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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 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  12همکحلا 

12هراشا

17هراشا

[ عبارلا رفسلا  همتت  ]18

سفنلا ملع  یف  یناثلا  18مسقلا 

لوصف هیف  خسانتلا و  باحصأ  هب  ثبشت  ام  عفد  حاورألا و  سوفنلا و  خسانت  لاطبإ  یف  نماثلا  18بابلا 

یشرع هجوب  هلاطبإ  یف  ( 1  ) 18لصف

مهئارآ مده  هباحصأ و  بهاذم  یلإ  هراشإلا  هماسقأب و  خسانتلا  لاطبإ  یف  ( 2  ) 23لصف

- هیخسانتلا ضعب  هلاق  ام  لاطبإ  23امأ 

يرخأ هفئاط  هیلإ  بهذ  ام  لاطبإ  امأ  24و 

24هراشا

نییقرشملا یلإ  بسن  ام  24امهدحأ 

دوعصلا ههج  نم  لقنلاب  نیلئاقلا  بهذم  امهیناث  24و 

نیبهذملا نیذه  لاطبإ  یلع  اججح  رکذنل  24و 

24هراشا

هماعلا هجحلا  25امأ 

هماع يرخأ  28هجح 

هصاخلا هجحلا  امأ  29و 

29هراشا

هیکاردإ هثالث  تآشن  هیناسنإلا  سفنلل  نإ  هیشرع : 37همکح 

یلوألا 37هأشنلا 

هیناثلا هأشنلا  37و 

هثلاثلا هأشنلا  38و 

هصاخلا هجحلا  امأ  38و 

اهلح لقنلا و  باحصأل  هیقابلا  كوکشلا  عفد  یف  ( 3  ) 42لصف

42هراشا

نادبألا یلإ  سوفنلا  جایتحا  نأ  42اهنمف 

هیسحلا مهلغاوش  تلق  امبر  لاهجلا  هقسفلا و  نأ  اهنم  44و 

ءامکحلا نم  لئاوألا  مالکب  اوثبشت  مهنأ  اهنم  45و 

تافآلا هیف  يذلا  ملاعلا  نأ  اهنم  49و 

هریغ بکرملا و  لهجلاب  بیذعتلا  نأ  اهنم  51و 

51هراشا

هرکذت 61دییأت و 

یمارتخالا لجألا  نیب  هنیب و  قرفلا  هلجأ و  یعیبطلا و  توملا  یلإ  تاراشإلا  ندبلا و  یلإ  سفنلا  هبسن  هیفیک  ههج  نم  بابلا  اذهل  راصبتسالا  همتت  یف  ( 4  ) 64لصف

اهل لماح  ندبلا  ندبلل ال  هلماح  سفنلا  نأ  64ملعا 

: هرصبت اهیف  72هرکذت 

: 73لیثمت

هجوب ساسحلا  یمانلا  كرحتملا  یعیبطلا  مسجلا  لب  دلوملا  یمنملا و  يذاغلا و  اضیأ  یه  لقاعلا و  ریصبلا  عیمسلا  كردملا  یحلا  اهنیعب  یه  هسفن و  یه  هدحاو  اتاذ  یناسنإ  صخش  لکل  نأ  یف  ( 5  ) 75لصف

75هراشا
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75هراشا

بابلا اذه  یف  هلوقنملا  بهاذملا  رکذنل  76و 

76هراشا

سفنلا هدحول  نورکنملا  76امأ 

نودحوملا امأ  77و 

ارارم هیلع  كانهبن  ام  بسح  هنیابت  قفأ  نم  کیلع  قحلا  رون  غزب  امک  هدحاو  تاذ  یلإ  عجری  نأ  ریغ  نم  يوقلا  رثکت  یف  لیق  امل  اعفد  ماقملا  اذه  یف  تاحراطملا  بحاص  هلاق  ام  فعض  یف  ( 6  ) 84لصف

هیناحور اهضعب  هینامسج و  اهضعب  یتلا  ناسنإلا  نع  هرداصلا  لاعفألا  يدابمل  نیرثکملا  ضعب  نأ  84ملعا 

.هیقیقحت ثاحبأ  هیف  86و 

86هراشا

هینامسج هوق  لایخلا  نوکل  همیلست  نأ  86اهنم 

هفرصتم هینامسج  ریغ  هوق  نوکل  هزیوجت  نأ  اهنم  86و 

تاقوألا ضعب  یف  ومنلا  دلوتلا و  نالطب  هدانسإ  نأ  اهنم  86و 

لاعفأ اهیلإ  فیضأ  يوقلا  هلوق  نأ  اهنم  87و 

هیناسفنلا تائیهلا  نم  سفنلا  یف  امل  لظ  اهلک  هیندبلا  يوقلا  هذه  نأ  یف  ( 7  ) 89لصف

سفنلل لوألا  قلعتملا  یف  ( 8  ) 94لصف

هیناسنإلا سفنلا  تاکلم  ضعب  حرش  یف  عساتلا  98بابلا 

98هراشا

ناسنإلا صاوخ  یف  ( 1  ) 98لصف

قطنلا 98اهنمف 

هبیرغلا هیلمعلا  عئانصلا  طابنتسا  هبیجعلا  هصاوخ  نم  99و 

هیلاعفنا هلاح  هردانلا  ءایشألا  هکاردإ  عبتی  هنأ  اضیأ  هصاوخ  نم  100و 

لاعفألا ضعب  نم  عنملا  یضتقت  هیحلصملا  هکراشملا  نأ  اهنم  100و 

احیبق العف  بکترا  هنأ  یلع  علطا  هریغ  نأب  روعش  هل  لصح  اذإ  ناسنإلا  نأ  اهنم  101و 

هرضی لبقتسملا  یف  ثدحی  ارمأ  نأ  نظ  دق  هنأ  اهنم  101و 

رکذ امب  لصتی  ام  اهنم  101و 

نهذلا نع  تباغ  یتلا  رومألا  رکذت  اهنم  101و 

هیلکلا یناعملا  روصت  ناسنإلاب  صاوخلا  صخأ  وه  اهنم و  101و 

هتافص ناسنإلا و  صاوخ  نم  هلمج  102هذهف 

هءادرلا فرشلا و  یف  اهفالتخا  اهقالخأ و  عماجم  هیناسنإلا و  سفنلا  فاصوأ  یف  ( 2  ) 106لصف

اهفرش سفنلا و  هوق  یلإ  عجار  هیناسنإلا  تافصلا  یف  عقاولا  فالتخالا  106رثکأ 

ماقملا اذه  یف  ملعی  نأ  بجی  امم  111و 

هسفن يوق  بسحب  هتاجرد  ناسنإلا و  لزانم  یف  ( 3  ) 113لصف

درجتلا بتارم  یف  مالکلا  اهالعأ و  یلإ  لزانملا  یندأ  نم  تاکردملا  ءاقترا  هیفیک  یف  ( 4  ) 114لصف

نیح لک  یف  هلدبت  عم  ایصخش  اندب  یقبی  فیک  ندبلا  اذک  یصخش و  سفن  یلإ  هبوسنم  هیصخش  اهلیعافأ  لدبت  اهلدبت و  عم  نوکت  فیک  اهنأ  يزجتلل و  الوبق  رثکأ  اهضعب  يزجتلل و  الوبق  لقأ  اهضعب  ندبلاب  هقلعتملا  سفنلا  يوق  نأ  یف  ( 5  ) 124لصف

124هراشا

هیفیلأت هیعمج  هقیقح  لک  نأ  انهاه  124ملعاف 

ددعلاب هیقاب  نوکت  فیک  دوجولا  هلدبتملا  يوق  نأ  یف  لاکشإلا  امأ  126و 

نیبرض یلع  سفنلا  هوقف  فوسلیفلا  127لاق 

127هراشا

بلاطملا نم  ریثک  یف  هب  عفتنی  ادج  عفان  فیرش  قیقحت  هرکذ  ام  نإ  128لوقأ 

ینامسجلا داعملا  تابثإ  128اهنم 

تامولعملا طابترا  هیفیک  اهنم  128و 
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ناسنإلا ءاقب  هیفیک  اهنم  128و 

لیق ام  نأ  لئس  هنأ  اهنم  133و 

هلسارم یف  لاق  هنأ  اهنم  134و 

ناسنإلل هیلایخلا  هوقلا  درجت  تابثإب  رفظی  مل  امل  هنأ  اهنم  136و 

هیکلفلا سوفنلا  نأ  معز  هنأ  اهنم  137و 

هیرهوجلا هلاحتسالا  عانتما  یلإ  بهذ  هنأ  اهنم  137و 

طیسبلا لقعلا  ینعم  فرعی  مل  هنأ  اهنم  138و 

هیلیصفت امولع  هقرافملا  هیرهوجلا  هروصلا  نوک  لاحأ  لطبأ و  هنأ  اهنم  139و 

هواقشلا هیلقعلا و  هداعسلا  یلإ  هراشإلا  یناحورلا و  داعملا  قیقحت  یف  رشاعلا  142بابلا 

142هراشا

هیقیقحلا هداعسلا  هیهام  یف  ( 1  ) 142لصف

ملاعلا اذه  یف  تماد  ام  اهنع  سفنلا  باجتحا  إشنم  هداعسلا و  هذه  لوصح  هیفیک  یف  ( 2  ) 146لصف

هرهطم لاعفأ  لامعأ و  هلوازمب  هداعسلا  هجهبلا و  هذه  یلإ  لصت  امنإ  سفنلا  نأ  146ملعا 

اهتاذ یضتقم  وه  ام  لینب  هوق  لک  هداعس  نأ  ملعا  147و 

هیقیقحلا هداعسلا  ءازإب  یتلا  هواقشلا  یف  ( 3  ) 152لصف

152هراشا

.ناقیرف 152ءایقشألا 

152هراشا

هلالضلا مهیلع  قح  153قیرف 

نوقفانملا مه  رخآلا  قیرفلا  153و 

هیورخألا هداعسلا  نع  مهنامرح  تالوقعملا و  نع  سوفنلا  ضعب  ولخ  ببس  یف  ( 4  ) 157لصف

157هراشا

.هآرملا لاثم  یف  ءاملعلا  لضافأ  ضعب  هرکذ - امک  هسمخ  رومأ  دحأ  اهل  هیملعلا  روصلا  فاشکنا  نم  157عناملا 

يوقتی نأ  لبق  اهتاذ  اهرهوج و  ناصقن  157اهلوأ 

اهتاذ هملظ  اهرهوج و  ثبخ  یناثلا  157و 

هبولطملا هیاغلا  هدوصقملا و  هروصلا  ههج  نع  اهب  الودعم  نوکت  نأ  ثلاثلا  158و 

لسرملا باجحلا  158عبارلا 

بولطملاب روعشلا  عقی  اهنم  یتلا  ههجلاب  لهجلا  159سماخلا 

انسفنأ یف  لاعفلا  لقعلا  لوصح  هیفیک  یف  ( 5  ) 161لصف

هراشإلا زمرلا و  لیبس  یلع  ءاقنعلاب  ءافرعلا  دنع  یمسملا  یناحورلا  کلملا  اذه  لاوحأ  نم  ذبن  راهظإ  یف  ( 6  ) 165لصف

نیتیقیقحلا نیتیلقعلا  نود  نیتیورخألا  نیتیسحلا  هواقشلا  هداعسلا و  نایب  یف  ( 7  ) 168لصف

168هراشا

[ رشحلا یف  رخفلا  مالک  نایب  ]174

[ کلذ یف  فنصملا  مالک  ]177

داعملا باب  یف  سانلا  بهاذم  فالتخا  یف  ( 8  ) 184لصف

داعملل نیرکنملا  جاجتحا  یف  ( 9  ) 188لصف

188هراشا

: لیصحت 189ثحب و 

کلذ یف  مهتاماقم  لضافت  داعملا و  رمأ  كرد  یف  سانلا  بتارم  توافت  یف  ( 10  ) 192لصف

192هراشا

لوألا 192ماقملا 
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یناثلا 193ماقملا 

ثلاثلا 193ماقملا 

193هراشا

هیلقع روص  یلإ  هراشإ  عرشلا  ناسل  یف  هروکذملا  هسوسحملا  روصلا  کلت  نأ  193لوألا 

رورسلا نونف  نم  اهمزلی  امع  هیانک  رومألا  هذه  نوکی  نأ  یناثلا  هجولا  194و 

عبارلا 195ماقملا 

اهنأش مظع  داسجألا و  حاورألا و  ثعب  هفرعم  ومس  هناکم و  ولع  داعملا و  ملع  فرش  یلع  هیبنتلا  یف  ( 11  ) 200لصف

لوصف هیف  اهتاماقم و  هرخآلا و  لاوحأ  نم  هب  طبتری  ام  ینامسجلا و  داعملا  یف  رشع  يداحلا  206بابلا 

هیف اهب  عفتنی  وأ  دصقملا  اذه  تابثإ  یف  اهیلإ  جاتحی  لوصأ  رکذ  یف  ( 1  ) 206لصف

206هراشا

هل عبت  هیهاملا  هیدوجوملا و  یف  لصألا  وه  یش ء  لک  یف  دوجولا  نأ  لوألا  206لصألا 

صاخلا هدوجو  نیع  وه  هب  زیمتی  ام  یش ء و  لک  صخشت  نأ  یناثلا  206لصألا 

فعضلا هدشلل و  هلباق  دوجولا  هعیبط  نأ  ثلاثلا  207لصألا 

فعضتلا دادتشالا و  لبقی  امم  دوجولا  نأ  عبارلا  207لصألا 

وه وه  هتروصب  بکرم  لک  نأ  سماخلا  207لصألا 

یش ء لک  یف  هیصخشلا  هدحولا  نأ  سداسلا  209لصألا 

همرجب هسفنب ال  نانوکی  امنأ  هصخشت  ندبلا و  هیوه  نأ  عباسلا  211لصألا 

هئاضعأ ندبلا و  نم  لحم  یف  مئاق ال  رهوج  هیلایخلا  هوقلا  نأ  نماثلا  212لصألا 

هیمرجلا تائیهلا  لاکشألا و  هیرادقملا و  روصلا  نأ  رشاعلا  213لصألا 

تائشنلا ملاوعلا و  سانجأ  نأ  تملع  دق  کنأ  رشع  يداحلا  215لصألا 

هانلصأ ام  هرمث  هانمدق و  ام  هجیتن  یف  ( 2  ) 218لصف

داسجألا رشحل  نیدحاجلا  كوکش  نیرکنملا و  هبش  عفد  یف  ( 3  ) 220لصف

220هراشا

رخآ ناسنإل  ءاذغ  ناسنإ  راص  اذإ  هنأ  نم  قبس  ام  220اهنم 

هانتم ریغ  سوفنلا  ددع  و  عارذلا - لایمألا و  خسارفلاب و  حوسمم  دودحم  روصحم  رادقم  ضرألا  مرج  نأ  اهنم  221و 

امهناکم نیأف  نیتینامسج  نیتدوجوم  اتناک  اذإ  رانلا  هنجلا و  نأ  اهنم  222و 

222هراشا

: لاکشإ عفدل  لاقم  223فشک 

هرکذ رم  امک  خسانتلا  هدسفم  موزل  اهنم  226و 

226هراشا

: یحیضفت 228هیبنت 

میکحلاب قیلی  فازج ال  ثبع و  ضرغل  هداعإلا ال  نأ  اهنم  232و 

232هراشا

: عیرفت 235عدر و 

نییرهدلا نییعیبطلا و  رثکأ  هب  ثبشت  ام  اهنم  237و 

اهعیمجل وأ  اهضعبل  عقی  نأ  امإ  نادبألا  ثعب  رشحلا و  نأ  اهنم  237و 

نارینلا رفح  نم  هرفح  وأ  هنجلا  ضایر  نم  هضور  هنأ  یقیقحلا و  ربقلا  یف  ( 4  ) 239لصف

ربقلا باذع  یلإ  هراشإلا  یف  ( 5  ) 241لصف

ناسنإلا نم  یقابلا  رمألا  یف  ( 6  ) 242لصف

هیقابلا اهروص  یلویه  هرخآلا و  هدام  یف  ( 7  ) 243لصف

243هراشا
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.يرخأ رومأب  هانرکذ  ام  ریغ  هرخآلا  یلویه  هیویندلا و  روصلا  یلویه  نیب  قرفلا  نأ  ملعا  244و 

هیدادعتسا هکرح  دعب  الإ  اهلحی  یلویهلا ال  هذه  لحی  ام  نأ  اهنم  244و 

ریثأت فانیتسا  یلإ  اهعاجرتسا  یف  جاتحتف  اهنع  اهتروص  تلیزأ  اذإ  هیویندلا  هداملا  نأ  اهنم  245و 

ثعبلا یف  ( 8  ) 245لصف

رشحلا یف  ( 9  ) 246لصف

246هراشا

: هیورخأ 248هرصبت 

هثالث تائشنلا  ملاوعلا و  سانجأ  نظ  هیحیضوت : 249هرکذت 

یلوألا هأشنلا  249اهادحإ 

یطسولا هأشنلا  اهیناث  249و 

هثلاثلا هأشنلا  250اهثلاث 

هدعب اهضعب  یعیبطلا و  ندبلا  اذه  ثودح  لبق  اهضعب  رشحلا  نم  هریثک  ءاحنأ  هیناسنإلا  سفنلل  نأ  یف  ( 10  ) 253لصف

253هراشا

: هرصبت اهیف  255هرکذت 

یصحت هرثک ال  اریثک  ارشح  ناسنإلل  نأ  یف  ( 11  ) 256لصف

قح ثعبلا  قح و  توملا  نأ  رکذت  یف  ( 12  ) 258لصف

258هراشا

: هیهلإ 262همکح 

: لح 262دقع و 

هینآرقلا تایآلا  هیلع  لدی  امک  یلاعت  هللا  یلإ  تابنلا  دامجلا و  یتح  تادوجوملا  عیمج  رشح  یلإ  هراشإلا  یف  ( 13  ) 264لصف

تاقبط یلع  رم  امک  تانکمملا  نأ  264ملعا 

264هراشا

یلامجإلا هجولا  امأ  264لوقنف 

واعد یف  هدرونلف  یلیصفتلا  نایبلا  امأ  265و 

یلاعت هللا  یلإ  هصلاخلا  لوقعلا  رشح  یف  یلوألا  265يوعدلا 

265هراشا

لوألا ناهربلا ] ]266

یناثلا 266ناهربلا 

ثلاثلا 266ناهربلا 

عبارلا 267ناهربلا 

سماخلا 268ناهربلا 

هقطانلا سوفنلا  رشح  یف  هیناثلا  268يوعدلا 

هیناویحلا سوفنلا  رشح  یف  هثلاثلا  269يوعدلا 

269هراشا

: 271هیبنت

هیتابنلا يوقلا  رشح  یف  هعبارلا  276يوعدلا 

رصانعلا دامجلا و  رشح  یف  هسماخلا  278يوعدلا 

هیداملا ماسجألا  یلویهلا و  داعم  یف  هسداسلا  284يوعدلا 

284هراشا

: دییأت هیف  286بیقعت 

هعاسلا ینعم  یف  ( 14  ) 294لصف
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روصلا یف  خفنلا  ینعم  یف  ( 15  ) 295لصف

