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ح الکافیة ح خطبة الوافیة فی شر  شر
 (ق.ـ ه 838) یجرجانحسینی محمد  ینالد شمس یر م

 
 

  یوضــعي یمحمدعل: کوششبه                                                                                                                                           

  هـمقدم
: یجرج;<ن:یفش;ر:یدس;:یر:مفرزند::؟حر؟(ق.;:ه:838):یجرج<نحسینی:محمد::ین=لد:مس;ش:ر:یم

د=ن،:م;کللم :ش;ی ی:دا:=ی=ی;ر: ;رن:هج; :ه ;ر ::د=ن،:فلسفه:شن<س،:منطق:زب<ن:(ق.ه:816:–:747)
 .=ست

ت:و :تالش:دا:تدوین:مکون:مداسی:ی:کم; :داس;ی:=س;ت ه;<::=ی;ن:ف <لیت.:مهمکرین:ف <لیم
ه;<:و;هد:م;واد:=س;ک م<ل:م لمم;ین:ی::زمین;ه:ف <لی;ت: ن:نهن;ه:ک;ه:ش<یس;که: ن:دا:عین:غن;< :مکن<س;ب:ب;<

=لمکه:ب<ید:تهجه:د=شت:که:ع;د :=س;ک م<ل:=ز:ی; :دس;ک واد:ب;ه:م ن;< :ف ;ر: ن:.:مک لممین: ر=ا:نگرفت
:.طلمد:ه< :ورینی:دیگر :ا=:می:بلله:=سک م<ل:عالیه:ور:غن< :خهد:دسک واد:زمینه:،نیست

ی :یف;<و:و :ا=::ا=:نهش;که:؟حر؟س< :جرج;<نیمش;;تم<می:کس<نی:که:ش;ر :ح;<ل: ه;;::838=ند:ت;<ی
و;ر: .=ند:ک;ه:یف;<و:و : م;ر:=ز: ه;ر:س;<لگی:یو :د=د:همچنین:ب ض;ی:نهش;که .=ند:ضمط:نمهده.:ق

                                                 

:نگ<انده:پژیهش;ی:نس;کرده:پار=م;ون:ش;ریفین:جرج;<نی:دا:دس;ت:د=اد:ک;ه:دا: ن:ب;ه:تفح;یر:=ز:=ح;ه=ل:ی:  ;<ا:ی: ا=>.:: 
 . ن<ن:سخن:خه=هد:نفت،:نیز:به:تح یق:  <ا:=یش<ن:= د= :خه=هد:نمهد

ا:=ل  هد:=لفریدة:في:ت;ر=ج :=ععی;<ن:=فيفی;دة:.::  م;ل:عه;ر:=ل ;رن:=لک<س;ل:524:::2دی :::5؛:ی:ب;ه:ن ;ر:=ز: ن:دا:=لض;ه>:=لالم
 .221::.:2:ینمنؤ؛:ی:مج<لس:=في14:::4:یر=لس:یبحم:یز:؛:ن328

ا:=ل  ;;;هد:=لفری;;;دة:ف;;;ي:ت;;;.::  م;;;ل:عه;;;ر:=ل ;;;رن:؛:ی:ب;;;ه:ن ;;;ر:=ز: ن:دا:=لض;;;ه524:::2ر=ج :=ععی;;;<ن:=فيفی;;;دة:دی >:=لالم
:.5:328=لک<سل
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:=ی;ن:من;<بل.:ب<ش;د.:ه;;:ق:877ی;<::799ی;<::798ه< ::ب<یست:و :مکهل;د:ح;دید:س;<ل:=ین:=س<س:می
<:=ز: نج:سخنی:پار=مون:مهلد:و :نگفکه س;<ل:ف;ک :.:)ه;;:ق:789پدا:=ی:=ز:س;<ل:: د=نی :<:که:می=ند،:=مم

س;<ل:م;رت:تیم;وا:.:)ه;;:ق:877مر ند:نردی;د:ی: := ;ر:ت;<:س;<ل:;ع<ز :س;(:شیر=ز:تهسط:تیموا:نواک<ن
د:;ب<یست:مهلد:میر:ش:زیست:می:دا: نج<:می(:نواک<ن  .:ر ند:ب<شدس;ممس:=لدین:محمم

یر:،ته=ن:به:پداش:=ش<اه:نمهد:=ز:=س<تید:و :تنه<:می =:دا:=بکد= :  <ا:=ی:ا=:شی :ی:=سک<ذ:خهد:ن<میده:ز
=ش<اه:نمهده:که:=ین:تحریر القىاعد و تقریر الفىائد من کتاب الهدایة األثیرّیة =ست:ی:همچنین:دا:خطمه:

 .کت<ب:ا=:نزد:پداش:خه=نده:=ست
نرد=ن:و :جز: ی :لل;ن:س;خ<و :نهش;که:=س;ت:: ه<ا:=ز:ش< َیتخ;ر :»تن:ب;ه:دیگ;ر :=ط;الد:ن;د=ی

:
َ
=لدین::سش;;م=لدین:خض;ر:و;ن::تن:نج : ه<ا:=ین:.:که:نش<نگر:حوزه:علمی:نر :=یست: «ِئممَةِبِه:=ْع

:ا=ز :حمل;;رید : ;;د:و;;ن:عل;;یم ;;د:و;;ن:مر=ه :سش;;;م: ،(ه;;;:ق:852زن;;ده:دا:)محمم =ل;;دین::=لدین:محمم
: ی:حس;;ین:و;;ن:محم;;د:و;;ن:عل;;ي:=ل ;;<ی :=ل هش;;کي(ه;;;:ق:854)عربش;;<ه::ی:=ون(:ه;;;:ق:891)ش;;ری=نی:

ه< ::عربش;<ه:نهش;که:=س;ت:ک;ه:و :دا:ح;ه=لی:س;<ل:ب;<ی :دا:ذی;ر:تره ;ه:=ون:سخ<و .: ب<شند:می
نم;;هده::ر ند:ن;;زد:می;ر:س;;ید:ش;;ریف:جرج;<نی:تلم;; :م;;ی:س;;;مه;;;:ق:دا:مداس;;ه:=ی;دکهتیموا::879ت;<::873

=لدین:جرج;;;;<نی:ب;;;;ه:تلم;;;; :و :دا:هم;;;;<ن:مداس;;;;ه:ن;;;;زد::سش;;;;;م=س;;;;ت،:لل;;;;ن:دا:ذی;;;;ر:تره ;;;;ه:
ه;;::791مکهل;د:(:ه;;:ق:854)عربش;<ه::ی :ک;ه:=وند=ن:م;ی.:=لدین:جرج<نی:=ذع<ن:نمهده:=س;ت:سش;م

س;;<ل:=س;;ت:ی::17=لدین:جرج;;<نی:ح;;دید::سش;;;مق:=س;;ت:ی:و;;ر:=ی;;ن:=س;;<س:=خ;;کالا:س;;نی:و :ب;;<:
=لدین:جرج;<نی::سش;;مخحهصً<:زم;<نی:ک;ه:ب;د=نی :.:اسد:تلم ش:نزد:=ی: ند=ن:مهجه:به:نظر:نمی

