ًَز٦ليٰ ّ ًَـ

 ٍن. 22*  88/  3(، 84*  7/  3ً ) 83، ٓ  837
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( صاد الحز٘ذ

 اى: ؟

گٮزبهي اٍذ كه يک هٲلهَ ّ ٍَ هٌَک ّ يک فبروَ. هٲلهَ كه مکو اهْهي کَ پيِ 

عب  ّهكى  ى ٙوّهي اٍذ ّ  ى هْزو   ، كاًَزي يب ثَ اى هْ٪ْل ّلى ثَ هٌبٍک ؽظ

 اٍذ ثو ٍَ ٭ٖ :

 ٭ٖ  اّل كه ٭ٚيلذ ؽظ ّ ٥ٲبة ربهک  ى؛

 ٭ٖ  كّم كه  كاة ٍٮو؛

 ٭ٖ  ٍْم كه اٱَبم ؽظ ّ ّوايٜ  ى.

 هٌَک اّل: كه ا٭٦بل ا٭٦بل ٥ووٍ روز٤ ّ  ى هْزو  اٍذ ثو چِبه ثبة:

 كه اؽوام ثَزي؛

 م  ى؛كه ْٝا٫ فبًَ ه٢٦وَ ّ هٲلهبد ّ  كاة ّ اؽکب

 كه ٦ٍي هيبى ٕٮب ّ هوٍّ ّ هٲلهبد ّ  كاة ّ اؽکبم  ى؛

 كه رٲٖيو.

 هٌَک كّّين: كه ا٭٦بل ؽظ روز٤ ّ  ى هْزو  اٍذ ثو ِّ ثبة.

 هٌَک ٍّين: كه ثٲيَ اؽکبم هؾوهيي ّ كه  ى ٍَ ثبة اٍذ.

 فبروَ كه كاف  ّلى هليٌَ ٝيجَ. 

٢دين ًْالدَ ّ الٖدلْح ٥لدي ٍديل      ثَولَ الؾول هلل کٮبء ا٭ٚبلَ ّ لَ الْدکو ٥لدي ٥  » ٩بى: 

اي اٍذ هٍْْم ثَ ىاك الؾغيظ هْزو  ثو هٲلهَ ّ ٍدَ  الووٍليي هؾول ّ  لَ ّ ث٦ل ايي هٍبلَ

 «.هٌَک ّ فبروَ هٲلهَ كه مکو اهْهي کَ پيِ اى هْ٪ْل ّلى ثَ هٌبٍک ؽظ كاًَزي...
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ايٌَدذ  ًچدَ ثدو    ّ هىٱٌب اهلل الْْٕل الي رلک الوْب٥و ّ اٱبهخ ٦ّبئو اهلل ٭يِدب  »اًغبم: 

ٍجي  افزٖبه ّ اٍز٦غبل اى هٌبٍک اؽکبم ؽظ ّ ٥ووٍ ثَ عِذ رنکوٍ ث٦ٚي اى کوام اؽجب 

كه ٍلک ثيبى هٌز٢ن ّل. اهيل اى إؾبة كيي ّ اهثبة يٲيي  ى اٍذ کَ ُوگبٍ ثدو ٍدِْي   

اٝال٣ يبثٌل ثَ ٱلن ٥ٮْ إالػ ًوبيٌل ّ ايي ٭ٲيو ها كه هْاٱ٬ ّ هْدب٥و يدبك ّهي ٭وهبيٌدل    

 «.ل هلل اّال ّ  فوًاالؾو

 679 898، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

اى ٝو٫ هبلک  ى ؽدبط ٍديل ٍد٦يل     8552ًَقَ كه ربهيـ  ..ٯ ُ  84، اّاي  ٍلٍ  ًَـ

ُبي کزبثقبًَ  ٍزبى ٱلً هٙدْي(  ، ّٱ٬ هَغل عبه٤ گُْوّبك )اى ىيوهغو٥َْ ٝجبٝجبيي

 گوكيلٍ اٍذ.

ْذ ٕٮؾَ اّل هِو کزبثقبًَ ال. كه پ ، علل ريوبط ٍجي يک کب٩ن ٭وًگي ٕيٲلي

 هغلالليي هِْْك اٍذ.

 ٍن )ٱ٤ٞ هث٦ي(. 22*  84/  3ٍن(،  84/  3*  8/  3ً ) 86،  گ 48

 (119و  118)تصاوير 
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 صاد الضائشٗي )ادهِ٘ ـ ُبسسٖ(

 ..ٯ( ُ  8274اى: ٍيل ٥جلالُْبة ثي هؾول هْٙي ؽَيٌي ٍْٝي )ىًلٍ ثَ ٍبل 

الوغزِليي ٍيل هؾول هْٙي ٍْٝي، ه٦و٫ّ ثَ  هئل٬، ايي هٍبلَ ها ثَ كٍزْه فبرن

 ًگبّزَ ّ اى ٢ًو اّ گناهًيلٍ اٍذ. .ٯ( ُ  8233ٍيل هؾول ٱٖيو )

ًبهدَ هليٌدَ ّ کبهُدبي    ُبي اهبهبى ّ کبهُبي ؽدظ ّ ىيدبهد  ًبهَکزبثي اٍذ كه ىيبهد

ّچِبه ْٕهد اى ثٲدب٣ هزجوکدَ ّ ه٦بثدل ّ     هَزؾت كه هَبعل ه٦و٫ّ کَ هْزو  ثو ثيَذ

ُبي هَغلالؾوام ّ هَغلالٌجي ّ... ثب مکدو اك٥يدَ ّ   ُب ّ کٍُْب ّ هٌبهٍگبٍىيبهد هَبعل ّ

،  92،  88،  77،  75،  37،  38،  42،  54،  22،  88ُب ّ  كاة ّ ٌٍي هوثَْٝ كه ٕدٮؾبد  ىيبهد
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94  ،98  ،822  ،827  ،852  ،864  ،876  ،883  ،893  ،288  ،282  ،287  ،298  ّ294. 

علاّلي هوثدْٛ ثدَ چِدبهكٍ     268ّ  267،  266ثوكٍ كه ٕٮؾبد  ُبي ًبمّک ٥الٍّ ثو 

، هّى ّ هدبٍ ّ ٍدبل ّ ٍدب٥ذ     ، هکدبى ّالكد  ، لٲت ، کٌيَ َُذ کَ كه  ًِب اٍن :ه٦ْٖم

، اٍن هبكه ّ ًٲِ اًگْزوي ّ ٥لك ُوَدواى ّ هدلد ٥ودو ّ هّى ّ هدبٍ ّ ٍدبل ّ       ّالكد

ّ عبًْيٌبى ّ ًدْاة ّ كّهاى فال٭دذ    ّ٭بد ّ ٍجت ِّبكد ّ هؾ  ٱجو ّ فلٮبي ه٦بٕو

 ُو يک اى  ًِب مکو ّلٍ اٍذ.

ايي کزبة هْزو  ثو يک هٲلهَ ّ ًَ ثبة ّ فبروَ اٍذ. هٲلهَ كه كّ ٭ٖ  ّ ُو يدک  

 ُب كاهاي چِبه ٭ٖ  اٍذ.اى ثبة

ثَولَ الؾول هلل الني ٭ٚلٌب ٥لي عوي٤ االهن ّ الٖلْح ّ الَالم ٥لدي هؾودل ّ   » ٩بى: 

 «.ّ ال٦غن ث٦ل چٌيي گْيل اٱ  الَبكاد ٥جلالُْبة الوْٙي الؾَيٌي...  لَ ٍبكاد ال٦وة

 682 8837، ُ  286، ٓ  2، الِيبد؛ ط  / د هِْل. 

اًلاىي ّلٍ  رْٖيو ّ يک پيْبًي ّ ٍولْػ کَ ثب ٝال گ  ّ ثْرَ 24كاهاي  .ثَ فٜ ًَـ

 «.ُنا کزبة هٌبٍک ؽظ»ّ كه ىهيٌَ ٝال ثب ٱوهي ًّْزَ ّلٍ اٍذ: 

، کوٌل هْکي کَ كّ فدٜ كه هيدبى    لّل ثَ ٝال ّ هْکي ّ ٱوهي ّ العْهكٕٮؾبد هغ

 ، ثوگ  فو کَو اٍذ. ُب ٱوهي ى ٝال اًلاىي ّلٍ اٍذ. ٥ٌبّيي ّ ًْبًي

 ، کب٩ن ًقْكي هًگ. ، ٬ٞ٥ هيْي ٍوؿ علل ٍجي ثب ؽبّيَ ىهيي

 [88877ٍن. ]ُ  28/  3*  85/  3(، 83/  3*  8ً ) 86،  گ 836

339  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( صاد الٌبس٘٘ي

 ..ٯ( ُ  8539اهلل الٲوي ) اى: ّيـ ؽجيت

 هٌبٍک ؽظ ٝجٰ ٭زبّاي هواع٤ رٲليل ثيبى ّلٍ اٍذ.

 688 ثبّل.ال٦بثليي ًْهي هي / د ًَقَ كه ًيك ؽبط ىيي 
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341  

 صثذٓ االهوبل ٍ خالطٔ االُوبل )تبسٗخ ـ هشثٖ(

=  .ٯ ُ  762ثَ ٍبل  اى: ٦ٍلالليي هؾول ثي ٥وو ثي هؾول ثي ٥لي االٍٮوائيٌي )ىًلٍ

 م(. 8568

 رؤلي٬ اثْالْليل اؽول ثي هؾول اىهٱي فالَٕ ّلٍ اٍذ.« ربهيـ هکَ»،  كه ايي کزبة

 682  م ًّْزَ ّلٍ ّ ثب ُ  86=  .ٯ ُ  82ّهٱَ کَ كه ٱوى  88/ د ًَقَ فٞي ثب

2994 A 6067 َّْك.كاهي هي كه کزبثقبًَ ْٝپٲپٍْواي اٍزبًجْل ًگ 
 

341  

 )ُِٔ هشُبًٖ ـ هشثٖ( ثتوبم الوٌبسٖصهبم الووبلٖ 

 (658، هؾول ثي ٥لي ثي هؾول ) ٥وثي اى: اثي

 [872/  7]األ٥الم 

 ثيبًي ٥و٭بًي كه هٌبٍک ؽظ اٍذ.

 «.ثَولَ ّ ّٕلي اهلل ٥لي ؽٲيٲخ الؾٲبئٰ ّ ؽيبح القالئٰ... هثٌب اهًب هٌبٍکٌب...» ٩بى: 

 «.الٲيْم ّ الناد هضجزيرْبُلُب   ٥لي كّه اْٝاه رو اد ِّيلُب»اًغبم: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 685  /8 888الي  822، ٓ  82868/  3، ُ  893، ٓ  52، ط  ، هغلٌ د رِواى. 

، ٥لي ثي ٥جبكي ثي اؽول ثي ٕبلؼ ثي هؾول ىيلي ّب٭٦ي ه٭ب٥ي، ثَ عِذ ؽدبط   ًَـ

 ٕٮو. 84كٍذ  هلٍ(،  ؽَيي ّيواى ؟ )ًبم کبرت ثَ ٱويٌَ هٍبلَ ٱجلي ثَ

،  اي کَ ؽبّي ايي هٍبلَ اٍدذ ُب ٌّگو٫. كه پْذ ثوگ اّل هغو٥َّْ ًْبًي٥ٌبّيي 

 ٭ِوٍذ ايي هغو٥َْ  هلٍ اٍذ.
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 كاه. ، ٝجلَ ، روًظ ثب ٍو اي ٭وٍْكٍعلل )هغو٥َْ( ريوبط ٱٍِْ

 [78725ٍن. ]ُ صجذ:  28*  84/  3، ً  28

 684  /2  ودْهي  ، ]ُ ٥ 4584، ُ  8888، ٓ  5، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   د ٥وثَزبى

 .869الي  849، اى ٓ  ر٫ْٖ[ 5858

 .ٯ. ُ 8899، ٍبل  ، ٥جلالوؽوي فلْٕي ًَـ

 ٍن. 27*  87، ً  25،  گ 82

342  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( سُجُل الحذ ُٖ هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8242اى: ٍيل ٥جلاهلل ثي هؾولهٙب ّّجو ؽَيٌي ؽّلي کب١وي )

 [6998ُ  266/  22]النهي٦خ 

َ       ، كه يک هٲلهدَ   ايي ّعييٍ  كه  كاة ٍدٮو ّ ٍدَ هٲٖدل ّ يدک فبرودَ روريدت يب٭زد

 اٍذ.

 «.ثَولَ ؽوللَ اهب ث٦ل ٭يٲْل الونًت الغبًي ّ االٍيو الٮبًي» ٩بى: 

ّ ال رئافنًب ثوب ر٦ولًب أّ أفٞؤًب أّ ًَيٌب أّ عِلٌب أّ أٱلٌدب أّ کزجٌدب ثوؾودل ّ    »اًغبم: 

 «. لَ

 «.ثيذ 2322ّ ُْ ٭ي » گْيل:اى هئل٬ هي« هٌبٍک الؾظ»، كه ثبة  كه النهي٦َ

 683  / اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  هِْلد(  َ ،  535 اي(، ٓاهلل ال٢٦وي فبهٌد

 ُ739 (24882.) 

 ٥ٌبّيي ثَ ٍوفي. .ٯ. ُ 8256، ٍبل  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَـ فٮي

 ُب پبهچَ.، ٬ٞ٥ ّ گَّْ ، علل هٲْا کب٩ن  ُبه هِوٍ ًقْكي ٭وًگي

 .8576: اٍٮٌل اُلاربهيـ 

 ٍن. 83*  82، ً  87،  گ 828
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 )ُِٔ اّل سٌت ـ ُبسسٖ( سشاد الوٌبسٖ

 ..ٯ( ُ  8262]ًَقَ إ [ اى: اٍوب٥ي  هغبّه )ىًلٍ ثَ ٍبل 

فدبى ٍدبّعجال٩ي هکدوي )ىًدلٍ ثدَ ٍدبل        هزوعن: ّيـ هؾول ثيک ثي هوؽْم هٍْدي 

 ..ٯ( ُ 8264

ٍ هٞدبثٰ ثدب   روعوَ ٍواط الوٌبٍک اٍوب٥ي  هغبّه اٍذ كه  كاة ّ اك٥يَ ؽظ ّ ٥ودو 

ٕدْهد   8264ثْكٍ کَ ايي روعوَ كه ٍبل  .ٯ ُ  8262٭ٲَ اُ  ٌٍذ. رؤلي٬ هزي ٥وثي كه 

 گو٭زَ اٍذ.

چٌيي گْيل اٱّ  الٮٲِب اٍدوب٥ي  الوغدبّه... کدَ كه ىهدبى     »كه هٲلهَ هئل٬  هلٍ اٍذ: 

ٍدّوٍ   الغٌبؽيي ٱلً اهلل ر٦دبلي  الليي ّيـ فبلل مي اهّبك ٱٞت كايوح االهّبك... هْالًب ٙيبء

ال٦ييي ّ ُن كه ٥ِل ٍلٌٞذ ا٥لل القْاٱيي... الَلٞبى ٥جلالوغيل فدبى... چدْى كيدلم کدَ     

اکضو هٌبٍکبد ؽظ ّوػ ّ ثيبى ْٝالًي كاهك ّ ا٥ّن اُ  ايي ىهبى ثَ ّاٍَٞ ٥دلم ٝبٱدذ ّ   

، لِدنا فالٕدَ    ا٭ديّك ، ثَ افزٖبه هي  كاّزٌل کَ اى فْاًلى ّ يبك گو٭زي کدالل هدي   رْاًبيي

، كه  ُبي هز٦لكٍ کَ كه ثيٌبد رؤلي٬ کدوكٍ ثْكًدل  ُبي هٌبٍکبد ها اى کزبة ٌٍذّاعجبد ّ 

كاهال٦لن هکَ هکوهَ اٍزقواط ًوْكين کَ رب ٝبلجبى هاٍ ؽظ ّ ٥ووٍ اى اك٥يَ کَ كه ث٦ٚي اى 

 «.هْا٤ٙ هقَْٖٕ ثلاى اؽزيبعي ثْكٍ ثبّل ٭بيلٍ يبثٌل ّ  ى ها ٍواط الوٌبٍک ًبم کوكين

ٱيبً ؽٚود ٩ٮدبهي ها عد  عاللدَ     ٍپبً ّ ّکو ّ ٍزبيِ ثيثَولَ ؽول ّ » ٩بى: 

کَ ع٦  الجيذ هضبثخ للٌبً ّ اهًٌب ّ هؽيوي ها کدَ ؽغدو ٱلدْة ٥بٕديبى ها ثدَ  ة ىهديم       

 «.هؽوذ ٍٮيل ًوبيل...

الوؽين يؾوٌٍب ثَ ًِبيذ هٍيل ّ ثَ ٩بيذ اًغبهيل رؤلي٬ ايي کزبة هَدزٞبة  »... اًغبم: 

ِّو هثي٤ االّل ّ هّة ٩ٌي  82ض  كه كاهال٦لن هکَ هکوهَ اى ه ثلل ّ رؾويو ايي ًَقَ ثي ثي

 «. ٍ 8262ربهيـ رؤل٬ اٍّذ... ثقْاٍ اى ؽوّ٭بد هّة ٩ٌي 
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 686 844الي  6، ٓ  87327/  8، ُ  226، ٓ  48، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

ثدواي هيدوىا هٖدٞٮي ثدي      .ٯ ُ  8296هعت  2،  کبرت: اٍوب٥ي  ثي ٝبُب ثي هال ؽَي

 ٲبكه.ؽبط ٥جلال

 علل ريوبط ٍوؿ. ،، هکبثَ كاهك ُب ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي

 [228692ٍن. ]ُ صجذ:  85كه  82/  3، ً  85

344  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( ]سِش ث٘ت اهلل[ 

 اى: ؟

 اهلل الؾوام اٍذ. اي هقزٖو كه ّوػ ٍٮو ثيذهٍبلَ

 687 4668هغلٌ(، ُ  788پ ) 424، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  / د رِواى. 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَز٦ليٰ

 ، علل ريوبط ٱوهي كّاليي. كاه ، هغلّل کوٌل ّ ٍولْػ ، کب٩ن  ثي ٱ٤ٞ ّىيوي

345  

 سِشًبهِ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 ..ٯ( ُ  457؛ رْو٫: .ٯ ُ  488د  594اى: ًبٕو فَوّ )ٱجبكيبًي ثلقي( )

]ٍٮوًبهَ ؽکين ًبٕو فَوّ ٱجبكيبًي هوّىي ثب ؽْاّي ّ ر٦ليٲدبد ّ ٭ِدبهً ا٥دالم     

،  (، رِدواى 8298، ثَ کِّْ ٍديل هؾودل كثيوٍديبٱي )هزْلدل      ربهيقي ّ ع٪وا٭يبيي ّ ل٪بد

 [.964د  428د  229د  4، ّبثک:  ، ّىيويٓ  446،  8587،  9، چبپ  ىّاه

، عبيگبٍ ّااليدي كه ٭وٌُدگ ّ رودلى     پٌغن، كاًْوٌل ّ ّب٥و ٱوى  ًبٕو فَوّ ٱجبكيبًي

، اهدب ثدو اصدو     ٍبلگي كه كهثبه ٭وهبًوّايبى فواٍبى هْ٪ْل فدلهذ ثدْك   42ايواى كاك. اّ رب 

؛ كه ًزيغدَ اى هْدب٩     فْاثي کَ يک ّت كيل، رٖوين ثَ ر٪ييو هَيو ىًلگي فدْك گو٭دذ  
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 ى کوك.، ٍٮو پوهبعواي فْك ها  ٩ب گو٭ذ ّ ثواي يب٭زي ؽٲيٲذ كّلزي کٌبهٍ

،  ،  ٍديبي ٕد٪يو   ُبي گًْبگْى اى عولَ اههٌَزبىًبٕو فَوّ هلد ُٮذ ٍبل ٍوىهيي

، رًٌْ ّ ٍدْكاى ها ٍديبؽذ    ، ٱيوّاى ، عييوح ال٦وة ، ٭لَٞيي ، ٍْهيَ ، ّبم ، ٝواثلٌ ؽلت

 کوك ّ ٍَ يب ِّ ٍبل كه پبيزقذ ٭بٝويبى ي٦ٌي هٖو اٱبهذ کوك.

اهلل الؾوام ثدْك ّ   بى کوك، ُل٭ِ ىيبهد ثيذىهبًي کَ ًبٕو فَوّ ٍٮوُ ها اى ثلـ  ٩

الوٲدلً ٥دبىم ٍدٮو     ، هَيوي ثْك ْٝالًي کَ كه ًِبيذ اى ثيذ هَيوي کَ ّي اًزقبة کوك

 ؽظ ّلٍ اٍذ.

 يل ّ ّوؽي اى كٍزگبٍ ؽکْهدذ ٭بٝويدبى   اى هکَ ثَ ثيذ الوٲلً ّ ٍپٌ ثَ هٖو هي

 ّْك.يي ثبه اى هٖو ٥بىم هيهٍل کَ اذ ثَ ثيبى ٍٮو كّم ؽظ اّ هيثكُل رب ًْ اهائَ هي

ثَ ُوواٍ ٱبٙي ٥جلاهلل کَ ١ّيٮَ ٍلٞبى هٖو ها ثدَ   .ٯ ُ  442ّي ٍْهيي ثبه كه هعت 

 ، ثَ ؽظ ه٭ذ. ثوكهکَ هي

، اى  ، رٮٖي  اّٙب٣ ّ اؽْال ؽوهيي ها گياهُ کوكٍ اٍذ ٍٮو چِبهم ّي کَ ٙوي  ى

بي ٝدْل هَديو عبلدت     ٩بى ّلٍ اٍذ. ّوػ ّي اى ِّوُ 448ؽغَ ٍبل  مي 84ٌّجَ  ٍَ

 رْعَ اٍذ.

 اٍذ. .ٯ ُ  444عوبكي اآلفو ٍبل  26ٌّجَ  ، ٍَ ىهبى ثبىگْذ اى ايي ٍٮو

 688   ثو اٍبً ٍدَ  « ارَ»/ د ًَقَ فٞي كه کزبثقبًَ هلي پبهيٌ هْعْك اٍذ ّ ًيي

 ،  ى ها رٖؾيؼ کوكٍ اٍذ. ُبي اهّپبًَقَ فٞي كه کزبثقبًَ

346  

)سِشًبهِ  الٌلّبس ُٖ ًشائت االهظبس ٍ هزبئت االسِبسسِشًبهِ اثي ثـَؿِ = تحِٔ 

 هشثٖ( -دٌٖٗ

د   725، اث٥ْجلاهلل هؾول ثي ٥جلاهلل ثي هؾول ثي اثدواُين لدْاري ٌٝغدي )    اى: اثي ثَْٞٝ

 ..ٯ( ُ  779
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، چبپ  ط 2،  ]هزوعن: هؾول٥لي هْؽل د ًبّو: هوکي اًزْبهاد ٥لوي ّ ٭وٌُگي د رِواى  

َ   ، ثيوّد َ هٍبلذُ؛ ًيي: هئٍَ 8572، ٍبل  3 ، رؾٲيدٰ ّ ر٦ليدٰ ٥لدي هٌزٖدو      ، ثدب هٲلهد

 [.ٯ. ُ  8593، ٍبل  ط 3،  کزبًي

، كاًْدوٌل ثديهگ ّ عِدبًگوك     ثَْٞٝ ، كاٍزبى هَب٭ود ٍي ٍبلَ اثي ثَْٞٝ ٍٮوًبهَ اثي

اٍذ کَ كه اثزلا ثَ ٱٖل ٍٮو ؽظ ثَ هاٍ ا٭زدبكٍ اٍدذ. کزدبة     .ٯ ُ  7ٱوى ًبهي اٍالهي كه 

 ُبي كيگو اٍالهي ثوروي كاهك:ّ لؾبٟ ثو ٍٮوًبهَثَْٞٝ اى ك اثي

اّل اى عِذ ٦ٍّذ ّ كاهٌَ ٍٮو کَ اثزلا ثَ ٱٖل اكاي ٭ويٚدَ ؽدظ اى هدواکِ  ٩دبى     

ُبي كهيدبي چديي کْديلٍ    ّلٍ ّ ث٦ل ثَ هٖو ّ ٥واٯ ّ ايواى... رب ٱلت ٱبهٍ  ٭ويٲب ّ کواًَ

 ّلٍ اٍذ.

هوبلدک ّ  كاة ّ هٍدْم    كّم اى عِذ ٕلاٱذ گٮزدبه ّي كه ثيدبى اّٙدب٣ ّ اؽدْال    

 هوكهي کَ كه ايي ٍٮو كيلٍ اٍذ.

ثدَ ٱٖدل ؽدظ ّ ىيدبهد ٱجدو       723ٌّجَ كّم هبٍ هعدت ٍدبل    هّى پٌظ»ًْيَل: ّي هي

 «.يکَ ّ رٌِب اى ىاكگبٍ فْك ٌٝغَ ثيوّى  هلم 9پي٪وجو

عدب ثدَ    ثْكٍ کدَ پدٌ اى  ى ثدَ ٱدبُوٍ ّ اى  ى     .ٯ ُ  749 فويي ٍٮو ؽظ ّي ثَ ٍبل 

ّپدٌظ ٍدبل كّهي اى    ، ّ ٍپٌ ثَ ٭بً )پبيزقذ ه٪وة( ثبىگْذ پٌ اى ثيَدذ  اٍکٌلهيَ

 ّٝي.

٥ٌبى ٭بهً الوويٌي ّ رٍْٜ هؾول ثي هؾودل ثدي عديي     ٍٮوًبهَ ثَ كٍزْه ٍلٞبى اثي

 کلجي کزبثذ ّلٍ اٍذ.

ٱَدن ثيدبى    8، كه  ُ ثدَ ؽغدبى  كه ٭ٖ  صبلش اى عيء اّل )ٝجٰ رؾٲيٰ کزدبًي(، ٍدٮو  

 گوكك: هي

 هي كهْٰ الي الوليٌخ الوٌْهح.د 

 الوليٌخ الوٌْهح ّ الؾوم الْوي٬.د 

 ّعِبء الوليٌخ ّ ْٙاؽيِب.د 
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 هي الوليٌخ الوٌْهح الي هکخ الوکوهخ.د 

 هکخ الوکوهخ ّ الؾوم الْوي٬.د 

 هکخ الوکوهخ ّ ّعِبإُب.د 

 هکخ الوکوهخ ّ ٥بكاد أُلِب.د 

 خ الوکوهخ الي الٌغ٬ األّو٫.هي هکد 

 689 اي ه٦و٭ي ًْلٍ ثْك[.، ًَقَ ُبي ثوهٍي ّلٍ/ د ]كه ٭ِوٍذ 

347  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( سِشًبهِ اثي رج٘ش

 اٍکٌلهيَ(. .ٯ ُ  684ّبٝجَ د  342، هؾول ثي اؽول ) عجيو اى: اثي

چبپ ّ ًْدو   ، هئٍََ ،  ٍزبى ٱلً هْٙي (، هِْل8526]روعوَ پوّيي اربثکي )هزْلل 

 ، ّىيوي[.ٓ  424،  8572،  8، چبپ  اًزْبهاد

ايي ٍٮوًبهَ هٞبلجي كهثبهٍ هکدَ ّ هليٌدَ ّ ؽدظ ّ ًيدي كهثدبهٍ ٍدوىهيي ؽغدبى كاهك.        

ىهديي ٍدٮو کدوكٍ ّ     ًْيٌ كه اٍپبًيب هزْلل ّلٍ ّ كه ْٝل ىًلگي ٍَ ثبه ثَ هْوٯ ٍٮوًبهَ

َ   ٍپبًيب ثدَ هکدَ اٍدذ   ، اى ِّوُبيي کَ كه هَيو ا ٥الٍّ ثو ىيبهد فبًَ فلا ،  ، چدْى هليٌد

 ، ؽلت ّ كهْٰ ثبىكيل کوكٍ اٍذ. ، ث٪لا ك کْ٭َ

 .ٯ ُ  378ام ّدْال ٍدبل   ٍٮوًبهَ ّي گياهّي اى يکي اى ايي ٍٮوُبٍدذ کدَ كه ٍدي   

 ثدب ّهّك اّ ثددَ ّددِو ٩وًبٝددَ پبيددبى  .ٯ ُ  388ّكّم هؾددوم ٍددبل   ٩دبى ّددلٍ ّ كه ثيَددذ 

هّى كه هکدَ اٱبهدذ    243ّ ًدين ٝدْل کْديل ّ اّ    يب٭زَ اٍذ. ايي ٍٮو كّ ٍبل ّ ٍَ هدبٍ  

      َ ،  كاة ّ  گييل. ايي ٍٮوًبهَ ؽبّي هٞبلدت ّ ًکدبد ردبهيقي ّ ع٪وا٭يدبيي هکدَ ّ هليٌد

-، ٦ّٙيذ ؽظ ّ ؽغبط ّ كيگو هَبئ  هوثْٛ ثَ هکَ ّ ؽظ هي هٍْم عبه٦َ هکَ ّ هليٌَ

 ثبّل.

 692 َكٍذ ًيبهل[. اي ثَ/ د ]ًَق 



 284کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 

348  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( هجذالسالمسِشًبهِ اثي 

 ..ٯ( ُ  8259اى: هؾول ثي ٥جلالَالم ثي ٥جلاهلل ًبٕوي كه٥ي )

ّ  8896ُدبي  ّي اى فبًلاى ًبهلاه ّ اُ  ٥لن ّ ه٦و٭ذ ثدْك. هئلد٬ كّ ثدبه كه ٍدبل    

-، ٍٮوًبهَ ثَ ؽغبى هٲلً ٍٮو کوكٍ ّ ؽظ گياهكٍ اٍذ ّ كه ًقَزيي ٍٮوُ .ٯ ُ  8288

 ، پوكافزَ اٍذ. ُبٍذرويي ٍٮوًبهَي ّ هٮٖ روي اي کَ اى ثيهگ

،  ُبي پيِ اى فْك هبًٌل ٍٮوًبهَ ٥يبّدي ًْيٌَلٍ كه ايي ٍٮوًبهَ ثَ ثَيبهي اى ٍٮوًبهَ

، ٍٮوًبهَ ثکوي ّ ٍٮوًبهَ ًبٕوي هع٣ْ  ، ٍٮوًبهَ رغيجي ، ٍٮوًبهَ ٕٮلي ٍٮوًبهَ ٥جلهي

 کوكٍ ّ اى  ًِب ثِوٍ عَزَ اٍذ.

، اى  ، لديکي ٍدٮوًبهَ اّل ّي   يدي ٍدٮوًبهَ کدْچکي ًّْدذ    ّي كهثبهٍ كّهيي ٍٮوُ ً

 رو اٍذ. ُب ٍْكهٌلرو ّ کبه ثَيبهي اى ٍٮوًبهَ

 698   د ًَقَ فٞي  ى كه کزبثقبًَ ٥وْهي ِّو /« ٛ َ « هثدب  ّدْك ّ  ى كاهي هدي  ًگد

    ِ ُ       كه ىهبى فْكُ ًّْزَ ّدلٍ ّ چدَ ثَدب پدي  ًدْيٌ ردؤليٮِ ثدْكٍ ّ ثدَ فدٜ فدْك

 ثبّل. هي
 

349  

 هشثٖ( -)سِشًبهِ دٌٖٗ ادسٗس هلَٕسِشًبهِ 

 كه هليٌَ(. .ٯ ُ  8558اى: اكهيٌ ثي ٥جلالِبكي ٥لْي ؽٌَي ٭بٍي )

هٍديلٍ ّ كه ٍدبل   « يٌجد٤ »، اى ٝويٰ كهيب ّ اى کبًبل ٍدْئي ؽوکدذ کدوكٍ ّ ثدَ      هئل٬

 اُ ها پوكافزَ اٍذ.ؽظ گياهكٍ ّ ٍٮوًبهَ .ٯ ُ  8288

 692  ِّو./ د هثبٛ )هواکِ(، کزبثقبًَ ٥وْهي 
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351  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( سِشًبهِ تبهشادٕ

 .اى: هؾول ثي هؾول هيّاهي ربهواكي

ؽظ گياهكٍ ّ ايي ٍٮوًبهَ  .ٯ ُ  8242ثبّل ّ كه ٍبل هئل٬ اى هوكم ه٪وِة كّه هي

 هقزٖو ها ًّْزَ اٍذ.

 694 كٍذ ًيبهل[. اي ثَ، ًَقَ / د ]رب رکوي  ايي ٭ِوٍذ 

351  

 دٌٖٗ ـ هشثٖ()سِشًبهِ  سِشًبهِ تز٘جٖ

 ..ٯ( ُ  762د  672اى: ٱبٍن ثي ي٬ٍْ ثي ٥لي ثَزي رغيجي )

ؽوکذ کوكٍ ّ پٌ « ٥يناة»اى ٝويٰ كهيب ثَ هکَ هْو٫ ّلٍ. اّ اى  .ٯ ُ  696هئل٬ كه 

 ، يکي اى ثٌبكه عّلٍ هٍيلٍ اٍذ. «ايغو»ههٚبى  ى ٍبل ثَ ثٌله  8هّى ٍٮو كهيبيي كه  24اى 

 693  عب هبًلٍ  ّ رٌِب ثقْي اى  ى ثَ  ٍٮوًبهَ كه كٍذ ًيَذ / د ًَقَ کبهلي اى ايي

گدوكك ّ ايدي ثقدِ    فدزن هدي  « هٌدب » ٩بى ّ ثَ اٱبهذ كه « ٱبُوٍ»اٍذ کَ اى رْٕي٬ ِّو 

 ٕٮؾَ هٌزْو ّلٍ اٍذ. 337چبپ ّلٍ ّ كه رًٌْ ثب « ٥جلالؾٮي٠ هٌْٖه»ٍّيلَ  ثَ

352  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( سِشًبهِ تًَسٖ

 اى: ؟

اًل ّ ًقَزيي ثقِ  ى ّيدژٍ ٍوگنّدذ   کبه اًزْبه ايي ٍٮوًبهَ پوكافزَ]كه رًٌْ ثَ 

 ُب هٌزْو ّلٍ اٍذ[.ًبهَ
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٥بىم هکَ ّلٍ ّ ؽظ گياهكٍ  .ٯ ُ  8299هئل٬ اى ٥لوبي ًبهلاه رًٌْ اٍذ ّ كه ٍبل 

اٍذ ّ ٍٮوًبهَ اّ ّبه  هَبئ  ثَيبه هز٥ٌْي اٍذ ّ هقًْٖٕب ثَ ًّْدزي ردبهيـ ٥لودب ّ    

 ٕي كاهك.ٍوگنّزْبى رْعَ فب

 696 َكٍذ ًيبهل[. اي ثَ/ د ]رب کٌْى ًَق 

353  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( سِشًبهِ حذ

 ..ُ( ُ 8548د  8233، هؾولهؾَي ) اى:  ٱبثيهگ ِٝواًي

، ثدَ ردبهيـ    ايي ٍٮو کَ كّهيي ٍٮو هئل٬ ثَ هکَ هکوهَ ثواي اًغبم ا٥وبل ؽدظ اٍدذ  

 اٍذ. اى ًغ٬ اّو٫  ٩بى ّلٍ 8577ٱ٦لٍ  مي 23هّى ٌّجَ 

، ثيبى ا٥ودبل ؽدظ ّ مکدو ث٦ٚدي      ، ثَ مکو ُوواُبى ّي كه ايي ٍٮوًبهَ ثَ ْٝه هقزٖو

کدَ كه   ؛ اى عولَ ايي پوكاىكا٭واكي کَ ثب  ًِب كيلاه كاّزَ، ثَ ُوواٍ ث٦ٚي عيئيبد كيگو هي

، كه فبًَ يکي اى هَئّليي كّلذ ٦ٍْكي ثَ ًدبم ٥جدلاهلل ٍدبلن پبّدب      ، ثب ُوواُبى فْك هکَ

 اٍذ. ًوْكٍٍکٌي 

ُدن ثدَ ايدواى ّ     .ٯ ُ  8579، ثدَ ٍدبل    پٌ اى اًغبم هٌبٍک ؽظ ّ ثبىگْذ ثَ ًغد٬ 

 هْ٭ٰ گوكيلٍ اٍذ. 7ىيبهد ؽٚود اهبم هٙب

د   23ثَولَ الؾول هلل الني ّ٭ٲٌي لييبهح ثيزَ ال٦زيٰ ّؽظ الجيذ ٭ي الووح الضبًيدخ ) » ٩بى: 

لَيل اؽول اللهبًّلي ّٱل ثدنل لٌدب   ( ّه٦ي ال٦لْيخ هوين ثيکن ثٌذ الووؽْم ا8577ٱ٦لٍ د  

کوين فبى ثي الٌْاة ؽبهل ٥ليقبى ًْاة هاهپْه الول٭ْى ثوٲجدوح  ٥جلال الياك ّالواؽلخ الٌْاة

 «.الَيل هؾول کب١ن الييكي...

ّأفجوُن ّهع٤ الي ثبة الٲجلخ ٥ٌل فوّعٌب هي الؾوم الْوي٬ هي ٝويٰ الؾلخ »اًغبم: 

٭وکجٌب ّّٕلٌب الي اللاه ٱج  ٝل٣ْ الْوٌ ّالؾول هلل ٥لي ُنٍ ال٦ٌوخ ّ٭دي يدْم الَدبكً    

ٕبهد ؽبكصخ هاث٤ ٥ْو روْى ّ ٭ي الَدبث٤ ّال٦ْدويي هدي     8577الؾغخ  ّال٦ْويي هي مي
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لٌغ٬ لييبهح الوِْل الوْٙي ّالؾول هلل الني رّون لٌدب ىيدبهح   فوعٌب هي ا 8579الؾغخ  مي

 «.االهث٦خ ٥ْو عوي٦ًب ٕلْاد اهلل ٥ليِن أعو٦يي

 697 ه. 49پ الي  48، اى  83886/  86، هغلٌ؛ ُ  / د رِواى 

 .ٯ. ُ 8579، ؽلّك ٍبل  ، اؽزوباًل ثَ فٜ هئل٬ ًَـ

 ، ث٦٘ اٙب٭بد كه ؽْاّي. کب٩ن ًقْكي ٭وٍْكٍ

 (121)تصوير 

354  

 ُبسسٖ( –)سِشًبهِ دٌٖٗحذ  سِشًبهِ

 .اى: هؾولهٙب ١ِيوالولک

ه٭زَ ّ هّى ثَ هّى يبككاّذ کوكٍ  .ٯ ُ  8526هّىًبهَ ٍٮو ؽظ هئل٬ اٍذ کَ ثَ ٍبل 

، هئلد٬   اٍذ ّ چْى هٌبىل رِواى رب کب١ويي كه ٍٮوًبهَ ٥زجبد ًبٕوالليي ّبٍ ٱبعبه  هلٍ

ٍٮوًبهَ فْك ها اى کب١ويي  ٩بى کوكٍ ّ ثلاى هٌبىل اى هاٍ اكة ًپوكافزَ اٍذ. ايي ٍٮوًبهَ 

ٍييكُن هؾدوم کدَ اى   هّى ُغلُن هبٍ ههٚبى اى گياهُ کب١ويي  ٩بى ّلٍ ّ هّى كٌّّجَ 

يبثل ّ هٌبىل هيبًَ ها کَ اى ّدوبل ٥دواٯ ثدَ ثيدوّد ّؽلدت      ، پبيبى هي هليٌَ ؽوکذ ًوْكٍ

 ، ثَ افزٖبه ّ ًيکْ رْٕي٬ ًوْكٍ اٍذ. ّعلٍ ه٭زَ

 ٩بى: "ث٦ل الؾول ّالٖالح... ّهلل ٥لي الٌبً ؽظ الجيذ... چٌلي ثْك کَ ٥ييوذ ٝدْا٫  

 اهلل الؾوام ".  ثيذ

 «.ًب هلد كٍ هبٍ ْٝل ايي هَب٭ود اهزلاك يب٭ذّرٲويج»اًغبم: 

 698 82575، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

، ٱ٦ٞدَ   ُب ٌّگو٫ ّ كه ثوگ  فدو ٥ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ. ُ 8527الضبًي  ، كّم هثي٤ ًَز٦ليٰ

 اي.٦ّوي اٍذ كه ربهيـ رؤلي٬ کزبة. علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 87*  82/  3، ً  9،  گ 39
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355  

 )سِشًبهِ ـ ُبسسٖ(  سِشًبهِ حذ

 (.84اى: ٥جلالؾَيي ثي هؾول٥لي کوهبًْبُي )ٍلٍ 

، پٌ اى  ى، گياهُ ؽظ  ايي ٍٮوًبهَ ثب هغولي اى اؽکبم ؽظ ّ ٭ٚ  ىيبهد  ٩بى ّلٍ

ٌّجَ  ّْك ّ ٍَ ٩بى هي  اى کوهبًْبٍ 8582ٌّجَ يبىكُن هبٍ ٦ّجبى  هئل٬ اٍذ کَ ّت ٍَ

ايي ٍٮوًبهَ ٍوگنّذ هّىاًَ ٍٮو ثب اًلکي رٮٖي   يبثل. كهپبيبى هي 8588الضبًي  هثي٤ 27

 گياهُ ّلٍ اٍذ.

اي كه اثزلاي الؾول هلل هة ال٦بلويي.. اهب ث٦ل چْى ّاعت ّ الىم  هل كيجبچَ» ٩بى: 

 «.، کّلن الٌبً ٥لي ٱله ٥ٲْلِن هٞلت كّ کلوَ ٱلوي ّْك

 699 ٍ26، ُ  35، هيجلي )ك٭زو اّل(؛ ٓ  / د کوهبًْب. 

 ، علل ريوبط ٍجي ثلّى هٲْا. فٜ هئل٬ ، ثَ ًَز٦ليٰ

 * ؟ ٍن. 84/  3،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 28

356  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ حذ

 (..ٯ ُ  88ىاكٍ )اؽزوباًل ٍلٍ  اى: هؾول اهيي، هِْْه ثَ  الي ثيگ

اي اٍذ اى ٍٮو ؽظ هئل٬ کدَ گدياهُ هٞبلدت کلدي     گًَْ ٍٮوًبهَ هقزٖو ّ ٭ِوٍذ

 ، ثَ پبيبى ثوكٍ اٍذ. هَيو ؽوکذ ثَ ٍوذ اٍزبًجْلٍٮو فْيِ ها كه 

فوّعي للؾظ ٭ي الواث٤ ٥ْو هي هعت الٮوك؟ لٌَخ اؽلي ّ ٍج٦يي ث٦ل االلد٬  » ٩بى: 

ّ كفلذ الي الْبم الْوي٬ ٍبث٤ ههٚبى يْم الغو٦دخ ّ رْعِدذ الدي هٖدو الٲدبُوح يدْم       

 «.لجويخ...االؽل ّ كفلذ الي الٲبُوح يْم ٥و٭خ ٥يل الٮٞو ّ فوعذ هٌِب الي ا

٭ؾغغذ صبلضًب الؾول هلل ّ أُليذ صْاثَ الي ّٮي٤ الودنًجيي... ّ ألؽجدبئي رؾدذ    »اًغبم: 
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ّْكٍ الؾٲيو هؾول اهيي الوْزِو ثآالي ثيک ىاكٍ ع٦لَ اهلل ر٦بلي هي النيي  لْائَ يْم الويياى ٍ

ّْكٍ ؽيي فوّعَ الي ٝويٰ اٍزبًجْل لَدٌخ أهثد٤ ّ ٍدج٦يي ث٦د     ل أؽٌَْا الؾٌَي ّ ىيبكح ٍ

 «.األل٬ هي ُغوح هي لَ الؾول ّالضٌبء

 722 4923/  8، هغلٌ؛ ُ  / د رِواى. 

 .ٯ. ُ 88، اؽزوباًل اى ٍلٍ  رؾويوي ًبىيجب

 ، علل ريوبط هْکي ٭وٍْكٍ كهّى هٲْا. كيلٍ ريوٍ کب٩ن ٭وٍْكٍ هْٝثذ

، ثَ ىثبى روکي هٞبلجي  هلٍ ّ كه مي   ى ًدبم ؽَد٦ٌلي ّا٥د٠ ايوّاًدي ّ      كه ثبالي هزي

، كه ّدْٯ ىيدبهد    هٌلهط اٍذ ّ ٍپٌ كّ ثيذ کَ ثَ عبهي ًَجذ كاكٍ ّلٍ 8274ربهيـ 

 هکَ ّ هليٌَ ثليي ٥جبهاد ًّْزَ ّلٍ اٍذ:

 *گَ ثَ هکَ هٌيل ّ گَ ثَ هليٌَ عب کٌن  *کي ثْك يبهة کَ هّ كه يضوة ّ ثٞؾب کٌن »

َ   ّى كّ چْون فدْى  *هّم ثو ىهيم ّ اى كل کْن يک ىهيهَ  هي ها كهيدب   ٭ْدبى  ى چْدو

 «.کٌن

 ٍٞو(. 22ٓ )کاًل كه  8

 (121)تصوير 

357  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ حذ

 اى: ؟

 [8253ُ  886/  82]النهي٦َ 

ُبي ٍٮو ؽغي اٍذ کَ ًگبهًلٍ  ى، اى هاٍ ثبكکْثَ ّ اٍالهجْل ثَ ؽغبى ه٭زدَ  يبككاّذ

ٍدٮوًبهَ اى يکدي اى   ّ اى علٍ ثَ ثٌله ٥جبً ّ کوهبى ّ رِواى ثبىگْدزَ اٍدذ. گْيدب ايدي     

 8587 ٩بى ّدلٍ ّ هدبٍ ّدْال     8586كّلزيبى ثوعَزَ ثبّل کَ هّى چِبهٌّجَ چِبهم ّْال 

 پبيبى يب٭زَ اٍذ.
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ث٦ل اى ؽول فلاًّل ّ ٕلْاد ثو هؾول ّ  ل اِٝبهُ... هؾ٘ يبككاّدذ ٍدٮو   » ٩بى: 

 «.فيويذ اصو هکَ ه٢٦وَ

 «.ثَ ٍالهذ ّاهك کوهبى ّلين كه ٍب٥ذ ٍَ ّ ًين اى كٍزَ گنّزَ ًِبه فْهكين»اًغبم: 

ؽَي ثدي يٍْد٬ ؽدلائٲي     الليي ثي ي٬ٍْ ثي هْلي اثي كه النهي٦َ اى ٱْل ّيـ ٙيبء

( ّ ُدْ ىّط  8554د   2د ٣   4ّ ردْ٭ي )  8274اًَ ّلدل  »کٌل: كهثبهٍ کبىهًّي چٌيي ًٲ  هي

 «.٥وزي ّ ًَقزبى هي کزبثَ ک  ّاؽلح لَٮوح ّاؽلح هْعْكربى ٥ٌلي

 728 6588؛ ُ 543/  ٥86ْي؛ ، هو / د ٱن. 

 اي.، علل ريوبط ٱٍِْ ، ثَ فٜ هئل٬ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 28*  85/  3،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 66

358  

 )سِشًبهِ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ حذ

 ..ٯ( ُ  8554د  8273اى: هال اثواُين ثي كهّيِ هؾول کبىهًّي ّيواىي )

هٖدو ّ اى هاٍ كهيدب ثدَ ؽدظ     ايي ٍٮو کَ اى هاٍ ٥واٯ ثَ ٍْهيَ ّ پٌ اى  ى، ثَ لجٌبى ّ 

کٌل. ايي ، گياهُ ّلٍ ّ هئل٬ ثَ ّٱبي٤ ايي ٍٮو پوكافزَ ّ هٌبىل ها کوزو رْٕي٬ هي ه٭زَ

اى ّديواى  ٩دبى ّدلٍ ّ هّى كّّدٌجَ كّاىكُدن       8583اآلفدو   عودبكي  88ٍٮو هّى يکٌْجَ 

 كه ّيواى پبيبى يب٭زَ اٍذ. 8586االّل  هثي٤

 بهَ هٮٖدلي ًّْدزَ ّ هدزي ؽبٙدو ها اى  ى    کدَ ّي ٍدٮوً    ًچَ ٱبث  رْعدَ اٍدذ ايدي   

 .ٯ ُ  8528گييٌِ کوكٍ اٍذ. ايي ًيي گٮزٌي اٍذ کَ ّي كه عبيي اّبهٍ ثدَ ٍدٮو ٍدبل    

ّْك کَ ايي ٍدٮوًبهَ ها كه ٍدٮو كّم فدْك ًگبّدزَ     کٌل ّ ثليي روريت هّّي هيفْك هي

 اٍذ.

فوّط اى ّيواى ثَ ر٪وة ٥ي االّٝبى ٭ي ٝلت ال٦لي... ثيبى ؽبل فيو هآل اى يْم » ٩بى: 

 «.اهلل ّ هليٌَ ٝيجَ ٥يم ىيبهد کوثال ّ ًغ٬ ّ ثيذ
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 «.ّ ي٦ٞيٌب فيو اللًيب ّ اآلفوح اًَ کبى ٥لي ک  ّيء ٱليو»اًغبم: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 722 82622، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

، كه ٕدٮؾَ  فدو يبككاّدزي اى     ُدب ّدٌگو٫  ، ثَ فٜ هئل٬. ٥ٌدبّيي ّ ًْدبًي   ًَز٦ليٰ

 ّْك.ي٬ٍْ كيلٍ هي ثيهوؽْم ا

 ُب ريوبط هْکي.علل هٲْايي ٬ٞ٥ ّ گَّْ

 ٍن. 87*  88، ً  89،  گ 58

359  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ حذ

 .«ًلين»اهلل فْاعَ هزقلٔ ثَ  اى: پبكّبٍ فْاعَ ثي هؽوذ

 [66ٓ  82]٭ِوٍذ هْزوک ط 

،  كهٍ ،  ة ، كّدذ ٍدٮيل   كّ ة، ثَ  کٌل)ثلفْبى ا٭٪بًَزبى(  ٩بى هي« عوم»ٍٮوي کَ اى 

گدنهك ّ ثدَ هکدَ ّ هليٌدَ     ، ثوجئي ّ علٍ هي ، اعويو ، كُلي ، الُْه ، پيْبّه  ثبك ، عالل کبث 

 گوكك.هٍل ّ ثبىهيهي

ّدْك ّ ُٮدذ هدبٍ ّ چِدبه هّى      م  ٩بى هدي  8882=  .ٯ ُ  ٦ّ8298جبى  7ٍٮوي کَ اى 

ُدب ها  ، ٭بٕلَ ّ ُييٌَ ْة، هٌيل ثَ هٌيل، ثَ هّّي ف کْل. كه ايي ًّْزبهرو ثَ كهاىا هي کن

 کٌل ّ ًيي ًبم کَبًي ها کَ كيلٍ اٍذ.گياهُ هي

ييلي ّ ثَ ثلهٱَ لٞد٬ ايديكي... پبكّدبٍ فْاعدَ... ثدَ       ثَ رٲليو اىلي ّ ٥ٌبيذ لن» ٩بى: 

 «.ه٭بٱذ هيوىا ثبثب كيْاًَ ّ ْٕ٭ي ّوي٬ ّ ْٕ٭ي ًْه ٥لي ٥يم ىيبهد ؽوهيي...

 725 598الي  528، اى ٓ  8383ثقِ(؛ ُ   ثبك )گٌظ اٍالم،  / د پبکَزبى. 

اى « روعودَ ٍدج٦يبد  »، ثدَ كًجدبل   .ٯ( ُ  8297)ّ ّبيل  .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ رؾويوي

 ُوْ.
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361  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ حذ

 ..ٯ( ُ  8522اى: هئيٌ الناکويي )پٌ اى 

اى اًزْدبهاد   823د    72ٕدٔ   44ّ  45]ايي ٍٮوًبهَ كه ٭ٖلٌبهَ هيدواس ّدِبة ُ   

 ثَ چبپ هٍيلٍ اٍذ[. 8583كه ٍبل  ;اهلل هو٥ْي کزبثقبًَ ثيهگ  يذ

 ثبك هيه٥َ فْكم ثدَ ٱٖدل ىيدبهد     اى کّْک 8522الووعت  ِّو هعت 24هّى » ٩بى: 

 «.ثيذ الؾوام...

هّى يکٌْجَ ُْزن ّْال يدک ٍدب٥ذ ثدَ ٩دوّة هبًدلٍ کْدزي اى اٍدکٌلهّى        »اًغبم: 

٥ذ هاٍ ه٭ذ اى يک ٍب٥ذ ثَ ٩وّة هبًلٍ کَ هاٍ ا٭زبك چِدبه هّى  ؽوکذ کوكٍ ّبًيكٍ ٍب

 «.ه٭زَ

 724 (.84867)ُ  752، ُ  744، ٓ  53، هو٥ْي؛ ط  / د ٱن 

، علدل   ُب ثَ ٱوهي. کب٩دن ٭وًگدي هًگدي   ٥ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ. ُ 84، ؽلّكٍ ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ، هغلّل ٙوثي ثب روًظ ّ ٍوروًظ ّ لچکي. اي ريوٍريوبط ٱٍِْ

 ّْك.اي اٍذ ًٮيٌ ّ كه  ٩بى ًَقَ چٌل ٍٞو كه هْهك اٍوبء اهلل كيلٍ هيًَقَ

 ٍن. 28*  85/  3ٍن(،  86*  9، ٍْٞه هقزل٬ ) گ 28
 

361  

 ُبسسٖ( -)سِشًبهِ هٌلَم دٌٖٗ سِشًبهِ حذ

 ..ٯ( ُ  8247اى: هؾول ثي اٍوب٥ي  ٱيوي ّيواىي )ىًلٍ كه 

، پٌ اى هلاّهذ ثو فْاًلى  إٮِبًي( ثْكٍهئل٬ کَ هٲلل ٍيل هؾولثبٱو )١بُوًا ّٮزي 

هْو٫ ثَ هکَ ّلٍ ّ ِّ هبٍ ث٦ل ثبىگْزَ اٍدذ. گدياهُ    .ٯ ُ  8247ٍْهٍ ٥ن، ثَ ٍبل 
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ُبي هٲلً... ّ هليٌَ ها ثَ فدٜ  ٕٮؾَ ًٲَْ اى هکبى 86ثَيبه کْربٍ ثيبى ّلٍ ّ كه پبيبى، 

 فْك کْيلٍ ّ هْقٔ ًوْكٍ اٍذ.

هدبٍ ٝدْل    6اًغبم گو٭زَ ّ هدلد   .ٯ ُ  8247ٍبل  ٍٮو اى ّيواى ثَ هکَ ّ ثبل٦کٌ كه

 کْيلٍ اٍذ.

الؾول هلل هة ال٦بلويي... ّ ث٦ل هقٮي ًوبًل کَ چْى... كه ّٱدذ هٞبل٦دَ رٮَديو    » ٩بى: 

ٍْهٍ هجبهکَ ٥ن يزَبءلْى ٥ي الٌجبء ال٢٦ين كه رٮَيو ٕب٭ي ٭ي٘ هؽوخ اهلل ٥ليدَ كه  فدو   

 «.ٍْهٍ فبٕيذ...

کب٭َ ًبً ّلٍ ثبّل فالَٕ هلد مُبة ّ ايبة ؽٲيو ِّ  رب ثب٥ش ه٦و٭ذ»... اًغبم: 

هبٍ روبم ّل اى فوّط ّيواى الي كفْل ّيواى ثب ّعْك هْو٫ ّلى ثَ هليٌَ ٝيجَ ّ ٍييكٍ 

 «.يْم كه  ى عب ثْك. الؾول هلل هة ال٦بلويي

 723 857الي  827، اى ٓ  2947/  2، ُ  322، ٓ  5، هَغل ا٢٥ن؛ ط  / د ٱن. 

 ٍن. 86*  88فٜ هئل٬. ، ثَ  ًَز٦ليٰ

362  

 ُبسسٖ( -)سِشًبهِ دٌٖٗ سِشًبهِ حذ

 ..ٯ( ُ  8552اى: هيوىا ٥لي إٮِبًي )ىًلٍ ثَ ٍبل 

ُبي اهىّوٌلي اٍذ کَ كه ٝي ٍٮو ؽغي کَ كه ٍبل ، يکي اى ٍٮوًبهَ ٍٮوًبهَ ؽبٙو

 ، ثَ هّزَ رؾويو كه هلٍ. ْٕهد گو٭زَ .ٯ ُ  8558

بٝجبئي ّ اؽزوباًل ٭وىًل ايْبى ٍيل هؾول ثدْكٍ ّ  هئل٬ اى ّبگوكاى ٍيل هؾولکب١ن ٝج

 ر٦لٰ فبٝوي ثَ ايي فبًلاى كاّزَ اٍذ.

ثدب  »ا٭يايدل:  ، كه پدبّهٱي هدي   «ثَ ٍْي أم الٲدوي »اى  834 ٱبي هٍْل ع٦ٮويبى كه ٓ 

اي هّّي ّل کدَ هئلد٬ ايدي    يبك ّهي اٍزبك ٥الهَ ؽبط ٍيل هؾول٥لي هّٙبري رب اًلاىٍ

اي اٍذ کَ ٭٦اًل كه رِدواى  ، پله عٌبة ؽبط ّيـ هِلي ؽَٖ ًيٍٮوًبهَ هيوىا ٥لي إٮِب
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 «.ٍبکي َُزٌل

اًل کدَ ثدَ   ه٦و٭ي کوكٍ« ايَُزَ»ّي ها ه٦و٫ّ ثَ « هاٍ ؽظ»الجزَ فْك ايْبى كه کزبة 

 هٍل.إؼ ثَ ٢ًو هي« ايؽَٖ»١بُو، يکي اى ايي الٲبة اّزجبٍ اٍذ ّ 

ِ هٍدْل ع٦ٮويدبى ّ ثدَ ُودواٍ     ثَ کّْد « ثَ ٍْي أم الٲوي»]کزبة ثَ پيٍْذ کزبة 

 ُ[. 8575، ٍبل  ٍٮوًبهَ ّي چبپ ّلٍ اٍذ: ًْو ه٦ْو

عب  ، اى  ى ، هاُي ّبم گوكيلٍ ، اى ايي ِّو هٲلً ًْيٌَلٍ ُوواٍ عو٦ي اى ٥لوبي ًغ٬

، ّ پٌ اى  ى هاُي هکَ هکوهَ ّلٍ اٍذ. اّ ّوػ ٍٮو  ثب ٱٞبه ثَ هليٌَ هٌْهٍ هْو٫ ّلٍ

ثبىگْذ ثَ علٍ، ثَ رٮٖدي  ّ ثدب ٱلودي ًَدجزًب فْاًدلًي ّ ىيجدب        فْك ها رب اروبم ا٥وبل ّ

ٝدْه کدَ ثدواي     ، ًبهي اى فْك ثَ هيبى ًيبّهكٍ؛ ُودبى  ، كه عبيي اى هزي ًگبّزَ اٍذ. هئل٬

کدَ عٌدبة  ٱدب ٍديل هؾودل ٝجبٝجدبئي        ، هگدو ايدي   ٍٮوًبهَ فْك ًبهي كه ٢ًو ًگو٭زَ اٍذ

اهلل ال٢٦وي ٍيل هؾولکب١ن ٝجبٝجدبئي    يخٍبلگي( ٭وىًل اهّل  43ّ كه ٍي  8554)هزْ٭بي 

)ٕبؽت کزبة ال٦وّح الْصٲي( كه ايي ٍٮو ُوواٍ  ًبى ثْكٍ اٍذ. ّي كه عبي عبي هٍبلَ، 

 اى ايْبى ثب ٢٥وذ يبك کوكٍ ّ گْيب ايي ٍٮوًبهَ ها ثواي ايْبى ًّْزَ اٍذ.

َ     ثَولَ ]كه ْٝل هاٍ[ ؽول ثدي ؽدل ّ ّدکو ثدي    » ٩بى:   ٥دلك ؽکيودي ها ٍياٍدذ کد

 و ِّجبى ثلٌلپوّاى ٥ٲ  اى ٕجؼ اىل ردب ّدبم اثدل ثپدوك ّ ثدواٯ رٌدلهّ رٮکدو ّ ُّدن ردب         اگ

، پدي ثدَ اّل هورجدَ  ى ًجدوك ّ ٕدلْاد ىاکيدبد هزٖدالد ًضدبه هّٙدَ           كاهٌَ ٱيبهذ ثلّك

 «.هٲلٍَ...

، هغدبلٌ هز٦دلكٍ ه٦ٌٲدل ّ     افزال٫ ٢٥ين كه ثبة ايي فَدبهد رْليدل گوكيدل   »اًغبم: 

َ    ثبالفوٍ ٥ٖو عو٦َ كه  كاه رْدکي  ّدلٍ   فبًَ ٱًَْْل هغو٦دي اى ّعدٍْ ؽدبط ّ ؽولد

٭وكاي ُودبى هّى   ْٕهري ًّْزَ ٱواهي گناّزَ ٭يٖ  ًوْكين ّ  ى عوب٥ذ ثؾول اهلل پٌ

 «.هزْعَ ثيوّد ّلًل

 726 کزبثقبًَ ّقٖي ٍيل ٥جلال٦ييي ٝجبٝجبئي. / د ٱن ، 

 .ٯ. ُ 8552ّْال ٍبل  25،  ، ثَ فٜ هئل٬ ّکَزَ ًَز٦ليٰ
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،  ّْك(، كه يک ٕٮؾَ هَزٲ ٕٮؾبد  ٩بىيي ًَقَ )کَ هَْكٍ هئل٬ هؾَْة هيكه 

 ًبم ُوواُبى هئل٬ چٌيي  هلٍ اٍذ:

اهلل ىاكٍ  ؽٚود ؽغخاالٍدالم  ٱدب هيدو ٍديل هؾودل  يدذ       ٭ِوٍذ ه٭ٲب ّ ُوَٮواى:»

 ٱدب   اى کوثال:اکجو ٭يوّى ثبكي ييكي.  هل١لَ؛  ٱب ٍيل هؾولهٙب  ٱبىاكٍ ايْبى؛  ٱب ّيـ ٥لي

چدي؛   فْاى ييكي؛  ٱب ٍيل ؽَيي ٕؾب٫؛ ؽبعي ؽَديي ٱوْدَ كًدگ    يوىا ؽَي هَّٙه

ؽدبعي هٙدب   فلهدَ ّ ٥کدبم:   ىاكٍ ِٝواًي؛  ٱب هيوىا هؾول ٥ٞبه ِٝواًدي.    ٱبفبى ٍلٞبى

هؾودل ع٦ٮدو ه٭يدٰ     هجبّو ٱٍِْ:ؽَيي ييكي. ٝجبؿ: اکجو ييكي؛ هؾول ٭الػ.  ييكي؛ ٥لي

ؽٚود  ٱب  ىهيالد کغبٍّ:ّْزوي. ؽبعي ؽَيي ّيِ ّچبُّّ: ؽبعي ؽَيي ّيِ. 

 ٱدب فدبى ّ   ىّط كيگو: ثٌلٍ ّ  ٱب هٙب.  ىّط كيگو:ّ عٌبة  ٱب ّيـ هؾولهٙب ّّْزوي. 

ؽبعي ؽودْكي   كاه: ؽولَ ٱب ٍيل ؽَيي ّ  ٱب هيوىا هؾول. ىّط كيگو: اکجو.   ٱب ّيـ ٥لي

 ّّْزوي؛ هکبهي )ثبهّد ّ کجويذ(.

َ ، هزٌي ها کَ ٕ ، ثَ ُوواٍ ٍٮوًبهَ هئل٬ ، كه  بؽت ٥وٍّ كهثبهٍ ٭وىًلُ ثَ ٥وثي ًّْدز

، ٕٮؾبد ها ثدَ كّ   اي ها  ّهكٍ ٩بى کزبة  ّهكٍ اٍذ ّ كه هْاهكي کَ ًکبري ٩يو ٍٮوًبهَ

ثقِ ٱَوذ کوكٍ ّ ثقِ ثدبال ها ثدَ ٍدٮوًبهَ ّ ثقدِ پدبييي ها ثدَ رْٙديؾبد كيگدو         

 افزٖبٓ كاكٍ اٍذ.

 

363  

 ()سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ سِشًبهِ حذ

 .ٯ( ُ  8224، اثْالٮي٘ ) ٭يٚي كکٌياى: 

 ثَ ؽظ اٍذ. .ٯ ُ  989الليي ّبٍ اثْرواة كه ٍبل  ، ّوػ ٍٮو ه٭ي٤ ايي اصو

 727   ثبًکيپْه 8392ُ  8848اى: اٍزْهي  824، ٓ  8، ط  ّاهٍ ٭ِوٍذ/ د هٌيّي؛ ،  ،

 .8993. 7، ٓ  8، ط  مي 
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364  

 ()سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ  سِشًبهِ حذ

 ..ُ( ُ 8554د  8232ُلايزي )اى: ٍيل اؽول 

، ثَ کّْدِ ؽدْىٍ    ٥َکو ، ثَ کِّْ ٍيل ٥لي ٱبٙي ]كاٍزبى ثبهيب٭زگبى: ٍٮوًبهَ ؽظ

، ٓ  522،  8578،  8، چدبپ   ، ًْدو هْد٦و   ، رِواى ًوبيٌلگي ّلي ٭ٲيَ كه اهْه ؽظ ّ ىيبهد

 [964د  6295د  62د  5، ّبثک:  هٱ٦ي

يل اؽول ُدلايزي اى هعدبل ٥لودي ّ    گياهُ ٍٮوُبي ؽظ ّ ٥زجبد ٥بليبد ٥واٯ هيوٍ

ٍيبٍي ٥ٖو ٱبعبه اٍذ. ايي ٍٮوًبهَ ؽبّي اٝال٥بد گًْبگًْي اٍذ: اى عولَ اٝال٥دبد  

    َ ُدبي  اي اى كگوگدًْي ع٪وا٭يبيي هَيو ّ گياهُ  صبه ثبٍزبًي ثوفدي هٌدبٰٝ ّ ّدوػ ّدو

ٌُل ٱبهٍ  ٍيبٍي ّ رؾْالد ٢ًبهي پٌ اى عٌگ اّل كه ايواى ّ ٥واٯ ّ عييوح ال٦وة ّّجَ

ّ رجييي اّٙب٣ ٭وٌُگي  ى هّى ّ ّوػ  صبه اٍالهي ّ ربهيقي هکَ ّ هليٌَ. كه هٲلهدَ اصدو   

، ّوػ ؽبل هئل٬ ّ فبًلاى ّي رٍْٜ هؾٲٰ اصو ًگبّزَ ّلٍ اٍذ. هئلد٬ پدٌ اى    هٞج٣ْ

ٍٮو فْك ها ُوواٍ يکي اى ٥لوبي  .ٯ ُ 8558كه ٍبل  .ُ( ُ 8299پبيبى عٌگ عِبًي اّل )

 ٍيل اؽول ٝبلٲبًي ّ پٌ اى کَت اعبىٍ اى پلهُ  ٩بى کوكٍ اٍذ.ّٱذ ِّو هي ثب ًبم 

ّ ْٝل هلد  .ٯ ُ  8559هعت  85ّ ثبىگْذ  .ٯ ُ  ٦ّ8558جبى ٍبل  26هّى ؽوکذ 

 كٍ هبٍ ّ ًين ثْكٍ اٍذ.

365  

 ()سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ سِشًبهِ حزبص

 ..ٯ( ُ  8583اى: هيوىا هؾولؽَيي ثي هيوىا هؾول٥لي هو٥ْي ِّوٍزبًي )

 «[هٌبٍک الؾظ»)ثب ًبم  6978ُ  262/  22؛ 8255ُ  886/  82]النهي٦َ 

 728 ّقٖي )کزبثقبًَ هئل٬(. / د کوثال ، 
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366  

 ()سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ سِشًبهِ حزبص

 .اى: ُلايذ ٥لي ثي ّيـ ٭ٚل٦لي

 [62/  82]٭ِوٍذ هْزوک )هٌيّي(: 

ثَ ُوواٍ هْالًب اٍؾبٯ اى هاٍ كهيب ّ ثب کْزي  .ٯ ُ  8252ٍٮو كه ربهيـ ٩وٍ هثي٤ االّل 

 ، هکَ ّ هليٌَ اًغبم گو٭زَ اٍذ. ثَ ؽغبى

367  

 ()سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ سِشًبهِ حزبص = الشحلٔ الحزبصٗٔ

 ..ٯ( ُ  8532، هؾول لجيت )پٌ اى  اى: ثزًٌْي

چدبپ   ، ، ًْدو هْد٦و   ، رِواى ، روعوَ ُبكي اًٖبهي ]ٍٮوًبهَ ؽغبى يب الوؽلخ الؾغبىيخ

 [.964د  7653د  87د  6، ّبثک:  ، ّىيويٓ  472،  8588،  اّل

ثدَ ُودواٍ    .ٯ ُ  8527، هؾول لجيت ثزًٌْي اٍذ. هئل٬ كه ٍدبل   ٍٮوًبهَ اكيت هٖوي

٥جبً ؽلوي پبّب )فليْ هٖو( ثَ ٍٮو ؽظ ه٭زَ ّ اٝال٥بد ًَجزًب ٍْكهٌلي ها اى ؽدوهيي  

٦وة رب ىهبى فْيِ هد٦ٌکٌ کدوكٍ اٍدذ.    ال ، ع٪وا٭يبي عييوح ّويٮيي ّ ربهيـ ٱْم ٥وة

ثدْكٍ   م8929كٍبهجو ٍبل  82هٞبثٰ ثب  .ٯ ُ  8527الٲ٦لٍ ٍبل  مي 29 ٩بى ايي ٍٮو كه هّى 

 اٍذ.

ُوَ ٍبلَ عو٦يزي ؽلّك هث٤ هيليْى اى هَلوبًبى ثواي اًغبم ٭ويَٚ ؽدظ  » ٩بى هزوعن: 

بهٍ ايدي ٍدوىهيي   ًّْل. اى ايي هّ رٖدوين ثدو  ى گدو٭زن کدَ كهثد     هاُي ٍوىهيي ٥وة هي

  َ ُدب ها ثدَ كّ ثقدِ رٲَدين     اٝال٥بري ها ثَ ٢ًو ّوب فْاًٌلگبى اهعوٌل ثوٍبًن. ايدي گٮزد

 «.ًوبين... هي

كهّى کليَب ُوْاهٍ ثدَ ٍّديلَ گوُّدي اى ٍدوثبىاى ٥ضودبًي هؾب٭٢دذ       »اًغبم هزوعن: 
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ُدبي هَديؾي ثدَ    ًّْل ىيوا ثوفي اى ّبفَعب كيلٍ هي گوكك کَ عِذ ؽٮ٠ ٢ًن كه  ى هي

 «.پوكاىًلعب ثَ ٍزيي ثب يکليگو هي ٌُگبم ّهّك ثَ  ى
 

368  

 ()سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ اهلل سِشًبهِ حذ ث٘ت

 ..ٯ( ُ  8554د  8274اى: اثواُين ثي كهّيِ هؾول کبىهًّي )

 [8253ُ  886/  82]النهي٦َ 

 729  ثبّدل كه ًديك ّديـ    / د كّ ًَقَ کزبة ثب ايي ًبم کَ هوثْٛ ثَ كّ ٍٮو ؽظ هي

، ّدُْو ٥ودَ ّي    الؾَي ثي ي٬ٍْ ؽلائٲي کَ هئلد٬  اثي الليي ثي ي٬ٍْ ثي هْلي ٙيبء

 ، ثْكٍ اٍذ. ثبّلهي

369  

)سِشًبهِ دٌٖٗ ـ  سِشًبهِ حشه٘ي ششِٗ٘ي = هزبئت الخجش ُٖ ًشائت السِش

 (ُبسسٖ

 (..ٯ ُ   8588اهلل ثي هال ٥بّْه ثقبهي، هزقلٔ ثَ ّاٙؼ ) اى: هؽوذ

پژٍّ  ُبي ؽظ ٱبعبهي. ُوبى اٍذ کَ كاًِغو٥َْ ٍٮوًبهَ، ه ]رٖؾيؼ هٍْل ع٦ٮويبى

اى  ى يدبك   644، ٓ  7، ُ  4كاًَزَ ّ كه هغلدَ ّؽيدل ٍدبل     8228ثَ اّزجبٍ  ى ها اى ٍبل 

 ، اهب هؾ  ًَقَ ها ه٦و٭ي ًکوكٍ اٍذ[. کوكٍ

، رِواى ّ ٥زجبد ٥بليبد ٥واٯ ٥جدْه   ٍٮوًبهَ هکَ ّ هليٌَ اٍذ کَ كه هَيو اى فواٍبى

ّد٦جبى   6ٌّجَ  ، ّو٣ّ ٍٮو كه هّى ٍَ کوكٍ ّ ثَ ىيبهد پوكافزَ اٍذ. ٝجٰ ًّْزَ ًگبهًلٍ

اى ثللٍ هجبهکَ ثقبهاي ّوي٬ کَ هَکي هؤًًْ ّ ه٦ِل هؤل٫ْ اّ ثْكٍ، اًغدبم   .ٯ ُ  8522

 پنيو٭زَ اٍذ.
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ثَولَ هَبلک هوبلک ؽول الِي ًَ اى  ى هٲْلَ اٍذ کَ ثَ پبيووكي ٱدٍْ ٥بٱلدَ   : » ٩بى

 «.ٍْاًؼ ٥غبيت  ى ها رْاى ٝي ًوْك ّ ثوّووك...

اآلى افززبم ايي کزبة هَزٞبة ها ثَ ك٥بي ّاعت االكاي ؽٚود پبكّبٍ ٥بلن »... اًغبم: 

ام ّ اليَ الووعد٤ ّ  عٌبة ًوْكٍپٌبٍ ًوْكم چٌبًچَ ا٭ززبػ  ى ها ًيي ثَ مکو هؾبهل ّ هآصو  ى 

 «.الوآة

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 782  /8 84/  8، ٭وٌُگَزبى ٥لْم؛ ُ  د اىثکَزبى. 

ُبي فٞي ٭بهٍي ٭وٌُگَدزبى  ، ثَ ٍَ ًَقَ اى ايي اصو )هغو٥َْ ًَقَ كه ايي ٭ِوٍذ

و ٭دي  ٩وائت القج»٥ٌْاى  (، ث55َ، ٓ  8573،  ، رِواى ٥لْم اىثکَزبى د روعوَ ٥به٫ ههٚبى 

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« ٥غبئت الَٮو

 788  /2  878ة الدي   8، اى ثدوگ   9929/  8، ُ  857، ٓ  58، هغلٌ؛ ط  د رِواى 

 ة.

، كه اثزدلاي ًَدقَ    ًْيَدي كاهك  ، هکبثَ ُب ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ. ُ 8524،  ًَز٦ليٰ

ه ٍدالم ثدو   يبككاّذ اهبًذ گو٭زي  ى اى هال ٥جلال٦لي ّ كه  فدو ًَدقَ اّد٦به ٭بهٍدي ك    

ّ كّ ثوگ اى « عبهي»ّ ىيبهد ًغ٬ ّ کوثال ّ هِْل، اى ّب٥وي ثب رقلٔ  9پي٪وجو اکوم

 اي ٭لَٮي هْعْك اٍذ.ؽبّيَ

 علل ريوبط ىيزًْي ثب روًظ ّ ٍوروًظ ىهيي.

 [83822ٍن. ]ُ صجذ:  26كه  83، ً  87،  گ 94

371  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( سِشًبهِ حو٘ذٕ

 .هبلکياى: اٍوب٥ي  ؽويلي 

اى  .ٯ ُ  8297ثبّل. ّي كه ٍبل اٍذ ّ ١بُوًا هٖوي هي .ٯ ُ  85هئل٬ اى هوكم ٍلٍ 
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کبًبل ٍْئي ٥بىم عّلٍ ّلٍ ّ كه هکَ ؽظ گياهكٍ اٍذ. ايي ٍٮوًبهَ ثب هٌبٍک ؽظ  هيقزدَ  

 ُبيي اٍذ.، كاهاي ٭بيلٍ ّلٍ ّ ثب ّعْك افزٖبه

 782 .د هثبٛ )هواکِ(، کزبثقبًَ ٥وْهي ِّو / 

371  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( الذٍلِ = سِشًبهِ هِ٘ سِشًبهِ سَ٘

 ..ٯ( ُ  8288د  8227، ٭وىًل ٭زؾ٦لي ّبٍ( ) اللّلَ اى: ٍلٞبى هؾول هيوىا ٱبعبه )ٍي٬

 [41213، ُ  4301، ٓ  1، هٌيّي؛ ط  ُب]٭ِوٍذ ًَقَ

،  اللّلدَ ٍدلٞبى هؾودل    ، ًّْدزَ ٍدي٬  « ٍٮوًبهَ هکَ»اللّلَ ه٦و٫ّ ثَ  ]ٍٮوًبهَ ٍي٬ 

 ، ّىيوي[.ٓ  414،  1014،  1، چبپ  ، ًْو ًي ، رِواى اکجو فلاپوٍذ رٖؾيؼ ّ رؾْيَ ٥لي

  َ ُدبي ؽدظ   گياهُ ٍٮو ًْيٌَلٍ ثَ هکَ ّ مکو هٌبٍک ؽظ اٍذ ّ اى عولدَ ٍدٮوًبه

ي ثْكٍ ّ هٲلهبد ّ هدئفواد  ى، کدَ ثدَ ٩يدو ؽدظ      اٍذ کَ ؽْاّي  ى ثيِ اى هزي إل

ّْك )اهب ثَ ُو ؽبل كه هاٍ ؽظ اٍذ( كه هٲبيََ ثب اٝال٥بري کَ كهثدبهٍ ؽدوهيي   هوثْٛ هي

عب ثَ  ، ثَ ٥واٯ ه٭ذ ّ كه  ى ، کوزو اٍذ. الجزَ ّي پٌ اى پبيبى هواٍن ؽظ ّ ٍٮو ؽظ كاكٍ

ى ثَ ٍٮو فْك اكاهدَ كاك ّ ثدَ   ىيبهد ٥زجبد هْ٪ْل ّل؛ ٍپٌ ثَ ايواى ثبىگْذ ّ ُوچٌب

، اى مکو فدبٝواد ٍدٮوُبي    فواٍبى ٥ييوذ کوك. ًْيٌَلٍ كه ٝي ثيبى فبٝواد ٍٮو فْك

ُبي ٱجلي فْك هضاًل ٍٮو  ، ثَ هَب٭ود هبًل ّ ُوعب کَ ٭وٕزي پيِ  هلٍٍبثٰ ًيي ٩ب٭  ًوي

 کٌل.ثَ ا٭٪بًَزبى ًيي اّبهٍ هي

ُبيي كاّزَ کَ اى هيبى بثٰ ثو ايي، ٍٮوًبهًَْيٌَلٍ كه چٌل هْهك يبك ّه ّلٍ اٍذ کَ ٍ

، فدبٝواد اٍدٮبه گنّدزَ ها ًيدي يدبك       هٍل، ثَ ثوفي اى ِّوُب کَ هي ه٭زَ ّ ثَ ُويي كلي 

 کٌل. هي

، اى اّٙب٣ ع٪وا٭يبيي ِّوُبي ٍو هاٍ فْك ّ ٤ّٙ ٍيبٍي ّ افالٯ  اّ كه ايي ٍٮوًبهَ

اٝال٥بد ع٪وا٭يبيي، ثَيبه ثب اُويدذ    ّهك کَ اى لؾبٟ، هٞبلت ثَيبهي هي هوكم ايي ِّوُب



 مخطوطات حجکتابشناسی /  301

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 ّيژٍ رْٕي٬ ِّو اٍزبًجْل. ، ثَ اٍذ

، اّل ه٪وة ث٦دْى اهلل   اٍذ 8279اهوّى کَ هّى ٌّجَ چِبهم ِّو ٦ّجبى الو٢٦ن » ٩بى: 

ىاكٍ  ، ّت ها كه يک ٍب٥زي ِّو كه اهدبم  الولک الُْبة اى كاهالقال٭َ ِٝواى ؽوکذ ًوْكٍ

 «.ؽَي هٌيل کوكين

ُب ىًدلگبًي  ٣ًْ ّىٯ )ّى٧( كه هبىًلهاى كيلٍ ّل کْچک كه ثبالي كهفذيک »اًغبم: 

 «.گيك ّ ىُو كاهكُبي كيگو اٍذ گٮزٌل هيکٌٌل  ّاىّبى ٩يو  ّاى ّىٯهي

 785 ٫. 768، ُ  282، ٓ  2، هلي؛ ط  / د رِواى / 

ُدب ثدب هوکدت    ٍو٭ٖد   .ٯ. ُ 8282، اؽزوباًل ٍدبل   ، گْيب ثَ فٜ هئل٬ ّکَزَ ًَز٦ليٰ

ٜ   ، اٍوبء اهکٌَ ثب هوکت ٱوهي ًّْزَ ّلٍ وهيٱ کْدي   ، هّي اٍوبء ا٥الم ثب هوکت ٱوهدي فد

 ّلٍ.

 ، علل ريوبط ٱوهي هٲْايي. کب٩ن ٭وًگي

 ٍن. 88*  82/  3ٍن(،  88/  3*  7ً ) 88،  گ 272

372  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( سِشًبهِ هجذسٕ

 ..ٯ( ُ  ٦ٍ722ْك ٥جلهي )ث٦ل ، هؾول ثي هؾول ثي ٥لي ثي اؽول ثي  ٥جلاهلل اى: اثي

، ثَ رؾٲيٰ ّ رٲلين ٥لي اثدواُين   ، كهْٰ كاه ٦ٍلالليي«: هؽلخ ال٦جلهي»]چبپ ثب ٥ٌْاى 

 م[. 1444=  .ٯ ُ  1414کوكي؛ ٍبل 

، ٥بىم هکَ ّلٍ ّ ثو هٖو گدنه کدوكٍ ّ ايدي     اى ٝويٰ ٍبؽ  .ٯ ُ  689هئل٬ كه ٍبل 

 هاٍ ها هٌيل ثَ هٌيل رْٕي٬ ًوْكٍ اٍذ.

،  ، اكثدي  ، ردبهيقي  ، ؽبّي ه٦لْهدبد ع٪وا٭يدبيي   ، ٥الٍّ ثو هجبؽش ٭ٲِي بهَ هنکْهٍٮوً

؛ لنا هٖبكهي کَ هئل٬ كه ايي ًّْزبه اى  ًِدب اٍدزٮبكٍ ثدوكٍ، هزٌد٣ْ      اعزوب٥ي هٮيلي اٍذ

 اٍذ.
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ثب رؾٲيدٰ هؾودل الٮبٍدي كه ّدِو هثدبٛ       م8968=  .ٯ ُ  8558ايي ٍٮوًبهَ كه ربهيـ 

 چبپ ّ هٌزْو ّلٍ اٍذ.

ثَولَ اللِن ٕ  ّ ٍلن ٥لي ٍيلًب هؾول ّ ٥لي  لدَ ّ ٕدؾجَ ّ ربث٦يدَ ّ أهزدَ     » ٩بى: 

يٲْل ال٦جل الونًت الوَز٪ٮو... ّ ث٦ل ٭بًي ٱبٕل ث٦ل اٍزقبهح اهلل ٍجؾبًَ الي رٲييل هب أهکي 

رٲييلٍ ّهٍن هب ريَو هٍوَ ّ رَْيلٍ هوب ٍوب اليَ الٌب١و الُوٞوٯ ٭ي فجو الوؽلخ الي ثدالك  

 ..«.الوْوٯ.

صن هّي اهلل ثغو٤ الْو  ّاالعزوب٣ ثبألُ  لَ الؾول ّالْکو کضيوًا: ّٱل يغو٤ اهلل »اًغبم: 

 ي٢ٌّبى کّ  ال٢ي أال رالٱيب. *الْزيزيي ث٦لهب 

ّالؾول هلل الني أ٥غيد ٌٕبئ٦َ ّکو الْبکويي ّ ثِود ثلائ٦َ ٭کدو الوزٮکدويي ٭ودي    

 «.ثلءًا ّ ٥ْكًا ًلاٍ ُوي کّ  ٭ٚ  ّثاًل ّ عْكا ّلَ الؾول کضيوًا

ُّنٍ ٱٖيلح ٢ًوزِب ٭دي الوؽلدخ هأيدذ أى أفدزن ثِدب ُدنا الزٲييدل        » ٩بى هؽلَ ه٢ٌْم: 

 هَز٦يًٌب ثبهلل ٥لي ملک:

 *٭و٢٦دن كيٌٌدب ًُٖدُؼ الَجوايدب      *ّاى ألَٮيَذ ّاهكٍ َ٭َؾي  *٥َليَک الٌُُٖؼ ِهكٍُ ثکّ  َؽي 

 «.کناک أري الؾليُش ٥ي الٌجي

٭ٲبلذ ٱدل   *ّلکّي الٌلاَء ل٪يو ؽي  *أٍو٦ذ لْ ًبكيذ ؽيًب ّ ٱل »اًغبم هؽلَ ه٢ٌْهَ: 

 «.٭ّْ٭ٲک الوِيوُي هي ّٕي *٥ِلد اليک ًُٖؾًب 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 784  /8 ٌ2285، کزبثقبًَ هلي؛ ُ  د پبهي. 

 فٜ ه٪وثي ىيجب. ثوفي کلوبد ه٦وة.

، اى هّي ًَقَ إ  کدَ ثدَ فدٜ هئلد٬      کبرت .ٯ. ُ 743ٱ٦لٍ  ربهيـ کزبثذ: اّاي  مي

 ، اٍزٌَبؿ کوكٍ اٍذ. ثْكٍ

 ّْك.، كيلٍ هي كه ؽبّيَ ث٦ٚي ر٦ليٲبد ّ رْٖيجبد کَ ًْبًي هٲبثلَ ًَقَ اٍذ

« ٟ»ثدب  « ٗ»، ّ كه ايي ًَقَ ؽدو٫   رو اى هزي هٌلهط ّلٍ ُو ٭ٖ  ثب ؽو٫ّ كهّذ



 مخطوطات حجکتابشناسی /  303

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 اّزجبٍ ّلٍ اٍذ.

ّدْك کدَ كه ٍدبيو    هْاهك عبي فبلي كيلٍ هدي  کَ كه ث٦ٚي ، هگو ايي ًَقَ کبه  اٍذ

 ، ؽزي كه هْاهك چبپي. ّْكُب ًيي كيلٍ هيًَقَ

 ً. 55د  58،  ثوگ 838

 783  /2 ًٌْ83932، کزبثقبًَ هلي؛ ُ  د ر. 

کْدي کدوكٍ    ، ث٦ٚي ؽو٫ّ ه٦وة. ًبٍـ ثواي ٕٮؾبد کزبة عدلّل  فٜ ه٪وثي ىيجب

 اٍذ.

 .ٯ. ُ 8887ربهيـ کزبثذ: اّافو هؾوم 

 ً. 22د  89،  گ 878

 786  /5 727، ليلى )كاًْگبٍ(؛ ُ  د ُلٌل. 

، اًلافزَ اٍذ؛ لدنا   کبرت چٌلاى ثبٍْاك ًجْكٍ ّ کلوبري ها کَ ٱبكه ثَ فْاًلى  ًِب ًجْكٍ

 ّْك.ًَقَ ثَيبه رؾوي٬ ّلٍ ّ ا٭زبكگي ّ اٙٞواة ثَ ّ٭ْه كه  ى كيلٍ هي

 ّ ُوچٌديي ٱٖديلٍ هئلد٬ كه ايدي      ًيي ُٮذ ٕٮؾَ  فو هٌضْه اى ٍٮوًبهَ ا٭زبكٍ اٍدذ 

 ّْك.ًَقَ كيلٍ ًوي

 ً. 22ّ  28،  گ 888

373  

 سِشًبهِ هتجبت ٍ هِ٘ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 ..ٯ( ُ  84، ٍکيٌَ ٍلٞبى )ٍلٍ  اى: ّٱبه اللّلَ

، ثدَ کّْدِ هٍدْل ع٦ٮويدبى ّ     ُ  1024/  .ٯ ُ  1012]هّىًبهَ ٍٮو ٥زجبد ّ هکدَ  

د   120د   4، ّبثک: ٓ  113،  1033،  1، چبپ  ، ٥لن رِواى (،1008لٌگ )هزْلل  کبًُْ ُٮذ

 [423د  414د  004

، هْدِْه ثدَ ٍدکيٌَ ٍدلٞبى ّٱبهاللّلدَ       فبٝواد يکي اى ىًبى ًبٕوالليي ّدبٍ ٱبعدبه  
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( .ُ ُ 8279) .ٯ ُ  8587، اى ٍٮو ثَ ٥زجبد ٥بليبد ّ هکَ هکوهَ كه ٍبل  إٮِبًي کْچک

 ذ.هبٍ ثَ ْٝل اًغبهيلٍ اٍ 88اٍذ کَ 

ي٦ٌي چِبه ٍدبل پدٌ اى کْدزَ ّدلى      .ٯ ُ  8587، كه ٍبل  ىيَزَ ّي کَ كه رِواى هي

ّْك. ُوواٍ ّي ثواكه اّ  ٱدب هيدوىا هؾودل    ، هٖون ثَ ٍٮو ٥زجبد ّ ؽظ هي الليي ّبٍ ًبٕو

، ّو٣ّ ثَ ًگبهُ ٍدٮوًبهَ کدوكٍ    ٥ليقبى اٍذ ّ اى ُوبى ىهبًي کَ رٖوين ثَ ه٭زي گو٭زَ

 اٍذ.

374  

 )سِشًبهِ ـ ُبسسٖ( ، ٌّذٍستبى ٍ هِ٘ سِشًبهِ هشاّ

 (..ٯ ُ   8548د ىًلٍ ثَ ٍبل  8263اى: هيوىا هؾولؽَيي رٲْي ٱيّيٌي )هزْلل 

َ      ىهبى ؽيبد هئلد٬  ، ثدب پبكّدبُي ّدِ پبكّدبٍ      ، کدَ مّٯ اكثدي ّ ّد٦وي ًيدي كاّدز

، هٙدب ّدبٍ ّ هؾولهٙدب ّدبٍ(      ، اؽولّبٍ ، هؾول٥لي ّبٍ ، ه٢ٮوالليي ّبٍ )ًبٕوالليي ّبٍ

 هٲبهى ثْكٍ اٍذ.

، ٍٮوًبهَ هئل٬ اٍذ کَ كه  ى ه٦ودْاًل ارٮبٱدبري ها کدَ اى ٕدجؼ ؽدبكس       ًّْزبه پيِ هّ

، گياهُ کوكٍ ّ كهثبهٍ اهبکٌي کدَ اى  ًِدب گنّدزَ ردب عدبيي کدَ رْاًَدزَ اٍدذ،          ّلٍ اٍذ

 عيئيبد اهْه هبًٌل هَبؽذ  ى ّ ر٦لاك ٍکٌَ ّ عِبد ع٪وا٭يبيي ها ثَ كٱذ ثيبى کوكٍ اٍذ.

؛ اى عولَ اٍبهد چٌل هّىٍ ثدَ كٍدذ    ُبي ثَيبه ّلٍكه ْٝل ٍٮو هزؾو  ٍقزيّي 

 «.ايي ٍٮو ها ٥لي ٥لي گْيبى ثَ پبيبى هٍبًلم»هاُيًبى ّ... کَ ثَ گٮزَ فْك ايْبى: 

ٌّبٍدي كه  ى كّهٍ   هٞبل٦َ ايي ٍٮوًبهَ ثَ عِذ اٝال٥بد ربهيقي ّ ع٪وا٭يبيي ّ هوكم

 هٮيل فْاُل ثْك.

ى ثَ چبپ ًوٍيلٍ ّ ًَقَ هٌؾٖو ّ ثَ فدٜ هئلد٬ اٍدذ کدَ ٝجدٰ      ايي ًّْزبه ربکٌْ

ًْيٌ ٱواهكاكي کَ ثب ًگبهًلٍ ايي ٍْٞه اًغدبم پنيو٭زدَ، ثٌبٍدذ پدٌ اى ارودبم کدبه        پيِ

 اهلل. ّبء ، ثَ رٖؾيؼ ّ رؾْي ايي ٍٮوًبهَ اٱلام ًوبين رب  هبكٍ چبپ گوكك، اى ؽبٙو
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، رٍْٜ ثٌلٍ  هّي رْٖيو ًَقَ إ  الىم ثَ مکو اٍذ کَ ٭بي  كيغيزبل ايي ٍٮوًبهَ اى

 رِيَ ّ كه افزيبه کزبثقبًَ پژُّْکلٍ ٱواه گو٭ذ.

ثَولَ ث٦ل اى ؽول ثو فلاًّل ٱبكه يکزب ّ كهّك ثو هؾول هٖٞٮي ّ  ل اّ ٕدلْاد  » ٩بى: 

ّكّم ثدوط هِدو    اهلل ٥ليِن اهوّى کَ يْم چِبهٌّجَ چِبهكُن ٦ّجبى الو٢٦ن اٍذ هٞبثٰ ثيَذ

 «.هٞبثٰ ثب ٌٍَ يکِياه ّ ٍيٖل ّ چِ  ُغوي ّوَي ًجْي... ّوَي ايذ ئي  روکي

ّلي ّبيل ثَ ٢ًو كٱذ ًگبٍ کٌٌل اٝال٥بد هقزٖوي ؽبٕ  ًوْكٍ ايدي ثٌدلٍ ها   »اًغبم: 

الضبًي هٞبثٰ ثوط ٱًْ ٌٍَ ايذ ئي  هي ُغوح  ثَ ك٥بي فيو يبك ًوبيٌل رؾويوًا ٭ي ِّو هثي٤

 «.8548الٌجْي يکِياه ّ ٍيٖل ّ چِ  ّ يک ٱووي ٌٍَ 

الؾدوهيي ّ ىهدبى    ، اى ثبة ؽکبيذ كه ثبة هٖبئجي کَ كه ثديي  ًيي پٌ اى اروبم ٍٮوًبهَ

 ، ا٦ّبهي  ّهكٍ اٍذ: ه٭زي ثَ هليٌَ هٌْهٍ كچبه ّلٍ

* ثب ٥لٍ اى فْآ عو٦ي اى ٥بم  *ه٭زن ثَ هليٌَ ًجي ثِو ٍالم » ٩بى ؽکبيذ ه٢ٌْم: 

 «.ؾٌذ ربمهّ کوك ثَ هب هْٲذ ه *ثٌ هاٍ ثويلين هٍيلين ّٝو 

ّل هؾْ ٭واهُْ ثگْذ  ى  *چْى كاف  هَّٙ ًجي گوكيلين »اًغبم ؽکبيذ ه٢ٌْم: 

 «.8542ايي ّاٱ٦َ ٩ويجَ ها كه ايبم  *اًْبك ًوْكٍ ٍيل ٱيّيٌي  * الم 

 787 5، پژُّْکلٍ ؽظ ّ ىيبهد؛ ُ  / د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8548،  ، ثَ فٜ هئل٬ ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 ً. 88د  86، ٓ  244

 (125ـ  122)تصاوير 

375  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( اطٌش ٓبربس سِشًبهِ هلٖ

 .إ٪و ٱبعبه اى: ٥لي

ٍٮوًبهَ هجَْٝي اٍذ کَ هئل٬ ثٌب كاّزَ عيئيبد ٍٮو ؽظ فْك ها ثدَ رٮٖدي  كه  ى   



 306کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

، ّلي رٌِب چٌل ٕٮؾَ  ى ها پيواهْى ربهيـ ؽوکذ ّ ُوواُبى فْك ّ چٌل هٌيل  رؾويو کٌل

 ًلٍ اٍذ.اّل ها ًّْزَ ّ ًبروبم هب

الؾول هلل هة ال٦بلويي ّالٖالح ّ الَالم ٥لي اّو٫ االًجيبء ّالووٍليي هؾودل ّ  » ٩بى: 

٥زورَ الٞبُويي... لوب ّ٭ٲٌي اهلل رجبهک ّ ر٦بلي إلهاكح ؽظ ثيزَ ّ هىٱٌب ٝي هواؽلَ ّ هٌبىلدَ  

ي يدْم  ٭ؤهكد أى اکزت اٍوبء هٌبىلَ ّ کيٮيبد هْاٱ٦ِن اٍئ ... کبى يْم الؾوکخ هي الکب١وي

 ...«.8587االصٌيي هي ايبم االٍج٣ْ ّ ال٦ْويي هي الوهٚبى الني 

ّ لکٌَ الؾبط ٥لي  ٱب ٍلوَ اهلل ال رٲ  لَ ا٫ ّ کبى ُدْ هدي ًغبثزدَ ّ ٍّد٤     »... اًغبم: 

 «.ٱلجَ ّ لکٌٌب هي الغولخ ال ًزکلن ه٦ِب أثلًا ّ لٲي هي الج٦يو الٌْاة هؾول...

 788 ه. 85ه الي  82، اى ٓ  382/  8، ُ  858، ٓ  2،  ٍزبى؛ ط  / د ٱن 

 .ٯ. ُ 84، ١بُوًا ثَ فٜ هئل٬. ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 اي.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 22*  88ٍن(،  22*  88ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬ )

376  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( سِشًبهِ ٓلظبدٕ

 ثبعَ  ٭ويٲب(. .ٯ ُ  898د  883اى: اثْالؾَي ٥لي ٱلٖبكي اًللَي )ؽلّك 

، ٍدبل   : الوؽلخ الٲلٖبكي؛ ًْو ّدوکذ رًَْدي؛ ثدَ رؾٲيدٰ هؾودل اثْاالعٮدبى      ]چبپ

 ٓ[. 236 .ٯ، ُ 8599

، اى  ثَ عّلٍ هٍيلٍ ّ پٌ اى اكاي ٭ويَٚ ؽدظ  .ٯ ُ  838هئل٬ اى هاٍ كهيب كه هبٍ ٦ّجبى 

ثَ هٖو هٍيلٍ  .ٯ ُ  832ها پْذ ٍو گناّزَ ّ كه هؾوم ٍبل « ٥ٲجَ»ّ « هاث٨»،  ٝويٰ كهيب

 اٍذ.

ثَولَ ٕلْح يٲْل ٥جيل اهلل ر٦بلي ٥لي ثي هؾول... الؾول هلل الدني ع٦د  ٝلدت    » ٩بى: 

ال٦لن ّاعجًب ٥لي الج٦٘ هي الوَلويي ٭ٲبل ر٦بلي ُّْ إٔلٯ الٲبئليي: ٭لدْال ًٮدو هدي کد      
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 «.٭وٱخ هٌِن ٝبئٮخ ليزٮٲِْا ٭ي الليي ّ ٭وٗ الؾظ ٥لي الوَزٞي٤ هي الوئهٌيي

٦ْكح أؽول ٭ٲوأرَ صبًيًب ّکبى يئه  ٱواءرَ صبلضدًب ّلکدي ٭ؤعدبءٍ    ّث٦ل القزن ٱبل: ال»اًغبم: 

الؾغدخ   الؾٰ ّ عبءٍ اليٲيي ّکبًذ ّ٭برَ هؽوخ اهلل ر٦بلي ٥ليَ يْم الضالصبء الَبكً هدي مي 

 هزن ٍج٦خ ٍّزيي ّصوبًوبئخ ّکبًذ لَ... ّکبى ٥ووٍ يٌي٬ ٥لي الضوبًيي ٌٍخ:

 «.ؽالم٭کؤًوب ّکؤًِن أ *کبًذ لٌب أيبم ّٕ  ثبلؾوي 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 789  /8 ٛ528الي  282، اى ٓ  8378/  5، هقيى هلکيَ؛ ُ  د هثب. 

، ٥لي ثي ٱبٍن ثي ٥لي ثي هؾول ثي اؽول ثيبٙدي اًٖدبهي    فٜ اًللَي عليل هزٍْٜ

ٌ     اًللَي )هغبى اى ٝو٫ ّيقِ ، ٍدبل   ، اثْالؾَي ٥لي ٱلٖدبكي اٍدذ(، كه ثلدِ اًدلل

 .ٯ. ُ 877

ّ اروبم  ى ثَ ربهيـ ًيوَ هثي٤ االّل ُودبى   ٩877وًبَٝ، ثَ ربهيـ ٕٮو ّو٣ّ کزبثذ كه 

 ٍبل.

 ٍن. 22/  7*  84/  3، ً  22ّ  89

 722  /2  ّقٖي )فويلاهي اى کزت هؾول ثي اؽودل هديّهي    د ّيـ هؾول هًٌْي ،

 .296الي  246اي اى ٓ ٭بٍي(، ٙوي هغو٥َْ

ًدبم کبردت ّ ردبهيـ کزبثدذ )ّلدي اى      ، كه ث٦ٚي هْاهك ألْاى ثَ ٱوهي. ثلّى  فٜ ه٪وثي

  يل(.كٍذ هي ثَ 8887ًَقَ ث٦ل كه هغو٥َْ ٍبل 

 ٍن. 22*  84، ً  83

377  

 سِشًبهِ هِ٘ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 ..ٯ( ُ  8554، اهيو٢ًبم ُولاًي ) اى: ؽبعي ٥جلاهلل فبى ٱواگْىلْ

،   هغيدلي اهلل ، ثدَ کّْدِ ٥ٌبيدذ    هئلد٬ « هغو٥َْ  صبه»]ايي ٍٮوًبهَ كه ٙوي کزبة 
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 [.542الي  223، ٕٮؾبد  چبپ ّلٍ اٍذ 8582رٍْٜ هيواس هکزْة ثَ ٍبل 

اي اٍذ کَ ثدَ  رو اٍذ ّ ٍٮوًبهَ هکَ، اى ثٲيَ ٥ٌبّيي هغو٥َْ ّي هٮٖ  ايي ٍٮوًبهَ

عب ثب کْزي ثدَ ٍدوذ عدلٍ ثدَ      اى ٝويٰ اًيلي ثَ ٍوذ اٍزبًجْل ّ اى  ى .ٯ ُ  8589ٍبل 

 اًغبم هٍيلٍ اٍذ.

اهلل ًْهي ًيدي ُودواٍ ّي ثدْكٍ اٍدذ ّ هَدبئ  ٭ٲِدي        ، هوؽْم ّيـ ٭ٚ  وكه ايي ٍٮ

گْيل کدَ ٱبثد    ُب هي، گبٍ هٞبلجي كه ايي ىهيٌَ کوك ّ هئل٬ هنکْهعوب٥ذ ها ّيـ ؽ  هي

 رْعَ اٍذ.

378  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘

 رِواى(. .ٯ، ُ 8526 –، إٮِبى 8233اى: هيوىا ٥جلال٪ٮبه ًغن الولک )

هعدت   23هْهؿ يکٌْجَ  425]ايي ٍٮوًبهَ ثواي ًقَزيي ثبه كه هّىًبهَ ايواى د ّوبهٍ  

( ثب 8576)ثِبه  89، ي٦ٌي ُوبى ٍبل ثبىگْذ ّي اى ؽظ هٌزْو ّل. ُوچٌيي كه ُ  8297

ثَ ُودواٍ كّ  « ُبؽليش ٱب٭لَ»كه هيٲبد ؽظ، ًيي ٝي « اي ّيويي ّ پوهبعواٍٮوًبهَ»٥ٌْاى 

چدبپ   ٥8582َکو ّ اًزْبهاد ه٦ْو كه ٍبل  ِّ ؽغخاالٍالم ٱبٙيٍٮوًبهَ كيگو ثَ کْ

 ّ هٌزْو گوكيل[.

هؾول إٮِبًي ّ اى هعبل ٭وٌُگي كّهٍ ٱبعبه ثدْكٍ کدَ کدبه     ّي پَو  فًْل هال ٥لي

هٌغوي ًبٕوالليي ّبٍ ها ًيي ثو ٥ِلٍ كاّزَ ّ اّبهاري ثَ ايي ثقِ اى ىًدلگي كهثدبهي اّ   

 اٍذ.كه فبٝواد ا٥زوبكالَلٌَٞ  هلٍ 

 ثْكٍ اٍذ. .ٯ ُ  8297د  8296ُبي  ٍٮو ّي كه ٍبل

، اى هاٍ فلديظ ٭دبهً ّ    عب ٍْاه کْزي ّدلٍ  ، اى  ى ّي اى ث٪لاك ثب کْزي ثَ ثٖوٍ ه٭زَ

، ٥بىم هليٌَ  هّك. پٌ اى اًغبم ؽظعب ثَ علٍ هي الوٌلة ّ اى  ى كهيبي ٥وبى ثَ ٍوذ ثبة

 پوكاىك. ، هي ظ ّ ىيبهد اهبکي هزجوکَ كيلٍ، ثَ ّوػ کْربٍ  ًچَ كه ؽ ّلٍ ّ كه ايي ٭بٕلَ
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،  ، ث٦ٲْثَ ، ّاى ، فبًٲيي ، ٱٖو ّيويي ، ًْثواى ، ٍبهّٯ هَيو ه٭ذ ّ ثوگْذ ٍٮو: رِواى

، ثٖوٍ، )ثب کْزي(  ، هلايي ، ث٪لاك )اى هّي كعلَ ثب ٱبيٰ ثَ ٝو٫ ثٖوٍ(، ٥وبهٍ ٥زجبد

، ثبىگْذ اى هاٍ  ، هليٌَ ، هکَ ، ٦ٍليَ ، علٍ الوٌلة ، ثبة ، ٥لى ، هَٲٜ ، ُوهي ، ٱْن ثِّْو

 ، رِواى. ، ًغ٬ اّو٫ عج 

َ   ثَولَ هقزٖوي اٍذ كه ّوػ ٍٮو ثيذ» ٩بى:  ىاك ث٦دل اى اٍدزيناى ّ    اهلل الؾدوام فبًد

ثدَ ٥ديم ىيدبهد     96هوفٖي اى فبک پبي هجبهک ُودبيْى ا٥دال كه ثيَدذ ّ كّم ّد٦جبى     

 «.اهلل الؾوام ثيوّى ه٭ذ ّ... ثيذ

ها هَلْة االفزيبه ًَبىًل ّ عبى ّ هبل ها كه ه٦وٗ رلد٬ ًيبًلاىًدل ّ    ّ فْك»اًغبم: 

، ايي هاٍ عجد     ثي گو٭زبه ًًْْل. کبُ اى عبًت اّليبي كّلذ أثلهلد ٥بٱجذ ثَ ٱؾٜ ّ ثي

 «.گو٭ذ ّالَالمّل رب ّبيل ٢ًبهي هيچٌل ٍبلي ٩ل٩ي )= ٱل٩ي( ّ هَلّك هي

،  اى هاٍ رِدواى  8296ّد٦جبى   2کدَ كه  هئل٬ اى ًيكيکبى كهثدبه ًبٕدوالليي ّدبٍ ثدْكٍ     

َ   ، ُوهي ّ علٍ ثَ هکَ هي ، ٱْن ، ثٖوٍ ، ث٪لاك ، ٥زجبد فبًٲيي ،  هّك. ٍپٌ اى هکدَ ثدَ هليٌد

 هٍل. ثَ رِواى هي 8297الضبًي  گوكك. كه پبيبى كه عوبكيعج  ٥به  ّ ًغ٬ ثبىهي

 كُل.، ِّوُبي هيبى هاٍ ها يک ثَ يک گياهُ هي ّي كه ايي ٍٮوًبهَ

 ايي اصو ثَ ًبٕوالليي ّبٍ ٱبعبه اُلا ّلٍ اٍذ.

 728  هٌديّي؛ ط   ُب(. ]٭ِوٍذ ًَق599َ: ٫2 )٫. هلي  863، هلي؛ ُ  / د رِواى ،

6  ٓ ،4252  ُ ،48787] 

 اؽزوباًل ِٝواى. .ٯ، ُ 8297، ٍبل  ، گْيب ثَ فٜ ًگبهًلٍ ًَز٦ليٰ فُْ

 ٍولْؽَ هنُت ىه ّ ٌّگو٫ ّ العْهك ّ ٍجي. هغلّل:

 علّل كّه ٍْٞه ثَ ىه ّ ٍيبٍ ّ  ثي ّ ٱوهي. .8

 علّل ثيوًّي ثَ ٍيبٍ. .2

 ، علل ريوبط ٱوهي يک اليي. کب٩ن ٭وًگي  ثي

 ٍن. 22/  3*  85/  3ٍن(،  85/  3*  8ً ) 82،  گ 28
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379  

 سِشًبهِ هِ٘ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 ..ٯ( ُ  8522د  8239إ٪و فبى ثي هغلالولک ) ، هيوىا ٥لي اللّلَ اى: اهيي

 [8263ُ  889/  82]النهي٦َ 

 ]کزبة كه رِواى ثَ کِّْ اٍالم کب١ويَ چبپ ّلٍ اٍذ[.

ٝج٤ ٭ز٩ْوا٭يًب ثِٞواى ألّل هوح ثقٜ الوئل٬ ّ أيًٚب ٝج٤ »كه النهي٦َ چٌيي  هلٍ اٍذ: 

 «.ٓ 899٭ي  8528ثِٞواى ٭ي 

َ  ، اًيلي ، هّذ هَيو ه٭ذ ّ ثبىگْذ: هٌغي  ٌ ، )ثدب هاٍ  ُدي(،    ، ثبكکْثد ،  ، ثدبْٝم  رٮلدي

َ  ، ثٌله پيوٍ يًْدبى  ، اىهيو ، اٍزبًجْل ، ٍبهَْى ٝواثْىاى  ُدي ثدَ ٍدْي(     ، )ثدب هاٍ  ، اٍدکٌلهي

ِ   ، ثئو ٥دوٍّ  ، هليٌَ ، هکَ ، علٍ ، ؽوکذ كه كهيبي اؽوو ، ٍْئي اٍوب٥يليَ ، ثئدو   ، ثئدو كهّيد

َ  ي، ٍدْئ  ، ثٌله ْٝه ٍديٌب  ، يٌج٤ ، ثئو ٥جبً ٦ٍيل ٰ  ، ثيدوّد  ، اٍدوب٥يلي ، ثبىگْدذ ثدَ    ، كهْد

،  ، ثبْٝم )ثب هاٍ  ُي ثَ ٍْي( رٮليٌ ، ثٌله هييٍ ، ٝواثْىاى ، ٍبهَْى ، اٍزبًجْل ، اىهيو ثيوّد

 ، اى كهيب ثَ اًيلي ّ ه٭زي ثَ لْذ ًْب. ، ثبكکْثَ گٌغَ

، فْاُوىاكٍ  ، ٭وىًل هغلالولک ُبي ًقَذ ٍلٌٞذ ه٢ٮوالليي ّبٍّي ٕله ا٢٥ن ٍبل

 هي ثْك.هيوىا  ٱب فبى ًْ

ايٌک هّى اّل ؽدجٌ  »ٍٮوًبهَ اّ كه اًيلي ثَ پبيبى هٍيلٍ ّ  فويي عولَ اّ ايي اٍذ: 

 «.ّ ٱيل. ثبٱي كاٍزبى ها كه ك٭زو ؽجَيبد ثبيل فْاًل

381  

 سِشًبهِ هِ٘ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 .غلي  ؽٌَي ؽَيٌي ٝجبٝجبيي رجوييي٥جلال اى: هؾولهٙب ثي

ُ چدبپ ّدلٍ    8587]ثَ کِّْ هٍْل ع٦ٮويبى ّ رٍْٜ هٌْْهاد هْهؿ ثدَ ٍدبل   
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 اٍذ[

ثَ ْٝل  .ٯ ُ  8297رب ٦ّجبى  8296ٮوُ ها اى هاٍ هٍّيَ  ٩بى کوكٍ کَ اى ٦ّجبى ٍّي 

 اًغبهيلٍ اٍذ.

 722 2537، ُ  463/  5، هلک؛ ط  / د رِواى. 

381  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘

 ..ٯ( ُ  8288د  8225وىا )اى: هؾولّلي هي

 8575كه ٍبل « الٲوي ثَ ٍْي أم»، ثَ ُوواٍ ٍٮوًبهَ هٍْل ع٦ٮويبى ثب ًبم  ]ايي ٍٮوًبهَ

 رٍْٜ ًْو ه٦ْو چبپ ّلٍ اٍذ[

هئل٬ )کَ پَو چِبهم ٭زؾ٦لي ّبٍ ٱبعبه اٍذ( گياهُ ٍٮو فْك ها ثَ هکَ ه٢٦وَ کَ 

ثدْكٍ، ثدَ هّدزَ رؾويدو کْديلٍ       .ٯ ُ  8268ّ پبيبًِ ثَ ٍبل  .ٯ ُ  8262 ٩بى  ى ثَ ٍبل 

 اٍذ.

 4 ثدبكي كه هکدبهم اآلصدبه )ط     ّوػ ؽبل هئل٬ ها هِلي ثبهلاك ّ هوؽْم ه٦لدن ؽجيدت  

 (  ّهكٍ اٍذ.8296 ٓ

کَ اّ  ، ّبُل عبلجي ّعْك كاهك ّ  ى ايي رؤلي٬ ّلٍ 8262كه ايي ثبهٍ کَ کزبة كه ٍبل 

پبّب اّدبهٍ   كٍزگيوي اّ رٍْٜ ًغيتثَ ١ِْه اك٥بي ثبثيذ ٍيل هؾول٥لي ثبة كه کوثال ّ 

 ثْكٍ اٍذ. .ٯ ُ  8262کوكٍ اٍذ ّ  ٩بى اك٥بي ثبثيذ ٍيل هٌؾو٫ هيثْه كه ٍبل 

اًل، يدبك کدوكٍ   ُب هْٱ٦يزي كاّزَهئل٬ اى ثوفي ٥لوبي کوثال ّ ًغ٬ ًيي کَ كه  ى ٍبل

ل اٍذ؛ اى عولَ اى ٍديل اثدواُين ٱيّيٌدي ّ ًودبى عوب٥دذ اّ. ايدي ٍديل اثدواُين كه ٍدب         

ال٪ٞب ًبم ثوكٍ اٍذ کَ اّ ًيي  هوؽْم ّلٍ اٍذ. ًيي اى ٍيل ؽَي، ٭وىًل کب٬ّ .ٯ ُ  8262

، رؤلي٬ هٍبلَ ثبيل پدٌ   كه ّثبي هِْْه کوثال كهگنّزَ اٍذ. ثٌبثوايي .ٯ ُ  8262كه ٍبل 

 اى  ٩بى اك٥بي ثبثيذ ٍيل هٌؾو٫ ّ ٱج  اى كهگنّذ ايي كّ ثيهگْاه ثبّل.
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الدني ّدّو٭ٌي ثييدبهح ثيزدَ الدني کدبى هؾدّ  ىيدبهح االرٲيدبء ّ          ثَولَ الؾول هلل » ٩بى: 

الوَلويي ّ الٖالح ّالَالم ٥لي أّو٫ القاليدٰ هؾودل ّ  لدَ الٞدبُويي اهدب ث٦دل چٌديي        

گْيل... ث٦ل اى ؽْٖل اٍزيناى اى پبكّدبٍ عوغدبٍ هإ٫ّ هِوثدبى الَدلٞبى... هؾودل ّدبٍ       

 «.اهلل هْو٫ ّلم... ٩بىي... ثَ ىيبهد ثيذ

كُن ٱَٞي كه ًغ٬ ٱَٞي كه عج  ٱَدٞي كه  وٛ ثکٌل پْل ها ٍَ ٱَٜ هيّ»اًغبم: 

هّي کدوكى   هواع٦ذ كه هليٌَ ّ ٱيل پيبكٍ ّلى اى عِذ ثْل کوكى ّزو ها ثقْاثبًل... ىيبكٍ

كه هاٍ ثبيل ايي ٱيلُب ها كه ًغ٬ كه ؽْٚه ٥لوب ّ هَلويي ثکٌدل ؽدبعي ردب اى هقوٖدَ     

 «.٥وة فالٓ ّْك

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 725  /8  32پ الدي   86، اى ٓ  2827/  2، ُ  827، ٓ  3، ٍپَِدباله؛ ط   د رِواى 

 [48783، ُ  4252، ٓ  6، هٌيّي؛ ط  ُبپ. ]٭ِوٍذ ًَقَ

كاًَزَ ّدلٍ   8226،  ، ٍبل رؤلي٬ ثبّل. كه ايي ٭ِوٍذهي« هٌَ»كاهاي ؽْاّي ثب ٥ٌْاى 

 کَ اّزجبٍ اٍذ.

 هغو٥َْ. 8ثَ فٜ ُ 

 724  /2  ؛ ٓ 82/  4( ]84434، ُ  8322)ايواى  398، ٓ  58ٌ؛ ط ، هغل د رِواى

 [.5992/  5؛ 634د  688ه ]ٓ  568پ الي  548، اى ٓ  [2895

كاهاى ّبهي اٍدذ ّ   ، يکي كهثبهٍ ٱوٗ ًلاكى ثَ ؽولَ كه ؽبّيَ ٕٮؾَ پبيبًي كّ ٭بيلٍ

پديِ   ، رب ًيا٥دي  كاهاى كه عيئيبد اهْه ٍٮوكيگوي كهثبهٍ كٱذ كه ّوٛ ّ ّوّٛ ثب ؽولَ

 ًيبيل.

 .ٯ. ُ 8269، ١بُوًا ثَ فٜ هئل٬ كه ٍبل  ًَز٦ليٰ رؾويوي

اهلل الؾوام ّ رْاث٤  ى، کَ كه ا٥وبل ؽدظ   ، رٖبّيوي اى ثيذ كه چٌل ٕٮؾَ پٌ اى هٍبلَ

 ، كه ّوايٜ ٱليوي  هلٍ اٍذ. هْهك رْعَ اٍذ

ا٭يّكٍ كيگوي ًيي ًبهَ ٥جلالوؽوي ثي ا٦ّش ثَ ؽّغبط هٌلهط اٍذ کدَ   كه ٕٮؾَ پٌ
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 رْٖيو  ى كه مي  ه٦ٌکٌ ّلٍ اٍذ.

 (131ـ  126)تصاوير 

 723  /5 (.463/  5)٭ِوٍذ  5752، هلک؛ ُ  د رِواى 

گْيدل: ًگبهًدلٍ  ى اى   ًگدبه هدي   كه ايي ٭ِوٍذ، ًبم ًگبهًدلٍ ه٦لدْم ًْدلٍ ّ ٭ِوٍدذ    

ثدَ ايدي    .ٯ ُ  8268الَلٌَٞ )كفزو ٍْم ًبٕوالليي ّبٍ( اٍذ کدَ كه ٍدبل    ءُوواُبى ٙيب

 ٍٮو ه٭زَ ثْكًل.

، اهب ثب رْعَ ثدَ هْقٖدبد كاكٍ     ٩بى ّ اًغبم ايي ًَقَ ثب ًَقَ هغلٌ هزٮبّد اٍذ

ُبيي ثب ايي هٍبلَ کَ هؾزواًل رؾويو كيگوي ثْكٍ يب رٮبّد ، هگو ايي ، ُويي هٍبلَ اٍذ ّلٍ

 «.فْهين ثَ ُويي ًبم ثوهي 884/  8كه ٭ِوٍذ اًْاه »٭ِوٍذ اّبهٍ ّلٍ کَ:  كاهك. كه ايي

 726  /4 5992، ُ  2895، ٓ  82، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

ردو اى ًَدقَ هلهٍدَ     ، کبهد   ، ًَدقَ ٍدلٌٞزي اٍدذ ّ اى عِدبد هز٦دلكي      ايي ًَقَ

ردو ّ  هٮٖد  اي اٍذ کَ كه ًَقَ هغلٌ ٍپَِباله اٍذ. كه ّاٱ٤ هث٤  فو هٍبلَ ثَ گًَْ

 رو  هلٍ اٍذ.کبه 

382  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘

كه  8523ٱ٦دلٍ   مي 23، كفزو ٭وُدبك هيدوىا )كه    الَلٌَٞ اى: ؽبعيَ هِوهبٍ فبًن ٥ٖوذ

 ٍبلگي(. 72ٍي 

 [8267ُ  889/  82]النهي٦َ 

 ُ ّ 8589، ثَ ٍدبل   ثَ کِّْ  ٱبي هٍْل ع٦ٮويبى« هاٍ ؽظ»]ايي ٍٮوًبهَ كه کزبة 

 رٍْٜ ًْو ىيزْى ٍجي هٌزْو گوكيلٍ اٍذ.

،  ، کزبثقبًَ هو٥ْدي  ، ٱن ، ك٭زو پٌغن ، هيواس اٍالهي ايواى ًيي ثَ رٖؾيؼ هٍْل ع٦ٮويبى

 [.887د  37، ٕٔ  87ُ؛ ّ ًيي هغلَ هيٲبد: ُ  8573
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ُبي هکَ كّهٍ ٱبعبهي اٍذ کَ رٍْدٜ يدک ىى ًّْدزَ    ايي اصو يکي اى ه٦لّك ٍٮوًبهَ

 ّلٍ اٍذ.

 كه ِٝواى چبپ ّلٍ اٍذ.« ُلايخ الَجي »هي٦َ  هلٍ اٍذ کَ ثَ اٍن كه الن

، ثَ ثيدبى هٌدبىل هاٍ ّ هْدکالد ّ     ُبي كّهٍ ٱبعبهايي ٍٮوًبهَ ُن هبًٌل كيگو ٍٮوًبهَ

گو٭ذ کدَ ُودواٍ ثدب    ُبي ٍٮو پوكافزَ اٍذ. كه  ى كّهٍ کوزو ٍٮوي ْٕهد هيگو٭زبهي

َ کبهّاى ؽغبط ًجبّل کَ هئل٬ ثَ رٮٖي ، ايي ، ثَ ّيژٍ ؽولَ هاُيًبى ث هٖيجذ ّ گو٭زبهي

 ُب ها گياهُ کوكٍ اٍذ.كّْاهي

، ٥بىم هکَ ّلٍ اٍذ ّ پٌ اى اًغبم  ، اى هاٍ عج  ّي اى ايواى ثَ ٥زجبد ه٭زَ ّ اى  ًغب

ا٥وبل ؽظ ثَ هليٌَ هٌْهٍ هْو٫ ّلٍ اٍذ. هَيو ثبىگْذ ّي ًيي اى هليٌَ ثَ ٍوذ علٍ 

 كهيب ثَ ثِّْو اٍذ.عب ثب کْزي اى هاٍ  ّ اى  ى

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 727  /8 8223هغلٌ؛ ُ  2، کزبثقبًَ ُ  د رِواى. 

ثدَ   .ٯ ُ  8298ّ ردب هعدت    ٩بى ّدلٍ   8297ههٚبى الوجبهک  24ٌّجَ  ٍٮو اى هّى ٍَ

 ، ّٱبي٤ ها ثب مکو كٱيٰ هّى ّ ٍب٥ذ ثيبى کوكٍ اٍذ. كه اکضو هْاهك ْٝل اًغبهيلٍ اٍذ.

اهلل الؾوام اٍذ کَ ثَ يبهي ؽٚود ٱبكه هز٦بل ثَ ّوٛ  هّىًبهَ ٍٮو ثيذثَولَ » ٩بى: 

ِّو ههٚدبى الوجدبهک ُدياه ّ كّيَدذ ّ ًدْك ّ       24ٌّجَ  ًْيَن هّى ٍٍَالهذ هياط هي

چِبه ٍب٥ذ ثَ ٩وّة هبًلٍ ثَ ٝبل٤ ًيکْ ًيکْ هٞبل٤ ٱدًْ اى كاهالقال٭دَ ؽوکدذ     ،ُٮذ

 «.ىاكٍ ؽَي ّاهك ّلين... کوكٍ ثَ اهبم

فلاًّل ها ثَ چَ ىثبى ّکو کٌن کَ ثَ ايي ٱَدن ّاهك ّدلم کدبُ كه ٕدؾواي     »بم: اًغ

ّلم. چَ ؽبلزي: هي پوفٞو ثْكم ّ ثَ ايي ؽبلذ كاف  فبًَ ًوي ة ّ ٥ل٬ ّ كهيبُبي  ثي

هدوكى   *ثبيل کْديل  ثقذ ثل ثيي کي اع  ُن ًبى هي * يل اع  ثَ هوكى هاٙين پيْن ًوي

 «.هيومي ٍب٥ذ ُياه ثبه هيهيوك ه،  كم يک ثبه هي ؽٰ اٍذ

 728 / 2 369، ٓ  8، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

الضدبًي ؽَدت الٮوهدبى الىم اإلم٥دبى      ٱل رّوذ الٌَقخ الْويٮخ ٭دي ّدِو هثيد٤   »اًغبهَ: 
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ؽٚود ٥ليَ ٥بليَ كاهذ ّْکزِب ّبُياكٍ ٕجيَ هّيلٍ ؽٚود اّدو٫ اه٭د٤ اهغدل ا٭قدن     

عاللذ هآة اع  اکوم ًٖديو اللّلدَ هدّل ١ّلدَ     ّاال ه٦زول اللّلَ هّؽٌب ٭لاٍ هز٦لٲَ عٌبة 

ال٦بلي ٍوذ رؾويو پنيو٭ذ چْى ايي ًَقَ ّويٮَ اى رٲويواد ؽٚود ٥ليَ ٥بليدَ كاهدذ   

ُب اٍذ ّ اى كٍزقٜ هجبهک ًٲ  گْزَ، اًٖدب٫ ايدي اٍدذ کدَ هقلد٤ ثدَ فل٦دذ         ّْکذ

 «.هوؽوزي گْزَ ثيي االهضبل هٮزقو گوكك يب ٥لي هلكي

 ، علل ريوبط ٍوؿ يک اليي. کب٩ن ٍٮيل .ٯ، ُ 8299ضبًي ، هثي٤ ال ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 ، ًَقَ اى هّي ًَقَ إ  کزبثذ ّلٍ اٍذ. ثَ اك٥بي کبرت

 [879/  7]ًک: ًْويَ 

 ٍن. 87*  82/  3ٍن(،  82*  6ً ) 88،  گ 78

 (132و  131)تصاوير 

 729  /5 (.872، ٓ  2، ط  )٭ِوٍذ ٌٍب 8223؛ ُ 2، هغلٌ  د رِواى 

 ثَ پبيبى هٍيلٍ اٍذ. .ٯ ُ  8298 ٩بى ّلٍ ّ كه ٍبل  .ٯ ُ  8297ٍٮو كه ٍبل 

 752  /4 (.872/  2ٌٍبي ٍبثٰ ط ). 8223، ُ  369، ٓ  8، هغلٌ؛ ط  د رِواى 

 .ٯ. ُ 8299، هثي٤ الضبًي  ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 اليي. ، علل ريوبط ٍوؿ يک کب٩ن ٍٮيل

 ٍن. 87*  82/  3ٍن(،  82*  6ً ) 88،  گ 78

383  

 هِ٘ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ

 اى: ؟

،  ، کوهبًْبٍ ، ثيَزْى ، کٌگبّه ، چِوّك ، ٱن ، ه٢ٌويَ  ثبك ، ٥لي هَيو ه٭ذ ّ ثبىگْذ: رِواى

، )اى ٝويٰ  ، ٍبهوا ، کوثال ، ًغ٬ ، کوثال ، کب١ويي ، ث٦ٲْثَ ، فبًٲيي ، ٱٖو ّيويي ٍو پ  مُبة

،  ، عدلٍ  ، هليٌَ ، هکَ ، علٍ ، ٥لى ، ثٌله ٥جبً گَ، ثٌله لٌ ، )ثب کْزي( ثِّْو هّك كعلَ( ثٖوٍ

َ  ، ٝواثْىاى ، اٍالهجْل ، )ثب کْزي( هكّك ، ثيوّد ، كهْٰ ، ثيوّد پود ٦ٍيل ،  ، اًيلدي  ، ثبكکْثد
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 ، رِواى. هّذ

، گياهُ ٍٮو فْك ها کَ ثب ُوواُي ؽبط ٍيل هؾول ربعو ِٝواًي  ًگبهًلٍ ايي ٍٮوًبهَ

، ثدَ ٍدْي هکدَ ثدواي اكاي ؽدظ ّ       اى ىيبهد ٥زجدبد ٥بليدبد  ، اى ٝويٰ ٥واٯ ّ ث٦ل  ثْكٍ

 ثبىگْذ اى ٝويٰ ٍْهيَ ّ ثيوّد ّ ثبكکْثَ ثَ ايواى ها گياهُ کوكٍ اٍذ.

االّل  ّو٣ّ ّلٍ ّ هّى پٌغٌْجَ كُدن عودبكي   8587ٌّجَ كّم هعت  ايي ٍٮو هّى ٍَ

 ثَ پبيبى هٍيلٍ اٍذ. 8588

، اى عِبري هٌؾٖو ثدَ ٭دوك اٍدذ. اى     ّلٍُبيي کَ كه ايي ٍٮوًبهَ كاكٍ ثوفي اى  گبُي

ُبيي اى هغزِلاى ّ ٥لوبي ايي كيدبه ثدَ   ، ثَ هٌبٍجذ،  گبُي عولَ هئل٬ اى ٍٮو ٥واٯ فْك

، ثَديبه عبلدت اٍدذ. ّي كه عدبيي كهثدبهٍ ؽدوم        ًگدبهي  ؽدبل  كٍذ كاكٍ کَ اى كيل ّوػ

ُّبك هٞبلت عبلجي كاهك.كه ّت 7اهيوالوئهٌيي  ُبي ٱله ّ ؽْٚه ٥لوب ّ ى

اٝال٥ي کدوكٍ   اى ًبم هئل٬ ايي کزبة ا١ِبه ثي« هاٍ ؽظ» ٱبي هٍْل ع٦ٮويبى كه کزبة 

« کزبثٌبهدَ ؽدظ  »؛ كه ؽبلي کدَ كه   ّ اى ُوواُبى اّ ٍيل هؾول ربعو ِٝواًي ها كاًَزَ اٍذ

 ، ثَ فْك هؾول ربعو ِٝواًي ًَجذ كاكٍ ّلٍ اٍذ. ، ايي رؤلي٬  ٱبي ثکبئي

االّوا٫  فٮيَ الِيَ ّ الٞب٫ ٥ّليَ عٌبة هَزٞبة ٥ولح ٌّجَ... ثَ اٍجبة هّى ٍَ» ٩بى: 

 «. ٱبي ؽبعي ٍيل هؾول ربعو ِٝواًي...

 758 9228، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

 اي.، علل ريوبط ٱٍِْ ، ثَ فٜ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 22*  85،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 88

384  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘

 .الليي ، ٙيبء اى:  ل کيْاى ٱبهي

 [48788، ُ  4258/  6، هٌيّي؛  ُب]٭ِوٍذ ًَقَ
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اًغبم گو٭زَ اٍذ ّ هئل٬، گياهُ کبهُبي فْك ها اى هواؽد    .ٯ ُ  8829ٍٮو ثَ ٍبل 

 ، كهط کوكٍ اٍذ. ا٥وبل ؽظ ّ ٥ووٍ ثَ ْٕهد ثَيبه هقزٖو ّ كه يک ٕٮؾَ

م ّدْك  ثَولَ ؽوللَ اهب ث٦ل چْى اهاكٍ افْاى ّهٲْٖك كًيب ّ كيي اٍذ کَ ه٦لْ» ٩بى: 

هٲلاه چگًَْ اريبى ثَ هٌبٍک ؽظ ّا٭٦دبل ؽدظ    ًيك اُ  كاًِ ّ اهثبة يٲيي کَ ايي مهٍ ثي

 «.کَ...  ّهك؛ لِنا ثب٥ش ثو ًگبهُ ايي کلوبد ّإؾبة هغواًل  ىثَ چَ ًِظ ثَ ٥و  هي

اهلل ر٦بلي ايي کلودبد عِدذ ثو هدلى     ّبء اى ثٌلگبى ٥و  ّاى فلا ٱجْل ًوْك اى»اًغبم: 

ام ث٦ل اى ُدياه ّ ٕدل ثدَ ٱلدن      ٱلوي ّل ٭ي كُن صبًي اى هبٍ ّْن ٍبل ٍي هٲْٖك كاهيي

 «.8859الليي الٲبهي  ل کيْاى ًوٲَ أؽول  ٥جلالجبهي ّکضيو ال٦ٖيبى ٙيبء

 752 هغو٥َْ(. 547)ٓ  8563، ٓ  82/  5، هغلٌ؛  / د رِواى 

 .ٯ. ُ 8859، ٍبل  ، کبرت: اؽول ٩الم ٥ولَ فياًَ فٜ رؾويوي

اكهيٌ ّب٭٦ي ّ عْاة ٍديل هورٚدي ثدَ ٢ًدن      ، ا٦ّبهي اى اثي اٍذ ًَقَكه ؽبّيَ ه

  هلٍ اٍذ.

 ، کب٩ن ًقْكي ريوٍ ٭وٍْكٍ ّ هْٝثذ كيلٍ. ٕٮؾَ ثب علّل ٌّگو٫

 (133)تصوير 

385  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘

 .، هيوىا ٥جلالؾَيي فبى اى: ا٭ْبه اهّهي

، ثدَ کّْدِ   .ُ( ُ 8262د   8268=  .ٯ ُ  8522د   8299]چبپ: ٍٮوًبهَ هکَ ه٢٦وَ )

د   423د   895د   6، ّدبثک:   ، ّىيويٓ  282،  8586،  8، چبپ  ، ٥لن ، رِواى هٍْل ع٦ٮويبى

 [.978د  964

ٍٮوًبهَ هوثْٛ ثَ ؽظ ّ ٍوىهيي ؽغبى اٍذ کدَ كه ٥ٖدو ٱبعبهيدَ رٍْدٜ يکدي اى      

٭ْبه اى رِدواى ثدَ   فبى ا ُبي اّوا٭ي ًگبهُ يب٭زَ اٍذ. هَيو ؽوکذ ٥جلالؾَييّقٖيذ
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عب ثَ ٍوذ رٮلديٌ ّ اٍدزبًجْل ثدْكٍ؛ ٍدپٌ اى      ٱيّيي ّ هّذ ّ اًيلي ّ ثبكکْثَ ّ اى  ى

عب ثب کْزي ثَ علٍ ّ هکَ ه٭زَ ّ ثب پبيبى يب٭زي ا٥وبل ؽظ هاُي هليٌَ هٌْهٍ ّلٍ اٍذ.   ى

زدَ ّ كه  عب ثَ ًغ٬ ّ کوثال ّ کب١ويي ّ ٍدبهوا ه٭  اّ كه اكاهَ اى هاٍ عج  ثَ ٍوبٍّ ّ اى  ى

گوكك. گياهُ كٍ هبَُ ها ثَ ٝدْه  ًِبيذ اى هاٍ ٱٖو ّيويي ّ کوهبًْبٍ ثَ ٱن ّ رِواى ثبىهي

عب ًيي كهط ّلٍ اٍدذ. اٝال٥دبد هوثدْٛ ثدَ      ، ثَ ْٕهد هّىاًَ صجذ کوكٍ ّ كه ايي کبه 

 ُب كه ايي ٍٮوًبهَ  هلٍ اٍذ.،  كاة ّ هٍْم ّ هّاثٜ اًَبى ، ِّوُب ّ اهبکي كًيبي عليل

م( اى رِواى ؽوکذ کوكٍ  8882ُ / ژّئيَ  8268)ريوهبٍ  ٦ّ8299جبى ٍبل  23ه ّي ك

 ثَ رِواى ثبىگْزَ اٍذ. .ُ( ُ 8562)اهكيجِْذ  8522عوبكي الضبًي ٍبل  88ّ كه 

 755 82648، كاًْگبٍ؛  / د رِواى. 

386  

 سِشًبهِ هِ٘ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 .اى: لٞٮ٦لي فبى ا٥الئي

، ًْدو   ، رِدواى .ُ( ُ 8523، ٍيل ٥لي )هزْلل  ٥َکو ثَ کِّْ ٱبٙي،  ُب]ؽليش ٱب٭لَ 

 [.964د  7653د  27د  5، ّبثک:  ، ّىيويٓ  252،  8582،  8، چبپ  ه٦ْو

 .ٯ. ُ 8548ميٲ٦لٍ  83 ٩بى رؤلي٬: 

ٍٮوًبهَ ؽظ يکي اى رغبه ِّوٍزبى اثِو ثَ ًبم ؽبط لٞٮ٦لي فبى ا٥اليي اٍدذ. ّي اى  

َ ّلٍ ايي ِّوٍزبى ثْكٍ کَ ثَ ُوواٍ ثواكه ّ ثوفي پَدو٥وُْب ّ  ُبي ٌّبفزٍرغبه ّ چِو

کٌدل ّ اى هَديو   ثَ ٱٖل هکَ ؽوکذ هي .ٯ ُ  8553كيگو فْيْبًّلاى فْك كه ّْال ٍبل 

ّدْك ّ پدٌ اى   ، ٍو پ  مُبة ّ فدبًٲيي هاُدي ٥دواٯ هدي     ، ٱٖو ّيويي ، کوهبًْبٍ ُولاى

، ٍپٌ ثب کْزي ثَ ثٌله  گوككبىم ثيوّد هيعب ٥ ، ثَ ّبم ه٭زَ ّ اى  ى ىيبهد ٥زجبد ٥بليبد

ّْك ّ ٍواًغبم ثدَ  عب ثَ ثٌله يٌج٤ كه ٥وثَزبى ّاهك هي ه٭زَ ّ اى  ى« ٍْئي»ّ « ُپود ٦ٍيل»

 هٍل.هکَ هکوهَ هي
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، اى علٍ ثَ هٖو ّ ٭لَٞيي ّ ٍپٌ ثَ ّبم ّ ٥واٯ ه٭زَ ّ  پٌ اى اًغبم هٌبٍک ؽظ ًيي

ّاهك ِّوٍزبى اثِدو   .ٯ ُ  8556گوكك ّ كه هبٍ هؾوم هيثبه كيگو اى هاٍ فبًٲيي ثَ ايواى ثبى

 ّْك. هي

چگًْگي ًگبهُ ايي ٍٮوًبهَ ه٦لْم ًيَذ کَ  يب هئلد٬  ى ها اهدال کدوكٍ ّ كٍّدذ     

، يدب   رؾويو کوكٍ .ٯ ُ  8548 ى ها كه ٍبل « اؽٲو»ايْبى ثَ ًبم  ٱبي هؾول ًجيي هزقلٔ ثَ 

ثدوكٍ کودک    ، ثدواي رؾويدو اى ًدبم    فٜ ًجْكى  ًکَ هئل٬  ى ها ٱجاًل ًّْزَ ّ ثَ كلي  فُْ

 گو٭زَ اٍذ.

َ  »ايي ٍٮوًبهَ ثَ ُوواٍ كّ ٍٮوًبهَ كيگو ّ رؾذ ٥ٌْاى  ثدَ کّْدِ   « ُدب ؽدليش ٱب٭لد

٥َکو ثَ ٙويوَ يک هٲبلدَ كهثدبهٍ ؽدظ ّ ٍدٮوًبهَ ؽغدبط       ؽغخاالٍالم ٍيل ٥لي ٱبٙي

 هٌزْو ّلٍ اٍذ.

 ّ ث٦ًٚب ثَ ٢ًن اٍذ. اي اٍذ ّ هزي  ى ثَ ًضوکزبة كاهاي ٭برؾَ ّ فبروَ

َ  فبى اى ٝج٤ ٦ّوي ًيي ثوفْهكاه ثْكٍ ّ كه الثَ  ٱبي لٞٮ٦لي اُ اى اّد٦به  الي ٍدٮوًبه

فْك اٍزٮبكٍ کوكٍ اٍذ. الجزدَ كه پبيدبى ٍدٮوًبهَ ًيدي هغو٥ْدَ اّد٦به فدْك ّ ثوفدي اى         

 كٍّزبًِ ها کَ اهرجبٝي ثب هَئلَ ؽظ ًلاهك، ا٭يّكٍ اٍذ.

 754 (.824/  7)٭ِوٍذ  ٍزبى ٱلً  4245، هْٙي؛ ُ  / د هِْل 

ثَولَ ث٦ل اى ؽول فلاًّل کوين الييال ٕلْاد ّ ٍالم ٭دواّاى  » ٩بى كيجبچَ اى کبرت: 

 «.ثو هّاى هٲلً ؽٚود هٍْل مّالغالل أ٥ٌي هؾول الوٖٞٮي ّ  ل ثي ُوزبي اّ...

فلاًّدددددددل  گيو فلاًّل هّىي كٍ كٍذ ثَولَ ثَ ًبم فلاًّل هِو هٌيو» ٩بى هزي: 

 «.فلاًّل هّىي كٍ هبه ّ هْه... ّ فلاًّل ُْهّوٌ 

 ك٥بگْ ها ثيبك فيو يبك ّ ثَ ٭برؾَ ّبك ٭وهبيٌل...»اًغبم ّاًغبهَ: 

 ه٭ذ هٌيل ثَ كيگوي پوكافذ *ُو کَ  هل ٥وبهد ًْ ٍبفذ 

 «.٭يب ًب١وًا ٭يَ ٱ  لي ك٥بئًب...  ٍيجٲي فْٞٝي ّ کٌذ رواثًب

 .ٯ ُ  8548ؽغدَ   مي 22هؾولرٲي ًجيي )اؽٲدو(،  ،  ، ٥جبهاد ٥وثي ًَـ ه٦وة ًَز٦ليٰ
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. ًَقَ ّٱٮي هيوىا هٙدب فدبى ًدبئيٌي ثدَ عِدذ کزبثقبًدَ  ٍدزبى ٱدلً         .ُ( ُ 8529)= 

 اٍذ. 8588كه ربهيـ هوكاك  7هْٙي

 (135و  134)تصاوير     ٍن. 25*  86،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 82
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 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘

 .هليواللّلَ اى: هيوىا هؾوْكفبى

،  ، هٱ٦يٓ  844،  8587،  8، چبپ  ، ًْو ه٦ْو ، رِواى ، هٍْل ع٦ٮويبى ]كّ ٍٮوًبهَ ؽظ

)ٍٮوًبهَ كّم ايي کزبة هْهك ثؾش اٍذ ّ ٍدٮوًبهَ   978د   964د   342د   839د   3ّبثک: 

 ، ٍٮوًبهَ هوعبًي اٍذ([. اّل

َ هْيوالَدلٌَٞ اى  ، ّىيو لْکو ّ ثواكه هيوىا اؽول فدبى هْيوالَدلٌَٞ اٍدذ کد     هئل٬

 ، ٥لليَ ّ هبليَ ثْك. ، ّىيو كافلَ هعبل هِْْه كّلذ ٱبعبهي

 ثَ ْٝل اًغبهيلٍ اٍذ. .ٯ ُ  8522رب ٕٮو  ٦ّ8528جبى  22ٍٮو اى 

 753 (566/  5. )٭ِوٍذ هلک 5899، ُ  466/  3، هلک؛ ط  / د رِواى 

، ثدب ّدِ ٱ٦ٞدَ هوٱد٤ فدٜ       هغلّل ّ هوٱ٤ هبًٌدل  .ٯ. ُ 8522، ٕٮو  ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 ، علل هيْي ٍوؿ. اى هئل٬. کب٩ن ٭وًگي .ٯ ُ  8522ّ  8528ًَز٦ليٰ كهّذ هْهؿ 

 ٍن. 24/  9*  86/  8، ً  25
 

388  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘

 .اى: هؾول ثي اٍوب٥ي ، ِّيو ثَ ٱيوي

اًغبم پنيو٭زَ. اى ّيواى ثَ هکَ ّ ثبىگْدذ ثدَ  ى ّدِ هدبٍ      .ٯ ُ  8247ٍٮو كه ٍبل 
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 ْٝل کْيلٍ اٍذ.

 756 2947، هَغل ا٢٥ن؛ ُ  / د ٱن. 

 ٱ٤ٞ فْزي.

389  

 سِشًبهِ هِ٘ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 .اى: هؾولؽَيي ثي ؽبعي هيوىا ٥جلالٖول ٱبٙي هْٙي ُولاًي

  ٩بى ّلٍ اٍذ. .ٯ ُ  8527ههٚبى  27ٍٮوًبهَ ؽظ اٍّذ ثب ثواكهُ  ٱب هؾول کَ اى 

 757  4252 ، ٓ 6، هٌيّي؛ ط  ُب. ]٭ِوٍذ ًَق88728َ، ٱبٍن ثوًب؛ ُ  / د ُولاى  ،

 ُ48728] 

 گْيب اى ُوْ هٌلهط اٍذ.« هٌزقت الؾکبيبد»پٌ اى  ى  .ٯ. ُ 8527کزبثذ: ٍبل 

391  

= سِشًبهِ حبد ه٘شصا هشتشٕ ثِ هِ٘ ٍ هذٌِٗ = سِشًبهِ هٌلَم سِشًبهِ هِ٘ 

 سِشًبهِ هٌلَم دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(ٍ هوشُ ) حذ

ّ هدزقلٔ ثدَ   « ؽَدبم الْد٦واء  »اى: هؾول اثواُين هْزوي ٍْٝي فواٍبًي، هِْْه ثَ 

 .ٯ( ُ  8523« )هْزوي»

،  5826/  3؛ كاًْدگبٍ  483/  5؛ هغلٌ 889/  82ّ  228/  89؛ النهي٦خ 965]٫. هْبه: 

 [388/  7 ٍزبى ٱلً 

،  ًبّو (: رِواى؛ ثي8692/  9ًَ هؾلس اههْي )ُ ]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقب

 8528اي(،  ، ثَ فٜ هيوىا  ٱب کووئدي )کودوٍ   اُزوبم هؾول اثواُين هْزوي ٍْٝي ثَ ٦ٍي ّ

 ، ٭بهٍي. ، ثلّى ّوبهٍ ٕٮؾَ (، ّىيوي کْچک8522)ربهيـ کزبثذ 

ٍوُّ إٮِبًي ثدَ کّْدِ ٍدوايٌلٍ كه رِدواى ثدَ ٍدبل       « ّوٌ الوٌبٱت»ًيي ُوواٍ 
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 چبپ ّلٍ اٍذ[ .ٯ ُ  8522

ّ پٌ اى  ى يک هضٌْي ( ثيذ كه چٌل ثٌل 488اي كاهاي  ّبه  ًبهَ ه٢ٌْم ؽظ )ه٢ٌْهَ

كاٍزبى هغبكلَ ًدبكه هيدوىا ثدب ؽدبعي ٥ودْ كه ثدبة ٕدجيَ        »ثيذ ثب ايي ٥ٌْاى:  395كاهاي 

ٍٮوًبهَ هکَ ًيي فبلي اى اّدبهاد ٌٝي لدْك ّ ُديل     .«ِّياكٍ ّ اهْالي کَ ؽبعي ٥وْ كاكٍ

ُبي هيبى هاٍ ه٭ذ ّ ثوگْذ ٍٮو ؽظ ها كه ٥ٌدبّيي ثٌدلُب يدبك     ًيَذ ّ ًبم ِّوُب ّ ٱويَ

 کٌل.   هي

علال  ،كيلى ؽبکن ثِّْو، ًکُِْ ؽبط ثبثب ٕبؽت :اى عولَ ٥ٌبّيي ثٌلُبي ٍٮوًبهَ

كٍزْهال٦و  ؽدبط كه هاٍ   ، لَلٌَٞ ثَ علٍا  هٍيلى ًْاة ّاال ؽَبم ، ؽبعيبى ثب کبپيزبى عِبى

ٕٮذ  ، ًکُِْ ث٪لاك ، ًکُِْ ٱوًٞيٌَ ، ٝب٥ْى كه ًغ٬ ، ًِي کوكى ؽبط اى هاٍ كهيب ، ک٦جَ

كهثدبهٍ   ، كه  فدويي ثٌدل   (.هٌيل ٱيل هثبٛ )ردب كه ّهّك ثدَ ِٝدواى    ، هٌيل ِّوّاى ، ي٦ٲْثيَ

ثدبه ّ ًٲدل هيي ٍدقي     ٬ٍؤب ىثبى رث ، ِٝواى ّ ر٪ييواري کَ كه ْٝل ٍٮو اّ كه  ى هاٍ عَزَ

 .گْيل هي

ثوًبهدَ   *هقزٖوي اى ٍٮوًبهَ كه رؾويل پوّهكگبه... اي ًبم رْ ثب ُياه ا٥دياى  : »8 ٩بى 

 «.کبيٌبد اى  ٩بى

ٍْي هکَ ثبه ثَزن ثدي ٩دن ّ هًدظ ّ     *پبيبى هة  ًيوَ ٦ّجبى هَ اى رْ٭يٰ ثي: »2 ٩بى 

ى إٮِبى ردب ٭دبهً عٮدذ ّدبكي ّ      *  هلم اى هي ثَ ٱن ّى ٱن ثَ ِّو إٮِبى *ر٦ت 

ُوچْ عبى ّل عَن هدي اى   *چْى ثليلم ِّو ّيواى ّ ُْاي كلکِْ  *٥يِ ّ ٝوة 

٥دن ّبٌُْدبٍ ٥دبلن     *ُب ثَ هي ٭وهبى هّاي هولکذ کوك ثقِْ * ة ّ فبک ثْال٦غت 

ُن فلاًّل کوبل ّ ُدن   * ٭زبة ه٦للذ ٭وُبك َّ کي كاًِ اٍذ  *فَوّ فَوّ ًَت 

 «.فلاًّل اكة

چْى ى ثِو ٍٮو هکَ ٭وّ ثَزن ثدبه   *ايي ًَ ِٝواى ّ ًَ  ى ِّو کَ كيلم پيواه »اًغبم: 

 *ثيٌن اکٌْى کَ ثَ ايي فلٰ كگوگْى ّدلٍ کدبه    *ه٭زن ّ ٍيو عِبى کوكم ّ ثوگوكيلم * 

ثبيدل اى   *ًگدبه...   کَ ى  هايِ هْبَٝ ّْك ٝو٭َ *پَواى عولَ ثيک کوكٍ ثَ هبًٌل ٥وًّ 
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 «.٦ّبه افزو پبکييٍ ىاكٍ ًيک اى هلک *يوم ىه ثِو چٌيي کبه هّم گ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 758  /8 8267، ُ  8369د   8368، ٓ  2، ط  ، هغلٌ د رِواى َ ،  ُدب . ]٭ِوٍذ ًَدق

 [48755، ُ  4254، ٓ  6هٌيّي؛ ط 

 ، علل ريوبط. کب٩ن ٭وًگي .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ ّکَزَ  هيي

 ٍن. 88*  3/  7،  ٱ٤ٞ هث٦ي

 (136)تصوير 

 759  /2 4854، ُ  466/  3، هلک؛ ط  د رِواى. 