يربکلا يرغصلا و  نیتمایقلا  یف  ( 16  ) 298لصف

رشحی اهیأ ال  هرخآلا و  یف  رشحی  ماسجألا  يأ  نأ  یف  ( 17  ) 302لصف

انهاه هریصبلا  لهأ  لاح  یف  ( 18  ) 303لصف

طارصلا یف  ( 19  ) 305لصف

305هراشا

: ینآرق 307ریونت 

: هیفشک 310هریصب 

بتکلا زاربإ  فئاحصلا و  رشن  یف  ( 20  ) 311لصف

311هراشا

[ تایآلا ]312

هریثک ثیداحأ  یبنلا ص  نع  مهریغ  تیبلا ع و  لهأ  قیرط  نم  بابلا  اذه  یف  درو  دق  315و 

نیمدقألا ءامکحلا  مظاعأ  نم  وه  سروغاثیف و  مالک  نم  315و 

نازیملا باسحلا و  هقیقح  یف  ( 21  ) 317لصف

317هراشا

: هینازیم 323هرصبت 

: 324همتت

همایقلا موی  سانلا  فئاوط  یلإ  هراشإلا  یف  ( 22  ) 326لصف

همایقلا موی  ضرعت  لاوحأ  یف  ( 23  ) 327لصف

[ هّللا یلإ  اهلک  رومألا  هروریص  ینعم  ]327

[ نیفشاکملا ضعب  دنع  هنجلا  طارصلا و  منهج و  عضوم  ]329

[ هلوح مهفافتحا  یلاعت و  قحلا  شرع  هکئالملا  لمح  ]332

تاماقم فقاوم و  همایقلا  یف  نأ  ملعا  335و 

335هراشا

ضرعلا امأ  335و 

بتکلا امأ  335و 

نیزاوملا امأ  336و 

طارصلا امأ  336و 

فارعألا امأ  337و 

رانلا هنجلا و  هیهام  نایب  یف  ( 24  ) 340لصف

هنجلا 340امأ 

رانلا امأ  347و 

347هراشا

: 349هیبنت

امهدهاشم رانلا و  هنجلا و  رهاظم  یلإ  هراشإلا  یف  ( 25  ) 351لصف

رانلا هنجلا و  باوبأ  یف  ( 26  ) 352لصف

352هراشا

: هرکذت 354هرصبت و 

: هیهیبنت 356هفشاکم 

رانلا هنجلا و  لاوحأ  هقیقح  نایب  یف  راصبتسالا  همتت  یف  ( 27  ) 357لصف

هیداملا تاینامسجلا  نیب  هیلقعلا و  تادرجملا  نیب  هطسوتم  هأشن  هرخآلا  هأشنلا  نأ  تملع  357دق 
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[ توملا هقیقح  یف   ] هیکملا تاحوتفلا  بحاص  358لاق 

هیکاردإلا روصلا  نع  هرابع  هینامسجلا  هنجلا  نأ  هانلقن  هانرکذ و  ام  عیمج  نم  نیبت  364ققحتف و 

: یهیبنت 367رکذ 

رانلا یف  رانلا  لهأ  دولخ  هیفیک  یف  ( 28  ) 368لصف

فالخ عضوم  یه  هصیوع و  هلأسم  368هذه 

مودی رسقلا ال  نأ  یلع  هلاد  هیمکحلا  لوصألا  نأ  369ملعا 

هیفاج سوفنب  الإ  حلصنی  ایندلا ال  ماظن  نأ  ملعت  کنإ  370مث 

: دیکأت هیف  375لقن 

اهتروص اهتدام و  منهج و  هفرعم  حاضیتسا  یف  ( 29  ) 384لصف

384هراشا

: هیفشک 388هرکذت 

رانلا یف  تابوقعلا  مالآلا و  لحم  نییعت  یف  ( 30  ) 391لصف

اهددع هینابزلا و  یلإ  هراشإلا  یف  ( 31  ) 394لصف

، هینآرقلا روسلا  یف  يرت  امک  نابولطم  امهالک  هحتافلا - نسح  همتاخلا و  نسح  مالکلا  یف  ذإ  همتاخلا  نسح  یلإ  هراشإ  هقبس  عم  رخآ  نایبب  یناحورلا - داعملا  یف  مالکلا  نم  ارطش  داعأ  امنإ  تافصلا  هنج  تاذلا و  هنج  يأهنجلا  یلإ  لوصولا  هللا و  یلإ  كولسلا  تاجرد  یلإ  هراشإلا  یف  ( 32  ) لصف

396هراشا

موقز هرجش  یبوط و  هرجش  یف  ( 33  ) 399لصف

رانلا هنجلا و  لهأ  یلع  راثآلا  لاوحألا و  ددجت  هیفیک  یف  ( 34  ) 402لصف

زکرم 405فیرعت 
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دلجملا 9 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 :

هراشا
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2 ص :

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

[ عبارلا رفسلا  همتت  ]

سفنلا ملع  یف  یناثلا  مسقلا 

لوصف هیف  خسانتلا و  باحصأ  هب  ثبشت  ام  عفد  حاورألا و  سوفنلا و  خسانت  لاطبإ  یف  نماثلا  بابلا 

یشرع هجوب  هلاطبإ  یف  ( 1  ) لصف

ءایبنألا نم  نیلوألا  نم  نیلوألا  نیقباسلا  مالک  یف  درو  يذـلا  نأ  اهأشنم  ماـهفألا و  قلازم  مادـقألا و  لازم  نم  هلأـسملا  هذـه  نأ  ملعا 
هل امهریغ  طارقس و  نوطالفأک و  لئاوألا  نع  یکحی  يذلا  خسانتلا و  لقنلا و  توبث  یلع  هرهاظب  لدی  نیلـصاولا  ءایلوألا  نیلماکلا و 
وأ لوزنلا  قیرطب  ناک  ءاوس  اقلطم  خسانتلا  یفن  یلع  يوق  ناهربب  انملع  هماهلإ  هللا و  لضفب  نحن  نیبنـس و  امک  اندنع  حیحـص  لمحم 

رخآلا عم  اهنم  لکل  نأ  يداحتا و  یعیبط  بیکرت  امهنیب  بیکرتلا  ندبلاب و  یتاذ  قلعت  اهل  ارارم  تملع  امک  سفنلا  نأ  وه  دوعـصلا و 
رخآ نأش  تقو  لک  یف  اهل  ندـبلا و  اذـک  لاوحألا و  نم  اهل  ام  لک  یف  هوقلاـب  رمأ  اهثودـح  لوأ  یف  سفنلا  هیرهوج و  هیتاذ  هکرح 

لعفلا و یلإ  هوقلا  نم  ناجرخی  اعم  امه  اهریغ و  مرهلا و  هخوخیـشلا و  بابـشلا و  هیلوفطلا و  ابـصلا و  نس  ءازإب  هیتاذـلا  نوئـشلا  نم 
الإ و سفن  ام  یندـبلا و  اهقلعت  ماد  ام  هب  صاخلا  اهندـب  یف  لعفلا  هوقلا و  تاجرد  ءازإب  هنیعم  سفن  لک  یف  لعفلا  هوقلا و  تاـجرد 
هیلعفلا و نم  برـض  هئیـس  وأ  تناک  هنـسح  لامعألا  لاعفألا و  بسحب  اهل  هینامـسجلا و  اهتایح  هدـم  یف  لـعفلا  یلإ  هوقلا  نم  جرخت 

هرات اهتروریـص  لاحتـسا  عاونألا  نم  عون  یف  لعفلاب  تراص  اذإف  هواقـشلا  وأ  هداعـسلا  یف  ناک  ءاوس  دوجولا ]  ] بوجولا یف  لصحتلا 
هروریص لاحتسا  امک  هضحملا  هوقلا  دح  یف  يرخأ 
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قافتا وأ  هدارإ  وأ  عبط  وأ  رـسقب  اهفالخ  نکمی  ال  هیتاذ - هیرهوج  هکرحلا  هذه  نأل  هقلع  هفطن و  هقلخلا  مامت  یلإ  هغولب  دعب  ناویحلا 
وه امب  یشلا ء  نوک  لعفلاب و  رخآلا  هوقلاب و  امهدحأ  نوک  مزلی  کلذ  ریغ  وأ  انینج  هنوک  دنع  رخآ  ندبب  هخلـسنم  سفن  تقلعت  ولف 

رخآلا لعفلاب و  امهدـحأ  نیرمأ  نیب  لیحتـسی  یعیبطلا  بیکرتلا  يداحتا و  یعیبط  امهنیب  بیکرتلا  نأل  عنتمم  کلذ  هوقلاـب و  لـعفلاب 
.هوقلاب

وأ اسفن  تناک  ءاوس  هروص  هدام و  نم  یعیبط  بکرم  لک  یف  هروصلا  نأ  موقلا  دنع  ررقملا  هجولا  یلع  هنایب  لابلاب و  انل  حنس  ام  اذه 
ءاقب امهادـحإ و  لاوز  نکمی  داحتا ال  عون  رخآ  ارمأ  وأ  رخآ  اـیعیبط  امـسج  وأ  اـیناویح  اندـب  تناـک  ءاوس  اـهتدام  نیب  اـهنیب و  هعیبط 

هیهلإلا تامیلعتلا  هیمکحلا و  تانایبلاب  هیلع  نهرب  امک  صقنلا  هبـسن  هروصلا  یلإ  هداملا  هبـسن  نإف  هروص  وأ  هدام  امه  امب  يرخـألا -
کلت یه  امب  اهتایهام  اهتاذ و  ثیح  نم  هروص  لک  هیذـه  لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  اهب  جرخی  یتلا  اهتروصب  وه  امنأ  هدام  لـک  دوجوف 

تنوکت امنأ  یهف  داوملا  نم  هدام  تنوکت  اذإف  هصاـخلا  اـهلاعفأ  اـهلاوحأ و  هصـصخم  اهـصخشت و  هلماـح  یه  یتلا  اـهتدامب  هروصلا 
دوجوف هلامک  همامت و  یـش ء  لک  هروص  نأ  تملع  امل  اهتروص  اهعم  تدـسف  تدـسف  اذإ  اهخنـس و  نم  یتلا  اـهعم  اـهتروص  نوکتب 

دـسف دـسف  اذإ  هلامک  وه  امب  یـشلا ء  لامک  اذـک  هتلع و  هموقم و  یـشلا ء  مامت  نأل  لیحتـسم  صقان  وه  ثیح  نم  صقاـنلا  یـشلا ء 
رخآ و دوجو  اهل  امهتاذـل  هروص  هلقتـسم و  اتاذ  اهنوک  رابتعاب  لب  یـشل ء  هروص  یه  امب  هروصلا ال  نوکت  اـمبر  معن  یـشلا ء  کـلذ 

کلت ریغ  يرخأ  هروصب  موقت  هل  هدام  یه  امب  یـشلا ء ال  هدامل  نوکت  دـق  کلذـک  اهعم و  هداـم  دوجو  مزلتـسی  ـال  اـهدوجو  ذـئنیح 
داحتالا اهنأش  هیـسنج  همهبم  هقیقح  اهتاذ  یف  هداملا  هقیقح  نأل  کلذ  دوجولا و  نم  رخآ  وحن  یف  اهب  دـحتت  اـهعم و  دـجوتف  هروصلا 

مدـع اذـک  اهل و  لصحملا  لصفلا  اهعم  مدـع  تمدـع  اذإ  سنجلا  نم  هصح  لک  نأ  امکف  هیعون  روص  یه  هفلاـختم  لوصف  يداـبمب 
اهب صاخلا  ندبلا  یلإ  اهتبسن  سفن  لک  لاح  کلذکف  اعون  اهب  موقتی  اهعم و  دحتی  یتلا  هیسنجلا  هصحلا  کلت  تمدع  لصفلا  کلذ 

عونلا هیهامل  هیروص  هلع  و  ندـبلل - هیعون  هروص  اهنیعب  وه  سفن  یه  ثیح  نم  سفنلا  نإف  داسفلا  نوکلا و  یف  اـمهنیب  همزـالملا  یف 
هب هقلعتملا  سفنلل  هدام  ندب  وه  امب  ندبلا  یناسفنلا و  لصحملا 
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یعیبطلا ندبلا  هنراقم  یلإ  جاتحت  دوجولا  هسیسخ  رهوجلا  هفیعـض  نوکت  تماد  ام  سفنلا  نأ  هرم  ریغ  تملع  دق  عونلل و  هیدام  هلع  و 
يذـلا هجولا  یلع  امهنیب  هیتاذـلا  هیعملا  دوجولا و  یف  مزالتلا  ناک  وحنلا  اذـه  یلع  امهنیب  رمألا  ناک  اذإف  ضارعـألا  روصلا و  رئاـسک 

هیرـشبلا سوفنلل  ناک  امل  نکل  و  رخآلا - لاوز  بجوی  امهنم  لک  لاوز  ناکف  هلاحم  ـال  اـتباث  یلویهلا  مزـالت  ثحبم  یف  هرکذ  مدـقت 
وأ اسفن  اـهنوک  ثیح  نم  اـهداسفف  هریغ  وأ  اـضحم  اـیلقع  ناـک  ءاوس  یعیبطلا - یلاـعفنالا  یقلعتلا  دوجولا  ریغ  دوجولا  نم  رخآ  وحن 

هیندـب هدامب  هقلعت  لیحتـسی  دوجولا  کلذ  یقرافم و  دوجوب  تلـصحت  دـق  اهتاذ  نأل  اقلطم  اهتاذ  داسف  بجوی  ـال  هیعیبط  رخآ  هروص 
خـسانتلا ماسقأ  عیمج  هب  لطبی  ماع  ناهرب  اذه  و  لیحتـسم - رخآ  ندب  یلإ  ندب  نع  سفن  لاقتنا  نأ  ققحت  تبث و  دقف  اهعاطقنا  دـعب 

.کلذ ریغ  وأ  دوعصلا  ههج  نم  وأ  لوزنلا  ههج  نم  ناک  ءاوس 

هنع یلاعت  هللا  یکح  امک  یسوم ع  موق  یف  عقو  ام  نیب  هنیب و  اذک  یقرـشم و  هجوب  ینامـسجلا  داعملا  خسانتلا و  نیب  قرفلا  ملعتـس  و 
لوألا نع  لصفنم  رخآ  ندـب  یلإ  یعیبط  وأ  يرـصنع  ندـب  نم  سفنلا  لاقتنا  ینعمب  خـسانتلاف  َریِزانَْخلا  َهَدَرِْقلا َو  ُمُْهنِم  َلَعَج  هلوقب َو 

دوعـصلا یف  وأ  خسرلا  وه  ایدامج و  وأ  خسفلا  وه  ایتابن و  وأ  خسملا  وه  ایناویح و  وأ  خسنلا  وه  ایناسنإ و  لوزنلا  یف  ناک  ءاوس  لاحم 
بوص هنع و  سیئرلا  خیـشلا  یکح  ءاملعلا و  ضعب  هیلإ  بهذ  امک  یکلفلا  مرجلا  یلإ  ناک  نإ  و  هانرکذ - يذـلا  نم  سکعلاـب  وه  و 

.یکلف مرج  یلإ  ندبلا  اذه  نع  یعیبطلا  توملاب  اهعاطقنا  دعب  قلعتت  اهنأ  نم  نیطسوتملا  هلبلا و  سوفن  یف  هلاق  ام 

هیورخأ هروصب  هروصم  اهلاوحأ  اهتاکلم و  بسحب  اهتروریـص  هیورخألا و  هأشنلا  یلإ  هیویندـلا  هعیبطلا  هأـشن  نم  سفنلا  لوحت  اـمأ  و 
هیویندـلا اهلاعفأ  اهلامعأ و  نم  هلـصاح  عاونألا  هفلاختم  هیمیهب  وأ  هیعبـس  هیناملظ  هیدر  هحیبق  وأ  هیرون  هیهب  هنـسح  اـهریغ  وأ  هیناویح 

دافتـسم نایعلا  فشکلا و  همئأ  دنع  ققحم  ناهربلاب  تباث  رمأ  وه  لب  قیقحتلل  افلاخم  کلذ  سیلف  تائیهلا  هروصلا و  کلتل  هبـساکلا 
رهاوظ هیلع  تلد  نایدألا  رئاس  هقحلا و  عئارشلا  بابرأ  نم 
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اـهتاین و اـهتاداع و  اـهقالخأ و  روصب  سوفنلا  مسجت  رکذـب  هنوحـشم  هنـسلا  باـتکلا و  لـب  هیوـبنلا  ثیداـحألا  هینآرقلا و  صوـصنلا 
ِیف انْطَّرَف  ام  ْمُُکلاْثمَأ  ٌمَمُأ  اَّلِإ  ِْهیَحانَِجب  ُریِطَی  ٍِرئاـط  ـال  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  ٍهَّباَد  ْنِم  اـم  یلاـعت - هلوق  یف  اـمک  اـحیولت  احیرـصت و  اـهتاداقتعا 
هلوق َنِیئِساخ و  ًهَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اْنلُقَف  یلاعت  هلوق  َتوُغاَّطلا و  َدَبَع  َریِزانَْخلا َو  َهَدَرِْقلا َو  ُمُْهنِم  َلَعَج  یلاعت َو  هلوق  ْیَـش ٍء و  ْنِم  ِباتِْکلا 

هلصاحلا اهتاکلمل  هبـسانملا  اهتائیه  بسحب  ءاضعألا  هداهـش  َنُولَمْعَی و  اُوناک  اِمب  ْمُهُدُولُج  ْمُهُراْصبَأ َو  ْمُهُعْمَـس َو  ْمِْهیَلَع  َدِهَـش  یلاعت 
الثم و بلکلا  هروصف  َنُولَمْعَی  اُوناک  اِمب  ْمُُهلُجْرَأ - ْمِهیِدـْیَأ َو  ْمُُهتَنِْـسلَأ َو  ْمِْهیَلَع  ُدَهْـشَت  َمْوَی  یلاعت  هلوق  ایندـلا و  یف  اهلاعفأ  ررکت  نم 

دهشت هکلاهلا  تاناویحلا  نم  هریغ  اذک  هتداع و  هنطاب و  ءوس  یلع  رشلا و  وه  يذلا  هلمعب  دهـشت  هناسل  هطـساوب  يذلا  هتوص  وأ  هناسل 
هلوقک ٌقیِهَـش و  ٌرِیفَز َو  اهِیف  یلاعت  هلوقک  ْمِهِهوُجُو و  یلَع  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهُرُـشَْحن  یلاـعت َو  هلوقک  هئیـسلا و  اـهلاعفأب  اـهؤاضعأ  اـهیلع 