یس;;ت:ی: ن:زم;;<ن:=ون:ر ند:میس;;;مس;;<لگی:دا::7ت;;<:ح;;دید: .:س;;<له:و;;هد:16(:ه;;;:ق:854)عربش;;<ه::ز
ی;ر=:س;;م=لدین:جرج;<نی:ب;ه:تنه;<یر:دا::سش;م=حکم<ل:=ین:که: ر ند:م<ن;ده:ب<ش;د:نی;ز:م;ردید:=س;ت:ز

ه;;::663)= یر=ل;دین:=هج;ر ::هدایةة الحمةةةد=نی :ک;ه:و ::عالیه:ور: نچه:نفکه:شد:ی:صغر:س;نم :م;ی
<ش;;د،:همچن;;ین:س;;<لگی:و :و;;هده:ب:15;::14ا=:ن;;زد:پ;;دا:خه=ن;;ده:ی:ب ی;;د:=س;;ت:ک;;ه:=ی;;ن: م;;ر:=ز:(:ق

                                                 

::،:ص3:ت;<یی :حمی;ب:=لس;یر،: ::،:نگ;ر(ق.;:ه;:942)غی;< :=ل;دین:و;ن:هم;< :=ل;دین:خه=ن;د:می;ر:ور:=س<س:نز=اش:.:: 
547.:

 .22:::9=لضه>:=لالمل:عهر:=ل رن:=لک<سل:.:: 
 ؛:211::ج:=له=ادة:لدفل:شمه:=ععوا:=لکهضی :=عنوا:ب<للح .:: 
 .37:::7یی<ض:=ل لم<>:.:: 
مل:عهر:=ل رن:=لک<سل:.::  :.22:::9=لضه>:=لالم
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ی;;ر=:: نی;;ز:منکف;;ی:=س;;ت(:ه;;:ق:854)عربش;;<ه::ر ند:ی:مال ;<و:دوب;;<اه:ب;;<:=ونس;;;مب<زنش;ت:مج;;دد:ب;;ه: ز
دا:(:ه;;:ق:854)عربش;<ه::د=نی :ک;ه:=ون:عالیه:ور:عد :یجهد:هیچ:سند :پار=مون:ب<زنشت:و :می

عربش;<ه::ت;ه=ن:=طمین;<ن:د=ش;ت:ک;ه:=و;ن:بن;<:و;ر:=ی;ن:می.:ر ند:ا=:ت;ر :نم;هده:=س;تس;;مه;:ق::811س<ل:
نرد:شریف:جرج<نی:وهده:=ست:نه:فرزندش  .ش<

ر ند:ی:س;لهنت:دا:ش;یر=ز:س;فر :ب;ه:س;م=لدین:جرج<نی:پس:=ز:ب<زنشت:=ز::سش;مبه:هر:ح<ل:
=لفه=ئ;د:م;ن::ی;ر:=ل ه=ع;د:ی:ت ر:ی;ر:تحرهر=و:;:که: ن:زم<ن:مرکز:حلهمت:ش<هرخ:تیم;وی :و;هد:;:د=ش;که:ی:

;ة:ا=:دا:اج;ب:=ع :ی;ةکت<ب:=لهد= یم =م;<:دوب;<اه:ب;ه:: . نج;<:نگ<ش;که:ب;ه:پ<ی;<ن:و;رده:=س;ته;;:ق:دا::819یر
ة:=فينط;;ق:ا=:دا: وی;;ل«:ب ;;م:م;;د=ئن:ف;;<اس»ف;;<اس:مر=ج ;;ت:نم;;هده:ی:غ;;رم ل:ی ل:س;;<ل::دا:ده;;ه:=وم =عوم

::همچن;;ین:دا:ده;; :ه ;;<د : .ه;;;:ق:نگ<ش;;که:=س;;ت:824 ش;;<د:ف;;ی:ش;;ر ::827:س;;<ل:=عیلی  ه;;;:ق:=لرم
ه;;:ق::838و :س;ر=نج< :ب;ه:س;<ل:.:اس;<نیده:=س;ت=إلش<د:ا=:ور:سر:مز=ا:پدا:دا:شیر=ز:نهشکه:به:پ<ی<ن:

 .یف<و:نمهد: دا:شیر=ز
  <ی :ک;ه:=ز:و :ب;ه:ج;< :م<ن;ده:=س;ت:عم;دتً<:نگ;<اش:مک;ون:داس;ی:ی:کم; :داس;ی:=س;ت:ی:

;ت:تش;<به:ش;هد:اد:که:ه  ً<:دا:ذیر:نز=اش:می=لمکه:  <ا:دیگر :نیز:د= ،:دا:ب ض;ی:فه;<اس:نی;ز:ب;ه:علم
د:ون:عل;ی::  <ا:اکن:،یس;م= .:=ن;د:ا=:ب;ه:و :نس;مت:د=ده(:ه;;:ق:728زن;ده:دا:)جرج;<نی:=لدین:محمم

::=ین :فهرست:  <ا:و 
ة:=فينطق.:1   .ت ریب:صغر :دا:منطق/:دام

ة:=فينط;ق:ش;ر :نم;هده:=س;ت همچن;ین:.:=ین:کت<ب:ا=:ا=ز :حملرید :به:ن;< :ک<ش;ف:=قا ;<ئق:ل;دام
  .شی :محمد: سی :مردیخی:سنندجی:شرحی:ور:=ین:= ر:نگ<شکه:=ست

ة:.:2  .ت ریب:کمر :دا:منطق/:طق=فينغرم
ة:=فينطق:شر :نمهده:=ست:کت<ب=ین: :.ا=:ا=ز :حملرید :به:ن< :ج<مل:=لد <ئق:بشر :غرم

                                                 

 .طر :نمهده:=ست:=لرش<د:فی:شر :=إلش<د=ین:=حکم<ل:ا=:منحوا:ون:=ح د:=لفه=ز:=لغ<مد :دا:م دمه:.:: 
ة=ع :یة==لفه=ئد:من:کت<ب:=لهد:یر:=ل ه=عد:ی:ت ر:یر:تحرور:=س<س:=نج<مه:.::   .یریم
ة:=فينطق:نسخه:.::  :.س<زم<ن:=سن<د:ی:کت<بخ<نه:ملمی:ه هوی :=سالمی:=یر=ن:4781<اه:ش;مور:=س<س:=نج<مه:غرم
:.14:::4:یر=لس:یبحم.:: 
= :تح;;ت:عن;;ه=ن: د=ب:=لمح;; :ب;;ه::اس;;<له:415:::16دا:فهرس;;ت:کت<بخ<ن;;ه:مرک;;ر :ی:مرک;;ز:=س;;ن<د:د=نش;;گ<ه: ج;;ر=ن:.:: 

