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هعبرالا هیلقعلا  رافسالا  یف هیلاعتملا  همکحلا 

: بتاک

يزاریش نیدلاردص  میهاربا  نب  دمحم 

: ۀعابطلا یف  ترشن 

یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد 

: رشانلا یمقر 

ۀیرتویبمکلا تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  زکرم 



سرهفلا
5سرهفلا

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  16همکحلا 

16هراشا

فلؤملا 21همدقم 

هیتاذلا هضراوع  دوجولا و  هعیبط  یلإ  رظنلا  یف  قحلا  یلإ  قلخلا  نم  يذلا  وه  لوألا و  44رفسلا 

44هراشا

مولعلا عیمج  یف  ناسنإلا  اهیلإ  جاتحی  یتلا  فراعملا  یف  لوألا  44کلسملا 

44هراشا

اهفرش اهتیاغ و  یلوألا و  اهمیسقت  هفسلفلا و  فیرعت  یف  44همدقملا 

هیلوألا هماسقأ  دوجولا و  یف  یلوألا  47هلحرملا 

47هراشا

دوجولا سفن  لاوحأ  یف  47لوألا 

47هراشا

سفنلا یف  هماسترا  هیلوأ  یهلإلا و  ملعلل  هتیعوضوم  یف  ( 1  ) 47لصف

47هراشا

هیلقع هحازإ  هیمهو و  52هواشغ 

ؤطاوتلا لمح  کیکشتلا ال  لمح  هتحت  ام  یلع  لومحم  كرتشم  دوجولا  موهفم  نأ  یف  ( 2  ) 60لصف

هدارفأل موقم  ریغ  یلقع  رابتعا  یهیدبلا  ماعلا  دوجولا  نأ  یف  ( 3  ) 62لصف

هینیع هقیقح  دوجولل  نأ  یف  ( 4  ) 63لصف

63هراشا

صلخم 65ثحب و 

اذ امب  دوجولا  صصخت  نأ  یف  ( 5  ) 70لصف

اقلطم ایلک  ایعون و ال  ایسنج و ال  ینعم  تسیل  دوجولا  هقیقح  نأ  هطیسب و  تایوه  تادوجولا  نأ  یف  ( 6  ) 77لصف

هوجولا نم  هجوب  اهل  ببس  دوجولا ال  هقیقح  نأ  یف  ( 7  ) 80لصف
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80هراشا

تایصفت 81تالاکشإ و 

81هراشا

تاحیولتلا بحاص  هرکذ  ام  81اهنم 

هیهاملاب امئاق  ناکل  نایعألا  یف  ناک  ول  دوجولا  نأ  اهنم  85و 

- قارشإلا همکح  یف  اضیأ  هرکذ  ام  اهنم  88و 

یشلا ء یف  هئیه  نوکی  نأ  نیعتف  رهوجب  سیل  نایعألا و  یف  الصاح  ناک  اذإ  دوجولا  نإ  هلوق  اضیأ  اهنم  89و 

هیبنت 90حیضوت و 

هیئیشلل دوجولا  هقواسم  یف  ( 8  ) 103لصف

یطبارلا دوجولا  یف  ( 9  ) 106لصف

لوصف هیف  اهنم و  لک  صاوخ  دوقعلا و  رصانع  تایفیکلا و  لوصأ  یف  یناثلا  112جهنملا 

112هراشا

لطابلا قحلا و  عانتمالا و  ناکمإلا و  بوجولا و  فیرعت  یف  ( 1  ) 112لصف

انضرف ول  نیبجاو  نیب  هیموزللا  هقالعلا  مدع  یف  اعیمج و  ریغلاب  تاذلاب و  نوکی  دوجولا ال  بجاو  نأ  یف  ( 2  ) 122لصف

هتیهام هتینإ  دوجولا  بجاو  نأ  یف  ( 3  ) 126لصف

126هراشا

هتاذ نیع  بجاولا  دوجو  نکی  مل  ول  126لوألا 

هدوجوب یشلا ء  مدقت  مزلی  هیلع  ادئاز  هدوجو  ناک  ول  126یناثلا 

بجاولا دوجو  لاوز  ناکمإ  مزلی  ادئاز  ناک  ول  128ثلاثلا 

128هراشا

- ثحب انهاه  128و 

: هراشإ 131دقن و 

دوجو وأ  هیهام  امإ  یشلا ء  هیبنت : 132حیضوت و 

- هحازإ 133مهو و 

- تاحیولتلا بحاص  هدافأ  ام  134عبارلا 

134هراشا
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: هلازإ 136کش و 

سماخلا 137هجولا 

تاحازإ 140كوکش و 

140هراشا

هیهاملا نع  ادرجم  بجاولا  دوجو  ناک  ول  140اهنم 

تانکمملل أدبم  بجاولا  نأ  اهنم  141و 

ءایشألا نم  یش ء  هقیقح  يواسی  هللا ال  هقیقح  نأ  اهنم  141و 

نایعألا یف  نوکلا  سفن  ناک  نإ  بجاولا  نأ  اهنم  142و 

همولعم ریغ  بجاولا  هقیقح  هرورضلاب و  مولعم  دوجولا  نأ  اهنم  145و 

هیقارشإ 145هعمل 

: هیشرع 148همکح 

: هحازإ 152مهو و 

152هراشا

لیصحت 153ثحب و 

هتاهج عیمج  نم  بجاو  هتاذل  بجاولا  نأ  یف  ( 4  ) 155لصف

155هراشا

لیصحت 157ثحب و 

دحاو دوجولا  بجاو  نأ  یف  ( 5  ) 162لصف

162هراشا

: ناطیش 164مجر 

: یشرع 168ناهرب 

اهموزل یف  تلیق  كوکش  عفد  تاهجلا و  یف  لوقلا  فانیتسا  یف  ( 6  ) 170لصف

170هراشا

یمدع بوجواللا  وه  بوجولا و  ضیقن  نأ  اهنم  170و 

فاصتالا فرظ  یف  تباثلا  توبث  مزلتسی  یشل ء ال  یش ء  توبث  نأ  اهنم  171و 

171هراشا

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


: یقافتا 172حلاصت 

هیلقعلا یناعملا  نم  اههابشأ  هیمیسق و  ناکمإلا و  لعج  نأ  اهنم  175و 

175هراشا

: 176هدعاق

ناکمإلا ظفل  اهیف  لمعتسی  یتلا  یناعملا  ءارقتسا  یف  ( 7  ) 182لصف

رخآ بولسأ  یلع  دوقعلا  داوم  یه  یتلا  هیلقعلا  تاموهفملا  هذه  ماکحأ  یلإ  مالکلا  عاجرإ  هیف  ( 8  ) 188لصف

188هراشا

.ماسقأ هدعل  لماش  هتاذل  دوجولا  بجاو  موهفم  نأ  ملعا  190و 

هتاذ سفنب  هنع  لومحملا  ءافتنا  عنتمی  بجاو  190اهنم 

هل لومحملا  توبثل  هلع  عوضوملا  نوکی  عوضوم ال  یلإ  لومحمل  هیرورض  بسن  اهنم  190و 

تاعوضوملا تاوذ  سفن  یه  هلع  اهل  نوکی  هیرورض  بسن  اهنم  191و 

هتاذ یلإ  رظنلاب  دوجولا  عنتمی  ام  191اهنم 

هتاذ یلإ  رظنلاب  هل  لومحملا  دوجو  عنتمی  ام  اهنم  191و 

هتاذب هتاذ  یلإ  رظنلاب  هل  لومحملا  دوجو  عنتمی  ام  اهنم  191و 

لولعملا دوجو  یلإ  سایقلاب  هلعلا  بوجو  193هیبنت :

ریغلاب نوکی  نأ  لیحتسی  ناکمإلا  نأ  یف  ( 9  ) 194لصف

194هراشا

: هیبنت 198حاضیإ و 

: کش 200عافد 

: بیر 200هلازإ 

هیبنت 203مهو و 

: هیبنت 204ءاصحإ و 

: هیقارشإ 205هدعاق 

205هراشا

رومأ هدعاقلا  هذه  هب  لزلزت  امم  حیقنت و  206ثحب و 

افرص ادوجو  اهماکحتسا - اهتحصب و  نیلئاقلا  دنع  بجاولا  نوک  206اهنم 

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


دحاو موهفم  نوکی  نأ  زاوجب  لئاق  اهعرتخم  هدعاقلا و  هذه  ننقم  نأ  اهنم  206و 

: تایصفت 211تالاکشإ و 

تاذلاب نکمملا  صاوخ  هیف  رکذی  ( 10  ) 220لصف

220هراشا

: 220هذاخإ

يرخأ هقیقد  انهاه  223و 

تاذلاب عنتمملل  امزلتسم  نوکی  هجو  يأ  یلع  نکمملا  نأ  یف  ( 11  ) 224لصف

224هراشا

: هحازإ 230مهو و 

بوجولا دح  هغلاب  ریغ  هیولوأ  مدعلا  وأ  دوجولا  هل  یلوأ  یشلا ء  نوک  لاطبإ  یف  ( 12  ) 233لصف

233هراشا

: 236مده

: تافازج 237ماهوأ و 

تادوجولا یف  روصقلا  تایهاملا و  یف  ناکمإلا  یه  هلعلا  یلإ  هجاحلا  هلع  نأ  یف  ( 13  ) 240لصف

240هراشا

: هیمهو 242هملظ 

.تاکسمتم قافتالاب  نیلئاقلل  نإ  تالالحنا : 245دوقع و 

اهیف هلعلا  ریثأتب  ناک  ول  ءایشألا  دوجو  نأ  245لوألا 

هب اهفاصتا  یف  وأ  دوجولا  یف  وأ  هیهاملا  یف  امإ  ریثأتلا  نأ  247یناثلا 

ببسلا یلإ  نکمملا  مدع  جایتحا  هیفیک  یف  ( 14  ) 249لصف

249هراشا

: هیلامجإ 251هصالخ 

: هیرکذت 251هرصبت 

دجوی مل  هریغب  بجی  مل  ام  نکمملا  نأ  یف  ( 15  ) 255لصف

نیعانتمالاب نیبوجولاب و  فوفحم  نکمم  لک  نأ  یف  ( 16  ) 258لصف

258هراشا
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: هیبنت 259مهو و 

: 263لیذ

نوکی دق ال  ناناکمإ و  هل  نوکی  دق  نکمملا  نأ  یف  ( 17  ) 264لصف

تاذلاب عنتمملا  ماکحأ  ضعب  یف  ( 18  ) 270لصف

ملعی فیک  مودعملا  وأ  عنتمملا  نأ  یف  ( 19  ) 272لصف

رخآ اعنتمم  مزلتسی  نأ  حصی  فیک  عنتمملا  نأ  یف  ( 20  ) 274لصف

274هراشا

: 276عیرفت

القع هتیهام  یلع  ادئاز  نکمملا  دوجو  نوک  یف  ( 21  ) 277لصف

داحتالا نم  اوحن  اهب  دحتم  اجراخ و  هتیهام  نیع  نکمملا  دوجو  نأ  تابثإ  یف  ( 22  ) 279لصف

279هراشا

: مهف 281مهو و 

: لاح حیضوتل  لاقم  283لیصفت 

283هراشا

: لیصحت 288ثحب و 

: هیشرع 293هواقن 

لوصف هیف  هب و  طونی  ام  دوهشملا و  اذه  ریغ  دوجولل  يرخأ  هأشن  یلإ  هراشإلا  یف  ثلاثلا  297جهنملا 

یلظلا روهظلا  ینهذلا و  دوجولا  تابثإ  یف  ( 1  ) 297لصف

297هراشا

- نیتمدقم کل  دهمن  اهیف  اهیلع و  مالکلا  دوصقملا و  اذه  یلع  ججحلا  هماقإ  یف  ضوخن  نأ  لبق  انإ  297دیهمت :

ادوجو هیهام و  تملع  امک  تانکمملل  نأ  یه  297یلوألا 

هیناسنإلا سفنلا  قلخ  دق  یلاعت  هللا  نأ  یه  هیناثلا  298و 

قرط نم  یه  هتابثإ و  یف  ججحلا  ریرقت  یف  ( 2  ) 302لصف

یلوألا 302هقیرطلا 

هیناثلا 303هقیرطلا 

هثلاثلا 306هقیرطلا 

www.Ghaemiyeh.comسرهفلا ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنع هیداقتعا  كوکف  هیف  هیداقعنا و  كوکش  رکذ  یف  ( 3  ) 311لصف

311هراشا

: لوألا 311لاکشإلا 

311هراشا

- خیشلا بتک  نم  دافتسی  ام  یلع  هنع  باوجلا  311و 

روکذملا لاکشإلا  عفد  یف  مالکلا  لهأ  ضعب  316لاق 

: لیصفت 327قیقحت و 

اهداهو اهلالت و  اهراهنأ و  اهراجشأ و  عم  هعساو  يراحص  هقهاش و  الابج  روصتن  انأ  یناثلا  334لاکشإلا 

334هراشا

باوجلا 334و 

334هراشا

: یشرع 337دقن 

نهذلا یف  دوجو  ءایشألل  ناک  ول  هنأ  ثلاثلا  339لاکشإلا 

339هراشا

روهشملا یف  هنع  باوجلا  340و 

اراح نهذلا  ریصی  نأ  ینهذلا  دوجولاب  لوقلا  یلع  مزلی  هنأ  عبارلا  343لاکشإلا 

343هراشا

.هدوجوب هنع  باوجلا  343و 

- تایشرعلا هلمج  نم  وه  343لوألا و 

قبس ام  یلإ  عوجرلا  نم  دافتسی  امم  اضیأ  وه  یناثلا و  344هجولا 

بتکلا یف  روکذملا  وه  باوجلا و  نم  ثلاثلا  345هجولا 

هیف هدوجوم  هینهذلا  رومألا  جراخلا و  یف  دوجوم  نهذلا  نأ  سماخلا  346لاکشإلا 

346هراشا

یشلا ء یف  دوجوملا  یف  دوجوملا  نأ  باوجلا  346و 

سداسلا 347لاکشإلا 

347هراشا
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دوجولا هعنتمملا  ءایشألا  یلع  اهیف  مکح  یتلا  ایاضقلا  نأ  باوجلا  347و 

حیقنت هدافإل  حیضوت  هدایز  یف  ( 4  ) 349لصف

ماقملا اذه  یف  یشرع  صلخم  نایب  یف  ( 5  ) 360لصف

مدعلا ماکحأ  نم  رکذی  نأب  قیلی  ام  دوجولا و  ماکحأ  همتت  یف  هیناثلا  364هلحرملا 

طبارلا ینعملاب  دوجولا  قیقحت  یف  ( 1  ) 364لصف

364هراشا

: هیبنت 367مهو و 

کلذب فصوی  ینعم  يأب  هیناثلا و  تالوقعملا  نم  هنإ  لاقی  هجو  يأ  یلع  دوجولا  نأ  یف  ( 2  ) 369لصف

369هراشا

اعیمج نیعلا  نهذلا و  یف  دوجو  اهل  ام  تافصلا  نم  نإ  371هرصبت :

: یلیصحت بیقعت  یهیبنت و  373رکذ 

ناوکألا بتارم  لاح  فرعت  یف  کبر  لضف  نم  يده  یلع  کلعل  و  376هیبنت :

ضحم ریخ  دوجولا  نأ  یف  ( 3  ) 378لصف

هل لثم  هل و ال  دض  دوجولا ال  نأ  یف  ( 4  ) 380لصف

380هراشا

: 382همتت

دحاو موهفم  مدعلا  نأ  یف  ( 5  ) 387لصف

رخآلل لولعملا  هلعلا و  یمدع  نم  لک  هیلع  هیفیک  یف  ( 6  ) 389لصف

هسفنل ضرعی  فیک  مدعلا  نأ  یف  ( 7  ) 391لصف

داعی مودعملا ال  نأ  یف  ( 8  ) 392لصف

392هراشا

هیهیبنت تاراصبتسا  انهاه  395و 

395هراشا

هسفن یشلا ء و  نیب  مدعلا  للخت  مزل  هنیعب  مودعملا  دیعأ  ول  اهنم  395لوألا 

لوألا تقولا  هداعإ  زاجف  هینیعلا  هتیوه  عباوت  هتیصخش و  مزاول  عیمجب  يأ  هنیعب  مودعملا  هداعإ  زاج  ول  396یناثلا 

396هراشا
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: یلیصحت 397عفد 

هلثامی ام  ءادتبا  دجوی  نأ  زاجل  هنیعب  مودعملا  هداعإ  زاج  ول  398ثلاثلا 

هماتلا اهتلع  ءازجأ  نم  یش ء  تدیعأ  ول  روصتی  امنإ  هیصخش  تاذ  لک  هداعإ  نأ  400عبارلا 

400هراشا

مالکلا لهأ  روهمج  تامودعملا  هداعإ  زاوجب  نولئاقلا  400هناهإ :

ایطبار سیل  مدعلا  نأ  یف  ( 9  ) 404لصف

404هراشا

: هیقیقحت 409همتت 

هیفرط دوجو  نم  وحن  نع  کفنی  یبلسلا ال  مکحلا  نأ  یف  ( 10  ) 410لصف

410هراشا

هبلاسلا نم  صخأ  عوضوملا  بسحب  هبجوملاف  412هرکذت :

: تالالحنا 413تالاضعإ و 

عضوملا اذه  یف  هعقاولا  تاکیکشتلا  نم  413و 

ماعلا ناکمإلاب  نکمم  وهف  صاخلا  ناکمإلاب  نکمم  لک  انلوق  قدص  هنأ  اهنم  415و 

هب تاذلاب  بجاولا  فاصتا  زوجی  له  وحنب  صاخلا  مدعلا  نأ  یف  ( 11  ) 418لصف

418هراشا

: حیولت 419دقن و 

روهشم کش  انهاه  420و 

تاذلاب اعنتمم  نوکی  نأ  مزلی  تاذلاب ال  عنتمملا  یلع  فقوتملا  نأ  یف  ( 12  ) 423لصف

423هراشا

: هحازإ 424مهو و 

: 426لیجست

رشبلل همولعم  نوکت  نأ  نکمی  تاذلاب  هعنتمملا  ریغلا  رومألا  يأ  ءایشألا  قئاقح  نأ  یف  ( 13  ) 428لصف

نکمملا ماسقأ  یف  ( 14  ) 433لصف

کلذب لصتی  ام  لعجلا و  قیقحت  یف  هثلاثلا  436هلحرملا 

کلذ یف  لوقلا  هیاکح  لعجلا و  یف  فالخلا  میرح  دیدحت  عازنلا و  لحم  ریرحت  یف  ( 1  ) 436لصف
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هیلولعملل حلصی  دوجولا ال  نأ  نیمعازلا  هلدأ  هضقانم  یلإ  هراشإلا  یف  ( 2  ) 440لصف

هدوجوم هیهاملا  هروریص  یه  هلعلا  رثأ  نأ  نیمعازلا  هلدأ  هضقانم  یف  ( 3  ) 443لصف

443هراشا

: موقلا ءالؤه  عم  همواقم  446ثحب و 

رخآ 449قیرط 

رخآ 450قیرط 

: یشرع 451هیبنت 

: هیشرع 454همکح 

: عفد 457کش و 

- ءامکحلا مالک  قیقدل  مهفلا  ءوس  نم  یبیبح  ای  رذحا  457هیبنت :

: حیولت هیف  458حیضوت 

اهئازجأ یلإ  هیلکلا  عئابطلا  هیهاملا و  جایتحا  461عیرفت :

مأ ال فعضتی  وأ  دتشی  نأ  زوجی  له  دوجولا  نأ  یف  ( 4  ) 463لصف

463هراشا

: هیبنت 465مهو و 

فعضلا هدشلا و  یف  ( 5  ) 467لصف

467هراشا

: یلیصفت 472هیبنت 

472هراشا

.تاماقم عبرأ  474یف 

474هراشا

لوألا ماقملا  475امأ 

یناثلا ماقملا  امأ  478و 

ثلاثلا ماقملا  امأ  479و 

عبارلا ماقملا  امأ  482و 

: بیقعت 485ثحب و 
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زکرم 489فیرعت 
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دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا 

هراشا

.ق 1050-979 میهاربا ، نب  دمحم  يزاریش ، نیدلاردص  هسانشرس : 

.يزاریشلادمحم نیدلاردص  فلوم  هعبرالا / هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 - 13 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

.یبرع تشاددای : 

.مراهچ رفس  زا  مود  ءزج  ساسا  رب  یسیونتسرهف  تشاددای : 

.موس پاچ  ، 1 .ج تشاددای : 

.م 1981 : 2 .چ ، 2 .ج تشاددای : 

.م 1981 : 3 .چ ، 2 .ج تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  392 ؛ [ - 391  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  هفسلف  عوضوم : 

یمالسا هفسلف  عوضوم : 

BBR1083/ص4ح8 1300ي هرگنک :  يدنب  هدر 

189/1 ییوید :  يدنب  هدر 

3341076 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یلامجا یفرعم  ***

ای اردـص  ـالم  هـب  فورعم  یفوتم 1050ق ،)  ) يزاریـش دـمحم  نیدـلاردص  فیلأت  هعبرـألا ،» هیلقعلا  رافـسألا  یف  هیلاـعتملا  همکحلا  »
.تسا یبرع  نابز  هب  هیلاعتم ) تمکح   ) ییاردص هفسلف  لماک  هرود  نیهلأتملاردص ،

سردم یلع  اقآ  ییابطابط ، همالع  يراوزبس ، میکح  ياه  هقیلعت  ندوزفا  اب  هتشذگ ، ياه  پاچ  حیحصت  زا  سپ  باتک ، زا  هخسن  نیا 
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.تسا هتشون  همدقم  باتک  نیا  رب  یفوتم 1383ق )  ) رفظم اضردمحم  همالع  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  نارگید  يزونز و 

راتخاس ***

دلج هن  رد  هک  تسا  رفس  رب 4  لمتشم  رثا  نتم  .تسا  هدمآ  فلؤم  نیرـشان و  رفظم ، اضردمحم  ملق  هب  همدقم  هس  باتک ، يادتبا  رد 
هحفص ردص  رد  .تسا  هدش  نایب  یلوصف  رب  لمتشم  باب » ای  فقوم  نف ، هلحرم ،  » دنچ نمض  رد  رافسا  زا  کیره  .تسا  هدش  میظنت 
هقیلعت باتک  زا  یـشخب  رب  اهنت  دیتاسا  زا  یخرب  .تسا  هدـش  رکذ  گرزب  هفـسالف  زا  يدادـعت  ياه  هقیلعت  نآ  لیذ  رد  رافـسا و  نتم 

(. هحفص ث نیرشان ، همدقم   ) دنا هدز  هقیلعت  سفن  رفس  رب  اهنت  يوجاوخ  لیعامسا  دمحم  یلوم  سردم و  یلع  اقآ  ًالثم  دنا ؛ هدز 

نوتم رد  یئاشم ، نوتم  فالخرب  .دراد  یـساسا  توافت  یقارـشا  یئاشم و  یفـسلف  راـثآ  راـتخاس  اـب  هیلاـعتم ، تمکح  بتک  راـتخاس 
تایعیبط هب  يزیرگ  راصتخا  هب  رافـسا  مجنپ  دـلج  رد  اردـص  الم  هچرگا  .دوش  یمن  ثحب  تایعیبط  تایـضایر و  زا  هیلاـعتم  تمکح 

زا شیپ  .تسا  هدـیدرگ  حرط  دوـجو  یلک  بتارم  زا  ثحب  تبـسانم  هب  ًافرـص  هکلب  لقتـسم ، وـحن  هب  هن  ثحاـبم  نیا  اـما  تسا ، هدز 
هب تایهلا  ثحابم  هب  هدرک و  ادج  تایعیبط  زا  ار  نآ  يو  اما  داد ، یم  لیکـشت  ار  تایعیبط  ثحابم  زا  یئزج  سفن  ثحبم  اردصالم ،
يا همدـقم  هباثم  هب  نآ  تادـلجم  همه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  باتک  نیا  رد  یفـسلف  ثحاـبم  ریـس  .تسا  هتخاـس  قحلم  صخا  ینعم 

دنراد صاصتخا  داعم »  » و سفنلا » هفرعم   » ثحبم ود  هب  بیترت  هب  هک  دنا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  مهن  متـشه و  ینعی  رخآ ؛ دلج  ود  يارب 
(. ص213-214 اضر ، هدازدمحم ، )

اوتحم شرازگ  ***

نیرت گرزب  زا  ار  اردـص  الم  يو  .تسا  هتخادرپ  هدنـسیون  یملع  هاگیاج  فیـصوت  هب  ادـتبا  باـتک  رب  شا  همدـقم  رد  رفظم  همـالع 
نرق هس  رد  یهلا  یفسلف  بتکم  لوا  هجرد  سّردم  وا  .دبای  روهظ  وا  دننام  يا  هنازرف  ات  درذگب  دیاب  اه  نرق  هک  هتسناد  یهلا  هفـسالف 
دیدج میدق و  هفسلف  بتک  یمامت  سأر  رد  ار  رافسا  باتک  سپس  يو  هحفـص ب .) رفظم ، همدقم  ك.ر :  ) تسا هعیـش  دالب  رد  ریخا 
باتک نآ  تارابع  زا  هتفرگرب  هدرک ، فیلأت  نآ  زا  سپ  هک  يا  هلاسر  ای  یباتک  ره  هکارچ  تسا ؛ هتـسناد  وا  تافیلأت  یماـمت  رداـم  و 
تـسا هداد  حیـضوت  هلحرم  هس  رد  ار  شا  یگدنز  هتخادرپ و  اردص  لاح  حرـش  رکذ  هب  همادا  رد  ز .)»  » و ب »  » هحفـص نامه ،  ) تسا

(. ز هحفص د -  نامه ، )

چیه رد  اردص  الم  .تسا  نیهلأتملاردص  اردص و  الم  هب  روهشم  يزاریش ، دمحم  نیدلاردص  یفـسلف  ماظن  ناونع  هیلاعتم ،» تمکح  »
مهم يراذـگ  مان  رد  ار  نآ  هکلب  هدربن ، راک  هب  دوخ  یفـسلف  ماظن  هب  هراشا  يارب  ار  يرگید  مان  نینچمه  مان و  نیا  شراـثآ  زا  کـی 

وا زا  سپ  هک  زین ، باتک  نیا  اما  .تسا  هدرب  راـک  هب  هعبرـألا » هیلقعلا  رافـسألا  یف  هیلاـعتملا  همکحلا  ، » شا یفـسلف  بوتکم  رثا  نیرت 
هدافتسا .دنک  یم  دای  هیلاعتملا  همکحلا  مان  اب  نآ  زا  یسک  رتمک  تسا و  فورعم  هعبرا » رافسا   » هب هدش ، هتخانـش  وا  رثا  نیرتروهـشم 
دهاوشلا  » باتک رد  اردص  الم  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  هدش  لوادـتم  يو ، یفـسلف  ماظن  هب  هراشا  يارب  ًافرـص  وا ، زا  دـعب  ریبعت  نیا  زا 

نیدـلا لالج  دیـس  رظن  هب  .تسا  هدرک  دای  زین  هیلاعتملا » همکحلا   » مان هب  دوخ  رگید  باتک  زا  هعبرـألا » رافـسألا   » رب هوـالع  هیبوبرلا ،»
(. ص774 همطاف ، انف ، ك.ر :  ) تسا هیسدقلا » لئاسملا   » مامتان باتک  نامه  ریخا  باتک  ینایتشآ ،
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: تسا هدرب  هرهب  عبنم  هنوگ  ود  زا  دوخ  یفسلف  ماظن  سیسأت  رد  وا  هک  تفایرد  ناوت  یم  اردص  الم  راثآ  یسررب  هعلاطم و  اب 

نآ هب  لقع  دیرجت  سفن و  بیذهت  هدهاجم و  ددـم  هب  هدـیمان و  ینابر  تاماهلا  وا  هک  يزیچ  نامه  ینعی  ینطاب ؛ یناحور و  عبنم  . 1
؛ تسا هتفای  تسد 

هجوت هتکن  نیا  هب  دیاب  عبانم  زا  مسق  نیا  یسررب  رد  .تسا  هدش  رگ  هولج  خیرات  رد  هچنآ  یخیرات و  انعم  کی  هب  يرهاظ و  عبانم  . 2
ًالماک ًامیقتـسم و  اهنآ  همه  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ًاموزل  هیلاعتم  تمکح  يریگ  لکـش  شیادـیپ و  رد  اهنآ  ریثأـت  زا  دارم  هک  تشاد 

زا سپ  هک  دراد  یم  راهظا  وا  یثیدح ، ینآرق و  عبانم  يانثتـسا  هب  ور ، نیازا  .دـنا  هدوب  رثؤم  اردـص  الم  هشیدـنا  اب  قفاوم  یقایـس  رد 
ریبعت هب  هاگ  هتخادرپ و  اهنآ  شور  راکفا و  هرسان  زا  هرس  دقن  یسررب و  هب  شنارـصاعم ، ناینیـشیپ و  راثآ  تدمزارد  عیـسو و  هعلاطم 

، یلـصا رـصانع  داوم و  هلزنم  هب  زین  عبانم  زا  رگید  یخرب  .تسا  هدرک  تردابم  اهنآ  زا  عافد  يزاسزاب و  هاگنآ  بیرخت و  هب  وا ، دوخ 
: ك.ر  ) دندش هدافتـسا  هیلاعتم  تمکح  نداهن  ناینب  رد  دنتفرگ و  دوخ  هب  يدیدج  تروص  اردص  الم  صاخ  تالمأت  اه و  هشیدنا  اب 

(. ص775 نامه ،

هک یلئاسم  زا  یخرب  لح  يارب  دـیدج  ياه  هار  هضرع  یکی ، درک : یـسررب  ناوت  یم  هبنج  ود  زا  ار  هیلاـعتم  تمکح  ياـه  يروآون 
هک اجنآ  زا  .اهنآ  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  دـیدج و  لئاسم  حرط  يرگید ، تسا و  هدوب  هعزانم  نآ  هرابرد  ناملـسم  نادنمـشیدنا  ناـیم 

بتکم نیا  يدابم  ینابم و  عقاو  رد  هک  ار  نآ  ياه  يروآون  عبطلاب  دـهد ، یم  لیکـشت  دوجو  ملع  ار  هیلاعتم  تمکح  ناینب  اـنبریز و 
دوجو و زین  یفـسلف  ياه  متـسیس  ریاـس  نیزاـغآ  هطقن  هچرگ  .تسج  دـیاب  نآ  اـب  طـبترم  لـئاسم  دوجو و  لوح  دـنور ، یم  رامـشب 

یب لومـش  تعـسو و  همه  نیا  اـب  دوجو  هک  دـش  حرطم  شـسرپ  نیا  ییاردـص  ماـظن  رد  راـب  نیتسخن  يارب  اـما  تسا ، نآ  تخاـنش 
خـساپ دوجو  تلاصا  هیرظن  .درادـن  یتلاصا  تینیع و  نهذ  زا  جراخ  هک  دـشاب  فرـص  موهفم  کی  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  شریظن 

یم ار  لوق  نیا  زین  شناوریپ  انیـس و  نبا  دـننام  وا  زا  شیپ  يامکح  نانخـس  لالخ  رد  هک  تسا  شـسرپ  نیا  هب  اردـص  ـالم  هنارکتبم 
تالـضعم زا  يرایـسب  لح  ياشگ  هار  هک  يوحن  هب  ییاردـص  هیلاعتم  تمکح  رد  نآ  تیمها  رب  دـیکأت  حیرـصت و  اـما  .تفاـی  ناوت 
کیکـشت زا : دنترابع  هیلاعتم  تمکح  رد  رگید  یـساسا  ياه  يروآون  نیرت  مهم  زا  یخرب  .تسا  هقباس  یب  هدـش  یمالک  یفـسلف و 

نییبت يرهوج ، تکرح  لوقعم ، لقاع و  لقع و  داحتا  يرقف ، ناکما  طبار ، یطبار و  یسفن ، هب  دوجو  میسقت  دوجو ، تدحو  دوجو ،
طیـسب هدـعاق  سفن ، ندوب  ءاقبلا  هیناحور  ثودـحلا و  هینامـسج  هیرظن  تسا ، مراهچ  دـعب  نآ  هکنیا  نامز و  هراـبرد  دـیدج  یفـسلف 

، نامه  ) یـسانشداعم هب  طوبرم  يارآ  هعومجم  لصفنم و  لایخ  ملاع  یفـسلف  تابثا  يوقلا ، لک  اهتدحو  یف  سفنلا  هدـعاق  هقیقحلا ،
(. ص779

حیـضوت اب  همادا  رد  تاقیلعت  نیا  .تسا  هدـش  صخـشم  زمر  اب  هک  هدـمآ  امکح  زا  يدادـعت  زا  یتاقیلعت  باـتک ، تاحفـص  لـیذ  رد 
: دنوش یم  یفرعم  يرصتخم 

تمکح و وا  .هیلاـعتم  تمکح  ناـحراش  نیرت  گرزب  زا  یکی  يو  یفوتم 1246ق .)  ) یناهفصا يرون  دیـشمج  نب  یلع  اقآ  ن :» . » 1
سیردـت هب  فرژ  یعّبتت  الاو و  یتمه  اب  لاـس  هاـجنپ  لوط  رد  دوخ  تفرگارف و  1192ق )  ) يدابآدیب دـمحم  اقآ  میکح  زا  ار  نافرع 

یسک وا  نارصاعم  نایم  زا  دراد و  ازسب  یمهس  ییاردص  تمکح  صوصخ  هب  هفسلف و  يایحا  رد  وا  .تشامگ  تمه  نافرع  هفسلف و 
(. ص?2 دماح ، یناهفصا ، یجان  ك.ر :  ) تفرگ ناوت  یمن  غارس  هنیمز  نیا  رد  يو  تیمها  هب 
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شزرارپ راثآ  زا  هتشون  یبرع  نابز  هب  هک  يراوزبس  یـشاوح  تاقیلعت و  یفوتم 1289ق .)  ) يراوزبس يدـهم  نب  يداه  الم  س :» . » 2
سیردت یط  ار  ضارعا  رهاوج و  ثحابم  تایعیبط و  شخب  يانثتسا  هب  رافسا  نتم  مامت  بترم  مظنم و  يا  هنوگ  هب  يراوزبس  .تسوا 

عبط هب  رافسا  نتم  اب  ًانیع  مامت و  هب  میکح  دوخ  طخ  هب  نیا  زا  شیپ  یشاوح  نیا  .تسا  هتشون  هیـشاح  اهنآ  رب  هدرک و  یجالح  نتم ،
(. ص74 ج9 ، نسح ، دیس  نیما ، ك.ر :  ) تسا هدیسر  یگنس 

ار سردم  یلع  اقآ  .تسا  يزونز  هللادبع  الم  گرزب  فوسلیف  دـنزرف  يو  یفوتم 1307/1310ق .)  ) يزونز سردـم  یلع  اقآ  م :» . » 3
یمن دـندوب  هتفگ  ناگتـشذگ  هچنآ  سیردـت  ریرقت و  هب  ًافرـص  هفلـسف  رد  يو  .دـنا  هدـناوخ  مه  سـسؤم  میکح  مـیکح و  یلع  اـقآ 
هفسلف تالکشم  يارب  هزات  ياه  لح  هار  يوجتسج  رد  تشاد و  یـسیسأت  یقیقحت و  یـشور  يراکتبا و  داقن و  يا  هحیرق  تخادرپ ؛

(. ص127-128 ج1 ، عیشت ، فراعملاهرئاد   ) میروخ یمرب  نآ  هب  رتمک  رخأتم  يامکح  رد  هک  يراک  دوب ؛

هب یسک  اردص  الم  نامز  ات  هک  تسا  یمهم  لئاسم  زا  یمالسا  گنهرف  رد  یفسلف  لالدتـسا  یلقع و  ناهرب  اب  ینامـسج  داعم  تابثا 
.تسا هتخادرپ  نآ  تابثا  هب  یلقع  ناهرب  قیرط  زا  هدرک ، سیـسأت  هک  یلوصا  ینابم و  ساسا  رب  اردـص  ـالم  .تسا  هتفاـین  تسد  نآ 

یلع اقآ  گرزب  میکح  هتـشاد ، زاربا  يدیدج  هیرظن  هدروآ و  هزات  نخـس  ینامـسج  داعم  باب  رد  هک  یـسک  اهنت  اردـص  الم  زا  سپ 
هجیتن یلو  هتفریذپ ، ار  وا  ینابم  زا  يرایسب  يو ، ینابم  اردص و  الم  هیرظن  زا  لماک  یهاگآ  نمـض  میکح  نیا  .تسا  يزونز  سردم 

.تسا هدرک  جارختسا  نآ  زا  ار  يدیدج  هاگدید  هکلب  تسا ، هتفریذپن  ار  نآ 

، سفن ینامـسج  ثودـح  يرهوج ، تکرح  لیبق  زا  ار  اردـص  الم  ياه  لیلحت  ینابم و  زا  يرایـسب  هک  لاح  نیعرد  يزونز  سردـم 
یم مالعا  لطاب  رگید  يوس  زا  ار  هرعاشا  هیرظن  وس و  کی  زا  ار  وا  هیرظن  یلو  دریذـپ ، یم  اهنآ  دـننام  ترخآ و  ایند و  ملاع  توافت 

؛ تسا هدرک  طقاس  داـعم  دوع  راـبتعا  هجرد  زا  یلک  روط  هب  ار  يویند  ندـب  يو  هک  تسا  نیا  اردـص  ـالم  هیرظن  نـالطب  تلع  .دـنک 
یمن عرـش  رهاظ  اب  هیرظن  نیا  .دنتـسه  يدادـتما  ياه  تروص  ياراد  اهنت  دنتـسه و  هدام  زا  درجم  يورخا  ياـه  ندـب  وا  دزن  هکارچ 

مه زا  يویند  ندـب  اب  يورخا  ندـب  ینامه » نیا   » يو رظن  قبط  هک  تسا  راوتـسا  رما  نیا  رب  اردـص  الم  هیرظن  نالطب  نینچمه  .دزاـس 
تایاور تایآ و  اب  هیرظن  نیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دـیاین ؛ رامـشب  يویند  ندـب  ریغ  يورخا  ندـب  دوش و  هتـسسگ 

ود نآ  نیب  ینامه » نیا   » تسا و يویند  ندـب  ناـمه  يورخا  ندـب  هک  دـشاب  بلطم  نیا  رگناـیب  يو  هیرظن  رگا  اـما  تسین ؛ راـگزاس 
هب یکدوک  ناوا  زا  يویند  يداـم  ندـب  رد  لوحت  رییغت و  دـننام  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  اـهنآ  داوـم  رد  اـهنت  تواـفت  رییغت و  ظوـفحم و 
لاح نیعرد  یلو  هتفای ، لوحت  ًالماک  راـب  نیدـنچ  ندـب  داوم  لـحارم ، ماـیا و  نیا  رد  هک  يریپ  یلاـس و  گرزب  هب  نآ  زا  یناوجون و 

تایآ و اب  روبزم  هیرظن  ضرف  نیا  رد  تسا ، هدماین  دیدپ  نآ  رد  یلکـشم  چیه  هدنام و  ظوفحم  مایا  نیا  مامت  رد  ندـب  ینامه » نیا  »
(. ص40-47 قاحسادمحم ، يزاریش ، یفراع  اضر و  نایربکا ،  ) دوب دهاوخ  ساسا  یب  هدشدای  لاکشا  هتشادن و  یفانت  تایاور 

یلع الم  دنوخآ  رصاعم  هفسلف ، فورعم  ناسردم  املع و  زا  يو  یفوتم 1277ق .)  ) یناهفصا عیمس  الم  نب  لیعامـسا  همالع  ل :» ?. »
ًارهاـظ شتاـفو  خـیرات  هدـش و  توف  يرون  یلع  ـالم  زا  شیپ  قیقحتلا  یلع  دوـب و  یفوتم 1246ق )  ) ناهفـصا نطوتم  میکح  يروـن 

مایا رد  هک  هتـشون  شدوخ  لاـح  حرـش  رد  یفوتم 1289ق  يراوزبـس  یجاـح  هکنیا  .تسا  يرون  زا  لـبق  لاـس  هس  یلاوح 1243ق ،
لک داتـسا  تمدخ  هب  وا  تافو  زا  دعب  هدناوخ و  یم  مالک  تمکح و  سرد  یناهفـصا  لیعامـسا  الم  دزن  لاس  دـنچ  ناهفـصا  تماقا 

، ییامه  ) تسا لیعامـسادمحم  نیمه  شدوصقم  ًارهاظ  هدرک ، ذملت  يو  دزن  مه  لاس  هس  دودـح  هتـسویپ و  يرون  یلع  الم  دـنوخآ 
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(. مجنپ مراهچ و  ياهدلج  ك.ر :  ) تسا هدمآ  لیعامسا »  » مان اب  باتک  تاقیلعت  زا  يرایسب  هتبلا  ص126-127 .) لالج ،

ییاج رد  اما  تسا ، هدز  هقیلعت  يراوزبس  هموظنم  رب  هچرگا  يو  یفوتم 13?9ق .)  ) یناجنز یجدیه  یلع  موصعم  نب  دـمحم  ه :» ?. »
نسحلاوبا ازریم  زا  كدنا  تاقیلعت  رگید  يوس  زا  اما  .دشن  هدهاشم  وا  تاقیلعت  مه  باتک  رد  هدشن و  هراشا  رافـسا  رب  وا  تاقیلعت  هب 

(. 36 و 44 ، 24 تاحفص 76 ، مراهچ ، دلج   ) دیدرگ هدهاشم  ییوخ  یلعحتف  زا  ییاه  هقیلعت  ای  یفوتم 1314ق )  ) هولج

یفسلف هلئسم  کی  اردص  الم  نامز  ات  یمالـسا  هفـسلف  رد  یـسانش  تفرعم  یفوتم 1?02ق .)  ) ییابطابط نیسحدمحم  دیـس  ط :» ?. »
هماقا ناهرب  كاردا ، ملع و  ندوب  یفسلف  هلئـسم  رب  موس ) دلج  « ) رافـسا  » لوقعم لقع و  ثحبم  رد  يو  هکنیا  ات  ...تفر  یمن  رامـشب 

دنیآرب ددصرد  ییابطابط  همالع  اهنآ  ردص  رد  ییاردصون و  نافوسلیف  هک  دش  ثعاب  رما  نیا  .تخادرپ  نآ  یفـسلف  هیجوت  هب  درک و 
باتک تالاقم  هعومجم  زا  هلاقم  راهچ  صاصتخا  .دـننک  لیدـبت  یلقتـسم  هخاش  هب  ار  كاردا  ملع و  هب  طوبرم  ثحابم  هعومجم  هک 
هچنآ رب  تلالد  تسا ، هدـش  نایب  اهنآ  نمـض  رد  مه  ییابطابط  همـالع  تاراـکتبا  زا  يرایـسب  هک  مسیلاـئر ،» شور  هفـسلف و  لوصا  »

زا طقف  یناهرب  مولع  رد  هکنیا  دـسیون : یم  رافـسا  رب  دوخ  تاقیلعت  رد  همالع  ص29-30 .) كویب ، هداز ، یلع  ك.ر :  ) دراد میتـفگ 
ياـه ثحب  ياـضتقم  هک  تسا  یبـلطم  هکلب  تسین ، دادرارق  کـی  حالطـصا و  کـی  ًافرـص  دـننک ، یم  ثحب  عوضوم  یتاذ  ضارعا 

(. ص51 یضترم ، كاین ، يردفص   ) تسا هدش  نییبت  قطنم  زا  ناهرب  باتک  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ یناهرب  مولع  رد  یناهرب 

؛ نادبا هب  سوفن  قلعت  هن  دـنک ، یم  ریوصت  سوفن  هب  نادـبا  قوحل  قیرط  زا  يزونز  میکح  دـننام  ار  ینامـسج  داعم  ییابطابط  همالع 
، قاحـسادمحم يزاریـش ، یفراع  اضر و  نایربکا ،  ) تسین يزونز  همالع و  نانخـس  نیب  یتواـفت  چـیه  هلئـسم  نیا  رد  کـش  یب  سپ 

(. ص51

باتک تیعضو  ***

(. هحفص ف رفظم ، همدقم   ) تسا هدش  یگنس  پاچ  دلجم ، راهچ  رد  ناریا  رد  لاس 1282ق  رد  راب  نیلوا  باتک  نیا 

مجنپ و مراهچ ، ياهدـلج  زج  هب  .تسا  هدـش  رکذ  نآ  ياهتنا  رد  یلوادـج  رد  هک  تسا  یناوارف  طالغا  رب  لمتـشم  باتک  لوا  دـلج 
بتک یماسا  مالعا و  تسرهف  بلاطم ، تسرهف  رب  هوالع  اهدلج  یقاب  رد  تسا ، هدمآ  بلاطم  تسرهف  اهنت  اهنآ  ياهتنا  رد  هک  متفه 

.تسا هدش  رکذ  ابفلا  فورح  بیترت  هب  زین 

هلاقم عبانم  ***

.باتک نتم  همدقم و  . 1

، لوا پاچ  یمالـسا ، فراعملاهرئاد  داینب  نارهت ، لداع ، دادـح  یلعمـالغ  رظن  ریز  دلج 13 ، مالـسا ، ناهج  همانـشناد  همطاف ، انف ، . 2
.1388

: رون یصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  رافـسا ،» باتک  لماک  هخـسن  نیرت  یمیدق  رب  یهاگن  ، » دمحا دیـس  یناکرـسیوت ، . 3
ات 95. هحفص 92  هرامش 2 ، رویرهش 1374 ، اردص ، هماندرخ  هلجم 
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نید و هلجم  روـن : یـصصخت  تـالجم  هاـگیاپ  رد  هلاـقم  سردآ  ییاردـصون ،» یفوـسلیف  ییاـبطابط ، همـالع  ، » كوـیب هداز ، یلع  . 4
ات 38. هحفص 23  هرامش 29 ، راهب 1385 ، تاطابترا ،

، نیمز ناریا  گنهرف  هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  میکح ،» یناهفـصا  لیعامـسا  ـالم  ، » لـالج یئاـمه ، . 5
ات 133. هحفص 124 هرامش 21 ، ، 1354

، موس پاچ  یبحم ، دیعس  دیهش  رشن  نارهت ، نارگید ، يداوج و  دیس  جاح  ردص  دمحا  رظن  ریز  لوا ، دلج  عیـشت ، فراعملاهرئاد  . 6
.1375

دیعس دیهش  رشن  نارهت ، نارگید ، يداوج و  دیـس  جاح  ردص  دمحا  رظن  ریز  مهن ، دلج  عیـشت ، فراعملاهرئاد  نسح ، دیـس  نیما ، . 7
.1381 لوا ، پاچ  یبحم ،

، یفـسلف تفرعم  هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  یناهرب ،» مولع  زیامت  كالم  ، » یـضترم كاین ، يردفـص  . 8
ات 64. هحفص 45  هرامش 12 ، ناتسبات 1385 ،

گرزب فراعملاهرئاد  زکرم  نارهت ، يدرونجب ، يوسوم  مظاک  رظن  ریز  ج21 ، یمالسا ، گرزب  فراعملاهرئاد  اضر ، هدازدمحم ، . 9
.1392 لوا ، پاچ  یمالسا ،

هنیآ هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  يرون ،» یلع  الم  میکح  لئاسر  هعومجم  ، » دـماح یناهفـصا ، یجان  . 10
هحفص 62. هرامش 28 ، يد 1373 ، رذآ و  شهوژپ ،

سردآ ییابطابط ،» همالع  يزونز و  سردم  یلع  اقآ  رظن  زا  ینامـسج ، داعم  ، » قاحـسادمحم يزاریـش ، یفراع  اضر و  نایربکا ، . 11
ات 54. هحفص 39  هرامش 9 ، ناتسمز 1389 ، زییاپ و  یمالسا ، هفسلف  ياه  هزومآ  هلجم  رون : یصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم 

1 ص :

فلؤملا همدقم 

هاده هدابع و  هوفـص  یلع  هالـصلا  لوئـسم و  بولطم و  لک  هیاغ  لوقعم و  سوسحم و  لک  لعاف  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
لهأ نم  هرهاطلا  حاورألا  یلع  هیلع و  لصف  مهللا  نیلقثلا  هفاک  یلإ  ثوعبملا  دمحم  نیفطصملا  دیس  امیـس  هداعم  هئدبم و  یلإ  قلخلا 

.هدافحأ هئایلوأ و  نم  هرهازلا   (1) حابشألا هدالوأ و  هتیب و 

تاجردلاب زوفلا  اهنأ  اهب  نظی  امبر  هداعـسلا  نإ  يزاریـشلا - نیدلا  ردصب  رهتـشملا  دمحم  ینغلا  هبر  همحر  یلإ  ریقفلا  لوقیف  دـعب  و 
هیسحلا تاذللا  هیلجاعلا و  تاداعسلا  نأ  فراعملاب  نطفت  رومألا و  ققحت  نمل  نیبأ  ام  و  هیلایخلا - تاسائرلا  یلإ  لوصولا  هیـسحلا و 
هیهلإلا تانیکـسلا  تعطقنا  امیف  اکمهنم  اهیطاعتم  نم  الک  يری  امل  هیلقع  هجهب  اهلانی  ـال  هیقیقح و  هداعـس  اـهنم  یـش ء  سیل  هیروفلا 

ریغ نم  یقطنلا  رهوجلا  قاح  نع  هرداصلا  هیهلإلا  هینلا  صالخإ  هیلع  رذعت  هیف و  لولحلا  نع  هیبوبرلا  فراعملا  تعنتما  هیلاوح و  نع 
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لازی يذـلا  يولعلا  ضیفلاب  لاصتالا  اهیطاعت و  هیقیقحلا و  هداعـسلا  لین  اهب  یجری  یتلا  هیلجاع  هبلط  همداصم  وأ  هیوایند  همه  هقواـعم 
هظحالم نع  اهـسابتحا  و  دـسجلا - راد  یف  اهدوجو  هبرغلا و  ملاع  یف  اهراصحنا  ببـسب  اهیف  دوجوملا  هسفن  هقدـح  نع   (2) همکلا هب 

هب و صتخملا  لامکلا  وه  اهیلإ  لوصولا  تادوجوملا  دـحأل  یتأتی  هیاغ  یـصقأ  نأ  کش  دمرـسلا و ال  لالجلا  هنیاعم  دـبألا و  لامج 
ام یلإ  هفاضإلاب  الامک  ناک  نإ  هیف و  هقیقحلاب  ناصقن  وهف  هنع  طحنا  املک  هیلإ و  بوسنملا  مئالملا 

صخشلا حبشلا  - 1
هیلع سمطت  هملظ  هترتعا  هرصب  همک  یشعأ  راص  وأ  یمع  اهمک  همکی  همک  - 2
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2 ص :

ناسنإلا عونل  قئاع و  اهقعی  مل  ام  اهتاذ  یف  اهل  ام  یـصقأ  یلإ  غولبلا  اهنأش  نم  ـالإ و  اـهنود  اـمف  هباد  نم  اـم  هیلاـت و  دوجولا  هبتر  یف 
هرواجم تالوقعملاب و  لاـصتالا  وه  قباـس و  اـهیلع  هب  قبـسی  ـال  قئاـف و  هیف  اـهقوفی  ـال  هتقیقح - قاـح  هتاذ و  رهوجل  صاـخ  لاـمک 
رئاـسلف هیلی  وأ  ههجلا  کـلت  نم  هیواـسی  اـمل  هیف  دـجوت  هوق  لـک  بسحب  هکراـشم  هل  تناـک  نإ  تاـیداملا و  نع  درجتلا  و  يراـبلا -

هتدارإب و هتکرح  هسافنأب و  هتایح  یف  ناویحلا  نم  مجعلل  ءامنلا و  ءاذـتغالا و  یف  تابنلل  ءاـضفلا و  زیحلا و  یف  هلوصح  یف  ماـسجألا 
.فراخزلاب قلعتلا  نع  عاطقنا  عم  فراعملا  مولعلاب و  لصحت  امنإ  هیصاخلا  کلت  و  هساسحإ -

امک ممهلا  هیف  تبعـشت  کلذـل  هرـسعتم و  وأ  هرذـعتم  اهتلمجب  هطاحإلا  هرثکتم و  تاـکاردإلا  نونف  هبعـشتم و  مولعلا  تناـک  اـمل  مث 
همهف لوصأ  عورف و  لوقنم و  لوقعم و  نیب  اربز  مهنیب  مهرمأ  اوعطقت  ارمز و  ءاملعلا  تقرتفاف  ملاـعلا - لـهأ  مدـق  عئانـصلا  یف  تننفت 

.مالک لاجر و  هقف و  وحن  همه  (1) و  ماکحأ فرص و  وحن و  وحن 

هیف هتاذ  لیمکتل  صاصتخالا  ام  یلع  هرمع  لوط  بکی  نأ  هل  مزحلا  مهألاب و  لاغتشالا  یلإ  هرشارشب  هجوتی  نأ  لقاعلا  یلع  بجاولاف 
یلإ لوصولا  نع  هقوعی  امع  صالخلا  داعملا و  شاعملا و  یف  اهیلإ  هجاحلا  ردـقب  فراعملا  مولعلا و  رئاس  نم  هل  لـصح  اـم  دـعب  متأ 
ههج قحلا و  یلإ  ههجو  هتاذ و  ههج  امه  نیتللا  هیتوق  يدـحإ  لیمکتب  مولعلا  نم  صتخی  ام  وه  کـلذ  داـعیملا و  موی  داـشرلا و  لزنم 

ام هتالاعفنا و  مسجلا و  یلإ  هفاضإلا  هکرـش  نود  نم  هتاذ  رهوج  قاح  بسحب  یتلا  هیرظنلا  یه  کـلت  قلخلا و  یلإ  ههجو  هتفاـضإ و 
نم سیل  هاوه و  ندـبلا و  هلوازم  و  هاوق - مسجلا و  هیلخدـمب  هیلإ  جاـیتحالا  ـالإ و  هیناـبرلا  فراـعملا  هیهلـإلا و  همکحلا  ریغ  ملع  نم 
قاح یلإ  عوجرلا  اهیف و  ام  ایندـلا و  نع  اهعاطقنا  نیح  اهیواسم  اهبلاثم و  هلازإ  و  هیـسنإلا - تاذـلا  رهوج  لیمکتب  لـفکتی  اـم  مولعلا 

هضحملا هیلقعلا  مولعلا  الإ  اهیطعم  اهدجوم و  اهئشنم و  اهیراب و  یلإ  هیلکلاب  لابقإلا  و  اهتقیقح -

موجنلا ملع  هب  دارملا  - 1
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هتیانع هیفیک  لضفألا و  ماظنلا  لمکألا و  هجولا  یلع  هنم  ءایشألا  رودص  هیفیک  هلسر و  هبتک و  هتکئالم و  هتافـص و  هللااب و  ملعلا  یه  و 
نع اهقارتفا  یلعألا و  إلملاب  اهلاصتا  هرخآلا و  یلإ  اهقیرط  سفنلا و  ملع  روتف و  هفآ و  روصق و  للخ و  الب  اهایإ  هریبدـت  اهب و  هملع  و 

راحب یف  سامغنالا  (2) و  ناثدحلا قراوط  نع  هاجنلا  ناکمإلا و  قیاضم  نع  قالطنالا  اهل  متی  اهب  ذإ  یلویهلا  نع  اهدـعب  (1) و  اهقاثو
راثآ نع  لاـعفنالا  تاوشعلا و  طـبخ  یف  بلقتلا  تاوهـشلا و  رـسأ  نع  صلختیف  توربجلا - ناکـس  کلـس  یف  ماـظتنالا  توکلملا و 

.تاوامسلا تارود  مکحت  لوبق  و  تاکرحلا -

فرح یهف  مولعلا  عاونأ  رعشلا و  هغللا و  وحنلاک و  اهیلإ - هلیسو  نکی  مل  نإ  اهلجأل و  عفان  وهف  اهیلإ  هلیـسو  ناک  نإف  اهءارو  ام  امأ  و 
.تاکلملا فرحلا و  یقابک  تاعانص  و 

نکمتت الئل  هیندـبلا  تاضایرلا  هیعرـشلا و  عاضوألاب  اهئاکز - سفنلا و  هراهطلف  هیندـبلا  هیبلقلا و  هدابعلا  لـمعلا و  یلإ  هجاـحلا  اـمأ  و 
هکلم اـهل  خـسرتف  هاوه  ندـبلل و  هیراـهقنا  هئیه  هتایـضتقم  یلإ  اـهقوش  هتاوهـش و  یلإ   (3) اهعوزن و  ندبلاب - اهلاغتـشا  ببـسب  سفنلل 

نییسدقلا راونأ  هلیمجلا و  رومألا  هدهاشم  و  نیبرقملا - هرواجم  نم  اهب  هصاخلا  اهتاذل  نع  ندبلا  تام  اذإ  اهعنمت  هاهتـشمل و  هیدایقنا 
هرامإلا يوقلا  عیوطتب  رمألا  هینامحرلا  هعیرشلا  هیهلإلا و  همحرلا  نم  ردصف  اهیسنی  ندبلا  لبق  ناک  امک  اهیهلیف  ندبلا  اهعم  نوکی  و ال 
طرخنیل هاوق  نم  هادعأ  عم  هیمدآلا  سفنلل  هدهاجم  و  هاوه - دسجلل و  هضایر  هیهلإلا  تاسایـسلا  هینیدـلا و  عئارـشلاب  هنئمطملا  سفنلل 

.اهبرآم یف  اهقفاری  اهبلاطم و  یف  اهعیاشی  لب  اهقواعی  رورغلا و ال  ندعم  روزلا و  ملاع  نم  قحلا  بانج  یلإ  هجوتلا  کلس  یف  اهعم 

امهوحن لبح و  دیق و  نم  هب  دشی  ام  رسکلا  حتفلاب و  قاثولا  - 1
هبئاون رهدلا  ناثدح  قراوط - عمجلا  هیهادلا و  هقراطلا  اضیأ  الیل و  یتآلا  وه  قراطلا و  ثنؤم  هقراطلا  - 2

قاتشا هلهأ  یلإ  عزن  - 3
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غلب رودقملا و  نم  تیتوأ  ام  رادقمب  هیهلإلا  هفـسلفلا  یف   (1) ناعیرلا هثادحلا و  لوأ  ذنم  نامزلا  فلاس  یف  یتوق  تفرـص  دـق  ینإ  مث 
مهراظنأ مهرطاوخ و  جـئاتن  نم  اسبتقم  نیقحـاللا  ءالـضفلا  نیقباـسلا و  ءاـمکحلا  راـثآ  تیفتقا  و  روفوملا - یعـسلا  نم  یطـسق  هیلإ 

نم بابللا  راتخی  الیـصحت  نیملعملا  ءاسؤرلا  نیینانویلا و  بتک  یف  هتدجو  ام  تلـصح  مهرارـسأ و  مهرئامـض و  راکبأ  نم  ادیفتـسم 
بارتقا  (2) عم لدـجلا  باهـسإ  نم  اضرعم  لمعلا  رـصق  عم  لمألا  لوط  کلذ  یف  ابنتجم  بانطإلا  لیوطتلا و  نع  زاـتجی  باـب و  لـک 
لـصاح یلإ  ثحبلا  عجری  وأ  لئاطب  همکحلا  نم  رفظی  نأ  ریغ  نم  یلایخلا  سؤرتلا  یلإ  اقوشت  یمهولا و  هاجلل  ابلط  لجألا  هعاـسلا و 

تافنـصم یلع  دـجلا  مامتب  الوأ   (3) نیبـکنم مهنوـک  ثیح  نم  ناـفرعلا  ملعلا و  بتک  یلوازم  نم  ناـمزلا  ءاـنبأ  رثـکأ  نم  يری  اـمک 
مدعل هعرجب   (4) ند لک  نع  نوعنقی  هعرسب و  نف  لک  نع  نوعبشی  لیلق  نع  مث  ءالضفلا  تافلؤم  یلإ  دهجلا  لامکب  نیبصنم  ءاملعلا 

اریثک و ابیـصن  ملعلا  نم  اولانی  مل  اذهل  (6) و  نینجلا یعاود  میهعاود  و  نینعلا - تاوهش  مهتاوهـش  اهیلإ   (5) مهادح ام  اهیف  مهنادجو 
فارطأ لیللا و  ءانآ  رارکتلا  ثحبلا و  یف  هرمع  لوط   (7) یجری ام  نیلغتشملا  نم  يرت  لب  اریصب  ادیعس  ریصی  مهنم  يوغلا  یقـشلا  ال 

ًالامْعَأ َنیِرَـسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  یلاعت  هلوق  یف  نوروکذملا  مه  نیـشلا و  راعلل و  احرطم  ریـصی  (8) و  نینح یفخب  عجری  مث  راهنلا 
ْمُه اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیِذَّلا 

بابشلا ناعیرک  هلضفأ  هلوأ و  یش ء  لک  نم  ناعیرلا  - 1
هیف راثکإلا  مالکلا و  یف  هلاطإلا  باهسإلا  - 2

نیبکم هخسن  یف  همزل و  یش ء  یلع  بکنا  - 3
ءاملا ءانإ  وه  بحلا و  يأ  - 4

مهثح يأ  - 5
هر هطخب ، نبجلا  نم  لیعف  نیبجلا  اذکه  هطوطخملا  هخسنلا  هیشاح  یف  خسنلا و  ضعب  یف  اذک  - 6

هرخأ رمألا  یجرأ  - 7
هبیخلاب عوجرلا  یف  برضی  فورعم  لثم  - 8
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رحب یف  هیملع  افادصأ  تفداص  دـقل  ینإ  هشحوملا و  هملظلا  هشهدـملا و  هطرولا  هذـه  نم  هللا  انذاعأ  ًاْعنُـص  َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی 
نم ههرب  تنک  و  هرهاز - قئاقد  یلآل ء  اهیف  هنونکم  هرخاف  تاکن  نم  رردب  هنوحشم  هرهابلا  نیهاربلا  مئاعدب  همعدم  هرخازلا  همکحلا 
یف  (3) برأ قحلا  قیقحت  یف  هل  نم  بلطلا و  لـهأ  یلع   (2) ابدح يرس  عزانأ  یسفن و  رماؤأ  (1) و  یحادق ددرأ  ییأر  لیجأ  نامزلا 

لخنمب  (5) لخنأ اهردک و  نم  اهافـص  رکفلا   (4) هافصمب قورأ  هنیمثلا و  اهررد  اهنم  جرختـسأ  هنیمـسلا و  فادصألا  کلت  قشأ  نأ 
هواقن نیئاشملا و  لاوقأ  هصالخ  یلع  المتشم  نیمدقألا  بتک  یف  هتدجو  ام  تاتـشل  اعماج  اباتک  فنـصأ  اهروشق و  نع  اهبابل  هعیبطلا 

عبط اهب  دجی  مل  دـئارف  راصعإلا و  ءامکح  نم  نفلا  لهأ  بتک  یف  دـجوت  مل  دـئاوز  عم  نییقاورلا  ءامکحلا  نم  قارـشإلا  لهأ  قاوذأ 
نم عنمت  تناک  قئاوعلا  نکل  تاکرحلا و  ملاع  یف  ههبـش  دهاشی  مل  تاوامـسلا و  تارود  هلثمب  حمـسی  مل  راودألا و  ءاملع  نم  دـحأ 

مارملا یلإ  لاصتالا  نع  رهدـلا  ینبجح  مایقلا و  نع  مایألا  یندـعقأف  دادـسألاب  ضرغلا  غولب  نود  برـضت  مایألا   (6) يداوع دارملا و 
دق و  لاجرلا - هکاکر  (7) و  لاحلا هثاثر  لالـضلا و  هلاهجلا و  نارین  هعـشعش  لاذرألا و  هلهجلا و  هیبرتب  رهدلا  تاداعم  نم  تیأر  امل 

هفرعملا ءاوضأ  نع  شیفافخلا  راصبأک  مهرئاصب  لکت  اهرارـسأ  همکحلا و  راونأ  نع  مهنویع  شمعت   (8) مهفلا یبراغ  هعامجب  انیلتبا 
رومألا یف  قمعتلا  نوری  اهراثآ  و 

، حادق عمجلا  مهسلا و  حدقلا  - 1
، هفوطع يأ  - 2

، جایتحالا يأ  - 3
، فاصم عمجلا  هب و  یفصی  ام  هافصملا  هافص  بارشلا  قور  - 4

، هیف هغل  ءاخلا  حتفب  لخنملا  مضلاب و  لعفم  یلع  تاودألا  نم  ءاج  ام  دحأ  وه  هب و  لخنی  ام  لخنملا  - 5
، هیداعلا مایألا  يأ  - 6

، هئیس يأ  هذب  نالف  لاح  هذاذب و  يأ  هثاثر  هتئیه  یف  هئیهلا و  ثر  نالف  - 7
، مهفلا یبزاع  خسنلا  ضعب  یف  - 8
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نم هلبانحلا  مهنأک  هعدخ  هلالـض و  عاعرلا  جمهلا  نم  قلخلا  ریهامج  عاضوأ  هفلاخم  هعدـب و  هیناحبـسلا  تایآلا  یف  ربدـتلا  هینابرلا و 
قتری مل  و  اهریماسم - ماسجألا و  روط  نع  مهرظن  دعتی  مل  ثیدحلا  میدقلا و  نکمملا و  بجاولا و  مهدـنع  هباشتملا  ثیدـحلا  بتک 

نع ناقیإلا  همکحلا و  قیرط  هیلکلاب  مهـضفر  ناـفرعلا و  ملعلا و  مهتاداـعمل  اومرحف  اـهریجاید  هملظملا و  لـکایهلا  هذـه  نع  مهرکف 
حبـصأف اهیلإ - ءافرعلا  ءامکحلا و  تراشأ  اهیلع و  ءایلوألا  ءایبنألا و  تزمر  یتلا  هینابرلا  هفیرـشلا  رارـسألا  هیهلـإلا و  هسدـقملا  مولعلا 

اهوعنم نیدـهاز و  همکحلا  نع  اوفرـصنا  هلهأ و  ناـفرعلا و  اولذرتسا  هلـضف و  ملعلا و  اومدـعأف  تاـیآلا  رهاـظ  تاـیارلا  رهاـب  لـهجلا 
نع جـلوأ و  قمحلا  لهجلا و  رحب  یف  ناک  نم  لک  ءایفـصألا و  ءافرعلا و  ءاملعلا  نوحرطی  ءاـمکحلا و  نع  عاـبطلا  نورفنی  نیدـناعم 

- لضفأ ملعأ و  نامزلا  بابرأ  دنع  لصوأ و  لابقإلا  لوبقلا و  جوأ  یلإ  ناک  جرسأ  لوقنملا  لوقعملا و  ءایض 

اجلو دق  بابلا  عرق  لبق  لهاج  ینم و  باب  عرقلاب  جلی  مل  ملاع  مک 

بادآلا یلح  نع  مهرودـص  داشرلا  لقعلا و  سابل  نع  مهبکانم  هیراع  دادـسلا  لضفلا و  حالـص  نم  لزعأ  موق  مهؤاـسؤر  فیک و  و 
مولع و  رارـسألا - ردق  فرعی  نمع  رایدـلا  ولخ  نم  لاونملا  اذـه  یلع  لاحلا  تیأر  املف  لافغأ  ریخلا  تامـس  نع  مههوجو  لاطعأ و 

نیع حبصأ  دقل  هلطابلا و  ءارآلا  تعاش  هلداعلا و  ریـسلا  تعاض  هراونأ و  قحلا و  سمطنا  هرارـسأ و  ملعلا و  سردنا  دق  هنأ  رارحألا و 
تبرض هرساخ - هبئاخ  مهتقفـص  لاح  تلآ  (1) و  هرـساب اهتراضن  دـعب  مههوجو  تبآ  هرئاب و  اهلهأ  هراجت  تلظ  هرئاغ و  ناویحلا  ءام 

نارودلا هدعاسم  مدع  نامزلا و  هاداعمل  هعیبطلا  دومج  هنطفلا و  دومخ  ینأجلأف   (3) احشک مهنع  تیوط  (2) و  احفص نامزلا  ءانبأ  نع 
هیدؤأ و ضرف  یلع  ارفوتم  لاـبلا  رـسکنم  لاـمآلا  عطقنم  راـسکنالا  لومخلاـب و  ترتتـسا  رایدـلا و  یحاوـن  ضعب  یف  تیوزنا  نأ  یلإ 

هیفالت یف  یعسأ  هللا  بنج  یف  طیرفت 

، َرََسب َسَبَع َو  لاقی  حلک  يأ  ههجو  لجرلا  رسب  - 1
، هنع ضرعأ  يأ  احفص  هنع  برض  - 2

، هعطاق هنع و  ضرعأ  يأ  هنع  اشحک  يوط  وأ  نالف  نع  هحشک  يوط  لاقی  - 3
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دصاقملا نییبت  تالضعملا و  عفد  ثحابملا و  هدافإ  تاعانصلا و  مولعلا و  یف  فرصتلا  ذإ  هیف  فرصتأ  فیلأت  وأ  هیقلأ  سرد  یلع  ال 
عم لاوحألا  عاضوألا و  هماقتسا  لالتخالا و  لالملا و  بجوی  امع  لایخلا  بیذهت  رکفلا و  هیفصت  یلإ  جاتحی  امم  تالکـشملا  عفر  و 
اذه یف  سانلا  هیلع  بتکی  امم  دـهاشی  نامزلا و  لهأ  نم  يری  عمـسی و  یتلا  هراکملا  هذـه  عم  ناسنإلل  لصحی  نیأ  نم  لابلا و  غارف 

یماعلا ریرـشلا و  لهاجلا  روهظ  لذارألا و  ینادألا و  عفر  لضافألا و  یلاعألا و  ضفخ  و  فاستعالا - هرثک  فاصنإلا و  هلق  نم  ناوألا 
لاـجم هیدـعتملا  همزـاللا و  هیـشافلا  دـسافملا  حـئابقلا و  نم  کـلذ  ریغ  یلإ  ریبـخلا  ربـحلا  هئیه  ریرحنلا و  ملاـعلا  هروـص  یلع  ریکنلا 

یف یناوخإ  ضعب  همظن  اـمک  تالکـشملا  نییبت  تالـضعملا و  لـح  نع  الـضف  لاؤسلا - نع  باوجلا  ریرقت  لاـقملا و  یف  هبطاـخملا 
.سرفلا

ار شوپ  درمز  توقای  زاس  رهوگ  لفقار  شوگ  ره  فدص  نوچمه  نکم  رد  رپ  نخس  زا 

ار شوماخ  بل  دهاوخیم  رذع  انیب  مشچ  تسین  راتفگ  تجاح  یلاؤس  ره  باوج  رد 

اذـخآ رانلا  هنجلا و  میـسق  ءایلوألا  ءادهـشلا  همئألا  وبأ  ءایـصوألا و  همئألا و  لوأ  يدـمتعم  يالوم و  يدیـس و  لاق  اـمک  ـالوأ  تنکف 
لوسر هل  ناک  نم  لک  یلوم  یلوألا  یلع  هرخآلا  رثؤم  ایندلا  قلطم  راصنألا  لیلق  هفالخلا  دروم  نع  الخم  رارشألا  عم  هارادم  هیقتلاب و 

مرهی ءایمع  هیخط  یلع  ربصأ  وأ  ءاذـج  دـیب  لوصأ  نأ  نیب  یئترأ  تقفط  همر  (1) و  همط یف  همهاـسم  همع و  نبا  هوخأ و  یلوم و  هللا 
ءادتهالا هجو  افطاع  هتریـسب  ءادـتقالا  نانع   (2) ایناث ترـصف  هبر  یقلی  یتح  نمؤم  اهیف  حدـکی  ریغـصلا و  اـهیف  بیـشی  ریبکلا و  اـهیف 

سانلاب و لاغتـشالا  نع  ینانع  تکـسمأف  یجـش  قلحلا  یف  يذـق و  نیعلا  یف  تربصف و  یجحأ  یتاه  یلع  ربصلا  نأ  تیأرف  هتنـسب -
مهراـکنإ و نع  تصلخ  ناـمزلا و  ءاـنبأ  هدـناعم  نارودـلا و  هاداـعم  یلع  تلهـس  مهتـسناؤم و  مهتقفارم و  نع  تـسیآ  مهتطلاـخم و 

يدنع يواست  مهرارقإ و 

، ریثکلا لاملاب  يأ  مرلا  مطلاب و  ءاج  لاقی  - 1
، هفطع یشلا ء  ینث  - 2
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تیقب املف  باعصلا  رومألا  لهسم  یلإ  ایلبج  اعرضت  تعرضت  بابـسألا و  ببـسم  وحن  ایزیرغ  اهجوت  تهجوتف  مهرارـضإ  مهزازعإ و 
الاعتـشا تادهاجملا  لوطل  یـسفن  تلعتـشا  ادیعب  ادمأ  ادـیدم و  انامز  لازتعالا  لومخلا و  ءاوزنإلا و  راتتـسالا و  نم  لاحلا  اذـه  یلع 
ءاوضألا اهتقحل  توربجلا و  اـیابخ  اـهب  تلح  توکلملا و  راونأ  اـهیلع  تضاـفف  اـیوق  اـباهتلا  تاـضایرلا  هرثکل  یبلق  بهتلا  و  اـیرون -

اذه هفشکنم  نکت  مل  زومر  یل  تفـشکنا  نآلأ و  یلإ  اهیلع  علطأ  نکأ  مل  رارـسأ  یلع  تعلطاف  هیهلإلا  فاطلألا  اهتکرادت  هیدحألا و 
هینابرلا و قئاقحلا  هیهلإلا و  رارـسألا  نم  نایعلا  دوهـشلاب و  دئاوز  عم  هتنیاع  ناهربلاب  لبق  نم  هتملع  ام  لک  لب  ناهربلا  نم  فاشکنالا 

رهاظب اکرف  ایجن  هیلإ  صلخ  هنم و  اهب  برق  ایشع و  هرکب و  قحلا  راونأ  نم   (1) لقعلا حورتساف  هینادمصلا  ایابخلا  هیتوهاللا و  عئادولا 
لوادـج اهردـقب و  هضیف  نم  تلاس  موهفلا  هیدوأ  جاوم  رحب  وه  اذإف  نیبلاطلل  هتالقعت  نطابب   (2) يوز جاجث و  ءام  وه  اذإـف  هحراوج 

رهاوز یطاوشلا  یلع  لوادجلا  تتبنأ  اررد و  هبقاث و  رهاوج  عامسألا  لحاوس  یلع  يداوألا  تزربأف  اهرهنب  هحشر  نم  تضاف  لوقعلا 
بسحب صاخشألا  هیلإ  جاتحی  ایرورض  ارمأ  لمهی  نأ ال  هینابرلا  هیانعلا  هعیرش  هیهلإلا و  همحرلا  بأد  نم  ناک  ثیح  ارمث و  هرضان و 

یل هفشکنملا  یناعملا  هذه  راتـسألا  نوطبلا و  یف  یفتخی  نأ ال  هتمحر  تضتقاف  دابعلا  حلاصم  یف  عفان  یـشب ء  لخبی  دادعتـسالا و ال 
انبرـش امم  هضافإلا  هللا  ینمهلأف  راونألا  رون  نم  یلع  هضئافلا  راونألا  باـجتحالا  ناـمتکلا و  یف  یقبی  ـال  رارـسألا و  ملاـع  ضیفم  نم 
همعل هنم  دجو  نم  بلق  رونتی  هعرج و  هنم  برـش  نم  ایحیل  نیکلاسلا  بولقل  همعل  اندـجو  امم   (3) هحالإلا نیبلاطلا و  شاطعلل  هعرج 

نم هجارخإ  تیأرف  هرـسی  هل  نم  یلع  هزربأ  هردـق و  يذـلا  تقولا  یف  هرهظأف  هلجأ  ناک  دـق  همیدـقت و  هللا  دارأ  هلجأ و  باتکلا  غلبف 
يرمأ و هدراوش  مض  یلع  تعمج  يرکف و  هیف  تلمعأـف  لیـصحتلا  دوجولا و  یلإ  ءاـفخلا  نم  هزاربإ  لـیمکتلا و  لـعفلا و  یلإ  هوقلا 

یتمیزع تضهنف  يردص  همامتإل  حرشی  يرزو و  همرکب  طحی  يرزأ و  دشی  نأ  یلاعت  هللا  تلأس 

، حارتسا هحارلا و  دجو  يأ  - 1
، هعمج یشلا ء  يوز  لاس  ءاملا  جث  هاوس  ضوحلا  اهرفح و  ضرألا  اکر  - 2

، هب عمل  هب  حول  هبوثب و  هفیسب و  رهظ و  ادب و  حالأ  - 3
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یـسفنل تلق  یطاسبنا و  نم  دماجلا  جومت  یطاشن و  نم  دماخلا  زتها  هدـکار و  تناک  ام  بغ  یتمه   (1) تبه هدعاق و  تناک  ام  دعب 
هتروص یف  قحلا  زاربإ  هقئافلا و  یناعملا  رهاوجب  عامـسألا  هیلحت  عورفلا و  اهنم  طبنتـسی  لوصأ  رکذ  عورـشلا و  مامتهالا و  ناوأ  اذه 

يذ هرـضح  رارـسأل  نیبلاطلل  هیناـبر  همکح  تزربأ  لاـمکلا و  لیـصحتب  نیلغتـشملا  نیکلاـسلل  اـیهلإ  اـباتک  تفنـصف  هقئارلا  هبجعملا 
هیف هللا  ینعلطأ  دق  روتسم و  زومرم و  لک  اهب  فشکنی  نأ  برق  روهظلل و  بجوملا  رونلاب  هیف  قحلا  یلجتی  نأ  داک  لالجلا  لامجلا و 

ینمهلأ (2) و  نیرساح مهعاجرت  و  هبانج - لوح  ءالقعلا  لوقع  لاوجت  عم  هتافص  هتاذ و  فراعم  یف  اهراونأ  هعطاستملا  یناعملا  یلع 
هامح میرح  ءالضفلا  موهف  فاوطت  عم  هداعم  هئدبم و  فاشکتسا  یف  اهرارسأ  هیلاعتملا  قئاقحلا  هدابع  نم  ءاشی  نم  هب  دیؤملا  هرـصنب 
ازمار عاضوألل  اظفاح  هیرتعی  بارطـضا  ـال  (3) و  هجلجل بایترا و ال  هیف و ال  جوع  ـال  اـمالک  هللا  دـمحب  ءاـجف  نیرـساخ  مهدادرت  و 

مولعلا هیف  تجمدـنا  دـق  ذإ  هوند  هیاغ  عم  ماـقملا  یف  اـیلاع  اـعیفر  هولع  هیاـهن  یف  ماـهفألا  نم  اـبیرق  عابـشإلا  زمرلا و  ماـقم  یف  اعبـشم 
هـسونأملا تارابعلاب  هیناـبرلا  رارـسألا  تلبرـست  هیمیلعتلا و  تاـنایبلاب  هیفـشکلا  قئاـقحلا  هیف  تعردـت  هیثحبلا و  همکحلا  یف  هیهلأـتلا -

(5) لءاضتت قحلل  نیلهاجلا  هبش  احاضتا و   (4) رتخبتت نیهاربلاف  عامسألا  نم  هبیرقلا  ظافلألا  یف  هضماغلا  یناعملا  تلمعتـسا  عابطلل و 
دق ٍروُُطف و  ْنِم  هیف  يرَت  ْلَه  هظاـفلأ - یلإ  ِْنیَتَّرَک  َرَـصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث  روصق  نم  هیف  رظنت  لـه  هیناـعم  یلإ  کـلقع  نیعب  رظنا  اـحاضتفا -

بلاطملا و فرعی  یتح  هیلقعلا  تادـهاجملاب  هسفن   (6) ینع نم  الإ  اهانعم  یلإ  يدـتهی  قئاـقحلا ال  نم  زونک  یلإ  هزومر  یف  ترـشأ 
الیکل هینیدلا  تاضایرلا  یف  هندب  بعتأ  نم  الإ   (7) اهازغم یلع  علطی  لوصأ ال  یلإ  هلوصف  یف  تهبن 

، تجاه تراث و  حیرلا  تبه  - 1
، ایعأ برضک  رسح  - 2

، مالکلا یف  ددرتلا  جلجلتلا  هجلجللا و  - 3
، هنسح هیشم  یشم  رتخبت  - 4

، فعضت رغصت و  يأ  - 5
، اهیلع قشی  ام  اهفلک  اهاذآ و  هسفن  ینع  - 6

، هدصقم مالکلا  يزغم  - 7
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طاحأ نم  الإ  عافتنالا  ریثک  اهب  عفتنی  هنأل ال  نیقیلا  فشکلا و  قیرط  یف  یئاقفر  نیدلا و  یف  یناوخإل  هتفنـص  دق  برـشملا و  قوذـی 
رصحنی قحلا ال  نإف  هموهفم  ءارو  امل  ارکنم  همولعمب و ال  بجتحم  ریغ  ءامکحلا  تافنصم  نومضم  یلع  فقو  ءالقعلا و  مالک  رثکأب 

الف میلـسلا  قوذلاب  هتمهف  وأ  هتدقتعا  امل  افلاخم  رظانلا  اهیأ  هتدجو  نإف  مهو  لقع و  لک  ردقب  ردقتی  مهف و ال  يذ  لک  مهف  بسحب 
هناـفرع هملع و  دـح  یلع  فوقوم  وهف  هموـهفم  ءارو  اـم  رکنأ  هموـلعمب و  بجتحا  نم  نأ  نهقفاـف  ٌمِیلَع  ٍْملِع  يِذ  ِّلُـک  َقْوَـف  هرکنت َو 

.هناید هبر و  رارسأ  ایابخ  نع  بوجحم 

قحلا ال فراعم  یـصحت و  تمهف و ال  امیف  رـصحنت  مهفلا ال  هوجو  نإف  الک  هتدروأ  امیف  هیاغلا  تغلب  دـق  ینأ  معزأ  اـضیأ ال  ینإ  و 
تللحأ نإف  دقع  نود  دقع  هرـصحی  نأ  نم  مظعأ  دـح و  لقع و  هب  طیحی  نأ  نم  عسوأ  قحلا  نأل   (1) يوحت تمسر و ال  امب  دیقتت 

غبـسأ ام  یلع  هدـمحأ  مکحلا و  نم  كادـه  ام  ردـق  یلع  کبر  رکـشاف  اهلـضعم  هیهلإلا  هیادـهلاب  تحتف  اهلکـشم و  هینابرلا  هیانعلاب 
اوتؤت ال  اهاکزأ - تامیلستلا  نم  اهامنأ و  تاولصلا  نم  هلآ  یلع  هیلع و  نیملاعلا  هآرم  نینوکلا و  دیـس  لوقب  دتقا  معنلا و  نم  کیلع 
هیحلا سفنألل  الإ  اهعادیتسا  كایإ و  هتیملا و  دولجلا  نع  اهـسیدقتب  کیلعف  اهوملظتف  اهلهأ  اوعنمت  اهولـضتف و ال  اهلهأ  ریغ  همکحلا 

.راصبألا يدیألا و  یلوأ  رابکلا  ءامکحلا  هب  یصوأ  هررق و  امک 

ام اهیلإ و  هجوتی  ام  موقلا و  قئارط  رکذ  یلإ  يداقتعا  هیلع  دمتعا  يدـنع و  قحلا  وه  ام  یلع  راصتقالا  نع  تزواجت  امبر  ینأ  ملعا  و 
کلذ ناکمإلا و  عسولا و  ردـقب  اهنع  بذـلا  (4) و  فیـصرتلا مدهلا و  (3) و  فییزتلا (2) و  دقنلا ءاـنثأ  یف  هیلع  تهبن  مث  اـهیلع  دری 

یلع اهلامتشا  ثیح  نم  ناهذألا  هیوقت  (5) و  اهب رطاوخلا  ذیحشتل 

، هعمج یشلا ء  يوح  - 1
، نساحملا وأ  بویعلا  نم  هب  ام  رهظأ  مالکلا  دقن  - 2

، اهیف شغل  هیلع  هدودرم  تراص  هیلع  مهاردلا  تفاز  اهفاز و  مهاردلا  فیز  - 3
، ضعب یلإ  اهضعب  مض  هراجحلا  فصر  - 4

، هدحأ هوحن  نیکسلا و  ذحش  - 5
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ناـهذأ دـیفت  هلـضعملا و  لـئاسملا  جارختـسال  هکلم  قـحلل  نیبلاـطلا  سوـفن  دـعت  هفیرـش  هحیلم  تافرـصت  هفیطل و  هبیرغ  تاروـصت 
امنإ قاروألا  نوطب  یف  هبوتکملا  رتافدـلا  یف  هتبثملا  ثحابملا  رثکأ  نأ  قحلا  هلکـشملا و  ثحابملا  یلع  اـعالطا  ثحبلاـب  نیلغتـشملا 

سوفنلا شاـقتناب  ءاـفتکالا  ـال  لوصولا  یلإ  قوشلا  لوصحل  راـظنألا  هیرادـلا و  یلوأ  راـکفأب  هطاـحإلا  و  هاـبتنالا - درجم  هیف  هدـئافلا 
لب قاذـملا  بیط  لابلا و  هحار  سفنلا و  نوکـس  و  بلقلا - نانیمطا  هب  لصحی  امم ال  کلذ  درجم  نإـف  لوقنملا  وأ  لوقعملا  شوقنب 

ملعیل و  رایخألا - تافصب  افصتم  راربألا  هقیرطب  ایدتقم  ناک  نإ  رارـسألا  یلإ  لوصولا  هفرعملا و  لیبس  كولـسل  بلاطلا  دعی  امم  یه 
نإف  (1) افقلت هثارو و  هیقفلا  وأ  یماعلا  هاقلت  يذـلا  داقتعالا  اـهب  دارملا  سیل  هرخـآلا  قیرط  ملع  داـعملا و  ملع  یلاـعت و  هللا  هفرعم  نأ 

فـشکنی ام  هل  لـثمتی  ـال  نییهلـإلا و  مارکلل  حـتفنی  اـمک  قئاـقحلا  قیرط  هل  حـتفنی  مل  هروصلا  یلع  دومجملا  دـیلقتلاب و  فوغـشملا 
ریرحت قیرط  وه  ام  ـال  قئاـقحلا و  هقیقح  قئـالخلا و  قـالخ  هفرعم  نم  هسوسحملا  تاذـللا  هروصلا و  ملاـعل  نیرغـصتسملا  نیفراـعلل 

هیاغ رظنلا و  لهأ  بأد  وه  امک  تحبلا  ثحبلا  درجم  وه  اضیأ  سیل  ملکتملا و  هداع  وه  امک  مارملا  نیـسحت  یف  هلداجملا  مـالکلا و 
َُهل امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  اهارَی َو  ْدَـکَی  َْمل  ُهَدَـی  َجَرْخَأ  اذِإ  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُـضَْعب  ٌتاُملُظ  اهعیمج  نإف  رکفلا  هثحابملا و  باحـصأ 
نع هدهاجملاب  هصولخ  هراهطلا و  سدـقلا و  ملاعب  هلاصتا  ببـسب  نمؤملا  بلق  یف  فذـقی  رون  هرمث  وه  نیقی  عون  کلذ  لب  ٍرُون  ْنِم 
امم اریثک  هللا  رفغتـسأل  ینإ  داسجألا و  فراخز  یلإ  نوکرلا  ضرـألا و  یلإ  دـالخإلا  هساـئرلا و  بح  همیمذـلا و  قـالخألا  لـهجلا و 

مهننفت لوقلا و  یف  مهتزبرج  ملعت  مهتاقیقدـت و  مالکلا و  لهأ  نم  نیلداجملا  هفـسلفتملا و  ءارآ  عبتت  یف  يرمع - نم  ارطـش  تعیض 
هیلإ و انرمأ  مامز  انیقلأف  میقتسم  ریغ  مهطارص  میقع و  مهسایق  نأ  نانملا  هللا  دییأت  نامیإلا و  رونب  رمألا  رخآ  یل  نیبت  یتح  ثحبلا  یف 

اهجو هل  لیخن  نأ  لتحن  مل  هانقدص و  هب و  انمآ  هنم  انغلب  ام  لکف  رذنملا  ریذنلا  هلوسر  یلإ 

، هعرسب هلوانت  یشلا ء  فقلت  - 1
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حتف یتح  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُـخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  یلاعت  هلوقل  الاثتما  هیهنب  انیهتنا  هادـهب و  انیدـتقا  لب  ایثحب  اکلـسم  ایلقع و 
.حجنأ هتعباتم و  هکربب  حلفأف  حتف  ام  انبلق  یلع  هللا 

ساسأ الوأ  مکحتـسا  اهاَّسَد و  ْنَم  َباخ  ْدَق  اهاَّکَز َو  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَـق  اهاوه  نع  کسفن  هیکزتب  باتکلا  اذـه  هءارق  لبق  یبیبح  ای  أدـباف 
تاهرتب لغتـشت  اهاتأ و ال  ذإ  ُفْقَّسلا  ُمِْهیَلَع  َّرَخَف  ِدِـعاوَْقلا  َنِم  ْمُهَناـْیُنب  ُهَّللا  یتأ  نمم  تنک  ـالإ  اـهارذ و  قرا  مث  همکحلا - هفرعملا و 

اذإ نیذلا  مه  هلزم و  باوصلا  هداج  نع  مادقألل  هلضم و  هنتف  اهنإف  هلمج  هفسلفتملا  لیواقأ  یلإ  نکرت  هلهجلا و ال  نم  هیفوصلا  ماوع 
نیتفئاطلا و ال نیتاه  رـش  كایإ  هللا و  اناقو  َنُؤِزْهَتْـسَی  ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  ِْملِْعلا َو  َنِم  ْمُهَدـْنِع  اِمب  اوُحِرَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاـج 

نیع هفرط  مهنیب  اننیب و  عمج 
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.قحلا یلإ  قلخلا  نم  رفسلا  اهدحأ  هعبرأ - ارافسأ  ءایلوألا  ءافرعلا و  نم  كالسلل  نأ   (1) ملعا هعبرألا و  رافسألا 

.قحلا یف  قحلاب  رفسلا  اهیناث  و 

.قحلاب قلخلا  یلإ  قحلا  نم  هنأل  لوألا  لباقی  ثلاثلا  رفسلا  و 

.قلخلا یف  قحلاب  هنأل  هجو  نم  یناثلا  لباقی  عبارلا  و 

ضیفأ انأ  اهف  هیلقعلا  رافسألا  یف  هیلاعتملا  همکحلاب  هتیمس  رافـسأ و  هعبرأ  یلع  راثآلا  راونألا و  یف  مهتاکرح  قبط  اذه  یباتک  تبترف 
دوجوملا دمصلا  دوبعملا  قحلاب  انیعتسم  دوصقملا  یف 

نع نغتسم  يروص  وه  لزانملا و  عطق  لحارملا و  یطب  دصقملا  یلإ  اهجوتم  فقوملا  وأ  نطوملا  نع  هکرحلا  وه  رفسلا  نأ  ملعا  - 1
نیب یتلا  هیرونلا  هیناملظلا و  بجحلا  عفرب  قحلا  یلإ  قلخلا  نم  رفسلا  لوألا  هعبرأ - دوهشلا  لهأ  هربتعا  ام  یلع  وه  يونعم و  نایبلا و 
ماقم یف  بلقلا  ماقم  نم  بلقلا و  ماقم  یف  سفنلا  ماقم  نم  یقرتلاب  تلق  تئش  نإ  ادبأ و  الزأ و  هعم  یه  یتلا  هتقیقح  نیب  کلاسلا و 
ُهَّنَْجلا ِتَِفلْزُأ  یلاـعت َو  هلوـق  یف  نـیقتملل  هـفلزملا  هـنجلا  وـه  يربـکلا و  هـجهبلا  یـصقألا و  دـصقملا  یلإ  حورلا  ماـقم  نـم  حورلا و 

بجحلا یه  حورلا و  ماـقم  ءاوـضأ  بلقلا و  ماـقم  راوـنأ  هیناـملظلا و  بجحلا  یه  سفنلا و  ماـقم  ساـندأ  نع  نیقتملا  يأ  َنیِقَّتُْمِلل *
هیلکلا هثالثلا  کلت  یلإ  عجری  باجح  فلأ  برلا  نیب  دـبعلا و  نیب  نإ  لیق  ام  هثالثلا و  هذـه  ناسنإلل  هیلکلا  تاماقملا  نإـف  هینارونلا 

یف ءانفلا  ماقم  اذل  لاقی  امبر  هیف و  هتاذ  ینفی  قحلا و  لامج  دهاشی  هروکذملا  بجحلا  کلت  عفرب  دوصقملا  یلإ  کلاسلا  لصو  اذإف 
لیـصفت یلإ  ارظن  لقعلا  حورلا  ماقم  یف  ربتعی  دـق  .افنآ و  هنیبنـس  یناثلا و  رفـسلا  نم  اهنکل  یفخـألا  یفخلا و  رـسلا و  هیف  و  تاذـلا -

و یفخألا - ماقم  یفخلا  ماقم  رـسلا  ماقم  حورلا  ماقم  لقعلا  ماقم  بلقلا  ماقم  سفنلا  ماقم  هعبـس  تاماقملا  ریـصتف  تـالوقعملا  دوهش 
ءالولا بتارم  یه  اماقم و  یمست  هکلم ال  نکت  مل  نإف  هکلم  کلاسلل  هلاحلا  کلت  نوک  رابتعاب  مسالا  کلذب  یمست  تاماقملا  کلت 

مخ ردنا  زونه  ام   z\ تشگ راطع  ار  قشع  رهش  تفه   s ُ - \ یمورلا یلوملا  یمویقلا  فراعلا  اهیلإ  راشأ  يذلا  هبحملا  قشعلا و  دالب  و 
ردصی وحملا و  هل  ضرعی  و  ایناقح - ادوجو  هدوجو  ریصی  لوألا و  هرفس  یهتنی  یلاعت  هیف  هتاذ  کلاسلا  ینفأ  اذإف   z\ میا هچوک  کی 

ام دعب  هتیدوبع  هبنذـب و  رقی  وحـصلا  هلمـشی  هوحم و  لوزی  هیهلإلا  هیانعلا  هتکرادـت  نإف  هدـح  هیلع  ماقی  هرفکب و  مکحیف  حطـشلا  هنع 
لوقأ يرانز و  عطقناف  يوسجم  رفاک  مویلا  انأف  ینأـش  مظعأ  اـم  ناحبـس  اـموی  تلق  نإ  یهلإ  یماطـسبلا  دـیزی  وبأ  لاـق  هیبوبرلاـب  رهظ 
لکی عامتـسالا  لمی و  بانطإلا  ول ال  ناک و  اـمع  جرخ  دـق  مـالکلا  لـعل  هللا و  لوسر  ادـمحم  نأ  دهـشأ  هللا و  ـالإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ 

وه یناثلا و  رفـسلا  یف  کلاسلا  ذخأب  لوألا  رفـسلا  ءاهتنا  دنع  مث  .کل  هانررق  ام  یفکی  كانه  نکل  رفـسلا  اذه  یف  مالکلا  تعبـشأل 
یلإ تاذلا  فقوم  نم  كولسلا  یف  ذخأیف  ایناقح  ادوجو  هدوجو  ایلو  راص  هنأل  قحلاب  نوکی  امنإ  قحلاب و  قحلا  یلإ  قحلا  نم  رفسلا 
هتاذ اضیأ  ینعی  امات و  هتیالو  ریصیف  هدنع  هرثأتسا  ام  الإ  اهلک  ءامـسألا  ملعیف  هتالامک  عیمج  دهاشی  یتح  دحاو  دعب  ادحاو  تالامکلا 
ءانف ءافخلا  هتاذ و  ءانف  رـسلا  شطبی و  هب  یـشمی و  هب  رـصبی و  هب  عمـسی و  هبف  هلاـعفأ  هتافـص و  قحلا و  تاذ  یه  هتافـص  هلاـعفأ و  و 

یناثلا و رفـسلا  أدـبم  لوألا و  رفـسلا  یهتنم  وه  تاذـلا و  یف  ءانفلا  وه  رـسلا  تلق  تئـش  نإ  هتیئانف و  ءانف  ءافتخالا  هلاعفأ و  هتاـفص و 
یف ذـخأی  هؤانف و  عطقنی  یناثلا و  رفـسلا  یهتنی  هیالولا و  هرئاد  متیف  نیءانفلا  نع  ءانفلا  وه  ءاـفخإلا  هیهولـألا و  یف  ءاـنفلا  وه  ءاـفخلا 
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هل لـصحی  هوحم و  لوزی  لاـعفألا و  بتارم  یف  فقوملا  اذـه  نم  کلـسی  قحلاـب و  قلخلا  یلإ  قحلا  نم  رفـسلا  وه  ثلاـثلا و  رفـسلا 
اهمزاول و اهنایعأب و  اهلک  ملاوعلا  هذـه  دـهاشی  توسانلا و  توکلملا و  توربجلا و  ملاوع  یف  رفاسی  هللا و  ءاقبب  یقبی  ماتلا و  وحـصلا 

هللا نع  الإ  ربخی  هنإف ال  عیرـشتلا  هوبن  هل  سیل  هلاـعفأ و  هتافـص و  یلاـعت و  هتاذ  نم  فراـعملا  نع  یبنیف ء  هوبنلا  نم  ظـح  هل  لـصحی 
یف ذخأی  ثلاثلا و  رفسلا  یهتنی  ذئنیح  هعبتی و  قلطملا و  یبنلا  نم  عئارشلا  ماکحألا و  ذخأی  ایبن و  یمسی  هلاعفأ و ال  هتافص و  یلاعت و 

لجآلا لجاعلا و  یف  اهعفانم  اهراضم و  ملعیف  اهمزاول  اـهراثآ و  قئـالخلا و  دـهاشیف  قحلاـب  قحلا  یلإ  قلخلا  نم  وه  و  عبارلا - رفـسلا 
اهوعدـی اهقوعی و  اهعنمی و  ام  اهیزخی و  اهدوقی و  اهقوسی و  ام  اهعوجر و  هیفیک  هللا و  یلإ  اهعوجر  ملعی  هرخآلا و  ایندـلا و  یف  ینعی 

یف نوکی  اهتواقش و  هب  امع  اهتداعس و  هب  امع  اهعفانم و  اهراضم و  اهئاقب و  نع  یبنی ء  هنإف  یبنلاب  یمسی  عیرشتلا و  هوبنب  ایبن  نوکیف 
رفـسلا نأ  رهظ  دقف  هعبرألا  رافـسألا  یه  هذه  .قحلا  یلإ  هجوتلا  نم  اهیلإ  تافتلالا  هلغـشی  یناقح و ال  هدوجو  نأل  قحلاب  کلذ  لک 

- هجوب نـالباقتم  عبارلا  یناـثلا و  لوـألا و  نود  قحلاـب  ثلاـثلا  نوـک  یهتنملا و  إدـبملا و  یف  امهـسکاعتل  نـالباقتم  ثلاـثلا  لوـألا و 
قافآلا و یف  نورظنی  نوخسارلا  ءامکحلا  نوخماشلا و  هفـسالفلا  .قحلاب و  امهنوک  یف  امهکارتشا  یهتنملا و  إدبملا و  یف  امهفالتخال 

راونأب نودهـشتسی  هتاذ و  هدوجو و  بوجو  یلع  هتردـق  راثآب  نولدتـسیف  هرهاب  اهنع  هتایار  هرهاظ و  اهیف  یلاعت  هتایآ  نوریف  سفنـألا 
امهماظتنا امهناقتإ و  هتینإ و  لئالد  امهتاکرح  امهناکمإ و  و  ضرألا - تاوامسلا و  دوجو  نإف  هتافـص  هئامـسأ و  سدقت  یلع  هتمکح 

ْمِهِسُْفنَأ ِیف  ِقافْآلا َو  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  همـسا  زع  یلاعت  هلوقب  نیبملا  باتکلا  یف  ریـشأ  هقیرطلا  هذه  یلإ  هتیبوبر و  هتفرعم و  دهاوش 
تالامک هدوجو و  یف  اکلهتـسم  ادوجو  لامک  دوجو و  لک  نوری  ثیحب  قحلا  هنأ  مهل  نیبت  کـلذ  دـنع  ُقَْحلا و  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح 
هعبرألا رافـسألا  نم  لوألا  رفـسلا  وه  اذـه  هروهظ و  تاولج  نم  هولج  هرون و  تاعمل  نم  هعمل  لامک  دوجو و  لک  نوری  لـب  هدوجو 

نیبتیف هتقیقح  سفن  یف  نولمأتی  دوجولا و  یلإ  نورظنی  مث  .قحلا  یلإ  قلخلا  نم  وه  هللا و  لهأ  نم  كولـسلا  لـهأل  اـم  ءازإـب  هیلقعلا 
هعمـس و هتدارإ و  هتایح و  هتردـق و  هملع و  هتینادـحو و  هتطاسب و  یلع  یتاذـلا  هبوجوب  نولدتـسی  هتاذـل و  هتاذـب و  بجاولا  هنأ  مهل 
هتیدمـص و هتیدـحأب  هتیدـحأ و  رهظیف  هتاذ  نیع  اهلک  نأ  یلع  هلالج و  هلاـمج و  توعن  هلاـمک و  فاـصوأ  رئاـس  همـالک و  هرـصب و 

قحلا نم  وه  كولـسلا و  لهأل  ام  ءازإب  هیلقعلا  هعبرألا  رافـسألا  نم  یناثلا  رفـسلا  وه  اذه  یلعأ و  متأ و  وحنب  ءایـشألا  لک  هتیدمـصب 
اهبیترت یلاعت و  هنع  هرثکلا  رودص  هیفیک  هلعف و  هینادـحو  مهل  فشکیف  هتیدـحأ  هتیانع و  هدوجو و  یف  نورظنی  مث  .قحلاب  قحلا  یلإ 
کلملا ملاع  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  اهلفـسأ  اهالعأ و  توکلملا  توربجلا و  ملاوع  یف  نولمأتی  سوفنلا و  لوقعلا و  لسالـس  مظتنی  یتح 

نیکلاسلل و ام  ءازإب  هیلقعلا  هعبرألا  رافـسألا  نم  ثلاثلا  رفـسلا  وه  اذه  ٌدیِهَـش و  ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  توسانلا َأ َو  و 
اهعفانم و اهراضم و  نوفرعی  هللا و  یلإ  اهعوجر  نوملعی  ضرألا و  تاوامـسلا و  قلخ  یف  نورظنی  مث  .قحلاب  قلخلا  یلإ  قحلا  نم  وه 

رمأ یف  نورظنی  حلاصملاب و  نورمأی  دسافملا و  نع  نوهنیف  اهداعم - اهشاعم و  نوملعیف  هرخآلا  ایندلا و  یف  اهتواقش  اهتداعـس و  هب  ام 
و لامعألا - مسجت  بتکلا و  ریاطت  نازیملا و  باسحلا و  طارـصلا و  باقعلا و  باوثلا و  رانلا و  هنجلا و  نم  اهیف  ام  نوملعی  هرخـآلا و 

ءازإب هیلقعلا  هعبرألا  نم  عبارلا  رفسلا  وه  اذه  .نیعمجأ و  مهیلع  همالس  هللا و  تاولص  لسرلا  هب  ربخأ  ءایبنألا و  هب  ءاج  ام  لک  هلمجلاب 
امب لوألا و  رفـسلا  لیفک  ضارعألا  رهاوجلا و  هماعلا و  رومألا  نم  هیف  امب  باتکلا  .قحلاب و  قلخلا  یلإ  قلخلا  نم  وه  هللا و  لـهأل  اـم 

لیفک هدرجملا  سوفنلا  هیـسدقلا و  رهاوجلا  تابثإ  نم  هیف  امب  یناثلا و  رفـسلا  لیفک  هتافـص  تابثإ  هتاذب و  یلاعت  هتاذ  تابثإ  نم  هیف 
هراشإ خلإ  كالسلل  نأ  ملعا  هرس و  سدق  هلوقف  عبارلا  رفسلا  لیفک  همایقلا  موی  یف  اهل  ام  سفنلا و  لاوحأ  نم  هیف  امب  ثلاثلا و  رفسلا 

اهلفکتی یتلا  اریخأ  هروکذملا  رافسألا  یلإ  هراشإ  هیلقعلا  رافسألا  یف  هلوق  یلإ  اذه  یباتک  تبترف  هلوق  الوأ و  هروکذملا  رافسألا  یلإ 
نیقیلا و ملع  لصحی  یلوألاب  راثآلا و  راونألا و  یف  ناتئفاکتم  هیملعلا  هیرظنلا و  هوقلا  نإـف  ءاـیلوألا  نیکلاـسلا و  رافـسأ  قبط  باـتکلا 
- باوصلاب ملعأ  هللا  باتکلا و  ثحابم  عبتت  موقلا و  تاملک  هظحالم  نم  تدفتـسا  امم  اذـه  نیقیلا  قح  نیقیلا و  نیع  لصحی  هیناثلاب 
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ملعا زیزعلا ، هرس  سدق  هشمقلا  یناهفصألا  اضر  دمحم  یهلإلا  میکحلل  باتکلا  بلاطم  یلع  اهقیبطت  هعبرألا و  رافسألل  قیقحتلا  اذه 
هدهاشی یـش ء  لک  هدـحولا و  هدـهاشم  نع  لفغی  امئاد و  هرثکلا  دـهاشی  يرظنلا  یملعلا و  هکولـس  یف  عرـشی  مل  ماد  ام  ناسنإلا  نأ 

هکولـس یف  عرـش  اذإف  هرثکلاب  هدنع  هبجتحم  هدحولا  هدـحولا و  دوهـش  نع  هعنام  هدوهـش  هرظن و  یف  هرثکلا  هرثکلا و  هفـصب  دـهاشی 
هیقیقحلا هقحلا  هفرصلا  هدحولا  یلإ  ائیشف  ائیـش  هدنع  تارثکلا  لحمـضت  عناصلا  یلإ  تادوجوملا  نم  رثؤملا و  یلإ  راثآلا  نم  یملعلا 

هبجتحم هرثکلا  ریـصت  ذـئنیح  هرملاب و  تادوجوملا  نایعأ  یلإ  رظنلا  تارثکلا و  هدـهاشم  نع  لفغی  الـصأ و  هرثکلا  دـهاشی  ثیحب ال 
لوألا رفسلا  هلزنم  یلاحلا  كولسلا  یف  لزنملا  اذه  هلزنم  اهتدهاشم و  نع  اهتدهاشم  یف  قرغتـسی  هدحولا و  الإ  دهاشی  هدحولاب و ال 

ملاع یلإ  لصو  اذإ  هدـحولا و  یلإ  هرثکلا  نم  يأ  قحلا  یلإ  قلخلا  نم  رفـسلا  وه  باتکلا و  یف  هیلإ  راـشأ  يذـلا  فراـعلا  کـلاسلل 
هئامسأ و هفاصوأ و  یلع  هتدحو  قحلا و  تاذ  نم  یملعلا  كولـسلاب  کلاسلا  لدتـسی  ذئنیحف  هرثکلا  هدهاشم  نع  بجتحا  هدحولا و 

كولـسلا یف  کلاسلل  یناثلا  رفـسلا  هلزنمب  هبترملا  هذه  همظتنم و  هبترم و  هدوجو  هبوجو و  صاوخ  فرعی  هبترم و  دـعب  هبترم  هلاعفأ 
نأل قحلاب  هنوک  امأ  هصاوخ و  هئامسأ و  قحلا و  تافـص  یف  رفـسلا  اذه  نوکل  رهاظف  قحلا  یف  امأ  قحلاب  قحلا  یف  وه  يذلا  یلاحلا 

هئامـسأ و هتافـص و  هتاذ و  یف  نإف  نایعألا  تارثکلا و  عیمج  هینإ  و  هتینإ - هدهاشم  نع  لفاغ  قحلا و  هقیقحب  ققحتم  ذئنیح  کلاسلا 
تلح و  محازتلا - قیـضلا و  نع  کلاسلا  ردص  حرـشنا  امبر  هبترملا  هذه  یف  رارـسألا و  لهأ  نم  تنک  نإ  مهفاف  هئاقبإب  هئاقبب ال  قاب 

هرثکلا و ال هدهاشم  نع  هدحولا  هدهاشم  هبجحی  هرثکلا و ال  یف  هدـحولا  هدـحولا و  یف  هرثکلا  دـهاشی  ثیحب  هناسل  نع  زجعلا  دوقع 
الباق ریصی  ذئنیحف  هردص  حارشنا  هدوجو و  هرئاد  هعسل  کلذ  نیماقملا و  نیب  اخزرب  نیتأشنلا و  اتلکل  اعماج  ریصی  سکعلاب و  هلغـشی 
قحلا نم  رفسلا  هلزنم  یملعلا  یلاحلا و  كولسلا  نم  هبترملا  هذه  هلزنم  سوفنلا و  لوقعلا و  ءافعضل  ادشرم  نیـصقانلل و  املعم  هنوکل 

یلع لالدتـسالا  یه  نقتأ و  قدأ و  لمکأ و  یلعأ و  يرخأ  هبترم  هبترملا  هذـه  قوف  هلاسرلا و  هوبنلا و  هبترم  وه  قحلاب و  قلخلا  یلإ 
ناهربلا لالدتـسالا و  اذه  یمـسی  هریغ و  دوجو  هدوجو و  یلع  ناهربلا  یف  طسولا  نوکی  ثیحب ال  قحلاب  هریغ  دوجو  قحلا و  دوجو 
ناسنإلا لامک  هبترملا  هذه  لب  هلاسرلا  هوبنلا و  داشرإلا و  میلعتلل و  اهیلع  هفوقوم  تسیل  هبترملا  هذه  نکل  نیقیدصلا و  هقیرط  مللاب و 

قحلا یف  رفـسلا  وه  اضیأ و  هیناثلا  هبترملا  نع  کفنت  هبترملا ال  هذـه  تناک  نإ  میلعتلل و  اهل  هیلخدـم  ـال  طـقف و  هسفن  یلإ  ساـیقلاب 
امهیف اهیلع  فوقوملا  لب  میلعتلا  هلاسرلل و  اهیلع  هفوقوم  هبترملا  هذـه  تسیل  نکل  اذـهل و  همزلتـسم  قحلا  هقیقحب  قیقحتلا  نأل  قحلاب 

هعبرـألا رافـسألا  قاـبطنا  هیفیک  .قـلخلا و  یف  قحلاـب  وـه  عـبارلا و  رفـسلا  هلزنم  اـهتلزنم  هبترملا  هذـه  هیناـثلا و  یلوـألا و  هبترملا  وـه 
لاوـحأ نـع  اـهیف  ثوـعبملا  ضارعـألا  رهاوـجلا و  هماـعلا و  رومـألا  نإ  اذــکه  عبرـألا  بـتارملا  هذــه  عـم  باـتکلا  یف  هروکذــملا 

قحلا و تابثإ  نم  هیف  ثوعبملا  یهلإلا  قحلا و  یلإ  قلخلا  نم  يأ  لوألا  رفـسلا  وه  اهنأب  هرهاظ  تایهاملا  ناـیعألا و  و  تادوجوملا -
وه يذـلا  اضیأ  عبارلا  رفـسلاب  نمـضتم  یناثلا  رفـسلا  اذـه  نکل  قحلاب و  قحلا  یف  يذـلا  یناثلا  رفـسلا  وه  هلاعفأ  هئامـسأ و  هتافص و 

لالدتـسالا دوجولا و  بجاو  تابثإ  یف  نیقیدـصلا  هقیرط  هیف  رکذ  امل  یهلإلا  ثحبلا  عبتت  نم  یلع  یفخی  امک ال  قلخلا - یف  قحلاب 
هیاـغ یلإ  اـهنوکت  إدـبم  نم  سفنلا  لاوحأـب  ملعلا  وه  سفنلا و  رفـس  وه  ثلاـثلا و  رفـسلا  هتـالولعم و  نم  هریغ  دوجو  یلع  هدوـجوب 

قلخلا یلإ  قحلا  نم  وه  ثلاثلا و  رفـسلا  وه  هوقلا و  یلإ  فعـضلا  دـح  نم  لامکلا و  هیاـغ  یلإ  صقنلا  دـح  نم  قحلا  یلإ  اـهعوجر 
هللا سدـق  يرونلا  یلع  یلوملا  یهلإلا  میکحلا  نب  يرونلا  نسح  دـمحم  ازریم  همالعلا  هدافأ  ام  یهتنا  .هانرکذ  ام  عیمج  مهفاف  قحلاـب 

لامک ققحملا  خیـشلا  لاق  .اهیلع  هباتک  فنـصملا  بتر  یتلا  یلع  اهقابطنا  هیفیک  هیکولـسلا و  هعبرـألا  رافـسألا  قیقحت  یف  امهرارـسأ 
سفنلا لزانم  نم  هللا  یلإ  ریـسلا  وه  لوألا  هعبرأ  رافـسألا  یلاعت و  قحلا  یلإ  بلقلا  هجوت  وه  رفـسلا  هدق  یـشاکلا  قازرلا  دبع  نیدلا 

هتافـصب و فاصتالاب  هللا  یف  ریـسلا  وه  یناـثلا  هیئامـسألا  تاـیلجتلا  أدـبم  بلقلا و  ماـقم  هیاـهن  وه  نیبملا و  قفـألا  یلإ  لوصولا  یلإ 
باق ماقم  وه  هیدحألا و  هرضحلا  عمجلا و  نیع  یلإ  یقرتلا  وه  ثلاثلا  هیدحاولا - هرضحلا  هیاهن  یلعألا و  قفألا  یلإ  هئامـسأب  ققحتلا 
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دعب ءاقبلا  ماقم  وه  لیمکتلل و  هللا  نع  هللااب  ریـسلا  عبارلا  هیالولا  هیاـهن  وه  یندأ و  وأ  ماـقم  وهف  عفترا  اذإـف  هینینثـالا  تیقب  اـم  نیـسوق 
تانیعتلا و بسنلا و  تافـصلا و  ءامـسألا و  ءاـفتنا  عم  تاذـلا  راـبتعا  مهدـنع  هیدـحألا  هبترملا  و  یهتنا .، عمجلا  دـعب  قرفلا  ءاـنفلا و 

ینارون رهوج  لماکلا  لئاقلا  اذه  لاق  ام  یلع  بلقلا  هتباثلا و  نایعألل  هموزلملا  تافصلا  ءامسألا و  عم  تاذلا  رابتعا  هیدحاولا  هبترملا 
هیناویحلا سفنلا  هنطاب و  حورلا  هقطانلا و  سفنلا  میکحلا  هیمـسی  هیناسنإلا و  هب  ققحتی  يذلا  وه  سفنلا و  حورلا و  نیب  طسوتی  درجم 

هلوق یف  حابـصملاب  حورلا  يردلا و  بکوکلا  هجاجزلاب و  دـیجملا  نآرقلا  یف  هلثم  امک  دـسجلا  نیب  هنیب و  طسوتملا  هرهاظ  هبکرم و 
ٍهَِّیقْرَش َو ٍهَنُوْتیَز ال  ٍهَکَرابُم  ٍهَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُهَجاجُّزلا  ٍهَجاجُز  ِیف  ُحابْصِْملا  ٌحابْصِم  اهِیف  ٍهاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  یلاعت 
هایحلا و هوقل  لباقلا  بلقلا  یف  دلوتملا  فیطللا  راخبلا  وه  ءافرعلا  دنع  سفنلاف  ندبلا  وه  هوکـشملا  سفنلا و  یه  هرجـشلا  ٍهَِّیبْرَغ و  ال 

تایلکلل كردملا  امهنیب  طسوتملا  هدرجملا  هیناسنإلا  هفیطللا  مهدنع  حورلا  حورلاب و  ءابطألا  دنع  یمـسی  اذـه  و  هکرحلا - سحلا و 
یلع هرئادـلا  عبـسلا  فئاطللا  نم  عبرأ  اذـهف  هقطانلا  سفنلا  اهنومـسی  و  یناثلا - حورلا  بلقلا و  نیب  ءامکحلا  قرفی  تاـیئزجلا و ال  و 

هریخألا ثالثلا  یلإ  فراعلا  ققحملا  اذه  راشأ  دق  یفخألا و  یفخلا و  رسلا و  حورلا و  بلقلا و  سفنلا و  عبطلا و  نم  ءافرعلا - هنـسلأ 
وه هلوقب  راشأ  يذلا  ثلاثلا  رفـسلا  انیمـس  نإ  ءانفلا و  دعب  ءاقبلا  ماقم  و  یندأ - وأ  ماقم  نیـسوق و  باق  ماقم  یه  هثالثلا و  تاماقملاب 
یه اعبـس و  ناـسنإلا  بتارم  تءاـج  اـضیأ  دـیجملا  نآرقلا  یف  انـسح و  ناـک  قحلا  یلإ  قحلا  نم  رفـسلاب  عـمجلا - نیع  یلإ  یقرتـلا 

لقعلا عبـس  اضیأ  ءامکحلا  دـنع  هرون و  یلع  رون  رانلا و  يردـلا و  بکوکلا  حابـصملا و  هجاجزلا و  هکرابملا و  هرجـشلا  هاکـشملا و 
امل هرس  سدق  فنصملا  هرکذ  ام  هفلاخم  یفخی  قحملا و ال  وحملا و  دافتسملا و  لقعلا  لقعلاب و  لقعلا  هکلملاب و  لقعلا  ینالویهلا و 
هیف هحاشم  رخآ و ال  حالطصا  فنصملا  هرکذ  ام  لعل  رخآ و  ارفس  قلخلا  یلإ  قحلا  نم  رفـسلا  دعب  رکذی  مل  هنأل  فراعلا  اذه  هرکذ 

نیکلاسلا ءافرعلل  لزانملا  نإف  صوصخلا  مومعلاب و  هتوافتم  امهل  لزانملا  تناک  هنأ  ملعاف  ءایلوألا  ءافرعلل و  لاق  امل  فنصملا  نإ  مث 
دعب هفـص  هتافـصب  فاصتالا  وه  و  هللا - یف  رفـسلا  لزانم  یه  ءایلوألل  عبـسلا و  فئاطللا  رخآ  یلإ  حورلا  بلقلا و  سفنلا و  لثم  یه 

قحلا و نع  قحلاب  ملکتلا  نوکلا و  یف  فرـصتلا  ینعمب  هردـقلا  قئاقحلاب و  هکلملا  ینعمب  ملعلاک  طـقف  قلعتلا  ـال  قلختلا  وحنب  هفص 
اهوحن حئاورلا و  تارـصبملا و  تاوصألا و  نم  هریغ  كردـی  ام ال  كردـی  هلمجلاب  هریغ و  رـصبی  عمـسی و ال  ام ال  رـصبلا  عمـسلا و 

، قلخلا یلإ  قحلا  نم  نورفاسی  هیدحألا و  یف  ءانفلا  یلإ  هیدـحاولا  نم  نوقرتی  اذـک  هذـه و  ءایلوألاب  هقئاللا  لزانملا  نإف  هیئایلقروهلا 
هر س 
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معألا ینعملاب  یهلإلا  ملعلا  وأ  هماعلا  رومألا  نم  لوألا  ءزجلا 
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هیتاذلا هضراوع  دوجولا و  هعیبط  یلإ  رظنلا  یف  قحلا  یلإ  قلخلا  نم  يذلا  وه  لوألا و  رفسلا 

هراشا

کلاسم هیف  و 

مولعلا عیمج  یف  ناسنإلا  اهیلإ  جاتحی  یتلا  فراعملا  یف  لوألا  کلسملا 

هراشا

لحارم هتس  همدقم و  هیف  و 

اهفرش اهتیاغ و  یلوألا و  اهمیسقت  هفسلفلا و  فیرعت  یف  همدقملا 

نیهاربلاب ال اقیقحت  اهدوجوب  مکحلا  اـهیلع و  یه  اـم  یلع  تادوجوملا  قئاـقح  هفرعمب  هیناـسنإلا  سفنلا  لامکتـسا  هفـسلفلا  نأ  ملعا 
هبـشتلا لصحیل  هیرـشبلا - هقاطلا  بسح  یلع  ایلقع  امظن  ملاـعلا  مظن  تلق  تئـش  نإ  یناـسنإلا و  عسولا  ردـقب  دـیلقتلا  نظلاـب و  اذـخأ 

اتهج اضیأ  هسفنل  تناـک  هیقلخ و  هیـسح  هداـم  (1) و  هیرمأ هیونعم  هروص  نیطلخ  نم  نوجعملاک  ناسنإلا  ءاج  اـمل  یلاـعت و  يراـبلاب 
هیرظنلا امأ  هیلقعت - هیلمع  هیدرجت و  هیرظن  نینف  یلإ  نیتوقلا  حالـصإب  نیتأشنلا  هراـمع  بسحب  همکحلا  تنتفا  مرج  ـال  درجت  قلعت و 

لب هداملا  یف  ینیعلا ال  ملاعلل  اهباشم  ایلقع  املاع  اهتروریـص  و  همامت - هلامکب و  هماـظن  یلع  دوجولا  هروصب  سفنلا  شاـقتنا  اـهتیاغف 
هشقر (2) و  هتروص یف 

ُْرمَْألا و ُْقلَْخلا َو  َُهل  الَأ  یلاعت  هلوق  نم  ذوخأم  حالطـصالا  اذـه  حاورألا و  ملاع  لوقعلا و  ملاـع  وه  رمـألا و  ملاـع  یلإ  هبوسنم  يأ  - 1
ناکمإلا درجم  اهیفکی  ذإ  هدم  هدام و  هطـساو  الب  یلاعت  قحلا  رمأب  تدجو  اهنأل  هب  تیمـس  امنإ  یِّبَر و  ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  یلاعت  هلوق 

درجم تناک  لب  رمتؤم  كانه  نکی  مل  تاینإلا  هکدنم  تناک  امل  اضیأ  يدادعتـسالا و  یلإ  هجاح  الب  دوجولا  ضیف  لوبق  یف  یتاذلا 
هر س  هناطلس ، لج  هللا  رماوأ 

تاوامسلا هضرع  اینیع  املاع  ریصیس  یلقعلا  ملاعلا  اذه  هتدامب و  هتروصب ال  یه  امنإ  یـشلا ء  هیئیـش  نأ  یهنلا  یلوأ  دنع  مولعم  و  - 2
هر س  ِِهنیِمَِیب ، ٌتاَّیِوْطَم  ُتاوامَّسلا  ُِبتُْکِلل َو  ِّلِجِّسلا  ِّیَطَک  َءامَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی  ضرألا  و 
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لاق ثیح  هبر  یلإ  هئاعد ص  یف  لوئسملا  لسرلا  دیسل  بولطملا  وه  همکحلا  نم  نفلا  اذه  هشقن و  هتئیه و  و 

یه امک  ءایشألا  انرأ  بر  : 

اهترمثف هیلمعلا  امأ  اضیأ و  اهروصتل  مزلتسملا  ءایشألا  دوجوب  قیدصتلا  وه  مکحلا  ًامْکُح و  ِیل  ْبَه  ِّبَر  لأس  نیح  اضیأ  لیلخلل ع  و 
نفلا اذه  یلإ  سفنلا و  نم  ندبلل  هیراهقنالا  هیدایقنالا  هئیهلا  ندبلا و  یلع  سفنلل  هیئالعتسالا  هئیهلا  لیـصحتل   (1) ریخلا لمع  هرشابم 

هلوقب ع راشأ 

هللا قالخأب  اوقلخت  : 

ِیف َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  هیهلإلا  هفیحـصلا  یف  رهـشأ  امهیلک  همکحلا  ینف  یلإ  َنیِِحلاَّصلاـِب و  ِینْقِْحلَأ  هلوق َو  یف  لـیلخلا ع  یعدتـسا  و 
هملظملا ماسجألا  نم  یه  یتلا  هتدام  یه  َنِیِلفاـس و  َلَفْـسَأ  ُهاـنْدَدَر  َُّمث  رمـألا  ملاـع   (2) زارط یه  یتـلا  هتروـص  یه  ٍمیِوـْقَت و  ِنَسْحَأ 

ربتعملا نأب  راعـشإلل  هیلمعلا و  همکحلا  مامت  یلإ  هراشإ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  هیرظنلا َو  همکحلا  هیاغ  یلإ  هراـشإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  هفیثکلا 
قح نم  امهنیب  امیف  ربدـتلا  داعملا و  إدـبملا و  لاوحأب  ملعلا  هیرظنلا  نم  داعملا و  هاجن  شاعملا و  ماـظن  هب  اـم  هیلمعلا  هوقلا  لاـمک  نم 

نینمؤملا ع ریمأ  لاق  رابتعالا  رظنلا و 

هسفنل و دعأ  أرما  هللا  محر  : 

ءاخلاب هیلختلا  میجلاب و  هیلجتلا  تلق - تئـش  نإ  ءانفلا و  لئاضفلاب و  یلحتلا  لئاذرلا و  نم  یلختلا  نطابلا و  رهاظلا و  بیذهت  نم  - 1
یلختی نأ  وهف  هیلختلا  امأ  هیهلإلا و  سیماونلا  یف  درو  ام  لامعتـساب  رهاظلا - یلجی  نأ  وهف  هیلجتلا  امأ  هلمهملاـب و  هیلحتلا  همجعملا و 

ثیدـحلا یف  اهیلإ  راشملا  هیبذـبذلا  هیبقبقلا و  هیقلقللا و  رورـشلا  كرتی  اهریغ و  ربکلا و  دـسحلا و  لـخبلاک و  قـالخألا  لـئاذر  نع 
بذـبذلا نطبلا و  بقبقلا  ناـسللا و  وـه  قـلقللا  هلک و  رـشلا  یقو  دـقف  هبذـبذ  هبقبق و  هقلقل و  رـش  یقو  نم  لاـق ص : ثـیح    ُ يوـبنلا

هللا و قالخأب  اوقلخت  يوبنلا  ثیدـحلا  یف  امک  هللا  قالخأب  قلختی  تافـصلا و  ءامـسألا و  علخب  علختی  نأ  وهف  هیلحتلا  امأ  بیـضقلا و 
و هتفـص - یف  هتافـص  ءانف  سمطلا  یلاعت و  قحلا  لعف  یف  دـبعلا  لاعفأ  ءانف  وحملاف  قحملا  سمطلا و  وحملا و  بتارم  هلف  ءاـنفلا  اـمأ 

هر س  هدوجو ، یف  هدوجو  ءانف  قحملا 
، هطمن یلع  يأ  کلذ  زارط  یلع  اذه  لاقی  طمنلا  زارطلا  - 2
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نیأ یلإ  نیأ و  یف  نیأ و  نم   (1) ملع هسمرل و  دعتسا 

هلإلاب هبشتلا  یه  هفسلفلا  ءایبنألاب ع  ایسأت  اولاق  ثیح  نویهلإلا  هفسالفلا  تزمر  نینفلا  کنیذ  یلإ  و 

هللا قالخأب  اوقلخت  يوبنلا ص : ثیدحلا  یف  عقو  امک 

.تاینامسجلا نع  درجتلا  تامولعملاب و  هطاحإلا  یف  ینعی 

ذإ دوجولا  سفنل  اببس  لب  لمکألا  هجولا  یلع  ءایـشألا  دوجول  اببـس  تراص  اهنأ  اهنم  هدیدع  تاهج  نم  همکحلا  فرـش  یفخی  مث ال 
اذـه يدوجولا و  ریخلا  یف  الإ  فرـش  ضحم و ال  ریخ  دوجولا  هدالیإ و  هداجیإ و  نکمی  ال  هیلع - وه  اـم  یلع  دوجولا  فرعی  مل  اـم 

عـضاوم یف  امیکح  هسفن  یلاعت  هللا  یمـس  راـبتعالا  اذـهب  ًارِیثَک و  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَـقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  یلاـعت َو  هلوق  یف  زومرم  ینعملا 
قئاقحب ءامکح  نیینابر  مهامـس  همکحلاب و  هءاـیلوأ  هءاـیبنأ و  فصو  ٍدـیِمَح و  ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلـیِْزنَت  وه  يذـلا  دـیجملا  هباـتک  نم  یتش 

َنامُْقل اْنیَتآ  ْدََـقل  ناـمقل َو  نأـش  یف  اـصوصخ  لاـق  ٍهَمْکِح و  ٍباـتِک َو  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اـَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاـثیِم  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْذِإ  لاـقف َو  تاـیوهلا 
یتلا ال اهدـح  هروکذـملا  همکحلاب  فوصوملا  الإ  میکحلل  ینعم  ـال  ناـنتمالا و  ضرعم  ناـسحإلا و  قایـس  یف  کـلذ  لـک  َهَمْکِْحلا 

نم الک  هلبـس و  حضوأ  یلإ  هادـهلا  هلـسر  و  دوبعملا - تاذ  نم  فرـشأ  دوجولا  یف  سیل  نأ  فوشکملا  رهاظلا  نم  اهدر و  عاطتـسی 
فحت ءادهإ  یلع  تأنلف  اهدجن  اهروغ و  ملاعم  جاهتنا  نذإ  بجیف  اهدـجم  اهفرـش و  هجو  یلجنا  دـقف  همکحلاب  یلاعت  هفـصو  ءالؤه 

یتش تاقرفتم  عمج  انل و  یتأتی  ام  ردقب  اهنیهارب  اهججح و  صیخلت  اهنیناوق و  اهلوصأ و  دـیهمت  یلع  لبقنل  اهیف و  فرط  ءاتیإ  اهنم و 
* ُءاشَی ْنَم  ِهِیتُْؤی  هللا  دیب  لضفلا  حیتافم  نإف  یلعألا  إدبملا  نم  انیلع  هدراو 

اَّلِإ ٌِکلاه  ْیَش ٍء  ُّلُک  یعْجُّرلا  َکِّبَر  یلِإ  َّنِإ  یهتنملا  یلإ  ثلاثلا  یـش ء و  هعم  نکی  مل  هللا و  ناک  إدبملا : یلإ  هراشإ  لوألا  نیألا  - 1
یلِإ یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ  اـی  دوعـصلا  جورعلا و  سوق  ثلاـثلا  ًاـعیِمَج و  اـْهنِم  اوُِطبْها  طوبهلا - لوزنلا و  سوق  لوـألا  ُهَهْجَو 
فلأ نیعبـس  رون و  نم  باجح  فلأ  نیعبـس  نإ هللا  هقلخ - رظاون  نع  هرون  عاعـشب  رتتـسا  رونلا  لوفأ  یلإ  هراشإ  لوألا  اـضیأ  ِکِّبَر و 
هراشإ ثلاثلا  ِرْجَْفلا و  ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌمالَـس  ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئالَْملا َو  ُلَّزَنَت  ردـقلا  هلیل  یلإ  هملظ و  نم  باجح 

َْفلَأ َنیِـسْمَخ  ُهُرادـْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلا  ُهَِکئالَْملا َو  ُجُْرعَت  هماـیقلا - موی  یلإ  ِضْرَأـْلا و  ِتاواـمَّسلا َو  ُرُون  ُهَّللا  رونلا  عولط  یلإ 
هناهرب رهب  هناطلـس و  لج  هللا  تایآ  یف  ربدـتلا  موی  و  اورُْظناَـف * ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَف  ریـسلا  موی  طـسولا و  موی  وهف  یناـثلا  اـمأ  ٍهَنَس و 

هر س  َقَْحلا ، ُلوُقَی  ُهَّللا  ُقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ِقافْآلا َو  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس 
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هیلوألا هماسقأ  دوجولا و  یف  یلوألا  هلحرملا 

هراشا

جهانم اهیف  و 

دوجولا سفن  لاوحأ  یف  لوألا 

هراشا

لوصف هیف  و 

سفنلا یف  هماسترا  هیلوأ  یهلإلا و  ملعلل  هتیعوضوم  یف  ( 1  ) لصف

هراشا

هنم رغصأ  وأ  یشل ء  واسم  هنأب  تعنی  دق  هوقلاب و  وأ  لعفلاب  هنأب  یئزج و  وأ  یلک  هنأب  ریثک و  وأ  دحاو  هنأب  تعنی  دق  ناسنإلا  نأ  ملعا 
يرجم يرجی  امب  یـشلا ء  فصوی  نأ  نکمی  هنإ ال  مث  کلذ  ریغ  وأ  دراب  وأ  راح  هنأب  نکاس و  وأ  كرحتم  هنأب  تعنی  دـق  ربکأ و  وأ 

هلباق هداـم  وذ  هنأ  ههج  نم  ـالإ  اـهرخآ  يرجم  يرجی  اـمب  فصوی  نأ  نکمی  ـال  مک و  وذ  هنأ  ههج  نم  ـالإ  فاـصوألا  هذـه  طـسوأ 
ایضایر ریصی  نأ  یلإ  اریثک  وأ  ادحاو  نوکی  نأ  یف  جاتحی  (1) ال  هنکل تاریغتلل 

رابتعاب امهب  نامزلا  فاـصتا  ددـعلا و  صاوخ  نم  هرثکلا  هلقلا و  نـأل  ایـضایر  رـصی  مل  اـم  هرثکلاـب  فاـصتالا  نکمی  ـال  لـیق  نإ  - 1
انلق تاواسماللا - تاواسملاب و  فاصتالاک  هرثکلاب  فاـصتالاف  ـالثم  تاـعاسلا  ماـیألاب و  هتیزجت  بسحب  هل  لـصفنملا  مکلا  ضورع 
رخآ یف  یتأیس  امک  نارابتعا  هل  لب  یـضایرلل  اعوضوم  اقلطم  ددعلا  سیل  ددعلل و  اضورعم  یـشلا ء  ریـصی  نأ  دعب  هرثکلاب  فاصتالا 

هب حرـصیس  امک  دوجولا  نأل  ددـعلل  يذـلا  فیعـضلا  دوجولا  يوس  اهل  دوجو  ـال  هرثکلا  نأ  یلع  ایـضایر  لاـق  اذـهل  لـصفلا و  اذـه 
هر س  اهنیع ، لب  هدحولل  قواسم  ارارم  هرس  سدق  فنصملا 
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صاوخ افاصوأ و  هیمیلعتلا  ءایـشألل  نأ  امک  نذإف  امهعم  رکذ  ام  هرثک و  وأ  هدحوب  فصوی  نأل  حـلاص  وه  دوجوم  هنأل  لب  ایعیبط  وأ 
یف اـهنع  ثـحبی  هـیتاذ  اـضارعأ  هیعیبـطلا  ءایـشألل  یقیـسوملا و  باـسحلا و  هسدـنهلا و  هـئیهلا و  نـم  تایــضایرلا  یف  اـهنع  ثـحبی 

یهلإلا ملعلا  عوضومف  هیهلـإلا - مولعلا  یف  اـهنع  ثحبی  هیتاذ  ضراوع  دوجوم  وه  اـمب   (2) دوجوملل کلذـک  اهماسقأب   (1) تایعیبطلا
دوجو لک  ضایف  وه  يذلا  لوألا  ببـسلاک  لولعم  دوجوم  لکل  يوصقلا  بابـسألا  نع  ثحب   (3) امإ هلئاـسم  قلطملا و  دوجوملا  وه 

نع ثحب  امإ  دوجوم و  وه  امب  دوجوملا  ضراوع  نع  ثحب  امإ  لولعم و  دوجو  هنإ  ثیح  نم  لولعم 

نایکلا عمـس  یعیبطلا و  عامـسب  یمـسملا  وه  اقلطم و  امأف  ریغتلا  یف  عقاو  وه  امب  یعیبطلا  مسجلا  نع  اهیف  ثحبی  ذإ  هینامث  یه  و  - 1
هکرحلا و هیاهنلا و  ناکملا و  نامزلا و  یف  اهیدابم  نونعی  تاـیعیبطلا و  یف  عمـسی  اـم  لوأ  هب  دارملا  هلمجلاـب  نئاـکلا و  نم  عبطلا  يأ 
هطیسبلا و ماسجألا  لاوحأ  هیف  فرعی  ملاعلا و  ءامـسلا و  ملعب  یمـسملا  وه  اقلطم و  امأ  طیـسب  هنأب  ادیقم  امأ  کلذ و  ریغ  نوکـسلا و 

هیفیک هیف  فرعی  داسفلا و  نوکلا و  ملع  وه  هلاحتسالا و  بالقنالا و  هیف  عقی  ثیح  نم  وأ  کلذ  ریغ  اهدضن و  اهعنـص و  یف  همکحلا 
عم عاونألا  ءاقبتسا  اهتایح و  اهوشن و  یف  تاوامسلا  هعـشأ  نم  هیـضرألا - ماسجألا  عافتنا  یف  یهلإلا  فطللا  هیفیک  دلاوتلا و  دیلوتلا و 

تانئاک نع  هیف  ثحبی  هیولعلا و  راثآلا  ملع  وه  مات و  جازم  ریغب  امإ  بکرتی  هنأب  ادـیقم  امأ  هیوامـسلا و  تاـکرحلاب  صاخـشألا  داـسف 
وه كاردإ و  ومن و  الب  مات  جازم  عم  وأ  کلذ  ریغ  هلاهلا و  حزق و  سوق و  قربلا و  دـعرلا و  جولثلا و  راـطمألا و  بحـسلا و  نم  وجلا 
نم لـکل  سفنلا و  ملع  وه  هعم و  وأ  ناویحلا  ملع  وه  لـقعت و  ـالب  هعم  وأ  تاـبنلا  ملع  وـه  كاردإ و  ـالب  وـمن  عـم  وأ  نداـعملا  ملع 

هر س  بتکلا ، یف  هروکذم  عورف  یعیبطلا  یضایرلا و  یهلإلا و 
هر ه  دوجولا ، وه  یقیقحلا  دوجوملا  نأل  دحاو  ینعمب  امهالک  دوجوملاب  ربعی  امبر  دوجولاب و  ربعی  امبر  فنصملا  و  - 2

مل یلإ  ریـشی  هنأ  تابثإلا ال  یفنلا و  نیب  هرئاد  ریغ  همـسق  یلع  نتبم  لبق  نم  هرکذ  اـمل  اـعبت  ثحبلا  ماـسقأ  نم  هرکذ  يذـلا  اذـه  - 3
يذلا دوجوملا  هیعقاولا و  قلطم  تابثإب  هطـسفسلا  هلئاغ  نم  صلختن  ام  دعب  انإ  لاقی  نأ  ماقملا  یف  حضوألا  بیرقلا و  هببـس  ثحبلا و 
انذخأف انأطخأ  امبر  انأ  کشن  کلذک ال  اهب و  نعذـن  هریثک  تادوجوم  كانه  نأ  یف  باترن  هیفنی ال  وأ  هیف  کشی  یطـسفوسلا  ناک 

هیلع ینبن  یتح  هریغ  نع  دوجوملا  زیمت  یلإ  هیلوـألا  هجاـحلا  تسمف  دوجوم  ریغ  دوجوم  وه  اـم  انذـخأ  وأ  ادوجوم  دوجومب  سیل  اـم 
نم عونب  هصاخلا  وأ  هماعلا - هماکحأ  تناک  ءاوس  ماعلا  دوجوملا  ماکحأ  نع  ثحبلاب  هرورـضلاب  کلذ  رـسیتی  اـمنإ  اـنملع و  اـنرظن و 

ابجاو و نوکی  دق  دوجوملا  انلوق  هککشم و  هقیقح  دوجو  وه  امب  دوجولا  هیهاملا و  نود  لیـصأ  دوجو  وه  امب  دوجولا  انلوقک  هعاونأ 
نع اعوفرم  هیعقاولا  نع  ایفنم  دوجوملا  ریغ  ناک  امل  اذـکه و  اضرع و  نوکی  دـق  ارهوج و  نوکی  دـق  نکمملا  و  اـنکمم - نوکی  دـق 

عجری نأ  کـلذ  مزـال  قـلطملا و  دوـجوملا  خنـس  نم  اـعیمج  اـهماکحأ  کلذـک  دوـجوملا و  ماـسقأ  تناـک  هتاذ  یف  ـالطاب  ناـیعألا 
دوجوملا تامیسقت  یلإ  هقیقحلاب  ثاحبألا  عجری  تاعوضوملا و  خنـس  یلإ  اهتاعوضومل  هیتاذ  ضارعأ  یه  یتلا  لئاسملا  تالومحم 

بجاولاـک و قلطملا  دوجوملل  هیلوـألا  ماـسقألا  نع  هثحاـب  هفـسلفلا  نوکت  نأ  کـلذ  مزـال  هیدوـجولا و  هماـسقأ  صاوـخ  قـلطملا و 
مولعلا رئاس  نأ  اضیأ  هب  نیبتی  اـهدوجو و  ثیح  نم  مولعلا  رئاـس  تاـعوضومک  هیوناـثلا - ماـسقألا  نع  ریثکلا و  دـحاولا و  نکمملا و 

دم ط  هیهیدب ، نکت  مل  ول  اهدوجو و  تابثإ  ههج  نم  اهیلإ  هجاتحم 
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انتقیرط نم  کل  حضتیـس  ملعلا و  اذـه  عوضومل  هیتاذـلا  ضارعألاک  هیقابلا  مولعلا  رئاس  تاعوضومف  هیئزجلا  مولعلا  رئاس  تاعوضوم 
نأ امک  دوجولا  هقیقحل  هیتاذـلا  هیلوألا  ضارعألا  نم  تاـیهاملا  نأ  هیهلـإلا  رارـسألا  راد  هقیقح  یه  یتلا  دوجولا  ثحاـبم  قیقحت  یف 

تاعوضوملا نوک  ماقتـساف  دوجوم  وه  امب  دوجوملا  موهفمل  هیتاذلا  ضراوعلا  نم  هماعلا  تاموهفملا  نم  امهریغ  هرثکلا و  هدحولا و 
دوجوم و وه  امب  دوجوملا  لاوحأ  نع  ثحاب  هلومـش  هولع و  طرفل  ملعلا  اذـه  هلمجلاـب  یلوـألا و  هفـسلفلا  یف  اـضارعأ  مولعلا  رئاـسل 
ماعلا و ملعلل  اعوضوم  نکی  مل  الإ  تاـبثإلا و  فیرعتلا و  نع  امیقتـسم  هسفنب  اـنیب  قلطملا  دوجوملا  نوکی  نأ  بجیف  هیلوـألا  هماـسقأ 

.دوجوملا یف  لطاب  نیمسقلا  الک  مسرلاب و  وأ  دحلاب  نوکی  نأ  امإ  فیرعتلا  اضیأ 

.هل دح  الف  هل  لصف  الف  هل  سنج  ءایشألا ال  معأ  هنوکل  دوجولا  لصفلا و  سنجلاب و  نوکی  امنإ  هنألف  لوألا  امأ 

دوجولا نم  فرعأ  فرعألاب و ال  فیرعت  هنألف   (1) یناثلا امأ  و 

انلق مسرلاب  دوجولا  هقیقح  فیرعت  زوجی  ملف ال  هدوجوملا - قئاقحلا  یلإ  سایقلاب  ماـع  ضرع  یـشلا ء  دوجولا و  موهفم  لـیق  نإ  - 1
اـضیأ ینعملا و  اذـهب  مسر  دوجولل  سیل  هنأ  رهاظ  تایهاملا و  خنـس  نم  يذـلا  یـضرعلاب  فیرعتلا  ینعأ  یقطنملا  مسرلا  وه  دارملا 

فرعملا هلاهجلا و  هفرعملا و  یف  هیواسی  یـشلا ء  موهفم  هسفنب و  یـشلا ء  فیرعت  مزلیف  ناونعلاب  ـالإ  نهذـلا  یف  لـصحت  ـال  هقیقحلا 
هر س  فرعأ ،
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(2) نأل  (1) هیلع ناهرب  الف  دـح  دوجولل  نکی  مل  امل  اشحاف و  أطخ  أطخأ  دـقف  هنم  رهظأ  یه  اهنأ  یلع  ءایـشأب  دوجولا  ناـیب  مار  نمف 
هلبق كردی  مل  ام  هکاردإ  نکمی  ام ال  قیدصتلا  نم  نأ  امک  ساطـسقلا و  یف  نیبت  ام  یلع  امهدودح  یف  ناکراشتم  ناهربلا  دـحلا و 

قیدصت ال یلإ  یهتنی  هلاحم  يرخأ و ال  تاقیدـصت  لصحن  نأ  یلإ  الوأ  جاتحن  دوجوم  لقعلا  نأ  ملعن  نأ  دـیرن  نأ  لثم  رخأ  ءایـشأ 
رخآ قیدصت  همدقتی 

یلع ینبم  یـشلا ء  یلع  ناهربلا  ءافتنا  دوجولا و  هلع  ءافتنا  هنم  مزلی  ماوقلا و ال  هلع  ءافتنا  مزلتـسی  دـحلا  ءافتنا  نإ  لوقت  کلعل  و  - 1
ماوقلا هلع  ءافتناف  هروص  هدام و  هل  یبیکرت  جوز  یلاعت  بجاولا  يوس  ام  نأ  افنآ  فنصملا  نع  انلقن  دق  انأ  ملعاف  عبرألا - للعلا  ءافتنا 

هل و ال دح  ذإ ال  داعملا و  إدبملا و  هباتک  یف  هرـس  سدق  هلوقف  دوجولا  هلع  ءافتنا  مزلتـسی  نیتیلقعلا  هروصلا  هداملا و  لثم  تناک  ول  و 
دح ذإ ال  نکمملا  دوجو  هقیقحب  ضقنلا  ضقانت و  الف  اضیأ  دیج  دحلا  یفنب  ءافتکالا  ههبـشلا و  عفدل  دـیکأت  هیلع - ناهرب  الف  هل  هلع 

امکف ال دوجو  وه  امب  هدوجو  نکمملا  دوجوب  دـیرأ  نإ  هنـأل  دودرم - تاذـلاب  لوعجم  هنـأل  هیلع  ناـهربلا  دوجو  عم  دوجولا  هقیقحل 
هل ال دح  ام ال  نإ  لوقت  دوعت و  کلعل  مث  .مهفاف  دح  هل  کلذک  اناهرب  هیلع  نأ  امکف  دیقم  وه  امب  دـیرأ  نإ  هیلع و  ناهرب  هل ال  دـح 

لولعم رخآلل و ال  هلع  امهدحأ  سیل  یش ء و  یلع  یـشب ء  نهربی  دق  اضیأ و  هیلع و  نإ  ناهرب  نوکت  نأ  زوجی  ملف ال  هیلع  مل  ناهرب 
هلع لولعم  امه  لب  رخآلل  هلع  امهنم  یـش ء  سیل  هباتکلا  کحـضلا و  نإف  بتاک  کحاض  لک  کـحاض و  ناـسنإ  لـک  اـنلوقک  هل -
وه لب  هیلع  ناهرب  هل و  دـح  ءافـشلا ال  تایهلإ  یف  خیـشلا  لاـق  مللا 26  یف  رـصحنم  حالطـصا  یف  نییهلإلا  دـنع  ناهربلا  تلق  .هثلاـث 

یهلإلا قلطأ  نإ  اهبابسأب و  الإ  فرعت  بابسألا ال  تاوذ  اولاق  مث  نم  یهتنا و  هحضاولا  لئالدلا  هیلع  امنإ  لب  یـش ء  لک  یلع  ناهربلا 
باوج هثلاث  هلع  الولعم  امه  امیف  یهتنا و  مللا  ناهرب  وه  قلطملا  ناهربلا  هاجنلا  یف  لاق  اضیأ 26 و  ینإلا  یلع  ناهربلا  یقطنم  وه  امب 

یف لیق  هنأکف  بولطملا  وه  يذـلا  رخآلا  لولعملا  یلع  لدتـسی  اـهب  هلعلا و  یلع  نیلولعملا  دـحأب  لدتـسی  هقیقحلا  یف  هنأ  وه  رخآ و 
، مللا یلإ  لوئیف  هوقلاب  هباتکلا  هصاوخ  نم  هقطان  سفن  يذ  لک  هقطان و  سفن  وذ  کحاض  لک  کحاض و  ناسنإلا  روکذـملا  لاثملا 

هر س 
هر ه  داوملا ، رابتعاب  هیعمجلا  یطسولا و  دودحلا  نیهاربلا  یف  دودحلاب  هؤازجأ و  دحلا  یف  دودحلاب  دارملا  و  - 2
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نیـضیقنلا ال نأ  هـضیقنب و  سیل  یــشلا ء  نأ  یـش ء(1) و  یـشلا ء  نأب  لوقلاک  هتاذـب  لقعلا  دـنع  انیب  ایلوأ  هسفنب  اـبجاو  نوکی  لـب 
مزلی همدـقتی  روصت  یلإ  روصت  جاتحا  اذإ  سیلف  روصتلا  باـب  یف  لوقلا  کلذـکف  عقاولا - نع  عقاولا و  یف  ناـعفتری  ـال  ناـعمتجی و 
هذـه نإف  دوجولا  ناکمإلا و  بوجولاک و  هیلع  قباس  روصتب  لصتی  فقی و ال  روصت  یلإ  ءاهتنالا  نم  دـب  لب ال  روصت  لک  یف  کلذ 

نوکیف مالکلاب  یناعملا  هذه  راهظإ  دصق  یتمف  ایرطف  ایلوأ  اماسترا  لقعلا  یف  همـسترم  نهذـلا  یف  هزوکرم  هحیحـص  ناعم  اهرئاظن  و 
.اهنم رهشأ  یه  ءایشأب  اهتدافإل  لقعلا - یف  تازکترملا  رئاس  نم  هراشإلاب  اهل  انییعت  لابلاب و  اراطخإ  نهذلل و  اهیبنت  کلذ 

هسفنل یشلا ء  تابثإ  نأل  هقیقحلاب  حیحص  ریغ  لب  هنع  نغتسمف  دوجوم  وه  امب  دوجوملا  يأ  ملعلا  اذه  عوضومل  دوجولا  تابثإ  امأ  و 
نم اـمهریغ  وأ  دوجوملا  وأ  تباـثلا  نإـف  توبثلا  سفن  یـشلا ء  کـلذ  ناـک  اذإ  اـصوصخ  تاـبثإلا و  هقیقح  هب  دـیرأ  وـل  نکمم  ریغ 
ناک ءاوس  زاجملا  بسحب  الإ  اهریغ  هفاـضإلا ال  سفن  وه  هقیقحلاـب   (2) فاضملا نأ  امک  دوجولا  توبثلا و  موهفم  سفن  تاـفدارملا 

ناهربب و بجوتسی  سیل  نیمسقلا و  نم  ائیش  یبأی  قلطملا ال  يأ  وه  وه  امب  وه  هتاذ و  هتقیقح و  دوجو  وأ  رخآ  یش ء  دوجو  دوجولا 
اعیمج نیمـسقلا  ابجوأ  سحلا  ناهربلا و  لب  هتبلا  هسفن  نوک  وأ  طـقف  یـش ء  نوک  وه  اـمئاد  عقاولا  یف  نوکلا  نأ  هرورـضب  نییبت  ـال 

هسفن و هیدوجوم  وه  یـشب ء  قلعتملا  ریغلا  دوجولاف  ماسجألاب  قلعتی  يذـلا  دوجولاـک  لوـألا  هل و  ببـس  ـال  يذـلا  دوجولاـک  یناـثلا 
هریغ هیدوجوم  وه  ضراعلا  دوجولا 

، هسفن یلع  یشلا ء  لمح  مزلی  الئل  دودحملا  دحلا و  یف  امک  يرابتعالا  ریاغتلا  نم  دب  نکل ال  يرورض  هسفنل  یـشلا ء  توبث  نأل  - 1
هر س 

دوجولا و وه  یقیقحلا  دوجوملاف  یلکلا  اذـک  هفاـضإلا و  هضرعی  اـم  وه  يروهـشم و  هفاـضإلا و  سفن  وه  یقیقح و  فاـضملا  و  - 2
هر ه  هضورعملا ، هیهاملا  وه  يروهشملا 
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هیلقع هحازإ  هیمهو و  هواشغ 

دوجوملل ضرعی  نأ  نکمی  یتلا  يأ  هیلوألا  هماسقأ  نع  دوجوم و  وه  امب  دوجوملا  لاوحأ  نع  هثحاب  یلوـألا  هفـسلفلا  نأ  تنقیت  اـمل 
هافوتسم اهب  همسقلا  تناک  ءاوس  ماسقألا  کلت  ضورعل  دادعتـسالا  صـصختم  ارمأ  هلمجلاب  (1) و  ایعیبط وأ  ایضایر  ریـصی  نأ  ریغ  نم 
لفسألا ملعلا  نم  نوکی  لب  یلعألا  نفلا  نم  اهنع  ثحبلا  نوکی  الف  هیلوأ  نوکت  (2) ال  ماسقألا هافوتسم و  همسقلا  تناک  امبر  مأ ال و 

ریسفت یف   (3) مهمالک برطضا  موق  نم  بجعلا  ضقا  کلذ و  یف  لمأتف  قلطملا  بلـسلاب  دوسأاللا  دوسألا و  یلإ  دوجوملا  همـسقک 
اورـسف مهنإف  کل  رهظیـس  امک  مولعلا  تاعوضوم  یف  اوریحت  لب  نیتیهلإلا - نیتفـسلفلا  يدـحإ  یف  اـهنع  ثحبی  یتلا  هماـعلا  رومـألا 

هرات هماعلا  رومألا 

صـصختم عوضوملا  نوکب  اضیأ  دارملا  وه  اذه  و  هیدـییقت - هیثیح  نم  هسفن  یلع  دـیزی  یـش ء  یلإ  هل  هضورع  یف  جاتحی  يأ ال  - 1
نوکی نأ  عوضوملل و  ایواسم  ناک  نإ  هطـساو و  هلومحم  عوضوملا و  نیب  للختی  نأ ال  کلذ  مزـال  لومحملا و  ضورعل  دادعتـسالا 

رهاظ وه  هصـصخی و  یـشب ء  دیقتی  یتح  عوضوملا  عضو  درجم  هضورع  یف  فکی  مل  صخأ  ناک  ول  ذإ  عوضوملل  ایواسم  لومحملا 
نأ بجی  همسقلا  نأ  رهظی  انه  نم  رهاظ و  وه  لومحملا و  ضورع  یف  رثؤم  ریغ  اوغل  عوضوملل  صصخملا  دیقلا  ناک  معأ  ناک  ول  و 
ط همالک ، یف  للخلا  تاهج  اضیأ  رهظی  انه  نم  و  تفرع - امک  هل  ایتاذ  نوکی  الف  عوضوملا  نم  صخأ  ناکل  الإ  هافوتسم و  نوکت 

همـسقلا تناک  املک  هنأ  ایئزج ال  الإ  سکعنی  ـال  هافوتـسم و  همـسقلا  نوکت  نأ  اـیتاذ  ضرعلا  نوک  مزـال  نأ  انمدـق  اـمم  رهظ  دـق  - 2
ط ایتاذ ، ضرعلا  ناک  هافوتسم 

همـسقلا یف  هلباقی  ام  عم  امإ  هدحو و  امإ  قلطملا  دوجوملا  يواسی  امب  هماعلا  رومألا  رـسفی  نأ  بجاولا  نم  نأ  هانمدق  امم  رهظ  دق  - 3
ط رصبتف ، هللا  همحر  هدروأ  ام  عیمج  عافدنا  رهظی  کلذب  میسقتلا و  یف  يذلا  دیدرتلا  هجیتن  وه  هلباقملاب  دارملا  هافوتسملا و 
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رهوجلل و ضراعلا  لصتملا  مکلا  لوخدـب  ضقتناف  ضرعلا  رهوجلا و  بجاولا و  یه  یتلا  دوجوملا  ماـسقأ  نم  مسقب  صتخی  ـال  اـمب 
رهاوجلل و هضورعل  فـیکلا  اذـک  طـخلا و  هضرعی  یمیلعتلا و  مسجلا  ضرعی  حطـسلا  هداـملا و  ضرعی  یمیلعتلا  مسجلا  نإـف  ضرعلا 

امم اهلاثمأ  هقلطملا و  هیلعلا  هیقیقحلا و  هدـحولا  یتاذـلا و  بوجولا  هنم  جرخیف  اهرثکأ  وأ  تادوجوملا  لمـشی  امب  هراـت  ضارعـألا و 
اهل و الماش  هلباقی  ام  وه و  نوکی  نأب  لـباقتلا  لـیبس  یلع  وأ  قـالطإلا  یلع  اـمإ  تادوجوملا - لمـشی  اـمب  هراـت  بجاولاـب و  صتخی 

نیرخأتملا هلجأ  ضعب  هیلع  ضرتعا  و  یملع - ضرغ  نیلباقتملا  نم  لکب  قلعتی  نأ  وه  رخآ و  دـیق  دـیز  هصتخملا  لاوحـألا  هلومـشل 
اذه نم  اسیل  بوجولا  ناکمإلاف و  هکلملا  مدعلا و  باجیإلا و  بلـسلا و  فیاضتلا و  داضتلا و  یف  رـصحنی  ام  هلباقملاب  دـیرأ  نإ  هنأب 

هب قلعتی  قفاوملا ال  فرطلا  هرورض  بلـس  وأ  نیفرطلا  هرورـض  وأ  ناکمإاللا  بوجواللاک و  ینعملا  اذهب  امهنم  لک  لباقم  ذإ  لیبقلا 
نیرخآلاب هصتخملا  لاوحألا  عم  هثالثلا  نم  دـحاو  لـکب  هصتخملا  لاوحـألاف  هاـفانملا  هنیاـبملا و  قلطم  اـهب  دـیرأ  نإ  یملع و  ضرغ 

.هیملعلا دصاقملا  نم  اهنإف  یملعلا  ضرغلا  اهعیمجب  قلعتی  تادوجوملا و  عیمج  لمشت 

.هدیدش تالحمت  لاکشإلا  عفر  یف  اوبکترا  مث 

.اهمکح یف  ام  تاقتشملا و  یه  هماعلا  رومألا  نأ  اهنم  و 

اهیفرطب هقلعتم  ریغ  امإ  هرثکتم و  رومأ  امإ  لاوحألا  کلت  یملع و  ضرغ  نیفرطلاب  قلعتی  دـحاو  لـباقم  عم  اهلومـش  دارملا  نأ  اـهنم  و 
.هکلملا مدع  ینعمب  بلسلا ال  ینعمب  امهلوبق  مدع  مایتلالا و  قرخلا و  لوبقک  یملع  ضرغ 

هدـحولا و نیب  امک  ضرعلاب  لباقت  نکمملا  بجاولا و  نیب  ضرعلاب و  وأ  تاذـلاب  نوکی  نأ  نم  معأ  وه  ام  لباقتلاب  دارملا  نأ  اهنم  و 
اذإ تنأ  و  هدراـبلا - تافـسعتلا  تاـفلکتلا و  نم  کـلذ  ریغ  یلإ  هصاـخلا  لاوحـألا  یلع  ینعملا  اذـهب  اهقدـص  نـع  اوـلفغ  هرثـکلا و 

ضراوعلا نع  اهیف  ثحبی  ام  هیهلإلا  همکحلا  ماسقأ  نأ  ترکذت 
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ایعیبـط وأ  اـیمیلعت  ریـصی  نأ  یلع  دوجوملل  اهـضورع  فقوتی  ـال  یتـلا  ضراوعلا  يأ  قلطم  دوجوم  وه  اـمب  قلطملا  دوجوملل  هیتاذـلا 
ثحبلا جرخیل  هیلکلا  توعنلا  نم  هنوکب  هدییقت  عم  ماعلا  رمألا  یف  هیثیحلا  هذه  هظحالمب  ذإ  اههابشأ  تافلکتلا و  هذه  نع  تینغتـسال 

اذـه لثم  داسفلا و  للخلا و  نع  املاس  فیرعتلا  متی  ضوقنلا و  هنع  عفدـنی  مهوت  امک  دوجوملا  نم  مسقب  صتخی  امب  تاوذـلا ال  نع 
هـضراوع نع  هیف  ثحبی  ام  ررقت  امک  ملع  لک   (1) عوضوم نأ  کلذ  نایب  مولعلا  رئاس  تاـعوضوم  یف  مهل  عقو  بارطـضالا  ریحتلا و 

هنأ اوأر  امل  مهیلع  رمألا  لکشأف  هیواسی - رمأل  وأ  هتاذل  یـشلا ء  قحلی  يذلا  لومحملا  جراخلاب  یتاذلا  ضرعلا  اورـسف  دق  و  هیتاذلا -
ضعبب هصتخملا  لاوحألا  نع  هیف  ثحبی  الإ و  ملع  نم  ام  لب  عوضوملا  عاونأ  ضعبب  صتخی  یتلا  لاوحـألا  نع  مولعلا  یف  ثحبی  دـق 

ضرعلا نم  دارملا  نأب  مهلاوقأ  یف  ملعلا  ءاسؤر  یلإ  هحماسملا  دانسإ  یلإ  هرات  اورطضاف  هعوضوم - عاونأ 

ثحبلا هبجوی  امم  وه  لـب  هعـضاوملا  حالطـصالا و  درجم  یلع  ینتبی  ـال  هیتاذـلا  ضارعـألا  نم  ثحبلا  یلع  مولعلا  یف  راـصتقالا  - 1
نأ بجی  نیقیلل  اجتنم  اسایق  هنوکل  ناهربلا  نأ  هحیـضوت  .قطنملا  نم  ناـهربلا  باـتک  یف  نیب  اـم  یلع  هیناـهربلا  مولعلا  یف  یناـهربلا 

نوکت نأ  بجی  هینیقیلا  همدـقملا  اذـک و  نوکی  نأ ال  نکمی  ـال  هنأ  اذـک و  اذـک  نأـب  ملعلا  وه  نیقیلا  هینیقی و  تامدـقم  نم  فلأـتی 
نأ فلخ و  اذـه  نیقی و  لصحی  ملف  فلاـخملا  فرطلا  عنتمی  مل  ـالإ  ههجلا و  بسحب  هنکمم  تناـک  نإ  قدـصلا و  یف  يأ  هیرورض 
اذـه نیقی و  لصحی  ملف  فلاخملا  فرطلا  عنتمی  ملف  نامزألا  ضعب  یف  بذـک  الإ  و  ناـمزألا - بسحب  قدـصلا  یف  يأ  همئاد  نوکت 

نیقی و لصحی  ملف  فلاخملا  فرطلا  عنتمی  ملف  اهـضعب  یف  بذـک  الإ  لاوحـألا و  بسحب  قدـصلا  یف  يأ  هیلک  نوکت  نأ  و  فلخ -
هادع امع  رظنلا  عطق  عم  هعفرب  عفری  عوضوملا و  عضوب  لومحملا  عضوی  ثیحب  يأ  عوضوملل  لومحملا  هیتاذ  نوکت  نأ  فلخ و  اذـه 

ایواـسم یتاذـلا  لومحملا  نوکل  بجوملا  اذـه  فلخ و  اذـه  نیقی و  لـصحی  مل  هعفر  عم  عضو  وأ  عوضوملا  عـضو  عـم  عـفر  وـل  ذإ 
هبـسنلاب یـشاملاک  معأ  ناک  ول  عوضوملا و  عضو  درجم  هضورع  یف  فکی  مل  ناویحلا  نم  بجعتملاک  صخأ  ناک  ول  ذإ  هعوضومل 
ادوجوم لومحم - وه  امب  یتاذـلا  لومحملا  ناک  ثیح  ضورعلا و  یف  هل  رثأ  اوغل ال  قطاـنک  عوضوملا  یف  دـیقلا  ناـک  ناـسنإلا  یلإ 
یتاذـلا ضرعلاف  ناهربلا  هعانـص  یف  نیب  ام  یلع  ماتلا  هدـح  یف  ذـخؤی  نأ  بجیف  هدوجو  للع  نم  عوضوملاـف  هرورـضلاب  هعوضومل 

ذخؤی نأ  بجو  لومحم  هلومحمل  لومحم و  لوـمحملل  ضرف  اذإـف  هزییمت  یف  طـباضلا  وـه  هدـح و  یف  هعوـضوم  ذـخؤی  نأ  بجی 
یتاذ اهنم  ـالک  نأ  اـمک  لوـألا  عوضوملل  اـیتاذ  عیمجلا  ناـک  ضورفم و  لومحم  رخآ  یلإ  یهتنی  یتح  اهدـح  یف  لوـألا  عوضوملا 

عوضوم هعوضومل  عوضوم و  عوضوملل  ناک  ول  اذـک  الثم و  نانـسألا  يداب  کـحاضلا و  بجعتملا و  ناـسنإلاک و  هتیـضق  عوضومل 
هعوضوم سوسحملا و  فیکلا  عوضوم  رـصبملا و  فیکلا  هعوضوم  داوسلاـک و  عیمجلا  دـح  یف  لوـألا  عوضوملا  ذـخؤی  نأ  بجو 

یف هلباقی  اـم  وه و  ناـک  هعوضوم  نم  صخأ  تـالومحملا  ضعب  ناـک  ول  .ـالثم و  دوجوملا  هعوضوم  هیهاـملا و  هعوضوم  فیکلا و 
لک دح  یف  ذوخأملا  نأل  روکذملا - معألا  نم  هصاخ  هصحل  یتاذ  امهنم  الک  نأ  امک  معألا  عوضوملل  ادحاو  ایتاذ  الومحم  میـسقتلا 

عومجملا نکمم و  بجاو و  یلإ  دوجوملا  میـسقتک  هسفنب  معألا  عوضوملا  ددرملا  عومجملا  دـح  یف  هب و  هصاخلا  هصحلا  وه  امهنم 
هیـضق یلإ  نیبناـجلا  نم  یهتنی  اـملع و  هیمـسن  يذـلا  وـه  دـحاو  عوـضوم  اـهتالومحم  اـهتاعوضوم و  دودـح  یف  ذـخؤی  اـیاضق  نم 

مـسجلا یلإ  یهتنی  یهلإلا  ملعلا  یف  ثحبلا  نأ  امک  لوألا  عوضوملا  اهلومحم  دح  یف  ذـخؤی  هیـضق ال  لوألا و  عوضوملا  اهعوضوم 
یف مالکلا  کلذـک  دوجوم و  هنأ  ههج  نم  یعیبطلا ال  مسجلا  هیهاـم  هل  نأ  ههج  نم  یعیبطلا  ملعلا  یف  يدـتبی  دوجوم و  هنأ  ههج  نم 

ملعلا و دح  اهدحأ  .رومأ  رم  امب  نیبت  دق  هیـسدنه و  ماکحأل  عوضوم  یـسدنه  لکـش  اهنأ  ههج  نم  هدوجوم و  اهنأ  ههج  نم  هرئادـلا 
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ملعلا نأ  اهیناث  .اهتالومحم و  هلئاسم و  تاعوضوم  دودـح  یف  ذوخأملا  وه  دـحاو  عوضوم  لاوحأ  نع  اهیف  ثحبی  ایاضق  عومجم  وه 
نأ اهعبار  .هیتاذـلا و  هضراوع  نع  هیف  ثحبی  ام  ملعلا  عوضوم  نأ  اهثلاث  .هاـیاضق و  عیمج  یف  عوضوملا  وه  عوضوم و  نم  هیف  دـب  ـال 
یف بجعتملا  ناسنإلا  ذخأ  بجعتملا و  دح  یف  ناسنإلا  ذخأک  هدح  یف  هذخأب  زیمتی  طقف و  هتاذل  یـشلا ء  فرعی  ام  یتاذـلا  ضرعلا 

لومحملا نإ  لاقی  نأ  مزاللا  ناک  کلذـل  هسکعنم و  تلمعتـسا  وأ  تسکعنا  امبر  هیـضقلا  نأ  هبنتی - نأ  بجی  نکل  کـحاضلا  دـح 
ریثک و دحاو و  یلإ  مسقنی  دوجوملا  انلوق - یف  امک  لوألاف  عوضوملا  هدـح  یف  وه  ذـخؤی  وأ  عوضوملا  هدـح  یف  ذـخؤی  ام  یتاذـلا 

معأ وأ  هیواسم  تناک  ءاوس  الصأ  هطساوب  هعوضوم  ضرعی  یتاذلا ال  لومحملا  نأ  اهـسماخ  .دوجوم و  بجاولا  انلوق  یف  امک  یناثلا 
الثم بارغلل  داوسلا  ضورعک  هطـساولا  يذ  عوضوملا  ذخأ  ریغ  نم  هدحو  لومحملا  دـح  یف  ذـخؤی  ام  هطـساولاب  دارملا  صخأ و  وأ 

معألا وه  ذئنیح  هدح  یف  ذوخأملا  ذإ  هنم  معأ  هعوضومل ال  ایواسم  نوکی  نأ  بجی  یتاذلا  لومحملا  نأ  اهـسداس  .هشایر و  هطـساوب 
امک هلأسملا  لومحم  نأ  اهعباس  .هسفن و  عوضوملا ال  نم  هصح  ذـئنیح  هدـح  یف  ذوخأملا  ذإ  هنم  صخأ  صخـألا و ال  عوضوملا  نم 

تالومحملا ماـکحأ  لـعج  هذـهف  تاـعوضوملا  زیاـمتب  مولعلا  زیاـمت  نأ  اـهنماث  .اـضیأ و  ملعلا  عوضومل  یتاذ  اـهعوضومل  یتاذ  هنأ 
مولعلا امأ  اهیف و  ناهربلا  نایرج  ثیح  نم  هیناهربلا  مولعلا  یف  يرجی  امنإ  هلک  کلذ  نأ  یلإ  كدشری  اهیف  یفاولا  لمأتلا  و  هیتاذـلا -

ط الصأ ، اهیف  ماکحألا  هذه  نم  یش ء  نایرج  یلع  لیلد  الف  هیقیقح - ریغ  هیرابتعا  رومأ  اهتاعوضوم  یتلا  هیرابتعالا 
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یف هزواـجت  مدـع  طرـشب  هعونل  اـماع  اـضرع  وأ  هعونل - وأ  هل  اـیتاذ  اـضرع  نوکی  نأ  نم  معأ  وه   (1) مهمالک یف  عوضوملا  یتاذـلا 
ایتاذ اضرع  وأ  ملعلا  عوضوم  لصأ  نع  مومعلا 

اضراع نوکی  ام  وه  لاقی  نأ  یتاذلا  ضرعلا  ینعم  یف  قحلا  هیتاذلا و  هضراوع  نع  هیف  ثحبی  ام  ملع  لک  عوضوم  مهلوق  یف  يأ  - 1
یـشلا ء ال لاحب  فصولا  هیبرعلا  لهأ  دـنع  هل  لاقی  ام  لیبق  نم  نوکی  يأ  بذـک  زاجم و  هبئاـش  ـالب  هقیقحلاـب  هل  افـصو  یـشلل ء و 

هکرحک یتلا  اهئاحنأ  ضعب  نکل  ضورعلا - یف  هطـساو  هل  نوکی  ام ال  یتاذلا  ضرغلا  يرخأ  هرابعب  یـشلا ء و  قلعتم  لاحب  فصولا 
لصفلا لاوحأ  نأ  یف  ببسلا  دوجولا و  هلاصأ  ثحب  یف  اهرکذنس  ءاحنأ  اهل  نإف  اهئاحنأ  عیمج  اهـسلاج ال  هکرحل  هطـساولا  هنیفـسلا 

هقیقحلاـب رخـآلا  لاوحأ  یه  امهدـحأ  لاوحأ  تناـکف  لـصفلا  عم  ادـحتم  ناـک  طرـشب  ـال  ذـخأ  اذإ  سنجلا  نأ  سنجلا  لاوـحأ  یه 
ریغتلا یف  عقاو  وه  امب  مسجلا  ضراوع  فالخب  طرشب  هذخأ ال  رابتعاب  دوجوم - وه  امب  دوجوملا  ضراوع  هقیقحلاب  لوقعلا  ضراوعف 

وه امب  دوجوم و  وه  امب  مسجلا  نع  ثحبلا  ناک  نإ  اقباس و  هیلإ  انرـشأ  امک  هکرحلا  هیداملا و  ملعلا  اذه  عوضومل  هیریغلا  طانم  نأل 
نیرخأتملا 32 نم  ریثک  یلع  رمألا  بعـصتسا  رکذ  ام  یلع  عالطالا  مدـعل  یهلإلا و و  نم  کلذ  وحن  هروصلا و  یلویهلا و  نم  بکرم 

درجمل اـهیف  موـلعلا  عوـضوم  نـم  صخأ  وـه  اـم  لاوـحأ  رکذ  نإ  ءافــشلا  هیــشاح  یف  هللا  هـمحر  يراـسناوخلا  لـضافلا  لاــق  یتـح 
قحلی يذـلا  لومحملا  جراخلاب  یتاذـلا  ضرعلا  ریـسفت  ناک  هنأ  ملعا  .الثم و  افنـص  وأ  هنم  اعون  صخألا  کـلذ  نوکل  ناسحتـسالا -

دجو املک  لاقی  یتح  ءاضتقالا  هیلعلا و  هتاذل  مهلوق  نم  مهدارم  سیل  نأب  ههیجوت  نکمیف  ءامدقلا  نم  هیواسی  رمأل  وأ  هتاذل - یشلا ء 
هسفن ال لاح  نوکی  نأ  ضورعلا و  یف  هطـساولا  یفن  دارملا  لب  صخألا  لاوحأب  لکـشتسی  یـضتقملا و  دجوی  نأ  دـب  الف  یـضتقملا 
هدـحولا و یموهفمک  موهفملا - درجمب  هینینثالا  تناـک  هیثیحلا و  یف  هعم  هیواـسی  موهفم  هل  يواـسملا  رمـألاب  دارملاـف  هقلعتم - لاـح 

دوجولل نیریثک  یلع  قدـصلا  عنم  ضرع  اذإ  اذـک  ایتاذ و  اضرع  ناک  هدـحولا  لجأل  دوجولل  الثم  همـسقلا  مدـع  ضرع  اذإف  دوجولا 
ناتیدـییقت ناتیثیح  اـمهل  ناـک  نکل  قدـصلا و  بسحب  لـب  ققحتلا  بسحب  اـیواست  اـمهنیب  يواـستلا  ناـک  ول  یتح  صخـشتلا  لـجأل 

جراخلاب یتاذلا  ضرعلا  اورسف  امنإ  صخأ و  رمأل  قحاللاک  ابیرغ  اضرع  يواستلا  نم  وحنلا  اذه  واسم  رمأل  قحاللا  ناک  ناتیمامـضنا 
هر س  هیلقعلا ، ضراوعلا  نم  اهریغ  ناکمإلا و  هیئیشلا و  هدحولا و  لثم  جرخی  الئل  همیمضلاب  لومحملا  نم  معألا  لومحملا 
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لومحم ملعلا و  لوـمحم  نیب  قرفلا  یلإ  هراـت  (1) و  روکذـملا طرـشلاب  هل  اماع  اضرع  وأ  عوضوملا  لصأل  یتاذـلا  ضرعلا  نم  عونل 
نم کلذ  ریغ  یلإ  دـیدرتلا  قیرط  یلع  لـئاسملا  تـالومحم  هیلإ  لـحنی  اـم  ملعلا  لومحم  نأـب  اـمهیعوضوم  نیب  اوقرف  اـمک  هلأـسملا 
وه وه  امب  عوضوملا  تاذل  ضرعی  امبر  عوضوملا  عاونأ  نم  عونب  صتخی  ام  نأب  اونطفتی  مل  میلـسلا و  عبطلا  اهنع  وبنی  یتلا  تاسوهلا 

(2) لصفلا نإف  سانجألل  هعونملا  لوصفلاک  کلذ  وه و  وه  ثیح  نم  یشلا ء  کلذل  هضورع  یفانی  یش ء ال  نم  یشلا ء  هیـصخأ  و 
هیلوأ اضارعأ  نوکت  دـق  عاونـألل  هبیرغلا  وأ  هیتاذـلا  ضراوعلا  و  اـهنم - صخأ  هنأ  عم  هتاذ  ثیح  نم  سنجلا  تاذـل  ضراـع  مسقملا 

ریغب نوکی  دـق  هیلوألا  همـسقلا  باعیتساف  هیلوألا  هافوتـسملا  همـسقلا  هب  عقی  اـمم  تناـک  نإ  کلذـک و  نوکت  ـال  دـق  سنجلل و  هیتاذ 
یشلا ء کلذ  ناک  صخأ و  رمأل  یشلا ء  قحلی  ام  لک  معن  هبعوتسملا  همـسقلا  اهب  عقت  هیلوأ و ال  ضارعأ  ققحتی  دق  هیلوأ و  ضارعأ 

هریغ خیشلا و  بتک  یف  هب  حرصم  وه  ام  یلع  بیرغ  ضرع  لب  ایتاذ  اضرع  سیل  هلوبقل  ائیهتم  اعون  ریصی  نأ  یلإ  هل  هقوحل  یف  ارقتفم 
ایعیبط وأ  ایمیلعت  ریصی  نأ  دعب  دوجوملا  قحلی  ام  نأ  امک 

بلقنی رـصنعلاک  هعونل  یعیبط و  لکـش  مسج  لکل  هعوضوم  لصأل  یتاذلا  ضرعلاف  یعیبطلا  ملعلا  نم  ماسقألا  هلثمأ  کل  رکذنف  - 1
- تاتابنلل هجیهم  هیبکوکلا  ءاوضألاک  هیتاذلا  هضارعأ  نم  عونل  یتاذلا  ضرعلا  كرحتم و  رصنعلاک  هعونل  ماعلا  ضرعلا  رخآلا و  یلإ 

یف زواجتلا  مدـع  مولعم  يرـصنعلا و  ملاـعلل  هنخـسم  هیـسمشلا  امیـس  هیبکوکلا  ءاوضـألاک  یتاذـلا  ضرعلا  نم  عونل  ماـعلا  ضرعلا  و 
هر س  نیعضوملا ، یف  ملعلا  عوضوم  لصأ  نع  مومعلا 

لـصفلا ضورعم  نأ  یلع  دهاشلا  معن  اذه  قطان و  ناویحلا  ضعب  انلوق  یه  هیئزج و  هبجوم  هلـصف  سنجلا و  نم  هفلؤملا  هیـضقلا  - 2
ام عنملا  دنـس  عوـنمم و  وـهف  سنجلل  هبیرغ  هیتاذ و  عوـنلا  ضارعأ  ضورع  اـمأ  سنج و  وـه  اـمب  سنجلا  ـال  سنجلا  نم  هصحلا  وـه 

دم ط  یتاذلا ، ضرعلا  ینعم  یف  هانمدق 
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ءانحنالا هماقتـسالاک و  سنجلا  هعیبطل  لوصفلا  قوحل  نأب  نطفتت  نأ  کـل  رهظأ  اـم  یـش ء و  یف  یهلـإلا  ملعلا  نم  هنع  ثحبلا  سیل 
سنجلا هعیبط  نم  صخأ  اهنوک  عم  یهف  اهلبق  اهب ال  لصحی  امنإ  صصختلا  لب  دادعتسالا  صصختم  اعون  ریـصی  نأ  سیل  الثم  طخلل 

نم هریغ  خیـشلا و  مالک  یف  عفادـتلا  عوقوب  اومکح  یتح  رمألا  مهیلع   (1) بعـصتسا هانرکذ  امب  نطفتلا  مدـع  نم  هل و  هیلوأ  ضارعأ 
ریـصی نأ  یلإ  هل  هقوحل  یف  اجاتحم  یـشلا ء  کلذ  ناک  اذإ  صخأ  رمأل  یـشل ء  قحاللا  نأب  اوحرـص  ثیح  همکحلا - یف  نیخـسارلا 
طخلل نیعونملا  ءانحنالا  هماقتسالاب و  لباقتلا  لیبس  یلع  لماشلا  یتاذلا  ضرعلا  اولثم  مهنأ  عم  ابیرغ  اضرع  لب  ایتاذ  اضرع  سیل  اعون 

لثم نأـب  اومکح  هل - اـیلوأ  اـضرع  نوکی  ـال  یـشلا ء  نم  صخـألا  نأ  اومهوت  اـمل  مهنأ  يوس  کـلذ  یف  ضقاـنت  يأ  يردأ  تسل  و 
.امهنیب ددرملا  موهفملا  وه  هل  یلوألا  ضرعلا  لب  طخلل  ایلوأ  اضرع  نوکی  هرادتسالا ال  هماقتسالا و 

ضرعی دـق  امم  اهنکل  هداملا  یلإ  ینهذـلا  ینیعلا و  نیدوجولا  یف  هرقتفم  اهتایهام  تسیل  یتلا  رومألا  ضعب  نأ  ملعی  نأ  بجی  اـمم  و 
وأ ددعلل - باسحلاک  هدح  یلع  ملع  اهل  درفی  لب  یلکلا  ملعلا  یف  اهنع  ثحبی  دق ال  فیکلاک  ایعیبط  وأ  مکلاک  ایضایر  ریـصی  نأ  اهل 

هجوب داوملل  هضراع  اهنوک  ربتعی  هنأ  لوألا  نیهجو - دحأب  کلذ  تایعیبطلا و  یف  تایفیکلا  نع  ثحبلاک  لفسأ  ملع  یف  اهنع  ثحبی 
رومألا هلمج  نم  نوکی  رابتعالا  اذـهب  وه و  ثیح  نم  هراـت  ربتعی  ددـعلا  نإـف  درفم  ملع  یف  راـبتعالا  اذـهب  اـهنع  ثحبی  هوجولا و  نم 

هماعلا رومألا  نم  هرثکلا  هدحولا و  باب  یف  هنع  ثحبی  هداملا و  نع  هدرجملا 

یهلـإلا عوضوم  یلإ  رظنلاـب  هیئزجلا  مولعملا  تاـعوضوملاک  صخأ  رمـأل  ضرعی  يذـلا  ضرعلا  نأ  یهنلا  یلوأ  یلع  بهذـی  ـال  - 1
یف تاذ  عقاولا و  نم  هبترم  یف  تاذ  هل  ماعلا  نأ  هیف  رـسلا  هل و  ابیرغ  اضرع  هجوب  معألل و  ایتاذ  اـضرع  روصلا  ضعب  یف  هجوب  نوکی 

اـضرع ناک  عقاولا  نم  هبترم  یف  ال  عقاولا - یف  صخألا  نیع  معألا  ناـک  اذإ  صخأ  رمـأل  ضراـعلا  نیب و  نوب  نیتبترملا  نیب  عقاولا و 
هطساولا یفن  وه  یلوألا  ضرعلا  یف  كالملا  لاکشإلا و  هدام  مسحنی  اذهب  و  عقاولا - نود  هبترملا  یف  معألا  تاذ  یلإ  سایقلاب  ابیرغ 

لک مکحلا  فلتخی  و  عقاولا - یف  هتاذ  ظـحالی  دـق  هبترملا و  یف  هتاذ  ظـحالی  دـق  عوضوملا  تاذ  بناـج  یف  نکل  و  ضورعلا - یف 
هر ن  بابلألا ، یلوأ  دنع  بارطضا  فالتخا و ال  کلذ ال  عم  فالتخالا و 
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عمجلا نع  نوثحبی  مهنإف  میلاعتلا  یف  رابتعالا  اذـهب  هنع  ثحبی  جراخلا و  یف  لب  مهولا  یف  هداـملاب ال  هقلعت  ثیح  نم  يرخأ  ربتعی  و 
هکرحتم تادوجوم  یف  وأ  سانلا  ماـهوأ  یف  وه  ددـعلا و  قحلی  اـمم  اـهریغ  بیعکتلا و  ریذـجتلا و  همـسقلا و  برـضلا و  قیرفتلا و  و 

.هعمتجم هقرفتم  همسقنم 

ثحبلاب قئاللاف  اهتالاحتـسا  اهتاکرح و  هداملا و  دادعتـساب  الإ  دـجوت  یتلا ال  اهعاونأ  ضعب  نع  لب  اقلطم  اهنع ال  ثحبی  نأ  یناثلا  و 
نوکی نأ  یلع  هیئدـبملا ال  لیبس  یلع  کلذ  ناک  ماعلا  هجولا  یلع  هیف  اهلاوحأ  ضعب  رکذـی  نأ  قفتا  نإف  لفـسألا  ملعلا  وه  امنإ  هنع 

انهاه لئاسملا  نم 

ؤطاوتلا لمح  کیکشتلا ال  لمح  هتحت  ام  یلع  لومحم  كرتشم  دوجولا  موهفم  نأ  یف  ( 2  ) لصف

دجی ام ال  ههباشملا  هبـسانملا و  نم  دوجوم  دوجوم و  نیب  دـجی  لقعلا  نإف  تایلوألا  نم  بیرق  وهف  تایهاملا  نیب  اـکرتشم  هنوک  اـمأ 
عم اهـضعب  لاح  ناک  هوجولا  لک  نم  هنیابتم  تناک  لب  موهفملا  یف  هکراشتم  تادوجوملا  نکی  مل  اذإف  مودـعم  دوجوم و  نیب  اـهلثم 
نم هفئاطل  عضو  هنأ  انردق  ول  یتح  مسالا  یف  هدحتم  اهنوک  لجأل  هذه  تسیل  هبـسانملا و  مدـع  یف  مدـعلا  عم  دوجولا  لاحک  ضعبلا 

تامودعملا تادوجوملا و  نیب  هبـسانملا  نکت  مل  الـصأ  دحاو  مسا  تادوجوملل  عضوی  مل  دحاو و  مسا  تامودـعملا  تادوجوملا و 
هجحلا هذه  لقعلا و  حیرـص  هب  مکح  امک  اهلثم  لب و ال  مسالا  یف  هدحتملا  ریغلا  تادوجوملا  نیب  یتلا  نم  رثکأ  مسالا  یف  هدـحتملا 

نم نأ  بجعلا  لداجملل و  هعنقم  نکی  مل  نإ  بابلا و  اذه  یف  هروکذملا  نیهاربلا  ججحلا و  نم  ریثک  یلع  فصنملا  قح  یف  هحجار 
انهاه نکی  مل  رخآلا  دوجو  فالخب  ناک  ول  یـش ء  لک  یف  دوجولا  نأل  هب  رعـشی  ثیح ال  نم  هکارتشاب  لاق  دـقف  هکارتشا  مدـعب  لاق 

وه له  هنأ  فرعیل  اهنم  دحاو  لک  رابتعا  نم  دـب  اهل و ال  هیاهن  تاموهفم ال  انهاه  لب  هیف  كرتشم  ریغ  هنأب  هیلع  مکحی  دـحاو  یش ء 
كرتشم
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.كرتشم دوجولا  نأ  هنم  ملع  کلذ  یلإ  جتحی  مل  املف  مأ ال  هیف 

تالومحملا تاعوضوملا و  یف  اهفالتخا  عم  ماکحألا - عیمج  یف  یه  دوجولا و  نم  برـض  ماـکحألا  اـیاضقلا و  یف  هطبارلا  اـضیأ  و 
هیفاقلا نأب  ملعلا  یلإ  دـحأ  لک  رطـضال  دوجولا  ظفل  هتایبأ  عیمج  هیفاق  لعج  ارعـش و  رکذ  ول  ـالجر  نأ  دـهاوشلا  نم  دـحاو و  ینعم 

يرورـضلا ملعلا  نأ  ول ال  هیف و  هررکم  اهنأب  هیلع  مکحی  مل  هنإف  ـالثم  نیعلا  ظـفل  تاـیبألا  عیمج  هیفاـق  لـعج  ول  اـم  فـالخب  هررکم 
.يرخألا هروصلا  یف  اومکحی  مل  امک  انهاه  ریرکتلاب  اومکح  امل  لکلا  یف  دحاو  دوجولا  ظفل  نم  موهفملا  نأب  دحأ  لکل  لصاح 

تادوجوملا ضعب  یف  دوجولا  نألف  هیدـشألا  هیمدـقألا و  هیلوألا و  هیولوألاب و  ینعأ  کیکـشتلاب  هتحت  ام  یلع  ـالومحم  هنوک  اـمأ  و 
ببس يذلا ال  دوجولاف  يوقأ  متأ و  اهضعب  یف  ضعب و  نم  عبطلا  بسحب  مدقأ  اهضعب  یف  ضعب و  نود  یجیـس ء  امک  هتاذ  یـضتقم 
دوجو یلع  هلاعفلا  لوقعلا  نم  دـحاو  لک  دوجو  اذـک  عبطلاب و  تادوجوملا  عیمج  یلع  مدـقتم  وه  هریغ و  نم  هیدوجوملاـب  یلوأ  هل 

.ضرعلا دوجو  یلع  مدقتم  رهوجلا  دوجو  هیلات و 

اهنأک یتح  فعـضلا  هیاغ  یف  اهنإف  هلباقلا  هداملا  سفن  دوجو  اصوصخ  يداـملا و  دوجولا  نم  يوقأ  یقراـفملا  دوجولا  نإـف  اـضیأ  و 
عقاولا دوجولاف  تایهاملل  کلذک  نکی  مل  نإ  تادوجولل و  نیموقملاک  فعضألا  يوقألا و  اذک  رخأتملا و  مدقتملا و  مدعلا و  هبـشت 

قباس و ال هتبترم ال  یف  رخآ  دوجو  عوقو  و ال  هقحال - هقباـس و ال  ـال  يرخأ  هبترم  یف  هعوقو  روصتی  ـال  بتارملا  نم  هبترم  لـک  یف 
یلع هیلعلاب  وأ  عبطلاب  مدـقتم  هروصلا  یلویهلا و  نم  لک  یلویهلا و  یلع  عبطلاب  مدـقتم  الثم  لـقعلا  نإ  اولاـق  اذإ  نوءاـشملا  قحـال و 
هیأزج مسجلا و  یلع  رهوجلا  لمح  و  رخآلا - هیهام  یلع  همدـقتم  رومألا  کـلت  نم  یـش ء  هیهاـم  نأ  اذـه  نم  مهدارم  سیلف  مسجلا 

.اذه دوجو  یلع  مدقتم  کلذ  دوجو  نأ  دوصقملا  لب  رخأت  مدقتب و 

هیف اـم  نوکی  یتـح  ینعملا  کـلذ  سفنب  نوکی  نأ  امهدـحأ  نیهجو - یلع  روصتی  اـم  ینعم  یف  رخأـتلا  مدـقتلا و  نأ  کـلذ  ناـیب  و 
ادحاو ائیش  مدقتلا  هب  ام  مدقتلا و 
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ضراع رخآ  رمأب  اهتاذل ال  هیضتقملا  هددجتملا  اهتایوه  سفنب  اهیف  تایدعبلا  تایلبقلا و  نإف  ضعب  یلع  اهضعب  نامزلا  ءازجأ  مدقتک 
.هللا ءاش  نإ  باتکلا  فنأتسم  یف  ملعتس  امک  اهل 

ناسنإلا مدـقتک  مدـقتلا  هب  ام  نع  مدـقتلا  هیف  ام  کلذ  یف  قرتفیف  رخآ  ینعم  هطـساوب  لب  ینعملا  کلذ  سفنب  نوکی  نأ ال  رخـآلا  و 
وأ دوجولا  وه  رخآ  ینعم  یف  لب  يواـستلاب  اـمهیلع  لوقملا  هیناـسنإلا  ینعم  یف  ـال  نبـالا - وه  يذـلا  ناـسنإلا  یلع  بـألا  وه  يذـلا 

ضعب مدقت  نأ  امکف  هونبلا  هوبألا و  صوصخ  وه  رخأتلا  مدقتلا و  هب  ام  نامزلا و  وأ  دوجولا  وه  امهیف  رخأتلا  مدقتلا و  هیف  امف  نامزلا -
یلع مدـقتم  اهدوجو  نأ  هانعمف  لولعملا  یلع  همدـقتم  هلعلا  نإ  لیق  اذإ  کلذـک  دوجولا  یف  لب  هیمـسجلا  یف  ضعب ال  یلع  ماسجألا 

لامکلا و رخأتلا و  مدقتلاف و  رخأت - مدقت و ال  نکی  مل  دوجو  ربتعی  مل  نإف  اهلاثمأ  هعبرألا و  یلع  نینثالا  مدـقت  کلذـک  و  هدوجو -
یتأیس اهسفنأب و  اهتادوجو ال  سفنب  تایهاملا  ءایشألا و  یف  رخآ و  رمأب  اهتایوه ال  سفنب  تادوجولا  یف  فعـضلا  هوقلا و  صقنلا و 

رمأ موهفملا  بسحب  دوجولا  نأ   (1) انهاه حضوتسا  دق  باتکلا و  اذه  یف  کیکـشتلا  ثحابم  دنع  بابلا  اذه  یف  حاضیإ  هدایز  کل 
اقلطم ؤطاوتلاب  توافتلاب ال  تادوجوملا  یلع  لمحی  ماع 

هدارفأل موقم  ریغ  یلقع  رابتعا  یهیدبلا  ماعلا  دوجولا  نأ  یف  ( 3  ) لصف

دوجولا و وحن  لدـبت  عم  هظوفحم  هتیهام  نوکی  نأ  بجی  هیجراخلا  قئاقحلا  نم  ناـهذألا  یف  ههنکب  مستری  اـم  لـک  نأ  کـلذ  ناـیب 
بالقنا مزل  الإ  ناهذألا و  یف  نوکی  نأ  عنتمیف  نایعألا  یف  هنأ  هتقیقح  تناک  ام  لـک  و  ناـیعألا - یف  هنأ  هتقیقح  تناـک  اـمل  دوجولا 

سفنلا و یف  دوجولا  نم  مستری  ام  لکف  ناهذألا  نم  نهذ  یف  هتقیقح  لصحی  نأ  عنتمی  دوجولاف  اهـسفن  بسحب  تناک  اـمع  هقیقحلا 
اهجو لب  دوجولا  هقیقح  سیل  وهف  مومعلا  هیلکلا و  هل  ضرعی 

دوجولا هقیقح  یف  هقیقح  کیکشتلاف  هموهفمل  هروصتملا  صـصحلا  نیب  دوجولا ال  قیداصم  نیب  توافتلا  جتنی  امنإ  قباسلا  نایبلا  - 1
ط توافتلاب ، تادوجوملا  یلع  لمحی  ماع  رمأ  موهفملا  بسحب  دوجولا  نإ  هلوقب - دارملا  وه  ضرعلاب و  الإ  هموهفم  یف  ال 
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مومع تادوجولا  یلإ  هبـسنلاب  سفنلا  یف  دوجولا  نم  مسترا  اـم  مومع  سیلف  هنیواـنع  نم  اـناونع  هتاـیثیح و  نم  هیثـیح  ههوجو و  نم 
.یناعملا هفلاختملا  هلصحتملا  تایهاملا  نم  هصاخلا  ءایشألل  هیئیشلاک  یعازتنا - يرابتعا  مزال  رمأ  مومع  لب  سنجلا  ینعم 

.ء یجیس  امک  لاحم  هنأ  هتاذ و  بکرتیف  لصفب - هریغ  نع  یبجاولا  دوجولا  لاصفنا  ناکل  هدارفأل  اسنج  تناک  ول  اضیأ  و 

نوکیف کلذـک  هدارفأ  یلع  لمحی  هنأ  قبـس  دـق  دوجولا  اهل و  یـضرع  وهف  توافتلاب  ءایـشأ  یلع  لمحی  ام  لک  نأ  نم  لیق  ام  امأ  و 
هللا ءاش  نإ  کل  فشکنیس  امک  نیمدقألا  هعیش  نم  هعامج  دنع  مات  ریغف  اهل  ایضرع 

هینیع هقیقح  دوجولل  نأ  یف  ( 4  ) لصف

هراشا

یلوأ دوجولاف  هل  تبثی  یتلا  هدوجو  هیصوصخ  یه  یش ء  لک  هقیقح  تناک  امل   (1)

یعیبطلا یلکلا  دوجو  یف  نیققحملا  نم  مهریغ  قارـشإلا و  لهأ  نیئاشملا و  نیب  هب  دـتعی  فالخ  ـال  هنأ  كاـیإ  هللا و  اـنقفو  ملعا  - 1
طرـشب هیهاملا ال  یعیبطلا  یلکلاب  ینعأ  تسل  کلذ  ریغب  ءافرعلا و  ناسل  یف  تباثلا  نیعلاب  ءامکحلا و  هنـسلأ  یف  هیهاملاب  هنع  ربعملا 

ینعأ اذـه  هدرجملا و  هطولخملا و  هقلطملا و  هیهاـملل  مسقملا  یه  یتـلا  هیهاـملا  لـب  یلقع  راـبتعا  یه  نهذـلا و  یف  اـهدوجو  یتـلا 
هنوئملا نم  ردـقلا  اذـه  هطولخملا و  اـهماسقأ  نم  هدوجوم و  نوکت  ـال  فیک  مث  اـهماسقأ  یه  یتلا  هقلطملا  نم  اـماهبإ  دـشأ  مسقملا 

هیهاملا ال نأل  سیئرلا  خیشلل  اعبت  موقلا  هرکذ  يذلا  لیلدلا  یف  امک  هیئزجلا  ثیدح  ذخأ  یلإ  هجاح  بلطملا و ال  اذه  تابثإل  یفکی 
ققحتملا وه  ام  طرشباللا  نم  خیشلا  روظنم  نوکی  نأ  الإ  طرشب ال  هیهاملا  وه  ءزجلا  امنإ  یـش ء  طرـشب  هیهاملل  اءزج  تسیل  طرـشب 

ام نأ  امک  طرشب - هیهاملا ال  دوجو  یلع  هداملا  ینعأ  طرشب ال  هیهاملا  دوجوب  الالدتسا  نوکی  هیئزجلا و  حصیف  طرشب ال  نمـض  یف 
یف فالخلا  امنإ  یلقعلا و  ءزجلا  دارملا  نأ  نم  یجیهاللا - ققحملا  هرکذ  ام  یلإ  هجاح  هیلع و ال  هطولخملا  دوجوب  لالدتسا  هانرکذ 

ضورعلا و یف  هطـساو  دوجولا  ضرعلاـب و  هدوجوم  وأ  توبثلا  یف  هطـساو  دوجولا  و  هلاـصألاب - هدوـجوم  لـعاجلا  لـعج  دـعب  اـهنأ 
.هقیقح و هکرحلاب  فصتم  ریغ  اهسلاج  نإ  ثیح  اهسلاج  هنیفـسلا و  هکرح  لیبق  نم  وه  ام  اهدحأ  .ءاحنأ  یلع  ضورعلا  یف  هطـساولا 

اذإ هعم  ادـحتم  داوسلا  ناک  نإ  طرـشب ال و  داوسلا  انربتعا  اذإ  نادوجوم  امهنإ  ثیح  داوسلا  مسجلا و  هیدوسأ  لـیبق  نم  وه  اـم  اـهیناث 
لـصحت ثیح ال  لصفلا  سنجلا و  لیبق  نم  وه  ام  اـهثلاث  .هقیقح و  ضراـعلا  کلذـب  فصتم  اـنه  هطـساولا  وذ  طرـشب و  ـال  هانذـخأ 

نأ تفرع  دق  ذإ  لوألا  لیبق  نم  سیل  ضورعلا  یف  هطساو  دوجولا  نوکب  دوجولا  هلاصأب  لئاقلا  دارم  و  الصأ - لصفلا  نودب  سنجلل 
یف نوخـسارلا  هفرعی  هجو  یلع  زاجملا  قالطإب  یلابن  معن ال  دانتـسالا  یف  زاجم  هبئاش  الب  دوجوم  روکذـملا  ینعملاـب  یعیبطلا  یلکلا 

داوسلا نودـب  ادوجو  هل  نأ  الإ  هیف  نحن  ام  بسانی  ههجلا  هذـه  نم  هقیقحلاب و  دوسأ  ناک  نإ  مسجلا و  نأل  یناثلا  لیبق  نم  ملعلا و ال 
عونلا دوجو  نإف  قرف  هیف  نحن  ام  نیب  هنیب و  نکل  ثلاثلا  لیبق  نم  وه  امنإ  اهـضراع و  نودـب  ررقت  هبترم و  یف  دوجو  هیهاملل  سیل  و 

عازن لوقنف ال  کلذ  تفرع  اذإ  لظلا  يذ  لظلا و  لیبق  نم  هیف  نحن  ام  عونلا و  ینعأ  اـعم  اـمهیلإ  لـصفلا و  یلإ  سنجلا و  یلإ  بسنی 
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یلع دوجوملا  لـمح  یف  هیدـییقتلا  اذـک  هیلیلعتلا و  هیثیحلا  راـبتعا  یف  هیهاـملا  هلاـصأب  نیلئاـقلا  نیب  و  دوجولا - هلاـصأب  نیلئاـقلا  نیب 
هیلوقملا هفاضإلا  وأ  دوجولا  موهفم  درجم  هیدییقتلا  هیثیحلا  تناک  اذإف  مدعلا  دوجولا و  نع  یبأت  اهـسفن ال  بسحب  هیهاملا  ذإ  هیهاملا 
قاقحتسا بجوی  مودعم ال  یلإ  مودعم  مض  ذإ  دوجوملا  لمح  قحتسی  مل  هدوهـش - نع  نوبوجحملا  ءالؤه  همعزی  امک  لعاجلا  یلإ 

بجاو موهفم  لب  یلوألا  لمحلاب  دوجو  هنإف  مدعلا  دوجولا و  نع  ءابإلا  مدع  یف  تایهاملا  يواسی  موهفملا  اذـه  نأل  دوجوملا  لمح 
نیع يردـصملا  یقیقحلا ال  داـجیإلا  نأ  اـمک  دوجولا - رون  نیع  یهف  هیقارـشإلا  هفاـضإلا  اـمأ  اذـک و  همکح  موهفم  وه  اـمب  دوجولا 

فیخس فنـصملا  مالک  یف  هرداصملا  مهوت  نأ  رهظ  هانررق  امب  امهفورح و  حور  وه  يذلا  امهددع  داحتا  هرونب  یقیقحلا و  دوجولا 
هقیقح نکت  مل  اهعم  دوجولا  ربتعی  مل  اـم  دوجولا و  طرـشب  هیهاـملا  یه  هقیقحلا  نأ  هرـس  سدـق  هدارم  نأ  هفاخـسلل  رخآ  هجو  .ادـج 

هر س  هقیقح ، هیهاملا  ریصی  وه  هقیقح و  هل  نوکت  فیکف ال 
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ضایبلا هل  ضرعی  ضایبب و  سیل  امم  ضیبأ  هنوکب  یلوأ  ضایبلا  نأ  امک  هقیقح  اذ  نوکی  نأب  یـش ء  لک  نم  لب  یـشلا ء  کـلذ  نم 
وه دوجولا  نأ  هقیقحلاب  اهل و  هضراعلا  تادوجولاب  لب  هدوجوم  اهتاوذـب  تسیل  دوجولا  ریغ  ءایـشألا  رئاـس  دوجوم و  هتاذـب  دوجولاـف 
ریغ هباشملا و  يواسملا و  بألاک و  اهریغ  فیکلا و  مکلا و  رهوجلا و  نم  اهل  ضرعی  ام  هفاضإلا ال  وه  فاـضملا  نأ  اـمک  دوجوملا 

.هتقیقح هذه  ام  نایعألا  یف  نوکی  فیک ال  ریغ و  نایعألا ال  یف  هنأ  هتقیقح  دوجولاف  هلمجلاب  و  لیصحتلا - یف  راینمهب  لاق  کلذ 

صلخم ثحب و 

دوجولا نأ  نم  دوجولا  ققحت  یفن  یف  قارشإلا  خیش  هب  کسمت  ام  امأ  و 
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.هیاهنلا ریغ  یلإ  دوجو  هدوجولف  دوجو  هل  دوجوم  لک  دوجولا و  وه  لوصحلا  نأل  دوجوم  وهف  نایعألا  یف  الصاح   (1) ناک ول 

هیاغف ضیبأ  ضایبلا  نأ  فرعلا  یف  لاقی  امک ال  هسفنب - یـشلا ء  فصوی  هنإف ال  دوجومب  سیل  دوجولا  نأ  هعفد  یف  لوقی  نأ  لـئاقلف 
هضیقنب یـشلا ء  فاصتا  بجوی  ینعملا ال  اذهب  امودعم  هنوک  ضایب و  يذب  سیل  ضایبلا  نأ  امک  دوجو  يذب  سیل  دوجولا  نأ  رمألا 

.دوجوماللا مودعملا و  دوجواللا ال  مدعلا و  وه  دوجولا  ضیقن  نأل  هیلع  هقدص  دنع 

وه لـب  رخآ  ادوجو  هل  نأ  ـال  ناـیعألا  یف  یـشلا ء  هیدوجوم  وه  ادوجوم و  هنوک  هنیعب  وه  ادوجو  هنوک  دوـجوم و  دوـجولا  لوـقی  وأ 
نأ اـمک  هتاذ  سفن  وه  هتاذ و  یف  هل  نوکی  دوجوم  هنأـب  فصوی  نأ  وه  هنم و  هریغل  نوکی  يذـلا  دوـجوم و  وـه  ثیح  نم  دوـجوملا 

.رخآ نامز  یلإ  راقتفا  ریغ  نم  تاذلاب  هئازجأ  نیب  امیف  اناک  نامزلاب  هینامزلا  ءایشألا  نیب  امیف  اناک  امل  رخأتلا  مدقتلا و 

.هسفنب هققحت  نوکی  ام  يوس  بجاولل  ینعم  ذإ ال  ابجاو  دوجو  لک  نوکیف  لیق  نإف 

لصح اذإ  هنأ  هسفنب  دوجولا  ققحت   (2) ینعم و  لباق - لعاف و  یلإ  جایتحا  ریغ  نم  هتاذ  یـضتقم  هنأ  هسفنب  بجاولا  دوجو  ینعم  اـنلق 
ریثأت دعب  ققحتی  امنإ  هنإف  دوجولا  ریغ  فالخب  هب  موقی  رخآ  دوجو  یلإ  هققحت  رقتفی  مل  لعافب - وأ  بجاولا  یف  امک  هتاذب  امإ 

انهاه مالک  لحمب  سیل  ریخألا  هجولا  اذـه  نأل  هسفنل  افرظ  نایعألا  نوکی  نأب  ـال  دوجولا  دوجول  اـفرظ  ناـیعألا  نوکی  نأـب  ینعی  - 1
دوجولا ریغل  ادوجو  ناک  اذإ  دوجولا  سفن  نـأل  هدوجول  اـفرظ  هنوک  یلع  دوجولا  سفنل  اـفرظ  ناـیعألا  نوکب  لدتـسن  نحن  مهفاـف و 

هر ن  هسفن ، نع  یشلا ء  كاکفنا  عانتما  هرورضل  یشل ء  یش ء  لوصح  هنوک  یف  قحأ  یلوأ و  هسفنل  هلوصحف  هل  هلوصح  رابتعاب 
هسفن نع  هکاکفنا  مدع  یلإ  عجری  يذلا  هسفنل  یـشلا ء  توبث  باب  نم  ناک  ءاوس  دوجولا  هل  تبث  ام  ناهربلا  دنع  دوجولا  ینعمف  - 2
قئاقح بلط  هیف  عقوتملا  ناـهربلا  لـقعلا و  حلطـصم  بسح  تاقتـشملا  نم  هرئاـظن  دوجوملل و  ینعملا  اذـهف  هریغل  هتوبث  لـیبق  نم  وأ 
هر ن  مهفاف ، حالطصالا  یف  هحاشم  و ال  مأ ال - هغلل  اقباطم  ناهربلا  هاضتقا  ام  ناک  ءاوس  رمألا  سفن  یف  هیلع  یه  ام  یلع  ءایشألا 
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مأ ال هغللا  بسحب  هیلع  قتـشملا  ظفل  قالطإ  حـص  ءاوس  هتاذـب  ینیع  رمأ  دوجولا  نأ  لصاحلا  دوجولاـب و  هفاـصتا  هدوجوب و  لـعافلا 
دوجولاک نوکی  دق ال  نوکی و  دـق  لب  هیلع  ادـئاز  دوجولا  نوکی  نأ  کلذ  درجمب  اودـیری  مل  دوجوم - اذـک  اولاق  اذإ  ءامکحلا  نکل 

موهفمف ادوجوم  هنوک  سفن  ریغ  ناهرب  نایبب و  ملعی  اـمنإ  هیهاـم  يذ  ریغ  وأ  هیهاـم  اذ  دوجوملا  نوکف  هیهاـملا  نع  درجملا  یبجاولا 
.نیمسقلا نیب  مهدنع  كرتشم  دوجوملا 

هریغ دوجولا و  یلع  هلمح  نکی  ملف  دوجولا  سفن  نع  هرابع  هنأ  ادوجوم  دوجولا  نوک  ذخأ  اذإ  هنأ  نم  اضیأ  لیق  ام  عفدنی  کلذـب  و 
ینعمب الإ  عیمجلا  یلع  قلطن  نحن ال  دوجولا و  وه  هنأ  دوجولا  سفن  یف  دوجولا و  هل  یش ء  هنأ  ءایـشألا  یف  هموهفم  ذإ  دحاو  ینعمب 
نوکی نأ  هنم  مزلی  دوجولا و  هل  یـش ء  هنأ  وه  ءایـشألا و  رئاـس  یف  اـمک  ادوجوم  دوـجولا  نوـک  ذـخأ  نم  دـب  ـالف  كاذ  ذإ  دـحاو و 

- دوجوملا موهفم  یف  سیل  دوجولا  نیب  ءایـشألا و  نیب  فالتخالا  اذـه  لوقن  انأل  اعذـج  مالکلا  داع  هیاهنلا و  ریغ  یلإ  دوجو  دوجولل 
مل وأ  دوجولا  ریغ  رمأ  یلع  المتشم  دوجوملا  نوک  مأ ال و  نییوغللا  فرع  مهقالطإ  قباط  ءاوس  عیمجلا  یف  مهدنع  دحاو  موهفملا  لب 
یف خیشلا  هلاق  ام  کلذ  ریظن  دوجولا و  موهفم  سفن  نم  اهیلع ال  قدص  ام  تایصوصخ  نم  أشنی  امنإ  دوجولا  ضحم  نوکی  لب  نکی 

هتیهام نأ  کلذ  نم  لقعی  دق  دحاولا و  سفن  لقعی  دـق  دـحاولاک  دوجولا  بجاو  سفن  لقعی  دـق  دوجولا  بجاو  نإ  ءافـشلا  تایهلإ 
ءاوه وأ  ءام  هنأ  دـحاولا  نم  لقعی  هنأ  امک  دوجولا  بجاو  وه  يذـلا  وه  ناسنإلا  کلذ  رهاوجلا و  نم  رخآ  رهوج  وأ  ناسنإ  یه  الثم 

دحاو و وه  ثیح  نم  دوجوملا  دحاولا و  نیب  و  دوجوملا - وأ  دـحاولا  اهل  ضرعی  هیهام  نیب  نذإ  قرفف  لاق   (1) دحاو وه  ناسنإ و  وأ 
هنأ هتقیقح  دوجولا  نأ  ینعمب  دوجوم  هنأ  باوجلاف  دوجومب  سیل  وأ  دوجوم  دوجولا  له  لئـس  اذإ  تاقیلعتلا  یف  اضیأ  لاق  دوجوم و 

قطانلا موهفم  یف  ربتعی  یشلا ء ال  موهفم  نأ  وه  هیفیرشلا و  یـشاوحلا  یف  دجوی  ام  کلذ  دیؤی  هیدوجوملا و  وه  دوجولا  نإفدوجوم 
صاخلا ناکمإلا  هدام  تبلقنا  یشلا ء  هیلع  قدص  ام  قتشملا  یف  ربتعا  ول  لصفلا و  یف  الخاد  ماعلا  ضرعلا  ناکل  الإ  الثم و 

، هسفن عجرملا  نع  اهانلقن  نحن  شیوشتلا و  ضعب  اهیف  ناک  ءافشلا  نع  انه  هلوقنملا  هرابعلا  - 1
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(2) تاقتشملا ریسفت  یف  یـشلا ء  رکذف  يرورـض - هسفنل  یـشلا ء  توبث  ناسنإلا و  وه  کحـضلا  هل  يذلا  یـشلا ء  نإف   (1) هیرورض
نکی مل  نإ  (3) و  یضرعلا ضرعلا و  داحتا  نم  نیرخأتملا  هلجأ  ضعب  هیلإ  بهذ  ام  اذک  هیف و  رکذی  يذلا  ریمضلا  هیلإ  عجر  امل  نایب 

هیف اتبثتم 

باب نم  هنوک  یف  حدـقلا  نکمی  ذإ  ایلات  هر  دیـسلا  هلعج  امم  مکحأ  دـسأ و  اذـه  لـصفلا و  یف  عونلا  لوخد  ذـئنیح  مزل  اـضیأ  و  - 1
هرورضلا و یه  اضیأ  ذئنیح  هیضقلا  هدام  نأل  هیرورضلا  یلإ  هنکمملا  بالقنا  يوعدب  کلذ  رضی  ناک ال  نإ  هسفنل و  یـشلا ء  توبث 

يأ دـییقتلا  وحن  یلع  لخاد  دـییقتلا  جراخ و  دـیقلا  ناسنإلا و  وه  دـیقملا و  سفن  نوکی  نأ  امإ  ذـئنیح  لومحملا  نأ  همالک  صیخلت 
دیقلا ناسنإلا و  وه  نوکی  نأ  امإ  هیرورـض و  هیـضقلا  نوکتف  لومحملا  ناسنإلا  وه  تاذـلاب  ظوحلملاف  یفرح  ینعم  وه  امب  اذوخأـم 
ذئنیح لومحملا  هنإف  ناسنإلا  وه  هدـئافلا  لوصح  طحم  ضرعلاب و  ظوحلم  هنأ  الإ  اضیأ  اظوحلم  ناک  نإ  انه و  دـیقلا  لوقنف  لخاد -

ادوصقم رادـلا  یف  کلوق  راص  رادـلا  یف  مئاق  دـیز  تلق  اذإ  تاذـلاب و  دوصقم  رادـلا  یف  هنوکف  رادـلا  یف  دـیز  تلق  اذإ  کنأ  اـمک 
هل يرخألا  هیرورـض و  یه  ناسنإ و  ناسنإلا  امهادـحإ  ناتیـضق  کحـضلا  هل  ناسنإ  ناسنإلا  انلوق  نإ  اضیأ  لوقن  و  لمأتف - ضرعلاـب 

یبارافلا و دنع  هنکمم  خیـشلا و  دنع  هماع  هقلطم  هیـضق  یلإ  لحنی  ایاضقلا - یف  عضولا  دقع  نأ  امک  اذه  هنکمم و  یه  کحـضلا و 
یف تاذـلا  لوخد  مدـع  یلع  رخآ  لیلد  .فاصوأ  اهب  ملعلا  دـعب  رابخألا  نأ  امک  رابخأ  اهب  ملعلا  لـبق  فاـصوألا  نأ  اـضیأ  ررقت  دـق 

صوصخلا قیرطب  مومعلا و ال  قیرطب  الصأ ال  فوصوملا  رارکت  ضیبألاب  بوثلا  فیصوت  یف  سیل  نأ  ههادبلاب  ملعن  انأ  وه  قتـشملا 
هر س  رارکتلا ، مزلیل  هیف  یشلا ء  ربتعا  ول  هنأ  لاحلا  و 

وه طبارلا و  یلإ  جاتحی  هیتعن  هعیبط  هنوکل  و  الـصأ - هیف  بیکرت  ـال  هطیـسب  هیتعن  هعیبط  هاـنعم  هقیقح  ثیح  نم  قتـشملا  نأ  ینعی  - 2
هر ن  ریمضلا ،

هرورضلاب ملعن  اولاق و  ام  یلع  ضایبلا  وه  تاذلاب  یئرملاف  ضیبأ  ائیش  يأر  اذإ  هنأ  امهدحأ  نیهجو  هراتخا  ام  حیضوتل  رکذ  دق  و  - 3
ضایبلا و نیب  تاذـلاب  داحتالا  ول ال  ضیبأ و  ضایب و  هنأب  مکحن  هسفنب  امئاق  دـجوی  ضرعلا ال  ضرع و  ضایبلا  نأ  هظحالم  لبق  اـنأ 
.کلذ و فالخب  رمألا  نکل  ضیبأ  هنوک  تامدـقملا  هظحالم  لـبق  زوجی  مل  و  هبترملا - هذـه  یف  کلذـب  لـقعلا  مکح  اـمل  ضیبـألا 

کلذ حـصی  مل  تاذـلاب  داحتالا  ولف ال  اهب  اهل  اولثم  تاقتـشملاب و  تالوقملا  نع  اوربع  همالک  یمجرتم  لوـألا و  ملعملا  نأ  اـمهیناث 
هر س  اهیدابم ، اهنمضتل  تاقتشملا  رکذ  لاقی  نأب  فلکتلاب  الإ  لیثمتلا  ریبعتلا و 
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تادوجو هفرـص و  تاینإ  تاقرافملا  نم  اـهقوف  اـم  سفنلا و   (1) نأ نم  تاحیولتلا  رخآ  یف  یهلـإلا  خیـشلا  رظن  هیلإ  يدأ  اـم  اذـک  و 
.مالکلا یف  ضقانت  الإ  اذه  له  اینیع و  ایعقاو  ارمأ  دوجولا  نوک  یفن  کلذ  عم  هل  عمسی  فیک  يردأ  تسل  هضحم و 

بتارملا هفلاختم  وأ  تاوذـلا  هفلاختملا  تایهاملا  مزاولب   (2) فـصتا اـمل  صـصحلا  ءارو  هیقیقح  دارفأ  دوجولل  نکی  مل  ول  لوقن  مث 
نم ینغلا  هجاحلا و  نأ  کش  ذإ ال  هتاذل  اهیلإ  رقتفم  نکمملا  دوجو  هتاذل و  هلعلا  نع  نغتـسم  یبجاولا  دوجولا  نإف  اهب  فصتم  هنکل 
ءارو ارمأ  تادوجوملا  نم  لک  یف  نوکی  نأ  دـب  ذـئنیح ال  اـناصقن و  ـالامک و  هتواـفتملا  هیهاـملا  بتارم  مزاول  نم  وأ  هیهاـملا  مزاول 
هفئاط هآر  امک  بتارملا  هفلاختم  وأ  نوءاشملا  هیلع  امک  هیهاملا  هفلاختم  تادوجولا  تناـک  اـمل   (3) الإ دوجولا و  موهفم  نم  هصحلا 

.توافتم ریغ  عون  هصصح  یلإ  سایقلاب  اقلطم  یلکلا  ذإ  يرخأ 

نأ هرورض  اهتوبث  یلع  اعرف  هیهاملل  دوجولا  درف  توبث  ناکل  صـصحلا  يوس  تایهاملا  یف  دارفأ  دوجولل  تناک  ول  لئاقلا  لوق  امأ  و 
اذ دوجولا  نوکب  کلذ  هیصوصخ  مدعل  میقتسم  ریغف  اهتوبث  لبق  توبث  اهل  نوکیف  رخآلا  کلذ  توبث  یلع  عرف  رخآلل  یـشلا ء  توبث 

.صصحلا الإ  هل  نکی  مل  وأ  هینیع  دارفأ  هل  تناک  ءاوس  دوجولاب  هیهاملا  فاصتا  هؤشنم  لب  درف 

اولفغ ثیح   (4) روهمجلا هیهاملا و  توبث  عرف  نوکی  یتح  هیهاملل  یـش ء  توبث  هیهاـملا ال  توبث  سفن  دوجولا  نأ  کـلذ  قیقحت  و 
هرات مهارت  هقیقدلا  هذه  نع 

موهفم لک  اضیأ  هدنع و  فقت  دح  اضیأ ال  و  نطفتف - کلذـک  اهلامکتـسا  هیاغ  اهقوف و  ام  نوکل  هفرـص  هینإ  سفنلا  تناک  امنإ  - 1
هر س  انإ ، سیل  وه و  وه  هوحن  درجملا و  رهوجلاک 

هر س  رمضملا ، عضوم  رهظملا  عضو  هرابعلا  یفف  هدعب  ام  هنیرقب  وه  وه  یشلا ء  هب  ام  انه  هیهاملاب  دارملا  - 2
، روذحملا وه  اذه  هفلاختم و  مزاوللا  نکی  ملف  هنأ  یه  هیوطم و  يرخأ  همدقم  انه  لوقن  انأل  بولطملا  یلع  هرداصم  اذـه  لاقی  ال  - 3

هر س 
فاصتالا و راکنإ  یناودلا و  ققحملا  لوق  مازلتـسالاب  هیعرفلا  لیدبت  يزارلا و  مامإلا  لوق  هطیـسبلا  تایلهلا  ادـع  امب  صیـصختلا  - 4

هدوجو عم  الثم  ناـسنإلا  موهفم  داـحتاب  فنـصملا  لوق  ریظن  وه  ققدـملا و  دیـسلا  لوق  هیهاـملاب  موقی  یتح  اـنهذ  ول  دوجولل و  درفلا 
موهفملا عم  داحتالا  ینعم  هیذاحی و  ام  هدنع  دوجولا  موهفمل  سیل  ذإ  رمألا  سکع  دیسلاف  هیذاحی  ام  هسفن  سیل  ذإ  یقیقحلا  صاخلا 

هر س  موهفملا ، کلذل  هنم  اعزتنم  هنع و  ایکحم  اقلطم  هیدیقت  هیثیح  الب  هتاذب  یشلا ء  نوک 
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انهذ و ال دوجولا ال  توبث  نورکنی  هرات  و  مازلتـسالا - یلإ  اهنع  نولقتنی  هرات  ءانثتـسالاب و  هیعرفلاب  هلئاقلا  هیلکلا  هدعاقلا  نوصـصخی 
هتافدارم و تسهب و  هیـسرافلاب  هنع  ربعی  تاقتـشملا  رئاسک  طیـسب  رمأ  وه  دوجوملا و  موهفمب  داحتا  اهل  هیهاملا  نإ  نولوقی  لـب  اـنیع 

تافسعتلا نم  کلذ  ریغ  یلإ  جراخلا  یف  نهذلا و ال  یف  الصأ ال  أدبم  هل  سیل 

اذ امب  دوجولا  صصخت  نأ  یف  ( 5  ) لصف

مدقتلا نم  هبترمب  وأ   (2) هتقیقح سفنب  امإ  دوجو  لک  صصخت  نأ  ملعیل  (1) و  اذ امب  دوجولا  صصخت  نأ  یف  ( 5  ) لصف

روطتم دـحاو  هدـنع  دوجولا  نأ  یه  هفیطل  هراشإل  زاـیتمالاب  اـضیأ  هیبوبرلا  دـهاوشلا  یف  ربع  اـمک  هیلإ  صخـشتلا  نع  لدـع  اـمنإ  - 1
امهوحن نییتاذلا و  رخأتلا  مدقتلاب و  تادوجولا  صخشت  هیلوطلا  هلسلسلا  یف  نأ  ماقملا  لیصفت  بتارم و  وذ  نوئشلاب  نئشتم  راوطألاب 

هب موقتی  الف  هفاضإلا  هلوقم  نم  هنأل  اموقم  سیلف  مدـقتلا  موهفم  امأ  لکلل و  ءزجلا  میوقتک  ـال  نکل  اـهل  هموقم  ـالثم  میدـقتلا  هیثیحف 
نإ هیدام  ضراوعب  وأ  دـهاوشلا  یف  لاق  امک  ضراوعلاب  هیـضرعلا  هلـسلسلا  یف  دوجولا  یف  رخأتم  ریغ  مزال  موهفملا  اذـه  معن  دوجولا 

تالومحم تایضرع  تناک  طرشب  تذخأ ال  اذإ  یه  لوقنف  حصی  ینعم  يأب  هصخـشم  ضارعألا  نوک  نأ  ملعیل  نکل  داوملا  یف  عقو 
ینغتـسملا لحملا  وه  عوضوملا  ناک  هلومحم و  ریغ  اضارعأ  تناک  طرـشب ال  تذخأ  اذإ  اعون و  عوضوملا  ناک  تاعوضوملا و  یلع 

طرـشب و ذخأ ال  اذإ  مسجلا  اذـک  داوسلا و  وه  یقیقحلاف  يروهـشم  یقیقح و  الثم  دوسألاف  رابتعالاب  یـضرعلا  ضرعلا و  نیب  قرفلاف 
دوجولا و یف  عوضوملا  عم  دحتت  ذئنیح  ذإ  لوألا  رابتعاب  هصخشم  اهنوک  نأ  ملعاف  اذه  تفرع  اذإ  .ال  طرـشب  مسجلا  وه  يروهـشملا 

اهتاعوضومل اهتادوجو  لب  دوجولا  یف  هعم  دحتت  ملف  هلومحم - ریغ  ذئنیح  اهنإف  یناثلا  رابتعالا  فالخب  هدوجو  وحن  یشلا ء  صخشت 
معن دجوی - مل  صخشتی  مل  ام  یشلا ء  نأ  عم  هصخشم  نوکی  فیکف  عوضوملا  دوجو  نع  رخأتم  اهدوجوف  اهتاعوضوم  تادوجو  ال 

هرخأتم ریغ  مزاول  یه  لوألا  رابتعالا  یلع  مث  اهیلع - صخـشتلا  تامالع  ینعمب  صخـشتلا  قالطإب  سأب  اـقلطم و ال  زیمتلا  هب  اـم  یه 
کلذ وحن  ام و  انیأ  ام و  افیک  ام و  امک  اولعج  اذـلف  لکـشم  عوضوملا  نع  اهتقرافم  عم  مزاول - اهنوکف  یناثلا  یلع  اـمأ  دوجولا و  یف 

صخشتلا و تارامأ  یصخشلا  جازملا  ضرعک  ام  ضرع  عم  اهولعجی  نأ  الإ  صخشت  هل و ال  دوجو  مهبملا ال  نأ  اوردی  مل  و  مزاول -
نوک یف  هیرهوجلا  هکرحلا  زوج  نم  يأر  یلع  لاکـشإ  یلویهلل و ال  هلعلا  هکیرـش  یه  ام  هروصک  هیدوجولا  هعـسلا  ماهبإلاب  اودـیری 

قرفلا نأ  تملع  دق  ذإ  رهوجلا  یف  هکرحلا  زاوجل  بیبللا  سدحتی  انهاه  نم  ذئنیح و  ریغتلا  یف  اضیأ  عوضوملا  نأل  مزاول - تانیعملا 
اهدوجو یف  رخآلا  ضعبلا  یتم و  لعفی و  نأـک  اـهموهفم  یف  ربتعم  رارقلا  مدـع  ضارعـألا  ضعب  راـبتعالاب و  یـضرعلا  ضرعلا و  نیب 

هر س  دوجولا ، یف  ناتدحتم  امهنأل  تاضورعملا  لدبت  نیع  تایضرعلا  لدبت  عبرألا و  تالوقعملاک 
بتارم و وذ  ککـشم  هر  هدـنع  دوجولا  نإف  کیکـشتلا - بتارم  یلعأ  یه  یتلا  هذوخأـملا ال  هقیقحلا  یه  هقیقحلا  سفنب  دارملا  - 2

یلإ هفیعـض  نم  هیقارتم  تضرف  اذإ  بتارملا  نأ  کلذ  حیـضوت  بتارملا و  عیمج  عماجت  طرـشب  هذوخأملا ال  هقیقحلا  نأ  مولعملا  نم 
لامکلا نم  هیلاعلل  ام  ضعب  اهدقفل  اهنم  یلعأ  یه  ام  یلإ  هبـسنلاب  هدودحم  هلفاس  هبترم  لک  تناک  دـشأ  یلإ  هدـیدش  نم  هدـیدش و 

هیلاعلا یلإ  هبسنلاب  هدودحم  هلفاسلا  تناک  لامکلا و  نم  اهل  ام  عیمج  یلع  هلمتشم  اهیلإ  هبـسنلاب  هقلطم  هیلاعلا  تناکف  سکع  ریغ  نم 
تئش نإ  الصأ و  هدودحم  ریغ  هقلطم  هبترم  یلإ  قوفلا  ههج  نم  یهتنت  اذکه  اهنم و  یلعأ  یه  ام  یلإ  هبسنلاب  هدودحم  هیلاعلا  اذک  و 
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رخأتلا مدقتلا و  یف  هبتارمب  هیبجاولا و  هماتلا  هتقیقح  سفنب  دوجولا  صصخت  امأ   (1) هعوضوم سفنب  وأ  فعضلا  هدشلا و  رخأتلا و  و 
(2) یتلا هطیسبلا  هتقیقح  سفن  رابتعاب  هیتاذلا  هنوئشب  هل  صصخت  وه  امنإف  رقفلا - ینغلا و  فعضلا و  هدشلا و  و 

ایناث همـسقلا  لعج  اذـل  لوألا و  دـیدرتلا  اذـک  اهل و  هیهام  لوقعلا ال  نأ  یلع  ءانب  وأ  یفخی  امک ال  ولخلا  عنم  لیبس  یلع  دـیدرتلا  - 1
هر س  هقیقحلا ، صصخت  اهیف  صصختلاف  دوجولا  نم  هیلوطلا  بتارملا  یف  كارتشالا  هب  ام  نیع  زایتمالا  هب  ام  نإف  هیئانث 

نوـکی نأ  نود  نم  تاـیهاملا  بتارملا و  هفلاـختم  نوـکت  ادراـف  اخنـس  هدـحاو و  هقیقح  هنوـک  عـنم  دوـجولا  هقیقح  نأ  هلـصاح  - 2
هب ام  نوکتف  هیقطنملا  هیتاذـلا  لوصفلاب  هفلاختملا  هفلتخملا  هیعیبطلا  تاـیلکلا  هیلکلا و  تاـیهاملا  فـالتخاک  هیتاذ  لوصفب  اـهفالتخا 

هدـیحوت نینمؤملا ع : ریمأ  نیفراعلا  هلبق  هلاق  ام  رـس    ُ فشکنی انه  نم  داحتالا و  هب  ام  نیع  تایهاملا  بتارملا و  کلت  یف  فـالتخالا 
نإ مهفاف  هدراف  هقیقح  دوجولا  هقیقح  نوک  رـس  وه  هلزعلا  هنونیب  عافتراف  هلزع  هنونیب  هفـص ال  هنونیب  زییمتلا  مکح  هقلخ و  نع  هزییمت 

هر ن  كاغتبم ، هیاغ  هیف  نإف  کلذل  الهأ  تنک 
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هسفن یف  هنوئش  رابتعاب  سیل  وهف  لقعلا  رابتعا  یف  هب  هفـصتملا  تایهاملا  ینعأ  هعوضومب   (1) هصصخت امأ  لصف و  اهل و ال  سنج  ال 
اذـه نیعلا و  یف  نیدـحتم  هیهام  يذ  لک  یف  هیهاملا  دوجولا و  ناک  نإ  تاوذـلا و  هفلاختملا  تایهاملا  نم  هنع  ثعبنی  ام  رابتعاب  لب 

.دعب امیف  هرس  کل  حضتیس  بیرغ  رمأ 

فلتخت امنإ  فعضلا و  دکأتلابف و  فالتخا  ناک  نإ  لب  عونلاب  فلتخی  تایهاملا ال  تاوذ  یف  دوجولا  نإ  تاثحابملا  یف  خیـشلا  لاق 
هتیهام لجأل  عونلاب - سرفلا  فلاخی  ناسنإلا  نإف  عونلا  فلتخم  ریغ  دوجولا  نم  اهیف  ام  عونلاب و  دوجولا  لانت  یتلا  ءایـشألا  تاـیهام 

نم هبترم  لـک  یف  هعم  اـم  راـبتعابف  یناـثلا  هجولا  یلع  اـمأ  هتاذـب و  هتاذ  بسحب  لوـألا  هجولا  یلع  دوجولل  صـصختلاف  هدوـجول  ـال 
بجاول موقم  ریغلا  نع  ءانغتسالا  نأ  امک  هل  موقم  وه  ریغلاب  اقلعتم  هنوک  ریغلا  نم  دافتـسملا  دوجولا  تاقیلعتلا  یف  لاق  هیلکلا  توعنلا 

یلإ اجاتحم  نوکی  نأ  امإ  دوجولا  اـهنم  رخآ  عضوم  یف  لاـق  هل و  یتاذ  وه  ذإ  هقراـفی  نأ  زوجی  ـال  یـشلل ء  موقملا  هتاذـب و  دوجولا 
جاتحملا دوجولا  دـجوی  نأ  حـصی  هل و ال  اموقم  کلذ  نوکیف  هنع  اینغتـسم  نوکی  نأ  اـمإ  هل و  هموقم  ریغلا  یلإ  هتجاـح  نوکیف  ریغلا 

هوقب بیبللا  لقاعلا  نإ  لوقأ  یهتنا  امهتقیقح  لدب  هریغب و  موق  الإ  اجاتحم و  ینغتسملا  دوجولا  دجوی  نأ  حصی  هنأ ال  امک  جاتحم  ریغ 
نحن ام  همالک  نم  مهفی  سدحلا 

زاـیتمال أـشنم  اـهزایتما  نوکی  یتـح  تادوجولا  لـبق  تاـیهاملل  ررقت  ـال  تاـیهاملاب و  تادوـجولا  زاـیتما  نوـکی  فـیک  تلق  نإ  - 1
تایهاملاب زایتمالا  نوک  یف  طرتشی  الوأ ال  انلق  .دوجولا  هلاصأ  نم  مکبهذـم  وه  ام  یلع  اهل  ررقت  اضیأ ال  تادوجولا  لـب  تادوجولا 

هققحتم هیهاـملا  نوکل  ققحتم  اذـه  دوجولا و  لوصحل  اـنراقم  هرثـکتملا  تاـیهاملا  لوصح  یفک  لـب  اـهتلاصأ  ـال  تاـیهاملا و  قبس 
تاـجاجزلا ناولأـب  هنولتملا  ءاوضـألا  لوصحب  ربتعا  انبهذـم و  وه  اـمک  دوجولا  لـعجب  ضرعلاـب  هلوعجم  دوجولا و  ققحتب  ضرعلاـب 

تایهاملل لوقن  اثلاث  .رهوجتلاب و  قبـس  تایهاملل  لوقن  ایناث  .ءاوضـألا و  لوصحل  هنراـقم  تاـجاجزلا  تثدـح  اذإ  رینلا  ءوضل  هلباـقلا 
هتباثلا نایعألا  یلإ  یهتنی  هرخألاب  هقحال و  هأشن  یف  تادوجولا  زایتمال  أشنم  هقباس  هأـشن  یف  اـهزایتما  نوکی  نأ  زوجیف  هقباـس  ناوکأ 

نع لاؤسلا  عطقنیف  موزلملا  هیلوعجم  الب  اهزایتما  تایهاملا و  کـلت  هلوعجمـاللا  هیدـحاولا  هبترملا  یف  تافـصلا  ءامـسألل و  همزـاللا 
هر س  زایتمالا ، ببس 
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نوئـش تاراـبتعا و  هیقلعتلا  هیطاـبترالا  تاـینإلا  هیناـکمإلا و  تادوجولا  عـیمج  نأ  نم  هنیح  نیحی  ثیح  هیلع  ناـهربلا  هماـقإ  ددـصب 
هلقتسم تاینإ  هلصفنم و  اتاوذ  اهتظحالم  نکمی  هیوهلا و ال  بسحب  اهل  لالقتسا  ال  یمویقلا - رونلل  لالظ  هعـشأ و  یبجاولا و  دوجولل 
هجاحلا رقفلا و  ریغلاب و  قلعتلا  اهل  ضرع  اهلایح - یلع  قئاقح  اهل  نأ  اهقئاقح ال  نیع  هجاحلا  رقفلا و  ریغلاـب و  قلعتلا  هیعباـتلا و  نـأل 

الإ اهریغ  سیل  هدـحاو و  هقیقحلاف  هدـحاو  هقیقحل  عباوت  اهنوک  الإ  اهل  قئاـقح  ـالف  قلعتلا - هقاـفلا و  ضحم  اـهتاوذ  یف  یه  لـب  هیلإ 
- اهتاذ تایلجت  اهئوض و  لالض  اهرون و  تاعمل  اهراوطأ و  اهتایثیح و  اهنونف و  اهنوئش و 

لالض وأ  ایارملا  یف  سوکع  وأ  لایخ  وأ  مهو  نوکلا  یف  ام  لک 

یف هدرونـس  فیطللا و  یلاغلا  بوجحملا  و  فیرـشلا - یلاعلا  بلطملا  اذه  یلع  ایـشرع  ارین  اناهرب  هدییأت  هللا و  لضفب  نحن  انمقأ  و  . 
یف دوجولا  صـصخت  لـیق  اذـه و  نینوـکلا  حرطب  اهانیمـس  هدـح  یلع  هلاـسر  هیف  اـنلمع  زیزعلا و  هللا  ءاـش  نإ  هاندـعو  اـمک  هعـضوم 
هنإف ضرع  لک  ضرع و  عوضوملا  اذ  دوجولا  نإف  جراخ  نم  هتقحل  هفاـضإلا  نأ  ـال  هعوضوم - یلإ  هتفاـضإب  ناـک  اـمنإ  تاـنکمملا 

یف هنوک  نإف  ناکملا  یف  یـشلا ء  نوکی  امک  هیهاـملا ال  کـلت  یلإ  هتفاـضإب  موقتم  هیهاـم  لـک  دوجوف  هعوضوم  یف  هدوجوب  موقتم 
نم ررقت  ام  یلع  ءانب  هعوضوم  یف  هنوک  سفن  ناک  نإ  هسفن و  یف  ضرعلا  نوک  نإف  دیدسب - سیل  وه  ناکملا و  یف  هنوک  ریغ  هسفن 
یلإ ساـیقلاب  ضارعـألاک  هعوضوم  یلإ  ساـیقلاب  سیل  دوـجولا  نکل  اـهتاعوضومل  اـهدوجو  وـه  اهـسفنأ  یف  ضارعـألا  دوـجو  نأ 

عوضوملا ال نوک  سفن  دوجولا  لب  عوضوملل  هنوک  وه  هسفن  یف  هنوک  نوکی  عوضوملا - ریغ  یش ء  نوک  وه  سیل  هنإف  اهتاعوضوم 
ناکملا یف  یشلا ء  نوک  نیب  نذإ  قرفف  مسجلل  یش ء  روهظ  مسجلا ال  روهظ  سفن  مسجلاب  مئاقلا  رونلا  نأ  امک  هل  رخآ  یش ء  نوک 

.روکذملا لئاقلا  مالک  نم  موهفملا  وه  عوضوملا و  یف  یشلا ء  نوک  و 

ثیح تاقیلعتلا  یف  سیئرلا  خیـشلا  اذه  یلع  صن  عوضوملا - نوک  سفن  نیب  عوضوملا و  یف  یـشلا ء  نوک  نیب  اضیأ  رخآ  قرف  مث 
وه اهسفنأ  یف  ضارعألا  دوجو  لاق 
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هدوجوم و نوکت  یتـح  دوجولا  یلإ  اـهتجاحل  اـهل  اـفلاخم  ناـک  اـمل  دوجولا  وه  يذـلا  ضرعلا  نأ  يوـس  اـهتاعوضوم  یف  اـهدوجو 
نأ ینعمب  هسفن  یف  هدوجو  وه  هعوـضوم  یف  هدوـجو  نإ  لاـقی  نأ  حـصی  مل  ادوـجوم - نوـکی  یتـح  دوـجولا  نع  دوـجولا  ءانغتـسا 
یف هدوجو  ضارعألا  نم  هریغ  هعوضوم و  دوجو  سفن  هعوضوم  یف  هدوجو  نأ  ینعمب  لب  دوجو  ضایبلل  نوکی  امک  ادوجو  دوجولل 
ارمأ هنوک  دوجولا و  هیرابتعا  یلع  لمحلا  نم  موق  همهف  ام  یلع  ـال  اـضیأ  لـمحی  نأ  بجی  اذـه  یلع  ریغلا و  کـلذ  دوجو  هعوضوم 

ضایبلا لاحک  ال  مسجلا - هیدوجوم  وه  مسجلل  يذـلا  دوجولاف  هلوق  وه  تاقیلعتلا و  نم  رخآ  عوضوم  یف  هرکذ  ام  ایردـصم  ایعازتنا 
دوجوم اذـک  انلق  اذإ  نحن  لیـصحتلا  باتک  یف  هذـیملت  لاق  مسجلا و  ضایبلا و  هیف  یفکی  ضیبـألا ال  نـأل  ضیبأ  هنوک  یف  مسجلا  و 
دوجولا نوکیف  لوصفب  صـصختی  نأ  امإ  دوجولا  صاخ و  دوجوب  دوجوم  لک  صـصختی  نأ  بجی  لب  ماـعلا  دوجولا  هب  ینعن  انـسلف 

.ادوجوم یشلا ء  ریصی  اهب  هصاخ  ناعم  مزاول  نم  ماعلا  دوجولا  نوکی  وأ  اسنج  هجولا  اذه  یلع  قلطملا  يأ 

.تبجو اهنأ  اهتقیقح  هفصلا  کلت  و  هدوجوم - تراص  اهب  هفص  اهیف  هیهام  هلف  هیهام  يذ  دوجوم  لک  اضیأ  هیف  لاق  و 

نایعألا یف  یـشلا ء  ریـصی  هب  ام  دوجولا  ناک  ول  و  هتیدوجوم - هب  ینعن  امنإف  اذـک  دوجو  انلق  اذإ  دـعب  اـمیف  هلوق  کـنرغی  ـال  لوقأ و 
سیل هیدوجوملا  نم  هدارم  نإف  یهتنا  ناـیعألا  یف  یـشلا ء  هروریـص  سفن  دوجولا  نذإـف  لسلـستیف - رخآ  دوجو  یلإ  جاـتحی  ناـکل 

هیدوجوم هسفنب و  هتیدوجوم  يذـلا  دوجولا  فرـص  اهنم  دارملا  لب  هصاـخلا  تادوجولل  مزـاللا  يردـصملا  یعازتنـالا  ماـعلا  ینعملا 
رخآلا رمألا  کلذ  نع  نایعألا و  یف  یـشلا ء  هروریـص  سفنب  هنع  ربعف  هدوجوم  ریـصت  هب  دوجولا  هقیقح  ریغ  رخآ  رمأب  ـال  هب  هیهاـملا 

هذه اولمح  ثیح  نیرخأتملا  مادقأ  تلز  ام  رثکأ  ام  اقحال و  اقباس و  همالک  ءازجأ  مءالتیل  نایعألا  یف  یشلا ء  ریصی  هب  امب  ضورفملا 
يوس تایهاملا  یف  هل  درف  نأ ال  دوجولا و  هیرابتعا  یلع  هعابتأ  هبارتأ و  سیئرلا و  خیشلا  نم  هثوروملا  اهلاثمأ  تارابعلا و 
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یناده نأ  یتح  تایهاملا  لصأت  دوجولا و  هیرابتعا  یف  مهنع  بذلا  دیدش  تنک  دق  ینإ  اهعضاوم و  نع  ملکلا  اوفرح  دقف  صصحلا 
تایهاملا نأ  نیعلا و  یف  هعقاولا  هلـصأتملا  قئاقحلا  یه  تادوجولا  نأ  وه  کلذ و  سکعب  رمألا  نأ  انیب  اـفاشکنا  یل  فشکنا  یبر و 
فیعاضت نم  کل  رهظیـس  امک  ادبأ  دوجولا  هحئار  تمـش  ام  هتباثلا  نایعألاب  نیقیلا  فشکلا و  لهأ  نم  هفئاط  فرع  یف  اهنع  ربعملا 

رونلل ءاوضأ  هعـشأ و  الإ  تسیل  تانکمملا  قئاقح  یه  یتلا  هیناکمإلا  تادوجولا  بتارم  نأ  اضیأ  ملعتـس  هللا و  ءاش  نإ  هیتـآلا  اـنلاوقأ 
تاذـل تانوئـش  یه  امنإ  لب  اهتاوذـب  هسئرتم  تایوه  اـهلایحب و  هلقتـسم  رومأ  یه  تسیل  هدـجم و  لـج  یبجاولا  دوجولا  یقیقحلا و 

.یلاعت هللا  ءاش  نإ  هقیقحت  هطسب و  کل  دریس  امع  هیاکح  هذه  یعطقلا و  ناهربلاب  کلذ  لک  هدراف  هقیقحل  تاروطت  هدحاو و 

امک هینیع  رومأ  هتاموزلم  هدارفأ و  نکل  ایعازتنا  ایردصم  اینهذ  ارمأ  ناک  نإ  ماعلا و  دوجولا  موهفم  نأ  نآلا  کل  نیبت  دـقف  هلمجلاب  و 
هدارفأ یلإ  یشلا ء  موهفم  هبسنک  هدارفأ  یلإ  دوجولا  موهفم  هبـسنف  هصوصخملا  ءایـشألا  نم  هدارفأ  یلإ  سایقلاب  کلذک  یـشلا ء  نأ 

اذـک و دوجو  اهنأ  اهئامـسأ  حرـش  هیـصقنلا  هیلامکلا و  بتارملاـب  وأ  تاذـلاب  فلتخا  ءاوس  یماـسألا  هلوهجم  ناـعم  تادوجولا  نکل 
یماسألا و همولعم  ناعم  تایهاملا  یهیدـبلا و  ماـعلا  دوجولا  نهذـلا  یف  عیمجلا   (1) مزلی مث  هل  ببـس  يذلا ال  دوجولا  اذـک و  دوجو 