.خسنلا تایآ  نم  کلذ  ریغ  یلإ  ِنوُمِّلَُکت  اهِیف َو ال  اُؤَسْخا  َلاق  یلاعت 

ثیدحلا یف  عقو  ام  امأ  و 

هفلتخم هوجو  یلع  سانلا  رشحی  هلوقکف ص :

هفلتخملا و اهتاکلم  اهتاین و  اهرئامض و  یلإ  هیدؤملا  اهلامعأل  هبسانم  روص  یلع  يأ 

نوثعبت نومانت  امک  نوتومت و  نوشیعت  امک  هلوقک ص :

ریزانخلا هدرقلا و  اهدنع  نسحی  هروص  یلع  سانلا  ضعب  رشحی  لاق ص : هنأ  هنع  يور  و 

هانعم ام  اضیأ  ثیدحلا  یف  و 

رامح سأر  هسأر  رشحی و  هالصلا - لاعفأ  یف  مامإلا  فلاخ  نم  : 

ثیدـح یف  رامحلا و  هروص  یلع  رـشحی  هیف  هقامحلا  هفـص  نکمتل  و  هیف - تنکمت  ههالبلا  نیع  یه  یتلا  هفلاخملا  یف  شاع  اذإ  هنإف 
- نیقفانملا هفص  یف  رخآ 

بائذلاک مهبولق  نأضلا و  دولج  سانلا  نوسبلی  : 

اذه یلع  لقنلا  توبث  هلمجلاب  هیعبـس و  وأ  هیمیهب  يرخأ  هقیقح  یلإ  العف  وأ  هوق  هیناسنإلا  هقیقح  نم  نطابلا  لوحت  بسحب  هلک  اذـه 
درو رمأ  هرخآلا  یف  اهبسانت  هروص  یلإ  حاورألا  رشح  مث  نطابلا  بسحب  لوحت  هجولا 
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نوطالفأک و همکحلا  نیطاسأ  نع  لوقنم  وه  ام  نأ  ینظ  خسار و  مدق  هیف  خـسانتلل  الإ و  بهذـم  نم  ام  لیق  اذـل  نایدألا و  عیمج  یف 
هانعم نکی  مل  خسانتلا  بهذم  یلع  مهرارصإ  نم  سلقذابنأ  نومیذاثاغأ و  ثروغاثیف و  طارقـس و  لثم  هفـسالفلا  مظاعأ  نم  هلبق  نم 

.هرخآلا هأشنلا  بسحب  هعیرشلا  یف  درو  يذلا  الإ 

سوفنلا ثاعبنا  نم  ینعملا  اذه  یف  ناک  نوطالفأ - هذاتـسأ  يأر  یلإ  خسانتلا  راکنإ  نم  هعوجر  نم  لوألا  ملعملا  نع  لقن  ام  اذک  و 
تاناویحلا روص  یلإف  هیقـشلا  همرجملا  امأ  اهـسوفن  بسانت  روص  یلإ  طـقف  ملعلا  یف  وأ  لـمعلا  ملعلا و  یف  هصقاـنلا  هیدرلا  هیناـسنإلا 

ملعلا یف  هصقاـنلا  وأ  اـمهیف  هطـسوتملا   (1) همیلـسلا اـمأ  ایندـلا و  یف  مهیلع  تبلغ  یتـلا  هیدرلا  اـهتاداع  اـهقالخأل و  هبـسانم  هفلتخملا 
هیلإ بهذ  يذـلا  روهـشملا  ینعملا  یلع  خـسانتلا  نأل  کلذ  اضیأ و  مهقـالخأل  هبـسانم  هیهب  هنـسح  هروص  یلإـف  لـمعلا  یف  هلماـکلا 

لمعلا یف  اولمک  ءاوس  ملعلا  یف  نولماکلا  يأ  لعفلاب  لقعلا  دـح  یلإ  هغلابملا  سوفنلا  امأ  داسفلا و  ققحم  نالطبلا  نهربم  هیخـسانتلا 
الطاب وأ  اقح  هب  اولاق  يذلا  لقنلا  ناک  ءاوس  هیورخأ و  وأ  تناک  هیعیبط  نادبألا  نع  مهصالخ  یلع  نوقفتم  عیمجلاف  هیف - اوطسوت  وأ 

داوملا تاکرحلا و  نع  امک  داعبألا  مارجألا و  نع  هسدقملا  لوقعلا  کلس  یف  نیطرخنم  مهنوکل 

هطـسوتم وأ  لمعلا  یف  هلماک  امإف  ریداقتلا  نم  دحاو  لک  یلع  هیف و  هصقان  وأ  هیف  هطـسوتم  وأ  ملعلا  یف  هلماک  امإ  سفنلا  نأ  ملعا  - 1
ملعلا یف  هطـسوتملاک  ماسقألا  ضعب  رکذـی  مل  ثیح  هلهاسم  هرابعلا  یف  نأ  تملع  اذـه  تملع  اذإ  هعـست  ماـسقألاف  هیف  هصقاـن  وأ  هیف 
ملعلا یف  هطـسوتملا  نإف  رکذ - اـمم  مولعم  اـمهمکح  لاـقی  نأ  نکمی  لـمعلا و  یف  هصقاـنلا  ملعلا  یف  هلماـکلا  لـمعلا و  یف  هصقاـنلا 

نإ ملعلا  یف  هصقانلا  همرجملاک  امإ  یهف  امهیف  هطسوتملا  نم  یلوأ  قیرطب  لوقعلا  کلـس  یف  تطرخنا  امم  تسیل  لمعلا  یف  هصقانلا 
لوقعلا کلس  یف  هطرخنم  اضیأ  یهف  لمعلا  یف  هصقانلا  ملعلا  یف  هلماکلا  امأ  بکترت و  مل  نإ  امهیف  هطـسوتملاک  رئابکلا و  تبکترا 

مل ملعلا  یف  هصقانلاب  سفنلا  الوأ  یلامجإلا  همالک  یف  صصخ  ثیح  هنأل  دشأ  اروذحم  هرابعلا  یف  نإ  مث  .لعفلاب  القع  اضیأ  اهنوکل 
هر س  هیلع ، هیلیصفتلا  امأ  هملکب  هطسوتملا  همیلسلا  بتر  فیکف  هیف - هطسوتملا  جردنت 
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مهئارآ مده  هباحصأ و  بهاذم  یلإ  هراشإلا  هماسقأب و  خسانتلا  لاطبإ  یف  ( 2  ) لصف

- هیخسانتلا ضعب  هلاق  ام  لاطبإ  امأ 

هیلإ بهذ  امک  فالخ  ریغ  نم  لامعألا  قالخألا و  یف  اهل  هبـسانملا  تاناویحلا  نادبأ  یلإ  مهنادبأ  نم  هیناسنإلا  سوفنلا  لاقتنا  وه  و 
یش ء درجت  عانتما  یلإ  اوبهذ  ثیح  ایأر  مهفخسأ  الیصحت و  ءامکحلا  لقأ  مه  هیخسانتلاب و  نیفورعملا  ءامکحلا  نم  هلیلق   (1) همذرش

لهـسأ هنوئم و  فخأ  وهف  اهریغ  تاناویحلا و  نادـبأ  یف  ددرتلا  همئاد  هیمرج  اهنأل  صوصخملا  ندـبلا  نم  هقرافملا  دـعب  سوفنلا  نم 
هلاحتـسا نم  تفرع  املف  لوألا  امأ  لاحم  امهالک  هدرجم و  وأ  نادـبألا  یف  هعبطنم  نوکت  نأ  امإ  ولخی  ـال  لوقن  اـنأل  کـلذ  اذـخأم و 

لحم یلإ  لحم  نم  اضارعأ  وأ  تناک  اروص  تاعبطنملا  لاقتنا  عانتمال  اضیأ  مهبهذمل  فانم  هتلاحتـسا  عم  هیناسنإلا و  سوفنلا  عابطنا 
نم هیرهوج  تالامکتـسا  هیتاذ و  تالاقتنا  تالاحتـسا و  هیعیبطلا  روصلل  نأل  نیابملاب  رخآلا  لحملا  اندـیق  امنإ  و  لوألل - نیابم  رخآ 

رم امک  لیحتـسم  ریغ  کلذ  لاصتالا و  هجو  یلع  اضیأ  هیعونلا  لـب  هیفیکلا  هیمکلا و  بسحب  لوحتت  اـضیأ  نادـبألا  روط و  یلإ  روط 
هلامک هتیاغ و  یلإ  دوجوم  لک  لاصیإل  هیـضتقم  اهنأل  کلذ  یبأت  هیهلإلا  هیانعلا  نألف  یناثلا  امأ  و  باتکلا - اذه  نم  عضاوم  هدع  یف 

هذـه نع  اهعاطقنابف  یلمعلا  اـمأ  تادوجوملا و  عیمج  روص  اـهیف  ادافتـسم  ـالقع  اهتروریـصبف  یملعلا  اـمأ  هدرجملا  سفنلا  لاـمک  و 
نم داسجألا  یف  ددرتلا  همئاد  تناک  ولف  تارودـکلا  نع  اهتآرم  ءافـص  لامعألا و  يواسم  قالخألا و  لئاذر  نع  اهتیلخت  تاـقلعتلا و 

(2) هیانعلا رهدـلا و  دـبأ  اهب  قئاللا  اهلامک  نع  هعونمم  تناک  یلعألا  انبر  توکلم  یلإ  لاصتا  يرخألا و ال  هأـشنلا  یلإ  صـالخ  ریغ 
.کلذ یبأت 

اذه یف  مهدنع  دوعوملا  باذـعلا  نأل  يدـبألا  دولخلا  باذـعلا و  نم  یهلإلا  سومانلا  یف  درو  ام  یلع  هوقبطی  نأ  اودارأ  مهلعل  و  - 1
هر س  ٌموُسْقَم ، ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکلو  ءایقشألا  میحج  وه  ملاعلا و 

هر س  ایرثکأ ، امئاد و ال  نوکی  رسقلا ال  و  - 2
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يرخأ هفئاط  هیلإ  بهذ  ام  لاطبإ  امأ  و 

هراشا

.نارخآ نابرض  وه  هورکاذ و  نحنف  بابلا  اذه  یف  ءالؤه  ریغ 

نییقرشملا یلإ  بسن  ام  امهدحأ 

يأر وه  اذه  هیتابنلا و  هیناویحلا و  نادـبألا  عیمج  هایحل  باوبألا  باب  اهنومـسی  و  هیناسنإلا - هیـصیصلا  دبهفـسألا  رونلل  لزنم  لوأ  نأ 
لیق هموق و  کلذب  رذح  اهضرأ و   (1) یف عقی  یحونلا  نافوطلا  نأب  مکح  يذلا  وه  راودألا و  راوکألاب و  لئاقلا  یخـسانتلا  فساذوی 

إلملا یلقعلا و  ملاعلاب  هقرافملا  دعب  مهسوفن  لصتت  ءادعـسلا  نم  نیلماکلا  نإ  اولاقف  کلملا  ثرومهطل  هیئباصلا  نید  عرـش  يذلا  وه 
نیطسوتملاک ءادعسلا  نم  نیلماکلا  ریغ  امأ  رـشب و  بلق  یلع  رطخ  تعمـس و ال  نذأ  تأر و ال  نیع  ام ال  هداعـسلا  نم  لانت  یلعألا و 

ههج یف  مهفالتخا  یلع  رخآ  ندب  ریبدـت  یلإ  ندـبلا  اذـه  نم  مهـسوفن  لقتنتف  مهتاقبط  یلع  ءایقـشألا  هیاغلا و  یف  نیـصقانلا  مهنم و 
نکل کلذ و  زوج  مهـضعب  هریغ و  یلإ  یناـسنإلا ال  عونلا  نم  رخآ  ندـب  ریبدـت  یلإ  لـقنلا  زیوجت  یلع  مهـضعب  رـصتقا  ثیح  لـقنلا 

اضیأ و دامجلا  یلإ  مهـضعب  اضیأ و  یتابنلا  ندبلا  یلإ  یناسنإلا  ندبلا  نم  لقنلا  زوج  مهـضعب  یناویح و  ندـب  یلإ  نوکی  نأ  طرتشا 
.افصلا ناوخإ  لیم  هیلإ 

دوعصلا ههج  نم  لقنلاب  نیلئاقلا  بهذم  امهیناث  و 

تزواـج یتـلا  یه  فرـشأ و  اـسفن  یعدتـسی  یناـسنإلا  جازملا  نأ  ریغ و  ـال  تاـبنلا  وه  دـیدجلا  ضیفلا  لوـبقب  یلوـألا  نأ  اوـمعزف 
یتح لمکألا  یلإ  صقنألا  نم  بتارملا  هتوافتملا  هعاونأ  یف  لقتنتف  تابنلا  یلع  ضیفی  امنإ  سفن  لکف  هیناویحلا  هیتابنلا و  تاجردلا 
یلإ اهنم  هیقرتم  دودلاک  ناویحلا  نم  یندألا  هبترملا  یلإ  لقتنی  مث  لحنلاک  ناویحلا  نم  هبترم  یندأل   (2) همخاتملا هبترملا  یلإ  یهتنت 

.اهل همخاتملا  هبترملا  نم  اهیلإ  هصلختم  ناسنإلا  هبتر  یلإ  دعصت  یتح  یلعألاف  یلعألا 

نیبهذملا نیذه  لاطبإ  یلع  اججح  رکذنل  و 

هراشا

اقلطم خسانتلا  اهب  لطبی  هماع  اهضعب 

لاق 8 و فساذوی  یمس  ام  دعب  هنإف  يزاریشلا  همالعلل  قارشإلا  همکح  حرش  یف  امک  امهفصن  یلوألا  انیأر و  یتلا  خسنلا  یف  اذک  - 1
هر س  کلذب ، هموق  رذح  اهفصن و  یف  عقی  نافوطلا  نأب  مکح  هنس و  فلأ  نوتس  فلأ و  هئامثالث  یه  ملاعلا و  ینس  جرختسا  دق 

هر س  طلغ ، هنإف  انزو  براقتک  دملاب  مخآت  نم  ینعم ال  انزو و  براقک  مخات  نم  - 2
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.هرخآلا كولس  یف  قحلا  بهذملا  بلط  یف  هریصب  یلع  رظانلا  نوکیل  نیهجولا  دحأ  اهب  لطبی  هصاخ  اهضعب  و 

هماعلا هجحلا  امأ 

وأ لقعلا  ملاع  یلإ  لقتنت  نأ  امإ  اهلاح  ولخی  الف  اهفرـصت  لوبق  نع  هجورخ  جازملا و  داسفل  ندـبلا  ریبدـت  تکرت  اذإ  سفنلا  نأ  یهف 
دیزت (1) ال  تالامتحالاف یناسفن  ریبدـت  نع  هلطعم  ریـصت  وأ  ملاعلا  اذـه  نم  رخآ  یعیبط  ندـب  یلإ  وأ  هیورخألا - حابـشألا  ملاع  یلإ 

تاقبط یلع  لامـشلا  باحـصأ  نیمیلا و  باحـصأل  امهیناث  نیبرقملل و  امهدحأ  نیلوألا  دـحأ  یقبف  نالطاب  ناریخألا  هعبرألا و  هذـه 
رخآ ندـب  ریبدـتب  تلغتـشا  اذإ  هنألف  خـسانتلا  امأ  لاحم و  لیطعتلا  نأ  نم  ررقت  املف  لیطعتلا  امأ  نیریخألا  نـالطب  اـمأف  فنـص  لـکل 

ءایـشألا ثودـح  نأ  هثداح و  سوفن  یه  امب  سوفنلا  نأ  قبـس  امیف   (2) رم دق  صاخ و  دادعتـسا  هیف  ثدحی  نأ  دب  ندـبلا ال  کلذـف 
- اهل هلع  هیعیبط  هروص  نوک  سفنلل و ال  هلع  مسج  نوک  عانتمال  هینامـسج  ریغ  هقرافم  للع  یلإ   (3) یهتنی نأ  دب و  رهاوجلا ال  امیس 

ضارعألاف سفنلل  هلع  سفن  هروص و ال  مسج و ال  نکی  مل  اذإف  اهل  هلع  سفن  نوک  اضیأ  و ال 

لوألاب یبأی  مل  هنکل  طقف  توربجلا  یلإ  توهاللا ال  یلإ  اهلاقتنا  امهیناث  تتاف و  تتام  اذإ  اـهنأ  امهدـحأ  نارخآ  نـالامتحا  اـنه  - 1
انه دوصقملا  ضرع و  وأ  هروصک  هیف  هعبطنملا  هوـقلا  ندـبلا و  یف  هرـصحی  تاـف  تاـم  اذإ  ناـسنإلا  لوـقی  نم  نأ  عـم  هنـالطب  طرفل 
امک ینعملا  ملاع  لقعلا  ملاعب  هدارم  ذإ  لقعلا  ملاع  یلإ  لاقتنالا  یف  یناثلا  جردأ  هدـعب و  امیف  هل  هکراتلا  انیح  ندـبلل  هربدـملا  سفنلا 
یلإ هیبوبرلا و  ملاع  یلإ  مسقنملا  لقعلا  ملاع  ناملاع  ملاعلا  اولاق  مهنأ  ءامکحلا  نع  لوألا  رفسلا  نم  ینهذلا  دوجولا  ثحبم  یف  لقن 

هر س  هیداملا ، هدرجملا و  حابشألا  یلإ  مسقنملا  هروصلا  ملاع  توربجلا و  ملاع 
مهنم لوقی  نمل  ذإ  هیمازلإ  هجحلا ال  هذهف  سفنلا - ثودـح  یلع  ینبم  خـسانتلا  لاطبإ  نأ  يزارلا  مامإلا  مالک  یف  اضیأ  رم  دـق  و  - 2

معن کلذـک  تسیل  هقرافملا و  للعلا  نع  تثدـحل  هثداح  سفنلا  تناک  ول  لوقی  نأ  يزاریـشلا  همالعلاک  اهمدـق  وأ  سوفنلا  خـسانتب 
هر س  هدعملا ، للعلا  ثودح  لجأل  قلعت  دعب  اقلعت  یصایصلاب  اهتاقلعت  ثدحت 

هینهربم دعب  ذإ  ریغ  هخـسنتسملا ال  سفنلل  دعتـسی  نأ  زوجی  مل ال  هنأ  نم  یتأیـس  يذـلا  روهـشملا  عنملا  دری  ریرقتلا ال  اذـه  یلعف  - 3
دیدجلا ضیفلل  الإ  دعتـسی  لباقلا ال  نأ  ملعی  عضولاب  هریثأت  طرتشی  يذلا ال  یلقعلا  قرافملا  الإ  نوکت  اهتلع ال  نأ  سفنلا و  ثودح 