ُددياه ٥ّددلٍ فْثددبى يکددي ّ٭ددب   عْاة كاك کَ اي هْزوي رْ ًٌْيلي»اًغبم ًَقَ: 

 «.ًکٌل

٥ٌدبّيي ٍدوؿ ّ کب٩دن     .ٯ. ُ 8522، هثي٤ الضبًي  ، اى هئل٬ ثواي اؽزْبم الولک ًَز٦ليٰ

 ، علل هيْي ٍجي اليي. ٭وًگي  ُبه هِوٍ

 ٍن. 87*  82، ً  82،  گ 58

 742  /5 899الي  896، اى ٓ  5826/  3، كاًْگبٍ؛  د رِواى. 

 .8 ٩بى ثواثو ًوًَْ 

 .ٯ. ُ 8522، ههٚبى  ، ثَ فٜ ّب٥و ًَز٦ليٰ

 748  /4 388/  7، هْٙي؛  د هِْل. 

 .2اّ اى هّىگبه فْك ٍوايٌلٍ.  ٩بى ثواثو ًوًَْ « کليبد»كه 

391  

 ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘ )سِشًبهِ دٌٖٗ

 ..ٯ( ُ  84، ّىيو ١ّبي٬ )ٍلٍ  ًٲي ؽَيٌي اى: هيوىا كاّك ثي ٥لي

٥َکو رٖؾيؼ ّ ثَ ْٝه هَزٲ  رٍْٜ  ]ايي ٍٮوًبهَ رٍْٜ ؽٚود ؽغخاالٍالم ٱبٙي
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 ُ هٌزْو گوكيلٍ اٍذ[. 8579ًْو ه٦ْو ثَ ٍبل 

بى ّىيدو ١ّدبي٬  ٍدز   »، ه٦و٫ّ ثدَ   «هيوىا كاّك ؽَيٌي»، هوؽْم  ًْيٌَلٍ ايي ٍٮوًبهَ

هْٱ٦يدذ ّ عبيگدبٍ   « فواٍبى»كه «  ٬ٕ اللّلَ»اٍذ. ّي کَ كه ؽکْهذ « ٱلً هْٙي

ّ كه ٍي چِ  ّ پٌظ ٍبلگي  ٩بى کدوكٍ   8522اي كاّزَ اٍذ، ٍٮوُ ها كه هبٍ ّْال ّيژٍ

٦ٍيل ّ کبًبل ٍْئي  ، پود ، اٍالهجْل ، ثٌلهگبٍ ثل٪و ، رٮليٌ ، ثبکْ  ثبك ، ٥ْٰ ّ اى ٝويٰ هِْل

، ثَ ٥زجدبد ٥بليدبد هْدو٫     پٌ اى اًغبم هٌبٍک ؽظ ّ ىيبهد هليٌَ هٌْهٍ ثَ علٍ ه٭زَ ّ

ثدَ پبيدبى    8524ّْال ٍدبل   83، ٍپٌ اى ٝويٰ فبًٲيي ثَ ايواى ثبىگْزَ اٍذ کَ كه  ّلٍ

 هٍيلٍ اٍذ ّ ْٝل هلد ٍٮو ُن ؽلّك كٍ هبٍ ثْكٍ اٍذ.

 ايي ٍٮوًبهَ كاهاي كّ ثقِ اٍذ:

، گياهُ ٍدٮو اى  ٩دبى    ثَ فْك افزٖبٓ كاكٍثقِ اّل کَ ثيْزويي ٕٮؾبد کزبة ها 

، اهائَ هقزٖوي اى هٌبٍک ؽظ اٍدذ کدَ هئلد٬ ثدب رْعدَ ثدَ        رب پبيبى اٍذ ّ ثقِ كّم

، ثَ ًگبهُ كه ّهكٍ ّ كه هٲلهَ  اهلل الؾوام ثَ  ى رغوثيبد ٍٮو ؽظ ّ ًيبى ّليل ىائواى ثيذ

 ًْيَل:، ايي گًَْ هي  ى

ؽدلٍ   اًل ّ كه ايي فْٖٓ هٍبلَ ٥ليِب ًّْزَاگو چَ هٌبٍک ّ ا٥وبل ؽظ ها ُوَ ٭ٲ»

، اى ؽظ روزد٤ ّ ا٭دواك ّ    ُب هَزؾت ّ ّاعت ّ اٱَبم ؽظ ها، ليکي چْى كه  ى ًّْزَ ّلٍ

٫ّْ اٍدذ. ايدي       اًلٱو ى ًّْزَ ، ايي اٍذ کَ ؽبعي كه ٥و  فْك هزؾيّو ّ هؾزدبط ثدَ هٞد

زٖدبه ثدو ّاعجدبد ّ    ، فْك هٌبٍک ؽظ ها ثدَ ٝويدٰ اف   ؽٲيو فيبل کوكم کَ كه ايي کزبة

، کَ ُن ثْْك رب هّى ٱيبهذ ٥ود  ثدَ اّ کدوك ّ     ٱليلي اى هَزؾجبد ثٌْيَن اى هّي اؽزيبٛ

٫ّْ فْك ُوگبٍ ٥و  ثَ ايي هٌبٍک کٌل هٞودئي   ُن ؽبعي ثلّى روكيل ّ ثلّى هٌّذ اى هٞ

ثبّل کَ اكاي ّاعت فْك ها کوكٍ اٍدذ. اگدو ثقْاُدل هَدزؾجبد ٥ود   ّهك هعد٣ْ ثدَ        

ّْل  «.َ کٌل ّ هب رْ٭يٲي اال ثبهلل...هٌبٍک هٞ

ثَولَ ّهلل ٥لي الٌبً ؽظ الجيذ. چٌل ٍدبل هزدْالي ثدْك کدَ ُودَ ٍدبلَ فيدبل        » ٩بى: 

ّل کدَ يکدي ُدن كه  فدو ُودَ ٥دلم       رْو٫ ثَ هکَ ه٢٦وَ كاّزن، ث٦ٚي ٥نهُب پيلا هي
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 ...«.8522 ئي   هل رب اهَبل کَ هٞبثٰ لْي هَب٥لد اٍزقبهٍ ثْكکَ ُوَ ٍبلَ ثل هي

ثدي   هؾول ثي ٥جلاهلل ثي يؾيي ثي ُبّن ثي هٍْي ثي ع٦ٮو ثي ٕبلؼ ثي ؽبرن»ًغبم: ا

٥لي ثي اثواُين ثي ٥لي ثي هؾول ثي اٍو٦ي  ثي ع٦ٮو ثي هؾودل الٖدبكٯ ٕدلْاد اهلل ّ    

 «.ٍالهَ ٥ليَ

 742  ُددب(. ]٭ِوٍددذ ًَددق825َ/  7)٭ِوٍددذ  8/6362، هٙددْي؛ ُ  / د هْددِل  ،

 [48729، ُ  4252، ٓ  6هٌيّي؛ ط 

ـ    ًَز٦ليٰ ّکَزَ  86،  ، هؾولهٙدب ثدي هؾولؽَديي فْهاٍدبًي     ، ٥جدبهاد ٥وثدي ًَد

 ، ثب ٭ِوٍذ هٌلهعبد. 8524ههٚبى 

 گ. 863

 (138و  137)تصاوير 

392  

 )سِشًبهِ هٌلَم دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘

 ..ٯ( ُ  85اى: هيوىا عاليو )ٍلٍ 

 [4255]٭ِوٍذ هٌيّي / 

، .ٯ( ُ  8262ثَ ٙويوَ ٍٮوًبهَ ه٢ٌْم هکدَ )ؽدْالي    .ٯ( ُ  8299]ٍٮوًبهَ هکَ )ٍبل  

د   597د   876د   7، ّدبثک:   ، ّىيويٓ  828،  8584،  8، چبپ  ، كلي  هب ، ٱن هٍْل ع٦ٮويبى

 )الجزَ ٍٮوًبهَ كّم کَ ه٢ٌْم اٍذ، هْهك ثؾش هبٍذ([. 964

ها ٍٮو كه ىهبى هؾولّبٍ ٱبعبه ْٕهد گو٭زَ ّ ٍواًيْکَ اى كهثبهيبى اٍدذ، گدياهُ   

 ًّْزَ اٍذ. .ٯ ُ  8299ثواي هؾولّبٍ ٱبعبه كه 

، ثدَ ّد٦و  هدلٍ ّ     ، اى گبم اّل ٍٮو ّب٥و كه هاٍ هکَ رب ىيدبهد کدب١ويي   كه ايي هٍبلَ

 ٍپٌ هٞبلجي اى اؽْال ايي فيا٥ي ثَ ًضو ًگبّزَ ّلٍ اٍذ.

کٌدل ّ كه  کَ کَي كه ؽٰ کَي ١لدن ًودي   گْيل ّاى اييًْيٌَلٍ اى ٢ًن کلي ٍقي هي
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 ُبي پليل  هلٍ ثواي ايواًيبى ًّْزَ اٍذ.، ّوؽي كهثبهٍ ٦ّٙيذ ٥زجبد ّ كّْاهيپبيبى

 «.کَ ثوفْهكاه ثبك اى ربط ّ اى رقذ *ثَولَ هؾول َّ ٌِّْبٍ عْاًجقذ » ٩بى: 

چٌبًچَ اٍزٮَبه ٭وهبيٌل ٥وٗ فْاُل ّل ىيدبكٍ عَدبهد ًودْكٍ ّ اهلل أ٥لدن     »اًغبم: 

 «.ثبلْٖاة

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 745  /5228هغلٌ(، ُ  657) 529، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

اللّلَ ثَ کزبثقبًَ هنکْه اٍذ کَ  ايي ًَقَ عيء کزت اٍزوكاكي هيوىا هٙبفبى ّ لَبى

 ٭ِوٍذ ّلٍ اٍذ. 8529ٱ٦لٍ  رؾْي   ٱب ّيـ اٍوب٥ي  گوكيلٍ ّ كّم مي

 ه٢ٌْهَ كه ٬ّٕ هاٍ هکَ، کَ ّوػ هَب٭ود هکَ عاليو اٍذ.

 ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ.،  ًَز٦ليٰ

 ، علل ريوبط هْکي يک اليي. ٱ٤ٞ هث٦ي کْچک. کب٩ن ٭وًگي

 744 ٫. 857، ُ  574، ٓ  2، هلي؛ ط  / د رِواى / 

 ّبيل كه ٥واٯ ٥وة. .ٯ، ُ 85، ٍلٍ  ، اؽزوباًل ثَ فٜ هئل٬ ًَز٦ليٰ

 ، علل ريوبط هْکي يک اليي. کب٩ن ٭وًگي

 ٍن. 22/  3*  84ٍن(،  85/ 3*  9ً ) 9،  گ 87

393  

 سِشًبهِ هِ٘ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 اى: ؟

، .ٯ( ُ  8262ثَ ٙويوَ ٍٮوًبهَ ه٢ٌدْم هکدَ )ؽدْالي     .ٯ( ُ  8299]ٍٮوًبهَ هکَ )ٍبل 

د   597د   876د   7، ّدبثک:   ، ّىيويٓ  828،  8584،  8، چبپ  ، كلي  هب ، ٱن هٍْل ع٦ٮويبى

 )الجزَ ثقِ اّل هْهك ٢ًو اٍذ([. 964

ًّْزَ ّلٍ اٍذ. ثَ ا٥زٲبك گوك ّهًدلٍ )ؽغخاالٍدالم    .ٯ ُ  8262ايي گياهُ كه ٍبل 
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اي كاهك ّ كاهاي ا٩الٛ ًّْزبهي ٭واّاى اٍذ. اهىُ ايي هٍْل ع٦ٮويبى( ًضو ثَيبه ٥بهيبًَ

، اٝال٥بد ع٪وا٭يبيي ّ ٭وٌُگي هَيو هَب٭ود ّ اٝال٥دبري اٍدذ کدَ اى اّٙدب٣      ٍٮوًبهَ

 كُل.ثَ كٍذ هي ؽوهيي ّويٮيي كه  ى ٥ٖو

394  

 سِشًبهِ هِ٘ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 اى: ؟

 ثَ ًبٕوالليي ّبٍ ٱبعبه. اُلا .ٯ؛ ُ 8288رؤلي٬: 

، کَ ١بُوًا اى كهثبهيبى ًبٕوالليي ّبٍ ثْكٍ ّ كه ؽٚدود ّدبٍ ّٱدذ، هٲدبم ّ      ًْيٌَلٍ

اى ًغد٬ اّدو٫ ثدَ ٥ديم ىيدبهد       .ٯ ُ  8288ٱ٦دلٍ   ، ثَ ربهيـ ُٮزن مي اهعي كاّزَ اٍذ

،  هّك ّ پدٌ اى اًغدبم هٌبٍدک ؽدظ    کٌل ّ اى هاٍ ٕؾوا ثَ هکَ هيالؾوام ؽوکذ هي اهلل ثيذ

ًگدبهك ّ ثدَ ٥دوٗ    گدوكك ّ هْدبُلاد فدْك ها كه ايدي ٍدٮو هدي      كّثبهٍ ثَ ًغ٬ ثدبىهي 

ٌّبٍدي   ، هدب ثدَ اٝال٥دبد ع٪وا٭يدبيي ّ هدوكم      هٍبًل. كه ايي هْبُلادًبٕوالليي ّبٍ هي

 فْهين.ِّوُبي ثيي هاٍ ًْيٌَلٍ ثوهي

ثَولَ ؽول ثي ؽل فلاًّلي ها ٍياٍذ کَ اؽل ّ ٕول اٍذ ّ ٍپبً ثي ٥دل  » ٩بى: 

 «.هو پوّهكگبهي هاٍذ کَ لن يلل ّ لن يْلل

هؾَدْة   7فلاًّل هب ها اى اهذ هؾول ٕلي اهلل ٥ليَ ّ اى ّي٦َ هورٚي ٥لي»اًغبم: 

 « روبم ّل ّالَالم 8288کٌل، 

 743 ٫. 776، ُ  528، ٓ  2، هلي؛ ط  رِواى / د / 

 .ٯ. ُ 8288، ٍبل  ، اؽزوباًل ثَ فٜ هئل٬ ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 ثلّى ٍولْؽَ ّ علّل ّ رنُيت ّ ريييي.

 ، علل ريوبط ٱوهي اًلهّى ريوبط هْکي كّاليي. کب٩ن ٭وًگي

 ٍن. 88*  88/  3 ،ٍن( 82*  6ً ) 82،  گ 78
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395  

 ُبسسٖ()سِشًبهِ دٌٖٗ ـ  سِشًبهِ هِ٘

 ..ُ( ُ 8554د  8242فبى ُلايذ )هقجوالَلٌَٞ( ) اى: هِلي ٱلي

 [8264ُ  889/  82]النهي٦َ 

، يًْدبى ّ   ، ثيدوّد  ، ّدبم  ، هٖدو  ، اهّپب ،  هويکب ، ژاپي ، چيي ]ٍٮوًبهَ هکَ اى هاٍ ٍيجوي 

، ّىيدوي  ٓ  557،  8568،  8، چدبپ   ، ريواژٍ ، رِواى ، ثَ کِّْ ٍيل هؾول كثيوٍيبٱي روکيَ

 هْٖه.

ٍٮوًبهَ رْدو٫  ثب ٥ٌْاى  .ٯ ُ  8552يک چبپ ؽوّ٭ي اى چبپقبًَ هغلٌ ًيي اى ٍبل 

 ٓ چبپ ّلٍ اٍذ. 829كه  ، ژاپي ّ اهويکب ه٢٦وَ اى ٝويٰ چييثَ هکَ 

 [.964د  3362د  56د  3، ّبثک: ٓ  537،  8578،  8، چبپ  ، اهه٪بى چبپ كيگو: رِواى

گياهُ ٍٮو هئل٬ ثَ هکَ اى هاٍ  ٍيبي كّه اٍذ. هئل٬ هَيو فْك ها ثو٥کٌ ٥دو٫  

،  ى ايواى چٌيي ثدْكٍ اٍدذ: ايدواى   هوكم اًزقبة کوكٍ اٍذ. ه٦وْاًل هَيو ٍٮو ىهيٌي هوكم ا

،  ، ٌُلٍّزبى ّ هغلكًا ايدواى  ،  ٍيبي كّه ، اهّپب ّ  هويکب ، ّبهبد ، هکَ ّ هليٌَ ، ٥واٯ روکيَ

، ٍدپٌ ثدَ    عب ثَ  هويکب ّلي ايْبى اى ايواى ثَ ٍْي  ٍيبي هيبًَ ّ  ٍيبي كّه ه٭زَ ّ اى  ى

 هّك.هي،  ًگبٍ ّبهبد ّ ٥وثَزبى ّ ٍپٌ هکَ ّ هليٌَ  اهّپب

396  

 سِشًبهِ هِ٘ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(

 ..ٯ( ُ  85هؾول٥لي ٭واُبًي )ٍلٍ 

 ]ايي اصو چبپ ًيي ّلٍ اٍذ[.

 ىيَزَ اٍذ.كه رجويي هي .ٯ ُ ّي كه ًيوَ كّم ٍلٍ ٍييكُن 

اى  .ٯ ُ  8265ّد٦جبى ٍدبل    88ّدٌجَ   ًّْزبه ؽبٙو ٍٮوًبهَ هکَ اٍّذ کَ اى ّت ٍَ
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 ثَ رجويي ثبىگْزَ اٍذ. 8264االّلي ٍبل  عوبكي 26ه ث٪لاك  ٌُگ هکَ کوكٍ ّ ك

 هَيو ه٭ذ ّ ثوگْذ ّي ثَ ٱواه مي  اٍذ:

،  ، هواؽ٬ ، كليت ، هْٕ  ، کلک ، اهثي  ،  لزْى کْپوي ، کوکْک ، رْاهٯ رپَ ، ٱوٍ كلي ٥جبً

َ ، اّ ، فدبهپْد  ، ٍديْهک  ، كيدبهثکو  ، فبًي ، ّيقبى ، هبهكيي ، هَيي ، كيورپَ عييوح ال٦وو ،  ه٭د

،  ، ؽؤ ، ؽوب ، فبى ّيقبى ، ه٦وح ال٦ٌوبى ، ٍلوي ، فبى رْهبى ، ؽلت ، ثيوٍ عک هأً ال٦يي

،  ، هلايي ، ه٦بى ، ٥يي ىهٯ ، رجْک ، هييوة ، ّبم ، ٱٞيٮَ ، چْوَ اهبم ىيي ال٦بثليي ايکي ٱجْلي

َ      ، ؽْوزي ، ؽليجيَ ٕبلؼ ،  ، ؽلدت  ب، ؽود  ، ثٌدک  ، هليٌَ ّ ثدَ هکدَ ه٭زدَ ّ اى هاٍ ّدبم كّهد

، اّيدٌ   ، ٱوٝدي  ، كيدبهثکو  ، ٱواثب٩چَ ، ٍيْهک ، ٱوٍ چْاى ،  ٍوبى ، ثيوٍ عک ، ٍياه افٚويي

ٛ  ، كهيبچَ ّاى ، ربرْاى ، هيلاى ، كليکلي ٝبُ ، فبى ثلليٌ ٱوى ،  ، ٥دبكل عدْاى   ، اهيدي  ، افدال

كييط فليد   ،  ، الوبٍواي ، فْي ، ّوّک ، ثوفولْ ، ٱْالى هٲْهي ، هؾوْكي ، ثيگوي اهعيِ

 ثَ رجويي ثوگْزَ اٍذ.

 746  6، هٌيّي؛ ط  ُب. ]٭ِوٍذ ًَق2582َ، ُ  268، ٓ  6، هغلٌ؛ ط  / د رِواى  ،

 ٓ4258  ُ ،48785] 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ّکَزَ فُْ

 ًَقَ كاهاي ٕٮؾبري ىهيي اٍذ.

882  ٓ ،9 .ً 
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 ُبسسٖ( -)سِشًبهِ دٌٖٗ اهلل سِشًبهِ هِ٘ = سِشًبهِ ث٘ت

 ..ٯ( ُ  8283، ا٥زوبكالَلٌَٞ ) ، ٥لي ثي ؽَيي اللّلَ ؽبعتاى: 

 [8252ُ  886/  82]النهي٦خ 

،  ، رِواى ٥َکو ، ثَ کِّْ ٍيل ٥لي ٱبٙي فبى ا٥زوبكالَلٌَٞ ]چبپ: ٍٮوًبهَ ؽبط ٥لي

 [.964د  6295د  78د  6، ّبثک:  ، ّىيويٓ  884،  8579،  8، چبپ  ًْو ه٦ْو



 330کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

الَلٌَٞ، اى هوكاى ٍلَلَ ٱبعبه اٍذ. ايْبى هزِن ثَ ٱز  فبى ا٥زوبك ٍٮوًبهَ ؽبط ٥لي

،  اهيوکجيو ًيي َُذ. گوچَ ّي ثَ كلي  اهرکبة چٌيي عٌبيذ ثيهگي كه ربهيـ کْْه هب

، ٥لوي  ، ع٪وا٭يبيي ، لکي ٍٮوًبهَ ر٢ٌيوي اّ ؽبّي اٝال٥بد ربهيقي ًبم ًيَذ ٭وكي فُْ

 ّيژٍ هْهفبى هٮيل ثبّل. ى، ثَپژُّب رْاًل ثواي كاًِّ كيٌي ٭واّاًي اٍذ ّ هي

اًغبم گو٭زَ ّ ّبه  ٍٮوًبهَ ٥زجبد  م8856ثواثو ثب  .ٯ ُ  8265ايي ٍٮو كه ٍبل 

 ٥بليبد ّ هکَ ّ هليٌَ اٍذ.

فددبى  گددياهُ ايددي ٍددٮو ؽددظ كه کزددبة  هددلٍ ّ ٍددپٌ پَددو هئلدد٬، هؾولؽَددي  

 ى ها اٍزٌَدبؿ ًودْكٍ ّ ًَدقَ فٞدي  ى كه کزبثقبًدَ       .ٯ ُ  8586ا٥زوبكالَلٌَٞ كه ٍبل 

 ّْك.كاهي هي  ٍزبى ٱلً ًگَ

االّلي  عوبكي 26 ٩بى ّلٍ ّ كه  ٦ّ8265جبى ٍبل  88ايي ٍٮو كٱيٲًب اى ّت ٌّجَ 

 ثب ّهّك ثَ رجويي پبيبى يب٭زَ اٍذ. 8264

اهُ ايي ٍٮوًبهَ چييي ثيِ اى ٍٮوًبهَ ه٦وْلي اٍذ ّ ًْيٌَلٍ ثَ عي  ًچَ كه گي

، هجبؽضي كه ربهيـ ّ ع٪وا٭يبي ثَيبهي اى ِّوُبيي کَ اى  ًِب ٥جْه کوكٍ،  ٍٮو ًّْزَ اٍذ

 ثَ كٍذ كاكٍ اٍذ.

،  ، عييوٍ ، هْٕ  ، اى ِّوُبي کوکْک هَيو ؽوکذ ّي اى ث٪لاك ثَ ٍوذ ّوبل

عب ثَ ؽؤ ّ ؽوب ّ ٍپٌ ثَ كهْٰ ه٭زَ اٍذ.  ، ُاه٭ب ّ ٍپٌ ثَ ؽلت ّ اى  ى هبهكيي

، ّاهك  کَ ثَ هليٌَ اّبهٍ کٌل ، اهب ثلّى  ى كهْٰ ثَ ٍوذ عٌْة ها ّوػ کوكٍ ّي هَيو

 ثؾش اى هکَ ّلٍ اٍذ.

، اى ؽوبيذ ثوفْهكاه  ؽْٚه هِل٥ليب كه ايي ٍٮو ٍجت ّلٍ اٍذ رب ؽغبط ايواًي

 ثْكٍ ّ کوزو  ٍيجي ثجيٌٌل.

 يبك ّلٍ اٍذ.« اهلل ٍٮوًبهَ ثيذ»ثب ٥ٌْاى « النهي٦خ»اى ايي ٥ٌْاى كه 

 «.هثٌب ال ري٧ ٱلْثٌب ث٦ل ام ُليزٌب...» ٩بى: 

 747  4823، هْٙي؛  / د هِْل  َ ، ُ  4258، ٓ  6، هٌديّي؛ ط   ُدب . ]٭ِوٍدذ ًَدق

48782.] 
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 ، ا٥زوبكالَلٌَٞ كّم. ثَ كٍزْه پَوُ .ٯ ُ  8526، کزبثذ كه ٍبل  ًَز٦ليٰ

 7ٲلً هْٙيّٱ٬  ٍزبى ه .ٯ ُ  8554، ًَقَ كه ٍبل   هلٍ« النهي٦خ»ٝجٰ  ًچَ كه 

 گوكيلٍ اٍذ.

 ً. 82،  گ 829

398  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘ = سِشًبهِ ه٘شصا هحوذحس٘ي ُشاّبًٖ

،  الکزبة ٭وىًل هيوىا هؾولهِلي هلک« گلجي»، هزقلٔ ثَ  اى: هؾولؽَيي ٭واُبًي

 ..ٯ( ُ  8558م د  8848=  .ٯ ُ  ٥8264ْود )

، رٍْٜ هوکي رؾٲيٰ ّ هٞبل٦َ  8542٭وهبًٮوهبئيبى كه ٍبل ]چبپ اّل: ثَ کِّْ ؽب٭٠ 

 رولى ّ ٭وٌُگ ايواى ّ فبّههيبًَ كاًْکلٍ اكثيبد )ثَ ُوواٍ ٭ِبهً رٮٖيلي(.

ثَ کّْدِ   .ٯ، ُ 8525د   8522چبپ كّم: ٍٮوًبهَ هيوىا هؾولؽَيي ؽَيٌي ٭واُبًي: 

 ، ّىيوي[.ٓ  427، ُْذ +  8562،  8، چبپ  ، ٭وكٍّي (، رِواى8585ه٦َْك گلياهي )

 .ٯ. ُ 8522ربهيـ رْو٫ ثَ ؽظ: 

 .ٯ. ُ 8525ربهيـ رؤلي٬: 

َ  ، اًيلدي  ، هّدذ  ، ٱيّيي هَيو: رِواى ٌ  ، ثبكکْثد ،  ، ٍبهَدْى  ، ثدبرْهي، ٝواثدْىاى   ، رٮلدي

، اٍدکٌلهيَ )ىهيٌدي ثدلّى ٥جدْه اى      ، هّكًّ ، اىهيو ، هلللي ، چبًبٯ ٱل٦َ ، اٍزبًجْل ايٌْپْلي

، ٝدْه   ، يٌجد٤  ، ؽودواء  ، ّاكي عليلٍ ، ثئو ٥جبً ، ثئو كهّيِ ، هليٌَ ، هکَ ، علٍ ٱبُوٍ( ٍْئي

، هّدذ )اى هاٍ   ، اًيلي ، ثبکْ ، ثبرْهي ، ٝواثْىاى ، اٍزبًجْل ، پْهد ٦ٍيل ، اٍوب٥يليَ ، ٍْئي ٍيٌب

 ، رِواى. ، ثبىگْذ ثَ هّذ )اى هاٍ ٌٍگو( ٱيّيي کْچٖٮِبى(، الُيغبى

، كّهيي ٍٮو ّي ثْك ّ گْيب ثَ اهو ّبٍ ايي ٍٮوًبهَ ها  .ٯ ُ  8522ٍٮو ؽظ اّ كه ٍبل 

 الکزبة ها اى ّبٍ گو٭ذ. ًّْذ ّ لٲت هلک

ثَ  8525اآلفو ٍبل   ٩بى ّ پبًيكُن هثي٤ 8522، اى ّت عو٦َ چِبهم ّْال  ايي ٍٮو
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 ِٝواى ثبىگْزَ اٍذ؛ ثٌبثوايي ايي ٍٮو ِّ هبٍ ّ يبىكٍ هّى ثَ ْٝل اًغبهيلٍ اٍذ.

هٍل؛ ٍپٌ اى هاٍ ّ علٍ ثَ هکَ هي  ، اٍالهجْل ، ٱٮٲبى ، هّذ رِواى، ٱيّييايي ٍٮو اى 

 گوكك.هي ، ٱيّيي ثَ رِواى ثبى ، الُيغبى ، اهً ، ثبكکْثَ ّوبل

كه ايي گياهُ ثَ اعواي هٌبٍک ؽظ ّ ًيي ٤ّٙ ع٪وا٭يبيي کْدْهُبيي کدَ هئلد٬ اى    

 صبه ربهيقي ّ اّٙب٣ اعزودب٥ي  ى   پوكاىك. ًيي ثَ ثٌبُب ّ ًِب ٌُگبم ٍٮو ؽظ ٥جْه کوكٍ هي

کْْهُب اّبهاري كاهك. ايي ٍٮوًبهَ كه اّايد  ٍدلٍ چِدبهكُن ٱودوي رٍْدٜ ؽدبط هيدوىا        

 هؾولؽَيي ؽَيٌي ٭واُبًي ثواي ًبٕوالليي ّبٍ ٱبعبه ًّْزَ ّلٍ اٍذ.

ثَولَ ّ ٕلي اهلل ٥لي ٍيلًب هؾول ّ  لَ الٞبُويي ّ ث٦ل اى هٍْم ّ ٥بكاد » ٩بى: 

 «.کَ هؾ٘ ا١ِبه ٭ٚ  ّ کوبل ه٦بٕويي اٍذ

اآلفو ثَ ٍالهزي ّاهك كاهالقال٭َ ِٝواى گْذ. ّ  ّ ٕجؼ هّى پبًيكُن ِّو هثي٤»اًغبم: 

 «.رؾويو ّل ّ اروبم پنيو٭ذ 8525ؽغَ  ٕلي اهلل ٥لي هؾول ّ  لَ الٞبُويي ٭ي ِّو مي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 748  /8 2283، ُ  229، ٓ  8الو٦به٫ اٍالهي )٥کَي(؛ ط  ، كائوح د رِواى 

(232442.) 

 كيجبچَ )هّيَ يکن( ثَ فبهَ رؾويوي گْيب اى ًگبهًلٍ. .ٯ ُ 8525،  ًَـ پقزَ

 ٍن. 52كه  28(، 28/  3كه  88/  3ً ) 22، ٓ  289

 749  /2 (.69/  ٫8 )٭ِوٍذ هلي  375، هلي؛ ُ  د رِواى 

،  ٮؾَ ًّْزَ ّلٍرو كه ٍّٜ ُٕب كهّذ، ٍو٭ٖ  ٍولْؽَ ىه .ٯ ُ 8525، ٍبل  ًَـ

 كاهاي كّ علّل:

 علّل كّه ٍْٞه: ىه ّ ٍيبٍ ّ ٱوهي ّ  ثي .8

 ، هّي ث٦ٚي کلوبد ثب هوکت ٍيبٍ فٜ کْيلٍ ّلٍ. علّل ثيوًّي: ىه ّ ٍيبٍ .2

 َُذ. 8726ُوواٍ ثب ًٲَْ ع٪وا٭يبيي هکَ. ٭يلن  ى كه کزبثقبًَ كاًْگبٍ رِواى ثَ ُ 

 ، ٭وًگي ) ثي(. علل ريوبط ٱوهي هٲْايي

 ٍن. 28*  84/  3ٍن(،  84/  3*  8ً ) 83،  گ 287
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399  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘ هولوِ

 اى: ؟

ٍوگنّذ هّىاًَ هَب٭ود ثَ هکَ ه٢٦وَ اٍذ. ثواي اكاي ؽظ ّ ىيبهد هْبُل هليٌَ 

 27اى ًغ٬ اّو٫ ّو٣ّ ّ هّى ٍَ ّدٌجَ   8299ٱ٦لٍ  ، چِبهم مي هٌْهٍ، کَ اى هّى كٌّّجَ

 ثَ ًغ٬ اّو٫ فزن ّلٍ اٍذ. .ٯ ُ  8522االّل هثي٤ 

ٱ٦لٍ ٭يبٙيَ ِّ ٍب٥ذ اٍدذ ٕدجؼ ّٱدذ اماى     ثَولَ هّى كٌّّجَ چِبهم مي» ٩بى: 

اين ث٦ل اى ىكى ٝج  اهيو کَ كّهبهَ هِْْه اٍذ رب  ٭زبة ىك ث٦ٚي ثبهُدب  كٍذ ثَ ثبه ًوْكٍ

ُب ٭ويدبك  کوكًل ٥وةثبه ّل ؽوکذ ًوْكين ّزوُب چْى ثَ ثبه ٥بكد ًلاّزٌل ث٦ٚي هم هي

 «.کوكًل اُ  ِّو ثَ روبّب  هلٍ ثْكًل...هي

اين  ٱبي  ٍيل اؽول ربهيقي ثَ  ٍْكٍ هض  ايي اٍذ کَ ّاهك فبًَ فْكهبى ّلٍ»اًغبم: 

 عِذ ه٭زي هب ثَ هکَ گٮذ ّاعت ّل كه ايي کزبثچَ كهط ّْك:

 *ال٦َل ثَ أّهفُزَ ثوٌزِي  *ّؽيش اى کبًْا هي الٞبُويي  *ؽيش اى کبًْا هي األّليبء 

 «.رٲّج  الؾظ هي الوزٲيي

 732 ه. 894ه الي  77، اى ٓ  2285/  2، ُ  294، ٓ  6، ط  ، هوکي اؽيبء / د ٱن 

٥ٌبّيي ثدب هْدکي ًْدبى كاهك ّ كه ؽبّديَ ًيدي       .ٯ ُ 85، ٍلٍ  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَز٦ليٰ

 اٍذ.ُبي هغو٥َْ، فبلي هبًلٍ ًّْزَ ّلٍ اٍذ. ث٦ٚي ٕٮؾبد هبثيي هٍبلَ

هّىًبهَ ٍٮو فيويذ اصو اٱ  الَبكح ثوکدَ  »ثو ٭واى اثزلاي ًَقَ چٌيي كهط ّلٍ اٍذ: 

 «.8299ٱ٦لٍ ٌٍَ  ه٢٦وَ اى ًغ٬ اّو٫ هّى كٌّّجَ چِبهم مي

 ٍن. 88*  88ٍْٞه )هغو٥َْ هقزل٬(، 

 (141و  139)تصاوير 
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411  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘ ٍ هتجبت

 (..ٯ ُ   8544د  8268هؾوْك ثي هيوىا ٥جلالکوين هغلي ٍٲيي )اى: هيوىا ٥جلالوغيل 

ثَ کِّْ هؾولٝبُو ٍيلىاكٍ ُبّوي كه ٍدبل  « الکالم هغلي ٍٮوًبهَ هلک»]ثب ٥ٌْاى 

 ُ چبپ ّلٍ ّ ايي کزبة ثقِ هليٌَ ها ًلاهك[. 8582

 ،  ثدبك  ، ٍدٌگ   ثدبك  ، عليد   ، ىًغدبى  ، ٱدوثال٧  ، فبًدبٱلي  هَيو ه٭دذ ّ ثوگْدذ: ٍدٌٌلط   

َ  ،  ٍدزبها  ، فدبًٲلي  ، گوكًَ  ٍزبها ، كّل کواى ، اهكثي  ، ٱيل يٲُْ اّىى ، ٱيل فلقبل ،  ، ثبكکْثد

،  ، ثيدوّد  هّكًّ،  ، اىهيو ، چٌبٯ ٱل٦َ ، اٍزبًجْل ، ٍبهَْى ، ٝواثيّى ، ثبْٝم )ثبرْهي( رٮليٌ

َ  ، علٍ ، ثؾو اؽول ، اٍوب٥يليَ ، ٍْئي پْهد ٦ٍيل َ  ، هکد  ، ، يٌجد٤  و ٍد٦يل ، ثئد  ، عليدلٍ  ، هليٌد

ً   ، هَٲٜ ، هلکي ، اٍکلَ ٥لى ، ثبة الوٌلة ، هقب ، کٍْ ؽليلٍٍ ّلع،  ، هکَ علٍ ،  ، ثٌدله ٥جدب

ّ  ثٌله ثّْدِو  َ  ، ثٖدوٍ  ، ٭دب َ  ، ٱوًد َ  ، ٥ودبهٍ ٍدکْد   ، كعلد َ  ، ث٪يلد  ، ، ٝدبٯ کَدوي   ، ٥ييييد

َ  ، ًغ٬ ، کوثال ، هَيت ، هؾوليَ ، کوثال ث٪لاك َ  ، ث٪دلاك  ، کْ٭د  ، عجد  ؽودو   ِوثبًْ، ّد  ، ث٦ٲْثد

ٛ   )كهٍ ٱوهي( فبًٲيي ،   ثدبك  ، ُدبهّى  ، فَدوّ ثبك  ، ٍدو پد  مُدبة    ، ٱٖدو ّدويي   ، ٱديل هثدب

،  ، ٍوواى ، ٭ٲيَ ٍليوبى ، ّههٌغَ ، ٍواّلَ ، ٝبٯ ثَٞبم ]ثَزبى[ ، ثيَزْى ، کوهبًْبٍ كّذ هبُي

 ، ٌٌٍلط. ٱبه

کَ اى يک عِدذ ردبىگي   ُبي اهىّوٌل كّهٍ ٱبعبهي اٍذ ، يکي اى ٍٮوًبهَ ايي ًّْزبه

،  ًْيٌ ّ اكيت ّ ّب٥و اى اُ  ٌٍذ ّ كه ٥يي ؽبل کَ ثَ ٱلن يک ُکوك ٭بهٍي كاهك ّ  ى ايي

 ّ كه ّاٱ٤ ٥به٫ ّ ْٕ٭ي ًّْزَ ّلٍ اٍذ. :٥بّٰ اُ  ثيذ

ّاٱ٤ ّلٍ اٍذ ّ ثيِ اى كٍ هبٍ ّ ُغلٍ هّى  .ٯ ُ  8526ّ  8523ُبي ايي ٍٮو ثَ ٍبل

 ثَ ْٝل اًغبهيلٍ اٍذ.
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411  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘ ٍ هذٌِٗ ٍ ٗشثال

 اى: ؟

کدوكٍ ّ ٍدوکبه ًدْاة ٥دبلي     ، فْك فٜ ّ هثٞي ًلاّزَ ّ ٥دوٗ هدي   ٕبؽت ٍٮوًبهَ

ردب هّى   8529ّد٦جبى   23ًّْزَ اٍذ. ايي ٍٮو ثَ هکَ ّ هليٌدَ ّ کدوثال اى   فبى هي  ٱبّلي

 ٕٮو )گْيب ٍبل ث٦ل( ثَ ْٝل اًغبهيلٍ اٍذ. 9يکٌْجَ 

 738  ( 827/  8 ّاهٍ ٭ِوٍدذ ،  )ًدک: هٌديّي   595، كاًْدکلٍ اكثيدبد؛ ُ    / د رِواى

 [.48788، ُ  4252، ٓ  6، هٌيّي؛ ط  ُب]٭ِوٍذ ًَقَ

 ، ًَقَ إ  اٍذ. ايي ًَقَ

 ّکَزَ ًَز٦ليٰ.

412  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هِ٘ = ّذاٗٔ الحزبد

 ..ٯ( ُ  85بئي رجوييي )ٍلٍ اى: هؾولهٙب ثي ٥جلالغلي  ؽٌَي ؽَيٌي ٝجبٝج

، رٖدؾيؼ  .ُ( ُ 8239د   8238/  .ٯ ُ  8297د   8296]ُلايخ الؾغبط: ٍدٮوًبهَ هکدَ )  

د   4د   2، ّدبثک:   ، ّىيدوي ٓ  296،  8586،  8، چدبپ   ، كلي  هب؛ هدْهؿ  ، ٱن هٍْل ع٦ٮويبى

 ؛978د  964د  92388

،  8584،  8، چبپ  ه٢ٌْم ، گُْو ، رِواى ، رٖؾيؼ ُبهّى ُّْهي چبپ كيگو: ٍٮوًبهَ هکَ

 [.964د  3393د  95د  2ّبثک: 

اًغدبم گو٭زدَ    .ٯ ُ  8297عوبكي الضبًيدَ   4رب  كيٌَ  8296ٍٮو اى هاٍ هٍّيَ، اى ٦ّجبى 

 اٍذ.

ُ ايي ٍٮوًبهَ اى عولَ ٍٮوًبهَ ُدبي هّىاًدَ ّ   ُبي كّهٍ ٱبعبه اٍذ کَ روکيجي اى گدياه
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، اى هٌدبث٤    يل کَ كه رلّيي کزدبة ثوهي هجبؽش ه٥ْْٙي اٍذ. اى ثوهٍي هُّ هئل٬ چٌيي

  َ ِٕدو٫ كه ّهك.  هقزلٮي اٍزٮبكٍ کوكٍ ّ کّْيلٍ اٍذ رب کزبة فْك ها اى ؽبلدذ ٍدٮوًبه اي 

؛ ثٌدبثوايي   ، ًَ هٌبٍک رْعَ ثَ ايي ًکزَ ٙوّهي اٍذ کَ ًْيٌَلٍ ثٌبي ًگبهُ ٍٮوًبهَ كاّزَ

،  هٌبٍک اٍذ. ثدَ ٢ًدو هٖدؾؼ   ثَ ه٦ٌبي ُلايذ ؽغبط ثَ « ُلايخ الؾغبط»ًجبيل رْٖه کوك 

ًْيٌَلٍ كّ ُل٫ ها كه ايي ٍٮوًبهَ كًجبل کوكٍ اٍذ: ًقَذ اهائَ اٝال٥بد ثَ هَب٭و ّ ىائدو  

٥ٌدْاى يدک    اي اٍزٮبكٍ کٌل ّ ثَ ، اى چَ ٍّيلَ ًٲليَ ، کَ ثلاًل اى کلام هَيو ثوّك اهلل الؾوام ثيذ

اهب ُل٫ كيگو  ى اٍدذ کدَ هَدب٭و    هّ ّْك.  هَب٭و چگًَْ ه٭زبه ًوبيل رب کوزو ثب هْک  هّثَ

 کٌل ّ اث٦بك هلًيذ رب کغب پيِ ه٭زَ اٍذ.ثلاًل كه چَ هّىگبهي ىًلگي هي

گنهك ّ  ُبي ايواًي اٍذ کَ ؽلّك كّ ٱوى اى  ى هيثَ ُو ؽبل ايي اصو اى عولَ ٍٮوًبهَ

اى ايي عِذ ثيبًگو اٝال٥بد ٍْكهٌل ربهيقي اٍذ ّ گْيبي ّٱدبي٦ي اٍدذ کدَ ّٙد٦يذ     

 كُل.ليٌَ ها كه ٱوى ٍييكُن ٱووي ًْبى هيهکَ ّ ه

، ٥بلوي ثب ًبم هيوىا ّٮي٤ ثي  هؾْه گوُّي کَ ًْيٌَلٍ ٍٮوًبهَ ًيي كه  ى ؽْٚه كاّزَ

، اى هُجدواى هدنُت ّديقي رجويدي ّ اى      هيوىا ع٦ٮو ٕله رجوييي ثي هيوىا ّدٮي٤ هَدزْ٭ي  

 ٥لوبي ثٌبم ّ هْهك اؽزوام  ى كيبه ثْكٍ اٍذ.

ل هلل ٥لي هب ُلاًب الي اّٙدؼ الَدج  ّ أهّدلًب ٥لدي ٝب٥دخ أّدو٫       ثَولَ الؾو» ٩بى: 

الوٍ  اّکوٍ فًْٖٕب ل٢٦وزَ ّ ًؾولٍ اٱواهًا لغَين ٦ًوزَ الني ع٦  الجيذ هضبثخ للٌبً ّ 

ِّوٍ هي األكًبً... ّ ث٦ل چٌيي گْيل... کَ چْى مهٍ ثي  «.هٲلاه ها ُبكي رْ٭يٰ هُجو  هل... ٝ

هًٌب هواع٦ذ ّل فلاًّل الييال ّعْك ّوي٬  ى عٌدبة  ثَ ّٝي هؤل٫ْ ٍبلوًب  »اًغبم: 

ها کَ هلغؤ ٭ٲوا ّ ٦ٙٮبٍذ اى عوي٤  الم ّ اٍٲبم رب ٱيبم ٱيبهذ هؾٮْٟ ّ هؾوًّ كاّدزَ  

 «.كه اهي ّ اهبى فْك هْٖى ًوبيل ثؾٰ هؾول

 732 2537، ُ  466/  3، هلک؛ ط  / د رِواى. 

 اي.، علل هيْي ٱٍِْ ، کب٩ن ٭وًگي  ُبه هِوٍ كاهاي علّل .ٯ ُ 8297،  ًَز٦ليٰ

 كه هوکياؽيبء هيواس اٍالهي ًيي هْعْك اٍذ. 4488ًَقَ ٥کَي ُويي ٥ٌْاى ثب ُ 

 ٍن. 22/  6*  87/  7، ً  83،  گ 837
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413  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(  سِشًبهِ هِ٘ ٍ هذٌِٗ

فددبى )كه گنّددزَ پددٌ اى  َددي، ٭وىًددل ٥ي الَددلٞبى ٱبعددبه فددبى ه٦دديي اى: ع٦ٮددو ٱلددي

 ..ٯ( ُ  8563

، كهثوكاهًلٍ ٍٮوًبهَ هکَ ّ هليٌَ اٍذ کَ ثَ ْٕهد گياهُ هّىاًدَ  هدلٍ    ايي ًّْزبه

 اٍذ.

 «.ؽل هبلک الولکي ها ٍياٍذ کَ هلکِ پبيٌلٍ كّلزِ ٭يايٌلٍ... ؽول ثي» ٩بى: 

عدي اّ ّ ؽٚدود    ها ثَ 9فلايب گو رْ ع٦ٮو ها ثواًي ّٮي٤  هك اّ  ى هٖٞٮي»اًغبم: 

 «.كاكهٍي ًيَذ ٥7لي

 735 (.88833، )ُ ٥وْهي  299، ُ  227، ٓ  28، هو٥ْي؛ ط  / د ٱن 

، علل هقو  ٍدجي ثدب    ُب هْکي. کب٩ن ٭وًگي. ٥ٌبّيي ّ ًْبًي8543هؾوم  82،  ّکَزَ

، يک ٍدولْػ هزٍْدٜ    ، العْهك ّ هوکت. ثو ٭واى ثوگ  ٩بى ، ٙوثي هغلّل ثَ ٌّگو٫ هٲْا

 ُب هْٝثذ كيلٍ ّ هٞبلت پواکٌلگي كاهك.اي اى ثوگٍين ّلٍ اٍذ. پبهٍرو

ًّْدزَ ّدلٍ    8546ّد٦جبى   87كه پبيبى ًَقَ ثَ فٜ هئل٬  هلٍ اٍذ کدَ ًَدقَ كه   

 اٍذ.

 ٍن. 28*  85ٍن(،  86*  9ً ) 88،  گ 822

414  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(  سِشًبهِ هٌلَم

 .اى: ىّعَ هيوىا فلي 

 [227: 89]النهي٦َ 

َ »ُ؛ ًيدي ثدب ٥ٌدْاى    . ُ 8574،  ، هْد٦و  ، رِدواى  ]ثَ کِّْ هٍْل ع٦ٮويبى اي هغو٥ْد
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افيدوًا رٍْدٜ ٍدبىهبى ع٪وا٭يدبيي ّىاهد     « ثيذ ٦ّو ثَ ْٕهد ٍٮوًبهَ 8422هْزو  ثو 

 ك٭ب٣ چبپ ّلٍ اٍذ[.

 ًْيٌ هّىگبه ٕٮْيبى ثْكٍ اٍذ. ، هٱن هيوىا فلي 

ُب ّ  ة ّ ُْاي ت هضٌْي. كه  ى هَب٭ذ، ٍٮوًبهَ هکَ ّ ّبم اٍّذ كه ٱبل ايي ًّْزبه

 ثيذ گياهُ کوكٍ اٍذ. 8522ُب ها كه ٙوي ُب ّ كيلًيهٌيل

 اًغبم گو٭زَ اٍذ. .ٯ ُ  82ٍٮو كه ٍلٍ 

ؽواهن ّدل ثدَ    *فْى اى ٭واٯ يبه كهَبى  عگو *پوكاى  هوا چْى کوك چوؿ ؽيلَ» ٩بى: 

 «.اي ٩يو اى ٍيبؽذًليلم چبهٍ *ثَزو فْاة هاؽذ 

 734 / 779الي  764، اى ٓ  2398، ُ  8489، ٓ  9، كاًْگبٍ؛ ط  د رِواى. 

 .ٯ. ُ 8824، ثَ ربهيـ  هْعْك كه هغو٥َْ  ٱب هؾول ه٦يٌبي اهكّثبكي

415  

 ُبسسٖ( –)سِشًبهِ هٌلَم دٌٖٗ ]سِشًبهِ هٌلَم حذ[ 

 اى: ؟

ٍٮوًبهَ ؽظ اٍذ ثَ ٢ًن کَ ًَقَ ؽبٙو، اى  ٩بى ؽوکذ اى ثٌله ثِّْو رب ّهّك ثَ 

 علٍ ها كاهاٍذ.

ُب كه هَيو ؽظ ّ ًيي فٞواد هَب٭ود ثب کْزي ها ثَ ًْيٌَلٍ اى ثله٭زبهي ث٦ٚي

 کٌل.کّواد ثبىگْ هي

 733 358، کب١ويٌي؛ ُ  / د ييك. 

 «.فلا ٥ّلٍ كاكٍ اٍذ اي ٥بٱالى *ؽوين عٌِن کَ ثو ٥بٕيبى » ٩بى ا٭زبكٍ: 

 هلٍ کَ ثَ ٱويٌَ « ؽوين عٌِن»د الجزَ كه اًزِبي ًَقَ ًيي كه ٱَوذ هکبثَ ُويي ٥جبه

کٌل کَ  ٩بى ا٭زبكٍ ، ايي گوبى ها رٲْيذ هي ثؾش هْهك ٢ًو کَ ٍْاه ّلى كه کْزي اٍذ

 عب ٕؾب٭ي ّلٍ اٍذ. ، اكاهَ ُوبى ثبّل کَ اّزجبًُب كه ايي ًَقَ
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 ًَْزين گْزين پْيوبى چَ ٍْك* ؽظ ثيَذ چِبه ه٭زَ ثْك  ى ِّو مي»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ثْك ثَ کَ ثب کْزي گوكك هّاى * كهي كه عِبى اگو کَ فْهك

 ، ٍلٍ ٍييكُن. ًَز٦ليٰ ّکَزَ ثَ فٜ ًب١ن

اي . علل کب٩ني ثَ ّک  ك٭زوچَ ُب ٍٮيل هبًلٍ اٍذ. ثوفي ثوگ ٥ٌبّيي ًّْزَ ًيَذ

ٍبكٍ. اثيبد كه كّ ٍزْى ثَ ّک  چليپب ًّْزَ ّلٍ ّ ٍَ ثيذ ًيي كه ثيي ايي كّ ٍزْى 

هّى علل کب٩ني كه اثزلا ّ اًزِب هْٰ ًَز٦ليٰ ّلٍ اٍذ ّ كه پْذ  هلٍ اٍذ. ثوّى ّ ك

 هِْْك اٍذ.« اثْٝبلت الوٍْْي»علل ًيي هِو ثيْٚي 

 ٍن. 88*  3/88،  ، ٍْٞه چليپب گ 29

 (142و 141)تصاوير 

416  

)سِشًبهِ هٌلَم دٌٖٗ ـ  ّب ٍ تظبٍٗش(سِشًبهِ هٌلَم حذ )ّوشاُ ثب ًٔشِ

 ُبسسٖ(

 ..ٯ( ُ  8822لم کٮْگو ٍيچبًي( )اى: ِّوثبًْ ثيگن )ُو

،  8586،  8، چبپ  ، ٍبىهبى ع٪وا٭يبيي ًيوُّبي هَلؼ ، رِواى ]ثَ کِّْ هٍْل ع٦ٮويبى

  978د  964د  8428د  98د  8، ّبثک:  ، فْزيٓ  888ًَ + 

، هئلد٬ ّ   ، ٍوايٌلٍ يدک ثدبًْي إدٮِبًي    چبپ كيگو: ٍٮو ٍجي: فبٝواد ؽظ يک ىى

 ُ ، ٓ  222،  8586،  8، چدبپ   ، پْيدبى هِدو   ، إدٮِبى  ودلم کٮْدگو  ثوگوكاى ثَ ًضو ؽبعيدَ 

 [.978د  964د  2788د  88د  6، ّبثک:  ّىيوي

ثيذ هضٌْي هّاى ّ ىيجبٍذ کَ ثدبًْيي ٭وُيقزدَ ّ كاًْدوٌل كه كّهٍ     8222ايي ٱ٦َٞ ّبه  

  َ ُدب ّ  ٕٮْي ٍوّكٍ اٍذ. ّي هضٌْي فْيِ ها كه هاٍ ٍٮو ؽظ ثَ ٢ًن کْيلٍ اٍدذ. اّ ًکزد

ُبي عبلجي اى ِّوُب ّ ثالك هوكم  ى ٍبهبى ّ فلٰ ّ فْي  ًبى ثيبى کوكٍ ّ رٖدْيوي اى  گبُي 

کٌدل. ٍدوايٌلٍ   ّيژٍ ّي٦يبى كه ٱوى كّاىكُن ُغوي اهائدَ هدي   ، ثَ گياهي هَلوبًبى چگًْگي ؽظ
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 ، رؾذ رؤصيو ّب٥و ثلٌل ّاىٍ، ؽکين ٢ًبهي گٌغْي ايي ا٦ّبه ها ٍوّكٍ اٍذ.   ايي ه٢ٌْهَ

، هوثْٛ ثدَ اّافدو    ، كفزو هؾزَت الووبلک ٍٮوًبهَ ؽظ ه٢ٌْم ٍيلٍ ِّوثبًْ ثيگنايي 

كّهاى ٕٮْيَ ثب ٱبلت ٦ّو ّ ٢ًن اكثي اٍذ. فبًلاى ٍيلٍ ثبًْ إٮِبًي، اى ٍبكاد ؽَدٌي  

 ً کوكًل ّ ٝدي چٌدل ًَد     اًل ّ كه إٮِبى ىًلگي هيثْكٍ -اهكّثبك د كه ًيكيکي هّك اه

،  اًل. ُوَدو ّي هيدوىا فليد    ٕٮْيبى ها ثو٥ِلٍ كاّزَ هٌٖت هؾزَت الووبلکي ؽکْهذ

، پٌ  ه٢ٌْم فْك  ّهكٍ اٍذ ًْيٌ ثْكٍ اٍذ. ّي ثو اٍبً  ًچَ کَ كه  ٩بى ٍٮوًبهَ هٱن

گيوك ردب   ، هْهك اميذ ّ  ىاه ٱواه هي اى ٭ْد ُوَوُ، اى ٍْي ثوفي ثَزگبى ّ كيگو ا٭واك

. ثَ ُويي كلي  ثَ ٭کو چبهٍ ا٭زدبك ّ  ّْكًلگي اّ ٍلت هيىعبيي کَ  ٍْكگي ّ هاؽزي اى 

 َ فدلا   ثَ ايي ًزيغَ هٍيل کَ ثبيل ثَ ٍٮو ؽظ هّك. هلد ىهبى ٍٮو ثبًْي إٮِبًي ثَ فبًد

ُٮذ هبٍ ثْكٍ اٍذ. ا٦ّبه ّي ثب ٍبكگي ّ هّاًي ٍوّكٍ ّلٍ اٍذ ّ اى ٢ًو ٱْا٥ل ٦ّوي 

ىًي اٍذ ٭وُيقزدَ ّ    ى ًيي هْکلي ًلاهك. اُويذ ايي ه٢ٌْهَ ثلاى كلي  اٍذ کَ ٍوايٌلٍ

 ٢ًيو اٍذ. ، کن ايي اهو كه ربهيـ اكثيبد ٭بهٍي

ايي کزبة ثب ٥ٌبّيي ٍٮوًبهَ ه٢ٌْم ؽظ: ُياه ّ كّيَذ ثيدذ ّ ٍدٮو ٍدجي: فدبٝواد     

ُدبي هزٮدبّد   ، رٍْٜ ًبّدواى هقزلد٬ كه ٍدبل    ، ٍوايٌلٍ يک ثبًْي إٮِبًي ؽظ يک ىى

 هٌزْو ّلٍ اٍذ.

َ  ، ىًغدبى  ، ٍدبٍّ  ٱدن ،  ، کبّبى هَيو ايي ٍٮو: إٮِبى ،  ، ًقغدْاى  ، اهكّثدبك  ، رجويدي  ، هيبًد

 ، ٥و٭َ. ، ؽلت ، كهْٰ ، هليٌَ ، هکَ ، هليٌَ ، رجْک ، كهْٰ ، ؽؤ ، ؽلت ، ٭واد ايوّاى

چْ ثو  *هّاى گْزن ري رٌِب ثَ ُبهْى...  *چْى  ثَ ٫ْٝ فبًَ كاكاه ثي» ٩بىيي اثيبد: 

 «.ى عْي فْى ّلام چٍْوّگ كيلٍ *گلياه يبهم هٌُوْى ّل 

 *ى هًدظ هٍ كّ كٍ هّى  ههيلًدل...    *ثَ ِّو ّبم چْى هدوكم هٍديلًل   » فويي اثيبد: 

 «.عب رب ثَ ٥و٭َ هفِ هاًلًل اى  ى *ٍْي ِّو ؽلت اِّت عِبًلًل 

 736 2398، كاًْگبٍ؛ ُ  / د رِواى. 

، ّ اثيبد ىيبكي كه ُو ٕٮؾَ ثَ ْٕهد ٭ْوكٍ كه ُو ٕدٮؾَ عدبيگييي ّدلٍ     گ 83

 ذ.اٍ
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417  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ هٌلَم ـ ُبسسٖ( سِشًبهِ هٌلَهِ

 اى: ؟

 .ٯ. ُ 8584ربهيـ رّْو٫: 

، هْىٍ ّ هوکدي اٍدٌبك    ، کزبثقبًَ ، رِواى هٍبلَ(، ك٭زو اّل 85]هيواس ثِبهٍزبى )هغو٥َْ 

، ثَ کِّْ هوکي پژُِّ کزبثقبًَ هغلٌ ّْهاي اٍدالهي )هٍدْل    هغلٌ ّْهاي اٍالهي

 [.978د  964د  6692د  93د  2: 8، ّبثک: ط.  382الي  368، ٓ  8588ع٦ٮويبى(، 

ّبه  ّهّك ّب٥و ثَ علٍ ّ پٌ اى  ى ه٭زي ثَ هکَ ردب هّىي اٍدذ کدَ اى هکدَ ٥دبىم      

گيوك. كه يک عبي ؽغَ ْٕهد هي ٥و٭بد ّلٍ اٍذ. ايي اًزٲبل ه٦وْاًل كه هّى ُْزن مي

ا ربهيـ ٍٮو كاًَدذ.  ى ردبهيـ   ، ربهيقي  هلٍ اٍذ کَ ٥لي االْٕل ثبيل  ى ه ايي ٍٮوًبهَ

 هلٍ اٍذ. ثٌبثوايي اگو چَ هدب  «  .ٯ ُ  8584كه ٌٍَ »ًَقَ ثْكٍ ّ ثب ٥جبهد  82كه ٕٮؾَ 

 کن اى ٍبل ٍٮو ؽظ ّي هٞل٤ َُزين. ٌّبٍين، اهب كٍذ ٍوايٌلٍ ها ًوي

، اهب چٌبى ُن ًيَذ کَ اّد٦به    يل، اصو هِوي ثَ ّوبه ًوي ٍٮوًبهَ ؽبٙو اى ىاّيَ اكثي

؛ ثلکَ ثبيل  ى ها اى  صبه هزٍْٜ ٦ّوي كاًَذ کَ ُدل٫ اى  ًِدب گدياهُ يدک      جک ثبّلٍ

 ُبي فبٓ فْك ها كاهك.ٍٮو ثْكٍ ّ چٌيي گياهّي ه٦وْاًل كّْاهي

كلي  اّبهاري اٍذ کدَ ثدَ اّٙدب٣     ، ثَ اهب اهىُ ربهيقي  ى كه چِبهچْة يک ٍٮوًبهَ

كاهك. ثؾدش گدو٭زي فدبٍّ ّ كيگدو     ًوبيٌلگي ايواى كه علٍ ّ ثوفدْهك ثدب ؽّغدبط ايواًدي     

 ، كه ايي ا٦ّبه ٥ٌْاى ّلٍ اٍذ.  هلٍه٭زبهُبيي کَ ثَ ٢ًو ّي ١بلوبًَ هي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 737  /8 973، ُ  242، ٓ  2، هوکي هٞبل٦بد ّ رؾٲيٲبد اٍالهي؛ ط  د ٱن. 

چٌل ٕٮؾَ ٍٮيل   ؛ ُوچٌل ، ّلي اى  ٩بى ّ اًغبم ا٭زبكگي كاهك ثب ايٌکَ ًَقَ هغلل اٍذ

کدَ ٭دوٗ کٌدين     ، ثٌبثوايي ًَقَ ًجبيدل ًدبٱٔ ثبّدل، هگدو  ى     كه اًزِبي ًَقَ ّعْك كاهك
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، هْ٪ْل ًگبّزي  ى اى هّي ًَقَ كيگدوي ثدْكٍ ّ  ى ها اى اثزدلا ّ اًزِدب      ٍوايٌلٍ يب کبرت

، اهب ُويي چٌل ثوگ ها ٕؾب٭ي کوكٍ اٍذ. ًٲٔ  فدو  ى  ّدکبه    اٍذًبٱٔ کزبثذ کوكٍ 

، رٌِب يک ثيذ ٍوّكٍ ّلٍ اٍذ. ايي اهکبى ًيي َُذ کَ ّد٦وي   ، ىيوا كه اكاهَ ٥ٌْاى اٍذ

، پدبهٍ   ، ثقِ اًزِبي ٕٮؾَ ًَوّكٍ ثبّل. ُوچٌيي ر٦لاكي اى ٕٮؾبد ًقَذ ايي ٍٮوًبهَ

، ٍدٲٜ   ا٦ّبهي کَ كه پبييي ٕدٮؾَ ثدْكٍ   82ٕٮؾَ ، ثٌبثوايي رب  ّلٍ ّ اٍبًٍب ّعْك ًلاهك

 ّلٍ اٍذ.

  ٩بى ًَقَ:

 *اّل ى ا٭ٌليبى هٌکدًْ   *اى ثل ثزو  ى چَ ثْك كيلين  *كه ثٌله عّلٍ چْى هٍيلين »

 « ٍوي هضبل عبهًْيک فيوٍ

كه اؽوام ثَزي ثَ ؽظ روّز٤ كه ؽّظ اٍالم ّ هّاًَ ّلى ثَ هٌي ّ ٥و٭بد: »اًغبم ًَقَ: 

 «.ثَزين ثواي ؽّظ اٍالم *٥ووٍ اؽوام  اى ث٦ل ٭وا٧

 ّْك:٥ٌبّيي ىيو كه ٙوي ًَقَ كيلٍ هي

گٮزبه كه ثيبى گو٭زبه ّلى كه كٍذ هالىهبى ٱًَْد  ّ ر٦دليبد ٭دبؽِ  ى ٍدياّاه     د 

 .8584اهلل الؾوام كه ٌٍَ  پبالى ّ ُع  ثَ ؽّغبط ثيذ

قي ثٌدله عدلٍ   كه ثيبى هٌيل گييلى كه هٌيل هَّوي ثَ هأً األٍْك کَ كه يک ٭وٍد د 

 ّاٱ٤ اٍذ ّ ر٦ليبد ٱًَْ  ّ کيٮيذ رنکوٍ گو٭زي ّ ّزو کوايَ ًوْكى اى اّ.

كه ثيبى رؾغيو ًوْكى ٱًَْ  ثو ؽبط کَ اعبهٍ ّزو ًٌوبيٌل، هگو اى ّي ّ ثب هقوط ّ د 

ه٫ْٞ ّ عوبل ٍبفزي اّ ّ گو٭زي اى ُو ؽبعي ثواي کوايَ يک ّزو چِد  هيدبل کدَ ًُدَ     

 ثبٱي ها چيي ٱليلي ثَ ه٫ْٞ ّ هقوط كاك ّ ثبٱي فْكُ فْهك.٥لك  ى ثَ عّوبل كاك ّ 

ؽکبيذ کْچ ًوْكى ؽبط اى هأً أٍْك ثَ عبًت هکَ ّ ٦ٍليَ ّ کيٮيذ ٍْاهي ايي د 

 ٱواهي ًوْكى اى ٭واٯ اؽّجَ ّ إلٱب.هِغْه اى ّٝي كّه ّ ثي

 كه هکبلوَ ثب عّوبل ُفٌَيُٮٌ ًبم كه هاٍ ٦ٍليَ.د 

 هؾوم ّلى. هٍيلى ثَ هيٲبد ٦ٍليَ ّد 
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 هٍيلى ثَ كه ؽوم كه هّى اّل ّ هکبلوبد ثب هقبٝت ٭وٙي.د 

كه ثيبى کيٮيذ امى كفْل ٝلجيلى كه هّى كّين ثو كه ؽوم اى ٍدواي ٝدْا٫ ٥ودوٍ ّ    د 

 هکبلوبد ثب هقبٝت ٭وٙي ّ اّبهٍ ثَ ث٦ٚي اى هٞبلت ه٦ِْكٍ.

بٍک ْٝا٫ ّ ٍد٦ي  اهلل الؾوام پٌ اى امى كفْل ّ اكاء هٌ كه ثيبى كاف  ّلى كه ثيذد 

 ٥ووٍ روز٤ كه ؽظ اٍالم ّ روٌبي ؽْٚه اؽّجَ ّ إلٱب.

ِّبه عّجبه.د   كه گو٭زي اٍزبه ث٦ل ْٝا٫ ُٮزويي ثبه ّ ّکبيذ ٥لّي هّکبه پيِ فلاي ٱ

 كه اؽوام ثَزي ثَ ؽظ روّز٤ كه ؽّظ اٍالم ّ هّاًَ ّلى ثَ هٌي ّ ٥و٭بد.د 

418  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ(  سِشًبهِ ًبطشٕ

 ..ٯ( ُ  8829د  8237اؽول ثي هؾول ثي ًبٕو كه٥ي )اى: 

هئل٬ چِبه ثبه ثَ هکَ ٍدٮو کدوكٍ ّ ؽدظ گدياهكٍ اٍدذ کدَ ًقَدزيي  ًِدب كه ٍدبل          

 ثْكٍ اٍذ. .ٯ ُ  8828

 738   كه ّدِو   442كه كّ علل ّبه   .ٯ ُ  8522/ د ايي کزبة كه ٍبل ٓ« ً « ٭دب

 )هواکِ( چبپ ٌٍگي ّلٍ اٍذ.

419  

 ًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ()سِش  ٖٗسِشًبهِ ّشتَ

 ..ٯ( ُ  8296، ه٦و٫ّ ثَ ُْزْکي ) اى: اؽول ثي هؾول ثي كاّك ثي ي٪وي عوّلي

، لکدي كه   ، ثَ اك٥بي هؾول ثي اثواُين کزدبًي اٍدذ   اًزَبة ايي ٍٮوًبهَ ثَ هئل٬ ٭ْٯ

  َ مکدو ّدلٍ ّ هئلد٬  ى ه٦بٕدو ٍدلٞبى       .ٯ ُ  8299، ردبهيـ ٍدبل    عبيي اى ايدي ٍدٮوًبه

ثبّل کوك د هي ؽکوواًي هي .ٯ ُ  8859د   8282ُبي  ، پبكّبٍ ه٪وة د کَ ٝي ٍبل  اٍوب٥ي 

کَ ثواي پيوّىي ايي ٍلٞبى كه کزبثِ ك٥ب ًوْكٍ ّ ُوچٌيي هئل٬ ثب ّيـ ٥جلاهلل ثي ٍدبلن  
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 كيلاه كاّزَ اٍذ. .ٯ( ُ  8854ثٖوي )

 کٌل. ىيَزَ ّ ّيـ ٥يبّي ها ّيـ فْك ه٦و٭ي هييه 88، هئل٬ كه ٱوى  ثَ ُو ؽبل

، گْيبي ٱّلذ ثٚب٥ذ ًْيٌَلٍ ّ ًبرْاًي ٥لوي  اٍلْة ّ ّيٍْ ًگبهُ ٍٮوًبهَ ؽبٙو

 ُبيي فبلي ًيَذ.، اگو چَ اى ٭بيلٍ اٍّذ

 739 َّْك.كاهي هي / د ًَقَ فٞي كه کزبثقبًَ ٥وْهي ٭بً )كه هواکِ( ًگ 

411  

)سِشًبهِ دٌٖٗ ـ  = سحلٔ اثي هوظَم الوذًٖسلَٓ الٌشٗت ٍ أسَٓ األدٗت 

 هشثٖ(

 .ٯ، ُ 8232الليي ثي هؾول ه٦ٖدْم هدلًي )   اى: ٍيل ٥لي ٕلهالليي ثي اهيو اؽول ٢ًبم

 ّيواى(. .ٯ، ُ 8822هليٌَ د 

 .ٯ. ُ 8273،  فو عوبكي اآلفوح ٍبل  ربهيـ رؤلي٬: هّى عو٦َ

، چدبپ اّل كه   ُدبكي ّدکو  ]چبپ ّلٍ رٍْٜ كاهال٦وثيخ الو٥ٍْْبد ثَ رؾٲيٰ ّدبکو  

 كه ثيوّد[. .ٯ ُ  8426ٍبل 

الَلٌَٞ ؽيله ثبك كه ايبم ٍلٌٞذ ٥جدلاهلل ٱٞدت    هئل٬ ثَ كهفْاٍذ ّاللُ د کَ ًبئت 

ٜ  .ٯ ُ  8266ّبٍ ثْك( كه ٍبل  ، پدٌ اى   ثَ ٌُل هَب٭ود ًوْك ّ ثَ كلي  ٥لم رؾو  ّدواي

اُ ثدَ ٍدبل   ٍ فدبًْاكٍ ثَ ؽغبى ثبىگْذ ّ ٍپٌ ثدَ ُودوا   .ٯ، ُ 8286٭ْد پله كه ٍبل 

 اهلل الؾوام گوكيل. ثواي اكاي ٭ويَٚ ؽظ ٥بىم ثيذ .ٯ ُ  8884

،  ّي ثَ هکَ هٍيل، كه ؽبلي کَ ٱٖل اٱبهَ كه ؽغدبى ها كاّدذ ّ ٌُگدبم هٍْدن ؽدظ     

ًودْك. ايدي كه    9. ٍپٌ ٱٖل هليٌَ هٌْهٍ ّ ىيبهد ٱجو ًجدي اکدوم   عب  ّهك ٭ويَٚ ؽظ ثَ

، كه ؽبلي کدَ   ٌّبفذليٌَ ر٪ييو کوكٍ ثْك ّ کَي ها ًويؽبلي ثْك کَ ُوَ چيي كه هکَ ّ ه

 ٍبل اى ّٝي ثَ كّه هبًلٍ ثْك. 48ؽلّك 

ّي ُوچٌيي ثَ ٥واٯ ٍٮو کوكٍ ّ اى ثٖوٍ ّ ًغ٬ ّ کوثال ّ ث٪لاك گنّذ ّ ٥دواٯ ها  
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،  ، لنا ثَ ايواى  هلٍ ّ اى ِّوُبي هِوي چدْى فواٍدبى   ثواي رؤلي٬ ّ رلهيٌ هٌبٍت ًليل

گدبٍ   ، پبيزقذ ايواى ثْك د كيلى ًودْك.  ى   کَ كه ىهبى ٍلٞبى ؽَيي ٕٮْي ٱن ّ إٮِبى د 

، ثَ ّيواى ه٭ذ ّ كه هلهٍَ هٌْٖهيَ ثَ رلهيٌ ّ رؤلي٬ پوكافذ  ثَ كلي  هَبئ  ؽکْهزي

 ك٭ي گوكيل. (چوا٧ ّبٍ) 7ّ كه ّيواى كهگنّذ ّ كه ؽوم اؽول ثي هٍْي ثي ع٦ٮو

الؾول هلل الني ع٦  األهٗ هِبكًا ٍّلک ٭يِب ٍجاًل ّ أّك٥ِب هي ٥غبئت ٕد٦ٌَ  » ٩بى: 

هب ّبُلرَ أثٖبه أّلي األٍٮبه ُٱُجاًل ٍجؾبًَ هب أ٥غت هب ٱّله... ٍّويزِب ٍلْح ال٪ويت ّأٍدْح  

 *األهيت ليٞبثٰ االٍن هَوبٍ ّيْا٭ٰ اللٮد٠ ه٦ٌدبٍ ّ٭يِدب أٱدْل: ِهؽلزدي الوْدزِبح رديهي        

 «.ل الٮزي األهيتثبلوّٗ ٥ٌ

 هْاهُك ٍّٕ  هًّٲزِب يُل الُج٦ل *ّ ر٪لّ ٥لي ه٩ن اليهبى ّٱل ٕٮذ »اًغبم: 

ثلي اّى اهلل ٥لي کّ  ّيء ٱليو ّثبإلعبثخ هزي ك٥ي عليو... ٌُّب اًٲ٦ٞذ ثٌب الودبكح ٭ْٱٮٌدب   

ْاه ٥لي ُنٍ الغبكح ٍبئليي اهلل ٍجؾبًَ أى يوىٱٌب األّة الي ؽوهَ ّيٲٚي لٌب ثبلوع٣ْ الدي عد  

 «.ّبءاهلل ر٦بلي ّيء يليٰ الؾبٱخ ألؾٲٌبٍ ٭ي ٍٮو  فو ثيزَ لوؾّوم ثغْكٍ ّکوهَ ّهزي ٌٍؼ اى

ٱبل هئلٮِب الٮٲيو الي هثَ ال٪ٌي ٥لي ٕله الليي... کبى الٮوا٧ هي ُدنا الَدٮو...   »اًغبهَ: 

 «.  يْم الغو٦خ... ّالٖالح ّالَالم ٥لي ٍيلًب هؾول ّ  لَ الٞبُويي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 762  /8 9656، ُ  د ث٪لاك )ّقٖي(، ٥جبً ٥ياّي هؾبهي. 

١ٮو(، چِبهّدٌجَ، كّ   الليي ثي ّوي٬ ؽَي ًغٮي ٥جبٍي )اى  ل ، عالل ًَـ ثَيبه ىيجب

 .ٯ. ُ 8273ّت هبًلٍ اى ههٚبى 

گنّزَ كه ٌُدل    پٌ اى ٍَ هبٍ کَ اى رؤلي٬ کزبة ، يل کَ ًَقَاى ايي ربهيـ چٌيي ثوهي

، اهب ثَ كلي  ىّايدل ّ   رويي ًَقَ ايي ٍٮوًبهَ اٍذ، ٱليوي ّ ايي ًَقًَگبهُ يب٭زَ اٍذ 

 ثبّل.، ًَقَ هئل٬ ًوي فٞبُبيي کَ كه هزي هْعْك اٍذ

 768  /2  ُ 84622د ث٪لاك )ّقٖي(، ٍيل ٕبكٯ کوًَْ هؾبهي؛. 

، هؾول ثي ّيـ ٝبُو ٍوبّي ًغٮي )ٝجٰ ًَقَ ٥لي ثدي اثدواُين كهاىي    ًَـ هزٍْٜ
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 ثبّل(.هي .ٯ ُ  8822الضبًيَ  عوبكي 87ثَ ربهيـ هّى ٌّجَ ّبفْهي کَ 

 ٱبي ٍوبّي ايدي ًَدقَ ها كه ًغد٬ اّدو٫ ّ ثدب ٥غلدَ ًگبّدزَ اٍدذ؛ لدنا كاهاي          

 رٖؾيٮبد ّ ا٩الٛ ىيبك اٍذ ّ كه هْاهكي ُن كه ٥جبهاد ّ کلوبد رٖو٫ ّلٍ اٍذ.

 ثبّل.هي .ٯ ُ  8563ؽغَ  هّى هبًلٍ اى مي 8ربهيـ کزبثذ  ى 

 762  /5 82587، هکزجَ هليويخ األّٱب٫ ال٦بهخ؛ ُ  د ث٪لاك. 

ؽغدَ   مي 83، ٥جدلاهلل ثدي ٥يَدي ثدي اٍدوب٥ي  )هْدِْه ثدَ ٥جبٍدي(،          ًَـ ٙد٦ي٬ 

 .ٯ. ُ 8258

 ، ّلي ثبى ُن فبلي اى رٖؾي٬ ّ ٩لٜ ًيَذ. ايي ًَقَ هٲبثلَ ّ إالػ ّلٍ اٍذ

411  

 ّبٕ حزبص )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( شت 

 ..ُ( ُ 8524، اهيو هؾول اٍوب٥ي  )هزْلل  ِّوٍزبًياى: ٝبلت 

َ   ، رِدواى  ُبي ؽغبى ]ّت د   24د   4ّدبثک:   ،ٓ 868،  8578،  8، چدبپ   ، عِدبى هايبًد

 [.964د  6783

فبٝواد ؽظ ًگبهًلٍ اٍذ. ايي ٍٮوًبهَ اى هزْى ٱليوي كهثبهٍ ٦ّٙيذ ؽغبى ّ هکدَ  

کٌي کَ اآلى اصوي اى  ًِدب ًيَدذ   ّ هليٌَ اٍذ ّ اٝال٥بد ٍْكهٌلي اى ٦ّٙيذ پيْيي اهب

 كُل.، هي اًليب ر٪ييو علي پيلا کوكٍ

412  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ششح إسشبد األرّبى

 .اى: هال اؽول اهكثيلي

ُب ُويي ، ّوّػ ثَيبهي ًّْزَ ّلٍ کَ يکي اى  ى;٥الهَ ؽلي« اهّبك األمُبى»ثو 

 ّوػ اٍذ.
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 765 2336هغلٌ(، ُ  329) 273، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  / د رِواى. 

اللّلَ ثَ کزبثقبًَ اٍذ کَ  فبى ّ لَبىعيء کزت اٍزوكاكي هيوىا ٍيل هٙب کزبة

 ٭ِوٍذ ّلٍ اٍذ. 8529ٌّجَ كّّين ّْال  رؾْي   ٱب ّيـ اٍوب٥ي  ّلٍ ّ كه ٍَ

 ًَقَ اى اًغبم ا٭زبكگي كاهك.

يي ريوبط ، علل هٲْا ّهٱي ، ٱ٤ٞ ًين ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. کب٩ن ٭َزٲي ًَـ

 ٍيبٍ ه٩ٌّي روًظ ًٲبّي هيٌبٍبىي.

413  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ششح إسشبد األرّبى = هٌْذ السذاد = ششح هالئٖ

 ..ٯ( ُ  995الليي ٥جلال٦بلي ثي هؾٲٰ کوکي ) اى: ربط

 [459/  8؛ ٭ِوٍذ ٍپَِباله: 87/  85]النهي٦َ: 

رب کزبة الؾظ ها كه کَ اى  ٩بى  .ٯ( ُ  ٥726الهَ ؽلي )« اهّبك األمُبى»ّوؽي اٍذ ثو 

 كّ عيء ّوػ کوكٍ: عيء اّل اى  ٩بى رب کزبة ىکْح ّ عيء كّم اى ْٕم رب ؽظ.

ثَولَ اهّبك امُبى اهثبة االيوبى ّ ٭ٲبُخ إؾبة ال٦و٭بى ؽول هْعل ّو٣ لٌب » ٩بى: 

 «.ّواي٤ االٍالم... ّ ث٦ل ٭ِنٍ ٭ْائل ٥ّلٲزِب ٥لي الکزبة الوٍْْم ثبهّبك االمُبى

ايي کزبة رب هجؾش ٕلْح الوَب٭و كه ٭ِوٍذ ٍپَِباله ه٦و٭ي ّلٍ ّ اي اى ًَقَ

کٌل ّ ًَقَ ؽبٙو، ٍْهيي ًَقَ اي اى  ى ها كه ًغ٬ يبك هيٕبؽت النهي٦َ ًيي ًَقَ

 ٌّبفزَ ّلٍ اٍذ کَ رب هجؾش ؽظ ها كهثو كاهك.

 764 354، ُ  546، ٓ  24، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

االکزٮبء ثٮ٦لِب ٱجلَ ًٍِْا ؽزي ال٦َي ٍّيؤري هجبؽش ي٦ٞي »اًغبم )اى کزبة ؽظ(: 

 «.ال٦َي هب ي٦ْو

ّ اعيت ثؤّى الوؾوم الو٤ٌ الزبّم ّ ال االعياء الؾبهلخ للْى »اًغبم )اى کزبة ِٝبهد(: 

 «.ؽٲيٲخ رو٤ٌ ه٦ًٌب ربهًب ٱبل ّيقٌب
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 ثوگ  ٩بى كاهاي ّٕبلي اٍذ. .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ًَـ رؾويوي

 وبط ٥َلي.، علل ري کب٩ن إٮِبًي

 [58242ٍن. ]ُ صجذ:  22/  3*  85، ً  83،  گ 269

ُّْ اٍذ ّ ٱلهي اى کزبة ِٝبهد كه پبيبى ًَقَ، ث٦ل اى  ٕؾب٭ي ايي ًَقَ، هْ

 ثقِ ؽظ عبي گو٭زَ اٍذ.

414  

)ادهِ٘ ٍ آداة ـ  ششح اهوبل ٍ ادهِ٘ ٍ صٗبست اهبٗي هتجشِٗ هِ٘ ٍ هذٌِٗ

 ُبسسٖ(

 ..ٯ( ُ  8584)پٌ اى « ًقجخ الکّزبة»ِْه ثَ اى: هؾول٥لي ثي هؾولکب١ن الهي، هْ

 763  7ّ  437/  7ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههدْي )ُ   / د ]ًَـ چبپ  /

ٓ )كه  62،  ّىيدوي  .ٯ، ُ 8584،  ، ثدَ فدٜ هئلد٬    (: ؽيله ثبك كکي؛ هٞج٤ ٥ييي كکي652

 ُبهِ(، ٭بهٍي[

415  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ششح ششاٗن االسالم

 ..ٯ( ُ  8292ٍيل هؾولثبٱو ّٮزي ) اى: ٍيل اٍل اهلل ثي

 [6953ُ  233/  22]النهي٦َ 

 .ٯ( ُ  676هؾٲدٰ ؽلدي )  « ّواي٤ االٍدالم »ايي کزبة يکي اى ّوّػ ثو کزبة اهىّوٌل 

 اٍذ کَ اثْاة ٭ٲِي اى اثزلاي ِٝبهد رب پبيبى ها ثو اٍبً ٭ٲَ ّي٦ي كاهاٍذ.

ها كه ًغد٬ ثدَ   « ويچد »هئل٬، ٱبئن هٲبم پلهُ كه هيبٍذ اٍذ کَ ًِو هْدِْه ثدَ   

 .ٯ ُ  8292، كه ٕدٮو هدبٍ     هدل عويبى اًلافذ ّ كه ؽبلي کَ ثَ ىيدبهد ائودَ ٥دواٯ هدي    

 هل٭ْى گوكيل.« ثبة الٲجلَ»كهگنّذ ّ كه ًغ٬ ّ هزٖ  ثَ 
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 766 52، ُ  878، ٍَ کزبثقبًَ )إٮِبى د ّٮزي(؛ ٓ  / د إٮِبى. 

 ًغ٬ اّو٫ رؤلي٬ ّلٍ اٍذ.كه  8269ّْال  3ايي علل ّبه  کزبة الؾظ اٍذ ّ كه 

 ، ثَ فٜ هئل٬. ًَز٦ليٰ

 ً. 22،  گ 868

416  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ششح الـشْٗ السبلٖ إلٖ صثذٓ الوٌبسٖ لَ٘سَ الوذًٖ

 ..ٯ( ُ  8226، هٖٞٮي ثي هؾول هؽوخ اهلل ) اى: أيْثي هؽوزي

 [277،  276/  82؛ ه٦غن الوئلٮيي 434/  2]ُليخ ال٦به٭يي 

 767  ٥وددْهي  2293، ُ  628، ٓ  2هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط ،  / د ٥وثَددزبى ُ[ ،

 ٭ٲَ[. 8342

 .ٯ. ُ 8288هثي٤ الضبًي  83،  ًَـ

 ٍن. 25*  86، ً  28،  گ 64

417  

 هشثٖ( –)ُِٔ شبُوٖ ]ششح هلٖ ٗتبة ُٖ الِِٔ الشبُوٖ[ 

 م(. 8572=  .ٯ ُ  772اى: ٥جلالوؽين ثي ؽَي ثي ٥لي اٌٍَْي )

كٍذ ًيبهدل؛ ىيدوا    ، اهب ًبم هزي ثَ ًگبّزَ ّلٍ اٍذ ّوػ کزبثي اٍذ کَ كه ٭ٲَ ّب٭٦ي

،  هدلٍ کدَ عديء كّم     ايي ّوػ اى عيء كّم  ى اٍذ ّ ُو عب کَ ًْبًي اى هزي إلي اٍذ

ّدْك. كه ث٦د٘ هدْاهك ُدن اى کزدبة      کزبثي اٍذ اى اٌٍْي کَ اى کزبة الؾظ ّدو٣ّ هدي  

  ّهكٍ اٍذ. ، هٞبلجي کَ كه هك ثو ٍِيلي اٍذ« الِلايخ الي أُّبم الکٮبيخ»

الؾظ ٭ي الل٪خ کوب ٱبلَ الغُْوي ُْ الٲٖل ّ ٱبل األىُوي کضورَ  :کزبة الؾظ»...  ٩بى: 

..[ ّ ٭ي الْو٣ ٥جبهح ٥ي األ٭٦دبل اآلريدخ کودب ٱبلدَ ٭دي      ...[ الٲٖل الي هي ].ّ ٱبل القلي  ]
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 «.الکٮبيخ ّ ٱبل ٭ي ّوػ الوِنة...

هٌِوب هي ٭زبّيَ ألًِودب ارٮٲدب ٥لدي عدْاى     کوب ٱبلَ الج٪ْي ّ اثي الٖالػ ک  »... اًغبم: 

 «.الزٖو٫ ٭بألٕ  ٥لم الٚوبى ]...[ ّعِبى ٭ي ىّائل الوّٙخ

 768  ٓ (.958)٭ٲَ  939، ُ  448/ د ٭لَٞيي )ٱلً(، فبلليَ؛ 

 .ٯ. ُ 862، ٌٍَ  االّلي کزبثذ:  فو عوبكي

ه اثزدلاي  ّدْك ّ ك  صبه هْهيبًَ كه ًَقَ هِْْك اٍذ. كه ؽْاّي، رٖؾيؾبري كيلٍ هي

، فدبكم   «٥جلاهلل ثي اثواُين ثي ٕبلؼ ثي هؾول ثي ٥جلالٲبكه ثي اؽول كاّكي»ًَقَ، رولک 

« يؾيدي ثدي هؾودل الودالػ    »ّ « أؽول الؾبکن»ٕقوٍ هْو٭َ ّ هَغلاالٱٖي ّ ًيي رولک 

 هْعْك اٍذ.

 ٍن. 27/  3*  88/  3ٍن(،  28*  85/  3ً ) 58،  گ 847

418  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( حذ ٍ الووشٓششح الووذٓ ُٖ ث٘بى هٌبسٖ ال

 (.7، ّيـ االٍالم )ٯ  ريويَ اى: اثي

 ]كهاٍخ ّ رؾٲيٰ ّ ا٥لاك: ٕبلؼ ثي هؾول الؾَي

علل ّىيوي. علل  2،  م 8988=  .ٯ ُ  8429ًبّو: هکزجخ ا لؾوهيي د هيبٗ؛ چبپ اّل: 

 ٕٮؾَ[. 729ٕٮؾَ ّ علل كّم  658اّل 

 ثبّل.کزبة ّبه  اؽبكيش ٥بهَ كه هْهك ؽظ ّ ٥ووٍ هي
 

419  

 )ادة هٌلَم ـ هشثٖ( ششح الٔظ٘ذٓ الحز٘ٔ

 ..ٯ( ُ  8585اى: ٍيل ٥لي ثي هؾول٥لي هيجلي ييكي )

، اهب چْى  ّيک ٍبلگي اّزيبٯ ٭واّاى ثَ ؽظ ّ ىيبهد فبًَ فلا كاّذ هئل٬ اى ثيَذ
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ِّّ ثيذ كه  اي ثب ٱب٭يَ الم ّ كه ٍي، ٱٖيلٍ ّلٍّبي  ايي ٍٮو ثواي ّي ٭واُن ًوي

 ثَ ٢ًن کْيل ثليي هٞل٤: 7، فًْٖٕب ؽٚود اهيوالوئهٌيي ثَ ؽٚواد ه٦ْٖهييرٍْ  

 «ٍب٥ي الٖٮب ثوٖٮي الِْل هزٖ  ُلي الْٕبل ثٲلجي اليْم هٌزٚ »

اي اى ٭ٚبي  ّ هٌبٱت ائوَ ، ثَ پبهٍ ، ثَ اٙب٭َ هَبئ  اكثي كه ايي ّوػ ًَجزًب هٮٖ 

ّْك ّ كه هْاهكي اّبهٍ ثَ هٞبلت کالهي ّ ه٥ْْٙبد ٥لوي ُن ًيي پوكافزَ هي :ُلي

 ثَ پبيبى هٍيلٍ اٍذ. .ٯ ُ  8282كاهك. رؤلي٬ ايي کزبة هّى ُغلُن هؾوم 

الؾول هلل الني ّوػ ٱٖبئلًب ثؤؽَي الوجبكي ّ أّٙؼ ٙوبئوًب ٭ي الوّائؼ ّ » ٩بى: 

 «.ال٪ْاكي لک  عبكي...

بُب لِن ّ ٍلن ٥لديِن ٍدالهًب أّاًل ّ  فدوًا ّ    ّ ٕ  ٥لي هؾول ّ  لَ ٕالح روٙ»اًغبم: 

 «.اؽزوباًل ّ ثبًٌٝب

 769 ٍ84/  2، ُ  42، هيجلي )ك٭زو اّل(؛ ٓ  / د کوهبًْب. 

 ، علل ريوبط ٍجي. ، كه ٥ٖو هئل٬ ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 53/  3*  28،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

421  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ششح ٗتبة ُٖ الِِٔ

 اى: ؟

ي اى هزْى ٭ٲِي کَ كه ًَقَ ؽبٙو اى کزبة الِٞبهح رب پبيبى کزبة ّوؽي اٍذ ثو يک

 الؾظ  هلٍ ّ اى  ٩بى ا٭زبكگي كاهك.

ّ يَٲٜ الکٮبهح ٥ي الٌبٍي ّ الغبُ  اال ال٦جل ٭٦ليِوب ٭يَ الکٮبهح أيًٚب ک  ملک »اًغبم: 

 «.ثبلٌٔ ّ اإلعوب٣

 772 289، ُ  226، ٕله ثبىاه )ك٭زو اّل(؛ ٓ  / د إٮِبى. 

٭بالؽْٛ ٤ّٙ عجيوح ٥ليَ أّ يْٖٯ ّ٭بٱًب لل٦الهخ ث  ٱي  ال فال٫ ٭يدَ  »... بى ا٭زبكٍ:  ٩
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 «.هب لن يزجيي ّيئًب هي الٖؾيؼ ّ الغو٤ ثيٌَ ّ ثيي الزيون اؽْٛ...

 ، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي هزي ثَ ٱوهي. رٍْٜ کبرت رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ. ، ٍلٍ ٍييكُن ًَـ

 علل ريوبط هْکي ٙوثي ثلّى هٲْا.

 ٍن. 28/  3*  83/  3، ً  89،  گ 863
 

421  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ششٍؽ حلّ هب ٓتلِ ًحَ الحزش هي الظ٘ذ

 اى: ؟

 778  24/  5825، ]ُ  2298، ُ  629، ٓ  2، هقزٖو ؽدوم هکدي؛ ط    / د ٥وثَزبى 

 .24، ٓ  ٭ٲَ[

 ، ٥بلن هؾول. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 22*  85، ٓ  8

422  

 ثٖ()تبسٗخ ـ هش  شِبء الٌشام ثأخجبس الجلذ الحشام

ٞيت رٲي الليي هؾول ثي اؽول ثدي ٥لدي الٮبٍدي الوکدي     اثْال اى: االهبم ال٦الهخ الؾب٭٠

 ..ٯ( ُ  852د  773الوبلکي )

 2]رؾٲيٰ ّ ٤ّٙ ٭ِبهً: كکزو ٥وو ٥جلاهلل رلهوي. ًبّو: كاهالکزبة ال٦وثي د ثيدوّد؛   

 ٕٮؾَ ّىيوي. 688ٕٮؾَ ّ علل كّم  686علل. علل اّل 

كه ثيوّد كه ٱ٤ٞ هؽلي رغليل چدبپ  « كاهالکزت ال٦لويخ»ٍّيلَ ايي کزبة ثبه كيگو ثَ 

 ّلٍ اٍذ[.

 772  ُ ّْك.كاهي هي ًگَ« هکزجخ الؾوم الوکي»كه  827/ د يک ًَقَ فٞي ثب 
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 775  د چِبه ًَقَ فٞي ثب هْقٖدبد ميد  كه کزبثقبًدَ ْٝپٲپٍْدواي       776الي /

 اٍزبًجْل ّعْك كاهك:

 A  6262 2875ُ:  .ٯ؛ ُ 873؛ کزبثذ: 227ر٦لاك ّهٯ:  (أ

 2873A  6278ُ:  .ٯ؛ ُ 872؛ رؾويو: 226ر٦لاك ّهٯ:  (ة

 .A 6272 2874ُ:  .ٯ؛ ُ 878؛ رؾويو: 295ّهٯ: ر٦لاك  (ط

 .A 6272 8384ُ:  .ٯ؛ ُ 82؛ رؾويو: ٍلٍ 363ر٦لاك ّهٯ:  (ك

423  

 )احبدٗج ُْٖٔ ـ ُبسسٖ( الظبُٖ ُٖ ششح ال٘بُٖ

 ..ٯ( ُ  8289)اى: هال فلي  ثي ٩بىي ٱيّيٌي 

االٍدالم کليٌدي. ّدبهػ كّ     اى صٲدخ « الکب٭ي»ّوػ هٮٖلي اٍذ كه كّاىكٍ علل ثو کزبة 

، ّلي ًبروبم ّ هْعدْكي  «ّب٭ي»ّوػ ثو کزبة کب٭ي كاهك کَ يکي ٥وثي اٍذ ّ هٍْْم ثَ 

ثبّل ّ كيگوي ٭بهٍي کَ ُويي کزبة ؽبٙو اٍدذ ّ ثدَ ٭وهدبى ّدبٍ     رب اّافو ِٝبهد هي

وَ  ى پوكافزَ اٍذ ّ پٌ اى ثيَذ ٍبل رالُ ّ هًظ هدلاّم ثدَ پبيدبى    ٥جبً صبًي ثَ روع

ثدَ  « ّدوػ »٥ٌْاى   ّهكٍ ّ ٍپٌ ثَ« إ »٥ٌْاى  ثوكٍ اٍذ. ًْيٌَلٍ اثزلا هزي ؽليش ها ثَ

 ثيبى ّ رْٙيؼ  ى پوكافزَ اٍذ.

 777 (.28867) 682، ُ  548، ٓ  26، هْٙي؛ ط  / د هِْل 

 ًَقَ ؽبٙو ّبه  ُوَ هجبؽش ؽظ اٍذ.

 «.الؾوام ٱيبهب للٌبً ّ هضبثخ ّ اهٌب ثَولَ الؾول هلل الني ع٦  الک٦جخ ثيذ» ٩بى: 

الو٢٦ن هي ِّْه ٌٍخ اهث٤ ّ ٍج٦يي ّ ال٬... ىهب ثو هؾودل ّ  لدِ    ٍلـ ٦ّجبى»اًغبم: 

 «.روبم

، علدل ريودبط    . کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ.ٯ ُ  88، اّافو ٍلٍ  هزي ًَـ ّ ّوػ ًَز٦ليٰ

 ب  ٍزو هبّي. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫.كاه ث ٥ٌبثي لجَ



 354کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 .8575اي( كه فوكاك اهلل فبهٌَ اُلايي هٲبم ه٢٦ن هُجوي )ؽٚود  يخ

 ٍن. 58*  89، ً  29، گ 239

424  

ّزشٕ )طَست  1209طَست اهبًِ ثِ حشه٘ي ششِٗ٘ي اص ٗشًبتٖ ٌّذ دس سبل 

 هخبسد ـ ُبسسٖ(
 اى: ؟

 778 83الي  84، ٓ  86863/  5، ُ  43، ٓ  43، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

 ، هؾ  کزبثذ كه هٲبم ّيلْه )كاهالَوّه اي ّيلْه(. ًَز٦ليٰ ٌُلي

 [227552ٍن. ]ُ صجذ:  22*  83/  3، ٓ  83

425  

 )تظٍَ ـ هشثٖ( طَسٓ الو٘تَة ُٖ حٔ٘ٔٔ ال٘وجٔ الشثبً٘ٔ

 اى: هؾول ٦ٍيل ثي اؽول ثي ٥جلاالؽل ٍوٌُلي )االهبم الوثبًي(.

 779  ٥ودْهي   4568، ُ  8898، ٓ  5قزٖدو ؽدوم هکدي؛ ط    ، ه / د ٥وثَزبى ُ[ ،

 .82الي  9، اى ٓ  ر٫ْٖ[ 2/  5824

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 23*  88، ً  23،  گ 2

426  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ]ط٘ي الٌ٘بت ألُوبل الحذ ٍ الووشٓ[ 

اثْالٮٚدبئ  هؾودل    الدليي  الليي اث٥ْجدلاهلل ؽَديي ثدي ٙديبء     ١بُوًا اى: اثْالو٦بلي کوبل

 (.ٯ ُ   8228اهلل ٕله ) ، ّالل هيوىا ؽجيت ؽَيٌي ٥بهلي



 مخطوطات حجکتابشناسی /  355

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

، الٮدبٟ ًيدبد ا٥ودبل ؽدظ ّ ٥ودوٍ ها اى       ّْكايي هٍبلَ کَ رٲويجًب ّبه  يک ٕٮؾَ هي

 كاهك.، ثَ افزٖبه ثيبى هي اثزلاي اؽوام

٥لدي ّ الّجدي   ثَولَ أؽوم ثبل٦ووح الوزوز٤ ثِب الي الؾدّظ ٥ودوح االٍدالم الْاعجدخ     » ٩بى: 

 «.الزلجيبد االهث٤ أل٥ٲل ثِب االؽوام الونکْه لْعْة ملک کّلَ ٥لي ٱوثخ الي اهلل أ٫ْٝ...

أ٫ْٝ ْٝا٫ الٌَبء الْاعت ٥لي ٭ي ؽظ الزوز٤ ؽظ االٍالم لْعْثَ ٱوثدخ الدي   »اًغبم: 

 اهلل إّٔلي هک٦زي ْٝا٫ الٌَبء الْاعت ٥لي ٭ي ؽّظ الزوز٤ ؽظ االٍالم لْعْثَ ٱوثخ الي اهلل

 «.روَ

 782 پ(. 282)٭وين  56/  2اکجو ٭ٲيَ؛ ُ  ، ٥لي / د إٮِبى 

 )ثَ ٱويٌَ ٍبيو هٍبئ  هغو٥َْ(. .ٯ ُ  8254، ٍبل  ًَـ

 ٍن. 23/  3*  88/  3ً )ک  هٍبلَ(،  85، ٓ  8

 (143)تصوير 

427  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  طٌِ٘ است٘زبس حذ ٍ ًوبص ٍ طَم

 اى: ؟

 عِذ ؽظ ّ ْٕم ّ ٕالح اٍزيغبهي ثيبى ّلٍ اٍذ. ، الٮبٟ هورجٜ كه ايي هٍبلَ کْربٍ

 788 ه. 95، ٓ  9322/  89، ُ  875، ٓ  52، هغلٌ؛ ط  / د رِواى 

 [87667]ُ صجذ:  .ٯ. ُ 8247،  اهلل ثي ه٦َْك ، ٭ٚ  ًَـ

428  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( الؼَء الوٌ٘ش ُٖ ششح الوٌسٖ الظٌ٘ش

 ..ٯ( ُ  8287، هؾولٕبلؼ ثي ٥جلاهلل هلًي ) ىاكٍ اى: ٱبٙي

 [84/  82]ه٦غن الوئلٮيي 
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 782  8968، ]ُ کلدي   2758، ُ  723، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   / د ٥وثَزبى 

 ٭ٲَ ؽٌٮي[.

 .ٯ. ُ 8822، ٍبل  ًَـ

 اي هکزْة اٍذ.كه  ٩بى ًَقَ، ٭ِوٍذ کزبة ّ ّٱٮٌبهَ

 ٍن. 89*  85، ً  29،  گ 94

429  

 حٌِٖ ـ هشثٖ()ُِٔ  ػ٘بء األثظبس هلٖ هٌسٖ الذّس الوختبس

 ..ٯ( ُ  8289، هؾولٝبُو ثي هؾول٦ٍيل ) اى: ٌٍج 

 [828/  82؛ ه٦غن الوئلٮيي 534/  2]ُليخ ال٦به٭يي 

 785  8845، ]ُ کلدي   2755، ُ  726، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   / د ٥وثَزبى 

 ٭ٲَ ؽٌٮي[.

 .ٯ. ُ 8277ههٚبى  86،  ًَـ

 ٍن. 55*  24، ً  23،  گ 67

431  

 ْ٘ الجٔؤ الوٌ٘ؤ )الـَاٍ ثبلج٘ت( )ُِٔ ـ هشثٖ(الؼ٘ؤ ُٖ تحٔ

 ..ٯ( ُ  8284، ٥لي ثي ٍلٞبى هؾول ٱبهي ُوّي ) اى: هال ٥لي ٱبهي

 [866/  3]األ٥الم 

 784  ٥وددْهي  2525، ُ  652، ٓ  2، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى ُ[ ،

 .896الي  894، اى ٓ  ٭ٲَ[ 4/  5822

 ربهيـ کزبثذ.، ثلّى ًبم کبرت ّ  ًَز٦ليٰ

 ٍن. 23*  88، ً  24، ٓ  5
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431  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( ؿشْٗ الحذ هي األحسبء إلٖ الشٗبع ُبلحزبص

 .اى: الوٮزي الْيـ كاّك ال٦َلي

 [ٯ. ُ  8289]ًبّو: هٞج٦خ الْاليخ د ٥واٯ؛ اًزْبه: 

، ّوػ هّيلاكُبيي اٍذ کَ كه ٍٮو هئل٬ ثَ كيبه هٲلٍَ ثدَ ٱٖدل ؽدظ ارٮدبٯ      کزبة 

 ا٭زبكٍ اٍذ.

432  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الـشْٗ الوشثن لووشُٔ هٌبسٖ األئؤ األسثن

 ..ٯ( ُ  8285، ٥ضوبى ثي هؾول أىُوي ؽٌٮي ) اى: ّبهي

 [577/  4؛ األ٥الم 272/  6]ه٦غن الوئلٮيي 

 783  ٥وددْهي  2523، ُ  652، ٓ  2و ؽددوم هکددي؛ ط ، هقزٖدد / د ٥وثَددزبى ُ[ ،

 ٓ. 863الي  64، اى ٓ  ٭ٲَ[ 5/  5944

 ٍن. 24/  3*  87، ً  85،  گ 38

433  

)ُِٔ ـ  ؿشْٗ الْذاٗٔ ٍ سج٘ل الٌزبٓ = هوشاد الحبد = صاد الوسبُشٗي الذائش

 هشثٖ(

 .اى: ؽَيي ثي ؽبط ٥لي هٙبيي ؽبط اثواُين ًلٌّّي ييكي

 كه هٌبٍک ؽظ اٍذ.

 786 ه. 828ه الي  75،  54/  6، هلک؛ ط  / د رِواى 
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 ، علل هيْي ٍيبٍ هٲْايي. ، کب٩ن ٭وًگي . ٥ٌبّيي ٌّگو٫.ٯ ُ  84، ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 83*  82، ً  23

434  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ؿَاٍ هي دٍى ادخبل الحزش ُِ٘

 ..ٯ( ُ  8252اهلل ثي ٥جلالکوين هيَي ٥بهلي ) اى: ّيـ ل٬ٞ

ُب ؽغدو ها  کَ اگو کَي كه ؽظ ْٝا٫ کٌل ّ كه يکي اى ّْٛ ثؾش كه ايي ثبة اٍذ

، رکلي٬ ّي چيَدذ؟ هئلد٬    اى هّي عِ  كاف  كه ْٝا٫ ًٌوبيل ّ ثَ ِّو فْك ثبىگوكك

ه٦زٲل اٍذ کَ ثبيل ُوبى ْٝا٫ رٍْٜ فْك ؽبعي يب ًبئت ّي ا٥بكٍ ّْك. ايي هٍدبلَ ثدَ   

 ًگبّزَ ّلٍ اٍذ. 8222ربهيـ اّل ّْال 

َ ًَز٦يي ًَز٦جل )؟( ّ ًَز٦يي ٥لي ک  ل٦يي هعدين الؾودل هلل ُدبكي    ثَولَ ّ ث» ٩بى: 

ن ال٦به٭يي الوٌٖٮيي هدي ثؾدبه الغِد  ّالؾدوى     ٲالوزٲيي ّال٦بلويي الي ًْه الؾٰ الوجيي ّهٌ

ّالزقويي الي ٍبؽ  الٌغبح ّ اليٲيي... ّ ث٦ل ٭ٲل ٍؤلٌي ث٦٘ الؾغبط الْاهكيي ٥وي ٝدب٫  

 «.ثبلجيذ...

ْکالد ّ الو٦ٚالد ّاهلل ّلي الزْ٭يٰ ّ ثيلٍ اهم الِلايخ ّالزؾٲيٰ ّ ٭بًَ هي الو»اًغبم: 

ؽَي الو٥بيخ ّ الزْ٭يٰ ّ ٕلي اهلل ٥لي هؾول ّ  لَ الِلاح الدي ٍدْي الٞويدٰ الوقدوعيي     

لوي رَوک ثِن هي ک  هٚيٰ ّالؾول هلل ٥لي الجلايخ ّالٌِبيخ ّالْکو لَ هب كاهدذ الوّايدخ   

 .«ّاللهايخ ّالغِبلخ ّال٪ْايخ...

 787   پ الددي  823، اى ٓ  533/  82)ك٭زدو اّل( ُ   285، ثوّعدوكي؛ ٓ   / د ٱدن

 پ. 852

ثبّدل.   فْهكگي هي . رٖؾيؼ ّلٍ ّكاهاي ف8222ٜ، ٍبل  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَز٦ليٰ ًبىيجب

 ُب ثَ هْکي.ًْبًي

َ  ، رٲويجًب هي ايعلل پبهچَ َ    رْاى گٮدذ ثد ، کلودبد   ، كه اکضدو ٍدْٞه   ٩يدو اى  ٩دبى ًَدق
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 گناهي ًْلٍ اٍذ. ًٲَٞ

 ٍن. 85*  22،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 227

 (145و  144)تصاوير 

435  

 )ُؼبئل ٍ هٌبٓت ـ هشثٖ( ؿَ٘ الـبئَ ُٖ ُؼبٗل الـبئَ

 ..ٯ( ُ  8237د  966اى: اثي ٥الى هؾول ثي ٥لي الْب٭٦ي )

 788  ُ ٌّبٍبيي ّلٍ اٍذ.« هکزجخ الؾوم الوکي»كه  82/ د ًَقَ فٞي ثب 

436  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الوحتبد ُٖ هٌبسٖ الحبدهزبلٔ 

 ..ٯ( ُ  85اى: ّيـ اٍلاهلل )ٍلٍ 

ثٌدلي فدبٓ. كه    ، ثلّى ٭ٖد   هٍبلَ ٭ٲِي ّ ٭زْايي اٍذ كه ثيبى هٌبٍک ّ  كاة ؽظ

 ، ايي اصو ثَ ّيـ اٍلاهلل ًَجذ كاكٍ ّلٍ اٍذ. اّل ّ  فو ًَقَ

 789 858د   8428/  3وبهٍ ، ًَقَ ّد  8877، ُ  2875/  5، گلپبيگبًي؛ هغلل  / د ٱن 

 /8. 

ثَولَ الؾول هلل ٥لي ا٭ٚبلَ ّ الٖلْح ٥لي ٍيلًب هؾول ّ  لَ ّ ث٦ل ٭ب٥لن ايلک » ٩بى: 

اهلل الؾوام ّ أكاء الوٌبٍدک ٭دي الوْدب٥و     اهلل ر٦بلي ّ ّ٭ٲک لوب يؾت ّ يوٙي اى ؽظ ثيذ

 «.ال٢٦بم هکي ٢٥ين هي اهکبى االٍالم

لَ لَ ٭ي االؽوام ؽيش اهکي ملدک ّ ُدنا  فدو هدب     ٭يجبكه الي الک٬ ٥ٌَ ث٦ل ٭٦»اًغبم: 

أهكًب مکوٍ ٥لي ال٦غبلخ... ّ اهلل ّلي الزْ٭يٰ ّ ُْ الِبكي الي ٍْاء الٞويدٰ ّ الٖدلْح ٥لدي    

 «.ٍيل الٌجييي ّ  لَ الوٌزغجيي روذ

 .ٯ. ُ 8254الضبًي  هثي٤ 88،  ، هؾول ع٦ٮو ثي ٍيل اثْالؾَي هٍْْي ٥ويٚي ييكي ًَـ
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ب ٌّگو٫. ثب ًَقَ إ  ثَ فٜ هئل٬ هٲبثلَ ّ اى هّي  ى رٖؾيؼ ّلٍ ٥ٌُبّيي ّ ًْبًي

 اي.اٍذ. علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 84/  3*  82/  3،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 29

437  

)ُِٔ ـ هشثٖ ٍ  الوشٍٓ الوتٌ٘ٔ ُٖ أهوبل الوذٌٗٔ = اهوبل ٍ صٗبسات هذٌِٗ ؿ٘جِ
 ُبسسٖ(

 .اى: هؾولٕبكٯ ثي اثْالؾَي هلّهً رِواًي

 792  /       ُ( 4788د ]ًَقَ چدبپ ٍدٌگي هْعدْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي  ّ

، ثَ ٍد٦ي   ، ثب رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ؽبعي هيوىا ٥جلالکوين ربعو إٮِبًي ًبّو (: ايواى؛ ثي4798

، ثدَ فدٜ    ٭وُّ ثي هئلد٬  ّ اُزوبم ّ كٍزيبهي کوثاليي فلاكاك ّ ّيـ هؾولؽَي کزبة

َ    +... 48،  عيجدي  .ٯ، ُ 8587،  يؾيي ثي هؾولثبٱو رٮوّدي  ، ٥وثدي ّ   ، ثدلّى ّدوبهٍ ٕدٮؾ

 ٭بهٍي[.

438  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الوِبٍ ُٖ ٍػن ال٘ذٗي هٌذ الـَاٍ

 .اى: هال ٥لي ٱبهي

الؾول هلل الني أًيل الکزبة ٩يو مي ٥ْط ّ أهٍ  ثٌَخ ليٌ ٭يِب ؽوط... الوْلي » ٩بى: 

 «.ثبلْعَ

 «.اثز٪بء لْعَ هثَ األ٥ليه٤ النيي أؽٌَْا الؾٌَي ٭ي فلهخ الْي ثْعَ االّلي »اًغبم: 

 798 ٭ٲَ(. 628، هكي٬  888، ُ  229، ًلّح ال٦لوبء )لکٌِْ(، ٓ  / د ٌُل( 

 .ٯ. ُ 8222، ٍبل  ًَـ

 ٍن. 89/  2*  85/  6، ً  29، ٓ  4
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439  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٔذ اللئبلٖ ٍ الَ٘آ٘ت ُٖ تحظ٘ل هحل الوحبرات للوَآ٘ت

 ، ًغ٬(. 8546فْاًَبه د  ، 8278اى:  ٱب ٍيل اثْرواة فْاًَبهي )

 [8928ُ  296/  83]النهي٦خ 

ايي هٍبلَ كه اهرجبٛ ثب يکي اى هَبئ  ؽظ ًّْزَ ّلٍ اٍذ. ايي هٍبلَ، هؾِوم ّلى اى 

 ثبّل.هي .ٯ ُ  8559عّلٍ ها رغْيي کوكٍ اٍذ ّ ربهيـ پبيبى رؤلي٬  ى ٍبل 

 ًبم کزبة كه ٭ِوٍذ کزت هئل٬ كهط ّلٍ اٍذ.
 

441  

 )ُؼبئل ٍ هٌبٓت ـ هشثٖ( ٖ هحبسي الـبئَُهَٔد اللـبئَ 

 ..ٯ( ُ  982اى: ٥جلالٲبكه الٮبکِي )

 792  ُ ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« هکزجخ الؾوم الوکي»كه  22/ د ًَقَ فٞي ثب 
 

441  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هوبد الوحتبد ُٖ هٌبسٖ الحبد

ثدّواط  اى: ٱبٙي ٦ٍلالليي ثي اثْالٲبٍن ثدي ٥جدلال٦ييي ثدي ًؾويدو ثدي ٥جدلال٦ييي ثدي        

 (.ٯ ُ   488)

 [2848ُ  558/  83]النهي٦خ 

 ، ّدبگوك ٍديل هورٚدي ّ ّديـ ٍْٝدي ّ ّکيد  ّديـ كه کدوثال ّ ّدبم ثدْكٍ           هئل٬

 اٍذ.
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442  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  هَاؿَ الٌظشٓ ُٖ ث٘بى هْل أّل ه٘ٔ للحذ ٍ الووشٓ

 ..ٯ( ُ  8555، هؾول ثي ٥جلالؾٰ ثي ّبٍ ثي يبه )  ثبكي اى: ٥جلالؾٰ الَ

 [37/  7 ]األ٥الم

 795  ٥وددْهي  2529، ُ  658، ٓ  2، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى ُ[ ،

 ٭ٲَ[. 8/  5825

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 25*  88، ً  22،  گ 2

 794  ٥وددْهي  2582، ُ  658، ٓ  2، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى ُ[ ،

 ٭ٲَ[. 8/  5826

 کبرت ّ ربهيـ کزبثذ.، ثلّى ًبم  ًَز٦ليٰ

 ٍن. 23*  89، ً  83،  گ 4
 

443  

 )حذٗج ـ هشثٖ( ًبٗٔ الوشام ُٖ ششح تْزٗت األح٘بم

 ..ٯ( ُ  8882اهلل ثي ٥جلاهلل هٍْْي عيائوي ) اى: ٍيل ٦ًوذ

 علل پٌغن ّ کزبة الؾظ ها كاهاٍذ.

 793 8462، ُ  33، ٓ  28، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ؽَيٌي هو٥ْي ّّْزوي ، هؾول ّوي٬ ثي اٍلاهلل ًَـ

 اي.، علل ريوبط ٱٍِْ ٥ٌبّيي ّ ًْبًي هزي ثَ ٌّگو٫

 [42737ٍن. ]ُ صجذ:  52/  3*  28، ً  29،  گ 823
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444  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ًٌبئن األٗبم ُ٘وب ٗتولْ ثبلحالل ٍالحشام

 (..ٯ ُ   8258اى: هيوىا اثْالٲبٍن ٱوي )

  فو کزبة الؾظ اٍذ. ايي ًَقَ اى اّل کزبة اليکْح رب

 [65/  86]النهي٦خ: 

 «.کزبة اليکْح ّ ٭يَ هٲلهخ ّ ثبثبى اّهب الوٲلهخ ٭بليکْح ٭ي...» ٩بى: 

 «.الٖجبػ الکٌبًي اثي ٭بما ٭و٩ذ هي الوٌبٍک... لٖؾيؾخ ىهاهٍ ّ هّايخ»اًغبم: 

 796 اُلائي ٝجبٝجبئي. 28، ُ  47، ٓ  24، هغلٌ؛ ط  / د رِواى 

عي کزبة الؾظ کَ ثدَ ًَدز٦ليٰ اٍدذ. پْدذ      اٍذ، ثَ 85ًَـ ٱوى ايي ًَقَ ثَ فٜ 

 ّْك:، ثيذ مي  ثب ّوػ  ى ثَ فٜ كيگو كيلٍ هي ثوگ  ٩بى

 رجکي ٥ليک ًغْم اللي  ّ الٲوو  الْوٌ کبٍٮخ ليَذ ثٞبل٦خ

 ، علل ريوبط ٱوهي. ، کب٩ن ٭وًگي ٱ٤ٞ فْزي

 [52753ً. ]ُ صجذ:  52،  گ 273

445  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ال٘وبً٘٘ي رَاص ً٘ٔ الـَاٍ ث٘ي الشٌٗ٘ي ُٖ الَٔل٘ي الٌضام ث٘ي ُبطل

 ..ٯ( ُ  8524، هؾوْك ّکوي ثي اٍوب٥ي  ) اى: کزجقبًَ

 [442/  2]ًْو الٌْه ّ اليُو 

 797  ٥وددْهي  2586، ُ  655، ٓ  2، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى ُ[ ،

 .77الي  66، اى ٓ  ٭ٲَ[ 9/  5833

 .ٯ. ُ 8298بًيخ الض عوبكي 9،  ًَـ

 ٍن. 25*  85/  3، ً  23،  گ 6
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446  

 )ُِٔ ٍ صٗبسات ـ ُبسسٖ(  ُبٗذُ اص هِتبح الحشه٘ي ٍ هظجبح الٔلَة

 اى: ؟

 798 249، ٓ  86863/  89، ُ 47، ٓ  43، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

 ، هؾ  کزبثذ كه هٲبم ّيلْه )كاهالَوّه اي ّيلْه(. ًَز٦ليٰ ٌُلي

 هّّي ٍبكٍ.اي علل چوم ٱٍِْ

 [227552ٍن. ]ُ صجذ:  22*  83/  3

447  

 )ُِٔ شبُوٖ ـ هشثٖ(  ُتح الِتبح ُٖ ششح اإلٗؼبح

 ..ٯ( ُ  8237، هؾول ثي ٥لي ثي هؾول ثکوي ٕليٲي ) اى: اثي ٥الى

 ، كه ّاٱ٤ ّوػ ثقِ هٌبٍک ؽظ اى ايٚبػ ًّْي اٍذ. ايي رؤلي٬

 [28 86/  2ايٚبػ الوکٌْى ؛ 34/  88؛ ه٦غن الوئلٮيي 323/  2]ُليخ ال٦به٭يي 

 799٭ٲَ ّب٭٦ي[.8684، ]ُ کلي 5828، ُ 829، ٓ 2، هقزٖو ؽوم هکي؛ط /د ٥وثَزبى 

 .ٯ. ُ 8888الضبًي  هثي٤ 27،  ، ٥وو ثي َٝ ثبه ًَـ

 ٍن. 25*  86، ً  25،  گ 292

448  

 )ُِٔ شبُوٖ ـ هشثٖ( ُتح الٔذٗش ثبختظبس هتولٔبت ًسٖ األر٘ش )سسبلٔ...(

 ..ٯ( ُ  8894ٍليوبى کوكي هلًي ) اى: هؾول ثي

 [34/  8؛ ه٦غن الوئلٮيي 868/  2]ايٚبػ الوکٌْى 
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، ّوػ ٭زؼ الٮزبػ ثي ٥الى اٍذ کَ  ى ًيدي ّدوػ هٌبٍدک ًدّْي كه کزدبة       ايي کزبة

 ثبّل.هي« اإليٚبػ»

کٌل کدَ كه كّ هٲلهدَ ّ پدٌظ ثدبة     ايي هٍبلَ كه ثبة اعبهٍ كه ؽظ ّ ىيبهد ثؾش هي

 رلّيي ّلٍ اٍذ.

 «.الؾول هلل هة ال٦بلويي... ّ ث٦ل ٭يٲْل الٮٲيو أٱ  القليٲخ...» ٩بى: 

 «.کوب ثيٌزَ ٭ي األٕ  ٭واع٤ هٌَ القبروخ ًَؤل اهلل ر٦بلي ؽٌَِب»... اًغبم: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 822  /8 5526، ُ م /  662، ٓ  8وقْٞٝبد اليوٌيخ؛ ط كاهال ، د يوي. 

 .ٯ. ُ ٦ّ8567جبى  88ٌّجَ  ، كه ١ِو ٍَ ًَـ

 ٍن. 25*  87، ً  28

 828  /2  ٭ٲدَ   8345، ]ُ  5882، ُ  829، ٓ  2، ط  ، هقزٖو ؽوم هکي د ٥وثَزبى

 ّب٭٦ي[.

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 22*  83، ً  83،  گ 84

449  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( ُتح هسبلٖ الشهض ُٖ ششح هٌبسٖ الٌ٘ض

 ..ٯ( ُ  ٥8257جلالوؽوي ثي ٥يَي ثي هوّل ٥ووي )،  ، اثْالْعبَُ اى: هوّلي

 [864/  3؛ ه٦غن الوئلٮيي 348/  8]ُليخ ال٦به٭يي 

 «.کٌي اللٱبئٰ»ّوؽي اٍذ ثو کزبة الؾظ األکجو اى 

 822٭ٲَ ؽٌٮي[. 2248، ]ُ کلي  2778،ُ 754، ٓ 2، هقزٖو ؽوم هکي؛ط /د ٥وثَزبى 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 28*  83، ً  25،  گ 859
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451  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ُتح الَّّبة ثششح هٌْذ الـالة

 م(. 8389=  .ٯ ُ  926اى: ىکويب ثي هؾول ثي اؽول اًٖبهي )

[GAL I 496 II 99 680 S II 117] 

،  ى ها هقزٖو کوكٍ، ثب ًبم  کَ فْك« هٌِبط الٞبلجيي»ّوؽي اٍذ ثو کزبة ًّْي ثب ًبم 

 ي  ى ها ّوػ کوكٍ اٍذ. ايي ًَقَ چبپ ًيي ّلٍ اٍذ.ّ ٍپٌ فْك ّ« هٌِظ الٞالة»

٭ي الٮٲَ رؤلي٬ ّيـ االٍالم هؾيي « هٌِبط الٞبلجيي»ّ ث٦ل ٭ٲل کٌذ افزٖود »...  ٩بى: 

الليي الٌْاّي هؽوَ اهلل ٭ي کزبة ٍويزَ ثوٌِظ الٞالة ّ ٱل ٍؤلٌي ث٦٘ األ٥يح ٥لدي هدي   

ألٮب١َ... ّ ٍويزَ ثٮزؼ الُْبة ثْدوػ هدٌِظ   الٮٚالء الوزوككيي الي أى أّوؽَ ّوؽًب يؾّ  

 «.الٞالة...

کؤٕلِب ألًَ ثنل هب « الوّٙخ»٭ٮبرَ ّ رقل  ث٦و  ٥ووح ٭ال ا٥بكح ٥ليَ کوب ٭ي »... اًغبم: 

 «.٭ي ٦ٍَّ کوي ؽٖو هٞلٲًب ّ اهلل أ٥لن اًزِي الغيء األّل هي ّوػ الوٌِظ

 825  ٓ (.662 )٭ٲَ 952، ُ  457/ د ٭لَٞيي )ٱلً(، فبلليَ؛ 

 .ٯ. ُ 82کزبثذ: روعيؾًب ٍلٍ 

ًَقَ عيء اّل اى کزبة ّ رب پبيبى ثؾش ؽدظ ها كاهاٍدذ. ١دبُو ًَدقَ كه ّٙد٦يذ      

  َ فدْهكگي ّ هْٝثدذ هْدِْك اٍدذ. كه      فْثي اٍذ ّ كه  ٩بى ًَقَ ث٦ٚي  صدبه هْهيبًد

ّدْك ّ هٞبلدت ّ هْٙد٥ْبد ًيدي كه     ؽْاّي ثوفي اٍزلهاکبد ّ رٖدؾيؾبد كيدلٍ هدي   

فدبكم ٕدقوٍ   « ٥جلاهلل ثي اثدواُين »بٍـ  هلٍ اٍذ. كه  ٩بى ًَقَ رولک ؽْاّي ثَ فٜ ً

الدليي   ّدِبة »ّ رولدک ٍدْم اى   « ٕبلؼ كاّكي»هْو٭َ هْعْك اٍذ. رولک كيگوي ًيي اى 

 هْعْك اٍذ.« ٥جلالٲبكه كاّكي

الوٲدلً   ، فبكم ثيدذ  «٥جلاهلل ثي اثواُين ثي ٕبلؼ كاّكي»كه پبيبى هٍبلَ ًْبى ّٱٮي اى 

، ثو فْكُ ّ ٍپٌ ثو اّالكُ ّ ُکدنا... ثدو فدلام     کَ کزبة ها رب ىهبى ؽيبدّعْك كاهك 
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كهط  8847، ّٱ٬ ًوْكٍ ّ ربهيـ  ى ُن ٩وٍ هؾدوم   ٕقوٍ هْو٭َ کَ ّب٭٦ي هنُت ثبٌّل

 ّلٍ اٍذ.

 ٍن. 26/  3*  88ٍن(،  82*  9/  3ً ) 27،  گ 823

451  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( إ دس حذُتَا = رَاة هسئلِ

 .يي روکاى:  ٩ب ٍيل ؽَ

 824      ُ( 3252/  7/ د ]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي :)

، ثَ كهفْاٍذ ّ ًٮٲدَ ؽدبط ٍديل هِدلي يديكي ًغٮدي ّ         ثبك؛ هٞج٤ الٖجؼ الٖبكٯ  ٢٥ين

 ، ٭بهٍي[. ( كه ُبه4ِٓ )ٓ  8،  عيجي .ٯ، ُ 8522،  كيگواى

452  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  ُتَا ]دسثبسُ حذ[ = استِتبء

 .يبٍيي کب١ويٌي ّيـ هؾولؽَي  لاى: 

 823      ُ( 3252/  6/ د ]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي :)

، ثَ كهفْاٍذ ّ ًٮٲدَ ؽدبط ٍديل هِدلي يديكي ًغٮدي ّ         ثبك؛ هٞج٤ الٖجؼ الٖبكٯ ٢٥ين

 ، ٥وثي[. [ كه ُبه6ِد  4ّ ٕٔ  5د  2ٓ ]ٕٔ  4،  عيجي .ٯ، ُ 8522،  كيگواى

453  

 )ُِٔ ٍ تبسٗخ هٌلَم ـ ُبسسٖ( يُتَح الحشه٘

 ..ٯ( ُ  955، ّيـ هؾيي الليي کلْي، ِّيو ثَ هؾيي ) اى: هؾيي الهي

؛ 5635/  2؛ هْددبه چ 5286/  4ُددبي ٭بهٍددي ؛ ًَددق889َ/  86ّ  8286/  9]النهي٦ددَ 
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 [.5329/  3ه٦غن ربهيـ الزواس االٍالهي ٭ي هکزجبد ال٦بلن 

هليٌددَ ّ ٭لَددٮَ هٌبٍددک ؽددظ كه  ]چددبپ عليددل: رْٕددي٬  صددبه رددبهيقي هکددَ ّ   

 ، ّىيوي[.ٓ  94،  8575،  8، چبپ  ، اًٖبهيبى ، ٱن ، ثَ کِّْ هٍْل ع٦ٮويبى الؾوهيي ٭زْػ

، هٞج٦دَ   (: ثوجئدي 488]ًَقَ چبپ ٍدٌگي هْعدْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي )ُ      

، ثدَ   ، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم ؽبعي ّيـ ٥جلالُْبة ّ ٱبٙي اثدواُين ٕدبؽت   كاكّهيبى ٕبؽت

 ، ٭بهٍي[.ٓ  827هٱ٦ي کْچک )پبلزْيي(،  .ٯ، ُ 8279،  ٥جب٦ٍلي ثي اٍل اهلل ّيواىيفٜ 

،  اي ٥و٭بًي کَ ثَ ًبم ٍلٞبى ه٢ٮو ثي هؾوْك ّبٍ يکن ثبيٲوا )ٍلٞبى ه٢ٮدو كّم ه٢ٌْهَ

 ٍوّكٍ ّلٍ اٍذ. .ٯ ُ  988يب  984ّ كه ٍبل  .ٯ( ُ  952د  987ؽبکن گغواد( )

االٍواه ٢ًبهي اٍذ ّ كه ؽٲيٲذ ٍٮوًبهَ ثَ هکدَ ّ   يىالؾوهيي ثو ّىى هق هضٌْي ٭زْػ

 ثبّل.ثيذ هي 8822عب  ّهكى ا٥وبل ؽظ اٍذ کَ ّبه   ثَ

، ّوؽي ثو ٱٖيلٍ ربئيَ اثي ٭بهٗ ًّْدزَ اٍدذ ّ اّد٦بهي     هئل٬ ٥الٍّ ثو ايي هضٌْي

 ُب كهط ّلٍ اٍذ.ُن كاّزَ کَ ثَ ْٝه پواکٌلٍ كه ث٦ٚي اى رنکوٍ

ُدبيي  ،  گدبُي   صبه ربهيقي هکَ ّ هليٌَ اٍذ کَ كه ٱبلت ّد٦و ايي اصو هْزو  ثو ثيبى 

، هَدبعل ٍدج٦َ    ، ٱجوٍزبى ه٦لي )اثْٝبلت( هَغل ٱجب ، ثٲي٤ ، هَغلالٌجي كهثبهٍ هَغلالؾوام

 كُل.كٍذ هي ّ... ثَ

، کزبة ها ثَ رٖبّيوي اى هَبعل ّ هياهُب ّ اهکٌَ هٲلٍَ هکَ ّ هليٌَ  ًب١ن ايي هضٌْي

 هييي کوكٍ اٍذ.

 ، ىيو ٥ٌْاى ٍجت ٢ًن گْيل: كه  ٩بى

 «ک  م تًحم لح ميىرملقبممممچًنمبٍم تًحم لميمج نمش م بب»

 ّ كه پبيبى گْيل:

ممحييم زمبه م يمطبهبمکه  م هًيرمممم»

 

ممحًمکههم زملهًحمکسه نموه  م هًير...ممممم 

مويسههتمطمههيمجهه يزٌم زمکهه ممهه  مم 

 

م«جههه يزٌمشهههً مَمهههيهمبههه ممههه  ممم 

 ٥ٌبّيي کزبة ثَ ّوػ مي  اٍذ:مممممم 
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كه رٌِيخ ايدي ٍدٮو    .5؛كه هٌٲجذ  ل ّ إؾبة .2؛ ٦ًذ هٍْل ٥ليَ الٖلْاد ٍّالم .8

ٝويٰ اؽوام ثَدزي   .3 ؛كه ؽَت ؽبل ه٬ٌٖ كه هاٍ ّ هٍيلى ثَ اؽواهگبٍ .4؛ فغَزَ اصو

كه ه٥بيذ ؽوهذ  .8؛ كه ر٦وي٬ ايي ثٌبي ٥بلي .7 ؛كه ٕٮذ ؽوم هؾزوم .6 ؛ّ رلجيَ گٮزي

كه ثيدبى ا١ِدبه    .82 ؛7كه رکوي  ايي ثٌبي علي  ّ اعبثذ ًلاي فلي  .9؛ ايي ثيذ ه٢٦وَ

 ؛کدوكى  كه ثيدبى ٝدْا٫   .82؛ کَ فليٮخ اهلل اٍذًثيبى   كه ثيبى ٍّو ايي ثٌب ّ .88 ؛ٍْى ٍيٌَ

كه  .86 ؛كه ثيبى ٦ٍي ثيي ٕٮب ّ هدوٍّ  .83؛ كه ثيبى ًوبى ْٝا٫. 84 ؛ثَن اهلل ّاهلل اکجو. 85

َ  .87 ؛ثيبى رواّيلى ٍو ٌ    .88 ؛كه ر٦وي٬ هکَ هْدو٭ اًدله   .89؛ كه ر٦ويد٬ عجد  اثدْٱجي

كه ثيدبى   .22 ؛كه ر٦ويد٬ عجد  ًدْه ّ عجد  صدْه     . 28؛ كه ر٦وي٬ ه٦ال .22 ؛ر٦وي٬ هل٥ب

كه ثيبى ا٥وبل چِبهگبًدَ   . 23 ؛كه ر٦وي٬ هيكلٮَ .24 ؛هٍيلى ثَ هٌب .25؛ هٍيلى هٍْن ؽظ

 .27 ؛اى هاٍ ثَ هَغل ًووٍ  هدلى  . 26 ؛ِودب هٙي اهلل ٥ٌ ّاكي ٥و٭بد ثَ هنُت ّب٭٦ي ّ ؽٌٮي

 .52 ؛ٱَٖ ه٢٥َْ ٍبئ  ثب اهيدو  .29 ؛اى هَغل ثَ پبي عج   هلى .28 ؛7ر٦وي٬ هٞجـ  كم

اًله هٍيلى ثَ هْد٦والؾوام ّ ثيزْردَ    .52 ؛هٍيلى ثَ هيكلٮَ .58 ؛اى ٥و٭بد هواع٦َ ًوْكى

كه ر٦ويد٬ هَدغل    .54 ؛هٌدب اًله ر٦وي٬ هّى ٥يل ّ ثدبىاه  .   55 ؛ًوْكى كه  ى هؾ  ّوي٬

كه ثيدبى   .57 ؛كه ثيدبى ٱوثدبى کدوكى    . 56 ؛ههي عووح ال٦ٲجدخ  .53 ؛في٬ ّ ٩به ّ الووٍالد

َ  .59 ؛كه ثيبى ٭ليَ كاكى .58 ؛ٍورواّيلى َ    .42 ؛كه ثيبى ْٝا٫ ا٭بٙد  ؛كه ثيدبى ٍد٦ي ا٭بٙد

ويد٬   هدلين ثدَ ر٦   .45؛ كه ثيبى ٝدْا٫ ّكا٣ گْيدل   .42؛ كه ثيبى هغبّهد هکَ گْيل .48

اًددله هٍدديلى ثددَ  .43 ؛ُْيددلا ّددلى هّٙددَ هٲلٍددَ  ى ؽٚددود ٕددل٦ن .44؛  يضوة

َ  .47 ؛روکيت ثٌل كه ٦ًذ ؽٚود هٍبلذ ٕدل٦ن  .46 ؛الَالم ثبة ًودْكى ثدَ عبًدت     رْعد

 ؛رْعَ ثَ عبًت ٍيلح الٌَبء ي٦ٌدي ىُدواء   .48 ؛اهييي کويويي ي٦ٌي ّيقيي هٙي اهلل ٥ٌِوب

رْعَ ثَ  .38 ؛رْعَ ثَ عبًت هَغل ٱجب .32 ؛ ل َٝ رْعَ ثَ عبًت ثٲي٤ ه٭ي٤ ّ ىيبهد .49

 كه فزن ايي کزبة ّ ٭برؾَ ايي فٞبة. .32 ؛عبًت ٍيل الِْلاء

 ٱبي هٍْل ع٦ٮويبى كه کزبة "رْٕي٬  صبه ربهيقي هکَ ّ هليٌَ ّ٭لَٮَ هٌبٍک ؽظ 

 كه ٭زْػ الؾوهيي" كه ثبة اهىُ ايي ًَقَ چٌيي  ّهكٍ اٍذ:
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ُبي ٥و٭بًي د کَ كه ٍديو ردبهيـ ٥و٭دبى     ُغوي، ؽبّي عٌجَايي هزي اكثي اى ٱوى كُن 

 کٌل د اهىُ ّااليي كاهك.اٍالهي كه ٱوى ًِن ّ كُن ا٥زالي ُوواٍ ثب ٍٲْٛ ها رغوثَ هي

ُبي رٮکو ٌٍي كّاىكٍ اهبهي اٍذ. عويبًي کَ ىهيٌَ ٩لجَ رْدي٤ ها  اي اى ؽلٲًَيي ؽلٲَ

 کٌل.هي كه ايواى پيِ اى ٥ٖو ٕٮْي رب ؽلّك ىيبكي رجييي

،  هّيکوك رؾليلي ايي رؤلي٬ اى ٭لَٮَ ؽظ ّ اهکبى  ى ثب رْعَ ثَ هّؽيَ ٥و٭بًي هئلد٬ 

 اي ٱبث  رْعَ اٍذ.ًکزَ

 يل کدَ كّ  كٍذ هي ُبي هْعْك ايي هضٌْي چٌيي ثَ٭وهبيل: اى ًَقَُوچٌيي ايْبى هي

ب ايدي ثيدذ   ًوًَْ ّ كّ رؾويو اى  ى كه كٍذ اٍذ؛ ًوًَْ اّل )ًَقَ هکزجَ هکَ هکوهَ( ث

 گوكك: ٩بى هي

م يمَمهههٍمکههه مر مبهههٍم ر م لت ههه 

م

مکعبههههٍم لمر مزمکههههًموههههًرميمصههههف مم

ّدِوي ُليدَ   ّ ًوًَْ كّم )کَ كه مي  ه٦و٭ي ّلٍ ّ  ٱبي ٥جبً عاللي ثدَ  ٱدبي هي  م

 اًل ّ کپي  ى كه پژُّْکلٍ ؽظ ّ ىيبهد هْعْك اٍذ( ثب ايي هٞل٤ اٍذ:كاكٍ

مکًنميممک نمقط ٌم ري يمکًممم يم يمجُ نمغ قٍمراليمکً

ًَقَ چبپي  ى كه ٌُل، ثَ عبهي ًَجذ كاكٍ ّدلٍ ّ كه ًَدقَ چدبپي كيگدوي کدَ كه      

 الليي ٥جلالٲبكه گيالًي هٌَْة اٍذ. ، ثَ هؾيي هْعْك اٍذ ;اهلل هو٥ْي کزبثقبًَ  يخ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 826  /8      ٓ 523، ُ  849د ٌُل )ا٢٥ن گوٍ(، كاهالوٖدٌٮيي ّدجلي ٦ًودبًي؛ ُ[ .

 [58448؛ ُ صجذ: 828/  88/  74؛ ُ ًَقَ: 392هكي٬: 

 .ٯ. ُ 8886، ٍبل  ًَز٦ليٰ

، هغلّل ّ هٞالٍذ ّ هْٖه ثَ رٖبّيوي اى اهدبکي هزجوکدَ ؽدوهيي     ًَقَ کبه  اٍذ

 ّْك.ًيي كه  ى كيلٍ هي« ا٥زوبكاللّلَ»ّ « عِبى ّبٍ»ّويٮيي. هِو 

 827  /2  ؛ 828/  88/  73؛ ُ ًَدقَ:  395: . ]ُ هكي526٬، ُ  832، ٓ  د ُوبى

 [58432ُ صجذ: 
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 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَز٦ليٰ

ّدْك کدَ   كيلٍ هدي  9ًَقَ کبه  ّ ٍبلن ّ هْٖه ّ كه  فو رْٖيو ٦ًليي هٍْل اکوم

 «.ّو٫ رکولَ کالٍ ُوَ *گوك ٦ًليي هٖٞٮي ثبّل »ىيوُ چٌيي  هلٍ: 

 828  /5 ٫. 8296، ُ  562، ٓ  5، هلي؛ ط  د رِواى / 

ه٦و٭ي کوكٍ « اٍواه ؽظ»ًگبه هؾزوم عٌبة  ٱبي ٍيل ٥جلاهلل اًْاه ايي ًَقَ ها  ٭ِوٍذ

، كه ؽدبلي کدَ ٍدبل ٭دْد      ثيدبى کدوكٍ   .ٯ ُ  949اٍذ ّ اى هؾيي كاًَزَ ّ ٍبل رؤلي٬ ها 

، ايدي   ، ٍبل کزبثذ ثْكٍ اٍذ )کَ كه ايي ٕدْهد  اٍذ. ّبيل ه٢ٌْه ّي .ٯ ُ  955،  هئل٬

 ه هْاهك هز٦لك اى ٭ِوٍذ کزبثقبًَ هلي رکواه کوكٍ اٍذ(.اّزجبٍ ها ك

، ٍٮوًبهَ ؽغي اٍدذ ثدَ ّد٦و ّ ٍدوايٌلٍ      ايي ًَقَ»گْيل: ٌّبٍي هي كه ثقِ کزبة

ُوَ ا٥وبل ؽظ ها يبك کوكٍ ّ ًيي اّد٦بهي اى هْالًدب ٥جدلالوؽوي عدبهي ها کدَ كه هٌٲجدذ       

كه  ى ر٦دلاكي ًٲبّدي اى   اًل، رٚدويي ًودْكٍ اٍدذ ّ    ث٦ٚي اى اهبکي هٲلٍَ ٍوّكٍ ّلٍ

 «.اهکٌَ كيٌي اٍذ

 «.کٍمجُ نمغ قٍمراليمکًم*مکًنميممک نمقط ٌم ري يمکًم ي» ٩بى: 

 «.  تمب  ر مبٍم ع مَ موف م*مويستمم  مجزمبٍم ع م  ت س»پبيبى: 

 .ٯ. ُ 949، ٍبل  ًَز٦ليٰ

ٍولْؽَ هنُت ثَ ىه ّ ٌّگو٫ ّ العْهك ّ ٍجي. كاهاي هغبلٌ ًٲبّدي. عدلّل كّه   

 ، هيبى هٖبهي٤ علّل ثَ ىه ّ ٍيبٍ. ُب ثب هوکت ٱوهيٍْٞه ثَ ىه ّ ٍيبٍ ّ  ثي. ٍو٭ٖ 

 ، علل ريوبط هٲْايي.  ثبكي کب٩ن كّلذ

 ٍن. 24*  86/  3ٍن(،  83*  8ً ) 87،  گ 67

 829  /4      ٓ 252، ُ  887د ٌُل )ا٢٥ن گوٍ(، كاهالوٖدٌٮيي ّدجلي ٦ًودبًي؛ ُ[ .

 [58257، ُ صجذ:  297/  26/  53؛ ُ ًَقَ 882هكي٬: 

ّ  9كه ايي ًَدقَ رٖدْيو هّٙدَ ؽٚدود هٍدْل      .ٯ. ُ 8237،  ٥لي ، ٥جبً ًَز٦ليٰ

 ٦ًليي هجبهک ّعْك كاهك ّ هٞبلجي هاع٤ ثَ هنُت ؽٌٮي كه اّاي  ًَقَ مکو ّلٍ اٍذ.



 372کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 ، ثَ عبهي ًَجذ كاكٍ ّلٍ اٍذ. كه ايي ٭ِوٍذ

 «.يهمَيچمظ َ م  ترئيىٍم  نمص فم  تمط َ م  تم*مويستم ر» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 ٍن. 23/  4*  87/  7، ً  82،  گ 36

 882  /3 (4627) 2266، ُ  8676، ٓ  5ثقِ؛ ط  ، گٌظ د پبکَزبى 

 كه هکَ. .ٯ ُ  982،  ، ّيَي اهِوّي : ًَز٦ليٰ ف7884ُْ

  ٩بى كيجبچَ ا٭زبكٍ:

 «.کزميمهمرنموع ٌمشىي يم يي ممک  و م پيمحيلميمقي »

هًدگ فدْة اى    رٖدْيو  ة  86ّ يب العْهك. ًَقَ كاهاي  ٥ٌبّيي ىه ّ ثوفي ٌّگو٫

 ُب.هاٍ ثَ ىه ّ هًگ 6ثٌلي  هٌب١و هٲلٍَ اٍذ. علّل

82 .ٓ 

 888  /6 (4628) 2266، ُ  8676، ٓ  5ثقِ؛ ط  ، گٌظ د پبکَزبى 

 .ٯ. ُ 963،  ، ٍبکي هکَ ، ٍيل ٥لي ثي رٲي الليي الؾَيٌي : ًَز٦ليٰ ف3758ُْ

ه٢ٌدوٍ   86٭وٍْكٍ اى ُوبى ٍلٍ. ٥ٌْاى ّ ًْدبًي ّدٌگو٫. كاهاي   كاهاي ٍولْػ ىهيي 

 ُب.هاٍ ثَ ىه ّ هًگ 6هًگي اى اهبکي هٲلٍَ. علّل ثٌلي 

89 .ٓ 

 882  /7 (4629) 2266، ُ  8676، ٓ  5ثقِ؛ ط  ، گٌظ د پبکَزبى 

، كاهاي ٍولْػ ىهيي. كّ ٕٮؾَ  ٩بى روبم ىهيدي   .ٯ ُ  82، ٍلٍ  : ًَز٦ليٰ ف3258ُْ

 88، ؽدبّي   ُدب  هاٍ ثَ ىه ّ هًدگ  6ثٌلي  ُب ٌّگو٫. علّلبى ٥ٖو. ٥ٌبّيي ّ ًْبًياى ُو

 رْٖيو هًگي ّ ىهيي اى اهبکي هٲلٍَ.

842 .ٓ 

 885  /8 (.4652) 2277، ُ  8676، ٓ  5ثقِ؛ ط  ، گٌظ د پبکَزبى 

، ًيودَ يکدن    ، كّ ٕٮؾَ  ٩بى هٌٲِ. ٥ٌبّيي ٍدوؿ  .ٯ ُ  85، ٍلٍ  : ًَز٦ليٰ پقز8472َ

 رْٖيو اى اهبکي هٲلٍَ ثَ هْکي. 85هاٍ ّ ثٲيَ ٍبكٍ. كاهاي  4ثٌلي ّلٍ  علّل
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822 .ٓ 

 884  /9 584، ُ  78، ٓ  8، کزبثقبًَ هلي )٭وكٍّي(؛ ط  د ربعيکَزبى. 

 «.کعبٍم لمر مزمکًموًرمصف مم يمَمٍمک مر مبٍم ر م لت  » ٩بى: 

ُّت هزْ.ٯ ُ  82، اّاي  ٍلٍ  ًَز٦ليٰ فُْ ٍٜ. ٥ٌبّيي ّ اك٥يدَ فدبٓ   . ٍولْؽَ هن

 ُبيي اى اهبکي هٲلً ؽغبى، هغلّل.، كاهاي ًٲَْ هٌبٍک ؽظ ٌّگو٫

 ٍن. 25*  86/  3،  گ 38

 883  /82 575الي  286، ٓ  82329/  7، ُ  82، ٓ  55/  8، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

ب پٌ اى ايي هٍدبلَ رد   .ٯ. ُ 8523،  الليي ثي ٥وو ؽَيٌي ؽٌَي ٍوٌبًي ، ٙيبء ًَز٦ليٰ

ال٦بثدليي ّديوّاًي ّ    ؽبعي ىيي« ثَزبى الَيبؽخ»ُبيي پواکٌلٍ اى کزبة پبيبى ًَقَ، ثقِ

 اللِي ّ اّهاٯ پواکٌلٍ كيگو كهط ّلٍ اٍذ. ُبي هْبيـ ٦ًوذًيي ثوفي ًبم

 اي هغلّل.علل ريوبط ٱٍِْ

 [87989ٍن. ]ُ صجذ:  22كه  84،  ٍْٞه هقزل٬

 886  /88 ًَقَ ٥کَي(. 66، هٱن  ، هکزجَ هکَ هکوهَ د ٥وثَزبى( 

 اًغبم:  

 ٍ  دعننا َننش وفننس  دسننت تننش  س  تنن

 

   ٍ  سسدعننا دسننت  ويسننت مننشا اننض تنن

 

 
 صننن  علنننر سيضنننا تينننش ا ونننا  

 

 «تاتمنننٍ وسنننخٍ تنننشيه ضنننذ تمنننا    

 كه هکَ هکوهَ. .ٯ ُ  937،  ًبٍـ: ٍيل ٥لي الؾَيٌي 

هْٖه  ، هغلّل ثَ ىه ّ هْکي ّ ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ فٜ رؾويوي ّجيَ ًَز٦ليٰ ًبىيجب

 ثَ رْٖيو هًگي اهبکي هقزلٮَ كه هَيو ا٥وبل ؽظ ّ ىيبهد كه هکَ ّ هليٌَ.

 ً. 23،  گ 52

 (151ـ  146)تصاوير 

 887  /82      ّدِوي  د ًَقَ كيگوي کَ رٍْٜ كکزو اهيو٥جدبً عاللدي ثدَ  ٱدبي هي 

، ُدن اکٌدْى    ُليَ ّلٍ اٍدذ  .ُ ُ 8572ثَ ٍبل  (رْليذ ؽوم ؽٚود ٥جلال٢٦ين ؽٌَي)
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 كه کزبثقبًَ رقٖٖي ؽظ هْعْك اٍذ. 4844کب٩ني اى  ى ثَ ّوبهٍ رْٖيوي 

 اًغبم:

 دعننا َننش صمننان  دسننت تننش  س  تننٍ»

 

ٍ  1ويسننت مننشا    دعننا دس صتننان  اننض تنن

 صننن  علنننر سيضنننا تينننش ا ونننا   

 

 «تاتمنننٍ وسنننخٍ تنننشيه ضنننذ تمنننا    

 .ٯ. ُ 8225،  ، ٍبکي عج  اثْٱجيٌ ، هيوُبكي ثي هيواثواُين الجلفْي ًَز٦ليٰ ًبىيجب 

، ث٦ٚي رْٙيؾبد رٖبّيو ثَ روکي. كه ٕٮؾَ پٌ اًغبم، ًْبى رولکي  ، هْٖه هغلّل

الزغدبه   اٍذ کَ اى عبًت ؽبعي هؾولٕبكٯ ه٦يي (؟)ّْك کَ ثَ ًبم ؽَي کيِبًي كيلٍ هي

 اٍذ. 8287ئي (  ِّو هثي٤ االّل )ٱْي 8ثَ اّ هٍيلٍ اٍذ ّ ربهيـ رؾويو  ى 

 ً. 83،  گ 48

 (154ـ  152)تصاوير 

 888  /85 8322/  5، ُ  ، گُْوّبك د هِْل. 