صاوخلا

دوجوب جراخلا  یف  دوجوملا  ناسنإلاک  ال  هجراخ - یف  اهل  ققحت  یتلا ال  هینهذـلا  تاراـبتعالا  نم  یهیدـبلا  ماـعلا  دوجولا  موهفم  - 1
هقیقح تناک  نیدوجولا و  نیب  هرئاد  هیهام  ناک  لیبقلا  اذـه  نم  دوجولا  موهفم  ناک  ول  ذإ  الثم  ینهذ  دوجوب  نهذـلا  یف  یجراـخ و 

نهذلا و لحت  یه ال  دوجولا و  هقیقح  نم  عزتنا  فیک  موهفملا  اذه  نأ  امأ  هعانتما و  مدـقت  دـق  نهذـلا و  یف  لوصحلا  زئاج  دوجولا 
عیمجلا مزلی  مث  هر  هلوق  ینعم  وه  هانرکذ  يذلا  اذه  هیتآلا و  ثحابملا  ضعب  یف  هللا  ءاش  نإ  هحـضونسف  جراخلا  یلإ  لقتنی  نهذـلا ال 

دم ط  مزاللا ، موزلملا و  عومجمل  مزالل ال  فرظ  نهذلاف  یهیدبلا  ماعلا  دوجولا  نهذلا  یف 
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اقلطم ایلک  ایعون و ال  ایسنج و ال  ینعم  تسیل  دوجولا  هقیقح  نأ  هطیسب و  تایوه  تادوجولا  نأ  یف  ( 6  ) لصف

.لصف سنج و  نم  موقتی  هیدوجولا ال  قئاقحلا  نأ  ملعا 

لصحی دجوی و  نأ  یف  لب  وه  وه  ثیح  نم  هموقت  یف  سیل  لصفلا  یلإ  سنجلا  راقتفا  نأ  نازیملا  ملع  یف  ررقت  ام  دعب  کلذ  نایب  و 
لـصف سنج و  دوجولا  هقیقحل  ناک  هنأ  وه  هیلقعلا  هیلیـصفتلا  تاظحالملا  ضعب  رابتعاب  سنجلل  هدـیفملا  هلعلاک  لصفلا  نإف  لـعفلاب 

سنجلا تاذ  ینعمل  ادـیفم  لصفلا  نوکی  نأ  مزلی  لوألا  یلعف   (1) دوجولل هضورعم  يرخأ  هیهام  وأ  دوجولا  هقیقح  امإ  هسنج  ناـکل 
مزلی نیریدقتلا  الک  یلع  رخآ و  ائیش  وأ  لصفلا  امإ  دوجولا  هقیقح  نوکی  یناثلا  یلع  و  فلخ - اذه  اموقم  مسقملا  لصفلا  ناکف 

امنإ لصفلا و  سنجلا و  نم  بکرم  وه  ام  دوجولا - هقیقح  نأ  هل  ضورفملا  ذإ  لـصفلا  سنجلا و  نم  هبکرملا  دوجولا  هقیقح  وأ  - 1
بـالقنا مزلی  ـال  ذإ  ثلاـثلا  لوـألا و  نم  معأ  دوجولا  هقیقح  لـعج  زوجی  ـال  و  لسلـستلا - همازلتـسال  هنـالطب  حوضول  هل  ضرعتی  مل 
لـصفلا نأ  ررقت  امل  لوـألا  یلع  هنأ  لـصاحلا  عونلا و  وه  رخآ  ائیـش  هلوقب  دارملا  یفخی و  ـال  اـمک  ثلاـثلا  یلع  موقملا  یلإ  مسقملا 

امک هداملل ال  هلعلا  هکیرـش  هروصلا  هروص و  هدام و  ذئنیح  امه  طرـشب ال و  ذخأ  اذإ  سنجلا  لصحتل  هلع  طرـشب ال  هتظحالم  رابتعاب 
ضعبل هلع  اضیأ  سنجلا  نأل  نیعتلا  هفـص  هیهام و  یلع  قابطنالاک  سنجلا  تافـص  ضعبل  هلع  لـصفلا  نأ  نم  فیرـشلا  دیـسلا  لاـق 

سنجلا و تاذ  نیع  لصحتلا  دوجولا و  هقیقح  نأ  ضورفملا  ذإ  سنجلا  تاذـل  هلع  لصفلا  نوک  مزل  میوقتلا  هفـصک  لصفلا  تافص 
سنجلاک و هلومحملا  عئابطلا  نإف  ادحاو  فالتخالا  هیف  ام  داحتالا و  هیف  ام  نوکی  نأ  مزلی  یناثلا  یلع  لیصحتلا و  دیفم  اضیأ  لصفلا 

عونلا لـصفلا و  هیئیـش  اـنهاه  لـمحلا و  یـضتقم  وه  اـمک  دوجولا  بسحب  هدـحتم  موهفملا و  هیئیـش  بسحب  هفلتخم  عونلا  لـصفلا و 
اذـه امهنم  ابکرم  دوجولا  نکی  مل  اـسنج و  سنجلا  ـال  اـعون و  عونلا  الـصف و  لـصفلا  نکی  ملف  دوجولا  هقیقح  نیع  موهفملا  بسحب 

کلذک هطیـسب  تایوه  تادوجولا  نأ  نم  ناونعلا  یف  نیروکذـملا  نیبلطملا  نم  لوألا  بلطملا  لیلدـلا  اذـه  نم  رهظ  امکف  فلخ -
هلوق اذـک  دوجولا و  هقیقح  هسنج  نوکی  نأ  وـه  لوـألا و  قـشلا  نم  ایـسنج  ینعم  تسیل  دوـجولا  هقیقح  نأ  نم  یناـثلا  بلطملا  رهظ 

هر س  نیبلطملا ، الک  تبثی  خلإ  مزلی  اضیأ  هرس و  سدق 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 77 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_50_1
http://www.ghaemiyeh.com


51 ص :

رمألا سیل  انهاه  موهفملا و  ینعملا و  بسحب  هفلتخم  دوجولا  بسحب  هدـحتم  هلومحملا  عئابطلا  نأل  یفخی  اـمک ال  ضرفلا   (1) قرخ
.کلذک

.لاحم وه  الصأ و  هل  ببس  يذلا ال  دوجولا  بیکرت  مزلی  اضیأ  و 

نأ مزلی  ادوجو  ناک  نإف  دوجو  ریغ  امإ  ادوجو و  امإ  هلـصف  ناکل  اـسنج  ناـک  ول  هنأ  نم  اـسنج  دوجولا  نوک  یفن  یف  لـیق  اـم  اـمأ  و 
لوصف نإف  فیخس  وهف  دوجو  ریغ  دوجولا   (3) نوک مزل  دوجو  ریغ  ناک  نإ  سنجلا و   (2) هیلع لمحی  ذإ  عونلا  ناکم  لصفلا  نوکی 

لصف اذک  طقف و  لوصف  یه  امنإ  لب   (4) تاذلاب رهوجلا  تحت  هجردنم  عاونأب  تسیل  کلذ  عم  یه  رهاوج و  لثم  هطیـسبلا  رهاوجلا 
لبق يذ  نم  کلذ  هیفیک  یجیس ء  (5) و  هل اعون  ناویحلا  لصف  نوکی  نأ  کلذ  نم  مزلی  سیل  و  ناویحلا - هیلع  لمحی  ـالثم  ناویحلا 

.یلاعت هللا  ءاش  نإ 

لثمبف هنع  هیلصفلا  تاصصخملا  یفن  نم  اسنج  دوجولا  نوک  یفن  ررقت  اذإ  و 

هر ن  فالتخالا ، هب  ام  نیع  داحتالا  هب  ام  نوک  موزل  وه  و  - 1
اـسنج دوجولا  نوکی  نأب  ادوجو  نوکی  نأ  امإ  اضیأ  عونلاف  اسنج  دوجولا  ضرف  اذإ  هنإـف  هیلإ  هجاـح  ـال  هفاـسملل و  لـیوطت  اذـه  - 2

نأ امإ  سنجلا و  لمح  ببـسب  ادوجو  عونلا  وأ  لصفلا  نوک  تابثإ  یلإ  هجاح  الف  دوجو  ذـئنیح  لکلا  نأ  مولعمف  تادوجولا  ءاـحنأل 
سنجلا لمحب  ثبـشتیلف  ذـئنیح  اعون و  لصفلا  نوکی  یتح  عونلا  وه  ادوجو  هنوک  تابثإ  یلإ  جاـتحملاف  تاـیهاملا  نم  هیهاـم  نوکی 
عاجرإب هانرکذ  ام  لئاقلا  دارم  لعل  لصفلا و  یلع  سنجلا  لمح  لئاقلا  دارم  نأب  يداـنی - فنـصملا  مـالک  نکل  دوجولا و  وه  يذـلا 
ماـهبإلا هتاذ  هیثـیح  سنجلا  ذإ  دـشأ - روذـحملا  موقأ و  ناـکل  لـصفلا  ناـکم  سنجلا  ناـکل  لاـق  ول  عوـنلا و  یلإ  رورجملا  ریمـضلا 

يذلا لوألا  هجولا  یلإ  هعجرم  اذه  نکل  لصفلاب  عونلا  هروصلاب و  یشلا ء  هئیـش  لب  نیعتلا  امهتاذ  هیثیح  نأل  عونلا  لصفلا و  فالخب 
هر س  یفخی ، امک ال  ءافشلا  تایهلإ  یف  خیشلا  فنصملا و  هرکذ 

هجو یف  همـالک  لـصاح  دوجو و  ریغ  دوجولا  ضعب  قدـصیلف  قطاـن  ناوـیحلا  ضعب  لاـقی  اـمک  سنجلا  یلع  لـمحی  لـصفلا  ذإ  - 3
صاخ ضرع  سنجلا  یلإ  سایقلاب  لصفلا  نأ  اـمک  ماـع  ضرع  لـصفلا  یلإ  ساـیقلاب  سنجلا  نأ  وهف  لـحلا  اـمأ  ضقنلا و  هفاخـسلا 

هر س  هل ، یضرع  قدصلا  نأل  هل  اعون  هلصف  نوکی  نأ  مزلی  دوجو و ال  هنأ  هیلع  قدصی  دوجولا  لصف  نأ  راتخنف 
هر ه  اهتیهام ، یف  لخدی  یتلا ال  اهمزاول  تحت  تاموزلملا  جاردناک  ضرعلاب  لب  - 4

هر ه  هروصلا ، نم  لصفلا  هداملا و  نم  سنجلا  ذخأ  هیفیک  لصف  یف  هعبارلا  هلحرملا  یف  - 5
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.هتیعون ءافتنا  نیبتی  روکذملا   (1) نایبلا

کلت نإف  اهریغ  تافنـصملا و  نم  هیجراخلا  تاصـصخملاک  هنع  یلـصف  ریغ  فـالتخا  هب  عقی  اـم  ءاـفتناب  هتیلک  همومع و  هلمجلاـب  و 
یلإ جاتحی  عونلا ال  نأ  امک  اهتیهام و  ریرقت  تاذـلا و  ینعم  میوقت  یف  لعفلاب ال  ادوجوم  یـشلا ء  نوک  یف  بابـسأ  یه  امنإ  رومـألا 
هنوک یف  صخـشملا  یلإ  جاتحی  صخـشلا ال  کلذـکف  لعفلاب  الـصحم  هنوک  یف  لب   (2) یـسنجلا ینعملاب  افـصتم  هنوک  یف  لصفلا 

هتقیقح اـم  ناـک  ولف  دوجولا  هقیقح  ریغ  یف  روصتی  اـمنإ  اذـه  ادوجوم و  هنوک  یف  هیلإ  جاـتحی  لـب  عونلا  وه  يذـلا  ینعملاـب  افـصتم 
ایسنج و ال ینعم  سیل  دوجولا  هتقیقح  وه  ام  نأ  تبثف  عونلا  هیهام  یف  الخاد  صخشملا  ناکل  هتاذ  یلع  دیزی  امب  صخشتی  دوجولا -

ناک نإ  (3) و  یلک لک  تایلکلا و  نم  ایلک  ایعون و ال 

هر ه  سنجلا ، یلإ  لصفلا  هبسنک  هیعونلا  هعیبطلا  صخشلا و  نیب  هبسنلا  ذإ  - 1
سنجلا نم  هصح  وه  امنإ  لصفلا  یلإ  جاتحملا  نأ  یلإ  هراـشإ  رمـألا  لوأ  نم  سنجلاـب  ربتعی  مل  اـمنإ  سنج و  وه  اـمب  عونلا  يأ  - 2

هر س  مهیلإ ، دحاو  بأ  هبسن  دالوألا ال  یلإ  ءابآلا  هبسن  تایصوصخلا - یلإ  یعیبطلا  یلکلا  هبسن  نإف 
هرثـکلا یلع  لوقم  دارفـألا  یف  هسفن  ءازإـب  تاـیثیح  یلإ  هبـسنلاب  یلک  لـک  نأ  یلإ  هرظن  ناـک  نإ  هرـس  سدـق  هنأ  مهوتت  کـلعل  - 3

یلإ عجار  ماـعلا  ضرعلا  نأ  نم  روهـشملا  وه  اـم  یلإ  هرظن  ناـک  نإ  طـقف و  عوـنلا  یلإ  عـجار  وـهف  لاـقی  نأ  یغبنی  هقیقحلا  هقفتملا 
هنوکل لصفلا  هفاضإ  مدع  و  یناثلا - یلإ  هرظن  نوکی  نأ  نکمی  تلق  اضیأ  لصفلا  فیـضی  نأ  یغبنیف  لصفلا  یلإ  هصاخلا  سنجلا و 

هرکذ بسانی  همومع  نکل  اصقان  هیهاملا  ضعب  ناک  نإ  اضیأ و  سنجلا  و  هینغ - هرکذ  یفف  عونلا  یه  هماتلا  هیهاملا  هیهاـملا و  ضعب 
هعجار اهلک  یفخلا - درفلا  یف  هروکذـملا  هیقابلا  هثالثلا  لعجف  لوألا  یلإ  هرظن  ناک  هنإ  لاـقی  نأ  یلوـألا  و  ماـعلا - ضرعلا  عاـجرإل 

هذخأم 52 یه  یتلا  هروصلاب  یـشلا  هیئیـش  هب و  عونلا  هیعون  نأ  الإ  هیهاملا  ضعب  ناک  نإ  لصفلا و  اهتیمامت و  اهلـصحتل و  عونلا  یلإ 
امأ هقیقحلا و  هقفتملا  هرثکلا  یلع  هلوقم  اهدارفأ  تایثیح  یلإ  هبسنلاب  هثالثلاف  وه  اهب  وه  یتلا  هتقیقح  یـشلا ء  هروص  خیـشلا  لاق  امک 
نیب ددرملا  رمألا  عقاولا  یف  هنإف  هقیقحلا  هقفتم  امأ  هئازإب و  تایثیح  الف  اضحم  اصقان  هیهاملا  نم  اضعب  افرـص و  اماهبإ  هنوکلف  سنجلا 
یف هیلإ  راـشی  اـم  ماـهبإلا و  سفن  هنیعت  فـالتخالا و  نیع  هتاذ  هیثیحف  هیعونلا  تاـنیعتلا  نیب  رئادـلا  مهبملا  هیلـصفلا و  تایـصوصخلا 

هیلاعلا و ال سانجألا  امیـس  هل و ال  هقفتم  دارفأ  الف  سنجلا  طرـشب ال ال  هذوخأملا  هیلقعلا  هداملا  وه  امنإ  نیعتلا  هیمامتلا و  وحنب  لقعلا 
هر س  عونلا ، یلإ  فنصملا  هعجری  مل  هقیقدلا  اذهلف  هیجراخ  طئاسب  یه  یتلا  ضارعألل  سانجألا  یلاوع  امیس 
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نأ ریغ  نم  اهتاوذب  تاصخـشتم  هینیع و  تایوه  تادوجولا  نأ  رهظف  یفخی  امک ال  عونلا  وأ  سنجلا  یلإ  عجار  وهف  هیقابلا  هثالثلا  نم 
یلع دئاز  رمأب  هصخشتم  اهنوک  ینعمب  وأ  سنج  وأ  عون  تحت  هجردنم  اهنوک  ینعمب  هیئزجلا  هیلکلا و  هیعونلا و  هیـسنجلاب و  فصوت 

ناهرب الف  اهل  دـح  ذإ ال  اهل و  دـح  الف  اهل  لصف  اهل و ال  سنج  ذإ ال  یـضرع و  وأ  یلـصف  رمأب  اهتاذـب ال  هزیمتم  یه  امنإ  لـب  اـهتاذ 
اهراثآب و اهیلع  لالدتـسالاب  وأ  هیروضحلا  هدـهاشملاب  نوکی  نأ  امإ  اهب  ملعلاف  هیلإ  هراشإلا  ترم  امک  دودـحلا  یف  امهکراشتل  اهیلع 

هفیعض هفرعم  الإ  اهب  فرعت  الف  اهمزاول 

هوجولا نم  هجوب  اهل  ببس  دوجولا ال  هقیقح  نأ  یف  ( 7  ) لصف

هراشا

هینهذ وأ  هیجراخ  هینیع  هرثک  نم  یه  ثیح  نم  هتقیقح  فیلأت  نکمی  ـال  دوجولا  نأـب  کـیلع  هاـنولت  اـمم  نطفتی  نمم  کـنظأل  ینإ 
هقاتفم اهرهوج  اهخنـس و  یف  تاذـلا  تدـجو  هریغ  نم  هنم و  تاذـلا  رهوج  فلأتی  اـم  یلإ  ترظن  اذإ  تسل  هیلیلحت أ  هیلقع  وأ  هیلعف 

وه هنیعب  تاذلا  رهوج  لب  امهب  ماوقلا  هقلعتم  یه  یه  اهنأ  یف  اهتقیقح  نأ  یلع  لب  امهنم  رداصلا  رثألا  اهنأ  یلع  نکی  مل  نإ  امهیلإ و 
یه ثیح  نم  دوجولا  هقیقحل  ضرف  اذإف  اقلطم  عقاولا  وأ  نهذـلا  وأ  جراـخلا  صوصخ  بسحب  ناـک  ءاوس  نیرهوجلا  کـنیذ  رهوج 

دوجولاف دوجولا  هقیقح  ضحم  نوکی  نأ  امإ  اهضعب  وأ  تاموقملا  کلت  نم  دحاو  لکف  هتاذ  رهوج  اهنم  فلتئا  دق  هیرهوج  دابم  یه 
ام وه  يذـلا  الإ  دوجولا  هقیقح  ضورفملا  لهف  دوجولا  ریغ  ارمأ  اهنم  دـحاو  وأ  نوکی  نأ  امإ  هسفن و  لبق  إدـبملا  کلذـب  لصح  دـق 

.اهنع جراخ  وأ  اهضعب  هنأ  یلإ  داع  رومألا  کلت  عومجم  ضرف  يذلاف  دوجولا  ریغ  وه  يذلا  رمألا  کلذ  ءارو 

.داسفلا یعطق  هلاحتسالا  يرطف  وه  دوجولاب و  دوجولا  یلع  امدقتم  دوجولا  ریغ  نوکی  نأ  مزلی  اضیأ  و 

لبق یـشلا ء  لوصح  مزلیف  دوجولا  يأ  اهب  موقتی  امل  اهلوصح  نم  مدـقأ  اضیأ  تاموقملا  کلتل  دوجولا  هیقیقح  لوصح  ناک  اضیأ  و 
عنتمم وه  هسفن و  یلع  دوجولا  رادف  هسفن 
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هدحتم ءایـشأ  یلإ   (1) لحنی وأ  هروـصلا  هداـملاک و  دوـجولا  یف  هنیاـبتم  ءازجأ  نم  هتاذ  عـمتجی  نأ  لیحتـسی  دوـجولا  هـقیقح  نذإـف 
.دوجولا هقیقحلا و 

ینثتی ـال  ررکتی و  ـال  هقیقحلا  فرـص  فیک و  هوجولا - نم  هجوب  یـش ء  یـش ء و  یلإ  هتقیقح  لـیلحت  روـصتی  نأ  عـنتمی  هلمجلاـب  و 
نم دوجولا  نأ  کل  حال  دوجولاب  دوجولا  یلع  دوجولا  ریغ  هیلبق  هلاحتسا  تملع  دق  ذإ  و  اقلطم - انهذ و ال  انیع و ال  الصأ ال  اهبسحب 

هضراعلا و هتانیعت  بسحب  لب  هتاذ  بسحب  الصأ  یـشب ء  قلعتی  الف  هتاذ  دوجو  هسفن و  ررقت  وهف  هتاذب  دوجوم  هسفنب  ررقتم  وه  ثیح 
هیف و ال وه  دجوی  عوضوم  هیلإ و ال  یه  لیحتسی  هدام  هنم و ال  أشنی  هل  لعاف  دوجو ال  وه  ثیح  نم  دوجولاف   (2) هل هقحاللا  هتاروطت 

ریخلا هریخألا و  هیاغلا  وه  ذإ  تایاغلا  هیاغ  روصلا و  هروص  لـعاوفلا و  لـعاف  وه  لـب  اـهل  وه  نوکی  هیاـغ  ـال  اـهب و  وه  سبلتی  هروص 
هل ببس  هنأ ال  فشکنا  دق  ذإ  الصأ  ببـسب  قلعتی  نأ  نع  دوجولا  مظاعتیف  تایهاملا  هفاک  قئاقحلا و  هلمج  هیلإ  یهتنی  يذلا  ضحملا 

.یلاعت هللا  ءاش  نإ  یناعملا  هذه  لیصافت  یلع  علطتس  هل و  ببس  هیف و ال  ببس  هنع و ال  ببس  هنم و ال  ببس  هب و ال  ببس  الصأ ال 

تایصفت تالاکشإ و 

هراشا

- هینیع قئاقح  اذ  دوجولا  نوک  یف  تاهبش  هدع  دعب  یقب  دق  هنأ 

تاحیولتلا بحاص  هرکذ  ام  اهنم 

الف اهنود  القتسم  دوجولا  لصحف  هدعب  هدوجوم  نوکت  نأ  امإ  هلباق  یهف  هیهاملل  هفص  نایعألا  یف  دوجولا  ناک  نإ  هلوقب 

یلإ یـش ء  لالحنا  هیلکلا و  هماتلا  لوقعلا  یف  امک  دوجولا  مدعلاک و  وأ  لصحتلا  ماهبإلا و  رابتعاب  نیفلختملا  لصفلا  سنجلاک و  - 1
هر ن  ربدتف ، جایتحالا  بجوی  رکذ  ام  باب  نم  یش ء  یش ء و 

ناث روصتی  لصحتی و  یتح  یـشل ء  یـش ء  قوحلک  سکاعلاب ال  سکعلا  لظلا و  يذـب  لظلا  قوحلک  لقتـسم  ریغ  یـش ء  قوحل  - 2
هنیع وهف  ضرفی  هل و  ایناث  روصتی  املک  دوجولا  فرـص  ناث و  هل  روصتی  یتح  ددعلاب  دحاوب  سیل  دوجولا  نإف  دوجو  وه  امب  دوجولل 

هر ن  هعورف ، ءاوس  ام  لصأ و  وه  هؤاوضأ و  ءایشألا  رون و  وهف  هسفن  و 
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یلاتلا ماسقأ  رخآ و  دوجو  اهلف  دوجولاب  دوجولا ال  عم  هدوجوم  هیهاملاف  هعم  وأ  هدوجوم  دوجولا  لبق  یهف  هلبق  وأ  هیتفـص  هیلباـق و ال 
.کلذک مدقملاف  اهلک  هلطاب 

یلإ جایتحالا  نودـب  هدوجوم  هب  یه  يذـلا  دوجولا  سفن  هیعملا  هب  اـم  ناـیعألا و  یف  دوجولا  عم  هیهاـملا  نأ  راـیتخاب  هنع  باوجلا  و 
یتح رخآ  نامز  رابتعا  الب  نامزلا  کلذ  سفنب  هیف  تلـصح  يذلا  نامزلا  هکرحلا و  نیب  هلـصاحلا  هینامزلا  هیعملا  نأ  امک  رخآ  دوجو 

.هیاهنلا ریغ  یلإ  نامز  نامزلل  نوکی 

درفنم و دوجو  هیهاملل  نوکی  یتح  هب  همئاقلا  ضارعألا  رئاسب  عوضوملا  فاصتاک  سیل  یلقع  رمأ  دوجولاـب  هیهاـملا  فاـصتا  نإ  مث 
روکذملا ینعملاب  اضیأ  هیعم  رخأت و ال  امهنیب و ال  مدقت  الب  دحاو  رمأ  عقاولا  یف  امه  لب  رخآلاب  امهدحأ  فصتی  مث  دوجو  اهدوجول 

.لقعلا یف  هب  اهفاصتا  و 

هیوه دوجولا  کلذـل  ناک  دوجو  إدـبملا  نع  ردـص  اذإ  هنأ  نم  قیقحتلا  شرع  لوح  نیفاحلا  ضعب  هرکذ  ام  مـالکلا  اذـه  لیـصفت  و 
.نالوقعم نارمأ  انهاه  نذإف  هیوه  اذ  هنوک  موهفم  ریغ  هنع  ارداص  هنوک  موهفم  (1) و  لوألل هریاغم 

.دوجولاب یمسملا  وه  لوألا و  نع  رداصلا  رمألا  امهدحأ 

لوألا أدبملا  نأل  دوجولا  کلذل  هعبات  دوجولا  ثیح  نم  یهف  هیهاملاب  یمـسملا  وه  دوجولا و  کلذل  همزاللا  هیوهلا  وه   (2) یناثلا و 
نکی مل  ائیش  لعفی  مل  ول 

رودـصلا و نیع  دوجولا  نأ  یه  هقیقدـل  رهاـظلا  هنأ  عم  هیوهلا  کـلت  موهفم  ریغ  دوجولا  موهفم  لوقی و  نأ  نود  اذـهب  ربـع  اـمنإ  - 1
هر س  هللا ، ءاش  نإ  رارم  رمیس  رم و  امک  هل  موقم  ریغلاب  اقلعتم  هنوک  نأ  طبرلا و 

ققحملا اذـه  نم  لوقنملا  مالکلا  اذـهف  هیلوعجماللا - یف  اذـکه  فنأتـسم و  لـعجب  ـال  موزلملا  هیلوعجم  نیعب  لوعجم  مزـاللا  و  - 2
یجیهاللا ققحملا  وه  هیهاملا و  هلاصأ  یف  نیبلـصتملا  ضعب  ناسل  یلع  قحلا  يرج  دـق  اققحت و  العج و  دوجولا  هلاـصأ  یف  حـیرص 

یف تاتباث  تایهاملا  نوکی  نأ  مهوت  یفن  هیهاملا  وه  لوعجملا  نوکب  دارملا  لاق  ثیح  قراوشلا  نم  نیرـشعلا  هعباسلا و  هلأسملا  یف 
لعج یلإ  باهذـلا  یف  هقیاضم  الف  مهوتلا  اذـه  عفترا  اذإـف  فاـصتالا  وأ  دوجولا  لـعاجلا  نم  ردـصی  مث  دوجو  لـعج و  ـالب  مدـعلا 

هر س  لعجلا ، لبق  هیهام  نأ ال  نقیت  نأ  دعب  فاصتالا  وأ  دوجولا 
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هدحتم هیهاملا  نأ  هانرکذ  امم  هرکذ و  امم  ملع  دقف  یهتنا  اهل  هفص  هنوکل  اهل  اعبات  دوجولا  نوکی  لقعلا  ثیح  نم  نکل  الـصأ  هیهام 
لصألا هنأل  دوجولا  وه  عقاولا و  بسحب  امهدحأ  مدقتب  مکح  نیئیـش  یلإ  امهللح  اذإ  لقعلا  داحتالا و  نم  اعون  عقاولا  یف  دوجولا  عم 

رخآلا مدقتی  قحاللا و  ضرعلاک  هتاذ ال  هیوه  هبترم  یف  نکل  هیلع  هلومحم  هدحتم  هیهاملا  إدـبملا و  نع  هرداص  هقیقح  نوکی  نأ  یف 
هیهاملاب لب  دوجولاب  سیل  وأ  هملعتـس  امک  دوجولاب  امإ  مدقتلا  اذه  هینهذلا و  ماکحألا  یف  لصألا  اهنأل  هیهاملا  یه  نهذلا و  بسحب 

هیهام یلع  سنجلا  هیهام   (1) مدقتک هقیقحلا  رهوجتلا و  سفن  رابتعاب  مدقتلا  وه  هروهشملا و  هسمخلا  ریغ  امدقت  انهاه  نأ  یجیس ء  و 
.دوجولا رابتعا  الب  عونلا 

ریغ اضیأ  نهذـلا  یف  تناک  نإ  جراخلا و  یف  نهذـلا ال  یف  نوکی  اـمنإ  یلقع  رمأ  هب  اـهفاصتا  دوجولل و  هیهاـملا  هریاـغم  هلمجلاـب  و 
ذخأی نأ  هنأش  نم  لقعلا  نکل  یجراخ  دوجو  جراخلا  یف  نوکلا  نأ  امک  یلقع  دوجو  اضیأ  لـقعلا  یف  نوکلا  ذإ  دوجولا  نع  هکفنم 

.هب اهفصی  اهعم و  ینهذلا  یجراخلا و  نیدوجولا  نم  یش ء  هظحالم  ریغ  نم  اهدحو  هیهاملا 

عم هل  لماشلا  قلطملاب  وأ  دوجولا  نم  وحنلا  اذهب  فصتت  فیک  هیهاملاف  هیهاملا  دوجو  ءاحنأ  نم  وحن  اضیأ  هظحالملا  هذه  تلق  نإف 
.فاصتالا یف  هیعرفلا  هدعاقلا  تاعارم 

.(2) نارابتعا اهل  هظحالملا  هذه  انلق 

رهوجتلاب و امدـقت  عونلا  هیهاـم  یلع  سنجلا  هیهاـم  تمدـقتل  ازئاـج  هفاـک  تادوجولا  نع  هکفنم  تاـیهاملا  توبث  ناـک  ول  یتح  - 1
هر س  هیهاملاب ،

موهفملا بسحب  سیل  رابتعالا  اذه  نع  یتح  ضراوعلا  عیمج  نع  هدرجم  تادوجولا و  هفاک  نع  هارعم  هیهاملا  رابتعا  نأ  هلـصاح  - 2
ضراوعلا رئاس  تادوجولا و  نع  دیرجت  وه  امب  دیرجتلا  اذه  یعدتسی  الف  اهنع  هفص  لکل  دوجو و  لکل  ابلس  لب  دوجولا  هفصل  اتوبث 

دوجولا و نم  وحن  اهنأ  هظحالملا و  کلت  دنعف  يرخأ  هظحالم  هذه  طلخ و  وحن  درجتلا  اذه  نأ  هظحالم  دعب  الإ  الصأ  هیهاملل  اتوبث 
اذه سفن  لوقن  لب  لقعلا  هظحالم  عاطقناب  عطقنی  هنأل  لسلست  روذحم و ال  کلذ  نم  مزلی  مل  نکل  هیهاملا  توبثل  ءاعدتسالا  مزل  نإ 

جوحی یتح  رخآ  رمأ  توبث  بلـسلا ال  توبث  درف  بلـسلا  اذه  سفن  رخآ و  دیرجت  یلإ  جاتحی  یتح  سبلتلاب  درجتلاب ال  طلخ  درجتلا 
هروصلا و هیلعف  ریاغیف  مسجلل  ءایشألا  رئاس  هروصلا و  دوجو  هوق  یلوألا  یلویهلا  نإ  لاقی  امک  اذه  عوضوملل و  رخآ  توبث  مدقت  یلإ 

بکرت مزلف  لعفلاب  اهل  تباث  رمأ  اضیأ  هوقلا  کـلت  نإ  لـیق  اذإـف  هروصلا  یلویهلا و  ینعأ  لـعفلا  هوقلا و  نم  مسجلا  بکرتیف  اـهریغ 
هوق یلإ  جاتحی  هوقلا ال  هیلعف  نأب  باجی  هیاهنلا  ریغ  یلإ  اهتیلعف  هوقلا و  هوق  یف  مالکلا  يرجی  اذـکه  لعف و  هوق و  نم  اـضیأ  یلویهلا 

اهرئاـظن رخآ و  ناـمز  یلإ  جاـتحی  ـال  ثیح  اـهرخأت  ناـمزلا و  ءازجأ  مدـقتک  اـهیلع  دـئاز  رمأ  ـال  هوقلا  نیع  هوـقلا  هیلعف  نـأل  يرخأ 
لئاسلا لوقی  یتح  الـصأ  فاصتا  لوألا ال  رابتعالابف  عئاـشلا - لـمحلاب  ـالإ  طـیلخت  ـال  هیلخت  یلوـألا  لـمحلاب  هیلختلا  نأ  لـصاحلاف 

نأ اذـه  نم  هدوصقم  نانعلا و  ءاخرإ  باـب  نم  هفوصوم  نیراـبتعالا  دـحأب  هیهاـملاف  هرـس - سدـق  هلوقف  خـلإ  فصتت  فیک  هیهاـملا 
دوجو یعدتـسا  امل  اذـکه و  لوألا  رابتعالاب  ناک  هفـصلا  نع  اولخ  ررقتلا  نم  هبترم  فوصوملل  نوکی  نأ  یعدتـسا  امل  فاـصتالا -

هر س  یناثلا ، رابتعالاب  یتأت  فوصوملا 
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هیهاملاف دوجولا  ءاحنأ  نم  اوحن  اهنوک  رابتعا  امهیناث  و  دوجولا - ءاـحنأ  عیمج  نع  اـهتاذ  یف  هیهاـملا  هیلخت  اـهنوک  راـبتعا  امهدـحأ 
دوجولا نأ  انررق  ثیح  مشجتلا  اذـه  نع  هحودـنم  انل  نأ  یلع  هب  هفوصوم  ریغ  هطولخم  رخآلاب  دوجولاب و  هفوصوم  نیرابتعالا  دـحأب 

الف هیهاملل  یش ء  توبث  (1) ال  هیهاملا توبث  سفن 

لیصفت بسحب  کلذف  عوضومل  هتوبث  لومحملا و  موهفم  عوضوملا و  تاذ  هثالث  رومأ  نم  اهل  دب  هیـضق ال  لک  نأ  نم  لاقی  امف  - 1
ثیح نم  وهف  دیز  دیز  لیق  اذإ  هنإف  هیـضقلا  قادـصم  مکحلا و  دافم  بسحب  موهفملا ال  بسحب  فارطألا  تارابتعا  هیـضقلا و  ءازجأ 

تاذل الإ  ققحت  هبـسحب ال  مالکلا و  اذه  قادـصم  یف  لخدـی  امیف  مالکلا  امنإ  هیف  انمالک  سیل  نکل  هثالث  ءازجأ  وذ  هیـضقلا  موهفم 
هنأ وه  مکحأ و  نقتأ و  هنأب  هلئاسر  ضعب  یف  مکح  رخآ  هجو  نم  هحودنم  هرـس  سدق  هل  دوجوم و  دیز  لیبقلا  اذه  نم  عوضوملا و 

جراخلا یف  هیناسنإلا  موهفمل  قادـصم  دوجولا  نأ  هانعم  دوجوم  ناسنإلا  انلوقف  هب  هدوجوم  هیهاملا  هتاذـب و  ادوجوم  دوجولا  ناک  امل 
و جراخلا - یف  لصألا  وه  دوجولا  نأل  هجوب  هیلع  عرفتم  هل  هتوبث  دوجولا و  اذـهل  تباث  ناـسنإلا  موهفم  هقیقحلاـبف  هقدـصل  قباـطم  و 

وه هیلإ  روظنملا  ناک  اذإ  امأ  صاخلا و  دوجولا  نم  وحن  هقیقح  وه  هیلإ  روظنملا  ناک  اذإ  اذـه  صخـشلل  لظلا  عابتا  هل  هعبات  هیهاـملا 
ام سیل  نکل  لقعلا  دـنع  اهنیعت  وأ  اهدوجو  یلع  عرفتم  تاضورعملل  اهتوبث  یتلا  هینهذـلا  ضراوعلا  رئاسک  وهف  ماـعلا  دوجولا  موهفم 

هر س  یش ء ، لک  هقیقح  نع  هجراخ  هینهذلا  میهافملا  رئاسک  يذلا  ماعلا  موهفملا  اذه  وه  اهنع  مدعلا  درطی  هیهاملا و  هب  دجوی 
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وأ عـسوتلا  باـب  نم  دوـجولا  هیهاـملا و  نیب  نوـکی  يذـلا  طاـبترالا  یلع  فاـصتالا  ظـفل   (1) قالطإ ناـک  اـنهاه و  هیعرفلل  لاـجم 
لیبق نم  دوجولاب  اـهفاصتا  لـب  لاوحـألا  ضارعـألا و  رئاـس  عوضوملا و  نیب  يذـلا  طاـبترالا - یلع  هقـالطإک  سیل  هنإـف  كارتشـالا 

.هب اهداحتا  تایتاذلاب ال  طئاسبلا  فاصتا 

هیهاملاب امئاق  ناکل  نایعألا  یف  ناک  ول  دوجولا  نأ  اهنم  و 

نع هدرجملا  هیهاملاب  وأ  نیـضیقنلا - عامتجا  مزلیف  همودـعملا  هیهاملاب  وأ  اهدوجو  لبق  اهدوجو  مزلیف  هدوجوملا  هیهاملاب  اـمإ  هماـیقف 
.نیضیقنلا عافترا  مزلیف  مدعلا  دوجولا و 

نکل هدوجوملا و  هیهاملاب  مئاق  دوجولا  نأ  راتخنف  رمألا - سفن  بسحب  نوکی  ام  همودـعملا  هدوجوملاب و  دـیرأ  نإ  هنأب  هنع  بیجأ  و 
نإ هریغ و  ضایبب  هب ال  مئاقلا  ضایبلا  کلذ  سفنب  ضیبألا  مسجلاب  مئاق  ضایبلا  نأ  امک  هیلع  قباس  دوجوب  ـال  دوجولا  کـلذ  سفنب 
وأ اهـسفن  هنوکب  اهـسفن  دح  یف  اربتعم  امهنم  یـش ء  نوکی  نأ  یلع  یه  یه  ثیح  نم  هیهاملا  هبترم  یف  اذوخأم  نوکی  ام  امهب  دیرأ 
نع نیضیقنلا  عافترا  سیل  اذه  اهـسفن و  دح  یف  مدعلا  دوجولا و  نم  یـش ء  رابتعا  الب  یه  ثیح  نم  هیهاملاب  مئاق  هنأ  راتخنف  اهءزج 

ضایبلا و طرـشب  مسجلاب ال  مئاق  ضایبلا  نأ  امک  امهدـحأ  نع  عقاولا  یف  هیهاملا  ولخی  الف  هبترملا  کلت  نم  عسوأ  عقاولا  نأل  عقاولا 
دوجو هل  هیثیحلا  هذـهب  مسجلا  نأب  نیعـضوملا  نیب  قرفلا  امهدـحأ و  نع  ولخی  عقاولا ال  یف  وه  هدوجو و  هتاذ و  دـح  یف  ضاـیباللا 

جراخلا یف  اهنإف  دوجولا  یلإ  سایقلاب  هیهاملا  فالخب  امهنم  یـشب ء  جراخلا  یف  هفاصتا  نکمیف  هلباقم  ضاـیبلا و  دوجو  یلع  قباـس 
هیعرفلا و ضتقی  مل  نإ  امهنیب و  هریاغملا  لقأ  یـضتقی ال  ام  فرظ  یف  هب  اهفاصتا  ذإ  هبـسحب  دوجولاب  اـهل  فاـصتا  ـالف  دوجولا  نیع 

اهفـصیف هیرعتلا  طلخلا و  یبناج  هاعارم  یلع  هلمتـشم  هیلقع  هظحالم  وحن  یف  الإ  جراخلا  یف  امک  هیف  اـمهنیب  طـلخلل  لـقعلا  یف  اذـک 
نایعألا یف  دوجولا  نوک  نم  مزلی  هنإف ال  مالکلا  اذه  نع  عستم  یف  انأ  تملع  دق  و  هرکذ - رم  يذلا  هجولا  یلع  هب  لقعلا 

هیطرـشباللا و هماعلا  یناعملا  ءازإب  هعوضوم  ظافلألاف  الإ  رخألا و  بتارملا  نیب  هنیب و  يذلا  دـیعبلا  نوبلل  اذـه  نوکی  نأ  داک  يأ  - 1
هر س  فالخلا ، هیاغ  اهیف  هجردنملا  بتارملا  نیب  ناک  نإ 
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یف یجراخلا  دوجولا  عم  هدـحتم  هیهاملا  نإف  امهنیب - زایتما  الب  رمألا  سفن  یف  دـحاو  یـش ء  امه  ذإ  اـهل  هضورع  وأ  هیهاـملاب  هماـیق 
مکحی دوجولا  ءاحنأ  نم  یـش ء  یلإ  تافتلالا  مدـع  عم  هیهاملا  لقعی  ثیح  لقعلا  نکل  نهذـلا - یف  ینهذـلا  دوجولا  عم  جراـخلا و 

سنجلا و نیب  هریاـغملاب  مکحی  اـمک  رخـآلا  نم  موـهفملا  ریغ  امهدـحأ  نم  موـهفملا   (1) نأ ینعمب  لقعلا  بسحب  اـمهنیب  هریاـغملاب 
نم قیقدـتلا  لهأ  ضعب  هیلإ  بهذ  ام  هوجولا  ضعبب  هانرکذ  امم  بیرق  ادوجو و  العج و  عقاولا  یف  امهداحتا  عم  طئاسبلا  یف  لـصفلا 
عرف هل  هتوبث  رخـآل و  یـش ء  ضورع  نـأل  رمـألا  سفن  یف  هیهاـملل  دوجوملا  موهفم  وأ   (2) يردـصملا دوجولا  ضورع  زوجی  ـال  هنأ 

.اهدوجو لبق  دوجو  هیهاملل  نوکیف  ضورعملا  دوجول 

ینعملاب دوجولل  ضورع  ادـحتا و ال  ثیح  رخآلل  امهدـحأ  ضورع  عنتمی  نادـحتملا  تایهاملا و  عم  دـحتم  دوجوملا  موهفم  اضیأ  و 
اهدجی هنکل ال  همیمـض  الب  اهتاذب  اهذخأ  اذإ  هنع  هیلاخ  هیهاملا  دجو  نإ  لقعلا و  نأل  اضیأ  ینهذـلا  رابتعالا  بسحب  اهل  يردـصملا 

مایق کلذ  نم  مزلی  هدوجوم و ال  ذئنیح  اهدجی  هنأل  هب  هفوصوم  هبترملا  هذه  دعب 

تناک نإ  ادوجو و  یتاذلا  یلوألا  لمحلاب  هیهاملا  تسیل  دوجولا  قلطم  نع  هیهاملا  هیلخت  یف  دـیدشلا  لمعتلا  دـعب  يرخأ  هرابعب  - 1
هر ه  ادوجو ، یعانصلا  عئاشلاب 

ینعمب دوجولاب  طرـشب ال و  دوجولا  يردـصملا  ینعملاب  دوجولاـب  هدارم  دـحاو و  لاـملا  دوجولا و  موهفم  وأ  خـسنلا  ضعب  یف  و  - 2
لومحم ریغ  لوألاف  یـضرعلا  ضرعلا و  نیب  قرفلاک  اـمهنیب  قرفلاـف  طرـشب  ـال  دوجولا  رطـسأب - کـلذ  دـیعب  یتأـی  يذـلا  دوجوملا 

طرشب و ضایبلا ال  نیب  قرف  امک ال  همدع - قاقتـشالا و  یف  الإ  دوجوملا  نیب  هنیب و  قرف  ثیح ال  یناثلا  فالخب  طرـشب ال  ضایبلاک 
لمعتلا و و  ینهذـلا - رابتعالا  بسحب  وأ  رمألا  سفن  یف  اضراع  نوکی  نأ  امإ  هثالثلا  نم  الک  نإ  مث  لمأتف - لمحلا  یف  ـالإ  ضیبـألا 
هنأل و ینهذلا  رابتعالا  بسحب  رهاظ و ال  وه  رمألا و  سفن  یف  اضراع  طرشب ال  دوجولا  نوکی  نأ  زئاج  همسف ال  تئـش  ام  وأ  لیلحتلا 

طرـشب اذوخأم  هنوکل  يردصملا  ینعملاب  دوجولاب  هفـصتم  هبترملا  هذه  دـعب  تسیل  اهنأ  الإ  یه  ثیح  نم  هیهاملا  هبترم  یف  سیل  نإ 
هذه نم  ضورعلا  نوکی  یتح  قتشملا  قدص  یف  إدبملا  مایقب  الئاق  هللا  همحر  دنسلا  دیسلا  سیل  هانعمب و  دوجولاب  وأ  دوجوملاب  لب  ال 

هر س  رمألا ، سفن  بسحب  ینهذلا ال  رابتعالا  بسحب  امهضورع  زوجیف  نارخآلا  امأ  ههجلا و 
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رابتعالا بسحب  هیهاملل  ضرعی  وهف  دوجوملا - ینعمب  دوجولا  امأ  قاقتـشالا و  إدبم  مایق  مزلی  قتـشملا ال  قدـص  نم  نإف  اهب  دوجولا 
هنأب مکحی  اذهل  اهل و  اضراع  هیناثلا  هبترملا  یف  هدجی  هنع و  هیراع  همیمـض  الب  اهتاذب  تذخأ  اذإ  هیهاملا  لقعلا  دـجی  ثحی  ینهذـلا 

داوسلا و نأ  هرورـض  الـصأ  هیف  امهنیب  ریاغت  دـحاو ال  رمأ  رمألا  سفن  یف  امهنأل  رمـألا  سفن  یف  اـهل  هضورع  زوجی  ـال  اـهل و  ضرع 
- نائیش امهف  ینهذلا  رابتعالا  یف  امأ  هریغ و  ضورعلاب و  امهنیب  هبسن  كانه  روصتی  الف  ادوجو - اتاذ و  دحاو  رمألا  سفن  یف  دوجولا 
ام صخلم  یهتنا  رابتعالا  اذـهب  هبـسنلا  امهنیب  روصتیف  رخأتم  دوجو  همدـقتم و  هیهام  یلإ  دـحاولا  یـشلا ء  اذـه  لصفی  دـق  لقعلا  نأل 

نإف اضیأ - هفلاخملا  نم  وحن  امهنیب  ناـک  نإ  هقفاوملا و  نم  اوحن  هاـنققح  اـم  نیب  همـالک و  نیب  نأ  نطفتملا  یلع  یفخی  ـال  هرکذ و 
دوجو و هتاذـب  ینیع  یقیقح  رمأ  اندـنع  نایرابتعا و  اـمهالک  یهیدـب و  ماـع  لومحم  موهفم  اـمإ  يردـصم و  رمأ  اـمإ  هدـنع  دوجولا 

.هقفاوملا ههج  هیف  امم   (1) وهف هیهاملا  عم  دوجولا  داحتا  امأ  رخآ و  رمأ  رابتعا  الب  دوجوم 

اهب انلغتشا  ول  هریثک  ءایـشأ  اضیأ  دروملا  یلع  دری  یناودلا و  همالعلا  رـصاعم  اهنم  اضعب  هیلع  دروأ  رظنلا  نم  اهوجو  همالک  یف  نإ  مث 
.باتکلا اذه  روط  نع  اجورخ  ناکل 

یف کشن  دق  هموهفم  روصتن  نأ  دعب  انإف  دوجولا  هتیهام  نیع  ام  دوجولا  یف  سیل  هنأ  نم  تاحیولتلا  قارـشإلا و  همکح  یف  ام  اهنم  و 
نأب الإ  صیحم  لاحم و ال  اذه  هیاهنلا و  ریغ  یلإ  لسلستی  هدوجو و  یف  مالکلا  اذک  دئاز و  دوجو  هل  نوکیف  مأ ال  دوجولا  هل  له  هنأ 

.یلقع رابتعا  تادوجوملا  یلع  لوقملا  دوجولا 

دوجولا و یف  هیهاملا  ینفت  لوقی  هرس  سدق  فنـصملاف  رونلا - هملظلا و  بارـسلا و  ءاملا و  بابرألا و  بر  بارتلا و  نیأ  تاهیه  - 1
و عقاولا - یف  هینینثالا  یبأی  امهالک  معن  هیهاملا  هتینإ  لوقی  هیهاملا و  یف  دوجولا  ینفی  لوقی  دیـسلا  اققحت و  هینإلا  یه  هیهاملا  لوقی 

ملف باستنالاب  القع و ال  اجراخ و  هضورع - إدـبملا و ال  مایقب  هر  دیـسلا  لوقی  ذإ ال  دوجولا  موهفم  لمحل  ححـصملا  ام  يرعـش  تیل 
مالکلا نکل  یتأی  امک  دوجولا  موهفم  عم  اهداحتاب  ءایـشألا  هیدوجوم  نأب  لاق  نإ  وه و  هبذاـکلا و  هقداـصلا و  هیـضقلا  نیب  قرف  نکی 

هر س  مهفاف ، کلذ  لبق  ققحتی  نأ  دب  هنأ ال  داحتالا و  اذه  ححصم  یف 
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نم هجو  وه  یلقع و  یعازتـنا  رمأ  هیف  اـهنم  لـصح  اـم  نهذـلا و  یف  لـصحی  ـال  ههنک  دوجولا و  هقیقح  نأ  نم  هانفلـسأ  اـمب  هباوج  و 
یقبی هینإلا ال  نیع  یه  یتلا  هتیهاـمب  هاـنتکالا  هتقیقح و  هدـهاشم  دـعب  هیروضحلا و  هدـهاشملا  یلع  فقوتی  هتقیقحب  ملعلا  ههوجو و 

.کشلا کلذل  لاجم 

هیهاملل دوجولا  هریاغم  یلع  اولدتـسا  دق  مهنأل  قارـشإلا  همکح  یف  هلعف  امک  نیئاشملل  هیمازلإ  هضراعم  هجولا  اذه  دروی  نأ  یلوألا  و 
دوجولاف نایعألا  یف   (1) ناریاغتم امهف  هیف  الخاد  مولعملا و ال  سفن  سیل  كوکـشملا  اهدوجو و  یف  کشن  هیهاملا و  لقعن  دـق  انأب 

نایعألا یف  دوجوم  هنأ  ملعن  مل  هانمهف و  الثم  ءاقنعلا  دوجوک  اضیأ  دوجولا  نأل  هجحلا  هذه  نیعب  مهمزلأ  خیـشلا  هیهاملا و  یلع  دئاز 
لـصأ یف  هلثم  يرجی  هیلع  هاندروأ   (2) ام نکل  هیاهنلا  ریغ  یلإ  اعم  ادوجوم  اـبترتم  لسلـستیف  رخآ  دوجو  یلإ  دوجولا  جاـتحیف  ـال  مأ 

.ناساسألا مدهناف  هجحلا 

- قارشإلا همکح  یف  اضیأ  هرکذ  ام  اهنم  و 

هبسنلا و یلإ  هبسن  هبـسنلا  دوجول  دوجو و  هبـسنلل  اهیلإ و  هبـسن  هلف  نایعألا  یف  اهیلع  ادئاز  افـصو  هیهاملل - دوجولا  ناک  اذإ  هنأ  وه  و 
.هیاهنلا ریغ  یلإ  لسلستیف  اذکه 

هر س  لمأتف ، نیعلا  بسحب  كاردإلا ال  بسحب  امهنیب  زیامتلا  نأ  یف  دحأل  عازن  هنأ ال  هقرو  دعب  یتأی  امل  فانم  اذه  - 1
هیاغف یعازتنا  رمأ  وهف  روصتی  ام  روصتی و  یجراخلا ال  دوجولا  دـیدرتلا و  لیبس  یلع  روصتی  نأـب  یـشلا ء  یف  کـشلا  لاـقی  نأـب  - 2

نیئاشملا ساسأ  نیعلا و  یف  دوجولا  یلع  دوجولا  هدایزل  هر  خیـشلا  ساسأ  مدـهناف  نیعلا  یف  ـال  نهذـلا  یف  هریاـغملا  تبثی  هنأ  رمـألا 
هتیهام و یلع  نکمملا  دوجو  هدایز  ثحبم  یف  لقعلا  یف  هدایزلل  ساـسألا  اذـهب  هسیـسأت  یفاـنی  ـالف  نیعلا  یف  هیهاـملا  یلع  هتداـیزل 

ینعم نوکی  نأب  نیئاشملا  هجح  هضقن  یلع  دوجولا و  یلع  دوجولا  هدایز  یلع  هر  خیـشلا  لالدتـسا  یلع  ناساسألا  لـمحی  نأ  نکمی 
دوجولا هدایز  یف  نیئاشملا  هجح  لصأ  حیحـصت  یف  هلثم  يرجی  دوجولا  هلاصأ  نم  اـنبلطم  حیحـصت  یف  هیلع  هاـندروأ  اـم  نأ  هراـبعلا 

هیشاح یف  هرـس  سدق  هلوق  ینعملا  اذه  یلع  لیلدلا  مهتاروفـسم و  یف  يرت  امک  موقلا  دنع  اندنع و  هربتعملا  لقعتلا  یف  هیهاملا  یلع 
ادئاز دوجولا  نوک  یلع  نیئاشملا - هجحل  اضقن  دروأ  ءاوس  هجولا  اذه  هر  خیـشلا  نم  لیلدلا  اذه  یلع  مالکلا  دنع  قارـشإلا - همکح 

، یناثلا ینعملا  یف  حیرـص  يرت  امک  اذـه  عفدـنی و  دوجولا  هتقیقح  نیع  ام  دوجولا  یف  سیل  نأ  یلع  الالدتـسا  دروأ  وأ  هیهاملا  یلع 
هر س 
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اندـنع قحلا  نأ  یلع  هیلقعلا  تاظحالملا  عاـطقناب  عطقنی  لسلـستلا  کلذـف  نیعلا  نود  لـقعلا  یف  وه  اـمنإ  بسنلا  دوجو  نأ  هباوج  و 
ظحالی دوجو و  هیهام و  یلإ  تادوجوملا  ضعب  للحی  نأ  لقعلل  لب  الـصأ  عقاولا  یف  هریاغم  دوجولا  هیهاملا و  نیب  سیل  هنأ  رم  اـمک 

.اقباس روفسملا  هجولا  یلع  هبسن  افاصتا و  امهنیب 

یشلا ء یف  هئیه  نوکی  نأ  نیعتف  رهوجب  سیل  نایعألا و  یف  الصاح  ناک  اذإ  دوجولا  نإ  هلوق  اضیأ  اهنم  و 

رمأ یلإ  هفاضإ  زجت و  رابتعا  یلإ  اهروصت  یف  جاتحی  هراق ال  هئیه  هنأل  نیئاشملا  دنع  هیفیک  نوکیف  رهوجلاب  مئاق  وهف  اذـک  ناک  اذإ  و 
یلع دوجوملا  مدقتیف  اهریغ  تایفیکلا و  نم  ضرعلا  یلع  مدقتی  لحملا  نأ  اقلطم  اومکح  دق  هیفیکلا و  دـح  یف  اورکذ  امک  جراخ -

.دوجولا یلع  دوجولا  مدقت  همازلتسال  عنتمم  کلذ  دوجولا و 

.هجولا نم  هنم  معأ  هیضرعلا  (1) و  هیفیکلا لب  اقلطم  ءایشألا  معأ  دوجولا  نوکی  مث ال 

نأ کش  هیلإ و ال  هققحت  یف  رقتفیف  رقتفم  لحملاب  دوجوم  هنأ  لحملاب  مئاـق  هنأ  ینعم  لـحملاب و  مئاـق  وهف  اـضرع  ناـک  اذإ  اـضیأ  و 
اهنوک تالوقملا - نم  سانجألا  قئاقح  تاناونع  یف  اوذـخأ  ثیح  مهنأ  باوجلا  لاحم و  وه  مایقلا و  رادـف  دوجولاب  دوجوم  لـحملا 

اذـک عوضوم و  یف  نوکی  نأ ال  نایعألا  یف  اهدوجو  قح  هیهام - رهوجلا  اولاق  الثم  اذـک  اذـک و  ینیعلا  اـهدوجو  قح  هیلک  تاـیهام 
فیکلا سایقلا  اذه  یلع  هاواسماللا و  هاواسملل و  هلباق  اهتاذب  تناک  جراخلا  یف  تدجو  اذإ  هیهام  الثم  مکلا 

ققحت تایفیکلا  تققحت  املک  تلق  نإ  عبرألا  تایفیکلا  هنع  امهقارتفا  هداـم  یلاـعت و  بجاولا  دوجو  اـمهنع  دوجولا  قارتفا  هداـم  - 1
تـسیل ذإ  عئاشلا  لمحلاب  هیفیک ال  یلوألا  لـمحلاب  یهف  اـهتایهام  هیئیـش  سفن  ربتعا  ول  دوجولا و  نودـب  هیهاـملل  ررقت  ـال  ذإ  دوجولا 

عم قدصلا  بسحب  وأ  ققحتلا  بسحب  مومع  ققحتی  یتح  دوجولل  ادرف  نوکی  درف ال  هیفیکلل  ققحتی  نأ  مزاللا  اهسفنل و  ادرف  هیفیکلا 
هیفیکلا هیهام  نوک  تلق  رابتعالا - درجمب  هقیقحلاب ال  هفلاختملا  دارفألا  هر  یجیهاللا  ققحملا  لاق  امک  قارتفـالا  هداـم  یف  ربتعملا  نأ 

لعجلا و دعب  هینصلا  هیهاملا  سفنب  وهف  خیشلا  دنع  امأ  دوجولا و  وه  مکدنع  هیدرفلا  صخـشتلا و  نأل  مکدنع  وه  امنإ  دوجولاب  ادرف 
دودح یف  اهتیمامت  دـعب  تاعوضوملل  هقحاللا  ضارعألاک  ریـصت  هلیـصأ  تناک  نإ  تادوجولاف  رمألا  سفن  یف  احیحـص  نکی  مل  نإ 

تایفیکب تماـق  هیـصخش  تاـیفیک  لـثم  ریـصت  همعزب  تاـیفیکلا  تادوجوف  ضرعلا  درفل  ریاـغم  عوضوملا  درف  نأ  مولعم  اـهتایوه و 
هر س  ضرعلاب ، ضرعلا  مایق  يرخأ  هیصخش 
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هینیع تایوه  قبس  امک  تادوجولا  لب  ایلک  هنوک  مدعل  امهریغ  وأ  افیک  وأ  ارهوج  هتاذ  یف  دوجولا  نوک  طقسف   (1) تالوقملا رئاس  و 
هیهاـملاب اـمئاق  هنوـک  ینعمب  اـضرع  سیل  دـحلا و  وأ  عوـنلا  وأ  سنجلاـک  یتاذ  یلک  موـهفم  تحت  هجردـنم  ریغ  اهـسفنب  هصخـشتم 

همومع و هتیلک و  مدعل  هیفیک  هنوک  مزلی  اضرع ال  هنوک  ریدقت  یلع  داحتالا و  نم  اوحن  اهب  ادحتم  ایضرع   (2) ناک نإ  هب و  هدوجوملا 
موهفم هنم  قتـشا  يذلا  يردـصملا - یلقعلا  یعازتنالا  دوجولا  وه  امنإ  تادوجوملل  هلماشلا  تاموهفملا  هماعلا و  ضارعألا  نم  وه  ام 

نیع دوجولا  دوجو  عوضوملل و  اهدوجو  نیع  اهـسفن  یف  اهدوجو  نأ  یف  ضارعألا - رئاس  اضیأ  هتفلاخمل  دوجوم و  وه  امب  دوجوملا 
راتخملا نأ  یلع  هرکذ  يذـلا  رودـلا  مزلی  الف  عوضوملا  یلإ  هققحت  یف  هراقتفا  مدـع  رهظ  اهل  رخآ  یـش ء  دوجو  ال  هیهاـملا - دوجو 

ضرعلا ال کلذ  هیـضرعب  ضرع  ضرعلا  دوجو  اذـک  يرخأ و  هیرهوجب  ـال  رهوجلا  کـلذ  هیرهوجب  رهوج  رهوجلا  دوجو  نأ  اندـنع 
لقعلا لیلحت  بسحب  ینهذلا  رابتعالا  یف  لب  رمألا  سفن  یف  هیهاملل  هل  ضورع  دوجولا ال  نأ  رم  امل  يرخأ - هیضرعب 

هیبنت حیضوت و 

هینارون يأ  يردصملا  ینعملا  هنم  داری  قلطی و  دق  رونلا  نأ  امک  هنأ  دوجولا  یف  لوقلا  نم  هانرکذ  ام  فیعاضت  نم  ققحت  نیبت و  دـق 
رهظملا هتاذب  رهاظلا  هنم  داری  قلطی و  دق  ناهذألا و  یف  وه  امنإ  هدوجو  لب  نایعألا  یف  هل  دوجو  ءایشألا و ال  نم  یش ء 

هر س  لمأتلاب ، رهظی  امک  یمازلإ  یناهرب ال  اذه  - 1
داحتا اهب  ادـحتم  یئافلل و  یفلا ء  هریاغم  لظلا و  نع  صخاشلا  جورخ  امهل  اریاـغم  اـمهنع  اـجراخ  ینیعلا  دوجولا  ناـک  نإ  يأ و  - 2

س خلإ ، ضارعألا  نم  وه  ام  لاق و  امک  ماعلا  هموهفم  هفیظو  یهف  لومحملا  جراخلا  ینعمب  هیضرعلا  امأ  لصحتملا و  عم  لصحتماللا 
هر
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جرـسلا بکاوکلا و  رونک  هسوسحملا  وأ  هلوقعملا  هیـضرعلا  راونألا  سوفنلا و  لوقعلا و  یلاعت و  بجاولاک  هیرونلا  تاوذلا  نم  هریغل 
یقافتالا و کیکـشتلاب  اهیلع  رونلا  قالطإ  یلاعت و  هللا  ءاش  نإ  کلذ  هجو  کل  رهظیـس  امک  ناـهذألا  یف  ـال  ناـیعألا  یف  دوجو  هل  و 
مامتلاب و اـهتوافت  عم  هیرونلا - قئاـقحلا  نیع  هنإـف  یناـثلا  ینعملا  فـالخب  دارفـألا  نم  هتحت  اـمل  یـضرع  یلک  موهفم  لوـألا  ینعملا 

هیلعفلا حیرص  وه  رونلا  لب  هیلع  دئازلا  صخشتلل  هیضورعملا  ینعمب  هیئزجلاب - هیلکلاب و ال   (1) فصوی الف  فعضلا  هوقلا و  صقنلا و 
هملظلاب هطالتخال  وأ  ایـسح  وأ  ناـک  اـیلقع  كاردـإلا  فعـض  ههج  نم  اـمإ  هعوطـس  هروهظ و  مدـع  روهظلا و  حوضولا و  زیمتلا و  و 

هبترم لک  نأل  ینالویهلا  روتفلا  بئاوش  یناـکمإلا و  روصقلا  بتارم  نیب  تعقو  تاکاکطـصا  بسحب  هتـالزنت   (2) بتارم نم  هئشانلا 
لامجلا هنیزلا و  لالجلا و  همظعلا و  یف  هل  دح  يذلا ال  يرونلا  متألا  لامکلا  هجرد  نع  هروصق  هفعض و  و  رونلا - ناصقن  بتارم  نم 

عرقیـس امیف  هیلع  عالطا  هدایز  کل  عقیـس  امک  هیناکمإلا  تاـیهاملاب  هامـسملا  مادـعألا  تاـملظلا و  بتارم  نم  هبترم  اـهئازإب   (3) عقو
تاموهفملا هیناثلا و  تالوقعملا  نم  یلقعلا  یعازتنالا  ینعملا  هنم  داری  قلطی و  دق  دوجولا  کلذک  کعمس 

رونلا درجملا و  بجاولا و  معی  اـم  یلإ  اـهانعم  لـیلحت  ههج  نم  وه  اـمنإ  هیئزج  ـال  هیلک و  ـال  هیـصخشلا  نیع  روـنلا  هقیقح  نوـک  - 1
دم ط  هریغک ، هیئزجلا  هیلکلاب و  فصتی  تایهاملا  تاوذ  نم  هنأ  کش  الف  رصبلا  هلانی  يذلا  سوسحملا  رونلا  امأ  یسحلا و 

هبتارم نع  هیفاجت  هماقم و  هیلخت  نع  هرابع  تسیل  یشلا ء  نم  هضافإلا  نإف  لاقتنالا  نم  هرهاظ  وه  ام  لزنتلا  نم  مهفت  نأ  كایإ و  - 2
ادـئاع ضرف  اذإ  یـش ء و  هلامک  نم  صقنی  مل  ثیحب  یـشلا ء  نم  اثعبنم  یـشلا ء  نوک  هلمجلاب  و  سکعلا - لظلا و  ءاقلإ  اهانعم  لـب 
بتارم لاثم  نأش و  اهعم  هل  الإ و  نأش  نوئشلل  سیل  نأش و  هیف  نوئـشلل  سیل  نأش  یقیقحلا  ضایفللف  یـش ء  هلامک  یلع  دیزی  هیلإ ال 

هنم مث  ءاملا  یلع  اهنم  مث  هآرملا  یلع  هنم  مث  رمقلا  یلإ  سمشلا  نم  ءوضلا  ساکعنا  سوسحملا  یف  تاکاکطصالا  بسحب  تالزنتلا 
هر س  رادجلا ، یلع 

هداملا و ملاـع  دـنع  هسأر  لـقعلا و  ملاـع  دـنع  رونلا  طورخم  هدـعاقف  نیـسکاعتم  نیطورخمب  نییونعملا  هملظلا  رونلا و  هبـش  دـق  - 3
هر س  هداملا ، ملاع  هتدعاق  لقعلا و  ملاع  یف  هسأر  هملظلا  طورخم 
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نایرط عنمی  يذـلا  یقیقحلا  رمألا  هنم  داری  قلطی و  دـق  یتابثإلا و   (1) دوجولاب یمـسی  رمألا و  سفن  یف  اهل  ققحت  یتلا ال  هیردـصملا 
نم وه  يذلا  یعازتنالا  دوجولا  مامـضنا  هظحالمب  هنأ  یف  ههبـش  اهیلإ و ال  همامـضناب  هیهاملا  نع  هتاذب و  هتاذ  نع  هیئیـشاللا  مدعلا و 
ناک ءاوس  یقیقحلا  دوجولا  وه  هتاذـب و  هنع  وه  عزتنی  ام  هموزلم و  رابتعاب  عنمی  امنإ  لب  هیمودـعملا  عنمی  هیهاملا ال  یلإ  تامودـعملا 

یبجاولا دوجولاب  تاطابترالا  تاقلعتلا و  نیع  اهتایوه  هیناکمإلا  تادوجولا  ایطابترا و  ایقلعت  اینکمم  ادوجو  وأ  ایبجاو  ایدمص  ادوجو 
قحلاب قلعتلا  اهـضرع  دـق  هیهام و  هقیقح و  اهنم  لکل  نإ  ثیح  هیناکمإلا - تایهاملاک  یلاعت  قحلاب  طابترالل  هریاـغم  اـهیناعم  نأ  ـال 

تاقارشإ هلامج و  هرون و  تاعمل  ایلعلا و  هتافص  تایلجت  یلاعت و  هتاذ  تانوئش  الإ  یه  تسیل  یتلا  هیقیقحلا  تادوجولا  ببسب  یلاعت 
دوجولا يوس  یقیقح  رمأ  یش ء  لک  یف  دوجولا  نأ   (2) ددصب نحن  نآلا  زیزعلا و  هللا  ءاش  نإ  هناهرب  کل  دریـس  امک  هلالج  هئوض و 
دوجولا یلإ  یعازتنـالا  دوجولا  هبـسن  نإـف  هیهاـملا  هیدوجوم  وأ  دوجولا  هیدوجوم   (3) تناک ءاوس  هیدوجوملا - وه  يذـلا  یعازتنـالا 

یلإ هیضیبألا  کحاضلا و  یلإ  هیناسنإلا  هبـسنک  هیهاملا  یلإ  هتبـسن  ضایبلا و  یلإ  هیـضیبألا  ناسنإلا و  یلإ  هیناسنإلا  هبـسنک  یقیقحلا 
یتلا هیعازتنالا  تادوجولا  اهتاوذـب ال  هدوجوم  هینیع  تایوه  یه  یتلا  هیقیقحلا  تادوجولا  الإ  سیل  إدـبملا  رثأ  رثألا و  أدـبم  جـلثلا و 

هلسرملا تایهاملا  ءالقعلا و ال  قافتاب  جراخلا  یف  همودعم  هیلقع  رومأ  یه 

ناـیعألا و لـکل  هل  تبثملا  وهف  هنونعم  اـمأ  و  موهفملا - وه  لومحملا  بناـج  یف  ربـتعملا  ذإ  هطیـسبلا  تاـیلهلا  یف  تبثملا  هنوکل  - 1
هر س  وه ، الإ  ملعی  الف  وه  ام  هنأ  امأ  هب و  قیدصتلا  هب و  رومألا  طبر  هنونعم  نم  لقعلل  مولعملا  نوکل  وأ  هیبارسلا  تایهاملا 

تادوجولا نوک  ققحتلا و  عرف  هنإف  دـحوتلا  ـال  ققحتلا  یف  هتلاـصأ  ددـصب  نحنف  هبکرملا  لـه  لـبق  هطیـسبلا  لـه  ناـک  اـمل  يأ  - 2
تاجاح هضحم و  ءارقف  تادوجولا  نأ  دـیحوتلا  نع  هعیرـشلاب  قئاللا  ریبعتلا  نإف  یـصاخلا  دـیحوتلا  هلأسم  اهتاوذـب  ءارقف  تایقلعت و 

ناک دیحوتل  ابتف  اذه  الإ  مهدیحوتب  نونعی  نودـحوملا ال  ُِینَْغلا و  َوُه  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  مامتلا  قوف  ماتلا و  ینغلا  یلإ  هفرص 
هر س  هازغم ، اذه  نکی  مل  دیرفتل  اسعت  هاوس و  هادؤم 

یشلا ء هبـسنک  هیهاملا  دوجول  هسفن و  یلإ  یـشلا ء  هبـسنک  هسفن  یلإ  یقیقحلا  دوجولل  هبـسنلا  هذه  هبـسن و  هیدوجوملا  نأ  ینعی  - 3
هر ن  اهریغ ، یلإ 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 92 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_65_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_65_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_65_3
http://www.ghaemiyeh.com


66 ص :

رثأ يأ  لوعجملا  نأ  نم  لعجلا  ثحبم  یف  ققحنس  امک  دوجولا  هحئار  اهـسفنأ  دودح  یف  اهتاوذب و  تمـش  ام  یتلا  تاوذلا  همهبملا 
نم هبترم  الإ  سیل  لعاج  وه  امب  لعاجلا  اذک  هیهاملا و  نود  طیـسبلا  لعجلاب  دوجولا  نم  وحن  وه  تاذـلاب  هیلع  بترتی  ام  لعاجلا و 

همهوت امک  هینیعلا  تادوجولا  نود  نم  تاـیهاملا - درجم  سیل  جراـخلا  یف  دوجوملا  نأ  ضرغلاـف  تاـیهاملا  نم  هیهاـم  ـال  دوجولا 
و ایمدع - ارمأ  نوکی  نأ  زوجی  مدعلا ال  نایرطل  هعنم  تافاصتالا و  عیمج  یلع  همدقتب  اومکح  يذلا  ینعملا  فیک و  نیرخأتملا  رثکأ 

مدقتلا عنملا و  کلذ  نمف  هریغب  فاصتالا  یلع  مدقتی  مادـعنالا و  عنمی  نأ  حـصی  یعازتنالا ال  ینهذـلا  یمدـعلا  رمألا  ایلقع و  اعزتنم 
هقیقحلا و نیع  اهنأ  تملع  دـق  یقیقحلا و  تادوجولاب  یمـسی  یتلا  یه  هقیقحلا  هذـه  و  رمـألا - سفن  یف  هققحتم  هقیقح  هل  نأ  ملعی 

یعازتنالا رمألا  الإ  هل  ینعم  دوجولا ال  نأ  یلإ  اوبهذ  ثیح  موقلا  ءالؤه  لوهذ  رثکأ  امف  هیلإ  انرشأ  امک  ققحتم  یـش ء  اهنأ  ققحتلا ال 
.هینیعلا هقیقحلا  نود  یلقعلا 

دوجولل سیل  هنأل  حیحـص  ریغ  تایهاملا  هیلعف  یلع  دوجولا  مدـقتب  مکحلا  نأ  نم  نیققحملا  ضعب  لوق  هاـنرکذ  اـمب   (1) عفدنا دق  و 
.یعازتنالا الإ  یقیقح  ینعم 

لدـی امم  یلقعلا و  یعازتنالا  ینیعلا ال  یقیقحلا  ینعملاب  دوجولا  وه  امنإ  اهررقت  تایهاملا و  موقت  یلع  همدـقتب  مکح  اـم  لوقن  اـنأل 
ریغ وهف  ناک  نإ  اـمئاد  هریغب  هدوجو  بجی  يذـلا  هلوقب و  ءافـشلا  تاـیهلإ  یف  خیـشلا  هرکذ  اـم  ناـیعألا  یف  دوجوم  دوجولا  نأ  یلع 

یـش ء کلذلف ال  دوجولا - یف  اعیمج  امهنم  هیوهلا  لصاح  وه  هریغ و  رابتعاب  هل  يذلا  ریغ  هتاذ  رابتعاب  هل  يذـلا  نأل  هقیقحلا  طیـسب 
.یهتنا یبیکرت  جوز  هریغ  درفلا و  وه  هسفن و  رابتعاب  ناکمإلا  هوقلاب و  ام  هسبالم  نع  يرع  بجاولا  ریغ 

دوجولا ینعم  هیهاملا و  ءارو  رمأ  لعافلا  نم  دافتسملا  نأ  همالک  نم  ملع  دقف 

هیهاملا یلع  دوجولا  قبـسب  لوقی  ققدملا  دیـسلا  نأ  و  یناودـلا - ققحملا  لوق  اذـه  نأ  هر  یجیهاللا  ققحملل  قراوشلا  نم  رهظی  - 1
هر س  رظنأ ، یتح  امهبتک  ینرضحی  یناودلا و ال  ققحملا  انه  نیققدملا  ضعبب  دارملا  نوکی  نأ  الإ  هیقحألاب 
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هیدوجوم دوجولل  هیدوجوم و  هیهاـملل  نأ  دوجولا - یف  اـعیمج  اـمهنم  هیوهلا  لـصاح  وه  هلوق و  نم  دارملا  سیل  عزتنملا و  یتاـبثإلا 
دوجولا و نیب  زیامتلا  نأ  یف  دـحأل  عازن  ـال  داـحتالا و  نم  ابرـض  هعم  هدـحتم  هیهاـملا  و  هقیقحلاـب - دوجولا  وه  دوجوملا  لـب  يرخأ 

.نیعلا بسحب  كاردإلا ال  یف  وه  امنإ  هیهاملا 

(2) داحتاک تاذلاب  وهوهلا  يأ  داحتالا  ناک  ءاوس  دوجولا  وه  نیدحتم  لک  یف  داحتالا   (1) ههج نإ  لوقن  همدقملا  هذه  تابثإ  دعب  و 
سفن وه  دوجولا - ناسنإلا و  نیب  داحتالا  ههج  نإف  ضیبـألاب  ناـسنإلا  داـحتاک  ضرعلاـب  وأ  ناویحلاـب  هداـحتا  وأ  دوجولاـب  ناـسنإلا 

نیب داـحتالا  ههج  تاذـلاب و  اـعیمج  اـمهیلإ  بوسنملا  دوجولا  وه  ناویحلا  نیب  هنیب و  داـحتالا  ههج  تاذـلاب و  هیلإ  بوسنملا  دوجولا 
نکمی نیدحتملا ال  نأ  یف  ههبش  ذئنیحف ال  ضرعلاب   (3) ضیبألا یلإ  تاذلاب و  ناسنإلا  یلإ  بوسنملا  دوجولا  وه  ضیبألا  ناسنإلا و 

الف باستنالا  نم  اوحن  امهیلإ  بوسنم  دحاولا  دوجولا  لب  امهنیب  داحتالا  لصحی  مل  الإ  هقیقحلا و  بسحب  اعیمج  نیدوجوم  انوکی  نأ 
دوجولا تایهاملا و  نیب   (5) داحتالاف یقیقح  رمأ  داحتالا  ههج  یعازتنا و  امهالک  وأ  امهدحأ   (4) هلاحم

یف هرـس  سدـق  لدتـسا  لوقن  انکل  عونمم  هیلکلاف  موهفملا  یف  داحتالا  هدافم  نإـف  یلوـألا  لـمحلا  یف  متی  ـال  اذـه  نأ  یفخی  ـال  - 1
راشأف قدأ  رظنب  رظنف  یقرت  انه  یتاذـلا و  یلوألا  یف  لمحلا  رـصحنا  عئاش و  لمح  ققحت  امل  اهالول  هنأب  دوجولا  هلاصأ  یلع  رعاشملا 

هیطبارلا و وحنب  ققحتملا  طبارلا  دوجولا  هنأ  الإ  دوجولا  وه  اضیأ  یلوألا  یف  داحتالا  ههج  نأل  الـصأ  لمح  ققحت  امل  اـهالول  هنأ  یلإ 
هر س  لزنتلا ، نانعلا و  ءاخرإ  باب  نم  رعاشملا  یف  امف  یلومحملا  دوجولا  یف  امک  هیفرظلا  وحنب  ققحتی  مل  نإ 

، يدوجولا هتاذ  هدوجو و  هیئیـش  عم  هداحتا  رابتعاب  ناسنإلا - هیهام  هیئیـشل  یـضرع  دوجولا  نأ  عم  تاذلاب  داحتالا  باب  نم  هلعج  - 2
هر س 

دوجو نوک  مزل  ـالإ  کلذـک و  سیل  ناـسنإلا و  یلإ  فاـضملا  دوجولا  وه  ضاـیبلا  وه  یقیقحلا و  ضیبـألا  دوـجو  نأ  هنم  رهظی  - 3
یلإ تاذـلاب و  هیلإ  افاضم  عوضوملا  دوجو  نم  هبترم  ناک  طرـشب  ـال  ذـخأ  اذإ  ضاـیبلا  دوجو  نأ  باوجلا  اـضرع و  ارهوج و  دـحاو 

هر س  ضرعلاب ، ضیبألا  موهفم  وأ  ضایبلا  موهفم 
هر س  یقابلا ، یف  یناثلا  لوألا و  یف  لوألا  یعازتنا  امهالک  وأ  امهدحأ  - 4

ینیعلا يرابتعالا و  فـالخب  ـالطاب  ناـک  اـمل  نیلـصحتملا  نینثـالا  داـحتا  نأـب  یطرـشلا  لاـصفنالا  قیرطب  بلطملل  يرخأ  هیدأـت  - 5
لاجم قبی  مل  ایعازتنا  اـمهیلک  وأ  وهوهلا  یف  یفرط  دـحأ  نوک  اـیقیقح و  ارمأ  داـحتالا  ههج  نوک  تاـبثإ  دـعبف  ـالإ  خـلإ و  داـحتالاف 

هر س  دیدرتلل ،
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فشکلا و لهأ  هقیرط  كاردإ  نع  نوبوجحملا  هیلإ  بهذ  امک  هیقیقح  رومأ  تایهاملا  اـیرابتعا و  اـیعازتنا و  دوجولا  نوکی  نأـب  اـمإ 
.روصنملا بهذملا  وه  امک  ینیع  یقیقح  دوجولا  هیرابتعا و  هیعازتنا  ارومأ  تایهاملا  نوکت  نأب  امإ  دوهشلا و 

مومعلا و هیلکلا و  هل  ضرعی  ـال  هل و  لـصف  ـال  هل و  سنج  ـال  اطیـسب  اـعون و  هدـحاو و  هقیقح  ناـک  نإ  ینیعلا و  دوـجولا  هلمجلاـب  و 
اهیلع قداص  اهب  دـحتم  تایهاملا  عیمج  نیب  كرتشم  هنأ  الإ  جراخ  رمأب  هتاذ ال  لبق  نم  هل  زیمتلا  ددـعتلا و  لـب  صوصخلا  هیئزجلا و 

وه هیدوجوملا  عازتنـال  أـشنم  هنإ  ثیح  نم  وهف  دوجوملا  ینعم  وه  هیف  دوـجولا  ینعم  ینیعلا  یقیقحلا  دوـجولا  نإـف  اـهعم - هداـحتال 
یموـهفم نم   (1) لکف دوجولا  وـه  تاـیهاملا  هیدوـجوم  لـصحی  هب  عازتنـالا و  کلذـل  أـشنم  هتاذ  راـبتعاب  هنإ  ثیح  نم  دوـجوملا و 

نم اـیلقع  ارمأ  هنوـکل  موـمعلا  هیلکلا و  هل  ضرعی  یعازتنـالا  نأ  ـالإ  تاـیهاملا  نـیب  كرتـشم   (2) یعازتنـالا یقیقحلا و  يأ  دوـجولا 
فرـص ینیعلا و  قـقحتلا  ضحم  هنـأل  یقیقحلا - فـالخب  اههابـشأ  ماـعلا و  ناـکمإلا  هیموـلعملا و  هیئیـشلاک و  هلماـشلا  تاـموهفملا 

نم جرخی  لصحتلا و  زایتمالا و  اهل  لصحی  هیهام  لک  یلإ  همامـضناب  لب  نیعم  صـصخم و  یلإ  هجاـح  نود  نم  نیعتلا  صخـشتلا و 
رهظم روهظلا و  ءاحنأ  عیمجب  هتاذب  رهاظ  یقیقحلا   (3) دوجولاف نومکلا  ماهبإلا و  ءافخلا و 

هجولا هفصب  هجولا  اذ  فصوف  هجوب  یـشلا ء  وه  یـشلا ء  هجو  نهذلا و  یف  ههجو  لوصح  رابتعاب  یقیقحلا  یلع  موهفملا  قالطإ  - 1
رابتعاب وأ  هماعلا  رومألا  نم  یـشلاک ء  موهفملا  نأ  امیـس  نهذلا و ال  نطوم  یف  هیلکلا  نأ  عم  یعیبطلا  یلکلا  یف  هتفـصب  فصو  امک 

تنأ هرابع و  لکلا   s ُ  \ لیق امک  قوذلا  لهأ  فرع  یف  امیـس  و ال  هقیقحلا - یلع  قلطی  ام  اریثک  ینعملا  ینعملا و  قواسی  موهفملا  نأ 
مدـعل ماـعلا  موهفملا  كارتشا  راـبتعاب  هیف  اـکرتشم  یقیقحلا  دوجولا  نوک  ناـک  نإ  مث   . z\ سیطاـنغم بولقلل  وه  نم  اـی   z\ ینعملا

ینعم رکذـتف و  ماقملاب  قلعتی  ام  دوجولا  كارتشا  یف  انرکذ  دـق  هفلاـختم و  یه  اـمب  هفلاـختم  قئاـقح  نم  دـحاو  موهفم  عازتنا  زاوج 
نأ امب  هنأ  هسفن  بتارم  یلإ  هبسنلاب  هیناکمإلا و  اهراثآ  اهماکحأ و  روهظل  هیف  كرتشم  هنأ  تایهاملا  یلإ  هبسنلاب  یقیقحلا  كارتشالا 

هر س  مقتسا ، مهفاف و  كرتشم  وهف  سکعلاب  وه  امب  هیف و  كرتشم  وهف  كارتشالا  هب  ام  نیع  هیف  زایتمالا  هب  ام 
موهفملا یقیقحلا و  دوـجولا  نم  لـکف  اذـکه  هحیحـصلا  هراـبعلا  نأ  نظأ  خاـسنلا و  نم  طـلغ  هراـبعلا  هذـه  یف  عـقو  هنأ  رهاـظلا  - 2

، اههیجوت یف  يراوزبسلا  میکحلا  هل  فلکت  ام  یلإ  هجاح  خلإ و ال  یعازتنالا 
هراهظإ ناوکألا و  تاوذ  یف  هروهظ  ول ال  هلوق و  و  اهلاوحأ - ءایشألا و  نایعأل  ارهظم  هآرم و  دوجولا  هرضح  نوک  یلإ  هراشإ  هیف  - 3

دنع میظع  رس  وه  اهئامسأ و  اهتافص و  دوجولا و  هرـضح  تاذل  رهاظم  ایارم و  اهنایعأ  ءایـشألا و  نوک  یلإ  هراشإ  خلإ  تاذلاب  هسفنل 
هر ن  هلهأ ،
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امل ضرعلاب  اـهل  تاذـلاب و  هسفنل  هراـهظإ  و  ناوکـألا - تاوذ  یف  هروهظ  ـال  ول  هنم و  هیف و  هعم و  هل و  تاـیهاملا و  رهظی  هب  هریغل و 
دودـح اهتاذ و  بسحب  اهنأ  ملع  دـق  ذإ  ءافتخالا  هملظ  مدـعلا و  باجح  یف  هیقاب  تناک  لب  هوجولا  نم  هجوب  هدوجوم  هرهاـظ  تناـک 

تـالطاب تاوذـلا  تاـکلاه  اهـسفنأ  دودـح  یف  یهف  اـهریغ  نم  اـهیلع  أرطی  روهظلا  دوجولاـف و  روهظلا  دوجولا و  نع  هارعم  اهـسفنأ 
- یسرافلا یف  لیق  امک  بتارملا  نم  هبترم  تاقوألا و  نم  تقو  یف  ادبأ ال  الزأ و  قئاقحلا 

ملعا هللا  دشن و  زگره  ادج  ملاع  ود  رد  نکمم  ییور ز  هیس 

همجرت . 

نیرادلا یف  هجولا  داوس  رقفلا  هلوقل ع :

نیع تانکمملا و  بتارم  نم  هبترم  روهظ  بجوی  نوئـشلا  نم  نأش  لک  یلإ  هلزنت  ناوکألا و  نم  هبترم  لک  یف  هتاذـب  دوجولا  روهظف 
تعن دوجولا و  هفـصب  تاملظلا  مادـعألا و  روهظ  ناک  دـعبأ  دوجولا  عبنم  نع  رثکأ و  لوزنلا  بتارم  ناک  املک  هتباـثلا و  ناـیعألا  نم 

بجوی تازربلا  نم  هزرب  لکف  رثکأ  ناوکألا  غبـصب  هغابـصنا  یلاجملا و  روصب  هئافتخا  رهاظملا و  نایعأب  دوجولا  باجتحا  روهظلا و 
لزنتلا و نوکی  بتارملا  نم  هبترم  لک  دوجولا و  هوق  هیرونلا و  هدـش  همظعلا و  هعفرلا و  هیاغ  نع  اعـضاوت  لاـمکلا و  هبترم  نع  ـالزنت 

سمشلا راونأ  بتارمک  هیوقلا  كرادملا  یلع  رکذ  ام  سکعب  لاحلا  دشأ و  هفیعـضلا  كرادملا  یلع  اهروهظ  ناک  رثکأ  اهیف  ءافخلا 
نم سانلا  یلع  لهـسأ  دوجولا  ناـصقن  هیاـغ  یف  یه  یتلا  ماـسجألا  كاردإ  نوکی  اذـهل  اـهریغ و  شیفاـفخلا و  نیعأ  یلإ  ساـیقلاب 
وه اهعدبم و  اهیراب و  الإ  هیرونلا  دوجولا و  یف  اهنم  دشأ  هیرونلا ال  هدش  دوجولا و  هوق  هیاغ  یف  یه  یتلا  هیرونلا  تاقرافملا  كاردإ 

هروهظ ال هدوجو و  هدـشل  هدـع و  هدـم و  هوق و  هیهاـنتم  ریغ  هروهظ  هدـش  هدوجو و  هوق  نإ  ثیح  تادوـجولا  دوـجو  راونـألا و  روـن 
كردـت هفیعـضلا  كرادـملاف  ماهفألا  لوقعلا و  هنم  وبنت  ماهوألا و  ساوحلا و  هنع  یفاجتت  لب  ماهفألا  هب  طیحت  ُراـْصبَْألا و ال  ُهُکِرْدـُت 
یناعملا هفلاختملا و  تایهاملا  غبـصب  هغبـصنملا  ناوکألاب - هبوجحملا  هیفتخملا  تاکلملا  مادـعألاب و  هبوحـصملا  هلزاـنلا  تادوجولا 

وندـلا ولعلا و  صقنلا و  لاـمکلا و  فعـضلا و  هوقلا و  بسحب  اـهیف  تواـفتلا  اـمنإ  و  ینعملا - هدـحتم  اـهتقیقح  یف  یه  هداـضتملا و 
هلصاحلا
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كرادملا نکی  مل  ول  کیکـشتلا و  ثحابم  نم  فشکنیـس  امک  اهریغ  تالزنتلا ال  بتارم  رابتعاب  هطیـسبلا  هقیقحلا  لصأ  بسحب  اهل 
هکردملا و هوقلا  یلع  هروهظ  يوقأ  لمکأ و  هدوجو  ام  نوکی  نأ  یغبنی  ناکل  اهیلع  یه  ام  یلع  ءایـشألا  كاردإ  نع  هرـصاق  هفیعض 

بتارملا ابـصق  یف  رونلا  عوطـس  یف  ءاـحنألا و  یلعأ  یف  دوجولا  هلیـضف  نم  دوجولا  بجاو  ناـک  اـمل  یلجأ و  متأ و  اهیدـل  هروضح 
هیاغ یف  وه  ذإ  هتهج  نم  سیل  کلذ  نأ  انملع  کلذ  فـالخ  یلع  رمـألا  دـجن  ثیح  اندـنع و  ءایـشألا  رهظأ  هدوجو  نوکی  نأ  بجی 

مادـعألا و اهتـسبالم  هداـملا و  یف  اهـسامغنا  اـنلوقع و  فعـضل  نکل  ءاـیربکلا و  غولبلا و  ءـالجلا و  عوطـسلا و  هطاـحإلا و  همظعلا و 
عبنم نع  اهدـعب  اهفعـضل و  اهرهبی  هلامک  طارفإ  نإف  دوجولا  یف  هیلع  وه  ام  یلع  هلقعن  نأ  نکمتن  هکاردإ و ال  نع  صاتعت  تاملظلا 

برقأ هیهانت  مدع  ذـفانلا و  هرون  هدـش  هتمحر و  هعـس  هتمظعل و  هنإف  هلبق  نم  اهتاذ ال  خنـس  لبق  نم  روهظلا  رونلا و  ندـعم  دوجولا و 
یِّنِإَف یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  یلاعت َو  هلوقب  ِدـیِرَْولا و  ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  یلاعت - هلوقب  هیلإ  راشأ  امک  ءایـشألا  لک  نم  اـنیلإ 

هیـسحلا و سبالملا  نع  اکاردإ و  حـصأ  كردـملا  ناک  املکف  رهاظ  وه  ثیح  نم  نطاب  وهف  هروهظ  ههج  نم  هنوطب  نأ  تبثف  ٌبیِرَق 
قح هفرعی  کلذ ال  عم  رثکأ و  دـشأ و  هل  هلالج  هلامج و  تایلجت  هیلع و  لوألا  قحلا  راونأ  روهظ  ناک  هجرد  دـعبأ  هیداملا  یـشاوغلا 

.ِموُّیَْقلا ِّیَْحِلل  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  هیرونلا َو  دوجولا و  یف  هیهانت  مدع  كرادملا و  يوقلا و  یهانتل  كاردإلا  قح  هکردی  هفرعملا و ال 

رخأتلا و مدـقتلا و  صقنلا و  لامکلا و  نم  هانرکذ  امب  الإ  اهتاوذـب  فالتخا  تادوجولا  نیب  نکی  مل  نإ  هنأ و  ققحی  نأ  بجی  اـمم  و 
دنع تایهاملاب  هامـسملا  یه  هیناکمإ  هصاخ  توعن  هنیعم و  فاـصوأ  بتارملا  نم  هبترم  لـک  بسحب  اـهمزلی  نکل  ءاـفخلا  روهظلا و 
ملاع یف  هللا  لاثم  یه  یتلا  سمـشلا  راونأ  بتارم  یلإ  رظناف  ءافرعلا  هیفوصلا و  نم  فشکلا  بابرأ  دـنع  هتباـثلا  ناـیعألاب  ءاـمکحلا و 
نمف اهـصقن  ناعمللا و  هدـشب  الإ  اهیف  توافت  اهل و ال  نول  ـال  اهـسفنأ  یف  تاـجاجزلا و  ناولأ  غبـصب  تغبـصنا  فیک  تاـسوسحملا 

هیلزنتلا هیقیقحلا  هبتارم  یقیقحلا و  رونلا  نع  اهب  بجتحا  اهناولأ و  تاجاجزلا و  عم  فقوت 
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دهاـش نم  هینهذ و  هیعازتـنا  رومأ  تادوجولا  و  دوجولا - یف  هلـصأتم  هیقیقح  روـمأ  تاـیهاملا  نأ  یلإ  بهذ  نمک  هنع  روـنلا  یفتخا 
نایعألا هروص  یف  ترهظ  یتلا  یه  هبتارم  نأ  فرع  رونلا و  هل  رهظ  هسفن  یف  رونلل  نول  تاجاجزلا و ال  نم  اـهنأ  فرع  رونلا و  ناولأ 

قحلا دوجولل  تاروهظ  یبـجاولا و  یقیقحلا  رونلا  تاـعمل  یه  یتـلا  تادوجولا  بتارم  نأ  یلإ  بهذ  نمک  اهتادادعتـسا  غبـص  یلع 
امم هیبجاولا و  هیهلإلا  هیوهلا  نع  هیقلخلا  روصلاب  تبجتحا  هیناکمإلا و  تایهاملا  غبصب  تغبـصنا  نایعألا و  هروص  یف  ترهظ  یهلإلا 

ام یفاـنی  ـال  اـهرثکت  اهددـعت و  یلع  میلعتلا  ثحبلا و  بتارم  یف  انتعـضاوم  هرثکتملا و  تادوجولا  بتارمل  اـنتابثإ  نأ  ملعی  نأ  بجی 
نم ءافرعلا  ءاـیلوألا و  بهذـم  وه  اـمک  هقیقح  اـتاذ و  دوجوملا  دوجولا و  هدـحو  تاـبثإ  نم  هللا  ءاـش  نإ  لـبق  يذ  نم  هددـصب  نحن 

تانیعت بتارم  نم  اـهنأ  ـالإ  تزیاـمت  ترثکت و  نإ  تادوجولا و  نأ  یلع  یعطقلا  ناـهربلا  میقنـس  نیقیلا و  فشکلا و  لـهأ  ءاـمظع 
دری نأ  یلإ  بلطملا  اذه  هیاکح  كدنع  نکیل  هلصفنم و  تاوذ  هلقتسم و  رومأ  اهنأ  هتاذ ال  تانوئـش  هرون و  تاروهظ  لوألا و  قحلا 

.اشتفم هرظتنا  هناهرب و  کیلع 

یلاعت يرابلا  تاذ  وه  دحاو  صخش  یقیقحلا  دوجولا  نأ   (1) هعامج بهذ  و 

سانلا رثکأ  الامجإ و  اهب  اداقتعا  اناسل و  دیحوتلا  هملکب  ملکتلا  عم  اعیمج  دوجوملا  دوجولا و  هرثکب  لوقی  نأ  امإ  دیحوتلاب  لئاقلا  - 1
هرثک دوجولا و  هدحوب  لوقی  نأ  امإ  هیفوصلا و  ضعب  بهذم  وه  اعیمج و  دوجوملا  دوجولا و  هدحوب  لوقی  نأ  امإ  ماقملا و  اذـه  یف 

امهترثک و نیع  یف  اعیمج  دوجوملا  دوجولا و  هدـحوب  لوقی  نأ  امإ  لطاب و  هسکع  نیهلأـتملا و  قاوذأ  یلإ  بوسنملا  وه  دوجوملا و 
صاخلا و صاخ  دیحوت  یناثلا  یصاخ و  دیحوت  ثلاثلا  یماع و  دیحوت  لوألا  نیخماشلا و  ءافرعلا  هرس و  سدق  فنصملا  بهذم  وه 

دیحوت راـثآلا و  دـیحوت  یه  یتـلا  رخآ  میـسقت  یف  عبرـألا  هبتارم  یف  یلع و  بتارم  عـبرأ  دـیحوتللف  صاوـخلا  صخأ  دـیحوت  عـبارلا 
فنـصملا نأ  نیهلأتملا  قوذ  یلإ  هبوسنملا  هقیرطلا  هرـس و  سدق  هتقیرط  نیب  قرفلا  مث  .تاذلا  دیحوت  تافـصلا و  دـیحوت  لاعفألا و 

هددعتم یئارمل  الباقم  ناسنإ  ناک  اذإ  امک  هرثکلا  نیع  یف  هدحولا  تبثی  کلذ  عم  اعم و  دوجوملا  دوجولا و  رثکتب  لوقی  هرـس  سدـق 
سکع وه  امب  یشلا ء  سکع  ذإ  هیلیـصألا  مدع  هیـسکعلا و  هظحالمب  دحاو  هرثکلا  نیع  یف  امهنکل  هیناسنإلا  اذک  ددعتم و  ناسنإلاف 

ابجاح لب  یـشلا ء  نع  ایکاح  اسکع  نکی  مل  تاذـلاب  اظوحلم  لعج  ول  یـشلا ء و  ظاحلل  هلآ  وه  امنإ  هلایح  یلع  ائیـش  سیل  یـشلا ء 
اضرع و لصحی  کلذـک  الوط  طابترالا  لصحی  امکف  هظاحلل  تالآ  هل و  تاناونع  سوکعلا  لعجی  سکاعلا  یلإ  كرظن  ناک  املکف 

لـصحی يذلاک  ردکلا و  هیاهن  یف  نجآلا  ءاملا  یف  وأ  رغـصلا  هیاغ  یف  هیدیلجلا  یف  هنم  لصحی  سکعک  دـعابتلا  هیاغ  یف  تناک  نإ 
حلاصتی اهتاتـش و  عمجی  اهطبری و  هننفتملا و  سوکعلا  یلائل ء  مظنی  طـیخک  سکاـعلا  روهظف  هیلع  وه  اـم  یلع  هیکاـحی  هآرم  یف  هنم 

تادوجولاف هفلاختم  یه  امب  هفلاختملا  سوکعلا  یلع  الوأ  كرظن  عقو  سکاعلا و  نع  ابجتحم  تنک  اذإ  ام  فالخب  اهطابرب  دادضألا 
نع اهروهظ  یف  هیلاخ  نکت  مل  هرون  تاقارـشإ  اهنأ  ناونعب  ینعأ  هیقارـشإلا  هفاضإلاب  هناحبـس  قحلا  یلإ  هفاضم  یه  امب  اـهتظحال  اذإ 

بتارم تاذ  هدـحاو  هقیقح  هدـنع  دوجولاف  اهل - یتاذ  رقفلا  ذإ  اهقئاقحب  ـالهاج  تنک  اهتاوذـب  هلقتـسم  ارومأ  اـهتظحال  اذإ  هروهظ و 
ثیح هدحولا  دکؤی  لب  قافتالا  هب  ام  نیع  توافتلا  هب  ام  نأل  هدحولا  یفانی  توافتلا ال  اذه  امهوحن و  فعـضلا و  هدـشلاب و  هتوافتم 
هرثک هینارون و  هرثک  هرثکلا  هذه  یمـس  اذل  زوعأ و  لقأ و  هنادقف  هبولـس و  ناک  رزغأ و  عسوأ و  ناک  املک  هنادـجو  هتابثإ و  هرئاد  نإ 

طبرلا اهل  ءایشأ  اهنأ  هضحم ال  طباور  هقیقحلا و  سمـش  ءاوضأ  اهنکل  قئاقح و  هیناکمإلا  هصاخلا  تادوجولف  هیناملظ  هرثک  تایهاملا 
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طبار ال دوجو  ءایـشألا  دوجو  نأ  ءاروزلا - هتلاسر  یف  هلجألا  ضعب  هلاق  ام  در  یف  اضیأ  باتکلا  طـساوأ  یف  بیرق و  نع  حرـصیس  و 
دحاو دوجولاف  مهتقیرط  یلع  امأ  نطابلا و  رهاظلا و  یفرط  نم  ائیش  لمهی  نینیعلا ال  اذ  نوکی  نأ  یغبنی  دقانلا  ریـصبلاف  یطبار  دوجو 

تادوجولاب ال  یقیقحلا - دوجولا  یلإ  باستنالاب  لکلا  هیدوجوم  هیهاملا و  وه  ددـعتم و  دوجوملا  الـصأ و  هجوب  هیف  هرثک  یقیقح ال 
اولاق إدـبملا  سفن  نم  هیلإ و  بسن  امم  قاقتـشالا و  أدـبم  هب  ماق  امم  معأ  مهدـنع  قتـشملاف  رقفلا  ینعمب  ناکمإلاب  هیناکمإلا  هصاخلا 
هغللا نأ  یلع  دوجولا  یلإ  بسن  ام  ینعمب  تایهاملا  یف  دوجوملا  نوکی  نأ  یف  ریض  الف  هغللا  فرعلا و  نم  صنتقت  ءایشألا ال  قئاقح 

بجاولا دوجو  نم  تعزتنال  هیعازتنا  تناک  ول  ذإ  هیقیقح  رومأ  مهدنع  تایهاملا  اهوحن و  دادحلا و  رماتلا و  نباللاک و  هدعاست  اضیأ 
نوکی فیک  یقیقحلا  دـحاولا  دوجولا  نأ  لوـألا  .هوجوب  مهتقیرط  هرـس  سدـق  فنـصملا  فیز  مهدـنع و  هریغ  دوجو  ـال  ذإ  یلاـعت 

.کیکـشت و اهیف و ال  توافت  ذإ ال  ناسنإلاک  هیهاملا  هدـحو  عم  ارخؤم  امدـقم و  نوکی  فیک  و  اضرع - ارهوج و  يأ  هریغل  هسفنل و 
دوجو عرف  هیلوقم  هبـسن  یهف  هب  نولوقی  مه ال  و  هیلإ - بوسنملا  ءارو  ادوجو  تناـک  ـالإ  هیقارـشإ و  هفاـضإ  تسیل  هبـسنلا  نأ  یناـثلا 

هرس سدق  هتقیرط  یلع  کلذ  لثم  دری  هیف و ال  كوکشم  ریغ  وه  ام  ریغ  هیف  كوکـشملا  نأل  قلعتلا - نیع  هیهاملا  تسیل  ذإ  نیفرطلا 
هلیـصأ مهدـنع  هیهاملا  نإ  ثیح  مهتقیرط  بسانی  هنأ ال  عم  هیداحتا  هبـسنلا  نوک  لامتحال  ضرعت  امنإ  دوجولا و  روصت  نکمی  ذإ ال 

یبجاولا دوجولا  هینیع  ثحبم  یف  یتأیـس  امک  نیلـصحتم  نیب  لصحتم ال  لصحتم و ال  نیب  روصتی  امنإ  هیداحتالا  هبـسنلا  هانلق و  امک 
هقیرطلا هذـه  نوکی  فیکف  هرثکتم - تادوجو  هبـسنلا  کلتف  هیدوجوملا  طاـنم  ـالإ  وه  اـم  دوجولا  نأ  ثلاـثلا  .اراهظتـسا و  هیهاـملل 

هرـس سدق  هتقیرط  فالخب  دوجوملا  دوجولا و  هرثکب  نیلئاقلا  هقیرطک  یماع - دیحوت  هنأ  عم  دوجولا  هدحوب  الوق  ایـصاخ و  ادـیحوت 
یفخلا كرـشلا  نم  اوجنی  ملف  دوجولا  یف  یناثلاب  اولاق  دـقف  اهتاذ  هیئیـش  بسحب  دوجولل  هریاغم  یه  هیهاملا و  هلاصأب  اولاـق  اـمل  مهف 

ریغ رادلا  یف  نکی  ملف  ادوجو  هیلإ  بوسنملاک  بوسنملا  لعج  هرس  سدق  وه  نیصلخملا و  لب  نیصلخملا  هدابع  نم  یلاعت  هللا  انلعج 
ثلاثلا ءانب  ءایـشألا و  دوجو  یبجاولا  دوجولا  نأ  یلع  لوألا  ینبم  ذإ  هافانم  ثلاثلا  لوألا و  داریإلا  نیب  نأ  یفخی  مث ال  .راـید  دوجولا 

طانم نولوقی  اـمبرف  هفلتخم  بهذـملا  اذـه  بیرقت  یف  مهتاراـبع  لاـقی  نأـب  یفاـنتلا  عفد  نکمی  هیراـبتعا و  رومأ  اـهتادوجو  نأ  یلع 
س لمأتف ، رخآلا  یلع  رخآلا  و  نیلوقلا - دحأ  یلع  نیداریإلا  دحأف  دیز  هلآ  دـیز  دوجو  نولوقی  امبر  تاباستنالا و  ءایـشألا  هیدوجوم 

هر
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مهدنع و یـصخش  دحاو  دوجولاف  یلاعت  هب  اهطابترا  یبجاولا و  دوجولا  یلإ  اهباستنا  نع  هرابع  اهتیدوجوم  هیقیقح  رومأ  تایهاملا  و 
.نیهلأتملا قوذ  یلإ  بهذملا  اذه  اوبسن  و  تادوجوملا - یه  هددعتم و  دارفأ  هل  یلک  دوجوملا 

امک ال حیحـص  ریغ  ضارعألا  رهاوجلا و  نم  تاـیهاملا  عیمجل  ادوجو  هتاذـب  بجاولا  تاذ  نوک  نأ  لوـألا  هوجو - نم  رظن  هیف  لوقأ 
دوجولاب و ال ضعب  یلع  مدـقتم  اهـضعب  نأ  عم  هیهاملا  بسحب  اهیف  توافت  اـمم ال  تادوجوملا  دارفأ  ضعب  نإـف  لـمأتلا  دـنع  یفخی 

بـسحب توافتلا  نأب  رذتعا  نإف  لکلا  یلإ  هبوسنم  هیقیقح  هدحو  ادحاو  عیمجلا  یف  دوجولا  نوک  عم  ضعب  یلع  اهـضعب  مدقت  لقعی 
نم مدـقأ  یقیقحلا  دوجولا  یلإ  اهـضعب  هبـسن  نوکی  نأب  هیلإ  اـهطابترا  اهتبـسن و  یف  لـب  یقیقحلا  دوجولا  یف  سیل  رخأـتلا  مدـقتلا و 
اذإف نیبستنملا  نم  یـش ء  رابتعاب  لب  اهـسفن  یف  اهل  توافت  لصحت و ال  یلقع ال  رمأ  هبـسن  اـهنإ  ثیح  نم  هبـسنلا  لوقن  رخآ - ضعب 

هیلولعملا و هیلعلا و  رخأتلا و  مدقتلا و  نم  ائیـش  یـضتقت  اهتاذ ال  بسحب  هیهاملا  هیهام و  بوسنملا  هیدـحأ و  اتاذ  هیلإ  بوسنملا  ناک 
زایتما لصحی  نیأ  نمف  اهتیهام  بسحب  اهـسفنأ و  یف  اهتیلعف  اـهلوصح و  مدـعل  ضعب  یلإ  ساـیقلاب  اـهدارفأ  ضعبل  اـضیأ  هیولوأ  ـال 

.هیف رخأتلا  بجاولا و  یلإ  هبسنلا  یف  مدقتلاب  هدحاو  هیهام  دارفأ  ضعب 
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هفلاختم و هددعتم  تایهام  اذ  لب  دوجولا  ریغ  تایهام  اذ  یلاعت  بجاولا  نوک  مزلی  هیداحتا  تناک  نإ  يرابلا  یلإ  اهتبـسن  نأ  یناثلا  و 
عرف یـشلاب ء  یـشلا ء  قلعت  هیقلعت و  یلاـعت  بجاوـلا  نیب  اـهنیب و  هبـسنلا  تناـک  نإ  هینـإلا و  يوـس  یلاـعت  هل  هیهاـم  ـال  نأ  یجیس ء 

نأ یف  ههبـش  ذإ ال  اـهقلعت  اـهباستنا و  یلع  مدـقتم  صاـخ  دوجو  تاـیهاملا  نم  هیهاـم  لـکل  نوکی  نأ  مزلیف  اـمهققحت  اـمهدوجو و 
یلاعت هب  اهقلعت  لوـألا و  قحلا  یلإ  اـهطابترا  یف  کـشن  تاـیهاملا و  روصتن  اـم  اریثک  اـنإف  اـهریغب  قلعتلا  نع  هراـبع  تسیل  اـهقئاقح 

نم الإ  دوجولا  ءاحنأ  نم  وحنب  ءافتکالا  نکمی  ذإ ال  اهطابترا  اهقلعت و  ریاغی  اهتایوه ال  نإ  لاـقی  نأ  نکمی  ذإ  تادوجولا - فـالخب 
.یلاعت هللا  ءاش  نإ  باتکلا  اذه  یف  نیبنس  ناهربلا و  ملع  یف  نیب  امک  هلعاج  هببس و  هقیقحب  ملعلا  ههج 

اهـضعب تادوجولا  هیقیقح و  رومأ  تادوجوملا  نأ  الإ  تادوجوملاک  هرثکتم  اـضیأ  هقیرطلا  هذـه  یلع  ءایـشألا  تادوجو  نأ  ثلاـثلا 
هیلع يذـلا  روهـشملا  بهذـملا  بهذـملا و  اذـه  نیب  قرف  ـالف  تاـنکمملا  تادوجوک  یعازتـنا  اهـضعب  بجاولا و  دوـجوک  یقیقح 

دوجوملا لمح  قادـصم  هتاذـب  یلاعت  هنأل  ینیع  بجاولا  دوجو  یعازتنا و  تاـنکمملا  دوجو  نأـب  نیلئاـقلا  نیرخأـتملا  نم  روهمجلا 
وأ طبرلا  وأ  قلعتلا  وأ  باستنالاب  هقیرطلا  هذـه  یف  هنع  ربعی  تانکمملا  دوجوب  یمـسملا  یعازتنالا  رمألا  نأ  ـالإ  تاـنکمملا  فـالخب 
هل هجو  يرخألا ال  هقیرطلا  نود  ددعتم - یلک  دوجوملا  یـصخش و  یقیقح  دحاو  هقیرطلا  هذه  یلع  دوجولا  نأب  لوقلاف  کلذ - ریغ 

عیمجل لـماش  یلک  موـهفم  یلقع و  ینعم  اـهدوجو  ءایــشألا و  هیدوـجوم  نأ  یف  نیبهذــملا  نیذــه  نـیب  قرف  ـال  لوـقن  لـب  ارهاـظ 
قحلا وه  رخآ و  ینعم  یلع  دوجولا  قلطأ  نإف  وأ ال  ناک  اـیطابترا  رخآ  ائیـش  وأ  تاذـلا  سفن  دوجولا  هب  اـم  ناـک  ءاوس  تادوجوملا 

ءایشألا هیدوجوم  یف  بهاذملا  لیصفت  کیتأیس  كارتشالاب و  کلذ  ناکل  هتاذب  مئاقلا 
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هیئیشلل دوجولا  هقواسم  یف  ( 8  ) لصف

یف تاذ  یه  یتلا  تاذـلا  یلع  ددـجتی  هفـص  دوجولا  نأ  یلإ  اوبهذ  سانلا  نم  هعامج  نإ  هیئیـشلل  دوجولا   (1) هقواسم یف  ( 8  ) لصف
مل ام  هیهاملا  نأ  الإ  دوجولا - هیثیح  ریغ  تناک  نإ  هیهاملا و  هیثیح  نإـف  نهولا  هفاخـسلا و  هیاـغ  یف  اذـه  مدـعلا و  دوجولا و  یتلاـح 
نم ائیـش  نوکت  دجوت ال  مل  ام  هیهاملاف  ظفللا  بسحب  الإ  هنع  ربخی  مودعملا ال  ذإ  هیهاملا  هذه  اهنوکب  اهیلإ  هراشإلا  نکمی  دجوت ال 
نإ عقاولا و  یف  هیهاملا  هبترم  یلع  همدـقتم  دوجولا  هبترم  ذإ  اهدوجو  اهققحت و  عرف  اهتاذ  سفن  اهنوک  نأل  اهتاذ  سفن  یتح  ءایـشألا 

امک نهذلا  وه  دوجولاب  هیهاملا  فاصتا  فرظ  نأل  نهذلا  یف  اهنع  هرخأتم  تناک 

ماسقأ یماسألا و  همولعم  یـشلا ء  ماسقأ  نأ  قباسلا - همالک  یف  رم  اـمک  هیهاـملا  وه  هدوجو و  یـشلا ء  یـشلاب ء  دارملا  ناـک  نإ  - 1
- صاخلا دوجولا  ققحت  هیهاملا  تققحت  هأشن  يأ  یف  هنأ  ینعمب  ققحتلا  یف  هاواسملا  نمـض  یف  هقواسملاف  یماسألا  هلوهجم  دوجولا 

دوجولل نأ  رم  دـق  هنأ  هقواسملا  کلت  قیقحت  مث  هیثیحلا  یف  داحتالا  ینعمب  هقواسملاف  ـالإ  راد و  اـمثیح  رخـآلا  عم  امهدـحأ  رودـی  و 
وه يذـلا  هبتارم  نم  یلعألا  نأ  اهوحن و  ناکمإلا و  بوجولا و  فعـضلا و  هدـشلاب و  توافتم  دـحاو  رمأ  هقیقحلا  کلت  نأ  هقیقح و 

ناسنإلا دح  نإف  صقن  دح و  همزلی  هاوس  ام  نأ  هل و  هیهام  يذـلا ال  یبجاولا  دوجولا  وه  هوجولا  نم  هجوب  هل  صقن  و ال  مامتلا - قوف 
طقف سحلا  هدارـإلاب و  كرحتی  ومنی و  مسج  ینعأ  ناویحلا  دـح  اذـک  هدوجو و  هبترم  صقن  نع  هیاـکح  طـقف  قطاـن  ناوـیح  ینعأ 
مهنیب رخآ  عازن  یف  قحلا  وه  ام  رهظ  کلذ  نم  هنودـب و  هل  ققحت  هل و ال  عبت  دوجولا  صقن  نأ  کش  هدوجو و ال  صقن  نع  هیاـکح 

یـشلا ء توبث  نأ  مودـعملا  هیئیـش  یلع  مهلئـالد  نم  نإ  مث  سکعلاـب - وأ  هیهاـملا  ررقت  هبترم  یلع  همدـقم  دوجولا  قـقحت  هبترم  نأ 
هیلزألا هرورضلاب  هیتاذلا ال  هرورضلاب  يرورض  هسفنل  یشلا ء  توبث  نأ  باوجلا  .لاحم و  هسفن  نع  یشلا ء  بلـس  يرورـض و  هسفنل 

نأ الإ  مهللا  هفاخسلا  هیاغ  یف  بهذملا  اذهف  تحب - مودعم  لب  یش ء  ذئنیح  سیل  ذإ  زئاج  مدعلا  لاح  یف  هسفن  نع  یشلا ء  بلـس  و 
ینیع و ال دوجو  هب و ال  لزألا  یف  زیمت  فاـشکنا و ال  ـال  ضحم  یـش ء  ـال  یفنملا  ذإ  یلزـألا  ملعلا  تاـبثإ  حیحـصت  مهدارم  نوکی 

نأ بجی  ذإ ال  لطاب  اضیأ  اذه  توبث و  ررقت و  اهل  نوکیف  ءایـشألا  مدـق  مزل  یلاعت و  هتاذ  یف  هرثکلا  مزل  الإ  كانه و  ءایـشألل  ینهذ 
هر س  هیفوصلا ، بهذم  وه  امک  یلاعت  هتاذ  دوجول  هعبات  اهتوبث  لب  تادوجولا  هفاک  نع  هکفنم  توبث  اهل  نوکی 
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نإ اضیأ  اولاق  سیفن و  هنإـف  کلذـب  ظـفتحاف  فاـصتالا  فرظ  یف  هفـصلا  یلع  مدـقتم  فوصوم  هنإ  ثیح  نم  فوصوملا  تملع و 
لاحملا نأ  اوملس  ملعت و  هفصلا ال  هفـصلاب و  تاذلا  وه  مولعملا  لب  همولعم  هلوهجم و ال  همودعم و ال  هدوجوم و ال  تسیل  تافـصلا 

.تابثإلا یفنلا و  نیب  هطساو  هنأ ال  و  یفنم -

دوجولا سفن  یلع  نکمملا و  مودعملا  وه  و  مودعملا - ضعب  یلع  تباثلا  لاقی  یتح  مودـعملا  دوجوملا و  نیب  هطـساو  اوتبثأ  امبر  و 
حالطصا درجم  مهـضرغ  نوکی  نأ  امإ  سانلا  نم  هفئاطلا  هذه  ناک  الاح و  هومـس  امم  مهدنع  مودعم  دوجومب و ال  سیل  رمأ  یلع  و 

نوکی نأ  زاج  لقعلا  جراخ  یف  مودعملا  مودعملاب  اونع  نإف  هینهذلا  رومألا  نع  نیلهاذ  اونوکی  نأ  امإ  بطاختلا و  یف  هیلع  اوعـضاوت 
نأ مهحاضتفا   (1) بجوی امم  و  هب - هنع و ال  ربخ  الطاب و ال  ناک  کلذ  ریغ  اونع  نإ  جراخلا و  یف  امودـعم  لـقعلا  یف  اـتباث  یـشلا ء 

یفنلا و نم  یـشلا ء  جرخی  مهفارتعاب ال  هنإـف  یفنم  وأ  تباـث   (2) وه له  هدوجوف  جراخلا - یف  امودـعم  نکمملا  ناک  اذإ  مهل  لاـقی 
اولاق نإ  لاحم و  وه  اعنتمم و  ریـصی  نکمملا  دوجولاف  عنتمم  مهدنع  یفنم  لک  یفنم و  نکمملا  مودـعملا  دوجو  اولاق  نإف  تابثإلا -

دوجولاب مدـعلا  هلاح  یف  فصوی  نأ  حـصی  مودـعملاف  یـشلا ء  اهب  فصوی  نأ  زوجی  یـشلل ء  هتباث  هفـص  لک  هل و  تباث  دوجولا  نإ 
لاقی نأ  حصی  نأ ال  بجی  همودعملا  هیهاملاف  هل  هتباثلا  هفصلاب  یـشلا ء  فاصتا  اوعنم  نإف  لاحم  وه  اعم و  امودعم  ادوجوم و  نوکیف 

دحأ مزتلا  نإ  اهل و  هتباث  هیئیشلا  نإف  یش ء  اهنإ  اهل 

توبث مدعلا و  یف  تایهاملا  ررقتب  نولئاق  مهرثکأ  نأ  مهنم  روهشملا  وه  ام  یلع  ینبم  اریخأ  یقارشإلا  خیشلا  هرکذ  ام  اذک  اذه و  - 1
امک مدعلا 76 و  دوجولا و  یتلاح  یف  تاذـلل  هلـصاح  اهنأ  عم  لاوحألا  نم  هیرهوجلا  اولعج  مهنإ  یبتاکلا  لاق  امک  اعیمج 76  لاحلا 

تسیل هدوجوم و  تسیل  یـشلل ء  هفـص  مهدنع  لاحلا  نوکیف  لاوحألاب  همودعملا  تاوذلا  فالتخا  اوللع  مهنإ  یـسوطلا  ققحملا  لاق 
هیعازتنالا تافـصلاک  لاحلا  نوکی  همودـعم  هدوجوم و ال  تسیل  دوجوملل  هفـص  اهنأ  لاحلل  روهـشملا  فیرعتلا  یلعف  الإ  همودـعم و 

مل الإ  مدـعلا و  لاح  یف  هیهاملل  ذـئنیح ال  هل  اتباث  دوجولا و  لاح  یف  دوجوملل  الاح  دوجولا  نوکی  اهدوجو و  لاح  یف  تادوجوملل 
هر س  دوجوملل ، هفص  نکی 

فـصتا الإ  همودعم و  لسلـست و ال  الإ  هدوجوم و  تسیل  هفـص و  هنوکل  مهدـنع  تباث  وهف  الإ  مصخلا و  یلع  لیجـستلل  دـیدرتلا  - 2
هر س  هضیقنب ، یشلا ء 
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.(1) ناکمإلا اذک  یش ء و  هنأب  لاق  دق  یشب ء و  سیلف  هل  تباث  رمأب  یشلا ء  فصوی  نأ  حصی  هنأب ال  ریدقتلا  اذه  یلع 

هفلتخم ریغ  تافصلا  نوک  مهرطضی  کلذک  اهب  قرتفت  تافص  یلإ  تاوذ  اهنأ  یف  هکرتشم  تاوذلا  نوک  یف  اورطـضا  امک  مهنإ  مث 
یشلا ء- هب  ملعی  مل  یشلا ء  ملعی  مل  اذإ  هنأ  نیبتی  هیاهنلا و  ریغ  یلإ  رمألا  يدامتی  اهب و  قرتفی  ثلاث  مسق  ضرف  یلإ  تافص  اهنأ  یف 

.اهنع ربخم  تاذلا  نأ  امک  اهنع  ربخم  هفصلا  نأ  مهیلع  نیبت  و 

نع هنوسدقی  لوعفملا  هغیـص  یلع  ظفللا   (2) نوکل مودـعم  وأ  دوجوم  يرابلا  نإ  اولوقی  نأ  اوشاحت  اضیأ  هعامج  لـیبقلا  اذـه  نم  و 
امنإ اهلک  لب  یلاعت  هفـصو  یف  هقلطملا  ظافلألا  لج  فیک و  فراعملا - مولعلاب و  قلعتی  اـمیف  لهـس  رمأ  ظـفللا  بسحب  اـم  کـلذ و 

رصبلا عمـسلا و  نم  دارملا  نأ  امکف  اهئازإب  یماسألا  تعـضو  امم  فرـشأ  یلعأ و  نوکت  یه  ناعم  یلاعت  يرابلا  قح  یف  اهنم  دارملا 
هردقلا و ملعلا و  اذکف  هلآلا  هیمسجلا و  نع  هسدقتل  یعضولا - امهانعم  سیل  یلاعت  هیلع  یعرشلا  فیقوتلا  بسحب  امهقالطإ  نیغئاسلا 

هذـه نم  هظفل  قالطإ  هفـصو و  نم  دـب  اـنل  سیل  روهمجلا و  همهفی  اـمم  فرـشأ  یلعأ و  یلاـعت  هقح  یف  اـهیناعم  هدارـإلا  دوجولا و 
هتافص یف  هذه  هظفللا  کلت  نم  هروصتن  يذلا  ینعملا  نع  هدیعبلا  هتاذ  حیرـص  هتافـص  نأ  یلع  هیبنتلا  عم  یناعملا  هکرتشملا  ظافلألا 

.هیفرعلا هیعضولا  اهیناعم  یلاعت  هیف  هلمعتسملا  اهئازإب  هعوضوملا  ظافلألا  نم  داری  نأ  دعبی  الف  تارابتعالا  بولسلا و  امأ  هیقیقحلا و 

بهذ دـقف  دوجولا  یف  تادوجوملل  اکراشم  یلاعت - هنوک  هنم  مزلی  هنأب  یلاعت  هیف  دوجوملا  ظفل  قالطإ  مدـع  یلع  جـتحا  نم  اـمأ  و 
نأ ذئنیح  حصی  هنإف ال  لیطعتلا  درجم  یلإ 

کلذ مزتلا  نإف  نکمم  هل  لاقی  نأ  نکمی  الف  تباـثلاب - یـشلا ء  فاـصتا  اوعنم  نإـف  هفـص  هنوکل  تباـث  وه  لوقنف  هیئیـشلاک  يأ  - 1
هر س  هرکذ ، ام  نیعب  نکمم  هنإ  لاق  دق  نکممب و  سیلف 

دومحملا و دوبعملاب و  ضوقنم  لوـألا  دوجولا و  هل  تاذ  هاـنعم  دوجوملا  هتاذ و  نیع  هدوجو  نوکل  وأ  اـقلطم  لاـعف  یلاـعت  وه  و  - 2
کلعل ناکم  لک  یف  دوجوم  ای  کیجانأ  لثم  دوجوملا  قالطإ  عرـشلا  یف  درو  دق  هنأ  عم  ینـسحلا - ءامـسألا  لکب  یناثلا  امهوحن و 

هر س  یئادن ، عمست 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_77_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_77_2
http://www.ghaemiyeh.com


78 ص :

ائیـش نکت  مل  اذإف  یـشلا ء  تاذلا و  هقیقحلا و  موهفم  یف  هریغ  عم  هکارتشا  مزل  الإ  ءایـشألا و  نم  یـش ء  وأ  تاذ  وأ  هقیقح  هنإ  لاقی 
هفـصو هتفرعم و  باـب  دـسنیف  اـهلاثمأ  موقتلا و  تاـبثلا و  هیوهلا و  اذـک  باـجیإلا و  بلـسلا و  نع  جورخلا  هلاحتـسال  ائیـش  ـال  نوکی 

.هلامک توعن  هلامج و  تافصب 

اذـه یف  مهتاسوه  نم  ائیـش  انداریإ  یف  رذـعلا  وه  اذـه  رظنلا و  لهأ  نم  ساـنلا  دـنع  نودـعی  نمم  موقلا  ءـالؤه  هابـشأ  نأ  بجعلا  و 
اوسوهت ام  رکذ  دعب  تاحراطملا  باتک  یف  قارـشإلا  بحاص  رکذ  اهدر و  تافزاجملا و  هذه  رکذب  هتقو  عیـضی  لقاعلا ال  ذإ  باتکلا 

دیفی الف  مودـعم  دوجومب و ال  سیل  وه  لعافلا و  هدـیفی  مهدـنع  دوجولا  نأ  بجعلا  نم  هطـساولا و  تابثإ  مودـعملا و  هیئیـش  نم  هب 
ائیش تایهاملل  لعافلا  دافأ  امف  هناکمإب  هسفن  یف  اتباث  ناک  هنإف  هتابثإ  دیفی  و ال  هیلإ - مالکلا  دوعی  ناک  هنأ  عم  دوجولا  دوجو  لعافلا 

همیلـس و ال راکفأ  مهل  تناک  اـم  و  هیلقعلا - رومـألا  یلإ  اولاـم  مالـسإلا و  هلم  یف  اوغبن  موق  ءـالؤه  لاـق و  عناـصلا  نع  ملاـعلا  اولطعف 
هبـشت مهیماسأ  موق  بتک  نم  هیمأ  ینب  دـهع  یف  هعامج  هلقن  امم  مهیدـیأب  عقو  هیقوذـلا و  رومألا  نم  هیفوصلل  لصح  اـم  مهل  لـصح 

یف هبغر  اهوعرف  اهیلإ و  اوبهذ  اونسحتسا و  تاملک  اهیف  اودجوف  فوسلیف  مسا  وهف  ینانوی  مسا  لک  نأ  موقلا  نظف  هفـسالفلا  یماسأ 
امنإ مهلک  نأ  الإ  ءایـشألا  ضعب  یف  مهوفلاخ  نیرخأـتملا و  نم  هعاـمج  مهعبت  اـهب و  نوحرف  مه  ضرـألا و  یف  ترـشتنا  هفـسلفلا و 

مهومدقتم و اهلبقف  اهنم - یش ء  اهیف  ناک  ام  هفسلف و  اهیف  نأ  مهوتی  ابتک  اوفنص  هعامجل  هینانوی  یماسأ  نم  اوعمـس  ام  ببـسب  اوطلغ 
اهل سانلا  لوبق  مهئابطخ و  نانوی و  هماع  لیواقأ  راشتنا  دعب  الإ  هفسلفلا  تجرخ  ام  نورخأتملا و  اهیف  مهعبت 

یطبارلا دوجولا  یف  ( 9  ) لصف

نیینعم یلع  نوکی  مهتاعانص  یف  یطبارلا   (1) دوجولا قالطإ 

یطبارلا و طبارلا و  دوجولا  رمأ  هقیقح  هیف  نیبتت  هانعم - یف  رخآ  لصف  یتأیـس  جامدـنا و  نع  ولخی  لصفلا ال  اذـه  یف  هر  هتراـبع  - 1
هر ط  رظتناف ، هیملاعلا  لوصألا  نم  امهیلع  عرفتی  ام  و  لاحلا - هقیقح  هب  حضتی  ام  كانه  درون 
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یف هطبار  عقی  ام  وه  ثالثلا و  داوملا  ثحاـبم  یف   (1) لمعتسملا هسفن  یف  یـشلا ء  دوجو  وه  یلومحملا و  دوجولا  لباقی  ام  امهدحأ 
یلومحملا دوجولا  ریغ  هنوک  یف  اوفلتخا  دـق  دوقعلا و  هلمج  یف  نوکت  یه  یتلا  هیداحتالا  هیمکحلا  هبـسنلا  ءارو  هیباجیإلا  تایلمحلا 

هعیبط یف  یعونلا   (3)(2) قافتالا و  یناثلا - یف  یناثلا  لوألا و  یف  لوألا  وه  قحلا  مأ ال و  هطیسبلا  تایلهلا  یف  هققحت  مث  مأ ال  عونلاب 
نأ یلع  حاضیإ  دیزم  کل  حضتیس  امک  هیعازتنالا  اهتاموهفم  هیتاذلا و   (4) اهیناعم یف  یعونلا  فلاختلا  یفانی  اندنع ال  اقلطم  دوجولا 

.ظفللا درجم  یف  امهنیب  قافتالا  نأ   (6)(5) قحلا

یشلا توبث  وه  طبارلا  یلومحم و  طبار و  دوجولا  نأ  ماقملا  صیخلت  دوجولا و  اذهل  تایفیک  هالباقم  بوجولاف و  لباقی  ام  هفص  - 1
هیـضقلا نوکت  هطبارلا و  فذـحب  وأ  ضیبأ  نئاک  مسجلا  وأ  مسجلا  یف  دوجوم  ضایبلا  انلوقک  هصقانلا - ناـک  داـفم  وه  یـشلل ء و  ء 

لیبق نم  اذـه  انلوق  هنع و  ربخی  یفرح ال  ینعم  وهف  هسفن  یف  دوجولا ال  وه  هیموفهملاب و  لقتـسم  ریغ  طبار  دوجو  اهعیمج  یفف  هیئانث 
بلاوسلا امأ  هیباجیإلا و  تایلمحلا  یف  هطبار  هنإ  مث  .بالقنالا  مزل  دوجولا  اذـه  نع  ربخأ  ول  ذإ  هنع  ربخی  یف ال  ءادـتبالل و  نم  انلوق 

هبـسنلل ریاغم  وه  و  هدـحتم - تاهجلا  هیباجیإلا و  بسنلل  تایفیک  اضیأ  بلاوسلا  یف  تایفیکلا  نأ  ققحتیـس  امک  طـبرلا  بلـس  اـهیفف 
اعبت هرـس  سدـق  فنـصملا  هیمـسی  هطیـسبلا و  تایلهلا  ریغ  تابجوملا - یف  هنإف  دوجولا  اذـه  فالخب  دوقعلا  لک  یف  اـهنإف  هیمکحلا 
دافم ایطبار  ضارعألا  دوجو  هبتک  ضعب  یف  یجیهاللا  ققحملا  لعج  دـقف  طلغلا  نم  انوص  طبارلا  دوجولاب  نیبملا  قفـألا  یف  هداتـسأل 

یف هدوجو  نوکی  نأ  امإف  هماتلا  ناک  دافم  هسفن و  یف  یـشلا ء  دوجو  وه  یلومحملا  لفغت و  ـالف  نیطبارلا  نیب  طـلخف  هصقاـنلا  ناـک 
مث .هسفن  یف  دوجولا  لوـألا  یطبارلا و  یناـثلا  یمـسی  ضارعـألا و  دوجوک  هسفنل  ـال  اـمإ  و  مسجلا - وأ  لـقعلا  دوـجوک  هسفنل  هسفن 

هر س  هلاحلا ، ریغل  رهاوجلا  نم  هریغک  هریغب - نوکی  نأ  امإ  بجاولا و  دوجوک  هسفنب  نوکی  نأ  امإ  هسفنل  هسفن  یف  دوجولا 
هر س  ایلک ، سیل  دوجولل و  عون  ذإ ال  خنسلا  بسحب  قافتالا  يأ  - 2

ام تاذلاب و  اسأر  تالوقملا  نع  جراخ  یلومحملا - دوجولا  نأ  رابتعاب  فلتخم  هقیقحلا  خنسلا و  بسحب  دحاو  امهنأ  یلإ  هراشإ  - 3
فیعـض و ققحت  وحن  اهل  هیناثلا  تالوقعملا  هیناثلا و  تالوقعملا  نم  یه  هفاضإلا و  هلوقم  ینعأ  هرـشعلا  تالوقملا  يدـحإ  وه  هلباقی 

هر ن  قیقد ، فیطل  هنإف  لمأت  یلومحملا  دوجولا  هقیقح  خنس  نم  نوکت  هبسحب 
هر ه  تاذلاب ، اهتالزنت  بتارم  نع  هعزتنملا  تایهاملا  يأ  - 4

وهف هذه  هلاح  دوجولا و  هیلع  قلطأ  نإف  ءایشألا  نم  ائیـش  ادوجو و ال  رابتعالا  اذهب  نکی  مل  ایطبار  هنوک  نیح  طبارلا  دوجولا  نإف  - 5
نأـش وه  اـمک  اـیلومحم - ادوجو  بلقنا  هب  وأ  هیلع  مکحلاـب  هدـصق  لـقعلا و  هیلإ  تفتلا  نإ  مث  قحلا  وه  طـقف و  ظـفللا  كارتشا  نم 

دـصقلاب هلوقعم  اهیلإ  اروظنم  تراـص  اذإ  هماـتلا و  هلـصحملا  ءایـشألا  نم  ائیـش  سیل  تاودأ  طـباور و  اـهنوک  نیح  هیفرحلا  یناـعملا 
یلع هوق  وأ  ائیش  یشلا ء  نوک  نیب  قرفف  لعفلا  یلإ  هوقلا  ماتلا و  یلإ  صقانلا  بالقنا  هیلالقتـسا  هیمـسا  تبلقنا  اهب  وأ  اهیلع  اموکحم 

فنصملا نم  کلذ  قیقحت  یجیـس ء  امک  هوق  اهنوک  ریغ  رخآ  رابتعاب  الإ  الـصأ  ءایـشألا  نم  ائیـش  تسیل  هوق  یه  امب  هوقلا  ذإ  یش ء 
هر ه  هیلقعلا ، یناعملا  نم  داوملا  نوک  نایب  دنع  تاقرو  هدع  دعب 

نوـکی نأ  داـک  دـعابتلا  هیاـغ  اـمهنیب  ناـک  اـمل  هنأ  هدارم  لـعل  بـالقنالا  مزلیف  هیلع  لـمحل  رخآ  ینعم  یف  قاـفتالا  ناـک  وـل  ذإ  - 6
هلوقب اضیأ  انهاه  هیلإ  راشأ  هدنع و  يذـلا  قیقحتلا  فالخ  ناک  الإ  دوجولاب و  هیهاملا  فاصتا  یف  هریظن  رم  امک  یظفللا  كرتشملاک 

تاکلملا مادعإ  تافاضإلا و  تایعازتنالا و  نأ  رفسلا  اذه  یف  ققح  دق  هرس  سدق  وه  فیک و  هرم  ریغ  هانحضوأ  هیتاذلا و  اهیناعم  یف 
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مهنأش نأ  عم  هیبسنلا  ضارعألا  هیناثلا و  تالوقعملا  نع  مهثحب  یف  ءامکحلا  نع  میظع  راع  عفدی  اذـهب  لاق  دوجولا و  نم  ظوظح  اهل 
لالقتسالا هیسفنلا و  هیفرظلا و  وحنب  دجوی  مل  نإ  هیبسنلا و  وحنب  تافاضإلا  طباورلا و  دوجو  لوقی  وهف  هدوجوملا  نایعألا  نع  ثحبلا 

دوجولا اذـه  نکی  مل  ول  لب  یفخی  ـال  اـمک  هبذاـکلا  هقداـصلا و  اـیاضقلا  نیب  قرف  نکی  مل  وحنلا  اذـهب  هدوجوم  نکت  مل  ول  فیک و 
نأ یلوألا  فعـضلا و  هیاهن  هدـشلا و  هیاغ  یف  وأ  ایجراخ - اینهذ و  ناک  نإ  دـحاو و  خنـس  دوجولا  ذإ  یفکل  نهذـلا  یف  الإ  یطبارلا 

نیدوجولا ال نأ  لولعملا ال  طبارلا و  نیدوجولا  کنیذل  نیتیهاملاک  امه  امب  ناموهفم و  امه  امب  نیموهفملا  فلاخت  یف  همالک  لاقی 
دعب ضایبلل  یتعانلا  دوجولا  قحلی  هیبسنلا  وحنب  رخآ  دوجو  وهف  قافتالا  هب  اـم  نیع  دوجولا  یف  زاـیتمالا  هب  اـم  ذإ  اـمهنیب  قاـفتا  ههج 

تغرف ام  دعب  مث  اطیسب  ایله  ادقع  دقعتف  نیعلا  یف  هدوجوملا  عئابطلا  نم  هنأ  الثم و  ضایبلا  هینیع  تابثإل  يدصتت  الوأ  کنإف  هتیمامت 
هرات قاحلإلا  اذه  جاعلا و  مسج  دوجو  قحلی  وأ  روکذـملا  وحنلاب  ضایبلا  قحلی  الثم  جاعلل  اطبار  ادوجو  هل  نأل  يدـصتت  کلذ - نم 

هر س  رابتعالاب ، وه  امنإ  عوضوملاب  هرات  لومحملاب و 
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نأ یلع  نکل  هسفن و  یف  یـشلا ء  ققحت  الإ  هانعم  سیل  هیتعانلا و  یناعملا  نم  وه  يذلا  یـشلا ء  دوجو  يرابتعا  دـحأ  وه  ام  یناثلا  و 
تاـقرافملا هلمج  انتفـسلف و  یف  طـقف  هتاذـب  مویقلا  دوجولا  یف  اـمک  هتاذـل  نوکی  نأـب  ـال  هدـنع  وأ  هل  وأ  رخآ  یـش ء(1)  یف  نوکی 

اندـنع و هماـتلا  هیلعاـفلا  هلعلل  هنیعب  هدوجو  وه  لولعملا  دوجو  وه  ثیح  نم  لوـلعملا  دوـجو  نإـف  هروهـشملا  هفـسلفلا  یف  هیعادـبإلا 
یتح هلعاجل  هسفنل ال  ادوجوم  ههجلا  کلتب  نوکی  ماتلا  هلعاج  یلإ  اطبترم  هنوک  ریغ  لولعملل  يرخأ  ههج  نأب ال  لوقن  اـنکل  مهدـنع 

فلتخی نادوجولا و  ریاغتی 

نم ضرغلا  نیبملا و  قفألا  یف  اذک  سفنلا  دنع  مولعملا  دوجوک  هدنع  وأ  هلعلل  لولعملا  دوجوک  هل  وأ  مسجلا  یف  داوسلا  دوجوک  - 1
هلاحلا روصلا  دوجو  یف  لمعتسی  هنإف  ضارعألاب  صتخم  ریغ  هنأ  یطبارلا و  دوجولا  لامعتسا  دراوم  یلإ  هراشإلا  یثالثلا  میسقتلا  اذه 

تایاغلا یف  ملکتی  ثیح  ملاعلل  لاعتملا  قحلا  دوجو  یف  و  سفنلل - لاـعفلا  لـقعلا  دوجو  یف  هلعلل و  لولعملا  دوجو  یف  داوملا و  یف 
ءاشنإلاب ناک  امل  تایئزجلا  كاردإ  نأل  سفنلل  هیئزجلا  تاکردملا  دوجو  لثم  سفنلل ال  لاعفلا  لقعلا  دوجو  لثم  هیدنعلا  نأ  اندـنعف 

هرـس ال سدـق  لاق  امک  یلاعت  مویقلا  دوجو  یلإ  هبـسنلاب  اطبار  لـب  اـیطبار  رهاوجلا  دوجو  نوک  هلعلل و  لولعملا  دوجو  لـیبق  نم  وهف 
هفاضإ هتاذب  مویقلا  دوجو  یلإ  هبسنلاب  تادوجولا  لک  هیطبار  نأ  قحلا  اهـسفنأ و  نیب  امیف  اهنود و  ام  یلإ  هبـسنلاب  ایـسفن  هنوک  یفانی 

هر س  یعازتنالا ، یقیقحلا و  دوجولا  نیب  هبسنلاک  نیطبارلا  نیب  هبسنلا  هیلوقملا و  بسنلا  هیطبارک  تسیل  هیقارشإ 
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هقیرط یف  امک  تایهاملا  سفن  امإ  مهدنع  یعادـبإلا و  لعجلاب  تادوجولا  ءاحنأ  وه  اندـنع  لولعملا  ذإ  هب  نولوقی  مه ال  ناتبـسنلا و 
هـسفن یف  یـشلا ء  ققحت  نیابت  نأ  هعابط  سیل  یطبارلا  دوجولا  اذـه  نذإف  نیئاشملا  هدـعاق  یف  امک  اهتادوجوب  اهفاصتا  وأ  نییقاورلا 
سفنف هبکرملا  هیلهلا  یف  نیتطبارلا  يدـحإ  وه  يذـلا  یطبارلا  دوجولا  امأ  تناک و  نإ  اـهیلع  یتلا  هتاراـبتعا   (1) دحأ هنإ  لب  تاذـلاب 

یف ناک  نإ  هسفن و  یف  ضایبلا  ققحت  رابتعا  نارابتعا  مسجلا  یف  دوجوم  ضایبلا  اـنلوق  یف  هسفن و  یف  یـشلا ء  دوجو  نیاـبی  هموهفم 
هسفن و یف  ضایبلا  ققحت  ریغ  رخآ  موهفم  اذه  مسجلا و  یف  هنیعب  وه  هنأ  رخآلا  هطیسبلا و  لهل  لومحم  رابتعالا  کلذب  وه  مسجلا و 

هقیقح هنأ  هدافم  هبکرملا و  لهلا  یف  الومحم  نوکی  نأ  حصی  امنإ  هیثیحلا و  هذـهب  اظوحلم  هسفن  یف  ضایبلا  ققحت  هنیعب  وه  ناک  نإ 
.مسجلل لب  اهسفنل  اهسفن  یف  اهدوجو  سیل  هیتعان 

هرات هلاوحأ و  نم  نوکیف  یشلا ء  کلذ  یلإ  بسنی  هرات  نیوحن  یلع  ظحلی  ههجلا  هذه  یلع  ذخؤی  نأ  دعب  یتعانلا  یشلا ء  دوجو  مث 
ظفل عقی  کیلع  هانولت  ام  سایق  یلع  توعنملا و  تالاح  نم  راـبتعالا  اذـهب  نوکیف  ضاـیبلا - هل  دوجوم  مسجلا  لاـقیف  توعنملا  یلإ 

دوجولا وه  هتاذـل و  ام  معی  لوألا و  ینعملاب  یطبارلا  دوجولا  ءازإب  امهدـحأ  نیینعم  یلع  یفرعلا  كارتشالاب  اـضیأ  هسفن  یف  دوجولا 
وه روصلا و  ضارعألا و  دوجوک  هریغل  ام  هسفنل و  هسفن و  یف 

هظحـالمب ضرعلا  دوجوک  اـتعن  نوکی  نأ  یلع  هققحت  رهوجلا و  دوجوک  اـتعن  نوکی  نأ  ریغ  نم  هسفن  یف  یـشلا ء  قـقحت  یه  و  - 1
هر س  رم ، امک  هسفنب  هسفنل و  هسفن و  یف  مث  هسفنل  هسفن و  یف  طقف و  هسفن  یف  ینعأ  هثالثلا  هماسقأ  یه  وأ  هیسفنلا  هیتعنلا و 
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تعاونلل و نوکی  ـال  هسفنل و  یـشلا ء  دوجوب  صتخی  اـم  وه  ریخـألا و  ینعملاـب  یطبارلا  ءازإـب  رخـآلا  هسفنل و  ـال  هسفن  یف  دوـجولا 
.فاصوألا

لیحتـسی هیفرحلا و  یناعملا  نم  وه  لالقتـسالا و  یلع  اهلقعت  نکمی  یقلعت ال  موهفم  لوألا  ینعملاـب  یطبارلا  دوجولا  نأ  لـصاحلا  و 
ایبسن ذخؤی  نأ   (1) حصی امبر  معن  یلومحملا  دوجولا  ریـصیف  هیلإ  تافتلالا  هیجوتب  ایمـسا  ینعم  ذخؤی  نأشلا و  کلذ  هنع  خلـسی  نأ 
عقاولا بسحب  ریغلا  یلإ  هفاـضإلا  هتقحل  اـمنإ  و  هسفن - یف  یـشلا ء  دوجو  وه  لـقعتلاب  لقتـسم  موـهفم  یناـثلا  ینعملاـب  یطبار و  ریغ 

هفرـصلا و بسنلا  هضحملا و  تافاضإلا  فالخب  ایمـسا  ینعم  نوکیف  وه  وه  اـمب  ذـخؤی  نأ  حولـص  هلف  هعوضوم  هیهاـم  نع  اـجراخ 
دوجولا یلع  حلطـصا  ولف  ظفللا  كارتشا  نم  طلغلا  عقی  ام  اریثک  دوجولا و  یف  لیق  اـم  نازو  یلع  مدـعلا  یف  هیتأـتم  ماـسقألا   (2) هذه

(3) باب یف  اذـک  ریخألل و  هسفن  یف  دوجولا  نیینعملا و  لوأل  لومحملا  دوجولا  امهئازإب  و  ریخألل - یطبارلا  نیطبارلا و  لوأل  طـبارلا 
طلغلا نع  هنایصلا  عقی  مدعلا 

هر س  يدییقتلا ، بکرملا  یف  امک  - 1
هر ط  طبارلا ، هیف  ققحتی  مدعلا ال  نأ  هر  هنم  یجیسف ء  الإ  هیودبلا و  همسقلا  بسحب  اذه  - 2

هر س  بلاوسلا ، یف  امهوحن  هیطرشلا و  هیلمحلا و  قالطإ  باب  نم  وهف  طبرلا  مدع  انهاه  طبارلا  مدعلا  نکل  - 3
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لوصف هیف  اهنم و  لک  صاوخ  دوقعلا و  رصانع  تایفیکلا و  لوصأ  یف  یناثلا  جهنملا 

هراشا

لوصف هیف  اهنم و  لک  صاوخ  دوقعلا و  رصانع  تایفیکلا و   (1) لوصأ یف  یناثلا  جهنملا 

لطابلا قحلا و  عانتمالا و  ناکمإلا و  بوجولا و  فیرعت  یف  ( 1  ) لصف

وه ایلوأ  اماسترا  اهب  سفنلا  مسترت  یتلا  یناـعملا  نم  نإ   (2) لطابلا قحلا و  عاـنتمالا و  ناـکمإلا و  بوجولا و  فیرعت  یف  ( 1  ) لصف
ارود نمـضتی  امب  اهفرع  ایهیبنت  ایظفل  ایقیقح ال  افیرعت  اهفرعی  نأ  سانلا  ضعب  يدصت  امل  کلذل  هرورـضاللا و  (3) و  هرورضلا ینعم 

نم مزلی  يذـلا  هنأب  بجاولا  اـضیأ  اوفرع  رهاـظ و  رود  اذـه  عنتممب و  سیل  اـمب  نکمملا  فرع  مث  نکممب  سیل  هنأـب  عنتمملا  فرعف 
اذـه نأ  نم  مهـضعب  همهوت  امل  دـساف ال  اذـه  لاحم و  همدـع  هدوجو و  ضرف  نم  مزلی  يذـلا ال  هنأب  نکمملا  لاحم و  همدـع  ضرف 

ضرف نم  مزلی  يذلا ال  هنأب  فرع  ام  یماعلا و  نکمملا  هنم   (4) دارملا نإف  نکممب  سیل  امب  عنتمملا  مهفیرعت  ههج  نم  رودلا  بجوی 
نأ ال بجی  اـمب  عنتمملا  فرع  نم  نأ   (5) لجأ نم  لب  هجولا  اذه  نم  رودـلا  مزلی  الف  یـصاخلا  نکمملا  وه  لاحم  همدـع  هدوجو و 

دعب روصتی  ناسنإلا ال  نإف  هنیبلا  رومألا  نم  ذـخؤت  نأ  بجی  ءایـشألا  هذـهف  اـیرود  هفیرعت  نوکیف  هاـنرکذ  اـمب  بجاولا  فرع  نوکی 
اذإ ابوجو و  نوکی  دوجولا  یلإ  هرورـضلا  بسن  اذإف  يرورـضاللا  يرورـضلا و  نم  مدـقأ  اموهفم  نیتماـعلا  هیئیـشلا  دوجولا و  موهفم 

نوکی مدعلا  یلإ  اهبسن 

مث هثالث  اهلوصأ  نأ  الإ  تاهجلا  نم  اهریغ  هرـشتنملا و  هیتقولا و  هیلزألا و  هیتاذـلا و  هرورـضلا  یلإ  ماسقنالاب  اـهورثک  نإ  موقلا و  - 1
هر س  اهثحبمب ، هثحبم  فدرأ  اذهل  یشلل ء و  یشلا ء  توبث  ینعأ  طبارلا - دوجولل  تایفیک  اهنإ 

هر س  عانتمالا ، ناکمإلا و  وه  - 2
هر س  عانتمالا ، بوجولا و  لمشیف  مدعلا  وأ  دوجولا  هرورض  يأ  - 3

صاخلا ناکمإلا  جتحی  مل  امولعم  ناک  اذإ  ماعلا  ناکمإلا  نأ  رهاظ  نیماع و  نیناکمإ  نع  هرابع  صاخلا  نکمملا  نأب  باجی  دق  و  - 4
هفیرعتف ماعلا  ناکمإلا  هیمولعم  مدـع  لجأل  فیرعتلا  یلإ  هجایتحاف  ناماع  ناناکمإ  هنإ  لاقی  نأ  هیف  یفکی  لب  هدـح  یلع  فیرعت  یلإ 

هر س  لمأتف ، ارود  ناک  ماعلا  ناکمإلاب  لاحملا  فیرعت  ضرف  اذإف  ماعلا  ناکمإلل  فیرعت  لاحملاب 
بوـجولا هفرعم  یلع  هفقوـتل  يرود  هفیرعت  نـأل  لوـهجم - هفیرعت  یف  ذوخأـملا  لاـحملا  نأ  نـکمملا  فـیرعت  یف  داـسفلا  هـجو  - 5

هر س  لاحملا ، هفرعم  یلع  هفقوتملا 
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یلع هلمتشم  هروکذملا  تافیرعتلا  نأ  یلع  صاخلا - وأ  ماعلا  ناکمإلا  لصح  امهیلک  وأ  امهدحأ  یلإ  هرورـضاللا  بسن  اذإ  اعانتما و 
لب مزلی  رخآ  لاحم  لجأل  سیل  لاحم و  همدـع  سفن  وه  لب  لاحم  همدـع  نم  مزلی  اـم   (1) سیل بجاولا  موهفم  نأ  وه  رخآ و  لـلخ 

سفن لاحملا  نإف  عنتمملا  یف  مالکلا  اذـک  همدـع و  ضرف  سفن  نم  نیبأ  رهظأ و ال  مزلی  ام  نوکی  ـال  وأ  رخآ  لاـحم  مزلی  ـال   (2) دق
هلماشلا تاموهفملا  عیمج  لب  ناکمإلا  ینعم  لیبسلا  اذـه  یلع  هسفنب و  یـشلل ء  افیرعت  نوکیف  هدوجو  ضرف  نم  مزلی  اـم  ـال  عنتمملا 

انیب بوجولا  ذخأتلف  هثالثلا - یناعملا  هذه  نم  ائیش  فرعت  نأ  تیهتشا  نإ  اقباس و  هیلع  كانهبن  امک  یلکلا  ملعلا  یف  اهنع  ثوحبملا 
فرعت مث  ام  هجوب  دوجولاـب  فرعی  مدـعلا  هتاذـب و  فرعی  دوجولا  نـأل  مدـعلا  نم  یلجأ  دوجولا  دوجولا و  دـکأت  وه  فیک و  هسفنب 

.بلسلا یلع  بوجولا  تابثإب  عانتمالا  نیفرطلا و  نع  بوجولا  بلسب  ناکمإلا 

دوجولا و یلإ  سایقلاب  هیلکلا  تایهملا  لاح  یلإ  اورظن  هثالثلا  یناعملا  هذه  یلإ  یشلل ء  میـسقتلاب  اولغتـشا  ام  لوأ  موقلا  نأ  ملعا  مث 
اهنم دـحأب  فاصتالا  هل  الإ و  ایلک  موهفم  نأ ال  اودـجوف  ناهربلاب  تباثلا  عقاولا  هظحـالم  ریغ  نم  ماـسقألا  تاـموهفم  بسحب  مدـعلا 

هثالثلا ماسقألا  لصحف  امهنم  ائیش  یضتقی  وأ ال  مدعلا  یـضتقی  وأ  دوجولا  یـضتقی  نأ  امإ  هتاذ  بسحب  موهفم  لک  نأب  الوأ  اومکحف 
تافتلالا و یندأب  عفتریف  اعیمج  مدعلا  دوجولل و  ایضتقم  یـشلا ء  نوک  لامتحا  امأ  هتاذل و  عنتمملا  هتاذل و  نکمملا  هتاذل و  بجاولا 

رمأ اهدوجول  هیـضتقم  هیهاملا  نوک  لامتحا  نأ  اودـجو  ناهربلا  یلإ  اوءاج  امل  مث  ایلقع  هثالثلا  یف  رـصحلا  نوک  نم  دارملا  وه  اذـه 
میسقتلا نم  جرخ  نإ  یلقعلا و  رظنلا  بسحب  لوقعم  ریغ 

هرـس سدق  هرظن  نکل  یلاعت و  بجاولا  مدـع  وه  لاحم - همدـع  نم  مزلی  ام  اضیأ  هنإف  لوألا  لولعملا  یلع  فیرعتلا  قدـص  الإ  و  - 1
هر س  ریغلا ، لوخد  نم  هتیعنام  مدعل  ضرعت  ریغ  نم  هصاخ  فرعملا  یلع  هلمح  مدع  یلإ 

اـم و داـجیإ  هعیبط  یلع  هفوقوم  اـم  دوجوم  هعیبط  نوکی  یلاـعت  بجاولا  مدـع  ضرف  اذإ  هنإ  يرفخلا  ققحملا  لاـق  دـقف  رودـلاک  - 2
مزلی الف  هجاجدلا  هضیبلا و  ههبشک  الإ  وه  له  هیف و  ریض  نیتعیبطلا ال  نیب  رودلا  نأب  هیلع  فنـصملا  ضرتعا  رودلا و  مزلیف  سکعلاب 
داتقلا طرخ  هنود  لسلـستلاک  مزاللا  اذه  هیلاحم  تابثإ  نأل  همدع  سفن  نم  نیبأ  رهظأ و  مزلی  ام  نوکی  مزل ال  نإ  همدـع و  نم  لاحم 

لک کلذک  تاذلاب  بجاولا  دوجو  یلإ  یهتنی  نأ  دـب  دوجو ال  لک  نأ  امکف  هسفنب  لاحم  هنإف  یلاعت  بجاولا  مدـع  هیلاحم  فالخب 
هر س  یلاعت ، همدع  وه  تاذلاب  عنتمم  یلإ  یهتنی  نأ  دب  عنتمم ال 
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امک دوجولا  بجاول  رخآ  ینعم  فشکنا  هصاوخ - حرش  یف  اوعرش  اذإف  هجولا  کلذ  یلع  بجاولا  ینعم  الوأ  اوعضوف  رمألا  لوأ  یف 
هیـسفنلا و هیلقعلا و  طئاسولا  مهتابثإ  نم  اولعف  امک  میلعتلا  هلوهـسل  عضاوملا  ضعب  یف  مهتداـع  هذـه  ریدـصتلا و  هجو  یلع  رکذـنس 

بسنی امنإ  بجاولا و  الإ  دوجولا  یف  رثؤم  نأ ال  هماقم  یف  اونیب  امب  هقث  الوأ  اهیلإ  راثآلا  هضافإلا و  هیلعلا و  هبـسن  هیمـسجلا و  عئابطلا 
تارثکت قحلا و  دحاولا  ضیفل  تادـعم  طئارـش و  اهنأ  لجأ  نم  هیعیبطلا  هیـسفنلا و  هیلقعلا و  يدابملا  نم  هاوس  ام  یلإ  ریثأتلا  هیلعلا و 

لئاوأ یف  موقلا  کلـسم  الوأ  انکلـس  ثیح  هصاخلا - اندـصاقم  رثکأ  یف  جـهنملا  اذـه  اوکلاس  اضیأ  نحن  هتمحر و  هدوج و  تاـهجل 
و هب - سانیتسالا  مهل  لصحی  لب  رمألا  لوأ  یف  هددـصب  نحن  امع  عئابطلا  وبنت  الئل  تایاغلا  یف  مهنع  قرتفن  مث  اهطـساوأ  ثاـحبألا و 

نم جراخلا  فیرعتلا  نم  نوملعتملا  همهف  اـمع  بجاولا  ینعم  اوریغ  مهنأ  اـمکف  مهب  اقافـشإ  لوبقلا  عقوم  اـنمالک  مهعامـسأ  یف  عقی 
.هیلع  (1) فقتس امک  روهمجلا  مهف  امع  بجاولا  يوس  ام  ضعب  یف  نکمملا  ینعم  انریغ  نحن  کلذکف  میسقتلا 

امع هیلإ  رظنلا  درج  دوجوم و  وه  ثیح  نم  لقعلا  هظحال  اذإ  دوجوم  لک  نأ  مهبتک  یف  دـجوی  اـم  قیقحتلا  یلإ   (2) برقألا میسقتلاف 
مأ هیلع  اهب  مکحی  تادوجوملل و  لماشلا  ماعلا  ینعملاب  هیدوجوملا  هتاذب  هتاذ  سفن  نم  عزتنی - ثیحب  نوکی  نأ  امإ  ولخی  الف  هادع 

نیع یه  اهـسفنأ و  یف  اهتاوذ  تایثیح  هیقلعت  ارومأ  اهنوک - وه  يذـلا  یتاذـلا  اـهراقتفا  وه  هیناـکمإلا  تادوجولا  ناـکمإ  نأ  نم  - 1
وه ناکمإلا  مدـعلا و  دـکأت  وه  عانتمالا  دوجولا و  دـکأت  یه  هرورـضلا  طابترالا و  قلعتلا و  اهل  ءایـشأ  اهنأ  تاطابترالا ال  تاقلعتلا و 

بـسحب فعـضلا  هدشلا و  لبقی  رابتعالا  اذهب  ناکمإلا  يأ  وه  مدعلا و  دوجولا و ال  دکأتب  سیل  نیرمألا  نیب  رمأ  وهف  نیدکأتلا  بلس 
هر ن  امهنع ، نیفرطلا و  نم  دعبلا  برقلا و 

الف هیهام  وأ  ادوجو  تانکمملا  نم  هریغ  و  تاذـلاب - دوجولا  بجاو  یلإ  دوجوملا  ماـسقنا  دـیفی  میـسقتلا  اذـه  نأ  ـالوأ  هیلع  دری  - 2
یف دوجوملاـب  دارملا  نأ  اـیناث  .رهاـظ و  وه  ریغلا و  یلإ  ساـیقلاب  ریغلاـب و  تاذـلاب و  بجاولا  یلإ  اـیناث  بجاولا  میـسقتل  لـحم  یقبی 

عازتناب دارملا  نوکی  نأ  دـب  دوجولاب و ال  هدوجوملا  هیهاـملا  هتاذ و  سفنب  دوجوملا  دوجولا  نم  معـألا  وه  نوکی  نأ  دـب  ـال  مسقملا 
ماسقألا و ال عیمج  یف  تباث  ادوجوم  هنادـجو - ینعمب  عازتنالاف  الإ  هریغب و  وأ  هسفنب  هیدوجوملاب  لالقتـسالاب  مکحلا  ذـئنیح  دوجولا 

نأ میـسقتلا  ریرقت  یف  ذئنیح  بجاولا  کیکـشتلا و  یلع  ءانب  اعیمج  امهنیع  دوجولا  نإف  یناکمإلا  دوجولا  یبجاولا و  دوجولا  یف  لقأ 
جرخی نکمملا و  وه  یناثلا  بجاولا و  وه  لوألا  هریغب و  وأ  هتاذب  هب  لقتسی  نأ  امإ  لقعلا  دنع  دوجولاب  لقتـسم  دوجوم  لک  نإ  لاقی 

یف دوجوملا  ذخأ  اذه و  نیفرطلا  نم  هقلعتم  مامـضنا  عم  ول  هر و  هدـنع  دوجولاب  هلالقتـسا  مدـعل  طبارلا  دوجولا  ذـئنیح  میـسقتلا  نم 
وه رخآ و  ریرقتب  میسقتلا  نع  لاکشإلا  اذه  عفد  نکمی  میسقتلا و  یلع  رخآ  لاکشإ  اعیمج  هیفرط  طبارلا و  لمـشی  وحن  یلع  مسقملا 

اثلاث .بجاولا و  یناثلا  نکمملا و  لوألا  وأ ال  هریغب  دوجولا  قلعتم  نوکی  نأ  امإ  ام  وحنب  دوجوم  هنأب  لقعلا  هفصی  ام  لک  نإ  لاقی  نأ 
ناـکمإلا و ینعم  هب  لـلحی  نأ  ریغ  نـم  طـبارلا  لقتـسملا و  یلإ  دوـجوملا  میـسقت  یلإ  هقیقحلاـب  دوـعی  وـحنلا  اذـه  یلع  میـسقتلا  نأ 

ط هفلؤملا ، ایاضقلل  نیتدام  امهنوک  ههج  نم  بوجولا 
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یش ء مامـضنا  وأ  ام  یـش ء  یلإ  هباستناک  هقیقحلا  تاذلا و  سفن  ءارو  رمأ  هظحالم  یلإ  عازتنالا  اذه  یف  رقتفی  لب  کلذک  نوکی  ال 
دنع هیقیقحلا  هدـحولا  قارـشإلا  ناـسل  یلع  راونـألا  روـن  لوـألا و  قـحلا  هتاذـل - بجاوـلا  موـهفم  وـه  لوـألاف  کـلذ  ریغ  وأ  هیلإ  اـم 
ءاوس انکمم  همـسنلف  دوجوملا - مسقملا  انلعج  ام  دعب  هتاذـل  اعنتمم  نوکی  یناثلا ال  هیفوصلا و  دـنع  قئاقحلا  هقیقح  و  نییثروغاثیفلا -

لعاجلا نع  اهرودـصب  تادوجولا  هیدوجوم  هب و  اهغابـصنا  اهیلإ و  دوجولا  مامـضناب  تایهاملا  هیدوجوم  نأ  الإ  هینإ  وأ  هیهاـم  ناـک 
غابـصنالا و وحنب  تایهاملا  یلإ  هبوسنملا  هیدوجولا  راوطألاب  هروطتب  لـب  لـباوقلا  لـکایهلا و  یلع  لـالظألا  ءاوضـألا و  عوقوک  ماـتلا 

ریغ یلإ  حـشرلا  ضیفلا و  یلجتلا و  عامتلالا و  عشعـشتلا و  لوزنلا و  مایقلا و  وحن  یلع  لعاجلا  مویقلا  یلإ  لامکتـسالا و  فاصتالا و 
هتاذل بجاولا  یف  یلکلا  ینعملا  اذه  عازتنا  إدـبم  ماعلا و  دوجوملا  موهفم  لمح  قادـصمف  هاوس  امع  هانغ  هسدـقتب و  قیلی  امم  کلذ 

هیدیقتلا و وأ  هیلیلعتلا  هیعازتنالا  وأ  هیمامـضنالا  تایثیحلا  نم  هتاذ  ریغ  رخآ  رمأ  رابتعا  يرخأ و  ههج  هظحالم  الب  هتاذب  هتاذ  سفن  وه 
ذإ دوجولا و  نم  وـحن  هب  دـیرأ  اذإ  هیقلعت  هیطاـبترا  وأ  هیهاـملا  هب  دـیرأ  اذإ  هیداـحتا - هیمامـضنا  يرخأ  هیثـیح  هطـساوب  نکمملا  یف 

هدوجو ناکمإ  طانم  نأ  هیلإ و  ریـشأ  امک  دوجولا  هقیقح  عم  هداحتاب  الإ  تسیل  نکمملا  هیدوجوم  نأ  ناـهربلا  وحنب  کـل  فشکنیس 
هجراخلا تایهاملا  ناکمإف  هاوس  امع  ینغلا  دوجولا  الإ  سیل  هیبجاولا  طانم  هیلإ و  ارقتفم  ریغلاب  اقلعتم  دوجولا  کـلذ  نوک  ـالإ  سیل 

وه تادوجولا  سفن  ناکمإ  یه و  یه  ثیح  نم  اهتاذ  یلإ  سایقلاب  اهمدـع  اهدوجو و  هرورـض  ـال  نع  هراـبع  دوجولا  اـهموهفم  نع 
لالقتـسا ال  هیناعمل - تاوذ  اهتاوذ  هیقلعت و  قئاقح  اهقئاقحف  اهریغ  یلإ  تاقلعت  طباور و  اهقئاقحب  هقلعتم و  هطبترم و  اهتاوذب  اهنوک 

لبق توبث  اهل  نکی  مل  نإ  اهنإف و  هیلکلا  تایهاملا  فالخب  ادوجو  اتاذ و  اهل 
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اهیلإ هیلقعلا  هراشإلا  نکمی  دوجولا ال  رونب  رونتی  مل  ام  اهنإف  لقعلا  یف  ول  اهتادوجو و  ماد  ام  اههنکب  هروصتم  نایعأ  اهنأ  ـالإ  دوجولا 
تـسیل ادبأ و  الزأ و  یلـصألا  اهنوطب  یتاذـلا و  اهباجتحا  یلع  هیقاب  یه  لب  تاقوألا  نم  تقو  یف  همودـعم  هدوجوم و ال  تسیل  اهنأب 

همودـعم و ال هدوجوم و ال  اهنأ ال  یه و  الإ  تسیل  اهنأ  یه و  یه  اهنأب  اهیلع  مکحلا  اهیلإ و  هراشإلا  نکمیف  هیقلعت  قئاـقح  اـهقئاقح 
ول اهتاوذ و  بسحب  اهیلع  اموکحم  تسیل  هلمجلاب  لوعجم و  لعاج و ال  قلعتم و ال  رداص و ال  ردـصم و ال  هرخأتم و ال  همدـقتم و ال 

اهقئاقح نإف  تادوجولا  فالخب  ریغ  یه ال  یه  اهنأب  ـالإ  توعنلا  نم  تعنب   (1) ءافرعلا دنع  ازاجم  اهیلإ  بوسنملا  اهدوجو  تقو  یف 
هیلالقتسا و هیلاصفنا  تایوه  اهل  تسیل  ذإ  یه  یه  اهنأب  لعاجلا - مویقلا  نع  اهلاصفنا  ضرف  عم  اهیلإ  هراشإلا  لقعلل  نکمی  هیقلعت ال 

نهذ یلإ  اهروصت  جاتحی  امم  اذه  هملظ و  الب  هجذاس  راونأ  تایهام و  الب  هنصحم  تادوجو  ماهبإ و  الب  هفرـص  تاینیع  اهنإف  اذه  عم 
هفنأتـسم و هرطف  یلإ  جاتحی  اهکاردإ  نأل  لقعلا  روط  ءارو  روط  اذه  نإ  لیق  اذـهل  هفاطللا و  هقدـلا و  ءاکذـلا و  هیاغ  یف  یکذ  فیطل 

قبس ام  روصت  دعب  الإ  اهتایهامب  هانتکالا  اهدودحب و  اهروصت  نکمی  دح ال  اهل  یتلا  هطیسبلا  ریغلا   (2) تایهاملا نأ  امکف  هیناث  هحیرق 
موقم وه  امب  هانتکالا  لیبس  نم  الإ  تاوذلا  هرقافلا  تادوجولا  ءاحنأ  نم  یـش ء  هانتکا  نکمی  کلذکف ال  هیتاذـلا  اهتاموقم  نم  اهیلع 

ناهربلا دـحلا و  نأ  ناهربلا  باتک  یف  نویقطنملا  هرکذ  امیف  ادـیدش  اـقمعت  قمعت  نم  هیلعاـفلا و  هتاـموقم  هیدوجولا و  هیداـبم  نم  هل 
وه هنیعب  ناهربلا  یف  طسوألا   (3) دحلا نأ  دودحلا و  یف  ناکراشتم 

هر ه  اهیلع ، اموکحم  هلوقب  قلعتم  - 1
نأ عم  قبت  مل  اهموهفم  نع  رظنلا  عطق  اذإ  اههنکب  هروصتم  انایعأ  اهنوک  عم  سرفلا  ناسنإلاک و  هبکرملا  هیلکلا  تایهاملا  نأ  ینعی  - 2
یف هل  مکح  طبرلا ال  یش ء و  طبر  ائیش و  انه  نأ  لاحلا  یبوجولا و  اهموقم  نع  رظنلا  عطق  عم  تادوجولا  یف  فیکف  ائیش  ائیـش و  انه 

هر س  هسفن ،
یشلا ء هقیقح  يأ  رخأتملا  دحلا  وه  هصخش  هنیعب و  وه  هنأل و  انلوقب  نرقی  ام  خیـشلا  لاق  امک  طسولا  نأل  هیف  هذوخأملا  للعلا  يأ  - 3

ثالثلا تارابعلا  هذه  وه و  اهب  وه  یتلا  هتیهام  یشلا ء  هروص  خیـشلا  لاق  امک   87 هتروصب - یشلا ء  هیئیش  هروصلا و  وه  لصفلا  نأل 
وه مل  وه و  امع  باوجلا  نأ  ملعملا  لوقک  نییهلإلا  قاذـمل  بسانملا  نایبلا  امأ  رکذـتف و  یهلإلا  یقطنملا و  نایبلا  رم  دـق  هبراـقتم و 

هروهظ یف  وطنم  هروهظ  نإـف  سدـقملا  ضیفلا  وه  دـیز  دوجوک  دودـحملا  دـیقملا  دوجولا  هلع  نأ  وهف  دـحاو  ءایـشألا  نم  ریثـک  یف 
اذهل و  هصقنب - همامتب ال  یه  امنإ  یـشلا ء  هیئیـش  همامت و  هنأل  وه  اضیأ  هتقیقح  هجوب و  سمـشلا  رون  تحت  بکاوکلا  راونأ  ءاوطناک 

یف هلخاد  یـش ء  دوجول  لعافلا  هیلعاف  هیثیح  نوکی  نأ  هبـشیف  نیئاشملا  نم  نیربتعملا  دـنع  امأ  داعملا  أدـبملا و  هباتک  لئاوأ  یف  لاق 
یلوأ یلویه  لک  ناک  اذإ  لوقت  کلعل  وأ  هنم  يرظنلا  لقعلا  بتارم  ثحب  یف  لاق  و  دوجولاب - یـشلا ء  کـلذ  یلع  مکحلا  قادـصم 
هیلکلا كالفألا  روص  نم  هدـحاو  لکل  نأ  یلإ  اوبهذ  مهنإف  تایلویهلا  نیب  قراـفلا  اـمف  هضحم  اـماهبإ  افرـص و  اـناکمإ  هضحم و  هوق 

لوقعلاک اهنم  هبیرقلا  للعلاب  اهتالصحت  نإف  اهللعب  ناک  امنإ  تایلویهلا  نیب  قرفلا  نأب  باجأ  مث  رـصانعلا  یلویه  يوس  هصاخ  یلویه 
نأ رظنلا  نم  لیلحتلا  بسحب  لوقت  نأ  کل  مالک و  دـعب  لاـق  مث  داوملا 88  هدافإ  یف  هایإ  اهتکرـش  هلاحلا و  روصلا  مامـضناب  هلاعفلا 
اهنم برقأ  لب  یـشلا ء  تاذ  هلزنمب  یـشلا ء  لعاف  نأب  نطفتی  نأ  بجی  نکل  جراخ و  رمأب  لصحت  بیرقلا  لعافلاب  یـشلا ء  لـصحت 

اهنیعب روصلا  تالـصحت  نأ  امک  هنأ  لـصاحلا  .یهتنا و  یـشلا ء  ماوق  نع  جراـخ  رمأـب  الـصحت  سیل  لـعافلاب - لـصحتلاف  هتاذ  یلإ 
نم اهریغ  ءاوهلا و  رانلا و  یه  لاقی  نأ  حـص  رمألا  سفن  یف  یلویهلا  ام  لـیق  اذإ  اـهفالتخا و  نیع  اـهفالتخا  تاـیلویهلا و  تالـصحت 
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هلعل هکیرش  هروصلا  اذکه و  ءاوه و  ءاوهلا  عم  ءام و  ءاملا  عم  هلصفنم و  لصفنملا  عم  هلصتم و  لصتملا  عم  یلویهلا  لاقی  امک  روصلا 
ءافرعلا ضعب  حالطـصا  یلع  سدـقملا و  ضیفلا  یلإ  هبـسنلاب  هصاـخلا  تادوجولا  یه  یتلا  ءایـشألا - نم  ریثک  یف  کلذـک  یلویهلا 
لصحت هیف  نحن  امیف  ناک  باتکلا  اذه  نم  لولعملا  هلعلا و  ثحب  یف  یجی ء  امک  طسبنملا  دوجولا  ضیفلا و  یلع  هداملا  قلطی  ثیح 

اهنإ ثیح  هیرونلا  تاقرافملا  ءایـشألا  نم  ریثکب  داری  نأ  زوجی  ءامکحلا و  حالطـصا  یلع  هروصلا  یلویهلا و  سکعب  هداملاب  هروصلا 
مل لمحی  نأ  نیب  قرف  و ال  یه - الإ  وه  ام  اهل  سیلف  دوجولا  هلعب  اهماوقف  هروصلا  هداملا و  نع  اـهدرجتل  دوجولا  هلع  ـالإ  اـهل  تسیل 

هر س  دحاو ، اهیف  امهنأل  هیئاغلا  هیمللا  وأ  هیلعافلا  هیمللا  یلع  اهیف  وه 
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ءایـشألا نم  ریثک  یف  وه  مل  وه و  امع  باوجلا  نأ  ایجولوثأ  یف  لوألا  ملعملا  هرکذ  ام  دحلا و  یف   (1) لصفلا وه  يذلا  رخأتملا  دحلا 
.هانلق ام  هحص  یلإ  هحضاو  لب  هضماغ  هفیطل  هراشإ  دجی  دحاو 

.اهتافرصت سفنلا و  تالمعت  نم  الإ  سیل  دوجولا  وأ  هیهاملا  بسحب  هتاموقم  نع  نکمملا  دیرجت  هلمجلاب  و 

هتاذ ال دوجو  یـضتقی  نأ  حـصی  راقتفالا ال  ناکمإلا و  هتاذ  سفن  یف  هظح  ام  نأ  بوجولا  ناکمإلا و  ینعم  نم  رکذ  اـمم  نیبت  دـق  و 
دوجولا ناحجرل  ایـضتقم  نکمملا  تاذ  نوک  زیوجت  نذإف  وأ ال  بوجولا  دح  اغلب  ءاوس  همدع  وأ  هدوجو  حیجرت  اصقان و ال  امات و ال 

نوک نع  هلفغلا  نم  أشن  امنإ  هققحتل  هثعاب  هیولوأ  هدوجو و  یلع  امدقتم  اناحجر  هتیولوأ  و 

هر ه  ادحاو ، وه  مل  وه و  ام  راصف  خیشلا  هلاق  ام  یلع  وه  ام  اهب  وه  یتلا  هتیهام  یشلا ء  هروص  هروصلا و  وه  لصفلا  و  - 1
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.الصأ ءاضتقا  ریثأت و ال  زایتما و ال  هل  سیل  اضحم و  الطاب  هببس  نع  هعاطقنا  عم  هسفن  یف  نکمملا 

زیمت و ال هدوجو  لبق  نکی  مل  اـمل  هنـأل  حـجرم  ریغ  نم  حـیجرتلا  مزل  هناـحجر  هدوجو و  هیولوأ  اـم  نکمم  تاذ  یـضتقا  ول  اـضیأ  و 
هدوجو و هیولوأ  رخآ  نکمم  یـضتقی  دوجولا و ال  بتارم  نم  هبترمب  هصـصخت  هدوجو و  هیولوأ  ام  نکمم  یـضتقا  ثیحف  صـصخت 
حجرم و الب  حـیجرتلا  نم  هانرکذ  ام  مزلی  هبترملا  کلت  یف  امهنالطبل  رخآلا  نع  امهنم  یـش ء  زیمت  مدـع  عم  هبترملا  کلتب  هصـصخت 

ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاه  ْیَش ٍء  ُّلُک  یلاعت  هلوق  یف  تانکمملا  عیمجل  لماشلا  یتاذلا  ناکمإلا  ینعم  یلإ  ریـشأ  و  صـصخم - الب  صیـصختلا 
لیق هیناحورلا  همغنلا  هذهب  دوجولا و  هیلعف  وه  يذلا  بوجولا  ههج  وه  ههجو و  ینثتـساف  دوجولا  هیقاقحتـسا  نع ال  هرابع  كالهلا  ذإ 

- دیبل لوق  عمس  ثیح  ایلفس  ایولع ال  ازازتها  یبنلا  سفن  تزتها 

لئاز هلاحم  میعن ال  لک  لطاب و  هللا  الخ  ام  یش ء  لک  الأ 

.هرخآلا شیع  شیعلا  نأ  الإ  مهللا  لاق  ایسح و  ایسدق ال  ابرط  تبرط  و  . 

ینعی دق  مئادلا و  دوجولا  هب  ینعی  دق  و  ینیعلا - هدوجو  وحن  یش ء  لک  هیقحف  اقلطم  نایعألا  یف  دوجولا  هب  ینعی  دقف   (1) قحلا امأ  و 
داقتعا اذه  قح و  لوق  اذه  لاقیف  نایعألا  یف  عقاو  وه  امل  امهتقباطم  ثیح  نم  دقعلا  لوقلا و  لاح  هنع  مهفی  دـق  هتاذـل و  بجاولا  هب 

(3) أطخأ دق  هیلإ و  رمألا  هبسن  رابتعاب  قح  رمألا و  یلإ  هتبسن  رابتعاب  قداصلا  وهف   (2) قداصلا وه  قحلا  موهفم  نم  رابتعالا  اذه  قح و 
امهنیب هقرفتلا  نإف  هسفن - یف  رمألا  یلإ  امهتبـسن  قدـصلا  دـقعلا و  وأ  لوقلا  یلإ  هسفن  یف  رمألا  هبـسن  نع  هرابع  هیقحلا  نأ  مهوت  نم 

امئاد هقدص  ناک  ام  لیواقألا  قحأ  فسعت و  اهیف  هجولا  اذهب 

قحلا لقعلا و  دوجوک  مئادلا  دوجولا  دوجولا و  قلطم  لب  قلطملا  دوجولل  فدارملا  ناعم  هعبرأ  هلف  لصفلا  لوأ  یف  روکذملا  يأ  - 1
هر س  هل ، هلوقعملا  ایاضقلا  یف  يذلا  دقعلا  هیقباطم  اذک  عقاولل و  حتفلاب  لوقلا  هیقباطم  هنأش و  یلاعت 

وهف قدـصلا  اـمأ  ینیعلا و  دوجولا  وه  هنومـضم  نأ  يوعدـب - لوقلا  هب  فصتی  اـمنإ  ینیعلا و  دوجولا  وه  قحلا  نأ  یلإ  هعجرم  و  - 2
ط لاح ، يأ  یلع  جراخلل  لوقلا  هقباطم 

اذإ هقلعتم  لاحب  یـشلا ء  فصو  لیبق  نم  نوکی  هنأل  فسعت  اذه  اقح و  عقاولا  اقداص و  عقاولا  یف  امئاق  ناک  اذإ  مئاق  دـیز  لعجف  - 3
هر س  قح ، لوقلا  اذه  انلق 
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نیب هطـساو  هنأب ال  لوقلا  وه  هطـسفس  لک  ینبم  هراکنإ  یتلا  هیلوألا  هقحلا  لـیواقألا  لوأ  اـیلوأ و  هقدـص  ناـک  اـم  کـلذ  نم  قحأ  و 
نم هصاخلا   (1) هذـه جـئاتنلا و  تامدـقملا و  عیمجل  راکنإ  هراکنإ  لیلحتلا و  دـنع  لاوقألا  عیمج  یهتنی  هیلإ  هنإف  بلـسلا  باجیإلا و 
نأ هیئاطـسفوسلا  حیباقم  لیبسل  افـشلا - یف  خیـشلا  هرکذ  ام   (2) هواـقن دوجوم و  لـک  یف  همومعل  دوجوم  وه  اـمب  دوجوملا  ضراوـع 

هیقحب اوفرتعا  دقف  رومألا  هذه  نم  یـشب ء  مهملعب  اومکح  نإف  نوکـشت  وأ  لطاب  وأ  قح  مکراکنإ  نأ  نوملعت  له  مکنإ  مهنع  لأسی 
مهراکنإ طقـسف  هیف  کشلا  وأ  نالطبلا  داقتعا  وأ  قحلا  لوقلا  راکنإب  مهلوق  یف  هیقحلا  داقتعا  داقتعالا  کلذ  ناک  ءاوس  اـم - داـقتعا 

نإف انیعم - ائیش  لیواقألا  نم  نوملعت  له  مترکنأ و  مکنأ  وأ  متککش  مکنأ  نوملعت  له  مهل  لاقیف  انککش  انإ  اولاق  نإ  اقلطم و  قحلا 
ادبأ ائیش  مهفن  انإ ال  اولاق  نإ  ام و  قح  ام و  ملعب  اوفرتعا  دقف  ءایشألا  نم  انیعم  ائیش  نوملعی  مهنأ  نورکنم و  وأ  نوکاش  مهنأب  اوفرتعا 
یتح اعیمج  ءایـشألا  رکنن  اضیأ و  انکـش  یف  کشن  انمدـع و  اندوجو و  یف  یتح  ءایـشألا  عیمج  یف  کشن  مهفن و  ـال  اـنأ  مهفن  ـال  و 

الإ مهجالع  سیلف  داشرتسالا  مهنم  یجری  مهعم و ال  جاجتحالا  طقـسف  نیدـناعم  مهناسل  هب  ظفلتی  امم  اذـه  لعل  اضیأ و  اهل  انراکنإ 
ثالثلا داوملا  بسحب  موهفملا  همـسق  هبانذ  دـحاو  ملأاللا  ملألا و  نإف  اوبرـضی  دـحاو و  راناللا  رانلا و  اذإ  رانلا - لوخدـب  اوفلکی  نأ 

عنتمملا نکمملا و  بجاولا و  یلإ 

اهتیلوأ اضیأ  قیدصتلاف  فیرعتلا  نع  اهانغأ  تایهیدبلا و  هدبأ  هنإف  دوجوم  یه  امب  دوجوملل  یه  امنإ  تاروصتلا  یف  هیقحألا  يأ  - 1
هر س  هرابتعاب ،

هنأل ائیش  دعب  هیف  نأ  الإ  هاقن  نإ  هنإ و  مث  ائیش  ناهربلا  دیفی  مهبهذم ال  لطبی  مل  ام  ذإ  اذهل  لئاسملا  یف  ضوخلا  لبق  ضرعت  امنإ  - 2
انإ اولاق  نإ  دـعب و  امیف  هلوق  همئـالی  ـالف  هلقثملا  نم  هففخم  نإ  هملک  لـعجب  مککـش  نوملعت  مکنأ  نوکـشت  وأ  هلوق  ینعم  ناـک  اذإ 
الف نوملعت  له  هلوقل  الباقم  نوکـشت  وأ  هلوق  ناک  نإ  متککـش و  مکنأ  نوملعت  له  مهل  لاقیف  هلوق  عم  رارکتلا  مزلی  اضیأ  انککش و 

انإ اولاق  نإ  هلوق و  لعجی  نأب  هیلع  رابغ  نکل ال  یفخی  اـمک ال  هیف  کـشلا  وأ  هلوق  همئـالی  ـال  اـضیأ  عمجلا و  هغیـصب  رومـألا  همئـالی 
اعرفتم وأ  هلقثملا  نم  هففخم  نإ  هملک  الوعفم و  نوکـشت  وأ  انلعج  نإ  نوملعت  له  هلوقل  يوطملا  لـئاقلا  یلع  اـعرفتم  خـلإ  اـنککش 

راکنإلا و ال ظفل  هیلع  لدـیف  ابلاغ  کشلا  دـعب  راکنإلا  ذإ  نوملعتل  اردـقم  رخآ  اکـش  نوملعتل و  الباقم  هلعجل  نوکـشت  وأ  هلوق  یلع 
هر س  کلذک ، نکی  مل  لوألا  یف  مزاللا و  هلزنم  الزان  يدعتملا  لعج  باب  نم  مترکنأ  متککش و  نأل  نیریدقتلا  يأ  یلع  رارکت 
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هحیرقلا هحص  عم  رابتعالا  نع  طقاس  بلسلا  باجیإلا و  وأ  مدعلا  دوجولا و  یفرط  هرورـض  لامتحا  نأل  اهتبترم  یف  وأ  هیقیقح  همـسق 
وأ اـهعنتمم  وأ  هیناویحلا  بجاو  نوـکی  نأ  اـمإ  موـهفم  لـکف  ناـک  لوـمحم  يأ  یلإ  ساـیقلاب  تاـموهفملا  عـیمج  یف  هیراـج  یه  و 
یه اهنیعب  هذـهف  دوجولا  یلإ  سایقلاب  نوکی  اـم  یلإ  نهذـلا  رداـبتی  یلکلا  ملعلا  یف  هامیـسق  بجاولا و  قلطی  اـمثیح  نکل  اـهنکمم -

.دوجولا وه  صاخ  لومحم  هبسنب  هدیقم  نکل  نازیملا  نف  یف  هلمعتسملا 

نأب  (2)(1) عفدـنمف اهتاوذـل  هبجاو  تایهاملا  مزاول  تناکل  الإ  ینعملا و  بسحب  کـلتل  هریاـغم  هذـه  نأ  نم  ضعب  همهوت  اـم  اـمأ  و 
بـسحب ال  لومحملا - فالتخا  بسحب  ینعملا   (4) فالتخاف دوجولا   (3) هبجاو هیجوزلا ال  هبجاو  هعبرـألا  نوکی  نأ  وه  هنم  مزـاللا 

توبثک هیهاـملا  مزـال  نأ  هقفتی  مل  ثیح  ثوـحبلا  باحـصأ  هلجأ   (5) ضعب ههجلا و  هداـملا و  وه  يذـلا  بوجولا  موـهفم  فـالتخا 
تاذلاب بسنی  امنإ  هعبرألل  هیجوزلا 

هبجاو هب  متدرأ  نإ  یلاتلا و  نالطب  انعنم  همزالملا و  انملـس  تایهاملا  تاوذـل  هبجاو  مکلوقب  متدرأ  نأ  مکنأ  لاـقی  نأ  یلوـألا  و  - 1
هر س  همزالملا ، انعنم  مزاللا  تاوذل 

هر ه  میدقلا ، حرشلا  هیشاح  یف  فیرشلا  دیسلا  وه  اذهب  عفادلا  - 2
بوجو اهتاذـل  هیجوزلا  بوجو  مزلتـسا  امل  نکل  دوجولا  هبجاو  هیجوزلا  نأ  لاقی ال  نأ  رهاظلا  دوجولا و  هبجاو  هعبرألا  نأ  يأ ال  - 3

هر س  لاق ، ام  لاق  هعبرألا  هیهامل  همزال  اهنأ  امیس  مکلاب و ال  اصتخم  افیک  توعنملا و  نودب  ققحتی  ال  اتعن - اهنوکل  کلذک  هعبرألا 
یف هنیعب  ینعملا  اذـه  مهرابتعال  وه  امنإ  هتاذـل - دوجولا  بوجو  وه  نفلا  اذـه  یف  ردابتملا  نوک  نأ  ینعی  قراوشلا  یف  لاـق   91 - 4
ههج نم  ریاغی  اـنه  بوجولا  نأ  دـیری  فقاوملا  بحاـص  نأ  ینعی  یهتنا  ینعملا  یف  تواـفتلا  لـجأل  ـال  دوجولا  وه  صاـخ  لومحم 

هر ه  ایظفل ، اکرتشم  نوکیف  كانه  يذلا  بوجولل - ظفللا  عضو 
اهموزلمل هبجاو  هیجوزلا  نوک  مزلی  امنإ  هنأ  فقاوملا  بحاص  وه  مهوتملا و  هرکذ  امع  باجأ  ام  لـصاح  یناودـلا و  ققحملا  وه  - 5

اذـه نیدوجولا و  الک  مزال  هیهاملا  مزال  نأ  نم  ققحملا  اذـه  معز  یلع  ءانب  اذـه  و  سیلف - سیل  ابجاو و  اـهموزلم  ناـک  نإ  اهتاذـب 
اهدوجو هیلخدم  الب  اهسفنل  مزال  هیهاملا  مزال  نأ  هرس  سدق  هدر  لصاح  ماسقألا و  یف  هربتعم  هدحولا  نیمسقلا و  مض  اذه  نأل  طلغ 

اهموزل ال فقوتی  الف  هتحب  هیفرظ  هدوجوم  تماد  ام  جوز  هعبرألا  انلوق  یف  هیفرظلاف  اهل  امزال  ناـکل  تامودـعملا  توبث  زاـج  ول  یتح 
هر س  ایتاذ ، افقوت  هعبرألا  لعاج  یلع  هعبرألا و ال  دوجو  یلع 
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الإ هققحتملا  ریغلا  هیناـکمإلا  عئاـبطلا  یف  ضرعلاـب  ـالإ  هیهاـملا  لـعاج  یلع  یطبارلا  توبثلا  کـلذ  فـقوتی  ـال  هیهاـملا و  سفن  یلإ 
- هیـضتقملا هلعلا  نوکی  یتح  تاذلاب  دوجولاب ال  هطولخم  ءاضتقالا  هلاح  اهنأ  ههج  نم  اضیأ - ضرعلاب  الإ  اهدوجو  یلع  لعجلاب و ال 

مزاوللا نوک  نأ  نظ  هیفـصو  مکحلا  کلذـل  هدوقعملا  هیـضقلا  نوکی  نأ  یلع  اهل  دوجولا  هیثیح  تایهاملا و  نم  لـقعلا  دـنع  هبکرم 
توبث جاتحال  کلذـک  نکی  مل  ول  ذإ  اهتاوذـل  دوجولا  هبجاو  تاموزلملا  تناک  اذإ  روصتی  اـمنإ  اـهتاوذ  یلإ  ارظن  اـهتاموزلمل  هبجاو 

دیقب هدیقم  هیفصو  هرورـض  هرورـضلاب  هدوجوم  تماد  ام  جوز  هعبرألا  انلوق  یف  هرورـضلا   (1) نأ نظ  اهدـجوی و  ام  یلإ  اـهل  مزاوللا 
میکح رداق و  هللا  انلوق  یف  اـمک  هیلزـألا  هیتاذـلا  هرورـضلا  ـال  فصولا و  طرـشب  هرورـضلا  نع  هیتاذـلا  هرورـضلا  زیمتی  مل  دوجولا و 
یشلاب هرورضلا  نیب  سیل  هرورضلا أ  هذه  یف  امک  دوجولاب  دوجولا ال  عم  يأ  دوجولا  هلاح  هقداصلا  هیتاذلا  هرورـضلا  نع  هرورـضلاب 

الیبس هذـختاف  لصحم  قرف  هیتاذـلا  هیدمرـسلا  هیلزألا  هرورـضلا  نیب  کلذـک و  یـشلا ء  ماد  ام  هرورـضلا  نیب  و  اهریغ - وأ  هیناـمز  ء 
اندنع كرتشم  هب  دوجولا ال  فصو  عم  یه  یتلا  هرورـضلا  هذه  و  فصولاب - فصولا ال  عم  هیتاذلا  هرورـضلا  لیـصحت  یلإ  انیبتـسم 

هیهاملا ال تاذلا و  بسحب  ام  وه  امهنم  دـحاو  وحنب  رخأتلا  مدـقتلا و  وه  قرافلا  هرخأتملا و  اهمزاول  همدـقتملا و  هیهاملا  تایتاذ  نیب 
هیروهشملا هیلعلا  عبطلا و  بسحب 

انضرف ول  نیبجاو  نیب  هیموزللا  هقالعلا  مدع  یف  اعیمج و  ریغلاب  تاذلاب و  نوکی  دوجولا ال  بجاو  نأ  یف  ( 2  ) لصف

طرـشب هرورـضلا  هتحبلا و  هیفرظلا  لـیبس  یلع  فصولا  لاـح  یف  هیتاذـلا  هرورـضلا  هیلزـألا و  هرورـضلا  هثـالث  روـمأ  اـنهاه  ینعی  - 1
هطورـشم تاـیهاملا  مزاول  هرورـض  لـعج  ثیح  هطورـشملا  هیتاذـلا و  نیب  زیمی  مل  طـلتخاف و  هیفـصولا  هطورـشملا و  یه  فصولا و 

دوجولا لاح  یف  هیتاذـلا  هیلزألا و  هرورـضلا  نیب  هتحبلا و ال  هیفرظلا  یلع  لومحم  دوجولا  دـیق  نأ  عم  اهدوجو - لـعاج  اـهدوجوب و 
موزلملل بجاو  مزاللا  نإف  کلذب  لقی  مل  زیم  ول  ذإ  خـلإ - روصتی  امنإ  اهتاوذ  یلإ  ارظن  اهتاموزلمل  هبجاو  مزاوللا  نوک  نإ  لاق  ثیح 

س بسحف ، ایتاذ  ایرورض  هیـضقلا  دقع  نوکی  نأ  دب  معن ال  ایلزأ  ایرورـض  موزلملا  کلذ  نوکی  نأ  مزلی  موزلملا و ال  تاذ  یلإ  ارظن 
هر
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ثیح نم  هیلإ  رظن  اذإ  هنوک  وه  تاذـلاب  ابجاو  یـشلا ء  نوک  طانم  نأ  تملع  دـق  کنأل  هلعب  بجی  هتاذ ال  یف  هل  هلع  ام ال  لـک   (1)
نإف هیلیلعت  وأ   (2) هیدییقت هیعازتنا  وأ  هیمامضنا  يرخأ  هیثیح  ریغ  نم  کلذب  هنع  ایکحم  دوجوم و  هنأب  هیلع  مکحلل  اقباطم  هتاذب  هتاذ 

نوکی دق  مئادلا و  یلزألا  يرورـضلا  وه  اقلطم و  رخآ  رابتعا  ریغ  نم  عوضوملا  تاذ  سفن  نوکی  دـق  ءایـشألا  یلع  مکحلا  قادـصم 
هیفرظلا وحن  یلع  ذـخؤت  هروکذـملا  هیثیحلاف  توبثلاـب - عوضوملا  تاذ  فاـصتا  ماد  اـم  نکل  هلع  طرـش و  نود  نم  عوضوملا  سفن 

تاذ نوکی  دـق  یتاذـلا و  يرورـضلا  هل  لاقی  ناسنإ و  ناسنإلا  ناویح و  ناسنإلا  انلوقک  هب - هدـییقت  وأ  مکحلا  لـیلعت  یلع  ـال  هتحبلا 
دیزک هیبلس  تناک  ءاوس  هیدییقت  تاذلا  ریغ  يرخأ  هیثیح  عم  نوکی  دق  مکحلا و  قادصم  نع  هجراخ  هیلیلعت  هیثیح  رابتعاب  عوضوملا 

یلع هیدوجوملا  قدصف  ضیبأ  دیزک  هیمامضنا  وأ  نکمم  دیزک   (3) هیرابتعا وأ  انقوف  ءامسلاک  هیفاضإ  وأ  یمعأ 

ءازجأ هل  ناک  ول  لاـقی  ثیح  یلاـعت  بجاولا  هطاـسب  هلأـسم  اـمهعورف  نم  اـمهیلع و  هبنم  هرکذ  اـم  نایهیدـب و  نیبلطملا  نأ  قحلا  - 1
اذـه اطیـسب  هدـح  یلع  ابجاو  لک  ناکف  ذـئنیح  هقالع  سایقلاب و ال  ناکمإ  تابجاولا  نیب  ذإ  هدـحولا  یلإ  بیکرتلا  دؤی  مل  تاـبجاو 

هنأ نم  هتینإ  بجاولا  هیهام  نأ  یلع  یقارشإلا  خیشلا  لیلد  یف  یتأیـس  امک  تابجاولا  یف  لسلـستلا  نایرج  مدع  امهعورف  نم  فلخ و 
هر س  اهؤفاکتل ، لسلستلا  مزلی  لاقی  نأ  نکمی  ملف  دوجولا  هبجاو  هیهانتم  ریغ  دارفأ  اهل  ناک  هیهام  هل  ناک  ول 

یمـسی هادع و  ام  عیمج  نع  قالطإلا  نایب  دییقتلا  نم  ضرغلا  نوکی  نأ  اهدحأ  عاونأ  هثالث  یلع  کلذـف  هیثیحلاب  یـش ء  دـیق  اذإ  - 2
یف اذـک و  اهـسفن  مکح  اهادـع  ام  عیمج  نع  رظنلا  عطق  عم  يأ  اذـک  اهمکح  یه  ثیح  نم  هیهاملا  لاقی  ام  لثم  هیقالطإ  هیثیح  اذـه 

هیثیحلا یف  اـهجردأ  و  نیمـسق - هیقـالطإلا  هیثیحلا  فنـصملا  لـعج  یلاـعت  هعادـبإ  هضیف و  یف  يذـلا  تاـیهلإلا  نم  عساـتلا  فقوملا 
دـیقملل و مکحلا  هلع  ناـیب  دـییقتلا  نم  ضرغلا  نوکی  نأ  یناـثلا  همـسقلا و  ثلث  هریغ  ریبعتلا و  یف  دـییقتلا  رهاـظ  یلإ  ارظن  هیدـییقتلا 

دیقلا عم  دیقملا  ذخأ  دییقتلا  نم  ضرغلا  نوکی  نأ  ثلاثلا  کحاض و  بجعتم  هنإ  ثیح  نم  ناسنإلا  لاقی  نأک  هیلیلعت  ذـئنیح  یمـسی 
رصبلا رونل  ضباق  داوسلا  ثیح  نم  دوسألا  لیق  اذإف  ضیبأ - حطس  هنإ  ثیح  نم  مسجلا  لاقی  نأک  هیدییقت  ذئنیح  یمـسیف  نیعومجم 

هر س  هیلیلعت ، هیثیحلاف  هل  ضباق  غابصلا  هعنص  ثیح  نم  لیق  اذإ  هیدییقت و  هیثیحلاف 
دیزب هلیثمت  هیمامضنالا و  لباقم  یف  هیعازتنالا  هیرابتعا و  هثالثلا  ذإ  صاخلا  دع  ام  هب  دارملاف  صاخلا  دعب  ماعلا  رکذ  لیبق  نم  اذه  - 3

هیثیحلا بساـنی  هرورـضلا  بلـس  ینعمب  ناـکمإلاف  ـالإ  نیفرطلا و  زاوج  وأ  نیفرطلا  يواـست  ینعمب  ناـکمإلا - نوک  یلع  ءاـنب  نکمم 
هـیلیلعتلا و میدـقت  یلوـألاف  ـالإ  تاـیثیحلا و  یفن  درجم  یلإ  هیعازتـنا  وأ  هیمامـضنا  يرخأ  هیثـیح  ریغ  نـم  هلوـق  دـنع  هرظن  هیبلـسلا و 
وأ هیمامـضنا  هیدـییقت  وأ  هیلیلعت  يرخأ  هیثیح  ریغ  نم  لاقی  نأـب  لیـصفتلا  دـنع  لـعف  اـمک  هیعازتنـالا - هیمامـضنالا و  یلع  هیدـییقتلا 

هر س  هیفاضإ ، ریغ  وأ  هیفاضإ  هیتوبث  وأ  هیبلس  هیعازتنا 
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يأ رابتعا  ریغ  نم  هتاذب  هتاذ  ربتعا  اذإ  ثیحب  نوکی  نأ  هتاذل  ابجاو  یشلا ء  نوک  ینعم  ذإ  هیلزألا  هرورضلا  لیبق  نم  دوجولا  بجاولا 
تاذلا کلت  نوک  ضرف  اذإ  لوقن  ذئنیحف  هیدوجوملا  دوجولا و  موهفم  هیلع  قدـصی  تاذـلا  سفن  ریغ  تناک  هیثیح  هیأ  ناک و  ینعم 
هعافترا ضرف  وأ  اهدوجول  یـضتقملا  عفترا  ول  ثیحب  نوکی  نأ  امإ  ولخی  ـال  اـهنع  هجراـخ  هبجوم  هلع  یلإ  اـهتیدوجوم  یف  هدنتـسم 

ناک نإف  نوکی - مأ ال  هیدوجوملاب  اهنع  ایکحم  دوجوملا و  قدـصل  اقباطم  هنوک  یقبی  اـهیف  هریثأـت  هظحـالم  نع  رظنلا  عطق  وأ  اـهنع 
فلخ و اذـه  ارثؤم  هنوک  ضرف  دـق  هرابتعا و  هرابتعا و ال  و  همدـع - هدوجو و  ضرف  يواستل  اهدوجول  ریغلا  باجیإل  ریثأت  الف  لوألا 

بجوی هیمـسقب  یلاتلا  نالطب  لیحتـسم و  یلاتلا  نم  نیقـشلا  الکف  تاذـلاب  ابجاو  تاذـلاب  ابجاو  ضرف  اـم  نکی  ملف  یناـثلا  ناـک  نإ 
.هتاذب دوجولا  نکمم  وهف  هریغب  دوجولا  بجاو  لکف  لطاب  ریغلاب  دوجولا  بجاو  تاذلاب  دوجولا  بجاو  نوکف  مدقملا  نالطب 

ققحتی امنإ  هیلقعلا  هقالعلا  ذإ  انـضرف  ول  رخآ  دوجو  بجاو  عم  هیموزل  هقالع  دوجولا  بجاول  نوکی  نأ  حصی  هنأ ال  نیبت  انهاه  نم  و 
نأ ملعن  اـنإف  طـسوب  وأ  هطـساو  ـالب  هبجوم  هدـحاو  هلعل  هلولعم  نوکت  رومأ  نیب  وأ  رخآ  ضعبل  هبجوم  هلع  اهـضعب  نوـکی  روـمأ  نیب 
نع اکفنم  اهضعب  دوجو  لقعلا  دنع  زوجی  طسوب  وأ  طسو  ریغب  طابترالا  راقتفالا و  هیلولعملا و  هیلعلا و  هقالع  اهنیب  تسیل  یتلا  رومألا 

یـش ء ناکمإ  مزلیف  امهالک  وأ  امهدـحأ  هیلولعم  مزلی  ایلقع  اؤفاکت  ایتاذ و  امزالت  نیـضورفملا  نیبجاولا  نیب  انـضرف  ول  نذإف  رخآلا -
.فلخ اذه  یتاذلا  بوجولا  یفانی  وه  بجاولا و  نم 
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نالطب اذک  لمأت و  یندأب  رهظت  همزالملا  هدحاو و  تاذ  یف  اعم  نیدوجو   (2)(1) عامتجا مزل  مزالت  نیبجاولا  نیب  ناک  ول  رخآ  قیرط 
امک ال  (3) انکمم وأ  ابجاو  ناک  ءاوس  هیلإ  جاتحی  ام ال  یلإ  سایقلاب  بوجولا  اهل  ضرعی  هیبجاو ال  یه  اـمب  هیبجاولا  تاذـلاف  مزـاللا 

ناـکمإ ریغلل  ریغلا و  یلإ  ساـیقلاب  ناـکمإ  بجاولل  نوکی  نأ  نع  هیبـجاولا  موـهفم  عاـبط   (4) یبأی ـال  ریغلاـب و  بوجولا  اـهل  ضرعی 
نیب ققحتی  ـال  کـلذ  نم  یـش ء  یبوجولا و  یباـجیإلا و  طاـبترا  هیلوـلعملا و  هیلعلا و  هقـالع  اـمهنیب  تظحوـل  اذإ  ـالإ  هیلإ  ساـیقلاب 
لکل تبثی  هیقافتا  هباحـص  درجم  لـب  هیموزل  هقـالع  ـال  هیتاذ و  هیعم  اـمهنیب  نوکی  ـال  نیبجاو  دوجو  ضرف  ولف  تملع  اـمک  نیبجاولا 

لب اـمهاعوضوم - اـمهققحت  یف  یفکی  ـال  رخـآلا  عـم  اـمهنم  لـک  بوـجو  ناذـللا  ناـفاضملا  رخـآلا و  یلإ  ساـیقلاب  ناـکمإ  اـمهنم 
بجی هنأ  امهنم و  لک  دـیدحت  هیفیک  هیف  نیبت  ثیح  ناهربلا - باتک  یف  لصف  امک  هفاضإلا  عقوم  امهنیب  عماج  ثلاث  یلإ   (5) نارقتفی

رخآلا فاضملا  هیف  ذخؤی  نأ ال 

هر س  مزالتلا ، ناکمل  ریغلاب  دوجو  هبوجول و  تاذلاب  دوجو  - 1
هر ن  مزالتلا ، ناکمل  ریغلاب  رخآلا  تاذلاب و  نیدوجولا  دحأ  نأ  ینعی  - 2

هر س  هیعدتسی ، هنکل  هدوجو  ضتقی  مل  نإ  وهف و  بجاولا  اذهل  لولعملا  نکمملا  امأ  رخآ و  بجاول  الولعم  نوکی  - 3
امهنیب ققحت  اذإ  هابأی  معن  سایقلاب  ناکمإلا  هموهفم  سفن  یبأی  الف  یتاذـلا  ناکمإلا  وه  یتاذـلا  بوجولل  یفاـنملا  ناـکمإلا  نـأل  - 4

هر س  لاحم ، نیبجاولا  نیب  وه  مزالت و 
ملعلا ناک  امل  نیفیاضتملا  نم  دحاو  لک  نإف  تافاضإلا - دیدحت  لثم  هرورـضلا  لجأل  فیرعتلا  یف  رارکتلا  لصحی  دـق  هنأ  ملعا  - 5
داریإب فرعی  نأ  بجو  فرعملاب  ملعلا  یلع  فرعملاب  ملعلا  مدـقت  بوجو  عم  هلاهجلا - هفرعملا و  یف  امهیواستل  رخـآلاب  ملعلا  عم  هب 

ام هلاثم  امهنم و  هفیرعت  داری  يذـلاب  نایبلا  صخن  لقعلا و  یف  اعم  کلذ  ببـسب  الـصحتیل  نیفیاضتم  امهنوک  یـضتقی  يذـلا  ببـسلا 
نم رخآلا  بألا و  وه  ناویحلا  کلذک  وه  ثیح  نم  هتفطن  نم  هعون - نم  رخآ  دلوت  ناویح  هنأ  وه  بألا و  فیرعت  یف  خیـشلا  هرکذ 

رارکت کلذـک  وه  ثیح  نم  انلوق  نیفیاضتم و  امهنوک  ببـس  هتفطن  نم  هدـلوت  هفاضإلا و  نع  نییراع  اذـخأ  امهنکل  نبالا  وه  هعون 
امنإ بألا  نأل  هب  روکذملا  نایبلا  صخی  بألا و  وه  يذلا  ناویحلا - یلإ  هفاضإلا  ینعم  فیضی  يذلا  هنأل  يرورـض  وه  یـضم و  امل 

هفوصوملا تاذـلا  یلع  هقدـص  نکمأل  الإ  بجاو و  انه  دودـحلا  یف  ایهنم  هنوک  عم  رارکتلاف  ههجلا  هذـه  نم  نبالا  یلإ  افاضم  نوکی 
هر س  هفصلا ، عم  تاذلا  دیدحت  دوصقملا  نکل  هوبألا  هفص  ههج  نم  هوبألاب ال 
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امهنیب هفاضإلل  عقوملا  ببسلا  دیدحتلا  یف  ذخؤی  امنإ  لب 

هتیهام هتینإ  دوجولا  بجاو  نأ  یف  ( 3  ) لصف

هراشا

فالخب هیهاملا  هنراقم  نع  درجملا  صاخلا  دوجولا  يوس  هل  هیهام  هنأ ال  ینعمب  هتیهام  هتینإ  دوجولا  بجاو   (2)(1) نأ یف  ( 3  ) لصف
.هوجو هیف  نایعألا و  یف  هنوک  وه  ادوجو و  قطانلا و  ناویحلا  وه  هیهام  هل  نإف  الثم  ناسنإلاک  نکمملا 

هتاذ نیع  بجاولا  دوجو  نکی  مل  ول  لوألا 

لولعم یـضرع  لک  نأل  الولعم  نوکی  هتیهامل  ایـضرع  هنوکل  هدوجو  نأ  موزللا  نایب  العاف  الباق و  نیبنـس  امک  هتطاـسب  عم  هنوک  مزلی 
الباق نوکی  هیهاملا  نذإف  فلخ  اذـه  هیبجاولا  یفانی  ریغلل  هیلولعملا  ذإ  هناکمإ  مزلی  هریغل  ـالولعم  ناـک  ولف  هریغل  اـمإ  هضورعمل و  اـمإ 

.هللا ءاش  نإ  کیلع  دریس  مالک  یلاتلا  نالطب  یف  ءاضتقالا و  ثیح  نم  هل  العاف  هیضورعملا  ثیح  نم  دوجولل 

هدوجوب یشلا ء  مدقت  مزلی  هیلع  ادئاز  هدوجو  ناک  ول  یناثلا 

یضفی هنأ  نم  ثحابملا  بحاص  هرکذ  امب   (3) هناعتسالا نود  نم  يرورض  هنالطب  و  هدوجو - یلع 

بـسنأ هنأ  الإ  خلإ  هل  هیهام  هنأ ال  ینعمب  هلوقب  هنیب  ام  دـعب  اصوصخ  یناثلا  دافم  دـیفی  اضیأ  لوألا  ناک  نإ  هتینإ و  هتیهام  یلوألا  - 1
هر س  قراوشلا ، یف  امک  يرعشألا  بهذمب 

هتاذـب و هتاذ  نع  دوجولا  عازتناـب  نکمملا  بجاولا و  یلإ  دوجوملا  هر  فنـصملا  میـسقت  یلع  یتح  هنع  صیحم  ـال  ثحبلا  اذـه  - 2
وأ یناـکمإلا  دوجولاـک  توـبثلا  یف  هطـساولاب  ادوـجوم  نوـکی  نأ  نکمی  میـسقتلا  اذـه  یلع  نـکمملا  نإـف  هریغ  هظحـالمب  هعازتـنا 

ضورعلا یف  هطساولا  توبثلا و  یف  هطساولا  نم  معأ  هجراخ  هطساو  ریغ  نم  هتاذب  دوجوم  بجاولاف  هیهاملاک  ضورعلا  یف  هطساولاب 
یف ضورعلا  یف  هطـساولا  یفنف  هدوجول  توبثلا  یف  هطـساو  يذلا ال  دوجوملا  وه  بجاولا  دوجو  نم  نیهاربلا  عون  هتبثی  يذلا  نأ  الإ 

ط میسقتلا ، اذه  یلع  قادصم  بجاولل  متی  یتح  ثحبلا  اذه  یلإ  جاتحی  هدروم 
نوکیل لسلستلا  نم  ثحابملا  بحاص  هرکذ  ام  ال  ایرورـض - هنالطب  نوکیل  هدوجو  یلع  هدوجوب  یـشلا ء  مدقت  یلاتلا  لعجن  يأ  - 3

یلع هنأل  هیف  لسلـستلا  موزل  يرج  نإ  هرکذ و  اـمب  هسفن  یلع  یـشلا ء  مدـقت  نـالطب  یف  هناعتـسالا  نود  نم  هنأ  دارملا  سیل  اـیرظن و 
ارج و مله  هسفن و  یلع  یـشلا ء  مدقت  زاوج  ضرفلا  هسفن و  مدقتملا  نأل  مدقتملا  یلع  مدـقت  هسفن  یلع  یـشلا ء  مدـقت  زاوج  ضرف 

نإ مدـقتملا  دوجولا  نأل  هلوقل  لخد  ذإ ال  کلذ  دارملا  سیل  انلق  امنإ  لقألاب و  ءافتکالا  باب  نم  وهف  نیترم  یـشلا ء  دوجو  هلوق  اـمأ 
بتارمب لسلستلا  نالطب  نم  رهظأ  هنالطب  نأ  یلع  اقلطم  هدوجو  یلع  هدوجوب  یشلا ء  مدقت  لاطبإ  یف  خلإ  كاذف  هیهاملا  سفن  ناک 

هلعج نکمی  هسفن و  یلع  یـشلا ء  مدقت  نالطب  یلع  الیلد  لسلـستلا - نالطب  لعج  غوسی  فیکف  رودـلا  نالطب  نم  هدـبأ  وه  فیک و 
داری نأب  اضیأ  میمعتلا  نکمی  بساـنم و  ریغ  هیهاـملا  سفن  ناـک  نإ  هلوق  نکی  مل  ذـئنیح  و  اـنه - یـشلا ء  مدـقت  نـالطب  یلع  ـالیلد 
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داع اهریغ  ناک  نإ  كاذـف و  هیهاملا  سفن  ناک  نإ  مدـقتملا  دوجولا  نـأل  تادوجولا  یف  لسلـستلا  یلإ  نیترم و  یـشلا ء  دوجو  یلإ 
هرورـض اـنکمم  نوکیف  ضورعملا  یلإ  ضراـعلا  جاـیتحا  هیهاـملا  یلإ  جاـتحی  ذـئنیح  دوجولا  نأ  موزللا  هجو  لسلـست  هیف و  مـالکلا 

یلع همدـقتم  یهف  هلع  لـک  ریغلا و  یلإ  هدوـجو  یف  بجاوـلا  راـقتفا  عاـنتمال  ریغ  ـال  هیهاـملا  یه  هلع  یلإ  رقتفیف  ریغلا  یلإ  هجاـیتحا 
.اهدوجوب اهدوجو  یلع  همدقتم  هیهاملا  نوکیف  هرورضلاب  اهلولعم 

بجاولا دوجو  لاوز  ناکمإ  مزلی  ادئاز  ناک  ول  ثلاثلا 

هراشا

الإ هتاذ و  یلإ  ارظن  لاوزلا  زئاج  ناک  انکمم و  ناک  هریغ  یلإ  اجاتحم  ناک  اذإ  دوجولا  نأ  همزالملا  نایب  هلاحتـسالا - يرورـض  وه  و 
- فلخ اذه  هیهاملاب  قلعتم  ریغ  هتقیقح  یف  القتسم  هتاذل  ابجاو  ناکل 

- ثحب انهاه  و 

ارظن هلاوز  ناکمإ  دوجولا  لاوز  ناکمإب  دـیرأ  نإف  ریغلا  کلذ  تاذ  یلإ  ارظن  ریغلل  هبوجو  یفانی  ـال  هتاذـل  یـشلا ء  ناـکمإ  نأ  وه  و 
تاذ یلإ  ارظن  هلاوز  ناـکمإ  مزلتـسی  ـال  نکل  ملـسم  وـهف  بجاوـلا  تاذ  یلع  هتداـیز  ضورفملا  ضراـعلا  دوـجولا  کـلذ  تاذ  یلإ 

نإ یصاخلا و  ناکمإلا  لامتحالا و  یفانی   (1) باجیإلا ریدقتلا و  کلذ  یلع  اهدوجول  هبجوم  هیضتقم و  اهتاذب  تاذلا  نأل  ضورعملا 
لاوزلا ناکمإب  دیرأ 

نکی مل  دوجولا  کلذ  تاذـب  ناک  ول  هبجوملا و  هیهاملا  کلتب  دوجولا  کـلذ  بوجو  یتاذـلا و  بوجولا  نوکی  فیک  تلق  نإ  - 1
مکدنع یتاذلا  بوجولا  ینعم  اذه  تلق  هدوجوم  ادوجو و  اهـسفن  هبترم  یف  نکت  مل  هیهاملا - کلت  اضیأ  فلخ و  اذه  هتیهامب  امئاق 

یف دوجولا  نوک  مدع  ریغلا و  هیلخدم  الب  هتاذب  هتاذ  دوجول  هیـضتقملا  تاذـلا  تاذـلاب  بجاولا  ینعمف  هل  هیهاملاب  لئاقلا  دـنع  امأ  و 
هر س  هلطاب ، هرداصملا  هبهذم و  هتیهام  هتاذ و  هبترم 
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.رم ام  دنسلا  عونمم و  وهف  دوجولل  هبجوملا  تاذلا  بسحب  وه  ام 

نوکی نأ  زوجی  مل ال  هنأ  هثالثلا  هوجولا  نم  هدمعلا  وه  يذـلا  یناثلا  هجولا  یلع  ضارتعالا  یف  ثحابملا  بحاص  هرکذ  ام  لصاح  و 
اهیلع ال همدـقتم  هیهاملا  تایتاذ  نأ  اـمک  اهتاذـب  اـهتاذ  سفنب  لـب  دوجولاـب  ـال  همدـقتیف  یه  یه  ثیح  نم  هیهاـملا  یه  دوجولا  هلع 

لباقلا مدـقت  نأ  عم  هدوجول  لباق  نکمملا  هیهام  نأ  امک  اهدوجوب و  اهتاذـب ال  اهمزاولل  هلع  هیهاملا  نأ  امک  هیهاملاب و  لب  دوجولاـب 
.يرورض اضیأ 

وأ دوجول  هلع  نوکی  امیف  مالکلا  نأب  لصحملا  لـیزنتلا و  يدـقن  تاراـشإلا و  حرـشک  هبتک  نم  عضاوم  یف  یـسوطلا  میکحلا  هدر  و 
هظحلت نأ  عنتما  ادوجوم  یـشلا ء  نوک  ظحلت  مل  ام  هنإف  دوجولاب  هیلع  اهمدـقت  بوجوب  همکاح  لـقعلا  ههیدـب  جراـخلا و  یف  دوجوم 

مزلی الئل  دوجولا  هیف  ربتعم  ریغ  يأ  دوجولا  نع  ایلاخ  لقعلا  هظحلی  نأ  دـب  هنإف ال  دوجولل  لـباقلا  فـالخب  هل  ادـیفم  دوجول و  اءدـبم 
هیهاملا و یلإ  هبسنلاب  تایتاذلا  امأ  یه و  یه  ثیح  نم  هیهاملا  یه  نذإف  نییفانتملا  عامتجا  مزلی  الئل  مدعلا  نع  و  لصاحلا - لوصح 

بـسحب وه  امنإ  اهمزاولب  اهفاصتا  تایتاذـلاب و  اهموقت  نأل  یلقعلا  دوجولاـب  ـالإ  اهمدـقت   (1) بجی الف  اهمزاول  یلإ  هبـسنلاب  هیهاـملا 
.ضایبلا عم  مسجلاک  لقعلا ال 

لولعم نوکی  نأ  زوجی  دوجولا ال  هرابعلا  هذهب  امالک  تاثحابملا  باتک  یف  سیئرلا  خیـشلا  هرکذ  ام  ققحملا  اذـه  مالک  دـیؤی  امم  و 
ثیح نم  یـشلا ء  هلع  و  همودعم - مودعملا  هلع  هدوجوم و  دوجوملا  هلع  ادوجوم و  نوکی  نأ  ریغ  لاح  هل  سیل  دوجولا  نأل  هیهاملا 

دق یشلا ء  ناک  اذإ  سیلف  هیهام  یش ء و   (2) هیهام یش ء و  وه 

راـبتعا مدـعب  ولخلا  هبترم  یه  یتـلا  یه  ثیح  نم  هیهاـملا  هبترم  یف  ذإ  رهوجتلاـب  عضاوملا  هذـه  یف  مدـقتلا  لاـقی  نأ  یلوـألا  و  - 1
تناک ول  یتح  مدـقتلا  هیف  ام  نوکی  یتح  ذـئنیح  دوجو  اهمزال و ال  یلع  هیهاملا  لکلا و  یلع  مدـقتم  ءزجلا  مدـعلا  رابتعا  ـال  دوجولا 

، رهوجتلا سفن  امهالک  هیف  ام  مدـقتلا و  هب  امف  هلاحب  مدـقتلا  ناکل  هلزتعملا  هتمعز  امک  تادوجولا  هفاـک  نع  هکفنم  هررقتم  هیهاـملا 
هر س 

هلوهجم دوجولا  ماسقأ  یماسألا و  هلولعم  یـشلا ء  ماـسقأ  مهلوق  یف  اـمک  هیهاـملا  هیئیـش  اـنه  یـشلاف ء  یـشلل ء  يریـسفت  فطع  - 2
هر س  لولعملا ، هلعلا و  نیب  هیخنسلا  طارتشا  خیشلا  مالک  لصاح  دوجولل و  هقواسم  هیئیشلا  مهلوق  یینعم  دحاو  یماسألا 
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نأ زوجی  دوجولا ال  وه  مزال  اهل  هیهام  لـک  و  یـش ء - لـکل  هلع  نوکی  نأ  بجی  ءایـشألا  ضعبل   (1) هلع هیهاـم  وه  ثیح  نم  نوکی 
وه ثیح  نم  یـشلا ء  ببـس  نوکی  نأ  زوجی  ـال  هلمجلاـب  تاراـشإلا و  یف  افـشلا و  یف  اذـه   (2) نیب دـق  اهل و  الولعم  اـهمزال  نوکی 
ام نأل  مدـعلا  عم  اهمزلی  نوکی  نأ  زوجی  ناکل  هیهام  اهنأل  دوجولل  اببـس  هیهام  تناک  ول  دوجولا و  لصاح  ائیـش  ـالإ  دوجولا  لـصاح 
مل یـش ء و  دوجول  هلع  هیهام  نوکی  نأ  لاحم  اهدوجو و  لاح  یلع  فقوتی  و ال  تضرف - فیک  اـهمزلی  یه  ثیح  نم  هیهاـملا  مزلی 

نوکی لـب  دوجو  لولعملل  لـصحی  مل  دوجو  هلعلل  لـصحی  مل  اذإ  دوجولا و  اـهل  لـصحی  مل  دوجوملا  هلع  نوکیف  دوجو  اـهل  ضرعی 
الـصاح نیتمئاقک  ایاوزلا  نوک  دـجوی  نکل ال  نیتمئاقل  هیواسم  ایاوزلا  نوک  اهعبتی  ثلثملا  نأ  لثم  لولعملا  هیهام  اهعبتیف  هیهام  هلعلل 

نأ زوجی  سیل  دوجو و  نیتمئاـقک  اـیاوزلا  نوکل  ضرعی  مل  دوجو  ثلثملل  ضرعی  مل  نإـف  دوجو  ثلثملل  ضرع  دـق  ـالإ و  ادوـجوم 
کلت نإف  دوجولا - اهعم  ربتعی  هیهام ال  نیتمئاقک  اـیاوزلا  نوکل  نوکی  نأ  زوجی  اـمک  دوجولا  اـهعم  ربتعی  سیل  هیهاـم  دوجولل  لاـقی 
کلتل نکی  مل  دوجو  ثلثملل  عضوی  مل  اـم  همودـعم و  نوکت  اهمدـع  لاـح  یف  هدوـجوم و  نوـکت  ثلثملا  دوـجو  لاـح  یف  هیهاـملا 
دجوی مل  نإ  اهنإ و  لاقی  نأ  زوجی  دوجولا و ال  اهنع  مزل  یتح  دوجو  اهل  ضرع  لوـألا  هیهاـم  لاـقی  نأ  نکمی  سیلف  دوجو  هیهاـملا 
اهمزلی دوجو  اهل  ضرعی  ثیح  نم  دوجولا و  هیهام  اهمزلی  هیهام  یه  ثیح  نم  اهنأ  لاـقی  نأ  زوجی  ـال  دوجو و  اـهنع  دوجولل  نوکی 
بجی ثیح ال  نم  نیتمئاقک - ایاوزلا  نوک  هیهامک  سیل  هدوجوم و  نوکت  نأ  نع  ولخی  دوجولا ال  هیهام  نإف  دوجولا - هیهاـم  دوجو 

لئاق و  (3) لاق نإف  هیهاملا  هذه  تمدع  ثلثملا  مدع  نإ  ثلثملا و  دوجو  دعب  دجوت  هیهاملا  هذـه  لب  هیهام  تماد  ام  دوجو  امئاد  اهل 
تمدع نإف  اضیأ 

هر س  هیجوزلا ، هیهامل  هعبرألا  هیهامک  - 1
هر س  تاثحابملا ، هخسن  ینرضحی  خیشلا و ال  مالک  نم  نوکی  نأ  نکمی  - 2

اببس هیهاملا  تسیل  ذئنیح  هنأ  هباوجف  تمدع - نإ  مدع  تدجو و  نإ  دجو  هنأ  نم  لولعملا  هلعلا و  یف  ربتعملا  وه  امب  لاق  نإ  يأ  - 3
هر س  رم ، امک  مدعلا  عم  دوجولا  اهمزلی  نأ  زوجیف  تضرف  فیک  اهمزلی  هیهاملا  مزلی  ام  نأل  دوجولل 
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نأ نذإ  جاتحیف  دوجولل  ببـس  هدوجوم  اـهنوک  لـب  دوجولل  اببـس  هیهاـملا  تسیل  ذـئنیح  نوکیف  دوجولا  مدـع  دوجولا  بجاو  هیهاـم 
ضرع دق  نوکیف  هدوجوم - دوجوملا  مزاللا  لبق  نوکتف  دوجولا  مدع  الإ  اهمزلی  مل  الإ  دوجولا و  دوجو  اهمزلی  یتح  هدوجوم  نوکت 

.ماقملا اذه  یف  هریظن   (1) دجوی مل  هنإف  مالکلا  اذهب  ظفتحاف  لاحم  اذه  دوجولا و  اهنع  مزل  نأ  لبق  دوجولا  اهل 

: هراشإ دقن و 

لحی رخآ  نوک  اهدوجول  نوک و  هیهاملل  نوکی  نأب  عوضوملا - یلإ  ضرعلا  هبـسنک  تسیل  هیهاملا  یلإ  دوجولا  هبـسن  نأ  تیرد  دـق 
امنإ ءافخلا و  نوطبلا و  نومکلا و  هیاغ  یف  اهـسفن  دـح  یف  یهف  لصحتت  هب  ام  اهلوصح و  هیهاملا و  نوک  سفن  دوجولا  لـب  هیهاـملا 
نیب روصتی  امنإ  لب  نیلـصحتم  نیئیـش  نیب  روصتی  داحتالا ال  هیقلعت و  هیداحتا ال  امهنیب  هبـسنلاف  دوجولاب  ترهظ  ترونت و  تنوکت و 

هیهاملا غابـصناف  ناتیلقع  هروص  هداـم و   (2) امه امب  لصف ال  سنج و  امه  اـمب  لـصفلا  سنجلا و  نیب  اـمک  لـصحتم  ـال  لـصحتم و 
وه امب  مهبملاف  رم  امک  هب  اهفـصی  اهل و  لـصاح  دوجو  همهبم و  هیهاـم  یلإ  دوجوملا  لـلحی  ثیح  لـقعلا  بسحب  وه  اـمنإ  دوجولاـب 

سفن لصحتملا  کلذ  لب  هب  الإ  هل  لصحت  هب و ال  مهبملا  کلذ  لصحتی  يذـلا  لصحتملل  اصوصخ  لصحتملل و  هلع  نوکی  مهبم ال 
.هل عوضوملا  هفاضإ  سفن  هقیقحلاب  فاضملا  نأ  امک  هلصحت 

هیلعلاب و ام  يوس  مدـقتلا  نم  رخآ  وحن  اذـهف  اهمزال  یلع  هیهاملا  مدـقت  اهنم و  فلأتی  ام  یلع  هیهاملا  بسحب  تایتاذـلا  مدـقت  امأ  و 
.ریثأتلا هیلعلا و  بسحب  نوکی  يذلا  مدقتلا  یف  مالکلا 

دوجولا و هیدوجومب  تاحیرـصت  همالک  یف  تحبلا - دوجولا  هقیقح  بجاولا  نأ  نم  خـماشلا  بلطملا  اذـهل  هقیقحت  هوـالعب  هنـأل  - 1
هر س  هیلاعلا ، بلاطملا  نم  هریغ  خماشلا و  بلطملا  اذه  یف  هدمعلا  یه  هتلاصأ و 

نإ هعـضوم  یف  یجیـس ء  امک  ایداحتا  ناک  نإ  هروصلا و  هداملا و  نیب  بیکرتلا  طرـشب ال و  لصفلا  سنجلا و  ذـخأ  اذإ  کلذ  و  - 2
امهنیب زیامت  ثیحب ال  اتدحتا  هروصلا  تلبق  اذإف  الوأ  هروصلا  هذـه  نودـب  هلـصحتم  هداملا  یلإ  رظنلاب  نائیـش  امهنأ  الإ  یلاعت  هللا  ءاش 

س رخآ ، عضوم  هقیقحتل  هداملا و  نودـب  لصحتتف  لقعلاب  هقحلم  وأ  لاثملا  ملاع  تادوجوم  نم  نوکت  هدرجم  ریـصت  دـق  هروصلا  مث 
هر
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.لیبقلا اذه  نم  اهدوجو  یلإ  سایقلاب  هیهاملا  مدقت  نکیلف  لیق  نإف 

نإف عقاولا  یف  رخآلا  یلع  امهدـحأ  مدـقت  نود  نم  هیداـحتا - اـمهنیب  هقـالعلا  نأ   (2) انیب دـق  انأ  اـهنم  هوجو  نم   (1) دـساف اذه  لوقن 
یلع نیعلا  بسحب  دوجولا  مدـقتب  نیققحملا  نم  لاـق  نم  هعم و  هدـحتم  هنع و  هعزتـنم  هیهاـملا  و  دوجولا - وه  هقیقحلا  یف  دوجوملا 

هموهفم هیهاملا  نایعألا و  یف  ررقتلا  سفن  هنوکل  نایعألا - یف  ررقتلا  لعاجلا و  نم  رودـصلا  یف  لصألا  وه  دوجولا  نأ  هانعم  هیهاملا 
طیـسبلا و ال لعجلاب  هرثأتم ال  هلوعجم و ال  ریغ  تایهاملا  ذإ  رثأتلا  هیلولعملا و  ینعمب  رابتعالا ال  اذهب  هل  اعرف  نوکیف  هعم  هدـحتم  هنم 

.هیلع علطتس  امک  فلؤملا  لعجلاب 

هبترم یف  نکل  هیهاـملا  تررقت  دوجولا  ردـص  اذإ  هیهاـم و  كاـنه  نکی  مل  لـعاجلا  نع  یناـکمإلا  دوـجولا  ردـصی  مل  اـم  هلمجلاـب 
.عقاولا یف  لوصحلا  نوکلا و  یف  اهل  لالقتسا  ذإ ال  همدقتم - هرخأتم و ال  هبترم  یف  دوجولا ال 

مدـقتلا و هیهاملا و  مزاول  نم  نوکی  فیکف  یقیقح  رمأ  دوجولا  نأ  انققح  دـق  هلـصأتم و  ریغ  هیعازتنا  رومأ  هیهاـملا  مزاول  نأ  اـهنم  و 
امهیلع دوجولا  مکح  باحسنا  عم  نکل  امهنم  یـش ء  یف  دوجولا  هیلخدم  نود  نم  نیققحتم  اناک  نإ  و  اهمزال - هیهاملا و  نیب  رخأتلا 
بسحب اهؤاضتقا  نکی  مل  نإ  دوجولاب و  هطولخم  اهمزالل  اهئاضتقا  هبترم  یف  هیهاملاف  امهب  قئاللا  دوجولا  نع  امهکاکفنا  مدعل  هب  ال 

.اهنع رخأتم  ریغ  اهتبترم  یف  هنوک  عم  اهل  امزال  دوجولا  نوکی  فیکف  دوجولا 

دوجو وأ  هیهام  امإ  یشلا ء  هیبنت : حیضوت و 

نوکی نأ  نکمأ  نإ  دوجولا و  ریغ  وه  ام  لک  لوقنف  ماهبإلا  هیلکلا و  هضرعی  ارمأ  نوکی  هلاحم  ـال  و  دوجولا - ریغ  هیهاـملاب  دارملا  ذإ 
نأ نکمی  نکل ال  يرخأ  هفصل  اببس  هتفص  نوکی  هفصل و  اببس 

مالک تبثی  اذـه  درجمب  هیقحـألاب و  مدـقتلا  هیهاـملاب و  مدـقتلا  وه  عضاوملا  نم  ریثک  یف  رخآ  امدـقت  تبثی  فنـصملا  تلق  نإـف  - 1
هر س  مهفاف ، لیلجلا  رظنلاب  موقلا و  هیعبتب  کلذ  تلق  لئاسلا 

هبترم يأ  یف  هیهاملا  یلع  لومحم  وهف  ماعلا  یلومحملا  دوجولا  امأ  هیهاملا و  مزاول  نم  ینیعلا  دوجولا  نوک  یفنی  امنإ  هرکذ  اـم  - 2
ینیعلا دوجولا  یلإ  هبـسنلاب  حیحـص  ریغ  یلومحملا  دوجولا  یلإ  هبـسنلاب  حیحـص  هیهاـملا  مزاول  نم  دوـجولا  نوـکب  لوقلاـف  تضرف 

ط لیصألا ،
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نأ یلع  هبنی  امم  اذه  دوجولا و  یلع  دوجولاب  مدـقتمب  دوجولا  ریغ  نم  یـش ء  دوجولاب و ال  مدـقتم  ببـسلا  نإف  هدوجول  اببـس  نوکی 
هتاذب ادوجوم  نوکی  الف  هدوجول  اببس  نوکی  الف  دوجول  اببس  نوکی  دوجولا ال  ریغ  وه  يذلا  نإف  دوجولا - ریغ  سیل  دوجولا  بجاولا 

هتاذب دوجوم  وه  يذلا  دوجولا  وه  دوجولا  بجاو  لب  هتاذب  دوجولا  بجاو  نوکی  الف 

- هحازإ مهو و 

مدـقتم ببـسلا  هنوک و  هدوجول و  اببـس  ناک  ول  دوجولا  نإف  دوجولا - یف  تآ  هنیعب  وهف  دوجولا  ریغ  یف  ترکذ  ام  لوقت  نأ  کـل  و 
یلع دوجولا  مدـقت  نإف  لاحم  هنأ  ملـسن  اـنأب ال  کـبیجن   (1) انکل لاحم  هنأ  هدوجو و  یلع  دوجولاـب  امدـقتم  دوجولا  ناـک  دوجولاـب 

هداـیزل کـلذ و  هلاحتـسا  مدـع  یف  ههبـش  ـال  هدوجوب و  لـب  هسفنب  ـال  مدـقتی  دوجولا  ریغ  دوجولا و  وه  هسفنب و  وه  اـمنإ  هتیدوجوم 
دوجوم امإ  و  ناسنإ - هنأل  هیناسنإلل و  ادوجوم  نوکی  نأ  اـمإ  ـالثم  ناـسنإلا  نـأل  لولعم  وهف  دوجولا  ریغ  وه  اـم  لـک  لوقن  حاـضیإلا 

هنأل ادوجوم  هنوک  ناک  ولف  ادوجوم  ناـک  اذإ  اـناسنإ   (2) نوکی امنإ  ناسنإلا  نأل  لوألا  یلإ  لیبس  ـال  جراـخ  نم  رخآ  یـش ء  ببـسب 
ادوجوم هنوک  لبق  ادوجوم  ناسنإلا  نوکیف  ادوجوم  هنوکل  ادوجوم  هنوک  ناکل  ناسنإ 

الب نکل  هتیدوجومل  اببـس  دوجولا  نوک  نم  هرکذ  ام  امأ  اللعم و  نوکیل  ایـضرع  سیل  دوجولا  دوجو  لاـقی  نأ  باوجلا  یف  قحلا  - 1
یلع یشلا ء  مدقت  هسفنب  اهیلع  دوجولا  مدقت  نم  مزلیف  هیدوجوملا  هقیقح  امإ  هیدوجوملاب  دارملا  نإف  لاکـشإلا  عفدی  الف  دئاز  دوجو 
یلع دوجولا  ریغ  مدـقت  هلاحتـسا  مدـع  یف  ههبـش  کلذـک ال  کلذ  هلاحتـسا  مدـع  یف  ههبـش  امکف ال  يرابتعالا  اهانعم  امأ  و  هسفن -

هیفورعملا و روـهظلا و  هبترم  هیدوجوملاـب  یفخملا و  زنکلا  هیدـحألا و  هبترم  دوجوملاـب  داری  نأ  ـالإ  مهللا  ینعملا  اذـهب  هیدوـجوملا 
وه لئاقلا و  اذـه  قاذـم  بسانی  هنکل ال  قحلاب  مدـقتلا  وه  رخآ  امدـقت  انه  نأ  رخأتلا  مدـقتلا و  ثحب  یف  یتأیـس  طـسبنملا و  ضیفلا 
یلإ جاتحی  تایهاملا  نم  هیهاـم  اـضیأ  هنأ  هموهفم و  دوجولا  یف  تآ  هنیعب  وهف  هلوق  یف  دوجولاـب  دـیرأ  ول  تاـمکاحملا و  بحاـص 

س ریغ ، دوجو ال  یلوألا  لمحلاب  موهفملا  کلذ  نأل  هسفنب  هتیدوجوم  یلع  دوجولا  هیهام  مدقت  لاقی  نأ  نکمی  مل  یقیقحلا  دوجولا 
هر

یلع ذوخأم  هنإف  کلذـک  سیل  هطورـشم و  هیـضق  ادوجوم  ناک  اذإ  ناسنإ  ناسنإلا  انلوق  ناـک  ول  هرکذ  يذـلا  لاـحملا  مزلی  اـمنإ  - 2
تاروکذملا هذه  یلإ  رم و  امک  دوجولا  طرـشب  دوجولا ال  لاح  یف  وه  امنإ  اهیلع  تایتاذلا  تاذلا و  قدص  نأل  هتحبلا  هیفرظلا  لیبس 

هر س  لمأت ، هیف  هلوقب و  هرس  سدق  راشأ 
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ریغ نوکی  الولعم ال  نوکی  ام ال  لک  نأ  یلإ  ضیقنلا  سکعب  سکعنی  هلع و  نع  الإ  ادوجوم  ناسنإلا  نوکی  نأ ال  یقبف  لاـحم  وه  و 
.دوجولا سفن  وه  لب  دوجولا 

هنأل ادوجوم  نوکیف  ادوجوم  ناک  ول  ادوجو  نوکی  امنإ  هنأل  دوجو  هنأل  ادوجوم  نوکی  نأ  زوجی  ـال  کلذـک  اـضیأ  دوجولا  لـیق  ولف 
.لاحملا دوعیف  دوجوم 

دوجولا نأ  ـالإ  دوجوم  هنـأل  دوجوم  دوجولا  اـنلوقل  ینعم  ـالف  هسفنب  لـب  رخآ  دوجوب  ـال  ادوجوم  نوکی  اـمنإ  دوـجولا  نأ  باوجلاـف 
ادوجوم و هنوک  سفن  یلع  هسفنب  مدـقتم  دوجولا  نأ  مزاللا  لب  ادوجوم  هنوک  لبق  ادوجوم  دوجولا  نوکی  نأ  مزلی  الف  هسفنب  دوجوم 

.هیف روذحم  ال 

نامزلا بسحب  رخأتی  مدقتی و  ینامزلا  نأ  امک  هسفنب  دوجوم  دوجولا  دوجولاب و  ادوجوم  نوکی  امنإ  دوجولا  ریغ  وه  ام  نأ  رهظ  دـقف 
رونلاب سحلا  يدی  نیب  رهظی  ءایشألا  نأ  امک  اهـسفنب و  کلذک  هداملا  هداملاب و  فلتخی  ماسجألا  نأ  امک  هسفنب و  کلذک  نامزلا  و 

.لمأت هیف  ءامکحلا و  ضعب  هررق  ام  اذه  رخآ  رونب  هسفنب ال  رونلا  و 

- تاحیولتلا بحاص  هدافأ  ام  عبارلا 

هراشا

ادوجوم اهنم  یـش ء  راص  اذإ  ادوجوم و  اهنم  یـش ء  ریـصی  هنیعب ال  اهدوجو  عنتما  نإ  هتیهام  نع  هدوجو  نهذلا  لصف  يذلا  نأ  وه  و 
یقب یلک  تایئزج  نم  عقو  ام  نأ  تملع  دـق  هیاـهنلا و  ریغ  یلإ  هنکمم  لـب  اـهتایهامل  هعنتمم  ریغ  هلوقعم  يرخأ  تاـیئزج  هل  یلکلاـف 

اهتاذل اهل  رخآ  یئزج  دوجو  نکمأ  هیلک  تذخأ  اذإ  یهف  دوجولا  ءارو  هیهام  هل  دوجولا و  بجاو  عقاولا  اذه  ناک  اذإ  دعب و  ناکمإلا 
عنتمی نأ  بابلا  یف  ام  هیاغ  لاحم  اذـه  هتیهام و  رابتعاب  دوجولا  عنتمم  دوجولا - بجاو  ضورفملا  ناکل  هیهاـملل  دوجولا  عنتما  ول  ذإ 
هبجاو تسیلف  قبس  امک  تانکمم  عقو  ام  ءارو  هیهاملا  تایئزج  نأل  ابجاو  نوکی  الف  هسفن  یف  انکمم  نوکیف  هیهاملا  سفن  ریغ  ببسب 

هل سیلف  بجاو  دوجولا  یف  ناک  نإ  نذإف  لاحم  اذه  انکمم و  هتیهام  رابتعاب  اضیأ  بجاولا  راصف  انکمم  هتایهام  نم  یش ء  ناک  اذإف 
تحبلا فرصلا  دوجولا  وهف  نیرمأ  یلإ  نهذلا  هلصفی  ثیحب  دوجولا  ءارو  هیهام 
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مل ال هنأب  هیلع  داریإلا  نسح و  قیقحت  نیتم و  ناهرب  هنأ  يرأ  هرس و  هللا  رون  همالک  اذه  مومع  صوصخ و  نم  یـش ء  هبوشی  يذلا ال 
یلع هیهاملا  قالطإ  صیـصخت  ایلک و  ایـصخش ال  ایئزج  کلذ  نوکی  هل  ضورعم  دوجو و  یلإ  ادوجوم  ارمأ  لقعلا  لـصفی  نأ  زوجی 

یشلا ء صخشت  نأ  یلع   (1) ینبم همالک  نأب  عفدـنم  بجاولا - هقیقح  سفن  وه  لب  دـئاز  ریغ  دوجولا  نأ  دوصقملا  ذإ  عفنی  هیلکلا ال 
ضورعم و یلإ  نهذـلا  هلـصفی  ام  لکف  یبارافلا  رـصن  یبأ  مالک  یف  هب  حرـصملا  قحلا  لـهأ  يأر  وه  اـمک  هدوجو  وحن  هقیقحلا  یف 

نع یبأی  اهروصت ال  سفنف  هیلک  هیهام  هل  ام  لک  هلاحم و  اـیلک ال  هدوجو  نع  رظنلا  عطق  عم  هتاذ  هبترم  یف  ناـک  دوجولا  وه  ضراـع 
نم عانتمالا  ناکمإلا و  بوجولا و  ناک  امل  هنأ  هناهرب  لصاحف  هتیهام  سفن  نع  جراخ  عناـمل  ـالإ  عقو  اـم  ریغ  تاـیئزج  هل  نوکی  نأ 
ناـک وـلف  دوـجولا  یلإ  اـسیقم  هسفن  یف  هلاـح  هثـالثلا  رومـألا  یلإ  یـشلا ء  میـسقت  یف  هیلإ  روـظنملا  ذإ  تاوذـلا  تاـیهاملا و  مزاوـل 

هعنتمم اهعیمج  نوکی  نأ  امإ  تایئزجلا  کلتف  لقعلا  بسحب  تایئزج  هل  اـیلک  ینعم  نوکی  دوجولا  سفن  ریغ  ینعم  اـبجاو  ضورفملا 
امیف مدعلا  یفانی  یناثلا  دوجولا و  بوجولا و  یفانی  لوألا  ذإ  هلطاب  اهرسأب  هثالثلا  قوقـشلا  اهتاذل و  هنکمم  وأ  اهتاذل  هبجاو  وأ  اهتاذل 
ینعم بجاولا  نوک  وه  مدقملا و  نالطبل  مزلتسم  اهرسأب  یلاتلا  قوقـش  نالطب  اعقاو و  ضرفی  امیف  بوجولا  یفانی  ثلاثلا  و  عقی - مل 

مومع و ال هقحلی  هسفنب ال  صخـشتملا  دـکأتملا  فرـصلا  دوجولا  الإ  سیلف  تاذـلاب - بجاو  دوجولا  یف  ناک  نإ  نذإـف  دوجولا  ریغ 
.صوصخ