ن<نه:خ<تم:د=ده=لدین:جرج<نی:نسمت::سش;م ة:=فينطق:=ست:ۀ=ند:که:نگ<اش:جد= :.:دام
 .؟ع؟کت<بخ<نه: سک<ن: دس:اضو :37211<اه:ش;منسخه:.:: 
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د:حسینی:صفو : ن:ا=:شر :نمهده:=ست :.همچنین:عیسی:ون:محمم
یر:.:3 ة:=ل ه=عدتحر یم یر:=لفه=ئد:من:کت<ب:=لهد=یة:=ع یر  .ی:ت ر
ش<د.:4  .فی:شر :=إلاش<د:=لرم

تحقیة  کتةاب الردةا  هسط:محمد:عمد=لغنی:أح د:ش الن:دا:=عزهر:ب<:عنه=ن:=ین:کت<ب:ب<ی :ت
;;<و:همچن;;ین:دوب;;<ا:.:ن<م;;ه:تح;;حی :نردی;;ده:=س;;ت:ب;;ه:ص;;واو:پ<ی<نفةةش دةةرش ا دةةا   ب;;<:مشخحم

 :کت<بشن<خکی:ذیر:به:طمل:اسیده:=ست
ش<د:فی:ش;ر :=إلاش;<د ;د:و;ن:=لس;ید:=لش;ریف:.:=لرم ;ق:(.:ه;;:ق:838)=قجرج;<نی،:محمم ح م ;ه:ی:علم

:.:لیه:منحوا:ون:=ح د:=لفه=ز:=لغ<مد ع :.ه;::1417ملة،:ن<د :ملة:=عدور،:::=لطم ة:=عیلی 
ش;;<د:ف;; :(.ه;;;:ق:838)س:=ل;;دین:محم;;د:و;;ن:عل;;ي:=لش;;ریف:ش;;;محس;;یني،:.:ش;;ر :=إلاش;;<د:ی=لرم

 . ٠٠ مرکز:=لمحه :ی=لدا=س<و:=إلسالمیة،:::بغد=د:.:دا=سة:ی:تح یق:ضرغ< :محمهد:عمهد:=لداة
ةشر :=لفه=ئد:=.:5   .لغی< یم

دا:کت<بخ<ن;;ه: ی;;ت:= ::639<اه:ش;;;م= :=ز: ن:نی;;ز:ب;;ه::نس;;خه  لپ;;ر:=ز:=ی;;ن:= ;;ر:ی;;<د:نم;;هده:=س;;ت،
:  .مهجهد:=ست(:مس د:=عظ )وریجرد ::=ل ظمی 
 .شر :خطمة:=له=فیة:فی:شر :=لل<فیة.:6

د:و;ن:شرفش;<ه:=س;کر ب<د ::= ر:اکن=له=فیة:فی:شر :=لل<فیة:کت<ب: :(ق::ه;;:715)=لدین:حسن:ون:محمم
: = ;ر::الىافیةة ::مهمک;رین:ح<ش;یه.:ب<شد:می(:ه;:ق:646)ح<جب::= ر:=ون:=لل<فیة=ز:شروح:م کمر:ی:مه م

د:شریف:جرج<نی: کت;<ب:ش;رود:ش;ده:ی:ت;<:=ن ه;< ::ۀ=ین:ح<شیه:=ز:م دم.:=ست(:ه;:ق:816)میر:سیم
=و;;ه=ب:ح<ش;;یه:نش;;ده:=س;;ت:ی:=ز:=ن ه;;<:نی;;ز::ۀبن;;<:و;;ر:=ی;;ن:=ز:=بک;;د=:خطم;;.:ی<ب;;د:<>:=د=م;;ه:میس;;;م=و;;ه=ب:=

=لدین:جرج;<نی:نس;مت::سش;;م لپر:تکمیر:=ین:حه=شی:ا=:به:.:=ند:=ف <ل:ی:حریا:ح<شیه:نشده
ب<شد:ی:ش<ید:;:=لمک;ه:ب ی;د:=س;ت:;:م;ر=د:و :هم;ین:ش;ر :خطم;ه:ب<ش;د::دهد:که:به:نظر:صحی :نمی:می

:الىافیة =لدین:جرج;<نی:خطم;ه::سش;;م=لمک;ه:.:نردد:شریف:جرج<نی:کت<بت:می:حه=شیکه:ب ضً<:ب<:
 . :نمهده:=ست:نه:ح<شیها=:شر

ل: د=ن;;;د:ی::=لدین:جرج;;;<نی:می:سش;;;;م <ض;;;ی:ن;;;وا= :شهش;;;کر :=ی;;;ن:ش;;;ر :ا=:دلی;;;ر:تش;;;یم
:::نویسد:می

                                                 

 پریفسوا:ژوزا:ف<ن:=س.:1299:::2کشف:=لظنون:عن:أس<می:=للتب:ی:=لفنون:.:: 
 .1299:::2کشف:=لظنون:.:: 
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:طری ه:دنی<د=اى:وهد: :=ز:حب:ج<ه:علهى:ی:منلر ی:ب<قجمله: ون:خدمت:میر
:ا=: :م هب:شی ه :همه=اه :ی :=جد=د:خهدد=اى:نمینمهد :ی :م هب: ب< :=ظه<ا دا

 نچه:=ز:=ی:دا:=ین:ب<ب:ترش :نمهده: نست:که:=ز::نحرو:ی:ی<اى:میفرمهد:ی:= ر
ک<فیه: :خه=هد:شد:ور:خطمه:مکهسط:شر : :=عکر=ضی:که:م کوا ور=ى:مجرد:ذکر

:شر :=ست:شرحی:نهشکه :یضو :عم<او:مسکغنی:=ز =ند:ی: ون:دا::که:بن<ور
ب ضی:=ز:ف ر=و:عم<او: ن:خطمه:جهت:اع<یت:س ل:ت دی :صحب:ور: ل:

:ت د  :=ز :ی::ب د :حالل :ور :نهشکهحر=  :خدمت:میر :شده :ت دی ::= ل :که =ند
  .صحب:ور: ل:همچون:ت دی :حر=مست:ور:حالل

لل;ن::=ی;ن:ک;ال :ب;;<:تهج;ه:ب;ه:=ی;;ن:ک;ه:ش;<ی :د ی ;;ً<:یج;ه:ش;مه:ا=:دا:اع<ی;;ت:س; ل:ت ی;ان:نم;;هده:
 .:=ست: ند=ن:صحی :به:نظر:نمی:اسد

د:علی:ون:علی: ج<نو :دا:کش<ا:=صطالح<و:=لفنون:ی:=ل له :می :::نویسدمحمم
:هي:عم<اة:عن:کال :مشکمر:علی:=لمسملة:ی:=قامدلة:ی:=لثن<>:= قخطمة:ب<لضم م

.:ی:تلون:في:أول:=للال :؟ص؟علی:= :ت <لی:بم<:هه:أهله:ی:=لحالة:علی:=لنمي
:خطمة:=فين<ور:تشکمر:علی:م<:ذکرن<:مل:   :خطمة:=فين<ور:غیر:خطمة:=لدف<تر:عنم