هر س  لاعفلا ، لقعلا  یه  هبیرقلا  اهتلعف  هیلوطلا  هلسلسلا  نم 
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تاصـصخم و اهریغ  هجزمألا و  نم  هیدادعتـسالا  تایفیکلا  هذـه  نکل  هروکذـملا  رومألل  هعبات  اـهنأل  یلوـألا و  هجولا  یلع  کلذـک 
يذلا لباوقلا و  تادادعتـسا  یلع  الإ  فقوتی  ضیفلا ال  مئادلا  إدـبملا  نم  سفن  وأ  هروص  لک  ثودـحف  یلقعلا  رثؤملا  ریثأتل  تایهام 

ریغ نم  هربدملا  سفنلا  بهاولا  نم  هیلع  ضیفی  هرورـضلابف  اهلوبقل  حلاص  جازم  ندبلا  یف  لصح  یتم  نذإف  ندبلا - وه  سفنلا  لبقی 
لیبس یلع  هب  تقلعت  اسفن  نأ  انـضرف  ندـبلا و  ثدـح  اذإـف  اـهل  لـباقم  لـباق  یلع  سمـشلا  نم  رونلا  ناـضیفک  هتبلا  خارت  ـال  هلهم و 

امل لطاب  کلذ  ناسفن و  دحاو  ندبل  نوکی  نأ  مزلیف  هانیب  يذلا  هجولا  یلع  إدـبملا  نم  يرخأ  سفن  هیلع  ضیفی  نأ  دـب  الف  خـسانتلا 
نأ نکمی  هصخـشت و ال  اهل و  يذلا  ندبلا  دوجو  وحن  یه  سفن  لک  نوک  نم  انتقیرط  یلع  امیـس  هدحاو  اسفن  ندـب  لکل  نأ  یـضم 

سفنلا لوقی  نأ  مهنم  دـحأل  سیل  هل و  هدـحاو  تاذ  سفنب و  رعـشی  الإ و  صخـش  نم  ام  و  نادوجو - ناـتاذ و  دـحاو  دوجول  نوکی 
هیندبلا هداملا  دادعتسا  نأ  یلإ  انرشأ  دق  و  يرخألا - نم  یلوأ  عنملاب  امهادحإ  سیل  ذإ  يرخألا  سفنلا  ثودح  نم  تعنم  هخسانتملا 

ههجو نم  باجحلا  عفر  اذإ  اساکعنا  وأ  هماقتسا  سمشلا  رون  لوبقل  رادجلا  دادعتـسا  يرجم  يرجی  روصلل  بهاولا  نم  سفنلا  لوبقل 
ناروـنلا هیلع  قرـشأ  رادـجلا  کـلذ  یلإ  هیلع  عـقاولا  سمـشلا  روـن  هنم  سکعنی  لیقـص  مسج  مث  باـجحلا  عاـفترا  دـنع  ناـک  نإـف 

نکل هیف  نحن  ام  سایق  کلذکف  هیلع  یماقتسالا  رونلا  عوقو  یساکعنالا  رونلا  عوقو  یف  عنمی  یساکعنالا و ال  یماقتسالا و  نایسمشلا 
.ال وأ  دوعصلا  هجو  یلع  ناک  ءاوس  اقلطم  عنتمم  خسانتلاف  عنتمم  نیسفنلا  عامتجا 

نم یناسنإلا  لباقلا  یلع  رمألا  ناضیف  يأ   (1) هروکذملا همدقملا  هیلک  عنم  امأ  و 

عنملا اذه  ءادتبا و  هدیدجلل  لباقلا  دادعتسا  عنمی  ال  هدیدجلا - نم  هخسانتملا  سفنلا  هیعنامل  نیسفن  عامتجا  عنم  ناک  لوألا  عنملا  - 1
ثالثلا تاجردلا  اهل  سفن  اذ  یناسنإلا  فیرـشلا  لباقلا  نوکی  هدـیدجلل ال  الباق  ناک  اذإ  هنأب  ادنـسم  هدـیدجلل  لباقلا  دادعتـسا  عنم 
دیدجلا ضیفلل  هلباق  تابنلا  هدام  تناک  اذإ  هنأب  ادنـسم  وأ  هخـسانتملا  سفنلل  الباق  ناک  اذإ  ام  فالخب  هیناسنإلا  هیناویحلا و  هیتابنلا و 

یتابنلا ال لباقلاف  لوزنلا  هجو  یلع  خـسانتلا  یف  امک  هل  الباق  وه  ناک  نإ  مهبهذـم و  یلع  هخـسانتملل  الإ  دعتـسی  یناسنإلا ال  لباقلاف 
نأ مهیلع  دری  تابنلا و  یف  هیولوألا  يوعد  زوجی  نکل ال  لیثمتلا  لیبس  یلع  یناسنإلا  لباقلاب  عنملا  صیصختف  هخسانتملل  الإ  دعتـسی 

یناسنإلا لباقلاف  هعنتمم  هرفطلا  ذإ  یناسنإلا  لباقلا  یف  نیتیتابن  نیـسفن  عامتجا  مزل  دـیدجلا  ضیفلل  اقحتـسم  ناک  اذإ  یتاـبنلا  لـباقلا 
یف یعوـنلا  تاـبنلا  هداـم  لاـحک  ـالإ  تـسیل  هیداـمجلا  بـتارم  یط  دـعب  هدـیدجلا  هیتاـبنلا  سفنلل  هتادادعتـسا  هتاـکرح و  یف  هلاـح 
امک یلازغلا  هاضترا  نإ  عنملا و  اذهل  هبوعص  هلمجلاب ال  صصخم و  ریغ  نم  صیصختلا  مزلیف  ضایفلا  نم  دیدجلا  ضیفلا  اهتضافتسا 

هر س  داعملا ، ثحابم  یف  یتأیس 
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طقاسف ناسنإلا  هبترم  یلإ  اهنم  صلخت  ام  تدعـص  مث  تاناویحلا  یلإ  تلقتنا  تابنلا  سوفن  نأب  ادنتـسم  هدادعتـسا  دنع  ءادتبا  إدـبملا 
هروصلا تالامکتـساک  هلـصفنم  داوم  یف  هدحاو ال  هدام  یف  لصتملا  يرهوجلا  لامکتـسالا  لیبس  یلع  تناک  نإ  لاقتنالا  کلذ  نأل 

رخآ ندب  یلإ  ندب  نم  سفنلا  قلعت  یف  مالکلا  امنإ  هیلإ  انرشأ  امک  خسانتب  سیل  کلذف  اهدرجت  رخآ  یلإ  اهنوکت  إدبم  نم  هیناسنإلا 
لدعألا فرشألا  هجازمب  هیناسنإلا  هداملا  ءاعدتساف  اسفن  هدادعتـسا  هجازم و  بسحب  یعدتـسا  اذإ  تابنلا  هدام  نأل   (1) کلذ نیابم و 

.یلوأ سفنلل 

ول انروعـش و  نع  هبئاغ  هیردق  ابابـسأ  ءایـشألا  ضعبل  نإف  هعومـسم  ریغ  تاقافتالا  تاکرحلا و  ملاع  یف  تایولوألا  هذه  لثم  لاقی  ال 
دعتـسا اذإ  لوقی  نأ  دـحأل  سیلف  مهنکمی  مل  دـیدحلل  هبذاجلا  هوقلل  دعتـسا  جازم  يأب  سیطاـنغملا - نأ  اوفرعی  نأ  یلع  ساـنلا  قفتا 

.عجرملا ءافخل  کلذ  فرشأ و  هنأل  هبذجب  یلوأ  ناسنإلا  جازمف  دیدحلا  بذجل  سیطانغملا 

إدبملا نم  برقلا  تاجرد  بسحب  دوجولا  یف  فرشلا  توافت  لمکألا و  فرشألا  عونلا  یعدتسی  لمکألا  فرشألا  جازملا  لوقن  انأل 
- ادوجو لمکأ  وهف  هیداملا  قحاوللا  هیمـسجلا و  ضراوع  نم  هءارب  رثکأ  ادرجت و  دشأ  ناک  املکف  یلوألا  هداملا  نم  دـعبلا  یلعألا و 

یف نوـکی  لاـمکلا  فرـشلا و  بتارم  نم  سیل  دـیدحلا  بذـج  هجاـحلا و  صقنلا و  بوـش  نع  یلاـخلا  دوـجولا  عـبنم  یلإ  برقأ  و 
.دامجلا نم  یلوأ  رثکأ و  ناسنإلا 

لاق ام  دعب  هنإف  يوطملل  هلع  نوکی  نأ  نکمی  عنملا و  طوقسل  يرخأ  هلع  نوکی  ذئنیح  خاسنلا و  نم  کلذ  ظفل  هدایز  نأ  رهاظلا  - 1
هر س  خلإ ، نأل  کلذ  جیردتلاب و  لماکتملا  دیدجلا  ضیفلا  يأ  کلذ  عقی  نأ  دب  الف  لاق - هنأک  خسانتب  سیل  کلذف 
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نأ بجیف  هیناویحلا  هیتابنلا و  تاجردـلا  تزواج  یتلا  یه  متـألا و  فرـشألا  سفنلا  یعدتـسا  اذإ  فرـشألا  جازملا  نإ  اولاـق   (1) نإف
نم اهیلإ   (2) لقتنت مل  هیاغلا و  یف  هفیرـش  كالفألا  سوفن  نإف  هنیب  الب  يوعد  درجم  اذه  انلق  اهنع - تلقتنا  یتلا  یه  هقلعتملا  سفنلا 

هلـصتم هیتاذ  تالامکتـساب  لب  رخآ  ندـب  یلإ  ندـب  نم  نوکی  نأ  مزلی  ـال  لاـقتنالا  زواـجتلاف و  ملـس  ول  سفن و  ناـسنإلا  ناویحلا و 
تاجردلا تفداص  دق  هیناسنإلا  هبترم  یلإ  غلبت  نأ  یلإ  انینج  اینم و  هنوک  ندـل  نم  ناسنإلا  جازم  ثودـحب  هثداحلا  هیناسنإلا  سفنلاف 

تالامکتسا نأ  قبـس  دق  سفنلا و  ندبلا و  هروصلا و  هداملا و  یفرط  الک  یف  لصاح  یعیبط  لامکتـسا  لیبس  یلع  هیناویحلا  هیتابنلا و 
همعز يذلا  هجولا ال  اذه  یلع  نوکی  اناسنإ  مث  اناویح  مث  اتابن  مث  ادامج  تناک  ثیح  هقلخلا - راوطأ  یف  اهتالوحت  هیناسنإلا و  هفطنلا 

امک حیحـص  ریغ  کلذ  نإف  دوجولا - هنیابتم  يرخأ  هروص  یلإ  هروص  نم  نوک  دعب  اداسف  داسف و  دعب  انوک  انهاه  نأ  نم  روهمجلا -
دحاو عضوم  یلع  نیراتخملا  لعاوفلا  دراوت  سایق  یلع  رخآ  یعیبط  لعاف  یلإ  هدام  یف  هریبدـت  یعیبط  لعاف  ضیوفت  نـالطب  نم  رم 

نم دحاولا  لعافلا  لاقتنا  لیحتـسی  کلذک  رخآلا  یلإ  نییعیبط  نیلعاف  دـحأ  نع  یعیبطلا  لعفلا  لاقتنا  لاحتـسا  امک  مهعئانـص و  یف 
الاحم نوکیف  خسانتلاب  ینعملا  وه  امهنیب و  داحتا  ههج  ریغ  نم  لوألل  نیابم  یعیبط  لعف  یلإ  یعیبط  لعف 

هماع يرخأ  هجح 

مزلیف نامز  نینآ  لک  نیب  یناثلا و  ندـبلاب  اـهلاصتا  نآ  ریغ  لوـألا - ندـبلا  نع  اـهتقرافم  نآ  ناـک  ندـبلا  تقراـف  اذإ  سفنلا  نأ  یه 
تـسیل صاخلا - اهدوجو  وحن  سفنلا  هیـسفن  نأ  نم  انتقیرط  یلع  مامت  اذه  لاحم و  لیطعتلا  ریبدتلا و  نع  هلطعم  نیندـبلا  نیب  اهنوک 

.اهل هضراع  هفاضإک 

ناسنإلا هدام  نود  دیدجلا  ضیفلل  هلباق  تابنلا  هدام  نوک  یفانی  اذه  قحلا و  نم  برقلا  لامکلا  فرشلا و  رایعم  انلعج  نحن  ینعی  - 1
هر س  لاصتالا ، لیبس  یلع  لصاح  هنأ  ایناث  هنیب و  الب  يوعد  درجم  الوأ  انلق  تاجردلا  نع  زواجتلا  لامکلا  رایعم  اولعج  نإف 

یلإ ضرألا  نم  هقرافملا  دعب  لقتنت  لمکلا  سوفن  نأب  الوق  قارشإلا  همکح  حرش  یف  لقن  نإ  ءامکحلا و  نیب  روهـشملا  یلع  يأ  - 2
هر س  هیدامتملا ، نورقلا  یف  بقاعتلا  یلع  لقعلا  ملاع  یلإ  ءامسلا  نم  هیوامسلا  سوفنلا  ءامسلا و 
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هصاخلا هجحلا  امأ  و 

هراشا

ندـب نوک  تقوب  یناسنإ  ندـبل  داسف  لک  تقو  لصتی  نأ  مزل  اقح  هیلإ  اوبهذ  ام  ناک  ول  اهنأ  یهف  لوزنلا  ههج  یف  لقنلا  لاـطبإ  یلع 
.کلذک موزلملاف  لطاب  مزاللا  و  تماص - ناویح 

ندـبلا يأ  هیناسنإلا  هیـصیصلا  وه  یـسفنلا  درجملا  رهوجلا  يأ  يدبهفـسألا  رونلا  لزنم  لوأ  نأ  نم  هیلإ  اوبهذ  املف  همزالملا  نایب  امأ 
تاناویحلا عیمج  هایح  نأل  هیرـصنعلا  نادـبألا  عیمج  هایحل  مهدـنع  باوبألا  باـب  وه  و  تـالآلا - يوقلا و  ماـت  قلخ  يذـلا  یناـسنإلا 

امک سراف  لباب و  ءامکح  نم  هلبق  نم  یخـسانتلا و  فساذوی  مه  ءالؤه و  دنع   (1) ناویح الف  هیلإ  هیناسنإلا  سوفنلا  لاقتناب  هیضرألا 
یلإ عفریس  وأ  نیـصقانلا  نم  ناک  نإ  رورغلا  ملاع  یف  یقابلا  خسنتـسی  ضعبلا و  یقب  ضعبلا و  خسن  هنأ  الإ  ناسنإلا  ریغ  روهـشملا  وه 

نأ بجویف  اـهیلإ  نکری  اـهیف و  نکمتی  هیناـملظ  هئیه  هیأ  یقطنلا و  رهوجلا  یلع  بلغی  قلخ  يأـف  نیلماـکلا  نم  ناـک  نإ  رونلا  ملاـع 
تاناویحلا نم  هیناملظلا  هئیهلا  کلتل  بسانم  ندب  یلإ  هندب  داسف  دعب  لقتنی 

هبجوم هیف  هیناویحلا  هیدرلا  تاکلملا  ناسنإلا و  ریغ  ناویح  مهدـنع  نکی  مل  امل  هنأب  لوزنلا  لیبس  یلع  لـقنلا  لاـطبإ  نکمی  لوقأ  - 1
وه هدلاوتملا و  عاونألا  هیعادبإ  مدـع  اهنم  .تاروذـحم  هیف  اهیف و  تابن  ناویح و ال  و ال  هدـیدم - هدـم  الوأ  یـضمی  نأ  دـب  الف  لقنلل 

اهبابرأ و یه  یتلا  لوقعلا  هیلاعف  مدع  اهنم  .تابن و  ناویح و ال  الب  ناسنإلا  شیعت  ناکمإ  مدع  اهنم  .ءامکحلا و  هیلإ  بهذ  ام  فالخ 
اذـه لاطبإ  یف  یل  رهظ  ام  اذـه  یندألا  اـنملاع  یف  لـالظ  اـهل  نوکی  ـال  نأ  نکمی  ـال  هنود - اـمیف  لاـعف  لوقعلا  نم  ـالک  نأ  لاـحلا 

تاناویح و یـسانأ  لک  لبقف  مدـقلاب  لوقلا  یلع  امأ  نویلملا و  لوقی  امک  ملاعلا  ثودـحب  لوقلا  یلع  متی  هنـأل  رظن  هیف  و  بهذـملا -
سفنلا لاقتنا  نأل  اضیأ  رودلا  مزلی  بهذملا  اذه  یلع  تلق  نإف  هفطنلا - ناویحلا و  هضیبلا و  هجاجدلاک و  یـسانأ  تاناویح  لک  لبق 
نوکلا یناویح و  ندـب  نوک  یلع  فقوتی  اـهتاهمأ  نوـطب  یف  یتـلا  هنجـألا  فـطنلا و  نم  یناوـیحلا  ندـبلا  یلإ  یناـسنإلا  ندـبلا  نم 

وه لسلـستلاب و  رودـلا  کیلع  هبتـشا  تلق  .ناـسنإلا  ریغ  مهدـنع  ناویح  ـال  ذإ  هیناـسنإلا  سفنلا  لاـقتنا  یلع  فقوتی  اـضیأ  یناویحلا 
هر س  یفخی ، امک ال  مزال  ثودحلا  ریدقت  یلع  معن  هجاجدلا  هضیبلا و  ههبشک  اذهف  مهدنع  زوجم  انه و  یبقاعت 
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نم ندـب  لکل  يأ  موسقم  ءزج  هنم  باب  لکل  قلخلا و  کلذـل  هبـسانم  تاناویح  نم  عاونأ  نادـبأ  قلخ  لکل  نإـف  سوءرلا  هسکتنملا 
نإف ناویحلا  نم  عونلا  کلذـب  قلعتملا  قلخلا  نم  صوصخم  ردـق  مهدـنع  رـصانعلا  ملاع  یه  میحجلا و  باوبأ  یه  یتلا  تاـناویحلا 

ضعب صرح  نوکی  اذـک ال  و  ریزنخلا - صرحک  سیل  لمنلا  صرح  نأ  ـالإ  صرحلا  قلخ  یف  اـکرتشا  نإ  لـمنلا و  ریزنخلا و  یعون 
یجیـس ء امک  ابیکرت  ادارفإ و  افعـض و  هدش و  اهفالتخا  و  قالخألا - مئامذ  رئاس  هیلع  سق  یقابلا و  صرحک  اهنم  عون  لک  صاخـشأ 
اهتدـش و یف  همومذـملا و  هدومحملا و  قالخألا  یف  سانلا  فالتخا  لجأل  وه  امنأ  قئاقحلا  یف  تاناویحلا  فالتخاف  لیـصفت  هداـیز 