هیهامل نوکی  نأ  زوجی  مل ال  عونمم و  هیهانتملا  ریغلا  تایئزجلا - عانتما  مدـع  يوعد  نأ  نم  مالعألا  ضعب  هیلع  هدروأ  ام  عنـشأ  اـم  و 
وهف یهانتلا  مدـع  ملـس  ول  اهیلع و  هداـیزلا  مهوتلا  یف  زاـج  نإ  عقاولا و  یف  اـهنع  يدـعتی  نأ  نکمی  ـال  هیهاـنتم - هددـعتم  دارفأ  هیلک 

هیهانتم ریغ  تابجاولا  نوکی  نأ  مزلی  ام  هیاغف  رخآلا  ینعملاب  هانتم  ریغ  هنأ  ملـس  ول  عونمم و  ذـئنیح  مزـاللا  نـالطب  فقی و  ـال  ینعمب 
هیهانتم ریغ  رومأ  بترت  عانتما  یلع  تلدل  تمت  ول  لسلستلا  نالطب  لئالد  نإ  الئاق  اذه  نالطب  عنمی  نأ  لئاقلف 

هر س  دوجولا ، هیرابتعاب  لئاق  هنأل  خیشلا  بهذم  قحلا ال  لهأ  بهذم  یلع  ناهربلا  میمتت  نکمی  يأ  - 1
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.نیبم (1) و ال  نیب ریغ  تابجاولا  بترت  موزل  اعم و  هدوجوم 

نم هنیعم  هبترم  یهانتاللا و ال  یهانتلا و  نم  ائیـش  یـضتقی  اهتاذ ال  یلإ  رظنلاب  هیهام  لک  نأـبف  ـالوأ  هرکذ  اـم  نـالطب  اـمأ  لوقن  اـنأل 
امأ و  هیهانتم - ریغ  دارفأ  اهل  نوکی  نأ  نع  لقعلا  دـنع  یبأی  هیهاملا ال  سفن  نع  هجراخلا  رومألا  نع  رظنلا  عطق  اذإـف  الـصأ  بتارملا 
لیق یتح  ائفاکتم  وأ  ابترتم  ایفقی  وأ ال  ایددـع  تابجاولا - یف  لسلـستلا  نالطب  یف  سیل  انهاه  مالکلا  نأبف  اثلاث  ایناث و  هرکذ  ام  داـسف 

ذإ عقاولا - وه  ام  يوس  تایئزج  اـهل  ضرفی  نأ  نکمی  هیلک  هیهاـم  بجاولل  ناـک  اذإ  هنأ  یف  مـالکلا  لـب  هیف  روظنم  دـعب  هنـالطب  نإ 
ثیح نم  اهسفن  یلإ  رظنلاب  یبأی  الف  اهـسفن  نع  نیجراخ  امهالک  عوقواللا  عوقولا و  ناک  یه  الإ  یه  ثیح  نم  نکی  مل  امل  هیهاملا 

نع رظنلا  عـطق  عـم  ینعملا  مزاوـل  نـم  عاـنتمالا  ناـکمإلا و  بوـجولا و  نـم  لـک  ناـک  اـمل  و  هـعقاو - ریغ  دارفأ  اــهل  نوـکی  نأ  یه 
تناک هیلک  هیهام  نم  درف  هتاذـل  بجو  اذإف  یناعملا - هذـه  دـحأ  نع  اـجراخ  هتاذ  یف  یناـعملا  نم  ینعم  ـال  نأ  ینعمب  تاـیجراخلا 

.نکمأ ول  تنکمأ  عنتما و  ول  تعنتما  اذک  اهتاذل و  هبجاو  اهدارفأ  عیمج 

اعنتمم اضیأ  عقاولا  اذـه  ناکل  الإ  هعنتمم و  تمدـع و ال  امل  الإ  اهتاذـل و  هبجاو  نکت  مل  هعقاولا  ریغلا  هضورفملا  دارفألا  کـلت  لوقنف 
تبثف اضیأ  فلخ  اذه  هتاذل  انکمم  هتاذل  بجاولا  ناکل  الإ  هنکمم و  هتاذل و ال  بجاولا  دوجوب  مزجن  نأ  دـعب  ملکتن  انأل  فلخ  اذـه 

.لاحم وه  ثالثلا و  داوملا  هذه  نم  دحاو  ریغ  هنوک  مزل  هینإلا  ریغ  هیهام  اذ  یلاعت  بجاولا  ناک  ول  هنأ 

: هلازإ کش و 

یـضتقت هقرافملا  رهاوجلا  نم  دـحاو  لک  هیهام  نأ  ینعمب  اـهتایهام - مزاول  نم  لوقعلا  صخـشت  نأـب  اوحرـص  مهنإ  لوقت  کـلعل  و 
نأب تمکح  فیکف  دحاو  یف  راصحنالا  اهتاذل  یضتقی  هیهام  اذ  بجاولا   (2) نکیلف هصخش  یف  هعون  راصحنا 

هر س  ریغلاب ، سایقلاب و ال  بوجو  سایقلاب ال  ناکمإ  امهنیب  نیضورفملا  نیبجاولا  نأ  نیبت  ذإ  نیبم  هفالخ  لب  - 1
انهاه ام  یلقعلا و  لامتحالا  بسحب  ناک  رم  اـم  تلق  خـلإ  لـصفی  نأ  زوجی  ـال  مل  هنأـب  هیلع  داریـإلا  هلوقب و  رم  اـم  اذـه  تلق  نإ  - 2
هر س  هبترملا ، یف  هنوک  زیوجت  رم  امیف  هبترملا و  یف  هیهاملا ال  مزاول  نم  صخشتلا - نوک  زیوجت  انهاه  اضیأ  مهلوصأ و  بسحب 
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106 ص :

.نیعتلا بتارم  نم  ائیش  یضتقت  هیهاملا ال 

نیعتلا نأ  یلإ  انرـشأ  دـقف  نیعتلا  یـضتقت  هقلطملا  هیهاملا  نأ  هانعم  سیل  هتاذ  مزاول  نم  یلقع  رهوج  لـک  صخـشت  نوک  نأ  ملعاـف 
مدـع هنم  داری  دـق  موزللا  لب  تفرع  امک  هیهاملا  هیـضتقی  ـال  اـمم  دوجولا  صاـخلا و  اـهدوجو  سفن  ءایـشألا  یف  نیعتلا  هب  اـم  ینعمب 

هینیعتملا ینعمب  نیعتلا  امأ  هتیهامل و  مزال  لقع  لک  نیعت  مهلوق  نم  دارملا  وه  مأ ال و  ءاضتقالا  عم  ناک  ءاوس  نیئیـش  نیب  كاکفنالا 
یشلا ء هب  نیعتی  اصوصخم  ارمأ  سیل  هنأل  ناک  ینعم  يأب  هیهاملا  مزاول  نم  هنوکب  سأب  یلقع ال  يرابتعا  رمأ  وهف 

سماخلا هجولا 

بجاولا هیهام  یلع  ادـئاز  ناک  ول  دوجولا  نأ  وه  نیئاـشملا و   (1) بهذم بسانی  قارـشإلا و  بحاص  هرکذ  امم  ذـخأملا  بیرق  وه  و 
(2) هعوقو مزل 

نأ ملعا  قارـشإلا و  همکح  یف  لاق  دقف  یقارـشإلا  خیـشلا  امأ  خـلإ 106 و  تدـجو  اذإ  هیهام  ینعمب  رهوجلا  هیـسنجب  اولاق  ثیح  - 1
تسیل اندنع  هیرهوجلا  ذإ  ارهوج  هلعج  وه  هنیعب  امسج  یشلا ء  لعج  لب  هیمـسجلا  یلع  ادئاز  ارمأ  نایعألا  یف  تسیل  اضیأ  هیرهوجلا 

عوضوملا یفنف  عوضوم  یف  دوجوملا ال  هنأب  هوفرع  نوءاشملا  لحملا و  نع  هماوق  یف  ینغتـسی  هجو  یلع  یـشلا ء  هیهاـم  لاـمک  ـالإ 
هر س  لاق ، ام  رخآ  یلإ  هیضرع  هیدوجوملا  یبلس و 

لب هیضرعلا  هیرهوجلا و  هیهاملا  یف  هرـصحنم  ریغ  هیهاملا  ذإ  کلذب  یلاعت  بجاولل  هیهاملاب  لئاقلا  مازلإ  نکمی  عونمم و ال  اذه  - 2
یف دوجوملا ال  رهوجلا و  وه  عوضوملا  هنع  ابولـسم  هیهاملا  وذ  دوجوملا  ضرعلا و  وه  عوضوملا  یف  دوجوملا  نإ  نولوقی  مهنأ  امک 

اهمزلی اهدوجو و  یـضتقی  یتلا  هیبجاولا  هطیـسبلا  هیهاملا  لوقی  لـئاقلا  اذـه  کلذـک  یلاـعت  بجاولا  یلع  قدـصی  اـقلطم  عوضوملا 
ناک نإ  هیضرعلا و  هیرهوجلا و  هیهاملا  یه  دوجولا  یضتقت  یتلا ال  هیناکمإلا  هیهاملا  بجاولا و  یه  هعبرألل  هیجوزلا  موزلک  دوجولا 
نم بیکرتلاب  بولطملا  یلع  لالدتسالا  نکمی  معن  هدح  یلع  اهجو  اذه  نکی  ملف  قباسلا  هجولا  هنأ  الإ  الطاب  دوجولل  هیهاملا  ءاضتقا 

لطاب یلاتلا  ایبیکرت و  اجوز  ناکل  هیعون  هطیـسب  هیهام  تناک  ول  دوجولا و  يوس  هیهام  یلاـعت  بجاولل  ناـک  ول  لاـقی  نأـب  رخآ  هجو 
تـسیلف دوجولل  هلباقم  یه  ام  اهب  دارملا  ذإ  طقف  هیهاملا  دوجولا ال  هیهاملا و  عومجم  ذئنیح  بجاولا  نأ  همزالملا  نایب  هلثم  مدـقملاف 

ثیحب دوجولل  هموزلم  اهنوک  ثیح  نم  رهاـظ و ال  وه  یلاـعت و  بجاولا  هقیقح  دوجو  ـالب  اـهنوک  نکمی  ـالف  یه  ـالإ  یه  ثیح  نم 
اذـه ال یلاـعت و  هتقیقح  دوجولا  هیهاـملا و  عومجم  لـب  همودـعماللا  هدوجومـاللا و  هیهاـملا  سفن  هقیقحلا  اـجراخ و  دوجولا  نوکی 
وأ هضورعم  هیهاملا  اضراع و  دوجولا  لعجب  نکمملا  نع  بلـسی  بیکرتلا ال  نأ  امک  اـموزلم  رخـآلا  اـمزال و  امهدـحأ  لـعجب  عفتری 

یـضرع لک  مهلوق  یلع  تایهلإلا  یف  هرـس  سدق  فنـصملا  هدروأ  ام  انیلع  دری  الف  ایلیلحت  وأ  ایقیقح  ضورعلا  لعجب  و ال  سکعلاب -
انلعج اـنأل  دوـجولا  ضراـع  هیهاـملا و  ضراـع  نیب  هابتـشالا - باـب  نم  هطلاـغم  مهتجح  نأ  یلیلحتلا و  ضورعلا  ریغ  یف  هنأـب  لـلعم 

هقیقحلا طیـسب  نوک  ناهرب  یف  ذخأ  امک  ناریاغتم  نادقفلا  نادجولا و  هیثیح  نأ  امک  ذإ  ههبـش  الب  مزلی  وه  بیکرتلا و  وه  روذـحملا 
دنع ذإ  احیحـص  اضیأ  موقلا  لیلد  ناـک  نإ  و  مدـعلا - نع  یبأـی  هیثیح  مدـعلا و  دوجولا و  نع  یبأـی  ـال  هیثیح  کلذـک  ءایـشألا  لـک 
یف لطاب  اضیأ  لیلحتلا  یف  لیلعتلاب  مکحلا  لیلعتلا و  ضورعلاب و  لـقعلا  مکحی  نیتیرمـألا  سفنلا  نیتیثیحلا  یلإ  لـیلحتلا  راـبتعالا و 
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زوجی درف ال  طیـسب  دحأ  دحاو  یلاعت - هنأب  مکحی  حیحـصلا  لقعلا  نأ  لوألا  نیهجولف  یلاتلا  نالطب  امأ  لقعلا و  دنع  یلاعت  بجاولا 
یف اذکه  هوق و  الب  هیلعف  وهف  هیلعفلاب  وأ  هملظ  الب  رون  وهف  رونلاب  وأ  هیهام - الب  دوجو  وهف  دوجولاب  هنع  ربع  نإف  یش ء  یـش ء و  هیف 

هروص بیکرتلا  کلذـک  بیکرتلا  هداـم  ناـکمإلا  نأ  اـمک  یجیـس ء  هنأ  یناـثلا  هقح و  یف  زوجی  یتلا  هلباـقلا - فارطـألا  نم  اـهریغ 
وأ ناکمإلا  سفن  هجاحلا  جاتحم و  بکرم  لک  ذإ  نکمم - یبیکرت  جوز  لـک  کلذـک  یبیکرت  جوز  نکمم  لـک  نأ  اـمک  ناـکمإلا 
یف سمشلاک  اندنع - یه  یتلا  يربکلا  ههجولا  یمظعلا و  هیغبلا  هذه  تابثإ  یف  رخآ  هجو  انل  .یتأیـس و  امک  هل  هلولعم  وأ  هل  هقواسم 
دئاز وأ  یلاعت  هتیهام  نیع  دوجولا  نأ  نم  کشلا  هدـقع  هیلع  تاذـلا  ملع  نإ  هبتک  ضعب  یف  نیککـشملا  مامإ  لاق  نإ  راـهنلا و  هعبار 

نأ همزالملا  نایب  هلثم - موزلملاف  اقافتا  القع و  لطاب  مزاللا  رـشبلل و  هلقعت  ناکمإ  مزل  هیهاـم  اـضیأ  بجاولل  ناـک  ول  هنأ  وه  اـهیلع و 
هیهاملا یف  مالکلا  نأ  رم  دـق  هیهاملاب و  هیهاملل و  فیرعتلا  نأ  رهتـشا  اـمک  تققحت  اـمنیأ  هاـنتکالا  لـقعتلا و  نکمم  هیهاـملا  خـنس 

نأ امک  لقعتلا - ناکمإ  نم  لقأ  الف  لعفلاب  لقعت  مل  ول  مدعلا و  دوجولا و  نع  یبأت  هیثیح ال  یه  دوجولا و  ریغ  یه  یتلا  هحلطصملا 
ذإ اـضیأ  هلقعت  نکمی  مل  هیهاـم  هل  نکی  مل  نکمملا  نأ  ضرف  وـل  لـعفلاب و  یماـعلا  اـهلقعی  مل  نإ  لـقعتلا و  هنکمم  ناـسنإلا  هیهاـم 
وه يذـلا  یئزجلاف  ابـستکم  ابـساک و ال  نوکی  یئزجلا ال  اولاق  اذـهل  رم و  امک  بلقنال  الإ  نهذـلا و  یف  لصحی  یجراخلا ال  هدوجو 

دوجولا هقیقح  یلإ  هبسنلاب  رسیتی  اضیأ ال  وه  و  هیروضحلا - هدهاشملا  نافرعلا و  حیرصب  الإ  لانی  هتاذب ال  صخـشتملا  ینیعلا  دوجولا 
لوألا لقعلا  یف  یتح  باجح  وأ  بجح  ءارو  نم  عقاولا  یف  ناک  نإ  فراعلا و  دوهش  رظن  یف  فرصلا  سمطلا  ضحملا و  ءانفلاب  الإ 

هیأ هیصوصخ  نأل  تانیعتلا  لکب  اطیحم  نکی  مل  هیهام  هل  ناک  ول  رخآ  هجو  .ههانتکا  نکمی  يذلا ال  دوجولا  فرص  دوجولا  بجاوف 
لک یلع  طسبنی  تانیعتلا و  لک  عماجی  ادوجو  یلاعت  وه  نوکی  نأ  دـب  الف  رخألا  تاـیهاملا  تایـصوصخ  عماـجت  ـال  تناـک - هیهاـم 

هر س  تایهاملا ،
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.لاحم وه  هتاذ و  بکرتیف  موقم  لصف  یلإ  جاتحیف  رهوجلا  هلوقم  تحت 

یه ثیح  نم  هعیبطلا  یلع  حص  درفلا  یلع   (1) حص ام  لک  اضیأ  و 

هر س  هعیبطلا ، یلع  هحصلا  نیع  درفلا  یلع  یش ء  هحصف  درفلا  نیع  یمسقملا  امیس  طرشباللا و ال  نأ  هرس  و  - 1
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ثودـح نـم  دـهاشی  اـمل  هرورـض  رهاوـجلا  ضعب  یلع  ناـکمإلا  لوـق  مزل  اـمل  اـهدارفأ و  یلع  عـنتما  هعیبـطلا  یلع  عـنتما  اـم  لـک  و 
هیناکمإ ههج  هیف  مزلل  رهوجلا  هلوقم  تحت  دوجولا  بجاو  لخد  ولف  اهتاذـل  اهتلوقم  یلع  ناـکمإلا  عوقو  حـص  اـهلاوز  تایرـصنعلا و 
بجاولا ضرع و  وأ  رهوج  امإ  وهف  دوجولا  یلع  هدئاز  هیهام  هل  ام  لکف  فلخ  اذه  تاذلاب  دوجولا  بجاو  نوکی  الف  سنجلا  رابتعاب 

.دوجولا يوس  هیهام  یلاعت  هل  نوکی  الف  هریغب  همایق  مدعل  اضرع  تفرع و ال  امک  ارهوج  سیل 

تاحازإ كوکش و 

هراشا

- داریإلا نم  هوجو  هیهام  هنراقم  الب  دوجولا  هقیقح  ضحم  دوجولا  بجاو  نوک  یلع  دروأ  دق   (1)

هیهاملا نع  ادرجم  بجاولا  دوجو  ناک  ول  اهنم 

بجاولا و ددعت  مزلیف  تاذلا  یـضتقم  فلخت  عانتمال  کلذک  دوجو  لک  نوکی  نأ  مزل  هتاذـل  ناک  نإ  هل   (2) فصولا اذه  لوصحف 
یلع فقوتملا  درجتلا  یلع  هبوجو  فقوت  هرورض  هریغ  یلإ  هبوجو  یف  بجاولا  جایتحا  مزل  هریغل  ناک  نإ  یجیـس ء و  امک  لاحم  وه 

.ریغلا کلذ 

.هنراقملا یضتقی  ام  مدع  درجتلا  یف  یفکی  لاقی  ال 

.یضتقملا کلذ  مدع  یلإ  جاتحی  نذإف  لوقن  انأل 

هیمامتلاب نیئاشملا و  دنع  تادوجولا  رئاسل  هقیقحلاب  فلاخملا  صاخلا  دوجولا  وه  يذلا  هتاذل  هل  فصولا  اذـه  لوصح  نأب  بیجأ  و 
فعـض و هبـشی  مل  ام  دوجولا  هقیقح  نإف  ادـج  میظع  توافت  اذـه  نییناورـسخلا و  سرفلا و  ءامکح  دـنع  رقفلا  ینغلا و  وأ  صقنلا  و 
تاناکمإلا و بتارم  نم  فعـضلا  روصقلا و  و  تایهاملاب - اـهنع  ربعی  یتلا  دوجولا  ریغ  یه  یتلا  یناـعملا  نم  ینعم  هقحلی  ـال  روصق 

روصقلا رونلا و  تاروصق  بتارم  نم  وه  لب  ایدوجو  ارمأ  سیل  لظلا  نم  ینعملا  ذإ  رونلا  تالزنت  بتارم  نم  لظلا  نأ  امک  تـالزنتلا 
ءالؤه دنع  رونلا  هقیقح  وه  يذلا  دوجولا  بتارم  تالزنت  کلذک  یمدع و 

هقیقحلاب هدحتم  اهنوک  مزلی  ذئنیح  هیرابتعا و  اصصح  هصاخلا  تادوجولا  نوک  دوجولا و  هیرابتعا  یلع  اهلاثمأ  ههبشلا و  هذه  ءانب  - 1
هر ن  مهفاف ، هینیع  قئاقح  هصاخلا  تادوجولا  نوک  و  دوجولا - هلاصأ  یلع  باوجلا  ءانب  و 

هر ه  هیهاملا ، نع  درجتلا  يأ  - 2
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لـصأ یف  هقفتملا  اهتقیقح  یلع  دـیزت  ـال  یتلا  اـهتایوه - تایـصوصخ  نم  أـشنت  اـمنإ  اـهتاروصق  نییولهفلا و  ءاـمکحلا  نم  ءاـمظعلا 
هیرونلا دوجولا و 

تانکمملل أدبم  بجاولا  نأ  اهنم  و 

نوک همازلتـسال  لاحم  وه  کلذـک و  دوجو  لک  نوکی  نأ  مزلیف  هتاذـل  ناک  نإ  تاـنکمملل  أدـبم  هنوکف  ادرجم  ادوجو   (1) ناک ولف 
دحأ نأ  هرورـض  همدع  لب  لوألا  إدبملا  بکرت  مزل  درجتلا - دـیق  عم  دوجولا  وه  ناک  نإف  الإ  هللعل و  هسفنل و  هلع  نکمم  دوجو  لک 

نادقفل هنع  فلخت  مکحلا  نأ  الإ  دوجو  لکل  أدبم  دوجو  لک  نوک  زاوج  مزل  درجتلا  طرـشب  ناک  نإ  یمدـع و  درجتلا  وه  هیءزج و 
.درجتلا وه  هیئدبملا و  طرش 

نم روهمجلا  دـنع  وه  اـمک  هقیقح  اـتاذ و  تادوجولا  رئاـسل  فلاـخم  صاـخ  دوجو  وه  يذـلا  هتاذـل  کـلذ  نأ  رم  اـمک  باوـجلا  و 
.نیمدقألا دنع  وه  امک  ینغ  الصأت و  وأ  نیئاشملا 

ءایشألا نم  یش ء  هقیقح  يواسی  هللا ال  هقیقح  نأ  اهنم  و 

(2) نأ یلع  تاموزلملا  فالتخا  یعدتـسی  مزاوللا  فالتخا  ناکمإلل و  هیفانم  یلاعت  هتقیقح  ناکمإلل و  هیـضتقم  هاوس  ام  هقیقح  نـأل 
دوجولا درجم  هتاذ  لب   (3) هتاذ ریغ  رخآ  یـش ء  دوجولا  کلذ  عم  سیل  مث  ادوجو - هنوک  یف  نکمملا  دوجو  يواسی  بجاولا  دوجو 

.هتاذل هقیقحلا  مامت  یف  هیواستم  تانکمملا  تادوجولا  عیمج  نوکیف 

مدـع طرـشب  دوجولا  ناک  ول  ذإ  دـشأ  اذـه  یلع  ثلاثلا  قشلا  هدـسفم  لب  درجتلا  مدـع  هروص  یف  کلذ  ناـیرج  نکمی  لاـقی  ـال  - 1
هیـضتقم اقلطم  هیهاملا  عم  دوجولا  لدتـسملا  لعجی  لوقن ال  انأل  ققحتم  طرـشلا  نأل  کلذـک  دوجو  لک  نوکی  نأ  مزل  أدـبم  درجتلا 

هر س  مهفاف ، اهطرشب  يأ  هبجاولا  هیهاملا  عم  لب  نکمملا  یف  دوجوم  یضتقملا  لاقی  یتح  درجتلل 
هدوجو ام و  یـش ء  هقیقح  يواسی  یلاعت ال  بجاولا  هقیقح  اذـکه  یناثلا  لکـشلا  بیترت  یلع  سایق  ذـئنیح  لصحی  نأ و  عم  يأ  - 2

هر س  هدوجو ، ریغ  هتقیقحف  اهدوجو  وه  ام و  یش ء  هقیقح  يواسی 
هتاذ ریغ  ریمـض  نإ  مث  هنع  یلاعت  تانکمملا  هفـصل  هکراشم  هتقیقح  نوکی  نأ  مزلیف  طقف  دوجولا  نیع  هنأ  ضورفملا  نأل  کـلذ  - 3

هر س  یفخی ، امک ال  بجاولا  یلإ  دوجولا ال  یلإ  عجری 
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ضورع نـأل  فیعـض  باوجلا  اذـه  و  اـهل - ضراـع  لـب  اـهنم  اءزج  ـال  اـهتایهام و  سفن  سیل  تاـنکمملا  دوـجو  نأـب   (1) بیجأ و 
.دوجولا ینعم  یف  اهایإ  بجاولا  هکراشم  یفانی  تانکمملل ال  تادوجولا 

یـضتقی هدوجو  نأل  مزاوللا  یف  اهتادوجو  فلاخی  کلذـک  مزاوللا  یف  تاـنکمملا  تاـیهام  یلاـعت  هللا  هقیقح  فلاـخ  اـمک  اـضیأ  و 
فالتخا یلع  مزاوللا  فـالتخاب  لالدتـسالا  حـص  نإـف  ریغلاـب  ماـیقلا  ناـکمإلا و  یـضتقت  تاـنکمملا  تادوجو  بوجولا و  درجتلا و 

.هیلإ اوبهذ  ام  فالخ  وه  هیهاملا و  یف  تانکمملا  تادوجول  هفلاخم  یلاعت  هللا  هقیقح  نوکی  نأ  بجو  تاموزلملا 

اهکراشی لب  دوجولا  هقیقح  یف  تانکمملا  تادوجو  يواسی  بجاولا ال  دوجو  نأ  لاقی  نأ  نیئاشملا  هقیرط  یلع  باوجلا  یف  قحلاف 
داحتا یجراخ و  مزـال  هنکل  ادـحاو  ینعم  ناـک  نإ  موهفملا و  اذـه  هیناـثلا و  تـالوقعملا  نم  یه  یتلا  هماـعلا  هیدوجوملا  موهفم  یف 

.هقیقحلا بسحب  تاموزلملا  فالتخا  یفانی  مزاللا ال 

نایعألا یف  نوکلا  سفن  ناک  نإ  بجاولا  نأ  اهنم  و 

قلطملا  (2) دوجولا ینعأ 

طانم یه  فنت و  مل  هکراشملا  نأ  فیعـضتلا  لصاح  ضراع و  انه  دوجولا  نأب  لـصاح  زاـیتمالا  لاـق  نکل  هکراـشملا  ملـس  دـق  - 1
ناموزلملا اذـکف  نامزاللا  فلتخیف  ناکمإلا  موزلم  اـهدوجو  بوجولا و  موزلم  هدوجو  نـأل  دـساف  هکراـشملا  میلـست  نأ  لاکـشإلا و 

همتت نم  رخآ ال  اباوج  اذه  لعجی  نأ  یلوألا  فیعـضتلا و  همتت  نم  خـلإ  اضیأ  هلوق و  نأ  رهظف  هلطاب  يربکلا  یف  هذوخأملا  هاواسملاف 
هقیرط یلع  باوجلا  یفف  هفلتخم  تادوجولا  مزاولف  تاـموزلملا  فـالتخال  اببـس  ناـک  ول  مزاوللا  فـالتخا  نأ  هلـصاح  فیعـضتلا و 

هر س  لمأتف ، اذک  راتخن  نیمدقألا  هقیرط  یلع  اذک و  راتخن  نیئاشملا 
هنع ربعملا  یطاسبنالا  دوجولا  اـهیناث  .قـالطإلا و  دـیق  نع  یتح  دـیق  لـک  نع  درجملا  قلطملا  دوجولا  اهدـحأ  تاـقالطإ - هل  نأ  - 2

هیدـمحملا هقیقحلا  یلظلا و  یناثلا  لزـألا  خزاربلا و  خزرب  هعـساولا و  همحرلا  نک و  هبترم  سدـقملا و  ضیفلا  یناـمحرلا و  سفنلاـب 
هل هیدحاولا و  ماقم  یلع  قلطی  باقلألا  هذه  ضعب  و  یندأ - وأ  ماقم  یـش ء و  لک  هایح  هب  يذلا  ءاملا  هب و  قولخملا  قحلا  هقلطملا و 

هر س  هتدایز ، یف  عازن  الف  ریخألا  دارأ  نإ  ددعت و  الف  نیلوألا  دارأ  نإف  یعازتنالا  قلطملا  موهفملا  اهثلاث  .يرخأ و  باقلأ 
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دوجولا نم  بجاولا  بکرت  مزل  درجتلا  دیق  عم  نوکلا  وه  ناک  نإ  ضرعلا و  دوجو  ریغ  رهوجلا  دوجو  نأ  هرورض  بجاولا  ددعت  مزل 
ریغ ناک  نإ  هتاذـل و  اـبجاو  بجاولا  نوکی  ـال  نأ  مزل  درجتلا  طرـشب  وأ  بجاولل  اءزج  نوکی  نأ  حلـصی  ـال  یمدـع  هنأ  عم  درجتلا  و 

نوکی نأ  امإف  نوکلا  عم  ناک  نإ  نوکلا و  نودـب  دوجولا  لقعی  هنأ ال  هرورـض  لاـحمف  نوکلا  نودـب  ناـک  نإـف  ناـیعألا  یف  نوکلا 
وه ام  یلع  دوجولا  هداـیز  هاـنعم  نـأل  بولطملا  وه  هنع و  اـجراخ  وأ  بجاولا  بکرت  عاـنتما  هرورـض  لاـحم  وه  هیف و  ـالخاد  نوکلا 

.بجاولا هقیقح 

وأ توبثلا  نوکلا و  ینعم  یلع  لمتـشی  نأ  امإ  صاخلا  دوجولاف  ققحتلا  نوکلا و  دوجولا  ینعم  نأ  یف  کشن  انأ ال   (1) رخآ هجوب  و 
ناک نوکلا - ینعم  یلع  لمتشا  نإ  هققحت و  هنوک و  الإ  یشلاب ء  صاخلا  دوجولل  ینعم  ذإ ال  اعطق - دوجوب  سیلف  لمتـشی  مل  نإف  ال 

.لاحم هنأ  هیلک و  هیهام  هل  نوکی  نأ  مزلی  ناک  ام  ایأ  هسفن و  وأ  بجاولا  ءزج  نوکی  نأ  امإ  وهف  هل  ایتاذ  قلطملا  دوجولا 

ینغ اهیلع  تاذـلاب  رهاق  مدـقتم  هنأل  تادوجولا  رئاسل  فلاـخملا  صاـخلا  دوجولا   (2) سفن بجاولا  نأبف  لوـألا  نع  اـمأ  باوجلا  و 
نکل رم  اـمک  هیلع  اـهرئاظن  هیئیـشلاک و  یلقع  رمأ  وه  يذـلا  قلطملا  نوـکلا  هداـیز  یف  عازن  ـال  اـهیف و  تاذـلاب  رثؤـم  اـهنع  تاذـلاب 
قحلا هیهام  نأ  نم  تاثحابملا  باـتک  یف  خیـشلا  هب  حرـص  اـمک  هتاذ  سفن  ءارو  ارمأ  تسیل  دوجولا  هب  اـم  ینعمب  بجاولا  هیدوجوم 

الب دوجولا  سفن  یه  لب  اهنع  اجراخ  ادوجو  اهل  نأب  هدوجوم  یه  یتلا  هیناسنإلاک  سیل  جراـخ و  نم  يأ  هقحلی  دوجوب  ـال  هدوجوم 
ربعی ربعملا  ناک  نإ  (3) و  طیسب ینعم  یه  هیبجاولا و  سفن  وه  سوبلم و  دوجو 

هیهاملا و هیئیـش  نوکلا  ریغب  ققحتلا و  ثیح  نم  نکل  هموهفم و  قباسلا  یف  نایعألا  یف  نوکلاب  دارملا  نأ  هقباس  نیب  هنیب و  قرفلا  - 1
هر س  یقیقحلا ، صاخلا  دوجولا  هریغب  دارملا  نأ  الإ  موهفم  وه  امب  موهفملا  کلذ  نوکلاب - دارملا  اضیأ  هجولا  اذه  یف 

هر ه  طرشب ال ، نوکلا  وه  لب  درجتلا  طرشب  درجتلا و ال  دیق  عم  وه  نایعألا و ال  یف  نوکلا  سفن  سیل  يأ  - 2
هر ه  بوجولا ، دکأت  وه  و  - 3
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نوکیف ماعلا  ینعملاـب  دوجولا  ذـخؤی  وأ  هل  بجی  یتح  اـمزال  کـلذ  نوکیف  كرتشم  دوجو  هل   (2) ناک نإ  وأ   (1) بکرم ظفلب  هنع 
وه له  فیعضتلا  لاؤس  لأسف  هتیهام  هلصأ و  یف  دوجوم  هنأ   (3) لعج وأ  ادوجوم  هنوکل  قحلا  دوجو  نم  هل  وه  امئاد و  عفری  امزال ال 

یشل هفـص  هدوجو  نأ  یلع  دوجومب  وه  سیل  لیق  شقون و  وأ  مزال  هنأ  یلع  ماعلا  ینعملاب  يأ  ادوجو  هل  نأب  حموسف  مأ ال  دوجو  وذ 
دوجو و تحب  هنأ  هاـنعم  زاـجم  ظـفل  وهف  دوجوم  دوـجولا  بجاو  اـنلق  اذإ  لاـق  ثیح  یناـثلا  قـشلا  تاـقیلعتلا  یف  راـتخا  هیف و  یه  ء 

.وهس وه  هدوجو و  بجی  هنأب   (4) هوفحص

نم ضعب  هصخل  اـم  یلع  مدـعلل  لـباقملا  كرتـشملا  دوجولل  ضورعم  صاـخ  دوجو  ءاـمکحلا  دـنع  بجاولا  هقیقح  نأ  لـصاحلا  و 
هیهام سفن  وه  يذـلا  تاـنکمملل  إدـبملا  درجملا  دوجولا  یلع  هدـئاز  ناـیعألا  یف  نوکلا  نم  هصحلا  نأـب  مهمـالک  صیخلت  لواـح 

هنأ ال عم  نیدوجوب  ادوجوم  بجاولا  نوک  مزلتـسی  هنأـب  هتقیقح و  یلع  ادـئاز  بجاولا  دوـجو  نوـکب  فارتـعا  هیف  سیل  و  بجاوـلا -
عازن ذإ ال  هیضورعملاب  رخآلا  هیضراعلاب و  امهدحأل  هیولوأ 

هر ه  بجاو ، دوجو  لوقی  و  - 1
هبسنلا فیک  وه  يذلا  بوجولا  ماعلا و  دوجولا  داری  نأ  الإ  هیبجاولا  نیع  دوجولا و  سفن  وهف  هتیهام  نیع  یلاعت  هدوجو  نأ  ینعی  - 2

وأ هملک  هلمح و  قحتسی  يأ  ماعلا  دوجولا  هل  بجی  تاذ  وأ  ماعلا  دوجولا  هل  یقیقح  دوجو  يأ  تاذ  یلاعت  وه  لاقی  نأ  ذئنیح  زوجیف 
ولخلا عنمل  هلصفنملا  قباسلا و  نومضم  یلع  فطع  وأ  هردقملا  نأب  بوصنملا  عراضملا  هغیص  اهدروم  نأ  روهـشملا  نکل  الإ  ینعمب 

اذـکف و ماعلا  هیف  كرتشملا  یهیدـبلا  دوجولا  ربتعی  نأ  امإ  بوجولا و  دوجولا و  سفن  وهف  یقیقحلا  صاخلا  هدوجو  داری  نأ  امإ  يأ 
، دوجولا سفن  هلوق  یلإ  رظان  خلإ - ذخؤی  وأ  هلوق  هیبجاولا و  سفن  وه  هلوق و  یلإ  رظان  خلإ  ناک  نإ  وأ  هلوقف  ریدقت  يأ  یلع  اذـک و 

هر س 
هجو .ماـعلا و  ینعملاـب  يأ  دوـجو  هل  لوـقن  حـماستن و  نحن  دوـجولا و  ریرکت  نع  لأـسی  ذـئنیحف  دوـجوم  هنأ  هـتقیقح  نأ  ینعمب  - 3

دوجولا نکل  دوجو  يذـب  سیل  لوقن  شقاـنن و  وأ  هدارم  فـالخ  یلع  همـالک  لـمحنف  دوجولا  هقیقح  وـه  لـئاسلا  دارم  نأ  حـماستلا 
هر س  قشلا ، اذه  رایتخا  تاقیلعتلا  یف  دئازلا و 

یطخلا هباشتلل  نورخأتملا  دوجو و  تحب  مهلوقب  یلاعت  بجاولا  نع  نوربعی  اوناـک  همکحلا  یف  نیخـسارلا  نم  ءامدـقلا  نأ  ینعی  - 4
اوطلغ و مهنأ  الإ  خاسنلا  نم  طقـس  هیلإ  فاـضملا  ریمـضلا  نأ  مهنظل  ظـفللا  میمتتل  ءاـهلا  داـیدزاب  هدوجو  بجی  مهلوق  یلإ  هوفحص 

هر س  فیرحتلا ، فیحصتلا و  یف  اوهس 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 144 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_112_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_112_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_112_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_112_4
http://www.ghaemiyeh.com


113 ص :

تادوجولا نم  وه  هیلع  قدص  ام  ال  ام - هیـصوصخ  عم  موهفملا  کلذ  سفن  یه  یتلا  هتـصح  ماعلا و  نوکلا  موهفم  هدایز  یف  دـحأل 
كرتشملا دوجولا  نأ  مهمالک  یف  عقو   (1) نإف هیلع  دـئاز  مأ  بجاولا  هقیقح  نیع  وه  له  صاخلا  دوجولا  یف  عازنلا  امنإ  هفلاـختملا 

سیل تانکمملا  یف  (2) و  هتاذب هتاذ  بجاولا  یف  هقدـص  قباطم  هلمح و  قادـصم  نأ  هانعم  ناک  نکمملا  یف  دـئاز  بجاولا  یف  نیع 
اذه  (4) تفرع ول  کنإف  ماقملا  اذه  یف  لمأتف  اکرتشم   (3) اقلطم ناک  نإ  یلکب و  سیل  دوجولا  نأبف  رخآلا  هجولا  نع  امأ  کلذـک و 

ملعلا یف  نیخسارلا  نم  ترص  دوجولا  یف  ینعملا 

همولعم ریغ  بجاولا  هقیقح  هرورضلاب و  مولعم  دوجولا  نأ  اهنم  و 

.هرورض مولعملا  ریغ  مولعملا  ریغ  و 

.بجاولا هقیقح  سفن  وه  يذلا  صاخلل  ریاغملا  قلطملا  دوجولا  وه  مولعملا  نأ  روهشملا  یف  هنع  بیجأ  و 

هیقارشإ هعمل 

دق ءافرعلا و  ءامکحلا و  نم  دـحأل  هیف  فالخ  امم ال  اذـهف  يروصلا  یلوصحلا  ملعلاب  دـحأل  همولعم  ریغ  بجاولا  هقیقح  نأ  اـمأ   (5)
یشلل ء صاخلا  دوجولا  سیل  هب و  صاخلا  ینیعلا  هدوجو  وحن  الإ  تسیل  هتقیقح  فیک و  ناهربلا - هیلع  میقأ 

یف دـئاز  بجاولا  یف  نیع  وه  لاق و  مث  كرتشم - دوجولا  موهفم  نأ  الوأ  تبثأ  ثیح  نیعلا  همکح  بحاص  مـالک  یف  عقو  اـمک  - 1
هر س  نکمملا ،

هر ه  هیلیلعت ، وأ  هیدییقت  هیعازتنا  وأ  هیمامضنا  يرخأ  هیثیح  ریغ  نم  - 2
اهعم یقبی  یتلا ال  هتطاحإ  یـش ء و  لک  تعـسو  یتلا  هتمحر  هطاسبنا  ءایـشألا و  لکایه  یلع  هرون  طاسبنا  دوجولا  هقیقح  قالطإ  - 3

هر ن  تشاذگن ، ناهج  رد  ریغ  شتریغ  یش ء 
تایهاملا یلع  اطـسبنم  دوجولا  یف  هل  یناث  ثیحب ال  اطیحم  ینعأ  ققحتلا  یف  اـیلک  اـقلطم  هنوک  عم  یلکب  سیل  دوجولا  نوک  يأ  - 4

ینعملا اذهب  یلکلا  قلطی  دق  هطاحإلا و  اهانعم  دوجولا  یف  هیلکلا  تائیضتسملا و  یلع  طسبنم  ایصخش  هنوک  عم  هنإف  سمـشلا  ءوضک 
نوک نأ  انیب  امک  اکرتشم  هنوک  عم  یلکب  سیل  دوجولا  نوک  نافرع  دارملا  وأ  ایـصخش  هنوک  عم  یلکلا  کلفلا  مهلوقک  مهمـالک  یف 

، رکذـتف كرتشم  سکعلا  ثیح  نم  هیف و  كرتشم  كارتشالا  هب  ام  نیع  هیف  زایتمالا  هب  ام  نإ  ثیح  نم  هنأ  اکرتشم  یقیقحلا  دوجولا 
هر س 

هر س  يرغصلا ، عنم  روهشملا  باوجلا  نأ  امک  يربکلا  عنمب  رخآ  باوج  یلإ  قیقحت و  یلإ  هراشإ  - 5
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کلذ دوجو  ءاحنأ  نم  اوحن  الإ  سیل  یـشلاب ء  ملعلا  اهل و  دوجولا  ءاحنأ  ددـعت  یبأی  مهبم ال  رمأ  اـهنإف  هیهاـملا  فـالخب   (1) اددعتم
ذإ ههبش - هیرتعی  قح ال  اضیأ  اذهف  ایسح  وأ  ایلقع  ایطاحإ  ایهانتکا و  املع  دحأل  همولعم  ریغ  هتقیقح  نأ  امأ  هدرجملا و  تاذلل  یشلا ء 
وه امنإ  لولعملا  لولعملا و  یلإ  سایقلاب  هلعلل  طلستلا  هیرهاقلا و  نإف  هانتکالا  هطاحإلاب و  هیلع  طلستلا  هیسحلا  وأ  هیلقعلا  يوقلل  سیل 

الصأ تانکمملا  نم  دحأل  ادوهشم  نوکی  هتاذ ال  نأ  امأ  هدنع و  مات  لوصح  اهل  سیل  اهدنع و  مات  لوصح  هل  هتلع و  نوئش  نم  نأش 
نکمی ام  ردـق  یلع  زایحألا  تاهجلا و  هنکمـألاب و  دـییقتلا  رـصحلا و  نع  هسدـقملا  هتاذ  ظـحالی  نأ  اـهنم  لـکل  لـب  کلذـک  سیلف 

هروصق و هفعـض و  ردـقب  هنع  مرحی  (2) و  يدوجولا هئاعو  ردـقب  هتاذ  یلجت  نم  لانی  اهنم  لـکف  ضیفملا  ظـحالی  نأ  هیلع  ضاـفملل 
هلبق نم  لخب  عنمل و  داوملا ال  يوقلا و  مادـعألل و  هتنراقم  وأ  هدوجو  فعـض  لبق  نم  دوجولا  عبنم  نع  هدـعبل  هب  هطاحإلا  نع  هقیض 
هباتک یف  هیلإ  راشأ  امک  هریغ  دحأ  لک  نم  دحأ  لک  یلإ  برقأ  هیهانت  مدع  ذـفانلا و  هرون  هدـش  هتمحر و  هعـس  هتمظعل و  هنإف  یلاعت 

ههج نم  یلعألا  ولعلا  یف  هناحبـس  وهف  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  هلوق َو  ِدیِرَْولا و  ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  هلوقب َو  دیجملا 
ول یبنلا ع  نع  هیاورلا  یف  ریـشأ  هیلإ  هولع و  یف  ینادلا  هوند و  یف  یلاعلا  وهف  هتمحر  هعـس  ههج  نم  یندألا  وندلا  و  یـصقألا - هلامک 

انیلع و هضیفل  انب  هلـصتم  یلوألا  هلعلا  تناک  اذإ  يدـنکلا  قاحـسإ  نب  بوقعی  لاق   (3) یلاعت هللا  یلع  متطبهل  یلفـسلا  ضرألاب  متیلد 
بسنی نأ ال  بجیف  ضیفملا  ظحالی  نأ  هیلع  ضافملل  نکمی  ام  ردق  یلع  هتظحالم  انیف  نکمی  دقف  هتهج  نم  الإ  هب  نیلصتم  ریغ  انک 

رزغأ اهنأل  هل  انتظحالم  ردق  یلإ  انب  هتطاحإ  ردق 

هر ن  لاحم ، بالقنالا  هصاخلا و  هیدوجوملا  نیع  هبترم  لک  یف  هنأل  ینهذ  دوجو  هل  روصتی  الف  - 1
هزوک ره  شیوخ  شیاـجنگب   z\ يا هزوریف  رحب  نـیز  بآ  درب   s ُ  \ اهِرَدَِـقب ٌهَیِدْوَأ  َْتلاسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  لـیزنتلا  یف  اـمک  - 2

هر ه   ، z\ شیب شیوخ  یتسه  زا  سک  دنادن   z\ شیوخ بآ  زجب  ایرد  دنیبن ز   z\ يا
، یلاعت هللا  یلع  متطبهل  یلفسلا  ضرألا  یلإ  لبحب  متیلدأ  ول  هخسن  یف  و  - 3
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لامج و لک  نأل  اهلمکأ  ءایـشألا و  لمجأ  هتاذـل  بجاولا  هیهلـإلا  هرجـشلا  یف  يروزرهـشلا  ققحملا  لاـق  اقارغتـسا و  دـشأ  رفوأ و  و 
هروهظ و هدـش  هتیرون و  لاـمکب  بجتحم  وهف  رهقـألا  رونلا  عفرـألا و  لـالجلا  هلف  هلاـمک  هلاـمج و  نم  ضیف  لـظ و  حـشر و  لاـمک 

نع انعنمی  هیرونلا  هدرجملا  انتاوذ  فعـض  هناـعمل و  هوق  هروهظ و  هدـش  نـأل  هنکلاـب  ـال  هنودهـشی  هب  نوفراـعلا  نوهلأـتملا  ءاـمکحلا 
لوألا و قحلا  فرعن  نحن  اهباجح و  اهتیرون  هدش  نأل  اههانتکا  انراصبأ  اهرون  هوق  سمـشلا و  روهظ  هدـش  عنم  امک  هنکلاب  هتدـهاشم 

.ِموُّیَْقلا ِّیَْحِلل  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  ًاْملِع َو  ِِهب  َنوُطیُِحی  یهلإلا َو ال  یحولا  یف  درو  امک  املع  هب  طیحن  نکل ال  هدهاشن -

هروتف امهنم و  یـش ء  روصق  یلإ  عجری  كاردإلا  نع  سحلا  وأ  لقعلل  اباجح  هیـسحلا  وأ  هیلقعلا  هیرونلا  هدـش  نوک  ینعم  نأ  ملعا  و 
نم یـش ء - هیبوحـصم  الب  هیرونلا  ضحم  دوجولا و  فرـص  بجاولا  هقیقح  یمدـع و  باـجحلا  نإـف  هب  هاـنتکالا  هبولطم و  لـین  نع 

.تافآلا صئاقنلا و  تاملظلا و  مادعألا و 

الإ سیل  يدوجولا   (1) دوهشلاب دوهشملا  نأ  کش  و ال  ههلأتملا - سوفنلل  یقارـشإلا  روضحلاب  امولعم  هتاذ  نوک  تزوج  اذإ  لیق  نإف 
.ریغ هفرصلا ال  هتقیقح  سفن  الإ  سیل  دوهشملا  هنکلاب و  امولعم  نوکی  فیکف ال  ههوجو  نم  اهجو  هطیسبلا ال  هتقیقح  سفن 

نیع هطـساوب  الإ  هتاذ  دهاشی  اضیأ ال  وهف  لوألا  لولعملا  یتح  بجح  وأ  باجح  ءارو  نم  الإ  هتاذ  هدهاشم  تالولعملل  نکمی  انلق ال 
وه اـم  بسحب  ـال  يدوـجولا  هئاـعو  بسحب  هتاذ و  دوهـش  ههج  نم  هـل  لوـألا  قـحلا  دوهـش  نوـکیف  هـتاذ  سفن  هدـهاشم  هدوـجو و 

لازی الف  قحلا  یلإ  تاذلا  هیلکب  لابقإلا  تاذلا و  یلإ  تافتلالا  كرتب  لصحی  امنإ  هنإف  هوعدا  يذلا  ءانفلا  یفانی  اذه ال  و  دوهـشملا -
مکح و هل  قبی  مل  دوهشلا و  نع  اعنام  رـصی  مل  ثیحب  هنع  باجحلا  کلذ  عفتری  قحلا ال  كاردإ  نع  هتینإ  هنیعت و  باجح  یف  ملاعلا 

نإ

هر ه  صاخلا ، هدوجو  نیعب  الإ  نکمم  هظحالی  هنأ ال  نم  تفرع  امل  دوجولاب  هدهاشملا  يأ  - 1
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(2) جالحلا لاق  امک  ایقاب  همکح   (1) نوکی نکل  هدوهش  رظن  نع  هنیعت  عفتری  نأ  نکمأ 

نیبلا نم  ینأ  کفطلب  عفراف  ینعزانی  ینأ  کنیب  ینیب و 

: هیشرع همکح 

کلذ نع  لوهذلا  عم  یـش ء  كاردإ  نع  هرابع  وه  اطیـسب و  نوکی  دق  لهجلاک  ملعلا  نأ  هنم  حورب  هللا  كدـیأ  هقیقحلا  اخأ  ای  ملعا 
نأب كاردإلا و  اذـهب  روعـشلا  عم  یـش ء  كاردإ  نع  هرابع  وه  ابکرم و  نوکی  دـق  اذ و  ام  كردـملا  نأب  قیدـصتلا  نع  كاردـإلا و 

نأل هترطف  لصأ  یف  دحأ  لکل  لصاح  طیسبلا  هجولا  یلع  یلاعت  قحلا  كاردإ  نإ  لوقنف  اذه  دهمت  اذإ  یـشلا ء  کلذ  وه  كردملا 
تاقیقحت نم  دافتـسی  ام  یلع  دـئاوزلا  نع  هصیخلت  كاردإلا و  ینعم  قیقحت  دـعب  ءامکحلا  دـنع  یـش ء  لـک  نم  تاذـلاب  كردـملا 

وأ ایلایخ  وأ  ایـسح  كاردإلا  کلذ  ناک  ءاوس  یـشلا ء  کلذ  دوجو  وحن  الإ  سیل  کعمـس   (3) عرقیـس امک  نیئاشملا  نم  نیققحملا 
ءامکحلا نم  نیهلأتملا  ءافرعلا و  نم  نیققحملا  دنع  نیبت  ققحت و  دق  ایلوصح و  وأ  ایروضح  ناک  ءاوس  ایلقع و 

نوک کـهجو و  هدـهاشم  یف  کقارغتـسال  تنأـف  نول  تآرملل  نوکی  تآرملا و  یف  کـهجو  هدـهاشم  یف  تقرغتـسا  اذإ  اـمک  - 1
z\ ینک دهج  رگا  نکل  يوشن  وا  وت   s ُ - \ لیق امک  عقاولا  یف  قاب  هنکل  نوللا و  یلإ  تفلت  کهجو ال  ظاـحل  هلآ  سکعلا  تآرملا و 

هر س   ، z\ دزیخرب یئوت  وت  زک  یسرب  ییاج 
هر س   ، z\ نینثا تابثإ  نع  ياشاح  ياشاح   z\ نیش نع  صقن و  نع  هزنملا  تنأ   s ُ - \ هاجانملا لوأ  - 2

ملعلا فیرعت  یف  یـشلا ء  هروصب  اودارأ  نأ  امإ  مهنم  نیلـصحملا  ریغ  نأ  كانه  هققح  ام  هصالخ  لوقعملا و  لقعلا و  هلحرم  یف  - 3
هیهاملا اهب  اودارأ  نأ  امإ  روهظلا و  رونلا و  هقیقح  نم  وه  يذـلا  ملعلا  خنـس  نوکی  نأ  نکمی  هیهاملا ال  وه و  ام  اـهب  وه  یتلا  هتیهاـم 

ادـتمم نوکی  ثیح  هسفن  نع  ابئاغ  لب  هداملل  هنوکل  اضیأ  يداملا  دوجولاف  اهنع  هداملا  فذـحب  نکل  يداـملا و  دوجولاـب  هدوجوملا 
درجتلا نم  اوحن  درجم  رخآ  دوجو  وحن  هروصلاـب  نیلـصحملا  دارمف  ناذـه  لـطب  اذإ  تاذـلاب و  هیمولعملا  ملعلل و  حلـصی  ـال  اردـقتم 

وهف یلاـعت  قحلاـب  طـبرلا  نیع  دوجولا  دوجولا و  نم  اوحن  ناـک  اذإ  كاـنه و  هققح  اـمک  هجوأ  هیناـمث  نم  يداـملا  دوـجولل  اریاـغم 
هر س  كاردإ ، لکب  كردملا 
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قباطم ءایشألا و  یلع  هیدوجوملاب  مکحلا   (1) قادصم مویقلا و  قحلا  دوجولاب  هطبترملا  هتیوه  هقیقح  الإ  سیل  یـش ء  لک  دوجو  نأ 
تایلجت بتارم  نم  هیدوجولا  تایوهلا  نأ  یلع  ناهربلا  میقنـس  یهلإلا و  دوجولاب  هطبترم  هقلعتم  هینیعلا  اـهتایوه  وحن  وه  اـهیف  لوقلا 

نم بجاولاب  طبتری  يذـلا  هجولا  یلع  یـشلا ء - کلذ  هظحالم  الإ  سیل  یـش ء  لک  كاردإ  نذإـف  هلاـمج  هلـالج و  تاـعمل  هتاذ و 
هلـسلس یهتنم  هتاذب  هتاذ  حیرـص  نأل  یلاعت  قحلا  تاذ  كاردإب  الإ   (2) نکمی اذـه ال  هتیدوجوم و  هدوجو و  وه  يذـلا  هجولا  کلذ 

یف نیبنـس  امک  هتاذ  سفن  یلإ  عجری  هتایثیح  هتاهج و  عیمج  فیک و  هتاهج  نم  يرخأ  ههجب  تاـقلعتلا ال  عیمج  هیاـغ  تاـنکمملا و 
اذـه نع  لفغ  نإ  (3) و  يرابلا كردأ  دـقف  ناک  كاردإ  يأب  ءایـشألا  نم  ائیـش  كردأ  نم  لکف  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  هب  قئـاللا  هماـقم 

لاق هنأ  نینمؤملا ع  ریمأ  نع  لقن  امک  یلاعت  هللا  ءایلوأ  نم  صاوخلا  الإ  كاردإلا -

هیف هعم و  يور  هلبق و  هللا  تیأر  الإ و  ائیش  تیأر  ام  : 

یلاعت هکاردإ  کلذ  نم  مزلی  هدابع و ال  نم  دحأ  لکل  لصاح  یلاعت  قحلل  طیـسبلا  كاردإلا  اذـه  نأ  نیبت  رهظف و  حیحـص  لکلا  و 
.رم امک  ناهربلاب  کلذ  عانتمال  یشل ء  هتاذ  هنکب 

امک یلالدتـسالا  ملعلاب  وأ  ءافرعلا  ءایلوألا و  صلخب  صتخی  امک  دوهـشلا  فشکلا و  هجو  یلع  ناک  ءاوس  بکرملا  كاردـإلا  اـمأ  و 
قرطتی هیف  هلاسرلا و  فیلکتلا و  طانم  وه  عیمجلل و  لصاح  وه  امم  سیل  وهف  هراثآ  هتافص و  یف  نیرکفتملا  ءالقعلل  لصحی 

نأب مکحلا  قادصم  یف  نیئاشملا  نم  نیربتعملا  دـنع  هلخاد  لعافلا  هیلعاف  هیثیح  نوکی  نأ  هبـشی  داعملا و  إدـبملا و  یف  لاق   117 - 1
هر س  دوجوم ، نکمملا 

معن ملعلاف  هنیبملا  هنیبلا و  دعاوقلا  ضعب  رکذت  طرـشب  اهلهأ  یلع  نیه  هنکل  هیقیقحلا  مولعلا  لهأ  ریغ  یلع  اریـسع  ناک  نإ  اذه و  - 2
هردقلا هدارإلا و  ملعلا و  هایحلا و  رونلا و  نیع  ناک  هبترم  يأ  یف  دوجولا  نأ  وأ  ریخ  هقلطم  يأ  دوجولا  نأ  لثم  لیلدـلا  معن  نیعملا و 
هدـحو نأ  یـشلا ء و  فرـص  یف  زیم  نأ ال  و  تزرب - اهقوف  ام  سفنلا و  یف  امک  الع  اذإ  دوجولا و  لزنت  اذإ  تیفخ  اهنأ  الإ  اهوحن  و 

هر س  بیر ، هل  قبی  مل  قحلا  بلاطل  هکلم  تراص  اذإ  اهلاثمأ  هذهف و  هیددع  هقح ال  قحلا 
هر ه   ، z\ يا هدوب  رایسب  هچ  وت  خر  هدومنان  يا   z\ يا هدوب  رادیدپ  وت  مرگنب  هچ  ره  رب   s ُ - \ لیق ام  معن  ِهَّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امنیأ  - 3
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هنإف ال لوـألا  وحنلا  فـالخب  ساـنلا  نیب  بتارملا  ءاـفرعلا و  نیب  لـضافتلا  ناـمیإلا و  رفکلا و  مکح  عجری  هیلإ  باوصلا و  ءاـطخلا و 
- هیسرافلا یف  امک  الصأ  هلاهجلا  ءاطخلا و  هیلإ  قرطتی 

تسا يرکف  ناک  تسا  شناد  شناد  تسا  يرطف  ار  تاوذ  قح  شناد 

لوـألا و بوبحملا  یه  یتلا  هیهلـإلا  هیوهلا  رهاـظم  هیکاردـإلا  يوقلا  رئاـس  تاکردـمک  سمخلا  تاکردـم  نأ  فشکنا  دـق  نذإـف  . 
هبیط و هحئار  مشی  هفنأب  همالک و  عمـسی  هنذأب  هرعاشألا و  هدـقتعی  هجو  یلع  هیلإ ال  رظنی  هدـهاشی و  هنیعبف  ناسنإلل  لماکلا  دوصقملا 
يوقلا و عیمجب  یقیقحلا  بوبحملا  كردـیف  اریبک - اولع  کلذ  نع  یلاعت  همـسجملا  هلوقی  هجو  یلع  ـال  سملی  هندـب  رهاـظ  عیمجب 

لهأ هیلع  قبطأ  اـمم  هاـنرکذ  اـم  تاینامـسجلا و  داوـملا و  نع  هتقیقح  درجت  و  تاـهجلا - هنکمـألا و  نع  هتاذ  سدـقت  عـم  حراوـجلا 
مهبرب نوفراع   (1) ءالقع هانرکذ  يذلا  ینعملاب  مهدنع  تادوجوملا  عیمج  لب  دوبعملا  هللا  دابع  هصالخ  مه  نیذلا  دوهشلا  فشکلا و 

َنوُهَقْفَت ْنِکل ال  ِهِدْمَِحب َو  ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  یلاعت َو  هلوقب   (2) هراشإلا هیلإ  و  همالکل - نوعماس  هلامجل  نودهاش  هل  نوحبـسم 
حضاو لیلد  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  یلاعت  هلوق  هفرعملا و  نودب  ناروصتی  سیدقتلا ال  حیبستلا و  ْمُهَحِیبْسَت و 

القاع تادوجوملا  نم  لک  نوک  یلع 

رعاشملا رهاظملا و  نوک  عم  ایلقع  يروضحلا  روهظلا  و  يرطفلا - دوهـشلا  نم  وحنلا  اذه  نوک  یلإ  هقیمع  هقیقد  هفیطل  هراشإ  هیف  - 1
ددجتلا و نع  هزنم  دیدحتلا  نع  سدقم  روهظب  نکل  یـش ء  لک  یف  یـش ء و  لکل  رهظف  یـش ء  لک  یلإ  فرعت  هناحبـس  هنإف  هیـسح 

هجاوی هب  يذلا  هجولا  نأ  وه  هیف  رـسلا  دودحم و  ریغ  رـضاح  دوقفم  ریغ  بئاغ  يوبنلا : ثیدـحلا  یف  درو  امک    ُ دودـحم ریغ  روضحب 
هب و موقتی  لب  قلطملا  نم  ولخی  دیقملا ال  ذإ  دیدحتلا  رصحلا و  نع  سدقم  قلطم  هناحبس - هب  طبتری  هب  هنأش و  یلاعت  هبر  یش ء  لک 

ادـیقم نوکی  هقیقحلاب  اءزج  نوکی  يذـلا  قلطملا  نأل  هماـعلا  همهوت  اـمک  دـیقملل  اءزج  نوکی  نأ  قلطملا  طرـش  نم  سیل  هعم و  وه 
تادـیقملا ال یف  لخاد  قحلا  قلطملا  یهنلا و  یلوأ  یلع  یفخی  امک ال  دـیقم  دـیقف  لک  رخآلا و  ءزجلل  ادـیقف  ءزجلا  نوکل  هقیقحلاب 

یلع وه  هتردـق و  تلمـش  هتمحر و  تمع  يذـلا  ناحبـس  یـش ء  نع  یـش ء  جورخک  اهنع ال  جراخ  و  یـش ء - یف  یـش ء  لوخدـک 
هر ن  يوتسا ، شرعلا 

روضح نوکی  ثیحب  اعوضوم  هنوکل  امالک  یمـسی  روهمجلا  دـنع  فراعتملا  مالکلا  نأ  نایعلا  نم  نایبلا  نإ  کلذ و  ناـیب  لوقأ  - 2
انـضرف ولف  کلذـب  هداعلا  ناـیرج  عم  اـهیلإ  اـهنم  لـقتنی  سفنلا و  دـنع  ءایـشألا  تایـصوصخ  روضحل  أـشنم  تاوصـألا  تایـصوصخ 

هداعلا يرجی  ثیحب  هلولدملا  ءایشألا  تایصوصخ  ءازإب  هعوضوم  هعومسملا  تایفیکلا  يوس  رخأ  تایفیک  وأ  تاکرح  تایـصوصخ 
تاوصألا لاح  تناک  زاجم و  هبئاش  الب  تاملک  تناک  تاوصألا  یف  امک  یلوألا  روضح  درجمب  هیناثلا  روضح  اهیلإ و  اهنم  لاـقتنالاب 

رومألا نم  اتوص  مالکلا  نوک  ینعم و  یلع  هلالدـلا  مدـع  یف  نأ  الإ  اهریغ  وأ  هسوسحم  رخألا  تایفیکلا  تاکرحلا و  لاـحک  ذـئنیح 
الوصو و عرـسأ  هیدأت و  لهـسأ  اهنوکل  مفلا  یف  هعطاقتملا  تاوصألا  اوراتخا  امنإ  امالک و  نکی  مل  اتوص  نکی  مل  ول  هنأ  هیقاـفتالا ال 

رارکت عم  عضولا  مالکلا  یف  طانملاف  رخأ  هسوسحم  تایفیک  لثم  هعومـسم  تاـیفیک  ملاـعلا و  یف  تادوجوملا  نم  دوجوم  یهف  ـالإ 
لامج هیـصوصخ  یلع  هیتاذ  هلالد  هل  دوجو  لک  لوقنف  اذه  تفرع  اذإ  هلادلا  تادوجوملا  روضح  دنع  هلولدملا  تادوجوملا  روضح 

هلالدـلا و کلت  اهحیبست و  فرع  عضولا  کلذ  هلالدـلا و  کلت  فرع  نم  یتاذ  یهلإ  عضوب  لالج  لامج و  لک  إدـبم  یف  لـالج  وأ 
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ناریخألا نایلوط و  نالوألا  ذإ  ءایـشألل  عضولا  هلالدـلا و  عم  نیعمتجم  اناک  نیلدـبتم و  ریغ  نییقاب  اناک  نییتاذ  اناک  امل  عضولا  کـلذ 
تالالدـلا لاوز  سیـسأت  هیهلإلا و  عاضوألا  نییبتل  قحلا  ءارفـس  ءاج  دـق  لوزی و  ضرعلاب  ام  اضیأ و  نایـضرع  اـمهنأ  اـمک  نایـضرع 

هرکذ هتتشتم و  رطاوخ  نع  لب  رضاح  بلق  نع  یلاعت ال  هللا  رکذی  نم  يرأ  و  دماحملا - دمح  راکذألا و  رکذ  عمسأل  ینإ  هیـضرعلا و 
یلإ تفیضأ  اذإ  یلاعت و  هملکت  ناک  یلاعت  قحلا  یلإ  تفیضأ  اذإف  هقیقحلاب  تاملک  اهنأ  تفرع  اذإ  هب و  رکاذلا  رعشی  هللا و ال  رکذی 

یش ء لک  حبـسی  يأ  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُـسی  هلوقب  نیماقملا  یلإ  هفیرـشلا  هیآلا  یف  ریـشأ  دق  اهحیبست و  اهدیمحت و  ناک  تایهاملا  نایعألا و 
تححص کنأ  به  تلق  نإ  .ایبیکرت  املع  نوملعی  ینعملا ال  ناک  تحت  نم  هانثملا  ءایلاب  نوهقفی  هءارق  یلع  هسفنل و  یلاعت  هحیبستب 
دوجولا نأ  اهنم  هوجو  اهروعشل  تلق  .تاینامسجلا  ماسجألل و  یتح  تاکاردإ - تادوجوملل  نوکی  فیکف  تاملک  تادوجولا  نوک 

فیک بابرألا و  بر  هیعم  اهنم  اهعاونأ و  بابرأ  هیعم  اهنم  قارـشإلا و  دـنع  امیـس  و ال  اـهوحن - هردـقلا و  هدارـإلا و  روعـشلا و  نیع 
هر س  دسجلاب ، سفنلا  هیعم  نم  دشأ  هیعم  حاورألا  حور  هیعم  ارعاش  هلعجی  ارعاش و ال  هایإ  مسجل  سفنلا  هیعم  ریصت 
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هعاطتـسا عماسلا و  قوذ  ردـق  یلع  دارملاب  مهفلا  عامـسلا و  یلع  بترتم  رمألا  لاثتما  ذإ  همـالک  عمـسی  هعدـبم و  فرعی  هبر و  لـقعی 
اْنیَتَأ اَتلاق  ًاهْرَک  ْوَأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  ضرألا  تاوامـسلل و  یلاعت  هلوق  لاثمألا و  هابـشألا و  نع  سدـقملا  هبانجب  قیلی  اـم  بسحب  كردـملا و 

.هانلق امل  رونم  هانرکذ و  امل  نیبم  َنیِِعئاط 

: هحازإ مهو و 

هراشا

بجی لب  اهمزاول  فلتخت  هعیبطلا ال  لکلا و  نیب  اکرتشم  ادـحاو  اـموهفم  هنوک  نم  متنیب  اـمل  هیعون  هعیبط  دوجولا  نإ  لوقت  کـلعل  و 
بجی ام  درف  لکل 
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بجاوـلا و یف  کـلذ  فـلتخی  مل  ضورعـاللا - وأ  ضورعلا  یـضتقا  نإ  دوجولاـف  یـضتقملا  نع  یـضتقملا  فـلخت  عاـنتمال  رخـآلل 
.لصفنم ببس  یلإ  هبوجو  یف  بجاولا  جاتحا  امهنم  ائیش  ضتقی  مل  نإ  نکمملا و 

یلع دحاو  موهفم  قدصی  نأ  زاوجل  کلذ  بجوی  موهفملا ال  داحتا  درجم  هیطاوتم و  هیعون  هعیبط  هنوک  عنم  روهـشملا  یف  باوجلا  و 
عم هنراقملا  هریغل  درجتلا و  بجاولا  دوجولل  بجیف  هقیقحلا  هفلاـختم  هصاـخلا  تادوجولا  نوکی  نأ  زوجیف  قئاـقحلا  هفلاـختم  ءایـشأ 

صخـشتلا تاـیهاملل و  هیهاـملاک  ؤطاوتلاـب  اـهیلع  هتیلوقم  تناـک  ءاوـس  اـهیلع  قـلطملا  دوـجولا  موـهفم  قدـص  یف  لـکلا  كارتـشا 
راونألا رئاس  فالخب  یشعألا  راصبإ  یـضتقی  اهرون  نأ  عم  هریغ  سمـشلا و  رون  یلع  قداصلا  رونلاک   (1) کیکشتلاب وأ  تاصخشتلل 

هقیقحلا و هقفاوتم  ادارفأ  هصاخلا  تادوجولا  هیعون و  هعیبط  هنوک  تادوجولا  نیب  اکرتشم  ادـحاو  اـموهفم  دوجولا  نوک  نم  مزلی  ـالف 
نکمملا یف  هنم  دشأ  یلوأ و  مدقأ و  بجاولا  یف  هنأ  کیکشتلاب و  اهیلع  لوقم  دوجولا  نأ  قبس  دق  فیک و  اهیف  توافت  مزاوللا ال 

لیصحت ثحب و 

هدحاو هقیقح  دوجولا  لب  هفلاختم  قئاقح  تسیل  دوجولا  موهفم  دارفأ  نأ  هیلإ  انرـشأ  امل  حیحـص  ریغ  هجولا  اذه  یلع  باوجلا  اذه  و 
ضراوـع نم  هیئزجلا  هیلکلا و  ذإ  اـهدارفأ  نیب  هیـضرع  وأ  تناـک  هیتاذ  هیلکلا  هعیبـطلا  كارتشاـک  تادوـجولا  نیب  اـهکارتشا  سیل  و 

رخآ نیعت  یلإ  جاتحی  هینیعلا و ال  اهتیوه  سفنب  نیعتلا  هل  امنإ  و  ایئزج - اـیلک و ال  نوکی  ـال  رم  اـمک  دوجولا  هیناـکمإلا و  تاـیهاملا 
هدحاو هقیقح  بتارم  نیب  توافتلا  نأ  کیکشتلا  ثحبم  یف  نیبنـس  هتاذ و  هدوجو  نأل  رخآ  دوجو  یلإ  هتیدوجوم  یف  جاتحی  امک ال 

مدـقتلا و تاصخـشتلا و  تانیعتلا و  اهتاذ  سفنب  اهقحلت  امم  دوجولا  هقیقحف  هقیقحلا  کلت  سفنب  نوکی  دـق  اهتالوصح  نیب  زیمتلا  و 
دئاز رمأب  صقنلا ال  مامتلا و  هیضرعلا و  هیرهوجلا و  ناکمإلا و  بوجولا و  رخأتلا و 

یف کیکـشتلل  لاجم  هنیابتم ال  هصاخلا  تادوجولا  تناک  ام  دـعبف  ـالإ  قوقـشلل و  ءاـفیتسا  اراهظتـسا و  کیکـشتلل  ضرعت  اـمنإ  - 1
هر س  هدحاو ، هقیقح  یف  نوکی  کیکشتلا  ذإ  اهیلع  دوجولا  موهفم  قدص 
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.فیطل عبط  بقان و  نهذ  یلإ  جاتحی  هروصت  اهل و  ضراع  اهیلع 

تادوجولا نوک  وأ   (1) ایظفل دوجولا  كارتشا  نوک  امإ  نیرمألا - دحأ  نم  دـب  هنأ ال  یلإ  بهذ  ثیح  يزارلا  بیطخلا  نم  بجعلا  و 
.هقیقحلا یف   (2) يواستلا موهفملا و  یف  يواستلا  نیب  قرفی  مل  هنأکف  مزاوللا  یف  هیواستم 

معز یتلا   (3) هتهبش یلع  هرارـصإ  عم  کیکـشتلاب  تادوجولا  یلع  لوقم  دوجولا  نأب  هبتک  ضعب  یف  حرـص  هنأ  کلذ  نم  بجعأ  و 
و نکمملا - بجاولا و  يواستی  درجتلا  وأ  ضورعلا  یـضتقا  نإ  دوجولا  نأ  نم  رم  ام  یه  و  کش - اهیرتعی  ثیحب ال  هناتملا  یف  اـهنأ 

.تاذلا هقیقحلا و  یف  موهفملا و  یف  يواستلا  نیب  قرفی  مل  هنأ  رمألا  هلمج  ریغلا و  نم  بجاولا  دوجو  ناک  امهنم  ائیش  ضتقی  مل  نإ 

.لاحم ؤطاوتلا  ریدقت  یلع  ضورعلا  ضورعاللا و  یف  هفالتخاف  الإ  بولطملا و  وهف  ادئاز  ناک  اذإ  دوجولا  نأ  مهوت  نم  سانلا  نم  و 

یف وه  امنإ  يواستلا  نأ  هب  دری  مل  خـلإ  قرفی  مل  هنأکف  هلوق  مزاللا و  یف  يواستلا  مزلیف  الإ  هنیابتم و  قئاـقح  تادوجولا  ناـک  نإ  - 1
هنومک نبا  ههبـش  تمتل  هفلاختم و  یه  امب  هفلاختم  قئاقح  نم  دحاو  موهفم  عازتنا  زاوج  مزل  الإ  الـصأ و  هقیقحلا  نود  طقف  موهفملا 

نأ همالک - قباس  هنیرقب  دارأ  لـب  همـالک  یف  ضقاـنتلا  مزلی  هنأ  عم  هدـنع  هلطاـب  اهرـسأب  یلاوتلا  هدـحاو و  هقیقح  دوجولل  نکی  مل  و 
زیملا و اهنیب  دوجولا  بتارمف  هقیقحلا - یف  يواستلا  نیع  هقیقحلا  یف  يواـستلا  مدـع  ناـک  نإ  هقیقحلا و  نود  موهفملا  یف  يواـستلا 

مزاول نم  امهوحن  هیخنـسلا و  كارتشـالا و  ححـصی  هب  قاـفولا و  هدـحولا و  اـمهنیب  مزاوللا و  فـالتخا  ححـصی  هب  هجوب و  فـالخلا 
بسحب يواستلا  هیف  نحن  امیف  موهفملا و  هیهاملا و  هیئیـش  بسحب  ناک  مامإلا  رظنب  عقو  امنیأ  مزاوللا  یف  يواستلا  نأ  دارأ  وأ  هدحولا 

ترم امک  تراد  امثیح  دـحاو  مزال  اهعم  رودـی  بتارملا  عیمج  یف  هظوفحم  هیهام  یقیقحلا  دوجولل  سیل  هقیقحلا و  دوجولا و  هیئیش 
نأ دارأ  وأ  تادوجولا - یف  ققحتی  يذلا  نیب  تایهاملا و  یف  ققحتی  يذلا  يواستلا  نیب  قرفی  ملف  نهذلا  یف  هلوصح  مدـع  نایب  یف 

نکل اقح  ناک  نإ  وهف و  هقیقحلا  یف  يواستلا  امأ  و  هیف - كرتشملا  موهفملا  هدحو  الإ  تاذلاب  الوأ و  یضتقی  يونعملا ال  كارتشالا 
نم کلذ  ریغ  هفلاختم و  یه  امب  هفلاختم  قئاقح  نم  دـحاو  موهفم  عازتنا  زاوج  مدـع  هاضتقا  لـب  يونعملا  كارتشـالا  یـضتقم  سیل 

هر س  نیهاربلا ،
هر ه  لوألا ، یناثلا ال  وه  مزاوللا  یف  يواستلا  نم  هیف  دب  يذلا ال  و  - 2

هر ن  همدع ، یلع  ههبشلا  ءانب  هقیقحلا و  یف  فالتخالا  وه  کیکشتلا  ینبم  - 3
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.لکلا یف  ضورعلا  همازلتسال  تفاهت  کیکشتلا  ریدقت  یلع  و 

ضورعاللا ضورعلا و  یف  هفلتخملا  تادوجولا  نم  هتحت  امل  ایتاذ  نوکی  امبر ال  یطاوتملا  نألف  لوألا  امأ  دـساف - امهالک  هل  لاـقیف 
- هتاذـب امویق  ادوجو  یعازتنالا  دوجولا  موهفم  تاضورعم  دـحأ  نوکی  نأ  زاوجل  مزال - ریغ  وه  صاخلا و  دوجولا  هدایز  کبولطم  و 

هقیقحلا لصأ  هنوک  نم  انتدعاق  یلع  اصوصخ  تایهاملا - يوذ  هصاخلا  تادوجولا  نم  تاضورعملا  رئاسل   (1) هفلاخم هقیقح  هنوکل 
.هلالج هرهق و  لالظ  هلامک و  هرون و  هعشأ  هلامج و  ههجو و  تایلجت  تادوجولا  نم  هریغ  هیدوجولا و 

یلاعت هللا  ءاش  نإ  کیتأیس  امالک  هصصح  بتارم  هدارفأ و  قئاقح  نع  اجراخ  ککشملا  نوک  بوجو  یف  نألف  یناثلا  امأ  و 

هتاهج عیمج  نم  بجاو  هتاذل  بجاولا  نأ  یف  ( 4  ) لصف

هراشا

هذـه عورف  نم  هل و  بجاو  وهف  ماعلا  ناکمإلاب  هل  نکمی  ام  لـک  نإـف  هیناـکمإ  ههج  هیف  سیل  دوجولا  بجاولا  نأ  اذـه  نم  دوصقملا 
کلذ نإف  سانلا  نم  ریثک  همعز  امک  هنیع  اذه   (2) سیل مکحلا و  اذه  هیلع  بترتی  لصأ  کلذ  نإف  هرظتنم  هلاح  هل  سیل  هنأ  هصاخلا 
نکمی هیلامک  هرظتنم  هلاح  قرافملل  ناک  ول  ذإ  هب  هیرونلا  تاقرافملا  فاصتال  اذه  نود  تاذلاب  بجاولا  صاوخ  نم  دـعی  يذـلا  وه 

همسجت و بجوی  کلذ  هینامرجلا و  عاضوألا  هکرحلا و  ملاع  نع  لاعفنالا  هیف و  يدادعتـسالا  ناکمإلا  ققحت  مزلتـسال  هیف - اهلوصح 
فلخ اذه  ایرون  ادرجم  هنوک  عم  هردکت 

هر ن  بابرألا ، بر  بارتلل و  ام  هنونیبلا - ءاحنأ  متأ  هیتفصلا  هنونیبلا  هلزع و  هنونیب  هفص ال  هنونیب  هنونیبلا  نأل  - 1
دوجولا بجاو  لوقی  اـضیأ  اـهتدایزب  لـئاقلا  يرعـشألاف  هتاذـل  تافـصلا  هینیع  هدـعاق  نیع  سیل  کلذـک  اذـه  نیع  سیل  اـمک  و  - 2

نم مث  هتیهاـم  مزـال  دوجولا  کـلذ  نأ  هدوجو و  بوجوب  مهـضعب  لوقی  اـمک  هیلاـمکلا  تاـهجلا  عیمج  نم  دوجولا  بجاو  تاذـلاب 
هر س  هیادهلا ، بحاص  نیرثکألا  ءالؤه 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 155 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_122_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_122_2
http://www.ghaemiyeh.com


123 ص :

.ناتجح روکذملا  لصألل  و 

هتاذـب هتاذ  بسحب  هیناکمإ  ههج  هیلامک   (2) هفص یلإ  سایقلاب  هل   (1) ناک ول  یلاعت  بجاولا  نأ  وه  اهتماقإب و  انمـشجت  ام  امهادـحإ 
هضورفملا هفصلاب  هفاصتا  ههج  نوکی  نأ  مزلیف  لصفلا  اذهل  یلاتلا  لصفلا  یف  هتلاحتسا  یلع  علطتس  امم  وه  هتاذ و  یف  بیکرتلا  مزلل 

.ازاوج اناکمإ و  هرورض ال  ابوجو و  هیلامکلا 

کلذ روضح  نوکیف  هریغ  نم  یلاعت  هل  الصاح  هتافص  نم  یش ء  ناکل  تافصلا  نم  هل  امیف  هیفاک  نکت  مل  ول  هتاذ  نأ   (3) امهتیناث و 
دوجو نوک  مزلتسی  یشلل ء  یشلا ء  هیلع  نأل  کلذ  اهمدعل و  هلع  همدع  هتبیغ و  یلاعت و  هیف  هفـصلا  کلت  دوجول  هلع  هدوجو  ریغلا و 

الب یه  ثیح  نم  تربتعا  اذإ  یلاعت  هتاذ  نکی  مل  کلذـک  ناـک  اذإ  هتیئیـشل و  اهتیئیـش  همدـعل و  اهمدـع  لولعملا و  دوجول  هلع  هلعلا 
هروکذملا هفصلا  دوجو  عم  بوجولا  ناک  نإف  اهمدع  عم  بجی  وأ  هفصلا  کلت  دوجو  عم  بجی  نأ  امإ  اهنأل  دوجولا  اهل  بجی  طرش 

نکی مل  هیفـصو  هیـضقلا  تلعج  ول  ریغلا و  روضح  رابتعا  الب  یه  یه  ثیح  نم  بجاولا  تاذـب  اهلوصحل  هریغ  نم  اهدوجو  نکی  مل 
هیتاذ نکت  مل  هدیقم  هرورـضلا  تلعج  ول  اهتبیغ و  هلعلا و  مدع  نم  اهمدع  نکی  مل  اهمدع  عم  ناک  نإ  ایلزأ و  ایتاذ  یلاعت  هل  بوجولا 

هتاذل بجاولا  نکی  مل  طرش  الب  اهدوجو  بجی  مل  اذإ  اریبک و  اولع  کلذ  نع  یلاعت  هیلزأ 

اهبوجو نم  هبهذـم  بسانی  یتأی و ال  امک  خـلإ  هذوخأم  هتاذ  نوکی  نأب  یلابن  لوقی ال  ثیح  خیـشلا  بهذـم  بسانی  لیلعتلا  اذـه  - 1
صئاقنلا و دودحلا و  میهافم و  یه  امب  هیفاضإلا  میهافملا  جارخإ  دارأ  لاقی  نأ  الإ  هتماقإب - مشجت  يذلا  لیلدلا  یف  امیـس  اضیأ و ال 

هر س  یه ، یه  امب  بولسلا 
عیمج نم  بجاو  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  نإـف  کلذـک  سیل  هیلاـمکلا و  تاـهجلاب  لـصألا  اذـه  صاـصتخا  یلإ  هرهاـظب  رعـشی  - 2

نأ مزلی  هیناکمإ  ههج  هیفاضإ  ههج  هیلامک و  ریغ  هفـص  یلإ  سایقلاب  هل  ناک  ول  هنأ  هیف  هجولا  مأ ال و  تاهجلا  تناک  هیلامک  تاهجلا 
هر ن  لمأتلاب ، رهظی  امک  هیناکمإ  ههج  هیلامک  هیقیقح  هفص  یلإ  سایقلاب  هل  نوکی 

نم یـش ء  ناکل  تافـصلا  نم  هل  امیف  هیفاک  هتاذ  نکی  مل  ول  اذکه  امهتروص  نییطرـش  نیینارتقا  نیـسایق  نم  همظتنم  هجحلا  هذه  - 3
یه ثیح  نم  تربتعا  اذإ  هتاذ  نکی  مل  هریغ  نم  الصاح  هتافص  نم  یش ء  ناک  املک  يأ  کلذک  ناک  اذإ  هریغ و  نم  الصاح  هتافص 

ابجاو نکی  مل  طرـش  الب  هدوجو  بجی  مل  اـملک  هلوق و  یه  يربک  اـهیلإ  مضن  يرغـص و  هجیتنلا  لـعجن  مث  هدوجو  بجی  طرـش  ـالب 
هر س  فلخ ، اذه  هتاذل  ابجاو  نکی  مل  هیف  هیفاک  هتاذ  نکی  مل  ول  جتنی  هتاذل 
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.فلخ اذه  هتاذل  ابجاو 

لیصحت ثحب و 

وأ هتاذ  یف  بجاولا  نوکی  نأ  ریغلاب ال  اهمدع  وأ  هفصلا  دوجو  نوکی  نأ  لیلدلا  اذه  نم  مزل  ام  هیاغ  هنأ  وه  روهـشم و  داریإ  انهاه  و 
نم  (1) مزلی ذإ ال  هعونمم  همزالملاف  ریغلا  هظحالم  مدع  عم  اهتظحالم  تاذلا  رابتعاب  دیرأ  نإ  هنأل  کلذ  ریغلا و  کلذـب  اقلعتم  هنیعت 

نالطب نکل  هملسم  همزالملاف  امدع  ادوجو و  رمألا  سفن  یف  ریغلا  مدع  عم  اهرابتعا  هب  دیرأ  نإ  رمألا و  کلذ  مدع  رمأ  هظحالم  مدع 
مدع وه  رخآ و  الاحم  مزلتـسی  نأ  زاج  لاحملا  لاحم و  روکذملا  ضرفلا  یلع  نیطرـشلا  مدـع  عم  تاذـلا  رابتعا  نإف  عونمم - یلاتلا 

.فلخلا هنالطب  رهظی  الف  ابجاو  بجاولا  نوک 

عطق عم  يأ  طرـش  الب  یه  یه  ثیح  نم  روکذملا  ضرفلا  یلع  بجاولا  تاذ  تربتعا  اذإ  اذـکه  روکذـملا  هجحلا  ررقی  نأ  یلوألاف 
عطق عم  لولعملا  دوجو   (2) هلاحتسال لاحم  وه  هفـصلا و  کلت  دوجو  عم  هدوجو  بجی  نأ  امإف  امدع  ادوجو و  ریغلا  کلذ  نع  رظنلا 
سفن یف  ولخی  تاذـلا ال  بوجو  نأ  یفخی  هانرکذ و ال  ام  نیعب  لاـحم  اـضیأ  وه  هفـصلا و  کـلت  مدـع  عم  وأ  هلعلا  دوجو  نع  رظنلا 

طرشلا عم  ربتعی  مل  ول  الیحتسم  اضیأ  تاذلا  بوجو  نوکیف  طرش  الب  تاذلا  رابتعا  ریدقت  یلع  نیلیحتسملا  نیرمألا  نیذه  نع  رمألا 
رابتعا مدع  لوقی  نأ  لئاقل  سیل  مدقملا و  نالطب  همزلیف  مولعم  یلاتلا  نالطب  همزالملا و  تبثف  هیطرـشلا  یلات  وه  هرابتعا و  نم  دب  الف 

یتح اهمدع  مدع  اهدوجو و  مدعل  ارابتعا  سیل  امدع  ادوجو و  هلعلا 

مزلی هنأ ال  هبـسانملا  نایب  تلق  .ریدقتلا  اذه  یلع  هتاذل  ابجاو  بجاولا  نوک  مدع  همزالم  عنمل  ادنـس  هنوک  بسانی  اذه ال  تلق  نإ  - 1
تاذلل بوجولا  مدع  نع  نیفـشاک  نانوکی  هفـصلا و  مدع  مزلی  یتح  هلعلا  کلت  مدع  امدـع  ادوجو و  هفـصلا  هلع  هظحالم  مدـع  نم 

مدع اهمدـع و  نع  وأ  اهتلع  دوجو  هفـصلا و  دوجو  نع  هب  حرـصیس  امک  ایلاخ  نکی  مل  تاذـلل  دوجولا  توبث  نأل  هیلزألا  هرورـضلاب 
دوجولا فرص  هتاذ  هبترم  نإ  ثیح  نایعألا - نتم  عقاولا و  قاح  یلاعت  قحلا  دوجو  نأل  عقاولا  نع  نیضیقنلا  عافترا  مزل  الإ  و  اهتلع -

ولخ عقاولا  یف  امهنادقف  امهنادجو و  نع  هتاذ  ولخف  تانکمملاک  دوجولا  ءارو  هتاذـل  هبترم  ذإف ال  هوق  الب  هیلعفلا  فرـص  هیهام و  الب 
هر س  همزالملا ، عنم  نم  دیرأ  ام  اذه  و  دوجولا - نع  هتاذ 

هنإ مث  هسفن  نع  رظنلا  عطق  هتلع  نع  رظنلا  عطقف  هلعلاـب  ضحم  طـبر  لولعملا  نأ  نم  قیدـصتلاب  قیقحلا  قیقحتلا  یلع  امیـس  ـال  و  - 2
هر س  موقلا ، هجح  یف  رکذ  ام  عیمج  نایرج  ناکمإل  یلوألا  ظفلب  ربع 
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اـضیأ عقاولا و  یف  اهب  لولعملا  لوصح  یفانی  لقعلا ال  بسحب  هلعلا  رابتعا  مدع  نأ  لصاحلا  امدـع و  ادوجو و  اهلولعم  لصحت  یفانی 
عقاولا یف  امهدحأ  نع  هیهاملا  ولخت  کلذ ال  عم  همدع و  وأ  اهقحلی  ام  دوجول  ارابتعا  سیل  یه  یه  ثیح  نم  هیهاملا  رابتعا  نأ  امک 

کلذ لصحتی  ام  اهمدـع و  هل و  اببـس  نوکی  ام  هتفـص و  دوجو  رابتعا  الب  بجاولا  تاذ  رابتعا  لوقن  روکذـملا  ضرفلا  یف  کلذـکف 
جراخ نم  ققحتلا  هیلعفلا و  اهضرعی  یتلا  تایهاملا  هبترم   (1) لوقن انأل  هل  موقملا  ببسلا  نیفرطلا و  دحأ  لوصح  یفانی  ال  هب - مدعلا 

ادوجو و اهریغ  عم  اهل  هقالع  ایفن و ال  اتابثإ و  اهیتاذ  اهتاذ و  ریغ  رمأ  اهل  لصحی  ذإ ال  همدعل  یشل ء و ال  یعقاولا  نوکلل  ءاعو  تسیل 
دوجولا فالخب  عقاولا  یف  اهنع  کفنم  ریغ  اهل  ابوحـصم  ناک  نإ  ریغلا و  هظحالم  مدـع  عم  اـهتظحالم  لـقعلل  نکمی  کلذـلف  امدـع 

امدـع ادوجو و ال  یـشب ء ال  قلعت  اهل  نوکی  ثیحب ال  هتبترم  نوکی  نأ  نکمی  الف  هلـصحت  طرف  هتیلعف و  هیاـغل  عقاولا  نیع  وه  يذـلا 
دوجولل هلباقلا  ءایـشألا  نع  نالطبلا  عفر  نادـقفلا و  عدر  مادـعألا و  درط  كـالم  و  ناوکـألا - أـشنم  تادوجولا و  عوبنی  وه  فیک و 

هجرد دوجولا  یف  اهتجرد  یتلا  یه  ذإ  یلاعت  هل  هیلاـمکلا  هتافـص  یف  اـمک  رخآ  ینعم  دوجو  هبترم  هنیعب  اـمإ  هتاذ  یف  هدوجو  هبترمف 
هقئال لحارمب  هنع  ارخأتم  نوکی  نأ  الإ  هل  عسی  هیف و ال  بجاولا  قواسی  الف  دوجولا  یف  هتاذ  روصقل  همدع  هبترم  وأ  هتاذب  یلاعت  هتاذ 

تـالوزنلا و فعاـضت  لـجأل  رقفلا  بتارم  دادـعأ  تاـناکمإلا و  فعاـضت  لـحارملا و  کـلتب  هدوجو  یلع  اـقباس  همدـع  نوـکیف  هب 
یلاعت هتاذ  رابتعا  عم  اهل  نوکی  یلاعت - هل  هضورفم  هفـص  لک  نأ  تبث  دـقف  تاذـلاب  هادـع  اـمع  ینغلا  ماـتلا  دوجولا  نع  تاروصقلا 
لوصح نم  دافتـسم  امدـع  ادوجو و  ببـسلا  يذ  لوصح  نأ  امک  ذإ  هعم - هتلع  رابتعا  مزلی  ناک  ام  ایأ  مدـعلا و  وأ  دوجولا  امإ  هتاذـب 

یتأتی ام  هیاغ  اذه  کلذک  هلقعت  هببس و  رابتعا  نم  نادافتسم  هلقعت  هرابتعا و  کلذکف  امدع - ادوجو و  هببس 

مدـع عم  اهیف  اهتظحالم  نکمی  عقاولا  ریغ  هبترم  تایهاملل  نإف  قراـفلا  عم  ساـیق  تاـیهاملاب  دوجولا  ساـیق  نأ  باوجلا  صخلم  - 1
مدـع عم  اهیف  ظحالی  یتح  هریغ  هبترم  هل  تسیل  عقاولا و  نیع  هنإف  دوجولا  فالخب  عقاولا - یف  اهل  ابوحـصم  ناک  نإ  ریغلا و  هظحالم 

هر ه  امدع ، ادوجو و  هب  قلعتی  ام  هظحالم 
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نایرجل یلاعت  إدبملا  تاذل  هقحاللا  تافاضإلا  بسنلاب و  ضوقنم  مکحلا  اذه  نأ  هیف  لاقی  امبر  مارملا و  اذـه  یف  مالکلا  نم  دـحأل 
عنتمی نأ  اهیف و  ریغلا  هیلخدم  الب  هتاذ  هبترم  بسحب  یلاعت  هل  لوصحلا  هبجاو  تافاضإلا  کلت  نوکی  نأ  مزلیف  اهیف  هروکذملا  هجحلا 

تاذـلا نع  هجراخ  هبقاعتم  هددـجتم  هریاغتم  رومأ  یلع  اهفقوتل  اهلوصح  یف  هیفاـک  ریغ  بجاولا  تاذ  نأ  عم  هیلع  اهلدـبت  اهددـجت و 
- دوجولا هنکمم  ام  هفاضإ  عم  هذوخأم  هتاذ  نوکی  نأب  یلابن  لاق و ال  ثیح  افشلا  تایهلإ  یف  سیئرلا  خیشلا  همزتلا  امم  اذه  هرورض و 

همکحلا راونأب  هبلق  قرـشتسا  نم  هب   (1) یـضتری هتاذ و ال  ثیح  نم  لـب  دوجولا  هبجاوب  تسیل  دـیز  دوجول  هلع  یه  ثیح  نم  اـهنإف 
عابتألا نم  ریثک  هبلق  نإ  هیلاعتملا و 

ناک نإ  هلحمـضم و  اهیف  ناکمإلا  ماکحأ  هبلاغ و  اهیلع  بوجولا  ماکحأ  هینارونلا  اهتهج  راـبتعاب  هیلإ و  هبـسنلاب  ءایـشألا  فیک و  - 1
لعل لوقأ  .هلولعم  یلإ  سایقلاب  اناکمإ  ناک  ول  ناکمإ و  یلاـعت  هل  نوکی  فیکف  رقفلا  ینعمب  ناـکمإلا  اـهل  هب و  طـبرلا  نیع  اـهبوجو 
هتاذ ماقم  یف  هیقیقح  هقح  هیلعاـج  یلاـعت  هل  نإـف  هیراـبتعالا - هصـصح  هتداـیزب و  موکحملا  هیفاـضإلا  هیلعاـجلا  موهفم  خیـشلا  دارم 

امهبوجو یف  کش  ضیفتسملا و ال  یلإ  هبسنلاب  ضیفلا  ماقم  یف  هیلظ  هقح  هیلعاج  طسبنملا و  دوجولا  سدقملا و  هضیف  یلإ  هبـسنلاب 
اهل و ال لالقتـسا  تاذـلا ال  عقـص  نم  اهنأل  تاذـلا  بوجوب  اهبوجو  هیناثلا  تاذـلا و  بوجو  اهبوجو  یلوألا  یلاعت و  هتیمویق  امهنإف 

یه نیلوألل و  ناونع  ینهذ و  موهفم  یه  هضحم  هیفاضإ  هیلعاج  هل  و  هفرـصلا - هیعبتلا  ضحملا و  كالهتـسالا  الإ  اهلایح  یلع  مکح 
هدایز نم  هب  اومکح  امف  تافـصلا - میهافم  رئاس  اهیلع  سق  ایرابتعا و  ارمأ  اهتینیع  نم  تاذلا  ریـصی  فیک ال و  تاذلا و  یلع  هدـئاز 

وأ اهناکمإ  نایب  وأ  اهتدایز  نایب  یلإ  هجاح  هنإ ال  تلق  نإ  .هیبسنلا  یناعملا  تاناونعلا و  میهافملا و  هدایز  یه  امنإ  هیفاضإلا  تافـصلا 
هیکلاملا هوبألا و  نأ  امک  بولسلا  نم  لقأ  تسیل  ذإ  هتافص  اضیأ  یه  لب  تلق  .هتافص  تسیل  هینهذ و  میهافم  اهنإف  اهـصصح  ناکمإ 

هدحولا هیئیشلا و  موهفم  یف  امک  یجراخلا  اهضورع  تافصلا  هدایز  نم  مزلی  هنأ ال  الإ  ناسنإلا  تافـص  اهوحن  هیعونلا و  هیلکلا و  لب 
ءایشألل هینهذلا  میهافملا  یلع  قئاقحلا  قالطإ  هینهذلا  میهافملا  یلع  تافصلا  قالطإ  ریظن  اهوحن و  هقباسلا و  هلثمألا  صخـشتلا و  و 

اهنإف ال هریغ  نونعملا و ال  نیع  تاناونع ال  یه  اـمب  هیناونعلا - هلمجلاـب  هیبتکلا و  هیظفللا و  لـب  هینهذـلا  تادوجولا  نأ  قیقحتلا  نکل 
هیلإ و اهیلع  مکحلا  يرسی  اهتاروهظ  نم  اهنوکل  هفـص و  هنونیب  هنع  هنئاب  تناک  نإ  هلزع و  هنونیب  هنع  هنئاب  ریغ  هتاروهظ و  نم  طرـشب 
مهیلع و هللا  مالس  همئألا  یبنلا و  یلاعت و  هللا  ءامسأ  نم  بتکلا  ظفللا و  مارتحا  عرشلا  یف  درو  مث  نم  هلمجلا و  یف  اهیلإ  هیلع  مکحلا 

هر س  هریغ ، وه و ال  هنأ ال  قحلا  هریغ و  مأ  یمسملا  نیع  وه  له  مسالا  نأ  نوملکتملا  فلتخا  دق 
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ریغلا و یلإ  سایقلاب  ناکمإلا  هل  ضرعی  دق  تاذلاب - دوجولا  بجاو  نأب  اولاق  ثیح  هریغ  دـیرجتلا و  یـشاوح  بحاصک  نیدـلقملا  و 
هنأ امک  تاذـلاب  بجاولا  نأب  اونطفتی  مل  اضیأ و  ریغلاب  ناکمإلا  تاذـلاب و  ناکمإلا  هیلع  عنتما  نإ  هیلإ و  سایقلاب  ناـکمإ  اـضیأ  ریغلل 

هضیف و طباور  اهتادوجو  نأل  یلاعت  هل  لوصحلا  هبجاو  اـضیأ  یه  هیلإ و  هدنتـسملا  تاـنکمملا  یلإ  ساـیقلاب  بجاو  تاذـلاب  بجاو 
یلاعت هحص - هجو  هورکذ  امل  ناکل  رخآ  دوجو  بجاو  یلإ  هدنتـسم  رخأ  تانکمم  وأ  رخآ  دوجو  بجاو  انهاه  روصت  ول  معن  هدوج 
اهبجوم اهعدـبم و  وه  يذـلا  ریغلاب  ابوجو  اهل  نأ  امکف  یلاعت  هنم  أشنی  امم  ءایـشألا  دوجو  بوجو  نأل  کلذ  اریبک و  اولع  کلذ  نع 

ریغلا یلإ  رظنلاب  یـشلا ء  ققحت  هرورـض  ریغلا  یلإ  سایقلاب  بوجولا  ذإ  اضیأ  هل  بوجو  ریغلا و  کلذ  یلإ  سایقلاب  بوجو  اهل  اذکف 
ءاضتقالا و ههج  نم  ناـک  ءاوس   (1) لوصحلا بجاو  یـشلا ء  نوکی  نأ  الإ  یبأی  ریغلا  نأ  یلإ  عجری  یتاذـلا و  ءاعدتـسالا  لیبس  یلع 

هقیقحلا يدانتسا  رهوجتلا  یلظ  دوجولا  یحـشر  یـشلا ء  نوک  ثیح  نم  يراقتفالا  ءاعدتـسالا  هیتاذلا و  هجاحلا  لبق  نم  وأ  ناضیفلا 
نکمملاف هادن  رحب  هحشر و  باحـس  هضیف و  عوبنی  وه  يذلا  ریغلل  لوصحلا  بجاو  یـشلا ء  نوک  نع  کفنی  اذه ال  تاذلا و  یقلعت 

هتاذ لبق  نم  ءاجتلالا  قاـحتلالا و  قوصللا و  اذـه  ذـخأ  ءاوس  هرورـضلا  بوجولاـب و  ماـتلا  هلعاـج  عم  زاوجلا و  ناـکمإلاب و  هتاذ  عم 
تاذ تافاضإ  نأ  قحلاف  باسح  ریغب  ءاشی  نم  یلع  طـسابلا  باـهولا  ضاـیفلا  هعدـبم  ءاـضتقا  لـبق  نم  وأ  هیلقعتلا  هیحـشرلا  هرقاـفلا 

نع هرخأتم  تسیل  دوجولل  هلباقلا  تاوذـلا  یلع  هعطاـسلا  هئاوضأ  اـهیلإ و  هیمویقلا  هیقـالخلا  هبـسن  تاـنکمملا و  یلإ  یلاـعت  بجاولا 
ءایشألا نیب  نوکت  یتلا  تافاضإلا  رئاسک  هتفاضإ  تسیل  هنکمملا و  تایهاملا  کلت 

اهنم لک  نیفیاضتملا  نأل  لیثمتلا  لیبس  یلعف  خـلإ  ءاـضتقالا  ههج  نم  ناـک  ءاوس  هلوق  اـمأ  ساـیقلاب و  بوجولا  فیرعت  وه  اذـه  - 1
ذخأب سأب  ایظفل ال  فیرعتلا  ناک  اـمل  اـمهنیب و  هیلع  ـال  ذإ  اـمهنیب  يراـقتفا  ءاعدتـسا  ـال  ءاـضتقا و  ـال  رخـآلا و  یلإ  ساـیقلاب  بجاو 

هر س  توبثلا ، ینعمب  هیف  ذوخأملا  بوجولا  وأ  هیف  بوجولا 
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هبسنلا عازتنال  هیفاک  هتاذب  هتاذ  سفن  نأ  ینعی  هتاذب  هتاذ  هیفاضإلا  هتافـص  قادصم  نوکی  امنإ  لب  هیلإ  بوسنملا  نع  هرخأتم  نوکت  و 
عیمج میقی  هلماکلا  هماـتلا  هتردـقب  یلاـعت و  هیلإ  اهتبـسن  ءایـشألا و  عیمج  ملعی  یلاـمجإلا  یلاـمکلا  هملعب  نأ  اـمکف  هیلإ  بوسنملا  و 
هتیهلإ ملاع  یف  سیلف  یلاعت  هیلإ  اهتفاضإ  اهتبسن و  اهقوحل و  هیفیک  و  قحاوللا - عیمج  عازتنا  یف  هیفاک  هتاذ   (1) کلذکف تارودقملا 

.رقفلا مرصتلا و  ددجتلا و  لاوزلا و  ثودحلا و  لزهلا و  نظلا و  ناکمإلا و  مدعلاک و  هیمدعلا  یناعملا  نم  یش ء  هتیبوبر  عقص  و 

.ینعملا اذه  مهف  نع  هکاردإ  رصق  هنأ  فراعملا - یف  هئاکذ  هسدح و  هوق  مولعلا و  یف  هطروت  هدش  خیشلا و  نم  بجعلا  و 

سیل یلاعت و  لوألل  تابجاو  اهلک  ءایـشألا  نأ  تاقیلعتلا - یف  رکذ  ثیح  ءافـشلا  ریغ  یف  هب  نطفت  دـق  اـمم  هنأ  کـلذ  نم  بجعأ  و 
إدبملا دنع  هرـضاح  اهلک  تانکمملا  نأب  هحـضاو  تاحیرـصت  لوألا  ملعملا  یلإ  بوسنملا  ایجولوثأ  باتک  یف  هتبلأ و  ناکمإ  كانه 

اهریغت اهبقاعت و  ءایشألا و  ددجت  نم   (2) يءارتی ام  امأ  تبلا و  هرورضلا و  یلع  لوألا 

یف امهداحتا  هرونی  یقیقحلا و  دوجولا  وه  يردـصملا  یقیقحلا ال  داجیإلا  هیداجیإلا و  هیقارـشإلا  هتفاضإ  دـیزل  هتیلع  هتیقلاـخف و  - 1
امب وهف  اهایإ  هداجیإ  یلاعت  هیلإ  فاضم  وه  امب  اهداجونا و  ءایـشألا  یلإ  فاضم  وه  امب  یقیقحلا  دوجولا  رـشع و  هعـست  وه  ددـعلا و 
یلإ هبسنلاب  قلطملا  داجیإلا  نع  الضف  بجاو  هداجیإ  نکل  انکمم  ناک  نإ  هدوجوف و  هدوجو  هداجونا و  وه  امب  هلبق ال  دیز  داجیإ  وه 

هقحلا یلاعت  هتیلع  ماقم  یف  دوجوم  هدوجو  هیلإ  جاتحی  ام  عیمج  یقیقحلا و  هداجیإ  دـیز و  دوجو  طاـنم  وه  اـم  نإـف  قلطملا  لولعملا 
یف هدحولا  کلذک  هدحولا  یف  هرثکلا  نأ  امک  هنأل  هیلظلا  هیقیقحلا  هتیلع  ماقم  یف  اذک  یلعأ و  وحنب  ءایشألا  لک  هقیقحلا  طیـسب  نأل 

یلاعت هتیلع  نوکی  فیکف  ذـئنیح  و  همـصعلا - لهأ  ثیداحأ  یف  درو  امک  قولخم  ذإ ال  قلاخ  لولعم و  ـال  ذإ  هلع  یلاـعت  وهف  هرثکلا 
هر س  هدق ، فنصملا  هدافأ  امک  هنکمم  هیلع  یه  امب  دیزل 

اهسفنأ ال یلإ  هبسنلاب  یه  امنإ  تاینامزلا  یف  تاددجتلا  نأ  نم  هنم  لقنیس  امک  امهرـس  سدق  مرکألا  هداتـسأ  همار  ام  هدارم  سیل  - 2
تابث یفانی  رهاظم ال  یه  امب  رهاظملا  ءاحنأ  ضعب  ددـجت  نأ  هصخلم  ضماغ و  فیطل  هرـس  سدـق  هدارأ  اـم  یلاـعت و  هیلإ  ساـیقلاب 

و نامزلا - عقـص  وه  هیعوألا و  ضعب  یف  هتایلجت  ایارم  تحب و  تاب  يدـحأ  هروطت  یلاعت و  هیلجتف  لـجتم  وه  اـمب  یلجتملا  یلجتلا و 
ناددـجتم امهالک  هجوب  رهدـلا  نتم  وه  سفنألا و  ملاع  نامزلا و  عقـص  وه  قافآلا و  ملاع  لب  تاکرحتم  تاددـجتم و  هداـملا  ملاـع 

هر ن  یلاعت ، هللا  ءاش  نإ  لبق  يذ  نم  عقوتی  مارملا  قیقحت  مامت  و  سفنألا - ددجتل  عبات  قافآلا  ددجت  نکل  هقیقحلاب و 
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فیکف رخآ  ضعب  نع  هبیغلا  لاوزلا و  مزلتسی  ال  تادوجوملا - ضعب  نع  هبیغلا  لاوزلا و  نإف  دوجولا  هیعوأ  ضعب  یلإ  سایقلاب  اذهف 
هللا ءاش  نإ  لبق  يذ  نم  ماقملا  اذـه  قیقحت  یتأیـس  ءاـحنألا و  بتارملا و  لـکل  ظـفاحلا  ءایـشألا  عیمجب  طـیحملا  دوجولا  هقیقح  نع 

ماعنملا لضفملا 

دحاو دوجولا  بجاو  نأ  یف  ( 5  ) لصف

هراشا

هتاذ ال سفنب  اصخـشتم  هنوک   (1) درجمف رم  امک  دوجولا  هقیقحل  عون  ذإ ال  مهوت - اـم  یلع  هصخـش  یف  رـصحنم  هعون  نأ  ینعمب  ـال 
سفن نیعتلا  نأ  نم  انیب  ام  نإ  لاق  ثیح  سانلا  ضعب  همعز  اـمک  ناـهربلا  یلإ  عوجرلا  نود  نم  رخآ  دوجو  بجاو  هلاحتـسا  بجوی 

انلق ال امنإ  هرورـضلاب و  هصخـش  یف  ارـصحنم  هعون  ناک  یـش ء  هیهام  سفن  ناک  اذإ  نیعتلا  نإـف  هدـیحوت  تاـبثإ  یف  یفکی  هتقیقح 
کلذ عم  دـب  الف  هتقیقح  سفن  اهنم  لک  نیعت  دوجولا و  هبجاو  هفلاختم  قئاـقح  كاـنه  نوکی  نأ  مهولا   (2) لامتحال کلذ - یفکی 

.دوجولا بجاو  ینعم  یف  دوجولا  بجاو  درفت  یلع  ناهرب  فانیتسا  نم 

هب اـم  رومـألا و  نم  رمأـب  اـمهیتاذ  بسحب  نیریاـغتم  موهفملا و  اذـه  یف  نیکرتشم  اـناکل  دوجولا  یبجاو  نیدوجوم  انـضرف  ول  لوقنف 
هقیقحلا مامت  نوکی   (3) نأ امإ  زایتمالا 

نأ قدصی  صخش  یف  رصحنملا  عونلا  هیهامک  یـش ء - هیهام  مزال  ناک  اذإ  صخـشتلا  نإف  مدقت  ام  یلع  هعرف  معأ  اذه  ناک  امل  - 1
یلات ناک  نإ  صاـخ و  هقیقح  سفن  نیعتلا  معازلا  لوق  نکل  یقیقحلا و  دوجولاـک  یـش ء  نیع  ناـک  اذإ  اـمک  هتاذ  سفنب  صخـشتلا 

هر س  یفخی ، امک ال  اماع  هتیطرش 
هر س  دوجولا ، نیع  صخشتلا  نإف  هتاذ - سفنب  اصخشتم  اهنم  لک  نوک  عم  هددعتم  اهنإف  تادوجولا  ءاحنأ  یف  امک  کلذ  و  - 2
رخآلا ءزج  امهدحأ و  نیع  وأ  امهنم  جراخ  وأ  امهؤزج  وأ  امهنیع  امإ  زایتمالا  هب  ام  نأ  مولعمف  الإ  لقألاب و  ءافتکالا  باب  نم  اذه  - 3

هفلتخملا ریوصت  امأ  رهاظ و  هقفتملا  قوقـشلا  ریوصت  رخـآلا و  نم  جراـخ  امهدـحأ و  ءزج  وأ  رخـآلا  نم  جراـخ  امهدـحأ و  نیع  وأ 
یناثلا امهلـصفب و  هنع  نازاتمم  امه  هتاذـب و  اـمهنع  زاـتمم  هنإـف  ـالثم  سرفلا  ناـسنإلا و  نع  هیف  كرتشملا  ناویحلا  زاـیتماک  لوـألاف 
زایتماک وأ  هصـصح  سنجلا و  نع  هجراخ  لوصفلا  نأل  جراوخلاب  هنع  صـصحلا  زاـیتما  هتاذـب و  عاونـألا  یف  هصـصح  نع  هزاـیتماک 

رخآ زایتما  ققحت  مداصی  ال  هیف - زایتمالا  اذـه  ققحت  نأ  یفخی  داوسلاب و ال  ضایبلا  نع  هزایتما  دوسألا و  ناسنإلا  نع  هسفنب  ضاـیبلا 
ناک امل  امهنع و  قطانلاب  وه  ناسنإلا و  نع  لهاصلاب  سرفلا  یف  یتلا  ناویحلا  هصح  زایتماک  ثلاثلا  هریغ و  هیلع  سق  تاذلا و  سفنب 
یف هیعقاوـلا  تازاـیتمالا  نأ  یلع  اـضیأ  هـفلتخملا  یلإ  راـشأ  لـقألاب و  یفتکا  هلخادــتم  ریغ  یه  هـقفتملا و  قوقــشلا  رکذ  هدوـصقم 

هر س  یفخی ، امک ال  ضعب  یف  لخادتم  اهضعب  همالک  یف  قوقشلا  نأ  دری  الف  هقفتملا  هثالثلا  یف  هرصحنم  هلصأتملا  تادوجوملا 
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دوجولا بوجو  نأ  نم  رم  امل  لیحتـسم  وه  امهدحأ و  هقیقح  نع  اجراخ  امهنیب  كرتشملا  دوجولا  بوجو  نوکیف  امهنم  یـش ء  یف 
نکمم جاتحم  لک  ءازجألا و  یلإ  جایتحالا  مزلتـسی  بیکرتلا  هیف و  بیکرتلا  مزلیف  هتقیقح  ءزج  نوکی  نأ  امإ  بجاولا و  هقیقح  سفن 

یلع ادـئاز  ناـک  اذإ  یـشلا ء  نیعت  نـأل  هریغ  یلإ  اـجاتحم  هنیعت  یف  بجاوـلا  نوـکی  نأ  مزلیف  هقیقحلا  نع  اـجراخ  نوـکی  نأ  اـمإ  و 
اهنیعتب هلعلا  نأل  عنتمم - وه  یشلا ء و  کلذب  امإ  للعم  وهف  یـشل ء  یـضرع  وه  ام  لک  نأل  اللعم  نوکی  نأ  مزلی  اهل  ایـضرع  هتقیقح 

ذإ هنیعت  یف  امک  هدوجو  یف  هیلإ  اجاتحم  نوکیف  یـشلا ء  کلذ  ریغب  امأ  هسفن و  یلع  یـشلا ء  مدقت  مزلیف  هنیعت  لولعملا و  یلع  قباس 
ثحب انهاه  لیق  تاذلاب - ابجاو  یـشلا ء  نوک  یفانی  دوجولا  یف  جایتحالا  هدوجو و  هبترم  یف  وأ  هدوجو  نیع  امإ  یـشلل ء   (1) نیعتلا

نأ دوجولا ال  بوجو  هفص  رثأ  هقیقحلا  کلت  سفن  نم  رهظی  هنأ  دوجولا - بجاو  هقیقح  سفن  دوجولا  بوجو  مهلوق  ینعم   (2) نأل
لک تاذ  سفن  نم  رهظی  نأ  الإ  دوجولا  بوجو  یف  دوجولا  یبجاو  نیدوجوم  كارتشا  نوکی  ـالف  هفـصلا  هذـه  نیع  هقیقحلا  کـلت 

مالک ینعم  نإ  لوقن  نحن  هقیقحلا و  مامتب  امهزیامت  دوجولا و  بوجو  یف  امهکارتشا  نیب  هافانم  الف  دوجولا  بوجو  هفـص  رثأ  امهنم 
الب دوجولاـب  اـهنع  یکحم  هیدوـجوملل و  قادـصم  هتاذ  سفنب  هتاذ  نأ  وـه  دوـجولا  بجاو  هقیقح  نـیع  دوـجولا  بوـجو  ءاـمکحلا 

وأ هیقیقح  تناک  هیثیح  هیأ  يرخأ  هیثیح  هظحالم  وأ  رمأ  مامضنا 

مل بجی  مل  ول  هتافـص  نم  ائیـش  نأ  نم  قباسلا  لصفلا  یف  رم  املف  یناثلا  یلع  امأ  رهاظ و  لوألا  یلع  دوجولا  یف  جاـیتحالا  موزل  - 1
ام یلع  تاذـلاب  مدـقم  تاذـلاب  ام  نأل  هبترملا  یف  نیعتلل  اقواسم  نکی  مل  تاذـلاب  لب  ریغلاـب  نکی  مل  اذإ  دوجولا  نـأل  هدوجو  بجی 

هر س  فلخ ، اذه  ریغلاب 
هر س  ناینبلا ، یف  نهولا  نایبلاب و  تافصلا  یف  هباینلاب  لوقلا  ریظن  اذه  - 2
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.هیبلس وأ  هیفاضإ 

مسجلل و هنإ  ثیح  نم  مسجلل  يروصلا  ءزجلاک  لصتم - وه  امب  لصتملا  سفن  الثم  لصتملا  لقعت  دـق  امک  کنأ  کـلذ  حیـضوت  و 
- دوجولا بجاو  سفن  دوجولا  بجاو  لقعت  دق  کلذکف  هداملاک  الصتم  هنوکب  فوصوملا  وه  یشلا ء  کلذ  ائیش  لصتملا  لقعت  دق 

طقف هتاذ  عوضوملا و  هقیقح  لوألا  یف  هنع  یکحملا  هقباطم و  هب  مکحلا و  قادصم  دوجولا و  بجاو  یشلا ء  کلذ  ائیش  لقعت  دق  و 
بجاو هتیهاـم  سفن  هتقیقح و  فرـص  بسحب  نکی  مل  دوجولا  بجاو  لـک  هب و  همئاـق  هفـص  یه  يرخأ  هیثیح  عم  یه  یناـثلا  یف  و 

یتح یه  یه  ثیح  نم  اهتاذ  هجرد  بسحب  لـب  هتاذ  هبترم  یف  ـال  دوجولا  هبجاو  اـهنوکب  هفـصتم  هقیقحلا  کـلت  نوکی  لـب  دوجولا 
یف اهل  دـب  الف  کلذـک  یـضرع  لک  ذإ  ببـس  یلإ  جاتحی  اهب  هقوحل  هب و  اهفاصتا  یفف  اهل - ایتاذ  ـال  ایـضرع  دوجولا  بوجو  نوکی 

(1) هیلعاج ذإ  اهتاذ  ریغ  ینعملا  اذـه  هنم  عزتنی  ثیحب  اهلعجی  وأ  کلذـک  اـهلعجی  لـعاج  یلإ  رمـألا و  اذـه  ضورع  نم  هب  اـهفاصتا 
هنکمم و اـهتاذ  دـح  یف  نوکت  هقیقحلا  کـلت  نذإـف  هوقلا  دـیدشلا  ناـهربلاب  اـهانلطبأ  دـق  اـمم  هبوجو  هدوـجو و  یف  هسفنل  یـشلا ء 

کلذ یـش ء  هنأ  هتاذل ال  دوجولا  بجاو  سفن  وهف  هتاذل  دوجولا  بجاو  لکف  هتاذل  ابجاو  نوکی  الف  دوجولا  هبجاو  تراص  لعاجلاب 
.اذه ایقرافم  وأ  ایموزل  اضورع  دوجولا  بجاو  اهل  ضرع  دق  امم  یشلا ء 

: ناطیش مجر 

نأ یلع  فقوتی  امم  اهعیمج  میمتت  نکل  هریثک  هیهلإلا  ثحاـبملا  لوصأ  نم  وه  يذـلا  بلطملا  اذـه  یلع  هلادـلا  نیهاربلا  نأ  ملعیل  و 
دح یف  وهف  دوجولا  وأ  بوجولا  هضرعی  ام  نأ  دـکأتملا و  دوجولاب  هنع  ربعملا  هتاذـب  مئاقلا  تحبلا  دوجولا  وه  یلاعت  بجاولا  هقیقح 

نکمم هریغب  هقلعت  هطابترا و  نع  رظنلا  عطق  عم  هسفن 

اـضیأ خیـشلا  هلطبأ  هانلطبأ و  دق  هیناکمإلا  هیهاملا  نع  الـضف  هیبوجولا  هیهاملا  مزال  دوجولا  نوک  هدوجول و  هیهاملا  هیموزلم  يأ  - 1
هر س  هدئاز ، هنوئم  یلإ  جاتحی  الف  هسفن  یلع  یشلا ء  مدقتل  مزلتسملا  هسفنب  یشلا ء  لیلعت  امأ  تاثحابملا و  نع  لقن  امک 
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دق نافرعلا و  ملعلا و  لهأ  بتک  یف  اهب  حرـصی  و  ناهربلا - اهیلإ  قاسنی  امم  همدقملا  هذـه  ریغلا و  نم  دافتـسی  هدوجوک   (1) هبوجو و 
مهـضعب هامـس  دـق  هنومک و  نبا  یلإ  بسنی  امم  مهناهذأ  تدـلبت  نیرثکألا و  عئابط  هب  تشوشت  ام  عفدـنی  اـهب  اـهیف و  لوقلا  هانفلـسأ 

نمم هریغ  مالک  یف  ههبشلا  هذه  تدجو  دق  ینإف  لحلا - هریـسعلا  هدقعلا  هصیوعلا و  ههبـشلا  هذه  ءادبإب  هراهتـشال  نیطایـشلا  راختفاب 
امهنم لک  نوکی  هقیقحلا  ماـمتب   (2) ناتفلتخم هنکلا  اتلوهجم  ناتطیـسب  ناتیوه  كانه  نوکی  نأ  زوجی  ـال  مل  هنأ  یه  اـنامز و  همدـقت 

امهیلع الوقم  امهنم  اعزتنم  دوجولا  بجاو  موهفم  نوکی  هتاذب و  دوجولا  بجاو 

سفن نم  ادافتـسم  ناک  ول  هنأ  نم  رم  ام  دـعب  رهاـظ  اـهموزل  لـصفنملا و  ریغلا  ریغلاـب  طاـبترالا  ریغلا و  نم  هدافتـسالا  نم  رهاـظلا  - 1
نوکی نأ  نکمی  ضورعملا و  ریغب  اللعم  نوکی  هلاحم  الف  لسلـستلا  وأ  رودـلا  مزل  اـهل  اـمزال  دوجولا  نوکی  نأـب  هضورعملا  هیهاـملا 

هر س  دوجولا ، همیمض  ینعأ  لصفنملا  لصتملا و  نم  معأ  نیعضوملا  یف  ریغلاب  دارملا 
هروکذملا قوقشلا  نم  لوألا  قشلا  هنومک  نبا  راتخا  هقیقحلابف  بیکرتلا  مزلی  یتح  ءزجلاب  جایتحالا و ال  مزلی  یتح  جراخ  رمأب  ال  - 2

نأل للعم  یضرع  لک  نإ  ثیح  ایـضرع - الوق  هلوق  هتاذب و  دوجولا  بجاو  هلوق  نیب  هافانم  هنإ ال  مث  دیحوتلا  یلع  قباسلا  ناهربلا  یف 
یف یتأیـس  امک  هتاذـب  دوجولا  هنم  عزتنی  تاذ  هنأ  اتحب  ادوجو  هنوک  ینعم  اهیلع  هیهاملا و  هلاصأ  یلع  اهتبوعـص  ههبـشلا و  لصأ  ءاـنب 
اذـه دوجولا و  بوجو  هفـص  رثأ  هنم  رهظی  نأ  هنأ  یلاعت  هل  دوجولا  بوجو  هینیع  ینعم  اضیأ  لقن  دـق  یلاعت و  هللا  ءاـش  نإ  تاـیهلإلا 

نأ یسع  ام  عفد  یلإ  راشأ  هنأک  یجوغاسیإ و  باتک  یف  یتاذلا  و  ناهربلا - باتک  یف  یتاذلا  نیب  قرف  اضیأ  کلذ و  یلإ  رظان  اضیأ 
الوـمحم نوـکی  هنـأل  تاذـلا  هبترم  نع  هرخأـتم  هبترم  یف  لـب  اـمهتاذ  هبترم  یف  نکی  مل  ایـضرع  بوـجولا  ناـک  اذإ  هنأ  هـیلع  دروـی 

ینعمب ضرعلا  یـش ء و  اضیأ  ینهذـلا  ضورعلا  لـب  یجراـخلا - ضورعلا  یف  ارـصحنم  سیل  ضورعلا  نأ  عفدـلا  ناـیب  همیمـضلاب و 
یلع ضرعلا  لمح  نکمملا و  بجاولا و  یلع  یـشلا ء  لمح  لیبق  نم  اذـهف  اضیأ  همیمـضلاب  لومحملا  نم  معألا  لومحملا  جراـخلا 

دـب و ضرعلاب ال  ام  نأب  ههبـشلا  لصأ  نع  باجی  امبر  هیناکمإلا و  تایهاملا  یلع  نکمملا  ضارعألا و  نم  امهریغ  مکلا و  فیکلا و 
هب ام  یعدتـسی  یتاذلا  كارتشالا  هب  ام  سنجلا و  وه  و  ماعلا - یتاذـلا  یلإ  یهتنی  نأ  دـب  ماعلا ال  ضرعلا  تاذـلاب و  ام  یلإ  یهتنی  نأ 

قداصلا ضرعلاب  نکمملا و  یلاعت و  بجاولا  یلع  قداصلا  یـشلاب ء  ضوقنم  اذـه  و  بیکرتلا - مزلیف  لصفلا  وه  یتاذـلا و  زاـیتمالا 
تاذـلاب ام  یلإ  ضرعلاب  ام  ءاهتنا  ینعأ  هدـعاقلا  هذـه  نأ  لحلا  اهنیب و  كرتشم  یتاذ  ذإ ال  امهوحن  هطیـسبلا و  هیلاعلا  سانجألا  یلع 

عفد یف  قحلاـف  لومحملا  هجراـخلا  هعزتنملا  تایـضرعلا  نم  تاروکذـملا  هذـه  همیمـضلاب و  لومحملا  ینعمب  یـضرعلاب  هصوصخم 
هر س  دوجولا ، هلاصأب  لوقلا  یلع  ههبشلا  هذهب  اریثک  هالابم  هرس و ال  سدق  اهرکذ  یتلا  هبوجألا  ههبشلا 
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لک هقیقح  فرـصب  قارتفالا  امهنم و  لک  تاذ  سفن  نع  عزتنملا  یـضرعلا  ینعملا  اذـه  یف  اـمهنیب  كارتشـالا  نوکیف  ایـضرع  ـالوق 
هجراخ هیثیح  رابتعا  نود  نم  امهنم  لک  تاذ  سفن  نع  همهف  نوکی  نأ  امإ  ولخی  دوجولا ال  بجاو  موهفم  نأ  عافدنالا  هجو  امهنم و 

هیثیح درجم  هتاذ  نکی  مل  ام  لک  نأ  رم  املف  یناثلا  امأ   (1) نالیحتسم نیقشلا  الک  هیثیحلا و  کلت  رابتعا  عم  وأ  تناک  هیثیح  هیأ  اهنع 
موهفم لمح  قادـصم  نألف  لوألا  امأ  هسفن و  میرح  یف  صقان  هتاذ  دـح  یف  نکمم  وهف  مامتلا  هیلعفلا و  بوجولا و  دوجولا و  عازتنا 

هیأ هیثیح و  هیأ  نع  رظنلا  عطق  عم  هب  هنع  ریبعتلا  هبـسحب  ینعملا و  کلذب  هیاکحلا  هنم  ام  هلمجلاب  و  تاذـلاب - هقدـص  قباطم  دـحاو و 
.الصأ یتاذ  یف  هکرتشم  ریغ  یناعملا  هنیابتم  تاوذلا  هفلتخم  قئاقح  نوکی  نأ  نکمی  تناک ال  يرخأ  ههج 

اهنوک ثیح  نم  هفلاختملا  رومألا  نأب  مکحی  اهتماقتـسا - نع  اهل  هریغملا  ضارمألا  نع  اـهیلع  رطف  یتلا  هترطف  تملـس  نم  نأ  ینظ  و 
نم هلثامتم  رومألا  کلت  تناک  اذإ  کلذ  زوجی  معن  هب  اهنع  ایکحم  دـحاو و  مکحل  اقادـصم  نوکی  اهیف ال  هعماج  هیثیح  الب  هفلاـختم 

هفلتخملا اهـضراوع  ثیح  نم  هیهاملا ال  ماـمت  یف  اـمهکارتشا  ههج  نم  هیناـسنإلاب  ورمع  دـیز و  یلع  مکحلاـک  هلثاـمتم  اـهنوک  ههج 
یلع امهلامتـشا  ههج  نم  هیناویحلاب  سرفلا  ناسنإلا و  یلع  مکحلاک  کلذک  اهنوک  ههج  نم  یتاذ  یف  هکرتشم  تناک  وأ  هصخـشملا 

رومألا کلت  تناک  وأ  ضایبلاب  امهفاصتا  ههج  نم  هیـضیبألاب  جاـعلا  جـلثلا و  یلع  مکحلاـک  یـضرع  یف  وأ  هیـسنجلا  هقیقحلا  کـلت 
نم دـنع  یلاعت  قحلا  دوجولا  یلإ  اهباستنا  ثیح  نم  دوجولاب  تانکمملا  تالوقم  یلع  مکحلاک  یبسن  جراخ  رمأ  یف  هقفتم  هنیابتملا 

لعجی

امهنأ لومحملا و  جراخلا  ینعمب  یـضرعلا  امإ  همیمـضلاب و  لومحملا  ینعمب  یـضرعلا  اـمإ  دارملا  نأ  رـسفتسا  هرـس  سدـق  نأـک  - 1
نیلامتحالا و الکل  ءافیتسا  اراهظتـسا و  اضیأ  هل  ضرعت  هرـس  سدـق  هنأ  الإ  ههبـشلا  دروم  مالک  نم  ادـیعب  ناک  نإ  لوألا و  نالاحم و 

یف سیل  هنأ  الإ  تذـخأ - لاح  يأ  یلع  ناکمإلا  نع  لخت  مل  نإ  هیناکمإلا و  هیهاملا  نإ  ثیح  لطاب  ناـکمإلا  یلع  بوجولا  ساـیق 
امم بیکرتلا  تبثف  یتاذلا  بوجولا  دوجولا و  ریغ  هبترم  هل  نوکی  نأ  نکمی  تاذلاب ال  بجاولا  اهءزج و  وأ  اهنیع  نوکی  نأب  هبترملا 

هر س  نییتاذلا ، زایتمالا  هب  ام  كارتشالا و  هب 
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مکحلاک یبلس  موهفم  یف  هقفتم  تناک  وأ  هسفنب  مئاقلا  دوجولا  یلإ  اهتبسن  رابتعاب  اهتیدوجوم  ایعازتنا و  ایلقع  ارمأ  تانکمملا  دوجو 
یتلا هوجولا  کلت  هابـشأ  يوس  ام  امأ  اهتاوذـل و  مدـعلا  دوجولا و  یترورـض  بلـس  یف  اهکارتشال  ناـکمإلاب  بجاولا  يوس  اـم  یلع 

هنیابتم رومأ  یلع  انمکح  اذإف  هیـضرع  وأ  هیتاذ  هعماج  ههج  الب  كرتشم  رمأب  اهیف  مکحلا  روصتی  الف  هیقاـفتالا  تاـهجلا  نم  اـهانرکذ 
هب امم  كانه  دب  الف  اهـسفنأ  ریغ  يرخأ  ههج  رابتعا  وأ  رخآ  رمأ  مامـضنا  الب  اهـسفنأ  یف  اهتاوذ  هبترم  بسحب  دحاو  مکحب  تاوذـلا 

هداملا سنجلا و  يرجم  يرجی  امهدحأ  نیرمأ  نم  تاذلا  رهوج  بسحب  بیکرتلا  یعدتسیف  اهیف  نییتاذلا  فالتخالا  هب  ام  قافتالا و 
.تاذلاب دوجولا  بجاو  یشلا ء  نوک  یفانی  ناک  هجو  يأب  بیکرتلا  هروصلا و  لصفلا و  يرجم  يرجی  رخآلا  و 

عزتنی ام  هتقیقح و  نأ  یلإ  ثحبلا  رظنلا و  انادأ  ههیدب  مولعملا  یعازتنالا  يردـصملا  دوجولا  موهفم  سفن  یلإ  انرظن  اذإ   (1) لوقن لب 
ام لک  ذإ  ماسقنا  ددـعت و ال  ـال  صوصخ و  ـال  مومع و  هبوشی  ـال  يذـلا  قلطملا  دوجولا  قحلا و  بجاولا  وه  هتاذـب  مئاـق  رمأ  هنم  وه 

اضیأ هل  رخآ  یش ء  نیب  هنیب و  نوکی  نأ   (2) نکمی اضرف ال  دوجولا  اذه  هدوجو 

هقباطم نع  هتیاکح  هعازتنا و  یف  هاغلم  تایصوصخلا  نأ  هیرون و  هطیـسب  هدحاو  هقیقحل  ناونع  دحاو  ینعم  هنأ  یلإ  انرظن  اذإ  يأ  - 1
خنس نم  وه  ام  دوجولا  بیرغ  هبناجأ و  هبئارغ و  نم  وه  امع  درجم  هتعیبط  هخنـس و  نم  وه  ام  عیمجل  عماج  یـش ء  لک  فرـص  نأ  و 

نوکی نأ  دـب  بجاولا ال  نأ  تملع  دـق  نیبوجولا و  یبأی  فیکف ال  نیدوجولا  یبأی  هنأ  اـنملع  تاـماعلا  معأ  هنأ  بارـسلا و  مدـعلا و 
همعز امک  بوجولا  دوجولا و  هنم  عزتنی  رخآ  خنـس  هنأ  بوجولا ال  هقیقح  هخنـس و  دوجولا و  هقیقح  هنأ  ینعمب  اتحب  ادـکأتم  ادوجو 

هر س  نوجحملا ،
هیشاح یف  هیلإ  انرـشأ  امک  قحلا  عقاولا و  یف  وه  امنإ  اهناکمإ  مدع  و  ضرفلاب - یه  امنإ  هینینثالاف  اهمدع  هینینثالا و  نیب  عمج  دق  - 2

هیفانم و هضیقن و  لمتحی  هجوب ال  یـشلا ء ال  روصتی  دقف  لاحملا  ضرفلا  باب  نم  لاحملا ال  ضرف  باب  نم  هنأ  هیـشاحلا - هذـه  لبق 
هنع و هیفانم  یفن  هل و  بجی  ام  توبثب  قیدـصتلا  مزلی  لب  هیفانم  هضیقن و  لمتحی  ـال  هجوب  روصتی  دـق  لاـحملا و  ضرف  نوکی  ذـئنیح 

املک هلوقب و  تایآلا  رارسأب  یمسملا  هباتک  یف  هرس  سدق  راشأ  اذه  یلإ  و  لیبقلا - اذه  نم  هیف  نحن  ام  لاحم و  ضرفلا  سفن  ذئنیح 
هر س  ضورفملا ، عوقو  زاوج  نع  الضف  هیف  هینینثالا  ضرف  نکمی  الف  هنم  متأ  يذلا ال  فرصلا  دوجولا  سفن  هتقیقح 
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بحاص هیلإ  راشأ  اـمک  دـحاو  دوجو  هدـحاو و  تاذ  كاـنه  نوکی  لـب  ناـنثا  نوکی  ـالف  ریاـغت  الـصأ و  هنیاـبم  اـضرف  دوجولا  اذـه 
هدوجو بوجوف  یش ء  فرـص  یف  زیم  ذإ ال  وه  وهف  ترظن  اذإف  ایناث  هتـضرف  املک  هنم  متأ  يذلا ال  دوجولا  فرـص  هلوقب  تاحیولتلا 

هلوق یف  امک  هب  تانکمملا  هیدوجوم  یلع  َوُه و  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَـش  لیزنتلا  یف  امک  هتدحو  یلع  لدی  یلاعت  هتاذب  هتاذ  وه  يذلا 
.ٌدیِهَش ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  یلاعت َأ َو 

: یشرع ناهرب 

و روکذملا - لامتحالا  عفدل  لفکتی  یلاعت  دوجولا  بجاو  دیحوت  یلع  یشرع  رخآ   (1) ناهرب یلعألا  هتوکلم  یلاعت و  هللا  دییأتب  انل  و 
هیدوجوملاب هیلع  مکحلل  اقباطم  و  هیبجاولل - اقادصم  هتاذ  یف  ناک  امل  یلاعت  بجاولا  هقیقح  نأ  یه  همدقم و  دـیهمت  هنایب  یعدتـسی 

ههج یلاـعت  بجاولل  تسیل  ناـیبلا و  نم  رم  اـمک  هریغ  یلإ  ادوجوم  اـبجاو و  هنوـک  یف  هجاـیتحا  مزل  ـالإ  هتاذ و  ریغ  يرخأ  ههج  ـالب 
هرخألاب وأ   (2) ءادـتبا نیتهجلا  نیتاه  نم  هتاذ  یف  بیکرتلا  مزلی  الإ  ادوجوم و  ابجاو و  ههجلا  کلت  بسحب  نوکی  ـال  هتاذ  یف  يرخأ 

عیمجب ابجاو  ادوجوم و  هتاذب  دوجولا  بجاو  نوکی  نأ  مزلی  لوقن  ذئنیحف  یجیس ء  امک  هوجولا  عیمج  نم  یلاعت  هتطاسب  ققحت  دق  و 
بوجولا دوجولا و  لمح  قادـصم  اهمامتب  هتقیقح  نکی  مل  الإ  رمألا و  سفنل  هقباطملا  تارابتعالا  عیمج  یلع  هحیحـصلا و  تایثیحلا 

وه اـمب  دوـجوملا  تـالامک  نم  لاـمکل  اـمداع  وأ  لـصحتلا  هوـجو  نم  هجو  دوـجولا و  بتارم  نم  هبترمل  ادـقاف  هنوـک  ضرف  وـل  ذإ 
هیلعفلا و ههج  فلاـخی  هیعاـنتما  وأ  هیناـکمإ  ههج  هتاذ  یف  ذـئنیح  ققحتیف  دوجولل  اقادـصم  هیثـیحلا  هذـه  نم  هتاذ  نکی  ملف  دوجوم -

الف هیمدع  ههج  هیدوجو و  ههج  نم  هتاذ  مظتنی  هلمجلاب  عانتمالا و  ناکمإلا و  نم  هریغ  بوجولا و  یتیثیح  نم  هتاذ  بکرتیف  لصحتلا 
بجاو تاذلاب  دوجولا  بجاو  نأ  قباسلا  لصفلا  یف  رم  ام  دافم  اذه  ایقیقح و  ادحاو  نوکی 

هر س  ءایشألا ، لک  هقیقحلا  طیسب  هدعاق  ناهرب  وه  و  - 1
هر س  هتاذ ، یف  نیتهجل  هتاذ  یلإ  امهدانتسا  یف  نیتیعدتسم  هتاذل  نیتمزال  اتناک  نإ  هرخألاب  وأ  هتاذ  یف  ناتهجلا  تناک  نإ  - 2
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.تایثیحلا عیمج  نم  دوجولا 

هریغ یف  ناک  نإ  یلاعت و  بجاولا  تاذـل  الـصاح  نوکی  نأ  بجی  لامج  لامک و  لک  نأ  اهدافم  یتلا  همدـقملا  هذـه  تدـهمت  اذإف 
.هندل نم  اضئاف  هنع  احشرتم  نوکی 

هیلولعم نع  کفنت  نیئیـشلا ال  نیب  همزـالملا  نأ  نم  رم  اـمک  هیموزل  هیتاذ  هقـالع  اـمهنیب  نوکی  ـال  تاذـلاب  بجاولا  ددـعت  ول  لوقنف 
هیبجاولا ضرف  قرخ  وه  بجاولا و  هیلولعم  مزلیف  نیریدـقتلا  نم  دـحاو  يأ  یلعف  ثلاث  رمأل  اـمهنم  لـک  هیلولعم  وأ  رخـآلل  امهدـحأ 

نوکیف هندل  نم  احشرتم  هنع و  اثعبنم  رخآلل و ال  وه  نوکی  لصحتلا ال  دوجولا و  نم  ظح  لامکلا و  نم  هبترم  امهنم  لکل  نذإف  امهل 
هتاذب امهنم  دحاو  لک  تاذف  هنکمم  وأ  هل  لوصحلا  هعنتمم  تناک  ءاوس  هیدوجو  هبترمل  ادقاف  هیلامک و  هأشنل  امداع  امهنم  دحاو  لک 
هعیبط نم  رخآ  یـش ء  دـقف  یـش ء و  لوصحل  اقادـصم  هتاذـب  هتاذ   (1) نوکی لـب  لاـمکلا  بوجولا و  هیلعفلا و  هیثـیح  ضحم  تسیل 

دوجولا بجاولاف  یتاذـلا  بوجولا  یفانی  هقیقحلا  تاذـلا و  بسحب  بیکرتلا  اـیقیقح و  ادـحاو  نوکی  ـالف  هیلاـمکلا  هبتارم  دوجولا و 
امب دوجولا - بسحب  یتلا  هیلامکلا  تایثیحلا  هیدوجولا و  تائـشنلا  عیمجل  اعماج  دوجولا  لامک  لصحتلا و  طرف  نم  نوکی  نأ  بجی 

تالامکلا و عیمج  دنتـسم  نوکی  نأ  بجی  هتاذب  هتاذ  لب  هلیـضفلا  دوجولا و  یف  هل  یفاکم ء  الف  دوجوم  وه  امب  دوجوملل  دوجو  وه 
تامدقملا هیفسلفلا و  لوصألا  نم  ریثک  یلع  هئانتبال  نیصقانلا  نع  الضف  نیطسوتملل  عفنی  مل  نإ  ناهربلا و  اذه  تاریخلا و  لک  عبنم 

هملظ و رون و  نادـقف و  نادـجو و  ناکمإ و  بوجوک و  یـش ء  یـش ء و  یبوجولا  یقیقحلا  طیـسبلا  یف  نکمی  هنأ ال  لصاحلا  و  - 1
بیکرتلا تلق - نإ  امهفرـشأ  نیفرط  لک  نم  هل  لب  اذکه  زجع و  هردق و  لهج و  ملعک و  هتافـص  یف  اذک  رـش و  ریخ و  هوق و  هیلعف و 

وأ نادـقفلا  وأ  مدـعلا  ذإ  ایعقاو  ابیکرت  سیل  همـسف  تئـش  ام  وأ  ناکمإلا  بوجولا و  وأ  نادـقفلا  نادـجولا و  وأ  مدـعلا  دوجولا و  نم 
مدـع لامکلا ال  ریخلا و  مدـع  مدـعلا  ناک  اذإ  مدـعلا  دوجولا و  نم  بیکرتلا  وه  بیکارتلا  رـش  تلق  اـهیذاحی  یـش ء  سیل  اـمهرئاظن 

نم بیکرتلا  یلإ  عجری  اضیأ  هنإف  هیهاملا  دوجولا و  نم  بیکرتلا  اذک  دوجولا و  لباقم  رخآ  خنـس  مدعلا  ذإ  مدعلا  مدـع  هنأل  صقنلا 
یف زایتمالا  هب  اـم  ناـک  ذإ  اـیعقاو  اـبیکرت  سیلف  دوجو  اـمه  اـمب  دوجو  دوجو و  نم  بیکرتلا  اـمأ  یفخی و  ـال  اـمک  مدـعلا  دوجولا و 

هر س  كارتشالا ، هب  ام  نیع  دوجو - وه  امب  دوجولا 
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هوقلا هدیدشلا  نیهاربلا  نم  ریثک  یلع  حجری  هفسلفلاب  هسفن  تضاترا  نم  دنع  هنکل  باتکلا  اذه  عضاوم  یف  هقرفتملا  هیوطملا 

اهموزل یف  تلیق  كوکش  عفد  تاهجلا و  یف  لوقلا  فانیتسا  یف  ( 6  ) لصف

هراشا

ماکحألا و نم  یـش ء  اهنع  ولخی  ثحب ال  اـهداوم  دوقعلا و  رـصانع  یه  یتلا  هیلقعلا  تاـهجلا  هذـه  یف  هیرخفلا  تاکیکـشتلا  نم  نإ 
هتاذل نکمم  لک  هتاذـل و  نکمم  لولعم  لک  هل و  الولعم  بوجولا  نوک  مزل  بوجولل  اموزلم  ناک  ول  یبجاولا  دوجولا  نأ  فاصوألا 

.هیاهن یلإ  رخآ ال  بوجو  بوجولا  اذه  یلع  مدقتیف  هتلعل  بجاو 

ناکمإلا و بوجولا و  نأ  قحلا  نإف  الولعم  هنوک  امزال  بوجولا  نوک  نم  مزلی  هنأ ال  یـسوطلا  میکحلا  هرکذ  اـم  یلع   (1) باوجلا و 
لقعلل تـالولعم  اهـسفنأ  یف  یه  یجراـخلا و  دوجولا  یلإ  تاروصتملا  ضعب  دانتـسا  نم  لـقعلا  یف  لـصحت  هلوقعم  روـمأ  عاـنتمالا 

دیز روصت  نأ  امک  اهل  الولعم  وأ  اهیلإ  دنتست  یتلا  رومألل  هلع  نوکی  یتح  جراخلا  یف  تادوجومب  تسیل  روکذملا و  دانسإلا  طرـشب 
لقاع هلقع  اذإ  ثیحب  هنوک  وه  جراخلا  یف  ابجاو  یـشلا ء  نوک  هل و  الولعم  دـیزل و ال  هلع  نوکی  هروصتی ال  نمل  ـالولعم  ناـک  نإ  و 

.بوجولا وه  لوقعم  هلقع  یف  مزل  یجراخلا  دوجولا  یلإ  ادنسم 

یمدع بوجواللا  وه  بوجولا و  ضیقن  نأ  اهنم  و 

(2) ایتوبث وه  نوکیف 

نإ هنأب  هنم  راسفتسالا  یلوألا  ناک  یبجاولا  دوجولل  ایجراخ  امزال  بوجولا  لعج  ثیح  ثحبلا  عضوم  ککشملا  یلع  هبتـشا  امل  - 1
هل و مزال  هنأ  هنیع ال  هنأ  عم  هیف  نحن  امع  جراخ  وهف  هیهانتملا  ریغلا  هیرونلا  هدـش  یقیقحلا و  دوجولا  دـکأت  بوجولاـب  كدارم  ناـک 

وه اـمنإ  هل  هیلولعملا  نود  وهف  ـالولعم  نوکی  یتـح  اـیجراخ  ارمأ  سیل  وهف  ثحبلا  لـحم  وه  اـمک  هبـسنلل  هیفیک  وه  اـم  هب  تدرأ  نإ 
هر س  خلإ ، لقاع  هلقع  اذإ  ثیحب  هنوک  یلاعت  بجاولل  هموزل  لقعلل و  لولعم 

اعطق و یبلـس  وه  ایتوبث و  یمعلا  نوک  مزلیف  یمعألا - یمعلاب و  ضوقنم  اذـه  نیـضیقنلا و  عافترا  مزلف  نییمدـع  اـعم  اـناک  ـالإ  و  - 2
یلقع رمأ  یمدع و  هنأب  یلوألا  نع  باجی  نأ  نکمی  هنأک  یلوألا  ههبـشلل  الیجـست  ههبـشلا - هذـه  یف  نأ  هرـس  سدـق  هرکذ  ام  لحلا 

هر س  لاق ، ام  لاقف 
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.ایمدع نوکی  فیکف  دوجولا  دکأت  وه   (1) اضیأ و 

دوجوملا ینیعلا  مودعملا  ینعمب  لب  یـش ء  بلـس  هموهفم  یف  ذخؤی  ام  ینعمب  وأ  قلطملا  مودعملا  ینعمب  ایمدع  سیل  هنأ  باوجلا  و 
عنتمملا سیل  هینیعلا أ  تادوجوملا  عیمج  یلع  ایلک  امهقدص  مزلی  نکل ال  تاموهفملا  عیمج  امـستقا  نإ  (2) و  ناضیقنلا نهذلا و  یف 

لب جراخلا  یف  ادوجوم  ماعلا  ناکمإلاب  نکمم  لک  نوکی  نأ  مزلی  سیل  مودعم و  عنتمملا  وه  امهدـحأ و  نیـضیقن و  ماعلا  نکمملا  و 
.نهذلا یف  الإ  دجوی  امبر ال 

فاصتالا فرظ  یف  تباثلا  توبث  مزلتسی  یشل ء ال  یش ء  توبث  نأ  اهنم  و 

هراشا

یشل ء جراخلا  یف  اتباث  الثم  یمعلاک  هینهذلا - رومألا  ضعب  ناک  اذإ  ذئنیحف  هل  تبثملا  توبث  مزلتسی  امنإ  لب  مهدنع  ررقملا  وه  امک 
دوجو رمألا  اذـه  لثمل  نوکی   (3) نذإف هنیعب  اهب  فوصوملل  اهدوجو  وه  اهـسفن - یف  هفـصلا  دوجو  نأ  هملـسملا  تاروهـشملا  نم  و 

(4) هینیعلا تادوجوملا  نم  هلاثمأ - موهفملا و  اذـه  دـع  نم  یبأـی  لـقعلا  جراـخلا و  یف  هدوجوملا  ضارعـألا  لـیبق  نم  نوکیف  ینیع 
.ضارعألا نم  هلعج  نع  الضف 

هقاثو طبارلا و  دوجولا  دکأت  هنأ  دارأ  نإ  هیف و  نحن  امع  جراخ  هنأ  هجوتیف  یلاعت  هل  یـسفنلا  یقیقحلا  دوجولا  دـکأت  هنأ  دارأ  نإ  - 1
هر س  ایمدع ، هنوک  طبارلا و  دوجولا  هقاثو  هنوک  نیب  هافانم  هنأ ال  هجوتیف  هیتوبثلا  هبسنلا 

نکی مل  اذإ  هنأ  مزلی  نکل ال  مودـعم  امإ  دوجوم و  امإ  موهفم  لک  نإف  تاـموهفملا  عیمج  امـستقا  نإ  مودـعملا و  دوجوملا و  يأ  - 2
بوجواللا و بوجولاک و  نیـضیقنلا  نأ  دارملا  وأ  اینهذ  ادوجوم  هنوک  زاوجل  اـینیع - ادوجوم  نوکی  نأ  امودـعم  بوجولاـک  موهفم 

ذخأـف مودـعملا  دوجوملا و  تاـموهفملا  هلمج  نم  نکمملا و  بوجوـاللا  ذـخأ  بجاولا و  بوـجولا  ذـخأف  تاـموهفملا  امـستقا  نإ 
ذخأ عنتمملا  نأ  امک  ایجراخ  ادوجوم  بوجولا  نوکی  نأ  کـلذ  نم  مزلی  ـال  نکل  دوجوملا  بوجولا  ذـخأ  مودـعملا و  بوجوـاللا 

دارملاف هفرـصلا  تاینهذلا  ناکمإل  هیجراخ  هدوجوم  ماعلا  نکمملا  هیلک  نوکی  نأ  مزلی - نکل ال  دوجوملا  ماعلا  نکمملا  مودـعملا و 
هر س  هماعلا ، رومألا  نم  یشلل ء و  قواسملا  وه  ام  موهفملاب 

اقلطم فوصوملل  اهدوجو  نأ  فوصوملل ال  اهدوجو  وه  اهسفن  یف  هفـصلا  دوجو  نإف  ساکعنالا  ماهیإ  باب  نم  هطلاغم  هرکذ  ام  - 3
هر س  ظفللا ، كارتشا  باب  نم  هطلاغملا  هرس  سدق  هب  باجأ  ام  یلع  ینیع و  دوجو  اهل  نوکی  یتح  هفصلل  یسفن  دوجو 

هیلع و دیزت  هیضرعلا و  اهل و  ینیعلا  دوجولا  نیبلطم  انه  نأ  دارملا  نإف  ینیعلا  دوجولا  نم  یقرتلل  هیـضرعلا  هبـسانم  مدع  یفخی  ال  - 4
هر س  اعیمج ، امهابأی  لقعلا  امهنم و  یش ء  تبثی  مل 
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رخآلا ریغ  هبکرملا  تایلهلا  یف  يذلا  دوجولا  وه  امهدحأ و  نأ  یطبارلا و  دوجولا  یینعم  نیب  قرفلا  نم  قبـس  امم  دافتـسی  باوجلا  و 
هنأ وه  هسفن  یف  دوجو ج  انلوق  ینعم  ریغ  هانعم  بل  هدوجو  هنیعب  وه  الثم  دوجو ج  انلوق  نأ  هلاحلا و  روصلا  ضارعألا و  دوجو  وه  و 

لصحی مل  نم  (1) و  یناثلا فالخب  ضرعلاب  اهـسفنأ ال  یف  هدوجوملا  رومألا  نم  نوکی  نأ  دـب و  ـال  لوـألا  یف  نأ ج  بل و  دوجوم 
هسفن یف  دوجولا  عنتمم  یـشلا ء  نوکی  دق  هنأ  فرعی  رمألا  ققح  نم  مزتلا و  مزاللا و  داسفلا  ملـسی  امبر  لب  ریحت  نیینعملا  نیب  قرفلا 

بغـشلا و لهأ  نم  هفئاط  اهدروأ  یتلا  ههبـشلا  تأشن  اضیأ  انهاه  نم  و  ریغلا - یلإ  ساـیقلاب  یطبارلا  دوجولا  نکمم  ناـیعألا  بسحب 
یف الإ  انکمم  نکمملا  نکی  مل  نایعألا - یف  هروص  ناکمإلل  نکی  مل  اذإ  هنأ  یه  ماظعلا و  هفـسالفلا  نم  نیلـصحملا  یلع  لادـجلا -
نع یـش ء  جورخ  مدـعل  ابجاو  وأ  اعنتمم  امإ  جراخلا  یف  نکمملا  نوکی  نأ  مزلیف  نایعألا  یف  ـال  طـقف  لـقعلا  راـبتعا  یف  ناـهذألا و 

نوکی نأ  نایعألا  بسحب  موهفمب  یـشلا ء  یلع  مکحلا  قدـص  نم  مزلی  هنأ ال  تلـصحت  امب  اهعفدـت  نأ  کل  و  هیقیقحلا - هلـصفنملا 
.نایعألا یف  اعقاو  موهفملا  کلذ 

هانرکذ ام  لحلاف  نایعألا - یف  هروص  عنتمملا  عانتمال  سیل  عانتمالا و  یف  جاجتحالا  اذه  يرجی  اضیأ  و 

: یقافتا حلاصت 

هیلعلا ناکمإلا و  بوجولاک و  هماعلا  یناعملا  هذه  دوجوب  مکحلا  نم  لوألا  ملعملا  عابتأ  نیئاشملا  ءامکحلا  نم  رهتشا  ام  نإ   (2)

دوجو هفـصلل  نوکی  دـق  هنأ  لـصاحلا  هبـسنلا و  ـالإ  سیل  ذـئنیح  هدوجو  يأ و  طـبارلا  دوـجولا  نم  قتـشم  هتیدوـجوم  هلوـق  نإـف  - 1
وه امب  لومحم  لک  یف  نوکی  يذـلا  طبارلا  دوجولا  يوس  دوجو  هل  نوکی  دـق  و  عوضوملاـب - طـبار  دوجو  هیلإ  مضنی  مث  ضاـیبلاک 

ضایبلل و طبارلا  دوجولا  لثم  نع  یناثلا  یف  هسفن و  یف  ضاـیبلا  دوجو  لـثم  نع  ریبعت  لوـألا  یف  اـهدوجوف  یمعلا  یف  اـمک  لومحم 
هر س  مهدنع ، تاودألا  نم  یه  یتلا  هصقانلا  ناک  نم  نئاک  لدب  یناثلا  یف  دوجوم  هلوقف  هیضقلا  یف  نیلومحم  اهنوک  نیح  یمعلا 
يأ هسفن  یف  دوجولا  بسحب  وه  اـمنإ  امودـعم  هوحن  ناـکمإلا و  نوک  نم  نیمدـقألا  دارم  نأـب  نیقیرفلا  نیب  هحلاـصملا  عقوأ  دـق  - 2
دافم يأ  طبارلا - دوجولا  بسحب  وه  امنإ  ادوجوم  هنوک  نم  لوألا  ملعملا  عاـبتأ  دارم  هماـتلا و  ناـک  داـفم  وه  يذـلا  یطبارلا  دوجولا 

هر س  هصقانلا ، ناک 
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لقعلا و هظحالمب  وه  امنإ  یناعملا  هذه  دوجو  وحن  نأب  اولاق  ثیح  قاورلا  ءامکح  نم  نیمدقألا  نوفلاخی  مهنأ  اهرئاظن و  مدقتلا و  و 
یف اهدوجو   (1) نإف نیلوقلا  نیب  هضقانم  نیئارلا و ال  نیب  فلاخت  شیتفتلا ال  دـنع  قیقحتلا و  یف  و  هانققح - ام  کلذ  أـشنمف  هراـبتعا 

هیجراخلا ال هبکرملا  هیلهلا  یف  طبارلا  دوجولا  نأ  تیرد  دـق  ناـیعألا و  بسحب  اـهب  هینیعلا  تادوجوملا  فاـصتا  نع  هراـبع  جراـخلا 
خیشلا امیـس  نیرخأتملا - تاعینـشت  مهیلع  دری  الف  هعابتأ  وطـسرأ و  مالک  لمحی  هانرکذ  ام  یلعف  لومحملل  یجراخلا  عانتمالا  یفانی 

.قارشإلا بحاص  هلأتملا 

ناکمإلا یفن  نیب   (2) قرفلا مدع  نأ  نم  هیمالکلا - تاروطـسملا  ضعب  یف  هب  کسمتلا  عقو  ام  فعـض  کل  فشکنا  تققحت  امم  و 
دوجولاب ققحتی  فرعتی و  هنإف  مدـع  لک  نأ  ایتوبث و  ناکمإلا  نوک  بجوی  هناکمإ ال - هل و  ناکمإ  دافم ال  امه  یفنملا و  ناـکمإلا  و 
بذـکلاف هینیعلا  تادوجوملا  نم  ناکمإلا  نأ  تابثإ  هب  ینع  نإ   (3) هنإف تباث  وهف  توبث  هل  ام  توبث و  هل  نوکی  مدـع  هل  نوکی  اـمف 

دنع مارملا  وـه  کلذـف  هینیعلا  هیلقعلا و  تاـیهاملا  یلع  هیلقعلا  تـالومحملا  نم  لـب  مادـعألا - نم  سیل  هنأ  هب  ینع  نإ  رهاـظ و  هیف 
قدـص مدـع  هل  ناـکمإ  ـال  ینعم  ناـکمإلا و  موهفم  نع  ینیعلا  دوجولا  بلـس  ـال  هناـکمإ  ینعم  ماـظعلا و  ءاـمکحلا  نم  نیلـصحملا 

اهیلع لمحی  ءایشألا و ال  فاصوأ  یه  یتلا  هینهذلا  عئابطلا  رئاس  یف  امک  ناکمإلا 

ناک ءاوس  لقعلا  یف  ضورعملل  هضورع  نوکی  يذلا  هنأ  یفـسلفلا  یناثلا  لوقعملا  فیرعت  یف  مهلوق  ینعم  اذه  نم  تیرد  دـق  و  - 1
امک جراخلا  یف  طـبارلا  هدوجو  نوک  جراـخلا  یف  هب  فاـصتالا  نوکب  دارملا  نإـف  جراـخلا  یف  وأ  لـقعلا  یف  هب  ضورعملا  فاـصتا 

هر س  لقعلا ، یف  وه  امنإ  یطبارلا  یلومحملا  هدوجو  نأ  لقعلا  یف  هضورع  نوکب  دارملا 
قرفلا هلوقب و  دـیرجتلا  یف  هر  یـسوطلا  ققحملا  هب  ربع  ام  یلوألاف  ایتوبث 140  هنوک  بجوی  قرفلا  نأل  ریبعتلا  اذـه  ام  یفخی  ـال  - 2

هنوک ریدـقت  یلع  مزلی  يذـلا  قرفلا  مدـع  نأ  دوصقملا  نأب  هجوی  نأ  الإایتوبث  هنوک  بجوی  ال  یفنملا - ناکمإلا  ناکمإلا و  یفن  نیب 
زیامت ذإ ال  هناکمإ ال  هل و  ناکمإ  نیب ال  يأ  یفنملا  ناکمإلا  ناکمإلا و  یفن  نیب  قرف  قبی  مل  ایمدع  ناک  ول  هنأ  نم  لیلدلا  یف  ایمدع 

هر س  هبجوی ، بجاولا  مدع  ریدقت  یلع  هموزل  يأ  یلاعت  بجاولا  تابثإ  بجوی  لسلستلا  لاقی  امک  ایتوبث  هنوک  بجوی  مادعألا  نیب 
هر س  لوألا ، نع  باوج  - 3
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دوجولا یینعم  دحأ  اذه  اهیلع و  هقدص  هینیعلا و  ءایـشألا  یلع  هلمح  یفانی  یـش ء ال  یلع  دوجوملا  لمح  مدـع  نایعألا و  یف  دوجولا 
بلس بلـسلا  نم  نإف  ءایـشألل  بولـسلا  قلطم  یف  دوجولا ال  بلـس  هنوکل  مدعلا  یف  مزلی  امنإف   (1) دوجولاب فیرعتلا  اـمأ  یطبارلا و 

بلـسلا دیدحت  یف  ربتعملا  وه  ایفاضإ و  اتوبث  نوکیف  هبلـسل  ابلـس  بولـسملا  نوکی  (2) ال  معن يرخأ  هعیبط  نع  الـضف  مدـعلا  هعیبطل 
وأ هـسفن  یف  اـیقیقح   (4) نوـکی نأ  نم  معأ  قـلطملا  یفاـضإلا  هب  ینعأ  توـبثلا و  نأ  ءافـشلا - یف  اـمک  هیقـالطإلا  هعیبـطلا   (3) هذهب

مـالک يرـسفم  نم  نیئاـشملا  عاـبتأ  ضعب  هیلإ  بهذ  اـمک  بلـسلا  یف  دوجوم  هنأ  ـال  بلـسلا   (5) ناـیب نم  ءزج  عقی  طـقف  هفاـضإلاب 
ینعی سیل  اهتاکلمب  فرعت  مادعألا  نأ  یمعلا و  نم  ءزج  رصبلا  نأ  لاق  نم  هبلس و  عم  دجوی  نأ  لیحتسی  بولـسملاف  سیلاطاطـسرأ 

اءزج رصبلا  نوکیف  هدح  یف  رصبلا  یلإ  بلـسلا  فاضی  نأب  الإ  دحی  نأ  نکمی  یمعلا ال  نأ  دیری  لب  یمعلا  عم  دوجوم  رـصبلا  نأ  هب 
دودحملا یلع  دیزی  دق  دحلا  نأ  هیهاملا  ثحابم  یف  ملعتس  یمعلا و  سفن  نم  نایبلا ال  نم 

هیـصوصخ هموهفم  یف  ذخؤی  نأ  مدع  لک  یف  مزلی  سیل  هنأب  ضقنلا  باوجلا  اذه  لصاح  خلإ و  مدع  لک  نأ  هلوق و  نع  باوج  - 1
مدعلا معن  مدعلا  مدع  بلـسلا و  بلـس  اذکه  هرورـضلا و  بلـس  هنإف  لیبقلا  اذـه  نم  ناکمإلا  و  رـصبلا - مدـع  هنإف  یمعلاک  دوجولا 

هر س  دوجولا ، عفر  هنأل  اذکه 
توبثلا یلإ  فاـضم  مدـع  لـک  نـأل  متلق  اـمک  رمـألاف  یفاـضإلا  توـبثلا  دوجولاـب  متدرأ  نإ  هنأ  هلـصاح  ضقنلا  نم  كاردتـسا  - 2
هطـساو ذإ ال  هیلإ  هفاضإلاب  ایتوبث  نوکیف  داوساللا  بلـس  سیل  داوسلا  نإف  یلوألا  لمحلاب  هبلـسل  ابلـس  سیل  بولـسملا  نإف  یفاضإلا 

نأل یلوألا  لمحلاب  انلق  امنإ  مکبولطم و  وه  اینیع و  ادوجوم  نوکی  نأ  اذه  نم  مزلی  نکل ال  ایفاضإ  ایتوبث  نوکی  رابتعالا  اذهبف  امهنیب 
، یلوألا لمحلاب  وه  امنإف  هبلـسل  ابلـس  سیل  هنإ  هرـس  سدق  لاق  ام  عئاشلا و  لمحلا  ققحتیف  دحاو - داوساللا  بلـس  داوسلا و  قادصم 

هر س 
لـصأ مدـعلا و  فیرعت  یف  ذوخأم  وه  امنإ  دوجولا و  یفاضإلا ال  توبثلا  وه  قالطإلا  یلع  بلـسلا  فیرعت  یف  ذوخأملا  نأ  ینعی  - 3

هنم مزلی  الف  یفاضإلا  توبثلا  اـمأ  داوملا و  نم  ریثکب  ضقتنیف  دوجولا  صوصخ  اـمإ  مکدارم  نأـب  دـیدرتلا - ماـقملا  اذـه  یف  مـالکلا 
هر س  هومتیعدا ، يذلا  هنأ  عم  ینیعلا  دوجولا 

هر س  اعم ، یفاضإ  یقیقح و  هیلإ  فاضملا  دوجولاف  دوجولا  عفر  هنإف  مدعلاک  - 4
هر س  تاقیدصتلا ، یف  لمعتسی  و  ناهربلا - لیلدلا و  حالطصالا  یف  هنأل  يوغللا  ینعملا  نایبلاب  دارملاف  هدح  يأ  - 5
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هیلقعلا یناعملا  نم  اههابشأ  هیمیسق و  ناکمإلا و  لعج  نأ  اهنم  و 

هراشا

هظحـالملا بسحب  لـقعلا  راـبتعا  یف  لسلـستلا  موزل  مسحی  سیل  جراـخلا و  یف  هیاـهن  ـال  یلإ  هدـلوتملا  لسالـسلا  موزل  عـطقی  اـمنإ 
یـشلا ء ناـکمإل  نوکیف  بـالقنالا  زاوج  مزل  ـالإ  موزللا و  لـیبس  یلع  نوـکی  نأ   (1) مزلی ناکمإلاب  یـشلا ء  فاصتا  نإف  هیلیـصفتلا 

یلع ناکمإلاب  فاصتالا  نوک  نأ  یلع  هیاهنلا  ریغ  یلإ  اذـکه  دوجولا و  لیبس  یلع  بوجولا  کلذـب  هفاـصتا  و  لـقعلا - یف  بوجو 
.اضیأ هیاهناللا  بجوی  دوقعلا  رصانع  نم  لاح  يأ 

عطقنی هسفن و  بسحب  رمألا  هیلإ  قاسنی  نأ  ریغ  نم  نهذـلا - لامتعا  نم  لصاح  هنـأل  فقی  ـال  ینعمب  اـنهاه  لسلـستلا  نأ  باوجلا  و 
.لقعلا رابتعا  عاطقناب 

ماد ام  هب  رظنی  امنإ  لب  هیف  رظنی  ذإ ال  هلقعت  یف  لقاعلل  هلآ  هنوک  ریغ  لقعلل  هیف  اروظنم  الوقعم  یـشلا ء  نوک  نأ  ماقملا  اذه  قیقحت  و 
لقعن اهب  یتلا  هروصلا  یف  رظنن  مل  ذـئنیح  نحنف  ناسنإلا  انلوقعم  نوکی  انلقع و  یف  هروصب  الثم  ناسنإلا  انلقع  اذإ  الثم  کلذـک  هنوک 

یف انرظن  اذإ  مث  اضرع  وأ  ارهوج  هنوکب  رهوج  هنأ  ناسنإلا - یلع  انمکح  نیح  اـهیلع  مکحن  ـال  مکحب و  اـهیلع  مکحن  ـال  ناـسنإلا و 
هروصلا نأ  قیقحتلا  لهأ  مالک  یف  دـجو  ام  هریغب و  امئاق  اـضرع  اهاندـجو  اـهیلإ  اروظنم  هلوقعم  اـهانلعج  هلـصاحلا و  هروصلا  کـلت 

يرخأ هروص  یلإ  جاتحت  هلوقعم ال  اهنوک  یف  اهنأ  کلذـب  اونع  روصتلا  نع  جرخ  اـم  ـال  تاذـلاب  هلوقعملا  یه  لـقعلا  یف  هلـصاحلا 
هروصلا وه  هیلإ  روظنملا  نوکی  ایمرج  ایناویح  ارهوج  هنوکب  هیلع  انمکح  ناسنإلا و  هیهاـم  اـنلقع  اذإ  اـننأ  ـال  اـهکاردإ  هلآ  یه  نوکت 

لاح فرعتی  اهب  هلقاعلا  هوقلل  هلآلاک  هالباقم  ناکمإلا و  کلذـکف  داـسفلا - نیب  اذـه  نـأل  هیناـسفنلا  تاـیفیکلا  هلمج  نم  یتلا  هیلقعلا 
امودـعم وأ  ادوجوم  هثالثلا  نم  یـش ء  نوک  یلإ  هظحالملا  هذـه  یف  رظنی  اـهل و ال  ضرعی  فیک  اـهدوجو و  وحن  بسحب  تاـیهاملا 

.اعنتمم وأ  ابجاو  وأ  انکمم 

لب هل  اعانتما  ابوجو و ال  یـشل ء و ال  اناکمإ  رابتعالا  کلذـب  وه  نکی  مل  هدوجو  وحن  یف  رظن  اهنم و  یـش ء  یلإ  لقعلا  تفتلا  نإ  مث 
وه لحم  یف  ادوجوم  اضرع  ناک 

هر س  اذکه ، ناکمإلا و  لیبس  یلعف  ذئنیح  هدوجوب  ناکمإلا  سفن  فاصتا  امأ  و  - 1
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تاموهفملا هیفرحلا و  یناعملا  سایق  اذـکه  و  انکمم - ائیـش  راص  اناکمإ  وأ  الثم  ابوجو  اذـه  لبق  ناـک  اـمف  هتاذ  یف  اـنکمم  لـقعلا و 
اذه و  هیقلعت - هیفرح  تناک  ام  دـعب  هیلالقتـسا  هیمـسا  تبلقنا  اهب  وأ  اهیلع  اموکحم  دـصقلاب  هلوقعم  اهیلإ  اروظنم  تراص  اذإ  هیودألا 

ماـتلا ال یلإ  صقاـنلا  لـعفلا و  یلإ  هوـقلا  لـصفلا و  یلإ  سنجلا  هروـصلا و  یلإ  هداـملا  بـالقناک  هنــأل   (1) لیحتـسم ریغ  بالقنالا 
نم ائیـش  تسیل  کلذـک  اهنوک  نیح  تاودألا  طباورلا و  نأل  لصحملا  عونلا  یلإ  لـصحملا  عونلا  هروصلا و  یلإ  هروصلا  بـالقناک 
یش یلع  هوق  وأ  ائیش  یشلا ء  نوک  نیب  قرف  اذک  و  یشلا ء - هبسن  یشلا ء و  نیب  قرف  ءایشألا و  یلإ  بسن  لب  هماتلا  هلصحملا  ءایشألا 
هیف ههج  ام ال  یلإ  رمألا  رجنی  یتح  هوق  هنوک  رابتعا  ریغ  رخآ  رابتعاب  الإ  مهللا  الـصأ  ءایـشألا  نم  ائیـش  تسیل  هوق  یه  اـمب  هوقلا  ذإ  ء 
نأ کعمـس  عرق  ام  لعفلاب و  يرخألاب  هوقلاب و  امهادـحإب  نوکی  نیتهج  نم  اهیف  بیکرت  یتلا ال  یلوـألا  یلویهلاـک  هوق  هنوک  يوس 

امهل نأ  هقیقحت ال  كاندـفأ  ام  هب  ماری  تاذـلاب  نانیابتم  امه  یلومحملا  دوجولاـک  یلالقتـسالا  یبسنلا و  دوجولاـک  يودـألا  ینعملا 
قئاقحلا و هب  رهظی  ناولألا و  لبقت  اذـهل  الـصأ و  هقیقح  اهل و ال  نول  یتلا ال  هآرملاک  الـصأ  اهل  تاذ  هطبارلا ال  هنإـف  نینیاـبتم  نیتاذ 

لب اهب  ناریاغتی  هلـصحم  هقیقح  هتاذ  بسحب  امهنم  لـکل  نوکی  نأ  ریغ  نم  ناونعلا  موهفملا و  بسحب  نوکی  دـق  نیئیـش  نیب  نیاـبتلا 
ریصی نأ  هتوق  یف  يذلا  یشاللا ء  یشلا ء و  الصحم و  ریـصی  نأ  هل  يذلا  لصحماللا  لصحملا و  نیب  فالتخالاک  امهنیب  فالتخالا 

.ائیش

: هدعاق

هماعلا عئابطلا  عیمج  یف  ادرطم  ابولـسأ  هلعجاف  لقعلا  رابتعا  عاطقناب  اهتلـسلس  عاـطقنا  ینعم  یناـعملا و  هذـه  یف  رمـألا  تققحت  اذإ  و 
هدحولاک هررکتملا 

یه هیهاملاف  هیلع  اموکحم  نوکیف  لقتـسم  دوجوب  هرات  و  ایطبار - نوکیف  لقتـسم  ریغ  دوجوب  هرات  ققحتیف  هدـحاو  هیهاملا  نأل  و  - 1
اذـه عم  هیهاملا  معن  يرخأ  هروص  سبلت  کلت و  اهنع  علخی  مث  اهب  لـصحتتف  هروص  سبلت  هراـت  هداـملاک  نیلاـحلا  یف  یقاـبلا  رمـألا 

لیحتـسملا و بالقنالا  وه  اذـه  يرخأ و  هروص  عم  اهیلإ  هروص  عم  هداملا  بالقناک  هنـأل  رخـآلا  دوجولا  عم  اـهیلإ  بلقنی  ـال  دوجولا 
وه هانرکذ  امیف  هداملاک و  هرکذ  امیف  یفرحلا  ینعملاک  يذلا  لقتـسملا  ریغلا  دوجولا  نأ  هرـس  سدق  هرکذ  ام  هانرکذ و  ام  نیب  قرفلا 

هر س  هداملاک ، یفرحلا  یمسالا و  نیب  كرتشملا  موزللا  موهفمک  نیدوجولا  یف  هظوفحملا  هیهاملا  هداملا و  نع  هلئازلا  هروصلاک 
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نایعألا یف  هعقاو  امهتقیقح  نأ  عم  هدحولا  دوجولا و  نإف  مأ ال  یـش ء  نایعألا  یف  اهئازإب  ناک  ءاوس  اهتایهاضم  موزللا و  دوجولا و  و 
هیدوجوم دوجولا  هقیقحل  نإف  لقعلا  یف  هررکتملا  یناعملا  نم  امهاموهفم  نکل  ینیعلا  عوقولاب  ءایـشألا  قحأ  یه  دوجولا  هقیقح  لـب 

لقعلا رابتعا  بسحب  هیهانتملا  ریغلا  تافاصتالا  هذـه  قادـصم  نکل  لقعلا - اهربتعی  نأ  یلإ  اذـکه  يرخأ و  هیدوجوم  اهتیدوجومل  و 
.هدحولا یف  مالکلا  اذک  هدوجوم و  اهسفنب  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح 

عاـنتماب هیلع  اـموکحم  نکی  مل  ول  هیاـهن  ـال  یلإ  عازتنـالا  هحیحـصلا  تاـموزللا  نم  ائیـش  نأ  دـجی  لـقعلا  نإ  لاـق  دـحأ و  عجر  نإـف 
موزل موزل  لک  یلع  موزللاب  یقارغتـسالا  یباجیإلا  مکحلا  قدصی  نأ  بجیف  یلوألا  همزالملا  تدـسفنال  لوألا  موزللا  نع  كاکفنالا 

.هقداص تاباجیإل  تاعوضوم  اهنوکل  تاموزللا  ققحت  مزلیف  عوضوملا  دوجو  یعدتست  هبجوملا  هیاهن و  یلإ ال 

ام اموهفم  هطبار ال  ربتعا  اذإ  اموزل  نوکی  امنإ  موزللا  نأ  نم  کتیور  لمعت  الیک  کتناطف  هیلإ  انقس  کل و  هانیب  ام  رکذتت  مل  هل أ  انلق 
.موزل مدع  وأ  موزلب  هیلع  مکحی  یتح  ءایشألا  نم  یشب ء  سیل  موزل  وه  امب  وه  نذإف  تاموهفملا  نم 

عانتماب فوصوملاف  هموزل  وأ ال  هموزل  یف  رظنلا  فنؤتـسا  فاصوألا - نم  ام  فصو  تاموهفملا و  نم  موهفم  وه  اـمب  ظـحول  اذإ  مث 
اتفتلم موزل  لک  نوک  یف  هرورـض  موزل و ال  وه  امب  تاذـلاب ال  هیف  روظنملا  هیلإ و  تفتلملا  موزللا  الإ  سیل  موزلملا - نع  كاـکفنالا 

دیرجتلا یـشاوح  بحاص  همـشجت  امم  یلوأ  اذه  بتارملا و  نم  هبترم  یف  ماهوألا  تارطخ  عطقنت  هلاحم  الف  تاذلاب  هیف  اروظنم  هیلإ 
هریاـغتم و روصب  هدوجوم  تسیل  هنم و  یه  عزتـنی  اـم  دوجوب  رمـألا  سفن  یف  هدوـجوم  تاـموزللا  کـلت  نأ  هدـقعلا - هذـه  کـف  یف 

یف اهعوضوم  دوجو  اهقدـص  یـضتقا  هیجراـخ  تناـک  اذإ  هبجوملا  نإـف  یناـثلا  نم  معأ  هبجوملا  قدـص  یـضتقم  وه  يذـلا  دوجولا 
دوجوب دحاولا  لصتملا  ءزجلا  دوجوک  وأ ال  مسجلا  دوجوک  هصخی  هروصب  نوکی  نأ  نم  معأ  جراخلا 
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باجیإلا قدصیف  ادراب  رخآلا  اراح و  لصتملا  یمـسق  دحأ  ناک  اذإ   (1) امک هقداصلا  هبجوملا  عوضوم  ریـصی  دق  ءزجلا  اذه  نإف  هلک 
هیـضقلا صوـصخ  نأ  اـمک  ءاـحنألا و  دـحأ  یلع  نهذـلا  یف  عوـضوملا  دوـجو  اهقدـص  یـضتقا  هینهذ  تناـک  نإ  هیلع و  یجراـخلا 
رهوجلا یلع  مکحلا  قدـص  و  لقتـسملا - دوجولا  یـضتقی  هنإف  زیحتلاـب  مکحلاـک  دوجولا  نم  اـصاخ  اوحن  یـضتقی  دـق  هیجراـخلا -
هقلطملا نأ  امک  دوجولا و  تایـصوصخ  یـضتقی  دق  هینهذلا  ماکحألا  تایـصوصخ  کلذـک  هب  صاخلا  وحنلا  یـضتقی  هنإف  هصاوخب 
دوجولا بسحب  نوکی  دـق  رخآل  یـش ء  موزل  اـضیأ  لوقن  ماودـلاب  همئادـلا  ناـکمإلاب و  هنکمملا  لـعفلاب و  عوضوملا  دوجو  یـضتقت 

نوکی دـق  لـعفلاب و  مزـاللا  دوجو  نع  لـعفلاب  هدوجو  یف  موزلملا  كاـکفنا  عنتمی  نأـب  مزـاللا - موزلملا و  یفرط  ـالک  نم  لـعفلاب 
مـسجلا دوجو  عنتمی  هنأ  هانعم  نإف  مسجلل  دادـتمالا  عاطقنا  موزلک  رخـآلا  نود  هصوصخب  نیفرطلا  دـحأ  نم  لـعفلاب  دوجولا  بسحب 
مـسجلا دوجول  مزال  هنم  عازتنالا  حیحـص  هنوک  بسحب  دادتمالا  عاطقناف   (2) دادتمالا عاطقنا  هنم  عزتنی  نأ  حـصی  ثیحب  هنوک  نودـب 

هحص نکمی  موزللا ال  نأ  هعجرم  نإف  موزللا  موزل  لیبقلا  اذه  نم  عازتنالا و  هحص  هیثیح  بسحب  نیفرطلا  الک  نم  نوکی  دق  لعفلاب و 
اذه یف  هنم  موزللا  عازتنا  هحـص  هیلع  مکحلا  قدـص  یف  یفکیف  اذـکه  موزللا و  عازتنا  هنم  حـصی  ثیحب  وه  الإ و  یـش ء  نم  هیعازتنا 

یهتنا عوضوملا  دوجو  ناکمإ  اهقدـص  یف  یفکی  هنکمملا  هیـضقلا  نأ  امک  لـعفلاب  دوجوم  نع  هعازتنا  هحـص  يأ  دوجولا  نم  وحنلا 
.همالک

نع عازتنالا  حیحـص  هنوک  درجمب  موزللا  نأل  ءادـجإلا - دـح  همالک  غلبی  مل  قیقدـتلا  یف  غلاب  هسفن و  ینع  دـق  هنوک  عم  هنأل  کلذ  و 
اذـهب هنأل  موزلاللا  وأ  موزللاب  هیلع  مکحی  باـجیإلل و  اـعوضوم  عقی  نأ  حـصی  ـال  لـعفلاب - اـعزتنم  ریـصی  نأ  ریغ  نم  هوقلاـب  یش ء 

موزللاب هیلع  مکح  لعفلاب و  ظحول  اذإ  هیظوحلملا و  یف  هلقتسملا  ریغلا  طباورلا  نم  رابتعالا 

فالتخا لوقی  نم  دنع  امیـس  ادوجو و ال  ناریاغتم  نامـسقلاف  لطاب  دـحاو  دوجو  یلع  نیدـضلا  عامتجا  نأل  دـیدس  ریغ  لیثمتلا  - 1
هر س  میکحلا ، بهذم  وه  امک  ءزج  هل  مسجلا  نم  ءزج  لک  نأب  لثمی  نأ  یلوألاف  لحملا  یف  هیجراخلا  همسقلا  بجوی  نیضرعلا 

هر س  یهانتملل ، مزال  یمدع  رمأ  عاطقنالاف  - 2
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سیل سفنلا و  یف  ناک  نإ  هسفن و  یف  دوجو  رابتعالا  اذـهب  هلف  دـصقلاب  هظوحلملا  لقعلا  یف  هدوجوملا  تاموهفملا  نم  اموهفم  راص 
نوکی نأ  عنتمی  يذـلا  لوألا  لیبق  نم  هنم  عزتنی  ام  دوجوب  اـهتیدوجومف  اـینهذ  اـیقیقح  لـب  اـیعازتنا  ضرعلاـب  ادوجوم  راـبتعالا  اذـهب 

وأ هیقیقح  تناک  ءاوس  هفـصلا  دوجو  هنیعب  نوکی  نأ  نکمی  فوصوملا ال   (1) دوجو اضیأ و  یبلـس  لب و ال  یباجیإ  مکحل  اعوضوم 
هبترم یف  ءامـسلا  ذإ  هتباثلا  هیقوفلا  دوجو  ریغ  اهتاذ  یف  ـالثم  ءامـسلا  دوجو  نإـف  یـضرعلا  یتاذـلا و  نیب  قرفلا  لـطبل  ـالإ  هیعازتنا و 

نأ نم  رم  ام  قحلاف  اهتاذـل  اهتاذ  دوجو  نع  ارخأتم  نوکی  اهل  ناث  دوجو  بسحب  اهـضرعت  هیقوفلا  اـمنإ  ریغ و  ـال  ءامـس  اـهتاذ  دوجو 
یلإ ابوسنم  ناک  نإ  یطبارلا و  دوجولا  نم  وحنلا  اذـه  اموزلم و  رخآلا  امزال و  نیئیـشلا  دـحأ  نوک  یف  یفکی  یطبار  ققحت  هل  موزللا 

هسفن و یف  هدوجو  وحن  نأل  هسفن  یف  موزلملا  دوجو  وحن  وه  سیل  نکل  جراخلا  یف  مزاللا  رمألاب  موزلملا  فاصتا  ناـک  اذإ  جراـخلا 
یف الإ  سیل  هسفن  یف  هتقیقح  هتیهام و  هظحالم  دنع  لب  نیئیش  نیب  اطبار  هنوک  نع  رظنلا  عطق  عم  هققحت  نیح  هب  قیلی  يذلا  لوصحلا 

بولـسلا و هظحالم  یف  امک  اذـه  نیئیـش و  نیب  هطبار  هنوکب  هفاـصتا  نع  کـفنی  ـال  هسفن  یف  هتظحـالم  تناـک  نإ  نهذـلا و  فرظ 
وحن اهل  ضرع  دق  هلوقعم  تراص  اذإ  کلذک و  اهظحلی  نأ  لقعلل  نکل  اهمادعأ  ءایشألا و  بولس  اهتقیقح  تناک  نإ  اهنإف و  مادعألا 

یمومعلا هلظ  عقو  امم  دوجولا  نأ  رم  دـق  کلذـک و  اهتیهام  نأل  امادـعأ - ابولـس و  اـهنوک  نع  خلـسنی  ـال  کـلذ  عم  مث  دوجولا  نم 
ینعملا موهفمف  نیـضیقنلا - عاـمتجا  يراـبلا و  کیرـش  مدـعلا و  موهفم  یلع  یتـح  تاـموهفملا  تاـیهاملا و  عیمج  یلع  یطاـسبنالا 

هیف ربدتف  یعانصلا  عئاشلا  لمحلا  بسحب  یلوألا ال  یتاذلا  لمحلا  بسحب  یطبار  ینعم  یطبارلا 

یعازتنالا رمألا  دوجو  نأ  مهنم  رهتـشا  امک  هنم  یه  عزتنی  ام  دوجوب  رمألا  سفن  یف  هدوجوم  وه  تاموزللا  کلت  نإ  هلوقل  لاـطبإ  - 1
الثم موزلملا  دوجو  نأ  مهدارم  نإف  قرفلا  لطبی  لوقأ ال  .یضرعلا  یتاذلا و  نیب  قرفلا  لطبل  کلذک  ناک  ول  هنأب  هعازتنا  أشنم  دوجو 

وه يذـلا  یـضرعلا  کلذ  دوجو  ؤیهتلا  ححـصتلا و  کـلذ  هقیقحلاـبف  یـضرع  موزللا  عازتنا  ححـصم  وه  اـمب  یتاذ و  دوجوم  وه  اـمب 
هر س  موزلملا ،
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ءاحنأ نم  وحنب  هینینثا  هرثک و  هیف  عقی  نأ  لبق  دـحاولا  لصتملا  ضاعبأ  نألف  الوأ  اـمأ   (1) راظنألا عضاوم  نم  اضعب  همـالک  یف  نإ  مث 
جراخلا بسحب  اقداص  امکح  یـشب ء  امهیلع  یباجیإلا  مکحلا   (2) نکمی نیراق ال  نیضرع  فالتخا  بسحب  ول  هیجراخلا و  همـسقلا 

امنإ الصأ  ادوجوم  امهنم  یش ء  سیل  همسقلا  لبق  جراخلا و  یف  دوجو  هل  امم  امهنم  دحاو  لک  راص  هیجراخلا - هینینثالا  تثدح  اذإف 
یبسن ال یعازتـنا  یلقع  رمأ  هیأر  یلع  دوجولا  مث  امهثودـح  لـبق  اـمهل  هدعتـسملا  اـمهدوجو  دـعب  اـمهل  هلباـقلا  هداـملا  وه  دوجوملا 

اهددـعت ثیح  نم  هددـعتملا - ءایـشألا  نوکی  فیکف  هترثکب  اریثک  هنم  عزتنی  ام  هدـحوب  ادـحاو  نوکیف  هنم - عزتنی  امب  الإ  هل  لـصحت 
.دحاو دوجوب  هدوجوم 

یـش ء یلع  مکحلا  یف  یفکی  سیل  نکل  اهتاعوضومل  دوجولا  تایـصوصخ  تضتقا  نإ  ماـکحألا و  تایـصوصخ  نـألف  اـیناث  اـمأ  و 
(3) یعازتنالا دوجو  یجراخ  لاحب 

ط هدراو ، ریغ  همیقس  راظنألا  هذه  نأ  یفخم  ریغ  - 1
دحاولا لصتملا  مسجلا  ءازجأ  نم  ءزج  لک  نأ  جراخلا - بسحب  اقداص  ایباجیإ  امکح  مکحن  انأل  ضقنلاـبف  ـالوأ  اـمأ  باوجلا  و  - 2

هیجراخلا همـسقلا و  ءاحنأ  نم  یـش ء  ثدحی  مل  هنأ  عم  کلذ  وحن  همـسقلل و  لباق  رهوج و  نافلتخملا - ناضرعلا  هیف  لحی  مل  يذلا 
امک هدوجوم  هیجراخلا  هیئزجلا  فصو  نکی  مل  نإ  لکلا و  دوجوب  جراخلا  یف  هدوجوم  ءزجلا  تاذ  نأ  وه  لحلابف و  ایناث  اـمأ  .هیف و 
باب نم  هطلاغم  اذـهف  نیفـصولا  نیب  فیاضتلا  ناکمل  هدوجوم  اضیأ  هیجراخلا  هیلکلا  فصو  نکی  مل  نإ  هدوجوم و  لـکلا  تاذ  نأ 

بـسحب جراخلا  یف  نادوجوم  امه  لب  انلق  الـصأ  ادوجوم  اهنم  یـش ء  سیل  همـسقلا  لبق  هلوقف و  تاذـلاب  ام  ناکم  ضرعلاب  ام  ذـخأ 
یف ام  نأل  هیمهولا  یفکی  لب  هیجراخلا  همـسقلا  مزلتـسی  ـال  رکذ  اـمیف  ضاـعبألا  وه  اـمنإ  یجراـخلا  مکحلا  عوضوم  نوک  اـمهتاذ و 

هلباقلا هداملا  وه  دوجوملا  امنإ  هلوق  و  اهیف - رظنی  اهب ال  رظنی  امنإ  نهذـلا  یف  یتلا  ءازجألا  نإ  امیـس  جراخلا و ال  یف  ام  نیع  نهذـلا 
اححصم نوکی  دق  یـشلا ء  هدام  دوجو  نأ  یلع  اهل  هروص  سیل  هداملا و  ءازجأ  نم  وهف  موسقملا  امأ  همـسقلل و  هدام  هداملا  انلق  امهل 

هر س  اهبسحب ، اهتاعوضومل  دوجولا  تایصوصخ  یضتقی  ماکحألا  تایصوصخ  نأل  هیلع  یجراخلا  یباجیإلا  مکحلل 
لعفلاب ریـصی  عازتنالا و  لبق  هوقلاب  وه  يذـلا  یعازتنالا - دوجولا  یجراخ  لاحب  یباجیإلا  مکحلا  طاـنم  ققحملا  لـعجی  مل  لوقأ  - 3

هنإف یباجیإلا  مکحلا  طانم  وه  لعفلاب  عازتنالا  إشنم  دوجو  نأ  کش  هعازتنا و ال  إشنم  دوجوب  یعازتنالا  کلذ  دوجو  هطانم  لب  هدـعب 
کلت دوجو  هتاذ ال  دوجو  موزلملا  دوجو  تلق  نإف  .اهیلع  مکحی  اهعازتنا و  ححـصم  وه  امب  موزلملا  دوجوب  تاـموزللا  کـلت  روصتی 

امأ .رخآ و  اثحب  اذه  نکی  ملف  یضرعلا  یتاذلا و  نیب  قرفلا  نالطب  يوس  ققحملا  اذه  یلع  دری  الف  الوأ  امأ  تلق  .هیضرعلا  تاموزللا 
لئاقلا یلیـصفتلا  یلامجإلا و  ملعلا  ریظن  هجوب  اذه  و  موزلملا - یف  يذلا  ؤیهتلا  ححـصتلا و  کلذ  تاموزلملا  دوجو  نأ  رم  دـقف  ایناث 

هدوجوم اهنوکل  بلـسلا  حیحـص  ملعلا  سیل  تاذـلا  ماقم  یف  همـسترملا  هیملعلا  روصلا  مدـع  درجمب  ذإ  یلاعت  هتاذـل  نوءاشملا  امهب 
هزیامتم و روصب  هدوجوم  نکت  مل  نإ  تاموزلملا و  کـلت  اـنهاه  اذـکف  مهدـنع  یلاـمکلا  ملعلا  طاـنم  وه  یلاـمجإ و  دـحاو  دوجوب 

هر س  اهعازتنا ، إشنم  یف  دحاو  دوجوب  هدوجوم  اهنکل  هلصفم  تادوجو 
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یف ءافتکالا  نم  هیلع  هعرف  ام  یفانی  تاعوضوملل - دوجولا  تایصوصخ  یضتقی  امم  ماکحألا  تایصوصخ  نأ  نم  هرکذ  ام  لوقن  لب 
فرظ نوکی  لـعفلا  یلإ  هوـقلا  نم  جرخی  نأ   (1) دعب هوقلاب و  وه  يذـلا  یعازتنالا  هدوجوب  لعفلاب  یعقاو  لاـحب  یـش ء  یلع  مکحلا 

.جراخلا نود  طقف  نهذلا  هتوبث  ءاعو  هققحت و 

یف دوجولا  تضتقا  اـهنکل  ناـیعألا  یف  عوضوملل  لـعفلاب  دوجولا  اهقدـص  ضتقی  مل  نإ  هنکمملا و  هیـضقلا  هعیبط  نـألف  اـثلاث  اـمأ  و 
(2) فیکف تانکمملا - نم  عوضوملا  دوجول  ءاعدتـسا  دـشأ  اهیف  انمالک  یتلا  ایاضقلا  نأ  کش  ایاضقلا و ال  رئاس  قافو  یلع  نهذـلا 

ریصی نأ  دعب  الإ  انهذ  اجراخ و ال  توبثلا ال  مدع  یلإ  هعجرم  يذلا  یعازتنالا  توبثلا  نم  وحنب  اهعوضوم  دوجو  یف  ءافتکالا  روصتی 
.هیلإ اروظنم 

هانعم سیل   (3) لعفلاب عوضوملا  دوجو  هنکمملا  ءاضتقا  مدع  نألف  اعبار  امأ  و 

س هوقلاب ، وه  يذلا  یلیـصفتلا و ال  لعفلاب  وه  يذلا  یلامجإلا ال  لعفلاب  وه  يذـلا  اهدوجو  وه  ثلاث  قش  انه  لب  کلذـک  سیل  - 1
هر

اهعوضوم دوجو  ققحملا  اذـه  دـنع  ذإ  رم  اـمم  رهظی  اـضیأ  هنع  باوجلا  هنکمملا و  نم  هلزنم  نودأ  نوکیف  هیلعف  اـیاضق  اـهنأ  عم  - 2
اذـهلف جراخلا - یف  لعفلاب  ایعبت  ادوجو  نأ  الإ  یلالقتـسا  دوجو  هل  نکی  مل  نإ  اهعوضومف و  جراخلا - یف  وه  هعازتنا و  إـشنم  دوجو 

هر س  هلزنم ، عفرأ  تناک 
ناکمإلاب هباتکلا  فیک و  هنأ  نم  هرکذ  ام  و  ناکمإلاب - بتاک  هنأب  دعب  ادوجوم  سیل  يذـلا  دـیز  یلع  مکحن  امک  اذـه  هانعم  لب  - 3

هل اهتبثن  مل  انأل  عوضوملل  نایعألا  یف  ادوجو  یعدتـسی  نکل ال  ملـسم  وهف  یجراخ  لاح  هباتکلا  نأ  هب  دارأ  نإ  دـیزل  یجراـخ  لاـح 
یمدع ناکمإلاف  یجراخ  لاح  هباتکلا  ناکمإ  نأ  هب  دارأ  نإ  الصأ و  ادوجوم  ریصی  ناک ال  نإ  حیحـص و  اذه  ناکمإلاب و  لب  لعفلاب 

اهیف هطبارلا  ههج  نوک  ثیح  نم  هیضقلاف  هلوق  ضقانی  هنأ  عم  اهیف  مالکلا  ههج و  الومحم ال  ناک  يدادعتـسالا  ناکمإلا  هب  دیرأ  ول  و 
مل اذإ  اهنأل  ققحملا  کلذ  بولطمب  مازتلا  خـلإ  ثیح  نم  هیـضقلاف  ینعأ  لوقلا  کلذ  نأ  عم  عوضوملل  دوجولا  یعدتـست  اـناکمإ ال 

نکل فنصملا و  مالک  رهاظ  یلع  هجوتی  ام  اذه  هقلطملا  ههجوملا ال  یف  مالکلا  نأل  همارم  حص  همالک و  مت  ههجلا  ثیح  نم  عدتست 
عوضوملا دوجو  ءاعدتـسا  یف  هبجوملاک  هبلاسلا  نأ  مودعملا  هداعإ  ثحبل  یلاتلا  لصفلا  یف  هیناثلا  هلحرملا  یف  ققحیـس  ام  یلإ  هرظن 

ناکمإ رابتعا  نإ  لوقن  اضیأ  انهاهف  رابتعالا  بسحب  هروهـشملا  هیمعألا  هیعدتـسی و  بلـس ال  وه  امب  بلـسلا  رابتعا  نأ  الإ  توافت  الب 
هر س  نطفتف ، توافت  الب  تایلعفلاک  تانکمملا  نکل  هیعدتسی و  ناکمإ ال  وه  امب 
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لاـح ناـکمإلاب  هباـتکلا  فیک و  ناـیعألا  یف  ادوـجوم  نوـکی  نأ  ریغ  نم  ناـکمإلاب  بتاـک  هنأـب  دـیز  یلع  مکحن  نأ  اـنل  نکمی  هنأ 
فاصتالا ناکمإ  ههج  نم  هنکمملا  هیـضقلا  نأ  هانعم  لب  یجراخلا  هدوجو  نع  کفنی  یـشل ء ال  یجراـخلا  لاـحلا  دـیزل و  یجراـخ 

اـناکمإ ال اـهیف  هطبارلا  ههج  نوک  ثیح  نم  هیـضقلاف  اـناکمإ  تناـک  اذإ  هطبارلا  هیفیک  يأ  عوضوملا  دوجو  یعدتـسی  ـال  لومحملاـب 
رابتعاب امک  يرخأ  هیثیح  نم  هل  اهئاضتقا  مدـع  مزلتـسی  اذـه ال  امهریغ و  ماودـلا و  هرورـضلا و  فالخب  عوضوملل  دوجولا  یعدتـست 

سفن ءاضتقا  مدـع  مزلتـسی  ال  عوضوملا - دوجول  تاـهجلا  ضعب  ءاـضتقا  مدـع  هتاـهج و  نع  رظنلا  عطق  عم  یجراـخلا  مکحلا  لـصأ 
هرورضلا یه  هیف  نحن  امیف  ههجلا  نأ  یلع  اهتاهج  یف  ماکحألا ال  سفن  یف  مالکلا  هل و  مکحلا 

ناکمإلا ظفل  اهیف  لمعتسی  یتلا  یناعملا  ءارقتسا  یف  ( 7  ) لصف

بلس هوق  یف  ام   (1) یلع عقی  سانلا  نم  روهمجلا  تالامعتسا  یف  ناکمإلا  ظفل  نإ 

یف ناکمإلا  نأ  یلإ  هراشإ  عیونتلا  اهئافتنا و  هرورـض  بلـس  يأ  هبـسنلا  عانتما  بلـس  وأ  تاذـلا  عانتما  بلـس  وه  ماـعلا  ناـکمإلاف  - 1
نوکل تاذـلا  عانتما  بلـس  یلاعت  بجاولا  یف  وأ  هبـسنلا  عانتما  بلـس  هبکرملا  تایلهلا  یف  و  تاذـلا - عانتما  بلـس  هطیـسبلا  تایلهلا 
ءاحنأ هبسن  عانتما  بلس  وأ  اهتایهام  ریغ  اهنأ  اهتادوجو  نوکل  اهتاوذ  یلإ  دوجولا  هبسن  عانتما  بلـس  تانکمملا  یف  انیع و  هیف  دوجولا 

هر س  هب ، طبرلا  درجم  هیلإ و  یقارشإلا  باستنالا  ضحم  اهدوجو  نوکل  هیبجاولا  تاذلا  یلإ  تادوجولا 
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هبسنلا مدع  هرورض  وأ  هسفن  یف  عوضوملا  ءافتنا  هرورض  وه  عانتمالا  دقعلا و  یفرط  نیب  هبسنلا  عانتما  بلـس  وأ  عوضوملا  تاذ  عانتما 
هرورـض بلـس  مهلامعتـسا  بسحب  ناکمإلا  ینعم  راصف  نیرمألا  نیذـه  دـحأ  یلإ  سایقلاب  فلاخملا - بناـجلا  هرورـض  هلمجلاـب  و 

یف عقاولا  ریغلا  هقلعتم  لاحب  یـشلا ء  فصو  باب  نم   (2) زاجملا هقیرط  یلع  هققحتملا  هبـسنلا  هب  فصوت   (1) امنإ لباقملا و  فرطلا 
یلع عقی  ـال  عنتمم و  ـال  بجاوب و  سیل  اـم  یلع  بجاولا و  یلع  عقاو  نکمملا  عـنتمم و  وـهف  نکممب  سیل  اـم  مهدـنعف  رمـألا  سفن 
امنإ ناکمإلا و  وأ  بوجولا  امإ  رمألا  سفن  یف  ام  نأل  رمألا  سفن  یف  امهل  هعماـج  هعیبط  كاـنه  نأ   (3) یلع هلباقی ال  يذلا  عنتمملا 

همهبم هعیبط  نیرمألا ال  دـحأ  الأ  سیل  عقاولا  بسحب  رمـألا و  سفن  یف  وه  اـمهل  اـعماج  اـموهفم  هراـبتعا  لـقعلا و  روصت  یف  کـلذ 
ههج لب  هدام  وه  سیل   (4) کلذل هلمعت و  لقعلا و  رابتعا  نع  رظنلا  عطق  عم  امهب  هلصحتم 

اذـه معن  .هقلعتم  لاحب  فوصوملا ال  لاحب  فصولا  نوکیف  لباقم  وه  ثیح  نم  لـباقملا  لـباقملا  فرطلاـب  دارملا  نأ  یفخی  ـال  - 1
ط کلذک ، سیل  عوضوملا و  نود  ریشملا  ناونعلا  وحنب  لباقملا  فصو  ذخأ  ول  حصی  امنإ 

عم امهدـحأ  رودـی  فرعملا  فرعملا و  هرورـضلا و  بلـسب  فرعم  ناکمإلا  نأل  لباقملا  فرطلا  هفـص  هقیقح  ناـکمإلا  نأ  ینعی  - 2
هر س  زاجملا ، قیرط  یلع  هب  قفاوملا  فرطلا  فصوف  امهداحتال  ناکمإلا  اذکف  لباقملا  فرطلا  هفص  هرورضلا  بلس  رخآلا و 

امهب هلـصحتم  هیـسنج  همهبم  هعیبط  امهنیب ال  هکرـشملا  هیئیـشلاک  عماجلا  موهفملا  يوس  یعدتـسی  ـال  يونعملا  هکارتشا  نأ  ینعی  - 3
تلق .هنالطب  رم  دق  نیتفلتخم و  نیتقیقح  نم  دحاو  موهفم  عازتنا  مزلیف  تلق  نإ  .لصف  سنج و  نم  ابکرم  یلاعت  بجاولا  نوکی  یتح 
بلـس عانتمالا  بلـس  ناک  امل  معن  یتاذلا  يذ  یلإ  یتاذلا  هبـسن  هیلإ  هتبـسن  یتوبث  رمأ  هیذاحی  نأ  نکمی  یبلـس ال  رمأ  موهفملا  اذـه 

هیف كارتشالا  هب  ام  وه  امب  هنأ  رم  يذـلا  یقیقحلا  دوجولا  مکح  همکح  ناک  یلوألا  عئاشلا ال  لمحلاب  نکل  تاـبثإلا و  وه  بلـسلا و 
هر س  تایهاملا ، تادوجولل و  هیف  كرتشم  سکعلاب  كرتشم و  زایتمالا  هب  ام  نیع 

یف ققحتلاب  دارملا  تلق  .ء  یـش  هیذاحی  بلـسلا ال  و  نیتیبلـس - امهنوکل  نیتدام  اسیل  اضیأ  عانتمالا  صاخلا و  ناـکمإلاف  تلق  نإ  - 4
هبـسحب یـش ء  لک  یف  هیرمألا  سفنلا  نإف  مدـعلا  عوقو  وأ  دوجولا  عوقو  نم  معأ  اـهیف  عوقولا  هیداـملا  طاـنم  وه  يذـلا  رمـألا  سفن 

هرورـض بلـسل  ققحت  هنأ ال  رابتعاب  لب  مدع  بلـس و  هنأ  رابتعاب  سیل  هدام  ماعلا  ناکمإلا  نوک  مدـع  نالطبلا و  وحنب  مدـعلا  هیعقاوف 
نوکف ماعلا  ناکمإلا  موهفم  ماوق  یف  لخاد  مومعلا  هروطب و  صاـخلا  ناـکمإلا  یف  هوحنب و  بوجولا  یف  لـب  ماـع  وه  اـمب  فلاـخملا 

هر س  جراخلا ، یف  دوجوم  هیلکلا  طرشب  ناویحلا  لاقی  نأ  لثم  الصحتم  ماعلا  ناکمإلا 
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نم ذإ  بلسلا  فرط  یف  هرات  لوألا و  عضولا  یف  امک  باجیإلا  فرط  یف  هرات  ینعملا  کلذ  ربتعا  نأب  لوألا  عضولا  نع  فرـصنا  مث 
راصف بجاولا  نع  یلخت  عنتمم و  بجاوب و ال  سیل  ام  یلع  عنتمملا و  یلع  عقو  ذـئنیح  و  اـمهنم - لـک  یلع  لوخدـلا  عاـنتمالا  نأـش 

لباق بلسلا  یلع  هلوخد  بسحب  بلسلا و  هرورض  لباق  باجیإلا  یلع  هلوخد  بسحب  ذإ  نیبناجلا  یترورض  نم  لکل  الباقم  ناکمإلا 
هرورضلا بلسل  ایصاخ  الوقنم  عضو   (1) اعیمج هیتلاح  یف  عنتمم  بجاوب و ال  سیل  ام  یلع  ناکمإلا  عوقو  مزل  امل  باجیإلا و  هرورض 

ینعملا ناکف  لوألا  ینعملا  نم  صخأ  وه  اعیمج و  نیترورضلل  لباقملا  یقیقحلا  ناکمإلا  وه  اعیمج و  بلسلا  باجیإلا و  یبناج  یف 
عنتمم و بجاو و  ماسقأ  هثالث  یلع  هبـسحب  ءایـشألا  تراص  نیهجولا و  بسحب  ایـصاخ  اصاخ و  یناثلا  ایماع و  وأ  اماع  اناکمإ  لوـألا 

.انکمم اعنتمم و  وأ  انکمم  ابجاو و  نیمسق  لوألا  موهفملا  بسحب  تناک  امک  نکمم 

نیقباسلا نیینعملا  نم  ناکمإلا  مساب  قحأ  وه  هیتقو و  وأ  هیفصو  وأ  تناک  هیتاذ  تارورضلا  عیمج  لباقی  ام  هب  داری  لمعتـسی و  دق  مث 
يواستل ناسنإلل   (2) هباتکلاک بلسلا  باجیإلا و  یفرط  نیب  طسولا  لاح  یلإ  برقأ  نکمملا - نم  ینعملا  اذه  نأل 

قلعتملا لاحب  يزاجم  امهنم  لک  نیفصو  نم  افلؤم  ینعم  صاخلا  ناکمإلا  نوک  همازلتـسال  هحماسملا  نم  ماقملا  یف  ام  یفخی  ال  - 1
ط نیینعم ، عومجم  دحاو ال  ینعم  هنأ  ازاجم و  هقیقح ال  ناکمإلاب  هفصتم  هیهاملا  نأ  يرورضلا  نم  هنأ  عم 

ولخت اهنأ ال  الإ  فاسخنالا  عباصألا و  كرحت  اذک  و  نیفرطلا - نم  هرورـضلا  هبولـسم  اهنوکل  هنکمم  تناک  نإ  الثم و  هیناویحلاف  - 2
ام موزللا و  هرورـضلا و  اهلبق  نم  ءاـجف  هلولیحلا  تقو  بتاـکلا و  ناـسنإلاک و  اـتقو  وأ  افـصو  وأ  اـتاذ  عوضومل  ءاـضتقا  هرورـض  نع 

معن هیناسنإلا  هعیبطلا  لبق  نم  نکمم  کلذـک  یتاذ  نکمم  اهنأ  امک  ذإ  ناسنإلل  هباتکلا  فالخب  هثالثلا  تالومحملا  ناـکمإ  تنکمأ 
هر س  یلابقتسالا ، ناکمإلا  اوربتعا  اذهل  اهدوجو و  طرشب  هرورض  هباتکلل 
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امبرف رابتعالاب  ناکمإلا  اذـه  هلباـقم  تناـک  نإ  لومحملا و  طرـشب   (1) هرورـضلا هل و  اهمدـع  اهدوجو و  یلإ  هیناسنإلا  هعیبطلا  هبـسن 
ینعملا اذه   (3) هتیصخأ هیهاملا و  ثیح  نم  ناکمإلا  اذهب  دوجولا و  ثیح  نم  هرورضلا  کلتب  فصوت   (2) اهنکل هداملا  یف  هکراشی 

نم یشلا ء  لاح  بسحب  ام  وه  عبار و  ینعم  یلع  ناکمإلا  قلطی  دق  زاجملا و  نم  عون  هیبشتلا و  نم  برضب  الإ  تسیل  هلبق  نیذللا  نم 
امودعم وأ  ادوجوم  امإ  رومألا  نم  لاحلا  یـضاملا و  یلإ  بسنی  ام  نوکل  یلابقتـسالا  ناکمإلا  وه  لابقتـسالا و  یف  بلـس  وأ  باجیإ 

هربتعا کلذل  نیفرطلا و  دحأ  یلإ  طسولا  قاح  نم  هجرخأ  دق  هرورضلاف 

هیرورـض اهنأ  عم  اقلطم  هرورـضلا  هبولـسم  ناسنإلا - هعیبط  یلإ  هبـسنلاب  هباتکلا  نإ  متلق  مکنأ  وه  لاؤس و  هنظم  كانه  ناـک  اـمل  - 1
اذهل هرورـضلا  کلت  هلباقم  نأب  باجأ  دجوی  مل  بجی  مل  ام  یـشلا ء  نأل  هیرورـض  هباتکلا  طرـشب  هباتکلاف  ابتاک  ناسنإلا  نوک  نیح 

ناکمإلاب دوجولا و  ثیح  نم  هرورـضلا  کلتب  فصوت  اهنکل  دروملا  يأ  هداملا  یف  هکراشت  اـمبر  راـبتعالاب و  تناـک  نإ  ناـکمإلا و 
هر س  هنکمم ، اهتیهام  يرورض و  هباتکلا  دوجوف  هیهاملا  ثیح  نم 

، اهنوکل خسنلا  ضعب  یف  و  - 2
معألا و نأل  صخأ  وه  لـقی و  مل  نیهجولا و  نم  صخأ  هنأـکف  خیـشلا  لاـق  اـمنإ  تاراـشإلا و  حرـش  یف  یـسوطلا  ققحملا  لاـق  - 3

لدی ام  ضعب  یلع  امهدحأ  لد  اذإ  امأ  رخآلا  نم  الوانت  لقأ  امهدحأ  نأب  نافلتخی  و  دـحاو - ینعم  یلع  نالدـی  ناذـللا  امه  صخألا 
الف دوسألاب  الثم  نادوسلا  نم  دحاو  یمسی  امک  کلذ  زاجملاب و  الإ  رخآلا  نم  صخأ  هنإ  هل  لاقی  هنإف ال  ظفللا  كارتشاب  رخآلا  هیلع 

عیمجب ریخألا  یلع  لب  هروکذـملا  یناعملا  یلع  انهاه  عقی  نکمملا  و  مومعلا - صوصخلاب و  هفنـص  یلع  هیلع و  عقی  دوسألا  نإ  لاقی 
نأل نیهجولا - نم  صخأ  وه  لقی  مل  امنإ  همالک و  حرـش  یف  مکاـحملا  لاـق  صخأ 152 و  هنأک  لاق  کلذـلف  كارتشالاب - یناعملا 

الواـنت لـقأ  صخـألا  نأ  ـالإ  ناویحلا - ینعم  یلع  نالدـی  اـمهنإف  ناوـیحلا  ناـسنإلاک و  دـحاو  ینعم  یلع  نالدـی  صخـألا  معـألا و 
موهفم نأل  صخألا  نم  موهفملا  بسحب  الوانت  لقأ  معألا  و  معألا - تایئزج  ضعب  صخألا  تایئزج  نأ  هرورـض  معألا  نم  تایئزجل 

یلع قلطی  امنإ  معـألا  اـمهیلع و  رخـآلا  نم  ـالوانت  لـقأ  امهدـحأ  نأـب  ناـفلتخی  هلوق و  لـمح  نکمی  صخـألا و  موهفم  ءزج  معـألا 
عوضوم هنأل  ناسنإلا ال  یلع  ناویحلا  قدـص  نإف  معألا  موهفم  یلع  هلامتـشا  ببـسب  لب  هموهفمل  عوضوم  هنأ  هطـساوب  ـال  صخـألا -

هئازإب عوضوم  هنأل  صاخلا  ناکمإلا  ینعم  یلع  هقالطإ  نإف  ناکمإلا  فالخب  اذه  ناویحلا و  ینعم  یلع  هلامتـشال  لب  ناسنإلا  ینعمل 
دوسألاب نادوسلا  نم  دـحاو  یمـس  ول  امک  هیلع  اقلطم  ناکمإلا  ناکل  انیابت  نیینعملا  نیب  نأ  انـضرف  ول  یتح  هاـنعم  یلع  هلامتـشال  ـال 

عوقو نإ  لاقی  ـال  کلذـک  صوصخلا  مومعلا و  بسحب  اـمهیلع  هعوقو  نإ  لاـقی  ـال  اـمکف  نیینعمب  هفنـص  یلع  هیلع و  عقی  دوسـألاف 
هر س  صوصخلا ، مومعلا و  بسحب  نیینعملا  یلع  ناکمإلا 
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اهلاح و  (2) لهجی یتلا  تانکمملا  نم  لابقتسالا - یلإ  بوسنملا  الإ  سیل  فرـصلا  ناکمإلا  یلع  یقابلا   (1) نأل نییقطنملا  نم  هقرف 
دوجولا هرورـض  یلإ  هجرخأ  دق  ادوجوم  هلعج  نإ  هنابـسح  نأ  نع  لفغ  دقف  لاحلا  یف  امودـعم  نوکی  نأ  اذـه  یف  مهنم  طرتشا  نم 

یلع امهدحأ  حیجرتف  اذـهب  رـضتسیف  کلذـب  رـضتسا  نإف  مدـعلا  هرورـض  یلإ  هجرخی  اضیأ  یلاحلا  مدـعلا  ضرف  ذإ  انهاه  هلثم  تآ 
.هیثحبلا راظنألا  یقطنملا و  رظنلا  هبسانی  لوق   (3) اذه حجرم و  نم  سیل  رخآلا 

نیفرطلا و دـحأ  رابتعاب  بوجولا  نیترورـضلا  يدـحإ  نع  درجتی  اضیأ ال  لابقتـسالا  یف  نکمملا  نأ  یطعیف  یفـسلفلا  قیقحتلا  امأ  و 
وأ لاحلا  بسحب  ام  یلإ  هتبـسن  يواستی  دـحاو  ناکمإلا  ینعم  نذإف  لاحلا  یف  امک  هل  هلعلا  باجیإ  ههج  نم  هلباـقم  راـبتعاب  عاـنتمالا 

فرط نیعتی  دـق  لاحلا  یـضاملا و  یف  عقاولا  نإف  یلابقتـسالا - ناکمإلا  یف  ناـنیعتی  ـال  بذـکلا  قدـصلا و  معن  نکمملل  لابقتـسالا 
أ هیفرط - دحأ  نیعت  یف  رظن  دقف  یلابقتـسالا  امأ  نیعقاو و  اهمدـع  هقباطملا و  بسحب  بذاکلا  قداصلا و  نوکی  هعوقو و  هعوقو و ال 
يدابملا و مولع  فالخب  اعیمج  دابآلا  لازآلا و  یف  امب  هطیحملا  ریغلا  انمولع  یلإ  سایقلاب  اـضیأ  اذـه  ـال و  مأ  عقاولا  یف  کلذـک  وه 

ریغلا تایهاملا - لاح  بسحب  نظلا  ناکمإلا و  امنإ  هینظ  هیناکمإ  هیلاعفنا  اهنأ  هیتب ال  هیباجیإ  هیطاحإ  هیلع  مهمولع  نإف  دوجولا  لـئاوأ 
روهمجلا ماتلا و  بلـسلا  ءاـضتقا  نم  یـشانلا  دوجولا - باـجیإ  نع  کـفنی  ـال  وه  مدـعلا و  دوجولا و  یفرط  نم  یـشل ء  هیعدتـسملا 

الإ نکمملا  نم  ملعی  امف ال  اهمدعب  عنتمم  هتلع و  دوجوب  بجاو  هتاذب  نکمم  نکمملا  نأل  هابأی  قیقحتلا  عقاولا و  یف  کلذک  هنونظی 
ناک هببـس  مدـع  ملع  نإ  انکمم و  ابجاو ال  هدوجو  ناک  هببـس  دوجو  ملع  نإ  عقاو و  ریغ  وأ  عقاو  هنأ  هنم  ملعی  نأ  روصتی  الف  ناکمإلا 

دوجو نذإف  انکمم  ابجاو ال  همدع 

طرـشب کلذ  نأل  افرـص  قباسلا  یلإ  هبـسنلاب  ناـک  ینعملا  اذـهف  طـسولا  قاـح  یلإ  برقأ  هقباـس  یلإ  هبـسنلاب  ینعم  لـک  اذـک  و  - 1
هر س  یقیقحلا ، نکمملا  وهف  دعب - عقی  مل  هنأل  اذه  فالخب  ایرورض  ناک  لومحملا 

هر س  يرورض ، سمشلا  عولط  وحنف  الإ  انکمم و  لابقتسالا  یلإ  بوسنملا  نوکی  بلغألا  یف  ینعی  - 2
هر س  تاراشإلا ، حرش  قطنم  یف  هر  یسوطلا  همالعلا  هققح  ام  اذه  - 3
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راص هنأل  یشلا ء  کلذ  دوجوب  انعطق  اهدوجو  انملع  دحاو و  یـش ء  بابـسأ  عیمج  یلع  انعلطا  ولف  بجاو  ببـسلا  رابتعاب  تانکمملا 
لک دوجولا و  بجاولا  یلإ  یقترت  للعلا  بابسألا و  نأل  اهبابسأب  هلبقتسملا  ثداوحلا  ملعی  یلاعت  لوألا  هبابسأ و  دوجو  رابتعاب  ابجاو 
ریغ نم  بابسألا  ببسم  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  هریغب  بجاو  اضیأ  هببس  دجو و  امل  هببسب  بجی  مل  ول  بجاو و  هببـسب  وهف  نکمم  ثداح 
مل دوجولا و  بابـسأ  ضعب  نع  صحفت  امل  مجنملا  هیرتعی و  کش  همـصو  الب  املاع  ناک  بابـسألا  بترتب  املاع  وه  ناک  املف  ببس 

هرکذ ام  نوکی  الف  عنام  هضراعی  امبر  اهیلع  علطا  ام  نأ  زوجی  هنأل  اـنیمخت  اـنظ و  یـشلا ء  دوجوب  مکحی  مرج  ـال  اـهعیمج  یلع  علطی 
هل لصح  لکلا  یلع  علطا  نإ  هنظ و  يوق  بابـسألا  رثکأ  یلع  علطا  نإف  تاضراعملا  تامداصملا و  عافتنا  عم  کلذ  لـب  ببـسلا  لـک 

سأرلا و تمـس  نم  رمملا  بیرق  سمـشلا  نوک  یمحلا - ببـس  نأل  رهـشأ  هتـس  دـعب  یمحیـس  ءاوهلا  نأ  ءاتـشلا  یف  ملعی  امک  ملعلا 
لیدبت یتلا ال  هللا  هنس  اهیف و  هللا  هداع  هیوامسلا و  عاضوألا  مکحب  ملعی  هیلامـشلا و  میلاقألا  ناکـسل  هیلامـشلا  جوربلا  طسو  یف  کلذ 

هللا ملع  هیفیک  یف  لبق  يذ  نم  اذهل  احاضیإ  كدیزنـس  هدملا و  هذه  دعب  دسألا  یلإ  دوعتـس  اهنأ  اهریـسم و  ریغتی  سمـشلا ال  نأ  اهل 
.یلاعت هللا  ءاش  نإ  تاریغتملاب  یلاعت 

وه ضارعألا و  روصلا و  نم  اهل  لصحی  امل  اهدادعتـسا  هداملا و  ؤیهت  وه  يذلا  يدادعتـسالا  ناکمإلا  هب  داری  ناکمإلا و  قلطی  دق  مث 
رثکألا و ققحت  لجأل  هنع  دـعبلا  لوصحلا و  نم  برقلا  بسحب  افعـض  هدـش و  توافتلا  لـبقت  هداـملا  ضراوع  نم  هیدادعتـسا  هیفیک 

لب ناکمإلا  یناعم  نم  قباوسلاک  لقعلا  جراخ  اهل  لوصح  یتلا ال  هیعازتنـالا  هیلقعلا  یناـعملا  نم  سیل  وه  (1) و  هنم دب  امم ال  لقألا 
عفر و  ماتلا - لوصح  دعب  صقنلا  لاوزک  یـشلا ء  ثودـحب  هرارمتـسا  عطقنی  طئارـشلا و  بابـسألا و  ضعب  ثودـحب  ثدـحی  امم  هنإ 

حضتیس امک  مامتلا  یلإ  صقنلا  هبسن  ثداحلا  یشلا ء  یلإ  اهدادعتساب  هداملا  هبسن  نأ  نم  انتفـسلف  یف  ام  یلع  رمألا  نیعت  دنع  ماهبإلا 
هءزج وأ  الومحم  لعجی  لب  تاهجلا  نم  دعی  ناکمإلا ال  اذه  یلاعت و  هللا  ءاش  نإ  هدعوم  یف 

هر ه  یشلا ء ، لوصح  یف  اهنم  دب  یتلا ال  طئارشلا  بابسألا و  نم  يأ  - 1
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رخآ بولسأ  یلع  دوقعلا  داوم  یه  یتلا  هیلقعلا  تاموهفملا  هذه  ماکحأ  یلإ  مالکلا  عاجرإ  هیف  ( 8  ) لصف

هراشا

اهیف ربدـتلا  دـعب  لقعلا  مث  ریغلا  یلإ  سایقلاب  وأ  ریغلاب  وأ  تاذـلاب  نوکی  نأ  رمألا  يداب  یف  لمتحی  هیلقعلا  عئابطلا  هذـه  نم  ـالک  نإ 
هینامث اهنم  هققحتملا  یقبف  دحاو  هعستلا  تالامتحالا  نم  طقسف  ریغلا  یلإ  سایقلاب  تاذلاب و  لب  ریغلاب - نوکی  ناکمإلا ال  نأب  مکحی 

رمألا و سفن  بسحب  تاموهفملا  عئاـبطلا و  عیمجل  هرـصاح  هقیقح  هلـصفنم  هلمجلا  کـلت  نم  تاذـلاب  یه  یتلا  هثـالثلا  تاراـبتعا و 
سفن یف  اهلاح  یه  يذـلا  اهناکمإب  هفـصتم  نوکت  یه ال  ثیح  نم  اهتاذ  هبترم  یف  اهنإف  هیناـکمإلا  تاـیهاملا  یف  ـالإ  مهللا  اـهبتارم 

اهنم هدحاو  لک  قح  یف  هقداص  بولسلا  عیمج  ناک  امل   (1) معن یه  الإ  تسیل  هیثیحلا  کلت  نم  اهنإف  اهتایهام  هبترم  بسحب  رمألا ال 
عم اضیأ  اهایإ  اهریغ  وأ  اهـسفن  باجیإ  نأل  هبکرملا  وأ  هطیـسبلا  اـهتیلهب  ـال  هیروصتلا  اـهتقیقحب  اهـسفن  بلـس  ـالإ  هیثیحلا  کـلت  نم 
یلع بولسلا  هذه  قدص  نأ  الإ  اضیأ  اهبلس  بلس  اذک  و  مدعلا - دوجولا و  یترورض  بلـس  بولـسلا  هلمج  نم  اهیف  قدصیف  دوجولا 

یلع ناکمإلا   (2) لمح میظع و  ناقرف  امهنیب  اهل و  بولسلا  کلت  باجیإ  هقیرط  یلع  ال  اهنع - هیبلسلا  دوقعلا  هقیرط 

هرورـض بلـس  بولـسلا  هلمج  نم  نأل  هبترملا  یف  ناکمإلا  ناک  هتاذ  هبترم  یف  هقداص  بولـسلا  عیمج  ناک  امل  لوقی  الئاق  نأـک  - 1
اءزج و ال تسیل  اهنأ  ینعمب  هیتاذ  تسیل  اهنأ  امک  ذإ  اضیأ  بلـسلا  کلذ  بلـس  قدصی  نکل  کلذک - هنأب  باجأف  مدـعلا  دوجولا و 

هر س  انیع ، اءزج و ال  سیل  بلسلا  بلس  کلذک  انیع 
مکح انه  رکذ  لب  هب  حرص  امک  هیبلـسلا  دوقعلا  هقیرط  یلع  اعیمج  بولـسلا  لمح  بلـس و  ناکمإلا  نأل  طلغ  هرابعلا  هذه  نأک  و  - 2
سیل عانتمالا  بوجولا و  ینعأ  نیریظنلا  لمح  نأل  اضیأ  حصی  خاسنلا ال  نم  یناثلاب  لوألا  لیدبت  لعج  ول  ادارطتسا و  رخألا  بولسلا 

ریـسفت وه  يذـلا  مدـعلا  دوجولا و  یترورـض  بلـس  اهب  يری  ثینأـتلا و  همـالع  ءاـتلاب  اـهتریظن  أرقی  نأ  ـالإ  مهللا  هیبلـسلا  دوقعلا  نم 
مدعلا و هرورض  بلس  دوجولا و  هرورض  بلس  امه  اهیأزج و  يأ  همجعملا  نیشلاب  اهیرطشک - لصألا  هخسن  ناک  هنأ  ینظ  ناکمإلا و 

هر س  سکعلاب ، یناثلا و  ناکم  لوألا  ناک  هنأ 
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دوجولا و یلإ  سایقلاب  یـشلا ء  لاح  هثـالثلا  ماـسقألا  یف  مسقملا  ناـک  ول  (1) و  فیک لوألا  نود  یناثلا  لـیبق  نم  هیریظنک  هیهاـملا 
نإف هرصاح - هیلقع  همـسقلا  نکی  مل  هنم  هبترم  هیأ  بسحب  وأ  عقاولا  بسحب  نوکی  نأ  نم  معأ  تارابتعالا  تایثیحلا و  عیمجب  مدعلا 
اهتاذ سفن  بسحب  اهل  هثالثلا  نم  یش ء  توبث  ملس  ول  لقعلا و  دنع  هثالثلا  نم  یش ء  اهل  نکی  مل  امبر  اهتبترم  سفن  بسحب  هیهاملا 

لاصفنالا هرصاح و ال  همسقلا  نوکی  الف  یشلا ء  کلذ  اهـسفن و  اهـسفن  نوکیف  اهـسفنل  هتباث  یـشلا ء  کلذ  عم  اضیأ  اهـسفن  نوکیف 
تاذ هبترم  یف  الـصاح  ماسقألا   (2) هذـه ضعب  نوک  هثالثلا و  ماـسقألا  یف  الـصاح  ولخلا  عنم  عمجلا و  عنم  یلع  لمتـشملا  یقیقحلا 

- کلذ درجم  نإف  مسقملا  موهفم  نع  هجورخ  هلوصح و  رابتعاب  مسقلا ال  هیـصوصخ  نم  أشن  امنإ  یلاعت  بجاولا  یف  اـمک  هعوضوم 
مـسق لک  لیـصحت  دعب  انجتحا  امل  الإ  هتاذب و  هتاذ  هبترم  سفن  هدوجو  بوجو  قادصم  الثم  تاذلاب  بجاولا  نوکی  نأ  یعدتـسی  ال 

سفن نع  رخأتم  رخآ  رابتعا  وأ  هتاذل  هضراع  هفص  نود  نم  هتاذ  نیع  یلاعت  هدوجو  بوجو  نوک  یلع  ناهرب  نایب و  فانیتسا  یلإ 

نأ دارملا  ناک  ول  هنأ  لاحلا  هانثتـسم و  اهتاذ  هبترم  نوکی  فیک ال  هنأ  هلـصاح  تایهاملا و  یف  الإ  مهللا  هرـس  سدـق  هلوقب  قلعتم  - 1
عقاولا و بسحب  یشلا ء  نأ  دارملا  ناک  اذإ  امأ  هقیقح و  هلـصفنملا  هرـصاح و  همـسقلاف  هثالثلا - نع  لاخ  ریغ  عقاولا  بسحب  یـشلا ء 

نم یـش ء  توبث  ملـس  ول  اهنع و  هیلاـخ  اـهتبترم  سفن  بسحب  هیهاـملا  نإـف  هیقیقح  هلـصفنملا  نکی  مل  لاـخ  ریغ  هتاذ  هبترم  بسحب 
ذإ ابولـس  تایهاملا  ناک  الإ  هینیعلا و  وحنب  نکمی  هبترملا ال  یف  ناکمإلا  نأل  اضیأ  هیقیقح  هلـصفنملا  نکی  مل  هبترملا  یف  اهل  هثـالثلا 
نم ادحاو  الثم  ناسنإلا  نوکی  نأ ال  مزلی  کلذ  عم  هرورـضلاب و  لطاب  وه  ناکمإلا و  يوس  تایـصوصخلا  تفتنا  و  بلـس - ناکمإلا 

هبترملا یف  هنوک  نأ  یقبف  میدق  ثداح و ال  هنإف ال  ثداحلا  ثودـحک  نکممب  سیل  هنإ  ثیح  ناکمإلاک  ایرابتعا  ارمأ  هنوکل  هثالثلا 
الإ ناک و  ام  مساب  یشلا ء  هیمست  باب  نم  یناثلا  اهسفن  قالطإ  ناکمإلا و  اهـسفن و  اهـسفن  الثم  ناسنإلا  هیهام  نوکیف  هیئزجلا - وحنب 

لطاب وه  نکمم و  امإ  نالاحم و  امه  عنتمم و  وأ  بجاو  امإ  اهسفن  نأل  هرصاح - همـسقلا  نوکی  ذئنیح ال  اءزج و  راص  اسفن  ناک  امف 
لقنن ذإ  هیاهنلا  ریغ  یلإ  رمألا  بهذ  انکمم  ناـک  ول  اـضیأ  بلـس و  هأزج  نـأل  یمدـع  عومجملا  نأ  عم  ذـئنیح  نکمم  ناـکمإلا  نـأل 

هر س  مأ ال ، هبترملا  یف  هناکمإ  له  هنأب  هیلإ  مالکلا 
دوجولا و هدش  وه  يذلا  هؤدبم  لب  یلاعت  هتاذ  هبترم  یف  نوکی  نأ  نکمی  هبـسنلا ال  هیفیک  وه  يذلا  بوجولا  ذإ  هئدـبم  نوک  يأ  - 2

هر س  تاذلا ، نیع  اهؤدبم  نکل  هدئاز  هیفاضإلا  تافصلا  نإ  لاقی  امک  اذه 
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ام نیب  مالکلا و  اذه  نیب  یفانت  الف  هقدـصل  اقادـصم  هنوک  موهفم و  قدـصل  اهیلع  اقودـصم  تاذـلا  نوک   (1) نیب قرف  یلاـعت و  هتاذ 
تذخأ هبترم  هیأ  یف  ناکمإلا  اهنع  کفنی  هیناکمإلا ال  هیهاملا  نأ  هرکذنس 

.ماسقأ هدعل  لماش  هتاذل  دوجولا  بجاو  موهفم  نأ  ملعا  و 

هتاذ سفنب  هنع  لومحملا  ءافتنا  عنتمی  بجاو  اهنم 

هرورـضلا یلاـعت و  مویقلا  وه  اـهل و  هتوبثل  تاذـلا  نم  هیلع  ءاـضتقا و  ریغ  نم  هتاذ  سفنب  هنع  لومحملا  ءاـفتنا   (2) عنتمی بجاو  اهنم 
.هقلطم هیلزأ  هیتاذ  كانه 

هل لومحملا  توبثل  هلع  عوضوملا  نوکی  عوضوم ال  یلإ  لومحمل  هیرورض  بسن  اهنم  و 

.هب عوضوملل ال  دوجولا  فصو  عم  هیتاذ  هقلطم  انهاه  هرورضلا  اناویح و  وأ  اناسنإ  ناسنإلا  نوکک 

نیب قرف  هنأب  باجأ  یتاذ  ناکمإلا  نولوقی  مهلاب  امف  هبترملا - یف  ناکمإلا  نکی  مل  اذإ  لوقی  الئاق  ناـک  ردـقم  لاؤس  نع  باوج  - 1
اورکذ امف  ایتاذ - اقدص  هیلع  قدصی  يأ  هل  اقادصم  هنوک  نیب  ایـضرع و  اقدص  هیلع  قدصی  يأ  ناکمإلل  هیلع  اقودصم  یـشلا ء  نوک 

یشلا ء نوک  نیب  هافانم  يرخأ ال  هرابعب  یناثلا و  لیبق  نم  هیهاملل  اءزج  انیع و ال  سیل  هنأ  هانلق  ام  لوألا و  لیبق  نم  یتاذ  ناکمإلا  نأ 
یف یتاذـلا  هب  دارملا  یتاذ - ناکمإلا  نأ  نم  اولاق  امف  هیئیـشلاک  هتاذ  سفن  نم  اـعزتنم  هنوک  نیب  لومحملا و  جراـخلا  ینعمب  ایـضرع 
هیلع قودصملا  نیب  قرفلا  نم  هرکذ  ام  مث  .یجوغاسیإ  باتک  یف  یتاذلا  هب  دارملا  ایتاذ  سیل  هنأ  هرس  سدق  لاق  ام  ناهربلا و  باتک 
هلعلا یه  هلآلا  هلآ و  مسا  لصألا  یف  قادـصملا  نإف  ظفللا  نم  مهفی  اـمإ  هیف و  هحاـشم  ـال  هنأ  روهـشم  حالطـصا و  اـمإ  قادـصملا  و 

ناک درفلا  کلذ  لقعلا  یف  لصح  اذإ  هنیع و  تناـک  نیعلا  یف  هعیبطلا  کـلت  لـصح  اذإ  ثیحب  یـشلل ء  اـیتاذ  ادرف  ناـک  اـمف  هبیرقلا 
، قادصم هیلع ال  قودصم  ضورعملاف  ضورعملا  ریغب  للعم  هنإف  یضرعلا  فالخب  اقادصم  یمـسف  هیلع  اهقدصل  هبیرق  هلع  ناک  اهنیع 

هر س 
تایلهلا یف  طبار  دوجو  نأ ال  قیقحتلا  نإـف  اذـه  فـالخب  هبجاو  بسن  هیلی  اـم  بجاو و  دوجو  اذـهف  هطیـسبلا  هیلهلا  لومحم  يأ  - 2

نأ امهنیب  رخآ  قرف  طبارلا و  دوجولا  بجاو  هیلی  ام  یـسفنلا و  دوجولا  بجاو  اذهف  یـشل ء  یـش ء  توبث  اهدافم  سیل  نأ  هطیـسبلا و 
هیلهلا یف  نکی  مل  اذإ  تلق  نإ  .مسقل  لک  مسالا  حرـش  همتت  نم  اـنهاه  هیتاذ  هرورـضلا  هلوق و  كاـنه و  هیلزأ  هرورـضلا  هلوق  لـعجی 

یلإ هعجارملا  لـبق  کـلذ  نإ  تلق  .هبـسنلا  فیک  ههجلا  وه  يذـلا  بوجولا  نوکی  فیکف  تاذـلاب  بجاولا  یف  امیـس  هبـسن  هطیـسبلا 
هر س  هلصفنملا ، یف  میسقتلا  درجمب  لب  ناهربلا 
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تاعوضوملا تاوذ  سفن  یه  هلع  اهل  نوکی  هیرورض  بسن  اهنم  و 

فصولاب و دوجولا ال  فصو  عم  نکل  عوضوملا و  تاذ  ءاضتقا  یلإ  رظنلاب  هیتاذ  اضیأ  اهترورـض  مئاوقلا و  ایاوزلا  اذ  ثلثملا  نوکک 
.ماسقأ یف  لصحتی  تاذلاب  عنتمملا  موهفم  درجم  اذک 

هتاذ یلإ  رظنلاب  دوجولا  عنتمی  ام  اهنم 

.ضحملا رشلا  قلطملا و  مودعملا  یلاعت و  يرابلا  کیرشک  اهنم  ءاضتقا  هیلعب و  یه ال  ثیح  نم 

هتاذ یلإ  رظنلاب  هل  لومحملا  دوجو  عنتمی  ام  اهنم  و 

.ادامج ناسنإلا  نوکک  هنع  لومحملا  کلذ  مدع  هرورضل  هنم  هیلعب  ال 

هتاذب هتاذ  یلإ  رظنلاب  هل  لومحملا  دوجو  عنتمی  ام  اهنم  و 

اذـک اـهنع و  هیدرفلا  یفنل  اـهئاضتقا  نیع  هیجوزلل  اـهءاضتقا  نإـف  ادرف  هعبرـألا  نوکک  هنع  همدـع  هرورـضل  هتاذ  نم  ءاـضتقاب  نکل  و 
بلاس و بجوم و  ناماع  ناناکمإ  صاخلا  ناـکمإلا  بسحب  اـهنم  لـک  یف  قدـصت  هنکمم  ارومأ  بعوتـسی  تاذـلاب  نکمملا  موهفم 
وأ نیعنتمملا  وأ  نیبجاولا  نم  اضرف  هبکرم  ارومأ  هبلاس و  هبجوم و  نیتیـضق  نم  اـبکرم  دـقعلا  نوکی  بلاـسلا و  مزلتـسی  هیف  بجوملا 

ءازجألا و هیـصوصخ  یه  هلعل  لب  تاـبکرم  یه  اـمب  اهتاوذـل  تسیل  تاـبکرملا - کـلتل  مدـعلا  وأ  دوجولا  هرورـض  نإـف   (1) نیدض
نم یـشل ء  امهدـحأ - هتبلا و ال  ناضرعی  تانکمملا و ال  عیمجل  ناضرعی  امنإ  عاـنتمالا  بوجولا و  يأ  ریغلاـب - اـمه  ناذـللا  ناـنثالا 

یهف ال ریغلا  یلإ  سایقلاب  یه  یتلا  هثالثلا  امأ  هریغب و  ابجاو  نوکی  تاذلاب ال  بجاولا  نأ  رم  دق  تاذلاب و  عنتمملا  تاذلاب و  بجاولا 
دوجوم ذإ ال  تادوجوملا - عیمج  معی  ریغلا  یلإ  سایقلاب  بوجولاف  موهفملا  یف  اهتفلاخ  نإ  ققحتلا و  یف  تاذـلاب - یه  یتلا  مداصت 

بوجو هل  لولعملا  هلعلا و  نم  لک  رخآ و  یشل ء  هیلولعم  وأ  هیلع  هل  الإ و 

نم لک  اذـک  لاحمب و  سیل  نیدـضلا  نم  دـحاو  لک  تلق  نإ  .مدـعلا  وأ  هلوق  لیلدـب  عنتمملا  عیمجلا  وحنب  نیلثم  وأ  نیـضیقن  وأ  - 1
اذـه تلق  .لاحملا  وه  یـش ء  يأف  بیکرتلا  ناکمل  انکمم  عومجم  وه  اـمب  عومجملا  ناـک  اذإ  اـهعومجم و  لـب  نیلثملا  نیـضیقنلا و 

لمحلاب لاحم و  یلوألا  لمحلاب  لاـحملا  نأ  اـمک  لاـحم  تایـصوصخلا  هذـه  نم  بکرم  وه  اـمب  نکمم و  بکرم  وه  اـمب  بکرملا 
هر س  نهذلل ، تالوعجملا  تانکمملا  نم  عئاشلا 
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ءاضتقالا نم  معألا  ءاعدتسالا  لیبس  یلع  ریغلا  یلإ  رظنلاب  یشلا ء  ققحت  هرورـض  ریغلا  یلإ  سایقلاب  بوجولا  نأل  رخآلا  یلإ  سایقلاب 
یقلعت دوجو  هیتاذ و  هجاحب  وأ  یتاذ  ءاضتقاب   (1) ناک ءاوس  دوجولا  هرورض  یـشلل ء  نوکی  نأ  الإ  هتاذ  یبأی  ریغلا  نأ  یلإ  هعجرم  و 

یلظ

مزاللا كدب  انأ  یسوم  ای  هیهلإلا : ثیداحألا  یف  عقو  دق  و 

وأ هلولعم  مدـع  مزلی  ام  وأ  هتلع  مدـع  وأ  هلولعم  مدـع  یلإ  هبـسنلاب  انکمم  وأ  ابجاو  دوجوم  لکل  ضرعی  ریغلا  یلإ  سایقلاب  عانتمالا  و 
.هتلع دوجو  وأ  هلولعم  دوجو  یلإ  رظنلاب  نکمم  وأ  عنتمم  مودعم  وه  امب  مودعم  لکل  ضرعی  اذک  هتلع و  مدع 

تادوجوملا نم  یـش ء  یلإ  ساـیقلاب  مویقلا  بجاولل  ضرعی  ـال  ریغلا  یلإ  اـسیقم  ناـکمإلا  هدوجو و  همداـصی  اـم  دوـجو  هلمجلاـب  و 
اضیأ  (2) ضرعی رخآ و  بجاو  تالوعجم  نم  ضرف  ام  یلإ  سایقلاب  رخآ و  اـبجاو  ضورفملا  یلإ  ساـیقلاب  هل  ضرعی  اـمنإ  هنکمملا 

سکعلاب وأ  نکمم  مودعم  یلإ  اسیقم  نکمم  دوجومل  وأ  کلذک  هنکمم  تامودعمل  وأ  ضعب  یلإ  اسیقم  اهضعب  هنکمم  تادوجومل 
نیب  (3) نوکی نأ ال  طرشب  کلذ  لک 

هر س  رکذتف ، ماقملا  اذهب  قلعتی  ام  رم  دق  - 1
ناک یلاعت  بجاولا  یلإ  بسن  اذإ  ذئنیح  هریغ و  نع  دوجولا  لصفنم  دوجوم  هیهام  هرابتعا  امهدحأ  نارابتعا - نکمملا  دوجوملل  - 2

هبجوم همات  هلع  بجاولا  نم  اهنم و  لصحملا  عومجملا  ناک  هل و  تادعم  طئارـش و  اللع و  طئاسولا  نم  هدوجو  یف  لخد  هل  ام  رئاس 
ورمع و هدلو  يذلا  ناسنإلل  املع  الثم  دـیز  مسا  نوکی  نأب  اهققحتب  الإ  ققحتی  ثیحب ال  هریغب  دوجولا  طبترم  هرابتعا  اهیناث  .هدوجول 

وه هداـجیإ  نوکی  هیـضرعلا و  هیلوطلا و  هلـسلسلا  عیمجب  هدوجو  طـبتری  ذـئنیح  و  اذـکه - اذـک و  ناـکم  اذـک و  ناـمز  یف  همطاـف و 
مزال لوألا و  رابتعالا  یلع  هینتبم  اهنم - لیلق  ـالإ  هیفـسلفلا  ثاـحبألا  هل و  هماـت  هلع  راـبتعالا  اذـهب  بجاولا  نوکی  اـعیمج و  اـهداجیإ 

امأ هماتلا و  هلعلا  یف  هکراشی  ام  یلإ  وأ  هبجوملا  هماتلا  هتلع  یلإ  بسن  اذإ  سایقلاب - بوجولاب  فصتی  امنإ  نکمملا  نوکی  نأ  کلذ 
سایقلاب بوجولاب  ـالإ  نکمم  یلإ  ساـیقلاب  فصتی  ـالف  بجاولا  اـمأ  ساـیقلاب و  ناـکمإلاب  ـالإ  فصتی  ـالف  هروصلا - هذـه  ریغ  یف 

ط هدوجو ، یلع  هدوجو  فقوتل 
هر س  سایقلاب ، بوجولا  اهلف  للعلا  هلع  یلإ  اهئاهتنا  رابتعاب  امأ  هبیرقلا و  للعلا  رابتعاب  اذه  الثم  رامحلا  قهن  ناسنإلا و  قطنک  - 3
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ام تاذلاب و  هنکمم  ءایـشأ  تامدع  یلإ  سایقلاب  تاذـلاب  هعنتمم   (1) رومـأل ضرعی  هیلولعم و  وأ  هیلع  هقـالع  هیلإ  سیقملا  سیقملا و 
.اهنیب هیئاعدتسالا  هقالعلا  مدعل  اهمزلی 

لولعملا دوجو  یلإ  سایقلاب  هلعلا  بوجو  هیبنت :

بوجو و  اهریغب - وأ  یلوألا  هلعلا  یف  امک  اهـسفنب  امإ  دوجولا  اهل  بجو  امم  یه  نوکی  نأ  اهل  هبوجو  بسحب  هئاعدتـسا  نع  هراـبع 
نأ نع  رظنلا  لزع  عم  جراخلا  یف  توبثلا  يرورـض  اهلولعم  نوکی  نأ  الإ  هیبأـتم  اـهتیمامتب  اـهنوک  هلعلا  دوجو  یلإ  ساـیقلاب  لولعملا 