ة:ب<لک هى:ی:=لهعظ:ی:=لک  :ی:نحه:ذلك،:بخالا:خطمة:=شکم<له<:علی:=لهصیم کیر
:في:=ل یني:شر :صحی :=لمخ<ی :في:شر : :بخالا:ذلك:ک = ج< :فإهم =لدف<تر

  .:=قادی :=عول
س;;ول:=ح ;;د:نل;;ر :دا:ج;;<مل:=ل ل;;ه :ف;;ی:=ص;;طالح<و:=لفن;;ون: :و;;ن:عمد=لرم نی;;ز: <ض;;ی:عم;;د=لنمیم

ب:به:دسکوا:=ل لم<>:می ::نویسدمل م
َکاَل :منثوا:مؤلف:م::=ْقخْطَمة :  مِ

ی:ِب<لضمَ
َ
ن:=فُْم دَم<و:=لی ینیة:ی=في مهلة:ی=فيظنهنة:أ

َکون:مخ<طمه:غیر: اَلة:َمَل: ْمد:َی=لحمَ ِکاَلُهَم<:محدا=:ِب<ْقاَ ی:
َ
ی:ترهیم<:أ

َ
ِإْحَد=َه<:ترغیم<:أ

  .مِ ین:
ت: ;دم<:نمی:،به:هر:یو :هیچ:ی :=ز:=ین:دی ب<ش;د:ی::ت ری;ف:د ی ;ی:و;ر= :خطم;ه:کت;<ب:دا:س;نم

                                                 

 221:::2:ینمنؤم;مج<لس:=ل.:: 
:.=ول::ویریو،: <پ:-صطالح<و:=لفنون: ج<نهى،:محمدعلی:ون:علی،:کش<ا:=.:: 
:.:67:::2دسکوا:=ل لم<>:؛.: 
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دا:تهج;ه:د=ش;ت:ک;ه::ی;دب<.:=فکد:ی:م دمه:=ست:که:بسی<ا:=تف<ق:مین<شی:=ز:عد :تفریق:وین:خطمه:
ت:کت<بشن<س:،کتب:ۀخطم=صر: موادپژیه<ن;ه: ;دم<::یشن<س;:س;نت:عل :؛ه;<: ن:ۀ ;دم<:ی:م دم;:یسنم

تفح;یر:=ی;ن:مس; له:=ز:.:ش;هد:=فک;د:ک;ه:ب;ه:=ی;ن:تم;<یز:تهج;ه:نمی:هر: ند:بسی<ا:=تف;<ق:می:.وهده:=ست
:. ید:ه<:بدست:می:ح:تح ی ی:ی:تهضیحی: نتح یق:دا:=مه<و:مکون:ی:حه=شی:ی:شرو

:
 روش تصحيح
ا=:ب;<:و;ر:=س;<س:پ;نج:نس;خه:=ز: ن:تح;حی :نم;هد :ی::=له=فیة:فی:ش;ر :=لل<فی;ة ::=بکد=:مکن:خطمه

 .سپس:ضمط:شر :ا=:ور:همه:ترجی :د=د 
 :شر :نیز:ور:=س<س:دینسخه:صواو:نرفت:تححی 

:کت<بخ<نه:ورات:حضرو: ی:12651دیمین:اس<له:=ز:مجمهعه:  ؟حر؟مرعشی:نجفی:ت:= :=ل ظمی 
ت:ی:=ص<لت:ی: دمت:نسخه=ین:  .نسخه:=س<س: ر=ا:نرفت:،به:جهت:صحم

::2849<اه:ش;م ه<امین:اس<له:مجمهعه:  :؟حر؟وریجرد :کت<بخ<نه:حضرو: یت:= :=ل ظمی 
نویس;;ی:=س;ت:ک;;ه:ب;;<:دی: ل;; :مکف;<یو:نگ<ش;;که:ش;;ده:=س;;ت،::=ی;ن:اس;;<له:د=ا= :دی:نهن;;ه:ح<شیه

ل:حه=شی تهضیحی:=ست:که:عمدتً<:ب<: ل :داشت:دا:=طر=ا:صفح<و:نهش;که:ش;ده:=س;ت::نهنه:=وم
کی;ب:ی:همچن;ین:=اج;<د::ی:نهنه:دی :ح<شیه ه<یر:=ست:که:به:تره ;ه:ف<اس;ی:ب ض;ی:=ز:ی=نن;<ن:ی;<:تر=

ی;;ز: ب;;ال :س;;طره<:نگ<ش;;که:ش;;ده:=س;;ت:می...:ض;;م<یر:ی: م;;ثاًل:دا:ذی;;ر:.:پ;;رد=زد:ی:عم;;دتً<:ب;;<: ل;; :ی
::تَبس;;َمَر:»  ً :َح ;;َدَل::ش;;لر=ً:::یمن;;ً<،أیم پ;;س:=بک;;د=:...:=بک;;د=:بس;; := :بل;;رد :...:»::نهش;;که:=س;;ت«: ;; م

:.:«...=قامد 
ل: ن:ۀحه=شی:نهن:فه=یدبه:جهت: دی :ا=:ک;ه:ف<ی;دو:::ه<:ا=:بکم<مه:ن ر:نمهدی :ی:حه=شی:نهن;ه:=وم

 . ند=نی:ند=شت:=صاًل:ن ر:ننمهدی 
ا:ض; یف:=ز:=ی;ن:کت;<ب:=س;ت:ی:= :بس;ی<: ز :به:ذکر:=ست:=ین:نسخه:نوی<:تلخیح;ی:ی:=ض;<فه

:.ک<تب:هر:طوا:خه=سکه:دا: ن:تحرا:نمهده:=ست
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:
ح الکافية  خطبه الوافية فی شر

 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
یر:نه=له:ش;لر:م ک ;د: یق:بمط<ل ة:ه <له:ی:أشلره:علی:جر أح د:= :علی:عظمة:جالله:ح د:غر

زه;ه:ع;ن:م ک ;د:أه;ر:=لکش;میه:ی:م <ل;ه،:ی:<ئه:ی:صف<و:کم<له:ی:أنس;مفي <ده:ی:م له:ی:أمجده:بأشرا:أ
د:=فيم ه :لمی<ن:حر=مه:ی:حالله:ی:=سک ین:إلدا= :مط<لمی:بححمه:ی: له دن<:محمم :.أصلمی:علی:سیم

کثیرة:ش;رحکه: :مل:إیر=د=و:ی:أجوبة:ی:أبح< : فإنی:ب د:أن:شرحت:کت<ب:=لل<فیة:فی:=لنحه:أیً 
:ألف<ظه:ی:شر :م <نیه:ی:=إلش :ن;<داً=:م;ل:ذک;ر::<اة:إلی <نیً<:م کحرً=:علی:حرم تحلیر:ترکیم<ته:ی:مم<نیه:إ م

کثره<:ی:ج لک:علِر: ا=>:ی::هأ ورس :خدمة:=عمیر:=للمیر:=لف<ضر:=ل <ل :=لل<م;ر،:س;اللة:=عم;ر=>:ی:=ل;وز
:ش;;;م،:مفخ;;ر:=ل ;;رب:ی:=ل  ;; ،:ن<ص;;ر:=لدیل;;ة:ی:=ل;;دین مخ;;د :=ل:و;;ن::س:=إلس;;ال :ی:=فيس;;لمین،: حی;;ر 