تناک یتلا  اهنأل  ناسنإلا  وه  يذـلا  باوبـألا  باـب  لوـألا  لزنملا  نم  اـهیلإ  هدراو  اـهلک  قـالخألا  نإـف  اـهبیکرت  فـالتخا  اـهفعض و 
.نیبلا یف  اهلطعت  ریغ  نم  اهیلإ  اهب  هفوصوملا  هسفن  رهوج  لاقتناب  اهیلإ  هنم  تراص  الوأ و  هیف  هدوجوم 

ندبلا نوک  تقوب  یناسنإلا  ندـبلا  داسف  تقو  لاصتال  هبجوملا  هیموزللا  هقالعلا  مدـع  روهظ  امهدـحأ  نیهجولف - مزاللا  نالطب  امأ  و 
ضعب حـبر  ضعب  هراسخ  یف  بجی  امک  انع  هبئاغ  هیکلف  تائیهب  هطوبـضم  رومألا  هذـه  نأب  ادنتـسم  کـلذ  عنم  تماـصلا و  یناویحلا 

اداقتعا و ال عقوی  هدـیعبلا ال  تالامتحالا  هذـه  لثم  دـیعب و  لامتحا  درجم  یلع  هانبم  ذإ  هرباکم  ـالطعم  اـمهنیب  لاـملا  یقبی  ـال  ثیحب 
.اهمدعب نیرخآ  یلع  همزالملاب و  نیرمأ  یلع  مکحلا  یلع  دامتعا  دحأل  یقبی  اهنیکمت ال  عم  اناهرب و  مداصی 

هیناسنإلا و نادـبألا  نم  تادـسافلا  ددـع  یلع  هیناویحلا - نادـبألا  نم  تانئاکلا  ددـع  امئاد  قبطنی  نأ  کـلذ  یلع  مزلی  هنأ  اـمهیناث  و 
هدع دحاو  ندبل  نوکیف  عفادـتت  عنامتت و  مل  نإف  دـحاو  ندـب  یلع  اهنم  هدـع  تمحدزال  نادـبألا - یلع  سوفنلا  تداز  ول  هنأل  کلذ 
یلع نادـبألا  تداز  نإ  دوجولا و  یف  لـطعم  ـال  هلطعم و  اهـضعب  وأ  اـهلک  تیقب  تعفادـت  تعناـمت و  نإ  هنـالطب و  نیب  دـق  سوفن و 

کلت ضعبل  ثدـح  نإف  قلعتی  مل  نإ  هریغ و  هنیعب  دـحاولا  ناویحلا  نوکی  نأ  مزلی  ندـب  نم  رثکأب  هدـحاو  سفن  تقلعت  نإف  سوفنلا 
یقب سوفن  اهضعبل  ثدحی  مل  نإ  حجرم و  الب  احیجرت  ناک  هخسنتسم  سوفن  ضعبلل  هدیدج و  سوفن  نادبألا 
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.لاحم لکلا  سفن و  الب  هدیدجلا  سفنلل  هدعتسملا  نادبألا  ضعب 

ناسنإلا تاومأ  نع  دیزی  ام  لمنلا  نم  دلوتی  دق  دـحاو  موی  یف  ذإ  تادـسافلا  نم  رثکأ  تانئاکلا  نوکت  دـق  هنألف  یلاتلا  نالطب  امأ  و 
ءابولا یف  امک  رثکأ  تادسافلا  نوکت  دق  مویلا و  کلذ  یف  مهنم  صرحلا  لهأ  تاومأ  نع  الضف  سیاقتی  ال  یشب ء ]  ] یتش نینـس  یف 

.لماشلا نافوطلا  ماعلا و 

سفن لاقتناب  موی  یف  هلمن  لک  دـلوت  ناک  ول  کلذ - مزلی  امنإ  تادـسافلا و  نم  رثکأ  تانئاکلا  ددـع  نأ  ملـسن  هنأـب ال  هنع  بیجأ  و 
تقراف دـق  نینـسلا و  نم  فولأ  یف  تام  صیرح  سفن  لاقتناب  نوکی  نأ  زاوجل  مزال - ریغ  وه  هیلإ و  مویلا  کـلذ  یف  تاـم  صیرح 

نإف هریثک  تاتوم  دعب  لب  یلوألا  هتوملا  دنع  هیلمنلا  هینبلا  قحلت  صیرحلا ال  سفن  نإف  هلمنلا  هذه  یلإ  تلصو  نأ  یلإ  هریثک - انادبأ 
یلإ ربکـألا  نم  بیترتـلا  یلع  لزنت  مث  تاـئیهلا  کـلت  يوقأ  بساـنی  ناویح  ندـب  مظعأـب  هقراـفملا  دـعب  قلعتت  هیدر  تاـئیه  هیف  نم 

هوقلا یف  یلوـألا  هئیهلا  یلت  یتلا  هئیهلا  بساـنی  ندـب  مظعأـب  قلعتت  مث  هیدرلا  هئیهلا  کـلت  لوزت  نأ  یلإ  رغـصألا  یلإ  هنم  طـسوألا و 
قئالعلا لاوزل  نانجلا  لزانم  لوأب  قلعتت  داسفلا و  نوکلا و  ملاع  قرافت  ذئنیح  تائیهلا و  کلت  لک  ینفی  نأ  یلإ  لوزنلا  یف  اجردـتم 

زاج ول  کلذ   (1) مزلی امنإ  تانئاکلا و  نم  رثکأ  نوکت  تادسافلا  نأ  اضیأ  ملسن  هینامـسجلا و ال  هیدرلا  تائیهلا  و  هیناملظلا - هیندبلا 
دادعألا هریثک  تاناویح  نادبأ  نم  ریثکلا  ددعلا  قابطنا  هبوعص  مزلیل  اهـسوفن  نم  یـش ء  ناسنإلا  یلإ  تاناویحلا  نادبأ  نم  یقتری  نأ 

لک نم  دـسفنی  تومی و  حـیر  وأ  هدورب  وأ  هرارح  لقأب  ذإ  اهلاثمأ  تارـشحلا و  ضوعبلا و  قبلا و  بابذـلا و  نادـبأک  رامعألا  هریـصق 
.نینسلا نم  فولأ  یف  الإ  ناسنإلا  نم  نوکتی  ام ال  هعاس  یف  تارشحلا  هذه  نم  دحاو 

دسافلا هدایز  مزلیف  سفن  يذ  لک  کلهی  یلک  نافوط  وأ  ماع  ءابو  لصحی  دق  لاقی  ال 

يدوعـصلا خـسانتلاب  نیلئاقلا  یلع  مزلی  امنإ  و  یلوزنلا - خـسانتلاب  نیلئاقلا  یلع  مزلی  تانئاکلا ال  نم  رثکأ  تادـسافلا  نوک  ینعی  - 1
لماشلا نافوطلا  ماعلا و  ءابولا  ریغ  یفف  ناویحلا  یلإ  هبـسنلاب  لیلق  لقأ  ناسنإلا  اذک  تابنلا و  یلإ  هبـسنلاب  لیلق  لقأ  ناویحلا  نإ  ثیح 

هر س  قابطنا ، اضیأ ال 
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ثیحب ال یحاونلا  عیمجل  لماشلا  تاناویحلا - فانـصأ  عیمجل  ماعلا  ءابولا  نإف  عوقولا  مولعم  ریغ  اذه  لوقن  انأل  هرورـض  نئاکلا  یلع 
هنم مزلی  ذإ ال  نافوطلا  یف  مالکلا  اذـک  اهریغ و  نود  ضرألا  یحاون  ضعب  یف  ءاـبو  دوجو  نقیتملا  نقیتم و  ریغ  الـصأ  ناویح  یقبی 

هیرحبلا تاـناویحلا  نم  تاـنئاک  هنم  دـسف  اـم  ءازإـب  نوکی  نأ  زاوـجل  ناوـیحلا  نم  نئاـکلا  نم  رثـکأ  ناـسنإلا  نم  دـسافلا  نأ  اـضیأ 
همأ هیویندلا  تاعانصلا  بابرأ  نم  موق  لکل  نوکی  نأ  یف  داعبتـسا  اهلاثمأ و ال  دودلاک و  هیـضرألا  تارـشحلا  وأ  اهوحن  ناتیحلاک و 

عابـسلا و قالخأ  مهـشیع  مهقلخ و  هبـشی  یتلا  كارتـألا  نم  دـنجلاک  هشیع  اـقلخ و  اـقلخ و  مههبـشی  هیرحبلا  هیربلا و  تماوصلا  نم 
یلإ مث  هریثـکلا  بتارملا  یلع  هطـسوأ  یلإ  مث  عبـسلا  نم  عون  مظعأ  یلإ  مهـسوفن  لـقتنی  موقلا  کـلذ  توم  دـعب  مرج  ـالف  اهـشیع -

.رم امک  نانجلا  ملاع  یلإ  یقرتی  ذئنیحف  هیدرلا  تائیهلا  کلت  اهنع  لوزی  نأ  یلإ  هلواطتم  هنمزأ  هریثک و  باقحأ  یف  رغصألا 

اهتاـیاغ وحن  ههجوتم  سوـفنلا  عئاـبطلاک و  هیروـصلا  تادوـجوملا  نأ  هظحـالم  لوزنلا  ههج  یلع  خـسانتلا  نـالطب  یف  هدـمعلا  لوـقأ 
ائیشف ائیـش  ریـصیف  اهتیلعف  اهرهوجب و  دیزی  اهندب  یف  تماد  ام  سفنلا  هیلعفلا و  یلإ  هیدادعتـسالا  هوقلا  نم  اهل  امع  هجراخ  هیدوجولا 

یف لالقتـسالا  بجوی  دوجولا  هوق  و  ءایقـشألا - نم  وأ  يرخـألا  هأـشنلا  یف  ءادعـسلا  نم  تناـک  ءاوس  الـصحت  دـشأ  ادوجو و  يوقأ 
اهثودـح نیح  هیناسنإلا  سفنلا  نوکف  اقرافم  نراقملا  الـصفنم و  لصتملا  ریـصی  یتح  هب  قلعتملا  وأ  لحملا  نع  ءانغتـسالا  رهوجتلا و 

سوفن یف  مهمالک  نم  مزلی  امک  اعیمج  لعفلا  تاذلا و  هیدام  تراص  ثیحب  ندبلا  داسف  دنع  لعفلا و  هیدام  تاذلا  هدرجم  ندبلا  یف 
لوقلا همداصی  هداسف و  یلع  ناهربلا  مکحی  امم  هوأر  امک  العف  اتاذ و  هدرجم  ریغ  هیناویح  اسفن  ندبلا  داسف  دعب  ریصت  ثیح  ءایقشألا 

یف هیعوجرلا  هکرحلا  هذـهف  اهتایاغ  یلإ  اهزئارغب  هقاتـشم  اهتالامکل  هبلاط  هینامزلا  تایاغلا  بسحب  اهنأ  و  هیتاذ - تایاغ  ءایـشألل  نأـب 
.ادج  (1) عنتمم تاذلا  بسحب  فعضألا  یلإ  يوقألا  نم  صقنألا و  یلإ  دشألا  نم  دوجولا 

هر س  یفخی ، امک ال  هیلکلا  هعیبطلا  یف  هیتاقوألا  هرثکلا  مزلتست  هیدارفألا  هرثکلا  و  - 1

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 32 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :

.ارابجإ ارسق و  نوکی  امبر  لب  هیتاذلا - هکرحلا  بسحب  نوکی  نأ  مزلی  هصقان ال  همیهب  ناسنإلا  هروریص  تلق  نإف 

هیلإ  (1) اوبهذ يذلا  و  هعـضوم - یف  نیب  امک  ایرثکأ  ایمئاد و ال  نوکی  ءایـشألا ال  هذـه  لثم  نأ  لوألا  نیهجوب - زئاج  ریغ  اذـه  لوقأ 
مهدـنع لیلق  یلعألا  توکلملا  یلإ  هیلامکتـسالا  ءاقترالا  لهأ  و  هیناسنإلا - سوفنلا  دارفأ  رثکأ  یف  نوکی  اـمنإ  یلوزنلا  لاـقتنالا  نم 

.اضیأ اندنع  لیلق  ملعلا  یف  نیلماکلا  نیبرقملا  ددع  نأ  امک 

عطاوقلا الإ  قافتا  رابجإ و ال  رساق و ال  رسق  عوضوملا  دوجو  ماد  ام  اهمداصی  هیلامکتـسالا ال  هیدوجولا   (2) هکرحلا هذه  نأ  یناثلا  و 
نوکلا ال هدـم  یف  لـصح  اـم  ریغ  لامکتـسا  هکرح و  یـشلل ء  قـبی  مل  کـلذ  دـنع  و  عاـطقنالا - كـالهلا و  مدـعلا و  بجوـی  یتـلا 

.اقباس ناک  امع  لوزنلا  طاطحنالا و 

هواقـشلا هجو  اـمف  لاذرـألا  لاـهجلا و  هقـسفلا و  یتح  يدوجولا  لاـمکلا  وحن  ههجوتم  هیقرتـم  اـهلک  سوفنلا  تناـک  اذإـف  تلق  نإـف 
.هیورخألا

لاعفأب و هأشنلا  هذه  یف  تداتعا  امل  نکل  دوجولا  نم  برضب  تلقتسا  نإ  سفنلا و  نأل  لامکلا  نم  برـض  اضیأ  هواقـشلا  أشنم  لوقأ 
اهعبتی امب  بذعتت  اهرصب  نع  هواشغلا  عفر  ایندلا و  نع  اهجورخ  دنعف  هدسافلا  دئاقعلا  هیف  تنکمت  وأ  هیبضغ  وأ  هیوهـش  هحیبق  لامعأ 

تاداقتعالاب هیوایندلا و  هسیسخلا  تایهتشملا  یلإ  قوشلا  تاداعلا و  ءوس  نم 

اهابتشا کلانه  تلعج  ثیح  مقرلا 1  اذه  سفنب  لباقملا  هفیحصلا  یلإ  دروملا  اذه  هقیلعت  یف  عجاریلف  - 1
الف یـشلا ء  تاذ  سفن  اهعوضومک  اهیف  هکرحلا  هیف  ام  ذإ  اعنام  ارـسق و  يرهوجلا  ددـجتلا  هیتاذـلا و  هکرحلا  هذـه  لبقت  اـمنأ ال  - 2
دب الف  ایرثکأ  امئاد و ال  نوکی  رسقلا ال  نإ  ماقملا  اذه  لاثمأ  یف  لوقی  ام  اریثک  هرـس  سدق  هنأ  ملعا  رـسقلا  عنملا و  دنع  یـش ء  یقبی 

تابثإ نأ  قیفوتلا  هیدوجولا و  هکرحلا  یف  الـصأ  رـسق  نأ ال  همالک  نم  جرخ  دـق  انهاه  هتاذ و  مئالم  هتیاغ و  یلإ  یـشلا ء  لـصی  نأ 
اذه ماد  ام  دوجولا  اذه  یتاذ  ددجتلا  اذه  نأ  هیصخشلا و  هدوجوملا  هیهاملا  رابتعاب  اسأر  هبلس  هیعونلا و  هعیبطلا  لصأ  رابتعاب  ام  رسق 

هر س  هیرهوجلا ، هیضرعلا ال  تاکرحلا  رابتعاب  رسقلا  وأ  تاذلا  مئالم  یتاذلا  دوجولا و 
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.هخسارلا تالاهجلا  هدسافلا و 

نم اهل  ام  بسحب  اهل  ندبلا و  اذه  نع  یعیبطلا - اهتوم  دـعب  یلالقتـسا  دوجو  اهل  الإ و  هیناسنإ  سفن  نم  ام  هنأ  هانرکذ  ام  حیـضوت  و 
وأ هیکلم  هلـضاف  قالخألا  کلت  تناک  ءاوس  هیلعفلا  دوجولا و  یف  لصحت  عون  تاکلملا - قالخألا و  یلإ  هیدؤملا  لامعألا  لاعفألا و 

هوقلا نع  هیویندـلا  اهتأشن  هیعیبطلا و  اهتایح  يرـصنعلا و  اهنوک  هدـم  یف  هیناسنإلا  سفنلا  تجرخ  نإـف  هیمیهب  وأ  هیعبـس  وأ  هیناـطیش 
نم یـش ء  هروصب  تروصت  تاکلملا  نم  اهل  لصح  ام  بسحب  لعفلاب  تراص  و  هرطفلا - هذـه  لصأ  یف  اـهل  تناـک  یتلا  هینـالویهلا 
الب العف  هدام و  الب  هروص  ایندـلا  نع  اهعاطقنا  دـنع  ریـصت  اهنأل  يدام  یعیبط و ال  ریغ  اروصت  هریثک  عاونأ  اهتحت  یتلا  سانجألا  هذـه 

جئاتن هیدرلا و  اهقالخأ  مزاولب  هبذعم  وأ  هنـسحلا  اهلامعأ  جئاتن  و  هفیرـشلا - اهقالخأ  مزاولب  همعنتم  هیقـش  وأ  هدیعـس  تناک  ءاوس  هوق 
.هئیسلا اهلامعأ 

.ءایقشألا نم  نوکی  فیکف  سدقلا  ملاع  یف  الماک  ارهوج  نوکیف  ضحم  لقع  وهف  هدام  الب  هروص  لک  تلق  نإف 

داعبألا ریداقملا و  نع  درجتلا  مزلتـسی  اهنع ال  درجتلل  هدـسافلا و  هنئاکلا  رومألل  تاکرحلا  تالاعفنالا و  لحم  نع  هرابع  هداـملا  تلق 
اهتالامک هوقل  هلماح  سوفنلا  کلتل  داوم  تسیل  یهف  سوفنلا  قالخأل  هبـسانملا  هیورخألا  نادبألا  امأ  هیلقعلا و  روصلا  یف  امک  اقلطم 

نم لظلا  دوجوک  سفنلل  اهدوجو  هیلاثم  بلاوق  هیلظ و   (1) حابشأ یه  لب  اهتائیه  و 

ام دعب  فثاکتت  نأ  تذخأ  هل و  هروص  يذـلا ال  ینعملا  ملاع  نم  تناک  ام  دـعب  روصتت  نأ  تقفط  تلزنت و  ام  لوأ  سفنلا  ناکف  - 1
الب هفرـص  روص  یه  یتلا  هفیطللا  روصلا  کلتب  تحبـشت  رمألا  ملاع  نم  تناک  اـم  دـعب  قلخنت  نأ  تلعج  هفاـطللا و  هیاـغ  یف  تناـک 
اذـه للختب  الإ  رونلا  کلذ  هملظلا و  هذـه  نیب  طبر  ذإ ال  هداملا  هکرـشب  یه  یتلا  هیناملظلا  روصلاب  تمـسجت  تردـکت و  مث  هداـم -