بوجولاب هنع  ربعی  هایإ و  هلعلا  ءاطعإ  ههج  نم  ناک  نإ  هسفن و  یف  لولعملا  لاح  اذـه  نإـف  هلعلا - نم  هل  لـصاح  بوجو  هل  لولعملا 
دوجولا يرورـض  ریغ  اذـه  نوکی  نأ  یبأی  رخآلا  نوک  نع  هرابع  رخـآلا  یلإ  ساـیقلاب  هدـحاو  هلعل  نیلولعملا  دـحأ  بوجو  ریغلاـب و 

هقیقـش ال لاح  اذه  نأل  ققحتلا  هرورـضب  فوصوم  هسفن  یف  اذه  نأ  یلإ  تافتلالا  مدـع  عم  اعیمج  امهترورـض  ریغلا  ءاضتقا  بسحب 
ام بسحب  یـشلا ء  یف  رابتعا  هنأ  کلذ ال  ریغلا  ءاطعإ  بسحب  هسفن  یف  دوجولا  يرورـض  یـشلا ء  نوک  وه  ریغلاب  بوجولا  و  هلاح -

موهفملا و بسحب  حیحـص  قرف  اذـه  ریغلا و  هضافإ  لبق  نم  هسفن  یف  هل  وه  ثیح  نم  هیلإ ال  اسیقم  هظحلی  ام  دـنع  ریغلا  لاح  مئـالی 
هلعلاب و بجاو  لولعملا  مهتدـعاق  یفف  قیرطلا  لـهأ  نم  تنک  نإ  هیف  اـم  کـل  حولیـسف  اـنتقیرط  یف   (2) امأ و  هیماعلا - هفـسلفلا  یف 

رخآلا یلإ  ارظن  هدحاو  هلع  یلولعم  نم  دحاو  لک  اذک  و  هب - لولعملا ال  یلإ  سایقلاب  هبجاو  اهنإف  هلعلا  فالخب  اعیمج  اهیلإ  سایقلاب 
ءاعدتـسا بسحب  هدوجو  مدع  هرورـض  ریغلا  یلإ  سایقلاب  عانتمالا  ریغلا و  ءاضتقا  لبق  نم  یـشلا ء  مدع  هرورـض  وه  ریغلاب  عانتمالا  و 

هلعلا مدع  یلإ  هبسنلاب  لولعملا  دوجو  یف  ریغلاب  عانتمالا  عم  عمتجی  وه  ریغلا و 

َهالَّصلا ِِمقَأ  یلاعت  هلوقک  دنع  ینعمب  هقالعلا  مدعل  هلوق  یف  ماللا  نوکی  نأب  الثم  لباق  نع  ضایب  مدع  یلإ  هبـسنلاب  إلخلا  عانتماک  - 1
سایقلاب بوجولا  عم  تاذلاب  عنتمملا  یلاعت  بجاولا  مدع  تاذلاب و  نکمملا  لوألا  لولعملا  مدـعب  ضقنلا  دری  الف  ِسْمَّشلا  ِكُولُدـِل 

ام تاذـلاب و  هنکمم  ءایـشأب  دارملا  نوکی  نأب  اـضیأ  ضقنلا  دروم  لمـشی  یتح  میمعتلا  نکمی  ساـیقلاب و  ناـکمإلا  ـال  نیمدـعلا  نیب 
هدـعاقلا یلع  لوألا  لولعملا  مدـعب  ضقنلا  هب  عفدیـس  امک  اعفر  اعـضو و  لعاجلا  نیب  اهنیب و  هقالع  ثیح ال  اهتایهام  تایئیـش  اهمزلی 

هر س  هیفرظ ، هیلیلعت ال  ماللاف  ذئنیح  رظتناف و  تاذلاب  لاحم  تاذلاب  لاحملا  مزلتسم  نأب  هلئاقلا 
هر س  هل ، هیسفن  الف  ضحم  طبار  لولعملا  دوجو  نأف  - 2
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سایقلاب هدحاو  هلع  یلولعم  دحأ  مدـع  یف  و  نیتروصلا - نیتاه   (1) سکع یف  ققحتلاب  هنع  قرتفی  اهدوجو و  یلإ  هبـسنلاب  همدع  وأ 
همدـع یـشلا ء و  دوجو  هرورـض  وه ال  ریغلا  یلإ  سایقلاب  صاخلا  ناـکمإلا  رخـآلا و  مدـع  یلإ  رظنلاـب  هدوجو  وأ  رخـآلا  دوجو  یلإ 
هیعیبط هقالع  اهنیب  نوکی  یتلا ال  ءایشألا - یف  ققحتی  امنإ  اذه  هیلإ و  اسیقم  ظحلی  ام  نیح  امدع  ادوجو و  ریغلا  لاح  ءاعدتسا  بسحب 

هدحاو هلع  هیلولعم  یف  قافتالا  وأ  هیلولعملا  هیلعلا و  ههج  نم 

ریغلاب نوکی  نأ  لیحتسی  ناکمإلا  نأ  یف  ( 9  ) لصف

هراشا

وأ دوجولا  يرورض  امإ  هتاذ  یف  وهف  موهفم  لک  ذإ  هیقیقح  هلـصفنم  عنتمملا  نکمملا و  بجاولا و  یلإ  یـشلا ء  همـسق  نأ  تنقیت  امل 
لاح اذکه  هضیقن و  یـشلا ء و  نم  بکرتی  امهنم  هدحاو  لک  ناتیقیقح  ناتلـصفنم  قیقحتلا  یف  اذـه  وأ ال و  مدـعلا  يرورـض  امإف  ال 

ذخأ ال هیثیح  رابتعا و  يأب  یشلا ء  ذئنیحف  رثکأ  وأ  ناتلصفنم  هقیقحلاب  نوکت  اهنإف  نینثا  نم  رثکأ  اهؤازجأ  نوکی  هلصفنم  هیضق  لک 
هثالثلا هذـه  هلمج  نم  هیف  ریغلا  ریثأت  نع  رظنلا  عطق  عم  هفـصو  بسحب  وأ  هتاذ  بسحب  هلاح  ناک  اذإـف  هثـالثلا  هذـه  دـحأ  ـالإ  نوکی 

رخآلا ریغلاب و  امهدحأ  ناناکمإ  هدحاو  هیثیح  یلإ  رظنلاب  دحاو  یشل ء  ناکل  ریغلاب  ناکمإ  هل  نوکی  نأ  ضرف  ولف  ناکمإلا  هلـصفنملا 
نوکی نأ  تالیحتـسملا  نم  رهظیـس و  امک  کلذ  هلاحتـسال  هل - اـهئاضتقا  ینعمب  ـال  هقدـص  یف  هیفاـک  تاذـلا  نوک  ینعمب  تاذـلاب 

ریغلاب و نکی  مل  تاذلاب  ناک  ول  هنأ  نم  بوجولا  یف  رم  امک  اعیمج  ریغلا  یلإ  روکذملا و  ینعملاب  تاذلا  یلإ  ادنتـسم  دـحاو  ناکمإ 
دحاو یـشل ء  روصتی  امکف ال  داسفلا  نیبتـسم  وهف  دحاو  رابتعاب  دـحاو  یـشل ء  نیناکمإ  ققحت  امأ  تاذـلاب و  نکی  مل  ریغلاب  ناک  ول 

دحاو دوجو  اترورض  تاذلل  هرثکملا  تایثیحلا  وأ  تاوذلا  نم  هنیعب  دحاول  روصتی  کلذکف ال  نامدع  وأ  نادوجو  دحاو  رابتعاب 

هر س  همدع ، یلإ  هبسنلاب  اهدوجو  لولعملا و  دوجو  یلإ  هبسنلاب  هلعلا  مدع  یف  يأ  - 1
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هفاضإلاب و ال الإ  لصحتی  هینهذ ال  عئابط  یناعملا  هذه  فیک و  دحاو  مدع  دحاو و  دوجول  ناترورـض  وأ ال  دـحاو  مدـع  اترورـض  وأ 
هتاذ دـح  یف  وه  ریغلا أ  نع  رظنلا  لزع  عم  وهف  ام  یـشل ء  ریغلاب  ناکمإ  ضرف  ولف  هیلإ  یه  تفیـضأ  اـم  ددـعتب  ـالإ  اـهنم  لـک  ددـعتی 
امع ریغلا  کلذ  هلازأ  دـقف  مدـعلا  دوجولا و  نم  دـحأ  يرورـض  وأ  هنالطب  تملع  دـق  ناـناکمإ و  هنیعب  دـحاو  یـشل ء  ناـکف  نکمم 

هفـصتم تاذـلا  نوک  نیح  ریغلاب  عانتمالا  وأ  بوجولا  ناک  اذإ  کلذـک  سیل  هعاـبطب و  هبجوتـسا  اـم  مداـصم  هاـسک  هتاذ و  هیـضتقی 
یلیصحت ال بلس  لوألا  ذإ  قرف  امهنیب  امهبلس و  اهئاضتقا  نیترورضلا ال  يدحإ  تاذلا  ءاضتقا  نع ال  هرابع   (1) هنأل یتاذلا  ناکمإلاب 

طیسبلا بلسلا  امهدحأل و  باجیإ  یناثلا  لودع و  باجیإ  وأ  بلس   (2) باجیإ

یف توافتلا  لالدتـسالا و  ضقنلا و  دروم  یف  ظوفحم  ءاضتقااللا  وه  ناکمإلا  نوک  نأل  بـالقنالا  یف  يدـجی  ـال  اذـه  لاـقی  ـال  - 1
امک هیف  یش ء  لوصح  ریغلا  ءاضتقال  امداصم  نکی  مل  ءاضتقااللا  هلاح  ناک  امل  تاذلاب  نکمملا  نأ  دارملا  لوقن  انأل  رخأتلا  مدقتلا و 

ریغلا هدافإ  دوجولا و  ءاضتقا  بوجولا  نإف  انکمم  ریغلا  هریـصی  ملف  الثم  تاذـلاب  ابجاو  یـشلا ء  ناک  اذ  ام  فالخب  لباق  لک  لاح  وه 
هر س  عنامتلا ، لصحی  ذئنیحف  توبثلا  دیفی  ریغلا  بلسلا و  ءاضتقا  ناکمإلا  ناک  ول  امک  دوجولا  لاوز  هدافإ  ءاضتقااللا 

هبلاسلا یف  نأ  الإ  لومحملا  نع  جراخ  بلسلا  امهیتلک  لومحملا - هبلاسلا  هبجوملا  هطیـسبلا و  هبلاسلا  یف  نأ  هثالثلا  نیب  قرفلا  و  - 2
عفرن مث  امهنیب - یتلا  هیباجیإلا  هبـسنلا  مث  لومحملا  عوضوملا و  روصتن  یلیـصحتلا  طیـسبلا  بلـسلا  یف  اهنإف  رابتعا  هداـیز  لومحملا 

لومحملا باجیإ  قدصی  مل  اذإ  هنإف  عوضوملا  یلع  بلـسلا  کلذ  لمحن  دوعن و  مث  کلذ  لعفن  لومحملا  هبلاس  یف  هبـسنلا و  کلت 
روصت عوضوملا و  روصت  روـمأ  هعبرأ  هبلاـسلا  یفف  هبلاـسلا  فـالخب  اـهیف  بلـسلا  راـبتعا  ررکتیف  هیلع  هبلـس  قدـصل  عوـضوملا  یلع 
اذـکه عوضوملا و  یلع  بلـسلا  لمح  عم  کلت  یه  رومأ  هسمخ  لومحملا  هبلاس  یف  اهبلـس و  هیباجیإلا و  هبـسنلا  روصت  لومحملا و 

هنع بلـس  یـش ء  نأ ج  لومحملا  هبلاس  ینعم  اولاق  اذـهل  عوضوملا و  یلع  ناونعلا  بلـس  اـهیف  لـمح  دـق  هنإـف  عوضوملا  هبلاـس  یف 
یف نیفرطلا  لوألا و  یف  لومحملا  نم  ـالک  نأـکف  هنع ب  بلـس  یـش ء  وه  هنع ج  بلـس  ائیـش  نأ  نیفرطلا  هبلاـس  ینعم  لومحملا و 

يرخأ هراـبعب  ـال ب و  هیلع  قدـصی  نأ ج  لومحملا  هلودـعملا  هبجوـملا  ینعم  هنع ب و  بلـس  نأ ج  هبلاـسلا  ینعم  هیـضق و  یناـثلا 
نإ مث  .عوضوملا  یلع  هسفن  یف  موهفم  مدع  اهیف  لمح  ام  هلودعملا  عوضوملا و  نع  لومحملا  بلـس  اهیف  لمح  ام  لومحملا  هبلاسلا 

لومحملا ال بلس  لاق  نییقطنملا  ضعب  اهیف و  يذلا  بلسلا  طبر  ثیح  نم  عوضوملا  دوجو  یضتقی  اضیأ  لومحملا  هبلاسلا  هبجوملا 
طبرلا و بلـس  هنأل  بلاس  لومحملا  کـلذ  هیـضقلا و  ماـمت  هلزنمب  هلومحم  وه ب  سیل  یـش ء  اـنلوق ج  نأ  یلإ  رظن  هلعل  هیـضتقت و 

هیناثلا فالخب  طبرلا  هادأ  یلع  بلـسلا  میدقتل  هبلاس  یلوألا  نإف  سیل ب  وه  سیل ب و ج  ینعأ ج  نیتیـضقلا  نیب  قرفلا  هیلع  یفخ 
ألخلا انلوق  جتنأ  عوضوملا  دوجو  یضتقت  اهنأل ال  لاق و  طبرلا  بلس  بلـسلا ال  طبر  یف  طبرلا  میدقتل  لومحملا - هبلاس  هبجوم  اهنإف 
هبلاـس هبجوم  یهف  جـتنی  ـال  لوـألا  لکـشلا  یف  هبلاـسلا  يرغـصلا  نأ  عـم  سوـسحمب  سیل  دوـجومب  سیل  اـم  لـک  دوـجومب و  سیل 
کلذ دوجو  مدعل  دوجومب  سیل  ام  ألخلا  نأ  دوجومب ال  إلخلا  نم  یش ء  انلوق ال  إلخلا  دوجو  مدع  نع  هیدأتلا  قح  لوقأ  .لومحملا 

نأ خیـشلا  هدروأ  يذـلا  سایقلا  امأ  هبذاک و  یه  سوسحمب و  دوجوملا  نم  یـش ء  ـال  نوکی  نأ  یغبنی  يربکلاـف  ذـئنیح  عوضوملا و 
هر س  هلودعم ، هبجوم  يرغصلا  نإ  خیشلا  لاقف  عوضوملا  نع  ینغ  وهف  ضرعب  سیل  املک  ضرعب و  سیل  رهوجلا 
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مدـع هیف  یفکی  لـب  هل  تاذـلا  کـلت  هاـقلت  نم  ءاـضتقا  یلإ  هتاذ  بسحب  یـش ء  یلع  هقدـص  جوحی  ـال  کلذـک  وه  اـمب  یلیـصحتلا 
سیل اذه  لجأل   (1) ناکمإلاف قالطإلا  یلع  ءاضتقالا 

هدام وأ  ههج  ناکمإلا  نوکی  نأ ال  بجوی  عفرلا - هبسن  هبسنلا ال  عفر  بلسلا  بلـسلا و  وه  ناکمإلا  هقیقح  نوک  نأ  الوأ  هیلع  دری  - 1
نابلسلا ال نیبلـسلا و  عومجم  وه  ناکمإلا  نأ  ایناث  .هیفیک و  كانه و ال  هبـسن  ذإ ال  هبـسنلا  هیفیک  ینعمب  عانتمالا  بوجولا و  لابق  یف 

يأب هیهاملل  امزال  دعی  نأ  نکمی  هنأ  الإ  هسفن  یف  هدحو  امهنم  لکل  عانتمالا و  بوجولا و  لباقی  اذه ال  یلع  و  ادحاو - ابلس  نانوکی 
ثیح باجیإلا  بلـس  بلـسلا ال  باجیإ  هتقیقح  ناکمإلا  نأ  قباسلا  لصفلا  لئاوأ  یف  هرکذ  ام  یفانی  هنأ  اثلاث  .ناکمإلا و  ذخأ  ینعم 
ثیح نم  هیهاملا  نأ  وه  ماقملا  یف  لاقی  نأ  یغبنی  يذـلا  لوألا و  نود  یناثلا  لیبق  نم  هیهاملا - یلع  هیریظنک  ناکمإلا  لمح  لاـق و 

نأ لقعلل  نإ  مث  الصأ  ههج  مکح و ال  امهیف  سیل  نابلس  ناذه  لصحملا و  طیسبلا  بلـسلاب  نیترورـضلا  نم  لک  اهنع  بولـسم  یه 
- ناترورضلا اهنع  بولـسم  یه  ثیح  نم  هیهاملا  نإ  لوقیف  لومحملا  هلودعم  هبجوم  یلإ  عوضوملا  هدوجوم  هبلاس  هیـضق  لک  لدبی 

بلس وه  ناکمإلا و  ققحتی  کلذ  دنع  و  یلوأ - لمح  عئاش ال  لمح  اهیف  لمحلا  نیتروکذملا و  نیتبلاسلا  نع  یکحت  هیضقلا  هذه  و 
سیل ذإ  هلع و  یلإ  جاتحی  هجوب و  ایتوبث  ینعم  نوکیف  نیترورضلل  عفر  هنأ  رابتعاب  ال  هیهاملل - بجوم  تباث و  هنأ  رابتعاب  نیترورضلا 

ناکمإلا عامتجا  لاکـشإ  امأ  اـهاندروأ و  یتلا  هثـالثلا  تالاکـشإلا  عفدـنی  اذـهب  اـهنم و  ءاـضتقاب  هیهاـملل  وهف  هتلع  یهف  هیهاـملا  ریغ 
بلـسل هیـضتقم  اـهتاذ  یف  هیهاـملا  نیتیـضقلا  نیتاـه  نیب  یفاـنتلا  ینعأ  ریغلاـب  عاـنتمالا  وأ  ریغلاـب  بوجولا  عـم  هیهاـملا  نم  ءاـضتقاب 

موهفملا و نود  قادصملا  هیحان  نم  یفانتت  امنإ  ایاضقلا  نأ  هنع  باوجلاف  نیفرطلا  دحأ  هرورضل  هیضتقم  ریغلاب  هیهاملا  نیترورضلا و 
قباطم ءاضتقااللا و  ههج  الإ  هیف  مکح  بلـسلا و ال  الإ  كانه  سیل  و  یه - ثیح  نم  هیهاملا  وه  یلوألا  هیـضقلا  قباـطم  رهاـظ و  وه 

مکح هیهاملا و ال  یلع  دری  ریغلاب  بوجولا  نأل  هافانم  مکح و ال  كاـنه  اـهعم و  اـهتلع  دوجو  ثیح  نم  هیهاـملا  وه  هیناـثلا  هیـضقلا 
ط ءاضتقا ، اهعم و ال 
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ضتقمب و ال اهیلع ال  هقدـصل  هیفاـک  هیهاـملا - نوک  درجم  یلع  لـب  مزاوللا  یف  عئاـشلا  حلطـصملا  ینعملا  یلع  تاـیهاملا  مزاول  نم 
یف تباث  جراخلا و  یف  مودـعم  وأ  دوجوم  وه  ام  نیح  هیناکمإلا  تاذـلا  سفن  یلإ  ارظن  مدـعلا  دوجولا و  یفرط  يواست  معن  ءاـضتقاب 
یش سیل  نکل  اهیف  عئاشلا  ینعملا  یلع  تایهاملا  مزاول  نم  لقعلا  مکح  بسحب  اهتیهامل  نیترورضلا  بلـس  باجیإ  هحـص  وأ  لقعلا 
نم مهنم  هقافلا و  هوقلا و  یف  هفارص  دکوأ  لصحتلا و  مدع  یف  هضوحم  دشأ  لب  ناهربلا  هیلإ  قوسی  امک   (1) ناکمإلا هقیقح  امهنم  ء 

مزاوـللا نم  هلعجی   (3) نکل یلیـصحتلا  وأ  یلودعلا   (2) بلـسلا ینعمب  وأ  تاذـلا  یلإ  ارظن  نیفرطلا  يواـست  ینعمب  ناـکمإلا  لـعجی 
تاذلا یـضتقم  فلخت  وأ  نیفرطلا  دحأ  هیلعف  دنع  بالقنالا  موزل  نم  رذتعی  مث  اهلبق  نم  ءاضتقا  یلإ  هجوحملا  تاذـلل  هیحالطـصالا 

نم وحن  صوصخ  یف  یـش ء  ءافتنا  نأ  یه و  یه  ثیح  نم  تاذـلا  هبترم  نم  عسوأ  رمألا  نأ  نییواستملا  نیفرطلا  دـحأ  حـجرت  دـنع 
هءافتنا مزلتسی  هصوصخب ال  رمألا  سفن  ءاحنأ 

وأ اجراخ  دوجوم  وه  ام  نیح  ناکمإلاب  هیهاملا  فاصتا  ینعم  هنألف  باجیإلا  هحص  امأ  ناکمإلا و  ینعمل  مزال  هنألف  يواستلا  امأ  - 1
ءاضتقالا کلذ  تلق  .ناکمإلا  ینعم  انوکی  مل  نإ  لاکشإلا و  دورو  یف  یفکی  امهل  ءاضتقا  موزل و  هیهاملا  یف  ناک  اذإ  تلق  نإ  .انهذ 

هر س  لاکشإ ، الف  ءاضتقااللا  ءاضتقا  وه  امنإ 
نیترورضلا بلس  باجیإ  هحص  وأ  هلوق  امأ  یفخی و  امک ال  الف  يروصتلا  هانعم  امأ  هیهاملا  یلع  ناکمإلا  لمح  ینعم  اذه  نأ  هیف  - 2

ینعم هحـصلا  نأ  یلع  هیهاملا  مزاول  نم  امزال  لب  ناکمإلا  ینعم  انه  كانه و ال  لعجی  مل  هنأ  الإ  اضیأ  نیبملا  قفألا  یف  روکذم  وهف 
کلذ دوجو  هیـضتقی  ـال  عوضوم  یلع  لـمح  اذإ  يذـلا  ضحملا  یفنلا  وه  یلیـصحتلا  بلـسلاب  لـئاقلا  دارم  نأ  باوجلا  يروـصت و 

یلع هکلملا  مدع  اهیف  لمح  ام  هلودعملا  نإ  لیق  یتح  لمحلا  ححـصت  یـضتقت  يذلا  هکلملا  مدع  وه  یلودعلا  بلـسلاب  عوضوملا و 
س افنآ ، روکذملا  باجیإلا  هحص  ریظن  انه  یلودعلا  بلـسلاف  ذئنیح  هسفن و  یف  یـشلا ء  مدع  یلع  بلـسلا  قلطی  ام  اریثک  عوضوم و 

هر
سیل ذإ  اللعم و  ایـضرع  ناک  هیهاملل  ایتاذ  اتاذ و ال  نکی  مل  امل  ناکمإلا  نأ  نم  هسفن  یلع  لئاقلا  هلکـشتسا  امل  اـهنم  هلعج  اـمنإ  - 3

نم بیجنس  امب  ناکمإلا و  ینعم  نم  فنـصملا  هققح  امب  ملعت  تنأ  هیهاملا و  سفنب  اللعم  ناک  ریغلاب  ناکمإلا  مزل  الإ  ریغلاب و  اللعم 
یـضرعلا اـضیأ  احالطـصا و  موزل  ـالف  هیلعاـجلا - نود  اـضیأ  هیهاـملا  هیلوعجملا و  نود  ناـکمإلا  نأ  هجذاـسلا  هوقلا  هل  نکمملا  نأ 

هر س  اقلطم ، لومحملا  جراخلا  همیمضلاب ال  لومحملا  وه  للعملا 
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ءاضتقا یه ال  یه  ثیح  نم  هتاذ  یلإ  رظنلاب  نیفرطلا - يواست  نکمملا  تاذ  ءاضتقا  ناکمإلا  هقیقح  نوکی  نأ  زوجیف  رمألا  سفن  یف 
هحجرت یه ال  ثیح  نم  تاذلا  یلإ  رظنلاب  نیفرطلا  دحأ  حجرت  نکمملا  تاذ  یضتقم  یفانی  ام  اذک  رمألا و  سفن  یف  امهیواست  هتاذ 

.لعاجلا هضافإ  هلعلا و  ریثأت  ههج  نم  رمألا  سفن  یف  اهیلإ  رظنلاب 

ریغ نم  ضحملا  رقفلا  هجذاـسلا و  هوـقلا  هل  هتاذ  ثیح  نم  هتاذ  هبترم  یف  نکمملا  نأ  نـم  هـیلع  كاـنهبن  اـمب  هطاـحإلا  دـعب  تـنأ  و 
یف اهل  هیلعف  الف  اهل  لصحت  ثیح ال  هیناکمإلا  هیهاملا  ذإ  کلذ  نالطب  تملع  تاهجلا  نم  ههج  یف  الـصأ  هوجولا  نم  هجوب  لصحت 
نم هوقلاب  امل  ناکل  الإ  مویقلا و  لعاجلا  هضافإ  ههج  نم  دوجولا  غبصب  غبـصنی  مل  ام  یـشل ء  هنم  ءاضتقا  هل ال  هیلعف  ام ال  اهتاذ و  دح 

نذإـف کـلذ  یبأـت  هیناـسنإلا  هرطفلا  لـصحتلا و  یلإ  ماـهبإلا  نم  لـعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  یـش ء  جارخإ  یف  لخدـم  هوقلاـب  وه  ثیح 
.اضیأ یش ء  بلس  یتح  ءایشألا  نم  ائیش  یضتقی  همهبملا ال  هتاذ  بسحب  نکمملا 

: هیبنت حاضیإ و 

نیهارب نم  لعجی  امبر  نیئیـش  نیب  موزللا  یف  یحالطـصالا  ینعملاـب  تاـیهاملا  مزاول  نم  یتاذـلا  ناـکمإلا  نأ  یلإ  نیبهاذـلا  نم  نإ 
تاذـلاب و بجاولا  نم  یـش ء  بالقنا  وأ  دـحاو - لولعم  یلع  نیتلقتـسم  نیتلع  دراوت  مزل  کلذـک  ناک  ول  هنأ  ریغلاب  ناکمإلا  لاطبإ 

.تاذلاب نکمملا  یلإ  تاذلاب  عنتمملا 

مزلی الف  لالقتـسا  وأ  هیلع  اـهل  نکی  مل  دـجو  اذإـف  ریغلا - ءاـفتناب  هطورـشم  اهلالقتـسا  تاذـلا و  هیلع  نوکی  نأ  زوجی  هنأ  هیلع  دری  و 
لالقتسالا لطب  اهنم  هدع  عمتجا  اذإ  دارفنالا و  دنع  همدعل  هلقتسم  هلع  اهنم  الک  نإف  بکرملا  ءازجأ  مادعأ  یف  امک  روکذملا  دراوتلا 

.امدع ادوجو و  لخدم  ریغلل  لازی  ذإ ال  الصأ - ایتاذ  ناکمإلا  نوکی  روکذملا ال  ریوصتلا  یف  نأب  عفد  داحآلا و  نم 

تاذـلاب هلع  وه  ام  نأل  تاذـلاب  هلع  وه  امب  اهنارتقال  هیعبتلا  لیبس  یلع  اـهنأ  همدـعل  بکرملا  ءازجأ  مادـعأ  نم  لـک  هیلع  یف  قحلا  و 
هسفن و بسحب  هیف  ددـعت  مهبم ال  یلک  رمأ  کـلذ  اـهریغ و  وأ  ءازجـألا  طئارـشلا و  نم  هللع  يدـحإ  مدـع  هعیبط  یه  لولعملا  مدـعل 

هلعلا نوک  كرتشملا و  ردقلا  یه  هلعلا  لب  اهصوصخب  اللع  تسیل  اهنکل  تددعت  نإ  دارفألا و 
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هلع نأ  نم   (2) مظاعألا ضعب  هفلکت  دـق  ام  یلإ  کلذ  یف  هجاح  (1) و ال  مادعألا للع  یف  رئاضب  سیل  اهلولعم  نم  الصحت  فعـضأ 
.هیصخشلا هماتلا  هتلع  مدع  یصخشلا  لولعملا  مدع 

هتاذـل و اعنتمم  وأ  هتاذـل  اـبجاو  وأ  اـنکمم  نوکی  نأ  ازئاـج  هتاذ  یف  وه   (3) ناکل هریغل  الولعم  یـشلا ء  ناکمإ  ناک  ول  اولاـق  اـمبر  و 
وأ ابجاو  ناـک  هیف  ریغلا  ریثأـت  مدـع  انـضرف  اذإ  اـضیأ  ضقاـنتلا و  یلع  لمتـشم  هتاذـل  اـعنتمم  وأ  هتاذـل  اـبجاو  یـشلا ء  نوک  ناـکمإ 

هتاذب اعنتمم  وأ  هتاذـب  ابجاو  ریغلا  ببـسب  یـشلا ء  نوک  هتاذـل و  ریاغم  رمأ  هیف  ریغلا  ریثأت  بلـس  نأل  نالیحتـسم  امهالک  (4) و  اعنتمم
.تفاهت

هظحالم ریغ  نم  هتاذب  ربتعا  اذإ  ثیحب  یـشلا ء  نوک  وه  یتاذـلا  ناکمإلا  ینعم  نأب  رمألا  ققح  ام  دـعب  هیفازج  تاسوه  اهلک  هذـه  و 
نع رظنلا  عطق  عم  لب  کلذـل  هنم  هیلع  ءاـضتقا و ال  ریغ  نم  هنع  مدـعلا  دوجولل و  هرورـضلا  بولـسم  ناـک  هعم - هسفن  ءارو  رخآ  رمأ 

ذإ نییتاذـلا  عانتمالا  بوجولا و  یف  لاـحلا  اذـک  و  هتاذـل - هضراـعلا  تاـفاضإلا  بولـسلا و  نم  ناـک  نإ  هتاذ و  ریغ  نوکی  اـم  عیمج 
یشلا ء لاح  وه  هثالثلا  ماسقألا  یف  مسقملا 

هروص نإف  هلعلا  هکیرـش  اضیأ  اهنأ  الإ  و  یلویهلا - دوجو  وه  هضحم و  هوق  هنوکل  مدعلاک  دوجو  هنأ  الإ  اضیأ  دوجولا  هلع  یف  لب  - 1
هر س  قرافملا ، وه  يذلا  ددعلاب  دحاولا  ینعأ  یلویهلا  هلعل  هکیرش  ام 

هتیـصخش لولعملا  مدـع  نأ  امکف  دوجولل  عبات  امهوحن  هرثکلا و  هدـحولاک و  ماکحألا  یف  مدـعلا  نإ  دامادـلا  ققحملا  دیـسلا  وه  - 2
طئارشلا ال ءازجألا و  مادعأ  وه  امنإ  مدعلا  ددعتف  اهتیصخشب  یـصخش  هیـصخشلا  هماتلا  هلعلا  مدع  کلذک  لولعملا  دوجو  هیـصخشب 

هر س  یقیقحلا ، بکرملا  ءازجأ  یف  ددعت  هددعتم و ال  الثم  ءازجألا  تادوجو  نأ  امک  هلعلا  مدع  یف 
ذإ تفاهت  اعنتمم  وأ  ابجاو  وأ  انکمم  نوکی  نأ  ازئاج - هتاذ  یف  هنوک  عم  ریغلاب  قـالطإلا  یلع  یـشلا ء  ناـکمإ  نوک  نأ  یفخی  ـال  - 3

لامتحالا ال ینعمب  انه  زاوجلا  اضیأ  هیعنتمملا و  هیبجاولا و  هینکمملا و  ناکمإ  هتاذ  یف  یشلل ء  نوکی  فیکف  ریغلاب  ناک  اذإ  ناکمإلا 
هر س  یتاذلا ، ناکمإلا 

نوکف لوألا  لیلدـلا  یف  لاق  امک  اعنتمم  وأ  ابجاو  وأ  انکمم  نوکی  نأ  ازئاج  هتاذ  یف  ناک  ریغلا  ریثأت  مدـع  انـضرف  اذإ  لـب  عونمم  - 4
نأ الإ  مهللا  کلذک  هذخأ  مدعل  ءاضتقالا  ینعمب  اهیف  ناکمإلا  ذخأل  هانرکذ ال  امل  وه  امنإ  هیفازجلا - تاسوهلا  نم  نیلیلدـلا  نیذـه 

هر س  اهحوضول ، تاسوهلا  ضعب  ریذاحم  نیبی  مل  هوالع و  اذه  نوکی  خلإ و  لعجی  امبر  کلذ  لبق  هلوق  یلإ  هرظن  نوکی 
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هانرکذ يذلا  هجولا  اذه  یلع 

: کش عافد 

نأ مزلتسی  هتایتاذ ال  يوس  ناک  ینعم  يأ  بلس  هیلع  قدصی  امم  هسفن - هبترم  بسحب  یشلا ء  نوک  نأ  یلإ  کل  انحول  نأ  دعب  کنإ 
هیهاملا نإ  لوقت  نأ  کل  عسی  نأ  یف  تسل  بولسلا - کلت  هیثیح  اهنیعب  تاذلا  هیثیح  نوکی  نأب  بولـسلا  کلت  قادصم  هتاذ  نوکی 

ابلـس ذـخأ  اذإ  هرورـضلا  بلـس  هیثیحلا و  کلت  نم  اـهنع  اـهتاذ  تاـیرهوج  نم  سیل  اـم  لـک  بلـس  حـصی  یه  ثیح  نم  هذوخأـملا 
نم یتاذلا  ناکمإلا  نأ  عم  هیهاملا  تایرهوج  نم  بلـسلا  اذه  سفن  نوکی  نأ  مزلیف  هیثیحلا  کلت  نم  اهیلع  هقدـص  حـص  ایلیـصحت -

.اهتایرهوج نم  تایهاملا ال  ضراوع 

: بیر هلازإ 

ثیح نم  تسیل  هیهاملا  انلوق  یف  یه  یه  ثیح  نم  یلع  بلسلا  میدقت  هدئاف  هیهاملا  ثحابم  یف  لبق  يذ  نم  کل  فشکنی  ثیح  و 
ریـصی یتح  رخؤی  نأ  هیثیحلا ال  کلت  نم  توبثلا  یلع  ادراو  بلـسلا  نوکی  (1) و  لومحملا نم  اءزج  هیثیحلا  دوعت  یتح  یه  ـالإ  یه 

(2) امبرل اذکه  لعف  ول  ذإ  هل  ادیق  عوضوملل و  همتت 

يأ صاخلا  دوجولا  هل  سیل  ناسنإلا  نأ  مودـعمب  دوجومب و ال  وه  ثیح  نم  سیل  ناسنإلا  انلوق  دـیفیل  دـیقلا  یلإ  یفنلا  هجوتی  و  - 1
، امهنیب هقواسملل  ضورعلا  وحنب  دوجولا  نع  لخت  مل  نإ  اءزج و  وأ  اـنیع  دوجولا  نوکی  و  ناـسنإلا - هیثیح  دوجولا  هیثیح  نوکی  نأـب 

هر س 
هدحولا دوجولاک و  هیهاملا  ضراوع  نم  بلـسلا - لوخدم  ناک  اذإ  امکف  بذکلا  دروم  امأ  دراوملا و  ضعب  یف  بذکی  مل  نإ  و  - 2
هیهاملل نأ  کلذ  نایب  .دوجولا  ضراوع  نم  بلـسلا  لوخدم  ناک  اذإ  امکف  بذـکلا  مدـع  دروم  امأ  اهریغ و  هیئیـشلا و  ناکمإلا و  و 

ضراوعلا یف  امک  یه  یه  ثیح  نم  تذـخأ  ام  نیح  اهـضئاقنب  اهب و ال  فاصتالا  مدـع  امهادـحإ  نیتلاح - اهـضراوع  یلإ  سایقلاب 
یتلا ضراوعلا  یف  امک  کلذـک  تذـخأ  نیح  اهب  فاصتالا  هیناـثلا  .اـمهوحن و  هکرحلا و  هباـتکلاک و  دوجولا  طرـشب  اهـضرعت  یتلا 

سایقلاب امأ  نیفرطلا و  نع  هیلاخ  دوجولا  ضراوع  یلإ  سایقلاب  هیهاـملاف  هوحن  دوجولاـک و  دوجولا  طرـشب  ـال  دوجولا - عم  اـهقحلی 
نأ ال نم  هوطرـش  يذلاف  ضراعلا  کلذ  هیثیح  اهـسفن  هیثیح  تسیل  نکل  نیفرطلا  دـحأ  نع  لخت  مل  نإ  اهنإف و  اهـسفن  ضراوع  یلإ 

هبترملا کلت  یف  اهلباقم  نع  دوجولا و  ضراوع  نع  ولخلا  ذإ  اهسفن  هیهاملا  ضراع  یلإ  سایقلاب  وه  امنإ  هیثیحلا  دعب  بلـسلا  نوکی 
یلإ لب  اءزج  وأ  انیع  نوکلا  دوجو  ینعأ  صاخ  وحنب  دوجولا  یلإ  یفنلا  هجوتی  دوجومب ال  سیل  وه  ثیح  نم  ناسنإلا  انلق  اذإف  زئاج 

، رم امک  هسکع  فالخب  لطاب  وه  اقلطم و  دوجولا  نع  ایلاخ  ناسنإلا  سفن  يأ  وه  ثیح  نم  ناـسنإلا  نوکی  نأ  مزلیف  اـقلطم  دوجولا 
هر س 
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لهسیف الـصأ  هجوب  رمألا  سفن  یف  هنع  ادرجم  عوضوملا  نوکی  نأ  زوجی  امم ال  بلـسلا  لوخدم  ناک  اذإ  امک  اقلطم  مکحلا  بذکی 
ثیح نم  تذخأ  اذإ  تایهاملا  تایتاذ  نم  سیل  ام  لک  بلس  حص  امل  هنأ  وه  ءایکذألا و  نم  ریثک  هلح  بعصتسا  کش  عافد  کیلع 

هنع بلـست  هتعیبط  هتیهام و  ثیح  نم  ذوخأملا  ناسنإلا  نأ  اـمک  هیثیحلا و  کـلت  نم  بلـسلا  کـلذ  بلـس  حـصی  کلذـکف  یه  یه 
هل یتاذـلا  تاذـلا و  ریغ  یه  یتلا  ضراوعلا  نم  اعیمج  امهنوکل  اضیأ  هباـتکلا  بلـس  هنع  بلـست  کلذـک  هیثیحلا  کـلت  نم  هباـتکلا 

کلت نم  نیفرطلا  هرورض  بلس  بلس  حصی  کلذکف  یه - ثیح  نم  هنع  نیفرطلا  هرورض  بلس  حص  امک  هیناکمإ  هیهام  لک  لوقنف 
نکممب سیل  هیثیحلا  کلت  نم  وه  کلذـکف  هتاذ  بسحب  عنتمم  بجاوب و ال  سیل  هنأ  اـمک  وه  وه  ثیح  نم  ناـسنإلا  نذإـف  هیثیحلا 

هبترم یف  نکمملا  نأ  تایتاذلا و  ناکمإلا  عانتمالا و  بوجولا و  نع  لاخ  ذخأ  هجو  يأب  ءایـشألا  نم  یـش ء  نأ ال  رم  دـق  تاذـلاب و 
اهتاذ ههج  نم  اهیلع  قدـصی  مل  نإ  هیهاملا و   (1) نأل کلذ  هبترملا و  کلت  یف  یتاذـلا  ناکمإلا  هنع  کفنی  ـال  تاذـلاب  نکمم  هتاذ 

یه ثیح  نم  هذوخأملا  هیهاملا  یلع  قدصی  نکل  یه  ثیح  نم  هیهاملا  یه  ضورعلا  ههج  نوکی  نأب  هقحاللا  تایضرعلا  نم  یش ء 
یه ثیح  نم  هیهاملا  یه  ضورعلا  ههج  نوکی  وحن ال  یلع  رمـألا  سفن  یف  اـهنع  هیهاـملا  ولخت  ـال  یتلا  یه  تایـضرعلا و  نم  ریثک 
ثیح اهنإف  دوجولا  طرـشب  اهقحلت  یتلا  ضراوعلا  فالخب  اهیلع  اهبولـس  قدـص  عنتمی  ادـبأ  اهنع  هیهاملا  کفنت  ـال  یتلا  ضراوعلاـف 

هیلودع هیلیصحت ال  تذخأ  اذإ  هیهاملا  یلع  اهبولس  قدصی  هیدوجولا  فاصوألا  یلع  همدقتم  اهل  یتلا  اهتبترم  یف  اهنع  هیهاملا  ولخت 
.الصأ هیهاملا  یلع  قدصی  مل  هبلسف  دوجولا - یلع  هقباسلا  بتارملا  نم  یه  ذإ  لیبقلا  اذه  نم  سیل  ناکمإلا  نکل 

كاکفنا نأب  ههبشلا  کلت  نع  یصفتلا  دارأ  نم  لوق  فعض  تملع  هانرکذ  امم  و 

بلـس دورو  لبقی  وه ال  هصقانلا و  سیل  ینعم  یلیـصحتلا و  بلـسلا  وه  ناکمإلا  ینعم  وه  يذـلا  بلـسلا  نأب  باجی  نأ  رهاظلا  و  - 1
الومحم ذوخأم  یلودع  بلس  وهف  نیفرطلا  هرورض  بلس  بلس  انلوق  یف  رخآ  بلس  هیلع  درو  يذلا  بلسلا  امأ  هیلع و  رخآ  یلیـصحت 

ط ناکمإلا ، عافترا  بلسلا  اذه  بجوی  و ال 
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اهضراوع یلع  اسایق   (1) هبترملا کلت  نم  عسوأ  اهنأل  رمألا  سفن  یف  اهکاکفنا  زاوج  مزلتـسی  ناـکمإلا ال  نع  یه  ثیح  نم  هیهاـملا 
هجاح دوجولا و ال  طرـشب  لب  یه  یه  امب  هیهاملا ال  قحلت  یتلا  ضراوعلا  یه  هیفـصو و  اهب  هدوقعملا  ایاضقلا  نوکی  یتلا  هیدوجولا 

یف اقداص  نوکیف  ایلیصحت  اطیسب  ابلس  نیفرطلا  هرورض  بلـس  الإ  اهتقیقح  نکی  مل  امل  ناکمإلا  نأ  دجامألا  ضعب  هرکذ  ام  یلإ  اضیأ 
هیهاملا هبترم  یف  هقدص  بجوی  ایلیصحت ال  ابلس  یشلا ء  نوک  درجم  نإف  اهرهوج  نع  اجراخ  ناک  نإ  یه و  ثیح  نم  هیهاملا  هبترم 

.اضیأ ناکمإلا  بلس  قدصل  الإ  اهسفنب و  هذوخأملا 

ناک نإ  هیفاصتا و  هیتوبث  هلاـح   (2) هذـه مدـعلا و  دوجولا و  یلإ  سایقلاب  هیهاملا  لاح  یه  هثالثلا  رومـألا  یف  مسقملا  نأ  رم  دـق  مث 
انکمم یـشلا ء  نوکف  هطیـسب  هبلاس  لومحملا ال  هبلاس  هبجوم  ایاضقلا  نم  هب  هدوقعملا  نوکی   (3) یتح هیبلس  ناکمإلاک  دویقلا  ضعب 

دق هب و  فاصتالا  قدص  هانعم  یش ء  یلع  ناکمإلا  قدصف  نیفرطلا  هرورـضب  هفاصتا  نیفرطلا ال ال  هرورـض  بلـسب  هفاصتا  نع  هرابع 
نیققحملا ضعب  کلذب  حرص 

هر س  رهظأ ، هفعض  نوکیف  لئاقلا  مالک  نم  - 1
طقف ابلس  ناک  ول  ناکمإلا  نأ  وه  هیلع و  امهانرکذ  نیذلا  نیقباسلا  نیلاکشإلا  دحأ  هجوت  هنایب  نم  رم  امب  رعشتسا  هللا  همحر  هنأک  - 2

عانتمالا بوجولا و  لابق  یف  ههج  نکی  مل  هیمدعلا  هبسنلا  تابثإ  اهعفر ال  هیمکحلا و  هبـسنلا  مدع  بلـسلا  نأ  حضاولا  نم  الودع و  ال 
بسحب ناک  امل  هنأ  الإ  ایبلس  ناک  نإ  ناکمإلا و  نأب  کلذ  عفدف  ههج  الف  هیفیک  الف  ضرفلا  یلع  هبسن  هبـسنلا و ال  هیفیک  ههجلا  نأل 
هطیـسب هبلاس  لومحملا ال  هبلاس  هبجوم  هیـضق  ناکمإلا  دروم  یف  ام  نوکی  ایتوبث  افـصو  هفاـصتا  ثیح  نم  هیهاـملا  وه  مسقملا  نوک 
میـسقت نامیـسقت ال  ثالثلا  تاهجلا  یلإ  میـسقتلا  نأ  لصفلا  لوأ  یف  رکذ  هر  هنأ  هیف  ناـکمإلا و  وه  فصو  هیهاـملل  كاـنه  نوکیف 

مدعلا هیرورض  یلإ  دوجولا  هیرورضلا  ریغلا  هیهاملا  ایناث  کلذک و  سیل  ام  دوجولا و  هیرورض  هیهام  یلإ  الوأ  مسقنت  هیهاملاف  دحاو 
ینعم و یناثلا  میسقتلل  نکی  مل  الإ  لیصحتلا و  نود  لودعلا  وحنب  یناثلا  میسقتلا  مسقم  یف  بلـسلا  ذخأ  دقف  کلذک  سیل  ام  یلإ  و 

تابثإل ینعم  ذإ ال  لومحملا  هبلاسلا  هبجوملا  هحـص  یفنی  عفرلا  هبـسن  هبـسنلا ال  عفر  اهنومـضم  نأب  هبلاسلا  ایاضقلا  یف  هلوق  نأ  اضیأ 
ط لودع ، ریغ  نم  یش ء  یلع  بلسلا 

لوألا ذإ  قرف  امهنیب  امهبلـس و  اهئاضتقا  ال  نیترورـضلا - يدـحإ  تاذـلا  ءاضتقا  نع ال  هرابع  ناکمإلا  نأ  نم  رم  امل  فاـنم  اذـه  - 3
هسفن و یف  ناکمإلا  مکح  ناک  رم  ام  لاقی  نأ  الإ  مهللا  امهدحأل  باجیإ  یناثلا  لودع و  باجیإ  وأ  بلس  باجیإ  یلیصحت ال  بلس 

هبلاس هبجوم  ناکمإلاب  انهذ  وأ  اجراخ  هدوجوملا  هیهاملا  فاصتا  ینعأ  هلصفنملا  هذه  یف  یـشلا ء  هینکمم  نأ  هب  دیری  انهاه  رکذ  ام 
یش ء نع  یش ء  بلس  اذإ  هنإف  نیمالکلا  نیب  هافانم  الف  اضیأ  انه  راشأ  امک  ایلیصحت - اطیسب  ابلس  هسفن  ناکمإلا  ناک  نإ  لومحملا و 
یـشلا ء هفرعم  اهیف  روظنملا  ذإ  هلـصفنملا  کلت  یف  دوصقم  فاصتالا  کلذ  بلـسلا و  کلذب  فصتا  دقف  ادوجوم  عوضوملا  ناک  و 

دوجو دنع  هطیـسبلا  هبلاسلا  تناک  عوضوملا  دوجو  دنع  بلـسلاب - فاصتالل  امزلتـسم  بلـسلا  نوکل  لاوحألا و  هذه  نم  هلاح  هل  نأ 
فاـصتالا لـثم  دوجولا  یلع  هقباـسلا  بتارملا  نم  هنأ  عم  ناـکمإلاب  فاـصتالا  هلمجلاـب  و  هلودـعملا - هبجوـملل  هقواـسم  عوـضوملا 

هر س  رکذتف ، رم  امک  هیلحت  هیلختلا  نإ  ثیح  دوجولاب -
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هیبنت مهو و 

بوجو ناک  اذإف  لولعملا  مدعل  هلع  هلعلا  مدع  ذإ  یشلا ء  کلذ  مدعل  همدع  هیلولعم  مزلتسی  یشل ء  یـش ء  هیلولعم  لوقت  کلعل  مث  : 
همدع هرورض  وه  ریغلاب و  هعانتما  ناک  اذإ  و  ریغلاب - نوکی  دوجولا  هرورض  بلس  وه  هضیقنف و  هدوجو  هرورـض  وه  ریغلاب و  نکمملا 

.ریغلاب ناکمإلا  تبث  نذإف  ریغلاب - نوکی  مدعلا  هرورض  بلس  وه  هضیقنف و 

یف يذلا  هرورضلا  بلس  سفن  لومحملا ال  هبلاس  هبجوم  هوق  یف  يذلا  هرورضلا  بلسب  هفاصتا  یه  یـشلا ء  هینکمم  نأ  رم  دق  لوقنف 
.ء یشلا  هینکمم  وه  يذلا  لوألا  یناثلا ال  ینعملا  وه  دوجولا  هرورض  ضیقن  نأ  رهاظ  هطیسبلا و  هبلاسلا  هوق 

اهل هدحاو  هفص   (2)(1) مدعلا هرورض  دوجولا و  هرورض  عومجم  سیل  اضیأ  و 

ملاعلا هیلزأ  ناکمإ  نیب  قرف  هنأ  نم  روهشملا  وه  ام  یلع  ءانب  ایلزأ  ابلس  نیترورضلا  بلس  ناکمإلا  نأ  وه  رخآ و  باوج  يدنع  و  - 1
ماقی نذإف  یلازی  لب ال  یلزأ  ریغ  راط  بلـس  ههبـشلا  یف  هذوخأملا  هرورـضلا  بلـس  یناثلا و  فالخب  حـصی  لوألاف ال  هناکمإ  هیلزأ  و 

هر س  هلثم ، مدقملاف  لطاب  یلاتلا  ایلزأ و  نکی  مل  ریغلاب  اللعم  ناکمإلا  ناک  ول  هنأب  بولطملا  یلع  اورکذ  ام  هوالعب  رخآ  لیلد 
نکمملا عنتمملا و  بجاولا و  یلإ  هیهاـملا  میـسقت  نأ  لـصفلا  لوأ  یف  روکذـملا  نإـف  هر  هسفن  یلع  هنیعب  دراو  لاکـشإلا  نأ  هیف  - 2

نأ رکذ  مث  لقعلا  رابتعا  بسحب  نابلس  امهف  نیمیسقتلا  نم  دحاو  نم  ذوخأم  نیبلـسلا  نم  دحاو  لک  نأ  الإ  نیتلـصفنم  یف  نامیـسقت 
لودعلا و لثم  رخآ  رابتعاب  الإ  نابلـسلا  دحتی  نأ  لیحتـسملا  نمف  اذه  یلعف  لقعلا  رابتعا  هفاضإلاب و  ددعتت  دحتت و  هینهذ  عئابط  هذه 

امک نیمیـسقتلا  یف  دحاولا ال  میـسقتلا  یف  هربتعم  هدحولا  نإف  خلإ  تامیـسقتلا  یف  هربتعم  هدحولا  نإ  هلوق  یف  ام  رهظی  اذـهب  هوحن و 
لاکشإلا عفدی  نیباوجلا ال  نم  یشف ء  میقتـسم  ریغ  لومحملا  هبلاس  هبجوم  هیـضق  یلإ  ناکمإلا  هعاجرإ  نأ  تفرع  دق  و  اذه - تفرع 

هجاتنإ ریدقت  یلع  نایبلا  اذـه  مزال  یلوأ و  عئاش ال  لمح  هتحـص  ضرف  یلع  ریغلاب - هنکمم  هیهاملا  انلوق  نإ  لاقی  نأ  یغبنی  يذـلا  و 
هیهاـملا ال نوک  يأ  نیـضیقنلا - عاـفترا  همازلتـسال  هرورـضلاب  لاـحم  وه  مدـعلا و  هلع  مدـع  دوجولا و  هلع  مدـع  عم  هیهاـملا  توـبث 

ط اهتاذ ، هبترم  یف  رمألا ال  سفن  جراخلا و  بسحب  همودعم  هدوجوم و ال 
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ناتفـص امه  لب  هدحاو  هلع  بلـس  یلإ  دنتـسم  دـحاو - بلـس  اهل  نوکی  یتح  هیفیلأت  هدـحو  هدـحاو  هلع  اهل  نوکی  هیعامتجا  هدـحو 
نإ دحاو و  بلسلا  یلإ  هدنتسم  هدحاو  هفـص  امهاضیقن  نوکی  الف  نیتعمتجم  ریغ  نیتفلاختم  نیتلع  یلإ  ناتدنتـسم  تاذلاب  ناتفلاختم 

.هیقیقحلا نع  الضف  هیفیلأت  هدحولا  تناک 

.میساقتلا نم  یش ء  یف  ماسقألا  طبضنی  مل  الإ  هربتعم و  تامیسقتلا  عیمج  یف  هدحولا  نأ  ملعت  تنأ  و 

بلـس هضیقن  ریغلاـب و  دوجولا  هرورـض  وه  ریغلاـب  بوجولا  نأ  وه  رخآ و  هجوب  نیبـملا  قفـألا  باـتک  یف  ههبـشلا  هذـه  تررق  دـق  و 
نذإف ریغلاب  مدعلا  هرورـض  بلـس  وه  ریغلاب و  عانتمالا  ضیقن  کلذک  نکمملا و  تاذ  یلإ  رظنلاب  نکمم  وه  ریغلاب و  دوجولا  هرورض 

.ریغلاب عانتمالا  ریغلاب و  بوجولا  لباقم  وه  ریغلاب و  ناکمإلا  تبث 

بلسل هرورضلل ال  ادیق  ریغلاب  نوکی  نأ  یلع  ریغلاب  دوجولا  هرورض  بلس  ریغلاب  دوجولا  هرورض  ضیقن   (1) نأب اهنع  باوجلا  رکذ  مث 
بلس نایتإ  وه  لیحتسملا  هنم و  یتآلا  هرورضلا  بلس  ریغلا ال  نم  هیتآلا  هرورـضلا  بلـس  مزاللاف  عانتمالا  ضیقن  کلذک  هرورـضلا و 

.هنم هرورضلا  نایتإ  بلس  ریغلا ال  نم  هرورضلا 

: هیبنت ءاصحإ و 

یلع نورخأتملا  (2) و  نایعألا یف  هدئاز  ارومأ  دوجولا  هدحولا و  ناکمإلا و  بوجولا و  نم  الک  نوذخأی  مهنأ  لئاوألا  نم  روهـشملا 
یف ام  اهب  يذاحی  نایعألا  یف  اهل  هروص  ـال  یتلا  هفرـصلا  تاـیلقعلا  نم  اـهنأ  ـالإ  تاـیهاملا  یلع  لـقعلا  یف  هدـئاز  رومـألا  کـلت  نأ 

قیرط نم  انیلع  هللا  حتف  ام  كانملع  دق  ناهذألا و 

ناکمإلا وه  ریغلاب و  نابلس  كانهف  ریغلا  یهف  هیهاملا  یه  تسیل  ذإ  هلع و  یلإ  جاتحی  بلسلا  اذه  نإف  هلاح  یلع  لاکشإلا  نأ  هیف  - 1
ط ریغلاب ،

هر س  خلإ ، اهنأ  الإ  هلوق  هیلإ  كدشری  اعطق  لقعلا  یف  اهتدایز  نإف  هدئازب  قلعتم  رومألا ال  هفص  فرظلا  - 2
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نم کعمس  عرق  امبر  اعم و  هیفنم  هتباث و  نوکت  لیبس  يأ  یلع   (1) اهنأ یناعملا و  هذه  دوجو  وحن  یف  طسولا  همألا  كولس  دصقلا و 
نم اـهیلإ  یه  فاـضی  اـم  یلع  دـیزی  ـال  رومـألا  هذـه  نأ  مهمارم  نع  ثحبلا  مهمـالکل و  نیهوتلا  هبطاـخملا و  لـهأ  نم  اوسیل  ماوقأ 

دوجولا ال نکمم  کلفلا  وأ  دوجولا  نکمم  ناسنإلا  لیق  اذإ  هنأ  هرطفلا  لوأب  ملعت  کنإف  انیع  انهذ و ال  ـال  اـهب  هفوصوملا  تاـیهاملا 
لب دوجولا  یف  مهنع  هانلقن  ام  سایق  یلع  کلفلا  ینعم  سفن  کلفلا  یف  و  ناـسنإلا - ینعم  سفن  ناـسنإلا  یف  دوجولا  ناـکمإب  ینعی 

سفن هب  ینع  کلفلا و  یلع  لمح  مث  ناـسنإلا  ینعم  سفن  هب  ینع  ناـسنإلا و  یلع  ناـکمإلا  لـمح  ولف  اـمهیلع  عقی  دـحاو  ینعم  وه 
لیق يذلا  ینعملاب  کلفلا  یلع  لیق  نإ  کلفلا و  ناسنإلا و  هئازإب  عضو  ام  ریغ  دحاو  ظفل  هئازإب  عضو  دحاو  ینعم  نکی  ملف  هیکلفلا 

.نالطبلا یهیدب  کلذ  ادحاو و  ائیش  کلفلا  ناسنإلا و  نم  موهفملا  ناک  دقف  هیناسنإلاب  تافوصوملا  یلع 

ضرعلا مومع  اهمعی  رخآ  رمأ  لب  اهنم  ادحاو  وأ  کلت  نیع  وه  سیلف  هفلتخملا  تایهاملا  یلع  لمح  اذإ  ناکمإلا  ینعم  نأ  تبث  دـقف 
هقیقحلا ءانبأ  نوقفاوی  ءالؤه  نإ  لاق  ثیح  قیقحتلا  همکحلا و  ءانبأ  ضعب  اذـه  مهلوق  نع  مهنع و  بجعلا  یـضق  دـق  قحاللا و  ماعلا 

سفن وه  نولوقی  ناکمإلا  یف  اوثحاب  اذإ  مث  حـجرم - ببـس  یلإ  رقتفم  نکمم  ملاعلا  نأـب  یلاـعت  عناـصلا  دوجو  یلع  جاـجتحالا  یف 
.ملاع ملاعلا  نأل  عناصلا  یلإ  جاتحم  ملاعلا  اولاق  مهنأکف  هیلإ  فاضی  يذلا  یشلا ء 

: هیقارشإ هدعاق 

هراشا

هعون یضتقی  هماع  هعیبط  لک  نأب  نایعألا  یف  اهل  هروص  هیلقع ال  افاصوأ  ههابـشأ  ناکمإلا و  نوکل  هدعاق  نییقارـشإلا  خیـش  عضو  دق 
دوجولا بوجولاک و  هیاهن  یلإ ال  اعم  هدلوتم  لسالس  دوجولا  یف  هنم  دلوتی  افدارتم  الـسلستم  ررکتی  نأ  هیجراخ  هروص  هل  تناک  اذإ 

هدوجوملا هیهاملا  ءارو  هینیع  هروص  دوجولل  تناک  اذإ  هنأ  امکف  نایعألا  یف  هدوجوم  نوکت  هدحولا ال  ناکمإلا و  و 

یف امأ  رهاظ و  ثالثلا  داوملا  یف  اذـه  و  هسفن - یف  دوجولا  اهل  سیل  طبارلا و  دوجولا  اـهل  نأ  یقاـفتالا  حـلاصتلا  یف  یـضم  دـق  - 1
هر س  يردصملا ، ینعملا  یتابثإلا و  دوجولا  ینعی  نأ  الإ  مهللا  الف  هدحولا  دوجولا و 
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هیاهن یلإ ال  هیناـث  هرم  لسلـستی  رخآ  دوجو  هلـسلسلا   (1) عومجمل مث  هل  هیاـهن  ـال  یلإ  اـضیأ  دوجو  هدوجول  ینیع و  دوـجو  هل  ناـک 
ناک هیهاملا  ءارو  نایعألا  یف  تناک  اذإ  هدـحولا  کلذـکف  اعیمج  اهلوصحب  الإ  لوصح  لصألا  دوجولل  نوکی  ـال  اذـکه و  يرخأ و 

هفعاضتم و هفدارتم  هیاهناللا  دوعت  دوجو و  هدحولل  هدحو و  دوجولل  يرخأ و  هدـحو  اهنود  هدـحولل  هدـحو و  هدـحولا  نود  هیهاملل 
ناکمإ هدوجول  دوجو و  ناکمإللف  دوجولا  ناکمإلا و  نم  فعاضتلا  یلع  يرخأ  هلـسلس  دـلوتی  و  بوجولا - ناکمإلا و  یف  کلذـک 
دوجولا نیب  ریغلاب و  بوجولا  ناکمإلا و  نیب  فعاضتلا  یف  هیاهن  یلإ ال  لسالس  لسالسلا  کلت  ءارو  اضراع و  نکی  مل  بجو  ول  ذإ 

یـش نایعألا  بسحب  وه  و ال  نایعألا - یف  هروص  هل  نوکی  هنإف ال  هلیبس  هذه  موهفم  لک  نذإف  بوجولا  هدـحولا و  نیب  بوجولا و  و 
نهذـلا یف  نیعتم  اهل  غلبم  جراخلا و ال  یف  یـش ء  اهب  يذاحی  هینهذ ال  تارابتعا  هیعازتنا و  عئابط  رومألا  هذـه  نذإـف  هیهاـملا  ءارو  ء 

لوقعلا يدل  لوصحلا  یف  ررکتلا  نم  هب  صصختی  هدنع و  فقی 

رومأ هدعاقلا  هذه  هب  لزلزت  امم  حیقنت و  ثحب و 

افرص ادوجو  اهماکحتسا - اهتحصب و  نیلئاقلا  دنع  بجاولا  نوک  اهنم 

ایرابتعا مهدـنع  هنوک  دوجولا و  باب  یف  مهـسفنأ  اوضقان  دـقف  نایعألا  یف  هنوک  نع  الـضف  هسفنب  ابجاو  هتاذـب  اـمئاق  اـتحب  اـبوجو  و 
.قئاقحلا لصأ  روصلا و  هروص  مهدنع  یلاعت  يرابلا  تاذ  نیعلا و  یف  هل  هروص  اضحم ال 

دحاو موهفم  نوکی  نأ  زاوجب  لئاق  اهعرتخم  هدعاقلا و  هذه  ننقم  نأ  اهنم  و 

افلاختم لوصحلا  نوکلا و  ءاحنأ  یف  اتوافتم  هلمجلاب  هتاذب و  اموقتم  هسفنب  الصحتم  هرات  یشل ء و  هفص   (2) هرات دجوی  دراف  ینعم  و 
نم هدـحولا  دوجولا و  یف  هانفلـسأ  امک  یناعملا  هذـه  ضعب  یف  کلذ  لثم  زوجیلف  صقنلا - لامکلا و  فعـضلا و  هوقلا و  راوطأ  یف 

امهلوبق

هر س  هدح ، یلع  دوجوم  عومجم  لک  نأ  هلأتملا  خیشلا  اذه  بهذم  یلع  ءانب  اذه  - 1
یف اهوحن  هدارإلا و  هردـقلا و  ملعلا و  نأ  تایهلإلا  یف  یتأیـس  هدـحاو و  اهتقیقح  هیـضرعلا  هیرهوجلا و  راونألا  هدـنع  ذإ  رونلاـک  - 2

هر س  تاذلاب ، بجاو  هبترم  یف  رهوج و  ماقم  یف  فیک و  هبترم 
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تاذلاب ابجاو  امویق  ایدحأ  اتاذ  نوکی  نأ  امهنم - لک  لامک  هیاغف  ناصقنلا  هلیضفلا و  یف  هتوافتم  ءاحنأ  ققحتلا و  یف  هفلتخم  اراوطأ 
یه امنإ  اهسفنأب  اهل  هقیقح  یتلا ال  تایهاملا  هیدوجومف  هئازإب  هلـصأتم  هقیقح  ایطبار ال  ینعم  ایلقع و  ارابتعا  نوکی  نأ  هصقن  هیاغ  و 

هقیقح و هل  نوکی  فیکف ال  هب  هدوجوملا  تاـیهاملا  هقیقح  هسفن  دوجولا  نـأل  هتاذ  سفنب  دوجولا  هیدوجوم  اهـسفنأب و  ـال  دوجولاـب 
هقیقح یف  امک  يرخأ  هیدوجوم  اهل  ربتعی  نأ  لقعلل  نکل  دوجولا  فعاضتیل  دوجو  یلإ  هتیدوجوم  یف  جاتحی  ـال  هتاذ و  نیع  هتقیقح 

فعاضتیل رخآ  رونب  هتاذب ال  رهاظ  رونلا  رونلاب و  هرهاظ  ءایـشألاف  اهرهظم  ءایـشألا و  روهظ  رونلا  هقیقح  نإف  هتقیرط  وه  ام  یلع  رونلا 
عاـطقناب عطقنی  نأ  یلإ  اذـکه  يرخأ و  هینارون  رونلا  هینارونل  هیراـبتعا و  هینارون  روـنلل  ضرفی  نأ  لـقعلل  نکل  هیاـهن  ـال  یلإ  راونـألا 

نوکی ام  اریثک  اموهفم و  هریغ  اتاذ و  دوجولا  نیع  اهنأل  هینیع  هفـص  یه  یتلا  هدحولا  یف  مالکلا  اذـک  هتاظحالم و  لقعلا و  تارابتعا 
ال موهفم - درجم  یـشلل ء  نوکی  دـق  هیلامکلا و  هتافـص  دوجولاک و  لقعلا  یف  هنم  لصح  ام  هموهفم و  يوس  تاذ  هقیقح و  یـشلل ء 

امبر تافاضإلا و  بولـسلا و  رئاس  اذـک  و  اهلاثمأ - يرابلا و  کیرـش  نیـضیقنلا و  عامتجا  عانتمالا و  ناکمإلاک و  نیعلا  یف  هل  هقیقح 
نیع یه  یتلا  هایحلا  هردـقلا و  ملعلا و  تاموهفمک  هدـحاو  هقیقح  عم  هدـحتم  لـب  دـحاو  دوجوب  هدوجوم  هددـعتم  تاـموهفم  نوکی 

.یلاعت قحلا  دوجو 

لاق نم  عم  حماستن  انإ  هلوق  وه  هناتملا و  هوقلاب و  هفـصو  تاعراشملا و  باتک  یف  ردقلا  لیلجلا  خیـشلا  اذـه  هرکذ  ام  عفدـنی  اذـهب  و 
امهنم الک  نأ  مکدـنع و  ناـیعألا  یف  اـنوکی  نأ  یغبنی  اـمهنأ  یف  دـحاو  اـمهلاح  هدـحولا  دوجولا و  لوقنف  دوجولا  سفن  هیدوجوملا 

هدـحولا دوجولا و  نأ  کـش  ـالف  هیدوـجوملا  وـه  هنأـب  دوـجولا  یف  هیهاـنتملا  ریغلا  هلـسلسلا  متعنم  مکنأ  به  اندـنع و  یلقع  راـبتعا 
اذإ لوقنف  هدحولا  یلإ  دوجولا  ینعم  دوجولا و ال  یلإ  هدحولا  ینعم  ادـبأ  عجری  الف  رخآلا  نود  امهدـحأ  لقعی  فلتخم و  امهموهفم 

هدوجوم هدحولا  تناک  اذإ  هدحو و  هل  ناک  ادوجوم  دوجولا  ناک 
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هدحو هدحو و  دوجو  نم  هیهانتم  ریغ  هبترتم  هلـسلس  هرورـضلاب  مزلیف  اذکه  رخآ و  دوجوب  هدوجوم  يرخأ  هدـحو  هل  دوجو  اهل  ناک 
نائیـش نوکی  هدـحولا و ال  موهفم  ریغ  دوجولا  موهفم  نإف  یه  هدـحولا  دوجو  وأ  وه  دوجولا  هدـحو  نإ  لاقی  نأ  یفکی  ـال  دوجو و 

قادـصم نم  عزتنی  نأ  نکمی  ال  هفلتخملا - تاموهفملا  نأ  یلع  هؤانب  مارملا و  اذـه  یف  همـالک  هصـالخ  اذـه  هسفن  یف  ادـحاو  اـئیش 
اقادـصم ادرف و  ناـک  اـمبر  هدـحاو  هیثـیح  نم  هدـحاو  هـقیقح  ادـحاو و  ارمأ  نإـف  ملـسم  ریغ  کـلذ  عاـنتما  هدـحاو و  تاذ  دـحاو و 

امم سیل  یناعملا  هذـه  فالتخا  نإف  اقلعتم  اقوزرم و  امولعم و  ـالولعم و  دـیز  دوجو   (1) نوکک هفلتخم  ناعم  هددـعتم و  تاموهفمل 
قافتاب یهلإلا  يدـحألا  دوجولا  نیع  یه  یتلا  هیهلإلا  هیقیقحلا  تافـصلا  فالتخاک  هدـح و  یلع  دوجو  اهنم  لکل  نوکی  نأ  بجوی 

رخآلا و هقیقح  ریغ  هدوجو  وحن  اهنم و  لـک  هقیقح  نوکی  نأ  بجوی  ـال  تاـموهفملا  ددـعت  درجم  نأ  لـصاحلا  و  ءاـمکحلا - عیمج 
.رخآلا تاذ  ریغ  اهنم  دحاو  لک  تاذ  نوکی  نأ  بجوی  هفالتخا  موهفملا و  ددعت  ریغ  رخآ  لیلدب  الإ  هدوجو 

یف تاذلا و ال  یف  هینینثا  بجوی  الوقعم ال  القاع و  یشلا ء  نوک  نأ  نایب  یف  افـشلا  تایهلإ  یف  سیئرلا  خیـشلا  لوق  اذه  دیؤی  امم  و 
نم رخآ  عون  لب  وه  وأ  رخآ  ائیـش  نوکی  نأ  بجوی  ءاضتقالا  اذـه  سفن  نکی  مل  اـکرحم  ائیـش  یـضتقا  اذإ  كرحتملا  نأ  راـبتعالا و 
یف نأ  ددـع  مهل  قیرف  روصتی  نأ  عنتمی  مل  کلذـل  كرحی و  اـم  وه  كرحتی  اـم  نأ  لاـحملا  نم  هنأ  نیبـی  کـلذ و  بجوـی  ثحبلا 

کلذ و بجوی  كرحتملا  كرحملا و  روصت  سفن  نکی  مل  هعاـنتما و  یلع  ناـهربلا  ماـق  نإ  تقو  یلإ  هتاذـل  اـکرحم  ائیـش  ءایـشألا 
.یهتنا نهذلا  یف  هضورفملا  هفاضإلا  هبسنلا و  سفنل  رمأل ال  امهتینینثا  فرعی  نافاضملا  کلذک 

رظن و فانیتسا  یلإ  جاتحی  لب  دـحتی  وأ  اهتاوذ  ددـعتی  نأ  یـضتقی  تاموهفملا ال  یناـعملا و  فـالتخا  درجم  نأ  همـالک  ینعم  لوقأ 
تاموهفملا فالتخا  ریغ  ناهرب 

هیرابتعا وأ  هیلصأ  تناک  ءاوس  هیلولعملا  عازتنا  أشنم  یه  یتلا  هیثیحلا  کلت  انلق  امولعم  هنوک  هیثیح  ریغ  الولعم  هنوک  هیثیح  لیق  نإ  - 1
طئاسبلا یف  اذـه  اریبک و  اولع  کلذ  نع  یلاعت  یـش ء  طیحملا  هملع  نع  بزعی  الأ  یلاعت و  بجاولل  هیمولعملا  اـهنم  عزتنی  نأ  بجی 

هر س  رهظأ ، تابکرملا  اهیلإ  یهتنی  یتلا 
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هونبلا موهفم  ریغ  هوبألا  موهفم  كرحتلا و  موهفم  ریغ  کیرحتلا  موهفم  نأ  امکف  هقیقحلا  تاذلا و  یف  اهتدحو  وأ  اهددـعت  نایـضتقی 
امکح لب  یناثلا  نود  تاوذلا  ددعتب  لوألا  لیبقلا  یف  امکح  دق  ناهربلا  رظنلا و  نکل  هیلوقعملا - موهفم  ریغ  هیلقاعلا  موهفم  کلذکف 
کلذ نقتأف  بیر  کش و  الب  موهفملا  بسحب  امهفالتخا  عم  دوجولا  تاذـلا و  بسحب  اـهتیلوقعم  نیع  هدرجملا  تاذـلا  هیلقاـع  نأـب 

.مادقألا هیف  تلز  دق  هنإف  ماقملا 

کلذ و يوس  امیف  اهل  ریثأت  الف  جراخلا  یف  هتیمدعل  اهتابثإ  دوجولا و  هدحولاک و  رومألا  هذه  ضعب  یف  هتدـعاق  نهو  فشکنا  نذإف 
تایهاملا قئاقحلاب و  یناعملا  هذـه  قوحل  هیفیک  یلإ  هراشإلا  ترم  دـق  اهریغب و  هناعتـسالا  بجیف  اـیلقع  اراـبتعا  اـهنوک  اـهنوک  ناـیب 

.ربدتلا هوق  لمأتلا و  نسحب  کیلعف 

ماتلا و لعافلا  یلإ  اهباستنا  نع  رظنلا  عطق  عم  یه  یه  ثیح  نم  اهتظحالم  رابتعاب  هیهاـملل  فصو  ناـکمإلا  نأ  تملع  دـق  کـنإ  مث 
.ایرابتعا لب  اینیع  ارمأ  نوکی  هجولا ال  اذه  یلع  هذوخأملا  هیهاملا - هب  فصتی  ام  نأ  مولعم 

هقرفلا هب  حـضتفی  امم  انهذ و  ـال  اـنیع و  ـال  دوجولا  نم  اـهل  ظـح  ـال  بولـس  یه  اـمب  بولـسلا  یبلـس و  اـهموهفم  ناـکمإلا  اـضیأ  و 
ثداوحلا نم  هنـأل  دوجولا  نکمم  هنأ  لوـألا و  لولعملا  یف  رظنلا  هیهاـملا  ءارو  اـینیع  ادوـجوم  ناـکمإلا  نوـکب  هلئاـقلا   (1) هلداجملا

اذإف هسفن  یف  انکمم  یـشلا ء  نوک  دـعب  الإ  روصتی  ریغلاب ال  دوجولا  حـجرت  نأل  دـجوی  مث  الوأ  نکمی  نأ  دـب و  الف  مهدـنع  هیتاذـلا 
اذإف نیبجاو  ققحت  عانتمال  هریغب و  هقلعتم  هفص  هنوکل  تاذلاب  ابجاو  هنوک  هلاحتسال  اضیأ - انکمم  نوکی  هناکمإف  هیلع  ناکمإلا  مدقت 

نالاحم هنم  مزلیف  هتاذب  دوجولا  بجاو  هحجرم  ناک  نإف  هلع  حجرم و  نم  هل  دب  الف  انکمم  ناک 

امک اهب  نیلئاقلا  نیملکتملا  مهب  دارملا  ناک  نإ  و  رهاظ - رمألاف  رم  امک  هتیتوبثب  نیلئاقلا  لوألا  ملعملا  عاـبتأ  مهب  دارملا  ناـک  نإ  - 1
سیل و  لقعلا - دوجوب  لوقلا  لثم  اهب  مهمازلإ  نکمی  هیف ال  تامدـقم  ذـخأل  ایلدـج  سیل  یناهرب و  لیلدـلاف  هلداجملا  ظفل  رهاظ  وه 

سیللاب هیقوبسملا  وه  ثودحلا  نوک  لثم  و  هب - حرـصی  امک  هیلع  هیعدبملا  هیلزألا و  قالطإ  لیلدب  وه  الإ  انه  لوألا  لولعملاب  دارملا 
هر س  نیتهجل ، ریثکلا  رودص  ءاعدتسا  لثم  هجاحلا و  طانم  ناکمإلا  نوک  لثم  ریغلاب و  هیقوبسملا  وه  مهدنع  ذإ  یتاذلا 
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یف لاحم  اذـه  هیف و  نیتهج  یعدتـسی  دـحاو  نم  نیئیـش  لوصح  (1) و  هناکمإ یـشلا ء و  هنم  لصحی  ثیحب  دـحاولا  نوک  امهدـحأ 
.هیدحألا تاذلا 

الـضف اللعم  نوکی  ناکمإلا ال  نأ  تملع  دـق  و  هریغب - اللعم  نکمملا  ناکمإ  نوکیف  لعاف  لعفب  نکمملا  ناکمإ  نوکی  نأ  یناـثلا  و 
هنإف تایلزألا - رئاس  لوألا و  لولعملا  یلع  مدـقتی  ناکمإلا ال  نإ  لوقی  نأ  مهنم  دـحأل  سیل  و  نکمملا - تاذ  ریغب  ـاللعم  هنوک  نع 
یلع مدقتم  اهناکمإ  نذإف  یتاذ  ثودح  اهل  تانکمملا  نأب  فرتعا  دق  یـشلا ء و  دجوی  نأ  دـعب  لصحی  امنإ  ناکمإلا  نوکی  نأ  مزلی 

مدقتم هسفن  نم  هسفن  یف  یـشلا ء  لاح  فیک و  هسفن  یف  یـشلا ء  ناکمإب  طونم  ریغلاب  بوجولا  ذإ  اهریغب  اهل  لصحی  يذلا  اهبوجو 
.هریغ نم  هلاح  یلع 

میـسق وه  يذـلا  یقیقحلا  ناکمإلا  نإف  اهریغ - یف  ناکمإلا  ریغ  رخآ  ینعم  هل  تاـیلزألا  ناـکمإ  نإ  لاـقی  اـمب  راذـتعالا  نکمی  ـال  و 
میـسقلا ینعملاب  اهتاذ  یف  هنکمم  هیمئادـلا  تایعادـبإلا  نکی  مل  نإ  فیک و  تالولعملا - نم  یـش ء  هنع  ولخی  عانتمالا ال  بوجولا و 

.اذک سیل  اهتاذب و  هعنتمم  وأ  اهتاذب  هبجاو  تناک  عنتمملا  بجاولل و 

لوألا ال قحلا  دوج  نأ  نم  فاصتنالا  فاصنإلاب و  اهامـس  سیئرلا  خیـشلا  نم  تیقب  تادوسم  یف  دجو  امب  راذـتعالا  عفنی  اذـک ال  و 
قبـس یف  نئاکلا - عدبملا و  نیب  قرفلا  لصحی  یتح  ینامزلا  مدقتلا  یف  سیل  مالکلا  نإف  اهیلع  ناکمإلا  مدـقت  نم  تالولعملا  نکمی 

نیعلا و یف  ارمأ  ناک  اذإ  ناکمإلا  نأ  کـش  ـال  و  عبطلاـب - وأ  تاذـلاب  مدـقتلا  یف  مـالکلا  اـمنإ  رخـآلا  نود  امهدـحأ  یلع  ناـکمإلا 
امب اطورشم  هریغ  نم  هل  ام  ناک  اذإ  امیس  هریغ  نم  هل  ام  یلع  مدقتی  هتاذ  نم  یشلل ء  ام  و  هسفن - یف  ناکمإلاب  طورشم  ریغلاب  دوجولا 
نوک وه  مهنع و  راذـتعالا  یف  هانققح  ام  یلإ  ریـصملاب  الإ  ناـکمإلا  هیدوجومب  نیلئاـقلل  لاکـشإلا  اذـه  نم  صلخم  ـالف  هتاذ  نم  هل 

تامودعم اهریغل  تادوجوم  هرئاظن  ناکمإلا و 

عم هنأل  انلق  نیبترم  امهنوکل  دحاولا  نع  ریثکلا  رودـص  مزلی  الف  تاذـلاب  مدـقم  ناکمإلا  اعم و  اردـصی  نأ ال  زوجی  مل ال  لیق  نإ  - 1
، الوأ لوألا  لولعملا  نوک  مدع  فلخلل و  مزلتـسم  اهفوصومل  هلع  هفـصلا  نوک  زاوج  مدع  اهتاذب و  هفـصلا  مایق  مدعل  هتیلوقعم  مدـع 

هر س 
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روص اهل  یتلا  هیجراخلا  ضارعألا  رئاسک  اهریغل  هلـصاح  تناک  نإ  اهـسفن و  یف  هدوجوم  هروص  ناکمإلل  ناک  ول  فیک و  اـهتاذ  یف 
ینعملاب ءاوس  اقلطم  تایهاملا  مزال  نأل  اهعم  مدـعلا  دوجولا و  هظحـالم  نم  رظنلا  عطق  عم  تاـیهاملا  مزاول  نم  نکی  مل  ناـیعألا  یف 

.ایلقع نوکی  نأ  بجی  مأ ال   (1) حلطصملا

الاح ناک  اذإ  مدـعلا  دوجولا و  هرورـض  نأل ال  هیهاملل  ریغلاب  دوجولا  قوحل  نکمأ  امل  هینیع  هروص  نکمملا  ناکمإل  ناک  ول  اضیأ  و 
هفـص ناکمإلا  ناک  اذإ  معن  هیجراخ  هفـص  اضیأ  یه  یتلا  امهدـحأ  هرورـض  یفانیف  هدوجوملا  هیهاملل  الاح  ناـکل  اـیجراخ  اـیدوجو 
اذـه یلع  هذوخأملا  هیهاملل  اهتابثإ  رـضی  الف  اهمدـع  وأ  اهدوجو  هیلإ  دنتـسی  امع  رظنلا  عطق  عم  اهـسفن  یف  اهتظحالم  رابتعاب  هیهاملل 

.فلتخم نیتعنلا  قوحلم  ددعتم و  نیفصولا  عوضوم   (2) هقیقحلابف اهریغ  نم  لب  اهتاذ  نم  اهل ال  لصاحلا  اهمدع  وأ  اهدوجو  هجولا 

هتاذ یلإ  نیـسیقملا  هتاذ  نـع   (3) نیئـشانلا همدـع - هرورـض  هدوجو و ال  هرورـض  نع ال  هرابع  نکمملل  ناـکمإلا  نإ  لـیق  اـم  اـمأ  و 
هدییقت نود  نم  اقلطم  دوجولا  هعیبط  یلإ  سایقلاب  یشلا ء  لاح  عنتمملا  نکمملا و  بجاولا و  یلإ  همسقلا  طانم  نأل  هرهاظ  هتفاخـسف 

.ء یش  یلإ  هتسیاقم  دیقب و 

: تایصفت تالاکشإ و 

تاذ یلع  هدـئاز  هیوه  نایعألا و  یف  هروص  اهل  هدـحولا  هیئیـشلا و  دوجولا و  بوجولاـک و  هرئاـظن  ناـکمإلا و  نإ  نولوقی  نیذـلا  نإ 
ججحب مهاوعد  تابثإ  یلع  اوجتحا  امبر  یشلا ء  دحاولا و  دوجوملا و  بجاولا و  نکمملا و 

یه ال یه  امب  اهمزال  هنأل  ایرابتعا  هیهاملا  مزال  ناـک  اـمنإ  كاـکفنالا و  مدـع  درجم  هریغ  هیلعلا و  ءاـضتقالا و  وه  موزللا  اذـه  و  - 1
اذـهب هیهاملا  اضیأ و  اهل  امزال  ناکل  نیدوجولا  نع  هکفنم  هررقتم  تناـک  ول  اـهنأ  ینعمب  ینهذـلا - ـال  یجراـخلا و  دوجولا  راـبتعاب 

هر س  هیرابتعالاب ، یلوأ  کلذک  اهمزلی  امف  قافتالاب  هیرابتعا  لعاجلا  یلإ  باستنالا  نع  رظنلا  عطق  عم  ینعأ  رابتعالا 
س ینهذلا ، مدعلا  ینیعلا و  دوجولا  نیب  هافانم  و ال  ینیع - هدوجو  رخآلا  یلقع و  هدوجو  هرورضاللا  وه  نیفصولا و  دحأ  اضیأ  و  - 2

هر
هر س  باوصب ، تسیل  ثنؤملا و  هینثت  هغیصب  خسنلا  ضعب  یف  مدعلا و  دوجولل و  هفص  - 3
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الإ سیل  نهذـلا و  یف  نکمم  هنأ  مکحن  ام  نیب  اذـه و  نیب  هقرفت  كردـن  نایعألا  یف  نکمم  هنأب  یـشلا ء  یلع  انمکح  اذإ  انأ  اهالوأ 
.هرئاظن هیلع  سق  نهذلا و  یف  هناکمإ  ینهذلا  نکمملا  و  جراخلا - یف  هناکمإ  یجراخلا  نکمملا  نأ 

هذـه دـحأ  نع  یـشلل ء  جرخم  ذإ ال  اـبجاو  وأ  اـعنتمم  اـمإ  ناـیعألا  یف  ناـکل  ناـیعألا  یف  اـنکمم  یـشلا ء  نکی  مل  نإ  هنأ  اـهتیناث  و 
هنأـب هیلع  موکحملا  نوکی  نأ  مزلیف  اریثـک  ناـکل  ادـحاو  نکی  مل  ول  امودـعم و  ناـکل  ناـیعألا  یف  ادوجوم  نکی  مل  ول  فاـصوألا و 

.لیحتسم ضقانت  اذه  اریثک و  امودعم و  مدع و  يرورض  وأ  دوجو  يرورض  نایعألا  یف  دحاو  وأ  دوجوم  وأ  نکمم 

هیهام هیأب  اهفیـضی  نأ  نهذلل  ناک  قئاقحلا  تاوذ  یف  هینیع  ارومأ  هیلقع ال  افاصوأ  هینهذ و  تالومحم  ءایـشألا  هذه  ناک  ول  اهتثلاث  و 
.هریغ هیلع  سق  انکمم و  قلطملا  مدعلا  نیضیقنلا و  عامتجا  يرابلا و  کیرشک  تاعنتمملا  نم  ناک  نإ  موهفم و  لک  ناکف  تقفتا 

هنأل نایعألا ال  یف  نکمم  هنأل  الإ  لعافلا  هدـجوی  و ال  ناکمإلا - هقبـسی  نأ  بجی  ثداح  لک  نأ  وه  ناـکمإلاب و  هصتخم  اـهتعبار  و 
- جراخلا یف  ناکمإ  هل  نوکی  نأ  نم  دب  الف  جراخلا  یف  دجو  امف  نهذلا  یف  الإ  ققحت  هل  لصح  ام  الإ  بسحف و  نهذـلا  یف  نکمم 

هارجم يرجی  یتلا  هینهذلا  فاصوألا  هیلقعلا و  رومألا  رئاس  ناکمإلا و  نوک  یف  مهلبق  نم  رکذـی  نأ  نکمی  ام  يوقأ  جـجحلا  هذـه  و 
یتلا قئاقحلا  یلع  هدئاز  رومأ  هوحن  ناکمإلا و   (1) نأ وه  ملسملا  نأب  تاجاجتحالا  هذه  عفدی  نأ  قحلا  بلاطل  نکل  هینیع  هروص  اهل 
اهتاذ ناکمإلا  نکی  مل  ثیحب  اهـسفن  دح  یف  اهدجو  الثم  اهریغ  وأ  ناسنإلا  هیهام  ظحال  اذإ  لقعلا  نأب  لقعلا  یف  اهیلإ  یه  تفیـضأ 

ملـسم ریغف  نایعألا  یف  روص  اهل  هدـئازلا  رومألا  هذـه  نأ  امأ  اهأزج و  هیهاـملا و ال  سفن  تسیل  یتلا  توعنلا  رئاـس  اذـک  اـهیتاذ و  وأ 
هیصخشلا هدحولا  اذک  دوجولا و  وه  يذلا  تعنلا  یف  الإ  مهللا 

هر س  هرم ، ریغ  رم  امک  نایعألا  یف  طبارلا  دوجولا  اهل  نوکیل  يرخأ  هرابعب  نایعألا و  یف  اهب  فاصتالا  نوکیل  - 1
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یف هروص  دوجولل  نأ  یف  ججحلا  هذـه  نم  یـشل ء  ریثأت  دوجولاب و ال  صاخ  ناهربب  نیخـسارلا  دـنع  دوجولا  هقیقح  سفن  یه  یتلا 
یف دوجوم  وأ  نکمم  هنأ  لاق  نم  لوق  يوامـس و  قیفوت  يولع و  دادمإ  یتوکلم و  دییأت  و  یبیغ - ماهلإب  هانلـصح  امم  وه  لب  نایعألا 
یف نکمم  هنأب  یـش ء  یلع  اـنمکح  هحـص  نم  مزلی  ـال  ذإ  حیحـص  ریغ  ناـیعألا  یف  هدوجو  وأ  هناـکمإ  نوکی  نأ  یعدتـسیف  ناـیعألا 

نکمملا لب  یـشلل ء  هسفن  یف  دوجولا  نم  قرتفی  دـق  طبارلا  دوجولا  نأ  نم  تملع  امل  نایعألا - یف  اعقاو  هناکمإ  نوکی  نأ  ناـیعألا 
هینهذ هفص  ناکمإلاف  نکمم  نهذلا  یف  هنأ  هلبق  نم  اضیأ  هیلع  موکحم  رم و  امک  نکمم  نایعألا  یف  هنأ  نهذلا  لبق  نم  هیلع  موکحم 
امکح مکحی  هرات  نهذلا و  یف  ام  یلإ  هرات  جراخلا و  یف  ام  یلإ  هرات  لقعلا  اهفیـضی  نکل  نهذـلا - یف  هب  صاخلا  اهدوجو  وحن  يأ 
نکی مل  نایعألا  یف  هروص  هل  نکی  مل  نإ  عانتمالا - نأ  معزی  نأ  دـحأل  یتأتی  اـمک ال  نهذـلا و  نیعلا و  یلإ  هبـسنلا  يواـستب  اـقلطم 

یف رکذ  ام  لوقی  نأ  هل  سیل  اذـکف  انکمم  وأ  اـبجاو  اـمإ  ناـکل  ناـیعألا  یف  عاـنتما  هل  نکی  مل  نإ  هیف و  اـعنتمم  ناـیعألا  یف  عنتمملا 
عم نایعألا  یف  اـهل  هروص  ـال  یتلا  هیلقعلا - فاـصوألا  نم  اـهنأ  یف  دـحاو  اـهلاح  ناـکمإلا  بوجولا و  عاـنتمالا و  لـب  هیناـثلا  هجحلا 

قارـشإلا بحاصل  تاحراطملا  یف  دجو  ام  امأ  هیناثلا و  یلوألا و  هجحلا  تلطبف  اعیمج  ناهذألا  (1) و  نایعألا یف  اهب  ءایشألا  فاصتا 
هیلکلاک و هیناثلا  تالوقعملا  لاحک  اهلاح  نأ  نم  ناـیعألا  یف  هروص  اذ  دوجولا  عاـنتمالا و  و  بوجولا - ناـکمإلا و  نوک  لاـطبإ  یف 

نایعألا یف  اهب  فصتت  ءایشألا  نإ   (2) ثیح نازیملا - ملع  تاعوضوم  نم  اهریغ  هیلصفلا و  هیسنجلا و  هیضرعلا و  هیتاذلا و  هیئزجلا و 
نوکی نأ  نیب  هافانم  نایعألا و ال  یف  اهل  هروص  و ال 

عامتجا يرابلا و  کیرـش  عانتما  لثم  یف  امأ  ناسنإلل و  نایعألا  یف  اـطبار  ادوجو  ناـسنإلل  هیرجحلا  عاـنتمال  نإـف  عاـنتمالاب  یتح  - 1
هر س  هیتب ، ریغ  هیله  عنتمم  يرابلا  کیرش  لثم  نأل  يریدقتف  نیضیقنلا 

فرظ یف  یـشل ء  یـش ء  توبث  نأ  هیف و  هفـصلا  فرظلا ال  کلذ  یف  فصتملا  توبث  عرف  فرظ  يأ  یف  فاصتالا  نأ  لـصاحلا  - 2
، یقطنملا یناثلا  لوقعملا  یفـسلفلا و  یناثلا  لوقعملا  نیب  قرف  هنأ  ملعت  تنأ  هیف و  تباثلا  فرظلا ال  کـلذ  یف  هل  تبثملا  توبث  عرف 

هر س 
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یف لاحلا  کلذـکف  نایعألا  یف  ققحتلا  هعنتمملا  رومألا - نم  هیئزجلا  هیلکلا و   (1) نوک نیب  نایعألا و  یف  ایلک  ناسنإلا  ایئزج و  دـیز 
هیئزجلا و هیلکلا و  یلإ  اـمهرئاظن  عاـنتمالا و  ناـکمإلا و  ساـیق  نـأل  هـیف  روـظنمف  اـمهرئاظن  عاـنتمالا و  ناـکمإلاب و  یـش ء  فاـصتا 

فـالخب ینهذـلا  اـهدوجو  وـحن  ـالإ  سیل  نازیملا  ملع  تاـعوضومب  ءایـشألا  فاـصتا  قادـصم   (2) نإف عماج  ـالب  ساـیق  اـمهرئاظن 
ققحت فرظ  ناک  نإ  نیعلا و  یف  هیهاملا  لاح  بسحب  نوکی  دق  هنإف  یلکلا - ملعلا  یف  رکذـت  یتلا  فاصوألا  هذـه  لاثمأب  فاصتالا 

.طقف نهذلا  یف  وه  امنإ  اهسفنأ - یف  نیلیبقلا 

هل هئیهملا  هدوجو  ضایف  یلإ  یـشلل ء  هبرقملا  هیدادعتـسالا  هیفیکلا  ناکمإلاب  دیرأ  نإ  لوقنف  ناکمإلاب  هصتخملا  هعبارلا  هجحلا  امأ  و 
لکل قبسی  هنأ  نآلا  انملسف  هیلع  ضافملا  ضیفملا و  نیب  هنم  دب  طابترا ال  هبسانم و  لیـصحت  ههج  نم  ماتلا - هلعاف  نع  ضیفلا  لوبقل 

نم هنإ  هیف  لاقی  ینعم  يأب  هنأ  هیف  لوقلا  قیقحت  هنایب و  تقو  نیحی  نأ  یلإ  نیعلا  یف  یف  دوجوم  ینعملا  اذـهب  ناکمإ  ینامز  ثداـح 
بـسحب دوجولا  یلع  یتاذلا  ناکمإلا  قبـس  هنأ  ملـسملاف  یه  ثیح  نم  تاذلا  سفن  بسحب  وه  ام  هب  دیرأ  نإ  هینیعلا و  تادوجوملا 

لوقن لب  هنوک  هلاح ال  لقعلا  روصت  هدوجو  یلع  قباس  ینامز  مدع  هل  نکی  مل  نإ  نکمملا و  نإ  یتح  هیلقع  هظحالم  ینهذ و  رابتعا 
ام ال ثداوحلا  نم  لبقتـسملا  یف  هیهانتم و  ریغ  تانکمملا  نأل  هدوجو  یلع  مدـقتم  ینیع  ناکمإ  ثداـح  لـکل  نوکی  نأ  روصتی  ـال 
هب تدرو  ام  یلع  رانلا  لهأ  تابوقع  هنجلا و  لهأ  تاکرحک  یـش ء - دـعب  ائیـش  نوکلا  ددـصب  لوصحلا و  لیبسب  وه  يذـلا  یهاـنتی 
وه ام  یلع  هصخی  ناکمإ  ثودحلا  ددصب  وه  ام  وأ  ثداح  لکل  نوکی  نأ  بجو  نإف  هیملعلا  نیهاربلا  هیلع  تمیقأ  هیهلإلا و  عئارشلا 

هیهانتم ریغ  تاناکمإ  هداملا  یف  لصحیف  هجحلا  هذه  بجوم 

تالوقعملا نم  وه  امنإ  روصتلا  نأ  مولعم  و  نیریثک - یلع  هقدص  ضرف  نم  موهفملا  روصت  سفن  هیعنام  اهانعم  نإف  هیئزجلا  یتح  - 1
صخـشتلا ینعمب  یئزجلا  امأ  یلقعلا و  یئزجلا  ـال  یقطنملا و  یئزجلا  ـال  ناـیعألا  یف  هیئزجلا  ضورعم  يأ  یعیبطلا  یئزجلاـف  هیناـثلا 

هر س  قیقحتلا ، یلع  نایعألا  یف  ققحتلاب  ءایشألا  قحأ  وهف  دوجولا  وه  يذلا 
، یتأیس جراخلا و  یف  ققحت  وحن  نازیملا  تاعوضومل  نأ  همکحلا  نم  قطنملا  نأ  نم  فنـصملا  هاری  ام  یلع  ءانب  لاقی  نأ  نکمی  - 2

هر س 
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وأ عنتمملاب  قحتلی  نأ  هجحلا  یـضتقم  یلع  مزلیف  ناـکمإ  هقبـسی  ـال  اـم  ثداوحلا  نم  نوکیف  ناـکمإ  ثداوحلا  ضعبل  نکی  مل  نإ  و 
.بجاولا

ناکمإ ثداح  لکل  هئفاکتم  لب  هبترتم  ریغ  یه  لوقی  نأـب  هیهاـنتملا  ریغلا  تاـناکمإلا  هلـسلس  لوصح  بکترم  مهنم  بکتری  اـمبر  و 
.نیهجو نم  لیحتسم  هیهانتملا  ریغلا  تاناکمإلا  عامتجا  نأ  نیبن  انکل  هصخی 

ثیح نم  نکمم و  وه  امب  نکمملا  دحاو و  ینعم  ناکمإلا  نأ   (1) لوألا

فرـص یف  زیم  هوقلا و ال  فرـص  وه  یلویهلا و  نم  امإ  هدحاو و  هعیبط  وه  ناکمإلا و  هعیبط  نم  امإ  زایتمالا  ددعتلا و  نأ  هلـصاح  - 1
راد سکع  ولف  تاناکمإلا  ددعت  یلع  فوقوم  اهددعت  اضیأ  مادعألا و  نیب  زیامت  و ال  مودـعم - وه  هل و  ناکمإ  وه  امم  امإ  یـشلا ء و 

یضتقی لیلدلا  اذهف  نایعألا  یف  يدادعتـسالا  نأ  عم  یتاذلا  يدادعتـسالا و  ناکمإلا  نیب  دورولا  كرتشم  هجولا  اذه  نأ  یفخی  مث ال 
نأ دوصقملا  نأ  یناثلا  نع  باوجلا  کلذ و  يرجی  اضیأ  یهانتلا  عم  لب  یهانتلا - مدـع  هروصب  صاصتخا  اضیأ ال  اضیأ و  هتیراـبتعا 
دنع هل  ققحت  ناکمإ ال  وه  امب  يدادعتسالا  ناکمإلا  نأ  لوألا  نع  یهانتلا و  مدع  نع  الـضف  روصتم  ریغ  یتاذلا  ناکمإلا  یف  هرثکلا 

رخاوأ یف  دعب  امیف  لاق  دـقف  هل  دعتـسملل  قلعتم  لحم و  یه  یتلا  هداملل  تعن  دادعتـسا و  وه  امب  وه  امنإ  هدوجوب  مهلوق  فنـصملا و 
ضرف نم  مزلی  لاحب ال  هیهاملا  بسحب  هنوک  وه  یتاذ و  امهدحأ  ناناکمإ  تانکمملا  ضعبل  لعجلا - ثحبمب  الـصتم  مادعألا  ثحب 

کلذ ال هدوجو و  نم  صاخ  وحن  یلإ  سایقلاب  ینعملا - اذـه  اضیأ  وه  يدادعتـسا و  رخـآلا  لاـحم و  همدـع  ضرف  نم  ـال  هدوجو و 
نافلتخم اـمه  معن  حیحـصب  سیل  ناـکمإلا  نم  رخآ  ینعم  اذـه  نإ  لـیق  اـمف  عناوملا  عاـفترا  و  طئارـشلا - عاـمتجا  دـنع  ـالإ  لـصحی 
دوجولل هیتاذـلا  بابـسألا  نم  سیل  ناکمإلا - نأ  نایبل  دوقعم  لـصف  یف  لاـق  لـعفلا و  هوقلا و  ثحاـبم  یف  ملعتـس  اـمک  عوضوملاـب 
يدوجو هنأ  ملـس  نئل  دـیعبلا و  وه  ضعبلاب و  وأ  هبیرقلا  هوقلا  وه  هیلکلاب و  امإ  دـضلا - عناملا و  لاوز  هعجرم  يدادعتـسالا  ناـکمإلا 

فیعض دوجو  دعتسملا  نإ  ثیح  نم  هل و  دعتسملا  یلإ  افاضم  نکل  دعتـسملا و  یف  يذلا  دادعتـسالا  اذه  سفن  هنوکل  قحلا  وه  امک 
امک هفاـضإ  وأ  فیک  هنأ  هتاراـبع  ضعب  نم  رهظی  اـمک  رهوجتم و  دادعتـسا  يوـس  تسیل  هدوـجوم و  یلوـیهلا  نإ  هل و  دعتـسملا  نم 

تاناکمإ لصحی  مث  هل  دعتسی  ام  لوصحب  اهعاطقنال  ائیـشف  ائیـش  ثدحت  هیدادعتـسالا  تاناکمإلا  نإ  لوقنف  لعفلا  هوقلا و  یف  یتأیس 
وه يذلا  نورق و  دعب  ققحتی  يذلا  یـشلا ء  نإف  یتاذـلا  ناکمإلا  فالخب  اهدوجو - نم  روذـحم  مزلی  الف  بقاعتلا  لیبس  یلع  يرخأ 

ناکمإلا عوضوم  ثداحلا و  مدع  هیلزأک  ناکمإلا  هیلزأ  ررق  دق  فیک و  یتاذلا  ناکمإلا  ثیح  نم  هدحاو  هجرد  یف  ققحتلا - ددـصب 
عمجی نأ  دـب و  ـالف  يداـملا  ملاـعلا  اذـه  یف  هتیدوجوم  نم  مزل  هعوضوم  یلوـیهلا  هروریـص  هتباـثلا و  هیملعلا  تاـیهاملا  وـه  یلزـألا 

روذـبلا و ضویبلا و  فطنلاک و  هیناثلا  تایلویهلاب  فالتخالا  نأ  راـیتخا  نکمی  يدادعتـسالا  یف  اـضیأ  هیهاـنتملا و  ریغلا  تاـناکمإلا 
عوضومف الإ  مصخلا و  لوق  یلع  ءانب  یلوألا  یلویهلاب  یتاذـلا  مایق  لامتحا  یلوأ و  یه  اـمب  یلوـألا  یلویهلاـب  ـال  اـهب  هماـیقل  اـهوحن 

هوق هنأ  یلإ  رظنی  یمدـع  وأ  مدـع  يدادعتـسالا  ناکمإلا  نإ  لوقی  ثیحف  فنـصملا  تاملک  نیب  قیفوتلا  نکمی  هیهاملا و  وه  یتاذـلا 
وحن اضیأ  یشلا ء  هوق  نأ  یلإ  رظنی  يدادعتـسا - فیک  هنإ  لوقی  ثیح  یـشب ء و  تسیل  یـشلا ء  هوق  یه  امب  یـشلا ء  هوق  یـشلا ء و 

هنأ یلإ  رظنی  هفاضإ  هنإ  لوقی  ثیح  رم و  اـمک  هفرـص  هوق  ـالإ  تسیل  و  تادوجوملا - نم  دـعت  یلویهلا  نأ  اـمک  دوجولا  نم  فیعض 
نم هیهاملا  وه  یتاذـلا  عوضوم  نأل  تامودـعملا  توبث  اینیع  ادوجوم  ناکمإلا  نوکب  نیلئاـقلا  یلع  دری  اـمم  هنإ  مث  هفاـضإلا - موزلم 
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اینیع ناکمإلا  ناک  ول  اضیأ  .هانرکذ و  ام  مزل  ذئنیح  دوجولا  یلع  دوجولاب  هقبـس  مزلی  اعطق و  رهوجب  سیل  اینیع و  ناک  ولف  یه  ثیح 
اذإ ناکمإلا  نأل  هتاذ  سفنب  ناکمإلا  ناکمإ  نإ  لوقت  نأ  کل  سیل  ارج و  مله  ناکمإ و  هل  ذـئنیح و  نکمم  اضیأ  هنأل  لسلـستلا  مزل 

هفیکم هبـسن  امهنیب  دـقعنیف  هتیهام - یلع  ادـئاز  هدوجو  ناک  رـشعلا و  تالوقملا  يدـحإ  تحت  هلخاد  هیهام  ناک  اـینیع  اـنکمم  ناـک 
یف مالک  ناکمإلا و ال  هتاذ  نأ  هتاذ  سفنب  ناکمإلا  ناکمإ  نوک  ینعم  و  هیلإ - بوسنملا  تاذ  هبسنلا  فیک  نوکی  فیک  ناکمإلاب و 

هر س  هبسنلا ، فرط  وه  يذلا  ناکمإلا  اهنوکل  ینعم  الف  هیلإ  دوجولا  هبسن  هیفیک  یف  مالکلا  امنإ  ناکمإلا  هموهفم  ناکمإلا  نأ 
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ماهبإ هضحم و  هوق  اهنأل  تاناکمإلا  هلماح  یه  یتلا  یلویهلا  ههج  نم  اهفالتخا  نکمی  هعیبطلا ال  کلت  فلتخم و  ریغ  ناـکمإلا  هعیبط 
هیهانتملا و ریغلا  دـعب  همودـعملا  ثداوحلا  یه  هتاناکمإ و  یه  ام  فالتخال  الإ  هیتاذـلا  تاناکمإلا  فالتخا  سیلف  ملعتـس  امک  قلطم 

.ء یش  نع  یش ء  هب  زیمی  هل ال  تاذ  ام ال  نإف  مودعم  یش ء  یلإ  هتفاضإ  ببسب  یش ء  زاتمی  نأ  لیحتسی 

ضعب اهب  زاتمیف  اـهیلإ  هیهاـنتملا  ریغلا  تاـناکمإلا  هفاـضإ  حـصی  هیهاـنتملا  ریغلا  رومـألا  کـلت  اـنلقع  اذإ  اـنإ  لوقی  نأ  دـحأل  سیل  و 
.ضعب نع  تاناکمإلا 

لابلاب رطخی  نأ  زوجی  معن  هلصفم  نهذلا  یف  لعفلاب  ددعلا  هیهانتم  ریغ  ارومأ  لقعلا  لیصحت  هلاحتسالف  الوأ  امأ  عنتمم  اذه  لوقن  انأل 
یف لصحی  نأ  نیب  ایلک و  اقلطم  یهانتملا  ریغلا  ددـعلا  ناسنإلا  لابب  رطخی  ام  نیب  قرف  هیهاـنتم و  ریغ  تاـناکمإ  لاـمجإلا  لـیبس  یلع 

ءازإب هلمجم  هیهانتم  ریغ  تاناکمإ  لابلاب  انرطخ  اذإف  كاذ  نود  لیحتـسم  اذه  نإف  لعفلاب  هیهانتم  ریغ  دادعأ  هنهذ  یف  لصفی  هسفن و 
هلمجم هیهانتم  ریغ  ثداوح 
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.ثداح نع  ثداح  زیمتی  مل  امک  ناکمإ  نع  ناکمإ  زیمتی  ملف  ءاوس  يرخألا  نم  لکب  امهادحإ  نم  لک  هبسن  تناک 

مل اذإف  زایتمالا  فرظ  هنیعب  لوصحلا  فرظ  نإف  اندوصقم - وه  امب  فارتعا  هقیقحلا  یف  میلـستلا  ریدـقت  یلع  همالک  نألف  اـیناث  اـمأ  و 
زایتمال انلقعت   (1) نأل نهذـلا  الإ  هققحت  هلـصحت و  فرظ  نکی  مل  هروصت  لقعلا و  بسحب  الإ  تاناکمإلا - دادـعأ  نیب  زایتمالا  نکی 

لقعلا و روصت  سفنب  اهنیب  زایتمالا  لصح  اذإف  اهزایتما  سفنل  اعبات  نوکی  نایعألا  بسحب  اعقاو  اهزایتما  نوک  انـضرف  اذإ  تاـناکمإلا 
اذإ هیهاـنتملا  ریغلا  تاـناکمإلل  هلماـحلا  هداـملا  نأ  یناـثلا  هجولا  لاـحم  وه  اـهایإ و  هتیعباـت  هسفن و  یلع  یـشلا ء  فقوت  مزل  هراـبتعا 
اهل ثدـحی  وأ  تناـک - یتلا  تاـناکمإلا  اـهنیعب  یه  هیهاـنتم  ریغ  تاـناکمإ  نیفـصنلا  نم  لـک  یف  یقبی  نأ  اـمإف  نیفـصنب - اـهانعطق 

.مدقملا اذکف  هلطاب  یلاوتلا  ماسقأ  هیهانتم و  تاناکمإ  دحاو  لک  یف   (2) یقبی وأ  لاحلا  کلت  یف  هیهانتم  ریغ  تاناکمإ 

.لاحم وه  نیلحم و  یف  هدحاو  هلاح  یف  ادوجوم  هنیعب  دحاو  یش ء  نوکی  نأ  همازلتسالف  لوألا  نالطب  امأ 

.يرخأ تاناکمإ  ثداوحلا  نم  اضیأ  اهنوکل  اهقبسیف  امهنم  دحاو  لک  یف  تثدح  اذإ  تاناکمإلا  نألف  یناثلا  امأ  و 

هقبط لعافلا  دجوی  الف  هثداح  يرخأ  تاناکمإ  یلإ  جاتحت  هثداح  تناک  نإ  مث 

یف تاناکمإلا  دوجو  انـضرف  ول  يأ  نایعألا  بسحب  زایتمالا  نوک  انـضرف  ول  هنأب  طـقف  نهذـلا  وه  لیـصحتلا  فرظ  نوکل  لـیلعت  - 1
ءایشألا لقعت  یف  امک  اهزایتمال  اعبات  اهزایتمال  انلقعت  ناک  دجوی  مل  صخشتی  مل  ام  یشلا ء  نأل  هبـسحب  اهزایتما  نوکی  یتح  نایعألا 

نم مزل  اـمنإ  ناـیعألا  بسحب  زاـیتمالا  نوک  ضرفف  هسفن  یلع  یـشلا ء  فقوت  مزلیف  طـقف  لـقعلاب  اـهزایتما  نأ  ضورفملا  و  هینیعلا -
هر س  نایعألا ، بسحب  اعقاو  هضرف  نوکی  فیکف  لقعلا  یف  زایتمالا  نوک  ضورفملا  نأ  دری  الف  نایعألا  یف  لصحتلا  نوک  ضرف 

الک یلع  هیهانتم و  وأ  هیهانتم  ریغ  تاناکمإلاف  خـلإ  هثداح  تناک  ول  مث  هلوقب  هیلإ  راشأ  اـم  اـضیأ  ذـئنیح  هدـسفملا  ثدـحی و  وأ  - 2
انه رکذ  ام  نإ  مث  .تالامتحا  هسمخ  خلإ  ضرفی  نأ  حصی  هلوق و ال  نم  یجیـس ء  ام  عم  هذهف  تناک  هنأ  امإ  هثداح و  امإف  نیریدقتلا 

هر س  هینامسجلا ، هیلعفلا  يوقلا  یهانت  هب  اوتبثأ  ام  ریظن 
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عوقولا و عنتمم  ابترتم  یهانتی  ام ال  یلع  هدـحاو - هلاح  یف  فوقوملا  هیهانتم و  ریغ  تاقبط  عطقلا  هلاح  یف  هلبق  لصح  دـق  الإ و  اهنم 
یـضتقم وه  ام  یلع  اهتاناکمإ  ثودـح  لبق  هعنتمم  هثداحلا  تاـناکمإلا  هذـه  اـهتاناکمإ  تناـک  یتلا  ثداوحلا  نوکی  نأ  اـضیأ  مزلی 

یلإ یتاذـلا  عانتمالا  نم  ءایـشألا  بالقنا  مزلیف  اعنتمم - نوکی  نأ  بجی  جراخلا  یف  ناکمإ  هل  سیل  ام  لک  نأ  نم  هروکذـملا  هجحلا 
.یتاذلا ناکمإلا 

یهانتی و دحاو ال  لک  یف  ثداوحلا  هدحاو و  هدام  یف  تاناکمإلا  یهانتیف  هانتم  ددع  نییهانتملا  نیددـعلا  عومجم  نألف  ثلاثلا  امأ  و 
يذـلا یهانتملا  ریغلا  غلبملا  فصن  یه  لب  هثداحب  تسیل  هیهانتم  ریغ  تاناکمإ  نیءزجلا  نم  دـحاو  لـک  یف  ضرفی  نأ  حـصی  ال(1) 

نیح ثدـحت  تاناکمإلا  تسیل  لوألا و  عطقلا  یف  مزلی  ام  مزلی  عطق  لک  دـنعف  هیهاـنتم  ریغ  مسجلا  یف  همـسقلا  نإـف  لـکلا  یف  ناـک 
یف اهنم  ضعب  ءزج و  یف  اهنم  ضعب  ماسقنالا  دـعب  یقبی  یتح  لاحملا  هزیامتم  تناک  ماسقنالا  لبق  نذإف  ضورفملا  وه  امک  همـسقلا 

ددعلا هیهانتم  ریغ  یه  لاحملا و  هزیامتم  تناک  اذإف  هانـضرف  ام  یلع  هثداح  تاناکمإلا  نوک  مدع  ضارعألا و  لاقتنا  مدعل  رخآ  ءزج 
لاحم وه  يزجتت و  ءازجأ ال  امإ  مزلیف  تاناکمإلا  یه  یتلا  اهـضارعأب  لعفلاب - هزیاـمتم  هیهاـنتم  ریغ  ضاـعبأ   (2) مسجلا یفف  لعفلاب 

لیحتـسم اضیأ  وه  اهنم و  بکرملا  عومجملل  هانتم  ریغ  رادـقمل  مزلتـسملا  ددـعلا  هیهانتم  ریغ  ریداقم  وأ  هعانتما  ناهرب  یجیـس ء  امک 
هنوک عم  لعفلاب  اددع  هیهانتم  ریغ  اهب  همئاقلا  اهـضارعأب  هزیامتم  لاحم  رادـقملا  یهانتم  دـحاو  مسج  یف  حـصی  فیک  هنایب و  یتأیس 

.هتمسق ناکمإ  بسحب  اهنم  دحاو  لک  یف  هنیعب  یتأتی  مالکلا  نأ  یلع  رصاوحلا - نیب  اروصحم 

هیناثلا و نم  لقأ  یلوألا  نإف  هیهانتملا  ریغلا  تائملا  هیهانتملا و  ریغلا  تارـشعلاک  هرثکلا  هلقلا و  هیف  یتأتی  یهانتملا  ریغلا  لاقی  نأـب  - 1
یف یتلا  یهانتملا  ریغلا  فصن  یه  هیهانتم  ریغ  تاناکمإ  نیفـصنلا  نم  لک  یف  ضرفی  نأ  هیف  نحن  امیف  حـصیف  هذـه  رـشع  کـلت  نإ 

هر س  لکلا ،
یهانت مدع  مزلی  تلبق  نإ  ماظنلا و  بهذم  وهف  همـسقلا  لبقت  مل  نإ  هیهانتملا  ریغلا  ضاعبألا  کلتف  هیهانتملا  ریغلا  همـسقلا  هلوبقل  - 2

تالامتحالا ضعب  یلع  اذـه  مزلی  هنأ  یفخی  مث ال  داعبألا  یهانت  ناهرب  یجیـس ء  و  رادـقملا - یهانت  مدـعل  مزلتـسملا  لـعفلاب  ددـعلا 
هر س  هدح ، یلع  روذحمب  الک  لطبی  نأ  دارأ  هرس  سدق  هنأ  الإ  هقباسلا -
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هفص ناک  اذإف  کلذ  یلإ  هفاضإلا  همزلی  یشلا ء  ناکمإ  نأ  جراخلا  یف  دوجوم  ثداحلا  ناکمإ  نأب  نیلئاقلا  یلع  اضیأ  دری   (1) امم و 
دوجوم یلإ  فاضی  نأ  همزلی  هنإف  هینیع  هفـص  ناک  اذإ  اـم  فـالخب  لـقعلا  یف  هیلإ  وه  فاـضی  لوقعم  رمأ  یلإ  هفاـضإلا  همزلت  هیلقع 
جراخلا یف  هلوصح  نکمی  يذلا  یـشلا ء  هروص  روصتی  نأ  لقعلل  معن  حیحـص  ریغ  یجراخ  مودـعم  یلإ  هیجراخلا  هفاضإلا  ذإ  ینیع 

مدع هلباق و  دادعتسا  هدوجو و  بابسأ  بسحب  وأ  یتاذلا  ناکمإلا  یف  امک  هسفن  یف  هلاح  بسحب  امإ  هنوک  هنوک و ال  هحصب  فصیف 
يادعتسالا ناکمإلا  یف  امک  هل  هأیهتملا  هتدام  نع  هعناوم  عفر  هدادضأ و 

تاذلاب نکمملا  صاوخ  هیف  رکذی  ( 10  ) لصف

هراشا

نأ نع  اهرکذ  هلالجل  رظنلا  نم  رخآ  بولـسأ  اهرکذـب  قئاللا  نأل  تاـیبوبرلا  مسق  یلإ  تاذـلاب  بجاولا  صاوخ  رکذ  اـنرخأ  اـمنإ  و 
كولـسلا هحـص  هیلع  فقوتی  اهنم  ارزن  ائیـش  الإ  هیعازتنالا  هیلقعلا  یناعملا  صاوخ  هیلکلا و  تاموهفملا  ماکحأ  ءانثأ  یف  اعقاو  نوکی 

.يولع قیرط  یسدق و  کلسم  یلع  هیلإ  دوعنس  هنایب و  رم  دق  يذلا  وه  هیلقعلا و  هدابعلا  هب  طونت  یملعلا و 

: هذاخإ

قیفر یتاذلا  ناکمإلا  کلذکف  هیرتولا  هیدرفلل و  همزالم  و  هیدحألا - هطاسبلل و  هقواسم  هیلزألا  هرورضلا  نأ  امک   (2)

وه امب  يدادعتـسالا  یف  مزتلی  نأ  نکمی  نکل  يدادعتـسالا - ناکمإلا  یتاذـلا و  ناـکمإلا  نیب  دورولا  كرتشم  رهاـظلا  یلع  اذـه  - 1
هفطنلا یف  يذلا  ؤیهتلا  ذإ  نیرابتعا  هل  نإ  اولاق  دق  دوجولا و  نم  ظح  اذ  دادعتسا  وه  امب  ناک  نإ  افنآ و  قبس  امک  يرابتعا  هنأ  ناکمإ 

یلإ هبـسن  هل  اناسنإ و  ریـصت  نأل  هدعتـسم  هفطنلا  نإ  لاقیف  ادادعتـسا  یمـسی  رابتعالا  اذـهب  هفطنلا و  یلإ  هبـسن  هل  اـناسنإ  اهتروریـصل 
هنأ یلع  يرابتعا  رابتعالا  اذهب  وه  هفطنلا و  یف  دجوی  نأ  نکمم  ناسنإلا  نإ  لاقیف  ایدادعتـسا  اناکمإ  یمـسی  رابتعالا  اذـهب  ناسنإلا و 

یشلا ء نوک  یعدتسی  لوقن ال  هفاضإلل  موزلملا  لوألا  رابتعالا  یلع  اذک  اینیع و  ارمأ  يدادعتـسالا  ناکمإلا  نوک  نم  قیقحتلا - یلع 
هیجازملا و هیفیکلا  وه  يدادعتسالا  ناکمإلا  نأ  يری  نم  بهذم  رکذ  دنع  یتأیـس  امک  اینیع  هیلإ  فاضملا  وأ  هتفاضإ  نوکی  نأ  اینیع 

هر س  رظتناف ، اهوحن 
ضعب یف  هل و  ناطلـسلا  اهؤیهی  وأ  هسفنل  ناسنإلا  اهذـختی  ضرألا  نم  هعطق  یه  لیق  ءاملا و  هیف  عمتجی  ریدـغلاک  یـش ء  هذاخإلا  - 2

، هداجإ خسنلا 
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دوجولا دوجولاب و  الإ  اهل  ماوق  هیناکمإلا ال  هیهاملا  ذإ  یبیکرت  جوز  نکمم  لکف  جاودزإلا  هکرـشلا و  قیقـش  جازتمـالا و  بیکرتلا و 
اهیلع بترتی  هیناکمإلا و  یناعملا  اهبـسحب  عزتنی  هیهاملا و  اهنم  أشنی  لوزنلا  نم  هجرد  و  روصقلا - نم  هبترمب  الإ  هل  نیعت  یناکمإلا ال 

هـصتخملا هیئزجلا  راثآلا  تناک  نإ  لباق و  لک  یلع  تاذـلاب  بجاولا  نع  ضیفت  یتلا  هیلکلا  هقلطملا  هماعلا  راثآلا  هصتخملا ال  راـثآلا 
هیبشتلا و نم  برـضب  اهیلإ  اهتبـسن  یلزألا و  رونلا  ءاوضأ  یلوـألا و  قحلا  عادـبإ  نم  اـضیأ  هیناـکمإلا - تادوجولا  نم  دـحاو  دـحاوب 

امهنم لک  دوجولا و  هیهاملاب و  نیتامـسملا  اـمه  نیتیلقع  هروص  هداـم و  نم  مظتنی  هیناـکمإ  هیوه  لـک  نذإـف  رهظیـس  اـمک  حـماستلا 
اهـسفن و یف  اهنإف  هیناکمإلا  تاوذلا  نم  لک   (1) اـضیأ و  هیـصاقلا - سانجألا  هریخألا و  لوصفلا  نم  تناک  نإ  رخآلا و  هیف  نمـضتم 

هیـسیإلا ماتلا  اهببـس  دوجو  مکحب  هفرـصلا و  هیـسیللا  هیهاملا  مکحب  اهل  نإف  لعفلاب  اهتلع  ءاقلت  نم  یه  و  هوقلاـب - اـهتعیبط  ثیح  نم 
دوجولا یف  اعیمج  امهنم  هیوهلا  لصاح  وه  نکمم  لک  و  نیتیثیحلا - نم  لعفلاب  ام  ینعم  هوقلاب و  ام  ینعم  قادصم  یهف  هنع  هضئافلا 
ناهبـشی ناکمإلا  هوقلا و  نیینعملا و  نیذه  نم  جودزم  هاوس  ام  هوقلا و  بوش  نع  تاذلا  يربتم ء  تاذـلاب - بجاولا  ریغ  یـش ء  الف 
هطاسبلا نذإف  هروصلا  هبـشی  رخآ  هداملا و  هبـشی  رمأ  نم  هیبیکرت  هرثک  نکمم  لک  یفف  هروصلا  ناهبـشی  بوجولا  هیلعفلا و  هداـملا و 

.تافصلا ضارعألا و  عورف  یف  تاوذلا و ال  رهاوجلا و  لوصأ  یف  ناکمإلا ال  ملاع  یف  اهققحت  عنتمی  امم  هقحلا 

هل نوکی  نأ  هاـنعم  یبأـی  ـال  یلک  موهفم  هتیهاـم  بسحب  نکمم  لـک  نـأل  هیهلـإلا  هقیقحلا  هب  رثأتـسی  اـمم  اـضیأ  یهف  هیرتوـلا  اـمأ  و 
نأ اهانعم  یبأی  هیضرع ال  وأ  هیتاذ  هیلک  هعیبط  تحت  عقاو  وه  الإ و  یناکمإ  صخش  نم  ام  و  هددعتم - تادوجو  هرثکتم و  تالـصحت 

ام نکممل  هینادرف  هدـحو و ال  نذإف ال  اهتعیبط  نع  جراخ  رمأ  بسحب  کلذ  عنتما  نإ  اـهیف و  هعم  كرتشت  دارفأ  هدـع  كاـنه  نوکی 
یلإ هفاضإلاب  یه  امنإ  لب  هقیقحلا  یلع 

، نیهلأتملا هنـسلأ  یف  سفنلا  یلی  هجو  برلا و  یلی  هجو  هیناملظلا و  ههجلا  هینارونلا و  ههجلاب  امهنع  ربعملا  امه  ناتهجلا  ناـتاه  و  - 1
هر س 
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نم فلأتم  هموهفم  داحتالا  داحتا و  اهیف  هدحولا  لب  هطاسبلا  یف  هفیعض  تادحو  تانکمملا  تادحوف  اکرش  رفوأ  هرثک و  دشأ  وه  ام 
یلع تادـحولا  رئاس  تضافأ  یتلا  یه  هیهلإلا و  هفرـصلا  هدـحولا  نم  لـظ  تاـنکمملا  یف  هدـحولا  ههج  هرثک و  ههج  هدـحو و  ههج 

هدوجو و اهنیعب  یه  یتلا  لوألا  لقعلل  هیـصخشلا  هدحولاک  هقحلا  هدـحولا  یلإ  برقأ  ناک  هدـحو  دـشأ  ناک  املکف  یلوزنلا  بیترتلا 
نم هوقلاب  هرثک  یه  یتلا  هیمـسجلا  هیلاصتالا  هدحولا  مث  روصلا  هدحو  مث  سوفنلا  هدحو  مث  هلاعفلا  لوقعلا  رئاس  هدحو  مث  هصخـشت 

هیماهبإ هدـحو  اهنأل  هیـصخشلا  هیعونلا و  قئاقحلا  یلإ  اهلیـصفت  اهترثکل و  هعماج  اهنیعب  یه  یتلا  یلویهلا  هدـحو  مث  اهعماجت  نأ  ریغ 
.هیسنج

یلإ رظنلا  نود  نم  بکرم  وه  امب  بکرملا  نإف  ناکمإلا - هروص  بیکرتلا   (1) کلذک بیکرتلا  رصنع  ناکمإلا  نأ  امک  هنأ  ملعا  مث 
نوکی راقتفالا و ال  ققحتی  فیک  عانتمالا و  مدعلا و  یف  بوجولا و  دوجولا و  یف  لالقتسالا  مدع  هلاح  هنم  ءازجأ  وأ  ءزج  هیصوصخ 

یضورفم  (2) نیدض وأ  نیـضیقن  وأ  عنتمم  بجاو و  وأ  نیـضورفم  نیعنتمم  وأ  نیـضورفم  نیبجاو  نم  بکرملا  امأ  ناکمإ و  كانه 
یلع لمحت  تاموهفملا ال  کلت  اهقئاقح و  یف  هرهوجتم  اهـسفنأ  یف  هررقتم  تاوذل  تاناونع  تسیل  تاموهفم  درجم  هذهف  عامتجالا 

کیرش هنأ  هیلع  لمحی  نأ  يرابلا ال  کیرش  موهفم  سفن  الإ  سیل  يرابلا  کیرش  موهفم  نأ  امکف  عئاشلا  یعانصلا  لمحلاب  اهـسفنأ 
هذـه کلذـکف  همهوتملا  هنطیـش  هلیختملا و  تافرـصت  لجأل  اـهیلع  هضئاـفلا  هیناـسفنلا  تاـیفیکلا - نم  هنأ  هیلع  لـمحی  لـب  يراـبلا 

کلذ عم  اهضئاقن و  دارفأ  نم  لب  اهسفنأ  دارفأ  نم  تسیل  اهتاموهفم  هیضرفلا  تابکرملا 

لصألا نأ  اهسفنک و  هیلکلا  هبجوملا  ساکعنا  باب  نم  نکل ال  نکمم  بکرم  لک  کلذک  یبیکرت  جوز  نکمم  لک  نأ  امک  يأ  - 1
لقاع و درجم  لک  لثم  هدـح  یلع  نیتدـعاقلا  نم  لک  هینهربم  باب  نم  لب  لطاب  هنإ  لاقی  یتح  اقداص  سکعلا  ناک  اقداص  ناـک  اذإ 

هر س  درجم ، لقاع  لک 
نکمم و وه  تاعنتمم و  وأ  تابجاو  اهنإ  ثیح  بکرملا - نیب  ءازجألا و  نیب  هافانملا  قباوسلا  یف  نأ  قباوسلا  نیب  اـمهنیب و  قرفلا  - 2

هنإ ثیح  نم  نکمم  هنأ  ـالثم و  نیـضیقنلا  عاـمتجا  هنإ  ثیح  نم  عـنتمم  هنإ  ثیح  هسفن - عـم  بـکرملا  یف  یه  اـمنإ  هاـفانملا  اـمهیف 
عمتجملا و ضیقنلا  ینعأ  فصولا - عم  دـض  لک  ضیقن و  لـک  ذـخأب  نیعنتمملا  نم  بکرملا  یلإ  نیذـه  قاـحلإ  نکمی  و  بکرم -

هر س  رخآلا ، عم  عمتجملا  دضلا 
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ناک ءاوس  قلعتلا  ناکمإلا و  هجاـحلا و  رقفلا و  هبترم  ـالإ  اـهل  سیل  اـهئازجأ و  عاـنتما  وأ  اـهئازجأ  بوجول  عباـت  اـهعانتما  وأ  اـهبوجو 
سفن دحاو ال  فوصومل  دوجولا  یف  امهنیب  عامتجالا  وه  نیدـضلا  وأ  نیـضیقنلا  یف  لیحتـسملا  مدـعلا و  بسحب  وأ  دوجولا  بسحب 

.اتناک هجو  يأ  یلع  امهیتاذ 

يرخأ هقیقد  انهاه  و 

بجاو لک  نکمم و  بکرم  لک  اـنلوقف  هیلک  هدـعاق  یلک و  مکحل  اـعوضوم  نوکی  ینعم  لـک  ماـسقأ  یف  هربتعم  هدـحولا  نأ  یه  و 
هعیبط هل  ام  لک  طیـسب و  دـحاو  وهف  دوجولا  بجاو  لک  نکمم و  وهف  هدـحاو  هروص  هل  بکرم  لـک  يأ  اذـک  ناویح  لـک  طیـسب و 

ناکمإ و عانتما و ال  هل  امهنم و ال  لک  تاذ  يوس  تاذ  هل  سیل  مهولا  امهـضرف  اذإ  نیبجاولا  نم  بکرملاف  اذک  وهف  هیناویح  هدـحاو 
نیءزجلل نیعانتمالا  يوس  فنأتـسم  عانتما  هل  سیل  نیعنتمملا  نم  ضورفملا  بکرملا  اذک  امهنم و  لک  بوجو  ریغ  ثلاث  بوجو  ال 

الإ هیف  سیل  نیناویحلا  نم  بکرملا  ریغ و  كاذ ال  عانتما  اذه و  بوجو  الإ  هل  سیل  عنتمملا  بجاولا و  نم  ضورفملا  بکرملا  یف  و 
دحأ ناـک  نإـف  يرخـألا  نع  امهادـحإ  نیتلـصفنملا  نیتیناویحلا  يوس  يرخأ  هیناویح  كاـنه  تسیل  كاذ و  هیناویح  اذـه و  هیناویح 
امهیف دوجوملا  اـمنإ  ادوجوم  ـال  لـب و  ـالهاص  ـال  اـقطان و  عومجم  وه  ثیح  نم  عوـمجملا  سیل  ـالهاص  رخـآلا  اـقطان و  نیناوـیحلا 

هل ال هدـحو  ام ال  نأ  دوجولا و  قرافت  اهنأ ال  هدـحولا  ثحابم  یف  یجیـس ء  هثلاث و  هیناویح  هل  ثلاث  رمأ  ـال  اذـه - اذـه و  نادوجوم 
.هل دوجو 

یه بکرملا  دوجو  هلع  هدوجو و  هلع  مدع  یلإ  ادنتـسم  همدع  ناک  ایتاذ  انکمم  تاذلاب  نیعنتمملا  نم  بکرملا  ناک  ول  لیق  ام  امأ  و 
.ناکمإلا مدعل  بکرملا  اذه  ءازجأ  یف  روصتم  ریغ  کلذ  هئازجأ و  دوجو  هلع 

ضرف ول  یتح  ءازجألا  دوجو  کلذک  هدوجو  هلع  نأ  امک  تاذلاب  الوأ و  ءزجلا  مدـع  بکرم  وه  امب  بکرملا  مدـع  هلع  نأب  دودرمف 
ءزج مدع  ناکف  دوجولا  تانکمم  ءازجألا  تناک  اذإ  ءازجألا  هلع  یلإ  جایتحالا  امنإ  ادوجوم و  بکرملا  ناکل  هلع  الب  دوجو  ءازجألل 

ادنتسم بکرم  وه  امب  بکرملا  مدعل  همات  هلع  هقیقحلاب  نوکی  يذلا  وه  ام و 
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تاذلاب دوجولا  عنتمم  بکرملا  ءزج  ناک  اذإف  هطـساولاب - بکرملا  کلذ  مدع  هیلإ  دنتـسیف  اهمادعناب  الإ  مدـعنی  ملف  اهتلع  مدـع  یلإ 
دوجولا یلإ  تادوجولا  هلـسلس  فقی  امک  رخآ  رمأ  مدـع  یلإ  هنم  زواجتی  یتاذـلا و ال  يرورـضلا  همدـع  یلإ  بکرملا  مدـع  یهتنیف 

یلزألا یتاذلا  يرورضلا 

تاذلاب عنتمملل  امزلتسم  نوکی  هجو  يأ  یلع  نکمملا  نأ  یف  ( 11  ) لصف

هراشا

ام لک  نأ  نومکحی  عنتمملا و  نکمملا و  نیب  همزالملا   (1) نولیحی رظنلا  رکفلا و  یف  قمعت  ریغ  نم  ثحبلاب  نیلغتشملا  نم  اریثک  نإ 
مزلتـسی مزاللا  ناکمإ  نودـب  موزلملا  ناکمإ  نأ  یلع  کلذ  اونب  تاذـلاب و  لیحتـسم  وهف  ایتاذ  اعنتمم  رمـألا  سفن  یف  هعوقو  مزلتـسی 

.امهنیب همزالملا  مداصی  وه  مزاللا و  نودب  موزلملا  ناکمإ 

نکی مل  ثیح  بجت  دق  هلعلا  نأل  هلولعم  عم  هبجوم  هلع  لک  نیب  لب  نکمملا  بجاولا و  نیب  همزالملا  یفن  بجوتسال  حص  ول  اذه  و 
.ققحنس امک  ریغلا  نم  وأ  تاذلا  نم  بوجولا  ناک  ءاوس  ابجاو  لولعملا 

هیلإ سایقلاب  مزاللا  ناکمإ  مزلتـسی  وه  هتاذ و  یلإ  سایقلاب  وه  امنإ  موزلملا  ناکمإ  نإ  قیلاعتلا  ضعب  یف  لیق  ام  کـلذ  نم  بجعأ  و 
ریغ مزاللا  ضیقن   (3) نوک لاحملا  نکمملا و  نیب  مازلتسالا   (2) یضتقم هتاذ و  یلإ  سایقلاب  هناکمإ  موزلملا ال  تاذ  ینعأ 

هر س  عنتمم ، وه  یلاعت و  بجاولا  مدعل  مزلتسم  نکمم  هنإف  یتأی  امک  لوألا  لولعملا  مدعب  ضقنلا  مهیلع  دروف  - 1
لوقلا اذـه  لاحملا 190 و  نکمملا و  نیب  هلوق  فذـح  یـضتقی  دوجولا  يرورـض  مزـاللا  ناـک  ءاوس  هلوقب  هرکذ  يذـلا  میمعتلا  - 2
ناکمإ مزلتـسی  وه  هتاذ و  یلإ  سایقلاب  وه  امنإ  موزلملا  ناکمإ  اذـکه  هرـس  سدـق  دامادـلا  ققحملا  دیـسلل  نیبملا  قفألا  یف  روکذـم 
ضیقن نوکی  ـال  نأ  ـالإ  بجوی  سیل  موزللا  عاـبط  یـضتقمف  هتاذ  یلإ  ساـیقلاب  هناـکمإ  ـال  موزلملا  تاذ  ینعأ  هیلإ  ساـیقلاب  مزـاللا 
يرورـض هتاذ  دح  یف  مزاللا  ناک  ءاوس  هتاذ  یلإ  سایقلاب  ایرورـض  مزاللا  نوک  هرورـض  موزلملا  تاذ  یلإ  سایقلاب  ایرورـض  مزاللا 

هر س  یفخی ، امک ال  یلوأ  اذه  یهتنا و  یه  ثیح  نم  هتاذ  یلإ  رظنلاب  نیفرطلا  يرورض  وأ ال  عافترالا  يرورض  وأ  ققحتلا 
وأ ادوجو  مزاللا  هرورـضل  عماجملا  ماعلا  هناکمإ  وه  مزاللا و  ضیقن  هرورـض  بلـس  مزاللا  موزلملا و  نیب  مازلتـسالا  یـضتقم  يأ  - 3

ال لاق - امک  هتاذ  یلإ  سایقلاب  موزلملا ال  تاذ  یلإ  سایقلاب  وه  امنإ  مزالل  اضیأ  ماعلا  ناکمإلا  کلذ  مث  هیفرط  هرورـض  وأ ال  امدـع 
هر س  هتاذ ، دح  یلإ  سایقلاب  ایرورض  مزاللا ال  ضیقن  نوک  يأ ال  هنوک 
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دوجولا يرورض  وأ  مدعلا  يرورض  مزاللا  ناک  ءاوس  هتاذ  دح  یلإ  سایقلاب  ایرورـض  هنوک ال  موزلملا ال  تاذ  یلإ  سایقلاب  يرورض 
امک لیحتـسملا  نم  وه  ریغلاب و  ناکمإ  اذه  نأ  نمهوتی  یه و ال  یه  ثیح  نم  هتاذ  یلإ  ارظن  اعیمج  مدعلا  دوجولا و  يرورـض  وأ ال 

.امهنیب قرفلا  حضو  دق  ریغلا و  یلإ  سایقلاب  ناکمإ  اذه  لب  رم -

ناکمإلا نأ  ملع  امل  فیخـس  هنأ  الإ  قیقحتلا  صحفلا و  بولـسأ  یلع  هنأ  مهوی  رمألا  رهاظ  یف  ناک  نإ  مالکلا و  اذـه  لوقن  نحن  و 
- هیتاذلا هقالعلا  هلمجلاب  هضافتسالا و  هضافإلا و  بوجولا و  باجیإلا و  هقالع  اهنیب  تسیل  ءایشأ - نیب  روصتی  امنإ  ریغلا  یلإ  سایقلاب 

.مدعلا دوجولا و  یف  هیببسملا  هیببسلا و 

هتاذل بجاولا  مدع  لوألا  لولعملا  مدع  مازلتـسا  نأ  رکذ  ثیح  یـسودقلا  میکحلا  یـسوطلا و  ققحملا  مالک  نهولا  یف  هنم  برقی  و 
(1) نإف یلوألا - هلعلا  تاذ  مدـع  طقف ال  یلوألا  هلعلا  هیلع  مدـع  مزلتـسا  امنإ  هنأل  تاذـلاب  لاحملا  نکمملا  مازلتـسا  بجوتـسی  سیل 

ناک ءاوس  مدعلا  هتاذ  یلع  اعنتمم  هتاذل  ابجاو  لوألا  إدبملا  نوکل  هیلعلاب  فاصتالا  ول ال  لوألا  لولعملاب  قلعتی  لوألا ال  إدـبملا  تاذ 
یف هبجاو  هیلعلاب  هفـصتم  یه  امب  هلعلا  نوک  مدـع  وه  قافتالاب و  وأ  ضرعلاب  الإ  الاحم  نکمملا  مزلتـسی  مل  نذإف  وأ ال  لولعم  هتاذـل 
اذـه هیلعلاب و  هفـصتم  یه  امب  هتاذ ال  ثیح  نم  کلذ  امنإ  و  اهتاذ - یف  هبجاو  عقاولا  یف  هلعلا  نوک  نم  الاحم  راص  اـمنإ  هنإـف  اـهتاذ 

.ریغ یلوألا ال  هلعلا  اهتضافإ  امنإ  هتاذ  نأل  اقلطم  لوألا  لولعملا  مدع  مزلتسی  هنإف  یلوألا  هلعلا  مدع  ضرف  ینعأ  هسکع  فالخب 

یف تاذـلاب  ابجاو  هتاذـل  بجاولا  نوک  نع  هیهلإلا  ثاحبألا  یف  هرظن  هقد  هیأر و  هقاثو  هنأش و  هلـالج  عم  لـهذ  فیک  يرعـش  تیل  و 
یه اهنأ  هدئاز و  هیعاد  وأ  هرظتنم  هلاح  نود  نم  تاذلا  سفن  اهتیلع  بجوم  امنإ  یلوألا  هلعلا  نأ  توعنلا و  نم  هل  ام  عیمج 

، یناودلا ققحملا  هلاق  امم  ابیرق  هر  فنصملا  هدع  اذل  همدع و  هدوجو و ال  یضتقی  لوألا ال  لولعملا  یلإ  سایقلاب  نکمم  تاذلاف  - 1
هر س 
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لیلحتلا بسحب  هیلقعلا  وأ  هیجراخلا  هریاغملا  نود  نم  اهتیلع  ققحتی  اهتاذ  ققحتی  اـمب  اـهنأ  هضاـفإلا و  هیمویقلا و  ماـتلا  داوجلا  مویقلا 
هیببـسلا و نیب  همزالملا  یلإ  مالکلا  انلقن  لوألا  لولعملا  نیب  اهنیب و  همزالملا  حـصتل  انکمم  ائیـش  لوـألا  ببـسلا  هیببـس   (1) ضرف ولف 

لوألا دوجوملا  یف  سیل  فیک و  لوألا  روذـحملا  دوعی  وأ  تایببـسلا  یف  مالکلا  لسلـستی  نأ  امإف  هبوجو  اهناکمإل و  لوـألا  ببـسلا 
(2) قحلاف هیـضافإلا - هتاحـشر  هیفاضإلا و  هتاریخ  بسحب  وأ  تاذلا  لامک  بسحب  وأ  تاذـلا  بسحب  ناک  ءاوس  الـصأ  هیناکمإ  ههج 

هروصلا هداملاب و  نیهیبش  نیرمأ  نم  هینیعلا  هیوهب  بکرتیف  بجاولا - نم  دافتـسم  دوجو  هیناکمإ  هیهام  هل  لولعملا  نأ  ماقملا  اذه  یف 
نم تملع  دـق  (3) و  بوجولا روهظلا و  هیلعفلا و  ءانغتـسالا و  ضحم  رخـآلا  ناـکمإلا و  نوطبلا و  هوقلا و  هقاـفلا و  ضحم  امهدـحأ 
لبق نم  الإ  هلعلا  عم  تاذـلاب  اـهل  هقـالع  ـال  هیهاـملا  تادوجولا و  ءاـحنأ  ـالإ  سیل  تادوجوملا  نیب  هیلعلا  قلعتلا و  أـشنم  نأ  اـنتقیرط 

هرورـضلا عماجی  امهدحأ  نأ  و  هیهاملا - یف  هانعم  ریغ  نکمملا  دوجولا  یف  ناکمإلا  ینعم  نأ  اضیأ  رم  دـق  اهیلإ و  بوسنملا  دوجولا 
.اهیفانی هنإف  رخآلا  فالخب  اهنیع  لب  هیتاذلا 

وأ یلاعت  يرابلا  تاذ  نیع  اـهنأ  اـمإف  لوـألا  یلع  و  هنکمم - وأ  هبجاو  نوکت  نأ  اـمإ  هیببـسلا  هذـه  نأ  هریرقت  هر  هیلع  رخآ  ثحب  - 1
نکمم هیببسلا  کلت  لولعم  نأل  یلاعت  بجاولا  ددعت  هیلاحم  نع  رظنلا  عطق  عم  هیریغلا  یلع  اذک  بولطملا و  مزلی  هینیعلا  یلع  هریغ و 

رمألا نأل  لطاب  لوألا  هیلـصأ و  اهنأ  امإ  هیرابتعا و  اـهنأ  اـمإ  ولخی  ـالف  هیببـسلا  هنکمم  ینعأ  یناـثلا  یلع  اـهبوجول و  اـهفالخب  مدـعلا 
ناکمإلا نأل  يرخأ  هیببس  نم  اهل  دب  الف  یناثلا  یلع  رداوصلا و  لوأ  لیلاعملا و  فرشأل  امیـس  لولعملل و ال  أشنم  نوکی  يرابتعالا ال 

هر س  لمأتف ، لسلستی  وأ  یهتنی  نأ  امإف  للعم  یضرعلا  نأل  هجاحلا و  طانم 
الإ ریغلاب  عنتمملا  سیل  تاذـلاب و  عانتمالا  یلإ  یهتنی  هنأ  يرورـضلا  نم  ریغلاب و  اعانتما  كاـنه  نأ  ههج  نم  أـشن  اـمنإ  لاکـشإلا  - 2

ساـیق نـالطب  هیلع  عرفتی  ـالاحم و  تاذـلاب  نکمملا  مزلتـسی  نأ  زئاـجلا  نمف  تاذـلاب  عنتمملل  مزلتـسملا  وهف  طـقف  تاذـلاب  نکمملا 
مزلتـسی يذـلا  موزلملا  نأ  وه  هب  هر  باجأ  ام  لصحم  رهاظ و  وه  موزلملا و  عانتما  یلع  مزاللا  عاـنتما  نم  لالدتـسالا  وه  و  فلخلا -

دوجولا و یلإ  هتبـسن  ءاوتـسا  مدـعل  نکممب  سیل  نکمملا  مدـع  و  هیهاملا - یه  یتلا  نکمملا  سفن  نود  نکمملا  مدـع  وه  لاحملا 
ط هیلع ، رابغ  فلخلا ال  سایق  عوفرم و  لاکشإلاف  عانتمالاب  دوجولا  یلإ  بوجولاب و  مدعلا  یلإ  هتبسن  نوکل  مدعلا 

هر فلؤملا  هیلزألا ، هیتاذلا  هقلطملا  هرورضلا  وه  انهاه  بوجولا  - 3
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بوشل بوحـصملا  هنیعت  هتیـصوصخ  متألا و  لامکلا  نع  هروصق  هبترم  نع  هرابع  یه  یتلا  هتیهام  ربتعا  نإ  لوألا  لولعملا  نإ  لوقنف 
لاح لب  رابتعالا  اذـهب  نکمم  همدـعف  لوألا  رون  عاعـش  تحت  اروهقم  لوألا و  ءایربک  ءایـض  دـنع  اروتـسم  ناک  نإ  مدـعلا و  هملظلا و 

همدع مزلتـسی  سیل  یه و  یه  ثیح  نم  هتیهام  بسحب  امهنم  یـش ء  هحئار  مش  ام  ههجلا  کلت  نم  ادبأ  الزأ و  هدوجو  لاحک  همدع 
قحلاـب موقتملا  هدوجو - ثیح  نم  ربتعا  نإ  هیثـیحلا و  هذـه  نم  بجاولا  نیب  هنیب و  طاـبترالا   (1) مدعل هیثیحلا - هذهب  بجاولا  مدـع 

هل هبجوملا  هلعلا  عوقو  لولعملا  عوقو  مازلتـسا  هدوجول  مزلتـسم  هدوجو  همویق و  مدع  عانتماب  عنتمم   (2) همدعف هبوجوب  بجاولا  لوألا 
دوجولا ثیح  نم  دوجولل  امک  هیناکمإ  ههج  مدعلا  کلذ  سفن  يأ  هسفن  یف  همدعل  سیل  الصأ و  لاحملل  نکمملا  مازلتـسا  مزلی  ملف 
هیتاذـلاب هامـسملا  هرورـضلا  نیب  هیلزألا و  هرورـضلا  نیب  قرفلا  نم  رم  ام  یلع  تاذـلاب  اـبجاو  دوجو  لـک  نوک  کـلذ  نم  مزلی  ـال  و 

یلع حوضولا  عوطـسلا و  هیاغ  یف  اذـه  روکذـملا و  قرفلا  لجأل  تاذـلاب  اعنتمم  مدـع  لک  نوک  انهاه  مزلی  کلذـلف ال  اهب  هدـیقملا 
درج اذإ  لقعلا  نأ  مالکلا  یقش  لوأب  ینعی  ناک  نإ  دحأ  لوقی  نأ  دعبی  الف  هعئاذلا  همکحلا  بولسأ  یلع  امأ  باتکلا و  اذه  بولـسأ 

بـسحب بجاولا  مدع  همدـع  مازلتـسا  یفانی  کلذـف ال  موزللا  هقالع  هیف  دـجی  مل  هریغ  هعم  ربتعی  مل  لوألا و  لولعملا  تاذ  یلإ  رظنلا 
نالطبلا رهاظ  وهف  رمألا  سفن  بسحب  هل  امزلتـسم  نوکی  ریدـقتلا ال  کلذ  یلع  هنأ  هب  دـیرأ  نإ  هلاحب و  ظوفحم  وه  لـب  رمـألا  سفن 

نوکی فیکف ال  رمألا  سفن  بحسب  هل  لولعم  هنإف 

هدهع نع  نوجرخی  الف  هیهاملا  هلاصأب  نولئاقلا  امأ  لعجلا و  یف  اذـک  ققحتلا و  یف  دوجولا  هلاصأ  یلع  دـهاوشلا  نم  اضیأ  اذـه  - 1
هر س  باوجلا ،

هباـجیإب بجاولا  نیب  تاذـلاب و  بجاولا  بوجوب  بجاولا  نیب  تاذـلاب و  بجاوـلا  نیب  قرفی  مل  اـمل  فنـصملا  يرـصاعم  ضعب  - 2
همدـع نأل  أطخ  وه  هدـنع و  اـبجاو  هنوک  مزلی  ذإ  تاذـلاب  بجاولا  بوجوب  بجاو  لوـألا - لولعملا  دوجو  نأ  عامتـسا  نع  یـشاحت 

هتاذـب و ال یلاعت ال  بجاولا  بوجوب  بجاو  لوألا  لولعملا  دوجو  نأ  امک  کلذ  هلاحإب  هتاذـب و ال  مدـعلا ال  کلذ  هیلاـحمب  لاـحم 
دق هتاذـب و  قاب  هتاذـب  بجاو  یلاعت  وه  هیئاوسلا و  هیلع  بلاغلا  ملاعلا  اذـه  یف  امک  هئاقبإب  هتاذـب و ال  هئاـقبب ال  قاـب  یلاـعت  هباـجیإب 

هر س  باتکلا ، اذه  تایهلإ  یلع  انیشاوح  یف  ماقملا  انققح 
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.هتلعل امزلتسم 

لولعم هدوجو  لـب  نکمملا  هیهاـم  سفن  سیل  لولعملا  نأ  باوجلا  هلعلل  امزلتـسم  نوکی  ـال  فیک  لولعملا  هلوق  یناـثلا  راـتخن  لوـقأ 
.اهمدعل همدع  هلعلا و  دوجول 

ریغلاب عانتمالا  نإف  داسفلا  نیبتـسم  وهف  تاذـلاب  انکمم  سیل  هلعلاب  عنتمملا  مدـعلا  نأ  نیقـشلا  ریخأب  ینعی  ناک  نإ  اـضیأ   (1) لوقی و 
.تاذلاب نکمملا  الإ  نوکی  هضورعم ال  نإ  لب  هیفنی  سیل  تاذلاب و  ناکمإلا  مداصی  سیل 

فیک و بوجولا  ههج  الإ  سیل  دوجو  وه  امب  دوجولا  هقیقح  نأ  امک  عاـنتمالا  ههج  ـالإ  سیل  مدـع  وه  اـمب  مدـعلا  نأ  هب  اـنینع  لوقأ 
نوک و  هیهاـملا - یف  بـالقنالا  مزل  ـالإ  مدـعلا و  لوبق  هیلع  لیحتـسی  دوجولا  نأ  اـمک  دوجولا  ناـکمإب  فـصتی  نأ  لیحتـسی  مدـعلا 

ام ال وأ  هیلإ  مدـعلا  دوجولا و  هبـسن  يواستی  ام  ینعمب  تاذـلاب  انکمم  امهب  فوصوملا  يأ  ریغلاب  بوجولا  ریغلاب و  عاـنتمالا  ضورعم 
امهنم یـش ء  یف  امأ  مدـعلا و  دوجولا و  سفن  يوس  اـمیف  ـالإ  اندـنع  ملـسم  ریغ  هتاذ  بسحب  هیلإ  ساـیقلاب  مدـعلا  دوجولل و  هرورض 

.هل لباقملا  مدعلا  يریغلا  عانتمالاب  ریغلاب و  قلعتملا  دوجولا  وه  يریغلا  بوجولاب  فوصوملاف 

اذه یفن  لامعتـسا  حصی  فیک  ترکذ  يذلا  هجولاب  عنتمملا  نکمملا و  نیب  هیموزللا  هقالعلا   (2) زاوج نم  ترکذ  ام  یلعف  تلق  نإف 
هتاذل نکمملا  مازلتسا  زاج  امل  ککـشتیف  تاذلاب  اعنتمم  هعوقو  مازلتـسال  یـش ء  هلاحتـسا  هب  تبثی  ثیح  یفلخلا  سایقلا  یف  زاوجلا 

عم انکمم  الثم  یهانتملا  ریغلا  دعبلا  نوک  زاوجل  لالدتسالا  متی  الف  هتاذل  اعنتمم 

هر س  دحأ ، لوقی  يأ  - 1
همدـع وأ  هدوجو  دـیرأ  نإ  لعاجلا و  عم  اهل  هیموزل  هقـالع  ـالف  لوـألا  لولعملا  هیهاـم  دـیرأ  نإ  هنإـف  اذـه  تبث  نیأ  نم  تلق  نإ  - 2

اهتاذ ثیح  نم  سیل  مازلتـسالا  نکل  هیهاملا و  وه  نکمملا  نم  هدارم  تلق  .اضیأ  هقالعلا  تبثی  ملف  هعانتماب  عنتمم  وأ  هبوجوب  بجاوف 
هیهاملا هیئیش  لامهإ  یف  هلمجلاب  و  هیهاملا - وه  ضحملا  نکمملا  هب و  حرصی  امک  مدعلا  وأ  دوجولا  وه  يذلا  اهفـصو  ثیح  نم  لب 

هر س  رقفلا ، ینعمب  ناکمإلا  دیری  وأ  ضرعلاب  نوکیف  دعاوقلا  نم  ریثکل  لامهإ 
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.نیرصاح نیب  اروصحم  یهانتملا  ریغ  نوک  وه  تاذلاب  الاحم  هعوقو  مازلتسا 

بسحب نیفرطلا  هرورض  وه ال  كانه   (2) لمعتسملا ناکمإلا  نأ  وه  نآلا  هب  هعفدن  يذلا  هباوج و  عم   (1) یضم دق  لاکشإلا  اذه  انلق 
هیف انمالک  يذـلا  نکمملا  هعوقو و  ـال  هعوقول و  نوکلا  هعیبط  جراـخلا و  عاـضوأ  ءاـبإ   (3) مدـع رمـألا و  سفن  یف  ققحتلا  عوقولا و 

رئاـس لوـألا و  لولعملا  لاـح  نإـف  عقاولا  بسحب  ـال  هتاذـب  هتاذ  راـبتعا  بسحب  یـشلا ء  هیهاـم  سفن  هقادـصم  نوـکی  اـم  وـه  اـنهاه 
تحت فتخم  هناکمإ  هملظ  نأ  رم  دـق  ناکمإلا و  نود  مهبهذـم  وه  ام  یلع  هیلعفلا  لصحتلا و  ـالإ  سیل  رمـألا  سفن  یف  تایعادـبإلا 

هنأ امک  همدـع  وه  يذـلا  هفـصو  ثیح  نم  لب  هتاذ  ثیح  نم  ـال  لاـحملل  مزلتـسم  ینعملا  اذـهب  نکمملاـف  یلاـعت  مویقلا  رون  عوطس 
وه لاحملا  مزلتسی  نکمملا ال  نأ  فلخلا  سایق  یف  لمعتسی  ام  هدوجو و  وه  يذلا  هلاح  بسحب  لب  هتاذ  بسحب  بجاولل ال  مزلتـسم 

سفن بسحب  مدعلا  هرورـض  هب  ینعی  دق  اضیأ  یتاذلا  عانتمالا  نأ  امک  ناقرف  امهنیب  تاذلا و  هبترم  بسحب  عقاولا ال  بسحب  نکمملا 
قادصم ناک  ءاوس  رمألا  سفن  یف  کلذ  هرورض  هب  داری  دق  نیضیقنلا و  عامتجا  يرابلا و  کیرـش  یف  امک  هردقملا  هیهاملا  تاذلا و 

ضتقم هل  عدتسم  هتیهام  ءارو  رخآ  یش ء  وأ  هضورفملا  هیهاملا  سفن  کلت 

وه رخآ و  لاکـشإ  هنکل  هباوج  عم  اضیأ  هیفلخلا  تاسایقلا  یلع  تالاکـشإ  لعجلا  ثحبم  یف  ابیرق  یتأیـس  هنأ  الإ  ادج  یـضم  ام  - 1
هر س  ضام ، تآ ال  هنأ  عم  اهیهانتل  مزلتسملا  داعبألا  یهانت  الک  هیفانی  ام  اهیف  یشلا ء  مزلتسی  فیک  هنأ 

یتاذلا و ناکمإلا  لاحملا  نکمملا  مزلتـسی  نأ  زوجی  هنأ  هانلق  يذلا  ناکمإلاب  دارملا  نأ  لصاحلا  هروکذـملا و  تاسایقلا  یف  يأ  - 2
نم مزل  امل  لاحم و  هعوقو  ضرف  نم  مزلی  ـال  اـم  هوفرع  اـم  یلع  وه  یعوقولا و  ناـکمإلا  هروکذـملا  تاـسایقلا  یف  ناـکمإلاب  دارملا 

انکمم نوکی  لاحملا ال  مزلتـسی  ام  لک  اذـه  یلعف  تلق  نإ  .ینعملا  اذـهب  انکمم  نکی  مل  لاحم  الثم  داعبألا  یهانت  مدـع  عوقو  ضرف 
ایتاذ انکمم  نکی  مل  نإ  قفتا  نإف  اذـه  نم  دـیزأ  یلع  لدـی  لاحملا ال  همازلتـسا  معن  تلق  .ایتاذ  انکمم  نوکی  نأ  زوجیف  طقف  ایعوقو 

هر س  فنأتسم ، رظن  رخآ و  لیلد  نمف 
لوألا لولعملا  ناکمإ  درجم  هیافک  یلاعت و  بجاولا  دوجو  هیمامت  ءابإل  ایعوقو  انکمم  سیل  لوألا  لولعملا  یلع  قباـسلا  مدـعلاک  - 3

هر س  مدعلا ، نع  هتیهام  سفن  بأی  مل  نإ  دوجولا و  لوبقل  یتاذلا 
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ام اهب  داری  دق  هیتاذلا  هرورضلا  کلذک  عقاولا و  عابط  نوکلا و  هأیه  دوجولا و  روط  بسحب  هل  هیضتقم   (1) هلع وأ  رمألا  سفن  یف  هایإ 
تاذلا هبترم  بسحب  ناک  ءاوس  اقلطم  رمألا  سفن  بسحب  نوکی  ام  وه  اذه و  نم  معأ  داری  دق  و  اهسفن - یف  تاذلا  هبترم  بسحب  وه 

نأ تبث  دق  نذإف  یتاذلا  ماودلا  یناثلل  یلزألا و  ماودلا  لوألل  لاقی  دق  هل و  هیضتقم  هلع  لجأل  وأ  یلاعت  يدحألا  مویقلا  تاذک  اضیأ 
تاذلاب عنتمم  هعوقو  ضرف  نم  مزلی  ام  نأ  هیلقعلا  ههادبلاب  اهیف  نیبتسی  امنإ  هیئانثتسالا  تایطرشلا  نم  اریثک  و  هیفلخلا - هسیقألا  لاثمأ 
هیببـسلا مات  ببـس  هطـساوب  وأ  اعنتمم  هتیهامب  هسفنب و  ناک  ءاوس  یتاذـلا  عانتمالا  نع  کفنی  لب ال  رمـألا  سفن  یف  اـنکمم  نوکی  ـال 

ناکل هجوب  مدـعلا  هنکمم  تناک  نإ  يأ و  الإ  اقحال و  اـقباس و  اهمدـع  لیحتـسی  هیلقعلا  هطیـسبلا  رهاوجلا  ـالثم  لاـقی  اـمک  هعاـنتمال 
کلذـکف نیب  امک  تاذـلاب  لیحتـسم  نییلاتلا  الک  مدـعلا و  دوجولل و  هلباق  هدام  اهل  تناکل  اهتاوذـل و  هضاـیفلا  اـهتلع  مدـعب  اهمدـع 

یفن هیف  دارملا  ناک  ول  ذإ  طقف  هیهاملا  هبترم  بسحب  وه  ام  هنم  دوصقملا  سیل  سایقلا  اذه  یف  روکذملا  ناکمإلا  نأ  رهاظ  مدقملا و 
نع دـحاولا  مویقلا  یلاعت  تاذـلاب  ابجاو  یلقع  رهوج  لک  نوک  مهیلع  مزلی  یه - ثیح  نم  هیهاملا  هبترم  بسحب  اهنع  مدـعلا  ناکمإ 

حیضفلا حیبقلا  روصتلا  اذه  نع  نوءربتم  مه  اریبک و  اولع  کلذ 

: هحازإ مهو و 

امإ ناـکمإلاب  فوصوملا  نأ   (2) وه ناکمإلاب و  یـشلا ء  فاصتا  باـب  یف  ههبـش  هیملعلا  تاروفـسملا  ضعب  یف  کعمـس  عرق  اـمبر 
عنتما اذإ  دـحاو و  عوضوم  یف  نالباقتملا  عمتجا  الإ  هب و  فصتی  ام  لباقم  لبقی  نأ  عنتمی  نیلاـحلا  لـک  یف  وه  مودـعم و  وأ  دوجوم 

ناکمإلاب امهنم  دحاو  ناکمإ  عنتما  امهدحأ 

عنتمملا هجولفملا  دـیلا  یف  جـلفملا  دربلاک  اهدوجو - هضورفملا و  هیهاملا  ءارو  كانه  رخآلا  یـشلا ء  نأ  هقباس  نیب  هنیب و  قرفلا  - 1
کلذ بسحب  هداـملا  هیلع  عـنتمملا  یملعلا  ناـسنإلاک  دوـجولا  نم  هتبترم  سفن  اذـه  کلذـک و  تـماد  اـم  هـکرحلا  سحلا و  اـهیلع 

یعیبـطلا صاـخلا  دوجولا  نوکلاـب  دارملا  اـهدوجو و  سفن  نکل  هیهاـملا و  ریغ  ناـک  نإ  مدـعلا و  هرورـض  یـضتقم  اـنهاهف  دوجولا 
هر س  هسکع ، هلبق  ام  نأ  امک  صاخلا  دعب  ماعلا  رکذ  باب  نم  اذهف  اهنم  معأ  عقاولا  عابطب  دارملا  هدملا و  هداملاب و  قوبسملا 

هر امهب ، فوفحم  نکمم  لک  نیتللا  نیترورضلا  نم  هقحاللا  هرورضلا  یلإ  رظنلاب  اذه  - 2
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یشلا ء  (1) اضیأ الـصأ و  ناکمإلاب  هیلع  موکحملا  انهاه  ققحتی  ملف  رخآلا  فرطلا  بوجو  مزلتـسی  نیفرطلا  دحأ  عانتما  نأل  صاخلا 
.نکمم نیأف  عنتمیف  هعفر  عم  وأ  بجیف  ماتلا  هببس  دوجو  عم  امإ  نکمملا 

رخآ قش  هزوعی  ذإ  ثییحتلا  مدعلا  دوجولا و  نم  دیرأ  نإ  هلمتحملا - قوقشلل  رصاح  ریغ  دیدرتلا  نإ  لوألا  عفد  یف  نولوقی  مهعمستف 
نم مدعلا  لوبق  مدع  نم  مزلی  مدعلا و ال  دوجولا و  نع  هقلطملا  هیهاملا  وه  ناکمإلاب  فوصوملا  ذإ  امهنم - یـش ء  رابتعا  مدـع  وه  و 

بـسحب هیهاملا  لاح  امهنم  لک  لوبقل  ححـصملا  لب  سکعلاـب - کلذـک  يرخأ و  هیثیح  نم  هلوبق  مدـع  دوجولاـب  فاـصتالا  هیثیح 
لبقی نأ  عنتمی  نیتقولا  يأ  نیلاحلا  نم  لک  یف  هلوق  نیقشلا  نم  الک  راتخن  نأ  انلف  تیقوتلا  درجم  امهب  دیرأ  نإ  دویقلا و  نع  اهقالطإ 
ینعم یف  مزال  ریغ  وه  هلباقمب و  فاصتالا  ققحت  عم  یـشب ء  فاـصتالا  عاـنتما  وه  ملـسملا  عونمم و  اذـه  لـیق  هب  فصتی  اـم  لـباقم 

دیدرتلا هببـس  مدع  عم  وأ  هببـس  دوجو  عم  امإ  یـشلا ء  هلوق  نإ  لاقی  یناثلا  یف  و  روذحم - ریغ  مزاللا  مزال و  ریغ  روذحملاف  نکمملا 
دیرأ نإ  عفرلا و  هیعم  هیعملا ال  عفر  یناثلا  قشلا  یف  داری  نأ  الإ  اهیف  بتارملا  رابتعا  هیهاملا و  لاح  بسحب  هیعملا  دیرأ  نإ  لتخم  هیف 

اهرابتعا یف  لب  مأ ال  ببـسلا  عم  تناک  ءاوس  دوجولا  یف  سیل  ناکمإلاب  هیهاملا  فاصتا  نکل  دیدرتلا  حـصیف  دوجولا  بسحب  هیعملا 
ببـسب امهدـحأ  نیذـللا  قحاللا  قباسلا و  نیبوجولاب  امإ  افوفحم  ناـک  نإ  نکمم و  لـک  نأ  تبث  دـقف  یه  یه  ثیح  نم  اهذـخأ  و 

یـش ء مداصی  نکل ال  کلذـک  قحاللا  قباسلا و  فلاخملا  بناجلل  نیعانتمالاب  امإ  و  عقاولا - یف  هلاح  بسحب  رخآلا  هلعلا و  ءاـضتقا 
.اولاق اذکه  یه  یه  ثیح  نم  هتیهام  بسحب  هلاح  وه  ام  امهنم 

وه امنإ  قحاللا  قباسلا و  دوجولاب  فصتملا  نأ  دوجولا و  هلعب  هیهاملا  طاـبترا  مدـعب  مهنم  فارتعا  اذـه  نأ  ملعی  ریـصبلا  فراـعلا  و 
نم ائـشان  ناک  ءاوس  هب  سبلتلا  یفانی  مدـعلا  دوجولا و  نع  قالطإلا  هیثیح  نإف  اهـسفن  ثیح  نم  اهـسفن  هیناکمإ ال  هیهام  لـک  دوجو 

هیثیح نم  وأ  تاذلا  هیثیح 

هر س  دجوی ، مل  بجی  مل  ام  یشلا ء  مهلوق  دافم  یه  یتلا  هقباسلا  هرورضلا  یلإ  رظنلاب  اذه  - 1
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روـهظلا و یلجم  یلإ  ءاـفتخالا  نوـطبلا و  متک  نم  اهـسفن  بسحب  ادـبأ  جرخت  ـال  جرخت و  مل  هیناـکمإلا  هیهاـملاف  هل  هیـضتقملا  هلعلا 
تافـصلا رئاـسب  یلوـألا  قیرطلا  یلعف  دوجولا  لـصأب  فصتی  مل  اذإ  ادـبأ و  ـالزأ و  اـهنومک  اـهنوطب و  اـهنالطب و  یلع  یهف  دوهـشلا 

یف هیهاملا  و  دوجولا - سفن  ـالإ  هیدوجولا  تافـصلا  هیلاـمکلا و  تـالاحلا  نم  یـشب ء  فصتی  ملف  دوجولا  دـعب  یه  یتلا  هیجراـخلا 
نیعتلاب و مهضعب  دنع  اهنع  ربعملا  تایهاملا  نم  هصاخ  هیهام  هعبتت  دوجولا  ءاحنأ  نم  وحن  لک  دوجولل و  هعبات  تافصلا  کلت  عیمج 

سکعلا يذ  دوجوب  دجوی  سکعلا  نأ  امکف  اهل  هیذاحملا  هروصلل  هآرملا  یف  هعقاولا  هروصلا  هیعبات  صاخلا - دوجولاب  مهـضعب  دـنع 
اهب قلعتت  یتلا  تافصلا  عیمج  یف  اذکه  هنوکسب و  نکسی  هکرحتب و  كرحتی  هفیکتب و  فیکتی  هلکشتب و  لکشتی  هردقتب و  ردقتی  و 

هیهاملا لاح  کلذـکف  هقیقحلاب  اهنم  یـشب ء  فاصتالا  هلاـصألا و  قیرط  یلع  ـال  لـیختلا  هیاـکحلا و  قیرط  یلع  کـلذ  لـک  هیؤرلا 
ام رهظف  هیـسحلا  هیلقعلا و  كرادـملا  یف  هنم  رهظی  يذـلا  هسکع - دوجولا و  لایخ  اهـسفن  هیهاملا  نإف  هعباوت  دوجولا و  یلإ  سایقلاب 

.لایخ یف  لایخ  هلک  ملاعلا  نأ  ءایلوألا  نم  نولماکلا  و  ءافرعلا - نم  نوققحملا  هیلإ  بهذ 

یف هتروص  ناسنإلا  كردأ  اذإ  هیکملا  تاحوتفلا  نم  نیتسلا  ثلاثلا و  بابلا  یف  یبارعألا  نیدـلا  یحم  هلأـتملا  فراـعلا  خیـشلا  لاـق 
ربـکلا وأ  هآرملا  مرج  رغـصل  رغـصلا  هیاـغ  یف  هاری  اـمل  هجوب  هتروص  كردأ  اـم  هنأ  هجوب و  هتروـص  كردأ  هنأ  اـعطق  ملعی  تآرملا 

قداـصب و ال سیل  هآرملا و  نیب  هنیب و  یه  ـال  و  هتروـص - هآرملا  یف  سیل  هنأ  ملعی  هتروـص و  يأر  هنأ  رکنی  نأ  ردـقی  ـال  هـمظعل و 
همودعم هدوجوم  هتباث  هیفنم  یهف  اهنأش  ام  اهلحم و  نیأ  هیئرملا و  هروصلا  کلت  امف  هتروص - يأر  ام  هتروص و  يأر  هلوق  یف  بذاک 

نم وه  اذه و  هقیقح  كرد  یف  راح  زجع و  اذإ  هنأ  ققحتی  ملعیل و  لاثملا  برـض  هدبعل  هقیقحلا  هذـه  هناحبـس  رهظأ  هلوهجم  همولعم 
هریح دشأ  لهجأ و  زجعأ و  نذإ  اهقلاخب  وهف  هتقیقحب  ملع  لصحی  مل  ملاعلا و 
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بوجولا دح  هغلاب  ریغ  هیولوأ  مدعلا  وأ  دوجولا  هل  یلوأ  یشلا ء  نوک  لاطبإ  یف  ( 12  ) لصف

هراشا

لاطبإل هنوئم  دـیزم  یلإ  جاتحت  اهب ال  ناکمإلا  ینعم  قوحل  هیفیک  نم  اهـسفنأ و  یف  تایهاملا  لاح  نم  قبـس  اـمب  تنطفت  ول  کـلعل 
یشلا هب  جرخی  يرورض ال  ریغ  اناحجر  اهیلإ  سایقلاب  نیفرطلا  دحأ  ناحجر  نکمملا  تاذ  ءاضتقاب  ترـسف  ءاوس  هیتاذلا   (1) هیولوألا

جراخ و إدبم  لبق  نم  هرورضلا ال  دح  یلإ  هلصاو  ریغ  هقایل  تاذلا  یلإ  هبسنلاب  قیلأ  نیفرطلا  دحأ   (2) نوکب وأ  ناکمإلا  مکح  نع  ء 
امنإ دوجولا  لعاج  یلإ  هیهاملا  هقالع  نأ  لبق  نم  نابتـسا  دـق  سیل  یتاذـلا أ  بوجولا  یف  رمألا  سایق  یلع  هیتاذ  هیببـس  ءاضتقاب و  ال 

دح یف  هیهاـملا  افعـض و  هوق و  اـصقن و  ـالامک و  هفـالتخا  بسحب  ضیفم  هسفنب  هنأ  اـمک  ضاـفم  هسفنب  دوجولا  دوجولل و  عـبت  یه 
یتح ءایشألا - نم  ائیش  اهسفن  یف  یه  تسیل  ایضرع  الوخد  دوجولا  ملاع  یف  هیهاملا  لخدی  مل  امف  اهریغ  نیب  اهنیب و  هقالع  اهسفن ال 

اهفاصتا لبق  هیهاملا  سفن  تارابتعا  نم  ناک  نإ  ناکمإلا و  تحبلا و  ریدقتلا  بسحب  الإ  اهیلإ  ام  موهفم  دانـسإل  حلـصت  یتح  اهـسفن 
دوجولا راد  یف  عقی  مل  ام  نکل  دوجولاب 

مدـعلا وأ  دوجولا  بجی  ام  عنتمملا  بجاولا و  نأ  اـمک  هنأ  وه  رخآ و  هجو  یلع  هیتاذـلا  هیولوـألا  ذـخأ  نیققدـملا  دیـس  نأ  ملعا  - 1
هب قیلأ  یلوأ و  دوجولا  نـأل  دوجوم  نکمملا  نإ  مصخلا  لوقی  کلذـک  امهدـحأ - بوـجو  هتاذ  یـضتقی  اـم  ـال  هسفن  هیلإ  ساـیقلاب 

لامتحالا اذه  لاطبإ  نکمی  ذئنیح ال  تاذلا و  نم  ءاضتقا  هیلع و  كانه  نوکی  نأ  ریغ  نم  رمألا  سفن  یف  مدـعلا  نم  هتاذ  یلإ  رظنلاب 
هر ه  قراوشلا ، نم  ذخأ  هیلعلا  ءاضتقالا و  ثیدح  یلع  هلمتشملا  لئالدلاب 

هل و ال هقیقح  نکمملا ال  نأ  نم  اورکذ  ام  مزلی  ناحجرلا - یـضتقی  هتاذـب  نکمملا  نإ  انلق  ول  لاق  ثیح  ققدـملا  دیـسلا  یلع  در  - 2
قیلألا نإ  انلق  اذإ  امأ  موقلا و  نم  روهشملا  لیلدلا  یف  امک  تاذلا  نع  تاذلا  یـضتقم  فلخت  مزلی  هنأ  وأ  هل  ءاضتقا  الف  ضحم  یش ء 
كانه لب  دحاو  یضتقملا  یـضتقملا و  نأل  هانعم  یلع  سیل  یتاذلا  بوجولا  یف  ءاضتقالا  نأ  امک  ادج  هورکذ  ام  دری  الف  اذک  هلاحب 

هر س  هیلإ ، هغلاب  ریغ  اهنأ  الإ  انهاه  کلذکف  بوجولا  دح  یلإ  هغلاب  نکل  هقایللا  بسانی 
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نم هنکمم  اهنوک  وأ  یه  اهنوک  ناک  نإ  و  هنکمم - اهنأب  وأ  یه  اهنأب  اهیلع  مکحلا  نکمی  لعاجلا ال  نم  اهدوجو  هدافإ  لصحی  مل  و 
یلع فوصوملا  مدقت  اهتیدوجوم  یلع  لقعلا  بسحب  هیهاملا  مدقت  تملع  دـق  و  اهدوجو - تافـص  اهدوجو و  یلع  هقباسلا  اهلاوحأ 

ازیمتم هفـص  فوصوم و ال  الف  لقعلا  رابتعا  نم  جراخلا  یف  امأ  هیدوجولا و  اهلاوحأ  یلع  هیتاذلا  اهلاوحأ  مدقت  اهیلع  سقف  هفـصلا -
نأب مکحی  لیلحتلا  لمعتلا و  نم  برـضب  لقعلا  مث  دوجوم  وه  امب  دوجوملا  دوجولا و  وه  دـحاو  یـش ء  لب  هبحاص  نع  اـمهنم  لـک 
نـأل سکاـعتلا - یلع  نیعلا  لـقعلا و  یف  رخـآلاب  امهدـحأ  فصتی  دوجوملا و  دوجولا و  ینعم  ریغ  ینعم  هب - نرتـقی  دوجوملا  ضعب 

مدـقت جراخلاب  قئاللا  رم و  امک  هیف  هنکلاب  دوجولا  لوصح  مدـع  هیف و  اههنکب  اهلوصحل  دوجولا  یلع  هیهاـملا  مدـقت  لـقعلاب  قئـاللا 
فیطللا ینعملا  اذـهب  ضراعلا  یهف  ضرعلاب  اداحتا  هعم  دـحتت  هیهاملا  لـصألا و  وهف  تاذـلاب  هیف  عقاولا  وه  ذإ  هیهاـملا  یلع  دوجولا 

.روهمجلا هنع  لفغ  دق  يذلا 

اهغابـصنا نع  رظنلا  عطق  عم  وأ  دوجولا  نع  هدرجم  اهایإ  لقعلا  ضرف  بسحب  وه  امنإ  ناکمإلاب  ام  هیهام  یلع  مکحلا  نأ  لـصاحلا  و 
ضرعلاب ماتلا  لعاجلا  نع  هئشانلا  اهدوجو  هرورضب  هیرورـض  یهف  کلذک  اهایإ  لقعلا  ضرف  نع  جراخلا  رابتعاب  امإ  دوجولا و  رونب 

.الصأ امهریغ  ناکمإ و ال  هرورض و ال  تافصلا ال  نم  هفص  اهتاذ  بسحب  اهل  تسیل  و 

هیهاملا نم  بلقنا  ول  نکمملا  مودعملا  نأب  مکحی  صحفلا  بسحب  لقعلا  نأ  وه  عنتمملا  مودعملا  نکمملا و  مودـعملا  نیب  قرفلا  و 
نإ اهنإف و  هعنتمملا  هیریدـقتلا  هیهاملا  فـالخب  هیهاـملا  کـلت  تاراـبتعا  نم  ناـکمإلا  ناـک  هلقتـسم - هیقیقح  هیهاـم  یلإ  هیریدـقتلا 
وه امب  مودـعملا  نأ  هایإ ال  الإ  حلـصی  مل  عانتمالا و  نع  اهعابط  کفنی  مل  لیحتـسملا  ضرفلا  بسحب  هلقتـسم  هیقیقح  هیهام  تراص 

هیولوأ عضوی  یتح  دوجولا  لعج  لبق  هیهام  نیأ  نم  ذـئنیحف  یـشب ء  سیل  مودـعملا  فیک و  عاـنتمالا  ناـکمإلاب و  فوصوم  مودـعم 
هسفن نوکم  یشلا ء  نوک  سفن  زیوجت   (1) امأف اهیلإ  سایقلاب  ءایشألا  نم  ام  یش ء  وأ  دوجولا 

امهنم هدـحاو  لک  هیریغ و  امإ  هیتاذ و  امإ  هیولوألا  نإف  یلاعت  عناصلا  یلإ  راقتفالا  بابل  هداسلا  هیفاکلا  هیتاذـلا  هیولوـألا  یف  اـمک  - 1
هر س  ضعب ، نم  دسفأ  اهضعب  نکل  هدساف  قیقحتلا  دنع  اهلک  هیفاک و  ریغ  امإ  نکمملا و  ققحت  یف  هیفاک  امإ 
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.سفنلا ضیرم  نکی  مل  ام  کلذ  مشجت  رشبلا  نم  روصتی  الف  یتاذلا  هنالطب  عم  هتاذ  ررقم  و 

.نایبلا نع  نغتسم  هرطفلا  همالس  طرشب  هیهاملا  لاح  نم  هانررق  ام  یلع  تبثتلا  دعب  هیتاذلا  هیولوألا  یفنب  مکحلا  نأ  تبث  دقف 

الب دوجولا  هلـسلس  لصح  ول  مکحلا  صوصفب  یمـسی  هل  رـصتخم  یف  یبارافلا  رـصن  وبأ  یناثلا  ملعملا  لاق  اذـه  لثم  یلإ  هراـشإلل  و 
.شحفأ وه  هسفنب و  همدع  هحص  امإ  شحاف و  کلذ  هسفن و  یشلا ء  داجیإ  امإ  مزل  بوجو 

ضتقمب یشلا ء ال  عقی  هنأ  امإ  هسفن و  هلع  یـشلا ء  نوکیف  عوقولل  هبجوم  هلع  اهنأ  امإ  تاذلا  نع  هئـشانلا  هیولوألا  نأ   (1) هحیضوت و 
دحأ ناحجر  اذ  هنوکب  یتاذلا  ناکمإلا  زیح  نع  هجورخ  مدعل  مدـعلا  حیحـص  وه  تاذـلا و  نم  باجیإ  ءاضتقاب و  (2) و ال  بجوم و 

مث مدـعلا  حیحـص  هسفنب  یـشلا ء  نوکی  نذإف  دوجولل  هلع  كانه  سیل  دوجولا و  هلع  مدـع  ـالإ  مدـعلا  هیلعل  حلـصی  سیل  نیفرطلا و 
دوجولاب فاصتالا  ناـحجر  أدـبم  اـهنأ  اـمک  هتاذـف  هنیع  سیل  دوجولاـب و  افـصتم  نوکی  ناـحجرلاب  نکمملا  دوجو  ریدـقت   (3) یلع

حجرتی ام  الإ  هلعلاب  ینعن  ذإ ال  دوجولاب  فاصتالا  هلع  کلذک 

وه ءاوتـسالا و  عم  لوصحلا  نم  معأ  بوجو  الب  ملعملا  لوقف  الإ  لیثمتلا و  لیبس  یلع  وأ  اهیف  مالکلا  نأل  هیولوـألاب  صیـصختلا  - 1
وه امک  اضیأ  دوجولا  سفنب  دوجولا  هحـص  ملعملا  رکذی  مل  امنإ  بوجولا و  دح  یلإ  غلابلا  ریغلا  ناحجرلا  عم  وأ  حجرم  الب  حـجرتلا 
وه کلذ  نأل  تاذـلا  نم  ءاضتقاب  لصفنم و ال  ضتقمب  یـشلا ء ال  عوقو  ریدـقت  یلع  اضیأ  مزلی  هنأ  عم  حـجرم  الب  حـجرتلا  یـضتقم 

هر س  یلاتلا ، مدقملا و  دحتال  کلذ  روذحملا  لعج  ولف  ضورفملا 
نم ءاضتقا  الب  یـشلا ء  عقی  ذـئنیحف  هیفاکلا  ریغلا  هیولوألا  یلع  ینبم  اذـه  هیفاکلا و  هیتاذـلا  هیولوألا  یلع  اینبم  ناـک  لوـألا  قشلا  - 2

هر س  بوجو ، الب  دوجولا  هلسلس  لوصح  ضورفملا  ذإ  لصفنم - رخآ  ضتقم  الب  هیهاملا و 
فاصتالا هلع  ناک  اللعم  ایـضرع  ناک  اذإ  للعی و  ـال  اـیتاذ  نوکی  یتح  هنیع  سیل  نکمملا  دوجو  نأ  وه  هیـشحفألل و  رخآ  ناـیب  - 3

دوجولا هلع  دوجو  وه  عناملا و  دوجو  عم  لب  یضتقملا  مدع  عم  عوقولا  حیحـص  مدعلا  نوکیف  ناحجرلا  هلع  یه  یتلا  هتیهام  دوجولاب 
نکل دوجولاب  فاصتالل  أدـبم  ملـسی  فیکف  الـصأ  ضتقمب  یـشلا ء ال  عوقو  ضرف  دـق  مصخلا  ذإ  یمازلإ  یناـهرب ال  بلطملا  اذـهف 

هر س  ولخلا ، عنم  اذه  یلع  هلصفنملا 
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عوقولا ال زئاج  مدـعلا  راص  دـق  نذإف  بوجولا - دـح  هغولب  مدـعل  همدـع  زوجی  دوجولاـب  هسفن  فاـصتال  هلع  هنوک  عم  هب و  لولعملا 
.هطسفسلا ضحم  هذه  دوجولا و  حجرم  ءاقب  عم  لب  حجرمب 

نم ائیـش  لعل  لوقی  نأ  لئاقل  سیلف  اقلطم  رمـألا  سفن  توبث  لـبق  عناـصلا و  تاـبثإ  لـبق  هیلإ  هجاـحلا  اـمنإ  ثحبلا  اذـه  نإ  ثیح  و 
هدوجو ناحجر  یـضتقی  هیلاعلا  ناـهذألا  ضعب  یف  هماـسترا  وأ  یلاـعت  يراـبلا  ملع  یف  هدوجو  یف  يأ  یملعلا  هدوجو  یف  تاـیهاملا 

هیهاملا ال نأ  یف  یجراخلا  دوجولا  یف  مـالکلاک  هنیعب  هب  هیهاـملا  فاـصتا  هبترم  ینهذـلا و  دوجولا  یف  مـالکلا  نأ  یلع  یجراـخلا 
یف تفک  ول  لاقی  هیولوألا  هلاحتسا  نع  رظنلا  لزع  عم  مث  دوجولا  عم  الإ  هیهام  هیهاملا  نوک  مدعل  دوجولا  لعاج  لعجب  الإ  هب  دجوت 

هدوجو یلع  هدوجوب  همدقت  مزلیف  هنع  ادیفتسم  هسفن و  دوجول  ادیفم  دحاولا  یشلا ء  نوک  مزلی  هدوجوم  هیهاملا  هروریص 

: مده

ثحبلا و قیرط  یف  هیئزجلا  راظنألا  ضعب  نم  عمتلی  امب  هللا  نذإب  کبلق  یلع  توکلملا  هوک  نم  قحلا  هرانإ  دعب  نیعتـست  نأ  كایإ و 
یـضتقی هنیعب  وهف  فرط  ناحجر  یـضتقی  ام  نأ  نم  نورخآلا - هنـسحتسا  همکحلا و  نویعل  هحرـش  یف  يزارلا  بیطخلا  هرکذ  اـم  وه 
هعاـنتما مزلتـسی  رخـآلا  فرطلا  هیحوجرم  ققحتلا و  هجرد  یف  نیفیاـضتملا  هیعم  اـمهنیب و  عقاولا  فیاـضتلل  رخـآلا  فرطلا  هیحوجرم 

رهظف هیلإ  هتنم  وهف  بوجولا  دـح  یلإ  هتنم  ریغ  ضرف  اـمف  حـجارلا  فرطلا  بوـجو  مزلتـسی  هعاـنتما  حوـجرملا و  حـیجرت  هلاحتـسال 
.فلخلا

لیبس یلع  اضیأ  لباقملا  فرطلا  هیحوجرم  ءاعدتـسا  ناک  هیولوـألا  لـیبس  یلع  هنیعب  فرط  ناـحجر  ءاـضتقا  ناـک  اذإ  هنأ  هدـسفی  و 
- هیولوألا لیبس  یلع  یه  ام  ـال  هیبوجولا  هیحوجرملا  یه  اـمنإ  عوقولا  عاـنتمال  همزلتـسملا  هیحوجرملا  فیاـضتلا و  ناـکمل  هیولوـألا 

لاحف  (1) هلمجلاـب هیقیلـألا و  وحنب  لـب  هتب  حوجرملا  فرطلا  هیحجار  يأ  رخـآلا  فرطلا  درطی  ـال  هجوـلا  اذـه  یلع  اـهتوبث  کلذـلف 
حوجرملا فرطلا  هیحوجرم 

مولعم مدعلا و  وه  حوجرملا و  فرطلا  تاذ  هیبوجو  اهلک  قحلا  لهأ  دنع  نأ  امک  هیزاوج  اهلک  لاوحأ و  هثالث  انهاه  نأ  هلـصاح  - 1
هعوقو و عنتمی  هیحوجرملا ال  حجار  ناک  يذلا  حوجرملا  هیولوألا و  ناحجرلا و  یلع  هتیحوجرم  وه  يذلا  هفـصو  هتب و  درطی  مل  هنأ 

هیحوجرملا هیحجار  لاح  لاوحألا  هثلاث  هیبوجو و  هتیحوجرم  فصو  ناک  ام  عنتمم  حوجرملا  حـیجرت  مهلوق  یف  عوقولا  عنتمملا  امنإ 
دوجولا وه  لباقملا  کلذ  الثم و  مدعلا  وه  يذـلا  حوجرملل  لباقملا  فرطلا  سفن  لاحک  بوجولا  یلإ  هغلاب  ریغ  هیولوأ  اضیأ  یه  و 

هر س  يولوألا ،
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ناحجرلا هیولوألا و  لیبس  یلع  حجرتی  دوجولا  نأ  امکف  هل  لباقملا  فرطلا  سفن  لاحک  هتیحجار  لاح  فرطلا و  کلذ  سفن  لاحک 
ناحجرلا جهن  یلع  هیحوجرملا  هیحجار  کلذکف  ناحجرلا  هیولوألا و  لیبس  یلع  حوجرم  مدعلا  نأ  امک  هیولوألا و  هیولوأ  کلذکف 
ناـحجرلا لـیبس  یلع  رخـآلا  فرطلا  هیحوـجرم  یعدتــست  ناـحجرلا - لـیبس  یلع  فرط  هـیحجار  نأ  اـمک  نـیفرطلا و  یف  اذـکه  و 

ضرف ول  مث  عانتمالا - یـضتقت  فیکف  ناحجرلا  لیبس  یلع  هعوقو  بلـس  الإ  یـضتقت  کلذـک ال  رخآلا  فرطلا  هیحوجرم  کلذـکف 
هیحوجرملا کلتب  اهدییقت  عم  تاذـلا  یلإ  رظنلاب  هعانتما  یعدتـسی  امنإ  حوجرملا  فرطلا  هیحوجرم  نأ  نیبتـسملا  نمف  کلذ  میلـست 

فرطلا بوجو  الإ  یعدتـسی  ریغلاب و ال  نوکیف  یفـصو  عانتما  اذه  یه و  یه  امب  تاذلا  هروکذملا ال  هیثیحلاب  هثیحملا  تاذلا  ینعأ 
نکمم نوکی  كاکفنالا  نکمم  وه  يذلا  فصولاب   (2) عانتمالا ضرفلا و  قرخ  هیف   (1) سیلف تاذلاب  ریغلاب ال  يأ  کلذک  حـجارلا 

املق بلطملا و  اذه  یف  اهورکذ  یتلا  تاساسألا  رئاس  مدـهنی  اذـهب  عانتمالا و  اذـه  ءازإب  يذـلا  بوجولاب  کنظ  فیکف  كاکفنالا -
.داریإلا اذه  نم  هروکذملا  هوجولا  یف  ملسی 

: تافازج ماهوأ و 

راقتفالا زیح  نع  جرخی  هجو  یلع  هتاذ ال  یلإ  رظنلاب  همدع  نم  یلوأ  هدوجو  امم  تانکمملا  ضعب  نوک  زوج  نم  سانلا  نم 

تاذـلاب و اـبوجو  نکی  مل  نإ  بوـجولا و  یلإ  هغلاـبلا  ریغلا  هیولوـألا  يدأـت  ثیح  نـم  هعـضوم  یف  ضرفلا  قرخ  لوـقت  کـلعل  - 1
هیهاـملا سفن  راـبتعاب  ـال  مدـعلاب  تقلعت  یتلا  هیحوجرملا  فصو  راـبتعاب  مدـعلاب - قلعت  عاـنتمالا  نإ  هرـس  سدـق  هدارم  نأ  باوجلا 

هر س  هیحجارلل ، بوجولا  هیحوجرملل و  عانتمالا  زاوجلا و  اهتلاح  یلع  هیهاملاف 
تاذلا و یلإ  هدنتسم  هیحوجرملا  نأ  الإ  تاذلا  الإ  هیحوجرملا  لجأل  ناک  نإ  مدعلل و  عانتمالا  لاقی  نأ  یـسع  ام  عفد  یلإ  هراشإ  - 2

یتلا هیحجارلاک  تاذلا  یلإ  هدنتسم  هیحوجرملا  معن  هنأ  عفدلا  نایب  یـشلا ء و  کلذ  یلإ  دنتـسم  یـشلا ء  یلإ  دنتـسملا  یلإ  دنتـسملا 
الف امهنیب  ناذللا  بوجولا  عانتمالا و  کلذـکف  هیهاملا  نع  كاکفنالا  هزئاج  یهف  تملع  امک  هیبوجو  ریغ  هفـصلا  نأ  الإ  اهدوجول -

هر س  فلخ ،
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هلعلا باجیإب  هدوجو  عوقو  هیرثکأ  یعدتـسی  هجو  یلع  لب  ناکمإلا  دودح  یف  کلذ  عم  هنوکل  هل  عناصلا  تابثإ  هب  دسی  ریغلا و  یلإ 
.رکذ امم  سکعلاب  رخآ   (1) ضعب عوقولل و  اطرش  لقأ  وأ  ادوجو  دشأ  وأ  لعاجلا  هضافإ  و 

.اهصوصخب تانکمملا  نم  هفئاط  یلإ  سایقلاب  طقف  مدعلا  فرط  یف  هیولوألا  هذه  نظ  نم  مهنم  و 

امیف هفـسلفلا  یلإ  نیبستنملا  نم  اوناک  لیواقألا  هذـهب  نولوقتملا  اعوقو و  لهـسأ  مدـعلا  نوکل  عیمجلا  یلإ  سایقلاب  اهنظ  نم  مهنم  و 
.اهلامکإ همکحلا و   (2) حیحصت لبق  نامزلا  نم  مدق 

.ریغلاب ناک  نإ  بجاولا و  يوس  امیف  بوجولا  ققحت  مهعنمل  یلوأ  وهف  نیفرطلا  نم  عقاولا  وه  ام  لک  مالکلا  لهأ  نم  هفئاط  دنع  و 

اهؤاقب و زاجل  الإ  اهب و  یلوأ  مدعلا  نأ  کش  ال  تاکرحلا - هنمزألا و  تاوصألاک و  هلایسلا  تادوجوملا  نأ  مهوتم  مهوت   (3) امبر و 
(4) یلوأ دوجولا  بناج  یف  اهزاوج  نکیلف  مدعلا  بناج  یف  هیولوألا  تزاج  اذإ  الـصأ و  تدجو  امل  الإ  اهیلع و  اضیأ  دوجولا  حصی 

هلعلا کلت  نأ  یف  ههبـش  عناـم و ال  ءاـفتنا  وأ  عاد  مامـضنا  وأ  طرـش  ققحت  یلع  اـهلولعم  اـهؤاضتقا  فقوتی  مث  دـجوت  دـق  هلعلا  نأ  و 
ءاضتقالا و اهیلع  حـصی  اهباجیإ  اهریثأت و  لبق  هلعلا  نذإف  هیلعلا  یف  اهریغ  نع  یـش ء  هلع  زیمتی  مل  الإ  لولعملا و  باجیإ  اـهب  یلوـألا 

کلذ نوکیف  لیبقلا  اذه  نم  ام  هیهام  یلإ  هبـسنلاب  اضیأ  دوجولا   (5) نکیلف همدـع  نم  اهب  یلوأ  باجیإلا  نوک  عم  اعیمج  ءاضتقااللا 
ضرألا هعیبطک  ایمئاد  ایرثکأ ال  اهریثأت  نوکی  ام  للعلا  نم  يرت  امک  باجیإلا  کلذ  یف  امک  ایمئاد  ایرثکأ ال  دوجولا 

هر س  تانکمملا ، ضعب  یلع  فطع  وهف  تانکمملا  نم  يأ  - 1
، همکحلا جضن  لبق  اهضعب  یف  همکحلا و  حرش  لبق  خسنلا  ضعب  یف  - 2

هر س  قالتخا ، روز و  نیلوقلا  الک  هلوقب و  هیلی  ام  اذه و  لاطبإب  یفتکا  اذل  توافت و  الب  قبس  امل  لاثم  اذه  - 3
هر ه  رهوجلا ، هراقلا و  تادوجوملاک  - 4

هر س  اذکه ، دوجولا  ناحجرل  هیهاملا  ءاضتقا  نکیلف  لولعملا  هلعلا و  یف  اذه  تفرع  اذإ  يأ  - 5
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.قالتخا روز و  نیلوقلا   (1) الک ارسق و  ولعلا  یلإ  یمری  ام  دنع  هنع  عنمی  دق  ام  عم  طوبهلا  اهئاضتقا  یف 

نم هجرد  یـش ء  لـکل  نأ  رم  دـق  هیهاـملا و  یلإ  ساـیقلاب  هتیولوأ  ـال  هتیولوأ و  نیب  هفعـض و  دوجولا و  هوـق  نیب  هابتـشا  لوـألا  یفف 
وأ مدعلا  نم  اهب  یلوأ  دوجولا  نأ  اهرئاظن ال  هکرحلاک و  هفالخب  اهضعب  دکآ و  دوجولا  نم  هظح  ءایـشألا  ضعب  اهادعتی و  دوجولا ال 

نکمملا دوجولا  قلطم  یف  انمالک  هل و  هتوبث  عنتمی  لـب  راـقلا  ریغلا  دوجوملا  دوجو  وحن  سیل  اـهؤاقب  ءازجـألا و  رارقتـساف  سکعلاـب 
جرخی امهنم ال  صاخ  وحن  عانتماف  مدـعلا  قلطم  دوجولا و  قلطم  وه  امنإ  یتاذـلا  ناکمإلا  عابط  ربتعی  هیلإ  سایقلاب  ام  نإف  اـم  هیهاـمل 
ایواستم همدع  رارمتسالا و  نم  لک  یشلا ء و  کلذ  یلإ  مدعلا  دوجولا و  یتعیبط  هبسن  يواستل  مزلتسملا  یتاذلا  ناکمإلا  نع  یشلا ء 
امهدحأ هیولوأ  ریغ  نم  جراخ  حـجرم  یلإ  جاتحی  عوقولاب  امهنم  دـحاو  لک  صیـصخت  راق و  ریغ  رمأ  لک  تاذ  یلإ  سایقلاب  هبـسنلا 

اهل ناک  اهعفر  يددـجتلا و  اـهدوجو  یلإ  تسیق  اذإ  هراـقلا  ریغلا  عئاـبطلا  نم  اههابـشأ  هکرحلا و  هیهاـمف  رخـآلا  نم  هیهاـملا  بسحب 
وأ ال هماتلا  هلعلا  باجیإب  مدـعلا  وأ  دوجولا  صـصختی  امنإ  اناحجر و  هتب و ال  ـال  هنیعب  فرط  ءاعدتـسا  ریغ  نم  هتحبلا  هیلباـقلا  درجم 

الب یتبلا  عانتمالا  دوجولا  نم  وحنلا  اذـه  یلإ  سایقلاب  اهلیبس  ناک  اهل  هیلیلحتلا  ءازجألل  یعامتجالا  دوجولا  یلإ  تسیق  اذإ  اهباجیإ و 
.اقلطم یتاذلا  ناکمإلا  یفانی  نوکلا ال  نم  وحن  عانتما  نأ  رم  دق  و  یلقع - زاوج  هحص و  توبث 

طئارـشلا عم  الـصأ و  بجوم  لعافب و  سیل  هباجیإ  طئارـش  لبق  لعافلا  نإف  هلع  هلعب  سیل  اـم  ذـخأ  بسحب  طـلغلا  عقو  یناـثلا  یف  و 
- نکمملا هیهام  یف  لاح  فـالتخا  یـضتقی  ـال  کلذـلف  اـهترثک  طئارـشلا و  هلق  لـجأل  عوقولا  نم  دـعبلا  برقلا و  اـمأ  هتب و  بجوم 

وه يذلا  فعضلا  هدشلل و  لباقلا  دادعتسالا  ینعأ  رخآ  ینعمب  ناکمإلا  کلذب  فلتخی  امنإ  لب  مدعلا  دوجولا و  یعیبط  یلإ  سایقلاب 
یتاذلا ناکمإلا  هیجراخلا ال  تایفیکلا  نم 

هر ه  هرخآ ، یلإ  فقوتت  مث  دجوت  دق  هلعلا  هلوق و  هرخآ و  یلإ  هلایسلا  تادوجوملا  نإ  هلوق  امه  مهوتملا و  الوق  يأ  - 1
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ماقملا ال اذـه  یف  نیلداجتم  هفئاط  نم  تعقو  یتلا  تاسیوهتلا  هایإ  هاطعملا  لوصـألاب  عمقی  نأ  دـشرتسملل  یلقع و  راـبتعا  وه  يذـلا 
ضوع الب  رمعلا  دقن  تیوفت  ضرغ و  الب  تقولا  عییضت  الإ  اهدر  اهداریإ و  یف  هدئاف 

تادوجولا یف  روصقلا  تایهاملا و  یف  ناکمإلا  یه  هلعلا  یلإ  هجاحلا  هلع  نأ  یف  ( 13  ) لصف

هراشا

یف اومـشجت  اطرف و  مهرمأ  ناک  لیـصحتلا  ملعلا و  هوسک  نع  نیراعلا  زییمتلا  ءایلوأ  رظنلا و  لهأب  نیمـستملا  نییلدـجلا  نم  اـموق  نإ 
.اقرف لطابلا  كولس  یف  اوقرفت  اططش و  قحلا  لیبس  مهراکنإ 

.هلعلا یلإ  هجاحلا  هلع  هدحو  ثودحلا  نأ  معز  نم  مهنمف 

.هلعلا وه  امیف  الخاد  ارطش  هلعج  نم  مهنم  و 

.ناکمإلا یه  هلعلا  هلعلل و  اطرش  هلعج  نم  مهنم  و 

ناویحلا نم  همیهبلا  عابط  یف  روطفملا  لب  نایبصلا  سفن  یف  زوکرملا  يرطفلا  مکحلا  هرورض  یف  حدقلاب  لادجلل  بهأتی  نم  مهنم  و 
لیطعت و  نیجهتلاب - رمعلا  عییـضتل  لباق  ریغ  هلک  مهمالک  ناـجلوصلا و  توصلا و  نادـیعلا و  و  بشخلا - توص  نع  هرفنتل  بجوملا 

.هیلإ هعئاط  هوحن  ههجوتم  نیملعتملا  روهمج  سانلا و  سوفن  نکل  نیهوتلاب  سفنلا 

تاذلا ناینغی  تاذلا  یلإ  سایقلاب  اهعانتما  ام و  هفص  بوجو   (1) سیل لوقنف أ 

مدعلا دوجولا و  یف  هرورـضلا  بلـس  يأ  عانتمالا - بوجولا و  مدعف  کلذک  عانتمالا  انغلا و  یـضتقی  بوجولا  لاقی  نأ  حـضوألا  - 1
اطرـش مدقلاک  ائیـش  هیف  انذخأ  له  انغلا  هلع  بوجولا  انلق  اذإ  رظنا  مث  لولعملا  مدعل  هلع  هلعلا  مدع  نإف  هجاحلا  وه  انغلا و  مدع  طانم 

تاذلاب ال نکمم  یف  اذوخأم  اربتعم و  ناک  هلعلا  یف  نیهجولا  دـحأب  اذوخأم  ثودـحلا  نوک  ضرف  ول  ناکمإلا و  کلذـکف  ارطـش  وأ 
مدـع اضیأ  هرکذ  يذـلا  لیلدـلا  اذـه  نم  مهفی  هنکل  فلخ  اذـه  ناکمإلا  یلإ  هرخألاب  رمألا  عجریف  ینغتـسا  الإ  عنتمم و  ـال  بجاو و 

هر س  عیمجلا ، لمشی  خلإ  هیفیک  ثودحلا  هلوق و  وه  یتآلا و  لیلدلا  و  انمض - هلع  هدحو  ثودحلا  نوک 
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وأ ناک  اطرـش  هجاحلا  هلع  یف  اذوخأم  ثودحلا  نوک  ضرف  ولف  هفـصلا  کلت  بسحب  هیلإ  اهدانتـسا  نالیحی  ریغلا و  یلإ  راقتفالا  نع 
.فلخلا وه  هدحو و  ناکمإلا  یلإ  اریخأ  رمألا  عجر  دقف  عنتمم  وأ  بجاو  تاذلل ال  نکمم  وه  امیف  ذخؤی  ربتعی و  امنإ  ناک  ارطش 

هجاـحلا نع  رخأـتملا  داـجیإلا  نع  رخأـتملا  دوـجولا  نع   (1) هرخأـتملا اـهنع  هرخأـتملا  دوجولا  هبـسن  هیفیک  ثودـحلا  رخآ  لـیبسب  و 
نأ دـحأل  سیل  تاجردـب و  هسفن  یلع  اقباس  ناـک  نیهجولا  دـحأب  هجاـحلا  هلع  وه  ثودـحلا  ناـک  اذإـف   (2) ناکمإلا نع  هرخأـتملا 

هیهاملا یلإ  دوجولا  موهفم  هبـسنل  ضرعت  هلاح  ناکمإلا  نأل  دوجولا  هبـسن  هیفیک  هنأ  ههج  نم  ناکمإلا  هیلع  یفن  یلع  هلثمب  ضراـعی 
- هیهاملا دوجولا و  یموهفم  نع  هرخأت  مزلی  امنإف  هیجراـخ  هبـسنل  عقاولا  یف  ضرعی  اـمم  سیل  (3) و  لقعلا ظاحل  یف  تاذلا  بسحب 

لعفلاب جراخلا  لاح  بسحب  یشلا ء  فصو  وهف  ثودحلا  امأ  دوجولا و  فرظ  یف  هبـسنلا  هیلعف  نع  یه ال  ثیح  نم  اهذخأ  بسحب 
.داجیإلا لعجلا و  نع  هرخأت  یف  بیر  اهسفن و ال  یف  هیدوجوملا ال  نیح  الإ  دوجولا  هیهاملا و ال  هب  فصوی  و ال 

امهنع هرورضلا  عفر  یف  تاذلا  یلإ  هبسنلاب  ایوتـسا  امل  نافرطلا  مکلوق  انـضرع  یتم  انأب  هروطفملا  هیـضقلا  ههادب  رکنی  نم  لوق  امأ  و 
و روهظلا - هوقلا و  یف  یلوـألا  قوف  هریخـألا  اندـجو  نینثـالا  فصن  دـحاولا  اـنلوق  عم  لـقعلا  یلع  لـصفنمب  ـالإ   (4) حیجرتلا عنتماف 

.ماتلا نیقیلا  ضقنی  ضیقنلا  لامتحا  مایق  و  هریخألا - یلإ  هبنسلاب   (5) یلوألا یلإ  ام  هجوب  لامتحالا  قرطت  اذإ  میقتسی  امنإ  توافتلا 

هر س  اهنع ، لدب  - 1
هر س  طورشملا ، یلع  مدقم  طرشلا  نإ  ثیح  نم  يرخأ  هجردب  مدقیف  اطرش  ثودحلا  ناک  اذإ  و  - 2

لـصاحلا دوجولا  هیهاملا و  نیب  روصتم ال  وه  ثیح  نم  دوجولا  موهفم  هیهاملا و  نیب  هبـسنلا  هیفیک  وه  امنإ  ناکمإلا  نأ  هلـصاح  - 3
مدـعلاب و ال هیهاملل  لصاحلا  دوجولا  هیقوبـسم  هنإف  ثودـحلا  فالخب  دوجولاب  اهفاصتا  لبق  ناـکمإلاب  هیهاـملا  فصوی  اذـهل  اـهل و 

هر ه  داجیإلا ، نع  هرخأت  یف  کش 
باب نم  حیجرتلا  قلطیف  ناک  ول  لصفنمب  دوجولاب  لصفنم  الب  دوجولا  هبـشی  نأ  الإ  حجرتلا  باوصلا  خسنلا و  نم  ریثک  یف  اذکه  - 4

هر س  لهس ، رمألا  هیعیدبلا و  هلکاشملا 
، هبسنلاب خسنلا ال  ضعب  یف  - 5
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امم ال هسفن  یف  مکحلا  مکحلا و  یفرط  یف  توافتلا  بسحب  نوکی  ام  اریثک  تایرطفلا  یف  توافتلا  نأ  ملعی  مل  ذإ  رهاـظ  هیف  ملظلاـف 
تایـصوصخ هنمزألا و  ناهذألا و  یلإ  ساـیقلاب  تواـفتلا  هیف  زوجی  اـمم  یـصانتقالاک  یـسدحلا  يرطفلا و  مکحلا  نأ  یلع  تواـفتی 

مظن كاردإ  یف  هیلقعلا  قئالسلاف  هیبسک  هیوناثلا  اهتادادعتسا  هیزیرغ و  هیلوألا  اهتادادعتـسا  یف  سوفنلا  توافتل  دوقعلا  تاموهفملا و 
ههجک تایلقعلا  یف  هدـحولا  ههج  تاوصألا و  فیلأت  ظافلألا و  نزو  یف  هیعمـسلا  هیـسحلا  قئالـسلا  نازو  اهنازو  اـهفیلأت  قئاـقحلا و 

هیناسفنلا و ضارمألا  نم  وأ  لـالتخالا  روصقلا و  نم  هلقع  هقئاذ  تملـس  نم  لـک  فلاـختلاک و  فلاـختلا  تایعمـسلا و  یف  هدـحولا 
الإ ههج  لک  نم  هلثم  یلع  یشلا ء  ناحجر  هلاحتسا  یف  بتری  مل  لاقلا  لیقلا و  یف  هشقانملا  لادجلا و  هرـشابم  نم  لصاحلا  لالتعالا 
نم تعقو  هیتاذ  هثابخل  هیرـشبلا  هرطفلا  نع  جورخلا  لیبس  کلـسی  نأ  کشوی  حـجرم  الب  یـشلا ء  حـیجرت  لحتـسا  نم  و  لصفنمب -

هیلفسلا هقسافلا  هیندملا  هینالویهلا و  هملاظلا  هیرقلا  یف  هثیبخلا  هتاذ  تفرتقا  یلبج  نایصع  هیلصألا و  اهتیلباق  ءوس 

: هیمهو هملظ 

رئاس نود  هنیعب  تقو  یف  ملاعلا  قلخ  هناحبـس  هللا  نإ  تلاق  هقرفف  لوقلا - یف  اوبعـشت  ببـس  الب  نییواستملا  دحأ  حیجرت  نولحتـسملا 
.تقولا کلذ  هب  صصختی  صصخم  نود  نم  تاقوألا 

یف نوکی  نأ  ریغ  نم  حـبقلا  نسحلا و  رظحلا و  بوجولا و  نم  هصوـصخم  ماـکحأب  لاـعفألا  صـصخ  هناحبـس  هللا  نأ  تمعز  هقرف  و 
عئاجلا هوجولا و  لک  نم  نایواستم  ناقیرط  هل  نع  اذإ  عبسلا  نم  براهلا   (1) کلذک و  ماکحألا - کلت  یضتقی  ام  لاعفألا  عئابط 

نأ ملعت  تنأ  يرعـشألا و  نم  عقو  امنإ  حجرم  الب  حیجرتلا  زاوج  یف  براهلا  یقیرط  عئاجلا و  یفیغر  ناشطعلا و  یحدقب  تبثتلا  - 1
یف حجرملا  مدع  درجمب  ایلک  امکح  مکحی  نأ  نکمی  ذإ ال  هرـس  سدق  هیلإ  راشأ  امک  لوقعم - ریغ  هیئزجلا  هلثمألاب  بولطملا  تابثإ 

يرعشألا دنع  لعافلا  نإ  مث  اهب - یلکلا  مکحلا  یلع  لالدتسالا  مهمصخ ال  عم  هشقانملا  مهروظنم  نوکی  نأ  الإ  هیئزجلا  هلثمألا  هذه 
نیلئاقلا قحلا  لهأ  بهذم  یلع  اذک  دبعلا و  دنع  هلعفل ال  یلاعت  هللا  دنع  نوکی  نأ  دـب  حـجرملاف ال  ربجلاب  لوقی  ثیح  یلاعت  هللا  وه 

تانئاکلا قلخ  یف  نإ هللا  هلوقب  راشأ  هیلإ  ضیوفتلا و  بهذم  بسانی  هصاخ  دبعلا  رظن  یف  يذلا  حـجرملا  هبلاطمف  نیرمألا  نیب  رمألاب 
هللا هبهذأف  کلذ  ریغ  وأ  رئب  یف  عقو  وأ  عبس  هسرتفا  رخآلا  قیرطلا  لخد  ول  هنأ  یضق  ردق و  يأ  یـضق  هناحبـس و  هللا  ردق  هلوقب  خلإ و 

يرجی نأ  و  نیرخـسم - هبیرقلا  لاعفألا  ضعب  یف  نوکن  نأ  قیاضن  انیلإ ال  لعفلا  ضوف  نمف  هل  اـنوص  قیرطلا  کـلذ  ریغ  یلإ  یلاـعت 
هر س  انیدیأ ، یلع  کلملا  وأ  یلاعت  هللا  لاعفأ  ضعب 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 242 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_208_1
http://www.ghaemiyeh.com


209 ص :

.حجرم ریغ  نم  رایتخالاب  امهدحأ  صصخی  کلذک  نییواستم  نیفیغر  نیب  ریخملا 

.(1) دسف للع  یش ء  يأب  هنأل  یشب ء  للعم  ریغ  رخآلا  نود  نیلثامتملا  دحأب  لاوحألا  ماکحألا و  نم  صتخی  ام  لوقت  هقرف  و 

.تافصلا رئاس  نود  هنیعم  هفصب  ضعب  نود  اهضعب  صاصتخا  عم   (2) هیتاذلا یف  اهرسأب  هیواستم  تاوذلا  لوقت  هقرف  و 

هبئاغ ابابسأ  تانئاکلا  قلخ  یف  نأ هللا  اونطفتل  هلاهجلا  هدقر  نم  اوظقیت  هلفغلا و  مون  نم  الیلق  اوهبنت  ول  لادجلا و  یف  مهتاثبـشتم  هذهف 
یف اهب  اوکسمت  یتلا  هیئزجلا  هلثمألا  نم  لک  یف  هیفن و  مزلتسی  یشلاب ء ال  لهجلا  نأ  انرئاصب و  نیعأ  نع  هبوجحم  انناهذأ  روعش  نع 
هیفخ تاحجرم  عئاجلا  یفیغر  ناـشطعلا و  یحدـق  براـهلا و  یقیرط  نم  نیلثاـمتملا  دـحأ  ناـحجر  یف  هیولوـألا  یفنب  مهتاـفزاجم 

هیکلفلا عاضوألا  هیبکوکلا و  تالاصتالا  اهلقأ  هیولوألا و  یفن  هیولوألاب ال  لهجلا  مهل  امنإف  تاقافتالا  ملاع  یف  نینطوتسملل  هلوهجم 
يوصقلا بابسألا  نع  الضف  هیدادعتسالا  تائیهلا  و 

هلـصفنملا ال رومـألا  ناـکرتشم و  اـهمزال  هیهاـملا و  کلذـک و  نکی  مل  هب  لـلع  وـلف  ءاوـسلا  یلع  لـکلا  یلإ  لـعافلا  هبـسن  نـأل  - 1
لسلستلا مازلإ  باوجلا  لسلستلا و  مزلی  اهیلإ و  مالکلا  لقنن  هلـصفنملا  هقرافملا  ضراوعلا  و  رخآلا - نود  امهدحأ  عم  اهل  هیـصوصخ 

هقباس يرخأ  ضراوع  هل و  اهدعی  اذه  هدام  یف  هقباس  ضراوع  رابتعاب  كاذب  رخآ  ضعب  اذـهب و  لاوحألا  ضعب  صاصتخاف  یبقاعتلا 
نیتقباسلا و امهیتدام  یف  يرخأ  ضراوع  رابتعاب  لوقن  نیتداملا  یف  ضراوعلا  یلإ  مـالکلا  لـقن  نإـف  هفـالخل  اهدـعی  كاذ  هداـم  یف 

کلتل اذـهب و  هداملا  هذـهل  صـصخملا  ام  لیق  نإـف  .هداـملا  وه  صـصخملا  لوقن  وأ  يرهوجلا  ددـجتلل  مدـقلا  مزلی  ـال  و  ارج - مله 
نیلثامتملا هلوق  یف  ام  یفخی  كاذ و ال  كاذ  اذه و  اذه  نکی  مل  اهنودب  فیک و  للعی  یتاذلا ال  ءزج و  هصاخلا  هداملا  انلق  .کلذـب 

هر س  هینینثا ، ضراوعلا ال  مدع  عم  ذإ 
هر س  هیناثلا ، تالوقعملا  نم  يرابتعا  یضرع  ماع  رمأ  لب  اهتاذ  مامت  تسیل  هیتاذلا  نأل  طلغ  اذه  - 2
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.یلوألا متألا  هجولا  یلع  یلعألا   (1) هملع یف  هقباسلا  ءایشألا  روص  نم  یضق  رومألا و  هناحبس  هللا  ردق  اهب  یتلا 

نم هریغ  هداع  هتداع و  وه  ام  یلع  زومرم  همالک  نأ  رهاظلاف  قافتالا  تخبلاب و  لئاق  هنأ  میکحلا و  سلقذاـبنأ  یلإ  بسن  يذـلا  اـمأ  و 
.تازوجتلا زومرلاب و  هیبوبرلا  مهرارسأ  اومتک  ثیح  ءامدقلا 

بجی مل  ام  نأب  فرتعم  وه  ذإ  ریغ  تاذـلاب ال  دوجولا  بجاو  لعف  یف   (2) هیئاغلا هلعلا  رکنأ  امنإ  هنأب  ءاملعلا  ضعب  همالک  هجو  دـق  و 
ملاعلا دوجو  نإ  لاقی  نأ  حـصی  ذـئنیح  هیقافتا و  اهریغل  لب  اهتاذـل  تایهاملاب ال  هقحاللا  رومألا  هریغ  وه و  یمـس  دـق  لـب  دـجوی  مل 

.هریغ نم  وه  لب  هتاذ  نم  هب  اقحال  سیل  هدوجو  نإ  لب  افازج  يرابلا  هلعفی  وأ  الک  هسفنب  ادوجوم  ریصی  هنأ  ینعمب  یقافتا ال 

لالظ و هیدوجوملا  یف  اهنأ  انتقیرط  نم  تملع  امل  تانکمملا  تاـیهام  نأ  وه  همـالک و  هیجوت  یف  یلاـبب  رطخ  اـم  اذـه  نم  برقی  و 
تبثت امنإ  هیئاغلا  هتلع  اذک  هیهاملا و  کلت  سفنب  هیهام ال  لک  دوجوب  هقیقحلا  یف  عادـبإلا  لعجلا و  قلعت  امنإ  تادوجولل و  سوکع 

ربعف هقیقحلاب  امهیلإ  جاتحی  هدوجو  لب  تاذـلاب  اهل  لعاف  هیاغ و  الب  تققحت  امنإ  ملاـعلا  هیهاـمف  تاـیهاملا  نود  تادوجولا  ءاـحنأل 
حص مهدنع و  طیسبلا  لوألا  لولعملا  یلإ  تمـض  یتلا  تاهجلا  ریظن  ضرعلاب  عقاو  وه  يأ  یقافتا  ملاعلا  نأب  ینعملا  اذه  نع  لجرلا 

تاذلاب بجاولا  نع  رداصلا  نأ  دحأل   (3) بیر ذإ ال  هنع  ریثکلا  رودص  اهب 

هتباثلا روصلل  عبات  هیدحألا  تاذـلا  نیع  وه  يذـلا  ملعلا  تاتباثلا و  روصلا  نم  یلاعت  هملع  عباوت  ءایـشألا  نم  تامولعملا  نأ  ینعی  - 1
نأ امک  ضرعلاب  الإ  فاصتالا  اذه  نع  سدـقم  یلاعت  هنیع  وه  يذـلا  هملع  اهب و  هقیقحلاب  هفوصوم  اهنأ  ینعمب  هیتاذـلا  اهماکحأ  یف 

اعبات ملعلا  راصف  تاذلاب  ضرعلاب ال  لامکلا  تاهج  نم  هریغ  ملعلا و  دوجولا و  تافصب  هفوصوم  هتباثلا  نایعألا  هینیعلا و  روصلا  هذه 
هر ن  رصبتف ، هجوب  اعوبتم  هجوب و 

هر س  هتاذ ، ریغ  يأ  - 2
ریـصت هللا  یلإ  الأ  هلک  رمألا  عجری  هیلإ  هقیقحلا و  تاذـلاب و  ضرعلاب ال  يأ  قافتالاب  ملاعلا  دوجو  نإ  لاقی  هجوی و  نأ  نکمی  لب  - 3

هر ن  لطاب ، هللا  الخ  ام  یش ء  لک  الأ  وه  الإ  وه  سیل  نم  ای  وه  نم  ای  ههجو  الإ  کلاه  یش ء  لک  رومألا 
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الب ضرعلاب  ردـص  امنإ  ریغلاب   (1) بوجولا ناکمإلا و  هیهاـملاک  کـلذ  ریغ  لولعملا و  دوجوک  تاـهجلا  کـلت  يدـحإ  مهیأر  یلع 
.امیظع اریبک  اولع  کلذ  نع  یلاعت  لوألا  دوجوملا  یف  بیکرتلا  وأ  ینادحولا - رمألا  نع  ریثکلا  رودص  امإ  مزل  الإ  یتاذ و  ببس 

وأ مهماقم  نع  هلفغ  وأ  هلهجب  امإ  مهزومر  مهمالک و  رهاوظ  یلع  در  مهدـعب  ءاج  نم  رثکأ  زومر و  زاغلأ و  مهل  ءامدـقلا  هلمجلاـب  و 
مهداقتعا لجألا  دـیلقت  اهودـقتعا  مهلیواقأ و  رهاظب  اورتغا  مهنع  رخأت  نمم  هفئاط  هینافلا و  رادـلا  هذـه  یف  قلخلا  هسائرل  هبح  طرفل 

نکمی قئاقحلا ال  نأ  فشکلا و  وأ  ینیقیلا  ناهربلا  وه  عبتملا  نأ  اوملعی  مل  ادیعب و  الالض  اولض  قافتالاب و  لوقلا  اوحرـص  لئاقلاب و 
هفلتخم تاغللا  عئابط  تاحالطصالا و  نإف  ظافلألا  درجم  نع  اهمهف 

.تاکسمتم قافتالاب  نیلئاقلل  نإ  تالالحنا : دوقع و 

اهیف هلعلا  ریثأتب  ناک  ول  ءایشألا  دوجو  نأ  لوألا 

لصاحلا و لیـصحت  لوألا  همدـع و  لاح  وأ  رثألا  دوجو  لاح  امإ  اهریثأت  ناکل  اهیف  هلعلا  ریثأـتب  ناـک  ول  ءایـشألا  دوجو  نأ   (2) لوألا
.نیضقانتملا نیب  عمج  یناثلا 

ببـس یناثلا  یف  فرظ و  لوألا  یف  لوصحلاف  لوصحلا  طرـشب  هذخأ  نیب  لوصحلا و  نامز  یف  رثألا  ذخأ  نیب  قرفلاب  نوکی  لحلا  و 
یف ام  وأ  انامز  اهلولعم  عم  یهف  هرثؤم  هلع  لک  نإف  هرثأ  عم  رثؤم  وه  امب  رثؤملا  نأـش  هنیعب  وه  لـب  لوـألا  یف  هلاحتـسا  ـال  طرـش و  و 
ثیح نم  نکل  لوصحلا  تقو  یف  اهلولعم  یف  رثؤت  اهنإف  هرثؤم  هلع  لک  دوجولا و  یف  رخـآلا  نع  امهدـحأ  كاـکفنا  ریغ  نم  همکح 

روذحملا مزلی  یتح  لصاح  وه  امب  وه ال  وه 

وهف رارکتلا  هدوجو  ضرف  نم  مزل  ام  نأ  قبـس  دق  هنأ  عم  ریغلاب  بوجولا  تاذلاب ال  ارداص  دوجولا  نوکی  فیکف  دوجولا  وه  اذه  - 1
وه يذـلا  بوجولا  انهاه  هب  داری  نأ  الإ  بوجولا  دوجولا و  یف  کلذ  ملـسی  مل  هرـس و  سدـق  قارـشإلا  خیـش  نع  هلقن  امک  يرابتعا 

هر س  هبسنلا ، هیفیک 
بوجولا و راـکنإ  عم  ـالإ  متی  ـال  دوجولا و  یف  هرورـضلا  تاـبثإ  یفاـنی  قاـفتالاب  لوقلا  نأ  لولعملا  هلعلا و  ثحاـبم  یف  یتأیـس  - 2
ساـیقلا و یلإ  مهؤاـجتلاف  قاـفتالا  لـطب  اـهیلإ و  طوبرملل  ـالولعم  اـهب  طوبرملا  ناـک  هیرورـض  هطبار  كاـنه  ناـک  وـل  ذإ  عاـنتمالا 

ط کلذ ، نع  هلفغ  نیضیقنلا  عامتجا  هلاحتسا  لصاحلا و  لیصحت  هلاحتسا  لثمب  مهلالدتسا 
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ریثأتلا و کلذ  سفنب  لصاحلا  لوصح  لاح  یف  هلعلا  ریثأت  نأ  لصاحلا  یناثلا و  روذـحملا  مزلی  یتح  لـصاحب  سیل  اـمب  ـال  لوـألا و 
.لیحتسم ریغ  اذه  هریغ و  لیصحتب  ال  لیصحتلا - کلذ  سفنب  لصاحلل  لیصحت  کلذ 

دیرأ نإ  رثـألا و  دوجو  لاـح  یف  ریثأـتلا  نأ   (1) راـتخن رثـألا - رثؤملا و  نیب  هیدوجولا  هیعملا  لوصحلا  لاـحب  دـیرأ  نإ  رخآ  هجوب  و 
ذإ نیروذـحملا - نم  یـش ء  مزلی  همدـع و ال  لاح  یف  هدوجو و ال  لاح  یف  سیل  ریثأتلا  نأ  راتخن  اـمهنیب - هیلقعلا  هیتاذـلا   (2) هیعملا

تـسیل هیثیحلا  کلت  نم  هیهاملا  همودـعم و  وأ  هدوجوم  یه  ثیح  نم  یه ال  ثیح  نم  لولعملا  هیهاـم  یف  دوجولا  لاـح  هلعلا  ریثأـت 
هنراقم اهمدـع و  وأ  هلعلا  دوجو  هبترم  نع  هرخأتم  یهف  همودـعملا  وأ  هدوجوملا  هیهاملا  امأ  و  هیموزل - هیتاذ  هنراقم  هلعلا  نیب  اـهنیب و 

.(3) هیف ربدتف  عقاولا  یف  لوصحلا  بسحب  اهل 

مهضعب داز  امبر  مدعلا و  لاح  دوجولا و  لاح  ریغ  وه  (4) و  رثألا ثودح  لاح  یف  هلعلا  ریثأت  نأ  وه  رعو و  رخآ  کلسم  نییلدجلل  و 
نآلا یف  توصلا  يذ  نم  ردصی  یناثلا و  نآلا  یف  دـجوی  هنأل  توصلاب  هولثم  (5) و  لولعملا هلعلا و  نیب  هنراقملا  بوجو  عنم  هوابغ و 

.هیلع قباسلا 

إدبملا و نیب  هیدوجولا  هیعملا  یف  روذحم  هیعملا و ال  اذک  لاح  یف  هلوقب  دیرأ  هنأ  ضورفملا  ذإ  روذحملا  عفدـل  ضرعتی  مل  امنإ  - 1
هر س  هرثأ ،

نیب اهنیب و  اتاذ  هأفاکم  هنراقم و ال  یه و ال  ثیح  نم  هیهاملا  یف  ریثأتلا  نأل  لطاب  اذه  رثألا و  عم  هبتر  یفاکتم ء  ریثأتلا  نأ  ینعی  - 2
هر س  رخأتلا ، اهنأشف  اهمدع  وأ  اهدوجو  ثیح  نم  امأ  هنراقملا و  اهنأش  نم  اهل و ال  هیصخش  ذإ ال  رثألا  إدبم 

رثألا اهنأ  وأ  ریثأتلل  هالجم  اهنأل  لـب  تاذـلاب  هلوعجم  اـهنأ  یه  ثیح  نم  هیهاـملا  یف  هلعلا  ریثأـت  اـنلوق  نم  دارملا  سیل  نأ  ههجو  - 3
اهنأ مدقلا و  رـساک  اهنإف  دیقملا  قلطملا و  قحلا و  دوجولا  یلإ  دوجولا  میـسقت  دنع  هیبوبرلا  دـهاوشلا  یف  هرکذ  امک  رخآ  حالطـصاب 

هر س  دوجولا ، لایخ 
نامز یف  مدعلا ال  دوجولا و  ینامز  نیب  لصفملا  یف  عقاو  ریثأتلا  نأکف  هیدعبلا  سفن  وهف  مدـعلاب  دوجولا  هیقوبـسم  ثودـحلا  نأل  - 4

هر س  مهدنع ، یعیبطلا  ملاعلا  عومجم  یف  لب  تاعدبملا  یف  ریثأتلا  یف  هنایرج  مدعل  ارعو  ناک  اهنأ  مدعلا و  دوجولا و ال 
هنکل لاحلا  یناث  یف  رثألا  دوجو  لاحلا و  لوأ  یف  ریثأـتلا  نـأل  نیـضیقنلا  نیب  عمج  ـال  هنأـب  بیجی  مدـعلا و  لاـح  یف  هنأ  راـتخیف  - 5

هر س  لعافلا ، دعبلا ال  لاح  هنأل  إطخلا  فرص  هوابغلا و  ضحم 
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هب اهفاصتا  یف  وأ  دوجولا  یف  وأ  هیهاملا  یف  امإ  ریثأتلا  نأ  یناثلا 

دوجولا یقبی  نأ ال  مزلتـسی  یناثلا  لاحم و  هسفن  نع  هیهاملا  بلـس  ریغلا و  مدـع  نم  همدـع  مزلی  ریغلاب  قلعتی  ام  نأل  لاـحم  لوـألا  و 
لب ناسنإب  سیل  هنأب  افوصوم  ریـصی  اناسنإ  هنوک  عم  الثم  ناسنإلا  نوکی  نأ  مزلی  هنأ ال  نظ  نإف  ریثأتلا  کلذ  مدع  ضرف  دـنع  ادوجو 

تباثلا وه  ینافلا  نوکیف  مکحلا  لاـح  اـهعوضوم  ررقت  نم  دـب  ـال  (1) و  هیـضق ناسنإلا  یفن  نأب  عفد  یقبی  ناـسنإلا و ال  یفتنی  اـمنإ 
ارمأ فاصتالا  نوکل  حیحـص  ریغ  ثلاثلا  اعفد و  اداریإ و  دوجولا  یف  مالکلا  اذـک  ررقتم و  ریغ  اررقتم و  ایفنم  اـتباث و  یـشلا ء  نوکیف 

فاصتالا نأ  یلع  نیفرطلا  توبث  دـعب  بسنلا  نم  هنوکل  هتوبث  کلذ  عم  تاذـلاب و  رداوصلا  لوأ  نوکی  نأ  زوجی  ـال  اـیرابتعا  اـینهذ 
یف مالکلا  اذـک  دوجولاـب و  فاـصتالاب   (2) فاـصتالا وأ  هدوجو  وأ  فاـصتالا  سفن  لـعاجلا  رثأ  نأـب  لاؤـسلا  دوـعیف  هیهاـم  اـضیأ 

.هیاهن یلإ ال  رمألا  لسلستی  یتح  فاصتالاب  فاصتالا 

سفن امهقادـصم  نییرابتعا  اـمهنوکل  هب  فاـصتالا  دوجولا و  هیلع  بترتی  ناـسنإلا و  سفنب  قلعتی  لـعجلا  نأـب  روهـشملا  یف  حازی  و 
هتاذ درجم  نأ  ینعمب  ریغلاب  ناـسنإلا  هیهاـم  سفن  نکل  ریغلا  ریثأـتب  اـناسنإ  نکی  مل  نإ  ناـسنإلا و  و  لـعاجلا - نع  هرداـصلا  هیهاـملا 

هتاذب ناسنإ  ناسنإلاف  دوجوم  ناسنإلا  وأ  ناسنإ  ناسنإلا  انلوقک  اهریغ  نیب  اهنیب و  وأ  اهنیب  اهنیب و  هیبیکرتلا  هلاحلا  هلعلا ال  رثأ  هطیسبلا 
ابترتم ابوجو  ضرفلا  ببـسب  هتیناسنإ  بجو  طیـسبلا  هجولا  یلع  ناسنإلا  ضرف  اذإـف  حـضاو  قرف  نیینعملا  نیب  هریغ و  نم  هسفن  نکل 
ضرف اـم  لـعج  هلاحتـسال  هتاذـل و  بجو  اـمیف  ریغلا  یلإ  هجاـیتحا  یفاـنی  یـشلا ء  بوجو  نـأل  هیف  رثؤملا  ریثأـت  عنتمیف  ضرفلا  یلع 

هب تدرأ  ناـسنإلا و  سفن   (3) بجی لوقت  نأ  کل  ناسنإلا و  سفن  رثؤملا  لعجی  نأ  نکمیف  هسفن  ناـسنإلا  ضرف  لـبق  اـمأ  ـالوعجم 
قحاللا قباسلا و  نیبوجولا  نیب  قرفلا  تبث  دق  قباسلا و  بوجولا 

هر س  ناسنإلا ، قبی  مل  هنأب  ربعن  وأ  ینعملا  یف  هطیسب  هبلاس  نکل  معن و  - 1
هر س  دوجولاب ، فاصتالا  فاصتا  وأ  باوصلا  - 2

هر س  رثؤملاب ، يأ  - 3
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ناسنإلا نوک  نإف  هلع  هلعب  سیل  ام  عضو  ههج  نم  یظفللا و  كارتشالا  ههج  نم  اذـه  یف  طلغلا  عقی  ام  اریثک  تالوقعملا و  نازیم  یف 
ناسنإلا سفن  نوکف  اهیلإ  ارقتفم  هایإ  هنوک  مزلتـسی  هلعلا ال  یلإ  ارقتفم  هنوک  اذـک  هسفن و  یف  ابجاو  هنوک  بجوی  ال  هلعلا - نم  ابجاو 

.ریغلا نم  اناسنإ  ناسنإلا  نوک  نوک  هیلع  لدی  امنإ  ریغلا و  عافترا  دنع  اناسنإ  ناسنإلا  نوک  مدع  یلع  لدی  ریغلا ال  نم 

دریـس هیهاملا و  سفن  هیلوعجم  اوراتخا  مهرخآ  نع  نیرخأتملا  نأ  الإ  هانرتخا  اـمک  ـالوعجم  دوجولا  سفن  نوک  یف  مـالکلا  اذـک  و 
نوک يأ  ثلاثلا  قشلا  رایتخا  نیءاشملا  نم  روهشملا  رارسألا و  ندعم  هفشاکملا و  ملاع  نم  انطـسق  هیلإ  غلب  ام  ماقملا  اذه  یف  کیلع 
یلإ لقعلا  هللحی  لـمجم   (1) رمأ لعاجلا  رثأ  نأ  مهدوصقم  نأـب  مهمـالک  اوهجو  دـقف  دوجولاـب  هیهاـملا  هیفوصوم  یف  رثؤملا  ریثأـت 
سیل دوجوم و  ناسنإلا  انلوق  قادصم  وه  الثم  ناسنإلا  یف  لعاجلا  رثأف  هفصلا  کلتب  فوصوملا  کلذل  فاصتا  هفـص و  فوصوم و 

دوجولاب فاصتالا  دوجولاب و  هیهاملا  فاصتاب  هنع  ربعملا  یبیکرتلا  رمألا  لب  هدحو  هدوجو  اهدـحو و ال  ناسنإلا  هیهام  تاذـلاب  هرثأ 
.هیهاملا ببس  سفن  وه  هایإ  لقعلا  رابتعا  ءارو  ببس  یلإ  هطابترا  بجیف  عقاولل  هقباطملا  تارابتعالا  نم  هنکل  ایلقع  ارمأ  ناک  نإ  و 

اهنأ یلع  ذخؤی  نأ  نکمی  لعافلا  ریثأت  یلع  هبترتملا  هیفوصوملا  نأل  طبـضلا   (2) خسفنم روکذملا  میسقتلا  نأ  هانرکذ  امم  رهظ  دق  و 
اهب قلعتی  نأ  نکمی  هیطاـبترا ال  اـهنإ  ثیح  نم  هیطاـبترالا  یناـعملا  نیفرطلا و  هظحـالم  هآرم  یه  لـب  روصتلا  یف  لقتـسم  ریغ  ینعم 
هلآ اهنوک  نم  اهیلع  یه  امع  تخسفنا  نأب  تافتلالا  فنؤتـسا  اذإ  امأ  هیلإ و  انرـشأ  امک  روصتلا  یف  اهلالقتـسا  اهیلإ و  نهذلا  تافتلا 

نیابم هسفن  یف  الوقعم  ارمأ  تراص  طابترالا و 

هر س  هیلیلحتلا ، هیجوزلا  یلإ  هراشإ  فاصتالا  نم  طیسبلا  نونعملا  اذه  اودارأف  یلاعت  هللا  ملع  یف  لامجإلا  ریظن  طیسب  يأ  - 1
هیهام اضیأ  فاصتالا  نإ  مهلوق  هب  يدانی  امک  هب  اونطفتی  مل  تاذلاب و  ظوحلملا  ریغلا  وه  يذـلا  لقتـسملا  ریغلا  فاصتالا  ناکمل  - 2
یشب سیل  یـشلا ء و  ثودح  وه  امنإ  یـشلا ء  ثودح  لاقی  امک  ریغ  دوجولاب ال  هیهاملا  فاصتا  وه  امنأ  هقیقح  هیهامب  سیل  هنأ  عم 

هر س  ثداح ، ء 
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رومألا نم  نوکت  هیثیح  هیأ  بسحب  اهیف  لـعاجلا  ریثأـت  اذ و  اـمب  لـعاجلاب  اـهقلعت  نأ  یف  تاـیهاملا  رئاـسک  تناـکف  نیفرطلل  تاذـلا 
هروکذملا هلمتحملا 

ببسلا یلإ  نکمملا  مدع  جایتحا  هیفیک  یف  ( 14  ) لصف

هراشا

ببسل ناک  ول  دوجو  یلع  نکمملا  مدع  ناحجر  نإ  لاقیف  ککشتی   (1) امبر

یه یجراخلا و ال  دوجولا  یف  قباطم  تاذ  یه  یتلا ال  ایاضقلا  عیمج  نـالطب  بجوی  دوجولا  هلاـصأب  لوقلا  نأ  لاکـشإلا  هقیقح  - 1
نإ هتباث و  هقح  هیـضق  اهنإف  هلعلا  مدعل  لولعم  لولعملا  مدـع  انلوقک  کلذ  ناهذأ و  یه  امب  ناهذألا  قباطت  یتلا  هینهذـلا  ایاضقلا  نم 

هیـضقلا هذهل  قباطملا  نأ  مهباوج  لصحم  هل و  جراخ  لطاب ال  مدـعلا  ذإ  جراخلا  قباطی  امم  تسیل  ناهذألا و  نم  نهذ  یف  لقعتی  مل 
هجو نم  معأ  جراخلا و  نم  اقلطم  معأ  رمألا  سفن  نأ  اورکذ  دق  نهذلا و  جراخلا و  نود  رمألا  سفن  وه  هقحلا  ایاضقلا  نم  اهلاثمأ  و 

یشلا ء نأ  هب  ینعن  رمألا  سفن  یف  اذک  همکح  یـشلا ء  انلوقف  یـشلا ء  سفن  هب  دارملا  نأ  رمألا  سفن  ریـسفت  یف  اورکذ  نهذلا و  نم 
داع لیـصألا  هدوجو  ناک  نإ  یـشلا ء  سفنب  دارملا  نأ  هیف  .رمـضملا و  عضوم  رهاظلا  عضو  لیبق  نم  ظـفللا  اذـک و  همکح  هسفن  یف 

رمألاب دارملا  نأ  نورخآ  رکذ  .دوجولا و  يوس  ام  نالطبل  اضیأ  روذـحملا  داـع  هدوجول  هلباـقملا  هتیهاـم  ناـک  نإ  اـسأر و  روذـحملا 
هیروضح اـمولع  تناـک  نإ  هیف  هضورفملا  روصلا  هذـه  نأ  هیف  .هقحلا و  اـیاضقلا  عیمج  روص  هیف  درجم  یلک  لـقع  وه  رمـألا و  ملاـع 

هلاح یلع  لاکـشإلاف  هلعلا - مدعل  لولعم  لولعملا  مدع  انلوق  لاثمأ  اهیلع  قبطنی  هنأ ال  مولعملا  نم  هیجراخلا و  تادوجولا  نیع  تناک 
هلاح یلع  کلذ  عم  لاکـشإلا  هیلوصح و  امولع  انناهذأ  یف  روصلا  دوجو  عم  هجاح  اهـضرف  یلإ  نکت  مل  هیلوصح  امولع  تناک  نإ  و 

تناک اـمل  تاـیهاملا  یقیقح و  مکح  لـک  هل  دوجوملا و  وه  یقیقحلا و  دوجولا  وه  عقاولا  یف  لیـصألا  نأ  لاـقی  نأ  یغبنی  يذـلا  و 
اهب و اهماکحأ  قوحلب  قیدـصتلا  مث  هیهاملا  یلع  دوجولا  لمح  یلإ  ایرارطـضا  اعـسوت  لقعلا  عسوت  هلقاعلا  انناهذأل  دوجولا  تاروهظ 

لمحل ایناث  ایرارطضا  اعسوت  لقعلا  عسوت  مث  هیهاملا  یلع  دوجولا و  هقیقح  یلع  الومحم  معأ - توبثلا  دوجولا و  موهفم  کلذب  راص 
قیدصتلا اهوحن و  هوقلا و  لعفلا و  هدـحولا و  مدـعلاک و  لقعلا  هرابتعا  یلإ  رطـضا  يرابتعا  موهفم  لک  یلع  ققحتلا  توبثلا و  قلطم 

سفنب هیمـسن  يذلا  وه  ریخألا  ینعملاب  ققحتلا  توبثلا و  قلطمل  لقعلا  هضرفی  يذلا  فرظلا  اهماکحأ و  نم  هقیدصت  یلإ  رطـضی  امب 
ط یلاعت ، هللا  ءاش  نإ  اهریغ  ینهذلا و  دوجولا  ثحابم  یف  کب  رمتس  ایاقب  مالکلل  و  رمألا -
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هدوجو هلع  مدع  یلإ  دنتـسی  نکمملا  مدـع  مکلوق  مث  یـشلا ء  یلإ  هدانتـسا  عنتمی  فرـص  نالطب  مدـعلا  نکل  ریثأت  مدـعلا  یف  ناکل 
.هیلولعم هیلع و ال  الف  هیولوأ  زیامت و ال  ثیحف ال  لولعم  اهضعب  هلع و  اهضعب  هددعتم  تایوه  اهنوک  مادعألا و  نیب  زیامتلا  یعدتسی 

اهدـجی مدـعلا و  دوجولا و  ینعم  اهیلإ  فاضنی  و  نکمملا - هیهام  روصتی  لقعلا  نأ  ینعمب  اضحم  ایفن  سیل  نکمملا  مدـع  نأب  حازیف 
نم لـک  مامـضنا  یف  اـهنأب  مکحیف  جراـخلا  بسحب  وأ  نهذـلا  بسحب  اـناک  ءاوس  لـصحتاللا  لـصحتلا و  نع  هیلاـخ  اـهتاذ  بسحب 

هلماح یه  نوکت  ائیـش  هیهاملا  یف  عدوت  نأ  سیل  ام  هیهام  دوجو  یف  هلعلا  ریثأت  ینعم  نأ  امک  رخآ و  رمأ  یلإ  جاـتحت  اـهیلإ  نیینعملا 
هیهاـملا ریثأـت و  ریغ  نم  هیهاـم  وذ  هسفنب  وه  مث  دوجولاـب  یمـسملا  وه  ارمأ  عدـبی  نأـب  لـب  عقاولا - یف  هب  هفـصتم  وأ  هقیقحلا  یف  هل 

الإ سیل  هیهاملا  مدع  یف  اهریثأت  ینعم  کلذکف  انکلسم - نم  تملع  ام  یلع  دوجولا  ماد  ام  هئوضب  هئیضتسم  دوجولا  غبصب  هغبـصنم 
یموهفم نم  ائیـش  اهیلإ  فیـضی  نکمملا و  هیهام  روصتی  نأ  لقعلل  معن  ضرعلاب  يأ  داحتالا  نم  اعون  هیهاملاب  دحتی  ارمأ  عدبت  نأ ال 

نادجو هظحالم  ببـسب  وأ  یمللا  ناهربلاب  یمـسملا  بابـسألاب  هملع  ههج  نم  اهمدـع  وأ  هلعلا  دوجو  روصت  ببـسب  دوجولا  مدـعلا و 
مدعلا حجرم  نأ  ملعف  نإلاب  یمـسملا  ناهربلا  یف  امک  همدـع  یلع  لادـلا  اهمدـع  وأ  هدوجو  یلع  هلادـلا  یـشلا ء  یلع  هبترتملا  راثآلا 

ارمأ هسفنب  نوکی  نأ  بجی  دوجولا  فرط  حجرم  نأ  الإ  مدع  وه  امب  مدعلا  تاذ  دوجولا ال  نم  ظح  هل  ام  الإ  سیل  دوجولا  حـجرمک 
نع اجراخ  هل  ررقت  ریغ  نم  ادرجم  الوقعم  ـالإ  نوکی  ـالف  مدـعلا  نـالطبلا و  حـجرم  اـمأ  راـبتعالا و  ضرفلا و  نودـب  الـصاح  اررقتم 