اي اٍذ کَ ّٱٮي ؽدبط  كه هغو٥َْ .ٯ. ُ 8228،  ، هٖٞٮي ثي اٍؾبٯ ًَز٦ليٰ رؾويوي

 اٍذ. .ُ ُ 8552ٍيل ٦ٍيل ثَ ٍبل 

 ٍن )ٱ٤ٞ هث٦ي(. 3/22*  3/85، ً  87

 (156و  155)تصاوير 

 889  /84 24782، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

کسً وُىذ * چًن کنٍ   سًي تٍ اي سي وُىذ * َشچٍ وٍ صان سيست تر تا کٍ ص ضص» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.صتيش * کشد دس ام ا  ي دس اقًا  سيش عُذ ضذ اته يلر

اوذ * هنش تگطنايىذ ص   هشيثان عذ  تشدٌ اوذ * سش تٍد ن تيه کٍ ص تًد مشدٌ صوذٌ»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.عاسض وقاب * تيشٌ ومايىذ مٍ ي  فتاب

 .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

ُدب ا٭زدبكگي كاهك. هغدلّل ثدَ     ًَقَ ثَيبه ٭وٍْكٍ ّ كه ث٦ٚي اّهاٯ ّ فًْٖٕب کٌبهٍ
                                                           

 .شوددر ًسخَ "جرا " ديذٍ هي .1
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 ، ُو كّ ٍزْى ها ٱ٤ٞ کوكٍ اٍذ. علاّل كّ ٍزًْي کَ ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

ًَقَ كه ٭ِوٍذ اّزجبًُب ثَ عبهي ًَجذ كاكٍ ّلٍ اٍذ. ايي ًَقَ ًيي ّٱٮي ؽٚدود  

 اٍذ. 7زبى ٱلً هْٙيثَ  ٍ 8576اي كه اٍٮٌل اهلل فبهٌَ  يخ

 ٍن. 22*  85/  3ٍن(،  85*  6/  3ً ) 83،  گ 48

 (158و  157)تصاوير 

 822  /83 29896، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 .ٯ. ُ 85، اهيوٍلٞبى )ايي ًبم كه مي  فبروَ رؤلي٬ هِْْك اٍذ(، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 کْي ّلٍ كّ ٍزًْي. كاهاي ٍولْػ الْاى ثب روًظ ّ علّل

 .7اٍذ ثَ  ٍزبى هٲلً هْٙي .ُ ُ 8582ط  ٱب ًيوي ثَ ٍبل ، ّٱٮي ؽب ًَقَ

 ثبّل.، هياهُب ّ ثوط ّ ثبهُّب ّ ٩يوٍ هي رْٖيو اى ثٲب٣ هکَ ّ هليٌَ 86كاهاي 

 ٍن. 22*  85/  3، ً  87،  گ 42

 (161و  159)تصاوير 

 828  /86 58267، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 ، ثلّى کبرت ّ ربهيـ. ًَز٦ليٰ

، هٖدْه ثدَ رٖدبّيو ث٦د٘      هًگيي ّ هغلّل ثَ ىه ّ هْکي ّ ٍزًْيهييي ثَ ٍولْػ 

 اهکٌَ ؽوهيي ّويٮيي.

 .7ثَ  ٍزبى ٱلً هْٙي 8585ًَقَ ّٱٮي كکزو ٭ويلّى هٲزلهي اٍذ کَ كه ريوهبٍ 

 ٍن. 28/  3*  83/  3، ً  83،  گ 76

 (162و  161)تصاوير 

 822  /87 58268، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

اهلل.  كه ؽوم ک٦جدخ  .ٯ، ُ 8278اآلفو ٍبل  هثي٤ 85، ٌّجَ   ثبكي ؽول، ٥جلاللٞي٬ ا ًَز٦ليٰ

، كاهاي  كاهاي ٍولْػ هنُت ّ ٕٮؾبد هغلّل ّ اثيدبد كه كّ ٍدزْى ثدَ ّدک  هدْاىي     

 ث٦٘ رٖبّيو اى اهبکي هوثَْٝ.
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، رْٖيوي اى هٲبهبد هّى ؽَبة ّ پ  ٕواٛ ّ هٲبهدبد هالئدک    ا٭يّكٍ كه ٕٮؾَ پٌ

 هلٍ اٍذ.الِي ّ ؽْٗ کْصو ّ...  

عِدذ  ٍدزبى ٱدلً     8585ًَقَ ّٱٮي كکزو ٭ويلّى هٲزلهي اٍذ ثَ ردبهيـ ريوهدبٍ   

 .7هْٙي

 ٍن. 28/  3*  83/  3، ً  87،  گ 48

 (164و  163)تصاوير 

 825  /88 52489، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 ًَز٦ليٰ. ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ.

هييي ثَ کزيجدَ ّ ٍدولْػ هديكّط    ًَقَ هْٝثذ هٍيلٍ ّ  ٍيت كيلٍ اٍذ. ثوگ  ٩بى 

کْي اّهاٯ ثَ ىه ّ رؾويو هْکي ّ العْهك. كه پبيبى ًَقَ رٖدْيوي   ، علّل هٌٲِ الْاى

 ّْك.اى عج  اؽل ّ ٱجَ ؽويٍ ّ... كيلٍ هي

 7ثدَ  ٍدزبى ٱدلً هٙدْي     8584پْه ثدَ ردبهيـ  ثدبى     ايي ًَقَ ّٱٮي هؾول ّا٠٥

 اٍذ.

 ٍن. 22/  3*  84/  3، ً  83،  گ 35

 (166و  165ير )تصاو

 824  /89  ُ 822الي  8اى ٓ  ،9/  8د پبکَزبى )کْيزَ(، هغلكي؛. 

، ًَدقَ ثدَ عدبهي ًَدجذ كاكٍ ّدلٍ       كه ايي ٭ِوٍذ .ٯ. ُ 8272، ٍبل  ثلّى ًبم کبرت

 اٍذ.

 823  /22 هٍبلَ كّم هغو٥َْ(. 4923، هغلٌ؛ ُ  د رِواى( 

، كه ٱدْه   (، هؾودل اهديي  .ٯ ُ   88االّل )اؽزودباًل ٍدلٍ    ، ٍْم عوبكي ًَز٦ليٰ رؾويوي

 ايبْٕ٭يَ.

، هًگ ًقْكي  ُبه هِوٍ. ٕٮؾبد كٍّدزًْي ّ   کب٩ن ٭وٍْكٍ ّ چوکيي ّ هْٝثذ كيلٍ

 ُو ثيذ كه يک ٍٞو ًگبّزَ ّلٍ ّ ٥ٌبّيي كه ثيي اثيبد ثَ ٌّگو٫  هلٍ اٍذ.
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ًَقَ كاهاي رٖبّيو هز٣ٌْ ّ هًگيي اى اهبکي هقزل٬ هورجٜ ثب ؽظ ثدب مکدو اٍدبهي  ى    

 اهبکي اٍذ.

ّ هِدوي ثيٚدْي ثدب    « أؽول اهلل ٥لي ٦ًوبئَ»ٙل٦ي ثب ٍغ٤  8، يک هِو  كه مي  اًغبهَ

 هِْْك اٍذ.« ٍيل ؽَيي الؾَيٌي»ٍغ٤ 

 ً. 83،  گ 43

 (169ـ  167)تصاوير 

454  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ُُزل٘ٔ الوٌبسٖ

 ..ٯ( ُ  8288د  8223، هؾولکوين ثي اثواُين ) اى: کوهبًي

، اًگييٍ ًگبهُ ايي هٍبلَ ها كهفْاٍذ ث٦ٚي ثواكهاى كيٌي کدَ   ةهئل٬ كه كيجبچَ کزب

ا٭يايل کَ چدْى كه  ى ىهدبى   کٌل ّ كه اكاهَ هي، ثيبى هي ٱٖل ٍٮو ؽظ اى ٝويٰ كهيب كاّزٌل

، ّ اى ٝو٭ي کزت افجبه ّ هٌدبث٤ ٥لودبء    ثْكٍ ّ اّز٪بالد ٭واّاى كاّزَ اٍذ« لٌکو»كه ٱويَ 

اي  ٍبى ّ هقزٖو كه اّاهو ّ ًْاُي هٌبٍدک  فزٖبه ٭نلکَ، لنا ثَ عِذ ا كه كٍزوً ًجْكٍ

 ؽظ ًگبّزَ اٍذ.

،  کدوكٍ « افجدبه »ّ اى هَزؾجبد ر٦جيدو ثدَ   « اهو»گْيل کَ اى ٭وائ٘، ر٦جيو ثَ كه اكاهَ هي

 کوكٍ اٍذ.« افجبه»ّ اى هکوُّبد ر٦جيو ثَ « ًِي»ْٝه کَ اى هٌبُي ر٦جيو ثَ  ُوبى

خ ٭ي ثيبى  كاة الَٮو ّ ال٦ْدوح ّ ؽٲدْٯ اللاثدخ    ايي کزبة كه كّ ثقِ هٲلهَ )الوٲله

 ٥لي ٍجي  االعوبل( ّ هٌبٍک  هلٍ اٍذ.

ثَولَ الؾول هلل ّ ٍالم ٥لي ٥جبكٍ النيي إٞٮي ّ ث٦ل ٭يٲْل ال٦جل االصين کدوين  » ٩بى: 

ثي اثواُين اّى عوب٥خ هي االفْاى ّ االفْاد ّٱبُن اهلل ٥دي ٝدْاهٯ اال٭دبد ٱٖدلّا ؽدّظ      

 «.٥لي ٝويٰ الجؾو ّ لن يجٰ ثيٌِن ّثيي الوٍْن... اهلل ٍجؾبًَ ثيذ

صن ٥ليکن ث٦ل ملک ثييبهح الوئهٌيي ٭بى ٭ي ملک کوبل هب ًٲٔ هودب رٲدلم ٭دبّى    »اًغبم: 
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هي ىاه هئهًٌب کوي ىاه اهلل ٍجؾبًَ ّ لَ ٭ٚ  ٢٥ين ّ صْاة عَدين ّ اٍدئ  اهلل لدي ّ لکدن     

لغوي٤ الودئهٌيي ّ الوئهٌدبد ّ الؾودل هلل    القزن ثبلؾٌَي ّ الو٪ٮوح لي ّ لکن ّ لْالليٌب ّ 

هة ال٦بلويي ّ ٕلي اهلل ٥لي هؾودل ّ  لدَ الٞدبُويي ّ ال ؽدْل ّ ال ٱدْح اال ثدبهلل ال٦لدي        

 «.ال٢٦ين

 826 ّىيوي ييك(. 8282، هْٙي؛ ُ  / د هِْل( 

 .ٯ. ُ 10، ٍلٍ  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَـ

 (171و  171)تصاوير 

455  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( ُزل٘ٔ الوٌبسٖ

 .روعوَ اى: ٍيل ع٦ٮو ثي ٍيل هٙب ٍْٱٌلي هٍْْي ؽَيٌي

 ..ٯ( ُ  8288د  8223فبى کوهبًي ٱبعبه ) إ  اى: ؽبط هؾولکوين

 [426٭ِوٍذ کزت هْبيـ ٓ  ؛7248ُ  272/  22ّ  858/  86]النهي٦خ 

 ى، ّدبگوك    فبى ٱبعبه اٍذ کَ هزدوعن  ؽبط هؾولکوين« هٌبٍک الؾظ»، روعوَ  کزبة

 ثبّل.  هئل٬ هي

كه ٭ٲَ ّي٦ي اى ُويي هئل٬ ها ًيي روعوَ کوكٍ اٍذ کَ ثَ « الغبه٤»، کزبة  ايي هزوعن

 ه٦و٫ّ اٍذ.« روعوخ الغبه٤»ًبم 

 اٍذ.« اهّبك ال٦ْام»،  اى رؤليٮبد كيگو هئل٬

 .83827، هغلٌ؛ ُ  / د رِواى

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

فبى کوهبًي ه٦و٭ي ّدلٍ   ينّ اى هؾول ثي هؾولکو« هٌبٍک ؽظ»، ثب ٥ٌْاى  كه ايي هٌج٤

 اٍذ.

 827 .د ًَقَ كيگوي ًيك هيوىا هؾوْك کلجبٍي هْعْك اٍذ / 
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456  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ُظل ُٖ الشثبء ٍ السوبء ٍ استئزبس الحذ

 اى: ؟

 ، ٍوبء ّ ثؾش ؽظ اٍزيغبهي هجبؽضي ها ثيبى کوكٍ اٍذ. ، كه ٍَ ثبة هثبء ١بُوًا ايي هٍبلَ

 828 ّْك. كاهي هي ًگَ 334ثب ُ«  هثو  ى»کزبثقبًَ هيْيگبى هغو٥َْ /د ًَقَ فٞي كه 

457  

 )ُؼبئل ٍ هٌبٓت ـ هشثٖ( ُؼبئل ه٘ذ اػحٖ 

 اى: ؟

ثَدولَ ّ ثدَ ال٦دْى اًدب ا٥ٞيٌدبک الکدْصو هّي ٥دي اًدٌ ثدي هبلدک ٱدبل ثيٌدب             » ٩بى: 

 «.ماد يْم ثيي... اهلل هٍْل

 «.٭ي الوک٦خ الضبًيخ ث٦ل الٲواءح صلش ٭ي الوک٦خ االّلي ٱج  الٲواءح ّ صلش»... اًغبم: 

 829   ىاكٍ رجويديي(،   )هغو٥َْ اُلايي هؾول٥لي کوين 42/  5، هغلٌ؛ ط  / د رِواى

 .828الي  822، ٓ  683/  7، ُ 73ٓ 

458  

 )حذٗج ـ ُبسسٖ( ُؼبئل ٗوجِ ٍ حذ

 روعوَ اى: ؟

 اهلل الؾوام. روعوَ اؽبكيش ًجْي اٍذ كه ٭ٚبي  ک٦جَ ّ ؽظ ثيذ

اهّلک اهلل ر٦بلي... الي ٝبلت ٕبكٯ ّ اي هويل ٥بّٰ ُوچَ گبُي کَ ؽٰ  ثلاى» ٩بى: 

 «.ٍجؾبًَ ّ ر٦بلي ثٌلٍ ها ثَ هؾ٘ ٥ٌبيذ ثي٪بيذ...
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 852  هّيْ هلي )گٌغيٌَ هٮزي ٭ٚ  ٢٥ين ثِيوّي د اٍدالم  ثدبك(؛ ٓ     / د پبکَزبى  ،

 ة. 28ة الي  83، اى ٓ  634/  4، ُ اٍالم  845

 .ٯ. ُ 8288، ٍبل  َ هؾول ٍووٱٌلي، هِْْه ثَ ؽٖبهيکبرت: ؽبعي ٥ْٗ ثَ فْاع

459  

 )ُؼبئل ٍ هٌبٓت ـ ُبسسٖ( ُؼبئل هِ٘

 ..ٯ( ُ  882د  28إ  اى: ّيـ ؽَي ثٖوي )

 روعوَ اى: ؟

، کدٍْ   ، ّاكي هکَ کَ كه ٭ٚبي  ِّو هکَ« ّيـ ؽَي ثٖوي»اي اٍذ اى هٍبلَ روعوَ

َ   ٥ودوٍ ، ؽدظ ّ   ، ٱجْه پيدبهجواى ّ اّليدبء اهلل   هکَ َ   ، هکدي يودبًي   ، گوهدبي هکد ،  ، فبًدَ ک٦جد

 ثبّل.ُب هي، ا٥وبل كه هکَ ّ عي  ى هَغلالؾوام

ثَولَ ؽوللَ... اهب ث٦ل ايي ّهٱي چٌل اٍذ كه ثيبى ٭ٚبي  هکَ هجبهکدَ روعودَ   » ٩بى: 

 «.کوكٍ ّلٍ اى هٍبلَ... ّيـ ؽَي ثٖوي...

 «.ّ ١بُوًاّاّز٪  ثٌٮََ ّاٍزؤًٌ ثکزبة اهلل... ثبًٌٝب »اًغبم: 

 858 پ. 34پ الي  46، اى ٓ  7322/  5، ُ  576، ٓ  3، ٍپَِباله؛ ط  / د رِواى 

ُبي اّل ّ كّم هغو٥ْدَ  ، ُوبى کبرت هٍبلَ کبرت  ى .ٯ. ُ 8278ؽغَ  مي 2،  ًَز٦ليٰ

 ُب  هلٍ اٍذ.اٍذ ّ پٌ اى  ى، ٕٮؾبري كه پواکٌلٍ

461  

 هشثٖ()ُؼبئل ٍ هٌبٓت ـ  ُؼل الحذ ٍ آٗٔ ال٘شسٖ

 اى: ؟

«  يدخ الکوٍدي  »اي اٍذ كه ٭ٚ  ؽظ ّ ث٦ٚي اؽبكيش هورجٜ ثب  ى ّ ثب اّبهٍ ثَ هٍبلَ

 ّ رْٙيؾبد پيواهْى ايي  يَ ّويٮَ.
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 852    ُ كه کزبثقبًددَ كاًْددگبٍ ثوًَددزْى )= پويٌَددزْى(،  32/ د ًَددقَ فٞددي ثددب

 ّْك.كاهي هي هغو٥َْ عبهيذ )= گبهيذ( ًگَ
 

461  

 ، هشثٖ( )ُؼبئل ٍ هٌبٓت ْ ثُِؼل َٗم هشُٔ ٍ هب ٗتول

 ..ٯ( ُ  842، هؾول ثي ٥جلاهلل ثي هؾول ) اى: اثي ًبٕوالليي كهْٲي

 [883/  7]األ٥الم 

 855  83/  5862، ]ُ  3825، ُ  8566، ٓ  5، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   / د ٥وثَزبى 

 .278الي  232، اى ٓ  ٭ٚبئ [

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. فٜ رؾويوي

 ٍن. 87/  3*  85، ً  25، ٓ  28
 

462  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ( ُٔشات الحذ

 .الليي ًٲْجٌلي اى: هٖلؼ

 854   ٓ 42/ د روکيَ )اٍزبًجْل( پوّ٭َْه ٥لي ًيِبك روالى )کزبثقبًَ ٍليوبًيَ(؛  ُ

62 .[34 Top.T. Yaz.I.] 

 .ٯ. ُ 8228،  ، هٖٞٮي ٥ْبٱي ًَـ

ع٦ٮدو   اي. يبككاّدذ هلکيدذ  ٱِدٍْ ، ٬ٞ٥ هيْي  ٥ٌبّيي ّ اثيبد ثب ٌّگو٫. علل هٲْا

 .ٯ. ُ 8587٭ْىي ّ هؾول ّکوي ثي اٍوب٥ي  ّ ٥جبهري كه فْٖٓ ًْيٌَلٍ ثَ ربهيـ 
 

 ٍن. 25/  7*  83/  6ٍن(،  87/  4*  7ً ) 23،  گ 73
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463  

 الِِٔ )ُِٔ ـ هشثٖ(

 اى: ؟

اؽکبم ، ٍپٌ ٭و٣ّ كيي ّ  اي اٍذ کَ كه  ٩بى إْل كيي ثْك٥ٍوليَ اي اى هٍبلَٱ٦َٞ

 ٕالح ّ ْٕم ّ ىکبح ّ ؽظ ّ عِبك ها ثيبى کوكٍ اٍذ.

 853 ٍ692، ُ  882، هيجلي )ك٭زو ٍْم(؛ ٓ  / د کوهبًْب. 

 ّْك.، هْزو  ثو اؽکبم ٕالح اٍذ ّ ثب هَبئ  ِٝبهد كه اّل  ى  ٩بى هي ايي ًَقَ

ّ اليکبح الوٞلت الضبًي ٭ي ٭و٣ّ الليي ّ إْلِب فوَخ الٖالح ّ الْٖم »...  ٩بى ًَقَ: 

 «.ّ يزج٦ِب القوٌ...

 ، علل گبليٌگْه هْکي. ، اى اّاي  ٍلٍ چِبهكُن. ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ًَـ

 ٍن. 22*  83، ً  86،  گ 32
 

464  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ُِٔ الوتشٓ ُٖ ششح الوشٍٓ

 ..ٯ( ُ  8422اى: ٍيل هؾولرٲي ثي هؾَي ؽَيٌي عاللي )

كه  8599هؾوم  29کَ اى  ، ٍيل اثْالٲبٍن فْئي اٍذ رٲويواد كهً اٍزبك هئل٬

االّل ُوبى ٍبل اى رؤلي٬  ى ٭به٧ ّلٍ  عوبكي 26هَغل فٚواء ًغ٬ اّو٫  ٩بى ّ كه 

 اٍذ.

 ٍيل کب١ن ٝجبٝجبئي ييكي اٍذ.« ال٦وّح الْصٲي»هزي کزبة ُوبى 

 856 83، ُ  25، كاهال٦لن فْئي؛ ٓ  / د ًغ٬. 

 ثبّل.کزبة هي 26عيء  ، ّ ثٌبثو رٲَين هئل٬« کزبة الؾظ»ًَقَ ؽبٙو هْزو  ثو 
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 ، ثَ فٜ هئل٬. هّي ثوگ اّل ًبم کزبة ّ هئل٬  هلٍ اٍذ. ًَـ هبي  ثَ هٱ٦َ

 اي.، ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ علل هٲْايي

 ٍن. 52*  28،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 268

465  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ(  ُِٔ ُبسسٖ = هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

« عدْاُوالکالم »ها ُدن اى  اي هقزٖو ثَ كالي   ى، کَ هٞدبلجي  ٭ٲَ ٭بهٍي اٍذ ثب اّبهٍ

 کٌل.ًٲ  هي

 857 (.4888) 847، ُ  383، ٓ  2، هَغل ا٢٥ن؛ ط  / د ٱن 

 ًَقَ ؽبٙو كه هَبئ  ؽظ اٍذ.

اى اآليخ هٌَْفخ ث٢بُو ٱْلَ ر٦بلي هب کبى الوئهٌْى ليٌٮوّا کب٭خ ٭لْال ًٮو »...  ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.ّلٍ اٍذ ٭ي فْٖٓ...کَ ايي  يَ ًبىل  هي ک  ٝبئٮخ ٭وٱخ الـ ّ ث٦ٚي گٮزَ

كّ إ  كه ايي هْهك َُذ کَ ه٦وْل ثَ ٥لوبء اٍذ، يکي إ  ٕدؾذ ٥ٲدل   »اًغبم: 

 «.اٍذ کَ اٱزٚبء... ٥ٲل ّ كّم إ  رؤفيو ؽبكس اٍذ

 ٍن. 88*  88،  گ 556

466  

 )رٌشاُ٘بٕ دٌٖٗ ـ هشثٖ(  َُائذ ُٖ الحذ

 (.م87، هؾول ثي ؽَي )ٯ  اى: اٍْٞائي

 858 8538يي ؛ ُ ،  / د  هويکب. 

 .م8847ٍبل 

 ٍن. 25*  86/  3،  گ 838
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467  

الِ٘غ الوبم ٍ الٌو٘ن التبمّ )هي َُائذ صٗبسٓ ث٘ت الحشام ٍ أداء حزٔاالسالم( 

 )ٗالم ٍ اخالّ ـ هشثٖ(

 ًغ٬(. .ٯ، ُ 8529اى: ؽبط هْلي هؾول ثي ٥لي اّو٫ ثي ُبكي ثي هؾول ٝبلٲبًي )

 [8938ُ  427/  86]النهي٦خ 

 8525ايي هٍبلَ ها كه ٍبهواء ّ پٌ اى ثبىگْذ اى ٍدٮو ؽدظ ثدَ ٍدبل      هئل٬ ًگبهُ

 ٩بى ًوْكٍ اٍذ؛ كه يک هٲلهَ ّ چٌل هغلٌ كه رْؽيل ّ ًجْد )كه هغللي کدَ ثدَ ًدبم    

« ّدو٫ االثدل  »ًبهيلٍ( ّ اهبهذ ّ ه٦بك ّ رِنيت افدالٯ )كه هغلدلي کدَ    « ؽيْح االًَبى»

 ًبهيلٍ(.

،  ، لکدي هئلد٬   رجبٛ هَزٲين ثب ؽظ ّ ٥ووٍ ًدلاهك ، ايي ًَقَ اه ْٝه کَ ه٦لْم ّلُوبى

ْٝه کَ اى  كاًل کَ ثَ ثوکذ  ى ٍٮو د ُوبى ايي ًّْزبه ها اى ٭ْايل ٍٮو ه٦ٌْي ؽظ فْك هي

  يل د رْاًَزَ چٌيي رؤليٮي اهائَ کٌل.ًبم کزبة ثوهي

اّاي  ًَقَ إ  ًيك هي َُذ ثَ فٜ هئل٬ کَ روبم هٲلهَ »گْيل: ّيـ  ٱب ثيهگ هي

كاًن کَ ثَ اروبم هٍبًلٍ ّ ثدَ ثيدبٗ    اهاٍذ ّ ثوفي اى هغبلٌ ها ثَ ْٝه هزٮوٱَ ّ ًويها ك

 «.هٍبًلٍ يب فيو

 ّْك.ها ًيي كه ايٌغب يبك ّه هي« ٭ْائل الوْبُل»ًيي ّي کزبة 

 «.الؾول هلل الني اًٰٞ الوْعْكاد ثْعْة ّعْكٍ...» ٩بى: 

اهلل  ًيك ٍيل هؾول ثي ٦ًودخ « ًَبىؽيبح اال»ثَ هغلل »كُل: ٍپٌ ّيـ  ٱب ثيهگ اكاهَ هي

هغلٌ ثْك د ّ كه پبيبى  ى  هلٍ کَ هغلدل كّم كه اهبهدذ ّ     24رَزوي كه ًغ٬ کَ ّبه  

 «.اٍذ د كٍذ يب٭زن« ّو٫ االثل» يل کَ هٍْْم ثَ ه٦بك پٌ اى ايي هي

 859  َ ،  ًگبهُ يب٭زَ اٍدذ  8588اي ثَ فٜ هْلي هؾول ٝبلٲبًي کَ ثَ ٍبل / د ًَق

 هْعْك ثْكٍ اٍذ.« النهي٦َ»ت ًيك ٕبؽ
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468  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( ُٖ هٌضل الَحٖ

 م(. 8888=  .ٯ ُ  8267اى: ؽٌَيي ُيک  )رْلل: 

 م. 8956=  .ٯ ُ  8583ربهيـ ٍٮو ثَ ؽظ: 

 َ َ »٥ٌدْاى   ُيک  اى ىيبهد فبًَ فلا ايي کزبة ها ثَ اهه٪بى  ّهكٍ ّ كه  ى ثد ، «ٍدٮوًبه

 صجذ کوكٍ اٍذ.ُب ّ هْبُلاد فْك ها كيلگبٍ

 ايي کزبة اى عِبد هقزلٮي هِن ّ ٱبث  رْعَ اٍذ.

469  

 )آداة ٍ اخالّ ـ هشثٖ( َُ٘ع الحشه٘ي

 .اهلل كُلْي اى: اؽول ّلي

 «.اللِّن اًّي أؽولک ّ أصٌي ٥ليک ّ أثئ لک ثبلزٲٖيو ٭ي الؾول ّالضٌبء...» ٩بى: 

 «.ال٦ٌوخ ّ هلل الؾغخ الجبل٪خ٭ي٢ِو هؽوخ اهلل ثج٦ش الوٍ  ّ اًيال الکزت ّ رزن »اًغبم: 

 842 8264)افالٯ(، هكي٬  828، ُ  365، ًلّح ال٦لوبء )لکٌِْ(؛ ٓ  / د ٌُل. 

 فٜ: ًَز٦ليٰ.

 فْهكٍ اٍذ ّ اى ٍّٜ ا٭زبكگي كاهك. ًَقَ کوم

 ٍن. 26/  5*  86/  9، ً  88، ٓ  76

471  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الٔظذ األحوذ ُٖ ث٘بى هسألٔ الـَاٍ هي الحزش األسَد

 اى: ؟

 848  ٥وددْهي  2523، ُ  653، ٓ  2، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى ُ[ ،
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 .527الي  528، اى ٓ  ٭ٲَ[ 55/  5825

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 23*  88، ً  22،  گ 82

471  

 )ُؼبئل ٍ هٌبٓت هٌلَم ـ ُبسسٖ( ٓظ٘ذُ دس هٌبٓت خبًِ ٗوجِ

 اى: ؟

ٱت فبًَ ک٦جَ هکوهَ ّ ؽوم هْو٭َ ه٢٦وَ ىاكُب اهلل ر٦دبلي ّدو٭ًب:   ٱٖيلٍ كه هٌب» ٩بى: 

اي *  هّي ًيبى عولَ ٍدْي رَدذ ٕدجؼ ّ ّدبم    *  اي ک٦جَ ًيَذ ٩يو رْ ٥ْبٯ ها هْبم

 «.كه گوك رْ هالئکَ پوّاى چْى ؽوبم*  ک٦جَ ه٢٦وَ كاهًل اى ّو٫

 842  ُ 836الي  835، اى ٓ  9/  5/ د پبکَزبى )کْيزَ(، هغلكي؛. 

 ٌّبٍي. ثلّى ًبم کبرت ّ ٍبل کزبثذ ّ ٍبيو فْٖٕيبد ًَقَ
 

472  

ٓـن التَّن هي الوَام ٍ الزْلٔ ُٖ طحٔ سهٖ ال٘ؤٌ ٍ ال٘سشٓ لشبخض روشٓ 

 الؤجٔ )ُِٔ ـ هشثٖ(

 ..ٯ( ُ  8524، هؾوْك ّکوي ثي اٍوب٥ي  ) فبًَ اى: کزبة

 [442/  2]ًْو الٌْه ّ اليُو 

 845  ٥وددْهي  2526، ُ  653، ٓ  2هکددي؛ ط ، هقزٖددو ؽددوم  / د ٥وثَددزبى ُ[ ،

 .823الي  99، اى ٓ  ٭ٲَ[ 82/  5833

 .ٯ. ُ 8295، عوبكي الضبًيَ  ، هؾوْك ؽب٭٠ کزجقبًخ الؾوم ًَـ

 ٍن. 25*  85/  3، ً  28،  گ 8
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473  

 )الْ٘بت ـ هشثٖ( َٓت الحزبد ُٖ هوَم الوٌِشٓ للحبد

 ..ٯ( ُ  8572الليي ) ، ِّبة ، اؽول ثي ٥لي ؽغو اى: اثي

 844 823، يي ؛ ُ  / د  هويکب. 

 .م8789ٍبل 

 ٍن. 22/  3*  86،  گ 82

474  

 )تبسٗخ ـ هشثٖ( اهلل الحشام الَٔل التبمّ ُٖ ٍآؤ ث٘ت 

 .الَوّه اثي اى: هؾول ثي

 .ٯ ُ  ٦ّ8248جبى  23کٌل کَ كه ُب ثَ هکَ ها گياهُ هيايي کزبة كاٍزبى يْهُ يوٌي

 ههٚبى ثَ هئل٬ هٍيلٍ اٍذ. 28ارٮبٯ ا٭زبكٍ ّ فجوُ كه 

. هئل٬ ُودَ عدب    ، ّوي٬ هکخ الْوي٬ هؾول ّ اهيو هٖٞٮي کْزَ ّلًل كه ايي عٌگ

 کٌل.اى ّوي٬ هکَ ّ ٍالٝيي ٥ضوبًي ٝو٭لاهي هي

 «.ثَولَ الؾول هلل الني ٱ٤ٞ ثَي٬ الْو٣ أ٥ٌبٯ الوبهٱيي...» ٩بى: 

 843   پ الدددي 88، اى ٓ  8836/  2، ُ  482، ٓ  3، ط  ، ٍپَِدددباله / د رِدددواى 

 پ. 42

کوب رٲدلم   8249ّْال  87الغو٦خ  ّ اهب الَلٞبى اثواُين ٭زْلي الولک يْم»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ّ ؽيش...

هٍدبلخ... لوْالًدب   »، ثَ فٜ پَو هئل٬ کَ كه ٕٮؾَ ٥ٌدْاى چٌديي ًّْدزَ اٍدذ:      ًَـ

 .«االٍزبم الْيـ الْالل ؽٮ٢َ اهلل
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475  

 )حذٗج ـ هشثٖ( ال٘بُٖ

 ..ٯ( ُ  528اى: اثْع٦ٮو هؾول ثي ي٦ٲْة ثي اٍؾبٯ کليٌي )

، ٭و٣ّ ّ هّٙدَ   هْزو  ثو اؽبكيش كه اثْاة هقزل٬ اٍذ ّ هٌٲَن ثو ٍَ ٱَن إْل

 ثبّل.هي

 [579/  5؛ هيؾبًخ االكة 243/  87]النهي٦َ 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 846  /8 488؛ ُ 285/  8، ٭يٚيَ؛  د ٱن. 

 988ٕدٮو   5اهلل ثي ّکواهلل کبّبًي )ًگبهًدلٍ رٮَديو هدٌِظ الٖدبكٱيي(،      ، هال ٭زؼ َـً

ثدي   ّپٌظ ثوگ اى پبيبى کزبة ايوبى ّ کٮو کَ ثَ ًَدـ ّدوي٬   ) فو کزبة الْٖم(، عي ٍي

َ  .ٯ ُ  998الضددبًي  هثيدد٤ 2، كه  اهلل )٭وىًددل اٍّددذ ٭ددزؼ  ّ کزددبة الؾددظ ًيددي گْيددب ًّْددز

َ        ُدبي  ُوٍْذ(. إْل ّ کزبة  ايىکدْح ّ ٕدْم ّ ؽدظ اى ٭دو٣ّ هٲبثلدَ ّدلٍ ثدب ًَدق

ايي هٲبثلدَ ثدَ پبيدبى هٍديلٍ اٍدذ       .ٯ ُ  982ٱ٦لٍ  مي 26هٖؾؼ کَ كه ١ِو هّى كٌّّجَ 

)پبيبى کزبة الؾغَ اى إْل(. كاهاي ًْبى رولک هؾولٕدبكٯ ثدي هؾولؽَديي ؽَديٌي     

 عيالًي رٌکبثٌي.

 ٍن. 24*  87، ً  23،  گ 553

 847  /2 8968هغلٌ(، ُ  428پ ) 224کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  ، د رِواى. 

 ٱَن ٭و٣ّ کب٭ي اٍذ ّ اى هجؾش ؽظ رب  فو کزبة ٭و٣ّ ها كاهاٍذ.

کب٩ن إٮِبًي هغلّل کوٌل ٱوهي ٍولْػ  .ٯ. ُ 8238، ٍبل  ، هؾول ٦ٍيل ًَـ فْة

 ّهٱي. ، ٱ٤ٞ ًين هکوه ىيبك كاه

 علل هٲْايي ريوبط هْکي.
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476  

 هشثٖ()حذٗج ـ  ال٘بُٖ )ُشٍم(

 ..ٯ( ُ  528اى: اثْع٦ٮو هؾول ثي ي٦ٲْة ثي اٍؾبٯ کليٌي )

ُدياه ؽدليش    86ثدبة ّ   526کزدبة كه   54رويي کزت اهث٦َ اٍدذ کدَ كاهاي    اى هِن

 ثبّل. ايي کزبة كه ٍَ ثقِ ر٢ٌين گوكيلٍ اٍذ: هي

 ُبي ا٥زٲبكي ّ افالٱي.: ؽبّي هّايذ إْل

 پبيبى کزبة االيوبى ّ الٌنّه ّ الکٮبهاد؛ُبي ٭ٲِي، اى ِٝبهد رب : كاهاي هّايذ ٭و٣ّ

 : كاهاي اؽبكيش هزٮوٱَ كه ه٥ْْٙبد هقزل٬ افالٱي. هَّٙ

 848 (29225) 863، ُ  468، ٓ  26، هْٙي؛ ط  / د هِْل 

 ايي ًَقَ اى اثزلاي کزبة ِٝبهد رب اًزِبي کزبة ؽظ اٍذ.

 «.کزبة الؾظاهع٦ْا ه٪ٮْهًا لکن صْاثکن ٥لي هثکن ّ هؾول ًجيکن رن »اًغبم: 

، علدل ريودبط ٥ٌدبثي هَدز٦و . ٥ٌدبّيي ثدَ        . کب٩ن ًقْكي  ُدبه هِدوٍ  .ٯ ُ  88، ٍلٍ  ًَـ

اًلکي هْٝثدذ  «. ه هل ١لَ هٰ»، اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ٩بلجًب اى هؾولثبٱو هغلَي ثب ههي  ٌّگو٫

هٍيلٍ ّ ثوگ اّل ّ كّم ًًْْيٌ اٍذ. ًَدقَ رٖدؾيؼ ّ هٲبثلدَ ّدلٍ ّ كاهاي ثدال٧ ّ اًِدبء       

 .ٯ. ُ 8276ؽغَ  ٥الهَ هغلَي كه پبيبى کزبة الغٌبئي ّ اعبىٍ اّ ثَ هؾول كاّك كه اّل مي

 .7اٍذ ثَ  ٍزبى ٱلً هْٙي 8582اهلل ٍيل هؾولرٲي فبروي ىًغبًي كه ريو  ّٱٮي  يخ

 ٍن. 23*  88/  3، ً  88ّ  87،  گ 577

477  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( ٗتبة حذ

 اى: ؟

ثو ؽبعيبى کْي ّ٭ب ّ ٍب٥يبى هوٍّ هوّد ّ ٕدٮب ّ   ثَولَ ؽوللَ ٕلْح اهب ث٦ل» ٩بى: 
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ٝبئٮبى فبًَ ؽٲيٰ ؽٚود کجويب ّ ّبهثبى ىهيم إٞٮب ثبيل ّاٙؼ ّ ُْيلا ثْكٍ ثبّدل کدَ   

 «.اهرکبة اهْه صبثزَ...

 849 29236، هْٙي , ُ  / د هِْل. 

 كاهالَلٌَٞ ٱيّيي. .ٯ، ُ 8836، ٍبل  ًَز٦ليٰ ّکَزَ

 كُدل  ى ُدن ثلُدل ّ كه ُوديي     اٍذ کَ ُوبى کٮدبهٍ ها هدي  هَزؾت »... اًغبم ا٭زبكٍ: 

َ      کَ كه ايدي  ثلُل هگو ايي[ 8]هٌيل فْك اّ ها کْزَ ثٮٲو  عِدخ   عدب هَدزؾت اٍدذ کدَ ثد

عدب يدک    پّْيلى عبهَ كّفزَ اگو چَ هٚٞو ّْك ثپّْديلى  ى يدک گدبّ ثکْدل ّ كه  ى    

 «.گٍْٮٌل...

 ٱ٦ددلٍ مي 22رددبهيـ  ٩ددبى اى ّدديـ هؾولٕددبكٯ ثددَ  ّٱٮٌبهددَ کزددبة كه ٕددٮؾَ پدديِ

اى ّدبم  »هٌلهط اٍذ ّ كه پْذ ايي ّٱٮٌبهَ ُن ايي ٥جبهاد كه ٍَ فٜ  هلٍ اٍذ:  8556

هٌيل اٍذ اى هليٌَ رب ثَ هکَ كٍ هٌيل اٍذ ثئو ًَين كه يدک هٌيلدي هليٌدَ     28رب ثَ هليٌَ 

 «.اٍذ

اٍدذ ثدَ  ٍدزبى     8582اهلل ٍيل هؾولرٲي فبروي ىًغبًي كه ريدو هدبٍ    ًَقَ ّٱٮي  يخ

 .7لً هْٙيٱ

 ٍن. 28/  3*  86، ً  82،  گ 852

 (173و  172)تصاوير 

478  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

د   8282، ه٦دو٫ّ ثدَ اًگغدي )    اى: الؾبط هيوىا اثْالؾَي ثي هؾول الؾَديٌي الزجويديي  

 .ٯ( ُ  8537

 [8534ُ  249/  6]النهي٦خ 

 ّواي٤ اٍذ.کزبثي اٍذ اٍزلاللي ّ هجَْٛ ّ كه ّاٱ٤ ّوػ کزبة الؾظ اى 
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479  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 .اى: اثْ ّالك ؽٌّبٛ اثْالؾَي هيوًْي

 [8536ُ  249/  6]النهي٦خ 

 ُبي ْٝالًي كه هکَ ٱبٙي ثْكٍ اٍذ.هئل٬ ٍبل

مکدو  « ه٦بلن ال٦لودبء »ِّو ّْة ًيي اٍن  ى ها كه ًغبّي اى ايي کزبة اٍن ثوكٍ ّ اثي 

 کوكٍ اٍذ.

کبى ٭بٍل الونُت ّ الوّايخ ّ کدبى  »ًغبّي كه روعوَ هئل٬ د كه ؽو٫ ٥يي د گْيل:   

٥به٭ًب ثبلٮٲَ ّ ٬ٌٕ کزبة الؾظ ّ کزبة الوك ٥لي أُ  الٲيبً ٭ؤهب کزبة الؾظ ٭َدلن الدي   

 «.٭ٌَقزِب ّ کبى ٱليوًب ٱبٙيًب ثوکخ ٌٍيي کضيوح
 

481  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 .اى: ثٌلاه ثي هؾول ثي ٥جلاهلل

 [8562ُ  232/  6]النهي٦خ 

 اى هزٲلهيي ٥لوبي اهبهيَ ثْكٍ اٍذ.

 ُن ثَ كٍذ  هلٍ اٍذ.« إ »اى اّ يک 

 838 اٍن کزبة ها  ّهكٍ اٍذ. 585ٓ « الٮِوٍذ»ًلين كه  / د اثي ، 
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481  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 .، ه٦و٫ّ ثَ اثي فبًجَ کوفي هؾول ثي اؽولاى: اثْع٦ٮو 

 [8576ُ  232/  6]النهي٦خ 

کَ كه  7اٍذ کَ ثب ًَقَ کزبة اثْهؾول ؽَي ٥َکوي« الزؤكيت»ّي ٕبؽت کزبة 

 ، هٞبثٲذ كاهك. مکو ّلٍ 288/  5النهي٦خ 

 832 .د ًغبّي اى ايي کزبة فجو كاكٍ اٍذ / 

482  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 ..ٯ( ُ  8528الَيل ٕبكٯ ثي الَيل هِلي )اى: ٍيل هؾول ثي 

 [8584ُ  232/  6]النهي٦خ 

، ٝجٰ  ًچدَ پَدو٥وْي    ًيي اى ُويي هئل٬ اٍذ« ثٖيو هٍْْي فْاًَبهي روعوَ اثي»

هئل٬ د ٍيل اثْرواة ثي ٍيل اثْالٲبٍن ثي ٍيل هِلي د ثواي ٕبؽت النهي٦دَ ًٲد  کدوكٍ      

 اٍذ.

 کزبة اٍزلاللي ثيهگي اٍذ.

483  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 ..ٯ( ُ  526اى: اثْع٦ٮو هؾول ثي ٥لي ثي هؾجْة ا٦ّوي ٱوي )

 [8583ُ  235/  6]النهي٦خ 
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ُب ث٦ل اى ؽَي ثي هؾجْة ٍدواك  کٌل ّ اّ ٍبلاؽول ثي اكهيٌ ا٦ّوي اى ّي ًٲ  هي

 کوكٍ اٍذ.ثبّل د ىًلگي هيد کَ اى إؾبة اعوب٣ هي
 

484  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 .، هؾول ثي هؾول ثي ا٦ّش کْ٭ياى: اث٥ْلي 

 [8586ُ  235/  6]النهي٦خ 

ها هّايذ کوكٍ اٍذ ّ ًغبّدي  « ا٦ّضيبد» .ٯ ُ  584هئل٬ ٍبکي هٖو ثْكٍ ّ كه ٍبل 

، كه ايدي کزدبة د ي٦ٌدي       اًدل ًٲ  کدوكٍ  7 ًچَ کَ ٥بهَ كه ثبة ؽظ اى اهبم ٕبكٯ»گْيل: 

 «.ا٦ّضيبد د  هلٍ اٍذ

485  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 ٍبهواء(. .ٯ، ُ 8524ّيـ هؾول هؾوْك ِٝواًي ) اى:

 [8587ُ  235/  6]النهي٦خ 

 کزبة كه يک هغلل ثيهگ ثَ ْٝه اٍزلاللي ر٢ٌين ّلٍ اٍذ.

 .ٯ ُ  8562کَ ثدَ ٍدبل   « ّّبئؼ الَواء ٭ي ّؤى ٍبهواء»ّيـ هؾول ٍوبّي كه کزبثِ 

 ٍوايل:چبپ ّلٍ اٍذ، كهثبهٍ هئل٬ چٌيي هي

عبّه لل٦لن ّ للزْدو٫   *مي الٮٚ  ٭ي ال٦لْم ّااليوبى  *ّ کبلٮزي هؾوْك الِٞواًي »

أهٌدًب ٭دؤّهفٍْ )ثدبالهي     *ؽزي ٱٚي ٭الم ٭ي ١د  القيدو    *ّ ثش ٭ٲَ الؾظ ٭ي ه٬ٌٖ  *

 «.١ٮو(

 835  :هي  ى ها كه ٍبهواء كيلم»/ د ٕبؽت النهي٦َ گْيل.» 
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486  

 )ُِٔ هٌلَم ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 ..ٯ( ُ  8273هْلي هٖٞٮي ٱيّيٌي )ؽلّك اى: ؽبط 

 [8588ُ  235/  6]النهي٦خ 

ّدواي٤  « الؾظ»ثبّل ّ کزبة ُياه ثيذ هي ، هغلل ثيهگي اٍذ کَ ّبه  ثيَذ ايي کزبة

 االٍالم ها ّوػ کوكٍ اٍذ.

ّٱ٬ ًوْكٍ ّ رْليدذ  ى ها   .ٯ ُ  8273، ايي هغلل ها ثو ؽَت ّٕيزِ ثَ ٍبل  هئل٬

 ٥لي ّاگناه ًوْكٍ اٍذ. ثَ كّ ٭وىًلُ هؾول ّ

دد  « الجدلاء »، ّالل ؽبط هْلي  ٱب فْئي ٱيّيٌدي د ٕدبؽت     ، هئل٬ ثَ ٢ًو ّيـ  ٱبثيهگ

  هلٍ اٍذ. 35/  5ثبّل کَ ّوػ  ى كه النهي٦خ  هي
 

487  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 ..ٯ( ُ  873ه٦بّيخ ثي َفجبة ثي ٥جلاهلل كٌُي ) اى: ه٦بّيخ ثي ٥وبه ثي أثي

ُ =  8589هٲلهَ ّ رؾٲيٰ هؾول ٥يَي  ل هکجبً )ثؾدويي( ثدَ ٍدبل    ]ايي کزبة ثب 

 رٍْٜ كاه ه٦ْو چبپ ّ هٌزْو ّلٍ اٍذ[. .ٯ ُ  8458

اكهيٌ ؽلي كه هَدزٞو٭بد   ، اٍن کزبة  هلٍ اٍذ. ًيي اثي 488ٓ « هعبل ًغبّي»كه 

 ، اى هئل٬ ّ کزبة اّ يبك کوكٍ اٍذ. ٍوائو

 834   ّهي  هکجبً اى کزت هّائي هقزل٬ عو٤  ل/ د ايي کزبة رٍْٜ هؾول ٥يَي 

، ًَقَ هقْٞٝي، عي  ًچدَ   ْٕهد ّ ٍپٌ ثو اٍبً اثْاة ؽظ چيٌِ ّلٍ اٍذ ّ ثليي

 ، كه كٍذ ًيَذ. اى هّايبد هٌٲْل اى هئل٬ کَ كه کزت ؽليضي هْعْك اٍذ
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488  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 .٦ٍل ا٦ّوي ٱوياى: اثْالؾَي هٍْي ثي ؽَي ثي ٥بهو ثي ٥وواى ثي ٥جلاهلل ثي 

 [8598ُ  235/  6]النهي٦خ 

،  هئل٬ ٍي علل کزبة رؤلي٬ کوكٍ ّ ًغبّي اى ايي کزبة فجو كاكٍ اٍذ ّ ايدي کزدبة  

 ثبّل.هئل٬ هي« کزبة الوؽوَ»٩يو اى کزبة الؾظ اٍذ کَ اى اعياي 

 833   اى ّي ًٲد    ّاهك کْ٭َ ّلٍ .ٯ ُ  297/ د ٥جلاهلل ثي ع٦ٮو ؽويوي کَ ثَ ٍبل ،

 کٌل. هي

489  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 (..ٯ ُ   8288د  8284، هورٚي ثي هؾول اهيي ) اى: اًٖبهي

إلؽيدبء   :الجيدذ  ، ثب ُوکبهي هئٍَدَ  ل  ]ثَ کِّْ لغٌَ رؾٲيٰ رواس الْيـ اال٢٥ن

د   62د   8، ّدبثک:   ، ٥وثي ، ّىيويٓ  856 .ٯ، ُ 8423،  ، هغو٤ الٮکو اإلٍالهي ، ٱن الزواس

 [964د  3662

 ثوهٍي اٍزلاللي هٌبٍک ؽظ ثو اٍبً ٭ٲَ ّي٦َ اهبهيَ اٍذ.

« اهّبك األمُبى»ايي کزبة كه إ  ر٦ليٲبد ّيـ هورٚي اًٖبهي ثو هجبؽش کزبة ؽظ 

،  ، ّدوايٜ ؽدظ   ، ايي ثبة ّبه  چِبه هجؾش )اًْا٣ ؽظ ٥الهَ ؽلي اٍذ. كه اهّبك االمُبى

، اهب ّيـ ٭ٲٜ ثو كّ هجؾش اّل ر٦ليٲَ ًگبّزَ ّ ثَ ثوهٍدي   اٍذ ا٭٦بل ؽظ ّ لْاؽٰ ؽظ(

ُبي ٭ٲِي فْك پوكافزدَ اٍدذ. ايدي    عْاًت هقزل٬ ُو هَئلَ ّ مکو رؾٲيٲبد ّ اٍزلالل

، ثدو   کزبة يک رؾويو ٭بهٍي ُن كاهك کَ ثَ ٱلن فْك ّيـ اٍذ ّ كه ٱَوذ كّم ايدي اصدو  

، ثٌدبثو گٮزدَ ّديـ     کزبة الؾدظ اٍبً ًَـ فٞي هز٦لكي چبپ ّلٍ اٍذ. رؾويو ٭بهٍي 
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، ٭ٲِبي ثيهگي چدْى   اي ًّْزَ ّلٍ کَ هْا٭ٰ اؽزيبٛ ثبّل. ثَ ُويي ٍجتاًٖبهي ثَ گًَْ

 َ اًدل.  هيوىا هؾولؽَيي ّيواىي ّ  فًْل فواٍبًي ّ هؾولکب١ن ييكي ثو  ى ؽبّيَ ًّْدز

 ؽْاّي ايي ثيهگبى كه پبّهٱي ٕٮؾبد )چبپي( ه٦ٌکٌ ّلٍ اٍذ.

491  

 ـ هشثٖ( )ُِٔ ٗتبة الحذ

 ..ٯ( ُ  8886د  8827اى: ّيـ ي٬ٍْ ثي اؽول ثي اثواُين كهاىي ثؾواًي )

اٍذ کَ يک كّهٍ کبه  « الؾلائٰ الٌبٙوح ٭ي أؽکبم ال٦زوح الٞبُوح»ثقِ ؽظ اى کزبة 

 ٭ٲَ ّي٦ي اٍذ.

 836  /8 ٍيل هؾولهٙب ٝجَي ؽبئوي. د ٱن ، 

 837  /2 62، ُ  72، كاهال٦لن فْئي؛ ٓ  د ًغ٬. 

 َ ؽبٙو اى کزبة اليکبح رب پبيبى کزبة الؾظ ها كاهاٍذ.ًَق

. ثب يک ّاٍَٞ اى ًَقَ هئلد٬ عِدذ   8899ههٚبى  85،  ، اؽول ثي هؾول٥لي كّهٱي ًَـ

)پبيدبى کزدبة    8899ّد٦جبى   86اٍکٌله ثي ٥يَي ثي اٍکٌله عيائوي اٍلي )پبيدبى فودٌ(،   

ُب هِدو کزبثقبًدَ    وفي اى ثوگ، رٍْٜ کبرت رٖؾيؼ ّلٍ. كه ث الؾظ(. ٥ٌبّيي ثَ هْکي كهّذ

 ّْك. علل ريوبط ٱوهي ٙوثي.ال٪ٞبء كيلٍ هي ّيـ ٥لي ثي هؾولهٙب ثي ُبكي کب٬ّ

 ٍن. 58/  3*  28،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 523

491  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 ..ٯ( ُ  8266ه٦و٫ّ ثَ ٕبؽت عْاُو )  اى: ّيـ هؾولؽَي ثي ثبٱو ًغٮي

عدْاُو الکدالم ٭دي ّدوػ     »اٍدذ اى کزدبة   « الؾدظ کزدبة  »ًَقَ ؽبٙو هْدزو  ثدو   

 کَ اى  ٩بى ا٭زبكگي كاهك.« االٍالم ّواي٤
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هضاًل هب يؾوم ثَ هي ال٦ووح ٥ووح الزوز٤ لؾظ االٍالم لْعْثَ أّ ًلثَ أكاًء أّ » ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.ٱٚبًء إٔبلًخ ّرؾواًل ٱوثخ الي اهلل

هغًًٌْب أؽدوم ثدَ الدْلي ٭بلکٮدبهح      ٭يقوعِب ثٌٮََ أى أ٭بٯ ّاال ٭٦ليَ ٦ًن لْ کبى»اًغبم: 

 «.٥لي الْلي هض  الٖجي ّ اهلل ال٦بلن

 838 843، ُ  829]ك٭زو اّل[؛ ٓ  7، ؽْىٍ اهبم ٕبكٯ / د اهكکبى. 

، ثو ٭واى  ى ًْبًي كاهك. اُلايي ّهصدَ   ٥ٌبّيي ثب فٞي ٱوهي .ٯ. ُ 8265الضبًي  ، هثي٤ ًَـ

 ؽبط هؾول ًٖيوي. علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا.

رن کزبة الؾظ هي کزبة ّيقٌب الغليد  الْديـ هؾولؽَدي ثدي الْديـ ثدبٱو       »اًغبهَ: 

 «.8265الٌغٮي كام ١لَ ال٦بلي ٭ي ِّو هثي٤ الضبًيَ ٌٍَ 

 (175و  174)تصاوير         ٍن. 28*  83، ً  89،  گ 35

492  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 .ٯ( ُ  8838ًي فْاًَبهي )اى: ٍيل ع٦ٮو ثي ؽَيي ثي ٱبٍن ثي هؾّت اهلل هٍْْي إٮِب

 [8568ُ  232/  6]النهي٦خ 

اى  ى ًدبم  « هّٙبد الغٌدبد »کزبثي اٍزلاللي ّ هٞبلجِ گَزوكٍ اٍذ کَ ًٍْ هئل٬ كه 

 ثوكٍ اٍذ.

493  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ

 اى: ؟

ّوػ هيعي کزبثي اٍذ كه هٌبٍک ؽظ کَ هْزو  ثو چٌل ٭ٖ  اٍذ ّ ٭ٖد  اّل  ى  

 ثبّل.اٍجبة ؽظ هيهوثْٛ ثَ ّوايٜ ّ 
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ثَولَ کزبة الؾظ ّ ٭يَ ٭ْٖل: االّل ٭ي ّوايَٞ ّ أٍدجبثَ. يغدت الؾدظ ٥لدي     » ٩بى: 

الوَزٞي٤ ٥لي هب ٍيؤري هي الوعبل ّ الٌَبء ّ القٌبصي ٥لي الٮْه ثبعوب٣ الٮوٱدخ الوؾٲدخ ّ   

 «.رؤفيوٍ کجيوح هْثٲخ...

ظ، عٮبٍذ ثدو  ى  ّ كه ؽليش ّاهك ّلٍ کَ روک ىيبهد  ى ؽٚود ث٦ل اى ؽ»اًغبم: 

ؽٚود ّ ّ٭ٲٌب اهلل ّ عوي٤ الوئهٌيي لييبهرَ ّ االًٲيبك لوب عبء ثَ ّ هىٱٌب ّٮب٥زَ ثغبُدَ ّ  

 لَ الٞيجيي الٞبُويي الکوام ّ ل٦ٌخ اهلل ٥لي أ٥لائِن أعوي٦ي الي يْم الٲيوخ ّ الؾول هلل أّاًل 

 «.ّ  فوًا ّ ١بُوًا ّ ثبًٌٝب

 839 52232، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

 هزي إ  ثب ًْبًي ثو ٭واى هْقٔ ّلٍ اٍذ. .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ـ رؾويويًَ

عِدذ  ٍدزبى    8582ًَقَ ّٱٮي ٍيل ؽَي ثي هَيؼ ّبُچوا٩ي ثَ ربهيـ اهكيجِْذ 

 ثبّل.هي 7ٱلً هْٙي

ثَ فٜ کبرت ًگبّزَ ّدلٍ، ثدليي ثيدبى:     8564، ٱ٦َٞ ٦ّوي كه ٦ّجبى  كه ٕله ًَقَ

ّوم كاهي ى گٌدَ  *ممگو کٌل کْكکي اى كّه ًگبٍ*ممبٍثَوَ ر٦بلي كه هٲبهي کَ کٌي ٱٖل گٌ»

کدَ ثدْك ّاٱد٬    *ممّوم ثبكد ى فلاًّدل عِدبى  *ممپوكٍ ٥ٖوذ فْك ها ًلهي*مكهگنهي 

ٍديل  رْ کٌي كه ٢ًدوُ ٱٖدل گٌدبٍ. ؽدّوهٍ     *ممثو رْ ثبّل ٢ًوُ ثيگَ ّ گبٍم*ماٍواه ًِبى

 «.ّچِبه ؽَي ثي هَيؼ الْبٍ چوا٩ي ًْىكٍ ٦ّجبى ّٖذ

 (177و  176)تصاوير         ٍن. 88*  88، ً  87،  گ 34
 

494  

 )ُِٔ روِشٕ ـ ُبسسٖ(ٗتبة الحذ 

 .اى: هؾول اثواُين ثي هؾولؽَي کوثبٍي

 862 8254/  2، کب٬ّ ال٪ٞبء؛ ُ  / د ًغ٬. 

 ٍن. 83*  28
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495  

 تولِ٘ٔ ثش سسبلِ ٗخ٘ش الَِائذ( )ُِٔ ـ ُبسسٖ() ٗتبة الحذ

 ..ٯ( ُ  8882د  8257إٮِبًي )اى: هؾولثبٱو ثي هؾولرٲي هغلَي 

 868  ُ 458/ د ٌُل )لکٌِْ(، هوزبى ال٦لوبء؛. 

 ؽبلذ فْة. .ٯ، ُ 8222،  ٕٮله ٥لي

 ٍن. 25*  85، ً  86،  گ 882

496  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( اهلل گلپبٗگبًٖ ٗتبة الحذ = تٔشٗشات اثحبث آٗٔ

 .، هؾولُبكي ثي ٥لي هّزي ًغٮي

اهلل ال٢٦وي ؽبط ٍيل هؾولهٙب هٍْْي گلپبيگبًي   يخرٲويواد كهً ٭ٲَ )کزبة الؾظ( 

اٍذ کَ پٌ اى اهرؾبل ايْبى ثَ ٱلدن ّبگوكّدبى ّديـ ُدبكي ًغٮدي       .ٯ( ُ  8484)هزْ٭ي 

ثدَ پبيدبى    .ٯ ُ  8483ّ هجيٚدَ  ى كه   .ٯ ُ  8574ر٢ٌين ّلٍ اٍذ. هَدْكٍ علدل اّل كه   

 هٍيلٍ اٍذ.

 862  28د   7648، ًَدقَ ّدوبهٍ    82522، ُ  5288/  5، گلپبيگبًي؛ هغلدل   / د ٱن  /

59. 

ثَولَ الؾول هلل ٥لي ٦ًوَ ّ  الئَ ّ لَ الْدکو ٥لدي ثالئدَ ّ الٖدالح... اهدب ث٦دل       » ٩بى: 

٭يٲْل اٱ  الٌبً... هؾولُبكي الوٲدلً الٌغٮدي... ُدنا هدب رلٲيٌدبٍ هدي هجبؽدش الؾدظ ّ         

 «.ال٦ووح... هي اثؾبس اٍزبمًب...

ثيْم الؾَجخ کوب رٲلم ٱدل ردن الوغلدل االّل هدي      ُْ الوَوي ٭ي لَبى االفجبه»اًغبم: 

کزبة الؾظ هي رٲويواد ثؾش الَيل االٍزبم... ّ ُنا الوغلل ؽبّ ٥لي مکو ث٦٘ هٲدلهبد  

 «.الؾظ ّ ٥لي ّاعجبد االؽوام ّ هؾوهبد االؽوام ّ ّاعجبد ال٦ووح ّ ّاعجبد الؾظ...
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هغدلّل. ايدي ًَدقَ     روبهي ٕدٮؾبد  .ٯ. ُ 8483الضبًي  عوبكي 6،  ، ثَ فٜ هٲوه ًَـ

٥کَي اٍذ کَ ٭ِوٍذ هٞبلت ايي علل كه  فو ًَقَ  هلٍ اٍدذ. علدل هٲدْايي ٥ٞد٬     

 گبليٌگْه.

 ٍن. 29*  28، ً  86،  گ 229

497  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ )خالطٔ ثلَى الوشام(

 .ؽغو ٥َٲالًي اى: اثي

ٱبل: ال٦ودوح   9اهلل اّى هٍْل 2ُويوح کزبة الؾظ ّ ثيبى هي ٭وٗ ٥ليَ ٥ي أثي» ٩بى: 

 «.کٮبهح لوب ثيٌِوب...

ُويوح ٥ي ملک ٭ٲدبال ٕدلٱب د هّاٍ القوَدخ     ٱبل ٥کوهخ ٭َؤلذ اثي ٥جبً ّ أثب»اًغبم: 

 «.ّؽٌَخ الزوهني

 865  الدي   4(، اى ٓ 592)هكي٬  888، ُ  827، ًلّح ال٦لوبء )لکٌِْ(؛ ٓ  / د ٌُل

88. 

 فٜ: ًَـ.

 ٍن. 22*  82/  3، ً  85، ٓ  83

498  

 )ُِٔ ٍ آداة ـ هشثٖ( الحذ )هأخَر اص الحزٔ الجبلٌٔ(ٗتبة 

 .اهلل كُلْي اى: اؽول ّلي

هي أثْاة الؾظ الوٖبلؼ الوو٥يخ ٭ي الؾظ أهْه هٌِب ر٢٦ين الجيذ ٭بًَ هي ّد٦بئو  » ٩بى: 

 «.اهلل...

ثغِل ُّوزَ ّ ٥ييوزَ لَ كفد  ٢٥دين ٭دي     أٱْل ٭يَ اّبهح الي أى ك٥بء الٌجي»اًغبم: 
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 «.الزْٱيزبد ّ اهلل أ٥لنًيّل 

 864  هزٮوٱدبد(، ٙدوي هكيد٬     68، ُ  889، ًلّح ال٦لودبء )لکٌِدْ(؛ ٓ    / د ٌُل(

 .29الي  8، اى ٓ  264

 فٜ: ًَز٦ليٰ.

 ٍن. 89/  7*  82/  4، ً  85، ٓ  29
 

499  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  ٗتبة الحذ = هٌبسٖ الحذ

هٍْدي ثدي اثدْکوم اهىًدي     اى: اثْالؾَي ٍالهخ ثي هؾول ثي اٍوب٥ي  ثي ٥جدلاهلل ثدي   

 ..ٯ( ُ  559)

 [8563ُ  238/  6؛ 6987ُ  265/  22]النهي٦َ  

 863    ثيدبى  « کزبة الؾظ ٥ودالً »اى اّ ثب كّ ّاٍَٞ يبك ّ ٥ٌْاى کزبة ها « ًغبّي»/ د

 کٌل. هي

511  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الحذ ٍ الووشٓ

 .ٯ( ُ  8266، هؾولؽَي ثي ثبٱو ًغٮي ) اى: ٕبؽت عْاُو

 866  ُ ه. 825ه الي  95، اى ٓ  25/  7/ د ييك )ؽ٢يوٍ(، ٍوييكي؛ 

 )پبيبى کزبة(. 8265االّل  عوبكي 82، كٌّّجَ  ًَـ

، كاهاي ؽْاّي هقزٖو ّ کزبة الْٖم ثدب ؽْاّدي ٍديل     ، رٖؾيؼ ّلٍ ٥ٌبّيي ثَ ٱوهي

 کب١ن ٝجبٝجبئي.

ى ًغدبح ال٦جدبك   ، اؽزودباًل ُودب   ّدْك كيلٍ هدي  8576، ّٱٮٌبهَ کزبة ثَ ٍبل  كه ثوگ  فو
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 هئل٬ اٍذ.

 ، ٬ٞ٥ ريوبط ٱوهي. علل هٲْايي

 ٍن. 22*  83، ً  32

511  

 )دهب / ُِٔ ـ ُبسسٖ( ٗتبة دهب ٍ هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 ، ك٥ددبي ٥لددْي 7، ك٥ددبي ٥و٭ددَ اهددبم ؽَدديي ، ك٥ددبي ٍددوبد كاهاي: ك٥ددبي ٍدديٮي

 عّْدي  ، ك٥دبي  ، ك٥دبي عّْدي ٕد٪يو    ، ٍدْهٍ ًجدؤ   اٍوائي  ، ٍْهٍ ثٌي ، ٍْهٍ ا٦ًبم هٖوي

 ، ك٥دبي  ، ك٥دبي ٍدٮيبى صدْهي    ، ك٥بُدبي ٍدب٥بد هّى   ، ك٥دبي ٥ْدواد   ، ك٥بي ؽويٰ کجيو

-، ّ چٌل ك٥بي کْربٍ كيگو ّ كه اكاهَ هٌبٍک ّ اؽکبم ّاعت ؽدظ ّ ٥ودوٍ ّ ًيدذ    يوبًي

، ثب افزٖبه كه ايي هٍبلَ گدياهُ   ُبيي کَ كه ا٥وبل  ًِب هَزؾت اٍذ ؽبعي رلٮ٠ ًوبيل

 ّلٍ اٍذ.

 هغو٥َْ ك٥بُب ًيي ًّْزَ ّلٍ اٍذ. ايي هٍبلَ ثب

َ     » ٩بى:  ٱٖدل   الؾول هلل هة ال٦بلويي.. اهب ث٦ل چْى کَي هزْعدَ هکدَ ه٢٦ودَ ّدْك ثد

 «.گياهكى ؽظ

ُب ثکٌدل  ّ ثو ايي ٱيبً ه٦ٌي اعياء ًيذ ها روبهي كاًَزَ كه ّٱذ ًيذ ٱٖل  ى»اًغبم: 

 «.اًلکَ ٭ٲِبء هؽوِن اهلل ثيبى  ى کوكٍ چٌبى

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 867  /8 82، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن. 

، كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ. هّي ثدوگ   ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ،، ٍلٍ كّاىكُن ًَـ ه٦وة

 25ّ يبككاّدزي اى هؾودل اثدواُين ٱيّيٌدي ثدَ ردبهيـ        8278د   8279اّل ربهيـ رْللُبي 

الواعدي  ٥جدلٍ  »ّ هِدو ثيٚدْي   « رلدک ؽّغزٌدب  ريٌبُدب اثدواُين    »ثب هِو هوث٤  8247ههٚبى 
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 ّْك.كيلٍ هي« هؾولُبّن ثي هؾول ع٦ٮو الوٍْْي

 علل ريوبط هْکي.

 ٍن. 82*  22/  3

 868  /2    893 ، اى ٓ 862/  88،  د هوکيي ّ هوکي اٌٍبك كاًْگبٍ إٮِبى د إدٮِبى 

 پ. 222پ الي 

 .87233ّوبهٍ صجذ: 

ٍ ، ثدَ فدٜ کبردت رٖدؾيؼ ّدل      ًَز٦ليٰ ّ ًَـ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ يب هْکي كهّدذ 

 . ، اى هْٱْ٭بد الٮذ اي  هلٍ اٍذُبي پواکٌلٍاٍذ. كه ؽبّيَ ٕٮؾبد، يبككاّذ

الليي ٥لي ييكي كه ؽَبة هٱ٦َ ّدٞوًظ ثدب ّدوػ  ى     ٱج  اى هٍبلَ، ا٦ّبهي اى ّو٫

ا٦ّبه ّ هٞبلجي ثَ ًٲ  اى ٭ْارؼ هيجلي ّ ا٦ّبهي اى اثْالٮوط ّ اًْهي ّ ٥و٭دي ّ کودبل ّ   

هٍبلَ، يبككاّدزي كه ه٦ٌدبي اؽدوام اى هدال اؽودل هٲدلً       ، ّ پٌ اى  ١ِْهي ّ ٱبٙي ًْه

 كه ييك  هلٍ اٍذ. 8232االّل  اهكثيلي ثَ فٜ کبرت كه اّائ  عوبكي

 ، ٬ٞ٥ ريوبط هْکي. اي ٙوثيعلل ريوبط ٱٍِْ

، اهدب ثدَ كليد      كه هٌجد٤ هدنکْه  هدلٍ اٍدذ    « هٌبٍدک ؽدظ  »الجزَ ايي ًَقَ ثب ٥ٌدْاى  

ثليي ًزيغدَ هٌزِدي ّدل کدَ كّ هٍدبلَ كه ّاٱد٤ يکدي         ، ُبي ثَيبه كه  ٩بى ّ اًغبم ّجبُذ

 َُزٌل؛ لنا ىيو ٥ٌْاى ٭ْٯ گٌغبًلٍ ّل.

  ٩بى ّ اًغبم ايي ًَقَ كه هٌج٤ هنکْه چٌيي كهط ّلٍ اٍذ:

َ         الؾودل هلل هة ال٦دبلويي. ثدلاى   » ٩بى:   کدَ چدْى کَدي هزْعدَ هکدَ ه٢٦ودَ ّدْك ثد

 اى هٌديل فدْك ًيدذ چٌديي    ٱٖل گياهكى )کنا( ؽظ ّاعت ثبيل کَ كه ؽيي ثيدوّى ه٭دزي   

 «.کٌل

کدَ   ّ اى ايي ٱيبً ه٦ٌي اعياء ًيذ ها كاًَزَ كه ّٱذ ًيذ ٱٖل  ًِب ثکٌل چٌبى»اًغبم: 

 «.اًل ّاهلل أ٥لن ّ أؽکن٭ٲِبء هؽوِن اهلل ر٦بلي ثيبى کوكٍ

 ٍن. 22*  82
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512  

 )رٌشاُ٘بٕ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( ٗتبة الشحلٔ

 اى: ؟

 ُبي  ى. ه٦يي ّلٍ ثْك ّ كّْاهيُب كهثبهٍ هاٍ ؽلت کَ ثواي ايواًي

 869 (.2285ُبي هؾلس اههْي: ُ . )اى ًَق293َ/  6، هوکي اؽيبء؛  / د ٱن 

513  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( ]ٗتبة ُْٖٔ[ 

 اى: ؟

كه هَبئ  ٭ٲِي، اى اعزِبك ّ رٲليل رب پبيبى کزبة ؽظ كه يک هٲلهدَ ّ چٌدليي هٞلدت    

 ثب ايي ٥ٌبّيي:

 رٲليل.هٲلهَ: كه ثيبى اعزِبك ّ 

 هٞلت اّل: كه ثيبى ّْٙ ّ ِٝبهد.

 هٞلت كّم: كه ًوبى.

 هٞلت ٍْم: كه ىکبد.

 هٞلت چِبهم: فوٌ.

 هٞلت پٌغن: ْٕم ّ هٲلاهي اى اؽکبم ؽظ.

 872 276، ُ  896، ٕله ثبىاه )ك٭زو اّل(؛ ٓ  / د إٮِبى. 

هّي ثٖديود  اًل کَ افدن اؽکدبم اى   هَبئ  رٲليل ّ هزٮو٥بد  ى ٱواه كاكٍ» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.ثْكٍ ثبّل پٌ کزبة هْزو  اٍذ ثو هٲلهَ ّ هٞبلت چٌلي...

عِذ  ٱب هؾولٱبٍن ردبعو إدٮِبًي كه هّدذ. ٥ٌدبّيي ثدَ       8248االّل  هثي٤ 9،  ًَـ

  هلٍ اٍذ. 8263، هّي ثوگ اّل يبككاّزي اى هؾولهؽين ثَ ؽبعي ٥لي ثياى ثَ ٍبل  ٱوهي
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 كاه.علل ه٩ٌّي كّ هّ روًظ ّ ٍوروًظ گ  ّ ثْرَ 

 ٍن. 28*  84/  3، ً  88،  گ 222

514  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة ُْٖٔ

 اى: ؟

ّوػ کوكٍ اٍذ. « ُ»ُب ها ثب ٥ٌبّيي  ّهكٍ ّ  ى« ٓ»ا٦ّبهي كه ٭ٲَ ها ثب ٥ٌبّيي 

 کزبة يکي اى کزت ٭ٲِي اُ  ٌٍذ اٍذ.

 878  ٓ 55، ُ  29/ د ىُبى )ايواى(، هلهٍَ ع٦ٮويَ؛. 

ٱْلَ ًْي أي إلؽوام ًْاٍ کو  ثنلک... الجيذ صبًيِب اال٩زَبل لإلؽوم ّ »...  ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.للفْل هکخ ّ اٍزضٌي هٌَ الوبّهكي هب اما فوط هي هکخ ٭ؤؽوم ثبل٦ووح...

رج٤ أثْيَ ّ اال رج٤ الَبثي ّ ٱْل ال٢ٌن أّ ٭ديوي ُدْ.. أؽَدي هدي ر٦جيدو      »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.الؾبّي...

، ثوفي  ، رٖؾيؼ ّلٍ. كاهاي ؽْاّي هٮٖ  ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ، ٍلٍ ُْزن ًَـ ًبىيجب

، اّهاٱي اى ّوػ فٞجَ ٱْا٥ل  اّهاٯ ثَ فٞي كيگو ثبىًْيَي ّلٍ. كه چٌل ثوگ اّل

 ٭قوالوؾٲٲيي ٙويوَ ّلٍ اٍذ.

 علل گبليٌگْه ٍْٝي.

 ٍن. 27*  89، ً  58،  گ 892

515  

 )هٔبئذ ـ هشثٖ( ٍ هوبلن الوذٌٗٔ الوٌَسٓ ٗتبة ُٖ ث٘بى صٗبسٓ ٓجش الٌجٖ

 اى: ؟

 872٥ٲبئل[ 4427. ]ُ ٥وْهي  8849، ُ 336ٓ ، 8، هقزٖو ؽوم هکي؛ط / د ٥وثَزبى 
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 .ٯ. ُ 8289، ٍبل  ، ؽبعي اٍوب٥ي  ٩بًک ًَـ

 ٍن. 86*  82، ً  9،  گ 48

516  

 ٗتبة ُٖ الحذ )ُِٔ اّل سٌت ـ هشثٖ(

 م(. 8738=  .ٯ ُ  8866اى: ٥جلالٲبكه الٮبٍي )

 ، ٝجدٰ ٭زدْاي اُدد    ؽدظ ّ اؽکددبم هوثْٝدَ ثدَ  ى   کزدبثي اٍدذ كه ا٥ودبل ّ هٌبٍدک     

 ٌٍذ.

اهلل الؾوام ٭ويٚخ هوح ٭ي ال٦ودو ّ أهکبًِدب أهث٦دخ اإلؽدوام ّ الْٱد٫ْ       ّ ؽظ ثيذ» ٩بى: 

ث٦و٭خ ليلخ ٥يل األٙؾي ّ الْٞا٫ يْم الٌؾو ّ ُْ الْٞا٫ اإل٭بٙخ ّ الَد٦ي ثديي الٖدٮب ّ    

 «.ثبلِليالووّح ٭ِنٍ األهکبى اى روک ّيء هٌَ لن رغجو 

ثکو صن ٥لي ٥وو هٙي اهلل ٥ٌِوب ّ يکضو الل٥بء  صن ٥لي أثي ٭يَلن ٥لي الٌجي»اًغبم: 

ّ الزٚو٣ الي اهلل ر٦بلي ّ ليَؤل الْٮب٥خ ّ ؽَي القبروخ ٭دبى الوْٙد٤ هؾد  اعبثدخ ّ اهلل     

 «.أ٥لن ّ ثَ الزْ٭يٰ عيلح

 875 8834، ُ  454، روجْکزْ )هبلي(؛ ٓ  / د اهبم ٍيْٝي. 

 .84/  8*  89/  2،  82/  3*  86،  8،  25،  2،  ، الْهٯ ، ٥وثيخ ، ٍْكاًي أٍْك

517  

 )ُِٔ روِشٕ ـ هشثٖ(ٗتبة ُٖ الحذ 

 اى: ؟

 874 2242، ؽکين؛ ُ  / د ًغ٬. 

 ٍن. 83*  7/  22،  گ 67
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 )ُِٔ روِشٕ ـ هشثٖ(ٗتبة ُٖ الحذ 

 اى: ؟

 873 5224، ؽکين؛ ُ  / د ًغ٬. 

 اآلفو.، ًبٱٔ االّل ّ  8ط 

 ٍن. 28/  3*  83، ً  25،  گ 849

519  

 )ُِٔ روِشٕ ـ هشثٖ( ٗتبة ُٖ الحذ

 اى: ؟

 876 5223، ؽکين؛ ُ  / د ًغ٬. 

 ، ًبٱٔ االّل ّ اآلفو. 2ط 

 ٍن. 28/  6*  83، ً  24،  گ 842

511  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة ُٖ الحذ هلٖ الوزاّت األسثؤ

 اى: ؟

هدنُت اُد  ٍدٌذ ّ افزال٭دبد هْعدْك كه       ا٥وبل ّ هٌبٍک ؽظ ها ثب رْعَ ثَ چِبه

 ث٦ٚي هْاهك ثيبى کوكٍ اٍذ.

 877  ٥وددْهي  2553، ُ  657، ٓ  2، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى ُ[ ،

 .36الي  8، اى ٓ  ٭ٲَ[ 8/  5944
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 .ٯ. ُ ٦ّ8289جبى  2،  ًَـ

 ٍن. 24/  3*  87، ً  85،  گ 28

 

511  

 ()تبسٗخ ٍ س٘شُ ـ هشثٖ ٗتبة ه٘ٔ ٍ الوذٌٗٔ

 اى: ؟

 878 3738، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

 ًَـ.

 ثبّل.هي 7ثَ  ٍزبى هٲلً هْٙي .ٯ( ُ  8252هٍبلَ ّٱٮي ّيـ ثِبئي )

 

512  

 )رٌشاُ٘بٕ دٌٖٗ ـ هشثٖ( ٗتبة هٌبصل هِ٘

 ًغ٬(. .ٯ، ُ 548کْ٭ي اثْالؾَي ٥لي ثي هؾول ثي ىثيو ٱوّي کْ٭ي ) اى: اثي

 [6929ُ  238/  22]النهي٦خ 

، اٍبهي ٱواء ّ هٌبٰٝ ثديي هَديو ها ثيدبى کدوكٍ      ّْكهٌبىلي کَ هٌزِي ثَ هکَ هيكه مکو 

 اٍذ.

 879   كه  456/ د ّيـ اثْالؾَيي هؾول ثي ٥لي ثي ٝجيت ه٦زيلي ثٖوي کَ ثَ ٍبل

اي اى ايي هٍبلَ کَ ثَ فدٜ هئلد٬   اى هّي ًَقَ« ٩وه األكلخ»، كه کزبثِ  ث٪لاك ّ٭بد يب٭زَ

ّٜ اثي الکْ٭ي ٭ي کزبة هٌبىل هکدخ »کٌل: اٍذ، چٌيي ًٲ  هي ّ ًيدي ؽوٖدي اى   « ٱوأد ثق

 کٌل.اى  ى ًٲ  هي« الوٌٲن هي الزٲليل»كه هٍبلَ « ٩وه»کزبة 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٗتبة الوٌبسٖ

 ..ٯ( ُ  8293اى: ٍيل اثْٝبلت ثي اثْرواة الٲبئٌي )

 [6928ُ  235/  22]النهي٦خ 

 ٍٮو ؽظ كه کواچي كهگنّزَ اٍذ. ٌُگبم ثبىگْذ اى .ٯ ُ  8293هئل٬ كه ٍبل 

 882        اى ٥لودبي   / د ًَقَ فٞي ًديك ّدبگوك اّ ّديـ هؾودلثبٱو ثيوعٌدلي ٱدبئٌي ،

 ه٦بٕو هْعْك اٍذ.

514  

)ُِٔ ٍ رٌشاُٖ ٍ تبسٗخ ـ  ٗتبة الوٌبسٖ ٍ أهبٗي ؿشّ الحذ ٍ هوبلن الزضٗشٓ

 هشثٖ(

 ..ٯ( ُ  283د  898اى: اثواُين ثي اٍؾبٯ ثي اثواُين )

كاى ثوعَزَ ٦ٍْكي رٖؾيؼ کوكٍ ّ ثليي ّلٍ ها ؽول عبٍو هؾٲٰ ّ ع٪وا٭ياصو يبك 

 ُبي ؽظ اٍذ.رويي اصو كهثبهٍ هاٍ، کَ کِي ٥ٌْاى، ًبهيلٍ اٍذ

اهب افيوًا ٥جلاهلل ثي ًبٕو ُّيجي اؽزوبل ثيْزوي كاكٍ کَ ايي اصو اى هؾول ثي فل٬ ثي 

اٍذ. ّي ًبم  .ٯ ُ  526 ؽيبى )هِْْه ثَ ٱبٙي ّکي٤( ّبگوك ؽوثي ثبّل کَ هزْ٭بي

 ًِبكٍ اٍذ.« کزبة الٞويٰ»کزبة ها 

ُبي ؽظ كاهك؛ ثٌبثوايي اصوي اٍذ ع٪وا٭يبيي ّ الجزَ كٱيٰ کَ ايي کزبة افزٖبٓ ثَ هاٍ

 ّيژٍ هٌبىل هيبى هاٍ ؽظ ّ ثَ ْٝه ٥ولٍ هاٍ ٥واٯ د ؽغبى اٍذ.

، ٥وٙدَ   کٌدل ها هٌزْدو هدي  « هغلخ ال٦وة»]کزبة ؽبٙو رٍْٜ هئٍََ ؽول عبٍو کَ 

 ّلٍ اٍذ[.

 888 هْٙي؛ / د هِْل ، 
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 ، رٌِب ًَقَ هْعْك اٍذ کَ اى  ٩بى ّ اًغبم ا٭زبكگي كاهك. ايي ًَقَ كه ايواى

ٱٖيلٍ ثلٌلي اٍذ كه ّوػ هٌبىل هْعْك كه هاٍ ٥واٯ کَ ثبى ُن  522الي  293اى ٓ 

 كُل.اُويذ ثيْزو ايي هَيو ها كه اكثيبد ع٪وا٭يبيي هَلوبًبى ًْبى هي

515  

 ٗوجِ ًبهِ )ُؼبئل ٍ هٌبٓت ـ تشٖٗ(

 اى: ؟

ؽٚود هٍْل اهلل كى هّايزله... گو چَ ّبك اّلدلّم گدْهّة اي ک٦جدَ اهلل ثدي     » ٩بى: 

 «.ٌٍي...

 882    ٓ 8، ُ  66/ د روکيَ )اٍزبًجْل(، کزبثقبًَ پوّ٭َْه ًيِبك روالى )ٍدليوبًيَ(؛ 

 پ. 8پ الي  8، ٓ  94/ 

َ   ، علل هغو٥َْ هٲْا ٥ٞد٬ کزدبى   گو٫ًَز٦ليٰ ّ ًَـ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّ ،  ، ّديواىٍ  ّدٮز

 ًْيَي كاهك. ًَقَ ؽبّيَ

 ٍن. 89*  82/  4ٍن(،  84/  2*  6ً ) 28

516  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ِٗبٗٔ الوحتبد ُٖ هسبئل )الٖ هٌبسٖ( )الحبد

د   736الليي هؾول ثدي ٭ِدل اٍدلي ؽلدي )     ، اثْال٦جبً اؽول ثي ّوٌ الليي اى: عوبل

 .(.ٯ ُ   848

 کزبة ٩يو اى هٌبٍک هقزٖو هئل٬ اٍذ کَ كه هكي٬ کزت هٌبٍک فْاُل  هل. ايي

 . ٥ووح الؾظ2؛  . ٥ووح الزوز8٤ كه كّ ثبة:

 «.ثَولَ ؽوللَ ّ ث٦ل ٭ِنٍ هٲلهخ رْزو ... ّ ْٕهرِب أى يؾوم ثِب هي الويٲبد...» ٩بى: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ
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 885  /8  ؛ 3/  83]٭ِوٍدذ هو٥ْدي    .886الدي   882، ٓ  3628/  3، هو٥ْي؛  د ٱن

 [82228، ُ  575/  5ًَقَ پژُّي 

  ويکب/ د  ه   ً ُ  572/  5]ًَدقَ پژُّدي    .8585M/  4 ًغلدٌ؛ ُ   ، كاًْدگبٍ لدْ

 [724، ٓ  82د  88؛ ًْويَ: ك٭زو 82229

 .ٯ. ُ 888کزبثذ كه ٥ٖو هئل٬ ثَ ٍبل 

رٖدْيوي اى  ى كه  ايي ّوبهٍ اى كاًْگبٍ ٭ْٯ هْزو  ثو كٍ هٍبلَ اى هئل٬ هنکْه اٍذ کَ 

ّدْك کدَ اى عولدَ  ى كٍ هٍدبلَ:     كاهي هدي  ًگَ 8889ثَ ّوبهٍ  ;اهلل هو٥ْي ًغٮي کزبثقبًَ  يخ

 ثبّل.ّعييح ٭ي ّاعجبد الؾظ ّ ًيبرَ د ًيبد الؾظ ّ کٮبيخ الوؾزبط ٭ي هٌبٍک الؾبط هي

 884  /2 [.82252ُ  572/  5، ]ًَقَ پژُّي  ، ٍيل هِلي؛ ثلّى ّوبهٍ د کْيذ 

 [.99/  88. ]مهي٦َ .ٯ ُ  8، اّاي  ٍلٍ  ثذ كه ٥ٖو هئل٬کزب

 883  /5   ٍه.  58پ الددي  24، ٓ  75/  2، ُ  38، فبًددلاى هيجدلي؛ ٓ   د کوهبًْدب

 [.82258ُ  572/  5]ًَقَ پژُّي 

 ..ٯ ُ  88، ٱوى  ًَـ

 886  /4       د ًَقَ فٞي كيگوي ًيك ٍيل هِلي ٥بلن كه کْيدذ اٍدذ کدَ كه ٥ٖدو

 اٍذ. هئل٬ ًّْزَ ّلٍ

517  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( ٗالم هي الحذ

 اى: ؟

 887  5839، ]ُ کلدي   2829، ُ  745، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى  /

 .852الي  829، اى ٓ  ٭ٲَ ؽٌٮي[ 22

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 25*  85،  گ 8
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518  

 ـ هشثٖ ٍ ُبسسٖ( )ادهِ٘ بص ه٘ذٗي ٍ دهبٕ ه٘ذٕ ٓشثبى[و]ِٗ٘٘ت ً 

 اى: ؟

، کيٮيذ ًوبى ٥يليي )٥يل ٭ٞو ّ ٥يل ٱوثبى( ها رْٙيؼ كاكٍ اٍذ ّ ٍپٌ  كه  ٩بى

 ؽغَ هَزؾت اٍذ ها  ّهكٍ اٍذ. ك٥بيي کَ كه كَُ اّل مي

كّ هک٦ذ ًوبى ٥يليي ثَ ًَ ٱٌْٛ ؽول ّ ٍْهٍ ثقْاًل ّ ٱٌْٛ ؽول ّ ٍْهٍ » ٩بى: 

ٱٌْٛ ؽول ّ ٍْهٍ ثقْاًل ّ ٱٌْٛ ؽول ٍّْهٍ ثقْاًل ّ ٱٌْٛ ؽول ّ ٍْهٍ ثقْاًل ّ 

 «.ثقْاًل ّ ٱٌْٛ پٌ هک٣ْ ّ ٍغْك ها روبم کٌل...

ُنا ك٥بي كَُ ٥يل ٱوثبى ُو هّى كٍ هورجَ ثبيل ثقْاًل ال الَ اال اهلل ٥لك الليبلي »اًغبم: 

ُّجؼ اما رٌّٮٌ ال الَ اال اهلل ٥لَك الويبػ ٭ي  الَجواهي ّ ّ اللُْه... ٭ي اللي  اما ٦ََ٥ٌَ ّ ال

ّْٖه ّٖقْه ال الَ اال اهلل هي اليْم الي يْم يٌٮـ ٭ي ال  «.ال

 888 229، ٓ  43، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ، ثلّى ًبم کبرت ًَـ رؾويوي

کاًل كه ٍَ ٕٮؾَ ًَقَ ثيبٗ  هلٍ اٍذ ّ ثَ فٜ رؾويوي ّ ٥جبهاد ٥وثي ًَـ 

 رؾويوي ه٦وة اٍذ.

 اي هّّي ٍبكٍ.علل )هغو٥َْ( چوم ٱٍِْ

519  

)سِشًبهِ هٌلَم  سَاًح الحزبص )هٌتخت...( =گضٗذُ ًبى ٍ حلَإ ش٘خ ثْبٖٗ 

 ُبسسٖ ٍ هشثٖ(ــ  دٌٖٗ

 ..ٯ( ُ  84د  85اى: ّيـ ٥لي ثي هؾول ع٦ٮو چبلويلاًي رِواًي )ٍلٍ 

ُبيي اى هضٌْي ًبى ّ ؽلْاي ّيـ ثِبئي ها ثوگييدلٍ کدَ كه ٍدَ ٕدٮؾَ      ، ثقِ هٌزقت
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 اٍذ.ايٌغب  هلٍ 

 889     ُ( 8752/  82/ د ]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾدلس اههدْي :)

      َ ، ثدَ هجبّدود ؽدبعي هدْلي هؾودلربعو       چدي رِدواى؛ کبهفبًدَ  ٱدب ٍديل هورٚدي ثبٍدو

، ثدَ فدٜ ]هؾولؽَدي     ، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم ّ كهفْاٍدذ ّديـ هؾولؽَديي    ٭وُّ کزبة

(، ٭بهٍي 567د   563: ٕٔ :ل هؾولٓ )ىُل ّ رٲْاي   5،  ، فْزي 8525،  گلپبيگبًي[

ّْه[. ّ ٥وثي  ، هٖ

521  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( گِتبسٕ دس اُوبل حذ

 اى: ؟

هي ا٭بكاد ؽٚدود ٥الهدي ٭ِدبهي هٲزدلي اليهدبًي      »كه اًزِبي ايي هٍبلَ  هلٍ اٍذ: 

 «.8888هْالًب هؾول ٱبٍوب كام ١لَ ال٦بلي رن ٌٍَ 

 گْيب هؾولٱبٍن ثي هؾولهٙب ُياهعويجي ثبّل.

 [396د  394/  6ا٥الم الْي٦خ ]ٝجٲبد 

کَ  ًچَ ثو هوك ّاعت اٍذ اى  ثَولَ الؾول هلل هة ال٦بلويي... اهب ث٦ل پٌ ثلاى» ٩بى: 

ا٭٦بل ؽظ ّ چييُبيي کَ كه ؽظ روک ثبيل ًوْك ّ ُوَ  ًِب ثو ىى ًيي ّاعت اٍذ هگو 

 «.عبئي اٍذپّْيلى عبهَ كّفزَ كه ؽبل اؽوام کَ ثو هوك عبئي ًيَذ ّ هْا٭ٰ هِْْه ثو ىى 

، اى كه هَغل ّكا٣ کٌل ّ  ّ ُوگبٍ ؽبئ٘ ثبّل ّ فْاُل کَ ّكا٣ فبًَ ک٦جَ»اًغبم: 

كاف  ًْْك ّ ًٮَب ؽکن ؽبئ٘ كاهك ّ هَزؾبَٙ ُوگبٍ ٥و  کٌل ثَ  ًچَ ثو اّ ّاعت 

 «.اٍذ كه اٍزؾبَٙ ؽکن ٝبُو كاهك ّ ليکي كاف  ّلى فبًَ ک٦جَ ثو اّ هکوٍّ اٍذ

 892 582الي  574، ٓ  82885/  52، ُ  222، ٓ  52؛ ط ، هغلٌ / د رِواى. 

ردب   8822، کزبثدذ هغو٥ْدَ اى ٍدٌَ     فٜ )هغو٥ْدَ( ًَدـ ّ ًَدز٦ليٰ ثدب چٌدل ٱلدن      

ثوفي ٕٮؾبد هغو٥َْ، ؽدبّي ايدي هٍدبلَ ّٕدبلي ّدلٍ اٍدذ ّ كه  ٩دبى         .ٯ. ُ 8888
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٬ ُّٮذ هٍبلَ كه ٥لدْم هقزلد   هغو٥َْ هٍبي  ٥ليلٍ کلِب ًٮيََ ثيَذ»هغو٥َْ ٥جبهد: 

 ، عيّ کزبثقبًَ هغلالليي اٍذ.  هلٍ« كه ايي هغو٥َْ اٍذ

 ًْيَي ُن كاهك. هٍبلَ ٭ْٯ النکو ثَ ْٕهد هاٍزَ چليپب ًّْزَ ّلٍ ّ هکبثَ

 ، كهّى هّکِ اثو ّ ثبك. علل )هغو٥َْ( ريوبط ٱوهي ثب ٬ٞ٥ ّ ؽبّيَ هْکي

 [84529ٍن. ]ُ صجذ هغو٥َْ:  88/  3*  88/  3،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 (179و  178)تصاوير 

521  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( لجبة الٌبسٖ ٍ هجبة الوٌبسٖ

 .ٯ( ُ  978، هؽوخ اهلل ثي ٥جلاهلل ) اى: ٌٍليي

 [44/  5؛ األ٥الم 834/  4؛ ه٦غن الوئلٮيي 566/  8]ُليخ ال٦به٭يي 

 898  2269، ]ُ کلدي   2888، ُ  744، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   / د ٥وثَزبى 

 ٭ٲَ ؽٌٮي[.

 .ٯ. ُ 8885، ٍبل  ، فٚو ثي اؽول أىُوي رؾويوي

 ٍن. 22*  83، ً  89،  گ 69

522  

 )حذٗج ـ ُبسسٖ( اللَاهن الٔذس٘ٔ = لَاهن طبحجٔشاًٖ

 ..ٯ( ُ  8272اى: هال هؾولرٲي ثي هٲْٖك ٥لي هغلَي )

 892 [82635. ] 364، ُ  458، كاًْگبٍ )ك٭زو كّم(؛ ٓ  / د إٮِبى 

 ها كاهاٍذ.« هب عبء ٭ي االث »رب پبيبى « ٥ل  الؾظ ثبة»ًَقَ ؽبٙو اى  ٩بى 

ُبي هزي ثَ ٌّگو٫. رٖؾيؼ ّلٍ ثب اٙب٭بد كه ، ثَ فٜ هئل٬. ٥ٌبّيي ّ ًْبًي ًَـ

ؽبّيَ. هّي ثوگ اّل يبككاّزي اى ٍيل هؾول٥لي هّٙبري كه ًبم کزبة ّ هئل٬ ّ ايٌکَ 
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ّْك. ، كيلٍ هي عْك اٍذکزبة ثَ فٜ هئل٬ ّ ٍَ ًَقَ كيگو اى  ى ًيي كه ًيك ايْبى هْ

 ثوگ پبيبًي ثَ فٜ كيگوي اٍذ. 85

 علل ريوبط ٱوهي.

 ٍن. 26*  22،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 75

523  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( هبء الوَائذ = الشحلٔ الو٘بش٘ٔ

 ..ٯ( ُ  8292د  8257اى: اثٍْبلن ٥جلاهلل ثي هؾول ٥يبّي )

ٱٖدلم اى ًّْدزي ايدي ٍدٮوًبهَ     »گْيل: ُبي کبه  اٍذ. هئل٬ ايي ٍٮوًبهَ اى ٍٮوًبهَ

 «.ّبءاهلل د  ى اٍذ رب كيْاى ٥لن ّ كاًِ ثبّل، ًَ کزبة ٱَٖ ّ لٞيٮَ اى د

 .ٯ. ُ 8272، اّل هثي٤ الضبًي  ، ٕجؼ هّى پٌغٌْجَ هَيو ؽوکذ اى ثلل هئل٬

ٌ  ، ًٮياّح ، ّاه کال ، أّکود ، رْاد ٍغلوبٍَ ٌ  ، الٲدبُوح  ، أًجبًدخ  ، ٝدواثل  ، أهٗ ، الَدْي

،  ، الز٦ٌدين  ، هو ال٢ِواى ، ٥ٲجخ الَکو ، عج  الوه  هاث٨ ، اليٌج٤ ، ال٦ٲجخ الَْكاء ، ه٪بئو ٦ّيت الزيَ

ً  ، الوهلخ ، ٩يح ، الوليٌخ الوٌْهح ، هکخ الوکوهخ ، الوليٌخ الوٌْهح هکخ الوکوهخ ،  ، القليد   ، الٲدل

، كه ١ِدو   ، ّْٕل ثَ هجدلأ  َکوي، ث ، رْىه ، ٝواثلٌ ، اإلٍکٌلهيخ ، هٖو ، كهيبٛ ، ال٦ويِ ٩يح

 .ٯ. ُ 8274ّْال  87چِبهٌّجَ 

عدب  ّهك   ثَ هکَ ه٭ذ ّ ٭ويَٚ ؽظ ثَ .ٯ ُ  8272ّ  8264،  8239ُبي ٥يبّي كه ٍبل

ّ كه عْاه ؽوهيي )هکَ ّ هليٌَ( ّ ٱلً ّ القلي  هغبّه ّ هٲين گْذ ّ  صدبهي ًّْدذ   

 اٍذ.« هبء الوْائل»کَ اى  ى عولَ، ُويي ٍٮوًبهَ ثب ًبم 

، اى ِّوُبي كيگو هَيو ثبىگْذ اى ٱلً ثَ ٍغلوبٍَ يبك کدوكٍ ّ   ّي كه  فويي ٍٮو

ثَ ِّو فْك ي٦ٌي ٍغلوبٍَ  8274ّْال ٍبل  87، هّى چِبهٌّجَ ّٱذ ١ِو هّى  كه ًِبيذ

 ّاهك ّلٍ اٍذ.

 8892ثب چبپ ٌٍگي ّ فٞي ه٪وثي كه كّ علل ّدبه    .ٯ ُ  8586]ايي کزبة كه ٍبل 
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 .ٯ ُ 8597ً )هواکِ( ثَ چبپ هٍيل ّ ٍپٌ ثَ ْٕهد ا٭َذ كه ٍبل ٕٮؾَ كه ِّو ٭ب

 رغليل چبپ ّل. م8977= 

، رؾٲيدٰ ّ هٲلهدَ: ٍد٦يل ٭بٙدلي ّ      ط 2، اهبهاد )أث١ْجي(،  چبپ عليل: كاهالَْيلي

 م[. 2226، ٍبل  ٍليوبى ٱوّي

 ثَولَ ٕلْح الؾول هلل الني ٱوى هولّػ الَٮو ثوولّػ ال٢ٮدو ّ ؽدّش ٥ليدَ ٭دي    » ٩بى: 

ٝلت ال٦َبكح... أهب ث٦ل ؽول اهلل الني ُْ أّل النکو ّ  فو ك٥ْي أُ  الغٌخ ّأکل ٥لي ا٭ززبػ 

 «.األهو مي الجبل ثَ ٕؾيؼ الٌَخ ٭يٲْل ال٦جل الٮٲيو... اًي کٌذ هٌن ٥ٲلد يلاي اىاهي...

ّّٕلٌب ثللًب أهٌَ اهلل هي ک  ٍْء يْم األهث٦بء ١ِوًا ٍبث٤ ٥ْو ّدْال هدي ٍدٌخ    »اًغبم: 

٤... ّهْالًب هؾول ٥ليَ أ٭ٚ  الٖالح ّأىکي الَالم ٥ّلي  لَ ّٕدؾجَ أعو٦ديي ٍدجؾبى    أهث

 «.هثک هة ال٦يح ٥وب يٖٮْى ٍّالم ٥لي الووٍليي ّالؾول هلل هة ال٦بلويي

 895 ٛٯ. ُ 426، ُ  ، هقيى ٥وْهي اٌٍبك ّ هقْٞٝبد / د هثب. 

کدَ  « الدي الدليبه الٌْاهًيدخ   الوؽلخ ال٦يبّيخ »، ٥ٌْاى چٌيي كهط ّلٍ اٍذ:  كه ايي ًَقَ

 ثْكٍ اٍذ.« الليبه الٌْهاًيخ»ّبيل هٲْٖك 

، ٍدبل   ال٦جبً ٍيل اؽول ثي ًبٕو كه٥ي ، عِذ اثي کبرت: اؽول ثي ٥جلالوؽوي ٥يبّي

 .ٯ. ُ 8822

کزبة كاهاي ث٦ٚي اّکبل اٍدذ ّ كه ثوفدي ٕدٮؾبد كاهاي ؽْاّدي ّ اٙدب٭بد كه      

 ثبّل.ؽبّيَ هي

 ً. 28، ؽلّك  گ 562
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 )تبسٗخ ـ هشثٖ( اهلل الحشام ٍ صٗبسٓ هحوذ ٘ش شَّ األًبم إلٖ حذ ث٘تهخ

 ..ٯ( ُ  8237، هؾول ثي ٥لي ثي هؾول ) اى: اثي ٥الى

 [8389/  2؛ ک٬ْ ال٢ٌْى 887/  7؛ األ٥الم 34/  88]ه٦غن الوئلٮيي 
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 894  /8  ٥ودْهي   5898، ُ  8285، ٓ  5، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   د ٥وثَزبى ُ[ ،

 ربهيـ[ 5327

 .ٯ. ُ 8223، ٍبل  فٜ ًَـ

 ٍن. 28*  85، ً  89،  گ 835

 893  /2  ٥ودْهي   5892، ُ  8285، ٓ  5، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   د ٥وثَزبى ُ[ .

 ربهيـ[ 5328

 .ٯ. ُ 8544، ٍبل  فْٞٛ هقزل٬

 ٍن. 22*  83، ً  28 .ٯ، ُ 828

 896  /5  ٥ودْهي   5895، ُ  8285، ٓ  5، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   د ٥وثَزبى ُ[ .

 ربهيـ[ 5329

 .ٯ. ُ 8548هؾوم  28،  ، ٥جلالَزبه كُلْي فٜ رؾويوي

 ٍن. 24*  86، ً  29،  گ 82

525  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ٍ ُِٔ ـ هشثٖ( هخ٘ش الوضم السبٗي إلٖ أششٍ األهبٗي

 ..ٯ( ُ  397اى: ٥جلالوؽوي ثي ٥لي ثي هؾول ثي عْىي )

كه ّاعجبد ؽدظ ّ اثدْاثي كه اؽدوام ّ     رْٕي٬ ٍٮو ؽظ هئل٬ اٍذ کَ كاهاي اثْاثي

 ، هليٌَ ّ ثيذ ه٦وْه اٍذ. هّى ٥و٭َ ّ ٭ٚ  هکَ

أهب ث٦ل ٭بًي کٌذ أرْٯ الي هکخ ٱج  الؾظ ٭لّيذ ُدنا  » ٩بى )ث٦ل الجَولخ ّ الؾوللخ(: 

 «.اللاء ثبلٲٖل ٭ياك الْْٯ ث٦ل الوع٣ْ ٥لي الؾل...

ٲ٤ٌ ّ اى کبى الوواك الٌيُخ ٭دبلکضيو ال  اما کبى الوٲْٖك الِلي ٭يَيو الوْا٠٥ ر»... اًغبم: 

 «.يکٮي  فو کزبة هضيو ال٦يم

 897 2847، ُ  722، ٓ  8وقْٞٝبد اليوٌيخ؛ ط كاهال ، / د يوي. 
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 .ٯ. ُ 8876، اؽزوباًل كه هثي٤ االّل  ، اؽول ثي ؽَيي ؽغبىي ًَـ

 ًَقَ اى ُن ثبى ّلٍ اٍذ ّ هْهيبًَ ثلاى  ٍيت هٍبًلٍ اٍذ.

ُّبك ثَ ًبم ٥جلالوؽين ثي أًدٌ  ، ًبهَ ةپٌ اى پبيبى کزب اي اى ؽَي ثٖوي ثَ هوكي اى ى

 .ٯ. ُ 8876ًگبّزَ ّلٍ ثَ ربهيـ هثي٤ اآلفو  885الي  878هْعْك اٍذ کَ كه ٕٮؾبد 

 ٍن. 22*  86، ً  28،  گ 878

526  

)ُِٔ ـ  اهلل الحشام ٍ صٗبسٓ ٓجش الٌجٖ هحشٕ سَاٗي الٌشام إلٖ حذ ث٘ت

 هشثٖ(

 ..ٯ( ُ  8255هو٥ي ثي ي٬ٍْ هٲلٍي ؽٌجلي )،  اى: کوهي

 [427/  2؛ ُليخ ال٦به٭يي 288/  82]ه٦غن الوئلٮيي 

 898  ٥وددْهي  2537، ُ  648، ٓ  2، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى ُ[ ،

 .432الي  428، اى ٓ  ٭ٲَ[ 2/  5488

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. فٜ رؾويوي

 ٍن. 52*  28، ً  22،  گ 23

527  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هختظش اإلٗؼبح

 ..ٯ( ُ  974، اؽول ثي هؾول ثي هؾول ) الليي ، ِّبة ؽغو ُيزوي اى: اثي

، ثب ا٭يّكى  ًچدَ   الليي ًّْي كه ا٥وبل ؽظ ايي کزبة هقزٖوي اٍذ اى االيٚبػ هؾيي

 ايي کزبة ها رؤلي٬ کوكٍ اٍذ. .ٯ ُ  955الىم ثْكٍ اٍذ. هئل٬ ٌُگبم ٍٮو ثَ ؽظ كه ٌٍَ 

الؾول هلل الني أؽيي ه٦بلن ثيزَ الؾوام ثوب اّعجَ هي ىيبهرِب ٥لي الکب٭خ ٭دي کد    » ٩بى: 

 «.٥بم...
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ٱبل کلوزبى ؽجيجزبى الي الوؽوي فٮيٮزبى ٥لدي اللَدبى صٲيلزدبى ٭دي الويدياى      »... اًغبم:  

 «.ٍجؾبى اهلل ّ ثؾولٍ ٍجؾبى اهلل ال٢٦ين ُنا  فو هب اّهكًبٍ...

 899 8692، ُ  282، ٓ  28، ط  ، هغلٌ / د رِواى. 

َ  ، هٖؾؼ ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ .ٯ. ُ 8258، ٦ّجبى  ًَـ ًْيَدي هقزٖدو. هّي    ، ثب ؽبّدي

ًبهَ هؾول ثبثب هٍْل ثدب   ٭وّّي ٍيليبى هِبثبك ّ كه ثوگ پبيبًي، ّٕيذ ثوگ اّل هِو کزبة

 ّْك.هيكيلٍ « الوورغي ثبثب هٍْل»ٍغ٤ هِو كايوٍ 

 علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا.

 [78859ٍن. ]ُ صجذ:  22/  3*  83، ً  88،  گ 48

528  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ ٍ هشثٖ( هختظش تحِٔ الخ٘شٓ = هٌبسٖ حذ

 (..ٯ ُ   8538اى: ٥جلاهلل ثي هؾولؽَي ثي ٥جلاهلل هبهٲبًي ٩وّي )

(: ًغ٬ اّدو٫؛  3246/  5]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههْي )ُ 

كه ًغد٬ اّدو٫(،    8544)ردؤلي٬   .ٯ، ُ 8544،  ٱوي ًغٮدي ، ثَ فٜ اؽول  هٞج٦َ هورْٚيَ

 ، ٭بهٍي ّ ٥وثي[.ٓ  882،  عيجي

ثَولَ ؽوللَ ٕلْح ّ ث٦ل چٌيي گْيل... کَ چْى اٝال٣ ثو ٭ِوٍذ ا٥ودبل ؽدظ   » ٩بى: 

ثو ؽغبط ٱج  اى ّو٣ّ الىم ثْك رؾٖي   ى اى کزدبة هٌبٍدک هٮٖد  ثدو ٥دْام الٌدبً اى       

 ّهم رب اهدو  اى هئهٌيي  ى ها ثَ هّزَ رؾويو هي ؽغبط ٦ٕت ثْك ثو ؽَت فْاُِ عو٦ي

 «.ثَ عِذ ايْبى ٍِ  ّْك...

، اگوچدَ   ّ كه هعؾبى هٲلم كاّزي ؽظ ثو ىيبهد هليٌدَ افجدبه هقزلد٬ اٍدذ    »اًغبم: 

 يل ّ٭ٲٌدب اهلل ّ عويد٤ افدْاى الدليي لييبهردَ ّ      افجبه هعؾبى رٲلين هکَ اهعؼ ثَ ٢ًو هي

ّ  لَ الٞبُويي. ايي اٍذ کالم كه ايي هقزٖدو ّ ُدوکٌ    ىيبهح  لَ ثغبَُ ٕلْاد اهلل ٥ليَ

 «.هٍبلَ هٮٖلَ ثقْاُل ثَ رؾٮخ القيوح هع٣ْ ًوبيل
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 922 5223، هوکي اؽيبء )٥کَي(؛  / د ٱن. 

َ   رؾويوي َ  ، ٥جلاهلل هبهٲبًي ثي ّيـ هٍْْي )هئل٬(، ٕدجؼ هّى ٍد ؽغدَ   مي 25،  ّدٌج

 .ٯ. ُ 8558

ُبي هز٦لك ّ ث٦٘ اٙدب٭بد كه  فْهكگي كاهاي فٜ، هَْكٍ هئل٬ اٍذ ّ  ١بُوًا ًَقَ

 (181و  181)تصاوير            ؽبّيَ.

529  

 ، هشثٖ( )تبسٗخ هختظش حسي الظِب ٍ اإلثتْبد ُٖ رٗش هي ٍلٖ إهبسٓ الحبد

 ..ٯ( ُ  8527، اؽول ثي هؾول هکي ّب٭٦ي ) اى: ؽٚواّي

 [256/  8؛ األ٥الم 64/  2]ه٦غن الوئلٮيي 

 928  ٥ودْهي   5897، ُ  8284، ٓ  5، هقزٖدو ؽدوم هکدي؛ ط     / د ٥وثَزبى ُ[ ،

 .868الي  58، اى ٓ  ربهيـ[ 8/  5478

 َزبه كُلْي.٥جلال ، فٜ رؾويوي

 ٍن. 28*  87، ً  28،  گ 67

531  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هختظش لـَ٘ ُٖ هٌبسٖ الحذ ٍ الووشٓ

 ..ٯ( ُ  892اى: هؾول ثي هٍْي الٲوي )

 922  َثبّل.، عيء هقْٞٝبد ا٭٪بًَزبى هي 222ُ / د کزبة كه ٙوي هغو٥ْ 

531  

 )ُِٔ روِشٕ ـ هشثٖ( هختظش هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8288ال٪ٞبء ) اى: ّيـ هِلي ثي ٥لي ثي ع٦ٮو کب٬ّ
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، هْزو  ثو هجبؽش ؽظ روزد٤   ًَقَ ها کَ ثَ كهفْاٍذ ث٦ٚي اى هئهٌيي ًگبّزَ اٍذ

ؽبّي چٌل هٞلت اٍذ ّ ردب   ثبّل کَ كاهاي هٲبٕلي اٍذ ّ ُو هٲٖل ًييّ ٥ووٍ  ى هي

 پبيبى هجبؽش کٮبهاد ها كهثو كاهك.

 ٥ٌبّيي هٲبٕل ّ هٞبلت کزبة ثَ ّوػ مي  اٍذ:

 الوٲٖل االّل: ٭ي الوٲلهبد ّ٭يَ هٞبلت:

 الوٞلت االّل: ٭ي ثيبى ّعْة الؾظ.د 

 الوٞلت الضبًي: ٭ي ّوائَٞ: الزکلي٬ د الؾويخ د االٍزٞب٥خ.د 

ٕؾزَ ّ ُي فوَخ: االٍالم؛ الوجبّوح؛ ٥دلم الؾغدو هدي    الوٞلت الضبلش: ٭ي ّوائٜ د 

 الوْلي؛ االفالٓ ثبلٌيخ؛ االٝال٣ ٥لي االؽکبم.

 الوٞلت الواث٤: ٭ي اآلكاة الوًٌَْخ.د 

 الوٲٖل الضبًي: ٭ي أ٭٦بل ال٦ووح ّ٭يَ هٞبلت:

 االّل: ٭ي االؽوام ّ٭يَ هٲبهبد.د 

 الضبًي: ٭ي الْٞا٫.د 

 الوٞلت الضبلش: ٭ي ال٦َي.د 

 الوٞلت الواث٤: ٭ي الزٲٖيو.د 

 الوٲٖل الضبلش: ٭ي أ٭٦بل الؾظ ّ٭يَ هٞبلت:

 الوٞلت االّل: ٭ي االؽوام.د 

 الوٞلت الضبًي: ٭ي الْٱ٫ْ ث٦و٭خ.د 

 الوٞلت الضبلش: ٭ي ّٱ٫ْ الو٦ْو.د 

 الوٞلت الواث٤: ٭ي أ٭٦بل هٌي ّ ّاعجبرِب صالصخ.د 

خ: ٝدْا٫ الييدبهح؛ الَد٦ي ٥ٲيدت     الوٞلت القبهٌ: ٭ي ثٲيخ أ٭٦بل الؾدظ ّ ُدي صالصد   د 

 الْٞا٫؛ ْٝا٫ الٌَبء.

 الوٞلت الَبكً: ٭ي ال٦ْك الي هٌي ّالوع٣ْ هٌِب الي هکخ ّ يْزو  ٥لي هجؾضيي.د 

الوٞلت الَبث٤: ٭ي الکٮبهاد ّ ٭يَ هجؾضبى: االّل ٭ي کٮبهح الٖيل؛ الضبًي: ٭ي کٮدبهاد  د 
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 ثبٱي الوؾوهبد.

ٲْل الؾٲيو االؽٲو... ٱل الزوٌَي عو٤ هي الوئهٌيي ثَولَ ؽوللَ ٕلْح اهب ث٦ل ٭ي» ٩بى: 

االفيبه أى اؽْه لِن هقزٖو ٭ي هَبئ  الؾظ ٭ؤعجذ الزوبٍِن ٱوثخ الي اهلل ّ ٝلجًب لووٙبرَ 

 «.ّ ع٦لذ هْهك الجؾش ٭يَ ؽّظ الزوز٤ ّ ٥وورَ ّ هرجزَ ٥لي هٲبٕل الوٲٖل االّل...

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 925 96/  4، ؽکين؛ ُ  / د ًغ٬. 

ّ ال٦لن ثبلزؾوين کوب رٲلم ثبلغوب٣ ّ لْ ٥ٲل الوؾوم ٥لي هؾوم أّ الوؾّ  »اًغبم ا٭زبكٍ: 

٥لي هؾوم ٥لي اهوئخ ٱل ؽّ  الوؾوم ٥ليِب کب٫ ٥لي ک  هي ال٦بٱل ّ الو٦ٲْك لَ ثلًدخ ّ اى  

لن يلف  ٭ال ّيء ٥ليِب ٍْي االصن ّ ٭ي ک  ّاؽل هي لجٌ الوقيٜ ّ لدْ اٙدّٞو اليدَ أّ    

 «.ٮو...لجٌ الغ

 ، ا٭زبكگي كاهك. ًَقَ اى اّاي  ٱَن كّم کٮبهاد اؽوام

َ   ٥ٌبّيي هزي ّ ؽبّيَ ّ ًْبًي ،ًَـ ًْيَدي   ُب ثو٭واى ثَ ّدٌگو٫. ًَدقَ كاهاي هکبثد

 اٍذ. 

كّ ٕٮؾَ پبيبًي ًَقَ هْعْك، اى ٍّٜ پبهٍ ّلٍ اٍذ. ث٦د٘ اٙدب٭بد ّ رْٙديؾبد    

 كه ؽْاّي.

 چٌل عبي ًَقَ هٌلهط اٍذ. اهلل ؽکين ًيي كه هِو ّٱ٬ کزبثقبًَ  يخ

 کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ.

 ٍن. 28/  5*  83/  6، ً  87،  گ 83

 (183و  182)تصاوير 

532  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  هختلَ الش٘ؤ ُٖ أح٘بم الششٗؤ

 ..ٯ( ُ  726، ؽَي ثي ي٬ٍْ ثي هِٞو ) اى: ٥الهَ ؽلي

 ؽلّك ّ كيبد.يک كّهٍ کبه  ٭ٲَ ّي٦ي اٍذ هْزو  ثو اثْاة الِٞبهح رب پبيبى 
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 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 924  /8 8، ُ  88، ٍَ کزبثقبًَ )اثْالجوکبد(؛ ٓ  د إٮِبى. 

 ايي ًَقَ ّبه  کزبة الؾظ رب  فو کزبة اٍذ.

 «.هَؤلَ: ٱبل ّيقٌب الوٮيل هؽوَ اهلل اما کبى يْم الزوّيخ ٭ليؤفن هي ّبهثَ» ٩بى ا٭زبكٍ: 

هؾدوم   85)پبيبى کزبة الوزدبعو(،   .ٯ ُ  972هعت  82،  ، اؽول ثي ٭زؼ اهلل رويوي ًَـ

)پبيبى عيء هاث٤(. كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ ّ عيء هاث٤ اى هّي ًَقَ هئل٬ ًٲ  ّدلٍ   992

 اٍذ.

 علل ريوبط ٱوهي.

 ً. 24،  گ 382

 923  /2 7، ُ  83، ٍَ کزبثقبًَ )اثْالجوکبد(؛ ٓ  د إٮِبى. 

 ها كه ثو كاهك. عيء اّل ّ كّم کزبة اٍذ ّ رب ثقْي اى کزبة الؾظ

 «.٥ي الوبء الٌٲي٤ ّ ال٪ليو... 7اّ هايؾزَ ّ اًَ ٍئ » ٩بى ا٭زبكٍ: 

. كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّدلٍ ّ  975ٱ٦لٍ  ، مي الليي هؾول اٍزو ثبكي ، ؽَيي ثي ٱٞت ًَـ

اهلل ثي ّکواهلل ثَ ٱله اهکبى هٲبثلَ گوكيلٍ اٍذ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ يب ًبًّْزَ ّ  رٍْٜ ٭زؼ

 ًبهَ ؽبط هِو٥لي ثي ؽبط ٍلٞب٦ًلي ٭وّّبًي  هلٍ اٍذ. ، ّٱ٬ مكه  ٩بى عيء كّ

 علل ريوبط ٱوهي ٙوثي.

 ً. 26،  گ 526

 926  /5 883، رقٖٖي ّىاهد فبهعَ؛ ٓ  د رِواى. 

ايي ًَقَ علل اّل ّ كّم اٍذ اى کزبة ِٝبهد رب ٭ٖ  ٍْم اى کزبة ؽظ. ًَدقَ ثدب   

 ثبّل.ؽْاّي هؾولرٲي هغلَي کَ اؽزوباًل ثب فٜ فْك ّي 

 «.الؾول هلل هؾٰ الؾٰ ّ ه٢ِوٍ ّ ٱبه٤ الجبٝ ...» ٩بى: 

ي٦َي ثيي الٖٮب ّ الووٍّ ٥لي ٩يو ّْٙء ٱبل ال ثؤً ٭دي الٖدؾيؼ ٥دي    »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ه٦بّيَ هي ٥وبك هي الٖبكٯ
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رن الغيء االّل هي هقزل٬ الْدي٦َ ٭دي أؽکدبم الْدوي٦َ     (: »575اًغبهَ عيء اّل )ٓ 

رْ٭يٲَ ّ يزلٍْ الغديء الضدبًي کزدبة اليکدٍْ ٭دي صدبهي ٥ْدو ّدِو          ث٦ْى اهلل ر٦بلي ّ ؽَي

ٱ٦لح الؾوام ثيل أؽْط ّ أ٬٦ٙ القليٲخ ث  ال ّيء ٭ي الؾٲيٲخ ال٦جل الونًت اآلصن اثدي   مي

هيوىا هؾول هؾول ٱبٍن هة ا٩ٮو ّ اهؽن ّ رغبّى ٥وب ر٦لن اًدک اًدذ اال٥دي ّ اهؽدن ّ     

 «.م ٌٍخ ٍج٦يي ٭ْٯ االل٬ هي الِغوح الٌجْيخرغبّى ٥وب ر٦لن اًک اًذ اال٥ي االع  االکو
علل هٲْايي هّکِ الکي كاهاي روًظ  .ٯ. ُ 8272،  ، هؾول ٱبٍن ثي هؾول ًَـ هزٍْٜ

، ٕدؾب٭ي ًَدجزًب ٍدبلن.     ، ؽبّيَ ثب ًٲِ گ  ّ ثْرَ هًگي  ٍزو کب٩دن ىهك هًدگ   ّ ٍوروًظ

کدَ  « هؾودلرٲي »ثب هٱن  ّ ؽْاّي« ثل٨ ٱجباًل»ُب ثَ ٌّگو٫. كاهاي ؽْاّي ٥ٌبّيي ّ ًْبًي

 اؽزوباًل هغلَي اّل ثبّل.

ثٌبثو يبككاّذ ٕٮؾَ اٙب٭ي اّل ًَقَ ثب كّ ٱلن يبككاّذ ّٱ٬ كه پْذ ٕدٮؾَ اّل:  

هِدو  «. هؾول٥لي هٍْدْي ٍديل   8558ِّو ٦ّجبى  22ها ّٱ٬ ًوْكم « هقزل٬»يک علل »

 «.هؾول٥لي»ثيْٚي کْچک ثب ٍغ٤ 

 ٍن. 24*  86ٍن(،  86/  3*  88ً ) 25، ٓ  659
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( هذاسٕ االح٘بم ُٖ ششح ششائن االسالم

 ..ٯ( ُ  8229اى: ٍيل هؾول ثي ٥لي هٍْْي ٥بهلي )

ّدْك ّ ّدوػ كيگدوي    يکي اى کزت ه٦زجو ٭ٲَ ّي٦ي اٍذ کَ ثَيبه ثلاى اٍزْدِبك هدي  

 اٍذ ثو ّوائ٤ االٍالم هؾٲٰ ؽلي کَ يک كّهٍ کبه  ٭ٲَ اٍذ.

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 927  /8 2389هغلٌ(، ُ  354پ ) 277، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

اللّلَ ثَ کزبثقبًَ هنکْه ّ رؾْيد  ثدَ  ٱدب     ًَقَ اٍزوكاكي هيوىا ٍيل هٙبفبى ّ لَبى

ّّين ّْال  ّيـ اٍوب٥ي  اٍذ کَ كه ٍَ  ٭ِوٍذ ّلٍ اٍذ. 8529ٌّجَ ك
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 اى هجؾش ِٝبهد رب کٮبهاد ؽظ ها ّبه  اٍذ.

 .ٯ. ُ 8282ٍبل  ، ال٦بثليي ، ىيي ًَـ

كاه  ، علل هٲْايي ريوبط ٍديبٍ ردوًظ   ّهٱي ، ٱ٤ٞ ًين  ثبكي هغلّل ٍولْػ كاه کب٩ن كّلذ

 ريکَ ٍجي.

 928  /2 924، ُ  688، ٕله ثبىاه )ك٭زو ٍْم(؛ ٓ  د إٮِبى. 

 ًَقَ ؽبٙو اى ٕالح الک٫َْ رب پبيبى کزبة الؾظ ها كاهاٍذ.

)پبيدبى کزدبة    8246هثيد٤ الضدبًي    82، ّدٌجَ   الليي ثي هيو ه٦َْك إدٮِبًي  ، ٍواط ًَـ

ُدب اهٚدبي   ، رٖؾيؼ ّلٍ ّ كه ثوفي اى ثدوگ  اال٥زکب٫(. ٥ٌبّيي ّ ًْبًي هزي ثَ ٌّگو٫

كه كّ ثدوگ  « اثدواُين هٍ »ّْك. كاهاي ؽْاّي هقزٖدو ّ ثوفدي ثدب ٥ٌدْاى     ثال٩ي كيلٍ هي

كه رولک کزدبة    ٩بىيي ًبم کزبة ّ ًبم هعج٦لي ٕجب٧ ّ ٭ِوٍذ هٞبلت کزبة ّ يبككاّزي

ال٦بثليي ثي هؾولثبٱو هٍْْي ؽَيٌي ٥لْي ّ كه ثوگ پبيبًي يبككاّزي هزٮوٱَ كيلٍ  اى ىيي

 ّْك.هي

 اي ثب ٍوٝج .علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 26*  89، ً  23،  گ 544

 929  /5 532، ُ  62، کب١ويٌي )ك٭زو كّم(؛ ٓ  د ييك. 

 لؾظ ها كاهاٍذ.ًَقَ ؽبٙو اى  ٩بى کزبة اليکبح رب پبيبى کزبة ا

)پبيدبى   8887هعدت   85، يکْدٌجَ   ، هؾول ٍوي٤ ثي هؾول ع٦ٮو ٝجَدي گيلکدي   ًَـ

، رٍْدٜ کبردت    )پبيبى کزدبة(. ٥ٌدبّيي ّدٌگو٫    8887ٱ٦لٍ  کزبة اال٥زکب٫(، يکٌْجَ مي

، كاهاي ؽْاّدي هقزٖدو. كه ثدوگ اّل ٭ِوٍدذ هٞبلدت کزدبة ّ ّٱٮٌبهدَ         رٖؾيؼ ّدلٍ 

هؾودل٥لي  »ولکدي ثدب هِدو ثيٚدْي ًبفْاًدب ّ رولدک       ّ ر 8228فْهكٍ کزبة ثَ ٍبل  فٜ

 ّْك. كه ثوگ  فو ًيي هزٮوٱبري  هلٍ اٍذ.كيلٍ هي 8869ثَ ٍبل « ٭ٌبًغي ٝجَي گيلکي

 اي.، پْذ ٍجي. ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ ، هّ ٱوهي ، علل پْذ كّ هّ علل هّ هٲْايي

 ٍن. 23/  3*  87، ً  25،  گ 565
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 982  /4 29، ُ  52، كاهال٦لن فْئي؛ ٓ  د ًغ٬. 

 ثبّل.ًَقَ ؽبٙو هْزو  ثو کزبة اليکبح رب پبيبى کزبة الؾظ هي

، يبككاّدذ   ، ٥ٌبّيي ثَ ّدٌگو٫. رٖدؾيؼ ّدلٍ ّ كه ثدوگ پبيدبًي      ، ٍلٍ ٍييكُن ًَـ

، ًدبم کزدبة ّ هّي ثدوگ     ّْك. هّي ثدوگ اّل ( كيلٍ هي8282)يب  8228اي ثَ ٍبل هٲبثلَ

ثَ فٜ اؽول ثدي اثدواُين هٍْدْي ؽدبئوي هْدِْك      هؾول رِواًي  ، ّٱٮٌبهَ  ى اى ٥لي كّم

 اٍذ.

 ، ٬ٞ٥ ريوبط هْکي. علل هٲْايي

 ٍن. 28*  22، ً  27،  گ 582
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 ُبسسٖ( -، دٌٖٗ )رٌشاُ٘بٕ تبسٗخٖ هشآٓ الحشه٘ي

 م(. 8892=  .ٯ ُ  8528اى: ايْة ٕجوي پبّب ثي ٍيل ّوي٬ االٍالم ثي ؽبط اؽول )

 : ثَ ًبٕوالليي ّبٍ ٱبعبهاُلا

،  هزوعن: ٥جلالوٍْل هٌْي )اى هزوعوبى كاهالزوعوَ ًبٕوي کَ ثَ كٍزْه ًبٕوالليي ّبٍ

 اى روکي اٍزبًجْلي ثَ ٭بهٍي روعوَ ّلٍ اٍذ(.

، ثدَ کّْدِ عوْديل کيدبًٮو      ، روعوَ ٥جلالوٍدْل هٌْدي   ]هو ح الؾوهيي: ٍٮوًبهَ هکَ

، ّىيددوي ٓ  388،  8582،  8، چددبپ  ، ك٭زددو ًْددو هيددواس هکزددْة (، رِددواى8552)هزْلددل 

 [.964د  6788د  52د  6)رٖؾيؼ كّ علل روعوَ ٭بهٍي اصو اٍذ(، ّبثک: 

ُب كه ٍٮو ؽظ کَ ثيبًگو هَبئ  ّ اؽکبم ؽظ ّ ربهيـ رؾْالد ُب ّ ٌّيلٍگياهُ كيلٍ

هٌٖدجبى كّلدذ    ، ايْة ٕجوي پبّب اى ٭ٚدال ّ ٕدبؽت   ، هکَ ّ هليٌَ اٍذ. ًْيٌَلٍ کزبة

، هئديٌ اكاهٍ ؽَدبثلاهي كهيدبيي     االهدواء ّ كه پبيدبى ٥ودو   ٥ضوبًي اٍذ. ّي ىهبًي اهيدو  

كه پٌظ علل كهثبهٍ ربهيـ هکَ ّ « هو ح الؾوهيي»)هؾبٍجبد كايوٍ ثؾويَ( ٥ضوبًي ثْك. کزبة 

، اهب رٌِب كّ علل  ى کَ هْزو  ثو ربهيـ هکدَ   ، ثَ ىثبى روکي ٥ضوبًي رؤلي٬ ّلٍ اٍذ هليٌَ
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، اى هزوعودبى كاهالزوعودَ    يدوىا ٥جلالوٍدْل هٌْدي   ثَ اُزودبم ه  .ٯ ُ  8528، كه ٍبل  اٍذ

 ، ثَ ٭بهٍي ثوگوكاًلٍ ّلٍ اٍذ. ًبٕوي

 کزبة اى ٍَ ّعَِ )ثقِ( رْکي  ّلٍ اٍذ:

 َ ، ّٙد٦يذ ثٌبُدبي ه٢٦دن     ّعَِ اّل ؽبّي ايي هٞبلت اٍذ: هْٱ٦يذ ع٪وا٭يبيي هکد

،  واد  ًِدب ، گيبُبى ّ فدْآ كاهّيدي يدب هٚد     ،  ة ّ ُْا ُبي اُبلي هکَ، ّک  فبًَ  ًغب

ُدبي   ، چگًْگي ّ ّيژگدي  ، ٭ٚبي  ک٦جَ ، چگًْگي ٍبفذ ک٦جَ ُبي هايظ كه ؽغبىثيوبهي

 ىًلگي هوكم كه هکَ. هٞبلت ايي ثقِ ثب هّايبد هقزل٬ ُوواٍ اٍذ.

كه ّعَِ كّم ثب اٍزٌبك ثَ هّايبد ّ هٌبث٤ هز٦لك، اى ربهيقچَ رؤٍديٌ ّ ٍدبفذ اّليدَ    

 ه ْٝل ربهيـ ٍقي ه٭زَ اٍذ.ُبي  ى كک٦جَ ّ ر٪ييواد ثبىٍبىي

 ّعَِ ٍْم ُن كهثبهٍ گَزوُ ّ ر٦ٍَْ ؽوم هِٞو ک٦جَ كه هوؽلَ ًقَذ اٍذ.

« ٍدٌلٍ »كه چبپقبًَ  8528گناهي ّلٍ ّ كه ٍبل  ًبم« هو ح عييوح ال٦وة»ثَ ًبم  3علل 

 ِّو ٱٌٌَٞٞيَ ثَ چبپ هٍيلٍ اٍذ.

كه  ي٢بد ٭واّاًي اٍذ د  ، رٲو کٌل ًچَ اُويذ ايي کزبة ها كه ىهبى اًزْبه هْقٔ هي

 ٕٮؾَ د کَ رٍْٜ كاًْوٌلاى ّ اكثبي روکيَ ثو  ى ًگبّزَ ّلٍ اٍذ. 38ؽلّك 

اثواُين ه٭٦ذ پبّبي هٖوي ًگبّزَ ّلٍ ّ ثَ ٢ًدو  « هو ح الؾوهيي»، پيْزو اى  ايي کزبة

 ، اى کزبة ٕجوي پبّب افن ّلٍ اٍذ. هٍل کَ ثقْي اى هٞبلت ايي کزبةهي

چدًْي   ؽول ّ ٍپبً ا٭يّى اى ُّن ّ ٱيبً هو يگبًَ فلاي ثدي  ثَولَ» ٩بى علل اّل: 

، ثبكيدَ   ها ٍياٍذ کَ ثٌبي ک٦جَ ه٢٦وَ ها كه ِّو ِّيو هکَ هکوهَ فلدٰ ّ ايغدبك ًودْكٍ   

 «.پيوبيبى ٥ٖيبى ّ اٍبئذ ها ٍّيلَ ُلايذ کوك...

ث٦ل اى ٍي  هنکْه ٙوه ّ فَبهد اُبلي رقويي ّ ر٦ييي کدوكٍ ًْدل   »اًغبم علل كّم: 

 «.، يکٖل عٌبىٍ پيلا ًوْكٍ ّ ك٭ي کوكٍ ثْكًل کي ث٦ل اى اًٖوا٫ ٍي ّلي

 988  /8 ٫. 8865، ُ  523، ٓ  4، هلي؛ ط  د رِواى / 

 ِٝواى. .ٯ، ُ 8528عوبكي الضبًي  82،  ، هؾول ٱيّيٌي  ّْهي ًَز٦ليٰ
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ٍولْؽَ كه ٕٮؾبد اّل ّ كّم هنُت ثدَ ىه ّ ّدٌگو٫ ّ العدْهك ّ ٍدجي. كه پدٌظ      

، عدلّل كّه   ُدب ثدب هوکدت ٱوهدي    هيبى ٍْٞه ٝال اًلىي ّلٍ اٍذ. ٍو٭ٖد   ٕٮؾَ اّل،

َ  ٍْٞه ٍيبٍ ّ  ثي ّ ٱوهي ، هدنُت   ، علّل فبهعي ٱوهي. ٍولْؽَ علل كّم كه اّل ٕدٮؾ

 ثَ ىه ّ ٌّگو٫ ّ العْهك ّ ٍجي.

 ، گ  ّ ثْرَ ىه هٲْايي. ، علل ريوبط هْکي کب٩ن ٭لٮ  ًوکي ٭وًگي

 ٍن. 55/  3*  28ٍن(،  23 / 3*  85/  6ً ) 85،  گ 564

 982  /2 4533، هلک؛ ُ  د رِواى. 

 .ٯ. ُ 8528ههٚبى  82،  ًَز٦ليٰ

 ، ُليَ ّلٍ اٍذ(. ايي ًَقَ ثَ ؽبعي هقجواللّلَ )ّىيو ٥لْم ّ ه٦بكى  ى ىهبى
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هشآٓ الحشه٘ي أٍ الشحالت الحزبصٗٔ ٍ الحذ ٍهشبهشُ الذٌٗ٘ٔ ثوئبت الظَس 

 شثٖ()سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ه الشوس٘ٔ

 ..ٯ( ُ  8535د  8257اى: اثواُين ه٭٦ذ پبّب )

ّ  222/  8كه كّ علل. ر٦لاك ٕدٮؾَ: ط   .ٯ ُ  8544]ًبّو: كاهالکزت الوٖويخ د هٖو.  

 ٕٮؾَ ٥کٌ. 222ّ  586/  2ٕٮؾَ ٥کٌ د ط  322

،  ، ّىيدوي ٓ  368،  8، چدبپ   ، هْد٦و  ، ًْدو  ، ٱدن  ، روعوَ ُبكي اًٖدبهي  هو ح الؾوهيي

 .964د  6295د  52د  8ّبثک: 

ُب ّ ثٲدب٣  ٥ٌْاى هّي علل: هو ح الؾوهيي ّبه  ٍٮوًبهَ ؽغبى ّ ربهيـ ّ ع٪وا٭يبي هاٍ

 هزجوکَ  ى[.

ُبي ٍولْکو اثواُين ه٭٦دذ پبّدبي هٖدوي ثدَ ؽدظ ّ كيدبه       ثوهٍي ّ ّوػ هَب٭ود

َ  .ٯ ُ  8588ؽغبى اٍذ. ًْيٌَلٍ كه ٍبل  ٥ٌدْاى ٭وهبًدلٍ پبٍدلاهاى هؾود  هٖدوي ّ       ثد

ثَ ُوواٍ کبهّاى هؾود  هٖدوي    .ٯ ُ  8523ّ  8528ّ  8522ُبي هٖو كه ٍبلاهيوالؾبط 



 مخطوطات حجکتابشناسی /  431

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

رويي ّ ٍْكهٌلرويي رؤليٮبد كه كّ ٱوى افيو كه ايي ىهيٌدَ ثدَ ّدوبه    اٍذ. ايي اصو اى هِن

، اى  ُبي  ى ّ ّوػ عيئيبد هَيو فْك يل. هئل٬ كه رْٕي٬ اهبکي ِّو هکَ ّ ّيژگيهي

ُب ّ عي ايٌِب ، کٍْ ُب ، رپَ ، ٱجبي  ُب، پبكگبى ُبفبًَ، ٱٍِْ بىل، ٢ًيو: هٌ هٖو ثَ ؽغبى ّ ؽوهيي

-ُب ّ فيبثبىُب ّ کْچَ، اى ؽوم ًجْي ّ فبًَ ّ ًيي صجذ كٱيٰ ع٪وا٭يبي ِّوي هليٌَ هٌْهٍ

، چٌبى كٱذ ّ هّْکب٭ي کدوكٍ کدَ ثدَ ٥ٲيدلٍ      ُبي هزجوکُب ّ هٌبٰٝ ّ ؽٖبه ِّو ّ ثٲ٦َ

 ذ.٢ًيو اٍهزوعن كه ٣ًْ فْك ثي
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 )ُِٔ هٌلَم ـ هشثٖ( هششذ الٌبسٖ ألداء الوٌبسٖ

 م(. 8469=  .ٯ ُ  928اى: ٥جلالُْبة ثي أؽول ثي هؾول ثي ٥وثْبٍ )

[85 GAL II 19 SII 35م( ٓ  8946) 28؛ ٝلٌ: كّه کزت ٭لَٞيي] 

اهلل الؾوام كه ا٥ودبل   اي اٍذ كه هٌبٍک ؽظ کَ ثَ هٲْٖك هاٌُوبيي ؽغبط ثيذه٢ٌْهَ

 ّلٍ اٍذ.ؽظ رلّيي 

  ٩بى: 

 يَددزٮزؼ الٲددْل ثَددن اهلل  »

 

 ّ كائودددًب يضٌدددي ثؾودددل اهلل  

 ّ ّبکو األ٦ًن علذ ٥دي اإل  

 

 ؽٖبء ّ الؾٖدو ّ ٭ٚد  اهلل   

 ٥جددل مليدد  ٥ددبعي هٲٖددو   

 

 «.هٮزٲددددددو ّ فددددددبٗ هلل 

 اًغبم:   

 فزبهِددب هَددک ًٮدديٌ ٥ددبٝو»

 

 أيٚدددًب ٥لدددي ال هٍدددْل اهلل 

 ّ ٕدددؾجَ ّ الزدددبث٦يي الجدددوهح 

 

 إٔددددددٮيبء اهللال٦لوددددددبء  

 ثؾت الوٙي ي٦نُّ کد  ال٦لودبء   

 

 ّ ردددددبث٦يِن اى ّدددددبء اهلل 

 .[ ًَددددلذ هددددب ٱٖددددلرَ.]. 

 

 «.هکزٮيدددًب ه٦زٖدددوًب ثدددبهلل   
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 985 ه. 42الي  8(، اى ٓ 843/  8)٭ٲَ  739، ُ  578، فبلليَ؛ ٓ  / د ٭لَٞيي 

، ّ ثدَ ردبىگي    ؽبلذ ًَقَ فْة اٍذ .ٯ. ُ 898ؽغَ ٌٍَ  مي 5ٌّجَ  ، ٍَ کبرت: ًب١ن

 ّْك.هوهذ ّلٍ اٍذ ّ كه ؽْاّي  ى ث٦ٚي رْٙيؾبد كيلٍ هي

 ٍن. 22*  84ٍن(،  82*  8/  3ً ) 83،  گ 28
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 )تبسٗخ ـ هشثٖ( الوضسٕ هَشُُِ ثبلضّش الووـَس ثبلٌِح الَِشَرٖ ُٖ الِتح الزتِ رٖ

 .اى: ع٦ٮو ثي ؽَي ثي ٥جلالکوين ثوىًغي

 «[.الٌٮؼ الٮوعي ٭ي ٭زؼ الغزي عي»ّ ٭يِوب  667/  2؛ ايٚبػ الوکٌْى 825 / 2]األ٥الم 

ثَولَ يٲْل الوٮزٲو الي ٭ٚ  الکوين... الوٌخ لوي كلدذ مهاد الکبئٌدبد ثو٢دبُو    » ٩بى: 

 «.األٍوبء...

 «.ّ ٝبة ثنکو اهلل هْهك اال٭ززبػ ّ ٕله القزبم»اًغبم: 

 ٥ٌبّيي کزبة ثَ ّوػ مي  اٍذ:

 أّواٛ الَب٥خ ّ ٥الهبرِب.هٲلهخ ٭ي د 

هي أ٭٤٢ ال٦الهبد ١ِْه اال٥واة ٭ي ٍبئو الٌْاؽي ّ ر٦وِٙن للؾدبط ّ هؾبٕدورِن   د 

 للوليٌخ ّ ايناء أُلِب.

، ٭َدبم   الؾغخ ٌٍخ اؽلي ّ ٍدج٦يي  رغبٍو ٱ٦لاى ّيـ ثٌي ٕقو ٥لي الغوكح ٭ي ميد 

 ّ أؽوبلِب. هعبلِب ٱزاًل ّ ًِت أهْالِب

ّ ٥ْويي ٱجيلخ رؾذ هايخ ٱ٦لاى ّ اًدل٭ب٥ِن ٭دي هؾدوم ًؾدْ     اعزوب٣ اکضو هي صٌزيي د 

 رجْک يلًا ّاؽلح ّ هؾبٕورِن للؾغبط ر٦َخ ٥ْو يْهًب.

 ّْٕل کزت هي كهْٰ الي أهيو الؾظ ثؤى اليوؽ  هي هکبًَ ؽزي رؤريَ عوكح أفوي.د 

 ّلح ؽٖبه اال٥واة ٥لي الؾغبط ّ رقل٬ الٌغلح ٥ي الوغيء.د 

، ٭لن  ، ٭ٞلت ٱ٦لاى أهث٦يي كيٌبه الٖلؼ ٥لي ّيء هي الوبلٝلت أهيو الؾظ هي ٱ٦لاى د 
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 يْا٭ٲَ األهيو اال ٥لي صلش ُنا الوٲلاه.

 ه٭٘ ٱ٦لاى ال٦وٗ ّ ّلك الؾٖبه.د 

 أ١ِو األ٥واة أًِن هَب٭وّى ليَِ  ٥ليِن ًِت الؾغبط ّ ُن ٍبئوّى.د 

 ، ّ هؽ  هي رجْک ٭ي رب٤ٍ ِّو ٕٮو. هکي أهيو الؾظ الي ٱْلِند 

األ٥واة ٥لي الوکت ٱجي  ال٦ٖو هي ملک اليْم ّ ٬ّٕ الو٦وکدخ ثيدٌِن ٥لدي    ُغْم د 

 ّعَ الزٮٖي .

 ّْٕل ًجؤ ُنٍ الو٦وکخ ّ أُْالِب الي الَلٞبى هٖٞٮي فبى.د 

 ٕلّه أهو الي الَيل ّوي٬ عزَ عي ٥جلاهلل ثبّب لإلثٲب٣ ثبأل٥واة.د 

 مکو روعوخ الَيل الْوي٬ عزَ عي ٥جلاهلل ثبّب ثبلزٮٖي .د 

 مکو هٌٖٮبرَ ّ أِّو ه٦بهکَ.د 

الٲ٦دلح ّ فدوّط أُد  الوليٌدخ ّ أ٥يبًِدب       مي 86مکو هغيئَ الي الوليٌخ يْم الضالصدبء  د 

 للَالم ٥ليَ.

 مکو اکواهَ أل٥يبى الوليٌخ ّ الجبٍَ ألّلي الوٌبٕت هٌبٕت ٥ي ّ اعالل.د 

 ّ ر٦ليٲَ ٥لي الٚويؼ الٌجْي لْؽًب ٭يَ ثيزيي ثقَٞ. مکو ىيبهرَ لٲجو الٌجيد 

 ا٥الى الْوي٬ ه٩جزَ ٭ي ٥وبهح ٝويٰ الؾبط ثبلؾٮ٠ ّ الؾوبيخ ّ الؾوً.د 

 مکو ث٦٘ هکبئل األ٥واة.د 

 ، ٭ؤفن ث٦ِٚن هُبئي ّ أّفو ٕو٫ ٕورِن. ٤ّٙ الْوي٬ فٞخ لٚوبى کيلُند 

 الٞويٰ الَلٞبًي.الٲ٦لح ٥لي  مي 87ٍٮو الْوي٬ يْم األهث٦بء د 

 الْْٕل الي الؾليلح.د 

 ّْٕل کزبة هي ٥يل يٞلت ؽٖخ ؽوة هي الٖوح ّ ؽٖزِن هي الَيل الْوي٬.د 

 الوك ٥لي ٥يل ثکزبة ٭يَ رِليل ّ ٥ّيل صن ثکزبة  فو ٭يَ ٥ّل ثبل٦ٞبء.د 

 هؽي  الْوي٬ ّ ّْٕلَ الي الِْثغخ.د 

 الييبكح.ّْٕل کزبة هي ٥يل يو٭٘ ٭يَ هٲلاه ال٦ٞبء ّ يٞلت د 

 الوك ٥ليَ هي الْوي٬ ثکزبة هيط ٭يَ الليي ثبلزِليل ّ ال٥ْل ثبل٥ْيل.د 
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 هزبث٦خ الوَيو.د 

 رٲلم الْوي٬ ث٦َبکوٍ ّ ٥جؤُب ٥ٌلهب رٲلم هي القوهي.د 

 لٲبء عيِ الْوي٬ ه٤ األ٥واة ّ هيلِن للِوة ث٦ل الِييوخ.د 

 ٦يي.أٍو ٥يل ّ ٱز  ٥لك هي أٱبهثَ ّ عوب٥زَ ٱبهة ٥لكُن الَجد 

 ٱٖيلح ٥ي الوْٱ٦خ.د 

 هالؽٲخ ٭لْل األ٥واة الي أى هو ٍبئو الؾغيظ.د 

 ّْٕل الوکت الي الجوکخ ّ الٲبه٥خ ّ ُوب ٱويزبى ٱوة ثله.د 

 ٥ْكح ٝبئٮخ هي األ٥واة الوٌِيهيي للز٦وٗ للؾغبط.د 

 الوالؽٲخ ُنٍ الٮلْل. د 

 ٝلجِن.ّْٕل کزت هي أُ  ثله يٞلجْى ٭يِب األهبى ّ الٖلؼ ّ رلجيخ د 

 ّْٕل الوکت الي ثله.د 

 ّْٕل الؾغبط الي هکخ ثؤهي ّ اٝوئٌبى.د 

 مکو أكاء الْوي٬ هٌبٍک الؾظ.د 

 ك٭٤ ٕوح ٥يل الي صٌيبى ُيا٣ ثي هجبهک ثي هٚيبى ث٦ل رْليزَ هْيقخ ٱجبئ  ؽوة.د 

ّْٕل أفجبه هٮبكُب أى ثدلّي ثدي ٥يدل يٞلدت الضدؤه ّ يغود٤ الٲجبئد  ّ أى الٲجبئد          د 

 .اٍزغبثذ لَ

هع٣ْ الَيل ٥ي ٱواهٍ ثبلوٚي ٭ي الٞويٰ الَلٞبًي ث٦ل ّْٕل أفجدبه ثدؤى األ٥دواة    د 

 ٍيَلّى اآلثبه ّ ال٦يْى ّ يزوکْى ث٦ًٚب هٌِب لي٦ْٚا ٭يَ الَن.

 .ٯ. ُ 8878مي الؾغخ  28الوؽي  هي هکخ يْم الَجذ د 

 ، صن الي ثوکخ ىثيلح. ، صن ٩ليو ٍلؾخ الْْٕل الي ّاكي الليوْىد 

 ثوکخ ىثيلح.٬ّٕ د 

،  ، صن ٩لهاى فدواة  ، صن ٩ليو اليثبريو ، صن الَْاهٱيخ ، صن الٮوي٤ الْْٕل الي ٩ليو هَلـد 

 ، صن الي القٌٰ. صن الي ٍل ىثيلح

 .ٯ. ُ 8878هؾوم  5الْْٕل الي الوليٌخ يْم األهث٦بء د 
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 ٍب٥خ. 858عولخ ٍب٥بد الؾغبط ٭ي الٞويٰ الْوٱيخ د 

 الصخ أيبم.أٱبم الَيل ٭ي الوليٌخ صد 

 هؾوم. 6الوؽي  هي الوليٌخ يْم الَجذ د 

 ٱٖبئل هلػ للٲبئل ّ الو٦وکخ.د 

 ٱٖيلح للَيل ع٦ٮو ثي هؾول الجيزي ال٦لْي.د 

 ٱٖيلح للقٞيت هؾول القليٮزي.د 

 ٱٖيلح لوؾول ٦ٍيل ٍٮو.د 

 ٱٖيلح لوؾول ٦ٍيل ؽٮيل الوٌال.د 

 ٱٖيلح ل٦جلاهلل الوٌْ٭ي.د 

 يله.ٱٖيلح لوؾوْك عْهثغي ؽد 

 .225، القياًخ الِبّويخ؛ ٓ  / د هليٌَ 984

 .ٯ. ُ 8285هثي٤ االّل  29، كٌّّجَ  ، ٥وو ثي هؾوْك ؽيله صلش

ًَقَ كه ٦ّٙيذ هٌبٍجي اٍذ ّ رٖؾيؼ ّلٍ. هإًّ هٞبلت ثدَ فدٜ علدي ًّْدزَ     

 ّْك:، كّ هِو كيلٍ هي ّلٍ اٍذ. كه اّل ّ  فو ًَقَ

 «..ٯ ُ 8423/ 8/8ثبلَيل ُبًي اثواُين ُبّن ٭ي ُنا الکزبة هلک فبٓ »ٍغ٤ هِو  ٩بى: 

 «.ُبًي ثي الَيل اثواُين ُبّن د الوليٌخ الوٌْهح»ٍغ٤ هِو پبيبى: 

 ً(. 29رب  28، ٍْٞه هقزل٬ )ثيي  گ 83
 

538  

)ُِٔ هٌلَم ـ  هضٗذ االحت٘بد = أسرَصٓ ُٖ الحذ = هٌلَهٔ ُٖ هٌبسٖ الحذ

 ، هشثٖ( ُبسسٖ

ؽَي ثي ٍيل هؾول هغبُل ثي ٕبؽت الويدبٗ )ٝجبٝجدبئي   ًٲي ثي ٍيل  اى: هيوىا ٥لي

 .ٯ( ُ  8289ؽبئوي( )
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 [2544ث٦ل ُ  472/  8]النهي٦خ 

،  ًبّدو  ، ثي (: رِواى325/  5]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههْي )ُ 

، ثلّى ّوبهٍ ٕٮؾَ )كه ٙدوي الدلهح الؾبئويدخ(،     ، ّىيوي ثيهگ ، ثلّى ربهيـ ثلّى کبرت

 ٥وثي[.