: ا=>،:ص;<حب:=لس;یف:ی:=ل ل; ،:ص;الح:=ل ;<ل ،:ج;الل:=ل;دنی<:ی: ،:مل :مله :=عم;ر=>:ی:=ل;و=في ظم ز
:;:;::=قخکن;یرش:بلیل;<:مل; :غ;=ل;دین،:=و;ر=هی :و;ن:ی := :أنح;<اهم<:ی:ض;<عف:= ک;د=اهم< بس;مب:أع;زم

: ;;  :ه;;ه:دس;;کوا:ه;; =:=لف;;نم یکه:ب<له=فی;;ة:ف;;ی:ش;;ر :;عیل;;ی:=علم;;<ب؛:ی:س;;=ش;;کغ<له:هج;; =:=للت;;<ب:=لم مم
:ألف<ظ :=لل<فیة،:للهنه:ی=فیً<:قارم :لط<لمه:إلی  م<:ت;هفی ی:ی:.:<نیهغم <صده:ی:م:ه:ی:شر :م <نیه،:مهصاًل

لت:ی:إلیه:أنیب :ب< :علیه:تهکم :.إ م



 38 ارهشـمهاب، ـراث شـــمي                

 

05 

:
  بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

 و به ثقتی
:أحَ ُد:

من:ب<لکسمیة:لیلون:أد=ً>:لشی>:م;ن:مه=ج;ب:ش;لره:عل;ی:م;<: یکن;<هی: =بکد>:ب<لکحمید:ب د:=لکیم
ک;;ی:ه;; =:= ه:=لم : ی:=خک;;<ا:ص;;یغة:=فيض;;<ی : لک;;ألیف:أ ;;ر:م;;ن:  <اه;;<:ی:ف;;یم:م;;ن:أنه=اه;;<؛م;;ن:مه=هم;;ه:ی:و;;رم

:علی:= سکمر=ا:اع<یًة:للمه=ف ة:و;ین:=قام;د:ی:=لموم;هد:علی;ه :: م;ن: =فيثمت:لیدلم ::؛:أ  ;:ن مک;ه:;:ت ;<لی 
: :;:ت ;;<لی  :  ه  ت;ز=ل:تت ;;دد:أب;دً=:ک; ل :ینمغ;;ی:أن: حم;د:لیکل<ف;أ:إدع;;<ً>:للمم<لغ;ة:ی:=لن م;;ة::;::کم;<:أنم

ة:د لة:ه ه:=لحیغة:علی:= سکمر=ا:ف;:وی<هجح  <:کیفیم : - - .إلی:=في <نی:<ی ًة،:ی:أمم
:= :ی

: :;:ت ;;<لی  :ب =ت;ه ;ًة:م;;ن: می;;ر:د ة::َعَل; :خ;;<صم ;;ة:د ل;;ًة:=لکز=میم :عل;;ی:س;;<ئر:ص;ف<ته:=لکم<لیم ;:ی:ی;دلم
:.علی:=لمخر: ح<ت :علی:=قجهد:ی:م<دا
 علی عظمة جالله

: :«:ظمکهع::َجاَلُل:=ِ :»:  :=قجههر م ،:عنم :إلی:=قخ<صم :ه ه:=إلض<فة:من:إض<فة:=ل < م :إنم   م
: ی:=في حهد:=فيم<لغة:=قا<صلة:وإ م<و::  ی:هی:من:أفر=د:مطلق:=ل ظمة،:;:إلیه<:هی:عظمکه:;:ت <لی 

                                                 

::ت::ب.::   ً :َح َدَل::شلر=ً:::یمنً<،َبسَمَر::أیم :.  م
ة::أ .::   .أ ر:=فيض<ی :علی:=قجملة:=إلسمیم
 .=قا<مد:هه:=فيکللم :ی:=لمومهد:هه:= :;:ت <لی:;:ی:=لمومهد:علیه:=لن مة.:: 
 .وی<ن:=لمومهد:علیه.:: 
:.=فيکت<ب ة::ب.:: 
:. حک< :إلی:عل :=في <نی::أ .:: 
:لیل;ون:::ی نی.::  :عل;ی:= س;کمر=ا:= س;ک د=د م ف:بح;یغة:=فيض;<ی :=ل;د=لم :=لن مة:مکت<ب ة:ی کً<:فه کً<،:فحم;د:=فيح;نم أنم

د:ی کً<:فه ک<ً: :مک دم :=لن مة:مکت<ب ً<:ی کً<:فه کً<:ک ل :=قامد:مسکمرم  .وینهم<:مه=ف ة،:بم نی:أنم
 ::.:>  .=لفرق:وینهم<:ب<فيواد:ی:=فيک لمقأمم
 .ح<ت :ی:م<اد،:هم<:أسم<>:اجلین:: هله.:: 
:فی:=لحح<ح::أ .::٠  ة:.:]جالل:= :إلی: خره:: <ل:=قجههر م ویم  [1658:::4ت< :=للمغة:ی:صح<ح:=ل ر
،:سه=>:ک<نت:عظمة:= :أی:عظمة:غیره،:ی:عظمة:= :فرد:من:أفر=د:مطلق:=ل ظمة.::   :=ل ظمة:ع< م  .عنم
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:جالله»=ل ظمة:لل ظمة:ب<إلض<فة:ی:ه =:فی:=في نی:کم<:ی <ل: ج<:إض<فة:=لشی>:«:جرم م<:یکهه :أهم ی:یبم
رإلی:نفسه: من<،:فکأمم :.ی:إبط<له:بم<: دم

یق: :ح د:غر
:فه;;ه:ب<قا ی ;;ة: ة:م;;ن:أح ;;د:ی:ه;; =: ;;ول:ب<لمق;;<ز:ی:إ م یم وی;;<ن:لکم;;<ل:ح ;;ده،:ی:=نکح;;<به:عل;;ی:=فيح;;دی

::.مض<ا:إلیه:صفة:=فيحدا
:بمط<ل ة:ه <له:

: .لیس:من:=للمغة: =قاسن:ی:ح ر:=قجالل:ی:=قجم<ل:علی:=فيک <بلین::=قجم<ل
:ی:أشلره:
;ب:أح ده،::علیعطف: :فل; =:اتم :علی:=لفه=ض;ر:ی:=قام;د:أع; م ی:=لضمیر: ،:ی:=لشلر: :یلون:إ م

:=لشلر:ب<إلفض<ل،:ف <ل =تیة:ی:خحصم ::=قامد:علی:=لفضیلة:=ل م
:علی:جریر:نه=له:

=ل ظی :من:=قجرل،:ی:=لنه=ل:=ل ط<>؛:ی:=إلض;<فة:م;ن: می;ر:س;حق:عم<م;ة:ی:ج;رد: طیف;ة،:::=قجریر
:ی:=اتلب:=لمق<ز؟: لن<:فإن: یر:ِلَ :ل  م;ن:=لمی;<ن:ب ;د:: في<:فی;ه:: جر:=لهصف:علی:=فيهصها:کم<:هه:=قاقم