یفکی کلذ  لقعلا و  هظحالم  بسحب  توبثلا  نم  اظح  هل  نأ  الإ  مدعلا  فرظ  یف  اضحم  ایفن  ناک  نإ  هلعلا و  مدعف  هیلقعلا  هظحالملا 
مدع هلعلا  مدع  عابتتسا  نإف  رخآلا  ریغ  هجوب  امهنم  دحاو  لک  اجراخ  انهذ و  لولعملا  مدعل  هعابتتـساب - مکحلا  یلقعلا و  حیجرتلا  یف 

یبلسلا و هجولا  اذه  نع  یتح  الـصأ  هوجولا  نم  هجوب  امهنع  ربخ  ثیحب ال  نیلطاب  کلذک  امه  امب  امهنوک  وه  جراخلا  یف  لولعملا 
مکحلا لولعملا و  مدع  روصت  بجوی  اهیلع  هب  مکحلا  هلعلا و  مدع  روصت  نوک  وهف  نهذلا  یف  همدع  اهمدع  عابتتسا  امأ 
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هلمجلاـب همدـعب و  مکحلا  یلع  اهمدـعب  مکحلا  بترت  نود  نم  هلعلا  مدـع  روصتل  عابتتـسا  درجم  لولعملا  مدـع  روـصت  یف  هیلع و  هب 
عنتمملا امنإ  رخآل  احجرم  اهـضعب  نوک  یف  یفکی  هوجولا  نم  هجوب  هینهذلا  اهروص  هیلقعلا و  اهتاموهفم  بسحب  مادعألا  نیب  زایتمالا 

.انهاه مزلی  مل  کلذ  مادعأ و  یه  امب  مادعألا  نیب  زایتمالا 

: هیلامجإ هصالخ 

اهضعب لقعلا  ظاحل  یف  هدنتسم  عقاولا  یف  اهدوجو  یلع  هقباس  تارابتعا  و  هیلقع - تالاح  هررقتملا  نایعألا  هیناکمإلا و  تایهاملل  نإ 
هدحتم هیهاملا  روصتی  لقعلا  مث  دوجولا  يوس  رمأ  اندنع  جراخلا  یف  سیل  یـش ء و  اهئازإب  جراخلا  یف  نوکی  نأ  ریغ  نم  ضعب  یلإ 

امهیترورض و ال نع  هیلاخ  مدعلا  دوجولا و  نع  هارعم  اهسفن  بسحب  اهدجی  دوجولا و  موهفم  ریغ  موهفملا  بسحب  هیهاملا  دجی  هب و 
نأ کلذ  نم  ملعف  اهل  بجوم  اهتاذ  ریغ  حـجرم  یلإ  نیرمألا - نم  یـش ء  یف  اهتجاحب  مکحیف  اضیأ  یلودـعلا  ینعملاـب  اـمهیترورض 

اهلـصأ رداوصلا و  لوأ  دوجولا  نوک  یفانی  اذه ال  تدجوف و  تدـجوأف  تبجوف  تبجوأف  تجاتحاف  تنکمأ   (1) هیهاملا يأ  یشلا ء 
امک اذه  اهدوجو و  لعاج  یلإ  اهدوجو و  یلإ  اهسایقب  هیهاملا  لاح  هیلإ  روظنملا  رکذ  امیف  دوجولا و  مکحلا  اذه  یف  عوضوملا  نأل 

ملعلا یف  تبثی  اـمک  و  هسفن - یف  هدوجو  بسحب  هیلع  مدـقتی  يذـلا  نع  یطبارلا  هدوجو  بسحب  رخأـتی  اـم  اریثـک  یـشلا ء  نإ  لاـقی 
هکرحلا تابثإ  دـعب  هردـقلا  هوقلا و  یهانتماللا  كرحتملا  ریغلا  كرحملا  دوجو  هکرحلا و  تابثإ  دـعب  هکرحلا  إدـبم  دوجو  یعیبطلا 

بجاو هوقلا  یهاـنتم  ریغ  كرحم  إدـبم  اذ  هنوـک  لاـح  یلع  همدـقتم  هریغتملا  هتیهاـم  سفن  یف  مسجلا  لاـح  نـأل  کـلذ  هیرودـلا و 
یف امدـقتم  دوجولا  نوک  نیب  اضیأ  ضقانت  ـالف  ءایـشألا - عیمج  یلع  امدـقتم  یلاـعت  هتاذ  بسحب  تاذـلاب  بجاولا  نوک  عم  تاذـلاب 

.هب اهطابترا  اهقلعت و  بسحب  هقباسلا  اهبتارم  نع  اهنع و  ارخأتم  اهتالاح  هیهاملا و  یلع  هسفن 

: هیرکذت هرصبت 

تاذلاب دوجوملا  مویقلا  لعاجلا  رثأ  سیل  ایضرع  وأ  ناک  ایتاذ   (2) یلکلا موهفملا  نأ  هنایب  کل  حضونس  کیلإ و  انحول  دق 

هر س  تنکمأف ، لقعلا  رابتعا  یف  تررق  لب  - 1
هر س  هیهاملل ، يرخأ  هرابع  وه  يذلا  یعیبطلا  یلکلا  يأ  - 2

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 251 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_217_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_217_2
http://www.ghaemiyeh.com


218 ص :

دـشأ یقابلا  دوجولا  لب  ءاقبلاب  وأ  ثودحلاب  افـصتم  ناک  ءاوس  هتاذب  دوجولا  سفن  الإ  سیل  هلعلا  یلإ  تاذلاب  بوسنملا  نأب  مکحلاف 
- دوجو قباـس و  مدـع  یلإ  ثداـحلا  دوجولا  ینعم  تللح  اذإ  تنأ  نیرقاـف و  اـناک  اذإ  ثداـحلا  دوجولا  نم  ریغلاـب  قلعتلا  یف  هجاـح 

قلعتلل  (1) قبی ملف  دوجولا  کلذ  هیوه  مزاول  نم  مدعلا  دعب  دوجولا  نوک  هدوجوم و  هلع  یلإ  تاذلاب  ادنتـسم  سیل  مدـعلا  نأ  تملع 
فـصوی هسفنب  دوجولا  نم  ضعب  مث  دوـجولا  يوـس  اـمیف  عنـص  لـعافلل  سیلف  همزلی  اـمع  رظنلا  عـطق  عـم  دوـجولا  سفن  ـالإ  ریغلاـب 
یهاـنتلا موزلب  فوصوم  هسفنب  وه  مث  هلعلاـب  قلعتم  هدوـجو  یف  مسجلا  نأ  اـمک  هتاذ  نم  ءاـضتقا  وأ  هریغ  نم  ضتقم  ـالب  ثودـحلاب 

اهل دافتسملا  مدعلا و  دوجولا و  یلإ  هبـسنلا  هیواستم  اهتاذ  یف  اهنإ  ثیح  نم  اهتادوجو  هلع  یلإ  تایهاملا  هجاح  نأ  امک  (2) و  اقلطم
رمأف ناـمزلاب  وأ  تاذـلاب  ناـک  ءاوس  نـالطبلا  دـعب  اـهدوجو  نوک  وأ  هبـسنلا  هیواـستم  اـهنوک  فصو  اـمأ  دوجولا و  فصو  هلعلا  نم 

ایلظ ایقلعت  افیعـض  ادوجو  هتیوه  هتاذب و  هنوک  ثیح  نم  اهب  هموقت  هلعلا و  یلإ  دوجولا  هجاح  کلذکف  هلعلا  یلإ  رقتفم  ریغ  يرورض 
نأ ءاملعلا  يرخأتم  ضعب  مالک  یف  دجو  ام  اذـه  مئالی  (3) و  مدقلا وأ  ثودحلاب  افصتم  هنوک  هفیعضلا ال  هسفن  هلعلا  نم  دافتـسملا  و 

نم هدافتسملا  تاذلا 

یقلعتلا دوجولل  راقتفالاف  هلوق  خلإ و  دوجولا  هجاح  کلذکف  هلوق  یف  هب  حرص  امک  هل  هیتاذ  لعاجلا  یلإ  دوجولا  هجاح  نأ  ینعی  - 1
هجاحلا تابثإلا و  یف  هطـساو  انه  هلعلا  تایهاملا و  یف  وه  امنإ  ناکمإلا  یه  هجاحلا  هلع  مهلوقف  للعی  یتاذـلا ال  خـلإ و  ادـبأ  تباـث 

یف یتلا  تاذـلاب  هجاحلا  دـیرأ  نإ  و  خـلإ - تایهاملا  هجاح  نأ  امک  هلوقب و  ضرعلاـب  اـهتجاح  یلإ  راـشأ  دـق  ضرعلاـب و  یه  اـمنإ 
هر س  هانلق ، امک  هللعملا  ریغلا  هیتاذلا  یلإ  ذئنیح  مالکلا  عجرم  و  رقفلا - ینعمب  ناکمإلا  وه  ناکمإلاب  دارملاف  تادوجولا 

هر ن  مهفاف ، تانیعتلا  بسح  تانیعتلا  هلمجلا و  یف  يأ  - 2
کیرـشلا و نع  همـسا  لج  بجاولا  لج  لالقتـسالا  تاذلاب و  رابتعالا ال  نم  عونب  رارجنالا و  هیعبتلا و  نم  وحنب  مدقلا  نم  هدارم  - 3

هتاذ هنک  هبترم  نیع  یه  هیلامک  هیقیقح  تافـص  یلاعت  هل  یقلخلا و  يرمألا ال  رمألا  وه  مدـقلا - نم  وحنلا  اذـهب  فصتی  يذـلا  رمـألا 
یف اقلطم  تافـصلا  هینیع  یفانت  هدایزلا ال  هذـه  اهنع و  هرخأتم  یلاعت  هتاذ  هنک  هبترم  یلع  هدـئاز  هیلامک  ریغ  هیفاضإ  تافـص  یلاعت و 

ضماغ ماقملا  نإف  رابتعالا  قح  ربتعاف  هیقیقح  مأ  تناک  هیفاضإ  اقلطم  یلاعت  هنع  هدـئازلا  تافـصلا  یفن  صالخإلا  لامک  یلاعت  هقح 
هر ن  هانرشأ ، ام  یلإ  لصی  كاردإلا و  قح  كردی  نم  لق  ادج و 
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نم اهنوک  ریغلا  ءاقلت  نم  یه  یتلا  تاذلاف  هتاذل  دوجولا  بجاول  موقم  ریغلا  نع  ءانغتسالا  نأ  امک  اهل  موقم  ریغلاب  هقلعتم  اهنوک  ریغلا 
نع ینغتـسملا  دمرـستی  نأ  زوجی  امک ال  هینغتـسم  اتاذ  هرقتفملا  تاذـلا  رمتـسی  نأ  غوسی  الف  اهل - موقم  ریغلا  یلإ  اهتقاف  ریغلا و  ءاقلت 
یلإ نکمملا  دانتـسا  نوک  نم  انکولـس  هیلع  امیف  حوضولا  دیدش  اذه  هیلع و  یه  امع  قئاقحلا  بلقنا  دقف  الإ  ارقتفم و  ءایـشألا  عیمج 
موقم لعافلا  یلإ  هطابترا  لعافلا و  یلإ  طبترم  دوجولا  سفنف  هتیهام  ههج  نم  هلعاف ال  دوجوب  موقتی  يذـلا  هدوجو  ههج  نم  لعاجلا 

هل ضرع  ولف  کلذک  هسفنب  وه  یـشب ء  قلعتملا  ریغلا  دوجولا  نأ  امک  دوجولا  اذه  دوجولا  نکی  مل  الإ  هنودـب و  روصتی  (1) ال  يأ هل 
اعیمج ءاقبلا  رارمتـسالا و  نیح  ثودـحلا و  نیح  ادـبأ  تباث  یقلعتلا  دوجولل  راـقتفالاف  دوجولا  کـلذ  دوجولا  نکی  مل  ریغلاـب  قلعتلا 

امه لب  هرثأ  قباس  نوک  دعب  هنوک  وأ  لعافلا  رثأ  مدـعلا  دـعب  هنوک  نأ  ینعمب  توافت ال  الب  ثودـحلا  یف  هتجاحک  ءاقبلا  یف  هتجاحف 
(2) اهتلمج نم  یتلا  مزاوللا  اذ  هرییـصت  دوجولا ال  سفن  لعاجلا  رثأ  لوعجملا و  امنإ  رم  امک  ریثأت  لعج و  الب  دوجولا  سفنل  ناـمزال 
هل عسی  لمتحی و  ام  ردق  ءاقبلا  لمتحی  ام  ءاقبإ  اهظفح و  اهتمادإ و  ءایشألا و  یلع  دوجولا  رون  هضافإ  الإ  قحلل  سیلف  یلزأ  ریغ  هنوک 

ماسجألا یلع  سمـشلا  رون  ناـضیف   (3) دیعب هجو  یلع  کـلذ  لاـثم  اـهتاذ  نم  اـهل  یهف  تاروصقلا  صئاـقنلا و  اـمأ  هتیوه و  بسحب 
یضت لازت  هیدحألا ال  تاذلاف  اهتهج  نم  هتهج ال  نم  ناکل  هیلع  اهعاعـش  دورو  نع  ماسجألا  ضعب  بجح  ولف  لخب  عنم و  الب  هلباقلا 
هـضافإ اهنع  کسمی  یلاعت  هنأ  مهولا  ضرف  ول  ثیحب  دوجولا  راـهن  رون  یلإ  مدـعلا  لـیل  هملظ  نم  اـهجرخی  تاـنکمملا و  لـکایه  ء 

تاوامسلا کسمی  يذلا  میکحلا  ریدقلا  يوقلا  ناحبسف  هیلزألا  اهتاذ  هملظ  یلإ  تداعل  هظحل - دوجولا 

هر ن  مهفاف ، هسفن  نع  یشلا ء  كاکفنا  عانتما  باب  نم  عانتماف  طابترالا  هل  یش ء  طابترالا ال  سفن  هنإف  - 1
ثیح هیرمألا  یه  هیناکمإلا و  تادوجولا  ءاحنأ  ضعبل  مدقلا  تابثإ  نم  هرس  سدق  هنم  قبس  ام  حرش  یف  هیلإ  انرشأ  ام  یلإ  هراشإ  - 2

هر ن  مهفاف ، تبثأ  ام  یفن 
یلاجم هرون و  رهاظم  ءایـشألاف  اهل  سمـشلا  یلجتک  قحلا  هل  یلجتی  ماسجألاک و  تباث  یـش ء  هیف  نحن  امیف  سیل  نأ  دـعبلا  هجو  - 3

هر ن  اهتانیعت ، تایلجتلا و  بتارم  ریغ  یش ء  لب  یلجتلا  لبق  ررقتم  یش ء  روصتی  نأ  نود  نم  هلالج  هلامج و 
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تاوامسلا مویق  یلإ  ملاعلا  هجاح  نأ  يری  نم  مهو  هفاخس  دشأ  ام  هدعب و  نم  دحأ  نم  امهکـسمأ  نإ  اتلاز  نئل  الوزت و  نأ  ضرألا  و 
الهج و لوقلا  اذـهب  نیلئاقلا  ءالؤه  نم  ضعب  حرـص  یتح  ءاقبلا  لاح  یف  ثودـحلا ال  لاح  یف  اـمهیلع  اـم  اـمهیف و  نم  ضرـألا و  و 

یف داسفلا  لهجلا و  هیاـغ  اذـه  هثادـحإب و  ثودـحلا  ققحتل   (1) هدـعب ملاعلا  دوجو  همدـع  رـض  امل  همدـع  زاج  ول  يرابلا  نأ  ادانع -
.لولعملا هلعلا و  ثحابم  یف  هرکذنس  امک  اماود  ادوجو و  اهلولعم  عم  یهف   (2) هیتاذ هلع  لک  نأ  یلع  داقتعالا 

نم ضیفی  اذـکه  نیخـستلل و  ماسجألا  نم  اهلوح  ام  یلع  اهتروص  ینعأ  اهرهوج  نم  هضئافلا  رانلا  هرارح  کلذ  یف  دـهاوشلا  نم  و 
نم ضیفی  اذـکه  کلذـک و  رانلل  هرارحلا  نأ  امک  ءاملل  هیتاذ  هیرهوج و  هبوطرلا  هل و  هرواجملا  ماسجألا  یلع  للبلا  هبوطرلا و  ءاملا 

ضیفی کلذک  لدبتی و  یتاذلا ال  لعفلا  سمـشلل و  يرهوج  رونلا  نأل  هیرـصنعلا  هیبکوکلا و  مارجألا  یلع  ءایـضلا  رونلا و  سمـشلا 
تیم مسج  وه  يذلا  ندبلا  یلع  هایحلا  اهنم  أشنی  لازی  الف  اهتاذل  هموقم  هروص  اهل و  هیرهوج  هایحلا  ذإ  ندـبلا  یلع  سفنلا  نم  هایحلا 
ندبلا بارخل  تلخت و  هایحلا  لوبقل  هحولـص  دسف  اذإف   (3) ایقاب سفنلا  نم  هیلع  هایحلا  هضافإل  هحولـص  ماد  ام  سفنلاـب  یح  هتاذ  یف 

ءانبلاک بکرملا  (4) و  فلؤملا یلإ  داجیإلا  هبسن  نأ  یجی ء  اهلولعم و  عم  هیتاذ  هلع  لک  هبسن  کلذک  تلحترا و 

ام اهنم  رـصنعلا و  سبی  هئاقب  هلع  ءانبلا و  هثودـح  هلع  نإف  ءاـنبلاک  هئاـقب  هلع  ریغ  هثودـح  هلع  نوکی  اـم  تـالولعملا  نم  نأ  ملعا  - 1
دوجولا بجاو  هنوکل  یناثلا  لیبق  نم  یلاعت  بجاولا  یلإ  هبـسنلاب  ملاعلا  ءاملل و  لکـشملا  بلاقلاک  هئاقب  هلع  یه  هثودـح  هلع  نوکی 

دوجو همدع  رـض  امل  مدعلا  یلاعت  يرابلا  یلع  زاج  ول  هنأب  هوفت  نمف  لوألا  لیبق  نم  تاهجلا ال  عیمج  نم  دوجولا  بجاو  تاذـلاب و 
هر س  هیف ، یف  بارتلا  ثحاف  ملاعلا 

هر ن  ربدتف ، هیقیقح  هیلعب  تسیلف  هیتخبلا  هیقافتالا و  هیلعلا  وه  عسوتلا و  نم  برضب  اهتیلع  نإف  هیدادعإلا  للعلا  نع  زارتحا  - 2
لجألا و لحی  ذئنیح  هلامکتـسا و  بسح  هلامعتـسا  نع  ندبلا و  نع  سفنلل  ءانغتـسالا  لوصح  وه  هجو  نیهجو  یلع  روصتی  اذه  - 3
و هیجراخلا - هیقافتالا  بابـسألا  نم  قرطتی  اذـه  اهلامکتـسا و  متی  نأ  لبق  سفنلا  قلعتل  هحولـص  داسف  وه  هجو  یعیبطلا و  لجألا  وه 

هر ن  یمارتخالا ، لجألا  وه  توملا و  لحی  ذئنیح 
صوصخ امأ  ءاـضعألل و  هکیرحت  نیع  یه  یتلا  هکرحلا  یلع  هعبط  ثعب  یلإ  هسفن  ثاـعبنا  وه  تاذـلاب  فلؤملا  نع  ردـصی  اـم  - 4

اذـه تاذـلاب و  ضرعلاب ال  فلؤملا  يوق  نم  لصحی  وهف  هصاخ  هأیهب  اهطالتخا  امهریغ و  رجحلا و  هنبللاـک و  بکرملا  ءازجأ  نارتقا 
هر ن  قافتالا ، تخبلاب و  یمسی  ضرعلاب  ریثأتلا  نم  وحنلا 
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نأ نم  لجأ  يرابلا  هلع و  هلعب  سیل  ام  ذـخأ  و  ضرعلاب - ام  تاذـلاب و  ام  نیب  قرفلا  مدـع  نم  تأشن  هطلاغم  بوثلل  طایخلا  تیبلل و 
ابیکرت ءاشنإلا  عادبإلا و  سیل  نوکلا و  دوجولا و  ءاشنإ  عادبإلا و  عنصلا و  هلعف  لب  هومعز  امک  بیکرتلا  فیلأتلا و  درجم  هلعف  نوکی 

نإف بتاکلا  هباتک  ملکتملا و  مالک  هجوی  نیروکذـملا  نیرمألا  یف  لاثملا  دوجولا و  یلإ  مدـعلا  نم  جارخإ  سیـسأت و  لب  افیلأت  و ال 
مالکلا و لطب  ملکتملا  تکس  اذإ  هنإف  یناثلا  نود  كاسمإلاب  لوألا  لطب  اذه  لجألف  بیکرتلا  هبـشی  رخآلا  داجیإلا و  هبـشی  امهدحأ 

هیسفنلا هیلقعلا و  تادوجولاف  ملکتملا  نع  مالکلا  دوجوک  هدجم  لج  يرابلا  نع  ملاعلا  دوجوف  بوتکملا  لطبی  بتاکلا ال  نکس  اذإ 
دفنل هیدوجولا  هبر  تاملکل  ادادم  هیرـصنعلا  یلویهلا  رحب  ناک  ول  دفنت و  یتلا ال  هللا  تاملک  اهلک   (1) هیمسجلا هیحورلا و  تاینآلا  و 

ْنِم ِضْرَْألا  ِیف  اـم  َّنَأ  َْول  یلاـعت َو  هلوقل  هینثت   (2) هیکلفلا تایلویهلا  رحبأ  نم  اددـم  هلثمب  انئج  ول  هبر و  تاملک  دـفنت  نأ  لـبق  رحبلا 
ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَْبلا  ٌمْالقَأ َو  ٍهَرَجَش 

دجوی مل  هریغب  بجی  مل  ام  نکمملا  نأ  یف  ( 15  ) لصف

نم لک  ناحجر  یف  هل  دب  الف  مدعنی  مل  کلذک  همدع  حجرتی  مل  ام  دجوی و  مل  هریغب  هدوجو  حـجرتی  مل  ام  نکمم  لک  نأ  نقیت  امل 
نکی مل  بوجولا  دح  یلإ  هحیجرت  غلبی  مل  ام  حجرملا  ببسلا  کلذ  نإ  لوقن  نآلاف  هسفن - نع  جراخ  ببس  نم  نیفرطلا 

هر ن  عون ، هنإ  ثیح  نم  يأ  - 1
هتمحر و ال کسمی  هضیف و ال  عطقنی  ذإ ال  هیدوجولا - هللا  تاملک  دفنت  مل  هدرجم و  یلویه  ذإ ال  دفن  یلویهلا  رحب  نأ  يرت  امک  - 2

هر س  رحبأ ، هعبس  یف  مالکلا  اذک  تمصلا و  هیلع  زوجی 
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ماد امف  نیملکتملا  رثکأ  هنظ  امک  هیفاک  ریغ  ریغلا  ببسب  بوجولا  دح  یلإ  هلـصاولا  ریغلا  هجراخلا  هیولوألاف  احجرم  حجرملا  ببـسلا 
الف همدع - زوجی  هدوجو و  زوجی  ریغلا  ببـسب  بوجولا  دح  یلإ  لصی  مل  اذإ  سیل  هدوجو أ  ققحتی  مل  ناکمإلا  دودـح  یف  نکمملا 

نیبناجلا یلإ  هبسنلا   (2) هیوتسم  (1) هیولوألا اعذج و  حجرملا  صـصخملا و  بلط  دوعیف  رخآلا  نود  امهدحأب  صیـصختلا  دعب  نیعتی 
مض یلإ  اسأر  لولعملا  جاتحیف 

هر ن  ربدتف ، هقیقحلاب  هبسنلا  ءاوتسا  هیولوألا  تراصف  ذئنیح  ءاوتسالا  یلع  ضورفملا  حجرملا  هبسن  نإف  - 1
نیبناجلا یلإ  هبسنلا  يوتسم  ناک  بجوملا  حجرملا  نأ  امک  تلق  ءاوتسالا  يوعد  نکمی  فیک  دوجولا  هیولوأ  ضرف  عم  تلق  نإ  - 2

لعاجلا کلذ  دـسی  مل  ذإ  ابجاو  یلوأ ال  دوجولل  لعاجلا  حـجرملا  کلذـکف  دـحاو  بناج  الإ  قبی  مل  دـح  یلإ  حـیجرتلا  غلبی  مل  ام 
حجرملا نع  رظنلا  عطق  عم  لعافلا  تاذ  ماقم  موقت  هیولوألاف  ءاوتـسالا  ققحتی  مل  نابناجلا و  یقبی  یتح ال  لولعملا  مدـع  ءاحنأ  عیمج 

یف امب  نهذلا  یف  ام  هابتشا  باب  نم  هطلاغم  دوجولاب  هیولوألا  قلعت  دق  ذإ  ءاوتـسا  مصخلا ال  لوق  مدعلا و  وأ  دوجولل  بجوملا  یئاغلا 
هنأ ال امک  قرف و  الب  يواستلاب  دوجولاک  هیولوألاب  دوجولاف  هیولوألا  هب  قلعتی  یتح  جراخلا  یف  دـعب  لصحی  مل  دوجولا  ذإ  جراخلا -
کلذـک ال هبترملا  رابتعاب  الإ  رم  امک  یلابقتـسالا  وأ  یلاحلا  وأ  ینهذـلا  وأ  یجراخلا  دوجولا  لاح  یف  مدـعلا و ال  لاـح  یف  ناـکمإ 
بوجو و هنأ ال  ضرفلا  هبوجو و  قلعتلا و  موزل  ءاج  نیفرطلا  دحأب  هقلعتم  لب  هیوتـسم  هیولوألا  نکی  مل  ول  رخآ  ریرقت  .الـصأ  هیولوأ 

فیرشلا ققحملا  لاق  .زئاج  اهعوقو  اهعوقوف و ال  عوقواللا  عوقولا و  یلإ  هبسنلا  هیوتسم  اضیأ  یهف  تایهاملا  نم  هیهام  هیولوألا  اضیأ 
اذـه سیل  هجراخلا و  هلعلا  کلت  نم  لصاحلا  هناحجر  حـجارلا  فرطلا  عوقو  یف  یفکی  مل ال  هنأب  حـجرم  یلإ  جاـیتحالا  عنمی  دـق  و 

ضرف عم  عوقولا  نأ  یلع  هانرکذ  امب  هباوج  رهظ  دـق  لوقأ  .حوجرملا  وأ  نییواـستملا  دـحأ  عوقو  ههیدـب  عنتمملا  اـمنإ  ههیدـب  عنتممب 
یف بوجولا  لاحلا و  هذه  الإ  باجیإلا  ریدـقت  یلع  هلاح  نکی  مل  ذإ  باجیإلاب  عقو  اذإ  ام  نیب  هنیب و  قرف  يأ  و  اهل - فانم  هیولوألا 

هبوجو و نع  دوجولا  کلذ  فشکب  نکمم  دوجوب  انملع  اذإف  هنیع - جراخلا  یف  هیلع و  هقباسلا  تارابتعالا  نم  دوجولا و  ریغ  لـقعلا 
نع هفـشاک  تسیل  هیولوألا و  هیثیح  نع  هفـشاک  دوجولا  هیثیح  هیولوألاب  لئاقلا  دنع  مکدنع و  اذکه  اذـه  تلق  نإ  .هایإ  هلعلا  باجیإ 

هیمستلا یه  مکعم  عزانت  الف  هیولوأ  اذه  متیمـس  نإف  هیدوجوملا  عازتنال  أشنم  نوکی  ام  الإ  بوجولاب  ینعن  انإ ال  انلق  .بوجولا  هیثیح 
هیثیح ال یه  هیولوألا و  هیثیح  نع  هفـشاک  مدـعلا  نع  یبأت  هیثیح  وه  دوجولا و  هیثیح  نوکی  فیک  اناکمإ و  کلذ  اومـس  متئـش  نإـف 

ریغلا هیولوألاب  نکمملا  دوجو  عوقو  زیوجت  هلمجلاب  بوجولا و  دوجولا و  یتیثیح  فالخب  احوجرم  مدعلا  ناک  نإ  مدـعلا و  نع  یبأت 
هب و قیدـصتلا  هایإ و  لعافلا  روصت  درجمب  ـالثم  حطـسلا  یلع  نوکلا  عقی  لاـقی  نأ  لـثم  ریغلا  نم  هئـشانلا  بوجولا  دـح  یلإ  هغلاـبلا 

هلعلا نم  ریخألا  ءزجلا  ققحت  الب  لولعملا  عوقوب  لاقی  هلمجلاب  هریخألا و  هجردلا  الإ  ملـسلا  تاجرد  یط  ملـسلا و  بصن  هل و  هدارإلا 
حطـسلا یلع  نوکلا  هیهام  یلإ  هبـسنلاب  مدـعلا  دوجولا و  ءاوتـسا  مداصی  هصقانلا ال  للعلا  طئارـشلا و  هیرثکأ  ققحت  نأ  مولعم  هماتلا و 

يواست یفانی  هیهانتم ال  ریغ  تناک  ول  بجوملا و  ریغلا  يولوألا  حـجرملا  ققحت  اذـکف  لقعلا  فرظ  یف  هذوخأم  هیرثکألا  کـلت  نـأل 
نم هعوقو  لدب ال  دوجولا  عوقوف  نکمملا  فرط  یف  هذوخأم  تایولوألا  کلت  نأل  دعب  لعافلا  یلإ  هبسنلاب  هعاقیإ  دوجولا و ال  عاقیإ 

هر س  طبحت ، الف  هابتشالا  لحم  ماقملا  نوکل  مالکلا  انطسب  امنإ  حجرم و  الب  حیجرت  لعافلا 
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یلإ هجاحلا  فقی  ملف  نیفرطلا  زاوج  هبـسحب  ناک  لب  بوجولا  لصحی  مل  ول  همامـضنا  عم  مث  هیولوـألا  هلعلا و  عم  ثلاـث  رخآ  یش ء 
دحأ نیعت  لصح  دـق  کلذ  عم  نوکی  ـال  هیهاـنتم و  ریغ  تاـیولوأ  تاـحجرم و  یلإ  رمـألا  یهتنی  یتح  اذـکه  امهدـحأل و  حـجرملا 

یلإ هبجوملا  ریغلا  اهیف  هققحتملا  هیولوألا  هبـسن  ءاوتـسا  یف  مـالکلا  یتأـی  هیهاـنتملا  ریغلا  بتارملا  نم  تضرف  هبترم  لـک  ذإ  نیفرطلا 
کلت ققحت  عم  هیلعفاللا  هیلعفلا و  یفرط  یلإ  هیولوألا  هذـه  هبـسن  ءاوتـساف  احجرم - اببـس  ضرف  ام  لوصح  ضرف  عم  هلاحب  نیبناـجلا 

رهظ دقف  احجرم  اببـس  احجرم  اببـس  ضرف  ام  نوکی  الف  نیفرطلا  دحأل  انیعت  دیفی  نأ  نود  نم  هنأش  یلع  قاب  هیهانتملا  ریغلا  بابـسألا 
مل امم  اهنأل  تالولعملا  للعلا و  نم  هیهاـنتملا  ریغلا  هلـسلسلا  باـهذ  هلاحتـساب  هناـیب  یف  نیعتـسن  نأ  ریغ  نم  لیحتـسم  ضورفملا  نأ 

.لاحم وه  هسفن و  ریغ  یشلا ء  ناکف  اهایإ  نکی  مل  هصصخم  هلع  هانضرف  ام  نأ  ههج  نم  لب  دعب - هنیح  نحی 

بوجو نإ  لیق  اذـهلف  تاکلملا  مادـعإ  يوقلا و  بعـش  ثاثبنا  أدـبم  هیتاذـلا  هیلعفلا  تاناکمإلا و  هلـسلس  یهتنم  بوجولا  هلمجلاب  و 
همحر و  همدع - یلع  رهاق  هدوجو  لب  هرـش  یلع  لوتـسم  هریخ  هتدام و  یلع  هقباس  هتروص  و  هتوق - لبق  هتیلعف  هناکمإ و  لبق  یـشلا ء 

.لعفلا هوقلا و  ثحابم  یف  کب  حضتیس  امک  هبضغ  یلع  هقباس  هللا 

الف هتلعب  هدوجو  هررقت و  بجی  مل  ام  دـجوی  ررقتی و ال  یناـکمإ ال  دوجو  لـک  وأ  هنکمم  هیهاـم  لـک  نأ  نذإ  حـص  دـقف  هلمجلاـب  و 
هلعلا هیلولعملا و  بجاو  لولعم  لک  هیلعلا و  هبجاو  هلع  لـکف  اـیباجیإ  اـحیجرت  لولعملل  اـهحیجرت  نکی  مل  اـم  هلع  هلعلا  نوک  روصتی 

یلوألا
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هاوس امل  أدـبم  هنوک  وه  هتاذـب  ابجاو  هنوکف  هیلعلا  بجاو  دوجولا  بجاو  وه  امب  وهف  هیلعلا  بجاو  کلذـک  بوجولا  بجاو  وه  امک 
زیزعلا هللا  ءاش  نإ  نیبنس  امک 

نیعانتمالاب نیبوجولاب و  فوفحم  نکمم  لک  نأ  یف  ( 16  ) لصف

هراشا

لبق مدـعلا  دوجولا و  یفرط  دـحأل  ماتلا  حـجرملا  لبق  نم  یـشانلا  نکمملل  قباسلا  دوجولا  توبث  وه  قباسلا  لصفلا  یف  یـضم  ام  نإ 
یف رخآ - بوجو  قحلی  مدـعلا  دوجولا و  ققحت  دـعب  مث  هنیعب  فرطلا  کلذ  هلعلا  ءاضتقا  نم  مزاللا  قباسلا  عاـنتمالا  هئازإـب  هققحت و 
نیح فوصوملل  اهدوجو  بجی  هفـص  لک  نإف  یثیحتلا - رابتعالا  یلع  هب  فاصتالا  ههج  نم  نیفـصولا  دـحأب  هیهاملا  فاصتا  نامز 

قحاللا عانتمالا  هئازإب  لومحملا و  بسحب  هرورـضلاب  یمـسملا  قحاللا  بوجولا  وه  اذـه  و  اهب - فاصتالا  ثیح  نم  اـهب  فاـصتالا 
ناعانتمالا نابوجولا و  هفنتکی  هنإف  هریغل  وأ  هسفنل  امودـعم  وأ  ادوجوم  ناک  ءاوس  نکمم  لکف  لومحملا  ضیقن  وه  اـم  یلإ  ساـیقلاب 

هیهام تناک  نإ  مدـعلا و  رابتعاب  دوجولا و ال  رابتعاب  الـصأ ال  رمألا  سفن  بسحب  اـمهنع  ولخلا  نکمی  ـال  لـقعلا و  هظحـالم  بسحب 
ادوجو و قباسلا  بوجولا  نع  ولخلا  مدع  امأ  عیمجلا - نع  هیلاخ  فرـصلا  ناکمإلا  عابط  یلع  هبـسحب  یه  امب  اهـسفن و  یف  نکمملا 

یفانی هطبار  وأ  ناک  الومحم  دوجولا  نألف  ناقحاللا  عانتمالا  بوجولا و  اـمأ  رم و  دـقف  هل  مزـاللا  قباـسلا  عاـنتمالا  کلذـک  امدـع و 
کلذ هلاحتـسا  مزلیف  نیـضیقنلا  نیب  نارتقالا  زاوج  قواسی  هعم  دوجولا و  نامز  یف  مدعلا  ناکمإف  هل  لباقملا  دوجولا  مدـعلا  همدـع و 

نیح یشلا ء  دوجو  ناکمإ  مکح  کلذک  دوجولا و  وه  يذلا  هلباقم  بوجول  هقواسملا  مدعلا - هلاحتسا  یضتقی  هتلاحتـسا  ناکمإلا و 
.هانیعدا ام  تبث  دقف  همدع 

یف نیعاـنتمالا  ساـیق  اذـکه  اـضیأ و  قحـاللا  هبوجو  کلذـکف  ریغلاـب  نکمملل  قباـسلا  بوجولا  نأ  اـمک  هنأ  ملعی  نأ  بجی  اـمم  و 
نم دیرأ  اذإ  ریغلاب  اعیمج  امهنوک 
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یلع بوجولاب  فوصوملا  نألف  لوألا  نایب  امأ  هل  نایتاذ  عانتمالا  بوجولا و  نم  ناریخـألاف  هدوجو  دـیرأ  اذإ  اـمأ  هتیهاـم و  نکمملا 
- دوجولا موهفم  هیهاـملا و  عومجم  ـال  اـهنع  اـجراخ  دوجولا  نوـکی  نأ  یلع  دوـجولا  طرـشب  هیهاـملا - یه  اـمنإ  روکذـملا  ریدـقتلا 

امأ اهـسفن و  بسحب  اهل  هناکمإ  نع  کفنت  ال  عقاولا - بسحب  اهدوجو  هرورـض  قحاللا و  اهبوجو  یلع  همدـقتم  هدوجوملا  هیهاـملاف 
هیتاذ هیرورـض  اهنإ  ثیح  هیلع  یـشلا ء  تایتاذ  قدص  لیبق  نم  دوجو  لک  هقیقح  یلع  دوجوملا - موهفم  قدص   (1) نألف یناثلا  نایب 

بـسحب هیناکمإلا  هصاخلا  تادوجولا  درج  ول  معن  بوجولاب  لب  ناکمإلاب  هسفن  یلإ  یـشلا ء  هبـسن  تسیل  هققحتم و  تاذلا  تماد  ام 
اهتاذ بسحب  یهف  هلعلا  نع  اهدوجو  رودص  نیح  اهنإف  تایهاملا  فالخب  الـصأ  تاذ  نیع و  اهل  قبی  مل  اهلعاجب  اهقلعت  نع  ضرفلا 
کلذ نرتـقا  ءاوس  لومحملا  بسحب  هرورـضلا  قحـاللا و  بوـجولا  نع  وـلخی  ـال  یطاـبترا  وأ  يداـحتا  دـقع  لـکف  دوـجولا  هنکمم 

وأ الخاد  فصولاب  هدیقملا  هیفـصولا  وأ  تاذـلاب  هدـیقملا  هیتاذـلا  هرورـضلاب  وأ  رداق - دوجوم  هللا  انلوقک  هیلزألا  هقلطملا  هرورـضلاب 
نم هیهاملا  یلإ  رخآلا  هفرط  بسن  نإف  ام - اتقو  هیهامل  مدـعلا  دوجولا و  یفرط  دـحأ  عقو  اذإ  هلمجلاب  یتاذـلا و  ناـکمإلاب  وأ  اـجراخ 

هب اهـسبلت  ثیح  نم  هیهاـملا  یلإ  وأ  فرطلا  کـلذ  سفن  یلإ  سیق  نإ  هتبلا و  تقولا  کـلذ  یف  اـهل  قوحللا  نکمم  ناـک  یه  ثیح 
ریغلاب عانتما  عانتمالاف  رخآلا  فرطلا  اذـهل  نایفانملا  هب  اهدـییقت  وأ  اهدـیق  بسحب  لب  هیهاملا  کلت  تاذ  بسحب  اهیلع ال  اعنتمم  ناـک 

.امهیناث یلع  تاذلاب  نیرابتعالا و  دحأ  یلع 

: هیبنت مهو و 

عامتجا نوکل  عومجملا  یلإ  ارظن  ایتاذ  اعانتما  مدعلا  هل  عنتمم  دوجولا  عم  ذوخأملا  نکمملا  تاذ  نأ  مهوتم  مهوت  امبر 

هیتاذ هیرورض  اهنإ  ثیح  هلوق  هب  قحلأ  کلذل  و  ام - هحماسم  نع  ولخی  ایتاذ ال  دوجولا  قادصم  یلإ  هبسنلاب  دوجوملا  موهفم  دع  - 1
يرابتعا موهفم  دوجولا  موهفم  نأ  رمألا  هقیقحف  ایئزج  ایلک و ال  الـصف و ال  اسنج و ال  و ال  اعون - سیل  دوجولا  نأ  ناـیب  مدـقت  دـق  و 

زئاج هیجراخلا  نیع  هتاذ  هیثیح  يذـلا  دوجولا  ناکل  الإ  نهذـلا و  نم  جراـخلا  یف  اـهل  ققحت  ـال  یتلا  هینهذـلا  نیواـنعلا  نم  یعازتنا 
اذه مدعلا  دوجولا و  یلإ  هبـسنلا  هیواستم  هیهام  تناکف  جراخلا  نهذـلا و  هیثیح  ریغ  هتاذ  هیثیح  تناکف  جراخلاک  نهذـلا  یف  ققحتلا 

ط فلخ ،
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امم هبنتی  نأ  هیلع  بجیف  تاذـلاب  ابجاو  بکرملا  نکمملا  نوک  مزلیف  ریغلاب  ایتاذ ال  ابوجو   (1) هئازإب ام  نوکیف  هتاذل  الاحم  نیضیقنلا 
هنوک ماد  ام  هرورضلاب  ناسنإ  ناسنإلا  نأ  امکف  تاذلا  طرـشب  هرورـض  لب  هیلزأ  هقلطم  تسیل  انهاه  هرورـضلا  نأ  هیلإ  هراشإلا  انررک 

هیناکمإلا و تادوجولا  نأل  ریغلاب  بوجو  هقیقحلاب  اذهف  ادوجوم - هنوک  ماد  ام  هرورـضلاب  دوجوم  دوجوملا  ناسنإلا  کلذـکف  اناسنإ 
نیبـجاولا نم  بکرملا  یف  دوـجولا  بوـجو  نأ  حـضو  اـنهاه  نم  اـهایإ و  لـعافلا  ریثأـت  دـعب  نوـکی  اـمنإ  اـهب  تاـنکمملا  فاـصتا 

نیءزجلا دحأ  هبترم  یف  عومجملا  نأل  ریغلاب  عانتما  نیعنتمملا  نم  بکرملا  یف  عانتمالا  اذک  تاذـلاب و  ریغلاب ال  وه  امنإ  نیـضورفملا 
.اعومجم هنوک  ماد  ام  لب  اعنتمم  ابجاو و ال  سیل 

نوکل يرابتعا  رمأ  عومجملا  اذـه  نأ  دوجولا  عم  هذوخأملا  هیهاملا  یف  یتاذـلا  بوجولا  موزل  نم  مهـضعب  رذـتعا  اـم  فخـسأ  اـم  و 
.بوجولا ضورعم  نوکی  فیکف  هیلقعلا  تارابتعالا  نم  الإ  نوکی  دیقلا ال  عم  تاذلا  عومجمف  ایرابتعا  هدنع  دوجولا 

مار ام  لب  قحاللا  بوجولا  هل  هقباطی  هنع و  یکحی  ام  نع  رظنلا  عطق  عم  ظوحلملا  اذه  موهفم  سفن  نأ  موری  ادحأ ال  نأ  نع  لهذ  و 
اذإ ام   (2) ینعأ بوجولا - دوجولا و  هل  هدوجوم  اهنوک  ثیح  نم  هذوخأملا  تاذـلا  وه  رمألا و  سفن  یف  موهفملا  اذـه  قباطم  نأ  الإ 

.ال مأ  روصنملا  بهذملا  وه  امک  جراخلا - یف  هروص  دوجولل  ناک  ءاوس  بوجولاب  هیهاملا  ثیح  لقعلا  هنع  ربع 

نأ بجی  تاذلا  یلع  دوجولا  نیح  الثم  مدعلا  فرط  عنتما  املک  هنأ  هصیخلت  ماقملا  اذـه  یف  رخآ  کلـسم  مارکلا  دـجامألا  ضعبل  و 
هرورض نم  مزلی  ملف  دابآلا - لازآلا و  یف  اسأر  مدعلا  نم  دوجولا و  نیح  دوجولا  نم  معأ  وه  دوجولا و  نیح  نالطباللا  تاذلل  بجی 

نیح دوجولا  بوجو  قوحل  نذإف  تاقوألا  هنمزألا و  عیمج  یف  مدعلا  نمـض  یف  هققحت  نکمی  لب  صخألا  اذـه  هرورـض  معألا  اذـه 
هبالسنا نکمی  ریغلا و  ببسب  دوجولا 

لاحم تاذـلاب  لاحملل  مزلتـسملا  تاذـلاب و  لاحم  وه  نیـضیقنلا و  عاـمتجال  مزلتـسم  دوجولا  لاـح  یف  مدـعلا  زاوج  نأ  هلـصاح  - 1
هر س  تاذلاب ، بجاو  دوجولاف  تاذلاب 

هر س  لعاجلا ، یلإ  هیهاملا  سفن  باستنا  هیثیح  لئاقلا  اذه  دنع  وه  و  - 2
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.نکمملا تاذ  بسحب  هسفن و  یف 

هیهاملا نإ  لیق  اذإ  امأ  مدعلا و  عانتما  درجم  نم  دوجولا - بوجو  مزل  ول  يدجی  امنإ  همامت  ریدـقت  یلع  مالکلا  اذـه  نأ  ملعت  تنأ  و 
ءاوس دوجوملا  نکمملا  نإف  الولعم  هنوک  رابتعاب  لولعملل  هلعلا  بوجو  لکلل و  ءزجلا   (1) بوجو دوجولا  اهل  بجی  دوجولاب  هثیحملا 

ام لک  هنع و  هکاکفنا  روصتی  دوجولا ال  نم  هل  دب  ال  هیطرـشلا - لیلعتلا و  بسحب  وأ  هیئزجلا  دییقتلا و  بسحب  هل  دوجولا  هتیثیح  ناک 
نم لعاجلا  دوجو  هل  بجی  لعاجلا  نع  ارداص  هنوکب  فوصوملا  نکمملا  یف  لاحلا  اذـک  و  هیتاذ - هیرورـض  تناـک  کلذـک  ناـک 

لولعملا و دوجول  هموقم  هلعلاـف  يراـبلا  نع  يراـبلا  عنـص  هنإ  ثیح  نم  ملاـعلا  كاـکفنا  روصتی  ـال  اذـهل  هنع و  ارداـص  هنوک  ثیح 
اذهل هل و  بجاو  یشلل ء  موقملا 

مزاللا كدب  انأ  یسوم  ای  نارمع  نب  یسومل  ابطاخم  لاق  یلاعت  هللا  نأ  درو :

.هانققح ام  یلإ  ریصملاف 

هلباقمل يدـصت  نمک  لاقلا  لیقلا و  درجمب  لاـحلا  لـهأب  هبـشتلا  لادـجلا و  هضراـعملاب و  قحلا  لـهأ  هموصخل  يدـصت  نم  ضعب  و 
یلإ رخآلا  فرطلا  سایق  نإ  هفـسالفلا  تفاهت  هامـس  فیلأت  یف  لاق  لاتقلا  تالآ  لاقثألا و  لـمح  درجمب  لاـجرلا  هلتاـقم  لاـطبألا و 

نوکی راـبتعالا  اذـهب  و  اـهیف - عقاولا  نع  رظنلا  عـطق  عـم  یه  ثیح  نم  نکمملا  تاذ  یلإ  ساـقی  نأ  اهدـحأ  تاراـبتعا - هل  نکمملا 
.تاقوألا عیمج  یف  لب  تقولا  کلذ  یف  اهل  انکمم 

ادیق نوکی  نأ  یلع  عقاولا  فرطلاب  اهدییقت  بسحب  اهیلإ  ساقی  نأ  اهیناث  و 

هیلیلعت و هیثیحلا  تناک  اذإ  وه  امنإ  لولعملل  هلعلا  بوجو  عوضوم و  وه  امب  عوضوملا  یف  هلخاد  هیدییقتلا  هیثیحلا  تناک  اذإ  اذـه  - 1
یلع هریغ  عانتمالا و  ءانب  نأ  ههج  نم  مات  ریغ  هنـأل  هماـمت  ریدـقت  یلع  لاـق  اـمنإ  ههبـشلا و  ریغتب  دیـسلا  باوج  یلع  در  هنأ  یفخی  ـال 

عنتمم عنتمملا  الثم و  راقلا  دوجولا  دوجولا ال  قلطم  هلوبقل  هنکمم  الثم  هکرحلاـف  مدـعلا  قلطم  دوجولا و  قلطم  یلإ  موهفملا  هسیاـقم 
وه يذلا  لومحملا  دیق  هلعج  همالک  یف  دوجولا  نیح  اضیأ  صاخ و  دوجولا  نیح  مدعلاف  صاخلا - مدعلا  هل ال  مدعلا  قلطم  بوجول 

عنتمم دوجولا  نیح  یف  هدوجوملا  هیهاملاف  رارکت  هب  مدعلا  دییقتف  هدوجوملا  هیهاملا  ینعم  هنأل  عوضوملا  دیق  وه  نالطبلا و  مدـعلا و 
هر س  بجاو ، دوجولا  وه  هضیقنف و  مدعلا 
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لخد دییقتلل  نوکی  نأ  ریغ  نم  یه  ثیح  نم  فرطلا  کلذب  هدـیقملا  تاذـلا  سفنل  رخآلا  فرطلا  توبث  ربتعا  نإ  ذـئنیح  اءزج و  ال 
نم لب  یه  ثیح  نم  اهل ال  هتوبث  ربتعا  نإ  تقولا و  کلذ  یف  ریغلاب  اهل  اعنتمم  امئاد و  اهل  اـنکمم  نوکی  رخـآلا  فرطلا  هل  تبث  اـمیف 

نکمملا ربتعا  اذإ  الثم  تاذلاب  اعنتمم  نوکی  دق  اعقاو و  لب   (1) تاذلاب انکمم  رخآلا  فرطلا  نوکی  دقف  فرطلا  کلذب  اهدیقت  ثیح 
فوصوملا  (2) نـأل نیـضیقنلا  عاـمتجا  اذـه  نم  مزلی  ـال  بجاو و  لـب  عـقاو  لـب  هل  نکمم  مدـعلاف  دوـجوم  هنإ  ثیح  نم  دوـجوملا 

عنتمم دوجولاف  مودعم  وه  ثیح  نم  مودعملا  نکمملا  ربتعا  اذإ  دییقتلا و  ثیح  نم  تاذلا  رخآلاب  یه و  ثیح  نم  تاذـلا  امهدـحأب 
.تاذلاب هل 

ناروکذـملا نامیـسقتلا  اضیأ  هیف  یتأتی  رخآلا و  فرطلا  هل  تبث  امل  اءزج  نراقملا  نوکی  ثیحب  اهدـییقت  عم  اهیلإ  ساقی  نأ  اـهثلاث  و 
نیرابتعالا یف  هیلإ  سایقلاب  تارابتعالا  هذه  عقو  ام  نأ  کلذ  نم  لصح  دـقف   (3) دعبأ انه  نیضیقنلا  عامتجا  مهوت  موزل  یناثلا و  یف 

یف سیل  مالکلا  نأ  نم  هنایب  انفلـسأ  امیف  ربدتلاب  رهظی  هداسف  رکذ و  ام  یهتنا  تاذـلاب  عنتمم  نیریخألا  یف  تاذـلاب و  نکمم  نیلوألا 
مالک هیلإ  يدانی  امک  عقاولا - وه  امل  هتاذاحم  نود  نم  نهذـلا  هلمتعی  ام  بسحب  رخآلا  فرطلا  یلإ  ساـیقلاب  نیفرطلا - دـحأ  عاـنتما 

هجولا یلع  تذخأ  ءاوس  الثم  دوجولاب  هسبلتملا  تاذلا  نإف  رمألا  سفن  یف  هعوقو  وحن  رخآلا  فرطلا  یف  هیلإ  روظنملا  لب  لئاقلا  اذه 
رخآلا و فرطلا  هیلإ  ساـقی  اـم  هنیعب  وه  نیفرطلا  دـحأ  عوضوم  نأ  رهاـظ  عقاولا و  یف  همدـع  لیحتـسی  ثلاـثلا  هجولا  یلع  وأ  یناـثلا 

نم دارملا  سیل  ایتاذ و  اعانتما  هب  فرطلا  کلذ  قوحل  عانتماب  مکحی 

هر س  هب ، حرصی  امک  دوجولا  وه  رخآلا  فرطلا  ناک  اذإ  کلذ  اعنتمم و  نوکی  دق  مدعلا و  وه  رخآلا  فرطلا  ناک  اذإ  کلذ  و  - 1
ذئنیح اهل  دوجو  ذإ ال  دوجولاب  دییقتلا  ثیح  نم  تاذلا  مدـعلا  وه  رخآلاب و  یه و  ثیح  نم  هیهاملاب  همایق  دوجولل و  هلباقلا  اهنأل  - 2

هر س  خلإ ، يدانی  امک  یتأی  امیف  فنصملا  لوق  هب  يدانی  مامإلا و  قاذمل  بسانملا  وه  اذه  يرابتعا و  دوجولا  نأل 
دییقتلاب فالتخالا  نأ  رهاظ  دـیقلا و  سفن  وه  انهاه  فالتخالا  هب  ام  ادـییقت و  لوألا  یف  فالتخالا  هب  ام  نوک  وه  هیدـعبألا  هجو  - 3

هر ن  مهفاف ، ادیق  امهنم  الک  ناک  نإ  دیقلاب و  فالتخالا  نم  فعضأ 
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يرابتعا و بکرم  هنم  لصحی  یتح  تاذـلا - لصأ  یلإ  مضی  ثیحتلا و  موهفم  ذـخؤی  نأ  یناثلا  راـبتعالا  یف  نیفرطلا  دـحأب  ثیحتلا 
کلت رابتعا  وه  الثم  دوجولاک  نیفرطلا  دـحأب  هسبلتملا  تاذـلا  نم  دارملاف  نیلباـقتملا - عوضوم  ددـعتی  لـیق  همدـع و  بوجوب  مکح 

فرطلا و ال اذهب  ثیحتلا  موهفم  وه  يذلا  ینهذلا  موهفملا  اذـهب  لقعلا  هنع  یکحی  هنع و  ربعی  امل  اقادـصم  نوکی  هجو  یلع  تاذـلا 
تاذلاب و ال هل  رخآلا  فرطلا  قوحل  عنتمی  رکذ  امب  هبـسحب  اهنع  هیاکحلا  نکمی  يذلا  هجولا  اذه  یلع  هذوخأملا  تاذلا  نأ  یف  ههبش 

عوضوم فلتخی  یتح  ینهذلا  رابتعالا  یف  الإ  عقاولا  بسحب  بیکرت  هانرکذ  امب  اهنع  یکحملا  تاذـلا  کلت  یف  سیل  نأ  اضیأ  ههبش 
لئاقلا ال اذـه  لحمتی  ام  نأ  یلع  هلباقمل  یتاذـلا  بوجولا  مزلی  یتاذـلا  هعانتما  نم  و  رخآلا - فرطلل  یتاذـلا  عاـنتمالا  تبثف  نیفرطلا 

درجمب هاـنررق و  اـمک  هدوجوم  تاذ  هنیعب  وه  یـش ء و  لـک  یف  قحـاللا  بوجولا  ههج  هنیعب  وه  يذـلا  دوجولا  سفن  یف   (1) يرجی
امیف الإ  صیحم  الف  تباث  اـنلوق ال  هتاذـل  هل  عنتمی  تباـث و  دوجولا  اـنلوق  یف  نیلباـقتملا  دـحأ  یه  هفـص  عوضوم و  یلإ  لـحنی  هسفن 

روذحملا عوضوملا و  تاذ  ماودب  دیقملا  بوجولا  وه  روذـحم و  ریغ  امهنم  مزاللا  نیبوجولا  نیب  قرفلا  نم  ماقملا  اذـه  یف  هانـسسأ 
.یلزألا قلطملا  بوجولا  وه  مزال و  ریغ  امهنم 

: لیذ

عنتمی کلذک  تقولا  کلذ  یف  همدع  عنتمی  امک  هنإف  تاقوألا  نم  تقو  یف  هریغل   (3) بوجولا دوجولا و  هقحل   (2) نکمم لک 

هر س  دوجولا ، هلاصأب  الئاق  سیل  هنإ  لاقی  یتح  ایمازلإ  ایلدج  سیل  یناهرب و  باوج  اذه  - 1
بوجولا یضتقمب  تقولا  کلذ  یف  هعافترا ال  نکمی  الف  تقو  یف  نکمملاب  دوجولا  قحل  اذإ  هنأ  اهنایب  همیظع  اهعفن  هدعاق  هذه  - 2

اهدارفأ و عیمج  عافتراب  عفترت  هعیبطلا  ذإ  اقلطم  عقاولا  نع  هعافترا و ال  نکمی  یتح  هیف  عقی  مل  ذإ  تقولا  کلذ  ریغ  یف  قحاللا و ال 
روثد و هیدل و ال  رضاح  هدح  یف  لکف  يدابملا - إدبم  نع  الضف  تاتباث  تابجاو  هیلاعلا  يدابملا  یلإ  هبسنلاب  ءایـشألا  نأ  لیق  ام  اذه 

ثیح نم  هیهاملا  یف  اذه  یلاعت  هللا  ملع  یف  لدبت  یش ء و ال  هنئازخ  نم  صقنی  نم ال  ای  ینسحلا  هئامـسأ  نم  هیلإ و  هبـسنلاب  لاوز  ال 
مدـعلا لبقی  یتح  هل  عوضوم  هدـض و ال  هضیقن و ال  لبقی  یـشلا ء ال  ذإ  مدـعلا  هیلع  عنتمیف  یقیقحلا  صاخلا  دوجولا  اـمأ  و  ققحتلا -

هر س  مهفاف ، هعوضوم  یلع  هدض  نایرطب 
هدوجول خـناسم  درجم  دوجوم  توبث  مزلتـسی  يداـم  دوجوم  لـک  توـبث  نأ  اـهنم  يرخأ  تاـیرظن  عبتتـست  هفیرـش  هیرظن  هذـه  و  - 3

نع عنتمی  کلذـک  قلطملا  عقاولا  یلإ  هبـسنلاب  مدـعلا  لوبق  نع  عنتمی  امک  ضورفملا  دوجوملا  اذـه  نأ  کلذ  هیلع و  نمیهم  يداملا 
نع عنتمی  يدام ال  هنإ  ثیح  نم  هنإف  يدام  لک  ام و  مادـعنا  نع  ولخی  ـال  ضرف  اـمفیک  ریغتلا  نـأل  ضورفم  لدـبت  ریغت و  لـک  لوبق 

و بولطملا - وه  ریغتلا و  لاوزلا و  لبقی  ـال  درجم  دوجوم  هیداـملا  تادوجوملا  بتارم  نم  هبترم  لـک  یفف  اـم  لدـبت  اـم و  ریغت  لوبق 
هلعلا یف  هلعلا  هرـصقل  هلعلا  یلإ  هجاحلا  عاـطقنا  لـمتحا  نأ  نییبرغلا  نم  هعیبطلا  ءاـملع  ضعب  اـعد  يذـلا  وه  هیرظنلا  هذـه  یلإ  هبنتلا 

و اهـسفنأ - تایداملا  نیب  هبـسنلا  لطبی  عقاولا ال  قلطم  نیب  يداملا و  دوجوملا  نیب  هبـسنلا - ققحت  نأ  الوأ  هیلع  بهذ  دـق  هیداـملا و 
ط اهتابثإ ، یجیس ء  یناکمإ و  دوجومل  اهنع  ینغ  یتلا ال  هیلعافلا  هلعلا  هلعلا  نم  لب  هیداملا  هلعلا  یف  هرصحنم  ریغ  هلعلا  نأ  ایناث 
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امنإ عقاولا  نع  هعافترا  نأل  تقولا  کلذل  هنیابملا  تاقوألاب  هدـییقت  الب  اقلطم   (1) عقاولا نع  هعافترا  يأ  رمألا  سفن  قلطم  یف  همدع 
هتیهام یلإ  رظنلاب  هزاوج  تقو  یف  دوجوملا  نکمملل  مدعلا  زاوج  ینعمف  هفالخ  ضورفملا  عقاولا و  بتارم  عیمج  نع  هعافتراب  حصی 

عقاولا یلإ  رظنلاب  ال 

نوکی دق ال  ناناکمإ و  هل  نوکی  دق  نکمملا  نأ  یف  ( 17  ) لصف

الف هتاذ  موقم  وه  امع  هتاذ و  نع  جراخ  طرش  الب  یلعألا  إدبملا  دوج  نم  ضیفی  نأ  هتاذ  درجم  یبأی  امم ال   (2) تانکمملا ضعب  نإ 
لوصحلل و هعابط  ؤیهت  هتاذ و  حولـصل  ینامـسج  دادعتـسا  ینامز و  مدع  قبـس  هلهم و ال  خارت و  الب  داوجلا  إدبملا  نع  ضیفی  هلاحم 
هفلتخملا و تـالوصحلا  اذإ  هصخـش  یف  رـصحنم  هعون  هلاـحم  ـال  نوکلا و  نم  دـحاو  وحن  ـالإ  هل  نوکی  ـال  نکمملا  اذـه  نوـکلا و 

ینعمل هددعتملا  تاصصختلا 

هر ن  ادج ، مهفاف  هنم  اهنیعب  بتارم  وأ  هنیعم  هبترمب  هنیعت  هظحالم  نود  نم  هخنس  عقاولا و  هعیبط  انهاه  اقلطم  عقاولا  نم  هدارم  - 1
اهل هیداملا  هیوایندـلا  هأشنلا  بسحب  دـحاو و  ناکمإ  اهل  هیلقعلا  هأشنلا  بسحب  تایهاملا  عیمج  عاونألا  بابرأ  توبث  یلع  ءانب  لـب  - 2

ضعب هدحاو و  هیهام  صصح  ضعبلاب  دارأ  هرس  سدق  هنأ  الإ  تایهاملا  هذه  اهنیعب  اهتایهام  عاونألا - بابرأ  نأ  هبهذم  نإف  ناناکمإ 
هر س  هیهاملا ، نود  نکمملاب  ربع  اذهل  دحاو و  عون  بتارم 
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ناک الخاد  تاذلا  مزال  یـضتقم  تاذلا و  یـضتقم  نإف  هتقیقح  ماوق  هتاذ و  هبترم  نع  هجراخ  بابـسأ  لجأل  قحلی  امنإ  یعون  دحاو 
- هیتاذلا هتاموقم  هتاذ و  یفکی  امم ال  اهـضعب  تالوصحلا و  رثکت  تاصخـشتلا و  ددـعتل  لاجم  الف  فلختی  فلتخی و ال  اجراخ ال  وأ 

هلوبقل حلـصی  نأ  ریغ  نم  لصحتلا  هوق  الإ  هتاذ  یف  هل  سیلف  هیتاذ  ریغ  طورـش  هیقاـفتا و  بابـسأب  هناعتـسا  نود  نم  دوجولا  لوبق  یف 
ریصی دوجولا و  لوبقل  أیهتی  هداملاب  یمسملا  وه  هدوجو و  هوق  لبقی  ام  یلإ  تادعملا  و  طورشلا - کلت  فایضنا  دعب  مث  امات  احولص 

هدام هل  عوقولا  توافتم  رخآ  ناکمإ  یتاذـلا  هناکمإ  یلإ  مضنی  هلاحم  الف  هنم  هبـسانملا  دـیعب  ناک  ام  دـعب  هلعاـف  یلإ  هبـسانملا  بیرق 
هوقلا هلباقلا و  هوقلا  نیب  ام  هلـصاوم  یلإ  تهتنا  یتح  يرخأ  هلاح  یلإ  هلاح  نم  اهلاقتنا  اـهریغت و  هیمک  وه  ناـمز  ریغت و  تاذ  هلماـح 

یف هدنتسم  تانکمملا  نأ  نیبت  ققحت و  امل  و  هیدوجولا - دیلاوملا  نم  یش ء  امهجاودزا  نم  دلوتی  امهعامتجا و  نم  لصحتیل  هلعافلا 
نأ لاحتـسا  کلذک  ناک  ام  لک  داجیإلا و  دوجولا و  تاهج  عیمج  نم  لعفلاب  هنوکل  هیمویقلا  دوجولا و  بجاو  ببـس  یلإ  اهدوجو 

ضیفلا فالتخا  نوکی  نأ  دـب  الف  ضیفلا  ماع  نوکی  نأ  بجی  لب  ضعب  نود  تادعتـسملا  لـباوقلا و  ضعب  هضیف  هداـجیإب و  صخی 
.داوملا تادادعتسا  لباوقلا و  تاناکمإ  فالتخا  لجأل 

نأ بجو  اهیلع  تاذـلاب  بجاولا  نع  دوجولا  ناضیف  یف  ایفاک  کلذ  ناک  نإف  اهتایهام  اهـسفنأ و  یف  اـناکمإ  ارط  تاـنکمملل  نإ  مث 
کلذ فالخب  دوجولا  نیح و  نود  نیحب  اهنم  یش ء  دوجو  صصختی  نأ ال  مات و  دوجلا  ماع و  ضیفلا  نأل  هلهم  الب  هدوجوم  نوکت 

دوجولا لوبقل  دعتـسی  یتح  رخأ  طورـش  لوصح  نم  دب  لب ال  ایفاک  یلـصألا  ناکمإلا  کلذ  نکی  مل  نإ  هینامزلا و  ثداوحلا  ناکمل 
.ناناکمإ یشلا ء  اذه  لثملف  تاذلاب  بجاولا  نع 

.نیناکمإ تانکمملا  ضعبل  نأ  تبث  دقف 

.هل هلماح  اهتایهام  سفن  تانکمملا و  عیمجل  كرتشم  یلقع  دحاو  ینعم  ماع و  فصو  وه  امهدحأ 
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رخآ ینعمب  ناکمإ  هب  قحلی  هلاحم  الف  دوجولا  هضافإ  لوبقل  هیحالصلا  یف  یلصألا  هناکمإ  روصقل  تایهاملا  ضعبل  أرطی  ام  یناثلا  و 
دق يدادعتسالا و  ناکمإلاب  یمـسی  يذلا  وه  لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  جرخی  نأل  دعتـسی  هب  اینامز  اقبـس  هدوجو  یلع  قباس  لحمب  مئاق 

لباقل قحلی  هیهانتم  ریغ  تادادعتسا  لجأل  نوکلا  لوصحلا و  نم  هیهانتم  ریغ  ءاحنأ  هدحاو  هیهامل  نکمی  هبـسحب  لبق و  نم  هرکذ  رم 
علطتس امک  هیاهنلا  ریغ  یلإ  تاریخلا - باب  حتفنی  تاکربلا و  لوزن  رمتسیف  ریثأتلا  یهانتم  ریغ  لعاف  یلإ  مضنی  لاعفنالا - یهانتم  ریغ 
جرخی مل  دوجولا  نم  ددـع  مدـعلا  متک  یف  یقبی  هداجإلا و  هضافإلا و  باب  قلغل  لوألا  مسقلا  یف  ناـکمإلا  رـصحنا  ول  هتیفیک و  یلع 

هیلإ بهذ  امع  صیح  ماکحألا  هذـه  یف  سیل  یلاعت و  هللا  ءاش  نإ  دـعب  امیف  هلاحتـسالا  نهربم  وه  عقو و  امم  رثکأ  نوکلا  ءاـضف  یلإ 
هینامزلا تالوعجملا  مدقب  مکحلا  یف  غیزلا  امنإ  همیوقلا  همکحلا  لهأ  نم  نوققحملا  هاری  امع  دیح  هعیرشلا و ال  لهأ  نم  نوققحملا 

نکل ناـمز و  هداـم و  ریغت و  هکرح و  دـعب  ـالإ  اهثودـح  نـکی  مـل  نإ  هقباـستملا و  ثداوـحلا  نإـف  هیناـکمإلا  يوـقلا   (1) هیاهن ـال  و 
نامزلا نع  تدرجت  ءاوس  هیعادبإلا   (2) ثداوحلا

لوصولا قح  هیلإ  لصی  نم  لق  دراو و  دعب  دراو  دحاو و  دعب  دحاو  الإ  هیجولا  ههجو  نع  باجتحالا  باجح  فشکی  رـس ال  اذه  - 1
نأ دـب  هیلعفلا ال  یلإ  هوقلا  نم  جراخلا  ینعمب  كرحتملا  نأ  زومرملا  اذـه  نم  دارملا  نإ  قحلا - لوقی  وه  لوقأ و  همـسا  لوحب  انأ  و 

تابترملا یف  لسلـستلا  مزلل  الإ  لعفلاب و  هب  اـمم  هوقلاـب و  هب  اـمم  هتاذ  بکرتی  ـال  يذـلا  تاذـلاب  ددـجتم  ریغتم  كرحتم  یلإ  یهتنی 
وه لایسلا و  طیسبلا  نآلا  نم  دارملا  وه  هتاذ و  لبق  نم  لب  هلعلا  لبق  نم  هریغت  هنالیـس و  سیل  هتاذ و  یف  لایـس  طیـسب  وهف  هعمتجملا 

یلع ددـجتملا  ریغتملا و  وه  لوألا و  ینعملاب  كرحتملا  هکرح  رادـقم  تباثلا و  یلإ  لوألا  ینعملاـب  ریغتملا  هبـسن  وه  و  رهدـلا - نتم 
ددجتملا اذـه  هقیقح  نیع  وه  نامزلا  لب  نامزلا  وه  لاعفلا  إدـبملا  نم  لامکلل - جـیردتلا  یلع  لباقلا  لامکتـسالا و  لاعفنالا و  لیبس 

لعفلاف دمرـسلاب - لصتم  رهدـلا  رهدـلا و  یلإ  لوطلا  ههج  نم  هقباستملا  ثداوحلا  یهتنیف  ائیـشف  ائیـش  هیلعفلا  یلإ  هوقلا  نم  جراـخلا 
ن منتغا ، ادج و  مهفاف  ملاعلاب  یمسملا  عونصملا  ماودب  هداجإلا ال  هضافإلا و  ماودب  لوقنف  رثاد  نئاک  ثداح  لعفنملا  رمتـسم و  تباث 

هر
اهداوم موقتت  تاناویح  تایکلفلاک  ددـجتلا  لاعفنالا و  هجو  یلع  ناکملا ال  ناـمزلاب و  تنرتقا  یتلا  هیعادـبإلا  ثداوحلا  نأ  ملعا  - 2

هیرادـقملا ءازجألا  امنإ  رابتعالاب  ریاـغتم  دوجولا  یف  دـحاو  یـش ء  اهـسفن  اـهتعیبط و  رادـقملا و  بسحب  اـهل  ءزج  ـال  هیناـسفن  روصب 
داسفلا نوکلا و  قیرطب  توملل  هلباق  ریغ  تاذلاب  هیح  یهف  سنج  وه  يذلا  ینعملاب  هدام ال  یه  يذـلا  ینعملاب  الثم  کلفلا  هیمـسجل 

یلع نارتقالاف ال  دوجولا  نوکتلا و  نیب  قرف  هنأ  امک  معألا  وه  مدعلا و  داسفلا و  نیب  قرف  و  تومی - اهنأ  دجوت ال  مدعت و ال  دق  معن 
اریبک و اولع  کلذ  نع  یلاعت  بجاولا  ملع  لاوز  مزلی  الإ  لطبی و  دوجولا ال  یش ء و  لطبی  نأ  نود  نم  مادعنالا  همزلی  لاعفنالا  هجو 

توملا عجرف  ِلِجِّسلا  ِّیَطَک  َءامَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی  مدعنی  دـجوی و  کلذ  عم  داسفلا و  دـعب  نوکتلا  مزلتـسی  نارتقالا ال  تعن  یلع  دوجولا 
روصب روهظلا  یلإ  نارتقالا و  ثودـح  یلإ  انهاه  دوجولا  عجری  طاسبنالا و  یط  یلإ  انهاه  مادـعنالا  لوئی  طـالتخالا و  عفر  یلإ  اـهیف 

هر ن  ادج ، مهفاف  ناثدحلا 
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ءاوس تاکرحلا  هلعاف  یه  لب  ناکملا  نامزلاب و  هیقوبـسملا  اـهیرتعی  ـال  ددـجتلا  لاـعفنالا و  هجو  یلع  ـال  اـمهب  تنرتقا  وأ  ناـکملا  و 
لج وه  هدـعب و  ناک  رخآ  الب  رخآلا  هلبق و  ناک  لوأ  ـالب  لوـألا  وه  عیمجلا  قوف  یلاـعت  يراـبلا  (1) و  تاقوشم وأ  تاکرحتم  تناک 
الب هلک  هیاغ  روصق و  الب  هلک  لامک  صقن و  الب  هلک  مامت  رـش و  الب  هلک  ریخ  ناکمإ و  ـالب  هلک  بوجو  هوق و  ـالب  هلک  لـعف  هدـجم 

ریغلا مزاوللا  نم  رخـآلا  لـباقملا  امهفرـشأ و   (3) نیریاـغتم لـک  نم  هریغ  یلع  هنم  ضیفی  اـمنإ  هیهاـم و  ـالب   (2) هلک دوجو  راـظتنا و 
هفیعـضلا اهتادوجو  راونأ  هطلاخمل  یبجاولا و  متألا  لامکلا  یلإ  غولبلا  نع  اهتاروصق  بتارم  لجأل  تاـنکمملا  یف  هعقاولا  هلوعجملا 

و لوزنلا - بتارم  یف  توافتلاب  یمویقلا و  سماطلا  رونلا  عوبنی  نع  اهدـعب  تاـجرد  بسحب  اـهب  هقحـاللا  مادـعألا  تاـملظ  بئاوشب 
نأ  (4) قبـس دق  افاسکنا و  هرانتـسا و  اصقن و  و  الامک - تادوجوملا  توافتی  اهفعاضتب  تاناکمإلا و  فعاضتی  لوألا  قحلا  نع  دعبلا 

هتیهام هبترم  یف  وه  سیل  ام  یش ء  عضول  وهف  هتاذب  هدوجو ال  بجو  ام  لک  نأ  صقن و  یلإ  مامت  هبـسن  ناکمإلا  یلإ  بوجولا  هبـسن 
دنع نکل  هتاذ و  یف  لوصحلا  بجاو  سیل  قارتحالا  هلاثم  دوجولا  بجاو  راص 

، تاقوشتم وأ  خسنلا  ضعب  یف  و  - 1
یبجاولا ماقملا  وه  اهنم  ایلعلا  هبترملا  صقنلا و  لامکلا و  یف  هبترتم  بتارم  تاذ  هککشم  هلیصأ  هقیقح  دوجولا  نوکل  کلذ  لک  - 2

ط هدجم ، لج 
، نیلباقتم خسنلا  ضعب  یف  و  - 3

قئاقحلا تایقلعت  اهنوک  نع  هرابع  هنوکل  يرون  تادوجولا  رقف  ذإ  حضاو  هذه  هبسنلا  نوکف  رقفلا  ینعمب  ناکمإلا  دارملا  ناک  نإ  - 4
امه نیفرطلا و  يواست  وأ  نیترورضلا  بلس  هب  دارملا  ناک  نإ  هیرونلا و  هیدوجولا  اهتاوذ  نیع  دانتسالا  قلعتلا و  تاوذلا و  تایدانتسا 

هر س  ضحملا ، یشاللا ء  فرصلا و  مدعلا  یلإ  هبسنلاب  وه  امنإ  هیخنسلا  مدع  عم  بوجولل  اصقن  هنوکف  تایهاملا  تافص  نم 
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نأ نقیت  نطفتف و  هلوصح  بجی  هقرتحملا  هداملا  هقرحملا و  هروصلا  ینعأ  عبطلاب  هلعفنملا  هوقلا  عبطلاـب و  هلعاـفلا  هوقلا  ءاـقتلا  ضرف 
لاصفنالا و ههج  ناـکمإلا  هنم و  برقلا  وه  دوجولا  هیلعفلا و  بـالجم  ینغلا و  بوجولا و  عبنم  نع  دـعبلا  وه  رقفلا  ناـکمإلا و  راـثم 

ناکمإلا نوکی  ثیح  ماظتنالا و  هیعمجلا و  طانم  لاصتالا و  طابترالا و  ههج  بوجولا  لالتخالا و  كـالهلا و  كـالم  قلعتلا و  مدـع 
ضعب ققحتب  لالتخالا  بتارم  ضعب  تدس  مدعلا و  تاهج  تلق  اذإ  مظعأ و  داسفلا  لالتخالا و  رفوأ و  نادـقفلا  رـشلا و  نوکی  رثکأ 
هوقلاب وه  ثیح  نم  هوقلاب  ام  لامک  وه  يذلا  يدادعتـسالا  ناکمإلا  لصح  لامکلا  یلإ  غولبلا  مداوص  ضعب  عافترا  نوکلا و  طئارش 
کلذک یه  ثیح  نم  قالطإلا  یلع  دوجولا  نع  هارعملا  هیهاملا  لامک  وه  یتاذـلا  ناکمإلا  نأ  امک  یجراخلا  فرظلا  صوصخ  یف 

هنوکل هیدادعتـسالا  تایفیکلا  يدـحإ  وه  يذـلا  ناکمإلا - نم  ناصقنلا  هملظلا و  ءافخلا و  یف  لغوأ  وه  فورظلا و  نم  وحن  يأ  یف 
هل هیناـسنإلا  هروصلا  لوصح  یلإ  ساـیقلاب  ناـک  نإ  (1) و  ینملا نإف  یـشل ء  اـناکمإ  هوق و  اـهنوک  ههج  ریغ  يرخأ  ههج  نم  لـعفلاب 
رمأ وه  يذلا  یتاذلا  ناکمإلا  فالخب  هیونملا  مات  هیناسنإلا  صقان  وهف  لعفلاب  هیونم  هروص  اذ  هنوک  هسفن و  یلإ  سایقلاب  نکل  هوقلاب 

هـصاخ هروص  نیعم و  رمأ  وه  يدادعتـسالا  ناکمإلا  یف  هیلع  يوقملا  نـأل  یلـصحت و  ینعم  يرخأ  ههج  نم  هل  سیل  ضحم و  یبلس 
ریغ نم  لعافلا  لبق  نم  شان  نیعتلا  امنإ  مدـعلا و  دوجولا و  قلطم  هنأل  یتاذـلا  ناکمإلا  هیلإ  فاضی  ام  فالخب  انلاثم  یف  هیناـسنإلاک 
وه يذلا  یتاذلا  ناکمإلا  فالخب  هل  دادعتـسا  وه  ام  نایرط  دـنع  لوزی  يدادعتـسالا  ناکمإلا  نأل  و  هایإ - اهناکمإب  هیهاملا  ءاعدتـسا 

هققحت و یـشلا ء و  هیلعفف  یجراخلا  هدوجو  لبق  اهلاح  بسحب  اهتاذ ال  مدـع  رابتعاب  اهـسفن و  نالطب  هبترم  یف  هیهاملا  لاح  بسحب 
درطی رمألا ال  سفن  یف  هبوجو 

امیـس ضرعلا  نأ  وأ  ریظنتلا  هدارم  لـعل  و  ینملاـک - دادعتـسالا  عوـضوم  یف  ـال  يدادعتـسالا  ناـکمإلا  یف  مـالکلا  نأ  یفخی  ـال  - 1
هیلعفلا و نم  ابکرم  هعوضوم  ناک  امل  يدادعتـسالا  ناکمإلاف  عبات  هوقلا  هیلعفلا و  یفف  عوضوملل  اعبات  ناک  اـمل  هیدادعتـسالا  هیفیکلا 
س هفرـصلا ، هوقلا  وهف  مدعلا  دوجولا و  یف  یتح  لعفلاب  سیل  هعوضوم  نإف  یتاذلا  فالخب  ههج  نم  هوق  ههج و  نم  لعف  وهف  هوقلا -

هر
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وه يذـلا  يدادعتـسالا  اهناکمإ  فالخب  هجراـخ - هلعب  لوزی  ـال  هیهاـملا  بسحب  اـم  هیهاـملا و  هبترم  بسحب  هنوکل  یتاذـلا  هناـکمإ 
یتاذـلا ناکمإلا  نأل  رـشلا و  هقافلا و  هوقلا و  نم  هینکمملا  هیعدتـسی  امیف  دـشأ  نیناکمإلا  دـحأف  هیف  هیلعفلا  عماجی  الف  عقاولا  بسحب 
هطـساوب لاعفلا  لقعلا  نم  تأشن  امنإ  مادعألا  رورـشلا و  تاهج  هححـصم  یه  یتلا  یلویهلا  نأل  کلذ  يدادعتـسالا و  ناکمإلا  عبنم 

دعبلا لوصحلا و  نم  برقلا  بسحب  فعـضلا  هدـشلا و  لبقی  دوجولا  نم  ظح  هل  يدادعتـسالا  ناکمإلا  نأ  لجأل  هیف و  ناکمإلا  ههج 
لماکلا ندبلا  دادعتسا  یلإ  اذکه  هغضملا و  دادعتسا  نم  وه  اهل و  هقلعلا  دادعتسا  نم  فعضأ  هیناسنإلا  هروصلل  هفطنلا  دادعتساف  هنع 

یعاودـلا و ضعب  ثودـحب  یتاذـلا  ناکمإلا  ققحت  دـعب  ماتلا  دادعتـسالا  لصحی  امنإ  اهل و  حـلاص  جازم  عم  هئاضعأ  هتالآ و  هاوقب و 
.دادضألا ضعب  ورطب  امإ  لعفلاب و  یشلا ء  لوصحب  امإ  هدادتشا  هرارمتسا و  عطقنی  دادضألا و  عناوملا و  ضعب  تاتبنا  بابسألا و 

هدشلا و هلوبق  نیبناجلا و  دحأ  ناحجر  امهدحأ  ءاضتقال  یعانـصلا  كارتشالا  نم  برـضب  نیینعملا  یلع  ناکمإلا  قالطإف  هلمجلاب  و 
هلصاح هیفیک  هنوکل  نایعألا  یف  هدوجوملا  رومألا  نم  هنوک  هب و  نکمملا ال  لحمب  همایق  و  نکمملا - هیهامل  هموزل  مدع  فعـضلا و 

فالخب هدرجملا  سفنلاک  ضرعلاب  وأ  ضرعلا  هروصلاک و  تاذلاب  امإ  هیف  ثداحلا  دوجو  داوجلا  إدبملا  هفاضإل  اهایإ  هدـعم  اهلحمل 
یلإ فیضأ  اذإ  و  هدادعتسا - یمسی  هب  موقی  ام  یلإ  فیضأ  اذإ  يدادعتسالا  ناکمإلا  مث  ماکحألا  کلت  عیمج  یف  هفالخب  هنأل  یناثلا 

فـصولاب وهف  هلحمب  لب  هب  مئاق ال  یـشلل ء  یعوقو  ناکمإ  وه  امب  یعوقولا   (1) ناکمإلاف ثداحلا  کلذ  ناکمإ  یمـسی  هیف  ثداحلا 
.هبشأ قلعتملا  لاحب 

نم اهریغ  هیجازملا و  هیفیکلا  هنیعب  وه  يدادعتسالا  ناکمإلاب  یمسملا  نأ  يری  نم   (2) مهنم و 

هر ه  لاحم ، هعوقو  ضرف  نم  مزلی  ثیحب ال  یشلا ء  نوکب  رسف  ام  ریغ  يدادعتسالل  فدارملا  ناکمإلا  اذه  - 1
رهوج درجم  دعب  هسفن  یف  رادلا  ءاضف  و  هسوملم - هیفیک  هتاذب  جازملا  ذإ  هفاضإلا  ضحم  لوقلا  اذـه  یلع  يدادعتـسالا  ناکمإلا  - 2
یقبف دـحاو  لک  يوس  هدـح  یلع  ادوجوم  سیل  هفاضإلا  ءاضفلا و  عومجم  وأ  هروصلا - یلإ  هفاـضإلا  سوململا و  فیکلا  عومجم  و 

هر س  هضحم ، هفاضإ  نوکی  نأ 
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هیناویحلا هروصلا  یلإ  بسن  اذإ  هیجازم و  هیفیک  ناک  هتاذب  ربتعا  اذإ  هفطنلا  جازمف  اهببـسب  ثدحتـس  یتلا  هروصلا  یلإ  اهباستنا  ثیح 
عمستس هل و  اناکمإ  ناک  سانلا  نم  هعسی  ام  ددع  یلإ  نهذلا  یف  فیضأ  اذإ  رادلا و  هفص  رادلا  نحـص  کلذک  اهل و  ادادعتـسا  ناک 

لاعفلا میلعلا  هللا  نذإب  لعفلا  هوقلا و  لصف  یف  حارقلا  قحلا  وه  ام  هقیقحت  یف 

تاذلاب عنتمملا  ماکحأ  ضعب  یف  ( 18  ) لصف

یهانت مدع  هتیلعف و  هبوجو و  هتیرون و  هدش  هولع و  هدـجم و  هیاغل  تاذـلاب  بجاولا  هقیقح  لقعتی  نأ  ردـقی  امک ال  لقعلا  نأ  ملعا  و 
- هتیئیـش هنالطب و ال  هضوحم  هصقن و  هیاغف  تاذلاب  عنتمم  وه  امب  تاذلاب  عنتمملا  روصتی  نأ  یلع  ردقی  کلذک ال  هئایربک  هتمظع و 

نع هرارفل  تاذلاب  عنتمملا  كردی  کلذکف ال  لقعلل - طاحی  الف  یـش ء  لکب  طیحم  هنأل  تاذلاب  بجاولا  مویقلا  تاذ  لانی  امکف ال 
نوکب مکحلاف  مهولا  هیلإ  لصی  روعـشلا و  هکردی  لقعلا و  هب  طیحی  هیلإ و  راشی  یتح  هیوهلا  نم  هل  ظح  الف  هیئیـشلا  دوجولا و  عقص 

وحنب نوکی  امنإ  عدبملا  قحلا  دوجو  یلع  لیلدلا  نأ  امک  عابتتـسالا  ضرعلا و  لیبس  یلع  ناهربلا  نم  برـضب  تاذـلاب  اعنتمم  یش ء 
اعنتمم نوکی  تاذـلاب ال  عنتمملا  کلذـکف  هریغب  ابجاو  نوکی  تاذـلاب ال  بجاولا  نأ  ققحت  امک  و  یمللا - ناهربلاب  هیبشلا  نایبلا  نم 

دحاو رمأل  اضیأ  نوکی  الف  طقف  هریغب  وأ  طقف  هتاذب  وأ  هریغب  هتاذب و  نابوجو  دحاو  یـشل ء  نوکی  امک ال  نایبلا و  کلذ  لثمب  هریغب 
وهف تاذلاب  عنتمملا  مزلتـسی  ام  تاذلاب و  نکمم  عانتمالا  بوجولا و  نم  ریغلاب  امب  فوصوملا  نأ  نابتـسا  دق  نذإف  کلذـک  ناعانتما 

ههجلا نم  ـالإ  عـنتملل  مازلتـسالا  سیل  نکل  هیناـکمإ - يرخأ  ههج  اـهل  تناـک  نإ  عـنتمملا و  مزلتـسی  اـهب  ههج  نم  هلاـحم  ـال  عـنتمم 
یهانتم ریغ  مسجلا  نوک  الثم  هیعانتمالا 
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امهدحأف هسفن  نیع  هنأ  عم  هسفن  ریغ  یشلا ء  نوک  یلإ  هعجرم  يذلا  روصحم  ریغ  روصحملا  نوک  وه  تاذلاب  اعنتمم  مزلتـسی  داعبألا 
یف تملع  ام  سایق  یلع  تاذـلاب  عنتمملا  عم  هتقالع  رابتعا  ریغ  رابتعاب  انکمم  نوکی  هلاحم  الف  ریغلاب  لاحم  هرخآلا  تاذـلاب و  لاـحم 
نأ امکف  هلمجلاب  و  یناکمإلا - هدوجو  بوجو  ههج  نم  لب  هیناـکمإلا  هتیهاـم  ههج  نم  سیل  هنإـف  تاذـلاب  بجاولل  یـشلا ء  مازلتـسا 
نیب عانتمالا  مدـعلا و  یف  مازلتـسالا  کلذـکف  نیمزالتملا  نیب  هیلولعم  هیلع و  هقالع  نم  هل  دـب  ـال  نیئیـشلا  نیب  دوجولا  یف  مازلتـسالا 

تخبلا و بسحب  نیبحاـصتم  لـب  نیمزـالتم  اـنوکی  مل  انـضرف  وـل  نیبـجاولا  نأ  اـمک  اـمهنیب و  یطاـبترا  قـلعت  نع  کـفنی  ـال  نیئیش 
نکمم هلاحم  وه ال  ریغلاب و  عنتمم  تاذلاب و  عنتمم  نیب  لب  تاذلاب - نیعنتمم  نیب  نوکی  یحالطـصالا ال  مزالتلا  کلذک   (1) قافتالا
ریدقت یلع  اعفر  اعـضو و  یلاتلا  قدصب  هیف  مکحی  لوألا  نإف  یقافتالا  یطرـشلا  نع  یموزللا  یطرـشلا  قرفی  اذهب  رم و  امک  تاذـلاب 

نیب هیقافتالا  هافاوملا  درجمب  لب  هیموزل  هقالع  ریغ  نم  کلذـک  هیف  مکحی  یناثلا  امهنیب و  هیتاذ  هقالعل  اعفر  اعـضو و  مدـقملا  قدـص 
.یلاتلا مدقملا و 

وأ یفلخلا  نایبلاب  رومألا  نم  رمأ  هلاحتـسا  یلإ  هب  لصوتیل  لیحتـسم  رمأ  ضرف  دنع  هرظانملا  ءانثأ  یف  نییلدجلا  هماع  دـنع  یـشف  امف 
رخآ لاحم  هنم  مزلی  دق  لاحملا  نوکل  هایإ  همازلتسا  تیعدا  ام  ضیقن  مزلتسی  نأ  زاجف  لیحتسم - کضورفم  نإ  لاقی  نأ  یماقتـسالا 

هلصتملا نذإف  یببسم  یببـس و  قلعت  امهنیب  نوکی  امهدوجو - ردق  اذإ  الاحم  لب  ناک  لاحم  يأ  مزلتـسی  لاحملا ال  نإف  داسفلا  حضاو 
هیموزل تقدص  هتیقهان  ناسنإلا و  هیرامحک  هیموزل  هقالع  امهنیب  تققحت  اذإ  امهنأل  قدصت  دق ال  قدصت و  دـق  نیتبذاک  نم  هیموزللا 
نوکی وأ ال  اسأر  لاصتالاب  امهنیب  مکحلا  بذـکف  هافانملا - هقالع  امهنیب  لقعلا  دـجی  نأ  اـمإف  اـمهنیب  هقـالعلا  کـلت  ققحتت  مل  اذإ  و 

وحن یلع  لاصتالاب  امهنیب  مکحلا  حصف  الـصأ  امهنیب  هقالعلا  مدـعل  نییتاذ  فانت  موزل و  ریغ  نم  یقافتالا - لاصتالا  درجم  الإ  امهنیب 
زاوـجلا و نیقیلا و  مزجلا و  طاـنم  بوـجولا  هرورـضلا و  نإـف  تاـیموزللا  یف  ـالإ  ینیقیلا  ناـهربلا  ءارجإ  مدـعل  لاـمتحالا  زیوـجتلا و 

نیمختلا نظلا و  راثم  ناکمإلا 

هر س  یفخی ، امک ال  قافتالا  بسحب  انه  قافتالا  تخبلا و  هبحاصم  - 1
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ملعی فیک  مودعملا  وأ  عنتمملا  نأ  یف  ( 19  ) لصف

ساکعنا سکعنی  دوجوم و  مولعم  لک  نذإف  دوجوم  وهف  هریغ  نع  زیمتم  لک  هریغ و  نع  ازیمتم  نوکی  نأ  دـب  الف  امولعم  ناک  ام  لک 
همولعم یهف  کلذ  عم  دوجولا و  هعنتمم  همودعم و  یه  هریثک  ارومأ  فرعن  دـق  انکل  امولعم  نوکی  ادوجوم ال  نوکی  ام ال  نأ  ضیقنلا 

.ارهاظ نییفانتملا  نیلوقلا  نیذه  نیب  عمجلا  نکمی  فیکف  نیضیقنلا  عامتجا  مدع  يرابلا و  کیرش  مدع  ملعن  انأ  لثم 

مدع هکیرـش و  مدع  یلاعت و  هللا  دض  مدع  لثم  اطیـسب  ناک  نإف  ابکرم  نوکی  نأ  امإ  اطیـسب و  نوکی  نأ  امإ  ولخی  مودـعملا ال  لوقنف 
یلإ داوسلا  هبـسن  هیلإ  هتبـسن  یـش ء  یلاعت  هل  سیل  لاقی  نأ  لثم   (1) دوجوم رمأب  ههیبشت  لجأل  لقعی  امنإ  کلذـف  کـلذ  ریغ  هلثم و 
رومأ نیب  هسناجملا  وأ  هلثامملا  وأ  هداضملا  هفرعم  ولف ال  سنج  وأ  عون  تحت  رخآ  عم  جردـنملا  هبـسن  هیلإ  هتبـسن  ام  هل  ـال  ضاـیبلا و 
ابکرم ناک  نإ  هیلع و  تالاحملا  نم  اهارجم  يرجی  ام  وأ  سناجم  وأ  لـثامم  وأ  دـض  یلاـعت  سیل هللا  نأـب  مکحلا  لاحتـسال  هیدوجو 
لقعی مث  ضایبلا  داوسلا و  لقعی  نأ  لثم  هیدوجولا - هئازجأب  ملعلاب  متی  امنإ  هب  ملعلاف  نیداضملاک  نیلباقتملا  عامتجا  مدعب  ملعلا  لثم 

مدع نأ  لصاحلاف  ضایبلا  داوسلا و  نیب  لصاح  ریغ  لوقعم  يدوجو  رمأ  وه  يذلا  عامتجالا  لاقی  مث   (2) زوجی ثیح  عامتجالا 

هر ن  مهفاف ، کلذ  روصتی  هضورفملا ال  هروصلا  یف  هبشملا و  دنع  هزیمت  هروهظ و  یعدتسی  یشب ء  یش ء  هیبشت  نأ  هیف  - 1
امف هنع  ربخی  ملعی و  اهلک  هبکرملا  هقلطملا  تامودعملا  تاعنتمملاف و  تروص  ترهظأ و  تررق و  تلق و  ام  یلع  رمألا  ناک  نإف  - 2

ملعی و نأ  عنتمی  هنع و  ربخی  ملعی و ال  اسأر ال  لطاب  مودعم و  اضیأ  وه  يذلا  تاذـلاب - عنتمملا  قلطملا و  مودـعملا  نإ  مکلوق  ینعم 
هب و ال ملع  هل و ال  زیمت  يذـلا ال  نأ  وه  امنإ  یفخی  امک ال  انهاه  یلـصألا  دوصقملا  الـصأ و  ینعم  اذـه  مکلوقل  یقبی  الف  هنع  ربخی 

هر ن  ادج ، مهفاف  هانرکذ  امب  هیلع  مکحی  روصتی و  فیک  الصأ  هنع  ربخ 
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.ماقملا اذه  یف  لیق  ام  اذه  اهطئاسب  هفرعمب  فرعی  امنإ  تابکرملا  مدع  هیدوجولا و  رومألا  یلإ  هسیاقملاب  فرعی  امنإ  طئاسبلا 

کیرش نیضیقنلا و  عامتجا  قلطملا و  لوهجملا  قلطملا و  مودعملاک  تالیحتسملا  یتح  یش ء  لکل  روصتی  نأ  لقعلل  نإ  لوقأ  انأ  و 
- هیتبلا ریغلا  تاـیلهلا  لـیبس  یلع  هیباـجیإ  اـیاضق  دـقعی  اـهل و  هبـسانم  اـماکحأ  هیلع  مکحیف  اـناونع - اـموهفم و  کـلذ  ریغ  يراـبلا و 

ضرع لب  ماع  نکمم  یـش ء و  اهیلع  قدصی  توبثلا و  نم  ظح  اهل  لقعلا و  یف  تاموهفم  اهنإ  ثیح  نم  ایاضقلا  کلت  تاعوضومف 
عانتمال أشنم  ریصت  هلطاب  رومأل  ناونع  اهنإ  ثیح  نم  اهیلع و  مکحلا  هحـصل  أشنم  ریـصت  اهارجم - يرجی  ام  ملع و  هیناسفن و  هیفیک  و 

اذهب کلذ و  هابـشأ  وأ  اهتوبث  مدـعب  وأ  اهیلع  مکحلا  مدـعب  وأ  اهنع  رابخإلا  مدـعب  اهیلع  مکحی  نیتیثیحلا  رابتعا  دـنع  اهیلع و  مکحلا 
لمحلاب هسفن  یلع  تاموهفملا  ضعب  قدص  کلذ  یف  رسلا  (1)(2) و  هنع ربخی  قلطملا ال  لوهجملا  انلوق  یف  هروهشملا  ههبشلا  عفدنت 

قلطملا لوهجملا  يرابلا و  کیرش  موهفم  نإف  یضرعلا  عئاشلا  لمحلاب  هسفن  یلع  هقدص  مدع  (3) و  یلوألا

مودـعملا موهفم  يأ  ناونعلا  اذـه  یلع  انمکح  امنإ  الثم و  قلطملا  مودـعملا  نم  سیل  ذـئنیح  هیلع  اـموکحم  اـمولعم و  راـص  اـمف  - 1
- هنع جراخ  رمأ  یلإ  ریـشی  ثیحب  راص  ول  هنأب  هقیقحلاب  انل  مولعملا  عقاولا و  یف  دوجوملا  یلوألا  لمحلاب  هسفن  یلع  قداـصلا  قلطملا 

تقولا یف  هنأ  هیلإ ال  يرسی  ثیحب  هیلع  مکحلا  عنتمی  اهنع  هب  ربعی  اهیلع و  وه  قدصی  تاذ  هروص و  يذ  یلإ  هریـشم  هروص  ریـصی  و 
ثیحب لعفلاب  هل  قادـصم  هنع  جراخ  رمأ  یلإ  ریـشی  ثیحب  سیل  طقف  موهفم  ینعم و  تقولا  یف  هنإـف  هفـصلا  هذـهب  لـعفلاب  اذـکه و 
يذـلا نایبلا  نأ  عم  ادـج  ضماغ  هنإف  نطفتیلف  اسأر  تاذـلاب  لطاب  رمأل  اناونع  نکی  مل  الإ  تقولا و  یف  هیلإ  يرـسی  وحنب  هیلع  مکحی 

هر ن  هیف ، لمأتلا  نسحأف  هنم  غلبأ  روصتی  مل  ادح  غلب  کیلإ  تیقلأ 
هنم يرـسی  ثیحب  هیلع  مکحی  نأ  عنتمی  موـهفملا  اذـه  نأ  هیلع  مکحلا  عـنتمی  قـلطملا  مودـعملا  نإ  مهلوـق  ینعم  نأ  لـصاحلا  و  - 2
نأل هیلع  قدصت  یه  اهتحت و  وه  يذلا  هروصلا  يذ  یلإ  اهنم  يرسی  ثیحب  هیلکلا  هروصلا  یلع  مکحلاک  هنع  جراخ  رمأ  یلإ  مکحلا 

هر ن  مهفاف ، اقلطم  امودعم  نکی  مل  الإ  جراخلا و  یف  هل  هروص  موهفملا ال  اذه 
عئاشلا و لمحلاب  هسفن  یلع  قدـصی  یـشلا ء  موهفم  نإف  ایلک  سیل  هنأل  هسفن  یلع  هقدـص  مدـع  هلوق و  رابتعاب  ضعب  ظفل  ماـحقا  - 3

هر س  یلکف ، لوألا  یف  امأ  لیبقلا و  اذه  نم  رخآ  ءایشأ  هیهاملا و  موهفم  یلکلا و  موهفم  اذک 
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دوجولا عنتمم  هنأب  هیلع  مکحلا  هحص  طانم  اذه  رخآلا و  لمحلاب  هیلع  قدصی  هلباقم  نیلمحلا و  دحأب  هسفن  یلع  قدصی 

رخآ اعنتمم  مزلتسی  نأ  حصی  فیک  عنتمملا  نأ  یف  ( 20  ) لصف

هراشا

اذه ناک و  لاحم  يأ  رخآ  الاحم  مزلتـسی  نأ  زاج  الاحم  ناک  امل  ضورفملا  اذـه  اولوقی  نأ  نییلدـجلا  هماع  هداع  نم  نأ  ملعا  (1) و 
وه همزالملا  ینعم  نإف  هیتاذ  هقالعب  الإ  تبثی  نیئیـش ال  نیب  مازلتـسالا  نأ  یف  نکمملا  لاـحملا و  نیب  قرف  ـال  ذإ  هیلک  حیحـصب  سیل 

هیلعلا هقالعلا  یعدتـسی  امم  اذـه  اـمهنیب و  كاـکفنالا  روصت  عوقو  اـمهیتاذ  یلإ  ارظن  لـقعلا  رظن  یف  نکمی  ـال  ثیحب  نیئیـشلا  نوک 
یلویهلا و نیب  مزالتلا  ثحبم  یف  یجیـس ء  يذـلا  هجولا  یلع  هدـحاو  هلع  یلولعم  نیب  امإ  اهلولعم و  هلعلا و  سفن  نیب  اـمإ  هیباـجیإلا 

هقالعل مدـقملا  قدـص  ریدـقت  یلع  یلاتلا - قدـصب  اهیف  مکحلا  نوکی  اـم  هیموزللا  هیطرـشلا  نإ  نیینازیملا  لوق  عمـست  مل  أ  هروصلا -
مازلتسالا ال زاوجف  لعفلاب  هیعیبطلا  هقالعلا  ققحتب  الإ  ققحتی  مازلتسالا ال  نأ  امک  هیقافتالا و  هیطرـشلا  نع  زاتمی  اذهل  هیعیبط و  امهنیب 

اهبـسحب نوکی  هیتاذ  هقالع  امهققحت  ریدـقت  یلع  نیلاحملا  نیب  نوکی  نأ  لقعلا  دـنع  حـص  ام  لکف  هقـالعلا  ققحت  زاوجب  ـالإ  نوکی 
تناک ءاوس  هیتاذ  هقالع  امهنیب  ناک  اذإ  رخآ  الاحم  مزلتـسی  دـق  لاحملا  نذإف  هتب  لطب  الإ  امهنیب و  مازلتـسالاب  مکحی  نأ  زاـج  موزللا 

امک باستکالاب  وأ  هتیقهان  الثم  دیز  هیرامح  مازلتساک  امهدحأ و  ققحت  نییتاذ  نیعنتمم  عومجم  ققحت  مازلتـساک  هرورـضلاب  همولعم 
مزلتسی دق ال  لسلستلا و   (2) مزلتسی رودلا  نأ 

هر س  یلوأ ، ناکل  كانه  هفذح  ول  قباسلا و  لامجإلا  لیصفت  اذه  - 1
الاحم ناک  نإ  اذـه و  هسفن و  یلع  افوقوم  الثم  فلأ  ناک  فلأ  یلع  یلع ب و ب  فلأ  فقوت  اذإ  لوقن  نأ  هاـیإ  همازلتـسا  ناـیب  - 2

دق هسفن و  فلأ و  نائیـش  كانهف  فلأ  ریغ  فلأ  سفنف  فوقوملا  ریغ  هیلع  فوقوملا  نأ  کش  ـال  رودـلا و  ریدـقت  یلع  تباـث  هنکل 
یلع یلع ب و ب  فلأ  سفن  فقوتی  ذـئنیح  فلأ و  الإ  تسیل  فلأ  سفن  نأ  یه  هقداص و  همدـقم  اـنل  یناـثلا و  یلع  لوـألا  فقوت 
فلأ الإ  تسیل  فلأ  سفن  سفن  نإ  لوقن  مث  رم  امل  ناریاغتیف  فلأ  سفن  سفن  یلع  يأ  اهسفن  یلع  فلأ  سفن  فقوتیف  فلأ  سفن 

نم دـحاو  لـک  یف  هیهاـنتم  ریغ  سوفن  بترتـی  یتـح  مـالکلا  قوست  اذـکه  فلأ و  سفن  سفن  یلع  یلع ب و ب  فـقوتی  نأ  مزلیف 
رصخأ و دسأ و  هجوب  هنایب  نکمی  لوقأ  .كانه  نم  بلطی  لیصفتلا  علاطملا و  هیـشاح  یف  فیرـشلا  دیـسلا  هررق  اذکه  رودلا  یبناج 

مله اـعبار و  اـثلاث و  اـیناث و  فلأ  یلع  یلع ب و ب  فلأ  فقوت  مث  فلأ  یلع  یلع ب و ب  فلأ  فقوت  رودـلا  ریدـقت  یلع  هنأ  وه 
نإ فلأ و  دجو  دجو ب  نإ  تلق  کنأکف  مدقم  عضو  الب  تایطرش  هوق  یف  تافقوتلا  هذه  نأل  یلوألا  هرملا  یف  فقی  مل  امنإ  ارج و 
وأ فلأ  دجوف  دجو ب  هنکل  لاقی  نأ  یلإ  بتارملا  نم  یـش ء  یف  غلبی  اذکه و ال  فلأ و  دجو  دجو ب  نإ  مث  دجو ب  فلأ  دجو 

هر س  هلسلسلا ، فقی  یلاتلا و  عضو  مزلی  یتح  دجوف ب  فلأ  دجو  هنکل 
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نم بکرملا  ققحت  یف  امک  هرطفلاب  امإ  هافانملا - هقالع  امهنیب  دـجی  لقعلا  ناک  اذإ  هیفانی  اـمبر  لـب  هیلقع  هقـالع  اـمهنیب  نکی  مل  اذإ 
هیرامح یف  امک  باستکالاب  امإ  هتیلهاـص و  یلإ  هبـسنلاب  ناـسنإلا  هیراـمح  وأ  طـقف  امهدـحأ  ققحت  یلإ  هبـسنلاب  تاذـلاب  نیعنتمملا 

انلوق هلمهم و  هبجوم  هیـضق  لاحملا  مزلتـسی  نأ  زاج  لاحملا  انلوق  نذإف  هیرامحلا  ریدقت  یلع  تایلکلل  هکاردإ  یلإ  هبـسنلاب  ناسنإلا -
امهنیب نکی  مل  اذإف  موزللا  هقالع  امهنیب  ناک  اذإ  قدـصت  امنإ  نیتبذاک  نم  هیموزللا  هلـصتملاف  هیلک  هبلاـس  لاـحملا  مزلتـسی  ـال  عقاولا 

نود یقافتالا  لاصتالا  قدـصی  نأ  امإ  هافانملا و  هقالع  امهنیب  لقعلا  دـجو  اذإ  اسأر  لاصتالاب  مکحلا  بذـکی  نأ  امإف  موزللا - هقالع 
لاـمتحالا لـیبس  یلع  حـصی  اـمنإ  اـضیأ  کـلذ  هاـفانملا و  هقـالع  ـال  موزللا و  هقـالع  ـال  الـصأ  هقـالع  كاـنه  نکی  مـل  اذإ  یموزللا 

تامودـعملا و يأ  هیقاـفتالا  تاـبذاکلا  اـمأ  (1) و  تادوجوملا نیب  نوکی  اـمنإ  قاـفتالا  ذإ  لـقعلا  نم  یتـبلا  مکحلا  ـال  يزیوـجتلا -
نیقفتملا نیبذاکلا  نأب  یتبلا  مکحلا  قدصی  نذإف ال  ضعب  نود  اهـضعبل  قفتی  يریدقتلا  ققحتلا  لعلف  زیوجتلا  لیبس  یلعف  تاعنتمملا 

.الصأ اقدص  ناقفتی  ابذک 

.موزللا هقالع  لقعلا  دجی  مل  نإ  و  امهنیب - هافانملا  مدعب  نیلاحم  نیب  موزللا  زاوجب  مکحلا  یف  یفتکی  نم  سانلا  نم  و 

هیقافتالا تابذاکلا  فالخب  یقافتالا  امهلاصتا  ملعیف  نادوجوم - امهنإ  ثیح  اقهان  رامحلا  ناک  اقطان  ناسنإلا  ناک  اـملک  اـنلوقک  - 1
ألخلا ناک  الاحم  نیلثملا  عامتجا  ناک  املک  وأ  اقطان  سرفلا  ناک  اقهان  ناسنإلا  ناک  املک  انلوقک - اـهیف  اـنمالک  یتلا  تـالاحملا  يأ 

هر س  امودعم ، ءاقنعلا  ناک  امودعم  دیز  ناک  املک  انلوقک  هنکمملا  تامودعملا  وأ  الاحم 
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.موزللا هقالع  ربتعی  نم  مهنم  و 

امبر هتب و  نامداصتم  امه  هافانملا و  مازلتسالا و  زاوجب  مکح  تققحت  اذإف  هافانملا  عم  ققحتت  دق  اهنأ  نظی  هقالعلا و  ربتعی  نم  مهنم  و 
.رخآلا عافترا  بجوی  نیضیقنلا  نم  لک  ققحت  نأل  امهعافترال  مزلتسم  نیضیقنلا  عامتجا  نأب  ثبشتی 

عم هعامتجا  وه  لاحم و  ریدقت  یلع  هققحت  رخآلا ال  عافترال  مزلتـسم  رمألا  سفن  یف  نیـضیقنلا  دحأ  ققحت  نإف  روزلا  هیف  یفخی  و ال 
.امهعافترا امهققحت  نم  مزلی  نیأ  نمف  هعافترال  رخآلا ال  ققحتل  مزلتسم  ریدقتلا  کلذ  یلع  هققحتف  رخآلا 

: عیرفت

یلع یقبی  نأ ال  لمتحی  يربکلا  یف  همزالملا  نأل  هلـصتم  جـتنت  تایموزللا ال  نإ  لوقیف  دـحأ  ککـشتی  امبر  ام  لحنی  كاـنه  نم  و 
همزالملا تلطب  اضایب  نکی  مل  اداوس  ناک  املک  اداوس و  ناک  اضایب  اداوس و  نوللا  اذه  ناک  املک  انلق  اذإ  الثم  رغـصألا  توبث  ریدـقت 

عقو نإ  طسولا  نأ  لحلا  اضایب و  نکی  مل  اضایب  اداوس و  نوللا  اذـه  ناک  املک  کلذ  نم  مزلی  نذإـف ال  رغـصألا  تبث  اذإ  يربکلا  یف 
يربکلا یف  داوسلا  لاثملا  اذـه  یفف  اکرتشم  طسولا  نکی  ملف  الإ  هتب و  هجیتنلا  تمزل  ربکألا  مزلتـسی  اهب  یتلا  ههجلا  یلع  يربکلا  یف 

ررکت مدع  ببسب  عقو  امنإ  للخلاف  رغصألا  عم  همزالملا  قبت  مل  کلذلف  هل  عماجملا  ینعملاب  يرغـصلا  یف  ضایبلل و  داضملا  ینعملاب 
هیلع قدـصی  وأ  لمحی  نأ  زوجی  هجو  یلع  ذـخأ  نإ  سایقلا  اذـه  لثم  یف  طـسوألا  دـحلا  نذإـف  عباـتلا  ضراـعلا  ببـسب  ـال  طـسولا 

هجو و یلع  نیتمدقملا  يدحإ  یف  ذخأ  نإ  هجیتنلا و  موزل  لطب  هلاحم و  يربکلا ال  تبذک  نیتمدـقملا  اتلک  یف  نادـضلا  ناضیقنلا و 
نیتیموزللا و نم  لوألا  لکشلا  یلع  اکـش  ءافـشلا  یف  خیـشلا  دروأ  ام  لیبقلا  اذه  نم  طسولا و  ررکتی  مل  رخآ  هجو  یلع  يرخألا  یف 
اجوز و ناک  ادرف  نانثالا  ناک  املک  انلوق  بذک  عم  اجوز  ناک  اددـع  ناک  املک  اددـع و  ناک  ادرف  نانثالا  ناک  املک  قدـصی  هنأ  وه 

تذخأ نإ  و  هیموزللا - یف  امدقم  طسوألا  نوکی  نأ  باجیإلا  جاتنإ  طرـش  نأل  سایقلا  جـتنی  مل  هیقافتا  تذـخأ  نإ  يربکلا  نأب  عفد 
هتیددع نینثالا  هیجوز  مزل  ول  قدصت  امنإ  قدصلا و  هعونمم  تناک  هیموزل 
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هنوک نینثالا  هیددـع  عم  نارتقالا  هنکمملا  عاـضوألا  نم   (1) ذإ کلذـک  سیل  هیددـعلا و  عم  عامتجالا  هنکمملا  عاضوألا  عیمج  یلع 
هنکمم تسیل  نینثالا  هیدرف  هیموزل و  يربکلا  نأ  راتخن  انإف  فعـض  هیف  لاقی  امبر  و  عضولا - اذه  یلع  همزالم  تسیل  هیجوزلا  ادرف و 

هنکمملا عاضوألا  عیمج  یلع  هتیددعل  همزال  نینثالا  هیجوزف  نینثالا  تاذل  هیفانم  نوکتف  هینینثالل  هیفانم  اهنوکل  هتیددـع  عم  عامتجالا 
نأل مازلإلا  بسحب  رمألا ال  سفن  بسحب  هبذاـک  يرغـصلا  نأ  افـشلا - یف  اـم  لـحلا  عفدـلا و  قح  هیموزل و  قدـصتف  اـهعم  عاـمتجالا 

نکی مل  الإ  اضیأ و  جوز  هنأ  مزتلی  نأ  دب  الف  درف  نینثالا  نأ  يری  نم  نأل  اضیأ  هجیتنلا  قدصت  يرغـصلا  قدصت  امک  مازلإلا  بسحب 
دیرأ نإ  هنإف  لوألا  یف  فعـض  هباصإلا و ال  یف  کلـسملا  اکراشتم  نیعفدلا  نإ  لوقت  نأ  کل  نینثالا و  ریغ  لب  درف  نینثالا  نأ  مزتلی 
بجی سیل  مدقملا  ضرف  عم  نارتقالا  هنکمملا  عاضوألا  ذإ  ریـض  قح و ال  وهف  رمألا  سفن  یف  هافانم  هتیدرف  نینثالا و  هیددـع  نیب  نأ 

نإف قحب  سیل  وهف  تارابتعالا  عیمج  بسحب  هققحتم  نوکت  هافانملا  نأ  دـیرأ  نإ  رمألا و  سفن  یف  هل  ایفانم  اهنم  یـش ء  نوکی  نأ ال 
یلع هتیددعل  همزالب  تسیل  نینثالا  هیجوز  نذإف  ام - میلـست  ام و  عضو  بسحب  هققحتم  تراص  هتیددع  نینثالا و  هیدرف  نیب  همزالملا 

میلستلا عضولا و  بسحب  ول  اهعم و  نارتقالا  هنکمملا  عاضوألا  عیمج 

القع هتیهام  یلع  ادئاز  نکمملا  دوجو  نوک  یف  ( 21  ) لصف

هب و ال صاخلا  دوجو  وحن  یـش ء  لک  هقیقح  فیک و  هقیقحلا - بسحب  امهنیب  هنیابملا  هانعم  سیل  هتیهام  یلع  نکمملا  دوجو  هدایز 
ضارعألا مایق  اهب  امئاق  اضرع   (2) هنوک

کلت نم  اذـک و  ناک  اددـع  نانثالا  ناـک  عضو  يأـب  لـیق  هنأـکف  عاـضوألا  راـبتعاب  هیطرـشلا  یف  هیلکلا  نأ  هعـضوم  یف  ررقت  ذإ  - 1
هر س  هقداص ، تناک  اهتمزالم  نإف  يرغصلا  یف  امک  هتیدرف  ضرف  عم  هتیددع  عاضوألا 

هر س  الصتم ، ادئاز  هنوک  ایناث  الصفنم و  ادئاز  هنوک  الوأ  یفن  - 2
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ینعم یلع  المتـشم  هرقف  هروصقل و  یناکمإلا  دوجولا  نوک  ینعمب  لـب  رخآ  دوجو  اـهدوجو  يوس  هیهاـملل  مزلی  یتح  اـهتاعوضومل 
ءوضلا و تاناصقن  بتارم  نم  يءارتت  یتلا  تاکبـشملاک  هصقن  هناکمإ و  نع  اثعبنم  هیلع  الومحم  هنم  اعزتنم  دوجولا  هقیقح  ریغ  رخآ 
یش ء دیفی  هوجو ال  تایهاملا  یلع  دوجولا  هدایز  یلع  لئالدلا  نم  موقلا  بتک  یف  روهـشملا  رونلا و  تاروصت  نم  هلـصاحلا  لالظلا 

.هقیقحلا تاذلا و  نود  ینعملا  موهفملا و  بسحب  هیهاملا  دوجولا و  نیب  ریاغتلا  الإ  اهنم 

.دیفم ریغ  اهیلع  اهتایتاذ  هیهاملا و  لمح  دیفم و  هیهاملا  یلع  دوجولا  لمح  نإف  لمحلا  هدافإ  اهنمف 

توبث فالخب  الثم  لقعلا  دوجوک  رظن  بسک و  یلإ  رقتفی  دـق  هیهاملل  دوجولا  توبثب  قیدـصتلا  نإف  لالدتـسالا  یلإ  هجاحلا  اـهنم  و 
دوجومب و سیل  ءاقنعلا  لثم  هیهاملا  نع  دوجولا  بلـس  حصی  ذإ  بلـسلا  هحـص  اهنم  و  اهل - توبثلا  اتنیب  امهنأل  اهل  اهتایتاذ  هیهاملا و 

.اهسفن نع  اهتایتاذ  هیهاملا و  بلس  حصی  سیل 

.هفلتخم رجشلا  سرفلا و  ناسنإلا و  دحاو و  ینعم  دوجولا  نإف  موهفملا  داحتا  اهنم  و 

.ینهذلا یجراخلا و ال  اهنوک ال  روصتن  هیهاملا و ال  روصتن  دق  انإف  لقعتلا  یف  كاکفنالا  اهنم  و 

روصتف ملس  نإ  لیلدلابف و  ملـسأ  نإ  (1) و  نهذـلا یف  نوکلا  وه  روصتلا  نأ  ملـسن  انأل ال  ینهذـلا - نوکلا  الإ  سیل  روصتلا  لاقی  ال 
اهیلع دریف  ینهذـلا  ینیعلا و  اـهدوجو  یف  کـشن  و  هیهاـملا - روصتن  دـق  اـنأ  نیرثکـألا  هراـبع  هروصت و  روـصت  مزلتـسی  ـال  یـشلا ء 

داحتالا و ال یفانی  اذه ال  اقیدـصت و  دوجولا  كردـن  اروصت و ال  هیهاملا  كردـن  انأ  هلـصاح  نأل  بولطملا  دـیفی  هنأب ال  ضارتعالا 
.سایقلا یف  طسوألا  دحلا  داحتا  مدعل  دوجولا  هیهاملا و  نیب  هریاغملا  مزلتسی 

هر س  يزارلا ، مامإلا  بهذم  وه  امک  هفاضإلاب  روصتلا  لب  - 1
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مهدـنع بولطملا  نأ  عم  هیهاـملا  نم  لوقعملا  ریغ  دوجولا - نم  لوقعملا  نأ  یلع  ـالإ  لدـی  ـال  اـهمامت  دـعب  هسمخلا  هوـجولا  هذـهف 
بسحب هدحاو  موهفملا  بسحب  هریاغتم  قحلا  لهأ  دنع  یلعألا  إدبملا  تافـص  نأ  يرت  (1) أ و ال  هقیقحلا تاذلا و  بسحب  امهریاغت 

یلاعت هللا  ءاش  نإ  یجیس ء  امک  هیلامکلا  هتافص  عیمج  هیثیح  اهنیعب  تاذلا  هیثیح  نأل  هیثیحلا  تاذلا و 

داحتالا نم  اوحن  اهب  دحتم  اجراخ و  هتیهام  نیع  نکمملا  دوجو  نأ  تابثإ  یف  ( 22  ) لصف

هراشا

ادحتم یناکمإلا  دوجولا  نکی  مل  ولف   (2) هینیعلا رومألا  نم  ماعلا  يردـصملا  یعازتنالا  یقیقحلا ال  ینعملاب  دوجولا  نأ  انیب  ثیح  هنأل 
نیبت دق  کلذـک و  اهنم  ءزج  وأ  موهفملا  بسحب  هیهاملا  سفن  امإ  ناکل  يرابتعالا  موهفملا  عم  ینیعلا  رمألا  داحتا  هنکمملا  هیهاملاب 

یف اهب  امئاق  اهیلع  ادـئاز  وأ  هروکذـملا  هوجولا  نم  کـلذ  ریغل  و  اـهدوجو - نع  هلفغلا  عم  اـهروصت  ناـکمإل  ـالقع  اـقافتا و  هنـالطب 
مزلیف هسفن  یف  هتوبث  هب و  موقی  امب  یـشلا ء ال  کلذ  مایق  عرف  هل  هتوبث  یـشلاب ء و  یـشلا ء  مایق  فوصوملاـب و  هفـصلا  ماـیق  ناـیعألا 

هسفن ال یف  هل  نوک  ام ال  نأل  ناعنتمم  امهالک  و  هدـحاو - هیثیح  نم  دـحاو  یـش ء  دوجو  ءاـحنأ  ررکت  وأ  هسفن  یلع  یـشلا ء  مدـقت 
هیهاملا نوکف  رخآ  یشل ء  الحم  نوکی 

ققحملا لوق  اذه  یلع  ادهاش  كافک  رم و  امک  طقف  موهفملا  بسحب  ریاغتلا  الإ  سیل  اضیأ  مهدـنع  بولطملا  لب  کلذـک  سیل  - 1
نیعلا و یف  هیهاملا  یلإ  مضنی  رمأ  دوجولا  نأب  لئاقلا  نیءاشملا  ضعب  يدـل  الإ  مهللا  روصلا - یف  هتداـیزف  دـیرجتلا  یف  هر  یـسوطلا 

هر س  هلزتعملا ، يدل 
یلاتلا یف  موهفملا  بسحب  هینیعلاب  دارملا  نأ  دری  الف  بکرملا - عفر  باب  نم  وهف  اعم  اـمهتریاغم  عم  اـمهب  ادـحتم  نکی  مل  ول  يأ  - 2

هدحاولا هیهاملا  نإف  موهفملا  داحتا  عم  ققحتلا  یف  ددعتلا  نکمی  لب ال  مدـقملل  ایفانم  یلاتلا  ناکل  ققحتلا  بسحب  هینیعلا  عم  ناک  نإ 
ناک وأ  اموهفم  نیدحتم  امإ  اناکل  اضیأ  نیعلا  یف  نیدحتم  اناک  ول  امهنأل  هیموزل  هیطرشلا  نکی  مل  هدحو  ناک  نإ  دحاو و  دوجو  اهل 

هر س  هیلع ، ادئاز  وأ  رخآلا  ءزج  امهدحأ 
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مزلیف رخآ  دوجوب  امإ  ضراعلا و  دوجو  یلع  ضورعملا  دوجو  مدـقت  هرورـض  هسفن  یلع  یـشلا ء  مدـقت  مزلیف  ضراعلا  دوجولاب  اـمإ 
راصحنال همازلتسا  نیهاربلاب و  هعانتما  عم  لسلستلا  اذه  هعمتجملا و  دوجولا  نم  تابترتملا  یف  لسلـستلا  یلإ  رجنی  یناثلا و  روذحملا 

عیمج ماـیق   (1) نـأل نیعلا  یف  هیهاـملا  سفن  دوجولا  نوک  وـه  یعدـملا و  مزلتـسی  هیهاـملا  دوـجولا و  نیرـصاح  نیب  یهاـنتی  ـال  اـم 
.اعیمج عیمجلا  نکی  مل  الإ  ضراع و  ریغ  اهل  ادوجو  مزلتسی  ضراع  دوجو  اهنع  ذشی  ثیحب ال  اهل  هضراعلا  تادوجولا 

.لسلستی وأ  رودیف  هدوجوم  وأ  ضقانتیف - همودعم  امإ  هضورعملا  هیهاملاف  هیهاملاب  دوجولا  ماق  ول  رخآ  قیرط 

لـسلستلا وأ  رودلا  مزلیل  هدوجوملا  هیهاملاب  ضقانتلا و ال  مزلیل  همودعملا  هیهاملاب  یه ال  یه  ثیح  نم  هیهاملاب  همایق  نأب  باوجلا  و 
نم مسجلاب  همایق  لب  لسلـستلا  وأ  رودـلا  امإ  ضقانتلا و  امإ  مزلیل  ضیبأاللا  مسجلاب  ضیبألا و ال  مسجلاب  سیل  ضایبلا  ماـیق  نأ  اـمک 

راـبتعاب ـالإ  جراـخلا  یف  لـصحت  اـهل  سیل  مدـعلا  دوجولا و  نع  رظنلا  عطق  عـم  یه  یه  ثیح  نم  هیهاـملا  نـأل  عفاـن  ریغ  وـه  ثیح 
نم نوکی  ههجلا  هذـه  نم  اهـضرعی  ام  لک  لب  ههجلا  هذـه  نم  یـش ء  جراخلا  یف  اهل  تبثی  نأ  زوجی  ـالف  هیلع - اـقباس  ـال  اـهدوجو 

دوجوم هنإف  ضایباللا  ضایبلا و  نع  رظنلا  عطق  عم  يأ  وه  ثیح  نم  مسجلا  فالخب  نیعلا - یف  اهل  دوجو  یتلا ال  هیعازتنالا  اـهمزاول 
عرف لب  مسجلا  ضایب  عرف  سیل  مسجلل  ضایبلا  توبث  اضیأ  هلباـقم و  ضاـیبلا و  دوجو  یلع  اـقباس  ادوجو  هیثیحلا  هذـهب  جراـخلا  یف 

لوصح هسفن ال  یف  فوصوملا  توبث  یلع  عرفتی  هریغ  وأ  امسج  فوصوم  لکل  هریغ  وأ  اضایب  هفص  لک  توبث  اذک  مسجلا و  دوجو 
افقوتم هیهاملا  دوجو  ناکل  هیهاملل  هفص  ناک  ول  هنإف  دوجولا  فالخب  لسلستلا  هسفن و ال  یلع  یـشلا ء  فقوت  مزلی  الف  هفـصلا  کلت 

سایقف هسفن  یلع  یشلا ء  فقوتیف  اهدوجو  یلع 

امک هدـح  یلع  اهل  دوجو  وأ ال  دـحاو  لک  مکح  ءارو  اهل  مکح  تادوجولا ال  عیمج  نـأل  رظن  هیف  دـصاقملا و  حرـش  یف  اذـکه  - 1
ضراع و رخآ  دوجوب  قوبـسم  دـحاو  لک  ضورعف  اهاوس  ضورع  مایق و  تاضورع و ال  تامایق و  انهاهف  لسلـستلا  ثحبم  یف  یتأی 

هر س  هیهاملا ، سفن  وه  دوجو  یلإ  یهتنی  الف  هیاهنلا  ریغ  یلإ  اذکه 
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یف روصتلا ال  یف  هیهاملا  یلع  دوجولا  هدایز  نأ  قبـس  امک  قحلاف  هطلاغم  تافـصلا  رئاـس  یلع  یـشل ء  هدـئاز  هفـص  ناـک  ول  دوجولا 
هیهاملل ال تعان  صاصتخا  هل  ینعم  ظحالی  الـصتم و  دوجولا  ربتعی  رخآلا و  هظحالم  ریغ  نم  اـمهنم  ـالک  لـقعلا  ظـحالی  نأـب  نیعلا 

مزلی هنأ  رمألا  هیاغ  لب  تالاحملا  مزلیف  ایتاذ  وأ  اینامز  امدـقت  دوجولاب  هیلع  اهمدـقت  مزلیل  ضایبلاب  مسجلا  فاصتاک  جراـخلا  بسحب 
اهعم و ینهذ  وأ  یجراـخ  دوجو  هظحـالم  ریغ  نم  اهدـحو  لـقعلا  اـهظحالی  نأ  زاوجل  کـلذ  مزتلن  یلقعلا و  دوجولاـب  هیلع  اهمدـقت 

کلذ ثیح  نم  لقعلا  اهظحالی  نکل ال  ینهذـلا  دوجولا  نم  اوحن  تناک  نإ  اهعم و  دوجولا  نم  یـش ء  هظحالم  مدـع  عم  اهتظحالم 
فصی نأ  لقعللف  همدع  رابتعا  ریغ  یـشلا ء  رابتعا  مدع  نإف  هظحالملا  کلت  سفن  وه  ناک  نإ  دوجولا و  کلذ  ظحالی  ذإ ال  دوجولا 
عطقنی لب  تادوجولا  یف  لسلست  مزلی  مل  ینهذلا  اهدوجو  لقعلا  ربتعا  نإ  مث  اهبـسحب  هظحالملا ال  هذه  یف  قلطملا  دوجولاب  هیهاملا 

ضراوع یف  کلذ  نإ  ـالئاق   (1) قالطإلا یلع  دوجولاب  ضراعلا  یلع  ضورعملا  مدـقت  موزل  عنم  نم  ساـنلا  نم  راـبتعالا و  عاـطقناب 
.هیهاملا ضراوع  نود  دوجولا 

: مهف مهو و 

مل ینهذلا - اهدوجو  نع  لهذـن  ول  ذإ  یجراخلا  دوجولا  یلإ  هبـسنلاب  وه  امنإ  اهدوجو  نع  لوهذـلا  عم  هیهاملا  روصتن  انإ  لاقی  ام  و 
دوجولا ریغ  نوکت  اهنأ  اضیأ  مزلی  اهنع ال  لوهذـلا  مدـع  عم  ینهذـلا  اهدوجو  نع  اـنلوهذ  ملـس  ول  الـصأ و  یـش ء  نهذـلا  یف  نکی 

یف اـهل  ضرعی  اـمک  نهذـلا  یف  اـهنوک  وه  هجوب و  نهذـلا  یف  دوجولا  اـهل  ضرعی  اـصاخ - ادوجو  هیهاـملا  نوکت  نأ  زاوجل  اـقلطم 
رابتعاب هسفنل  ضرعی  دـق  دوجولا  اهنع و  لصحی  نهذـلا و ال  یف  اـهدوجو  نع  لوهذـلا  لـصحیف  جراـخلا  یف  اـهنوک  وه  جراـخلا و 

اقافو هیلإ  انبهذ  امک  قحلاف  لوصحلا  نوکلا و  وه  دوجولا  نإ  لیق  انه  نم  هصاخلا و  تادوجولل  مزاللا  ماعلا  ضرعل  دوجولاک  هددعت 
وه هللا  لهأ  نم  نیققحملل 

رهوجتلاب دوجولا  یلع  همدقتم  نوکت  نأ  زوجی  هیهاملا  نإف  لئاقلا  اذه  دـنع  عونمم  اهدوجو  عرف  هیهاملاب  دوجولا  مایق  نأ  رم  امف  - 1
هر س  هیهاملا ، سفن  هیئیش  ضراوع  یه  امم  اهوحن  ناکمإلا و  صخشتلا و  هدحولا و  یلع  اهمدقتک 
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يرخأ نهذلا و  یف  هرات  اهمزاول  تایهاملا و  کلت  رهظت  هتالامکب  دوجولا  رون  روهظ  ردقب  هصاخ و  تادوجو  اهلک  تایهاملا   (1) نأ
دادعتسالا و ءافـص  اهترثک و  طئاسولا و  هلق  هنع و  دعبلا  لوألا و  قحلا  نم  برقلا  بسحب  هفعـض - روهظلا و  کلذ  هوق  جراخلا و  یف 

یه انناهذأ  یف  تایهاملا  کلت  روص  کلذ و  نود  ضعبلل  دوجو و  وه  اـمب  دوجولل  همزـاللا  تـالامکلا  عیمج  ضعبلل  رهظیف  هردـک 
يدابملا نم   (3) ساکعنالا قیرطب  انیف  هلـصاحلا  یلوألا  عادـبإلا  لیبس  یلع  قحلا  نم  هضئاـفلا  هیدوجولا - روصلا  کـلت   (2) تالالظ

کلذل هرضحلا و  کلت  نم  انبیصن  ردقب  انیف  دوجولا  رون  روهظب  وأ  هیلاعلا 

تادوجو اهنکل  يرخأ  تادوجول  ایلقع  اضرع  هضورعم  تادوجو  هلمعت  لـقعلا و  لـیلحت  دـنع  دوجولا  ریاـغت  یتلا  تاـیهاملا  يأ  - 1
دوجولا رون  روهظ  ردـقب  هلوق و  هب  يدانی  امک  اموهفم  هیوه ال  اققحت و  تادوجو  اهنأ  دارملا  وأ  یلوألا  لـمحلاب  ـال  عئاـشلا  لـمحلاب 

هر س  يرعشألا ، لوق  مزل  الإ  یجراخلا و  امهداحتال  دیکأت  هلمجلاب  و  خلإ -
رهظألا اذـک و  امإ  اذـک و  امإ  انیف  تایهاملا  کلت  هلـصاحلا  تاذـلاب  الوأ و  هلوعجم  یه  یتلا  تادوجولا  تایاکح  تاـیهاملا  يأ  - 2

لیبس یلع  اهنع  ضیفت  یتلا  یه  اهنإف  هیلکلا  روصلا  روصلاب  داری  نأ  عادبإلا  ظفل  هیلاعلا و  يدابملا  نم  ساکعنالا  قیرطب  هلوق  هنیرقب 
خلإ ساکعنالا  قیرطب  هلوق  نوکیف  اهب  دـحتت  وأ  هلقاعلا  اهدـهاشت  هیلقعلا و  تایلکلا  کلت  دوجو  رون  رهظی  وأ  هلقاعلا  یلع  ساکعنالا 

هلمجلاب هردـک و  دادعتـسالا و  ءافـص  هلوق و  یلإ  رظان  خـلإ  انیف  دوجولا  رون  روهظب  وأ  هلوق  دـعبلا و  برقلا و  بسحب  هلوق  یلإ  ارظان 
هر س  اهیلع ، سق  هماوق و  للع  نم  یقیقحلا  هدح  هلهأل  يراهنلا و  یضملا ء  بکوکلا  موهفم  دحأل  سمشلا  دوجو  رون  رهظی 

طرـش ار  زیچ  ره  ندید   z\ نیبـب ار  درجم  وـش  درجم  ور   s ُ  \ ارعـش هیـسرافلاب  لیق  اذـهل  هماعلا و  همهوتی  يذـلا  عازتنالا  قیرطب  ال  - 3
اولاق ع:   ُ دقل خلإ و  ملعلا  بعص  کلذل  هرس و  سدق  لاق  انهاه  نم  ْهِدَْتقا و  ُمُهادُِهبَف  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  \z و  نیا تسا 
هیاهنلا و هیادبلا و  یف  هعافـشلاب  هنع  ربعملا  وه  اذه  ثیدحلا و  برقم  کلم  وأ  لسرم  یبن  الإ  هلمتحی  بعـصتسم ال  بعـص  انرمأ  نإ 

كاردإ وه  دومحملا و  ماـقملا  یلإ  کـلاسلا  لـصی  هب  دوصقملا و  یلإ  لـصوی  مهل ص  یـسأتلا  قیرطب  رـسلا  فیطلت  بلقلا و  ریونت 
یلإ امهب  لوصولا  و  هقیرطلاب - نایمـسی  امهب  دعتـسی  کـلاسلا  نوک  ماد  اـم  فیطلتلا  ریونتلا و  اذـه  دوهـشلا و  وحنب  ءایـشألا  قئاـقح 

انحضوأ هرـس و  سدق  هیلإ  أموأ  يذلا  زمرلا  اذه  اهتاجرد و  توافت  یلع  هقیقحلا  یه  یه  امک  ءایـشألا  قئاقح  كرد  وه  دوصقملا و 
هدایز نم  اقباس  هتبثأ  ام  یفانی  هنأ  مهوتی  هقح و ال  وه  امک  هیلإ  لصی  نم  لق  هیسدقلا  ضئاوفلا  هضماغلا و  رارـسألا  نم  لاجملا  ردقب 

هر ن  ادج ، مهفاف  تایهاملا  یه  یتلا  تانکمملا  تاوذ  یلع  دوجولا 
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كردی هنإف  ضحملا  دوجولا  نیب  هنیب و  باجحلا  عفترا  قحلا و  رونب  هبلق  رونت  نمل  الإ  هیلع  یه  ام  یلع  ءایشألا  قئاقحب  ملعلا  بعص 
مهرارقإ نیفراعلا  نافرع  هیاغف  کلذ  نع  بجتحم  هتینإ  ردـقب  کلذ  عم  اهـسفنأ و  یف  هیلع  یه  اـم  یلع  هیملعلا  روصلا  کـلت  قحلاـب 

ریبخلا میلعلا  وه  هیلإ و  لکلا  عوجرب  مهملع  ریصقتلا و  زجعلاب و 

: لاح حیضوتل  لاقم  لیصفت 

هراشا

.اذ امب  ءایشألا  هیدوجوم  نأ  یف  راکفألا - باحصأ  راظنألا و  بابرأ  هملک  فلتخا 

یهیدب موهفم  هدـنع  وه  (1) و  دوجوملا موهفم  عم  ادـحتم  هنوک  وه  یـش ء  لک  هیدوجوم  نأ  یلإ  مارکلا  نم  مـالعألا  ضعب  بهذـف 
دوجو نم  موهفملا  نأ  ینعمب  هتاذ  نیع  یش ء  لک  دوجو  نأ  یلإ  يرعشألا  نسحلا  وبأ  بهذ  و  تسه - هب  هیسرافلاب  هنع  ربعی  طیـسب 

.رصحنت داکت  ناعم ال  نیب  كرتشم  تاغللا  رئاس  یف  هتافدارم  هیبرعلا و  یف  دوجولا  ظفل  قطانلا و  ناویحلا  وه  ناسنإلا 

.ضارعألا مایق  اعیمج  نکمملا  بجاولا و  یف  هیهاملاب  مئاق  ضرع  دوجولا  نأ  یلع  نیملکتملا  روهمج  و 

.هتاذ نیع  بجاولا  یف  تانکمملا و  یف  کلذک  هنأ  نیءاشملا  ءامکحلا  بهذم  نم  روهشملا  و 

انهذ رخآلا  نم  موهفملا  ریغ  امهدحأ  نم  موهفملا  نوک  ینعمب  انهذ  هتیهام  یلع  دئاز  نکمملا  دوجو  نأ  قبـس  امک  مهبهذم  هیجوت  و 
نم هتاذـب  مئاق  صاخ  دوجو  هتقیقح  نأ  ینعی  هتاذ  نیع  بجاولا  دوجو  هیوهلاـب و  اـمهزیامت  مدـع  ینعمب  اـنیع  هقیقح و  هتاذ  سفن  و 

مهدـنع وه  لقعلا و  یف  ول  هب و  موقی  لـحم  وأ  هدـجوی  لـعاف  یلإ  هباـستنا  راـبتعا  ـالب  دوجولا  هیثیح  ریغ  هیف  رخآ  ینعم  راـبتعا  نود 
تانکمملا تادوجول  فلاخم 

وه امنإ  داـحتالا  کـلذ  اهـسفن و  لـعاجلا  لـعج  دـعب  هیهاـملا  سفن  هدـنع  هققحت  نکل  ققحتلا و  ثیح  نم  دوجوملا  موهفم  يأ  - 1
مایق اهیلع  دوجوم  موهفم  لمح  ححـصم  هیهاملا و  هیدوجوم  طانم  نوکی  یتح  انهذ  ـال  اـجراخ و  ـال  هدـنع  هل  درف  ـال  دوجولا  نوکل 

عم الثم  ناسنإلا  موهفم  داحتا  نکل  داحتالا و  اضیأ  هرس  سدق  فنصملا  دنع  هیدوجوملا  طانم  نأ  امک  اذه  هضورع و  درفلا و  کلذ 
هر س  صاخلا ، دوجولا  هقیقح 
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هنأ ینعمب  طرـشب ال  دوجولا  تحبلا و  دوجولاب  هنع  نوربعی  (1) و  قلطملا دوجولل  اضورعم  هنوک  یف  اهل  اکراشم  ناک  نإ  هقیقحلاـب و 
ول هبکرت و  مزلف  عومجملا  وه  بجاولا  نوکی  نأ  امإف  هیهام  اذ  بجاولا  ناک  ول  اولاق  و  تانکمملا - دوجو  یف  امک  هیهاـملاب  موقی  ـال 
ول هیهاملا و  یلإ  هضورعل  دوجولا  جایتحا  و  دوجولا - یلإ  اهققحت  یف  هیهاملا  جایتحا  هرورـض  هجایتحا  مزلف  امهدحأ  نوکی  وأ  القع 

.القع

.ماعلا نودب  صاخلا  ققحت  عانتما  هرورض  قلطملا - دوجولا  یلإ  جاتحی  اضیأ  صاخلا  دوجولا  نأب  مهیلع  ضرتعا  نیح  و 

ضراوعلا نم  هریغ  قلطملا و  دوجولا  نع  ققحتلا  یف  ینغ  هیهاملاب - هتاذـب ال  مئاق  لعافلاب  هسفنب ال  ققحتم  صاخ  دوجو  هنأب  اوباجأ 
هیهاـملا ال قلطم  نم  صخأ  یـشلا ء  نوک  نأ  اـمک  موقم  ریغ  یجراـخ  دوجو  مزـال  عوقو  اـهیلع  قلطملا  دوجولا  عوقو  بابـسألا و  و 

ضراع درجمب  اهـسفنأب ال  هرثکتم  هفلاـختم  قئاـقح  مهدـنع  تادوجولا  ضحم و  يراـبتعا  قلطملا  فیک و  اـهیلإ و  هجاـیتحا  بجوی 
مـسا دوجو  لکل  نکی  مل  امل  هنأ  الإ  اهل  اسنج  قلطملا  دوجولا  نوکیل  لوصفلاب  هقیقحلا و ال  هلثامتم  نوکتل  تاـیهاملا  یلإ  هفاـضإلا 

.کلذک سیل  اهل و  هضورعملا  تایهاملا  یلإ  هفاضإلا - درجمب  وه  امنإ  تادوجولا  رثکت  نأ  مهوت  یشلا ء  ماسقأ  یف  امک  صاخ 

.نکمملا دوجو  بجاولا و  دوجوک  کیکشتلاب  ام  فالتخالا  نم  امهنیب  نوکی  ثیح  هقیقحلاب  فالتخالاب  لاقف  قرف  نم  مهنم  و 

تادوجوملا نم  یـشل ء  اـنیع  سیل  وه  هیناـثلا و  تـالوقعملا  نم  یعازتنا  یلقع  ماـع  رمأ  دوجولا  نأ  نیرخـآلا  نم  هعاـمج  تمعز  و 
بـسحب دئاز  عیمجلا  یف  لومحملاف  ریغلا  لوعجم  وه  ثیح  نم  هتاذ  هریغ  یلع  هتاذب و  هتاذ  بجاولا  یلع  هلمح  قادـصم  معن  هقیقح 

لام بهذملا  اذـه  یلإ  هتاذـب و  هتاذ  بجاولا  یف  لعافلا و  نم  هبـستکم  هیثیح  نم  هتاذ  نکمملا  یف  لومحملا  عازتنا  أدـبم  نهذـلا و 
دوجولا دجو  ول  هنأ  بابلا  اذه  یف  نیءاشملا  عم  هتاجاجتحا  نم  رکذ  ام  هصالخ  هبتک و  همالک و  نم  رهظی  امک  قارشإلا  بحاص 

یه امب  هفلاختملا  قئاقحلا  نم  عزتنی  فیکف  هفلاختم - قئاقح  تادوجولا  تناک  اذإ  هنأب  بهذـملا  اذـه  رهاـظ  فییزت  یلإ  هراـشإ  - 1
هر س  فلس ، امک  یلاعت  بجاولا  دیحوت  ناهرب  متی  مل  کلذ  زاج  ول  دحاو و  موهفم  هفلاختم 
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هانعم نأل  دحاو  ینعمب  ءایشألا  رئاس  یلع  و  دوجولا - یلع  دوجوملا  قالطإ  نوکی  الف  هسفن  وه  دوجوب  وأ  لسلستیف  دئاز  دوجوب  امإف 
وأ ءایـشألل - هفـص  عقی  الف  ارهوج  نوکی  نأ  اـمإ  دوجولا  ققحت  ریدـقت  یلع  هنأ  دوجولا و  وذ  هنأ  هریغ  یف  دوجولا و  هنأ  دوجولا  یف 

هبسنلا دوجول  دوجو و  هبسنلل  اهیلإ و  هبسن  هلف  هیهاملل  دوجولا  دجو  ول  هنأ  لاحم و  دوجولا  نودب  موقتلا  هنود و  لحملا  موقتیف  اضرع 
وأ هدوجوم  دوجولا  لبق  یهف  اهدعب  وأ  اهل  هفص  اهنود ال  القتسم  نوکیف  هیهاملا  لبق  امأف  دجو  ول  هنأ  و  لسلستی - هبسنلا و  یلإ  هبـسن 

.هب هعم ال  هدوجوم  یهف  اهعم 

یقیقحلا دوجولاب  اهطابتراب  تانکمملا  هیدوجوم  و  اـیقیقح - اـصاخ  ادوجو  یلاـعت  هتاذ  نوکب  بجاولا  هیدوجوم  نأ  هفئاـط  تلاـق  و 
رثکت هطـساوب  تاـطابترالا ال  رثکت  هطـساوب  تادوجوملا  یف  رثکتلا  یـصخش و  دـحاو  مهدـنع  دوجولاـف  تاذـلاب  بجاولا  وه  يذـلا 
انلوق ینعمف  اذـکه  رخآ و  دوجومف  سرفلا  یلإ  بسن  اذإ  دوجوم و  لصح  الثم  ناسنإلا  یلإ  یقیقحلا  دوجولا  بسن  اذإـف  اـهتادوجو 
ورمع دوجو  دیز و  دوجو  انلوق  نإ  یتح  بجاولا  یلإ  هبسن  هل  نأ  دوجوم  سرفلا  وأ  ناسنإلا  انلوق  ینعم  دوجو و  هنأ  دوجوم  بجاولا 

نأل باستنالا  نم  اوحن  هیلإ  هبـستنملا  رومألا  نم  هتاذـب و  مئاقلا  دوجولا  نم  معأ  دوجوملا  موهفمف  ورمع  هلإ  دـیز و  هلإ  اـنلوق  هلزنمب 
إدبملا ال یلإ  ابـستنم  ارمأ  هیلع  قدص  ام  نوک  ریغلاب و ال  همایق  مدع  هعجرم  يذلا  هتاذب  قاقتـشالا  إدبم  مایق  یفانی  قتـشملا ال  قدـص 
هغللا و لهأ  قالطإ  رمأ  نأ  یلع  رمتلا  نم  ذوخأـملا  رماـتلا  و  دـیدحلا - نم  ذوخأـملا  دادـحلا  یف  اـمک  هوجولا  نم  هجوب  هل  اـضورعم 

تایهیدـبلا هیماعلا و  تاموهفملا  هیناـثلا و  تـالوقعملا  نم   (1) قتـشملا نوک  اولاق  قئاقحلا و  حیحـصت  یف  هب  هربع  ناـسللا ال  باـبرأ 
رومألا یلإ  سایقلاب  فلتخی  دق  هلصأت  (2) و  لوقعملا هیوناث  هنکلا و  هلوهجم  هصخشتم  هلـصأتم  هقیقح  إدبملا  نوک  مداصی  هیلوألا ال 

اذه اوبسن  و 

نوکی نأ ال  وه  لقعلا  یف  هیوناثلا  نم  لوقعملا  ذإ  هلـصأتم - هقیقح  إدـبملا  نوک  مداـصی  هیوناـثلا  تـالوقعملا  نم  قتـشملا  نوک  - 1
هر ن  يرت ، امک  وه  هیلع و  اوحلطصا  ام  ریغ  هیوناثلا  نم  حلطصی  نأ  ذئنیح ال  کلذ  هروصتب  ینأ  تاذلاب و  قادصم  یشلل ء 

، ادج مهفاف  هینیعلا  قئاقحلا  تادوجولا و  هیلکلا ال  یناعملا  یه  هیوناثلا  هیلوألا و  یلإ  مسقنت  یتلا  تالوقعملا  نإف  هیف  ام  یفخی  ال  - 2
هر ن 
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.انلبق نم  هیف  حدقلا  رم  دق  ءامکحلا و  نم  نیهلأتملا  قاوذأ  یلإ  بهذملا 

اسفن وأ  القع  انکمم  وأ  ابجاو  ناک  ءاوس  درجملا  دوجو  نأ  وه  راونألا  بحاص  یهلإلا  خیـشلل  تاحیولتلا  باتک  رخاوأ  نم  مهفی  ام  و 
مث دوجولا  یه  هیناسنإلا  سفنلا   (1) هیهام نوک  یلع  الوأ  هل  حال  لیلدب  اهتاوذب  همئاق  هضحم  تادوجو  هدـنع  تادرجملاف  هتاذ  نیع 
نأ هدارم  یلوأ و  لوقعلاف  هطاسبلا  هذـه  یلع  یتاذ  ناک  اذإ  هلوق و  یلع  کلذ  نایب  یف  رـصتقا  اهقوف و  اـم  دوجو  درجت  یلع  هب  مکح 
نم فرـشأ  نوکت  نأ  دـب و  ـال  هلعلا  هتاذـل و  بجاولا  یلإ  هیلولعملا  هبترم  یف  برقأ  یه  یجیـس ء و  اـم  یلع  سوفنلا  لـلع  لوـقعلا 

سوفنلا تناک  اذإ  لمکأ و  هنم و  دـعبألا  نم  لضفأ  نوکی  نأ  دـب و  الف  بجاولا  یلإ  برقأ  وه  امف  اماوق  الـصحت و  يوقأ  لولعملا و 
نم اهقوف  امف  هیف  بیکرت  هقیقحلا ال  طیسب  وهف  دوجولا  سفن  هتیهام  ام  لک  ذإ  لصف  سنج و  نم  تاذلا  هبکرم  ریغ  هدرجم  تادوجو 

دوجوم و ال وه  امب  دوجوملل  یماعلا  ناکمإلاب  نکمی  فرش  لامک و  لک  ذإ  کلذب  یلوأ  لکلا  ءارو  عیمجلا و  قوف  وه  ام  لوقعلا و 
حـشر و لولعملا  ذإ  هلعلا - یف  هققحت  بجو  دـقف  لولعملا  یف  ققحت  اذإف  هوجولا  نم  هجوب  اـصقن  ـال  اـبیکرت و  ـال  امـسجت و  بجوی 

ناک امنإ  یبجاولا  دوجولا  نأ  امهدحأ  نیهجو - نم  هتاذب  امئاق  ادوجو  سفنلا  نوک  یف  لاکـشإلا  هیلع  هجوت  ثیح  هلعلا و  نم  ضیف 
وهف هیهام  نراقی  دوجو ال  لکف  اذک  ناک  اذإ  انکمم و  ناکل  هیهاملل  انراقم  ناک  ول  ذإ  هیهامل  نراقم  ریغ  هنوکل  ابجاو 

هربدـم اهنوک  خـلإ و  مسجل  الوأ  الامک  اهنوکک  اهنم - روصتی  موهفم  لک  نیعت و  لک  نأل  هیهام  ـالب  ادوجو  سفنلا  تناـک  اـمنإ  - 1
قحتـسی وه ال  وهف  یناعملا  هذـه  نم  کنهذ  یف  هرـضحت  اـم  لـک  نـأل  هریغ  یهف  هلعف  نود  هتاذ  یف  اـقرافم  ارهوج  اـهنوک  ندـبلل و 

دوجو ال اهنأل  رهوجلا  قوف  اهنوکل  وه  امنإ  رهوجلا  هیهام  ریغ  سفنلا  نوک  هنع و  کتاذ  یتاذـب و  ریبعتلا  هیلع و ال  اـنأ  ظـفل  قـالطإ 
هل رـسکلا  هنع و  زواجتلل  هلباق  لب  تایقرتلا  یف  هدـنع  فقی  اهل  دـح  سفنلا ال  نأ  انم  تعمـس  کلعل  اـضیأ  هیرهوجلا و  نود  اـهنوکل 

سیل دودـحم  ریغ  دوجو  نع  كاح  موهفم  لک  هل و  هیهام  هل ال  دـح  يذـلا ال  دوجولا  ًالوُهَج و  ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ًافیِعَـض  ُناْسنِْإلا  َِقلُخ 
هیلع سق  دودحملا و  دوجولا  نع  یکاحلا  موهفملا  هیهاملا  امنإ  یلاعت  بجاولا  یف  اهریغ  هردـقلا و  هدارإلا و  ملعلا و  موهفمک  هیهام 

هر س  لوقعلا ، یف  مالکلا 
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.لاحم وه  هبجاو و  تناکل  دوجولا  نیع  یه  اهسفنأب  همئاقلا  اهتایهام  سوفنلا  تناک  ولف  بجاو 

.(1) تاذلاب ابجاو  دوجو  لک  ناکل  بوجولا  یضتقا  ول  دوجو  وه  ثیح  نم  دوجولا  نأ  امهیناث  و 

لامکلا و ههج  نم  امهنیب  لصاح  توافتلا  نکل  اضحم  ادوجو  هنوک  یف  هتاذل  بجاولا  تکراش  نإ  سفنلا و  نأب  لوألا  نع  باجأ  و 
هوق یف  هدـشلا  یهانتم  ریغ  هنأل  لامکلا  مامتلا و  یف  هنم  یلعأ  وه  ام  روصتی  یبجاولا ال  دوجولا  نإف  ادـج  میظع  توافت  وه  صقنلا و 

سمـشلا رون  نأ  امک  لولعملا  هبترم  قوف  لامکلا  یف  هلعلا  هبترم  هریثک و  طئاسو  دعب  هل  لولعم  وه  ذإ  صقان  سفنلا  دوجو  دوجولا و 
يرابلا و لامک  نیب  تواـفتلاف  ـالإ  هلعلا و  نم  صقنأ  لولعملا  نوک  قلطمل  لـیثمت  اذـه  هلولعم و  وه  يذـلا  یعاعـشلا  رونلا  نم  دـشأ 

یلـصف زیمم  یلإ  رقتفی  صقنلا ال  لامکلا و  توافت  نأ  لوقلا - فلاس  یف  هسمر  هللا  حور  ققح  دق  اذه و  یلإ  ساقی  سفنلا ال  لامک 
صقنلا بتارم  و  تالولعملا - نم  اهریغ  ناکمإ  اذـک  اهدوجو و  صقن  وه  سوفنلا  ناـکمإ  هتاذـل و  بجاولا  بکرت  کـلذ  نم  مزلیل 

دوجو هیواسی  نأ  زوجی  لب و ال  هنم  متأ  يذـلا ال  هدوجو  لامک  وه  هبوجوف  یبجاولا  دوجولا  امأ  رـصحنت و  داکت  ـال  اـتوافت  هتواـفتم 
.نیبجاو دوجو  هلاحتسال  رخآ 

.هسفنب موقی  امیف  فعضأ  دشأ و ال  ذإ ال  ضعب  نم  دشأ  اهضعب  نوکی  نأ  زوجی  اهسفنأب ال  همئاقلا  ءایشألا  لیق  نإف 

.قئاقحلا قیقحت  یف  هب  هربع  امم ال  وه  (2) و  ناسللا لهأ  قالطإ  مدع  الإ  هجح  هیلع  مکل  سیل  ضحم  مکحت  مکاوعد  نإ  انلق 

هضراعملا عنملا و  نیقیرطب  یناثلا  نع  باجأ  و 

ام بسح  سفنلا  دوجو  قح  یف  امک  هتاذـب  مایقلا  يأ  بوجولا  یـضتقا  ول  هلوق  هریغب و  نرتقی  ـال  ضحم  دوجو  وه  ثیح  نم  يأ  - 1
هر ن  لفغت ، الف  یهلإلا  خیشلا  هیلإ  بهذ 

لاوحأ نم  فعـضلا  هدـشلا و  نأ  قحلا  لـیلد و  ـالب  يوعد  درجم  فـیکلا  صاوـخ  نم  فعـضلا  هدـشلا و  نأ  مکاوـعد  نأ  ینعی  - 2
هتواـفتم هینیع  هقیقح  دوجولا  هقیقح  ضرعلاـب و  اـمهب  فصوی  اـمنإ  هریغ  فیکلاـک و  تاـیهاملا  تاوذ  نم  هریغ  تاذـلاب و  دوـجولا 

هر ن  اذکه ، هجاحلا و  ینغلا و  صقنلا و  لامکلاب و  بتارملا  بسحب 
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متأ هنوک ال  مزاول  نم  هنم و  متأ  دوجو ال  هنأل  هبوجو  لب  هیهامل  هتنراقم  مدع  درجمب  هتاذل  ابجاو  ناک  هنأ  ملـسن  انأ ال  وهف  لوألا  امأ 
ماتلاب و عفدـنا  هنکل  اهجوتم - لاؤسلا  اذـه  ناکل  صقنلا  هیمامتلاب و  هسفنب  موقی  امیف  توافتلا  ولف ال  هیهاـمل  اـنراقم  نوکی  ـال  نأ  هنم 

.ککشملا یطاوتملا ال  یف  هعقوم  اذه  عقی  امنإ  صقانلا و 

نکمملا یف  اهل  هتنراقم  یلاعت و  بجاولا  یف  هیهاملا  نع  دوجولا  درجتب  نیءاشملا  روهمج  وه  فرتعا و  نمل  لوقن  نأبف  یناثلا  اـمأ  و 
متمعز ام  فـالخب  وه  ادرجم و  دوجو  لـک  نوکی  نأ  بجیف  هیهاـملا  نع  درجتلا  یـضتقا  نإ  دوجو  وه  ثیح  نم  دوجولا  موهفم  نأ 
ضتقی مل  نإ  هب و  متفرتعا  ام  فالخب  وه  اهنع و  درجتی  نأ ال  بجی  یبجاولا  دوجولاـف  اـهنع  درجتـاللا  یـضتقا  نإ  تاـنکمملا و  یف 

مل انهاه  داریإلا  اذه  مزلی  مل  نإف  فلخ  اذـه  ابجاو  نوکی  الف  هریغ  یلإ  رقتفیف  هلعل  بجاولا  دوجو  درجت  نوکی  نأ  بجو  امهنم  ائیش 
.اضیأ انه  عفد  دقف  کیکشتلاب  لب  ؤطاوتلاب  الوقم  سیل  كرتشملا - موهفملا  نأب  كانه  اعوفدم  ناک  نإ  كانه و  مکداریإ  مزلی 

: لیصحت ثحب و 

نأ نکمی  اهؤزج ال  اذـک  هیهاملا و  نأل  اسنج  هیعون و ال  هعیبط  سیل  مهدـنع  كرتشملا  دوجولا  نإـف  حـضاو  نیعـضوملا  نیب  قرفلا 
هقیقحلاب و اهتاموزلم  فلتخی  امزال  اـیجراخ  اـضرع  کیکـشتلاب  عقاولا  نوکی  اـمنإ  لـب  کیکـشتلاب  هفلتخم  ءایـشأ  یلع  مهدـنع  عقی 

نأ وه  و  کیکشتلا - ههج  ریغ  رخآ  هجوب  مهـسفنأ  نع  لاؤسلا  اوعفدی  نأ  مهلف   (1) هیعون هطیسب  هدحاو  هقیقح  خیشلا  دنع  هیهاملا و 
یف تاموزلملا  داحتا  بجوی  مزاللا ال  داحتا  اهنم و  یشل ء  اءزج  هیهام و ال  سیل  هصاخلا  تادوجولل  مزال  ضرع  كرتشملا  دوجولا 

دحاو ینعم  رونلا  نأ  امک  هقیقحلا 

جراخلا یف  هتدحو  مزلتـسی  لقعلا  یف  هتدحو  ناک  ایتاذ  نوکی  نأ  زوجی  ثیح  کیکـشتلاب  عقاولا  نأل  هدـحاو  تناک  تناک  امنإ  - 1
هینهذلا و هیجراخلاب و  الإ  توافت  هیلقعلا و ال  هیهاملا  الإ  تسیل  هیجراخلا  هقیقحلا  و  هیجراخلا - هقیقحلا  الإ  تسیل  هیلقعلا  هیهاملا  ذإ 

عقی اهؤزج ال  یـشلا ء و  هیهام  ذإ  قئاقحلا - کلتل  هیهام  تسیل  اهنأل  جراخلا  یف  اهتدحو  مزلتـسی  لقعلا ال  یف  اهتدحوف  مهدـنع  امأ 
ناک هیعونلا  هیهام  یـشلا ء  تاذ  یـشلل ء و  اتاذ  کیکـشتلاب  لوقملا  نوک  زاج  اذإ  هنأل  اعون  تناک  امنإ  مهدـنع و  کیکـشتلاب  هیلع 

هر س  مهیأر ، یلع  قئاقحلا  کلت  نع  هجورخل  مهدنع  هفالخب  اعون  دوجولا 
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هقیقحلا یف  اهل  افلاخم  نوکیف  راونألا  رئاس  نود  یشعألا - راصبإ  یضتقی  سمشلا  رون  نأ  عم  يواستلاب  راونألا ال  یلع  عقاو  كرتشم 
رونلا و تاموزلم  فالتخال  کلذ  یقاوبلا و  نود  هایحلا  دادعتـسا  بجوی  اهـضعب  نأ  عم  تارارحلا  نیب  هکرتشملا  هرارحلا  کلذـک  و 

نأ یف  مهتدعاق  لصأ  یف  مالکلا  معن  یـضرع  دحاو  موهفم  یف  كرتشا  نإ  مهدنع و  اعون  هنیابتملا  افعـض  هدش و  هفلاختملا  هرارحلا 
تادوجولا یلإ  یعازتنـالا  دوجولا  هبـسن  ناـک  اـمل  هبتک و  یف  هرکذ  اـمک  دراو  ایـضرع  نوـکی  اـمنإ  کیکـشتلاب  ءایـشأ  یلع  عـقاولا 

سفن هنم  عزتنملا  هنع و  ذوخأملا  نإ  ثیح   (1) ناویحلا یلإ  هیردصملا  هیناویحلا  ناسنإلا و  یلإ  هیردصملا  هیناسنإلا  هبـسنک  هیقیقحلا 
عازتنا و  هنیابتم - قئاقح  سفن  نم  دـحاو  موهفم  ذـخأ  عانتمال  هدـحاو  هقیقح  دوجولا  ناک  اـهریغ - يرخأ  هیثیح  ـالب  عوضوملا  تاذ 

بجاولا ددـعت  یفن  یف  لصألا  اذـه  رکذ  رم  دـق  و  داحتالا - ههج  نوکی  هعماج  ههج  الب  هفلاـختملا  اـهتاوذ  فرـص  نم  دـحاو  ینعم 
یلع دـئاز  نیعتب  هنیعتملا ال  بتارملا  عیمج  یف  لصألا  خنـسلا و  هقفتم  تناـک  نإ  هیلک و  هیهاـم  تسیل  دوجولا  هقیقح  نأ  یلع  هتاذـل 

.ریغ اهیف ال  كارتشالا  هب  عقی  ام  سفنب  اهنیب  زایتمالا  لب  اهرهوج  اهسفن و 

امودعم وأ  امدع  نوکی  نأ  زوجی  هنأب ال  اکـسمت  قلطملا  دوجولا  وه  بجاولا  هقیقح  نأ  هفوصتملا  نم  هفئاط  هنـسلأ  یلع  رئادلا  نإ  مث 
نوکی نأ  نیعتف  بیکرتلا  جایتحالا و  نم  کـلذ  یف  اـمل  ادـییقت  وأ  ـالیلعت  دوجولا  عم  وأ  دوجولاـب  هدوجوم  هیهاـم  ـال  رهاـظ و  وه  و 
قلطملا یلإ  دیقملا  جایتحا  هرورض  جاتحمف  ضورعمل  ادرجم  وأ  بکرمف  قلطملا  عم  ذخأ  نإ  هنأل  صاخلا  دوجولا  وه  سیل  ادوجو و 

هعافترا نم  مزلی  هنأ  هرورض  و 

نأ رفسلا  اذه  لوأ  یف  رم  امک  هل  هیهام  سیل  یعازتنالا  ماعلا  دوجولا  هتوافتم و  تناک  نإ  تادوجولا و  قئاقح  نأ  ققحی  نأ  دیری  - 1
لومحملا ال جراخلا  ینعمب  یـضرع  هنإ  ثیح  اـهل  هیهاـملاک  هنأ  ـالإ  یلقع  راـبتعا  وه  اـمنإ  تادوجولل و  اـموقم  سیل  ماـعلا  دوجولا 

تناک اذإ  اهتاوذـب و  اهتاوذ  نع  تادوجولا ال  یف  همیمـض  نع  هیاکح  ناکل  یناـثلا  ینعملاـب  ناـک  ول  همیمـضلاب و  لومحملا  ینعمب 
یف نوکتف  هیلع  یه  ام  یلع  هیجراخلا  اهتقیقح  نع  هیهام  لک  هیاکحک  هقیقحلا  هدـحو  نع  هیکاـح  موهفملا  هدـحو  تناـک  کلذـک 

هیجراخلا و ال ءازجألا  نم  هصاخلا ال  تادوجولا  یف  بیکرت  ذإ ال  زایتمالا  هرثکلا و  ههج  نیع  اهنکل  و  هدـحو - ههج  قئاـقحلا  کـلت 
هر س  اقلطم ، هیلقعلا  ءازجألا  نم 
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یتـح دوـجوم  لـک  نأ  (2) و  دوـجوم ریغ  بجاوـلا  دوـجو  نأ  یلإ  هـقیقحلا  یف  يدؤـی  مـهنم  لوـقلا  اذــه  (1) و  دوجو لک  عاـفترا 
یف اهل  ققحت  یتلا ال  هیناثلا  تالوقعملا  نم  یلک  موهفم  قلطملا  دوجولا  نأل  اریبک  اولع  نوملاظلا  لوقی  امع  یلاعت  بجاو  تاروذاقلا 

ذإ سکعلاب  رمألا  لب  لطاب  ماعلا  یلإ  صاخلا  جایتحا  نم  اومهوت  ام  اهادرفأ و  یه  یتلا  تادوجوملا  رثکت  یف  کـش  ـال  و  جراـخلا -
ناک اذإ  امأ  نیعلا و  نود  لقعلا  یف  هموقت  یف  هیلإ  وه  رقتفی  صاخلل  ایتاذ  ماعلا  ناک  اذإ  معن  صاخلا  نمـض  یف  الإ  هل  ققحت  ماعلا ال 

اهؤشنم هطلاغمف  بجاو  وهف  همدع  عنتمی  ام  همدع و  عنتمیف  بجاولا  یتح  دوجو  لک  عافترا  هعافترا  نم  مزلی  مهلوق  امأ  الف و  اضراع 
عافترا مزلتـسی  هعافترا  لب  عونمم  وه  هتاذل و  مدعلا  عانتما  ناک  ول  بوجولا  مزلی  امنإ  هنأل  ضرعلاب - ام  تاذلاب و  ام  نیب  قرفلا  مدع 

عانتمال هتاذـل  عنتمی  لب  لیق  نإف  اهریغ  هیملاـعلا و  هیلعلا و  هیئیـشلا و  لـثم  بجاولا  مزاول  رئاـسک   (3) بجاولا وه  يذـلا  هدارفأ  ضعب 
.هضیقنب یشلا ء  فاصتا 

دق فیک و  مودعم  دوجولا  انلوق  لثم  قاقتشالاب  مدع ال  دوجولا  لثم  هاطاوملاب  هیلع  هلمح  ینعمب  هضیقنب  یشلا ء  فاصتا  عنتمملا  انلق 
نأ یلع  ءامکحلا  تقفتا 

ببـسلاک و هدوجو  هدوجو  نم  مزل  ءاوس  لقأ  جاتحملا ال  مدـع  همدـع  نم  مزلی  ام  هیلإ  جاتحملا  نأل  قلطملا  یلإ  جاـیتحالل  ناـیب  - 1
افطع یناثلا  نوکی  الئل  رـشنلا  فللا و  لیبس  یلع  بیکرتلل  نایب  قلطملا  یلإ  دیقملا  جایتحا  هرورـض  هلوقف  طرـشلاک  مأ ال  هماتلا  هلعلا 

یلع افطع  هرورـض  و  هلوق - نوکی  نأ  خلإ  مزلی  مهلوق  امأ  هلوق و  رعـشی  امک  لمتحی  دـیکأتلا و  نم  ریخ  سیـسأتلا  ذإ  لوألل  ایریـسفت 
هر س  هب ، هقلعتملا  ءابلا  لوخدم  یلع  وأ  اکسمت  هلوق 

لک نأ  یلإ  يدؤی  یطاـسبنالا  قـلطملا  اودارأ  نإ  خـلإ و  دوـجوم  ریغ  بجاوـلا  نأ  یلإ  يدؤـی  یموـهفملا  قـلطملا  اودارأ  نإ  يأ  - 2
نم موهفملا  اودارأ  نإ  لوألا و  مزلی  موهفم  وه  امب  موهفملا  اودارأ  نإ  يرخأ  هرابعب  و  ءایـشألاب - دوجولا  اذه  طالتخال  خـلإ  دوجوم 
هیلع رابغ  ـالف  قـالطإلا  دـیق  نع  یتح  دویقلا  عیمج  نم  قلطملا  دوجولا  هقیقح  اودارأ  نإ  لوقأ  یناـثلا  مزلی  دارفـألا  یف  ققحتلا  ثیح 

هر س  طیحملا ، قلطملاب  اودارأ  نأب 
عافترا اذک  تاذلاب و  عنتمم  وه  يذلا  ضعبلا  مدـع  همازلتـسا  لجأل  لب  تاذـلاب  اعنتمم  نوکی  لکلا ال  مدـعف  همدـع  عنتمی  يذـلا  - 3

هر ه  همدع ، عنتمی  يذلا  اهدارفأ  ضعب  عافترا  همازلتسال  عنتمم  اهرئاظن  هیلعلا و  قلطم 
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.نایعألا یف  اهل  ققحت  یتلا ال  رابتعالا  رومألا  (1) و  هیناثلا تالوقعملا  نم  ماعلا  قلطملا  دوجولا 

.لقعلا دنع  اهفرعأ  ءایشألا و  رهظأ  هنأ  یلع  نیقفتم  مهنوک  دعب  هیف  ءالقعلا  تافالتخالا  ههج  نم  دوجولا  لاح  بجعأ  ام   (2) رظناف

هیلإ و تافاضإلا  لجأل  تادوجوملا  یف  ددعتلا  امنإ  و  الصأ - هیف  ددعت  یقیقح ال  یئزج  لیقف  یئزج  وأ  یلک  هنأ  یف  مهفالتخا  اهنمف 
یلع دیزی  اهتاصخشت ال  نأ  رابتعاب   (4) دوجولا هقیقحل  صـصح  هل و  دارفأ  تادوجولا  (3) و  یلک دوجوم  وه  اـمب  دوجوملا  نأ  قحلا 
تناک نإ  هصاخ و  هماع و ال  هیئزج و ال  هیلک و ال  تسیل  دوجولا  هقیقح  اهیف و  اهتاذـب  لوصحلا  هتواـفتملا  اـهنیب  هکرتشملا  اـهتقیقح 

.ملعلا یف  نوخسارلا  الإ  هفرعی  بیجع ال  اذه  (5) و  تادوجوملا نیب  هکرتشم 

یف یـش ء  هیذاحی  يأ ال  ایناث  الوقعم  هنوک  عم  یلاعت  بجاولا  دوجو  وه  ادـحاو  ادرف  وأ  ادارفأ  هل  نأ  ینعمب  الیـصأ  دوجولا  نوک  - 1
نأ ینعمب  ایناث  الوقعم  هنوک  هیقیقح و  دارفأ  هل  يرابتعا و  ماعلا  نأ  قحلا  نإ  روطس  دعب  هلوق  یف  مالکلا  هلثم  تفاهت و  امهنیب  جراخلا 

لوقعم لک  ذإ  یناثلا  لوقعملاب  هل  صاصتخا  ذإ ال  هکـسم - وذ  هنالطب  یف  باتری  نایعألا ال  یف  هل  ققحت  ماع ال  وه  امب  ماعلا  دوجولا 
دوجولا نوکل  دوقعم  لصف  یلع  مالکلا  دـنع  انیـشاوح  یف  دوصقملا  کل  ققحنـس  ماع و  وه  امب  نایعألا  یف  هل  دوجو  ـال  اـضیأ  لوأ 

هر س  رظتناف ، ایناث  الوقعم  ماعلا 
هر س  ینازاتفتلا ، همالعلل  اضیأ  دصاقملا  حرش  یف  اذک  - 2

هر س  یهیدبلا ، ماعلا  نکل  دوجولا و  يأ  - 3
هفاضإلاب الإ  نهذلا  یف  هیهاملا  سفن  ریاغت  هصحلا ال  نأ  امک  ذإ  هحلطصملا  هصحلاب  هبسانملا  دیدش  یلجتلا  نإف  اهل  تایلجت  يأ  - 4

روهظ الإ  سیل  جراخلا  یف  یلجتلا  کلذـک  يرابتعا  رمأ  یه  یه  اـمب  هفاـضإلا  دـیق و  فرظ و  یه  اـمب  ـال  دـییقت  هفاـضإ و  یه  اـمب 
نیع وه  يذـلا  مسـالا  اـضیأ  وه  حالطـصالا و  یف  هیقارـشإلا  هفاـضإلاب  یمـسملا  وه  اذـه  هیف و  هیناـف  هیهاـم  هیـصوصخ  یف  یلجتملا 

هر س  هجوب ، هریغ  هجوب و  یشلا ء  وه  يذلا  نهذلا - یف  یشلا ء  هجوک  هجوب  هریغ  هجوب و  جراخلا  یف  یمسملا 
بسانی رکذتف و  هقباسلا  یـشاوحلا  یف  موهفملاک  هقیقحلا - كارتشا  ینعم  انم  تعمـس  کنأک  هطیحم و  اهنأ  ینعمب  هیلک  تناکف  - 5

هفوفحملا هیعوـنلا  هعیبـطلا  ینعمب  ـال  هتاذـب  صخـشتلا  ینعمب  یئزجلا  نکل  اـضیأ و  هیئزج  تناـک  نإ  لـب و  لاـقی  نأ  هیطرـشلا  هذـه 
هر س  هصخشملا ، ضراوعلاب 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 291 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_257_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_257_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_257_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_257_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_257_5
http://www.ghaemiyeh.com


258 ص :

لالـضلا وه  کلذ  بجاو و  دوجولا  موهفم  نأ  یلإ  نیرخأتملا - نم  ریثک  عمج  بهذ  دقف  نکمم  وأ  بجاو  هنأ  یف  مهفالتخا  اهنم  و 
.دیعبلا

اذه لیقف  دوجومب  سیل  دوجولا  دوجوملا و  ماسقأ  نم  امهنوکل  رهوج  ضرعب و ال  سیل  وأ  رهوج  وأ  ضرع  هنأ  یف  مهفالتخا  اهنم  و 
لب هسفنب - موقتت  ام ال  ضرعلا  نأل  ادـج  دـیعب  وه  ضرع و  هنأب  رهاظلا  یف  رعـشی  اـم  هعاـبتأ  سیئرلا و  خیـشلا  مـالک  یف  قحلا و  وه 

دوجو نأ  رم  اـمک  يدـنع  قحلا  و  دوجولا - نع  هققحت  هموـقت و  یف  یـشلا ء  ءانغتـسا  روـصتی  ـال  هموـقت و  یف  هنع  ینغتـسملا  هلحمب 
اهـسفن یف  هتقیقح  ربتعا  اذإ  عقاولا و  یف  اهعم  هداحتال  کلذک  ضرع  ضرعلا  دوجو  یـشلا ء و  کلذ  هیرهوج  سفنب  رهوج  رهوجلا 

هیلک هیهام  هل  هقیقحلا و ال  طیـسب  هنوکل  هل  لصف  هل و ال  سنج  ذإ ال  تـالوقملا  نم  یـش ء  تحت  اجردـنم  راـبتعالا  اذـهب  سیل  وهف 
سفنب هتوافتم  اهتاوذـب  هصخـشتم  قئاـقح  یه  تادوجولا  لـب  اـیئزج  ـال  اـیلک و  سیلف  هصخـشم  ضراوع  یلإ  اـهدوجو  یف  جاـتحیل 

.هیلإ لوقلا  قبس  امک  هیرابتعالا  رومألا  نم  یه  یتلا  هماعلا  هیدوجوملا  موهفم  یف  هکرتشم  اهتقیقح -

لیق نایعألا و  یف  هل  ققحت  يرابتعا ال  لب  لیق  لسلستی و  الف  هسفن  وه  دوجوب  دوجوم  هنإ  لیقف  وأ ال  دوجوم  هنأ  یف  مهفالتخا  اهنم  و 
.هیقیقح دارفأ  هل  يرابتعا و  ماعلا  نأ  قحلا  و  مودعم - دوجومب و ال  سیل 

اهریغ عقاولا و  یف  هنکمملا  تایهاملا  سفن  هنأ  قحلا  و  اهیلع - هدـئاز  وأ  تایهاملا  سفن  هصاخلا  تادوجولا  نأ  یف  مهفالتخا  اهنم  و 
یلع عقی  طاوتم  وأ  هفلتخم  تاـموهفم  نیب  كرتـشم  دوـجولا  ظـفل  نأ  یف  مهفـالتخا  اـهنم  و  نهذـلا - یف  تاراـبتعالا  ضعب  بسحب 

وه اذه  ءاوسلا و  یلع  نکل ال  نوکلا  موهفم  وه  دحاو  ینعمب  عیمجلا  یلع  عقی  ککـشم  وأ  هیف  توافت  دـحاو ال  ینعمب  تادوجوملا 
.(1) قحلا

موهفم یف  ربتعم  ایعازتنا  وأ  ایقیقح  ناک  ءاوس  دوجولا  نأ  یف  مهفالتخا  اهنم  و 

همزالف الإ  ضرعلاب و  دوجولا  موهفم  یلإ  کلذ  بسنیف  هفلتخم  بتارم  اذ  اککـشم  ینیعلا  دوجولا  وه  يذـلا  هنونعم  نوکل  هلعل  و  - 1
ط رظتناف ، هیهاملا  یف  کیکشتلا  زیوجت  یلإ  هیتآلا  لوصفلا  ضعب  یف  هللا  همحر  هلیامت  یجیس ء  نکل  میهافملا  یف  کیکشتلا  عوقو 
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طیسب موهفم  دوجوملا  لب  مأ ال  دوجوم  هنأب  هیلع  مکحلل  اعوضوم  هنوک  یف  طرـش  ازاجم  وأ  هقیقح  یـشلاب ء  إدبملا  مایق  دوجوملا و 
یـش ء لک  هیدوجوم  لب  ازاجم  هقیقح و ال  عوضوملاب ال  مایق  انهذ و ال  انیع و ال  ـال  ققحت  إدـبملل  سیل  هیف و  إدـبملا  لوخد  ریغ  نم 

هیف ههبش  يذلا ال  قحلا  وه  لوألا  ریغ و  قتشملا ال  موهفم  عم  هداحتا 

: هیشرع هواقن 

موـمعلا و هیئزجلا و  هـیلکلا و  دـییقتلا و  قـالطإلاب و  دـیقم  ریغ  وـه  ثـیح  نـم  دوـجولا  هـقیقح  نأ  کعمـس  عرق  اـمم  نیبـت  دـق   (1)
لب مهبم  افاشکنا و ال  كدیزنس  امک  هتاذ  یلع  دئاز  صخـشتب  صخـشتم  ریثک و ال  هیلع و ال  هدئاز  هدحوب  دحاو  وه  صوصخلا و ال 

فاـصوألا هیلکلا و  تاـموهفملا  هیناـکمإلا و  یناـعملا  هذـه  هـقحلت  اـمنإ  روـهظلا و  (2) و  هیلعفلا لـصحتلا و  ـالإ  هـتاذ  یف  هـل  سیل 
ایئزج و ایلک و  ادیقم و  اقلطم و  ریـصیف  ِتاجَرَّدلا  ُعِیفَر  یلاعت  هلوقب  اهیلع  هبنملا  هتاماقم  هبتارم و  بسحب  هینهذلا  توعنلا  هیرابتعالا و 

همزاول دئازلا و  دوجولا  یلإ  هجاتحملا  هیرهوجلا  تایهاملاک  رهوجب  سیل  هتقیقح و  هتاذ و  یف  ریغتلا  لوصح  ریغ  نم  اریثک  ادـحاو و 
هسفن و یلع  یـشلا ء  مدقتل  مزلتـسملا  عوضوم  یف  نوکی  نأ  نع  الـضف  ادـئاز  ادوجو  هل  نأ  ینعمب  ادوجوم  سیل  هنأل  ضرعب  سیل  و 

هکرـشلا طرـشب  هقیقحلا  نوک  مهرابتعا و  نع  الـضف  هایإ  نیربتعملا  مدع  عم  هتاذ  یف  هققحتل  نوملاظلا  هلوقی  امک  ایرابتعا  ارمأ  سیل 
بـسحب هیدوجولا  هقیقحلا  نوکت  نأ  بجوی  ایرابتعا ال  ائیـش  يردـصملا  نوکلا  هیدوجوملا و  نم  اـهنع  عزتنی  اـم  نوک  اـیلقع و  ارمأ 

وه کلذک و  اهنیع  اهتاذ و 

هر س  فراعلا ، نطفلا  یلع  یفخی  امک ال  رفسلا  اذه  لوأ  نم  مدقت  ام  عیمج  هواقن  اهیف  تاروکذملا  هذه  - 1
اهئازجأ ضعب  یفانتی  هرثک  كانه  ققحتی  نأ  هتقیقح - نتم  یف  کیکـشتلا  عوقو  ینعأ  دوجولا  یف  یتاذـلا  فالتخالا  مزـال  نإـف  - 2
فـصو یف  هـیلإ  سیقملا  سیقملا  قراـفی  نأ  همزـال  ضعبلا و  یلإ  هبـسنلاب  نادـقفلا  نـم  عوـن  ضعبلا  ضرعیف  ایـسایق  اـیفانت  ضعبلا 

ریثک و یلإ  لعفلاب و  ام  هوقلاب و  ام  یلإ  یجراخ و  ینهذ و  یلإ  دوجولا  مسقن  انأ  امک  هقیقحلا  لصأ  هیلإ  سیقملا  قواسی  و  هلاـمک -
لصحتلا و الإ  هتاذ  یف  هل  سیل  لب  هلوق  ینعم  اذـه  هدـحولا و  قواسی  هیلعفلا و  قواسی  هیجراـخلا و  قواـسی  دوجولا  لوقن  مث  دـحاو 

ط کلذ ، مهفاف  خلإ  هیلعفلا 
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رقفلا و دادعتسالا و  هوقلا و  فاضملا و  و  قلطملا - مدعلا  موهفمل  ضرعی  یتح  تایهاملا  یلع  هطاسبنا  هلومش و  بسحب  ءایشألا  معأ 
اهـضعب و عانتماب  اهیلع  مکحی  ثیح  لقعلا  دـنع  ضعب  نع  اهـضعب  مادـعألا  زیاـمتی  دوجولا  رونب  هیمدـعلا و  تاـموهفملا  نم  اـهلاثمأ 
اققحت و یش ء  لک  نم  رهظأ  وه  و  تارابتعالا - ماکحألا و  نم  کلذ  ریغ  همدع و  نکمم  هدوجو  نکمم  وه  ام  لک  ذإ  رخآلا  ناکمإ 

یف یش ء  ققحتی  (1) ال  هنأ یلع  ضحم  يرابتعا  هنإ  لیق  یتح  اهنک  هقیقح و  ءایشألا  عیمج  نم  یفخأ  یهیدب و  هنإ  هیف  لیق  یتح  هینإ 
لقعلا و ال یف  یش ء ال  نکی  مل  نکی - مل  ول  دوجولا  نأل  ءایشألا  ماوق  هب  هتاذب و  اهعیمجب  طیحملا  وهف  هب  الإ  جراخلا  یف  لقعلا و ال 

نایعألا هیهاملاب و  یمـسیف  نیعلا  ملعلا و  یف  اهقئاقح  اـهروصب و  رهظی  هبتارم و  یف  یلجتی  يذـلا  وه  (2) و  اهنیع وه  لب  جراخلا  یف 
لقعلا رابتعا  یف  الإ  هریاغم  الف   (3) دوجولا نیع  یف  هکلهتسم  هیدوجولا  تافصلا  رئاس  عم  یه  و  هب - انحول  امک  هتباثلا 

هر س  هنأ ، عم  يأ  - 1
ام امیـس  همالک و ال  قایـس  وه  امک  یبجاولا  دوجولا  یلع  لمح  ول  دوجولا و  وه  اهیف  لصألا  وه  ام  نأل  ءایـشألا  نیع  دوجولا  يأ  - 2

ههجلا هبلغ  هیناـملظلا و  ههجلا  یـشالت  اـسأر و  روـصلا  نع  ضمغلا  ینعملا و  یلإ  رظنلا  وـه  و  روـنأ - رظنب  رخآ و  دهـشم  وـهف  هدـعب 
روهظ رهاظملا و  هرود  عاطقنا  هبزح و  قحلا و  هیرهاق  هلهأ و  لطابلا و  عمق  هللا و  هفرعم  هینارونلاب  یتفرعم  لاق ع : اـمک   260   ُ هینارونلا

حوبسلا يری  و  ناجلا - ریبخلا ال  فیطللا  ناویحلا و  ریصبلا ال  عیمسلا  يریف  ُْحتَْفلا  ِهَّللا َو  ُرْصَن  َءاج  اذِإ  کلاسلا  رظن  یف  ءامـسألا  هلود 
اذه یفف  متاخلا  یلإ  نیوکتلا  باتک  حتتفم  نم  مله  مدآ و  مظعألا ال  هللا  مسا  کلفلا و  عیفرلا ال  مئادلا  مویقلا  کلملا و  سودقلا ال 

صالخإلا لامک  لاق ع : امک   260   ُ ءامسألا یفن  یمسملا و  دوهش  ماقم  نع  الـضف  هل  سیل  ام  روهظلا  نم  هریغل  أ  ینـسألا - دهـشملا 
میکحلا یـسوطلا و  ققحملل  ماجنا  زاغآب و  هامـسم  هیـسراف  هلاسر  هبطخ  یف  عقو  ام  لثم  انه  هرـس  سدـق  هلاق  اـمف  هنع  تافـصلا  یفن 

همه هکلب  تسوا  اب  همه  ماجنا  تسوا و  زا  تانیاک  زاغآ  هک  ار  ییادخ  ساپـس  .اذـه  وه  هحوتف و  رثک  هحور و  هللا  سدـق  یـسودقلا 
هر س  فنصملا ، مالک  هب  انهجو  ام  اضیأ  ههیجوتف  تسوا - دوخ 

هیدحاولا و هبترم  یف  تافـصلا  ءامـسألا و  سفن  عم  اهمزاول  تافـصلا و  ءامـسألا و  روص  یه  یتلا  هتباثلا  نایعألا  تایهاملا و  يأ  - 3
هر س  اموهفم ، تفلتخا  نإ  یمسملا و  دوجوب - هققحتم  ادوجو و  هدحتم  توهاللا  ماقم 
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اجراخ الصأ  يزجتلا  ماسقنالا و  لبقی  دوجولا ال  هجو و  نم  دوجولا  یلإ  هعجار  اضیأ  مدعلا  یلإ  هدئاع  اهنوک  عم  هیبلسلا  تافـصلا  و 
تافصلا نم  لک  موقی  هب  (1) و  تالامکلا عیمج  همزلی  يذلا  وه  تملع و  امک  هل  دـح  الف  هل  لصف  هل و ال  سنج  الف  هتطاسبل  القع  و 

يذلا وه  لب  اهلک  اهتالامک  ءایـشألا  قحلی  هب  رخآ  یـش ء  هطـساوب  هتاذـب ال  ملکتملا  ریـصبلا  عیمـسلا  رداقلا  دـیرملا  میلعلا  یحلا  وهف 
نم لات  لک  هصاخ و  تادوجو  اضیأ  اـهنأل   (2) تاوذـلل اعبات  ریـصیف  تالامکلا  کلت  روصب  هفلتخم  روص  یف  هلوحت  هیلجتب و  رهظی 
رهق یف  هلحمـضم  یهلإلا - قحلا  دوجولا  هیدـحأ  یف  هکلهتـسم  لکلا  هیلع و  قباـس  رهاـق  دوجو  یف  کلهتـسم  هصاـخلا - تادوجولا 

فوصوملا هریغل  تبثملا  هتاذـب  تباثلا  یلاـعت  هناحبـس و  قحلا  دوجولا  بجاولا  وهف  هناـهرب  یتأیـس  اـمک  هئاـیربک  هلـالج و  لوـألا و 
عم هتیوهب  هنأ  مهناـسلب  ربخأ   (3) هتاذ یلإ  هقلخ  يداهلا  ءایلوألا  ءایبنألا و  ناسلب  وعدـملا  هینابرلا  توعنلاب  توعنملا  هیهلـإلا  ءامـسألاب 

همادعإ (5) و  اهایإ هراهظإ  عم  اهیف  هؤافتخا  ءایشألل  هداجیإ  هلیازمب و  یش ء ال  لک  ریغ  هتقیقحب  (4) و  هلوازم هلخادمب و  یش ء ال  لک 
اهلعج اهتامس و  اهتانیعت و  هلازإب   (6) اهایإ هرهق  هتدحوب و  هروهظ  يربکلا  همایقلا  یف  اهل 

ملعلا و هایحلا و  نأ  قیقحت  تایهلإلا  یف  یجیـس ء  و  هنیع - یهف  ققحتلا  رابتعاب  امأ  تافـصلا و  ءامـسألا و  میهافم  راـبتعاب  موزللا  - 1
هر س  هب ، دحتت  هیلإ و  عجرت  راد و  امثیح  دوجولا  عم  رودت  تالامکلا - نم  اهریغ  هردقلا و  هدارإلا و 

هر ن  قحلاب ، رخأتلا  قحلاب و  مدقتلا  یلإ  هیمویقلا و  هطاحإلا  یلإ  هراشإ  - 2
رخآ عضوم  یف  هلیازمب و  یش ء ال  لک  ریغ  هنراقمب و  یش ء ال  لک  عم  لاقف ع :  261   ُ هللا ناسل  وه  يذلا  یلع  ناسلب  ربخلا  اذه  و  - 3
اهنع جلاوب و ال  ءایـشألا  یف  سیل  : 261   ُ رخآ عضوم  یف  هلیازملاب و  ءایـشألا ال  نع  جراخ  هجزامملاب - ءایـشألا ال  یف  لـخاد  : 261 ُ 

هر س  کلذ ، نم  بیرق  رخآ  عضوم  یف  جراخب و 
ءایشألا نع  جراخ  یش ء  یف  یش ء  لوخدک  ءایشألا ال  یف  لخاد  هلیازملاب  ءایشألا ال  نع  جراخ  هجزامملاب  ءایـشألا ال  یف  لخاد  - 4

هر ن  رصبتساف ، هلزع  هنونیب  هفص ال  هنونیب  هنونیبلاف  یش ء  نع  یش ء  جورخک  ال 
ءافتخا هدمف  عماجلا  نوکلا  توسانلا و  توکلملا و  و  توربجلا - هیدـحاولا و  هیدـحألا و  نم  هتـس  هیلکلا  تانیعتلا  بتارم  نأل  و  - 5

هر س  ٍماَّیَأ ،* ِهَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  لئاق  نم  زع  لاق  امک  مایأ  هتس  هرون 
نأ یلإ  هبذـعم  اهنم  همعنم و  اهنم  هیقاب  اهنأ  حاورألا  سوفنلا و  یف  انداقتعا  تاداقتعالا  هلاسر  یف  هارث  باـط  قودـصلا  لاـق   261 - 6

- هدحولا رون  عوطس  دنع  اهئافتخا  قیرطب  یلوألا  هخفنلا  دنع  ءایـشألل  یلاعت  همادعإ  یفانی  اذه ال  لوقأ و  ثعبلا  دنع  اهنادبأ  یلإ  دری 
هر ن  رهاظ ، نم  يءارتی  ام  دارملا  سیل  هیهلإلا  ضماوغلا  نم  اذه  اهروهظ و  دنع  اهلالحمضا  و 
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یلإ هداهـشلا  ملاع  نم  هلوحت  يرغـصلا  یف  ُهَهْجَو و  اَّلِإ  ٌِکلاه  ْیَـش ٍء  ُّلُک  ِراَّهَْقلا و  ِدِـحاْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل  لاق  اـمک  هیـشالتم 
یف هیتاذـلا  تایلجتلاب  اهلاوز  کلذـک  هرثکلا  بتارم  یف  هیهلإلا  تایلجتلاب  وه  اـمنإ  هیقلخلا - تاـنیعتلا  دوجو  نأ  اـمکف  بیغلا  ملاـع 

ددعت ءامسألا و  هرثک  (1) و  نیعلا یف  مث  ملعلا  یف  الوأ  ترهظ  هتافـص  هئامـسأ و  رهاظم  هتالامک و  روص  تایهاملاف  هدـحولا  بتارم 
یلاعت هللا  ءاش  نإ  هنایب  یجیس ء  امک  هیدمرسلا  هتالامک  هیقیقحلا و  هتدحو  یف  هحداق  ریغ  اهلیصفت  تافصلا و 

یماجلا فراعلا  راشأ  اذه  یلإ  اهل 262 و  مسر  مسا و ال  هیف و ال  ایوطنم  ناک  اهدوجوف  یلامجإلا  ملعلا  یف  اـمأ  یلیـصفتلا و  يأ  - 1
ین ز  z\ توبث شقن  ناشملع  حولب  ین   z\ نوصم ینیع  یملع و  زایتما  \z ز  نوچ دـنچ و  یب  ناهج  نایعأ  دوب   s ُ  \ هلوقب هرس  سدق 

هر س   ، z\ توق هدروخ  یتسه  ناوخ  ضیف 
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لوصف هیف  هب و  طونی  ام  دوهشملا و  اذه  ریغ  دوجولل  يرخأ  هأشن  یلإ  هراشإلا  یف  ثلاثلا  جهنملا 

یلظلا روهظلا  ینهذلا و  دوجولا  تابثإ  یف  ( 1  ) لصف

هراشا

فوشکملا روهظلا  رهاظلا و  دوجولا  نم  وحنلا  اذه  يوس  ءایـشألل  نأ  یلع  نییرهاظلا  نم  همذرـشل  افالخ  ءامکحلا  هنـسلأ  تقفتا  دق 
.(1) هیسحلا رعاشملا  هیلقعلا و  كرادملا  هرهظم  لب  هرهظم  ینهذلا  دوجولاب  هنع  ربع  رخآ  اروهظ  وأ  ادوجو  سانلا  نم  دحاو  لکل 

- نیتمدقم کل  دهمن  اهیف  اهیلع و  مالکلا  دوصقملا و  اذه  یلع  ججحلا  هماقإ  یف  ضوخن  نأ  لبق  انإ  دیهمت :

ادوجو هیهام و  تملع  امک  تانکمملل  نأ  یه  یلوألا 

هیلع بترتی  ام  لعافلا و  رثأ  نأ  كدیب  هناطفلا  تذـخأ  نإ  هل  نینعذـملا  نم  نوکت  نأ  داک  هیلع و  كانهبن  دـق  ام  ناهربلاب  ملعتـس  و 
اهبوجول و لیمکتلا ال  لعفلا و  لیصحتلا و  لعجلا و  نع  اهئانغتـسال  هتیهام  یـشلا ء ال  دوجو  ءاحنأ  نم  اوحن  الإ  سیل  تاذلاب  الوأ و 
افعـض و هدش و  توافتی  امم  هنأ  یلإ  هراشإلا  ترم  دق  دوجولا  اهنومک و  اهفعـض و  هیاغ  اهنوطب و  و  اهناصقن - طرفل  لب  اهتیلعف  هدش 

هیلع هبترملا  راثآلا  تناک  لمکأ  يوقأ و  دوجولا  ناک  املک  اصقن و  الامک و 

هر س  اهروهظ ، تاماقم  یلإ  اهئافخ  اهبیغ و  نماکم  نم  اهل  رهظم  روصلل  قالخ  سفنلا  نأ  هرس  سدق  هبهذم  یلع  ءانب  - 1
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نوکلا و نم  راوطأ  روهظلا و  دوجولا و  نم  ءاـحنأ  دـحاو  موهفم  هدـحاو و  هیهاـمل  نوکی  دـقف  رثـألل  أدـبم  هتاذـب  دوـجولا  ذإ  رثـکأ 
دحاو و ینعم  رهوجلا  نأ  امکف  هریغ  یلع  بترتی  ام ال  صاوخلا  راثآلا و  نم  اهـضعب  یلع  بترتی  ضعب و  نم  يوقأ  اهـضعب  لوصحلا 

یلع هقرافملا  لوقعلاک  اتباث  الاعف  ریغتلا  داـسفلا و  نوکلا و  نع  اـئربتم  هداـملا  نع  اـقرافم  هسفنب  القتـسم  هراـت  دـجوی  هدـحاو  هیهاـم 
یلع هیعونلا  روصلاک  ادـساف  انئاک و  انکاس و  اکرحتم و  هریغ  نع  العفنم  اهب  اـنرتقم  هداـملا  یلإ  ارقتفم  يرخأ  هراـت  دـجوی  اـهبتارم و 

العفنم و ال العاف و ال  نوکی  ثیح ال  نیفنـصلا - کنیذ  نم  فعـضأ  ادوجو  رخآ  اروط  دجویف  رقفلا  فعـضلا و  یف  اهتاقبط  توافت 
.(2) کلذک اهنوک  ثیح  نم   (1) ناسنإلا اهمهوتی  یتلا  روصلاک  انکاس  اکرحتم و ال  اتباث و ال 

هیناسنإلا سفنلا  قلخ  دق  یلاعت  هللا  نأ  یه  هیناثلا  و 

هوطـسلا و هردـقلا و  ملاـع  توـکلملا و  خنـس  نم  اـهنأل  هیداـملا  هدرجملا و  ءایـشألا  روـص  داـجیإ  یلع  رادـتقا - اـهل  نوـکی  ثـیحب 
نیوکت اهتاوذب و  همئاقلا  هیلقعلا  روصلا  عادبإ  یلع  رادتقا  مهل  نویتوکلملا 

یتلا رانلا  کلایخ و  یف  يذلا  ءانبلا  ول ال  هلعاف و  نوکت  فیک ال  هینهذلا  روصلا  نإ  لاقی  نأ  یسع  ام  عفد  یلإ  هیثیحلا  دیقب  راشأ  - 1
اهتایلایخ هتباث و  نوکت  فیک ال  هلباق و  تاـیهام  اـهل  هلعفنم و  نوکت  ـال  فیک  هیف و  راـن  دـقوت  مل  جراـخلا و  یف  ءاـنب  ققحتی  مل  هیف 

هیثیحلا هذـه  نم  اهنإف  کلذـک  تاـیجراخلا  هظحـالمل  تـالآ  اـهنإ  ثیح  نم  اـهنأ  دارملا  نأ  عفدـلا  ناـیب  اـهتایلقع  نع  الـضف  تبثأ 
هر س  تایداملاک ، هلعفنم  تاقرافملاک و ال  هلعاف  تسیل  اهنأ  طبضلا و  هجو  نایب  هرس  سدق  هروظنم  اضیأ  اهل و  تاروهظ 

قلطملا دوجولا  یمـسق  دحأ  وه  يذلا  ینهذلا  دوجولا  نإف  یجراخلا  دوجولا  هاجت  ینهذلا  دوجولا  فرعم  میمتتل  هیثیحلاب  دییقتلا  - 2
نأ ال امإ  یجراـخلا و  وه  راـثآلا و  هیلع  بترتی  نأ  اـمإ  دوجولا  اـنلوق  وه  ساـیقلاب و  ققحتی  اـمنإ  ینهذـلا  یجراـخلا و  یلإ  مسقنملا 

هتلباقم ههج  نم  ینهذ  وه  امنإ  ینهذلا  دوجولاف  میـسقتلا - ناکمل  نالباقتم  نامـسقلا  ینهذلا و  وه  اهنیعب و  راثآلا  کلت  هیلع  بترتی 
اـصخشتم هنوک  لهجلا و  وه  يذلا  مدعلل  اعفار  هنوکل  هیلع  ام  راثآ  بترت  ههج  نم  امأ  و  هیلع - هراثآ  بترت  مدع  یجراخلا و  دوجولا 

سیل یجراخ و  دوجو  ههجلا  هذه  نم  وهف  کلذ  ریغ  لجولا و  هرفـص  نابـضغلا و  وأ  لجخلا  هرمحک  راثآلا  رئاس  نهذلا و  صخـشتب 
سیقم جراخ  هلف  ینهذ  دوجوم  لک  نأ  نایبلا  اذه  یلع  عرفتی  جراخلا و  یلإ  سایقلاب  اذوخأم  هنوک  مدع  هیلع و  راثآلا  بترتل  ینهذب 

یجراخلا و دوجولا  حیرـصک  نهذ - یف  عقی  الف  راثآلا  بترت  جراخلا و  نیع  هتاذ  هیثیح  ام  نأ  هل و  نهذ  هل ال  جراخ  اـم ال  نأ  هیلإ و 
ط هبنتف ، لئاسملا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  یبجاولا  دوجولا 
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سیل اهلعافل و  اهلوصح  سفن  اهسفن  یف  اهلوصح  لب  هل  لوصح  اهلف  لعافلا  نع  هرداص  هروص  لک  داوملاب و  همئاقلا  هینوکلا  روصلا 
وحنب هب  همایق  نود  نم  یـشل ء  الـصاح  یـشلا ء  نوکی  امبر  لـب   (1) هل افـصو  هیف  الاح  نوکی  نأ  یـشل ء  یـش ء  لوصح  طرـش  نم 

یف ملعتـس  امک  اهلباقل  وأ  اهـسفنل  اهلوصح  نم  دـشأ  الوصح  يراـبلل  هلـصاح  تادوجوملا  عیمج  روص  نأ  اـمک  هیفـصولا  لولحلا و 
طانم یهف  ناک  وحن  يأب  هداملا  نع  درجم  دوجومل  هلـصاح  هروص  لک  و  ایتعان - ایلولح  امایق  یلاـعت  هب  اـهمایق  سیل  ملعلا و  ثحاـبم 
تناک ءاوس  هل  یشلا ء  کلذ  هروص  لوصح  یشلاب ء  یـشلا ء  هیملاع  طانم  وأ ال و  هتاذب  همئاق  تناک  ءاوس  اهب  درجملا  کلذ  هیملاع 

یشلا ء ناک  اذإ  کلذ  هیف و  امإ  اهلوصح  نوکیف  هریغ  وأ  اهتاذب - سفنلا  ملعک  هلوصح  اهلوصح  نوکیف  ملاعلا  یـشلا ء  نیع  هروصلا 
وأ هسفن  لوصح  نم  معأ  هیملاعلا  نع  هرابع  وه  يذـلا  درجملا  یـشلل ء  لوصحلاف  اهل  ـالعاف  ناـک  اذإ  کـلذ  هنع و  اـمإ  اـهل و  ـالباق 

كالفألا هیداملا و  هقراـفملا و  ضارعـألا  رهاوجلا و  نم  اـهب  صاـخ  ملاـع  اـهتاذ  یف  هیناـسنإلا  سفنللف  هل  لوصحلا  وأ  هیف  لوصحلا 
لسلـستی و الإ  يرخأ و  تالوصحب  اهل ال  اهتالوصح  سفنب  اهدـهاشی  قئاقحلا  رئاس  تابکرملا و  رـصانعلا و  هنکاـسلا و  هکرحتملا و 

هزنم یلاعت  هنإف  هلاعفأ  هتافـص و  هتاذل و  الاثم  هیناسنإلا  سفنلا  قلخ  هنئاکلا و  هعدـبملا و  تادوجوملا  قالخ  یلاعت  يرابلا  نأل  کلذ 
ناوکألا و نع  هدرجم  اهتاذ  لعجف  هتفرعمل  هاقرم  اهتفرعم  نوکیل  الاعفأ  اتافـص و  اتاذ و  هل  الاثم  سفنلا  قلخف  لاثملا  نع  لثملا ال  نع 
ام قلخی  اهئراب  هکلممب  ههیبش  هکلمم  تاذ  اهلعج  رـصب و  عمـس و  هایح و  هدارإ و  ملع و  هردـق و  تاذ  اهریـص  تاهجلا و  زاـیحألا و 

دوجولا و هفیعـض  یهف  هوطـسلا  همظعلا و  ندـعم  هردـقلا و  ملاع  توکلملا و  خنـس  نم  تناک  نإ  اهنأ و  الإ  دـیری  امل  راتخی  ءاـشی و 
ماوقلا

نوکی یـشلا ء ال  دوجو  نإف  هیف  بایترالا  یغبنی  اـمم ال  هل  دـجوی  اـمل  اـتعان  افـصو  هریغل  هدوجو  نیع  هسفن  یف  هدوجو  اـم  نوک  - 1
دوجوم لکف  کلذ  الإ  فصولاـب  ینعن  ـال  همادـعأ و  نم  امدـع  يریغلا  دوجولا  اذـه  درط  هسفن و  یف  توبث  ریغلل  ناـک  اذإ  ـالإ  هریغل 

یف هدوجو  ناک  نإ  لولعملا و  و  ریغ - اهیف ال  هنع  مدعلا  درط  یتلا  هبترملا  یف  افـصو  هل  نوکی  امنإ  هنأ  الإ  ریغلا  کلذـل  فصو  هریغل 
نأ بل  اذ  تنک  نإ  سدحت  انه  نم  اهتاذ و  یلع  دئازلا  اهلعف  لامک  هبترم  یف  هلعلا  نع  مدعلا  درطی  امنإ  هنکل  هتلعل  هدوجو  نیع  هسفن 

ط یلاعت ، هللا  ءاش  نإ  هلیصفت  کیفاوی  یتح  هلامجإ  كدنع  نکیلف  هیلعفلا  بجاولا  تافص  ءاشتنا  یف  كالملا  وه  اذه 
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هتوق و نهو  بجوی  دوجولا  عوبنی  یـشلا ء و  نیب  طئاسولا  هرثک  اـهئراب و  نیب  اـهنیب و  طـئاسو  تاذ  لوزنلا  بتارم  یف  هعقاو  اـهنوکل 
دوجو لب   (1) دوجولا فعـض  هیاغ  یف  نوکی  هصاخلا  راثآلا  لاعفألا و  نم  اهنع  دجوی  سفنلا و  یلع  بترتی  ام  اذـهلف  هدوجو  فعض 
تناک نإ  یلاعت و  يرابلا  نع  هرداصلا  هیجراخلا  تادوجولل  حابـشأ  لـالظأ و  هیلاـیخلا  هیلقعلا و  روصلا  نم  اهتاذـب  اـهنع  دـجوی  اـم 

نع نیدرجتملا  ضعبل  ـالإ  مهللا  جراـخلا  یف  اـهدوجو  بسحب  هیلع  هبترملا  راـثآلا  هیلع  بترتی  ـالف  نیدوجولا  یف  هظوفحم  هیهاـملا 
رومأ داجیإ  یلع  نوردقی  مهتوق  لامک  همارکلا و  لحم  سدقلا و  ملاعب  مهلاصتا  هدشل  مهفاف  جراعملا  باحـصأ  نم  هیرـشبلا  بابلج 

اذـه بسحب  سفنلا  نع  رداصلا  وه  راثآلا و  هیلع  بترتی  يذـلا ال  یـشلل ء  دوجولا  اذـه  راـثآلا و  اـهیلع  هبترتم  جراـخلا  یف  هدوجوم 
ینیعلا یجراخلا و  دوجولاب  یمسی  راثآلا  هیلع  بترتملا  رخآلا  کلذ  یلظلا و  ینهذلا و  دوجولاب  یمسی  روهظلا  نم  وحنلا 

یف ناسنإ  لک  قلخی  مهولاب  مکحلا  صوصف  باتک  یف  هرس  سدق  یسلدنألا  یبرعلا  نیدلا  یحم  لیلجلا  خیشلا  هلاق  ام  کلذ  دیؤی  و 
رمألا وه  اذه  (2) و  اهیف الإ  هل  دوجو  ام ال  هلایخ  هوق 

هر س  تایئزجلل ، ظاحللا  هآرم  هلعجل  لب  رمألا  سفن  یف  امئاد  فعضلا  سیل  - 1
ینامألا و فوخلا و  هبحملاک و  هیئزجللا  یناعملا  كردـی  هنأل  هیغامدـلا و  يوقلا  یلع  سیئرلا  هنأل  لایخلاب  مهولاـب ال  لاـق  اـمنإ  - 2
- الثم زوافملا  یف  رباقملا و  یف  ملظملا  لیللا  یف  طرفملا  فوخلا  كرد  لجألف  هروص  بسانی  دـحاو  لک  اهوحن و  هیئزجلا و  لامآلا 

يزاجملا قشعلا  دتـشا  اذإ  لمألا  و  هینمألا - هبحملا و  كرد  لجأل  الوغ و  انج و  هل  لثمتت  امبر  هیوق  هشحوم  اروص  هلیختملا  یکاـحی 
تالیختم روصت  تاقـشعلا  تابهرلا و  تابغرلا و  لویملا و  ماهوألا  كاردإل  و  يوقلا - لیختلل  ارـضاح  هقوشعم  قشاعلا  لیختی  اـمبر 
نولغتـشم امإ  اهرـضحمب و  اوناک  اذإ  کلذ  اهـسفنأ و  اهب  نولغتـشم  امإف  مهتاقوشعم  مهتاـبوهرم و  مهتاـبوغرم و  مهتـالویم و  ساـنلا 

هطیحملا تادوجوملل  نیقلاخلا  هللااب  نیلغتشملا  نیـصیصخلا  نیـصخألا و  الإ  مهنع - اهتبیغ  دنع  کلذ  مهماهوأل و  هقولخملا  اهروصب 
هر س  َنیِِقلاْخلا ، ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  هیلیصفتلا  لوقعلل  هقالخ  هطیسبلا  لوقعلا  نإ  ءامکحلا  لاق  امک  هیعمجلا  تادحولا  و 
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اهدوئی هظفحت و ال  همهلا  لازی  نکل ال  (2) و  همهلا لحم  جراخ  نم  دوجو  هل  نوکی  ام   (1) همهلاب قلخی  فراعلا  ناسنإ و  لکل  ماعلا 
عیمج طبـض  دـق  فراـعلا  نوکی  نأ  ـالإ  قوـلخملا  کـلذ  مدـع  قـلخ  اـم  ظـفح  نع  هلفغ  فراـعلا  یلع  أرط  یتـمف  هقلخ  اـم  ظـفح 

رهظ هطاحإلا  هذه  هل  (5) و  قلخ ام  هتمهب  فراعلا  قلخ  اذإف  اهدهـشی  هرـضح  نم  هل  دب  لب ال  اقلطم   (4) لفغی وه ال  (3) و  تارضحلا
دهاش وه  تارضح و  وأ  ام  هرضح  نع  فراعلا  لفغ  اذإف  اضعب  اهضعب  ظفحی  روصلا  تراص  هرـضح و  لک  یف  هتروصب  قلخلا  کلذ 

ام یتلا  هرـضحلا  یف  هدـحاولا  هروصلا  کلت  ظفحب  روصلا  عیمج  تظفحنا  هقلخ  هروص  نم  اهیف  امل  ظفاح  تارـضحلا  نم  ام  هرـضح 
یلع نوراغی  هللا  لـهأ  لزی  مل   (7) ارس انهاه  تحـضوأ  دق  (6) و  صوصخلا یف  مومعلا و ال  یف  طق ال  معت  ام  هلفغلا  نـأل  اـهنع  لـفغ 

هنأ اهنع  تربخأ  هلأسم  هذه  لاق و  رهظی  نأ  اذه  لثم 

ینعمب فراعلا  امإ  دوجولا و  یف  فرـصتملا  ردتقملا  ینعمب  فراعلا  امإ  لیـصفتلاب و  قئاقحلاب  ملاعلا  ینعمب  فراعلا  امإ  فراعلا  - 1
هر س  ثلاثلا ، یناثلا و  انه  دارملا  نیتسایرلا و  بحاص  نیینسحلاب  زئافلا  نیرمألل  عماجلا 

تـسیل نکل  مهتالایخ  نم  هجراخ  اروص  نورهظی  مهنإف  هدبعـشلا  ایمیـسلا و  باحـصأ  نع  زارتحا  هسفنل  يذلا  لایخلا  جراخ  يأ  - 2
هر ه  يرصیقلا ، حرش  نع  لقن  اهیف  مهفرصتل  نیرضاحلا  تالایخ  یف  اهروهظل  لایخلا  ماقم  نم  هجراخ 

یناسنإلا عماجلا  نوکلا  ناک  اـمل  عماـجلا و  نوکلا  توساـنلا و  توکلملا و  توربجلا و  توهـاللا و  نم  سمخلا  تارـضحلا  يأ  - 3
هر س  هتباثلا ، نایعألا  یناعملا و  ملاع  قوف  یتلا  هیبیغلا  هبترملا  هطوبضملا  تارضحلا  نم  هلدب  نوکی  اظفاح  اطباض و  هسفن 

هر س  یفخی ، امک ال  هلبق  امل  ایفانم  ناکل  الإ  فطعلل و  لاحلل و ال  فانیتسالل ال  واولا  - 4
لب ال هلوق  یلإ  رظان  خلإ  لفغ  اذإف  هلوق  نأ  امک  تارضحلا - عیمج  طبـض  دق  هلوق و  یلإ  رظان  اذه  اضعب  اهـضعب  ظفحی  هلوق  یلإ  - 5

لزنتی هیملعلا و  تارضحلا  عیمج  یلع  رمی  نأ  دب  جراخلا ال  یف  دجوی  ام  لک  نأل  هرضح  لک  یف  رهظ  امنإ  اهدهشی و  هرضح  نم  دب 
هلع و یهف  هیولعلا  تارضحلا  نم  هرضح  یف  تناک  نإ  همهلاب  هظوفحملا  هروصلا  کلت  نأل  اضعب  اهـضعب  روصلا  تظفح  امنإ  اهنم و 

لیلد لولعملا  ذإ  هیولعلا  یف  اهدوجو  نع  هفشاک  یهف  هیلفـسلا  تارـضحلا  نم  هرـضح  یف  تناک  نإ  هیلفـسلا و  روصلل  ینعم  حور و 
هر س  اهانعم ، نع  هیکاح  هروصلا  هتلع و  یلع 

، رهاظلا وه  يذلا  نم  اوردی  مل  نإ  رهاظملا و  نم  ارهظم  نودـهاشم  اضیأ  ماوعلا  نإف  مهـصاوخ  یف  قئالخلا و ال  مومع  یف  يأ ال  - 6
هر س 

الإ هوق  لوح و ال  یلاعت ال  هللا  وه  هقیقحلاب  قلاخلاف  هلعفل  اقلاخ  هنوک  نیع  یف  نکل  اهظفح و  ءایـشأ و  همهلاب  دـبعلا  داـجیإ  وه  و  - 7
هر س  َنیِِقلاْخلا ، ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  میظعلا  یلعلا  هللااب 
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هرـضحلا کلت  نإف  اهنع  لفغت  نأ  كایإف  هتدیرف - رهدلا و  همیتی  یهف  باتکلا  اذه  یف  الإ  يریغ  انأ و ال  باتک ال  یف  دـحأ  رطـس  ام 
عقاولل و عماجلا  وهف  ْیَـش ٍء  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  هیف  یلاعت  لاق  يذـلا  باتکلا  لثم  اهلثم  روصلا  عم  اهیف  روضحلا  کـل  یقبی  یتلا 
ام دیؤی  امم  هنأ  یف  ههبـش  همالک و ال  یهتنا  اناقرف  هل  لعجی  هللا  یقتملا  نإف  هسفن  یف  انارق  ناک  نم  الإ  هانلق  ام  فرعی  عقاولا و ال  ریغ 
ءاش نإ  سفنلا  ثحابم  یف  اهلیصفت  اهقیقحت و  یلع  فقتس  همج  دئاوف  یلع  هلامتـشا  عم  هیوق  هناعإ  نیعی  امیظع و  ادییأت  هددصب  انک 

هیلع هدراولا  تالاکشإلا  ینهذلا و  دوجولا  ثحابم  یف  کعفنی  یک  کل  اندهم  ام  نقتأف  یلاعت - هللا 

قرط نم  یه  هتابثإ و  یف  ججحلا  ریرقت  یف  ( 2  ) لصف

یلوألا هقیرطلا 

نع نهذـلا  دـنع  زیمتی  ثیحب  درفلا  رهوجلا  نیـضیقنلا و  عامتجا  و  يرابلا - کیرـشک  عنتمملا  لب  یجراخلا  مودـعملا  روصتن  دـق  انأ 
.نهذلا یف  وهف  انایب  اضرف و  جراخلا  یف  سیل  ذإ  دوجولا و  نم  وحن  هلف  هرورض  عنتمم  فرصلا  مودعملا  زیمت  و  تامودعملا - یقاب 

مودـعملا هروصف  یـشلا ء  نع  هلـصاحلا  روصلا  نع  هرابع  رم  امک  ملعلا  نأل  مودـعملاب  ملعلا  لصحی  نأ  زوجی  هنأب ال  هیلع  ضرتعا  و 
هل تاذ  مودـعملا ال  هینهذـلا و  هتروص  اهقباطت  هیجراخ  تاذ  عنتمملا  اصوصخ  مودـعملل و  نوکی  نأ  بجیف  هل  هقباطم  نوکت  نأ  امإ 

.مولعملل هقباطم  هروص  نع  هرابع  ملعلا  ذإ  مودعملاب  ملعلا  انل  لصحی  الف  هل  هقباطم  نوکت  وأ ال 

لب هقیقحلاب  هل  ریاغم  ینیعلا  رمألا  نع  هاکاحم  هل  لاثم  حبـش و  نهذـلا  یف  لصحی  هنأ  سیل  هروصلا  لوصحب  دارملا  نأب  هنع  بیجأ  و 
مودعملاب ال ملعلاف  اهنم  دوصقملا  اهرثأ  اهیلع  هب  بترتی  يذلا ال  یلظلا  اهروهظ  ثیح  نم  مولعملا  هقیقح  وه  هینهذلا  هروصلاب  دارملا 

يرجی الف  جراخلا  یف  اتباث  نوکی  موهفم ال  اننهذ  یف  لصحی  نأب  الإ  نوکی 
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یف مودـعملا  هنیعب  وه  هروصلاب  یمـسملا  ذإ  نیروذـحملا  نم  یـش ء  مزلی  ـال  وأ ال(1) و  مودعملل  هقباطم  هروصلا  هذـه  نأ  دـیدرتلا 
یشلاب ء ملعلا  لاقیف  هتقیقح  مولعملا ال  حبش  نهذلا  یف  لصاحلا  نأ  یلإ  بهذ  نم  لوق  یلع  امأ  نیققحملا و  يأر  یلع  اذه  جراخلا 

ریغ مودـعملا  هروصف  مودـعملاب  ملعلا  وهف  الإ  دوجوملاب و  ملعلا  وهف  قباطم  هل  ناک  نإف  نهذـلا  یف  لاثم  حبـش و  لوصح  نع  هراـبع 
ملعلا هروصلا و  هذـه  هقباطی  دوجو  هل  ناک  ول  هنأ  ینعمب  ریدـقتلا  بسحب  ـالإ  هل  قباـطم  ـال  هینیع و  هل  تاذ  ـال  ذإ  لـعفلاب  هل  هقباـطم 

اذـه لوقی  نأ  لئاقل  ذإ  دوصقملا  یف  فاکب  سیل  وه  لیق و  اذـکه  لـعفلاب  قباـطم  هل  نوکی  ـال  حبـش  لوصح  نع  هراـبع  مودـعملاب 
قلطم مودـعم  وه  امب  قلطملا  مودـعملا  انروصت  اذإ  امأ  همودـعم و  اهنوک  يوس  قئاقح  اهل  یتلا  تامودـعملا  یف  يرجی  امنإ  باوجلا 

وه امب  مودـعملا  ذإ  ضقانتلا - یلظلا  اهروهظ  ینهذـلا و  اهدوجو  ثیح  نم  مولعملا  هقیقح  هینهذـلا  هروصلاب  دارملا  مکلوق  نم  مزلیف 
قلطملا لوهجملا  لاکشأ  یلإ  عجار  هقیقحلاب  اذه  اقلطم و  روهظ  هل  نوکی  یفخ ال  وه  امب  یفخلا  الصأ و  دوجو  هل  نوکی  مودعم ال 

.یلاعت هللا  ءاش  نإ  هعفد  یف  کعفنی  ام  کیتأیس  (2) و  روهشملا

هیناثلا هقیرطلا 

یف رـصتقن  نکل ال  دوجو و  هل  ام  یلع  مکحن  اذـک  هقداص و  هیتوبث  ماکحأب  الـصأ  جراـخلا  یف  اـهل  دوجو  ـال  ءایـشأ  یلع  مکحن  اـنأ 
رئاط اقنع  لک  انلوق  لثم  هردقملا  هققحملا و  هدارفأ  عیمجل  الماش  امکح  مکحن  لب  هنم - دجو  ام  یلع  مکحلا 

هروصلا نإ  هلوقل  ینهذـلا  دوجولا  راکنإ  هقیقحلاب  باوجلا - اذـه  نأ  یفخی  نکل ال  قباطم  قباطم و  انه  نوکی  یتح  هینینثا  ـال  ذإ  - 1
هریاغم عم  هیهاملا  ظافحنا  نهذـلا  یف  اهـسفنأب  لـصحت  ءایـشألا  نأ  نم  موقلا  دارم  و  قباـطم - ـال  قباـطم و  ـال  ثیحب  مولعملا  هقیقح 

یلإ سفنلا  هفاـضإ  ضحم  هب  دارأ  یلظلا  اـهروهظ  ثیح  نم  بیجملا  لوق  دـیدرتلا و  يرجی  هقباـطملا و  ذـئنیح  ققحتی  نیدوجولا و 
نم باوـجلا  یف  قحلاـف  دـیدرتلا  يرجی  ـال  ملف  تادوـجولا  یف  صـصح  اـضیأ  هتیهاـمل  رخآ و  ادوـجو  دارأ  وـل  ذإ  موـلعملا  هـقیقح 

ققحتی نأ ال  هیجراخلا  هتاذ  مودعملا و  قباطم  ققحتف  هتعیبط  یفانی  نأ ال  دب  هدرف ال  هبـسحب و  یـش ء  لک  قباطم  لاقی  نأ  ضارتعالا 
عقو امنإ  هابتشالاف  رخآ  هینهذ  روص  لثم  سیل  و  یشلا ء - یفن  اضیأ  هیلظلا  هتروص  ینهذلا و  هموهفم  نأ  امک  هیدوجو  هیجراخ  تاذ 

هر س  يدوجولا ، یف  قباطملا  رصح  نم 
هر س  اتاذ ، قلطم  مودعم  قلطملا  مودعملا  نإف  یلوألا  لمحلا  قیقحتب  هقیقحت  یضم  دق  مودعملاب  ملعلا  يأ  - 2
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هیناسنإلا هزیرغلا  هب  قدصت  امک  هعوضوم  دوجو  مزلتـسی  یباجیإلا  مکحلا  قدـص  نیتمئاقل و  هیواسم  ثالثلا  هایاوز  نإف  ثلثم  لک  و 
.هوررق ام  اذه  ینهذلا  دوجولا  وه  رخآ  ادوجو  هل  نأ  انملع  عوضوملل  ینیعلا  دوجولا  مکحلا  اذه  یف  یفکی  ذإ ال  و 

نأ رئاط  اقنع  لک  کلوق  ینعم  نوکی  یتح  هیجراخ  هیلعف  تسیل  ایاضقلا  هذـه  لاثمأ  نأ  کـش  ـال  هنأ  لوـألا  هوجو - نم  ثحب  هیف  و 
لب هلاثمأ  مکحلا و  اذـه  قدـص  رکنی  ینهذـلا  دوجولا  رکنی  نم  فیک و  لعفلاب  رئاط  وهف  ریدـقتلا  بسحب  ول  اقنعلل و  درف  وه  ام  لک 
هیلع قدص  دـجو  ول  ثیحب  وهف  اذـک  ناونعب  افـصتم  ناک  دـجو و  ول  ام  لک  اهانعم  دوجولا و  هردـقم  اهتاعوضوم  هیقیقح  ایاضق  یه 

تبثی ملف  یجراخلا  دوجولا  وه  نوکی  نأ  زاجف   (1) ریدقتلا بسحب  عوضوملا  دوجو  الإ  یضتقی  وحنلا ال  اذهب  مکحلا  اذک و  لومحم 
.الصأ رخآ  دوجو 

دنع اننهذ  یف  لیـصفتلا  یلع  تاناونعلا  هذـه  لاثمأل  هیهانتملا - ریغلا  هردـقملا  دارفألا  عیمج  دوجو  هنم  مزل  مالکلا  اذـه  مت  ول  یناـثلا 
كرادـم یلع  ررقت  اـمم  هنـأل  لیـصفتلا  یلع  هردـقملا  تاـثلثملا  عیمج  اـننهذ  یف  دـجوی  اذـک  ثلثم  لـک  اـنلق  اذإ  اـنإف  مکحلا  اذـه 

کلـسم انکلـس  نإ  ناونعلا و  دوـجو  ـال  دارفـألا  دوـجو  اهقدـصل  بجوـف  دارفـألا  تاوذ  یلع  هروـصحملا  یف  مکحلا  نأ  نیرخأـتملا 
یلإ يرـسی  هجو  یلع  اـهیف  مکحلا  نأ  هیعیبطلا  نیب  اـهنیب و  قرفلا  نکل  ناونعلا  وه  هروصحملا  یف  هیلع  موکحملا  نإ  اـنلق  قیقحتلا و 

الإ الـصأ و  ینیع  دوجو  اـهتاعوضومل  سیل  دوقع  یلع  راـصتقالا  بجی  اذـه  یلع  هنکل  لاکـشإلا  لـحنیف  هیعیبـطلا  فـالخب  دارفـألا 
کلذـب هیلع  مکحلاف  هدوجوب  ناونعلا  دـجوی  ینیع  درف  عوضوملل  ناک  اذإف   (2) دارفألا دوجوب  هدوجوم  عئابطلا  نإ  لوقی  نأ  دـحألف 

.رابتعالا

هر س  یلعف ، دوجو  نم  عوضوملل  دب  الف  یلعف  مکح  هوقلاب  ناریطلا  یعقاو و  رمأ  ریدقتلا  لوقأ  - 1
ادوجوم ناک  ءاوس  اناونع  عقاولا  یلکلا  رمألا  سفن  یف  هیلع  قدـصی  ام  یلع  اهیف  مکح  یتلا  یه  هیقیقح و  تذـخأ  هیـضقلا  لوقأ  - 2

سفنلا دارفألا  یلإ  يرـسی  ثیحب  ناونعلا  یلع  ناک  اذإ  اهیف  مکحلاـف  الـصأ  هیف  ادوجوم  نوکی  ـال  وأ  اردـقم  وأ  اـققحم  جراـخلا  یف 
هجولا اذهب  ذوخأملا  عوضوملا  سیل  ذإ  هیقیقح و  هیـضقلا  ذخؤی  مل  الإ  هیجراخلا و  دارفألا  یلع  اروصقم  نوکی  نأ ال  دب و  هیرمألا ال 

هر س  ربدتف ، نهذلا  یفف  جراخلا  یف 
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ناسنإ یلع  اذـک  ناسنإ  لک  انلوق  یف  مکحلا  نوکی  یتح  یئزج  صخـشم  هجو  یلع  هروصحملا  یف  عوضوملا  ذـخأن  انإ ال  لیق  نإـف 
.هرورض جراخلا  یف  ادوجوم  سیل  رابتعالا  اذهب  وهف  نیریثک  نیب  كارتشالا  لبقی  ثیحب  هذخأن  لب  صخشم  یئزج  دوجوب  دوجوم 

کلذ عم  هکارتشا  ضرف  عنتمی  نیعت  هل  ینهذـلا  دوجوملا  کلذـک  كارتشالا  لـبقی  ـال  صخـشم  یجراـخلا  دوجوملا  نأ  اـمک  لـیق 
عم وه  ثیح  نم  ینهذـلا  دوجولا  ظحالی  نأ  لقعلل  نأ  رمـألا  هیاـغ  مهبم  وه  ثیح  نم  مهبملا  ضرعی  ـال  دوجولا  نأ  هرورـض  نیعتلا 

دوجولا یف  کلذ  زجیلف  وه  ثیح  نم  ینهذـلا  دوجولا  بسحب  نیعتملا  ینهذـلا  دوجوملا  ظحالی  نأ  زاج  امکف  هنیعت  نع  رظنلا  عطق 
.لیلد نم  هیفنل  دب  ینیعلا ال 

نع کلذ  قیقحت  یجیس ء  (1) و  هیف هققحت  رابتعا  مدع  عم  نکل  لقعلا  یف  الإ  هققحت  سیل  كارتشالا  هجو  یلع  ذوخأملا  نأ  قحلا  و 
.یلاعت هللا  ءاش  نإ  بیرق 

الیقث ابلـص  ناک  هنأ  ینف  دـق  مسج  یلع  مکحن  انأ  اـمک  یجراـخ  مکحب  هیلع  مکحن  ادوجوم و  ناـک  اصخـش  روصتن  دـق  اـنأ  ثلاـثلا 
هنکل یجراخلا  صخـشلل  تناک  امنإ  ماکحألا  هذه  نأل  ددعلاب  ادحاو  یجراخلا  صخـشلا  هینهذلا و  هتروص  نوکی  نأ  مزلیف  اکرحتم 
دجوی ینیعلا  هنیعت  یجراخلا و  هصخشت  عم  یجراخلا  صخشلا  نإ  لاق  ددعلاب  امهداحتا  باوجلا  یف  مهـضعب  مزتلا  ههیدبلاب و  لاحم 
دحتم وأ  صخـشتلل  قواسم  امإ  دوجولا  فیک و  دحاو  دوجو  الإ  اهل  نوکی  هدحاولا ال  تاذـلا  نإف  ادـج  دـساف  اذـه  تالایخلا و  یف 

ینهذلا عوضوملا  عم  دـحتم  ینیعلا  رمألل  هقباطم  هینهذ  هروص  هل  عوضوملاک  اضیأ  یجراخلا  لومحملا  نإ  لاقی  نأ  باوجلا  لب  هعم 
بـسحب امهلاح  هیاـکح  لـب  ینهذـلا  اـمهدوجو  بسحب  لومحملا  عوضوملا و  لاـح  سیل  هیجراـخلا  هیـضقلا  یف  هیلإ  روظنملا  نکل 

یف رجح  جراخلا و ال 

هلوقل باوج  لقعلا  یف  الإ  هققحت  سیل  هلوق  و  هیطرشلا - بسحب  هیهاملا ال  سفن  یف  هیفرظلا  بسحب  ربتعم  لقعلا  یف  ققحتلا  يأ  - 1
یف هرـس  سدـق  هبهذـم  نکل  هیف و  الإ  سیل  كارتشالا  لوبقف  لقعلا  لمع  یجراـخلا  دوجوملا  یف  نیعتلا  هظحـالم  مدـع  ینعی  زجیلف 

هیلک و ال ـالف  هیهاـملا  سفن  اـمأ  یلقعلا و  یعبتلا  دوجولا  نکل  دوـجولا و  سفن  كارتشـالا  هیلکلا و  طاـنم  نأ  عـضاوملا - نم  ریثـک 
هر س  کلذ ، یلإ  هراشإ  کلذ  قیقحت  یجیس ء  هلوق و  لعل  هیئزج و 
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اهسفن هیاکحلا  لاح  سیل  هیاکحلا  یف  هیلإ  روظنملا  نأل  هنع  یکحملا  یجراخلا  رمألا  نع  هیاکح  نهذلا  یف  دوجوملا  یـشلا ء  نوک 
هیاکحلا اهقباطی  هجو  یلع  هنع  یکحملا  یشلا ء  لاح  لب 

هثلاثلا هقیرطلا 

لک یلع  قبطنی  ادحاو  ینعم  سنج  وأ  عون  یف  هکرتشملا  هیلـصفلا  وأ  هیـصخشلا - اهتانیعتب  هفلتخملا  صاخـشألا  نم  ذـخأن  نأ  انل  نأ 
صاخـشأ نم  عزتنت  نأ  کل  زاج  الثم  یلکلا  عزتنملا  ینعملا  کـلذ  وه  هنأ  اـهنم  لـک  یلع  لاـقی  نأ  زاـج  ثیحب   (1) صاخشألا نم 

ناویحلا ریبکلا و  ریغـصلا و  یلع  قبطنی  يذـلا  قلطملا  ناسنإلا  وه  و  هیف - اـکرتشم  ادـحاو  ینعم  هنیاـبتملا  هفلتخملا  هقرفتملا  ناـسنإلا 
ینعملا ال اذه  اهتانراقم و  هیداملا و  اهضراوع  نم  هتاذ  دح  یف  ادرجم  اهتانیعت  نم  لکل  اعماجم  ریمحلا  لاغبلا و  یلع  لومحملا  ماعلا 

وه امنإ  هدوجوف  هیفانتملا  اهمزاول  هنیابتملا و  تانیعتلا  یه  هداضتم و  تافـصب  دحاو  رمأ  فاصتا  مزل  الإ  ادحاو و  جراخلا  یف  دـجوی 
وه امنإ  ههجلا  هذه  نم  هدوجوف  جراخلا  یف  دجوی  رابتعالا ال  اذهب  وهف  دحاو  ینعم  هنإ  ثیح  نم  هانظحال  دق  نحن  و  هرثکلا - طرشب 

.لقعلا یف 

یف دوجو  اهل  تایرابتعالا  نود  هلـصأتملا  قئاقحلا  هلمجلاب  عاونألا و  سانجألا و  نأ  ءامکحلا  نم  نیققحملا  دـنع  ررقت  دـق  تلق  نإف 
نأب اوحرص  دق  مهنإف  نایعألا 

وه لالدتـسالا  طانم  نـأل  اـهیلع  لـمحلا  تاـنیعتلل  هعماـجملا  نم  یلکلا و  عزتنملا  وه  هنأ  نم  اـهیلع و  قاـبطنالا  نم  دارملا  سیل  - 1
وه امنإ  هیف  ربتعملا  درجتلا  دارفإلا و  نیع  يأ  یه  یه  لاـقی  نأ  نکمی  ـال  یلقعلا  دوجولا  هیلکلا و  طرـشب  هعیبطلا  نکل  یلقعلا  یلکلا 
یف ربتعملا  درجتلا  یه  امنإ  هیلکلا  و  یلقعلا - دوجولا  یتح  هیهاملا  ریغ  یه  اـم  عیمج  یلإ  هبـسنلاب  ـال  هیداـملا  ضراوعلا  یلإ  هبـسنلاب 

هتدحو نیع  یف  دحاو و  یشلا ء  فرـص  هقیقحلا و  فرـص  هنوکل  یلقعلا  یلکلا  کلذک  طرـشب ال و  هیهاملا  ینعأ  هدرجملا  هیهاملا 
یف هرـس  سدـق  هبهذـم  یلع  امیـس  هقئاقر و ال  لکلا  هقیقحلا و  هنأ  وه  وه  اهنم  دـحاو  لک  نأ  ینعمف  هخنـس  نم  وه  ام  عیمج  عماـج 

وه لومحملا  بناـج  یف  ربـتعملا  نـأل  یعیبـطلا  یلکلا  وه  تلق  .وـه  اـم  دارفـألا  یلع  لوـمحملا  یلکلاـف  تلق  نإ  .تاـیلکلا  كاردإ 
مهبملا موهفملا  نأـش  وه  عوضوملا و  یف  اـیتاذ  نوـکی  نأ  دـب و  ـال  لوـمحملا  یعیبـطلا و  وـه  مهدـنع و  ررقملا  وـه  اـمک  موـهفملا 

هر س  یطرشباللا ،
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مهدـنع یمـست  یتلا  ضراوعلا  کلت  یلإ  سایقلاب  یلوأ  تالوقعم  یه  یتلا  قئاقحلا  نم  سنجلا  عونلا و  یلکلا و  موهفم  تاضورعم 
ضراوعلل هنراقم  اهنیعب  یه  هدـحاو  هیناسنإ  دوجولا  یف  نوکی  نأ  مهیأر  یلع  مزلیف  جراخلا - یف  هدوجوم  رومأ  هیناـثلا  تـالوقعملاب 

رخآلا ضراعلا  عم  اهریغ  ضراوعلا  هذـه  لک  عم  یه  سانلا و  صاخـشأ  نم  امهریغ  ورمع و  صخـش  دـیز و  صخـش  اهب  موقی  یتلا 
ریغ امأ  طقف و  صخشلا  کلذب  هصاخلا  ضارعألا  اهقراف  دقف  صاخشألا  کلت  نم  صخش  مدع  اذإ  اهـسفنب و  هریغتم  ریغ  رابتعالاب و 

هریثک و ضارعأب  اهنیعب  هنرتقم  هدـحاو  تاذ  یهف  طقف  ضارعألا  کلتل  اهتنراقم  دـسفی  امنإ  هدـساف و  ریغ  هیقاب  یهف  هیناـسنإلا  کـلت 
لوصفلا دویقلا و  یلإ  سایقلاب  ناویحلا  هقیقح  یف  لاحلا  اذک  صخشلا و  کلذ  هیناسنإ  صخـش  لک  ضارعأ  عم  ریـصت  یتش  تانیعت 

.نهذلاب یمسملا  دوجولا  نم  رخآ  وحن  یف  اهدوجوب  لوقلا  یلإ  هجاح  الف  هنیابتملا -

هیعونلا و عئابطلا  دوجوب  مهلوق  نإف  تارابتعالا  بناج  یف  لامهإلا  تاـیثیحلا و  هیاـعر  نع  هلفغلا  هؤشنم  ضعبل  عقو  هابتـشا  اذـه  اـنلق 
ضورعم وأ   (1) یعیبط یلک  وه  اـمب  یعیبطلا  یلکلا  هلمجلاـب  سنج و  وه  اـمب  سنجلا  وأ  عون  وه  اـمب  عونلا  نأ  هاـنعم  سیل  هیـسنجلا 

الـضف هفـسلفلاب  ضایترا  یندأ  هل  نم  هب  هوفتی  امم ال  اذـه  نإف  جراخلا  یف  ققحت  هل  هیلکلا  یلکلا و  ضورعم  هنوک  ثیح  نم  یلکلا 
هلاسر سیئرلا  خیـشلل  جراخلا و  یف  هل  دوجو  امم ال  یلک  وه  امب  یلکلا  نأ  مهمیلاعت  مهبتک و  یف  اونیب  دـق  رباـکألا و  ءاـمکحلا  نع 
دوجو ینعم  نأ  مهوت  دـق  نادـمه  هنیدـمب  هفداص  دـق  نسلا  ریثک  نساحملا  زیرغ  لـجر  یلع  اریثک  اـهیف  عنـش  باـبلا  اذـه  یف  هدرفم 

اکرتشم اهل  هقباطم  هفلتخملا  هلـصحملا  هرثکلا  نم  دحاو  لکل  هنراقم  اهنیعب  هدـحاو  اتاذ  نوکی  نأ  وه  نایعألا  یف  سانجألا  عاونألا و 
نم عمـس  امل  ءرملا  کلذ  ناک  ءامکحلا و  نیب  فالخ  عضوم  اذـه  نأ  نظی  نأ  ناسنإلا  لقع  نم  غلب  له  الئاق  اهیف  دوجوم  رمأ  اـهیف 

كرتشت صاخشألا  نإ  نولوقی  مهنأ  موقلا 

سفن وه  یعیبط  یلک  وه  امب  یعیبطلا  یلکلا  نأل  کلذ  خلإ و  اونیب  دق  هلوق و  یف  امک  هفذـح  یلوألا  یلفطت و  یعیبطلا  ظفل  رکذ  - 1
هطلاغملا نأ  لصاحلا  هب و  حرـصیس  امک  جراخلا  یف  هدوجوم  یه  هیـضورعملا و  فصو  الب  لب  هیلکلا  ضراع  الب  هضورعملا  هعیبطلا 

هر س  یلقعلاب ، یعیبطلا  یلکلا  هابتشا  نم  تعقو 
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همهو یلإ  قبـسف  عضوملا  اذه  یف  دحاولا  ظفل  لامعتـسا  یف  مهـضرغ  لیـصحت  هیلع  رذعتف  دوجوم  دحاو  ینعم  هدـحاو و  هقیقح  یف 
دـحاولا و ینعملا  معن  دـساف  وه  ناـیعألا و  یف  هعقاو  هیلکلا  هدـحولا و  هفـصب  یلکلا  ینعملا  هدـحاولا و  هقیقحلا  نأ  یلإ  اوبهذ  مهنأ 

هقیقحف تارابتعالا  هذـهب  نکل ال  نایعألا  یف  دـجوی  دـق  قحاوللا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  سنجلا  عونلا و  ماـعلا و  یلکلا و  و  كرتشملا -
ثیح نم  لـب  هیف  هرثکلا  كارتشا  هتیعون و  ثیح  نم  ـال  دوجولاـب  هغبـصنم  ناـیعألا  یف  هدوجوم  ناـسنإ  وه  ثیح  نم  ـالثم  ناـسنإلا 

رئاس یف  خیـشلا  صن  دـق  و  جراخلا - نهذـلا ال  وه  هیف و  اهب  هقوحل  قیلی  نطوم  یف  اهب  اـقحال  مومعلا  ضرف  دـق  و  هتیهاـم - هتعیبط و 
تاذ لب  هفلتخم  تافاضإ  رابتعاب  نوکی  هرثک  هیناویحلا ال  کلذک  و  هدـحاو - اتاذ  سیل  ددـعلاب و  هریثک  هدوجوملا  هیناسنإلا  نأ  هبتک 

هیناسنإ دیز و  صاوخ  تنراق  هیناسنإ  ناتیناسنإ  امهف  ورمع  صاوخل  هنراقملا  هیناسنإلا  تاذ  ریغ  یه  دـیز  صاوخل  هنراقملا  هیناسنإلا 
.لوصفلا نم  تالباقتملا  نراقت  هدحاو  هیناویح  نوکی  یتح  هنراقملا  رابتعاب  هیریغ  ورمع ال  صاوخ  تنراق 

قبطنی كارتشالا و ال  لبقی  صخشم ال  ینهذلا  دوجوملا  کلذک  كارتشالا  لبقی  صخـشم ال  یجراخلا  دوجوملا  نأ  امک  تلق  نإف 
.لیلدلا متی  الف  اضیأ  جراخلا  یف  هدوجوم  یه  یه و  یه  ثیح  نم  هیهاملا  وه  امنإ  نیریثک  یلع   (1) قبطنملا نیریثک و  یلع 

نأ انل  نأ  دارملا  لـب  كارتشـالا  نع  هعنمی  اـم  هعم  سیل  اصخـش و  سیل  ـالثم  نهذـلا  یف  دوجوملا  ناـسنإلا  نأ  دوصقملا  سیل  تلق 
مولعم هنإ  ثیح  نم  کلذک  مولعملا  ناسنإلا  نأ  انیقی  مولعم  کلذک و  لقعلا  دنع  هرـضحن  نیریثکل و  قباطملا  ناسنإلا  ینعم  روصتن 

.الصأ یجراخ  صخشتب  اصخشتم  جراخلا و ال  یف  سیل  کلذک 

همودعملا تافصلا  هیعازتنالا و  رومألا  روصتن  انأ  بابلا  اذه  یف  تاراصبتسالا  نم  و 

هرکذ امک  لیلدـلا  متی  کـلذ  عم  هدارفأ و  عم  هماـهبإل  دـحتملا  یعیبطلا  یلکلا  وه  نیریثک  یلع  لومحملا  نإ  اـنلق  اـمک  قح  اذـه  - 1
هر س  هرس ، سدق 
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هدوجوم یهف  هیرابتعا  رومأ  اهنأل  لاحم  وه  جراخلا و  یف  امإ  اـهتوبثف   (1) توبث اهل  هلاحم  الف  ءایـشألا  یلع  اهب  مکحن  جراخلا و  یف 
.بولطملا وه  نهذلا و  یف 

نم وحن  ضرغلا  هیاـغلا و  نم  هلعف  یلع  بترتـی  اـمل  نکی  مل  ول  همکح  هیاـغل و  ـالعف  لـعفی  لـعاف  لـک  نأ  هدراولا  تایـشرعلا  نم  و 
وحن هل  نوکی  نأ  دـب و  الف  لصاحلا  لیـصحت  مزل  ینیع  جراخلا  یف  ققحت  هل  ناک  ول  و  هلجأل - العف  لعافلا  کـلذ  لـعفی  مل  توبثلا 

.ینهذلا دوجولاب  ینعملا  وه  هنم و  هبولطملا  هب  هصوصخملا  هراثآ  هیلع  بترتی  ررقتلا ال  نم 

مل نإ  هیجراخلا و  تاریثأتلا  تاکیرحتلل و  اببـس  نایعألا - یف  هعقاولا  ریغلا  هیمهولا  ءایـشألا  نوک  هددصب  نحن  ام  یلع  کهبنی  امم  و 
کلیخت ائیـش و  کندـب  یف  ثدـحی  فیک  فـیطل  یهتـشمل  کـلیخت  نأ  يرت  ـال  هبوـلطملا أ و  هصوـصخملا  اـهراثآ  اـهیلع  بترتـی 