 983  ًَدقَ   39، ُ  548، هْٱْ٭بد هکزجَ ٍديل ٕدبكٯ ثؾوال٦لدْم؛ ٓ     / د ًغ٬[

 [.488/  5پژُّي 

539  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هسبئل حذ

 .اى: هوؽْم ٕله

كه ّاٱ٤ ٭زبّاي هوؽْم ٕله كه هَبئ  هقزلٮَ هوثَْٝ ثَ ا٥وبل ؽظ اٍذ کَ ثدَ ىثدبى   

 ٭بهٍي ٍئال ّ عْاة كاكٍ ّلٍ اٍذ.

ْ  » ٩بى:  ح... ٭دي الغولدَ ٍدئال ّ عدْاثي اٍدذ كه هٌبٍدک ؽدظ..        ثَولَ ؽوللدَ ٕدل

 «.ؽغخاالٍالم  ٱبي ٕله... ٍئال: ّقٔ يٲيي كاّذ اگو ثَ علٍ ثوّك ثَ...

هض  ايٌکَ ُْا اثو ّل ّ ٍو ها ًپّْبًيل ثبى ٭وكا کَ  ٭زدبة اٍدذ ُوگدبٍ ٍدو ها     »اًغبم: 

 «.٬ الْويٮخّْك روذ ثبلقيو ّ أٍئلکن الل٥بء ٭ي الوْاٱثپّْبًل کٮبهٍ هز٦لك هي

 986 2828، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

ُب ثو ٭واى ثدَ هْدکي. اًدلکي كه ؽْاّدي     ، ًْبًي ، ثلّى ربهيـ کزبثذ ّ ًبم کبرت ًَـ

  ٍيت كيلٍ اٍذ.

 ثب ًْبى هْکي هْقٔ ّلٍ اٍذ. ، ثبالي ُو ٍئال يب عْاة

 .8583كه ٭وّهكيي  7ًَقَ ّٱٮي  ٱبي ّغي٦ي اٍذ ثَ کزبثقبًَ  ٍزبى ٱلً هْٙي

 ٍن. 88*  82،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 3

 (185و  184)تصاوير 
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ ٍ هشثٖ( هسبئل حذ ٍ ششائؾ آى

 .ٯ( ُ  8284اى: ٥جلالکوين ثي هؾولعْاك هٍْْي عيائوي )

هئل٬ ايي هٍبلَ ها افزٖبٓ ثَ اهْه ّاعجَ ّ هؾوهَ كه هَدبئ  ؽدظ ّ ٥ودوٍ كاكٍ ّ    

، ّ كه ايي ثبهٍ چٌديي اٍدزلالل    عب ًيبّهكٍ ايي  كاة ّ ٌٍي ّ هکوُّبد ّ هَزؾجبد ها كه

هبًٌدل ّ  ًوبيٌدل ّ اى ّاعجدبد هدي   چْى اکضو هوكم كه  كاة ّ ٍدٌي فدْٗ هدي   »کوكٍ کَ: 

، ثلکدَ   ًّْل ّ ؽظ هض  ا٥وبل كيگو ًيَذ کَ رلاهک  ى  ٍدبى ثبّدل  هورکت هؾوهبد هي

 «.اگو اًَبى ٱْد ثبّل ثبيل ثوبًل رب ٍبلي كيگو

، ّ ث٦ل چٌديي گْيدل اٙد٬٦     لؾول هلل ٍّالهَ ٥لي ٥جبكٍ النيي إٞٮي، ا ثَولَ» ٩بى: 

  َ اي اٍدذ ّعيديٍ كه   ٥جبك اهلل الٲْي ٥جلالکوين ثي هؾول الغْاك الوٍْْي.. کَ ايدي هٍدبل

 هَبئ  ّاعجَ ّ هؾّوهَ ّ هؾزبَٝ ؽدظ ّ ٥ودوٍ کدَ ثدَ الزودبً ث٦ٚدي اى ثدواكهاى كيٌدي        

کَ اکضدو هدوكم كه  كاة ّ    ثَ عِذ  ى ًّْزَ ّلٍ ّ روک مکو هَزؾجبد ّ هکوُّبد ّلٍ

 «.ٌٍي...

پي٪وجو ٓ ّ ائوَ ثٲي٤ ها كه هليٌَ ىيبهد کٌل ّ ؽوم هليٌَ کَ اى کٍْ ٥دبهو  »... اًغبم: 

َّبى ّاٱن ّ ليلي ها ّدکبه   رب ٥ّيو اٍذ ثِزو  ى اٍذ کَ كهفذ  ى ها ٱ٤ٞ ًکٌل ّ هبثيي ک

 «.ّ  فوًا ّ ١بُوًا ّ ثبًٌٝب ًکٌل ّ اهلل ال٦بلن ثؾٲبيٰ االؽکبم ّ الؾول هلل اّاًل

 987 854الي  828، اى ٓ  823/  5، ُ  882، ٭ٲيَ اهبهي؛ ٓ  / د إٮِبى. 

 .ٯ. ُ 85ًَـ ه٦وة ّ ٥جبهاد ٭بهٍي ًَز٦ليٰ. ٍلٍ 

 ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫. اى ًَقَ ىيبك اٍزٮبكٍ ّلٍ ّ چوکيي ّلٍ

 اي ٍْفزَ ٭وٍْكٍ ثلّى هٲْا کْربٍ ّلٍ.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 84*  82، ً  82 ،ٓ  27
 



 436کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 

541  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هسبئل هتِشِٓ الصهِ حذ

 .ٯ( ُ  8532اى: ؽبط هْلي هؾولُبّن ثي هؾول٥لي هِْلي فواٍبًي )

«  فًْدل فواٍدبًي  »، هْدِْه ثدَ    ٭زبّي: هال هؾولکب١ن ثي ؽَديي ُدوّي فواٍدبًي   

 .ٯ( ُ  8529)

 988      (: 4768/  3)ُ / د ]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي

 ، ٭بهٍي[.ٓ  52،  ، عيجي 8526،  ، ثَ فٜ هيوىا ٥جلاهلل ؽبئوي ِٝواًي ًبّو ايواى؛ ثي

542  

 )سِشًبهِ ـ ُبسسٖ( هسبُشًبهِ هخذٍم رْبً٘بى = سِشًبهِ رْبً٘بى رْبًگشت

 .ٯ( ُ  783اى: ؽَيي ثقبهايي )

/  6هٌدديّي  ؛34/  82ّ  8988ّ  8734/  5؛ هْددزوک پبکَددزبى 822/  8 ّاهٍ ٭ِوٍددذ]

4282] 

ثَولَ ثٌلگي هقلّم عِبًيبى ٱٞت االٱٞبة ال٦بلن ٍيل ثغبهي )کدنا( ٱدلً اهلل   » ٩بى: 

اًدل ّ كه  اًل ّ ُٮذ ؽظ اکجو گدناهكٍ ٍوٍ کَ كه ٥بلن ٝيو ّ ٍيو چِ  ٍٮو ثو ّ ثؾو کوكٍ

 ّاى  ، اى هَّٙ پبک هٍدْل  گٮذ الَالم ٥ليک يب علي هَّٙ پبک هؾول هٍْل اهلل

 «. هل کَ ٥ليک يب ّللي...

کدٌ   كٌُدل ّ ايدي چٌديي فيدواد ُديچ     ُياه کٌ ها ٦ٝبم هي هٲلاه ٍيَ ّ ث»... اًغبم: 

 «.ًکوكٍ اٍذ

 989  258پ الدي   252، ٓ  87668/  84، ُ  528، ٓ  48، هغلدٌ؛ ط   / د رِواى 

 پ.

، هغو٥َْ ّبًيكٍ عيٍّ علا اى ُن اٍذ کَ ُوکلام  اي کَ ؽبّي ايي ٥ٌْاى اٍذًَقَ
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ُدبي هغو٥ْدَ   ثَ فٜ کبرجي ًّْزَ ّلٍ ّ ٥ًًْب ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ ًلاهك. اًلاىٍ ثوگ

 هْزو  ثو ايي هٍبلَ ًبُوگْى اٍذ.

 [228826هغو٥َْ ٭بٱل علل. ]ُ صجذ: 

543  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الوسبلٖ ُٖ الوٌبسٖ

 .هؾول ثي هکّوم الکوهبًي، الو٦و٫ّ ثبثي ٦ّجبىاى: 

 922 ٙوي هغو٥َْ(. 698، ُ  اهلل ا٭ٌلي ، ٭ي٘ / د اٍزبًجْل( 

  .ٯ. ُ 864ربهيـ کزبثذ: 

544  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الوسبلٖ ُٖ الوٌبسٖ

 م(. 8555=  .ٯ ُ  755اى: هؾول ثي اثواُين ثي ٦ٍلاهلل اثي َعوب٥َ )

 [GAL II 466 S II 80؛ 8665]ک٬ْ ال٢ٌْى: 

 هٍبلَ پيواهْى هٌبٍک ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ٭ٚليذ ايي كّ ٭ويَٚ اٍذ.

الجبة األّل ٭ي هقزٖو ٭ٚ  الؾظ ّ ال٦ووح ّ أ٭٦بلِوب ّ ٭ٚ  هکخ ّالجيذ الؾدوام  »...  ٩بى: 

 «.ّ ٕٮزَ ّ ّوّٛ ّعْة الؾظ ّ ٕؾزَ ّ ٍٲَْٝ ّ ؽکن ربهکَ ّ ُْ ٥ْوح ٭ْٖل...

ر٦بلي ر٦بلي )کنا( ّ أ٥وبلَ ٱل ا٥زللذ ٱن أى الْو٣ ّ ّ اًٮوك الي األًٌ ثبهلل »... اًغبم: 

ٱلجَ ٱل اٝوؤى ثبهلل ر٦بلي ّ ثدنکوٍ ّ ٦ٝدن ؽدالّح ٱوثدَ ٭ليضدٰ ثدبلٲجْل ّ ثدبلؾظ الوجدوّه         

 «.ّبءاهلل ر٦بلي ٥لي هب يٲوة اليَ ّ ٕلي اهلل ٥لي ٍيلًب هؾول ّ  لَ ّ ٕؾجَ ّ ٍلن اى

 928  ٓ (.8242)٭ٲَ  938، ُ  448/ د ٭لَٞيي )ٱلً(، فبلليَ؛ 

 .ٯ. ُ 963االّلي ٌٍَ  ، پٌغٌْجَ عوبكي ثلّى ًبم کبرت

٦ّٙيذ ١بُوي ًَقَ، هٞلْة اٍذ. كه ؽْاّي کزبة ث٦ٚي ّوّػ ّعْك كاهك. 
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اي ٩يو ه ًٲَْ 37ُبيي ُن اٙب٭َ ّلٍ ثواي کزبثذ اٍزلهاکبد ّ ّوّػ. هّي ثوگ ثوگَ

اي اى  ّلٍ اٍذ کَ ١بُوًا ًٲَْپبهٍ  36ّْك ّ ّهٯ كٱيٰ اى ؽوم ًجْي ّوي٬ كيلٍ هي

 ک٦جَ هْو٭َ ثْكٍ اٍذ.

 ٍن. 28/  3*  84ٍن(،  88*  82ً ) 23،  گ 39

545  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  الوسبلٖ ُٖ هلن الوٌبسٖ

 ..ٯ( ُ  973اى: هؾول ثي هکوم ثي ٦ّجبى کوهبًي ؽٌٮي )ؽلّك 

 [8665/  2]ک٬ْ ال٢ٌْى 

 922 ٌَ984، ُ  546، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ٥بكي كهّذ ًَـ

ّ « ّٱ٬ هلهٍخ ثْديو  ٩دب  »، كه  ٩بى هِوي ثب ٥جبهد  ، رٖؾيؼ ّلٍ  ٩بى ّ اًغبم ا٭زبكٍ

 كه پبيبى ُن هِوي پبک ّلٍ هْعْك اٍذ.

دله... هکدي االٍدالم ّ الوَدلويي ًبٕدؼ الولدْک ّ الَدالٝيي        » ٩بى ا٭زبكٍ:  ثَولَ ٱبل اٖل

 «.٥بلن...

 «.ّ هي أؽجَ أ١ِو ٥ليَ  صبه هؾجزَ ّ يک٬ ٥ٌَ ٍْٞح ٥لٍّ»... ا٭زبكٍ: اًغبم 

 ٍن(. 25*  86ً ) 83،  گ 558

 [238/  922]ُ صجذ: 

546  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الوسبلٖ الوتٔسـٔ ُٖ الوٌبسٖ الوتَسـٔ

 ..ٯ( ُ  8284اى: هال ٥لي ٱبهي )٥لي ثي ٍلٞبى هؾول ُوّي( )

 [836/  2س ال٦وثي اإلٍالهي ؛ مفبئو الزوا822/  7]ه٦غن الوئلٮيي 
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،  م 8982=  .ٯ ُ  8528 ،، هٞج٦خ الزوٱي م؛ هکخ 8878=  .ٯ ُ  8288،  ]چبپ ّلٍ: ثْالٯ

 ٓ[. 296كه 

ثَولَ هة ىكًي ٥لوًب يب کوين الؾول هلل الني أّٙؼ الؾغخ ّ أّعت أهکبى » ٩بى: 

 «.اإلٍالم هي الٖالح ّ اليکبح ّالٖيبم ّ الؾغخ ّ الٖلْاد...

ّ ٱل ًغل الْوػ ثزوبم... ٍيل األًبم ٥ليَ أ٭ٚ  الٖالح ّ أکو  الَالم ؽبهلًا »... اًغبم: 

 «.هلل ّ ّبکوًا أل٦ًوَ هي اإلثزلاء ّ االفززبم

 925 ٌَ983، ُ  547، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

 .ٯ. ُ 8278هثي٤ االّل  8،  ، ٥جلالوؽوي ثي ثکو ثي ؽبعي ًَـ ٥بكي

، ٥ٌبّيي اثْاة ّ ٭ْٖل  ، رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ هْٝثذ كيلًٍَقَ هْهيبًَ فْهكٍ ّ 

، كاهاي ؽْاّي. كه اثزلاي  ، ثو٭واى ث٦ٚي کلوبد ّ عوالد ثَ ٱوهي ًْبًي كاهك ثَ ٱوهي

 ، ٭ِوٍذ ٥ٌبّيي أثْاة کزبة  هلٍ اٍذ. ًَقَ

،  ًيي رؾجيٌ ًَقَ رٍْٜ ؽبط ٥جلالوؽوي ثي ثکو ثي ٥جلاهلل ؽبعي ٥لي ثو فْكُ

َ ٥لن هغبّهيي اى اُ  هکَ ّ ّوٛ کوكٍ کَ اى ا٥بهٍ ّ اٍزٌَبؿ کزبة كه ٍپٌ ثو ٝلج

، ٥لي ثي ٥جلالوؽين ؽَيي اإلهبم ّ ٥جلاهلل  عِذ هٙبي الِي هوب٦ًذ ًْْك. ثو ايي ؽجٌ

اًل. ُوچٌيي هِو هلهٍَ ثْيو  ٩ب كه هلًيَ هٌْهٍ ًيي كه ُويي ا٭ٌلي ثْ٭لي ِّبكد كاكٍ

 ٕٮؾَ هْعْك اٍذ.

 [878/  828]ُ صجذ: 

547  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  هسألٔ ُٖ هي هلّٖ ً٘شُ هبالً ٍ ششؽ هلِ٘ أى ال ٗحذّ ثِ

 .اى: ٥الهَ ّيـ ٥جلالؾَيي ثي ٱبٍن ؽلي ًغٮي

هٍبلَ كه ثبة يکي اى هَبئ  هوثْٛ ثَ ّوٛ اٍذ کَ ّقٖي هبلي ها ثَ هلک كيگدوي  

عب ًيبّهك ّ كه ثدبة ٕدؾذ ّ عدْاى     ، ؽظ ثَ ، ثب  ى هبل کَ  ى ّقٔ كه ّهك، ثَ ّوٛ  ى
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 الزيام ثَ ايي ّوٛ هجبؽضي ها هٞوػ کوكٍ اٍذ. 

 924 484، هغو٥َْ ُ  ، أهيوالوئهٌيي / د ًغ٬. 

 هئل٬ اٍذ.ًَقَ إ  ّ ثَ فٜ 

548  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ، ششح ٌٗض الذٓبئْ هستخلض الحٔبئْ

 اى: ؟  

 923 348، ک  ىهبى )كيغيزبل هئٍََ ربهيـ ٥لن ّ ٭وٌُگ(، ُ  / د پبکَزبى. 

 ّْك.كاهي هي كه کزبثقبًَ هنکْه كه پبکَزبى ًگَ 22ًَقَ إ  ثَ ّوبهٍ 

 .ًَقَ هغلل اّل کزبة اٍذ ّ رب پبيبى کزبة الؾظ ها كاهاٍذ

549  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ(  الوستـبم هي الضاد ألُٔش الوجبد اثي الووبد

 م(. 8648=  .ٯ ُ  8238اى: ٥جلالوؽوي ثي هؾول ثي هؾول ٥وبكي )

 [GAL II 291 S II 402؛ 8829،  8675]ؽبعي فليٮَ: ک٬ْ 

 ّ ،  هٌبٍک ؽغي اٍذ ثو اٍبً ٭ٲَ اؽٌب٫ کَ چبپ ًيي ّلٍ اٍذ. كه ٭ِوٍذ پديِ ه

، ه٦و٭ي ّلٍ کَ ًَدقَ  ى كه   کَ هٍبلَ ثَيبه هقزٖوي اٍذ اى هئل٬« هٌبٍک ؽظاك٥يَ »

 کزبثقبًَ هغلٌ هْعْك اٍذ.

ّ ث٦ل ٭يٲْل ال٦جل الٮٲيو الي ل٬ٞ هثَ ال٪ٌي القٮي ٥جلالوؽوي الؾٌٮي ٥بهلِن »...  ٩بى: 

 اهلل ثلٞٮَ القٮي: ُنٍ ٭ْائل ّويٮخ ٍلکذ ثِب هَلک الوٌَک ٥لي هدنُت اإلهدبم اال٢٥دن   

 «.ؽٌيٮخ عو٦زِب ؽيي ؽغغذ ٥بم أهث٤ ٥ْوح ّ أل٬... اثي

ّ ث٦ل ٭بًي أٍؤل هي ٕؾت ُنٍ الوٌبٍک ّ اُزلي ثِب ٭ي ُبريک الوَدبلک  »... اًغبم: 

أى ال يٌَي عبه٦ِب ّ ّالليَ ّ أّالكٍ ّ مّيَ هي ك٥بئَ الوَزغبة ٭دي ّٱدذ الوَدزٞبة ّ    
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 «.الؾول هلل ّؽلٍ

 926  ٭ٲَ(. 897، ُ  425ٓ / د ٭لَٞيي )ٱلً(، فبلليَ؛( 

 .ٯ. ُ 8233ّْال  82، عو٦َ  کبرت: هؾول ثي هؾول ٍليوي

گدناهي ّدلٍ اٍدذ. كه  ٩دبى رولدک      ٦ّٙيذ ١بُوي ًَقَ هٌبٍت اٍذ ّ عليلًا ّوبهٍ

ٍدلٌٞذ   هٮزي« اهلل ٭ٚ  اؽولثي»ّ رولک كيگوي اى  .ٯ، ُ 8283ٍبل  ثَ« ال٦لن ؽلّرخ ٥جلالوؽوي»

اى روکَ هوؽْم هؾودل هّديل ؽلّردَ ثدَ     « هؾول يبٍيي فبللي»٥ضوبًي ّ رولک ٍْهي ُن اى 

 ّْك.ّْك. ًيي ًبم ّيـ ثوکبد ثي هؾول كلي  هکي ًيي كه  ٩بى كيلٍ هيكيلٍ هي 8224ٍبل 

 ٍن. 22*  82/  3ٍن(،  84/  3*  7ً ) 28،  گ 42

551  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  هستٌذ الش٘ؤ ُٖ أح٘بم الششٗؤ

 ..ٯ( ُ  8243ي کبّبًي )اى: هال اؽول ثي هؾول هِلي ًواٱ

اى عْاه٤ ؽليضي ّي٦ي اٍذ کَ ثو اٍبً اثْاة ٭ٲِي روريت يب٭زَ ّ اؽبكيدش هوثدْٛ   

 عب هّل ٢ًو اٍذ. ثَ ُو ثبة ًيي  هلٍ اٍذ کَ هجؾش ؽظ  ى كه ايي

 927 966، ُ  786، ٕله ثبىاه )ك٭زو ٍْم(؛ ٓ  / د إٮِبى. 

 يبثل.کزبة الؾظ اكاهَ هيًَقَ ؽبٙو اى کزبة اليکبح  ٩بى ّ رب پبيبى 

 . ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو8248.٫هعت  89، كٌّّجَ  ، هؾولهٙب ثي هؾول اهيي کبّبًي ًَـ

 ، ٬ٞ٥ ريوبط ٱوهي. علل هٲْايي

 ٍن. 58*  28، ً  29،  گ 242

551  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( الوسلٖ الوتٔسّؾ ُٖ الوٌسٖ الوتَسّؾ

 ..ٯ( ُ  8284) ، ٥لي ثي ٍلٞبى هؾول ٱبهي ُوّي اى: هال ٥لي ٱبهي
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 [822/  7؛ ه٦غن الوئلٮيي 735د  738/  8]ُليخ ال٦به٭يي 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 928  /8  ُ 887د روکيَ )اٍزبًجْل(، ٭ي٘ اهلل ا٭ٌلي؛. 

 گ. 896

  .ٯ. ُ 8268ربهيـ کزبثذ: 

 929  /2  2855، ]ُ کلي  2894، ُ  762، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  د ٥وثَزبى 

 ٭ٲَ ؽٌٮي[.

 .ٯ. ُ 8294، ٍبل  رؾويوي

 ٍن. 28*  86، ً  25،  گ 599

552  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( هسَدّٓ سحلٔ الٌضٕ الٖ الحزبص ٍ الٔسـٌـٌ٘ٔ

 .اى: ثلهالليي هؾول ثي هؾول ال٪يي

 952    ُ كه کزبثقبًددَ كاًْددگبٍ ثوًَددزْى )= پويٌَددزْى(،  36/ د ًَددقَ فٞددي ثددب

 ْك.ّكاهي هي هغو٥َْ عبهيذ )= گبهيذ( ًگَ

553  

 هشول الوحول )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ(

 اى: هؾول ٕبكٯ پبّب.  

 ٕٮؾَ چبپ ّ هٌزْو ّلٍ اٍذ[ 62ايي ٍٮوًبهَ كه  .ٯ ُ  8298]كه ٍبل 

،  ، هَيو ؽبعيدبى هٖدوي ها اى ٝويدٰ فْدکي     كه ايي کزبة .ٯ ُ  8297هئل٬ كه ٍبل 

 کٌل.ٌّبٍبيي ّ گياهُ هي
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554  

 )ُِٔ ٍ اسشاس هجبدات ـ هشثٖ(  هظجبح الحشه٘ي

 (..ٯ ُ   8525ال٦بثليي پيٌْوبى ّکْئي )پٌ اى  اى: هْلي ٥جلالغجبه ثي ىيي

اى ردؤلي٬   .ٯ ُ  8528روبم ا٥وبل هليٌَ ّ هکَ كه ايي کزبة ثيبى ّلٍ اٍذ ّ ثدَ ٍدبل   

  ى ٭به٧ ّلٍ اٍذ.

، ثب فٞي فدُْ ّ فْاًدب   ٓ  462،  كه رجويي .ٯ ُ  8527]ًَقَ چبپ ٌٍگي: كه ٍبل 

 )ثَ فٜ ًَـ(.

« 7ؽَديي  هٖجبػ الؾوهيي كه اٍواه ؽظ ّ ِّبكد اهدبم »چبپ ٌٍگي كيگو: ثب ٥ٌْاى 

، ثب هٲلهَ ّ رٲوي٠ ؽبط ٍيل  ًبّو (: ايواى؛ ثي2928هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههْي )ُ 

 .، ٭بهٍي ٕٔ 8+  439+  82،  ، فْزي 8529،  ، ثلّى کبرت ٥لي رجوييي

 8584، ٍدبل   ، ًْدو هْد٦و   ًَقَ كيگو چبپي: ثَ رٖؾيؼ ّ رؾٲيٰ ٍيل عْاك ٝجبٝجدبئي 

]ُ 

 [4846ُ  826/  28]النهي٦َ 

ّّاه هليٌدَ هٌدْهٍ ثدَ ثيدبى       هئل٬ ثب ُل٫ اهّبك ّ هاٌُوبيي ؽّغبط ثيذ اهلل الؾدوام ّ ى

، فْاٍزَ رب  يي ُل٫اٍواه ّ ربهيقچَ ا٥وبل هوثْٛ ثَ ايي ٍٮو ه٦ٌْي پوكافزَ اٍذ ّ ثب ا

ُبيي کدَ كه ُدو هوؽلدَ ثدلاى ًبيد       ، ثب صْاة ، ٙوي ٭ِن رکبلي٬ فْيِ ىائو هکَ ّ هليٌَ

 ، ايدي کزدبة   ّْك ّ اٍواهي کَ كه ُويک ًِٮزَ اٍذ ًيدي  ّدٌب ّدْك؛ ثدَ ُوديي كليد        هي

-هٌدل هدي  ًگبهي ؽوهيي كاًَذ کَ ًَ رٌِب ٝبلجبى ٥لن ّ كاًِ اى  ى ثِدوٍ  رْاى ربهيـ ها هي

اًل ًيي هٮيل ، ثلکَ ثواي ىائواى ّ کَبًي ُن کَ ٌُْى ثَ ايي ٍٮو ه٦ٌْي هّْو٫ ًْلٍ وكًلگ

 اٍذ.

 هٞبلت کزبة كه ٱبلت ٍَ ثقِ اٍبٍي اٍذ:

ُبي هقْٖٓ ثَ  ى ِّو ّ ؽْهَ ُب ّ ٥جبكدثقِ اّل: كهثبهٍ هکَ هکوهَ ّ ىيبهرگبٍ
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  ى.

ُبي  ِو ّ هقزٖوي اى ىيبهرگبٍُبي  ى ّثقِ كّم: كهثبهٍ ِّو هليٌَ هٌْهٍ ّ ىيبهرگبٍ

 ّبم ّ ٭لَٞيي ّ ربهيـ  ى كيبه.

اي اٍذ کدَ هئلد٬ ثديي هکدَ ّ ا٥ودبل ؽدظ ثدب        ثقِ ٍْم ّ پبيبًي: رٞجيٰ ّ هٲبيََ

 ّ ّٱبي٤ ٥بّْها اًغبم كاكٍ اٍذ. 7ؽَيي اهبم

، ثب ثيبى هٌبٍک ّ ا٥وبل ّاعت يب هَزؾت هوثْٛ ثدَ ٍدٮو    هئل٬ كه عبي عبي کزبة

ُدبيي ردبهيقي ّ هٞدبلجي  هْىًدلٍ ّ     ، ؽکبيدذ  ٍواه ّ ربهيقچَ  ى ا٥وبل، ٙوي ًٲ  ا ؽظ

، کزدبثي عدبه٤ ّ هٞجد٣ْ     ُبيي هٮوػ ّ هورجٜ ثب هٌلهعبد ها ًٲ  ًوْكٍ ّ كه ًِبيدذ لٞيٮَ

 ُبي هقزل٬ ها كه ه٣ْْٙ فْك پليل  ّهكٍ اٍذ.ٝج٤

ّ ... أهدب ث٦دل چٌديي    الؾول هلل اّلني ٢ّ٥ن ٦ّبئو االٍالم ّ أکوهٌب ثبالهّبك الي الؾ» ٩بى: 

گْيددل رددواة أٱددلام الوددئهٌيي ّ رْددٌَ کددبم هيددبٍ ٭يْٙددبد هة ال٦ددبلويي ٥جددلالغجبه ثددي  

اي هقزٖوٍ كه ثبة ىيدبهد ّ ؽدظ   ال٦بثليي الْکْئي... الىم ّ ّاعت كاًَزن کَ هٍبلَ ىيي

 «.اهلل الؾوام... ثيذ

ذ کب٩دن  ّ چْى ٕجؼ ّل كيلًل کَ ُوبى کب٩ن ثو هّي ٱجدو اٍّدذ ّ ثدو پْد    »اًغبم: 

ُوچَ ٭وهْكٍ ثْك ّ٭دب ثدَ  ى ًودْك ّ     7ًّْزَ ّلٍ کَ: ثَ فلا ٱَن کَ اهبم ع٦ٮو ٕبكٯ

 «.عب ها ثَ هي كاكًل ّ هوا اى ٥ناة كّىؿ ايوي ٍبفزٌل  ى

 958   ُ :اي کدَ كه  کزبثقبًَ هؾلس اههْي؛ ًيي ًَقَ 2928/ د ًَقَ چبپ ٌٍگي

 گو٭زَ اٍذ.رجويي چبپ ٌٍگي ّلٍ ّ ه٦يبه رٖؾيؼ کزبة ٱواه 

 عِذ هيوىا ٭وط اهلل رؤلي٬ ّلٍ اٍذ. .ٯ ُ  8528ًَقَ ثَ هّى عو٦َ ٍبل 

 ، ٍَ ثيذ ٦ّو ثليي روريت  هلٍ اٍذ: كه پبيبى ايي ًَقَ

ممبهه رنموسههرٍمطهه فممبلهه م*مبهه  يمح جيهه نموههًريم  ههتم رمکهه م*مبههٍم  مهه  م ط عههتمم»

گشهتمکه ري مممم ه  غدميم*مَمچًمحًر نم*مبً م زممًيم    رخممزل م*م گ م زميقتمکأليفرمبپ  هم

 «.مبل 
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555  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هظجبح الوتوتن ُٖ هٌبسٖ حذ التوتن

 ..ٯ( ُ  8233اى: ّيـ فٚو ثي ّالل ٥ٮکبّي ًغٮي )

 [4228ُ  888/  28]النهي٦خ 

 952  ٍ8247اي کَ هئل٬ ثَ ّيـ ٥جلالکوين کوهدبًي ثدَ ٍدبل    / د ًبم کزبة كه اعبى 

 ، مکو ّلٍ اٍذ. كاكٍ

 

556  

 ُٖ ششح الوختظش )ُِٔ ـ هشثٖ(الووتجش 

 ..ٯ( ُ  676اى: هؾٲٰ ؽلي ع٦ٮو ثي ؽَي ثي يؾيي ثي ٦ٍيل )

 955 675، ُ  496، ٕله ثبىاه )ك٭زوكّم(؛ ٓ  / د إٮِبى. 

 ًَقَ ؽبٙو اى  ٩بى کزبة الِٞبهح رب پبيبى کزبة الؾظ ها كاهاٍذ.

)پبيبى کزبة(،  8242 الضبًي ٌّجَ چِبهم عوبكي )پبيبى عيء اّل(، ٍَ 8248، ٍبل  ًَـ

ًٲي ثي هؾول٥لي  ، كه  ٩بى عيء اّل ّ كّم ّٱٮٌبهَ کزبة ثب رْليذ ٥لي ٥ٌبّيي ثَ ٱوهي

كيلٍ  8246ثَ ٍبل « ًٲي ثي هؾول٥لي الوٍْْي ٥جلٍ ٥لي»هٍْْي ىًغبًي ثب هِو هوث٤ 

ّْك. كه ثوگ  ٩بىيي ٭ِوٍذ هٞبلت کزبة ّ اهبًذ کزبة اى ؽبعي ه٦ْٖم ًيك هؾوْك هي

ثب هِو  8232ؾول رجوييي ّ كه ثوگ پبيبًي يبككاّزي كه ٭ْد ٭زؾ٦لي ّبٍ ثَ ٍبل ثي ه

 ّْك.كيلٍ هي« ًٲي الوٍْْي ٥جلٍ ٥لي»هوث٤ هنکْه ّ هِو ثيْٚي 

 علل ريوبط هْکي.

 ٍن. 58/  3*  28، ً  29،  گ 228
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557  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هوشة هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  8283اى: ّيـ اث٥ْلي هؾول ثي اٍوب٥ي  ؽبئوي )

 [4852ُ  242/  28]النهي٦خ 

، كه ًغ٬ كهگنّدزَ ّ کزدبة ها    ّي ّبگوك ّؽيل ثِجِبًي اٍذ کَ كه ثبىگْذ اى ؽظ

 فْك كه روعوَ اٍزبكُ مکو کوكٍ اٍذ.« هٌزِي الوٲبل»كه 

558  

 )ُؼبٗل ٍ هٌبٓت ـ هشثٖ( الوِبخشٓ الِبخشٓ ث٘ي الحشه٘ي الششِٗ٘ي

 ..ٯ( ُ  772هليٌَ )، ٱبٙي الٲٚبح  اى: ٥لي ثي ي٬ٍْ ىهًلي

هي ١وي٬ الوؾبٙوح ّ ١وي٬ الودناکوح هدب ؽکدي هدي     » ٩بى )ث٦ل الجَولخ ّ الٖالح(: 

 «.هٌب١وح الؾوهيي...

ّ ًِٚزب ٱب٭لزيي ١ب٭وريي ثَئلِوب ّالَالم. ُنا  فو هب أهكًبٍ ّ ردن األهدو الدني    »اًغبم: 

 «.ٱٖلًبٍ ّ أّهكًبٍ

 954 58الي  26، ٓ  5287، ُ م /  8222، ٓ  2وقْٞٝبد اليوٌيخ؛ ط كاهال ، / د يوي. 

 .ٯ. ُ 8272هؾوم  22پٌظ ٌّجَ  ،، ٥لي اؽول ؽَي ؽبهلي ًَـ

 ٍن. 29*  22، ً  57

559  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ(  هِتبح الحذ

 ..ٯ( ُ  85اى: هؾول ٥جلاهلل )ٍلٍ 

، رٖدٌي٬ هؾودل ُبّدن ثدي      چٌل ٭بيلٍ اى کزبة ؽيبد الٲلْة ٭ي ىيدبهد الوؾجدْة  
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رٌٖي٬ کوكٍ ّ كه يدک هٲلهدَ    .ٯ ُ  ٥8264جلال٪ٮْه ٌٍلي اٍذ کَ هئل٬  ى ها كه ٍبل 

 ّ چِبهكٍ ثبة ّ چٌل ٭ٖ  رجْيت کوكٍ اٍذ.

کَ ا٦ٍلک اهلل ر٦بلي ٭ي اللاهيي کَ ايي چٌل ٭ْايدل اى   ثَولَ ؽوللَ اهب ث٦ل ثلاى» ٩بى: 

 «.کزبة ؽيبد الٲلْة...

 «.يٮَ اٍذ فال٭ًب للْب٭٦يٱٖل رجوک ّ ايي ًيك ؽٌ ثَ»... اًغبم: 

 953 358الي  482، ٓ  86863/  23، ُ  48، ٓ  43، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

 ، هؾ  کزبثذ: كه هٲبم ّيلْه )كاهالَوّه اي ّيلْه(. 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ ٌُلي

 اي هّّي ٍبكٍ.علل چوم ٱٍِْ

 [227552ٍن. ]ُ صجذ:  22*  83/  3، ً  83

561  

 ُبسسٖ()اخالّ ـ  هِتبح الحشه٘ي

 ..ٯ( ُ  85اى: هؾول ٥جلاهلل )ٍلٍ 

، رٖدٌي٬ ٥جدلالؾٰ ثدي     «عنة الٲلْة الي كيبه الوؾجْة»، چٌل ٭بيلٍ اى کزبة  هئل٬

الليي روک كُلْي ثقبهي كه ايي هٍبلَ عو٤ ًوْكٍ ّ  ى ها كه ُٮدلٍ ثدبة كه ٍدبل     ٍي٬

 ثَ پبيبى ثوكٍ اٍذ. .ٯ ُ  8264

کدَ اٍد٦لک اهلل    ال٦بٱجخ للوزٲيي... اهدب ث٦دل ثدلاى    ثَولَ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ» ٩بى: 

 «.ر٦بلي ٭ي اللاهيي کَ ايي چٌل ٭ْايل اى کزبة عنة الٲلْة...

ّ ّو٫ هّيذ ٍيل اًبم ٥ليَ الٖلْح اهلل الولک ال٦الم هالىهدذ ٕدلْح ًجْيدَ    »... اًغبم: 

 «.اٍذ ٕلي اهلل... هة ال٦بلويي

 956 559الي  232، ٓ  86863/  22، ُ  47، ٓ  43، ط  ، هغلٌ / د رِواى. 

 ، هؾ  کزبثذ كه هٲبم ّيلْه )كاهالَوّه اي ّيلْه(. ًَز٦ليٰ ٌُلي

 اي هّّي ٍبكٍ.علل هغو٥َْ چوم ٱٍِْ

 [227552ٍن. ]ُ صجذ:  22 * 83/  3، ً  83
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 -)تبسٗخ ٍ هووبسٕ اهلل الحشام = أثٌ٘ٔ ال٘وجٔ هِشحٔ االًبم ُٖ تأس٘س ث٘ت

 ُبسسٖ ٍ هشثٖ(

اهلل الؾوام( ثي ًْهالليي ثي هواك ثدي ٥لدي ثدي     ال٦بثليي )هئٌٍ ثيذ ٍيل ِّيل ىيياى: 

 (..ٯ ُ   88هورٚي کبّبًي هکي )ٍلٍ 

 [3464ُ  562/  28]النهي٦خ 

،  8586،  8، چدبپ   ، ًْدو هْد٦و   ، رِواى ]رؾٲيٰ ٥وبه ٥جْكي ًٖبه ّ ؽيله لٮزَ هبل اهلل 

،  ، ٱن ، ك٭زو اّل ؛ هيواس اٍالهي ايواى978د   964د   3422د   36د   7، ّبثک:  ، هٱ٦يٓ  853

 ُ[. 8572،  کزبثقبًَ هو٥ْي

 ًّْزبه كه ٍَ ٭ٖ  ّ يک فبروَ ثَ ّوػ مي  رلّيي يب٭زَ اٍذ:

 الٮٖ  االّل: ٭ي ٍجت ٍٲْٛ الک٦جخ الو٢٦وخ.

الٮٖ  الضبًي: ٭ي ٥لخ ثٌبء الک٦جخ ٭ي االهٗ ّ ثدلإ الٞدْا٫ ثِدب ّ مکدو ٕدٮخ الک٦جدخ       

 لِب ّ ٥وِٙب ّ اهرٮب٥ِب ّ... .الوْو٭خ ّ ْٝ

 الٮٖ  الضبلش: ٭ي مکو ٕٮخ الوَغل الؾوام ّ أثْاثَ ّ أٍوبئِب ّ أٍبٝيٌِب... .

القبروخ: ٭ي ٕٮخ االهکٌخ الوْو٭خ الزي ثوکخ الو٢٦وخ ٍْي هب مکو هضد  هْلدل ّدوي٬    

 ٍيل الووٍليي ّ هْلل ٍيلح ًَبء ال٦بلويي... .

وهَ پٌ اى رقويت ّ ّيواًي ثو اصو ٍدي  ٍدبل   ثوهٍي رؤٍيٌ ک٦جَ ّ ثبىٍبىي هکَ هک

٥ٌدْاى يدک کدبهگو ٭٦بليدذ      اٍذ. هئل٬ کَ كه ثٌبي هَغل فبًَ ک٦جَ فْك ثَ .ٯ ُ  8259

، ّوؽي اى اث٦بك رقويت ّ ٍپٌ ثبىٍبىي  ى ثَ كٍذ كاكٍ اٍذ. هدزي ٭بهٍدي ايدي     كاّزَ

بد ٭بهٍي ّ هزي ٥وثي ، كه هغلَ هيٲ ال٦بثليي کبّبًي ثْكٍ هٍبلَ کَ  ى ُن ثَ ٱلن فْك ىيي

ًيي كه الويٲبد ٥وثي چبپ ّ هٌزْو ّلٍ. افيوًا هزي ٥وثدي رؾٲيدٰ ّدلٍ  ى ثدب رْعدَ ثدَ       

 اُويذ  ى ثَ ْٝه هَزٲ  ّ ثَ ْٕهد کزبة ًيي چبپ ّلٍ اٍذ.
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 «.الؾول هلل هة ال٦بلويي...» ٩بى: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 957  /8  پ الدي   898، اى ٓ  455/  4)ك٭زدو كّم(، ُ   273، ثوّعدوكي؛ ٓ   د ٱن

 ه.885

ّ   ُدب ثدَ ّدٌگو٫   ، ٥ٌبّيي ّ ًْدبًي  .ٯ ُ ، ٍلٍ كّاىكُن  ًَـ ،  ، علدل )هغو٥ْدَ( كّ ه

 اي.ريوبط هّ هْکي اًلهّى ٱٍِْ

 ٍن. 88/  3*  88/  3، ً  84

 958  /2  ّقٖي )هؾول٥لي فْاًَدبهي(؛ ]ه٦غدن هئلٮدبد الْدي٦يخ ٭دي       د ًغ٬ ،

 [985ُ  528/  2الغييوح ال٦وثيخ 

هالهؾولُبكي ٱيّيٌدي   ثي ٥جلاهلل هکَ. ثَ عِذ ؽبط .ٯ، ُ 8247، ٍبل  کبرت: هؾول فواٍبًي

 ًگبّزَ ّلٍ اٍذ. ايي ًَقَ ُوچٌيي كه کوثال ّ ًيك ّيـ هؾول٥لي ٱوي هْعْك اٍذ.

 959  /5 ّيـ هؾول٥لي ٱوي )ًَقَ ٭بهٍي(. د کوثال ، 

ّ ُدو كّ ًَدقَ كه فياًدَ هدْلي      ايي کزبة ثَ كّ ىثبى )٭بهٍي د ٥وثي( ًگبّزَ ّدلٍ  

هٖجبػ »ّْك ّ ايي هٍبلَ ثَ  فو هجؾش کزبة كاهي هي هؾول٥لي فْاًَبهي كه ًغ٬ ًگَ

 ٙويوَ ّلٍ اٍذ. ;رؤلي٬ ّيـ ٍْٝي« الوزِغل

562  

 )آداة ٍ سٌي ـ هشثٖ( الؤٌؤ ُٖ آداة الحذ

 .اى: ّيـ هؾول ثي ّغب٣ االًٖبهي

 [6567ُ  824/  22]النهي٦خ: ط 

ٗ »ثبّل. ٕبؽت ه٦بٕو ٭بٙ  هٲلاك هي،  هئل٬ گْيدل: ًَدقَ فٞدي  ى ها كه    « الويدب

الليي ٥لي ثي ؽَي ثي ٥اللخ کَ اى ٝدو٫ اٍدزبكُ ٭بٙد      اهكثي  كيلم. ثَ فٜ ّيـ ىيي

 .ٯ. ُ 822، ثَ ٍبل  هٲلاك اعبىٍ كاّزَ
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ُنا  فو کالم الو٬ٌٖ كاهذ ٭ٚبئلَ ؽّوهٍ ال٦جدل ٥لدي ثدي ؽَدي ثدي      »اًغبهَ ًَقَ: 

 «.822األؽل الؾبكي٦ْو هي ٦ّجبى ٌٍَ  ]م[يْ ٥اللَ ٭ي

 ، هٍبلَ ها ًيك ه٬ٌٖ ٱوائذ کوكٍ ثبّل. گْيل: ث٦يل ًيَذ کَ کبرتٕبؽت هيبٗ هي

563  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌٔن الحبدّ ٍ الضٍّاس

 ..ٯ( ُ  449اى: الْيـ اثْالٮزؼ هؾول ثي ٥لي ثي ٥ضوبى کواعکي )

 [6537ُ  828/  22]النهي٦خ 

 ثب ثيبًي لٞي٬ كه هجبؽش ؽظ ّ ىيبهد.کزبة هقزٖوي اٍذ 

د  ثواک الجٲبء ٭وى ثي ثالک د اثي كه ٭ِوٍذ کزت ّي  هلٍ کَ هٍبلَ ها ثَ عِذ ٱبئل

 ًگبّزَ اٍذ.

564  

 )شَ٘ائِ٘ ـ ُبسسٖ ٍ هشثٖ( ]ه٘تَة سلـبى هخوبًٖ ثِ ششَٗ هِ٘[ 

 .، پبكّبٍ هّم اى: ٍلٞبى ٍليوبى

، ثَ اًْبي اثْالو٦َْك ا٭ٌلي ْٕهد  ثبّلايي ًبهَ کَ كه ثبة ٩بهد ٱب٭لَ ؽغبط هي

 گو٭زَ اٍذ.

ْٕهد هکزْة کَ اثْالو٦َْك ا٭ٌلي ؽَت االهو ٍلٞبى ٍليوبى پبكّبٍ »هزي ًبهَ: 

هّم ثَ ّوي٬ هکَ ًوْكٍ كه ٍبلي کَ ٱب٭لَ ؽبط ها ىكٍ ثْكٍ: ا٥لن أيِب الَيل اًوب الؾٌَخ 

جيؾخ ُّي هي ثيذ الٌجْح أٱجؼ. ٱل ؽٌَخ ٭ي ًٮَِب ُّي هي ثيذ الٌجْح أؽَي ّاًوب الَيئخ ٱ

ثل٪ٌب اًک  ّيذ الوؾوم ّ ميذ الوؾوم ّهي يز٦ّل ؽلّك اهلل ٭وب لَ هي هکوم ٭بى لن رٌزَ 

 «.٥ي ؽّلک أ٩ولًب ٭يک ٍي٬ عّلک الَالم

اًل: اًوب ال٦جل ثنًجَ ربئت فلهذ ٍلٞبى ٍليوبى ًّْزَ عْاة کَ ّوي٬ هکَ ثَ»عْاة: 
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 «.ي ّاى ي٦ٮْ ُْ أٱوة للزٲْيالي هّثَ ٭بى يؤفنٍ ٭يلک أٱْ

 942 367، ٓ  9466/  289، هغلٌ؛  / د رِواى. 

هزي ًبهَ ّبٍ ٍليوبى ثَ هاٍزَ چليپب ًگبّزَ ّلٍ ّ  .ٯ. ُ 88، ٍلٍ   هيي ًَز٦ليٰ ّکَزَ

 (186)تصوير      ثو٭واى ث٦٘ ٍْٞه ثَ ٌّگو٫ ًْبًي كاهك.

565  

 )تبسٗخ ٍ هسبحت ـ ُبسسٖ( هِّ٘

 .ٌُلي٥لي  اى: هجبهک

، ثبه كّم ّ ٍْم رب ثبه كُن کَ  هٍبلَ كه هْهك كهاىا ّ پٌِبي فبًَ ک٦جَ ّ ثٌيبك  ى. ثبه اّل

ثَ كٍزْه ٥جلالولک ثي هوّاى ثي هوّاى ٍبفزَ  .ٯ( ُ  694د  5) .ٯ ُ  74ؽغبط ثي ي٬ٍْ كه 

 ُب ّ عي  ى، رب ٦ّٙيذ ٭٦لي ًگبّزَ اٍذ. اٍذ ّ ًيي ٤ّٙ کًٌْي  ى اى كهُب ّ هٌبهٍ

اهلل ّوي٬ ّ ر٦لاك هوارت  ؽوللَ اهب ث٦ل ايي هقزٖو كه ثيبى ْٝل ّ ٥وٗ ثيذ» ٩بى: 

الليي )هػ( كه رْاهيـ هکَ  کَ ٥الهَ اىهٱي ٭بهٍي ّ ٱٞت ثٌبي اّ ّ هب يز٦لٰ ثَ اٍذ. ثلاى

 .«اًله٢٦وَ  ّهكٍ

 .ٯ. ُ 8242، ربهيـ کزبثذ:  فٜ ًَز٦ليٰ 

 948 82کواچي د کِلٍ(؛ ]٭ِوٍذ هْزوک ، هلهٍَ ه٢ِو ال٦لْم ) / د پبکَزبى  /

 .35الي  26. اى ٓ 64، ُ  [44

 .ٯ. ُ 8242االّل  عوبكي 26،  ، ٍيل فٚو ًّْبُي ًَز٦ليٰ

566  

 )هسبحت ٍ رٌشاُٖ ـ ُبسسٖ( هِّ٘

 اى: ؟

 [25، ُ  25/  82،  ]٭ِوٍذ هْزوک پبکَزبى
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کَ كه پِلْي اًگْذ اٍذ  24کٌل کَ ها ر٦ييي هي« گي»، ًقَذ اًلاىٍ  كه ايي هٍبلَ

 ُن ًِبكٍ ّْك.

 يل کَ اى اُ  ٌٍذ اٍذ. اى ثوفْهكُبيي کَ ًگبهًلٍ ثب چِبه يبه كاهك، چٌيي ثوهي

ُب ًٲلي اٍذ اى ، اهب  فويي ربهيـ ُبيي کَ هّىگبه ّي ها ًْبى كُل يب٭ذ ًْلربهيـ

 کَ هغبّه هکَ ثْكٍ اٍذ. .ٯ( ُ  ٥732يالليي عوب٥َ )م 

چْى  *( 8262٭وُ هوهو گْذ ربهيقِ کٌْى )»ٍ اٍذ: كهثبهٍ ربهيـ ًگبهُ  ى  هل

 «.عب ًوبًلي گ  كه  ى هٌيل ثَ

ُنٍ هٍبلخ ٭ي ثيبى هکَ ه٢٦وَ ىاكُب ّو٭ب... ايي چٌل کلوَ هَْٞه ّلٍ كه ثيبى » ٩بى: 

 «.مها٣ هکَ ه٢٦وَ ّ ؽوم اّ ؽوٍَ... ّ ث٦ٚي اى کيٮيبد هَغل ؽوام

 942 834الي  828ّن عبى هغلكي؛ اى ٓ / د پبکَزبى )کْيزَ(، هْالًب هؾولُب. 

  هلٍ اٍذ. 8272ًّْزَ « ٭زْػ الؾوهيي»ايي هٍبلَ ثَ كًجبل 

567  

 )رٌشاُ٘ب ـ ُبسسٖ( هِّ٘

 اى: ؟

 [63، ُ  43/  82]٭ِوٍذ هْزوک پبکَزبى 

ُبيي هز٦لكي ها ثوّووكٍ اٍذ کَ ، ًَقَ ، كه ايي ٥ٌْاى كه ٭ِوٍذ هْزوک پبکَزبى

ُب يکي ًيَزٌل، ّلي ثوفي اى ٍو ٩بىُب ًَقَ»کٌل: عب مکو هي كه  ىّ   اًلثليي اهو پوكافزَ

 «.كُليکي ثْكى ثوفي ها ًْبى هي

 اهلل اٍذ. ، كه إّب٫ هکَ ّ ّوػ ّ اؽْال هکَ ه٢٦وَ ّ هَبؽذ ثيذ ايي ٥ٌبّيي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 945  /8 598الي  592، اى ٓ  8298/  5ثقِ(؛ ُ   ثبك )گٌظ ، اٍالم د پبکَزبى. 

  ُ كه ايدي   .ٯ ُ  945ها كه « هٌبٍدک ؽدظ  »، هؾودل ٱبٍدن )کدَ     ًَـ ّ ًَدز٦ليٰ فدْ
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 هغو٥َْ ًّْزَ اٍذ.

ًؾول اهلل ٱج  ک  هٲبل ّ ًٖلي ٥  الٌجي ّ اآلل. اهب ث٦ل ايي چٌل کلوَ اٍذ كه » ٩بى: 

٥الهبد هکَ هجبهکَ کَ اگو ؽبعي پوٌٍل عْاة ثَ ْٕاة رْاًل كاك. اهب چِبه ؽل 

 «.ه ّ چِ  ّ ِّ گي اٍذ...هَغلالؾوام ُيا

 «.هَغل ِٝواى )؟!(»،  هلٍ اٍذ:  ّوبهك ًغب کَ هَغلُب ها ثوهي

گي اٍذ ثَ ؽَبة گي  8246ّْك کَ ايي ًَقَ ثب ّوػ هَبؽذ هَغلالؾوام  ٩بى هي

،  اٍذ 82ُب کَ ، پٌغوٍ اٍذ 59، كهُبي ؽوم کَ  اٍذ 466ُبي ؽوم کَ ، ّوبه ٍزْى هکَ

 گي اٍذ. 28َ گبٍ ثلٌلاي ک٦جَ ک  ى

 يل کَ اى اُ  ٌٍذ اٍذ. كه  ى  هلٍ کَ كه اى ثوفْهك ًگبهًلٍ ثب يبهاى چٌيي ثوهي

،  ، هَغل ع٦واًَ ، عج  صْه هٲبهبد ثيوّى هکَ ِّ اٍذ: ٩به ؽوا»هکَ ٍَ ؽوبم اٍذ ّ 

ُبيي کَ هّىگبه ًگبهًلٍ ها ربهيـ«. ، هَغل ٝبي٬ ّ هَغل ِٝواى هَغل عٌبد ال٦ٌين

 ب٭ذ ًْل.، ي ًْبى كُل

 «.روبم ّلٍ کزبة إّب٫ هکَ هجبهکَ»كه پبيبى ًيي  هلٍ اٍذ: 

 .ٍپٌ ثَ افزٖبه كهثبهٍ هليٌَ هٞبلجي كاهك

 944  /2 هاّلپٌلي )گْلوٍ د ّبكهّاى پيو هؾول٥لي ّبٍ(. د پبکَزبى ، 

 .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ، ؽبعي ٍيبٍ پَو ًَز٦ليٰ

ر٦بلي ثٌي  ال٦َبكح ّالکواهخ کَ ايي مها٣ هکَ ؽوللَ ٕالح ثلاى ا٦ٍلک اهلل » ٩بى: 

 «.اي اٍذ هَْٞه ّلٍ كه ّؤى هٲلاه مها٣ هکَکلوَ

88 .ٓ 

 943  /5 8579ثقِ؛ ُ  ، گٌظ  ثبك د اٍالم. 

 .ٯ. ُ 82،  ٩بى ٍلٍ  ًَـ پقزَ

هٌل كه ثيبى  اي ٍذ ٭بيلٍؽوللَ ٕلْح اهب ث٦ل ثلاى أيلک اهلل ر٦بلي کَ ايي هٍبلَ» ٩بى: 

 «.ه٢٦وَ ّ هٞب٫ ّ هٲبم ّ هَغل الؾوامگيُبي ک٦جَ 

، ّلي اًغبم ايي ًَقَ ا٭زبكٍ  اى ُويي کزبثقبًَ اٍذ 7285، ثَيبه ّجيَ ُ  ًَقَ ؽبٙو
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 اٍذ.

 946  /4 د  54/  8526، كاًْگبٍ؛  مه  د الُْهF 35الي  45ى ثوگ ، ا. 

 .ٯ. ُ 82 ، ٍلٍ ًَز٦ليٰ

اهخ کَ ايي کلوَ چٌل هَْٞه اٍذ كه ثلاى ايلک اهلل ثٌي  ُنٍ ال٦َبكاد ّ الکو» ٩بى: 

ّچِبه  کَ گي كه ٥و٫ اُ  ّو٣ هٲلاه ثيَذ ثيبى مها٣ هکَ ه٢٦وَ... اهب ٱج  اى ّو٣ّ ثلاى

 «.اًگْذ اٍذ کَ ثَ ُن چَجيلٍ ثبّل

ًَقَ ؽبٙو كه ثبة ْٝل ّ ٥وٗ ّ ثلٌلي ؽوم ّ ٭ٚبي  ّ ربهيـ ؽوم هِٞو اٍذ. 

 ٥ٌبّيي ثَ ّوػ مي  اٍذ:

، ثلٌلي ىيو  ٍزبًَ كه  ، ٥وٗ ثبة ، ٥وٗ كيْاه ؽوم ک٦جَ ْٝل اّل،  اهلل ّوي٬ ثيذ

ثبة كه ٭ٚيلذ هکَ »هٍل ثَ: کَ هي ، رب ايي ، ثلٌلي ه٤ْٙ ؽغواالٍْك... ، ٥وٗ هلزيم ک٦جَ

 «.هکوهَ ّ هليٌَ هْو٭َ

 947 / 3 9522ثقِ؛ ُ  ، گٌظ  ثبك د اٍالم. 

 ًْيٌَلٍ ثبّل.کَ ّبيل « 8228هٙب  ٍيل ٥لي»، ثب هِو  ًَز٦ليٰ

٥ٌْاى ًوًَْ كه ٓ  اى ُويي کزبثقبًَ اٍذ. ثَ 7285ُب ثواثو ثب ًَقَ ُ  ٩بى ّ ًْبًي

کَ كه ايي ايبم اٝوا٫ هَغلالؾوام ًْىكٍ كه اٍذ. اهب  اهب ٥لك كهُبي ؽوم. ثلاى»كاهك:  82

، کوزو ّ  کَ ُو كهي هْزو  اٍذ ثو كّ هلف  ّ ٍَ هلف  ُّْذ اٍذ. چٌبى هلاف  ٍي

، ثبة اّل  ّْك. اهب كه عبًت كيْاه ّوٱي چِبه كه اٍذ، ثليي روريت کَ هنکْه هي ثيْزو

 «.الَالم اٍذ ّيجَ کَ كه ايي ايبم هِْْه ثَ ثبة ثٌي

 ً. 28د  87، ٓ  22

 948  /6 723، پْزْ  کبكهي؛ ُ  د پيْبّه. 

َ کَ پٌ اى ايي ًَق« ٭زْػ الؾوهيي»ربهيـ کزبثذ اى  .ٯ. ُ 8265، ٍبل  ًَز٦ليٰ

 كٍذ  هلٍ اٍذ. ، ثَ ًگبهُ يب٭زَ

ًؾول اهلل ٱج  ک  هٲبل... اهب ث٦ل ايي کلوَ چٌل اٍذ كه ٥الهبد هکَ هجبهکَ کَ » ٩بى: 

کَ چِبه ؽل هَغلالؾوام ُياه ّ  اگو اى ؽبعي پوٌٍل عْاة ثب ْٕاة رْاًل كاك. پٌ ثلاى
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 «.چِ  ّ ِّ گي اٍذ ثَ هَبؽذ گي هکَ هْو٭َ...

 قِ ًيي ثَ ُويي  ٩بى اٍذ.ث اى ًَقَ گٌظ 8298ُ 

 949  /7 اهلل کبلظ. ، ّبٍ ّلي د ؽيله ثبك 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

ؽوللَ ٕالح ثلاى ايلک اهلل ر٦بلي ٍجي  ال٦َبكح ّ الکواهخ کَ ايي چٌل هَْٞه » ٩بى: 

 «.ّلٍ كه ثيبى هٲلاه مها٣ هکَ ه٢٦ن...

55 .ٓ 

568  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  الولخض ُٖ الوٌبسٖ

 ..ٯ( ُ  8898، هؾول اثواُين )ىًلٍ ثَ ٍبل  ٥لغياى: 

 932 ٥وْهي  2588، ُ  646، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى ُ[ ،

 ٭ٲَ[. 8347

 .ٯ. ُ 8297، ٍبل  هٱ٦َ ّ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 25*  88، ً  83،  گ 68

569  

 )تبسٗخ ـ هشثٖ( هٌبئح ال٘شم ُٖ أخجبس ه٘ٔ ٍ ٍالٓ الحشم

 .ٯ( ُ  8293ٌٍغبهي )اى: ربط الليي ٥لي 

، كهثبهٍ ث٦ٚي اٝال٥بد ربهيقي هکَ ّ ّاليبًي کَ كه   يلکَ اى ٥ٌْاى هٍبلَ ثوهي چٌبى

 ، كه ايي کزبة هجبؽضي هٞوػ ّلٍ اٍذ. اًلهٌٖت ثْكٍ ؽوم ّوي٬ هکي ٕبؽت

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 938  /8  ُ ّْك.كاهي هي ًگَ« هکزجخ الؾوم الوکي»كه  52د ًَقَ فٞي ثب 
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 932  /2  ٯ ُ  8268ّهٯ اٍذ ّ كه ربهيـ  487د ًَقَ كيگوي کَ كاهاي.  =

كاهي  كه کزبثقبًَ ْٝپٲپٍْواي )اٍزبًجْل( ًگَ 2322M  6286، ثب ُ  م ًّْزَ ّل8843ٍ

 ّْك. هي

571  

 )رٌشاُ٘بٕ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( هٌبصل ث٘ي اطِْبى ٍ هِ٘

 اى: ؟

ُب ّ هٌبىل ثيي هاٍ ٌّبفذ هاٍ،  يکي اى هٞبلجي کَ ٍٮو ه٦ٌْي ؽظ هٞوػ ثْكٍ اٍذ

، ايي هَيو ها اى إٮِبى ثَ ٍوذ هکَ ه٢٦وَ هٌيل ثَ هٌيل ّ ثب  ، کَ كه هٍبلَ ؽبٙو ثْكٍ

 كاهك.مکو اٍبهي هٌبٰٝ ثيي هاٍ ثيبى هي

 935 َُبي فٞي کزبثقبًَ ٭وٌُگَزبى ثبکْ ه٦و٭ي / د ايي هٍبلَ كه ٭ِوٍذ ًَق

 ّلٍ اٍذ.

571  

 ُبسسٖ( -ٌٖ)سِشًبهِ دٗ هٌبصل الحذ

 .اى: ثٌل ٥لي ثي هيوىا فيواد ٥لي

هئل٬ گياهُ ٍٮو ؽظ فْك ها کَ اى ٝويٰ ث٪لاك ّ ًغ٬ ّ ؽلدَ ّ هليٌدَ ّ هکدَ كه    

 ، كه ايي هٍبلَ  ّهكٍ اٍذ. اًغبم گو٭زَ .ٯ ُ  8584ٍبل 

ثَ کِّْ هٍدْل ع٦ٮويدبى كه هغو٥ْدَ ُْدذ      827]گياهّي اى  ى كه كهة ىثيلٍ: 

 ٱبعبهي چبپ ّلٍ اٍذ[.عللي پٌغبٍ ٍٮوًبهَ ؽظ 

 «.الؾول هلل الني ع٦  هٌبىل الؾظ ٍّيلخ للِْْك...» ٩بى: 

َ  ؛ هٌيّي835/  8 ّاهٍ ٭ِوٍذ،  ]هٌيّي  8846؛ اٍدزْهي  4235، ٓ  ُدب ، ٭ِوٍذ ًَدق

 [429، هيْ  287؛ ايْا٬ً 896/  82ُبي فٞي ؛ ًْويَ ًَق8622َُ 
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 934 86748، )هْىٍ ثويزبًيب(؛ ُ  / د اًگلَزبى Abb. 

 م. 89، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ً. 7،  گ 39

572  

 )رٌشاُ٘بٕ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ(  هٌبصل ساُ دسٗب )اص هِ٘ تب سبٍرجالى(

 اى: ؟

، ثؾضي اٍذ كه ثيبى ّ ٌّبٍبيي هٌدبىل كهيدبيي اى ايدواى ثدَ       يلکَ اى ًبم  ى ثوهي چٌبى

پوكافزدَ  ، ثليي اهدو   ٍوذ هکَ ه٢٦وَ کَ اى لؾبٟ ع٪وا٭يبيي ّ هؾبٍجبد هقْٖٓ ثلاى

 اٍذ.

 933 846الي  843، ٓ  87327/  2، ُ  226، ٓ  48، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

 ..ٯ ُ  8296ٍبل کزبثذ: 

 ، ريوبط ٍوؿ. علل هغو٥َْ

 [228692ٍن ]ُ صجذ:  85*  82/  3، ً  85

573  

 هٌبصل ٓوشِٗ ُٖ سَاًح سِشِٗ )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ ٍ هشثٖ(

 ..ٯ( ُ  8582ًگي پْهي )اى: ٍيل ٥لي ؽَيي ثي فيوار٦لي ى

اٍدذ کدَ ثدَ ٍدبل      .ٯ ُ  8289ّوػ ٍٮو ٥زجدبد ٥بليدبد ّ ؽدظ ًْيَدٌلٍ كه ٍدبل      

 ، كه كّ هَلک: رؾويو ّلٍ اٍذ .ٯ ُ  8295

هَلک اّل: كه ٍدْاًؼ ٍدٮوي ّ كه  ى هٲلهدَ ّ كّ هٲٖدل ّ يدک فبرودَ اٍدذ. كه        

، ثدَ فدبٝو  ى    ثبٱي هبًدلٍ عْيل کَ اگو اّکبلي كه الٮبٟ ّ ٥جبهاد کزبة هٲلهَ، ا٥زناه هي

 اٍذ کَ كه ْٝل ٍٮو ّ كه ٭وٕذ کن ًّْزَ ّلٍ اٍذ.
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 82، ّ  ى هْدزو  اٍدذ ثدو     هٲٖل اّل: كه مکو ؽبالري کَ ّٱذ ه٭زي ثَ ١ِْه هٍديل 

 گبًَ کَ هٌبىل ٱوو اٍذ. 82هٌيل ثَ ٥لك ثوّط 

،  پْه هٲٖل كّم: كه رلقئ ؽبالد ىهبى هواع٦بد اى هليٌَ هٌْهٍ رب ّٝي هؤل٫ْ ىًگي

 هٌيل. 82كه 

 فبروَ: كه رٮٖي  ّ رٞجيٰ ًٲْك ٕو٫ ٥زجبد ٥بليبد.

 هَلک كّم: ّبه  هٞبلت ٢ًن ّ ًضوي اٍذ کَ كه ٍٮو ٥واٯ ًّْزَ اٍذ.

، رٲَين هٌبىل ّ هْبُلاد ّ هّيلاكُبيي اٍدذ   ، ثو اٍبً هَيو ٍٮو روريت ايي ٥ٌبّيي

هٞبلت ها ثَيبه کْردبٍ ًّْدزَ    ، کَ كه ُو هٌيل ّ هوؽلَ هّي كاكٍ اٍذ. كه هَيو ثبىگْذ

 اٍذ.

اآلفدو ٍدبل ث٦دل     عوبكي 22ّ پبيبى  ى كه  .ٯ ُ  8289الضبًي  هثي٤ 83، ٌّجَ  اثزلاي ٍٮو

عب ثَ ٍوذ ٥زجبد  ٩بى کوكٍ  ، ٍٮوُ ها اى ثوجئي ثَ ٍوذ ثٖوٍ ّ اى  ى ثْكٍ اٍذ. هئل٬

، هاُي ؽظ ّدلٍ اٍدذ.    ، ي٦ٌي اى هاٍ عج  ، اى هَيو ًغ٬ ثَ هکَ ّ پٌ اى اٱبهذ چٌل هبَُ

 عب ثَ ٌُل ثبىگْزَ اٍذ. ، هغلكًا هاُي ثٖوٍ ّلٍ ّ اى  ى ّي پٌ اى ثبىگْذ ثَ ٥زجبد

ُدبي هئلد٬ كه ّٕد٬ هٌدبىل ّ     ايي ٍٮوًبهَ اى لؾبٟ كاّزي ًکبد ربهيقي ّ هييثيٌي

 ، ؽبئي اُويذ اٍذ. هّيلاكُب

ا ثدَ فدبى ٱلديم    ؽول ٩يو هؾلّك فبلٲي ها ٍياٍذ کَ عَن اصيوي ٭لک كّاه ه» ٩بى: 

ا٭وّى هٌَٖ ّعْك ٭وهْكٍ ّ ثَ ؽلي کْاکدت هٚديئَ هدييي ًودْك  يدذ       ٱلهد فْك علٍْ

ّا٭ي ثلايذ اًب ىيٌّب الَوبء اللًيب ثييٌخ الکْاکت ّبُل هٲْٖك ٍّدپبً ثدي ٱيدبً ٕدب٦ًي     

 «.ها...

 اى رْ هاٙي ُوَٮيواًن ًّْل *كه چوي ايي هژكٍ ها گو ثًٌْْل »اًغبم: 

هٖو٣ اّل اى ثيذ كّم ثب هٖو٣ عٌبة ًدبى ّ ؽلدْا هزدْاهك گْدذ...     پّْيلٍ ًوبًل کَ 

 «.ؽبلي گوكيلٍ پٌ ًجبيل کَ ىثبى ًب١ويي ثَ ٦ٝي ّ ًَجذ ٍوٱَ  ٌّب گوكك

 936  پْه )هْالًب ٍيل ٥لدي ؽَديي د هْالًدب ٍديل هؾودل        پْه )ٌُل(، ىًگي / د ىًگي
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 ه. 849پ الي  58، اى ٓ  9/  4، ُ  28ؽَيي(؛ ٓ 

 .ٯ. ُ 85، اّافو ٍلٍ  فٜ هئل٬ ، ثَ ًَز٦ليٰ

ًَقَ هَّْكٍ هئل٬ اٍذ ّ كه ؽبّيَ ا٭يّكگي كاهك. كاهاي چٌل ًٲَْ کَ فْك هئلد٬  

 کْيلٍ اٍذ.

 ، ثيوّى کب٩ن اثو ّ ثبك. ايعلل )هغو٥َْ( ريوبط ٱٍِْ

 ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬.

 (191ـ  187)تصاوير 

574  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الوٌبسٖ

 .اى: اؽول هٖوي

 اهلل الؾوام ها ثيبى ًوْكٍ اٍذ. ا٥وبل ّ ا٭٦بل ؽظ ثيذ اي اىهغو٥َْ

 937 955، ٭ي٘ اهلل ا٭ٌلي؛ ُ  / د اٍزبًجْل. 

 .ٯ. ُ 835، کزبثذ:  گ 86
 

575  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحبد

 ..ٯ( ُ  8226يب  8223،  ٱب هؾولثبٱو ثي هْلي هؾول اکو  ) اى: ّؽيل ثِجِبًي

 [6942ُ  236/  22]النهي٦َ 

، ّيـ اث٥ْلي هؾول ثي اٍوب٥ي  ؽبئوي هعبئي ثَ ٥وثي  کزبة ها ّبگوك هئل٬ايي 

،  ٱب هؾول٥لي ها ثَ ٥وثي روعوَ کوكٍ  ْٝه کَ هٌبٍک ٭وىًلُ ، ُوبى ثوگوكاى کوكٍ اٍذ

 اٍذ.
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576  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

عٌدبة  »، هَئلَ ّاعجبد ّ هَزؾجبد ؽدظ اى هّي هٌبٍدک ؽدظ ردؤلي٬      كه ايي هٍبلَ

 ٭واُن  هلٍ اٍذ.« يوىاه

اي ، پدبهٍ   يل ّ ٍپٌ هَدزؾجبد کدَ اى ثديي ايدي هَدزؾجبد     كه  ٩بى، ّاعجبد ؽظ هي

 ثبّل.هَزؾجبد هئکلٍ اٍذ ّ عو٦ًب ّبًيكٍ ٭ٖ  هي

 «.ثَولَ عيئي اى ّاعجبد ّ هَزؾجبد اى ا٥وبل ؽظ...» ٩بى: 

هْدو٫ ّدْين    ُدبي ّدوي٬  ثب ُن كه ىيو ٍبيَ عٌبة اع  اکوم ّبيل  ى هکبى»اًغبم: 

 «.اهلل ّبء اى

 938 52الي  8، اى ٓ  / ٫ 2895/  8، ُ  278، ٓ  3، ط  ، هلي / د رِواى. 
 

577  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 ّهي ّدلٍ ّ   ايي هٍبلَ كه هٌبٍک ؽظ اٍدذ ّ اى هّي هٌبٍدک هوؽدْم ٍديل عود٤     

 َ اعجدبد ؽدظ ثدَ    ، ّ ؽبّي ّاعجبد ٥و  ؽظ ّ ٱليلي اى هَزؾجبد  ى اٍذ. كه ايي هٍدبل

اى ًبٕدو فَدوّ   « ؽبعيبى  هلًل...»ْٝه هقزٖو  هلٍ ّ كه پبيبى هٍبلَ ًيي ٱٖيلٍ ه٦و٫ّ 

 ّْك.٥لْي كيلٍ هي

 «.ثَولَ ٱ  يب أيِب الکب٭وّى ال أ٥جل هب ر٦جلّى...» ٩بى: 

کِ ٍوکبه ٥ّليَ ٥بليَ فْاُو هکوهَ ٍوّه فْكم كاهدذ ّدْکزِب    ثَ عِذ پيِ»اًغبم: 
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َ        اى٥وَٙ ّل...  ّدِو   2ّدٌجَ   ّبءاهلل چْن اى ثدلي فدٜ فْاٌُدل پّْديل، ثدَ ردبهيـ ٍد

 «.اى هاٍ هوؽوذ ٱجْل فْاُل ٭وهْك 8524الؾغَ  مي

 939 49الي  52، اى ٓ  / ٫ 2895/  2، ُ  279، ٓ  3، هلي؛ ط  / د رِواى. 

578  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 .اؽزوباًل اى: ٍيل هؾول هغبُل ٝجبٝجبئي

، ثب ثيبًي ٍبكٍ رب پبيدبى ا٥ودبل ّ هٌبٍدک  ى، کدَ      ها اى اثزلا ّ اى اؽواما٥وبل ؽظ روز٤ 

 ، ثَ روريت ثبىگْ ًوْكٍ ّ ّوػ كاكٍ اٍذ. ههي عوواد اٍذ

 ثبّل: ايي هٍبلَ ٭زْايي ّبه  ِّ ٭ٖ  كه ثيبى ا٥وبل ّ هٌبٍک ؽظ ثَ ّوػ مي  هي

؛ ك. كه اؽوام ؽظ؛ أ. كه اؽوام ٥ووٍ؛ ة. كه کيٮيذ ْٝا٫؛ ط. كه ٦ٍي ثيي ٕٮب ّ هوٍّ

. كه ا٥وبل ّت ٥يل كه ه٦ْوالؾوام ّ ا٥وبل هّى ٥يل كه هٌي ّ ًيي كه ا٥وبل ؽغدي کدَ    ُ 

 هٞبثٰ ثب ٭زْاي ٍيل هؾول هغبُل ّ اك٥يَ ّاهكٍ كه ايي ثبة كه إْل کب٭ي اٍذ.

کَ ْٕهح ؽظ روز٤ کَ ٭وٗ اُ  ثالك ث٦يل اٍدذ ايدي اٍدذ کدَ اى      ثَولَ ثلاى» ٩بى: 

ْك ثَ اؽوام ٥ووٍ ّ روز٤ پٌ كاف  هکَ ّْك ّ ْٝا٫ کٌل فبًَ ه٢٦ودَ ها  هيٲبد هؾوم ّ

 «.ُٮذ ّْٛ پٌ كه هٲبم اثواُين كّ هک٦خ ًوبى...

عب ٭به٧ ّْك ثيبيدل كه   عب ُن ُٮذ ٌٍگ ثيًل ُوبى كٍزْه ّ چْى اى ايي ّ ايي»اًغبم: 

ٮذ ٍدٌگ  عب ُن ُ پيِ عووٍ ٥ٲجَ کَ ًيكيک اٍذ ثَ هکَ ٢ًو ثبى عوواد کٌل ّ كه ايي

 «.عب ثيبّهك کَ ٥و  روبم اٍذ ثيًل ّ ثوّك ّ ًبيَزل ّ كه ُويک اى  ى ٍَ، ايي ٥و  ها ثَ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 962  اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  / د هِْل(   َ  722اي(، ٓ اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 (.53754) 8465(، ُ 2)٭ٲَ 

، كه ميد  اًغدبم هِدو     ثدو ٭دواى  ُدب  ًْبًي .ٯ. ُ 8248، ثَ ٍبل  ، هٍْي ٥لي عٌلٱي ًَـ
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، کب٩دن ّدکوي  ُدبه هِدوٍ      هِْْك اٍذ. ٥ٌبّيي ثدَ ّدٌگو٫  « هٖٞٮي الؾَيٌي»ثيْٚي 

 ، علل ريوبط هْکي ٙوثي ثب روًظ ّ كّ ٍوروًظ. ٭وًگي

 «.ُن الوٍبلخ هي ٭ي اؽکبم ؽظ ثَن الوؽوي الوؽين...»كه  ٩بى ايي ًَقَ  هلٍ: 

 اٍذ. 7َ  ٍزبى ٱلً هْٙيُ عِذ کزبثقبً 8575: فوكاك اُلاربهيـ 

 ٍن. 22/  3*  83، ً  89،  گ 3

 (192و  191)تصاوير 

579  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 .اى: ّيـ هؾولهٙب ا٭ٚ 

ثدَ چدبپ    8577اٍدذ کدَ كه ٍدبل    « ُثٌي اإلٍالم ٥لي فوٌ»ايي کزبة ّوػ ؽليش 

اى « اليُدل ٍجي  الوّدل ألُد    »، ّوػ ثقِ ؽظ  ى اٍذ کَ ّبيل  هٍيلٍ اٍذ ّ ايي علل

 ؽٖبهي ِٝواًي افجبهي ثبّل. هؾولهٙب ا٭ٚ  ثي ؽبط  فًْل چبلَ

ثَولَ ؽوللَ ٕلْح... ّ ث٦ل ثبيل كاًَذ کَ ك٥بهخ چِبهم اى پٌظ ك٥بهخ اٍالم کَ » ٩بى: 

کدَ كه هٍدبلَ ٍدجي      ٥جبهح ثْك اى ّاليخ ائوَ ُلي ّ ٕلْح ّ ىکْح ّ ؽظ ّ ٕيبم کودب ايدي  

 «.اٍذ کَ اى عولَ ٭وائ٘ ّ...، ؽظ  الوّل كاًَزَ ّل هْوّؽًب

ّ  ًچَ هزٖ  اٍذ ثَ ايي ؽلّك کَ ُو يدک كه هٲبٕدل هَدو٥ْخ ثدَ رٮٖدي       »اًغبم: 

 كاًَزَ ّل هض  ثٲيَ ٭وائ٘ کَ چِبه اٍذ... 

 هننش تننً تننًاَر فقننٍ انن  ااايننان    

 

 وُنننٍ تنننذان اعمنننا   ن سا اي انننًان...   

 دس مىننننر اعمننننا  سننننٍ  يننننذ تيننننان 

 

 ضنک چىنان  سمر ي و ش ي ال  هنً تنر  

 پنننس طنننًاي ي سنننعر تنننتم اي عينننان 

 

 «.ص وسنننا تاضنننذ طنننًاي اونننذس اُنننان 

  968 88962، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

، ّاٱ٬: ٍيل هؾول ٕدّوا٫ ثدَ ردبهيـ     8542، كُن ٦ّجبى  اهلل هغل  الولک ، ؽجيت ًَـ
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٥ٌبّيي ّ ث٦ٚي ٥جبهاد ٥وثي ّ ا٦ّبه ثَ هٱب٣ يب ًَدز٦ليٰ ه٦دوة    .ُ. ُ 8568اهكيجِْذ 

 ٌّگو٫.

ايي ًَقَ ّدويٮَ کدَ اى عولدَ اؽکدبم ٭دوائ٘ ّ      »ًغبهَ ًَقَ چٌيي  هلٍ اٍذ: كه ا

رؾويو ّاٍزٌَبؿ گوكيلٍ  8542ّوائ٤ اٍالم اٍذ ّ كه ربهيـ يْم كُن ِّو ٦ّجبى الو٢٦ن 

اٍذ ريّوًٌب كه عيّ کزت عٌبة  ٱب هيوىا ٍيل ٩الهؾَيي اعالل الدْا٢٥يي كاهدذ ا٭بٙدبرَ    

 «.هغل  الولک  ّزيبًياهلل  رَلين ّل ؽوهٍ الغبًي ؽجيت

 ٍن. 87*  88، ً  87،  گ 69

 (194و  193)تصاوير 

581  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  85اي )ٍلٍ اى: هؾولع٦ٮو ثي هؾول ٕٮي ٭بهٍي  ثبكٍ

 َ اًدل، ثدب ثيدبًي    هَبئ  ّ اؽکبم ؽظ روز٤ ها ثواي ث٦ٚي هکلٮيي کَ اى ّي ٍئال كاّدز

 ٍبكٍ ٥ٌْاى كاّزَ اٍذ.

ثَولَ الوؾول لوؾّظ ؽّظ ؽّظ مي الؾغخ ٭ي مي الؾغخ ؽغخاالٍدالم الؾدبّعيي   » ٩بى: 

ّالٖلْح ٥لي هي ؽبّط الوؾزّغيي ٭ي الوؾّغخ ثبؽّغخ ٥يًِْن کيال يؾّظ الؾغديظ ثؾغغِدن   

 «.اليوبى اللاعيي ّ ٥لي ؽغظ اهلل ثيي الؾّغبط االريي...

هبًلٍ ثبّل ّ ثدَ ُودبى   كه هّى ٍييكُن كه ْٕهري کَ ّت ٍييكُن ها كه هٌي »اًغبم: 

روريت هّى يبىكُن ّ كّاىكُن ث٦و   ّهك ّ ث٦ل اى ههي عودواد هدنکْهٍ ٭دبه٧ اٍدذ اى     

ا٥وبل ؽظ ٭لک الؾول هي هٲزله ال ي٪لت ّ مي اًبح ال ي٦غد  ٕد  ٥لدي هؾودل ّ  لدَ ّ      

 «.اع٦لٌي ال٦ًوک هي الْبکويي ّ آلالئک هي الناکويي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 962  /8 25228هْٙي؛ ُ ،  د هِْل. 
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 ربهيـ. ، ثي ، ٥جبهاد ٥وثي ًَـ ه٦وة ًَز٦ليٰ

، ٝي يک ثيذ ٦ّو ّ ثَ ْٕهد افزٖبهي ّ ثَ ههدي ا٥ودبل ّاعجدَ     ثو ٭واى  ٩بى ًَقَ

 ؽظ ّ ٥ووٍ  ّهكٍ ّلٍ اٍذ، ثليي ّک :

اؽوام ثَ ٥ووٍ د رلجيَ د ْٝا٫ د هک٦زيي ْٝا٫ د ٦ٍي ثديي ٕدٮب ّ هدوٍّ د         أَرَٞوٍَذ )

َِظرٲٖيو(   ِلل٦ُوَوح اع٦َ  ًَ

ّٱ٫ْ ثَ ه٦ْو د الزٲدبٛ د ههدي     َّاهَٱٍؼ )اؽوام ثَ ؽظ د رلجيَ د ّٱ٫ْ ثَ ٥و٭بد(   َأَرْ )

ًَ )عووٍ د ٱوثبًي د ؽلٰ(    )ٝدْا٫ د    َٝوْٝا٫ د هک٦زيي د ٦ٍي ثيي الٖٮب ّ الووّح(   َٝو

 .ِلؾّظ)ثيزْرَ كه هٌي د ههي عوواد(  َثوهک٦زيي( 

كه  كاة ٍٮو ّ  كاة هيذ. كه مي  اًغبهَ ًيدي ك٥دبئي    ًَقَ هّٖله اٍذ ثَ چٌل ّهٯ

 كه علت هّىي ّ ٭برؾَ اُ  ٱجْه هٌلهط اٍذ.

 .8574اللِي اٍذ ثَ  ٍزبى هٲلً هْٙي ثَ ربهيـ اٍٮٌل  کزبة ّٱٮي ٥جلالجبٱي  يذ

 ٍن. 87*  88، ً  86،  گ 847

 (196و  195)تصاوير 

 965  /2 82482، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن. 

ٌّبفزَ ّلٍ ّ ىثبى رؤلي٬ ها « کزبة الؾظ = الٮٲَ الغ٦ٮوي»٥ٌْاى  َقَ ثَالجزَ كه ايي ً

 ًيي ٥وثي مکو کوكٍ اٍذ.

 هْزو  ثو کزبة ِٝبهد ّ ٕالح ّ ْٕم ّ ؽظ ّ ٍَ ثوگ اى  ٩بى ه٦بهالد، ثلّى كيجبچَ.

581  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8582، ربط ال٦لوبء ) هؾول ثي هؾول ًٲْي لکٌِْي اى: ٍيل ٥لي

 [7254ُ  269/  22]النهي٦خ 

 965.8  ًٲي  هلٍ اٍذ. ، ًّْزَ ٍيل ٥لي «هْبُيو ٥لوبي ٌُل»/ د اٍن کزبة كه 
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582  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8533اى: ٍيل هؾول ثي ٍيل هؾَي ثِّْوي، ه٦و٫ّ ثَ ثؾواًي ؽبئوي )

 [7262ُ  272/  22]النهي٦خ 

 .ٯ. ُ 8524ربهيـ رؾويو: 

 964 ٍيل هؾول ٝبُو هْعْك اٍذ. / د ًَقَ ًيك ٭وىًل هئل٬ ، 

583  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  975الليي اؽول ثي ؽغو ُيضوي اًٖبهي ّب٭٦ي ) اى: ِّبة

 .ٯ. ُ 942ّْال  85ربهيـ رؾويو: 

 963 (522/  2) 8588/  2، ُ  268/  3، هلک؛ ط  / د رِواى. 

، پَو هيو ٍواى ٥جلالوؽوي پبّب.  ًّْزَ ّلٍ عِذ ٍليوبى پبّب ثيک .ٯ، ُ 8243،  ًَـ

 ، علل هّيَ کب٩ن ه٪يي هيْي كّ علّلي. ايکب٩ن پَزَ

 ثب هِو ثيْٚي اّ. .ٯ ُ  8587ًْبى رولک هؾول هِلي ثي ٥لي ثي ي٬ٍْ ٝجبٝجبئي كه 

 ٍن. 29*  89، ً  28

584  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8524ثي ٍيل هٙب ثي ٍيل هِلي ثؾوال٦لْم ًغٮي )اى: ٍيل هؾول ثي هؾولرٲي 

 [7232ُ  272/  22]النهي٦خ 
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 کزبة ثَ گًَْ ٭زْايي كه ا٥وبل ّ ا٭٦بل ؽظ روريت يب٭زَ اٍذ.

 «.الؾول هلل ٥لي ا٭ٚبلَ...» ٩بى: 

 966   النهي٦دَ( هْعدْك    / د ًَقَ ًيك ٍيل هؾول٥لي ثي ٍيل ٥ليٌٲي )ثدواكه هٖد٬ٌ

 اٍذ.

585  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( الحذهٌبسٖ 

 .اى: ٍيل هؾولهِلي ثي ٍيل ؽَي ثي ٍيل ؽَيي هٍْْي فْاًَبهي

 [7272ُ  274/  22]النهي٦خ 

 ثَ ا٥وبل ّ اك٥يَ ؽظ ثَ ْٝه رٮٖيلي پوكافزَ اٍذ.

 967  ّعْك ًَقَ ًديك هئلد٬ ها ؽکبيدذ     ، ثوفي ا٥ب١ن / د ثَ گٮزَ ّيـ  ٱب ثيهگ ،

 اًل.کوكٍ

586  

 هشثٖ()ُِٔ ـ  هٌبسٖ الحذ

 ًغ٬(. .ٯ، ُ 8522اى: ٍيل هؾولهِلي ثي ٍيل ؽَي ؽَيٌي ٱيّيٌي ؽالّي )

 [7275ُ  274/  22]النهي٦خ 

 .ٯ. ُ 8277ّْال  86ربهيـ رؾويو: 

ّْ ثوِدلي الؾَديٌي    »اًغبم:  ّٱ٤ الٮوا٧ هي رَْيلُب ثيل هئلٮِب هؾول ثي الؾَي الودل٥

 «.الِْيو ثبلٲيّيٌي...

 968 يوىا هؾول رِواًي كه ٍبهواء هْعْك اٍذ./ د ًَقَ كه کزبثقبًَ ه 

هبًلٍ کَ ًَقَ ُو كّ كه کزبثقبًَ هئلد٬ كه   هقزٖوي ُن اى هئل٬ ثبٱي« هٌبٍک ؽظ»

 ّْك.كاهي هي ؽّلَ ًگَ
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587  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8235ال٦بثليي ثي ٥جبً هٍْْي ٥بهلي ) اى: ٍيل هٍْي ثي ٥جلالَالم ثي ىيي

 [7269ُ  274/  22]النهي٦خ 

 969 هلٍ اٍذ.« الليي ث٪يخ الوا٩جيي ٭ي  ل ّو٫»، كه  / د ًبم کزبة  
 

588  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: ّبٍ ٦ًوخ اهلل کوهبًي

 [7276ُ  273/  22]النهي٦خ 

كه ايي هٍبلَ ثَ گًَْ ٥و٭بًي پيواهْى ر٦لاكي اى ٭ْٖل كه ثبة  كاة ؽظ ثؾدش ّدلٍ   

 اٍذ.

 «.الٌبً ٱل ٭وٗ ٥ليکن الؾّظ ٭ؾّغْا...: يب أيِب 9ٱْلَ» ٩بى: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 972  /8 پ. 828ه الي  889، ٓ  4262/  84، ُ  675/  4، هلک؛ ط  د رِواى 

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« ؽظ ّ ْٕم»كه ايي ٭ِوٍذ ثب ٥ٌْاى 

 ثبّل( كه چٌل ٭ٖ . 8829)کَ ثبيل  889ثواثو ثب  52ّْال  82،  ًَز٦ليٰ

 رقذ ًْيٌي پبكّبٍ. 52، پَو كهّيِ هؾول كه  الليي هؾي ، هيو٩الم ًَز٦ليٰ

 اي ٙوثي.، علل هّيَ هيْي ٱٍِْ کب٩ن روهَ

 ( َُذ.888/  5) 4939رْٖيو ايي ًَقَ كه كاًْگبٍ رِواى ثَ ّوبهٍ 

 ٍن. 23*  87
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 [8882]هٌيّي 

 978  /2  ُ َهغبه٤ ٭بهٍي ٝل٦ذ(. 88د هٖو )ٱبُوٍ(، كاهالکزت؛ هغو٥ْ( 

 .ٯ. ُ 926ٍبل کزبثذ: 

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« هٌبٍک ؽظ ّ ٥ووٍ»،  ، ًبم کزبة كه ٭ِوٍذ هٌج٤ هنکْه

589  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( الحذ ٖهٌبس

 .اى: هال ٥ليب

 [7255ُ  269/  22]النهي٦خ 

 كه ايواى چبپ ٌٍگي ّلٍ اٍذ[ .ٯ ُ  8287]كه ربهيـ 

 .د كه ٭ِوٍذ هْبه ًيي اى  ى يبك ّلٍ اٍذ / 

591  

 هشثٖ()ُِٔ ـ  هٌبسٖ الحذ

 .اى: ّيـ ٥جلالوغيل ؽبئوي

 [7227ُ  266/  22]النهي٦خ 

 ثْكٍ ّ کزبة اٍزلاللي اٍذ. .ٯ ُ  85هئل٬ اى ٥لوبي ٍلٍ 

 972 َالليي هْعْك اٍذ. اي ثب فٜ هئل٬ كه ًيك ٍيل ُجخ/ د ًَق 

591  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  582)، ّيـ ؽويل ثي ىيبك  اى: اثْال٦جبً ٥جيلاهلل ثي اؽول ثي ًِيک
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 [7282ُ  267/  22]النهي٦خ 

گًَْ کَ ًغبّي اى ٭ِوٍذ ؽويل ثي ىيبك  ، ُوبى ثبّلهئل٬ اى هْبيـ ٕلّٯ هي

 ؽکبيذ کوكٍ اٍذ. .ٯ( ُ  582ًيٌْاًي )

 ًيي اى اّ ًبم ثوكٍ ّلٍ اٍذ[« ٭ٚبئ  الؾظ»]كه ُويي عَزبه هٍبلَ 

592  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: ّيـ هؾولؽَيي کب١وي

ُدبي   كه کزبة ٥ٌْاى ّلٍ کَ كه ؽظ روز٤ ّاعت اٍذ ىائو اّل ٥ووٍ ها كه يکي اى هبٍ

 ، ٍپٌ ؽظ ثگناهك. عبي  ّهك ؽظ ثَ

 975  ٍكه ٙدوي هغو٥ْدَ ُ    / د ًَقَ فٞي کَ كه ؽبل ؽيبد هئل٬ ًّْزَ ّل ،

 ّْك.كاهي هي ًغ٬ ًگَ 7كه کزبثقبًَ اهيوالوئهٌيي 627

593  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

اي ٭واُدبًي )ّديواىي   ًٲي ثي اثدْال٦الء هؾودل ُبّدن ٝٮدبئي کودوٍ      الليي ٥لي اى: ىيي

 ..ٯ( ُ  8262إٮِبًي( )

 [7253ُ  269/  22]النهي٦خ 

 .ٯ. ُ 8262کزبثذ: 

كهثبهٍ ١ّبي٬ ٱلجي ؽظ ّ اٍدواه ه٦ٌدْي  ى ًٲد      7، ؽليش اهبم ٕبكٯ كه ايي کزبة

 ّلٍ اٍذ.

 974   گْيل کَ ًٲ  هي« النهي٦َ» هلٍ ّ ٕبؽت « األه »ّ « الويبٗ»/ د ًبم کزبة كه

 كيلٍ اٍذ.« ٥ْالي اللئبلي»اي اى اى  ى ها كه ؽبّيَ ًَقَ
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594  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اهلل ثي هال هؾولؽَي، هِْْه ثَ ٥الهَ هبىًلهاًي ؽبئوي اى: ّيـ ٭ٚ 

 [7259ُ  272/  22]النهي٦خ 

 973   ّهٯ چدبپ ٍدٌگي ّدلٍ     822كه ثوجئي ثب  .ٯ ُ  8542/ د ايي کزبة كه ربهيـ

 اٍذ.

595  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8294اى: ؽبط هيوىا هؾَي ثي ؽبط ٥جلاهلل اهكثيلي )

 [7243ُ  278/  22]النهي٦خ 

  هلٍ اٍذ[.« صوبه الٲواه»]ايي کزبة چبپ ّلٍ اٍذ ّ روعوَ  ى كه 

 976 ُاکجو اهكثيلي هْعْك اٍذ. ٥لي، هيوىا  / د ًَقَ ًيك ٭وىًل 

 

596  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8258« )ک٬ْ ال٢الم»، ٕبؽت  اى: ّيـ هؾَي ثي ؽبط هورٚي اال٥َن الٌغٮي

 [7246ُ  278/  22]النهي٦خ 

 977   ًٍيك هيوىا ٥لي  ٱب ثي ٍيل ّيواىي  اّ« هٍبلخ الٖالح»/ د ًَقَ فٞي ثَ ُووا ،

 هْعْك اٍذ.
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597  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( الحذ هٌبسٖ

 ..ٯ( ُ  8262د  8882، هؾولاثواُين ثي هؾولؽَي فواٍبًي ) اى: کوثبٍي إٮِبًي

 ، ّبه  هٲلهَ ّ چٌل ثؾش ّ يک فبروَ. ٭ٲَ ٭زْايي اٍذ كه ثيبى اؽکبم ّ هٌبٍک ؽظ

 [6986ُ  235/  22]النهي٦خ 

  هلٍ اٍذ.« الوّٙبد»اٍن کزبة كه 

 978 58/  886د  6256، ًَقَ ّوبهٍ  84583، ُ  4336/  4ل ، هغل ، گلپبيگبًي / د ٱن. 

ثبيدل چٌبًچدَ ٥ودوٍ ًيدي     ثَولَ كه ؽظ ّ  ى ّو٥ًب ٥جبهد اٍذ اى ا٭٦بلي کَ هي» ٩بى: 

چٌيي اٍذ ّ كه  ى يک هٲلهَ ّ چٌل ثؾش ّ يک فبروَ اٍذ هٲلهَ ّ كه  ى ٍَ هٞلدت  

 «.اٍذ اّل كه ثيبى ٭ٚيلذ ؽظ ّ ٥ٲبة ربهک  ى

ّْك ّ اگو كه كّ پّْيلى هفذ ها کَ اگو كه يک هغلٌ ثبّل هز٦لك ًوير٦لك »اًغبم: 

 «.ّْك ّ  ى ٦ٙي٬ اٍذ ّالَالم رن هغلٌ ثبّل هز٦لك هي

ُدب ثدَ ّدٌگو٫. كه اّل    ٥ٌدبّيي ّ ًْدبًي   .ٯ. ُ 8262، عو٦َ  ، هؾول٢٥ين فْيي ًَـ

ه٦و٭دي ّدلٍ   « هٌبٍک ؽظ ٱلّح الوغزِليي ؽبعي هيوىا اثواُين ٍدلوَ اهلل »٥ٌْاى  ًَقَ ثَ

 اٍذ. علل ريوبط هْکي ثب روًظ ّ ٍوروًظ.

 ٍن. 22*  86، ً  83،  گ 64
 

598  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  8824د  8242اى: هؾول ثي ٥جلالٮزبػ ٍواة رٌکبثٌي )

ًَقَ ّبه  چِبه هٲلهَ ّ چٌل هٲٖل كه ّاعجبد ّ هَزؾجبد ؽظ ّ ٥ووٍ ثدَ ّدوػ   
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 مي  اٍذ:

 ؽظ ّ هنهذ روک  ى.هٲلهَ اّل: كه ٭ٚيلذ 

 هٲلهَ كّم: كه ثيبى اٍزٞب٥ذ.

 هٲلهَ ٍْم: ٍٮو ؽظ ثبيل هؾ٘ اٝب٥ذ فلا ثبّل.

 هٲلهَ چِبهم: كه ثيبى اًْا٣ ؽظ اٍذ.

 هٲٖل اّل: كه ٥ووٍ روز٤.

ثَولَ ؽوللَ ّ الٖلْح ٥لي ٍيلًب ّ ًجيٌب ّ ؽجيت الٌِب هؾول فبرن الٌجييي ّ  لَ » ٩بى: 

اٱ  فلٰ اهلل ال٪ٌي هؾول ثي ٥جلالٮزبػ رٌکبثٌي ٩ٮدو اهلل مًْثِودب   گْيل الٞيجيي الٞبُويي هي

کَ عو٦ي اى ثواكهاى ايوبًي ؽٖ  اهلل  هبلِن اللًيْيخ ّ االفوّيخ... هْزو  اٍذ ثو هٲبٕدل  

 «.ّ هٲلهبد كه ٭ٚيلذ ؽظ

ٌَ ٥لي الزَّٲْي ّ هْوثَ ام اثدواُين ّ  »اًغبم:  ٍّ کَ كه ّؤى  ى ّاٱ٤ ّلٍ اٍذ َلَوَغٌل أ

عب ّ ّٱزي کَ  اؽياة کَ هَغل ٭زؼ اٍذ ّ ٱجْه ِّلا ّ ىيبهد ٱجو ؽويٍ ها كه  ى هَغل

ثَ ٱجْه ِّلا هٍي ثگْ الَالم ٥ليکن ثوب ٕجورن ٭٦ٌن ٥ٲجي الدلاه... ُّودَ ّ ٩ّودَ ّ کٮيزدَ     

ٍّّ ٭ي ُنا الوکبى  «.ُْل ٥ل

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 979  /8  د   7892/  2َدقَ ّدوبهٍ   ، ً 84422، ُ  4368/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

892  /56. 

، كه ؽبّديَ رٖدؾيؼ    ُب ثَ هْکيكه هِلجَ )اى ثالك ٥وبى(. ًْبًي .ٯ، ُ 8286،  ًَز٦ليٰ

 اي.ّلٍ اٍذ. علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 89*  82،  ، ٍْٞه چليپب گ 58

 982  /2 4932/  5، هوکي اؽيبء؛  د ٱن. 

َ  ٍدجيّاهي إد٪و ثدي هؾولؽَديي     ، ٥لدي  ًَـ ّ ٥جدبهاد ٥وثدي ه٦دوة    ،  ، چِبهّدٌج

 ثوفي ٕٮؾبد هْٝثذ كيلٍ ّ ثَ ُن چَجيلٍ. کب٩ن ًقْكي ريوٍ. .ٯ. ُ 8884الضبًي  هثي٤
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، ا٦ّبهي ثَ ْٕهد هاٍدزَ چليپدب ًگبّدزَ ّدلٍ ّ كه پبيدبى ايدي        كه ؽْاّي ثوگ  فو

 اهلل الؾدوام ّ اًدب   ًّوٲزَ ّ کٌذ امًا ٭ي الَٮيٌخ الْويٮيخ ؽيي ٍٮو ثيذ»٥جبهد هٌلهط اٍذ: 

الليي الَجيّاهي... ٭ي الليي ّ أعّ  الَبكح... ّ ؽبعي هيدو ٥جدلالٮزبػ الؾَديٌي     ال٦جل. ثِبء

 «.8884الَجيّاهي ٌٍَ 

 ٍن. 88*  82/  3، ً  87

 (197)تصوير 

 988  /5  722اي(، ٓ اهلل ال٢٦وي فبهٌَ )اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 (.22765) 8438(، ُ 2)٭ٲَ 

 ، هّيَ گبليٌگْه. علل هٲْا .ٯ. ُ 85 ، ٍلٍ ًَز٦ليٰ

 .ُ. ُ 8575: فوكاك اُلاربهيـ 

 ٍن. 88*  82، ً  85،  گ 58

599  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى:  فًْل هْلي هؾولثبٱو

 [6958ُ  236/  22]النهي٦َ 

کزبة ها كه ايبم اٱبهذ كه  مهثبيغبى ثواي ث٦ٚي اى هدئهٌيي ٥غدن ثدَ ٭بهٍدي ًگبّدزَ      

هٍبلَ ها ّبگوكُ هؾولع٦ٮو ثي ٥جدلالوؽين ثدَ رٖدؾيؼ اٍدزبكُ ثدَ ٥وثدي       اٍذ. ايي 

 روعوَ ًوْكٍ اٍذ.

 هورت ثو يک هٲلهَ ّ كّ ثبة ّ يک فبروَ.

 «.الؾول هلل هة ال٦بلويي...» ٩بى ًَقَ ٥وثي: 

 982    َد ًَقَ ٥وثي ًيك ٍيل ؽَي ؽغذ كه کوثال هْعْك اٍذ )اؽزوبل كاهك کد /

 هؾول ٍلين ثبّل(.ايي ًَقَ اى هؾولثبٱو ثي 
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611  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

اى: هؾولثبٱو ثي هؾول ع٦ٮو ثي هؾول ٕبكٯ ثدي ٥جدلالٲيْم ثدي اّدو٫ ثدي هؾودل       

 .«الکٮبيخ»ّ « النفيوح»، ٕبؽت  اثواُين ثي هؾولثبٱو؛ هؾٲٰ ٍجيّاهي

 هئل٬ اٍذ.« مفيوح الو٦بك»ثَ ٢ًو، ثقِ ؽظ اى 

 [285/  3هلي  ؛6959ُ  236/  22]النهي٦َ 

/  3كه کزبثقبًَ هؾدلس اههدْي )ُ   « الؾظ ّال٦ووح )کزبة...(»]ًَقَ چبپ ٌٍگي ثب ٥ٌْاى 

 .ٯ، ُ 8527،  ، ثَ فٜ ٥لي ثي ؽبط هؾولؽَي رجويديي  (: رجويي؛ کبهفبًَ کوثالئي اٍل  ٱب3842

 ، ثلّى ّوبهٍ ٕٮؾَ(، ٭بهٍي[ ًبّو ، ثلّى ّوبهٍ ٕٮؾَ )کٮبيخالوَبئ : ثي فْزي

 ّ چٌل ٭ٖ  روريت يب٭زَ اٍذ.کزبة ثب يک هٲلهَ 

الؾول هلل هة ال٦بلويي... اهب ث٦ل ثلاى أيلک اهلل ر٦بلي کَ ايي کلوَ چٌدلي اٍدذ   » ٩بى: 

 «.كه ثيبى هٌبٍک ؽظ هْزو  ثو يک هٲلهَ ّ چِبه ٭ٖ  ّ يک فبروَ...

ٌٍذ اٍذ ثَ اكًبي ؽّ  ه٭زَ اؽوام ٥ووٍ هٮوكٍ ثب ّوٛ ّ ّدوّٛ ّ ٝدْا٫   »... اًغبم: 

 «.ب  ّهك کَ هٲبث  يک ؽظ اٍذ فْٖٓ هؽجيع ًَبء ثَ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 985  /8 .د ًَقَ فٞي كه ًيك ٍيل ُبكي ثي ٍيل ؽَي اّکْهي هْعْك اٍذ 

 984  /2 2362هغلٌ(، ُ  329) 273، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

رؾْي  ثَ  ٱب اللّلَ ثَ کزبثقبًَ ّ  ًَقَ عيء کزت اٍزوكاكي هيوىا ٍيل هٙبفبى ّ لَبى

ّّين ّْال  ّيـ اٍوب٥ي  اٍذ کَ كه ٍَ  ٭ِوٍذ ّلٍ اٍذ. 8529ٌّجَ ك

ّوػ »ايي ًَقَ اى ىکبد رب ؽظ ها كه ثو كاهك د کَ كه صجذ ٍبثٰ ٭ِوٍذ هنکْه ثب ًبم  

 ًّْزَ ّلٍ ثْك.« اهّبك

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ
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ردوًظ ًٲبّدي    ، روًظ ّ ًدين  بٍ ه٩ٌّي، علل هٲْايي ريوبط ٍي ّهٱي ، ٱ٤ٞ ًين کب٩ن ٭َزٲي

 هيٌبٍبىي ّلٍ.

 983  /5 25، ٓ  28، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

ُدب  ، ثوفي اى ثدوگ  ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ّ كه ثوفي اى هْاهك ًبًْيٌ .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ًَـ

هغلّل ثَ ىه ّ ثيي ٍٞوُبي ّ ٕٮؾَ اّل ىهيي كًلاى هّْي. ٥جبهاد ٥وثي ه٦وة. علدل  

 ، اًلهّى ٍجي ٍبكٍ. اي ٙوثي روًظ ّ ٍوروًظ كاهٱٍِْ، هّ  ريوبط كّ هّ

 (199و  198)تصاوير         ٍن. 84*  9/  3، ً  88،  گ 47

611  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحذ

 ًغ٬(. .ٯ، ُ 8286اى: ّيـ اث٥ْلي هؾول ثي اٍوب٥ي  ؽبئوي هعبلي )

 [7238ُ  278/  22]النهي٦خ 

 رؤلي٬ يب٭زَ اٍذ. کزبة كه ّاعجبد ّ هؾوهبد ّ هکوُّبد ؽظ

افزٖدبه کدوكٍ ّ ٍدپٌ  ى ها كه    « هيدبٗ الوَدبئ   »هئل٬ ايي کزبة ها اى ثقِ ؽظ 

 روعوَ ًوْكٍ اٍذ.« الٌقجخ الْعييح»اى کزبثِ ثَ ًبم « ثبة الکٌي»

، هٌبٍک الؾظ اٍزبكُ ّؽيل ثِجِبًي ّ ٭وىًل فْكُ ) ٱب هؾول ٥لي( ها ثدَ   ًيي هئل٬

 ٥وثي ثوگوكاًلٍ اٍذ.

612  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( حذهٌبسٖ ال

 .، ٭بٙ  ٌُلي الليي ؽَي إٮِبًي الليي هؾول ثي ربط اى: ثِبء

 [7233ُ  272/  22]النهي٦خ 

، اثْالؾَدي   کزبة ها ٍيل هؾول ثي ٥لي ثي ؽيله هکي ّوػ کوكٍ اٍذ ّ اى ايي ّوػ
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 ، ًٲ  کوكٍ اٍذ. فْك کَ كه هغبّهد هکَ رؤلي٬ کوكٍ« الٮْائل»ّوي٬ كه کزبة 

 986  اهلل ثوّعوكي هْعْك اٍذ. ُن كه کزبثقبًَ ؽٚود  يخ« الٮْائل»ًَقَ / د 

613  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .الِلي ثي ٭ي٘ اى: هال هؾولهؾَي ثي هال هؾول ٍوي٤ ثي هال ؽَيي ثي ٥لن

 [7245ُ  272/  22]النهي٦خ 

 اى ًگبهُ هٍبلَ ٭وا٩ذ يب٭زَ اٍذ. .ٯ ُ  8228هعت  88كه ربهيـ 

 987  َ ًيك ًْاكٍ ؽبط  ٱب ٙديبء ثدي ؽدبط  ٱدب هِدلي ثدي هؾودلرٲي ثدي          / د ًَق

 هْعْك اٍذ.«( الوٌبٍک»هؾولهِلي ثي هؾول هؾَي )ه٬ٌٖ 

614  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  462، اثْع٦ٮو هؾول ثي ؽَي ثي ٥لي ) اى: ّيـ ٍْٝي

 [7235ُ  272/  22]النهي٦خ 

 کزبة، رٌِب ا٥وبل ّ اك٥يَ ؽظ ها كهثو كاهك.

 988  فْك  ّهكٍ اٍذ.« الٮِوٍذ»/ د ّيـ ٍْٝي ًبم کزبة ها كه 

615  

 )ُِٔ هٌلَم ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .، ّيـ هؾول ثي ؽَي ٱٞيٮي ٭و٥ي اى: اثْ هغلي

 [7234ُ  272/  22]النهي٦خ 
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 ، ّبگوك ّيـ ي٬ٍْ ثؾواًي اٍذ. هئل٬

 ثبّل. ٥الئن ّ ا٥وبل  ًِب هي،  ، ؽلّك ّويٮَ کزبة ّبه  چِبهُياه ثيذ ثْكٍ ّ پيواهْى اهبکي

 989 ٦ٝبى مکو کوكٍ اٍذ. / د کزبة ها هؾولٕبلؼ ثؾواًي  ل 

616  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

ّْ ثَ اثْفوَيي اؽَبئي )  ..ٯ( ُ  8586اى: ّيـ هؾول ثي ؽَي هل٥

 [7236ُ  272/  22]النهي٦خ 

 992 ًبم ثوكٍ اٍذ. .ٯ( ُ  8538، ٍيل ًبٕو ثي ُبّن اؽَبئي ) / د اى ايي کزبة 

617  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( حذلهٌبسٖ ا

 .ال٪ٞبء اى: ّيـ هؾول ثي ٥لي ثي ّيـ ع٦ٮو کب٬ّ

 [7238ُ  272/  22]النهي٦خ 

 .ٯ. ُ 8266ربهيـ رؾويو: 

گْيل کَ هٍبلَ ها ثَ ُوواٍ هٍبلَ ِٝبهد ّ ٕالح ّ كهبء ّ عٌبئي ّ هوؽْم  ٱبثيهگ هي

 ْٕم هئل٬ كيلٍ اٍذ.

 998  ٍيل  ٱب رَزوي هْعْك اٍذ./ د ًَقَ ًيك 

618  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: هيوىا هؾولرٲي ثي هيوىا هؾّت ٥لي ثي هيوىا هؾول٥لي ّيواىي
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 [6932ُ  238/  22]النهي٦َ 

 992 َاُ ًيك ؽبط ٍيل هؾول٥لي ٍجيّاهي كه کب١ويي هْعْك اٍذ./ د ًَق 

619  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  995اؽول ثي هؾول )، هال  اى: هٲلً اهكثيلي

 [6958ُ  233/  22]النهي٦َ  

اهلل الؾوام اٍذ کَ گْيدب )ثٌدب ثدَ ًّْدزَ      هٍبلَ هقزٖوي كه اؽکبم ّ هٌبٍک ؽظ ثيذ

 پبيبى هٍبلَ( اى اهالي هٲلً اهكثيلي ًّْزَ ّلٍ اٍذ.

ثَولَ ؽوللَ ثلاى کَ چْى کَي هزْعَ هکَ ه٢٦وَ ّْك ثَ ٱٖل گياهكى ؽدظ  » ٩بى: 

هّم ثَ عبًدت هکدَ   بيل کَ كه ؽيي ثيوّى ه٭زي اى هٌيل فْك ًيذ چٌيي کٌل کَ هيّاعت ث

ه٢٦وَ عِذ اكاي ؽظ ّاعت اٍالم اى ثواي فلاي ر٦بلي ّ چْى ثغبي هٍل کَ كه ّدو٣  

 «.ٱواه يب٭زَ...

کَ  ُب ثکٌل چٌبىّ اى ايي ٱيبً ه٦ٌي اعياء ًيذ ها كاًَزَ كه ّٱذ ًيذ ٱٖل  ى»اًغبم: 

 «.اًل ّ اهلل أ٥لن ّ أؽکن ر٦بلي ثيبى کوكٍ٭ٲِبء هؽوِن اهلل

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 995  /8  پ  893، اى ٓ  862/  88، ُ  682، كاًْگبٍ )ك٭زدو ٍدْم(، ٓ    د إٮِبى

 [.87233، ] پ 222الي 

 .ٯ. ُ 88ًَـ ّ ًَز٦ليٰ )فٜ هغو٥َْ(، ٍلٍ 

اهكثيلي ثَ فدٜ کبردت كه   ، يبككاّزي كه ه٦ٌبي اؽوام اى هال اؽول هٲلً  پٌ اى هٍبلَ

 كه ييك  هلٍ اٍذ. 8232االّل  اّائ  عوبكي

ُبي پبيبًي، هٌْئبري ثَ ًٲ  اى هّٙخ الٖٮب ّ ؽکن ٍلٞبى ؽَيي هيدوىا ثدبيٲوا   كه ثوگ

الدليي اکجوّدبٍ ثدَ     كه ه٤ٌ رواّيلى هيِ اى هٌْئبد فْاعَ ٥جلاهلل هوّاهيل ّ کزبة عالل
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بٍ هّم، پٌ اى ثبىگْذ اى گوعَزبى ّ هٱ٦َ هيدوىا  ٥الهَ ّيواىي ّ ًبهَ ّبٍ ٥جبً ثَ پبكّ

كه ٝلت رَجيؼ فْك ّ هٱ٦َ فبروَ کزبثذ ثٍْزبى ٦ٍلي اى هيوىا ٭ٖيؼ ّ چٌل هٱ٦َ كيگو 

 ثبكي ّ اًْبئي اى ٱٞجي ّ ٥ويٚدَ   اى ُوْ ّ کزبثذ ّيـ اثْالٮٚ  ثَ هيوىا هؾولرٲي كّلذ

فبى ّ هکزْة كهّيدِ   جلالوئهيفبى ّ ًبهَ ّبٍ ٥جبً ثَ ٥ هيو هٌْٖه عو٭بكٱبًي ثَ ٝبلت

، اًْدبئي اى ًٖديواي    ، کزبثذ هيوىا هؾولٝبُو ثَ ؽکين هکٌدب  ي٬ٍْ کْويوي ثَ يک ربعو

، رٌِيدذ علدًْ    ًبهَ اکجو ّبٍ ثَ ّبٍ ٍدلين  ، ر٦ييذ ، هٱ٦َ هال ٥و٭ي ثَ ّيـ ٭يٚي ُولاًي

هزٮوٱَ ثلّى ، كيجبچَ ؽکن ٍيْه٩بل ٝبلجبي هئمى ّ چٌل اًْبي  ّبٍ ٍلين ثَ ًْاة ُوبيْى

 ّْك.٥ٌْاى ّ هٞبلجي ثَ ًٲ  اى کْکْل ّيـ ثِبئي كيلٍ هي

 ، ٬ٞ٥ ريوبط هْکي. اي ٙوثيعلل )هغو٥َْ( ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 22*  82،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 994  /2 پ. 98پ الي  84، اى ٓ  88348/  2، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

 «.اًل ّاهلل أ٥لنهؽوِن اهلل ر٦بلي گٮزَّ كه ّٱذ ٱٖل  ًِب کٌل چٌبًچَ ٭ٲِب »... اًغبم: 

، کب٩دن ٭وًگدي  ُدبه هِدوٍ ّدلٍ. ايدي        ُب ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ

 8293اي کَ ثَ فٜ اؽول ٭وىًل ّبُغبًي ُياهعويجدي کدَ ثدَ ٍدبل     ًَقَ اى هّي ًَقَ

كه  هللهؽودَ ا  اهلل هو٥ْدي ًغٮدي   ، اٍزٌَبؿ گوكيلٍ اٍذ. اهٚبي ؽٚدود  يدذ   کزبثذ ّلٍ

 ؽبّيَ  ٩بى ًَقَ هِْْك اٍذ. كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ.

 ٍن(. 88/  3*  6/  3ً ) 87،  گ 8

 993  /5 (.7) ٍزبى ٱلً هْٙي 998، گُْوّبك؛ ُ  د هِْل 

گياهم اى ثواي هٙبي  ّ ًيذ چٌيي ًوبيل کَ كّ هک٦ذ ًوبى ْٝا٫ ّكا٣ فبًَ هي»اًغبم: 

 «.ّْكفلاي ر٦بلي پٌ ثيوّى  هلٍ هزْعَ 

 يدل  هِْل هْٙيَ. اى ربهيـ کزبثدذ ثوهدي   .ٯ، ُ 988االّلي  عوبكي 82،  ، عو٦َ ًَز٦ليٰ

 کَ كه ىهبى فْك هئل٬ رؾويو يب٭زَ اٍذ.

هٍبلَ ٭بهٍدي كه هٌبٍدک ّ اهکدبى ؽدظ     »٥ٌْاى هٍبلَ ثو ٭واى ًَقَ چٌيي  هلٍ اٍذ: 
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 «.هل ١لَ ال٦بلياٍالم رٌٖي٬ ٱلّح الوؾٲٲيي ىثلح الوغزِليي هْالًب اؽول اهكثيلي 

ال الدَ اال اهلل الولدک الؾدٰ    »ُب ثَ ٌّگو٫. پٌ اى اًغبهَ هِو ثيٚدْي  ٥ٌبّيي ّ ًْبًي

 اٍذ. 8552ًَقَ ّٱٮي ؽبط ٍيل ٦ٍيل ٝجبٝجبئي ثَ ربهيـ «. ٥جل 8257الوجيي 

 (211و  211)تصاوير 

 996  /4 25الي  89، اى ٓ  29733، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

ُبي كيگو هغو٥َْ(. ثوفدي ٕدٮؾبد كاهاي   )ثَ ٱويٌَ هٍبلَ .ٯ ُ  989،  ًَز٦ليٰ ًبىيجب

 ؽْاّي ٭واّاى.

ّٱد٬  »كه ؽبّيَ ٭واى چپ ٕٮؾَ كّم هٍبلَ ثَ ْٕهد چليپب چٌيي كهط ّلٍ اٍدذ:  

ًوْك هوؽْم هجوّه هْالًب ٥جلالَوي٤ ٍجيّاهي ثو ٝلجَ هلهٍَ فْك، ّاٱ٦َ كه هِْل هٲلً 

 «.هْٙيَ ٥ليَ  ال٫ الزؾيخ

 ً. 87،  گ 3

 (213و  212)تصاوير 

 997  /3 پ. 99پ الي  94، اى ٓ  4295/  5، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن 

ّ ثويي ٱيبً ه٦ٌي اعياي ًيبد ها روبهي كاًَدزَ ّ كه ّٱدذ ٱٖدل  ًِدب     »اًغبم ًَقَ: 

 «.اًل ّاهلل أ٥لن ثبلْٖاةکٌل چٌبًچَ ٭ٲِبء هؽوِن اهلل ر٦بلي گٮزَ

بة ٥لي يل ال٦جل ال٦بٕي اؽودل الِياهعويجدي ٭دي    الي ٌُب رّن ث٦ْى الولک الُْ»اًغبهَ: 

 «.٥8293بم فوَيي ّ ر٦َيي ث٦ل ال٬ 

ّ ٱل کزجذ ٭ي ١ِو ُنٍ االّهاٯ ُنٍ ال٦جبهح: »كه مي  اًغبهَ ًَقَ چٌيي هٌلهط اٍذ: 

ّ ٱل أهالُب هْالًب ّ ّيقٌب ٱلّح الوزٲلهيي ّ ىثلح الوزؤفويي ّ ُْ ٢ًبم الولخ ّ الْدوي٦خ ّ  

اؽول اهكثيلي اكام اهلل أيبم ا٭بكارَ ّ رٲْاٍ ّ اًي ٱل الزوٌ هدي ٕدبؽجِب ثد     الزٲْي ّ الليي 

٥ي کّ  هي ٥و  ثِب أى ال يٌَبًي ٥ٌل مکو االفْاى ٭بًي کضيو النًت ّ الزٲٖديو ّ ال٦ٖديبى   

رّوذ الي ٌُب ٱل اًزٲلذ ُنٍ األلٮبٟ الوکزْثخ ٥لي ١ِدو الْهٱدخ ثالىيدبكح ّ ًٲٖدبى الؾٲيدو      

 «.أؽول الِياهعويجي
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 .ٯ. ُ 8293، ٍبل  ، اؽول ُياهعويجي ًَـ

،  ثبّدل اي ثلّى هٲْا. ًَقَ ثَ ْٕهد ثيبٙدي هدي  ، علل ريوبط ٱٍِْ ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ.

 ٍن. 89*  82، ً  89

 (215و  214)تصاوير 

 998  /6 888الي  824، اى ثوگ  998/  5، ُ  ، گُْوّبك د هِْل. 

 كه هِْل هٲلً هْٙي. .ٯ ُ  998االّلي ٍبل  عوبكي 82، هّى عو٦َ  ًَز٦ليٰ

  هلٍ اٍذ.« ال الَ اال اهلل الولک الؾٰ الوجيي»، هِو ثيْٚي ثب ٍغ٤  كه  فو هٍبلَ

 اي.٥ٌْاى ًَقَ ثَ ٌّگو٫. کب٩ن ٌُلي ّ علل )هغو٥َْ( ريوبط هْکي اليَ

 ٍن )ٱ٤ٞ هث٦ي(. 88*  82، ً  82

 999  /7 هْٙي. د هِْل ، 

، ثَ عِذ هْلي هٍْي گيالًي کَ ّٱ٬ ثو کزبثقبًَ  ٍزبى ٱدلً   هلل عيالًيکبرت: ٥يييا

 گوكيلٍ اٍذ. 7هْٙي

611  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8528اى: ّيـ هؾولؽَيي ثي ّيـ ُبّن کب١وي ًغٮي )

 [6979ُ  262/  22]النهي٦َ 

 8222  /8  فٞي ًديك اّ  مکو کوكٍ کَ ًَقَ « النهي٦َ»، ٕبؽت  د ّيـ ٕبلؼ ثؾواًي

 هْعْك اٍذ.

 كُل:ًيي ّيـ  ٱبثيهگ كّ ًَقَ كيگو اى  ى ثَ كٍذ هي

 8228  /2 .د فياًَ ؽَي ٕلهالليي 

 8222  /5 .د ّيـ ٥جلالؾَيي ؽلي ًغٮي 
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611  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .٦ٝبى اى: ّيـ هؾولٕبلؼ ثي اؽول ثي ٕبلؼ ثؾواًي ٱٞيٮي  ل

 [6994ُ  263/  22]النهي٦َ 

ّ ىيبهاد هليٌَ ًگبّزَ ّلٍ ّ « ٩ليو»،  «٥و٭َ»هٌؾٖوًا كه هْهك ا٥وبل ّ ك٥بُبي کزبة 

« ٩دليو »ثيذ اٍذ ّ کزبة كيگوي ها ًيي كه هْهك ك٥بُدبي ؽدظ ّ  ًچدَ ثدَ      8322كاهاي 

 النهي٦َ  هلٍ اٍذ. 6993، ًّْزَ کَ كه ُ  هوثْٛ اٍذ

 «.اللِّن أهًب هٌبٍکٌب...» ٩بى: 

612  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8525ًغ٬ رجوييي ًغٮي ) اى: ّيـ هؾول َٝ ثي ّيـ هِلي  ل

 [6996ُ  263/  22]النهي٦َ 

 8225 .د ًَقَ ًيك ٍيل  ٱب رَزوي كه ًغ٬ هْعْك اٍذ / 
 

613  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحذ

ً  .ٯ ُ  8888اى: ّيـ هؾول٥لي ثي ّيـ اثْٝبلدت ىاُدلي عيالًدي إدٮِبًي )      ثٌدبه

 ٌُل(

 [7284ُ  267/  22]النهي٦خ 

 ُبيِ  هلٍ کَ ايي کزبة ها كه اصٌبي ٍٮو ؽغبى ًّْزَ اٍذ.كه ٭ِوٍذ کزبة
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614  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ّ هٞبثٰ ثب ٭زْاي هيوىا )هيوىاي ّيواىي يب ٱوي(.« ٍج  الٌغبح»اى: ًگبهًلٍ 

 8224    ه الدددي 63(، ٓ 389/  4) 2352/  4، ُ  54/  6، هلدددک؛ ط  / د رِدددواى 

 پ. 72

 ، علل هيْي ٍيبٍ هٲْايي. ّکَزَ ًَز٦ليٰ. کب٩ن ٭وًگي

 ٍن. 83*  82، ً  23

615  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( ذحهٌبسٖ ال

 ..ٯ( ُ  8554اى: هيوىا هؾول٥لي هّزي ًغٮي )

 ٍبلگي كهگنّزَ اٍذ. 82هئل٬ كه ٍي 

 [7252ُ  269/  22]النهي٦خ 

 8223 ًٍْ ّيـ هورٚي هْعْك اٍذ. اُ/ د ًَقَ ًيك ، 

616  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذ هٌبسٖ

 ..ٯ( ُ  8572د  8298اى: ّيـ هؾول٥لي ه٦ْٖهي ثِجِبًي )

 [7252ُ  269/  22]النهي٦خ 

 اٍذ.« ٱْا٥ل االهبهيخ»، ٕبؽت  هئل٬

 8226 ّّيـ ٥جلاهلل ه٦ْٖهي هْعْك اٍذ. / د ًَقَ هٌبٍک اّ ًيك ٭وىًل ا ، 
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617  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحذ

 ُولاى(. .ٯ، ُ 8555هؾولرٲي ثي هؾول ٱبٍن اهكّثبكي )اى: هيوىا هؾول ٱبٍن ثي 

 [6923ُ  234/  22]النهي٦َ 

 ]کزبة كه رجويي ثَ چبپ هٍيلٍ اٍذ[.

618  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ
 اى: ؟

ثَن اهلل الوؽوي الوؽين ثلاى کَ ُو کَ فْاُل ؽظ کٌل ٌٍذ اٍذ کَ كه اّل » ٩بى: 

ّْك اؽوام ٱج  اى اؽوام ثجٌلك ّ ه٦ٌٲل ًوي ٱ٦لٍ روک ٍو رواّيلى ًوبيل ّ كه هيٲبد مي

 «.هيٲبد ّ ُوگبٍ ٥ولًا اؽوام ها ث٦ل اى...

عب  ّهك رب اى ُوچَ کَ ثو ّي ؽوام ثْك كه ؽبل اؽوام  ّ ْٝا٫ ًَبء ها ثَ»اًغبم: 

هؾل  گوكك ّ ثلاى کَ ُوگبٍ کَي فْاُل ٥ووٍ ًب٭لَ كيگو ثکٌل ثبيل هبثيي ٥ووريي كٍ هّى 

 «.ّالَالم٭بٕلَ ثبّل 

 8227 62الي  2، اى ٓ  4825، ُ  429، ٓ  / د ُولاى )٩وة(،  فًْل. 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ ٥بلي

 ٍن. 87*  88

619  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8299الجبٱي ثي ي٬ٍْ ثي اؽول )٥جل ، اى: ىهٱبًي
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 [76/  3]ه٦غن الوئلٮيي 

 8228  ٥ودْهي   2585، ُ  646، ٓ  2ؽدوم هکدي؛ ط   ، هقزٖدو   / د ٥وثَزبى ُ[ ،

 ٭ٲَ[. 8349

 .ٯ. ُ 8852ٕٮو  29،  ، هؾول ٱوٕي ًَـ

 ٍن. 22*  86، ً  83،  گ 88

621  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

 8229   ٥وددْهي  2584، ُ  646، ٓ  2، هقزٖددوؽوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى ُ[ ،

 .526الي  293، اى ٓ  ٭ٲَ[ 84/  5877

 کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. لّى ًبم، ث ًَـ

 ٍن. 28*  84، ً  83،  گ 86

621  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8252، هؾول اهيوکجيو ٌٍجبّي هٖوي هبلکي ) اى: اهيوکجيو

 [68/  9]ه٦غن الوئلٮيي 

 8282  ٥وددْهي  258، ُ  646، ٓ  2، هقزٖددو ؽددوم هکددي؛ ط  / د ٥وثَددزبى ُ[ ،

 ٭ٲَ[. 8/  8348

 .ٯ. ُ 8262،  ، هؾول ثي اؽول ٩اللي ه٪وثيفٜ 

 ٍن. 22*  83، ً  24،  گ 7
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622  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ حذ

 .اى: ٝبُو ثي ؽَيي ثي هؾول هييلي

، ثدَ   ًبم هئل٬ رٌِب كه پبيبًَ کزبة  هلٍ اٍذ. ثَ فْاُِ هٌْٖه ثي هوؽْم ؽبط کب١ن

ربهيـ ثدَ پبيدبى هٍديلى ها    ،  ٌُگبهي کَ  ٌُگ ؽغبى ها كاّذ رؤلي٬ ّلٍ اٍذ. كه اًغبهَ

 م(  ّهكٍ اٍذ.8898) .ٯ ُ  ٦ّ8528جبى  29

ًؾولک اللِن يب هي اؽکوذ ّواي٤ الزکلي٬ ث٤ْٙ اٍجبة الز٦وي٬... ّ ث٦ل ٭دبى  » ٩بى: 

 «.]...[ ّ االؿ ٭ي اهلل... هٌْٖه ثي الووؽْم الؾبط کب١ن

نٍ الوٍبلخ ٭دي الَدب٥خ   ّ ٱل اّهكد... هب اهكد ايواكٍ ٥لي ٍجي  ال٦غبلخ ٭ي ُ»... اًغبم: 

... ّ اًب االٱ  ٝبُو ثي ؽَيي ثي هؾول .ٯ( ُ  8528الَبكٍخ هي الليلخ الزب٦ٍخ ّ ال٦ْويي... )

 «.الوييلي...

 8288   2892، ُ  578، ٓ  8، كائددوح الو٦ددبه٫ اٍددالهي )٥کَددي(؛ ط   / د رِددواى 

(232487) 

 .ٯ. ُ ٦ّ8542جبى  83، پٌغٌْجَ  ]...[٥جل ، ًَـ رؾويوي

 ٍن. 52*  28(، 22/  3*  83/  3ً ) 86، ٓ  42
 

623  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 اي اٍذ هقزٖو كه هٌبٍک ّ ا٥وبل ؽظ.هٍبلَ

ثَولَ اهب ث٦ل كه ثيبى ؽظ ّ  ى اى ا٢٥ن اهکبى اٍالم اٍدذ ّ اى كّ ًد٣ْ فدبلي    » ٩بى: 
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ل ّ ًيَذ ّاعت يب هٌلّة. ّاعت كّ ٱَن اٍذ يکي ثَ إ  ّوي٦ذ ّاعدت ّدلٍ ثبّد   

 ى ها ؽغخاالٍالم گْيٌل ّ  ى ّاعت اٍذ كه ٥وو يک ثبه چْى ّدوايٜ ّعدْة ّعدْك    

 «.ثبّل ّ كيگو  ى کَ هکل٬ ثو مهَ فْك الىم ٍبىك...

ّ اؽوام ثَزي الىم اٍذ كه ٥ووٍ اى هيٲبد يب فبهط ؽوم ّ كه ٥ودوٍ روزد٤   »... اًغبم: 

ع٦ّواًَ اٍدذ پدٌ ر٦ٌدين    ْٝا٫ ًَب ًيَذ ّ ّاعت ًيَذ اؽوام ثَزي اى هيٲبد ّ ا٭ٚ  

 «.كيگو ُؽليجيَ ّ الىم اٍذ كه اّ ْٝا٫ ّ كّ هک٦ذ ًوبى  ى ّ ٦ٍي ّ رٲٖيو

 8282 پ. 886ه الي  828، اى ٓ  5397/  5، هوکي اؽيبء؛ ُ  / د ٱن 

 .ٯ. ُ 8823ههٚبى  7،  الليي ّوي٬ ، فبى هيوىا ٩يبس ًَز٦ليٰ ّ ٥جبهاد ٥وثي ًَـ

 اي ٍيو.، علل )هغو٥َْ( ريوبط ٱٍِْ ٌّگو٫ُب ثو٭واى ثَ ٥ٌبّيي ّ ًْبًي

 ٍن. 89/  3*  84،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 (217و  216)تصاوير 

624  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ىاكٍ  هلي )ىًلٍ رب ثَ ؽبل(. اى: ٥الهَ ؽَي ؽَي

، هٞبثٰ ٥ود  ثدَ اؽزيدبٛ ّ ارٮدبٯ      هٍبلَ هقزٖوي اٍذ كه ّاعجبد ؽظ ّ ٥ووٍ روز٤

 ٍ ث٦ٚي هَزؾجبد  ى.، ثَ ُووا إؾبة

اى أّل ثيذ ٤ّٙ للٌبً للني ثجکدخ هجبهکدًب...   »ثَولَ ؽوللَ ٕلْح ٱْلَ ٍجؾبًَ: » ٩بى: 

، ّٲيٰ ّٮيٲن هَزٞي٤ ّل. ثواي اّ ؽظ روز٤ اٍذ چَ  ى ثواي کَي  ثؾول اهلل ر٦بلي ّؤًَ

اٍذ کَ چِ  ّ ُْذ هي  کَ ّبًيكٍ ٭وٍـ اٍذ اى چِبه عبًت هکَ هکّوهَ اى هکدَ كّه  

 «.ّل ّ ؽظ روز٤ ؽغخاالٍالم اٍذ...ثب

، ّ  ، ّ کليدَ ١ّدبئ٬ ىًدبى كه ؽدظ     ّ هَبئ  كيگو كه ؽظ اى ٱجيد  اٱَدبم ؽدظ   »اًغبم: 

، ّ اك٥يَ ّ  كاة هَدزؾجَ ّ ٩يوُدب ثَديبه اٍدذ.      کٮبهاد ّ فل  ّ ّکْک كه ا٥وبل ؽظ
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ذ اهيلّاهين ثليي هٲلاه کَ اى اهِبد ّ إْل هَبئ  ؽظ روز٤ اٍذ کدَ ؽغخاالٍدالم اٍد   

ّبءاهلل ر٦بلي ّؤًَ هغيي ثْكٍ ثبّل ّ ُْ يِلي الي ٍجي  الوّبك ّ ًَؤلَ أى يغ٦لَ مفوًا  اى

 «.لٌب يْم الو٦بك

 8285 کزبثقبًَ ّقٖي هئل٬ )٥کَي(. / د ٱن ، 

ٱ٦دلٍ   مي 83،  ، ١دبُوًا ثدَ فدٜ هئلد٬     ، ٥جدبهاد ٥وثدي ه٦دوة    فٜ ًَز٦ليٰ رؾويوي

 .ُ. ُ 8549/  82/  22=  .ٯ ُ  8592

 ً(. 84د  82، ٍْٞه هقزل٬ )ثيي ٓ  25

 (219و  218)تصاوير 

625  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 (..ٯ ُ   8258د  8868، ٥لي ثي هؾول٥لي ) اى: ٝجبٝجبئي کوثالئي

ٍديل ٥لدي ٝجبٝجدبيي،    « ّوػ ٕ٪يو»اي اٍذ كه  كاة ّ هٌبٍک ؽظ، ثوگو٭زَ اى هٍبلَ

 ّهي ّ روعوَ ًوْكٍ ّ  ى ها ثدَ   کَ يکي اى اٝوا٭يبى ّي عو٤« ٕبؽت هيبٗ»هِْْه ثَ 

 هإيذ ٍيل ٥لي هٍبًلٍ اٍذ.

 8284  887د   8297، ًَقَ ّوبهٍ  84422، ُ  4362/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  / د ٱن  /

6. 

ثَ ثِجِبًي هؾْل ٭وهْكًل ّ ث٦ل اى روعوَ ثَ ٢ًو کيويب اصو  ى عٌبة » ٩بى ا٭زبكٍ: 

ثلاى ا٦ٍلک اهلل کَ ُوگبٍ ّقٖي اٍزٞب٥ذ هٍبًيلٍ... اى ايي ؽٲيو ٕبكه ّلٍ ثبّل... 

 «.ؽظ ثَ ُن هٍبًل... ّاعجبد ٥ووٍ روز٤ ِّ اٍذ

هَئلخ الضبلضخ اگو هؾدوم ثقدْهك يدب ثپّْدل چيديي ها کدَ ثدو اّ ؽدوام ثبّدل ّ          »اًغبم: 

هٲلاهي... ّ رٖلٯ ثَ عوي٤ اعياء ّ  ى گّْذ الىم اٍذ ّ هئل٬ ايي هٍبلَ ثب هزوعن اى 

بيٌل ّ ًَقَ ايي هٍبلَ... ثَ ٢ًو... هيدو ٍديل ٥لدي هٍديلٍ ّ رودبم      ك٥بي فيو ٭واهُْ ًٮوه
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 «.هٞبثٰ ثْكٍ اٍذ ثب  ًچَ كه کزبة ّوػ ٕ٪يوي کَ رؤلي٬ ٭وهْكٍ اٍذ

، علدل ريودبط    ٥ٌدبّيي ثدَ ّدٌگو٫    .ٯ. ُ 8225االّلدي   عوبكي 82، چِبهٌّجَ  ًَز٦ليٰ

 هْکي ٭وٍْكٍ.

 ٍن. 87*  82/  3، ً  85د  88،  گ 58

626  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( حذهٌبسٖ ال

 م(. 8628=  .ٯ ُ  8257الولک ثي عوبل الليي ثي ٕله الليي اٍٮواييٌي )٥جل اى:

 [GAL II 380 S II 513؛ 628/  8؛ ث٪لاكي: ُليَ 86/  5]الوؾجي: فالَٕ 

كه ٙوي ايي هٍبلَ، ُوَ ا٥وبل ؽظ ها اى اثزلاي اؽوام ّ ؽزي ىيدبهد هَدغل ٱجدبء ّ    

 کٌل. ثٲي٤ ها ُن ثيبى هي

ّ ث٦ل ٭ب٥لن أى الؾظ ٭وٗ هوح ٥لي الٮْه ٥لدي هَدلن ؽدو هکلد٬ ٕدؾيؼ      »...  ٩بى: 

 «.ثٖيو مي ىاك ّ هاؽلخ ٭ٚاًل ٥وب ال ثل هٌَ...

يب هغيت ك٥ْح الوٚٞويي ّٕ  ٥لي ٍديلًب هؾودل ّ  لدَ ّ اکْد٬ ُودي ّ      »... اًغبم: 

هٌّبى يدب کضيدو   کوثي ّ ؽيًي کوب کْٮذ ٥ي هٍْلک کوثَ ّ ؽيًَ ٭ي ُنا الوٲبم يب ؽٌّبى يب 

الو٦و٫ّ ّ اإلؽَبى يب كائن ال٦ٌن يب أهؽن الواؽويي ّ ٕلي اهلل ٥لي ٍيلًب هؾودل ّ ٥لدي   

 «. لَ ّ ٕؾجَ ّ ٍلن رَليوًب كائوًب أثلًا

 8283  ٓ (.8252)٭ٲَ  762، ُ  579/ د ٭لَٞيي )ٱلً(، فبلليَ؛ 

 .ٯ. ُ 8257االّلي  ، اّاٍٜ عوبكي کبرت: هؾول هّيل أثْال٦َْك

َ    ، اهب ثوگ كه ؽبلذ فْثي اٍذ ًَقَ ،  ُبي  ى اى ُن علا ّلٍ اٍدذ. كه پبيدبى هٍدبل

ثيذ اى هئل٬  هلٍ ّ فالَٕ  ى چييي اٍذ کَ اثدْثکو ًٲدبُ ثدي ؽَدي      85ا٦ّبهي كه 

َّو( رٖويؼ کوكٍ اٍذ.  )هٮ

 ٍن. 22/  3*  86ٍن(،  86*  82ً ) 89،  گ 82
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627  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8266؟ د  8222هؾولؽَي ثي ثبٱو ًغٮي )،  اى: ٕبؽت عْاُو

 فْك هئل٬ الؾبٯ ّلٍ اٍذ.« ًغبح ال٦جبك»هٍبلَ ٭زْايي اٍذ کَ ثَ کزبة 

 8286 88/  856د  5686، ًَقَ ّوبهٍ  84582، ُ  4334/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  / د ٱن. 

الووؽْم الْديـ  ثَولَ ؽوللَ... ّ ث٦ل ٭يٲْل ال٦جل الوٲٖو ال٦بصو هؾولؽَي ثي » ٩بى: 

ثبٱو ٱلً ٍوٍ اًَ ٱل الزوٌَي عوب٥خ هي االفيبه... کزبة الؾظ ّ ال٦ووح يٌج٪ي أى ي٦لن اّال 

 «.اًَ يَزؾت...

ّ االّلي أى رکْى کضيبة الوؾوم ّ رِيؤ ّ أردي الوَدغل ّ ال يديال ٭دي الدل٥بء      »اًغبم: 

 «.ؽزي ر٪وة الْوٌ ّ اهلل ال٦بلن ّ الِبكي ّ الؾول هلل هة ال٦بلويي

٥ٌدبّيي ثدَ    .ٯ. ُ 8262الضدبًي   ،  فو هثيد٤  ، اثْالٲبٍن ثي ؽَي ٥لي ٱيّيٌي ًغٮي ًَـ

ٌّگو٫. هٍبلَ هٲبثلَ ّلٍ ّ هئل٬ رؤييل ٕؾذ ايي هٲبثلَ ها كه پبيبى ثَ فٜ فْك ًّْدزَ  

ال الَ اال الولک الؾٰ الوجديي  »هّي ثوگ اّل ّ هِو هوث٤ « 8265يب هؾول »اٍذ. هِو هوث٤ 

 ّْك.كه ٕٮؾَ  فو كيلٍ هي« 8224هؾول ؽَي »ّ هِو ثيْٚي « ٥جلٍ هؾول ؽَي

 هغلّل گوُي.علل ريوبط هْکي 

 ٍن. 28*  83، ً  89،  گ 77
 

628  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 .اى: هال ؽَي٦ٌلي رْيَوکبًي

، چِبه هٞلت ّ يک فبروَ  هٍبلَ ؽغي اٍذ كه ّاعجبد ؽظ ّ ٥ووٍ کَ ثو يک هٲلهَ
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 رلّيي يب٭زَ اٍذ.

ايي  ثَولَ ؽوللَ ٕلْح ّ ث٦ل چٌيي گْيل اٱّ  فلٰ اهلل ؽَي٦ٌلي الزٍْوکبًي کَ» ٩بى: 

هقزٖويَذ كه ّاعجبد اؽکبم ؽظ ّ ٥ووٍ ثَ فدْاُِ ث٦ٚدي اى ثدواكهاى كيٌيدَ ّ ايدي      

 «.هورت اٍذ...

ّْك کٮبهٍ كه  ى چييي کَ مکو ّل اى ًبٍي ّ عبُ  ّ هغٌدْى هگدو   ٍبٱٜ هي»اًغبم: 

 «.كه ٕيل کوكى کَ كه  ى کٮبهٍ صبثذ اٍذ اگو چَ كه عبُ  ّ ًبٍي ثْكٍ ثبّل

 8287 52262هْٙي؛ ُ ،  / د هِْل. 

 اًلکي ثَ هٍبلَ هْٝثذ هٍيلٍ اٍذ. .ٯ. ُ 84، ٍلٍ  ، ثلّى کبرت ًَـ

عِدذ   .ُ ُ 8585ًَقَ ّٱٮي عْاك هورغي اى إٮِبى اٍدذ، ثدَ ردبهيـ اهكيجِْدذ     

 .7کزبثقبًَ  ٍزبى ٱلً هْٙي

 ٍن. 88*  88، ً  82،  گ 79

 (211و  211)تصاوير 

629  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 .ثي ه٦ْٖم هِْلي اى: ٍيل هؾول

اهلل الؾوام كه  هئل٬، ايي هٍبلَ ها ثَ إواه ثوفي كٍّزبًي کَ ٱٖل ٥ييوذ ثَ ؽظ ثيذ

اًل، ًگبّزَ ّ رٌِب ثَ ثيبى اؽکدبم ؽدظ روزد٤ اٱزٖدبه ًودْكٍ اٍدذ کدَ        ها كاّزَ 8242ٌٍَ 

 ثبّل.هْزو  ثو هٲلهَ ّ كّ هٞلت اٍذ کَ هٲلهَ ُن كه ٭ٚيلذ ؽظ هي

هلل الني ثوة الٌَن ّ فلٰ اللْػ... چٌيي گْيل اٱ  فلٰ اهلل ٥وداًل  ثَولَ الؾول » ٩بى: 

ّ اکضو ٥جبك اهلل ملاًل هؾول اثي ه٦ْٖم اثي هؾول الوْٙي الوِْلي هْللًا ّ هًٌْٝب کَ چْى 

 «.عو٤ کضيوي ّ عن...

کَ ؽلٰ يب رٲٖيو كه هٌي ّاٱ٤ ّْك. پٌ اگدو اى هاٍ ًلاًَدزگي    ّاعت اٍذ ايي»اًغبم: 
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کْچ کوكٍ ّ ثَ هکَ ه٭زَ ثبّل، پٌ ّاعت اٍذ کَ ثوگوكك ثَ هٌي ّ ؽلدٰ يدب   يب ٭واهّْي 

 «.رٲٖيو كه  ى ثَ ٥و  ثيبّهك چٌيي اٍذ ُوگبٍ ٥ولًا روک کوكٍ ثبّل

 8288 7292، هِْل؛ ُ  / د هْٙي. 

، عبي ٥ٌبّيي فبلي هبًلٍ اٍذ. کب٩ن  8232االّل  عوبكي 22،  ، ٩الهؾَيي ٝجَي ًَـ

 اٍذ. 8527ًَقَ فويلاهي  ٍزبى ٱلً ثَ ربهيـ  مه ،  ًقْكي  ُبه هِوٍ

 ٍن. 87*  82، ً  87،  گ 43

631  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

اي اٍذ کدَ كه اثزدلا ثدَ هّايدبد هقزلٮدَ ّاهكٍ اى ه٦ٖدْهيي كه ثدبة  كاة ّ        هٍبلَ

 ٭ٚيلذ ؽظ پوكافزَ ّ كه پبيبى، ث٦ٚي اك٥يَ ّ ا٥وبل هَزؾجَ، چْى اك٥يَ هقزلٮَ كه ثبة

 فبًَ ک٦جَ ّ ؽلٲَ كه فبًَ هجبهکَ ّ ثٍْيلى ؽٞين ها اّبهٍ کوكٍ اٍذ.

 8289 52228، هْٙي؛ ُ  / د هِْل . 

کٌل ثب فواط رودبم ٥دواٯ   ّ يک رَجيؼ کوكى كه هکَ ثَ ارٮبٯ ثواثوي هي»...  ٩بى ا٭زبكٍ: 

 هدلٍ ّ  کَ اًٮبٯ کوكٍ ثبٌّل  ى ها كه هاٍ فبلٰ اًٮٌ ّ  ٭بٯ ّ كه ث٦ٚي هّايدبد ٥دواٱيي   

 «.پيبكٍ هًّل ثَ هکَ كه ٥جبكد فلاي ر٦بلي اٍذ رب ثبىگوكك...

ّ چْى ثيوّى  يل ؽلٲَ كه ها ثگيوك ّ ٍَ ثبه اهلل اکجو ثگْيل اى هاٍدذ كه  »اًغبم ا٭زبكٍ: 

َّ ال ُرِْوذ ِثدي أ٥دَلاِئي    ّ كّ هک٦ذ ًوبى ثگياهك ّ ايي ك٥ب ثقْاًل کَ اّللِنَّ ال َرغل ُك٥َبِئي 

ّٚبهُّ الٌّبِ٭٤ُ ّ چْى ٭وّك  يل ؽٞين ها ثجٍْل ّ  ى هيبى كهٍذ ّ ؽغو...َ٭بًَک أًَذ ا  «.ل

 .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ، ٥جبهاد ٥وثي ًَـ ه٦وة ًَز٦ليٰ رؾويوي

 ، ّٱٮي ؽغخاالٍالم هؾولؽَي ٥الهي اٍذ. ًَقَ

 (213و  212)تصاوير         ٍن. 87/  3*  82، ً  82،  گ 32
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631  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 ثبّل:ّبه  هٲلهَ ّ فبروَ ّ ٍَ ثبة ثَ ّوػ مي  هي

 هٲلهَ: كه  كاة ٍٮو ّ ا٥وبل هليٌَ هّْو٭َ.

 ٭ٖ . 6، كه  ثبة اّل: كه ثيبى ا٥وبل ؽظ

 ثبة كّم:

 ٭ٖ . 82، كاهاي  ثبة ٍْم: كه ثيبى اؽکبم ؽظ

 فبروَ: كه ثيبى ثوفي اى اؽکبم ّو٥يَ كه ٍَ ٭ٖ .

ًل کَ ؽوام اٍذ ٱج  اى گنّزي يک ٍبل اى ٥ووٍ اّلي اّ ث٦ٚي اى ٥لوب ٭وهْكٍ»اًغبم: 

اؽوام ثَ ٥ووٍ صبًيَ ثَزي ّ ايي ٱْل ٦ٙي٬ اٍدذ ّ ُدو چٌدل كلديلِ ٱدْي اٍدذ لکدي        

 «.هؾوْل اٍذ ثَ ٥ووٍ روز٤

 8222  722 اي(، ٓاهلل ال٢٦وي فبهٌَ )اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  / د هِْل  ،

 ُ8439 (22322.) 

كه ٕٮؾَ  ٩بى ّ اًغبم ًَدقَ هِدو ثيٚدْي ثدَ ٍدغ٤       .ٯ. ُ 8265،  ًَز٦ليٰ رؾويوي

ّْك. ًيي كه ٕٮؾَ  ٩بى ا٭زدبكٍ ًَدقَ ّ ثدو ٭دواى هِدو      كيلٍ هي« 8252هٖٞٮي الؾَيٌي »

ثَوَ ر٦بلي هلک االؽٲو ٕٮبئي القْاًَبهي ٥ٮدي ٥ٌدَ ّ   »، ًْبى رولکي ثب ٥جبهد:  هنکْه

 هْعْك اٍذ.« ٥ي ّالليَ

كاهك چيديي ّ   زي کَ ّو٣ّ کوك ثَ رِيَ اٍجبة ٍٮو فْك ثوًويکَ ؽبّط ّٱ» ٩بى ا٭زبكٍ: 

ًْيَل فلا ثواي اّ هض  ايي ها پٌ ّٱزدي کدَ ٝدْا٫ کدوك      کَ هي گناهك  ى ها هگو ايي ًوي

ّْك اى گٌبُبى فْك پٌ ؽٚود ًجْي ٓ ّووكًل چٌل هْٱ٬ ها کَ ثدَ  ثيذ ها ثيوّى هي

 «. ّهك  ى ها ؽبّط... ٥و  هي
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 .7ُ اٍذ ثَ  ٍزبى ٱلً هْٙي 8575: فوكاك اُلاربهيـ 

 ٍن. 87/  3*  88، ً  86،  گ 72

 (215و  214)تصاوير 

632  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: اثي ٱين عْىيَ

٥بئْخ هٙي اهلل ٥ٌِب ٭ٲبلذ الغِبك أ٭ٚ  األ٥وبل أ٭دال ًغبُدل    ٭ٖ  ّ ٍؤلزَ» ٩بى: 

 «.لکي أ٭ٚ  الغِبك ّ أعولَ ؽظ هجوّه...