:.ب د:=إلهج< :ی:هه:أی ل:فی:نفس:=لس<مل
:شلر:م ک د:

:فی:=قامد: ی<سوی<ن:لکم<ل:شلر:ی:=للال :فیه:علی:  :.م<:مرم
:في <ده:ی:م له

: ة:بم ن;ی  <ن:ی:=سک م<ل:=لف;< :=فيک ;ددم ;<:ی=ح;د::هم<:محدا=ن:میمیم ج;<:  م غی;ر:غری;ب:ف;ی:=قخط;ب:عهم
یر:ی:تحسین : - .=علف< :علی:أنم :فی:=لکخحیص:ب<قخی<ا: یطلب:فیه:=لکهکید:ی:=لک ر

                                                 

لب:ی:=إل ج<ب::أ .::  :.کههجم<:مک <بلین:ب<لسم
ا.::  :.ه =:جه=ب:عن:سؤ=ل:م دم
 .فی:=اتل<ب:=لمق<ز::أ .:: 
 .ه =:علی: ی<س::أ .:: 
ج<:إذ=:عل :م نًی:ی=حٌد:ف د:عل :مجمهعه:من:غیر:ت ب.::   .عهم
:ی:=في;; ل:ب;;<إلنس:أی::تخح;;یص:=في ;;<د:ل  ;;<ب:=ل <ص;;ین:ی:=في;; ب:بث;;ه=ب:=لموس;;نین:أی:ب;;<ل لس،:أی:=في ;;<د::أ .::  ب;;<قجنم

:.ب<ل لس،:أی:=في <د:ب<لهحهش:ی:=في ل:بأهر:=لکل<لیف:أی:ب<ل لس:ی:نحهه<:من:=لکخحیح<و
 .تخحیص:=في <د:بحشر:=عجس< :ی:=في ل:بحشر:=عیی=ح::أ .:: 
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:ی:أمجده:
: .ر:إلی:=لمقدینسب:=لرج:أنسمه:إلی:=لمقد:من:=لکم ید:ی:هه:أن::أ 

:<ئه:س;مبأشرا:أ
;فة:إل;ی:=فيهص;ها،:أ  ک;ی:س;;مبأ::=لم<>:لالسک <نة:عل;ی:نح;ه:کتم;ت:ب;<ل ل ،:ی:=إلض;<فة:للحم <ئه:=لم

:=س ، :.=ل <دا:=ل <ل :،:نحه:لل =و:فیه::یک رض= س ::م<:ی:=فير=د:ب< س : هی:أشرا:من:کرم
:ی:صف<و:کم<له:

ز:إض<فة:=عشرا،:س;معطف:علی:أ ی:=فير=د:ب<لحفة:م<: :ت رض:فیه:لل =و:<ئه:فیلون:فی:حیم
: .ک<ل ل :ی:=ل داة

:ی:أنزهه:عن:م ک د:أهر:=لکشمیه:ی:م <له،:
: ;ه:;:ت ;<لی  َکِمی;ًر=؛: ک<عجس;< :;:ف;ی:=قجه;ة:ه; : ;ه :ی ک ;دون:أنم := ;<:َیُ هُل;وَن:ُعُل;همً َل;ْیَس:: ،َتَ ;<َلی:َعممَ

ه:عن:ذل ،:فکأمری:=فير=د:بکنریه:= :عنه:=قال :بنز=هة: ؛َکِمْثِلِه:َشْيٌ>: :!س<حة:عزم
;<:یج;ب:ی:ل;ز : س;ول:عل;ی:=عم; :  م :أح د= : مت:فی:=لزم :ل مه :=لن  :ک ل :دع;<>:=لرم ی:کم<:أنم

;;ة،:فل;; ل :ج;;رو:=ل ;;<دة:ب;; کر:=لح;;الة:ف;;ی:تل;;ه:=قام;;د،::=لهد=ی;;ةإذ:من;;ه:یص;;ر: ;; <دة:=قا ی یم إل;;ی:=لسم
: :: <لفعلیه<::ف ر  

:ی:أصلمی:
ح ;;ة:عط;;ف:عل;;ی:أح ;;د،:ی:=لح;;الة:م;;ن:=  ;;ة::=لرم ;;ة:=فيش;;هواة: ن<ئیم ی:م;;ن:غی;;ره:طل ه;;<؛:ف<لثال یم

:.ب<قا ی ة
;رول،:!:ی:=عل  م;<:ه;ه:ب;;:مالحظ;ة:م ن;ی:=لنم :=سک م<ل:لفظ:=لحالة:ب;:کلمة:علی:إنم أدع;ه:= :;::: أأنم

: ح ة:ت <لی  :;:بنرول:=لرم
:
:

                                                 

 .مشکق:من:=لکم ید::أ .:: 
 ::.: :;:هی:=لم  : یملن:إ م< ج<:لغیر:= :;:ت <لی 
:=قامر:علیه:ی: ی <ل:زید:عل  یطلق:ی: ی::أ .::  :. <ل:لل =و،:أ : یح م
 .فی:=فيل<ن::أ .:: 
:[43،::4(:::17)= کم<س:من:=إلسر=>:.:]: 
 :[:.:  [484(:::11):=لشوی  



ح خطبة الوافية فی شــش                                                                                          ح الکافيةــــر   ر

 

05 

د: دن<:محمم :علی:سیم
دن<، : عطف:وی<ن:لسیم

:=فيم ه :
:لمی<ن:حر=مه:

مه::أ  :.م<:حرم
:الله:ی:ح

: .لمی<ن:أحل< := :مطل <ً:::م<:أحلمه،:أ ::أ 
:.ی:=سک ین:إلدا= :مط<لمی:بححمه:ی: له
حب:علی:=آلل:علی:نحه:ت دی : ج<:اع<یة:=قاالل:علی:=قار= :ت دی :=لحم : .لسم للفی:أهم

::ب د
::ب ;;دأت;;ی: إض;;<ف ه<:ی:ترکه;;<:م;;ل:::للهن;;ه:م;;ن:=لغ<ی;;<و،:ی:له;;<:أح;;ه=ل: ;;ال :=قام;;د:ی:=لح;;الة:فمن;;ی 

;;ة:لظه;;وا:َش;;َ هه<:ج ل ;;ة:فیه;;<:ممنیم :;:ی:ترکه;;<:م;;ل:ج له;;<:منوی;;ة:ی:ه;ی:ممنیم :;:ی:ه;;ی:م رب;;ة:فیهم;< ة ه;<:منس;;یم
:.ب<قاریا:فی:= فک <ا:إلی:=لغیر

ی: :فإنم
> ة:یجهد:أمم : جیَ>:ب<لف<>:فيظنم

:ب د:
:ه: <نی<ً:شرحکُ:ب هله:ظرا:

::أی ً:: أن:شرحت:کت<ب:=لل<فیة:فی:=لنحه
ً :شرحً<:::أ  :.دا:=لمو یا:علی:نحه:ضربکه:أیبل:ضرب<وفهه:صفة:=فيح:أیم
:

                                                 

:م;ن:ح ;ده:= :;:ت ;<ل:: =قام;د،:أ:یللمم<لغ;ة::ف;:یدی:هه:من:=لکحم::+:ب.::  م;<:::ی;دة؛عخال ;ه:=قام:ی;ر=ً:;:کث:ی  :یردف;ونی:إنم
: ل=قامد:ب<لحم ة=لس <دة:=قا :یعل:یرالة:للهنه:=لدم  ..ی یم

 .ح<ل.:: 
حب:عل:ی ت د::ب.::  :.=لسم ل:یةلرع<:یم<ً:=قار= :ت د:ی=قاالل:عل:ی =آلل:کت د:ی=لحم
ة::أ .::  ی:فيظنم  .ف<دخر:=لف<>:فی:فأنم
::عل:یعل;::ی;ةی:هه:عل; :ب;أحه=ل:=لللم;ة:إعر=ب;ً<:ی:بن;<ً>،:ی:ت لمم;ه:م;ن:ف;ریض:=للف<::+:ب.::  ب ;م:=عئم;ة،:ی::ی;هم;<:ن;صم

:ی=ض ه:عل :وإش<اة:=لنم:یم :.ی:من<ط:=إلسال :ی ةی:هه:مد=ا:=لشر:؟ع؟:یم
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:مل:إیر=د=و:
:أ   ً :ی ل:صفکً<:لشرحً<:أیم :ک<ئنً<:مل:أس لة:کثیرة:ظرا:مسک رم

کثیرة: :ی:أجوبة:ی:أبح< :
: هی:أصر:::فإن: یر:م<:=عبح< :ب د:=عس لة:ی:=عجوبة؟: لن<.:صفة:للثال ة:ف<للثرة:فی:=في نی 

ج<:م رکة:=آلا= :. ی:=عجوبة:له<: ی:=عس لة:علیه<: >:ی:هی:=فيط<لب=فيس<ئر:ی:=في <صد:فإهم
:شرحکه:

ی، :خمر:فإنم
:م کحر=ً: <نیً<::شرح<ً:

:ح<ل:من:ف<عر:شرحکه
:ألف<ظه:ی:شر :م <نیه:ی:=إلش<اة: :علی:حرم

: :عطف:علی:حرم :ب<قجرم
:تحلیر:ترکیم<ته:ی:مم<نیه::إلی

ج<:مم<نی لة: یرید:ب<فيم<نی:=عصول:=لمقملة:عهم :.=لفحول:=فيفحم
: ::ن<دا=ً:إ م

غ:=نکحب:ظرفً<:في کحرً=،:أ  :حینً<:ن<دا=ً:::=سکثن<>:مفرم :حین:إ م :ی:: = کحر:کرم تج<وز:فیه:عن:=قارم
:تلثیر:=لفه=ئد:=لکحلیر:إلی

کثره<::مل:ذکر:علِر: :أ
:من:م کحرً=:ی:=لضمیر:للم <نی: ی ل:ح< ً:: =لظرا:مسک ر

:

                                                 

:=ل حد.::   .محرم
 .علی:=فيس<ئر::أ .:: 
 .لألس لة::أ .:: 
ة::أ .::  :.=عبح< :=فيمنیم
:.ی:=لن<دا:هه:=لم  :یلون:یجهده: لیاًل:للن:یلون:علی:=ل ی<س.:: 
ة:ی:هه:م<:یلون:ع<مله:مح یا:من:=ف <ل.::   .=ل <مم
کثره<::ت دیره.::  :.شرحکه: <نیً<:مخکحرً=:مح<حمً<:مل:ذکر:علر:أ
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:هی:ج لک
:.م طها:علی:شرحکه

:خدمة:=عمیر::رس ل
:ر=ع ::=لرس  ;ه:إذ=:ک;<ن:ب<ً<:ی:أ ;رً=:س;;می:ج لک;ه:لیل;ون:ا:،:ی:=في نی  ه:ک;<ن:س;;مم;ن:خدم;ة:=عمی;ر:عنم

س; :نف;س:=للت;<ب:ف;ی:لف<:ه،س;مأ ره:ی:هه:=ه:ی:س;مافیه:أی:ج لت:لیلون:أ رً=:منه:ب< یً<: ل:=لهج;ه:رم =عوم
<نی :.ی:= س :فی:=لثم

:=للمیر:=لف<ضر:=ل <ل :=لل<مر،:ساللة:=عمر=>:
: :.=لنطفة::لة=لسال: :=قجههر م

ا=>:ی:مفخر:=ل رب:ی:=ل   ،:ن<صر:=لدیلة:ی:=لدین :ش;م،:ی:=لوز :س:=إلسال :ی:=فيسلمین،: حیر 
:عطف:وی<ن:لألمیر:ی:في<:سیرد:من:=عیص<ا:=فيطرئة

ا=>،:ص<حب:=لسیف:ی:=ل ل ،:ون:=ل: :مخد :=في ظ ،:مل :مله :=عمر=>:ی:=لوز
ی<سک<ن::أ  :له:ه<ت<ن:=لرم

:: نی<:ی:=لدین،جالل:=لد: صالح:=ل <ل ،
ید:عدل:ی:صه : ی:هم< : .من: میر:ز

:=ور=هی :
:.عطف:وی<ن:=لمخدی :ی:م<:ادفه

:رش:غون:ی
کنة:ی:=ل;;ر=>:=فيهمل;;ة:=فيض;;مهمة:ی:=لش;;ین: ;;ة:=فيثن;;<ة:=فيفکهح;;ة:ی:=لغ;;ین:=في  م;;ة:=لس;;< ب<لی;;<>:=لکحک<نیم

ة :.=في  مة،:ی:هه:غیر:منحرا:لل  مة:ی:=ل لمیم
                                                 

 [.1732:::5]ی:هه:ص<حب:=لحح<ح:.:: 
 .للهنه:ذی:صالح.:: 
:.للهنه:ذی:=قجالل.:: 
:.=لحالح:ی:=قجالل::أ .:: 
:.ی:=ل دل:ی:=لحه :محدا=ن:بم نی:=لف<عر،:أ :زید:ع<دل:ی:عمر:ص<ئ .:: 
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:لل<:مل یو
:أل <بً<:تلون:أشهر:فی:=لغلمة،:فال:مح<لة:ک<نت:ب<لمی<ن:أجدا:ی:هه::وی<ن<ً:: ه =:ل ب:أجر  لالس ،:فإنم

ة:ی:ترکیب:=  را:لل  مة:ی:=ل لمیم ة:=فيلسواة:ی:س;م  کنل:من:=لحم ین،:ی:هه:ب<لم<>:=فيهحدة:=لکحک<نیم
کنة:أیض<ً: کنة:ی:=لالم :=لس< ة:=لس< :.=لی<>:=فيثن<ة:=لکحک<نیم

::=قخکنی
:یصفً<:لألمیر:ی: :: ه =:وی<ن:ب<قجرم : .ب م:بالد:=فيشرق:نسمة:ب د:وی<ن:نسمه:منسوبً<:إلی 