.کئاضعأ کیرحتل  اببس  ناک  امل  توبثلا  نم  وحن  هءانب  دیرت  تیب  هروصل  نکی  مل  ول  هریرعشق و  الاعفنا و  کل  بجوی  هضومحلل 

تاریبدت درجمب  هعفد  ینامـسجلا  جالعلا  هیف  عجنی  جلاف ال  هباصأ  ثیح  كولملا  ضعب  هجلاعم  ءابطألا  قاذح  ضعب  نع  یکح  دـق  و 
.هداملا تعفد  یتح  هیزیرغلا  هرارحلا  لاعتشال  هثعاب  هیروصت  رومأ  هیناسفن و 

ینیعلا دوجولا  ماـقم  اـهدوجو  موقی  یتـح  اروهظ  ادوجو و  هتاروصت  يوقی  ثیح  یلإ  فرـشلا  هوقلا و  یف  غلبی  دـق  سوـفنلا  ضعب  و 
نع تزجع  اماسجأ  كرحی  وأ  اران  رانلا  ریغ  لعجی  یتح  رخآ  رصنع  یلإ  ارصنع  بلقی  و  رارشألا - ضرمی  ضیرملا و  يربیف ء 

اولاق نیذلا  موقلا  بهذم  یلع  امأ  فاصتالا و  فرظ  یف  توبث  هل  نوکی  نأ  دب  یـشل ء ال  تباثلا  نأ  هرکذیـس  ام  یلع  ینبم  اذـه  - 1
نأ هرس  سدق  هدارم  لاقی  نأ  نکمی  متی و  الف  تباثلا  توبث  عرف  فاصتالا ال  فرظ  یف  هل - تبثملا  توبث  عرف  یـشل ء  یـش ء  توبث 

هیرمألا سفن  اهل  رومأ  اهنأ  الإ  اهعازتنا - إشنم  دوجو  ینعمب  هیف  اهدوجو  لب  جراخلا  یف  هدوجوم  ریغ  تناـک  نإ  هیعازتنـالا و  رومـألا 
یف اهدوجوب  الإ  مظتنت  اهتیرمأ ال  سفنف  جراخلا  یف  هدوجوم  تسیل  اهنأ  یلع  لیلدـلا  لد  دـق  سرفلل و  کتیکلام  دـیزل و  کتوبأک 

هقیرطلا یف  لخاد  اذـه  یتلا  ایتللا و  دـعب  نکل  لاوحأ و  یه  همودـعم و  تسیل  هدوجوم و  تسیل  اهنأ  لاـحلا  اوتبث  لاـق  اذـل  نهذـلا و 
هر س  یلوألا ،
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.يونعم برط  یتوکلم و  دییأت  يولع و  زازتهاب   (1) کلذ لک  عونلا  ءانبأ  سوفن  اهکیرحت 

نأ مزل  ینیعلا  ریغلا  دوجولا  نم  وحن  تایاغلا  کلتل  نوکی  نأ  مزل  نإف  هیعیبطلا  اهلیعافأ  یف  تایاغ  عئابطلل  نأب  اوحرص  مهنإ  تلق  نإف 
.هینامرج اهنوک  عم  اهتاکرح  هیاهن  اهلیعافأ و  جئاتنب  هرعاش  ناهذأ  تاوذ  عئابطلا  کلت  نوکی 

هیعیبط و تایاغ  هلفاسلا  هیلاعلا و  عئابطلل  نأ  یلإ  اوبهذ  ثیح  مهیلع  ادار  هفـسالفلا  یلع  يزارلا  بیطخلا  هدروأ  امم  مالکلا  اذـه  اـنلق 
.هلعف یف  هیلإ  لصوتلا  یعدتسی  امب  هلامکتسا  لعافلا و  هیلعافل  اهتیهامب  هلع  هیاغلا  نأ  هیتاذ و  تایاهن 

نأ بابلا  یف  ام  هیاغ  اهلیعافأ  یف  هیاغ  اهاضتقمب و  اروعـش  اهل  نأ  مازتلاب  تاراشإلا  باتک  دصاقمل  ققحملا  حراشلا  هنع   (2) باجأ و 
بوصلا کلذ  فالخ  یلع  ناک  نإ  اهنارکذ و  ضعب  بوص  یلإ  اهنالیم  لخنلا و  ثانإ  یف  رظنلا  و  افیعـض - اروعـش  اهروعـش  نوکی 

راهنألا یف  ءاملا  بناج  یلإ  راجشألا  ضورع  لیم  هدهاشم  اذک  کلذ و  دکؤی  امم 

زا قح  لعف  تردق و   s ُ - \ هلوقب بهذلا  هلـسلس  بحاص  هرکذ  دـق  هینادـسج و  هوقب  هینابر ال  هوقب  ربیخ  باب  تعلق  لاق ع : امک  -  ُ 1
هر س   ، z\ نوبز دوب  هجنپ  تسد و  نآ  شیپ   z\ نودرگ ربیخ  هک  ربیخ  هچ  دوخ   z\ ربیخ زا  رد  نتشیوخ  یب  هدنک   z\ رس هدز  نآ 

نأ امک  هنیع و  لب  راد  امثیح  هعم  رودـت  دوجولل - هقواـسم  هیلاـمکلا  تافـصلا  نم  اـهریغ  هدارـإلا و  هاـیحلاک و  ملعلا  نأ  هلـصاح  - 2
ْنِم ْنِإ  یلاعت َو  لاق  امک  نیفیعـض  اناک  نإ  هایح و  ملع و  اهل  کلذک  مدـعلا  هوقلاب و  هکابتـشال  دوجو  الک  ناک  نإ  ادوجو و  عئابطلل 

روعـشلاب هرـس  سدـق  ققحملا  دارمف  اهیلإ  قشعلا  نایرـس  متی  اهب  هدارإ و  اهل  ْمُهَحِیبْسَت و  َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  ِهِدْـمَِحب َو  ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ْیَش ٍء 
اهیلع هدارإلاب  كرحتملا  ساسحلا  ینعأ  ناویحلا  فیرعت  قدصل  تاناویح  تناکل  الإ  لقأ و  ایسمل ال  اروعـش  اهل  نأ  طیـسبلا ال  ملعلا 

انه .دوعـصلا و  یف  سخـألا  ناـکمإ  هدـعاق  یـضتقم  وه  اـمک  سحلا  هوق  یلإ  طـخت  مل  کـیرحتلا - يوق  فوتـست  مل  اـم  هعیبطلا  ذإ 
نأ مزلی  اهل و ال  هروصتم  تایاغلا  عاونألا و  بابرأ  هرهاقلا و  راونألا  تحت  ریخـستلاب  لعاوف  عئابطلا  نأ  وه  عفدـلا و  یف  رخآ  کلـسم 

اذکف رـساقلل  لب  عبطلا  کلذـل  هروصتم  تسیل  هیاغ و  اهل  هکرحلا و  لعاف  رـسقلاب  یمرملا  عبط  نأ  امک  عئابطلا  کلتل  هروصتم  نوکت 
هر س  رخسملا ، رخسملا و  یف 
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یف رامثلا  بل  اهزارحإ  تافآلا و  فونـص  نع  اهرتسیل  هکاوفلا  نیب  هریثکلا  قاروألا  اـهجارخإ  رادـجلا و  نع  دوعـصلا  یف  اـهفارحنا  و 
هللا ردـق  ام  نیح  اهب  یتأی  نأ  یـسع  اهرکذ  ماقملا  اذـه  بسانی  هیرون ال  تاعمل  انهاه  هورکذ و  اـم  یلإ  کیدـهی  هنئاـصلا  تاـیاقولا 

همرک هنمب و  هیف  هنایتإ 

اهنع هیداقتعا  كوکف  هیف  هیداقعنا و  كوکش  رکذ  یف  ( 3  ) لصف

هراشا

فرظ نأ  نیرخأـتملا  روهمج  هتذـمالت و  و  یلع - یبأ  رـصن و  یبأ  نیخیـشلا  نیءاـشملا و  نم  هیعبتم  لوـألا و  ملعملا  دـنع  ررقت  دـق 
سفنلا یف  دـجوت  تاـیلکلاف  هیـسحلا  هیمهولا و  هیلقعلا و  هیکاردـإلا  اـناوق  وـه  اـمنإ  اـنیف  ءایـشألل  یلظلا  روـهظلا  ینهذـلا و  دوـجولا 

یغبنی تالاکـشإ  کـلذ  یف  ساـنلل  تعقوف  لاـیخلا  سحلا و  یف  هیداـملا  روصلا  هیمهوـلا و  هوـقلا  یف  هیئزجلا  یناـعملا  و  هدرجملا -
.اهنع یصفتلا  اهرکذ و 

: لوألا لاکشإلا 

هراشا

هلدأ هیلإ  قوسی  امک  تادوجولا  ءاحنأ  یف  تایتاذلا  ظافحنا  مهدـنع  ررقت  دـق  اهل و  یتاذ  رهوجلا  نأ  یلع  ءانب  هیرهوجلا  قئاقحلا  نأ 
هدوجوم هیرهوجلا  قئاقحلا  نوکی  نأ  زوجی  فیکف  عوضوم - یف  هلاح  ریغ  تدجو و  امنیأ  ارهوج  نوکت  نأ  بجی  ینهذـلا  دوجولا 

رظنلاب هنیابتملا  تالوقعملا  عیمج  قئاقح  جاردنا  مزلیف  تایفیک  هینهذلا  روصلا  عیمج  متلعج  دق  مکنإ  مث  هب  همئاق  اضارعأ  نهذـلا  یف 
.فیکلا یف  فیکلا  عم  اهتاوذ  یلإ 

- خیشلا بتک  نم  دافتسی  ام  یلع  هنع  باوجلا  و 

هنع ابولـسم  دوجوم - وه  ثیح  نم  دوجوملا  وـه  سیل  هیرهوـجلا  قئاـقحلل  اـناونع  هوـلعج  اـسنج و  هوریـص  يذـلا  رهوـجلا  ینعم  نأ 
لوصفلا نأ  هرورـض  هل  اموقم  هل  امـسقم  ضرف  يذلا  هلـصف  ناکل  الإ  یـشل ء و  اسنج  نوکی  نأ  نکمی  ینعملا ال  اذه  نأل  عوضوملا 

یش ء یلإ  جاتحی  سنجلل ال  همسقملا 
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نأ یف  اهیلإ  هجایتحا  لب  اهل  مزال  ماـع  ضرع  هنأ  اـمک  سنجلل  هضراـعلا  صاوخلا  نم  یه  لـب  وه  ثیح  نم  هموقت  یف  سنجلا  اـهنم 
وه سنجلا  هیهام  تناک  اذإف  سنجلا  نم  هصح  دوجول  هدـیفملا  هلعلاک  لـصف  لـکف  اـیفلأت - ـال  اـیدوجو  الیـصحت  لـصحی  دـجوی و 

هراشإلا تقبس  امک  هتیهام  هانعم و  موقم  هدوجو - لصحم  ضورفملا  هلـصف  ناکل  عوضوملا  بلـس  وه  یمدع  دیق  عم  لعفلاب  دوجولا 
.هیلإ

.اهدارفأ نم  یش ء  مادعنا  نیح  هیهاملا  بالقنا  رهاوجلل  اسنج  ینعملا  اذه  نوک  ضرف  یلع  مزلی  رخآ  هجوب  و 

هرورـضلا مزلی  اهؤزج  وأ  اهنیع  دوجولا  ناک  ولف  ریثأت  لعج و  اهب  قلعتی  هیهاملا ال  سفن  نإـف  هتاذـل  بجاولا  ددـعت  مزل  رخآ  هجوب  و 
.اریبک اولع  ریظنلا  کیرشلا و  نع  دحاولا  مویقلا  یلاعت  اهیف  هیلزألا 

.اهرطاف اهعدبمب و  جایتحالا  نیع  اهتاوذ  اهلعافب و  تاقلعتلا  سفن  اهقئاقحف  هیناکمإلا  تادوجولا  امأ  و 

نم لک  ناکل  الإ  اهل و  امزال  هیرهوجلا  هیـسنجلا  هقیقحلل  اناونع  نوکی  نأل  حـلاص  ریغ  لعفلاب  دوجوملا  یـشلا ء   (1) انلوق کلذک  و 
اذإ هیهاملا - وذ  یـشلا ء  هنأب  هنع  ربعی  ام  وه  هیـسنجلل  حلـصی  يذـلا  رهوجلا  ینعم  لب  دوجوم  هنأ  ملع  رهوج  هسفن  یف  وه  ائیـش  ملع 
یف وأ  لقعلا  یف  دـجو  ءاوس  هل  تباث  ینعملا  اذـه  عوضوم و  یف  یجراـخلا ال  اـهدوجو  ناـک  جراـخلا  یف  هدوجوم  هتیهاـم  تراـص 

لوقعملاف هسفنب  موقتملا  لحملا  یف  هلاح  ریغ  تناک  لقعلا  جراخ  یف  تققحت  اذإ  ثیحب  اهنوک - لطبی  لقعلا ال  یف  هلولح  نایعألا و 
.روکذملا ینعملاب  عوضوم  یف  هنأل ال  رهوج  رهوجلا  نم 

لمح امأ  جراخ و  یـشب ء  للعم  ریغ  هتحت  هجردنملا  صاخـشألا  عاونألا و  یلع  ینعملا  اذـهب  رهوجلا  لمح  نأ  رکذ  ام  دـکؤی  امم  و 
نع هجراخ  هلع  ببسب و  هلاحم  الف  عوضوم  یف  لعفلاب ال  هدوجوم  اهنوک  موهفم  نم  ضعب  وه  يذلا  لعفلاب  هدوجوم  اهنوک 

اذـه نأ  امک  لعفلاب  دوجولا  هل  هیهام  اذـه  دوجولا و  وه  دوجوم و  وه  امب  دوجوملا  وه  ناـک  قباـسلا  نأ  هقباـس  نیب  هنیب و  قرفلا  - 1
هر س  ریخألا ، نود  هیف  لعفلاب  عوضوملا  بلس  دوجولا و  ذخأب  ریخألا  نع  زاتمی 
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ریغلا یتاذلا  لمحک  ببسب ال  الإ  رـشعلا  تالوقملا  سانجألا و  یلاوع  نم  هتحت  ام  یلع  لعفلاب  دوجوملا  لمح  نکی  مل  اذإ  هیهاملا و 
وه هیلإ و  يدوجو  ینعم  هفاضإب  راصل  الإ  اهنم و  یـشل ء  اسنج  عوضوم  یف  انلوق ال  وه  هیلإ و  یمدـع  ینعم  هفاضإب  رـصی  ملف  للعملا 

رهوجلا نم  لوقعملا  نوک  یف  مهدوصقم  نایب  اذـه  مهدـنع  ررقت  ام  فالخ  وه  (1) و  یلوأ اذـه  لب  یقاوبلل  اسنج  عوضوم  یف  انلوق 
.ارهوج

هسفنب مئاقلا  موهفم  یشلا ء  نوک  نیب  هافانم  هنأ ال  هلـصاح  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  لمحلا  قیقحت  یف  اهنایب  یلإ  ریـشنس  يرخأ  هقیقد  انهاه 
و عضولا - فرحلا و  يرابلا و  کیرـش  نکمماللا و  یـشاللا ء و  مدـعلا و  موهفم  سایق  یلع  هریغب - مئاقلا  هیلع  قدـصی  امم  هنوک  و 

.اذه موهفملا  بسحب  اهضیقن  اهنم  لک  یلع  قدصی  ثیح  اهرئاظن  یهانتاللا و  دوجولا و  عنتمم  هکرحلا و 

هتیهاـم و بسحب  رهوج  ینهذـلا  رهوجلاـف  ینهذـلا  دوجولا  راـبتعاب  رهوجلا  هلوقم  نم  معأ  ضرعلا  موـهفم  نأ  اورکذ  اـمب  ملع  دـقف 
.اهتحت هجردنملا  هفلاختملا  قئاقحلل  تایتاذ  یه  یتلا  تالوقملا  نیب  هافانملا  امنإ  امهنیب  هافانم  الف  نهذلا  یف  هدوجو  رابتعاب  ضرع 

تحت جردنیف  افیک  ارهوج و  لقعلا  یف  رهوجلا  هروص  نوکی  نأ  هنم  مزلی  فیکلا و  باب  نم  هیملعلا  روصلا  اودع  دـق  موقلا  نأ  امأ  و 
هیهام فیکلاب  دیرأ  نإ  هنأل  هیجراخلا  ءایشألاب  هینهذلا  رومألا  هیبشت  هحماسملا و  باب  نم  اذه  نإ  لیقف  نیتلوقم 

عـستلا تالوقملا  نأ  نم  ءامکحلا  دـنع  ررقت  ام  فالخ  هعـستلا  ضارعـألل  اـسنج  ضرعلا  وه  عوضوملا و  یف  دوجوملا  نوک  يأ  - 1
رهوجلا نأب  هبتک  یف  حرص  هرس  سدق  دامادلا  ققحملا  دیـسلا  معن  .تایلاع  عستلا  نکت  مل  ایلاع  اسنج  ضرعلا  ناک  اذإف  هیلاع  سانجأ 

ریغلا و یلإ  سایقلاب  اهل  تباث  رمأ  وه  ضورعلا و  نم  ضرعلا  نأل  اهل  یـضرع  ضرعلا  نأ  قیقحتلا  نکل  نایـصاق - ناـسنج  ضرعلا  و 
اهدوجو نیع  اهسفنأ  یف  اهدوجو  نإف  یطبارلا  اهدوجو  نع  ریبعت  ضرعلا  هقیقحلاب  هادع و  امع  رظنلا  عطق  عم  هل  تبثی  یـشلا ء  یتاذ 

- اهعیمج دوجو  یف  هربتعم  اهنکل  مهلقأ  دنع  اهلقأ  وأ  مهرثکأ  دنع  اهرثکأ  میهافم  تایئیش  یف  ربتعت  مل  نإ  هفاضإلا و  نإف  اهعوضومل 
هر س  اهل ، هیتاذ  نکت  مل  هیهاملا  نع  جراخ  دوجولا  یفاضإلا و  اهدوجو  هیضرعلا  ناک  اذإف 
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نم اسنج  نوکی  نأل  حلـصی  ینعملا  اذـهب  وهف  هبـسنلا  همـسقلل و  هیـضتقم  ریغ  عوضوم و  یف  نوکی  نأ  یجراـخلا  دوجولا  یف  اـهقح 
یف یـش ء  یلع  ناقدـصی  نانیابتم ال  نیینعملا  نیذـه  رابتعاب  امهف  لاع  سنج  هل  روکذـملا  ینعملاب  رهوجلا  نأ  امک  سانجألا  یلاوع 

تالوقملا عیمجل  ماع  ضرع  ینعملا  اذهب  وهف  هبـسنلا  همـسقلل و  ایـضتقم  لعفلاب  نوکی  ضرع ال  هنم  دـیرأ  نإ  فورظلا و  نم  یش ء 
موهفم یف  رم  ام  وحن  یلع  ضارعألا  یقاوب  تایهام  نیب  هنیب و  اذـک  رهوجلا و  هیهام  نیب  هنیب و  راـبتعالا  اذـهب  عناـمت  ـالف  نهذـلا  یف 
رکذنـس ام  قحلا  مهمارم و  مهبولـسأ و  بسانی  ام  یلع  مهمالک  ریرقت  اذـه  نیتلوقم  تحت  هیلقعلا  روصلا  جاردـنا  مزلی  ـالف  ضرعلا -

.یلاعت هللا  ءاش  نإ  کل 

لحم هل  نهذـلا و  یف  هنأـب  فصوی  يذـلا  رهوجلا  نم  لوقعملا  نأ  سیل  رهاوج  رهاوجلا  تاـیلک  نإ  مهلوـق  ینعم  نأ  اـنهاه  ملعیل  و 
عوضوم و یف  جراخلا ال  یف  هرات  دجوت  ثیحب  روصلا  کلت  نوکی  هیلإ و  دوعی  هیلقعلا و  رهاوجلا  روص  هنع  لوزی  دق  هنأ  هنع  نغتسم 
فکلا و ال جراخ  یف  ناک  اذإ  امک  هرات  دیدحلا  بذجی  ثیحب  هنإف  فکلا  یف  وه  يذلا  سیطانغملاک  عوضوملا  یف  نهذلا  یف  هرات 

یئزجلا ناکم  یلکلا  ذـخأ  تارابتعالا و  لاـمهإ  (1) و  تایثیحلا عییـضت  باب  نم  هطلاغم  هذـه  نإف  هیف - ناک  اذإ  امک  يرخأ  هبذـجی 
یف وه  يذـلا  سیطانغملا  عوضوملا و  نع  اهؤانغتـسا  نایعألا و  یف  اـهعوقو  لیحتـسی  مهیأر  یلع  لـقعلا  یف  هتاذ  يذـلا  یلکلا  نإـف 

کلذک هیلقعلا  روصلا  تسیل  هیـصخشلا و  هتیوه  ءاقب  عم  بذجلا  مدع  لوخدلا و  مث  دـیدحلل  بذـجلا  جورخلا و  هیلع  زوجی  فکلا 
رئاس هیئزجلا و  هیلکلا و  نم  طرـش  دـیق و  الب  یه  ثیح  نم  هیهاملا  رهوج  رهوجلا  یلک  نأ  مهمالک  یف  روکذـملا  یلکلاب  دارملا  لب 

یلقعلا یلکلا  هیلکلل  هضورعملا  هیهاملل  لاقی  امک  اضیأ  یعیبطلا  یلکلا  اهل   (2) لاقی و  اهیلإ - هیجراخلا  هینهذلا و  تافاضنملا 

لیزنت وهف  یئزجلا  ناکم  یلکلا  ذخأ  امأ  و  یمسقملا - طرشباللا  یمسقلا و  طرشباللا  لب  طرـشب  هیثیح ال  طرـشب ال و  هیثیح  يأ  - 1
هر س  سیطانغملا ، ناکم  یلکلا 

هقلطملا و هیهاملل  مسقم  یه  یتلا  هیهاملا  وه  هدوجوب  نوققحملا  لاق  يذلا  یعیبطلا  یلکلا  نأ  هقیلعتلا  هذـه  لئاوأ  یف  انرکذ  دـق  - 2
وه هیفانتملا و  دویقلا  نم  ریثکل  حلصی  هلوقب  هیلإ  راشأ  امک  اهماسقأ  نم  یه  یتلا  هقلطملا  نم  اماهبإ  دشأ  اهنأ  هدرجملا و  هطولخملا و 
یه هداـم و  ذـخؤت  یه  یتـلا  هدرجملا  هطولخملا و  اـهماسقأ  نم  هدوجوم و  نوکت  ـال  فـیک  اـهنأ  قـالطإلاب و  دـیقملا  ریغلا  قـلطملا 
امک هلوقب  هیلإ  راشأ  قالطإلا و  طرـشباللاب و  دـیقملا  طرـشب  ذوخأملا ال  یلع  یعیبطلا  یلکلا  مهـضعب  مهمالک  یف  قلطأ  .هدوجوم و 

هیهاملل لاقی  امک  خـسنلا  ضعب  یف  .اـیعیبط و  هضورعم  قطنملا و  بیذـهت  یف  ینازاـتفتلا  لاـق  اـمک  هیلکلل  هضورعملا  هیهاـملل  لاـقی 
هر س  حضاو ، ینعملاف  اذه  یلع  یلقع و  یلک  هضورعملا 
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نم ریثکل  حلـصت  اهماهبإ  طرفل  اهنإف  لوألا - ینعملا  فـالخب  جراـخلا  یف  دوجولا  هیـصخشلل و  حلـصی  ـال  یناـثلا  ینعملاـب  یلکلا  و 
بـسحب اضرع  ناک  نإ  رهوجلا و  نم  لوقعملاف  هیـسوسحملا  هیلوقعملا و  درجتلا و  و  لولحلا - هرثکلا و  هدـحولاک و  هیفاـنتملا  دویقلا 

نایعألا ال یف  اهدوجو  نوکی  نأ  اهنأش  هیهام  هتیهام  نإف  هتیهام  بسحب  مهدنع  رهوج  هنکل  ایلک و  هنوک  ینهذلا و  هدوجو  صوصخ 
بذـجب فصتت  هتیهاـم  نأ  راـبتعاب  ناـک  اـمنإ  وهف  مهمـالک  یف  عقو  ثیح  سیطاـنغملاب  یلقعلا  رهوجلل  لـیثمتلا  اـمأ  عوـضوم و  یف 
دیدـحلا هیمـسجل  انراقم  دـجو  وأ  دـیدحلا  بذـجی  مل  ناسنإلا و  فکل  انراقم  دـجو  اذإـف  اـهدوجو  وحن  نع  رظنلا  عطق  عم  دـیدحلا 

وه و  هدـحاو - هفـصب  امهنم  لک  یف  وه  لب  دـیدحلا  عم  فکلا  جراخ  یف  فکلا و  یف  هقیقحلا  فلتخم  هنإ  لاقی  نأ  مزلی  مل  هبذـجف 
تایهلإ یف  خیـشلا  حرـص  دق  تلق  نإف  هل  لثمملا  لاثملا و  نیب  هبـسانملا  یف  یفکی  ردقلا  اذـه  دـیدحلا و  بذـج  هنأش  نم  رجح  هنأ 
مزاوللا قدـص  رهوجلا  موهفم  اـهیلع  قدـص  نإ  اـهتایهام و  بسحب  رهاوج  نوکی  نأ  بجی  ـال  رهاوجلا  لوصف  نأـب  اـهریغ  ءافـشلا و 

نأ مزلی  رهوجلا  هلوقم  تحت  جردـنت  اهنوک ال  نم  هرکذ  ام  یلعف  هیاهنلا  ریغ  یلإ  لصف  لصف  لـکل  نوکی  نأ  مزلی  ـال  یتح  هیـضرعلا 
عون لک  داحتال  دحاو  دوجو  یف  اضرع  ارهوج و  هدحاو  هقیقح  نوکیف  هیـضرعلا  تالوقملا  نم  يرخأ - هلوقم  تحت  هجردنم  نوکت 

.هلصف عم 

اهیلع قدصی  یتح  يرخأ  هلوقم  تحت  اهجاردنا  اهتاذل  رهوجلا  هلوقم  تحت  هیرهوجلا  عاونألا  لوصف  جاردـنا  مدـع  نم  مزلی  تلق ال 
اضرع هنوکل  ضرعلا  موهفم 
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لـصف اهل و ال  سنج  یتلا ال  هطیـسبلا  قئاقحلا  عوقو  مدـع  نم  لـقنلا  لـقعلا و  بسحب   (1) عنام ذإ ال  هیـضرعلا  تالوقملل  امزال  اـماع 
.ءافشلا نم  سایروقیطاق  باتک  یف  خیشلا  هیلع  صن  الصأ  تالوقملا  نم  هلوقم  تحت 

روکذملا لاکشإلا  عفد  یف  مالکلا  لهأ  ضعب  لاق 

دوجوم امهدحأ  نارمأ  اندنع  لصحی  ءایشألا  انروصت  اذإ  انأ  امولعم  املع و  ایئزج  ایلک و  اضرع  ارهوج و  دحاو  یش ء  نوک  وه  (2) و 
امهیناث ناکملا و  نامزلا و  یف  یـشلا ء  لوصح  هیف  لصاح  لـب  هل - اـتعان  نهذـلا  یف  لاـح  ریغ  وه  یلک و  مولعم و  وه  نهذـلا و  یف 

ههج نم  لاکـشإلا  امنإ  هیف  لاکـشإ  ذـئنیحف ال  هیناسفنلا  تایفیکلا  نم  نهذـلاب  مئاق  ضرع  یئزج و  ملع و  وه  جراخلا و  یف  دوجوم 
.ایئزج ایلک و  وأ  امولعم  املع و  وأ  اضرع  ارهوج و  دحاو  یش ء  نوک 

یـش نوک  لاکـشإ  عفدب  الإ  یفی  الف  نوققحملا  ءامکحلا و  هیلإ  بهذ  امل  اقفاوم  رابتعالاب  نیریاغتم  نیرمأ  كانه  نأ  دارأ  نإ  لوقنف 
امولعم املع و  دحاو  ء 

لوصفلاک دوجولا و  هبجاوب  تسیل  اهنإف  هیناکمإلا  هصاخلا  تادوجولاک  رشعلا  تالوقملا  تحت  هلخاد  تسیل  هریثک  ءایـشأ  انه  ذإ  - 1
نم یـشب ء  هسنجم  ریغ  هطیـسب  تایهام  اهنأل  امإ  هرـس و  سدـق  فنـصملا  بهذـم  وه  امک  هصاـخلا - تادوجولا  اـهنأل  اـمإ  هطیـسبلا 

هر س  مهدنع ، هدحولا  هطقنلاک و  عستلا  تالوقملا  یف  مهدنع  هلخاد  ریغ  ضارعأ  انه  لب  ءامکحلا  دنع  وه  امک  تالوقملا -
ثیح نم  یلک و  دوجوم  هنإ  ثیح  نم  لقعلا  یف  دوجوملا  یلکلا  نأ  وهف  ثلاثلا  یناثلا و  نایب  امأ  رم و  دـق  لوألا  لاکـشإلا  ناـیب  - 2

مولعملا ملعلا و  نأ  اـیئزج و  اـیلک و  دـحاو  یـش ء  نوکی  فیک  یئزج و  تاصخـشملا  هلمج  نم  عوـضوملا  هیـصخش و  سفن  یف  هنإ 
ملعلا نأ  يرت  ملاعلا أ ال  هب  فصتی  مولعملا ال  ملاـعلا و  هب  فصتی  داوسلاـب  ملعلا  ادـحاو و  ناـنوکی  فیک  دـحاو و  مهدـنع  تاذـلاب 

اذإ انأ  هلیخت  ام  لیثمت  لضافلا و  اذـه  هروصت  ام  ریوصت  مث  .همولعملا  ءایـشألا  فـالخب  هب  فصتی  یلاـعت و  قحلا  تاذ  نیع  ءایـشألاب 
تسیل هآرملا و  یف  هلصاح  هروص  نارمأ  كانهف  هآرملا  کلت  یف  هدسج  هصخش و  هروص  عبطنا  ثیحب  هآرمب - اطاحم  اصخش  انضرف 

یف یه  یتلا  هآرملا  یف  اذـکهف  هب  همئاق  هآرملا  حطـس  یف  هعبطنم  هروص  صخـشلا و  هدام  یف  یتلا  هیعیبطلا  هروصلا  یه  اهب و  همئاـق 
یف هلـصاح  یه  یتلا  هینهذلا  هروصلا  ضرعلاب و  همولعملا  یه  یتلا  هیجراخلا  هروصلا  روص  ثالث  كردی  یـش ء  لکل  هدنعف  نهذلا 

عوضوم لباقم  لکلف  هدنع  یجراخلا  رمألا  یه  و  نهذلاب - همئاقلا  هیجراخلا  هروصلا  هدنع و  ینهذـلا  رمألا  یه  هب و  همئاق  نهذـلا ال 
هر س  هدح ، یلع 
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ناریاغتم نانثا  امهنأ  دارأ  نإ  باوجلا و  هنع  جرخی  ـال  هرکذ  اـم  درجمبف  اـضرع  ارهوج و  هنوک  لاکـشإ  اـمأ  اـیئزج و  اـیلک و  هنوک  و 
مهدنع و ررقت  دـق  هنأ  ناهرب  لیلد و  ریغ  نم  ثلاث  بهذـم   (1) ثادحإ نادجولا و  قوذـلل و  افلاخم  هنوک  يوس  هیلع  دریف  تاذـلاب 

تابثإ کلذ  یلع  اونب  اهتاذل و  همولعم  اهتاذب و  هملاع  ملع و  اهنإف  اهتاذب  همئاق  هدرجم  هروص  لک  نأ  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  کیلع  ولتنس 
هلـصحم تالوقعملا  هروصت  دـنع  هیناسنإلا  سفنلا  نوکی  نأ  هیلع  مزلیف  مهتاوذـب  نییناـحورلا  هکئـالملا  ملع  هتاذـب و  یلاـعت  هللا  ملع 

نهذلاب و مئاق  ریغ  لوقعم  رمأ  ءایـشألا  انروصت  دنع  لصحی  هنأب  هفارتعا  یلع  ءانب  هلاعف  همالع  هیلقع  هدرجم  تاوذـل  اهرایتخاب  هنوکم 
.رهاظلا وه  امک  نهذلا  ریغ  رخآ  رمأب  ال 

هلباق سفنلا  فیک و  هتلاحتسا  هداسف و  نیبتسملا  نم  دادعإلا  ینعمب  ناک  نإ  دوجولا و  لقتسملا  یلقعلا  رهوجلل  هلاعف  سفنلا  نوک  و 
ناکف اهل  هضیفم  هلع  امإ  تناکف  لقعلا  سفنلا  تدافأ  اذإف  لعفلاب  لقع  وه  ام  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  اهجرخی  امنإ  هوقلاب و  تالوقعملل 
بهذ ام  یفانی  وهف  اهل  هیلباق  هلع  امإ  شحاف و  لاحم  اذه  هوقلا - نم  تاذـلاب  لعفلاب  امل  الـصحم  اجرخم و  تاذـلا  بسحب  هوقلاب  ام 

لب اهل  هروص  یه  رهاظ و ال  وه  اضیأ و  هیاـغب  تسیل  اـمهنم و  ائیـش  نکی  مل  نإ  هل و  ـالحم  نوکی  نأ  بجی  یـشلا ء  لـباق  نـأل  هیلإ 
القع یـشلا ء  نوک  یفانی  ددـجتلا  ثودـحلا و  نأ  یلع  اهدوجول - أشنم  نوکی  فیکف  تالوقعملا  عم  اـهل  هقـالع  ـالف  یلوأ  سکعلا 

نع ادرجم  الوقعم  هنوکلف  ایلک - هنوک  امأ  دـحاو  رابتعاب  ایئزج  ایلک و  مولعملا  نوک  اذـه  یلع  مزلی  اضیأ  مهدـنع و  ررقت  امک  لعفلاب 
اهب همایق  ریغ  نم  ایلالقتـسا  الوصح  سفنلا  دـنع  الـصاح  ناک  اذإ  مولعملا  نوک  هرورـضلف  ایئزج  هنوک  امأ  هیجراـخلا و  تاصخـشملا 

اصخشتم نوکی 

مئاقلا اهمزال و  هیهاملا و  یف  یجراخلا  دوجوملا  لثم  نهذلا  یف  لصاحلا  نإف  هیحبـشلا  هیلثملا و  نم  نیبهذـملا  نیب  عمجلا  وه  و  - 1
لوقلا ثیح  نم  ثلاـث  بهذـم  ثادـحإ  وأ  يرخأ  هلوـقم  نم  هروـصلا  اذ  ینعأ  یجراـخلا  دوـجوملا  اـفیک و  هنوـکل  هحبـش  نهذـلاب 

هر س  نیتروصب ، دحأ  لقی  مل  هدحاو و  هروصب  لاق  اضیأ  حبشلاب  لئاقلا  هدحاو و  هروصب  لاق  هیلثملاب  لئاقلا  ذإ  نیتروصلاب -
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نوکی امنإ  دارفـألا  هرثکتملا  هیهاـملا  صخـشت  نأ   (1) ماقملا قیقحت  کلذـک و  صخـشتلا  قواـسی  نهذـلا  جراـخ  دوجولا  ذإ  هسفنب 
نع هرشقم - هارعم  لوصحلا  کلذ  یف  نوکی  عقاولا  بسحب  وه  ام  ریغ  رخآ  الوصح  هیهاملا  لصحی  مل  امف  هیجراخ  قحاول  تائیهب و 

لوصح هیهاملل  نوکی  نأ  دب  الف  نیریثک  نیب  كارتشالا  هیلکلاب و  فصوی  رشقم ال  ریـشقت  رعم و  هیرعتب  تاسوبللا  یـشاوغلا و  کلت 
هل و یشلا ء  کلذ  دوجو  نع  کفنی  یشلل ء ال  یشلا ء  هیرعت  ذإ  كارتشالا  مومعلا و  نم  هعناملا  تانراقملا  نم  اهل  يرعملا  یـشلل ء 

دوجولا ناک  اذإ  یـشاوغلا و  نع  اـهارع  يذـلا  يأ  یـشلا ء  کلذـل  لـصاحلا  اـهدوج  نیع  يرعملا  اـهدوجو  نوکی  نأ  اـضیأ  دـب  ـال 
ضراوعلا نع  اهدـیرجت  هیئزجلا و  داوملا  نع  روصلا  عازتنا  هنأـش  نم  يذـلا  نهذـلل - یطاـبترالا  اـهدوجو  نیع  اـم  هیهاـمل  يدرجتلا 

دوجو نوکی  نأ  یـشلا ء  یف  یـشلا ء  لولح   (2) ینعم ذإ  ریغ  مایقلا ال  لولحلا و  تعن  یلع  هل  اهدوجو  نوکی  هلاـحم  ـالف  هینـالویهلا 
نأ  (4)(3) رکذ امم  ملعف  لحملا  کلذل  هدوجو  نیع  هسفن  یف  لاحلا 

درجتلا هیلکلا و  نأ  عم  ادرجم  ایلک  هب  مئاقلا  ریغ  نهذـلا  یف  لصاحلا  رمألا  نوک  نم  لئاقلا  اذـه  هرکذ  ام  نـالطب  رونی  ثیحب  يأ  - 1
رمـألل لـلعلا  نم  هدـحاو  سفنلا  نوکی  نأـب  هیلعلا  هقـالع  نم  دـب  ـال  هنأ  نم  فنـصملا  هرکذ  اـم  ررقی  سفنلل و  دوجولاـب  طونی  اـمم 

هر س  اهیف ، لصاحلا 
سکعنت هبجوملا ال  ذإ  لولحلا  ققحت  رخآلل  هدوجو  نیع  هسفن  یف  یـشلا ء  دوجو  ناک  املک  نوکی  نأ  هنم  مزلی  ـال  هنأ  یفخی  ـال  - 2

یف امیـس  سفنلا و ال  نوکل  لـعافلل  لـعفلا  دوجو  باـب  نم  نوکی  نأ  نکمی  مل  اـمل  سفنلل  هروصلا  دوجو  نأ  دارملا  نکل  اهـسفنک 
هر س  الولح ، صوصخملا  یطبارلا  دوجولا  اذه  ناک  لئاقلا  دنع  اصوصخ  ایددجت  ایلاعفنا  الوبق  هلباق  هوقلاب  لقعلا  ماقم 

نم نهذلا  یف  هلـصاحلا  روصلا  لوقی  نأ  یغبنیف  یـشاوغلاب - هاشغم  هداملا و ال  یف  تسیل  یه  نهذلا و  یف  هلـصاحلا  هروصلا  يأ  - 3
خلإ هلوقعم  اهنأ  انضرف  دق  هلوق و  هب  يدانی  امک  فلخلا  مازلإ  هرـس  سدق  هروظنم  تلق  .هلوقعم  هیلک  هسوسحم ال  هیئزج  هب  اهمایق  ریغ 
اذه اهب و  اهمایق  هارعملا و  سفنلل  اهدوجوب  طونم  اذه  هارعم و  يرعملا  هیرعتب  هدرجم  درجملا  دـیرجتب  مهدـنع  تناک  امل  روصلا  نأب 

هر س  ظفللا ، درجمب  درجتلا  هیلکلاب و  هوفتلا  و  اهتیدام - یلع  هیقاب  روصلا  تناک  لصاحلا  رمألا  یف  هب  لقی  مل  لئاقلا 
نأ هلامجإ  و  ینهذلا - دوجولاب  لوقلا  یلإ  ههجوتملا  تالاکشإلا  نم  هدع  عفدل  هیملعلا  هیناسفنلا  روصلا  رمأ  یف  هر  هراتخا  ام  اذه  - 4
یف سفنلا  اهئـشنت  هیلاثم  تادوجو  یه  لعافلاب و  لعفلا  مایق  سفنلاـب  همئاـق  تـالیختملا  تاـسوسحملا و  نم  هیئزجلا  هیملعلا  روصلا 
لانت یتلا  هیلکلا  لوقعلا  یه  هیلکلا  روصلا  لصفنملا و  مظعألا  لایخلا  نود  سفنلاب  لـصتملا  لاـیخلاب  یمـسی  يذـلا  رغـصألا  لاـثملا 
يذلا رصبلا  فیعضلا  ناسنإلاک  كاردإلا  فعـضل  نیریثک  یلع  اهقابطنا  زوجت  دیدرتلا و  اهیلإ  فیـضت  هیجراخلا و  اهتادوجو  سفنلا 

نم ادوجو  يوقأ  تناک  امل  لوقعلا  هذه  امهریغ و  ورمع و  دیز و  یلع  هقابطنا  زوجی  مث  افیعض  ایرصب  اکاردإ  الثم  دیز  حبـش  كردی 
هنأ مولعملا  نم  هر و  هیلإ  بهذ  ام  اذـهف  اهل  رهظم  سفنلا  لب  ایرودـص  امایق  اهب  همئاق  سفنلل  هلولعم  اـهنوکب  لوقلا  نکمی  ـال  سفنلا 

هجوی نأ  نکمملا  نم  .اعیمج و  اهب  لـئاق  هر  وه  هیلقعلا و  لـثملاب  لوقلا  لـصتملا و  لاـیخلاب  لوقلا  هیملعلا و  روصلا  درجت  یلع  ینبم 
یجراخلا دوجولاب  هصتخملا  نوئـشلا  نم  کلذ  رئاـظن  هیداـملا و  درجتلا و  هیلولعملا و  هیلعلا و  نأ  لوـألا  .نیهجو  نم  لاکـشإلا  هیلإ 

یف هر  هحیرصت  هب  دهـشی  هینیع و  هیقیقح  اراثآ  اهنوکل  کلذ  نم  ائیـش  لبقی  هبترتملا ال  راثآلا  نم  يراعلا  ینهذلا  دوجولا  یقیقحلا و 
درجملا دوجولل  الباقم  ینهذلا  دوجولا  جهنملا  لوأ  یف  هر  هدع  اذک  یجراخلا و  دوجولا  نوئش  نم  وه  امنإ  لعجلا  نأ  لعجلا  ثحبم 

ادوجو يوقأ  لقعلا  لاثملا و  نأب  اضیأ  حرـصی  یجراخلا و  دوجولا  نم  فعـضأ  ینهذلا  دوجولا  نأب  حرـصی  هر  هنأ  یناثلا  .يداملا  و 
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قبطنملا دیز  هروصک  اهدارفأ  هیداملا و  عاونألا  یلع  هقبطنملا  هیلکلا  هیئزجلا و  هیملعلا  روصلا  یف  ضقانتلا  همزال  هیداملا و  رومألا  نم 
نم يوقأ  امهف  لقعلا  لاثملا و  نم  اتناک  ثیح  نیتروصلا  نإف  هیجراـخلا  هدارفأ  یلع  قبطنملا  ناـسنإلا  هروص  یجراـخلا و  دـیز  یلع 
وه قادصملا و  یلإ  هبسنلاب  اعم  فعضأ  يوقأ و  امهف  امهقادصم  نم  فعـضأ  امهف  انهذ  نیتدوجوم  اتناک  ثیح  ادوجو و  امهقادصم 

ریرحت تاهجلا و  هذـه  حیـضوتب  ناعفدـنی  ثحبلا و  تاهجب  لالخإلا  ماقملا و  یف  ربدـتلا  هلق  نم  نائـشان  نیلاکـشإلا  نکل  .ضقاـنتلا 
یف هدوجوملا  ءایـشألا  هذه  نأ  وه  ینهذلا  دوجولا  هلدأ  هتبثت  يذـلا  نإ  لوقنف  .سبللا  هب  عفتری  امب  ینهذـلا  دوجولا  یف  مالکلا  دروم 
یتاذ نم  جراخلا  یف  هیلع  لمحی  ام  لک  راثآلاب  ینعن  اهنیعب و  هیجراخلا  اهراثآ  هیلع  بترتی  رخآ ال  دوجوب  اهنیعب  هدوجوم  جراـخلا -

قطان و ناویح و ال  مان و ال  مسج و ال  رهوجب و ال  سیل  هنإ  ثیح  ملعلا  فرظ  یف  دوجوملا  دـیزک  کلذ  اعئاش و  ـالمح  یـضرع  وأ 
وه يذـلا  یجراخلا  هدوجو  ریغ  یـشلل ء  رخآ  دوجو  يرت  امک  اذـه  یجراـخلا و  دـیزل  یتلا  هیناـثلا  تـالامکلا  نم  یـش ء  هعم  سیل 

یجراخلا اهدوجو  یف  هیهاملا  راثآ  بلط  یلع  اهرادم  یتلا  تالاکـشإلا - عیمج  هب  عفدنی  هیوناثلا و  هیلوألا و  هتالامکل  دجاو  هبـسحب 
اهدوجو یف  هیهاـملا  اـهب  فصتت  یتـلا  هیجراـخلا  راـثآلا  عـیمج  نأ  ینهذـلا  دوـجولا  هلدأ  هتبثت  يذـلاف  ینهذـلا - اـهدوجو  یف  اـهنم 

هیلعلاک و دوجولا  قلطم  معت  يرخأ  هیدوجو  ماکحأب  ینهذلا  دوجولا  فاصتا  عفدی  اذه ال  ینهذلا و  اهدوجو  نع  هبولـسم  یجراخلا 
سفن ههج  نم  یشانلا  مکحلا  ریغ  یش ء  یلإ  سایقلا  ههج  نم  یـشانلا  مکحلا  نإف  اهوحن  درجتلا و  زیمتلا و  صخـشتلا و  هیلولعملا و 
راـثآلل دـقاف  ههجلا  هذـه  نم  وه  یجراـخلا و  هدوجو  یلإ  اـسیقم  هنوک  ههج  یلوـألا  .ناـتیقیقح  ناـتهج  ینهذـلا  دوجومللف  یـشلا ء 

یف ثحبلا  دروم  وه  اذـه  طـقف و  هءارو  اـم  نع  هیاـکحلا  ـالإ  هل  سیل  هتیاـکح و  هقیقح  یه  هذـه  جراـخلا و  یف  هل  یتـلا  هیجراـخلا 
دراطم تباث  رمأ  یکاحلا  اذـه  نأ  ههج  نم  لب  یجراـخلا  هدوجو  یلإ  هساـیق  ریغ  نم  هسفن  یف  هتوبث  ههج  هیناـثلا  .ینهذـلا و  دوجولا 

نم وه  یجراخلا و  هیکحم  نم  ادوجو  يوقأ  نوکی  نأ  ذـئنیح  نکمملا  نم  هیلع و  هبترتم  هیدوجو  راـثآ  ههجلا  هذـه  نم  هل  مدـعلل و 
اذه نأ  امهادحإ  نییرخأ - نیتهج  یلإ  ثحبلا  بسحب  بعـشنت  نأ  نکمی  هیناثلا  ههجلا  هذـه  .ینهذ و  یجراخ ال  دوجو  ههجلا  هذـه 
هنأ وه  هیلع و  هدـح  قدـصل  فیکلا  هلوقم  تحت  هلخاد  هیناسفن  هیفیک  وه  لهف  اـنل  ادوجوم  ناـک  ثیح  هسفن  یف  ذوخأـملا  دوجوملا 
وأ یلاثم  دوجوم  هروص  هنأ  ینعأ  انل  هلـصاح  هیلامک  هروص  هنأ  وأ  نیءاشملا  مظعم  هیلع  امک  هتاذـل  هبـسن  همـسق و ال  لبقی  ـال  ضرع 

هروصلا و نأ  هلحم  یف  نیبتیـس  هروصلاب و  هداملا  روصت  انـسوفن  اهب  تروصتف  كردملاب  كردـملا  داحتا  انـسوفن  هب  تدـحتا  یلقع 
هیرهوج هروص  هنأ  وأ  یـسودیرفإلا  ردنکـسإ  یلإ  بسن  ام  رهاظ  اذـه  ضرعلاب و  الإ  تالوقملا  نم  هلوقم  تحت  نیلخاد  ریغ  لصفلا 

یف اهنع  ثحبی  یتلا  یه  ههجلا  هذه  ضارعألا و  لیبق  نم  یتلا  تاکردملا  یف  اهل  ناث  لامک  هیضرع و  هروص  رهاوجلا و  یف  انسوفنل 
نع هدرجت  سفنلا  ـالثم و  يداـملا  قادـصملا  وه  لـه  هنع  فوشکملا  جراـخلا  وـه  ملعلا و  اذـه  موـلعم  نأ  اـمهتیناث  .ملعلا و  ثحبم 

دوجوم هنأ  وأ  روهـشملا  وه  امک  تایلکلا  یف  امک  دـیرجتلا  مامت  وأ  هیئزجلا  تاکردـملا  یف  اـمک  دـیرجتلا  ضعب  هیداـملا  ضراوعلا 
لاـصتالا نم  اـعون  ساوحلا  قیرط  نم  تلـصتا  اذإ  سفنلا  هدوـجو و  یف  هداـملا  نع  درجم  هسفنب  مئاـق  دوـجولا  ماـت  یلقع  وأ  یلاـثم 

هنم ذخأتف  كردملاب  كردملا  داحتا  هب  دـحتتف  هملاع - یف  یلقعلا  وأ  یلاثملا  دوجوملا  اذـه  دـهاشت  نأل  تدعتـسا  يداملا  جراخلاب 
نأ هداملاب  يذـلا  لاـصتالا  بجوی  جراـخلا و  یف  دوجوملا  مولعملا  اذـه  نیع  سفنلا - هب  دـجت  يروضح  ملع  اذـه  اهـسفنل و  هروص 

- یلوصحلا ملعلا  قیبطتلا  اذـه  نم  لصحیف  هیلع  راثآلا  بترت  ریغ  نم  يداملا  قادـصملا  وه  هنأ  نعذـت  و  هداملا - یلع  سفنلا  هقبطت 
رومأ کلذ  نم  نیبتی  .اهل و  هدوقعملا  ثاحبألا  یف  هدروملا  نیهاربلا  رمأ  اهلالتخاب  لتخی  الئل  اـهب  ظـفتحاف  ثحبلا  تاـهج  یه  هذـه 
دوجو ینهذـلا  دوجولا  نأ  اهیناث  .هیوناثلا و  هیلوألا و  تالامکلا  نم  معأ  ینهذـلا  دوجولا  باب  یف  هبترتملا  راثآلاب  دارملا  نأ  اهدـحأ 

، هعم يروضح  ملعب  فنتکی  یلوصح  ملع  لک  نأ  اهثلاث  .هءارو و  امع  هتیاکح  ینعم  اذـه  نأ  سایقلا و  عاـفتراب  عفتری  هتاذـب  یـسایق 
ط
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نع دـعب  اهـصالختسا  مدـعل  هلوقعم  هیلک و  ـال  هسوسحم  هیئزج و  سفنلاـب  اـهمایق  اـهطابترا و  ریغ  نم  اـهداوم  یف  هلـصاحلا  هروصلا 
ریغ رخآ  دوجوب  هدوجوم  سفنلل  هلوقعم  اهنأ  انضرف  دق  سفنلل و  الوقعم  ریصی  نأ  كردملا  عنمت  یتلا  هیداملا  تاسوبللا  یـشاوغلا و 
نع ادرجم  ادوجوم  مولعملا  ناک  اذإ  يرعـش  تیل  مث  ربدتف  هیداملا  هینامـسجلا  هیطغألا  هیـشغألا و  اهبحـصی  يذلا  یجراخلا  اهدوجو 

.افورظم رخآلا  افرظ و  امهدحأ  نوک  یف  حجرملا  ام  اهیف و  هنوک  ینعم  امف  کلذک  اضیأ  سفنلا  هتاذب و  امئاق  هداملا 

.مارجألا ریداقملا و  یف  روصتی  امنإ  دوجولا  یف  رخآلا  نع  امهدحأ  هنیابم  عم  نیئیش  نیب  هیفرظلا  و 

ردـص یف  هیلإ  كانحول  امبـسح  هیلإ  انبهذ  اـم  یلإ  بهذـی  نأ  هنکمی  نییتوکلملا  مولع  نم  ائیـش  قاذ  هللا و  رونب  هبلق  رانتـسا  نم  معن 
نم ریثـک  عفدـنی  هب  لـباقلا و  لـحملاب  اـهنم  عدـبملا  لـعافلاب  هبـشأ  هیـسحلا  هیلاـیخلا و  اهتاکردـم  یلإ  ساـیقلاب  سفنلا  نأ  ثحبملا 

.هیف لولحلا  نع  هرابع  یشلاب ء  مایقلا  نأ  تاکردملل و  لحم  سفنلا  نأ  یلع  اهانبم  یتلا  ینهذلا  دوجولا  یلع  هدراولا  تالاکشإلا 

.هیرهوجلا روصلا  یلویه  سفنلا  نوک   (1) اهنم

.افیک اضرع و  رهوجلا  هروریص   (2) اهنم و 

یلإ هیرجحلا  هیسرفلا و  هیدرفلا و  هیجوزلا و  و  نوکـسلا - هکرحلا و  هدوربلا و  هرارحلاک و  اهنع  فتنم  وه  امب  سفنلا  فاصتا  اهنم  و 
.ماقملا اذهب  هقلعتملا  تاصیوعلا  نم  کلذ  ریغ 

هجاح الـصأ و ال  روذـحم  مزلی  مل  هریغ  رخآ  وحنب  لب  لولحلاب - سیل  سفنلاب  هیکاردإلا  روصلا  کلت  مایق  نأ  ققحت  تبث و  اذإ  هنإف 
.هینطاب وأ  تناک  هیرهاظ  تاسوسحملا  یف  اذه  اهل و  لصاح  وه  ام  ریغ  سفنلاب  مئاق  وه  ام  نأب  لوقلا  یلإ 

هر س  رفسلا ، اذه  نم  لوقعملا  لقعلا و  هلحرم  یف  نیهجو  نم  لاکشإلا  اذه  یتأیس  - 1
هدوجوم لکلا  فیک و  عاونألا  باـبرأ  ملاـع  هللا و  ملع  یف  لوقنـس  اـمک  نهذـلا  یف  ضرع  ـال  تلق  .هسکع  مزلی  ذـئنیح  تلق  نإ  - 2

هر س  یلوألاب ، اهسفنأ  یلع  لمحت  اهمیهافم  معن  سفنلا  دوجوب 
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هیرون هیلقع  تاوذ  یلإ  اهل  لصحت  هیقارـشإ  هفاضإ  درجمب  یهف  هلـصأتملا  عاونألا  نم  هیلقعلا  روصلا  یلإ  سایقلاب  سفنلا  لاـح  اـمأ  و 
وه ام  یلع  هیصخشلا - داوملا  نع  نهذلا  اهعزتنی  یتلا  تالوقعملا  هبسنک  هیمسجلا  اهعاونأ  مانصأ  یلإ  اهتبـسن  عادبإلا  ملاع  یف  هعقاو 

تاوذلا کلت  هینوطالفألا و  لثملا  هدعاق  یلع  ءانب  صاخشألا  کلت  یلإ   (1) روهشملا

يوس تالوقعم  یهلـإلا ال  نوطـالفأ  بهذـم  هرـس و  سدـق  هبهذـم  یلع  ذإ  عزاـنتلا  یلع  عازتنـالاب  اـهب و  وأ  تـالوقعملاب  قلعتم  - 1
قرف و مل  تلق  نإ  .تالوقعملا  کلت  هبـسن  هیلقعلا  تاوذـلا  هبـسن  نوکت  یتح  دـعب  نع  عادـبإلا  ملاع  یف  هدـهاشملا  هیلقعلا  تاوذـلا 

ماکحأ نأل  تلق  .هفاضإلا  هذه  ام  هیقارشإلا و  هفاضإلاب  تایلقعلل  ءاشنإلاب و  تایـسحلا  تایلایخلل و  سفنلا  كاردإ  هرـس  سدق  لعج 
هبلاغ تاذلاب  تاکردم  یه  یتلا  هیئزجلا  تاکردملا  یلع  هیدودحملا  هلمجلاب  نوکتلا و  لکشتلا و  ردقتلا و  نم  هیلولعملا  هیئاوسلا و 

هتاروهظ و هتاقارـشإ و  اهنأ  هظحالمب  اضیأ  داحتالاب  حرـصی  امبر  ءاشنإلا و  هیلاعفلاب و  اهکاردإ  نإ  اـم  اریثک  فنـصملا - لوقی  اذـل  و 
روهظ یف  لیق  امک  تارابع  روص و  تاکردـملا  كرادـملا و  لک  ینعملا و  نیع  یه  سفنلاـف  هلاـیح  یلع  ائیـش  سیل  یـشلا ء  روهظ 

درجتلا و هدـحولا و  ماکحأف  هیلکلا  تاکردـملا  اـمأ  و   . z\ سیطانغم بولقلل  وه  نم  اـی   z\ ینعملا تنأ  هراـبع و  لـکلا   s ُ  \ .إدبملا
داحتالاب و اهکاردإ  لوقی  اذـهلف  نیمیلقإلا  نع  هعفترم  نینوکلا  نع  هدرجم  اهنوکل  هبلاغ  اهیلع  هیعیبطلا  و  هیلاثملا - قئاـقرلاب  هطاـحإلا 

نکل هیلعلا  داحتالا و  نادروم  هل  يروضحلا  ملعلا  نأل  يروضحلا - يدوهشلا و  ملعلا  هیقارـشإلا و  هفاضإلا  نم  هدارم  وه  داحتالا  اذه 
هانرکذ و امل  هیناسفنلا  مولعلا  هیلیـصفتلا و  لوقعلا  قالخ  سفنلا  وأ  طیـسبلا  لقعلا  لاقی  امک  الیلق  اهب  اوهوفت  نإ  هبـسانم و  ریغ  هیلعلا 

اهل بابرأ  یتلا ال  همودـعملا  هیلکلا  میهاـفملا  یف  فنـصملا  لوقی  اـم  تلق  نإ  .داـحتالا  یقبف  یجـشوقلا  لـضافلا  در  یف  هرکذ  اـمل 
اهنأ ـالإ  تادوجوملل  باـبرألا  هذـه  نع  تاـیاکح  اـضیأ  اـهنأ  یف  هدوجوملا  میهاـفملا  عـم  كرتـشت  میهاـفملا  هذـه  تلق  مهدـنع -
یلإ رظناف  کلذ  فرعت  نأ  تدرأ  نإ  .داحلا و  دـنع  هوحن  وحنت  دودـحملل - هقباطملا  ریغلا  دودـحلا  نأ  امک  اهل  هقباطم  ریغ  تاناونع 

لیلحتلا و هدشب  دوجولا  نع  اهنم  هالخملا  یتح  هیهاملا  هنم و  قلطملا  یتح  مدـعلاک  هفلاخم  هضیقن و  عسو  فیک  دوجولا  رون  لومش 
رونأ رهظأ و  یه  یتلا  دوجولا - هقیقح  رون  دعب  نع  هدهاشم  یش ء  لک  نم  معأ  هدبأ و  وه  يذلا  یلکلا  دوجولا  كرد  نإف  لمعتلا -

.هوقلا مزل  الإ  هدـحاو و  كانه  کسملا  کسملا و  هحئارف  تاعوضوملا - نیع  كانهف  ضارعألا  امأ  یف ء و  رون و  لـک  نم  عسوأ  و 
.نارمأ اـهمظعم  دـهاوشلا  یلع  انیـشاوح  یف  اـهانرکذ  هوجول  عونلا  بر  هدـهاشم  یلکلا  كاردإ  نأ  نع  لوـقعلا  شاـحیتسا  نأ  ملعا 

عیمج هرون  یـسرک  عسی  هیعمج  هدحو  ایعم و  ادوجو  هل  نأ  نع  دوجولا و  هیئیـش  نع  مهتلفغ  موهفملا و  هیئیـش  یلإ  مهتافتلا  امهدحأ 
هر س  اوحلفی ، اوسکعیل  تایئزجلا و  ظاحل  هآرم  هایإ  مهلعج  امهیناث  .ابستکم و  ابساک و  نوکی  اذل  هقئاقر و 
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اهقلعت هطـساوب  ملاـعلا  اذـه  یف  اـهلالک  اـهکاردإ و  فعــضل  سفنلا  نـکل  اهــسفنأب  هصخــشتم  اهتاوذـب  همئاـق  تناـک  نإ  هـیلقعلا و 
ءاوه یف  انراصبإک  هصقان  هظحالم  هفیعـض و  هدـهاشم  لب  اهل  لماک  قلت  و  اهایإ - همات  هدـهاشم  اهل  رـسیتی  ـال  هفیثکلا  تاینامـسجلاب 
هنوک یف  کشی  وأ  ادلاخ  وأ  ارکب  وأ  ارمع  وأ  ادیز  نوکی  نأ  هدنع  لمتحیف  اصخش  هرصابلا  فیعـض  ناسنإ  راصبإک  وأ  دعب  نم  ربغم 

ماهبإلا و هیلکلا و  اهتاکاردإ  یلإ  ساـیقلاب  سفنلا و  دـنع  هیلقعلا  هروصلا  يرونلا و  لاـثملا  لـمتحی  اذـکف  ارجح  وأ  ارجـش  وأ  اـناسنإ 
روصق نم  ائشان  نوکی  نأ  نم  معأ  هیلوقعملا - نهو  دوجولا و  فعـض  جئاتن  نم  یه  یتلا  تافـصلا  نم  اهریغ  كارتشالا و  مومعلا و 

یف هکاردلا  هتوق  نوکی  نأب  كردـملا  بناج  نم  هرات  نوکی  امک  لینلا  هلق  كاردإلا و  فعـض  نإف  كاردإلا  روتف  نم  وأ  كردـملا 
تاملظلا ملاعب  هقلعتملا  نادـبألل  هربدـملا  سوفنلاـک  یجراـخ  عناـمل  ماـتلا  كاردـإلا  نع  هقوعم  وأ  لاـفطألا  لوقعک  هفیعـض  اهـسفن 

نم امإ  هسفن و  یف  هافخ  هصقن و  هروصق و  ههج  نم  امإ  نیتهج  نم  نوکی  کلذ  كردـملا و  بناـج  نم  اـضیأ  نوکی  دـق  کلذـکف 
نوکی هلاحم  الف  اهرئاظن  یلویهلا و  ددعلا و  نامزلاک و  هفیعـضلا  رومألا  یف  امک  لوألاف  هئالج  هروهظ و  هیاغ  هلالج و  هلامک و  ههج 

الف كردـلا  دـیعب  کمـسلا و  عیفر  نوکت  یتلا  ءایـشألا  یف  امک  یناثلا  و  هقیقحلا - بسحب  لوقعملا  لقعلا و  داـحتال  افیعـض  اـهلقعت 
اهلعجی هکردـملا و  هوقلا  یلع  هلالج  هلاـمج و  طرف  بلغی  اـمبر  هلاـعفلا و  لوقعلاـک  سفنلا  فعـض  اـهتوق و  هیاـغل  سفنلا  اـهلمتحی 
بجاول لقعلا  كاردإ  یف  امک  مامتلا  یلع  هکاردإ  اهنکمی  ثیحب ال  هرهق  هئـالیتسا و  هتوق و  طرف  هتیرون و  هدـش  نم  هروهبم  هروهقم 

.هؤایربک لج  دوجولا 

نم اهلوقعم  اهعازتنا  اهایإ و  سفنلا  دـیرجتب  هدرجم ال  هیلقع  اـتاوذ  دـهاشت  هیلکلا  تـالوقعملل  اـهکاردإ  دـنع  سفنلا  نأ  لـصاحلا  و 
نم لاحترا  لوقعملا و  یلإ  مث  لیختملا  یلإ  سوسحملا  نم  اهل  لاقتناب  لب  ءامکحلا  روهمج  دنع  وه  امک  اهسوسحم 
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ُُمتِْملَع ْدََـقل  یلاعت َو  هلوق  یف  لوقعلا و  ملاع  یلإ  مث  لاثملا  ملاع  یلإ  مارجألا  ملاع  نم  رفـس  امهءارو و  ام  یلإ  مث  هرخآلا  یلإ  ایندـلا 
سنج نم  اهنأل  ایندـلا  رومأ  هفرعم  یف  هقیقحلا  یلع  هرخآلا  رومأ  هفرعم  نإف  ینعملا  اذـه  یلإ  هراـشإ  َنوُرَّکَذَـت  ـال  ْوَلَف  یلوُأـْلا  َهَأْـشَّنلا 

امل ملعلا  لوقنف  هیف  انک  ام  یلإ  دعنلف  هثحابملا - بولـسأ  نم  جرخن  نأ  اندـک  دـق  انأک  رخآلاب و  فرعی  نیفیاضتملا  دـحأ  فاضملا و 
دوجو لـک  هعـضوم و  یف  ققحنـس  اـمک  هدـنع  وأ  كاردـلا  رهوجلل  لـصاحلا  درجملا  وه  (1) و  دوجولا نم  وـحن  یلإ  هعجرم  ناـک 

(2) و ال اهتاذ یف  همودعم  هدوجوم و ال  اندـنع ال  یه  تباثلا و  نیعلا  هللا  لهأ  دـنع  اهل  لاقی  هیلک  هیهام  هبحـصی  یـضرع  وأ  يرهوج 
مدقتلا هیلولعملا و  هیلعلا و  نم  دوجولا  تافص  نم  یشب ء  هفصتم 

هذـهل رخآ  دوجو  هنأ  دارملا  لـب  هیعیبـطلا - هدودـحملا  تادوجولا  نم  اـمهریغ  وأ  راـن  وأ  ءاـم  دوجو  لـثم  هنم  وـحنب  دارملا  سیل  - 1
تایهاملا دوجو  نأ  هرـس  سدق  دارأف  هیملعلل  حلـصی  يذـلا ال  تایهاملل  یناملظلا  يداملا  دوجولا  اذـهک  يرون ال  يروص  تایهاملا 

هیقارـشإلا و هتفاضإ  سدـقملا و  هللا  ضیف  نایعألا  یف  دوجولا  نأ  امکف  قافآلا  تایآ  یف  اهدوجوک  سفنألا  تایآ  یف  يأ  لـقعلا  یف 
تایئیـش سفن  امأ  ضرع و  رهوج و ال  هتاذب  سیل  هقارـشإ و  سفنلا و  ضیف  وه  دوجو  ملعلا  کلذک  هتاذـب  ضرع  رهوجب و ال  سیل 

تاذـلاب و تایهاملل  دوجو  دوجولا و ال  یعدتـسی  هیدرفلا  ذإ  عئاشلاب  ـال  یلوـألا  لـمحلاب  اـهریغ  فیک و  مک و  رهوجف و  تاـیهاملا 
یف تایهاملا  دوجوک  هجوب  اذه  و  سفنلل - وه  امنإ  نهذلا  یف  يذـلا  دوجولا  اذـه  هقرفتملا و  تادوجولا  وه  امنإ  اهل  يذـلا  دوجولا 

نیبلا یف  عقو  رمأ  لمحلا  میـسقت  نإ  مث  .همولعملا  تایهاملل  یبوبرلا ال  ملعلل  وه - امنإ  خـماشلا  دوجولا  کلذ  ذإ  یبوبرلا  ملعلا  هأـشن 
یف ءایـشألا  نوک  امهدـحأ  .نیرمأ  یلع  هلج  وأ  هرظن  لک  .تدـهمت و  اذإف  هلوقب  باوجلا  میمتت  یف  ضاخ  مث  هیلع  هتاـقیقحت  ءاـنتبال 
عم باوجلا  اذه  مث  ملعلا - ءاسؤر  یلإ  هحماسملا  دانـسإ  نم  ارذح  هقیقحلاب  افیک  اهنوک  امهیناث  .عئاشلاب و  یلوألاب ال  یه  یه  نهذلا 

هر س  يرخأ ، تاقیقحت  یضم  دقف  الإ  هروهشملا و  دعاوقلا  مازتلا 
هیئیـش هلاصأب  لاق  نم  نأل  همودـعم  هدوجوم و ال  یه ال  الإ  تسیل  یه  ثیح  نم  هیهاملا  نإ  نولئاق  لکلا  نأ  عم  اندـنع  لاق  اـمنإ  - 2

هرـس سدق  فنـصملا  دنع  دوجولاک  لعاجلا  نم  هبـستکملا  هیثیحلا  باستنالاب و  ول  هدوجوم و  اهتاذ  هیهاملا  هقیقحلا  یف  لاق  هیهاملا 
هیلوعجم مدـع  نأ  قحلا  يزارلا  مامإلا  لاق  ام  معن  .هب 290 و  لوقلا  هوق  یف  اهب  مهلوق  مهبهذـم و  مزال  هنأ  دارملاف  اناسل  هب  لوقی  وهف 

هر س  لقنیس ، امک  یه  الإ  تسیل  یه  ثیح  نم  هیهاملا - هلأسم  تاعرفتم  نم  هیهاملا 
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اهل هدرجم و  وأ  هیدام  تادوجو  یه  امنإ  تالوقعملا  تاسوسحملا و  نم  هسفن  یف  دوجوملا  نأ  امکف  هنایب  رم  امک  اهریغ  رخأـتلا و  و 
رـضاحلا اهل و  دوهـشملا  هیکاردإلا و  يوقلل  مولعملا  يأ  یطبارلا  دوجوملا  اذـکف  ضرعلاب  اهدوجوب  هدوجوم  اـهعم  هدـحتم  تاـیهام 

اذه ریغ  یف  اهیدی  نیب  اهلوثم  هیناسنإلا و  سفنلا  نع  اهدوجو  فانیتسابف  تایـسحلا  امأ  هیلقعلا  وأ  هیـسحلا  تادوجولا  یه  امنإ  اهیدل 
اهلاصتا و  اهیلإ - سفنلا  ءاقترابف  تایلقعلا  امأ  هیف و  اهلولح  ریغ  نم  اهریغ  لایخلا و  هآرملا و  هیدـیلجلاک و  اهل  رهظم  هطـساوب  ملاـعلا 

صاخـشأ نم  نیریثک  یلع  هقداص  هیلک  اـهتایهام  راـبتعاب  (1) و  هیـصخش اهتاذ  یف  تایلقعلا  کـلت  سفنلا و  یف  اـهلولح  ریغ  نم  اـهب 
ام عوقو  یـسکع - عوقو  یعبت و  لوصح  تادوجولا  ءاحنأ  عم  اهعوقو  هیلقعلا و  تاـموهفملا  تاـیهاملا و  لوصح  هیعونلا و  اهفانـصأ 

کلت یلع  مکحی  نأ  ریغ  نم  فـالتخالا  مدـع  هطاـسبلا و  ءافـصلا و  یف  دوجولاـب  ههیبشلا  هیلقیـصلا  ءایـشألا  یف  هلثمـألا  نم  يءارتـی 
لب هقیقحلاـب  ادوجوم  اـناسنإ  سیل  هآرملا  یف  ناـسنإلا  هروص  نم  لـیختی  اـم  نأ  اـمکف  ضارعأ - وأ  رهاوج  اـهتاذ  یف  اـهنأب  حابـشألا 

هرارحلا و هکرحلا و  تابنلا و  ناویحلا و  موهفم  نم  نهذلا  یف  عقی  ام  کلذکف  ضرعلاب  هققحتب  ققحتم  ناسنإلا  دوجول  حبش  هدوجو 
لـصحی هلمجلاب  هل و  ادرف  نوکی  نأ  مزلی  یـش ء ال  لک  موهفم  اهقئاقح و  اهتاوذ و  ال  اهیناعم - ءایـشألا و  کلت  تاموهفم  یه  اهریغ 

امک هیـسح  هیلاـیخ و  هیلقع و  روص  داوملا - نع  اـهدرجت  اهتلاقـص و  لـجأل  هیجراـخلا  تادوجوملا  اـهتافاوم  نیح  هیناـسنإلا  سفنلل 
اهتالایخ ءایشألا و  کلت  حابشأ  هآرملا  یف  لصحی 

هئادر و هحـسف  دوجولا و  کلذ  هرئاد  هعـسل  یلقعلا  دوجولا  نکل  دوجولا و  سفن  هیلکلا  طاـنم  نأ  هققح  اـم  یفاـنی  هرهاـظب  اذـه  - 1
راـبتعا ریغ و  هیلقعلا  هروـصلا  هیلک  راـبتعا  اندـنع  سیل  هـنإ  اـهدرجت  ناـیب  یف  سفنلا  رفـس  یف  لاـق  یتـح  هقئاـقر  یلإ  هتبـسن  ءاوتـسا 

هرس سدق  هدارم  لاقی  نأ  قیفوتلاف  هیئزج - هیلک و ال  یه ال  ثیح  نم  هیهاملا  هیلک و  اهتایهام  رابتعاب  نوکت  فیک  مث  ریغ  اهتیصخش 
هرثکلا لامتحا  هیلإ و  راشأ  يذـلا  یعیبطلا  یلکلا  ماهبإ  طرف  یـش ء و  لکل  یتاذـلا  نادـقفلا  هؤشنم  يذـلا  ءاوتـسالا  اذـه  انه  هیلکلاب 

نع ءابإلا  مدع  دارملا  وأ  ْمُهَسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  تاذلا  تاینطاب  تاذلا و  یلإ  تافتلالا  فعـض  دعب و  نع  هدهاشملا  هؤشنم  يذلا 
یـضتقی دوجولا  کلذف  سفنلا  رفـس  نم  عضوملا  کلذ  نم  رهظی  امک  لعافلا  قح  وه  يذـلا  ءاضتقالا  لباقلا ال  نأش  وه  امک  هیلکلا 

هر س  اهابأت ، نکل ال  ضتقت  مل  نإ  هتیهام و  هیلکلا و 
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.لعفلا نم  برضب  سفنلا  یف  لوبقلاب و  هیبش  برضب  هآرملا  یف  لوصحلا  نأ  نیلوصحلا  نیب  قرفلا  و 

الثم ناسنإلا  نم  دوجوملا  نأ  اومعز  مهنأ  نیقیرطلا  نیب  قرفلا  ذإ  لاثملا  حبشلاب و  نیلئاقلا  بهذم  هنیعب  وه  هانرکذ  ام  نأ  ننظت  و ال 
الک یف  هظوفحم  هتباثلا  هنیع  هیناسنإلا و  هیهاملا  نأ  يرن  نحن  هتیهام و  نود  هلاثم  هحبـش و  نهذـلا  یف  و  هتاذ - هتیهام و  جراـخلا  یف 
نم وحن  عم  داحتالا  نم  اوحن  اهل  نأ  الإ  هانررق  ام  یلع  نیدهـشملا  نم  یـش ء  یف  اهـسفن  بسحب  دوجولا  نم  اـهل  ظـح  ـال  نینطوملا 
مان داعبألل  لـباق  رهوج  هنأ  هیلع  قدـصی  دوجولا  نم  وحنبف  جراـخلا  یف  اـمأ  دـحتی  هموهفم  نإـف  ـالثم - ناـسنإلاک  ءاـحنأ  وأ  دوجولا 
نم نوطالفأ و  يأر  یلع  سدـقلا  حورب  یمـسم  یلقع  قراـفم  رهوج  هنأ  هیلع  قدـصی  رخآ  وحنب  (1) و  تالوقعملل كردم  ساسح 

(2) هکلم وأ  لاح  هبسنلا  همسقلل و  لباق  ریغ  یناسفن  ضرع  هنأ  هیلع  قدصی  رخآ  وحنبف  نهذلا  یف  امأ  هقبس و 

: لیصفت قیقحت و 

وه فراعتملا و  لمحلاب  یمـسملا  یعانـصلا  عئاشلا  امهدـحأ  نیهجو - یلع  روصتی  هعم  هداحتا  یـش ء و  یلع  یـش ء  لمح  نأ  ملعا 
یلع مکحلا  ناک  ءاوس  لومحملا  موهفم  دارفأ  نم  عوضوملا  نوک  یلإ  عجری  ادوجو و  لومحملا  عوضوملا و  داحتا  درجم  نع  هرابع 

هیضقلا یف  امک  عوضوملا  موهفم  سفن 

تایتاذـلا یلع  عالطالا  امإ  فیرعتلا  نم  دوصقملا  نإف  مـالک  هیلع  نکل  ناـسنإلل و  هیلع  قفتملا  لـب  روهـشملا  فیرعتلا  وه  اذـه  - 1
الثم هیندعملا  ماقم  هئافیتسا  یلإ  هراشإلا  مهیلع  بجاولا  ناک  ذئنیحف  لوألا  وه  انه  دوصقملا  و  طقف - هادع  امع  هزایتما  امإ  فرعملل و 

رعاشملا هئاـفیتسا  هتیناویح و  یلإ  یماـنلاب و  هتیتاـبن  یلإ  داـعبألا و  لـباقب  هتیمـسج  یلإ  رهوجلاـب و  هتیولویه  ماـقم  یلإ  اوراـشأ  اـمک 
مل ام  هعیبطلاف  قطانلاب  لعفلاب  هوقلاب و  هلقع  یلإ  هدارـإلاب و  كرحتملا  ساـسحلاب و  هلماـعلا  هثعاـبلا و  هکرحملا  هنطاـبلا و  هرهاـظلا و 
وأ یمانلا  جردیلف  داعبألا  لباق  یف  الثم  هیندعم  هروص  هل  انلوق  جردأ  ول  فرـشألا و  عونلا  هب  طختت  مل  سخألا  عونلا  طئارـش  فوتـست 
لب قطانلاب  ءافتکالاب  یتأتل  الإ  طقف و  زایتمالا  دوصقملا  سیل  تایتاذـلا و  یلع  عالطالا  وه  يذـلا  ضرغلل  فاـنم  وه  هیف و  ساـسحلا 

ساـسحلا یماـنلا  هیندـعملا  هیرـصنعلا و  هروصلا  وذ  داـعبألل  لـباقلا  رهوجلا  وه  ناـسنإلا  لاـقی  نأ  ماـتلا  فیرعتلاـف  ـالثم  کـحاضلا 
هر س  قطانلا ، هدارإلاب  كرحتملا 

هر س  ضرعلاب ، افیک  هنوک  یف  مالکلا  یتأیس  روهشملا و  بهذملا  یلع  اذه  - 2
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لاقی هیلع و  موکحملل  ایتاذ  هب  موکحملا  ناک  ءاوس  اهریغ و  وأ  تاروصحملا  نم  هفراعتملا  اـیاضقلا  یف  اـمک  هدارفأ  یلع  وأ  هیعیبطلا 
.(1) ایضرع المح  یمسی  عیمجلا  ضرعلاب و  لمحلا  هل  لاقی  هل و  ایضرع  وأ  تاذلاب  لمحلا  هل 

ناونع هنیعب  اذه  يأ   (2) ریاغتلا نم  وحن  ظحلی  نأ  دعب  هموهفم - لومحملا و  هیهام  سفن  هنیعب  وه  عوضوملا  نأ  هب  ینعی  نأ  امهیناث  و 
يرجی و ال هنوکل ال  ایتاذ  اـمإ  اـیلوأ  اـیتاذ  ـالمح  یمـسی  (3) و  دوجولا تاذـلا و  یف  داحتالا  درجم  یلع  رـصتقی  نأ  کـلذ ال  هیهاـم 

عوضوم یلع  دـحاو  لومحم  بذـکی  قدـصی و  اـم  اریثـکف  بذـکلا  وأ  قدـصلا  یلوأ  هنوکل  اـیلوأ  اـمإ  تایتاذـلا و  یف  ـالإ  قدـصی 
دحاو موهفم  لب   (4) دحاو

هر س  یناثلا ، فالخب  هیهاملل  یضرع  دوجولا  لومحملا و  عوضوملا و  دوجو  ماقم  یف  هیوهوهلا  نأل  - 1
هیوهوهلا هدافم  يذـلا  یلوـألا  لـمحلا  وه  دودـحملا و  یلع  دـحلا  لـمح  یفف  هجوب  هینیعلا  هجوب  ریاـغتلا  یعدتـسی  لـمحلا  نـأل  - 2

اذإ الثم  لوقن  یلوأ  اضیأ  وه  هسفن و  یلع  یشلا ء  لمح  یف  یلج و  ریاغت  وه  لیـصفتلا و  لامجإلاب و  ریاغتلا  هیهام  داحتالا  اموهفم و 
هـسفن نع  هبلـس  تزوج  يذلا  ناسنإلا  انلق  انأکف  ناسنإ  ناسنإلا  هدر  یف  انلق  اناسنإ و  ناسنإلا  لعج  لاقف  بکرملا  لعجلا  دحأ  ضرف 

یلوأ لمح  وه  الإ  سیل  وه  ثیح  نم  ناسنإلا  ءامکحلا  لوق  اذک  لاحم و  هسفن  نع  هبلـس  يرورـض و  هسفنل  هتوبث  يذلا  ناسنإلا  وه 
ناسنإلا اولاق  مهنأکف  هل  اءزج  انیع و  سیل  امم  کلذ  ریغ  امودـعم و ال  ادوجوم و ال  سیل  ناسنإ  هسفن - يأ  وه  ثیح  نم  ناسنإلا  يأ 

باب نم  سیل  هنأ  رهظ  هانرکذ  امم  ریغ و  هتایتاذ ال  هتاذ و  عماج  هتاذ  یف  يذـلا  ناـسنإلا  وه  ـالثم  دوجوم  هتاذ  یف  هنأ  متزوج  يذـلا 
يرورض اذک  مزال و  يأ  يرورض  هسفنل  یشلا ء  توبث  نأ  رابتعاب  هدافإلا  مدع  نأ  یلع  دیفم  ریغ  وه  يذلا  هسفن  یلع  یـشلا ء  لمح 
موهفملا نود  طقف  دوجولا  ماقم  یف  وه  هنأ  دوصقملا  سیل  هنأ  مولعم  لمحلا و  ققحت  اذإف  انه  قدـصی  لمح  ـال  هنأ  ـال  یهیدـب - يأ 

هر س  اموهفم ، وه  وه  يأ  یلوأ  لمح  هنأ  ققحت 
ددعتی دحاو ال  موهفم  ذإ  دوجولا  یف  ققحت  موهفملا  یف  داحتالا  ققحت  املک  ینعی  دوجولا  هیئیـش  وه  قادصملا و  تاذـلاب  دارملا  - 3

معأ هرـس  سدـق  همالک  یف  دوجولا  نم  دارملا  موهفملا و  یف  داحتالا  یلإ  یلوألا  لمحلا  یف  رظنلا  نکل  اـیلک و  سکع  ـال  هدوجو و 
لمحلا و ال اذه  نم  امهلاثمأ  نیضیقنلا و  عامتجا  نیضیقنلا  عامتجا  مدع و  مدعلا  انلوق  نإف  يریدقتلا  یتبلا و  ینهذلا  یجراخلا و  نم 

هر س  الوأ ، رصتقی  یتح  انه  دوجو 
لب هملکب  یقرتـلا  یف  رکذ  اـمیف  هیهاـم و  اـموهفم و  وه  وه  سیل  ادوجو و  وه  وه  يأ  بتاـکب  سیل  بتاـک و  کـحاضلا  اـنلوقک  - 4

سیل یلوألاب و  کحاض  نیکحاضلا  نیب  كرتشملا  ردقلا  وه  يذلا  کحاضلا  موهفم  نأ  لثم  دـحاو  امهالک  لومحملا  عوضوملا و 
هر س  عئاشلاب ، کحاضب 
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مدع قلطملا و  دوجولاب  دوجوماللا  ماعلا و  ناکمإلاب  نکمماللا  موهفماللا و  یئزجلاک و  نیلمحلا  نیذه  فالتخا  بسحب  هسفن  یلع 
هروهـشملا و هینامثلا  تاطورـشلا  يوس  يرخأ  هدحو  ضقانتلا  یف  تربتعا  کلذل  نیـضیقنلا و  يرابلا و  کیرـش  فرحلا و  مدـعلا و 

فرح فرحلا  موهفم  فراعتملا و  لمحلاب  یلک  لـب  یئزجب  سیل  یتاذـلا  لـمحلاب  یئزج  ـالثم  یئزجلاـف  لـمحلا  هدـحو  یه  کـلت 
.یناثلاب مسا  لوألاب 

(2)(1) تالوقملا نم  هلوقم  تحت  لخدت  اهتیلوقعم ال  اهتیلک و  ثیح  نم  هیلقعلا  هیلکلا  عئابطلا  نإ  لوقنف  همدقملا  هذه  تدهمت  اذإف 
یف اهدوجو  ثیح  نم  و 

لبق رم  امک  هیعیبطلا  تایلکلا  یه  یتلا  یه  یه  ثیح  نم  تاـیهاملا  هیمـسقملا و  هیطرـشباللا  هلـسرملا  عئاـبطلا  سفن  اـهب  دارملا  - 1
هبهذم یلع  امیس  هتاقیقحت و ال  يواطم  نم  کل  رهظی  امک  اهل  هلباقملا  هحلطصملا  هیلقعلا  تایلکلا  اهب  دارملا  سیل  لمحلا و  میـسقت 

هنم انلقن  دق  هعیبطلا و  یف  درفلا  جاردنا  ذئنیح  رهوجلا  یف  جردنم  هنإف  دعب  نع  دهاشملا  عونلا  بر  وه  یلقعلا  یلکلا  نأ  هرـس  سدـق 
اهماـهبإ يأ  اـهتیلک  ثیح  نم  هلوقف  هیهاـملا  هیئیـش  سفن  هیدرف  یفن  ددـصب  هرـس  سدـق  وه  هتیـصخش و  هیثیح  هنیعب  هتیلک  هیثیح  نأ 

هر س  ینهذلا ، اهموهفم  سفن  يأ  اهتیلقع  ثیح  نم  هلوق  رم و  امک  طرفملا 
هدهاشم نع  اهل  هلصاح  تایلکلا  اهل و  ردصم  یه  سفنلل و  هلولعم  اهنم  تایئزجلا  نأ  هینهذلا  روصلا  یف  هر  هبهذم  نأ  تفرع  دق  - 2
اهنوکل ردـصم  اهل ال  رهظم  سفنلاـف  اـهماهبإ  نیریثک و  یلع  اـهقابطنا  زیوجت  کـلذ  یلع  بترتی  دـعب و  نم  هیلقعلا  تادرجملا  سفن 

سفنلا و یلإ  عجار  ریصت  ریمـض  نأ  رهاظلا  خلإ  اهل  اردصم  وأ  ارهظم  ریـصت  انهاه  هر  هلوقف  سفنلا  نم  هیلعف  حرـصأ  ادوجو و  يوقأ 
ریصت هیلکلا و  نم  اهلاح  یلع  تیقب  نإ  هیلقعلا  عئابطلل  ارهظم  ریصت  سفنلا  نأ  کلذب  هر  هدارم  هیلقعلا و  عئابطلا  یلإ  عجار  اهل  ریمض 
هلوقم تحت  لخاد  وه  فوصومل  هفـص  دوجو  سفنلا  یف  تدـجو  يذـلا  اذـه  مث  هیـسح - وأ  هیلایخ  تانیعتب  تنیعت  نإ  اهل  اردـصم 

فیکلا تحت  هلخادـلا  هیثیحلا  هذـه  عم  دوجولا  هدـحتم  هلوقم  تحت  هلخادـلا  ریغلا  اـهتیلوقعم  هیثیح  تناـک  ثیح  تاذـلاب و  فیکلا 
اهدوجو ثیح  نم  اهیف و  هیرون  تاـئیه  وأ  هیجراـخ  هدرجم  رهاوج  اهـسفن - ثیح  نم  هیلقعلا  عئاـبطلاف  ضرعلاـب  فیک  یهف  تاذـلاب 

ریغ ینهذلا  دوجولا  یف  هنع  ثوحبملا  وه  سفنلل و  اهتیلوقعم  اهتیلک و  ثیح  نم  فیکلا و  هلوقم  تحت  اهل - امولع  سفنلل و  تافص 
ط اهقئاقح ، تالوقملا ال  میهافم  اهل  امنإ  تالوقملا و  نم  هلوقم  تحت  هلخاد 
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رهوجلا سیل  انع أ  تلأس  نإـف   (2) فیکلا هلوقم  تحت  اـهل  اردـصم  وأ  ارهظم  ریـصی  سفنلا  یف  هکلم  وأ  هلاـح  دوجو  يأ   (1) سفنلا
و قطان - ساسح  داعبألل  لباق  رهوج  ناسنإلا  لاقی  امک  امهدارفأ  عئابط  یف  هبـسنلا  مکلا و  اذـک  هسانجأ و  هعاونأ و  عئابط  یف  اذوخأم 

اذوخأم رهوجلا  نوک  درجم  نأب  هقیقحلا  اخأ  ای  کبیجن  طقف  نیتهجلا  یف  مسقنم  راق  لصتم  مک  حطـسلا  راق و  ریغ  لصتم  مک  نامزلا 
یئزجلا موهفم  نوک  نأ  امک  هتحت  اجردنم  رهوجلل  ادرف  ناسنإلا  دح  وه  يذلا  عومجملا  اذه  ریصی  نأ  بجوی  ناسنإلا ال  دیدحت  یف 

ناک نإ  هدودـحم و  نیع  یـشلا ء  دـح  نوک  اـیئزج و  هنوک  بجوی  ـال  هسفن  نیع  نیریثک  یلع  هقدـص  ضرف  عنتمی  اـم  وه  هدـح و  و 
هعاونأ و رهوجلا و  تایئزج  نم  هریصی  هسفن ال  نیع  رهوجلا  موهفم  نوک  اذک  دودحملل و  ادرف  دحلا  نوک  یعدتسی  نکل ال  احیحص 

یف دجو  اذإ  هیلکلا  طرشب  وه  ثیح  نم  الثم  رهوجلا  موهفم  سفن  نوکی  نأب   (3) هرثأ هیلع  بترت  ول  مزلی  امنإ  تالوقملا و  یقاب  اذک 
لوقن اذک  و  صخشم - یجراخ  دوجوم  لک  ذإ  جراخلا  یف  هدوجو  عنتمی  هیلکلا  طرشب  موهفملا  اذه  و  عوضوم - یف  ناک ال  جراخلا 

رهوجلا موهفم  وه  ناویحلا و  دح  نإف  تاموهفملا  دودحلا و  رثکأ  یف 

افیک نوکی  فیکف  اضرع  ارهوج و ال  سیل  دوجولا  نأ  ملعت  تنأف  الإ  هنماکلا و  تایهاملا  سفن  ماکحألا  زربم  دوجولا  نوکی  يأ  - 1
یف هطـساو  هجولا ال  داوسل  وأ  ءاـملا  هنوخـسل  سمـشلاک  هیفیکلاـب  تاـیهاملا  فاـصتا  یف  توبثلا - یف  هطـساو  دوجولا  نإ  لوقن  وأ 

هر س  اهسلاج ، هکرحل  هنیفسلا  هکرحک  ضورعلا 
هر س  هیئزجلا ، روصلا  یلإ  هبسنلاب  اذه  اردصم  وأ  هیلقعلا  روصلا  یلإ  هبسنلاب  اذه  ارهظم  سفنلا  يأ  - 2

هیعیبطلا تایلکلاب  اهنع  ربعملا  تاـیهاملا  نأ  عئاـشلا - لـمحلاب  یه  یه  تسیل  نهذـلا  یف  میهاـفملا  نأ  یف  هتاـقیقحت  ینبم  لوقأ  - 3
مکلا موهفم  اذک  ناسنإلاک و  یعونلا  رهوجلا  وأ  یـسنجلا  رهوجلا  موهفمف  دوجولاب  یه  امنإ  هیدرفلا  هیقادصملا و  هضحم و  هیرابتعا 

یلع یلوألا و  لمحلاب  الإ  اهـسفن  یلع  قدـصی  اهب ال  هصاخلا  تادوجولا  نع  رظنلا  عطق  عم  کلذ  ریغ  طخلاک و  یعونلا  وأ  یـسنجلا 
یف رکذیـس  امک  هیلکلا  طرـش  یلإ  هجاح  الب  رثـألا  هیلع  بترتی  ـال  رهوجلا و  نم  ینهذـلا  موهفملا  سفن  لوقی  نأ  یفکی  ناـک  اذـه 
امب عئاشلا  لمحلاب  هسفن  یلع  قدصی  اضیأ ال  یلقعلا  یلکلا  نأ  نیبف  نایبلا  یف  دادزا  هرـس  سدـق  هنأ  الإ  ناسنإلا  حطـسلا و  یموهفم 

هر س  سفنلا ، دوجو  دوجولا  کلذ  نأل  ادارفأ - ریصت  یلقعلا ال  يأ  اضیأ  دوجولاب  هذوخأم  میهافملا  اضیأ  هلاق و 
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هیعونلا عئابطلا  نکی  مل  اذإ  تلق  نإف  اـیلوأ  ـالمح  هیلع  هلمح  نإ  عئاـشلا و  لـمحلاب  موهفملا  اذـه  هیلع  قدـصی  ـال  ساـسحلا  یماـنلا 
و تذـخأ - هجو  يأ  یلع  اهیلع  هقداص  اهل و  هیتاذ  هلوقملا  نکی  مل  دوجولا  نم  ناک  وحن  يأ  یف  اهتاوذـب  تالوقملا  تحت  هجردـنم 

نوک تلق  هل - هیعونلا  هیهاملا  الإ  سیل  یـشلا ء  هقیقح  ذإ  هجولا  اذه  یلع  تالوقملا  کلت  تحت  هجردنم  اضیأ  صاخـشألا  نکی  مل 
مک حطـسلا  لاقی  امک  هتقیقح  یف  اذوخأم  هلوقملا  کـلت  موهفم  نوکی  نأ  امهدـحأ   (1) نیرمأ عبتتـسی  هلوقم  تحت  اجردنم  دوجوم 

.دحلا یف  دحلا  ءازجأ  رابتعا  تاموهفملا  هذه  هیف  ربتعا  هنإف  طقف  نیتهج  یف  مسقنم  راق  لصتم 

یف هکرتشم  هضورفم  ءازجأ  اذ  هلاصتا  رابتعاب  هاواسملا و  ماـسقنالل و  ـالباق  هتیمک  راـبتعاب  نوکی  نأـب  هرثأ  هیلع  بترتی  نأ  اـمهیناث  و 
.دوجولا یف  هعمتجم  ءازجأ  اذ  هرارق  رابتعاب  دودحلا و 

نوکل اهتایتاذ  راثآ  اهیلع  بترتی  هیجراخلا  تاصخشتلاب  تصخـشت  جراخلا و  یف  تدجو  اذإ  هیعونلا  عئابطلا  نأ  ملعاف  اذه  دهمت  اذإ 
کلت نوکی  هیلظلا - تاصخـشتلاب  تصخـشت  اـهتعیبط و  ثیح  نم  نهذـلا  یف  تدـجو  اذإ  ینیعلا و  دوجولا  وـه  راـثآلا  بترت  طرش 

یف حطـسلا  نم  لصاحلا  الثم  موهفملل  دوجوملل ال  راـثآلا  ذإ  اـهراثآ  اـهیلع  بترتی  نأ  ریغ  نم  تایتاذـلا  تاـموهفمل  هلماـح  عئاـبطلا 
ینهذ و دوجوم  هنإ - ثیح  نم  نهذلا  یف  لصاحلا  سیل  يأ  هیمکلا  راثآ  هیف  بترتی  ثیحب  سیل  نکل  مکلا - ینعمل  نمضتم  نهذلا 
هتاذـل و هیمکلا  راثآ  هیلع  بترتی  جراخلا  یف  دـجو  اذإ  ثیحب  درجم - طیـسب  ینعم  وه  لب  هتاذـل  ءازجألا  یلإ  ماسقنالل  الباق  هب  مئاـق 

داعبألا نم  هیناویحلا  راثآ  هیلع  بترتی  اناویح  سیل  نکل  ـالمجم  قطاـنلا  ناویحلا  ینعم  وه  ناـسنإلا  موهفم  نم  لـصاحلا  کـلذ  لـثم 
نمضتی لب  نهذلا  یف  هکرحلا  سحلا و  ومنلا و  زیحتلا و  لعفلاب و 

هر س  یفخی ، امک ال  ادرف  اضیأ  لایخلا - یف  دوجوملا  نکی  مل  اذه  یلع  راثآلا و  بترت  هیدرفلا  طانم  لعج  - 1
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.قطانلا لاح  اذک  لاعفألا و  راثآلا و  نع  لوزعملا  لمعلا  نع  درجملا  ناویحلا  ینعمل 

مـسقنملا سفن  الإ  سیل  مکلا  ینعم  نإف  تایتاذـلا  سفن  یه  نهذـلا  یف  عاونألا  نع  هکفنم  تایتاذـلا  راثآ  نم  هتبـسح  اـم  تلق  نإـف 
تاذلاب امـسقنم  ناک  اذإ  طیـسب و  درجم  یلقع  ینعم  هنأل  ماسقنالل  الباق  نوکی  امک و ال  نهذـلا  یف  لصاحلا  نوکی  فیکف  تاذـلاب 

.افیک نوکی  الف 

یف ءایشألا  تایهام  سفن  لوصح  الإ  یعدتـسی  ال  اهمامت -  (1) دعب ینهذلا  دوجولا  هلدأ  هیف و  مکلا  موهفم  ذـخأ  رابتعاب  وه  لب  تلق 
یلإ نطوم  نم  تاصخـشتلا  تادوجولا و  ءاحنأ  لاقتنا  عانتما  یلع  ناهربلا  نحن  انمقأ  دـق  و  اهتادوجو - ءاـحنأ  اـهدارفأ و  ـال  نهذـلا 

.ء یشلا  نع  هلصاحلا  هروصلاب  ملعلا  فیرعت  کلذ  نم  کیهان  نطوم و 

وه امیف  یـشلا ء  ذـخأک  اهدـح  یف  اذوخأم  هنوک  ینعمب  هسفن  یلع  هموهفم  لمحک  عاونألا  هذـه  یلع  مکلا  موهفم  لمح  هلمجلاـب  و 
.لقعلا یف  هنم  هلصاحلا  عاونألا  کلذک  هتاذل  امسقنم  ریصی  هسفنل و ال  ادرف  ریصی  ال  رابتعاب - مکلا  موهفم  نأ  امکف  هتاذ  وأ  هیتاذ 

(2) تـالوقملا نم  هلوقم  تحت  هجردـنم  تسیل  اـهتایهام - ثیح  نم  هینهذـلا  تـالوقعملا  نم  ائیـش  نأ  کـل  رهظ  هاـنررق  اـم  هلمجبف 
امإ تالوقملا  لب  اهل  ادارفأ  اهنوک  ینعمب 

هر س  هدنع ، هفیزم  اهنأ  دعب ال  اهناکرأ  دییشت  اهمامتإ و  ددصب  هنأل  کلذ  لاق  امنإ  - 1
مث .طقف  هیلقعلا  تایلکلا  هیدرفلا ال  وحنب  تالوقملا  تحت  تایهاملا  تایئیـش  جاردنا  یفن  دارملا  نإ  هانلق  ام  یلع  لیلد  اضیأ  اذه  - 2

لثملل سفنلا  هدهاشمب  هدنع  لقعتلا  نإف  اذکه  اهمیهافم  سفنف  هرس  سدق  هقاذم  یلع  امأ  موقلا و  قاذم  یلع  اذکه  هیلقعلا  تایلکلا 
تایلک یف  حـصی  هرکذ  ام  نإ  مث  .هرثکلا  اهنم  دـحاو  لک  لمتحیف  دـعب  نع  هدـهاشم  اهنوکل  اهتیدرف  مدـع  هیـصخشلا و  هینوطـالفألا 

عئاشلا و لـمحلاب  ناـسنإ  رهوج و  وهف  ـالثم  ناـسنإلاک  لاـیخلا  یف  یتلا  هیئزجلا  هروصلا  اـمأ  لـقعلا و  یف  یتلا  ضارعـألا  رهاوجلا و 
دنع رمألا  توافتی  هنأ ال  باوجلا  .عئاـشلا و  لـمحلاب  هعیبطلا  قادـصم  درفلا  هینهذ و  دارفأ  هعیبط  لـکل  نإ  مهلوق  کـلذ  یف  کـیهان 

سفن رابتعاب  سیل  ادرف  هنوک  اضیأ  یجراخلا  دوجوملا  نإ  یتح  ادرف  سیل  اـضیأ  یلاـیخلا  دوجوملا  یف  هعیبطلا  سفن  نإـف  فنـصملا 
صخـشلا وهف  صخـشتلا  نیع  دوجولا  اهب و  صاخلا  دوجولاـب  هدوجوم  اـهنإف  ضرعلاـب  اـضیأ  هعیبطلا  سفن  درفلا  ناـک  نإ  هعیبطلا و 

ادوجوم سیلف  هعیبطلا  نم  ادرف  دـعی  امم  یلایخلا  دوجوملا  امأ  اـضیأ و  هعیبطلل  هیدرفلا  صخـشتلا و  ضورعل  هطـساولا  وه  تاذـلاب و 
دحاو دوجو  اهنإف  كردـملا  كردـملا و  داحتا  هدـعاق  یلع  امیـس  و ال  سفنلا - دوجو  دوجولا  کلذ  نأل  هعیبطلاب  صاخلا  دوجولاب 

امک اهنم - روهظ  سفنلا و  نم  قارـشإ  یلایخ  دوجو  لکف  اهتطاسب  اهتدـحو و  یف  مالثنا  الب  هصاخ  هماع و  میهافم  اهنم  عزتنی  طیـسب 
هیملعلا روصلا  تسیل  رخآ  هجوب  عون و  لک  نم  هقئاقر  هئادر  هعس  لمشی  يذلا  هلقاعلا  یف  يذلا  دوجوملا  يذلا  یطاحإلا  دوجولا  یف 

هذه یف  اضیأ  لوقعملا  لقعلا و  هلحرم  یف  هرس  سدق  ملکت  دق  اهنود و  اهنوکل  ال  سفنلاک - تالوقملا  قوف  اهنوکل  تالوقملا  دارفأ 
هر س  رظتناف ، هلأسملا 
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اهل و یتاذ  فیکلا  نأ  ضرعلاب ال  فیکلا  هلوقم  نم  هل  هتعان   (1) نهذلل هدوجوم  تافص  اهنوک  ثیح  نم  امإ  اهیف و  ذوخأم  وأ  اهنیع 
مکح ام  و  ناهرب - هیلع  مقی  مل  امم  وه  تارابتعالا و  عیمجب  دارفألا  عیمجل  تایتاذ  تالوقملا  عیمج  نأ  یلع  هماوق  لاکـشإلا و  لصأ 

بالقنا مهـضعب  زوج  ینهذلا و  دوجولا  موق  رکنأ  ثیح  يرایح - مالعألا  ریـص  یعرـص و  ماهفألا  لعج  يذلا  وه  نادـجو و  همومعب 
مل هقیرط و  ابهذم و  لک  راتخاف  هحماسملا  هیبشتلا و  باب  نم  ملعلا  یلع  فیکلا  قالطإ  نأ  مهضعب  معز  هیهاملا و 

نم یناثلا  ءزجلا  رکذ  طقف  یلوألا  لمحلاب  لب  تالوقم - عئاشلا  لـمحلاب  تسیل  نهذـلا  یف  تـالوقملا  نأ  حیحـصت  نم  غرف  اـمل  - 1
فیک اهنإ  لاق  اعذـج  لاکـشإلا  داع  ایتاذ  اقدـص  فیکلا  اهیلع  قدـص  ول  هنأ  يأر  امل  و  عئاشلا - لمحلاب  فیک  اـهنأ  وه  بولطملا و 
تبثی هنأ ال  ملعت  تنأ  سفنلا و  یف  اهدوجو  نأ  نهذـلل و  تافـص  اهنأ  يوس  اهتیفیک  ناـیب  یف  رکذ  اـم  هرـس  سدـق  هنکل  ضرعلاـب -

اهنوک و اهـسفنأ  یف  اهدوجو  نإف  هریغ  یناودـلا و  ققحملا  لاـق  اـمک  نهذـلا  یف  تـالوقملا  لـکل  هلماـشلا  هقلطملا  اهتیـضرع  يوس 
نیع اهـسفنأ  یف  اهدوجو  نأ  عم  تامولعملا  تالوقم  نم  تایهاملا  کـلت  سفن  اـفیک و  سیل  دوجولا  اـهیلإ و  مضنی  رمأ  ـال  اـهققحت 

قارـشإک ناکف  دوجولا  وه  قارـشإلاف  سفنلا  نم  هیقارـشإ  هفاضإ  ناک  نإ  سفنلا  یلإ  اهباستنا  مث  سفنلا  وه  اـهعوضومل و  اـهدوجو 
تامولعملا ناک  هیلوقم  هفاضإ  ناک  نإ  ضرعلاب و  نکل  مولعملا و  هلوقم  نم  لب  فیکلا - هلوقم  نم  نکی  ملف  هبـسحب  لـک  یف  قحلا 

کلت نوکت  یتح  تاذـلاب - فیکلا  کلذ  امف  تاذـلاب  ام  یلإ  یهتنی  نأ  دـب و  ضرعلاب ال  ام  مث  ضرعلاـب  اـفیک  ـال  ضرعلاـب  هفاـضإ 
اهنم عزتنی  اهیف  همیمـض  قلطملا و ال  ضرعلاک  سیل  همیمـضلاب و  تالومحملا  نم  فیکلا  هل و  ضرعلاب  تایفیک  هینهذلا  تاموهفملا 

يرودصلا یلولحلا ال  مایقلا  نم  موقلا  هقیرط  یلع  هءانب  نأ  باوجلا  .ملعلا و  موهفمک  صاخلا  فیکلا  هیهام  قلطملا و  فیکلا  هیهام 
هل دوجولا  اذـه  و  موقلا - دـنع  یتعان  دوجو  اهیلإ  فاضی  خـلإ و  فیک  مک و  رهوج و  میهافم  لقعلا  یف  تـالوقملاف  داـحتالا - ـال  و 

هر س  ضرعلاب ، فیک  تالوقملا  تاذلاب و  فیک  یه  ملعلا و  موهفم  یه  هیهام 
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الیلق ینغی  نمسی و ال  یشب ء  اوتأی  مل  الیبس و  هلح  یلإ  اودتهی 

اهداهو اهلالت و  اهراهنأ و  اهراجشأ و  عم  هعساو  يراحص  هقهاش و  الابج  روصتن  انأ  یناثلا  لاکشإلا 

هراشا

کلت لصحی  نأ  هیلإ  اوبهذ  ام  یلع  بجوف  كارتشالا  نع  عناملا  یئزجلا  هجولا  یلع  رادـقملا  همیظعلا  بکاوکلا  کلفلا و  روصتن  و 
اذإ اذـک  سأرلا و  وشح  یف  لـصاح  راـخبل  تضرع   (1) هوق هیفیک و  لب  هردـقتم  امـسج و ال  تسیل  یتلا  هیلاـیخلا  هوقلا  یف  رومـألا -

نولقعتم نوکرحتم  نوکردـم  ساـنأ  هیلاـیخلا  هوقلاـب  هامـسملا  هیفیکلا  کـلت  یف  لـصحی  هیناـسنإ  رخأ  صاخـشأ  عـم  ادـیز  روـصتن 
هذه لحم  ناک  ول  اذک  و  هنالطبب - لقعلا  مزجی  امم  وه  مهعئانص و  مهفرحب و  هوقلا  کلت  یف  نولغتشم  نییمدآلا  تافـصب  نوفوصوم 

یفکی هنالطب و ال  یفخی  امم ال  ریغصلا  یف  میظعلا  عابطنا  و  مجحلا - رادقملا و  لیلق  یش ء  هنإف  غامدلا  مدقم  یف  یتلا  حورلا  ءایشألا 
.هیاهن یلإ  میسقتلا ال  لبقی  امهنم  لک  ناک  نإ  لبجلا و  عسی  فکلا ال  نإف  هیاهنلا  ریغ  یلإ  میسقتلا  نالبقی  امهیلک  نأب  راذتعالا 

باوجلا و 

هراشا

کلذ اونهربی  مل  هیـسحلا و  وأ  هیلایخلا  هوقلا  یف  هینامرجلا  هلثمألا  و  هیمـسجلا - حابـشألا  دوجوب  نیلئاقلا  یلع  اضقن  دری  امنإ  اذه  نأ 
کلت سفنلا  هدـهاشمل  هدـعم  رهاظم  اهنوک  الإ  يوقلا  هذـهل  سیل  مهلاوقأ و  عبتتم  یلع  بهذـی  امک ال  فاو  ناهرب  فاـش و  لیلدـب 

ابابـسأ و وأ  نییقاورلا  سرفلا و  ءامکح  نم  نیمدـقألل  اعبت  قارـشإلا  خیـش  يأر  وه  امک  مظعألا  لاـثملا  ملاـع  یف  حابـشألا  روصلا و 
کلذ دری  هنأ ال  لصاحلا  (2) و  هیلإ انبهذ  امک  رغصألا  اهلاثم  ملاع  یف  راثآلا  لاعفألا و  کلت  لعفی  اهب  سفنلل  تالآ 

یلإ هراشإ  هیفیکلا  نأ  امإ  لعفلا و  هوقلا و  یف  یجی ء  امک  هیـضرعلا  يدابملا  یلع  قلطت  هوقلا  نإف  دـحاو  امهتیلکب  دارملا  نأ  اـمإ  - 1
هر س  هیرهوجلا ، هیعونلا  روصلاک  اهنأ  اهتیرهوجب و  لوقلا  یلإ  هراشإ  هوقلا  ءابطألا و  نم  ریثک  لوق  وه  امک  اهتیضرعب  لوقلا 

تاسوسحملاب و ساوحلا  لاصتا  دـنع  هیـسحلا  يوقلا  یف  هیدام  راثآ  اهل  رعاشملا و  جراخ  یف  هیدام  اروص  كانه  نأ  لصاحلا  و  - 2
یلع وأ  هیئزجلا  تعن  یلع  اروهظ  روصلا  هذه  هب  رهظت  سفنلا  نم  كاردإ  روعش و  اهنراقی  هلحرملا و  هذه  یف  روعـش  كاردإ و ال  ال 

امهدـحأ هداملا  ملاع  ءارو  امه  هداملا  نع  نادرجم  ناملاع  سفنلل  هرهاـظلا  روصلا  نم  نیعونلا  نیذـه  فرظ  هیلکلا و  هعـسلا و  تعن 
ط هقباطتم ، لقعلا  لاثملا و  هداملا و  ثالثلا  ملاوعلا  هیلکلا و  لوقعلا  ملاع  رخآلا  هیف و  فالخ  یلع  رغصألا  وأ  مظعألا  لاثملا  ملاع 
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.ینامسجلا داوملا  ملاع  یف  ینیعلا  دوجولا  اذه  يوس  هیسحلا  تاکردملل  رخآ  ادوجو  تبثأ  نم  یلع  اضقن 

ام يوس  رخآ  ادوجو  حابـشألا  روصلا و  هذـهل  نأ  و  رخآ - ملاع  دوجو  هیروصلا  ءایـشألل  یملعلا  دوجولا  هلدأب  تبثی  امنإف  هلمجلاب  و 
نع ههزنملا  هدرجملا  سفنلا  اهدـهاشی  امبر  لب  هینطابلا  يوقلا  دـنع  رهظی  فشکنی و  دوجولا  کلذـب  هرهاـظلا و  ساوحلا  یلع  رهظی 

هنوعمب حابـشألا  هذه  دهاشی  امک  هینطابلا  يوقلا  هنوعمب  نیملاعلا  نیذه  هطلاخم  نع  هیلعتـسملا  نیدوجولا  نیذـه  نم  یـش ء  هنراقم 
یلع هنطابلا  يوقلا  كاردإب  ملاـعلا و  اذـه  دوجو  یلع  هرهاـظلا  يوقلا  كاردإـب  هدرجملا  سفنلا  لدتـسی  هلمجلاـب  هرهاـظلا و  يوقلا 
یلع لاع  نیمسقلا  نع  جراخ  یلقع  ملاع  دوجو  یلع  هیلقعلا  قئاقحلا  اهتاذ و  كاردإب  لدتسی  امک  يرادقم  یحبش  رخآ  ملاع  توبث 

لکـشلا و رادقملا و  نم  الوأ  هاندهاش  يذلا  هجولا  یلع  همادعنا  دعب  ملاعلا  اذه  صاخـشأ  نم  هرم  هاندهاش  ام  كردـن  انأل  نیمیلقإلا 
ملاع یف  هدوجوف  ضرفلاب  ملاعلا  اذه  یف  سیل  هتبلا و  دوجو  هل  و  هصوصخب - هیدی  نیب  لثمتی  هب  كردملا و  دـنع  بصتنی  هب  عضولا 

همئاق ال ملاعلا  کلذ  تادوجوم  نأ  یلإ  نیهلأتملا  نم  فشکلا  قوذلا و  لهأ  رابکلا و  ءامکحلا  نم  ءامدـقلا  نطالفأ و  بهذـف  رخآ 
نیألا نم  اهعباوت  هداملا و  نع  هدرجم  هیلقعلا  تادوجوملا  ذإ  سحلا - ملاع  لقعلا و  ملاع  نیب  هطـساو  وه  لب  ههج  یف  ناکم و ال  یف 
هتباثلا هیلاثملا  حابشألا  امأ  ضارعألا و  کلت  یف  هرومغم  هنـسحلا  تادوجوملا  هیلکلاب و  اهلاثمأ  ءوضلا و  نوللا و  مکلا و  لکـشلا و  و 

.لاکشأ ریداقم و  اهل  ثیح  مسجت  وحن  ناکم و  اهیوحی  ههج و ال  یف  لخدی  ثیح ال  درجت  وحن  اهلف  ملاعلا  اذه  یف 

عابطناب سیل  راصبإلا  نأ  بلطملا  اذـه  تابثإل  قارـشإلا - همکح  یف  يدرورهـسلا  نیدـلا  باهـش  هلأتملا  خیـشلا  هرکذ  ام  هصـالخ  و 
وه ام  یلع   (1) نیعلا یف  یئرملا  هروص 

اذک یف  اذک و ال  یف  تسیل  هآرملا  هروص  لوقی  یتح  هیلکلا  یف  لخدـتل  رـصبلا  یف  تسیل  هآرملا  هروص  کلذـکف  هلوقل  دـیهمت  - 1
تایداملا ظاحل  یئارم  اهلعج  هرـس  هیلاثملا  هیلایخلا  حابـشألا  هذـه  مهولا  فیعـضت  نأ  ملعا  مث  .لاـثملا  ملاـع  وه  اذـک و  یف  نوکیف 

دبکلا هرارح  ولف ال  ندبلا  هیلخدمب  اهتینسح  اهتیبوغرم و  نأ  هیلع  هبتـشا  نکل  بحأ  بغرأ و  هدنع  اهنوکل  تاذلاب  اظوحلم  هیئزجلا ال 
هر س  اذکه ، هیبوغرملا و  نم  هباثملا  هذهب  یئزجلا  درابلا  ءاملا  نکی  مل 
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نیعلل رینتـسملا  هلباقمب  الإ  راصبإلا  سیلف  نییـضایرلا  بهذـم  وه  امک  یئرملا  یلإ  نیعلا  نم  عاعـشلا  جورخب  لوـألا و ال  ملعملا  يأر 
عانتمال رـصبلا  یف  تسیل  هآرملا  هروص  کلذـک  هاریف و  یئرملا  یلع  يروضح  یقارـشإ  ملع  سفنلل  لـصحی  اـهب  ذإ  ریغ  ـال  همیلـسلا 

نع الـصف  عاعـشلاب  راصبإلا  نوک  لطب  هنأل  نظ  امک  اهنیعب   (1) هتیأر ام  هروص  وأ  کتروص  یه  تسیل  ریغـصلا و  یف  میظعلا  عاـبطنا 
هآرملا هبـسنک  تارـصبملا  یلإ  هیدـیلجلا  هبـسن  ماسجألا و  نم  مسج  یف  هآرملا و ال  یف  تسیل  هروصلا  نأ  نیبت  ذإ  هساکعناب و  هنوک 

لب هیدیلجلا  یف  تسیل  اهتطـساوب  سفنلا  كردت  یتلا  هروصلا  کلذـک  اهیف  تسیل  هآرملا  هروص  نأ  امکف  اهنم - هرهاظلا  روصلا  یلإ 
هاریف و جراخلا  یف  هیوه  هل  ناک  نإف  رینتسملا  یشلا ء  کلذ  یلع  يروضح  قارشإ  سفنلا  نم  عناوملا  عافترا  هلباقملا و  دنع  ثدحت 

هلباقملا ءایـشألا  روص  اهیف  رهظ  یتلا  هآرملا  هلباقم  یف  هیدـیلجلا  تعقو  اذإف  هآرملاک  رخآ  رهظم  یلإ  جاتحیف  اضحم - احبـش  ناک  نإ 
عافترا طئارشلا و  دنع  نکل  هیجراخلا  هآرملا  هیدیلجلا و  هآرم  هطساوب  ءایـشألا - کلت  تأرف  يروضح  قارـشإ  اضیأ  سفنلا  نم  عقو 

عناوملا

یقارشإلا خیـشلا  لوق  رـصتخا  فنـصملا  نأ  ملعا  و  اضیأ - اهیف  لیلدلا  اذه  نایرجل  اضیأ  اهـسفن  هآرملا  یف  تسیل  لقی و  مل  امنإ  - 1
دقع طوسبم  مالک  یف  عابطنالاب  عاعشلا و  جورخب  راصبإلا  نوک  لطبأ  ام  دعب  هموکحلاب  ردصملا  ثحبلا  یف  خیـشلا  نإف  هرـس  سدق 

كرظن عضاوم  فالتخاب  اهیف  یـشلل ء  کتیؤر  تفلتخا  ام  الإ  هآرملا و  یف  تسیل  هروصلا  نأ  ملعا  لاقف  هدعاقلاب  اردـصم  رخآ  اثحب 
هذـه لب  لاثملا  ملاعل  اتبثم  یناثلا  یناثلل و  ادـیهمت  لوـألا  لـعج  نیثحبلا و  نیب  هرـس  سدـق  فنـصملا  جزمف  لاـق  اـم  رخآ  یلإ  اـهیلإ 

فنـصملا و لاق  اذـل  اهرخاوأ و  یف  خـلإ  نیعلا  یف  هروصلا  عابطنا  هب  عنتما  ام  لثمب  هلوق و  قارـشإلا و  همکح  طـساوأ  یف  تـالاقملا 
هک یناد  متفای  یناد  هبنپ  ردنا  یهوک   s ُ - \ ازغلم لاق  نمف  اعنتمم  ریغـصلا  یف  میظعلا  عابطنا  ناک  امل  هنإ  مث  .خیـشلا  هرکذ  ام  هصالخ 

غامدلا نطقلا و  بح  ردقب  هیدیلجلا  غامدلا و  نیعلا و  هیرهظم  هب  دارأ   . z\ تسیچ هک  یناد  متفای  یناد  همرس  ردنا  يرحب   z\ تسیچ
هر س  هلحکملا ، ردقب 
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ناهذألا یف  هدوجوم  نوکت  هیلایخلا ال  روصلا  نذإف  غامدلا  نم  عضوم  یف  اهعابطنا  عنتمی  نیعلا  یف  هروصلا  عابطنا  هب  عنتما  ام  لثمب  و 
هزیمتم و هروصتم و ال  تناک  امل  الإ  امدع و  تسیل  سحلا و  میلس  لک  اهاریل  الإ  نایعألا و  یف  ریغـصلا و ال  یف  ریبکلا  عابطنا  عانتمال 

اهنوکل لوقعلا  ملاع  یف  نایعألا و ال  یف  ناهذألا و ال  یف  تسیل  هدوجوم و  یه  ذإ  هیتوبثلا و  هفلتخملا  ماکحألاب  اـهیلع  اـموکحم  ـال 
اهیبشت يدام  ریغ  هنوکل  لصفنملا  لایخلاب  یمـسملا  لاثملا  ملاع  وه  رخآ و  عقـص  یف  نوکی  هرورـضلابف  هیلقع - ـال  هینامـسج  اروص 

نم مهریغ  سلقذابنأ و  سروغاثیف و  طارقـس و  نوطالفأک و  نومدـقألا - ءاـمکحلا  هدوجو  یلإ  بهذ  يذـلا  وه  لـصتملا و  لاـیخلاب 
ملاـع یلإ  هیبوبرلا و  ملاـع  یلإ  مسقنملا   (1) لقعلا ملاع  ناملاع  ملاعلا  اولاق  مهنإـف  هفلتخملا  ممـألا  نم  كالـسلا  عیمج  نیهلأـتملا و 

لثم تسیل  هیحبشلا  روصلا  نأ  ملعی  انهاه  نم  هیحبشلا و  روصلا  یلإ  هیـسحلا و  روصلا  یلإ  مسقنملا  روصلا  ملاع  سوفنلا و  لوقعلا و 
یف هتباث  همیظع  هیرون  یه  و  هینوطالفألا - لثملاب  نولوقی  روصلا  هذـهب  نولوقی  امک  ءامکحلا  رباکأ  نم  ءامظعلا  ءالؤه  نأل  نوطالفأ 
یه هرینتـسم  اهـضعب  ءایقـشألا و  باذع  منهج  یه  هیناملظ  اهـضعب  هدرجملا  حابـشألا  ملاع  یف  هقلعم  لثم  هذه  هیلقعلا و  راونألا  ملاع 
یف نوعتری  ایلعلا و  هجردـلا  یلإ  نوقتری  مهف  نوبرقملا  نوقباسلا  امأ  نیمیلا و  باحـصأ  نیطـسوتملا و  نم  ءادعـسلا  اهب  معنتی  تانج 

هینابرلا لثملا  هیهلإلا و  راونألا  دنع  سدقلا  ضایر 

: یشرع دقن 

هررق هررح و  امبـسح  فشکلا  همئأ  همکحلا و  نیطاسأ  هیلإ  بهذ  اـمک  يداـملا  ریغلا  يرادـقملا  ملاـعلا  دوجوب  نمؤی  نمم  اـنأ  ملعا 
(2) نیئیش یف  هعم  فلاخن  انأ  الإ  ریرقت  ریرحت و  متأ  قارشإلا  بحاص 

هر س  مسقنملا ، ینعملا  ملاع  يأ  - 1
ناک ءاوس  مولعملا  دوجو  نوک  طابترالا  اذـه  مزال  سفنلل و  اهدوجو  دـعب  الإ  اهتامولعم  نم  ائیـش  لانت  سفنلا ال  نأ  یف  بیر  ال  - 2

نأ کلذ  مزال  اهـسفن و  دوجو  هرئاد  اهتاذ و  لخاد  یف  الإ  ائیـش  لانت  سفنلاف ال  اهدوجو  بتارم  نم  سفنلاب و  اـمئاق  اـیلک  وأ  اـیئزج 
یف ساوحلل  لصاحلا  ءاـطخلا  ریظن  سفنلا  دوجو  هیـصوصخ  هریغت  اـم  ـالإ  مظعـألا  لاـثملا  یلع  قبطنم  اـهب  صاـخ  لاـثم  اـهل  نوکی 

عیبرت و نم  اهلاکشأ  یف  یئارملا  فالتخاب  یئرملل  لصاحلا  ریغتلاک  و  سوسحملا - وأ  ساحلا  تایصوصخ  یلإ  دنتسملا  اهتاسوسحم 
مظعألا لاثملا  ریغ  سفنلاب - صاخ  لاثم  توبثب  هر  هلوقف  یئرملل  تآرملا  هریاغم  یلإ  يدؤی  اـهریغ و  هرادتـسا و  هلاطتـسا و  ثیلثت و 

ملاع نع  جراخ  ریغ  اضیأ  هیلقعلا  روصلا  نم  سفنلا  هدـجت  اـم  نإـف  لـقعلا  یف  هلثمب  لاـقی  نأ  یغبنی  نکل  هنع  صیحم  ـال  اـمم  ماـعلا 
ط هنیعب ، هیف  لاثملا  یف  ناهربلا  نم  رم  ام  نایرجل  اهتاذ  هطیح  اهسفن و 
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لایخلا ال مادختساب  اهریوصت  اهریثأت و  درجمب  سفنلا  نم  عقـص  یف  هیلإ  انأموأ  امک   (1) هدوجوم اندنع  هلیختملا  روصلا  نأ  امهدحأ 
نم هب  ثبعی  ام  و  هیفازجلا - اهتاباعد  هلیختملا و  تافرـصت  نأ  روهظل  همالک  نم  مهفی  امک  اهریغ  رثؤم  ریثأـتب  اـهنع  جراـخ  ملاـع  یف 

روصلا هذه  نأ  هلیختملا و  هوقلا  هنطیش  لجأل  یناسفنلا  ریغصلا  ملاعلا  یف  الإ  سیل  میکحلا  لعفل  هفلاخملا  هحیبقلا  لاکشألا  روصلا و 
تمدـعنا و سفنلا  اهنع  ضرعأ  اذإف  اهتیبثت  اهریوصت و  یف  هلیختملا  اهمادختـسا  اهیلإ و  اـهتافتلا  سفنلا و  هجوت  ءاـقبب  هیقاـب  هیلاـیخلا 

لوألا یف  سفنلل  نأ  نایـسنلا  لوهذـلا و  نیب  قرفلا  همعز و  امک  اهایإ  اهظفح  سفنلا و  ءاقبإب  هیقاب ال  دوجولا  هرمتـسم  اهنأ  ـال  تلاز 
ام وأ  کلذ  یلإ  جاتحی  هیف  نإف  یناثلا  فالخب  هریغ  وأ  دیدج  ساسحإ  یلإ  راقتفا  ریغ  نم  هیلایخلا  روصلا  ریوصت  یلع  رادتقالا  هکلم 

.هلادلا تامالعلاک  هتلزنمب  وه 

(2) ملاعلا اذـه  یف  هتباث  اهنأ  ینعمب  هسوسحملا  روصلل  لـالظ  اندـنع  لاـثملا و  ملاـع  یف  هدوجوم  هدـنع  هیتآرملا  روصلا  نأ  یناـثلا  و 
ضرعلاب ال اتوبث  يأ  ایلظ  اتوبث 

یف لوقی  نأ  دعب  نع  عاونألا  بابرأ  سفنلا  هدهاشمب  هنأ  لقعتلا  یف  لاق  ام  وذح  یلع  هرـس  سدـق  فنـصملا  یلع  بجاولا  لوقأ  - 1
یف هلثم  زاج  رهظملا و  نولب  رهاظلا  نولت  لیبق  نم  هحیبق  يءارتت  یتلا  لاکـشألا  هرـس و  سدـق  یقارـشإلا  خیـشلا  لاق  ام  لثمب  لیختلا 
هنأ لقعتلا  یف  نکل  هرـس و  سدـق  فنـصملا  لاق  ام  لیختلا  یف  يدـنع  قحلا  .اهیف و  هطلاـغملا  عقی  اـم  اریثک  ذإ  تاـیلقعلا - تاـیلکلا 

کلذک رغصألا  اهلاثم  ملاع  سفنلا  تایلایخ  نأ  امکف  هبترم  اهعم  هتوافتملا  اهتعـشأ  هیهلإلا و  لثملا  سوکع  هیرونلا  سفنلا  هدهاشمب 
هر س  لاعفلا ، لقعلا  یف  سفنلا  تنف  اذإ  الإ  مهللا  ربکألا  لقعلا  ملع  رغصألا ال  اهلقع  ملاع  اهتایلقع 

هبسنلاب بارسک  یهف  یشب ء  سیل  یـشلا ء  للظ  یـشلا ء و  هیاکح  سکاوعلل و  تایاکح  يأ  ایلظ  اتوبث  توکلملا  ملاع  یف  يأ ال  - 2
اذه هسکع و  ءاملا و  هیاکح  هنأ  الإ  دهاشم  یش ء  اضیأ  بارـسلا  اهتاوذ و  هنک  قئاقحلا ال  روهظ  یهف  یعیبطلا  ملاعلا  اذه  قئاقح  یلإ 

سکعلا و نیهلأتملا  تالیثمت  رثکأ  نـأل  هل  لـثمملا  لاـثملا و  قباـطت  یه  اـضیأ  همکحم  هیاـغ  هل  مللا و  ناـهربب  نهربم  نسح  قیقحت 
z\ دشأب لوحأ  مشچ  نیمود  شقن   z\ ترظن ردنا  دیآ  هک  وا  زج  زیچ  ره   s ُ - \ فراعلا لوقک  لوحألا  هاری  ام  یناث  يدصلا و  لظلا و 

هر س  هلصفنم ، هلقتسم  اتاوذ  يرت  اهنإ  ثیح  نم  ینعی  . 
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ضرعلاب هتباث  لالظ  سوکع و  کلذ  لک  يدـصلا - هل  لاقی  يذـلا  توصلا  هیناث  روصلا و  نم  لاوحألا  هاری  ام  هیناـث  اذـک  تاذـلاب و 
هیکاح سوکع  لالظ و  تادوجولل و  اعبت  ضرعلاب  هتباث  نایعأ  تادوجولا  ءاحنأ  يوس  ام  نأ  امک  هیجراـخلا  هسوسحملا  روصلل  اـعبت 

(1) ءافرعلا ضعبل  مظنلا  یف  امک  یشلا ء  کلذ  هقیقح  تسیل  یشلا ء  هیاکح  و  اهل -

زارد يادص  نینچ  نیا  دینش  هک  تسوا  همغن  يادص  ملاع  همه 

نهذلا یف  دوجو  ءایشألل  ناک  ول  هنأ  ثلاثلا  لاکشإلا 

هراشا

درجم یصخش  درف   (2) هیضرعلا عاونألا  هینامسجلا و  عاونألا  نم  عون  لکل  نوکی  نأ  مزلی  متررق  ام  یلع 

سفنلا طـسبنملا و  دوجولا  وـه  همغنلاـب  دارملاـف   . z\ زاـغآ دـنک  يا  همخز  ناـمز  ره   z\ زاـس دزاونیم  هدرپ  رد  قـشع   s ُ - \ هـلبق - 1
اذـه نـم  تادوـجولل و  سوکعلاـک  یه  یتـلا  تاـیهاملا  ادـصلاب  ینـسحلا و  باـقلألا  نـم  کـلذ  ریغ  یلإ  نـک  هـملک  یناـمحرلا و 

یف لاق  \z و  ادص یهگ  یهن و  مان  شادن  یهاگ   z\ شوگب تدیآ  یمه  هنوگ  ود  رب  توص  کی   s ُ - \ یماجلا لاق  حالطصالا 304 
عارصملا یف  ریثک و  کلذ  لثم  \z و  تافرع لها  کیبل ز  هرعن  دص  تساوخ   z\ مرحب ییادص  داتفا  رد  وت  يادن  زا   s ُ - \ رخآ عضوم 

هتاملکب قحلا  قحی  لب  تمصلا  یلاعت  هیلع  زوجی  ذإ ال  یلاعت  هللا  تاملک  دافن  مدع  یلإ  هراشإ  فنـصملا  هلقن  يذلا  تیبلا  نم  یناثلا 
هحیرـصلا هتلالدـف  الإ  هانلقن و  يذـلا  قباسلا  تیبلا  هظحالم  مدـع  عم  هیهاملا  دوجولا و  یلع  قیبطتلا  نم  هرکذ  يذـلا  اذـه  مث  امئاد -

تاقشعلا یقاب  ءادنلا و  هقشعف  قشع  لک  یف  یقیقحلا  هقشع  يرـس  قئاقحلا  لک  یف  هلامج  هعنـص و  رهظ  امک  ذإ  قشعلا  نایرـس  یلع 
هر س  هللا ، وهف  قشعلا  مت  اذإ  لیق  ذإ  لوألا  یلإ  عجرل  ناونعلا  فالتخا  ول ال  ادص و 

يرهوج درف  یضرع و  درف  درجم و  درف  يدام و  درف  دحاولا  عونلل  نوکی  نأ  هینامسجلا و  هعیبطلل  درجم  درف  موزل  لاکشإلا  لصأ  - 2
دق ذإ  هدح - یلع  الاکـشإ  هلعجی  مل  عبتلاب و  روکذـم  وهف  ایلک  ایـصخش و  دـحاو  یـش ء  نوک  موزل  امأ  هیرهوجلا و  قوف  درجتلا  نأل 

هر س  رکذتف ، لوألا  لاکشإلا  عفد  يواطم  یف  هعفد 
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.اعون ایلک و  صخشملا  رمألا  کلذ  نوکی  اههابشأ  عضولا و  نیألا و  رادقملا و  نم  اهقحاول  هداملا و  نع 

لب صخشتی  نأ  ریغ  نم  هیف  دجوی  نأ  امإف  نهذلا  یف  موهفملا  کلذ  دجوی  متررق  ام  یلعف  انلقعت  یلک  موهفم  لک  نأ   (1) کلذ نایب 
ریغ امهبم  مهبملا  دوجو  صخـشتلا و  نع  کفنی  دوجولا ال  نـأل  لوـألا  یلإ  لـیبس  ـال  اصخـشتم  ریـصی  وأ  هماـهبإ  هفارـص  یلع  یقبی 

ضراوعلا رئاـس  فیکلا و  مکلا و  نع  درجم  صخـشم  ناـسنإ  ناـسنإلا  لـقعت  دـنع  اـننهذ  یف  لـصحی  نأ  مزلی  یناـثلا  یلع  لوقعم و 
نکل درجملا - یف  ینامـسجلا  لوصح  عانتما  نم  مهدـنع  ررقت  ام  یلع  درجملا  لقعلا  یف  لصحی  نأ  زجی  مل   (2) اهنراق ول  ذإ  هیداملا 

.کلذک مدقملاف   (3) اقافتا ههیدب و  لطاب  یلاتلا 

روهشملا یف  هنع  باوجلا  و 

ذوخأملا رهوجلا  کلذ  هقیقح  نم  ادرف  سیل  نهذلاب و  همئاق  هیفیک  ضرع و  هنأ  الإ  ایصخش - ارمأ  ناک  نإ  نهذلا و  یف  دوجوملا  نأ 
.هینامسجلا ضارعألا  لقعت  یف  سایقلا  اذک  هانعم و  سفن  رهوجلا و  کلذ  موهفم  نیع  وه  معن  درفلا  اذه  هنم 

اهتاوذ نود  اهموهفم  اهانعم و  نهذلا  یف  هیجراخلا  هیعونلا  رهاوجلا  نم  ذوخأملا  نأ  لوألا  لاکشإلا  عفد  یف  انتقیرط  نم  تملع  دق  و 
هیجراـخلا و  هینهذـلا - تاصخـشتلا  نع  ادرجم  هذـخأ  راـبتعابف  نیریثـک  یلع  هقدـص  ینهذـلا و  دوـجوملا  هـیلک  اـمأ  اهـصاخشأ و  و 

حلم حلأ  نإ  یلقعلا و  یجراخلا و  نیدوجولا  یلإ  سایقلاب  امیس  رابتعاب - ایصخش  رابتعاب و  ایلک  یش ء  نوک  یف  رجح  (4) و ال  اعیمج
بکترم بکترا  و 

هر س  لاکشإلا ، لصأ  روذحم  وه  هینامسجلا و  عاونألل  درجم  درف  موزل  نایب  يأ  - 1
هاطاوم لومحم  قداص و  هنأ  عم  نیریثک  یلع  قدـصی  ملف  یلکلا  کلذ  ضراوعب  فصتی  مل  ام  یلع  قدـصی  مل  اهنراق  ول  اضیأ  و  - 2

هر س  اهیلع ،
هر س  یهلإلا ، خماشلا  ملاعلا  کلذ  دوجوب  نمؤی  نم  امأ  هلوقب و  هیلإ  ریشیس  امک  عونمم  امهالک  لکشتسملا و  نم  ءاعدا  - 3

هیئزج و هیلک و ال  یه ال  یتلا  هیهاملا  سفن  یقبی  دوجولل - هقواسملا  هینهذلا  هیجراخلا و  تاصخـشملا  فذح  دنع  هنأ  یفخی  ال  - 4
هر س  اقباس ، هانبتک  امک  یلقعلا  دوجولا  هعس  هیلکلا  یف  هرس  سدق  هقاذم  هریغ و  نم  باوجلا  اذه 
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امیف عقو  دقف  اهنع  نغتـسم  اهلحم  نهذـلا و  یف  هلاح  اضیأ و  رهوج  یه  هقیقحلا و  یف  ناسنإلا  كراشت  نهذـلا  یف  یتلا  هیناسنإلا  نأ 
.افنآ تملع  ام  یلع  هنع  برهم  ال 

جراخلا یف  نوکی  نأ  اهنأش  نم  هیهام  رهوجلا  نإ  الئاق  هینهذلا - هیرهوجلا  یناعملا  هیرهوج  یلع  رصم  یناودلا  یلوملا  نأ  بجعلا  و 
.افیک رهوجلا  بالقنا  ذئنیح  مزلی  هنأ  فیکلا  باب  نم  هینهذلا  رهوجلا  هروص  نوکب  لئاقلا  یلع  عنش  عوضوملا و  یف  ال 

یف مزتلی  نأ  الإ  مهللا  ربدـتلا  قمعتلا و  دـنع  رهظی  امک  مزلأ  هب و  قصلأ  همهوت  هروص و  اـم  یلع  هقیقحلا  بـالقنا  موزل  نأ  ملعی  مل  و 
ینهذـلا ناسنإلا  هیرهوج  نأ  امک  ذإ  اذـک  اذـک و  جراخلا  یف  تدـجو  اذإ  اـهنوکب  دـییقتلا  هیرهوجلا - عاونـألل  یتلا  دودـحلا  عیمج 
هروصلا نوکب  لوقلا  نیب  قرف  ذئنیح ال  یناعملا و  هذه  مزاول  عیمج  هقطن و  هسح و  هومن و  هرادقم و  داعبألل و  هتیلباق  اذـکف  کلذـک 

عاونألا روص  نم  اهریغ  هیناسنإلا و  موهفم  نأ  قحلاف  هیفـسعتلا  هوجولا  هذـهب  رهوجلا  نم  اـعون  اـهنوک  نیب  هقیقحلاـب و  اـفیک  هینهذـلا 
ینهذـلا ال دوجولا  لئالد  فراعتملا و  لمحلاب  اهنع  بذـکی  یلوألا و  لـمحلاب  اـهیناعم  اـهیلع  قدـصی   (1) هینهذ تاـیفیک  هیرهوجلا 

وه امک  هعابتأ  لوألا و  ملعملاک  هیرهوجلا  عاونألا  روص  هیف  یلقع  ملاع  دوجوب  نعذی  نمل ال  اذه  تایلقعلا  یف  اذـه  نم  رثکأ  یطعی 
اهـضعب ادرجم و  هیعونلا  هیهاملا  دارفأ  نم  ضعب  نوک  نإ  لوقی  نأ  هلف  یهلإلا  خماشلا  ملاعلا  کلذ  دوجوب  نمؤی  نم  امأ  روهـشملا و 

(2) ماظعلا هخایـشأ  نوطالفأ و  میظعلا  بهذ  دـق  فیک و  قافتا  هعانتما  یلع  عقو  ناهرب و ال  ههیدـب و ال  هداسفب  مکحی  مل  امم  اـیدام 
لکل نأ  یلإ 

یلإ ذئنیح  سایق  اهل و ال  هیملع  هروص  سفنلل و  هتعان  اهـسفن  یف  اهذخأ  ثیح  نم  وه  امنإ  تایفیک  اهنوک  نأ  یلإ  هبنتلا  یغبنی  و  - 1
ط ضرع ، رهوج و ال  میهافم ال  یه  امنإف  جراخلا  یلإ  سایقلاب  امأ  جراخ و 

یف ربتعملا  امف  تلق  نإ  اهل - نراقم  هریغ  یف  هیهاملا و  نع  درجم  بجاولا  یف  وه  دـحاو و  ینعمب  لکلا  یلع  عقی  دوجولا  اضیأ  و  - 2
ام قطانلا  نم  مزال و  لظک  ناک  نإ  یلاـثملا و  یعیبطلا و  نم  معأ  قلطملا  مسجلا  وه  مسجلا  نم  ربتعملا  تلق  .ـالثم  ناـسنإلا  فیرعت 
نم معأ  وه  ام  هکرحلا  سحلا و  نم  لعفنملا و  لقعلا  هوقلاب و  لقعلاک  هوقلاب  امم  لاعفلا و  وأ  لـعفلاب  لـقعلاک  لـعفلاب  اـمم  معأ  وه 

هیلاثملا و نم  معأ  هیذغتلا  نم  لعفلاب و  وأ  هوقلاب  هئدبم  نم  معأ  ومنلا  نم  یلعفلا و  يروضحلا  ملعلا  نم  لعفلاب و  وأ  هوقلاب  امهئدبم 
هر س  طسبأ ، یلعأ و  وحنب  هیتابنلا  سفنلا  دوجو  نادجو  نم 
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هیانع تاوذ  یه  عاونألا و  کلتل  هینامسجلا  دارفألا  رئاسل  هلاعف  بابسأ  دارفألا  کلت  لقعلا و  ملاع  یف  ادرف  هینامسجلا  عاونألا  نم  عون 
رخأتلا مدقتلا و  صقنلا و  هیمامتلا و  بسحب  اهتادوجو  یف  توافتلا  کیکشتلا و  لبقی  دحاو ال  عون  دارفأ  نأ  یلع  لادلا  لیلدلا  اهب و 

- نینطوملا بسحب  نیدوجولا و  بسحب  نوکلا ال  نم  دحاو  نطوم  دوجولا و  نم  دـحاو  وحن  بسحب  متی  امنإ  هتیمامت و  ریدـقت  یلع 
هناتملا و هیاغ  یف  هینامرجلا  هیعونلا  عئابطلل  هیلقعلا  لـثملا  دوجو  یف  همکحلا  نیطاـسأ  نم  هقبـس  نم  نوطـالفأ و  بهذـم  نأ  قحلا  و 

نم یـش ء  هیلع  دری  هجوب ال  ماظعلا  هخایـشأ  میظعلا و  اذـه  لوق  انققح  دـق  نیرخأـتملا و  ضوقن  نم  یـش ء  هیلع  دری  ـال  ماکحتـسالا 
هللا ءاش  نإ  هل  قفو  نمل  هرکذنـس  امک  مهمارم  یلع  عـالطالا  دـقف  مهماـقم و  یلإ  لوصولا  مدـع  اـهؤشنم  یتلا  تاداریـإلا  ضوقنلا و 

و ال بیر - کش و  همـصو  اهیرتعی  یتلا ال  هیـسدقلا  عماوللا  هیرونلا و  حناوسلا  یلع  مهلاوقأ  دمتعم  مهدـصاقم و  ءانب  نأ  یلع  یلاعت 
اهیف مهنم  قحاللا  نعلی  كوکـشلا  اهب  نیدـمتعملا  اهیلع و  نیلوعملاب  بعلیـس  یتلا  هیثحبلا  راظنألا  درجم  یلع  بیع ال  صقن و  هبئاش 

.اهتخأ تنعل  همأ  تلخد  املک  لب  اهیف  اوقفاوتی  اهیلع و  اوحلاصتی  مل  قباسلل و 

درجمب هیف  اوفتکا  هیرونلا و  لثملا  کلت  تاـبثإ  یلع  هجح  اورکذـی  مل  نإ  ءاـیلوألا و  ءاـمکحلا و  راـبک  نم  ءاـمظعلا  کـئلوأ  نإ  مث 
امب مزجلا  هیلع و  اوقفتا  ام  یلع  دامتعالا  ناـسنإلل  لـصحی  نکل  مهریغل  اـهوکحف  مهل  تعقو  یتلا  هررکتملا  هحیرـصلا  تادـهاشملا 

صخـش دصرت  یلع  ءانب  كالفألا  دادعأ  بکاوکلا و  عاضوأ  اوربتعا  اذإ  فیک و  هیف  مهرظانی  نأ  دـحأل  سیل  هورکذ و  مث  هودـهاش 
مهداصرأ یلع  هینتبملا  هفـسلفلا  لوحف  لاوقأ  ربتعی  نأبف  نایغطلا  طلغلل و  راثملا  سحلا  هلیـسوب  هریغ  عم  وهک  صاخـشأ  وأ  سخربأک 

.يرحأ ناک  ءاطخلا  لمتحی  یتلا ال  هررکتملا  هیلقعلا 
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اراح نهذلا  ریصی  نأ  ینهذلا  دوجولاب  لوقلا  یلع  مزلی  هنأ  عبارلا  لاکشإلا 

هراشا

هرارحلا هیف  لصح  ام  راحلا  نأل  ازیحتم  انمؤم  ارفاک  اعبرم - اثلثم  ایورک  امیقتـسم  اجوعم  هدوربلا  روصت  دنع  ادراب  هرارحلا  روصت  نیح 
هنالطب و  هداضتملا - رومألا  ماسجألا و  تافـصب  سفنلا  فاـصتا  مزلیف  تاقتـشملا  رئاـس  کلذـک  و  هدوربلا - هیف  لـصح  اـم  دراـبلا  و 

.يرورض

وه لولحلا  اهیف و  لحت  ءایـشألا و  کلت  قئاقح  انناهذأ  یف  لصحی  ءایـشألا  انروصت  اذإ  انأ  روکذملا  ریدقتلا  یلع  مزلی  هنأ  موزللا  نایب 
.نهذلل اتوعن  افاصوأ و  تامولعملا  کلت  قئاقح  نوکت  نأ  بجیف  تعانلا  صاصتخالا 

.هدوجوب هنع  باوجلا  و 

- تایشرعلا هلمج  نم  وه  لوألا و 

يأ ینارونلا  رهوجلا  نأ  امک  لب  اـهیف  لولح  ریغ  نم  سفنلا  توکلم  نم  عقـص  یف  اـهایإ  سفنلا  روصت  دـنع  ءایـشألا  هذـه  روص  نأ 
تارـصبملا نم  يدیلجلا  وضعلا  لباقی  ام  یقارـشإ - يروضح  ملعب  كردی   (1) هرصابلا هوقلا  یلع  اهرون  قارـشإ  دنع  هقطانلا  سفنلا 

هروصلا یقارـشإ  يروضح  ملعب  كردـی  هلیختملا  هوقلا  یلع  هقارـشإ  دـنع  کلذـکف  نیمدـقألا - هعیـش  يأر  وه  امک  عاـبطنا  ریغ  نم 
يری امک  لب  اهب  سفنلا  فاصتا  اهیف و  روصلا  لولح  ریغ  نم  سفنلل  هنیابملا  هیجراخلا  هلیختملا 

اندنع سفنلاب  هیلایخلا  روصلا  مایقف  هیلاعفلا  ءاشنإلاب و  اندـنع  لیختلا  نأب  هرـس  سدـق  هسفن  هقیرط  یلع  باجأ  امل  بارـضإلل  لب  - 1
روصلاب ثحبلا  صخ  هرـس  سدـق  هنإ  مث  .یقارـشإلا  خیـشلا  هقیرط  یلع  باجأ  اهب  سفنلا  فاصتا  بجوی  ـال  اذـه  يرودـص و  ماـیق 

هتقیرط یلع  مارملا  حوضول  اهب  هفاصتا  بجوت  اضیأ  لقعلاب  همئاقلا  هیعونلا  هرارحلا  نإف  اضیأ  تایلقعلل  لاکـشإلا  مومع  عم  هیلاـیخلا 
ملاعلا یلإ  یندألا  ملاعلا  اذه  نم  اهئاقترا  سفنلا و  خالـسناب  لقعتلا  نأل  لوقعملاب و  لقاعلا  داحتال  تایلقعلل  مایق  ذإ ال  هرـس - سدـق 

کلذ ضارعأ  نکل  عادبإلا  ملاع  یف  هل  یعادـبإ  درف  نأ ال  ضرعلا و  و  عاونألا - بابرأ  یلإ  هیدوهـشلا  هیقارـشإلا  اهتفاضإب  یلعألا و 
مزل الإ  سکعلاب و  كانه و  ضرعلا  دوجو  ماقم  نع  ایلاخ  عوضوملا  دوجو  ماقم  نوکی  نأ  نکمی  اهرهاوجب ال  دوجولا  هدحتم  ملاعلا 

باوجلا طانمف  دحاو  دوجوب  نادوجوم  كانه  رکـسلا  الثم و  رکـسلا  معط  اولاق  اذل  فلخ و  اذـه  كانه  هداملا  هوقلا و  دادعتـسالا و 
روکذـملا ثلاثلا  امأ  تایلقعلاب و  یناثلا  تایلایخلاب و  صخأ  لوألا  باوجلاف  تایلقعلل  ضرعتی  مل  اذـلف  كرتشم  وه  لولحلا و  مدـع 

هر س  امهنیب ، كرتشمف  موقلا  بتک  یف 
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یف اهلولح  ریغ  نم  هینطابلا  اهساوحب  اهدهاشی  و  هینطابلا - اهروص  یلإ  رظنی  اذک  اهریغ  هرـصابلاب و  هیجراخلا  ءایـشألا  روص  سحی  و 
.مونلا یف  هدهاشملا  هظقیلا و  یف  هدهاشملا  نیب  هقرفتلاب  مکحی  نادجولا ال  سفنلا و  تاذ 

درجم نود  هنم  رثأتلا  لاعفنالا و  یـشب ء  فاصتالا   (1) طرـش نإ  لوقن  سفنلاب  یلولح  مایق  هیلایخلا  روصلل  نوکی  نأ  ریدـقت  یلع  مث 
وه امک  اهیف  ءایـشألا  کلت  روص  ماسترا  وحن  یلع  هیملعلا  هطاحإلا  اهل  نأ  عم  هینوکلا  ثداوحلا  دوجول  هلاـعفلا  يداـبملا  نإـف  ماـیقلا 

کلت یف  ریثأتلا  لعفلا و  ههج  نم  هیلاعلا  اهیدابمب  هینوکلا  روصلا  مایق  نأل  هیمـسجلا  اهـضارعأ  تانئاکلاب و  فصتی  نکل ال  مهبهذـم 
ریغت و رثأت و  ریغ  نم  یـشلا ء  کلذـب  هفاصتا  بجوی  یـشلاب ء  یـشلا ء  مایق  درجم  نأ  ملـسن  اهنع و ال  رثأتلا  لاـعفنالا و  نود  روصلا 

الصأ ماقملا  اذه  یف  انضرغب  قلعتی  ال  رخآ - رمأ  کلذ  نأل  حصی  مأ  حصی  اذه ال  درجمب  قتشملا  قالطإ  نأ  لوقأ  تسل 

قبس ام  یلإ  عوجرلا  نم  دافتسی  امم  اضیأ  وه  یناثلا و  هجولا 

رفکلاب فاصتالا  هب  فاـصتالا  نم  مزلی  ـالف  عئاـشلا  لـمحلاب  ارفک  سیل  رفکلا  موهفم  نإـف  لـمحلا  يوحن  فـالتخا  یف  قیقحتلا  نم 
قیقحتلا کلذ  یف  هتیور  لامعإ  دـشرتسملا  نسحیلف  لاثملا  اذـه  ءاحنأ  یف  مکحلا  اذـک  ارفاک و  ناک  رفکلا  روصت  نم  نأ  مزلی  یتح 

هنم لحنیل 

فیک و اذه  الإ  يددجتلا  لاعفنالا  سیل  تناک و  مث  هل  یه  نکت  مل  هیملعلا و  روصلا  نم  لاعفنا  سفنلل  نوکی  فیک ال  تلق  نإ  - 1
يأ يداملا  نوکلا  ملاع  یف  هققحتملا  اهقئاقح  نم  سفنلا  لاعفنا  عنم  دارملا  تلق  .ایلعف  يدابملا  ملع  ایلاعفنا و  سفنلا  ملع  اومـس  دـق 
عنم دارملاف  تانئاکلاب  فصتی  هلوق ال  هینوکلا و  روصلا  هرـس  سدـق  هیلع  لیلدـلا  نینطوملا و  یف  تاـیهاملا  هظوفحملا  روصلا  تاوذ 

سفنلا نم  وأ  مهبهذم  وه  امک  بهاولا  نم  روصلا  ضیفی  نأل  دادـعأ  اهل  امنإ  اهنم و  اهلاعفنا  عنم  سفنلا و  یف  هیداملا  روصلا  هیلعاف 
فنصملا هقیرط  یلع  امأ  اهیف و  روصلا  تاوذ  هیلعافب  سفنلا  یف  هیئزجلا  تاکاردإلا  مهدنعف  ملـس  ول  و  هرـس - سدق  هبهذم  وه  امک 

اهنع لاعفنالا  مدع  ایماسترا و  ایلولح و  اهب  روصلا  مایق  نوک  یف  بجع  الف  اهتاذ  نطاب  سفنلا و  تاذ  نم  ثعبنت  اهروصف  هرس  سدق 
روصلا یف  امک  ماسترالا  مدـع  هداملا ال  هیلخدـمب  اهلوبق  نوکی  نأ  ریغلا و  نم  روصلا  نوکی  نأ  لاعفنالا  راـیعم  فیک و  اـهتاذ  نع  و 

هر س  هیلاعلا ، يدابملا  یف  همسترملا 
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.ضوقنلا هذه  رئاظنب  داریإلا 

بتکلا یف  روکذملا  وه  باوجلا و  نم  ثلاثلا  هجولا 

فصتملا نإف  هیلقعلا  هروصلا  هب  يذلا  لصأتملا  ریغ  هینیعلا و  هیوهلا  هب  يذلا  لصأتملا  دوجولا  نیب  هقرفتلا  مدع  یلع  داریإلا  ینبم  نأب 
یتروص نیب  امههابـشأ ال  هدوربلا و  هرارحلا و  هیوه  نیب  وه  امنإ  داضتلاف  هینهذـلا - اهتروص  ـال  هینیعلا  هرارحلا  هب  موقی  اـم  هرارحلاـب 

رثؤت هصوصخم و  هلاحب  اهلعجت  هینامسجلا  داوملا  یف  تدجو  اذإ  ثیحب  اهنأ  اهقئاقح  یف  ربتعی  تافـصلا  هذه  هلمجلاب  نیداضتملا و 
همئاق هلاح  هماقتـسالا  اهنم و  تاـهباشتملا  عمج  ماـسجألا و  نم  تاـفلتخملا  قیرفت  یـضتقت  هرارحلا  ـالثم  ساوحلا  هکردـی  اـمب  اـهیف 

اهیف هلاح  هدرجملا  سفنلا  یف  تدجو  اهانلقع و  اذإف  تالکـشتلا  ءانحنالا و  هیلع  سق  دحاو و  تمـس  یلع  هؤازجأ  نوکی  امم  طخلاب 
هذـهل هعوضوم  سفنلا  ریـصت  نأ  کلذ ال  ریغ  وأ  هلکـشتم  وأ  هدراب  وأ  هراح  ماسجألا  هب  ریـصت  نأ  هنأش  نم  امب  فاصتا  ـالإ  مزلی  مل 

.هیداملا هیلاعفنالا  تالومحملا 

هیدرفلا هیجوزلاک و  تایفاضإلا  هیعازتنالا و  فاصوألا  تایهاملا و  ضعب  مزاولب  ضقنلا  یف  يرجی  باوجلا ال  اذـه  لوقی  نأ  لئاقل  و 
مدعلا و عانتمالاک و  تامودـعملا  تافـص  یف  يرجی  اذـک ال  هیجراخلا و  رومألا  نم  تسیل  امم  اهلاثمأ  هوبألا و  هیلعلا و  بوجولا و  و 
ذإ ال ینیعلا  اهدوجوب  هقلعتملا  ماـکحألا  نم  عاـنتمالا - هیلعلا و  هیجوزلا و  لـحم  فاـصتا  نإ  لوقی  نأ  دـحأل  رـسیتی  ـال  ذإ  اـمهلاثمأ 

.تامودعملا تافص  نم  هیمدع  وأ  تایهاملا  مزاول  نم  هیلقع  هیرابتعا  رومأ  امإ  اهنأل  اهلاثمأل  دوجو 

دوجو هل  الثم  هیجوزلاف   (1) دوجولا نم  اظح  یناعملا  نم  ینعم  لکل  نأ  نم  باتکلا  اذـه  یف  هانققح  اـمب  داریـإلا  اذـه  عفد  نکمی  و 
هل یجراخلا  لیصألا و  دوجولا  وحن  وه  اذه  نییواستمب  ماسقنالا  هنم  لقاعلا  كردی  وحن  یلع  اهفوصوم  نوک  ینعمب 

ماـسقنالا لـبقی  ثیحب  اـهفوصوم  نوک  هیجوزلا  دوجو  نأ  باوـجلا  لـصاح  ینهذـلا و  دوـجولا  ثحبم  دـعب  بیرق  نع  یتأیـس  و  - 1
مایقف هقطانلا  سفنلا  یلإ  هبـسنلاب  هینهذـلا ال  هعبرألا  هیجراخلا و  هعبرألا  یلإ  هبـسنلاب  اهل  نوکلا  اذـهف  هیجوزلا  هنم  عزتنیل  نییواـستمب 

سفنلا و الثم ال  هعبرألا  هححصم  اهب و  فاصتالا  طانم  نوکلا  اذه  ححصم  وه  امب  روکذملا  نوکلا  وه  لیصألا و  اهدوجوب  هیجوزلا 
هر س  اهعازتنا ، إشنم  دوجو  ینعی  تایعازتنالا  دوجو  نأب  نولئاقلا  اضیأ  موقلا  هب  لوقی  ردقلا  اذه 
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ثیحب هیجوزلا  موهفم  اهکاردإ  ببـسب  سفنلا  ریـصت  ـال  ذإ  لیـصألا  هدوجو  وحن  اذـه  سیلف  هیجوزلا  ینعم  سفنلا  تروصت  اذإ  اـمأف 
هفرـصتملا هتوقب  لقعلا  لب  لقعلا  یف  اهل  هروص  الف  هلاثمأ  مدـعلا و  امأ  اهرئاظن و  یف  مکحلا  اذـک  نییواـستمب و  ماـسقنالا  اـهنم  مهفی 

.اهماکحأ فرعتل  هلیسو  اهلعجی  هلطاب و  رومأل  اناونع  هروص و  تاموهفملا  ضعب  لعجی 

هیف هدوجوم  هینهذلا  رومألا  جراخلا و  یف  دوجوم  نهذلا  نأ  سماخلا  لاکشإلا 

هراشا

کلذ یف  دوجوم  یـشلا ء  یف  دوجوملا  یف  دوجوملا  جراخلا و  یف  دوجوملا  لقعلا  یف  اهدوجو  اـهل  اـنلقعت  نم  مزلیف  متررق  اـم  یلع 
- تیبلا یف  دوجوملا  زوکلا  یف  دوجوملا  ءاملاک  یشلا ء 

یشلا ء یف  دوجوملا  یف  دوجوملا  نأ  باوجلا  و 

زوکلا و یف  ءاـملا  دوجوک  نیتـیوه  نادوجوملا  نوکی  نیلـصأتم و  نادوجولا  ناـک  اذإ  یـشلا ء  کـلذ  یف  ادوجوم  نوـکی  اـمنإ   (1)
دوجولا هیوه و  هروص ال  نهذـلا  یف  مولعملا  نم  لصاحلا  نإف  جراخلا - یف  دوجوملا  نهذـلا  یف  دوجوملا  فالخب  تیبلا  یف  زوکلا 

یف امهیف و  اهلامعتسا  اذک  (2) و  فلتخم نیعضوملا  یف  یف  ینعم  لصأتم و  دوجولا  هیوه و  جراخلا  یف  نهذلا  نم  لصأتم و  یلظ ال 
ینعم لب  زوکلا  یف  ءاملا  لیبق  نم  سیل  جراخلا  یف  یـشلا ء  نوک  نأل  زاجملا  هقیقحلاب و  لـب  دـحاو  ینعمب  سیل  ناـمزلا  ناـکملا و 

یف یشلا ء  نوک 

یجراخلا و رمألا  هأیه  هنوک  ثیح  نم  هسفن و  یف  ینهذـلا  دوجوملا  نإف  هیجراخ  تادوجوم  هینهذـلا  رومألا  نوک  مزتلن  اـضیأ  و  - 1
هیلع لادـلا  شقنلا  دـیز و  ظفل  نأ  امک  سفنلا  نم  جرخ  ام  ینعأ  جراخلا  یف  ام  یلإ  سایقلاب  اینهذ  هنوک  امنإ  یجراـخ و  سفنلا  وه 

هر س  نایجراخ ، نادوجوم  امهسفنأ  یف  امه  دیزل و  یبتک  یظفل و  دوجو 
کلذـک هیقیقح  رومأ  وأ  هیتاذـلا  اهتالومحمل  هضورعم  هیقیقح  تایهام  اـهلئاسم  تاـعوضوم  ذـخأت  هیناـهربلا  مولعلا  تناـک  اـمل  - 2

عم مولعلا  هذـه  یف  هلمعتـسملا  ظافلألا  فلتخت  کلذـل  اهتایهام و  نع  جراخ  یـضرع  يونعم  عماج  لـک  رمأ  لاـمهإ  کـلذ  مزلتـسا 
مولعلا و هذـه  یف  ایظفل  اکرتشم  فرعلا و  هغللا و  یف  ایونعم  اکرتشم  ظفللا  ناـک  اـمبرف  ماـعلا  فرعلا  هغللا و  یف  هلمعتـسملا  ظاـفلألا 

لمعتـسم ظـفللا  نیفلتخم و  نیینعمل  جراـخلا  یف  نهذـلا  اـنلوق  نهذـلا و  یف  ینعملا  اـنلوق  یف  یف  هظفل  نأ  هر  فنـصملا  رکذ  اذـهل 
ط يونعملا ، كرتشملا  نود  یظفللا  كرتشملا  لامعتسا 
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کلذک نوکی  نأ ال  وه  نهذلا  یف  هنوک  هنم و  هبولطملا  راثآلا  هیلع  بترتی  نأ  وه  جراخلا 

سداسلا لاکشإلا 

هراشا

انمکح اذإ  انأل  انضرف  بسحب  اهل ال  اصاخـشأ  هقیقحلاب  نوکی  هیقیقح  صاخـشأ  هیلکلا  تاعنتمملا  نم  انناهذأ  یف  دجوی  نأ  مزلی  هنأ 
اننهذ یف  دوجوملاف  انیعتم  اصخشتم و  ینعملا  اذه  اننهذ  یف  لصحی  نیضیقنلا و  عامتجا  انروصت  دعب  عانتمالاب  نیضیقنلا  عامتجا  یلع 

درف دوجو  مزلی  اذک  جراخلا و  نهذلا و  یف  نیضیقنلا  عامتجا  عانتماب  مزجی  لقعلا - ههیدب  نأ  عم  نیضیقنلا  عامتجا  نم  یـصخش  درف 
درف نهذـلا  یف  دـجو  اذإ  هنأل  اـضیأ  جراـخلا  یف  درفلا  کـلذ  دوجو  مزلیف  یلاـعت  يراـبلا  کیرـش  اذـک  قلطملا و  مودـعملل  یقیقح 

.یلاعت يرابلل  اکیرش  نکی  مل  الإ  ینیعلا و  دوجولا  هتاذ  یلإ  رظنلاب  بجیف  یلاعت  يرابلا  کیرشل  صخشم 

دوجولا هعنتمملا  ءایشألا  یلع  اهیف  مکح  یتلا  ایاضقلا  نأ  باوجلا  و 

نأ لقعلل  نإف  درف  یلع  ناونعلا  هعیبط  قابطنا  ریدـقت  یلع  لعفلاب  اـهیفرط  نیب  داـحتالاب  اـهیف  مکح  یتلا  یه  هیتب و  ریغ  تاـیلمح   (1)
مدعلا مدع  هتلع و  مدع  هسفن و  مدع  یتح  تاموهفملا  عیمج  روصتی  نأ  درفلا و  رهوجلا  يرابلا و  کیرش  نیضیقنلا و  موهفم  روصتی 

نم نکمم  هنأ  هیلع  لـمحی  نهذـلا  یف  دـجوی  روـصتی و  اـم  لـک  ذإ  عـنتمملا  هقیقح  وـه  هروـصتی  اـم  نأ  یلع  ـال  عـنتمملا  موـهفم  و 
لمحی نأ  تایهاملا  نم  هیهامل  اناونع  موهفم  نوک  هحـص  طانم  هلطابلا و  هقیقحلا  کـلتل  ناونع  وه  روصتملا  کـلذ  لـب  تاـنکمملا 

موهفملا هیلع 

ینهذـلا و دوجولا  توبث  مزـال  نأ  وه  و  نتملا - یف  هروکذـملا  هتـسلا  تالاکـشإلا  عباـس  وه  مهم و  رخآ  لاکـشإ  اـنه  یقبی  معن  - 1
یکحی هءارو  یجراخ  دوجو  ینهذ ال  دوجول  ینعم  ذإ ال  یعقاو  قادـصم  ینهذ  ینعم  هیملع و  هروص  لکل  ققحتی  نأ  یلظلا  روهظلا 

نم هنع  باوجلا  .هقباطی و  هل  جراخ  ینهذ ال  طیـسب  ناونع  لک  مودـعملا و  لاـحملا و  روصت  یلع  سفنلا  ردـقت  ـال  نأ  همزـال  هنع و 
عوضوم دارفأ  نم  هسفنب  وه  هقباطی و  هل  جراخ  اـمل ال  ینهذ  داـجیإ  ضرفلا  سفن  نإـف  هرداـصم  هیتبلا  ریغلا  هیـضقلا  ضرفلا و  قیرط 

کلذ یف  قرفلا  اهقیداصم و  نم  میهافملا  ذخأ  هیفیک  نم  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  هنیبنـس  ام  یلإ  لوکوم  لاکـشإلا  اذه  مسح  لاکـشإلا و 
ط تایهاملا ، ثحب  یف  هینهذلا  نیوانعلاب  هامسملا  اهریغ  هیوهاملا و  میهافملا  نیب 
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هعیبطل ضرفلا  بسحب  اناونع  هعلجی  و  اموهفم - روصتی  نأ  ردـقی  لقعلاف  ایعانـص  اعئاش  المح  هیلع  لمحی  مل  نإ  اـیلوأ و  ـالمح  اـهنم 
اناونع هنوک  نهذـلا و  یف  موهفملا  اذـه  دوجو  رابتعاب  هب و  ملعلا  هیلع و  مکحلا  عاـنتماب  هیلع  مکحی  روصتلا و  هلوهجم  تاذـلا  هلطاـب 

هیلع هجوتی  مکحلا  هحـصف  هنع  رابخإلا  عانتماب  هنع  رابخإلا  زاوج  هیلع و  مکحلا  عانتماب  هیلع  مکحلا  هحـصل  أشنم  ریـصی  هلطاب  هیهامل 
ایلوأ و المح  مودعملا  عنتمملا و  هیلع  لمحی  امم  هنوک  ثیح  نم  هیلإ  هجوتی  هعانتما  دوجوم و  نکمم و  موهفمل  ادرف  هنوک  ثیح  نم 

انلوقک تاذلاب  دوجولا  بجاولا  موهفم  یلع  هیراجلا  ماکحألا  لیبقلا  اذـه  نم  ههجلا و  هذـه  نم  هلیحتـسم  هعیبطل  اناونع  هنوک  رابتعاب 
نم امکح  هنوک  ثیح  نم  صخـشتلا  هینیعب  مکحلا  نإف  هدحولا  نم  مهفی  امل  هریاغم  هتدـحو  هتاذ و  نیع  هصخـشت  دوجولا و  بجاو 
وه هئازإـب و  هنأ  ناـهربلا  هیلإ  يدؤی  اـم  یلإ  لـب  هیلإ  هجوتم  ریغ  صخـشتلا  هینیع  نکل  دوجولا - بجاو  موهفم  یلإ  هجوـتی  ماـکحألا 

.ناهذألا نم  نهذ  یف  لثمتی  نأ  نع  سدقت  نإ  هرکذ و  لج  مویقلا  یحلا 

هقواسم تناک  نإ  یه و  (1) و  هیتب ریغ  تایلمح  اهرئاظن  ایاضقلا و  هذه  نأ  ملعف 

يأ الـصأ  هلـصحتم  هعیبـط  نکت  مل  ثیح  هرـس  سدـق  هلوق  هنیرقب  اـعیمج  بجاوـلا  یف  تاـعنتمملا و  یف  هدـقعنملا  اـیاضقلا  يأ  - 1
ریغلا تایلمحلا  نم  دوجولا  بجاو  موهفم  یلع  اهیف  مکح  یتلا  ایاضقلا  هدع  نکل  یلاعت و  بجاولاک  يأ  نهذـلا  یف  وأ  تاعنتمملاک 

اریدقت ال عوضوملا  ققحت  تبلا  مدع  كالم  اریدقت و  اقیقحت ال  جراخلا  یف  عوضوملا  ققحت  وه  تبلا  كالم  ذإ  ادـج - بیرغ  هیتبلا 
مهللا .ققحتم  لک  نم  ققحتلاب  قحأ  وه  هققحتل و  لالظأ  تاققحتملل  تاققحتلا  لک  قئاـقحلا و  هقیقح  وه  دوجولا  بجاو  اـقیقحت و 
تناک اذـک  وهف  عضولا  دـقع  یـضتقم  وه  امک  لعفلاب  اذـک  هعیبط  هیلع  قدـص  درف  لک  نأ  هیتبلا  هیلهلا  دافم  ناـک  اـمل  لاـقی  نأ  ـالإ 

- هیلإ اهیلع  مکحلا  يرسی  درفلا و  هظحالمل  هلآ  نوکتل  نهذلا  یف  هعیبطلا  ققحتب  هعیبطلل و  قادصم  جراخلا  یف  درف  ققحتب  هطورشم 
یف هیتب و  ریغ  تناکف  اقیقحت  اهدارفأل - ققحت  نکل ال  نهذـلا  یف  هلـصاح  میهافم  اـهتاعوضومل  ناـک  نإ  تاـعنتمملا و  اـیاضق  یفف 

لوصح هلاحتـسا  ناـک  ول  تلق  نإ  .درفلا  کـلذ  نم  نهذـلا  یف  هلـصاح  هعیبط  ـال  هنأ  ـالإ  اـقیقحت  درفلا  ققحت  نإ  بجاولا و  اـیاضق 
هیجراخلا دارفألا  هینیعلا و  رومألا  یلع  اهیف  مکح  یتلا  اـیاضقلا  تناـکل  هیتب  ریغ  هیف  هدـقعنملا  اـیاضقلا  نوکل  اـطانم  هتقیقحب  بجاولا 

ینیعلا دوجولا  کلذک  ههانتکا  نهذـلل  نکمی  بجاولا ال  دوجو  نأ  امک  ذإ  نهذـلا  یف  هینیعلا  اهقئاقحب  اهلوصح  هلاحتـسال  هیتب  ریغ 
نأ الإ  نهذلا  یف  لصحی  ناک ال  نإ  یناکمإلا و  ینیعلا  دوجولا  تلق  ررقت - امک  بالقنالا  مزل  الإ  نهذـلا و  یف  لصحی  یناکمإلا ال 

یجراخلا و دوجولا  نیب  كرتشملا  نهذـلا و  جراخلا و  یتأشن  یتلک  یف  ظوفحملا  رمألا  یه  نهذـلا و  یف  اههنکب  لصحت  هیهاـم  هل 
نهذلا و جراخلا و  یف  هظوفحم  هیف  یه  لصحت  یتح  هل  هیهام  نهذـلا و ال  یف  لصحی  ذإ ال  یلاعت  بجاولا  دوجو  فالخب  ینهذـلا 

هتاناونع نم  ناونع  ههوجو و  نم  هجو  اهنم  لک  اهوحن  وأ  فرـصلا  دوجولا  تحبلا و  دوجوملا  موهفم  بوجولا و  وأ  بجاولا  موهفم 
هآرم وهف  تاذلاب  اظوحلم  یشب ء ال  سیل  ظاحل  هلآ  یـشلا ء و  هجو  وه  امب  یـشلا ء  هجو  لب  دیعب  هجوب  یـشلا ء  وه  یـشلا ء  هجو  و 

هر س  یلوألا ، لمحلاب  بجاو  بجاولا  موهفم  یصخشلا و  یلاعت  بجاولا  یلع  مکحلل  اححصم  ناک  اذلف  هتظحالمل 
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عوضوملا ضرف  همتت  نم  ریدـقتلا  نوکی  نأب  ام - ریدـقتب  ذوخأملا  یلع  اهیف  مکحلا  نإف  نظی  اـمک  اـهیلإ  هعجار  ریغ  اـهنکل  هیطرـشلل 
مکحلا صـصخ  مث  هسفن  یف  هضرف  مت  ضرف و  دـق  امم  عوضوملا  نوکی  نأب  نهذـلا ال  یف  وأ  الـصأ  هلـصحتم  هعیبط  نکی  مل  ثیح 

ینعملا یف  هطورشم  هیضقلا  نوک  مزلیل  هدیقملا  وأ  هتقوملا  هعیبطلا  لیبق  نم  عوضوملا  نوکی  یتح  روکذملا  ریدقتلاب  هیلع 

حیقنت هدافإل  حیضوت  هدایز  یف  ( 4  ) لصف

(1) عیمجلا نع  صلختلا  مهیلع  رـسعت  ینهذـلا و  دوـجولا  یف  هروکذـملا  تالاکـشإلا  مهیلع  درو  اـمل  نیرخأـتملا  نم  اـموق  نأ  ملعا 
.هجوب اهنع  هیکاحملا  اهلالظأ  اهحابشأ و  لب  تامولعملا  قئاقح  سیل  نهذلا  یف  دوجوملا  نأ  اوراتخا 

اهب و نهذلا  رعـشی  هب  اهل  كاحم  رمأ  قئاقحلا  روصت  دنع  اننهذ  یف  دجوی  هنأ  یلع  نادـجولا  ناهربلا و  دـضاعت  امل  هنأ  کلذ  نایب  و 
- تالاکـشإلا هذـه  دورول  نهذـلا  یف  هدوجوم  اهنیعب  قئاقحلا  کـلت  لوقن  نأ  اـنل  غوسی  ـال  و  اـهنع - ربخی  ماـکحألا و  اـهیلع  يرجی 

جذومنأ مولعملا و  نم  لظ  نهذلا  یف  لصاحلا  لاقی  نأ  وه  نیلیلدلا  نیب  عماجلا  بهذملاف 

هر س  ءامدقلا ، یلإ  حبشلاب  لوقلا  بسنی  دق  - 1
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بـسحب هینهذـلا  شوقنلا  هاکاحم  عضولا و  بسحب  یناـعملل  اـمهتاکاحم  نأ  ـالإ  هباـتکلا  ظـفللا و  هاـکاحمک  هنع  هاـکاحم  عون  هل  هل 
.هعیبطلا

اهتقیقحب اهل  نیابم  رخآ  رمأل  نهذلا ال  یف  ادوجو  اهسفنأب - تامولعملل  نأ  یلع  تلدل  ینهذلا  دوجولا  لئالد  مت  ول  هنأ  مهیلع  دری  و 
هکاردإ و فـالخب   (1) هنیعب دـیز  امه  هیلع  لادـلا  ظفللا  دـیز و  هباـتک  نأ  دـحأ  لوقی  ـال  ذإ  هیتوصلا - تاـئیهلا  هیبتکلا و  شوقنلاـک 

ثادـحإ امهل و  لاطبإ  لب  نیلیلدـلا  نیب  عمج  هرکذ  امیف  سیلف  هتایـضرع  هتاـیتاذ و  هیلع  لـمحی  هماـکحأ و  هیلع  يرجی  هنإـف  هروصت 
.ثلاث بهذم 

.ماقملل احیضوت  ماهفألل و  اذیحشت  هیلع  دری  ام  هرکذب و  سأب  قیقحتلا ال  نم  ابیرق  اقیقد  اکلسم  دجامألا  ضعب  کلس  و 

نم هیهام  نکی  مل  ادوجوم  رصی  مل  ام  هنأ  ینعمب   (2) اهتیدوجوم نع  هرخأتم  یشلا ء  هیهام  نأ  یه  همدقم  دیهمت  یلع  فقوتی  هنایب  و 
سیل فرصلا  مودعملا  ذإ  تایهاملا 

نإ ءامکحلا  لاق  ام  هیناعم  هقیداـصم و  یلعأ  ناـک  نإ  اذـه و  یمـسملا و  نیع  مسـالا  نأ  ریفغ  مج  لاـق  دـق  فیک و  عونمم  اذـه  - 1
تانیعتلا نم  نیعت  عم  ذوخأملا  یقیقحلا  قلطملا  دوجولا  وه  هقیقحلاب  مسـالا  نإ  ءاـفرعلا  هلاـق  اـم  هتاذ و  نیع  یلاـعت  بجاولا  تاـفص 

هظاحل هلآ  هروهظ و  ههجو و  وه  امب  یـشلل ء  یبتکلا  وأ  یظفللا  دوجولا  نإف  قلطم  لوقب  اضیأ  انهاه  يرجی  هنأ  الإ  هیلاعلا - هیتافـصلا 
هر س  هلایح ، یلع  امهنم  یش ء  سیل  رظنلا  اذهبف  هیلإ  امهیلع  مکحلا  يرسی  اذل  هنم و  ایبنجأ  سیل 

هل و مایق  نأ ال  انهذ و  اجراخ و ال  هل  درف  نأ ال  دوجولا و  هیرابتعاب  لوقلا  یف  هطارفإ  عم  هرـس  سدق  دیـسلل  غوسی  فیک  تلق  نإ  - 2
تلق .هیهاملا  یلع  هیدوجوملا  مدـقتب  لوقی  نأ  رم  امک  دوجوملا  موهفم  عم  اهداحتا  هیهاملا - هیدوجوم  طاـنم  لـب  هیهاـملاب  ـالقع  ول 

اهتیرابتعا یتلا  یه  ثیح  نم  هیهاملا  هیئیـش  سفن  هرخأتملا  هیهاـملاب  لـعاجلا و  نع  هرداـصلا  هیهاـملا  وه  مدـقتملا  دوجوملاـب  هدارم 
هیهام هنأ  هیلإ  راشی  امف  نهذـلا  یف  وه  ام  لک  اذـک  تایهاملا و  نم  هیهام  رودـصلا  دـعب  جراخلا  یف  وه  ام  لک  لوقی  هنأ  الإ  هیقاـفتا 

دوجولا نأل  نینطوملا  نم  یـش ء  یف  اـهیلإ  مضنی  رمأ  نع  هیاـکح  اـهیف  دوجوملا  موهفم  سیل  دوجوملا و  یه  رودـصلا  دـعب  اهـسفن 
لمعتلا فرـصلا و  لیلحتلاب  الإ  نیئیـشلا  رکنی  هرـس  سدـق  فنـصملا  نأ  امکف  اهیلإ - مضنی  رمأ  هنأ  اهققحت ال  هیهاـملا و  نوک  سفن 

ذإ یقیقحلا  دوجولا  نم  وحن  عم  هموهفم  داحتا  الثم  ناسنإلا  هیدوجوم  طانم  لوقی  ناونع و  نود  ناونعب  دحاو  یش ء  ظاحل  تحبلا و 
هیهاملا سفن  يوس  یش ء  دوجوملا  موهفم  يذاحی  ال  هرس - سدق  دیسلا  لوقی  کلذک  داحتالا  یفانی  یتح  هموهفم  یش ء  يذاحی  ال 

نوک ینعم  اذـکه  دوجوم و  موهفم  اـسرف و  دوجوم و  موهفم  اـناسنإ و  اـنه  نأ  ـالإ  اـمهنایذاحی  نائیـش  اـنه  سیل  اـهعم و  دـحتم  وهف 
هتیهام نإف  بجاولا  فـالخب  مودـعملا  وأ  دوجوملاـب  اـهنع  اـیکحم  اـهنوک  نکمی  هیهاـم  دوجوملا  موهفم  ءارو  هل  ذإ  اـجوز  نکمملا 

مالک دیـسلا  اذه  لوؤی  .مودعملا و  موهفمب  اهنع  یکحی  نأ  نکمی  موهفملا و ال  اذه  اهمزلی  طقف و  دوجوملا  موهفم  لمحل  هقحتـسم 
لمح هیلع  قحی  لب  مودـعملا  دوجوملا و  یلإ  هبـسنلاب  هل  ءاوتـسا  ذإ ال  تحب - دوجوم  هنأ  یلإ  تحب  دوجو  یلاـعت  بجاولا  نأ  موقلا 
تناک نإ  رودصلا  هیثیح  نأ  هیف و  انه  مالکلا  سیل  یلاعت و  بجاولا  یف  هرکذ  ام  نالطب  کیلع  یفخی  و ال  هصاخ - دوجوملا  موهفم 

قیقحتلا نم  ابیرق  هرـس  سدـق  فنـصملا  هدـع  امنإ  مدـعلا و  اهب  درطی  نأ  نکمی  ـالف  ـالإ  یقیقحلا و  دوجولا  یه  نکیلف  اـیقیقح  ارمأ 
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.تایهاملا نم  هیهام  نکی  مل  اجراخ  وأ  انهذ  امإ  ققحت  لصحت و  عون  هل  نکی  مل  امف  ءایشألا  نم  ائیش  سیل  الصأ و  هیهام  هل 

رهاظ وه  هیهاملا و  هذـه  ریـصت  مث  هدوجوم  هیهاملا  هذـه  ریـصتف  هیهاملا  هذـه  اـمأ   (1) هیهام ریـصی  مث  ادوجوم  ریـصی  امف  تلق  نإـف 
.اناسنإ راصف  سرفلا  دجو  لاقی  نأ  لثم  شحفأ - وه  يرخأ و  هیهام  وأ  نالطبلا 

نیبنـس امک  زئاج  هبترملا  یف  نیـضیقنلا  عافترا  و  ینامز - یبتر ال  مدـقتلا  اذـه  نألف  ـالوأ  اـمأ  ثلاـث  قش  روصتی  لـب  رـصح  ـال  تلق 
یـشلا ء اذه  نأب  دیدرتلا  یتأتی  یتح  اناسنإ  راصف  نیعم  یـش ء  دجو  هنأ  سیل  اناسنإ  راصف  دجو  انلوق  ینعم  نألف  ایناث  امأ  (2) و  ارارم

وه ثیح  نم  لوصحلاب  یلوأ  دوجوم  وه  ثیح  نم  هلوصح  هققحتف و  دوجوم  ناسنإ و  وه  دـحاو  رمأ  كانه  لب  هریغ  وأ  ناسنإلا  امإ 
ول لاقی  نأب  الثم  جوزلا  یلع  هعبرألاک  هیلع  لومحملا  همزـال  یلع  موزلم  مدـقتی  ـال  نأ  مزل  ترکذ  اـم  مت  ول  اـضیأ  ناـسنإلا و  هیهاـم 

اجوز ریصی  جوزلاف  جوز  امإ  الوأ  دجو  امف  اجوز  تراصف  الوأ  هعبرألا  تدجو 

هروریصلا انهاه  هروریصلا  نم  دارملا  نأ  وه  باوجلا  قح  دروأ و  ام  دروأف  هیبیکرتلا  هروریصلا  انهاه  هروریـصلا  نم  مهوت  دروملا  - 1
هر ن  هیلإ ، لوئی  یناثلا  باوجلا  لصاح  ربتعاف و  ائیش  یشلا ء  هروریص  یشلا ء ال  هروریص  یه  هطیسبلا و 

یف هلوقب  دارملا  وه  قلطملا  دوجوملا  اذـه  و  تانیعتلا - نم  امهریغ  ـال  سرف و  ـال  ناـسنإ و  ـال  هقلطملا  هیدوجوملا  هبترم  یف  يأ  - 2
هر س  نیعم ، یش ء  دجو  هنأ  دجو  ینعم  سیل  یناثلا  باوجلا 
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.رهاظ امهنالطب  اجوز و  ریصت  مث  جوزب  تسیل  هعبرألا  نوکیف  جوزب  سیل  وأ 

الـصأ و هیهام  كانه  نوکی  دوجولا ال  نع  رظنلا  عطق  عمف  اهـسفن  یلع  همدـقتم  هیهاـملا  هیدوجوم  تناـک  اـمل  لوقن  اذـه  دـهمت  اذإ 
نأ داعبتـسا  ال  نهذلا - یف  ادوجوم  یجراخلا  دوجوملا  ریـصی  نأب  دوجولا  لدبت  اذإف  هقیقحلاب  نافلتخم  یجراخلا  ینهذـلا و  دوجولا 

دجو دوجولا و  لدبت  اذإ  يرخأ و  هلوقم  نم  وأ  مک  وأ  رهوج  امإ  هیهام  هل  تناک  جراخلا  یف  یـش ء  دـجو  اذإف  اضیأ  هیهاملا  لدـبتی 
قاب ینهذلا  دوجوملا  نأ  یلع  عیمجلا  رادم  ذإ  تالاکـشإلا  عفدنا  اذه  دـنع  فیکلا و  هلوقم  نم  تراص  هتیهام و  تبلقنا  نهذـلا  یف 

لب نهذلا  یف  هلصاح  اهسفنأب  ءایشألا  نوکت  اذه ال  یلع  هنأ  هیلع  دری  حبـشلاب و  لوقلا  وه  هنیعب  اذه  تلق  نإف  هیجراخلا  هتقیقح  یلع 
.(1) هقیقحلاب اهل  نیابم  رخآ  رمأ 

نهذلا یف  هدوجوم  هقیقحلا  هذه  لاقی  نأ  نکمی  هنیعم  هقیقح  نیدوجولا  نع  رظنلا  عطق  عم  هتاذب  هتاذ  یلإ  رظنلاب  یـشلل ء  سیل  تلق 
نیع تناک  جراخلا  یف  هینهذلا  هیفیکلا  تدجو  اذإ  افیک و  تبلقنا  نهذـلا  یف  دـجو  اذإ  ثیحب  یجراخلا  دوجوملا  لب  جراخلا  یف  و 

کلذـف يرخأ  هقیقح  یلإ  اهتیقح  تبلقنا  نإ  هیف و  اهدوجو  نهذـلا  یف  اهـسفنأب  ءایـشألا  دوجوب  دارملا  ناک  نإـف  یجراـخلا  مولعملا 
بجی هیلع  موکحملا  نأ  لیلدـلا  يدؤم  ذإ  لیلد  هیلع  مقی  ملف  هینیعلا  اهتقیقح  یلع  هیقاب  نهذـلا  یف  دـجوت  اـهنأ  دـیرأ  نإ  لـصاح و 
رمألا سفن  بسحب  لب  ینهذـلا  دوجولا  بسحب  هیلع  سیل  مکحلا  اذـه  نأ  یفخی  هیلع و ال  مکحیل  نهذـلا  یف  لقعلا و  دـنع  هدوجو 

.دوجولا لدبتب  هتیهام  هتقیقح و  تبلقنا  نإ  لومحملاب و  افصتم  ناک  جراخلا  یف  دجو  ول  رمأ  نهذلا  یف  دجوی  نأ  بجیف 

روصلا يأ  هینهذلا  تایفیکلا  نیب  ضارعألا و  رهاوجلا و  نم  هیجراخلا  تادوجوملا  نیب  ناک  ول  بالقنالا  اذـه  روصتی  امنإ  تلق  نإف 
بسحب نوکی  هکرتشم  هدام  هیملعلا 

تیلف اهریغ  اهسانجأ و  اهعاونأب و  فالتخالا  راثم  یه  یتلا  هیهاملا  موهفملا و  يوس  هدنع  سیل  یقیقحلا و  دوجولل  قلط  قح  اذه  - 1
هر س  هیناثلا ، تالوقعملا  نم  هماعلا  هیئیشلا  هقلطملا و  هیهاملاک  یهف  هتاذب  تاذلا  هذه  ام  يرعش 
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ماـهبإلا و قح  اـهتاذ  یف  همهبملا  یلویهلا  یف  رمـألا  اوررق  اـمک  مولعملا  هلوقم  نم  یجراـخلا  دوجولا  بسحب  اـفیک و  یلظلا  دوـجولا 
.تادوجوملا عیمج  نیب  هکرتشم  هدام  كانه  هنأ  رهاظ  اران و  هرات  ءاوه و  هرات  ءام و  هرات  هروصلا  نارتقاب  ریصت 

هفطنلا بالقناک  هتروص  وأ  ادراب  راحلا  ضیبأ و  دوسألا  بالقناک  هتفـص  یف  رمأ  بالقنا  ناک  ول  بالقنالا  اذـه  یعدتـسا  اـمنإ  تلق 
ضرفی معن   (1) امهنیب هدوجوم  هکرتشم  هدام  یعدتـسی  الف  يرخأ  هقیقح  یلإ  اهمامتب  هقیقحلا  سفن  بالقنا  امأ  ءاوه و  ءاملا  انینج و 

.هقیلاعت یف  همالعلا  ربحلا  اذه  هرکذ  ام  هصالخ  هذه  اماع  امهبم  ارمأ  بالقنالا  اذه  ریوصتل  لقعلا 

نأ لوقعملا  لب  لوقعم  ریغ  قئاقحلا  بالقنا  نأ  هریـصب - یندأ  هل  نم  یلع  یفخی  هلوقب ال  یناودـلا  همـالعلا  هرـصاعم  هیلع  ضرتعا  و 
يوس عوضوم - وأ  لحم  نهذلا  یف  دجوی  رمأ  لکل  سیل  يرخأ و  یلإ  هفـص  نم  عوضوملا  وأ  يرخأ - یلإ  هروص  نم  هداملا  بلقنی 

وه يذلا  یجراخلا  رمألا  یلإ  فیک  هدنع  یه  یتلا  هینهذلا - هروصلا  نم  بلقنی  نهذلا ال  نأ  مولعم  (2) و  هیف هلوصح  رابتعاب  نهذلا 
ناک نهذلا  یف  دـجو  اذإ  هیهام و  ناک  جراخلا  یف  دـجو  اذإ  ثیحب  هنأ  معز  يذـلا  دـحاولا  رمألا  اذـه  ام  يرعـش  تیل  الثم و  رهوج 

مدقتم مث  هیهاملا  ددعت  عم  هدحولا  ظفحنی  فیک  يرخأ و  هیهام 

امهادحإ نأ  یلع  ارـصم  نکت  الف  نیتقیقحلا  نیب  كرتشم  رمأ  تابثإ  کنکمی  مل  اذإ  لیلجلا  دیـسلا  اهیأ  باجع  یـشل ء  اذـه  نأ  - 1
تسیل یه  امهتیهام و  الإ  لیـصأ  یـش ء  امهنم  هلقع  رظن  یف  سیل  ضرألا و  یه  ءامـسلا  لوقی  نأ  ناسنإلل  یعادلا  ام  يرخألا و  یه 

ححـصم تایهاملا و  هدـحو  ههج  وه  يذـلا  دوجولا  هیوهوهلا و  رخآلا ال  نم  امهدـحأ  نیأ  ححـصت  هنونیبلا و  فالتخالل و  اراثم  الإ 
لقی مل  نیتروصلا  وأ  نیتفصلا  درجم  الإ  اضرف  نکی  مل  ول  هتروص  یف  وأ  هتفص  یف  رمأ  بالقنا  یف  ضحم و  يرابتعا  هدنع  هیوهوهلا 

نأل اذـه  نم  بجعأ  خـلإ  لقعلا  ضرفی  معن  هلوق  هیوهوهلا و  ححـص  كرتشم  رمأ  امهیف  ناک  امل  يرخألا و  یه  امهادـحإ  نأ  دـحأ 
هیناثلا و تالوقعملا  نم  یه  هماعلا و  رومألا  نم  کلذ  ریغ  و  مهبملا - رمـألا  موهفم  سفن  هماـعلا و  هیئیـشلا  لـثم  مهبملا  رمـألا  کـلذ 
، هدحتم ربتعملا  رابتعا  ضرافلا و  ضرف  درجمب  ریصت  هنیابتملا ال  قئاقحلا  رمألا و  سفن  یف  هیوهوهلا  ححصتل  قئاقحلل  تایتاذ  تسیل 

هر س 
هر س  الصأ ، لحم  هل  سیل  ام  تامولعملا  نم  فیک و  هیف  هلوصح  رابتعاب  هلوق  دعب  هیتآلا  هرابعلا  هدایز  خسنلا  ضعب  یف  دجو  - 2
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هقیقح ریغی  هرخأتم ال  وأ  تناک  همدـقتم  ضراوعلا  ذإ  بالقنالا  زاوج  بجوی  میلـستلا ال  ضرف  یلع  نیبم و  نیب و ال  ریغ  هیدوجوملا 
اریاغم نهذـلا - یف  لصاحلا  نوکی  بـالقنالا  ضرف  یلع  مث  اـهعم  اـهئاقب  نم  دـب  ـالف  هقیقحلا  کـلتل  ضرعت  اـمنإ  اـهنإف  ضورعملا 
نهذلا یف  هیهاملا  لوصح  نأ  نم  هرکذ  ام  ینهذلا و  دوجولا  یلع  لادلا  لیلدلا  یـضتقم  فالخ  وه  جراخلا و  یف  لصاحلل  هیهاملاب 

یلع هیف  یقبی  نأ  نم  معأ  رادـلا  یف  دـیز  لوصح  لاقی  نأ  لیبق  نم  يرخأ  هیهام  یلإ  بلقنی  وأ  ناک - اـم  یلع  هیف  یقبی  نأ  نم  معأ 
سنجلاک وأ  هداملاک  بالقنالا  عم  یقبی  كرتشم  رمأ  نیرمألا  نیب  نکی  مل  اذإ  هنأ  نیبلا  نم  مث  الثم  ورمع  یلإ  هیف  بلقنی  وأ  ناک  ام 

و ثحبلا - اذـه  هنوئم  یفکت  همیلـسلا  هرطفلا  رخآ و  ارمأ  يرخأ  رمألا و  کلذ  هرات  نوکی  ادـحاو - ائیـش  كانه  نأ  قدـصی  مل  ـالثم 
دجو ول  حبشلا  نأ  هیف و  هحبش  لوصحب  الإ  نکمی  نهذلا ال  یف  یجراخلا  رمألا  دوجو  لوقی  نأ  زجعی  حبشلاب ال  لئاقلا  نأ  ملعت  تنأ 

فیکلا اذـه  دوجو  ضرف  ول  لاقی  نأ  هجوتی  هیلإ  بهذ  ام  یلع  هنأ  کلذـب و  لـئاق  وه  لـب  یجراـخلا  رمـألا  نیع  نوکی  جراـخلا  یف 
نکی مل  نهذـلا  یف  یجراخلا  رهوجلا  دوجو  ضرف  ول  رهوجلا و  لاثم  ایناسفن  اـفیک  لـب  رهوجلا  نیع  نکی  مل  جراـخلا  یف  یناـسفنلا 

هیناسفنلا تایفیکلا  رئاسک  جراخلا  یف  دوجوم  سفنلاب  مئاقلا  یناسفنلا  فیکلا  نإ  لوقن  لب  سفنلاب - امئاق  ارهوج  لـب  اـیناسفن  اـفیک 
سفنلاب همایق  لاح  نإـف  هنیع  ناـکل  جراـخلا  یف  دـجو  ول  هنأ  قدـصی  ـالف  رهوجلا  نیع  یجراـخلا  دوجولا  ریدـقت  یلع  هنأ  دارأ  نإـف 

اذه یلع  هنأل  کلذـکف  رهوج  هتاذـب  امئاق  يأ  سفنلا  جراخ  هدوجو  ریدـقت  یلع  هنأ  دارأ  نإ  و  ارهوج - سیل  جراخلا و  یف  دوجوم 
رهوجلا دوجولا و  عنتمم  سفنلا  ریغب  مئاقلا  یناسفنلا  فیکلا  فیک و  ارهوج  نوکی  الف  سفنلاب  مئاق  ریغ  ایناسفن  افیک  نوکی  ریدـقتلا 

ارهوج نوکی  هیرهوـجلا  هقیقح  یلإ  هتقیقح  بـالقنا  سفنلا و  جراـخ  هدوـجو  ریدـقت  یلع  هنأ  دارأ  نإ  دوـجولا و  نکمم  ماـسقأ  نم 
.(1) یهتنا اضیأ  حبشلا  یف  راج  هقدص  ریدقت  یلع  کلذف 

اضیأ هسفن  وه  هنیع و  سیل  یشلا ء  حبش  بالقنالاب و  الئاق  سیل  حبشلاب  لئاقلا  نأل  حبشلا  یف  ایراج  سیل  دارملا و  وه  قشلا  اذه  - 1
هر س  اهنع ، شاحتم  وه  لب  هینیعلاب  الئاق  سیل 
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نهذـلا یف  فیکلا  یلإ  امهریغ  مکلا و  رهوجلا و  نم  هیجراخلا - قئاقحلا  بالقناب  لئاقلا  لبق  نم  لوقی  نأ  دـحأل  نکمی  ام  هیاـغ  و 
کلذ هقیقح  و  طبرلا - کلذ  امهنیب  لقعلا  دجی  هینهذلا و  هتروص  اهنإ  لاقی  هب  هینهذ  هروصب  اصاخ  اطبر  هینیعلا  قئاقحلا  نم  لکل  نإ 

نأ نیب  قرف  هنأل   (1) رخآ یش ء  لک  دوجو  یـش ء  لک  دوجو  نوکی  نأ  کلذ  نم  مزلی  هنیع و ال  تناک  جراخلا  یف  تدجو  ول  اهنأ 
نیع ناک  جراخلا  یف  فلأ  دـجو  ول  لاقی  وأ  نیع ب  تناک  هقیقح ب  یلإ  هتقیقح  تبلقنا  و  جراخلا - یف  الثم  فلأ  دـجو  ول  لاـقی 

لب اذـه  سیل  ضورفملا  اـنلق  ارهوـج  ـال  اـیناسفن  اـفیک  ناـک  هینهذـلا  هـتقیقحب  جراـخلا  یف  یناـسفنلا  فـیکلا  دـجو  اذإ  کـلوق  ب 
هقیقحلا ذإ  هتقیقح - بالقنا  مزلتـسی  یجراخلا  هدوجو  نإف  هیناسفن  هیفیک  هنوک  ظاـفحنا  عم  ـال  طـقف - یجراـخلا  هدوجو  ضورفملا 
جراخلا یف  ینهذـلا  رمألا  دوجوف  هلمجلاب  یجراخلا و  دوجولاب  هطورـشم  هیجراـخلا  هقیقحلا  ینهذـلا و  دوجولاـب  هطورـشم  هینهذـلا 

رخآ هجوب  همالک  هیجوت  نکمی  هیف و  ام  هیفف  لمأتیلف  بالقنالا  اذـهل  نمـضتم  وأ  هیجراـخلا  هقیقحلا  یلإ  هتقیقح  بـالقنا  نع  هراـبع 
هیتاذلا اهراثآ  ردصی  اهب  تایتاذ  هینیعلا  قئاقحلل  نأ  یلع  ناهربلا  ماق  امل  هنأ  وه  و  هروکذملا - دـسافملا  نم  دـعبأ  قحلا و  نم  برقأ 

داعبألا و لوبق  زیحتلل و  هیضتقملا  رجـشلا  موهفم  یف  هربتعملا  هیمـسجلاک  تایـضرعلا  نع  اهزایتما  تایتاذلا و  فرعت  يدابم  یه  یتلا 
عم اهل  تافـص  سفنلل  هتعان  هیملع  اروص  تناک  نهذـلا  یف  قئاقحلا  کلت  تلـصح  اذإ  هیذـغتلا و  ومنلل و  هیـضتقملا  هیتابنلا  هروصلا 

اهلاثم یه  ثیح  نم  هیلکلا  قئاـقحلا  نأ  ملعف   (2) هیناسفنلا تایفیکلا  نم  تایـضرع  قئاقح  اهل  تراص  ام و  هجوب  قئاقحلا  کلت  ءاقب 
اهتبثأ یتلا  یلویهلا  لاثم 

الف كرتشم  رمأ  نکی  مل  اذإ  هنأ  یف  مالکلا  نکل  و  نیب ا و ب - اکرتشم  ارمأ  یعدتسی  بالقنالا  نأ  ببسل  رخآلا  نود  اذه  هحص  - 1
سدـق راشأ  هیلإ  نیلوقلا و  نیب  قرف  نکی  ملف  نیلاحلا  یف  قاب  رمأ  نودـب  بالقنالا  ظفل  درجمب  امهنیب  طبر  بـالقنالل و ال  ححـصم 

هر س  هقباسلا ، هیشاحلا  یف  هانرکذ  امب  عوفدمف  حبشلاب  لوقلا  یف  هرکذ  ام  نایرج  امأ  هیف و  ام  هیف  هلوقب  هرس 
کلت فـالخب  ناـتنیعتمف  اـهتلوقم  اـهتیهام و  اـمأ  هنیعتم و  ـال  يروصلا  لـصحتلا  بسحب  یلویهلا  نإـف  قراـفلا  عم  ساـیق  هنأ  هیف  - 2

هانتکالا هزئاج  اهلک  امهریغ  وأ  هیـسنجلا  وأ  هیعونلا  يأ  هصقانلا  وأ  هماتلا  هیناـکمإلا  تاـیهاملا  ماـقملا و  یف  هاعدـملا  هیلکلا  قئاـقحلا 
الثم ءاملا  کلذ  امف  اهـصصحک  یه  یتلا  قئاقحلا  نیب  هظوفحملا  هلـسرملا  هعیبطلا  هیلکلا و  هقیقحلا  کلت  ام  يرعـش  تیل  و  لـقعلل -

هیلکلا هقیقحلا  کـلت  تناـک  نإـف  یناـسفن  فیک  ضرع و  وه  يذـلا  ءاـملا  نیب  بطر و  دراـب  مسج  وه  يذـلا  ءاـملا  نیب  كرتـشملا 
نم هلوقم  تحت  اهناکمإل  تناک  هیجراخ و  تابکرم  لوقعلاک  ضارعألاک و  هیجراخلا  طئاسبلا  تناـک  اـهل  اـیجراخ  اءزج  هظوفحملا 

هیلاعلا سانجألا  نم  دوجوملا  نیب  كرتشم  ردـق  ققحتف  اهل  اعاونأ  اهبتارم  اسنج و  تناک  ایلقع  اءزج  هقیقحلا  تناـک  نإ  تـالوقملا و 
نکت مل  همیمـضلاب  هلومحم  هیـضرع  تناک  نإ  فلخ و  اذـه  یلاوع  اسانجأ  ـال  طـئاسب و  نکت  ملف  هینهذـلا  اـهتروص  نیب  هطیـسبلا و 

نهذلا و یف  اهسفنأب  ءایـشألا  لوصحب  لوقی  هنأ  یعدی  اضیأ  لئاقلا  اذه  نأ  عم  یتاذ  یـضرع ال  رمأ  یف  اهکارتشا  ذإ  هدحتم  بتارملا 
هدق فنصملا  هیوهوهلا و  هیـسفنلا و  ححـصی  یلوألا ال  قیرطلابف  هیناثلا  تالوقعملاک  لومحم  جراخ  درجم  ینعمب  هیـضرع  تناک  نإ 

یتوربـجلا و یتوهـاللا و  ناـسنإلا  نم  هبتارم  نیب  ظوـفحم  لـصأ  ـالثم  ناـسنإلا  یف  لوـقی  نأ  هنکمی  دوـجولا  هلاـصأب  لوـقی  ثـیح 
ماعلا و موهفملا  هیوهلا و  هدحولا و  ههج  وه  يذلا  یقیقحلا  دوجولا  وه  یبتکلا و  هدوجو  یظفللا و  هدوجو  لب  یتوسانلا  یتوکلملا و 

یتلا تایهاملا  الإ  هیأر  یلع  سیلف  لیلجلا  دیسلا  اذه  امأ  هیرابتعا و  اهیف  هصاخلا  تایهاملا  یمسقملا و  طرشباللا  ناسنإلا  موهفم  وه 
راطعلا حلصی  نل  راهنلا و  طسو  یف  سمشلا  نم  جارسلا  رارعلا و  نم  دنزلا  نیأف  هرم  ریغ  رم  امک  حلاصتلا  مدع  فالتخالل و  راثم  یه 
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نم هلوقم  تحت  یه  ثیح  نم  لخدـت  اهب  هلـصحتم - قئاقح  اهل  تسیل  الـصأ و  هنیعتم  تسیل  اهنإ  ثیح  نم  هعاـبتأ  لوـألا و  ملعملا 
- تظحول اذإ  هیئاملا  هقیقحلاف  نیدوجولا  دـحأ  یلإ  سایقلاب  تایهام  اهل  نیعتی  لصحتی و  امنإ  ماهبإلا  هیاغ  همهبم  یه  لب  تالوقملا 

تایفیکلا نم  اضرع  تراص  هب  تماق  نهذلا و  یف  تدـجو  اذإ  الیقث و  ابطر  الایـس  امـسج  تناک  لیـصألا  ینیعلا  اهدوجو  ثیح  نم 
عم هذوخأملا  همهبملا  هتقیقح  یلإ  رظنلاب  نیتلوقملا  نم  دـحاو  تحت  جردـنی  اـهنم و ال  یـشب ء  لـصحتی  ـال  اهـسفنب  یه  هیناـسفنلا و 

.ملعلا وأ  جراخلاب  صصختملا  ریغلا  قلطملا  دوجولا 

نم ررقت  ام  یلع  نیدوجولا  بسحب  هیتاذ  نع  کفنی  یشلا ء ال  نأل  اضیأ  هتحص  رهظی  موقلا و ال  دعاوق  قباطی  هترکذ ال  ام  تلق  نإف 
مدـقت لئاقلا  اذـه  دـنع  ررقت  امل  تلق  ینیع - ینهذ و  نادوجو  دـحاو  یـشل ء  نوکی  ـال  ریدـقتلا  اذـه  یلع  اـضیأ  یتاذـلا و  صاوخ 

قاس يذلا  وه  هیهاملا و  یلع  دوجولا 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 358 

http://www.ghaemiyeh.com


322 ص :

هیرهوج الصأ ال  هقیقح  هل  سیل  نیدوجولا  نع  رظنلا  عطق  عم  ینهذلا و  وأ  یجراخلا  هدوجوب  نیعتی  امنإ  یشلاف ء  ناهربلا  هیلإ  اندنع 
اضرع ناکل  الإ  ارهوج و  ناک  هب  موقی  اعوضوم  یعدتسی  دوجولا ال  ثیح  نم  ناک  نإف  دجو  اذإف  هنیعم  همهبم و ال  هیضرع و ال  و ال 

ساسحلا هیلع  سق  ایمان و  ناک  يذغتلا  ومنلل و  ایضتقم  ناک  نإ  امسج و  ناک  داعبألل  الباق  ناک  نإ  یتاذلا  هدوجو  یلإ  رظنلاب  اذک  و 
جراخلا یف  تاذـلا  کـلت  دوجو  طرـشب  نکمی  اـمنإ  تاذـلا  نم  تایتاذـلا  هذـه  عازتنا  نأ  رهظف  لـهاصلا - قطاـنلا و  كرحتملا و  و 
هیضرعلا تایتاذلا  اهنم  عزتنی  نأل  تحلص  ینهذلا  دوجولا  طرـشب  تظحول  لب  یجراخلا  اهدوجو  ظحالت  مل  اذإ  اریدقت و  وأ  اقیقحت 

نأل حلصی  مل   (1) نیدوجولا دـحأ  صوصخ  هظحـالم  ریغ  نم  دوجولا  قلطم  طرـشب  تظحول  نإ  و  اـمهلاثمأ - فیکلا و  ملعلا و  نم 
قالطإلا اهل  نوکی  لب  تاراشإلا  دیدحت  تارابعلا و  يدأت  و  ظافلألا - ریبعت  اهب  طیحی  قئاقحلا و ال  نم  هقیقح  اهل  نیعت  اهیلإ و  راشی 

(2) نیدوجولا یف  یتاذلا  يذ  نع  یتاذلا  كاکفنا  مدع  تایهاملا و  ظافحنا  ینعم  لوقنف  اذه  ررقت  اذإف  تحبلا - نیعتاللا  فرصلا و 
ثیح نم  اهظحالی  لب  ینهذلا  اهدوجو  ثیح  نم  هیـضرعلا ال  هینهذلا  هروصلا  هذـه  ظحالی  امنإ  ءایـشألا  روصت  دـنع  نهذـلا  نأ  وه 

اهیلع مکحی  مان و  مسج و  الثم و  رهوج  هنإ  ثیح  نم  هتلوقم  نیعت  هب  يذلا  یجراخلا  ینیعلا  اهدوجو 

اهل و نیعت  اهتاذب ال  هقیقحلا  کلت  تانیعتملا و  لانت  هراشإلا  نأل  اهیلإ  راشی  نأل  حلصی  مل  يرونلا  طیسبلا  قلطملا  دوجولا  هقیقح  - 1
اهنم تانیعتملا  نأ  تملع  دـق  اهعم و  هذوخأملا  همهبملا  هقلطملا  هیهاملا  یف  مـالکلا  لـب  اـهیف  مـالکلا  سیل  هیوهلا و  نیع  تناـک  نإ 

هیئیش و نم ال  هرابعلا  هب  طیحی  هراشإلا و ال  لبقی  ام ال  نیب  قرفف  هیناثلا  تالوقعملا  نم  یه  یتلا  همهبملا  هقلطملا  نع  الـضف  هیرابتعا 
، اهعوضومل دوجو  هبجوم و ال  هیضق  فرـصلا  قالطإلا  اهل  نوکی  لب  هلوقف  هیرونلا  لصحتلا و  و  هیئیـشلا - طرف  نم  امهلبقی  ام ال  نیب 

هر س 
یقرت دق  دوجولا و  قلطم  طرشب  تظحول  یتلا  هقلطملا  هیهاملا  ظافحنا  هانعم  نأ  الوأ  رهظ  دق  ذإ  یتاذلا  ظافحنال  رخآ  ینعم  اذه  - 2

هیجراخلا ظاحل  هلآ  اهذخأب  هینهذلا  هقیقحلا  یف  هقلطملا  هیهاملا  نم  هبترم  یه  یتلا  هیجراخلا  هقیقحلا  تایتاذ  ظافحنا  تابثإب  انهاه 
ءاملا هیرهوجب  رهوج  الثم  ینهذلا  ءاملاف  هینهذلا  ماکحأ  هیجراخلا  یلإ  يرـسی  امک  اهتایتاذ  هیجراخلا و  ماکحأ  هینهذلا  یلع  يرجیف 

هر س  امهوحن ، هنالیس و  هتیمسج و  اذکه  یجراخلا و 
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ابطر الایس و ال  امسج و ال  سیل  ءاملا  روصت  دنع  نهذلا  یف  دجو  ام  الثم  هیجراخلا  تایتاذلا  اهنع  عزتنی  هینیعلا و  هتقیقح  هیضتقی  امب 
هدوجول هقحاللا  اهـضراوع  اهتاصخـشم و  هدوجوملا  هایملا  صاخـشأ  نع  فذـح  امل  نهذـلا  نکل  هیناسفن  هیفیک  وه  لب  ـالیقث  ـال  و 

لعجیف اهیلع  قدصی  یلک  موهفم  هل  فشوک  هیئزجلا و  هایملا  أدبم  یه  هدحاو  هقیقح  یلإ  رظنی   (1) هیناحور هریصب  هوق و  هل  تلصح 
یلع اقباس و  هیلإ  كانحول  ام  قبط  اهتایتاذ  طبنتـسی  کلذـک  هجراخلا و  اهلاوحأ  اهماکحأ و  فرعتل  هآرم  اهیلع  قداصلا  رمألا  کلذ 

.روکذملا لئاقلا  اذه  مالک  هیجوت  یف  لوقن  نأ  هاندرأ  ام  اذه  تایتاذلا  ظافحنا  یف  موقلا  مالک  لمحی  اذه 

تالامتحالا درجم  یلع  هانبم  لب  هیماهلإ  همیوق  داـبم  و  هیفـشک - هحیحـص  لوصأ  یلع  نیبم  ریغ  هرثکأ  نیرخأـتملا  مـالک  نأ  ملعیل  و 
هدایز وأ  قیقحت  هدافإ  مهنم  مار  نم  کلذـل  هیناهربلا و  تامدـقملا  نود  هلوبقملا  تاعئاذـلا  یلع  و  هیقوذـلا - تاـماقملا  نود  هیلقعلا 

نع صلخ  امف  ضعب  قوف  اهضعب  تاملظ  نم  هعومجم  تاضقانملا - مکارتب  مهتافلؤم  تحبصأف  ضقن  عنم و  قاحلإب  ءاج  امنإ  قیقدت 
َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  ُهَّللا َو  ُمُهَمَلَظ  ام  نولقألا َو  الإ  اهریجاید 

ماقملا اذه  یف  یشرع  صلخم  نایب  یف  ( 5  ) لصف

دوجولاب لوقلا  یلع  هدراولا  تالاکشإلا  ضعب  لح  یف  رخآ  کلسم  انهاه  و 

کلذ عم  دـحتملا  فوشکملا  یلکلا  موهفملا  و  هقئاـقر - هیئزجلا  هاـیملا  هذـه  يذـلا  یلقعلا  ءاـملل  طـیحملا  عیـسولا  دوجولا  یه  - 1
هذـه یلع  وه  وهب  لمحی  موهفملا  کلذـف  دوجو  هیهام و  نم  بکرم  نکمم  لک  نأل  هتیهام - وه  اـمنإ  هنع  عزتنملا  طـیحملا  دوجولا 
ماقم یف  طسبأ  یلعأ و  وحنب  اهل  اعماج  هنوکل  تادوجولا  هذه  وه  اضیأ  عیسولا  دوجولا  کلذ  قئاقرلا و  تایئزجلل و  یتلا  تایهاملا -

ام اذه  مامتلا  وحنب  اهایإ  كاح  وه  فعـضلا و  وحنب  هایإ  هیکاح  یهف  هتاروهظ  اهنوکل  وه  یه  اضیأ  تادوجولا  کلت  خـماشلا و  هتاذ 
هر س  یفخی ، امک ال  دیسلا  قاذم  یلع  میقتسی  هدق و ال  فنصملا  قاذم  مئالی 
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ملعلا و یلع  فیکلا  قالطإ  نأ  نم  لیلجلا  هرـصاعم  هبکتری  ام  باـکترا  قئاـقحلا و  بـالقناب  لـئاقلا  مزتلی  اـم  موزل  ریغ  نم  ینهذـلا 
روصلا نوک  تادوجولا و  لدـبت  عم  تایتاذـلا  ظاـفحنا  هدـعاق  یلع  ظـفحتلا  عم  لـب  هیبشتلا - زاـجملا و  باـب  نم  هیناـسفنلا  هروصلا 
روصلا نم  هیجراخلا و  نایعألا  نم  هیلکلا  تالوقعملا  عزتنی  اـهب  هوق  هیناـسنإلا  سفنلل  نإ  لوقن  اـنأ  وه  (1) و  هیقیقح تایفیک  هیملعلا 

نأ ذـئنیح  ملعیف  هب - اهملع  یه  هیناسفن  هیفیکب  رثأتی  عزتنملا  لوقعملا  اذـه  عازتنا  دـنع  اهنأ  کش  و ال  هیلاـثملا - حابـشألا  هیلاـیخلا و 
هروصلا هذـه  الإ  دـجن  مل  لقعتلا  دـنع  انلاح  انـشتف  اذإ  انإ  اولاق - ءامکحلا  ینعملا و  اذـه  فاشکنا  دـنع  هثداح  هیفیک  كاـنه  سفنلل 

لقعلا و دنع  یشلا ء  نم  هلصاحلا  هروصلاب  ملعلا  رسف  اذهلف  اهل  هتعان  اهب  همئاق  یهف  هیلقعلا  هروصلا  هذه  یه  هیناسفنلا  هیفیکلا  کلتف 
کلت نم  هلوقم  لکب  ملعلا  نأـب  اوحرـص  نهذـلا  یف  ینیعلا  اـهدوجو  ثیح  نم  ـال  هینیعلا  قئاـقحلا  لـصحت  هنأ  یلع  لیلدـلا  لد  اـمل 

.قحلا هبتشا  رمألا و  لکشتساف  هلوقملا 

كاحضلا ضیبألاک و  هتایتاذ  هضارعأ و  هتافص و  هعم  دجوی  الثم و  دیزک  صخـش  جراخلا  یف  دجوی  امک  هنأ  هیف   (2) قحلا قیقحت  و 
ناویحلا یمانلا و  سلاجلا و  یشاملا و  و 

هر س  لاکشإلل ، نایب  نادجولاب و  ایقیقح  افیک  ملعلا  نوکل  قاقحإ  قحلا  قیقحت  هلوق و  یلإ  اذه  - 1
همـضنم رخآ  دوجو  اهل  يرخأ  هیهام  نهذلا  یف  اهدوجو  اهتایهام و  ءارو  هیملعلا  روصلا  یف  تبثت  نأ  لاکـشإلا  لح  یف  كالملا  - 2

وأ ملعلا  لعج  درجمبف  هرخآ  یلإ  انـشتف  اذإ  انإ  اولاق  امک  کلذ  هل  ینأ  یقیقح و  فیک  انه  نوکی  یتح  همولعملا  روصلا  تایهام  یلإ 
نإف قرافلا  عم  سایق  اقلطم  مسجلا  وأ  دیز  یلع  هسایق  لاکـشإلا و  لحنی  انه ال  مامـضنا  هنأ ال  عم  اضورعم  هرات  اضرع و  هرات  فیکلا 

عوضوملا بیکرت  لاقی  اذل  ضرعلا و  دوجو  وحن  هنیعب  سیل  عوضوملا  دوجو  وحن  نإف  همیمضلاب  لومحم  الثم  کحاضلا  وأ  ضیبألا 
ضرعلا و لاقی  ام  و  یـش ء - مولعملا  هلوقم  نم  یه  یتلا  هروصلا  ءارو  انه  سیل  ذإ  هیف  نحن  اـم  فـالخب  يراـبتعا  بیکرت  ضرعلا  و 

يأ دوجولا  یف  داحتالا  وه  لـمحلا  ضورعملا و  یلع  ـالومحم  ایـضرع  راـص  طرـشب  ـال  ذـخأ  اذإ  ضرعلا  نأ  هاـنعم  دـحاو  یـضرعلا 
دوجولا نم  هدـحاو  هبترم  نأ  هعقـص ال  نم  ادودـعم  لب  هنع  نیابم  ریغ  ضورعملا و  دوجو  نم  هبترم  الثم  طرـشباللا  ضایبلا  ظـحالی 

هر س  اضرع ، ارهوج و  نوکی  ادحاو ال  ادوجوم  نأل  هیضرعلا  تالوقملا  طاسب  يوطل  الإ  امهل و  دوجو 
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بتاکلا و کحاضلا و  هنیعب  دـیز  وه  اـم  جراـخلا  یف  نإـف  ادوجو  دـیز  نیع  لـب  اـتاذ  دـیز  دوجوب  دـجوت  تادوجوم  یهف  قطاـنلا  و 
بتاکلل و اـیتاذ  رهوجلا  نوکی  نأ  هل  اـیتاذ  رهوجلا  نوک  تاذـلاب و  رهوجلا  تحت  دـیز  جاردـنا  نم   (1) مزلی قطاـنلا و ال  ناویحلا و 

کلذ نیعتی  امنإف  نهذلا  یف  هنم  درف  دجو  اذإ  ملعلا و  هیلکلا  قئاقحلا  هلمج  نم  نإف  ینهذلا  دوجوملا  کلذـکف  قطانلا  کحاضلا و 
ادامج و وأ  ایمان  ازیحتم  الکـشتم  اممکتم  هیف  ناک  اذإ  جراخلا  یف  دـجوی  اـمنإ  مسجلا  نأ  اـمک  مولعملا  هقیقحب  دـحتی  نأـب  هنم  درفلا 

ابیرق اسنج  ملعلا  ناکف  مولعملا  هقیقحب  دحتا  اذإ  لصحتی - نیعتی و  امنإ  ملعلا  کلذک  مسجلا  اذه  هقیقح  نیعتی  اهب  اکلف و  وأ  ارصنع 
.(2) ادیعب اسنج  قلطملا  فیکلا  و 

هذـهف اهل  هقباطم  هدـحاو  اتاذ  عقاولا  یف  نوکی  ثیحب  هعم - هدـحتم  هیلإ  همولعملا  هقیقحلا  مامـضناب  وه  اـمنإ  هنیعت  ملعلا و  لـصحت  و 
امک اهنیعت  اهلصحت و  ثیح  نم  مولعملا  هلوقم  نم  دیعبلا و  اهـسنج  ثیح  نم  فیک  بیرقلا و  اهـسنج  ثیح  نم  ملع  هدحاولا  تاذلا 
ثیح نم  امهریغ  فیکلا و  مکلا و  هلوقم  نم  دیعبلا و  هسنج  ثیح  نم  رهوج  بیرقلا و  هسنج  ثیح  نم  ناویح  جراخلا  یف  ادیز  نأ 

نم هل  یتاذ  فیکلا  فیکلا و  هلوقم  نم  ملعلا  نأ  حصف  ضورعملا  عم  یضرعلا  داحتا  اهعم  مولعملا  داحتا  نوکی  و  هنیعت - هصخشت و 
.مولعملا هقیقح  هنیعب  عقاولا  یف  وه  ملع و  هنإ  ثیح 

مولعملا هقیقح  نإ  ثیح  نم  فیکلا و  هلوقم  نم  نوکی  نأ  بجو  سفنلا  تافص  نم  هنوکل  ملعلا  نأب  لاکشإلا  هجوتی  اذه ال  یلع  و 
.نیتلوقم نم  هدحاو  هقیقح  نوکی  نأ  مزلیف  مولعملا  هلوقم  نم  نوکی  نأ  بجی  نهذلا  یف  تدجو 

اتاذ و ملعلا  عم  دـحتم  مولعملا  موهفم  هسنج و  هلوقملا  کـلت  نوکل  تاذـلاب  فیکلا  هلوقم  نم  ملعلا  نأ  قیقحتلا  اذـه  لـصحم  نـأل 
کلت نم  نهذلا و  یف  ادوجو 

هر س  هانرکذ ، امک  دحتم  دوجولا  هیف  نحن  امیف  انه و  دوجولا  ددعت  رابتعاب  دوجولا  مدع  - 1
تالومحملا نم  هنوکل  فیکلا  لمحل  ححـصم  نوکی  هیمامـضنا ال  هیدـییقت  هیثیح  انه  نوکی  ثیح ال  هنأل  هرداصم  هنأ  یفخی  ـال  - 2

هر س  یلولحلا ، مایقلا  یلع  موقلا و  بهذم  یلع  ینبی  نأ  الإ  مهللا  یتأی  امم  نیرخآ  نیعضوم  یف  هلوق  هیلع  سق  همیمضلاب و 
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کلذ بهذ  دق  فاضملا و  هلوقم  نم  نبا  بأ و  هنإ   (1) ثیح نم  رهوجلا و  هلوقم  نم  هتاذ  ثیح  نم  ادیز  نأ  امک  ضرعلاب  هلوقملا 
ضایبلا ضیبألا و  نإف   (2) رابتعالاب ناریاغتم  تاذلاب و  نادحتم  اقلطم  یـضرعلا  ضرعلا و  نأ  ءامدقلا - تارابعل  اعبت  ققحملا  ریرحنلا 
تاذلاب هدـحاو  لصفلا  هروصلا و  نأ  امک  یـش ء  طرـشب ال  وأ  یـش ء  طرـشب  هذـخأ ال  ثیح  نم  فلتخم  تاذـلاب  دـحاو  رمأ  هدـنع 
ماهفألا شوشی  هانرکذ و ال  ام  یلع  رابغ  اذـه ال  یلع  کـلذ و  یف  لوقلا  عابـشإ  کعمـس  عرقیـس  اـمک  روکذـملا  راـبتعالاب  هریاـغتم 

ماهوألا سواسو 

اهل اضیأ  هفاضإلا  لب  قبطأ  هوحن  ضیبألا و  ادـیز و  ینعأ  قباـسلا  لاـثملاف  لاـحملا  یف  هررقتملا  ضارعـألا  نم  فیکلا  ناـک  اـمل  - 1
هر س  هفاضإلا ، هلوقم  نم  ملعلا  ناکل  لیبقلا  اذه  نم  هیف  نحن  ام  ناک  ول  هنأ  یلع  هدق - فنصملا  دنع  اهبسحب  رخآ  دوجو 

بهذمف اذه  وحن  وحنی  دیسلا ال  هدق و  فنـصملا  دارم  وه  هیـضرعلا و  تالوقملا  طاسب  هب  يوطی  ثیحب ال  امهداحتا  ینعم  رم  دق  - 2
هر س  هسفن ، یف  حصی  داحتالا ال  یف  دیسلا  بهذم  رم و  امک  انه  همیمض  نکل ال  هیرهوجلا  هیفیکلا و  ححصی  حصی و  فنصملا 
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مدعلا ماکحأ  نم  رکذی  نأب  قیلی  ام  دوجولا و  ماکحأ  همتت  یف  هیناثلا  هلحرملا 

طبارلا ینعملاب  دوجولا  قیقحت  یف  ( 1  ) لصف

هراشا

لومحملل مزلیف  هبکرملا  تایلهلا  یف  اطبار  دوجولا  ناک  اذإ  هنأب  ککشتی  امبر   (1) طبارلا ینعملاب  دوجولا  قیقحت  یف  ( 1  ) لصف

یف ام  یلإ  دوجولا  میـسقت  نم  هقباسلا  لوصفلا  ضعب  یف  رم  ام  یلإ  فطعلا  عم  لصفلا  اذـه  یف  مالکلا  ردـص  هدـیفی  ام  صخلم  - 1
نیب هطبارلا  هدوجوملا  بسنلاـک  کـلذ  الـصأ و  هوجولا  نم  هجوب  یـسفن  لالقتـسا  هل  سیل  اـم  دوجوملا  نم  نأ  هریغ  یف  اـم  هسفن و 

یجراخ ال دوجو  لک  ناک  ذإ  و  فلخ - اذه  هیلإ  طوبرم  افرط  اطبار  اطسو  ضورفملا  ناک  هجوب  لالقتسا  اهل  ناک  ولف  تادوجوملا -
دجوی هنأ ال  يأ  هنع  زاحنی  هب و ال  موقتی  یـسفن  دوجو  عم  الإ  ققحتی  ـال  طـبارلا  دوجولا  نأ  کـلذ  جـتنأ  هعم  اـم  لالقتـسا  نع  ولخی 
امهیلک ققحت  و  امهنیب - اداحتا  بجوی  نیئیـش  نیب  طبارلا  ققحت  نأ  کلذ  مزال  جراخب و  سیل  ام  ینعمب  هیف  لـخاد  وهف  هنع  اـجراخ 

نافلتخم یـسفنلا  طبارلا و  دوجولا  نأ  اضیأ  جتنأ  و  یلاتلا - لصفلا  لیذ  یف  هیلإ  هللا  همحر  ریـشیس  امک  ناک  امفیک  هبـسنلا  فرظ  یف 
مومع و هیئزج و ال  هیلکب و ال  فصتت  یـش ء و ال  یلع  لمحی  یـشل ء و ال  عضوی  طبارلا ال  دوجولاف  اموهفم - امهنیب  عماج  الف  اخنس 

طباور هنکمملا  تادوجولا  نوـک  ثیدـح  نم  ـالیذ  هرکذ  يذـلا  نکل  .ثحبلا  ردـص  بسحب  هلک  اذـه  هل  سفن  ـال  ذإ  صوـصخ  ـال 
یه ال ثیح  نم  هیهاملا  نأ  یطعی  تبـسک - امب  سفن  لک  یلع  مئاـقلا  اـهل  موقملا  وه  هنأ  هتمظع و  تلج  قحلا  دوجولا  یلإ  هبـسنلاب 

هدحاولا هیهاملاف  اهل  نراقملا  موقملا  دوجولا  یف  رظنلا  رادم  رودی  رمألا  امنإ  و  همدع - لالقتسالا و ال  هوجولا ال  نم  هجوب  اهل  مکح 
یف رمثم  عفان  لصأ  اذـه  ایفرح و  ینعم  هماـت و  ریغ  رخآ  رظنب  تراـص  اـمبر  ایمـسا و  ینعم  هماـت و  هیهاـم  رظنب  تراـص  اـمبر  اـهنیعب 

ط هنع ، لفغت  الف  کلذ  ریغ  بجاولا و  ملع  هلأسم  کیکشتلا و  ثحابم 
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توبث اضیأ  هل  نوکیف  عوضوملل  اضیأ  تباـث  عوضوملل  هتوبث  نإ  مث   (2) هـسفن یف  دوجولا  نودب  لقعی  ریغلل ال  دوجولا  ذإ   (1) دوجو
.هیاهنلا ریغ  یلإ  اذکه  عوضوملل و  اضیأ  وه  تباث 

دوجولا قلطم  نم  دافتـسملا  ینعملا  بسحب  سیل  ایاضقلا - یف  طبارلا  یلع  دوجولا  قالطإ  نأ  نم  قبـس  امب  کیکـشتلا  هدقع  کفیف 
مکح یف  یه  یتلا  هطبارلا  ینعمب  هرات  دوجولا  ظفل  قالطإ  یف  طلغلا  عقی  ام  اریثک  هریغل و  اتباث  يأ  ایطبار  وأ  الومحم  ناک  اذإ  هنم  وأ 
ءاوس هقیقح  اذ  یـشلا ء  نوک  ققحتلا و  ینعمب  يذـلا  دوجولا - موهفم  یمـسق  دـحأ  ینعمب  هرات  تاذـلاب و  هظوحلملا  ریغلا  تاودـألا 
دوجو وه  هدافم  هموهفم و ال  سیل  فلأ ب  نوکف  اقباس  رم  امک  طبارلا  یطبارلا ال  دوجولا  هل  لاـقی  يذـلا  وه  هریغ و  وأ  هسفنل  ناـک 

وه اـمنإ  لـب  هسفن  یف  هدوجو  مزلتـسی  یتـح  اـهلاحم - اـهتاعوضومل و  روـصلا  ضارعـألا و  دوـجوک  عوـضوملل  نکل  هسفن و  یف  ب 
یف نکی  مل  نإ  ءاحنألا و  نم  وحنب  توبث  هل  اـمم  یمدـع  رمأـب  عوضوملا  فصتی  نأ  زوجیف  اـمهنیب - طـبارلا  يأ  فلأ و ب  فاـصتا 

تاتبناب هتاتبنال  هعنتمم  ریغ  ماهوألا  تارطخ  و  ماهفألا - تاظحل  فیعاضت  نم  هلصاحلا  هیاهناللا  نأ  ملع  دق  نهذلا و  یف  لب  جراخلا 
انلق اذإف  لومحملا - وأ  عوضوملل  هتوبثب  مکحیل  امهنیب  طبرلا  لصحی  مل  دصقلاب  لقعی  مل  مکحلا و  اتیشاح  ظحلی  مل  ام  ذإ  هظحالملا 
یف انل  نکمی  الف  دـصقلاب  هیلإ  تفتلم  هنأ  یلع  فلأ و ب ال  لاح  فرعتل  هآرم  هنأ  یلع  فلـأل  توبث ب  موهفم  اـنلقع  دـقف  فلأ ب 

فلأ ب نأب  انمکح  یف  هنإف  توبثاللاب  مأ  توبثلاب  هیلإ  ابوسنم  مأ ال  فلأل  اتباث  اهنوکب  توبثلا - لاح  هاعارم  مکحلا  اذه 

اهدافم لب  مالکلا  لهأ  نم  هل  هربخ  نم ال  همهوت  اـمک  كاذ  هیلع  قدـص  اذـه  هیلع  قدـص  اـم  هبکرملا  هیلهلا  داـفم  نوکی  ـال  ذإ  - 1
هر س  نوققحملا ، هب  لوقی  امک  یشل ء  یش ء  توبث 

دری یتح  فراعتملا  هانعم  طبارلا ال  دوجولا  انه  لومحملاب  هدارمف  هسفن  یف  دوجو  هل  سیل  لومحم  وه  اـمب  لومحملا  نأ  یتأیـس  - 2
اذـه دورو  یف  هبکرملا  هیلهلا  یف  يذـلا  لوألا  لومحملا  توبثل  لخد  اـضیأ ال  تباـثلا و  توبث  عرف  سیل  یـشلل ء  یـشلا ء  توبث  نأ 

عوضوملل نکل  هسفن و  یف  دوجولا  اذـه  توبث  نإ  مث  هسفن  یف  دوجو  عوضوملل  تباثلا  ریغلل  دوجولا  اذـهلف  یفخی  امک ال  لاکـشإلا 
دوجولا وه  طبارلاف  یطبارلا  طبارلا و  هابتـشا  باب  نم  انه  هطلاغملا  نأ  کفلا  لصاح  و  اذـکه - عوضوملل و  اضیأ  تباث  اـیتعان  هنوکل 

هر س  تباث ، توبث ال  دوجوملا و  ریغلل ال 
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خلـسنا دق  دصقلاب و  هیلإ  اروظنم  هانلعج  دقف  اذـک  فلأل  توبث ب  انلق  اذإ  معن  هبوسنم  نوکت  هبـسن ال  یه  امب  هبـسنلا  هضحم و  هبـسن 
نأ یلإ  رمألا  عجری  ذئنیح  رخآ و  طبر  توبث و  هل  ربتعیف  امهادحإ  ریـصی  نأ  حلـصتسا  و  نیتیـشاحلا - نیب  الإ  عقی  ثیحب ال  هنوک  نع 

توبثلا توبث  انلق  هیلإ و  انتفتلا  اذإ  مث  عبتلاب  الإ  هیلإ  تافتلالا  نود  نم  لوـألا  توبثلا  لاـح  فرعتل  هآرم  رخـآلا  توبثلا  کـلذ  نوکی 
اذک هیلإ و  تفتلم  ریغ  ثلاث  توبث  انهاه  لصحف  عوضوم  یلإ  هانبسن  هیلإ و  انلقتنا  ضرعلاب و  الإ  نیتیـشاحلا  نع  رظنلا  انلزع  دقف  اذک 

تاـتافتلالا و هذـه  نع  فـقن  نأ  یلإ  سداـس  سماـخ و  دـجوی  اذـک  عـبار و  لـصح  مکحلا  یفرط  دـحأ  هرییـصتب  هـیلإ  اـنهجوت  اذإ 
.هلسلسلا هب  عطقنتف  رایتخالا  هدارإلاب و  انم  هلصاحلا  تاظحالملا 

(1) هعوضومل هدوجو  ـالإ  هسفن  یف  هدوجو  سیل  لومحم - وه  اـمب  لومحملا  نأ  همکحلا  ءاـیلوأ  نم  حـلاصلا  فلـسلا  هب  مکح  اـم  و 
سیل لومحم  وه  امب  لومحملا  ذإ  روصلا  ضارعألا و  یف  اـمک  هعوضومل  هدوجو  هنیعب  وه  هسفن - یف  هدوجو  نأ  کلذـب  اونع  اوسیل 

هسفن و یف  دوجو  عوضوملل ال  توبث  هل  امنإ  هسفن و  دـجوی  ـال  هنأ  اونع  لـب  لومحملا  کـلذ  عوضومل  وه  نوکی  هسفن  یف  دوجو  هل 
نیب و  ضرعلا - یف  اـمک  هعوضومل  هدوجو  وه  هسفن  یف  هدوجو  اـنلوق  نیب  قرف  عوـضوملل و  تباـث  هنأ  درجم  وـه  هسفن  یف  هدوـجو 

هیلهلا موهفم  درجم  یف  مالکلا  ناک  اذإ  اذـه  یناثلا  نود  دوجولا  مزلتـسی  لوألا  نإف  هعوضومل  دوجوم  هنأ  وه  هسفن  یف  هدوجو  انلوق 
.رخآ مالک  کلذف  ءاحنألا  نم  وحنب  دوجو  امهل  نوکی  نأ  مزلی  امم  عقاولا  بسحب  امه  له  مکحلا  یتیشاح  نأ  امأ  هبکرملا و 

تادوجو نأ  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  هددـصب  نحن  امم  یناهربلا  ینیقیلا  هجولا  یلع  هنایب  کعمـس  عرقیـس  ام  هیاکح  کـیلع  یفخی  ـال  مث 
هفسلفلا رباکأ  هینیدلا و  همکحلا  همئأ  ضعب  مالک  یف  عقو  ام  قوف  یلاعت  قحلا  دوجول  طباورلا  لیبق  نم  انتفسلف  یف  تانکمملا  عیمج 

اهداومل اهدوجو  هنیعب  وه  اهسفن  یف  هیداملا  عئابطلا  دوجو  نأ  هیهلإلا 

هبـستنملا تالومحملا  یه  ملعلا  لئاسم  نإ  لاقی  ینعملا  اذهب  عومجملا و  وأ  هضورعم  وه  ام  قطنملا ال  تاعوضوم  نم  وه  ام  يأ  - 1
هر س  طبارلا ، دوجولا  سفن  وهف  تاعوضوملا  یلإ 
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هلمجب طـیحملا  یلاـعلا  يدـل  هدوجو  وه  اـقلطم  لـفاسلا  دوجو  نأ  هتلعل و  هدوجو  وه  اـقلطم  لولعم  وـه  اـمب  لوـلعملا  دوـجولا  نأ  و 
وه هلمجلا و  ءارو  عیمجلا و  قوف  وه  يذلا  اهریغل  لب  اهتاوذـل  تادوجوم ال  اهتاقرافم  اهتایدام و  أرط  تانکمملا  نإ  اولاقف  تالفاسلا 

.یلاعت بجاولا 

اولاق امل  مهنأل  اطبار  ایطبار ال  نکمملا  دوجو  نوک  وه  دـیحوتلا و  نم  ردـقلا  اذـه  ـالإ  مهل  رـسیتی  مل  رباـکألا و  کـئلوأل  عسی  ـال  و 
ثیحب ال هیلإ  اـبوسنم  قحلا و  یلإ  اـطبترم  نوکی  هجو  یلع  نکل   (1) قحلا دوجولل  اریاـغم  ادوجو  نکمملل  اوتبثأ  دوجولا  یف  یناـثلاب 

.یلاعت قحلا  دوبعملا  یلإ  باستنالا  هنم  خلسنی  نأ  نکمی 

لیلحت نکمی  نکمملا ال  نأ  مالکلا  لبقتـسم  لوقلا و  بقرتم  یف  هنایب  دوعوملا  ناهربلا  انمقأ  هتمحرب  یلاعت و  هللا  لضفبف  نحن  امأ  و 
ایطبار نکمملا  دوجو  نوکیف  دئاز  طبرب  هتاذب ال  طبترم  هدـئاز  هبـسنب  هسفنب ال  بستنم  وه  لب  يرابلا  یلإ  هبـسن  دوجو و  یلإ  هدوجو 

نم طلغلا  عقی  الئل  اظفل  اهیلع  توافتملا  حالطـصالا  دقع  و  ینعم - امهنیب  قرفلا  یلإ  اقباس  هراشإلا  ترم  دق  اندنع و  اطبار  مهدـنع و 
ضعبل عقو  امک  ظفللا  كارتشا  ببسب  رخآلاب - نیینعملا  دحأ  هابتشا 

: هیبنت مهو و 

یف لاقف  هیلاعتملا  همکحلا  ءایلوأ  جراعملا و  باحـصأ  نم  نیلـصاولا  ماقم  یلإ  لصی  نأ  دارأ  نیرخأتملا  ءاـملعلا  هلجأ  نم  اـضعب  نإ 
ناک مسجلا  هئیه  هنأ  ینعأ  مسجلا  یف  وه  يذلا  وحنلا  یلع  ربتعا  نإ  داوسلا  دوجولا  دـیحوت  نایبل  هدوقعملا  ءاروزلاب  هامـسملا  هتلاسر 

نطقلل انیابم  ربتعا  نإ  ادوجوم و  ناـک  نطقلا  یف  هروص  ربتعا  نإ  بوثلا  و  امودـعم - ناـک  هلقتـسم  تاذ  هنأ  یلع  ربتعا  نإ  ادوجوم و 
ینعم فرعت  قئاقحلا  عیمجل  اسایقم  کلذ  لعجاف  هیثیحلا  کلت  نم  اعنتمم  ناک  هلایح  یلع  اتاذ 

وه امک  دوجولا  نیابتب  مهلوقل  وأ  هیهاملا  رخآلا  دوجولا و  امهدـحأ  نیخنـس  یلإ  ققحتلا  راد  تمـسقناف  هیهاـملا  هلاـصأب  مهلوقل  - 1
- هیهاـملا هیراـبتعا  دوـجولا و  هلاـصأب  لاـق  اـملف  هدـق  فنـصملا  اـمأ  اـضحم و  اـطبار  سیل  هیـسفن و  نکمملل  تبثف  نیءاـشملا  رهاـظ 

قلطملا دوجولا  دیقملا و  دوجولا  نم  هبتارمب - دوجولا  وه  اعیمج  هیلإ  هبـسنلا  حلطـصملا و  یقیقحلا  فاضملاک  وه  ام  يأ  بوسنملاف 
هر س  فرص ، قلعت  تحب و  رقف  ضحم و  طبر  بوسنملاف  قحلا  دوجولا  و 
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رکذ دـق  هظافلأ و  تهتنا  اهمـسر  رهظی  امنإ  ادـبأ و  رهظت  رهظت و ال  مل  اهنأ  دوجولا و  هحئار  تمـش  اـم  هتباـثلا  ناـیعألا  لاـق  نم  لوق 
.ماقملا اذه  یف  مالکلا  اذه  ینعم  نم  يوقأ  هناتملا - هوقلا و  یف  اهیناعم  تسیل  يرخأ  الوصف 

دنع یفخی  نأ  نم  حضوأ  لوقلا  اذـه  یف  طلخلا  طبخلا و  نإف  هیهاولا  هحنجألا  هذـهب  ءامـسلا  یلإ  ناریطلا  هئاعدا  نم  تیـضقل  ینإ  و 
دوسأ مسجلا  انلوق  یف  دوسألا  نإف  رخآلا  عضوم  یطبارلا  دوجولا  یینعم  دـحأ  عضو  هیف  عقی  مل  وأ  هیملعلا - تاعانـصلا  یف  بردـتملا 

دوسـألل نوکی  نأ  یبأـی  ـال  اـمم  اذـه  مسجلل و  اـتوبث  هنوک  ینعمب  ـالإ  هل  دوجو  ـال  هبکرملا  هیلهلا  یف  ـالومحم  عقو  هنوک  ثیح  نم 
.مسجلل هدوجو  هنیعب  وه  هسفن  یف  تباثلا  هدوجو  ناک  نإ  دوجو و  هبکرملا  هیلهلا  یف  الومحم  هنوک  رابتعا  ریغ  رخآ  رابتعاب 

هقیقحلا نأل  هیف  بیر  قح ال  همالکف  هیرهوجلا  هقیقحلا  هلقتسملا  تاذلاب  دارأ  نإ  امودعم  ناک  هلقتسم  تاذ  هنأ  یلع  ربتعا  نإ  هلوق و 
یشل هفص  اهنوک  رابتعا  ریغ  رابتعا  اهل  هیضرع  تاذ  هل  ربتعی  نأ  زاوجل  رـصاح  ریغ  دیدرتلا  نکل  ضارعألل - توبثلا  هعنتمم  هیرهوجلا 

اهب دارأ  نإ  یه و  یه  امب  هذوخأملا  اهتیهام  سفن  نع  هجراخ  عوضوملا  یلإ  هفاضإلا  نأ  یف  ههبـش  ذإ ال  اهـسفن  یف  اـهرابتعاب  لـب  ء 
کلذـک هسفن  یف  ادوجو  رهوجلل  نأ  امک  ذإ  ملـسم  ریغ  همودـعم  اهنوکب  مکحلاف  اهـسفنب  هذوخأملا  اـهتیهام  بسحب  دوسـألا  راـبتعا 

هسفنل و هسفن  یف  دوجو  رهوجللف  اهتاعوضومل  اهدوجو  اهنیعب  یه  اهـسفنأ  یف  ضارعـألا  دوجو  نأ  ـالإ   (1) هسفن یف  دوجو  ضرعلل 
هریغب امئاق  نوکی  نأ ال  هسفنل  دوجولا  نم  دارملا  نأ  رم  دق  ذإ  هریغل - لب  هسفنل  هسفن ال  یف  دوجو  ضرعلل 

بتارم نم  ضرعلا  نوکب  لوقلا  یفانی  ـال  هسفن  یف  رهوجلا  دوجوک  هسفن  یف  ادوجو  ضرعلل  نأ  نم  هللا  همحر  هرکذ  يذـلا  اذـه  - 1
دوجولا ینعم  یف  ثحبلا  نم  هقباـسلا  هیـشاحلا  یف  هاندفتـسا  همـالک و  ضعب  یف  هللا  همحر  فنـصملا  هب  حرـص  دـق  رهوجلا و  دوجو 

لقعت یلإ  اهیلإ  دوجولا  باـستنا  یف  جاـتحت  ـال  ضرعلل  لـقعلا  اـهلقعی  یتلا  هیهاـملا  نأ  هسفن  یف  ضرعلا  دوجو  ینعم  نإـف  طـبارلا -
جاتحی دوجولا  سفنک  هموهفم  یلإ  هباستنا  نإـف  طـبارلا  دوجولا  فـالخب  هریغل  هدوجو  نیع  وه  هسفن  یف  هدوجو  ناـک  نإ  رهوجلا و 

ط لفغت ، الف  نیفرطلا  یلإ 
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کلذب فصوی  ینعم  يأب  هیناثلا و  تالوقعملا  نم  هنإ  لاقی  هجو  يأ  یلع  دوجولا  نأ  یف  ( 2  ) لصف