هَغلکن ُنا يويل هَغل الوليٌخ مکوٍ هَلن ٭دي ملدک فيدو کضيدو ي٦ٌدي      ٱبل »اًغبم: 

 «.هَغل ٱجب

 8228 (.264)هكي٬ ٙوي  222، ُ  845، ًلّح ال٦لوبء )لکٌِْ(؛ ٓ  / د ٌُل 

 ّهٱي  هلٍ اٍذ. 52اي فٜ: ًَز٦ليٰ. هٍبلَ ٙوي هغو٥َْ

 ٍن. 89/  7*  82/  4، ً  85، ٓ  52

633  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ؟اى: 

 [6948ُ  238/  22]النهي٦َ 

 ه٦و٭ي کوكٍ اٍذ.« لج٦٘ األٕؾبة»، ثب ٥جبهد  هئل٬ ها كه النهي٦َ

  كاة ّ اؽکبم ّ هٌبٍک ا٥وبل ؽظ ها ثب ثيبًي هٍب  ّهكٍ اٍذ.

َّ يلفُُُ  الوَغل ؽب٭يدًب  » ٩بى:  ّ يْم الزوّيخ ي٪زَ  إلؽوام الؾّظ ّ يلجٌ صَْثي اإلؽوام 

َّٖلي ٥ٌِدَل الَوٲدبِم أّ ِ٭دي     ٍٛ اٍزؾجبثًب ّ ي ََّکيٌخ ّ الْٱبه ّ ي٫ْٞ ثبلجيذ ٍج٦خ أّْا ّ ٥ليَ ال
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 «.الؾغِو هک٦زيي...

َُنا اليِْم اّلِني َٱ»اًغبم:  ل َ٭و٩َذ أَؽّ  ِهي کّ  ّيٍء أؽدوم  يب ّاِهصي هب أًذ ٕب٤ًٌ ثي ٭ي 

َُ مِلک َث٦دَل أى   َُ ّ ٱل ٭و٧ هي ؽّغزَ ّ ٥وورَ ّ اَما أهاك أى ي٦زوو ٥ووح أفوي ًب٭لخ کبَى ل هٌ

 «.يکَْى َثيَي ال٦ُوَوريِي ٥ََْوح أيبم

 8222 2637، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

هٍدبلخ ٭دي   » هدلٍ:  ، ثلّى کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. الجزَ كه ٭واى اثزلاي ًَقَ  ًَـ ه٦وة

 «. كاة الؾظ لج٦٘ ٥لوبئٌب

 ثبّل.هي .ٯ ُ  8257ثَ ٍبل  7ًَقَ ّٱٮي أهيو عجوئي  ثَ  ٍزبى ٱلً هْٙي

ّدْك   كيلٍ هدي  8582عوبكي  85كه ٕٮؾَ هبٱج   فو، ١بُوًا ًْبى رٖؾيؾي ثَ ربهيـ 

هْدِْك   «8588هزْلي ثبّي  ٍزبًَ هٲلٍَ هئيل اللّلَ اثْالٮزؼ »کَ مي   ى هِوي ثَ ٍغ٤: 

 اٍذ.

َ   »ًيي ثو ٭واى ٕٮؾَ پبيبًي ٥جدبهد   ّدٌجَ ًِدن ّدِو ّدْال الوکدوم       ثدَ ردبهيـ هّى ٍد

« هدئروي الولدک  »ثب ٍغ٤ هِو « كه ٥وٗ کزبثقبًَ هجبهکَ هالؽ٢َ ّل 8295رٌگْىئي  ٌٍَ 

ثدب ٍدغ٤ هِدو    « هالؽ٢َ ّل»ّ ًْبى ّيو ّ فْهّيل كه ٍّٜ ّ كه مي  اًغبهَ ُن ٥جبهد 

 ّْك.كيلٍ هي« ّولأًب ٥جٌل هي ٥جيل هؾ»

 ٍن. 87*  88، ً  82،  گ 52

 (217و  216)تصاوير 

634  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

 ثبّل.ايي کزبة هْزو  ثو هٍبلَ ؽظ ّ اك٥يَ ْٝا٫ ّ ٦ٍي ّ ّكا٣ ّ ٥و٭َ ّ ٩يوٍ هي

ّ ث٦ل ٭ِنٍ هَبئ  الؾظ الزي الثدل هٌِدب للؾدبط اما أهاك    » ٩بى )ث٦ل الجَولخ ّ الؾوللخ(: 
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 «.أى يؾوم ثبلؾظ...

 «.9الَٮو صن ييّه الٌجي»... اًغبم: 

 8225 2855، ُ  758، ٓ  8وقْٞٝبد اليوٌيخ؛ ط كاهال ، / د يوي. 

 .ٯ ُ  8525الٲ٦دلٍ   مي 28ًَـ فْة. كه پبيبى اك٥يَ ْٝا٫ مکو ّلٍ کدَ كه يکْدٌجَ   

ذ ّ  ٩دبى  کزبثذ ّلٍ اٍذ. کزبثذ ثب هًگ ٍيبٍ ّ ٱوهي ثبلٲلن الوجغ  ٕدْهد گو٭زدَ اٍد   

 اك٥يَ ُوْاهٍ ثب ٱوهي  هلٍ اٍذ.

 ٍن. 88*  82، ً  6،  گ 86

635  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: ؽَيي ثي هؾول ى٥يت ّبهي ٥بهلي

ثَولَ الؾول هلل الني هّي ٥ليٌب ثليي االٍالم ّ ع٦لٌب هي اهخ هؾول ٍيل االًدبم ٕدلي   » ٩بى: 

الؾوام ّ ٥و٭ٌب ٱْا٥ل.... اهب ث٦ل ٭يٲْل ال٦جدل الٮٲيدو... أى   اهلل ٥ليَ ّ  لَ الکوام ّ هيّي لٌب الؾالل هي 

 «.أ٤ٙ لِن هٍبلخ رْزو  ٥لي هٌبٍک الؾظ هوب يليم الٲبٕل هي ّاعت ّ هٌلّة...

ّ ٱ  ٥ٌل هَغل الٮزؼ ّ ُْ هَغل االؽياة ٥لي هب ٱبلَ ث٦د٘ األٕدؾبة يدب    »اًغبم: 

ٍّّ ٭ي ُنا الوکبى. ٱل رن هب أهكًب اصجبرَ... لْعَِ الکوين  ٕويـ الوکوّثيي... ّ کٮيزَ ُْل ٥ل

ّ يزٮٚ  ٥لي ثٮٚلَ ثبلضْاة الغَين ّ يغ٦د  ًٮ٦دَ للودئهٌيي ٥ويودًب ّ يِدليٌب ّ ايدبُن       

 «... ٥لي يل هئلٮَ.... ٌٍخ.... ّ ال ؽْل ّ ال ٱْح اال ثبهلل ال٦لي ال٢٦ين.ٕواًٝب هَزٲيوًب

 8224 88262، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

 .ٯ. ُ 8298ؽغَ  مي 23، ثَ فٜ هئل٬ كه  ًَز٦ليٰ ّ ّکَزَ رؾويوي

ثدَ  ٍدزبى هٲدلً     8572ًَقَ ّٱٮي  ٱبي ّيـ ؽَديي ا٥لودي ثدَ ردبهيـ هِدو هدبٍ       

 اٍذ. 7هْٙي

 (219و  218)تصاوير        ٍن. 83*  82/  3، ً  82،  گ 822
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636  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8529اليًغبًي )ٲبٍن الوٍْْي اثْال اى: ؽبط هيوىا اثْٝبلت ثي ؽبط هيوىا

 8223     َ ّدْك ّ كه ٍدبل   كاهي هدي  / د ًَقَ فٞي كه کزبثقبًَ ّقٖدي هئلد٬ ًگد

 ثَ چبپ هٍيلٍ اٍذ. .ٯ ُ  8528

637  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8592اى: ؽبط هيوىا اثْالٲبٍن ثي هيوىا کب١ن هٍْْي ىًغبًي )

 [6924ُ  234/  22]النهي٦َ 

 ّلٍ اٍذ[.ُ چبپ  8528]ثَ ٍبل 

  ّهي ّلٍ اٍذ.يبك« ايٚبػ الَج »ًبم کزبة كه ًّْزبه كيگو هئل٬ ثب ٥ٌْاى 

 8226 َّْك.كاهي هي / د ًَقَ فٞي كه کزبثقبًَ ّي كه ىًغبى ًگ 

638  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8243اى: ّيـ اؽول ثي ٕبلؼ ثي ٍبلن ثي ْٝٯ ٱٞيٮي )ث٦ل 

؛ ٝجٲبد أ٥دالم  627/  2؛ أ٥يبى الْي٦خ 527أًْاه الجلهيي ؛ 6928ُ  234/  22]النهي٦َ 

 [92/  8الْي٦خ )الکوام الجوهح( 

اى ًگدبهُ ٭وا٩دذ ؽبٕد  ّدلٍ اٍدذ. هٍدبلَ        .ٯ ُ  8258هثي٤ الضدبًي   28كه ربهيـ 

 واى ها مکو کوكٍ اٍذ.ا٭واك ّ ِٱ هقزٖوي اٍذ کَ كه  ى ؽِظ
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 8227 ّيـ ؽَيي ٱليؾي. / د ّقٖي ، 

 [462ُ  866/  8الْي٦يخ ٭ي الغييوح ال٦وثيخ ]ه٦غن هئلٮبد 

639  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

د   8288اى: ّيـ هؾول ٕبلؼ ثي أؽول ثي ٕبلؼ ثي ٦ٝبى ثدي ًبٕدو ٍدزوي ٱدليؾي )    

 ..ٯ( ُ 8555

 [877/  2؛ ٝجٲبد أ٥الم الْي٦خ 296؛ أًْاه الجلهيي 263/  22]النهي٦خ 

 8228  هؾول ّيـ./ د ّقٖي )كه ٱليؼ(، ٥جلالکوين ثي 

 .ٯ. ُ 8527الضبًي  هثي٤ 7،  کبرت: ٥لي ثي هؾول ثي هِلي هؾَي

 [463ُ  868/  8]ه٦غن الوئلٮبد الْي٦يخ ٭ي الغييوح ال٦وثيخ 

641  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  8263اى: هيوىا اؽول ثي لٞٮ٦لي رجوييي )

 [6952ُ  233/  22]النهي٦َ 

 ؽظ روز٤ ها ثَ افزٖبه  ّهكٍ اٍذ.، هِوبد هٌبٍک ٥ووٍ ّ  كه ايي کزبة

 ث٦ٚي ٥ٌبّيي:

 چِدبهم ًودبى ٝدْا٫ د     ٍدّين ْٝا٫ د   كّماؽوام د   اّلپٌظ اٍذ:  ّاعجبد ٥ووٍ روز٤

 رٲٖيو کوكىپٌغن ٦ٍي هيبى ٕٮب ّ هوٍّ د 

د ّٱ٫ْ ه٦ْو الؾوام  ٍّين ّٱ٫ْ ٥و٭بد د كّم اؽوام د  اّلاٍذ:  ا٭٦بل ؽظ كّاىكٍّ 

ٝدْا٫   ُٮدزن ٍورواّيلى يب رٲٖيو کوكى د   ّْنٱوثبى کوكى د   پٌغنههي عووٍ د   چِبهم

ًوبى يبىكُن ْٝا٫ ًَبء د  كُن ٦ٍي هيبى ٕٮب ّ هوٍّ د  ًِن ًوبى ْٝا٫ د   ُْزند ىيبهد  



 مخطوطات حجکتابشناسی /  501

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 ثيزْرَ كه هٌي. كّاىكُند  ْٝا٫ ًَبء

، كه ثؾش ًوبى ْٝا٫ ثَٜ كاكٍ ّ هٲلهبد ًوبى ّ ّکْک ّ فل  ّ ًوبى  كه ايي ًّْزبه

 ذ ها ثيبى کوكٍ اٍذ.هَب٭و ّ عوب٥

ثَولَ الؾول لوّة الؾوم ّ الجيذ ال٦زيٰ ّ عب٥لَ هٞب٭ًب للٌبً يؤرْى اليَ هي کد   » ٩بى: 

٭ٍظ ٥ويٰ ّ هضبثخ لِن يّْلّى اليَ الوؽدبل هدي کد  هوهدي ٍدؾيٰ ّالٖدلْح... ّ ث٦دل ايدي         

 «.هقزٖوي اٍذ كه ثيبى هِوبد هٌبٍک ٥ووٍ ّ ؽظ روز٤... اؽول ثي لٞٮ٦لي رجوييي...

ّ ٍبيو اعياي کٮبهٍ ها ثبيل رٖلٯ کٌل ثو ٭ٲدواي هدئهٌيي ّ عدبيي ًيَدذ کدَ      »اًغبم: 

 «.فْكُ اى  ى ثقْهك ّ اگو ثقْهك ٙبهي اٍذ ٱيوذ  ًچَ ها کَ فْهكٍ اٍذ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8229  /8 23363، هِْل؛ ُ  د هْٙي. 

ّ كيٌدي ّ كًيدبي ّ   پٌ ثگْيل اللِّن اًي أٍزْك٥ک ًٮَي ّ أُلي ّ هبلي »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 فوري ّ أهبًزي ّ فبروزي ث٦ل اى  ى پٌ ثيوّى هّك ّ ثو كه فبًَ فدْك ثبيَدزل ّ هزْعدَ    

 «.عبيي کَ اهاكٍ كاهك پٌ ثقْاًل ٍْهٍ هجبهکَ... ّْك ثَ

 ، كاهاي اّزجبُبد ًگبهّي اٍذ. ًَز٦ليٰ ّکَزَ

 ًَقَ ًبٱٖي ُن ًيك ٍيل  ٱب رَزوي كه ًغ٬ هْعْك اٍذ.

 ٍن. 87/  3*  82/  3، ً  86

 (221)تصوير 

 8252  /2 2658، هِْل؛ ُ  د هْٙي. 

ٱٞد٤   .ٯ. ُ 8256، ٍدبل   ثدب٩ي  ال٦بثدليي ٱدوٍ   ، اؽول ثي ىيدي  ، ٥جبهاد ٥وثي ه٦وة ًَـ

 ّىيوي کْچک.

 كه ٕٮؾَ ًقَذ كّ ًْبى ثال٧ ثب كّ هِو ثَ كّ ربهيـ مي   هلٍ اٍذ:

ال٦زجدخ ال٦بليدخ ٍدلٞبى    »فٜ ٝ٪دوا:  ، ثب ٍغ٤ هِو چِبهگُْ ثَ  ٩8289وٍ هثي٤ االّل د 

 «.ؽَيي فبى هؾول

 «.اثْالٲبٍن الؾَيٌي»، ثب ٍغ٤ هِو چِبهگُْ:  8587ّْال د 
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 ثبّل.هي .ٯ ُ  8265ًَقَ ّٱٮي ربط هبٍ ثيگن ثَ ربهيـ 

 (222و  221)تصاوير          ٍن. 28*  83، ً  22،  گ 88

 8258  /5 7529، ٱن؛ ُ  د هو٥ْي. 

 «.ٱب٥لٍ کليَ ايي اٍذ کَ پيِ اى کٮبهٍ كاكى ٥لك... ّ»اًغبم ا٭زبكٍ: 

، علدل ريودبط    ، كه ؽبّيَ ك٥بُبيي ا٭يّكٍ ّلٍ اٍدذ  ُب ٌّگو٫، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي ًَـ

 اي.ٱٍِْ

 ٍن. 28*  82/  3، ً  85،  گ 44

 8252 /4 9286، ُ  د هو٥ْي د ٱن. 

 .8268، هبٍ هعت  ، هؾول ثي اؽول هوًلي ًَـ

 ، علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا. ٌّگو٫ ُب٥ٌبّيي ّ ًْبًي

 ٍن. 83/  3*  88، ً  82،  گ 32

 8255  /3 9/  228د  8678، ًَقَ ّوبهٍ  84587، ُ  4337/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل د ٱن. 

کْچل ثَ ٍْي هٌدي پدٌ ههدي    كه  ى ثْك اى ٝل٣ْ ٕجؼ هّى ٥يل ث٦ل اى  ى هي»اًغبم: 

 «.عووٍ

 ا٭يّكٍ ّلٍ اٍذ. :ؽظ ّ ىيبهاد ائوَكه ًَقَ ؽبٙو هَزؾجبد اى  كاة 

ُدب  . اك٥يَ ًَـ ه٦وة كه ؽبّيَ رٖؾيؼ كاهك. ٥ٌبّيي ّ ًْدبًي .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ، علل ريوبط هْکي. ٌّگو٫

 ٍن. 84/  3*  82/  3ً )ٍْٞه هغو٥َْ(،  83د  84،  گ 858

641  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: ّيـ اؽول هٲْب٥ي

 [6954 ُ 233/  22]النهي٦َ 
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 .ك٥بُبي ؽظ .2؛ اؽکبم ؽظ .8 ثبّل:ُياه ثيذ ثْكٍ ّ ّبه  كّ ٭ٖ  هي کزبة كاهاي ٍَ

 8254   گٮزَ اٍذ کَ ًَقَ فٞي « النهي٦َ»/ د ّيـ هؾول ٕبلؼ ثؾواًي ثَ ٕبؽت

 كه ًيك هي هْعْك اٍذ.

642  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8228د  8834، ع٦ٮو ثي فٚو عٌبؽي ؽلي ) اى: کب٬ّ ال٪ٞبء

 [6933ُ  238/  22]النهي٦َ 

هٍبلَ کْربُي اٍذ كه ثيبى اؽکبم ؽظ روز٤ ّ ٥ووٍ ثواي کَدبًي کدَ فدبهط اى هکدَ     

 ، ّبه  ِّ ثبة. َُزٌل

 8253  د   8226/  3، ًَدقَ ّدوبهٍ    84483، ُ  4366/  4، گلپبيگبًي؛ هغلدل   / د ٱن

 .92الي  78، ٓ  36/  76

 «.االًبم ّ ٥و٭ِن هب يليهِن هي. هجِوبد االؽکبم... ثَولَ الؾول هلل ثوأ» ٩بى: 

 ثبّل.، ثلّى علل. ًَقَ کبه  اٍذ ّ ّبه  اّل رب  فو هٍبلَ هي ، هؾول ًَـ

 ٍن. 28*  83، ً  28،  گ 22

643  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

الليي ّا٥د٠   اى: هال ع٦ٮو ثي هؾولثبٱو ثي ؽ٦ٌَلي ثي ٥جلاهلل ثي هؾولهٙب ثي ّو٫

 ..ٯ( ُ  8553)ّّْزوي 

 [6934ُ  238/  22]النهي٦َ 

 «.هيٲبد»ّْك يب اى  ٩بى هي« ثلل»كه ايي کزبة ثؾش ّلٍ اٍذ کَ  يب ا٥وبل ؽظ ّ ٥ووٍ اى 

 8256يل.، يکي اى اّالك هئل٬ ثَ كٍذ هي الليي ّو٫ هِلي / د ًَقَ فٞي كه ًيك ّيـ  



 502کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 

644  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: ٍواط الليي

 8257  /َه. 46پ الي  27، ٓ  824/  2، ُ  73پبّب؛ ٓ  ، چوّم ؽَي د روکي 

)ثَ ٱويٌدَ هٍدبلَ ّْدن ُوديي هغو٥ْدَ(، علدل        .ٯ ُ  8233،  ، يؾيي ثٌٍْْي ًَز٦ليٰ

 اي.هغو٥َْ هيْي ٱٍِْ

 ٍن. 84/  3*  82ٍن(،  82*  4ً ) 87

645  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ( هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

 8258 َه. 83پ الي  38، اى ٓ  824/  3، ُ  76ٓ ، چوّم ؽَي پبّب؛  / د روکي 

)ثَ ٱويٌَ هٍبلَ ّْن هغو٥ْدَ(، علدل هغو٥ْدَ     .ٯ ُ  8233،  ، يؾيي ثٌٍْْي ًَز٦ليٰ

 اي.هيْي ٱٍِْ

 ٍن. 84/  3*  82ٍن(،  82*  4ً ) 87

646  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ( هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

 8259  َ  852پ الدي   823، اى ٓ  824/  7، ُ  76، ٓ  ، چوّم ؽَي پبّب / د روکي

 پ.
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)ثَ ٱويٌَ هٍدبلَ ّْدن هغو٥ْدَ(، علدل هيْدي       .ٯ ُ  8233،  ، يؾيي ثٌٍْْي ًَز٦ليٰ

 اي. ٱٍِْ

 ٍن. 84/  3*  82ٍن(،  82*  4ً ) 87
 

647  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8262اى: ّيـ ؽَي ثي ّيـ ع٦ٮو کب٬ّ ال٪ٞبء )

 كُل.هيکزبة ها يک هٲلهَ ّ ٍَ ثبة ّ يک فبروَ رْکي  

 «.الؾول هلل هب ٝب٫ ٝبئ٬ ثبلوَغل الؾوام ّ ّٱ٬ ّاٱ٬ ثبلوْب٥و ال٢٦بم...» ٩بى: 

 8242   َ ٥ٞدبه  »اي ثَ فٜ ٍيل هاٙي ثي ؽَديي ثدي اؽودل، ه٦دو٫ّ ثدَ      / د ًَق

، ّ ًَقَ كيگوي ُن كه فياًدَ ٍديل هِدلي     کزبثذ يب٭زَ .ٯ ُ  8233کَ كه ربهيـ « ث٪لاكي

 ؽيله کب١وي هْعْك اٍذ.  ل

648  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

، ٍيل ٥لي ثي اهيو هؾولثبٱو ثي اهيدو اٍدوب٥ي     اى: ٍيل ؽَي هلهً إٮِبًي ثي اهيو

 .ؽٌَي

 [6962ُ  262/  22]النهي٦َ 

ال٦لودبء ّ اٍدزبك هوؽدْم هيدوىاي      هئل٬ اى ّبگوكاى هوؽْم ٕبؽت عدْاُو ّ ّدوي٬  

 ها ّوػ ًوْكٍ اٍذ.« الٌب٭٤الوقزٖو »ّيواىي ّ هيوىا هؾولُبّن چِبهٍْٱي ثْكٍ ّ 

 8248   كه ؽبل ؽيبد هئل٬ ًّْزَ ّلٍ .ٯ ُ  8267/ د ًَقَ فٞي کَ كه ربهيـ ّ  ،

 ّْك.كاهي هي كه ًغ٬ ًگَ 7كه کزبثقبًَ اهيوالوئهٌيي 8229ثب ُ 
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649  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .٥ٖٮْه ثؾواًي اى: ّيـ ؽَي ثي ؽَيي ثي هؾول ثي اؽول هي  ل

 [6938ُ  239/  22]النهي٦َ 

کوكٍ ّ هزدْلي هٲدبم   هئل٬ ٍبکي ثِّْو ثْكٍ ّ كه  ى ٍبهبى اٱبهَ عو٦َ ّ عوب٥ذ هي

كهگنّدزَ  « ّدبفْه »كه هؾلي ثَ ًدبم   .ٯ ُ  8286ٱٚب ّ ٭زْا ثْكٍ اٍذ ّ ٍواًغبم ثَ ٍبل 

 اٍذ.

اعبىٍ گو٭زَ « اللئلئح»، اى ٥وْي فْك ّيـ ي٬ٍْ كه  پله هئل٬ ثَ ًبم ّيـ ؽَيي

 اٍذ.

651  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( بسٖ الحذهٌ

 ..ٯ( ُ  8273، اٍزبك هغلَي كّم ) اى: ؽ٦ٌَلي ثي ٥جلاهلل ّّْزوي

 [6965ُ  262/  22]النهي٦َ 

ـِ هغلَي اّل ثْكٍ اٍذ   هلٍ اٍذ.« الوّٙبد»ْٝه کَ كه  ، ُوبى ّالل هئل٬ ًيي ّي

کزدبة كيگدوي يب٭دذ ًْدلٍ     « ؽوهخ الغو٦دخ »ّ هٍبلَ « الوٌبٍک»اى ايي هئل٬ ٩يو اى 

 اٍذ.

651  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

الليي هؾوْك ؽَديٌي   الليي هؾول ثي اهيو ّغب٣ الليي ؽَيي ثي اهيو ه٭ي٤ اى: اهيو ٥الء
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ّْ ثَ ٍلٞبى ال٦لوبء )  ..ٯ( ُ  8264د  8228 هلي إٮِبًي، هل٥

 [6973ُ  268/  22]النهي٦َ 

 اٍذ.ر٦جيو ّلٍ « الوٍبلخ الؾغيخ»اى ايي کزبة ثَ « عبه٤ الوّاح»كه 

 کزبة كه كّ هٲلهَ ّ پٌظ ٭ٖ  رلّيي ّلٍ اٍذ:

 هٲلهَ اّل: ٭ي مکو ٭ٚ  الؾظ ّهب عبء ٭يَ هي اآلصبه.

 هٲلهَ كّم: ّ ُي الکالم ٭ي ثيبى هي يغت ٥ليَ الؾظ ّ ّوّٛ ّعْثَ.

 اهلل ر٦بلي أى يٮ٦لَ. ٭ٖ  اّل: ٭ي ثيبى هب يٌج٪ي لوي أهاك الؾظ الي ثيذ

 هٌبٍکَ.٭ٖ  كّم: ٭ي ٕٮخ الؾظ ّ ثيبى 

 ٭ٖ  ٍْم: ٭ي ثيبى هب يغت ٥لي الؾبط اما روک ًَکًب هي الوٌبٍک.

 ٭ٖ  چِبهم: ٭ي ثيبى ًِي الوؾوم ٥ي ٭٦لَ ّ هب يغت ٥ليَ اما ٭٦  هب ًِي ٥ٌَ.

 ٭ٖ  فبهٌ: ٭يوب يغت ٥لي هي ه٦ٌَ هب٤ً ٥ي اروبم هب أؽوم لَ.

ٍيلًب هؾول ّ ٥لي  لدَ ّ  ثَولَ ؽوللَ ث٦ل ؽول اهلل ّ الضٌبء ٥ليَ ّ الٖالح ٥لي » ٩بى: 

ٍّلن ٭بًي ٢ًود ٭ي الوقزٖواد الو٥ْْٙبد لوٌبٍک الؾظ ّ هب يليم هي  فن ّيٍء هٌِدب  

 «.٭وأيذ أى أعو٤ هي...

ّ لکي ال ينثؼ اال ٭ي الؾوم ّ اى لن يغل الِلي ٕبم صالصدخ ايدبم ٱجد  الؾدظ ّ     »اًغبم: 

ٱٖو ّ ال ّيء ٥ليَ ّ اى لدن   ٍج٦خ ث٦ل الزْويٰ ٭بىال الوب٤ً رٲلم ّ ٝب٫ ل٦وورَ ّ ٦ٍي ّ

 «.ييل ٭٦  هب ٱلهٌبٍ ّ ٱٚب ٥وورَ اما روکي

 8242 82925، هِْل؛ ُ  / د هْٙي. 

،  ، کب٩ن ًقْكي ٭وًگي كاههکبثَ .ٯ، ُ 8296ّْال  22،  ، ٥جلالوؽوي ثي اؽول ًَـ ًبىيجب

 اٍذ. 8548اٍزْاى ثَ ربهيـ  ثبى  علل ريوبط ىهّکي. ًَقَ ّٱٮي ؽَيي کي

 ٍن. 22/  3*  83/  3، ً  84 ، گ 67

 (224و  223)تصاوير 
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652  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8588اى: هيوىا ؽَيي ثي هيوىا ٥لي ثي هيوىا هؾول االفجبهي ًيْبثْهي ٌُلي )

 [6972ُ  268/  22]النهي٦َ 

 اهلل هْعْك اٍذ. ، هيوىا ٥ٌبيخ ، ًيك ٭وىًل هئل٬ / د ًَقَ 8245
 

653  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  84، ّىيو ١ّبي٬ )ٍلٍ  ًٲي ؽَيٌي اى: هيوىا كاّك ثي ٥لي

ْٝه کَ كه كيجبچَ کزبة فدْك  هئل٬ )کَ ١بُوًا فبكم ؽوم هْٙي ًيي ثْكٍ اٍذ( ُوبى

 ّهكٍ، ثيْزو ثَ هٌبٍک ّاعجَ ؽظ،  ى ُن ثَ افزٖبه پوكافزَ اٍذ ّ اًلکي اى هَدزؾجبد  

، عبًت اؽزيبٛ ها ه٥بيذ ًوْكٍ ردب ثدواي ُوگدبى ٱبثد       ّْزبهها ًيي  ّهكٍ اٍذ ّ كه ايي ً

 ٥و  ثبّل.

َ » ٩بى:  اًدل ّ كهيدي فٖدْٓ    ثَولَ اگو چَ هٌبٍک ّ ا٥وبل ؽظ ها ُوَ ٭ٲِبء ًّْدز

ؽلٍ ًّْزَ ّل ليکي چْى كه  ًِب هَزؾت ّ ّاعدت ّ اٱَدبم ؽدظ ها اى ؽدظ      هٍبلَ ٥لي

 «.اًل...روز٤ ّ ا٭واك ّ ٱواى ًّْزَ

بٍ ١ِو هّى كّاىكُن اى هٌب کْچ کٌل ّ ثوگوكك ثَ هکدَ ّ فلاًّدل ها ّدکو    گ  ى»اًغبم: 

 «.کٌل ثو اروبم ّ رْ٭يٰ ٥و  ّ الَالم ٥لي هؾول ّ  لَ االهغبك.

 1344 1810/  0، ُ  / د هِْل؛ هْٙي. 

 .1004ّْال  18، ّت  ، ثَ فٜ هئل٬ ّکَزَ ًَز٦ليٰ رؾويوي

 (226و  225)تصاوير 
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654  

 هشثٖ()ُِٔ ـ  هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  942د  892، ًْهالليي ٥لي ثي ٥جلال٦بلي ٥بهلي = هؾٲٰ صبًي ) اى: هؾٲٰ کوکي

 [92/  23؛ هغلٌ 269/  22)ثَ اٍن ِّيل صبًي(؛ النهي٦َ  87/  9ّ  852/  85]هو٥ْي 

كه اؽکبم ؽظ ثَ ْٕهد ٭زْا کَ كه يک هٲلهَ ّ ٍَ ٭ٖ  ّ يک فبرودَ ر٢ٌدين ّدلٍ    

 اٍذ.

 الؾظ.الوٲلهخ: ر٦وي٬ 

 الٮٖ  االّل: ٭ي ٥ووح الزوز٤.

 الٮٖ  الضبًي: الْٞا٫ ؽْل الک٦جخ. 

 الٮٖ  الضبلش: ٭ي ا٭٦بل الؾظ.

 ٭ي الوليٌخ. 9فبروخ: اٍزؾجبة ىيبهح الٌجي

ثَولَ الؾول هلل ٥لي ٍْاث٨ ٦ًوَ ال٪ياه ّ الٖالح... اهب ث٦ل ٭ِدنٍ عولدخ هْدزولخ    » ٩بى: 

هٍْلَ ّ  لَ ٥ليدَ ّ ٥لديِن الَدالم ٕدٌّٮزِب ٥لدي       اهلل الؾوام ّ ىيبهح ٥لي هٌبٍک ؽظ ثيذ

 «.ٍجي  االفزٖبه ثباللزوبً...

ّ اى هي روبم الْ٭بء ثبل٦ِل ّ ؽَي االكاء ىيبهح ٱجْهُن ٭وي ىاهُن ه٩جخ ٭دي  »... اًغبم: 

 «.ىيبهرِن ّ رٖليٲًب ثوب ه٩جْا ٭يَ کبًذ أئوزِن ّٮ٦بإُن يْم الٲيبهخ روذ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8243  /8 57الي  52، ٓ  5238/  2، ُ  624، ٓ  4، هَغل ا٢٥ن؛ ط  د ٱن. 

 ًَقَ رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ. .ٯ. ُ 938،  اهلل ثي اًّْوّاى ، ل٬ٞ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 83*  82

 8246  /2  پ الدي   88، اى ٓ  77/  5، ُ  82، ٭ٲيَ اهبهي )ك٭زو اّل(؛ ٓ  د إٮِبى

 ه. 88
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الضدبًي   هثيد٤  ، ثيَدزن  ٥لي( اثي هيو٥لدي  ٱْچ ٥لي )= ، پِلْاًي ٩ْط ًَـ هبي  ثَ ًَز٦ليٰ

 . كه  ٩بى هغو٥َْ هْدزو  ثدو ايدي هٍدبلَ، چٌدل يبككاّدذ هزٮوٱدَ هْدِْك اٍدذ؛         8225

      َ  اى عولَ ًبم هٍبئ  هْعْك كه ايي هغو٥َْ. ٥ٌدبّيي ّدٌگو٫. ثديي ايدي ًَدقَ ّ هٍدبل

اٍذ )ثدوگ  ّيـ عوِْه كه ارٮبٱبد ٥لك كّاىكٍ ًٲ  ّلٍ « عو٤ الغو٤»اي اى ث٦لي ٭بيلٍ

 پ(. 88

هّي ًَقَ، اهٚبي ٥بهيَ کزبة اى فل٬ هوؽْم  فًْل هالٕدبلؼ ّ رولدک ٥جدلال٦بلي    

 ، ثب ؽْاّي ٭واّاى. ال٦بثليي هِْْك اٍذ ىيي

 ٥جبٍي ثْكٍ اٍذ. 9،  ٱيوذ کزبة ٝجٰ يبككاّذ اثزلاي ًَقَ

 الليي هؾول فْاًَبهي ًيي ثو  ٩بى هغو٥َْ كهط ّلٍ اٍذ. رولک  ٱب عوبل

 اي ثبٱي هبًلٍ اٍذ.، اى ٬ٞ٥ هٲلاهي ريوبط ٱٍِْ لثلّى عل

 ٍن. 22*  85، ً  83

 8247  /5  َكه کزبثقبًَ  ٍزبى ٱدلً د هْدِل     2648اي كيگو اى  ى ثب ّوبهٍ د ًَق

 ّْك.كاهي هي ًگَ

 8248  /4  َاي كيگو كه کزبثقبًدَ هٲجدوٍ ُدالل ثدي ٥لدي كه  هاى کبّدبى       د ًيي ًَق

 هْعْك اٍذ.

 

655  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذهٌبسٖ 

 ..ٯ( ُ  955الليي ثي ؽَي الٖيووي الجؾواًي ) اى: ّيـ ؽَيي ثي ّيـ هٖلؼ

پيْدَ ّ ىاُدل    هٍبلَ ثيهگ ّ كاهاي ٭ْايل ٭واّاًي اٍذ ّ هئل٬ يکي اى ٥بلوبى ٥جبكد

 ثْكٍ اٍذ.

 ، هٌبٍک هقزٖوي ًيي كاّزَ اٍذ. عي ايي هٍبلَ ثيهگ هئل٬ ثَ
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656  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: ّيـ ؽَيي هالئي

 [6963ُ  262/  22]النهي٦َ 

 «.ثلاى اي ٝبلت ٦ًين ّ اي ٍبلک ٕواٛ هَزٲين...» ٩بى: 

 8249 .د ًَقَ فٞي ٥زيٰ كه ًيك هوؽْم ؽبط ّيـ ٥جبً ٱوي ثْكٍ اٍذ / 
 

657  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 كهط ّدلٍ « هٌبکدت الؾدظ  »كه رْٙيؼ  ى  هلٍ کدَ ًدبم کزدبة كه ٭ِوٍدذ چدبپي  ى      

 اٍذ.

 8232 8762/  8، ُ  264، ّاريکبى؛ ٓ  / د هم. 
 

658  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8264الليي ٥لي ثي ٍليوبى ثي كهّيِ ثؾواًي ٱلهي ) اى: ّيـ ىيي

 [7228ُ  269/  22]النهي٦خ 

 8238   كهثبهٍ ًَدقَ  « هٍبلخ ٥لوبء الجؾويي»/ د ّيـ ٍليوبى ثي ٥جلاهلل هبؽْىي كه

 «.اّى هٌبٍکَ ه٤ أکضو رٖبًيٮَ هْعْك ٥ٌلي»٭ْٯ چٌيي گٮزَ اٍذ: 
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659  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: ٍيل هؾولرٲي ثي ؽَي ١ِيو ؽَيٌي اٍزو ثبكي

 [6949ُ  238/  22]النهي٦َ 

٭وا٩ذ يب٭زَ ّ  .ٯ ُ  8222، ّبگوك هؾٲٰ كاهبك ثْكٍ ّ اى ًگبهُ کزبة كه ٍبل  هئل٬

، ١بُوًا ثَ فٜ  ال٪ٞبء هْعْك اٍذ اي كه کزبثقبًَ ّيـ ٥لي کب٬ًَّقَ كه ٙوي هغو٥َْ

 هئل٬.

 «.الؾول هلل الني ّ٭ٲٌب لزؾٖي  ه٦بلن الليي...» ٩بى: 
 

661  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( حذ هٌبسٖ

 ..ٯ( ُ  8288ال٪ٞبء ) اى: ّيـ هِلي ثي ّيـ ٥لي ثي ّيـ ع٦ٮوکب٬ّ

 [7273ُ  274/  22]النهي٦خ 

 8232  کزبثقبًَ هيوىا هؾول رِواًي كه ٍبهواء هْعْك اٍذ./ د ًَقَ فٞي كه 
 

661  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  832اى: اثْثٖيو يؾيي ثي ٱبٍن اٍلي )

 [7979ُ  273/  22]النهي٦خ 

 8235 ٍاًل./ د ًغبّي ّ ّيـ كه کزت هعبل فْك ًبم کزبة ها  ّهك 
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662  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  8242د  8867اهلل ٝجبٝجبئي رجوييي ) ٥جلالٮزبػ ثي ٥ٞبء اى: ؽبط هيوىا ي٬ٍْ ثي

 [7282ُ  273/  22]النهي٦خ 

 اى  92ٓ « ربهيـ أّالك األِٝبه»الليي ّ ًْاكٍ ّي كه  ، ٍيل ِّبة / د ٍجٜ هئل٬ ،

  ى ًبم ثوكٍ اٍذ.

663  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 [6943ُ  237/  22]النهي٦َ  

ثيبى اؽکبم ّ  كاة ّ ّوايٜ ّ هَدزؾجبد ؽدظ ّ ثيدبى اٱَدبم ؽدظ       اي اٍذ كههٍبلَ

 گبًَ  ى. ٍَ

کَ ؽظ ّاعت ثْك اًله ُوَ ٥وو يک ثبه ثو ُو کَ اٍزٞب٥ذ كاهك ّ ثبل٨ ثْك  ثلاى» ٩بى: 

کبه ثبيل ّي ها اًدله  هدلى ّ ّدلى ّ هاؽلدَ کدَ       يب ؽّو يب ؽّوٍ ّاٍزٞب٥ذ ثْك چٌلاًک ثَ

 «.ٲَ  ى کٌ کَ ثو ّي ّاعت ثْك ّ هاٍ ايوي ثْك...ثوًْيٌل اًله  هلى ّ ّلى ّ ًٮ

 8234 2636، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

 .ٯ. ُ 994،  اهلل ، اؽول ثي ٭زؼ ، ٥جبهاد ٥وثي ه٦وة ًَز٦ليٰ رؾويوي

 اٍذ. .ٯ ُ  8257، ّٱٮي اهيو عجوئي  عِذ  ٍزبى ٱلً هْٙي ثَ ٍبل  ًَقَ

 اٍذ:، ٍغالري چٌيي هِْْك  ثو ٭واى ّ ؽبّيَ ثوگ اّل

»... كاف  ٥وٗ ّدل ]ٍدغ٤ هِدو چِدبهگُْ:      8896االّل ٌٍَ  ثَ ربهيـ ِّو هثي٤ .8

 «[.الليي ٥لي ال٦لْي ثِبء
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ئيد  كافد  ٥دوٗ ّدل ]ٍدغ٤ هِدو        ٱدْي  8232الؾدوام ٍدٌَ    ثَ ربهيـ ِّو هؾوم .2

 «[.ّٱ٬ ٍوکبه ٭ي٘  صبه ؽٚود صبهي األئوخ ٍالم اهلل ٥ليَ»چِبهگُْ: 

ئي  كاف  ٥وٗ کزبثقبًَ ٍوکبه ٭ي٘  صبه  رقبٱْي 8834الؾوام  ثَ ربهيـ ِّو هؾوم .5

 «[.٥جلٍ...»ّل ]ٍغ٤ هِو چِبهگُْ: 

ٍدلٞبى  »هالؽ٢َ ّل ]ٍدغ٤ هِدو چِدبهگُْ:     8289الضبًي  ثَ ربهيـ ٩وٍ ِّو هثي٤ .4

 «[.هؾول ؽبعت ال٦زجخ ال٦ليخ

 ٥جدلٍ »كافد  ٥دوٗ ّدل ]ٍدغ٤ هِدو هوثد٤:        8272ِّواهلل الوجبهک  85ثَ ربهيـ  .3

 «[.اهلل الؾَيٌي هؾولؽَيي ثي ٭ٚ 

الٲبٍدن   ًْهالدليي هؾودل ثدي اثدي    »، ًدبم   كه ٕٮؾَ اًغبم ا٭زبكٍ ًيي ثَ فٞي ٩يو اى هزي

  هلٍ کَ ّبيل کبرت ک  هزي يب ث٦٘  ى ثبّل.« اهلل ّا٠٥ إٮِبًي ؽجيت

گٮذ: ُو کدَ ؽدظ کٌدل ّ هدوا ىيدبهد       7ثبة يبك کوكى ىيبهد؛ هٍْل»اًغبم ا٭زبكٍ: 

ٌ كه هَغل ّْك ّ ىيو هٌجو... ث٦ل اى ٭واٯ اى ىيبهد... ثَ ٝو٫ كٍذ هاٍذ هّك ًکٌل... پ

 «.ّ ٍالم ثو ايْبى هٍبًلٍ ّ ىيبهد ًوبيل ثَ ايي ٝويٰ الَالم ٥ليکوب...

 ٍن. 87*  88، ً  88،  گ 87

 (228و  227)تصاوير 

664  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 .، اثْالٲبٍن ثي هؾول اى: عو٭بكٱبًي

هقزٖوي اٍذ كه اؽکبم ؽظ کَ ثَ كهفْاٍذ عو٦ي اى هئهٌيي ًگبّزَ كه يک هٍبلَ 

 هٲلهَ ّ كٍ ٭ٖ  ّ يک فبروَ.

 8233  د   7623/  8، ًَدقَ ّدوبهٍ    84586، ُ  4336/  4، گلپبيگبًي؛ هغلدل   / د ٱن

223  /58. 



 مخطوطات حجکتابشناسی /  513

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

ثَولَ الؾودل هلل هة ال٦دبلويي ّ الٖدلْح... چٌديي گْيدل هؾدوه ايدي هٍدبلَ...         » ٩بى: 

لٲبٍن ثي هؾول عوپبكٱبًي کَ ث٦ٚي اى ا٥يٍ اى ايي کويٌَ... کدَ هقزٖدوي هْدزو  ثدو     اثْا

ّاعجبد ّ ٙوّهيبد ؽظ ّ ث٦ٚي اى هٌلّثبد... هْدزو  اٍدذ ثدو هٲلهدَ ّ كٍ ٭ٖد  ّ      

 «.فبروَ هٲلهَ كه ثيبى ر٦وي٬ ؽظ

 ًَقَ اى اًغبم اًلکي ا٭زبكگي كاهك.

٭وهْكٍ ُوکَ ىيدبهد   9هٲلً ًجْيفبروَ كه ْٝا٫ ّكا٣ فبًَ ک٦جَ... عٌبة »اًغبم: 

 «.عب  هك ّ كه هليٌَ ثَ ىيبهد هي اهلل الؾوام كه هکَ ثَ ثيذ

 اي.. علل هٲْا ثب ٬ٞ٥ گبليٌگْه ٱٍِْ.ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 83*  82، ً  25،  گ 3

665  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 .اى: ؽَيي ثي ؽَي عيالًي

ًگبّزَ ّلٍ، كه ثيبى ّاعجبد ؽظ ّ ٥ودوٍ  ايي هٍبلَ کَ ثَ كهفْاٍذ ٍليوبًٲلي ثيک 

 روز٤ اٍذ ّ كه  ى عبًت اؽزيبٛ هوا٥بد گوكيلٍ اٍذ.

ّ٭ٲدَ   (؟)ثَولَ ؽوللَ چْى ثواكه كيٌي ّ كٍّذ ايوبًي ٍليوبًٲلي ثيک اهيالٱْه » ٩بى: 

اهلل ر٦بلي لوواٙيَ ّ ع٦  ک  يْم هي  ريَ فيوا هدي هبٙديَ اّدبهد ًوْكًدل کدَ هقزٖدوي       

 «.ّاعجبد ؽظ روز٤ اٍالم ثب هوا٥بد اؽزيبٛ ربم كه ُو ثبة ًّْزَ...هٲْٖه ثو ثيبى 

اهلل اکجو ّ هلل الؾول اهلل اکجو ٥لي هب ُلاًب اهلل اکجو ٥لي هب هىٱٌب هي ثِيوخ اال٦ًدبم  »اًغبم: 

کَ چْى ّقٖي اى ا٥وبل هٌدي كه ايدبم رْدويٰ ٭دبه٧ ّدْك       ّ الؾول هلل ٥لي هب أثالًب ثلاى

٭٦بل ٥ووٍ ّ ؽظ روز٤ ثبٱي ًقْاُل ثْك ّ ثَ ُو ٝدو٫ کدَ فْاُدل    كيگو ثو اّ ّاعجي اى ا

 «.ّبءاهلل ر٦بلي رْاًل ه٭ذ اى هي

 8236 52225، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 
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٥ٌددبّيي ثددو ٭ددواى ًْددبًي كاهك. ًَددقَ ّٱٮددي ؽغخاالٍددالم   .ٯ. ُ 82، ٍددلٍ  ًَددز٦ليٰ

اٍدذ. پْدذ ثدوگ اّل     7ثَ  ٍدزبى ٱدلً هٙدْي    8582هؾولؽَي ٥الهي كه اٍٮٌل 

 يبككاّذ ّٱ٬ ٥بم هيوهؾولرٲي هْٙي  هلٍ اٍذ.

 ٍن. 22/  3*  83، ً  89

 (231و  229)تصاوير 

666  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 (.85اى: هال هؾولٱبٍن ثي هؾولهٙب ُياهعويجي )ٯ 

هقزٖوي اٍذ ٭زْايي كه ّاعجبد ّ هَزؾجبد ؽظ ّ ٥ودوٍ کدَ هئلد٬ ٌُگدبم ٍدٮو      

ثدَ پبيدبى ثدوكٍ     8885، چِبهم هدبٍ ّد٦جبى    ٌّجَ ي٬ ًوْكٍ ّ ثَ هّى ٍَؽغِ كه ّيواى رؤل

اٍذ. ايي کزبة كاهاي يک هٲلهَ كه ٭ٚ  هکَ ّ صْاة ّ اٱَبم ؽظ اٍذ ّ يک ثدبة كه  

كاهك، ّ فبروَ كه  كاة هليٌدَ هٌدْهٍ ّ     ُبثيبى ٥ووٍ ّ ؽظ روز٤ ّ اؽکبم ّ  كاة اك٥يَ  ى

 ثبّل.عب هي ىيبهد هْبُل هزجوکَ  ى

کَ ايي ٭ٲيو فٞبکبه ها ثدَ ٝلدت    اهيل اى هئهٌبًي کَ اى ايي هٍبلَ هٌزٮ٤ ًّْل  ى»ًغبم: ا

 «.، ّاهلل ٩ٮْه هؽين ه٪ٮود يبك ًوبيٌل

 8237 5235، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

ىاكُب اهلل ر٦بلي کواهخ الزوبً عود٤  كاة ّ اؽکدبم هٌَدک ؽدظ ّ ٥ودوٍ      » ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.ًوْك

 ، ثَ فٜ هئل٬. ًَز٦ليٰ

، هٞبلت فٜ فْهكٍ ّ كه ؽبّديَ اٙدب٭َ ّدلٍ اٍدذ.      ٥ٌبّيي ٌّگو٫ يب ًّْزَ ًيَذ

 علل ريوبط ٍجي.

 ٍن. 83*  82،  گ 48
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667  

 )ُِٔ ش٘وٖ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  85اى: هؾول ىهبى ثي ؽبط هؾولٝبُو رجوييي )ٍلٍ 

 [246/  5؛ هئلٮيي کزت چبپي ٭بهٍي ّ ٥وثي: 567/  5ّ  525/  86]النهي٦َ: 

كه هَديو ىيدبهد    8225االّل  هثيد٤  82،  ٌّجَ اي اٍذ کْربٍ كه هٌبٍک ؽظ کَ كه ٍَهٍبلَ

اهلل الؾوام ّ كه ثٌله ؽليلٍ يوي ثَ اًغبم هٍيلٍ اٍذ. ّي اى ٥لوبي ثيهگ ّ ٕبؽت چٌدل   ثيذ

کَ ايي ًَقَ هٌبٍک ؽظ كه ؽبّديَ ُوديي کزدبة ٭دالػ     « ٭الػ الوئهي»رؤلي٬ اٍذ، اى عولَ 

 کزبثذ ّلٍ اٍذ. ًبهي اى هٌبٍک ؽظ ّي كه هٌبث٤ هْعْك يب٭ذ ًْلٍ اٍذ.الوئهٌيي 

ّدِو   82رّن( کزبثذ هٌبٍدک كه ثٌدله ؽليدلٍ يودي ثدَ ردبهيـ يدْم الضلضدبء         »)روٱيوَ: 

 «.8225اآلفو هي ِّْه ٌٍخ  هثي٤

 «.کَ ؽظ ّ ٥ووٍ اى عولَ اهکبى ايوبى ّ هْعت هضْثبد ثَيبه اٍذ ثلاى» ٩بى: 

کالم كه هٌبٍک ؽظ ّ ٥ووٍ عٌبة اؽليش ُوگدي ها رْ٭يدٰ هواٍدن    فزن ّل »اًغبم: 

 «. گبُي هّىي ٭وهبيل ثوؾول ّ  لَ الٞبُويي... ٥جبكاد ّ كّهي اى هٍْم ٥بكاد ّ كل

 8238 پ. 829پ الي  887، اى ٓ  85694/  2، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

 .ٯ. ُ 8225،  ، ًَقَ إ  ثَ فٜ هئل٬ ّکَزَ ًَز٦ليٰ ىيجب

 ّ هّْهة.ٍْٞه هقزل٬ 
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 اى: ؟

كه  كاة ّ ا٥وبل ّاعت ّ هَزؾت ؽظ ّ ث٦ٚي اى ك٥بُب کَ كه ٙوي هٌبٍک فْاًلٍ 

 ُبي كيگواى ّ ًبهورت.، گو٭زَ ّلٍ اى هٍبلَ ّْكهي
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کَ چدْى کَدي هزْعدَ هکدَ ه٢٦ودَ ّدْك        الؾول هلل هة ال٦بلويي.. ّ ث٦ل ثلاى» ٩بى: 

 «.ٱٖل گياهًلى ؽظ ّاعت ثَ

 «.اللِن أ٥ٌٞي ثک  ٦ّوح ًْهًا يْم الٲيبهخ»اًغبم: 

 8239 ه. 83پ الي  88، اى ٓ  3292/  4، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

 ، اّاي  ٍلٍ كّاىكٍ. ، هؾولُبّن ثي هؾولٍوي٤ عٌيلي ّيواىي ًَز٦ليٰ

، ًْدبًي   اي کَ هْزو  ثو ايي هٍبلَ اٍدذ ٥ٌبّيي ٌّگو٫. ثو ٭واى ٕٮؾَ اِّل هغو٥َْ

َ  اؽزْدبم »ّ هِو ثيْٚي  8272الؾغَ  ّبُياكٍ اؽزْبم اللّلَ ثَ ربهيـ مي کزبثقبًَ « اللّلد

 ّْك.كيلٍ هي

 اي.علل هٲْايي ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 29*  88/  3
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 .اى: هيوكاهبك = اهيو هؾولثبٱو كاهبك ؽَيٌي

رٍْدٜ کبردت کدَ اى    ، كه ّاٱ٤ ٭زبّي هئل٬ كه اثْاة هقزل٬ ؽدظ اٍدذ ّ    ايي هٍبلَ

  ّهي ّ رلّيي ّلٍ اٍذ.، عو٤ ّبگوكاى هئل٬ اٍذ

ثَولَ اهب ث٦ل ثو هأي اُ  ايوبى ّ إؾبة كهايذ ّ ايٲدبى پّْديلٍ ًيَدذ کدَ     » ٩بى: 

ّْك کَ  ى ها ثو ّعَ ٕؾيؼ اى ّدبه٣  ا٥وبل هکل٬ هٲجْل كهگبٍ الِي عّ  هغلٍ ّٱزي هي

 «.الْوايٜ کَ ا٥لن ّ اّه٣ هغزِليي ثبّل٭واگيوك اگو هوکي ثبّل، ّاال اى هغزِل عبه٤ 

کٌن کَ اهلل ر٦دبلي هَدزؾٰ  ى ّ اُد   ى اٍدذ کدَ      کَ ايي ٭٦  ها ثواي  ى هي»اًغبم: 

کٌٌل ًَ اى ثواي ٝلت ثِْذ يب ًغبد اى كّىؿ يب ٩وٙي اى ا٩دواٗ ٩يدو  ى ّ   ٥جبكرِ هي

بًچَ ٭ٲِبء هؽوِن ثويي ه٦ٌي اعياء ًيذ ها ثَ روبهي كاًَزَ كه ّٱذ ًيذ ٱٖل  ًِب کٌل چٌ

 «.اًل ّاهلل أ٥لن ثبلْٖاةاهلل ثيبى کوكٍ
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 8262 ٥کَي هوکي اؽيبء(. 3985، )ُ  7499، كاًْگبٍ؛ ُ  / د رِواى 

 .ٯ. ُ 8288،  فو ٦ّجبى  الليي هؾوْك فبكم هِْلي ، هؾول ع٦ٮو ثي ًغن رؾويوي

 ُب ثو٭واى ثَ هْکي. ث٦٘ رْٙيؾبد ّ اٙب٭بد كه ؽْاّي.٥ٌبّيي ّ ًْبًي

ايي هٍبلَ ها يکي اى ّدبگوكاى هيدو،   » ٩بى ًَقَ، چٌيي كهط ّلٍ اٍذ:  كه ٕٮؾَ پيِ

ُبي ه٦يي اليَ عود٤  الليي هؾوْك القبكم الوِْلي اى گٮزَ هٍْْم ثَ هؾولع٦ٮو اثي ًغن

 «.ثبّل هي 8288 ّهي ّ رلّيي ًوْكٍ ربهيـ رؾويو  ى کَ كه ٕٮؾَ  فو اٍذ 

 (232و  231)تصاوير 
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 (.88الليي فبكم ؽَيٌي هِْلي )ٍلٍ  اى: هؾولع٦ٮو ثي ًغن

اي هقزٖو كه هٌبٍک ؽظ اٍذ کَ هئل٬ ثب اٍزٮبكٍ اى ٢ًويبد هوؽدْم هيوكاهدبك   هٍبلَ

 ّ كه ؽيبد ايْبى ًگبّزَ اٍذ.

كه ا٥وبل ّ اٱْال فْك ؽَبة کوك... ّ ث٦ل ثلاى أيلک اهلل ر٦بلي ٭دي الدلاهيي   »...  : ٩بى

 «.کَ چْى کَي فْاُل کَ هزْعَ هکَ ه٢٦وَ ّْك ثَ ٱٖل گياهكى ؽظ ّاعت

 8268 82878، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

ّ اىالَ هْي فْك ثزواّيلى ّ فْاٍ ثکٌدلى هگدو هدْي كه چْدن هّييدلٍ      »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ميذ روبم هٍبًل ّ كًلاى کٌلى اٍذ...ثبّل ّ ا

 .88، ٍلٍ  ًَـ

 ، علل هْو٦ي ىهّکي. ، کب٩ن ٭وًگي ُب ٱوهيُب ّ ًْبًي٥ٌْاى

 ٍن. 85*  82/  3، ً  8،  گ 52
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671  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ  942د  892، ًْهالليي ٥لي ثي ٥جلال٦بلي ٥بهلي ) اى: هؾٲٰ کوکي

؛ هٍبئ  الوؾٲٰ الکوکي )چبپ 224/  3؛ الزواس ال٦وثي 7229ُ  269/ 22]النهي٦َ: ط 

؛ ه٦غدن الوٞج٥ْدبد ال٦وثيدخ ٭دي     849، ٓ  2(: ط -اهلل هو٥ْدي د هٍ   اًزْبهاد کزبثقبًَ  يخ

 [324ايواى: ٓ 

 ثْكٍ اٍذ. 935ّْال  22،  ، هّى چِبهٌّجَ پبيبى رؤلي٬ کزبة

ّ ا٥ودبل   9يبهجو اکومهٍبلَ ٭زْايي هقزٖوي اٍذ ثب ث٦ٚي اى  كاة ىيبهد ؽٚود پ

 ، كه يک هٲلهَ ّ كّ ٭ٖ  ّ يک رزوَ ثيبى ّلٍ ّ ٥ٌبّيي کزبة چٌيي اٍذ: هليٌَ هٌْهٍ

 الوٲلهخ: ٭ي ه٦ٌي الؾظ ّ اًْا٥َ ّ اهکبًَ.

 الٮٖ  االّل: ٭ي ا٭٦بل ٥ووح الزوز٤ )كاهاي چِبه هجؾش(.

 الٮٖ  الضبًي: ٭ي ا٭٦بل الؾظ )كه ِّ ثؾش(.

 خ الوٌْهح.الززوَ: ٭ي ا٥وبل الوليٌ

ثَولَ الؾول هلل ٥لي ٍْاث٤ ٦ًوَ ال٪ياه ّ الٖالح ٥لي هؾول ّ  لَ االِٝبه ّ ث٦ل » ٩بى: 

اهلل الؾدوام ّ ىيدبهح هٍدْلَ ّ     الثل هٌَ هي ثيبى هٌبٍک ؽظ ثيذ ٭ِنٍ عولخ رْزو  ٥لي هب

 .«.٦ّٙزِب ٥لي ٍجي  االفزٖبه ثبلزوبً ث٦٘ االفْاى االفيبه ًٮ٦َ اهلل ّ ايبًب ثِب.. : لَ

ثبلوليٌخ... ّ اى هي رودبم الْ٭دبء ثبل٦ِدل ّ     9فبروخ يَزؾت للؾبط ىيبهح الٌجي»اًغبم: 

ؽَي األكاء ىيبهح ٱجْهُن ٭وي ىاهُن ه٩جخ ٭ي ىيدبهرِن ّ رٖدليٲًب ثودب ه٩جدْا ٭يدَ کبًدذ       

 «.الوزِن ّٮ٦بإُن يْم الٲيبهخ ّليکي ُنا  فو الوٍبلخ ّ فزن ثبل٦َبكح

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8262  /8 (، اى ٓ 757/  3) 783، ُ  623، ٓ  2، ٥جلال٢٦ين ؽٌَي؛ ط  د رِواى

 پ. 428پ الي  582
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 .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ، هئل٬ ها ِّيل صبًي كاًَزَ اٍذ. كه ايي ٭ِوٍذ

القبروخ ٭ي الزْاث٤ ّ اللْاؽٰ ّ ٭يِب هَبئ  األّلي ٭ي أى القواط ليٌ هي »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ث٦ل الْوٛ ؽالل لکي هّي ٥ي ٥لي األىهٯ ٱبل...عولخ هْا٤ٙ الْجِبد... 

 ُب ٌّگو٥.٫ٌبّيي ّ ًْبًي

 ٍن. 23/  3*  88/  3، ً  89،  گ 89

 8265  /2 837الي  838، اى ٓ  / ٫ 8937/  7، ُ  452، ٓ  4، هلي؛ ط  د رِواى. 

 «.972کزجزَ ألعلي ّ اًب ال٦جل ّبٍ ّلي ثي هؾول اهيي الَوٌبًي ٌٍَ »اًغبهَ: 

ه٦و٭دي کدوكٍ   « ّيـ ٥لي»ًگبه هؾزوم )عٌبة  ٱبي ٍيل ٥جلاهلل اًْاه( هئل٬ ها  ٍذ٭ِو

، ّلي ثب هٲبيََ كه  ٩دبى ّ اًغدبم ّ ّدجبُبد  ى     اٍذ، ثلّى كيگو اٝال٥بد ّ ربهيـ ّ٭بد

 ، ١بُوًا ُوبى هٌبٍک ؽظ هؾٲٰ کوکي يب ِّيل صبًي ثبّل. ُبكّ كه ايي ًَقَ

 8264  /5 ه. 845ه الي  855، اى ٓ  4955/  82، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

 ، ؽَيي ثي ٥جلالوؽين هٍزولاهي. ًَـ

ُب هٞبلت ّ هَبئ  هزٮوٱَ ًّْزَ ّلٍ ُب ّ ثوگ، كه ث٦ٚي اى ؽبّيَ ٥ٌبّيي ٌّگو٫

ُب ّ رولک يبٍيي ، ٭ِوٍذ هٍبلَ اٍذ. هّي ثوگ اّل اى کزبثي کَ ؽبّي ايي هٍبلَ اٍذ

 ّْك.ثي اؽول كيلٍ هي

 هٲْا.علل ريوبط هْکي ثلّى 

 ٍن. 88*  85/  3، ً 87

 8263  /4 پ. 82پ الي  67، اى ٓ  82853/  5، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

 ، ٍلٍ ٍييكُن. ًَـ فُْ

 ٍن. 82/  3*  6/  3، ً  82

 8266  /3 2739/  4، ؽکين؛ ُ  د ًغ٬. 

 اهلل الزجوييي. ًبٍـ: هؾول ثي ٭وط

 ٍن. 87/  8كه  28/  3، ً  87،  گ 7
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 8267  /6  76الي  68، اى ٓ  / ؟ 6، عليلي؛ ُ  کوهبًْبٍد. 

كه ثقدِ هقْٞٝدبد هغود٤     292ثَ ّوبهٍ « هٍبلخ ٭ي هٌبٍک الؾظ»ايي هٍبلَ ثب ًبم 

 مفبئو اٍالهي د ٱن صجذ ّلٍ اٍذ.

 ًَـ. ثلّى کبرت ّ ربهيـ کزبثذ.

 ٍن. 89/  3*  82/  3، ً  87

 8268  /7 ه. 88پ الي  88اى ٓ  ، 77/  5، ٍيل ؽَي ٭ٲيَ اهبهي؛ ُ  د إٮِبى 

الضدبًي   ، ثيَدزن هثيد٤   ٥لي( اثي هيو ٥لدي  ٥لي)= ٱْچ ، پِلْاًي ٩ْط ًَـ هبي  ثَ ًَز٦ليٰ

 .ٯ. ُ 8225

، چٌل يبككاّذ هزٮوٱدَ هْدِْك اٍدذ اى     كه اثزلاي کزبثي کَ هْزو  ثو ايي هٍبلَ اٍذ

 عولَ ًبم هٍبئ  هْعْك كه ًَقَ.

فل٬ هوؽدْم  فًْدل هدال ٕدبلؼ ّ رولدک      ًيي هّي ايي ًَقَ اهٚبي ٥بهيَ کزبة اى 

، ثب ؽْاّي ٭دواّاى. ٱيودذ کزدبة ٝجدٰ يبككاّدذ       ال٦بثليي هِْْك اٍذ ٥جلال٦بلي ثي ىيي

الليي هؾول فْاًَدبهي ًيدي ثدو  ٩دبى      ٥جبٍي ثْكٍ اٍذ. رولک  ٱب عوبل 9،  اثزلاي ًَقَ

 ًَقَ كهط ّلٍ اٍذ.

ّيـ عوِْه كه ارٮبٱبد ٥لك « عو٤ الغو٤»اي اى پ( ٭بيلٍ 88پٌ اى ايي هٍبلَ )ثوگ 

 كّاىكٍ ًٲ  ّلٍ اٍذ.

 اي ثبٱي هبًلٍ اٍذ.، اى ٬ٞ٥ هٲلاهي ريوبط ٱٍِْ ، ثلّى علل ٥ٌبّيي ٌّگو٫

 ٍن. 22*  85، ً  83

 8269  /8  8292/  2، ًَقَ ّدوبهٍ   84578، ُ  44335/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .7/  892د 

گو٫. ًَقَ كه ؽبّيَ رٖدؾيؼ ّدلٍ ّ ًَدقَ    ُب ٌّ، ٥ٌبّيي هْکي ّ ًْبًي ًَز٦ليٰ

 ثلل كاهك. علل هٲْاي ٍجي ّ ٬ٞ٥ پبهچَ هْکي.

 ٍن. 87/  3*  88ً(،  86د  84، ٍْٞه هقزل٬ ) گ 82

 8272  /9 ه. 27ه الي  9، اى ٓ  5527/  2، هو٥ْي؛  د ٱن 
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 ّ الٖلٱخ هکخ اى کبًذ الغٌبيخ ٭ي اؽوام ال٦ووح ّ اى کبًذ هز٦خ ّ هٌي ٭ي»اًغبم: 

 «.اؽوام الؾظ

،  ، هؾول ثي ؽَي ثي اؽول ثي ٭وط ثي اؽول ثي ؽَي ثي هجبهک اّالي ٍِالّلي ًَـ

 ٍلٍ كُن.

 اي.، ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ علل هٲْايي

 ٍن. 84*  82

 8278  /82 42پ الي  54، اى ٓ  5263/  2، ُ  256، ٓ  8، هوکي اؽيبء؛ ط  د ٱن 

 ه.

 .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

،  ، علدل هٲدْايي   ، اى هّي فٜ هئل٬ ًّْزَ ّدلٍ اٍدذ   رٖؾيؼ ّلٍ،  ٥ٌبّيي ٌّگو٫

 اي.٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 89*  85/  3، ً  89،  گ 88

 (234و  233)تصاوير 

 8272  /88 ٍ75/  8، فبًلاى هيجلي؛ ُ  د کوهبًْب. 

 .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ًَـ

اي ريوبط ٱٍِْثبّل. علل ُبي  ٩بىيي كاهاي هَبئ  ٭ٲِي هي، ثوگ ٥ٌبّيي ٌّگو٫

 ثلّى هٲْا.

 ٍن. 88*  82/  3، ً  84

 8275  /82 پ. 82پ الي  65، اى ٓ  626/  5، ٕله ثبىاه؛ ُ  د إٮِبى 

 ، كاّك ثي ّوٌ ثي كاّك ثي اؽول ثي ؽَي ٭ٲيَ ّيجبًي. ًَـ

 ، كاهاي ؽْاّي هٮٖ . ، رٖؾيؼ ّلٍ ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 ٍن. 87/  3*  88، ً  82

 8274  /85  882، اى ٓ  833/  5، ُ  873)٥کَي(، ٓ  8ط  ؛، هوکي اؽيبء ٱند 

 .225الي 
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 ، رزوَ کزبة ًٲ  ًْلٍ اٍذ. كه ًَقَ ؽبٙو

، ٭قوالليي ثي ٥لي ؽَيٌي رٮوّي )ثَ ٱويٌَ هٍبلَ اّل هغو٥َْ(، اّاي  ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 رٖؾيؼ ّلٍ. .ٯ. ُ 88

 هْعْك اٍذ. 883هٍ إ  ًَقَ كه کزبثقبًَ اهبهياكٍ هؾول )ُالل(  هاى ثَ ّوب

 (236و  235)تصاوير 

 8273  /84 4757/  5، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن. 

اى لک  ٬ٌٕ هي الضيبة ٭لاء ّ  7ّ ٭ي هّايخ هؾول ثي هَلن ٥ي الجبٱو»اًغبم ًَقَ: 

ليٌ ثج٦يل ّ ُْ هٲزٚي کالم الوٌزِي ٭٦لي ُنا ي٦زجو ر٪بيو الْٱذ ٭ي ال٬ٌٖ الْاؽدل كّى  

الز٦لك ّ ُ  يٮوٯ ثيي مي الٚوّهح ّ ٩يوٍ ٭ي مکد  ٭يدَ ردوكك ّ هؾد  الدنثؼ ّ الٌؾدو ّ       

ًدذ ٭دي اؽدوام    الٖلٱخ هکخ اى کبًذ الغٌبيخ ٭ي اؽوام ال٦ووح ّ اى کبًذ هز٦خ ّ هٌي اى کب

 «.الؾظ ّليکي ُنٍ  فو الوٍبلخ ّ فزن ثبل٦َبكح

 ، ثَ ِّيل صبًي ًَجذ كاكٍ ّلٍ اٍذ. الجزَ كه ٕٮؾَ هبٱج  هٍبلَ

 كه مي  اًغبهَ ًيي ايي هّايذ اى كهًّ  هلٍ اٍذ:

: هي عبّه ثوکخ ٌٍخ ٩ٮو اهلل لَ مًجَ ّ ألُ  ثيزَ ّ لک  هي اٍز٪ٮو اهلل لدَ  ٥7ي الجبٱو»

لغيواًَ مًْة ٍج٤ ٌٍيي ٱلهذ ّ ٥ٖوْا هي ک  ّيء أهث٦ديي ّ هبئدخ ٍدٌخ ّ    ّل٦ْيورَ ّ 

هّي أى الٞب٥ن ثوکخ کبلٖجب٣ ٭يوب ٍْاُب ّ ٕيبم يْم ثوکخ ي٦لل ٕيبم ٌٍخ ٭يودب ٍدْاُب ّ   

هي فزن الٲو ى ثوکخ هي عو٦خ الي عو٦خ أّ اٱ  أّ أکضو کزت اهلل لَ هي االعدو ّالؾَدٌبد   

 «.ي  فو عو٦خ يکْى ّ کنا ٭ي ٍبئو االيبمهي أّل عو٦خ کبًذ ٭ي اللًيب ال

الضدبًي   عودبكي  22، يکْدٌجَ   ايال٦بثليي ٝجبٝجبئي ؽٌَي ىّاهٍ ، ٕلهالليي ثي ىيي ًَـ

 .ٯ. ُ 8282ٍبل 

 اي.ُب ثَ ٌّگو٫. علل ريوبط ٱ٥ٌٍِْبّيي ّ ًْبًي

 ٍن. 89*  85، ً  87، ٓ  9

 (238و  237)تصاوير 

 8276  /83 اى هغو٥َْ. 82، ُ  888الي  822، اى ٓ  372، ٓ  8، ط  هغلٌ ،د رِواى 
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ّد٦جبى   82،  الدليي هؾودل ثدي اؽودل ؽَديٌي      الليي هؾول ثدي عودبل   ، ا٭ٚ  ًَز٦ليٰ

 ، هلهٍَ ه٦يٌيَ کبّبى.  .ٯ ُ  972

 اليي. ، علل )هغو٥َْ( ريوبط  لجبلْيي يک کب٩ن ٍٮيل

 ٍن. 89*  85ٍن(،  84*  9، ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬ ) گ 87

 (241و  239 )تصاوير

 8277  /86  ه٦و٭ي کوكٍ ّ  ٩دبى ًَدقَ ها   « النهي٦خ»، هْٙي. ايي ًَقَ ها  د هِْل

 «.الؾول هلل ٥لي ٍْاث٨ ٦ًوَ ال٪ياه»چٌيي كاًَزَ: 

الدليي   ، ّديـ ّدو٫   ، ّٱٮي فْاعَ ّيواؽول اٍذ کَ ًَقَ ها ّدبگوك هٖد٬ٌ   ًَقَ

 ًبهيلٍ اٍذ.« ُليخ الزبط»ييكي ّوػ کوكٍ ّ ثَ 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذهٌبسٖ 

 (.85ٝبلت ؽَيٌي )ٯ  اثي اى: ٍيل هؾول ٝبُو ثي

، ٌُگبهي کَ ٱٖل ؽدظ    كاة ّ هٌبٍک ؽظ ها ٭زْائي ّ گبُي ثب اّبهٍ ثَ ث٦ٚي اى اكلَ

، كه ٍَ هٞلت ًگبّزَ اٍذ کَ ثدواي ّي هاٌُودبيي ثبّدل. ايدي هٍدبلَ ها كه هّى       ها كاّزَ

 ثوكٍ اٍذ.ثَ پبيبى  8232، كّم هبٍ هعت  كٌّّجَ

 ٭ِوٍذ هٞبلت ثَ ّوػ مي  اٍذ:

 الوٞلت االّل: ٭ي أًْا٥َ.

 ح الوٞلٲخ.الوٞلت الضبًي: ٭ي أ٭٦بل ال٦وو

 الوٞلت الضبلش: ٭ي أ٭٦بل الؾظ.

الؾول هلل هة ال٦بلويي.. کزبة الؾظ ٭يَ هٞبلت الوٞلت االّل ٭دي اًْا٥دَ ّ ُدْ    » ٩بى: 

 «.ّاعت ّ هٌلّة

ٮ٦ٌي اهلل ثِب ّ ٍدبئو الٞدبلجيي ّ ع٦لِدب مفدوًا لدي ٭دي       ّ ٍلکذ ٍجي  اإليغبى ً»اًغبم: 
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 «.الليي يْم

 1323  1303هو٥ْي؛ ُ ،  ٱن/ د. 

 ، ثَ فٜ هئل٬. ًَز٦ليٰ

 اي ثلّى هٲْا.، علل ريوبط ٱٍِْ ، كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ ٥ٌبّيي ٌّگو٫

 ٍن. 18 * 13 ،ً  10،  گ 81

673  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ( هٌبسٖ حذ

 .، ٌٍبى اى: هّهي ّا٠٥

 هٌبٍک ّ اؽکبم ؽظ اٍذ ثَ ىثبى روکي كه ثيَذ ثبة:

هؾوهدبد ثدو    .8اؽدوام؛   .4هيٲدبد؛   .0هٌبٍک ؽدظ؛   . 0كه ثيبى روک ؽظ ّ ٭٦لِ؛  .1

كفدْل كه هکدَ؛    .10ٱوثدبًي؛   .11کٮبهاد؛  .13...  ّْك؛  ًچَ ثو هؾوم ؽالل هي .1هؾوم؛ 

ْٝا٫  .٥14ووٍ؛  .13هٌب؛  .12هيكلٮَ؛  .٥11و٭بد؛  .٦ٍ18ي ٕٮب ّ هوٍّ؛  .14ْٝا٫؛  .10

 .9هليٌَ هٌْهٍ ّ ىيبهد پيبهجو اکوم .03ّكا٣؛ 

 هئل٬ ايي کزبة ها كه هکَ هکوهَ ًگبّزَ اٍذ.

 1324 13/  111د  1381، ًَقَ ّوبهٍ  14048، ُ  4813/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  / د ٱن. 

لل٦بلويي... اهدب ث٦دل    ثَولَ الؾول هلل الني ع٦  الجيذ الؾوام ٱيبهًب للٌبً ّ ُلي» ٩بى: 

 «.ّٱزبلکن اهلل ر٦بلي ثْ ٦ٙي٬ هٲٖو ٱْلزَ هؾٚب ٭ٚ  ّ اؽَبًٌلى ثيذ ّويٮزک ىيبهد

هورجَ كى هؾوّم ايل ّ يلٍ ٥ناة اليوَ گو٭زبه ارويدَ لدو ال٦ٖدوخ هلل ر٦دبلي ردن      »اًغبم: 

 الوٍبلخ الج٦ل ال٦ٚي٬... ّيـ ٌٍبى الوّهي الِْيو ثبلْا٠٥ ٭ي هکخ الْوي٬ الوْو٭خ.

، كّ ٕٮؾَ اّل هنُت. ٕٮؾَ اّل ٍولْػ  ، ًٮبعي صوّي. روبهي ٕٮؾبد هغلّل ًَـ

 ، علل گبليٌگْه. ُب ٌّگو٫، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي هيكّط هنُت

 ٍن. 03*  14، ً  12،  گ 14
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  8292اى: ٍيل اٍلاهلل ثي هؾولثبٱو ّٮزي إٮِبًي )

، كه كّ  ، ثدب مکدو ث٦ٚدي اى هَدزؾجبد  ى     ّاعجبد ؽظ روزد٤ هقزٖو ّ٭زْايي اٍذ كه 

 هٲٖل ّ يک فبروَ ثليي ٥ٌبّيي:

 هٲٖل اّل: كه ا٭٦بل ٥ووٍ.

 هٲٖل كّم: كه ا٭٦بل ؽظ.

 فبروَ: كه اؽکبم هقزٔ ثَ ىًبى.

الؾول هلل هة ال٦بلويي... ّث٦ل چٌيي گْيل فبٝي هاعي اٍلاهلل الوٍْْي کَ ايي » ٩بى: 

بد ؽظ روز٤ ّ ؽظ روز٤ هوکدت اٍدذ اى ٥ودوٍ ّ ؽدظ پدٌ كه      هقزٖوي اٍذ كه ّاعج

 «.عب كّ هٲٖل ّ يک فبروَ اٍذ هٲٖل اّل كه ا٭٦بل ٥ووٍ اٍذ... ايي

کٌل رب پبک ّْك ّ ُوگبٍ ّٱذ رٌگ ّل ثَ عِذ ه٭زي ٥و٭بد ّ ثلکَ رؤفيو هي»اًغبم: 

٥ودبل ؽدظ    ّهك ّ چدْى اى ا هّك ثَ ٥و٭بد ّ ا٥وبل ؽظ ها ثَ ٥و  هيٌُْى پبک ًْلٍ هي

 «.٭به٧ ّل ٥ووٍ هٮوكٍ ثَ ٥و   ّهك

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8282  /8 822، ُ  52، ٓ  5، ط  ، هوکي اؽيبء د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8286االّلي  عوبكي 85، )١بُوًا( ٍيل ع٦ٮو )٭وىًل هئل٬(،  ًَـ

 ،  ٕٮؾبد هغلّل ّ چِبهفبًَ هْٲي ّ ٥ٌبّيي ّ فْٞٛ ثو٭واىُب ثَ ٌّگو٫

 ثب فٞي ىيجب ثَ هٱب٣ ّ ٌّگو٫ ثو ٭واى ٕٮؾَ ًقَذ هٌلهط اٍذ.ًبم کزبة ّ هئل٬ 

اى  842ًودوٍ  »كه ؽبّيَ هاٍذ  ٩بىيي ٕٮؾَ ّ فبهط اى عدلّل چٌديي  هدلٍ اٍدذ:     

 «.کزت ؽٲيو ٍيل هٖلؼ الليي هِلّي الوٍْْي االٕٮِبًي اٍذ

اهلل ٕؾيؼ فْاُدل ثدْك الزودبً چٌديي      ّبء اى»پٌ اى پبيبى کزبة ًيي چٌيي  هلٍ اٍذ: 
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اٍذ ايي هٲٖو كهگبٍ فلاًّل ها اى ك٥ب ٭واهُْ ًکوكٍ ثبّل ٕبؽت ايي کزدبة هَدزٞبة   

 «.8286االّلي ٌٍَ  ِّو عوبكي 85٭ي 

ّ « ٥8282جلٍ هؾولع٦ٮو ثدي هؾودلثبٱو الوٍْدْي    »كه اكاهَ هِوي ثيْٚي ثَ ٍغ٤ 

فٜ ّ هِدو ؽٚدود ؽغخاالٍدالم ؽدبعي ٍديل ع٦ٮدو ٭وىًدل        »ايي ٥جبهد هٌلهط اٍذ: 

 «.الليي هِلّي ، ٍيل هٖلؼ ؽبعي ٍيل هؾولثبٱو ؽغخاالٍالم ثيل ثبكي ؽغخاالٍالم

87  ٓ ،89 .ً 

 (242و  241)تصاوير 

 8288  /2 د  2355/  2، ًَقَ ّوبهٍ  85495، ُ  4339/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

285  /85. 

گْيدل   الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ الٖلْح ٥لي هؾول ّ لَ الٞبُويي اهب ث٦دل چٌديي  » ٩بى: 

ثٌلٍ فبٝي هاعي اٍل... هقزٖوي اٍذ كه ّاعجبد ؽظ روز٤ ّ ؽظ روز٤ هوکت اٍدذ اى  

 «.٥ووٍ ّ ؽظ

 ّهك ّ چدْى اى  هّك ثَ ٥و٭بد ّ ا٥وبل ؽظ ها ثَ ٥ود  هدي  ٌُْى پبک ًْلٍ هي»اًغبم: 

 ّهك. رودذ الوٌبٍدک ث٦دْى اهلل ٭دي... ّ هلل     ا٥وبل ؽظ ٭به٧ ّل ٥ووٍ هٮوكٍ ثَ ٥ود  هدي  

 «.کو ّ الوٌخالؾول ّ الْ

َ  .ٯ. ُ 8283االّلي  عوبكي 84،  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَـ ،  هئل٬ كه ؽبّيَ ٕٮؾَ اّل هٍدبل

 ّغوٍ ٍيبكد فْك ها رؾويو ًوْكٍ اٍذ. علل کب٩ن ٍوؿ.

 ٍن. 83*  82، ً  83،  گ 82
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 .اى: ؽغخاالٍالم ٍيل هؾولثبٱو ّٮزي ثيل ثبكي

هئل٬ اٍذ ّ كه ايي ثقدِ هغو٥ْدَ   « هٌبٍک ؽظ»، ٩يو اى  ١بُوًا ثَ ٱويٌَ  ٩بى کزبة
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 ٭زبّاي ّي اٍذ كه هٌبٍک ؽظ ّاعت کَ ثَ افزٖبه ثلاى پوكافزَ اٍذ.

ثَولَ ثلاى کَ ؽظ ثو ٍَ ٱَن اٍذ ٱَن اّل ؽظ روزد٤ اٍدذ ّ ايدي رکليد٬     » ٩بى: 

ردو ثدْكٍ   ه ّبًيكٍ ٭وٍـ يب ىيدبكٍ اّقبٕي اٍذ کَ هَب٭ذ هب ثيي  ًِب ّ هکَ ه٢٦وَ ثَ ٱل

 «.اًل کَ ُوگبٍ هَب٭ذ ثَ ٱله چِبه ٭وٍـ...ثبّل ّ ث٦ٚي اى ٥لوب ٭وهْكٍ

 8282 822الي  83، اى ٓ  29769/  5، هْٙي؛  / د هِْل. 

ث٦ل اى  ى کَ ؽلٰ يب رٲٖيو ًوْك عوي٤ هؾوهبد کَ كه ؽديي اؽدوام ثدو    »اًغبم ا٭زبكٍ: 

ك هگو ٥ٞو ّ ىًبى لکي اّلي ايي اٍذ کَ لجٌ هقيٜ ّ ّْايي ّقٔ ؽوام ثْك ؽالل هي

ٍزو هيِ ًٌوبيل هگو ث٦ل اى ٭وا٧ اى ْٝا٫ ؽظ ّ ٦ٍي ثيي الٖدٮب ّ هدوّح ث٦دل اى  ى کدَ     

 «.٭به٧ ّل كه هّى ٥يل اٙؾي...

 «.هٌبٍک ؽظ ّاعت اى ٭زْي عٌبة ؽبعي ٍيل ثبٱو»كه ثبالي ًَقَ چٌيي  هلٍ: 

 .ٯ. ُ 85 ، ٍلٍ  هيي رؾويوي ًَز٦ليٰ ّکَزَ

 ٍن. 22*  87،  گ 8

 (244و  243)تصاوير 
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 اى: ؟

 [6946ُ  237/  22]النهي٦َ 

فْٖٕيذ  22ّيژگي ّ ٭ٚيلذ ثواي فبًَ فلا ّ  42،  اي اٍذ ثيهگ کَ كه  ىهٍبلَ

، ّوايٜ ّعْة ّ اٱَبم ؽظ ثيدبى   ثواي ؽوم ّوي٬ مکو ّلٍ ّ ٍپٌ كه ٙوي كّ هٞلت

، چٌل  كاة ٍٮو ّ ا٭٦بل ؽدظ ّ ٥ودوٍ ّ هدياهاد ًگبّدزَ ّدلٍ       ث٦ل كه ٝي اثْاثي ّلٍ ّ

 اٍذ.

 ّْك.كاهي هي ُبي هْلي هؾول٥لي فْاًَبهي ًگَ/ د ًَقَ فٞي كه هيبى کزبة 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

 [6947ُ  237/  22]النهي٦َ 

 ثبّل.ب١وي هيّيـ هؾولؽَيي ک« هٌبٍک»اي اٍذ ثيهگ کَ ٙويوَ هٍبلَ

 8285 .د ًَقَ فٞي كه ًيك ّيـ ٥جلالؾَيي ؽّلي كه ًغ٬ هْعْك اٍذ / 
 

678  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ هخوبًٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: اثواُين هواهي أ٭ٌلي

ثَولَ الؾول هلل الني ٭وٗ الؾظ ّ الٖالح ٥لي فيو هي أُ  ّ ٥ظ... ّ أهب ث٦دل  » ٩بى: 

 «.، ؽظ هواك ايلى... ه٦لْم أّلَ کَ

الؾول هلل الني ؽْل ؽبلٌب الي أؽَي ؽبل ّ الؾودل هلل ٥لدي االرودبم... ّ ال    »... اًغبم: 

 «.ؽْل ّ ال ٱْح اال ثبهلل. مي الغالل ّ الغْك ّاالکوام رن

 8284 ٌَ66الي  85، اى ثوگ  942، ُ  537، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

فْٞٛ ثَ هْکي  .ٯ. ُ 8228ؽغَ  مي 86، كٌّّجَ  ًَـ فْة )٥ضوبًي(، ٝيلَبًي ىاكٍ

 ّ ٱوهي.

ثبّل. هإًّ هٞبلت ّ ٭واى ث٦٘ کلودبد  ٕٮؾَ  ٩بى هًگي اٍذ ّ كاهاي رنُيت هي

، كه  ٩بى ّ اًغبم ًَقَ ث٦ٚي اك٥يَ ّ ٭ْائدل هزٮوٱدَ    ، كاهاي ؽْاّي هز٦لك ّ عو  ثَ ٱوهي

 ثَ ىثبى ٩يو ٥وثي الؾبٯ ّلٍ اٍذ.

 ُ[777  /827] 
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679  

 هخوبًٖ()ُِٔ ـ تشٖٗ  هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

ثَولَ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ ال٦بٱجخ للوزٲيي... أهب ث٦ل ثلکد  کدين اهدبم أ٢٥دن     » ٩بى: 

 «.هنُجي...

كيَ ث٦لٍ هليٌخ ٭ٲوا ٌٍَ هوکي اّلل٩ّي ٱله رٖلٯ ايليْة ٌٌَّٝ ّ ٥دْكد  »... اًغبم: 

 «.ايلٍ. م م م

 8283 ٌَ52ي ال 8، اى ثوگ  945، ُ  537، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

ًَـ ىيجب )٥ضوبًي(. ًَقَ ٦ّٙيذ هٌبٍجي كاهك ّ كاهاي علّلي ثَ ٱوهي. ثو ٭واى ث٦٘ 

( 45الي  58کلوبد ّ عو  ثَ ٱوهي ًْبًي كاهك. كه  فو ًَقَ ث٦ٚي اك٥يَ ّ اّهاك )اى ٓ 

 ثَ ٥وثي ّ ٥ضوبًي هلؾٰ ّلٍ اٍذ.

الَدالم   بة، ؽبط هؾودل ثدي ٥جدلالکوين  ى ها ثدو هلهٍدَ ثْديو  ٩دب ثد         كه  ٩بى ًَقَ

 كاهال٦َبكح ؽجٌ ًوْكٍ اٍذ.

 ٍن(. 86/  3*  88/  3ً ) 9

 ([8)هغو٣ْ  233/  926]ُ 

681  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

ثَولَ ّثَ ًَز٦يي الؾول هلل الني ع٦  الک٦جخ الجيذ الؾوام... أهب ث٦ل ايي ّهٱدي  » ٩بى: 

 «.عٌلٍذ...

اهبم ٝلجي ّاىكاري ّ هَئلزي ّ ؽبعزي... ّ ٕلي اهلل ٥لي هؾول ّ  لَ الٞيجيي »... اًغبم: 
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 «.الٞبُويي ّ ٍلن رَليوًب

 8286 / 944 ُ ، 537 ٓ  ٩ب؛ ثْيو ، هليٌَ د. 

 .ٯ. ُ 82 ٍلٍ ، ٭بهٍي علي ىيجبي ًَـ

ٗ  اى اّلدي  اٍدذ:  هْعدْك  ًَقَ اثزلاي كه رولک ًْبى كّ ٱوهي. ثَ ثو٭واى ُبًْبًي  ٥دْ

 ؽدوم  کبردت  ، ا٭ٌدلي  فليد   ردبث٤  ٭وػ اى كيگوي ّ هؾولىاكٍ ٍيل هلهٍَ هلهً ، اهلل هاعي

 اٍذ. ًوْكٍ ؽجٌ 8252 ٍبل ثَ  ٩ب ثْيو هلهٍَ ثو ا٭ٌلي هٖٞٮي ها ًَقَ ًيي اٍذ.

 ٍن(. 87 / 3 * 82) ً 82 ،ٓ  883

681  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  8297 د 8283) ًواٱي اؽول ثي هؾول اى:

 اٍذ: مي  ّوػ ثَ ثبة كّ ّ فبروَ ّ هٲلهَ ّبه  ًَقَ

 ٍٮو.  كاة ّ ؽظ ٭ٚيلذ كه هٲبم كّ ثب هٲلهَ:

 روز٤. ٥ووٍ ا٥وبل رٮٚي  ثيبى كه اّل: ثبة

 روز٤. ؽظ ا٥وبل ثيبى كه كّم: ثبة

 هئکلٍ. هَزؾجبد اى ثوفي ثو هْزو  ، هٲبم كّ ثب فبروَ:

 «.للٌبٍکيي هٲٖل عٌبثَ ّ للَبلکيي تهٞل ثبثَ هي يب ًؾولک ثَولَ»  ٩بى:

 8287 / ال٢٦ودي  اهلل  يدخ  ؽٚود )اُلايي 5 ط هْٙي؛ ، هِْل د  َ  728 ٓ اي(،فبهٌد

 (.22392) 8462 ُ (،2 )٭ٲَ

 «.کٌل ىيبهد ها اّ ّ  يل 9پي٪وجو ٥ّن ٍو ثو پٌ» ا٭زبكٍ: اًغبم

 ريوبط. علل ، ًقْكي کب٩ن .ٯ. ُ 85 ٍلٍ ، ًَـ

 .ُ. ُ 8575 ٍبل :اُلا ربهيـ

 ٍن. 88 * 82 ،ً  88 ، گ 54
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682  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ هخوبًٖ( هٌبسٖ حذ

 ؟ اى:

 ث٦ل أهب فلياًل... ارقنٍ الني اثواُين ثيزَ ثجٌبء أهو الني هلل الؾول ًَز٦يي ثَ ّ ثَولَ»  ٩بى:

 «.للٌبٍکيي... روکيخ هٌبٍک أکزت أى القالى ث٦٘ ٍؤلٌي ٭ٲل

 «.الٲيبم يْم الي ال٢٦بم ٕؾجَ ّ الکوام  لَ ٥لي ّ ثبلؾٌَي... لٌب فزن ّ »... اًغبم:

 8288 / 943 ُ ، 538 ٓ  ٩ب؛ ثْيو ، هليٌَ د. 

 ّ هْکي ثَ فْٞٛ .ٯ، ُ 8884 الضبًي عوبكي 86 ، ؽَي ؽب٭٠ ثي هؾول ؽب٭٠ ، ًَز٦ليٰ

 ٱوهي.

 ّدٌگو٫.  ثَ کلوبد ث٦ٚي ّ اٍذ ؽْاّي كاهاي ّ ّلٍ رٖؾيؼ ، كاهك فْثي ٦ّٙيذ ًَقَ

 اٍذ. ًوْكٍ ؽجٌ 8252 ٍبل ثَ  ٩ب ثْيو هلهٍَ ثو ها  ى هٖٞٮي فٞبٛ ، ًَقَ  ٩بى كه

 ٍن(. 22 / 3 * 85) ً 28 ، گ 34

ُ[ 922 / 249] 
 

683  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( ]هٌبسٖ حذ[ 

 اى: ؟

هٌِظ پٌغن اى يک کزبة ٭ٲِي اٍذ. ايي هٌِظ کَ ّبه  يک هٲلهَ ّ چٌل هجؾش ّ 

 ّ  كاة ّ ٌٍي  ى ثَ ًؾْ هْعي ّ هقزٖو. ، هْزو  اٍذ ثو اؽکبم ؽظ ثبّلفبروَ هي

کَ ٥ووٍ   يل، چٌبىهٌِظ پٌغن: كه ؽظ ّ  ى ّو٥ًب ٥جبهد اٍذ اى ا٭٦بلي کَ هي» ٩بى: 

ًيي چٌيي اٍذ ّ كه  ى يک هٲلهَ ّ چٌل هجؾش ّ يک فبروَ اٍذ. هٲلهَ كه ثيبى 
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 «.٭ٚيلذ ؽظ ّ ٥ووٍ...

،  ٕلْاد اهلل ٥ليِن اعو٦ييويي اٍذ ثؾش چِبهم كه ىيبهد ٭بٝوَ ّ ائوَ ٝبُ»... اًغبم: 

 «.ٌٍذ اٍذ ىيبهد ُو يک ّ افجبه كه ٭ٚ  ىيبهد ايْبى ثَيبه اٍذ

 8289 498، ُ  822، ٓ  2، ط  ،  ٍزبى / د ٱن. 

 ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫. ثب ًَقَ إ  هٲبثلَ ّلٍ اٍذ. علل ريوبط هْکي. ًَـ

 ٍن. 86/  3*  88ٍن(،  82*  6ً ) 83،  گ 82

684  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

 ، كه كّ ٭ٖ : هٍبلَ هقزٖوي اٍذ كه ا٥وبل ّ ا٭٦بل ّ ًيبد ا٥وبل ؽظ ّ ٥ووٍ

 ٭ٖ  يکن: ا٭٦بل ٥ووٍ.

 ، كه پٌظ ٱَن. ٭ٖ  كّم: ا٭٦بل ؽظ

ثَولَ ث٦ل ؽول اهلل ر٦بلي ٥لي  الئَ ّ ٕلْارَ ٥لي ا٭ٚ  اًجيبئَ هؾول الوٖٞٮي » ٩بى: 

ّ ال٦ووح هْعيح هَزْ٭بح ّٙد٦زِب رٲوثدًب الدي اهلل ُّدي      ّ ٥لي اکوم اؽجبئَ ُنٍ هٍبلخ للؾظ

 «.٭ٖالى االّل ٭ي أ٭٦بل الؾظ ال٦ووح ُّي أهث٦خ ٭ؤّلِب اإلؽوام ّه٦ٌبٍ رْٝيي الٌٮٌ...

 «.ملک ٥ليَ إبلخ ّ ٥لي ًيبثخ ٱوثخ الي اهلل ر٦بلي ّ کنا ثبٱي اال٭٦بل»... اًغبم: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8292  /8   پ  889(، ٓ 8457/  22) 3782/  22، ُ  477/  8ط  ، هلدک؛  د رِدواى

 ه. 824الي 

روذ الوٍدبلخ ّ الؾودل هلل هة ال٦دبلويي ّ ٕدلي اهلل ٥لدي ٍديلًب هؾودل... ّ        »اًغبهَ: 

 «.993ؽوهد ٭ي القبهٌ ّ ال٦ْويي هي ِّو هثي٤ االّل ٌٍخ 

 .، علل هّيَ کب٩ني ُب ٌّگو٫، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ ُ  82کزبثذ كه اّافو ٍلٍ 
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 ٍن. 22/  3*  85/  8

 8298  /2 رْٖيو(. 63الي  68)اى ثوگ  87د  22293، هغلٌ؛ هغو٥َْ ُ  د رِواى 

، ١ِدو هّى   الدليي ثدي اؽودل ؽَديٌي إدٮِبًي      ، ا٭ٚ  ثدي عودبل   فٜ رؾويوي ًبىيجب

 هلهٍَ ه٦يٌيَ کبّبى. .ٯ، ُ ٦ّ972جبى  88ٌّجَ  ٍَ

 ثلّى ًٲَٞ.، ثَيبهي اى کلوبد  ٕٮؾبد ٭وٍْكٍ ّ هْٝثذ كيلٍ

 ٍْٞه هقزل٬.

 (246و  245)تصاوير 

685  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 (..ٯ ُ  722اى: ثِبء الليي ي٦ٲْة )ىًلٍ كه 

كه  كاة ّ اٍواه ؽظ ّ ٥ووٍ ّ اؽکبم ّ ّوايٜ ٕؾذ ّ ّعْة ؽدظ كه ٍدَ ثدبة.    

،  اٍدذ ال٦لْم ٩يالي ٭واُن  ّهكٍ  هئل٬ گْيل ايي کزبة ها ثَ ّيٍْ هٌبٍک ؽظ کزبة اؽيبء

اهب چٌيي پيلاٍذ کَ روريت ٥ٌبّيي ّ هٞبلت اؽيبء ها ه٥بيذ ًکوكٍ اٍذ. ايي روعوَ گدبٍ  

اي اى ر٦جيواد ّ ، پبهٍ کَ هزؤفو اى  ى روعوَ اٍذ رو اى روعوَ فْاهىهي اٍذ ّ ثب  ى كٱيٰ

 کلوبد ٭بهٍي كه  ى ثَ کبه ه٭زَ کَ كه روعوَ فْاهىهي ّعْك ًلاهك.

ْبکويي... ايي هقزٖويَذ كه هٌبٍدک ؽدظ عود٤ کدوكٍ ّدل      الؾول هلل ؽول ال» ٩بى: 

ىثبى پبهٍي اى ثِو عوب٥زي كٍّزبى کي الزودبً    روريت هٌبٍک کزبة اؽيبء ٥لْم كيي ثَ ثَ

 «.کوكٍ ثْكًل...

ُو يکي ًٖديجي يدب٭زي کيدوك کدي ؽيدْح ٥جدبهكد ّي ثدلاى ثدْك ّ اى ؽدل          »... اًغبم: 

 «.َ الووع٤ ّ الوآةُب ٭وارو ّْك ّاهلل ا٥لن ثبلْٖاة ّالي ْٕهد

 8292 92الي  82، ٓ  84392/  82، ُ  78، ٓ  48، ط  ، هغلٌ / د رِواى. 

، ؽدبط اثْالوغدل    فٜ ر٦ليٰ فْة ّ )كه ٩بلت هغو٥َْ ؽبّي ايي هٍدبلَ( ٱلدن هيدي   
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الو٦دبلي هؾودل ثدي ٥جلالوغيدل      الٮزؼ ه٦َْك ثي الو٢ٮدو ثدي اثدي    هؾول ثي ٕلهالليي اثي

كه هليٌدخ الوّْؽدليي رجويدي.     .ٯ ُ  722الٲ٦دلٍ   مي 25، ٙؾٍْ ٌّجَ  رجوييي هلکبًي ٱوّي

 اٍذ.« ٍٮيٌَ رجويي»ًَقَ اى هغو٥َْ 

َ علل ريوبط کوم ٱٍِْ ل اي ٝالکدْة ّدلٍ ثدو هّي علدل ّ اّدکب     اي ىهقذ ثب ّوَد

   َ ،  ريئيٌي كه اٝوا٫. ًَقَ ؽبّي ايي هٍبلَ هوهذ ّلٍ ّ ثواي هؾب٭٢دذ اى علدل ّ ًَدق

اًدل کدَ هّي  ى ٥جدبهد    اي ثلّى هٲْا ّ ثلٌلرو اى کزدبة ثدَ كّه  ى کْديلٍ   ريوبعي ٱٍِْ

ثَ ًَز٦ليٰ ؽک ّلٍ ثب روًغي كه هيبى ّ  هم کزبثقبًَ هغلدٌ كه ىيدو  ى ّ   « ٍٮيٌَ رجويي»

 ُبي کْچک.هٍؽْاّي ريئيٌي ثب ٍزب

ُددب ٍددزًْي کددَ ثددو ثددوگ  4، كه ٕددٮؾبد  ٍددن 9كه  89كه  52ٱٞدد٤ هؽلددي ثدديهگ 

 گناهي ّلٍ اٍذ ّّوبهٍ ُکواٍَ ًيي كاّزَ کَ كه ثوفي ٕٮؾبد هِْْك اٍذ. ّوبهٍ

 [92284ٍن. ]ُ صجذ:  52*  89، ً  48

686  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

، کزبة ها ثدب ثيدبى    هٍلکَ ثَ روز٤ هي ثَيبه هقزٖو كه ّاعجبد ؽظ ّ ٥ووٍ ّ كه پبيبى

 هٍبًل.ّٲْٯ كه ٥ٲل هْٱذ ّ ًؾٍْ اعواي  ى ثَ پبيبى هي

اي اٍذ كه ثيبى ّاعجدبد ؽدظ   ثَولَ الؾول هلل هة ال٦بلويي... اهب ث٦ل ايي هٍبلَ» ٩بى: 

 ّهك ّ ٱجد  اى ّدو٣ّ كه ثيدبى کيٮيدذ ؽدظ ثجبيدل       ّ کيٮيذ ؽظ ثَ روريجي کَ ثَ عبي هي

 «.ظ روز٤ ًبم ؽظ کَي اٍذ کَ اى هکَ كّه ثبّل ثَ ؽّل...كاًَذ کَ ؽ

ٍئال اٍذ كه ْٕهري کَ ىى، هوك ها ّکي  کٌل ثليي ٣ًْ ثگْيدل هز٦دذ هدْکلزي    »... اًغبم: 

 «.ُنٍ هي ُنا الْٱذ الي ٝل٣ْ الْوٌ هضاًل ثقوٌ ّبُيبد ٭ي الؾبل ُويي هوك ثگْيل ٱجلذ

 8295 ه. 825ه الي  822، ٓ  8772/  82، ُ  234، ٓ  28، هغلٌ؛ ط  / د رِواى 
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 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ. ًَز٦ليٰ

 (248و  247)تصاوير          ً. 84، ٓ  7

687  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

ا٥وبل ّ  كاة ؽظ ها كه  ٩بى ثَ ْٝه ٭زْايي ًگبّزَ کَ چٌل ثوگي اى ايي ثقِ ٭بهٍي 

هّايبد هوثْٛ ثَ ؽدظ ّ ٥ودوٍ ها ثدب ؽدن٫ اٍدبًيل ّ ههدي ثدواي ًدبم          ، اٍذ. پٌ اى  ى

، كه  ، اى  كاة ٍٮو رب ا٥وبل هليٌَ گوك  ّهكٍ ّ اگو رْٙديؾي الىم ثبّدل   ُبي ؽليضي کزبة

 ؽبّيَ ثيبى ّلٍ اٍذ.

 «.هٮوكح اليغْى االؽوام ٱج  الويٲبد اال ثبلٌنه ّال ٭ي ٩يو أِّو الؾظ اال ٭ي ٥ووح» ٩بى: 

 8294  /6375، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن. 

 .8572الٲ٦لٍ  ، ُٮزن مي ًْيٌ اٍذ ، ًَقَ پيِ ، ثَ فٜ هئل٬ ًَـ

 اي.علل هٲْايي ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 88*  88،  گ 582

688  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 روعوَ ّلٍ اى ًَقَ ٥وثي اٍذ.

اهب ث٦ل ايي هقزٖو ثيبى كه فْٖٓ هٌبٍک ٥ووٍ روز٤ ّ ؽظ روز٤ اٍذ... اى » : ٩بى

 «.٥وثيَ اٍزلالليَ ثَ ىثبى ٭بهٍي ًٲ  ّل...

هبٍ  27ثيي ٱجو ّ هٌجو کَ هَّٙ اٍذ اى هيبٗ ثِْذ... ٭وا٧ اى روعوَ كه »... اًغبم: 



 536کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 «.ّاٱ٤ ّل 8266هجبهک ههٚبى اى ِّْه 

 8293 2249، ُ  788/  4، هلک؛ ط  / د رِواى. 

 ، علل هيْي ٍيبٍ اليي. کب٩ن ٭وًگي  ُبه هِوٍ .ٯ. ُ 8266،  ًَز٦ليٰ

 ٍن. 88/  9*  88/  8، ً  87،  گ 52

689  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 .اى: هيوىا هؾوْك ثي هؾول هِلي کلجبٍي

 َ ، كه يدک هٲلهدَ ّ    اؽکبم ؽظ ّ ٥ووٍ ها ثَ رٮٖي  ّ ثب اّبهٍ ثَ ث٦ٚي هّايبد ّ اكلد

ُدبيي اى  ، كاهاي هٞبلت ّ يک فبروَ ًگبّزَ اٍذ. ايي ًَقَ هْزو  ثو ثدوگ  هٲٖلچِبه 

 ثبّل، كهُن ّ ًبهورت.کزبة هي

 «.الؾول هلل هة ال٦بلويي.. ّ ث٦ل ايي هقزٖوي اٍذ كه ثيبى  كاة ّ ا٥وبل ؽظ» ٩بى: 

 8296 ه. 28پ الي  5، اى ٓ  3644/  8، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

ٜ  ًدْيٌ هئلد٬ اٍدذ    ، ًَقَ پيِ ٫ُب ٌّگو٥ٌبّيي ّ ًْبًي فدْهكگي ّ   ، كاهاي فد

َ  ، ثوگ اٙب٭بد. پٌ اى ايي هٍبلَ ، هْدزو  ثدو ٭ْائدل هقزلد٬ ّ ّدوػ       ُبيي اٍدذ هزٮوٱد

 ُبيي اى کزبثي كه ٭ٲَ. ٱ٦َٞ

 علل هٲْايي ٬ٞ٥ ريوبط هْکي.

 ٍن. 86*  22

691  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: هيوىا هؾوْك ثي هؾولهِلي کلجبٍي

،  ، پٌ اى ثبىگْذ اى ٍدٮو ؽدظ   ّاعجبد ّ هٌبٍک ؽظ ّ ٥ووٍ ها ثب رٮٖي  ّ اٍزلالل
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 كه چٌل ثبة كاهاي ٭ْٖل ًگبّزَ کَ ايي ٥ٌبّيي كه ايي ًَقَ ًبهورت  هلٍ اٍذ:

 الجبة االّل: ٭ي الوٲلهبد.

 الجبة الضبًي: ٭يوب يز٦لٰ ثبلَٮو.

 الجبة الضبلش: ٭ي ّعْة الؾظ ّ ال٦ووح.

 هة ال٦بلويي.. ّ ث٦ل ٭ِنٍ هٲبلخ ٭ي الؾظ ّ ال٦ووح هي ال٦جل النلي  الؾول هلل» ٩بى: 

 «.الغبًي...

 8297 ه. 49پ الي  29، اى ٓ  3644/  2، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

 ، ثَ فٜ هئل٬. ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

فْهكگي ّ  ، كاهاي فٜ ًْيٌ هئل٬ اٍذ ، ًَقَ پيِ ُب ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي

، هْزو  ثو ٭ْائل هقزل٬ ّ ّوػ  ُبيي اٍذ هزٮوٱَ، ثوگ هٍبلَاٙب٭بد. پٌ اى ايي 

 ُبيي اى کزبثي كه ٭ٲَ. ٱ٦َٞ

 علل هٲْايي ٬ٞ٥ ريوبط هْکي.

 ٍن. 22*  86، ٓ  28

691  

 )ُِٔ سٌٖ ـ هشثٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

كٍزْهاد ؽظ اُ  ٌٍذ اٍذ کَ ثَ ْٝه هقزٖو كه ُٮذ ثبة ّ يک رزوَ  هلٍ اٍذ 

 پوكافزَ اٍذ. ّ كه هْاهكي ثَ اٍزلالل

 الجبة الضبًي ٭ي االؽوام.

 الجبة الضبلش ٭ي كفْل هکَ.

 الجبة الواث٤ ٭ي ال٦ووح.

 الجبة القبهٌ ٭ي الوٲبم ثوکَ.
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 .9الجبة الَبكً ٭ي ىيبهح ٱجو ٍيلًب ّ ّٮي٦ٌب ٍيل القلٰ هٍْل اهلل

 الجبة الَبث٤ ٭يوب يغت ٥ي هي روک هؤصْهًا اهرکت هؾوهًب.

 الْاليخ ٥لي الؾغيظ....رزوخ مکو الوبّهكي اى 

کوب ّٕليذ ٥لي اثواُين ّ ٥لي  ل اثواُين ٭ي ال٦بلويي اًّک ؽويل هغيل رن »اًغبم: 

 «.الکزبة ثؾول اهلل...

 8298  ُ ّْك. كاهي هي كه کزبثقبًَ كاًْکلٍ الِيبد هِْل ًگَ 88778/ د ًَقَ ثب 

 

692  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .ٯ. ُ 85اى: يکي اى ٥لوبي ٍلٍ 

 .ؽظ .2. ٥ووٍ؛ 8 کزبة كاهاي كّ ثبة اٍذ:

 ثبّل کَ ُو ٭ٖ  ها هٲبٕلي اٍذ.ّ كاهاي كّاىكٍ ٭ٖ  هي

 8299  /8 627، هغو٥َْ ُ  ، هکزجَ اهيوالوئهٌيي ٣ د ًغ٬. 

 فٜ ًَـ ىيجب.

 8822  /2 8838، ُ  282، ٓ  2، الِيبد؛ ط  د هِْل. 

ْ     الضبلدش اهدي الٞويدٰ هٌدب     »ًقَزيي ٥ٌْاى هْعْك:   اليٲدًب ثبلَدٮوّاى کدبى ّؽدلٍ ّ لد

 «.١ًٌب

 ٱوائذ ّلٍ. .ٯ ُ  8829ؽغَ  ًَقَ كه مي .ٯ. ُ 8297ٱ٦لٍ  ، مي ًَـ

ؽْاّي هٌٲدْل  «. ّوؽَ ٥جلالوإ٫»، ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ثب اهٚبي  ُب ٱوهي٥ٌبّيي ّ ًْبًي

 اى رؾٮَ.

 اي.، علل ريوبط ٥ٌبثي اليَ کب٩ن إٮِبًي

 [88878ٍن. ]ُ  84*  82(، 9*  3/  3ً ) 83، ٓ  97
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693  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 (.84اى: ٍيل هؾول٥لي ثي اٍلاهلل ّوي٦زولاه هبىًلهاًي )ٍلٍ 

اي اى ا٥ودبل کدَ   كه اؽکبم ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ث٦ٚي اى هَزؾجبد  ى ثب اّبهٍ ثَ اٍواه پبهٍ

 . كه يک هٲلهَ ّ چٌل ٭ٖ  ّ يک فبروَ هلّى ّلٍ اٍذ. ّْككه هکَ ّ هليٌَ اًغبم هي

اهلل الؾدوام.. ّ ث٦دل چٌديي گْيدل هَدکيي       الؾول هلل الني ع٦لٌب هي ؽغبط ثيدذ » ٩بى: 

 «.هَزکيي فبكم الولخ ّ الليي ٭ٲيورويي ًبً

 8828 ٍ59، ُ  878، فبًلاى هيجلي؛ ٓ  / د کوهبًْب. 

 .8554االّل  ، عو٦َ پٌغن عوبكي ًَز٦ليٰ

 ْه فبکَزوي.ّْك. علل گبليٌگاٙب٭بري كه ؽْاّي ثَ فٜ هئل٬ كيلٍ هي

 ٍن. 22/  3*  87، ً  86،  گ 888

694  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  8287اى: ٍيل هؾول ثي ٥جلالٖول ِِّْبًي إٮِبًي )

. ًگبّزَ ّلٍ پدٌ اى هٌبٍدک    هقزٖوي اٍذ كه اؽکبم ؽظ روز٤ ّ ث٦ٚي اى  كاة  ى

ّ ٭وٕدذ   هٮٖ  ٥وثي ثَ كهفْاٍذ ث٦ٚي اى هئهٌيي ّ ٌُگبهي کَ هٍْدن ؽدظ ًيكيدک   

 ، كه يک هٲلهَ ّ چٌل ٭ٖ  ّ يک فبروَ. رٮٖي  ًجْك

ثَولَ الؾول هلل هة ال٦بلويي...ٕلْح كائوخ ًبهيخ ىاکيخ هبكام االُالل ٥بٱلًا إلؽوام » ٩بى: 

الؾوهيي ّ الوَزغبه هٌبًٕب ل٪ٮواد الوغوهيي ّ ث٦ل چٌيي گْيل فبكم ٍبلکبى ايوبًي.. 

 «.ثبّل ّ هٌزي اٍذ ٢٥ين...ي٬ اٍالم هياهلل الؾوام اى ا٢٥ن ١ّب چْى ؽظ ثيذ

،  هّى كّاىكُن ثوّك كه هٌي ٩وّة ًٌودْكٍ ثبّدل ّ يکدي اى  ًِدب هّي كاكٍ ثبّدل     »اًغبم: 



 540کتابشناسی مخطوطات حج  / 
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هبًٌل ّت ٍييكُن ثو اّ ًيي ّاعت اٍذ كّّين ههي عوواد صالس اٍذ ي٦ٌدي ثبيدل ُدو هّى    

 «.عووٍ ٥ٲجَ گنّذُو ٍَ عووٍ ها ههي ًوبيل ّ کيٮيذ ههي عوواد ثَ ًؾْي اٍذ کَ كه 

 8822 8649، ُ  37، ٓ  3، هوکي اؽيبء؛ ط  / د ٱن. 

ِّو هعت الووعدت، الزودبً ك٥دب ى     27روخ الکزبة ث٦ْى الولک الُْبة.. ٭ي»اًغبهَ: 

 «.كاهك ايي کبرت ؽٲيو اٍبً *عولَ ًبً 

 ؟(. 72ام هعت ، گْيب اى ٥ٖو هئل٬ )ٍي ًَـ

 ا.، علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْ ٥ٌبّيي ٌّگو٫

 ٍن. 89*  82، ً  83،  گ 78

 (251و  249)تصاوير 

695  

 )ُِٔ روِشٕ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 (.8287يب  8286اى: ّيـ هؾولٕبكٯ ثي  ٱب هؾول ثواكگبُي لٌکواًي )

ايي هٍبلَ ًيي ثَ ا٥وبل ّ هٌبٍک ّ ث٦ٚي  كاة ّ اك٥يَ كه ايي ٭ويٚدَ الِدي پوكافزدَ    

 اٍذ.

 8825 85الي  8، ٓ  8352/  8ُ ،  98/  2، ٭يٚيَ؛  / د ٱن. 

 ًَـ ّ ًَز٦ليٰ.

 ٍن. 22*  85، ً  87

696  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

ُب مکدو  كه ا٥وبل هکَ ّ هليٌَ ّ ا٥وبل ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ثيْزو اؽبكيش، ثب الٮبٟ ٥وثي  ى
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 ثبّل.ًْيٌ هٌبٍک ؽظ يکي اى ٭ٲِب هي ّلٍ اٍذ. گْيب ًَقَ پيِ

ک ّ ر٦بلي چِبه ٭وٍـ كه چِبه ٭وٍـ اٍذ کدَ ّدبًيكٍ   ٭بئلٍ ؽوم فلاًّل رجبه» ٩بى: 

 «.ّْك٭وٍـ هي

، اللِن اهىٱٌب  ي٦ٌي اگو کَي ث٦ل ؽظ هب ها ىيبهد ًکٌل ؽظ اّ اثزو فْاُل ثْك»اًغبم: 

 «.ىيبهح ًجيک...

 8824 3545، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

 .ٯ. ُ 84، ٍلٍ  ُبي ٥وثي ًَـًَز٦ليٰ ّ ٥جبهد

 اي.ريوبط ٱٍِْ، علل  ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 ٍن. 87/  3*  88،  گ 33

697  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: ّيـ ٥لي ثي ؽَيي ثي ؽيله هٙب هکيٌي ٥بهلي

هقزٖوي اٍذ اى هٌبٍک ؽظ ٍيل کب١ن هّزي، ثب اٙب٭َ ث٦ٚي اى هَزؾجبد ّ ك٥بُدب  

 کَ هئل٬ ٌُگبم ٍٮو ؽظ رلقئ ًوْكٍ اٍذ.

ٱٖود اال٭ِبم ّ ؽبهس االُّبم ٥ي ٦ًذ ماردَ ثد    الؾول هلل الْاؽل األؽل الني » ٩بى: 

 «.٥غيد ألَي کيًٌْبد عوي٤ القلٰ

 «.٭کن يکْى الٮبٕ  ثيي ال٦ووريي ٱي  ِّو ّ ٱي  ٥ْوح أيبم»اًغبم: 

 8823 پ. 529ه الي  522، اى ٓ  3222/  6، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

 ، اؽول ثي اٍوب٥ي  فواٍبًي ًبهٲي روّييي. ًَـ

،  اي کَ هْزو  ثدو ايدي هٍدبلَ اٍدذ    ، هّي ثوگ اّل ًَقَ ٌّگو٫ ُب٥ٌبّيي ّ ًْبًي

 ّْك.كه رجويي كيلٍ هي 8528الوْلْك  رولکي ثلّى ًبم ثَ ربهيـ هثي٤

 علل ريوبط هْکي.
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698  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

 ، اؽکبم ّ هٌبٍک ؽظ ّ ٥ووٍ ثَ ْٝه هقزٖو گياهُ ّلٍ اٍذ. كه ايي هٍبلَ

 8826 2962/  2ؽکين؛ ُ ،  / د ًغ٬. 

 ٍن. 28/  3*  83/  3، ً  88

 

699  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 .اى: ّيـ هؾولؽَي ثي هؾول ٕبلؼ ثو٩بًي ٱيّيٌي

، هٲٖدل   كه ثيبى ّاعجبد ؽظ ّ هْزو  ثو يک هٲلهَ ّ كّ هٲٖل. هٲلهَ: كه اٱَبم ؽظ

 ؛ هٲٖل كّم: كه ّاعجبد ؽظ. اّل: كه ّاعجبد ٥ووٍ روز٤

 رؤلي٬ ّلٍ اٍذ. 8278هبٍ هعت 

الؾول هلل هة ال٦بلويي.. اهب ث٦ل ايي هٍبلَ هقزٖوي اٍذ كه ثيبى ّاعجدبد ؽدظ   » ٩بى: 

 «.ّ  ى هْزو  اٍذ ثو يک هٲلهَ ّ كّ هٲٖل

 «.ّ كه ؽبل ْٝا٫ ّ ٩يوٍ هع٣ْ ًوبيل ثَ هٍبلَ ٭بهٍي هجََْٝ كيگو...»اًغبم: 

 8827 ه. 829ه الي  827، اى ٓ  5424/  2، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

 اي ثلّى هٲْا.، علل ريوبط ٱٍِْ ، ثَ فٜ هئل٬ ًَـ

، ّٱٮٌبهَ کزبة ّ هِو ثيْٚي هئلد٬   اي کَ ؽبّي ايي هٍبلَ اٍذهّي ثوگ اّل ًَقَ

 ّْك.كيلٍ هي« هؾولؽَي»ثب ٍغ٤ 
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711  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 .اى: ّيـ هؾولؽَي ثي هؾولٕبلؼ ثو٩بًي ٱيّيٌي

، ٭زْائي ّ ثَيبه هقزٖدو كه يدک هٲلهدَ ّ پدٌظ      ّاعتكه اؽکبم ؽظ اى ّاعت ّ ٩يو 

ثَ پبيبى هٍيلٍ اٍذ. ٭ِوٍدذ هٍدبلَ    8278االّل  هٲٖل ّ يک فبروَ کَ كه ٍلـ عوبكي

 ثَ ّوػ مي  اٍذ:

 هٲلهَ: كه  كاة ٍٮو ؽظ.

 هٲٖل اّل: كه اٱَبم ؽظ.

 هٲٖل كّم: كه ّوايٜ ّعْة ؽظ.

 هٲٖل ٍْم: كه ٥ووٍ روز٤.

 ؽظ. هٲٖل چِبهم: كه ّاعجبد

 هٲٖل پٌغن: كه ثبٱي هٌبىل.

 فبروَ: كه ّكا٣ ثيذ ّ عولَ اى ٌٍي ّو٥يَ.

کَ ايي هقزٖوي اٍذ كه ثيبى ّاعجبد ؽظ  الؾول هلل هة ال٦بلويي.. اهب ث٦ل ثلاى» ٩بى: 

 «.ّ ٍبيو اؽکبم  ى

َ »اًغبم:  ؽدٰ هدي ؽدّجِن فيدو      رْ٭يٰ ٥و  ثَ  ى ّ ٍبيو اؽکبم فْك کواهذ ٭وهبيٌل ثد

 «. ل هؾول النيي ثِن يٌبل ثک  أه ال٦و  هؾول ّ 

 8828 پ. 829پ الي  882، اى ٓ  5424/  5، هو٥ْي؛ ُ / د ٱن 

 اي ثلّى هٲْا.، ثَ فٜ هئل٬. علل ريوبط ٱٍِْ ًَـ

 ٍن. 28*  87، ً  88
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711  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 (.82اى: هال هؾولُبكي ثي هؾول ٕبلؼ هبىًلهاًي )ٯ 

، كه يک هٲلهدَ ّ   ، رؤلي٬ ّلٍ ثَ اّبهٍ ٥يييي هٌبٍک ؽظهقزٖوي اٍذ كه  كاة ّ 

 پٌظ ثبة ّ فبروَ ثب ايي ٥ٌبّيي:

 هٲلهَ: كه ثيبى ٭ٚيلذ ؽظ ّ ٥ووٍ.

 ُب.ثبة اّل: كه ّعْة ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ّوايٜ ّعْة  ى

 ثبة كّم: كه رؾٲيٰ هيٲبد.

کٮبهٍ ُب ّاعت اٍذ ّ مکو ثبة ٍْم: كه ثيبى چييي چٌل کَ ثَ هؾوم ؽوام ّ روک  ى

 ُو يک.

 ثبة چِبهم: كه ثيبى هٌبٍک ؽظ ّ ا٭٦بل ؽظ روز٤ ّ ا٭واك ّ ٱواى.

 ثبة پٌغن: كه ثيبى اؽکبم ؽٖو ّ ٕل.

ّ ٭بٝوَ ىُواء ّ ائوَ  9فبروَ: كه ٭ٚيلذ كفْل ک٦جَ ّ ْٝا٫ ّكا٣ ّ ىيبهد پيبهجو

 ، كه پٌظ ٭ٖ . :ثٲي٤

اي اٍدذ  هٲلاه.. کَ ايي هٍبلَيالؾول هلل هة ال٦بلويي.. اهب ث٦ل چٌيي گْيل مهٍ ث» ٩بى: 

 «.كه ثيبى هٌبٍک ّ  كاة ؽظ کَ ؽَت االّبهٍ ٥يييي

 8829 479، ُ  545، ٕله ثبىاه؛ ٓ  / د إٮِبى. 

ّ ّيـ ٥لي ايي ٱدْل ها إدؼ ًبهيدلٍ ّ ّديـ ٍْٝدي ٥ليدَ الوؽودخ كه        »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.اًل ّ اؽّْٛلٍرِنيت ّ ٥الهَ ؽلي ٱلً ٍوٍ ُن كه هٌزِي الوٞلت ٱبئ  ثَ ؽوهذ 

 ، ٍلٍ كّاىكُن. ًَز٦ليٰ

 ، ًَقَ رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ. ، ٥جبهاد ٥وثي ًَـ ه٦وة ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 ، اًلهّى هْکي. اي، هّ ٱٍِْ علل ريوبط كّ هّ

 ٍن. 89/  3*  88/  3، ً  84،  گ 86
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712  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  8289اى: هال فلي  اهلل ٱيّيٌي )

اٍذ اى اؽبكيش هوثْٛ ثَ  كاة ّ ا٭٦بل هٌبٍک ؽظ ّ ٥ودوٍ کدَ كه کدب٭ي    اي روعوَ

ّيـ کليٌي كهط ّلٍ اٍذ، ثلّى کن ّ کبٍذ، ّلي ثَ افزٖبه ّ ًٲ  ثدَ ه٦ٌدبيي اٍدذ اى    

 ، ثَ ّوػ مي :  ى

 ، هکي ّ ٩يوٍ. ، ا٭٦بل ث٦ل اى اؽوام ا٭٦بل ٥ووٍ: اؽوام

 ٭٦ . 83ا٭٦بل ؽظ: ّبه  

ٍالهَ ٥لي الوٖدٞٮيي األفيدبه الدنيي ُدن فدبىًْا ٥لودَ ّ        ثَولَ الؾول هلل ّ» ٩بى: 

     َ ايَدذ  ه٦زکٮْا ثيزَ ّ ٥لي ٍبئو الٞبئٮيي ّ ال٦بکٮيي ٥لي الجيدذ ال٦زيدٰ ّ ث٦دل ايدي هٍدبل

 «.هْزو  ثو اکضو اهْه هِوَ ٙوّهيَ کَ ّيـ کليٌي...

ي ّْك ّ ُو کَ ثويوك ثو ؽبلي کَ ثيوّى ه٭زدَ ثبّدل اى ّٝد   ّ ؽَبة کوكٍ ًوي»اًغبم: 

ّدْك ّ كه هّى ٱيبهدذ   فْك ٍْي اهلل ٥ّي ّعّ  ثواي ؽظ يب ىيبهد ّ هبًٌل  ًِب هؾْْه هي

 «.ثب هغبُلاى هّى ثله اللِن أكفلٌب... ّاؽْوًب ٭ي ٭وٱخ الِْلاء ّ الٖبلؾيي

 8882  اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  / د هِْل(  َ  786اي(، ٓ اهلل ال٢٦وي فبهٌد

 (.89382) 8449(، ُ 2)٭ٲَ 

« يب ٕدبكٯ ال٥ْدل  »كه  ٩بى ّ مي  اًغبهَ ًَقَ هِو ثيْٚي  .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  فُْ ًَـ

 كهط ّلٍ کَ ّبيل اى کبرت ثبّل.

 .8575: فوكاك اُلاربهيـ 

 ٍن. 84/  3*  9، ً  82،  گ 46

 (252و  251)تصاوير 
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713  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  8524فبى کوهبًي ) اى: ؽبط هؾولفبى ثي کوين

ّ رلقيٖي اٍذ اى هٌبٍک ؽظ ٥وثي فْك کوهبًي کَ ثَ عِذ ٥غلَ ّ هٍيلى روعوَ 

، ثَ رٮٖي  ثلاى ًپوكافزَ اٍذ. ايي هٍبلَ هْزو  ثو يک هٲلهَ ّ چٌل هٌَک ّ  هٍْن ؽظ

َ  »يک فبروَ كاهاي ٭ْٖل ّ ثب ٥ٌبّيي  ثبّدل. ردؤلي٬ ايدي هٍدبلَ هّى     هدي « هَئلَ د هَدئل

 هٍيلٍ اٍذ. ثَ پبيبى 8525، ثيَزن هبٍ هعت  كٌّّجَ

ثَولَ الؾول هلل ّ ٍالم ٥لي ٥جبكٍ النيي إٞٮي ّ ث٦ل چٌيي گْيل... چٌل ٍدبل  » ٩بى: 

ىثبى ٥وثي ّ ٭بهٍي كه اؽکدبم ٥جدبكاد ًگبّدزَ ثدْكم ّ كه      ٱج  هٍبلَ ّعييح االؽکبم ها ثَ

ايواى ّ ٥وثَزبى ّ ث٦ٚي ثالك كيگو ًَقَ  ى هٌزْو گوكيلٍ ثْك ّ اؽکبم ٩بلت ٥جدبكاد ها  

 «.افجبه ائوَ ٝبُويي ٍالم اهلل ٥ليِن اعو٦يي...اى 

 «.ّ الزوبً ك٥ب اى ٥بهليي كه هکَ ه٢٦وَ ّ هليٌَ ٝيجَ ّ اهبکي هْو٭َ كاهم»... اًغبم: 

 8888 پ. 882پ الي  68، اى ٓ  832/  5، ُ  62، ٓ  5، هوکي اؽيبء؛ ط  / د ٱن 

َ ايْدبى ّ کزدت إدؾبة    روبم ّل ٍبيو ك٥ْاد ّ امکبه هايظ كه هٍدبلَ ٥وثيد  »اًغبهَ: 

اًل ّّ٭ٲٌب اهلل ثزؾٖدي  ال٦لدن ّ ال٦ود     يب٭ذ چٌبًچَ فْك كه ٙوي ايي هٍبلَ اّبهٍ ٭وهْكٍ

ثوؾول ّ  لَ االهغبك ٕلي اهلل ٥ليَ ّ ٥ليِن أعو٦يي الزوبً ك٥دب اى هٞبل٦دَ کٌٌدلگبى كاهم    

 «.٭واهُْ ًکٌٌل

كه پبيبى ايي هٍبلَ ٭بهٍي ١بُوًا کبرت ث٦ٚي امکبهي کَ كه هٍبلَ ٥وثيَ هئل٬ ثْكٍ ها 

  ّهكٍ اٍذ.

، هؾودل ثدي عدْاك ٱيّيٌدي      ، ٥ٌدبّيي ثدَ هْدکي    ، ٥جبهاد ٥وثي ًَقَ ه٦وة ًَز٦ليٰ

ثَ عِذ کوثالئي هؾولؽَي هوًدلي كه رجويدي ًّْدزَ ّدلٍ      .ٯ. ُ 84، اّاي  ٍلٍ  ِٝواًي

 اٍذ.
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ٲلهَ پ( ه 822پ الي  883ه( اك٥يَ هٌبٍک ّ ا٥وبل ؽظ ّ كه ) 883پ الي  882كه )

 فبى کوهبًي  هلٍ اٍذ. هٌبٍک ؽظ کوين

 اي.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 87/  3*  88،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 (254و  253)تصاوير 

714  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  8272د  8225اى: هال هؾولرٲي ثي هٲْٖك٥لي هغلَي إٮِبًي )

 [6935ُ  238/  22]النهي٦َ 

،  8، چ  ، هدبًي  ، إدٮِبى  ٭زبّي هؾولرٲي هغلَدي إدٮِبًي  ]چبپ: هٌبٍک ؽظ هٞبثٰ 

 ، عيجي[ٓ  287،  8573

 ُدبي هٌبٍک هقزٖوي اٍدذ هزٚدوي ّاعجدبد ّ هَدزؾجبد ا٥ودبل ؽدظ ّ ىيدبهد       

، هٌبٍدک ؽدظ ها ثدَ ٕدْهد هجَدْٛ       ، اهب ٝجٰ  ًچَ كه النهي٦دَ ثيدبى کدوكٍ    هليٌَ هٌْهٍ

 كهثوكاهك.

، ؽبط ّيـ ثبٱو رَدزوي ًغٮدي كه    اى ايي کزبة  هلٍ ّ« ًغْم الَوبء»ًبم ايي کزبة كه 

 ًٲ  کوكٍ اٍذ.« كٍزْه ال٦و »هٌبٍک فْك ثب ًبم 

، ٥الهَ هغلَي كّم  ى ها ثب ٢ًويبد فْك هٞبثٲدذ   ، ُوبى اٍذ کَ ٭وىًلُ ايي کزبة

كاكٍ ّ کوي الؾبٱبد ثلاى ا٭يّكٍ ّ ثَ عوي٤ ايي هْاهك الؾبٱي كه پبيبى ًّْزبه فْك رٖويؼ 

 ًوْكٍ اٍذ.

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8882  /8 83، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن. 

 «.ٱوى الوٌبىل کَ هيٲبد اُ  ٝبي٬ اٍذ» ٩بى ا٭زبكٍ: 
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اللِن اًي أ٥ْم ثک هي الکٮو ّ الکٮو ّ هْاٱ٬ القيي ٭ي اللًيب ّ اآلفدوح  »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ّ چْى اى ايي

 ريوبط ٍوؿ.، ٬ٞ٥  ، علل هٲْايي ، ًَقَ هْٝثذ كيلٍ ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ًَـ

 ٍن. 83*  9، ً  83،  گ 67

 8885  /2 ؽکين؛ ُ ؟. د ًغ٬ ، 

8292. 

 .8/  22*  85/  5، ً  84،  گ 888

 8884  /5  َد ًَق  َ  ، ًديك ٍديل هؾودل هٍْدْي عيائدوي هْعدْك        اي اى ايدي هٍدبل

 اٍذ.
 

715  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 (.8298اى: هال هؾولٝبُو ثي هؾولؽَيي ّيواىي ٱوي )

، ثدَ هُّ   ايي هٍبلَ ثَيبه هقزٖو، ّاعجبد ؽظ ّ  ًچَ اى ا٥ودبل اؽزيدبٝي اٍدذ   كه 

 ٭زْايي ثب ًٲ  ث٦ٚي اى اٱْال ٥لوب ثيبى ّلٍ اٍذ.

اي اٍذ هقزٖدو  ثلاى اي ٍبلک هاٍ يٲيي ّ اي عْيٌلٍ ٝويٰ كيي کَ ايي هٍبلَ» ٩بى: 

 «.ُبي ؽظكه ثيبى ّاعت

 «.ثَزييبىكُن اؽوام كه اؽواهي چوکيي »اًغبم: 

 8883 ه. 7پ الي  8، اى ٓ  4298/  8، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

 .8266، ٍبل  ، هال يبه اؽول ثي ؽَي ٝجبؿ ٱوي ًَز٦ليٰ

 اي ثلّى هٲْا.ُب ٌّگو٫. علل ريوبط ٱ٥ٌٍِْبّيي ّ ًْبًي

 .88/  3*  88، ً  83،  گ 94
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

ُدب  ّهكٍ  ُبي هٌبٍدک ها ثدب روعودَ ٭بهٍدي  ى    ًيذ؛ هقًْٖٕب  ٭زْائي ّ هقزٖو اٍذ

 اٍذ.

كه ثيبى ؽظ ّ ٥ووٍ ّ كه ُوَ ٥وو يک ثبه ّاعت اٍذ ثو هلک٬ ّ هَزٞي٤  ى » ٩بى: 

 «.اٍذ کَ ٱبكه ثبّل ثو ىاك ّ هاؽلَ

 «.کَ گنّذ ّ عووٍ ٍّٞي هّي ثَ عبًت ٱجلَ کٌل چٌبى»اًغبم: 

 8886 ه. 88ه الي  79، اى ٓ  8472/  4، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

 اي.، علل ريوبط هْکي ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ ُب ٌّگو٫، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي ًَـ

 ٍن. 84/  3*  82

717  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

، ٭زْائي ّ هقزٖو، كاهاي يک هٲلهدَ ّ ٍدَ ٭ٖد  ّ ُدو کدلام       كه ا٥وبل ؽظ ّ ٥ووٍ

 ، ثليي روريجت: هْزو  ثو چٌل هٞلت

 الثل هي ه٦و٭زِب.الوٲلهخ: ٭ي ثيبى هٞبلت 

 الٮٖ  االّل: ٭ي أ٥وبل ال٦ووح.

 الٮٖ  الضبًي: ٭ي أ٭٦بل الؾظ.

 الٮٖ  الضبلش: ٭ي عولخ هي الوَزؾجبد.
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الؾول هلل هة ال٦بلويي.. ٭ِنا هقزٖو ٭ي هَبئ  الؾظ ؽوهد ه٢٦وِب ٥ٌدل اهاكح  » : ٩بى

 «.الزْو٫ ثجيذ اهلل هىٱٌب اهلل الزْو٫ ثِب هوح أفوي

 «.، ّاهلل ال٦بلن لَ الٌَبء اال ثْٞا٭ِّي٭ال رؾ  »اًغبم: 

 8886 پ. 48پ الي  8، اى ٓ  5247/  8، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

كه  8278، كٌّّجَ ُٮدزن ّدْال    اي، ٥جلالُْبة ثي هال هؾولٝبُو عّْٲبًي هيوَ ًَـ

 هلهٍَ علٍ إٮِبى.

 ، علل ريوبط هْکي. ُب ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي

 ٍن. 87/  3*  88

718  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( حذهٌبسٖ 

 (..ٯ ُ   8258إ  اى: هيو ٍيل ٥لي ٝجبٝجبئي )

 ..ٯ( ُ  85روعوَ اى: هؾول٥لي ثي هؾول ّوي٬ كُلّزي، هِْْه ثَ ثِجِبًي )ٍلٍ 

 .ٯ. ُ 85ربهيـ رؤلي٬: ٍلٍ 

 ٱب ٍديل ٥لدي ثوگييدلٍ ّ ٥وٙدَ کدوكٍ      « ّوػ ٕ٪يو»اي اٍذ کَ اى ايي کزبة روعوَ

 ثبّل.٥ووٍ ّ ّوايٜ ّ هٲلهبد ّ اعياي  ى هي اٍذ ّ هٞبلت  ى كهثبهٍ ؽظ ّ

ثبّدل  ( هدي .ٯ ُ   8258، اى ّبگوكاى ثوعَزَ ٍيل ٥لي ثي هؾول٥لي ٝجبٝجدبيي )  هزوعن

ايْدبى اًزقدبة ّ ثدَ    « ؽليٲخ الودئهٌيي »، هٞبلت هِن هٌبٍک ؽظ ها اى  کَ ثَ كٍزْه اٍزبك

 اٍذ.٭بهٍي هّاى روعوَ کوكٍ ّ پٌ اى اروبم، ثَ ٥وٗ اٍزبك هٍبًلٍ 

 كٍذ ًيبهل. كه النهي٦َ ًبهي اى ايي کزبة ثَ

 گْيل:كه كيجبچَ هي

ايي هقزٖويَذ كه ثيبى اهْه هِوَ هٌبٍک ؽظ کَ اًزقبة ّلٍ اى ّوػ ٕ٪يو اٍدزبك  »

اال٢٥ن...  ٱب ٍيل ٥لي اكام اهلل ايبم ا٭بكرَ کَ روعوَ ّلٍ اٍذ اى عِذ ٭بهٍدي ىثبًدبى کدَ    
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٪بل ّ ٥لم ٭وا٧ ثبل  ى ٥بلي عٌبة روعودَ  زَ کضود اّاًَي ثَ کالم ٥وة ًلاّزٌل... ٢ًو ث

 ى ها ثَ اٱ  هَزٮيٚبى ّ فبكهبى فْك هؾول٥لي ثي هؾول ّدوي٬ كُلّدزي، الْدِيو ثدَ     

ّْل ٭وهْك ّ ث٦ل روعوَ ثَ ٢ًو کيويب اصو  ى ٥بلي  «.عٌبة هٍبًيلٍ ثِجِبًي هؾ

 .«ثَولَ الؾول لوة الجيذ ّ ٕبؽت الوکي ّ الوٲبم ّ الْو٫...» ٩بى: 

  ًچددَ ها کددَ هددْهكٍ اٍددذ ّ رٖددلٯ ثددَ عويدد٤ اعددياء  ى ثددب گّْددذ الىم »اًغددبم: 

 «.اٍذ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8887  /8   اُلايي ؽٚود  يدخ  5، هْٙي؛ ط  د هِْل(   َ اي(، ٓ اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 (.24874) 8462(، ُ 2)٭ٲَ  722

َ  کب٩ددن ًقددْكي  ُددبه هِددوٍ  .ٯ. ُ 85، ٍددلٍ  ًَددـ  ، علددل هٲددْا ثددب ٥ٞدد٬ ّ گّْدد

 گبليٌگْه.

 .ُ. ُ 8576: اٍٮٌل اُلاربهيـ 

 ٍن. 84*  9، ً  82،  گ 55

 8888  /2  8272 ، ُ 468، ٓ  8، كاًْگبٍ پٌغبة )الُْه(؛ ط  د پبکَزبى/ pd II 18 ،

 أ. 42ة الي  2اى ٓ 

ثدَ  »ثَ عدبي روٱيودَ ايدي يبككاّدذ ها كاهك:      .ٯ. ُ 8252الضبًي  عوبكي 22،  ًَـ ايواًي

رزوين ايي هٍبلَ ّويٮَ اٱ  الٞلجَ اثي هؾولُبكي هؾولثبٱو رْ٭يٰ يب٭ذ ٭ي يْم القوديٌ  

الضبًي هي ِّْه ٌٍَ صلضْى ّ هؤريي ث٦ل االل٬ هي الِغدوح الٌجْيدخ    صبًي ٥ْويي ِّو عوبكي

8252.» 

 «.29يؾيي اثي هٍْي »هِو: 

 8889  /5 ٫. 2472، ُ  643، ٓ  3لي؛ ط ، ه د رِواى / 

  ًچَ ها کَ هدْهكٍ اٍدذ ّ رٖدلٯ ثدَ عويد٤ اعدياي ثدب گنّدذ الىم        »اًغبم ًَقَ: 

 «.ًيَذ

ُدب ثدب هوکدت ٱوهدي. هّي ٥جدبهاد ٥وثدي ّ ث٦ٚدي اى        ٍو٭ٖ  .ٯ. ُ 8235، ٍبل  ًَـ
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 کلوبد ثب هوکت ٱوهي فٜ کْي ّلٍ.

 ، علل ريوبط هبّي يک اليي. کب٩ن ٭وًگي

 ٍن. 83/  3*  82/  3ٍن(،  82/  3*  6/  3)ً  83،  گ 25
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 هٍبلَ ٭زْائي هقزٖوي اٍذ كه اؽکبم ؽظ روز٤ كه كّ ٭ٖ :

 ؛اّل: كه ا٭٦بل ٥ووٍ روز٤

 .كّم: كه ا٭٦بل ؽظ روز٤

كه ايي هٍبلَ اى هوؽْم  ٱب ّ  ٱب ٍيل هؾولثبٱو ٍلوَ اهلل )اؽزوباًل ؽغخاالٍالم ّدٮزي(  

 ُبيي كاهك.ًٲ 

الؾول هلل هة ال٦بلويي... اهب ث٦ل ثلاى ايدلک اهلل کدَ چدْى هَدزٞي٦ي کدَ كّهي      » ٩بى: 

 «.ٌِّٝ اى هکَ ه٢٦وَ

 «.9پٌ اى  ى ّاهك هليٌَ هٌْهٍ ّْك ثَ عِذ ىيبهد ؽٚود پي٪وجو»اًغبم: 

 8822 8964، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

 ، ثَ فٜ هئل٬. ًَز٦ليٰ ًبىيجب

٥جلٍ هؾولرٲي ثي »، هّي ثوگ اّل هِو ثيْٚي  ُب كه ؽبّيَّكگيثب إٞالؽبد ّ ا٭ي

 ّْك.كيلٍ هي« هؾول ٥لي...

 اي.علل هٲْايي ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 84/  3*  88،  گ 25
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 (.8292اى: ٍيل اٍلاهلل ثي هؾولثبٱو ّٮزي إٮِبًي )

،  ، ثب مکو ث٦ٚدي اى هَدزؾجبد  ى   روز٤اي هقزٖو ّ ٭زْائي اٍذ كه ّاعجبد ؽظ هٍبلَ

 كه كّ هٲٖل ّ يک فبروَ ثليي ٥ٌبّيي:

 هٲٖل اّل: كه ا٭٦بل ٥ووٍ.

 هٲٖل كّم: كه ا٭٦بل ؽظ.

 فبروَ: كه اؽکبم هقزٔ ثَ ىًبى.

، الؾول هلل هة ال٦بلويي.. ّ ث٦ل چٌيي گْيل فبٝي هاعي اٍلاهلل الوٍْْي  ثَولَ» ٩بى: 

ؽظ روز٤ ّ ؽظ روز٤ هوکت اٍذ اى ٥ووٍ ّ ؽظ. پٌ  کَ ايي هقزٖوي اٍذ كه ّاعجبد

عب كّ هٲٖل ّ يک فبروَ اٍذ: هٲٖل اّل كه ا٭٦بل ٥ووٍ اٍذ ّ  ى هٲلم ثو ؽدظ   كه ايي

 «.اٍذ ّ  ى چِبه ٭٦  اٍذ

کٌدل  ّْك ّ ْٝا٫ ًويکَ كاف  هَغلالؾوام ًوي کٌل اال ايياؽوام اّ ٥يجي ًوي»اًغبم: 

ُوگبٍ ّٱذ رٌگ ّل ثَ عِذ ه٭زي ٥و٭بد ّ ٌُْى پدبک   کٌل رب پبک ّْك ّثلکَ رؤفيو هي

 ّهك ّ چْى اى ا٥ودبل ؽدظ ٭دبه٧ ّدل     هّك ثَ ٥و٭بد ّ ا٥وبل ؽظ ها ثَ ٥و  هيًْلٍ هي

 «.٥و   ّهك ٥ووٍ هٮوكٍ ثَ

 8828 822، ُ  52، ٓ  5، هوکي اؽيبء؛ ط  / د ٱن. 

 ، كه ٥ٖو هئل٬. ًَـ

ؾيؼ ّدلٍ اٍدذ. كه ٕدٮؾَ اّل    ، كه ؽبّديَ رٖد   ُب ّدٌگو٫ ٥ٌبّيي ّ علّل ٕٮؾَ

ّدْك. كه ٕدٮؾَ  فدو ًْدبًي     الليي هِلّي هٍْْي إٮِبًي كيلٍ هدي  رولک ٍيل هٖلؼ

ثدب هِدو    8286االّل  عودبكي  85رٖؾيؼ ٍيل ع٦ٮو، ٭وىًل ؽغخاالٍالم ّدٮزي ثدَ ردبهيـ    

ًيدي هْدِْك اٍدذ کدَ  ى ها ٍديل      « ٥جلٍ هؾودلع٦ٮو ثدي هؾودلثبٱو الوٍْدْي    »ثيْٚي 
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 )هبلک ًَقَ( اّبهٍ کوكٍ اٍذ.الليي هِلّي  هٖلؼ

 علل گبليٌگْه ٍجي.

 ٍن. 22/  3*  85/  3، ً  89،  گ 9
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

، ا٭٦بل ؽظ ّ هٌبٍک ٥ووٍ کَ ثلّى پوكافزي ثدَ اكلدَ،    ، اٱَبم اي اٍذ كه اؽکبمهٍبلَ

 ْٕهد ٭زْايي ًگبّزَ ّلٍ اٍذ. ثَ

الٲيْم ال٦لين ال٦دالم ّ الٖدالح ّ الَدالم ٥لدي اّدو٫       الؾول هلل الولک الو٦جْك الؾي» ٩بى: 

 «.ايَذ كه ثيبى... ّ اٱَبم ؽظ ّ ؽبالد اؽوام ّ ا٭٦بل ّ...االًبم ّ فيو فلٲَ... اهب ث٦ل ايي هٍبلَ

کبه ّ اى... ّ اى كيْاًَ هگو كه ٕيل کَ کٮبهٍ ّاعدت   ّ اى عبُ  ّ اى ٭واهُْ»... اًغبم: 

ّ ُو هؾوم کدَ چيديي کدَ ثدو اّ ؽدالل ًيَدذ ثپّْدل        ّْك ثب عِ  ّ ًَيبى ّ ٥ولٍ هي

 «.ُوچٌيي ثو اّ يک گٍْٮٌل ّاعت ّْك ّاهلل الوْ٭ٰ ّ الو٦يي

 8822 (2875) 8262، ُ  725، ٓ  2، هَغل ا٢٥ن؛ ط  / د ٱن 

« ٥8826جدلٍ هؾودل٥لي   ». هّي ثوگ اّل ّ  فو هِو هوثد٤ ثدب ٍدغ٤    8245،  ًَز٦ليٰ

 ّْك.كيلٍ هي« 8557يب اثب٥جلاهلل »هوث٤ ثب ٍغ٤  ، هِو هِْْك اٍذ. ًيي هّي ثوگ  فو

 ٍن. 22*  85،  گ 48
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  8243مه ًواٱي ) اثي اى: هال اؽول ثي هؾولهِلي ثي

 [5/  885]ا٥يبى الْي٦خ: 
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، كاهاي هٲلهَ ّ كّ هٲٖل ّ يدک فبرودَ ثدليي     اي اٍذ هقزٖو كه هٌبٍک ؽظهٍبلَ

 روريت:

 كه مکو اٱَبم ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ثيبى ُو يک.هٲلهَ: 

 هٲٖل اّل: كه ثيبى ا٭٦بل ٥ووٍ.

 هٲٖل كّم: كه ثيبى ا٭٦بل ؽظ روز٤.

ثَولَ ؽوللَ ٕلْح... اهب ث٦ل چٌديي گْيدل ثٌدلٍ کوزدو ّ مهٍ اؽٲدو اؽودل ثدي        » ٩بى: 

مه کَ چْى ؽَت القدْاُِ يکدي اى هقدبكين کزدبثي ردؤلي٬ ّدل كه        هؾولهِلي ثي اثي

 «.ظ کَ ٥الٍّ ثو ثيبى ا٭٦بل ّاعجَ ٥ووٍ ّ ؽظ...فْٖٓ هَبي  ؽ

ّ كه ّٱذ ثيوّى ه٭زي هّي فْك ها ثَ عبًت ک٦جَ کٌل ّ اى پْذ ثيوّى هّك ّ »اًغبم: 

هضٲدبل   ثگْيل أًٲلُت ٥لي أى ال الَ اال اهلل ّ كه ّٱذ ثيوّى ه٭زي اى هکَ يک كهُن کدَ ًدين  

  «.٦بلي ي٦لنٕيو٭ي ّ چِ  ّ يک هضٲبل ًٲوٍ اٍذ رٖلٯ کٌل ّ اهلل ر

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8825 / 8 836الي  883، اى ٭وين  8826 / 2 ، هْٙي؛ ُ د هِْل. 

٥ٌدبّيي ثدَ    .ٯ. ُ 8258الضدبًي   عودبكي  84چِبهٌّجَ ،  ٥جبهاد ٥وثي ًَـ ه٦وة،  ًَـ

 كاه.، هکبثَ ٌّگو٫

 (256و  255)تصاوير          ً. 88 

 8824  /2 2832، ُ  ، هْٙي د هِْل. 

هَئلَ ُْزن ُو گبٍ کَي يک هّى عودوٍ ىكى ها ٭واهدُْ کٌدل ثبيدل كه     »اًغبم ا٭زبكٍ: 

کٌدل اّل عودوٍ هّى پديِ ها ثيًدل ّ ث٦دل      هّى كيگو ٱٚب کٌل ّ ثبيل كه هّىي کَ ٱٚب هي

 «.عووٍ  ى هّى ها...