راخب و ال يذلا ال  یفاصلا  ءاوهلا  سفن  نم  أشنی  قیقر  میغک  دیعب  هجوب  اذـه  هعیبطلا و  رفطی  هیدوعـصلا ال  هکرحلا  یف  اذـک  طبارلا و 
لـصحی ظیلغ  میغک  و  تابالقنالا - ثحبم  یف  ررق  امک  ضیبألا  قیقرلا  میغلل  هدام  هسفن  ریـصی  دیدشلا و  دربلا  هبرـضی  نأب  هیف  ناخد 

هـسفن هروص  سفنلا  ناـکف  ءوضلل  لـماحلا  فیطللا  ءاوهلا  قیقرلا و  میغلا  هیف  ذـفنی  ناـخد و  راـخب و  نم  لـب  ءاوهلا  نم  ـال  ءاوهلا  یف 
هر س  ایعیبط ، امسج  راصف  هسفن  لاثملا  فثک  الاثم و  تراصف 
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لک هیدام و  تاکرح  هیلباق و  تاهج  بسحب  هیباجیإ ال  تایثیح  هیلعاف و  تاهج  درجمب  سوفنلا  کلت  نم  هلـصاح  یه  ذإ  لظلا  يذ 
يذـلا ندـبلا  اذـهک  اندـب  اهل و ال  هدام  نوکی  یـشلا ء ال  کلذـف  هیناسفنلا  تائیهلا  هیلعافلا و  تاهجلا  بسحب  سفنلا  نم  لصحی  ام 

لظلا ال يذ  نإـف  لـظلا - يذ  نم  لـظلا  دوجو  اـهنم  هدوجو  اـهل و  مزـاللا  نم  نوکی  لـب  کـیرحتلا  ریبدـتلا و  قلعت  سفنلا  هب  قلعتی 
هتباث خسانتلا  باحـصأ  اهتمعز  یتلا  ماکحألا  هذهف  هیلإ   (1) تفتلی لب و ال  هببـسب  هلاح  نع  ریغتی  هنم و ال  لعفنی  ـال  هلظب و  لمکتـسی 
اهتایح هدم  یف  سفن  لک  هروریـص  نم  هانققح  امب  هخـسفنم  اهلاقتنا  دعب  اهل  هلـصاح  يرـصنع  رخآ  ندب  یلإ  اهلاقتنال  هبجوم  سفنلل 

بـسحب لعفلاب  هلـصحتم  رخآ  اعون  هرئاص  يداملا - یعیبطلا  دوجولا  اذـه  ریغ  رخآ  دوجوب  هدوجوم  اـهدوجوب  هلقتـسم  اـتاذ  هیعیبطلا 
.هینطابلا هقیقحلا 

تاـناویحلا نم  هریثـک  اـعاونأ  ریـصی  فیکف  دـحاو  عون  دارفأ  اـهلک  هیرـشبلا  سوفنلا  دارفأ  ادـحاو و  اـعون  ناـسنإلا  سیل  تلق أ  نإـف 
.لاحم وه  هیهاملا و  بلق  الإ  اذه  له  يرخأ و  هأشن  یف  وأ  انهاه  تناک  ءاوس  اهریغ  هفلتخملا و 

موقملا هلـصف  أدـبم  اهنأل  دـحاو  عون  یقلعتلا  دوجولا  اذـه  ههج  نم  هیرـشبلا  سوفنلا  اذـک  یقیقح و  دـحاو  عون  یعیبطلا  ناسنإلا  انلق 
یف وه  تایلکلا و  كاردإ  هوق  هل  ام  قطانلا  ینعم  ساسحلا و  یمانلا  مسجلا  وه  يذـلا  هسنجل  لصحملا  قطاـنلا  موهفم  وه  هتیهاـمل و 

عونلا هفلتخم  روصل  لباق  رهوج  اهنیعب  اهنکل  همامت  یعیبطلا و  عونلا  اذـه  هروص  تناک  نإ  سفنلا و  هذـهف  ءاوسلا  یلع  دارفـألا  عیمج 
نأ امک  یعیبط  ریغ  رخآ  دوجو  بسحب 

نوتفتلی نیذـلا ال  نیفراعلا  یف  وهف  حبـشلا  وه  سفنلا و  لظ  یلإ  تافتلالا  مدـع  امأ  حـضاو و  يرهاظلا  لظلا  یلإ  تافتلالا  مدـع  - 1
نیقرغتسم مهنوکل  هرثادلا  هیداملا  اهذئاذل  هیعیبطلا و  روصلا  ملاع  هیروصلا و  اهذئاذل  هیورخألا و  حابـشألا  ملاع  هروصلا  یملاع  یلإ 

امهیلإ نوتفتلی  مهل ال  مزال  لظک  اناک  نإ  هروصلا و  املاعف  قلخلا  رمألا و  کلام  هروصلا و  ینعملا و  قلاـخ  یف  لـب  ینعملا  ملاـع  یف 
رون یناـعملا و  ینعم  دوهـش  مهنیعأ  بصن  اـمنإ  هیروصلا و  اهذـئاذل  یلإ  اـهیلإ و  نوتفتلی  فـیک  مهل  یئارمک  ملاوـعلا  ناـک  نم  معن 

هر س  سوفنلا ، یف  مکسفنأ  و  ءامسألا - یف  مکؤامسأ  نیرکاذلا و  یف  مکرکذ  رم  امک  انتمئأ ع  یف  درو  دق  راونألا و 
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یعیبطلا و ال دوجولا  اذـه  یف  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  جرخی  اـم  بسحب  عاونـألا  هریثک  اـهتاذ  یف  هدـحاو  هیرـصنعلا   (1) یلوألا یلویهلا 
جازم يذ  هیرـصنع  هدام  نم  بکرم  یعیبط  عون  ناسنإلا  هلمجلاـب  سفنلا و   (2) لاح اذکف  نیتهج  نم  اهترثک  اهتدـحو و  نیب  تافانم 

هلـصحم هیعون  هیهام  هل  و  هصخی - لامعأ  لاعفأل و  هلعاف  هجازمل و  هظفاح  هب  هقلعتم  سفن  یه  هیلامک  هروص  نم  و  يرـشب - لدـتعم 
ام ههج  نم  یعیبطلا  همـسجل  لوألا  هلامک  یه  هسفن و  یه  یتلا  هتروص  نم  ذوخأم  بیرق  لصف  هتدام و  نم  ذوخأـم  بیرق  سنج  نم 

دحاو عون  تحت  هجردنم  هأشنلا - هذه  دوجولا و  اذه  بسحب  هیناسنإلا  سوفنلاف  تایلکلا  لئاوأ  كردـی  هب و  هصاخلا  لیعافألا  لعفی 
یف لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  اهل  جرخی  هیناسفن  تاکلم  تائیهل و  هلباق  دوجولا - اذـه  بسحب  اهنکل  هلثامتم  اهلک  ههجلا  هذـه  نم  یقیقح 

هنطابلا تائیهلا  کلت  نم  رخآ  اعون  بسانی  اهنم  فنص  لک  دوجولا  اذه  یف  اهنم  ردصت  هفلتخم  لامعأ  لاعفأ و  ههج  نم  رخآ  دوجو 
هروصب تروصتف  اهب  تدـحتا  لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  اـهیف  سوفنلا  تجرخ  سوفنلا  دارفأ  یف  هفلتخملا  تاـئیهلا  کـلت  تنکمت  اذإـف 
روصتی و  هفلاختم - قئاقح  هفلتخم و  اعاونأ  ریـصت  هلاحم  یه ال  هیناث و  هأشن  یف  دوجولا  اذـه  ریغ  رخآ  ادوجو  اـهب  تدـجو  يرخأ و 

هلاحتـسال هیوایندـلا  هأشنلا  هذـه  یف  هأشنلا ال  کـلت  یف  تاـئیهلا  لاکـشألا و  هفلاـختم  هیعبـس  وأ  هیمیهب  وأ  هیناطیـش  وأ  هیکلم  روصب 
.هریرقت رم  امک  خسانتلا 

مل نإ  هریثک و  اسانجأ  اعاونأ و  هیناثلا  هرطفلا  یف  اهتروریـص  عون و  نم  اهترطف  لئاوأ  یف  هیناسنإلا  سوفنلا  نوک  يأ  بهذملا  اذـه  و 
َناک ام  یلاعت َو  هلوقک  نآرقلا  هقدصی  ناهربلا و  هیلإ  قاس  یلاعت و  هللا  انمهلأ  ام  هنکل  ءامکحلا - نم  دحأ  نم  اروهشم  نکی 

ذإ ال هدحاو  اهتاذ  بسحب  یلویهلا  نأ  لصاحلا  و  رهظأ - يداحتا  هروصلا  یلویهلا و  نیب  بیکرتلا  نأ  هرس  سدق  هبهذم  یلع  اذه  - 1
همسجملا یلویهلا  نإف  هریثک  هعونتملا  یلویهلا  نأ  الإ  هوقلا  فرص  یف  زیم  هیلعفلا ال  فرـص  یف  زیم  امکف ال  یـشلا ء  فرـص  یف  زیم 

هعونتملا اذـک  و  هیئاملا - هعونملا  هروصلاب  هعونتملا  یلویهلا  ریغ  هیراـنلا  هعونملا  هروصلاـب  هعونتملا  یلویهلا  و  یلوـألا - یلویهلا  ریغ 
هر س  هیعونلا ، هروصلا  یلإ  عونتلا  یف  هیمسجلا و  هروصلا  یلإ  ققحتلا  هجاتحم  یلویهلا  تناک  اذهل  تابکرملا و  روصب 

هر س  لوقعملا ، لقاعلا و  داحتا  هدعاق  یلع  امیس  و ال  - 2
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َنِم ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  یلاـعت  هلوقک  یَّتَـش و  ْمُُهبوـُُلق  ًاـعیِمَج َو  ْمُُهبَـسْحَت  یلاـعت  هلوـق  اوُفَلَتْخاَـف و  ًهَدِـحاو  ًهَّمُأ  اَّلِإ  ُساَّنلا 
نم ءاـملعلا  عوـن  نأ  یلع  لدـی  اـمم  ِتاـُملُّظلا و  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُـجِرُْخی  ُتوُـغاَّطلا  ُمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِروُّنلا َو  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا 

ُءاـمَلُْعلا ِهِداـبِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  اـمَّنِإ  کلذـک  ُُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ِماـْعنَْألا  ِّباَوَّدـلا َو  ِساَّنلا َو  َنِم  یلاـعت َو  هلوق   (1) مهریغل نیابم  رـشبلا -
لبق یلـصألا  اهدادعتـسا  ناـکمل  تئاـش  ماـقم  هبترم و  يأ  باـستکا  اـهل  نکمی  هرطفلا  لوأ  یف  هوقلاـب و  نوـکت  تماد  اـم  سفنلاـف 

اهنکمت يوق  تخسر و  اهتیلعف و  تمکحتسا  هینطاب و  هروصب  هروصم  تراص  اذإ  امأ  هلصحتملا و  ءایشألا  نم  ائیـش  لعفلاب  اهتروریص 
اذه نإف  لاح  یلإ  لاح  نم  روطت  لامک و  یلإ  صقن  نم  لاقتنالا  دادعتسا  اهنع  لطبت  هبترملا  کلت  یلع  سفنلا  ترقتساف  سفنلا  یف 

لیحتـسم و رمأ  ینمت  درجم  یلوـیهلا  بارتـلا و  هبترم  یلإ  دوـعلا  رم و  اـمک  عـنتمم  هیناـثلا  هرطفلا  نـم  یلوـألا - هرطفلا  یلإ  عوـجرلا 
هیلع رودقم  ریغ  لاحملا 

هیکاردإ هثالث  تآشن  هیناسنإلا  سفنلل  نإ  هیشرع : همکح 

یلوألا هأشنلا 

نیتریخألا و یلع   (2) اهمدـقتل اهبرق  اهوندـل و  ایندـلا  اهل  لاقی  و  هرهاظلا - سمخلا  ساوحلا  اهرهظم  هیعیبطلا و  هیـسحلا  هروصلا  یه 
ولخی هأشنلا ال  هذـه  یف  نایبلا و  یلإ  جاتحی  دـحأ ال  لکل  همولعم  اـهتاریخ  اهرورـش و  ساوحلاـب و  هدوهـشم  اـهنوکل  هداهـشلا  ملاـع 

- اهتدام دوجو  نع  کفنت  اهتروص ال  دوجو  هتلاحتسا و  هتکرح و  نع  دوجوم 

هیناثلا هأشنلا  و 

اهرهظم ساوحلا و  هذه  نع  هبئاغلا  روصلا  حابشألا و  یه  هیناثلا  هأشنلا (3)  و 

امأ لاکـشألا و  ناولألا و  بسحب  ـالإ  مهنیب  فـالتخا  ـال  نیذـلا  ماـعنألا  باودـلا و  ساـنلا و  هلباـقم  یف  مهلعج  هنأ  هلالدـلا  هجو  - 1
مهنأ امک  مهف  ءاملعلا  یلع  امنإ  هملکب  هیـشخلا  رـصق  مهبر و  نم  مهل  هیـشخ  امهب و ال  نوقحلم  هلهجلا  هلفغلا  سانلاف  نطابلا  بسحب 

بصن هللا و  هملک  عفر  یه  يرخأ و  هءارق  هیآلا  یف  امیس  نطابلا  یف  امهل  نیقفاوملا  سانلل  کلذک  ماعنألا  باودلل و  عونلاب  نوفلاخم 
هر س  هضحملا ، هیجرتلاب  وأ  تایحطشلاب  اوهوفتی  نأ  مهنم  یشخی  امنإ  هیشخلا  هیلع  زاج  ول  يأ  ءاملع 

هر س  یلوألاب ، قلعتم  - 2
هدرجم هفرص  هیناثلا  روص  لاق و  امک  هلاحتسالا  هکرحلل و  هلباق  هداملاب  هطولخم  یلوألا  روص  تناک  یلوألا  هأشنلل  هفلاخم  اهنوکل  - 3
هداملا اذإ  اهنم - دیلاوملا  نم  دولوم  لوصح  جازملا و  جازتمالل و  الباق  تسیل  كانه  طئاسبلا  روصف  لوحتلل  هلباق  تسیل  هداملا و  نع 
كانه یتلا  هینیألا  تاکرحلا  امأ  یقرتلا و  راد  رادـلا  کلت  تسیل  اذـل  هرخآلا و  ایند ال  تناک  الإ  كانه و  هدوقفم  تابالقنالل  هلباقلا 

هر س  رخآ ، عضوم  یف  هانققح  هفرص و  هیروص  یهف 
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فرعی اذـهل ال  فاضملا و  باب  نم  یلوألا  هرخآلا و  نأل  یلوألا  یلإ  اهتـسیاقمل  هرخآلا  بیغلا و  ملاـع  اـهل  لاـقی  هنطاـبلا و  ساوحلا 
راد یه  هنجلا و  یلإ  مسقنت  یه  َنوُرَّکَذَت و  ْوَلَف ال  یلوُْألا  َهَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  یلاعت َو  لاق  امک  نیفیاضتملاک  يرخألا  عم  الإ  امهادـحإ 

.هلیذرلا هلضافلا و  قالخألا  تاکلملا و  یه  امهیف  تاواقشلا  تاداعسلا و  يدابم  ءایقشألا و  راد  یه  میحجلا و  ءادعسلا و 

هثلاثلا هأشنلا  و 

نوکت یه ال  لعفلاب و  القع  تراص  اذإ  ناسنإلا  نم  هلقاعلا  هوقلا  اـهرهظم  لوقعملا و  لـقعلا و  راد  نیبرقملا و  راد  یه  هیلقعلا و  یه 
نایرخأ تاداقتعالا و  تاینلا و  تابن  حاورألا و  روذبل  هعرزملا  دادعتـسالا و  هوقلا و  راد  یلوألا  هأشنلاف  افرـص  ارون  اضحم و  اریخ  الإ 

هجذاس هیدادعتسا  هوق  تاذ  سفنلا  نکت  مل  اذه و  ررقت  اذإف  تاعورزملا  داصح  تارمثلا و  لوصح  هیلعفلا و  مامتلا و  راد  امهنم  لک 
هینالویهلا اهتوق  جرخت  نأ  لبق  هیلـصألا  اهترطف  إدـبم  يوایندـلا و  اهنوک  لوأ  یف  ـالإ  هیناـسفنلا  تاـکلملا  فاـصوألا و  روصلا و  نم 

اهل ررکتی  نأ  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  اهنم  یـش ء  یف  جرخی  نأ  دـعب  اهل - نکمی  الف  قالخألا  تاکلملا و  ءارـآلا و  هیلعف  یلإ  هیناـسفنلا 
هلاحلا ضورع  نأل  هیناویح - يرخأ  هدامب  قلعت  لجأل  رخآ  نوکت  ملاعلا و  اذـه  یف  اضیأ  یه  هیناـث  هرطف  بسحب  هیدادعتـسالا  هوقلا 

سوفنلا لاقتنا  نم  مهبهذـم  یفانی  اهتلاحتـسا  عم  اذـه  و  هنطابلا - تاکلملا  فاصوألا و  هلمج  نع  اهعالخناب  الإ  نکمی  هینـالویهلا ال 
.يرخأ تاناویح  نادبأ  یلإ  هیدرلا  اهتائیه  هطساوب 

هصاخلا هجحلا  امأ  و 

لاقتنالا هیلع  لیحتسیف  هعبطنم  هسفن  تناک  لب  هدرجم  سفن  هل  نکی  مل  نإ  تماصلا  ناویحلا  نأ  یهف  دوعـصلا  ههج  نم  لقنلا  لاطبإب 
نإ اروص و  وأ  تناک  اضارعأ  تاعبطنملا - یف  لاقتنالا  هلاحتسا  یلع  مئاق  ناهربلا  ایعابطنا و  ایتعان  ارهوج  اهنوکل  ندب - یلإ  ندب  نم 

یلإ یقرتلا  لامکلا و  اهل  لصحی  نیأ  نمف  هدرجم  هسفن  تناک 
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ماقتنالا هوهشلا و  نم  هیـضرألا  قئالعلا  و  هینالویهلا - لاعفألا  راثآلا و  يدابم  یه  ام  الإ  يوقلا  تالآلا و  نم  اهل  تسیل  ناسنإلا و  هبتر 
بلغ اذإ  امهنم  یش ء  فیک و  داسجألا  یلإ  دالخإلا  مرجتلل و  نامیظع  نالصأ  امه  و  ماعنألا - باودلا و  سوفن  لامک  امه  نیذللا  و 

کلذـل بسانملا  ناویحلا  نم  لزان  عون  یلإ  هتجرد  طحنی  نأ  بجوی  تانئاکلا  نم  تارماـعلا  عاونأ  فرـشأ  وه  يذـلا  ناـسنإلا  یلع 
دنع ققحملا  وه  امک  هرخآلا  هأشنلا  یف  وأ  هیلإ  نوبهاذلا  همعز  ام  یلع  اقح  لقنلا  ناک  ول  هیوایندـلا  هأشنلا  هذـه  یف  ناک  ءاوس  قلخلا 