هراشا

مزاول هیردـصملا و  عئابطلا  لیبقلا  اذـه  نم  هینهذـلا و  هیعازتنالا  اهیدابم  هیلقعلا و  تالومحملا  یلع  یناثلا  لوقعملا  قلطی  ام  اریثک  نإ 
اهدـعب ام  هیناثلا و  هجردـلا  یف  یه  یتلا  هینازیملا  تاموهفملا  هیقطنملا و  یناعملا  یلع  قلطی  دـق  و  تافاضإلا - بسنلا و  تاـیهاملا و 

تاـموهفملا و یلع  اـهلمح  یف  هنع  یکحملا  مکحلا و  قباـطم  نوـکت  یتـلا  هـیلقعلا  ضراوـعلا  تـالومحملا و  یه  هیلوـقعملا و  نـم 
همکح تاعوضوم  یه  هذـه  تاینهذ و  ایاضقلا  نم  اهب  هدوقعملا  نوکی  نأ  یلع  ینهذـلا  اهدوجو  وحن  وه  تافوصوملا  نم  اهعازتنا 

(1) هتاذ هتقیقح و  وه  ام  يردصملا ال  ینعملاب  دوجولاف  یلوألا  فالخب  نازیملا 

نوکی نأ  نع  الـضف  ـالوأ  ـالوقعم  نوکی  نأ  اـهنأش  نم  سیل  دوجولا  نم  هیرونلا  هطیـسبلا  هقیقحلا  نأ  مولعمف  ـالإ  دـیکأت و  اذـه  - 1
یف بیرغ - یـش ء  ایناث  الوقعم  ناونعلا  يأ  يردـصملا  ینعملاب  دوجولا  نوک  نأ  ملعا  مث  .موهفملل  قادـصم  یه  اـمنإ  اـیناث  ـالوقعم 

اهوحن داوـسلا و  ضاـیبلا و  راـنلا و  و  ءاـملا - سرفلا و  ناـسنإلا و  میهاـفم  نأ  اـمک  هنإـف  دوـجولا  هلاـصأب  لوـقلا  یلع  رظنلا  يداـب ء 
بجاولا دوجو  نم  هصاخلا  تادوجولاک  نونعم  هل  دوجولا  موهفم  کلذـک  هیجراـخ - تاـنونعمل  تاـناونع  اـهنوکل  یلوأ  تـالوقعم 

اقباس انیب  دـق  و  ضرعلاب - هققحتم  تناک  نإ  تایهاملا و  هیرابتعال  هل  تاذـلاب  الوأ و  تاـنونعملا  لـب  تاـنکمملا  تادوجو  یلاـعت و 
هیجراخلا دارفألا  نإف  نیماقملا  نیب  قرف  هنأ  باوجلا  .رکذتف و  یلوأ  تالوقعم  اضیأ  تایهاملا  تناک  کلذل  یعیبطلا و  یلکلا  دوجو 

تـسیل اهنإف  هیجراخلا  تادوجولا  ءاحنأ  فالخب  جراخلا  نطوم  نهذـلا و  نطوم  یف  هیهاـملا  ظاـفحنال  هیتاذ  دارفأ  هینهذـلا  عئاـبطلل 
.هدارفأل و موقم  ریغ  یلقع  رابتعا  ماعلا  دوجولا  نأ  باتکلا  لوأ  یف  رم  دـق  هکرتشم و  هیهام  امهنیب  سیل  ذإ  ماـعلا  دوجولل  هیتاذ  ادارفأ 

هیدوجوملا نأ  هرـس  سدـق  هدارم  لاقی  نأـب  ماـعلا  دوجولا  موهفم  نیب  هیدوجوملا و  يأ  يردـصملا  ینعملاـب  دوجولا  نیب  هقرفتلا  اـمأ 
نیب قرفف  هلـصاحلا  هروصلا  ینعمب  ملعلا  نیب  يردـصملا و  ملعلا  نیب  قرفلاک  امهنیب  قرفلا  ذإ  هجو  اهل  تناک  نإ  یهف و  ناث  لوقعم 
یف امهنیب  قرفی  مل  هنأ  عم  هیملع  هلأسم  هلعج  یف  لئاط  هنأ ال  الإ  ندوب  دیفس  يدیفـس و  نیب  امک  هیـسرافلا  یف  ندوب  تسه  یتسه و 

راینمهب خیـشلا و  تارابع  هلقن  دنع  دوجولا  هلاصأ  ثحابم  یلإ  عجراف  تئـش  نإ  يردـصملا و  ماعلا  دوجولا  لاقیف  عضاوملا  نم  ریثک 
ینعمب هیهاملا  يأ  هدوجو  یشملا ء  ینعمب  یشلا ء  ردصم  هیناثلا  تالوقعملا  نم  یه  یتلا  هیئیـشلاب  دارملا  مث  .داهـشتسالا  لیبس  یلع 

یتلا هصاخلا  تایهاملا  یف  سیل  هنأل  تالوقعملا  یناوث  نم  ینعملا  اذـهب  هقلطملا  هیهاـملا  تناـک  اـمنإ  وه و  اـم  باوج  یف  لاـقی  اـم 
نأ امإف  ـالإ  هقلطملا و  هیهاـملا  ءاذـحب  وه  نوکی  تایـصوصخلا  ءارو  رمأ  اـهریغ  داوسلا و  ضاـیبلا و  رقبلا و  و  سرفلا - ناـسنإلاک و 

نوکی نأ  امإ  تایهاملا و  دودـح  نم  دـح  یف  رکذـی  مل  اضیأ  هیلاع و  اسانجأ  ساـنجألا  یلاوع  نکت  ملف  اـهنیب  اـکرتشم  اـیتاذ  نوکی 
همیمضلا کلت  ضورع  دنع  الإ  ائیش  هنیعتملا  تایهاملا  هصاخلا و  ءایشألا  نم  دحاو  لک  نکت  ملف  همیمضلاب  الومحم  اکرتشم  ایـضرع 
بوجولا ناکمإلا و  امأ  هرورضلاب و  لطاب  اذه  ضایبلا و  همیمضب  یناثلا  ماقملا  یف  الإ  الثم  ضیبألا  لمحل  اقحتسم  مسجلا  سیل  امک 

هر س  امهتیرابتعا ، نایب  رم  دقف  هبسنلا  هیفیک  وه  يذلا 
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ام همکح  یف  لمعتسملا  لوألا  ینعملاب  هیناثلا  تالوقعملا  نم  اهنم  هقتشملا  تالومحملا  اذک  بوجولا و  ناکمإلا و  هیئیـشلا و  اذک  و 
وه اهب - مکحلا  قباطم  نوکی  ام  یه  هیناثلا  تالوقعملا  نأ  کل  ققحت  دـق  ذإ  نازیملا  یف  لمعتـسملا  ریخألا  ینعملاب  ـال  هعیبطلا  دـعب 

تالوقعملا مهلوقب  دارملا  وه  اذـه  هیلع و  موکحملا  یف   (1) اطرـش هل ال  ادیق  ربتعی  نأ  یلع  نهذـلا  یف  یلوأ  تالوقعملا  دوجو  وحن 
.لیبقلا اذه  نم  سیل  امهرئاظن  هیئیشلا و  اذک  دوجولا و  یلوألا و  تالوقعملا  یلإ  هدنتسم  هیناثلا 

وأ لاصیإلا  هیحالـص  اهل  نأ  ناـیعألا و  یف  وأ  سفنلا  یف  لـه  اـهدوجو  نأ  یناوثلا و  کـلت  دوجو  وحن  تاـبثإ  یف  رظنلا  نأ  ملعیل  و 
وأ هصاخ  وأ  الـصف  وأ  اسنج  نوکی  دق  اعون و  نوکی  دق  یلکلا  ینعملا  نأ  هیف  نیبت  دق  ذإ  یلکلا  ملعلا  فئاظو  نم  لاصیإلا  یف  عفنلا 
ام مث  قطنملا  ملعل  اعوضوم  ریـصی  لاصیإلا  یف  اعفان  وأ  الـصوم  هنوک  هیحالـص  عم  رومـألا  هذـه  هنوک  طرـشب  یلکلاـف  اـماع  اـضرع 

مزاوللا نم  کلذ  دعب  هل  ضرعی 

فرع لب  لخم  ریغف  الثم  ناـسنإلل  هیلکلاـک  یناـثلا  لوقعملا  ضورعل  ینهذـلا  دوجولا  هیطرـش  اـمأ  ارطـش و  ـال  لاـقی  نأ  یلوـألا  - 1
لوقعملا ضورعم  نأ  يری  هرـس  سدـق  هلعل  قراوشلا و  یف  امک  هضورع  یف  لخدـم  هصوصخب  ینهذـلا  دوجولل  امب  یناـثلا  لوقعملا 

نأ ـال  هینیح  هیـضق  دـقعلا  نوکی  نأ  یلع  هتحبلا - هیفرظلا  وحنب  ضورعلا  یف  ربتعم  ینهذـلا  دوجولا  هعیبـطلا و  سفن  یقطنملا  یناـثلا 
هر س  هطورشم ، هیضق  نوکی 
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هثلاثلا وأ  هیناثلا  تالوقعملا  ریصی  اهب  طئارـش  ناکمإلا - عانتمالا و  بوجولاک و  اضیأ  تاهجلا  قطنملا و  یف  تبثی  هیتاذلا  ضارعألا  و 
یلکلا راص  اعنتمم  نوکی  دـق  انکمم و  نوکی  دـق  ابجاو و  نوکی  دـق  یلکلا  نأ  یلعألا  ملعلا  یف  ملع  اذإ  هنإـف  قطنملا  ملعل  هعوضوم 

ملع یلإ  لوکوم  مولعلل  تاعوضوم  اهنوک  هیثیح  عم  اهتابثإ  نأ  یف  تاعوضوملا  رئاـس  هیلع  سق  قطنملل و  اـعوضوم  طئارـشلا  هذـهب 
دوجولا نأب  انل  رعـشی  اضیأ  اذه  (1) و  یلعألا ملعلا  یف  لفـسألا ال  ملعلا  یف  نوکیف  اهتایهام  قیقحت  اهدـیدحت و  امأ  اهنم و  یلعأ  وه 

هددصب نحن  ام  یلع  هیهاملا  دوجولا ال  وه  تاذلاب  لعافلا  رثأ  نأ  هتیهام و  یلع  مدقتم  یشلل ء 

اعیمج نیعلا  نهذلا و  یف  دوجو  اهل  ام  تافصلا  نم  نإ  هرصبت :

فوصوملا دوجو  نوکی  نأ  ینعمب  یمعلاک  ایعازتنا  وأ  نایعألا  یف  هروص  اهل  نوکی  ام  وه  ضاـیبلاک و  ایمامـضنا  هدوجو  ناـک  ءاوس 
عوقو یفن  نم  اـنتقیرط  یلع  ءاـنب  هب  صاـخلا  اـهدوجو  وحن  اندـنع  یـش ء  لـک  هروص  هفـصلا و  کـلت  هنم  مهفی  ثیحب  جراـخلا  یف 

نوکلا نم  دوجولا  هقیقح  ریغل  ظح  دوجولا و ال  یف  رـصحنم  تاذـلاب - نایعألا  یف  عقاولا  لب  اهتیلوعجم  یفن  نایعألا و  یف  تایهاملا 
يذلا هجولا  یلع  (2) ال  دوجولا هقیقح  نم  وحن  عم  اهداحتا  نع  هرابع  نایعألا  یف  تایهاملا  نوک  نایعألا و  یف 

هیدابم ال نم  عوضوملا  تاموقم  هعوضومل و  هقحاللا  ضراوعلا  لفـسأ  ملع  لک  یف  بولطملا  ذإ  مهدـنع  ررقت  اـم  فـالخ  اذـه  - 1
هعوضوم يذـلا  لفـسألا  ملعلا  یف  اهنع  ثحبی  ـال  یهلـإلا و  ملعلا  نم  هدودـعم  هروصلا  یلویهلا و  ثحاـبم  نأ  يرت  ـال  هقحاول أ  نم 

اهتایله تابثإ  لـبق  یه  ثیح  نم  اـهتایهام  قیقحت  اهدـیدحت و  دارملا  نوکی  نأ  ـالإ  مهللا  .هیئدـبملا  لـیبس  یلع  ـالإ  یعیبطلا  مسجلا 
نع يأ  هدوجوملا  هیهاملا  نع  هرخؤم  اهتاموقم  هیهاملا و  و  یلعألا - ملعلا  فئاظو  نم  هدوجوملا  اهتیهام  دیدحت  ناک  نإ  هطیـسبلا و 
یه هیمـسا و  دودح  هطیـسبلا  تایلهلا  لبق  دودحلا  نإ  اولاق  اذـل  هتیهام و  یلع  مدـقتم  یـشلل ء  دوجولا  نأ  هنم  طبنتـسا  امک  اهدوجو 

هر س  هیقیقح ، ادودح  بلقنت  تایلهلا  دعب  اهنایعأب 
يرخأ هرابعب  اهـسلاج و  هکرح  هنیفـسلا و  هکرح  یف  ام  لیبق  نم  ضورعلا  یف  هطاسو  یعیبطلا  یلکلا  یلإ  دوجولا  دانـسإ  یف  نإف  - 2

فرط یف  ءالؤهف  قاقـش  یف  نیتبثملا  عم  هدوجول  نوفاـنلا  ءـالؤه  هدرف و  هدوجوم  يأ  هقلعتم  لاـحب  فصو  دوجولاـب  یعیبطلا  فصو 
وحنب ادوجوم  هنوک  نم  نیرمـألا  نیب  رمـألا  وه  قحلا  طارفإ و  فرط  یف  هیهاـملا  هلاـصأب  نیلئاـقلا  نیتبثملا  کـئلوأ  نأ  اـمک  طـیرفت 

لاق امک  دوجولا  هقیقح  نم  وحن  عم  هدح  یلع  دوجو  هیئیش  هیذاحی  ثیح ال  هیئیش  نم ال  هموهفم  داحتاب  دوجولل و  هیلظلا  هیـسکعلا و 
هطاسو ینعم  ایناهرب و  اینافرع  ازاجم  و  یئزجلا - لقعلا  مکحب  هقیقح  هتیدوجوم  نوک  هقیلعتلا  هذه  لئاوأ  یف  انرکذ  دق  نحن  و  هدـق -

هر س  رکذتف ، هیف  نحن  ام  بسانت  اهئاحنأ  هیأ  نأ  هققحتل و  دوجولا  یف  ضورعلا 
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ینیعلا اهدوجو  امنإ  الصأ  نیروکذملا  نیهجولا  نم  دحأب  ینیع  دوجو  اهل  سیل  ام  تافـصلا  نم  یعیبطلا و  یلکلل  نوفانلا  هیلإ  بهذ 
نأ عقاولا  یف  یئزج  دـیز  انلوق  ینعم  سیل  هنأ  اـمک   (1) صاخـشألل هیئزجلا  ناسنإلل و  هیعونلاک  ینهذ  دوجومل  ینهذ  لاح  اـهنأ  وه 
.(2) لقعلا هظحالم  یف  یئزج  جراخلا  یف  وه  امب  جراخلا - یف  ادیز  نأ  هانعم  سیل  کلذکف  دیزب  همئاق  هیجراخ  هروص  اهل  هیئزجلا 

سفن اهب  هنع  یکحملا  مکحلا و  قباطم  نوکی  امبر  ذإ  هینهذلا - دوقعلا  یف  الإ  عقی  نأ ال  اهمزلی  معألا ال  هجولاب  هیناثلا  تالوقعملا  و 
وه ضورعلا  فرظ  ناک  نإ  تاـیهاملا و  مزاولک  نیعلا  یف  هعقاو  یه  اـمب  ـال  نهذـلا و  یف  هلوقعم  یه  اـمب  ـال  یه  یه  اـمب  هقیقحلا 

تالوقعملا نم  مسق  نیینازیملا  ناسل  یف  هیناثلا  تالوقعملا  جوز و  هعبرألا  هنکمم و  هیهاـملا  اـنلوقک  هیقیقح  دوقعلا  قدـصیف  نهذـلا 
نإف هفسالفلا  نیب  رئادلا  معألا  ینعملاب  یه  ام  فالخب  تملع  امک  هینهذ  ایاضق  الإ  نوکت  اهب ال  تادوقعملا  نکل  ینعملا  اذهب  هیناثلا 

.هفرص هینهذ  هیقیقح و  نافنص  ایاضقلا  نم  اهب  دقعنملا 

یلع هیئزجلا  قلطی  دـق  هصخـشملا و  ضراوعلاب  هفوفحملا  هیعونلا  هیهاملا  وه  یعیبطلا و  یئزجلل  هضراعلا  هیقطنملا  هیئزجلا  دارملا  - 1
هر س  هیوناثلا ، تالوقعملا  هینهذلا و  لاوحألا  نم  تسیل  ینعملا  اذهب  اهنأ  مولعم  دوجولا و  نم  وحن  وه  يذلا  صخشتلا 

سفن هیعنام  هیناثلا  تالوقعملا  نم  یتلا  هیقطنملا  هیئزجلا  نأل  لـقعلا  هظحـالم  یف  یئزج  لـقعلا  هظحـالم  یف  ادـیز  نأ  هاـنعم  لـب  - 2
نع هیعناملا  قلطم  هیئزجلا  تسیل  هروصتل و  يأ  یلقعلا  دیزل  ضرعی  امنإ  یلقعلا  ینعملا  اذه  نأ  مولعم  هکرشلا و  نع  موهفملا  روصت 

هر س  اهنع ، یقطنملا  ثحبی  فیکف  ینازیم  یفسلف ال  ناث  لوقعم  هنأ  هتیاغف  جراخلا  یف  اهب  فاصتالا  وأ  یه  لاقی  یتح  هکرشلا 
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: یلیصحت بیقعت  یهیبنت و  رکذ 

نإ هلوقب  کلذ  مهتلجأ  ضعب  نیب  رمألا و  سفن  یف  اهب  تافوصوملا  فاصتا  عم  هیمدع  تافـصلا  نوک  ازوج  دـق  موقلا  نم  اطهر  نإ 
لمح قباـطم  نوکی  ثیحب  امهدـحأ  یف  هدوجو  بسحب  فوصوملا  نوکی  نأ  وه  جراـخلا - یف  وأ  رمـألا  سفن  یف  فاـصتالا  ینعم 

هیف دجوی  مل  ول  ذإ  فاصتالا  فرظ  یف  فوصوملا  کلذ  دوجو  یضتقی  ینعملا  اذه  نأ  کش  هقادصم و ال  وه  هیلع و  هفـصلا  کلت 
نم وحنلا  کلذ  یف  فوصوملا  نوک  یفکی  لب  هیف  هفـصلا  دوجو  یـضتقی  و ال  مکحلا - قباطم  دوجولا  کلذ  ثیح  نم  وه  نکی  مل 

قادـصم نإف  ینهذـلا  فاصتالا  یف  لاحلا  هانرکذ  ام  یلع  سق  هنع و  هفـصلا  کـلت  عازتنا  هل  حـص  لـقعلا  هظحـال  ول  ثیحب  دوجولا 
ینعمف اقاقتـشا  هیلع  لمحلا  مث  هنم  هیلکلا  لقعلا  عازتنال  اءدبم  ریـصی  صاخ - هجو  یلع  نهذـلا  یف  هدوجو  وه  ناسنإلا  هیلکب  مکحلا 

هنع فاصتالا  کلذ  لقعلا  عازتنا  هحـصل  أشنم  امهدحأ  یف  فوصوملا  دوجو  نوکی  نأ  وه  فاصتالل  افرظ  نهذـلا  وأ  جراخلا  نوک 
.یفخی امک ال  راظنأ  لحم  هیف  (1) و  همالک یهتنا 

فرظ یف  دوجولا  بسحب  نیریاغتم  نیئیش  نیب  هبسن  فاصتالا  نأ   (2) قحلا و 

ینعم اذه  نإف  هسفن  نایب  یف  بولطملا  ذـخأ  باب  نم  هنأ  اهیناث  هدـق و  فنـصملا  لوقیـس  امک  هرکذ  يذـلا  لیلدـلا  بلق  اهدـحأ  - 1
قباطم هفـصلا  همیمـضب  فاصتالا و  فرظ  یف  هدوجو  بسحب  فوصوملا  نوکی  نأ  هانعمف  مکمـصخ  دـنع  امأ  مکدـنع و  فاصتالا 

هقداصلا و ایاضقلا  نیب  قرف  ذـئنیح  یقبی  هنأ ال  اهثلاث  اعیمج و  اـمهدوجو  یـضتقی  ینعملا  اذـه  نأ  کـش  ـال  هفـصلا و  کـلت  لـمح 
یـضرعلا و نیب  قرف  یقبی  هنأ ال  اهعبار  اضیأ و  بأ  رادجلا  قدصیلف  دـیز - یف  هوبألل  دوجو  قداص و ال  بأ  دـیز  انلوق  نإف  هبذاکلا 

هر س  رکذتف ، ماقملاب  قلعتی  ام  اقباس  انبتک  دق  یتاذلا و 
عضاوملا نم  ریثک  یف  اذهب  هرـس  سدق  هسفن  یتفی  لب ال  هیمکحلا  دعاوقلا  نم  ریثک  ذئنیح  مدهنی  ذإ  قحب  سیل  يدنع  لوقلا  اذه  - 2

نأ لثم  هلومحملا و  تایمدـعلا  ناکمل  تباثلا  توبث  عرف  هل ال  تبثملا  توبث  عرف  یـشلل ء  یـشلا ء  توبث  نأ  لثم  دـعاوقلا  مادـهنا  و 
اهضرعیف داوسلا  ضایبلا و  لثم  یضرع  دوجو  امإ  نالطبلا و  رهاظ  وه  يرهوج و  یلالقتسا  دوجو  اهل  امإف  الإ  اهل و  دوجو  هفاضإلا ال 

- لسلـستیف ارج  مله  رخآ و  لولح  لولحلا  ضرعیف  لصأتم  دوجوم  هفاضإلا  نأ  ضورفملا  و  هفاضإ - لولحلا  عوضوملا و  یف  لولحلا 
هل ناک  ول  هکلملا  مدـع  نأ  لثم  رابتعالا و  عاطقناب  عطقنیف  هیرابتعا  تناک  اهعازتنا و  إشنم  دوجو  ینعمب  اهدوجو  ناک  اذإ  ام  فالخب 

اهنإ نولوقی  ثیح  موقلا  داـضتلا و  لـباقت  هکلملا  عم  هلباـقت  ناـک  عوضوم  يأ  هعازتـنا  إـشنم  دوجو  ریغب  نهذـلا و  جراـخ  یف  دوجو 
ام هعازتنا و  إشنم  دوجو  ینعمب  دوجوملا  رخآلا  هئاذـحب و  ام  دوجو  ینعمب  دوجوملا  امهدـحأ  نامـسق  مهدـنع  دوجوملاف  تادوجوم 

هیئیـش هفـصلا  وه  رخآلا و  یف  دوجولا و  هیئیـش  نیفرطلا  دـحأ  یف  اهیفکی  امبر  هبـسنلا  نکل  قح  هبـسن  فاصتالا  نأ  هرـس  سدـق  لاـق 
هفـص ناکمإلا  دوجولل و  هیتاذ  ضارعأ  تایهاملا  نأ  رفـسلا  اذـه  لوأ  یف  رم  امک  تادوجولل  هیتاذ  اتوعن  تایهاملا  تسیل  أ  هیهاملا -

فاصتالاب دارملا  نأ  نقتملا  مکحملا  لیلدلا  اقح و  بولطملا  ناک  نإ  و  فیعض - بلطملا  نایب  یف  هلجألا  ضعب  هرکذ  ام  دوجولل و 
اذل عوضوملا و  وه  نیفرطلا و  دحأل  ادـحاو و  دوجولا  ناک  اذإ  میقتـسی  امنإ  داحتالا  دوجولا و  یف  داحتالا  وه  لمحلا  و  لمحلا - وه 

ول همدع و  لب  لومحملل  دوجولا  یعدتـسی  اذه ال  موهفملا و  وه  لومحملا  فرط  یف  تاذـلا و  وه  عوضوملا  فرط  یف  ربتعملا  اولاق 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 373 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_336_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_336_2
http://www.ghaemiyeh.com


سیل لومحملا  لمح  فاصتالا و  یف  ربتعملا  نذإف  لمحیل  طرـشب  ذئنیح ال  ربتعی  نأ  دـب  هنأ ال  یلع  رخآ  ضتقم  نمف  دوجو  هل  ناک 
ادوجو فاصتالا  ءاعدتـسا  مدـع  یف  ههادـبلا  ءاعدا  نکمی  هنأ  یلع  تباثلا - یف  هل ال  تبثملا  یف  الإ  ربتعم  ریغ  دوجولاف  موهفملا  ـالإ 

هر س  کلذ ، ریغ  نکمم و  لهاج و  یمعأ و  دیزک  تایمدعلا  لمح  ناکمل  لومحملا  بناج  یف 
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یف هتواـفتم  ءایـشألا  معن  مکحت  هیف  فاـصتالا  نوـکی  يذـلا  فرظلا  یف  رخـآلا  نود  نـیفرطلا  دـحأ  دوـجوب  مکحلاـف   (1) فاصتالا
راثآ اهیلع  بترتی  دوجولا  نم  هبترم  تافـصلا  نم  هفـص  لکلف  اـهنم  رخـآلل  سیل  دوجولا  نم  صاـخ  ظـح  اـهنم  لـکل  هیدوجوملا و 

لصحتلا ال دوجولا و  نم  هفیعـض  اظوظح  اضیأ  اهل  نإـف  تادادعتـسالا  يوقلا و  تاـکلملا و  مادـعأ  تاـیفاضإلا و  یتح  اـهب  هصتخم 
.(2) اهتافوصومل اهدوجو  دنع  الإ  اهب  فاصتالا  نکمی 

هلوصح وحن  هتیدوجوم و  نوکی  هب  اینیع  ادوجو  مسجلل  ادوجوم  نکی  مل  اذإ  ضایبلا  نأ  امکف  هفـص  هفـص و  نیب  کلذ  یف  قرف  و ال 
هنوکب ناویحلا  فاصتا  مکح  کلذکف  رمألا  سفن  یف  امل  اقباطم  افصو  ضیبأ  هنأب  مسجلا  کلذ  فصو  نکمی  یجراخلا ال 

ققحتی نأ  اـمهیف  هیفرط و  دوجوب  ادوجوم  طـبارلا  دوجولا  نوک  مزـال  نأ  مدـقت  دـق  هیف و  هیرم  ـال  يذـلا  حیرـصلا  قحلا  وه  اذـه  - 1
رخآلا یقیقح و  اهیفرط  دـحأ  وأ  یجراخ  رخآلا  ینهذ و  اهیفرط  دـحأ  هیـضق  ققحتل  ینعم  الف  طبارلا - ققحت  فرظ  یف  اـعم  ناـفرطلا 

ط يزاجم ، يرابتعا 
نکت مل  نإ  دوجو و  اضیأ  هوقلل  هوقلا و  وحنب  یقابلا  و  هیفرظلا - لالقتـسالا و  وحنب  هیبسنلا ال  طبرلا و  وحنب  اهدوجو  فاـفاضإلاف  - 2

هر س  ربدتف ، نیلوقلا  نیب  قیفوتلا  نکمی  هلعل  هنم و  یلظ  روهظ  فیعض و  دوجو  یشلا ء  هوق  نإف  تایلعفلاک 
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نم هذیملت  راینمهبل  لیصحتلا  خیشلل و  ءافشلاک  نفلا  لهأ  بتک  یف  عقو  امف  امهریغ  ضرألا و  قوف  اهنوکب  ءامـسلا  فاصتا  یمعأ و 
رخآ یشل ء  دوجولا  لیحتسم  هسفن  یف  مودعملا  نإف  یـشل ء  ادوجوم  هسفن  یف  مودعملا  نوکی  فیکف  همودعم  تناک  نإ  هفـصلا  نأ 

دوجولا نم  اظح  اهل  نأ  نم  تیرد  اـمل  يوقلا  مادـعألا و  تاـیفاضإلاب و  ءایـشألا  فاـصتا  هیلع  اـضقن  بجوی  ـالف  هاـنرکذ  اـم  هاـنعم 
نم هفصلا  ظح  ناک  امبر  اهب و  فاصتالا  نع  عنمی  اهل  عفر  بلس و  اهدوجو  هبترم  ءازإب  اهب و  اهتافوصوم  فاصتا  طرش  وه  افیعض -
لب هیعیبطلا  هیمـسجلا و  نیتروصلاب  یلوألا  یلویهلا  فاصتا  یف  اـمک  کـلذ  و  هنم - اـهب  فوصوملا  ظـح  نم  دـکآ  يوقأ و  دوجولا 
هلعف امک  هفـصلا  نود  فوصوملا  بناج  یف  دوجولا  رابتعاف  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  هباب  یف  هیلع  فقتـس  امک  هروصلاب  هدام  لک  فاـصتا 
نأب فاصتالا  یف  نیفرطلا  دـحأ  دوجو  طرتشی  مل  ام  بسح  همیمعت  یف  رمـألا  سکعی  نأ  دـحأل  لـب  هجو  هل  سیل  روکذـملا  لـئاقلا 

نأ نم  معأ  فوصوملا  یلع  اهب  مکحلا  أشنم  هیف  اـهدوجو  وحن  نوکی  ثیحب  هفـصلا  نوک  وه  فرظ  لـک  یف  فاـصتالا  ینعم  لوقی 
فرظ یف  هفصلا  دوجو  مزلتسی  ینعملا  اذه  نأ  کش  هنأ ال  ریرقتلا  میمعتلا و  اذه  دعب  یعدی  مث  اهنم  هعازتناب  وأ  هب  اهمامضناب  نوکی 

.هرکذ يذلا  نایبلا  وحنب  فوصوملا  نود  فاصتالا 

.ربدت وذ  هیضتری  لوقلا ال  نم  فیخس  همدع  توبثلا و  یف  فاصتالا  یفرط  نیب  قرفلا  نم  هرکذ  ام  نأ  ققحت  دقف 

ناوکألا بتارم  لاح  فرعت  یف  کبر  لضف  نم  يده  یلع  کلعل  و  هیبنت :

مهوتی اـمیظع  اراـع  اذـهب  عفدـت  نأ  کـیلعف  روـصقلا  هناـتملا و  فعـضلا و  هوـقلا و  یف  ءایـشألا  تالـصحت  صقنلا و  لاـمکلا و  یف 
قحلا و قیرط  نیجهانلا  كالسلا  قیرط  نع  يذألا  هب  طیمت  ملعلا و  همئأ  همکحلا و  ءایلوأ  یلع  هدورو  راظنألا  تایاغ  نع  نورـصاقلا 

هفرعم همکحلا  هلمج  نم  اودـع  عقاولا و  یف  اـهیلع  یه  اـم  یلع  هیجراـخلا - تادوجوملا  لاوحأـب  ملع  اـهنأب  همکحلا  اوفرع  مهنأ  وـه 
هیناثلا تالوقعملا  لاوحأ 
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روهظلا و نم  هصاـخ  هبترم  هل  ءایـشألا  نم  یـش ء  لـکل  دوجولا  نأ  نم   (1) هانلـصأ ام  رکذت  نأب  هیبسنلا  هعبـسلا  تالوقملا  لاوحأ  و 
الـصأ هریغب  ماوقلا  قلعتم  ریغ  تاذـلاب  اـبجاو  اـینغ  اـمویق  نوکی  نأ  ولعلا  دـجملا و  هیاـغ  لوصحلا و  هیلعفلا و  نم  هصوـصخم  هجرد 

روصقلاـب و بوحـصم  هاوس  اـم  روصقلا و  صقنلا و  ناـکمإلا و  هوقلا و  بئاوش  عیمج  نع  هسدـقم  هضحم  هیلعف  وه  وه  اـمب  نوـکیف 
هناکمإ دـشأ و  هروصق  ناک  بوجولا  دوجولا و  عبنم  نع  دـعب  ام  لکف  امهیف  اهتاقبط  نیابت  اهبتارم و  تواـفت  یلع  نییتاذـلا  ناـکمإلا 
ضحم اهتیلعف  هیف و  هلاحلا  هروصلاب  اهموقت  نیع  يرهوجلا  اهدوجو  نوکی  هسخلا  لوزنلا و  نم  هیاغ  یلإ  دوجولا  یهتنی  نأ  یلإ  رثکأ 
روصقلا نم  وحنلا  اذه  تملع  اذإ  يرخأ و  هیلاصتالا  اهتدحو  هرات و  هیلاصفنالا  اهترثک  اهنیعب  هیصخشلا  اهتدحو  دادعتسالا و  هوقلا و 

هیتاذـلا و اهتاناکمإ  بتارم  بسحب  هسخلا  نهولا و  یف  اهتادوجو  وحن  یهتنی  یلإ م  ضارعألاب  کنظ  امف  لوزنلا  بسحب  رهاوجلا  یف 
ضرع یلإ  كولـسلا  بلطلا و  قوشتلا و  سفن  اهدوجو - اـهتقیقح و  وحن  ضرع  یلإ  هسخلا  یف  ضارعـألا  تهتنا  دـقف  هیدادعتـسالا 
ینیعلا دوجولا  نم  هکرحلاب  یمسملا  ضرعلا  کلذ  ظح  اذهف  هلهملا  جیردتلا و  يزجتلا و  لیبس  یلع  یعضو  وأ  ینیأ  وأ  یفیک  رخآ 

فیک و ماهوألا  بسحب  نایعألا ال  بسحب  اهب  قئاللا  دوجولا  نم  وحنلا  اذـه  اهل  تبثأ  یلوـألا  هفـسلفلا  یف  دوجو  هکرحلل  تبث  اذإـف 
همکحلل داضملا  لهجلا  وه  اهل  راقلا  وه  دوجولا و  نم  رخآ  وحن  تابثإ 

اهل نأل  لاوغألا  باینأک  تسیل  نکل  هیعازتنا  تناک  نإ  بسنلا و  نأب  مهنع  عفدـنی  اـضیأ  هرـس  سدـق  هلـصأ  اـمع  رظنلا  عطق  عم  و  - 1
هیناثلا تالوقعملا  اذـک  هیجراخلا و  تادوجوملا  نع  ثحب  اهنع  ثحبلاف  اهعازتنا  إشنم  دوجو  ینعمب  تایعازتنالا  دوجو  عازتنا و  أشنم 

تادوجوملا اضیأ  یجراـخلا و  ناـسنإلا  نیع  هیهاـم  وه  لوقعملا و  ناـسنإلا  هفـص  ـالثم  هیلکلا  نإـف  هیجراـخلا  تادوجوملل  تاـفص 
رثأ لوهجملا  یلإ  لاصیإلا  سوفنلل و  هرخسم  هبوغرم  هبسنلا  فیک و  هفاضإلاب  هینهذ  اهنوک  اهتاوذ و  یف  هیجراخ  تادوجوم  هینهذلا 
الف مهریغ  بهذـم  یلع  اـمأ  و  همکحلا - نم  قـطنملا  نوـک  نم  نیققحملا  بهذـم  یلع  اذـه  مث  تـالوقعملا  یلع  بترتـم  یجراـخ 

هر س  لاکشإ ،
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ضحم ریخ  دوجولا  نأ  یف  ( 3  ) لصف

نم يذلا  لوقعملا - دوجولا  موهفمل  نأ  تبث  ام  دعب  اهحاضتا  قح  حضتت  امنإ  هلأسملا  هذه   (1) ضحم ریخ  دوجولا  نأ  یف  ( 3  ) لصف
ینعملاب عوقولا ال  لوصحلا و  هیلعفلا و  سفن  اهتقیقح  نأ  نایعألا و  یف  اتاذ  هقیقح و  جراخلا و  یف  اقادصم  هیلوألا  تایهیدـبلا  یلجأ 

سفن يأ  هسفن  عوقو  عوقولا  ناک  ءاوس  عوقولا  هب  اـم  عوقولا و  هقیقح  سفن  اـهنأ  ینعمب  لـب  مهلک  نورخأـتملا  هنظ  اـمک  يردـصملا 
موهفملا اذـه  يوس  اـتاذ  هقیقح و  لـقعلا  دـنع  دوجولا - نم  موهفملل  عضی  مل  نم  اـمأ  هیهاـملا و  وـه  رخآ  یـش ء  عوـقو  وأ  دوـجولا 

ءالقعلا دنع  رثؤی  ام  ریخلا  ینعم   (2) نأل اضحم  اریخ  دوجولا  نوک  يوعد  هل  زوجی  لب ال  هیلع  بعصیف  روصتلا  یهیدبلا  یعازتنالا 

قارشإلا همکح  حرش  یف  روکذم  وه  هیلع و  نهرب  مهضعب  ههادبلا و  اهیف  اوعدا  دیحوتلا و  یف  امیس  اریثک  هعفان  هدمع  هلأسم  هذه  - 1
امک اهتهادـبل  کلذ  اهخومـش و  عم  هلأـسملا  هذـه  اونهربی  مل  مهنأ  ءاـمکحلا  یلع  دروأ  نم  لوق  لـطبف  باـتکلا  اذـه  تاـیهلإ  یف  و 

هر س  تملع ،
هریغ یلع  هحجرت  دـعب  الإ  یـشب ء  قلعتت  هدارـإلا ال  بلطلا و  نأ  وه  ریخلا و  ینعم  لـیلحت  قیرط  نم  هلأـسملا  ناـهرب  یلإ  هراـشإ  - 2

هدارإلا و قلعت  بجوتسی  دارملا و  رایتخا  ققحتی  هب  ریخلاب و  یمـسملا  وه  حجرتلا  كالم  وه  يذلا  ینعملا  نیبتیـس و  ام  یلع  حجرمب 
یهتنی هب و  طبترم  رخآ  رمأل  وأ  هتاذـل  بولطم  ریخ  امإ  ریخلا  تادوجوملا و  هبلطی  هیلإ و  قاتـشی  هریغ و  یلع  رثؤی  اـم  ریخلاـف  قوشلا 
یهتنی یش ء و  لک  هبلطی  يذلا  وه  هریغل و  هیبولطملا  نیع  هتاذ  يأ  تاذلاب  ریخ  وه  ام  ریغلاب و  ریخ  وه  ام  كانهف  هتاذل  بلطی  ام  یلإ 

نود نم  دوجولل  هقوحل  ناک  ذإ  دوجو و  وه  ریخلاف  هلیـصأ  ریغ  هیهاملا  هل و  تاذ  مدـعلا ال  نإـف  ادوجو  ـالإ  سیل  و  هیاـغ - لـک  هیلإ 
.مدعلا و الإ  رـشلا  سیل  تاذـلاب و  ریخلا  وه  دوجولا  دوجولا و  وه  ریخلاف  دوجولا  هقیقح  سفن  نم  اعزتنم  ناک  الـصأ  هیدـییقت  هیثیح 

اذه اهل  دوقعملا  ثالثلا  لئاسملا  نم  ناتلأسم  کلذب  نیبتی  هفلتخملا و  دوجولا  بتارم  بسحب  هفلتخم  بتارم  ریخلل  نأ  رهظی  انه  نم 
دق دوجولا  نأ  یه  هثلاثلا و  هلأسملا  اـمأ  دوجولا و  بتارم  بسحب  بتارم  وذ  ریخلا  نأ  رـش و  مدـعلا  ریخ و  دوجولا  نأ  ینعأ  لـصفلا 

طقف ال هداملا  ملاع  یف  ققحتی  امنإ  سایقلاب  رشلا  نأ  هب  نیبتی  خلإ و  تادوجولا  نأ  ملعا  مث  هلوقب  اهنیب  یتلا  یهف  سایقلاب  ارش  نوکی 
ط صخألا ، ینعملاب  تایهلإلا  یف  نیبتیسف  ضرعلاب  ءاضقلا  یف  رشلا  لوخد  هلأسم  نم  هیلإ  راشأ  ام  امأ  هءارو و  امیف 
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يردصملا و ال ینعملل  هبلاط  تسیل  ءایـشألا  نأ  نیب  هلبج و  هدارإ و  اعبط و  هیلع  رودـی  تادوجوملا و  هبلطی  ءایـشألا و  هیلإ  قاتـشی  و 
لئاوأ یلع  هنالطب  یفخی  نأ  قیلی  ءـالجلا ال  روهظلا و  هیاـغ  یف  اذـه  اـیوناث و  ـالوقعم  اـینهذ و  اـموهفم  اـهدوصقم  اـهاغتبم و  نوکی 

.هیورلا رکفلا و  لامعتسا  یلإ  اهعوجر  ریغ  نم  هیناسنإلا  لوقعلا 

اهجرخم تایهاملل و  رونملا  تاذـلاب  بجاولا  مویقلا  نم  هیلع  دوجولا  رون  هضاـفإب  هروهظ  وحن  وه  یـش ء  لـک  دوجو  نأ  ققحت  اذإـف 
هرابع یه  یتلا  هیرـشلا - بوش  نع  ادرجم  ناک  ءاوس  دوجولا  هقیقح  یلإ  عجری  هقیقحلاب  ریخلاف  دوجولا - رون  یلإ  مدعلا  تاملظ  نم 

وأ ام  تاذ  مدع  امإ  یمدع  اقلطم  رـشلاف  نوکی  وأ ال  اسأر  هعانتما  هدقف و  وأ  ءایـشألا  نم  یـش ء  یف  هناصقن  دوجولا و  روصق  نع  امإ 
.(1) الصأ هل  تاذ  رشلاف ال  هیدوجولا  هیلامکلا  هتافص  نم  هفص  یف  وأ  ام - تاذ  یف  مامت  لامک و  مدع 

هدوجوم و ال اهنأل ال  هیرـش  هیریخب و ال  فصوی  اهـسفنأ ال  دودـح  یف  یهف  لوقعلا  یف  هتباثلا  ناـیعألا  هیناـکمإلا و  تاـیهاملا  اـمأ  و 
.اهتیرش اهمدع  اهتیریخ و  ارارم  هانررق  يذلا  وحنلا  یلع  اهیلإ  بوسنملا  اهدوجو  اهسفنأ و  رابتعاب  همودعم 

عیمج نم  تاریخلا  ریخف  هنود  وه  امم  یلعأ  دـشأ و  هتیریخف  لمکأ  متأ و  هدوجو  ام  لکف  ضحم  رـش  مدـعلا  ضحم و  ریخ  دوجولاف 
الب ءاقب  صقن و  الب  لامک  ناکمإ و  الب  بوجو  نالطب و  الب  هیقح  هوق و  الب  لعف  مدع و  الب  دوجو  نوکی  ثیح  تایثیحلا  تاهجلا و 

دعبـألا یلإ  برقـألاف  برقـألا  اذـکه  هیفاـضإلا و  تاریخلا  ریخ  هیلإ  تادوجولا  برقأ  وه  يذـلا  دوـجولا  مث  ددـجت  ـالب  ماود  ریغت و 
نم اهظح  یتلا  یلوألا  یلویهلا  یه  لوزنلا و  هبترم  یصقأ  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  صقنألاف  صقنألا  یلإ  متألاف  متألا  دعبألاف و 

فیکف اهیلإ  صئاقنلا  رورـشلا و  عاجرإل  زوجی  هیهاملا ال  هیئیـش  لامهإ  نأ  لولعملا  هلعلا و  ثحابم  تاـیقوذ  یف  یتأیـس  تلق  نإ  - 1
ذإ نکمم  یلإ  مدـعلا  دانـسإ  نکمی  مل  هیهاملا  ول ال  ذإ  مادـعألا  یلإ  اهعاجرإ  یفانی  تایهاملا ال  یلإ  رورـشلا  عاـجرإ  تلق  قیفوتلا -

داوسلا و لبقی  ضایبلاف ال  رخآلا  لـباقملا  عم  عمتجی  ـال  لـباقملا  لوبقملا و  عم  هعاـمتجا  بجی  لـباقلا  نـأل  مدـعلا  لـبقی  ـال  دوجولا 
مدعلا دوجولا و  اذکف  امهلبقت  یلویه  یلإ  جـیتحاف  سکعلاب  لاصفنالا و  لبقی  لاصتالا ال  امهلبقت و  عوضوم  یلإ  جـیتحاف  سکعلاب -

هر س  كاذ ، لبقت  دق  اذه و  لبقت  دق  هیهام  یلإ  جیتحاف 
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اهلوبق و اهلعف  اهتـسخ و  اهفرـش  اهناصقن و  اهمامت  ءایـشألا و  تادوجو  هوق  اهنوک  یه  اهتیلعف  دوجولا و  نع  اهتاذ  یف  اـهیرع  دوجولا 
یلع مالآلا - صئاقنلا و  ندعم  مادعألا و  رورشلا و  عبنم  یهف  هعضوم  یف  هناهرب  کیلع  دریس  امک  اهسنج  اهلـصف  اهماهبإ و  اهلـصحت 

.(1) هیرصنع صافقأ  اهل  هیوامس  رویط  یه  یتلا  هقطانلا  سوفنلا  داطصی  اهب  هکبش  اهنأ 

هتنی مل  داضتلا و  مداصتلا و  ملاع  یلإ  هلزان  ریغ  یه  تماد  اـم  اـضیأ  هیـضرعلا  هیلـصألا و  اـهتیریخ  یلع  هیقاـب  تادوجولا  نأ  ملعا  مث 
تاماحدزالا ناوکألا و  قئاضم  تاملظلا و  ماسجألا و  ملاع  یلإ  دوجولا  هلسلس  ترجنا  اذإ  امأ  نامزلا و  ناکملا و  زیح  یلإ  اهتلـسلس 

هبـسانی ام  وه  هنم و  عفتنی  لب  هب  رـضتسی  ام ال  یلإ  سایقلاب  و  هتاذ - بسحب  ضرعلاب  تاذلاب و  ضحم  ریخ  هنأ  عم  تادوجولا  ضعبف 
مدع وأ  تاذ  مدع  یلإ  يدؤی  هنأل  هیرـشلاب  فصوی  هب  مدعنی  وأ  هنم  يذأتی  وأ  هب  رـضتسی  ام  یلإ  سایقلاب  هنکل  همئالی  دوجولا و  اذه 

.تملع امک  ضحم  ریخ  هنأل  دوجو  وه  امب  دوجولا  نیمدعلا ال  نیذه  دحأ  تاذلاب  رشلا  نوکیف  تاذل  لامک 

دوجولا وه  تاذلاب و  یضقم  یقیقح و  ریخ  وه  امل  هموزلل - ضرعلاب  یضقم  یقیقحلا  ریغلا  رشلا  هتبلا و  یـضقم  ریغ  یقیقحلا  رـشلاف 
نع دوجولا  تاناصقن  تاینآلا و  تاروصق  اهعبنم  رورـشلا  لعاجلا و  یلإ  هدنتـسم  ریغ  تاـیهاملا  مزاول  نأ  رم  دـق  هتعیبط و  هخنـسب و 

مظعألا لامجلا  متألا و  لامکلا 

هل لثم  هل و ال  دض  دوجولا ال  نأ  یف  ( 4  ) لصف

هراشا

لاع ریغ  دحاو  سنج  تحت  ناعقی  امم  نیداضتملا  نوک  هطرش  نم  داضتلا  لباقت   (2) هل لثم  هل و ال  دض  دوجولا ال  نأ  یف  ( 4  ) لصف

ذئاذـللا لصحی  هب  ام  لوحتلا و  هب  ام  اهنإ  تلق  اـهب - اوداطـصیل  هیوامـسلا  رویطلا  رظن  لـحم  نوکت  فیک  هضحملا  هوقلا  تلق  نإ  - 1
یلعأ یلإ  یندأ  نم  لوحتت  اهنع ال  اهدرجتل  هیلاثملا  روصلا  نأ  يرت  سوفنلا أ ال  قلعتل  هلباق  هنجأ  رصانعلا  رصت  مل  اهالول  هدیدجلا و 

هر س  حضاو ، رمألاف  هیفرظ  تناک  نإ  هیببس و  ءابلا  تناک  نإ  اذه 
یتاذلا ءابإلا  نم  هقباسلا  هیـشاحلا  یف  رم  ام  هوالعب  مدعلا  اهیلع  عنتمی  هنأ  هخماشلا  هتاعورف  نم  دوجولا و  هقیقحل  یناث  فیک و ال  - 2
هدوربلا ضایبلا و  مدـعی  داوسلاف  هعوضوم  یلع  رخآلا  دـضلا  نایرطب  دـضلا  هیهام  مدـع  نأل  کلذ  لباقملا و  لبقی  ـال  لـباقملا  نأ  و 

هر س  اهیلع ، سق  عامتجالا و  قارتفالا  هرارحلا و 
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نیداضتملا طرش  نم  اضیأ  داضتلا و  هیف  عقی  الف  هل  سنج  هنأ ال  رم  دق  دوجو  وه  ثیح  نم  دوجولا  لباقتلا و  ثحابم  یف  یتأیس  امک 
دوجولا هعیبط  نیب  اضیأ  کلذـک و ال  نادوجو  وه  امب  دوجو  دوجو و  نیب  سیل  فالخلا و  هیاغ  امهنیب  نوکی  نأ  ناداضتم  اـمه  اـمب 

یف اهیف و  هریغ  هکراشی  اهتحت و  وه  جردنی  دوجولا  نم  معأ  هعیبط  ذإ ال  کلذـک و  دوجولل  هلباقلا  تاموهفملا  نم  یـش ء  قلطملا و 
هقیقح ریغ  یه  یتلا  تاموهفملا  یناعملاب و  اهـصصخت  رابتعاب  هصاخلا  تادوجولا  معن  اضیأ  لثم  دوجولا  هعیبطل  روصتی  الف  اـهمزاول 

نادوجوم نالثامتملا  نادـضلا و  فیک و  هل  لـثم  ـال  هل و  دـض  ـال  دوجو  وه  اـمب  دوجولاـف  لـثامتلا  داـضتلا و  اـهیف  عقی  دـق  دوجولا 
قدصف اهلاثمأ  ققحت  اهدادضأ و  دوجول  قئاقحلا  عیمج  فلاخیف  هیلع  دـیزی  امب  هسفنب ال  دوجولا  هیدوجوم  نایواستم و  وأ  نافلاختم 
امهریغ نیلثملا و  هیوه  یف  یلجتی  نیدضلا و  هروصب  رهظی  يذلا  وه  لب  نالثملا  موقتی  نادضلا و  ققحتی  هب  یـش ء و  هلثمک  سیل  هیف 

اهلک و تایثیحلا  هیف  لحمـضیف  دوجو  وه  امب  دوجولا  هقیقح  بسحب  امأ  تـالزنتلا و  تاـنیعتلا و  راـبتعاب  یه  اـمنإ  تاـیثیحلا  هذـه  و 
رابتعا یف  الإ  هرئاغم  الف  دوجولا  نیع  یف  هکلهتـسم  ههباشتملا  وأ  هلباقتملا  هیدوجولا  تافـصلا  عیمج  نإف  اهعیمج  تاهجلا  هعم  دحتی 

.لقعلا

عامتجا مزلیف  اهل  ـالثم  وأ  ادـض  ضرف  اـمل  اهـضورع  بجوی  ءایـشألا  نیب  دوجولا  هعیبط  كارتشا  نأـب  کـلذ  یف  کـسمتی  اـم  اـمأ  و 
عیمجل اهـضورع  میلـست  مدعل  یـشب ء  سیلف  رخآلل  نیلثملا  وأ  نیدضلا  دـحأ  ضورع  ناکمإلاب و  وأ   (1) لعفلاب نیلثملا  وأ  نیدـضلا 

وأ دض  اهل  نوکی  نأ  مزتلا  ولف  تالوقعملا  دحأ  وه  امب  (2) ال  مودعم وه  امب  مودعملل  هضورع  مدعل  تایثیحلا  عیمج  نم  تالوقعملا 
یعدا ام  تافف  هلماش  هدعاقلا  نکت  مل  تاموهفملا  دحأ  وه  امب  کلذک ال  وه  امب  مهو  وأ  دوجو  یف  ققحتی  نأ  نکمی  لثم ال 

هر س  یناثلا ، مزل  هل  انکمأ  ول  لوألا و  مزل  هل  اققحت  ول  يأ  - 1
هر س  انه ، بیرق  نع  یتأی  دیرجتلا و  یف  امک  لباقتلا  رابتعاب  ناعمتجی ال  دق  ذإ  - 2

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 381 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_343_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_343_2
http://www.ghaemiyeh.com


344 ص :

.داسفلا رهاظ  ریغ  هدضل  یشلا ء  ضورع  مث   (1) هتابثإ

: همتت

و لقعلا - یف  وأ  جراخلا  یف  ققحت  هل  الإ و  موهفم  نم  ام  فیک و  اهل  هیفانم  ریغ  تاموهفملل  هموهفم  بسحب  هفلاـخم  دوجولا  هعیبطف 
عوجر اهل  هیفانتملا  تایثیحلا  هرئاغتملا و  تاهجلا  نم  لکف  هجو  نم  دوجولا  یلإ  هعجار  مدعلا  یلإ  هدئاع  اهنوک  عم  هیبلسلا  تافـصلا 

اهعامتجا یفانی  هتآشن ال  نم  هأشن  دوجولا و  بتارم  نم  هبترم  وه  يذـلا  یجراخلا  دوجولا  یف  اـهعامتجا  مدـع  دوجولا و  هقیقح  یلإ 
هفاصتا یبأی  رابتعالا ال  اذهب  هنإف  تاموهفملا  نم  اموهفم  هنوک  رابتعاب  سیلف  مدعلل  ایفانم  هنوک  امأ  دوجو و  وه  ثیح  نم  دوجولا  یف 
یبأتملا لب  ام  هجوب  دوجولاب  اهـسبلت  ناکمإ  یف  هیلکلا  تاموهفملا  هیلقعلا و  یناـعملا  رئاـسک  راـبتعالا  اذـهب  وه  لـب  اـقلطم  دوجولاـب 

امم ال اهموهفمل  هضورعم  یه  امب  مودعملا  وأ  مدعلا  هعیبط  و  یتب - ریغ  دقعب  موهفملا  اذهل  اقادصم  لقعلا  هضرفی  ام  دوجولا  لومـشل 
هیلع مکحی  و  افوصوم - مدـعلا  موهفمل  عرتخی  مهولا  لب  تاموهفملا  نم  اموهفم  ءایـشألا و ال  نم  ائیـش  یه  سیل  الـصأ و  اـهنع  ربخ 

تامدـعلا یف  لاـحلا  اذـک  و  قلطملا - مدـعلا  یف  اذـه  نهذـلا - یف  ـالثمتم  هنوکل  موهفملا  کـلذ  سفن  یلع  ـال  داـسفلا  نـالطبلاب و 
دوجولا نم  هصح  هل  یلقعلا  لثمتلا  رابتعاب  قلطملا  مدعلاک  هموهفم  نأ  امک  صاخلا  مدعلا  نإ  ثیح  رخآ  ارظن  كانه  نأ  الإ  هصاخلا 

یلإ هراقتفاب  مکح  اذهل  دوجولا و  نم  ام  ظح  هل  هصوصخب  هفوصوم  کلذک  قلطملا 

هیاغ امهنیب  دحاو  عوضوم  یلع  نابقاعتم  نایدوجو  نارمأ  امهنأب  نیداضتملا  اوفرع  موقلا  نأ  اهریغ  لباقتلا و  ثحابم  یف  یجیس ء  - 1
- بیرق سنج  تحت  امهلوخد  رابتعا  نأ  یلع  رخآلا  یلع  نیدضلا  دحأ  ضورع  یفانی  دحاو  عوضوم  یلع  بقاعتلا  رابتعا  فالخلا و 

ضرع ضورعب  اـهیف  لاـقی  یتـلا  دراوملا  و  ضرعلا - رهوجلا و  نیب  بیرق  سنج  ـال  ذإ  هضرع  عوضوملا و  نیب  داـضتلا  ققحت  یفاـنی 
وأ ضارعألا  رئاسل  هفاضإلا  ضورع  تاـیمکلاب و  هصتخملا  تاـیفیکلا  ضورعک  بیرق - سنج  اـهیف  اـمهعمجی  ـال  دراوم  اـمإ  ضرعل 
یف طرشلا  نم  ضعب و  یلع  اهـضعب  ضراعلا  طخلا  حطـسلا و  یمیلعتلا و  مسجلاک  نیعون  یف  بیرقلا  سنجلا  اهیف  رـصحنی  دراوم ال 
یف ثحبلا  مامت  یجیـس ء  هانرکذ و  ام  بلاغ  یف  موقلا  فلاخی  فنـصملا  نکل  هب  اوحرـص  ام  یلع  نینثا  یلع  ادیزی  نأ ال  نیلباقتملا 

ط یلاعت ، هللا  ءاش  نإ  هلحم 
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.هیلإ هکلملا  رقتفت  امک  عوضوم 

تادوجولا و هلمج  عفرل  قواسملا  قلطملا  مدعلا  هلباقی  راوطألا - نم  روط  ءاحنألا و  نم  وحن  يأب  ققحتملا  یـشلل ء  دوجولا  قلطم  مث 
عیمج هنع  بلـسنا  دـق  ذإ  اـقلطم  دوجولا  نع  يرعتملا  قلطملا  مودـعملا  موـهفم  روـصت  یف  اـمک  لـباقتلا - راـبتعاب  ـال  ناـعمتجی  دـق 
وحن هسفن  یف  يرعتلا  اذه  باستنا و  وحن  هتاذـب  بالـسنالا  اذـه  دوجو و  وحن  هنیعب  رابتعالا  اذـه  نأ  عم  رابتعالا  اذـه  یف  تادوجولا 
مومع دوجولا و  رون  لومـش  یلإ  رظناف  دوجولا  قلطم  دارفأ  نم  درف  وهف  یلقع  دوجو  روصتلا  و  ام - روصت  نع  هخالـسنا  مدـعل  طـلخ 

تاموهفم یه  امب  دوجولا  عنتمملا  قلطملا و  مدعلا  یـشاللا ء و  موهفم  یلع  یتح  یناعملا  تاموهفملا و  عیمج  یلع  عقی  فیک  هضیف 
یعانصلا و یضرعلا  یلوألا و  یتاذلاب  یشلا ء  یلع  یـشلا ء  لمح  فالتخا  انرکذ  دق  و  مادعأ - بولـس و  یه  امب  هینهذ ال  تالثمتم 

(1) هسفن مدع  یتح  تاموهفملا  عیمج  روصتی  نأ  لقعلل  لوقن  عضوملا  اذه  یفف  هلکاش  ام  قلطملا و  لوهجملا  لاکشإ  عفدنی  هب 

ریغ قلطملا و  مودـعملا  مدـعلا و  میهافمل  نأ  خـلإ  تاموهفملا  عیمج  روصتی  لـقعلل  هلوق  نم  دارملا  سیل  نأ  کـیلع  بهذـی  ـال  - 1
نم تناک  کلذک  توبث  میهافملا  هذـهل  ناک  ول  أطخ و  کلذ  نإف  اهریغ  لانی  امک  لقعلا  اهلانی  مث  اهـسفن  یف  اتوبث  هدـع  امم  کلذ 

هسفن ال یف  موهفملا  توبث  ینعمب  يرمـألا  سفنلا  توبثلا  نأ  همدـقتملا  اـنتاقیلعت  ضعب  یف  تفرع  دـق  هیجراـخلا و  تاـیهاملا  هلمج 
هلمجلاب قادـصملا و  یلإ  موهفملا  هجاح  لاکـشإ  عفدـی  ال  لاعفلا - لقعلا  دـنع  موهفملا  توبث  ینعمب  دوجولا و  هلاصأب  لوقلا  مئالی 

ارومأ اهلعج  ینعمب  نکل ال  اهایإ  لعاجلا  اهل  غئاصلا  وه  نهذـلا  يأ  لقعلا  لب  الـصأ  لـقعلا  جراـخ  یف  توبث  میهاـفملا  هذـهل  سیل 
اهءارو امع  هیکاح  میهافم  اهنأ  یلع  لب  یش ء  یلع  قدصلا  هلباق  ریغ  قیداصم  لب  میهافم  نکت  مل  الإ  هل و  الاعفأ  اهـسفن  یف  هلقتـسم 

و جراخلا - یف  دوجوم  دـیز  لوقن  همکح  یف  وه  ام  جراخلا و  یلع  اهعقون  کلذـل  هیوهاملا و  میهاـفملا  ریظن  نهذـلا  ءارو  رمأ  اـهلف 
لک رطـسأ  هدع  دعب  هر  هلوق  ینعم  اذه  اریدقت و  اضرف و  هیف  یهف  اقیقحت  جراخلا  یف  تسیل  ذإ  اذـکه و  جراخلا و  یف  مودـعم  ورمع 

دوجولا ثحابم  یف  انمدق  دق  خلإ و  نیفرطلا  هقداص  ریغ  هیموزل  هیطرش  هیـضق  هوق  یف  هیتب  ریغ  هیلمح  هیـضق  باجیإ  لیبس  یلع  کلذ 
مدـعلاک نالطبلا  هیثیح  هتاذ  هیثیح  وأ  ینیعلا  دوجولاک  راثآلا  بترت  هیثیح  نیع  هتاذ  هیثیح  ام  لک  نأ  باـبلا  نیهارب  مزـال  نأ  ینهذـلا 

ینعأ ناموهفملا  ناذـهف  یناثلا  مسقلا  یف  راثآلا  مدـع  لوألا و  مسقلا  نع  راثآلا  بلـس  هلاحتـسال  نهذـلا - لـحت  نأ  لیحتـسملا  نمف 
اهقلتخت نهذـلا  لب  ققحم  جراـخ  نم  هعزتنم  ریغ  هینهذـلا  هلوعجملا  نیواـنعلا  نم  اـمهب  قحلی  اـم  عیمج  مدـعلا و  دوجولا و  یموهفم 

یـشل ء یـش ء  مکح  وأ  یـشل ء  یـش ء  موهفم  نهذلا  ءاطعإ  وه  ریدقتلا  ضرفلا و  نأ  کلذ  حیـضوت  .ریدقتلا و  ضرفلا و  نم  وحنب 
ام ههج  نم  ناسنإلل  اذکه و  اکحاض و  ابجعتم  نوکیف  ناسنإ  سرفلا  نأ  ضرف  اناسنإ و  نوکیف  قطان  ناویح  سرفلا  نأ  ضرفک  رخآ 
ریغ دـیدج - موهفم  کلذـب  لصحی  عبار و  یلإ  ثلاـث  هبـسنک  ناـث  یلإ  هتبـسن  ارمأ  ضرفی  نأ  یـش ء  یلع  یـش ء  لـمح  هنهذ  دوعت 
یف عقاولا  یـشلا ء  یلإ  رونلا  هبـسن  هیجراخلا  تایهاملا  یلإ  هتبـسن  ائیـش  ضرفی  نأ  لقعللف  هطـساو  الب  اققحم و  جراـخلا  نم  ذوخأـم 

هیهاملا یلإ  هتبسن  ائیش  ضرفی  نأ  لقعلل  ادوجو و  هیمسی  مث  هلاعفأ  هب  رهظی  هببـسب و  دشانلا  صحافلا  هدجی  هب و  رونتی  هنأ  یف  هملظلا 
یـشلا ء یلإ  هبیغلا  هبـسن  وأ  هب  سبلتملا  نع  ساـبللا  عزن  وأ  هیف  رقتـسا  يذـلا  هلحم  نع  یـشلا ء  عفر  هبـسن  دوجولا  یلإ  وأ  هدوجوملا 

ضرفلا نأ  ملعا  .کلذ و  مهفاف  هیراـبتعالا  میهاـفملا  عیمج  یف  ساـیقلا  اذـه  یلع  مدـعلا و  موهفم  وه  اذـکه و  رظنلا و  نع  بئاـغلا 
وه مئاد و  تباث  هببس  ام  امهدحأ  .نیمسق  یلع  کلذل  كرحملا  لماعلا  بجوملا و  ببـسلا  ثیح  نم  میهافملا  هذهل  دجوملا  یلقعلا 
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کلذ وحن  هرثکلا و  هدحولا و  مدعلا و  دوجولا و  موهفم  عازتنال  بجوملا  ببـسلاک  لاح  یف  لقعلا و ال  كاردإ  نع  کفنی  يذـلا ال 
میهافملا لعجل  بجوملا  ببـسلاک  ریدـقت  نود  ریدـقت  یلع  یقافتا و  یئزج  هببـس  اـم  اـمهیناث  .ناـهربلا و  هیلع  ماـقی  نأ  نکمی  اـمم 

هیرعشلا تالییختلا  تاراعتسالا و  عیمج  بابلا  اذه  نم  کلذ و  ریغ  هدایـسلا و  هیـسوءرملا و  هسائرلا و  ینعمک  هیعامتجالا  هیرابتعالا 
ط یلاعت ، هللا  ءاش  نإ  اهریغ  هیهاملا و  ثحابم  نم  یتأیس  ام  یف  هضعب  کب  رمیس  لیوط  لیذ  مالکلل  اهوحن و  و 
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نیـضیقنلا و یموهفم  قلطملا و  لوهجملا  ربتعی  نأ  هل  تاعنتمملا و  عیمج  نهذلا و  یف  مودعملا  قلطملا و  مودـعملا  مدـعلا و  مدـع  و 
یف لالقتـسالا  مدع  نیـضیقنلا و  یف  عامتجالا  یفن  قلطملا و  لوهجملا  یف  رابخإلا  مدعک  اهماکحأب - اهیلع  مکحی  فرحلا و  موهفم 

مدـعلا صخـش  فرحلا و  درف  نیـضیقنلا و  هقیقح  قلطملا و  لوهجملا  تاذ  وه  هروصتی  اـم  نوکی  نأ  یلع  ـال  فرحلا  یف  هیموهفملا 
بـسحب تاذـلاب  هظوحلملا  یناعملا  هیناکمإلا و  تادوجوملا  نم  وهف  مهو  وأ  لـقع  یف  ررقتی  اـم  لـک  ذإ  يراـبلا  کیرـش  قلطملا و 
مودـعملا وأ  نیـضیقنلا  عامتجا  هنأ  اهنم  یـش ء  یلع  لمحی  ملف  طقف  یلوألا  لمحلاب  اـهتاناونع  اـهیلع  لـمحی  نکل  عئاـشلا و  لـمحلا 

عئاشلا لمحلاب  الثم  يرابلا  کیرش  قلطملا و 
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نأ ضرفی  ردقی و  هل  يذلا  هلمعتب  لقعلا  لب  جراخ - وأ  لقع  یف  هتباثلا  عئابطلا  نم  یشل ء  اناونع  تسیل  تاموهفملا  هذه  نأل  یفرعلا 
هنوک ردق  يذـلا  موهفملا  اذـه  لثمت  لجأل  هیلع  مکحیف  الـصأ  ققحتلا  عنتمم  تاذـلا  لطاب  ام  درفل  ناونع  تاموهفملا  هذـه  نم  ائیش 
لیبس یلع  کلذ  لک  هجوب  هموهفم  یف  لالقتـسالا  وأ  اقلطم  هل  دوجولا  وأ  اسأر  هنع  رابخإلا  وأ  الـصأ  هیلع  مکحلا  عانتماب  اهب  انونعم 

هـسفن لـثمتی  ثیح  نم  قلطملا  لوهجملا  موهفم  ناـکف  نیفرطلا  هقداـص  ریغ  هیموزل  هیطرـش  هوق  یف  هیتـب - ریغ  هیلمح  هیـضق  باـجیإ 
لقعلا هضرف  ام  یلع  قابطنالا  رابتعاب  هیلإ  هجوتی  امنإ  رابخإلا  عانتما  نإ  هنع و  رابخإلا  مدعب  ناک  نإ  هنع و  رابخإلا  هحـص  هیلع  هجوتی 

.اریدقت هل  درف  هنأ 

ناک ءاوس  لقعلا  یف  هتاذ  مستری  موهفم ال  لک  یف  لب  هیلع - مکحی  هنوک ال  یف  قلطملا  مودعملاک  هرئاظن  مکح  سایقلا  اذـه  یلع  و 
هینیعلاب مکحلا  ناک  هتاذ  نیع  بجاولا  ملع  انلق  اذإ  الثم  هقیقحلا  لصحتلا و  طرفل  وأ  نالطبلا  داسفلا و  هیاغل  نهذلا  یف  هلوصح  مدع 

ملعلا و هینیع  نکل  اهتاموهفم  الإ  سیل  هقیقحلا  هتافـص  نم  مسترملا  اذـک  لقعلا و  یف  ههنکب  هتاذ  ماسترا  مدـعل  بجاولا  موهفم  یلع 
رصحلا نع  هیلاعتملا  هقیقحلا  ینعأ  هئازإب  هنأ  یلإ  ناهربلا  اندشری  ام  یلإ  لب  اهنم  موهفملا  یلإ  هجوتم  ریغ  هیسدقلا  تافصلا  نم  هریغ 

.مهو وأ  لقع  یف  طبضلا  و 

ءاحنأ عیمج  نع  اخلـسنم  یـشلا ء  نوکل  ارابتعا  ناک  اـمل  قلطملا  لوهجملا  موهفم  نأ  باـبلا  اذـه  یف  اـقباس  هیلإ  انرـشأ  اـم  لـیبس  و 
هنع و رابخإلا  عانتما  طانم  وه  اذه  هجولا و  اذهب  هیمولعملا  نع  یتح  هیمولعملا  ماسقأ  هفاک  نع  يرعم  هظحالملا  هذـه  یفف  هیمولعملا 

طانم وه  اذه  هیمولعملا و  بلس  نمـض  یف  هیمولعملاب  ابوشم  وه  ناکف  یـشلا ء  اذه  هیمولعم  ءاحنأ  نم  وحن  هظحالملا  هذه  نإ  ثیح 
.هنع رابخإلا  مدعب  هنع  رابخإلا  هحص 

طانم ناک  هینهذلا  هیجراخلا و  تادوجولا  هفاک  نع  یـشلا ء  هیرعت  نع  هرابع  ناک  امل  قلطملا  مودعملا  موهفم  هظحالم  لوقن  اذـک  و 
ءاحنأ نم  وحن  روصتلا  مدع  رابتعالا و  مدع  نمض  یف  ناک  نإ  هروصت و  یشلا ء و  رابتعا  قلطم  نإ  ثیح  اقلطم و  هیلع  مکحلا  عانتما 

اذه هبسحب و  رابتعالا و  اذه  یف  دوجولاب  افصتم  وه  ناکف  یشلا ء  کلذ  دوجو 
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ققحملا راشأ  هیلإ  هبلس و  مکحلا و  قلطم  هحصل  ناتححصم  ناتهج  هیف  نذإف  هبلس  باجیإب  وأ  مکحلا  بلسب  هیلع  مکحلا  هحص  أشنم 
حصیف الـصأ  روصتم  تباثب و ال  سیل  امب  روصتی  ینهذلا  یجراخلل و  لماشلا  توبثلا  عفر  لاق - ثیح  لصحملا  دقن  یف  هر  یـسوطلا 

عنام نیعوضوملا و ال  فالتخال  اضقانتم  نوکی  تباثب و ال  سیل  وه  ثیح  نم  حـصی  روصتملا و ال  کـلذ  وه  ثیح  نم  هیلع  مکحلا 
یف تباث  ریغ  امإ  نهذـلا و  یف  تباث  امإ  دوجوملا  انلق  اذإ  الثم  رخآ  رابتعاب  هنم  امـسق  راـبتعاب و  یـشل ء  امیـسق  یـش ء  نوکی  نأ  نم 
مسق موهفم  هنإ  ثیح  نم  دوجوملا و  یلإ  هملک ال  هیف  فیـضأ  موهفم  هنإ  ثیح  نم  دوجوملل  میـسق  نهذلا  یف  دوجوماللاف  نهذلا -

نهذلا یف  تباثلا  نم 

دحاو موهفم  مدعلا  نأ  یف  ( 5  ) لصف

زایتما و فالتخا و  هیف  سیل  ینعملا  دحتم  اجذاس   (1) اطیـسب ارمأ  الإ  سیل  هسفن  یف  مدعلا  نأ  لوقعلا  لئاوأب  همولعملا  رومألا  نم  نإ 
هرئاغتم تامودعمل  اهـضراوع  یف  وأ  اهتاوذ  یف  هزئامتم  مادعأ  ماهوألا  یف  وأ  عقاولا  یف  سیل  و  هیلإ - فاضی  ام  ههج  نم  الإ  لصحت 

هریغ لاحک  هلاح  نالطبلا  متک  مدعلا و  هعقب  یف  عقی  ام  لک  لب  هددعتم  تابولسمل  هرثکتم  بولـسلا  نم  صـصح  اهتیمودعم و ال  یف 
یف زیامتلا  امنإ  (2) و  مدعلا کلذکف  هیف  یشب ء  سیل  ام  فرظ  یف  مودعملا  نأ  امک  و  تامودعم - یه  ثیح  نم  تامودعملا  نم 

هقیقحلا ال بسحب  تابکرم  هیرابتعالا  میهافملا  رئاس  مدـعلا و  موهفم  نوکی  نأ  قباـسلا  لـصفلا  شماـه  یف  هانمدـق  اـم  یـضتقم  - 1
نود یمـسملا  قادصملا و  یف  بیکرتلا  وه  هانمدـق  يذـلا  هیتاذـلا و  ءازجألا  نم  بیکرتلا  وه  هر  فنـصملا  هیفنی  يذـلا  نکل  طئاسب 

ط لفغت ، الف  هرثکلا  هرشعلا و  مالکلا و  هلمجلا و  موهفم  قادصم  یف  بیکرتلاک  مسالا  موهفملا و 
قلطی ذإ  معأ  مودعملا  نأل  هب و  اهبشم  هلعج  هیلع  اعمجم  هیلإ  هراشإلا  هنع و  رابخإلا  مدع  اهیلع و  اقفتم  مودعملا  هیئیش  ناک ال  امل  - 2

هر س  مدعلا ، اهل  هیهام  یلع  قلطی  امک  اضیأ  مدعلا  یلع 
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طورـشملا و طرـشلا و  لولعملا و  هلعلاک و  اهـضراوع - یف  وأ  اهتاوذ  یف  هزئامتم  ءایـشأ  روصتی  لقعلاف   (1) تاکلملا رابتعاب  مادعألا 
هل و هیلعلاب  مادعألا  هلمج  نم  اصتخم  لولعملا و  مدع  نع  ازیمتم  هلعلا  مدـع  لصحیف  مدـعلا - موهفم  اهیلإ  فیـضی  دـضلا و  دـضلا و 
اهنع و زیمتی  دضلا  مدع  کلذک  و  طورشملا - دوجو  یفانی  هنأب  صتخی  مادعألا و  رئاس  نع  طورشملا و  مدع  نم  طرـشلا  مدع  زیمتی 
مودـعم و مدـع و  مدـع و  سیل  لب  مدـع  نع  مدـع  زیمتی  الف  کلذ  نع  رظنلا  عطق  عم  امأ  رخآلا و  دـضلا  دوجو  ححـصی  هنأب  صتخی 

ناکل هبـسحی  امک  رمألا  ناک  ول  رخآلا و  مدع  ریغ  امهدحأ  مدع  لوقی  طلغیف و  لجرلا  نع  هزاتمم  دـیلا  دـجی  ثیح  مهولا  مودـعم و 
.هیهانتم تارم ال  هیهانتم  ریغ  هفعاضتم  مادعأ  یش ء  لک  یف 

یهانتملا ریغ  (2) و  یفقیاللا یلإ  هعجرم  نأل  عقو  امنإ  وهف  هیهانتملا  ریغلا  ثداوحلا  مادـعأک  تامدـعلا  یف  لسلـستلا  مهزیوجت  امأ  و 
یلإ هفیـضی  نأ  دعب  مدـعلا  لصفی  لقعلا  لب  اهـصوصخب  یهانتلا  نم  هبترم  نیعت  الب  هتبلا  هانتم  لعفلا  یلإ  جرخی  ام  ادـبأ و  هوقلاب  هیف 
یلع مکحلا  حصی  امک  ءزجلا و  کلذ  ءزجلا و  اذه  یلإ  دحاولا  لصتملا  لیـصفت  هبـشی  الیـصفت  كاذ  مدع  اذه و  مدع  یلإ  ددعتملا 

حصی کلذکف  عبطلاب  عومجملا  یلع  هبترلاب و  ضعب  یلع  اهضعب  مدقتب  اهنیب  لاصفنالا  مهوت  دعب  ینادحولا  لصتملا  ءازجأ 

قلطملا مدـعلا  موهفم  هفاضإب  هصاخلا  مادـعألا  لقعی  مث  قلطملا  مدـعلا  موهفم  لقعی  ناـسنإلا  نأ  وه  دارملا  نأ  مهوتت  نأ  كاـیإ  - 1
لب اهنم  عزتنی  هنم  دارفأ  روضح  یلإ  هجایتحال  صاخلا  لقعت  دـعب  ماعلا  لقعت  نإـف  هصاـخلا - مادـعألا  لـصحی  یتح  هکلم  هکلم  یلإ 

هلـصح هصاخلا  مادـعألا  روصت  ایناث  دارأ  اذإ  مث  قلطم  مدـع  هصاخ و  مادـعأ  ناـسنإلا  دـنع  أـیهتی  اـم  دـعب  وه  اـمنإ  هر - هرکذ  يذـلا 
لیـصفت اندرأ  اذإ  مث  هیناسنإلا  اهنم  عزتنن  مث  ارکب  اورمع و  ادـیز و  الثم  سحلا  قیرط  نم  ـالوأ  روصتن  اـم  ریظن  هروکذـملا  هفاـضإلاب 

ورمع و دـیزک و  تادوجوملا  نم  هرثکلا  دـجن  انأ  قحلاف  .اهنع  هجراخ  رومأب  هیناسنإلا  زیمنف  ریـصق  ناسنإ  لیوط  ناسنإ  انلق  هیناسنإلا 
مهوتیف نهذلا  طلغیف  روصتلا  اذه  دـنع  ادـیز  دـجن  مل  اورمع  انروصت  اذإ  مث  ادـیز  روصتن  انأ  لثم  ضعب  یلإ  اضعب  سیقن  مث  امهریغ 
هلزنمب هصاخلا  مادعألا  لصحیف  الثم  رکب  دوجو  نم  ورمع  مدع  ورمع و  دوجو  نم  دیز  مدـع  عزتنیف  مدـعلا  نادـجو  نادوجولا  مدـع 

ط هدارفأ ، نم  یلکلا  عازتناک  اهنم  قلطملا  مدعلا  عزتنی  مث  هریثکلا  دارفألا 
مدـعلا هیجراخ  نإف  ربتعملا  رابتعاب  تسیل  یبقاعت و  لسلـست  هنإف  ثداوحلا  تادوجو  یهانت  الک  سیل  ددـعلا و  یهانت  یف ال  امک  - 2

هر س  دوجولا ، هیجراخ  مدع 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 388 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_349_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_349_2
http://www.ghaemiyeh.com


350 ص :

مدـع ینعمب  هوقلا  بسحب  لصتملا  ءازجأ  یف  هیاهناللا  نأ  اـمک  هیلولعملا و  هیلعلاـب و  تامدـعلا  کـلت  نیب  رخأـتلا  مدـقتلاب و  مکحلا 
مدـع ینعمب  مادـعألا  یف  لسلـستلا  کلذـکف  هیف  رخآ  ءزج  ضرف  نکمی  ءزج ال  یلإ  لوصولاب  هیئازجـألا  همـسقلا  یف  ءاـهتنالا  نیعت 

دحاو ال مدع  الإ  سیل  مدعلاف  هیهانتم  ریغ  رومأ  بترت  ینعمب  هیلعلاب ال  هیلع  مدقتم  رخآ  مدع  رابتعا  لقعلل  حصی  مدع ال  یلإ  ءاهتنالا 
لئس اذإ  هب  باجی  وه و ال  امب  هنع  لئـس  اذإ  یـشب ء  هنع  باجی  کلذل ال  مدع و  وه  یـش ء  رمألا  سفن  یف  سیل  الـصأ و  هل  لصحت 

هل و دوجولا  ضورع  مدـع  یلإ  یـشل ء - مدـعلا  ضورع  عجرم  دوجولا و  هیلع  مدـع  یلإ  مدـعلا  هیلع  عجرم  نذإف  وه  امب  یـش ء  نع 
مدعلا نم  هصح  وأ  درف  ضورعب  سیل  هل  دوجولا  ضورع  مدع 

رخآلل لولعملا  هلعلا و  یمدع  نم  لک  هیلع  هیفیک  یف  ( 6  ) لصف

اموهفم و رمأ  لکل  روصتی  نأ  هنأش  نم  یناسنإلا  لقعلا  نکل   (1) ادوجوم نوکی  امک ال  الوقعم  نوکی  مدع ال  وه  امب  مدـعلا  نأ  ملعا 
عـضی کلذـک  تادوجولا  کلت  تایهام  یه  هیتاذ  یناعم  هیجراـخلا  تادوجولا  ءاـحنأل  عضی  اـمک  اـناونع و  موهفملا  کـلذ  لـعجی 

هیریدقتلا یلع  تاموهفملا  کلت  اهیلع  قدصی  تاموهفم   (2) تاوذلا هلطابلا  رومألل 

هیفانی امل  قادـصم  دوجولا و ال  قادـصم  هلفاسلا  هیلاعلا و  ناهذألا  یف  ام  جراخلا و  یف  ام  عیمج  نأ  ملع  کلذ  ناسنإلا  ملع  اذإـف  - 1
اذـل هجوب و  رثکتی  مل  اهیف  هتقیقح  یفانم  عقاولا  یف  للختی  مل  اذإ  هنأ  ملع  طقف و  یلوألا  لمحلاب  هسفن  یلع  قداصلا  موهفملا  بسحب 

هر س  هلاح ، نع  اوفشکتسا  مدعلا و  نع  ثحبلا  یف  مهدهج  اولذب  هریغ  هرس و  سدق  فنصملاک  ءامکحلا  يرت 
یلع اهیلع و  قداصلا  مدعلا  سفن  موهفمک  و  اهریغ - إلخلا و  لسلستلا و  رودلا و  میهافم  نیلثملا و  نیضیقنلا و  عامتجا  موهفمک  - 2
مدع هنونعم  یف  هیرمألا  سفنلا  نیفرطلل و  یضتقملا  ناکمإلا  ححصتی  مدعلل و  هیرمألا  سفنلا  ححـصتی  موهفملاب  تانکمملا و  مادعأ 

هتعیبط و عزانی  نأ ال  دب  قادصم ال  لک  نإف  نالطبلا - وحنب  همسف  تئش  ام  وأ  هقادصم  هنونعم و  لطابلا و  هقیقحف  يدوجولا  نونعملا 
اذه یلع  فلخ و  اذـه  هکرح  نکی  مل  اراق  ارمأ  ناک  ول  هکرحلا  قادـصم  نأ  يرت  أ ال  فلخلا - رهظ  نیبلا و  نم  عوضوملا  عفترا  الإ 

هر س  سایقلا ،
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.قبس امک  اهتاوذل 

هیلإ یه  فاضی  امب  الإ  لصحت  عونت و  اهل  سیل  هیجراخ  تاوذ  اهل  تسیل  یتلا  هفرصلا  هینهذلا  رومألا  هیمدعلا و  ءایـشألا  نأ  ملعا  مث 
وه ثیح  نم  هب  تارابتعالا  ماکحألا و  قوحل  حصی  یشلا ء و  کلذ  ببسب  لقعلا  یف  لصحتی  لقعی و  امنإ  ام  یـشب ء  دیقملا  مدعلاف 

مدعل هلع  هلعلا  مدـع  لاقیف  لاوحألا  ماکحألا و  نم  امهریغ  (1) و  هیلولعملا هیلعلاب و  هیلع  مکحی  نأ  حـصیف  لقعلا  یف  تباث  لوقعم و 
.لالدتسالا لیبس  یلع  هلعلا  مدع  لولعملا  مدع  نم  ملع  نإ  هلعلا و  مدعل  هلع  لولعملا  مدع  لاقی  لولعملا و ال 

هلوثم نهذلا و  یف  هلعلا  مدع  دوجو  نأ  ههج  نم  نیتهج  نم  هیلعلاب  هیلع  مکحلا  حص  اروصتم  راص  اذإ  هلعلا  مدع  نأ  کلذ  قیقحت  و 
يذـلا هجولا  یلع  هیلعلاب  مکحلا  قباطم  نإف  مکحلل  اقباطم  نکی  مل  نإ  هیلعلاب و  هیلع  اـموکحم  نوکی  نأ  ححـصم  لـقعلا  يدـی  نیب 

یکحملاف یملع  موهفم  هیلقع و  هروص  وه  امب  نالطب ال  عفر و  وه  امب  هلعلا  عفر  ینعأ  هقباطی  اـم  وه  اـهب  هنع  یکحملا  هیلإ و  اـنأموأ 
دنع هتروص  هموهفم و  روضح  نیح  ـالإ  تعقو  اـم  هنع  هیاـکحلا  تناـک  نإ  هلعلل و  عفرلا  وه  هرکذ  رم  يذـلا  هجوـلا  یلع  هیلعلاـب  هنع 
هلعلا مدعل  لولعملا  مدع  هیلع  امأ  و  هیف - لولعملا  مدع  روضح  سفن  بجوی  لقعلا  یف  هلعلا  مدـع  روضح  سفن  نأ  ههج  نم  لقعلا و 

وه امهدـحأ و  یف  هل  رخآلا  هیلع  نیعلا و  ملعلا و  نیفرطلا  الک  یف  نوکی  رخآلل - نیمدـعلا  دـحأ  هیلعف  هریخألا  ههجلا  نم  ـالإ  تسیلف 
هیلعلاب و امهیلع  مکحلا  ناـک  نإ  لولعم و  هصوصخب  رخـآلا  هلع و  هصوصخب  امهدـحأ  نامدـع  اـمه  اـمب  نامدـعلاف  نیعلا  نود  ملعلا 

اببـس تراص  ماسترالا  یف  هیلإ  تقبـس  امهنم  هدـحاو  لکف  ناـتیلقعلا  اـمهاتروص  اـمأ  لـقعلا و  هآرم  یف  ررقملا  هجولا  یلع  هیلولعملا 
لیلد لولعملا  تابثإ  لولعملا و  تابثإل  ببس  هلعلا  تابثإ  نأ  امکف  رود  الف  رخآلا  ماسترال 

یف اـضیأ  دادـعإلا  مث  هیدادـعإلا  هیلعلا  ـالإ  اـهتادوجو  نیب  سیل  اـهتادوجو و  نازو  ثداوحلا  تامدـع  نازو  نـأل  هیدادـعإلا  يأ  - 1
قحاوللا نإف  لصتملا  ءازجأک  تسیل  هقباس  وأ  هقحال  اقلطم  مادـعألا  اضیأ  الف و  هلباقملا  هقباسلا  یف  امأ  هلباـقملا و  هقحـاللا  مادـعألا 

اهب ضقانی  یلزأ  اهنم  الک  نأل  اهنیب و  بیترت  هیلزأ ال  اهحتاوف  رابتعاب  اهنم  قباوسلا  نأ  امک  اهنیب  بترت  هیدبأ ال  اهمتاوخ  رابتعاب  اهنم 
هر س  همدق ، تبث  يدوجو  لک  دارملا  نأب  باجی  همدع و  عنتما  همدق  تبث  ام  نأب  هلئاقلا  همدقملا 
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عفر بجوف  هلعلا  تعفر  اذإف  هلعلا  مدع  یلع  فشاک  لیلد  لولعملا  مدع  لولعملا و  مدعل  ببـس  هلعلا  مدع  کلذکف  هلعلا  تابثإ  یلع 
و هب - هلعلا و  مدع  عم  همدـع  لولعملاف  اهلولعم  عفترا  یتح  تعفترا  دـق  نوکی  لب  هلعلا  عفر  هنم  بجی  لولعملا ال  عفر  اذإ  لولعملا و 

هب لولعملا ال  مدع  عم  اهمدع  هلعلا 

هسفنل ضرعی  فیک  مدعلا  نأ  یف  ( 7  ) لصف

مدعلا نأ  کیلع  هبتـشا  نإف  جراخلا  یف  مودعم  هنأب  هیلع  مکحیف  هسفنل  ضرعی  کلذکف  اقاقتـشا  قدـصی  هریغل و  ضرعی  امک  مدـعلا 
مدعلا مدـع  راص  هسفن و  یلإ  فیـضأ  اذإف  هیلإ  فاضی  ام  هضورعمل و  الباقم  مدـعلا و  نم  اعون  نوکی  ناک  یـش ء  يأ  یلإ  فاضملا 

هیـضراعلا و نأ  رکذـتف  هیفن  بجوی  لـباقتلا  وـهب و  لـمحلا  بجوـی  هیعوـنلا  ذإ  ناعفادـتم  اـمه  لـباقتلا و  هیعوـنلا و  هیف  عـمتجا  دـقف 
مدـعلل تباـثلا  یلقعلا  ضورعلا  نکل  لـقعلا  یف  اـمهدوجو  بسحب  ـالإ  تسیل  هـقیقحلا - یف  هـضورعم  مدـعلا و  نـیب   (1) هیضورعملا

یف هتوبثل  موقم  هل  لـصحم  مدـعلا  موهفمل  دـیق  هیلقع  هروص  هل  اـمب  هضرعی  مدـعلا و  هیلإ  فاـضی  اـمف  هضورعم  نـالطب  نع  فشاـک 
ضورع ببـسب  كالهلا  داسفلا و  هل  ضرع  رمـأل   (2) ناونع وه  امب  مدـعلا و  نم  اعون  هب  دـیقملا  مدـعلا  نوکیف  هیف  هعم  تباث  نهذـلا 

لاوحأ نم  هیعونلا  فیک و  فلتخم  لباقتلا  هیعونلا و  عوضومف  هل  الباقم  نوکی  هل  مدعلا  هعیبط 

یطعی مدعلا و  سفن  ضرفی  لقعلاف  هیرابتعالا  میهافملا  هذه  یف  هریدـقت  یلقعلا و  ضرفلا  هیفیک  نم  هانمدـق  امب  کلذ  حـضتی  و  - 1
هنأ امک  کلذ  ریغ  لباقت و  مایق و  ضورع و  هیـسنج و  هیعون و  نم  هیتوبثلا  اـهماکحأ  هیلع  يرجی  مث  تاـیهاملا  توبثک  اـتوبث  کـلذ 

ط کلذ ، ریغ  ضورع و  هیلک و  مومع و  نم  تایهاملا  ماکحأ  هیطعی  دوجولا و  ینعم  ضرفی 
هسفنب دوجوم  دوجولا  نأ  امک  لاقی  نأ  یلوألا  و  لباقتلا - ححصم  هنونعم  هیعونلا و  ححصم  مدعلا  نم  هیلقعلا  هروصلا  نأ  هلصاح  - 2

- هلباقی الثم  ناسنإلا  مدـع  معن  هسفن  دوجولا  دوجو  نأ  امک  هلباقم  هنم و ال  عون  هسفن ال  مدـعلا  مدـعف  هسفنب  مودـعم  مدـعلا  کلذـک 
هر س  اموهفم ، هفلاخی  ناسنإلا  دوجو  نأ  امک 
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امم نیلباقتملا  نأل  ءایـشألل  هیجراخلا  لاوحألا  نم  لباقتلا  تالوقعملا و  یناوث  نم  هیقطنملا  یناعملا  رئاـسک  لوقعم  وه  اـمب  لوقعملا 
نیرخآلا نم  قیقدتلا  لهأ  ماقرأ  یف  روطسملا  وه  امم  هدقعلا  هذه  لالحناب  قیلأ  هانرکذ  ام  نهذلا و  یف  اعم  ناعمتجی 

داعی مودعملا ال  نأ  یف  ( 8  ) لصف

هراشا

هدحاو هیوه  الإ  دـحاو  یـشل ء  نوکی  امکف ال  هتیوه  سفن  یـشلل ء  دوجولا  نأ  تملع  ثیح  دوجولا و  عفر  الإ  هیهام  هل  سیل  مدـعلا 
ءافرعلا همار  ام  اذهف  هنیعب  صخشل  نانادقف  اهنیعب و ال  تاذل  نادوجو  روصتی  الف  دحاو  مدع  دحاو و  دوجو  الإ  هل  نوکی  کلذکف ال 

یه اهنیعب  هداعملا  هیـصخشلا  هیوهلا  تناک  اذإ  فیک و  هنیعب - داعی  مودـعملا ال  نذإـف   (1) نیترم هروص  یف  یلجتی  ـال  هللا  نإ  مهلوقب 
اذه اددـعتم  ضرف  دـق  دوجولا و  هدـحو  نیع  هیوهلا  هدـحو  نإف  ادـحاو  اضیأ  دوجولا  ناکف  ضورفملا - وه  ام  یلع  هأدـتبملا  هیوهلا 

.لاحم اذه  نییفانتم  امهنوک  عم  هداعإلا  هیثیح  نیع  ءادتبالا  هیثیح  نوکی  نأ  اضیأ  مزلی  فلخ و 

عبارلا و نم  ثلاثلا  یناثلا و  فانیتسالا  نم  لوألا  فانیتسالا  نیعتی  مل  فانیتسالا  هلاح  ءادـتبالا و  هلاح  نیب  قرف  نکی  مل  اـمک  هنإ  مث 
نود فانیتسالا  یف  اهدنع  فوقولل  هیهانتم  الإ  بتارملا  نم  هبترم  نیعت  مدعل  هیهانتم  ریغ  تاداعإ  ققحت  زاوج  مزلیف  اذکه 

یـضتقمب امأ  هلباقلا و  روصلا  یـضتقمب  اذـه  نأش  یف  وه  موی  لک  دـیدج و  هنم  لجت  لک  نإ  یلجتلا  یف  رارکت  مهلوق ال  اذـک  و  - 1
ملف لاوز  ذإ ال  ثودح  لابقتسا و ال  یضم و  هیف  سیل  طیسب  دحاو  هنأل  یلجتلا  یف  رارکت  الف  لباوقلا - نع  هتفاضإ  طاقسإ  ینعملا و 

سیل تایهاملا  نع  هفاـضإلا  طـقاس  دوجولا  نإ  ثیح  بوجولا  رمأ  مهفت  یتح  دوجولاـب  ربتعا  ادـیدج و  وأ  اررکم  داـعی  یتح  مدـعی 
لکلا لدـبت و  ریغت و ال  الف  هیرادـقم  ءازجأ  ثودـح و ال  روثد و ال  نامز و ال  الف  هل  مک  ـال  ذإ  اـمک و  وأ  اـفیک  اـضرع  ـال  ارهوج و 

هر س  هرخآلا ، وأ  ایندلاب  اهل  هیصوصخ  اهنطاب و ال  هلأسملا و  هذه  حور  اذهف  تایهاملا  داوملا و  نم  لباوقلا  رابتعاب 
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.هنیعب دحاو  یش ء  مدع  ررکت  لاح  هیلع  سق  داسفلا و  نیبتسم  وه  الوأ و  کلذ  غیوست  دعب  اهریغ 

زاج مدعلا  یف  کلذ  زاج  اذإف  هدحاو  تاذل  نامدـع  نوکیف  مدـعنی  مث  دـجوی  مث  امودـعم  ناک  هینامزلا  ثداوحلا  نم  ریثک  تلق  نإف 
.هب تفرتعا  امک  اضیأ  دوجولا  یف 

وأ هیلإ  مضی  ضورعم  عقاولا  یف  سیل  اهل و  هضحم  هیسیل  تاذلل و  افرص  انالطب  الإ  سیل  یـشل ء  مدعلا  ضورع  ینعم  نأ  رم  دق  تلق 
دوجولا و لبق  تاذ  الف   (1) تاکلملا رثکتب  الإ  لقعلا  دنع  ددعتی  الف  مدعلا  موهفم  هیلإ  فیضی  اتاذ و  نیعی  لقعلا  لب  مدعلا  هنم  عزتنی 

هدوجو لبق  نیعم  نامزب  هدوجو  صتخی  تاذ  یلإ  مدعلا  هبسن  لقعلا  فیضی  امنإ  هلثامتم و  هددعتم  وأ  هدحاو  اهنإ  لاقی  یتح  هدعب  ال 
.هدوجو دعب  و 

نع هدادعتـسا  قیـض  يدوجولا و  هئاعو  راصحنا  هدوجو - دعب  امودـعم  نوکیـس  هدوجو و  لبق  امودـعم  ناک  یـشلا ء  نوک  لصاح  و 
(2) لقعلا روصتی  امنإ  لب  قوحللا  قبسلاب و  تاذلاب  فصتی  ادحاو ال  امدع  الإ  سیل  مدعلاف  اقحال - اقباس و  طاسبنالا  رارمتسالا و 

هر س  هل ، ددعت  الف  تاکلملا  ددعتب  مدعلا  ددعت  نأ  تملع  دق  دعب و  لبق و ال  تاذ  ذإ ال  و  - 1
سفن نأل  هیوهلا  ناکم  هقلطملا  هیهاـملا  هیف  ذـخأ  هنـأل  اـیمهو  روصتلا  کـلذ  ناـک  اـمنإ  هلوق و  یف  لـقعلا  نم  دارملا  وه  اذـه  و  - 2

يوضاملا و لباقملا  مدـعلا  قالطإل  ححـصملا  وه  اذـه  نکل  هیـصخشلا  هتیهاـم  ـال  هدـعب  هلبق و  هنکمم  تناـک  دـیزل  هیعونلا  هیهاـملا 
عمط و مهولا  نأل  هکرتشملا و  تاذلا  مامت  عونلا  ذإ  عونلا  صخشلا و  هینأش  نم  معأ  هینأشلا  نأل  مهریغ  نیملکتملا و  دنع  یلابقتسالا 

ینامز دوجوم  لک  نأ  ملعی  مل  هدوجو و  تاقوأ  بلغأ  یف  لدـبلا  سئب  همعزب - راص  مدـعلا و  ءاـجف  ماودـلا  هیوهلا  کـلت  نم  بقرت 
نیضیقن اسیل  رخآ  نامز  یف  مدعلا  نامز و  یف  دوجولا  هضیقن و  یشلا ء  مدع  نإ  اضیأ  .لجأ و  باتک و  لکلف  صاخلا  هنامزب  نوهرم 

مدـعلا نوکی  یتح  مدـعلا  لاح  یف  هل  هیوه  هیهام و ال  یعقاولا و ال  دوجو  ادرطی  مل  قحاللا  قباسلا و  نامدـعلاف  نامزلا  داـحتا  مدـعل 
نم ال ای  درو : دق  و    ُ هدوجو یف  هکاله  هلمع و ال  یف  ریغت  هناحبس و ال  هیلجت  یف  لوفأ  الف  مدعلا  درط  دق  یعقاولا  هدوجو  هل و  ادراط 

دحألل ارهظم  دوجو  لک  نوک  هقحاللا و  هقباـسلا و  تادوجولا  هقحـاللا  هقباـسلا و  مادـعألا  عازتنا  أـشنم  یـش ء و  هنئازخ  نم  صقنی 
هیـشاحلا یف  هانرکذ  امک  لب  دوجو  وه  امب  دوجول  مدع  و ال  دحاو - هنأ  یلع  لدت  هیآ  هل  یـش ء  لک  یف  یـش ء و  هلثمک  سیل  يذلا 

روصلل و یه  امنإ  دوجولا  ینعملا و  لصأل  روثد  لوفأ و ال  یتآ و ال  یضام و ال  الف  لایسلا  مکلا  نع  الضف  دوجولل  هیهام  هقباسلا ال 
ءاسم حابص و ال  هدنع  یقبی  تایهاملا ال  روصلا و  نع  هرـصب  ضمغ  ینعملا و  دوجولا و  یلع  هرظن  رـصق  نمف  هیهام  یه  امب  هیهاملا 

، هروص وأ  ناک  ینعم  هتروصب  روصتت  هیزب و  ایزتت  اهتریـصب  نیع  بصن  اههجوت و  هلبق  ائیـش  تلعج  اذإ  هفاطللا  هیاـغ  یف  سفنلا  نـأل 
هر س 
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أرطی مدعلا  نأ  لیختی  هیماعلا  ماهوألا  نإ  یتح  طسو  نیفرطک و  ایراط  امدع  مث  ادوجو  مث  ایلزأ  امدع  ینامزلا  ثداحلل  هیمهولا  هتوقب 
ءایـشألا تادوجو  نأ  نع  مهلوهذـل  کلذ  نایعألا و  هحفـص  نع  هتیوه  کحی  عقاولا و  نتم  نع  صاخلا  هدوجو  عفری  یـش ء و  یلع 

نکل  (1) هریغ یلإ  هل  وه  امع  اهنم  لک  لدبتت  هیتاذلا ال  هنوئـش  لوألا و  إدبملا  رون  هعـشأ  قحلا و  إدـبملا  تایلجت  نع  هرابع  یه  امنإ 
اذکه هماقم و  یف  لح  هریغ  ءاج  دوجولا و  عقـص  نع  لطب  اهنم  دـحاو  لک  نأ  مهوتی  عیمجلاب  هطاحإلا  نع  هرظن  روصقل  بوجحملا 

هب صتخملا  هققحت  ءاعو  یف  هدوجو و  هبترم  یف  نوکی  نأ  امإ  ولخی  ال  عقاولا - یف  تباثلا  یشلا ء  یلع  مدعلا  نایرط  نأب  نطفتی  مل  و 
یشلاف ء هققحت  ءاعو  هدوجو و  هبترم  ریغ  یف  نوکی  نأ  امإ  هنیعب و  دحاو  نامز  یف  وأ  هدحاو  هبترم  یف  نیـضیقنلا  عامتجا  مزلیف  هنیعب 

نم هنیعم  هبترم  دوجولا و  نم  اصاخ  اوحن  یش ء  لکل  نإف  هروهظ  هتیلعف و  فرط  هدوجو و  هبترم  یف  الإ  دوجو  هل  نوکی  نأ  لیحتسی 
لکل نوکی  نأ  لاحتـسا  اذإف  اهریغ - یلإ  اهنع  يدعتملا  ریغلا  هب  هقئاللا  هنکمألا  هنمزألا و  تافـصلا و  نم  همزاول  هعباوت و  عم  نوکلا 

هل روصتی  ملف  یلاعت  لوألا  إدبملا  دوجو  نع  هثعبنملا  همدقتملا  هطئارش  هقباسلا و  هبابـسأ  هل  هیـضتقی  دوجولا  نم  دحاو  وحن  الإ  یش ء 
ضورفملا هماقم  یف  هنع  الدب  مدعلا  عقی  وأ  نایعألا  هرهاس  نع  هعفری  مدـعلا و  هیلع  أرطی  یتح  عقاولا  وه  ام  ریغ  نوکلا  نم  رخآ  روط 

.هل

ءاحنأ هیجراخلا و  رومألا  نع  رظنلا  عطق  عم  نأ  هانعمف  دوجولا  نیح  ول  مدـعلا و  نع  یبأی  تانکمملا ال  تاوذ  نأ  نم  لاقی  اـم  اـمأ  و 
هیهام سفن  یلإ  رظن  اذإ  ایلعلا  هتافص  تاحشر  ینسحلا و  هئامسأ  رهاظم  نم  هیدوجولا  قئاقحلا  نوک  لوألا و  قحلا  تایلجت 

ضبقلا طسبلا و  هضابقنا و  یلإ  اهمدـع  دوجولا و  رون  طاسبنا  یلإ  تاثداحلا  ثودـح  فیطل  هجوب  عجری  اذـکه  رمألا  ناک  اذإـف  - 1
هر ن  هکردأ ، نم  لق  بیرغ  بیجع  رمأ  هنإف  هیف  تبثت  ناک  یش ء  مدع  نکی و  مل  ول  یش ء  دوجوب  اسیل 
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اهتاذ و ریغ  وه  امم  اهنع  هلاوز  اهیلإ و  یـش ء  قوحل  نع  اهانعم  اهموهفم و  یبأی  هیلقعلا ال  تاـموهفملا  هیناـکمإلا و  عئاـبطلا  نم  لـک 
اهغابـصنا نامز  یف  ول  مدعلا و  یبأی  الف  عقاولا  یف  هصقانلا  اهتاوذب  دوجولا  مایق  مدعل  کلذ  امهریغ و  مدـعلا و  دوجولا و  نم  اهتایتاذ 

همولعم هیاغ  یلإ  قئاقحلل  هئاقبإ  تافصلا و  ءامسألا و  روص  یف  هیلجت  قحلا و  هضافإ  یلإ  رظنلاب  امأ  هرونب و  اهروهظ  دوجولا و  غبصب 
نم هبترم  رابتعاب  یـش ء  یلع  مدـعلا  زیوجتف  داسفلا  هلیحتـسم  مدـعلا  هعنتمم  یهف  اهیلع  یه  ام  یلع  یـش ء  لکب  طـیحملا  هملع  دـنع 

نافرعلا و بابرأ  قوذ  یلع  مارملا - اذـه  یف  مالکلا  قیقحت  اذـه  هلیختملا  بیذاکأ  مهولا و  طیلاغأ  نم  دوجولا  نم  هجرد  ققحتلا و 
ناقیإلا لهأ  نادجو 

هیهیبنت تاراصبتسا  انهاه  و 

هراشا

نم هفآ  هضرعی  مل  اذإ  میقتسملا  عبطلا  بحاصل  یفکی  ثحبلا و  لهأ  بسانی  مهربز - یف  مهؤاسؤر  هیماعلا و  هفسلفلا  خویـش  اهرکذ 
بیطخلا هنـسحتسا  سیئرلا و  خیـشلا  هب  مکح  امک  سانلا  ضعب  دـنع  یهیدـب  مودـعملا  هداعإ  عاـنتماب  مکحلا  لـب  جاـجللا  هیبصعلا و 
مودـعملا هداعإ  نأب  حیرـصلا  هلقع  دهـش  هیبصعلا  لـیملا و  هسفن  نع  ضفر  و  همیلـسلا - هترطف  یلإ  عجر  نم  لـک  لاـق  ثیح  يزارلا 

- عنتمم

هسفن یشلا ء و  نیب  مدعلا  للخت  مزل  هنیعب  مودعملا  دیعأ  ول  اهنم  لوألا 

اذکف هرورـضلاب  لطاب  مزاللا  و  تاذلاب - هسفن  یلع  یـشلا ء  مدقت  وه  يذلا  رودلا  ءاذحب  کلذ  نامزلاب و  هیلبق  هسفن  لبق  وه  نوکیف 
.موزلملا

قحاللا قباسلاب و  یـشلا ء  دوجو  فاصتا  هدوجو و  ینامز  نیب  مدعلا  للخت  قیقحتلا  دـنع  اهانعم  نإف  نیتقو  بسحب  کلذ  عنمب  در  و 
.صخشلاب هداحتا  یفانی  نیتقو ال  یلإ  ارظن 

ریغ دوجولا  ددعت  عم  تاذلا  هدحوف  هیـصخشلا  هتیوه  هنیعب  یـشلا ء  دوجو  نأ  نم  هانلـصأ  ام  رکذتب  مالکلا  اذه  هفاخـس  ملعت  تنأ  و 
هقیقحلا یف  سیل  نهذلا  لیلحت  بسحب  رثکتلا  هیقاب و  اهتدحو  هرمتـسملا  تاذلا  نأل  طقاس  وهف  ءاقبلاب  ضاقتنالا  مهوت  امأ  حیحص و 

اهیف هعقاولا  تاذـلا  هبـسن  رثکتل  عبتتـسم  ناـمزلا  ءازجأ  رثکت  و  ءازجـألا - یلإ  مهولا  یف  لـحنیف  هیمکلا  هیلاـصتالا  هتیوهب  ناـمزلل  ـالإ 
اهتدحو هظفحنملا 
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یف هرمتـسملا  هتدـحو  ظافحنا  عم  یناثلا  هاتم  لوألا و  هاتم  نیب  لب  هسفن  یـشلا ء و  نیب  نامزلا  للخت  مزلی  الف  نامزلا  لک  یف  هیتاذـلا 
.هینامزلا هددجتملا  هتاضافإ  عیمج 

لوألا تقولا  هداعإ  زاجف  هینیعلا  هتیوه  عباوت  هتیصخش و  مزاول  عیمجب  يأ  هنیعب  مودعملا  هداعإ  زاج  ول  یناثلا 

هراشا

یلع مازلإلا  قیرطب  وأ  هداعإلا  ریوجت  یف  هریغ  نامزلا و  نیب  هقرفتلا  مدـعل  هتداعإ  زوجی  مودـعم  اضیأ  تقولا  نـأل  اـهتلمج و  نم  هنـأل 
هتقو و یف  دوجولا  الإ  إدتبملل  ینعم  ذإ ال  داعم  هنإ  ثیح  نم  أدتبم  یشلا ء  نوک  یلإ  هئاضفإل  لطاب  مزاللا  نکل  يأرلا  اذه  دقتعی  نم 

هقرفتلل عفر  و  لوألا - تقولا  یف  دوجوملا  یناثلا ال  تقولا  یف  دوجوملا  هنأل  اداعم  هنوکل  عنم  نیلباقتملا و  نیب  عمج  هثالث  دسافم  هیف 
.يرورض امهنیب  زایتمالا  أدتبم و  هنوک  ثیح  نم  الإ  اداعم  نکی  مل  ثیح  داعملا  إدتبملا و  نیب  زایتمالا  و 

صخـشتلا و تارامأ  یه  یتلا  رومألا  نم  هنوک  یفکی  لب  حیحـص  ریغ  هنإف  تاصخـشملا  نم  نامزلا  نوک  یلع  ینتبی  هجولا ال  اذه  و 
.هنمزألا عاضوألا و  زایحألا و  یف  هعقاو  اهعون  نم  لاثمأ  اهل  یتلا  هینیعلا  هیوهلا  مزاول 

معز نم  نإ  یتح  نیتقولا  یف  هنیعب  صخـشلا  ءاقب  عم  لدبتی  دـق  هنإف  ناک  ینعم  يأب  تاصخـشملا  نم  تقولا  نوک  ملـسن  لیق ال  نإف 
.هطسفسلا یلإ  بسن  کلذ  فالخ 

مزاول نم  ام  ضرع  اـم و  هعـس  عم  اـهنم  دـحاو  لـک  نأ  هصخـشملا  ضراوعلا  نم  اـهریغ  عضولا و  زیحلا و  ناـمزلا و  نوک  ینعم  اـنلق 
یف امک  اکلاه  ناکل  ضراوعلا  کـلت  نم  یـش ء  دادـتما  يدـح  نع  صخـشلا  جورخ  ضرف  ول  یتح  هصخـشت  تاـمالع  صخـشلا و 
نأل صخشتلا  دیفی  هصخـشملا ال  ریغلا  یناعملا  عامتجا  نإ  مهلوق  یفانی  اذه ال  هیجازملا و  تایفیکلل  نوکی  يذلا  یـصخشلا  ضرعلا 

دوجولا و ءاحنأ  نم  اوحن  الإ  هطانم  سیل  يذـلا  وه  روصتلا و  سفن  بسحب  نیریثک  یلع  قدـصلا  عانتما  ینعمب  صخـشتلا  یف  کلذ 
لوألا و ینعملاب  صخـشتلا  تاذ  هیـصخشلا  هیوهلا  ناـضیفل  هدعتـسم  هداـملا  لـعجی  ریغلا  نع  زاـیتمالا  ینعمب  صخـشتلا  یف  اـنمالک 

.تقولا اهتلمج  نم  دع  هیضرع  رومأ  عامتجا  نع  هلوصح  زوجی  اهل و  همالع  اهایإ  امزال  نوکی  ینعملا  اذهب  صخشتلا 
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مث اضیأ  اداعم  تقولا  نکی  مل  ول  مزلی  امنإ  هتبلا و  أدتبم  نوکی  لوألا  تقولا  یف  دجوی  ام  نأ  ملـسن  انأب ال  لیلدلا  اذه  یلع  ضرتعا  و 
دوجولاب و ال و ال  هیهاملاب - داعملا  إدـتبملا و  نیب  هریاغم  هنأل ال  لسلـستلا  مزل  هنیعب  نامزلا  دـیعأ  ول  لاقی  ام  یلع  دروأ  مـالکلا  اذـهب 

نوکیف قحال  نامز  یف  اذه  قباس و  نامز  یف  اذه  نأب   (1) هیقحاللا هیقباسلاب و  لب  هنیعب  هداعإ  هل  نکی  مل  الإ  ضراوعلا و  نم  یشب ء 
.لسلستی مدعلا و  دعب  داعیف  نامز  نامزلل 

: یلیصحت عفد 

نیحی ثیح  هیلع  علطتـس  امک  نامزلا  ءازجأل  هیتاذلا  یناعملا  نم  ءاهتنالا - قوحللا و  ءادـتبالا و  قبـسلا و  نأ  کتناطف  نع  نبجتحی  ال 
دغ یلع  امدـقتم  سمأ  نوک  الثم  هادـعتی  هل ال  هیتاذـلا  تایرورـضلا  نم  عقی  ثیح  نامزلا  ءازجأ  نم  ءزج  لـک  عوقو  هلمجلاـب  هتقو و 

نوک ضرف  ولف  ءازجألا - یقاوب  نم  هریغ  یلإ  نامزلا  ءازجأ  نم  ءزج  لک  بسن  اذـک  دـغل و  يرهوج  هنع  رخأتلا  نأ  امک  سمأل  یتاذ 
ذئنیحف هنع  هخالـسنا  نکمی  هل ال  موقم  هنأل  اـضیأ  سیمخلا  موی  هعمجلا  موی  هعوقو  ضرف  عم  ناـک  هعمجلا  موی  اـعقاو  سیمخلا  موی 

اداعم هنوک  عم  ذئنیح  نوکیف  هتاذ  هتیوه و  نع  خلـسنی  اداعم ال  هنوک  ضرف  اذإف  هتاذ  هتیوه و  نیع  أدتبم  هنوک  إدـتبملا - نامزلا  لوقن 
ناساسألا و مدهناف  هریغ  لب  وه  وه  ضورفملا  نکی  مل  أدتبم  نکی  مل  ولف  هضرف  مامت  نم  هنأل  هقیقحلا  بسحب  أدتبم  ضرفلا  بسحب 

ناباوجلا خسفنا 

اتناک نإ  لوقن  انأل  لسلـستلا - مزلی  الف  امهتاذ  نیع  امه  نیتللا  هیقحاللا  هیقباسلاب و  امهنیب  هریاغملا  نوکی  نأ  زوجی  مل ال  لاقی  ـال  - 1
هبترمل هیتاذ  هیقباسلا  کیکـشتلاب و  هلوقم  هیهاملا  تناک  نإ  و  هیهاملا - یف  امهداحتا  ضورفملا  نیتریاغتم و  نیتیهاـم  اـتناک  نیتیتاذ 

نأل هداعم  اهـضرف  نیع  یف  هأدـتبم  تناک  ثیح  هبترملا  کلت  دوع  ضرف  نم  تفاـهتلا  مزل  فلختی  ـال  یتاذـلا  و  ناـمزلا - هیهاـم  نم 
قحال نامز  یف  اذه  قباس و  نامز  یف  اذـه  نأب  زایتمالا  نوکی  نأ  یقبف  فلخ  اذـه  هداعم  نکت  ملف  اهـضرف  اهتاذ  هیقباسلا  ءادـتبالا و 

فرص و داعم  وه  امنإ  هتیئدبم و  لاز  داعملا  نامزلا  نأب  ررقی  هنأل  لیلدلا  اذه  یلع  دراو  ریغ  هدق  هیلإ  راشأ  يذلا  داریإلا  مث  .لسلستیف 
هتاذب رخأتم  هنأ  ینعمب  داعم  امإ  لسلستی و  نامز و  نامزلل  نوکیف  یناثلا  نامزلا  یف  دجو  هنأ  ینعمب  داعم  امإ  هنأل  لیلدلاب  رضی  اذه ال 

هر س  هنیعب ، دعی  ملف  هتاذ  سفنب  أدتبم  ناک  ام  داعم  اذه  نکی  ملف 
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هلثامی ام  ءادتبا  دجوی  نأ  زاجل  هنیعب  مودعملا  هداعإ  زاج  ول  ثلاثلا 

تانکمملا و هلمج  نم  تافصلا  هذهب  درف  دوجو  نأ  ریدقتلا  نأل  دحاو و  لاثمألا  مکح  نأل  هصخشملا  ضراوعلا  عیمج  هیهاملا و  یف 
امهدـحأ نیهجوب - هیلع  ضرتعا  ضراوعلا و  عیمج  هیهاملا و  یف  اهکارتشا  ریدـقتلا  نأل  داعملا - نیب  هنیب و  زیمتلا  مدـعل  لطاب  مزاللا 

یلع سبتلی  امبر  ذإ  هلاحتسالا  ملسم  ریغ  لقعلا  دنع  نیئیـش و  انوکی  مل  ازیمتی  مل  ول  فیک و  مزال  ریغ  رمألا  سفن  یف  زیمتلا  مدع  نأ 
.عقاولا یف  زیمتم  وه  ام  لقعلا 

اذهل قلعت  هنأ ال  هلـصاح  زیمتلا و  مدع  مزلی  مترکذ و  ام  نیعب  ءادـتبا  نیلثامتم  نیـصخش  عوقو  زاجل  لیلدـلا  اذـه  مت  ول  هنأ  امهیناث  و 
.مودعملا هداعإب 

مل اذإف  هیـصخشلا  ضراوعلا  یف  فلاختلا  نع  کفنی  ـال  رمـألا  سفن  بسحب  نیئیـش  نیب  زیمتلا  نأـبف  لوـألا  نع  اـمأ  باوجلا  لوقأ و 
یشل هداعإلا  زیوجت  عم  هنأ  یف  مالکلا  نأل  هسفن  نایب  یف  بولطملا  ذخأ  باب  نم  نیئیـش  انوکی  مل  ازیمتی  مل  ول  هلوق  نکی و  مل  نکی 

.أدتبم رخآلا  داعم و  امهدحأ  نأ  عم  امهنیب  زایتمالا  مدعل  نینثا  انوکی  مل  هعم  هلثم  ضرف  ء و 

عم کلذ  مزلی  هیف  نحن  امیف  نکل  یعقاولا  زایتمالل  اعفر  ناک  نإ  ناک و  امثیح  هوجولا  عیمج  نم  نیلثملا  ضرف  نأبف  یناثلا  نع  اـمأ  و 
.هداعإلا عضو  درجمب  یعقاولا  زایتمالا 

.رخآلا نود  لبق  الصاح  ناک  هنوکب  امهدحأ  فاصتال  هیلکلاب  اعوفرم  سیل  امهنیب  زایتمالا  لاقی  ال 

تاذ مودعم  وه  امب  مودعملل  سیل  تاذلا و  نالطب  وه  مدعلا  نأ  نیبت  ام  دعب  ذإ  هعفر  هعـضو  بجوی  يذلا  وه  زایتمالا  اذه  لوقن  انأل 
هدحو ظافحنا  مدعل  ادـحاو  ائیـش  مدـعلا  نیدوجولا و  عوضوم  نوکی  هنأ ال  فشکنی  تامودـعم  یه  امب  تامودـعملا  نیب  زیامت  و ال 

نم ناک  نإ  داعم  هنأب  هصاصتخا  هلدب و  وأ  هعم  ضورفملا  فنأتـسملا  نع  داعملا  زایتماف  هفرـص  هینینثا  الإ  سیل  لب  مدـعلا  یف  تاذـلا 
مدعلا لاح  تاذلا  ههج 
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نیع اذـهف  فنأتـسملا  نود  الوأ  ادوجوم  ناک  هنأل  ناک  نإ  هل و  تاذ  مودـعملاف ال  قحـاللا  قباـسلا و  نیدوجولا  نیب  هطبار  اـهنوک  و 
دقف عم  هنأ  یف  مـالکلا  کـلذ و  قاقحتـسا  یف  ناـیواستم  اـمه  اـمهنیب و  زاـیتمالا  أـشنم  اـهنوک  اـهناکمإ و  یف  رظنلا  عقی  یتلا  هبـسنلا 

.قباسلا دوجوملا  یلإ  طابترالاب  امهدحأ  صاصتخا  روصتی  فیک  هفرصلا  هینینثالل  عقوملا  رارمتسالا 

هتباثلا ماکحألا  حیحصت  یف  هلزتعملا  دنع  تامودعملا  توبث  هلزنمب  هفسالفلا  دنع  یشلل ء  ینهذلا  دوجولا  نإ  لوقی  نأ  دحأل  سیل  و 
دوجولا بسحب  هیصخشلا  اهتدحو  ظفحتسی  نکل  جراخلا  یف  تمدع  نإ  تاذلاف و  اهتلمج  نم  ماقملا  اذه  نکیلف  همودعملا  ءایـشألل 

روصتم ریغ  هیـصخشلا  هدحولا  دوجولا و  وحن  ظافحنا  نأ  انم  رم  دـق  لوقن  انأل   (1) .ریغتلا نع  هعفترملا  كرادملا  ضعب  یف  ینهذـلا 
هجراخلا اهقحاول  نم  تاصخـشتلا  راوطأ  تادوجولا و  ءاحنأ  نوکی  هیلک  تایهام  نأش  کـلذ  اـمنإ   (2) هیعوألا فورظلا و  لدـبت  عم 

وحن یف  سیل  یجراخلا  دوجوملا  عم  اـهداحتا  هینهذـلا و  تاصخـشملاب  هفنتکم  هیوه  نهذـلا  یف  دوجوملاـف  اـهتقیقح  اـهانعم و  نع 
نرتقی ام  نیع  نوکی  اـهنع  تدرج  اذإ  همزاول - صخـشتلاب و  هنورقملا  هیهاـملا  دـیرجت  دـعب  نأ  کـلذ  ینعم  لـب  هصخـشت  هدوجو و 

.اهنم رخآ  صخشب 

لوصح یلوصحلا و  ملعلا  نأ  مهنم  تاف  دـق  ءالؤه  و  هیـصخشلا - کـلتب  ظـفحتیل  ـالثم و  ظوفحملا  حوللا  وأ  هناحبـس  هللا  ملعک  - 1
نم هریغ  یلاـعت و  بجاولا  تاذـک  سوفنلا  ءارو  اـمیف  هققحت  لیحـستی  هیعوـألا  نم  ءاـعو  یف  راـثآلا  بترت  مدـع  تعن  یلع  هیهاـملا 

ط یلاعت ، هللا  ءاش  نإ  کلذ  نایب  یتأیس  هیلاعلا و  تادرجملا 
زوجی تروصت  هیصوصخ  يأب  هینهذلا  هروصلا  نإف  کلذک - وه  هیلک و  اهسفن  ثیح  نم  هینهذ  هروص  لک  نوکی  نأ  کلذ  مزال  - 2

ءارو رخآ  لیلدل  انایحأ  هرثکلا  زیوجت  نع  لقعلا  یبأی  امنإ  قیداصملا و  نم  دـحاو  نم  دـیزأ  یلع  قدـصت  نإ  اهتاذ  یلإ  رظنلاب  لقعلا 
یناثلا ناک  ایناث  تدجو  مث  الوأ  جراخلا  یف  هینهذلا  هروصلا  تدجو  اذإف  اذه  یلع  کلذ و  وحن  نیلثملا و  عامتجا  هلاحتساک  تاذلا 

جراخلاب نهذلا  لاصتا  ههج  نم  یه  امنإف  هلیختملا  وأ  هسوسحملا  هروصلا  هیصخش  امأ  و  هیـصخشلا - ظفاح  مدعل  اصخـش  لوألا  ریغ 
کنأ تمهوت  مث  لبق  نم  یفوتملا  دیز  هروص  تلیخت  اذإ  کنإف  لایخلا  یف  امک  اعم  لاصتالا  ضرفلا و  ههج  نم  وأ  سحلا  ههج  نم 

ط جراخلا ، یف  نیریثک  یلع  قدصلا  لبقت  اهتدجو  هروصلا  سفن  یف  تنعمأ  یضم و  امیف  ایح  ناک  هنأ  نم  هملعت  امع  لفاغ 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 399 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_360_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_360_2
http://www.ghaemiyeh.com


361 ص :

هماتلا اهتلع  ءازجأ  نم  یش ء  تدیعأ  ول  روصتی  امنإ  هیصخش  تاذ  لک  هداعإ  نأ  عبارلا 

هراشا

ءازجأ رخآ  یلإ  مالکلا  لقنن  لولعملا و  تاححـصم  هلعلا و  تاممتم  نم  کلذ  ریغ  هصوصخب و  اهل  هداملا  دادعتـسا  اهل و  هیـضتقملا 
مزاللا نالطب  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  کل  فشکنیـس  ایلعلا و  للعلا  يوصقلا و  يدابملا  یلإ  اذـکه  و  اهتدام - دادعتـسا  دادعتـسا  اـهتلع و 

نکی مل  امهنیعب  امه  امه  هلعلا  دادعتـسالا و  نکی  مل  ول  فیک و  لقعلا  نم  تافتلا  یندأب  مولعم  همزـالملا  ناـیب  هلثم  لـطاب  موزلملاـف 
هیوهلا هداـعإ  نکمی  اـمنإ  نذإـف  يداـعأ  هنأ  مهوتی  قباـسلا و  یئادـتبالل  ـالثامم  اـیفانیتسا  نوکی  اـمنإ  لـب  اـیداعإ  ضورفملا  داـعملا 
عیمجب یلکلا  ماظنلا  یف  تقبـس  ام  هلمج  اهتمرب و  هیبکوکلا  عاضوألا  هیکلفلا و  راودألا  اهتلمجب و  تادادعتـسالا  تداع  ول  هیدوجولا 

.مهولا اذه  بیذکت  یف  هفقوتم  ریغ  هحیحصلا  هرطفلا  هیئادتبا و  اهنوک  یف  یتح  اهعباوت  اهمزاول و 

مالکلا لهأ  روهمج  تامودعملا  هداعإ  زاوجب  نولئاقلا  هناهإ :

قطانلا ینامـسجلا  رـشحلا  ححـصی  اهنالطب  دـعب  ءایـشألا  یف  هداعإلا  زیوجتب  لوقلا  نأ  مهنم  انظ  کلذ  یف  ءامکحلا  هفاکل  نیفلاخملا 
.نیعمجأ مهیلع  هللا  تاولص  یفلزلا  باحصأ  هرافسلا و  لهأ  یلع  هلزانلا  هیهلإلا  بتکلا  عئارشلا و  هنسلأ  هعوقوب 

کلت هفرعم  یلإ  قیرطلا  لب  هیلدـجلا  ءارآلا  هیمالکلا و  ثاـحبألا  نم  هدافتـست  نأ  نکمی  ـال  هیهلـإلا  هعیرـشلا  رارـسأ  نأ  اوملعی  مل  و 
هداعلا سواسو  هلازإ  هلادعلا و  مسارم  همادإ  (1) و  هدابعلا عماوج  هماقإ  نم  راربألا  لیبس  امإ  نیلیبس  یف  رصحنم  رارسألا 

لقعلا حالـصإ  راربألا  قیرط  هلمجلاب  همکحلا و  هواخـسلا و  هعاجـشلا و  هفعلا و  یه  هلادعلا  مسارم  ربکأ و  هللا  رکذل  هالـصلاک و  - 1
هلوقب هیلإ - راشأ  يذلا  یلمعلا  لقعلل  حالصإلا  امأ  يرظنلا و  لقعلا  حالـصإ  رایخألا  نیبرقملا و  قیرط  هقیرطلا و  هعیرـشلاب و  یلمعلا 
ءارآلا نع  بانتجالا  هیدرلا و  قالخألا  هئیـسلا و  لاـمعألا  بلـس  ینعی  هیلختلا  هیزنتلاـبف و  اـنه  خـلإ  هقطاـنلا  سفنلا  تآرم  لیقـصت  و 

امک ربکأ  باجح  وه  يذـلا  ملعلا  هسمخلا و  بجحلا  دـحأ  ءارآلا  هذـه  نأ  سفنلا  رفـس  یف  یتأیـس  هلداجملا و  هقرفلل  یتلا  هجوعملا 
تاذلاب يرظنلا  لقعلا  ضایترا  انه  دوصقملا  ذإ  امهاتلک  هیلحتلا  هیلختلا و  كانه  طقف و  هیلختلا  انه  ریتخا  امنإ  هذـه و  وه  ءافرعلا  لاق 

هعاجـشلا و لاـعفأ  هلوازم  نإـف  هیلحتلا  فـالخب  فراـعملا  لیـصحت  عم  اـهعامتجا  نکمی  هیبلـس  هیلختلا  ضرعلاـب و  یلمعلا  لـقعلا  و 
هر س  هیقیقحلا ، هینامیإلا  فراعملا  لیصحت  نع  هیرون  بجح  هعنام و  الثم  هواخسلا 
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اهتیوست هقطانلا و  سفنلا  هآرم  لیقـصت  سدـقلا و  بناج  یلإ  هیکاردإلا  يوقلا  هیجوت  هیملعلا و  تاضایرلا  نم  نیبرقملا  لیبس  اـمإ  و 
ذئنیح اهنإف  هدـسافلا - ءارآلاب  جوعتی  مل  ماسجألا و  فاصوأ  نم  اهیلإ  ساوحلا  هدروی  امب  أدـصت  مل  هیدرلا و  قالخألاب  سندـتی  ـالئل 

تـسندت دق  امم  سفنلا  تناک  اذإ  امأف  اهرهوج  ءافـصب  اهلقعت  اهـساوح و  نع  هبئاغلا  رومألا  دهاشی  هینامیإلا و  قئاقحلا  روص  يءارتی 
تیقب لادجلا  بابرأ  رثکأک  لاحلا  کلت  یلع  ترمتـسا  هدـسافلا و  ءارآلاب  تجوعا  وأ  هیدرلا  قالخألاب  تأدـص  وأ  هئیـسلا  لامعألاب 

ْمُهَّنِإ اَّلَک  یلاعت  هللا  لاق  امک  هرخآلا  میعن  اهتوفی  یلاعت و  هللا  یلإ  لوصولا  نع  هزجاع  هیناـمیإلا  ءایـشألا  قئاـقح  كاردإ  نع  هبوجحم 
هأشنلا هیفیک  و  هبتک - لازنإ  هلسر و  لاسرإ  هفرعم  هلاعفأ و  هتافص و  هللا و  هفرعم  یلإ  لصی  نأ  دارأ  نمف  َنُوبوُجْحََمل  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع 

ءاج اذإ  مرو و  اذ  نمـستسا  دـقف  هرظانملا  قیرط  مالکلا و  ملعب  داعملا  إدـبملا و  رارـسأ  رئاس  توملا و  دـعب  ناسنإلا  لاوحأ  هرخآلا و 
کل نیبت  نیمیلقإلا - یف  اهمویق  یلإ  اهلوصو  نیملاـعلا و  یف  اـهئراب  یلإ  اـهعوجر  هیفیک  سوفنلا و  داـعم  یف  لوقلا  طـسبنی  نأ  نیح 

هنـسلا هب  تدرو  ام  یلع  داعملا  إدبملا و  یف  ءاشنإلا  عادبإلا و  یلو  نذإب  داسجألا  هءالک  سوفنلا  عاجترا  ینامـسجلا و  رـشحلا  هیفیک 
عنتمی مهـضعب  لاقف  ضارعألا  یف  اوفلتخا  رهاوجلا  هداعإ  یف  مهقافتا  دـعب  موقلا  ءـالؤه  نإ  مث  هعیرـشلا - هنـسلأ  هب  تقطن  هفیرـشلا و 

نورثکألا لاق  هیرعشألا و  باحصأ  ضعب  بهذ  اذه  یلإ  (1) و  ینعملاب ینعملا  مایق  مزلیف  ینعمب  داعی  امنإ  داعملا  نأل  اقلطم  اـهتداعإ 
(2) تاقوألاب مهدنع  اهصاصتخال  راودألا  تاوصألاک و  یقبت  یتلا ال  ضارعألا  هداعإ  عانتماب  مهنم 

هر س  ضرعلاب ، ضرعلا  مایق  مزلیلف  اداعم  كاذ  أدتبم و  اذه  نوکیف  إدتبملا  نع  زیمتیل  هفصب  يأ  - 1
ضرعلا فالخب  داعی  الف  ینامزلا  کلذ  یضقنا  نامزلا  کلذ  یـضقنا  اذإف  صوصخملا  نامزلا  یلع  قابطنالا  ینعمب  هینامز  یه  و  - 2

هر س  دبعلل ، ارودقم  نکی  مل  هب و  هل  صاصتخا  نامزلا و ال  یلع  هل  قابطنا  يذلا ال  راقلا 
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دبعلل و ارودقم  نوکی  ام ال  یلإ  (1) و  برلل دبعلل و ال  اهتداعإ ال  زوجی  هنأب ال  اومکح  دبعلل و  ارودقم  نوکی  ام  یلإ  هیقابلا  اومسق  و 
.رتافدلا بتکلا و  مهتاسوه  رئاسب  اهب و  اونحش  هیهاو  هلدأ  اهنم  دحاو  لک  نایب  یف  اورکذ  اهتداعإ و  اوزوج 

هلعف و یف  یعادلا  یفن  هیفازجلا و  هدارإلا  تابثإ  ءامدـقلا و  ددـعتک  لیبقلا  اذـه  نم  هحابقلا  هحیـضفلا و  یف  هدـسافلا  مهئارآ  رثکأ  و 
نم همزلتسی  ام  عم  درفلا  رهوجلا  مودعملا و  توبث  یلایخلا و  ثیدحلا  یسفنلا و  مالکلا  لحم  یلاعت  هنوک  هقلخ و  یف  همکحلا  لاطبإ 

.تافرخزملا تاهومملا و  نم  اهریغ  یلإ  هرفطلا  یحرلا و  ککفت  كرحتملا و  نوکس 

یلع مهلک  مهرـش  لاذرألا  هلهجلا و  هودـق  و  لالـضلا - عدـبلا و  لهأ  هقیقحلاب  مه  ءامکحلا و  تاداعم  همکحلا و  ضفرل  کلذ  لک 
هلداـجملا هفئاـطلا  هذـه  نییناـبرلا  ءاـمکحلا و  نـم  اوـنمآ  نیذـلل  هوادـع  مهدـشأ  و  ءاـملعلا - یلع  مهرــض  عروـلا و  نیدـلا و  لـهأ 
نونـسحی مه ال  تاـسایقلا و  نیهاربلا و  نوطاـعتی  تاـسوسحملا و  نوفرعی  ـال  مه  تـالوقعملا و  یف  نوضوخی  نیذـلا  همـصاخملا -

.تایعیبطلا نولهجی  مه  تایهلإلا و  یف  نوملکتی  تایضایرلا و 

هجح اهیف  عدمل  حصی  هبذاکلا ال  ماهوألا  یف  الإ  دوجو  اهل و ال  هقیقح  یتلا ال  هفرخزملا  ههومملا  لئاسملا  نم  هب  نولداجی  ام  رثکأ  و 
مهیلع یصعتسا  اذإف  اهنع - اوبیجی  نأ  نونسحی  سانلا ال  رثکأ  دنع  اهب  نورقم  مهئایشأ  هقیقح  نع  اولئس  اذإ  ناهرب و  اهنع  لئاسل  و ال 
هیاهن یف  مهظافلأ  هحاصفلا و  هیاغ  یف  مهتارابع  معن  هلوسر  ملعأ و  هللا  يردـن - اولوقی ال  نأ  نوبأـی  اهودـحج و  اـهورکنأ و  ثحبلا 
حـصأ یف  طوطخلا  حـضوأب  هنوبتکی  تاراـبعلا و  حـصفأب  هیدرلا  دـئاقعلا  هدـسافلا و  تاـسوهلا  کـلت  نودرویف  هحـالملا - هدوجلا و 

مهبولق یف  اهنوروصی  ماوعلا و  ثادحألا و  نوعمسی  قاروألا و 

هدـعاق یلع  امیـس  ـال  هترـشابم و  برلل  زجی  مل  هتارودـقم و  نم  هنـأل  دـبعلا  هطـساوب  دـجوی  نأ  مزل  دـیعأ و  ول  هنأ  ههجو  لـعل  و  - 1
وه ام  فالخب  ءازجلا  راد  اهنأ  عم  لمعلا  راد  رادـلا  کـلت  نوکت  نأ  تائیـسلا و  رورـشلا و  يرخأ  هرم  دـبعلا  لـعفی  نأ  مزل  لازتعـالا 

هر س  لاوقألا ، هذه  فذح  یلوألا  هتداعإ و  هیلع  زوجف  هسفن  برلا  رودقم 
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.الصأ یحمنی  نل  ثیحب  مهسوفن  یف  اهنونکمی  و 

نورـصنی رـصاقلا  ماهفألا  هصقانلا و  لوقعلا  هذـهب  مهنأ - نوعدـی  نیدـلا  لـهأ  یلع  هبیـصملا  اـهلک و  نحملا  یهاودـلا و  هذـه  عم  و 
مهارت لب  نمآ - ایسوجم  ملسأ و ال  اینارصن  مهنم و ال  دحاو  دی  یلع  بات  ایدوهی  انعمس  ام  اذه  انموی  یلإ  نیدلا و  نووقی  مالـسإلا و 

.نینمؤملا یلع  مهداسفإ  نیدلا و  یلع  مهرورش  نم  هللااب  ذوعن  قثوأ  قلعأ و  هلداجملا  ءالؤه  ءارآ  اورظن  اذإ  مهنایدأب 

ام لک  نولوقی  مهنأ  مارکلا  ءامکحلا  مالک  نم  عمس  دق  امب  هداعإلا  ناکمإ  یلع  لدتسا  ءالؤه  نم  اضعب  نأ  اضیأ  رمألا  بیجع  نم  و 
مل تایلقعلا  یف  داهتجالا  هدوعت  مدعل  ناهربلا و  مئاق  هنع  كدذی  مل  ام  ناکمإلا  هعقب  یف  هرذف  هعیبطلا  ملاع  بئارغ  نم  کعمس  عرق 

يذلا یتاذلا  ناکمإلا  نع  لقعلا  دنع  نیفرطلا  دـحأل  هرورـضلا  حوضو  مدـع  یلإ  هعجرم  يذـلا  یلقعلا  زاوجلا  ینعمب  ناکمإلا  زیمتی 
هنظب تبثأف  ناکمإلا  وه  هعانتما  وأ  هبوجو  نهربتی  مل  امیف  لصألا  نأب  مکحف  تاذلا  بسحب  یـشلا ء  نع  نیفرطلا  هرورـض  بلـس  وه 

.هنع رخأت  نمم  ریثک  همهو  توبکنع  هتجسن  يذلا  ثیبخلا  نظلا  اذهب  ثبشت  یتاذ و  نکمم  مودعملا  هداعإ  نأ  نهوتسملا 

هعانتما و یلع  لیلد  مقی  مل  ام  رثکأ  نوکف  حـجارلا  ریثکلا  ینعمب  وه  ام  لوقلا  اذـه  یف  لصألاب  متدرأ  نإ  مکنإ  هعبت  نمل  هل و  لاقیف 
ام یلع  لیلدل  الإ  هنع  لدعی  ام ال  ینعم  هب  دیرأ  نإ  لقألا و  هلمج  نم  اذه  نوک  زاوجل  عفان  ریغ  هضرف  دعب  رهاظ و  ریغ  انکمم  هبوجو 

یضتقم اهنم  لک  لب  ینعملا  اذهب  الصأ  سیل  دوقعلا  رصانع  نم  یش ء  ذإ  انهاه  دساف  وهف  هلوصأ  هقفلا و  یتعانص  یف  لمعتسملا  وه 
هعانتما ال یلع  هبوجو و ال  یلع  ناهرب  ام ال  نأ  هانعم  سیئرلا  خیشلا  هلاق  ام  هلاح و  ملعی  مل  ناهربلا  هیلع  مقی  مل  امف  عوضوملا  هیهام 

نم فیک و  یتاذـلا  هناکمإ  دـقتعی  هنأل  یلقعلا  لاـمتحالا  يأ  ناـکمإلا  هعقب  یف  كرتی  لـب  هعاـنتما  دـقتعی  هدوجو و  رکنی  نأ  یغبنی 
هیناسنإلا هرطفلا  نع  خلسنا  دقف  لیلد  ریغ  نم  قدصی  نأ  دوعت  نم  نأ  هلاوقأ 
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ایطبار سیل  مدعلا  نأ  یف  ( 9  ) لصف

هراشا

هبـسنلا ءارو  بلاوسلا  یف  هبـسن  هیتوبث و ال  هبلاس  وأ  تناـک  هبجوم  هیـضق  لـک  یف  هیمکحلا  هبـسنلا  نأ  یلع   (1) نومدقتملا هفسالفلا 
یف یه  یتلا  هیباجیإلا 

بـسحب هدـنع  فلتخت  ایاضقلا  ءازجأ  نأ  ءامدـقلا - یلإ  اـعیمج  هبـسنی  هنأ  رهاـظلا  هللا و  همحر  همـالک  رهاـظ  هدـیفی  اـم  لـصحم  - 1
مکحلا و ال لومحملا و  عوضوملا و  هثالث  اهؤازجأف  هبجوملا  هطیسبلا  تایلهلا  امأ  ابلس - اباجیإ و  ابیکرت و  هطاسب و  تایلهلا  فالتخا 

نانثا اهؤازجأف  هبلاسلا  هطیـسبلا  تاـیلهلا  اـمأ  عوضوملل و  یـش ء  توبث  ـال  عوضوملا  توبثب  مکحلا  اـهدافم  نـأل  اـهیف  هیمکح  هبـسن 
امأ جراخلا و  یف  مدـعلا  عفرلل و  قباطم  عوضوملا و ال  توبث  عفر  مکحلا و  یفن  اـهدافم  لـب  اـهیف  مکح  ـال  لومحملا و  عوضوملا و 

مکحلا عوضوملا و  یلإ  لومحملا  هبـسن  یه  هیمکحلا و  هبـسنلا  لومحملا و  عوضوملا و  هعبرأ  اـهؤازجأف  هبجوـملا  هبکرملا  تاـیلهلا 
امک اهیف  مکح  هیمکحلا و ال  هبسنلا  لومحملا و  عوضوملا و  هثالث  اهؤازجأف  هبلاسلا  هبکرملا  تایلهلا  امأ  هیمکحلا و  هبـسنلاب  قلعتملا 

عانتمالا ناکمإلا و  هرورـضلا و  ینعأ  اهب  داوملا  قوحل  یلإ  رظنلاب  امأ  .دقعلا و  لصأ  یلإ  رظنلاب  اذه  هبلاسلا  هطیـسبلا  هیلهلا  یف  مدقت 
بلاوسلا امأ  اهیف و  اـهیلع  ادراو  مکحلا  نوکیف  تاـبجوملا  یف  یتلا  بسنلا  تاـیفیک  داوملا  نوکت  نأ  ءازجـألا  یف  هورکذ  اـم  مزـالف 

هبـسنلل بلـس  بلـسلا  لب  هداملاب  فیکتت  هیبلـس  هبـسن  ذإ ال  بلـسلا  هیفیک  هداملا  نأ  هداـملا ال  یلع  دراو  مکحلا  عفر  وه  بلـسلاف و 
لومحملا توبث  عفر  هرورـض  ـال  عوضوملل  لوـمحملا  توـبث  هرورـض  عـفر  دـیفت  هیرورـضلا  هبلاـسلاف  هیئاذـکلا  هیفیکلاـب  هفیکتملا -

نود هتوبث  عاـفترا  مکحلا و  توبث  نیب  عقاولا  لـباقتلا  وه  ضقاـنتلا  نـأل  اـیاضقلا  نیب  ضقاـنتلا  ققحتی  مل  کـلذ  ـال  ول  عوـضوملل و 
توبثلا و هرورـضب  مکحلا  یف  لوقلا  کلذک  ضقانتلا و  نود  داضتلا  نم  هنإف  مکحلا  عفر  توبث  مکحلا و  توبث  نیب  عقاولا - لباقتلا 

هرورـضب یمدـعلا  مکحلا  وأ  توبثلا  مدـع  هرورـضب  مکحلا  توبثلا و  هرورـضب  مکحلا  نود  ناضقانتملا  امهف  مکحلا  کـلذ  عاـفترا 
اهلف هبلاس  وأ  هبجوم  هبکرم  وأ  هطیسب  تایله  تناک  ءاوس  ایاضقلا  نأ  مهنم  رثکألا  مالک  رهاظف  نورخأتملا  امأ  .کلذ و  مهفاف  توبثلا 

هبلاسلا ایاضقلا  یف  نأ  هیباجیإلا و  هبسنلاک  هیبلـس  هبـسن  كانه  نأ  مکحلا و  هیمکحلا و  هبـسنلا  لومحملا و  عوضوملا و  ءازجأ  هعبرأ 
نإف تاـیلهلا  نیب  هیف  قرف  ریغ  نم  اـیاضقلا  نم  لوقعملا  وه  کـلذ  نأ  یلع  کـلذ  یف  مهلیوعت  هبجوملا و  اـیاضقلا  یف  اـمک  اـمکح 

وه بتاک  ناسنإلا  انلوق  نم  لوقعملا  نأ  امک  هل  هدوجو  لعج  يأ  عوضوملل  لومحملا  تابثإ  وه  دوجوم  ناـسنإلا  اـنلوق  نم  لوقعملا 
بالـسنا هنم  لقعن  هرورـضلاب  رجحب  ناسنإلا  نم  یـش ء  انلوق ال  نإف  بلـسلا - باـجیإلا و  نیب  کـلذ  یف  قرف  ریغ  نم  اـضیأ  کـلذ 

ناکمإلاب و رجح  ناسنإلا  انیلوق - نیب  ضقانتلا  عفتری  یتح  ناسنإلل  يرورضلا  اهتوبث  بلس  ایرورـض ال  ابالـسنا  ناسنإلا  نع  هیرجحلا 
قیدـصتلا ینعأ  مکحلا - نأ  وه  هیلإ و  هبنتلا  بجی  ارمأ  كانه  نأ  الإ  ءامدـقلا  هیلإ  بهذ  ام  قحلا  .هرورـضلاب و  رجحب  ناـسنإلا  سیل 

نم یـش ء  یف  الخاد  سیل  قیدـصتلا  روصتلا و  یف  هلومعم  هدرفم  هلاـسر  یف  هیلع  دـیزم  ـال  اـمب  هنیب  هر و  فنـصملا  هیلإ  بهذ  اـمک 
اذه لومحملا و  وه  عوضوملا  اهلعج  ینعمب  ایجراخ  العف  سفنلا  لعف  وه  امنإ  هینهذـلا و  تاروصتلا  نم  وه  هیـضرعلا و ال  تالوقملا 

هجاح ریغ  نم  نیفرطلا  روصت  درجمب  هطیسبلا - تایلهلا  یف  مکحلا  متی  کلذل  هیمکحلا و  هبسنلا  روصت  یلإ  هققحت  یف  جاتحی  رمأ ال 
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كانه و ال هیمکح  هبسن  ققحت  یلإ  رقتفم  ریغ  قیدصت  وه  ثیح  نم  قیدصتلاف  هر - فنصملا  هرکذ  امک  هیمکحلا  هبسنلا  روصت  یلإ 
ثیح نم  دراوملا  یف  همکح  فلتخی  یتح  فعـضلا  هدـشلاب و  ـال  اـعون و  ـال  هبکرملا  هطیـسبلا و  تاـیلهلا  یف  فلتخم  قیدـصتلا  نأ 

دصقلاب مزاللا  ریظن  اهماوق  یف  لخاد  ریغ  هیضقلل  نراقم  مزال  هیمکحلا  هبسنلا  روصت  نأ  قحلاف  اهمدع  هیمکحلا و  هبسنلا  یلإ  هجاحلا 
اهلمعتست امک  اضیأ  بلاوسلا  یف  هطیسبلا و  تایلهلا  یف  هیمکحلا  هبـسنلا  لمعتـست  اهنأ  انناهذأ  نم  هدهاشن  ام  هب  دهـشی  يرورـضلا و 

تاوذ هبکرم - وأ  هطیـسب  تایله  تناک  ءاوس  هبجوملا  ایاضقلا  نأ  هانمدـق  امب  ققحت  دـقف  .رهاـظ  وه  هبجوملا و  هبکرملا  تاـیلهلا  یف 
هیمکحلا هبسنلا  امأ  لومحملا و  عوضوملا و  نیءزج - تاوذ  تناک  ام  هنئاک  بلاوسلا  مکحلا و  لومحملا و  عوضوملا و  هثالث  ءازجأ 

روصت یلإ  نهذـلا  رطـضیف  تاـعوضوملل  هدوـجوم  هبکرملا  تاـیلهلا  یف  تـالومحملا  نوـک  ههج  نم  اـیاضقلا  بحاـصت  یه  اـمنإف 
لعج لمحلا و  وه  هبجوملا  هیـضقلا  دافم  يرخأ  هرابعب  هنم و  اطلغ  ایاضقلا  هماع  یلإ  کلذ  نهذـلا  ممعی  مث  تاعوضوملاب  اـهطابترا 

لومحملا عوضوملا و  دیحوت  مکحلا و  وه  يذلا  هلعفب  تأی  مل  نهذلا  نإ  يأ  لمحلا  بلـس  هبلاسلا  هیـضقلا  دافم  ادحاو و  امهدوجو 
هبـسنلا وه  عوضوملاـب و  هطبر  نهذـلا  روصتی  نأ  بجوأ  اـیریغ  ادوجو  هبکرملا  تاـیلهلا  یف  لومحملا  دوجو  ناـک  اـمل  نکل  ادوجو 

هیمکح و هبـسن  هطیـسبلا  تایلهلا  یف  نأ  هدام و  امکح و  بلاوسلا  یف  نأ  یلع  نورخأتملا  هب  لدتـسا  ام  امأ  .کلذ و  مهفاف  هیمکحلا 
هدم ط  خلإ ، تباثلا  رصنعلا  نأ  مهوتی  ام  رطسأ و  دعب  هلوقب  هر  فنصملا  هنع  باجأ  دقف  قرف  ریغ  نم  عیمجلا  یف  کلذ  لقعن  انأ  وه 
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لمح و بلـس  لب  طبر  لمح و  اهیف  سیل  و  هیباجیإلا - هبـسنلا  کلت  عفر  الإ  سیل  اهدافم  هبلاسلا و  هیـضقلا  لولدـم  نأ  تاـبجوملا و 
کلذلف باجیإلا  بسحب  لب  بلسلا  بسحب  بلاوسلا  یف  هدام  نأ ال  (1) و  هیبشتلا زاجملا و  یلع  هیلمحلا  اهل  لاقی  امنإ  طبر و  عطق 

یتلا هیهاملا  نأ  کلذ  یف  رسلا  تابجوملا و  هباشتب  یه  امنإ  بلاوسلا  یف  هلمعتسملا  کلذ  ریغ  لاصفنالا و  لاصتالا و  کلذک  و  - 1
مادعألا و رادف  ضحم  یفن  وه  يذـلا  مدـعلاب  کنظ  امف  اهماکحأ  اهتاذ و  دوجولل  هیاکح  تناک  اذإ  دوجولا  یلإ  هوطخب  تطخت  دـق 

اهلک رهقلا  رهاظم  نم  اـهریغ  رورحلا و  ریرهمزلا و  نم  اهمـسری  اـم  رورغلا و  هأـشن  ایندـلا و  راد  لـب  روجیدـلا  تاـملظلا و  رورـشلا و 
هر س  تاناکمإلا ، داهو  تایهاملا و  يداوبک  هلصأتم  تسیل  ضرعلاب و  هلوعجم 
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یف نأ  نم  نیفـسلفتملا  نیرخأتملا و  نیب  عاش  امل  افالخ  هیبلـسلا  هیباجیإلا و  هبـسنلا  بسحب  هبلاسلا  هبجوملا و  یف  هداـملا  فلتخت  ـال 
هیبلسلا و هبسنلا  بسحب  نوکی  کلذک  هیباجیإلا  هبسنلا  بسحب  نوکی  امک  هداملا  نأ  هیباجیإلا و  هبـسنلا  ریغ  یه  هیبلـس  هبـسن  هبلاسلا 

تباوثلا یف  اهتیاعر  روهشملا  نأ  الإ  ثالثلا  داوملا  نم  امهنم  یش ء  ولخی  هیباجیإلا و ال  هبسنلا  هدامل  هفلاخم  هیبلـسلا  هبـسنلا  هدام  نأ 
نکمم دوجولا و  بجاو  مدـعلا  عنتمم  دوجولا و  عنتمم  مدـعلا  بجاو  نإف   (1) اهیف بلاوسلا  یف  ربتعی  ام  طارخنال  اهفرش و  اهلـضفل و 

.دوجولا نکمم  مدعلا 

یف یه  هناکمإ و  وأ  هعاـنتما  وأ  قدـص  بوجو  نم  عوضوملا  دـنع  هسفن  یف  لومحملا  لاـح  یه  هداـملا  نأ  ملعت  نأ  کـیلع  بجیف 
هفاخـس تاذـلا و  فعـض  وأ  رهوجتلا  هقاـثو  دوجولا و  هوق  بسحب  هدوجو  یف  عوـضوملا  لاـح  یلإ  عـجرت  هطیـسبلا  تاـیلهلا  قـلطم 

هرکذ رم  ام  یلع  ضعب  همعز  امک  هل  هتوبث  و  عوضوملا - یلإ  هتبـسن  یف  لومحملا  لاح  هیهاملا ال  داسف  ققحتلا و  نـالطب  وأ  هقیقحلا 
یف سیل  اهداسف و  وأ  اهفعض  وأ  هبسنلا  هقاثو  رابتعاب  هل  هتوبث  عوضوملا و  یلإ  هتبـسن  یف  لومحملا - لاح  یه  هبکرملا  تایلهلا  یف  و 

وه ائیـش  كانه  نأ  ائیـش ال  یـش ء  سیل  وأ  یـش ء  كانه  سیل  هنأ  یلع  هنع  لومحملا  ءافتنا  وأ  هسفن  یف  عوضوملا  ءافتنا  الإ  هبلاسلا 
- رصنعلاب لئاوألا  دنع  یمـست  یتلا  هداملاف  ثالثلا  تایفیکلا  يدحإب  افیکم  نوکی  یـش ء  هیف  سیلف  ءافتنالا  وه  یـش ء  هل  وأ  ءافتنالا 

(2) دوجولا ماود  قاقحتسا  نم  رهوجتلا  یف  باجیإلاب  هسفن  یف  عوضوملا  لاح  یه 

هر س  مدعلا ، نکمم  دوجولا  نکمم  مدعلا و  بجاو  دوجولا  عنتمم  مدعلا و  عنتمم  دوجولا  بجاو  نإف  مهیلع  بولقم  اذه  - 1
ضیقن نم  صخأ  معألا  ضیقن  نأل  ثلاثلا  یف  صخألاب  فیرعت  هرورـضلا و  نم  معأ  ماودلا  نأل  نیلوألا  یف  معألاب  فیرعت  اذـه  - 2

هر س  کلذ ، هیف  زاج  هیهیدب  ثالثلا  داوملا  نأ  رم  امک  ایظفل  فیرعتلا  ناک  امل  نکل  صخألا 
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.عوضوملا یلإ  یباجیإلا  سایقلاب  هسفن  یف  لومحملا  لاح  وأ  دوجواللا  ماود  دوجولا و  ماود  قاقحتسا  وأ ال  دوجواللا  ماود  و 

نیبتلا قح  نیبتی  امنإ  هقاثو  یلإ  روتف  هوق و  یلإ  فعـض  هبـسن  مامت و  یلإ  صقن  هبـسن  عانتمالا  بوجولا و  یلإ  ناکمإلا  هبـسن  نوک  و 
نوکی دق  و  ههجلاب - لدی  ناکل  ظفلب  رـصنعلا  یلع  لد  ول  عضاوم و  هدع  یف  هراشإلا  هیلإ  عقی  امک  انتفـسلف - یلع  باتکلا و  اذـه  یف 

.(1) لعفلاب هب  حیرصتلا  نایبلا و  بسحب  ههجلا  رمألا و  سفن  بسحب  نوکی  رصنعلا  ذإ  رصنعلا  فلاخت  ههج  اذ  دقعلا 

هل نوکی  باجیإلا  دـنع  هلومحم  نإف  اهنیعب  هیباجیإلا  هبـسنلاب  عوضوملا  دـنع  هل  یتلا  لاحلا  اهلومحمل  دـجوت  هبلاسلا  نأ   (2) ناب دقف 
.تبجوأ نکی  مل  نإ  و  هروکذملا - رومألا  دحأ  هیقاقحتسا 

ریدقت یلع  تباثلا  اذکف  الومحم  دوجولا  لعج  ریدقت  یلع  تباثلا  ریغ  الومحم  مدعلا  لعج  ریدقت  یلع  تباثلا  رصنعلا  نأ  مهوتی  ام  و 
.هطبار دوجولا  لعج  ریدقت  یلع  تباثلا  ریغ  نوکی  هطبار  مدعلا  لعج 

ابلـس نوکی  نأ  نع  کلذب  بلقنی  هنأ  نم  هلفغلا  نع  هبجوم و  هیـضق  الثم  مودـعم  دـیز  انلوق  ذـخأ  نع  شان  مهولا  اذـه  نأب  خـسفنم 
ناتیـضقلا فلتخت  کلذ  لجألف  لومحملا  هبلاس  هبجوم  یلإ  هیـضقلا  دوجولا و  بلـس  باجیإ  یلإ  مکحلا  عجریف  دوجوم  دیز  انلوقل 

کلذ ریغتی  هیباجیإلا ال  هبـسنلاب  نیعملا  عوضوملا  دنع  لاح  لومحم  وه  امب  هل  نإف  تاموهفملا  نم  ذخأ  موهفم  يأف  رـصنعلا  بسحب 
هب ینعی  نأ  بجی  لب  ایباجیإ  امکح  هسفن  یف  هدوجو  بلـس  ماری  ام  نیح  مودعم  دـیز  ذـخؤی  نأ  یغبنی  کلت و ال  بلـس  دـنع  لاحلا 

تایلهلا بلاوس  نم  هیضقلا  نوکتل  هدوجو  یف  هتاذ  بلس  هسفن و  یف  هؤافتنا 

هر س  بذاوکلا ، یف  وه  امنإ  هفلاخملا  نم  هرکذ  ام  مث  هلوقعملا  هیضقلا  ههج  لمشی  یتح  یلقعلا  وأ  یظفللا  نایبلا  بسحب  يأ  - 1
ناویح ناسنإلا  يأ  بلـسلا  دورو  لبق  هیباجیإلا  هبـسنلا  هیفیک  یه  هرورـضلاب  ناویحب  ناسنإلا  نم  یـش ء  ـال  اـنلوق  نم  هرورـضلاف  - 2

هر س  یفنلا ، هملک  اهیلع  درو  مث  هرورضلاب 
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تایلهلا بلاوس  نم  نوکی  یتح  هنع  دوجولا  بلس  هیباجیإلا و ال  هبکرملا  تایلهلا  نم  ریصی  یتح  هل  دوجولا  بلس  توبث  هطیـسبلا ال 
مل یش ء  نع  یش ء  بلس  وأ  یشل ء  یـش ء  توبث  یعدتـسی  اقلطم  دقعلا  هعیبط  نأ  نظ  و  نیتیلهلا - دافم  نیب  قرفی  مل  نم  هبکرملا و 

کلذک هدوجو و  وه  هل  رمأ  ققحت  ال  ناسنإلا - تاذ  ققحت  دـیفی  الثم  ناسنإلا  دـجو  وأ  دوجوم  ناسنإلا  انلوق  نأب  قدـصی  نأ  هنکمی 
هفص توبث  یطعی  ناسنإلا  بتک  وأ  بتاک  ناسنإلا  انلوق  امأ  دوجولا و  یه  هنع  هفص  بالسنا  هتاذ ال  نالطب  یطعی  ناسنإلا  مدع  انلوق 

هعیبطلا للع  نم  نیتیلهلا  نیب  قرفلا  مدع  هباتکلا و  یه  هنع  هفـص  بالـسنا  دـیفی  عباصألا  نکاس  ناسنإلا  انلوق  اذـک  هباتکلا و  یه  هل 
تباثلا دوجو  هیعرفب  هلئاقلا  هیلکلا  همدقملا   (1) ءانثتسا یلإ  رطضی  الئل  اهـصالخ  یف  ربدتلا  اهتلازإ و  بجی  یتلا  اهـضارمأ  هیناسنإلا و 

باتکلا لئاوأ  یف  هرکذ  قبس  امک  هطیسبلا  تایلهلا  هلمج  یف  هل  تبثملا  دوجول 

: هیقیقحت همتت 

بوجولا و لیبس  یلع  ینعم  هب  وأ  هنع  عفری  وأ  هب  وأ  هل  تبثی  لصحم  ینعم  هل  سیل  بلـس  وه  امب  بلـسلا  نأ  کیدل  ققحت  دـق  ذإ  و 
ینعم لوئی  امنإ  لب  کلذ  ریغ  وأ  ناکمإ  وأ  هیلعف  وأ  ماود  وأ  هرورضب  هفیکم  هیبلس  هبـسن  نوکی  هنأ ال  تیرد  دقف  ناکمإلا  عانتمالا و 

کلت بلس  هیبلسلا  هبسنلا  ماود  ینعم  (2) و  اهضیقن یه  یتلا  هیباجیإلا  هبسنلا  عانتما  یلإ  هیبلسلا  هبسنلا  هیرورض 

هر س  اهیف ، ءانثتسا  يأ  - 1
هورکذ ام  یلإ  رظنلا  فطع  عم  نکل  ارهاظ  لاکشإلا  عفد  نأ  باجیإلا و  عانتما  یلإ  بلسلا  هرورض  عوجر  نم  هر  هرکذ  يذلا  اذه  - 2
بسنلل هیـصوصخ  يأ  هیفرح  هیطبر  یناعم  نوکت  ذئنیح  داوملا  نإف  سأر  نم  لاکـشإلا  دوعی  بسنلا - تایفیک  ثالثلا  داوملا  نأ  نم 

نأ ثالثلا  داوملا  ثحابم  لوأ  یف  هر  هنم  مدـقت  ام  کلذ  دـیؤی  هلطبی و  هر  وه  ایطبار و  امدـع  ذـئنیح  عاـنتمالا  ریـصی  اـهب و  هدـیقملا 
یف هانمدـق  اـم  باوجلا  یف  قحلاـف  .هبوجو  مدـعلا و  هرورـض  یلإ  عجری  عاـنتمالا  نأ  ناـکمإلا و  بوـجولا و  یه  هقیقحلا  یف  هداـملا 

مدـعلا و هضرفب  نهذـلا  تالمعت  نم  هنکل  روصتلا  بسحب  نکمم  اـهریغ  هرورـضلاب و  هیبلـسلا  اـیاضقلا  فیکت  نأ  هقباـسلا  هیـشاحلا 
لودـعلا نم  عون  یلإ  ایاضقلا  کلذـب  دوعت  نهذـلا و  ماـهوأ  نم  وه  هداـملاب و  هفیکتب  مکح  مث  باـجیإلا  دوجولاـک و  ائیـش  بلـسلا 

ط یلاتلا ، لصفلا  یف  هرکذیس  ام  یلإ  رظنلاب  امیس  و ال  هباوج - یف  فنصملا  دارم  وه  کلذ  لعل  لیصحتلا و  فالخ 
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ءزج يأ  بسحب  عفریف  رابتعالا  کلذب  هل  اعطق  بلسلا  لعجی  باجیإلا و  یف  کلذ  ربتعی  نأ  یلع  تقو  تقو  لک  یف  هیباجیإلا  هبسنلا 
ال الثم - همئادـلا  هبلاس  همئادـلا و  هبلاسلا  نیب  وأ  هیرورـضلا  هبلاس  هیرورـضلا و  هبلاسلا  نیب  قرف  سیل  نذإف  تاقوألا  ءازجأ  نم  ضرف 

یه یتلا  هقلطملا  سایق  تاهجوملا و  رئاس  سایق  کلذک  هصخلملا و  هیقنلا  همکحلا  قیرط  یلع  لب  هماعلا  همکحلا  یف  رهتشا  ام  یلع 
هقلطملا و ال هبلاس  اهنیعب  یه  هقلطملا  هبلاسلا  نإـف   (1) هکلملا مدـعلا و  لباقت  امهنیب  لباقتلا  و  هیجوتلا - مدـع  قالطإلا  نأل  اهل  هلباقم 
ذإ باتکلا  اذه  روط  نع  جراخ  هنایب  یف  مالکلا  هلاطإ  و  قالطإلا - بلس  نع  بلسلا  قالطإ  لصف  یلإ  یملعلا  دییأتلا  بحاصل  لیبس 

نازیملا هعانص  یلإ  هتلافک  امنإ  هللا و  یلإ  ریسلا  هیفیک  قحلا و  یلإ  لوصولا  قیرط  نایب  هیف  انضرغ 

هیفرط دوجو  نم  وحن  نع  کفنی  یبلسلا ال  مکحلا  نأ  یف  ( 10  ) لصف

هراشا

نأ دب و  الف  نهذلا  یف  امأ  جراخلا و  یف  ایمدع  نوکی  دق  ایتوبث و  نوکی  دق  هبلاس  وأ  هبجوم  تناک  ءاوس  هیلمحلا  دوقعلا  لومحم  نإ 
نأ دب و  الف  هبلاس  وأ  هبجوم  تناک  ءاوس  اهعوضوم  امأ  سفنلا و  دنع  ارضاح  نوکی  امب ال  مکحلا  هلاحتسال  ادوجوم - ارـضاح  نوکی 

بسحب باجیإلاب  مکحلا  ناک  اذإ  کلذکف  جراخلا  یف  امأ  کلذک و  نوکی  ام ال  یلع  مکحلا  هلاحتسال  سفنلا  یف  دوجو  هل  نوکی 
یلع عرفتی  ناک  نطوم  يأ  یف  یـشل ء  یـش ء  توبث  نأل  هیف  عوضوملا  دوجو  فرظ  يأ  بسحب  مکحلا  ءاعدتـسال  جراـخلا - فرظ 

نإ هنإف و  عنتمم  يرابلا  کیرش  وأ  جراخلا  یف  مودعم  دیز  وحن  قلطملا  بلسلا  ینعم  یف  لومحملا  ناک  اذإ  الإ  مهللا  هسفن  یف  هتوبث 
یف سیل  نهذلا  یف  روصتملا  دیز  لیق  هنأکف  جراخلا  نع  بلسلا  سفن  هنکل  جراخلا  یلإ  بسن 

مدعلا لباقت  نع  الـضف  نیتلباقتم  نیفالخ ال  اتناک  تذخأ - اهنم  هیأ  عم  اهنإف  تاهجوملا  يدحإ  یه  یتلا  هماعلا  هقلطملا  فالخب  - 1
هر س  ناعمتجم ، صخألا  معألا و  تاهجوملا و  رئاس  نم  معأ  هنکمملا و  نم  صخأ  اهنإ  ثیح  امهعامتجال  هکلملا  و 
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نع بلـسلا  مودـعملا و  بلـس  زاوجل  هیف  عوضوملا  دوجو  مکحلا  سفن  یـضتقی  الف  جراخلا  یف  بلـسلاب  مکحلا  ناک  اذإ  جراخلا و 
.هیناسنإلا سفنلا  نع  هعقاولا  ماکحألا  نم  مکح  وه  امب  بلس ال  وه  امب  بلسلا  هعیبط  صوصخ  بسحب  اذه  مودعملا 

نوکی نأ  زوجی  هبلاسلا  عوضوم  نأ  هانعم  سیل  لومحملا  هبلاسلا  وأ  هلودـعملا  هبجوملا  عوضوم  نم  معأ  هبلاـسلا  عوضوم  نإ  مهلوقف 
عنتمم و يرابلا  کیرـش  انلوقک  جراخلا  یف  امودعم  نوکی  دق  اضیأ  هبجوملا  عوضوم  ذإ  هبجوملا  عوضوم  نود  جراخلا  یف  امودـعم 

عوضوم ذإ  هبلاسلا  عوضوم  نود  نهذ  وأ  دوجو  یف  لـثمتی  وأ  ققحتی  نأ  بجی  هبجوملا  عوضوم  نأ  ـال  لاـحم و  نیـضیقنلا  عاـمتجا 
ربتعی نأ  لقعلل  نأ  یلع  الـصأ  تباث  ریغ  وه  امب  تباـثلا  ریغلا  عوضوملا  نع  حـصی   (1) بلـسلا نأ  ینعمب  لب  کلذک - اضیأ  هبلاسلا 

یلع حـص  نإ  باـجیإلا و  نإـف  هبجوملا  باـجیإلا و  فـالخب  هجوـلا  اذـه  یلع  هبلاـسلا  عوـضوم  ذـخأی  بلـسلا و  یف  راـبتعالا  اذـه 
یش ء دوجو  یـضتقی  باجیإلا  نأل   (2) ام توبث  هل  ثیح  نم  لب  تباث  ریغ  وه  ثیح  نم  هیلع  حـصی  ـال  نکل  تباـثلا  ریغلا  عوضوملا 

.رخآ یش ء  هل  دجوی  یتح 

یف ققحت  دوجو و  هل  ثیح  نم  لب  یـش ء  هیثیحلا  هذه  نم  هل  یـشب ء و ال  مودعم  وه  ثیح  نم  سیل  مودعملا  لاقی  نأ  زوجی  اذهل  و 
(3) لک یفن  زوجی  اضیأ  ام و  فرظ 

حصی لب  عوضوم  دوجو  یعدتست  رابتعالا ال  اذهب  یه  بلس و  اهنأ  رابتعا  نارابتعا  اهل  هبلاسلاف  هنوئملا  فیفخ  بلسلا  نأ  هلصاح  - 1
عم الإ  حصی  رابتعالا ال  اذهب  یه  ماکحألا و  نم  مکح  هیـضق و  اهنأ  رابتعا  تباث و  ریغ  وه  امب  تباثلا  ریغلا  نع  بلـس  وه  امب  بلـسلا 
وه امک  سیلف  لومحملا  بلـس  باجیإ  وأ  لودـعلا  باجیإ  هیف  حـصی  الإ و  بلـسلا  هیف  حـصی  دروم  ـالف  عوضوملل  اـم  دوجو  راـبتعا 

یتح هلفاسلا  هیلاعلا و  ناهذألا  یف  هبلاسلا  عوضومل  ررقت  نم  دب  ذإ ال  امهنود  هسفن  یف  عوضوملا  ءافتنا  دـنع  هبلاسلا  حـصی  روهـشملا 
هر س  هنیعب ، دروملا  کلذ  یف  اضیأ  لومحملا  هبلاسلا  هبجوملا  هلودعملا و  هبجوملا  میقتست  حصت و  نذإف  میقتست  حصت و 

هر ن  لاحم ، يرابلا  کیرش  لثم  هیتبلا  ریغلا  تایلمحلا  یف  امک  ایریدقت  ناک  نإ  يأ و  - 2
تاذ و هل  سیل  مودـعملا  نأل  عانتمالا  هل  عنتمملا  سیل  مدـعلا و  هل  تحبلا  مودـعملا  سیل  لاقی  نأ  حـصی  هنإف  عانتمالا  مدـعلاک و  - 3
یشلا ء بلس  لاقی  انه  نم  هنع و  عانتمالا  مدعلا و  یتح  هلاوحأ  هتاذ و  بلـس  حصی  ضحملا  یـشاللاف ء  یـش ء  هل  تبثی  یتح  هقیقح 

یش دوجولا  تابثإ  یش ء و  مدعلا  بلس  تلق  .دوجوم  وهف  الثم  مودعملا  نع  مدعلا  بلس  اذإ  تلق  نإ  .زئاج  مدعلا  لاح  یف  هسفن  نع 
ضرف ول  اضیأ  عئاشلاب و  ادوجو  ناک  نإ  یلوألاب و  هسفن  مدـعلا  مدـعف  عئاشلاب  یلوـألا  لـمحلا  هابتـشا  نم  تأـشن  هطلاـغملا  رخآ و  ء 

هل سیل  مدعلا  هل  سیل  امک  لوقن  لب  نیـضیقنلا  نع  عقاولا  ولخ  مدع  هاضتقا  امنإ  لب  هل  ایـضتقم  مدـعلا  بلـس  نکی  مل  دوجولا  ءاضتقا 
هر س  یش ء ، هل  تبثی  یتح  یش ء  انه  سیل  ذإ  الثم  ناکمإلا  هل  سیل  عانتمالا  هل  سیل  امک  دوجولا و 
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امم یـش ء  تابثإ  لب  هیثیحلا  کلت  نم  هیلع  هریاغی  ام  لک  تابثإ  فـالخب  تباـث  ریغ  وه  ثیح  نم  عوضوملا  نع  تباـثلا  ریغ  وه  اـم 
صوصخ ثیح  نم  مکحلا  قدـص  نکی  مل  کلذ  ناک  اذإ  هنإف  الاحم  وأ  ایمدـع  ارمأ  ناک  اذإ  الإ  مهللا  ههجلا  کلت  نم  هیلع  هریاـغی 

معأ هبلاسلا  عوضوم  نأ  رهتشا  کلذلف  هیباجیإلا - هبسنلا  ثیح  نم  هیعدتـسی  هنأ  امک  عوضوملا  دوجول  ایعدتـسم   (1) اضیأ لومحملا 
ام یلع  مهمالک  ینعم  سیل  هرکذ و  یجیـس ء  ام  مومعلاب  داری  هانمدـق و  ام  یلإ  راصی  نأ  الإ  حیحـص  ریغ  وه  هبجوملا و  عوضوم  نم 

.هبجوملا نود  جراخلا  یف  امودعم  هبلاسلا  عوضوم  نوک  زاوجل  وه  امنإ  مومعلا  نأ  روهمجلا  همهف 

امهدارفأ توافتل  ضقانتلا  ققحتی  مل  لومحملا  هبلاسلا  وأ  لودعملا  هبجوم  عوضوم  نم  معأ  ناک  نإ  هبلاسلا  عوضوم  نإ  لیق  ام  امأ  و 
.قرفلا لاز  معأ  نکی  مل  نإ  و 

بجوی روکذـملا ال  رابتعالا  بسحب  هیمعـألا  و  نیینعمب - مومعلا  ذإ  دارفـألا  ریاـغت  هنم  مزلی  ـال  روکذـملا و  راـبتعالاب  معأ  وه  لوقنف 
رثکأ نکی  مل  نإ  ارابتعا و  معأ  هبلاسلا  یف  عوضوملا  نوکل  قرفلا  لاوز  مزلتـسی  ـال  دارفـألا  بسحب  هیمعـألا  یفن  ضقاـنتلا و  نـالطب 

الوانت الومش و 

هبلاسلا نم  صخأ  عوضوملا  بسحب  هبجوملاف  هرکذت :

(2) هتباثلا نایعألا  تاموهفملا و  عیمج  ققحتل  هیقافتالا  امهتاواسم  عم 

ءانثتسالل فلاخم  هنأ  امک  هلوقل  فانم  وه  و  هیباجیإلا - هبسنلا  ثیح  نم  یعدتسی  هنأب ال  هرعشم  اهنأل  هعضوم  ریغ  یف  اضیأ  هملک  - 1
هر س  خلإ ، یفن  زوجی  اضیأ  هلوقب و  قلعتم  اضیأ  هملکف  هریاغی  ام  لک  تابثإ  نم 

هبترم قوف  ام  یف  هیلوصح  مولع  یه  یتلا  میهافملا - ققحت  عنم  یف  مالک  انم  یجیـس ء  مهدـنع و  رمـألا  سفن  یناـعم  دـحأ  اذـه  - 2
ط رظتناف ، دوجولا  بتارم  نم  سوفنلا 
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هیلع هب  ههبـشلا  تابثإ و  وأ  یفنب  هیلع  مکح  اقلطم ال  لوهجملا  ذإ  یکاردإلا  دوجولا  مکحلا  قلطم  ءاعدتـسال  هیلاـعلا و  يداـبملا  یف 
قرفلا ال نأ  یلع  رخآلاب  هیلع  قدصی  امهدحأب و  هسفن  نع  بذکی  دق  یشلا ء  ذإ  نیلمحلا  نیب  قرفلا  نم  هانرکذ  ام  هناعتـساب  هعفدنم 

ناونعلاب عوضوملا  تاذ  فاصتا  وه  یباـجیإ - عضو  دـقع  یلع  تاروصحملا  لامتـشال   (1) تایعیبطلا تایـصخشلا و  یف  ـالإ  يرجی 
فصوی ب ام  لک  هانعم  لب  رهاظ  وه  (2) و  هلک وأ  هیلک  وأ  هیعیبط  تناکل  الإ  یلکلا و  میجلا  هانعم  سیل  لک ج ب  انلوق  نإف  لعفلاب 

.ب وهف  وأ ال  هب  اثیحم  مئاد  ریغ  وأ  امئاد  انیع  وأ  انهذ  ج 

: تالالحنا تالاضعإ و 

عضوملا اذه  یف  هعقاولا  تاکیکشتلا  نم  و 

هبجوملا نم  معأ  لومحملا  هلودـعملا  هبلاسلا  نأ  یلاعت - هیلإ  كولـسلا  نع  هقوعت  هریـس و  یف  یلاعت  هللا  یلإ  رئاسلا  محازت  امبر  یتلا 
عقاولا بسحب  اـم  یـش ء  یلع  قدـصی  ـال  اـمم  موهفملا  ضیقن  نوکی  دـق  هبجوملا و  فـالخب  عوـضوملا  ءاـفتناب  اهقدـصل  هلـصحملا 
ضیقن بلـس  قدـصل  هینازیملا  ماکحألا  مظتنی  الف  هلماشلا  تاموهفملا  ضئاـقن  رئاـس  ماـعلا و  نکممـاللا  مولعمـاللا و  یـشاللاک ء و 

کلذ ءافتناب  ناویح  الب  رهوجاللا  ضعب  سیل  انلوق  قدـص  مزلیف  امودـعم  ناـک  اذإ  هیلع  معـألا  ضیقن  قدـص  ضرفی  اـمع  صخـألا 
هدعاق کلذب  لزلزت  هسفن و  یف  هئافتنال  زیحتم  الب  سیل  مسجاللا  ضعب  قدصیف  نییواستملا  یضیقن  یف  لاحلا  کلذک  (3) و  ضعبلا

هبجوملا ساکعنا  نییواستملا و  یضیقن  يواستب  مکحلا  ملثنی  صخألا و  معألا و  یضیقن  یف  هیصخألا  هیمعألا و  سکاعت 

یلع مکحلا  سیل  هعیبـطلا  یف  اذـک و  وهف  اذـک  ناونع  هیلع  قدـص  دـجو و  اـم  لـک  نأ  هروصحملا  یف  عـضولا  دـقع  داـفم  نـأل  - 1
هر س  قادصملا ، الإ  عوضوملا  سیل  هیصخشلا  یف  قادصملا و 

وه یلکلا  میجلاب  دارملا  نأ  امک  دـیدرتلا  میقتـسیل  یلقعلا - یلکلا  میجلا  هیلکب  دارملاف  افیخـس  یقطنملا  یلکلا  لامتحا  ناک  اـمل  - 2
هر س  دارفألا ، نمض  یف  ققحتلا  ثیح  نم  نکل ال  یعیبطلا  یلکلا 

نوکی ناویح و  رهوج ال  لک ال  قدصیل  باجیإلا  عوضوم  ریصی  ادوجوم ال  سیل  ذإ  قلطملا  مودعملا  وه  يذلا  رهوجاللا  ضعبف  - 3
ینعأ ضیقنلا  قدـص  اذإف  هسفن  یف  عوضوملا  ءافتنا  عم  قداـص  هنإـف  بلـسلا  فـالخب  صخأ - معـألا  ضیقن  معأ و  صخـألا  ضیقن 

هر س  نیعلا ، بذک  ناویح  رهوجاللا ال  ضعب  سیل 
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.هلماشلا یناعملا  ضئاقنب  هینازیملا  هدعاقلا  یف  امم  اهریغ  ضیقنلا و  سکع  اهسفنک  هیلکلا 

هبلاـسلا هبجوـملا  اولـصف  لوـمحملا و  بلـسل  باـجیإ  هنأ  یلع   (2)(1) بلاوـسلا یف  طـبرلا  اوذـخأ  نأـب  روهـشملا  یف  هنع  اوباـجأ  و 
ادع امب  ماکحألا  اوصصخ  (3) و  هل ءاعدتسالا  مدع  یف  بلاوسلاب  اهوقحلأ  عوضوملا و  دوجو  ءاعدتـسا  یف  تابجوملا  نع  لومحملا 

خسار مدق  مهل  سیل  نیذلا  نیدلقملا  نم  ءامکحلاب - نیهبـشتملا  نیرخأتملا  تافزاجم  نم  ءارآلا  هذه  عیمج  هماعلا و  عئابطلا  ضئاقن 
.نافرعلا ملعلا و  یف 

همدع عوضوملل و  دوجولا  ءاعدتسا  باب  یف  هبجوملا  نع  هبلاسلا  هیمعأ  نأ  اقباس  هیلإ  انرشأ  ام  دقعلا  کلذ  کف  یف  همکحلا  لیبس  و 
نم درف  یلع  قدـصت  امهادـحإ  نوکی  ثیحب  امهنأ  ینعمب  يأ ال  يراـبتعالا  لواـنتلا  بسحب  لـب  يدارفـألا - لومـشلا  بسحب  تسیل 
نإ رابتعالا و  کلذب  يرخألا  هیلع  قدصت  رابتعاب ال  یش ء  یلع  قدصت  امهادحإ  نأ  ینعمب  لب  يرخألا  هنع  بذکت  ثیح  عوضوملا 

یـضتقی ایلیـصحت - وأ  ایلودـع  ناک  ءاوس  باجیإلا  نإ  ءاحنألا و  نم  وحنب  ادوجوم  نوکی  نأ  مزلی  امم  اعیمج  اـمهیف  عوضوملا  ناـک 
قدصی ام  ایریدقت و  وأ  ایلقع  وأ  اینیع  توبثلا  قلطم  نم  دب  دوقعلا ال  قلطم  یفف  هعضوم  یف  لصفملا  ررقملا  هجولاب  عوضوملا  توبث 

اهتاعوضوم دوجو  مزاللا  هیقیقح و  ماکحألا  کلت  قدـصتف  ههبـشلا  هدام  مسحنت  کلذـب  و  هلباـقی - اـم  وه  بلاوسلا  یف  هعم  مکحلا 
قدص وأ  یـش ء  یف  ققحت  ول  ثیحب  عوضوملا  ناونع  نوک  وه  امنإ  اهیف  دقعلا  قادصم  مکحلا و  قباطم  ریدقتلا و  ضرفلا و  بسحب 

لومحملا هیلع  قدص  وأ  هیف  ققحت   (4) هیلع

، لومحملا بلاوسلا  یف  خسنلا  ضعب  یف  - 1
هر س  ماقملا ، اذهب  قلعتی  ام  انم  ناکمإلا  ثحابم  یف  رم  دق  مث  لومحملا  بلاوسلا  لدب  دقعلا  یف  نیبملا  قفألا  یف  امک  یلوألا  - 2

اهنأ الإ  عوضوملا  دوجو  ضتقی  مل  نإ  الوأ و  اـهیف  ربتعملا  طـبرلا  بلـس  راـبتعاب  لومحملا  هبلاـسلا  نـأل  دـیج  ریغ  قاـحلإلا  اذـه  - 3
هر س  یفخی ، امک ال  هیضتقی  ایناث - اهیف  ربتعملا  بلسلا  طبر  رابتعاب 

بـسحب امیف  یناثلا  قطنلا و  هیناـسنإلا و  وأ  قطنلا  هاـیحلا و  یف  اـمک  ققحتلا  بسحب  يواـستلا  وأ  صوصخلا  مومعلا و  یف  لوـألا  - 4
نکمم یـش ء ال  ـال  لـک  ـالثم  قدـصی  هنأ  باوجلا  یف  هقیقحت  لـصاح  .قطاـنلا و  ناـسنإلا و  قطاـنلا و  ناویحلا و  یف  اـمک  لـمحلا 
ینعمب نکی  مل  نإ  و  لقعلا - ریدـقت  ینعمب  اضرف  ول  دوجو و  هل  هلماـشلا  ضئاـقنلا  لـثم  ول  موهفم و  لـک  ذإ  اـباجیإ  ماـعلا  ناـکمإلاب 

دق نیفرطلا و  بلس  باجیإ  وأ  عوضوملا  بلس  باجیإ  وأ  لومحملا - بلـس  باجیإ  وأ  یلودعلا  باجیإلا  دقع  نکمیف  لقعلا  زیوجت 
هر س  طقف ، رابتعالا  بسحب  هدق  هدنع  هبلاسلا  هیمعأ  نأ  تملع 
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تبلا و یلع  لقعلا  یف  وأ  نیعلا  یف  عوضوملل  لومحملا  توبثب  ایاضقلا  کلت  یف  مکح  ول  ینهذـلا  وأ  یجراخلا  دوجولا  مزلی  امنإ  و 
ایلک اهیف  رخآلا  دـجو  هدام  یف  دـجو  ول  ثیحب  امهدـحأ  نوک  الإ  اـهاضتقم  اـهانعم و  سیل  نیموهفملا - نیب  هیمومعلا  اذـکه و  سیل 

لعفلاب و ال عقاولا  بسحب  ام  هدام  یف  عامتجالا - موزل  کلذ  یف  سیل  ایلک و  نیبناجلا  نم  کلذـک  امهنوک  هاواسملا  سکعلا و  نود 
سیل ماکحألا  هذـه  هیلع  يرجی  يذـلا  یلکلا  فیک و  هلکاـشلا  هذـه  یلع  هلماـشلا  عئاـبطلا  کـلت  یف  رمـألا  نأ  یقطنم  لـجرل  ههبش 

یلک یلإ  سایقلاب  هل  اهماکحأ  بسنلا و  کلت  ضورع  عم  هلاح  اذک  سفنلا و  یف  وأ  نیعلا  یف  هل  درف  دوجو  یلإ  جاتحی  امم  هموهفم 
نطاوملا هیعوألا و  نم  یش ء  یف  ماکحألا  تاعوضوم  دوجو  یلع  اهفقوت  مدع  یف  رخآ 

ماعلا ناکمإلاب  نکمم  وهف  صاخلا  ناکمإلاب  نکمم  لک  انلوق  قدص  هنأ  اهنم  و 

عنتمم وأ  تاذلاب  بجاو  امإ  هنأل  ماعلا  ناکمإلاب  نکمم  وهف  صاخلا  ناکمإلاب  نکممب  سیل  ام  لک  انلوق  اضیأ  قدص  رهاظ و  اذـه  و 
یلوألا همدـقملا  مزلی  کلذـک  صاخلا  ضیقن  نم  صخأ  اقلطم  ماعلا  ضیقن  نوکی  نأ  بجو  ولف  ماع - نکمم  امهنم  لـک  تاذـلاب و 

ماع و نکمم  وهف  ماع  نکممب  سیل  ام  لک  جتنی  هیناثلا - همدقملل  يرغـص  راص  صاخ و  نکممب  سیل  وهف  ماع  نکممب  سیل  ام  لک 
ام لک  اضیأ  جـتنی  یلوألل  يرغـص  راص  صاخ و  نکمم  وهف  ماع  نکممب  سیل  ام  لک  هیناـثلا  مزلی  کلذـک  لیحتـسم و  ضقاـنت  هنأ 

.ضقانت هنإ  ماع و  نکمم  وهف  ماع  نکممب  سیل 

لمـشی ثیحب  قـلطأ  اذإ  (1) و  ولخلا عمجلا و  اـعنام  اـمه  نیمـسق  یلإ  مسقنی  ماـعلا  نکمملا  نأـب  هر  یـسوطلا  میکحلا  هنع  باـجأ  و 
اجراخ نوکی  هبلسف  نیمسقلا 

نکمی نیـضیقن ال  اهنوکل  هیقیقح  هلـصفنم  اهنأ  کش  امهترورـض و ال  مدعلا و ال  دوجولا و  نم  نیفرطلا  دحأ  هرورـض  نامـسقلا  - 1
نوکی هبلـسف  هلوق  عمجلا و  نود  ولخلا  عنام  امه  هدـق  دامادـلا  ققحملا  دیـسلا  لقن  دـق  نیبملا  قفألا  یف  امهعامتجا و  اـمهعافترا و ال 

یلاعت و بجاولا  یف  امک  مدـعلا  هرورـض  بلـس  امه  نیبملا  قفألا  یف  ام  یلع  هدـق و  فنـصملا  هلقن  امیف  رهظأ  نیـضیقنلا  نع  اجراخ 
عمجلا و نود  هلوقب  هیلإ  راشأ  امک  صاخلا  ناکمإلاب  نکمملا  یف  امک  نیبلسلا  عامتجا  زاوجف  عنتمملا  یف  امک  دوجولا  هرورض  بلس 
رخآلا و ال هرورض  نم  معأ  مدعلا  دوجولا و  نم  لک  هرورض  بلس  ناک  امل  هنأ  نیضیقنلا  نع  اجراخ  ماعلا  ناکمإلا  بلس  نوک  ینعم 

ناکمإلا بلس  نم  مزلف  صخألا  عفرل  مزلتسم  معألا  عفر  نأل  اعیمج  هرورضاللا  هرورضلا و  بلسل  اقواسم  اهبلـس  بلـس  ناک  هترورض 
هر س  هترورض ، مدعلا و ال  هرورض  بلس  هترورض و  دوجولا و ال  هرورض  بلس  ماعلا 
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سیل وهف  ماـع  نکممب  سیل  اـم  لـک  اـنلوق  وه  نیروکذـملا و  نیـسایقلا  نم  لوـألا  ساـیقلا  لوقنف  کـلذ  ررقت  اذإ  نیـضیقنلا و  نع 
یف صاخ  نکممب  سیل  امب  دارملا  نأل  اررکم  طسوألا  دـحلا  هیف  سیل  ماع  نکمم  وهف  صاخ  نکممب  سیل  ام  لک  صاخ و  نکممب 

نکممب سیل  ام  لک  انلوق  وه  یناثلا و  سایقلا  امأ  امهدحأ و  یف  لخاد  وه  ام  يربکلا  یف  اعم و  نیضیقنلا  نع  جراخ  وه  ام  يرغصلا 
نکممب سیل  ام  لک  انلوق  ضیقن  سکع  نأل  هبذاـک  هارغـصف  ماـع  نکمم  وهف  صاـخ  نکمم  وه  اـم  لـک  صاـخ و  نکمم  وهف  ماـع 

صاخ و نکممب  سیل  سیل  وهف  ماـع  نکممب  سیل  اـم  لـک  نأ  هضیقن  سکع  لـب  يرغـصلا  هذـه  وه  سیل  ماـع  نکمم  وهف  صاـخ 
نع جراخلا  نأب  لاؤسلا  یف  لوقلا  دـیعأف  امهدـحأ  یف  لخاد  وه  يذـلا  صاخلا  نکمملا  ال  نیـضیقنلا - نع  جراخ  وه  اـم  هنم  دارملا 

فیک نذإف  یش ء  نم  صخأ  نوکی  یتح  یـش ء  هیلع  لمحی  نأ  نکمی  الف  الـصأ  یـشب ء  سیل   (1) سیلب هنع  ربعی  نیذلا  نیضیقنلا 
يذلا الـصأ  یـشب ء  سیل  يذلا  عم  قدـصی  صاخ  نکممب  سیل  ام  نأب  ینثم  باوجلا  دافأف  هنم - معأ  صاخ  نکممب  سیل  ام  نوکی 

.(2) اذه الإ  معأ  هنوکب  داری  و ال  هتاذب - عنتمملا  هتاذب و  بجاولا  يأ  ضیقنلا  یفرط  یف  لخادلا  عم  سیل و  هنأب  هنع  ربعی 

ینعأ دعب  ام  یف  اذک  یـشب ء و  سیل  ماع  نکممب  سیلب  هنع  ربعی  يذـلا  نیبملا  قفألا  یف  ام  باوصلا  رافـسألا و  خـسنلا  یف  اذـک  - 1
هر س  لخادلا ، عم  ماع و  نکممب  سیل  هنأب  هنع  ربعی  يذلا 

نوکی یتح  یـش ء  هیلع  لمحی  نأ  نکمی  ـال  لاـقی  یتح  لـمحلا  بسحب  ـال  ققحتلا  بسحب  صوصخلا  مومعلا و  نأ  لـصاحلا  و  - 2
هر س  یلع ، نود  نیعضوملا  یف  عم  هملک  لامعتسا  هیلع  هنیرقلا  یش ء و  نع  صخأ 
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مدع هرورـض  بلـس  مزالی  ام  وه  ماعلا  ناکمإلا  نأب  الئاق - ماقملا  اذـه  یف  مالکلا  لصف  هولع  هللا  مادأ  ءامکحلا  مظاعأ  هداس  ضعب  و 
ناک نإ  هبـسنلا - ینعأ  ناکمإلا  کلذب  فصتی  ام  مدع  امإ  فلاخملا  بناجلا  فلاخملا و  بناجلا  نع  هرورـضلا  بلـس  هنإف  یـشلا ء 

عانتما یه  موهفم  لک  مدـع  هرورـض  لومحملا و  وه  نکمملا  ناک  نإ  هسفن  یف  هءافتنا  ینعأ  عوضوملا  تاذ  مدـع  وأ  ههج  ناکمإلا 
نیریدـقتلا ال یلع  هبـسنلا و  وه  هل و  ضراعلا  فصولا  عانتما  بلـس  وأ  عوضوملا  تاذ  عانتما  بلـس  ماعلا  ناـکمإلاف  موهفملا  کـلذ 
دوجولا و یفرط  نم  عقاولا  فلاخی  اـم  وه  فلاـخملا  بناـجلا  نأ  نوعـضی   (1) سانلا روهمج  عنتمملا و  یلع  ماـعلا  نکمملا  قدـصی 

مل لوألا  ینعملا  ماعلا  نکمملاب  دیرأ  نإف  امهیلع  عقی  نکمملا  دوجولا و  وه  عنتمملا  یف  مدـعلا و  وه  بجاولا  یف  فلاخملاف  مدـعلا 
بجاولا و نم  لک  یف  ربتعی  نأ  امإ  لاقیف  نیرثکألا - دنع  عضوی  ام  دـیرأ  نإ  ماع و  نکمم  تاذـلاب  عنتمملا  ککـشملا  لوق  قدـصی 

الف نیفرطلا - يرورض  عنتمم و  بجاو و  ماسقأ  هثالث  یلإ  امسقنم  صاخ  نکممب  سیل  ام  نوکیف  طقف  نیفرطلا  دحأ  هرورض  عنتمملا 
دحأ هرورض  امهنم  لک  یف  ربتعی  نأ  امإ  و  هیفرط - نم  عقاو  ریغ  وه  امع  هرورـضلا  بولـسم  نیفرطلا  يوررـض  وه  ام  نأ  ذئنیح  حصی 
عقاو ریغ  وه  امع  هرورضلا  بولـسم  عنتمم  لک  نأ   (2) حصی الف  اهمدع  وأ  رخآلا  فرطلا  هرورـض  رابتعا  نم  رخآ  طرـش  الب  نیفرطلا 

.کلذ هیف  حصی  سیل  عنتمم و  نیفرطلا  يرورض  ذإ  هیفرط  نم 

یلع قدـصی  هنأب ال  ماعلا  ناکمإلاب  نکمم  وهف  صاخلا - ناکمإلاب  نکممب  سیل  اـم  لـک  مهلوق  هضقاـنم  دارأ  جاـتلا  هرد  بحاـص  و 
.اضیأ ماعلا  ناکمإلاب  نکمملا  هیثیحلا  کلت  نم  اهیلع  قدصی  صاخلا و ال  ناکمإلاب  نکمملا  یه  یه  ثیح  نم  هیهاملا 

هر س  ناکمإلا ، یناعم  نع  ثحبلا  دنع  کلذ  لیصفت  رم  دق  هماعلا و  نم  لوألا  نییقطنملا و  نم  - 1
عنتمم لـک  مهلوق  ینعأ  هیلکلا  یف  ـالخاد  سیل  و  نیفرطلا - يرورـض  یلع  عنتمملا  قدـصی  اذـکه  عنتمملا  فیرعت  ناـک  اذإ  يأ  - 2

لک قدصی  نأ  دب  طرشب ال  نیفرطلا ال  دحأ  يرورض  عنتمملا  نوک  ضرف  یلعف  الإ  مهمالکل و  ایفانم  اذه  نوکیف  هرورـضلا  بولـسم 
هر س  کلذک ، اضیأ  نیفرطلا  يرورض  طرشب و  نیفرطلا ال  دحأ  يرورض  عنتمم 
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نم رمألا  سفن  یف  هیهاملا  بتارم  ضعب  بسحب  نکی  مل  نإ  رمألا و  سفن  بسحب  قداصتلا  دارملا  ذإ  هیـضرم  ریغ  هضقاـنملا  هذـه  و 
هیلقعلا تارابتعالا 

هب تاذلاب  بجاولا  فاصتا  زوجی  له  وحنب  صاخلا  مدعلا  نأ  یف  ( 11  ) لصف

هراشا

هنوک یفانی  امم ال  کلذ  هیبجاولا و  هقیقحلا  یلإ  رظنلاب  عنتمی  امم  هصوصخب  دوجولا  ءاـحنأ  ضعب  نأ  ءاـمکحلا  لاوقأ  نم  روهـشملا 
ررقی هدـکؤی و  لب  هیفانی  یتاذـلا و ال  ناکمإلا  دـح  نع  هجرخی  نکمملل ال  دوجولا  نم  وحن  عانتما  نأ  اـمک  تاذـلاب  دوجولا  بجاو 

ناکمإلا و موهفم  نکمملا و  هعیبط  هنع  یبأی  امم ال  نکمملا - تاذ  یلإ  سایقلاب  هصوصخب  مدـعلا  نم  وحن  عانتما  کلذـک  هناکمإ و 
- هیناکمإلا تادوجولا  ءاحنأ  نأ  يری  دوجولاب أ و ال  قوبـسملا  مدعلاک  تاذلاب  عنتمملا  یلإ  سایقلاب  مدـعلا  ءاحنأ  ضعب  عانتما  اذـک 
یـضرعلا و یلولحلا و  دوجولا  ینامـسجلا و  دوجولا  لئازلا و  دوجولا  ثداحلا و  دوجولا  اذک  هب و  یلاعت  بجاولا  فاصتا  عنتمی  امم 

ضعب یلع  عنتمی  دوجولا  ءاحنأ  ضعب  نأ  هیمدعلا و  فاصوألا  هیناصقنلا و  دویقلا  تایصوصخل  کلذ  امنإ  قحاللا و  دوجولا  هلمجلاب 
ضارعألا و یلع  يرهوجلا  دوجولاکف  لوـألا  اـمأ  عیمجلا و  یلع  یبجاولا  دوجولاـکف  یناـثلا  اـمأ  عیمجلا  یلع  اهـضعب  تاـنکمملا و 
هل نوکی  نأ  هیهاملا  بسحب  تاذـلاب  راقلا  ریغلا  یلع  عنتمی  اذـک  راـقلا و  ریغلا  یلع  راـقلا  دوجولا  يداـملا و  یلع  یقراـفملا  دوجولا 

دعبلا لبقلا و  نیب  امهبـسحب  عامتجا  هینامز ال  هردقم  هیدعب  هیلبق و  هدوجو - دعب  مدع  وأ  همدع  دعب  دوجو  وأ  هدوجو  یلع  قباس  مدع 
ءاعو یف  ققحتملا  دوجولا  عفر  وه  يذلا   (1) مدعلا اذک  هیلع و  نیقلطملا  مدعلا  دوجولا و ال  عنتمی  مل  نإ  و 

َْدنِع ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  ام  عافترالا  عنتمم  ریغتی  يذلا ال  هملع  وأ  قحلا  یلجت  وه  امب  وأ  رهدـلا  یف  عقاو  وه  امب  دوجولا  کلذ  نإف  - 1
ثحبلا یف  ناـکمإلا  ثحاـبم  یف  مودـعملا و  هداـعإ  عاـنتما  ثحب  یف  کـلذ  رم  دـق  یـش ء و  هنئازخ  نم  صقنی  ـال  نم  اـی  ٍقاـب ُ:  ِهَّللا 

هر س  هل ، نونعملا 
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عنتمم هیفـصولا  هیناکملا و  هینامزلا و  تارابتعالا  تاـهجلا و  نم  هیف  وه  اـم  بسحب  هعوضوم  نع  هققحت  هعوقو و  راـبتعا  دـعب  عقاولا 
.ایتاذ ایفصو ال  اعانتما  تانکمملا  هفاک  یلع 

: حیولت دقن و 

عانتما امأ  هیف و  ههبـش  اممف ال  صقنلا  روصقلاب و  ابوحـصم  هنوک  ثیح  نم  تاذـلاب  بجاولا  یلع  عنتمی  دوجولا  ءاحنأ  ضعب  نأ  اـمأ 
هطیـسب ال هدـحاو  هعیبـط  دوجو  وه  اـمب  دوجولا  فیک و  هیف  روظنمف  اـقلطم  اـم  ادوـجو  هنوـک  ثیح  نم  هب  یلاـعت  بجاوـلا  فاـصتا 

بتارم نم  هبترم  لـکف  مدـعلا  یلإ  اـمهعجرم  فعـضلا  صقنلا و  فعـضلا و  هوقلا و  صقنلا و  ماـمتلا و  ههج  نم  ـالإ  اـهیف  فـالتخا 
هلوزن لامکلا و  یلإ  هغولب  مدـع  رابتعا  دوجو و  وه  امب  دوجولا  خنـس  رابتعا  نیرابتعا  تاذ  یهف  هیبجاولا  هبترملا  نود  نوکی  دوجولا 

دوجولا بجاو  نألف  یناثلا  امأ  رهاـظف و  لوـألا  اـمأ  بجی  رخـآلاب  هب و  یلاـعت  بجاولا  فاـصتا  عنتمی  نیراـبتعالا  دـحأبف  هیاـغلا  نع 
.رم امک  تاهجلا  عیمج  نم  بجاو  تاذلاب 

نأ مزل  یمدـعلا  هدـیق  هیـصوصخ  نع  رظنلا  عطق  عم  دوجولا - هعیبط  رابتعاب  یلاعت  هیلع  دوجولا  راوطأ  نم  روط  عنتما  ول  لوقن  اضیأ  و 
(1) تاهجلا بیکرت  مزلیف  هل  تناک  یتلا  هیبوجولا  ههجلا  عم  دوجو  وه  امب  دوجولا  هعیبط  یلإ  ساـیقلاب  هیعاـنتما  ههج  هتاذ  یف  ققحتی 

.اریبک اولع  کلذ  نع  هنأش  یلاعت  هتاذب  هتاذ  یف  تارابتعالا  و 

لثم مزلل  تررق  ام  یلع  هتاذ  یف  بیکرتلل  امزلتسم  هنوک - لجأ  نم  یلاعت  هیلع  لاحتسا  ول  فالتخالا  رثکتلا و  نم  وحنلا  اذه  لاقی  ال 
.مدعلا عانتما  دوجولا و  بوجو  یتهج  رابتعا  نم  اضیأ  هیف  بیکرتلا  اذه 

ذإ یماع  لاؤس  اذـه  تلق  بیکرتلا - ققحتی  فیکف  فرـص  لطاب  ضحم و  یفن  عانتمالا  یه  هتدـش و  امیـس  ـال  مدـعلا و  تلق  نإ  - 1
نادقف نادجو و  وأ  مدع  دوجو و  نوکی  ثیح  الإ  بیکرت  لب ال  مدعلا  نم  دوجولا  نع  دعبأ  خنـس  يأ  نیخنـس و  یعدتـسی  بیکرتلا 
مدعلا دوجولا و  یلإ  اهعجرمف  هرثک  ناک  ول  هجوب و  رثکتلا  عفتری  قاب  خنس  ظوفحم و  لصأ  ققحتی  دوجو  دوجوک و  امهادع  امیف  ذإ 

حـضونس اذه و  الإ  سیل  دوجولا  لک  طیـسبلا  هدعاق  یف  اروذحم  ذخؤی  يذلا  بیکرتلا  مدعلا و  یلإ  هعجار  اضیأ  هیهاملا  هقیقحلاب و 
هر س  طسبأ ، هجوب  کلذ 
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نیلیبقلا نیب  قرفلا  هددصب و  نحن  ام  فالخب  امهیف  نیتهجلا  فلاخت  مدعل  هجوب  بیکرتلل  نیمزلتـسم  ریغ  نارابتعالا  ناذه  لوقن  انأل 
اتاذ نأل  رابتعالا - یف  تاذـلا و ال  یف  فالتخا ال  ریاغت و  الب  مدـعلا  عانتما  هیثیح  اهنیعب  یه  اـنهاه  دوجولا  دوجو  هیثیح  نـأل  ققحتم 
یلإ سایقلاب  هدـحاو  اتاذ  نإف  هیف  نحن  ام  فالخب  نیموهفملا - نیذـه  قدـصل  قادـصم  اهتطاسب  اهتدـحو و  هفارـص  بسحب  هدـحاو 

ام ررقت  یتلا  لوصألا  هلمج  نم  لصألا  اذه  (1) و  هیناسنإلا هرطفلا  نم  هرورضب  ناتیفانتم  ناتفلاختم  ناتفاضإ  اهل  نوکی  دحاو ال  ینعم 
تانوئـش تایلجت و  یهلـإلا و  دوجولل  قئاـقر  ضویف و  و  تاحـشر - اـهتیدوجوم  بسحب  تادوجوملا  عیمج  نوک  نم  هددـصب  نحن 

.يدمصلا قحلل 

یتح هیف  زایتما  امم ال  مدـعلا  نإف  ثحب  لحم  اضیأ  وهف  تاذـلاب  عنتمملل  وأ  تاذـلاب  نکمملل  اعنتمم  مدـعلا  ءاـحنأ  ضعب  نوک  اـمأ  و 
لیبس یلع  هیدوجولا  فاصوألا  ضعب  اهعبتتـسی  امم  هیمدـعلا  فاصوألا  هذـه  ناـک  اـمبر  لـب  رم - اـمک  رخآ  ضعب  نود  هضعب  عنتمی 

.رارجتسالا عابتتسالا و 

یش یلع  قباسلا  عنتما  اذإ  هنإف  هیلع  قباسلا  دوجولا  کلذ  عانتما  یلإ  عجری  تاذلاب  عنتمملل  دوجولاب  قوبسملا  مدعلا  عانتما  نأ  قحلاف 
لب تاذلاب  عانتمالاب ال  یـشلاب ء  قحاللا  فصتا  اذإ  هیقباسلا و  نع  کفنت  هیقحاللا ال  ذإ  هب  اقحال  هنوک  رابتعاب  اضیأ  قحاللا  عنتما  ء 

.ضرعلاب اعانتما  تاذلاب  عنتملل  ناک  مدع  يأ  مدعلا  عانتما  نوکیف  هب  قوحلملا  عانتمال  اعبات  هعانتما  ناک  قوحللا  رابتعاب 

روهشم کش  انهاه  و 

هیلع عنتمی  ام  تاذلاب  عنتمملا  اقلطم و  دوجولا  هعیبط  هل  بجی  ام  تاذلاب  بجاولا  نأ  نم  هانققح  امب  هعافدـنا  لهـس  دـق  هوبعـصتسا و 
نأ مزل  قحاللا  قباسلا و  مدـعلا  هتاذـل  هیلع  عنتما  اذإ  ناـمزلا  نأ  وه  کـشلا  کـلذ  هاـنیب و  يذـلا  هجولا  یلع  کلذـک  دوجولا  هعیبط 

بجاولا مویقلا  یلاعت  هتاذل  دوجولا  بجاو  نامزلا  نوکی 

نوکب اهنع  ربع  یتلا  هرثکلا  یف  هدحولل  مزلتسم  هنأ  الإ  هدحولا  یف  هرثکلا  وه  تادوجولا و  لک  طیسبلا  لصأ  ناک  نإ  اذه و  نإف  - 1
دوجولا یطعم  اهیطعم و  وه  تادوجولا و  نیب  هنیب و  هربتعم  هیخنـسلا  اهمزلتـسی و  فیک ال  و  یهلـإلا - دوجولل  تاحـشر  تادوجوملا 

هر س  اهدوع ، هیلإ  اهؤدب و  هنم  اهلصأ و  وه  هل و  ادقاف  سیل 
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.اریبک اولع  ریغتلا  نع  تاذلاب 

نوکی نأ  یف  هلاحتـسا  ذإ ال  کلذـک  سیل  نامزلا  و  مدـعلا - ءاـحنأ  عیمج  هیلع  عنتمی  يذـلا  وه  تاذـلاب  بجاولا  نأـب  هنع  اوباـجأ  و 
.ادبأ الزأ و  هیلکلاب  امدعنم 

دوجولا نأ   (1) اـضیأ هیلع  دری  یلاعت  هیلع  عنتمی  یناکمإلا  دوجولا  نأب  اوحرـص  مهدنع و  ررقت  ثیح  مهلوصأ  قفاوی  هنأ ال  عم  اذه  و 
نم هدوجو و  رارمتـسا  یف  هلعلا  نع  هؤانغتـسا  مزلیف  هل  ابجاو  نوکی  نأ  مزلی  قحاللا  قباسلا و  مدـعلا  لـباقم  یف  ناـمزلل  نوکی  يذـلا 

.یئاقبلا هدوجو  یف  اهیلإ  جاتحی  یثودحلا - هدوجو  یف  هلعلا  یلإ  جاتحی  امک  نکمملا  نأ  مهلوصأ 

ینعملا اذه  رخأتملا و  مدعلا  عفر  وأ  مدقتملا  مدعلا  عفر  وه  یـشل ء  رخأتملا  وأ  مدقتملا  مدـعلا  لباقم  نأب  هنع  بجاولا  یف  اوفلکت  مث 
همدع یلع  نامزلل  قحاللا  مدعلا  عفر  قدص  ادبأ  الزأ و  اسأر  همدع  یلع  کلذ و  یلع  هقدص  ناکمإل  يرارمتسالا - دوجولا  نم  معأ 

.قلطملا

امب قلطملا  دوجولا  هعیبط  هرورـض  وه  انتفـسلف  یف  یتاذلا  بوجولا  طانم  نإف  تامـشجتلا  هذه  نع  نونغتـسم  یلاعت  هللا  نوعب  نحن  و 
هئطاوتملا و هماعلا  عئابطلا  نم  هیلک  هعیبط  ققحت  اقلطم و   (2) دوجولا هعیبط  عفر  هرورض  وه  یتاذلا  عانتمالا  كالم  قلطم و  دوجو  وه 
هیلکلا و ضورع  ثیح  نم  هطاسبنا  هلومش و  سیل  دوجولا  نکل  اهل  دارفألا  عیمج  عافتراب  اهعافترا  اهدارفأ و  نم  درف  ققحتب  ناک  نإ 

بوجو مزلتسی  هلماکلا  هتقیقح  بوجوف  ملعلا  یف  نوخسارلا  هملعی  ام  یلع  مومعلا  يوس  رخآ  وحنب  لومش  قالطإ و  هل  لب  هل  مومعلا 
یه یتلا  هیلاصتالا  هتیوهب  نامزلاف  هتایلجت  هئاحنأ و  هبتارم و  عیمج  عانتما  مزلتسی  هقیقحلا  هذه  عانتما  هعورف و  هبتارم و  هبعش و  عیمج 

ءانغتسا درجمف  الإ  بجاو و  وهف  هلعلا  نع  نغتسم  ینامزلا - مدعلاب  قوبـسملا  ریغ  میدقلا  نأب  مهلوق  یلإ  هعوجرل  هیف  ام  یفخی  ال  - 1
ط یتاذلا ، رقفلا  ناکمإلا و  نع  هجرخی  اهیلإ ال  هناکمإل  هدوجو  لصأ  جایتحا  عم  هلعلا  نع  هدوجو  تاهج  نم  ههج  یف  یش ء 

ط عنتمم ، وه  طبارلا و  مدعلا  ققحت  وه  هرورضلاب  عفرلا  فاصتا  مزال  نأ  اقباس  هاندروأ  ام  هیلع  دری  - 2
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دوجولا لوزن  بتارم  نم  هفیعـض  هبترم  و  یلوألا - هلعلا  نوئـش  نم  دـحاو  نأـش  ریاـغتلا  ثداوحلا و  شرع  یـضقتلا و  ددـجتلا و  قفأ 
.هبتر تامولعملا  سخأ  ادوجو و  تانکمملا  فعضأ  نوکیف 

ءاقب هل  سیل  هیعطقلا  هکرحلاک  هب  ممکتی  ام  لصتملا و  نامزلاک  تاذـلاب  دوجولا  یجیردـتلا  رمألا  نأب  ریخألا  نع  باجی  نأ  نکمی  و 
ائیشف ائیش  هیلاصتالا  هتیوه  هتاذ و  ثدحیس  امم  وه  هثودح و  نامز  الإ  سیل  هنیعب  هققحت  نامز  لب  ببـس - یلإ  هئاقب  یف  جاتحی  یتح 

یش ء ءاقب  تاقوأ  تناک  اذإف  هیشرعلا  هیرکألا  تارودلاک  هیهانتم  ریغ  وأ  هیرصنعلا  همیقتسملا  هکرحلاک  لاصتالا  هیهانتم  تناک  ءاوس 
لوقی نأ  لئاقل  عسی  الف  نوکلا  لصأ  یف  راظتنالا  لوصحلا و  یف  جردـتلا  الإ  هقیقحلا  یف  هل  ءاقب  نأ ال  ینعمب  هثودـح  تاقوأ  اـهنیعب 

.اهنع نغتسم  مأ  هلعلا  یلإ  جاتحم  وه  هئاقب أ  یف  نامزلا  نإ 

نم امهریغ  دوجوک  سیل  هب  هممکتملا  هکرحلا  نامزلا و  دوجو  نأ  وه  هروکذـملا و  ههبـشلا  ساـسأ  مدـه  یف  رخآ  هجو  اـضیأ  اـنل  و 
قایتشالا تالامکلا و  نم  یـش ء  بلط  الإ  اـهانعم  اـهتقیقح و  سیل  هکرح  یه  اـمب  هکرحلا  ذإ  هلـصحتم - هیهاـم  اـهل  یتلا  ضارعـألا 

سفن اهتیهام  نوکی  ام  هیلإ ال  قاتشی  بلطی و  نأل  حلـصی  وأ  هیلإ  قاتـشی  بلطی و  ام  یـشلا ء  امنإ  اهلایحب  ائیـش  یه  تسیل  (1) و  هیلإ
اذه یلع  اتذخأ - اتماد  ام  ناتیهاملا  ناتاهف  امهددـع  قایتشالا و  بلطلا و  رادـقم  الإ  سیل  نامزلا  و  هیلإ - قایتشالا  یـشلل ء و  بلطلا 

هرورـضاللا و هرورـضلا و  نم  هیلإ  دوجولا  هبـسن  فیک  امهنم  ائیـش  نأب  امهیلع  مکحلا  نکمی  ـالف  اـمهیتاذ  یـضتقم  وه  يذـلا  هجولا 
نإ ضرعلا و  عابتتسالا و  لیبس  یلع  نانوکی  امنإ  رومألا  هذهب  فاصتالا  یف  امه  لب  عاطقنااللا - عاطقنالا و  ماوداللا و  ماودلا و 

یشب ء و تسیل  یشلا ء  هوق  یه  امب  یشلا ء  هوق  و  یشلا ء - هوق  یشلا ء  بلطف  هکرحلا  ماسقأ  لمـشیف  ایرایتخا  وأ  ایعیبط  ابلط  يأ  - 1
نم لوق  اذکه  ددـجتملا و  رمألا  وه  یـشلا ء  امنإ  اهلایحب  ائیـش  تسیلف  هلوقملا  ددـجت  هکرحلا  نأ  هکرحلا  ثحابم  یف  اضیأ  رکذـیس 
وه ققحتملا  رمألا  امنإ  ققحتم - رمأ  اهققحت ال  هیهاـملا و  نوک  هنـأل  مودـعم  وأ  دوجوم  اـمإ  هنأـب  همـسقلا  هیلع  دری  ـال  دوجولا  لوقی 

هر س  تاموهفملا ، نم  موهفم  اضیأ  وه  لب  اهل  ادوجو  هیهاملا و  نوک  سیل  ذئنیح  وهف  دوجولا  سفن  یلإ  تفتلا  اذإ  هیهاملا و 
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نأ دـعب  رخآ و  مکح  هل  رخآ  ائیـش  امهنم  هدـحاو  لـک  تراـص  اـمهیتاذ و  نع  اتخلـسنا  دـقف  هجولا  اذـه  یلع  نیتذوخأـم  اـنوکت  مل 
عئابطلا نم  هعیبط  يأ  نم  هنوک  همکح و  رهظی  هتاذ  یف  رظنلا  فنؤتسا 

تاذلاب اعنتمم  نوکی  نأ  مزلی  تاذلاب ال  عنتمملا  یلع  فقوتملا  نأ  یف  ( 12  ) لصف

هراشا

تاذـلاب ال لاـحم  یلع  یـش ء  فقوت  نإ   (1) تاذـلاب اـعنتمم  نوکی  نأ  مزلی  ـال  تاذـلاب  عنتمملا  یلع  فـقوتملا  نأ  یف  ( 12  ) لصف
ناک نإ  هیلع  فوقوملا  نأ  امأ  تاذـلاب و  هیلع  فوقوملا  هلاحتـسال  طقف  ریغلاب  اـمنإ  لـب  هیتاذ - هلاحتـسا  فقوتملا  هلاحتـسا  یـضتقی 

کلذف تاذـلاب  فوقوملا  هلاحتـسا  موزلم  تاذـلاب - هتلاحتـسا  ناک  تاذـلاب  عانتمالاک  هفـص  فوقوملا  تاذـلاب و  عنتمملاک  افوصوم 
.لیق امک  هفص  یه  امب  هفصلا  و  تاذلاب - فوصوم  وه  امب  فوصوملا  صوصخل 

مدعب لباقلا  مدع  فاصتاک  همدـعب و ال  لوبقملاب و  لباقلا  فاصتاک  سیل  هلباقم  دوجولاب و  یـشلا ء  فاصتا  نأ  کلذ  أشنم  لوقأ  و 
نأب ضاـیباللا  ضاـیبلاب و  مسجلا  فاـصتاک  کـلذ  امدـع و  وأ  ناـک  ادوجو  فوصوملا  نع  هفـصلا  رخأـتی  نأ  بجی  ثیح  لوبقملا 
یف اذـک  هتاذـب و  هتاذ  ققحت  دـعب  هفـصلا  کـلتب  فوصوملا  فصتی  مث  هیلع  عرفتی  رخآ  توبث  هفـصلل  توـبث و  فوـصوملل  نوـکی 

فاصتا و ال الف  عوضوملا  کلذ  توبث  هنیعب  وه  هایإ  هلمح  عوضوم و  یـشل ء  دوجولا  توبث  نإف  ضایبلا  مدعب  مسجلا  مدع  فاصتا 
نذإف هنع  رخآ  یـش ء  مدع  هسفن ال  یف  همدع  نع  هرابع  وه  هنع  همدع  اذک  هقیقحت و  رم  امک  یلقعلا  لیلحتلا  بسحب  الإ  انهاه  هیتعان 

فاصتا هنیعب  وه  بوجولاب  دوجولا  فاصتا  نأ  امک 

نکمم عانتمالا  بوجولا و  نم  ریغلاب  ام  ضورعم  ناکمإلا و  وه  هیلولعملا  طانم  لولعم و  هنأل  تاذلاب  اعنتمم  نوکی  نأ ال  مزلی  لب  - 1
تاذلاب عانتمالا  نأ  باوجلا  یف  هدنع  قیقحتلا  نإف  هرکذ  يذلا  تاذلاب  عانتمالاب  ضقنلا  دروم  یلإ  ارظن  اذـکه  لاق  هرـس  سدـق  هنکل 

هر س  یلمعتلا ، فقوتلا  ثیح  نم  ال  انه - هیضورعم  هیضراع و ال  هنإ ال  ثیح  نم  تاذلاب  عنتمملا  کلذ  عانتما  سفنب  تاذلاب  عنتمم 
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اذـکف هظحالملا  نم  وحن  بسحب  الإ  رمألا - سفن  یف  كانه  هیعوبتم  هیعباـت و  ریغ  نم  بوجولاـب  دوجولا  کلذـب  دوجوملا  یـشلا ء 
لاح رخآ و  بوجوب  بوجولا  کلذ  فاصتا  لاح  اذک  عانتمالاب و  مودعملا  کلذ  فاصتا  هنیعب  وه  عانتمالاب  یـشلل ء  مدعلا  فاصتا 

فاصتا فاصوألا  هذه  عیمج  یفف  یلقعلا - رابتعالا  عاطقناب  عطقنی  نأ  یلإ  اذـکه  عانتمالا و  توبث  هرورـضب  عانتمالا  کلذ  فاصتا 
.هیقوحلم هیقحال و  هیعوبتم و  هیعبات و  فقوت و  ریغ  نم  همزلی  ام  وأ  هفصلا  کلتب  هفصو  فاصتا  نیع  اهنم  هفصب  عوضوملا 

ریغلاب ال الیحتـسم  امئاد  نوکی  هنیع  هنإ  ثیح  نم  هیلع ال  فقوتم  هنإ  ثیح  نم  تاذـلاب  لیحتـسملا  یلع  فقوتملا  نأ  اندـنع  قحلاـف 
.رم امک  هتاذب  اعنتمم  هتاذب و ال  ابجاو  تاذلاب ال  انکمم  الإ  نوکی  ریغلاب ال  بجاولا  نأ  امک  تاذلاب 

اذإ ایئزج  حصی  امنإ  لب  ایلک  حیحصب  سیل  الاحم  مزلتسی  امم  لاحملا  نأ  نیلداجملا  نیب  رهتشا  ام  نأ  لوقلا  فنأتسم  یف   (1) ملعتس و 
نیب مازلتـسا  الف  تاذـلاب  عنتمم  رمأ  یلع  فوقوملا  يأ  ریغلاب  لاحملا  تاذـلاب و  لاحملا  نیب  اـمک  هیلقع  هقـالع  نیلاـحملا  نیب  ققحت 

الإ ققحتی  نیئیـش ال  نیب  مازلتـسالا  نأل  تاذـلاب - بجاو  اـمهالک  نیبجاو  نیب  مازلتـسا  ـال  اـمک  تاذـلاب  لیحتـسم  اـمهالک  نیلاـحم 
- هدـحاو هلع  یلولعم  اعم  امهنوک  وأ  الولعم  رخآلا  هلع و  نیمزالتملا  دـحأ  نوک  امإ  مزالتلا  یف  دـب  ذإ ال  هلاحم  امهدـحأ ال  هیلولعمب 
ریغلا و یلإ  جایتحالا  هلع  نأ  ققحت  امل  تاذـلاب - انکمم  الإ  نوکی  لولعملا ال  هجوب و  ـالولعم  نوکی  نأ  دـب و  ـال  نیمزـالتملا  دـحأف 

نیب مازلتـسا  امک ال  نییتاذلا و  نیلاحملا  نیب  مزالت  الف  تاذلاب  انکمم  الإ  نوکی  ریغلاب ال  عنتمملاف  هریغ  ناکمإلا ال  یه  هیلع  فقوتلا 
.هیفانی ام  یشلا ء و  نیب  مازلتسا  الف  نییتاذ  نیلاحم 

: هحازإ مهو و 

یلع یشلا ء  اهب  تبثی  ثیح  هیفلخلا  تاسایقلا  نأش  ام  نذإف  هیفانی  ام  لاحم  وأ  نکمم  ام  موهفم  مزلتـسی  نأ  لطب  اذإ  لوقت  نأ  کل  و 
همدع نإ  نامزلا  ینعأ  تاذلاب  هراقلا  ریغلا  هیمکلا  یهانت  مدع  تابثإ  یف  لاقی  امک  هضیقن  ضرف  نم  یشلا ء  اهیف  مزلی  همدع و  ضرف 

هینامز هیلبق  هدوجو  لبق 

هر س  رم ، دق  هنأل  دئاز  هنأ  باوصلا  اهانیأر و  یتلا  خسنلا  یف  روکذم  اذه  مازلتسا  امک ال  هلوق و  یلإ  - 1
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تایمکلا یهانت  تابثإ  یف  لاقی  امک  و  هدوجول - مزلتـسم  هیدعبلا  هذه  هدوجو  دـعب  همدـع  اذـک  رخأتملا و  عم  اهب  مدـقتملا  عمتجی  ال 
.اهیهانتل مزلتسم  اهیهانت  نأ ال  اهرسأب  هیمیلعتلا  ریداقملا  ینعأ  هراقلا 

ناک ول  اهیف و  اعقاو  همدـع  ناک  رمألا  سفن  یف  الـصاح  ناک  ول  عوقولا  ضورفملا  عنتمملا  نأ  كانه  نیبتی  هنأ  تدرأ  نإ  کل  لاقیف 
مل هدوجو  دعب  وأ  هدوجو  لبق  اعقاو  همدع  ناک  ول  نامزلا  نأ  رمألا و  سفن  یف  اققحتم  یشلا ء  ناک  یـشلا ء  ضیقن  وه  اهیف  ققحتملا 

اهققحت بسحب  تناک  تعقو  ول  تاـضورفملا  کـلت  نإـف  تاـیرتفملا  بیذاـکألا و  نم  کلذـف  هدـعب  وأ  دوجولا  لـبق  امودـعم  نکی 
.اهراثآ اهماکحأل و  هیفانم  اهل  هضقانم  هصتخملا ال  اهراثآ  اهماکحأل و  هیضتقم  اهمزاولل  هیعدتسم 

ناک اهلاحب  هعقاولا  هنکمملا و  عاضوألا  رئاس  ءاقب  عم  رومـألا  کـلت  نم  یـش ء  ضرف  ول  هنأ  هیفلخلا  تاـنایبلاب  نیبتی  هنأ  تدرأ  نإ  و 
هنإ ثیح  نم  عقاولل  قباطم  ریغ  ضرفلا  اذه  نأ  یلإ  قوسی  ام  هنکمم  يرخأ  عاضوأ  عامتجا  عم  یـشلا ء  کلذ  ضرف  نم  كانه  مزلی 

یشلا مازلتسا  باجیتسا  اهیف  سیل  (1) و  عضاوملا کلت  یف  هومار  ام  کلذف  اعم  هدوجو  یشلا ء و  مدعل  ضرف  هضیقن و  رمأل و  ضرف 
وأ هعقاولا  عاضوألا  رئاس  بسحب  دوجولا  یـضتقی  ام  یلإ  ایدؤم  اعفر  وأ  اعـضو  هضرف  نوکل  یـشلا ء  عانتما  باجیتسا  لب  هیفاـنی  اـم  ء 

.شیتفتلا دنع  نییفانتملا  عامتجا  ضرفل  قواسم  هقیقحلاب  هضرفف  هضیقن  هنکمملا 

یتلا رومألا  عم  ناک  نإ  هسفن و  ضرف  دق  هنأل  ققحم  هنأ  یلع  ضورفم ال  هنأ  نع  هرابع  هیفلخلا  تانایبلا  یف  يذلا  ضرفلا  هلمجلاب  و 
همزاول و عیمج  عضو  هضرف  عـم  عـضوی  نأ  بجوـل  یعقاو  رمأ  ضرف  هنأ  هجو  یلع  یـشلا ء  کـلذ  هضرف  ناـک  وـل  هضیقن و  مزلتـسی 
ام سیل  یعقاو و  رمأ  ضرف  هضرف  نوکی  یتح  هتاـموزلم - تاـیفانم  همزاول و  تاـیفانم  هتاـیفانم و  هتاـضقانم و  عیمج  عفر  هتاـموزلم و 

فلخلا نایب  یف  لاقی  لب  کلذک  هیف  نحن 

لقعلا و ریدقت  درجمب  ناضورفم  نایفانملا  تاسایقلا - کلت  یف  یعقاولا و  یفانملا  مزلتسی  یعقاولا ال  یشلا ء  نأ  باوجلا  لصاح  - 1
هر س  رخآلا ، مزلتسا  رخآ  عاضوأ  عم  نییفانملا  دحأ  اضیأ  هب و  حرصی  امک  تانکمملا  نم  نهذلا  ظاحل  یف  ناعمتجملا  نایفانملا 
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عقاولا یف  اققحتم  همدـع  ناکل  عقاولا  یف  یـشلا ء  اذـه  ققحت  ول  هنأ  هضیقن ال  ققحت  انملعل  هانروصت  یـشلا ء و  کـلذ  انـضرف  ول  اـنإ 
نییفانتملا و عامتجال  هل  موهفم  وه  ام  مازلتـساب  هیلع  مکحی  نهذـلا  یف  هموهفم  لثمت  بسحب  لقعلا  یف  ضورفملا  لیحتـسملا  نذإـف 

مث هیلإ  هراشإلا  تعقو  امک  تانکمملا  نم  لب  تالیحتـسملا  نم  سیل  نهذـلا  ظاحل  یف  نالثمتم  امه  امب  نییفاـنتملا  عاـمتجا  موهفم 
مزاللا ءافتناب  لالدتـسالا  یلإ  کلذ  عجریف   (1) ناکمإلا ملاـع  یف  هعقاولا  ءایـشألا  نم  یـشل ء  اـناونع  سیل  موزلملا  موهفملا  نأ  نیبی 

دقعلا عومجم  نوـکیف  ضرفلا  نـالطبل  اـبجوم  اـعیمج  همزـال  یفن  یـضرفلا و  عـضولا  بسحب  هیطرـشلا  لـعجیف  موزلملا  ءاـفتنا  یلع 
طقف ضورفملا  ضرف  ضورفملا ال  هلاحتساب  مکحلل  اموزلم  یئانثتسالا  دقعلا  یطرشلا و 

: لیجست

عنتمملا یف  نایبلا  کلذ  لثم  لمعتـسا  کتیور و  لمعاف  هریغب  ابجاو  نوکی  هتاذـب ال  بجاولا  نأ  تققحت  اقباس و  تعمـس  دـق  کـنإ 
هدحاو تاذل  روصتی  اضیأ ال  ریغلا و  کلذ  نالطبب  هعانتما  لطبل  الإ  هریغب و  عنتمی  نأ  لیحتـسی  هتاذـب  عنتمی  ام  نأب  مکحا  تاذـلاب و 
دوجو نابوجو و ال  نادوجو و ال  هدحاو  تاذل  روصتی  امک  نیتاذل  دحاو  عانتما  دحاو و  مدع  اضیأ  روصتی  ناعانتما و ال  نامدع و ال 
رثکتب الإ  رثکتی  مدـعلا ال  هرورـض  دوجولا و  هرورـض  نـالطبلا و  دوجولا و  نم  ـالک  نأ  رهظ  طـقف  نیتاذـل  هدـحاو  هرورـض  دـحاو و 

وأ اعم  ریغلا  بسحب  تاذلا و  بسحب  هضورفم  هیهام  عانتما  نوکی  نأ  لیحتـسی  نذإف  عوضوملا  داحتا  عم  الإ  دحتی  تاعوضوملا و ال 
.هتب طقف  هتاذ  سفن  بسحب  همدع  هرورض  نوکی  تاذلاب  لیحتسملاف  لدابتلا  یلع 

نأ بجی  یتاذـلا  ناکمإلا  ینعم  نأ  تملع  دـق  و  تاذـلاب - نکمملا  هعوضومف  نالطبلا  وأ  بوجولا  نم  ریغلاب  اـم  لـک  نأ  غزب  دـقف 
يأب نکمملا  فاصتا  حصتـسی  یتح  مامتلا  یلإ  ضقنلا  هبـسن  ریغلاب  عانتمالا  ریغلاـب و  بوجولا  نم  لـک  یلإ  هتبـسن  هجو  یلع  روصتی 

.امهنم

، هیف یه  یتلا  ءایشألا  نم  یشل ء  اناونع - وه  سیل  مزاللا  موهفملا  نوکل  هرابعلا  هذه  هدایزب  خسنلا  ضعب  یف  - 1
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سمـش عوطـس  هیاغل  هلالج  هدـجم و  هنک  لقعتی  و  یلاعت - لوألا  رون  قارـشإ  قیطی  نأ  عیطتـسی  اـمک ال  لـقعلا  نأ  رکذـتی  ملعیل و  و 
ثیح یلإ  ناصقنلا  هیاغ  یـصقأ  هغولب  هصقن و  طرفل  تاذـلاب  عنتمملا  لـقعتی  نأ  ردـقی  ـال  کلذـک  هتیلعف  هروهظ و  طرف  هئاـیربک و 

ءایشألا و تایهام  كاردإ  یلع  ردقی  یناسنإلا  لقعلا  هل و  هیئیش  هل ال  دوجو  امف ال  دوجولا  نع  کفنی  یـشلا ء ال  نإف  هیئیـشلا  زواجت 
يذلا ال فرصلا - مدعلا  لقعت  یلع  همسا و ال  لج  بجاولا  یف  امک  هل  هیئیش  يذلا ال  فرصلا  دوجولا  لقعت  یلع  ردقی  اهتایئیش و ال 

لوألا نم  برقی  ام  لک  نالطبلا و  ناـصقنلا و  طرفل  اـنهاه  هیلعفلا و  لاـمکلا و  طرفل  كاـنه  نکل  هوجولا  نم  هجوب  اـضیأ  هل  هیئیش 
یلویهلاک مکحلا  یف  هنم  برقی  ناک  عنتمملا  نم  برقی  ام  لک  هولتی و  ام  لوألا و  لقعلاک  مکحلا - کلذ  یف  هنم  برقی  ناک  یلاعت 

.امهبرقی ام  هکرحلا و  یلوألا و 

هیناحورلا و رهاوجلا  هقرافملا و  لوقعلا  هولتی  دوجولا و  بجاولا  لثم  هوقلا  هیاغ  یف  اهدوجو  اـم  تاـمولعملا  نم  نأ  لوقلا  صخلم  و 
نیب اطـسوتم  نوکی  ام  اهنم  هکرحلا و  نامزلا و  یلویهلا و  لثم  مدـعلل  اطلاخم  هنوکل  مدـعلاب  هیبش  فعـضلا - هیاغ  یف  هدوجو  ام  اهنم 
اعزن هداملا  نع  هتروص  عزتنی  مل  ام  مسجلا  ذإ  اندنع  انلایخ  یف  یتلا  ماسجألا  لثم  موقلا و  دنع  هیداملا  ماسجألا  لثم  کلذ  نیرمألا و 

هیرـصنعلا نادـبألا  هذـهل  هربدـم  تماد  ام  هیرـشبلا  لوقعلا  تاسوسحملا و  ساوحلا و  ثحابم  یف  هققحنـس  امک  هب  ملعلا  نکمی  ام ال 
كاردإ نع  اضیأ  زجعی  اهراصبأ و  رهبی  هنأل  سمـشلا  رون  كاردإ  نع  شیفافخلا  راصبأ  زجعی  امک  لوـألا  مسقلا  كاردإ  نع  زجعت 

امأف هیاغلا  یف  هریغـصلا  هدـیعبلا و  تاکردـملا  كاردإ  نع  رـصبلا  زجعی  امک  اهتاناصقن  رومألا و  کلت  دوجو  فعـضل  یناـثلا  مسقلا 
کلذ ببس  ناولألا و  موعطلا و  لاکشألا و  داعبألا و  هفرعمک  هب  هطاحإلا  هکاردإ و  یلع  هیرشبلا  هوقلا  يوقی  يذلا  وهف  ثلاثلا  مسقلا 

نأ امک  كردـملا - سنج  نم  نوکی  نأ  دـب  كردـملا ال  سحلا و  لایخلا و  ماقم  اهماقم  ملاـعلا  اذـه  یف  هیرـشبلا  سوفنلا  رثکأ  نأ 
رومألا هذه  هفرعم  اهیلع  لهس  کلذلف  يذتغملا  سنج  نم  نوکی  نأ  دب و  ءاذغلا ال 
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رشبلل همولعم  نوکت  نأ  نکمی  تاذلاب  هعنتمملا  ریغلا  رومألا  يأ  ءایشألا  قئاقح  نأ  یف  ( 13  ) لصف

بتکلا ضعب  یف  دجوی  امبر  رـشبلل  همولعم  نوکت  نأ  نکمی  تاذلاب   (1) هعنتمملا ریغلا  رومألا  يأ  ءایـشألا  قئاقح  نأ  یف  ( 13  ) لصف
اهقئاقح لقعی  اهنأل ال  الکف  طئاسبلا  امأ  اهل و  هموقملا  اهئازجأب  اهفیرعت  ناکمإ  لـجأل  کـلذ  اـهتفرعم و  نکمی  هبکرملا  قئاـقحلا  نأ 
اکرحم هنوک  هنم  مولعملاـف  ندـبلل  كرحم  یـش ء   (2) سفنلا نإ  لاقی  نأ  لثم  اهراثآ  اـهمزاولب و  اـهفیرعت  اـهنم  يوصقلا  هیاـغلا  لـب 

لک نأل  عقو  امنإ  ءایـشألا  تایهام  یف  فالتخالا  نأـب  کـلذ  یلع  نوجتحی  همولعم و  ریغ  یهف  اـهتیهام  سفنلا و  هقیقح  اـمأف  ندـبلل 
هبیرقلا و اهمزاول  انفرعل  ءایـشألا  قئاقح  انفرع  ول  امأف  مکحب  مزاللا  کلذ  یـضتقمب  مکحف  رخآلا  هکردأ  ام  ریغ  اـمزال  كردأ  دـحاو 

ناهربلاب هبولطم  قئاقحلا  تافص  نم  یـش ء  ناک  امل  کلذک  رمألا  ناک  ول  لولعملاب و  ملعلا  هلع  هلعلاب  ملعلا  نأ  نم  تبث  امل  هدیعبلا 
.لیق ام  اذه 

هیعیبطلا و ال هیضقلل  اعوضوم  حلـصی  لوألا  نإف   (3) هجوب یـشلاب ء  ملعلا  نیب  یـشلا ء و  هجوب  ملعلا  نیب  قرفی  مل  لئاقلا  اذـه  لعل  و 
مکحلا يرسی  نکل  هفراعتملا و  هیـضقلل  اعوضوم  حلـصی  یناثلا  هدیعبلا و  هبیرقلا و  همزاول  نع  الـضف  هدارفأ  یلإ  هیلع  مکحلا  يرـسی 

الإ هتاموزلم  وأ  همزاول  هیضرعلا و  هدارفأ  نود  تاذلاب  هیقیقحلا  هدارفأ  یلإ  یشب ء  هیلع 

هر س  صاخلا ، نکمملا  بجاولا و  لمشیف  - 1
هیلقعلا و ءازجألاب  دـیدحتلا  نأل  اهدـیدحت  یفانی  کلذـف ال  هیجراخلا  ءازجألا  نم  هبکرم  ریغ  اـهنأ  ینعمب  هطیـسب  اـهنأ  دـیرأ  نإ  - 2

وهف اقلطم  هطیـسب  اهنأ  دـیرأ  نإ  دـیدحتلل و  هلباق  هیجراخ  طئاسب  یه  یتلا  ضارعـألا  یف  اـمک  هیجراـخلا  هطاـسبلا  یفاـنی  ـال  اـهتوبث 
هر س  عونمم ،

نیئیـش داریإ  اذه  هرـس  سدق  همالک  لصاح  و  هیارـسلا - مومعب  مکحف  هیـضرعلا  هیتاذلا و  هیارـسلا  نیب  یناثلا  یف  قرفی  مل  اذک  و  - 3
تاموزلملا کلت  تفرع  اذإ  اهنإف  اهمزاولب  فیرعت  اهنم  يوصقلا  هیاغلا  لب  هلوق  یف  تفاهت  فلخ و  هسایق و  همزالمل  عنم  لئاقلا  یلع 

هر س  طئاسبلا ، کلت  ظاحل  تالآ  اهنوکل  هوجولا  مزاوللا و  تافرعملا ال  یه  طئاسبلا  کلتف  اهمزاول  ینعأ  اههوجوب  هطیسبلا 
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.هدعب ام  یلإ  فیکف  ثلاث  یلإ  هنم  يدعتی  نأ  بجوی  ضرعلاب ال  رخآ  یش ء  یلإ  تاذلاب  یشلا ء  یلع  مکحلا  هیارس  ضرعلاب و 

تایهاملا مزاول  یف  الإ  مهللا  اهتایهام  رابتعاب  اهتادوجو ال  رابتعاب  ققحتی  امنإ  ءایشألا  نیب  هیموزللا  هقالعلا  نأ  ملعت  نأ  کل  بجی  مث 
اهـصاخشأ هیدوجولا و  اهتایوه  ـال  اـهتاموهفم  اـهتایهام و  یه  هیجراـخلا  تادوجوملا  نم  نهذـلا  یف  لـثمتملا  یه و  یه  ثیح  نم 

ءایـشألا نم  یـش ء  لقعت  نم  مزلی  الف  ینیعلا  هدوجو  وه  هینیعلا  همزاولل  عبتتـسملا  یـشلا ء و  هیهام  لقعلل  مولعملاف  قبـس  اـمک  هینیعلا 
.ههبشلا کلت  عفدنت  اذهب  هدیعب و  وأ  تناک  هبیرق  همزاول  لقعت  نیعلا  یف  هعقاولا 

نوکی نأ  دـب و  تابکرملا ال  نأ  هناهرب  هلوقعم و  نوکت  نأ  نکمی  هطیـسبلا  قئاقحلا  نإ  هیقرـشملا  ثحابملا  یف  يزارلا  مامإلا  لاـق  و 
هلوقعم ریغ  تابکرملا  تناک  هلوقعم  نوکت  نأ  لاحتـسا  نإ  طئاسبلا  کلت  دوجوم و  اهیف  دحاولاف  هرثک  لک  نأل  طئاسبلا  نم  اهبیکرت 
هطیـسب تناک  نإ  مزاوللا  کلت  مزاوللاب و  یـشلا ء  فیرعت  نع  هرابع  مسرلا  نأل  مسرلاـب  هلوقعم  نوکت  نأ  اـضیأ  نکمی  ـال  دـحلاب و 

تاموزلملا یف  مالکلاک  اهیف  مالکلاف  هلمجلاـب  هلوقعم و  ریغ  اـضیأ  یهف  هلوقعم  ریغ  اـهطئاسب  هبکرم و  تناـک  نإ  هلوقعم و  ریغ  یهف 
لطاب یلاتلا  نکل  مسرلاب  دـحلاب و ال  الـصأ ال  ائیـش  ناسنإلا  لقعی  نأب ال  لوقلا  بجوی  لقعی  نأ  حـصی  طئاسبلا ال  نأـب  لوقلا  نذإـف 

.همالک یهتنا  هلثم  مدقملاف  نالطبلا  رهاظ 

اهطئاسب هفرعم  نم  هلصاح  اهتفرعم  نوکی  نأ  میلـست  همزلی  همولعم ال  هبکرملا  تایهاملا  نأ  فرتعا  نم  لوقی  نأ  لئاقل  ذإ  ثحب  هیف  و 
دح لب  طیسبلا  هفرعم  یلإ  یهتنی  یتح  هئازجأ  ءازجأ  هئازجأ و  هفرعم  نع  هرابع  هدحب  بکرملا  یشلا ء  هفرعم  نأ  ملسن  ذإ ال  هیقیقحلا 

.مسرلاب ول  هبیرقلا و  هئازجأ  هفرعم  هیف  یفکی  هلعل  بکرملا  یشلا ء 

امبر لب  هدیعب  وأ  هبیرق  تناک  ءاوس  اهئازجأ  هفرعم  نم  لصحی  نأ  دـب  هبکرملا ال  ءایـشألا  هفرعم  نأ  ملـسن  لوقی ال  نأ  دـحأل  اضیأ  و 
اههنکب رخآ ال  هجوب  فرعی 
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مزاوللا و کلت  هفرعم  هیفیک  یلإ  مالکلا  لقن  اذإف  اهمزاول  اهراثآ و  ههج  نم  مسرلاـب  وأ   (2) هیروضحلا هدهاشملاب  لب   (1) دحلاب و ال 
طئاسبلا نإ  لاق  نم  اهقئاقح و  اههنکب و  هوجولا ال  نم  هجوب  فرعی  امنإ  تابکرم  وأ  طئاسب  تناک  ءاوس  مزاوللا  کـلت  لاـقی  موسرلا 

هیئیـشلاک و هماعلا  اهتاموهفمب  ول  و  هوجولا - نم  هجوب  فرعت  اهنأ ال  اههنک ال  بسحب  اـهقئاقحب و  هلوقعم  ریغ  اـهنأ  دارأ  هلوقعم  ریغ 
.امهریغ هینکمملا و 

اطیسب ادوجوم  وأ  اطیسب  اموهفم  طیسبلا  نم  دارملا  ناک  أ  همولعم - ریغ  طئاسبلا  نوکب  لئاقلا  نم  رسفتسی  نأ  ماقملا  اذه  یف  قحلا  لب 
(3) هجو هل  امم  کلذف  هل  هقباطم  هیلقع  هروصب  هیصخشلا  هتیوهب  یجراخلا  دوجولا  فرعی  لقعلا ال  نأ  اهب  دارأ  نإف 