، ايي ًَدقَ كه ّاٱد٤ اُدلايي  ٱدبي      ٝجٰ هِوي کَ كه ثبالي اثزلاي ًَقَ هِْْك اٍذ

 عِذ کزبثقبًَ ّىيوي ييك اٍذ. ٥5/9/48لْهي ًغبه ثَ ربهيـ  اٍزبك ؽبعي

هٍبلَ ّويٮَ كه هٌبٍک ؽدظ اى  »كه  ٩بى ًَقَ ثَ ٌّگو٫ ّ ثَ هٱب٣ چٌيي  هلٍ اٍذ: 

رؤليٮبد ٥الهخ ال٦لوبء األ٥الم هغزِل ال٦ٖو ّ االيبم عٌبة  فًْل هال اؽول ًواٱي ٍلوَ اهلل 
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 ٬ ْٕهد گو٭زَ اٍذ.كُل کزبثذ كه ٥ٖو هئل کَ ًْبى هي« ر٦بلي

َ     ، ٥ٖو هئل٬ ًَـ ي ، ٥ٌبّيي ّ اثْاة ّ ٭ْٖل ثَ ّدٌگو٫. ث٦د٘ ٥ٌدبّيي كه گّْد

 ثبالي ٕٮؾبد هٌلهط اٍذ.

 ً. 89،  گ 62

 (258و  257)تصاوير 

 8823  /5 88388، ُ  48، ٓ  38، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

كٍذ چدپ ها ثدو   ٭ٖ  كّّين كه ّكا٣ فبًَ ک٦جَ ّ  كاة ثيوّى  هلى... »اًغبم هْعْك: 

 «.ؽغواالٍْك گناهك ّ ّکن فْك ها ثَ كيْاه فبًَ ثچَجبًل... هي الو٪ٮوح ّ الجوکخ ّ الوؽوخ

 ، ك٥بُب ثَ فٜ ًَـ. ُب ثب هوکت ٱوهي، ٥ٌْاى ّ ًْبًي .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ ىيجب

 علل ريوبط هْکي.

 [229746ٍن. ]ُ صجذ:  28/  3*  89/  3ٍن(،  22*  88/  3ً ) 22،  گ 24

 8823  /4 پ. 222پ الي  896، ٓ  82343/  4، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

اهب ُوگبٍ رؤفيو اًلاىك رب پيِ اى ٩وّة هّى كّاىكُن يب هّى ٍييكُن ثدَ  »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.هکَ هّك ثَ عِذ ا٥وبل هکَ كيگو...

 ..ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 22*  29، ً  22
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 اى: ؟

 8827 595/  4، هلهٍَ ٭يٚيَ؛ ُ / د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8266،  ، هؾولع٦ٮو ًَـ

 ٍن. 26*  83، ً  83
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ  8266، ٕبؽت عْاُو ) إ  اى: ّيـ هؾولؽَي ثي هؾولثبٱو ًغٮي

اؽکبم ؽظ ها ثب افزٖبه گياهُ کوكٍ ّ ثيْزو ثَ ّاعجبد  ى پوكافزَ اٍذ. ايي هٍدبلَ  

 ثبّل کَ گْيب يکي اى ّبگوكاًِ اًغبم كاكٍ اٍذ.روعوَ هٌبٍک ٥وثي ٕبؽت عْاُو هي

کدَ ؽدظ ثدو ٍدَ ٱَدن       ٍپبً کَ ٱلٍيبى ها ا٥ال ّ  هاٍزگبى گلْي اهم... ثلاى» ٩بى: 

 «.اٍذ ؽظ روز٤ ّ ؽظ ا٭واك ّ ؽظ ِٱو ى

کدوه  کَ ثزواّيلى ث٦ٚي ٍدو ها كه ٕدجؼ ّ ث٦ٚدي كيگدو ها كه ّدبم ه      هض  ايي»اًغبم: 

 «.ّْك کٮبهٍ  ى هي

 8828 82563، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

، كه ٕٮؾَ  فو ْٕهد فٜ هال ٥لدي هاىي ِٝواًدي ّ گدْاُي     ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ًَـ

 ّي ثَ ا٥زجبه ًَقَ ّ رؤييل ايي گٮزبه اى ٕبؽت عْاُو  هلٍ اٍذ.

 علل ريوبط هْکي.

 ٍن. 86/  3*  88، ً  83،  گ 89

715  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 (.8264اى: فليٮَ ٍلٞبى ؽَيي ثي هؾول هو٥ْي  هلي )

الؾول هلل الني ُلاًب ألٱْم ٍجلَ ّ الٖالح ّ الَالم ٥لي أکوم هٍدلَ ّ  لدَ ٍديوب    » ٩بى: 

هقيى ٍّو اثيَ ّ ًيلَ. ّ ث٦ل ايي هقزٖوي اٍذ كه ثيبى ا٭٦بل ؽدظ ّ ٥ودوٍ ّ هٲدلهبد ّ    

،  وؽين الوؽوي ثَ ٢ًو ٭برو ّ ٭ِدن ٱبٕدو  رْاث٤ کَ ثٌلٍ کضيو ال٦ٖيبى فليٮَ ٍلٞبى ٩ٮو لَ ال

 «.هٲزٚبي اكلَ ّ هٲزٚي ثوائذ مهَ كاًَذ ٱوثخ الي اهلل ر٦بلي ثَ ٭بهٍي رؾويو ًوْكٍ
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 8829  پ الدي   2، اى ٓ  42/  2، ُ  48، ٍَ کزبثقبًَ )اثْالجوکبد(، ٓ  / د إٮِبى

 پ. 42

 ، ٍلٍ يبىكُن. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. ًَـ

ًگبّزَ ّلٍ اٍدذ.  « ُلايخ الٞبلجيي ٭ي ه٦و٭خ  صبه الٖبكٱيي»هٍبلَ ايي ًَقَ كه ؽبّيَ 

هْعْك  5732اي اى ايي هٍبلَ كه کزبثقبًَ هغلٌ ّْهاي اٍالهي كه هغو٥َْ ّوبهٍ ًَقَ

 اٍذ.

 علل ريوبط ٱوهي ثلّى هٲْا.

 ، ٍْٞه هقزل٬. گ 42

716  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: ؽبط ّيـ هؾول ثي ٥جلاهلل هْؽلي ٱوي

ّاعجبد ّ هَزؾجبد ا٥وبل ؽظ ّ ٥ووٍ ها ثب ه٥بيذ اؽزيبٛ  ّهكٍ ّ پٌ اى ا٥وبل ؽظ 

ّ ائوَ  9اکوم ُبي ؽٚود پيبهجو، ىيبهد ّ ٱج  اى اؽکبم ٕل ّ ؽٖو ّ هؾ٢ْهاد اؽوام

 ها ا٭يّكٍ اٍذ. :ثٲي٤ ّ ائوَ كيگو

، ُدْ ٭دوٗ ٥لدي الوَدزٞي٤ هدي       ٭ي ثيبى هي يغت ٥ليَ الؾظ ّ ّوائٜ ّعْثَ» ٩بى: 

 «.الوعبل ّ القٌبصي ّ الٌَبء ثؤٕ  الْو٣

ّ ٭ي الضالس ه٦َ ّبح ّ کنا ٭ي الووح کنثًب ّبح ّ ٭ي الووريي ثٲوح ّ ٭ي الدضالس  »اًغبم: 

 «.ثلًخ

 8852 9828، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن. 

 ، ثَ فٜ هئل٬. ًَز٦ليٰ ّ ك٥بُب ًَـ ه٦وة

 ، علل هٲْايي ٬ٞ٥ پبهچَ هْکي. ُب هغلّلٕٮؾَ

 ٍن. 28/  3*  87، ً  22،  گ 77
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717  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ
 اى: ؟

 8858 ه. 97ه الي  96، اى ٓ  82869/  9، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

 «.ّ ًيزَ ّ ُْ ٥لي الٖٮب أ٦ٍي...»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 ، كه ٥ٖو ِّيل كّم. ، ٥يَي ثي كهّيِ ًَـ

 هلٍ، اى ِّيل صدبًي  ُبيي کَ ثَ ُوواٍ ايي هٍبلَ كه ًَقَ ٥ٌبّيي ٌّگو٫. ثيْزو هٍبلَ

هْزو  ثو ايي هٍبلَ، رولک ٥جلالجبٱي ثدي هؾولؽَدٌي    نسخةثبّل. كه چِبه ثوگ اّل هي

 ّْك.كيلٍ هي 8275ؽَيٌي ّ ؽ٦ٌَلي ّا٠٥ ايوّاًي ثَ ربهيـ 

 اي ثلّى هٲْا.علل ريوبط ٱٍِْ

718  

 )ُِٔ روِشٕ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: ٥لًبى ثي ّجو الوٍْْي ال٪ويٮي

 8852  /37/  5، ؽکين؛ ُ  د ًغ٬. 

 ، هٍبلَ ٥وليَ چبپ ّلٍ ٍيل اثْالؾَي إٮِبًي هٌلهط اٍذ. كه پبيبى

 .ٯ. ُ 8526ٍبل 

 ٍن. 85*  6/  22،  گ 84

719  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ
 .اى: ٥لي ثي ٕجؼ ٥لي

 هٌبٍک هقزٖوي اٍذ ٭زْائي، ثب مکو ث٦ٚي اى هَزؾجبد ا٥وبل ؽظ.
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٢٥ين  الئَ ّ الْکو لَ ٥لي عيي  ٥ٞبئَ ّ الٖالح ّ الَالم  ثَولَ الؾول هلل ٥لي» ٩بى: 

٥لي فيو اًجيبئَ هؾول ّ  لَ ٕالح كائوخ ّ ث٦ل ٭ِنٍ عولخ هقزٖوح يؾزبط الي ه٦و٭زِب کد   

هي کبى ؽبعب ّ ه٦زووا ّ ُي ّا٭يخ ثبلوٲْٖك لوي کبى ٥ليَ هٲزٖوا ع٦لزِب ّ اًب اٱد  ٥جدبك   

 «.اهلل ال٦لي اثي ٕجؼ ٥لي...

 «.اًّک ٥لي ک  ّيء ٱليو ّ ّٕلي اهلل ٥لي هؾّول ّ  لَ»... اًغبم: 

 8855 پ. 878پ الي  873، اى ٓ  93/  6، ُ  65، فْيي؛ ٓ  / د هِْل 

، هٞبلدت   ُبي هغو٥َ٥ٌْبّيي ثَ ٌّگو٫. كه ث٦ٚي اى ثوگ .ٯ. ُ 8225، ٍبل  ًَز٦ليٰ

١ن، ثدب هِدو هوثد٤    ، رولک هؾول٥لي ثدي کدب   اي  هلٍ ّ هّي ثوگ كّم ايي هغو٥َْهزٮوٱَ

 اي.، ريوبط ٱٍِْ ّْك. علل هغو٥َْكيلٍ هي« الْاصٰ ثبهلل ال٪ٌي ٥جلٍ هؾول٥لي»

 ٍن. 22*  82،  ، ٍْٞه هغو٥َْ هقزل٬ گ 4

 8854 پ. 92پ الي  87، ٓ  9322/  88، ُ  875، ٓ  52، هغلٌ؛ ط  / د رِواى 

 اي.علل هغو٥َْ ريوبط ٱٍِْ .ٯ. ُ 8247،  اهلل ثي ه٦َْك ، ٭ٚ  ًَـ

 [87667ٍن. ]ُ صجذ:  22*  88، ً  28

721  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

، ثدب ىيدبهد    ، ثلّى مکو كلي  هقزٖوي اٍذ ٭زْايي كه ثيبى ّاعجبد ا٥وبل ؽظ ّ ٥ووٍ

، كه يک هٲلهَ ّ كّ هٲبلَ ّ يک رکوي . رؤلي٬ ايي هٍدبلَ   :پيبهجو اکوم ّ ائوَ ه٦ْٖهيي

 كه ؽّلَ ثَ پبيبى هٍيلٍ اٍذ ّ ٭ِوٍذ هٍبلَ چٌيي اٍذ: 768هبٍ ّْال كه 

 الوٲلهخ: ٭ي ؽلٍ ّ ٩بيزَ ّ ًجن هي الزو٩يت ٭يَ.

 الوٲبلخ االّلي: ٭ي أ٭٦بل ٥ووح الزوز٤ ّ اإل٭واك.

 الوٲبلخ الضبًيخ: ٭ي أ٭٦بل الؾظ.
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 الزکوي : ٭ي ىيبهح الجْيو الٌنيو ّ اُ  ثيزَ الوقْٖٕيي ثبلزِٞيو.

اهلل أؽول ٥لي عوي٤ ٭وائَٚ ّ ٌٌٍَ ّ اّيبٍ أّدکو ٥لدي ؽَدي رْ٭يٲدَ ّ هٌٌدَ ّ      »ى:  ٩ب

أٍؤلَ الوييل هي ٭ٚلَ ٭ي ٍّوٍ ّ ٥لٌَ ّ اال٥بًخ ٥لي االثبًدخ لوٌبٍدک ؽدظ ثيزدَ الؾدوام ّ      

ايٚبػ فالٕخ هؾزْهِب ثؤّعي کالم ّ إٔلي ٥لي ٍيلًب... ّ ث٦دل ٭ِدنٍ هٍدبلخ ٭دي ٭دوٗ      

 «.الؾظ ّال٦ووح هغوكح...

الييبهح ثبل٦ِل ّؽَي األكاء ىيبهح ٱجْهُن هي ىاهُن ه٩جخ ٭ي ىيبهرِن ّرٖدليٲًب  »ًغبم: ا

ثوب ه٩جْا ٭يَ کبًذ الوزِن ّٮ٦بإُن يْم الٲيبهخ ّاألؽبكيدش ٭دي الجدبة کضيدوح رو٩يجدًب ٭دي       

 «.ىيبهرِن رٮٖياًل ّاعوباًل هنکْهح ٭ي کزت االٕؾبة

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8853  /8 پ. 53ه الي  28، اى ٓ  5527/  5 ، هو٥ْي؛ ُ د ٱن 

،  ، هؾول ثي ؽَي ثي اؽول ثي ٭وط ثي اؽول ثي ؽَي ثي هجبهک اّالي ٍدِالّلي  ًَـ

 ًْيَي كاهك. كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ ّ هقزٖوي ؽبّيَ

اي اٍذ کَ اثواُين ثي اٍوب٥ي  ثي ٥جلاهلل ؽَديٌي اّالدي ثدواي    پبيبى ايي هٍبلَ اعبىٍ

ّْال  28ثَ ربهيـ کبرت كيگوي اٍذ کَ ُويي ّقٔ ثواي  کبرت ًّْزَ اٍذ. ًيي اعبىٍ

، هَبئ  ٭ٲِي هقزلد٬ هوثدْٛ ثدَ     ُبي مکو ّلًٍگبّزَ اٍذ. كه هغو٥َْ، عي هٍبلَ 945

 ًيي  هلٍ اٍذ. :ؽظ ّ  كاة هکَ ّ هليٌَ ّ ىيبهاد ائوَ ٝبُويي 

 اي.علل هٲْايي ريوب ٱٍِْ

 ٍن. 84*  82

 8856  /2  787 ، اى ٓ 398/  88، ُ  898)٥کَدي(، ٓ   2، ط  ، هوکي اؽيدبء  د ٱن 

 .755الي 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 إ  ًَقَ كه کزبثقبًَ ِّوكاهي گوگبى هْعْك اٍذ.

 هِْْك اٍذ. 8895، ربهيـ ّ٭بري ثَ ٍبل  كه ثوگ  فو هغو٥َْ هْزو  ثو ايي هٍبلَ

 (261و  259)تصاوير 
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721  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

، كه كّ ٭ٖد  کْردبٍ ثدليي     هٌبٍک ثَيبه هقزٖو ٭زْائي اٍذ كه ا٥وبل ؽدظ ّ ٥ودوٍ  

 روريت:

 الٮٖ  االّل: ٭ي أ٭٦بل ال٦ووح هَزْ٭بح.

 الٮٖ  الضبًي: ٭ي أ٭٦بل الؾظ.

، ّ ث٦ل ٭ِنٍ ّاعجبد  ث٦ل ؽول اهلل ٥لي  الئَ ّ ٕالرَ ٥لي هؾول ّ  لَ الٞبُويي» ٩بى: 

 «.الؾظ ّ ال٦ووح

٥ي ٭الى ثي ٭الى لْعْة ملک ٥ليَ ٥ّلدي ٱوثدخ الدي اهلل ّ کدنا هدب ٭دي        ًيبثخ»اًغبم: 

 «.اال٭٦بل

 8857 ه. 59پ الي  53، اى ٓ  5527/  4، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

 ، هؾول ثي ؽَي ثي اؽول ثي ٭وط ثي اؽول ثي ؽَي ثي هجبهک اّالي ٍِالّلي. ًَـ

 اي.علل هٲْايي ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 84*  82

722  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 اى: ؟

الٖدالح   كه ّاعجبد ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ىيدبهد ؽٚدود پيدبهجو اکدوم ّ ائودَ ثٲيد٤ ٥لديِن       

 ، كه كّ ٭ٖ  ّ يک فبروَ ثليي رٮٖي : ّالَالم

 الٮٖ  االّل: ٭ي ّاعجبد ال٦ووح الوزوز٤ ثِب.



 مخطوطات حجکتابشناسی /  563

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 الٮٖ  الضبًي: ٭ي ّاعجبد الؾظ.

 .:القبروخ: ٭ي ىيبهح الٌجي ّ ٭بٝوخ ّ ائوخ الجٲي٤

، ّث٦ل ٭ِنٍ هٍبلخ  الؾول هلل ٥لي  الئَ ّ عيي  ًْالَ ّ ٕلي اهلل ٥لي هؾول ّ  لَ»بى:  ٩

 «.٭ي ّاعجبد الؾظ ّ ال٦ووح

ّ ٕلي اهلل ٥لي أّدو٫ اًجيبئدَ هؾودل ّ  لدَ الٞدبُويي ّ ٍدلن رَدليوًب کضيدوًا         »اًغبم: 

 «.ثوؽوزک يب أهؽن الواؽويي

 8858 ه. 825الي ه  84، اى ٓ  5527/  6، هو٥ْي؛  / د ٱن 

،  ، هؾول ثي ؽَي ثي اؽول ثي ٭وط ثي اؽول ثي ؽَي ثي هجبهک اّالي ٍدِالّلي  ًَـ

947. 

 اي.علل هٲْايي ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 84*  82،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

723  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: ٍيل هؾولرٲي ثي ؽَي ١ِيو ؽَيٌي اٍزو ثبكي

 [6949ُ  238/  22]النهي٦َ 

٭وا٩ذ يب٭زَ ّ ًَقَ .ٯ  ُ 8222، ّبگوك هؾٲٰ كاهبك ثْكٍ ّ اى ًگبهُ کزبة كه ٍبل  هئل٬

 ، ١بُوًا ثَ فٜ هئل٬. ال٪ٞبء هْعْك اٍذ اي كه کزبثقبًَ ّيـ ٥لي کب٬ّكه ٙوي هغو٥َْ

 «.الؾول هلل الني ّ٭ٲٌب لزؾٖي  ه٦بلن الليي...» ٩بى: 

724  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ 8288ال٪ٞبء ) يـ ٥لي ثي ّيـ ع٦ٮو کب٬ّاى: ّيـ هِلي ثي ّ
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 [7273ُ  274/  22]النهي٦خ 

 8859 .د ًَقَ فٞي كه کزبثقبًَ هيوىا هؾول رِواًي كه ٍبهواء هْعْك اٍذ / 

725  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ 832اى: اثْثٖيو يؾيي ثي ٱبٍن اٍلي )

 [7979ُ  273/  22]النهي٦خ 

 8842  ّ اًل.ّيـ كه کزت هعبل فْك ًبم کزبة ها  ّهكٍ/ د ًغبّي 

726  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ 8242د  8867اهلل ٝجبٝجبئي رجوييي ) اى: ؽبط هيوىا ي٬ٍْ ثي ٥جلالٮزبػ ثي ٥ٞبء

 [7282ُ  273/  22]النهي٦خ 

 8848 ربهيـ أّالك األِٝبه»الليي ّ ًْاكٍ ّي كه  ، ٍيل ِّبة / د ٍجٜ هئل٬ » ٓ

 اى  ى ًبم ثوكٍ اٍذ. ، 92

727  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 [6943ُ  237/  22]النهي٦َ  

گبًَ  اي اٍذ كه ثيبى اؽکبم ّ  كاة ّ ّوايٜ ّ هَزؾجبد ؽظ ّ ثيبى اٱَبم ٍَهٍبلَ

  ى.



 مخطوطات حجکتابشناسی /  565

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

کَ ؽظ ّاعت ثْك اًله ُوَ ٥وو يک ثبه ثو ُو کَ اٍزٞب٥ذ كاهك ّ ثبل٨ ثْك  ثلاى» ٩بى: 

کبه ثبيل ىيوا اًله  هلى ّ ّلى ّ هاؽلَ کَ  ّاٍزٞب٥ذ ثْك چٌلاًک ثَيب ؽّو يب ؽّوٍ 

 «.ثوًْيٌل اًله  هلى ّ ّلى ّ ًٮٲَ  ى کٌ کَ ثو ّي ّاعت ثْك ّ هاٍ ايوي ثْك...

 8842 2636، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

 .ٯ. ُ 994،  ، اؽول ثي ٭زؼ اهلل ، ٥جبهاد ٥وثي ه٦وة ًَز٦ليٰ رؾويوي

 اٍذ..ٯ  ُ 8257ئي  عِذ  ٍزبى ٱلً هْٙي ثَ ٍبل ، ّٱٮي اهيو عجو ًَقَ

 ، ٍغالري ايي چٌيي هِْْك اٍذ: ثو٭واى ّؽبّيَ ثوگ اّل

»... كاف  ٥وٗ ّل ]ٍدغ٤ هِدو چِدبهگُْ:     8896ثَ ربهيـ ِّو هثي٤ االّل ٌٍَ  .8

 «[.ثِبءالليي ٥لي ال٦لْي

 ئيد  كافد  ٥دوٗ ّدل ]ٍدغ٤ هِدو       ٱدْي  8232الؾدوام ٍدٌَ    ثَ ربهيـ ِّو هؾوم .2

 «[.األئوخ ٍالم اهلل ٥ليَ ّٱ٬ ٍوکبه ٭ي٘  صبه ؽٚود صبهي»چِبهگُْ: 

ئي  كاف  ٥وٗ کزبثقبًَ ٍوکبه ٭ي٘  صبه  رقبٱْي 8834الؾوام  ثَ ربهيـ ِّو هؾوم .5

 «[.٥جلٍ...»ّل ]ٍغ٤ هِو چِبهگُْ: 

ٍدلٞبى  »هالؽ٢َ ّل ]ٍدغ٤ هِدو چِدبهگُْ:     8289الضبًي  ثَ ربهيـ ٩وٍ ِّو هثي٤ .4

 «[.هؾول ؽبعت ال٦زجخ ال٦ليخ

٥جدلٍ  »كافد  ٥دوٗ ّدل ]ٍدغ٤ هِدو هوثد٤:        8272ِّواهلل الوجبهک  85ثَ ربهيـ  .3

 «[.اهلل الؾَيٌي هؾولؽَيي ثي ٭ٚ 

الٲبٍدن   هؾودل ثدي اثدي    ًْهالدليي »، ًدبم   كه ٕٮؾَ اًغبم ا٭زبكٍ ًيي ثَ فٞي ٩يو اى هزي

  هلٍ کَ ّبيل کبرت ک  هزي يب ث٦٘  ى ثبّل.« اهلل ّا٠٥ إٮِبًي ؽجيت

گٮذ: ُو کدَ ؽدظ کٌدل ّ هدوا ىيدبهد       7ثبة يبك کوكى ىيبهد؛ هٍْل»اًغبم ا٭زبكٍ: 

ًکٌل... پٌ كه هَغل ّْك ّ ىيو هٌجو... ث٦ل اى ٭واٯ اى ىيبهد... ثَ ٝو٫ كٍذ هاٍذ هّك 

 «.ًلٍ ّ ىيبهد ًوبيل ثَ ايي ٝويٰ الَالم ٥ليکوب...ّ ٍالم ثو ايْبى هٍب

 ٍن. 87*  88، ً  88،  گ 87

 (262و  261)تصاوير 
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728  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ 85، ٥لي )ٍلٍ  اى: ًبهي

هٍبلَ هقزٖوي اٍذ كه هٌبٍک ؽظ کَ ثواي ٥بهَ هوكم ًگبّزَ ّلٍ ّ اك٥يدَ  ى ها اى  

 ثْكٍ اٍذ.ٯ . ُ  8248مکو کوكٍ اٍذ. رؤلي٬ کزبة ثَ ٍبل « ؽٖي ؽٖيي»

 8845 د  664/  2، ًَقَ ّوبهٍ  84588، ُ  4337/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  / د ٱن

854  /4. 

گْيل ثٌلٍ ُيچ هلاى ٥دبهي فدبكم الٞلجدخ ردواة     ثَولَ اهب ث٦ل ؽول ّ ٕلْح هي» ٩بى: 

 «.ُياه ّ كّيَذ ّ چِ  ّ يک ُغوي ٥لي هزقلٔ ثَ ًبهي کَ چْى كه ٌٍَ يک

اًل ٥الهخ الؾظ الوجوّه أى ي٦ْك فيوًا هؾبٍي ّ فيواد عِل ثلي٨ ًوبيل چَ گٮزَ»اًغبم: 

 «.هوب کبى االهْه ّ ملک كلي  ؽَي القبروخ ّ الؾول هلل هة ال٦بلويي

 ، ثلّى علل. ـ ه٦وة ّ هزي ًَز٦ليٰ ّ اك٥يَ ًَـ ه٦وةًَ

 ً. 85،  گ 88
 

729  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

د  8827« )الؾلائٰ الٌبٙوح»، ٕبؽت  اى: ي٬ٍْ ثي اؽول ثي اثواُين كهاىي ثؾواًي

 ..ٯ( ُ 8886

 [7282ُ  273/  22]النهي٦خ  

 [964د  6598د  28د  6ّبثک: ،  ، عيجيٓ  892،  8578،  8، چبپ  زٮَيوكاهال ، ]ٱن

، اٍدزٌجبٛ ّ ٥وٙدَ    اؽکبم ها ثو اٍبً گوايِ افجبهي ّ ًَ إْلي هوؽْم ثؾواًي ايي
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 کوكٍ اٍذ.

،  هٌبٍک ؽظ هقزٖوي اٍذ ثب مکو هَزؾجبد ا٥وبل هکَ ّ اّبهٍ ثَ ث٦ٚي اى هّايدبد 

يک هٲلهدَ  رب اؽکبم ّكا٣ ثيذ ًّْزَ ّلٍ ّ ًبروبم هبًلٍ اٍذ. ايي هٍبلَ هْزو  اٍذ ثو 

 ثبّل ثليي رٮٖي :ّ ٍَ ثبة کَ كاهاي هٲبٕلي هي

 الوٲلهخ: ٭ي  كاة الَٮو.

 الجبة االّل: ٭ي اإلؽوام ّ هب يز٦لٰ ثَ.

 الجبة الضبًي: ٭ي هؾوهبد اإلؽوام.

 الجبة الضبلش: ٭ي أ٭٦بل الؾظ.

ٱدل الدزوٌ هٌدي ث٦د٘ األفدالء       .ثَولَ ث٦ل ؽول اهلل ر٦بلي ٥لي هييل ا٭ٚدبلَ.. » ٩بى: 

ألعالء القّلبى الٌجالء رؾويو هقزٖو يْزو  ٥لي ٙوّهيبد هَبئ  الؾظ ؽيش کبى ٍدّلوَ  ا

 «.اهلل الؾوام ّ ٱبٕل الزْو٫ ثزلک الوْبُل ال٢٦بم... اهلل ٥بىم ٥لي الؾظ الي ثيذ

ّ يَزؾت أى يْزوي هي هکخ ثلهُن رووًا ّ يزٖلٯ ثَ ليکْى کٮدبهح لودب ل٦لدَ    »اًغبم: 

،  أّ ٱولخ ٍٲٞذ ّ ًؾْ ملک کوب ّهك ٭ي عولخ هدي األفجدبه  كف  ٥ليَ ٭ي ؽّغَ هي ؽّک 

ُنا هب فوط هي الَْاك ّ أهب الضبلش ٱل ٥ًٌَْ الو٬ٌٖ ثؤًَ هْزولخ ٥لي عولخ هي األؽکدبم  

 «.الوز٦لٲخ ثبلوٲبم ّ لن يقوط الي الَْاك

 8844  /8 5826، ُ  823، ٓ  8، هوکي اؽيبء؛ ط  د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8257ُٮزن ٕٮو  ، يکٌْجَ ، هؾولؽَي فواٍبًي ًَـ

، هّي ثدوگ اّل هِدو ثيٚدْي کزبثقبًدَ      ، رٖدؾيؼ ّدلٍ   ٥ٌبّيي ثب هْکي ًْدبًي كاهك 

 ّْك.الليي ًْهي كيلٍ هي ٙيبء

 اي ثلّى هٲْا.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 87*  88، ً  82،  گ 48

 (264و  263)تصاوير 

 8843  /2 262، ُ  535، هئٍََ ٝيجَ )٥کَي(؛ ٓ  د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8522ٕٮو  6،  بٍن ؽَيٌيفٜ اثْالٲ
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89  ٓ ،82 .ً 

 هْعْك اٍذ[ 1]إ  ًَقَ كه کزبثقبًَ ٍيل هو٥ْي ًغٮي

 8846  /5 .د ًَقَ فٞي كيگوي ًيك ّيـ هؾولٕبلؼ ثؾواًي هْعْك اٍذ 

731  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

ٕبؽت ،  الليي ٥بهلي، ه٦و٫ّ ثَ اثي ِّيل صبًي الليي اثْهٌْٖه ؽَي ثي ىيي اى: عوبل

 (..ٯ ُ  8288د  939ه٦بلن )

 [6939ُ  239/  22]النهي٦خ 

هٌبٍک ّ ا٥وبل ؽظ ّ ٥ووٍ ها ثَ هُّ ٭زْائي هقزٖو ّ ث٦ٚي اى ا٥وبل هَزؾجَ ها ثب 

، ثٌدب ثدَ كهفْاٍدذ گوُّدي اى ثدواكهاى       اٍزٌبك ثَ ث٦ٚي اى هّايبد اُ  الجيذ ّ اكلَ ًٲلي

 ٌُگبم ٍٮو ؽظ گوك  ّهكٍ اٍذ.

، ثدَ   ّاهك ّلٍ، ٱج  اى هجبؽش ؽدظ  9، اثزلا ثَ هليٌخ الوٍْل ٍٮو ؽظ، چْى كه  هئل٬

 ثيبى ٭ٚيلذ ىيبهد  ى ؽٚود ّ هَزؾجبد ا٥وبل هليٌَ پوكافزَ اٍذ.

، ثدَ ا٥ودبل    ، پٌ اى چٌل ٭ٖ  كه ٭ٚ  ؽظ ّ صْاة ّ  كاة ٍدٮو ؽدظ   كه ايي ًّْزبه

ٍجؾبًَ ٭ي ٝويٲٌدب الدي   ٭ٖ  ّ ؽيش کبى هي رْ٭يٰ اهلل » ّهك: پوكاىك ّ چٌيي هيهليٌَ هي

٭ال ثؤً ثزٲلين الٲْل ٭دي ٭ٚد  ىيبهردَ ّ     9الؾظ االثزلاء ثلفْل هليٌخ ٍيلًب هٍْل اهلل

ثيبى ١ّبيٮِب ّ ٍبيو هب يَزؾت هي األ٥وبل ثبلوليٌخ ّ اى کدبى الوز٦دبه٫ ثديي األٕدؾبة     

 «.رؤفيو الکالم ٭ي ملک...

 کٌل:هي، ثَ چٌل ًَقَ اى  ى اّبهٍ  هوؽْم  ٱبثيهگ كه النهي٦َ

 اًَ هيوىا هؾول ِٝواًي ثَ فٜ اّ.ياي كه فًَقَد 

، اٍدزبك ّديـ    اي كيگو ًيك ٍيل ؽَي ٕلهالليي ثَ فٜ ّيـ هؾول ثدي عدبثو  ًَقَد 

 «.هٲبثيٌ»٭قوالليي ٝويؾي ّ رولک ٕبؽت 
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َ   8228ًَقَ ٍْم کَ ثَ ٍبل د  رلقدئ  »، ًدبم کزدبة ها    کزبثذ ّلٍ ّ كه ١ِدو ًَدق

 كاًَزَ اٍذ.« اهلل الؾوام ثيذالووام ٭ي ٭ٲَ ؽظ 

الؾول هلل الني ٭وٗ ؽظ الجيذ ٥لي هي اٍزٞب٣ اليَ ٍجياًل ّ أ٥ل لوي أٝب٣ أهوٍ » ٩بى: 

ّ ؽّو  هْبٯ ُنا ال٦و  ًٮََ أعوًا ٢٥يوًب... ّ ث٦ل ٭ِنٍ ًجنح هي الکالم ٭ي ٭ٲَ الؾدظ الدي   

 .«اهلل الؾوام أعجذ ثبهالئِب ٥لي عٌبػ الَٮو الزوبً عوب٥خ... ثيذ

ّ يٲْل اما أريذ ٱجْه الِْلاء يٲْل الٌجي ٕلي اهلل الَالم ٥ليکن ثوب ٕجورن ٭٤ٌ »اًغبم: 

٥ٲجي اللاه ّليکي ٭يوب يٲْل ٥ٌل هَغل الٮزؼ يب ٕويـ الوکوّثيي ّ يب هغيدت الوٚدّٞويي   

ٍّّ ٭ي ُدنا   اک٬ْ ٩ّوي ّ ُّوي ّ کوثي کوب کْٮذ ٥ي ًجيک ُّوَ ّ کوثَ ّ کٮيزَ ُْل ٥ل

 «.الوکبى

 اي:ِ کزبثقبًَپّْ

 8847  /8 8646، ُ  33، ٓ  3، هوکي اؽيبء؛ ط  د ٱن. 

هٍْلَ الوٖٞٮي ّ  لَ الکوام ٥ليَ ّ ٥ليِن الٖلْح ّ الَدالم أى يغ٦لدَ ٍدجي     »اًغبهَ: 

هضْثخ ّ ٍّيلخ الي ٥ٮٍْ ّ هؽوزَ اًَ أکوم األکوهيي رّن الوٌَک الٖ٪يو الي الْديـ الٮبٙد    

الليي ٱلً اهلل هّؽِوب ّ ع٦  الغٌخ هضْاُوب ٍلـ ِّو  ييالکبه  الْيـ ؽَي ثي الْيـ ى

 «.رؾويو يب٭ذ 8234ٕٮو ٌٍَ 

 .8234، ٍلـ ٕٮو  ًَـ فُْ

َ   ، هّي ثوگ اّل رولک ٍيل ُلايذ ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ُدب  اهلل هِلّي ّ كه ث٦ٚدي ٕدٮؾ

 ّْك.ؽْاّي ثَ فٜ عليل كيلٍ هي

 علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا.

 ٍن. 85*  89/  3، ً  88،  گ 94

 (266و  265)تصاوير 

 8848  /2 ه. 49ه الي  8، اى ٓ  8698/  8، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

، ّ ٥لي ُنا الٲله ًٲ٤ٞ الکدالم ؽبهدلًا هلل ر٦دبلي ٥لدي      ٭ٲبل الثل أى روع٦ْا اليَ»اًغبم: 

 «.رْ٭يٲَ لإلروبم
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 .8539، كَُ ٍْم ٦ّجبى  ، ؽَيي ثي هؾولؽَيي ًَـ

رولک هٖٞٮي الؾَديٌي الٖدٮبئي القْاًَدبهي كيدلٍ     ، هّي ثوگ اّل  ٥ٌبّيي ٌّگو٫

 ّْك.هي

 علل هٲْايي ٬ٞ٥ ريوبط هْکي.

 ٍن. 82كه  83/  3، ً  83

 8849 / 5  پ. 828پ الي  69، اى ٓ  6537/  4هو٥ْي؛ ُ ،  ٱند 

 «.ثبلجيذ فوط هي مًْثَ ٭بما ٦ٍي ثيي الٖٮب ّ الووّح فوط هي مًْثَ» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 .8248، اّاٍٜ ٕٮو  هؾوْك ثي هؾول ٕبثو ّا٠٥ ٭ٌِبًغي،  ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

، رولکي ثلّى ًبم، ثَ ردبهيـ هؾدوم    اي کَ هْزو  ثو ايي هٍبلَ اٍذكه ثوگ اّل ًَقَ

ًَدقَ ًيدي رولدک ُوديي      854ّ هّي ثوگ « هٍْي ثي هؾولهِلي»ثب هِو ثيْٚي  8297

 ّْك.يكيلٍ ه 8294كه فواٍبى ثَ ربهيـ ههٚبى « هٍْي ٝجيت ٱيّيٌي»ّقٔ 

 اي.، علل ريوبط ٱٍِْ ٥ٌبّيي ٌّگو٫

 ٍن. 89*  85

 8832 / 4  پ. 555ه الي  878، اى ٓ  9899/  7ُ  هو٥ْي؛،  ٱند 

 .8227،  ًَز٦ليٰ ّ ًَـ ثب چٌل فٜ

 ّْك. كيلٍ هي «هؾولؽَيي»، كه ٕٮؾَ  فو هِو ثيْٚي  ُب ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي

 علل ريوبط ٱوهي ٙوثي.

 ٍن. 86/ 3*  82

 8838  /3  الي  274، اى ٓ  833/  3، ُ  877)٥کَي(، ٓ  8، هوکي اؽيبء؛ ط  د ٱن

597. 

 .ٯ. ُ 8229االّل  عوبكي 82، پٌغٌْجَ  ، ٥جبهاد ٥وثي ًَـ ه٦وة ًَز٦ليٰ

 883رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ. ًَقَ كه کزبثقبًدَ اهدبهياكٍ هؾودل ُدالل د  هاى ثدَ ّدوبهٍ        

 هْعْك اٍذ.

 ّْك.كيلٍ هي« ٥جلاهلل ثي هؾول ٝبُو»ثب ٍغ٤ كه مي  اًغبهَ هِو هوث٤ رولکي 
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 (268و  267)تصاوير 

 8832  /6   اُلايي ؽٚود  يدخ  5، هْٙي؛ ط  د هِْل(   َ اي(، ٓ اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 (.89725) 8444(، ُ 2)٭ٲَ  785

 هکبى کزبثذ كه ؽْالي ًقغْاى. كاهاي ًْبى ثال٧ اٍذ. .ٯ، ُ 8284، ٍبل  ًَـ

 اٍذ. 7، عِذ  ٍزبى ٱلً هْٙي 8575: فوكاك اُلاربهيـ 

اى  8562، ًْبى اُلاي هٍبلَ ثَ  ٱبي ٕٮبئي فْاًَبهي ثَ ٍدبل    ٩بى كه كّ ٕٮؾَ پيِ

هِْْك اٍدذ. ًيدي كه   « هٖٞٮي الؾَيٌي»ٝو٫ هٖٞٮي ٍغبكي ّ ٱجْل اّ ثب هِو ثيْٚي 

ّْك کَ رْٖيو ًَدقَ ها اى  ٍدزبى    ، رولک  ٱبي ُبكي ٱجيَي ٥بهلي كيلٍ هي ُويي ٕٮؾَ

رولدک فدْك ها كه ّدِو     .ٯ ُ  8422ّ  8422رؾْي  گو٭زدَ ّ كه ٍدبل    7ً هْٙيٱل

 هٲلً ٱن ثو  ى ًگبّزَ اٍذ.

الليي ٥بهلي هٌلهط اٍدذ کدَ ًَدقَ ها اى     ، ثَ ٱوهي فٜ ّيـ ثِبء كه ٕٮؾَ پيِ  ٩بى

، رولک  اًل ّ ّيـ ُن ثب ايي ٥جبهد. گْيب ًَقَ ها ثواي ّيـ ًّْزَ ِّيل صبًي كاًَزَ اٍذ

 ا ًْبى كاكٍ اٍذ.فْك ه

 ٍن. 88/  3*  82/  3، ً  82،  گ 72

 (271و  269)تصاوير 
 

731  

 )ُِٔ ش٘وٖ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 ، كّ ٭ٖ  ّ يک فبروَ. هورت ثو يک هٲلهَ

 هٲلهَ: كه ا٭٦بل ؽظ روز٤.

 ٭ٖ  اّل: كه ا٭٦بل ٥ووٍ.

 ٭ٖ  كّم: كه ا٭٦بل ؽظ.
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 فبروَ: كه کيٮيذ ًيبثذ.

 «.الکوين الُْبة ّ ٕلي اهلل ٥لي فيورَ الٌجي... الؾول هلل» ٩بى: 

 «.ّ ٩يو ملک :ّ ٭بٝوخ ثٌذ اٍل»اًغبم: 

 8835    پ الدددي 26، ٓ  88372/  5، ُ  56، ٓ  38، هغلدددٌ؛ ط  / د رِدددواى 

 پ. 58

 .ٯ. ُ 945، هعت  ، ٍيل ًبٕو ثي هورٚي ثي ٥لي ثي هبعل ؽَيٌي ًَـ

 ًّْدزَ ّدلٍ   8222 هدلٍ کدَ كه ٍدبل    كه ثوگ الؾبٱي ٭ْائلي كه ًوبىُدبي هَدزؾجي   

 اٍذ.

 علل ريوبط ٍوؿ.

 [229753ٍن. ]ُ صجذ:  22/  3*  83

732  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 ، هٞبثٰ ثب ٭زبّي ؽبعي  ٱب اؽول. كه ثيبى ا٥وبل ّ هٌبٍک ؽظ

الؾول هلل هة ال٦بلويي.. هٲْٖك ثيبى ّ رؾويدو  كاة ّ ا٥ودبل ؽدظ اٍدذ ٥لدي      » ٩بى: 

 «.بهٍجي  االفزٖ

 8834  پ الدي   69، اى ٓ  839/  3، ُ  828، ّيـ هؾول٥لي كيبًي؛ ٓ  / د ثيوعٌل

 ه. 88

 ، ٍيل اٍوب٥ي  فواٍبًي ثيوعٌلي. ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

ُدبي هغو٥ْدَ ؽدبّي ايدي     ٥ٌبّيي ثب فٞي هْکي ثو ٭واى  ى ًْبًي كاهك. هبثيي هٍبلَ

 هٲْا. اي ثلّىهٍبلَ، هزٮوٱبري ًّْزَ ّلٍ اٍذ. علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 87*  82،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬
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733  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

، هورت ّلٍ كه يک هٲلهَ ّ چِبه هٲٖدل ّ   هقزٖوي اٍذ كه ثيبى  كاة ّ ا٥وبل ؽظ

 يک فبروَ.

 اي:کزبثقبًَ پِّْ

 8833  د   2832/  8، ًَدقَ ّدوبهٍ    84424، ُ  4365/  4، گلپبيگبًي؛ هغلدل   / د ٱن

42  /82. 

الؾول هلل هة ال٦بلويي ّالٖلْح ٥لي هؾول ّ  لَ اعو٦يي ّ ث٦ل ايدي هقزٖدوي   » ٩بى: 

اٍذ كه ثيبى  كاة ّ ا٥وبل ؽظ ّ  ى هورت اٍذ ثَ يک هٲلهَ ّ چِبه هٲٖل ّ فبروَ اهب 

 «.هٲلهَ كه  ى چٌل هٞلت اٍذ

٭ٖ  ٍدّين كه مثدؼ اٍدذ ّ كه  ى كّ هٞلدت اٍدذ هٞلدت اّل كه ّاعجدبد:        »اًغبم: 

 «.کٌل ثلّى فال٫...کَ ّاعت اٍذ ٱوثبًي ًوْكى ثو کَي کَ ؽظ روز٤ هي ىثلا

، رٍْٜ هئل٬ يب كيگوي ر٪ييواد اٍبٍي كه کزبة كاكٍ ّلٍ ّ  ، ث٦ل اى رؾويو ًَـ

فْاٍزَ  ى ها ثب الي ٍْٞه ّ ؽبّيَ ًّْزَ ّلٍ کَ گْيب هئل٬ هي ُبيي كه الثَيبككاّذ

 ٍجي.٭زْاي فْك رٞجيٰ كُل. علل گبليٌگْه 

 ٍن. 25*  86، ً  22،  گ 22

734  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ 8582، هؾولؽَي ) اى: ؽَيٌي ّيواىي

، ّبه  هٲبٕل ّ ٭ْٖل کَ ثَ چبپ ًيي هٍيلٍ  هٍبلَ هقزٖوي اٍذ كه ثيبى اؽکبم ؽظ
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 اٍذ.

 8836  د   7864/  2، ًَدقَ ّدوبهٍ    84425، ُ  4362/  4، گلپبيگبًي؛ هغلدل   / د ٱن

244 / 59. 

ٝويدٰ    ّ اگو ارٮبٯ ا٭زل ثيِ اى ايي اؽزيبٛ اٍذ  ى ٝبيٮَ مثيؾَ ها ثجوًل ثَ» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.كىكي يب رِت

اى ثواي اكهاک ىيبهد ؽٚود ٭قو کبيٌبد ٓ ّ ائوَ ثٲي٤ ٕدلْاد اهلل ٥لديِن   »اًغبم: 

م ّ اعو٦يي ّ كه ؽليش ّاهك ّلٍ کَ روک ىيبهد... ّ الؾول هلل کوب ُْ اُلَ ٥لدي االرودب  

 «.ٕلي اهلل ٥لي هٍْلَ هؾول...

،  . هَدْكٍ چدبپ ٍدٌگي اٍدذ    .ٯ ُ  84، ٍلٍ  ، إٮِبى ، ٥لي ثي هؾول فْاًَبهي ًَـ

 اي.، ٬ٞ٥ گبليٌگْه ٱٍِْ علل هٲْايي ٍٮيل

 ٍن. 87/  3*  88، ً  22،  گ 82

735  

 هٌبسٖ حذ )ُِٔ ـ ُبسسٖ(

« ّديـ اًٖدبهي  »َ اى: ّيـ هورٚي ثي هؾول اهيي اًٖبهي كى٭دْلي ًغٮدي، هْدِْه ثد    

 (.ٯ ُ  8288د  8284)

؛ ٭ِوٍددذ 788/  4؛ هلددک 4939، ٓ  4؛ هْددبه ٭بهٍددي: ط 275، ٓ  22]النهي٦ددَ: ط 

 [332الٮجبيي  ٍزبى ٱلً ٓ 

(: 652/  8ّ  437/  8]ًَقَ چبپ ٍدٌگي هْعدْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي )ُ      

، ثدَ فدٜ    فدبى  ٥لدي ، ثَ ٍد٦ي ّ اُزودبم هؾودل يٍْد٬      ؽيله ثبك كکي؛ هٞج٦َ ٥ييي كکي

 8ٓ ) 77،  ّىيدوي  .ٯ، ُ 8584،  «ًقجخ الکّزبة»، هِْْه ثَ  هؾول٥لي ثي هؾولکب١ن الهي

 (، ٭بهٍي.77د 

( ثَ رٲويو )ثبىًْيَدي( ٍديل هؾولؽَدي ثدي هؾودْك ثدي       2625/  4ًَقَ كيگو )ُ 
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ّ « هيدوىاي هغدّلك  »،  «هيوىاي ثديهگ »، هِْْه ثَ  اٍوب٥ي  ؽَيٌي ّيواىي إٮِبًي ًغٮي

، ثَ كهفْاٍذ ّيـ ٥جدلالُْبة ٕدبؽت ثدي     ًبّو : ٌُل؛ ثي.ٯ( ُ 8582« )هيوىاي ّيواىي»

 ، ٭بهٍي  ٓ  56،  ّىيوي .ٯ، ُ 8287،  ، ثلّى کبرت ّيـ هؾول هئهي ّيواىي

،  ًبّو (: ايواى؛ ثي4822ًَقَ چبپ ٌٍگي كيگو هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههْي )ُ 

 ، ٭بهٍي ، ثلّى ّوبهٍ ٕٮؾَ عيجي ٯ،. ُ 8267،  ال٦بثليي ثَ فٜ هؾول ثي ىيي

، اى ُودبى )ُ   ًَقَ ٌٍگي كيگو )ثَ اًٚوبم اك٥يَ ّ ىيبهاد هوثْٛ ثَ ؽوهيي ّويٮيي

، ثدب رٖدؾيؼ ّ    ، ثَ كٍزيبهي ؽَي ؽَيٌي هٙب (: ِٝواى؛ هٞج٦َ  ٱب ٍيل هورٚي4929/  8

٥ي  ٕدله ّ  ٱدب   ، ثب اهٚبء اى  ٱبي ٍيل هؾولاٍدوب  هٲبثلَ ثَ رؤييل هيوىا هؾولرٲي ّيواىي

الدليي   ، ثدَ فدٜ عودبل    ، ثَ كهفْاٍذ ّ ًٮٲَ کوثالئدي هؾودلاثواُين ردبعو ٥واٱدي     ًغٮي

 ٓ )كه ُبهِ(، ٭بهٍي ّ ٥وثي[. 282،  عيجي .ٯ، ُ 8558،  اثْٝبلت إٮِبًي

ىثدبى   هٍبلَ ٥وليَ ٭بهٍي هئل٬ ٭ٲيَ كه هٌبٍک ؽظ اٍذ ثواي اٍزٮبكٍ هٲلليي ٭بهٍي

بٛ گناّزَ ّلٍ ّ ًيي رٍْٜ ثوفي ٭ٚال ثَ ٥وثدي روعودَ ّدلٍ    کَ كه  ى ثٌب ثو هْي اؽزي

 اٍذ.

٭ٲيِددبًي چددْى هيددوىا هؾولؽَدديي ّدديواىي ّ هيددوىا ٥جلالؾَدديي ِٝواًددي ّ ٍدديل   

ُدبي   اًل ّ ثَ ٍدبل هؾولکب١ن ييكي ّ ّيـ هؾولهٙب كى٭ْلي ثو ايي کزبة ؽبّيَ ًگبّزَ

ّ ثب ؽْاّدي هيدوىاي    ثَ چبپ هٍيلٍ اٍذ. ايي کزبة ثَ ٥وثي روعوَ ّلٍ 8528ّ  8528

  ثبك ٌُل ثَ چبپ هٍيلٍ اٍذ. كه ٢٥ين 8528ّيواىي ثَ ٍبل 

اهلل  گْيل: ايي هقزٖوي اٍذ كه ثيبى ّاعجبد ّ اکضو هَزؾجبد ؽدظ ثيدذ  كه هٲلهَ هي

الؾوام ثَ ىثبى ٭بهٍي ثَ عِذ اعبثذ ث٦ٚي هئهٌيي ّ ا٥بًذ ٍدبيو ؽغدبط ّ ه٦زودويي ّ    

لٍ رب اًزٮب٣ اى  ى افزٖبٕي ثَ ؽيبد ايي هٲٖو ًلاّزَ ٩بلجًب ٝويٰ اؽزيبٛ كه اّ هَلْک ّ

 ثبّل.

 كه كّ ثبة:

 ٭ٖ  اٍذ: 3ثبة اّل: كه ا٭٦بل ٥ووٍ ّ كه  ى 

 ، كه چٌل هٲٖل. ٭ٖ  اّل: كه اؽوام ٥ووٍ اٍذ
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 هٲٖل. 5، كه  ٭ٖ  كّم: كه ْٝا٫ ٥ووٍ اٍذ

 ٭ٖ  ٍْم: كه ًوبى ْٝا٫ اٍذ.

 .هٲٖل 5، كه  ٭ٖ  چِبهم: كه ٦ٍي کوكى اٍذ

 ٭ٖ  پٌغن: كه رٲٖيو اٍذ.

 ٭ٖ  اٍذ: 7ثبة كّم: كه ا٭٦بل ؽظ ّ كه  ى 

 هٲٖل. 2، كه  ٭ٖ  اّل: كه اؽوام ثَ عِذ ؽظ روز٤ اٍذ

 هٲٖل. 2، كه  ٭ٖ  كّم: كه ّٱ٫ْ ثَ ٥و٭بد اٍذ

 هٲٖل. 2، كه  ٭ٖ  ٍْم: كه ّٱ٫ْ ثَ ه٦ْوالؾوام اٍذ

 ٭ٖ  چِبهم: كه ّاعجبد هٌي.

، كه  چَ هَزؾت اٍدذ  اٍذ ث٦ل اى اكاي هٌبٍک هٌي ّ  ى چَ ّاعت ٭ٖ  پٌغن: كه  ى

 هٲٖل. 2

 ُبي رْويٰ.٭ٖ  ّْن: كه ثيبى فْاثيلى ثَ هٌي كه ّت

 هٲٖل. 2، كه  ٭ٖ  ُٮزن: كه اًلافزي ٌٍگ اٍذ ثَ ؽغواد صالس..

ثَولَ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ الٖلْح ّ الَالم ٥لي هؾول ّ  لَ الٞدبُويي... ّ  » ٩بى: 

گْيل أؽْط ال٦جبك الي ٥ٮْ هّثَ الجبهي هورٚي ثي هؾودل اهديي االًٖدبهي ايدي     ث٦ل پٌ هي

اهلل الؾوام ثدَ ىثدبى ٭بهٍدي ثدَ      هقزٖوي اٍذ كه ثيبى ّاعجبد ّ اکضو هَزؾجبد ؽظ ثيذ

 «.عِخ اعبثذ ث٦ٚي هئهٌيي ّ ا٥بًذ ٍبيو ؽغبط...

ثدو  ى  كه ؽليش ّاهك ّلٍ کَ روک ىيبهد  ى ؽٚود ث٦ل اى ؽظ عٮدب اٍدذ   »اًغبم: 

ؽٚود ٕلي اهلل ٥ليَ ّ  لَ ّالؾول هلل هة ال٦بلويي ّ ّ٭ٲٌب اهلل ّ عوي٤ الوئهٌيي لييبهردَ  

 «.ّ ل٦ٌخ اهلل ٥لي ا٥لائِن اعو٦يي

 اًل اى ٱواه مي  اٍذ:٭ِوٍزي اى ؽٚواد ٥لوب ّ هواع٤ رٲليل کَ ثو  ى ؽبّيَ ًّْزَ

 (؛.ٯ ُ  8582د  8252هيوىا هؾولؽَي ّيواىي هغلك ) .8

 (؛.ٯ ُ  8526د  8252ط هيوىا ؽَي ؽبط هيوىا فلي  رِواًي )ؽب .2

 (؛.ٯ ُ  8557د  8247ٍيل هؾولکب١ن ييكي ٝجبٝجبيي ) .5
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 (؛.ٯ ُ  8557د  8236ٍيل اٍوب٥ي  ٕله ) .4

 (؛.ٯ ُ  8552د  8262ّيـ هؾولرٲي  ٱب ًغٮي إٮِبًي ) .3

 (..ٯ ُ  8592د  8526ٍيل هؾَي ٝجبٝجبيي ؽکين ) .6

 اي:بًَپِّْ کزبثق

 8837  /8 523)اُلائي ٝجبٝجبئي(، ُ  285، ٓ  24، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

، هدْهؿ   ايي ًَقَ ثَ فٜ ًَـ  هيقزَ ثَ ًَز٦ليٰ اى ٥جدلالغلي  ثدي كٍّدز٦لي اٍدذ    

، ّديـ ال٦دواٱيي    ثو ؽْاّي ًَقَ ؽبٙو ر٦ليٲدبد ّديـ ٥جلالؾَديي ِٝواًدي     .ٯ. ُ 8269

ّدْك:  ايي ٥جبهد اى اّ كيدلٍ هدي   ، ٩بى پْذ ثوگّْك. ثو كيلٍ هي« ٣»( ثب ٥الهذ 8268)

ثَن اهلل روبم ايي هٍبلَ هالؽ٢َ ّدل ّ ٥ود  ثدَ  ى ّ ؽْاّدي کدَ ثدو  ى ًّْدزَ ّدلٍ         »

 «.هٍ االٱ  ٥جلالؾَيي الِٞواًيثبّل. ؽّواهلل هجوء مهَ هي ّبء اى

 ، علل ريوبط هْکي. کب٩ن ٭وًگي

 [58282ٍن. ]ُ صجذ:  28*  83، ً  84،  گ 46

 (272و  271ر )تصاوي

 8838  /2  پْه )هْالًب ٍيل ٥لي ؽَيي د هْالًب ٍيل هؾودل    پْه )ٌُل(، ىًگي د ىًگي

 .95، ُ  879اثواُين(؛ ٓ 

 ُب ٌّگو٫.، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي 85، ٍلٍ  ًَـ

٥لي ؽَيي ؽْو هد٤ ٥لدي ّ   »اُ ثَ ٍغ٤ ثوگ اّل رولک ٥لي ؽَيي ثب هِو ثيْٚي

اًدل. ثدَ ؽبّديَ ٕدٮؾبد     بثلَ ًَقَ ها هؾْ کوكٍ، كه ثوگ  فو يبككاّذ هٲ «8258ؽَيي 

 هْٝثذ هٍيلٍ اٍذ.

 ، ٭وٍْكٍ. ، ٬ٞ٥ ّ لچکي ريوبط ٍيبٍ علل هٲْا

 ً. 88،  گ 98

 8839  /5 2892، ُ  526، ٓ  7، هوکي اؽيبء؛ ط  د ٱن. 

ّ ّ٭ٲٌب اهلل ّ عوي٤ الوئهٌيي لييبهرَ ّ االًٲيبك لوب عبء ثَ ّ هىٱٌب ّٮب٥زَ ثغبَُ »اًغبهَ: 

ّ  لَ الٞيجيي الٞبُويي ٕلْاد اهلل ٥ليَ ّ ٥ليِن أعو٦يي ّ الؾول هلل کودب ُدْ اُلدَ ٥لدي     
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 االروبم ّ ٕلي اهلل ٥لي هٍْلَ هؾول ّ  لَ الٞيجيي الکوام ّ ل٦ٌخ اهلل ٥لي ا٥دلائِن اعو٦ديي  

 «.الي يْم الٲيبهخ

، رٍْٜ کبرت رٖؾيؼ ّلٍ ّ كّ هورجدَ ثدب ًَدـ     ، ٍلٍ ٍييكُن. ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ًَـ 

ّدْك  ه٦زجوٍ هٲبثلَ ّلٍ اٍذ ّ كه پبيبى، كّ اهٚبي ثال٧ ثلّى ًبم هٲبثلَ کٌٌدلٍ كيدلٍ هدي   

 ثليي ٥جبهاد:

 اال٥لن.ثل٪ذ الوٲبثلخ ٥لي ًَقخ الٖؾيؾخ الو٦زجوح ثٲله الغِل ّ الٞبٱخ ّ اهلل د 

 ّ ٱل ثل٪ذ الوٲبثلخ صبًيًب.د 

 علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا.

 ٍن. 28/  3*  83، ً  86،  گ 35

 (274و 273)تصاوير 

 8862  /4 884، ُ  882، ٓ  59، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

کَ  ى هکبًيَذ کَ ؽٚود هٍدْل ثدَ اهدو فلاًّدل ٥دبلن كه  ًغدب ؽٚدود        »اًغبم: 

يي فْك گوكاًيل ّ ٭وهْك: هي کٌذ هْالٍ ٭ِنا ٥لي هدْالٍ  ها فليٮَ ّ عبًْ 7اهيوالوئهٌيي

ّ صّجزٌب ثْاليزَ ٭ي اللًيب ّ اآلفوح ثوؽوزک يب اهؽن الواؽويي ّّٕلي اهلل ٥لدي هؾودل ّ  لدَ    

 «.الٞيجيي الٞبُويي

 .ٯ. ُ 8548عوبكي اآلفوٍ  28،  ، ؽبط هؾولعْاك كى٭ْلي ٍوکووي ًَـ

كه اثزلاي ًَقَ ر٦جيو ٍيل ييكي چٌيي  هدلٍ  ُب ٱوهي. ث٦ٚي ؽْاّي ّ ٥ٌبّيي ّ ًْبًي

ثَولَ. ٥و  ثَ ايي هٍبلَ ّويٮَ ثب ؽْاّي ؽٲيو ّ  ًچَ امى كه ردوک  ى ًْدلٍ، اى   »اٍذ: 

ّْه اهلل هوٱلٍ اى ٥يدت   ّدبءاهلل ر٦دبلي ٕدؾيؼ ّ ثدي     ؽْاّي ٍيل اٍزبك ا٥لي اهلل كهعبرَ ّ ً

اّي ّيـ هؾولهٙدب ه٦ديي ثدب    اٍذ. ال٦جل هؾولکب١ن الٞجبٝجبئي الييكي ٥ٮي اهلل ٥ٌَ. ؽْ

ّ ؽْاّي هيوىاي ّيواىي ثب اهٚبي « ١ن ٝججب»ّ ؽْاّي ٍيل ييكي ثب اهٚبي « ٙب»اهٚبي 

کزبثذ ّدلٍ کدَ    .ٯ ُ  8523كهط ّلٍ اٍذ. ايي ًَقَ اى هّي ًَقَ چبپ ٌٍگي « هيوىا»

 رٌِب ؽْاّي هيوىا ها كاها ثْكٍ اٍذ.

 اي.ّ ٬ٞ٥ ريوبط ه٥ٌْٖي ٱٍُِْب علل هٲْايي ثب هّکِ کب٩ني اثو ّ ثبك. گَّْ
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 [288927ٍن. ]ُ صجذ:  28*  84(، 85/  3*  9/  3ً ) 85،  گ 848

 8868  /3 (2738) 8238، ُ  728، ٓ  2، هَغل ا٢٥ن؛ ط  د ٱن 

ّ٭ٲٌدب اهلل ّ   9روک ىيبهد  ى ؽٚود ث٦ل اى ؽظ عٮب اٍدذ ثدو  ى ؽٚدود   »اًغبم: 

 «.عوي٤ الوئهٌيي لييبهرَ ّ االًٲيبك لوب عبء ثَ ّ هىٱٌب ّٮب٥زَ ثغبَُ ّ  لَ

 ..ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 87*  88،  گ 43

 8862  /6 484، ُ  788/  4، هلک؛ ط  د رِواى. 

اي ، علدل هيْدي ٱِدٍْ    . کب٩ن ٭وًگي.ٯ ُ  84، ٍلٍ  ، ٦ّجبى ثي ٥جلالوؽين ثِجِبًي ًَـ

 اليي.

 ٍن. 84/  7*  82/  5، ً  85،  گ 77

 [2727/  22؛ النهي٦َ 2828ّ  8497]هْبه 

 8865  /7  د   5534، ًَدقَ ّدوبهٍ    84597، ُ  4362/  4، هغلدل   ، گلپبيگدبًي  د ٱن

854  /87. 

كه ؽليش ّاهك ّلٍ کَ روک ىيبهد  ى ؽٚود ث٦ل اى ؽظ عٮدب اٍدذ ثدو  ى    »اًغبم: 

 «.هٌيي لييبهرَ ّ ىيبهد اّالكٍ االکوهيي االٝيجييّ ّ٭ٲٌب اهلل ّ عوي٤ الوئ 9ؽٚود

اي ٦لدن ىًغدبى. علدل ريودبط ٱِدٍْ     كاهال .ٯ، ُ 8526االّلي  عوبكي 83، عو٦َ  ًَـ ىيجب

 كاه. ٙوثي هغلّل ٱالة

 ٍن. 88*  88، ً  9،  گ 836

 8864  /8 9د   9269، ًَقَ ّدوبهٍ   84598، ُ  4368/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن  /

6. 

 ، ثلّى علل. ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 28*  86،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 57

 8863  /9  د   9876، ًَدقَ ّدوبهٍ    84599، ُ  4368/  4، گلپبيگدبًي؛ هغلدل    د ٱن

886  /62. 
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 ، اى اًغبم ا٭زبكگي كاهك. ، ثلّى علل ًَـ

 ٍن. 87*  88، ً  84ّ  83،  گ 67

 8866  /82  556، اى ٓ  8634/  5، ُ  822ٓ ،  3، هوکي اؽيبء )٥کَدي(، ط   د ٱن 

 .86الي 

، ثوفدي   ٥ٌبّيي ثب فٞي هْکي ثو ٭واى  ى هْقٔ ّلٍ .ٯ. ُ 85، اّافو ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ًْيَي اٍذ. ُب)ي هغو٥َْ( كاهاي ؽبّيَهٍبلَ

ثَن اهلل الوؽوي الوؽين چْى »ًقَذ، چٌيي  هلٍ اٍذ:  صفحةكه ؽبّيَ ٍوذ چپ 

ثَ  ى هقْٖٓ ثَ ّٱزي ًجبّدل   (؟) هَلْک ّلٍ رب اًزٮب٣ كه ايي هٍبلَ ٩بلجًب ٝويٰ اؽزيبٛ

ردو  ام رب اًزٮب٣ ثَ  ى رودبم لنا پبهٍ اؽزيبٝبري کَ ثَ ٢ًو ؽٲيو هٍيلٍ كه ؽْاّي ٙجٜ ًوْكٍ

اهلل ٥و  ثَ هٍبلَ هٌبٍک ثَ ٙويوَ ؽْاّدي هْعدت ثوائدخ مهدَ فْاُدل ثدْك        ّبء ثبّل اى

 «.االؽٲو هؾولؽَي الؾَيٌي

 هْعْك اٍذ. 848ًَ هلي ٭بهً د ّيواى ثَ ّوبهٍ ًَقَ إ  كه کزبثقب

 (276و  275)تصاوير 

 8867  /88 22822، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ

عِذ  ٍدزبى ٱدلً    8574اللِي اٍذ ثَ ربهيـ اٍٮٌل  ًَقَ ّٱٮي ؽبط ٥جلالجبٱي  يذ

 .7هْٙي

 ٍن. 22*  83/  3، ً  88،  گ 43

 (278و  277)تصاوير 

 8868  /82  اُدلايي ؽٚدود  يدخ    5، هٙدْي؛ ط   د هِْل(   َ اي(، اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 (.58275) 8434(، ُ 2)٭ٲَ  788 ٓ

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ

 ال. اي يک، علل ريوبط ٱٍِْ کب٩ن  ُبه هِوٍ ًقْكي
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 .7اٍذ عِذ  ٍزبى ٱلً هْٙي 8586: هِوهبٍ اُلاربهيـ 

 ٍن. 84/  2*  82، ً  84،  گ 72

 (281و  279)تصاوير 

 8869  /85  اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  د هِْل(   َ اي(، ٓ اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 (.58472) 8432(، ُ 2)٭ٲَ  787

 ٥ٌبّيي ثَ ٍوفي. .ٯ. ُ 8278، ٍبل  ًَـ

ثَدن  »فدْهك:  ، ٥جبهري ثب هِو چِبهگُْ اى هئل٬ ثَ چْن هي كه ٕٮؾَ ًقَذ ًَقَ

ؽٲو. ٍغ٤ هِو هوث٤: ال الَ اال اهلل الولدک الؾدٰ   اهلل الوؽوي الوؽين ِّل... هٲبثلزِب للي اال

 «.الوجيي ٥جلٍ هورٚي االًٖبهي

ثل٪دذ الوٲبثلدخ هد٤ الٌَدقخ     »كه مي  ٕٮؾَ اًغبم ًيي ايي ًْبى ثدال٧ هْعدْك اٍدذ:    

 «.الٖؾيؾخ ثٲله ال٤ٍْ ّ الٞبٱخ ّ الَالم ٥لي هي ارج٤ الِلي

 اٍذ. 7ُ عِذ  ٍزبى هٲلٍَ هْٙيَ 8586: هِو اُلاربهيـ 

 الي ٥ٌبثي. ، علل ريوبط يک کب٩ن ًقْكي

 ٍن. 89/  3*  85/  3، ً  83،  گ 59

 (282و  281)تصاوير 

 8872  /84  اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  د هِْل(   َ اي(، ٓ اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 (.25566) 8435(، ُ 2)٭ٲَ  788

َ  ، اثْٝبلت ثي ع٦ٮو ّا٠٥ ًَـ ،  ٥ٌدبّيي ٱوهدي   .ٯ. ُ 8275الضدبًي   ، عودبكي  ، چِبهّدٌج

 ًَقَ رٍْٜ اثْالٲبٍن ثي ؽَيي ٥لي ّوي٬ رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ اٍذ.

 ال. ، علل هيْي ٥ٌبثي يک کب٩ن ًقْكي

 .ُ. ُ 8575: فوكاك اُلاربهيـ 

 ٍن. 85/  8*  8/  2، ً  88،  گ 84
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736  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

ؽظ اٍذ ّ كاهاي يک هٲلهَ ثقْي اى کزبثي ٭ٲِي اٍذ. ايي ثقِ هْزو  ثو هٌبٍک 

 ّ چٌل هجؾش ّ يک فبروَ اٍذ.

 8878  222د   2322ًَقَ ّوبهٍ  ، 84423، ُ  4365/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  / د ٱن  /

85. 

 يل چٌبًچَ ٥ووٍ ًيي چٌديي اٍدذ ّ    ثَولَ... ّ  ى ٥جبهد اٍذ اى ا٭٦بلي کَ هي» ٩بى: 

 ى ٍدَ هٞلدت اٍدذ كه ثيدبى     كه  ى يک هٲلهَ ّ چٌل هجؾش ّ يدک فبرودَ اٍدذ ّ كه    

 «.٭ٚيلذ ؽظ ّ ٥ٲبة ربهک  ى

گٮذ الَالم ٥ليکن ثوب ٕدجورن ٭د٦ٌن    هل هيپي٪وجو ٓ چْى ًيك ٱجْه ِّلا هي»اًغبم: 

٥ٲجي اللاه ّ ثبيل کَ كه هَغل ٭زؼ ايي ك٥ب ثقْاًي يب ٕويـ الوکدوّثيي ّ يدب هغيدت... ّ    

 «.کٮيزَ ُْل ٥لٍّ ٭ي ُنا الوکبى

. ث٦ل اى پبيبى هٍبلَ  كاة ّ ىيدبهد ؽٚدود   .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ٮِبًي، هؾول هثي٤ إ ًَـ

 ٙويوَ ّلٍ اٍذ. علل ريوبط هْکي. 9پيبهجو

 ٍن. 83*  88، ً  85،  گ 828
 

737  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 ، ّبه  كّ هٲلهَ ّ چٌل هٞلت. هٍبلَ هزٍْٞي اٍذ كه  كاة ّ هٌبٍک ؽظ
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 8872  د   2355/  8، ًَدقَ ّدوبهٍ    84426، ُ  4365/  4، گلپبيگبًي؛ هغلدل   / د ٱن

285  /85. 

کَ ؽدظ گدياهكى اى اُدن     ثَولَ كه  ى كّ... ؽظ ّ ّوايٜ  ى... اٍذ هٲلهَ ثلاى» ٩بى: 

 «.اهکبى كيي اٍذ ّ چْى ّاعت ّْك رؤفيو کوكى  ى گٌبٍ ٢٥ين اٍذ ّ ؽليش...

ثَ ّ كللزن ٥ليَ اللِن ٭بکزجٌدب   ّ أٱوأ ٥ليکن الَالم اهٌب ثبهلل ّ ثبلوٍْل ّ ثوب عئزن»اًغبم: 

 «.ه٤ الْبُليي صن اك٣ اهلل ّ اٍؤلَ اى ال يغ٦لَ  فو ال٦ِل هي ىيبهرِن روذ

 ، علل کب٩ن ٍوؿ. .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 83*  82ً(،  83د  88، ٍْٞه هقزل٬ ) گ 44

738  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 ٭ٲَ ّي٦َ ّبه  ٭ْٖل ّ فبروَ ثَ ّوػ مي :اي اٍذ كه  كاة ؽظ، هٞبثٰ ثب هٍبلَ

 كه ّوا٭ذ ّ ه٦ٌْيذ هکَ؛ .8

 كه رْعَ ّ اٱَبم ؽظ ّ ؽبالد اؽوام ّا٭٦بل ّ هٌبٍک ٥ووٍ؛ .2

 چيي(؛ 25چييُبيي كيگو کَ ثو هؾوم ؽوام اٍذ ) .5

 اؽوام ّ ّٱ٫ْ ثَ ٥و٭َ ّ ه٦ْو؛ .4

 کٮبهاد كه كّ ٱَن. .3

 فبروَ كه ثيبى هياه.

 8875  /8   د   532/  8، ًَدقَ ّدوبهٍ    84427، ُ  4364/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  ٱند

872  /2. 

اهلل الؾدوام   ٭ٖ  اّل كه ّوا٭ذ ّ ه٦ٌْيذ هکَ ه٢٦وَ ىاكُب اهلل ّو٭ًب ّ ر٢٦يوًب ّ ثيذ» ٩بى: 

 «.ّ ٭ٚيلذ ؽبعيبى ّ رْعَ ايْبى ّ اٱَبم ؽظ ّ ؽبالد اؽوام ّ ا٭٦بل ّ هٌبٍک ٥ووٍ روز٤
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ًيك هَغل ٭زؼ کَ يب ٕويـ الوکدوّثيي يدب هغيدت ك٥دْح الوٚدٞويي       ّ ثگْيل»اًغبم: 

اک٬ْ ٩وي ّ ُوي ّ کوثي ّ کوب کْٮذ ٥ي ًجيک ُّوَ ّ ٩ّوَ ّ کوثَ ّ کيٮيخ ُْل ٥لٍّ 

 «.٭ي ُنا الوکبى. روذ الوٍبلخ

، ثلّى  ، كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ ُب ثَ ٌّگو٫. ًْبًي.ٯ ُ  82ّ  88، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 علل.

 ٍن. 87/  3*  85، ً  83،  گ 43

 8874  /2 85895، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

ٍَؤلُزک هي َفيدٍو  »اًغبم ا٭زبكٍ:  أى رّٖلي ٥لي هؾول ّ  ل هؾول ّ أى َرٮ٦َ  ثي َعوي٤ هب 

َّ أى َرييدَلًي ِهدي َفيدِوک ّ َثَوکبِردک ّ         ٍَد٦َخ  ّ ُر٦ينًِي ِهي َعوي٤ِ هب ر٦َْمُد هٌَ ِهدي کدّ  

٦ٍََخ هب ٥ٌِلَک  ِْک ّ...َ٭ِٚلک ّ   «.ِث٦َٮ

اٍذ کدَ  .ٯ  ُ 8263، ثلّى کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَقَ ّٱٮي ٭بٙلقبى ثَ ربهيـ  ًَـ

 هٍيلٍ اٍذ. 7ُ ثَ کزبثقبًَ  ٍزبى ٱلً هْٙي 8565كه ٍبل 

ٌّبفزَ ّدلٍ اٍدذ ّ ٕدلهًا ّ ميداًل ًدبٱٔ      « هٌبٍک ّ هياه»٥ٌْاى  كه ايي ٭ِوٍذ ثَ

 ، ثَ ٢ًو، رٌِب اًغبِم ًَقَ ا٭زبكگي كاهك. قَ ٱجلي، كه ؽبلي کَ ثب هٲبيََ ثب ًَ كاًَزَ ّلٍ

 ٍن. 87*  82، ً  82،  گ 878

 (284و  283)تصاوير 

739  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

هٍبلَ هٮٖلي اٍذ هْزو  ثو ّاعجبد ّ ٌٍي ؽظ کَ ثَ ٕدْهد ٭زدْايي ثدواي ٥ود      

 هٲلليي رؤلي٬ ّلٍ اٍذ.

ثَولَ ؽوللَ اهب ث٦ل الؾول ّ الٖالح ايي هقزٖويَذ كه فْٖٓ هٌبٍک ؽظ » ٩بى: 
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 «.ّ ّوايٜ  ى ّ كه  ى هٲلهَ ّ چٌل هٞلت اٍذ

 8873  د   3526/  8، ًَدقَ ّدوبهٍ    84428، ُ  4364/  4، گلپبيگبًي؛ هغلدل   / د ٱن

886  /26. 

ِٝبهد ًجبّل ّ ؽکدن   ؽبئ٘ كه ث٦٘ ا٭٦بل ٱجْل ًبئت کٌل ّ هؾزبط ثَ»اًغبم ا٭زبكٍ: 

اًل اکضو هغزِليي ثَ ٥لّل اى ٥ًْي ثَ ٣ًْ كيگو ُوگبٍ هز٦وٗ ثبّل اکودبل ًد٣ْ اّل   کوكٍ

 «.اى عِذ ؽي٘...

 ، ثلّى علل. .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 86*  88، ً  88،  گ 39

741  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ
 اى: ؟

ك٥بُبي هواٍن ؽظ اى ٱجيد   اي اٍذ كه هٌبٍک ؽظ ّ هْزو  ثو هٍبلَ کْربٍ ّ هزٮوٱَ

 ك٥بي ٥و٭َ ّ ك٥بي هَّٙ.

 8876  د   8895/  3، ًَدقَ ّدوبهٍ    84429، ُ  4364/  4، گلپبيگبًي؛ هغلدل   / د ٱن

 .77الي  69ٓ  ،39/  885

 «.عيٌب اليک ىايويي ثک اى... الَالم ٥ليک يب ٍيلًب يب هٍْل اهلل» ٩بى: 

 ، ثلّى علل. ًَـ

 ٍن. 86*  88،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 9

741  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ
 اى: ؟

ثقْي اى هٍبلَ هٮٖ  ٭بهٍي کَ ثواي ٥و  هٲللاى ًّْزَ ّلٍ ّ ايي ًَقَ ّبه  
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 هٌبٍک ؽظ اٍذ.

 8877 38/  882د  8752، ًَقَ ّوبهٍ  84482، ُ  4363/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  / د ٱن. 

الٲ٦لٍ  ُبي ؽظ کَ ّْال ّ ميهبٍکَ ٥ووٍ روز٤ ثب ؽظ  ى ثبيل كه  كّين  ى» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.الؾغَ اٍذ كه يک ٍبل ثبٌّل ّ مي

 ، ثلّى علل. ًَقَ اى اًغبم ًيي ا٭زبكگي كاهك. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 83*  82، ً  88،  گ 42

742  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

 ّ ، اٱزجدبً ّدلٍ اى هٌبٍدک     هقزٖوي اٍذ كه اؽکبم ؽظ ّ ٥ووٍ ّ هَزؾجبد ايدي ك

 ثالكي ثؾواًي. ٥وثي ّيـ ؽَيي

کَ ُوگبٍ هَزٞي٤ ّ  ا٭٦بل ؽظ ّ ٥ووٍ.. کَ اى هٍبلَ هٌبٍک ؽظ ٥بليغٌبة.. ثلاى» ٩بى: 

 «.اهلل الؾوام گوكي هْ٭ٰ ثَ ؽظ ّ ىيبهد ثيذ

ّ كه عوي٤ اهبکي هقَْٖٕ ثَ ك٥بي فيو ّ ٝلت  هوىُ يبك ٭وهْكٍ ٭واهدُْ  »اًغبم: 

 «.ًٮوهبيٌل

 8878 پ. 846ه الي  856ٓ ، اى  9858، هو٥ْي؛ ُ  / د ٱن 

 ًَـ.

743  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ 8529ال٦بثليي ثي هَلن ثبه٭وّّي هبىًلهاًي ؽبئوي ) اى: ىيي

 [6986ُ  265/  22]النهي٦َ 
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 ، ّيـ ؽَيي ؽبئوي ثو  ى ؽبّيَ ىكٍ اٍذ. ٭وىًل هئل٬

 8879      ُ( 437/  4/ د ]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًدَ هؾدلس اههدْي) :

، ثدَ فدٜ    ، ثدَ ٍد٦ي ّ اُزودبم هؾودل يٍْد٬ ٥ليقدبى       ؽيله ثبك كکي؛ هٞج٤ ٥ييدي كکدي  

، ٓ  29،  ّىيدوي  .ٯ، ُ 8584،  «ًقجدخ الکَزدبة  »، هِْْه ثَ  هؾول٥لي ثي هؾولکب١ن الهي

 ( ٭بهٍي[828د  82)ٕٔ 

744  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 .ال٦بثليي اى: ّيـ ىيي

فبروَ رلّيي يب٭زَ ّ ثَ ىثبًي ٍبكٍ ثَ ثيبى ا٥وبل كه چٌل ٭ٖ  هْزو  ثو اثْاة ّ يک 

 ؽظ ّ ٥ووٍ پوكافزَ اٍذ.

 ثَولَ ؽوللَ ٕلْح ّ ث٦ل ايي چٌدل کلودَ ثدو ٍدجي  افزٖدبه كه هَدبئ  ؽدظ       » ٩بى: 

 االٍالم هٲزدلي االًدبم... ٱلودي ّدل كه ٙدوي      ّ ٥ووٍ ثؾَت الزوبً عو٦ي اى عٌبة صٲخ

 بة اّل كه ٥ودوٍ اٍدذ ّ ا٭٦دبل  ى پدٌظ    اهلل ر٦دبلي ثد    ّدبء   چٌل ٭ٖد  ّ يدک فبرودَ اى   

 «.اٍذ

هقيو اٍذ هيبى ٱوثبًي کوكى گٍْٮٌل ّ ا٦ٝبم كٍ هَکيي ّ هّى گو٭زي ٍَ هّى »اًغبم: 

ّ کٮبهٍ ٍبٱٜ کوكى هْي ثلى كه ٩يو ّْٙ ثلکَ ّْٙ ٥لي االؽْٛ كه ُو هْي يدک کد٬   

کٮي اٍدذ   گٌلم اٍذ ّ ُوچٌيي كه کْزي ُو ّپْي ثب اًلافزي اى ثلى ّ صْة ّ ًؾْ  ى

 «.اى گٌلم ٥لي االؽْٛ

 8882 8225، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

ال٦بثليي الوبىًلهاًي ّ الَالم ٥لي هدي ارجد٤    ّ اهلل ال٦بلن ّ أًب االٱ  الغبًي ىيي»اًغبهَ: 

 الِلي ٱل رّوذ الکزبة الوَوي ثوٌبٍک الؾدظ ٭دي يدْم أهثد٤ ّدٌجَ فَدن ٥ْدويي هدي        

 ًودبئين کدَ کدبرجيي    ى ٥بهليي ايي هٍبلَ اٍدزل٥ب هدي  ا 8545الٲ٦لح الؾوام ٭ي ٌٍَ  الِْو مي
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 «.ها ٭واهُْ ًٮوهبيٌل

 .ٯ. ُ 8545، ٍبل  ، اؽزوباًل ثَ فٜ هئل٬ فٜ رؾويوي ًبىيجب

كاهاي اّزجبُبد ًگبهّي ٭بؽِ اٍذ. هٍبلَ كه كهِّى علّلي ثَ هْکي ًگبهُ يب٭زدَ  

 اٍذ.

 .8529، فويلاهي  ٍزبى ٱلً اٍذ ثَ ربهيـ هِو  ًَقَ

 ٍن. 87*  82،  ٍْٞه هقزل٬، ٓ  33

 (286و  285)تصاوير 

745  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 .اى: ٍيل هؾول ثي ه٦ْٖم هِْلي

ُدب  چْى هئل٬، ايي هٍبلَ ها كه پبٍـ ثَ كهفْاٍذ کَبًي کَ ؽظ روز٤ ثدو ٥ِدلٍ  ى  

، ايي ًّْزبه، رٌِب كه ثبة اؽکبم ؽظ روزد٤ اٍدذ ّ هْدزو      ّاعت ثْكٍ روريت كاكٍ اٍذ

 هٲلهَ ّ كّ هٞلت.اٍذ ثو 

ثَولَ الؾول هلل الني ثوة الٌَن ّفلدٰ اللدْػ ّالٲلدن ّع٦د  الْد٦و ّالؾدوم       » ٩بى: 

 ّالٖلْح ٥لدي هؾودل ّ لدَ ٍدبكاد ال٦دوة ّال٦غدن ّهٖدبثيؼ ال٢لدن چٌديي گْيدل أٱد            

فلٰ اهلل ٥واًل ّأکضو ٥جبك اهلل ملاًل هؾول اثي ه٦ْٖم اثي هؾول الوٙدْي الوْدِلي هْلدلًا    

 «.ّهًٌْٝب...

پٌ ّاعت اٍذ کَ ثوگوكك ثَ هٌي ّ ؽلٰ يدب رٲٖديو كه  ى ثدَ ٥ود  ثيدبّهك.      »اًغبم: 

 «.چٌيي اٍذ ُوگبٍ ٥ولًا روک کوكٍ ثبّل

 8888 7292، هْٙي؛ ُ  / د هِْل. 

 .ٯ. ُ 8232االّل  ِّو عوبكي 22،  ، ٩الهؾَيي ٝجَي ًَـ رؾويوي

كهط ّدلٍ اٍدذ.   « الواعي الي اهلل ٥لي إ٪و»، هِوي هوث٤ ثب ٍغ٤  ثو ٭واى ٕٮؾَ  ٩بى
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 ، فبلي هبًلٍ اٍذ. عبي ٥ٌبّيي اثْاة ّ ٭ْٖل

 ٍن. 87*  82، ً  87،  گ 43

 (288و  287)تصاوير 
 

746  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 (..ٯ ُ  8558)ّجبًَ ثؾواًي  اى: ٍيل ٥لي ثي اثواُين ثي ٥لي ثي اثواُين ثي أثي

 [7285ُ  267/  22]النهي٦خ 

ثبّل. ٍيل ٥لي ، اى اعلاك ٍيل ًبٕو ثي ٥جلالٖول )ٍبکي ثٖوٍ( ّ هئيٌ  ًِب هي هئل٬

اٍدذ کدَ ثدَ    « الجل٪خ»، ٕبؽت  ]ٝجٰ گياهُ ٕبؽت مهي٦َ[ ّبگوك ّيـ ٍليوبى هبؽْىي

  ّهي ًوْكٍ اٍذ. ّ٭بد يب٭زَ ّ كيْاى ّي ها عو٤ٯ . ُ  8828ٍبل 

، هٌبٍک ؽظ ثيهگي اٍذ کَ هَبئ  كه  ى ثدَ   ، ٝجٰ ًٲ  هؾولٕبلؼ ثؾواًي کزبةايي 

 ْٝه اٍزلاللي ثيبى ّلٍ ّ ثَ ًٲ  اٱْال ًيي پوكافزَ اٍذ.

 8882   گٮزَ کَ ًَدقَ ًديك اّ َُدذ ّ ثدَ ُودواٍ      « أًْاه الجلهيي»/ د ّيـ ٥لي كه

ثَ ُوواٍ اٍزلالل ّ ًٲ   ، هياه ثيهگي اٍذ د اى ًجي ّ ائوَ ثٲي٤ د ّ ثؾش هٌبٍک  ى   ًَقَ

 اٱْال ٥لوبٍذ.
 

747  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ 8298اى: ٍيل ٥لي ثي ٍيل هؾولهٙب ثي ٍيل هِلي ثؾوال٦لْم ٝجبٝجبئي ٱوي )

 [7227ُ  268/  22]النهي٦خ 

 8885   َ  اي ًددبٱٔ ثددَ فددٜ هٖدد٬ٌ ًدديك ٍدديل ع٦ٮددو ثددي ٍدديل ثددبٱو  / د ًَددق
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َ      )٭وىًل هئل٬(، هْعْك اٍذ کدَ    ثوفدي اى اّهاٯ  ى كه ٍدٮو ؽدظ هٖد٬ٌ اى ثديي ه٭زد

 اٍذ.

748  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .هيو ٍيل ٥لي ٝجبٝجبئي

 [7242ُ  272/  22]النهي٦خ 

 كه ايي کزبة، رٌِب اؽکبم ؽظ روز٤ ثيبى ّلٍ اٍذ.

 8884 اُ كه فياًَ کزت هئل٬ هْعْك اٍذ./ د ًَقَ إلي 

ؽَدي ا٥وعدي کدب١وي اٍدذ کدَ ثدَ ٍدبل         ١بُوًا ايي کزبة ثَ فٜ ٍيل هؾَي ثدي 

کٌل کَ ٭زبّي ّ اؽکبم ها ثو هٲزٚبي كهگنّزَ اٍذ. ّي كه ايي ًَقَ مکو هي .ٯ ُ  8227

 اؽزيبٛ ّ ثو اٍبً ٢ًواد ٝجبٝجبئي کزبثذ کوكٍ اٍذ.
 

749  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 (..ٯ ُ  8288د  8284اى: ّيـ هورٚي ثي هؾول اهيي اًٖبهي )

، هئٍَدَ هٞج٥ْدبري    ، ٱدن  ؽظ: ثوگييلٍ اؽکبم ّ ا٥ودبل ؽدظ ّ ٥ودوٍ   ]هٍبلَ هٌبٍک 

 ، هٱ٦ي[ٓ  584،  8575،  8، چ  اٍوب٥يليبى

هغو٥َْ اؽکبم هٌبٍک ؽظ اٍذ. ّيـ هورٚدي اًٖدبهي اى ًقَدزيي پليل ّهًدلگبى     

، ؽْاّي ثوفي ٭ٲِب ثو ايي هٍبلَ ًيي  هلٍ  هّك. ثَ ُوواٍ ايي هٍبلَهٌبٍک ؽظ ثَ ّوبه هي

 اٍذ.

 8883  ٓ 8255، ُ  896/ د ُولاى )٩وة(،  فًْل؛. 
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 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 83*  82

751  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ 8826اى: هال ٍلوبى ثي هال فلي  ٩بىي ٱيّيٌي )

 [6988ُ  264/  22]النهي٦َ 

 کزبة ثواي ّبٍ ٍليوبى ٕٮْي ًگبّزَ ّلٍ اٍذ.

751  

 ـ هشثٖ( )ُِٔ هٌبسٖ الحذ

 .اى: ّيـ ٍليوبى

 [6992ُ  264/  22]النهي٦َ 

 ، ٍبکي ايواى ثْكٍ اٍذ. ثبّل کَ پٌ اى ّ٭بد پلههئل٬ ٭وىًل ّيـ ٍليوبى ٱٞيٮي هي

 8886  هلٍ اٍذ.« أًْاه الجلهيي»/ د ًبم کزبة كه  

752  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 ..ٯ( ُ 8293اى: ٍيل اٍوب٥ي  ثِجِبًي )

 [6957ُ  236/  22]النهي٦َ 

 ]کزبة كه رِواى چبپ ّلٍ اٍذ[

 اي هٌزقت ّ ٭بهٍي اٍذ كه ّاعجبد ؽظ.هٍبلَ
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 «.ثبيل كاًَذ کَ ؽظ ثو ٍَ ٱَن اٍذ: اّل ؽظ روز٤...» ٩بى: 

 8887 َكٍذ ًيبهل[. اي اى  ى ثَ/ د ]ًَق 

753  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحذ

هيو٭ٖيؼ ثي هيواّليدبء ؽَديٌي   اى: ٍيل ؽَيي ثي اهيواثواُين ثي اهيوهؾول ه٦ْٖم ثي 

 ..ٯ( ُ 8228رجوييي ٱيّيٌي )

 [6966ُ  262/  22]النهي٦َ 

 8888 ٍيل هٖٞٮي هْعْك اٍذ. / د ًَقَ فٞي ًيك ًٍْ هئل٬ ، 

754  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 (.ٯ. ُ  8299اى: ؽبط ٍيل ؽَيي کُْکووي رجوييي ًغٮي )

 [6964ُ  262/  22]النهي٦َ 

ثَ ٙويوَ ؽْاّي ٍيل ٕدله  ٯ . ُ  8523هٌٮوكًا ّ كه ٍبل ٯ . ُ  8298]کزبة كه ٍبل 

 ثَ ٝج٤ هٍيلٍ اٍذ[

 8889  ( ى ها ثبٯ . ُ  8588/ د هئهي فواٍبًي  )الَدئال ّ الغدْاة  »٥ٌدْاى   ًغ٬ »

  ّهي کوكٍ اٍذ. عو٤
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ 8266) اى: ّيـ ٍليوبى ثي اؽول  ل ٥جلالغجبه الٲٞيٮي

 [6989ُ  264/  22]النهي٦َ 
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كاهك کَ ٩يدو  « اللّهح ٭ي أؽکبم الؾظ ّ ال٦ووح»كه ايي هْهك، کزبة كيگوي ثَ ًبم   هئل٬

 اى ايي کزبة اٍذ.

ٜ »،  «کجيو»ثواي هئل٬ ٍَ ٣ًْ هٌبٍک « اًْاه الجلهيي»كه  مکدو ّدلٍ   « ٕد٪يو »ّ « هزٍْد

 اٍذ.

 8892ؽجْي ٱٞيٮي هْعْك اٍذ. ، ًيك ّيـ ٥لي / د ًَقَ كه کوثال 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

اى: ّيـ ٍليوبى ثي ٥جلاهلل ثي ٥لي ثي ؽَي ثي اؽول ثدي يٍْد٬ ثدي ٥ودبه ثؾواًدي      

 (..ٯ ُ  8828د  8273هبؽْىي ٍواّي )

 [6998ُ  264/  22]النهي٦َ 

 «.الو٦واط»ّ « الجل٪خ»، چْى  ُبي كيگوي ًيي كاهكکزبة

 ثي ٥جلالوإ٫ّ، عل ؽٮٖي ثؾواًي ًگبّزَ ّلٍ اٍذ. ايي کزبة ثواي ٍيل اؽول

،  ًبم اّ ها ّبگوكُ ّيـ ٥جلاهلل ٍوبُيغي كه اعبىٍ هٮٖلي کَ ّيـ ًبٕو ثؾواًدي كاكٍ 

  ّهكٍ اٍذ.

757  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

 .اى: ٍيل اثْالٲبٍن ٥جلاهلل ثي ٥لي ثي اثْالوؾبٍي ىُوٍ ؽلجي

 [7228ُ  262/  22]النهي٦َ 

 ثبّل.هي« ال٪ٌيخ»، ٕبؽت  اثي ىُوٍ هئل٬ ثواكه

 8898  ًبم ثوكٍ ّلٍ اٍذ.« هٍبلخ ٭ي الؾظ»ثب ٥ٌْاى « الوّٙبد»/ د اى ايي کزبة كه 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ

اى: ٍليوبى ثي ٥جلاهلل ثي ٥لي ثي ؽَي ثي اؽول ثي ي٬ٍْ ثي ٥وبه ثؾواًي هدبؽْىي  

 (.ٯ ُ  8828د  8273ٍواّي )

 [6995ُ  264/  22]النهي٦َ 

، رٌِب كه هَبئ  افزال٭ي كه ؽدظ ًگبّدزَ ّدلٍ اٍدذ. هئلد٬ هٌبٍدک ؽدظ         ايي کزبة

اُ اى  ى يبك کوكٍ اٍذ ّ هقزٖوي ُن كاهك کَ ّبگوكُ ّيـ ٥جلاهلل ٍوبُيغي كه اعبىٍ

اي کَ ثواي ّبگوكُ هْلي هؾول ه٭ي٤ ثيوهي الهي ٕبكه کوكٍ، ثَ ٍدبل  فْك ًيي كه اعبىٍ

 بهٍ ه٭زَ اٍذ.ثلاى اّ .ٯ، ُ 8888

الؾول هلل ّ کٮي... ٦ّٙزِب ٭ي الوَبئ  القال٭يخ الزي ر٦ّن ثَ الجلْي هدي هٌبٍدک   » ٩بى: 

 «.الؾبط...

 8892 ًَيك ّيـ هؾولؽَيي عٌلٱي هِوعبًي هْعْك اٍذ. اي اى  ى/ د ًَق ، 

 .ٯ. ُ 8888ربهيـ کزبثذ: ٍبل 
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ

 اى: ؟

كه چٌل هٲبم ّ هجؾش ّ هَدئلَ.  «. هٲٖل»اٍذ كه ؽظ ثب ٥ٌبّيي هجبؽش ًَجزًب هٮٖلي 

 اى ّيـ ٍْٝي ّ کزبة كهًّ يبك ًوْكٍ ّ كه ٭زبّاي فْك ثَيبه اؽزيبٛ کوكٍ اٍذ.

كه ثيبى ا٭٦بل ؽظ روز٤ ّ  ى ٍييكٍ چيي اٍذ: اؽوام ّ ّٱ٫ْ كه ٥و٭دبد  » ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.ّ ّٱ٫ْ كه ه٦ْو ّ كّ چيي كه هٌب پيِ اى کْچ کوكى
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ّ هَزضٌي اٍذ اى ايي ؽکن فلدْٯ ک٦جدَ ّ  ى ثٌدبثو ٱدْل ث٦د٘ ٥لودبء       »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ًوْكًل٥ٞوي اٍذ هوکت اى ى٥ٮواى ّ ٩يو  ى کَ فبًَ ک٦جَ ها ثَ  ى ه٦ٞو هي

 8895 843الي  66، ٓ  4269/  6، ُ  673، ٓ  4، هَغل ا٢٥ن؛ ط  / د ٱن. 

 رٖؾيؼ ّلٍ ّ اى  ٩بى ّ اًغبم ا٭زبكگي كاهك.

 ٍن. 22*  83

761  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ = آداة حذ

 ..ٯ( ُ 82الليي )ٍلٍ  ، هؾولًٖيو ثي کوبل اى: هلهً ٱوي

 [497ُبي فٞي کزبثقبًَ ٝجَي ؽبئوي ]٭ِوٍذ ًَقَ

اي اٍذ كه ثيبى هٌبٍک ؽظ كه يک هٲلهَ ّ كّاىكٍ ٭ٖد  ّ فبرودَ. هٲلهدَ كه    هٍبلَ

 ُو يک ّ ٥ناة ّ ٥ٲبة ربهک  ًِب. ثيبى ّوّٛ ّعْة ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ٭ٚ  ّ صْاة

کٌدل. ارودبم ردؤلي٬ ايدي کزدبة كه      هئل٬ كه  ٩بى، اى ّبٍ ٍلٞبى ؽَيي ٕٮْي يبك هي

، هدلهً   كه إٮِبى صجذ ّدلٍ اٍدذ. هئلد٬   .ٯ  ُ 8885ُب هّى ثيَزن ٦ّجبى ث٦ٚي ًَقَ

 ّبٍ هنکْه ثْكٍ اٍذ.

 8894  /8  884د   564ًَقَ ّدوبهٍ  ،  84589، ُ  4338/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 /2. 

کوكًل پٌ ٍبلک ٝويٰ ٥و٭بى ث٦ل اى ّْٕل ثَ هٲبم ٭ٌدب... اهدب   ٥لويَ ّ ٥وليَ هي» ٩بى: 

 «.الليي هؾول ًٖيو ٱوي هلهً ٍوکبه ث٦ل چٌيي گْيل ٭ٲيو ؽٲيو اثي کوبل

کوب اّعجذ الّليبئک ال٦به٭يي ثؾٲِن الوْعجيي ٝب٥زِن الدوا٩جيي ٭دي ىيدبهرِن    »اًغبم: 

 «.يي اليکالوٲوث

. اى اّائ  کزبة رب اّافدو ٭ٖد  كّاىكُدن ها كاهاٍدذ ّ اى  ٩دبى ّ      .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ

 ٍّٜ ّ اًغبم ا٭زبكگي كاهك.
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٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. روبهي ٕٮؾبد هغدلّل هدنُت ّ هْدکي ّ ّدٌگو٫. ًَدقَ كه      

 اي ٙوثي ٍوروًظ هغلّل گوُي.ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ. علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 87/  3*  88/  3، ً  85د  82،  گ 88

 8893  /2     د ًَقَ فٞي كه کزبثقبًَ هوؽْم ٍيل هؾولهٙب ٝجَي ؽدبئوي كه ٱدن

 ّْك.كاهي هي ًگَ

 ثوگ عيجي. 62
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ = آداة حذ

د   8873، ٍديل هؾودلثبٱو ثدي هؾودلًٲي هٍْدْي إدٮِبًي )       اى: ؽغخاالٍدالم ّدٮزي  

 (..ٯ ُ  8262

 .ٯ. ُ 8238ربهيـ رؤلي٬: 

؛ ٭ِوٍدذ  332؛ ٭ِوٍذ الٮجبيي  ٍزبى ٱلً هْٙي ٓ 6944ُ  237/  22]النهي٦خ 

 [83/  5؛ ٭ِوٍذ اكثيبد 8225/  5؛ الِيبد هِْل 782/  4؛ هلک 494/  58هغلٌ 

ًَقَ ٭زْايي اٍذ كه  كاة ّ ا٥وبل ّاعت ّ هَزؾت ؽظ كه يک هٲلهَ ّ ٍَ هٲٖل 

ىثبى، ٌُگبم ٍٮو ثَ هکَ هکوهَ رؾويدو ّدلٍ    ّ يک فبروَ کَ ثواي اٍزٮبكٍ هٲلليي ٭بهٍي

 اٍذ.

ايي هٍبلَ كه يک هٲلهَ ّ ٍَ هٲٖل ّ يک فبروَ رلّيي يب٭زدَ اٍدذ. هٲلهدَ كه ٍدَ     

 هٞلت اٍذ:

 هٞلت اّل كه  كاة ؽظ.

 هٞلت كّم كه ٭ٚيلذ ؽظ.

 هٞلت ٍْم كه اٱَبم ؽظ.

 هٲٖل اّل: كه هْاٱيذ ؽظ.
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 هٲٖل كّم: كه ا٥وبل ٥ووٍ روز٤.

 كهه ا٭٦بل ؽظ.هٲٖل ٍْم: 

 فبروَ: كه  كاة هليٌَ هْو٭َ.

ثَولَ ؽوللَ ّ الٖالح ّ الَالم ٥لي ٍيل االّلديي ّاآلفدويي... اثدي هؾودلرٲي     » ٩بى: 

ايَذ كه ثيدبى  كاة ّ ا٥ودبل ؽدظ    هٍبًل کَ ايي هٍبلَ ٥وٗ ثواكهاى كيٌي هي الوٍْْي ثَ

 «ٍوذ رؾويو... اهلل ثَ كه اّاى ٥يم رْو٫ ثَ ثيذ

 «.  رْاى ًوْك ٥لم عْاى ًوي ّْك ؽکن ثَ اگو هٞوئي ثبّل کَ هْ کٌلٍ ًوي»... اًغبم: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8896  /8 اهلل هٍْْي عيائوي. ، ٍيل هؾول ثي ٦ًوخ د ّقٖي 

اهلل هو٥ْي ّّْدزوي،   کَ ربهيـ گييلٍ  ى اى ؽبط هيوىا ٭زؼ ، عي  ى ربهيـ ًگبهُ ًلاهك

كاًَزَ ّدلٍ اٍدذ. ايدي هٍدبلَ ها ؽدبط هيدوىا       ٯ . ُ 8238ّْال  4ه٦و٫ّ ثَ کيويبيي كه 

، پدله ؽدبط    اهلل هو٥ْي، ه٦و٫ّ ثَ کيويبيي رَزوي ثَ كٍزْه ؽبط ٍيل اؽول رَدزوي  ٭زؼ

 َ اى  ى ٭دبه٧ ّدلٍ    8238ّدْال   4ّدٌجَ   ٍيل ٥جلالٖول رَزوي فالَٕ کوكٍ ّ كه هّى ٍد

 اٍذ.

 «.أؽولٍ ٥لي کوبلَ ّ إٔلي ٥لي أؽولٍ ّ  لَ...» ٩بى گييلٍ: 

اي كه ًيك ٍيل هؾول ثي ٦ًوخ اهلل ، ٙوي هغو٥َْ اهلل ي ًَقَ ثَ فٜ فْك هيوىا ٭زؼاي

 هٍْْي عيائوي ّعْك كاهك.

 8897  /2   ثَ ٱ٤ٞ عيجي كٍ ٍدٞوي   اٍذ .ٯ ُ  85د ًَقَ فٞي کَ فٜ ًَـ ٱوى ،

ًَدقَ اى  ِى  .ٯ  ُ 8298كه کزبثقبًَ هَغل گُْوّبك د هْدِل کدَ كه ٍدبل      8763ّ ثب ُ 

 ْكٍ اٍذ.لٞٮ٦لي ث

 8898  /5  ُ كه کزبثقبًَ  ٍزبى ٱلً هْٙي ّعْك كاهك. 822د ًَقَ كيگوي ثب 

 8899  /4    د ًَقَ فٞي كيگوي كه کزبثقبًَ هوؽْم ٍيل هؾولهٙب ٝجَي ؽدبئوي

 ّْك.كاهي هي كه ٱن ًگَ

 8222  /3   ُ كه کزبثقبًَ هَدغل ا٢٥دن هْعدْك     8942د يک ًَقَ فٞي كيگو ثب
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 اٍذ.

 کٌل:چٌل ًَقَ اى  ى ها مکو هيكه النهي٦َ 

 ًيك ٍيل ٥جلالؾَيي ؽغذ كه کوثال. 8238يک ًَقَ ثَ ربهيـ کزبثذ د 

 الليي هو٥ْي كه ٱن. ًَقَ كيگو ًيك ٍيل ِّبةد 

 ًَقَ ٍْم ًيك ٍيل  ٱب رَزوي.د 

 8228  /6 4965/  8، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن. 

 ثَ ٌّگو٥.٫ٌبّيي  .ٯ. ُ 85، اى ٍلٍ  ًَـ ّ ٥جبهاد ٥وثي ه٦وة

رٖدؾيؼ ّ   8235هٍبلَ ها هؾولؽَي ثي ٥جلالؾويل ِٝواًي ثب ًَقَ هئل٬ ثدَ ٍدبل   

ُدبيي هوثدْٛ ثدَ ث٦ٚدي اؽکدبم ؽدظ اى       ، ٍئال ّ عدْاة  هٲبثلَ کوكٍ اٍذ. ثيي كّ هٍبلَ

ٍئال ّ عدْاثي کدَ كه ثديي هاٍ ٍدٮو هکدَ      »ؽغخاالٍالم ا٭يّكٍ ّلٍ اٍذ، ثليي ٥جبهد: 

کَ اهاكٍ اؽوام كاهًل ًيذ ٥ووٍ روز٤ ها ثَ چَ ٣ًْ ًوبيٌل ّ ه٢٦وَ ّلٍ اٍذ ٍئال: کَبًي 

 کيٮيذ ٥ووٍ روز٤ ها ُن ثيبى ٭وهبيٌل.

عْاة: ثلاى کَ ايي چٌل کلوَ كه ثيبى  كاة اؽوام ٥ودوٍ روزد٤ كه چٌدل هٌيلدي ّاكي     

، هؾولثبٱو الوٍْْي هوٱْم گوكيلٍ ّ كه ايي ٩بيدذ   ٥ٲيٰ اى ايي هٲٖو كهگبٍ الَ عّ  ّؤًَ

ه٢ٌْه ّلٍ ثلاى کَ ث٦ل اى ّْٕل ثَ اؽل هْاٱيذ الىم اٍذ ثو اّقبٕدي کدَ اهاكٍ   اؽزيبٛ 

اهلل ّ كّ هک٦دذ   اؽوام كاهًل ًيذ ٥ووٍ روز٤ ًوبيٌل هواك ثَ ٥ووٍ روز٤ اؽوام ّ ْٝا٫ ثيدذ 

ًوبى ْٝا٫ ّ ٦ٍي ثيي الٖٮب ّ الووٍّ ّ رٲٖيو ي٦ٌي هْي ّ يب ًبفي اى ثلى عدلا ًودْكى   

 «.اٍذ

 لّى هٲْا.علل ريوبط هْکي ث

 ٍن. 83*  82/  3،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 (291و  289)تصاوير 

 8222  /7 ًَقَ اى کزبثقبًَ ّىيوي ييك اٍذ(. 8435/  8، هْٙي؛ ُ  د هِْل( 

٦ٍَخ هب ٥ٌلک »اًغبم )ك٥بي ٥و٭َ(:   َّ َّ ِىكًي ِهي ٭ٚلک  ّ ا٦ٍَلًِي ِثوب ُر٦ٞيٌِي هٌَ 

َٕ ِّ ملک   «.ثقَِيِو اآلِفوح ّ ٦ًَيِوِب يب أهؽن الّواؽويي٭بًک ّا٤ٌٍ کويٌن ّ 
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، ك٥بي  ، ٥جبهاد ٥وثي ًَـ ه٦وة. ثلّى کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. كه اكاهَ هٌبٍک ًَـ

 هّى ٥و٭َ  هلٍ اٍذ.

 ً. 85،  گ 62

 (291)تصوير 

 8225  /8 8224، هْٙي؛ ُ  د هِْل  

کويُن أي ٱويُت أي ث٦يُل  کَ رؾذ ًبّكاى اٍذ ايي ك٥ب ها ثقْاًٌل أي عْاُك أي»اًغبم: 

 «.أٍئلک أى ُرّٖلي ٥لي هؾول ّ أُ  ثيزَ ّ أى رُوّك ٥لي ٦ًوزک

كه  .ٯ، ُ ٦ّ8236جبى ٍبل  87، پٌغٌْجَ  پٌبٍ ىًغبًي ، ٥لي ًَز٦ليٰ ّ ٥جبهاد ٥وثي ًَـ

اٍذ ثَ  7اي كه هلهٍَ كاهال٦َبكٍ ىًغبى. ًَقَ فويلاهي  ٍزبى ٱلً هْٙيؽغوٍ

 .ُ. ُ 8529ربهيـ هِو 

ّهٯ  23( ؽلّك 959/  58، ّلي ثب رْعَ ثَ کزبثقبًَ کب٬ّ ال٪ٞبء ) ١بُوًا کبه  اٍذ

 کَوي كاهك.

 ٍن. 83*  82، ً  88،  گ 83

 (293و  292)تصاوير 

 8224  /9 اي(، ٓ اهلل ال٢٦وي فبهٌَ )اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  د هِْل

 (.89393) 8432(، ُ 2)٭ٲَ  786

اللِّن ٕ ِّ ٥لي هؾّول ّ  ل هؾّول ّ أثِل٨ أهّاَؽِن ّ أعَدبَكُن هٌّدي   ٥ٌَِل هّثُکن »اًغبم: 

َّ ٕدّلي اهلل ٥لدي هؾّودل ٍديلًب ّ  لدَ ّ ٍدّلَن        َّالم ٥ليَ ّ َهؽوُخ اهلِل ّ َثوکبرَ  َّالم ّ ال ال

 «.رَليوًب کضيوًا ّ َؽَُجٌب اهلل ّ ٦ًَن الْکي 

 .ٯ. ُ 8236،  ، هؾولٕبكٯ ثي هال ٱبٍن ًَـ

 .ُ. ُ 8575: فوكاك اُلاُب ثو ٭واى ثَ ٌّگو٫. ربهيـ ًْبًي٥ٌبّيي ّ 

هٌبٍک ؽظ هي هئلٮبد هْالًب »كه ثبالي ًقَزيي ٕٮؾَ ًَقَ، ايي ٥جبهد  هلٍ اٍذ: 

أّو٫ الؾبط ؽبعي ٍيل ثبٱو ٍلوَ اهلل ر٦بلي ّ اكام اهلل ٥ّيٍ ّ ٥ودوٍ ّ ثٲدبٍ ثدبلٌجي ّ  لدَ     

 «.االهغبك
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اى عولَ ا٥ودبلي کدَ كه هَدغل    »، چٌيي  هلٍ:  يّكٍپٌ اى پبيبى هٍبلَ ُن كه ٕٮؾَ ا٭

ٍدوذ   کَ ث٦ل اى اؽوام كه هَغل ّغوٍ ثبيل ثَ ٥و   يل، كّ اهو اٍذ: اّل  ى ّغوٍ ثبيل ثَ

ٍوذ هکَ ثوّك اگوچَ چبكهُب كه ٍوذ هليٌَ ثبّل ثبيدل ثدَ چدبكه     هليٌَ ثوًگوكك ثلکَ ثَ

يجي ثَ عِذ کوثالي ٥لي اکجو هيثدْه  ثوًگوكك... چِبه رْهبى اى فْك گناّزَ ثَ كٍ رْهبى ًب

 «.ثگيوك ّ چِبه رْهبى كيي ؽٲيو فْاُل ثْك ّالَالم

 ٍن. 83/  3*  82، ً  9،  گ 829

 (295و  294)تصاوير 

 8223  /82  اُدلايي ؽٚدود  يدخ    5، هٙدْي؛ ط   د هِْل(   َ اي(، اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 (.58788) 8438(، ُ 2)٭ٲَ  787 ٓ

ىى ؽوام اٍذ ٍزو ّعَ ّ ثو هوك ؽوام ًيَذ پٌ ىى ثو ًيذ  چٌبًچَ ثو»اًغبم ا٭زبكٍ: 

ٱٖل اعزٌبة اى ٍزو ّعَ ثبيل ًوبيل چٌبًچَ اعزٌبة اى ىيْه ّ ٝال  الد ًيي اى فْآ ىى 

 «.اٍذ چَ ؽوام اٍذ  ى ًَجذ ثَ هعبل افزٖبٓ ثَ ؽبلذ اؽوام ًلاهك

 ٥ٌبّيي ثَ ٍوفي. .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 علل ريوبط ٭وًگي. ، کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ

 .ُ. ُ 8585: ثِوي اُلاربهيـ 

 ٍن. 28*  86/  3، ً  84،  گ 64

 (297و  296)تصاوير 

 8226  /88   8928، ُ  8، ٓ  8الو٦ددبه٫ اٍددالهي )٥کَددي(؛ ط  ، كائددوح د رِددواى 

(232855.) 

لکي اگو کَي اى هاٍ عِ  ثَ هَئلَ ؽلٰ )هْي ها ٍزوكى( ًوبيل کٮدبهٍ  »اًغبم هْعْك: 

 «.ًيَذ الىم

، كه پبييي ٕٮؾبد هکبثَ كاهك. ثب ًْدبى هِدو كايدوٍ كهّدذ      .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ فُْ

هْعْك  884کَ كه ٕٮؾَ « ُْ الْاٱ٬ ّٱ٬ کزبثقبًَ... ؽبط هؾول فبى...»كاه، ثب ٍغ٤  ربط

 اٍذ.
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 ٍن.  58*  28ٍن(،  86*  8/  3ً ) 85، ٓ  884

 8227  /82   8955، ُ  8، ٓ  ٥8کَددي(؛ ط الو٦ددبه٫ اٍددالهي ) ، كائددوح د رِددواى 

(232838.) 

هاٍ. پدب هکدبثي كه ىيدو     2ّ  4ثٌدلي   ثب ٍولْػ ىيجدب ّ عدلّل   .ٯ. ُ 8248،  ًَـ فُْ

ُبيي اى ک٦جَ ّ ًٲدبٛ  ُبي هاٍذ. پٌ اى پبيبى کزبة، ٍوثٌل کزبة ؽظ اٍذ ّ ًٲَْٕٮؾَ

 (.275د  266هزجوکَ )ٓ 

 ٍن. 52*  28ٍن(،  86*  9/  3ً ) 88، ٓ  275

 8228  /85 د  8489، ًَقَ ّوبهٍ  84592، ُ  4338/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

829  /8. 

ثَولَ ّ الٖلْح ّ الَالم ٥لي ٍيل االّليي ّ االفويي... اهب ث٦ل هٲٖو كهگبٍ هة » ٩بى: 

ال٦بلويي... هؾولثبٱو ثي هؾولًٲي هٍْْي ثَ ٥وٗ ثواكهاى... كه ثيبى  كاة ّ ا٥وبل... 

 «.هَ ّ ٍَ هٲٖل ّ فبروَ...هٍبلَ ها ثَ هٲل

كه چٌيي ْٕهد هَزٞي٤ فْاُل ثْك الىم افزيبه هَب٭ود ثَ عِذ ا٥وبل ؽظ »اًغبم: 

الزغبهٍ ثْكٍ ثبّل يب ًَ. روذ ث٦ْى اهلل  ًوبيل فْاٍ هْعت ٭وُّ هْاّي ّ ٕو٫ هبل

 «.ر٦بلي

 اي.، علل ريوبط ٱٍِْ ُب ثَ ٌّگو٫، ٥جبهاد ٥وثي ه٦وة. ٥ٌبّيي ّ ًْبًي ًَـ

 ٍن. 84/  3*  88، ً  84،  گ 92

 8229  /84 د  8665، ًَقَ ّوبهٍ  84598، ُ  4339/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

285  /9. 

رْاًل هؾبٍي ّبًَ ًوبيل ّ هْيي کٌلٍ ّْك چَ کَ كه ؽبل اؽوام هي ٍئْال  ى»اًغبم: 

رْاى ًوْك. يّْك ؽکن ثَ ٥لم عْاى ًوؽبل كاهك عْاة اگو هٞوئي ثبّل کَ هْ کٌلٍ ًوي

 «.ٱل روذ الوٍبلخ الْويٮخ

، كه ؽبّيَ  ُب ثَ ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ. ُ 8249،  ، ٥جبهاد ٥وثي ه٦وة ًَـ

 اي ثلّى هٲْا.رٖؾيؼ ّ ًَقَ ثلل مکو ّلٍ اٍذ. علل ريوبط ٱٍِْ
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 ٍن. 84/  3*  82، ً  88،  گ 888

 8282  /83 د  8285، ًَقَ ّوبهٍ  85492، ُ  4339/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

885  /7. 

ٍئْال ؽکن ّک كه ْٝا٫ ها ثيبى ًوبيٌل عْاة ّدک كه ٝدْا٫ يدب كه    »اًغبم ا٭زبكٍ: 

ًٮٌ ْٝا٫ اٍذ... ثال٭ٖ  ّک ًوْك کَ ايي ّْٛ ُٮزن ثْكٍ پٌ ْٝا٫ اّ روبم ثْكٍ يدب  

 «.ّْٛ ُْزن ثْكٍ پٌ

٧ ّ رٖؾيؼ ّ ًَقَ ثلل ، ًَقَ كه ؽبّيَ كاهاي ٥الهبد ثال ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ًَـ

 اي.ثبّل. علل ريوبط ٱٍِْهي

 ٍن. 89/  3*  88، ً  87،  گ 72

 8288  /86 د  4665، ًَقَ ّوبهٍ  85494، ُ  4339/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

885  /25. 

ًوْكٍ کَ مهَ فْك ها ثَ ٱله هٲلّه اى ؽٲْٯ الِيَ علذ ٢٥وزدَ ّ ؽٲدْٯ   » ٩بى ا٭زبكٍ: 

اؽْال ثوي ًوْكٍ فًْٖٕب كه اّاى هَب٭ود ٍدّيوب كه ؽديي ٥ديم ثدَ ٍدٮو      ًبً كه عوي٤ 

 «.اهلل الؾوام ثيذ

ّ اهب ٍئْال افيو اگو ه٢ٌْه کيٮيذ ّدبمهّاى اٍدذ عدْاة  ى ثدَ رٮٖدي  كه      »اًغبم: 

 «.ثؾش ْٝا٫ هنکْه ّل ّ اگو چيي كيگو اٍذ ا٥الم ّْك

 .اي ٙوثي هغلّل گوُي، علل ريوبط ٱٍِْ .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 87*  88، ً  86،  گ 74

 8282  /87 8988، ُ  822/  2، ٭يٚيَ؛  د ٱن. 

 ًَـ.

 ٍن. 86*  88، ً  84،  گ 63

ثَولَ ؽوللَ ٕلْح اهب ث٦ل هٲٖو كهگبٍ هة ال٦بلويي ّ فبكم  صدبه االئودخ   » ٩بى ًَقَ: 

ه ثيدبى  ايَذ كهٍبًل کَ ايي هٍبلَالٞبُويي هؾولثبٱو الوٍْْي ثَ ٥وٗ ثواكهاى كيٌي هي

اهلل ال٢٦ين ٍوذ رؾويو هٍبًيل ّ هوردت    كاة ّ ا٥وبل ؽظ كه اّاى ٥ييوذ رْو٫ ثَ ثيذ
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 «.ًوْك ايي هٍبلَ ها ثَ هٲلهَ ّ كّ هٲٖل ّ فبروَ

کٌل  کَ ّک هي ٍّين  ى اٍذ کَ ّک اّ هز٦لٰ ثَ ًٲٖبى اٍذ هض  ايي»... اًغبم ًَقَ: 

، ايدي كّ ٱَدن هؾد  فال٭َدذ      کَ ّْٛ ّْن اٍذ يب ُٮزن پٌغن اٍذ يب ّْن ّ ُکدنا 

 «.هبثيي ٭ٲِب ّ هقزبه كه هَئلَ  ى اٍذ کَ ْٝا٫ ثبٝ  ّ اٍزيٌب٫  ى الىم اٍذ

 8285  /88  پ  845(، ٓ 8337/  2) 6824/  2، ُ  884، ٓ  9، هلک؛ ط  د رِواى

 پ. 222الي 

 «.روذ الکزبة ٭ي يْم الغو٦خ )پبک ّلٍ( ٭ي كاهالَلٌَٞ إٮِبى»اًغبهَ: 

ثدب ٍدولْػ كه  ٩دبى ّ كّ ٕدٮؾَ      .ٯ. ُ 8244اؽزوباًل اى ٥ليٌٲي هٍْدْي كه  ،  ًَز٦ليٰ

، علل ه٩ٌّي گ   ُب ٌّگو٫. کب٩ن ٭وًگي  ُبه هِوٍر٦ْيو كه  ٩بى هٍبلَ. ٥ٌبّيي ّ ًْبًي

 ّ ثْرَ هيقزَ اى ثوّى ّ كهّى.

 ٍن. 84/  7*  9/  8

 8284  /89 29233، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

لَ اهب ث٦ل... كهگبٍ هة ال٦بلويي ّ فبكم  صبه االئوخ الٞدبُويي  ، ؽول  ثَولَ» ٩بى ًَقَ: 

 «.هؾولثبٱو ثي هؾولًٲي الوٍْْي...

ّدْك ٥يدت ًدلاهك ؽکدن ث٦دلم عدْاى       اگو هٞوئي ثبّل کَ هْ کٌلٍ ًوي»اًغبم ًَقَ: 

 «.رْاى ًوْك روذ ًوي

، علدل   کب٩ن ًقْكي ٌّگو٫ .ٯ، ُ 82، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ فُْ علي ّ ٥جبهاد ٥وثي ًَـ

 ، ٱ٤ٞ هٱ٦ي. ث٦٘ ٥ٌبّيي ّ رْٙيؾبد كه ؽبّيَ. هيْي ٙوثي

 ُ اٍذ. 8582ًَقَ ّٱٮي ؽبط  ٱبي ًجْي اٍذ كه ٍبل 

 ٍن. 86/  3*  82/  3(، 88*  6ً ) 85

 (299و  298)تصاوير 

 8283  /22 6846، ُ  283، ٓ  4، ٍپَِباله؛ ط  د رِواى. 

ٍ کَ ثب رْعدَ ثدَ ردبهيـ ٭دْد     ، ٍلٍ ٍييكُن )الجزَ كه ٭ِوٍذ ٍلٍ كّاىكُن  هل ًَـ

، علدل   ُب ّ علاّل ثَ ّدٌگو٫. کب٩دن ٍدپبُبًي ٍدٮيل     يل(، ٥ٌْاىهئل٬، اّزجبٍ ثَ ٢ًو هي
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 ريوبط ؽٌبيي.

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« ؽظ )هٍبلَ كه  كاة ّ ا٥وبل...(»كه ايي ًَقَ ثب ٥ٌْاى 

 ٍن. 88/  3*  82/  3ٍن(،  85*  7ً ) 82

 8286  /28 2267، ُ  227/  2، هلک؛ ط  د رِواى. 

كه هلهٍدَ هدوّي. کب٩دن  ُدبه هِدوٍ      .ٯ  ُ 8279، هعدت   ال٦بثليي هؾالردي  ، ىيي ًَـ

 ُب ٌّگو٫.، علل هيْي اليي ه٪ي پَزَ. ٥ٌبّيي ّ ًْبًي ٭وًگي

 رلّيي ّلٍ اٍذ. 8232الضبًي  هٍبلَ ثَ فْاُِ هيوىا ٥لي ّىيو كه عوبكي

 ٍن. 87/  8*  82/  6، ً  88،  گ 889

 [578د  569/  3؛ هوکي اؽيبء: 283/  4؛ ٍپَِباله 5788؛ كاًْگبٍ 237/  22]النهي٦خ 

 8287  /22 783، ُ  388، ٕله ثبىاه )ك٭زو ٍْم(؛ ٓ  د إٮِبى. 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

اي ٭بهٍي كه  كاة اؽوام ٥ووٍ روز٤ اى ، هٍبلَ ٥ٌبّيي ثَ ٱوهي. كه چٌل ثوگ پبيبًي

  ثبكي. ٥ٲيٰ ًگبّزَ،  هلٍ اٍذ. اُلايي ٍيل ٥لي ًغ٬هئل٬ کَ كه چٌل هٌيلي ّاكي 

 علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا.

 ٍن. 86*  82، ً  83،  گ 68

 8288  /25 ه. 57ه الي  8، ٓ  84337/  8، ُ  48، ٓ  48، هغلٌ؛ ط  د رِواى 

 ..ٯ ُ  85، ٍلٍ  ، ٥جبهاد ٥وثي ًَـ ًَز٦ليٰ

 اي ثلّى هٲْا.علل ريوبط ٱٍِْ

 [282652ٍن. ]ُ صجذ:  83 / 3*  82/  3

 8289  /24 57، ُ  42، ٕله ثبىاه )ك٭زو اّل(؛ ٓ  د إٮِبى. 

رْاًل ايي ثْكٍ ثبّل کَ فبروَ ٥و  فدْك ها  ٥بلن ّ هواك ثَ فبروَ ٥و  هي» ٩بى ا٭زبكٍ: 

ثَ رْ ٍپوكم کَ هؾب٭٢ذ ٭وهبيي اى ّيٞبى کَ كه  فو ٥وو اميزي اى  ى هل٦ْى ثَ هي ًوٍدل  

ه  فو ؽليش ّاهك اٍذ کَ ًيَذ ُيچ ثٌلٍ کَ چٌيي ًکٌل ي٦ٌي ايي كّ هک٦ذ ّ كه ٭ٲيَ ك

 «.ًوبى ها...
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، رٍْٜ کبرت رٖدؾيؼ ّدلٍ    ٥ٌبّيي ًبًّْزَ .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ، ٥جبهاد ٥وثي ه٦وة ًَـ

اٍذ. ث٦ٚي اٙب٭بد ّ رْٙيؾبد كه ؽْاّي. كه چٌدل ثدوگ پبيدبًي،  كاة اؽدوام ٥ودوٍ      

 روز٤ اى هئل٬  هلٍ اٍذ.

 ، کب٩ن ًقْكي. وبط هْکي ٭وٍْكٍ ثلّى هٲْاعلل ري

 ٍن. 83/  3*  88، ً  83،  گ 64

 (311و  311)تصاوير 

 8222  /23 278)ك٭زو اّل(، ُ  862، ثوّعوكي؛ ٓ  د ٱن. 

، هّي ثوگ اّل رولک هيؾدبى اهلل ثدي ع٦ٮدو     ، كه ٥ٖو هئل٬. رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ ًَـ

کَ کزدبة   ل هيؾبى اهلل الوٍْْي " ّ اييثب هِو ثيْٚي " ال٦ج 8525هٍْْي ثَ ربهيـ هعت 

ثَ  ٱبي افالٱدي، ًدْاكٍ ّدٮزي ثقْديلٍ      8575الليي هو٥ْي ًغٮي ثَ ربهيـ  ها ٍيل ِّبة

 اٍذ. كه ثوگ  فو ًيي ًيبد ا٥وبل ؽظ ا٭يّكٍ ّلٍ.

 اي ثلّى هٲْا.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 83*  89/  3، ً  86،  گ 38

 8228  /26  پ الدي   8، اى ٓ  434/  8)ك٭زدو كّم(، ُ   286، ثوّعدوكي؛ ٓ   د ٱن

 ه. 58

 ، ًيكيک ٥ٖو هئل٬. ، هٙب ٥لي فْاًَبهي ًَـ ه٦وة

 :ُدب هٌزقجدي كه ىيدبهاد ؽٚدواد ه٦ٖدْهيي     ، چٌل ك٥ب ّ پٌ اى  ى پٌ اى هٌبٍک

ُبي ٥الهَ هغلَي ا٭يّكٍ ّلٍ اٍذ، ثَ فدٜ هؾودل ٍد٦يل ثدي ٍديل      گو٭زَ ّلٍ اى کزبة

 هورٚي.

اي کدَ هْدزو  ثدو ايدي     ، كه چٌل عب اى ًَقَ ُب هغلّل، ٕٮؾَ ٌگو٫ُب ٥ٌّبّيي ّ ًْبًي

 اي ٙوثي ٭وٍْكٍ.ّْك. علل ريوبط ٱٍِْ، رولک ؽبط ّيـ ٥جبً ٱوي كيلٍ هي هٍبلَ اٍذ

 ٍن. 88*  88،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 (313و  312)تصاوير 

 8222  /27 884، ُ  826، اثواُين كُگبى؛ ٓ  د اهاک. 
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 ُبي هوؽْم اثواُين كُگبى.اى کزبة 232ُ 

اى اّل ّ  فو ا٭زبكگي كاهك. هٞبلت ًَقَ اى هجؾدش ٍدْم: كه ٍد٦ي ّ هٲٖدل ٍدْم ّ      

 چِبهم كه  كاة هليٌَ هْو٭َ ها كاهاٍذ.

 ، ثلّى ربهيـ. ، ثلّى ًبم کبرت ُب ًَـ ه٦وةًَز٦ليٰ ّ ٥وثي

 ٱي اٍذ.ثوگ  ٩بىيي اٙب٭ي ّ الؾب 2، ّ  كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ ّ كاهاي ًْبى ثال٧

 ، ٱ٤ٞ ًين هٱ٦ي. علل هٲْايي )کبهد رجويکي( کب٩ن کوم

 ٍن. 83*  82، ً  85،  گ 62

 8225  /28 8988، هلهٍَ ٭يٚيَ؛ ُ  د ٱن. 

 ًَـ. ثلّى کبرت ّ ربهيـ کزبثذ.

 ٍن. 86*  88، ً  84،  گ 63

 8224  /29 8958، ُ  569، ٓ  3، هوکي اؽيبء؛ ط  د ٱن. 

َ  ، ٥ٌدبّيي ّدٌگو٫   هئل٬، اى ٥ٖو  ًَـ ًيکْ ُدب هغدلّل ثدَ ىه ّ هْدکي ّ     ، ٕدٮؾ

، ٬ٞ٥ ّ ؽْاّدي ّ   اي، علل كّهّ ريوبط هّ ٱٍِْ العْهك ّ ٕٮؾَ اّل كاهاي ٍولْػ ىيجب

 اًلهّى هْکي.

 ٍن. 88/  3*  82/  3، ً  88،  گ 24

 (315و  314)تصاوير 

 8223  /52 2726، ُ  885، ٓ  7، هوکي اؽيبء؛ ط  د ٱن. 

 ، اى ٍلٍ ٍييكُن. ُب ًَـ ه٦وةّ ك٥بُب ّ ىيبهد ًَز٦ليٰ

 ّْك.كيلٍ هي« ٦ّب٣»، هّي ثوگ اّل ّ  فو هِو ثيْٚي  ٥ٌبّيي ٌّگو٫

 علل ريوبط هْکي.

 ٍن. 84*  82/  3، ً  82،  گ 828

 (317و  316)تصاوير 

 8226  /58  ٓ پ الي  858، اى ٓ  94/  4، ُ  82د ٌُل )ثٌبهً(، عبه٦َ عْاكيَ؛

 پ. 898
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 .8238مي ؽغَ ٍبل  26،  ًَز٦ليٰ ّ ٥جبهاد ٥وثي ًَـ

 ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. علل پالٍزيکي  ثي.

 ٍن. 22*  85،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 8227  /52 3757، ُ  788/  4، هلک؛ ط  د رِواى. 

 اي.، علل هيْي ٱٍِْ کب٩ن ٭َزٲي .ٯ. ُ 8232،  ، ٍيل کب١ن رٮوّي ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 22/  6*  84 / 9، ً  83،  گ 42

 8228  /55 (2855) 8239، ُ  722، ٓ  2، هَغل ا٢٥ن؛ ط  د ٱن 

ثب ٍولْػ ىهيي كه ثوگ اّل ّ عدلّل ىه كه ٕدٮؾبد ّ يبككاّدذ     .ٯ. ُ 8236،  ًَـ

 رولک ٍيل اؽول ٕٮبئي )فْاًَبهي(.

 ٍن. 83*  88،  گ 67

 8229  /54 (5299) 8239، ُ  722، ٓ  2، هَغل ا٢٥ن؛ ط  د ٱن 

 ، رٖؾيؼ ّلٍ ّ ٥الهذ ثال٧ ًيي كاهك. َـً

 ٍن. 89*  9،  گ 98

 8252  /53 8969، ُ  8225، ٓ  5، الِيبد؛ ط  د هِْل. 

 ًَقَ ؽبٙو اى  ٩بى رب هٲلاهي اى ّٱ٫ْ كه ٥و٭بد ها كاهك.

 ُب ٱوهي. ثلّى علل.. ًَقَ اى  فو ا٭زبكگي كاهك. ٥ٌْاى ّ ًْبًي.ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ

 [25746ٍن. ]ُ  86/  3*  88ٍن(،  82*  6/  3ً ) 84،  گ 52
 

762  

 = هٌبسٖ الحذ )ُِٔ ـ هشثٖ( طلَات اهلل هلْ٘ن اروو٘يهٌبسٖ حذ آل هحوذ 

 ..ٯ( ُ 822) 7، اثْالؾَي ىيل ثي ٥لي ثي ؽَيي اى: هٌَْة ثَ ىيل ِّيل

 [6985ُ  262/  22]النهي٦َ 

 گوكيلٍ اٍذ[.اُ کالهي اى ًغبّي ًٲ  ، ّ كه هٲلهَ ]ايي کزبة چبپ ّلٍ
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، ًبّدو: اًغودي    ، هزوعن:  ٱبي ٍيل هؾودْك ٝبلٲدبًي   الليي ِّوٍزبًي ]رؾْيَ: ٍيل ُجخ

 ، چ اّل. رجلي٪بد اٍالهي د رِواى

کزبثٌبهَ ؽدظ ًيدي    8277كه ُ « هٌِبط الؾبط الو٦و٫ّ ثوٌَک ىيل الِْيل»ثب ًبم كيگو 

 ، ثليي هْقٖبد:  هلٍ

، ٍدبل   ، ث٪دلاك  ٥وثي د ًبّدو: هٞج٦دخ الٮدواد     ، رؾٲيٰ: هؾول ٕبلؼ ثي اثواُين الؾَيٌي

 م.[. 8925اًزْبه: 

ثبة کواُخ »اٍذ ّ  فوُ « ثبة االؽوام»، کَ  ٩بىُ  ثبة روريت يب٭زَ 52کزبة كه 

 «.أفن ال٦ْو اما كف  ّْال

؛ اى عولَ  ًچَ کَ هؾول ثي هٌْٖه هواكي اى کزبة  ايي کزبة ثب اٍبًيل هز٦لكٍ ًٲ  ّلٍ

 ل ثي ٥يَي هّايذ کوكٍ اٍذ.اهبم اؽو« االهبلي»

 8258 الليي هْعْك اٍذ. / د ًَقَ ًيك ٍيل ُجخ 

 7الليي ٥لي ثي ٥جلاهلل هؾجَْ ثَ ربهيـ چِبهٌّجَ  ايي ًَقَ ثَ هٍن فلهذ ثَ کوبل

 کزبثذ ّلٍ اٍذ. .ٯ، ُ 8238ههٚبى 

763  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحذ = اإلثتْبد ُٖ هٌبسٖ الحبد

اؽول ثي اثواُين كهاىي ثؾواًي ٥ٖٮْهي )ّدت يکْدٌجَ    اى: ّيـ ؽَيي ثي هؾول ثي

 ..ٯ( ُ 8286ّْال  28

 [6978ُ  268/  22]النهي٦َ 

 كه ًغ٬ ثَ چبپ هٍيلٍ اٍذ[..ٯ  ُ 8574]کزبة ثَ ٍبل 

ثبّل ّ کزدبة كه ثوجئدي ثدَ چدبپ هٍديلٍ      ، ثواكهىاكٍ هوؽْم هؾلس ثؾواًي هي هئل٬

،  ثب ٱيل هزٍْٜ ّ هقزٖو ًٲ  ّدلٍ اٍدذ  ، كّ علل هٌبٍک ؽظ كيگو  اٍذ ّ اى ايي هئل٬

 مکو ّلٍ اٍذ.« أًْاه الجلهيي»کَ ًبم ُو ٍَ كه 
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 8252   النهي٦َ»/ د ٝجٰ  ًچَ کَ هؾولٕبلؼ ثؾواًي ثَ ٕبؽت » َ ، ًَدقَ ًديك    گٮزد

 ّي كه ٱٞي٬ هْعْك اٍذ.

764  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( ، الخبهسٔ( ، الشاثؤ ، الخبلخٔ ، الخبً٘ٔ هٌبسٖ الحذ )األٍلٖ

 ..ٯ( ُ 8286 ٱب هؾول٥لي کوهبًْبُي ثي ّؽيل  ٱب ثبٱو ثِجِبًي )اى: 

 [7228الي  7287ُ  267/  22]النهي٦خ 

،  ثبٌّل. هٍبلَ ٍدْم ، ُوَ ٭بهٍي َُزٌل ّ ثيي هجَْٛ ّ هقزٖو هي گبًَ ايي هٍبئ  پٌظ

ثدَ ٥وثدي ثوگدوكاى    « الوعدبل »، ٕبؽت  ٥لي ثي هؾول ثي اٍوب٥ي  ؽبئوي رٍْٜ ّيـ اثي

 ، هٌبٍک ّاللُ ها ر٦ويت ًوْكٍ اٍذ. ْٝه کَ هئل٬ بى، ُو ّلٍ

هٍدبلخ  »، ُوچدْى   ، کزت ّ هٍبئ  كيگوي كه ثدبة ؽدظ هْعدْك اٍدذ     اى ثواي هئل٬

هٲبلدخ ٍدل   »، ّ ُوچٌديي   كهثبهٍ اهدْهٍ هِودَ ؽدظ   « هٍبلخ كلي  الٌبٍک»؛ ًيي «اًزقبة الياك

 کَ كه هٌبٍک ؽظ روز٤ اٍذ.« الوهٰ
 

765  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( الوَام(هٌبسٖ حذ )ثخش حذ هششذ 

 (..ٯ ُ  8258د  8838اى: هيوىا اثْالٲبٍن ثي ؽَي عيالًي ٱوي )

َ 8245/  28؛ ٭ِوٍذ  ٍزبى ٱلً هٙدْي  6925ُ  234/  22]النهي٦َ  اي ثدو  ؛ هٲلهد

 [597٭ٲَ ّي٦َ 

ثيذ رلّيي يب٭زدَ   322ايي هٍبلَ كه ثبىگْذ اى ًغ٬ ثَ ٱن، ثَ كهفْاٍذ گوُّي كه 

، الؾظ ّ إْل  ، الْٖم ، اليکْح ُبي: الٖلْحل ال٦ْام اّ کَ ّبه  کزبةّ ثقْي اٍذ اى هوّ

 ثبّل.كيي هي
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ر٢ٌين يب٭زَ ّ كاهاي يک هٲلهَ ّ ُْذ ثبة ّ يک « ؽظ روز٤»، رٌِب كه هْهك  ايي کزبة

ثبّل ّ كه هّىُبيي کَ هئل٬ ٱٖل ىيبهد فبًَ فلا ها فبروَ ثْكٍ ّ ّبه  پبًٖل ثيذ هي

 اٍذ. ، ًگبّزَ ّلٍ كاّزَ

ثَولَ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ الٖلْح ٥لي هؾول ّ  لَ اعو٦ديي اهدب ث٦دل ايدي     » ٩بى: 

 «.اهلل ايَذ كه هَبئ  هِوَ ؽظ ثيذچٌل کلوَ

 «.روبم ّل کزبة هوّل ال٦ْام»اًغبم: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8255  /8 222، ُ  228، ٓ  8،  ٍزبى؛ ط  د ٱن. 

 اٍذ.ايي ًَقَ ّبه  علل اّل ّ كّم 

، ثوفي  ثوفي ٥ٌبّيي ٌّگو٫ .ٯ. ُ 8254،  اآلفو هثي٤ 86، عو٦َ  ، هؾولؽَيي ًَز٦ليٰ

ٌ    ، علل ريوبط هْکي. هبلکيذ ٥لي ًبًّْزَ ، ثدب هِدو    ال٦لودبء  اکجو ؽَيٌي، هْدِْه ثدَ ّدو

 ّْك.هّي ثوگ اّل كيلٍ هي« ّوٌ ال٦لوبء»ثيْٚي 

 ٍن. 22*  86/  3، ً  89،  گ 828

 8254  /2  88282هغلٌ(، ُ  8283) 335، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  رِواىد. 

 8552اللّلَ ک٬ْ ًودْكٍ ّ كه ههٚدبى    ًَقَ عيء کزجي اٍذ کَ ٢ًويَ اى فبًَ لَبى

 رؾْي  هئيٌ کزبثقبًَ د  ٱب ّيـ اٍوب٥ي  د كاكٍ اٍذ.

 ، هؾولرٲي. ًَـ

 ، علل ريوبط هْکي يک الئي. ، کب٩ن ٭َزٲي ٱ٤ٞ هث٦ي

 8253  /5 46، ُ  45ك٭زو اّل؛ ٓ  7، ؽْىٍ اهبم ٕبكٯ بىد اهكک. 

. ٥ٌبّيي ثَ ٱوهي يب هْکي كهّذ. رٖؾيؼ ّلٍ ّ كه ثوفدي  8237هعت  27،  ًَز٦ليٰ

ّدْك  كيلٍ هي ٦ّ8229جبى  83، ربهيـ  225ّْك. كه ٕٮؾَ ُب اهٚبي ثال٧ كيلٍ هياى ثوگ

ّد٦و ٥وثدي كيدلٍ    ، كه ثدوگ  فدو يدک هثدب٥ي      کَ ّبيل ربهيـ رؤلي٬ ثبّل. اّهاٯ هًگديي 

 ّْك. كّ ثوگ  ٩بىيي ثبىًْيَي ّلٍ اٍذ. هي

 علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا.
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 ٍن. 28*  83/  3، ً  87،  گ 848

 8256 /4 76/  8، ُ  64، هئٍََ اهبم ٕبكٯ؛ ٓ  د ٱن. 

 ًَقَ اى  ٩بى ّ اًغبم ا٭زبكگي كاهك.

-، علل ريوبط ٱٍِْ ٥ٌبّيي ٌّگو٫ .ٯ. ُ 8286، ٍبل  ُبي ٥وثي ًَـًَز٦ليٰ ّ ٥جبهد

 اي ٍيو.

 ٍن. 89*  84، ً  87

 8257  /3 667/  7، ُ  436، ٓ  8، الِيبد؛ ط  د هِْل. 

 اي.علل هٲْا ثب هّکِ پبهچَ .ٯ، ُ 8258،  ًَـ

 [.447(، ]ّوبهٍ 84/  3*  8ً ) 87

 8258  /6 [.82465، ] 772، ُ  392، كاًْگبٍ )ك٭زو كّم(؛ ٓ  د إٮِبى 

، رٍْدٜ کبردت    )ًبم کبرت هؾْ ّلٍ اٍذ(، ٥ٌبّيي ثدَ ّدٌگو٫   8226ٕٮو  26،  ًَـ

 رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ.

 اي.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 28/  3*  83، ً  86،  گ 568

 8259  /7  ه الددي  282(، ٓ 445/  8) 8846/  8، ُ  585/  3، هلددک؛ ط  د رِددواى

 پ. 228

 ه كاٍزبى ّجلي ًٲ  ّلٍ اٍذ. 224ه الي  222كه ٓ 

 اي.، علل هيْي ٱٍِْ ي ٍٮيل ّ  ثيکب٩ن ٭وًگ

 ٍن. 28*  83

 8242  /8 36ُ  ،43، هّٙبري؛ ٓ  د إٮِبى. 

 ثو ثوگ اّل. 8243، ثب ًْبى رولکي ثَ ربهيـ  ، ٍلٍ كّاىكُن ُغوي ًَـ

 ٍن. 22/  3*  84، ً  86

 8248  /9 58/  4، ُ  92، ؽْىٍ ٥لويَ؛ ٓ  د  ّزيبى. 

٥ٌدبّيي ّ   .ٯ. ُ 8223، هثيد٤ االّل   ٭ٖيؼ الکدوّكي  ، ٥جلالِبكي هؾول ًَـ ّ ًَز٦ليٰ
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 اي اى  ًِب رغليل کزبثذ ّلٍ.ُب ّٕبلي كاهك ّ ثو پبهٍُب ثَ ٌّگو٫. ثوفي اى ثوگٍو٭ٖ 

، کب٩دن هبيد  ثدَ     ، كهّى هْدکي  ، ٥ٞد٬ چدوهيي   اي كّالعلل هغو٥ْدَ ريودبط ٱِدٍْ   

 ، ٱ٤ٞ ّىيوي کْچک. فبکَزوي

 ّٱ٬ اى هؾ  صلش هوؽْم اكيت.

 ٍن. 22*  83، ً  87

 8242  /82 2، ُ  28 ثبك )إٮِبى(، ؽغغي؛ ٓ  د ًغ٬. 

ّْك ثو اّ گواى ثبّدل کدَ ه٦ٖديذ اّ ١دبُو     ّ ٝب٥بد ّ فيواد اى اّ ١بُو هي» ٩بى: 

 «.ّْك

اى هکَ يک كهُن فوهب رٖلٯ کٌل رب کٮبهٍ اهْهي ثبّل کَ اى هّي ًبكاًي اى اّ »اًغبم: 

 «.روذ الکزبة الؾظ...ٍو ىكٍ ثبّل ّ ٥يم کٌل ثو ٥ْك 

،  8226اآلفدو   عودبكي  9، کزدبة الؾدظ: كّّدٌجَ     ، ؽيله ثي هال اثواُين اٍٮوعبًي ًَـ

، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. كه اّل ًَقَ يبككاّذ ّٱ٬ ايي  ايؽَت القْاُِ ٥جلالوؽين هٲبهٍ

 .8523/  82/  85ًَقَ كيگو ثَ ربهيـ  78الليي ثَ ُوواٍ  ًَقَ اى ؽبط  ٱب ٍيل ًبٕو

 ريوبط هْکي ٭وٍْكٍ. علل

 ٍن. 22*  86، ً  86،  گ 277

 8245  /88  22، اى ٓ  85/  2، ُ  87ثيگ )ٕبكٱيَ(؛ ٓ  ، هلهٍَ ٭زؾ٦لي د كاه٪بى 

 ه. 872پ الي 

، رٖدؾيؼ ّدلٍ. كه ثدوگ اّل     . ٥ٌدبّيي ثدَ ّدٌگو٫   ٦ّ8224جبى  85،  ، ُبكي ًَز٦ليٰ

هْدِْك   8256ؽغَ  لفبى ٱبعبه كه ميفبى ثي عبى هؾو ٱلي ، ّٱٮٌبهَ کزبة اى اهلل هغو٥َْ

 اٍذ.

 اي ثلّى هٲْا.علل هغو٥َْ ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 29/  3*  22، ً  25

 8244  /82 (.847، )ّوبهٍ هقيى:  98/  2، ُ  86، اثي هَکْيَ؛ ٓ  د إٮِبى 

 ًَقَ ؽبٙو علل كّم کزبة )ىکبح ّ ْٕم ّ فوٌ ّ ؽظ( اٍذ.
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الٖلْح ّ الَالم ٥لي هؾول ّ  لَ اعو٦يي کزبة الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ » ٩بى ًَقَ: 

 «.کَ ىکْح ثو كّ ٱَوذ اٍذ... ىکْح ثلاى

، ّ عدلاّل   كه ؽبّديَ رٖدؾيؼ ّدلٍ اٍدذ. كاهاي ثدال٧      .ٯ. ُ 8247، عو٦َ ٌٍَ  ًَـ

َ     ، هْکي هزلاف  ثَ هًگ ىه ،  ، ٌّگو٫ ّ كاهاي کوٌل. كه ٕدٮؾَ ٱجد  اى ّدو٣ّ هغو٥ْد

ّْك. ًيي هِو ثيٚدْي كه  فدو کزدبة ثدب     هٍْْي كيلٍ هي ّٱٮٌبهَ ثب اهٚبي ٍيل هؾولثبٱو

علدل هٲدْايي ثدب هّکدِ     «. ال الَ اال اهلل الولک الؾٰ الوجيي هؾولؽَيي الٞجبٝجبئي»ٍغ٤ 

 ريوبط هْکي.

 ٍن. 84*  82، ً  28

 8243  /85 887، ُ  94، ٕلّٱي؛ ٓ  د ييك. 

٥ٌدبّيي ّ   .ٯ. ُ 8252بًي الض عوبكي 23، يکٌْجَ  ، ٥لي اکجو ثي هؾول ه٭ي٤ رٮوّي ًَـ

 ُب ٌّگو٫. علل ريوبط هْکي ٙوثي.ًْبًي

 ٍن. 55*  22، ً  28،  گ 246

 8246  /84 683(، ٓ 287) 936، فبًٲبٍ اؽولي؛ ُ  د ّيواى. 

 «. ًچَ روک  ى ٥ولًا هجٞ  اٍذ ًَ ًٍِْا ْٝا٫ ىيبهد...»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 .ٯ. ُ 8229، ٍبل  ًَـ

 ، علل هٲْا ثب هّکِ گبليٌگْه. ٭وًگيکب٩ن ّکوي  ُبه هِوٍ 

 ٍن. 28*  84/  3، ً  28، ٓ  222
 

766  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ(  هٌبسٖ حذ = ث٘بى هٌبسٖ حذ ٍ هوشُ )سسبلِ دس...(

 .، هؾول ّٮي٤ اى: ٕله رجوييي

اي اٍذ كه ثيبى هٌبٍک ؽظ ّ ٥ووٍ کَ اى هٍبلَ ٥وثي عٌبة هيدوىا هؾولّدٮي٤   هٍبلَ

ٕله رجوييي اًزقبة ّ روعوَ ّلٍ اٍذ، ّبه  هٲلهَ ّ كّ ثبة ّ فبروَ. كه پبيبى ثؾضدي  
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 كهثبهٍ  كاة ٍٮو ّ ه٦بّود ثب ُوواُبى  ّهكٍ اٍذ.

،  ًبّدو  (: ايدواى؛ ثدي  4033]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههدْي )ُ  

 ، ٭بهٍي[ ٕٔ 0+  30،  ، عيجي ، ثلّى ربهيـ ثلّى کبرت

 1042  د   1434/  0، ًَدقَ ّدوبهٍ    14041، ُ  4813/  4، گلپبيگبًي؛ هغلدل   / د ٱن

114  /08. 