اهتأشن و طوبه  سفنلا و  هواقـش  بلاغلا  بضغلا  وأ  هبلاغلا  هوهـشلا  یـضتقم  ناک  اذإف  لقنلا  نالطب  نم  قحلا  لهأ  هاری  فشاـکملا و 
نیتوقلا و نیتاـه  دوجو  نوکی  نأ  عـنتمیف  نیتوـقلا  نیتاـه  يدـحإ  لاـمک  یف  اـهلامک  یتـلا  هتماـصلا  تاـناویحلا  بتارم  یلإ  اـهلوزن 

.نیتوقلا نیتاه  رسک  یف  هسفن  لامک  يذلا  ناسنإلا  هجرد  یلإ  هیعبسلا  هیمیهبلا و  اهتجرد  نم  سوفنلا  عافترال  أشنم  امهلاعفأ 

هرارحلا لجأل  لیبس  هیف  للحتلل  الإ و  هندب  ءاضعأ  نم  یش ء  هرمع و ال  مامت  یف  اتباث  ائیش  الثم  سرفلاک  ناویحلا  یف  نإ  لیق  ام  امأ  و 
یف هسفن  سرفلا و  اذه  هیـسرف  لوقی  نأ  دـحأل  سیل  اریـسی و  اریـسی  ول  طیحملا و  ءاوهلا  نم  هجراخلا - هلخادـلا و  هبیرغلا  هیزیرغلا و 

برهی و هبشخ  هل  تررج  نیح  دعب  مث  هبشخب  اهنم  دحاو  برـض  اذإ  هنأ  يرن  دق  انأل  هیلک  تاکاردإ  هسفنل  نأ  یلع  لدبتلا  لاقتنالا و 
دئاعلا لب  یضاملا  برضلا  نیع   (1) هداعإ عنتما  امل  برهی و  مل  عونلا  کلذ  نم  برضل  قباطم - یلک  ینعم  هنهذ  یف  یقب  هنأ  ول ال 

اهمـالیإ هیئزج و  یه  هلاـیخ و  یف  هظوفحملا  هروصلا  نم  برهلا  نوـکی  نأ  وـه  اـثلاث و  اقـش  اـنه  نـأل  فیخـس  لالدتـسالا  اذـه  - 1
ول ذلملا و  کلذ  رکذتب  ذتلی  یشب ء  اتقو  ذتلا  نم  نأ  يرت  هینیعلا أ ال  هروصلا  عم  هیـضرعلا  هیتاذلا و  اهماکحأ  نم  ریثک  یف  اهتقباطمل 

ابـساک ارکفتم  نوکی  ملف ال  یلکلا  ناویحلا  روصت  ول  ملوملا و  بناج  یف  اذـک  رخآ و  اـتقو  هبلط  یلإ  هاـعد  اـمل  هیلاـیخلا  هتروص  ـال 
عم اهلـصافم  عطقی  داکی  یتح  هوقب  اهلجر  رجی  اهاندهاش  دتولا  یلع  اهلبح  يوتلا  دتو و  یلع  لبحب  تطبر  اذإ  همیهبلا  املع و  هرکفب 

املع هرکفب  لصحی  مل  کلذ  عم  و  تجن - تصلخ و  هرم  لک  یف  هرم و  هئام  کلذ  لبق  یلوألا  ههجلا  فالخ  ههج  یلع  ترادأ  اـهنأ 
هدهاشمب هلـصحی  یلکلا و  كردی  ثیح  ناسنإلا  رمألا و  هیلع  بعـص  امل  ذقنملا  یلکلا  عاجترالا  هل  لصح  ول  دـعب و  صالختـسالاب 

بلطملل و رینملا  رینلاک  یلکلا  ابـستکم و  ـال  ابـساک و  نوکی  ـال  یئزجلا  صـالخلا و  هیفیک  بلطملا و  هرکفب  بسکی  هلیلق  تاـیئزج 
هر س  هیلإ ، لقعلل  دئاقلا 
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ملاـعلا یلإ  اـهبرق  یف  هفلتخم  هیناویحلا  یف  اـهکارتشا  عـم  تاـناویحلا  هذـه  يرن  دـق  مث  یئزجلا  ینعملاـب  سیل  هکاردإـف  هنیع  ـال  هلثم 
یف هل  یکاحملا  یطوطلا  لاـعفألا و  یف  هل  یکاـحملا  درقلاـک  ناـسنإلا  قفأ  نم  برقلا  هیاـغ  یف  اهـضعب  نأ  یتح  اهدـعب  یناـسنإلا و 

لقعلا نم  هبیرقلا  هیلمعلا  هوـقلا  نم  برـض  اهـضعب  یف  یلمعلا و  لـقعلا  نم  هبیرقلا  هیلمعلا  هوـقلا  نـم  برـض  اهـضعب  یفف  لاوقـألا -
یسنملا لبإلا  عامس  (1) و  لحنلا هسدنه  لمجلا و  دقح  دـسألا و  ربکتک  اهتاکلم - تاناویحلا و  ضعب  لاوحأ  بئاجع  نإ  مث  يرظنلا 

لامک وحن  ههجوتم  اهزئارغ  بسحب  اهارن  هلمجلاـب  هیناـسنإلا و  یلإ  یقتری  نأ  یغبنی  هعبطنم  ریغ  اـسوفن  اـهل  نأـب  دهـشی  هتایهتـشم  هل 
قئال ریغف  هیاغ  يزیرغلا  اههجوت  یف  اهل  نکی  مل  نإ  هیکلملا و  یلإ  مث  هیناسنإلا  یلإـف  هیاـغ  یلإ  اـعافترا  ناـک  نإـف  هیاـغ  یلإ  هیقرتم 

.هلامک نع  قحتسملا  عنم  یهلإلا  دوجلاب 

وه لاصتالا و  نم  ابرـض  هب  الـصتم  هلامک  هلاعفأ و  صئاصخ  یلإ  هل  ایداه  اکلم  تاتابنلا  لب  تاـناویحلا  نم  عون  لـکل  نأ  باوجلاـف 
ماسجألا عاونأ  نم  عون  لکل  نأ  هیداملا و  عئابطلل  هقرافملا  روصلا  تابثإ  لیبس  انحـضوأ  دق  نحن  منـصلا و  بر  سرفلا  هامـس  يذـلا 
هقرافملا اهئدابم  فالتخا  لجأل  هسخلا  فرـشلا و  یف  اهفالتخا  اـهب و  هیاـنع  اذ  هتیهاـم  دارفـأل  الـصأ  هدوجول  اـموقم  ارهوج  هیعیبطلا 

تاناویحلا ضعب  تاکاردإ  بئارغف  نییئاشملا  هقیرط  یلع  امأ  راونألا و  رون  نم  اهدعب - اهبرق و  اهفعـض و  اهتیرون و  هدـش  یف  هیرونلا 
هیجازم تابـسانمب  هیمرج  هوق  نع  ردـصت  نأ  زوجی  هیوامـس و  تاـماهلإ  هیکلف و  هیعیبط  يوق  هنواـعمب  نوکت  اـمنأ  اـهتاکرح  ننفت  و 

.تایعمسلاب هذذلت  یف  لبإلا  لاحک  هیکاردإ  تاکرح 

طوطخب ضعبب  هطیحم  اهـضعب  رئاود  جـسنت  هضوعبک  وه  بکانملا و  ضعب  اودـهاش  دـق  سانلا  رثکأ  لعل  توبکنعلا و  هسدـنه  و  - 1
نم همیظعلا  هرئادلا  یلإ  هطاحملا  هریغـصلا  هرئادـلا  نم  همیقتـسم  اطوطخ  زرفی  و  هئیهلا - بتک  یف  هموقرملا  كالفألا  روصک  هیزاوتم 

هر س  ابجعتم ، لقعلا  یقبی  ثیحب  تاثلثمل  هیواستم  تاقاسک  بناوجلا  عیمج 
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مزلی یتح  ایلقع  الامک  اهلامک  نوکی  نأ  مزلی  الف  لامک  وحن  ههجوتم  هداـم  یف  هعبطنم  ریغ  سوفن  اـهل  نوکی  نأ  ریدـقت  یلع  لوقأ  و 
یف مهل  سیل  سانلا  نم  اریثک  نأ  یلع  لـقعلا  ملاـع  یلإ  هیـصخشلا  اـهتایوه  بسحب   (1) اهـسوفن ءاقترا  هیناسنإلا و  باب  یف  اـهلوخد 

ذإ ال مهقح  یف  يوصقلا  هیاغلا  یه  هینظ  تاداعـس  هیناویح و  تاجاهتبا  هیلایخ و  تاذـل  کلذ  عم  مهل  هیلقع و  هجرد  هرخـآلا  هأـشنلا 
قلطم لامک  هیلقع و  هیاغ  یلإ  هجوتی  نأ  سفن  يذ  لکل  سیل  و  یلعألا - توکلملا  نم  مهل  بیصن  تایلقعلا و ال   (2) یلإ مهل  قوش 

هقحتسی امع  قحتسملا  عنم  لاحملا  نم  ذإ  لامکلا  نع  عنم  هنم  مزلی  ناسنإلا و ال  باب  یلإ  لوخدلا  بجوی  ام ال  لامک  یلإ  هجوتلا  و 
هعونب هصخـشب و ال  هدعتـسی ال  هبـسانی و ال  ـال  اـمبر  ذإ  ضحملا  ریخلا  قلطملا و  لاـمکلاک  هلاـحب  قئـاللا  لاـمکلا  نع  هصوصخب و 

و هیناسنإلا - هجردـلا  یلإ  اهزایتجا  یعدتـسی  کـلذ  نأ  ملـسن  ـالف  یلقعلا  لاـمکلا  وحن  ادادعتـسا  اـهل  نأ  میلـست  یلع  مث  ناـسنإلاک 
هلوقک اهیِّلَُوم و  َوُه  ٌهَهْجِو  ٍّلُِکل  یلاعت َو  لاق  اـمک  دـحاو  باـب  یف  رـصحنت  ـال  هتوکلم  راد  یلإ  هللا و  یلإ  قرطلا  نإـف  اـهایإ  اـهیطخت 

یلاعت

اـضیأ اهـسوفن  نأ  یلإ  هراشإ  اهتایوه  بسحب  دیق  و  ناسنإلل - ءاذغ  ناریـصی  ناویحلا  تابنلا و  نأ  يرت  امک  اهنادبأ  تقترا  نإ  و  - 1
فیطللا لفطلاک  ناسنإلا  لیثمت  هیلإ  هیناسنإلا  سفنلا  ءاقترا  نیعب  لـقعلا  ملاـع  یلإ  یقترت  هیناـسنإلا - سفنلا  یف  اهکالهتـسا  بسحب 

کلذ ناک  امل  مألا و  کلتل  نییدـثلاک  ناویحلا  تابنلا و  هیبرملاـک و  ناـمزلا  دـهملاک و  ناـکملا  مـألاک و  هعیبطلا  ملاـع  عضترملا و 
هریغ و بارتلاب و  جوزمملا  ءاملاب  يذـغتملا  تابنلاک  ظیلغ  جـف  ءاذـغ  لـکب  يذـغتی  نأ  نکمی  مل  هفاـطللا و  هیاـغ  یف  اـفیطل  لـفطلا 

ینعأ جازملا  لدـتعملا  فیطللا  لـفطلا  کلذـل  هیاـنعلا  ربد  هنوئملا  اـتفیفخ  اـمهتفاثکل  اـمهنأل  هریغ  تاـبن و  لـکب  يذـغتملا  ناویحلا 
هلکأی يذلا  ءاذغلا  نأ  امک  امهب  يذـتغیف  هبـسانت  یکل  امهیف  رـصانعلا  یفـصی  جـضنی و  یتح  ناویحلا  تابنلا و  ینعأ  نییدـث  ناسنإلا 

انبل ریصیف  امهیدث  هریغم  هیف  فرـصتی  مألا و  یف  یتلا  سفنلا  مدخ  نم  یتلا  هعیبطلا  هیلع  یلوتـست  مرج  الف  لافطألا  بسانی  ناسنإلا ال 
هر س  ناسنإلا ، ءاذغ  ناویحلا  تابنلا و  نإ  انلق  ینعملا  اذهبف  عیضرلا  لفطلا  هینب  هلمتحی  اغئاس -

رذب هفرعملا  اولاق  دق  هلانی و  ینعملا و  ملاع  یلإ  قاتشی  فیک  هل  هفرعم  نم ال  کسملا و  هحئار  نم  موکزملا  رارف  اهنم  اورف  دق  لب  - 2
هر س  یمْعَأ ، ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  ْنَمیلاعت  لاق  هدهاشملا و 
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عیمج دمحم ع و  بر  یلإ  هکلاسب  يدؤملا  ناسنإلا  طارـص  وه  (1) و  ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  اِهتَیِـصاِنب  ٌذِخآ  َوُه  اَّلِإ  ٍهَّباَد  ْنِم  ام 
اهئامـسأ عاونألا و  بابرأ  یلإ  هیهتنملا  طارـصلا  رئاس  نود  اهرهاظم  هیهلـإلا و  ءامـسألا  لـکل  عماـجلا  هللا  مسا  وه  هلآ ع و  ءاـیبنألا و 

ءامسألا ملعب  نوفراعلا  قحلا  لهأ  هفرعی  امک  اهریغ  لضملا و  رابجلا و  لذملا و  مقتنملاک و 

اهلح لقنلا و  باحصأل  هیقابلا  كوکشلا  عفد  یف  ( 3  ) لصف

هراشا

لاطبإ قحلا و  قیقحت  یف  خوسر  هریـصب و  یلع  کـلاسلا  نوکیل  اـهدر  اـهداریإ و  یغبنی  يرخأ  تاثبـشتم  لـقنلا  باحـصأل  نأ  ملعا 
همکحلا یف  مهتبتر  مظع  عم  هفسالفلا  ءامدق  نأ  سانلا  نیب  رهتشا  کلذل  کلـسملا و  هقیقد  هابتـشالا - هریثک  لقنلا  هلأسم  نأل  لطابلا 

.اهخسانت هیناسنإلا و  سوفنلا  رشح  نیب  هابتشالا  هانبم  اندنع  ضحم  ءارتفا  مهیلإ  هب  لوقلا  هبسن  خسانتلاب و  نولئاق 

نادبألا یلإ  سوفنلا  جایتحا  نأ  اهنمف 

تراص هللا  معنأب  ترفک  یتلا  هلهاجلا  هیقـشلا  ممألا  نم  هاصعلا  نأ  کـش  ـال  هرطفلا و  لوأ  بسحب  هوقلاـب  هصقاـن  سوفنلا  يأ  اـهنأل 
صقنأ

هکرحلاـب اهـسفن  یلإ  اـهرجی  اهیـصاونب  هذـخآ  هطیحملا  هیوهلا  نأ  ـالإ  یعیبـط  عون  نم  اـم  لوقیف  دوـه ع  لوـق  نع  هیاـکح  اذـه  - 1
بابرأ اهئازإب  یتلا  ینسحلا  ءامسألا  اهرکذ و  رم  دق  یتلا  اهعاونأ  بابرأ  اهمادق  یتلا  اهیـصاون  هیاغلا و  یلإ  اهایإ  هلـصوملا  هیرهوجلا 

دبع کلملا  ریبخلا و  فیطللا  دـبع  ناجلا  ریـصبلا و  عیمـسلا  دـبع  الثم  ناویحلاف  نیخماشلا  ءافرعلا  دـنع  عاونألا  بابرأ  یه  اـهبابرأ و 
اهرئاس هیلع  سق  و  راهقلا - مقتنملا  دبع  منهج  ران  امیس  رانلا و ال  راضلا و  لذملا  دبع  تایذوملا  رابجلا و  ریدقلا  سودقلا و  حوبسلا 
مـسالا اذهف  مظعألا  هللا  مسا  هلالجلا  مسا  تحت  وه  متألا و  ینـسألا  یلجملا  مرکألا و  لجألا  رهظملا  وهف  هللا  دـبع  لماکلا  ناسنإلا  و 

مدآ و ال دوجو  وه  يذلا  میقتسملا  طارـصلل  یهتنملا  وه  رایخألا  نم  امهریغ  دوه و  دمحم ص و  بر  نأ  رهظف  بابرألا  بابرأ  بر 
هر س  ُمَْوقَأ ، َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإعونلا  اذه  نم  فرشألا  امیس 
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اهدروأ امم  ههبـشلا  هذـه  تناک و  امم  هیندـبلا  داوملا  یلإ  اباذـجنا  يوقأ  اجایتحا و  دـشأ  یهف  اهرطف  لئاوأ  یف  تناک  اـمم  سخبأ  و 
یف هوقلاب  اهنوکت  لوأ  یف  تناک  نإ  سفن و  لک  نأ  ینهذ  یف  یقلأ  هللا و  اندافأ  يذـلا  اهلح و  یلع  ردـقی  مل  همکحلا و  لـهأ  ضعب 

کلذـل يدام و  یعیبط  مسجل  الامک - هروص و  لعفلاب  اهنوک  عم  هیلقعلا  وأ  هیلایخلا  هیناسفنلا  تافـصلا  تالامکلا و  نم  اهل  ام  عیمج 
هسیـسخ و وأ  هفیرـش  تاکلم  اقالخأ و  بستکت  یندـبلا  اهنوکت  هدـم  یف  یعیبطلا و  اهدوجو  دـعب  اهنأ  الإ  هولاق  امک  هدام  الب  مقی  مل 

کلذ هیورخألا و  هداعـسلا  یف  امأ  هیناسفنلا  تالاحلا  نم  یـش ء  یف  هوقلاب  اهنوک  دعب  لعفلاب  ریـصتف  هلطاب  وأ  هقح  تاداقتعا  ءارآ و 
هیورخألا هواقشلا  یف  امأ  مهکلس و  یف  تطرخنا  رایخألا و  هکئالملا و  سنج  نم  تراصف  هقح  تاداقتعا  هلضاف و  تاکلم  تنتقا  اذإ 

سوفنلا هلمجلاب  و  داسفلا - رشلا و  لهأ  نم  اهنأل  رارشألا  نیطایشلاب و  تهبشف  هلطاب  تاداقتعا  هلیذر و  تاکلم  تبستکا  اذإ  کلذ  و 
هرقتسملا تافصلا  باستکا  بسحب  تراص  یلویهلاب  هقلعتم  و  اهلک - هیناسفنلا  تافـصلا  یف  هضحم  هلباق  اهنوکت  لوأ  یف  تناک  یتلا 