:= :أنح<اهم<:;: :أعزم
:غلب:أعه=هجم<:علی:=ععد=>::أ 

:ی:ض<عف:= کد=اهم<:;:
ن:کم;<:یههم;ه::أ  :م ;یم ی;<دة:إل;ی:ح;دم ی;د:ز ;ة:ی: یر ظ;<هر:لف;ظ:ض;<عف:: ز=د:= :م دا= جم<:=فيللیم

: .بشه<دة:=في < 
:بسمب:

:.مک لمق:ب;:ج لکه
:=شکغ<له:هج =:=للت<ب:

:.کت<ب:=لل<فیة::أ 
:=لم  :هه:دسکوا:

;ة،:ف;<فير=د: دسکوا:فی:=عصر:ف<اسی:=للت<ب:فیه:ضه=بط:=فيمللة:یرجل:إلیه:ف;ی:=قا;ه=د :=قجزئیم
ة:کت<ب:یرجل:إلیه:فی :أنم

: :ه =:=لفنم
:.=لنحه::أ 
:

                                                 

:...هه:=عمیر:أ :ذکر:ب د:= س :ی:.:: 
 .لنسمکه:ب د:وی<ن:نسمه.:: 
 .ی:هه:=قخکن.:: 
ن.::  :م یم :.عدد:=لری<دة:إلی:حدم
:ه =:=في < :م < :=فيدح.::  :.عنم
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:عیلی:=علم<ب؛:
:::أ  ه: :یسک:هه:دسکوا:ک<ئن:لألذکی<>:ی:فیه:امز:إلی  :مش;کغر:ب;ر:أنم أهر:= شکغ<ل:ب<لل<فی;ة:ک;رم

:أن:یلون: :.من:أیلی:=لفه خ<ئم:=ق: بدم
یکه:;ی:س :مم
:ا:علی:شرحکهه طم

: :لط<لمه:إلی  :ألف<ظه:ی:شر :م <نیه،:مهصاًل م <ص;ده::ب<له=فیة:فی:شر :=لل<فیة،:للهنه:ی=فیً<:قارم
:.:<نیهغی:م

: :=لغنی  :.ه ل:مغنی:ی:هه:محرم
:م<:تهفی ی:ی:

ی:م;<:ک;هنی:مهف ;ً<:::م<ب:مکه=ف ة،:ی:ه;ه:م;ن:إض;<فة:=فيح;دا:إل;ی:=فيف ;ول،:أ ج ر:=عس::=لکهفیق
:ب<  :خیر:عمهمً<:ی:ه =:=لکألیف:خحهصً<:إ م :.فی:کرم

:ب< : :إ م
:مل:بم نی:مل:=لم<>: غ،:ی:م<:تهفی ی:ح<صاًل:مل:أحد:إ م : :;:ت <لی:;=ی:= سکثن<>:مفرم
:علیه:

: :علی:غیره
لت: :تهکم

:=عکمدُو:::
:أنیب:ی:إلیه

:=اجل،:::
ه:=فيرجل:ی:=في ب :.فإنم

:تَ :شر :=لف< :خطمة:=للت<ب
  . :أعل :ب<لحه=ب=ی

                                                 

:شر :خطمة:=للت<ب:ی:=قامد :=لم ::ب:.::  ه=ب: ی:به:ت م ی:ی ل:م<:ی ل:م;ن:=قخط;<>::=اتفل:منه:=ل ک<ب:ی:= :أعل :ب<لحم
;د:لش;ل<ج<نیی:=لثه=ب:علی:ی;د:عمد=لض; یف: :حس;ین:و;ن:یهس;ف:و;ن:ح;<جی:محمم :ح;رم :ی;د :.:إل;ی:= :=لغن;یم =لله; م

د:ی: له:=عور=ا :محمم <ا:بحقم :.ک<تمه:من:=لنم
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 کتابنامه

ة ویم غة:ی:صح<ح:=ل ر تح ی;ق:أح ;د:عم;د=لغفوا:(.:ه;:ق:393)<عیر:ون:ح م<د:س;مجههر ،:=.:ت< :=للم
<ا ل.:عطم  .د=ا=ل ل :للمالئین:،ویریو:: <پ:=وم

ی :حمیب:=لسیر د:(.:ه;;:ق:942):هم< :=ل;دین:خه=ن;د:می;رغی< :=لدین:ون:.:ت<ی ی;ر:نظ;ر:دکت;ر:س;یم ز
م;;;ه:=س;;;ک<د:عالم;;;ه:ج;;;الل:=ل;;;دین:هم;;;<یر ;;;د:دویرس;;;ی< ی:ی:ب;;;<:م دم  ج;;;ر=ن،::: ;;;<پ: ه;;;<ا .:محمم

، >  .1387خیم
ا:=ل  هد:=لفریدة:فی:تر=ج :=ععی<ن:=فيفیدة :.:دی یر ،:ت یم ::م ر (.:ه;;:ق:845)=لدین:=ح ;د:و;ن:عل;یم

ه:ی:علمق:علیه:محمهد:=قجل :.:یلیح  م  .ه;::1423ویریو،:د=ا=لغرب:=إلسالمی،:::=لطم ة:=عیلی 
ش;;<د:ف;; ;;د:و;;ن:=لس;;:ی،=قجرج;;<ن.:ش;;ر :=إلاش;;<د:ی=لرم ;;ق:(.:ه;;;:ق:838):یف=لش;;ر:یدمحمم ح م ;;ه:ی:علم

:=لطم ة:=عیل.: منحوا:ون:=ح د:=لفه=ز:=لغ<مد:یهعل  .ه;::1417:ر،ملة:=عدو: ملة،:ن<د::ی 
:.:دس;;کوا:=ل لم;;<> س;;ول=ح ;;دنگر ،:عم;;د=لنمیم :.:و;;ن:عمد=لرم د=ا=للت;;ب:وی;;ریو،:::=لطم ;;ة:=عیل;;ی 

ة  .ه;::1421،:=ل لمیم
مل:عهر:=ل رن:=لک<سل ،:.:=لضه>:=لالم ح ن::سش;م=لسخ<و م ;د:و;ن:عم;د=لرم (.:ه;;:ق:972)=لدین:محمم

 .ویریو،:د=ا=قجیر
;;د:عل;;ی:و;;ن:عل;;ی: ج;;<نو :.:ح<و:=ل ل;;ه :ی:=لفن;;ونکش;;<ا:=ص;;طال ت ;;دی :ی:(.:ه;;;:ق:1158)محمم

 .ویریو،:ملتمة:لمن<ن:ن<شرون:: <پ:=ول.:=ج ة:افیق:=ل   =شر=ا:ی:مر
 ج;;ر=ن،::: ;;<پ: ه;;<ا (.:ه;;;:ق:1719)::=ل;;دین:شهش;;کرى،:ن;;وا= :و;;ن:ش;;ریف.:مج;;<لس:=في;;ؤمنین

ة،:  .1377=سالمیم
:

  :
:

 