ثَولَ ؽوللَ ّ الٖلْح... اهب ث٦ل ايي هقزٖويَذ كه ثيبى هٌبٍک ؽدظ ّ ٥ودوٍ   » ٩بى: 

االٍالم ّالوَلويي عٌبة ؽبعي هيوىا هؾولّٮي٤ ٕدله   صٲخالليي  کَ اى هٍبلَ ٥وبك الولخ ّ

 «.رجوييي اٝبل اهلل ثٲبٍ... هٌزقت ّ روعوَ ّلٍ

کَ  کٌن اى فلا اى ثواي فْك ّ اى ثواي ّوب ًيکي افززبم اهو ها ّ اييّ ٍئْال هي»اًغبم: 

 هة ثيبهوىك فلا هوا ّ ّوب ها ّ ّالليي هب ها ّ عويد٤ هدئهٌيي ّ هئهٌدبد ها ّ الؾودل هلل    

 «.ال٦بلويي

 اي.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 12/  8*  11، ً  14،  گ 83

767  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ(  هٌبسٖ حذ = تشروِ هٌتخت هٌبسٖ حذ طبحت رَاّش

 اى: ؟

اي اٍذ كه اؽکبم ٥ووٍ ّ ؽظ روز٤ کَ ثدواي اٍدزٮبكٍ هٲلدليي ٭بهٍدي ىثدبى ّ      هٍبلَ

هٍي ثوگوكاًلٍ ّدلٍ اٍدذ.   فْاُِ  ًبى، اى هٌبٍک ؽظ ٕبؽت عْاُو اٍزقواط ّ ثَ ٭ب

اى هْلي ٥لي ثدي هيدوىا فليد  رِواًدي     « ُلايخ الٌبٍکيي»روعوَ كيگوي اى ايي کزبة ثب ًبم 

ٯ( كه كٍذ اٍذ کَ ٩يو اى ايي روعوَ اٍذ کَ كه ًّْزبه ؽبٙدو ثدلاى اّدبهٍ    . ُ 8296)

 ّلٍ اٍذ.

 [846/  4]النهي٦خ 
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ورَ الٞبُويي ايي هقزٖويَذ اى ث٦ل ؽول ر٦بلي ّ الٖالح ٥لي اّو٫ ثويزَ ّ ٥ز» ٩بى: 

هَبئ  ٙوّهيَ ٥ووٍ ّ ؽظ روز٤ کَ ثَ ّاٍَٞ فْاُِ ث٦ٚي اى ه٭ٲب اى هٌبٍک ؽظ ّيـ 

 «.اٍزبك ّيـ هؾولؽَي ٍلوَ اهلل ر٦بلي...

هَزؾت اٍذ ُٮذ ّْٛ ْٝا٫ کوكى اى عبًت پله ّ هبكه ّ... ّ  ٌّبيبى ّ »... اًغبم: 

کَ ايي ٱٖدل   ثَ ؽظ كه ٍبل  يٌلٍ ثَ عِذ  ى عوي٤ اُ  ثلل فْك ّ ٥يم کوكى ثَ ثوگْزي

 «.ّْكّ ٥يم هْعت ىيبكري ٥وو هي

 8248 (2927) 8268، ُ  725، ٓ  2، هَغل ا٢٥ن؛ ط  / د ٱن 

 .ٯ. ُ 8268،  ًَـ

 ٍن. 84*  82،  گ 77

768  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  اهلل الحشام هٌبسٖ الحذ = تلخ٘ض الوشام ُٖ ُِٔ حذ ث٘ت

 (..ٯ ُ 8288، ٕبؽت ه٦بلن ) ٥بهليالليي  اى: ؽَي ثي ىيي

،  ، کَ كه ُو ثبة الؾغَ ّ ا٥وبل كفْل هليٌَ هٌْهٍ كه هٌبٍک ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ا٥وبل مي

 هّايبد هوثَْٝ ها  ّهكٍ اٍذ.

ثَولَ الؾول هلل الني ٭وٗ ؽظ الجيذ ٥لي هي اٍزٞب٣ اليَ ٍدجياًل ّ أ٥دّل لودي    » ٩بى: 

 «.ًا ٢٥يوًب ّ صْاثًب عيياًل ّ...أٝب٣ أهوٍ ّ ؽو  هْبّٯ ُنا ال٦و  ًٮََ أعو

أ٥ْك ٭ي ّيء هي ه٦بٕيک اثلًا هب أثٲيزٌي ؽزي رزْ٭بًي ّ اًب لدک هٞيد٤ ّ اًدذ    »اًغبم: 

٥ٌي هاٗ ّ أى رقزن لي ٥ولي ثؤؽٌََ ّ رغ٦  لي صْاثَ الغٌخ ّ أى رٮ٦  ثي هب أًذ أُلدَ  

وزک يدب أهؽدن   يب أُ  الزٲْي ّ يب أُ  الو٪ٮوح ٕ  ٥لي هؾول ّ  ل هؾول ّاهؽوٌي ثوؽ

 «.الواؽويي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8249  /8 27722، هغلٌ؛ ُ: ايواى  د رِواى. 
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اٍذ، اؽودل ثدي ؽدبعي ٍدبلن ثدي ّديـ         ، ث٦ٚي اك٥يَ چْى ك٥بي ٥و٭َ، ه٦وة ًَـ

 .ٯ. ُ 8889هؾوم  82،  ٥جلاهلل

ِّي( ّ ًْبًي ، ٭ٖ  ٥ٌبّيي )چْى صن ٙدب٭بد  ُب ثو ٭واى ثَ ٌّگو٫. ث٦ًٚب كه ؽبّيَ ا، ُه

 اًل.ُب ثَ ًَز٦ليٰ ًّْزَ ّلٍ، هکبثَ كاهك ّ هکبثَ ّ رْٙيؾبد ّ ٥ٌبّيي كهط ّلٍ اٍذ

الغٌبد  هلٍ ثَ فٜ ّ  ، اعبىٍ هّايذ ّ رٖويؼ ثَ اعزِبك ٕبؽت هّٙبد كه پٌ اًغبم

، ٕبؽت ّوػ الْدواي٤ ّ هغدبى كه ٙدوي     ، ّيـ ٱبٍن ثي ّيـ هؾول ًغٮي هِو ّيـ ٭ٲيَ

 مکو ايي اعبىٍ ّ ّيـ هغيي ها ًوْكٍ اٍذ. ، روعوَ فْك كه هّٙبد

ُنا کزدبة الوٌبٍدک للْديـ    »، رولک کزبة ثليي ثيبى  هلٍ اٍذ:  كه ٕٮؾَ پيِ  ٩بى

الليي الِْيل الضبًي هؽوِوب اهلل هودب اّدزويزَ ٭دي     ال٦بلن الياُل الٌبٍک الْيـ ؽَي ثي ىيي

االٱد  هؾودل ثدي    الوِْل الوٲلً الوْٙي ّ ٕؾجزَ ٭ي ٝويدٰ هکدخ ّدو٭ِب اهلل ّ کزدت     

 «.ّ الؾول هلل 8264ال٦بثليي الوٍْْي القْاًَبهي ٭ي اّافو ّْال الوکوم ٌٍَ  ىيي

 ً. 84،  گ 834

 8232  /2 کزبثقبًَ ُالل ثي ٥لي. د کبّبى ، 

كه کزبثقبًدَ هٲجدوٍ ُدالل ثدي     .ٯ  ُ 8229ثوگ ّ کزبثذ ثدَ ٍدبل    72ًَقَ هنکْه كه 

 كه  هاى ِّو کبّبى هْعْك اٍذ. ٥7لي

 (319و  318اوير )تص

769  

« ششح االٗؼبح ُٖ هٌبسٖ الحذ»حزش الْ٘خوٖ هلٖ  حبش٘ٔ اثيهٌبسٖ الحذ = 

 )ُِٔ سٌٖ ـ هشثٖ( لالهبم الٌٍَٕ

 (..ٯ ُ 975الليي اؽول ثي ؽغو ُيضوي اًٖبهي ّب٭٦ي ) اى: ِّبة

 م[ 8973، چ ٍْم:  ]ًبّو: الوکزجخ الَلٮيخ ثبلوليٌخ الوٌْهح؛ هؾ  چبپ: ٱبُوٍ 

 8238 (.522/  2) 8588/  2، ُ  262/  3، ط  ، هلک / د رِواى 
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، پَو هيو ٍواى ٥جدلالوؽوي پبّدب ًّْدزَ     ثَ عِذ ٍليوبى پبّب ثيک .ٯ. ُ 8243،  ًَـ

 ّلٍ اٍذ.

ثدب  .ٯ  ُ 8587كه « هؾولهِلي ثي ٥لي ثي ي٬ٍْ ٝجبٝجبئي»ًْبى رولک )هغو٥َْ( اى 

 هِو ثيْٚي اّ.

 ه٪يي هيْي كّ علّلي.، علل هّيَ کب٩ن  ايکب٩ن پَزَ

 ٍن. 29*  89، ً  28
 

771  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ = الوزبلٔ الوَرضٓ ُٖ ُشٍع الوٌبسٖ

اى: ٍيل هؾولهِدلي ثدي ٍديل هورٚدي ثدي هؾودل ٝجبٝجدبئي، هلّٲدت ثدَ ثؾوال٦لدْم           

 ..ٯ( ُ 8282)

 [7273، ث٦ل ُ  274/  22]النهي٦خ 

 كاكٍ ّلٍ اٍذ.ًيي کزبة ثَ اّ ًَجذ « الوْاُت الٌَيخ»كه 

 8232288، ٭يٚيَ؛ ُ  / د ٱن. 

 ًَز٦ليٰ هيي.

771  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ = حزِ٘

 (..ٯ ُ 848د  736، اثْال٦جبً اؽول ثي ٭ِل اٍلي ؽلي ) الليي اى: عوبل

 كه ايي هٍبلَ ثَ هَبئ  هقزلٮَ كه ثبة ا٥وبل ّ  كاة ؽظ پوكافزَ ّلٍ اٍذ.

ثبّل ّ ُو كّ ًيك ٍيل هي« کٮبيخ الوؾزبط»ثَ ًبم  ايي کزبة ٩يو اى هٌبٍک ثيهگ هئل٬

 هِلي كه کْيذ هْعْك اٍذ.
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الؾول هلل ّلي الؾول ّ يَزؾّٲَ ّٕلْرَ ٥لي فيو فلٲَ هؾول ّ لَ ٍّلن رَليوًب » ٩بى: 

ّث٦ل ٭ِنٍ هٍبلخ ّعييح رْزو  ٥لي ّاعجبد الؾّظ ًّيبرَ ّالوٲْٖك هٌِب ثيبى الؾّظ الزوّزد٤  

 «.االّل ٭ي ال٦ووح الوزوّز٤ ثِب ّأ٭٦بلِب فوَخ...ّ٭يِب ٭ٖالى: الٮٖ  

ثوكاهي ّ هؾ٘ فْاُِ پوّهكگبه هَزؾٰ ٝب٥ذ  فبلًٖب هقلًٖب اى ثواي ٭وهبى»اًغبم: 

، چٌبًچَ  کٌن ّ ثويي ٱيبً ه٦ٌي اعياء ًيذ ها روبهي كاًَزَ كه ّٱذ ًيذ ٱٖل  ًِب کٌلهي

 «.اًل٭ٲِب هؽوِن اهلل ثيبى کوكٍ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8235  /8  234/  22، ]النهي٦دَ   ، ّقٖدي ٍديل هِدلي؛ ثدلّى ّدوبهٍ      د کْيذ  ُ

6952] 

 ..ٯ ُ  9، اّاي  ٍلٍ  کزبثذ كه ٥ٖو هئل٬

 8234  /2 2572ُ  ؛، هْٙي د هِْل. 

 «.ثَولَ هّة ىكًي ٥لوًب ّ ألؾٲٌي ثبلٖبلؾيي الؾول هلل ّلي الؾول ّ...» ٩بى ًَقَ: 

كه ؽيدله ثبك   .ٯ، ُ 8287ّد٦جبى   86الك عيالى(، ّدٌجَ  ، ٥ييياهلل )هي ث ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

 ، ثَ عِذ هْال هٍْي عيالًي ًگبهُ يب٭زَ اٍذ. كکي

 ، روعوَ ٭بهٍي هٍبلَ ثبّل. ، اًغبم ًَقَ كه افزيبه الجزَ ثَ ٢ًو

؛ «هالؽ٢َ ّل 8289هثي٤ االّل  28ثزبهيـ »ُبي ثال٧ ثَ ٥جبهد كه ٕٮؾَ ًقَذ ًْبى

 هٌلهط اٍذ.« كه ک  ٥وٗ ّل 8287 ثزبهيـ ِّو ّْال الوکوم»

ٍدلٞبى هؾودل ؽبعدت    »ّ « 8236اثْالٲبٍن الؾَديٌي  »ًيي اهِبهي چِبهگُْ ثب ٍغ٤ 

ّٱد٬ ٍدوکبه   »هِْْك اٍذ. كه ثبالي ٕٮؾَ كّم ًيي هِوي هَزٞي  ثب ٍدغ٤  « ال٦زجخ ال٦ليخ

 ّْك.كيلٍ هي« 8276٭ي٘  صبه ؽٚود صبهي األئوخ ٍالم اهلل ٥ليَ 

 ي گيالًي ثَ عِذ هَغل عبه٤ گُْوّبك اٍذ.ًَقَ ّٱٮي هال هٍْ

 ٍن )هٱ٦ي(. 89/  3*  82/  3، ً  86،  گ 84

 (311و  311)تصاوير 
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ(  هٌبسٖ الحذ = سحلٔ الحشه٘ي

 .الٲبٍن ثالكي ثِّْوي اى: ٍيل ٥جلاهلل ثي اثي

 [525ُ  868/  82]النهي٦خ 

 ]کزبة كه ايواى ثَ چبپ هٍيلٍ اٍذ[.

 هٌبٍک ؽظ كه ٙوي ايي رؤلي٬ ثيبى ّلٍ اٍذ.ا٥وبل ّ 
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ = سسبئل حذ

 (..ٯ ُ  8258د  8838، اثْالٲبٍن ثي هؾولؽَي ) اى: هيوىاي ٱوي

کزبة ٩ٌبين االيبم )ثقِ ؽظ(  ى رؤلي٬ ًْلٍ، ّلي كه ًَقَ ؽبٙو ثبالي ايدي ثقدِ   

 ًّْزَ ّلٍ: کزبة الؾظ هي ٩ٌبين االيبم.

هٍل کَ ًَقَ اى ، ثَ ٢ًو هي ُبي هقزل٬ ًبروبم هبًلٍکَ هٞبلت كه ثقِ ثَ ايي ثب رْعَ

، رؾويدو ّدلٍ ّ ثدَ ُوديي      هّي هَْكاد هئل٬ کَ ثٌبي ر٢ٌين  ى ها كاّزَ ّ هْ٭ٰ ًْدلٍ 

كلي ، ثيي ٭ْٖل ّ هٞبلت ايي ثقِ كه ًَقَ ؽبٙو اّاهٯ ٍٮيلي ٱدواه گو٭زدَ اٍدذ. اى    

اٍدذ کدَ   « کزبة ؽظ ٩ٌدبين االيدبم  »َ رؾويو هَْكاد هٍل کَ ايي ًَقايي هّ ثَ ٢ًو هي

 ربکٌْى هٌزْو ًْلٍ اٍذ. کزبة كه هٲلهَ ّ چٌل ثبة ّ فبروَ رلّيي يب٭زَ اٍذ.

اهلل  اي اٍذ كه هَبئ  هِوَ ؽدظ ثيدذ  ثَولَ ؽوللَ ٕلْح اهب ث٦ل ايي چٌل کلوَ» ٩بى: 

يدبم هّاًدَ ّدلى اى    الؾوام ٢ًو ثَ فْاُِ عو٦ي اى ثواكهاى كيٌي كه کودبل اٍدز٦غبل كه ا  

 «.ًغ٬ اّو٫ ٥لي هْو٭َ ا٭ٚ  الَالم ثَ عبًت هٲٖل هوٱْم ٱلن...

كهُن فوهدب ثقدوك ّ رٖدلٯ     ّ ٌٍذ اٍذ کَ كه ّٱذ ثيوّى  هلى اى هکَ يک»اًغبم: 
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 «.کٌل رب کٮبهٍ اهْهي ثبّل کَ اى هّي ًبكاًي اى اّ ٍوىكٍ ثبّل ّ ٥يم کٌل ثو ٥ْك

ثَ ٥وثدي   84588، كه ؽبلي کَ ًَقَ  هٍي اٍذثَ ٭ب 84585ّ  84582]هزي كّ ًَقَ 

 ثبّل کَ ّبيل هئل٬ ثوفي اثؾبس ها ثَ ٥وثي ّ ثوفي ها ثَ ٭بهٍي ًگبّزَ ثبّل.[هي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8233  /8 8283، هْٙي؛ ُ  د هِْل 

 ٰ . ٥ٌدبّيي ثدَ ّدٌگو٫ ّ ٥جدبهاد ٥وثدي ه٦دوة.       8284ؽغدَ   مي 2،  ّکَزَ ًَدز٦لي

 .ُ. ُ 8529كه هِو  فويلاهي  ٍزبى ٱلً هْٙي

 ٍن. 22*  84ً.  88،  گ 82

 (313و  312)تصاوير 

 8236  /2 د   7766/  2، ًَقَ ّدوبهٍ   84588، ُ  4333/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

826  /32. 

٭ي هٌبٍک هٌي ّ ُْ کبلي اٍن هنکو هٌٖو٫ ّ ٱل يئًدش ّ هّي ٭دي ال٦لد ...    » ٩بى: 

لَ ؽوللَ اهب ث٦ل ّ ُي هورجخ ٥لي هٲلهبد ّ اثدْاة.  ثَولَ ٭ي ال٦َي ّ ٭يَ هٞبلت... ثَو

الوٲلهخ االّلي ٭ي هبُيزَ ّ ّعْثَ. اهب االّل ٭ِْ هغو٣ْ الوٌبٍدک... ثَدولَ ٭دي الْٱد٫ْ     

ث٦و٭بد ّ٭يَ هٞبلت... الوٞلت الواث٤ ٭ي االؽکبم ّ ٭يَ هَبئ .... ثَولَ ؽوللَ کزبة الؾظ 

 «.وامّ ُْ هورت ٥لي هٲلهبد... الضبلش ٭ي روّک االؽ

 «.ال٦و  ثِب ه٤ ٦ٙٮِب ّ اهٍبلِب هْک . ُنا  فو هب عوي ثَ ٱلوَ الْوي٬»اًغبم: 

 ، ثلّى علل. ، ًَـ کزبة ؽظ

 ٍن. 28*  86، ً  22،  گ 852

 8237  /5 د   4442/  9، ًَقَ ّدوبهٍ   84582، ُ  4333/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

862  /22. 

َ  .الٖالح ٥لي هؾول ّ  لَ اعو٦يي ]الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ » ٩بى:  اي  [ ايي چٌدل کلود

اهلل الؾوام ٢ًو ثَ فْاُِ عو٦ي اى ثواكهاى كيٌدي كه کودبل    اٍذ كه هَبئ  هِوَ ؽظ ثيذ
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 «.اٍز٦غبل

كه ّٱذ ثيوّى  هلى اى هکَ يک كهُن فوهب ثقوك ّ رٖلٯ کٌل رب کٮبهٍ اهْهي »اًغبم: 

 «.ٌل ثو ٥ْك روذثبّل کَ اى هّي ًبكاًي اى اّ ٍوىكٍ ّ ٥يم ک

 ، كّهّ. علل ريوبط ّ ٬ٞ٥ ريوبط ٍوؿ .ٯ. ُ 8222ؽغَ  ، ٩وٍ مي ًَـ

 ٍن. 88*  82، ً  89،  گ 6

 8238  /4 د   4823/  5، ًَقَ ّدوبهٍ   84585، ُ  4333/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

823  /24. 

ي ر٦بلي اى ثواي ُبٍذ کَ فلا پب اى ىهيي ثوكاهك يب ثو ىهيي گناهك هض   ى صْاة»اًغبم: 

 «.ًْيَل  ى ّقٔ هي

 ، ثلّى علل.  ثبكي ، ٩اله٦لي ًغ٬ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 28*  83، ً  28،  گ 32
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ(  إ دس...(هٌبسٖ حذ )سسبلِ

 اى: ؟

ثَولَ ّ ثَ ًَز٦يي ٭ي ک  االهْه ّ هٌَ الٖوخ ٥ي القٞبء ّ اليل  ثدنارک. ؽدظ   » ٩بى: 

َ ثبه ٥لي الٮدْه   ّاعت اٍذ يک ّدوٛ ثلد٧ْ ّ ٥ٲد  ّ اٍدزٞب٥ذ کدَ  ى ىاك ّ هاؽلدَ        ثد

 «.اٍذ...

 ّْك.ّ هغٌْى ٍبٱٜ اٍذ اال كه ٕيل کَ کٮبهٍ ثغِ  ّ ًَيبى ٍبٱٜ ًوي»... اًغبم: 

 8239  پ الي  823(، ٓ 8457/  28) 3782/  28، ُ  477/  8، هلک؛ ط  / د رِواى

 ه. 854

 ، علل هّيَ کب٩ني. ٌّگو٫ُب ، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ ُ  82کزبثذ اّافو ٍلٍ 

 ٍن. 22/  3*  85/  8
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ = سسبلِ حذ

 (..ٯ ُ  8292اى: هال هؾولثبٱو ثي هؾول هئهي هؾٲٰ ٍجيّاهي )

 [6959، ُ  236/  22]النهي٦خ: 

اي اٍدذ کدَ هکلد٬    ، ي٦ٌي ّوػ ا٥وبل ّ فْاًلى اك٥يَ ، ؽبّي هٌبٍک ؽظ ايي هٍبلَ

،  الؾوام ثبيل اًغبم كُل. ايي ا٥وبل کدَ ث٦ٚدي ّاعدت ّ ث٦ٚدي هٌدلّة اٍدذ      اهلل  كه ثيذ

،  ، اك٥يَ هؤصْه اى ائوَ ُلي ّ ًيي ا٥وبل ؽظ ٥ودوٍ  ُوگي كه ايي هٍبلَ  هلٍ ّ ٥الٍّ ثو  ى

 ُوگي كه يک هٲلهَ ّ چِبه ٭ٖ  ّ يک فبروَ رلّيي يب٭زَ اٍذ.

اهلل ر٦بلي کَ ايي کلوَ چٌدلي اٍدذ   الؾول هلل هة ال٦بلويي... اهب ث٦ل ثلاى ايلک » ٩بى: 

 «.كه ثيبى هٌبٍک ؽظ هْزو  ثو يک هٲلهَ ّ چِبه ٭ٖ  ّ يک فبروَ...

ٌٍذ اٍذ ثَ اكًبي ؽ  ه٭زَ اؽوام ٥ووٍ هٮوكٍ ثب ّوٛ ّ ّدوّٛ ّ ٝدْا٫   »... اًغبم: 

 «.ًَبء ثَ عب  ّهك کَ هٲبث  يک ؽظ اٍذ فْٖٓ هؽجي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8262  /8 ٫. 2898، ُ  285، ٓ  3لي؛ ط ، ه د رِواى / 

 «.ّ االٍبءح ٥لي ًٮٌ ٭بًَ ال ؽغخ لي ّ ال ٥نهح...»اًغبم ا٭زبكٍ: 

،  ُب ثب هوکت ٱوهي. ٕٮؾبد ثَ ُن چَجيلٍٍو٭ٖ  .ٯ. ُ 85، اؽزوباًل ٍلٍ  ًَـ

 ٕٮؾبد هْٝثذ هٍيلٍ.

 ، علل ريوبط ٱوهي كّاليي. کب٩ن إٮِبًي

 ٍن. 22*  88/ 3ٍن(،  82*  3ً ) 9

 8268  /2 8487، ُ  25، ٓ  28، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

ُب ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ّ كه ثوفي اى هْاهك ًبًْيٌ. ثوفي اى ثوگ .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ًَـ

 ، ٥جبهاد ٥وثي ه٦وة. هغلّل ثَ ىه ّ ثيي ٍٞوُبي كّ ٕٮؾَ اّل ىهيي كًلاى هّْي
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 ٍجي ٍبكٍ. ، اًلهّى اي ٙوثي روًظ ّ ٍوروًظ كاه، هّ ٱٍِْ علل ريوبط كّهّ

 [77932ٍن. ]ُ صجذ:  84*  9/  3، ً  88،  گ 47
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ = سسبلِ حذ

 ..ٯ( ُ 8823الليي هؾول ثي  ٱب ؽَيي فْاًَبهي ) اى:  ٱب عوبل

 [34، ٓ  8]هيؾبًخ األكة: ط 

ايي کزبة هْزو  ثو يک هٲلهَ ّ چٌل هجؾش ّ يک فبروَ اٍذ كه ثيبى ٭ٚيلذ ؽدظ  

 ٥ٲبة ربهک ؽظ ّ ٥ووٍ ّ عي  ى.ّ ٥ووٍ ّ 

 يدل چٌبًچدَ   ثَولَ هٌِظ پٌغن كه ؽظ ّ  ى ّو٥ًب ٥جبهرَذ اى ا٭٦دبلي کدَ هدي   » ٩بى: 

 «.٥ووٍ ًيي چٌيي اٍذ ّ كه  ى يک هٲلهَ ّ چٌل هجؾش ّ يک فبروَ اٍذ...

اًل ر٦لك پّْيلى هفذ ها کَ اگدو كه يدک هغلدٌ ثبّدل     ّ ثوفي اى  ى كاًَزَ»اًغبم: 

 «.ّْك ّ  ى ٦ٙي٬ اٍذّْك ّ اگو كه كّ هغلٌ ثبّل هز٦لك هيهز٦لك ًوي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8262  /8 پ. 95پ الي  8، اى ٓ  88287/  8، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

 .85، ٍلٍ  ًَـ

ًْيَي كاهك. كاهاي  صبه هْٝثدذ ّ اًدلکي ٭وٍدْكگي     كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ ّ ؽبّيَ

 كاهك.

 ٣ًْ کب٩ن ٭وًگي.،  ُب ًّْزَ ًيَذُب ّ ًْبًي٥ٌْاى

 ٍن. 88*  6، ً  84

 8265  /2 8858، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 .ٯ. ُ 8262،  ، اثْالٲبٍن فْاًَبهي ثي هيوىا ؽَيي ًَـ

 ، ك٥بي ٥ليلَ ًيي اٙب٭َ ّلٍ اٍذ. پٌ اى هٍبلَ
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ُ ثدَ  ٍدزبى هٲدلً     8579ايي کزبة ّٱٮي کزبثقبًَ ٩وة ُودلاى اٍدذ كه ردبهيـ    

 هْٙي.

 ٍن. 28/  8*  85/  6، ً  23،  گ 42

 (315و  314)تصاوير 
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 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ = سسبلِ دس حذ

 ..ٯ( ُ 8265د  8898الليي ّوي٦زولاه اٍزو ثبكي ) اى: هؾول ع٦ٮو ثي ٍي٬

 [6936ُ  239/  22]النهي٦َ: 

 كه ِٝواى ثَ ٝج٤ هٍيلٍ اٍذ[.ٯ . ُ  8268]ايي کزبة كه ٍبل 

 ٙوّهيَ ؽظ ّ ٥ووٍ پوكافزَ اٍذ.كه ايي کزبة رٌِب ثَ هَبئ  

گْيل فبكم ثب٩جبًبى ثَبريي هنُت ع٦ٮوي الؾول هلل ٥لي ًْالَ... اهب ث٦ل پٌ هي» ٩بى: 

اي اٍذ هغو  كه ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ؽظ روز٤ ّ هورت هؾولع٦ٮو اٍزو ثبكي کَ ايي هٍبلَ

 «.ٍبفزن ثو كّ ثبة...

عبي  ّهك ّ ٕل  في٬ ثَّ ٌٍذ اٍذ کَ كه هٌي ًوبىُب ها كه هَغل »... اًغبم: 

 «.هک٦ذ ًوبى ّ ٕل هورجَ ٍجؾبى اهلل ثگْيل ّ ٕل هورجَ ال الَ اال اهلل

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8264  /8 پ. 59ه الي  55، اى ٓ  7344/  2، ُ  286، ٓ  4، ٍپَِباله؛ ط  د رِواى 

 .ٯ. ُ 8245، ٍبل  ًَز٦ليٰ

 اٍذ.« هٍبلَ ٥و٭بًي»ايي هغو٥َْ  8ُ 

 علل ريوبط ٍوؿ يک ال. ، کب٩ن ٭وًگي

 ٍن. 22/  3*  83ٍن(،  85/  3*  9ً ) 85

 هٍبلَ کْربُي اٍذ كه هٌبٍک ؽظ هْزو  ثو يک هٲلهَ ّ چٌل هٲٖل ّ يک فبروَ.
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 8263  /2 د  8227/  2، ًَقَ ّوبهٍ  84428، ُ  4368/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

97  /34. 

فبكم ثَبريي هنُت ع٦ٮوي اى هنُت گْيل ثَولَ ؽوللَ اهب ث٦ل چٌيي هي» ٩بى: 

 «.هؾولع٦ٮو اٍزو ثبكي کَ ايي هٍبلَ كه ثيبى هٌبٍک ؽظ 9ّو٣ هؾولي

 ثلّى علل. .ٯ، ُ 8262الضبًي  عوبكي 89،  ًَـ

 ٍن. 28*  83، ً  25،  گ 84

 8266  /5 455، ُ  286، ٓ  24، هغلٌ؛ ط  د رِواى .ٛ 

ثَ عِخ ٍوکبه ٭دي٘  ٩دب ٕدبلؼ    »ّلٍ: . ث٦ل اى پبيبى ًَقَ چٌيي ًّْزَ 85، ٍلٍ  ًَـ

 «.هٱويك گوكيل

 ، علل ريوبط ٥َلي. کب٩ن ٭وًگي

 ّْك.كيلٍ هي« هٌَ كام ١ّلَ»ر٦ليٲبد هئل٬ كه کٌبه ثوفي ٕٮؾبد ثب ٥ٌْاى 

 [58842ٍن. ]ُ صجذ:  28*  85، ً  88،  گ 43

778  

 هٌبسٖ الحذ )الظٌ٘ش( )ُِٔ ـ هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 966ِّيل صبًي ) ، ، ٥لي ثي اؽول ٥بهلي الليي اى: ىيي

هٌبٍک ؽظ هقزٖو ِّيل صبًي اٍذ کَ هورت ثو يک هٲلهَ ّ كّ هٲبلدَ اٍدذ ّ يدک    

 ، ثَ ّوػ مي : رؤلي٬ ّلٍ.ٯ  ُ 932فبروَ كه ثيبى ا٥وبل ّ ّاعجبد ؽظ ّ ٥ووٍ ّ كه 

 الوٲلهخ: ٭ي ثيبى ال١ْبي٬ الوزٲلهخ ٥لي اال٭٦بل.

 كاهاي چِبه هجؾش.الوٲبلخ االّلي: ٭ي أ٭٦بل ٥ووح الزوز٤؛ 

 الوٲبلخ الضبًيخ: ٭ي أ٭٦بل الؾظ؛ كاهاي ِّ هجؾش.

 .:ّ أُ  ثيزَ 9القبروخ: ٭ي ىيبهح الٌجي

ثَولَ الؾول هلل ؽولًا کضيوًا ٥لي ٢٥ين ًْالَ ّ عيي  ا٭ٚبلَ ؽولًا يليدٰ ث٢٦ودخ   » ٩بى: 
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الثدّل هدي   عاللَ ّ الٖالح ٥لي ٍيلًب هؾول الٌجي ّ  لَ ّ ث٦ل ٭ِنٍ عولخ هْزولخ ٥لدي هدب   

 «.٭وّٗ الؾظ ّ ال٦ووح ّ هب يليٰ ثِوب هي الوٌلّة ّ االمکبه ٥لي ّعَ االفزٖبه ّ ُي...

هي ىاه اهبهًب هٮزوٗ الٞب٥خ کبى لَ صْاة ؽغخ هجوّهح ّ رٮبٕي  صْاة ىيدبهرِن  »اًغبم: 

ال يکبك يؾٖي هؾوهح ٭ي کزدت رقدزٔ ثِدب ّ يَدزؾت ىيدبهح ٱجدْه الْدِلاء فْٖٕدًب         

لٖؾبثخ ثبلجٲي٤ ّ ّهّك الوَبعل الوْو٭خ ثوکخ ّ الوليٌخ کوَدغل ٱجدب   ّ هٌزقجي ا 7ؽويح

 «.ّ هَغل االؽياة ّ الٲجيلزيي ّ ٕلْح الزؾيخ ثِب ّ الل٥بء

 8267  اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  / د هِْل(  َ  784اي(، ٓ اهلل ال٢٦وي فبهٌد

 (.22229) 8443(، ُ 2)٭ٲَ 

 .ٯ. ُ 82، ؽلّك ٍلٍ  ، ثلّى ًبم کبرت ًَـ رؾويوي

 اٍذ. 7عِذ  ٍزبى ٱلً هْٙي 8575: فوكاك اُلاربهيـ 

 ، هّيَ هْو٤ ٭وًگي. ، علل هٲْا کب٩ن ًقْكي  ُبهي

 (317و  316)تصاوير          ٍن. 89/  3*  85، ً  87،  گ 82

779  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ ُٖ هزشد الوول ٍ األده٘ٔ

 (..ٯ ُ  462د  583، ّيـ ٍْٝي ) اى: اثْع٦ٮو هؾول ثي ؽَي

 8268 .د كه ٭ِوٍذ ّيـ اى ايي کزبة يبك ّلٍ اٍذ / 

781  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ )ال٘ج٘ش(

 م(. 8339= .ٯ  ُ 966د  988الليي ثي ٥لي ثي اؽول ّبهي ٥بهلي ) ، ىيي اى: ِّيل صبًي

 82؛ ٝجٲبد 829/  2؛ ا٥الم 6984، ُ  265/  22؛ النهي٦خ 5322/  6، ُ  47/  86]هلي 

 [244، ٍلٞبًي  ؛ كايوح الو٦به5796٫( 3ُ ) 565/  7؛ هو٥ْي 92/ 
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( 265/  22( کَ النهي٦دَ ) 244، ٍلٞبًي  گْيب ّي ٍَ گٮزبه كه ايي ىهيٌَ كاهك )٫: كايوٍ

 اى كّ گٮزبه اّ ًْبًي كاكٍ اٍذ: کجيو ّ كيگوي ٕ٪يو.

َ »يک ٥ٌْاى ؽبٙو ُوبى گٮزبه ثيهگ اٍذ. ايي کزبة كه  َ »كّ ّ « هٲلهد  يدک  ّ «هٲبلد

، ردلّيي   كه ا٥وبل ّ ّاعجبد ؽظ ّ ٥ووٍ کَ ثَ ْٕهري ٍبكٍ ثب مکدو اك٥يدَ ّاهكٍ  « فبروَ»

 گْزَ اٍذ:

 هٲلهَ كه ر٦وي٬ ؽظ ّ ٭ٚبي   ى.

 . كه ا٭٦بل ؽظ2 . كه ا٭٦بل ٥ووٍ ّ روز٤ 8هٲبلَ: 

 اي اى ١ّبي٬ ؽظ.فبروَ: كه عولَ

 هقزل٬ اٍذ: 6984ُ  265 / 22ُب ٝجٰ گٮزَ مهي٦َ ربهيـ رؤلي٬ ايي هٍبلَ كه ًَقَ

 .ٯ. ُ 935ّْال  22٭و٧ هٌَ ًِبه األهث٦بء د 

 .ٯ. ُ 8828الٌَقخ الزي اٍزٌَـ ٥ٌِب الويوىا هؾول الِٞواًي ثقٜ ربهيـ کزبثزِب ٌٍَ د 

هأيذ ًَقخ أفوي ثقٜ هٲْٖك ٥لي ثي ّبٍ هؾول اللاه٪بًي ٭و٧ هدي ًَدقزِب ٍدٌخ    د 

 .ٯ. ُ 996

 84ّ ٭دي ث٦ٚدِب    932ههٚبى  ٬87 ٙؾي الغو٦خ ٭ي ث٦٘ الٌَـ مکو ٭وا٧ الوٌٖد 

 ههٚبى.

 ٥ٌبّيي کزبة چٌيي اٍذ:

 الوٲلهخ: ٭ي ر٦وي٬ الؾظ ّ ٭ٚلَ.

 ، كه چٌل ٭ٖ . الوٲبلخ االّلي: ٭ي أ٭٦بل ٥ووح الزوز٤

 ، كه چٌل ٭ٖ . الوٲبلخ الضبًيخ: ٭ي أ٭٦بل الؾظ

 القبروخ: ٭ي عولخ هي ١ّبي٬ الؾظ الٲلجيخ.

الؾوام...  يب هي ّو٣ لٌب هٌبٍک االؽکبم ّ ّوػ لٌب هٌبٍک ؽظ ثيزًَؾولک اللِن » ٩بى: 

ث٦ل ٭ِنٍ عولخ کب٭لخ ثجيبى ّاعجبد الؾظ ّ ال٦ووح ّ ًجنح هي ٌٌٍِب الٮ٦ليخ ّ امکبهُب اللٮ٢يخ 

ّ ١ّبئٮِب الٲلجيخ ؽبّلذ ٭يِب ثَٜ اللٮ٠ ّ ٍِْلخ الو٦ٌي... ّ هرجزِب ٥لي هٲلهخ ّ هٲبلزيي ّ 

 «.فبروخ



 628کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

: هي ٥بًٰ ؽبّعًب ث٪جبهٍ کبى کؤًوب اٍزلن الؾغو األٍدْك هّاٍ  7.. ّ ٥ي الٖبكٯ».اًغبم: 

الٖلّٯ ٭ي الٮٲيَ ّلٌٲزٖو ٥لي هب أّهكًبٍ ٍدبئليي هودي اًزٮد٤ ثدَ أى يْدوکٌب ٭دي ك٥بئدَ        

 «.ّرْعًِب ثَ عو٦ٌب اهلل ّ ايبکن ٥لي ٝب٥برَ ّرٲّج  هٌّب ّ هٌکن ثٮٚلَ ّ کوهَ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8269  /8  اُدلايي ؽٚدود  يدخ    5، هٙدْي؛ ط   د هْدِل(  َ  725اي(، ٓ اهلل فبهٌد

 (.89928) 8464(، ُ 2 )٭ٲَ

ًغ٬  .ٯ، ُ 8222االّل  هثي٤ 29ٌْجَ ، پٌغ ، اثْالٮزؼ ثي فَوّ ىُبًي ًَز٦ليٰ ّ ّکَزَ

 ، ث٦ٚي رْٙيؾبد ّ اٙب٭بد كه ؽبّيَ. اّو٫. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 ، علل ريوبط هْکي. کب٩ن ًقْكي

ٱْثد  هد٤ ؽٚدوح    »اي ايي چٌيي هْعْك اٍدذ:  هاٍذ اًغبهَ، ٥جبهد هٲبثلَ كه ؽبّيَ

 «.ؾٌَب ٭ي الوِْل ال٪وّي ٭ي الزبهيـ الونکْهاثْال الوقلّم الوٞب٣ ٢ًبهب ٱبٙي

 .7ُ اٍذ عِذ  ٍزبى ٱلً هْٙي 8572: فوكاك اُلاربهيـ 

٥دبهلي( ًَدجذ   ، ًَقَ ثَ پَو ِّيل صبًي )ؽَي ثي ِّيل  الجزَ كه ثوگَ ٭ِوٍذ  ٍزبى

 كاكٍ ّلٍ اٍذ.

 ٍن. 87/  3*  82/  3، ً  83،  گ 26

 (319و  318)تصاوير 

 8272  /2  اي(، اهلل ال٢٦وددي فبهٌددَ )اُددلايي ؽٚددود  يددخ 5، هٙددْي؛ ط  د هْددِل

 (.89389) 8466(، ُ 2)٭ٲَ  724 ٓ

ي يل٭٦ِب ي٢ٮو الٌَبيخ ّ ال٦بهٗ الؾن٫ ّ الزجب٥ل ٱلم الؾدن٫ رقلٖدب هد   » ٩بى ا٭زبكٍ: 

فال٫ ٥وي اّعجَ ّ يل٥ْا ه٤ هٱي ک  ؽٖبح ثبلوٌٲْل ُّْ اللِن أ٥ٌّدي الْديٞبى اللِدن    

 «.رٖليٲًب ثکزبثک...

اى هّي ًَقَ هئل٬ ًّْزَ ّلٍ اٍذ. ث٦ٚي اّهاٯ  .ٯ. ُ 968ٕٮو  82،  ًَـ رؾويوي

 ُب فبلي هبًلٍ.اثزلايي، ّٕبلي ّلٍ اٍذ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ّ ث٦ًٚب عبي  ى

 ّْك:، ًْبى رولکي ثليي ْٕهد كيلٍ هي ٕٮؾَ ًقَذ ًَقَكه ٭واى هاٍذ 
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، ]ٍغ٤ هِدو ثيٚدْي: هٖدٞٮي     ، هلک االؽٲو ٕٮبئي القًَْبهي ٥ٮي ٥ٌَ ثَوَ ر٦بلي»

 «.؟[8252الؾَيٌي 

 ًيي پٌ اى اًغبهَ كّ هِو كايوٍ هِْْك اٍذ:

 [.8223، ]ٍغ٤ هِو: ع٦  الْوٌ ٙيبء  (؟) هي کزت ال٦جل االٱ  ّوٌ الکْويويد 

 الليي هؾول الؾَيٌي[. ]ٍغ٤ هِو: ٥جلٍ ٩يبسد 

 .ُ. ُ 8575: فوكاك اُلاربهيـ 

 اي ٙوثي ثب روًظ.، علل ريوبط ٱٍِْ کب٩ن ؽٌبيي  ُبهي

 ٍن. 87*  88/  3، ً  25،  گ 88

 (321و  321)تصاوير 

 8278  /5 (.8457/  85) 3782/  85، ُ  476/  8، هلک؛ ط  د رِواى 

 89ت  هلٍ: ٭دو٧ الوئلد٬ هدي رؤليٮدَ ٙدؾي يدْم الغو٦دخ        كه ُبهِ پبيبى ثَ فٜ کبر

 (.935ّْال  22)يب چبّذ چِبهٌّجَ  932ههٚبى 

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« اي كه...(هٌبٍک ؽظ )هٍبلَ»كه ايي ٭ِوٍذ ثب ًبم 

 ، علل هّيَ هغو٥َْ کب٩ني. ُب ٌّگو٫. ٥ٌبّيي ّ ًْبًي.ٯ ُ  82کزبثذ اّافو ٍلٍ 

 ٍن. 22/  3*  85/  8

 8272  /4  پ. ربهيـ ردؤلي٬ كه   842ه الي  823. اى ٓ 2796/  3، هو٥ْي؛ ُ د ٱن

 كاًَزَ ّلٍ اٍذ. 932ههٚبى ٍبل  87،  ايي ًَقَ عو٦َ

 اي.، ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ علل هٲْايي

 ٍن. 82*  89

 8275  /3 پ. 95ه الي  72، اى ٓ  3394/  3، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

 .8248االّل  عوبكي ، يکٌْجَ چِبهم ، ٥لي ثي هؾول اٍل ثبكي ًَـ

 اي.، علل ريوبط ٱٍِْ ُب ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي

 ٍن. 82*  88

 8274  /6 پ. 828ه الي  75اى ٓ  3585/  3، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 
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،  ٬ ثي ىاُو ثي ٭وط ثدي اؽودل ال٦ٌيودي الجؾواًدي االّالدي     ، ىُوا ثي ٥لي ثي يٍْ ًَـ

 . .ٯ ُ  932عو٦َ ُٮزن ههٚبى 

 اي ٙوثي.، علل ريوبط ٱٍِْ ٌگو٫ُب ٥ٌّبّيي ّ ًْبًي

 ٍن. 22*  82/  3

 8273  /7 پ. 869ه الي  836. اى ٓ 3637/  8، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

َ  ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ّ گبُي ٍدجي  .ٯ. ُ 962، ٍبل  ًَـ ىيجب ُدب هغدلّل ثدَ ىه ّ    ، ٕدٮؾ

 هْکي ّ ٌّگو٫ ّ العْهك. كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ ّ پبيبى هٍبلَ ًْبًي ثال٧ كاهك ّ ايدي 

کبه ثَ كٍزْه ٍوکبه هال اؽول اًغبم ّلٍ اٍذ. ٕٮؾَ اّل هٍدبلَ، كاهاي ٍدولْػ هًگديي    

 8887ثبّل. كه ٕٮؾَ  فو هغو٥َْ، رولک ه٦ْٖه٦لي ثي ٥لي ٥َکو ثَ ربهيـ ّد٦جبى  هي

 اي.، علل هٲْائي ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ ّْككيلٍ هي

 ٍن. 84كه  22، ً  24

 8276  /8 پ. 34پ الي  8. اى ٓ 626/  8ُ ، هلهٍَ ٕله ثبىاه؛  د إٮِبى 

 988هثيد٤ االّل   24،  ، كاّك ثي ّوٌ ثي كاّك ثي اؽول ثدي ؽَدي ٭ٲيدَ ّديجبًي     ًَـ

 )پبيبى هٍبلَ(.

٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ّ كه اًزِبي ايي هٍبلَ يبككاّذ رٖدؾيؾي اى اؽودل ثدي ٥لدي ثدي      

 988بل اؽول ؽَيٌي كه کلکٌلٍ اى ثالك ٌُل ّ يبككاّذ پبک ّلٍ رٖؾيؼ كيگدوي ثدَ ٍد   

ثبّدل ّ هٲدلاهي اى هٍدبلَ كه چٌدل ثدوگ پبيدبًي       ، كاهاي ؽْاّي هٮٖ  هدي  هِْْك اٍذ

 هغو٥َْ رکواه ّلٍ اٍذ.

 ثلّى علل.

 ٍن. 87/  3*  88، ً  82

 8277  /9  49پ الي  53، اى ٓ  578/  2؛ ُ 7، ؽْىٍ ٥لويَ اهبم ٕبكٯ د اهكکبى 

 پ.

 هْکي ثلّى هٲْا. ، علل ريوبط ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ يب ًبًّْزَ ًَـ

 ٍن. 22*ه  84/  3
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 8278  /82 ٍاى ٓ... الي.....75/  5، فبًلاى هيجلي؛ ُ  د کوهبًْب . 

 اي ثلّى هٲْا.، علل ريوبط ٱٍِْ ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ، ٍلٍ يبىكُن ًَـ

 ٍن. 88*  82/  3، ً  84

 8279  /88 اى ٓ.... الي.....825/  7، ٭ٲيَ اهبهي؛ ُ  د إٮِبى . 

 22ايي هغو٥َْ ثَ فٜ ع٦ٮو ثي هؾولؽَيٌي ثدَ ردبهيـ    92، ٕٮؾَ  ٰ يب ًَـًَز٦لي

 ُبي ايي هغو٥َْ ٌّگو٫ اٍذ.ثبّل. ٥ٌبّيي كه اکضو هٍبلَهي 8828االّلي ٍبل  عوبكي

 ، ًَقَ ثيبٙي. اي کووًگعلل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 25/  3*  82/  3

 8282  /82  ُ ى ٓ... الي..... ا842/  4د ىُبى )ايواى(، هلهٍَ ع٦ٮويَ؛ 

ُبي ايدي هغو٥ْدَ رولدک    ، كه  ٩بى اکضو هٍبلَ ، رٖؾيؼ ّلٍ ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ًَز٦ليٰ

 هِْْك اٍذ.« ال٦بثليي ثي هؾول ٍوچبُي ىيي»

 ثلّى علل.

 ٍن. 28*  82

 8288  /85 ه. 248ه الي  223. اى ٓ 7256/  55، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

  ٜ َ    ، ٥ٌدبّيي ّ ًْدبًي   ًَز٦ليٰ ّ ًَـ ثَ چٌدل فد ، ثيْدزو   ُدب ّدٌگو٫ ّ گدبٍ ًبًّْدز

 ُبي ايي هغو٥َْ كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ. هٍبلَ

 اي.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 52*  88/  3

 8282  /84   پ الدي   37، ٓ  8922/  4، ُ  267، ٓ  29/  8، هغلدٌ؛ ط   د رِدواى

 پ. 84

هؾودل  ثيدل الٮٲيدو    8242ّ ٭و٩ذ هي رَْيلٍ ٭ي ٩وٍ ِّو هثي٤ االفدو ٍدٌَ   »اًغبهَ: 

ٕبكٯ... اللِن ّ٭ٲٌب ّ عوي٤ الوئهٌيي لييبهح ثيزک ال٢٦دين ثؾوهدخ هؾودل ًجيدک الکدوين...      

ُب اى ثديي ه٭زدَ اٍدذ کدَ ثدَ       ُبيي اى اًغبهَ كه ثوُ ثوگ ال٢٦ين ّ  لَ... الٞبُويي )ثقِ

 ٱويٌَ فْاًلٍ ّلٍ اٍذ(.
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 .ٯ. ُ 8242، ٩وٍ هثي٤ االّل  ، هؾول ٕبكٯ ًَـ

ًْيَدي ثدب فدٜ هيدي كه ؽبّديَ       ، ٥ٌدبّيي پديِ اى هًگديي    ٌّگو٫ُب ٥ٌبّيي ّ ًْبًي

اًل. كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ ّ ه٦ٌبي ل٪بد كّْاه ثَ ٭بهٍدي كه کٌدبهٍ   ٕٮؾبد ًّْزَ ّلٍ

 ٕٮؾبد  هلٍ اٍذ.

 اي ٍبكٍ.، علل هغو٥َْ هيْي ٱٍِْ کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ

 .ُ. ُ 8522فويلاهي کزبثقبًَ هغلٌ پيِ اى ٍبل 

 [25892ٍن. ]ُ صجذ:  86/  9*  9/  6(، 82/  3 * 3/  3ً ) 89

 8285  /83  224، اى ٓ  833/  4، ُ  876)٥کَدي(؛ ٓ   8، هوکي اؽيدبء؛ ط   د ٱن 

 .272الي 

 رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ. .ٯ. ُ 88، اّاي  ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 هْعْك اٍذ. 883ىاكٍ هؾول ُالل د  هاى ثَ ّوبهٍ  إ  ًَقَ كه کزبثقبًَ اهبم

 (323و  322 تصاوير)

 8284  /86  823، اى ٓ  253/  3، ُ  267)٥کَدي(، ٓ   8، هوکي اؽيدبء؛ ط   د ٱن 

 ه. 842پ الي 

الضدبًي   عودبكي  23،  ، هؾول ثي ٥لدي ثدي هؾودل ثدي اهيوّدبٍ هٍْدْي ثيبثدبًکي        ًَـ

 .ٯ. ُ 966

 2796رٖؾيؼ ّلٍ ّ ًْبى ثدال٧ كاهك. ًَدقَ إد  كه کزبثقبًدَ هو٥ْدي ثدَ ّدوبهٍ        

 هْعْك اٍذ.

 ًغبهَ ايي هٞبلت ثَ فٜ رؾويوي اٙب٭َ ّلٍ اٍذ:پٌ اى ا

ّ هٌِب ْٝا٫ الْكا٣ ّليکي  فو ا٥وبلَ ثؾيش يقوط ث٦ل ثال٭ٖ  ّ هک٦زيَ کوب رٲلم ّ »

يَزلن ٭يَ االهکبى ّ الوَزغبه ّ يل٥ْ ثبلوؤصْه ٭يدَ ّ ث٦دلٍ ّ يٖدلي هک٦زيدَ ّ هّي ّكا٣     

ن الْوة هي ىهديم ّ هّي ٱدضن   الجيذ ث٦ل ْٝا٫ الْكا٣ هي الوَزغبه ثيي الؾغو ّ الجبة ص

ع٦   فو ٥ِلٍ ٤ّٙ يدلٍ ٥لدي الجدبة ّ يٲدْل هدي الوَدغل ّ        7ثي ک٦ت ٥ي الٖبكٯ

رْعَِ الي اُلَ ايجْى ربيجْى ٥بيلّى لوثٌب ؽبهلّى الي هثٌب ها٩جْى الي هثٌب هاع٦ْى ّ هٌِدب  
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٭يَزٲج  الک٦جخ القوّط الي ثبة الؾٌبٝو ّ ُْ ثبة ثبىاء الوکي الْبهي ّ الَغْك ٥ٌل الجبة 

ّ يْٞل ٍغْكٍ ّ الل٥بء ّليکي  فو کالهَ ّ ُْ ٱبين هَزٲج  الک٦جخ اللِن اًي ار٪ّلت ٥لدي  

 «.ال الَ اال اهلل ّالَالم

 (325و  324)تصاوير 

 8283  /87  اُدلايي ؽٚدود  يدخ    5، هٙدْي؛ ط   د هِْل(   َ اي(، اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 (.22995) 8468(، ُ 2)٭ٲَ  723ٓ

 ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. .ٯ. ُ 8245هعت  89،  غيل ثي هؾولهِلي، ٥جلالو ًَـ

 ، علل ريوبط ىهّکي ٙوثي ثب روًظ ّ ٍوروًظ. کب٩ن ّکوي  ُبه هِوٍ

 اٍذ. 7ُ عِذ  ٍزبى ٱلً هْٙي 8572: فوكاك اُلاربهيـ 

 ٍن. 28*  84/  3، ً  87،  گ 87

 (327و  326)تصاوير 

 8286  /88  يخ )اُلايي ؽٚود 5، هْٙي؛ ط  د هِْل    َ اي(، ٓ اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 (.28888) 8463(، ُ 2)٭ٲَ  724

 ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. .ٯ. ُ 8888، ٍبل  ًَز٦ليٰ

 ، علل هٲْا. کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ

 .ُ. ُ 8575: فوكاك اُلاربهيـ 

 ٍن. 28*  87، ً  89،  گ 88

 (329و  328)تصاوير 

 8287  /89 25235، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 ثلّى ًبم کبرت.،  ًَز٦ليٰ

 .8529اٍذ كه هِو  7ًَقَ فويلاهي  ٍزبى ٱلً هْٙي

 ٍن. 87*  82، ٍْٞه هقزل٬ )ثَ ٝوى هاٍزَ چليپب(،  گ 83

 ٍن. 28*  87، ً  89،  گ 88

 (331و  331)تصاوير 
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 8288  /22  اُدلايي ؽٚدود  يدخ    5، هٙدْي؛ ط   د هِْل(   َ اي(، اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 (.89936) 8467(، ُ 2)٭ٲَ  724 ٓ

ٱوٖدو   .ٯ، ُ 8227ّْال  86،  ، هؾولرٲي ثي ؽَيي ؽَيٌي کبّبًي ًَز٦ليٰ ّ ّکَزَ

 کبّبى.

ُدبي ٕدبكٯ ّ   كهثبهٍ ر٦جيو فْاة 7، هّايزي هٌٲْل اى اهبم ٕبكٯ كه ؽبّيَ ثوگ اّل

هدي ال يؾٚدوٍ   »کبمة هّىُبي هبٍ اٍذ ّ كه ؽبّيَ هاٍذ ٭واى اًغبم ًَدقَ هّايزدي اى   

 ّلٍ اٍذ: ثليي ٥جبهد ًٲ « الٮٲيَ

٥ي يْم  7ثبة الؾظ االکجو ّ الؾظ االٕ٪و: هّي ه٦ْيخ ثي ٥وبه ٱبل ٍؤلذ أثب ٥جلاهلل»

ؽظ االکجو ٭ٲبل ُْ يْم الٌؾو ّ االٕ٪و ُْ ال٦ووح ّ ٭ي هّايخ ٍليوبى ثي كاّك.. ٥ي ٭ٚدي   

٭ي  فو ؽليش يٲْل ٭يَ: اًوب ٍوي الؾظ االکجدو ألًِدب کبًدذ     ٥7جلاهلل اثي ثي ٥يبٗ ٥ي

 «.٭يِب الوَلوْى ّ الوْوکْى ّ لن يؾّظ الوْوکْى ث٦ل رلک الٌَخ؛ هي ال يؾٚو ٌٍخ ؽظ

 .ُ. ُ 8575: فوكاك اُلاربهيـ 

 ال. علل ريوبط فوهبيي يک

 ٍن. 86*  9، ً  83،  گ 54

 (333و  332)تصاوير 

 8289  /28  ٭ٲَ  723اي(، ٓ اهلل ال٢٦وي فبهٌَ )ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  د هِْل(

2 ُ ،)8469 (58762.) 

 ٥ٌبّيي ثَ ٍوفي. .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ

 ، علل ريوبط ٭وًگي. کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ

فٖددبل هددي »ثددوگ ثددوگ هٞددبلجي كه ٭ٲددَ ّ افجددبه هٌٲددْل اى   88ًَددقَ هددني  ثددَ 

 ّيـ ٍْٝي اٍذ.« الوٖجبػ الوزِغل»ّ « کزبة الؾليش اثي ثبثْيَ»،  «الليي ّواي٤

 .ُ. ُ 8585: ثِوي اُلاربهيـ 

 ٍن. 22/  3*  84/  3، ً  87 ، گ 28

 8292  /22 87344، هْٙي؛  د هِْل. 
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الدليي ثدي هؾودل     ، هؾول ّوي٬ ثدي ًغدن   هزي ثَ ًَـ ّ ؽْاّي ثَ ًَز٦ليٰ رؾويوي

 .ٯ. ُ 899ّْال  88،  ٭ٲيَ

 ًَقَ كاهاي ؽْاّي ثَيبه اٍذ.

 ، ًْبى ّٱٮي ثدليي ٥جدبهاد  هدلٍ اٍدذ:     كه ؽبّيَ هاٍذ ٭واى ٕٮؾَ  ٩بى ايي ًَقَ

ّٱ٬ ًوْك هوؽْم هْالًب ٥جلالَدوي٤ ثدو هلهٍدَ ٍدوي٦يَ ّاٱ٦دَ كه هْدِل هٌدْه هٙديَ         »

 «.هْٙيَ

 ُبي هز٦لكي ثب رْاهيـ هقزل٬  هلٍ ثليي ٥جبهاد:، ًْبى ُوچٌيي كه ٕٮؾَ كّم

 كاف  ٥وٗ ّل. ]ٍغ٤ هِو ثيْٚي: ًٖو اهلل[. 8528االّلي  ِّو عوبكي 89٭ي د 

 ٥وٗ ّل. ]ٍغ٤ هِو ثيْٚي: ًٖو اهلل[ كاف  8523ِّو ههٚبى  88ثَ ربهيـ د 

كافد  ٥دوٗ ّدل. ]ٍدغ٤ هِدو ثيٚدْي:        8524ِّو ههٚبى الوجبهک  84ثَ ربهيـ د 

 [.«ال٦جل؟ هؾول»

 كاف  ٥وٗ ّل. ]ٍغ٤ هِو ثيْٚي: ًٖو اهلل[ 8584ههٚبى  29٭ي د 

ثلد٨ الدي ٌُدب ٱدواءح.     »ّدْك:  ًيي كه ٕٮؾَ هبٱج   فو، ًْبى ثال٩ي ايي چٌيي كيلٍ هدي 

الوٍبلخ هي أّلِب.. ٱواءح رِْل ثب... ّالٚجٜ ّ الؾٮ٠ ّ الزؾٲيٰ ؽوهٍ أؽْط القلٰ الي ٥ٮدْ  

 «.هثَ ال٪ٌي هؾوْك ثي هؾول الالُيغبًي

 ٍن. 87/  5*  9/  5،  ، ٍْٞه هقزل٬ٓ  38

 (335و  334)تصاوير 

 8298  /25 34الي  27، اى ٓ  29737، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 .ٯ، ُ 995، ًيوَ هعت ٍبل  ،  فو هّى عو٦َ لليي اؽول ؽَيٌيا ، عالل ثي ًْه ًَز٦ليٰ

 ّيواى.

٥الهذ ّٱ٬ هلهٍَ ٍوي٦يَ كه ٕٮؾبد هز٦لك ثب ايي ٥ٌدْاى ّ ٢ًيدو  ى  هدلٍ اٍدذ:     

 «.ّٱ٬ هلهٍَ هجبهکَ ٍوي٦يَ ّاٱ٦َ كه هِْل هٲلً هْٙيَ ٥ليَ  ال٫ الزؾيخ»

ى عو  ال٦ٲدْك ّديـ   ثو ٭واى ٕٮؾَ ًقَذ كه ثبة ّوايٜ ّعْة ؽظ روز٤ ايي هزي ا

 ٍْٝي ًٲ  ّلٍ اٍذ:
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ؽغخاالٍالم ّاعجخ ثْوّٛ صوبًيخ الجل٧ْ ّ کوبل ال٦ٲ  ّ الؾويخ ّالٖؾخ ّّعْك الدياك  »

ّ الواؽلخ ّالوع٣ْ الي کٮبيخ اهب هي الوبل أّ هي الٌٖب٥خ أّ الؾو٭دخ ّ رقليدخ الَدود هدي     

ّ لدن يَدٲٜ   ّ هزدي افزد  ّاؽدل هدي ُدنٍ الْدوّٛ ٍدٲٜ الْعدْة          .الوْا٤ً ّ اهکبى..

االٍالم ّ کوبل ال٦ٲ  ّ ٥ٌل رکو  الْوّٛ يغت ٭ي ال٦وو هوح  .االٍزؾجبة ّ ّوٛ ٕؾخ..

ّاؽلح ّ هب ىاك ٥ليِب ٭وَزؾت ّّعْثَ ٥لدي الٮدْه كّى الزوافدي؛ عود  ال٦ٲدْك ٍْٝدي       

 «.هؽوَ اهلل

 ّْك:، ربهيـ رْللي كيلٍ هي كه ؽبّيَ هاٍذ ٕٮؾَ اًغبم

ًدبم اّ ثدي پدب ّ ٍدو     * : اثي هي ٥جل هٙب ًبهِ ثدْك  ربهيـ ّالكد ٥جلالوٙب ّ٭ٲَ اهلل»

 ، کَ ربهيـ ّالكد ها ثَ ههي گٮزَ اٍذ. «٥بهِ ثْك

 (337و  336)تصاوير 

 8292  /24 825/  7، ُ  829، ٭ٲيَ اهبهي )ك٭زو اّل(؛ ٓ  د إٮِبى. 

 .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ، ثَ فْٞٛ هقزل٬ فٜ هغو٥َْ ؽبّي ايي ًَقَ ًَـ يب ًَز٦ليٰ

 ، ًَقَ ثيبٙي. اي کووًگ)هغو٥َْ( ريوبط ٱٍِْعلل 

 ٍن. 25/  3*  82/  3،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 8295  /23  پ الدي   857، اى ٓ  842/  4، ُ  828، هلهٍدَ ع٦ٮويدَ؛ ٓ    د ىُبى

 ه. 847

)ثَ ٱويٌَ هٍبلَ اّل هغو٥َْ کَ ًبم کبرجِ پبک ّدلٍ(. ٥ٌدبّيي    8258، هعت  ًَز٦ليٰ

َ     ، ثوفي هٍبالد كاهاي ؽْاّدي  ، رٖؾيؼ ّلٍ ٌّگو٫ ،  ، كه  ٩دبى اکضدو هٍدبالد هغو٥ْد

 هِْْك اٍذ.« ال٦بثليي ثي هؾول ٍوچبُي ىيي»رولک 

 ثلّى علل.

 ٍن. 28*  82،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 8294  /26  پ  8، اى ٓ  626/  8، ُ  437، ٕله ثبىاه )ك٭زدو كّم(؛ ٓ   د إٮِبى

 پ. 34الي 

. 988االّل  هثيد٤  24،  ثي اؽول ثدي ؽَدي ٭ٲيدَ ّديجبًي     ، كاّك ثي ّوٌ ثي كاّك ًَـ
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، يبككاّذ رٖؾيؾي اى اؽول ثدي ٥لدي    ، رٖؾيؼ ّلٍ ّ كه پبيبى هٍبلَ ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 988ثي اؽول ؽَيٌي كه کلکٌلٍ اى ثالك ٌُل ّ يبككاّذ پبک ّلٍ رٖؾيؼ كيگوي ثَ ٍبل 

  هلٍ اٍذ.

 ، رکواه ّلٍ اٍذ. و هٍبلَهٲلاهي اى ايي هٍبلَ كه پبيبى هغو٥َْ هْزو  ث

 (341ـ  338)تصاوير 

 8293  /27  2888/  5، ُ  578، ٓ  8الو٦به٫ اٍالهي )٥کَي(؛ ط  ، كائوح د رِواى 

(232556.) 

اي اى ّديـ اؽودل   ، اؽول ثي عودبل هوا٩دي )کدَ اعدبىٍ گَدزوكٍ       هيي رؾويوي ّکَزَ

 .ٯ. ُ 8254(، هعت 253د  283اؽَبيي كاهك كه ٓ 

گْيل اى عٌبة اؽَبيي ٌّيل کَ ايي هٍبلَ اى ِّيل اٍدذ ّ هدْهك   ًْيٌَلٍ هيكه پبيبى 

ال الَ اال اهلل الولک الؾٰ الوجيي ٥جدلٍ  »رؤييل ّ ٥و  ايْبى. ثب ًْبى هِو چِبهگُْ كهّذ 

 اي(.)هوا٩َ« اؽول

رْاًدل  )!(  هلٍ اٍذ کَ هي 923ههٚبى  87كه ايي ًَقَ ربهيـ رؤلي٬ كه اًغبهَ عو٦َ 

 ل:ل٪يّي ثبّ

ّ ايبکن ٥لي ٝب٥برَ ّ رٲج  هٌب ّ هٌکن ثٮٚلَ ّ ارٮٰ الٮدوا٧ هدي رؤليٮدَ    »اًغبم هْعْك: 

ٙؾي يْم الغو٦خ ٍبث٤ ٥ْو ِّو ههٚبى الو٢٦ن ٌٍخ فوٌ )ًَ فوَيي( ّ ر٦َوبئخ هدي  

 «.9الِغوح الٌجْيخ

 8296  /28 (.8457/  85) 3782/  85، ُ  476/  8، هلک؛ ط  د رِواى 

 ، علل هّيَ کب٩ني. .ٯ ُ  82، اّافو ٍلٍ  ًَـ

 ٍن. 22/  3*  85/  8

 كه ُبهِ پبيبى ثَ فٜ کبرت  هلٍ:

 «.932ههٚبى  89٭و٧ الوئل٬ هؽوَ اهلل هي رؤليٮَ ٙؾي يْم الغو٦َ »

ًَقَ هٌبٍک ؽظ اى عولَ هٌبٍک ؽظ هوؽْم هٲدلً   6ر٦لاك  3782كه هغو٥َْ ُ 

 ّْك.كاهي هي لي هلک د رِواى ًگَاهكثيلي ّ ٥الهَ ؽلي كه کزبثقبًَ ه
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 8297  /29  ٍ72پ الدي   58، اى ٓ  75/  5، ُ  38، فبًلاى هيجدلي؛ ٓ   د کوهبًْب 

 ه.

ُبي  ٩بى هغو٥َْ كاهاي هَبئ  ٭ٲِدي  . ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. ثوگ.ٯ ُ  88، اى ٍلٍ  ًَـ

 اي ثلّى هٲْا.ثبّل. علل ريوبط ٱٍِْهي

 ٍن. 88*  82/  3، ً  84

 8298  /52  اى  578/  2، ُ  829ك٭زدو كّم؛ ٓ   7، ؽدْىٍ اهدبم ٕدبكٯ    د اهكکبى ،

 پ. 49پ الي  53 ٓ

، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ يب ًبًّْزَ. هّي ثوگ اّل هغو٥َْ چٌدل يبككاّدذ هزٮوٱدَ ّ     ًَـ

 ٭ِوٍذ هٞبلت کزبة  هلٍ اٍذ.

 ٍن. 22*  84/  3،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 8299  /58 2652، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 ..ٯ ُ 8222، يکٌْجَ هؾوم  ًَز٦ليٰ

 كه ٭واى ٕٮؾَ ًقَذ كّ رؤييليدَ ثدليي ٥ٌدبّيي ّ ثدب كّ ٍدغ٤ هِدو هوثد٤ هْدِْك        

 اٍذ:

هالؽ٢َ ّل. ]ٍغ٤ هِدو هَدزٞي : اثْالٲبٍدن     8287ثَ ربهيـ ِّو ّْال الوکوم ٌٍَ د 

 الؾَيٌي[.

لٞبى هؾودل  ٍ»هالؽ٢َ ّل. ]ٍغ٤ هِو هوث٤ ثَ ٝ٪وي:  8289االّل  هثي٤ 27ثَ ربهيـ د 

 «[.ؽبعت ال٦زجخ ال٦ليخ

    َ  ، ًْدبى ّٱد٬ ثدب هِدوي هوثد٤ هْدِْك       ًيي كه ؽبّيَ چدپ ٭دواى ٕدٮؾَ كّم ًَدق

 اٍذ:

 ، ]ٍغ٤ هِو هوث٤: ّٱ٬ ٍوکبه ٭ي٘  صبه ؽٚود صبهي االئوخ ؟[. «7ّٱ٬ اهبم هٙب»

 اٍذ. 7، ّٱٮي  ٱبي فْاعَ ّيواؽول عِذ  ٍزبى ٱلً هْٙي ًَقَ

 ٍن. 24*  85/  6، ً  25،  گ 86

 (342و  341)تصاوير 
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781  

 هٌبسٖ حذ )ٗج٘ش( )ُِٔ ـ ُبسسٖ(

 (.ٯ ُ  8882اى: هؾولثبٱو ثي هؾولرٲي هغلَي )

 ّ ،  ايي هٍبلَ ٭زْائي اٍذ ّ هْزو  ثو ّاعجبد ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ثوفي اى هَزؾجبد ُدو ك

 كه يک هٲلهَ ّ كّ هٲبلَ ّ يک فبروَ ثليي رٮٖي :

 ٍٮو.هٲلهَ: كه ٭ٚبي  ؽظ ّ ٥ووٍ ّ  كاة 

 هٲبلَ اّل: كه ثيبى ؽظ ّ ّوايٜ ّ هْا٤ً  ى.

 هٲبلَ كّم: كه ا٭٦بل ؽظ ّ ٥ووٍ.

 فبروَ: كه اؽکبم هؾْٖه ّ هَلّك ّ کٮبهاد ؽظ ّ ىيبهد هْبُل هليٌَ.

، رؾويو هغلك  ، هٍبلَ هٌبٍک ؽظ پلهُ ها ثَ اٙب٭َ ٭زْاُبي فْك كه ايي هٍبلَ هئل٬

 ى ها ثدَ كهفْاٍدذ عو٦دي ًگبّدزَ اٍدذ ّ      ّ ثب رؾٲيٲبد ّ ك٥بُبي الىم مکو کدوكٍ ّ  

 ، هٍبلَ ٕ٪يو ّ إ٪وي ًيي ًّْزَ اٍذ. گْيل کَ ثواي اٍزٮبكٍ هئهٌبى هي

ثَولَ الؾول هلل هة ال٦بلويي... ّ ث٦ل ثلاى ايدلک اهلل رجدبهک ّ ر٦دبلي کدَ ايدي      » ٩بى: 

ّ اي اٍذ كه ثيبى ّاعجبد ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ث٦ٚي اى هَزؾجبد ثدلًي ّ امکدبه لٮ٢دي    هٍبلَ

١ّبي٬ ٱلجي هورت ثو... پٌ  ى كه ثيبى كّ چيي اٍذ: اّل كه ثيدبى ٭ٚدبي  ؽدظ ّ ٥ودوٍ     

 «.کَ ؽظ ّ ٥ووٍ... پٌ ثلاى

لِنا عَبهد ًوْكٍ هواع٦ذ ًوْكٍ ثدب ه٢ًٌْدبد فدْك هْا٭دٰ گوكاًيدلم ّ كه      »اًغبم: 

ث٦ٚي اى هْا٤ٙ ثوفي اى ٭ْايل ّ رؾٲيٲدبد ّ اك٥يدَ الؾدبٯ ًودْكم ّ هٍدبلَ ٕد٪يوي ّ       

ًيي ًّْزن اى عِذ اًزٮب٣ إٌب٫ اُد  ايودبى ّ اهعدْ هدي اهلل ال٦ٮدْ ّالوؽودخ ّ        إ٪وي

 «.ال٪ٮواى ّ هي االفْاى الل٥بء ّ االٍز٪ٮبه ٭ي االؽيبى

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8522  /8 2894، ُ  558، ٓ  7، هوکي اؽيبء؛ ط  د ٱن. 
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 .ٯ. ُ 8255االّل  ، عوبكي ًَـ ّ ك٥بُب ه٦وة

ثوگ اّل هِو ًْبًي اهبًذ ٍيل ٥جلال٪ٌي الهيغدبًي ه٦لدن اهدبم    ، هّي  ٥ٌبّيي ٌّگو٫

 ّْك.الليي ًْهي كيلٍ هي ّيوكي هيوىا ّبُياكٍ ّ هِو ثيْٚي کزبثقبًَ ٙيبء

 اي ٙوثي ثلّى هٲْا.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 22/  3*  83، ً  84،  گ 886

 (344و  343)تصاوير 

 8522  /2 4932/  8، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8884الضبًي  هثي٤ 7،  إ٪و ثي هؾولؽَيي ٍجيّاهي ، ٥لي ًَـ

 ، ًّْددزَ اى ثدديي ه٭زددَ ُددب هْٝثددذ كيددلٍ ّ چَددجيلٍ ّ كه اصددو ثددبىکوكىث٦ٚددي ثددوگ

 اٍذ.

، هغو٥َْ ا٦ّبهي ٭بهٍي ثَ فٜ هؾول ثي ٥جلالُْبة اًٖبهي ثَ ردبهيـ   كه ثوگ  ٩بى

 ّْك.كيلٍ هي.ٯ  ُ 8289ٌّجَ ٍييكُن هؾوم  ٍَ

 ريوبط هْکي ثلّى هٲْا. علل

 ٍن. 88*  82/  3، ً  87

 (346و  345)تصاوير 
 

782  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ )ال٘ج٘ش(

 ..ٯ( ُ 8283اى: ٍيل ٥جلالکوين ثي عْاك هٍْْي عيائوي ّّْزوي )

 [7223ُ  266/  22]النهي٦خ 

 ، کزبة هٌبٍک ؽظ هقزٖوي ًيي كاهك. هئل٬

 8522  يبك ّهك ّلٍ اٍذ.« رزوخ الْغوح» ٱب كه / د ُو كّ کزبة ها ٍيل 
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783  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ ٍ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ = ٗتبة هٌبسٖ

كا٩ي اٍکْئي ؽبئوي )پٌ اى  اى: ؽبط هيوىا هٍْي ثي هؾولثبٱو ثي هؾول ٍلين ٱواچَ

 ..ٯ( ُ 8527

 [6945ُ  274/  22]النهي٦َ 

 هئلٮِ اى هواع٤ ّيقيَ ثْكٍ اٍذ.

کَ كه هجبؽش ِٝبهد ّ ٕالح « لٞبئ٬ الّلهه»،  كيگو هئل٬، ثَ ُوواٍ کزبة  ايي کزبة

 ، چبپ ّلٍ اٍذ. اٍذ

(: كاهالَلٌَٞ 422/  2]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههْي )ُ  

 .ٯ، ُ 8586،  ال٦بثليي ؽَيٌي ، ثَ فٜ ٥جلالوؾول ثي ىيي رجويي؛ کبهفبًَ اٍزبك ٥جلاهلل

 ّ ٥وثي[(، ٭بهٍي 834د  883ٓ )ٕٔ  42،  فْزي

 8525 83428، هغلٌ؛ ُ  / د رِواى. 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ

ًَجذ  .ٯ( ُ 85، ًَقَ ثَ هؾولثبٱو ثي هؾولٍلين اٍکْئي ؽبئوي )ٍلٍ  كه ايي هٌج٤

ّ كه ىهبى ؽيبد هئل٬ ثَ چبپ .ٯ  ُ 8283ايي کزبة ثَ ٍبل »گْيل: كاكٍ ّلٍ ّ چٌيي هي

َ پٌ اى ّي هوع٤ ّيقيَ ثْكٍ د ثَ ٍبل ، هيوىا هٍْي د ک هٍيلٍ ّ هٌبٍک ٭وىًل هئل٬

 «.چبپ ّلٍ اٍذ 8586

784  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ حذ هختظش

 اى: ؟

، چدْى ٙدجٜ ّ    کَ هٍبلَ هجَْٝي كه اؽکبم ّ  كاة ؽظ ًّْزَ اٍذ ، پٌ اى  ى هئل٬
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ؽٮ٠  ى ًَجذ ثَ ث٦ٚي اى هوكم هْک  ثْك، لنا هٍبلَ ؽبٙو ها ثَ ْٝه هقزٖدو پوكافزدَ   

ّاعجبد ؽظ ّ ٱَوزي اى هَزؾجبد  ى ها ثيبى ًوْكٍ اٍذ. ايي هٍدبلَ ٩يدو   اٍذ ّ كه  ى، 

 ثبّل.هال هؾولثبٱو هغلَي هي« هٌبٍک ؽظ ٕ٪يو»اى 

اي کَ ٱج  اى ايدي كه ثيدبى  كاة ّ ّدوايٜ    ثَولَ الؾول هلل... اهب ث٦ل چْى هٍبلَ» ٩بى: 

 «.ؽظ ّ ٥ووٍ ًّْزَ ّلٍ ثْك، ٱيبً ثَ ث٦ٚي هوكم...

ي اٍذ  ًچَ ٩وٗ هز٦لٰ ثَ مکو  ى ثْك اى ا٭٦بل ّاعت ٥ووٍ ّ ؽظ روز٤ اي»... اًغبم: 

 «.ّاهلل ا٥لن ثبلْٖاة

 8524 654، ُ  266، ٓ  2،  ٍزبى؛ ط  / د ٱن. 

ٍيل هؾولؽَيي ثدي هؾودل   »كه ٕٮؾَ  فو هِو ثيْٚي ثب ٍغ٤  .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  صلش

 اي.علل ريوبط ٱٍِْ«. الوٍْْي

 ٍن. 28/  3*  82/  3 ٍن(، 86*  7/  3ً ) 84،  گ 85

785  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ(  هٌبسٖ حذ )هختظش(

 (..ٯ ُ  8888د  8257اى: هؾولثبٱو ثي هؾولرٲي هغلَي )

 ّ ، كه يدک   ايي هٍبلَ هؾزْي اٍذ ثو ّاعجبد ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ثوفي اى هَزؾجبد ُدو ك

 هٲلهَ ّ ٍَ ٭ٖ  ّ يک فبروَ ثليي ّوػ:

 ٭ٖ  اّل: كه  كاة ٍٮو.

 ٥ووٍ روز٤.٭ٖ  كّم: كه ا٭٦بل 

 ٭ٖ  ٍْم: كه ا٥وبل ؽظ روز٤.

 کٌل.هئل٬ كه پبيبى، ثَ هٍبلَ ثيهگ پله فْك كه ايي ثبهٍ اّبهٍ هي

َ    » ٩بى:  ايَدذ هقزٖدوٍ كه ثيدبى    ثَولَ الؾول هلل هة ال٦بلويي... اهدب ث٦دل ايدي، هٍدبل

ّاعجبد ؽظ ّ ٥ووٍ ّ ثوفي اى هَزؾجبد ُو كّ ّ  ى هْزو  اٍذ ثو هٲلهَ ّ ٍَ ٭ٖ ، 
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 «.هٲلهَ پٌ  ى كه ثيبى ّوايٜ ؽظ ّ ٥ووٍ اٍذ ّ ا٭٦بل ايي ُو كّ ثو ٍجي  اعوبل... اهب

ّ ثِزو  ى اٍذ کَ ىيبهد عبه٦َ کجيوٍ ها ثقْاًل ّ اى عِذ ىيبهد هٍْل فلا »اًغبم: 

-ّ ائوَ ُلي ُو يک ٩َ  ثکٌٌل ّ  كاة ىيبهد ّ کيٮيذ  ى ها كه هٍبلَ كيگو مکو کدوكٍ 

ًبكهٍ كه هٍبلَ کجيو ّالل ٭ٲيو هنکْه اٍذ ُو کَ فْاُل ثبيل کَ اين ّ ٍبيو ٭و٣ّ ّ اؽکبم 

 «.ثَ  ى هع٣ْ ًوبيل

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8523  /8 ه. 562ه الي  549، اى ٓ  887/  52، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

 ثَ ًَز٦ليٰ.

 ٍن. 28*  86، ً  22،  گ 429

 8526  /2 پ. 48ه الي  22، اى ٓ  82834/  2، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

، هؾولکب١ن ثي ؽولاهلل گيالًي كيلوي رٌکبثٌي )ّبگوك ٥الهدَ هغلَدي(، هدبٍ     َز٦ليًٰ

 .8822هعت 

 ، علل ريوبط هْکي. ٥ٌبّيي ٌّگو٫

 ٍن. 87*  9/  3، ً  83

 8527  /5 27352، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 اٍذ. 8582، فويلاهي  ٍزبى ٱلً كه ِّويْه  ًَقَ

 ٍن. 83*  82، ً  83،  گ 58

 (348و  347)تصاوير 

 8528  /4   اُلايي ؽٚود  يدخ  5، هْٙي؛ ط  د هِْل(   َ اي(، ٓ اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 (.54992) 8433(، ُ 2)٭ٲَ  788

٥ٌبّيي كه هزي ثَ فٜ ًَـ ثَ ٍيبُي ّ اك٥يَ ثَ ًَـ  .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ رؾويوي

 هْکْل.
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 ٓ. 22٭ٖ  ٍْم:  ٓ؛ 22ٓ؛ ٭ٖ  كّم:  3٭ٖ  اّل: 

 .ُ. ُ 8586: اهكيجِْذ اُلاربهيـ 

ّيـ هورٚي  هٌبٍک ؽظ،  ًواٱي هَزٌل الْي٦َ، هٌزقجبري اى  ثوگ ٙويوَ ايي ًَقَ 83

 ثبّل.هي 7اهبم ؽَيي ك٥بي ٥و٭َاًٖبهي ّ ٭ٲواري اى 

 ، علل ريوبط ٭وًگي ٌٍٍْي. کب٩ن ًقْكي ثلّى  ُبه

 ٍن. 89*  82،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 826

 (349)تصوير 

786  

 )ُِٔ اّل سٌت ـ اسدٍ( هٌبسٖ الحذ = الوٌبسٖ الح٘ذسٗٔ = االًَاس الجذسٗٔ

 . ثبكي اى: هْلْي ؽيله٥لي ٭ي٘

 [6988ُ  262/  22]النهي٦َ 

 ثَ ٝج٤ هٍيلٍ اٍذ..ٯ  ُ 8293هئل٬ اى اُ  ٌٍذ اٍذ ّ کزبثِ كه ٍبل 
 

787  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحذ = الوٌبسٖ الوِ٘٘

 ..ٯ( ُ 8229مه ًواٱي کبّبًي ) هال هِلي ثي اثياى: ؽبط 

 [7272ُ  274/  22]النهي٦خ 

 يبك کوكٍ اٍذ.« الوٌبٍک الوکيخ»اى ايي کزبة ثب ًبم « ًغْم الَوبء»

هٍبلَ هقزٖوي اٍذ كه ا٥وبل ّاعجَ ؽظ روز٤ ّ ٱواى ّ ا٭واك کَ پٌ اى هٍبلَ هٮٖ  

اي كه ، ّ فبروَ ّ  ى ها كه كّ ثبة فْك كه هٌبٍک، ثَ الزوبً ثوفي اى ثواكهاى ًگبّزَ

 ىيبهد ثٲي٤ روريت كاكٍ اٍذ:
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 ثبة اّل: كه ٥ووٍ روز٤.

 ثبة كّم: كه ا٥وبل ّاعجَ ؽظ روز٤.

 ، ثليي ًبم فْاًلٍ ّلٍ اٍذ. ايي هٍبلَ چْى كه هکَ هکوهَ رؤلي٬ ّلٍ

هٍبلَ ثٚب٥ذ ٱج  اى ايي  ثَولَ ؽوللَ ٕلْح اهب ث٦ل چٌيي گْيل... چْى ايي ثي» ٩بى: 

هجََْٝ كه ا٥وبل ّ هٌبٍک ؽظ ًّْزَ ثْك ثَ ٍجت اّزوبل  ى ثو اکضو ا٥وبل ّ  كاة 

هَزؾجَ ٙجٜ  ى ثو عوب٥زي کَ ثِوٍ اى ٥لن ًلاهًل هْک  ثْك؛ لِنا ايي هٍبلَ ها ثٌبثو 

 «.الزوبً ث٦ٚي اى ثواكهاى...

 8529 829، ُ  97، ٥بٝٮي؛ ٓ  / د کبّبى. 

هّك ّ كّ ًوبى کٌل ّ  ى كه يک ٭وٍقي هليٌَ اٍذ ّ ّ ثوَغل ٱجب »اًغبم ا٭زبكٍ: 

ه٦و٫ّ اٍذ ّ ُوچٌيي كه هَغل ؽٚود اهيو کَ كه ٝو٫ ٱجلَ هکي ه٪وثي هَغل 

 «.ٱجبٍذ ًوبى کٌل ّ كه هَغل ٭بٝوَ ٣ کَ كه ٱجلَ هَغل ؽٚود اهيو اٍذ...

 ، ٥ٌبّيي ثب فٞي ٱوهي ثو ٭واى  ى ًْبًي ، ٍلٍ ٍييكُن ، ٥جبهاد ٥وثي ه٦وة ًَـ

 كاهك.

 ثلّى علل.

 ٍن. 28/  3*  86، ً  89،  گ 55

 (351و  351)تصاوير 

788  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ ٍ األده٘ٔ

 .اى: اؽول عيائوي

 اي اى كٍّزبى هئل٬ ًّْزَ ّلٍ اٍذ.هٍبلَ ثَ كهفْاٍذ ٥لٍ

ثَولَ ؽوللَ ّ ث٦ل ٭يٲْل ٭ٲيو هؽوخ هثَ اؽول الغيائوي ُنٍ هٍبلخ کزت ٭يِدب  » ٩بى: 

 «.ب يؾزبط اليَ هي هٌبٍک الؾظ ّ االك٥يخ...اُن ه
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ّ هب رؾزِي ّ هة ال٦وُ ال٢٦ين ّ ٍدالم ٥لدي الووٍدليي ّ الؾودل هلل هة     »... اًغبم: 

 «.ال٦بلويي ّ ٕلي اهلل ٥لي هؾول ّ  لَ

 8582 ه. 854پ الي  2(، ٓ 626/  8) 2374/  8، ُ  34/  6، هلک؛ ط  / د رِواى 

كه پبيبى هِدو هؾودل٥لي ثدي اٍدوب٥ي       .ٯ. ُ 8876،  ؽلي، ؽَيي ثي ٥لي ىعبط  ًَـ

 ؽَيٌي هِْْك اٍذ.

 ، علل هيْي  لجبلْيي ٙوثي. ايکب٩ن پَزَ

 ٍن. 86*  88، ً  82

789  

 هٌبسٖ الحذ )ٍ أسشاسُ( )ُِٔ ـ ُبسسٖ(

 (.8582كا٩ي رجوييي ) اى: هيوىا هؾول٥لي ثي اؽول ؽب٭٠ اًٖبهي ٱواچَ

 [7283ُ  267/  22]النهي٦خ 

،  عوَ هٌبٍک الؾظ ٥وثي فْك هئل٬ اٍذ کَ ثَ ٌُگبم ٍٮو ؽظ ًگبّزَ ثْك. هئلد٬ رو

اثزلا هٍبلَ كه ا٥وبل ؽظ ثَ ىثبى ٥وثي ّكه يک هٲلهَ كه ثيبى ثٌبي فبًدَ فدلا ّ كّ ثدبة    

،  كه اٍواه ا٥وبل ّ  كاة ؽظ ّ يک فبروَ كه ثيبى کٮبهاد اؽوام ؽظ ّ ٥ووٍ رؤلي٬ ًودْك 

ٍّزبًِ كه رِواى،  ى ها ثَ ىثبى ٭بهٍي روعوَ ّ ر٢ٌين ًودْكٍ  ٍپٌ ثَ إواه ر٦لاكي اى ك

 اٍذ.

ثبّل كه چٌل ٭ٖد  کدَ   ايي هٍبلَ ٭زْائي ّ هْزو  ثو ّاعجبد ّ هَزؾجبد ّ اك٥يَ هي

 ثَ پبيبى هٍيلٍ اٍذ.ٯ . ُ  8288كه هّى ٍْم ٦ّجبى 

 ، اى ايي کزبة كه ٭ِوٍذ کزجِ يبك کوكٍ اٍذ. هئل٬

ّْل ٥لدي أُد  االٍدالم ثباليودبى.. ّ ث٦دل        ثَولَ الؾول هلل » ٩بى:   الولدک الوٌدبى الوزٞد

     َ  چٌيي گْيل ثٌلٍ ٥بٕي ّ ٩ويٰ ثؾو ه٦بٕي... کَ چٌلي ٱجد  اى رؾويدو ايدي هقزٖدو کد

٥يم ٍٮو فيويذ اصو هکدَ ه٢٦ودَ... كاّدذ ْٝهدبه هٌبٍدک ؽغدي هْدزو  ثدو لدْاىم ّ          
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 «.ٙوّهيبد...

ّدْك هؾد  مثدؼ  ى هکدَ ه٢٦ودَ      هيّ ُو کٮبهٍ کَ اى عِذ اؽوام ٥ووٍ الىم »اًغبم: 

، هؾ  مثؼ  ى هٌب اٍذ ّ ايي ٱله کَ  ّْكاٍذ ّ ُو کٮبهٍ کَ اى عِذ اؽوام ؽظ الىم هي

اى کٮبهاد هنکْه ّل ٱله الىهي ّ کضيو االثزالء اٍذ ّاال هجؾدش کٮدبهاد اثؾدبس ىيدبكي     

 «.كاهك کَ هٌبٍت ايي هقزٖو ًيَذ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8588  /8 ه. 78ه الي  9، اى ٓ  4898/  2ْي؛ ُ ، هو٥ د ٱن 

 اي ثلّى هٲْا.، علل ريوبط ٱٍِْ ، ثَ فٜ هئل٬. ٥ٌبّيي ًَـ هْکي ًَز٦ليٰ

 ٍن. 86/  3*  82

 8582 /2 هغو٥َْ. 269الي  226، اى ٓ  888ّ  887، ٓ  55/  8، هغلٌ؛  د رِواى 

 .ٯ. ُ 8288، ٍبل  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَز٦ليٰ

 لك کَ ١بُوًا هَْكٍ هئل٬ اٍذ.ُبي هز٦فْهكگي كاهاي فٜ

 ، علل ريوبط ٍيبٍ هٌلهً. کب٩ن ًقْكي هّّي

 .ٍن 22*  87،  ، ٍْٞه هقزل٬ٓ  54

 (353و  352)تصاوير 

791  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ ٍ أهوبل الوذٌٗٔ

 .اى: ٍيل هؾَي ثي ٥جلالکوين ؽَيٌي ٥بهلي

 [7244ُ  278/  22]النهي٦خ 

 ّلٍ اٍذ.چبپ .ٯ  ُ 8542کزبة كه ٍبل 

 8585 ًبم کزبة  ، كٍزٌْيٌ هئل٬ ثْكٍ ّ اّ کَ كه كهْٰ ٍکًْذ كاّزَ / د کزبة ،

 ها عيّ ٭ِوٍذ کزجِ  ّهكٍ اٍذ.
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791  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ ٍ أهوبل الوذٌٗٔ

 .اى: ّيـ ٥يَي ثي ؽَي ثي ّّجو ميبة القبٱبًي

 [7257ُ  272/  22]النهي٦خ 

 هٍيلٍ اٍذ[ثَ چبپ .ٯ  ُ 8524]کزبة كه ٍبل 

 8584  ( هلٍ ّ اى كّ کزبة كيگو اّ ثب ًدبم  8658/ د ًبم کزبة كه ًٲجبء الجْو  )«  الوٍدبلخ

 يبك ّلٍ اٍذ. 844/  86كه النهي٦خ « الٮوائل الٌٮيَخ»ّ  227/  88كه النهي٦خ « ال٦وليخ
 

792  

 )ُِٔ اهبهِ٘ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الحذ ٍ الووشٓ

 ..ٯ( ُ 85لٍ اى: هؾول ثي هؾول اثواُين کلجبٍي )ٍ

 8583 ة. 32ة الي  9، اى ثوگ  83554/  2، هغلٌ؛ ُ  / د رِواى 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ

793  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الحذ ٍ الووشٓ

 .الليي ٱليًْي اى: ّيـ ِّبة

، ٙويوَ  هٍبلَ كيگوي كه ه٣ْْٙ ؽظ کَ ثَ ٍّيلَ ّيـ فٞيت الْوثيٌي ًّْزَ ّلٍ

 ايي کزبة اٍذ.

 8586 َّْك.كاهي هي اي اى  ى كه کزبثقبًَ كاًْگبٍ کوجويظ اًگلَزبى ًگَ/ د ًَق 

 ٍن. 83/  8*  9/  9، ً  9،  گ 34
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794  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ هخوبًٖ( هٌبسٖ الحذ ٍ الووشٓ

 اى: ؟

ثَولَ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ الٖالح ّ الَالم ٥لي ٍيلًب هؾول ّ  لَ أعو٦يي » ٩بى: 

 «.هکوهَ يَ كفْل... ثًْل ًٖکْوا ه٦لْم أّلًَْکَ هکخ

الؾول هلل ٥لي اإلروبم ّ الٖالح ّ الَالم ٥لي فيو األًبم ّ ٥لي  لَ ّ إٔؾبثَ »... اًغبم: 

 «.الکوام ّ هي ارج٦ِن ثبؽَبى الي يْم الٲيبهخ

 8587 ٌَ82الي  8، اى ثوگ  948، ُ  536، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

، ثَ  يؼ ّلٍ اٍذ. كه اّل ًَقَ، رٖؾ ًَـ ٥بكي )٥ضوبًي(. ثَ ًَقَ هْٝثذ هٍيلٍ

، ثو فْكُ ؽجٌ کوكٍ  ًَقَ ها رب ىهبى ؽيبد« ٍليوبى ثٌٍْْي ٍوائي» .ٯ، ُ 8283ربهيـ 

  هلٍ اٍذ.« ٥جلاهلل ٱبٙي»، ّٱ٬ ثو هلهٍَ ثْيو  ٩ب ًوْكٍ ّ هِوي ثَ اٍن  ّ پٌ اى  ى

 هغو٥َْ([ 8)ُ  882/  852]ُ صجذ: 

795  

 ات ـ ُبسسٖ()ُِٔ ٍ اسشاس هجبد هٌبسٖ حذ ٍ هوشُ

 اى: ؟

،  ، ٍدٌي  ٭ٖ  ّ كه ثيدبى اٍدواه   82، هْزو  ثو  ثبة ُٮزن اى کزبثي اٍذ کَ ٌّبفزَ ًْل

 اهلل الؾوام اٍذ. ، هؾوهبد ّ  كاة ؽظ ثيذ ّاعجبد

 ، ؽکبيبري افالٱي ها  ّهكٍ اٍذ. كه ث٦ٚي هْاهك ّ ثَ رٌبٍت ه٣ْْٙ ٭ْٖل

ثلاى کَ ؽٰ ر٦بلي عدّ  عاللدَ كه   ثَولَ ثبة ُٮزن كه هٌبٍک ؽظ ّ ٥ووٍ کوكى » ٩بى: 

کالم هغيل ٭وهْكٍ ّهلل ٥لي الٌبً ؽّظ الجيذ هي اٍزٞب٣ اليَ ٍجياًل ّهي کٮو ٭بّى اهلل ٩ٌي ٥دي  

 «.ال٦بلويي پٌ ايي ؽکن هْٱ٫ْ اٍذ ثو اٍزٞب٥ذ هاٍ ّ اگو کَي ها ايي اٍزٞب٥ذ ثبّل
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 8588 پ. 226پ الي  883، اى ٓ  85، ٓ  58، هغلٌ؛ ط  / د رِواى 

ّ رکجيو ًوبى كهثَذ ّ ايْبى ثو٭زٌل ّيـ ها مّٯ ىيبكٍ ّل ردب ّدت ّدل    »اًغبم ا٭زبكٍ: 

ُْلي ٢٥ين كه  ى ىيوىهيي كٍذ كاك گٮذ اي ًٮٌ ُوبى گيو کَ اهْدت اّل ّدت گدْه    

کدَ ٭دواك    *هيب کي ثيذ: عْاًي هٍ ٝب٥ذ اهدوّى گيدو    اٍذ ؽبلي ٩ٌيوذ كاى ّ ٝب٥زي ثي

 «.چْى هيلاى ٭واؿ اٍذ گْيي ثيى *ذ ّ ًيوّي ري ٭وا٧ كلذ َُ *عْاًي ًيبيل ىپيو 

)کبرت ّ ٍبل کزبثذ ثَ ٱويٌَ هٍبلَ ث٦دلي  .ٯ  ُ 8283، ٍبل  اهلل اًٖبهي ، ؽجيت ًَز٦ليٰ

 هغو٥َْ(.

٥ٌبّيي ّ ٭واى ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. ثوفي ٥ٌبّيي ّ رْٙيؾبد كه ؽبّيَ ّ ثَ هْکي ّ 

 ٌّگو٫.

 ٍن. 22*  83/  3،  ٍْٞه هقزل٬

 (355و  354)تصاوير 

796  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ(  هٌبسٖ حذ ٍ هضاس

 .(.ٯ ُ  8262، ؽغخاالٍالم ) گْيب اى: ٍيل هؾولثبٱو ثي هؾولًٲي ّٮزي

 8589 24الي  8، ثوگ  84337/  8، هغلٌ؛ ُ  / د رِواى. 

 .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

797  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الوٌبسٖ الخل٘ل٘ٔ

 .اى: ٍيل اثواُين ثي ثبٱو ٱيّيٌي

، كه ٍَ ثبة كاهاي ٭ْٖل ّ  هٍبلَ، هَبئ  هِن ؽظ ّ اؽکبم هٌبٍک هکَ هکوهَكه ايي 

 ، ثليي ٥ٌبّيي: يک فبروَ ر٢ٌين ّلٍ اٍذ
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 ثبة اّل: كه ّوايٜ اٍزٞب٥ذ.

 ثبة كّم: كه ا٭٦بل ٥ووٍ روز٤.

 ثبة ٍْم: كه ا٥وبل ؽظ.

 فبروَ: كه کٮبهاد اؽوام.

الي ٝدْا٫ ثيزدَ الدني ه٭د٤ ٱْا٥دلٍ       الؾولهلل الني ُلاًب ٍْاء الَجي  ّ أهّلًب» ٩بى: 

 «.ؽٚوح القلي ...

، ّ الؾودل هلل هّة   ّ ُو ؽيْاى هْمي کَ ثقْاُدل ك٭د٤ اميدذ اّ اى فدْك کٌدل     »اًغبم: 

 «.ال٦بلويي

 8522 ٍ456، ُ  888، هيجلي )ك٭زو كّم(؛ ٓ  / د کوهبًْب. 

 ، ثلّى علل. ، ٥ٌبّيي ٌّگو٫ ، اى ٥ٖو هئل٬ ًَـ

 ٍن. 86*  88، ً  88،  گ 87

798  

 هٌبسٖ سٌبى أٌُذٕ )ُِٔ ـ تشٖٗ هخوبًٖ(

 .الليي ي٬ٍْ أ٭ٌلي هّهي اى: ٌٍبى

 [8852/  2]ک٬ْ ال٢ٌْى 

ثَولَ الؾول هلل الني ع٦  الجيذ الؾوام ٱيبهًب للٌبً ّ ُلي لل٦بلويي... ّ ع٦لَ » ٩بى: 

ثْ ٦ٙي٬ ّ  ٍٲٜ هأً ٍيل القالئٰ ّ فبرن األًجيبء ّ الووٍليي... أهب ث٦ل ّ٭زبکَ اهلل ر٦بلي

 «.هٲٖو ٱْلٌَ هؾٚب ٭ٚ ...

٥ناة أليوَ کو ٭زبه اّليوَ لو ال٦ٖوخ هلل ر٦بلي الؾول هلل ٥لي الزوبم ّ ٥لي »... اًغبم: 

 «.هٍْلَ الٖلْح ّ الَالم روذ الوٍبلخ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8528  /8 ٌَ946، ُ  538، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  د هلي. 
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 فْٞٛ ثَ هْکي ّ ٱوهي. .ٯ، ُ 8295،  ًَـ فْة

، رٖؾيؼ ّلٍ  ًَقَ اًلکي هزؤصو اى اٍيل ّ هْٝثذ اٍذ. ٕٮؾَ ًقَذ هًگيي اٍذ

ّ ٕٮؾبد كاهاي علّلي ٝالئي اٍذ. هإًّ اثْاة ّ ٭ْٖل ثَ هْکي. كه  ٩بى ًَقَ 

، ًيي ًْبى ؽجٌ ًَقَ اى فٞبٛ هٖٞٮي ا٭ٌلي ثو هلهٍَ  ٭ِوٍذ ه٥ْْٙبد کزبة  هلٍ

 ّْك.كيلٍ هي.ٯ  ُ 8222ثْيو  ٩ب ثَ ٍبل 

 ٍن(. 83/  3*  82/  3ً ) 85، ٓ  243

 [882/  852]ُ صجذ: 

 8522  /2 ٌَ947، ُ  538، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  د هلي. 

هکي ٕالح رجل٪ٌب الي اللهعبد ال٦لي ه٤ النيي ا٦ًن اهلل ٥ليِن هي الٌجييي... » ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.لَ...أهب ث٦ل ّٱٮب اهلل ر٦بلي يْ ٦ٙي٬ هٲٖو ٱْلٌَ هؾٚب ٭ٚ

 .ٯ. ُ 8253، ٍبل  ، هؾول ثي هٖٞٮي ًَـ

، كه ثبالي ٍْٞه فْٞٝي ثَ هْکي  هْٝثذ ّ هْهيبًَ ثَ ًَقَ  ٍيت هٍبًلٍ اٍذ

 کْيلٍ ّلٍ اٍذ.

 ٍن(. 86*  88/  3ً ) 85،  گ 822

 [262/  988]ُ صجذ: 

 8525  /5 ٌَ948، ُ  539، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  د هلي. 

 «. ال يٚي٤ أعو الوؾٌَيي روذ الوٌبٍکث٦ْى اهلل ر٦بلي اى اهلل»اًغبم: 

 .ٯ. ُ 8886، هعت  الليي ّکوي ، هؾي ًَـ فْة

ّْك. كاهاي ؽْاّي ّ ىيو ث٦٘ عوالد ثَ  صبه اٍيل ّ هْٝثذ كه ًَقَ كيلٍ هي

.ٯ  ُ 8232ٱوهي ًْبًي كاهك. كه اثزلاي ًَقَ ٭ِوٍذ ٥ٌبّيي کزبة  هلٍ ّ ًَقَ ثَ ٍبل 

 ّٱ٬ هلهٍَ ثْيو  ٩ب ّلٍ اٍذ.

 ٍن(. 42*  22ً ) 83،  گ 69

 [239/  982]ُ صجذ: 

 8524  /4 ٌَ949، ُ  539، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  د هلي. 
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 «.ًوبى ا٭ٚلله ّ ْٝ٭لى کنا ٭ي الجلاي٤ ّ الِلايخ ّ الٮبهً...»... اًغبم ا٭زبكٍ: 

 فْٞٛ ثَ هْکي ّ ٱوهي. .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  ًَـ ٥بكي

 ، ث٦٘ کلوبد ثَ ٱوهي. ثَ هًگ  ثي ، كاهاي اّهاٱي هْهيبًَ ثَ ًَقَ  ٍيت هٍبًلٍ

 ٍن(. 86*  82ً ) 83، ٓ  849

 [232/  928]ُ صجذ: 

 8523  /3 ٌَ932، ُ  539، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  د هلي. 

 فْٞٛ ثَ هْکي ّ ٱوهي. .ٯ. ُ 8884ؽغَ  ، مي ، ٥لي ثي ٕبلؼ ًَـ فْة

ي ثدَ  ، ثو ٭واى ث٦د٘ کلودبد ًْدبً    ، رٖؾيؼ ّلٍ هْهيبًَ ثَ ًَقَ  ٍيت هٍبًلٍ اٍذ

، كاهاي ؽْاّدي ّ ر٦ليٲدبد هٮيدل كيگدو. كه اثزدلاي       ، ٕٮؾبد كاهاي علّلي ثَ ٱوهي ٱوهي

ًَقَ، ٭ِوٍذ ٥ٌبّيي کزبة ّ ًيي هِو ّٱ٬ هلهٍَ ثْيو  ٩دب هْدِْك اٍدذ. كه اًزِدبي     

 هٌلهط اٍذ. ، ٭ٖلي كه ٭ٚيلذ هليٌَ ّ ىيبهد پيبهجو اکوم ًَقَ

 ٍن(. 86/  3*  88ً ) 88،  گ 866

[927  /236] 

 8526  /6 ٌَ938، ُ  562، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  د هلي. 

هؾ٘ كه ؽزي ُوكاثؾْى ٍلْکبه ٱلجَ ؽليش ّوي٬ ايلَ صبثذ أّلٌْه »... اًغبم ًَقَ: 

 «.ّ اهلل أ٥لن ثبلضْاة

 ، فْٞٛ ثَ هْکي ّ ٱوهي. ًَـ ٥بكي

، ثو ٭واى ث٦ٚي کلوبد ّ  ًَقَ رٖؾيؼ ّلٍ ّ هإًّ اثْاة ّ ث٦ٚي کلوبد ثَ ٱوهي

 ًّْزَ ّلٍ اٍذ.« اهلل ٍجي  ٭ي ّٱ٬»فٜ کْيلٍ ّلٍ اٍذ ّ كه ٕٮؾبد  ى ٥جبهد  عوالد

 ٍن(. 89/  3*  84ً ) 83،  گ 58

 ([2)هغو٣ْ  882/  852]

 8527  /7 ٌَ932، ُ  562، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  د هلي. 

ٱبُوٍ. فْٞٛ ثَ ٱوهي ّ  .ٯ، ُ 8823االّل  ، عوبكي ، هؾول ثي ٥وو ٍيْاٍي ًَـ فْة

 هْکي.
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، ثبالي ث٦٘ ٍْٞه ثَ فْٞٛ  ، هإًّ هٞبلت ثَ ٱوهي ،  صبه هْٝثذ كاهك ؼ ّلٍرٖؾي

، ّ كه پبيبى ُن ثوگي  ٱوهي. كه  ٩بى ًَقَ، هِو هلهٍَ ثْيو  ٩ب ّ ّٱ٬ ؽبعخ أهيٌخ فْعَ

 كه علّل ٍب٥بد ّ اّٱبد ِّوُب  هلٍ اٍذ.

 ٍن(. 22/  3*  83ً ) 83،  گ 75

 ُ[982  /268] 

 8528  /8 ٌَ935، ُ  562ْيو  ٩ب؛ ٓ ، ث د هلي. 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ ٥بكي

 ، ٭واى ث٦ٚي کلوبد ّ عو  ثَ فْٞٛ ٱوهي. ، هإًّ هٞبلت ثَ ٱوهي كاهاي رنُيت

 ٍن(. 87*  84ً ) 88،  گ 836

 ُ[929  /238] 

799  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( هٌبسٖ الولَٕ

 .اى: ٥لي هؾول فبى ٕبؽت ّّْزوي عيائوي

 [7283ُ  277 / 22]النهي٦خ 

 ثبّل.، هبكٍ ربهيـ رؤلي٬  ى هي کزبة كه ا٥وبل ؽظ ًّْزَ ّلٍ ّ اٍن کزبة

 8529  ٕٮؾَ چبپ ٌٍگي ّلٍ اٍذ. 883كه .ٯ  ُ 8272/ د كه ثوجئي كه ٍبل 

811  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الوٌبسٖ الوشٍٗٔ ُٖ ششح االحٌب هششٗٔ

 ..ٯ( ُ 8278)، ؽّو ٥بهلي  ال٦بثليي ثي ؽَي ثي ٥لي ثي هؾول اى: ّيـ ىيي

 [7286ُ  277/  22]النهي٦خ 

 ، ّوػ کوكٍ اٍذ. هوؽْم ّيـ ثِبئي ها کَ كه ؽظ ًّْزَ ّلٍ« اصٌب٥ْويَ»، هٍبلَ  هئل٬
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811  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  هٌبسٖ هستخشرٔ هي ال٘شهبًٖ

 (..ٯ ُ  538، هؾول ثي ؽَي ثي هؾول ) اى: ًٲبُ

 [284/  9]ه٦غن الوئلٮيي 

 8552  ٥ودْهي   2586، ُ  647، ٓ  2ؽدوم هکدي؛ ط    ، هقزٖدو  / د ٥وثَزبى ُ[ ،

 .293الي  294، اى ٓ  ٭ٲَ[ 85/  5877

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ هْکْل

 ٍن. 28*  84، ً  83،  گ 8

812  

 )ُِٔ ـ گزشاتٖ( هٌبسٖ الٌزِٖ

 ..ٯ( ُ 8525اى: ّيـ هؾولؽَي ثي ّيـ اثْالٲبٍن کبّبًي )رْلل 

 [7287ُ  277/  22]النهي٦خ 

 ، اهب روعوَ ٭بهٍي  ى چبپ ًْلٍ اٍذ[. ]ايي کزبة چبپ ّلٍ

هٲلهَ »اي ثَ ىثبى ٭بهٍي كه هْهك اٍواه ؽظ ًگبّزَ ّ  ى ها هئل٬ ثو ايي کزبة هٲلهَ

 ًبهيلٍ اٍذ.« ًغٮي

َ  « عبه٤ الوٌبٍدک »، ًّْزَ كيگوي ثَ ًبم  هئل٬ ٩يو اى ايي کزبة اي كه كاهك. ًيدي هٲلهد

 ّْك.، كه ٭ِوٍذ کزجِ كيلٍ هي رؤلي٬ کوكٍ 8558 كاة ٍٮو کَ ثَ ٍبل 

813  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌبسٖ الٌسَاى

 ..ٯ( ُ 449اى: ّيـ اثْالٮزْػ هؾول ثي ٥لي ثي ٥ضوبى کواعکي )
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 [7288ُ  276/  22]النهي٦خ 

ًّْزَ ّ هغو٥َْ هٌبٍکي اٍذ لٞيد٬  « ٕبهم اللّلَ»هئل٬ ايي کزبة ها ثب كهفْاٍذ 

اٍدذ کدَ ثدَ    « الجيبى ٭ي هٌبٍک الٌَدْاى  ًِظ»، ٩يو اى  ايي کَ كه ٭ِوٍذ کزت ّي  هلٍ ّ

 كهفْاٍذ ّيـ اثْالکزبئت اؽول ثي هؾول ثي ٥وبك ًّْزَ ّلٍ اٍذ.

814  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الوٌبسٖ ٍ آداة الضٗبسٓ )ٗتبة...(

 .االٍالم ثبهىي اى: ّيـ

 8558 83588، هغلٌ؛ ُ  / د رِواى. 

 .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ًَـ

815  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( )الوٌبّل ُٖ الِِٔ(هٌبّل األح٘بم 

 ..ٯ( ُ 8242اى: ٍيل هؾول ثي ٥لي هغبُل ٝجبٝجبئي )

 ، يک كّهٍ کبه  ٭ٲَ ها اى  ٩بى رب اًغبم كه ثو كاهك. ُوچْى ثَيبهي اى کزت ٭ٲِي

 [223/  22؛ ٭ِوٍذ هو٥ْي 338؛ ک٬ْ الؾغت: 532/  22]النهي٦خ 

 8552 [.24928، ] 8246، ُ  853، كاًْگبٍ )ك٭زو ٍْم(؛ ٓ  / د إٮِبى 

 ه٦و٫ّ ها كاهاٍذ. ّ ؽظ ّ عِبك ّ اهوثَ ّا٥زکب٫ ّالْٖم ًَقَ ؽبٙو کزبة اليکبح ّالقوٌ

)پبيبى کزبة فوٌ(، ُودبى   8236، ٍبل   ثبكي إٮِبًي ، ؽَي ثي ٥جلال٪ٮبه ًغ٬ ًَـ

،  ّدٌگو٫ ُب ثدَ  )پبيبى کزبة(، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي 8236ٍبل )پبيبى ْٕم(، كٌّّجَ  ٩بى ٕٮو 

 «.ٯ الؾَيٌي ٥ٮي ٥ٌَ»كاهاي چٌل ؽبّيَ هقزٖو ثب ٥ٌْاى 

 علل ريوبط هْکي ٙوثي.

 ٍن. 52*  22، ً  55،  گ 292
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816  

 )ُِٔ ٍ رٌشاُ٘بٕ هٌلَم ـ ُبسسٖ( هٌتخت ُتَح الحشه٘ي

 .الليي هؾولؽٌَي اًزقبة اى: هيو عوبل

ي ًگدبهُ ثيدبى ّدلٍ    الؾوهيي ّ هئل٬  ى رٲويجًب ثَ ْٝه هَزْ٭ي كه ُوي كه ثبة ٭زْػ

 اٍذ کَ ًَقَ ؽبٙو، هغولي اى  ى هٮٖ  اٍذ.

الؾوهيي رٌٖي٬ هؾيي ٥ليدَ الوؽودخ كه ر٦ويد٬ ثٌدبي ک٦جدَ کدَ        ٭ْايل اى ٭زْػ» ٩بى: 

هاى  *ٌّبٍدبى فدٜ ّدْٯ ّ ثدين      ٥وبهد کوكٍ فلي  اٍذ ثَ ٭وهبى عجدبه عليد : ؽدو٫   

 «.گْبيبى کالم ٱلين

 «.کوك هٱن ثب٥ش ٢ًن کزبة *هيقذ ثو اّهاٯ ٍوي هْک ًبة »اًغبم: 

 8555  گدناهي ثدبالي   )ٝجٰ ّوبهٍ 388، ٓ  822، ٓ  29/  8، هغلٌ؛ ط  / د رِواى

 ٕٮؾَ(.

 الليي هؾولؽٌَي. ، هيو عوبل ًَز٦ليٰ رؾويوي

، ٥ٌدبّيي ثدَ    اثيبد ثَ ْٕهد هاٍزَ چليپب ّ ث٦ًٚب ثَ ْٕهد ٥وْكي اٍذ ثدَ هْدکي  

 ٌّگو٫.

هؾولؽَيٌي  هدلٍ اٍدذ کدَ گلچديي ه٦دبًي،       الليي ، ٙوي هغو٥َْ عوبل ايي ثقِ

، ٓ  3، ط  ُدبي فٞدي  ثيْزو ايي ًَقَ ها كيلٍ ّ ٭ِوٍذ هقزٖوي اى  ى كه ًْويَ ًَقَ

ّْك کدَ ًّْدزَ   رِيَ کوكٍ اٍذ. كٍزقٜ گلچيي ه٦بًي كه  ٩بى ًَقَ كيلٍ هي 863د   864

 «.٭يِ رِيَ ّل»اٍذ: 

 اي.، ٬ٞ٥ چوم ٱٍِْ ، هيْي هْکي ٍبكٍ علل هغو٥َْ

8  ٓ ،5  /22  *9  /54. 

 (356)تصوير 
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817  

 هٌتخت ٗتبة حذ )ُِٔ اهبهِ٘ ـ ُبسسٖ(

 ..ٯ( ُ 85اى: هٙي هٍْْي )ٍلٍ 

، ٕبؽت عْاُو اٍذ کَ هٙدي هٍْدْي  ى    ّيـ هؾولؽَي« کزبة الؾظ»هٌزقجي اى 

 ها كه يک هٲلهَ ّ چٌل ٭ٖ  هورت ًوْكٍ اٍذ.

 ايي هٍبلَ ّبه  اؽکبم ّ اك٥يَ ؽظ اٍذ.

ؽوللَ ّالٖلْح ٥لي هؾول ّ ٥لي  لَ ّ إٔؾبثَ الوکوهيي اهب ث٦ل ايي هقزٖوي » ٩بى: 

.. الْيـ .اٍذ کَ هٌزقت ًوْك اّ ها الٮٲيو الؾٲيو هٙي الوٍْْي اى کزبة ؽظ هي هئلٮبد

 «.هؾولؽَي الٌغٮي... ّ هورت اٍذ ثو هٲلهَ ّ چٌل ٭ٖ 

 «.ي ؽليش اٍذکَ هٲزٚب ّ ًيي هَزؾت اٍذ ِّ هک٦ذ ًوبى کوكى چٌبى»اًغبم: 

 8554 / 888(، اى ٓ 748/  3) 694، ُ  628، ٓ  2، ٥جلال٢٦ين ؽٌَي؛ ط  رِواىد 

 پ. 855پ الي 

 .ٯ. ُ 8263، ٍبل  ، ٥جلالؾويل ًَز٦ليٰ

  َ ، ىيدبهد ؽٚدود ٭بٝودَ )ً( كه     كه ؽبّيَ رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ. پٌ اى ارودبم هٍدبل

 کزبثذ کوكٍ اٍذ. ًَقَ كهط ّلٍ اٍذ. کبرت ايي ًَقَ ها ثواي  ٱب هؾول٥لي

 ٍن. 87*  88، ً  83،  گ 22

818  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( الوٌتٖٔ هلٖ هٌسٖ الولتٖٔ

 (..ٯ ُ  8222، يبٍيي ثي ٥جلاهلل ؽٌٮي )ىًلٍ ثَ ٍبل  اى: هيو٩ٌي

 [8875/  2]٭ِوً الٮِبهً 

 8553  2867، ]ُ کلدي   2955، ُ  768، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى 
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 ٭ٲَ ؽٌٮي[.

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. رؾويوي

 ٍن. 87*  82، ً  25،  گ 99

819  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌسٖ الحذ

 ..ٯ( ُ 8287اى: ّيـ ٥لي ثي اؽول ثي ؽَيي ثي ٥جلالغجبه )

هٍبلَ هقزٖوي اٍذ كه ّاعجبد ا٭٦بل ؽظ کَ ثو يک هٲلهَ ّ كّ ٭ٖ  هوردت ّدلٍ   

 اٍذ ثليي ّوػ:

 الوٲلهخ: ٭ي  كاة الؾظ.

 االّل: ٭ي ٥ووح الزوز٤ ّ ّاعجبرِب.الٮٖ  

 الٮٖ  الضبًي: ٭ي أ٭٦بل الؾظ.

بُويي... الؾولهلل هة ال٦بلويي ّ ٕلي» ٩بى:   «.اهلل ٥لي أثْاة الوؽوخ ّالِلي هؾول ّ لَ اٞل

 «.ُنا الِلي ٭ي ؽظ االٍالم ؽظ الزوز٤ ّعْثًب ٱوثخ الي اهلل ّ اُلاء»اًغبم: 

 8556 8/  29، ُ  48، هئٍََ ٝيجَ؛ ٓ  / د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8264، ٍبل  ثَ فٜ هئل٬

3  ٓ ،22 .ً 

 ]ًَقَ إ  كه هکزجَ ٥الهَ ٱليؾي كه ٱٞي٬ هْعْك اٍذ[.

811  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌسٖ الحذ

 اى: ؟

 كه ا٥وبل ؽظ ّ  كاة  ى اٍذ.
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اهلل الؾدوام   أّل هدب يٌج٪دي لودي أهاك الؾدظ الدي ثيدذ      » ٩بى )ث٦ل الجَدولخ ّ الؾوللدخ(:   

ر٦بلي أى ر٦ٌٲل ٥ٲيلرَ ٭ي ه٦و٭خ اهلل ر٦بلي ٥ي ّ ع  ّ رْؽيلٍ ّ ٥للدَ ّ ٕدلٱَ   ّبءاهلل  اى

 «.٭ي ٥ّلٍ...

٭بلنيي  هٌْا ثَ ّ ٥يهٍّ ّ ًٖوٍّ ّ ارج٦ْا الٌْه الني أًديل ه٦دَ أّلئدک ُدن     »... اًغبم: 

الوٮلؾْى ٍّالم ٥لي الووٍليي ّ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ الؾول هلل أّاًل ّ  فدوًا ّ ٕدلي   

 «.٥لي هؾول ّ ٥لي  لَ ّ ٍلن اهلل

 8557 5228، ُ م /  767، ٓ  8، كاهالوقْٞٝبد اليوٌيخ؛ ط  / د يوي. 

 ًَـ فْة. ثلّى ًبٍـ ّ ربهيـ کزبثذ.

عبي ٥ٌبّيي فبلي هبًلٍ اٍذ کَ ًبم ٥ٌْاى اى ه٣ْْٙ ثؾش ّ  ٩بى کالم هئل٬ اٱزجبً 

 ّلٍ اٍذ.

 ٍن. 22*  83، ً  85،  گ 88

811  

 )ُِٔ شبُوٖ ـ  ٌبسٖ = هٌبسٖ الحذ ٍ الووشٓهٌسٖ الحذ = الو

 هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 977، هؾول ثي اؽول ) الليي ، ّوٌ اى: فٞيت ّوثيٌي

، ّبه  هٲلهَ ّ كٍ ٭ٖد  ّ فبرودَ.    اي اٍذ كه هٌبٍک ؽظ هٞبثٰ ثب ٭ٲَ ّب٭٦يهٍبلَ

 ثَ پبيبى هٍيلٍ اٍذ..ٯ  ُ 934ٱ٦لٍ  مي 83رؤلي٬ هٍبلَ كه هّى يکٌْجَ 

 [232/  2؛ ُليخ ال٦به٭يي 269/  8الوئلٮيي ]ه٦غن 

، اى  کَ ّوؽي ثو کزبة ٭ْٯ النکو اٍدذ « ّوػ هقزٖو القٞيت ٭زؼ الوغيت ثَ»]کزبة 

 ثَ چبپ هٍيلٍ اٍذ.[ .ٯ( ُ 8586هؾول ًّْي ثي ٥وو الغبكي الجٌزٌي الزٌبهي )

زٞي٤ اليَ ٍدجياًل  الجَولخ الؾول هلل الني ع٦  الجيذ هضبثخ للٌبً ّ أهًٌب ّ أهو الوَ» ٩بى: 

ؽغخ ّ ع٦لَ لإلٍالم هکًٌب... ّ ث٦ل ٭يٲْل ٭ٲيو ٥ٮْ هثَ الوغيت هؾول الْدوثيٌي القٞيدت   
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اًي اٍزقود اهلل ر٦بلي ٭ي عو٤ هب يؾزبط اليَ الٌبٍک ٭ي الوٌبٍک... ّ هرجزَ ٥لي هٲلهدخ ّ  

 «.٥ْوح ٭ْٖل ّ فبروخ الوٲلهخ ٭ي ٭ٚ  الؾظ ّ ال٦ووح ّ مم ربهک ملک...

... ٭بى لن يغلّا هبءًا يووٍْ ٭ي ّعَِ ّ يليَ ّ کٮٌٍْ ّ ٕدّلْا ٥ليدَ ّ ك٭ٌدٍْ ّ    »اًغبم: 

 «.ًَؤل اهلل ر٦بلي أى يقزن لٌب هٌَ ثقيو

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8558  /8 8524، ُ  767، ٓ  8، كاهالوقْٞٝبد اليوٌيخ؛ ط  د يوي. 

ثکدو ثدي    ، ردؤلي٬ اثدي   کَ اى اًغبم ا٭زبكگي كاهك« ٩ٌيخ الٮٲيو ٭ي ؽکن األعيو»پٌ اى  ى 

  هلٍ اٍذ. 23الي  ١22ِيوٍ هکي كه ٕٮؾبد 

 .ٯ. ُ 8284الٲ٦لٍ  مي 2،  ًَـ

 ٍن. 25*  86، ً  89، ٓ  9

 8559  /2 د   7828/  8، ًَقَ ّدوبهٍ   84577، ُ  4335/  4، هغلل  ، گلپبيگبًي د ٱن

828  /56. 

اكح ثبيواكٍ ّ هي الزْ٭يٰ اليدَ ّ  ّ اى يزْ٭بًب ٥لي االٍالم ّ ُنا  فو هب ٍجٲذ االه»اًغبم: 

اال٭واك ٥ليَ اًَ الولک الُْبة... ّ ًٮ٤ ثَ هي رلٲبٍ ثٲلت ٍلين ٱبل الوئل٬ هؽوَ اهلل ّکدبى  

 «.الٮوا٧...

ؽغدَ   ، مي چي ٍبّعجال٩ي ثدَ عِدذ هدال اؽودل ثيلٌکدي      ،هؾول ثي هٍْي ٍجيٍ ًَـ

 علل ريوبط ٭وٍْكٍ. .ٯ. ُ 8257

 ٍن. 28*  83، ً  83،  گ 22

 8542  /5  ٥ودْهي   2554، ُ  657، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   د ٥وثَزبى ُ[ ،

 ٭ٲَ[. 8346

 ، فبى يٌ هال ّواثي. ًَـ

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« کزبة ٭ي أكاء الوٌبٍک»كه ايي ًَقَ ثب ًبم 

 ٍن. 28*  87، ً  83،  گ 22
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812  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌسٖ ُٖ الحذ

د   8279ٍديل ُبّدن ٥دْاهي ٱٞيٮدي )    اى: ٍيل هبعل ثي ٍيل ُبّن ثي ٍيل ٍد٦ْك ثدي   

 ..ٯ( ُ 8567

 [884/  2]ا٥الم ال٦ْاهيخ ٯ 

 اهلل الؾوام. اي اٍذ ثَيبه هقزٖو كه ا٥وبل ّ ا٭٦بل ؽظ ثيذهٍبلَ

 8548 .د ّقٖي )ٱٞي٬(، ّيـ ٥لي هوُْى / 

 [472ُ  869/  8]ه٦غن الوئلٮبد الْي٦يخ ٭ي الغييوح ال٦وثيخ 

813  

 ثٖ()ُِٔ ـ هش هٌسٖ لـَ٘ ُٖ الحذ

 .اى: اثواُين ثي ٥جيل ثي ٥جلالوؾَي

 8542  ٥ودْهي   2588، ُ  647، ٓ  2، هقزٖدو ؽدوم هکدي؛ ط     / د ٥وثَزبى ُ[ ،

 .253الي  222، اى ٓ  ٭ٲَ[ 28/  4242

 ، ٥جلال٦ييي كٍّوي. ًَـ

 ٍن. 28*  85، ً  22،  گ 7

814  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌسٖ هختظش

 ..ٯ( ُ 8287) اى: ّيـ ٥لي ثي اؽول ثي ؽَيي ثي ٥جلالغجبه

 ، كّ ٭ٖ  ّ يک فبروَ رلّيي ّلٍ اٍذ، ثليي ْٕهد: ايي کزبة ثو يک هٲلهَ
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 الوٲلهخ: ٭ي مکو ث٦٘ اآلكاة الو٦ٌْيخ للؾظ.

 الٮٖ  األّل: ٥ووح الزوز٤.

 الٮٖ  الضبًي: ٭ي ثيبى أ٭٦بل الؾظ.

 القبروخ: ٭ي ىيبهح الٌجي ّ اليُواء ّ أئوخ الجٲي٤ ٕلي اهلل ٥ليِن أعو٦يي.

 .ٯ. ُ 8234ربهيـ رؤلي٬: 

 «.ّ الؾول هلل هة ال٦بلويي ّ ٕلي اهلل ٥لي... ّ الِلي هؾول ّ  لَ الٞبُويي...» ٩بى: 

 «.ّ ٥ٌل الوْد صن الي اللؾل *ثلًيبئي ّ  فوري عوي٦ًب »اًغبم: 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8545  /8 5/  53، ُ  33، هئٍََ ٝيجَ؛ ٓ  د ٱن. 

، ٱٖيلٍ كاليَ اى ّالل  ٙويوَ  ى .ٯ. ُ 8534الضبًي  عوبكي 87،  ّيـ ؽَيي ٱليؾي

 هئل٬ كه ثؾو ّا٭و  هلٍ اٍذ.

87  ٓ ،84 .ً 

 ]ًَقَ إ  كه کزبثقبًَ ٥الهَ ٱليؾي كه ٱٞي٬ هْعْك اٍذ[

 8544  /2 8/  63، ُ  92، هئٍََ ٝيجَ؛ ٓ  د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8563ٱ٦لٍ  مي 8،  ىيي ثي ؽبط ؽَيي ىيي

، ٱٖيلٍ  ّ كه  فو ًَقَ .ٯ( ُ 8587د  8522يـ ؽَيي ٱليؾي )ثَ ُوواٍ ر٦ليٲبد ّ

 كاليَ كه ثؾو ّا٭و اى ّيـ ٥لي ثي ؽَي )ّالل هئل٬( ًيي  هلٍ اٍذ.

84  ٓ ،87 .ً 

 ]إ  ًَقَ كه هکزجَ ٥وْهي اهبم ؽکين كه ًغ٬ اّو٫ هْعْك اٍذ[.

815  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هٌسٖ هختظش ُٖ أح٘بم الحذ

 ..ٯ( ُ 8287د  8222ؽَيي ثي اؽول ثي ٥لي  ل ٥جلالغجبه )اى: ّيـ ٥لي ثي اؽول ثي 
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 [474ُ  872/  8؛ ه٦غن الوئلٮبد الْي٦يخ ٭ي الغييوح ال٦وثيخ 522]أًْاه الجلهيي 

 8543 ّيـ ٥لي ثالكي ٱليؾي )ٕبؽت األًْاه(. / د ّقٖي ، 

 کبرت: هئل٬.
 

816  

 )ُِٔ شبُوٖ ـ هشثٖ( هٌسٖ الٌسبء

 ..ٯ( ُ 676يؾيي ثي ّو٫ ثي هوي ثي ؽَي )،  الليي ، هؾيي اى: ًّْي

 ّبه  هَبئلي كه ثبة ؽظ ًَْاى اٍذ.

 [222/  85]ه٦غن الوئلٮيي 

 8546 8645، ]ُ کلي  5862، ُ  822، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى  /

 .98الي  96، اى ٓ  ٭ٲَ ّب٭٦ي[ 6

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 22*  83، ً  28،  گ 5
 

817  

 )ُِٔ شبُوٖ ـ هشثٖ( هٌلَهٔ ُٖ ح٘ن استٔجبل الٔجلٔ ثبلوسزذ الحشام

 ، ٥جلالوؽوي ثي ٥جلاهلل. اى: ثب٭ٲيَ

 8547  8729، ]ُ کلدي   5865، ُ  822، ٓ  2، ط  ، هقزٖو ؽوم هکي / د ٥وثَزبى 

 ٭ٲَ ّب٭٦ي[.

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. فٜ رؾويوي

 ٍن. 22*  86، ً  25،  گ 2
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818  

ثٌذ دس حذ = تشر٘ن ثٌذ ًبطشخسشٍ ٓجبدٗبًٖ )ُِٔ  إ دس حذ = تشر٘نهٌلَهِ

 هٌلَم ـ ُبسسٖ(

، هدزقلٔ ثدَ    الليي ٍيل اثْه٦يي ًبٕو ثي فَوّ ثي ؽبهس هوّىي ٱجبكيدبًي  اى: ؽويل

 (..ٯ ُ  488« )ًبٕوفَوّ»ّ هِْْه ثَ « ؽغذ»

 8548   8273، ٓ  2، ط  اههدْي / د ]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس  ،

ٓ )ردنکوح   5،  عيجدي  .ٯ، ُ 8529،  ، ثدَ فدٜ اؽودل ثٖديود     ًبّدو  : رِواى؛ ثي82866ُ 

 [.4529/  8، ُ  (، ٭بهٍي242د  258الوزٲيي: ٕٔ 
 

819  

 )حذٗج ـ هشثٖ( هي ال ٗحؼشُ الِِٔ٘

 (..ٯ ُ  588اى: ّيـ ٕلّٯ هؾول ثي ٥لي ثي ثبثْيَ ٱوي )

ايْبى ّ يکي اى کزت اهث٦َ ه٦و٫ّ ّدي٦َ اٍدذ کدَ ؽدبّي      اى رؤليٮبد اهىًلٍ ّ هوزبى

 ُبي  ى هْهك ا٥زوبك ّي٦يبى اٍذ.ثبّل ّ هّايذيک كّهٍ هجبؽش ٭ٲِي هي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8549  /8 542، ُ  33، کب١ويٌي )ك٭زو كّم(؛ ٓ  د ييك. 

 ًَقَ ؽبٙو اى  ٩بى کزبة الِٞبهح رب  فو کزبة الؾظ ها كاهاٍذ.

، كاهاي ؽْاّي. ًيوَ كّم کزبة ثَ  ، رٖؾيؼ ّلٍ بىكُن. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫، ٍلٍ ي ًَـ

، چٌل اهٚبي ثال٧ هِْْك اٍذ کدَ ع٦لدي ثدْكٍ ّ     فٜ كيگوي اٍذ. كه اّهاٯ  فو کزبة

 هثٞي ثَ ًَقَ ًلاهك ّ ًًْْيٌ اٍذ.

 اي ٙوثي.علل ريوبط ٱٍِْ
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 ٍن. 28/  3*  89/  3،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 229

 8532  /2 (.83873) 8277، ُ  383، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 ايي ًَقَ اى اثزلاي هٲلهَ رب پبيبى کزبة ؽظ اٍذ.

ّْح اال ثدبهلل ال٦لدي      »اًغبم:  ّ الْٕيخ ْٝيلخ افنًب هٌِب ه٤ْٙ الؾبعدخ ّ ال ؽدْل ّ ال ٱد

 «.ال٢٦ين

ً    ، هؾول٥لي ثي ي٦ٲْة هبىًلهاًي ًَـ ، پدبًيكُن هؾدوم    ، هلهٍَ ثبٱويدَ هْدِل هٲدل

، ٥ٞد٬   ، علل ريوبط هْکي ٙوثي ثب ردوًظ ّ ٍدوروًظ   کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ .ٯ. ُ 8286

 ثٌلي ثب اثويْن. ّيواىٍ

، ؽْاّدي رْٙديؼ ثوفدي اى ل٪دبد. ١ِدو ّهٯ اّل فدٜ هبلکيدذ         ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 اثْالٲبٍن كاه٪بًي. ًَقَ ّٱٮي اٍذ کَ ًبم ّاٱ٬ ًبه٦لْم اٍذ.

 ٍن. 24/  8*  88/  3، ً  28،  گ 224

 8538  /5 (9245) 8283، ُ  389، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 اى اثزلاي هٲلهَ رب اًزِبي ؽظ اٍذ.

 (83873اًغبم: هکوه پيْيي )

،  کب٩ن ّکوي  ُبه هِدوٍ  .ٯ. ُ 8299، ٦ّجبى  ، هؾولهِلي ثي هؾولاهيي إٮِبًي ًَـ

، اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ٍلٞبى ّ كيگواى ثب ههدْى   علل هٲْايي ٭وٍْكٍ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 ، رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ ّ اًِبء هؾول٥لي ثي هؾولّٮي٤ ؽٌَي ٍجيّاهي. هقزل٬

 .7ُ ثو کزبثقبًَ  ٍزبى ٱلً هْٙي 8542ّٱٮي ّيـ ٥لي هْؽل اٍذ كه هوكاك 

 8532  /4 (27246) 8292، ُ  395، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 اٍذ.« ال٦َي ثيي الٖٮب ّ الووّح»ًَقَ ًبٱٔ ّ هْعْكي اى اثزلاي هٲلهَ رب 

الي هْدکي ٭وٍدْكٍ.    ، علدل ريودبط يدک    ، کب٩ن ّکوي  ُبه هِدوٍ  .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ

ودلرٲي ّ  ، هال هؾ ، ّيـ هؾول ، ٍلٞبى ، اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي هال هواك ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 كيگواى ثب ههْى هقزل٬.

ُ اٍدذ ثدو کزبثقبًدَ  ٍدزبى ٱدلً       8582هٙدبيي كه ريدو    ٢ًوي ّبٍ ّٱٮي إ٪و ّبٍ
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 .7هْٙي

 ٍن. 52/  4*  22/  3، ً  25ّ  22،  گ 853

 8535  /3 (85576) 8296، ُ  393، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 ًَقَ اى اًزِب ًبٱٔ ّ هْعْكي اى هٲلهَ رب اّاٍٜ ؽظ اٍذ.

ّ ٭ي هّايخ ٍوب٥خ لِب الوِواى کبى كف  ثِب ّ ٭ي هّايخ ٥بٕن ثي ؽويل »اًغبم هْعْك: 

 «.٥ي اثي

،  اي. ٥ٌبّيي ثَ ّدٌگو٫ ، علل ريوبط ٱٍِْ ، کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ .ٯ ُ  88، ٍلٍ  ًَـ

، ّيـ هؾول ّ كيگواى  «هل ١لَ ال٦بلي»اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ٍلٞبى ال٦لوب ثب عولَ ك٥بيي 

 ٍن. 28/  2*  82/  7هْى هقزل٬. علاّل ثَ ىه ّ رؾويو ّ العْهك. اًلاىٍ علاّل: ثب ه

 ًَقَ رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ اٍذ.

ثبّدل ثدو کزبثقبًدَ  ٍدزبى ٱدلً      ُ هي 8562ًَقَ ّٱٮي هيوىا اٍلاهلل ٭بٙ  كه ريو 

 .7هْٙي

 ٍن. 29*  22، ً  25،  گ 443

 8534  /6 (22795) 8825، ُ  398، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

٭دي٘  « هٮبريؼ الْواي٤»ًَقَ کبه  ّ اى هٲلهَ رب پبيبى ؽظ اٍذ. هني  اٍذ ثَ کزبة 

 کبّبًي اٍذ ثَ ْٝه ًبٱٔ اآلفو ّ ُوچٌيي چٌل ؽليش هزٮوٱَ كيگو.

 8533  /7 (227883) 8828، ُ  622، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 ًَقَ اى هٲلهَ رب اًزِبي ؽظ اٍذ.

 ، علل ريوبط ٥ٌبثي. . کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ.ٯ ُ  88ٍ ، اّافو ٍل ًَز٦ليٰ

، ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي هال هواك ّ كيگواى. ًَقَ رٖدؾيؼ   ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 ّلٍ ّ كاهاي ًْبى ثال٧ اٍذ.

ُ اٍدذ ثدو کزبثقبًدَ  ٍدزبى ٱدلً       8574اللِي كه اٍٮٌل  ًَقَ ّٱٮي ٥جلالجبٱي  يذ

 .7هْٙي

 ٍن. 23/  3*  85، ً  28،  گ 244
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 8536  /8 (24245) 8885، ُ  622، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 اى هٲلهَ رب پبيبى ؽظ اٍذ.

، علل ريوبط هْکي  کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ .ٯ. ُ 8823،  ، هؾولُبكي ثي اثْالٲبٍن ًَـ

ثٌلي ثب اثويْن. عبي ٥ٌبّيي ٍٮيل ّ ث٦ًٚب ثدَ ّدٌگو٫. ًَدقَ رٖدؾيؼ      ، ّيواىٍ هَز٦و 

 ّلٍ.

اکجدو الِدي فواٍدبًي كه فدوكاك      اهلل ؽَيي ّبُوّكي رٍْٜ ؽغخاالٍالم ٥لي  يخ ّٱٮي

 .7اٍذ ثو کزبثقبًَ  ٍزبى ٱلً هْٙي 8576

 ٍن. 24*  88/  5، ً  22،  گ 222

 8537  /9 (28878) 8884، ُ  622، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 اى اثزلاي کزبة رب اًزِبي هجبؽش ؽظ ها كاهاٍذ.

، اًدلکي   کب٩دن ًقدْكي  ُدبه هِدوٍ     .ٯ. ُ 8286،  هؾولثبٱو فْاًَبهي، ٭ٚلي ثي  ًَـ

 ، اي، علل ريوبط ٱٍِْ هْٝثذ هٍيلٍ

هدْال ٥جدلاهلل   »، ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ثب ٥ٌدبّيي ّ ههدْى    ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 ، ثوگ اّل ًًْْيٌ اٍذ. «م ػ ٯ»ّ « ٍلٜ»،  «هٍ

َ  ًَقَ اُلايي ؽٚود  يخ ُ ثدَ  ٍدزبى ٱدلً     8578ريدو هدبٍ    اي اٍدذ كه اهلل فبهٌد

 .7هْٙي

 ٍن. 52*  88، ً  23،  گ 886

 8538  /82 (26477) 8883، ُ  625، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

ثبة الٮوّٗ ٥لي »ايي ًَقَ ٕلهًا ّ مياًل ًبٱٔ ّ هْعْكي اى اّاي  هٲلهَ رب اّاٍٜ 

 اٍذ.« کزبة الؾظ»اى « الغْاهػ

 «. روِ ٭ي االهٗ٭ٲبل ٥ي ّ ع  ّ ال»اًغبم هْعْك: 

، علل ريوبط هْکي هَدز٦و . ٥ٌدبّيي ثدَ     . کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ.ٯ ُ  88، ٍلٍ  ًَـ

ا م ى ه »،  «م ػ ٯ هؽودَ اهلل »، ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ثب ههْى ّ ٥ٌدبّيي   ٌّگو٫

 «.الليي ٥لي هيو ّوي٬»،  «هؽوَ اهلل
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 .8578فويلاهي  ٍزبى ٱلً هْٙي كه ريو 

 ٍن. 23/  2*  22، ً  28،  گ 262

 8539  /88 (22738) 8888، ُ  624، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 اى هٲلهَ رب پبيبى ؽظ اٍذ.

كاه ثب  ٍدزو هيْدي هبّدي.     ، علل ريوبط لجَ . کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ.ٯ ُ  88، ٍلٍ  ًَـ

 .«م ػ ٯ هؽوَ اهلل»ّ « م ػ ٯ ي»ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ثب ههي 

ٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ ّ كاهاي ًْبى ثال٧ اٍذ. ١ِو ّهٯ اّل چٌل فدٜ ّ هِدو   ًَقَ ر

 ّْك.هبلکيذ ّ رْلل ّ ْٕهد ؽَبة كيلٍ هي

 ثبّل.هي 8575ًَقَ اُلايي هٲبم ه٢٦ن هُجوي كه فوكاك 

 8562  /82 (27228) 8889، ُ  624، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 پبيبى ؽظ اٍذ.ًَـ اى اثزلا ًبٱٔ ّ هْعْكي اى ِٝبهد رب 

اي ٍدْفذ  ، علل ريودبط ٱِدٍْ   کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ .ٯ، ُ 8279الضبًي  ، عوبكي ًَـ

، ًَدقَ   ، ثوفي اى اّهاٯ ٍقذ هْٝثذ كيدلٍ  ٙوثي ثب روًظ ّ ٍوروًظ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ ّ كاهاي ًْبى ثال٧ اٍذ.

 .8582فويلاهي ّلٍ رٍْٜ  ٍزبى ٱلً هْٙي كه ِّويْه 

 ٍن. 25*  89، ً  22،  گ 223

 8568  /885 (25584) 8825، ُ  626، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 اى هٲلهَ رب پبيبى ؽظ اٍذ.

کب٩دن ؽٌدبئي  ُدبه     .ٯ. ُ 8228ّْال  88،  ٌّجَ ، ٍَ اهلل ثي هؾولثبٱو ٭واُبًي ، ٭زؼ ًَـ

، كّ ثدوگ اّل   ، هْٝثدذ هٍديلٍ. ٥ٌدبّيي ثدَ ّدٌگو٫      ايالي ٱِدٍْ  ، علل هيْي يک هِوٍ

 ًًْْيٌ اٍذ.

 .8573فويلاهي  ٍزبى ٱلً هْٙي كه هِو 

 .89/  3*  88، ً  23،  گ 222

 8562  /84 (23283) 8824، ُ  626، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 



 670کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 ها كاهاٍذ.« کزبة الؾظ»ايي ًَقَ ّ كّ ًَقَ ث٦ل اى هٲلهَ رب پبيبى 

االّل  هثيدد٤ 83، ّددٌجَ  رجويدديي، ٥جددلاهلل ثددي ٥جددلاهلل هَدد٦ْكي كيددًْي ؽويددوي  ًَددـ

 كاه ٙوثي ثب روًظ ّ ٍوروًظ. اي لجَ، علل ريوبط ٱٍِْ کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ .ٯ. ُ 8828

 ، ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي ثب ههْى هقزل٬. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 .8577ّٱٮي اٍزبك ع٦ٮو ىاُلي كه كي 

 ٍن. 55*  28/  3، ً  24،  گ 888

 8565  /83 (22567) 8823، ُ  627، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

، علل هيْي هْکي ٙدوثي   کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ .ٯ. ُ 8842الضبًي  ، كُن عوبكي ًَـ

، ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ ثدَ   ثٌلي. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ، ٬ٞ٥ ّيواىٍ ه٩ٌّي ثب روًظ ّ ٍوروًظ

 «.هْالًب»ؽْاّي. ١ِو ّهٯ اّل فٜ هبلکيذ اثي هؾول٥لي، هِْْه ثَ 

 .8575اي( كه فوكاك اهلل فبهٌَ اُلايي هٲبم ه٢٦ن هُجوي )ؽٚود  يخ

 ٍن. 29*  22، ً  87،  گ 582

 8564  /86 (26788) 8826، ُ  627، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

، علدل ريودبط هْدکي ٙدوثي ثدب ردوًظ ّ        . کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ.ٯ ُ  88، ٍلٍ  ًَـ

 ٍوروًظ هَز٦و .

 ، ٍَ ثوگ اى ٍّٜ ًًْْيٌ اٍذ. ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ ثَ ؽْاّي،  ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 .8579فويلاهي  ٍزبى ٱلً هْٙي كه هوكاك 

 ٍن. 23*  89، ً  24،  گ 895

 8563  /87 (24242) 8852، ُ  629، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 ًَقَ اى اثزلا ًبٱٔ ّ هْعْكي اى ؽظ رب پبيبى کزبة ّ اثزلاي اٍبًيل اٍذ.

 ٥7جلاهلل ؽليضب ّ يٲللّى ثقيٜ اّ ثَيو ّ هّي ه٦بّيخ ثي ٥وبه ٥ي اثي»ك:  ٩بى هْعْ

 «.٭ي هع  ٍبٯ ُليب

،  ، علل ريودبط هْدکي   کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ .ٯ. ُ 8296،  ، ؽبعي هؾول ثي ٥لي ًَـ

 ثٌلي. ٬ٞ٥ ّيواىٍ
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َ  ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫  ، رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ ّ كاهاي ثال٧ اٍذ. ثوفي اى اّهاٯ ه٦لٰ ثد

 اٍذ.« م ا ك»ّ « ً ٣ ك»،  «ً ٣ ك ٍ»ؽْاّي ثب ههْى 

 .8576اهلل ؽَيي ّبُوّكي رٍْٜ ؽغخاالٍالم الِي فواٍبًي كه فوكاك  ّٱٮي  يخ

 ٍن. 24*  88/  5، ً  24،  گ 225
 

821  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( هٌْبد السوبدات

 .اى: ؽکين ٩الم هؾول كُلْي

 ٍٮوًبهَ ؽظ ًْيٌَلٍ اٍذ.

 [834/  8 ّاهٍ ٭ِوٍذ،  ؛ هٌيّي353/  8ّ  62/  82]٭ِوٍذ هْزوک پبکَزبى 

 8566 َكٍذ ًيبهل[. ٌّبٍي ثَ/ د ]اٝال٥بد ًَق 
 

821  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  الوٌْبد ُٖ هوشُٔ هٌبسٖ الحبد

 ..ٯ( ُ 449اى: ّيـ اثْالٮزْػ هؾول ثي ٥لي ثي ٥ضوبى کواعکي )

 ّلٍ اٍذ. ًيي ٱجاًل اى اّ ه٦و٭ي« هٌبٍک الٌَْاى»

 8567   ُ( 8488/  82/ د ]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههْي  ّ

،  ، ثب رٖؾيؼ هؾولؽَيي ثي هؾولهٙب رجوييي (: رجويي؛ کبهفبًَ هِْلي اٍل  ٱب8625/  9

، ثَ ًٮٲَ ؽبعي ٱبٍدن ردبعو رجويديي     ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم  ٱب هيوىا اٍو٦ي  ّ هِْلي اٍل  ٱب

ٓ  7،  فْزي .ٯ، ُ 8522،  ، ثَ فٜ اؽول ثي هؾولؽَيٌي فٌّْْيٌ «لياهكثي»هِْْه ثَ 

 )هٍبلَ ٭ي...( ٕؾخ ال٦جبكح ثبلؾظ (، ٥وثي[ =223د  289)کٌي الٮْائل: ٕٔ 
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822  

 )ُِٔ ـ تشٖٗ هخوبًٖ( هٌ٘ٔ السبلٖ ُٖ الوٌبسٖ

 اى: ؟

هٌيدخ الَدبلک ٭دي الوٌبٍدک کزبيٌدلى هَدزقوط اّلدْة ّدٮبء الودئهٌيي اكلدْ           » ٩بى: 

 «.کزبيٌلى...

 «.ًيذ ٱٖل ايلٍ ربکَ عوي٤ ٍٮوئلٍ هز٦جل ّ هٞي٤ کْي اّلَ ّ الَالم»... اًغبم: 

 8568 ٌَ937، ُ  562، ثْيو  ٩ب؛ ٓ  / د هلي. 

، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. فْٞٛ ثَ هْدکي ّ ٱوهدي. ًَدقَ     ًَـ فْة ٥ضوبًي

، كه  ٩دبى   اهي كهّذ ثدَ ٱوهدي  گن ، اّافو عولَ ًٲَٞ ، هإًّ هٞبلت ثَ ٱوهي هْٝثذ كيلٍ

 ًَقَ ؽجٌ  ى ثو هلهٍَ ثْيو  ٩ب رٍْٜ ٥لي أ٭ٌلي هْعْك اٍذ.

 ٍن(. 86*  9/  3ً ) 9،  گ 64

 [248/  899]ُ صجذ: 

823  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( هَاّت السٌ٘ٔ ُٖ ششح الذسٓ الٌشٍٗٔ

 (..ٯ ُ  8522اى: ؽبط هيوىا هؾوْك ثي  ٱب هيوىا ٥ليٌٲي ٝجبٝجبئي ثوّعوكي )

َ .ٯ ُ  8282ٍيل ثؾوال٦لْم ٍيل هِلي ثي ٍيل هورٚي ٝجبٝجدبئي )  هوؽْم اي ( ه٢ٌْهد

کَ اى ِٝدبهد ردب ًودبى ٝدْا٫ ها     « اللهح الو٢ٌْهخ»كه ثؾو هعي كه ٭ٲَ ٍوّكٍ اٍذ ثَ ًبم 

 ثبّل کَ چبپ ّلٍ اٍذ.ُبي ٭ٲِي هيكاهاٍذ ّ اى ثِزويي ه٢ٌْهَ

ى  ى عولَ اٍدذ ّدوػ ؽدبط    ثو ايي ه٢ٌْهَ، ّوّػ ّ ؽْاّي ثَيبهي ًّْزَ ّلٍ ّ ا

(، ًدْاكٍ ثدواكه ٍديل    .ٯ ُ  8522هيوىا هؾوْك ثي  ٱب هيدوىا ٥ليٌٲدي ٝجبٝجدبئي ثوّعدوكي )    

کَ ًَقَ ؽبٙو ثبّل کَ ّدوؽي  « الوْاُت الٌَيخ ٭ي ّوػ اللّهح ال٪وّيخ»ثؾوال٦لْم ثَ ًبم 
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 اٍذ اٍزلاللي ّ هٮٖ  كه چٌل علل کَ علل اّل  ى كه كّ عيء اٍذ.