هدـهاشملا لوألا  لباقیل  هانتکالا  لمـشی  اضیأ  هیروضحلا  هدـهاشملا  هیهاملا و  هانتکا  اضیأ  دـحلاب  هفرعملا  نأ  عم  اـمهب  یتأ  اـمنإ  - 1
نم ءادتبا  ههادب و  اهب  فرعی  یلوصحلا و  ملعلا  یف  امک  اهل  هقباطم  هیلقع  هروصب  يأ ال  اههنکب  هلوقف ال  مسرلا - یناثلا  هیروضحلا و 

اضیأ ال مزاوللا و  صاوخلاب و  لب  لصفلا  سنجلاب و  يأ ال  دـحلاب - هلوق و ال  دـیدحتلا و  یف  امک  ءازجألاب  ملعلا  نم  لصحی  نأ  ریغ 
اهلامک دنع  اهتاذـب  سفنلا  ملع  نأ  امک  هلمجلا  یف  يأ  هیروضحلا  هدـهاشملاب  لب  هلوق  هماتلا و  هیروضحلا  هدـهاشملاب  يأ ال  اههنکب 

هر س  يروضح ، اضیأ  اهصقن  دنع  يروضح و 
مامإلا لطبأ  دق  يزارلا و  مامإلا  بهذم  یلع  و  عقاولا - یف  هحیحـص  امهیلک  مسرلاب  دحلاب و  هبکرملا  ءایـشألا  هفرعم  نأ  یفخی  ال  - 2

هدـق فنـصملا  مالک  هیجوت  عنملا و  کلذ  هجوتی  یتح  اهئازجأ  هفرعم  یف  تابکرملا  هفرعم  رـصحی  ملف  مصخلا  بهذـم  یلع  امهیلک 
قیرط رـصحناف  خـلإ  نوکی  نأ  اضیأ  نکمی  لاق و ال  اـمک  مسرلاـب  تاـبکرملا  هفرعم  نکمی  ـال  هنأ  یلع  ماـمإلا  مـالک  لـمح  دـق  هنأ 

هر س  عنم ، امب  هرس  سدق  عنمف  فلخلا  مزلی  ذئنیح  اهئازجأ و  هفرعم  یف  اهتفرعم 
لهجب ءارغإ  نع  ولخی  ملعی ال  یقیقحلا ال  دوجولا  نأ  لاقی  ام  نأ  ملعاف  يرخأ  تاـقیقحت  اـنهاه  نأ  یلإ  هراـشإ  هجولا  ریکنت  یف  - 3

ملعلا اهدـحأ  ءاـحنأ - هثـالث  یقیقحلا  دوجولاـب  هفرعملا  ملعلا و  لـب  ملعی  ـال  فـیکف  یلعـألا  مـلعلا  عوـضوم  یقیقحلا  دوـجولا  نإـف 
انه نم  اهظاحل و  یئارمب  هیقیقحلا  تادوجولا  ءاحنأب  ملع  اهنإف  هدوجوم - یه  ثیح  نم  هدوجوملا  تاـیهاملاب  ملعلا  وه  یلوصحلا و 
اهنأ لثم  اـهل  هقباـطملا  هقلطملا  تاـناونعلاب  دوجولا  قلطم  هقیقحب  ملعلا  یلوصح  اـضیأ  وه  اـهیناث و  .دوجولا و  ردـقب  دودـحلا  لاـقی 

اهثلاـث .اـهوحن و  كاردـإلا و  ملعلا و  قشعلا و  هدارـإلا و  هاـیحلا و  رونلا و  هیوهلا و  هقحلا و  هدـحولا  اـهنأ  ماـعلا و  دوـجولا  قادـصم 
یقیقح دوجو  سفنلا  نإف  یهانتکا  ریغ  اـملع  اهتاذـب  سفنلل  يذـلا  يروضحلا  ملعلاـک  امهدـحأ  .نامـسق  یه  هیروضحلا و  اـهتفرعم 

ام هیف و  ینفملاب  ینافلا  ملع  وه  دوجولا و  هقیقحب  ههلأتملا  سوفنلل  يروضحلا  ملعلاک  اـمهیناث  .ـالامجإ و  دوجولاـب  ملع  اـهب  اـهملعف 
تسا و زارد  ظعو  سلجم  ملعلل  نیرکنملا  نیدعاقتملا  ءابطخلا  مالکب  هبـشی  لیـصفت و  یلإ  جاتحی  دوجولاب  لوأ  نإ  خیـشلا و  هلوقی 

هر س  دش ، دهاوخ  نامز 
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نإف نالطبلا  رهاظ  وهف  هطیـسبلا  تاـموهفملا  نم  اـموهفم  فرعی  ـال  لـقعلا  نأ  دارأ  نإ  دوجولا و  ثحاـبم  قیقحت  نم  اـقباس  رم  اـمک 
یـش ء لک  نم  هل  لوقعملا  نوکی  نأ  اـمإف  کـلذ  ریغ  اـم و  يذـلا و  موهفم  هیئیـشلا و  و  يردـصملا - نوکلا  موهفم  كردـی  لـقعلا 
طیسبلا و یشلا ء  کلذ  هنک  لقع  لوألا  یلعف  ههجو - وأ  طیسب  یـش ء  هنک  امإ  وهف  اطیـسب  اموهفم  ناک  نإف  اطیـسب  وأ  ابکرم  اموهفم 

لـسلستیف اذکه  رخآ و  هجوب  هجو  لک  لقعت  ناک  ول  ذإ  هجولا  يذ  هنک  لقعی  مل  نإ  هنیعب و  هجولا  کلذ  هنک  لقع  اضیأ  یناثلا  یلع 
ناک ابکرم  اموهفم  ناک  نإ  موزلملا و  اذکف  لطاب  مزاللا  الصأ و  ائیـش  لقعی  نأ ال  مزلیف  رودی  وأ  هیاهنلا  ریغ  یلإ  اهتالقعت  هوجولا و 
یف یهاـنتلا  مدـع  ریدـقت  یلع  هلخادـتم و  هیهاـنتم  ریغ  تاـموهفم  نم  موـهفملا  بکرت  هلاحتـسال  هلاـحم  ـال  هءزج  طیـسبلا  موـهفملا 

اهؤدبم و هنأل  دحاولا  دوجو  نم  اهیف  دب  هیهانتم ال  ریغ  تناک  نإ  هرثکلا و  نأل  اققحتم  طیـسبلا  دـحاولا  موهفملا  نوکی  تاموهفملا -
نم فرعن  نحن ال  رشبلا و  هردق  یف  سیل  ءایشألا  قئاقح  یلع  فوقولا  نأ  هرابعلا  هذهب  تاقیلعتلا  یف  رکذ   (1) سیئرلا خیشلا  نأ  ملعا 
اهل ءایشأ  اهنأ  فرعن  لب  هتقیقح  یلع  هلادلا  اهنم  دحاو  لکل  هموقملا  لوصفلا  فرعن  ضارعألا و ال  مزاوللا و  صاوخلا و  الإ  ءایـشألا 

سفنلا و ال لقعلا و ال  لوألا و ال  هقیقح  فرعن  انإف ال  ضارعأ  صاوخ و 

تابثإ نأ  نیبلا  نمف  الإ  دودـحلاب و  یهانتکالا  یلیـصفتلا  ملعلاب  هدـییقت  یغبنی  نکل  هلمجلا  یف  اقح  ناـک  نإ  خیـشلا و  هرکذ  اـم  - 1
لب هلمجلا - یف  ءایشألا  هقیقحب  ملعلا  لوصحب  لوقلا  وه  اهنیعب و  نیدوجولا  یف  هظوفحم  تایهامب  ملعلا  ققحتب  لوق  ینهذلا  دوجولا 

رکذنـس لمأت و  یندأب  رهاظ  وه  امک  هلمجلا  یف  ءایـشألا  قئاقحب  ملعلا  لوصحب  لوقلا  بجوی  یقیقحلا  ملعلا  تابثإ  هطـسفسلا و  یفن 
ط هناحبس ، هللا  نوعب  هلأسملا  یف  رمألا  هقیقح  هب  یلجتی  ام  ملعلا - ثحابم  یف  هیهاملا و  ثحابم  یف 
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امنإ لب  رهوجلا  هقیقح  فرعن  انأ ال  کلذ  لاثم  ضارعألا و  قئاقح  اضیأ  فرعن  ـال  ضرـألا و  ءاـملا و  ءاوهلا و  راـنلا و  ـال  کـلفلا و 
هل ائیـش  فرعن  لب  مسجلا  هقیقح  فرعن  هتقیقح و ال  سیل  اذـه  عوضوم و  یف  ـال  دوجوملا  هنأ  وه  هصاـخلا و  هذـه  هل  ائیـش   (1) انفرع

نإف لعفلا  كاردـإلا و  هیـصاخ  هل  ائیـش  فرعن  اـمنإ  لـب  ناویحلا  هقیقح  فرعن  ـال  قمعلا و  ضرعلا و  لوطلا و  یه  صاوخلا و  هذـه 
تایهام یف  فالخلا  عقی  کلذـل  هکردـن و  یقیقحلا ال  لصفلا  هل و  مزال  هتیـصاخ و  لـب  ناویحلا  هقیقح  وه  سیل  لاـعفلا  كردـملا 

هنأ انفرع  اصوصخم  ائیـش  تبثن  امنإ  نحن  مزاللا و  کلذ  یـضتقمب  مکحف  رخـآلا  هکردـی  اـم  ریغ  كردـی  دـحاو  لـک  نـأل  ءایـشألا 
هتینإ هفرعم  یلإ  انلـصوت  مث  ـالوأ  هاـنفرع  اـم  هطـساوب  يرخأ  صاوخ  یـشلا ء  کلذـل  اـنفرع  مث  صاوخ  وأ  هل  هصاـخ  نم  صوصخم 

وأ اهل  ضراع  نم  وأ  اهانفرع - ءایـشأ  یلإ  اهل  بسن  نم  لب  اهتاوذ  نم  اهتاینإ ال  اـنتبثأ  اـمم  اـمهریغ  ناـکملا و  سفنلا و  یف  رمـألاک 
انفرعف ماسجألا  رئاس  تاکرحل  هفلاخم  هکرح  انیأر  اکرحم و  هکرحلا  کلتل  انتبثأف  كرحتی  امـسج  انیأر  اـنأ  سفنلا  یف  هلاـثم  مزـال و 

یلإ اهتینإ  یلإ  اهب  انلـصوتف  امزال - امزال  هصاخ و  هصاخ  انعبتت  مث  تاکرحملا  رئاسل  تسیل  هصاخ  هفـص  هل  وأ  اصاخ - اـکرحم  هل  نأ 
.همالک رخآ 

نم برـض  یلع  الإ  اهیلع  ناهرب  دوجولا ال  دارفأ  نأ  نم  دوجولا  ثحابم  یف  هیلع  ناهربلا  انمقأ  هیلإ و  انأموأ  اـم  همـالک  لـیوأت  لوقأ 
هیروضحلا هدهاشملاب  الإ  اهصوصخب  فرعت  دوجوم ال  لک  هقیقح  نأ  انرکذ  ثیح  مللاب - اهیبش  اناهرب  هلیحلا 

تدجو اذإ  اهنأب  هیهام  هفرعم  دنع  هنأ  تفرع  هجوب  یشلاب ء  ملعلا  نیب  یشلا ء و  هجوب  ملعلا  نیب  قرفلا  تفرع  اذإ  کنأ  یفخی  ال  - 1
هیف رهوج - هنأب  مسجلا  تفرع  اذإ  اذـک  هلوهجم و  نوکت  فیکف  هیـصاخلا  هذـهب  هیهاملا  فرعی  عوضوم - یف  تناـک ال  جراـخلا  یف 

هفیرعت یف  ذوخأملا  رهوجلا  تفرع  هئیه و  أدبم  ححـصتلا  کلذ  نأل  مسجلا  هقیقح  تفرع  هعطاقتملا  هثالثلا  طوطخلا  ضرف  ححـصت 
- هبتک یف  هسفن  رکذ  امل  قباطم  ریغ  لب  الطاب  هرهاظب  هرکذ  ام  ناک  امل  هرکذ و  ام  رئاـس  هیلع  سق  هجولا و  اذـهب  همومع  نع  لزنتملا 

لقعلا هربتعا  ام  لک  اضیأ  خیشلا  هب  لئاقلا  هیهاملا - هیرابتعا  دوجولا و  هلاصأ  یلع  لب  خلإ و  همالک  لیوأت  دعب  امیف  لاقف  همالک  هجو 
هیئیـش هفرعم  یف  لاکـشإ  الف  اهتقیقح  اهتایتاذ  اهتایتاذ و  وهف  لوألا  اهماقم  نع  اهماوق و  لـلع  نع  هیهاـملا و  کـلت  سفن  نع  اـیکاح 

هر س  دعاوقلا ، نم  ریثک  هب  لتخی  یتح  هیهاملا 
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نإ تاموهفملا و  کلت  اهیلع و  هقداص  تاناونع  تاموهفمب و  الإ  فرعت  اهنأ ال  قحف  هیجراخلا  اهروص  نیع  اندـنع  ءایـشألا  لوصف  و 
وحن نم  هجراخ  اهنأ  الإ  الـصف  یمـسی  ام  اـسنج و  یمـسی  اـم  یلع  لمتـشملا  دـحلاب - یمـسملا  بکرملا  موهفملا  یف  هلخاد  تناـک 
سیل ناویحلا  لصف  نأ  هانعم  ام  ءافشلا  عضاوم  ضعب  یف  رکذ  خیشلا  هقیقح و  اذ  وأ  هقیقح  یـشلا ء  نوکی  هب  يذلا  يروصلا  دوجولا 
الـصف یمـسی  لوألا  سانجألا و  عاونألا و  رئاس  لوصف  اذـک  هتقیقح و  هتیوه و  هتاذ و  مامت  اهب  یتلا  هسفن  رهوج  لب  ساسحلا  موهفم 

هقیقحلاب کلذ  هنم و  ذوخأملا  موهفملا  وه  هیلع  لومحملا  بکرملا و  عونلا  یلع  لومحم  ریغ  هنأل  ایقاقتـشا  الـصف  یناـثلا  و  اـیقطنم -
رثکتب رثکتی  یفاضإ  یعازتنا  یلقع  موهفم  نع  هرابع  سیل  هیجراخ و  اـنایعأ  دوجولل  نأ  ملعی   (1) عضوملا اذه  نم  همزاول و  نم  مزال 

هانیعدا ام  یلع  صنلاک  خیشلا  نم  مالکلا  اذه  نورخأتملا و  همعز  امک  هیلإ  فیضأ  ام 

نکمملا ماسقأ  یف  ( 14  ) لصف

یشل ء دوجولا  نکمم  وه  ام  لک  یشل ء و  دوجولا  نکمم  نوکی  ام  یلإ  هتاذ و  یف  دوجولا  نکمم  نوکی  ام  یلإ  مسقنی   (2) نکمملا
لب رخآ  یشل ء  دوجولا  نکمم  نوکی  هسفن و ال  یف  نکمم  وه  ام  تانکمملا  نم  نإف  سکعنی - هتاذ و ال  یف  دوجولا  نکمم  وهف 

یلع فوقولا  نإ  هلوق  يأ  هانیعدا  ام  یلع  صنلاک  خیـشلا  نم  مالکلا  اذـه  هلوق و  هلثم  طـئاسبلا و  هفرعم  ناـکمإ  مدـع  ثحبم  يأ  - 1
هر س  رشبلا ، هردق  یف  سیل  ءایشألا  قئاقح 

امف هیف  کلذ  یفکی  نکمم ال  یلإ  هناضیف و  یف  یتاذـلا  هناکمإ  یفکی  نکمم  یلإ  یناثلا  میـسقتلا  یف  امک  صاـخلا  نکمملا  يأ  - 2
یـشل ء دوجولا  نکمم  ناک  نإ  صاخلا و  ناکمإلاب  یـشل ء  دوجولا  نکمم  سیل  ضارعألا - روصلاـک و  یـشل ء  دوجولا  بجاو  وه 

دوجولا هبجاو  روصلا  ضارعألا و  تناک  اذإ  هنأ  دری  الف  صاخلا  ناکمإلاب  دـیزل  باتکلا  بوثلا و  دوجو  لثم  یقبف  ماـعلا - ناـکمإلاب 
مولعم وه  یـش ء و  یف  لولحلا  عابطنالا و  ناکمإ  یـشل ء  دوجولا  ناـکمإب  دارملا  مث  هتاذ  یف  نکمملا  وه  یـشل ء  نکمملاـف  یـشل ء 

هر س  هلعلل ، اهتادوجو  نیع  اهسفنأ  یف  اهتادوجو  تناک  نإ  اهسفنأب و  همئاقلا  رهاوجلا  یف  ءافتنالا 
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.اهسفنأب همئاقلا  رهاوجلاک  یشل ء  دوجولا  عنتمم  وأ  ضارعألل  تاعوضوملا  داوملل و  روصلاک  رخآ  یشل ء  دوجولا  بجاو  امإ 

.نوکی نأ ال  امإ  هتلع و  نم  هناضیف  یف  ایفاک  هدوجو  ناکمإ  نوکی  نأ  امإف  هتاذ  یف  دوجولا  نکمم  نوکی  ام  مث 

عیمج نم  بجاو  هنأ  هتاذل و  دوجولا  بجاو  ببـس  یلإ  هدنتـسم  تانکمملا  عیمج  نأ  یه  همدقم و  یلإ  جاتحی  مالکلا  اذه  قیقحت  و 
نأ ضعب و  نود  هنم  ءایـشألا  ضعب  رودـص  صتخی  نأ  لاحتـسا  کلذـک  ناک  ام  لکف  هنایب  نم  اـنغرف  دـق  (1) و  تایثیحلا هوجولا و 

نکل لـلخ  ـالب  ضیفلا  ماـع  نوکی  لـکلا و  یلإ  هتبـسن  يواـستی  نأ  بجی  لـب  ضعب  نود  هنم  ناـضیفلاب  تادعتـسملا  ضعب  صتخی 
ضعب یلع  ثداوحلا  ضعب  مدقت  اضیأ  دـهاشن  تاذـلاب و  هیلبق  هیلعلا  هلـسلس  یف  ضعب  لبق  دـجو  تانکمملا  ضعب  نأب  مئاق  ناهربلا 

لجأل لب  تاذـلاب  دوجولا  بجاولا  لبق  نم  سیل  رودـصلا  هفاضإلا و  یف  فالتخالا  اذـه  لوقنف  اینامز  امدـقت  تابقاعتملا  هلـسلس  یف 
اهـسفنأ و یف  اناکمإ  اهل  نأ  یف  هکرتشم  تانکمملا  عیمجف  لـباوقلا  یف   (2) هیدادعتـسالا تایهاملا و  یف  هیتاذلا  تاناکمإلا  فالتخا 

عادـبإلا لیبس  یلع  هدوجوم  نوکت  نأ  بجوف  دوجولا  بجاو  نم  اهیلع  دوجولا  ناضیف  یف  ایفاک  ناکمإلا  کلذ  ناـک  نإـف  اـهتایهام 
ناکمإ نإف  هیدـشألا  هیمدـقألا و  هیولوألاب و  هتوافتم  اهتاناکمإ  نوکی  نأ   (3) زوجی کلذ  عم  نامز و  نود  ناـمزب  صیـصخت  ریغ  نم 
هناکمإ یف  لصحتی  اقلطم  دوجولل  هناکمإ  هقیقحلابف  یناـثلا  لـقعلا  یلع  عنتمی  هدوجو  ذإ  لوـألا  لـقعلا  ناـکمإک  سیل  یناـثلا  لـقعلا 

دوجولل

اهیدابم اهعیمج و  نأل  هیلإ  یئزج  یلک و  ریقح و  لیلج و  لک  دانتسا  بجو  هلمجلاب  کلذ و  كاذ و  اذهل و  هیلعلا  بجاو  نوکیف  - 1
هر س  مویقلا ، یحلل  هوجولا  تنع  ههوجو و 

هر س  هیضرعلا ، یف  هیدادعتسالا  هیلوطلا و  هلسلسلا  یف  هیتاذلا  - 2
یتاذلا اهناکمإ  نأب  يدادعتسالا  ناکمإلا  اهئاعدتسا  مدع  عم  هیلوطلا  هلسلسلا  یف  عقو  امیف  دوجولا  لوبق  یف  رخأتلا  مدقتلل و  رذع  - 3

یبلس يرابتعا  ینعم  هنأ  مولعمف  یتاذلا  ناکمإلا  سفن  امأ  اهتادوجول و  نایتاذ  رخأتلا  مدقتلا و  نإف  اهتادوجول - ضرعلاب  يأ  توافتم 
هر س  مالکلا ، نم  ماقملا  اذه  یف  ام  کل  یتأیس  هلوق و  ریشی  اذه  یلإ  کیکشتلا و  لبقی  ال 
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یف سایقلا  اذکه  بجاولا و  دوجولا  دعب  يذلا  دوجولا  یلإ  سایقلاب  نوکی  امنإ  لوألا  لقعلا  ناکمإ  نأ  امک  لوألا  لقعلا  دعب  يذـلا 
کلذ عم  دب  لب ال  ناضیفلا  یف  ایفاک  تاناکمإلا  هذه  لثم  نکی  مل  نإ  مالکلا و  نم  ماقملا  اذه  یف  ام  کل  یتأیس  تاعدبملا و  رئاس 

امهدـحأ ناکمإلا  نم  نامـسق  نکمملا  اذـه  لثملف  دوجولا  لوبقل  هدعتـسم  ریـصت  یتح  هیهاملا  لصأ  یلع  هدـئاز  يرخأ  طورـش  نم 
اضیأ وه  يدادعتسا و  رخآلا  لاحم و  همدع  ضرف  نم  هدوجو و ال  ضرف  نم  مزلی  لاحب ال  هیهاملا - بسحب  هنوک  وه  هیهاملل و  یتاذ 

اذـه نإ  لیق  امف  عناوملا  عافترا  طئارـشلا و  عامتجا  دـنع  الإ  لصحی  کلذ ال  هدوجو و  نم  صاخ  وحن  یلإ  ساـیقلاب   (1) ینعملا اذه 
.لعفلا هوقلا و  ثحابم  یف  ملعتس  امک  عضوملاب  نافلتخم  امه  معن  حیحصب - سیل  ناکمإلا  نم   (2) رخآ ینعم 

فلخ و اذه  اثداح  ثداحلا  نوکی  الف  الإ  اینامز و  اقبـس  نکمملا  اذه  دوجو  یلع  هقباس  نوکت  نأ  دـب  طئارـشلا ال  کلت  نأ  ملعا  مث 
نوکی هیوهلا  تاذلا و  ددجتم  رمأ  نم   (3) اضیأ دب  دح و ال  یلإ  یهتنت  هقباس ال  ثداوح  نم  دادعتسالا  اذه  لوصحل  نوکی  نأ  دب  ال 

کلذ هدعب و  ثدحی  امل  لوبقلا  مات  اهببسب  ریـصیل  ثداوحلا  کلتل  لحم  نم  دب  هنإ ال  مث  هل  هیتاذلا  تافـصلا  نم  هؤاضقنا  هثودح و 
هداملا وه 

یلإ يدؤملا  ماـکحألا  راـثآلا و  فـالتخا  ههج  نم  اـمأ  يوغللا و  موهفملا  بسحب  داـحتالا  وه  اـمنإ  نیینعملا  داـحتا  نم  هر  هدارم  - 1
ط لئاقلا ، کلذ  لاق  امک  ناکمإلا  نم  رخآ  ینعم  اذه  نأب  لوقلا  نع  صیحم  الف  هعانصلا - بسحب  یظفللا  كارتشالاب  لوقلا 

دق عوضوملاب و  امهفالتخا  ءارو  يدادعتـسالا - یتاذـلا و  نیب  هریثک  اقورف  يدادعتـسالا  ناـکمإلا  ثحب  یف  هرـس  سدـق  رکذ  دـق  - 2
هر س  رکذتف ، امهنیب  قیفوتلا  يدادعتسالا و  ناکمإلا  باب  یف  هرس  سدق  هتاملک  فالتخا  هقیلعتلا  هذه  لئاوأ  یف  هانرکذ 

لایـسلا نآلا  وه  هجوب  ریغ و  هروصلا ال  یه  امنإ  تاذلاب  ددجتملا  رمألا  اذه  هیرهوجلا و  هکرحلا  هنم  مزلی  هیلع و  بترتی  امم  اذـه  - 3
هر ن  هرخآلا ، راد  یف  تاریغتلا  تاددجتلا و  طانم  وه  و 
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کلذب لصتی  ام  لعجلا و  قیقحت  یف  هثلاثلا  هلحرملا 

کلذ یف  لوقلا  هیاکح  لعجلا و  یف  فالخلا  میرح  دیدحت  عازنلا و  لحم  ریرحت  یف  ( 1  ) لصف

ائیـش و یـشلا ء  لـعج  وه  فلؤم و  اـمإ  بیکرت و  بوش  نع  سدـقم  هتاذـب   (1) قلعتم یـشلا ء  سفن  هضافإ  وه  طیـسب و  امإ  لـعجلا 
اضیأ کلذ  نأ  نظ  نم  هیلإ و  الوعجم  الوعجم و  نیفرط  یعدتسیف  هیلمحلا  هیبیکرتلا  هیلهلا  دافم  وه  هیلع  بترتملا  رثألا  هایإ و  هرییصت 
کلذ هبش  وأ  فاصتالا  فاصتا  وأ  فاصتالا  وأ  هروریـصلا  وأ  سبلتلا  سفنک  دحاو - یـشب ء  قلعتی  طیـسب  لعج  یلإ  هرخألاب  عجری 
اهیفرط نیب  روصتی  امنإ  لعجلا  نم  ریخألا  وحنلا  یف  امهریغ  وأ  فاصتالا  وأ  هروریصلاک   (2) هبسنلا نإف  أطخأ  طقف  بتارملا  ضعب  یف 

روکذملا هجولا  یلع  اهلوخدف  تاذلاب  اهیلإ  اتفتلم  ریصی  هجو  یلع  رخآلاب ال  امهدحأ  هیظوحلمل  هلآ  امهتیظوحلمل و  تآرم  اهنأ  یلع 
یف

ِتاُملُّظلا َو َلَعَج  یلاعت  هلوقک  دـحاول  يدـعتملا  لعجلا  هیبرعلا  یف  هل  لاقی  ام  طیـسبلا  لعجلا  يرخأ  هرابعب  ربخ و  دـعب  ربخ  اذـه  - 1
دافم وه  يذـلا  یلومحملا  دوجولا  هقلعتم  نوکی  ام  طیـسبلا  لعجلا  يرخأ  هرابعب  نینثال و  يدـعتملا  لـعجلا  فلؤملا  لـعجلا  َروُّنلا و 

دوجولا ماسقنا  بسح  نیمسق  یلإ  لعجلا  ماسقناف  هصقانلا  ناک  دافم  وه  يذلا  طبارلا  دوجولا  هقلعتم  نوکی  ام  بکرملا  هماتلا و  ناک 
هر س  دوجولا ، هیلوعجم  یلإ  كدشری  نیمسق  یلإ 

كانه نکی  مل  تاذلاب  اهیلإ  اتفتلم  تناک  ول  اهنإف  قیدصتلا - ینعأ  ینهذلا  لعجلا  یف  هینهذـلا  هبـسنلا  ریظن  اذـه  هیجراخلا و  يأ  - 2
هر س  هبسنلا ، روصت  ناک  لب  مکح 
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هیهام اهتاذ  دـح  یف  اهنإ  ثیح  نم  اهیلإ  تافتلالاب  لالقتـسالا  یلع  تظحول  اذإف  لالقتـسالا  یلع  هیعبتلا ال  یلع  نوکی  لعجلا  قلعتم 
هیثیحلا و کلت  نم  هنع  ینغتـست  مأ  لعاج  یلإ  هرقتفم  اهـسفن  دح  یف  یه  له  اهیف  لوقلا  فنؤتـسا  هیجراخ - وأ  هینهذ  تایهاملا  نم 

.رینلا ناهربلا  وه  کلذ  یف  مکاحلا  اهماوق و  یف  لخدی  امب ال  اهفاصتا  یف  هیلإ  رقتفی 

ناک یش ء  يأ  یـشلا ء  هیهامب  الإ  قلعتی  كاردإلا ال  نم  عون  روصتلا  نإف  قیدصتلا  روصتلا و  ینهذلا  نوکلا  بسحب   (1) کلذ ریظن 
هفرـصلا هیعبتلا  یلع  هقلعتم  یف  امهنیب  هبـسنلا  لخدـی  نأب  لومحم  عوضوم و  امه  نیفرط و  امئاد  یعدتـسی  هنم  رخآ  عون  قیدـصتلا  و 

هقلعت صتخی  فـلؤملا  لـعجلا  نإ  مـث  ائیـش - یــشلا ء  هروریــص  قیدـصتلا  رثأ  نهذـلا و  یف  یــشلا ء  سفن  لوـصح  روـصتلا  رثأـف 
ناسنإلا انلوقک  هتایتاذ  یشلا ء و  نیب  وأ  هسفن  یـشلا ء و  نیب  هللخت  روصتی  عقاولا و ال  بسحب  اهنع  تاذلا  ولخل  هقحاللا  تایـضرعلاب 

.لعاجلا نع  نغتسم  يرورضلا  يرورض و  هتایتاذ  ضعب  وأ  هایإ  یشلا ء  نوک  نأل  ناویح  ناسنإلا  ناسنإ و 

لوألا و ملعملا  باحصأ  نیب  عزانتلا  میرح  وه  ذإ  هرورضلاب  هلعلا  نع  نغتسم  هتاموقم  سفن  وأ  یشلا ء(2)  سفن  لوصح  لوقأ  تسل 
نم هفئاطل  اـفالخ  هسفن  نع  مودـعملا  بلـس  هحـصل  قلطملا  دوجولا  نع  موقتلا  كاـکفنا  مدـع  یلع   (3) مهقافتا عم  نییقاورلا  عاـبتأ 

.مهتاسوه نم  ضعب  هیاکح  تقبس  دق  نیملکتملا و 

هر س  خلإ ، روصتلا  رثأف  لاق  امک  نهذلا  هلعاج  ینهذ و  هنأ  الإ  لعجلا  دارفأ  نم  اضیأ  اذه  لب  - 1
هر س  یقارشإلا ، هب  لوقی  امک  طیسبلا  لعجلاب  هیهاملا  سفن  لوصح  يأ  - 2

موقتلا هبترم  نأ  لوعجم  دوجولا  لب  هلوعجم  تسیل  هیهاـملا  نأ  نم  لوـألا  ملعملا  باحـصأ  نیءاـشملا  مـالک  نم  نمهوتی  ـال  يأ  - 3
یلإ یجیهاللا  ققحملا  بهذ  مهوتلا  اذـه  لجأل  الزأ و  اـهتوبث  اـهانغل و  هلوعجم  ریغ  هیهاـملا  هیئیـش  نأ  یـش ء و  دوجولا  نع  هکفنم 
امک هیهاملا  یلع  مدقم  مهدنع  دوجولا  لب  رم  امک  دوجولا  لعج  یلإ  باهذـلا  یف  هقیاضم  الف  اذـه  مهوتی  هنأ ال  هیهاملا و  هیلوعجم 

هجاتحم اضیأ  هبـسنلا  هذـه  نوکیف  ضرعلاب  هلوعجم  اذـه  عم  ایلقع و  ارابتعا  اهنوکل  لعجلا  نود  هیهاملا  هدـق و  یـسوطلا  همالعلا  لاق 
هر س  ضرعلاب ، جایتحالا  اذه  نأب  هیلع  در  اذل  هطساولاب و  ناک  نإ  تاذلاب و  يأ  هل  هلوعجم  لعاجلا و  یلإ 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 437 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_397_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_397_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_397_3
http://www.ghaemiyeh.com


398 ص :

يأ هیدوجوملاب  نورخأتملا  هرـسف  لولعملا و  دوجولا  وه  لـعاجلل  لوـألا  رثـألا  نأ  یلإ  روهـشملا  وه  اـمک  اوبهذ  نیءاـشملا  روهمجف 
دوجولا سفن  وأ  لولعملا  تاذ  وأ  فاصتالا  هیهام  وه  لوألا  رثألا  نأ  هاـنرکذ ال  يذـلا  ینعملاـب  دوجولاـب - لولعملا  هیهاـم  فاـصتا 

.لعاجلا نم  مهدنع  هیروصتلا  اهقئاقحب  تایهاملا  ءانغتسال 

مث هیهاـملا  سفن  وه  تاذـلاب  ـالوأ و  هعدـبی  اـم  لـعاجلا و  رثأ  نأ  یلإ  نییقارـشإلاب  نیفورعملا  ءاـمکحلا  نم  يرخأ  هفئاـط  تبهذ  و 
هیهاملا سفن  امهقادـصم  نایلقع  امهنأل  فاصتالل  دوجولل و ال  لعاجلا ال  نم  هضافإ  الب  هیهاـملا - هیدوجوم  لـعجلا  کـلذ  مزلتـست 
هیهامک لولعملا  تاذ  تردص  اذإ  هنإف  رخآ  رمأ  یلإ  جایتحالا  نودـب  تاذـلا  سفن  اتاذ  تاذـلا  نوک  قادـصم  نأ  امک  هنع  هرداصلا 

نع اهلعاج - نع  اهرودص  دـعب  هینغتـسم  یهف  اهـسفن  تاذـلا  کلت  لعجی  لعاج  یلإ  هرودـص  دـعب  جاتحی  هلعلا ال  نع  الثم  ناسنإلا 
.اهایإ اهلعجی  لعاج 

اضیأ هبـسنلا  هذه  نوکیف  لعاجلا  یلإ  هجاتحم  هلوعجم  تاذلا  تاذلا و  سفن  یلع  اعرفتم  ناک  امل  اتاذ  تاذلا  نوک  نأ  نمهوتی  و ال 
.هیهاملا سفنب  قلعتملا  قباسلا  لعجلا  یلإ  جاتحی  هقیرطلا  هذه  یلع  هدوجوم  اهنوک  اذک  هل و  هلوعجم  لعاجلا و  یلإ  اجاتحم 

قدـص نإف  قاـفتالا  لـیبس  یلع  ضرعلاـب و  هنم  یـشانلا  جاـیتحالا  نیب  تاذـلاب و  یـشلا ء  نم  یـشانلا  جاـیتحالا  نیب  قرف  لوقن  اـنأل 
تاذـلا تناک  نإف  امدـع  ادوجو و  تاذـلا  لعجل  عبات  اهلعج  لب  رثؤم  ریثأت  لعاج و  لعج  یلإ  جاتحی  تایهاملا ال  مزاول  تایتاذـلا و 

ریغ اهل  مزاوللا  تایتاذـلا و  تناک  هلوعجم  ریغ  تاذـلا  تناک  نإ  لعجلا و  کـلذ  سفنب  هلوعجم  اـهمزاول  اـهتایتاذ و  تناـک  هلوعجم 
مدعب امهنیب  قرفلا  هیتاذلا و  هرورـضلا  کلذک  هلعلا  یلإ  هجاحلا  عفدـت  هیلزألا  هرورـضلا  نأ  امک  تاذـلل و  تباثلا  لعجاللاب  هلوعجم 
لعجب ملعتلل ال  لباق  ناویح و  ناسنإ و  هسفنب  وه  مث  الثم  ناسنإلا  هیهام  لعفی  لعاجلاف  یناثلا  یف  هتوبث  لوألا و  یف  یعبتلا  جاـیتحالا 

لعجلا  (1) کلذ سفنب  الصأ و ال  فلؤم 

هلوق یفانی  یتح ال  تاذلاب  اطیسب  مزاوللا  و  تایتاذلاب - قلعتملا  طیـسبلا  لعجلاب  نوکیف و ال  هراشإلا  مسا  سفنلا و  فذح  یلوألا  - 1
هددـعتم تالعج  یلوألا  دـحاولا  لعجلا  کلذ  سفن  نم  دارملا  نوکی  نأ  الإ  مهللا  تایتاذـلاب - الوأ  قلعتی  طیـسبلا  لعجلا  لب  یتـآلا 

تالعجلا تاذلاب و  ادحاو  العج  هدنع  نأ  لجأل  کلذب  فنـصملا  ءاضترا  مدـع  نمهوتی و  هلوق و ال  دـنع  رکذ  امک  هتاقلعتم  رابتعاب 
نع یبیکرتلا  لـعجلا  یفن  هدـق  فنـصملا  دوصقم  نأ  باوصلا  و  بلـسلا - هحـص  هل  ضرعلاـب  اـم  ضرعلاـب و  یه  اـمنإ  هدـنع  رخـألا 

لعجلاب بکرملا و ال  لعجلاب  ـال  هسفنب  ناویح  هسفنب و  ناـسنإ  ناـسنإلاف  اـبیکرت  هلوعجم  ریغ  تایتاذـلا  نأ  همـالک  ینعمف  تایتاذـلا 
هر س  هسفنب ، هلعلاب ال  اناسنإ  ناسنإلا  ناکل  الإ  هیهاملا و  سفنب  قلعتملا  طیسبلا 
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اهلعج نیعب  هلوعجم  تایهاملا  تایتاذ  مهلوق  نییقارـشإلا و  بهذـم  کلذ  نأ  نیمعاز  هذـیمالت  یناودـلا و  ققحملا  هنظ  امک  طیـسبلا 
لعج نإ  هب  اومار  اـمنإ  لـب  هاـیإ  لـعاجلا  لـعجب  قلعتی  هیلع  اـمهلمح  قادـصم  يأ  اـناویح - وأ  اـناسنإ  ناـسنإلا  نوک  نأ  هاـنعم  سیل 

نم اهیلع  هبترتم  مزاوللا  هیهاملاب و  مث  تاموقملا  تایتاذـلاب و  الوأ  قلعتی  طیـسبلا  لعجلا  لب  اطیـسب  ـالعج  اـهلعج  هنیعب  وه  هیهاـملا -
اهسفن هروریـص  هیهاملا و  سفن  هروریـص  یف  نیءاشملا  دنع  دوجولا  هیلوعجم  هدعاق  یلع  لاحلا  اذک  تاذلاب و  اهب  لعجلا  قلعت  نود 
ادوجو وأ  اتاذ  هب  لعجلا  قلعت  هسفن  یلع  یشلا ء  لمح  مازلتسا  یعدتـسی  امنإ   (1) هسفن نع  مودعملا  بلس  هحـص  اهتایتاذ و  وأ  اهایإ 

هیلإ جایتحالا  نیلوقلا ال  فالتخا  یلع 

هحصلا عوضوملا و  ءافتناب  هبلاسلا  قدصل  مدعلا  لاح  یف  هسفن  نع  یشلا ء  بلـس  حصی  لوقی  الئاق  ناک  ردقم  لاؤس  نع  باوج  - 1
ناک اذإ  اضیأ و  انکمم  هسفنل  یـشلا ء  توبث  ینعأ  رخآلا  فرطلا  ناک  اـنکمم  نیفرطلا  دـحأ  ناـک  اذإـف  نیفرط  یعدتـست  ناـکمإلا  و 

باجأف .الصأ  كانه  قرطتی  بلـسلا ال  نإف  هیلزألا - هرورـضلا  فالخب  الوعجم  اللعم  ناک  هلعلا  یلإ  هجاحلا  طانم  ناکمإلا  انکمم و 
نییقارـشإلا و لوق  یلع  اتاذ  هب  لعجلا  قلعت  یعدتـسا  ناکمإلا  اذه  روکذـملا و  توبثلا  یعدتـسا  نإ  روکذـملا و  بلـسلا  ناکمإ  نأب 

هرورـضلا یفنی  هسفن  نع  یـشلا ء  بلـس  زاوج  نأل  ضرعلاب  لب  تاذلاب  هب  لعجلا  قلعت  مزلتـسی  هنأ ال  الإ  نیءاشملا  لوق  یلع  ادوجو 
هلعاف و مازلتـسالا و  ینعأ  ردـصملا  عومجمف  تاذـلاب  جایتحالا  يأ ال  جایتحالا  هلوقف ال  ءانغلا  بجوت  اضیأ  یه  هیتاذـلا و  هیلزـألا ال 

وه مدـعلا و  لاح  یف  وه  امنإ  هسفن  نع  یـشلا ء  بلـس  ناکمإ  نأ  وه  حـضوأ و  باوج  لاؤسلا  اذـهل  نکل  .یعدتـست  لوعفم  هلوعفم 
نع یـشلا ء  بلـس  ناک  نإ  هنأب  لوقلا  اضیأ  یعدملا و  نم  صخأ  لیلدـلا  اضیأ  عوضوملا و  دوجو  یعدتـست  هبجوملا  نأ  عم  تفاهت 
یف هسفن  نع  یـشلا ء  بلـس  زیوجت  نإ  مث  .هجتنم  تسیلف  هیموزل  تسیل  انکمم  اقلطم  هسفنل  هتوبث  ناک  اـنکمم  مدـعلا  لاـح  یف  هسفن 
هوق یف  ناسنإب  سیل  مودـعملا  ناسنإلا  کلوق  نإف  حیحـص  ریغ  فاصتالا  لعج  یلع  لالدتـسالا  یف  یجیـس ء  امک  اـنه  مدـعلا  لاـح 
دئاز دوجولا  نأ  امک  هنأ  اهیلع  هبنملا  هیرورـض و  اقلطم  هسفن  نع  یـشلا ء  بلـس  هلاحتـسا  نأ  قحلا  ناسنإب و  سبل  مودـعملا  کـلوق 

دوجولا هیئیـشب  أیـشتی  مل  نإ  هیهاملا و  هیئیـشب  ییـشتملا ء  ناسنإلا  وه  عوضوملا  لعج  دـعبف  اهیلع  دـئاز  مدـعلا  کلذـک  هیهاملا  یلع 
نأ ثحبم  یف  سیئرلا - خیشلا  نع  لقن  دق  هیناسنإلاب 400 و  نیعتی  فیکف  الصأ  یش ء  روصتی  مل  نإ  اهسفن و  نع  اهبلس  حصی  فیک 

هر س  رکذتف ، مدعلا  لاح  یف  وأ  دوجولا  لاح  یف  تضرف  ءاوس  هیهاملا  یهف  تضرف  فیک  هیهاملا  نأ  هتینإ  هتیهام  بجاولا 
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هیلولعملل حلصی  دوجولا ال  نأ  نیمعازلا  هلدأ  هضقانم  یلإ  هراشإلا  یف  ( 2  ) لصف

مهاوعد ههادب  اوعدا  نیقیرفلا  نم  الک  نأ  رهاظلا  لب  نیبهذملا - نم  یش ء  هحص  یلع  هجح  مهقالخأ  اوثروی  مل  هفسالفلا  ءامدق  نإ 
.تاهیبنت تاراشإ و  درجم  یلع  اورصتقا  لب  امهنم  یش ء  یلع  اناهرب  لئاوألا  مالک  یف  دجن  مل  ذإ 

اـیرابتعا و ارمأ  دوجولا  نوک  یلع  ینتبی  لئالدـلا - نم  هوجوب  هیلولعملل  حـلاص  ریغ  دوـجولا  نوـک  یلع  ساـنلا  ضعب  جـتحا  اـمبر  و 
دوجوم ناسنإلا  لاقی  الثم  تافـصلا  هذهب  هفوصوملا  یه  هیهاملا  لب  نایرطلا  لاوزلا و  ثودحلاب و  تاذلاب  فصوی  الف  اینهذ  اضراع 

هللا و لضفب  نحن  لولعملا و  وه  هدحو  دوجولا  لعجی  نأ  نکمی  فیکف  هسمقلا  هیلع  دری  ذإ ال  دوجولا  لئاز ال  مودعم و  وأ  ثداح  و 
.دوجولا ثحابم  یف  تالاکشإلا  هذه  انللح  دقعلا و  هذه  انککف  هدییأت 

هریغل الولعم  یـشل ء  لولعم  لک  ناکل  هدـحو  دوجولا  یف  هلعلا  ریثأت  ناک  ول  هنأب  الولعم  دوجولا  نوک  لطبأ  نم   (1) نیرخأتملا نم  و 
هقیقح دوجولا  نأ  همزالملا  نایب  موزلملا  اذکف  نالطبلا  رهاظ  مزاللا  ءایشألا و  عیمجل  هلع  یشل ء  هلع  لک  للعلا و  نم 

نإف نکی  مل  نأ  دعب  الثم  دیز  لصح  اذإ  هنأل  هیلولعملل - حلـصی  اضیأ ال  هیهاملا  نأ  یلع  لدل  لیلدـلا  مت  ول  هنأب  ضقنلا  هیلع  دری  - 1
ورمع لوصح  زاج  ریدـقتلا  اذـه  یلع  هتیهام  وه  فقوتملا  ناک  فقوت و  نإ  هرکذ و  اـمل  هدوجو  ماد  ثداـح  هطرـش  یلع  فقوتی  مل 

س ضقنلا ، یف  فاک  ردقلا  کلذ  نکل  اعون - نیفلتخملا  یف  يرجی  معن ال  دحاو  لاثمألا  مکح  طرشلا و  لوصحل  دیز  لوصح  دنع 
هر
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تایهاملا نم  هیهام  هنوخـسلا  کلتف  انخـستم  نکی  مل  نأ  دعب  نخـس  اذإ  الثم  ءاملا  نإف  دوجو  لک  هیلعل  هحلاص  هتلع  تناکف  هدـحاو 
نأل اهدوجو - ماود  مزل  فقوتی  مل  نإف  فقوتی  وأ ال  ثداح  طرـش  یلع  فقوتی  نأ  امإ  هضاـیفلا - هقراـفملا  يداـبملا  نع  اهرودـصف 

کلت یلع  فقوتملاف  طئارـشلا  نم  طرـش  یلع  فقوتی  نأ  امإ  ضیفلا و  ماود  بجو  ادـبأ  اـضایف  لـعافلا  هلباـق و  تناـک  اذإ  هیهاـملا 
دوجول اطرـش  تناک  اذإ  ءاملا  هاقالم  نأل  لـطاب  وهف  هنوخـسلا  دوجو  وه  فقوتملا  ناـک  نإـف  اـهتیهام - وأ  هنوخـسلا  دوجو  طئارـشلا 

مکح نـأل  رخـآلا  دوجول  اطرـش  نوکی  نأ  بجی  امهدـحأ - دوجول  طرـش  وه  اـمف  هنوخـسلا  دوجول  واـسم  هدوربلا  دوجو  هدوربـلا و 
طرشلا ضایف و  لعافلا  هلباق و  هیهاملا  نأل  هل  ءاملا  هاقالم  دنع  مسجلا  یف  هنوخـسلا  لوصح  بجول  کلذک  ناک  ول  دحاو و  لاثمألا 

یش ء صتخی  یتح ال  یـش ء  لک  لوصح  دنع  یـش ء  لک  لوصح  اذه  نم  مزلی  لولعملا و  لوصح  بجیف  هاقالملا  هذه  دنع  لصاح 
هنوخسلا هیهام  وه  طرشلا  کلذ  یلع  فقوتملا  نأ  رهظف  نایعلا  هرورـضلا و  هعفدی  لطاب  کلذ  لک  هلعب و  طرـشب و ال  ثداوحلا  نم 

هلعف دوجولل  ـال  هیهاـملل  ببـس  ببـسلاف  اببـس - یعدتـسی  ریغلا  یلع  فـقوتی  اـم  لـک  هیهاـملا و  وـه  ریغلا  یلع  فـقوتملا  ناـک  اذإـف 
.لئاقلا اذه  مالک  یهتنا  اعم  امهل  وأ  اهتایهامل  هلع  لب  طقف  اهدوجو  هلع  تسیل  تانکمملا 

مدقتلاب هفلاختم - اهبتارم  اهـصصح و  نأ  الإ  هدحاو  هقیقح  ناک  نإ  دوجولا و  نأ  لوألا  هوجو - نم  ناینبلا  لزلزتم  نایبلا  لتخم  وه  و 
هلثامتم دارفأ  اهل  نوکی  هیعون  هیلک  هیهام  دوجولا  ناک  ول  باتکلا و  اذـه  لـئاوأ  یف  اذـه  ناـیب  رم  دـق  ینغلا و  هجاـحلا و  رخأـتلا و  و 

هنم عزتنی  معن  اضرع - وأ  اسنج  وأ  اعون  نوکی  نأ  نع  الـضف  هیلک  هیهام  هل  سیل  دوجولا  نأ  تملع  دق  هجو و  جاجتحالا  اذـهل  ناکل 
هیهام لک  دوجوف  ارارم  رم  امک  یـش ء  یف  دوجولا  هقیقح  نم  سیل  وه  اـهایإ و  لـقعلا  راـبتعا  دـنع  تاـیهاملل  ضرعی  يردـصم  رمأ 

یلإ جاتحی  هکاردإ  هیهاملا و  ینعم  ریغ  دوجولا  ینعم   (1) کلذ عم  دئاز و  ببسب  هیهاملا ال  کلتب  نیعتلا  یضتقی  هتاذ  سفنب 

هر س  نیابتلا ، هرثکلا و  راثم  یه  دحاو و  خنس  وه  اهفالتخاب  فلتخی  هنأ  عم  يأ  - 1
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اطورشم نوکی  اطرش و  نوکی  الولعم و  نوکی  هلع و  نوکی  هریغ  یـش ء  هیلإ  فضی  مل  نإ  دوجو و  وه  امب  دوجولاف  رـسلا  یف  فطلت 
.مئامض مامضنا  الب  ادوجو  هنوک  سفنب  کلذ  لک  یطورشملا  دوجولا  ریغ  یطرشلا  دوجولا  یلولعملا و  دوجولا  ریغ  یلعلا  دوجولا  و 

هرکذ ام  سایق  یلع  لوقن  انإف  هیف  لیلدـلا  هصالخ  نایرجل  لوألا - لولعملل  هلع  یبجاولا  دوجولا  نوکب  هرکذ  ام  ضاقتنالف  ایناث  امأ  و 
دوجولا نأل  زئاج  ریغ  لوألا  هتیهام و  لجأل  وأ  هدوجو  لجأل  هلع  نوکی  نأ  اـمإ  وهف  لوـألا  لولعملل  هلع  ناـک  اذإ  بجاولا  دوجو  نإ 

لک دوجو  نم  هرودـص  زاجل  بجاولا  دوجو  نم  لوألا  لولعملا  رودـص  زاج  اذإف  تاـنکمملا  نم  هریغ  بجاولا و  یف  هدـحاو  هقیقح 
هل هیهام  بجاولا ال  نأل  لطاب  اضیأ  یناثلا  هلثم و  مدـقملاف  نالطبلا  رهاظ  یلاتلا  اهریغ و  تاـکرحلا و  ضارعـألاک و  تاـنکمملا  نم 

هعطاقلا نیهاربلا  ضوهنل  هنیع  سیل  هتاذ و  مزاول  نم  بجاولا  یف  دوجولا  نأب  لوقلا  هعفنی  هنم و ال  دـشأ  ـال  يذـلا  ماـتلا  دوجولا  ریغ 
بجاولا یف  بجاو  هسفنب  دوجولا  هقیقح  نأ  ملع  دـقف  یحالطـصالا  ینعملاـب  هیئیـشلا  مزاول  نم  نوکی  نأ  لیحتـسی  دوجولا  نأ  یلع 

قحاوللاـک ـال  هل  هموقملا  یناـعملاک  رخأـتلا  مدـقتلا و  رقفلا و  ینغلا و  رخأـتم و  مدـقتم و  رقتفم و  ینغ و  يأ  تاـنکمملا  یف  نکمم 
.هیضرعلا

هلباق هیهاملا  ادبأ و  ضایف  لعافلا  نأل  اهدوجو  ماود  بجی  هلع  طرـش و  یلع  فقوتی  مل  اذإ  هنوخـسلا  هیهام  هلوق  نألف   (1) اثلاث امأ  و 
لولعملا نأ  یلإ  بهذی  مل  اهـسفن  هیهاملا ال  دوجو  وه  لعاجلا  رثأ  نأب  لئاقلا  نإف  حیحـص  هجوم و ال  ریغ  ضیفلا  ماود  بجیف  امئاد 
دوجولل هیلباق  هلع  هیهاملا  نوک  هیلع  عرفتی  یتح  دوجولا  نود  لـصحت  ماوق و  هیهاـملل  نوکی  نأ  کـلذ  مزلی  دوجولا  سفن  ناـک  اذإ 

هعم هدحتم  یه  امنإف  هیهاملاب  یمسملا  امأ  تاذلاب و  دوجولا  الإ  سیل  هبهذم  یلع  جراخلا  یف  دوجوملا  لب 

نم ناسللا  قرحی  دروأ و ال  ام  دروأف  داوملا - نأش  وه  امک  یجراخلا  لباقلا  یلع  لئاقلا  مالک  یف  لـباقلا  هرـس  سدـق  لـمح  دـق  - 1
یف اهتوبث  رابتعاب  الباق  هیهاملا  نوک  نکمی  اضیأ  یـش ء و  اضیأ  یلمعتلا  لباقلا  نإف  دوجولا - هلاـصأب  اـنلق  نإ  لـباقلا و  ظـفلب  هوفتلا 

حصف هلفاسلا  هیلاعلا و  ناهذألا  یف  اهسفنأب  لصحت  تلصح و  تایهاملا  هلزتعملا و  بهذم  وأ  هیفوصلا  بهذم  وه  امک  یلاعت  هللا  ملع 
هر س  اهیلع ، لباقلا  قالطإ 
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بـسحب ینعملا  کلذـب  هفـصی  دوجولا و  نم  اعزتنم  ینعم  تادوجولا  نم  دوجو  لکل  ظحالی  نأ  لقعلل  نأ  ینعمب  داحتالا  نم  ابرض 
رخآ دوجو  لظلل  سیل  صخـشلا و  نم  لظلا  لوصحک  دوجولا  نم  اهلوصح  هیهاملا و  یه  هیاـکحلا  دوجولا و  وه  یکحملاـف  عقاولا 

ارارم كانمهف  امک 

هدوجوم هیهاملا  هروریص  یه  هلعلا  رثأ  نأ  نیمعازلا  هلدأ  هضقانم  یف  ( 3  ) لصف

هراشا

هبـسن هیفیک  الإ  سیل  ناکمإلا  ناکمإلا و  وه  لعافلا  یلإ  جایتحالا  طانم  نأب  نیءاشملا  بهذـم  تابثإ  یلع  نیرخأتملا  ضعب  لدتـسا 
.هبسنلا الإ  سیل  الوأ  هل  عباتلا  هرثأ  لعاجلا و  یلإ  جاتحملاف  هیهاملا - یلإ  هوحن  دوجولا و 

(1) و دوجوملا لمح  قادصم  ریـصی  نأ  نکمی  تایهاملا ال  کلت  سفنف  هنکمملا  تایهاملا  یلع  ادـئاز  هنوک  تبث  امل  دوجولا  نأب  و 
.تایتاذلا یلإ  سایقلاب  هیهاملا  هلکاش  الإ  اذه  له 

.اهسفن یف  هیهاملا  هیلوعجم  نم  مزل  دق  قبسلل و  هروهشملا  هسمخلا  ماسقألا  نم  سیل  هیهاملا  قبس  نأب  و 

ضرف دـعب  ذإ  کلذـک  تسیل  تایهاملا  و  لـعجلا - دـعب  دوجوملا  لـمحل  اقحتـسم  نوکی  نأ  دـب  ـال  تاذـلاب  لوعجملا  نأ  ینعی  - 1
يروهشملا دوجوملا  الإ  امهوحن  یقیقحلا و  ضیبألا  یقیقحلا و  فاضملاک  وه  يذلا  یقیقحلا  دوجوملا  لمحل  حلـصی  اهتیلوعجم ال 

مزلی نکل ال  نیتم و  قح  اذه  و  ادمرـس - دوجولا  هحئار  تمـش  ام  ادبأ و  الزأ و  هکلاه  اذهل  اءزج و  اهل و ال  انیع  دوجولا  ریـصی  ذإ ال 
هذـه مث  .ققحتلا  یف  لصألا  وه  امک  هیلوعجملا  یف  لصألا  وهف  هیلوعجملل  دوجولا  نیعتف  ایرابتعا  اضیأ  هنوکل  فاصتالا  هیلوعجم  هنم 

هیلوعجم لاطبإ  درجم  نم  هذـه  مزلی  فاصتالا و ال  هیلوعجم  تابثإ  لدتـسملا  یعدـم  نإ  ثیح  نم  روصق  اهیف  لوألا  ادـع  ام  هوجولا 
لحفلا لوقلا  اهنأ  عم  دوجولا - هیلوعجم  لطبی  مل  وه  فاصتالا و  هیلوعجم  وه  ثلاثلا و  یقبی  یتح  نیلوقلا  لطبی  نأ  دب  ذإ ال  هیهاملا 

ْمِهِهاْوفَِأب َو ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  هتیلوعجم  لاطبإ  لدتـسملا  ناسل  یلع  رجی  مل  ثیح  دوجولا  هیقح  نم  اذـه  لزجلا و  بهذـملا  و 
هر س  ِهِرُون ، ُِّمتُم  ُهَّللا 
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عم لیحتـسی  امنإ  هنکمملا  تایهاملا  یف  نکل  اقلطم - ـالاحم  ناـک  نإ  هسفن و  نیع  هدوجو  ناـک  اذإ  هسفن  نع  یـشلا ء  بلـس  نأـب  و 
مدعلا نع  یبأت  نکمملا ال  تاذ  اهعوضوم و  ءافتناب  هبلاسلا  قدـصی  امبر  هسفن و  نع  مودـعملا  بلـس  حـصی  ذإ  طقف  اهدوجو  رابتعا 

(1) وه سیل  هتاذ  دح  یف  وهف 

وه الإ  وه  نم ال  ای  وه  نم  ای  وه  ای   (2) هیهلإلا ءامسألا  یف  و  : 

.هتیهام سفن  ادوجوم ال  هنوک  وه  تاذلاب  الوأ و  لعاجلا  الإ  جوحملاف  هسفن  یلع  قدصی  ادوجوم ال  رصی  مل  امف 

بسحب  (3) روهمجلا هفصی  امک  سیل  ناکمإلا  یف  لوقلا  نأب  لوألا  نع  بیجأ  و 

اذه دوجولا و  کلسم  نم  الالدتسا  ناک  هنأل  یناثلا  هجولا  یلإ  عجری  هجولا ال  اذه  وه و  نوکی  نأل  حلـصی  نأ  دب  لوعجملا ال  و  - 1
هر س  هیوهلا ، صخشتلا و  کلسم  نم 

دق وه و  نم  ای  هملک  نودـب  نکل  یلع ع و  نع  روثأم  اذـه  ناوضرلا  همحرلا و  هیلع  یـسربطلا  خیـشلل  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  یف  و  - 2
هر س  هتاسیدقت ، باتک  حتتفم  هدق  دامادلا  ققحملا  دیسلا  همامتب  هلعج 

اهجوم ناکل  تابثإلا  یف  هطساولا  وه  هجاحلل - نیفرطلا  يواست  وأ  نیترورضلا  بلـس  ینعمب  ناکمإلا  هیلع  نم  دارملا  ناک  ول  يأ  - 3
هیناکمإلا و هصاخلا  تادوجولا  یف  هدق  فنصملا  حلطصم  وه  ام  ناکمإلاب  دارملا  ناک  ول  هجوم  اذک  لدتسملا و  بولطم  متی  نکل ال 
تادوجولل و یتاذ  یلاعت  مویقلاب  قلعتلا  رقفلا و  نأل  هتاذـل  دوجولا  یـضتقی  ام  بجاولا  مهلوق  یف  اـمک  ریغلا  هیلع  یفن  هیلعلاـب  دـیرأ 

نم اهجوم  سیلف  توبثلا  یف  هطساولا  هجاحلل  هیلعلاب  دیرأ  ناروکذملا و  يواستلا  وأ  بلـسلا  ناکمإلاب  دیرأ  اذإ  امأ  للعی و  یتاذلا ال 
دب اضیأ ال  ریغ و  لقعلا ال  رابتعا  یف  الوعجم  نکمملا  نوکی  نأ  مزلیف  لقعلا  رابتعا  یف  لصحی  امنإ  ینعملا  اذهب  ناکمإلا  نأل  هلصأ -
نأ الإ  مهللا  لطاب  وه  ریغلاب و  ناکمإلا  مزلیف  صقانلا  یلإ  ماتلا  هبـسن  لولعملا  یلإ  هلعلا  هبـسن  نأل  اجاتحم  جایتحالا  هب  ام  نوکی  نأ  و 

دب و اضیأ ال  اهل و  سمشلا  لیبق  نم  لب  ءاملا - هرارحل  رانلا  لیبق  نم  توبثلا  یف  هطـساو  ضورعلا و ال  یف  هطـساو  ناکمإلا  نوکی  ال 
هجاحلا و سفن  لب  تاذـلاب  جاتحملا  هنأل  لوعجم  دوجولا  نأ  کلذ  نم  سدـحاف  جایتحالا - هب  ام  سفن  یقیقحلا  جاتحملا  نوکی  نأ 
دب و تاذـلاب ال  لوعجملا  ذإ  تاذـلاب  هلوعجم  تسیل  هیهاملا  نأ  ناکمإلا  یه  هجاحلا  هلع  مهلوق  نم  بیبللا  نطفتیل  قلعتلا و  طبرلا و 
ام نوکی  نأ  دب  اضیأ ال  للعی و  یتاذـلا ال  نأل  هجاحلا  هلع  یلإ  رقتفت  مل  تاذـلاب - هریقف  هیهاملا  تناک  ول  تاذـلاب و  اریقف  نوکی  نأ 

نوقفتم لکلا  کتاذ و  هیلإ ال  نارقتفم  هقیقحلاب  امهف  دحأ  یلإ  عنص  وأ  هعنص  یف  ترقتفا  اذإ  امک  تاذلاب  جاتحملا  وه  جایتحالا  هیف 
یلع هتجاح  روهظ  هب  ام  ناکمإلا  نأ  تاذـلاب و  لوعجم  هیلإ و  جاتحم  دوجولاـف  لـعافلا  یلإ  هجاـتحم  اـهدوجو  یف  هیهاـملا  نأ  یلع 

دوجولا هیلوعجم  یلع  عقاولا  یف  جایتحالا  هیف  اـم  جاـیتحالا و  هب  اـم  جاـتحملاف و  اـضیأ  هیلع  هتیلوعجم  روهظ  هب  اـم  هیهاـملا  لـقعلا و 
هر س  دحاو ،
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.هقیقحت رم  دق  کلذ و  نم  عفرألا  لب  روهشملا  وه  ام 

هیثیح مامـضنا  عم  تایتاذلا و ال  یف  امک  اهریغ  نع  رظنلا  لزع  عم  نکل ال  هیهاملا  سفن  دوجولا  یف  لمحلا  قادصم  نأب  یناثلا  نع  و 
موکحملا نع  هجراخ  هیثیحلا  هذـه  لعاجلا و  نع  اهررقت  سفنب  هرداـص  اـهنإ  ثیح  نم  لـب  دوجولا - ریغ  ضراوعلا  یف  اـمک  يرخأ 

تایتاذلا و نم  یـش ء  اهیلع  لمحی  مل  اهلعاج  نع  ردـصت  مل  ام  هیهاملا  نأ   (1) لـصاحلا دییقتلا و  فیقوتلا ال  جهن  یلع  هربتعم  هیلع 
قدص فیقوتلا و  تیقوتلا ال  درجم  یلع  لب  تردص  یه  ثیح  نم  نکل ال  تایتاذلا  اهیلع  تقدـص  تردـص  اذإف  الـصأ  تایـضرعلا 

.هنیح هببسب و  يأ  هرداص  اهنوک  هظحالمب  دوجولا  اهیلع 

تایهاملا تایتاذ  هیهاملاب و  قبسلا  یمسی  ناهربلا و  هیلإ  قاس  قبسلا  ماسقأ  نم  رخآ  عون  دوجولا  یلع  هیهاملا  قبس  نأب  ثلاثلا  نع  و 
.نیرابتعاب اضیأ  عبطلاب  مدقت  و  اهیلع - هیهاملاب  مدقت  اهل  اضیأ 

بجوی دوجولا ال  رابتعا  مدـع  هسفن و  نع  اقلطم  نکمملا  بلـس  زاوج  مزلتـسی  ـال  هسفن  نع  مودـعملا  بلـس  زاوج  نأـب  عبارلا  نع  و 
ام عوضوملا - یلع  تایتاذـلا  لمحف  دوجولا  طرـشب  اهیلع  هقدـص  بجوی  دوجولا ال  نیح  هسفن  یلع  یـشلا ء  قدـص  مدـعلا و  رابتعا 

فیقوت تیقوت و  نود  نم  هیدمرسلا  هیلزألا  هتاذ  سفنب  هیبجاولا  هقیقحلا  یف  تاذلا  دوجولا و  لمح  هیدوجوملا و  هیلوعجملا و  تماد 
هنیابی هجو و  نم  تایتاذـلا  لمح  هباشی  دوجولا  لمحف  وه  الإ  وه  نکی  مل  یلاعت و  هیف  قلطملا  وهلا  رـصحنی  رابتعالا  اذـهب  دـییقت و  و 

.هجو نم 

الف هیرابتعالا  رومألا  نم  ناک  امل  دوجولا  نأب  طیـسبلا - لعجلاب  تایهاملا  هیلوعجم  یلع  تاحراطملا  یف  قارـشإلا  بحاـص  جـتحا  و 
.لولعملا هیرهوج  نم  مدقأ  اهتیرهوج  هلعلا  هلعلا و  رهوجل  لظ  لولعملا  رهوجف  هیهاملاب - الإ  اهلولعم  یلع  هلعلا  مدقتی 

داـجیإلا دوجولا و  لـب  هیلیلعتلا  هیثـیحلا  یلإ  ـال  هیدـییقتلا و  هیثـیحلا  یلإ  جاـتحم  ریغ  هیهاـملا  یلع  تایتاذـلا  لـمح  نأ  هلوصحم  - 1
نکل هیدـییقتلا و  هیثیحلا  یلإ  جاتحم  ریغ  اـهیلع  دوجولا  لـمح  هینیحلا و  هیتاذـلا و  هیرورـضلا  یف  اـمک  تحبلا  تیقوتلا  یلع  ناربتعم 
هر س  هب ، حرص  امک  تیقوتلا  یلإ  یتح  یش ء  یلإ  جاتحم  ریغ  یلاعت  بجاولا  یلع  دوجولا  لمح  معن  هیلیلعتلا  هیثیحلا  یلإ  جاتحم 
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نأ کش  لولعملا و ال  دوجوملا  الإ  سیل  لعاجلل  لوـألا  رثـألا  نأ  هرورـضلاب  ملعن  اـنأب  ءالـضفلا  ضعب  هرکذ  اـم  کـلذ  نم  برقی  و 
.هیرابتعالا رومألا  نم  هوحن  دوجولاب و  فاصتالا  نأل  هیهاملا - الإ  سیل  لولعملا  دوجوملا 

هقادصم دوجولا و  لمح  ححصم  هیهاملا  ماوق  سفن  ناک  امل  هنأ  نم  هدجم  هولع و  یلاعت  هللا  مادأ  داتـسألا  اندیـس  لاق  ام  هنم  دوجأ  و 
اـهتاذ و ههج  نم  اـهیلع  دوـجولا  لـمح  قدـص  لـعافلا  نع  اـهماوق  لـصأ  ثیح  نم  (1) و  اهـسفن بسحب  تنغتـسا  اذإ  اهنأ  سدحاف 

هیدوجوملا لمح  ثیح  نم  اهررقت و  اهماوق و  ثیح  نم  اـهلعاف  یلإ  هرقاـف  یه  اذإـف  لـطاب  وه  ناـکمإلا و  هعقب  دودـح  نع  تجرخ 
سیألا ررقتلا و  یلإ  اهعدبم  اهجرخی  هضحملا و  هوقلا  فرصلا و  بلـسلا  طیـسبلا و  سیللا  یف  نیرابتعالا  الکب  اهتاذ  یف  یه  اهیلع و 

باتکلا اذه  یف  اهب  اکربت  اهانلقن  هفیرشلا  هترابع  هذه  فلؤم  لعج  طسو  الب  موزللا  یلع  دوجولا  هعبتی  طیسبلا و  لعجلاب 

: موقلا ءالؤه  عم  همواقم  ثحب و 

هینکمملا هیئیـشلاک و  هیعازتنالا  هیردصملا  هیدوجوملا  هانعم  يرابتعا  یلقع  رمأ  دوجولا  نأ  یلع  اهانبم  مهتاجاجتحا و  رادم  نأ  ملعا 
یلقع رمأ  ماعلا  دوجولا  قئاقح و  اهنوکب  ءایـشألا  قحأ  یه  لب  هیقیقح  رومأ  هصاخلا  تادوجولا  نأ  کل  اـنیب  دـق  نحن  اـمهرئاظن و  و 

.ناینبلا مدهنا  ینبملا  مدهنا  اذإ  کلذ و  حضتیس  افنآ و  هیلإ  انحول  امم  نیلیبقلا  نیب  قرفلا  هیردصملا و  هیناویحلاک  يردصم -

امک تایهاملا  کلت  سفن  وه  امنإ  تایهاملا  یلع  دوجولا  لمح  قادصم  نأ  ملـسن  ریغ ال  يرابتعا ال  رمأ  دوجولا  نأ  میلـست  دـعب  مث 
نع اهرودص  دعب  ناک  نإ  اولاق و 

فنصملا هب  حرصیس  امک  لعجلا  قوف  یـشلا ء  نأ  ههج  نم  ءانغتـسالا  نم  لعجلا  نود  یـشلا ء  نأ  ههج  نم  ءانغتـسالا  نیأ  لوقأ  - 1
- دوجولا نع  اکفنم  اتوبث  الصحت و  هیهاملا  یطعی  اققحت ال  العج و  دوجولا  هلاصأب  لوقی  نم  لعجلا و  ثحبم  رخاوأ  یف  هرـس  سدق 

هدـنعف ناکمإلا  دودـح  نع  تجرخ  هیثیحلا  هذـه  نم  هرقاف  نکت  مل  اهتوبث و  اهررقت و  بسحب  هلوعجم  نکت  مل  اذإ  یتح  یلزتعملاک 
ُهَّللا َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآ  ُْمْتنَأ َو  اهوُُمْتیَّمَس  ٌءامْسَأ  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  اهتیبارس  اهرخأتل و  ضرعلاب  هتیهام  هیئیش  نکمملا و  ماوق  یف  رقفلا  ذفن  اضیأ 

هر س  ٍناْطلُس ، ْنِم  اِهب 
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یلإ یتاذـلا  ناـکمإلا  نع  بـالقنالا  مزلی  کلذـک  ناـک  ول  فیک و  لـعاجلا  نع  هینغتـسم  اـهتیدوجوم  یف  نوـکت  یتـح   (1) لعاجلا
هیدوجوملا و عازتنـال  أـشنم  یه  ثیح  نم  بجاولا  هقیقح  سفن  نوک  وه  مهدـنع  تاذـلاب  بوجولا  طاـنم  نإـف   (2) یتاذلا بوجولا 

رودـص دـعب  نکمملاف  کلذـک  یه  ثیح  نم  نکمملا  تاذ  سفن  نوکی  نأ ال  وه  یتاذـلا  ناـکمإلا  طاـنم  هیلع و  اـهلمحل  اقادـصم 
رابتعا يأ  نع  رظنلا  عطق  عم  لب  هعم  رخآ  یـش ء  هظحالم  الب  هیدوجوملا  لمحل  اقادـصم  نوکی  ثیحب  ناک  اذإ  لـعاجلا  نع  هتیهاـم 

.هل ایتاذ  دوجولا  ناکل  هتاذ  سفن  يوس  ناک 

هیدـییقت و وأ  هیلیلعت  هیثیح  هظحالم  الب  هیلع  قدـصی  ام  یـشلل ء  یتاذـلا  نأب  دوجوملا  لمح  یتاذـلا و  لمح  نیب  قرفلا  يدـجی  و ال 
.لعاجلا نع  هیهاملا  رودص  هظحالم  یلإ  جاتحی  دوجوملا  لمح 

وأ ال دوجولاب  اهنع  ایکحم  اهنوک  یف  هیهاملا  عم  اذوخأم  نوکی  نأ  امإ  کلذ  ریغ  وأ  هلعلاب  هطبترم  وأ  هرداص  هیهاملا  نوک  لوقن  اـنأل 
یکحملا یف  الخاد  نوکیف  اذوخأم  ناک  نإ  یتاذلا و  بوجولا  یلإ  یتاذـلا  ناکمإلا  نع  بالقنالا  وه  روذـحملا و  داع  نکی  مل  نإف 

کلت هیهاـملاب و  یمـسملا  عومجملا  هیلع  بترتـملا  هرثأ  (3) و  لعاجلا نع  رداصلا  نوکیف  دوجوملا  لـمح  قادـصم  دوجولاـب و  هنع 
ینعملا یلع  نیءاـشملا  يأر  وه  اـمک  دوجولاـب  هیهاـملا  فاـصتا  وه  نذإ  لـعافلا  رثأـف  هیثیحلا  کـلت  هیهاـملا  دوجو  نکیلف  هیثـیحلا 

.هرکذ فلسملا 

یه ثیح  نم  هیهاملا  نوک  یف  هطروت  هدش  عم  یناودلا  ققحملا  نم  بجعلا  و 

، يروهـشملا فاضملا  یلع  فاضملا  لمحک  دعب  اهیلع  دوجوملا  لمحف  هیهاملل  اءزج  وأ  انیع  رودصلا  دعب  دوجولا  ریـصی  هنأل ال  - 1
هر س 

هر س  دوجولا ، یلإ  هیهاملا  بالقنا  مزلی  اضیأ  و  - 2
لبق یه  ثیح  نم  هیهاملا  يرابتعا و  رمأ  اهنأل  دوجوملا  لمحل  اححـصم  نوکی  هیلوقم ال  هفاضإ  ناک  نإ  هلعلاب  طابترالا  اـضیأ  و  - 3
یلإ يراـبتعالا  مض  نأ  مولعم  لـکلا و  قاـفتا  لـقعلا و  مکحب  اـضیأ  يراـبتعا  لـعاجلا  یلإ  باـستنالا  نع  رظنلا  عـطق  نم  لـعجلا و 

لـعجلا و ققحتلا و  یف  لـصألا  وهف  یقیقحلا  دوجولا  وه  ناـک  هیقارـشإ  هفاـضإ  ناـک  نإ  هیدوجوملل و  اـطانم  نوکی  ـال  يراـبتعالا -
هر س  روصنملا ، لوقلا  وه  امک  هنم  عزتنم  موهفم  هیهاملا 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 447 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_407_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_407_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_407_3
http://www.ghaemiyeh.com


408 ص :

نع هتاذ  یف  يرعملا  هتاذـب  مئاـقلا  تحبلا  دوجولا  وه  مهدـنع  بجاوـلا  هقیقح  نإ  هقیلاـعت  ضعب  یف  لاـق  دوـجولا  نود  لـعاجلا  رثأ 
عیمج یف  لمحلا  قادصم  نأ  کلذب  ینعأ  هتاذب  رداق  هتاذب  ملاع  هتاذب  صخـشتم  هتاذـب  دوجوم  نذإ  وهف  تارابتعالا  دویقلا و  عیمج 

ببسب قلطملا  دوجولا  نم  هحـصل  ضورعم  هنأ  ادوجوم  هریغ  نوک  ینعم  هوجولا و  نم  هجوب  اهیف  رثکت  یتلا ال  هطیـسبلا  هتیوه  هتافص 
.لوألا فالخب  هتاذب  هیثیحلا ال  هذهب  لعافلا  ببسب  وهف  دوجولا  هنم  عزتنا  لقعلا  هظحال  ول  ثیحب  هلعجی - لعافلا  نأ  ینعمب  هریغ 

قادصم معن  هقیقح  امهنم  یـشل ء  انیع  سیل  وه  و  هیناثلا - تالوقعملا  نم  هیف  كرتشملا  ماعلا  ینعملا  اذـه  هانکرت  مالک  دـعب  لاق  مث 
دئاز عیمجلا  یف  لومحملاـف  ریغلا  لوـعجم  وـه  ثیح  نم  هتاذ  هریغ  یلع  هلمح  قادـصم  و  رم - اـمک  هتاذـب  هتاذ  بجاوـلا  یلع  هلمح 

هتاذب هتاذ  بجاولا  یف  لعافلا و  نم  هبـستکم  هیثیح  نم  هتاذ  نکمملا  یف  لومحملا  عازتنا  أدبم  وه  يذلا  رمألا  نأ  الإ  نهذلا  بسحب 
.یهتنا هریغ  فالخب  دوجولا  هنم  عزتنا  لقعلا  هظحال  اذإ  ثیحب  هتاذ  یف  وهف  هتاذب  مئاق  دوجو  مهدنع  قبس  امک  هنإف 

امإ نیءاشملا و  نع  لوقنملا  وه  امک  دوجولا  وه  هیلإ و  یـش ء  مامـضناب  اـمإ  مهدـنع  هیناـکمإلا  تاـیهاملا  هیدوجوم  نأ  لـصاحلا  و 
نم هفئاط  بهذـم  وه  امک  هسفن  یلإ  هبـستنم  هطبترم و  اهلعجب  امإ  نییقارـشإلا و  نع  روهـشملا  وه  امک  هیهاملا  سفن  لـعافلا  هداـفإب 

هئیهلا ینعی  هطبترم  هیهاملا  نوک  لوعجملا  نوکیف  ثلاثلا - مهل  نیعت  یقبف و  هانرکذ  امب  یناثلا  ءالؤه و  دنع  لطاب  لوألا  نیهلأتملا و 
.دوجولا هیهاملا و  نیب  هللخت  فلؤملا و  لعجلا  قلعت  مهیلع  تبثیف  هیبیکرتلا 

اهـسفن دح  یف  اهل  اموقم  لعاجلا  نوک  مزل  لعاجلا  یلإ  هرقتفم  اهتاذ  ماوق  بسحب  هیهاملا  تناک  ول  يأرلا  اذه  خـسف  یف  رخآ  قیرط 
رظنلا عطق  عم  هیهاملا  روصت  نکمی  نأ ال  مزلیف  هب  نوفرتعم  مه  امک  هیهاملاب  مدقتلا  يأ  یتاذلا  يذ  یلع  یتاذلا  مدـقت  اهیلع  مدـقتیف 

روصتن دق  انإف  کلذک  سیل  هب و  اهطابترا  لعافلا و  نع 
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تسیل اهنأب  یه  یه  ثیح  نم  هذوخأملا  هیهاملا  یلع  مکحن  لعافلا و  نع  الضف  اهریغ  نع  رظنلا  عطق  عم  اههنکب   (1) تایهاملا ضعب 
هیثیح بسحب  اهل  ضرعی  امم  قلعتلا  لب  اـهریغب  هقلعتم  ریغ  اـهتاوذ  یف  هیلکلا  عئاـبطلا  تاـیهاملا و  سفن  نأ  کـلذ  نم  ملعف  یه  ـالإ 

امک جراخلا  بسحب  دوجولا  نع  هیهاملا  كاکفنا  زاوج  انرکذ  اـمم  مزلی  ـال  هینیع و  هیمامـضنا  وأ  هیلقع  هیعازتنا  تناـک  ءاوس  يرخأ 
دجوی مل  اـم  نکمملا  فیک و  مهحالطـصا  یلع  هتباـثلا  ناـیعألا  یف  هیفوصلا  نع  لوقنم  وه  اـمک  نهذـلا  بسحب  وأ  هلزتعملا  هتمعز 
هیهاملا موقلا  ءـالؤه  هقیرط  یف  نأ  اـمک  لـب  هیعطقلا - نیهاربلاـب  دوجولا  نع  هکفنم  ریغ  هیئیـشلا  ءایـشألا و  نم  ائیـش  نکی  مل  الـصأ 

یف لوقن  کلذـک  هیهاملا  دوجولا و  نیب  كاکفنالا  هنم  مزلی  ضرعلاب و ال  الإ  اـهدوجو  یف  ـال  اـهتاذ  سفن  یف  لـعاجلا  یلإ  هرقتفم 
ثیح نم  اهتاذ  سفن  دوجولاب ال  اهیلع  مکحلل  أشنم  ریصی  ثیحب  اهتروریص  يأ  هیهاملا  هیدوجوم  ببـسلا  یلإ  جوحملا  هقیرطلا  هذه 

روکذملا كاکفنالا  مزلی  یه و ال  یه 

رخآ قیرط 

لقعلا یف  یلکلا  موـهفمل   (2) اـضورعم يأ  هیلک  نکت  مل  ـالإ  و  اـهتاذ - بسحب  سیل  اهـصخشت  هیلکلا  عئاـبطلا  هنکمملا و  تاـیهاملا 
صخشتلا نأ  یلع  نوققحملا  دجوی و  مل  صخشتی  مل  ام  یـشلا ء  نإ  موقلا  دنع  اهل و  ضراع  اهیلع  دئاز  رمأب  نوکی  امنإ  اهـصخشتف 
هضورفملا اهصاخشأ  عیمج  هبسن  هیلکلا  هعیبطلا  کلت  نأل   (3) ایلقع ایعازتنا  وأ  ایجراخ  ایقیقح  ارمأ  ناک  ءاوس  صاخلا  دوجولا  سفنب 

لعاجلا یلإ 

یش قصلأ  وه  يذلا  دوجولا  اهریغ  لومـش  رابتعاب  ایفخ  ادرف  لعافلا  لعج  هیفاضإلا و  تایهاملا  نع  زارتحالل  ضعبلا  ظفل  ماحتقا  - 1
داـجیإ نع  الـضف  اـهدوجو  نع  رظنلا  عطق  عـم  روـصتت  لاـق  هنأـکف  جراـخلا  نع  الـضف  نهذـلا  قاـح  یف  هنع  هکفنم  ریغ  هیهاـملاب  ء 
هتیمویق هروهظ و  لعافلا و  رون  وه  يذـلا  طسبنملا  دوجولاب  موقتم  وهف  صاـخلا  دوجولا  اـمأ  اهدـجوم و  نع  الـضف  اـهایإ  اـهدوجوم 

هر س  هجوب ، هیهاملا  یلإ  هیهاملا  تاموقم  هبسن  هصاخلا - تادوجولا  یلإ  هتبسن  هیلعفلا 
ول هیلکلا و  ضورع  نع  یبأت  اهتاذ ال  هیثیح  نأ  دارملا  لب  هیئزج  هیلک و ال  اهنأ ال  دری  یتح  اهتاذب  هیلک  هیهاملا  دارملا  سیل  ینعی  - 2

هر س  هنع ، تبال  اهتاذب  هصخشم  تناک 
صخشت هیهاملا و  یف  یلیلحت  ءزجب  ضعب  دنع  اضیأ  صخشتلا  لوقن  انأل  صخشتلا - دیفی  فیک  ایعازتنا  دوجولا  ناک  اذإ  لاقی  ال  - 3

هر س  لعاجلا ، یلإ  هطابتراب  هدوجو  هدوجوب و  یشلل ء  لصحی  وهف  هیلإ  مضنی  رمأ  هتیوه ال  هتیذه و  سفن  یشلا ء 
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یه لب  هیلکلا  هیهاملا  سفن  سیل  تاذلاب  الوأ و  نذإ  لوعجملاف  لعاجلا  نم  ردصی  مل  اهنم  دحاوب  صصختی  مل  امف   (1) هدحاو هبسن 
.هوجولا نم  هجو  یلع  اهعم  ذوخأم  رمأب  لعافلا ال  سفنب  اهدوجوک  اهصخشت  لاقی  ال  همسف - تئش  ام  وأ  دوجولا  وأ  نیعتلا  هیثیح  عم 

ناک امل  هیهاملا  نإـف  هیهاـملا  ـال  دوجولا  هقیقح  ءاـحنأ  نم  اوحن  لـعافلا  رثأ  ناـک  اذإ  اـمیف   (2) حـصی یـشمتی و  امنإ  اذه  لوقن  انأل 
ابجاو ناکل  ادوجوم  انیعتم  ناک  نإ  هتاذ  ثیح  نم  وهف  هریغ  لعافلا و  نع  رظنلا  عطق  عم  هتاذ  ثیح  نم  هتظحالم  نکمی  ایلک  اـموهفم 

یف ادوجوم  انیعتم  رـصی  مل  عقاولا  یف  ادوجوم  انیعتم  هسفن  بسحب  نکی  مل  اذإ  هنأ  نیبلا  نمف  کلذـک  نکی  مل  اذإ  رم و  اـمل  تاذـلاب 
وه وه  امع  ریغتی  هتاذ و ال  دـح  یف  هیلع  ناک  ام  یلع  دوجولا  نیح  یقب  ول  هنأ  هرورـض  هسفن  یف  هایإ  وه  ناک  امع  ام  رییغتب  الإ  عقاولا 

ریغلا یلإ  هتاذب  اطبترم  نوکی  ثیحب  هنوکب  امإ  دوجولاک و  همیمض  مامضناب  امإ  ریغتلا  ریغلاب و  ول  ادوجوم و  انیعتم  رـصی  مل  هسفن  یف 
.تاذلاب عنتمم  وه  هقیقحلا و  بالقنا  هنم  مزلی  یناثلا  مهدنع و  لطاب  لوألا  هیتاذ و  هیدعب  کلذک  نکی  مل  نأ  دعب 

رخآ قیرط 

سیلف مهدـنع  ایرابتعا  ارمأ  دوجولا  نوکل  هیرابتعا  ارومأ  تانکمملا  نوک  مهیلع  مزلی  تایهاملا  نیب  هیلوعجملا  هیلعاجلاب و  نولئاـقلا 
تالوعجملا نوک  مزلیف  دوجولا  رابتعا  نودب  اهتایهام  سفن  الإ  تانکمملا  هلسلس  یف  رثأتملا  رثؤملا و 

نم ردصی  مل  لعاجلا  لبق  نم  اهنم  دحاوب  صـصختی  مل  امف  هدـحاو  هبـسن  لعاجلا  یلإ  اهدارفأ  یه  امب  اهـصاخشأ و  یه  امب  يأ  - 1
ن مهفاف ، اهدادعتسا  هداملا و  فالتخا  نم  هیف  دب  صـصختلاف ال  الإ  ام و  درف  یف  هیهاملا  راصحنا  هروص  یف  روصتی  امنإ  اذه  لعاجلا 

هر
رخآ لامتحاب  أبعی  مل  اذـهب و  باجأف  هنم  یتآلا  اهـصخشت  ببـس  لعافلا  نأ  یلع  لعاجلا  سفنب  اهـصخشت  لئاسلا  لوق  لمح  دـق  - 2

لعافلا ال سفنل  لعافلا  صخشت  نأل  نیهلأتملا  قوذ  هقیرط  یف  امک  هیلإ  اهباستناب  يأ  لعافلا  سفنب  اهـصخشت  نوکی  نأ  وه  هلوقل و 
نم انتقیرط  یلع  حـصی  امنإ  هلعاـفب  یـشلا ء  صخـشت  نوک  نأ  وه  رخآ و  ینعم  هرـس  سدـق  همـالکل  هریغ و  صخـشت  یف  هل  لـخد 

هر س  هنودب ، اهتیظوحلمل  هیهاملا  لعافلاب ال  موقتم  دوجولا  نأل  دوجولا  هیلوعجم 
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.لمأت الصأ  ققحت  هل  سیل  ضحم  يرابتعا  مهدنع  هیهاملا  مزال  تایهاملا و  مزاول   (1) لوألا لوعجملا  يوس  ام  اصوصخ  و 

: یشرع هیبنت 

و سروغاثیف - سلقذابنأ و  نومیذاثاغاک و  نیطاسألا  هفـسالفلا  نم  نیمدـقألا  قفو  یلع  اوبهذ  ثیح  هیعباـتم  قارـشإلا و  بحاـص  نإ 
لمح نکمیف  اهتاذ  یلع  هدئاز  اهدوجو  اهتیرون و  تسیل  هیرون  تاوذ  سوفنلا  لوقعلا و  یلاعت و  بجاولا  نأ  یلإ  نوطالفأ  طارقس و 

تادوجولا روصتلا ال  یهیدبلا  ماعلا  دوجولا  هیرابتعا  هدارم  نأ  یلع  بابلا  اذه  یف  هرکذ  ام  لیزنت  دوجولا و  هیرابتعا  یف  هنع  هانلقن  ام 
دوجولا ضورع  عانتماب  دوجولاب  هیهاملا  فاصتا  مدـع  یلع  هتاجاجتحا  لوؤی  نأ  ءاوضألا و  راونألا و  بتارم  نم  اهنیعب  یتلا  هصاخلا 

.اهتاذب هدارفأ  ضعب  مایق  عانتما  یلع  ام ال  هیهامل  جراخلا  یف 

نیب توافتلا  سیل  هدنع و  هطیـسب  هدحاو  هقیقح  رونلا  نإف  هضراع  تادوجو  یه  یتلا  هیـضرعلا  راونألا  باب  یف   (2) اذه لکشی  نکل 
وأ ایرون  ارهوج  ناک  ءاوس  رخآ  یـشل ء  اضراع  هنوک  هصقن  هیاغ  یبجاولا و  ینغلا  رونلا  هلامک  هیاغ  فعـضلا و  هدـشلاب و  ـالإ  هدارفأ 

.اقساغ ارهوج 

عبتت نمل  رهظی  امک  هیفخ  هراشإ  هدـنع  قحلا  وه  ام  یلإ  ریـسی  مث  کلذـک  لعفی  ام  اریثک  هنإف  نیءاشملا  عم  هثحابملا  هضرغ  لوقن  وأ 
ضعب نع  اهضعب  هیلوعجم  هیرونلا و  هیصخشلا  تاوذلا  رودص  باب  یف  هیلع  دری  روکذملا ال  ریدقتلا  یلع  لوقنف  همالک 

رظنلا عطق  عم  اهمزلی  هنأل  ایرابتعا  هیهاملا  مزال  ناک  امنإ  مهیققحم و  لوق  یلع  یلاعت  بجاولل  هیهام  ـال  ثیح  دوجولا  مزـال  هنإـف  - 1
هر س  هیرابتعالاب ، یلوأ  اهمزالف  اقافتا  القع و  يرابتعا  رابتعالا  اذهب  هیهاملا  اهلعاج و  نع  اهبوجو و  نع 

نوکی نأ  زوجی  ملف ال  عوضوملا  ضراع  اهـضعب  هتاذـب و  مئاق  هدارفأ  ضعب  کلذ  عم  هدـحاو و  هقیقح  هدـنع  رونلا  نأ  امک  ینعی  - 2
اذه نأ  ینظ  اهریغ و  دوجوک  هیهاملا  ضراع  اهـضعب  سوفنلا و  لوقعلا و  یلاعت و  بجاولا  دوجوک  هتاذـب  امئاق  دوجولا  دارفأ  ضعب 

دارفأ ضعب  نأب  هقباسلا ال  تاجاجتحالاب  هدـنع  تباث  هیهاملل  دوجولا  ضورع  عانتما  نإف  هیلع  رابغ  نیرخآلا و ال  نم  نسحأ  لـیوأتلا 
دوجول و دوجو  ضورع  هیهاملل ال  دوجولا  ضورع  عنتمملا  اضیأ  و  رونلاب - لکشی  یتح  هریغب  اهـضعب  هتاذب و  موقی  هدحاو ال  هقیقح 

هر س  هدوجوم ، يرخأ  هیهامل  هتیهامل ال  دوجو  ضورع  عنتمملا  اضیأ 
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کلت نإف  هیراـبتعا  ارومأ  تاـنکمملا  نوک  موزل  نم  هیلکلا  عئاـبطلا  تاـیهاملا و  هیلوعجم  یف  نیرخأـتملا  یلع  دری  اـم  اطیـسب  ـالعج 
دوهـشلا يدوجولا و  روضحلاب  الإ  اهلقعت  نکمی  هیـصخش ال  اهقئاقح  نأ  یف  نیءاشملا  دـنع  هصاخلا  تادوجولاـک  مهدـنع  تاوذـلا 
اهتظحالم اهروصت و  عنتمیف   (1) اهتاموقم نم  هبترملا  کلت  یف  اهنوک  دوجولا  بتارم  نم  هبترم  لک  نأ  کل  انفلـسأ  دـق  یقارـشإلا و 

لعج هنیعب  هتاذ  لعجف  هتلع  یلإ  طبترم  ریغ  هلقعت  نکمی  (2) ال  هتقیقح نیع  وه  هلبق  امب  دوجو  لک  طابتراف  اهلبق  ام  هظحالم  دـعب  الإ 
اهاوس امع  هکفنم  اهروصت  نکمی  یتلا  تایهاملاک  یه  تسیل  روصتلا و  یف  عقاولا و ال  یف  امهنیب ال  كاکفنا  الب  لوـألا  عم  هطاـبترا 

لوألا و ال قحلا  عم  اهطابترا  ریغ  نیدوجولا و  نم  یـش ء  ینعم  ریغ  اهیناعم  نهذلا و  یف  هرات  جراخلا و  یف  هرات  نوکت  اهنأ  یلع  ءانب 
اهتایهام بسحب  اهریغب  هطبترم  تناک  نإ  اضیأ و  هیفاضإلا  تاموهفملا  هیلک و  رومأ  اضیأ  یه  یتلا  اهؤازجأ  الإ  ءایشألا  نم  یش ء  عم 

یلع مکحلا  نکمی  کلذل ال  اهلعاج و  یلإ  اهتایهام  بسحب  هطبترم  اهنوک  مدع  یف  دحاو  مکح  یف  اهیلإ  طوبرملا  هطوبرملا و  نکل 
رودصلا و وأ  مدعلا  دوجولا و  یتبـسن  يواست  اهناکمإ  ینعم  اهتاذ و  ریغ  يرخأ  هیثیح  هظحالم  دـعب  الإ  دوجولاب  تایهاملا  نم  یش ء 

امهترورض بلس  وأ  اهیلإ   (3) رودصاللا

هر س  اینهذ ، ریصی  الف  هتاموقم  نم  اینیع  ینیعلا  دوجولا  نوکف  - 1
امهدحأ نیقباسلا - نیناهربلا  یف  لیصفتلا  نییبتلاب و  هیهاملا - هیلوعجم  لاطبإ  دوجولا و  هیلوعجم  قاقحإ  مالکلا  اذه  نم  ضرغلا  - 2

تالوعجملا ال نأ  تبثی  کلذک  کلذ  تبثی  امک  صاخلا و  دوجولا  قح  اذه  طابترالا و  نیع  نوکی  نأ  دـب  تاذـلاب ال  لوعجملا  نأ 
نکمی ملف  طابترالا - نیع  ناک  ادوجو  ناک  اذإ  لوعجملا  اهلعاج و  نع  رظنلا  عطق  عم  اهل  تباث  هیهاملا  مزال  ذإ  هیهاملا  مزاول  نوکی 
مالکلا قوس  لصأ  لب  هیهاملا - مزاول  لوألا  لوعجملا  يوس  ام  نوک  موزل  وه  يذـلا  ریخألا  قیرطلا  امهیناث  و  هلعاج - نع  رظنلا  عطق 

هر س  هانرکذ ، امک  هیهاملا  مزال  ریغ  لوألا  لولعملا  تالوعجم  نوکل  وه  امنإ  انه  طبرلا  نیع  صاخلا  دوجولا  نوک  نییبت  اذهل و 
نیریـسفتلا عجرم  ناک  دوجولا  وه  یقیقحلا  داـجیإلا  نأ  رم  اـمک  یلاـعت  هللا  یلإ  اـفاضم  دوجولا  وه  یقیقحلا  رودـصلا  ناـک  اـمل  - 3
تایقطنملا یف  امک  روکذـملا  بلـسلاب  ریـسفتلا  امهزاوجب و  ناکمإلا  رـسف  اهزوج  نم  هیولوألا و  نـالطب  راـبتعاب  يواـستلا  ادـحاو و 

هر س  صاخلا ، دوجولا  یف  زوجی  ذخأ ال  ینعم  يأب  هنإ  مث  قحأ -
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هیهام ادوجو و ال  ائیـش ال  نکی  مل  اـهلعاج  نع  رظنلا  عطق  ول  ثیحب  اـهریغب  اـهقلعت  هیرونلا  هیدوجولا  تاوذـلا  ناـکمإ  ینعم  اـهیلإ و 
نع  (1) رظنلا عطق  عم  هروصتم  اهیناعم  نإف  هیلکلا  تایهاملا  فالخب  اهتاذ  رهوجت  نع  رظنلا  عطق  هلزنمب  اهلعاج  نع  رظنلا  عطقف  الصأ 

تاحیولتلا و حالطصا  یف  امک  افرص  ادوجو  یـشلا ء  نوک  وه  نییقارـشإلا  نم  طیـسبلا  لعجلاب  نیلئاقلا  دنع   (2) هیلعلا طانم  اهریغ و 
وأ هنم - دـشأ  يذـلا ال  یبجاولا  دوجولا  وه  مهدـنع  یقیقحلا  دـجوملا  ناک  نإ  قارـشإلا و  همکح  حالطـصا  وه  ام  یلع  اضحم  ارون 
الإ ههنک  كردـی  رونلا ال  اذـک  يدوهـشلا و  يروضحلا  ملعلاب  الإ  ملعی  تملع ال  اـمک  دوجولا  الـصأ و  هل  رقف  ـال  يذـلا  ینغلا  رونلا 

هانحـضوأ امک  هقیقحلا  بالقنا  مزلی  ینهذلا  كاردإلا  يروصلا و  ملعلاب  هنم  یـش ء  ملع  ول  ذإ  ینیعلا  روضحلا  هیقارـشإلا و  هفاضإلاب 
نم مزلی  مل  هینهذ و  مزاول  اطیـسب ال  العج  هلعاجلا  اهللعل  هیجراخ  مزاول  مهدنع  هیرونلا  هیدوجولا  تالولعملا  نذإف  انلئاسر  ضعب  یف 

نیدوجولا نع  رظنلا  عطق  عم  تایهاملا  مزاول  اهنوک  مزلی  یتح  نیدوجولا  ـالک  یف  مزاول  اـهنوک  اـهلعاج - تاـیهامل  هلوعجم  اـهنوک 
کلذک اهنإ  انلق  دق  نهذلا و  یف  اهلوصح  نکمی  هفرـص ال  تاینإ  اهللع  تایهام  نکت  مل  ول  کلذ  مزلی  امنإ  هیرابتعا و  ارومأ  نوکتف 

هـصخشتم اـهنوک  ینعمب  هیئزج  ـال  هیلک و  نوـکت  ـال  یه  هینـإلا و  نیع  یه  هیهاـم  نیبرـض  یلع  قئاـقحلا  تاـیهاملا و  نأ  رهظ  دـقف 
لهأ نم  هعاـمج  (3) و  لوألا ملعملا  دنع  دـحاو  یـش ء  صخـشتلا  دوجولا و  نإف  صخـشتلا  نیع  یه  لب  اهتاذ  یلع  دـیزی  صخـشتب 
تاوذ هیجراخ و  مزاول  الإ  نوکت  لوألا ال  برضلا  مزاولف  هیلکلا - هکرشلا و  لبقت  امم  یهف  هینإلا  ریغ  یه  هیهام  نافرعلا و  قیقحتلا و 

یف تبثأ  امک  جراخلا  یف  اهل  دوجو  هیلک ال  هیرابتعا  ارومأ  الإ  نوکت  اهنإف ال  یناثلا  برضلا  مزاول  فالخب  هیصخش 

نع هیلاخ  فوجأ  اهنأل  دجوملا  نع  فیکف  داجیإلا  نع  الـضف  هجوب  یه  وه  يذلا  اهدوجو  نع  رظنلا  لزع  عم  هیهاملا  روصتی  ذإ  - 1
هر س  یه ، الإ  تسیل  لکلا و 

دوجولاب کسدـح  امف  هیلعلا  طانم  معأ  وه  يذـلا  فرـصلا  دوجولا  ناک  اذإ  لعاجلاب و  کنظ  امف  ادوجو  لوعجملا  ناک  اذإ  يأ  - 2
س خلإ ، یقیقحلا  دجوملا  ناک  نإ  هرس و  سدق  لاق  امک  وه  الإ  رثؤم  لب ال  مامتلا  قوف  وه  يذلا  تاذلاب  بجاولا  وه  يذلا  فرصلا 

هر
هر س  خاسنلا ، نم  عقو  لیدبتلا  لعل  یناثلا و  ملعملا  دنع  لاقی  نأ  رهاظلا  - 3
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.تافصلا مئامذب  همیقس  ریغ  تافآلا  نع  همیلس  هرطف  عم  مهلاوقأ  یف  لماک  لمأت  مات و  روغ  دعب  الإ  رهظی  هانرکذ ال  ام  هیقح  هماقم و 

وأ هیـسنج  هدـحاو  هقیقح  دارفأ  یف  توافتلا  اوزوجی  مل  تاـیهاملا  یف  هیلوعجملا  هیلعاـجلاب و  نیلئاـقلا  رثکأ  نأ  اـضیأ  بئارغلا  نم  و 
مدـقتب امازتلا - احیرـص و  مهلوق  دوجولا و  هیرابتعاب  مهمکح  عم  يأرلا  اذـه  هضقانم  یف  اوغلاب  و  کیکـشتلا - هوجو  نم  هجوب  هیعون 
یلویهلا لاعفلا و  لقعلاک  رهوجلا  عاونأ  نم  امهالک  لولعملا - هلعلا و  تناک  اذإ  هنأ  نع  اولفغ  دـق  لولعملا و  هیهام  یلع  هلعلا  هیهاـم 

قیقحت یجیـس ء  کلذ و  نع  نوشاحتی  مه  لولعملا و  رهوج  نم  مدـقأ  هیرهوجلا  باـب  یف  هلعلا  رهوج  نأـب  فارتعـالا  مهمزلی  ـالثم 
.یلاعت هللا  ءاش  نإ  كوکشلا  هب  هنع و  لوزی  هجو  یلع  کیکشتلا 

: هیشرع همکح 

یف اهطابترا  مدعل  تایهاملا  سفن  طیـسبلا ال  لعجلاب  دوجولا  هیلوعجم  وه  حیحـصلا  رظنلا  هیلإ  يدؤی  ام  یلع  هلأسملا  هذه  یف  قحلاف 
دوجولا ناک  ءاوس  هنکلا  لوهجم  طابترالا  نم  اوحن  هلعلاب  طبترم  الولعم  هنوک  ثیح  نم  لولعملا  نأ  انیب  دق  لعافلاب و  اهسفنأ  دودح 

.کلذک نکی  مل  وأ  هنیب  هیهاملا و  نیب  للخت  یلإ  راقتفالا  نود  نم  تایهاملا  نم  هیهامب  اقلعت  اهتاذل  یضتقت  هیهام  اذ 

قلعتم ینعأ  ققح  يذلا  ینعملاب  نیءاشملا  نع  روهـشملا  وه  امک  دوجولاب  هیهاملا  فاصتا  لعاجلل  لوألا  رثألا  نوکی  مل ال  تلق  نإف 
.(1) هیبیکرتلا هئیهلا 

رمأ وهف  ذـخأ  ینعم  يأـب  فاـصتالا  ادوجوم و  ارمأ  نوـکی  نأ  بجی  دوـجوملا  لـعافلا  رثأ  نأ  لوـألا  نیهجو - نم  دـساف  اذـه  تلق 
.لعاجلل ارثأ  هنوک  حلصی  يرابتعا ال 

لبق هیهاـملا  توبثف  فوصوملا  توبث  یلع  عرفتی  نکل  هفـصلا  کـلت  توبث  یلع  عرفتی  مل  نإ  هفـصب و  یـش ء  فاـصتا  نأ  یناـثلا  و 
یلإ مالکلا  لقننف  هریغب  وأ  لصاحلا  لیصحت  هسفن و  یلع  یشلا ء  مدقت  مزلیف  دوجولا  کلذ  سفنب  امإ  دوجولاب  هفاصتا 

، هیبیکرتلا هیلهلا  خسنلا  ضعب  یف  و  - 1
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هیهام یلإ  لقعلا  هللحی  لمجم  رمأ  تاذلاب  و  الوأ - لعاجلا  نع  رداصلا  رثألا  نإ  لیق  ول  معن  لسلـستیف  هب  فاصتالا  قباسلا و  دوجولا 
اهقلعت مدعل  هیهاملا  نود  دوجولا  وه  تاذلاب  رثألا  نأب  مکحن  لیلحتلا  دعب  نکل   (1) هجو هل  ناک  هیبیکرتلا  هئیهلا  دافم  ینعأ  دوجو  و 

.اهنع جراخ  یشب ء  یه  یه  ثیح  نم 

کلت سفن  نع  هذوخأـم  هیلک  هیتاذ  اـتوعن  اـهنم  لـکل  دـجی  لـقعلا  مـث  ریغ  ـال  تادوـجولا  یه  تاذـلاب  رداوـصلا  نأ  فـشکنا  دـقف 
مث تایتاذـلاب - هامـسملا  یه  توعنلا  کلت  اـهماوق و  هبترم  نع  اـهنع و  هجراـخ  ءایـشأ  هظحـالم  نود  نم  اـهیلع  هلومحم  تادوجولا 

.هیردصملا هیدوجوملاب  اهفصی  دوجولا و  یلإ  اهفیضی 

اهتایهام یلع  مدقتم  رمألا  سفن  یف  تالولعملا  دوجو  نأ  وه  عراصملا و  عراصم  باتک  یف  هر  یـسوطلا  ققحملا  هلاق  ام  ینعم  اذه  و 
نأ تملع  دـق  کنأل  لوقعم  ریغ  فوصوملا  یلع  هفـصلا  مدـقت  نأ  نم  مهـضعب  هدروأ  ام  اهیلع  دری  ـالف  اـهنع  رخأـتم  لـقعلا  دـنع  و 

هیدوجوملا اـهیلع  لـمحی  هسفن و  دـح  یف  هیهاـملا  هنم  عزتـنی  لـقعلا  مث  دوجولا  ـالإ  سیل  تاذـلاب  ـالوأ و  رمـألا  سفن  یف  قـقحتملا 
وه تاذـلاب  اهیلع  مدـقتی  ام  هیردـصملا و  هیدوجوملا  یه  هقیقحلاب  هیهاـملا  هفـص  وه  اـمف  دوجولا - سفن  نم  هذوخأـملا  هیردـصملا 
هنم یـضقی  امم  اذـهف  روهمجلا  دـنع  امهلاح  سکعب  هیرابتعالا  لصأتلا و  یف  انتدـعاق  یلع  هیهاملا  دوجولا و  لاحف  یقیقحلا  دوجولا 

.كربدت نسحأف  بجعلا 

وه الثم  لعافلا  رثأ  نوکی  یتح   (2) دوجوملا اهنیعب  یتلا  هیهاملا  یف  هردـقلا  ریثأت  نأ  نم  نیققدـملا  ضعب  هلاق  ام  کلذ  نم  برقی  و 
نم لعافلا  یلإ  داوسلا  بسنی  لقعلا  نکل  فاصتالا  هیثیح  ـال  دوجولاـب و  هفاـصتا  ـال  هدوجو و  ـال  دوجوملا - سفن  وه  يذـلا  داوسلا 

لعافلا نم  دوجوم  وه  لوقنف  الثم  داوس  هنإ  ثیح  نم  دوجوم ال  هنإ  ثیح 

، هیبیکرتلا هیلهلا  خسنلا  ضعب  یف  و  - 1
بهذـم نع  هزیم  قیقحتلا و  نم  هبرق  و  جراخلا - نع  الـضف  انهذ  دوجولل  هدـنع  درف  ذإ ال  دوجولا  ـال  دوجوملا  هدـنع  لوعجملاـف  - 2
بجعلا هدق و  فنصملا  لوق  دنع  رم  امک  هیهاملا  سفن  یه  ثیح  نم  هیهاملا  هیلوعجمب  لوقی  رصاعملا  نأ  یناودلا  همالعلا  هرـصاعم 

هر س  هدوجوم ، اهنإ  ثیح  نم  اهتیلوعجمب  لوقی  ققدملا  اذه  خلإ و  یناودلا  ققحملا  نأ 
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.یهتنا  (1) ضرع وأ  هنم  داوس  وه  لوقن  و ال 

اهتاذ ال سفنب  فاضملا  هفاضإک  ضراع  رمأب  هسفنب ال  دوجوملا  یقیقحلا  دوجولا  وه  هیف  دوجوملاب  ینعملا  ناک  ول  قح  مـالک  وه  و 
یهیدب عیمجلل  لماش  یلک  طیـسب  موهفم  هدنع  دوجوملا  لب  هب  لئاق  ریغ  لئاقلا  اذه  ءایـشألا و  نم  اهریغ  اهل و  هضراع  يرخأ  هفاضإب 

اذإ لعافلا  لیـصحتلا  باتک  یف  راینمهب  لاق  اضحم - ایرابتعا  هنوکل  لعافلل  ارثأ  سیل  ینعملا  اذـهب  دوجوملا  نأ  کـش  ـال  روصتلا و 
هبکرم هیهام  لک  هیهام و  هقیقح و  دوجولل  نإف  هدوجو  هدافإ  هتقیقح ال  هدافإ  یه  دوجولا  هدافإ  و  دوجولا - بجوی  هنإف  دوجولا  داـفأ 

یف امأ  اناسنإ و  هموقت  هققحت و  یف  ببـس  هل  ناسنإلا  لثم  اهیلع - هقیقحلا  کلت  لمح  یف  هقیقحلا ال  کلت  ققحتی  نأ  یف  ببـس  اهلف 
اضیأ الولعم و  نوکی  نأ  حصی  یتح  ابکرم  نوکی  نأ  بجی  هلع  هل  يذلا  دوجوملا  نوکی  نأ  هبشی  هل و  ببـس  الف  هیلع  ناسنإلا  لمح 
سیل هتاذ  رابتعا  عم  هتاذـب و  هتقیقح  نأ  لولعملاـب  ینعن  لـعفلا و  یلإ  جرخی  نأ  یلإ  جاـتحیف  نکمم  هتاذ  یف  لولعملا  دوجوملا  نـأل 

لولعملا دوجو  تروـصت  اذإ  کلذـکف  هلاـحم  ـال  ثـالثلا  طوـطخلا  هعم  تروـصت  ثلثملا  ینعم  تروـصت  اذإ  کـنأ  اـمکف  لـعفلاب 
.هلوق یهتنا  هلعلا  هعم  تروصت 

یف هریثأت  ریغ و  هطیـسبلا ال  هتقیقحب  دوجولا  وه  هیلع  بترتی  ام  لعافلا و  رثأ  نأ  اهنم  هددـصب - نحن  اـمل  دـییأتلا  نم   (2) هوجو هیف  و 
.اهیلع دوجولا  هضافإب  هیهاملا 

.دوجولا هلعب  هدیدج و ال  هلعب  الصأ ال  هلعب  سیل  اهسفن  یلع  تاذلا  لمح  نأ  یلع  صیصنتلا  اهنم  و 

لعجلاـب لـعافلا  نم  داوـس  داوـسلا  نإ  لاـقی  ـال  هنأ  دارأ  نإ  فرعلا و  نـم  صتقی  ـال  قئاـقحلاف  فرعلا  یف  لاـقی  ـال  هـنأ  دارأ  نإ  - 1
هنم ردص  يأ  لعافلا  نم  طیـسبلا  لعجلاب  داوسلا  نإ  لقعلا  لوقی  هنأ ال  دارأ  نإ  هبولطم و  مزلی  نکل ال  هرکنی و  يذـلا  نمف  یبیکرتلا 

هر س  هیلإ ، ریفغ  مج  بهذ  دق  فیک و  عونممف  داوسلا 
معن همکحلا  یف  یلوطلا  دیلا  لیصحتلا و  بحاص  میکح  هنأ  هتقیلس و  هماقتـسا  هقیقحت و  روفو  یلع  لدی  مالک  هنع  لقن  املک  لب  - 2

هر س  مزخأ ، نم  اهفرعأ  هنشنش  هذه  داتسألا و  رس  ذیملتلا 
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.هنودب کلذ  روصت  نکمی  ثیحب ال  هتلع  دوجوب  موقتی  هتقیقح  بسحب  لولعملا  دوجو  نأ  اهنم  و 

هبکرم وأ  هطیسب  اهسفن  دح  یف  تناک  ءاوس  اهل  دوجولا  رابتعا  عم  هیناکمإلا  هیهاملا   (1) هبکرملا هیهاملا  نم  هدارم  نأ  ملعا  و 

: عفد کش و 

هلع تناکل  هدحو  هیف  هلعلا  ریثأت  ناک  ولف  هدحاو  هعیبط  دوجولا  نأل  الولعم  نوکی  نأ  نکمی  هدـحو ال  دوجولا  نأ  مهوتم  مهوتی  امبر 
قرافملا إدـبملا  ماودـب  همئاد  تناکل  الإ  طرـش و  یلإ  هقرافملا  هلعلا  نع  هناضیف  یف  جاتحی  ءاملا  هنوخـس  الثم  لولعم  لـکل  هحلاـص 

هدوربلا دوجول  طرش  وه  ام  ققحتب  هنوخسلا  دوجو  ققحتی  نأ  مزل  اهتیهام  نود  هنوخسلا  دوجو  ناک  ول  طرشلا  کلذ  یلع  فقوتملاف 
هاقالم دنع  هنوخـسلا  دوجو  ناضیف  مزلیف  اذهل  اطرـش  نوکی  کلذـل  طرـش  وه  امف  هرارحلا  دوجول  قواسم  هدوربلا  دوجو  نأل  ءاملاک 

نالطبلا یهیدب  وه  و  یـش ء - لک  لوصح  مزلی  اذـه  نم  لولعملا و  بجیف  لصاح  طرـشلا  ضایف و  لعافلا  هلباق و  هیهاملا  نأل  ءاملا 
.نایعلا سحلا و  هعفدی 

.رکذتف كوکشلا  هذه  لاثمأ  هلازإل  مشجت  هدایز  یلإ  رقتفت  انم ال  تقبس  یتلا  لوصألا  ناقتإ  دعب  تنأ  و 

- ءامکحلا مالک  قیقدل  مهفلا  ءوس  نم  یبیبح  ای  رذحا  هیبنت :

ضرع ضرعلا  هسفنل و  رهوج  رهوجلا  نإ  مهلوق  عمـس  امل  ساـنلا  نم  ریثک  ذإ  هقیقدـلا  یناـعملا  یلإ  مهتاراـشإ  مهلیواـقأ و  فیطل  و 
ءامکحلا تلاق  امنإ  هومهوت و  امک  رمألا  سیل  اسأر و  ریثأتلا  لـعجلا و  نع  هینغتـسم  اـهنإ  نولوقی  مهنأ  نظف  دارملا  مهفی  مل  هسفنل و 

هیلکلا یناعملا  تاموزلم و  تافوصوم و  تادوجولا  تدجو  اهمزاول  اهلاوحأ و  تحفـصت  تادوجولا و  تلمأت  امل  کنأل  لوقلا  اذـه 
تافص اهلک  هینهذلا  تاموهفملا  و 

دیرجتلا یف  هسفن  هللا  سدـق  یـسوطلا  ققحملا  راشأ  امک  طئاسبلا  نود  هلوعجم  هبکرملا  تایهاملا  نأ  همالک  نم  مهوت  امل  هلعل  و  - 1
هر س  هدارم ، نایب  هرس  سدق  فنصملا  دارأ  طیسبلا  یف  کلذک  بکرملا  یف  لعاجلا  یلإ  هجاحلا  ققحتی  امک  هلوقب و 
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تافصلا مزاوللا و  کلت  فالتخا  لجأ  نم  یه   (1) هفرعملا لقعلا و  بسحب  هیدوجولا  تافوصوملا  فـالتخا  هلع  نأ  تفرع  مزاول  و 
بتارملا هفلاختم  یه  یتلا   (2) اهتادوجو اهتاوذ و  اهفالتخا  سفنل  یهف  تافصلا  کلت  فالتخا  امأ  تایـضرع و  وأ  تایتاذ  یه  یتلا 

.اهسفنل لب  اهیف  هلعل  ال  اهنایعأب - هفلتخم  اهعدبأ  یلاعت  يرابلا  نأل  اقوحل  اقبس و  افعض و  هدش و  اصقن و  الامک و 

هلعل امهیتاذـل ال  ضایبلا  داوسلا و  فالتخا  و  ضایبلا - داوسلا و  فالتخا  لجأ  نم  ضیبألا  دوسألا و  لاح  فـالتخا  نأ  کـلذ  لاـثم 
ناـفلتخم ضاـیبلا  داوسلاـف و  هیاـهنلا  ریغ  یلإ  يداـمت  يرخأ  هلع  اـمهل  نیفلتخم  اـمهنوک  یف  ضاـیبلا  داوـسلا و  نأ  نظ  نمف  يرخأ 

لعاج و لعجب  سیل  الثم  داوسلا  نأ  اودیری  مل  مهمالک و  ینعم  اذهف  امهیدوجو  انیع  امه  نیتللا  امهیتاذب  لب  امهیف  هفصب  امهسفنأب ال 
.هریصب هدایز  کیتأیس  هیفسلفلا و  مولعلاب  اوضاتری  مل  نمم  ریثک  مهوت  امک  عناص  عنصب  ال 

: حیولت هیف  حیضوت 

نأ بجی  هنع  ضئافلاف  هتاذ  سفنب  دوجوملا  دوجولا و  نیع  بجاولا - نوک  ققحت  دق  هلعلل و  ابسانم  نوکی  نأ  بجی  لولعملا 

هر س  رود ، الف  توبثلا  یف  طئاسو  تادوجولا  تادوجولا و  فالتخال  تابثإلا  طئاسو  تایهاملا  يأ  - 1
ایتاذ فالتخالا  نکی  مل  هلع  عومجملا  ناک  نإ  و  دحاو - یلع  نیتلقتسم  نیتلع  دراوت  مزل  هلقتسم  هلع  دحاو  لک  ناک  نإ  تلق  نإ  - 2

یف اهفالتخا  ناک  هیرابتعا  تایهاملا  تناک  امل  لاـقی  نأ  امهدـحأ  .فـالتخالل  نیریرقت  یلإ  راـشأ  دـق  تلق  فلخ - اذـه  تاـیهاملل 
ضرعلا يدوجولا و  رهوجلا - يأ  خـلإ  هسفنل  رهوج  رهوجلاـف  ذـئنیح  یتاذ و  تادوجولا  فـالتخا  تادوجولا و  فـالتخا  عبت  عقاولا 

یتاذ و تایهاملا  فالتخا  و  تایهاملا - فـالتخا  عبت  هفرعملا  لـقعلا و  بسحب  تادوجولا  فـالتخا  لاـقی  نأ  اـمهیناث  .يدوجولا و 
تایهاملا فالتخا  لاقی  نأ  وه  رخآ  برـشم  یلع  رخآ  ریرقت  ضرعلا - هیهام  رهوجلا و  هیهام  يأ  خـلإ  هسفنل  رهوج  رهوجلاف  ذـئنیح 

میهافم فالتخا  لظ  هقباسلا  ناوکألا  کلت  یف  اـمهفالتخا  هیملعلا و  تآـشنلا  هقباـسلا و  ناوکـألا  یف  اـهفالتخا  لـظ  ملاـعلا  اذـه  یف 
رهوجلا مهلوق  اضیأ  هجوی  نأ  نکمی  هنإ  مث  هیلاعتملا - تاذـلا  هیلوعجم  الب  لوعجم  اهفالتخا ال  یلاـعت و  هتافـص  یلاـعت و  هللا  ءامـسأ 

رم دق  و  طیسبلا - لعجلا  یبیکرتلا ال  لعجلل  لاطبإ  اذهف  هلعلا  نع  اینغ  ناک  ایرورـض  ناک  امل  هسفنل  یـشلا ء  توبث  نأب  هسفنل  رهوج 
هر س  راینمهب ، مالک  یف  اذه 
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.یلاعت هنیب  اهنیب و  هبسانملا  دقفل  هیلکلا  اهتایهام  ءایشألا ال  دوجو  نوکی 

(1) هریغل اریثأت  هتاذ  یف  کلذ  ناک  ول  تادوجوملا و  عیمجل  لـجتم  رهاـظ  هتاذـب  لوـألا  ریخلا  هلئاـسر  ضعب  یف  سیئرلا  خیـشلا  لاـق 
لوبق نع  تاوذـلا  ضعب  روصق  لجأل  لـجتم و  هتاذـب  هتاذ  لـب  فلخ  کـلذ  ریغلا و  ریثأـت  لوبق  هیلاـعتملا  هتاذ  یف  نوکی  نأ  بجول 
هقیقح ـالإ  هیلجت  سیل  صقنلا و  فعـضلا و  روـصقلا و  وـه  باـجحلا  نیبوـجحملا و  یف  ـالإ  باـجح  ـال  هقیقحلاـبف  بجتحم  هیلجت 
هروص هفسالفلا  هامـس  کلذل  مهل و  لجتم  هتاذف  نویهلإلا  هحـضوأ  امک  هتاذ  حیرـص  وه  ام  الإ  هتاذ  یف  هتاذب  هل  ینعم  ذإ ال   (2) هتاذ

یلجتل هآرملا  یف  هعقاولا  هروصلا  رهوجت  هیلجت  لـینب  هرهوجت  نإـف  یلکلا  لـقعلاب  موـسوملا  یهلـإلا  کـلملا  وـه  هیلجتل  لـباق  لوأـف 
بجاولا  (4) وه کـلذ  هلثم و  لوقت  نأ  زرتحاـف   (3) هلاثم هلاعفلا  لقعلا  نإ  لیق  ینعملا  اذـه  نم  بیرقل  هلاـثم و  یه  يذـلا  صخـشلا 

هیف هنم  عقی  لاثم  طسوتب  لعفنملا  یف  لعفی  لعاف  لک  هیف و  لعافلا  نم  عقاو  لاثم  طسوتب  لعفنی  امنإف  لعاف  نع  لعفنم  لک  نإف  قحلا 
(5) ءارقتسالاب نیب  کلذ  و 

هر س  ضیفلا ، عاطقناب  لئاقلا  هلوقی  امم  هریغ  وأ  تقولا  تاذ  وأ  حلصألاب  ناک  ءاوس  الیلعت  ادییقت و  - 1
هر س  یشلا ء ، کلذ  روهظ  نکی  مل  الإ  هنع و  انیابم  سیل  یشلا ء  روهظ  هروهظ و  هیلجت  نأل  - 2

نع هیراع  روص  يولعلا  ملاعلا  نع  لئس  نیح  :  ُ لاق ع ثیح    ُ یلع ع ءایفصألا  دنـس  ءایلوألا و  دیـس  هیالو  هاکـشم  نم  ذوخأم  اذه  - 3
هر س  ثیدحلا ، هلاعفأ  اهنع  رهظأ  هلاثم و  اهتیوه  یف  یقلأ  تألألتف  اهعلاط  تقرشأف و  اهل  یلجت  دادعتسالا  هوقلا و  نع  هیلاخ  داوملا 

هر س  یبنجأ ، وه  زرتحاف و  هلوق  لبق  امب  قلعتم  اذه  - 4
یف دوجولا  کلـسم  کلاسلا  امأ  هیهاملا و  قیرط  كولـس  یلع  هثاحبأ  مظعم  ینب  هر  هنأل  ءارقتـسالا  یلع  هلأـسملا  ناـیب  ینب  اـمنإ  - 5

هدـشلا و ثیح  نم  هفلتخم  بتارم  تاذ  هلـصأتم  هقیقح  دوجولا  نوک  نإف  لئاسملا  هذـه  لاثمأ  یف  هحـسف  یف  هنإف  هیفـسلفلا  لئاسملا 
دیدشلا یلإ  هبـسنلاب  هتاذ  دـح  یف  اطبار  فیعـضلا  نوک  بجوی  هیلإ  اهراقتفا  دـیدشلا و  تاذـب  فیعـضلا  تاذ  طابترا  مث  فعـضلا -

مزلتسی تلق  تئش  نإ  اهل و  اخناسم  هدیدشلل  الزنت  هفیعـضلا  هبترملا  ینعأ  لولعملا - نوکب  الإ  متی  وه ال  دوجولا و  بسحب  هب  اموقتم 
ط دوجولا ، یف  اهعبتی  الظ  هتلع و  یکحی  الاثم  لولعملا - نوک  کلذ 
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سفنلا تایفیکلا و  نم  يوقلا  رئاس  کلذـک  و  هنوخـسلا - وه  اهلاثم و  هیف  عضت  نأب  مارجألا  نم  مرج  یف  لـعفت  هیراـنلا  هرارحلا  نإـف 
مـسجلا یف  عضی  امنإ  فیـسلا  هدرجملا و  هیلقعلا  هروصلا  یه  اهلاثم و  اهیف  عضت  نأب  اهلثم  يرخأ  هقطان  سفن  یف  لعفت  اـمنإ  هقطاـنلا 

یهتنا اهتـسالم  ءازجألا و  ءاوتـسا  وه  و  هسام - ام  لاثم  هدـح  بناوج  یف  عضت  نأب  نیکـسلا  ددـحی  اـمنإ  نسملا  هلکـش و  وه  هلاـثم و 
هنیابی و اهب  ههج  هیکاحی و  لعافلا و  هباـشی  اـهب  ههج  نیتهج  نم  هعبط  یف  بکرم  وهف   (1) لولعم لک  نإ  ءافرعلا  ضعب  لاق  همـالک و 

وحن نیابی  وحن  نم  هلکب  ناک  ول  اضحم  ارون  ناکف  هنم  ارداص  لعافلا ال  سفن  ناک  لعافلا  وحن  هباشی  وحن  نم  هلکب  ناک  ول  ذإ  هیفانی 
هینارونلا یلوألا  ههجلا  هضحم و  هملظ  ناکف  هنع  ارداص  نوکی  ـال  یـشلا ء  ضیقن  نـأل  هنم  ارداـص  نوکی  نأ  اـضیأ  لاحتـسا  لـعافلا 

عم هنیابملا  اهب  تبثت  یتلا  ههجلا  اهنأل  لعافلا  نع  هرداـص  ریغ  یه  هیهاـم و  هامـسملا  یه  هیناـملظلا  يرخـألا  ههجلا  ادوجو و  یمـسی 
ههج یه  تناک  لعافلا  نع  هثعبنم  تناک  ول  هدـنع و  سیل  ام  یـشلا ء  نم  ثعبنی  لعافلا و ال  نع  اـهوحن  بولـسم  ههج  یهف  لـعافلا 
نم هنیابی  هیرونلا و  نم  هیف  اـم  ثیح  نم  ههباـشی  رونلا  نم  لـظلاک  هلعلا  نم  لولعملاـف  هنیاـبملل  يرخأ  ههج  یلإ  تجاـتحاف  هقفاوملا 

رونلا و داضت  اهنأل  رونلا  نم  یه  رونلا و ال  نم  هضئاف  تسیل  لـظلا  یف  هیناـملظلا  ههجلا  نأ  اـمکف   (2) هملظلا بوش  نم  هیف  اـم  ثیح 
.لولعملا یف  هیهام  هامسملا  ههجلا  کلذکف  هنم  نوکت  فیکف  هنیابملا  عقوت  کلذ  لجأ  نم 

هریغ نع  زاتمم  وه  امیف  یش ء  یشلا ء  هب  ام  الإ  تسیل  هیهاملا  نإف  هلعلا  نم  هضئاف  هلوعجم و ال  ریغ  هیهاملا  لاق  نم  لوق  هحص  تبثف 
.ماسجألا یف  هداملا  هلزنم  طئاسبلا  یف  لزنت  یتلا  اهیلإ  راشملا  هیناملظلا  ههجلا  وه  یش ء و  لک  نم  لعافلا و  نم 

افشلا تایهلإ  یف  سیئرلا  خیشلا  طئاسبلا  یف  بیکرتلا  اذه  توبث  یلإ  راشأ  دق  و 

هر س  رعاشملا ، یف  امک  هیهام  يذ  لولعم  لک  يأ  - 1
قیقحت ققحملا  فراعلا  کلذ  هدافأ  ام  هلمجلاب  هب و  اهل  بوش  رونلا ال  مدـع  هملظلاف  ـالإ  مهولا و  هنوعمب  هب  مکحی  بوشلا  اذـه  - 2

هر س  قیرطلا ، ءاوس  یلإ  يدهی  هللا  قیفملا و  قایرتلا  قیحرلا و  لسلسلا  قینأ و 
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وه هریغ و  نم  هل  يذـلا  ریغ  هنإف  هتاذ  رابتعاب  هل  يذـلا  نأل  هقیقحلا  طیـسب  ریغ  اضیأ  وهف  امئاد  هریغل  دوجو  بجی  يذـلا  لاق و  ثیح 
- هسفن رابتعاب  ناکمإلا  هوقلاب و  ام  هسبالم  نع  يرعی  دوجولا  بجاو  ریغ  یـش ء  کلذلف ال  دوجولا - یف  اعیمج  امهنم  هیوهلا  لصاح 

هتیوه هدوجو و  وـه  هریغ  نم  هل  يذـلا  و  هتیهاـم - وـه  هتاذ  راـبتعاب  هل  يذـلاف  یهتنا  یبـیکرت  جوز  هادـع  اـم  یقیقحلا و  درفلا  وـه  و 
نإ و  هداملا - یلإ  هدانتسا  هیهاملا  یلإ  ناکمإلا  هوقلا و  دنـسأ  اذهل  هروصلا و  یلویهلا و  نم  مسجلا  ماظتنا  نیتهجلا  نیتاه  نم  همظتنم 

(1) هیلع علطتـس  امک  نیعـضوملا  یف  ناکمإلا  یینعم  نیب  اذک  قرف و  هروصلا  یلویهلا و  نم  مسجلا  بیکرت  بیکرتلا و  اذه  نیب  ناک 
.یلاعت هللا  ءاش  نإ 

نع ءانغتـسالا  یف  هیلإ  اهوعمج  دوجولا و  بجاوب  اهوقحلأ  دقف  لعجلا  زیح  نع  هیهاملا  اوجرخأ  امل  مهنأ  کمهو  یف  نجلتخی  مث ال 
الصأ اهل  لصحت  هیهام ال  اهنأ  یف  یه  ام و  الیصحت  یـضتقی  لعجلا  نأل  لعجلا  نود  اهنأل  هلوعجم  ریغ  تناک  امنإ  هیهاملا  نأل  هلعلا 
هلعلاب قلعتم  نکمملا  نـأل  ذـئنیح  هلعلا  یلإ  هطوبرم  تناـک  هلـصحتم  ریغ  اـهنأب  ول  هوجولا و  نم  هجوب  تلـصحت  یتم  اـهنأ  يرت  ـال  أ 

ریغ وه  اـم  قحلی  فیکف  هیدمـصلا  لـصحتلا و  طرف  نم  لـعجلا  قوف  هنـأل  لوعجم  ریغ  ناـک  اـمنإ  دوجولا  بجاو  امدـع و  ادوجو و 
.مهفاف لعجلا  قوف  هنأل  لوعجم  ریغ  نوکی  امب  هقوف  لعجلا  نأل  لوعجم 

اهـسفنأ یف  اهنإ  هقلطملا و  هیهاملا  هلأسم  عورف  نم  هلوعجم - ریغ  تایهاملا  نوکب  لوقلا  نإ  لاق  ثیح  يزارلا  ماـمإلا  باـصأ  دـقل  و 
.همودعم هدوجوم و ال  ریغ 

اهئازجأ یلإ  هیلکلا  عئابطلا  هیهاملا و  جایتحا  عیرفت :

اهجایتحا هدوجوم و  اهماوق  بسحب  وأ  یه  ثیح  نم  اهماوق  سفن  بسحب  یموقت  جایتحا  هروصلا  هداملاک و  وأ  لـصفلا  سنجلاـک و 
ناـتلع ناـیرخألا  دوجولا و  نم  وحن  بسحب  وأ  اـقلطم  ناـک  ءاوس  هیهاـملل  ناـتلع  ناـیلوألاف  يرودـص  جاـیتحا  اـهتیاغ  اـهلعاف و  یلإ 

رابتعاب الإ  حصت  تایهاملا ال  یلإ  رودصلا  رادصإلا و  ینعمب  هیلولعملا  هیلعلا و  هبسن  نذإف  اهدوجول -

رمألا همالک و  یف  زیزعب  سیل  اذـه  لثم  نکل  تضم  دـقف  نیناـکمإلا  قورف  اـمأ  نیبیکرتلا و  نیب  قرفلا  یلع  عـالطالا  دارملا  لـعل  - 1
هر س  لهس ،
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مدـعلا دوجولا و  رابتعا  نع  رظنلا  عطق  عم  حـصت  اهنإف  هیهاملا  سفن  بسحب  موقتلا  میوقتلا و  ینعمب  امهتبـسن  فـالخب  اـهعم  دوجولا 
.یملعلا فرظلا  بسحب  روصتلا  عقوم  قیدصتلا و  عقوم  نیلیبقلا  نیذه  نم  اهعم و 

یلإ درفم  دـحاو  ینعم  نم  نهذـلا  لـقتنی  نأ  نکمی  سیل  قـطنملا  عوـضوم  لـصف  لوأ  یف  .ءافـشلا  یف  خیـشلا  رکذ  دـق  هنأ  ملعا  مث 
هلع قیدصتلا  عقوم  نأل  قیدـصتلا  کلذ  عاقیإ  یف  ادـحاو  امکح   (1) همدع هدوجو و  مکح  سیل  ینعملا  کلذ  نإف  یـش ء  قیدـصت 

وأ هدوجو  لیصحت  ریغ  نم  هیافک  درفملا  یف  عقی  الف  همدع  هدوجو و  یتلاح  یف  یشل ء  هلع  یش ء  نوکی  نأ  زوجی  سیل  قیدصتلا و 
.درفم ینعمب  عقی  ام  اریثک  هنإف  روصتلا  امأ  هل و  هلاح  یف  وأ  هتاذ  یف  همدع 

انألف ایناث  امأ  اهیف و  هیراج  تامدـقملا  نإف  روصتلا  هتدافإب  ضوقنم  هنألف  ـالوأ  اـمأ  ثحب  هیف  هلوقب  یناودـلا  همـالعلا  هیلع  ضرتعا  و 
یف امک  نهذلا  یف  هدوجوب  قدصی  نأ  ریغ  نم  نهذلا  یف  هدوجو  ببـسب  قیدـصتلا  دـیفی  امبر  ینهذـلا - هدوجول  درفملا  اذـه  لوقن 

.مولعلا جذومنأب  یمسملا  هتلاسر  یف  همالک  اذه  هلثم  نع  بیرغ  کلذ  لثم  هطلاغم و  هرکذ  ام  نأ  رهظف  هسفنب  روصتلا  هدافإ 

دوجولا ال رودـصلا و  بسحب  اهب  هموقت  هیدابم و  یلإ  یقیدـصتلا  بولطملا  جایتحا  نأ  نم  نیبساکلا  نیب  قرفلا  رکذ  اـمم  ملع  دـق  و 
هیداـبم و روـصت  نود  نم  اـهیلع  هجحلا  هماـقإ  لـبق  ـالوأ  روـصتی  اـمم  يرظنلا  یقیدـصتلا  بوـلطملا  ذإ  روـصتلا  موـهفملا و  بسحب 

هیقیدصتلا هیدابم  بولطملا  روصت  دعب  سفنلا  لصحت  مث  هوجولا  نم  هجوب  اهب  قیدصتلا 

نأب قیدصتلاف  هبکرملا  هیلهلاب  قیدـصتلا  یف  امک  نیدـیقملا  وأ  هطیـسبلا  هیلهلاب  قیدـصتلا  یف  امک  نیقلطملا  همدـع  هدوجو و  يأ  - 1
هدوجوم ال تسیل  رانلا  نأب  قیدـصتلل  هلع  هدوجوم  تسیل  هرارحلا  نأب  قیدـصتلا  هدوجوم و  هرارحلا  نأب  قیدـصتلل  هلع  هدوجوم  رانلا 

قیدصتلل عقوملا  ملاعلا  ریغتب  قیدصتلا  یف  اذک  همودعم و  وأ  هدوجوم  تضرف  فیک  هیهام  هیهاملا  نأل  اجذاس  هرارحلا  وأ  رانلا  روصت 
دوجولاب قیدصتلا  عاقیإ  یف  درفملل  يذلا  ینهذـلا  دوجولل  لخد  یناودـلا و ال  همالعلا  هرکذ  ام  هیلع  دری  الف  ذـئنیح  الثم و  هثودـحب 

هر س  طلاغم ، همالعلا  اذه  نأ  رهظف  اقلطم  هبذاکلا  تاقیدصتلا  یف  کلذ  یف  هل  لخد  امک ال  نیدیقملا  قلطملا و  مدعلا  وأ  قلطملا 
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.اهتافص نم  هفص  دوجول  وأ  اهسفن  یف  هیهاملا - دوجول  هیلعافلا  للعلاک  اهنأکف  قیدصتلا  بسحب  ایناث  هیلإ  اهنم  لقتنی  و 

بولطملا امأ  تادوجوملا و  یلإ  لکلا  لعاف  هبـسنک  تایرظنلا - عیمج  یلإ  تاـیلوألا   (1) یلوأ هبـسن  نإ  راینمهب  هلاق  ام  اذه  دـیؤی  و 
هیهاملا موهفملا و  بسحب  موقت  اهب  هموقت  یفلأت و   (2) جایتحا هدیعبلا  هبیرقلا و  هیدابم  یلإ  هجایتحاف  يدحلا - اصوصخ  يروصتلا و 

.دودحملا یلإ  هبسنلاب  دحلا  ءازجأک  ققحتلا  رودصلا و  بسحب  ال 

ربدت لمأت و  یندأب  اضیأ  عنملا  اذک  ضقنلا و  عفدنا  روصتلا و  عقوم  قیدصتلا و  عقوم  نیب  قرفلا  ققحت  دق  کلذبف 

مأ ال فعضتی  وأ  دتشی  نأ  زوجی  له  دوجولا  نأ  یف  ( 4  ) لصف

هراشا

یف هکرحلا  عوقو  ینعم  مکلا و  یف  هکرح  صقنتلا  دـیازتلا و  نم  ـالک  نأ  اـمک   (3) فیکلا یف  هکرح  فعضتلا  دادتـشالا و  نم  لک 
نآ یف  هل  نوکی  يذـلا  درفلا  فلاخی  هلوقملا  کـلت  نم  درف  هکرحلا  ناـمز  نم  ضورفم  نآ  لـک  یف  عوضوملل  نوکی  نأ  وه  هلوقم 

.رخآ اوحن  وأ  هیفنص  وأ  هیعون  هفلاخم  رخآ 

نأل دساف  وه  اهسفن و  یف  هلوقملا  کلت  لاح  ریغت  نع  هرابع  اهنأ  دقتعی  امبر  و 

قدصلا و قحلا و  نایب  یف  لصف  افـشلا  تایهلإ  یف  خیـشلا  لوق  ریظن  اذـه  ناعفتری و  ناعمتجی و ال  تابثإلا ال  یفنلا و  انلوق  ینعی  - 1
هنأ یتح  لیلحتلا  یف  یـش ء  لک  هیلإ  یهتنی  يذلا  هقداصلا  لیواقألا  لک  لوأ  لاق و  مث  هقحلا - تامدقملا  یف  لئاوألا  لوأ  نع  بذلا 

بلـسلا باجیإلا و  نیب  هطـساو  هنأ ال  وه  ناهربلا  باتک  یف  هانیب  امک  هب  نیبی  وأ  نیبتی  یـش ء  لک  یف  لعفلاب  وأ  هوقلاب  الوقم  نوکی 
هر س  یهتنا ،

یف يدـحلا  اصوصخ  هلوقف و  هیهاملا  هیئیـش  خنـس  نم  امهیلک  هیلإ  جاـتحملا  جاـتحملا و  نأ  وه  یفلأـتلا و  جاـیتحالا  عون  نم  يأ  - 2
هر س  هعقوم ،

دادتشالا رصح  تایاغلا  یف  مهنع  قرتفن  تایادبلا و  یف  مهعم  كرتشن  اریثک  لوقی  امک  موقلا  قاذم  یلع  تانایبلا  هذه  تناک  امل  - 3
هر س  یلاعت ، هللا  ءاش  نإ  هقیقحت  یتأیس  مکلا و  یف  نیرخآلا  فیکلا و  یف  فعضتلا  و 
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لوألا تاذ  فیک و  داوسلا  سفن  داوسلا  یف  هکرحلل  یقیقحلا - عوضوملا  نوکی  یتح  دتشی  ادحاو  اداوس  نأ  سیل  الثم  دوستلا  ینعم 
.هصقانلا اهنیعب  تسیل  هدئازلا  هصقان و  اهسفن  یف 

داوسلا دتشا  امف  اداوس  نکی  مل  نإ   (1) هیلإ مضنی  يذلا  نإف  رخآ - یـش ء  اهیلإ  مضنی  هیقاب و  لوألا  تاذ  لوقی  نأ  دـحأل  یتأتی  و ال 
امهنیب زایتما  الب  دـحاو  لحم  یف  ناداوس  لـصحیف  رخآ  اداوس  هیلإ  مضنی  يذـلا  ناـک  نإ  يرخأ و  هفـص  هیف  ثدـح  لـب  هتیداوس  یف 
لاحلا اذـک  داحتا و  الف  نینثا  ایقب  نإ  امهنأل  روصتم  ریغ  اضیأ  داوسلا  نم  نینثالا  داحتا  لاحم و  وه  نامزلا و  وأ  لـحملا  وأ  هقیقحلاـب 

.رخآلا لصح  امهدحأ و  یفتنا  وأ  امهریغ  لصح  ایفتنا و  نإ 

هنم دشأ  رخآ  داوس  لوصح  عوضوملا و  نع  لوألا  تاذ  مادعناب  لب  هیلإ  رخآ  مامضنا  داوس و  ءاقبب  سیل  داوسلا  دادتـشا  نأ  ملع  دقف 
.فعضتلا یف  سایقلا  هیلع  نیلاحلا و  یف  هئاقب  عم  عوضوملا  کلذ  یف 

حـضاوف طقف  هتاعوضوم  رثکتب  هرثکت  اقلطم و  دوجولا  هیرابتعاب  نیلئاقلا  هقیرط  یلع  امأ  دوجولا  یف  هکرح  نأ ال  ملعف  اذه  ققحت  اذإ 
عوضوملا و دوجو  سفن  وه  لب  هیهاملاب  امئاق  اضرع  سیل  دوجولا  نأ  اقباس  تملع  املف  هانرتخا  ام  یلع  اـمأ  ناـیبلا و  یلإ  جاـتحی  ـال 

ضعب راـبتعاب  ـالإ  مهللا  اـققحت  ـالعج و  هنیع  وه  اـم  ءاـقب  عم  هلدـبت  غوسی  فیکف  رمـألا  سفن  یف  عوضوملا  نیع  وه  لـب  هتیدوجوم 
.هیلقعلا تاظحالملا 

ضاعبأ یف  سبلت  هل  سیل  كرحتملا  نأل  اـکرحتم  هنوک  ماد  اـم  لـعفلاب  كرحتملا  ءاـقب  مدـع  دوجولا  یف  هکرحلا  نم  مزلی  اـضیأ  و 
قوف هیرهوجلا و  روصلا  دوجولاک و  هب  الإ  وه  موقتی  امیف ال  یـشلا ء  كرحتی  نأ  نکمی  سیلف  هکرحلا  هیف  امب  هتانآ  هکرحلا و  نامز 

.(2) یلاعت هللا  ءاش  نإ  هقیقحت  کیلع  دریس  رخآ  مالک  اذه 

هر س  هیجراخ ، طئاسب  ضارعألا  نأ  عم  داوسلا  یف  یجراخلا  بیکرتلا  مزلی  اضیأ  و  - 1
هر س  دوجولا ، یف  هیهاملا  هکرح  زجی  مل  نإ  هیرهوجلا و  روصلا  یف  هداملا  هکرح  زاوج  وه  و  - 2
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: هیبنت مهو و 

هیف اـمم  درف  نم  لاـقتنالا  نـأل  هلوقم  یف  هکرح  ققحتی  ـال  نأ  مزل  رکذ - اـم  یـش ء  یف  هکرحلا  عوقو  ینعم  ناـک  ول  هنأ  مهوتی  اـمبر 
نم یهانتی  ام ال  راصحنا  (1) و  تانآلا عفاشت  مزل  الإ  کلذـک و  سیل  لعفلاب و  دوجو  دارفألل  ناک  اذإ  روصتی  امنإ  رخآ  یلإ  هکرحلا 
نم هبیرقلا  هوقلاب  هدوجوم  اهنکل  لعفلاب  هزیمتم  هدوجوم  نکت  مل  نإ  دارفألا و  کلت  نأب  حازیف  نیرـصاح - نیب  هبترتملا  تادوجوملا 

.هیف دارفألا  کلت  نم  صوصخم  درفب  كرحتملا  سبلت  هیف  هکرحلا  تعطقنا  ول  ضرف  نآ  يأ  نأ  ینعمب  لعفلا 

لطاب وه  لعفلاب و  مک  یمکلا  كرحتملل  و ال  لعفلاب - ناکم  هکرحلا  نامز  یف  ینیـألا  كرحتملل  نوکی  ـال  نأ  مزلی  هنأـب  اذـه  در  و 
.هرورضلاب

نیب هلاح  طسوتلا  کلذ  دارفألا و  کلت  نیب  طسوتلاب  هکرحلا - لاح  لعفلاب  فصتی  امنإ  كرحتملا  نأب  یناودلا  همالعلا  هنع  باجأ  و 
نم ولخی  هنأ ال  امأ  اهیف و  طسوتلا  ضارعألا و  کلت  نع  ولخی  مسجلا ال  نأ  وه  يرورـضلا  ردـقلا  و  لـعفلا - هضوحم  هوقلا و  هفارص 

.همالک اذه  هفالخ  یضتقا  امبر  ناهربلا  لب  هیلع  انهربم  ایرورض و ال  سیلف  لعفلاب  اهدارفأ 

ألخلا و مزلیف  الإ  لعفلاب و  نیأ  هل  هرورـضلابف  هتکرح  نامز  لک  یف  مسج  هب  طاحأ  امم  نیألا  یف  كرحتملا  نإـف  هیف  اـم  یفخی  ـال  و 
.الصأ تقو  یف  عضو  اهل  نوکی  نأ ال  مزلیف  هیعضولا  هکرحلا  نع  هکفنم  ریغ  كالفألا  اضیأ  (2) و  لاحم وه 

رایعم یه   (3) هینآ دارفأ  اهل  لـب  هینـآلا  دارفـألا  یف  هرـصحنم  تسیل  هکرحلا  اـهیف  عقت  یتلا  هلوقملا  دارفأ  نأ  ماـقملا  اذـه  یف  قحلاـف 
هینامز  (4) دارفأ نوکسلا و 

، تاینآلا خسنلا  ضعب  یف  و  - 1
ناکم هل  نکی  مل  نإ  هدـق و  لقی  مل  لوقن  انأل  نکمتملل - ناکملا  دـقف  نم  ناکملل ال  نکمتملا  دـقف  نم  مزلی  امنإ  ألخلا  لاقی  ال  - 2

هر س  میقتسم ، مالکلاف  ناکملا  یلإ  هبسنلا  اهمزلی  نکمتملا  یف  هئیه  وه  نیألا  نیأ و  هل  نکی  مل  نإ  لاق و  لب  ألخلا  مزلی 
یف هکرحلا  نوکتف  هکرحلا  رایعم  تناـکل  ـالإ  اـهتیعوأ و  یه  یتلا  هضورفملا  تاـنآلا  یف  اـمک  اـهیف  ماـسقنا  ـال  دادـتما و  ـال  يأ  - 3

هر س  هکرحلا ،
هر س  ینامز ، دحاو  درف  هلوقک  دارفألا  دارفأ  یلوألا  - 4
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هکرحلا تماد  ام  كرحتملل  نوکی  ذئنیحف  مهـضعب - هآر  امک   (1) اهنیع یه  لب  عطقلا  ینعمب  هکرحلا  یلع  هقبطنم  دوجولا  هیجیردـت 
- تانآلا یف  هضورفملا  دودـحلا  عیمجل  نمـضتم  هیلاصتا  هممکتم  هیوه  وذ  راـق  ریغ  لـصتم - یناـمز  دـحاو  درف  اـهلاصتا  یلع  هیقاـب 

امأ الـصأ و  ضرف  نود  نم   (2) لعفلاب كرحتملل  لصاح - هلوقملا  نم  ینامزلا  درفلاف  طخلا  یلإ  هضورفملا  طقنلا  هبـسن  هیلإ  اهتبـسن 
هلوقملا نع  مسجلا  ولخ  مزلی  نذإف ال  ضرفلا  درجمب  اهلوصح  یهف  هضاعبأ  درفلا و  کلذ  دودـح  یه  یتلا  هیناـمزلا  هینـآلا و  دارفـألا 

لاح لعفلاب  ینآ  دـحاو  درف  دـجوی  ذإ ال  نیرـصاح  نیب  یهانتی  ام ال  راصحنا  تاینآلا و ال  ـال  تاـنآلا و  یلاـتت  ـال  اـهیف و  كرحتملا 
.هیهانتم ریغ  اهنوک  وأ  تاینآلا - عفاشت  نع  الضف  هکرحلا 

.هتابث عوضوملا و  ماوق  نم  هبترملا  هذهب  هفعضت  دوجولا و  دادتشا  یف  فتکتلف   (3) لوقت عجرت و  نأ  کل  سیل  و 

کلذ ریغ  یف  هدوجو و ال  نامز  یف  الصأ ال  هل  رارمتسا  یشلا ء ال  نم  ینامزلا  درفلا  هکرحلل و  طرـش  هکرحلا  عوضوم  رارمتـسا  نأل 
یلاعت هللا  ءاش  نإ  نامزلا  هکرحلا و  ثحابم  قیقحت  یلإ  هلوکوم  حیضوتلا  هدایز  نامزلا و 

هیف اـم  هلوقم  نم  هکرحلا  نأ  نم  مهـضعب  هآر  اـمک  لـصتملا - یناـمزلا  درفلا  نیع  عطقلا  ینعمب  هکرحلا  ذإ  هیهاـم  ـال  ادوجو  يأ  - 1
وه لب  یشب ء  سیل  یشلا ء  ددجت  وه  امب  یشلا ء  ددجت  یـشلا ء و  ددجت  هکرحلا  نأ  هکرحلا  ثحبم  یف  یتأیـس  ام  هدیؤی  هکرحلا و 

یشب سیلف  هققحت  هنوک و  یشلا ء  دوجو  رابتعالا - لهأ  نم  لاق  نم  لوق  ریظن  هیف  ددجتلا  کلذ  یتلا  هلوقملا  یشلا ء  امنإ  یبسن  رمأ 
هر س  همسقلا ، هیلع  دری  ء و ال 

نوکس للختی  مل  عطق و  ققحتی  مل  امف  لایـسلا  ریغلا  دوجوملاک  ضحملا  لعفلاب  هفرـصلا و ال  هوقلاب  سیلف  تاینامزلا  هیلعفک  يأ  - 2
مل امنإ  هیلإ و  یناودـلا  همالعلا  هرکذ  ام  عاـجرإ  نکمیف  ذـئنیح  هیـصخشلا و  هدـحولا  قواـسم  ینادـحولا  لاـصتالا  دـحاو و  درف  وهف 

نکی مل  هکرحلا و  هیف  امم  درف  سفنب  كرحتملا  سبلتی  مل  هنأ  یلع  دارفألا  نیب  طسوتلا  لمح  هنأل  هیلع  هرـس  سدق  فنـصملا  هلمحی 
دارفألا یه  همالک  یف  دارفألا  هکرحلا و  سفنک  افرـص  ـالعف  ـال  هضحم و  هوق  سیل  هیف  اـمم  درف  هنأ  طـسوتلاب  هدارم  لـب  کـلذ  هدارم 

هر س  خلإ ، دارفألا  امأ  هرس و  سدق  فنصملا  لاق  امک  هیضاعبألا  هینامزلا  هینآلا و  هضورفملا -
هر س  خلإ ، كرحتملا  ءاقب  مدع  دوجولا - یف  هکرحلا  نم  مزلی  اضیأ  هیدوجولا و  هکرحلا  یفن  یف  هلوق  یلإ  رظان  - 3
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فعضلا هدشلا و  یف  ( 5  ) لصف

هراشا

امهتیهام مامتب  امإ  امهقارتفا  اـمهزیامتف و   (1) لقعلا وأ  دوجولا  یف  نیزیامتم  لک  نأ  مولعلا  تاـقبط  یف  عمـسلا  عورقم  تنک  کـلعل 
سنج و كرتشملاـف  اـمهنیب  هیرهوج  اـم  هعیبط  كارتـشا  دـعب  هیهاـملا  خنـس  نم  یـشب ء  وأ  اـمهنیب - يرهوج  اـم  كارتـشا  نود  نم 
هکرتشملا و هقیقحلا  مامت  یف  امهقافتا  دعب  هیـضرع  رومأب  وأ  يداحتا  بیکرت  بیکرتلا  هیعون و  عئابطل  تالـصحم  لوصف و  تانیعملا 

.ینارتقا بیکرت  بیکرتلا  هیفنص و  وأ  هیصخش  دارفأ  لصحتملا 

مامتب نوکی  امبر ال  قارتفالا  نأ  وه  رصحلا و  هب  حدقنی  قارشإلا  هفـسالف  هیلإ  بهذ  عبار  مسقب  كانه  تنطفت  نمم   (2) كدجأ و ال 
قحاولب اهنم و ال  ضعبب  هیهاملا و ال 

طاوتم و یلإ  مسقنی  یلکلا  نإ  مهلوق  وه  و  قطنملا - نم  یئزجلا  یلکلا و  ثحابم  یف  اهورکذ  ام  لوأ  هلأـسملا  هذـه  اورکذ  اـمنإ  - 1
فالتخا نم  هودـهاش  امل  الوأ  هیهاـملا  یف  دـقعنا  اـمنإ  ککـشملا  ثحبف  هیهاـملا - ضراوع  نم  هیلکلا  نأ  مولعملا  نم  ککـشم و 

ءانب هیف  فالتخا  قادـصملا ال  یلع  هعوقو  ثیح  نم  موهفملا  نأ  اودـجو  امل  مث  امک  افیک و  فعـضلا  هدـشلاب و  هیجراـخلا - رومـألا 
قباطم اهنإف ال  تایضرعلا  یف  يرجی  امنإ  کیکشتلا و  هیف  يرجی  میهافملا ال  نم  یتاذلا  نأ  اورکذ  خیشلا  هجح  نم  یجیس ء  ام  یلع 

دوسألاک هعوضومب  ضرعلا  مایق  نم  عزتنملا  یـضرعلا  امأ  هضرعل و  عوضوملل و  وه  قباـطملا  اـمنإ  جراـخلا  یف  هقیقحلا  بسحب  اـهل 
یف یـضرعلا  ضرعلا و  نیب  قرفلا  نأ  قحلا  .هیف و  فالتخالا  نم  عنام  الف  هقیقحلا  یف  هل  قباطم  الف  مسجلاـب  داوسلا  ماـیق  نم  عزتنملا 
نأ ثحبلا  اذه  یلع  ءانبلاب  اورکذ  مهنإ  مث  .ادـج  بعـصتسم  هتیموهفم  دـح  یف  فلتخم  ریغ  موهفم  یلع  اعیمج  امهلامتـشا  عم  کلذ 

ام اذهف  هصخشملا - ضراوعلاک  جراخلاب  وأ  لصفلا  وه  ضعبلاب و  وأ  تالوقملاک  تاذلا  مامتب  امإ  امهزیامتف  نیتزیامتم  نیتیهام  لک 
یف نیزیامتم  لـک  لاـقف  لوقلا  ممع  دوجولا  هقیقح  یف  هنأ  یکیکـشتلا و  زیاـمتلا  ققحت  یلإ  بهذ  اـملف  هر  فنـصملا  اـمأ  هورکذ و 

میهافملا نأ  روهظل  نهذلا  جراخلا و  نود  هیهاملا  هیوهلا و  لقعلا  دوجولاب و  هدارم  يدوجولا و  کیکشتلا  لمـشیل  لقعلا  وأ  دوجولا 
ط میسقتلا ، اذه  یلإ  دانتسا  ریغ  نم  هیموهفملا  اهتاوذ  سفنب  فالتخالا  هرثکلا و  راثم 

هر س  نیتم ، قح  وه  هب و  نطفتی  نمم  كدجأ  هنأش ال  ولع  عبارلا و  مسقلا  هقدل  يأ  - 2
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اهل صقنلا و  لامکلاب و  بتارملا  هفلتخم  هیهاملا  سفن  نوکی  نأب  اهیف  صقن  یه و  یه  امب  هیهاملا  سفن  یف  لامکب  لب  اهیلع  هدـئاز 
.قحاوللا لوصفلا و  نم  اهریغل  اهل و  هنمضتملا  اهادرفأ  یلإ  سایقلاب  ضرعلا  نم  اهل  ام  ءارو  اهسفن  بتارم  یلإ  سایقلاب  ضرع 

سیل یـش ء  یلع  المتـشم  نکی  مل  نإ  لمکألا  نأب  هنالطب  یلع  هیئاشملا  عابتأ  تجتحاف  نیقیرفلا  نیب  فالتخالا  هیف  عقو  امم  اذـه  و 
الف اهیلع  دئاز  امإ  امهنیب و  كارتشا  الف  هعیبطلا  خنس  یف  ربتعم  امإ  وهف  اذک  یـش ء  یلع  لمتـشا  نإ  و  امهنیب - قارتفا  الف  صقنألا  یف 

.ادئاز ایضرع  وأ  اموقم  الصف  الإ  نوکی 

قرافتلا نأ  یف  مالکلا  ذإ  لوألا  بولطملا  یلع  هرداصم   (1) وه لب  ادج  يدر  ضراعلاب  هضاقتنا  نع  رظنلا  عطق  عم  جاجتحالا  اذـه  و 
.هیلع دیزی  امب  نیئیشلا ال  نیب  قفاوتلا  هیف  عقو  ام  سفنب  نوکی  دق 

مل الإ  داوسلا و  هقیقحل  موقمب  سیل  رخآلا  نع  امهدحأ  زیمی  يذلا  لصفلاف  لصفب  ناک  اذإ  الثم   (2) نیداوسلا نیب  فالتخالا  اضیأ  و 
لـصفلا نأ  کش  ریدـقتلا و ال  اذـه  یلع  امهل  سنج  وه  يذـلا  امهنیب  كرتشملا  داوسلل  مسقم  هل  موقم  لـصف  وه  لـب  هل  ازیمم  نکی 
هیمامتلا دادتشالا و  ناک  اذإف  تایضرعلا  رئاس  لاحک  سنجلا  هیهام  یلإ  سایقلاب  هلاحف  اهنع  جراخ  هموهفم  سنجلا و  هیهامل  یـضرع 

.هیف ضرف  دق  داوسلا و  ءارو  امیف  توافتلا  نوکیف  داوسلا  ینعم  ریغ  هانعم  يذلا  لصفلا  ههج  نم  داوسلا  یف 

داوسلاک قاقتـشالا  إدـبم  تاضورعم  یلع  دوسألاک  لومحملا  یـضرعلا  وه  دارفألا  یلع  توافتلاب  لاقی  يذـلا  نأب  کلذ  نع  اوباـجأ 
یلع رخآ  ضعب  (3) و  هکرتشملا ریغلا  هتیدرف  دح  یف  هیمامت  هل  إدبملا  دارفأ  نم  درف  یلع  اهضعب  لامتشا  لجأل  الثم 

اذک و یـش ء  یلع  لمتـشا  نإ  هنأ  عنمن  ذإ  همزالملل - عنملا  وه  رخآ  روذـحم  هنأ  یلإ  هءادرلاب  راشأ  لب  هملکب  فطع  یقرت و  امل  - 1
هر س  دوجولا ، یف  امک  كارتشالا  هب  ام  نیع  زایتمالا  هب  ام  نإف  كارتشا  نکی  مل  هعیبطلا  خنس  یف  اربتعم  ناک 

امک لصفب  نیداوسلا  فالتخا  ناک  ول  هنأ  هلـصاح  هیقارـشإلا - نم  جاجتحا  هنمـض  یف  هیئاشملا و  یلع  هیقارـشإلا  نم  رخآ  ثحب  - 2
سفن یف  توافتلا  دجن  انإف  کلذک  سیل  هءارو و  امیف  لب  داوسلا  یف  توافتلا  نکی  مل  یـضرع - مسقملا  لصفلا  هیئاشملا و  معز  وه 

هر س  بولطملا ، وه  لصفلاب و  امهتاذب ال  نیزاتمم  ناداوسلا  نکیلف  نذإف  داوسلا -
هعیبطلا سفنب  ضراوعلاب ال  صخـشتلا  هیدرفلا و  هیدرفلا و  دـح  یف  توافتلا  ناک  توافتم و  ریغ  قلطملا  داوسلا  سفن  ناـک  اذإـف  - 3

یلع لدـی  دوسـألا  نإـف  اذـه  یلإ  هراـشإ  دوسـألاک  یـضرعلا  یف  کیکـشتلا  مهلوقف  داوسلا  هعیبط  ریغ  تواـفتلا  هب  اـم  ناـک  همهبملا 
دح یف  هیوهلا ال  هیدرفلا و  دح  یف  توافتلا - نأ  یلع  مهمالک  لدف  تاصخشملا  هلمج  نم  عوضوملا  هعوضوم و  داوسلا و  ضورعم 
امیف عوقو  لب  اعفن  يدـجی  هیهاملا ال  سفن  یف  توافتلا  نع  رارفلا  هیدرفلا و  دـح  یلإ  تواـفتلا  عاـجرإ  نإ  لاـقی  ـال  .هیهاـملا  سفن 

مالکلاک اهتوافت  یف  مالکلاف  هیدرفلا  دـح  یف  توافتلا  دافم  وه  امک  هصخـشملا - ضراوعلاب  هعیبطلا  توافت  ناک  اذإ  هنأل  هنع  اوبره 
ضراوع توافتب  ناک  نإ  رودلا و  مزلی  هعیبطلا  توافتب  ناک  نإ  هیهاملا و  یف  کیکـشتلا  تبث  اهتاوذب  ناک  نإف  هعیبطلا - توافت  یف 

الیصأ ناک  نإ  توافتلا و  هب  وأ  هیف  نوکی  فیکف  ایرابتعا  ناک  دوجولاب و  صخشتلا  هیوهلا و  ناک  نإ  لسلـستلا و  مزلی  اذکه  رخأ و 
وه امک  صخـشتلا  سفن  وه  لب  هتاذب  هصخـشت  نأل  تاذلا  دح  دوجولا  یف  هیدرفلا  هیوهلا و  دـح  نأل  هتاذـب - هتاذ  یف  توافتلا  تبث 

هعیبطلا یف  توافتلا  لـب  هیئاـشملا  دـنع  زوجی  ـال  اـضرع  وأ  تناـک  ارهوج  اهتاذـب  هعیبط  تاذ  سفن  یف  تواـفتلا  لوقن  اـنأل  .قیقحتلا 
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سیل هنیابتم  عاونأ  فالتخا  نأ  مولعم  اهتاوذب و  هیعونلا  تایهاملا  فالتخاک  اهتاوذب  لوصفلا  فالتخا  لوصفلاب و  مهدـنع  هیـسنجلا 
ناک هیعونلا  هعیبطلا  یف  توافتلا  ناک  نإ  هصقاـنلا و  هلماـکلا و  اـهبتارم  راـبتعاب  هدـحاو  هعیبط  یف  وه  اـمنإ  کیکـشتلا  ذإ  اکیکـشت -

زوجم یبقاعت  لسلستلا  اذکه و  هفلتخم و  ضراوعب  هفوفحملا  هقباسلا - داوملاب  اهفالتخا  مث  هصخشملا  ضراوعلاب  هفلتخملا و  داوملاب 
نأل اکیکـشت  سیل  نیابت و  لوصفلاب  توافتلاک  ضراوعلاب  تواـفتلا  هیدرفلا و  دـح  یف  هعیبطلا  تواـفت  مهلوق  ینعم  اذـه  مهدـنع و 
دح نم  دوصقملا  وه  ناک  دوجولاـب و  صخـشتلا  ناـک  نإ  لـئاسلا  لوق  اـمأ  .رخآ و  اـعومجم  نیاـبی  یـشب ء  هفاـح  ضراوع  عومجم 
نأ نکمی  هنإ  مث  .هدق  فنصملا  هققحیـس  امک  قح  وهف  یتاذلا  یف  کیکـشتلا  تبث  هتاذب و  دوجولا  تاذ  یف  توافتلا  تبث  هیدرفلا -

هیدرفلا دح  مهلوق  نوکی  دوجولا و  هیئیـش  ینعمب  یتاذـلا  یف  ال  هیهاملا - هیئیـش  ینعمب  یتاذـلا  یف  کیکـشتلا  راکنإ  مهدارم  نوکی 
یف توافتلا  مهلوق  اذـک  دوجولاـب و  ـالإ  ادرف  هعیبطلا  ریـصی  ـال  دوجولا و  نم  وحنب  قیقحتلا  یلع  صخـشتلا  نـأل  دوجولا  یلإ  اریـشم 

اهتایوه تادوجولا و  فالتخا  هدق و  فنـصملا  هققح  امک  تادوجولا  ءاحنأ  لوصفلا  نإف  اذـه  یلإ  ریـشی  لوصفلاب  هیـسنجلا  هعیبطلا 
ضعب یف  نیابتلا  كارتشالا و  هب  ام  نیع  زایتمالا  هب  ام  هیوهلا و  نیع  دوجولا  ذإ  اهتاذب  اهتاذ  یف  لب  هیداملا  ضراوعلا  داوملاب و  سیل 
اـضیأ هیقارـشإلا و  لوق  نع  باوج  خـلإ  داوـسلا  لوـصف  هلوـق و  هیبوـبرلا و  دـهاوشلا  یف  اـمک  بتارملاـب  تواـفتلاب  لوؤـم  مهلیواـقأ 
اقدـص ناک  نإ  لصفلا و  یلع  قدـصی  سنجلا  دـحاو و  دوجولا  ذإ  هدوجول  سنجلا ال  هیهامل  ضراـع  لـصفلا  نأـب  خـلإ  فـالتخالا 

هب ام  ناک  نإ  یـسنجلا و  داوسلا  وه  توافتلا  هیف  امف  یـسنجلا  يأ  داوسلاک  سنجلا  یف  توافتلا  نیع  لصفلا  یف  تواـفتلاف  ایـضرع -
هر س  لوصفلا ، ینعأ  هریغ  توافتلا 
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هعیبطف اهنیب  كرتشملا  موهفملا  یلإ  سایقلاب  إدـبملا - دارفأ  نیب  توافتلا  مدـع  عم  هتیوه  سفن  بسحب  اضیأ  کلذـک  سیل  اهنم  درف 
- نیدرفلا یـضورعم  یلع  دوسـألا  موهفم  ککـشملا  اـمنإ  اـقلطم و  هفیعـضلا  هدـیدشلا و  اـهدارفأ  یف  فرـصلا  ؤطاوتلا  یلع  داوـسلا 

داوسلا هیهام  ریغ  لقعلا  هظحالم  بسحب  اهتیهام  تناک  نإ  داوسلا و  لوصف  نیتیدرفلا و  اـمهتیوه  دـح  یف  افعـض  هدـش و  نیفلتخملا 
ینعم ریغ  یف  اـتوافت  نوکی  نأ  بجوـی  ـال  اهبـسحب  تواـفتلاف  یـسنجلا  داوـسلا  ینعم  اـهیلع  قدـصی  اـمم  اـهنکل  سنجلا  وـه  يذـلا 

.(1) داوسلا

داوسلا لمح  یف  فالتخا  هیداوسلا و ال  یف  لضافت  اـمهنیب  سیل  هنم  فیعـضلا  داوسلا و  نم  دـیدشلا  نأـب  لوقلا  نأ   (2) ملعت تنأ  و 
- نیءدبملا نیب  يذلا  فالتخالا  ناک  اذإ  فیک و  باوصلا  نع  دیعب  هیف  امهل  نیضورعملا  نیمـسجلا  نیب  وه  امنإ  توافتلا  لب  امهیلع 

اذه لب  نیدرفلا  یلع  إدـبملا  قدـص  فالتخال  ایـضتقم  فالتخالا  کلذ  نکیلف  نیـضورعملا  یلع  قتـشملا  قدـص  فالتخال  ابجوم 
.برقأ

تناک نإ  اذـک  تاذـلا و  سفن  اسیل  طسوتملا  صقانلاف و  هلماکلا  یه  تناک  نإ  یـشلا ء  تاذ  نأ  بابلا  اذـه  یف   (3) مهججح نم  و 
.اهنیعب هقیقحلا  کلت  اسیل  نایقابلاف  طسوتملا  صقانلا و  نم  الک 

مـصخللف هیونعملا  هدحولا  امأ  هیددعلا و  هدحولا  یه  امنإ  توافتلا  میمعتلا و  لمتحی  ام ال  نإف  هیعونلا  هقیقحلا  یف  دـجم  ریغ  اذـه  و 
.طسوتملا صقانلا و  دئازلا و  هثالثلا  دودحلل  هعماجلا  یه  هیعونلا  هقیقحلا   (4) لوقی نأ 

ذإ هیدرفلا  هقیقح  وه  امنإ  داوسلا  ینعم  نم  دارملا  لب  هموهفم - هتیهام و  داوسلا و  ینعم  یف  توافتلاب  مازتلا  هنأ  اذه  نم  مهوتی  ال  - 1
هر ن  مهفاف ، اهیف  الإ  روصتی  لصفلا ال  سنجلا و  نیب  داحتالا 

ط هیلع ، قئاقحلا  ءانب  حصی  داعبتسا ال  درجم  اذه  نأ  یفخی  ال  - 2
هر س  هبارتأ ، نم  هریغ  افشلا و  یف  خیشلاک  فالسألا  یلإ  تاسیدقتلا  یف  هبسن  دق  - 3

داحتالا ال نیع  یف  فالتخالا  وه  يذـلا  کیکـشتلا  نإف  دراو  ریغ  هرـس  سدـق  هدروأ  ام  نأ  قحلا  هر و  خیـشلا  نع  هلوقنم  هجحلا  - 4
الإ كاـنه  سیل  یتـلا  هیهاـملا  هبترم  یف  هعوقو  ضرف  مزـال  هیوهوهلا و  لـمحلا و  نیع  یف  ضعبلا  نع  ضعبلا  بالـسنا  عـم  ـالإ  متی 

مولعملا نم  کلذک و  ابولسم  یلوألا و  لمحلاب  ضعب  یلع  امهـضعب  الومحم  ناموهفم  لقألا  یلع  كانه  ققحتی  نأ  یلوألا - لمحلا 
ط مهفاف ، کلذ  لبقی  موهفملا ال  نم  ضورفملا  نأ 

دلجملا 1 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 492زکرم  ۀحفص 471 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_430_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_430_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_430_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j1/AKS BARNAMEH/#content_note_430_4
http://www.ghaemiyeh.com


431 ص :

فرظ ناک  نإ  جراـخلا و  یف  دوجوم  ثـالثلا  بتارملا  نیب  كرتشملا  رمـألاف  جراـخلا  یف  مهدـنع  دوجوم  یعیبطلا  یلکلا  تلق  نإـف 
نم هریغل  وأ  لماکلل  قباطم  وه  تاصخـشملا أ  دئاوزلا و  نع  هدـیرجت  دـعب  لقعلا  دـنع  یقب  امف  نهذـلا - وه  امنإ  كارتشالا  ضورع 
نم یقاوبلا  نوـکیف  بتارملا  نم  هنیعم  هبترمل  ـالإ  ایـضتقم  ـال  عـیمجلل و  اـقباطم  نوـکی  ـالف  ریدـقت  يأ  یلع  طـسوتملا و  صقاـنلا و 

.ضرفلا قرخ  مزلیف  هکرتشملا  هعیبطلا  نع  جراخ  رمأ  یلإ  هدنتسم  بتارملا 

هقفتم نوکت  دیاوزلا  نع  تدرج  اذإ  یتلا  تایهاملا  نإف  تایتاذلا  نم  یطاوتملا  یف  ققحتی  امنإ  هتروصت  ام  یلع  یعیبطلا  یلکلا  تلق 
جراخلا یف  هنم  دـجوت  هبترم  لک  لب  لیبقلا  اذـه  نم  سیل  ککـشملا  تایطاوتملا و  یف  رـصحنت  اهیف - هتوافتم  ریغ  دارفألا  عیمج  یف 

کلت دـجوت  تایجراخلا  نع  لقعلا  اـهدرج  اذإ  ثیحب  یهف  لـقعلا  یف  اـهدوجو  نکمأ  ول  هددـعتم  صاخـشأ  وأ  صخـش  نمـض  یف 
نهذلا یف  هدوجوملا  هیجراخلا  صاخشألا  نع  هذوخأملا  بتارملا  کلت  اضیأ و  هل  يرخأ  هبترم  لاح  اذک  نهذلا و  یف  اهنیعب  هبترملا 

عیمج تحت  هجردـنملا  صاخـشألا  عیمج  یلإ  سایقلاب  هیلکلا  اهنم  هدـحاول  ضرعت  ـالف  هدـحاو  هلزنمب  صقنلا  هیماـمتلا و  یف  تسیل 
ءارو اهـصقن  هقیقحلا و  سفن  ماـمت  یلإ  ساـیقلاب  ماـهبإلا  وه  ماـهبإلا و  هیاـغ  مهبم  دـحاو  خنـس  یف  كرتـشم  عیمجلا  معن  بتارملا -

اهتایوه بسحب  دارفألا  یف  فالتخالا  نع  هیف  یشانلا  ماهبإلا 

: یلیصفت هیبنت 

هراشا

هیمدقألا وأ  هیولوألاب  اهدارفأ  یلع  هلسرملا  هعیبطلا  لوق  فلتخی  نأ  وه  هئاحنأ  یلع   (1) یکیکشتلا فالتخالا  هطباض 

اعون كانه  نأ  کلذ  ریغ  هیاغلا و  ریخلا و  و  هدارإلا - هردـقلا و  ملعلا و  ثحابم  نم  یتأیـس  اـمیف  قمعتلاـب  نطفتت  نأ  کـل  یغبنی  - 1
دحأ یلإ  عجار  وه  هللا و ال  همحر  هرکذ  يذـلا  طباضلاب  یکیکـشتلا  فـالتخالا  یلإ  عجری  ـال  نیـضورفم  نیرمأ  نیب  فـالتخالا  نم 

هردقلا ملعلا و  نإف  اهنم  جراخلاب  وأ  اهضعبب  وأ  هطیسبلا  هیهاملا  مامتب  فالتخالا  ینعأ  لصفلا  لوأ  یف  هروکذملا  هثالثلا  تافالتخالا 
نوئـشلاب هامـسملا  قئاقحلا  رئاس  سایقلا  اذه  یلع  نافلتخم و  امه  رخآلا و  نیع  امهدحأ  ریـصی  دوجولا  هقیقح  یلإ  امهتقیقح  عوجرل 
لـضافتلا ینعم  ققحت  مدعل  هر - هرکذ  يذلا  طباضلاب  یکیکـشتلا  فالتخالا  یلإ  عجار  ریغ  فالتخالا  اذـه  نأ  مولعم  و  هیدوجولا -

نم الثم  هردـقلا  ملعلا و  نوک  مدـعل  اهنم  جراخلا  وأ  اهـضعب  وأ  هیهاملا  مامتب  فالتخالا  یلإ  عجار  وه  الثم و ال  هردـقلا  ملعلا و  نیب 
یلإ اهقیداصم  یف  فالتخالا  هب  ام  عجری  ثیحب  هدحاو  هقیقح  نوک  وه  کیکـشتلا و  مسا  نم  هورکذ  ام  نأ  قحلا  تایهاملا و  خـنس 

تاذلاب افاضم  اهضعب  نوکب  قیداصملا  نیب  لضافتلا  عوقو  ینعأ  کیکـشتلل  روکذملا  طباضلا  اذه  نم  معأ  سکعلاب  داحتالا و  هب  ام 
تاذـلا لخاد  یف  فالتخا  لک  نوکی  نأ  بجاولا  نم  سیل  ذإ  هجوب  اهیلإ  عجری  ام  فعـضلا و  هدـشلاب و  توافتلاک  رخآ  ضعب  یلإ 

نأ مهیلع  ناک  احماست و  طباضلا  نایب  یف  نأ  نیبتف  لیـضفتلا  لـعفأب  هیلع  لولدـملا  فـالتخالا  یلإ  اـعجار  همیمـض  مامـضنا  ریغ  نم 
ناکمإلا و یجراخلا و  ینهذـلا و  دوجولا  ثاـحبأ  فورعملا  مسقلل  اودـقع  اـمک  القتـسم  اـثحب  کیکـشتلا  نم  مسقلا  اذـهل  اودـقعی 

ضرفب متی  اـمنإ  لـضفلاب  کیکـشتلا  وه  فورعملا و  کیکـشتلا  نأ  ملعت  نأ  بجی  اـمم  و  کـلذ - ریغ  لـعفلا و  هوقلا و  بوجولا و 
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هقیقحلا و لصأ  نم  نیبکرم  ریغ  نیطیسب  امهنوک  عم  رخآ  قادصم  هدقفی  ام  یلع  اهلامک  نم  المتـشم  هقیقحلا  قیداصم  نم  قادصم 
وه رخآلا و  هیلع  لمتـشی  ام  یلع  المتـشم  دیدشلا  وه  نیقادصملا و  دـحأ  نوکی  نأ  الوأ  کلذ  مزال  هوحن و  مدـع و  نم  رخآ  یش ء 
یف هیلوقملا  هفاضإلا  نم  تسیل  هدیدشلا و  یلإ  تاذـلاب  هسیقم  هفاضم و  هفیعـضلا  هبترملا  نوکت  نأ  ایناث  سکع و  ریغ  نم  فیعـضلا 

هقیقحلا تناـک  نإ  هدـیدشلا و  هبترملا  لاـمک  مدـع  هفیعـضلا  هبترملا  نم  لـقعلا  عزتـنی  نأ  اـثلاث  تاـیهاملا و  خنـس  نـم  اـهنأل  یش ء 
دیزأ كانه  ضرف  نإف  رهاظ  وه  بسحف و  دوجولا  نم  نیتبترم  نیب  سایقلا  اذـه  نوکی  نأ  اعبار  و  اهتاذـب - مدـعلل  هدراـط  هیدوجولا 

هدیدش یه  هطـسوتملا و  هفیعـضلا و  نیب  امهدـحأ  ناسایق  كانه  ققحت  هدـیدشلا  هطـسوتملا و  هفیعـضلاک و  بتارملا  نم  نیتنثا  نم 
امأ سایقلا و  اذه  یلع  هدیدشلا و  یلإ  هبـسنلاب  هفیعـض  هطـسوتملا  هب  ریـست  هدیدشلا  هطـسوتملا و  نیب  رخآلا  هفیعـضلا و  یلإ  هبـسنلاب 

هطسوتملا هبترملا  نوک  مزلتسی  نیفرط - نم  دیزأ  نیب  هدحاو  هیفاضإ  هبسن  مایق  همازلتـسا  عم  وهف  دحاو  سایقب  ثالثلا  بتارملا  ضرف 
کلذـب لطبی  بتارملا و  یف  زایتمالا  هب  ام  كارتشالا و  هب  ام  ضرف  یفانی  وه  هصیقن و  هداـیز و  ریغ  نم  هقیقحلا  لـصأ  یلع  هلمتـشم 

ط نایبلا ، یف  هحماسم  نم  ولخی  هدیدشلا ال  هطسوتملا و  هفیعضلا و  هبترملا  مهقالطإ  نأ  رهظی  انه  نم  و  اذه - کیکشتلا 
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نیءاشملا نم  لوألا  ملعملا  عابتأ  و  نیمدقألا - هعیش  نیب  فالخلا  هیرثکألا و  هیمظعألا و  هیدشألل و  هعماجلا  هیمتألا  وأ 

.تاماقم عبرأ  یف 

هراشا

اهمدع هیولوألاب و  ناک  ءاوس  کیکـشتلا  ءاحنأ  نم  یـشب ء  اتوافتم  نوکی  نأ  عنتمی  هدارفأ أ  یلإ  سایقلاب  یتاذلا  وأ  تاذلا  نأ  لوألا 
یفن یف  عـیمجلا  قاـفتا  ههادـبلا و  یعدا  نـم  نیرخأـتملا  نـم  کـلذ و  اـهیف  نـکمی  مأ  صقنلا  لاـمکلاب و  وأ  رخأـتلا  مدــقتلاب و  وأ 

راونألا نأ  نع  لفغ  دق  ادج و  دعبتسم  وه  تایتاذلا و  یف  نیلوألاب  کیکشتلا 
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.مهدنع هطیسبلا  هیرهوجلا  اهتقیقح  بسحب  ضعبلل  هلع  اهضعب  نیمدقألا  سرفلا و  ءامکح  دنع  هیرونلا  هیرهوجلا 

اهلوصف فالتخالا  أشنم  نوکیل  فالتخالا  هیف  اـم  دارفأ  نیب  یعونلا  فـالتخالا  بجوی  هیفعـضألا أ  هیدـشألاب و  کیکـشتلا  یناـثلا  و 
.(1) عیمجلا نیب  زجی  مل  نإ  ضعبلا و  نیب  یعونلا  قافتالا  زوجی  لب  مأ ال  هیتاذلا 

مل نإ  هنم و  دـحاو  برـض  مأ  کیکـشتلا  نم  نافلتخم  نابرـض  امه  مکلا أ  بسحب  توافتلا  فیکلا و  بسحب  توافتلا  نأ  ثلاـثلا  و 
.هغلابملا تاودأ  لیضفتلا و  یماسأ  نم  دحاو  مساب  مسی 

.(2) رهوجلا لثم  امهریغ  یف  ققحتی  مأ  فیکلا  مکلا و  یف  رصحنی  صقنلا أ  لامکلا و  فعضلا و  هدشلاب و  فالتخالا  نأ  عبارلا  و 

رکذنلف عیمجلا  یف  امهنم  رخآلا  یلإ  نویقاورلا  و  هعبرألا - تاماقملا  هذه  نم  لک  یف  نیروکذملا  نیقشلا  لوأ  یلإ  اوبهذ  نوءاشملاف 
.اهنم لک  یف  لوقلا 

لوألا ماقملا  امأ 

هیتاذـلا اهدارفأ  دـحاو و  ینعمب  ءایـشألا  عیمج  یف  یه  لصف و  اهل و ال  سنج  هدـحاو ال  هقیقح  دوجولا  نأ  تنقیت  اـمل  کـنإ  لوقنف 
هیلعاجلا و نأ  اضیأ  رم  دـق  و  تاذـلا - نیع  یه  یتلا  تایوهلاب  لب  تاذـلل  هریاغم  یه  یتلا  تایوهلاب  ـال  تاوذـلاب و  هفلاـختم  تسیل 
(3) هقیقحلا هقفتملا  اـهتایوه  سفنب  هنیعتملا  اـهدارفأ  نأـب  مکحاـف  هـیلکلا  تاـیهاملا  نود  تادوـجولا  یف  ـالإ  قـقحتت  ـال  هیلوـعجملا 

همدقتملا

هرضخلا یلإ  اهنم  وأ  هرفـصلا  یلإ  ضایبلا  نم  عوضوملا  لقتنا  اذإ  يدادتـشالا  كولـسلا  یف  وه  ام  امهدحأ  نادروم  زاوجلا  مدعل  - 1
امهیناث خلإ و  يدأتی  يدادتشالا  كولسلا  نأ  یف  هلاحتسا  هلوقب و ال  هیلإ  ریشیس  الثم و  دشأ  هرـضخ  یلإ  فعـضأ  هرـضخ  نم  الثم ال 

امهیلک دوجولا  موهفملا و  بسحب  اهفالتخا  نأل  رهظأ  اذـه  هقرفتم و  تادوجوب  هدوجوملا  هعفد  هلـصاحلا  فعـضألا  دـشألا و  بتارم 
هر س  انهاه ،

دادتـشالا و نوزوجی  ـال  معن  دوجولا  یف  فعـضلا  هدـشلا و  نوزوـجی  نیءاـشملا  جـهنم  یف  یـشمی  نم  ضعب  دوـجولا و  لـثم  و  - 2
هر س  هیف ، فعضتلا 

عمجلا نکمی  ذئنیحف  قافتالا  هب  ام  سفن  فالتخالا  هب  ام  نإ  ثیحب  هقیقحلا  هقفتملا  هطیـسبلا  اهتاذ  سفنب  هصخـشملا  اهبتارم  يأ  - 3
یفنب لاق  نم  یشلا ء و  توذت  یف  لصألا  هنأل  یـشلا ء  دوجو  ینعمب  یتاذلا  دارأ  کیکـشتلاب  هلوقم  یتاذلا  نإ  لاق  نمف  نییأرلا  نیب 

دئاز هنإف  دوجولا  وه  هیهاملا و  یلإ  هبسنلاب  یضرعلا  هیهاملا و  هیئیـش  ینعمب  یتاذلا  دارأ  یـضرعلا  یف  هتوبث  یتاذلا و  یف  کیکـشتلا 
هر س  اهل ، یضرع  اهیلع 
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هوـقلا و رخأـتلا و  مدـقتلا و  اهمدـع و  هیولوـألا و  نم  هیکیکـشتلا  تاـفالتخالا  ءاـحنأب  هفلتخم  هیهاـملا  تاذـلاب و  ضعب  یلع  اهـضعب 
.فعضلا

.اهسفن نع  جراخ  وه  امب  تاذلاب ال  ضعب  یلع  اهضعب  مدقت  عم  هیهاملا  ههباشتم  نامزلا  ءازجأ  نأ  کلذ  یلع  هبنی  امم  و 

امهدحأ داز  ام  صقانلا  ماتلا و  رادقملا  نأ  وه  و  تاحراطملا - باتک  یف  هلوق  بلطملا  اذه  تابثإ  یف  قارـشإلا  خیـش  هب  جتحا  امم  و 
دئازلا سیل  رادـقملا و  سفنب  ریداقملا  یف  توافتلاف  همـسقی  امل  اـضیأ  یـضرع  هنإـف  رادـقملل  مسقم  لـصف  ـال  ضرعب و  رخـآلا  یلع 

هیلامکب الإ  رـصقلا  لوطلاب و  نیتوافتملا  نیطخلا  نیب  قارتفالا  سیلف  هقیقحلا  یف  هب  يواس  امک  وه  هب  داز  ام  لب  رادـقملا  نع  اجراخ 
وأ ناک  الـصف  هیداوسلا - نع  جراخ  رمأ  یف  اقرتفا  ام  هیداوسلا و  یف  اکرتشا  امهنإف  صقانلا  ماتلا و  داوسلا  نیب  اذـک  هصقن و  طـخلا و 

.هیداوسلا سفن  یف  توافتلا  نإف  هریغ 

نإ قلطملا و  رادـقملا  سفنب  سیل  امهنیب  تواـفتلا  (1) و  هدـحاو هلکاش  یلع  صقانلا  دـئازلا و  نیرادـقملا  هعیبط  نأب  هیلع  ضرتعا  و 
یف امهفالتخا  بسحب  امهتیدرف  دـح  یف  امهنم  لکب  هصتخملا  هیرادـقملا  سفنب  هنأل  توافتلا  هیف  ام  ریغ  توافتلا  هب  ام  نإف  هیف  ناـک 

هداملا و تادادعتسا   (2) ههج نم  اهل  عبات  هیرادـقملا  هعیبط  نع  جراخ  رمأ  کلذ  هنیعم و  دودـح  یلإ  هدودـحم  داعبأ  یلع  يداـمتلا 
یهاضی ایقیقح  الوط  امهنم  لک  ناک  طخلا  هعیبط  ثیح  نم  اظحول  اذإ  نیطخلا  نم  ریـصقلا  لـیوطلا و  نم  لـکف  هفلتخملا  اـهتالاعفنا 

الیوط امهنم  دـیزألا  ناک  رخآلا  یلإ  اسیقم  ظحول  اذإ  الـصأ و  لضافت  ینعملا  اذـه  یف  امهنیب  لـقعی  ـال  دـحاو و  دـعب  هنأ  یف  رخـآلا 
نوکت هیمک ال  نأ  ینعأ  تسل  ءافـشلا و  سایروقیطاق  یف  خیـشلا  لاق  امک  هیدرفلا - هیـصوصخلا  بسحب  رخـآلا  یلع  لـضفی  اـیفاضإ 

هیمک نم  دیزأ 

هر س  تاسیدقتلا ، یف  هرس  سدق  دامادلا  دیسلا  وه  ضرتعملا  - 1
نأ الإ  كانه  هدام  ذإ ال  هداـملا  تادادعتـساب  رذـعلا  هجوی  مل  ارـصق  ـالوط و  هتواـفتملا  هیلاـثملا  هدرجملا  ریداـقملاب  ثبـشت  ول  و  - 2

هر س  لاثملا ، ملاع  اورکنی 
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هنم دـیزأ  یفاضإلا  ینعملا  ثیح  نم  ناک  نإ  اهل و  هکراشم  يرخأ  نم  هیمک  اهنأ  یف  دـیزأ  دـشأ و  نوکت  ـال  هیمک  نإ  لـب  صقنأ  و 
ملعا هیف  اضیأ  لاق  ددعلا و  مکح  کلذک  فاضملا و  لوطلا  لب  صقنألا  دیزألا و  لبقی  قحلا ال  لوطلاف  یهتنا  یفاضإلا  لوطلا  ینعأ 

تارارحلا تاداوسلا و  یف  اضیأ  هرارحلا  داوسلا و  هعیبط  اذـک  ددـعلا و  یف  ضرع  هفاضإلاب  ریثکلا  ددـعلا و  وه  هفاضإ  ـالب  ریثکلا  نأ 
قحلا داوسلا  اضیأ  لاق  امک  اهخنس  هکرتشملا و  هیهاملا  رهوج  سفنب  دارفألا ال  تایـصوصخ  بسحب  فالتخالا  امنإ  دحاو  قسن  یلع 

وهف ال داوسلا  نم  ضرفی  ام  لک  رخآ و  یلإ  سایقلاب  ضایبلا  وه  یـش ء  دنع  سایقلاب  داوس  وه  يذلا  لب  فعـضألا  دـشألا و  لبقی  ال 
دادزی ـال  (1) و  طاسوألا معی  نیفرطلا  لباقت  ناک  کلذـلف  سایقلاب  ذـخؤی  ام  دـنع  اـمنإ  لـب  هسفن  قح  یف  فعـضألا  دـشألا و  لـبقی 

دحأ نوک  یلإ  ءالؤه  دنع  عجری  هیدیزألا  هیدشألا و  ینعمف  فالخلا  هیاغب  یقیقحلا  داضتلا  طارتشا  مدهنی  لباقتلا و ال  ماسقأ  کلذب 
ضعب یف  اهنیعب  ماعلا  هعیبط  داـیدزا  ـال  هداـیز  زیوجت  عم  رخـآلا  درفلا  لـثم  مهولا  هنوعمب  لـقعلا  هنم  عزتنی  ثیحب  هسفن - یف  نیدرفلا 

فعـضلا هدـشلل و  الباق  تایتاذـلا  نم  ریثک  ناکل  الإ  مهـضعب و  هرـسف  امک  دارفألا  ضعب  یف  یلکلا  راثآ  روهظ  هیرثکأب  ـال  دارفـألا و 
قدـص فالتخال  ببـس  وه  لب  اکیکـشت  سیل  کلذ  درجم  مث  اولاق  هلق  هرثک و  راثآلا  عابتتـسا  یف  اهدارفأ  فالتخال  ـالثم  ناـسنإلاک 

.هیولوألا یلإ  هقیقحلا  یف  لوئیف  رم  امک  امهیضورعم  یلع  نیدرفلا  نم  قتشملا 

لب امهنیب  فالتخالا  هیف  ام   (2) نیداوسلا یف  مهدنع  ققحتی  هنأ ال  لصاحلا  و 

يروهشم هنأ  الإ  داضت  امهنیب  لباقتلا  هسأرب و  یش ء  طیسب و  نول  طاسوألا  نم  الک  نأ  قحلا  ادناعت و  کلذ  مهضعب  یمـس  دق  و  - 1
هر س  فالخلا ، هیاغ  دیق  هیف  ربتعم  ریغ 

هب ام  نکی  مل  نإ  فالتخالا و  هیف  اـم  داوسلا  نأ  رم  دـق  ذإ  مهبهذـم  نم  عقاولا  وه  اـم  قبـس و  اـم  یفاـنی  هرهاـظب  اذـه  ـالثم و  يأ  - 2
هیدرفلا و دـح  یف  داوسلا  كاـنه  هیف  اـم  ـالثم  داوسلا  نوکب  دارملا  نأ  قیفوتلا  و  صقاـنلا - دـئازلا و  رادـقملا  یف  اذـک  فـالتخالا و 

فالتخالا هیف  ام  هیدرفلا  دـح  یف  نیداوسلا  نإ  هرات  مهلوق  قلطم و  داوس  وه  امب  داوسلا  سفن  انهاه  هیف  ام  هنوک  هنع  یفنملا  داوسلاـب 
هب ام  نأ  وه  دـحاو و  اعیمج  هیف  ام  دوسألا  موهفم  نإ  هرات  هیف و  ام  فیعـض  داوس  دـیدش و  داوس  اوذ  اـمه  اـمب  نیمـسجلا  نإ  هراـت  و 

قفوألا هصخـشملا و  ضراوعلاب  هیفوفحملاب  هیـصخشلا  هیدرفلا و  ریغلا و  ماحتقا  دح  ضراوعلا  هیدرفلا و  دح  نأل  ریغلا  وه  فالتخالا 
کیکـشتلاب لوقملا  وه  فالتخالا  هیف  امب  داری  نأ  مهیلع  دری  اذـه ال  یلع  هلوقب و  قتـشملا و  قدـص  فـالتخال  ببـس  وه  لـب  هلوقب 

، نیـضورعملا نیمـسجلا  یلع  دوسألا  موهفم  وه  کیکـشتلاب  لومحملا  امنإ  کیکـشتلاب  سیل  نیداوسلا  یلع  داوسلا  لمح  نأ  دیریف 
هر س 
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هیف ام  داوسلا  فیعضلا  داوسلا و  دیدشلا  نیمـسجلا - نیب  دجوی  امنإ  لب  هل  عونملا  هلـصف  وه  فالتخالا و  هب  ام  امهنم  لک  یف  ققحتی 
.هنم اظح  لقأ  رخآلا  داوسلا و  هیلع  قلطی  امم  اظح  رفوأ  امهدحأ  نإف  دوسألا  موهفم  وه  فالتخالا و 

داوسلا نع  زاتمی  دشألا  داوسلا  نإ  نولوقی  نیذلا  مه  ءالؤه  هلوقب و  تاحراطملا  یف  یهلإلا  خیشلا  هرکذ  ام  مهیلع  دری  اذه ال  یلع  و 
اولاق ال و  کیکـشتلاب - عقاو  سنجلا  ضعبف  کیکـشتلاب  عقاو  وه  اسنج و  نوکیف  مسقم  لصف  هل  داوسلا  ناـک  اذإ  لـصفب و  صقنـألا 

.یهتنا کیکشتلاب  اعقاو  سانجألا  نم  یش ء 

یناثلا ماقملا  امأ  و 

هفلاختم دارفأ  تاذ  تسیل  اهنأ  نم  دوجولا  هقیقح  یف  اـضیأ  هاـنرکذ  اـمل  مهریغ  نیمدـقألا و  نم  نویقاورلا  هیلإ  بهذ  اـم  هیف  قحلاـف 
هـسخلا نهولا و  هیاغ  یف  اهتبترم - یلع  دـیزت  یتلا ال  اـهتایوه  بسحب  اهـضعب  همظعلا و  هدـشلا و  هیاـغ  یف  اهـضعب  نأ  عم  لوصفلاـب 

ینعمب اهفعضت  تایفیکلا و  دادتشا  اوتبثأ  دق  نیءاشملا  نإ  اضیأ  و  دوجولا - ءافعض  نم  اهلاثمأ  ددعلا و  یلویهلا و  هکرحلا و  دوجوک 
نأ مهدنع   (1) ققحتملا نم  امهریغ و  تاداوسلا و  تارارحلاک و  تایفیکلا  بتارم  یف  ینامسجلا - عوضوملا  هکرح 

هـضاعبأ لصتملا  نوک  هیـصخشلا و  هدـحولل  قواسم  اضیأ  ینادـحولا  لاصتالا  اهلاصتا و  هکرحلا و  هیـصخش  عم  هنأ  لـصاحلا  و  - 1
تـسیل هکرحلا  هیف  ام  یه  یتلا  تایفیکلا  بتارم  نأ  بولطملا  لوقأ  .اعاونأ  نوکت  فیک  دـحلا  مسـالا و  یف  لـکلل  هقفاوم  هقفاوتم و 

ءازجأ یف  وه  امنإ  اضیأ  سیطارقمیذ  يأر  لاطبإ  یف  اورکذ  ام  ضیعبتلا و  همـسقلا و  لبقی  لاصتالاب و ال  فصوی  فیکلا ال  اعاونأ و 
هفـشاک اهتیـصخش  ناک  اهل  هیبسن  هلاح  یه  هلوقملا و  ددـجت  تناک  امل  هکرحلا  نأب  باوجلا  نکمی  .بیرقتلا و  متی  ـالف  تالـصتملا 
هلـصتم هیمـسجلا  هروصلا  نأ  اـمک  هکرحلا  لاـصتاب  هلـصتملا  یه  هقیقحلاـب و  یـصخشلا  رمـألا  یه  هلوقملا  هلوـقملا و  هیـصخش  نع 

اذإ هنإ  لاقی  نأ  باوجلا  یف  رهظألا  .امهعابتأ و  تامکاحملا و  بحاص  دـنع  هدـق و  تاراشإلا  حراش  دـنع  یمیلعتلا  مسجلا  لاـصتاب 
هکرحلا هیـصخش  نأ  هعـضوم  یف  تبث  دـق  ذإ  صخـشلاب  ادـحاو  هکرحلا  هیف  اـم  نوـکی  نأ  بجو  صخـشلاب  هدـحاو  هکرحلا  تناـک 

یف كرحتملا  مسجلاک  اهتیصخش  اهتدحو و  یف  هتدحو  مزلی  الف  كرحملا  يوس  هکرحلا  اهیلع  فقوتی  یتلا  هتسلا  رومألا  هیـصخشب 
ام یشلا ء  نأل  اصخشم  هیف  ام  ناک  اذإ  و  نارینلا - قحالتب  فیکلا  یف  كرحتملا  ءاملا  اذک  بذاوجلا و  قحالتب  هیصخش  هکرح  نیألا 

هر س  هفلتخم ، اعاونأ  نوکی  فیکف  صخشی  مل  صخشتی  مل 
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هدـحتم اضیأ  اهدودـح  دـحاولا و  لصتملا  ضاعبأ  اهاهتنم و  یلإ  هفاسملا  إدـبم  نم  هیلاـصتا  هیوه  هل  یـصخش  رمأ  هدـحاولا  هکرحلا 
نوکی نأ  کلذ  نم  مزلیف  ماسجألا  يدابم  یف  سیطارقمیذ  يأر  لاطبإ  یف  يوعدلا  هذـه  ههادـب  اوعدا  دـق  هیعونلا و  هیهاملا  بسحب 
يدأتی يدادتشالا  كولـسلا  نأ  یف  هلاحتـسا  هیعونلا و ال  هیهاملا  یف  هدحتم  مسجلا  دوست  یف  داوسلا  نم  فیعـضلا  دیدشلا و  بتارم 

هنوک ههج  نم  لب  كولسلا  هیف  امم  هنوک  ههج  نم   (2)(1) اهلوصح سیل  نکل  و  هقیقحلا - بسحب  هیف  كولسملا  فلاخی  یش ء  یلإ 
نأب همکاح  هرطفلا  نإف  ضایبلا  داوسلا و  نیب  هرمحلاک  هبتارم  بسحب  كولسلا  هیف  عقی  امم  هسفن  ناک  نإ  كولسلا و  هنم  وأ  هیلإ  امم 

.هفیعض هدیدش و  بتارم  اضیأ  اهل  فیعض و  ضایب  وأ  فیعض  داوسب  تسیل  هرمحلا 

ثلاثلا ماقملا  امأ  و 

وه هغللا  بسحب  یلـصألا  اهعوضوم   (3) ناک نإ  هغلابملا و  تاودأ  هیلع  لدی  ریهامجلا و  هفرعی  ام  امهب  ینعی  دـق  فعـضلا  هدـشلاف و 
اذـک داوس  لاقی  امک  اذـک - طخ  نم  هیطخ  دـشأ  اذـک  طخ  نإ  لاقی  فرعلا ال  یفف  ینعملا  اذـه  یلإ  لقن  هنم  هعناـمملا و  یلع  هوقلا 

برعلا تالامعتـسا  یلإ  رظن  نمف  كاذ  نم  دوسأ  اذـه  لاقی  امک  کلذ  نم  طخأ  اذـه  لاقی  ـال  اذـک  اذـک و  داوس  نم  هیداوس  دـشأ 
لبقت امنإ  تایمکلا  اهریغ و  تایمکلا و  نود  تایفیکلاب  امهلوبق  صتخی  فعضلا  هدشلا و  نأب  مکح  فرعلا  بسحب 

يأ هیلإ  ام  هنم و  ام  هنوک  ههج  نم  لب  هیف  اـم  اـهعیمج  نـأل  عونلاـب  هفلاـخم  ـالثم  هرمحلا  سفن  بتارم  نوکی  یتح  هفلاـخملا  يأ  - 1
هر س  هیصخشلا ، هدحولل  قواسملا  لاصتالا  دوجو  هتیهام ال 

، هلوصح خسنلا  ضعب  یف  و  - 2
نوکت یه  هعنامملا و  یلع  هردقلا  اهنأل  ناهربلل  هاضتقملا  هصاخلا  هیفرعلا  هقیقحلا  یفانت  اضیأ ال  هدشلل  هیوغللا  هقیقحلا  نأ  ینعی  - 3

هر س  اهب ، سأب  هافانم و ال  هماعلا  هیفرعلا  هقیقحلا  نیب  اهنیب و  معن  دشأ  تناک  ردقأ  سفنف  رهاوجلا  یف 
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.ریغ هلقلا ال  هرثکلا و  ناصقنلا و  هدایزلا و 

سابتقا میکحلا  بأد  نم  سیل  هیلقعلا و  مولعلا  بابرأ  نم  حـیبق  فرعلا  لهأ  قالطإ  ظفللا و  درجم  یلع  لـیوعتلا  نأ  یف  ءاـفخ  ـال  و 
هنکل هیطخ  دشأ  اذک  طخ  نأ  فرعلا  یف  قلطی  مل  نإ  هنإف و  هسفن  یف  دساف  یفرعلا  سایقلا  اذه  نأ  عم  هیناسللا  تایفرعلا  نم  قئاقحلا 

نم لوطأ  طخلا  اذه  نأ  قلطی  اذـک  طخلا و  یف  هدـشلا  یه  هدـشلاف  طخلا  موهفم  لوطلا  موهفم  اذـک و  طخ  نم  الوط  دـشأ  هنإ  لاقی 
.رادقملا  (2)(1) سفن طخلا  نأ  ملسی  قلطملا  نأ  عم  هنم  ربکأ  وأ  کلذ 

کلذ عم  اذک و  نم  هیددع  دشأ  اذـک  ددـع  فرعلا  یف  لاقی  هنأ ال  یلع  اهنع  هیدـشألا  یفن  یف  اودـمتعا  لصفنملا  مکلا  یف  اذـک  و 
کلذ یلع  ددعلا و  یف  هدش  هرثکلاف  دحاو  یـش ء  ددعلا  هرثکلا و  اذک و  ددـع  نم  رثکأ  اذـک  ددـع  لاقی  نأ  حـصی  هنأب  اوفرتعا  دـقف 

هیرادقملا و هدایزلا  فالخب  هدنع  فقی  دـح  اهل  هدـشلا  نأب   (3) هدایزلا هدشلا و  نیب  مهـضعب  قرف  دـق  امهیف و  فیعـضلا  لاح  سقف 
امهارجم يرجی  ام  هرارحلا و  داوسلا و  امأ  ددـعلا و  اذـک  هنم و  لوطأ  وه  ام  روصت  نکمی  دـح ال  یلإ  یهتنی  لوطلا ال  نإـف  هیددـعلا 

.هنم دشأ  وه  ام  روصتی  ام ال  یلإ  یهتنیف 

الإ نوکی  دوجولا ال  یف  يذلا  ناک  نإ  رمألا و  سفن  بسحب  هیلع  هدایزلا  نکمی  دح ال  یلإ  یهتنت  تایفیکلا  نأ  نم  عنملا  الوأ  دری  و 
.قرف ریغ  نم  هرثکلا  لوطلا و  اذکه  هنم و  دشأ  وه  ام  دوجولا  یف  سیل  دح  دنع  ایهانتم 

نأب امهنیب  قرفلا  نایب  یف  هل  ریثأت  امم ال  میلستلا  ریدقت  یلع  اذه  نأب  ایناث  و 

اذه لاقی  مهلوق ال  یلإ  رظان  اذه  هدوجوب و  هدوجوملا  رادـقملا  لصف  وه  يذـلا  ربکلا  رادـقملا و  عون  وه  يذـلا  لوطلا  سفن  يأ  - 1
- ربکألا لوطألاک و  رادـقملا  یف  لیـضفتلا  هغیـص  لاقی  یتح  هدـشلا  رادـقملا  لوبق  تابثإ  هنم  ضرغلا  سیل  هفـالخ و  تاـبثإب  طـخأ 

هر س  اندنع ، دشألا  دیزألا ال  اهانعم 
، طخلا سفن  لوطلا  نأ  خسنلا  ضعب  یف  و  - 2

یتلا ال هدایزلا  هدایزلا و  یه  فقت  یتلا  هدـشلاف  ادـحاو - امهانعم  حور  امهتقیقح و  ناک  اـمل  هداـیزلا  هدـشلا و  نإـف  هرداـصم  هیف  - 3
هر س  قارتفا ، الف  هدشلا  یه  فقت 
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.(1) هیلوألا همسقلا  بسحب  کیکشتلا  ماسقأ  نم  رخآ  وحن  امهنم  الک 

یلإ دئاز و  هاواسملا و  هب  ردق  یلإ  هراشإلا  هیلإ  تحـص  امیف  لاقی  امنإ  صقانلا  دئازلا و  نأ  امهنیب  قرفلا  یف  اولاق  ام  لیبقلا  اذه  نم  و 
.لیبقلا اذه  نم  سیل  فعضألا  دشألا و  دئاز و  ضعب  هاواسملاب و  هنم  ضعب  نییعت  نکمی  ام 

بکرم ریغ  طیـسب  عون  ددعلا  نم  هبترم  لک  دادعألا و  نود  تادحولا  نم  هقیقحلا  موقتم  ددعلا  نإ  مهل  لاقی  هحماسملا  ریدـقت  یلعف 
توافتلاف يرخأ - هروص  لصحت  هتروص و  لطبت  لقعلاب  لصف  اذإ  نینثالاب و  هثالثلا  هثالثلاب و ال  موقتی  هعبرألاف ال  رخألا  دادعألا  نم 

يواستلا و هب  ردـق  نییعت  یتأتی  فیک  هتوافملا و  اهنم  يأب  هاواسملا و  عقی  هعبرألا  نم  ءزج  يأبف  هعبرألا  هثـالثلا و  نیب  روصتی  يذـلا 
.هطیسبلا عاونألا  یف  توافتلا  هب  رخآ 

مکلا یف  لضفلا  هب  ام  نإف  هفلتخملا  هعـضاوم  بسحب  هفلتخم  یماسأ  قحتـسی  يددـعلا  يرادـقملا و  یفیکلا و  توافتلا  اولاق  اضیأ  و 
امهنیب روصتی  کلذـک  کـلت و  نم  اـهیواسم  عم  هصقاـن و  هیوه  عـم  هقیقحلا  هدـحتم  هنم  هلماـک  هیوـه  نم  موـهوم  ضعب  يرادـقملا 
عنتمیف کلت  نم   (2) اهیواسمل هصقان و  هیوهل  دوجولا  هیهاملا و  هنیابم  همات  هیوه  نم  ضعب  يددـعلا  مکلا  یف  دوجولا و  یف  داـحتالا 

لب اهیف  دوجوم  وأ  اهنم  موهوم  یـشب ء  هلـضافلا ال  هیوهلا  کلت  یه  امب  هلـضاف  هیوه  سفن  فیکلا  یف  دوجولا و  یف  داحتالا  اـمهنیب 
.هصاخلا اهتاذ  هیلکب 

هدشلا و یلإ  همـسقلا  دعب  اذـهف  فقی  دـح  هل  سیل  ام  اهنم  فقی و  دـح  هل  ام  اهنم  هدایزلا  وأ  هدـشلاف  هیوناثلا  همـسقلا  بسحب  لب  - 1
هر س  الثم ، فعضلا 

تناک هیهاملا  هنیابم  تناک  اذإ  اهنأ  مولعم  و  هعبرـألاک - هصقاـن  هیوهل  هیهاـملا  هنیاـبم  ـالثم  هسمخلا  يأ  عیزوتلا  لـیبس  یلع  اذـه  - 2
دوجولا یف  اهداحتا  عنتمیف  کلذـک  ناک  اذإ  يرخأ و  هسمخک  اهیواسمل  هیهاملا  ال  دوجولا - هنیابم  هسمخلا  کـلت  دوجولا و  هنیاـبم 

هیوه هیهام و  لکلا  تلطبف  هرـشع - لصحی  هیف  نییواسملا  داحتاب  روکذـملا و  لاثملا  یف  هعـست  لصحی  هصقاـنلا  هماـتلا و  داـحتاب  ذإ 
.هدـحاو و رادـقملا  نم  ریبکلا  ریغـصلا و  یف  هیهاملا  نأل  هیهام  لطبت  اهنکل ال  هیوه  تلطب  نإ  اهنإف و  رادـقملا  یف  اهداحتا  فـالخب 

لـضفلا هب  ام  نارقإ  دـعب  تاواـسملا  هب  اـم  يواـسملاب  داری  نأ  ذـئنیح  يواـسملا  عم  هنیاـبملا  هیجوت  عیزوتلا و  ـال  عمجلا  هدارإ  نکمی 
اهب ام  یه  هینامثلل و  هنیابم  کلذک  هینامثلا  یلع  اهلـضافت  هب  ام  وه  نینثالل و  هنیابم  اهنأ  امک  هینامثلا - یلإ  هبـسنلاب  هلماکلا  هرـشعلاک 

هر س  هینامثلل ، اهتاواسم 
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یلع دیزی  لصفب ال  الصحتم  امهنم  لک  نوکی  هیسنج و  هعیبط  صقانلا  لماکلا و  نیب  هکرتشملا  هعیبطلا  تناک  ول  میقتـسی  امنإ  اذه  و 
زیامملا هئزجب  رخآلا ال  نم  دشأ  متأ و  هصاخلا  هتاذ  هیلک  هصتخملا و  هتقیقح  سفنب  امهنم  دحاو  نوکی  یتح   (1) اهدوجو اهتقیقح و 

.رخآلا ءزجلل  مهولا  وأ  دوجولا  یف 

هدایزلا و فالخب  قرفلا  نم  رکذ  ام  عم  هلقلا  هرثکلا و  کلذـک  هیعونلا و  هقیقحلا  نیابت  فعـضلا  هدـشلا و  طاـنم  نأ  حضوتـسا  دـقف 
.تایوهلا توافت  تاصخشتلا و  فالتخا  عباوت  نم  امهنإف  ناصقنلا 

مکلا یف  صقنلا  لامکلا و  یلع  اوحلطـصی  نأ  مهلف  حالطـصالا  عضو  یف  مهل  نکمن  ءایـشألا و  هذـه  لثم  یف  حـماسن  انإ  مهل  لاقیف 
نیب اعماج  انهاه  نأ  الإ  فعـضلا  هدـشلاب و  فیکلا  نم  امهاوس  اـمیف  هلقلا و  هرثکلاـب و  ددـعلا  یف  ناـصقنلا و  هداـیزلاب و  يرادـقملا 

.اهیف صقنلا  هیف و  لضافتملا  ینعملا  سفن  یف  هیمامتلا  وه  عیمجلا و 

عبارلا ماقملا  امأ  و 

ملاعلا رهاوجل  لالظأ  یندألا  ملاعلا  اذـه  رهاوج  نأب  اومکح  امهدـعب  نم  نطالفأ و  سلقذابنأ و  لثم  نیمدـقتملا  ءامکحلا  نأ  ملعاـف 
تملع امک  لولعملا  هیرهوج  نم  مدـقأ  اهتیرهوج  هلعلا  هتلع و  وه  امل  لظک  لولعملا  ذإ  کلتل  هلولعم  اـهنأ  کلذـب  اودارأ  یلعـألا و 

هیرهوجلا هیقیقحلا و  اهتیهامب  لولعملا  یلع  هلعلا  مدـقتف  هانررق  ام  یلع  هیجراخلا - قئاقحلا  نیع  دوجولا  نأ  نم  لعجلا و  هدـعاق  نم 
لب ال هیرهوجلا  یف  اهیواسی  فیکف  هلعلا  هیرهوج  نم  لولعملا  هیرهوج  تدیفتـسا  اذإ  لالقتـسالا و  ماوقلا و  یف  هتیلامک  یلإ  هراـشإ 

نم ضعب  نم  هیرهوج  دـشأ  رهاوجلا  ضعبف  کـلذ  ـالإ  هدـشلل  ینعم  ـال  و  لولعملا - هیرهوج  نم  متأ  هلعلا  هیرهوج  نوکی  نأ  دـب و 
.هیفرعلا تاقالطإلا  نم  صقنت  قئاقحلا ال  ذإ  مأ ال  هغلابملا  هغیص  هیلع  تقلطأ  ءاوس  ینعملا - ثیح 

لظک ملاعلا  اذـه  رهاوج  نأ  یلع  هبطاق  نیمدـقتملا  ءامکحلا  نإ  هلوقب  تاحیولتلا  یف  یهلـإلا  خیـشلا  هیلإ  راـشأ  اـمم  دارملا  وه  اذـه 
.هیرهوجلا یف  اهتواس  فیک  یلعألا  ملاعلل 

لاقی هیدشألا  هیولوألا و  نإ  هلوق  وه  الاؤس و  هسفن  یلع  کلذ  دعب  دروأ  مث 

هر ن  هل ، يریسفت  فطع  اهدوجو  هلوقف و  اذه  یلع  جراخلا و  یف  هدوجوم  یه  امب  جراخلا  یف  هدوجوملا  هیسنجلا  هعیبطلا  يأ  - 1
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.دشأ وه  ام  هنم  نأ  یلوأ و ال  وه  ام  هنم  نإ  لاقی  الف  هل  دض  رهوجلا ال  نأ  کلذب  ینعی  نیدض  نیب  امیف 

یلع هردـقلا  هدـشلاب  ینعأ  ـال  ذإ  دـشأ  یلوـلعملا و  ینکمملا و  دوـجولا  نم  مـتأ   (1) یلعلا یبـجاولا و  دوجولا  هلوـقب  هنع  باـجأ  و 
قارشإلا همکح  یف  لاق  (2) و  كولـس هیدـض و ال  دـحاو و ال  عوضوم  یلع  امهل  بقاعت  لمکأ و ال  متأ و  هنإ  لب  اهوحن  هعنامملا و 

نأ کش  رثکأ ال  هساوح  کیرحتلا و  یلع  يوقأ  هسفن  يذـلا  مث  هدارـإلاب  كرحتم  ساـسح  سفن  وذ  مسج  هنأـب  ناویحلا  اودـح  دـق 
اذـه نأ  فرعلا  یف  قلطی  نأ ال  درجمبف  الثم - هضوعبلا  هیناویح  نم  متأ  الثم  ناسنإلا  هیناویح  نوکیف  متأ  هیف  هیکرحتملا  هیـساسحلا و 

هیفرعلا تازوجتلا  یلع  ءانب  اهلک  اهوحن  کلذ و  نم  هیئام  دـشأ  اذـه  نإ  لاقی  مهلوق ال  هنم و  متأ  هنأ  رکنی  کـلذ ال  نم  هیناویح  متأ 
.یهتنا

امهؤدـبم لصفلا  امنإ  هضراعلا و  صاوخلا  راثآلا و  نم  امه  لـب   (3) لعفلاب کیرحتلا  ساسحإلا و  وه  ناویحلا  لصف  سیل  تلق  نإـف 
و فلتخم - ریغف  لـعافلل  يذـلا  اـمأف  عناوملا  هلازإ  قئاوعلا و  عفر  تاـئیهملا و  تـالآلا و  نم  فـلتخم  لـعفلا  هل و  رـسیتسا  اـم  بسح 

.رساوقلا مدع  نیح  اهیلع  هوقلا  لب  انایحأ  اهئاقب  مدعل  هسوسحملا  هدوربلا  ءاملا  لصف  سیل  کلذک 

هیقیقحلا و لوصفلا  یه  یتـلا  يوـقلا  کـلت  تاوذ  نع  هثعبنم   (4) رومأ اهنأل  اـهماقم  تمیقأ  لوصفلا  تاراـمأ  هذـه  نکل  معن و  تلق 
ذخؤی امک  اهدودح  یف  ذخؤی  کلذل 

وه ام  هنم  نأ  عم  هل  دـض  ذإ ال  دوجولاب  دـض  هل  هیمتألا  ینعی  هیدـشألا  هیولوألا و  لبقی  ام  لـک  نأـب  هلئاـقلا  هیلکلا  ضقن  هلـصاح  - 1
هر س  مامتلا ، قوف  وه  ام  هنم  مات و  وه  ام  هنم  صقان و 

ذإ ال دوجولاب  ضوقنم  اضیأ  هنإف  هیدادتـشالا  هکرحلا  هیف  عقی  نأ  دـب  ـال  اـهلبقی  اـم  لـک  نأ  وه  رخآ و  لاؤس  باوج  یلإ  هراـشإ  - 2
هر س  رم ، امک  هیف  هیهاملل  هکرح 

رهوجلا ال ضرع و  امهف  لاح  يأ  یلع  عیمجلا و  دنع  لعف  کیرحتلا  هدق و  فنصملا  دنع  لعف  موقلا و  دنع  لاعفنا  ساسحإلا  ذإ  - 3
هر س  ضرعلاب ، موقتی 

نع هثعبنم  اهنأ  لئاسلا  ملـسی  هلاوز ال  عناملا و  دوجو  تالآلا و  توافتب  اهناصقن  راثآلا و  هیمامت  نوک  لاـمتحا  دـسنی  مل  اـم  لوقأ  - 4
بجاولاف يوقلا  هدـش  لیلد  الثم  راثآلا  هدایز  نأ  ملـسی  اذـک ال  اهریغ و  تالآلا و  هکرـشب  اهنع  اهناصقن  اهتیمامت و  لـب  يوقلا  تاوذ 

یف صقانلا  ماتلا و  تبث  اناصقن  الامک و  هتوافتملا  يوقلا  سفن  تالآلا  نم  تالآلا و  توافتب  ناک  اذإ  راثآلا  توافت  لوقأف  .کلذ  دس 
هقطانلا بتارم و  تاذ  سفنلا  تناک  اذإ  امیـس  هیلع  سق  هضوعبلا و  نم  هکردملا  هوقلا  هذه  نم  متأ  سرفلا  نم  هکردم  هوقف  رهوجلا 

هیـسرفلا و سفنلا  نیب  توافتلا  عناملا و  نادـجو  طرـشلا و  نادـقفب  تواـفتلا  ناـک  اذإ  اـضیأ  ءاـقبلا و  هیناـحور  ثودـحلا  هینامـسج 
هوق هلمنلا  یف  لاقی  نأ  لثم  اذه  ایدبأ و  لیطعتلا  ایمئاد و  رسقلا  ناک  متحتم  اهنم  نیزاربلا  سارفألا و  نم  دایجلا  نیب  مئاد و  هیـضوعبلا 

هر س  عنام ، دوجو  وأ  طرش  نادقفل  الصأ  رهظی  رهظی و ال  مل  تایلکلا و  كاردإ 
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.اهفعض لیلد  اهتلق  يوقلا و  هدش  لیلد  راثآلا  کلت  هدایزف  ءانبلا  دح  یف  ءانبلا 

اعیمج و امهبـسحب  نوکت  دق  رمأ و  یلإ  اهتبـسن  بسحب  نوکت  دق  اهـسفن و  یف  تاذلا  بسحب  نوکت  دق  دودـحلا  نأ  کلذ  قیقحت  و 
ذخؤیف رخآ - یـش ء  یـش ء  یلإ  نیفاضم  امهنوک  ثیح  نم  یـش ء و  امهتیقح  ثیح  نم  ءانبلا  کـلملا و  دـیدحتف  نیراـبتعالاب  نکل 

ندـبلا و اذـک  رخآلا و  نع  كاکفنالا  نکمم  نیرابتعالا  نم  لک  لوألا و  رابتعالاب  یناثلا ال  راـبتعالاب  امهیدـح  یف  ءاـنبلا  هکلمملا و 
هیتاذـلا و تناک  نإف  يریبدـتلا  اهکیرحت  اهتیـسفن و  ثیح  نم  لـب  اـهتقیقح  اـهتاذ و  ثیح  نم  ـال  سفنلا  دـیدحت  یف  ذـخؤی  هریبدـت 
لعفلا و ههج  نم  دحلل  تاذلا  و  هیهاملا - ههج  نم  دحلا  فلاخی  هدرجملا  سوفنلاک  هقرافملا  هریاغملا و  امهنیب  روصتی  امم  هیـسفنلا -

یف اـهتقیقح  نإ  ثیح  سوفنلا  يوقلا و  ضعبک  یبـسنلا  دوجولا  نیع  یتاذـلا  دوجولا  نوـکی  لـب  کلذـک  نکی  مل  نإ  کـیرحتلا و 
تقلعت ام  ذخأ  نم  اهدیدحت  یف  دب  فالتخا و ال  ریغ  نم  اهیف  نادحتم  نادحلاف  یشب ء  هقلعتم  وأ  یشل ء  هکرحم  اهنوک  نیع  اهسفنأ 

لیعافألا هرثک  کلذکف  الماک  ادیدش  ءانب  هنوک  یف  ءانبلا  نوک  یعدتسی  هیئانبلا - لیعافألا  هرثک  نأ  امک  ناک و  هجو  يأ  یلع  هب  یه 
.هلماک هدیدش  اهریبدت  يأ  اهتیسفن  یف  سفنلا  نوک  بجوت  هیریبدتلا 

هیقلعتلا اهتادوجو  اهـسفنأ  یف  اهتادوجو  نأ  ینعمب  لیعافألا - تاوذـلا و  هیدام  يوق  سوفن و  دوجو  تبث  امل  لوقنف  کلذ  دـهمت  اذإ 
رابتعالا بسحب  اهدح  هنیعب  نیرابتعالا  دحأ  بسحب  اهنم  هدحاو  لک  دح  نوکیف  اجراخ - انهذ و  هقرافم  الب  اهنایعأب 
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هرثک نأ  ملع  دـق  هاـنرکذ و  اـمل  يوقلا  دودـح  یف  اهذـخأ  بجی  لـیعافألا  نأـب  اوفرتعا  مهنإ  نیراـبتعالا و  نیب  هریاـغم  ـال  ذإ  رخـآلا 
هذـه نأ  مولعم  اهانرکذ و  امیف  تاذـلا  هیثیح  اهنیعب  هیثیحلا  کلت  هلعاف و  هوق  اهنوک  ثیح  نم  هلعافلا  هوقلا  هدـشل  همزلتـسم  لیعافألا 

توافتلاف عیمجلا  نیب  هکرتشملا  هیمـسجلاب  روصلا ال  يوقلاب و  هفلاختملا  هیعیبطلا  ماسجألا  قئاقحل  هیتاذ  لوصف  يدابم  اـهنیعب  يوقلا 
.هاندرأ ام  اذه  هجولا و  اذهب  هیعونلا  ماسجألا  یف  توافتلا  بجوی  تاذلا - رهوجت  یف  صقنلا  لامکلاب و  اهیف 

: بیقعت ثحب و 

هعاوـنأ یلع  عـقی  ـال  سنجلا  سنج و  رهوـجلا  مـتلق  مـکنأ  مهـسفنأ - یلع  لوـألا  مـلعملا  باحـصأ  اـهتدروأ  یتـلا  ثاـحبألا  نـم  و 
یلویهلا و هیببـس  ضعبل و  اهـضعب  تاـقرافملا  هیلعک  عـضاوملا  نم  ریثـکب  ضقتنت  هذـه  مکتدـعاق  هوـجولا و  نم  هجوـب  کیکـشتلاب 

مدـقتک رخآ  ضعب  یلع  مکلا  دارفأ  ضعب  مدـقتب  ضقتنی  اذـک  عیمجلل و  سنج  رهوجلا  نأ  عم  نبالل  بـألا  هیببـس  مسجلل و  هروصلا 
.اهل اسنج  رادقملا  نوک  عم  طخلا  یلع  حطسلا  حطسلا و  یلع  مسجلا 

کلذ سفنب  نوکی  نأ  امهدـحأ  نیهجو  یلع  هیلإ  هراشإلا  تفلـس  امک  روصتی  ام  ینعم  یف  رخأتلا  مدـقتلا و  نأب  کلذ  نع  اوباـجأ  و 
ینعملا کلذ  سفنب  ـال  نوکی  نأ  رخـآلا  مدـقتلا و  هب  اـم  هنیعب  مدـقتلا  هیف  اـم  نوکی  یتح  رخأـتلا - مدـقتلاب و  هیف  تواـفتملا  ینعملا 

یلع رهوجلا  دوجو  نکمملا و  دوجو  یلع  بجاولا  دوجو  مدقت  لوألا  لاثم  مدقتلا  هب  امع  مدقتلا  هیف  ام  قرتفی  كانهف  هیف  توافتملا 
یناثلا لاـثم  اـضیأ و  هب  دوجولا و  ظـفلب  هیلع  لولدـملا  ینعملا  سفن  یف  لولعملا  دوجو  یلع  مدـقتم  هلعلا  دوجو  نإـف  ضرعلا  دوجو 

يواستلاب اهیلع  لوقملا  هیناسنإلا  ینعم  یف  سیل  رخأتلا  مدقتلا و  اذه  نإف  نبالا  وه  يذلا  ناسنإلا  یلع  بألا  وه  يذـلا  ناسنإلا  مدـقت 
صوصخ رخأتلا  مدقتلا و   (1) هب ام  نامزلا و  وأ  دوجولا  وه  امهیف  رخأـتلا  مدـقتلا و  هیف  اـمف  ناـمزلا  وأ  دوجولا  وه  رخآ  ینعم  یف  لـب 

امهیتاذ

یف هب  ام  كانه و  رادقملا  داوسلا و  یف  هیف  ام  لمعتـسا  ثیح  ثحبملا  اذـه  لئاوأ  سکعب  عقو  دـق  انهاه  هب  ام  هیف و  ام  لامعتـسا  - 1
ثحبم یف  توافتلا  طانم  اومس  مهنإف  ناحالطصا  مهل  دقعنا  دق  هنأ  كانه  تبتک  دق  رفـسلا و  اذه  لئاوأ  یف  عقو  اذه  لثم  دوجولا و 

انهاه هرس  سدق  ملکت  دق  هیف و  امب  قبـسلا  كالم  اومـس  دقف  هیلباقم  قبـسلا و  ثحبم  یف  امأ  هیف و  امب  هعوضوم  هب و  امب  کیکـشتلا 
هر س  حالطصالا ، اذهب 
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تـسیلف هنم  رخآ  درف  یلإ  ساـیقلاب  دـحاو  سنج  وأ  دـحاو  عون  دارفأ  نم  یـش ء  یف  مدـقت  هیلع و  ققحت  اـملک  لوقنف  اذـه  ررقت  اذإ 
يذلا درفلا  یـسنجلا و ال  وأ  یعونلا  ینعملا  کلذ  هیلع  لمحی   (1) ثیحب وأ  هسفن  بسحب  رخآلا - ریـصی  نأل  رخآلل  همدـقت  هتیببس و 

دوجولا لمحف  امهیتاذ  رابتعاب  امهیدوجو ال  رابتعاب  ببسملا  هیببسم  ببسلا و  هیببس  لب  هموهفم  هانعم و  سفن  رابتعاب  هتیببس  ببس  وه 
یلع هلمح  فلتخی  اذک  نبالا و  یلع  هلمح  نم  مدقأ  نیوبألا  یلع  هلمح  اذـک  مسجلا و  یلع  هلمح  نم  مدـقأ  هروصلا  یلویهلا و  یلع 
اذـه رهاوج  نم  لعفلاب  دوجولا  بسحب  موقأ  مدـقأ و  ملاعلا  کـلذ  رهاوج  نإـف  یندـألا  اـنملاع  رهاوج  یلع  یلعـألا و  ملاـعلا  رهاوج 

رهوجلا لب  رخآ  یش ء  رهوجل  هلع  هیرهوج  اهنأ  یف  یـش ء  هیرهوج  تسیلف  هیوسلاب  عیمجلا  یلع  اهلمحف  رهوجلا  هقیقح  امأ  ملاعلا و 
دوجوف دـئاز  رمأب  عبطلاـب ال  دوجولا  یلع  مدـقتم  دوجولاـف  ارهوج  نوکی  نأـب  ـال  یلولعملا  رهوجلا  نم  دوجولاـب  یلوأ  قحأ و  یلعلا 
هؤازجأ اذـکف  رهوج  مسجلا  نأ  امکف  عیمجلا  یف  ءاوسلاب  یهف  هیرهوجلا  اـمأ  عبطلاـب و  مسجلا  دوجو  یلع  مدـقتم  هروصلا  یلویهلا و 
حودقم باوجلا  اذه  ضعب و  یلع  اهضعب  اهریغ  مکلا و  هیهام  دارفأ  مدقت  نم  کلذ  لکاش  امیف  مالکلا  اذک  اهیف و  رخأت  مدقت و  الب 

.هوجوب

رهوجلا دارفأ  نع  هیهاملا  سفنب  رخأتملا  مدـقتملا و  فارـصنا  نإف  هداسفب  اولاق  ام  هحـصب  افارتعا  هنع و  اوبره  امیف  اعوقو  هیف  نأ  اهنم 
دارفإ مدقت  لاقی  نأب   (2) نامزلا دوجولا و  یف  هنیعب  دئاع  مالکلا  ذإ  دجم  ریغ  نامزلا  ءازجأ  وأ  دوجولا  دارفأ  یلإ  مکلا  وأ 

، ام بسحب  حیحصلا  خاسنلا و  طلغ  نم  ثیحب  هملک  نأ  رهاظلا  - 1
یفانی هتیهام و ال  یلإ  دوجولا ال  یلإ  هیف  توافتلا  عاجرإلف  نامزلاب  ضقنلا  امأ  مهـسفنأ  نع  ضارتعـالا  اذـه  اودری  نإ  مهل  لوقأ  - 2

مدع موهفم  نکل  هتیهام و  هیئیـش  دارملا  وأ  هیدوجولا  تاذـلا  دوجولا و  كانه  تاذـلاب  دارملا  نأل  تاذـلاب  راق  ریغ  نامزلا  نإ  مهلوق 
نیابتلاب توافتلا  هنیابتم و  قئاقح  مهدنع  هنألف  دوجولا  ثیدح  امأ  هیف و  توافت  يرابتعا ال  اقلطم  موهفملا  هموهفم و  یف  ربتعم  رارقلا 

سدق فنصملا  لوأ  امک  دوجولا  نیابتب  مهدارم  نأل  مهیلع  اذه  دورو  فاصنإلا  نکل  هیلاعلا - سانجألا  توافتک  اذهف  اکیکشت  سیل 
نم دـحاو  موهفم  عازتـنا  مزل  لوئت  ـال  نأ  هیقیقحلا و  موـلعلا  یف  هبترملا  یخماـش  نیققحم  مهنوـکل  تاـیهاملل  ضرعلاـب  نیاـبتلا  هرس 

لولعملا و هلعلا و  نیب  هیخنـس  نکی  مل  ءاود و  هیف  عجنی  ءایع ال  ءاد  تناک  هنومک و  نبا  ههبـش  تمتل  هنیابتم و  یه  امب  هنیابتم  قئاـقح 
هر س  تاروذحملا ، نم  کلذ  ریغ 
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اهتاذ یف  هدـحاو  هقیقح  دارفأ  نیب  رخأتلا - مدـقتلاب و  توافتلا  هنم  مزل  تادوجولا  کـلت  سفنب  ناـک  اذإ  ضعب  یلع  اهـضعب  دوجولا 
اذإ ضعب  یلع  اهـضعب  نامزلا  ءازجأ  مدقت  اذک  لوصفلاب و  اهل  فالتخا  هطیـسب ال  هدحاو  هقیقح  هل  نأ  تملع  دـق  دوجولا  ذإ  اهتاذـب 

.روکذملا وحنلا  یلع  توافتلا  مزل  رخآلا  رخأت  اهضعب و  مدقت  مرصتلا و  ددجتلا و  یضتقت  هقیقح  اهتقیقح  نأ  لجأل  ناک 

هعساتلا هرکلاک  هلعلا  یلویه  مدقتل  هلع  ناک  ول  هنأب  رخآ - مسج  دوجول  ادیفم  مسجلا  نوک  یفن  یف  هورکذ  ام  صقانی  اذه  نأ  اهنم  و 
عقی و ال  هیلویهلا - یف  هلعلا  یلویهل  هکراشم  لولعملا  یلویه  هنماثلا و  هرکلاـک  لولعملا  یلویه  یلع  اهتیمـسج  اهتیمـسج و  یلع  ـالثم 

اهتیمـسج یلع  لمحی  يذـلا  مسجلا  نأ  امک  ؤطاوتلاـب - لـب  کیکـشتلاب  تاـیلویهلا  رئاـس  یلع  هعـساتلا و  هرکلا  یلویه  یلع  یلویهلا 
.هسفن یلع  یشلا ء  مدقتیف  هلعلا  هیمسج  یلع  همدقتم  لولعملا  یلویه  نوکی  نأ  مزلیف  ؤطاوتلاب - ماسجألا  عیمج  یلع  لمحی 

هوررق امک  عضاوملا  ضعب  یف  هسفن  یلع  یـشلا ء  مدـقت  مزلتـسا  ول  رخآ  درفل  هلع  هدـحاو  هقیقح  دارفأ  ضعب  نوک  نأ  هاـفانملا  هجو 
اهـضعب رهوجلا  دارفأ  هیلع  یف  مهنع  لوقنملا  راذـتعالا  یلع  ءانب  کـلذ  مزلتـسی  مل  نإ  و  قرف - نود  نم  عضاوملا  رئاـس  یف  مزلتـسال 

.يرخأ ضعب  یلع  تایلویهلا  ضعب  مدقت  یفن  یف  روکذملا  جاجتحالا  اذه  خسفناف  ضعبل -

نإف هروصلا  هداملاک و  ماوقلا  هلع  یف  راج  ریغ  هنکل  هیاغلا - وأ  لعافلاک  دوجولا  هلع  یف  هنایرج  ملـس  نإ  باوجلا و  اذـه  نأ  اـهنم  و 
مهنأ امک  و  ارهوج - عومجملا  ناک  ام  هئازجأ  هیرهوج  ولف ال  امهدوجو  نم  هروصلا ال  یلویهلا و  هیهام  نم  هتیهام  موقتی  امم  مسجلا 

یلع هیرهوجلا  لمح  لوقن  کلذکف  ناسنإلا  یلع  ناویحلا  لمح  ناویحلا و  یلع  اهلمح  طسوتب  ناسنإلا  یلع  هیمسجلا  لمح  نولوقی 
.هیئزج طسوتب  مسجلا 

توافتلا امأ  هقیقحلا  هنیابتملا  هدارفأ  بسحب  هیف  اتوافتم  یلکلا  ناـک  اذإ  ققحتی  اـمنإ  کیکـشتلا  نأـب  اوحرـص  مهنـأل   (1) لمأت هیف  و 
هلخادتملا هدارفأ  یلإ  هبسنلاب 

لـصف سنج و  امه  امب  هروصلا  هداـملا و  نأـب  لیـصفتلا  مث  اـقلطم  هلخادـتملا  دارفـألا  مکح  رکذـب  ـالوأ  همدـقم  دـیهمت  هلـصاح  - 1
هر س  دوجولا ، یلإ  ناعجری  رخأتلا  مدقتلا و  نکل  نیتنیابتم  اتناک  نإ  هروص و  هدام و  امه  امب  ناتلخادتم و 
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درفلا يراـبتعالا و  درفلا  یلإ  هبـسنلاب  هیـسنجلا  هیعونلاـب و  وأ  هـیئزجلا  هینیعلاـب و  تواـفتلا  اذـک  یـش ء و  یف  کیکــشتلا  نـم  سیلف 
نیع و لوألا  یلإ  سایقلاب  ناویحلا  هعیبط  نإف  یـش ء  طرـشب  ذوخأملا  طرـشب ال و  ذوخأملا  ناویحلا  یلإ  هبـسنلاب  ناویحلاک  یقیقحلا 

تایهاملا یف  هعقاو  یه  ذإ  اکیکـشت  یمـسی  توافتلا ال  نم  ءاحنألا  هذهف  کلذک  سنج  ءزج و  یناثلا  یلإ  سایقلاب  نیرابتعاب و  عون 
.قافتالا هرورضلاب و 

اذإ هیهاملا و  ءازجأ  نوکی  یـش ء  طرـشب  تذخأ ال  اذإ  اهنأب  دوجولا  ءازجأ  هیهاملا و  ءازجأ  نیب  اوقرف  دـق  مهنإ  لوقنف  اذـه  ررقت  اذإ 
ذوخأملا لصف و  وأ  سنج  لوألا  هجولاب  ذوخأملاف  هیهاملا  ثحبم  یف  یجیـس ء  امک  دوجولا  ءازجأ  نوکی  یـش ء  طرـشب ال  تذـخأ 

مزلی ـال  مسجلا و  هیرهوـج  یلع  همدـقتم  اـمهتیرهوجف  لوـألا - هجوـلا  یلع  اذـخأ  نإ  مـسجلا  اءزجف  هروـص  وأ  هداـم  یناـثلا  هجولاـب 
ناک نإ  امهنم و  لکف  یناثلا  هجولا  یلع  اذخأ  نإ  هیثیحلا و  هذه  نم  رهوجلل  هنیابتملا  دارفألا  نم  تسیل  مسجلا  عم  امهنأل  کیکـشتلا 

مزلیف هدوـجول  ناـموقم  اـمهدوجو  ثیح  نم  اـمهف  هدوـجول  لـب  راـبتعالا  اذـهب  مسجلا  هقیقحل  نیموـقم  اـسیل  اـمهنکل  مسجلل  اـنیابم 
.هیرهوجلا یف  دوجولا ال  یف  فالتخالا 

هلآ دمحم و  یلع  مالسلا  هالصلا و  ارخآ و  الوأ و  دمحلا هللا  و 
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زکرم فیرعت 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
9 رمزلا :

: ۀمدقملا
یف يرجهلا  ماع 1426  یمامإلا  هیقف  نسح  دیسلا  جاحلا  هللا  ۀیآ  فارشإب  ناهفصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  زکرم  سّـسأت 

تاعماجلا یف  نیفقثملاو  نییئاصخإلا  نم  عمجل  ۀـبوؤدلاو  ۀـصلاخلا  تاـطاشنلا  یلع  ًادـمتعم  ۀـیملعلاو  ۀـیفاقثلاو  ۀـینیدلا  تـالاجملا 
.ۀیملعلا تازوحلاو 

: ۀسسؤملا تاءارجإ 
، ًانایحأ اهرداصم  یلع  لوصحلا  ۀبوعـصو  دالبلا  ءاحنأ  یف  اهرثعبتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا  یف  رداـصملا  ریفوتب  ۀـمئاقلا  زکارملا  ۀـلقل  ًارظن 

یف نیثحابلا  یلإ  اهلوصوو  تامولعملل  عرـسألاو  لهـسألا  ریفوتلا  یلإ  ناهفـصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  ۀسـسؤم  فدـهت 
یف ۀمظنم  یهو  ةدیفملا  تاساردـلاو  ۀـیملعلا  تالاقملاو  بتکلا  نم  ۀـینورتکلا  ۀـعومجم  ًاناجم  ۀسـسؤملا  مدـقتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا 

.اهیف نیبغارلاو  نیفقثملاو  نیثحابلل  ًاضرع  تاغللا  فلتخم  یف  ةزهاجو  ۀینورتکلإ  جمارب 
ۀیموقلاو ۀیسایسلاو  ۀیعامتجالاو  ۀیصخشلا  تابصعتلا  نم  ةدیعبلا  ۀتحبلا  ۀیملعلا  ةرظنلا  یلع  ةدمتعم  ۀمدخلا  میدقت  ۀسسؤملا  لواحتو 

.ۀعیشلا زکارم  عیمج  نم  ةرداصلا  تاروشنملاو  لامعألا  میظنت  يونت  ۀطخ  ساسأ  یلعو 

: فادهألا
مالسلا مهیلع  ّیبنلا  تیب  لآو  نآرقلا  میلاعتو  ۀیمالسإلا  ۀفاقثلا  رشن 

ۀینیدلا لئاسملا  یف  ّقدأ  ۀسارد  یلع  بابشلا  اصوصخ  سانلا  زیفحت 
بوتباللاو  تابوساحلاو  فتاوهلا  یف  ةدیفملا  جماربلا  لیزنت 

تاعماجلاو ۀیملعلا  تزاوحلا  یف  نیققحملاو  نیثحابلل  ۀمدخلا 
ۀعلاطملا  ةرکفل  ماع  عیسوت 

ۀینورتکلا تافلم  یف  اهمیظنتل  مهراثآ  میدقت  یلع  باّتکلاو  تاروشنملا  ضیرحتل  ۀیضرألا  دیمهت 

: تاسایسلا
ۀینوناقلا رییاعملا  بسح  لمعلاو  نیناوقلا  ةاعارم 

ۀطبترملا زکارملا  عم  ۀطبارتملا  تاقالعلا  ءاشنإ 
ۀقباسلا  تالواحملا  رارکتو  ۀینیتورلا  نع  بابنتجالا 

تامولعملاو رداصملل  تحبلا  یملعلا  ضرعلا 
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تامولعملا رشن  یف  ذخآملاو  رداصملا  رکذب  مازتلالا 
.لمعلا ۀیلوؤسم  فلؤملا  لمحتی  نأ  حضاولا  نم 

: ۀسسؤملا تاطاشن 
تایرودلاو تامزلملاو  بتکلا  عبط 

بتکلا ۀعلاطم  یف  تاقباسملا  ۀماقإ 
ۀیحایسلاو ۀینیدلا  ۀنکمألا  یف  اماروناب  مالفأ  داعبألا ، ۀیثالثلا  ضراعملا  ۀینورتکلالا : ضراعملا  ۀماقإ 

ۀیرتویبمکلا باعلألاو  ۀینوترکلا  مالفألا  جاتنإ 
www.ghaemiyeh.com ناونعب :  یتنرتنالا  ۀیمئاقلا  عقوم  حاتتفا 

...و  تارضاحملا  صارقأو  ۀیفاقثلا  مالفألا  جاتنإ 
اهیلع ّدرلاو  ۀیداقتعالاو  ۀیقالخألاو  ۀینیدلا  تاراسفتسالاو  ۀلئسألا  مالتسا  ماظنل  یملعلا  معدلاو  قالطإلا 

sms  ) ) ةریصقلا ۀلاسرلا  ، kiosk کسویک بیو  ، Bluetooth ثوتولب لاوجلا ، ۀبساحملاب ، ۀصاخلا  ةزهجألا  میمصت 
سانلا مومعل  ۀینورتکلالا  ۀیمیلعتلا  تارودلا  ۀماقإ 

نیملعملا بیردتل  ۀینورتکلالا  تارودلا  ۀماقإ 
ۀمظنأ ؛ یلع 8  اهلیمحت  نکمیو  فتاهلاو  بوساحلاو  بوتباللا  نم  عاونأ  یف  اهقیبطتو  ۀساردلاو  ثحبلا  یف  جمارب  فالآ  جاتنإ 
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ةریخألا ۀملکلا 
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انل مّدق  نم  لکو  باّتکلا  تاسـسؤملا ، تاروشنملا ، زکارملاو ، تامظنم  دـیلقتلا  عجارم  بتاکم  یلإ  ریدـقتلاو  رکـشلا  ۀـملکب  مدـقتن 
.انیلع تامولعملا  ضرعو  انفادهأ  قیقحت  یف  ةدعاسملا 

يزکرملا بتکملا  ناونع 
.یلوألا ۀقبطلا  مقرلا 129 ، یلکوتلا ، نسح  دمحم  دیهشلا  قاقز  يا ، هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  قوس  قازرلا ، دبع  عراش  ناهفصأ ،

www.ghbook.ir عقوملا : :  ناونع 
Info@ghbook.ir ینورتکلالا :  دیربلا 

يزکرملا 03134490125 بتکملا  فتاه 
021 نارهط 88318722 ـ  یف  بتکملا  فتاه 

نیمدختسملا 09132000109. نوؤش  عیبلا 09132000109 مسق 
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