ّ  .ٯ ُ  8237ؽغدَ   مي 28، ّت پٌغٌْجَ  ربهيـ ٭وا٩ذ اى ّوػ عيء اّل اى علل اّل

ثبّل. ًَقَ ؽبٙدو   هي .ٯ ُ  8264ههٚبى  29ٌّجَ  ، ٍَ ربهيـ ٭وا٩ذ اى عيء كّم علل اّل

 ُويي هٲلاه ها كاهاٍذ.

 کزبة كاهاي كّ هٲلهَ اٍذ:

 . كه هْا٠٥ ّ ًٖبيؼ ثَ ٝالة ٥لْم كيٌي؛8

 هزي. . كه روعوَ ٕبؽت2

 ايي کزبة چبپ ّلٍ اٍذ.

 8569 8292، ُ  429، ٓ  2، الِيبد؛ ط  / د هِْل. 

ّ عديء كّم كه   .ٯ ُ  8268االّلدي   ، رؾويو عيء اّل كه هّى كٌّّجَ كّم عودبكي  ًَـ

ثدب ًَدقَ إد      8272ههٚدبى   25ٌّجَ ًِن هعت ُوبى ٍدبل. ًَدقَ كه ردبهيـ     هّى پٌظ

 رٖؾيؼ ّ هٲبثلَ ّلٍ اٍذ.

ُب ٱوهي. كه  فو عيء اّل يبككاّذ فويلاهي ايي ًَقَ ثَ هجل٨ يدبىكٍ  ْبًي٥ٌبّيي ّ ً

 هلٍ اٍذ. كه  فو ًَقَ، گٮزبهي ثَ ٭بهٍي كهثبهٍ هغًْ ّ يِدْك ّ   .ٯ ُ  8292ِٱواى كه 

اًل  هلٍ كه ًٖبهي كاهك ّ ٍپٌ مکو عوب٥زي اى ٥لوب کَ ّيـ اؽول اؽَبئي ها رکٮيو کوكٍ

 ّ کزبة ًيبى ثَ ٕؾب٭ي كاهك.ٍَ ٕٮؾَ. ثوگ اّل ّٕبلي ّلٍ 

 ، کب٩ن إٮِبًي. كاه ّٕبلي ّلٍ اي ٙوثيعلل ريوبط ٱٍِْ

 [22568ٍن. ]ُ  27/  3*  86/  3(، 88/  3*  9/  3ً ) 27

824  

 ًگبسٕ ـ هشثٖ()ًبهِ  ًبهِ ثِ ششَٗ هِ٘

 .اى ]ٝو٫[: ّبٍ ٥جبً ٕٮْي

 [589د  583/  4،  ]ًک: هيواس ؽْىٍ إٮِبى
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 ثب اًْبي  ٱب ؽَيي فْاًَبهي. ،ٝو٫ ّبٍ ٥جبً ٕٮْي ثَ ّوي٬ هکَاي اٍذ اى ًبهَ

کزبثزي اٍذ کَ ؽٲبيٰ  گبُي... ثَ ّوي٬ هکدَ، كه ثدبة هدوفٔ ًودْكى اُد       » ٩بى: 

 «.، الؾول هلل الني ّّو٫ هکخ الوجبهکخ ّ ٕيوُب أم الٲوي ّ األهٖبه... ، ثَولَ ؽبط ًّْزَ

وّى ٥دبعاًل ّ  عداًل هکب٭دبح هدب ٕد٦ٌْا ّ      ّ يکْى اصوَ ٥لي النيي يجللًَْ ّ يد »اًغبم: 

يغيّى ٭ي االّلي ّ اآلفوح ].[ ّ لجئٌ هب يٖد٦ٌْى ّ ٍدبء هدب يٮ٦لدْى ّالَدالم ٥لديکن ّ       

 «.هؽوخ اهلل ّ ثوکبرَ

 8572 ٌه ّ پ. 88، ثوگ  852، ٓ  58، ط  ، رِواى / د هغل 

،  ّدٌگو٫ ُدب  ، ٥ٌدبّيي ّ ًْدبًي   ، ٕٮؾبد هغدلّل ثدَ ىه ّ هْدکي ّ ّدٌگو٫     ًَـ

  هلٍ اٍذ.« أًيٌ الؾغبط»ًْيَي كاهك. ايي ًَقَ كه اكاهَ کزبة  هکبثَ

 ، ٬ٞ٥ ّ گَّْ ريوبط. علل گبليٌگْه ىهّکي

 ٍن. 52*  88، ً  56

 (358و  357)تصاوير 

825  

 )ًبهِ ًگبسٕ ـ هشثٖ( ًبهِ ثِ ششَٗ هِ٘

 ..ٯ( ُ 8298الليي هؾول فْاًَبهي ) اى:  ٱب ؽَيي ثي عوبل

 ؽَيي فْاًَبهي اى عبًت ًْاة ٕدبؽجٲواًي ثدَ ّدوي٬ هکدَ ّ ًبهدَ كيگدو      ًبهَ  ٱب 

اى عبًت ُوْ كه ثبة ؽبط ّ هيوىا ُبّن هَزْ٭ي ثَ ّوي٬ هکدَ ّ عدْاة ّدوي٬ هکدَ     

 اٍذ.

 «.ثَولَ ًؾولک يب هي ا٭بٗ هي اهْاط اثؾو ٱلهرَ ؽجبة الَوبء...» ٩بى: 

 8578 23الي  22، ٓ  87353/  2، ُ  288، ٓ  48، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

اٍدوب٥ي  ثدي ٭بٙد     »، هِو ثيْٚي ثَ ٍدغ٤   ، كه اثزلاي ًَقَ ؽبّي ايي ًبهَ ًَز٦ليٰ

 هِْْك اٍذ.« .ٯ ُ 8544الِبّوي ٥لًبًي 
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 اي.علل هغو٥َْ ريوبط ٱٍِْ

 [228722ٍن. ]ُ صجذ:  88/  3*  82/  3، ً  83

826  

 ًگبسٕ ـ هشثٖ( )ًبهِ ًبهِ پبدشبُ سٍم ثِ ششَٗ هِ٘

 اى: ؟

، ّدکبيذ ًودْكٍ ّ    اًدل کَ يکي اى ىائواى ها كه هاٍ ؽوم اميدذ کدوكٍ   ايي ًبهَ اى ايي كه

 کٌل.ّوي٬ هکَ كه پبٍـ ٥نهفْاُي هي

 8572 294، ٓ  87582/  68، ُ  82، ٓ  32، ط  ، هغلٌ / د رِواى. 

 كه ٌُل. .ٯ، ُ 88، اّافو ٍلٍ  ثَ فٜ هؾول٥لي ثي ّبُٲلي هاىي رِواى

 اي ٍيو.ٍْعلل ريوبط ٭وًگي ٱِ

 [228343ٍن. ]ُ صجذ  29*  88

827  

 ًگبسٕ ـ هشثٖ( )ًبهِ ًبهِ شبُ هظش ثِ ششَٗ هِ٘

 .اى: ّبٍ هٖو

، پبكّبٍ هٖو اى  ىاه ّ اميذ ؽغبط رٍْدٜ ّدوي٬ هٖدو يدب ٥دْاهلِ       كه ايي ًّْزبه

، ّدوي٬ هٖدو ٝلدت ٥ٮدْ ّ      ّکبيذ کوكٍ ّ اى کيٮو  ى ثين كاكٍ اٍذ کدَ كه عدْاة  ى  

 اٍذ.گنّذ ًوْكٍ 

کزت ٍلٞبى هٖو الي ّوي٬ هکَ: ثَن اهلل الوؽوي الوؽين الؾٌَخ ؽٌَخ ّ ُدي  » ٩بى: 

٦لْيخ أّديي ٱدل ثل٪ٌدب ٥ٌدک أيِدب الَديل       كاهال هي ثيذ الٌجْح أؽَي ّالَيئخ ّيٌخ  ُّي هي

ّْك     الؾَيت الٌَيت أًک ثّللذ ثيذ اهلل ث٦ل األهي ثبلقيٮخ ّ٭٦لذ هب يؾودو الٖدٮؾبيؼ ّيَد

 «.الٖؾيٮخ...
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٭کزت ٭ي الغْاة ا٥زو٫ الولْک ثنًجَ ّ هع٤ الي كيٌدَ ّ هثدَ ّ يَدؤل هدٌکن     »اًغبم: 

الوٙب ّال٦ٮْ ٥وب هٚي ّال٦ٮْ ٥وب هٚي ًّلزوٌ هي األفالٯ ال٢دبُوح ّالوکدبهم الٞدبُوح    

ال٦ٮْ ٥ي ٍْء ٭٦لَ ٭ليٌ هي ّيوزکن أى رکب٭ئْ ثوضلَ ٭بى اًزٲوزن ٭يلکن أٱدْي ّاى ر٦ٮدْ   

 «.کن هب رکب٭يَ ّک  اًبء يزوّؼ ثوب ٭يَأٱوة للزٲْي ّ٭ي هٲلهر

 8575 252، ٓ  8533، ٓ  82/  5، هغلٌ؛ ط  / د رِواى. 

 .ٯ. ُ 82، اؽزوباًل اى ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ٍٞو )ّبه  ّکبيذ ّ عْاة  ى(  هلٍ اٍذ. 6ک  ًّْزبه كه 

 ، اًلکي ٭وٍْكٍ ّ هْٝثذ كيلٍ. ، کب٩ن ًقْكي ٕٮؾَ هغلّل ثَ ٌّگو٫

ال٦بثليي کدَ ٌُگدبم ّهّك ثدَ     ٍزبًي اى اثْالؾَي ثٖوي كهثبهٍ اهبم ىيي، كا كه اكاهَ هزي

ّگدْي ّي ثدب    ک٦جَ ارٮبٯ ا٭زبكٍ اٍذ، كه ثبة هٌبعبد  ى ؽٚدود ثدب پوّهكگدبه ّ گٮدذ    

  هلٍ اٍذ. 7اهبم

 (359)تصوير 

828  

)اخالّ ٍ سِشًبهِ دٌٖٗ هٌلَم ـ  ًبى ٍ حلَا = سَاًح الحزبص = سَاًح سِش حزبص

 ُبسسٖ(

، ّيـ ثِدبئي   الليي هؾول ثي ؽَيي ثي ٥جلالٖول عج٦ي ٥بهلي ؽبهصي ؽولاًي ثِبءاى: 

 (..ٯ ُ  8258د  935)

،  (: رِددواى894/  8]ًَددقَ چددبپ ٍددٌگي هْعددْك كه کزبثقبًددَ هؾددلس اههددْي )ُ  

هٱ٦دي   .ٯ، ُ 8282،  ، ثدَ فدٜ ٭يٚدي    الدليي  ، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم ًغدن  كاهالٞجب٥خ ال٦ليخ اًز٢بم

 (، ٭بهٍي ّ ٥وثي 42د  8 ٓ )ٕٔ 42،  کْچک

، ثب رٖؾيؼ ّ ر٦ليٲبد ّ ثدَ ٍد٦ي ّ    (: كُلي؛ هٞج٤ هغزجبئي2852/  5ًَقَ كيگو )ُ 

 ، ٭بهٍي[.ٓ  22،  ّىيوي ،م 8988/ .ٯ  ُ 8529،  ، ثلّى کبرت اُزوبم هؾول ٥جلاالؽل
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َ هزٌْي ، ثيْدزو   اي ثَ ًضدو اي اٍذ اًزٲبكي د افالٱي كه چِبهٕل ّ ُْذ ثيذ ثب كيجبچ

ثبّل کَ ٙوًٌب ثِبئي ٍْاًؼ ٍٮو ؽغبى فدْك ها  اي اى اثيبد ثَ ٥وثي هيى ثَ ٭بهٍي ّ پبهٍ 

 ًيي اى  ى يبك ّلٍ اٍذ.« ٍْاًؼ ؽغبى»كه  ى  ّهكٍ اٍذ؛ لنا كه ث٦ٚي هٌبث٤ ثَ ًبم 

 ايي ه٢ٌْهَ ثو ّىى هضٌْي ه٦ٌْي ّ اًزٲبكي اٍذ، ثب ٥ٌبّيي مي :

  رلليٌ؛ مم اٍجبة كًيدب؛ مم هٲدبل ّ ًٞدٰ؛ مم    ؽکبيذ ٥بثل ّ ٕجو؛ مم اُ  هيب؛ مم اُ

 ٥لوبء هزْجِيي ثَ اهواء؛ ًٖبيؼ هزٮوٱَ؛ ؽت الْٝي هي االيوبى؛ ثاليب ّ هؾي... .

ُدبي ثَديبهي   ، هْعت الِبم ثَيبهي اى ّب٥واى ّلٍ ّ هضٌْي ايي ه٢ٌْهَ اى ىهبى ّعْك

ٌُل ّ هٖو چبپ ّدلٍ  كه ّىى ّ روکيت  ى ٍوّكٍ ّلٍ اٍذ. ايي کزبة ثبهُب كه ايواى ّ 

 اٍذ.

؛ 54268ُ  5848/  4؛ هٌيّي 3838/  3،  2؛ هْبه چ 58ّ  52/  24ّ  89/  9]النهي٦َ 

/  99856/  82؛ هغلدٌ  288/  8ٱيّيي  7اهبم ٕبكٯ ؛583، مي   ؛ ار858َّ  679/  2هيْ 

؛ هلهٍدَ ًودبىي ٓ   5262/  4ُبي فٞدي ٭بهٍدي هٌديّي    ؛ ًَق532َ/  2؛ هو٥ْي 295

 277/  8؛ الِيبد هْدِل  34/  2؛ ٭بٙ  فْاًَبهي 2572/  6ذ كاًْگبٍ رِواى ؛ ٭ِو282ٍ

؛ كاًْددکلٍ 725د   722/  3؛ ٭ِوٍددذ ٍپَِددباله 8365؛ هْددبه ٓ 485/  2ّ  328/  8ّ 

 [539/  88ّ  878/  7؛ ٭ِوٍذ  ٍزبى ٱلً 226اكثيبد هِْل ٓ 

اّو٫ القاليٰ هؾودل   ثَولَ اهب ث٦ل ؽول اهلل ٥لي ا٭ٚبلَ ّ الٖالح ٥لي» ٩بى: كيجبچَ: 

الليي ال٦بهلي ّ٭ٲدَ اهلل ُدنٍ    ّ  لَ ٭يٲْل ا٭ٲو ال٦جبك الي هؽوخ اهلل ال٪ٌي هؾول الوْزِو ثجِبء

اهلل الؾوام ّ ىيدبهح ٍديل    ًجنح هي الَْاًؼ ّ عولخ هي الوْاًؼ ٱل ٌٍؼ اکضوُب ٭ي ٝويٰ ثيذ

 «.االًبم ٥ليَ ا٭ٚ  الٖلْح ّ الَالم

اٍدزو٤ هدبما    *ايِب الَبٱي ٥ي الٌِظ الٲدْين   * ال٦ِل الٲلينايِب الالُي ٥ي » ٩بى هزي:  

کبهجوي  *هوؽجب اي ثلج  ثَزبى ّؽي  *ؽيش يوّي هي اؽبكيش الؾليت  *يٲْل ال٦ٌلليت 

 «.اى عبًت ثَزبى ؽي

 «.٭بٱزي هَئلزي ثيي يليک *ًغٌي هّة ر٢لوذ اليک »اًغبم: 
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 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8574  /8  پ الدي   8، اى ٓ  448/  8، ُ  538)ك٭زو كّم(؛ ٓ ، كاًْگبٍ  د إٮِبى

 [82258، ] ه 88

، ٕدٮؾبد هغدلّل ثدَ     . ٥ٌبّيي ثَ ٱوهدي 8239، ٕٮو  ، اٍلاهلل هٍْْي ّکَزَ ًَز٦ليٰ

، هّي ثوگ اّل يک ثيذ ٦ّو ٭بهٍي ثدَ فدٜ    ، هبثيي ٍْٞه ىهيي كًلاى هّْي ٱوهي ّ  ثي

« ُْبة ثي هؾولهِدلي الوٍْدْي  ٥جلال»ّ هِو ثيْٚي  8269هؾولهؾَي کوًّي ثَ ٍبل 

 ّْك.كيلٍ هي

 ، ٬ٞ٥ ريوبط ٱوهي. علل )هغو٥َْ( هٲْايي هْکي

 ٍن. 84/  3*  82،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 8573  /2 پ. 842پ ٓ الي  856، اى  828/  2، ُ  85، هلهٍَ فبى؛ ٓ  د ييك 

هغو٥ْدَ(،   )کزبثدذ  8235د   8238، ٍدبل   ، اثْالؾَي هؾولٱبٍن ثي اثْالٲبٍن ًَز٦ليٰ

٥ٌبّيي ًّْزَ ًْلٍ اٍذ. كه پبيبى، هغو٥َْ اؽبكيش ٱلٍي اٍذ فٞبة ثَ ؽٚود كاّك 

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« ٍْاًؼ الؾغبى». علل ريوبط هْکي. هٍبلَ ثب ًبم 7پي٪وجو

 ٍن. 28/  3*  83،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 .4/  5، ُ  832، ؽْىٍ ٥لويَ؛ ٓ  د  ّزيبى 5/  8576

، ث٦ٚي اّهاٯ  ثَ ٌّگو٫. كه ر٦لاكي اى ٕٮؾبد ثب هلاك رٖؾيؼ ّلٍ، ٥ٌبّيي  ًَز٦ليٰ

ُب ًّْزَ  اليَ ثوگ ثَ ث٦ل ا٭زبكٍ. ٥ٌبّيي هزي كه هٌزِي 2عبثغبٍذ ّ ًَقَ اى  فو ّ اى ٓ 

 ّلٍ اٍذ.

 ، ٱ٤ٞ ّىيوي کْچک. ، کب٩ن ًقْكي علل هٲْاي ًبىک کوم پبهٍ

 ٍن. 22*  84،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 22

 8577  /4 475، ُ  864، کب١ويٌي )ك٭زو كّم(؛ ٓ  د ييك. 

، ٥ٌدبّيي ثدَ     ّهك عِدذ  ٱدب هِوگدبًي    ، ٍلٍ ٍييكُن كه هلهٍدَ ًدين   ّکَزَ ًَز٦ليٰ

 ثبّل.ٌّگو٫. كه ثوگ اّل چٌل ك٥بي هزٮوٱَ  هلٍ اٍذ. ًَقَ ثَ ّک  ثيبٗ هي

 علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا.
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 ٍن. 22*  82،  ، ٍْٞه چليپب گ 86

 8578  /3 پ. 63پ الي  35، ٓ  98/  7، ُ  874/  8كاهالؾليش؛  ، د ٱن 

 . .ٯ ُ  88، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 ً. 87،  گ 85

 8579  /6 پ. 89پ الي  82، ٓ  232/  2، ُ  873/  8، كاهالؾليش؛  د ٱن 

اي ثَ ٭بهٍي كه كّ ٕٮؾَ كه ٥وٍّي ، ٱٖيلٍ . ث٦ل اى پبيبى ه٢ٌْهَ.ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ

 اٍذ.كهط ّلٍ  3ؽٚود ىُوا

28 .ً 

 8582  /7 پ. 46ه الي  42، ٓ  584/  6، ُ  873/  8، كاهالؾليش؛  د ٱن 

 «.تًد يک قشيٍ تٍ هشد  ن اث  * اَ   ن قشيٍ َمٍ هثش ي دغ »اًغبم: 

 رب. ، ثي کب ، ثي ًَز٦ليٰ

87 .ً 

 8588  /8  (، 66687) 67/  2، ُ  237، ٓ  8الو٦دبه٫ اٍدالهي؛ ط    ، كائدوح  د رِواى

 ه. 84الي پ  6ٓ 

 «.ثَولَ... ُوچَ اى ؽٰ ثبىكاهك اي پَو... اهب ث٦ل...» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. .ٯ. ُ 8828،  ًَز٦ليٰ رؾويوي

 8582  /9  (، 66963) 895/ 2، ُ  237، ٓ  8الو٦دبه٫ اٍدالهي؛ ط    ، كائدوح  د رِواى

 ه. 832پ الي  848ٓ 

ُدب ثدَ   ًْبًَ .ٯ. ُ 8272اآلفو  عوبكي 9ٌّجَ  ، پٌظ ، عجبه ؽَيٌي رٮوّي ًَز٦ليٰ فُْ

 ٍوفي.

 8585  /82   887/  82، ُ  237، ٓ  8الو٦دددبه٫ اٍدددالهي؛ ط  ، كائدددوح د رِدددواى 

 پ. 222پ الي  283(، ٓ 66883)

 .ٯ. ُ 8275،  ، ًلين ، هؾولثبٱو هٌْي ًَز٦ليٰ پقزَ

 8584  /88  (، 66955) 247/  8، ُ  237، ٓ  8الو٦به٫ اٍدالهي؛ ط   ، كائوح د رِواى
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 پ. 89پ الي  4ٓ 

 كيجبچَ ها ًلاهك. .ٯ. ُ 8293، ٕٮو  ًَز٦ليٰ رؾويوي

 8583  /82  (، 66387) 582/  2، ُ  237، ٓ  8الو٦به٫ اٍدالهي؛ ط   ، كائوح د رِواى

 پ. 28ه الي  88ٓ 

 ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. ، ثلّى كيجبچَ .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ  هيقزَ ثَ ّکَزَ

 8586  /85   5243/  2، ًَقَ ّدوبهٍ   84992، ُ  4748/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  ٱند 

 .86/  33د 

يدب ثِدبئي ارقدن     *ّا٭ئاكي ّا٭ئاكي ّا٭ئاك  *کن اًبكي ُّْ ال ي٨ٖ الزٌبك »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.٭ِْ هب ه٦جْكٍ اال ُْاٍ *ٱلجب ٍْاٍ 

 . علل ريوبط هْکي ٙوثي هغلّل..ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ ّ ًَز٦ليٰ ّکَزَ

 ٍن. 25*  82،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 8

 8587  /84  4562/  2، ًَقَ ّدوبهٍ   84995، ُ  4748/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .22/  82د 

 اي.، علل ريوبط ٱٍِْ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 22*  84، ً  84،  گ 85

 8588  /83  6294/  5، ًَقَ ّدوبهٍ   84994، ُ  4748/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .58 / 874د 

 ، علل ريوبط هْکي. ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 22*  84، ً  82،  گ 8

 8589  /86  8232/  82، ًَقَ ّوبهٍ  84993، ُ  4748/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .7/  832د 

 «.٭ِْ هب ه٦جْكٍ اال ُْاٍ *يب ثِبئي ارقن ٱلجًب ٍْاٍ »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 اي.ؽبّيَ ٱٍِْ، ريوبط هْکي ٬ٞ٥ ّ  ًَز٦ليٰ

 ٍن. 28*  85/  3، ً  83،  گ 88
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 8592  /87  8658/  2، ًَقَ ّدوبهٍ   84996، ُ  4748/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .9/  888د 

 اي هغلّل ثب روًظ ّ ٍوروًظ.، علل ريوبط ٱٍِْ ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 83/  3*  88، ً  84،  گ 82

 8598  /88  2667/  5، ًَقَ ّدوبهٍ   84997، ُ  4748/  4گلپبيگبًي؛ هغلل ،  د ٱن 

 .84/  887د 

 علل ريوبط هْکي ٙوثي ثب روًظ ثب ٍو هغلّل گوُي. .ٯ، ُ 8258،  ًَـ

 ٍن. 28*  84، ً  83،  گ 87

 8592  /89  4886/  2، ًَقَ ّدوبهٍ   84998، ُ  4748/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .24/  886د 

 ، علل ريوبط هْکي ٍبكٍ. .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ز٦ليٰ، ًَ ّکَزَ

 ٍن. 83*  88، ً  88،  گ 83

 8595  /22  3828/  3، ًَقَ ّدوبهٍ   84999، ُ  4748/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .23/  898د 

 اي ٍبكٍ.، علل ريوبط ٱٍِْ ًَـ

 ٍن. 87*  82، ً  86گ )ثيبٙي(،  8

 8594  /28  3923/  9، ًَقَ ّدوبهٍ   83222، ُ  4748/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .29/  243د 

علل ريوبط هْکي  .ٯ. ُ 8224ؽغَ  مي 28، ٌّجَ  ، ؽبط هؾولؽَي ثي ؽبط ٥لي ًَـ

 ٙوثي هغلّل گوُي.

 ٍن. 86*  8، ً  89گ )ثيبٙي(،  82

 8593  /22 د   324/  5، ًَقَ ّدوبهٍ   83228، ُ  4748/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

824  /5. 

 ، ثلّى علل. ٥جبهاد ٥وثي ثَ ًَـ ّ ه٦وة .ٯ، ُ 8277ههٚبى  28،  ًَـ ّ ًَز٦ليٰ
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 ً. 88،  گ 87

 8596  /25  3287/  7، ًَقَ ّدوبهٍ   83222، ُ  4749/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .23/  877د 

 ، علل ريوبط ٍوؿ. .ٯ ُ  82، ٍلٍ  ًَز٦ليٲٰ

 ٍن. 22*  82،  گ )ثيبٙي(، ٍْٞه هقزل٬ 6

 8597  /24 د   387/  3، ًَقَ ّدوبهٍ   83225، ُ  4749/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

857  /5. 

 «.ّا ٭ئاكي ّا ٭ئاكي ّا ٭ئاك  کن اًبكي ُّْ ال ي٤ٚ الزٌبك»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 ، ثلّى علل. ، روبم ٕٮؾبد هغلّل هنُت ّ رؾويوي ، ٥ٌْاى هٍبلَ ٌّگو٫ ًَز٦ليٰ

 ً. 85،  گ 82

 8598  /23 8695/  7، ًَقَ ّدوبهٍ   83224، ُ  4749/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .82/  5د 

 «.اجاب ياذت تاطه ضذٌ است دسيا سا*  وقًش ک شت امًاج ظاَش دسيا»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 اي.، علل هٲْا ٬ٞ٥ ّ گَّْ ريوبط ٱٍِْ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 53*  28/  3، ً  22،  گ 3

 8599  /26  2973/  8، ًَقَ ّدوبهٍ   83223، ُ  4749/  4لل ، گلپبيگبًي؛ هغ د ٱن 

 .83/  283د 

 «.وا  کشد  وان ي الًا اي پسش*    وچٍ اص ا  ياد داسد اي پسش»اًغبم ا٭زبكٍ: 

، علل هٲْاي هْکي ه٩ٌّي ثب روًظ ّ ٍوروًظ ثب عدلّل   .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ ّ ًَز٦ليٰ

 ىه.

 ٍن. 87*  88، ً  89،  گ 82

 8422  /27  4663/  8، ًَقَ ّدوبهٍ   83226، ُ  4749/  4گلپبيگبًي؛ هغلل ،  د ٱن 

 .25/  883د 

 ، علل هٲْاي  ثي ٬ٞ٥ ّ گَّْ ريوبط ٍوؿ. .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَـ
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 ٍن. 87*  88، ً  8،  گ 25

 8428  /28  7294/  2، ًَقَ ّدوبهٍ   83227، ُ  4749/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .56/  94د 

، کلوبد اثيبد ٥وثدي كه ىيدو    ُب ثَ ٌّگو٥٫ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ. ُ 8262ٕٮو  84،  ًَـ

 اي ٭وٍْكٍ.ٍْٞه روعوَ ّلٍ اٍذ. علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 28*  87، ً  84،  گ 84

 8422  /29  4836/  2، ًَقَ ّدوبهٍ   83228، ُ  4749/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .24/  836د 

 «.تًضٍ ايه وان ي الًا َم تساص* مجاص چىذ وًضر وان ي الًاي »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 ، علل ريوبط هْکي ٍبكٍ. ، ًَز٦ليٰ ّکَزَ

 ٍن. 87*  88،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 26

 8425  /52  6842/  9، ًَقَ ّدوبهٍ   83229، ُ  4749/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .53/  22د 

 «. تش م مذ تاد ي    اي سب*  تُتش اص ايه ويست دس تتم کب »اًغبم: 

، علل ريوبط ىهّکي ٙوثي ردوًظ ثدب ٍدو     ُب ثَ ٌّگو٫، ًْبًي .ٯ ُ  85، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

 هغلّل گوُي.

 ٍن. 52*  88، ً  82،  گ 82

 8424  /58  7733/  2، ًَقَ ّدوبهٍ   83282، ُ  4749/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .32/  93د 

 ، ثلّى علل. ًَز٦ليٰ

 ٍن. 28*  83،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 3

 8423  /52  8979/  5، ًَقَ ّدوبهٍ   83288، ُ  4732/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .39/  899د 

 ثلّى علل. .ٯ. ُ 8522، ّت هج٦ش  ًَز٦ليٰ
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 ٍن. 87*  82،  ، ٍْٞه هقزل٬ گ 82

 8426  /55  7882/  3، ًَقَ ّدوبهٍ   83282، ُ  4732/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .59/  262د 

 اي.، علل هٲْا ٬ٞ٥ گبليٌگْه ٱٍِْ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 86*  82، ً  28،  گ 85

 8427  /54 د   882/  3، ًَقَ ّدوبهٍ   83285، ُ  4732/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

822  /3. 

 «.وقص علم است اي اىاب مًسًي* اطمت ي ما  ي مىا  دويًي»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 كاه. ، هغلّل ٝبٯ اي ٙوثيبط ٱٍِْ، علل ريو ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 22*  85/  3، ً  88،  گ 5

 8428  /53  3896/  4، ًَقَ ّدوبهٍ   83284، ُ  4732/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .29/  256د 

 املٍ مُتا تىذ ي دس تً کىان   ص ثتان ياسَان تًد سا اص ايه َم»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ص ثتان تذ توية تاسي اص َم  وصية ت اس وثًدنننص ثت ويواو         

علل ريوبط هْکي ٭بٱل  .ٯ، ُ 8856،  ، هؾول٥لي ثي هؾولاهيي ؽَيٌي ًَز٦ليٰ ّکَزَ

 كّم. َٝجٲ

 ٍن. 28*  9،  ٍٞو چليپب 84،  گ 9

 8429  /56  4857/  2، ًَقَ ّدوبهٍ   83283، ُ  4732/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن 

 .24/  857د 

 «. ن هضيه ايليا ي اتقيا يه سثة فشمًدٌ ضاٌ ايلياص»اًغبم ا٭زبكٍ: 

 اي ٍْفذ ثب روًظ ّ ٍوروًظ.علل ريوبط ٱٍِْ .ٯ، ُ 8268، ٦ّجبى  ًَز٦ليٰ

 ٍن. 88*  88، ً  84،  گ 87

 8482  /57   562(، ٓ 3284) 2268، ُ  8859، ٓ  5ثقدِ؛ ط   ، گدٌظ  د پبکَدزبى 

 .582الي 
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ُب ثَ ٌّگو٫. ًَدقَ ثدَ كًجدبل    ًْبًي .ٯ. ُ 8262الضبًي  هثي٤ 22،  : ًَز٦ليٰ پقز3892َ

  هلٍ اٍذ.« ٥يي ال٦لن»

 8488  /58   882(، ٓ 3283) 2268، ُ  8859، ٓ  5ثقدِ؛ ط   ، گدٌظ  د پبکَدزبى 

 .822الي 

 ، ًَقَ ؽبّيَ كاهك. ُب ٌّگو٫، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ ُ  88، ٍلٍ  : ًَز٦ليٰ ف6429ُْ

 8482  /59  الي  58(، ٓ 3286) 2268، ُ  8859، ٓ  5 ثقِ؛ ط ، گٌظ د پبکَزبى

76. 

 ُب ثَ ٌّگو٫.، ٥ٌبّيي ّ ًْبًي هاٍ 5ثٌلي  . علّل.ٯ ُ  88، ٍلٍ  : ًَز٦ليٰ پقز7497َ

 8485  /42  گٌظ د پبکَزبى ،  ِ الدي   8(، ٓ 3287) 2268، ُ  8859، ٓ  5، ط  ثقد

55. 

ْددکي. ٥ٌددبّيي ثددَ هاٍ ثددَ ىه ّ ه 4ثٌددلي  عددلّل .ٯ. ُ 8822،  : ًَددز٦ليٰ پقزدد3598َ

 ٌّگو٫.

 8484  /48 82الي  4(، ٓ 3288) 2268،  8859، ٓ  5ثقِ؛ ط  ، گٌظ د پبکَزبى. 

 كه ؽبّيَ هغو٥َْ  هلٍ اٍذ. .ٯ. ُ 8887،  : ًَز٦ليٰ فبم6832

 8483  /42   (، 3289/  5) 2268، ُ  8859، ٓ  5ثقدددِ؛ ط  ، گدددٌظ د پبکَدددزبى

 .852الي  823 ٓ

اى هغو٥َْ اٍذ ثب كيجبچَ ًضدوي.   5. ُ .ٯ ُ  82، ٍلٍ  : ًَـ هزوبي  ثَ ًَز٦لي4228ٰ

 ًْبًي ّ ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫.

 8486  /45   427(، ٓ 3222) 2268، ُ  8859، ٓ  5ثقدِ؛ ط   ، گدٌظ  د پبکَدزبى 

 485الي 

 ُبي ىهيي.ثب  هايِ« عٌگ». كه ٙوي .ٯ ُ  82، ٍلٍ  : ًَز٦ليٰ پقز739َ

 «.يب ًليوي ٭ٲل ٙبٯ الوغبل  ٕو٭ذ ال٦وو ٭ي ٱي  ّ ٱبلٱل » ٩بى: 

 8487  /44 (3228) 2268، ُ  8859، ٓ  5ثقِ؛ ط  ، گٌظ د پبکَزبى 

 ..ٯ ُ  85ّ  82، ٍلٍ  : ًَز٦ليٰ فْاًب5896
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 «.هوؽجب اي هبيَ اٱجبل هب...» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 ٕٮؾَ. ٥42ٌبّيي ًبًْيٌ. 

 8488  /43   835(، ٓ 3222) 2268، ُ  8859، ٓ  5ثقدِ؛ ط   ، گدٌظ  د پبکَدزبى 

 866الي 

كه  ٩دبى يدک ثدوگ ٭وٍدْكٍ اٍدذ.       .ٯ. ُ 8226د   8252، ثب ربهيـ  : ًَـ ف8226ُْ

 ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫.

 8489  /46  83(، ٓ 3225/  2) 2268، ُ  8859، ٓ  5ثقِ؛ ط  ، گٌظ د پبکَزبى 

 43الي 

ّدوبهٍ   .ٯ. ُ 8267ؽغدَ   مي 26،  بك ث ، كه عالل ، هؾولًجي : ًَز٦ليٰ پقزَ ايواًي3985

 هاٍ. 5ثٌلي  ك، علّل كّم اى هغو٥َْ اٍذ کَ كيجبچَ ًضوي ها ًلاهك. ٥ٌبّيي العْه

 8422  /47 (3224) 2268، ُ  8859، ٓ  5ثقِ؛ ط  ، گٌظ د پبکَزبى 

ُب ثدَ  ٥ٌبّيي ّ ًْبًي .ٯ. ُ ٦ّ8272جبى  83،  ، اؽول ثقزيبه  هيي : ًَز٦ليٰ ّکَز5649َ

 ٓ. 28،  ٫ٌّگو

 8428  /48   268(، ٓ 3223) 2268، ُ  8859، ٓ  5ثقدِ؛ ط   ، گدٌظ  د پبکَدزبى 

 .282الي 

 هلٍ کدَ ؽدبّي كيجبچدَ ُدن     « عٌگ»كه ٙوي  .ٯ، ُ 8275،   هيي : ًَز٦ليٰ ّکَز882َ

 ُب ثَ ٌّگو٫.ثبّل. ٥ٌبّيي ّ ًْبًي هي

 8422  /49  8(، ٓ 3226/  8) 2268، ُ  8859، ٓ  5ثقدِ؛ ط   ، گدٌظ  د پبکَزبى 

 .22الي 

 اى هغو٥َْ اٍذ. 8، ّوبهٍ  .ٯ ُ  85، ٍلٍ  : ًَز٦ليٰ پقز5786َ

 «.ايِب الالُي...» ٩بى: 

 8425  /32 92الي  88، اى ٓ  82/  5، ُ  88، ٓ  42/  8، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

 «.اًِّب ٭ي عيل ؽج  هي هَل...  ال رٲن ٭ي اصو لّناد الغَل»...  ٩بى ا٭زبكٍ: 

ثو ٱلد رْدوي٬ فدلهذ کدوك      ثب ُوَ  لْكگي ٱلهد ثغبٍذ  »... ا٭زبكٍ:  اًغبم
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 «.هاٍذ...

 ، علل هغو٥َْ چوم هْکي. ًَز٦ليٰ رؾويوي

 [282596ٍن. ]ُ صجذ:  88*  82/  7

 8424  /38 ه. 25پ الي  9، ٓ  82289/  4، ُ  39، ٓ  89، كاًْگبٍ؛ ط  د رِواى 

 ًَقَ ُوواٍ ثب ٱَٖ ّيـ ّجلي اٍذ.

 .ٯ. ُ 8248،  ، هال هؾول ٝبُو ًْهي ًَز٦ليٰ ّکَزَ

، كهّى  ٍدزو   ، ٥ٞد٬ ٍدوفْك   ، علدل هْدکي ٭وٍدْكٍ    کب٩ن ٭وًگي ٍٮيلهًگ ّ الدْاى 

ُب ثو  ى ًّْزَ ّلٍ اٍذ. ، هقبهط ّ ُييٌَ هًگ کَ ثو پْذ ّ هّي كاف  علل کب٩ني  ثي

 ُب ٌّگو٥.٫ٌبّيي ّ ًْبًي

 ٍن. 87*  82علل:  ، اًلاىٍ ٍن 82كه  3/  3اًلاىٍ هزي: 

 8423  /32 ه. 5ه الي  8، ٓ  82429/  8، ُ  359، ٓ  89، كاًْگبٍ؛ ط  د رِواى 

 ٭ي مم الويب ّ الزلليٌ ا٢٥ن عٌْك اثليٌ» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.دسيذکشد ستتص مرعف ي عف مر  دييذَمچً سايٍ اص پر اي مر

ُبي هوکت كه رودبم  ، لکَ كيلٍ هًگ  ٍيت ، کب٩ن ٭وًگي ّکوي .ٯ ُ  85کزبثذ كه ٍلٍ 

 ، علل هٲْا هّيَ کب٩ن ىهك هًگ ثلّى  ٍزو. ّْكٕٮؾبد كيلٍ هي

 ٍن. 23*  83، علل:  ٍن 28*  88اًلاىٍ هزي: 

 8426  /35 82الي  32(، اى ٓ 67/  4) 326/  4، ُ  39/  3، هلک؛ ط  د رِواى. 

 82ّ  88كه ٓ  ..ٯ ُ 8267، كّّدٌجَ  «صويدب »، ٍيل ؽَي ؽَيٌي، هزقلٔ ثَ  ًَز٦ليٰ

 ُبي كيگو يب٭زَ اٍذ.ا٦ّبهي اى ّيـ ثِبئي اٍذ کَ ًْيٌَلٍ كه ًَقَ

 8427  /34  58پ الي  22، اى ٓ  556/  2، ُ  882، كاًْگبٍ ث٥ْلي؛ ٓ  د ُولاى 

 ه.

 . ٥ٌبّيي ٌّگو8287.٫، پٌغٌْجَ ُٮزن هبٍ ههٚبى  ًَز٦ليٰ

 اي ثلّى هٲْا.علل ريوبط ٱٍِْ

86 .ً 
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 8428  /33 پ. 65ه الي  38، اى ٓ  48/  2، ُ  49(؛ ٓ 8، کب١ويٌي )ط  ييك د 

. ٥ٌدبّيي ثدب فٞدي ّدٌگو٫ ثدو ٭دواى  ى       8238ٱ٦دلٍ   ، هّى چِبهّدٌجَ اى مي  ًَز٦ليٰ

 هْقٔ ّلٍ. كه ثوگ پبيبًي ا٦ّبهي ثَ ٭بهٍي  هلٍ اٍذ.

 علل ريوبط هْکي ثلّى هٲْا.

 ٍن. 86*  88،  ٍْٞه هقزل٬

829  

اهلل ٍ  ٔ هي الوَاًح )ُٔذ ش٘خ اٗجش ُٖ ؿشْٗ حذ ث٘تًجزٓ هي السَاًح ٍ رول

 )ُِٔ ـ هشثٖ( صٗبست س٘ذ االًبم(

 (..ٯ ُ  8252الليي هؾول٥بهلي ) اى: ثِبء

 8429 عيء هقْٞٝبد ا٭٪بًَزبى اٍذ. / د کزبة ، 
 

831  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الٌخجٔ الَر٘ضٓ ُٖ هٌبسٖ الحذ

 (..ٯ ُ  8286اى: ّيـ اث٥ْلي هؾول ثي اٍوب٥ي  هعبلي )

 [322ُ  828/  24]النهي٦خ 

 کزبة هْزو  ثو يک هٲلهَ ّ كّ هٲٖل ّ يک فبروَ اٍذ.

 «.الؾول هلل هب أؽوم ًبٍک ّ لجي ٝبئ٬ ّ ّٕلي...» ٩بى: 

اٍزبك فْكُ ثدب هوا٥دبد اؽزيدبٛ اًزقدبة کدوكٍ      « هيبٗ الوَبئ »، کزبة ها اى  هئل٬

 اٍذ.

 8452  اؽول  ل / د ًَقَ فٞي كه کزبثقبًَ ٍيل هِلي ثي   َ كاهي  ؽيله کدب١وي ًگد

 .ٯ. ُ 8228ّْك؛ ٍبل کزبثذ:  هي
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831  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  ًضّٔ الوشتبّ ُٖ حذّ هوشٓ الوٖ٘ ٍ الولحْ ثِ هي اُٙبّ

 (..ٯ ُ  8289، هؾولٝبُو ثي هؾول٦ٍيل ) اى: ٌٍج 

 [828/  82]ه٦غن الوئلٮيي 

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8458  /8  ٥ودْهي   2592، ُ  648، ٓ  2ط  ، هقزٖو ؽوم هکدي؛  د ٥وثَزبى ُ[ ،

 ٭ٲَ[. 5338

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. فٜ رؾويوي

 ٍن. 24*  87، ً  22،  گ 85

 8452  /2  ٥ودْهي   2598، ُ  648، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   د ٥وثَزبى ُ[ ،

 .84ال  79، اى ٓ  ٭ٲَ[ 8/  5823

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 26*  89، ً  22، ٓ  6

 8455  /5  ٥ودْهي   2592، ُ  648، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   د ٥وثَزبى ُ[ ،

5833  /84.] 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 25*  85/  3، ً  28، ٓ  82

 8454  /4  ٥ودْهي   2595، ُ  648، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکدي؛ ط   د ٥وثَزبى ُ[ ،

 ٭ٲَ[. 8/  4283

 فٜ هئل٬. ، ثَ ًَـ

 ٍن. 24*  87، ً  22،  گ 82
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832  

 )ُِٔ حٌِٖ ـ هشثٖ( الٌون السَاثي ُٖ إحشام الوذًٖ هي ساثي

 (..ٯ ُ  8845، ٥جلال٪ٌي ثي اٍوب٥ي  ) اى: ًبثلَي

 [838/  4؛ األ٥الم 278/  3؛ ه٦غن الوئلٮيي 394/  8]ُليخ ال٦به٭يي 

 ٱٖل ؽوم كاهك.« هاث٨»اى اي اٍذ هقزٖو كه ثيبى ؽل هؾوم ّلى کَي کَ هٍبلَ

 8453 5822، ]ُ کلي  2969، ُ  777، ٓ  2، هقزٖو ؽوم هکي؛ ط  / د ٥وثَزبى  /

 .382الي  329، اى ٓ  ٭ٲَ ؽٌٮي[ 23

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 ٍن. 22*  84، ً  25،  گ 2

833  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ًون الوٌْذ ُٖ أح٘بم الووشٓ ٍ الحذ

 ..ٯ( ُ 8565د  8298ؽبط ؽَي فٌييي ٱٞيٮي )رْلل: اى: ّيـ ٥لي ثي 

اي كه ؽظ  هدلٍ کدَ   هقزٖوي اٍذ كه اؽکبم ٥ووٍ ّ ؽظ ّ پٌ اى پبيبى کزبة هَئلَ

 ثلاى پبٍـ كاكٍ ّلٍ اٍذ.

 ، ٍيل هؾَي ؽکين. ٍبئ ، ٍيل ؽَيي هٍْْي ؽوبهي اٍذ ّ هغيجت

 .ٯ. ُ ٦ّ8559جبى  84ربهيـ رؤلي٬: 

ال٦بلويي ّ الٖالح ّ الَالم ٥لي هؾول ّ  لَ الٞبُويي يغت الؾظ الؾول هلل هة » ٩بى: 

 «.ثؤٕ  الْو٣ هوح ّاؽلح ّ ُي الوَوبح ثؾغخاالٍالم...

ُنا هب أهکي رؾويوٍ ٥لي ّعَ ال٦غبلخ ًَؤلَ ر٦دبلي أى يغ٦لدَ مفدوًا ٭دي يدْم      »اًغبم: 

 «.الو٦بك... الزب٦ٍخ ّ الضالصْى ّ الضالصوبئخ ّ أل٬

 8456 5/  882، ُ  859، ٓ  ٍََ ٝيجَ، هئ / د ٱن. 
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 .ٯ. ُ 8566ّْال  82، فٜ هؾول ثي ٍيل ٥لْي

ٌّبٍبيي ّلٍ، اهب  ًچَ كه ايدي  « الوٌِظ ٭ي أؽکبم ال٦ووح ّ الؾظ»، ثَ ًبم  كه ايي هؤفن

  ٱبي ثکبيي اٍذ.« کزبثٌبهَ ؽظ»ًّْزبه ٥ٌْاى ّلٍ، ثو اٍبً 

33  ٓ ،85 .ً 

 ]إ  ًَقَ كه ٱٞي٬ هْعْك اٍذ[

834  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ هشثٖ( ِحٔ الوس٘٘ٔ ُٖ الشحلٔ الو٘٘ٔ = سِشًبهِ سَٗذٕالٌ

 8874د   8824اى: اثْالجوکبد ٥جلاهلل ثي ؽَيي ٍْيلي ث٪دلاكي، ه٦دو٫ّ ثدَ ا٭ٌدلي )    

 ..ٯ( ُ 82ٍلٍ 

 [775د  778/  8؛ هلک 26/  8]ه٦غن الوئلٮيي ال٦واٱييي: 

کدَ ٍدٮوًبهَ ؽدظ اٍّدذ ّ      ا٭ٌلي« الٌٮؾخ الوَکيخ»ايي ًَقَ، ٭ٖلي اٍذ اى کزبة 

٭ٖ  ؽبٙو هْزو  اٍذ ثو هٌب١واد ثيي ٥بلوبى ّي٦َ ّ ٌٍي كه لغٌَ ث٪لاك کدَ ًبكهّدبٍ   

ا٭ْبه ثواي رٲويت ثيي ٭وٯ اٍالهي ثوپب کوكٍ ثدْكٍ. ّي ٍدٌي هدنُت اٍدذ ّ اى عبًدت      

 ًبكهّبٍ هؤهْه ٢ًبهد ثو لغٌَ هنکْه ثْكٍ اٍذ.

کَ كه  ى گْيدل ايدي ٭ٖد  ها ثدَ ًٲد  اى      اي ثواي ايي ًَقَ ًّْذ گًَْ کبرت كيجبچَ

، هؾول ٦ٍيل ثي اؽول ثدي   ، ايي ٭وىًل ٭وىًل ٥جلاهلل ا٭ٌلي ًّْزَ اٍذ ّ كه ٭ِوٍذ هلک

 ، ًَ ٭وىًل ّي. ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ کَ ًٍْ هئل٬ اٍذ .ٯ( ُ 8246د  ٥8882جلاهلل ا٭ٌلي )

َ رقٖٖي ردبهيـ  اي اى  ى كه کزبثقبًالٌٮؾخ الوَکيخ ثَ ربىگي ثَ چبپ هٍيلٍ ّ ًَقَ

 اٍالم ٱن هْعْك اٍذ.

ّبيبى مکو اٍذ کَ ايي ًَقَ، ثَ ثوکذ هاٌُوبيي عٌبة كکزو هٍْل ع٦ٮويبى ّدٌبفزَ  

 ّلٍ اٍذ.

الؾول هلل... اهب ث٦ل ٭ِنٍ کلوبد ؽکبُب اثي ٥جلاهلل ا٭ٌلي ٭ي ٱٖخ مُدبة ّالدلٍ.   » ٩بى: 
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ال٦غدن... ٱدبل الْالدل... ٭دي الٌٮؾدخ      ٱبل ّ لٌنکو ٱٖخ مُبة الْالل هؽوَ اهلل ر٦بلي الي ّبٍ 

الوکَيخ ٭ي الوؽلخ الوکيخ هب ًَٖ ّ ٱٖخ ملک ثبفزٖبه اى هولکخ ال٦غن لودب اٙدوؾلذ ّ   

 «.هلک اال٭٪بى كاه هولکزِن إٮِبى...

ُنا  فو هب ّعلًبٍ هٌٲْاًل هي اثي ٥جلاهلل ا٭ٌلي ٥ليَ هدب يَدزؾٲَ ّ الؾودل هلل    »اًغبهَ: 

ُنا ثجوکخ ؽٚوح ١  اهلل ٭ي ال٦بلويي ٍلٞبى الَالٝيي ّ فبٱدبى  ٥لي ٱْح االٍالم ٭ي ىهبًٌب 

 «.القْاٱيي الْبٍ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8457  /8 8277، ُ  894، ٓ  24/  2، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

٭َؤلذ لن ُنا االىكؽبم ّ الو٪بلجخ ٭ٲي  اى الْبٍ اما ٍدو٤ اىكؽدبهِن ّ   »... اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ه٪بلجزِن

ثوًّْزَ اى فٜ پَو هئل٬. كه ٭واى ٕٮؾَ  ٩بى، رولک هؾول ثدي   .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ

 ًّْزَ ّلٍ.ٯ . ُ  8558الضبًي  عوبكي 24ٕبكٯ الؾَيٌي الٞجبٝجبيي هْهؿ 

 ، ٱ٤ٞ هٱ٦ي. ، علل هٲْايي ثب هّکِ اثو ّ ثبك کب٩ن ٭وًگي  ُبه هِوٍ

 [58988ٍن. ]ُ صجذ:  83كه  82، ً  86،  گ 25

 8458  /2 893، ُ  368/  8هلک؛ ط  ، د رِواى. 

ّعلد ثقٜ الٮبٙ  االكيت الْيـ هؾول ٦ٍيل الَْيلي الج٪دلاكي هدب ٕدْهرَ    » ٩بى: 

ّلٌنکو ٱٖخ مُبة الْالل ي٦ٌي ّاللٍ الي ّبٍ ال٦غن ال٢بلن ال٪ْْم ًبكهّدبٍ ّ اعدواء الؾدٰ    

لدک ٥دي   ٥لي يليَ ّ افوبك ًبه الجبٝ  ثوجبؽضزَ ّ اهعب٣ الْي٦خ ٥وب ُن ٥ليَ ام ال يقلدْ م 

 «.٭بئلح ٱبل الْالل هؽوَ اهلل ر٦بلي ٭ي الٌٮؾخ الوَکيخ ٭ي الوؽلخ الوکيخ

ثب عدلّل ىهيدي. ٥ٌدبّيي     .ٯ، ُ 8848، ٥جلالؾٮي٠ ثي هؾول ٕبلؼ ؽوبك كه ٍبل  ًَـ

اي اٍدذ کدَ اثْالجوکدبد فدبكم الؾدليش ٥جدلاهلل ثدي ؽَديي ثدي          ٌّگو٫. كه اكاهَ، ًبهَ

القيدو فدبًن    کٌل کدَ كه ٕدؾي فبًدَ ام    ى ًٲ  هيالليي كّهي ٍْيلي كه  ثي ًبٕو هو٥ي

 ا٭ٌلي ٕٮيَ كفزو ّىيو ؽَي پبّب  ى ها يب٭زَ ّ هِو ٥جلاهلل ثي هٌْٖه كاّزَ اٍذ.
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كيگدوي اٍدذ كه پبٍدـ  ى ّ ثٌدلي اى هؾبٙدواد ٍديْٝي. کب٩دن روهدَ          ٍپٌ ًبهَ

 كاه ثب علّل. ، علل هيْي يْوي لجَ اٍزبًجْلي

 ٍن. 24/  3*  87/  5، ً  28،  گ 56

 8459  /5  االٍدالم   ، ّيـ ، كه کزبثقبًَ ٥به٫ ؽکوذ د يک ًَقَ فٞي اى ايي کزبة

 ّْك.كاهي هي هليٌَ ًگَ

835  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ًَادس الحذ

 .اى: هؾول ثي عوِْه

 [8835ُ  543/  24]النهي٦خ 

 ثْكٍ اٍذ. 7گْيٌل هئل٬ يکٖل ّ كٍ ٍبل ٥وو کوكٍ ّ يکي اى إؾبة اهبم هٙب
 

836  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( الحذًَادس 

 .اى: ي٦ٲْة ثي يييل ثي ؽّوبك کبرت اًجبهي ٱوي ٍلوي

 [8834ُ  543/  24]النهي٦خ 

 هّايذ کوكٍ اٍذ. 7هئل٬ اى کبرجبى هٌزٖو ثْكٍ ّ اى اهبم عْاك

 «.ال٦ٞي ٥لي يًٌْ»کزبثي كيگو كاهك ثَ ًبم 
 

837  

 ، هشُبًٖ هٌلَم ـ ُبسسٖ( )سِشًبهِ دٌٖٗ ًَس الوششٓ٘ي

 (..ٯ ُ  ٥88جلاهلل صبًي ثِْزي ُوّي )ٍلٍ اى: 
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 [833/  8؛ ّاهٍ ٭ِوٍذ،  ؛ هٌيّي2226ُ  576/  24]النهي٦خ 

 ُ[ 8577،  ُبي اٍالهي، ثٌيبك پژُِّ ، هِْل ]رٖؾيؼ ًغيت هبي  ُوّي

اي اٍدذ ٥و٭دبًي كه ٱبلدت هضٌدْي كه     فبٱبًي اٍذ. ٍٮوًبهَ« رؾٮخ ال٦واٱيي»كه پبٍـ 

 ثيذ. 8822

چدْى  »ًْيَل: هي .ٯ( ُ 8258د   996، پٌ اى ٦ًذ ّ ٍزبيِ ّبٍ ٥جبً ) ًّْزبهكه ايي 

 «.ها فْاًلم  ى ها ًبكهٍذ كيلم ّ هي اکٌْى ٬ّٕ ُٮذ اٱلين ها کٌن« رؾٮَ»

، ٕدٮذ   ، هٌبٱت ّ ه٦غياد اهبهبى ، گْهٍزبى ثٲي٤ ، هليٌَ پوكاىك ثَ: ٕٮذ ک٦جَگبٍ هي  ى

، ٕدٮذ   ، ٕدٮذ ٍدوٌبى   ، ٕٮذ ٍدجيّاه  بثْه، ٕٮذ ٱٖجَ ًيْ ٮذ هِْل هٲلًٕ،  ُواد

،  فبًَ ، ٕٮذ ٱٍِْ ، ٕٮذ ٱيٖويَ ، ٕٮذ كّلزقبًَ پبكّبُي ، ٕٮذ ٕٮبُبى ، ثللٍ ٱن ِٝواى

، ٍدجت ٥ييودذ ثدَ     ، ٕٮذ ُودلاى  ، ىًلٍ هّك ، چِبهثب٧ ، ر٦وي٬ ثبىاه إٮِبى ٕٮذ ؽوبم

ٮذ ٱٌلُبه ّ ٍدْاًؾي  ، ٕ ثَذ ، ٕٮذ ٱل٦َ ، ّاليذ ٭َواٍ ، ٕٮذ ٱٖجَ ٍجيّاه ٌُلٍّزبى

 ، ٕٮذ ثالك ٌُلٍّزبى. فبروَ كه ٬ّٕ کْويو. کَ هّي كاك

ُوچٌدل ٕدل٫ گِدو     *ّبكاة ى ٭ي٘ عدُْو فدبک    * هبيين يگبًَ گُْو پبک» ٩بى: 

 «.چْى عُْو هب چگًَْ ٍبىك *ٝواىك 

ُويي اًلاىٍ گٮزدَ ّدلٍ   « 848: 9مهي٦َ »، كه  اٍذ .ٯ ُ  8226كهثبهٍ ٍوايٌلٍ کَ هزْلل 

ًبم اّ ٥جلاهلل ّ اى ٍلٍ يبىكُن ّ ّبگوك ٭ٖيؾي ُوّي اٍذ. ايي ٭ٖديؾي ًگبهًدلٍ   اٍذ: 

ّدوػ ًٖدبة   »ّ ٭ٖيؼ ُوّي کَ گْيدب پدله ًگبهًدلٍ     .ٯ( ُ 9د   8)ٍلٍ « هغو  ٭ٖيؾي»

اى اّ يدبك ّدلٍ اٍدذ ) ٩دبى ٍدلٍ       288ّ  826ٓ « هغبلٌ الٌٮبيٌ»اٍذ ّ كه « الٖجيبى

 ( ًقْاُل ثْك..ٯ ُ  82

َ   هّك کاؽزوبل هي عدب هبًدلٍ    َ ّبگوك ٭ٖيؾي ُوّي اًٖبهي ثبّل کدَ اى اّ كيدْاًي ثد

 اٍذ.

 8442  3835، هلدک؛   / د رِواى  َ ، ُ  4234، ٓ  6، هٌديّي؛ ط   ُدب . ]٭ِوٍدذ ًَدق

48866] 
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 كه ثللٍ اؽول ثبك. .ٯ، ُ 8267ٱ٦لٍ  ، اّافو مي ًَز٦ليٰ فُْ

 ًَقَ هغلّل ثَ ىه ّ الْاى.

 «.ثلي٤ اليهبى»هِو: 

 ً. 82،  گ 79

838  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  ًْذ الحزذ )ُٖ هٌبسٖ الحبد(

 (..ٯ ُ  8585اى: هالثبٱو ثي اٍوب٥ي  ّا٠٥ کغْهي )

 [2888ُ  483/  24]النهي٦خ 

اى  ى « ىثدلح الودآصو  »کَ ثواكهُ هؾول كه « عٌخ ال٦ٌين»هئل٬ کزبة كيگوي كاهك ثَ ًبم 

  هلٍ اٍذ.« القٖبئٔ الٮبٝويخ»ًبم ثوكٍ ّ گٮزَ کَ كه  فو 

ُياه ثيدذ   42، ٭بهٍي اٍذ كه ٱبلت  گٮزَ کَ ايي ًّْزبه« القٖبئٔ الٮبٝويخ»كه  ٩بى 

 ّ كه كّ هغلل:

 علل اّل:  كاة القوّط الي الؾظ الي كفْل هکخ.د 

الوٲدلً   علل كّم: ٭ي هٌبٍکَ ّ أؽکبهَ ّ أٍواه أ٥وبلَ ّ ر٦لاك هٌبىل الوليٌخ ّ ثيذد 

 ٭ي ٭لَٞيي ثّوًا ّ ثؾوًا ّ ٭ْإلِب.

839  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ًْذ السذاد ُٖ حذ اإلُشاد

الليي هٍْدْي ٥دبهلي    ًغن الليي ثي هؾول ثي ٥لي ثي ؽيله ثي هؾول  ل اى: ٍيل هٙي

 ..ٯ( ُ 8868، هکَ د  8825هکي )رْلل: 

/ ؿ؛ ه٦غن هئلٮدبد الْدي٦يخ    82؛ ٝجٲبد أ٥الم الْي٦خ ٯ 2894ُ  489/  24]النهي٦خ 

 [477ُ  878/  8٭ي الغييوح ال٦وثيخ 
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 8448  ٍثدواي ٍديل   .ٯ  ُ 8833اي کَ ثدَ ٍدبل   / د هئل٬ اى ايي هٍبلَ فْك كه اعبى

 ، ًبم ثوكٍ اٍذ. ًٖواهلل ؽبئوي ٕبكه کوكٍ
 

841  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ً٘بت الحذ

 (..ٯ ُ  848د  736، اثْال٦جبً هؾول ثي ٭ِل اٍلي ؽلي ) الليي اى: عوبل

َ   الْعييح ٭ي »اصوي ًْيب٭زَ اى اٍّذ کَ ٩يو اى  اٍدذ ّ هٍدبلَ   « ّاعجدبد الؾدظ ّ ًيبرد

 ثَيبه کْربُي اٍذ كه كّ ٕٮؾَ كه ثيبى کيٮيذ ًيبد ا٥وبل ؽظ.

 8442 8585/  5 ًغلٌ؛ ُ  ، كاًْگبٍ لًْ ويکب/ د  هM. 

 ٓ. 2 .ٯ، ُ 888کزبثذ كه ٥ٖو هئل٬ ّ ثَ ٍبل 
 

841  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ً٘بت الحذ = ً٘ٔ الحذ ٍالووشٓ = الوٌسٖ الوختظش

 ..ٯ( ُ 966د  988الليي ثي ٥لي ٥بهلي ) ، ىيي صبًياى: ِّيل 

 [2588ُ  448/  24ّ 6983ُ  265/  22]النهي٦َ 

ايي هٍبلَ ٍْهيي هٍبلَ اى هغو٥َْ هٌبٍک ؽظ هئل٬ اٍذ )٩يدو اى هٌبٍدک کجيدو ّ    

ّْة ّ ثي هٌبٍک ٕ٪يو( کَ گٮزبهي اٍذ کْربٍ ُبي ا٥وبل ؽظ ّ ٥ووٍ كيجبچَ كه ًيذ ، ًبهج

 هَزؾجبد کَ كه ايي هٍبلَ گياهُ ّلٍ اٍذ.اى ّاعجبد ّ 

الؾول هلل هة ال٦بلويي... اما ٥يهذ ٥لي ٍجي  الؾظ ّ ٱ٦ٞذ ال٦الئٰ ٭ٲ٬ ٥لدي  : » ٩بى

ِْ الؾظ ّ ال٦ووح ارْعَ الي الجيذ الؾدوام ّ الوْدب٥و ال٢٦دبم ال٥زودو ٥ودوح       ثبة ثيزک ّ اً

ٱوثخ الي اهلل ٭دبما ّٕدلذ الدي    االٍالم ٥ووح الزوز٤ ّ أؽّظ ؽّظ االٍالم ؽّظ الزوز٤ لْعْثَ 

 «.الويٲبد...
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ّ ألّجي الزلجيبد االهث٤ ل٦ٲل ُنا االؽوام ًيبثخ ٥ي ٭الى أّ ٥وي اٍزْعود ٥ٌَ : »... اًغبم

لْعْثَ ٥ليَ ثبالٕبلخ ّ ٥لي ثبلٌيبثخ ٱوثخ الي اهلل ّ لْ اٱزٖو ث٦ل ٱْلَ ًيبثخ ٥دي ٭دالى ٥لدي    

 «.ب٭ي ّ ؽَجٌب اهلل ّ ٦ًن الْکي ، ّاهلل الک ٱْلَ لْعْثَ ٱوثخ الي اهلل کٮي

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8445  /8 پ.  75پ الي  72، اى ٓ  3585/  4، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

، ىُوا ثي ٥لي ي٬ٍْ ثي ىاُو ثي ٭وط ثي اؽول ال٦ٌيوي الجؾواًي االّالي. ٥ٌدبّيي   ًَـ

 اي ٙوثي.، علل ريوبط ٱٍِْ ُب ٌّگو٫ّ ًْبًي

 ٍن. 3/  82*  22

 8444  /2 پ. 93پ الي  95، اى ٓ  82869/  8، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

اي ، علدل ريودبط ٱِدٍْ    ، كه ٥ٖو ِّيل كّم. ٥ٌدبّيي ّدٌگو٫   ، ٥يَي ثي كهّيِ ًَـ

 ثلّى هٲْا.

86  *22  /3. 

 8443  /5 پ. 62پ الي  33، اى ٓ  626/  2، هلهٍَ ٕله ثبىاه؛ ُ  د إٮِبى 

،  ي ٭ٲيدَ ّديجبًي. ٥ٌدبّيي ثدَ ّدٌگو٫     ، كاّك ثي ّوٌ ثي كاّك ثي اؽول ثي ؽَ ًَـ

،  ّْك. كاهاي ؽْاّدي هٮٖد   رٖؾيؼ ّلٍ. كه ثوگ پبيبًي اهٚبي ثال٩ي ثلّى ًبم كيلٍ هي

 ثلّى علل.

 ٍن. 3/87*  88، ً  82

 8446  /4 53674، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 ، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ کزبثذ. ًَـ

 7ثَ  ٍزبى ٱلً هْٙي 8575فوكاك اي ثَ ربهيـ اهلل فبهٌَ ًَقَ اُلائي ؽٚود  يخ

 اٍذ.

 ٍن. 28*  84/  3، ً  87، ٓ  5

 (361و  361)تصاوير 

 8447  /3 22998، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 
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كه ربهيـ فدوكاك   7اي عِذ  ٍزبى ٱلً هْٙياهلل فبهٌَ ، اُلايي ؽٚود  يخ ًَقَ

 اٍذ. 8575

الوٍبلخ الزدي ث٦دلُب   ُنٍ الوٍبلخ »كه ؽبّيَ ٍوذ هاٍذ ٕٮؾَ  ٩بى چٌيي  هلٍ اٍذ: 

َّٞ هأيزِب ٭ي هغو٥ْخ کّلِب هٍبئ  لغّلي الْيـ ىيي  «.الليي ٱلً اهلل هّؽَ ثق

 .ٯ. ُ 8245، ٍبل  ًَـ

 ٍن. 28*  84/  3، ً  87،  گ 4

 (363و  362)تصاوير 

 8448  /6   اُلايي ؽٚود  يدخ  5، هْٙي؛ ط  د هِْل(   َ اي(، ٓ اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 (.53674) 8448(، ُ 2)٭ٲَ  783

، علل ريوبط ٥ٌبثي ٙوثي ثدب   کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ ٭وًگي .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ فُْ

 روًظ ّ كّ ٍوروًظ هٌٲِ ثَ گ  ّ هو٧.

 .ُ. ُ 8575: فوكاك اُلاربهيـ 

 ٍن. 28*  84/  3، ً  87،  گ 2

 ّْك:كه النهي٦َ كّ ًَقَ اى  ى گياهُ هي

 8449  /7  َکَ ًيك هيوىا هؾودل ِٝواًدي اٍدذ   اي كيگو كه هغو٥َْ هئل٬ د ًَق  ،

 ثبّل.هْعْك هي

 8432  /8 .د كيگوي كه ٙوي کزت ؽبط هيوىا ٥لي ِّوٍزبًي 

 8438  /9  (، 66753) 58/  3، ُ  244، ٓ  8الو٦ددبه٫ اٍددالم؛ ط  ، كائددوح د رِددواى

 ه. 78ه الي  77ٓ

 ..ٯ ُ  88، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ رؾويوي  هيقزَ ثَ ّکَزَ

 8432  /82 ً24الي  8، اى ٓ  75/  8، ُ  38، فبًلاى هيجلي؛ ٓ  ْبٍد کوهب. 

ُبي  ٩بى هغو٥ْدَ كاهاي هَدبئ  ٭ٲِدي     . ٥ٌبّيي ٌّگو٫. ثوگ.ٯ ُ  88، اى ٍلٍ  ًَـ

 اي ثلّى هٲْا.اٍذ. علل )هغو٥َْ( ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 88*  82/  3، ً  84
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 8435  /88 582الي  526، ٓ  86459/  4، ُ  258، ٓ  43، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

 «.ثَولَ اما ٥يهذ ٥لي ٍجي  الؾظ ّ ٱ٦ٞذ ال٦اليٰ ٭ٲ٬ ٥لي ثبة ثيزک...» ٩بى: 

لْعْثَ ٱوثخ الي اهلل کٮي ّاهلل الکب٭ي ّ ُْ ؽَجٌب ّ ٦ًن الْکي  ّ ٦ًن الوْلي »... اًغبم: 

 «.ّ ٦ًن الٌٖيو

 .ٯ. ُ 8822، ٕٮو  الليي ؽَيٌي ، هؾول ٍلين ثي هيو ١ِيو ًَـ

َ  ط ىهّکي ٙوثي روًظ ّ ٍدوروًظ كاه هوهدذ ّدلٍ   علل هغو٥َْ ريوب ُدب ريودبط   ، لجد

 اي.اي ّ ٬ٞ٥ چوم ٱٍِْ ٱٍِْ

 [227624ٍن. ]ُ صجذ:  88/  3*  83

لْعْثَ ٱوثخ الي اهلل کٮي ّاهلل الکب٭ي ّ ؽَجٌب ّ ٦ًدن الْکيد  ردن الوٌَدک     »... اًغبهَ: 

 «.الليي هؽوَ اهلل... الوقزٖو هي هٌٖٮبد الْيـ االع  ىيي الولخ ّ

 8434  /82 پ. 95پ الي  98، اى ٓ  88348/  5، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

-، علل هْو٦ي ٱِدٍْ  ، کب٩ن ٭وًگي  ُبه هِوٍ ّلٍ ٥ٌبّيي ٌّگو٫ .ٯ. ُ 85، ٍلٍ  ًَـ

 اي.، ٬ٞ٥ ريوبط ٱٍِْ اي ثب هٲْا

 8293اي کَ ثَ فٜ اؽول ّبُغبًي ُياهعويجي کَ ثدَ ٍدبل   ، اى هّي ًَقَ ايي ًَقَ

 اٍزٌَبؿ گوكيلٍ اٍذ.،  کزبثذ ّلٍ

 ٍن. 88*  88ٍن(،  88/  3*  6/  3ً ) 87،  گ 5

 8433  /85  اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  د هِْل(   َ اي(، ٓ اهلل ال٢٦ودي فبهٌد

 (.53678) 8446(، ُ 2)٭ٲَ  784

،  کب٩ن ّکوي  ُبه هِدوٍ  .ٯ. ُ 8245، ٌٍَ  ، ٥جلالوغيل ثي هؾولهِلي ٍٞوي 87ًَـ 

 ، هييي ثَ روًظ ّ ٍوروًظ. ٙوثي علل ريوبط ىهّکي

 .8575: فوكاك اُلاربهيـ 

 8436  /84 25، اى ٓ  29733، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

 ُبي هغو٥َْ(.)ثَ ٱويٌَ ٍبيو هٍبلَ.ٯ  ُ 989،  ًَز٦ليٰ ًبىيجب

ّٱ٬ ًودْك هوؽدْم هْالًدب    »هغو٥َْ چٌيي كهط ّلٍ اٍذ:  22ّٱٮٌبهَ کزبة كه ثوگ 
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٥جلالَوي٤ ٍجيّاهي ثو ٝلجَ هلهٍدَ فدْك ّاٱ٦دَ كه هْدِل هٲدلً هٙدْيَ ٥ليدَ  ال٫        

 «. الزؾيخ

 8437  /83 29782، هْٙي؛ ُ  د هِْل. 

ل٦ٲل ُنٍ االؽوام ًيبثخ ٥ي ٭الى أّ ٥ودي اٍدزْعود ٥ٌدَ لْعْثدَ ٥ليدَ      »اًغبم ا٭زبكٍ: 

 «.ثبالٕبلخ ّ ٥لي ثبلٌيبثخ...

 .ٯ. ُ 999، ٍبل  ًَـ

، ٭ْائلي كه ثبة ١ِْه ؽٚود ٱبئن )٥ظ( كه هکَ ّ ًيي ىيدبهد   يّكٍكه ٕٮؾَ پٌ ا٭

 ائوَ هل٭ْى كه ثٲي٤ ّ... كهط ّلٍ اٍذ.

82  ٓ ،88 .ً 

 (365و  364)تصاوير 

 هئل٬ اٍذ.« هٌبٍک ؽظ»ايي کزبة ٩يو اى 

اي ُن گْيل کَ ًَقَ ها كه کزبثقبًَ ٍيل ّيواىي كيلٍ اٍذ ّ ًَقَّيـ  ٱب ثيهگ هي

 هْعْك اٍذ.« ّوي٦ذ»ٍ هٌبٍک ِّيل صبًي كه کزبثقبًَ اى  ى ثَ ُووا

 8438  /86 پ. 828ه الي  822، اى ٓ  4295/  4، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن 

ّ الؾول هلل ّؽلٍ ّ ٕلي اهلل ٥لي ًجيٌب هؾول ّ لَ ّ ٕؾجَ ّ ٱل رّن ٥لدي يدل   »اًغبهَ: 

هدي   8293اللد٬  ال٦جل ال٦بٕي اؽول ثي ّبُغبى الِياهعويجي ٌٍَ فوٌ ّ رَد٦يي ث٦دل ا  

 «.الِغوح الٌجْيخ

 .ٯ. ُ 8293، ٍبل  ، اؽول ثي ّبُغبى ُياهعويجي ًَـ

اي ثدلّى هٲدْا.   ، علل )هغو٥َْ( ريودبط ٱِدٍْ   ، هٍبلَ رٖؾيؼ ّلٍ ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 ًَقَ ثيبٙي اٍذ.

 ٍن. 89*  82،  ٍْٞه )هغو٥َْ( هقزل٬

 (367و  366)تصاوير 

 8439  /87 4578/  5، هوکي اؽيبء؛ ُ  د ٱن. 

ثَ ٌّگو٫ كه « ًيزَ»ُبي هْعْك هزٮبّد اٍذ ّ کلوَ ، اًلکي ثب ٍبيو ًَقَ  ٩بى ًَقَ
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 هْاهك ليّم رکواه ّلٍ اٍذ.

ثَولَ اما ٥يهذ ٥لي الؾظ ّ ٱ٦ٞذ ال٦اليٰ ٭ٲ٬ ٥لي ثدبة ثيزدک ّاًدْ    » ٩بى ًَقَ: 

و ٥ودوح االٍدالم   اهلل الؾوام ّالوْب٥و ال٢٦بم ّ ًيزَ أ٥زود  الؾظ ّ ال٦ووح ٱج  أرْعَ الي ثيذ

٥ووح الزوز٤ ّ أؽّظ ؽّظ االٍالم... اٍزؾّت لک أى ر٦زَ  ٩َ  االؽوام ّ ًيزَ ا٩زَ  ٩َ  

 «.االؽوام...

، ٕي٪َ اعبهٍ  پٌ اى هٍبلَ ّ كه مي  اًغبهَ .ٯ. ُ 88، ٍلٍ  ، هؾول هئهي ثي ًٲلي ًَـ

ٕي٪َ اعبهٍ ؽظ:  عوُرک ًٮَي ألى أؽّظ ٥ي ٭الى ؽّظ »ؽظ ثليي ٥جبهد  هلٍ اٍذ: 

الزوز٤ ؽّظ االٍالم ه٤ ال٦ووح الوزوّز٤ ثِب الي ؽّظ الزوز٤ ؽظ االٍالم ه٤ عوي٤ هٌبٍکِوب ّ 

 «.الجٲي٤ ٕلْاد اهلل ٥ليِن... ه٤ ىيبهح الٌجي ٓ ّ ىيبهح ٭بٝوخ ٕلْاد اهلل ٥ليِب ّ أئوخ

 ، ًَقَ رٍْٜ کبرت رٖؾيؼ ّلٍ اٍذ. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫

 اي ثلّى هٲْا.علل )هغو٥َْ( ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 22*  82/  3، ً  83، ٓ  9

 (369و  368)تصاوير 
 

842  

)سِشًبهِ  ً٘ل الَؿش ُٖ رٗش أحَال السِش إلٖ الحشم األصّش ٍ الٌجٖ األًَس

 هٌلَم دٌٖٗ ـ هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 8236اى: اٍوب٥ي  ثي ؽَيي ثي الؾَي ثي ُبكي ع٪وبى )

ٍٮوًبهَ ه٢ٌْم ؽظ ّ ٩يوٍ هئل٬ اٍذ کَ ثَ هٌبٍجذ ُو هْٱٮي، ٍوّكٍ اٍذ ّ ّدوػ  

اى ردؤلي٬  ى ٭دبه٧ ّدلٍ     .ٯ ُ  8242ههٚدبى   25 ى هْاٱ٬ ها ًيي  ّهكٍ اٍذ ّ ثَ ربهيـ 

 اٍذ.

 اٍذ.ا٦ّبه ثَ ٱوهي ّ ّوػ  ى ثب هْکي ْٕهد گو٭زَ 

َ     255اى ٥جلالَالم ّعيدَ كه ٓ  « أ٥الم الوئلٮيي الييليخ»كه  ،   هدلٍ کدَ ٥ٌدْاى ًَدق
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 اٍذ.« ثل٧ْ الْٝو...»

٥لدي الِدلي ّ الودّي ّ    * ؽولًا لني الغالل ّ اإلکوام » ٩بى )ث٦ل اى ثَولَ ّ كيجبچَ(: 

 «.اإل٦ًبم

 «.بّ ارج٦ِن اى کٌذ رٲٖل الٌغ * ٭ضٰ ثِن اى کٌذ هي أُ  الؾغب »اًغبم: 

 8462 2978، ُ م /  8576، ٓ  2، هقْٞٝبد اليوٌيخ؛ ط  / د يوي. 

 .ٯ. ُ 8247ّْال ٌٍخ  84، عو٦َ  ، ثَ فٜ هئل٬ ًَـ

 ٍن. 25*  88، ً  25،  گ 79

843  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٍارجبت التوتن ثبلووشٓ الٖ الحذ

 .الليي ٥جلاهلل ثي ىُوح اى: عوبل

 [4ُ  8/  23]النهي٦خ 

 الوکبهم اٍذ.  ، ثواكه أثي هئل٬

 کَ كه ٭ِوٍذ رٖبًيٮِ ثلاى اّبهٍ ّلٍ اٍذ.« ال٪ٌيخ»ّي کزبة كيگوي كاهك ثَ ًبم 

844  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٍارجبت الحذ ٍالووشٓ = هٌبسٖ الحذ )سسبلٔ الحذ(

 ..ٯ( ُ 8272، هؾول٥لي ثي هؾول ) اى: ثو٩بًي ٱيّيٌي

 ٩8259بيذ ايغبى كه هبٍ هجدبهک ههٚدبى   اي اٍذ كه اؽکبم ّ هَبئ  ؽظ کَ كه هٍبلَ

٥ٌدْاى اٍدواه الؾدظ اى     کزبثي ثَ 1«ا٥يبى الْي٦خ»كه کوثال ًگبهُ يب٭زَ اٍذ. كه هَزلهکبد 

  صبه هئل٬  ّهكٍ ّلٍ کَ اؽزوبل كاهك ُويي هٍبلَ ثبّل، ّاهلل ال٦بلن.

                                                           

 .222ص  ، 2ج  ،عياى الشيعَهستذرکا  أ .1
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٥وب لَ  ؽبهلّى الي هثٌب ها٩جْى الي هثٌب هاع٦ْى ّ يزٖلٯ ثٲجٚخ هي روو کٮبهح»اًغبم: 

 «.ٕله هي الوؾوهبد روذ

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8468  /8 پ. 846پ الي  844، اى ٓ  88987/  3، هو٥ْي؛ ُ  د ٱن 

 .8259، هبٍ ههٚبى ٍبل  ًَـ ّ ًَز٦ليٰ ثَ فٜ هئل٬

 ٍن. 88/  3*  6/  3، ً  83

 8462  /2 د   3586/  4، ًَقَ ّدوبهٍ   84579، ُ  4334/  4، گلپبيگبًي؛ هغلل  د ٱن

896  /26. 

، ّاعجبد ال٦ووح فوَدخ: اإلؽدوام ّ الٞدْا٫ ّ هک٦زدبٍ ّ الَد٦ي ّ       ثَولَ» ٩بى ا٭زبكٍ: 

 «.الزٲٖيو ًيخ الٌي٣ اًي٣ هب ٥لي

 ًَقَ ؽبٙو ٭بٱل فٞجَ اٍذ.

 اي هغلّل ٙوثي.علل ريوبط ٱٍِْ .ٯ. ُ 8233ٕٮو  22، ٍَ ٌّجَ  ، ٱٌجو ثي ع٦ٮو ًَـ

 ٍن. 83*  88، ً  84،  گ 4

845  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( جبت هوشُ توتن ٍ ثوغ سٌي = اح٘بم الحذٍار

 اى: ؟

 كه ّاعجبد ؽظ ّ ٥ووٍ روز٤، هْزو  ثو يک هٲلهَ ّ كّ ثبة.

ثَولَ يب هي ثبثَ هٲٖل للَبلکيي ّ عٌبثَ هٞلت للٌبٍکيي ؽوهک اهبى للقبيٮيي » ٩بى: 

لٞدْا٫  ّ کوهک ٙوبى للوٲٖويي ّٕ  ٥لي فيو هي اربک ٭ي الؾدالل ّ الؾدوام ّ ٍد٦ي    

ايَذ كه ثيبى ّاعجبد ٥ووٍ روز٤ ّ اًدلک  ثيزک ثيي الوکي ّ الوٲبم... اهب ث٦ل ايي چٌل کلوَ

 «.ُبي ايْبى هورت ثو... اى ٌٍذ

ّ چْى ْٝا٫ ًَب کٌل ًَب ثو ّي ؽالل ّ ٕيل ثَ ٱْل كيگو لکي هدبكام کدَ كه   »اًغبم: 
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 «.ّ ُنا  فو الکالم عِذ ؽوهذ ٱْم ًَ رؾوين اؽوام ؽوم ثبّل ٕيل ثو ّي ؽوام ثبّل ثَ

 8465 82856/  85، ُ  / د هِْل؛ هْٙي. 

 .82، ٍلٍ  ًَز٦ليٰ

اى  7ؽَيي هٍبلَ كه ؽبّيَ کزبة ثَ ْٝه چليپب ّ پٌ اى هٍبلَ ىيبهد ٥بّْهاي اهبم

، ًگبّزَ ّلٍ اٍذ. ًَقَ ّٱٮي کزبثقبًَ ٩وة ُولاى اٍذ ثَ  ٍزبى ٱلً هْٙي  ًيكيک

 .8579ثَ ربهيـ 

 ، کب٩ن ًقْكي. ٌّگو٥٫ٌبّيي ثَ 

 (، ٍْٞه هقزل358.٬الي  354گ )اى ٓ  5

 (371و  371)تصاوير 

846  

 )حذٗج ـ هشثٖ( الَاُٖ

 (..ٯ ُ  8298د  8227، ٭ي٘ کبّبًي ) اى: هال هؾَي ثي هورٚي

، رِنيت ّ اٍزجٖبه ها كه ٍَ هٲلهَ ّ يک  اليؾٚوٍ الٮٲيَ ، هي اؽبكيش کزبة کب٭ي

، اثزلا  يبد هٌبٍت ّ پٌ اى  هكٍ اٍذ. ًْيٌَلٍ كه ُو ثبةفبروَ ّ چِبهكٍ کزبة گوك  ّ

« ثيبى»٥ٌْاى   ى اؽبكيش ها مکو کوكٍ اٍذ. اى  يبد ّ هّايبد،  ًچَ ًيبى ثَ ّوػ كاهك، ثَ

 ثَ پبيبى هٍبًلٍ اٍذ..ٯ  ُ 8268ّوػ ًوْكٍ ّ كه ٍبل 

 ُبي کزت اهث٦َ كاًَزَ اٍذ.هئل٬ اًگييٍ رؤلي٬ ها ه٦بيت ّ کبٍزي

 اي:کزبثقبًَپِّْ 

 8464  /8 432، ُ  523، ٕله ثبىاه )ك٭زو كّم(، ٓ  د إٮِبى. 

 ًَقَ ؽبٙو هْزو  ثو کزبة الؾظ ّ الوياه اٍذ.

، ٭ِوٍذ هٞبلت کزبة ّ  ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫. كه ٍَ ثوگ  ٩بىيي ، ٍلٍ كّاىكُن ًَـ

ٍ اؽول ثي ٥لي ٥جل»ثب هِو ثيْٚي  8253اکجو روثزي ثَ ٍبل  ّٱٮٌبهَ  ى اى اؽول ثي ٥لي
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 ّْك.كيلٍ هي« اکجو

 اي.علل ريوبط ٱٍِْ

 ٍن. 28/  3*  86/  3، ً  28،  گ 277

 8463  /2 (26928) 8898، ُ  644، ٓ  26، هْٙي؛ ط  د هِْل 

 ًَقَ اى اثزلا ًبٱٔ ّ هْعْكي ؽبّي کزبة ؽظ اٍذ.

 «.الضْاةٱبل ٱلذ لَ الوع  يؾظ کنا هي  فو هب لَ هي االعو ّ » ٩بى هْعْك: 

يٞل٤ ٥ليَ اؽل  فو اثْاة الييبهاد ّ ِّْك  ي٦ٌي هي الق٫ْ لٞيٮًب اي ثؾيش لن»اًغبم: 

 «.الوْبُل ّ الوَبعل ّ ثزوبهِب رن الغيء الضبهي کزبة الؾظ

کب٩ن ًقْكي  ُبه هِوٍ هْٝثذ  .ٯ. ُ 8889،  ، هؾول هئهي ثي هؾول ٝبلت ًَـ

 ّيي ثَ ٌّگو٫.، ٥ٌب ، علل ريوبط هْکي ثب  ٍزو ٥ٌبثي هٍيلٍ

 .8579ثي ثيگن كهُوي كه ثِوي  ٍّيلَ ثي ّٱٮي ثَ

 ٍن. 24/  3*  87/  5، ً  22،  گ 268

847  

 )سِشًبهِ دٌٖٗ ـ ُبسسٖ( ٍآوبت سِش حزبص

 .اى: ّيـ ٥جلًّ

َ   ؛ هٌديّي 28/  23]النهي٦َ  ،  ؛ هٌديّي 48867، ُ  4234، ٓ  6ُدب ط  ، ٭ِوٍدذ ًَدق

 [833/  8 ّاهٍ ٭ِوٍذ

،  ٌُل اٍذ ّ هويل هؾول ه٦ْٖم ّ ٍبکي پبهگبًدب پدٌظ ًدْه ّ ايدي اصدو      هئل٬ اى اُبلي

 ٍٮوًبهَ فْك اٍّذ کَ ثب يک کوعي ثَ هکَ ه٭زَ ثواي ىيبهد ّ ثوگْذ اّ ثَ چيزب گٌگ.

،  ، ٝدْل ّ ٥دوٗ  ى ّدِو    ّْك اى: کيٮيدذ ّدِو عدلٍ   ايي گياهُ ثليي ًؾْ  ٩بى هي

 ُب ّ عي  ًِب.اّٙب٣ ّ لجبً هوكم ّ ٍبفزوبى

 8466 29د  48، كاًْگبٍ؛  / د كاکب H R (341  ٓ اى ،)865الي  ٫832. 



 706کتابشناسی مخطوطات حج  / 

 33332ـ شاخه  52/2/3333شريفي، تاريخ: ـ مجري  3پرينت 

 .ٯ. ُ 8229ثَ فٜ ٍجؾبى ٕليٲي كه ربهيـ 

 ًَقَ اى  ٩بى ا٭زبكگي كاهك.

848  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٍرَة الحذ

 .اى: اثْالٌٚو هؾول ثي ه٦َْك ثي هؾول ثي ٥يبُ الَووٱٌلي

 [7265ُ  275/  22]النهي٦خ 

 8467  ًبم ثوكٍ ّلٍ اٍذ.« النهي٦َ»كه « هٌبٍک الؾظ»/ د ثب ًبم 
 
 

849  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٍرَة الحذ هلٖ الوستـ٘ن ٍ إى ٗبى ُٖ هشع هخٍَ

 .اى: ّيـ ٥لي ثي ٥جلاهلل ثي ٥لي ثؾواًي

عْاثي اٍذ ثو هٍبلَ ؽبط ٥جلاهلل ثي اؽول مُجخ کَ كهثدبهٍ ٍدٲْٛ ؽدظ ثدو ّدقٔ      

،  ّ ثَ افجبهي کدَ كه ايدي ثدبهٍ ّاهك ّدلٍ    هَزٞي٤، ثَ كلي  ّعْك هوٙي كه هکَ هبًٌل ّثب 

 اٍزلالل ًوْكٍ اٍذ.

 .ٯ. ُ 8299هؾوم  25ربهيـ پبيبى رؤلي٬: 

ثَولَ الؾول هلل کوب ُْ أُلَ... ٭بًي کٌذ ٥و٭ذ أعّ  اإلفْاى... أى ٭وٗ الؾدظ  » ٩بى: 

 «.ال يَٲٜ ٥ي الوَزٞي٤ ثْعْك هوٗ ٭ي هکخ...

 «.8299هؾوم الؾوام  25ٍ... ٭ي ّ هب أ١ٌّک روربة ٭ي ٕؾخ هب ٱلٌب»اًغبم: 

 8468 4/  288، ُ  586، هئٍََ ٝيجَ )٭ِوً الوقْٞٝبد الوْٖهح(؛ ٓ  / د ٱن. 

 .ٯ. ُ 8299هؾوم  25،  ثَ فٜ هئل٬

 ً. ]ثوگو٭زَ اى ًَقَ ٥کَي هوکي اؽيبء هيواس اٍالهي[ 87، ٓ  82
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851  

 )ُِٔ ـ ٍر٘ض االح٘بم ُٖ حزذ االسالم = هشآٓ االح٘بم ُٖ حزذ االسالم

 هشثٖ(

 .اى: ّيـ ٥جلالکب١ن ثي هؾوْك ثي ٦ٍيل ٱپبى

 [222ُ  45/  23]النهي٦خ 

 .ٯ. ُ 8543الؾغَ  ربهيـ رؤلي٬: مي

کزبة هجَْٛ ّ هٮٖلي اٍذ کَ كه يک هٲلهَ ّ ُْذ ثبة ّ يک فبروَ روريت يب٭زَ 

 اٍذ.

 جالكالؾول هلل الدني ّدّو٫ الجيدذ الؾدوام ّ ع٦لدَ هٲٖدلًا يدئّم هدي عويد٤ الد          » ٩بى: 

 «.لاًبم...

 ه٦و٭ي ّلٍ اٍذ.« الْعيي الغبه٤»کزبة كيگوي ًيي اى هئل٬ ثب ًبم 
 

851  

 )ُِٔ ٍ آداة ـ ٍر٘ضٓ الحذ )ُٖ هَآَ الحبدّ ٍ هٌبصلْن ٍ هب ٗلضهْن(

 ُبسسٖ(

 فواٍبى(. .ٯ، ُ 8585د  8233اى: ؽبط هال هؾولثبٱو کغْهي ّا٠٥ ِٝواًي )

 [278ُ  35/  23]النهي٦خ 

چٌبًچَ كه ٍٞو ٥ٌْاى كهط ّلٍ، لْاىم ؽغبط اى اهبکي ّٱد٫ْ ّ هٌدبىل    كه ايي کزبة

 ثيي هاٍ ّ... ها هْهك ثؾش ٱواه كاكٍ اٍذ.

 ُياه ثيذ اٍذ کَ ثَ روريت ؽو٫ّ الٮجب هورت گْزَ اٍذ. 4کزبة كاهاي 

 ثبّل.ًيي هي« عٌخ ال٦ٌين»ّ « القٖبئٔ الٮبٝويخ»، ٕبؽت  هئل٬
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 )ُِٔ ـ هشثٖ( ُٖ هٌبسٖ الحذٍر٘ضٓ ُٖ الوسبئل الخالُ٘ٔ 

 اى: ؟

 [82/  5،  پژُّي ]ًَقَ

ثبّل کَ يک ثَ يدک ثدَ ٝدوػ هَدبئ  فال٭يدَ كه      هي« هَؤلخ»٥ٌْاى هٞبلت ثَ ْٕهد 

 پوكاىك.هٌبٍک ؽظ هي

 «.الؾول هلل ّ کٮي ّ ٍالم ٥لي ٥جبكٍ النيي إٞٮي...» ٩بى: 

 8469  پ  884، ٓ  59/  5،  [8924ُبي ٥الهدَ ٝجبٝجدبئي؛ ]ُ   ، هغو٥َْ / د ّيواى

 پ. 878الي 

٥ٌبّيي ثب هوکت  .ٯ. ُ 8888، ثَ ٍبل  الليي ؽٌَي ؽَيٌي ، هؾولُبّن ثي ه٦ي ًَز٦ليٰ

 ُبيي اى ايي هٍبلَ كه  ٩بى ا٭زبكگي كاهك. ، ثقِ ٱوهي

 ٍن. 86*  82

853  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( ٍر٘ضُ دس هسبئل حذ ٍ هوشُ

 اى: ؟

 كه ٝي چٌل ٭ٖ  ثيبى کوكٍ اٍذ. هَبئ  ؽظ ّ ٥ووٍ ها ثَ ْٝه ٭ْوكٍ

اي اٍذ هْزو  ثو اٱ  الؾول هلل ّالٖلْح ٥لي هٍْل اهلل ّ ٥لي  لَ... ايي ّعييٍ» ٩بى: 

 «.هب يٲ٤ اى هَبئ  ؽظ ّ ٥ووٍ... ّ هْزو  اٍذ ثو چٌل ٭ٖ 

 8472  298/  2، ُ  227، فبرن االًجيبء )ٕله(؛ ٓ  / د ثبث. 

 اي. ًَقَ اى اًغبم ا٭زبكگي كاهك.ريوبط ٱٍِْ، علل  ، ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ًَز٦ليٰ

 ٍن. 86*  82، ً  84
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 )حذٗج ـ هشثٖ( ٍسبئل الش٘وِ

 ..ٯ( ُ 8824اى: ّيـ هؾول ثي ؽَي ؽو ٥بهلي )

 اى عْاه٤ ؽليضي ّي٦ي اٍذ کَ ثو اٍبً کزت ٭ٲِي رلّيي يب٭زَ اٍذ.

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8478  /8 2226هغلٌ(، ُ  456پ ) 228، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

اللّلَ ثَ کزبثقبًَ كّلزي اٍذ کَ  فبى ّ لَبى ، عيء کزت اٍزوكاكي  ٱب هيوىا هٙب ًَقَ

 رؾْي   ٱب ّيـ اٍوب٥ي  ّ ْٕهد ّلٍ اٍذ. 8529ٌّجَ ثيَزن ٦ّجبى  ثَ ربهيـ ٍَ

 ًَقَ ّبه  هجبؽش ؽظ اٍذ.

 .ٯ. ُ 8229، ٍبل  ًَز٦ليٰ

 ريوبط هْکي هَز٦و . ، علل ، کب٩ن ٭َزٲي ٱ٤ٞ ّىيوي

 8472  /2 2632هغلٌ(، ُ  345) 282، کزبثقبًَ ٍلٌٞزي؛ ٓ  د رِواى. 

ًَقَ عديء کزدت اٍدزوكاكي هدنکْه كه ًَدقَ ٱجلدي اٍدذ، ثدَ ردبهيـ ٍدْم ّدْال            

 ..ٯ ُ 8529

 «.الْي٦َ كه ٭ٲَ کزبة كه ؽظ ّ ٥ووٍ اى ٍّبي »كه ٭ِوٍذ هنکْه  هلٍ کَ 

 کزبثذ.، ثلّى ًبم کبرت ّ ربهيـ  ًَـ

 اليي. ، علل ريوبط ٱوهي يک ، ٱ٤ٞ فْزي ثيهگ کب٩ن إٮِبًي

 8475  /5 947، ُ  722، ٕله ثبىاه )ك٭زو ٍْم(؛ ٓ  د إٮِبى. 

 ًَقَ ؽبٙو اى کزبة اليکبح رب پبيبى کزبة الؾظ ها ؽبّي اٍذ.

، كه ثوگ  ٩بىيي يبككاّزي كه اٍزکزبة کزبة  ، ٍلٍ ٍييكُن. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ًَـ

٥جلٍ »ثب هِو ثيْٚي  8248اثْالٲبٍن ّيواىي ّ ّٱٮٌبهَ  ى اى ؽبط هؾول اثواُين ثَ ٍبل اى 

 ّْك.كيلٍ هي« هؾول اثواُين ثي هؾولؽَيي
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 ، اًلهّى هْکي. ، هّ ٱوهي ٥ٌبثي علل ريوبط كّ هّ

 ٍن. 52*  22، ً  23،  گ 574

 8474  /4 698،  326، ٕله ثبىاه )ك٭زو كّم(؛ ٓ  د إٮِبى. 

 ؽبٙو اى کزبة اليکبح رب پبيبى کزبة الؾظ ها كاهاٍذ.ًَقَ 

، هّي ثوگ  ، ٍلٍ ٍييكُن. ٥ٌبّيي ثَ ٌّگو٫ ، هؾولهِلي هٍْْي گلپبيگبًي ًَـ

ٍيل »ّ رؤييل ّٱ٬ ثب هِو ثيْٚي  8273اّل، ّٱٮٌبهَ کزبة اى ؽبعي ههٚب٦ًلي ثَ ٍبل 

 ّْك.كيلٍ هي« ؽَي ثَ ٥لي ؽَيٌي

 ًظ كاه ثب ىهيٌَ گ  ّ ثْرَ.علل ريوبط ه٩ٌّي روًظ ّ ٍورو

 ٍن. 52*  28، ً  58،  گ 582

 

855  

)ُِٔ ـ  ٍس٘لٔ الٌزبٓ ٍ رسٗؤ الِالح = هٌبسٖ حذ = سؤال ٍ رَاة )سسبلِ...(

 ُبسسٖ(

« ٭بٙد  ايوّاًدي  »اى )٭زبّي(: هْلي هؾول ثي هؾودلثبٱو ايوّاًدي ًغٮدي، هْدِْه ثدَ      

 ..ٯ( ُ 8526)

اثْهؾودل[ فواٍدبًي ]ًغٮدي[، هْدِْه ثدَ      رؾويو: ؽبط هدال هؾودل هدئهي ]ثدي هدال      

 ..ٯ( ُ 8526« )االٍالم ّيـ»

 8473   ُ( ايدواى؛  842/ د ]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههْي :)

، ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم هِْلي هؾول٥لي ثدي ؽدبعي ٥جبٍد٦لي کزدبة      کبهفبًَ ؽبط ٥جب٦ٍلي

، ثدلّى ّدوبهٍ    عيجي .ٯ، ُ 8522،  گْ ، ثب هٲبثلَ ٍيل ؽَي ًغٮي هَئلَ ٭وُّ ربعو رجوييي

 ، ٭بهٍي[. ٕٮؾَ
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 )ُِٔ ـ هشثٖ(  ٍطَ سحلٍٔ ُٖ شوبل الزضٗشٓ )الحزبص ٍ هظش ٍ الشبم(

 .اى: هجبهک ثي ٥وو

ّوػ هْبُلاد هئل٬ اٍذ ثَ هٌبٰٝ ؽغبى ّ هٖو ّ ّبم کَ ثَ ثيبى هْٱ٦يذ اهدبکي ّ  

 كيگو هز٦لٲبد ثليي هٌبٰٝ پوكافزَ اٍذ.

 8476   كه کزبثقبًدَ كاًْدگبٍ کلوجيدب     8ً  82كه  895د   7ًَدقَ فٞدي ثدب ُ    / د

 ّْك.كاهي هي ًگَ

857  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ٍكِ٘ٔ الحزبد

 ..ٯ( ُ 8294اى: هيوىا اؽول ثي کوثاليي ثبثب اهكثيلي )رْلل: 

 [632ُ  883/  23]النهي٦خ 

 ثَ ٝج٤ هٍيلٍ اٍذ[..ٯ  ُ 8544]کزبة كه ٍبل 

ؽغبط كه هکَ ّ هليٌَ ّ هياهاد ايي كّ هکدبى ّدوي٬   کزبة كه ثبة هَزؾجبد ا٥وبل 

 ّ ًيي هياهاد ّبم ّ ٍبيو ثالك هٲلٍَ رلّيي يب٭زَ اٍذ.

858  

 )ُِٔ ـ هشثٖ(  ّذاٗٔ التبد ُٖ ششح هٌبسٖ الحبد

 .الليي ؽَيي ثي ٥ٌجوح ثي ًبٕو الجؾواًي الليي يؾيي ثي ٥ي اى: ّو٫

 [242ُ  898/  23]النهي٦خ 

اٍذ ّ ًبئت ّي كه ييك کَ هٌبٍک ؽظ اٍزبكُ ها ّوػ « يهؾٲٰ کوک»، ّبگوك  هئل٬

 کوكٍ اٍذ.
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859  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ّذاٗٔ الحبد ٍ الووتوش الٖ ٍكبئَ الج٘ت ٍ الوشبهش

 .اى: هيوىا ٭ّزبػ ثي هؾول٥لي ثي ًْهاهلل رجوييي

 [887ُ  873/  23]النهي٦خ 

 اي اٍذ کَ كه ٭ٲَ ؽظ رؤلي٬ يب٭زَ اٍذ.کزبة اٍزلاللي گَزوكٍ

861  

 )ُِٔ هبلٖ٘ ـ ّذاٗٔ السبلٖ الوحتبد الٖ ث٘بى اُوبل الووتوش ٍ الحبد

 هشثٖ(

 ..ٯ( ُ 934اى: اث٥ْجلاهلل هؾول ثي هؾول ثي ٥جلالوؽوي القٞبة الو٥يٌي الوبلکي )

 اي اٍذ ثو اٍبً هنُت هبلکي كه ثيبى ا٥وبل ّ هٌبٍک ؽظ ّ ٥ووٍ.هٍبلَ

 8477 کزبثقبًَ کٌگوٍ  هويکب. / د ّاٌّگزي ، 

 .ٯ. ُ 8265، ٍبل  ًَـ

861  

 اهلل الحشام )ُِٔ ـ هشثٖ( ّذاٗٔ السبل٘٘ي هي األًبم الٖ حذ ث٘ت

 ًغ٬(..ٯ  ُ 8572اى: ّيـ هْکْه ثي هؾول ؽْالّي ًغٮي )

 [826ُ  876/  23]النهي٦خ 

 .«الؾول هلل هب ٝب٫ ٝبئ٬ ثبلوَغل الؾوام...» ٩بى: 

 8478   ٬( كه ًغدد٬ هْعددْك/ د ًَددقَ فٞددي كه ًدديك ّدديـ هْددکْه )ًددٍْ هئلدد 

 اٍذ.
 



 مخطوطات حجکتابشناسی /  713

 33332ـ شاخه  52/2/3333ـ مجري شريفي، تاريخ:  3پرينت 

 

862  

 )ُِٔ ـ هشثٖ( ّذاٗٔ السبل٘٘ي هي الحزبد ٍ الووتوشٗي )هي سسبلٔ ًزبٓ الوجبد(

 .ٯ( ُ 8266د  8222، ٕبؽت عْاُو ) اى: هؾولؽَي ثي ثبٱو

 [245ُ  898/  23]النهي٦خ 

د   62د   8، ّدبثک:   ، ّىيدوي ٓ  545، ُ  8583/ .ٯ  ُ 8426،  8، چدبپ   ، هيضن روبه ]ٱن

 [964د  3398

اى هؾولؽَي « ًغبح ال٦جبك ٭ي يْم الو٦بك»هغو٥َْ اؽکبم ؽظ ّ كه ّاٱ٤ ثقِ ؽظ اى 

 ردْاى ردلّيي هٌبٍدجي اى   اٍدذ. ايدي کزدبة ها هدي    « ٕدبؽت عدْاُو  »ًغٮي، ه٦و٫ّ ثدَ  

َ      « ًغبح ال٦جبك»ثقِ ؽظ ّ ٥ووٍ هٍبلَ   ، اى  صبه ثوعَدزَ ٭ٲِدي ٥دبلن ّ ٭ٲيدَ ثديهگ ّدي٦

 کدَ ُودواٍ ر٦ليٲدبد ر٦دلاكي اى ٭ٲيِدبى ه٦بٕدو هبًٌدل        ّيـ هؾولؽَدي ًغٮدي كاًَدذ   

، هؾولکب١ن ييكي ّ ي٬ٍْ ٕدب٦ًي رؾٲيدٰ ّ ر٢ٌدين ّدلٍ اٍدذ. كه       ٍيل اٍوب٥ي  ٕله

، ّقٖيذ ّ  صبه هؾٲٲبًَ ٕبؽت عْاُو ّ هآفدن ّ هٌدبث٤    هٲلهَ، ثَ رٮٖي  ّوػ ىًلگي

ْي ّ ٥جبكي ؽدظ  هوثْٛ ثَ اّ  هلٍ اٍذ. ٕبؽت عْاُو كه هٲلهَ، اى ٭ٚبي  ّ اٍواه ه٦ٌ

ٍقي گٮزَ اٍذ. ّي ٍپٌ اؽکبم هَزؾت  ى ها ثَ رٮٖي  ثَ ْٕهد ٭زْايي ّ اعزِدبكي  

، ّوايٜ ؽظ ّ  ، ايي ٥ٌبّيي رجييي ّلٍ اٍذ: اٱَبم ؽظ ّ ٥ووٍ ثوهٍي کوكٍ اٍذ. كه اكاهَ

،  ، ردوّک اؽدوام   ، هْاٱيدذ  ، ّاعجدبد اؽدوام   ، هٲلهبد اؽوام ، ا٭٦بل ّ ا٥وبل ؽظ روز٤ ٥ووٍ

َ   ، ْٝا٫ م هْاٱيذاؽکب ، ؽلدٰ ّ رٲٖديو ّ    ، ّٱد٫ْ  ، ٍد٦ي  ، هَزؾجبد كفْل ؽدوم ّ هکد

 کٮبهاد.

 8479    د ايي کزبة ها هال ٥لي ثي هيوىا فلي  ِٝواًي روعوَ کوكٍ ّ ّوػ  ى ًيدي /

أكلخ الوّبك »اي ٝي اعياي ّوػ فْك هٍْْم ثَ  كه ٍَ هغلل رٍْٜ هال هؾولؽَيي ٱوَْ

 گو٭زَ اٍذ.اًغبم « ٭ي ّوػ ًغبح ال٦جبك
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 )سِشًبهِ دٌٖٗ ٍ ُِٔ ـ ُبسسٖ( ّذاٗٔ السج٘ل ٍ ِٗبٗٔ الذل٘ل

 ..ٯ( ُ 8523د  8255، ه٦زولاللّلَ ) اى: ٭وُبكهيوىا ثي ٥جبً هيوىا

 [829ُ  877/  23؛ النهي٦خ 837/  8؛ ّاهٍ ٭ِوٍذ،  ]هٌيّي

وًبهَ كّثبه كه ّيواى ّ رِدواى ثدَ چدبپ هٍديلٍ اٍدذ؛ ٍدٮ       .ٯ. ُ 8294]چبپ ٌٍگي: 

،  8، چبپ  ، هئٍََ هٞج٥ْبري ٥لوي ، رِواى ، رٖؾيؼ ّ رؾْيَ ٩الهوٙب ٝجبٝجبئي ٭وُبكهيوىا

 ، ّىيوي[.ٓ  422،  8566

هيوىاي ّلي٦ِل اٍذ. ايي ٍدٮو اى هّى   ، پَو ٥جبً ٍٮوًبهَ ؽظ ٭وُبكهيوىا ه٦زولاللّلَ

لضبًي ٍدبل ث٦دل )ثدَ    ا  ٩بى ّ هّى پٌغٌْجَ كّم هثي٤ .ٯ ُ  8292چِبهٌّجَ ُٮزن ٦ّجبى ٍبل 

هّى( ثَ پبيبى هٍيلٍ اٍذ. کزبة كاهاي ٍَ ٙويوَ ًيي َُدذ. ٙدويوَ اّل كه    255هلد 

، ّ  الؾدوام  اهلل ، ٙويوَ كّم كهثبهٍ ّعَ رَويَ اهکدبى اهث٦دَ ثيدذ    ثبة هَزؾجبد ا٥وبل ؽظ

ـّ اٍذ.  ٙويوَ ٍْم كهثبهٍ ِّلاي ٭

،  ، ٝواثدْىاى  ، پدْري  ، رٮليٌ ، گٌغَ ، ثبکْ ، اًيلي ، هّذ هَيو ه٭ذ ّ ثوگْذ ٍٮو: رِواى

،  ٦ٍيل  ، پود ، علٍ ، هکَ ه٢٦وَ ، هليٌَ ، ؽوواء ، ٍْئي، يٌج٤ ، ٱبُوٍ ، اٍکٌلهيَ ، اىهيو اٍزبًجْل

 ، رِواى. ، اًيلي ، ثبكکْثَ ، رٮليٌ ، ثٌله پْري اٍالهجْل

اى رِواى رب ، ّٱبي٤ ُو هّى اى ٍٮوُ ها ثَ ْٕهد هّىاًَ اى ثلّ فوّط  كه ايي ٍٮوًبهَ

ّدبى ها كه  هکَ ّ ثبىگْذ ها ًّْزَ اٍذ. كه ايي ٍٮوًبهَ هبعواي ًيكيکي ثَ ٩وٯ کْدزي 

 7کَ كه ُوبى ؽبل كه ٱلجِ ًيذ کوكٍ کَ کزبثي كه هٲز  اهبم ؽَيي كهيب مکو کوكٍ ّ ايي

 ًِبك.« ٱوٲبم ىفبه»رؤلي٬ کٌل کَ هْ٭ٰ ُن ّل ّ ًبم کزبة ها 

َ   ٱبعبه ُبي ٭بهٍي ٥ٖوكه هيبى ٍٮوًبهَ ، عبيگدبُي هزٮدبّد ّ ٱبثد      ، عبيگبٍ ايدي ٍدٮوًبه

رْعَ اٍذ ّ ايي ثب لؾبٟ ًْيٌَلٍ اكيدت  ى ّ ُدن ٝدْل ّ رٮٖديلي اٍدذ کدَ ّي كه ّدوػ        

ُب اّ يک هع  ٍيبٍي ّ ٭وكي هؾزدوم اٍدذ ّ اى   ُبي فْك كاهك. ا٭يّى ثو اييكيلاهُب ّ ٌّيلٍ
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 اللّلَ ٱبث  هٲبيََ اٍذ. الَلٌَٞ ّ اهيي ًْيَبًي چْى ثواكهُ ؽَبم ، ثب ٍٮوًبهَ ايي ىاّيَ

، علي اٍدذ ّ   ُب، اؽيبي  ًِب ّ ًيي ريئيي ّ روٕي٤  ى ؽَبٍيذ ّي هّي  صبه ربهيقي

، ثوفي اى هَدبئ  اى عولدَ    كه ايي ثبهٍ اّکبالد ّ ا٥زواٙبري كاهك. كه ّٱذ فوّط اى هکَ

ي٬ پبٍدـ كاكٍ اٍدذ:   اهلل ّ هَدغلالؾوام ها گّْديك کدوكٍ ّ ّدو     رْعِي ثَ ريئيي ثيذثي

ّدبءاهلل كه کزدبة    اى»عٌبة ّوي٬ رٖليٰ کوك ّ ٥نه رٲٖيواد فْك ها فْاٍزَ ّگٮزٌدل:  

 «.، فْك فْاُيل ًّْذ هّىًبهَ فْكربى اگو اى هب رٲٖيوي كه فلهذ ٍوىكٍ ثبّل

 8482 5229، هلي؛ ُ  / د رجويي. 

 .ٯ. ُ 8278، ٍبل  ، هؾولرٲي ، هيوىا ثيهگ ًَز٦ليٰ

 .ً 88،  گ 82

864  

 )ُِٔ هٌلَم حٌِٖ ـ ُبسسٖ(  ّذاٗٔ الوظلٖ

 (..ٯ ُ  88اى: ٦ٍيل چْزي ْٕ٭ي، ه٦و٫ّ ثَ ٭ويل )ٍلٍ 

 ثيذ كه هَبئ  ٕلْح ّ ْٕم ّ ىکْح ّ ؽظ اٍذ. 835هضٌْي ٭ٲِي كه 

 رؤلي٬ ّلٍ اٍذ.ٯ . ُ  8288ًَقَ كه ٍبل 

 «.کَ ايوبى ٥ٞب کوكٍ ثَ هب *ثَولَ ٍپبً ّ صٌب هو فلاًّل ها » ٩بى: 

ُلاح الوٖلي اٍذ ًبهِ  *ثلاًَزي اي كٍّذ...  *ّ اؽوام ثَزي ّ ٥و٭بد ها »اًغبم: 

 «.ّوو

 8488  اُلايي ؽٚود  يخ 5، هْٙي؛ ط  / د هِْل(  َ  824اي(، ٓ اهلل ال٢٦وي فبهٌد

 (.58989) 8624(، ُ 2)٭ٲَ 

  .ٯ. ُ 8282ٱ٦لٍ  مي 82، كٌّّجَ  ًَز٦ليٰ

کْدي اّهاٯ ثدَ ّدٌگو٫ ّ     ّدٌگو٫. عدلّل  ٥ٌبّيي ّ فْٞٛ هّي ثوفي ٥جبهاد ثَ 

 ، ه٦لٰ ثَ ؽْاّي. ، ٕٮؾَ اّل كاهاي کزيجَ ّ پيْبًي هًگي رؾويو هْکي
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 ، علل ريوبط ٭وًگي ٍجي يْوي ثب ؽْاّي گلجوگي ىهکْة. کب٩ن ؽٌبيي  ُبه هِوٍ

 .ُ. ُ 8585ربهيـ اُلا: ثِوي 

 ٍن. 22*  85/  3، ً  83،  گ 29

865  

 )ُِٔ ـ ُبسسٖ( وٌَبسّٖذاٗٔ الوٌُبسٖ إلٖ ؿشْٗ ال

 ..ٯ( ُ 8232الليي هؾلس كُلْي ) اى: ّيـ ٥جلالؾٰ ثي ٍي٬

ـ   » ٩بى:  ، ٭ٲيدو   الؾول هلل الني أّعت ٥لي ٥جبكٍ ؽظ الجيذ هي اٍزٞب٣ اليدَ ٍدجياًل... الد

الليي كُلْي ها کَ كه ٌٍَ ٍذ ّ ر٦َيي ّ ر٦َوؤح رْ٭يٰ كهيب٭ذ  الؾٰ ثي ٍي٥٬جل ؽٲيو

، ث٦ٚي هٍبئ  هٌبٍک ها رزج٤ ّ  ثَ ٱٖل رٖؾيؼ ّ رؾٲيٰ ٥و  ايي ٦ٍبكد ه٭يٰ ّلٍ ثْك

 (؟) ، اآلى کَ كه ٌٍَ ٍذ ّ ٥ْو ّ أل٬ عو٦ي اى كهّيْبى ّ لؾبليدبى  رٮؾٔ ًوْكٍ... الـ

 «.گْزٌل... الـ 9اهلل الؾوام ّ ىيبهد الٌجي د ثيذههزْعَ ىيب

 8482  ُ 88/ د پبکَزبى )کْيزَ(، هغلكي؛. 

 .ٯ. ُ 82، ٍلٍ  هؾول ٱبٍن

 ايي هٍبلَ رب ؽبل ثَ چبپ ًوٍيلٍ ّ كيگو ًَـ ايي هٍبلَ ه٦لْم ًيَذ.

، ٭ٲيدل ٍديل    كه الُدْه »يبككاّزي اى اٍزبك هٌيّي كه ايي فْٖٓ ثليي ٥جبهد َُذ: 

 «.38/  5/  82،  الليي َُذ ه٪يش

85 .ٓ 

866  

ّذاٗٔ الٌبس٘٘ي هي الحزبد ٍ الووتوشٗي = ٗتبة الحذ ٍ الووشٓ = هختظش هي 

 ّش ال٘الم )ُِٔ روِشٕ ـ هشثٖ(رَا

، ٕدبؽت   اى: ّيـ هؾولؽَي ثي هؾولثبٱو ثدي ٥جدلالوؽين ّدوي٬ ًغٮدي إدٮِبًي     
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 ..ٯ( ُ 8268عْاُو )

 [537/  5هيؾبًخ األكة /  ؛898/  23ّ  846/  4]النهي٦َ 

(: 8229/  85ّ  682/  87]ًَقَ چبپ ٌٍگي هْعْك كه کزبثقبًَ هؾلس اههدْي )ُ  

ثَ ٦ٍي ّ اُزوبم  ٱب اثْالٲبٍن ثي ؽبعي هؾودلثبٱو ٕدبؽت ردبعو     ثوجئي )هٞج٤ اؽولي(،

، ثَ فٜ هيوىا ٩الهؾَيي ثي هيدوىا هؾولؽَديي يديكي     ، ثب رٖؾيؼ هؾولثبٱو ييكي ييكي

 (، ٥وثي[.575د  279ٓ ) 94،  ّىيوي ثيهگ .ٯ، ُ 8588،  «ّٮبء»هزقلٔ ثَ 

 هٌبٍک ؽظ اٍذ اى ٕبؽت عْاُو.

ظ اى عْاُوالکالم کَ رٍْٜ هْلي ٥لي ثي هيوىا فلي  روعوَ كيگوي اٍذ اى کزبة الؾ

 ْٕهد گو٭زَ اٍذ. .ٯ( ُ 8296رِواًي )

 اي:پِّْ کزبثقبًَ

 8485  /8   ٓ الدي   2، اى ٓ  8492/  8، ُ  557د ُولاى )٩وة(، هلهٍَ  فًْل؛

227. 

 .ٯ. ُ 8268،  ًَـ

 ٍن. 22*  84

 .58، ؽکين؛ ُ  ًغ٬ 2/  8484

 .ٯ. ُ 8525، ٍبل  ًَْبهيهؾول٥لي ثي هيوىا فلي  ف

 ٍن. 83/  5*  82/  2، ً  83،  گ 92

 8483  /5 778، ُ  267، ٓ  4، هغلٌ؛ ط  د رِواى. 

ٱ٤ٞ ّىيوي. هزٮوٱبري اى ٭ٲَ ّ رٮَيو ّ ٩يوٍ ٙويوَ ايدي ًَدقَ    .ٯ، ُ 84رؾويو ٍلٍ 

 اٍذ.

 8486  /4   کزبثقبًَ هٲجدوٍ  رؾويو يب٭زَ، كه .ٯ  ُ 8266د يک ًَقَ كيگو کَ كه ٍبل

 ثبّل.ُالل ثي ٥لي كه  هاى کبّبى هْعْك هي
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 .ػ. ُ 4127، عبل  2، ط  ُوبى .11

 ؽٌبعي ـ ؽيشاص )هؾوذ ثشکذ(. ُبي خيي ثٌيبد ٙبسطِٙشعذ ًغخَ .11

15.  َ ُـبي خيـي پشّٙغـْس ّلـي ًيِـبد رـشالى دس کزبثخبًـَ عـليوبًيَ )اعـزبًجْل ـ           ِٙشعذ ًغـخ

ػ  4172اعـالهي  رشکيَ(: رشعوَ ّ رٌَين: عيذ هؾوذرٞي ؽغيٌي ـ اًزؾبساد هغوِ رخـبئش   

 هْشٙي هيشاس هخيْه(. 12)ػ 

ُبي خيي خبًذاى هيجذي )کشهبًؾبٍ ـ ايشاى(، عيذ اؽوـذ ؽغـيٌي اؽـکْسي؛     ِٙشعذ ًغخَ .19

 .ػ. ُ 4124، ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي عبل  هْشٙي هيشاس هخيْه 5ػ 

19.  َ ، کـبٍوي( )کْيزـَ ـ     ُـبي خيـي دّ کزبثخبًـَ ؽخقـي پبکغـزبى )هغـذدي      ِٙشعذ ًغـخ

ثيگ ثبثـبپْس ّ عـيذ هؾوـذ )ّـبسٗ(      : هؾوذ اٝجبل هغذدي؛ ثَ کْؽؼ: يْع٘پبکغزبى( اص

 .4174، ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي عبل  هْشٙي هيشاس هخيْه 99، ػ  ًهاد هْعْي

ِٙشعذ ًغخَ ُبي خيـي عـَ کزبثخبًـَ افـِٚبى )اثْالجشکـبد. ّالهـَ ٙـبًي. عـيذ ؽـٚزي(           .12

هخيْه. ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي  هْشٙي هيشاس 54)افِٚبى ـ ايشاى( اص: سؽين ٝبعوي. ػ  

 .ػ. ُ 4129عبل 

 ُبي خيي ّشثي کزبثخبًَ رخققي ّصاسد اهْس خبسعَ )اکشم هغْْدي(.ِٙشعذ ًغخَ .17

، هشکض رؾٞيٞـبد صثـبى ٙبسعـي     ُبي خيي ّشثي کزبثخبًَ ًذّح الْلوبء لکٌِِْٙشعذ ًغخَ .52

 ػ.4195، عبل دس ٌُذ )دُلي ًْ(؛ ًؾش خبًَ ٙشٌُگ عوِْسي اعالهي ايشاى )دُلي ًْ(

آثبد )گٌغيٌَ هٚزي ٙنل َّـين   ، اعالم ُبي خيي ٙبسعي آسؽيْ هلي پبکغزبىِٙشعذ ًغخَ .54

 .ػ. ُ 4172، عبل  ، ًؾش هيشاس هکزْة ثِيشّي( ثَ کْؽؼ ّبسٗ ًْؽبُي

َ     ، اؽوـذ هٌـضّي   ُبي خيـي ٙبسعـي  ِٙشعذ ًغخَ .58 ، عـبل   اي، ًؾـش هؤعغـَ ٙشٌُگـي هٌيٞـ

 ػ.4117

51.  َ ي کزبثخبًـَ هشکـضي داًؾـگبٍ پٌغـبة الُـْس )پبکغـزبى(       ُـبي خيـي ٙبسعـ   ِٙشعذ ًغـخ

،  ، ثَ کْؽـؼ ّـبسٗ ًْؽـبُي    4، کيٚي ّ ّوْهي(، ط  ، ؽيشاًي ، پيشصادٍ ُبي آصاد)هغوَّْ

 ػ.4172، عبل  ًؾش هيشاس هکزْة
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: 4ُبي خيي کزبثخبًَ آعزبى هٞـذط ؽنـشد هْقـْهَ )ُ(؛ ايـشاى ـ ٝـن ط       ِٙشعذ ًغخَ .51

 .ػ. ُ 4195عبل ،  عيذ ؽغي ًٞيجي؛ ًؾش صائش

 .ػ. ُ 4195، عبل  : ّلي فذسايي خْيي؛ ًؾش صائش8ُوبى، ط .55

؛ اثْالٚنـل  8ّ  4، ط 9ُبي خيي کزبثخبًَ آعزبًَ ؽنشد ّجذالَْين ؽغـٌي ِٙشعذ ًغخَ .59

 .ػ. ُ 4128، عبل  ، ًؾش عبصهبى چبپ ّ ًؾش داسالؾذيش ؽبَٙيبى ثبثلي

ٙٞيَ اهبهي )افِٚبى ـ ايشاى( دٙزـش   اهلل ؽبط عيذ ؽغي  ِٙشعذ ًغخَ ُبي خيي کزبثخبًَ آيخ .59

، ًؾـش   هْشٙي هيشاس هخيـْه  99، عيذ فبدٛ ؽغيٌي اؽکْسي؛ ػ  اّل ـ هغوَّْ ؽخقي 

 .ػ. ُ 4127هغوِ رخبئش اعالهي عبل 

52.  َ ٘   ُـبي خيـي کزبثخبًـَ آيـذ     ِٙشعذ ًغـخ آثـبد ـ افـِٚبى(: اثْالٚنـل      اهلل ؽغغـي )ًغـ

 .ػ. ُ 4129ش اعالهي عبل هْشٙي هيشاس هخيْه. ًؾشهغوِ رخبئ 18ؽبَٙيبى ـ ػ 

هغکْيَ )ثخؼ ِٙشعذ ًؾذٍ( )افـِٚبى ـ ايـشاى( اص:     ُبي خيي کزبثخبًَ اثي ِٙشعذ ًغخَ .57

هْشٙــي هيــشاس هخيــْه. ًؾــش هغوــِ رخــبئش اعــالهي عــبل   421هؾوــذّلي ُــذايذ. ػ 

 .ػ. ُ 4127

ِٙشعذ ًغخَ ُبي خيي کزبثخبًَ اسگبًي ثِجِبًي )ٝـن ـ ايـشاى( اص: ؽـيخ هؾوـْد اسگـبًي        .92

 .ػ. ُ 4129هْشٙي هيشاس هخيْه ًؾشهغؤ رخبئش اعالهي عبل  91ِجِبًي ؽبئشي. ػ ث

( 822-4ُبي خيي کزبثخبًَ اعزبد اثشاُين دُگبى )اساک ـ ايشاى: دٙزـش اّل: اص    ِٙشعذ ًغخَ .94

هْشٙــي هيــشاس هخيــْه. ًؾــش هغوــِ رخــبئش اعــالهي عــبل   422اص: فــبدٛ ؽنــشري. ػ 

 .ػ. ُ 4129

يٌي اؽـکْسي  ثخبًَ اٙؾيي ّبىٚي )کبؽبى ـ ايشاى( عيذ فبدٛ ؽغـ  ُبي خيي کزب ِٙشعذ ًغخَ

 .ػ. ُ 4125هْشٙي هيشاس هخيْه( ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي عبل  81)ػ 

، ًغ٘ اؽشٗ )ط اّل(؛ ثَ عْي ّ اُزوبم: عـيذ   ;ُبي خيي کزبثخبًَ اهبم ؽکينِٙشعذ ًغخَ

ــبًجي  ــي هْع ــذي  ّل ــَ صً ــَ      ، ّبىٚ ــبم ّ کزبثخبً ــبساد َّ ــش اًزؾ ــي؛ ًؾ ــذس سثيْ ــيذ ؽي  ، ع

 هشّؾي.
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)روجْکزْ ـ عوِْسي هبلي(، ثَ عـْي ّ   « االهبم الغيْىي»ُبي خيي کزبثخبًَ ِٙشعذ ًغخَ .98

 ..ػ( ُ 4127اُزوبم ّجذالٞبدس ؽيذسٍ ـ فٚب اخْاى )

ُـبي خيـي کزبثخبًـَ عبهْـَ عْاديـَ )ثٌـبسط ـ ٌُـذ(: عـيذ عْٚـش ؽغـيٌي             غخَِٙشعذ ً .91

ــکْسي )ػ  ــبل      17اؽـ ــالهي عـ ــبئش اعـ ــِ رخـ ــش هغوـ ــْه( ًؾـ ــشاس هخيـ ــي هيـ  هْشٙـ

 .ػ. ُ 4129

، ًؾش هغوـِ رخـبئش    ُبي خيي کزبثخبًَ ؽْصٍ ّلويَ آؽزيبى: فبدٛ ؽنشري ِٙشعذ ًغخَ .91

 .ػ. ُ 4121اعالهي 

اهلل الَْوي خْيي )ًغـ٘ اؽـشٗ ـ ّـشاٛ(      داسالْلن آيذُبي خيي کزبثخبًَ  ِٙشعذ ًغخَ .95

هْشٙي هيشاس هخيْه. ًؾـش هغوـِ رخـبئش اعـالهي      17اص: عيذ عْٚش ؽغيٌي اؽکْسي. ػ 

 .ػ. ُ 4129ثَ عبل 

ُبي خيي کزبثخبًَ داًؾـگبٍ ثـّْلي )ُوـذاى ـ ايـشاى(: عـيذ اؽوـذ ؽغـيٌي          ِٙشعذ ًغخَ .99

 .ػ. ُ 4121رخبئش اعالهي عبل ، ًؾش هغوِ  هْشٙي هيشاس هخيْه 45، ػ  اؽکْسي

)اسدکـبى ـ ايـشاى( دٙزـش اّل:      7ُبي خيي کزبثخبًَ ؽْصٍ ّلويَ اهبم فبدٛ ِٙشعذ ًغخَ .99

، ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي عـبل   هْشٙي هيشاس هخيْه 42، ػ  عيذ عْٚش ؽغيٌي اؽکْسي

 .ػ. ُ 4121

( دٙزـش دّم:  )اسدکبى ـ ايـشاى   7ِٙشعذ ًغخَ ُبي خيي کزبثخبًَ ؽْصٍ ّلويَ اهبم فبدٛ .92

، عبل  ، ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي هْشٙي هيشاس هخيْه 42، ػ  عيذ عْٚش ؽغيٌي اؽکْسي

 .ػ. ُ 4121

97. ٙ  َ ٍ      ِشعـذ ًغـخ يـضد ـ ايـشاى( دٙزـش اّل:     ـ   ُـبي خيـي کزبثخبًـَ عـشيضدي )هغـغذ ؽَيـش

ًؾشهغوِ رخـبئش اعـالهي عـبل    –هْشٙي هيشاس هخيْه  88عيذعْٚشؽغيٌي ؽکْسي ـ ػ  

 .ػ. ُ 4121

ُبي خيي کزبثخبًَ عيذ اؽوذ سّمبري )افِٚبى ـ ايشاى(: سؽين ٝبعـوي. ػ    ِٙشعذ ًغخَ .92

 .ػ. ُ 4125هْشٙي هيشاس هخيْه. ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي عبل  11
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ُبي خيي کزبثخبًَ ؽخقي عيذ فبدٛ ؽغيٌي اؽکْسي )ٝـن ـ ايـشاى: دٙزـش      ِٙشعذ ًغخَ .94

ه. ًؾـش هغوـِ رخـبئش اعـالهي ثـَ      هْشٙي هيشاس هخيْ 59ثيگ ثبثبپْس. ػ  اّل( اص: يْع٘

 .ػ. ُ 4172عبل 

ُبي خيي کزبثخبًَ ؽخقي هيجذي )کشهبًؾبٍ ـ ايشاى( دٙزش اّل ـ عيذ اؽوـذ     ِٙشعذ ًغخَ .98

ــکْسي  ــيٌي اؽ ــْه  41، ػ  ؽغ ــشاس هخي ــي هي ــبل    هْشٙ ــالهي ع ــبئش اع ــِ رخ ــش هغو ، ًؾ

 .ػ. ُ 4121

، عـيذ اؽوـذ    دٙزش دّمُبي خيي کزبثخبًَ ؽخقي هيجذي )کشهبًؾبٍ ـ ايشاى(   ِٙشعذ ًغخَ .91

 4125، ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي عبل  هْشٙي هيشاس هخيْه 41، ػ  ؽغيٌي اؽکْسي

ُبي خيي کزبثخبًَ ؽخقي هيجذي )کشهبًؾبٍ ـ ايشاى( دٙزش عْم ـ عيذ اؽوذ    ِٙشعذ ًغخَ .91

ــکْسي  ــيٌي اؽ ــْه 41، ػ  ؽغ ــشاس هخي ــي هي ــبل    هْشٙ ــالهي ع ــبئش اع ــِ رخ ــش هغو ، ًؾ

 .ػ. ُ 4129

 ُبي خيي کزبثخبًَ ؽِيذ هؾوذؽغيي ؽشيْزي ـ ٝن )هِذي ؽشيْزي(.ِٙشعذ ًغخَ .95

َ   ِٙشعذ ًغخَ .99  ُبي خيي کزبثخبًَ ؽيخ هؾوذّلي ديبًي )ثيشعٌذ ـ ايشاى( ثَ مويوَ ًغـخ

هْشٙي هيشاس  49، ػ  ُبي خيي هغغذ الشعْل ثبصاس ـ ثيشعٌذ: عيذ عْٚش ؽغيٌي اؽکْسي 

 ػ.. ُ 4121، عبل  ، ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي هخيْه

99.  َ ُـبي خيـي کزبثخبًـَ فـذّٝي يـضدي )يـضد ـ ايـشاى(: عـيذ اؽوـذ ؽغـيٌي              ِٙشعذ ًغـخ

 .ػ. ُ 4121، ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي عبل  هْشٙي هيشاس هخيْه 49، ػ  اؽکْسي

، ايـشاى ـ   =اهلل الَْوي ًغٚي هشّؾـي  ُبي خيي کزبثخبًَ ّوْهي ؽنشد آيخِٙشعذ ًغخَ .92

 .ػ. ُ 4192، عبل  کْسي(، عيذ اؽوذ اؽ1922ـ  1824)ػ  7، ط  ٝن

، ايـشاى  =اهلل الَْوي هشّؾي ًغٚي ُبي خيي کزبثخبًَ ّوْهي ؽنشد آيذِٙشعذ ًغخَ .97

، ًگـبسػ: عـيذ اؽوـذ     (، صيـش ًَـش عـيذ هؾوـْد هشّؾـي     42522ـ   42224)ػ  89، ط  ـ ٝن

 .ػ. ُ 4195، عبل  ؽغيٌي

؛ ايشاى ;ًغٚياهلل الَْوي هشّؾي  ُبي خيي کزبثخبًَ ّوْهي ؽنشد آيذِٙشعذ ًغخَ .22
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ًگـبساى   (، اص: عـيذ هؾوـْد هشّؾـي ًغٚـي ّ گـشٍّ ِٙشعـذ      44424ـ    44122) 82ـ ٝن. ط 

 .ػ. ُ 4197، عبل  کزبثخبًَ

ًگـبساى   (. عيذ هؾوْد هشّؾي، ثب ُوکـبسي گـشٍّ ِٙشعـذ   44222ـ   44124) 87، ط  ُوبى .24

 .ػ. ُ 4122، عبل  کزبثخبًَ

ذ ـ ُوـذاى؛ اص دکزـش عـْاد هٞقـْد      ، هذسعَ آخًْ ُبي خيي کزبثخبًَ ٕشةِٙشعذ ًغخَ .28

 .ػ. ُ 4159ُوذاًي. چبپ کزبثخبًَ هلي ايشاى دس ريش 

21.  َ ــخ ــذ ًغ ــشاى(:         ِٙشع ــبى ـ اي ــالهي )کبؽ ــبد اع ــگ ّ اسؽ ــَ ٙشٌُ ــي کزبثخبً ــبي خي ُ 

، ًؾش هغوِ رخـبئش اعـالهي عـبل     هْشٙي هيشاس هخيْه 9، ػ  عيذ اؽوذ ؽغيٌي اؽکْسي

 ػ.4124

سعـَ عْٚشيـَ )صُـبى ـ ايـشاى( ثـَ مـويوَ ِٙشعـذ         ُـبي خيـي کزبثخبًـَ هذ    ِٙشعذ ًغخَ .21

، ػ  ُبي خيي کزبثخبًَ هْقْم ِٝغزبًي )ٝبئي ـ ايشاى(: عيذ عْٚش ؽغـيٌي اؽـکْسي    ًغخَ

 .ػ. ُ 4121، ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي عبل  هْشٙي هيشاس هخيْه 41

( 152ـ   4ُبي خيي کزبثخبًَ هذسعَ فذس ثبصاس )افِٚبى ـ ايشاى( دٙزـش اّل )   ِٙشعذ ًغخَ .25

هْشٙي هيشاس هخيْه ًؾـش هغوـِ رخـبئش اعـالهي      82، ػ  اص: عيذ عْٚش ؽغيٌي اؽکْسي

 .ػ. ُ 4121عبل 

ـ   922ُبي خيي کزبثخبًَ هذسعَ فـذس ثـبصاس )افـِٚبى ـ ايـشاى( دٙزـش دّم )       ِٙشعذ ًغخَ .29

، ًؾـش هغوـِ رخـبئش     هْشٙـي هيـشاس هخيـْه    82، ػ  (: عيذ عْٚـش ؽغـيٌي اؽـکْسي   154

 ػ.4121اعالهي عبل 

ـ   924ُبي خيي کزبثخبًَ هذسعَ فذس ثبصاس )افِٚبى ـ ايـشاى(، دٙزـش عـْم )     ِٙشعذ ًغخَ .29

هْشٙــي هيــشاس هخيــْه ًؾــش هغوــِ رخــبئش  82، ػ  (: عــيذ عْٚــش ؽغــيٌي اؽــکْسي791

 .ػ. ُ 4125اعالهي عبل 

ُـبي خيـي کزبثخبًـَ هذسعـَ فـذس )رِـشاى ـ ايـشاى( اص: عـيذ هؾوذؽغـيي            ِٙشعذ ًغخَ .22

 .ػ. ُ 4129هيشاس هخيْه. ًؾشهغوِ رخبئش اعالهي عبل هْشٙي  58ؽکين. ػ 
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ثيـگ )داهٖـبى ـ ايـشاى( اص: عـيذ       ُبي خيي کزبثخبًَ هذسعـَ ّلويـَ ٙزؾْلـي    ِٙشعذ ًغخَ .27

 ػ.4129، ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي  هْشٙي هيشاس هخيْه 11، ػ  عْٚش ؽغيٌي اؽکْسي

ى( عـيذ هؾوذؽغـيي   ُبي خيي کزبثخبًَ هذسعـَ هْوبسثبؽـي )رِـشاى ـ ايـشا      ِٙشعذ ًغخَ .72

 .ػ. ُ 4125هْشٙي هيشاس هخيْه؛ ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي  11ؽکين؛ ػ 

ُبي خيي کزبثخبًَ هشکضي ّ هشکض اعٌبد داًؾگبٍ افِٚبى )افِٚبى ـ ايشاى(:   ِٙشعذ ًغخَ .74

، ًؾـش   هْشٙـي هيـشاس هخيـْه    12(، ػ 122ـ   4عيذ عْٚـش ؽغـيٌي اؽـکْسي؛ دٙزـش اّل )    

 .ػ. ُ 4174هغوِ رخبئش اعالهي عبل 

ُبي خيي کزبثخبًَ هشکضي ّ هشکض اعٌبد داًؾگبٍ افِٚبى )افِٚبى ـ ايـشاى(    ِٙشعذ ًغخَ .78

هْشٙي هيـشاس هخيـْه. ًؾـش     449، ػ  (: عيذ عْٚش ؽغيٌي اؽکْسي222ـ   124دٙزش دّم )

هغوِ رخبئش اعالهي ثـب ُوکـبسي ؽـْصٍ هْبًّـذ رؾٞيٞـبد ّ ٌٙـبّسي داًؾـگبٍ افـِٚبى،         

 .ػ. ُ 4122عبل

ُبي خيي کزبثخبًَ هشکضي ّ هشکض اعٌبد داًؾگبٍ افِٚبى )افِٚبى ـ ايـشاى(    ًغخَِٙشعذ  .71

هْشٙي هيشاس هخيْه. ًؾش  442، ػ  (: عيذ عْٚش ؽغيٌي اؽکْسي4475ـ   224دٙزش عْم )

 .ػ. ُ 4127هغوِ رخبئش اعالهي عبل

 هغلذ. 1علذ دس  2ُبي خيي کزبثخبًَ هغغذ اَّن ـ ِٙشعذ ًغخَ .71

 .4کزبثخبًَ هلي ربعيکغزبى )اثْالٞبعن ٙشدّعي( ط  ُبي خييِٙشعذ ًغخَ .75

٘       ُبي خيي کزبثخبًَ هلي ّؾِٜٙشعذ ًغخَ .79 اهلل  آثـبد رشکوٌغـزبى )ٙبسعـي ـ ّشثـي(؛ )عـي

 هذثش(.

)ٝـن ـ ايـشاى(: عـيذ اؽوـذ ؽغـيٌي        9ُبي خيي کزبثخبًَ هؤعغَ اهبم فبدٛ ِٙشعذ ًغخَ  .79

 ػ.4121عالهي عبل ، ًؾش هغوِ رخبئش ا هْشٙي هيشاس هخيْه 7، ػ  اؽکْسي

اهلل ثشّعشدي )ٝن ـ ايشاى( عيذ اؽوذ   ُبي خيي کزبثخبًَ هؤعغَ ؽنشد آيخ ِٙشعذ ًغخَ .72

 84ـ ػ   4121( ًؾـش هغوـِ رخـبئش اعـالهي عـبل      122ـ   4ؽغيٌي اؽکْسي )دٙزـش اّل ػ  

 هْشٙي هيشاس هخيْه.
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 (.981ـ  122ُوبى )دٙزش دّم ػ  .77

اهلل عـيذ هؾوـذرٞي ثـي عـيذ      يـذ ُـبي خيـي کزبثخبًـَ هْعـْي ؽـٚزي )آ     ِٙشعذ ًغخَ .422

هْشٙـي هيـشاس    21هؾوذؽغيي هْعـْي ؽـٚزي( افـِٚبى ـ ايـشاى. سؽـين ٝبعـوي )ؽـوبسٍ         

 .ػ. ُ 4127عبل  ، ه( ًؾشهغوِ رخبئش اعالهيهخيْ

ُبي خيي کزبثخبًَ هيشصا هؾوذکبٍويٌي )يضد ـ ايشاى( دٙزش اّل: عيذ عْٚش   ِٙشعذ ًغخَ .424

ــکْسي  ــيٌي اؽ ــ  42، ػ  ؽغ ــشاس هخي ــي هي ــبل    ْههْشٙ ــالهي ع ــبئش اع ــِ رخ ــش هغو ، ًؾ

 .ػ. ُ 4121

ُبي خيي کزبثخبًَ هيـشصا هؾوـذکبٍويٌي )يـضد ـ ايـشاى(، دٙزـش دّم: عـيذ         ِٙشعذ ًغخَ .428

، ًؾش هغوِ رخـبئش اعـالهي ثـَ عـبل      هْشٙي هيشاس هخيْه 44، ػ  عْٚش ؽغيٌي اؽکْسي

 .ػ. ُ 4121

ّ   ُبي صًگيُبي خيي کزبثخبًَِٙشعذ ًغخَ .421 لـي ؽغـيي ـ هْالًـب عـيذ      پْس )هْالًـب عـيذ 

اص هْشٙـي هيـشاس    19، ػ  پـْس ـ ٌُـذ(: عـيذ هؾوذؽغـيي ؽکـين       هؾوـذ اثـشاُين(؛ )صًگـي   

 .ػ. ُ 4125، عبل  ، ًؾش هغوِ رخبئش اعالهي هخيْه

 ؛ هٌضّي.1ثخؼ؛ ط  ُبي خيي گٌظِٙشعذ ًغخَ .421

425.  َ ٝـذين؛ ّجذالؾغـيي ؽـبئشي ّ     1ُـبي خيـي هغلـظ ؽـْساي اعـالهي؛ ط      ِٙشعذ ًغـخ

 .ػ. ُ 4127، عبل  ، هْصٍ ّ هشکض اعٌبد هغلظ ي. ًؾش کزبثخبًَعْعي افيل

،  ، هْصٍ ّ هشکض اعٌبد هغلظ ، ًؾش کزبثخبًَ ، عيذ هؾوذ ىجبىجبئي ثِجِبًي 81/  8ُوبى؛ ط  .429

 .ػ. ُ 4122عبل 

 ػ.4127، عبل  ، هْصٍ ّ هشکض اعٌبد هغلظ ، ًؾش کزبثخبًَ ، هؾوْد ًَشي 81/  1ُوبى؛ ط  .429

 ػ.4127، عبل  ، هْصٍ ّ هشکض اعٌبد هغلظ ، ًؾش کزبثخبًَ هؾوْد ًَشي،  89/  8ُوبى؛ ط  .422

ــش ؽغــيٌي اؽــکْسي  82ُوــبى؛ ط  .427 ــن   ، عــيذ عْٚ ــبد اعــالهي ٝ ــش رجليٖ ، عــبل  ، ًؾــش دٙز

 .ػ. ُ 4122

 .4172، عبل  ، عيذ هؾوذؽغيي ؽکين 87/  4ُوبى؛ ط  .442
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 .87/  8ُوبى؛ ط  .444

، هْصٍ ّ هشکض اعٌبد هغلـظ ؽـْساي    کزبثخبًَ، ًؾش  ، اثْالٚنل ؽبَٙيبى ثبثلي 12ُوبى؛ ط  .448

 .ػ. ُ 4122، عبل  اعالهي

 .14ُوبى؛ ط  .441

 .ػ. ُ 4122، عبل  ، ًؾش دٙزش رجليٖبد اعالهي ٝن ، هؾوْد ًَشي 18ُوبى؛ ط  .441

 .ػ. ُ 4122، عبل  ، ًؾش هغلظ ، هؾوْد ىيبس هشإي 11/  4، ط  ُوبى .445

 .ػ. ُ 4122، عبل  ، ًؾش هغلظ ، هؾغي فبدٝي 11، ط  ُوبى .449

 .ػ. ُ 4122، عبل  ، ًؾش هغلظ ، ؽغيي هزٞي 12/  8، ط  ُوبى .449

 .ػ. ُ 4122، عبل  ، ًؾش هغلظ ، عيذ فبدٛ ؽغيٌي اؽکْسي 14ُوبى؛ ط  .442

، هؾوـْد   االًجيبء )فذس( ثبثل، ّلي فذسايي خـْيي  ُبي خيي هذسعَ خبرنِٙشعذ ًغخَ .447

 .ػ. ُ 4199عبل ،  ، ًؾش آيٌَ هيشاس ، اثْالٚنل ؽبَٙيبى ثبثلي ىيبس هشإي

ُبي خيي هذسعَ ًوبصي خْي. ّلي فذسايي خـْيي. ًؾـش اًغوـي آصـبس ّ     ِٙشعذ ًغخَ .482

 .ػ. ُ 4199، عبل  هٚبخش ٙشٌُگي ثب ُوکبسي هيشاس هکزْة

ــضّي(؛   ِٙشعــذ ًغــخَ .484 ــضسط اعــالهي )اؽوــذ هٌ ــبسٗ ث ــشح الوْ  ُــبي خيــي هشکــض دائ

 ط. 8

 ط. 8، ّکغي )اؽوذ هٌضّي(؛  ُوبى .488

ؽٌبعي )اسدکبى ـ ايشاى(. رِيـَ ّ رٌَـين: عـيذ      ّ اعٌبد هْصٍ هشدمُبي خيي ِٙشعذ ًغخَ .481

ًـهاد )ّـبسٗ( ـ صيـش ًَـش: عـيذ فـبدٛ ؽغـيٌي اؽـکْسي )هْشٙـي هيـشاس             هؾوذ هْعـْي 

 ..ػ( ُ 4172ـ ًؾش هغوِ رخبئش عبل  29هخيْه ػ 

 ِٙشعذ هخيْىبد ّشثي ّاريکبى: عيذ فبدٛ اؽکْسي. .481

ّالوکزجـخ الْشثيـخ ثبلغـبهِ الکجيـش ثقـٌْبء      ِٙشط الوخيْىبد اليوٌيـخ لـذاس الوخيْىـبد     .485

 .8ّ 4ط

 )دّسٍ عذيذ(. 41ُبي خيي کزبثخبًَ داًؾگبٍ رِشاى: طِٙشعذ ًغخَ .489
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، کـل   ، هزيبسي ُبي پبکغزبى )هکزجَ ساؽذيَؽؾقذّعي ًغخَ خيي کزبثخبًَ ّاسٍ ِٙشعذ .489

َ  ، ٙٞيش هٌزبس ، ٝبعويَ صهبى دس: هؤعغـَ  ُـبي ديغيزـبل هْعـْد    ، آکبدهي کجيش( ثش اعبط ًغـخ

، ًؾـش هغوـِ رخـبئش     هْشٙـي هيـشاس هخيـْه    471ربسيخ ّلن ّ ٙشٌُـگ )ٝـن ـ ايـشاى(، ػ     

 .4174اعالهي عبل 

ِ ؛ ثـبسّد  هؾوـذ  ثّغـبم ـ   8 عـضء  االعـالهيخ  ّ الْشثيـخ  للوخيْىبد الوخزقش الِٚشط .482  هغوـ

 .م 4775،  الْىٌيخ کزتداسال ، أثٍْجي صٞبٙي

،  عٌجل. ًبؽش: هؤعغخ ىيجخ إلؽيبء الزـشاس  ل، ؽيخ ميبء ثذس آ ِٙشط هقْساد الوخيْىبد .487

  .ٛ. ُ 4182عبل 

ِٙشط هکزجخ الْالهخ الغـيذ هؾوذفـبدٛ ثؾشالْلـْم؛ اص: اؽوـذّلي هغيـذ ؽلـي. هؤعغـَ         .412

 .ػ. ُ 4127، عبل  ؽٌبعي ؽيَْ کزبة

هکجبط )ثؾـشيي(،   کزبة الؾظ اص هْبّيخ ثي ّوبس دٌُي؛ هٞذهَ ّ رؾٞيٜ: هؾوذ ّيغي آل .414

 .ػ. ُ 4127، عبل  ًؾش هؾْش

؛ .ػ( ُ 4122ـ   4152ُـبي هٌزؾـشٍ دس ايـشاى ـ      ؽٌبعي ؽظ ّ صيبسد )هْشٙي کزـبة  کزبة .418

 .ػ. ُ 4172، ًؾش هؾْش ثَ عبل  اثبرس ًقش افِٚبًي

 .ٛ. ُ 4111الوـذًيبد )دّ علـذ( اص: ؽغــيي ّاصٞـي، ًبؽـش: داًــؼ ؽـْصٍ چـبپ اّل عــبل        .411

 اص رخبئش الؾشهيي الؾشيٚيي(. 5ّ  1)ؽوبسٍ 

اص علغـلَ هشکـض ثؾـْس ّ     42، ػ  الخضاًخ الِبؽويخ الخبفخ ثبلوذيٌخ الوٌـْسح الوخيْىبد  .411

 .ٛ. ُ 4181،  دساعبد الوذيٌخ الوٌْسح

هخيْىبد هکزجَ ثؾيش إٓب ثبلوذيٌخ الوٌْسح ِٙشط ّفٚي ـ اّذاد: گـشٍّ هؾٞٞـيي هشکـض      .415

 .ٛ. ُ 4184،  ثؾْس ّ دساعبد هذيٌَ هٌْسٍ

، رقؾيؼ ّ رؾٞيٜ عـيذ   الْبثذيي ؽکْئي ثي صيي هقجبػ الؾشهيي؛ رألي٘: هْلي ّجذالغجبس .419

 .4121، عبل  ، ًؾش هؾْش عْاد ىجبىجبيي

هْغن هؤلٚي الؾيْخ: ّلي ٙبمل ٝبئيٌي ًغٚي ـ اًزؾـبساد ّصاسد اسؽـبد اعـالهي ثـَ عـبل        .419

4125 ُ .ٛ. 