یف اهنأل  يرخأ  هأشن  یف  دوجولا  نم  رخآ  وحن  اهل  هینطاب  هیناسفن  هروصب  تروصت  لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  هجراخ  تاـکلملا  یه  یتلا 
وأ هدام  هروص و  هدحاو  هأشن  بسحب  دحاو  یش ء  نوکی  نأ  نکمی  یعیبط و ال  مسجل  لامک  هروص و  اهنأل  لعفلاب  هلماک  هأشنلا  هذه 

تافـصلا نم  اهل  امیف  هضحم  هلباق  اهنوک  ههج  نم  یه  امنإ  ندـبلا  یلإ  هیناسنإلا  سفنلا  هجاحف  اـعم - اـصقن  ـالامک و  وأ  هوق  ـالعف و 
اهنع تلاز  هفـصلا  کلت  خوسر  لجأل  هنطابلا - اهتروصب  اهتاذ  تروصت  لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  اهنم  یـش ء  یف  تجرخ  اذإـف  هنطاـبلا 

امأ دادعتـسا و  هداـم و  ریغ  نم  يروصلا  دوـجولا  نم  رخآ  وـحنب  درفنت  و  ندـبلا - نع  لـصفنتف  اـهل  تناـک  یتـلا  هیدادعتـسالا  هوـقلا 
امأ نیبرقملا و  هکئالملا  نطوم  سدـقلا  ملاع  یلإ  هروشحم  ریـصتف  هلـضافلا  قالخألا  هقحلا و  مولعلا  هکلم  اهیلع  تبلغ  یتلا  سوفنلا 

مئاهبلا عم  ترشحف  هیبضغلا  هیوهشلا و  وأ  نیطایشلا  عم  ترشحف  هلالضلا  هیاوغلا و  لهجلا و  نم  هیناطیشلا  تافصلا  اهیلع  تبلغ  یتلا 
هوقلا نم  سفنلا  جورخ  نأ  یلإ  انرـشأ  دـق  َتوُغاَّطلا و  َدَـبَع  َریِزانَْخلا َو  َهَدَرِْقلا َو  ُمُْهنِم  َلَعَج  یلاعت َو  هلوقب  هراـشإلا  هیلإ  عابـسلا و  و 

هیقشلا هرفاکلا و  هدرمتملا  سوفنلاف  هیورخألا  هواقشلا  یفانی  لعفلا ال  یلإ 
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دادعتـسالا اهنع  لطب  ناکمإلا و  هوقلا و  اهنع  تلاز  کلذ   (1) عم اهنکل  یقـشأ  تناک و  امم  سخبأ  هیویندلا  اهتایح  یف  تراص  نإ  و 
.هواقشلا یف  لامکلا  دح  تغلب  و 

هیسحلا مهلغاوش  تلق  امبر  لاهجلا  هقسفلا و  نأ  اهنم  و 

یندأ ندـبلا  هقرافمب  ءایقـشألل  زاج  املف  سدـقلا  ملاعب  اهلاصتال  کلذ  هیبیغ و  ارومأ  مهـسوفن  علطیف  نیرورمملل  امک  ضرم  وأ  مونل 
هلغاوش و نع  هیلکلاب  اهعاطقنا  ندبلا و  داسف  دنعف  تاوهشلا  یصاعملاب و  اهفارتقا  نیح  اهب   (2) داعستسالا يدابملاب و  لاصتالا  هقرافم 

دعوت یتلا  تابوقعلا  لاکنلا و  هواقشلا و  ققحتی  نیأف  یلوأ  لاصتالا  کلذ  ناک  هیـسحلا  هیعیبطلا و  هلاعفأ  نم  یـشب ء  اهلاغتـشا  مدع 
ببسب باقعلا  لوصحل  مارجألا  نع  هاصعلا  ءایقـشألا و  هقالع  عطقنی  نأ ال  یغبنی  هلاحم  الف  تاوبنلا  هقحلا و  عئارـشلا  ناسل  یف  اهیلع 

مهقالخأ و بسح  یلع  ایندلا  یف  هبذـعملا  تاناویحلا  نم  یـش ء  یلإ  نیبنذـملا  هاصعلا و  سوفن  لقتنت  نأ  دـب  الف  تائیطخلا  فارتقا 
.مهلامعأل ءازج  هبذعم  یقبتل  ناویحلا  کلذل  هبسانملا  مهتداع 

نیرورمملا و سوفن  هیلإ  لصی  ام  هیاغ  لب  هیلاعلا  يداـبملاب  هیندـبلا  مهلغاوش  هلق  دـنع  لـصتت  ءایقـشألا  سوفن  نأ  ملـسن  ـال  باوجلا 
اذإ هنأ  اضیأ  ملـسن  سدقلا و ال  ملاع  ملاعلا و  اذه  نیب  هطـسوتملا  خزاربلا  ضعب  نیناجملا  هنهکلا و  نم  مهارجم  يرجی  ام  نیمئانلا و 

ساوحلا لطعت  لغاوشلا و  هلقل  ملاعلا  کلذب  هأشنلا  هذه  یف  ءایقشألا  سوفن  لاصتا  زاج 

نأب تررق  نإ  اـمأ  اـهلیزی و  عفدـلا  اذـهف  هوق - دـشأ  رخـآلا  یف  تراـص  هرطفلا و  لوأ  یف  هوقلاـب  سوفنلا  نأـب  ههبـشلا  تررق  اذإ  - 1
دادتشال سخبأ  صقنأ و  تراص  رخآلا  یف  داوملا و  هأشن  هروصلا و  ملاع  یلإ  قشعلا  قوشلا و  هفیعض  تناک  هرطفلا  لوأ  یف  سوفنلا 

لعفلا و یلإ  هوقلا  نم  اهجورخب  عفدـت  الف  يوهلا  عابتا  ضرـألا و  یلإ  اـهدالخإ  اـمهب و  اـهتقالع  خوسر  اـمهیلإ و  اهقـشع  اـهقوش و 
نأل هعیبطلا  ملاع  یف  لقنلا  یضتقت  هیندبلا ال  داوملا  یلإ  اهباذجنا  هیئاوقأ  اهجایتحا و  هیدشأ  لاقی  نأ  ذئنیح  اهتدامل  مساحلا  باوجلا 

هروصلا و ملاع  باذـجنالا و  قشعلا و  قیلت  هدام ال  یه  امب  هداـملا  ذإ  داوم  یه  اـمب  داوملاـب  ـال  روصلاـب  وه  اـمنأ  اـضیأ  اـنه  اهقـشع 
کلتب تسیل  هب و  اهانررق  يذلا  ریرقتلا  دارأ  ههبـشلا  هوقب  فرتعا  يذلا  لعل  لاثملا و  ملاع  ناکمل  ملاعلا  اذه  یف  رـصحنت  رادقملا ال 

هر س  هانرکذ ، امل  هوقلا 
ماقملا اذه  یف  داعملا  إدبملا و  یف  عقو  امک  ذذلتلا - ذاذتلالا و  حیحـصلا  طلغ و  هنأ  هللا  همحر  ذاتـسألا  رکذ  دق  خسنلا و  یف  اذـک  - 2

دم ط  ذذلتلا ،
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لاوهألا و مئاظع  نم  مهیـشغ  امب  هنع - الاغتـشا  دـشأ  كانه  مهـسوفن  نوکت  نأ  زاوجل  هرخآلا  یف  اضیأ  کلذ  اهل  لـصحی  نأ  بجی 
ملاع هدهاشم  نع  نوبوجحملا  لالغألا  لسالـسلاب و  نودیقملا  مهنأل  اهریغ  یـش ء  یلإ  تافتلا  مهل  قبی  مل  یتلا  یهاودلا  دئادشلا و 

اَّلَک َنوُرِْصُبی  ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَـشْغَأَف  ادَس - ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ادَس َو  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  یهلإلا َو  باتکلا  یف  مهلاوحأ  یلإ  ریـشأ  امک  راونألا 
.نوهتشی ام  نیب  مهنیب و  لیح  دق  َنُوبوُجْحََمل و  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک  َنُوبِسْکَی  اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب 

ءامکحلا نم  لئاوألا  مالکب  اوثبشت  مهنأ  اهنم  و 

لئاقلا لوقک  هیهلإلا  هفیحـصلا  تایآب  بذـکلا و  ءاطخلا و  نم  نیموصعملا  ءایبنألا  تاراشإب  و  نیطاسألا - نم  هلبق  نم  نوطـالفأک و 
ُهانْدَدَر َُّمث  ٍمیِْوقَت  ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  یلاعت  هلوق  َباذَْـعلا و  اُوقوُذَِـیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلَّدـَب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  اـمَّلُک  قحلا 

انَّبَر یلاـعت  هلوق  (1) و  ٍلِیبَس ْنِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  ْلَهَف  اِنبُونُذـِب  اـْنفَرَتْعاَف  ِْنیَتَْنثا  اَـنَْتیَیْحَأ  ِْنیَتَْنثا َو  اَـنَّتَمَأ  اـنَّبَر  یلاـعت - هلوق  َنِیِلفاـس و  َلَفْـسَأ 
.ِنوُمِّلَُکت اهِیف َو ال  اُؤَسْخا  َلاق  یلاعت  هلوق  َنوُِملاظ و  اَّنِإَف  انْدُع  ْنِإَف  اْهنِم  انْجِرْخَأ 

یخزربلا و نع  هتامإلا  هیناثلا  هتامإلا  یخزربلا و  دوجولاب  ءایحإلا  لوـألا  ءاـیحإلا  يویندـلا و  دوجولا  نع  هتاـمإلا  یلوـألا  هتاـمإلا  - 1
نزولا و باتکلا و  باسحلا و  دـعب  منهج  یلع  ءایقـشألا  دری  يورخألا  دوجولا  اذـه  یف  و  يورخألا - دوجولاب  ءایحإلا  یناثلا  ءایحإلا 

هتبسن فیعضلا  عم  دیدشلا  توافت  یخزربلا  دوجولا  عم  توافتی  يورخألا  دوجولا  فقاوملا و  نم  کلذ  ریغ  طارـصلا و  یلع  زاوجلا 
ناک نکل  ارفاسم و  هلزنم  نم  لحتری  نمک  خزربلا  یف  ناسنإلا  نأل  کلذ  يویندلا و  یلإ  یخزربلا  هبسنک  مونلا  یلإ  هظقیلا  هبـسن  هیلإ 
ظح وذ  هنأکف  ییحی  تومی و ال  يری و ال  يری و ال  هنأک  هتاماقم  یف  هقیرط و  ءانثأ  یف  هل  حنسی  امف  افقلا  یلإ  هرطاوخ  هجوت  هرظن و 

دوجولا یلإ  یخزربلا  دوجولا  لدبی  کلذ  دنع  ادـیکأ و  هبلق  دوهـش  ادـیدح و  هرـصب  ریـصی  یتح  خزربلا  ینعم  وه  امک  نیبناجلا  نم 
ءایقشألا و ءادعسلا و  نم  هروصلا  لهأ  اذه  یف  توافتی  يورخألا و ال  ندبلا  ریغ  یخزربلا  بلاقلا  نأ  رثأ  لب  لاقی  ام  اذه  يورخألا و 

هـضعب قعـصلا و  هخفنب  هضعب  لدـبتلا  هروصلا و  ملاع  نع  مهوحـص  دـعب  ینعملا  ماقم  لقعلا و  ملاع  یلإ  نودعـصیف  ینعملا  لهأ  امأ 
هر ر س  خسانتلا ، لیبس  یلع  لقنلا  امیس  هیعیبطلا و ال  تالدبتلا  یف  تسیل  رکذ و  ام  یلإ  هراشإ  هیآلا  نأ  رهظ  دقف  عزفلا  هخفنب 
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یلع هانلمح  هیلإ و  هوهجو  ام  ریغ  یلإ  هانهجو  هیناویحلا  نادبألا  یلإ  هیناسنإلا  سوفنلا  لقن  یف  نیمدقألا  نم  درو  يذلا  نأ  باوجلا  و 
باحـصأ همهف  ام  ریغ  هحیحـص  لماحم  اهل  هیوبنلا  تاملکلا  هینآرقلا و  زومرلا  یف  درو  ام  اذک  و  خـسانتلا - تابثإ  نم  هولمح  ام  ریغ 

ملاع یف  هرـصحنم  هرخآلا  رادلا  تسیل  رادلا و  هذه  ریغ  يرخأ  راد  یف  ققحتی  امنإ  هیهلإلا  سیماونلا  دیعاوم  رثکأ  نإف  بهذملا  اذـه 
راد میعنلا و  راد  یلإ  مسقنم  یسح  ملاع  يرون و  لقع  ملاع  ناملاع  هرخآلا  ملاع  لب  روصلا  لاکشألا و  ریداقملا و  نع  درجملا  لقعلا 

ءایقـشألل ثلاـثلا  نیمیلا و  باحـصأ  نیحلاـصلا و  ءادعـسلل  یناـثلا  نیبرقملل و  لوـألاف  یناـملظ  رخـآلا  یناروـن و  امهدـحأ  مـیحجلا 
نم تأشن  امنأ  خـسانتلا  یلع  ءامکحلا  ءاـیبنألا و  مـالک  لـمح  یف  هطلاـغملا  لامـشلا و  باحـصأ  نیلفاـسلا و  لفـسأ  یلإ  نیدودرملا 

سانلا رـشحی  هیف  لقعلا  ملاع  هعیبطلا و  ملاع  نیب  طسوتم  رخآ  ملاع  ققحتب  لـهجلا  هلفغلا و  نم  خـسنلا و  رـشحلا و  ینعم  نیب  طـلخلا 
همومذـملا و قالخألا  نم  قلخ  لـکل  نأ  اوررق  ثیح  مهنم  روهـشملا  مهنیب  ررقملا  لیـصفتلا  یلع  مهقـالخأل  هبـسانملا  مهتاـئیه  یلع 
ثبخلا و دوسألا و  نادـبأل  بسانملا - روهتلا  ربکتلا و  قلخک  قلخلا  کلذـب  صتخی  عون  نادـبأ  سفنلا  یف  هنکمتملا  هیدرلا  تاـئیهلا 

ریغ یلإ  ریزانخلل  صرحلا  سیواوطلل و  بجعلا  اههابشأ و  دورقلا و  نادبأل  هیرخسلا  هاکاحملا و  اهلاثمأ و  بلاعثلا و  نادبأل  ناغورلا 
وأ هیوق  هبترم  لک  ءازإب  کلذـکف  قلخلا  کلذ  عاونأل  هبـسانم  تاـناویحلا  نم  هصوصخم  عاونأ  يدر ء  قلخ  لـکل  نأ  اـمک  کـلذ و 

اهفیعضل هثجلا  ریغص  هوهشلا و  دیدشل  هثجلا  میظعک  قلخلا  کلذ  یف  تکرتشا  یتلا  تاناویحلا  کلت  نم  صاخ  عون  ندب  هنم  هفیعض 
یف مومذـم  قلخ  لک  هدـش  بسحبف  هتوافتم  بتارم  یلع  هیدرلا  قالخألا  نم  هریثک  عاونأ  ناـسنإلا  نم  دـحاو  صخـشل  ناـک  اـمبر  و 
یلع ردـقی  یتلا ال  هریبکلا  اهبیکارت  فالتخا  هفیعـضلا و  هیوقلا و  همومذـملا  قالخألا  یقاب  نم  هیلإ  مظنی  ام  کلذ و  فعـض  هسفن و 
نود همومذـملا  تاناویحلا  حابـشأ  نم  عاونألا  ضعبب  هفیعـضلا  هیوقلا و  همومذـملا  هسفن  قلعت  فلتخی  یلاعت - هللا  الإ  دـحأ  اهرـصح 

هنم هدـیدش  هبترم  تلاز  وأ  اـسأر  قلخلا  کـلذ  لاز  اذإ  مث  یقاـبلا  نود  دـحاو  عون  دارفأ  ضعبب  اهـضعب  قلعت  فلتخی  اذـک  اـهریغ و 
هیلی رخآ  قلخ  بسحب  هسفن  تلقتنا 
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هلباق تناک  نإ  اهلک  هیدرلا  تائیهلا  هسفن  نع  لوزی  نأ  یلإ  هل  هبـسانملا  تاناویحلا  نم  رخآ  عون  ندـب  یلإ  هبترم  وأ  اعون  هءادرلا  یف 
حصتسی امنإ  اهلک  هذه  هللا و  ءاش  ام  یلإ  هریثک  اباقحأ  ضعب  یلإ  اهضعب  نم  هلقتنم  هبسانملا  نادبألا  اهیف و  یقب  نکت  مل  نإ  لاوزلل و 
اُوقوُذَِـیل اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلَّدـَب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  یلاعت  هلوقف  هرخآلا  ملاـع  یف  لـب  هیوایندـلا  هأـشنلا  ریغ  یف  اندـنع  میقتـسی  و 

تادادعتـسالا ملاع  یف  سوفنلا  لاقتنا  نم  هیخـسانتلا  هتمعز  امک  روکذملا ال  هجولا  یلع  هیلاثملا  مهنادبأ  لیدبت  یلإ  هراشإ  َباذَْـعلا 
سوفنلا قلعت  یف  راج  هنیعب  لقنلا  لاطبإ  یف  متررق  ام  لوقی  نأ  لئاقل  سیل  هانررق و  هانیب و  امک  هتلاحتسال  يرخأ  یلإ  هیندب  هدام  نم 

هربدم هدیدج  سفن  بهاولا  نم  هیلع  ضیفی  نأ  دب  الف  هب  سفن  قلعتل  دعتـسا  اذإ  يورخألا  ندبلا  نإف  هرخآلا  هأشنلا  یف  نادـبألا  یلإ 
.انباوج هنیعب  وهف  کباوج  وه  امف  عنتمم  اذه  دحاو و  ندبب  نیسفن  قلعت  مزل  هب  ایندلا  نع  هلقتنملا  سفنلا  هذه  تقلعت  اذإف  هایإ 

اـهتاؤیهت و اـهتاکرح و  داوملا و  تادادعتـسا  ببـسب  اـهنوکت  ـال  ایدادعتـسا و  ادوجو  اـهدوجو  تسیل  هیورخـألا  نادـبألا  لوـقن  اـنأل 
يذل لظلا  موزلک  سوفنلا  کلت  مزاول  نادـبألا  کلت  لب  هقرافم  قحاول  و  هبیرغ - بابـسأ  نع  اهل  هلـصاحلا  هجردـتملا  اهتالامکتـسا 
لکف هیدادعتـسالا  اهتاهج  لباوقلا و  هکراشم  ریغ  نم  هیلعافلا  تاهجلا  بسحب  اهل  لوألا  قحلا  عادـبإ  درجمب  هضئاف  اهنإ  ثیح  لظلا 

تاکرح تادادعتـسالا و  هیلخدـم  الب  هیناسفنلا  هتائیه  هقالخأ و  هتاکلم و  بسحب  هنم  أشنی  اـیلاثم  احبـش  مزلی  قراـفم  یناـسفن  رهوج 
للخت ریغ  نم  دوجولا  یف  اعم  امه  لب  هسفن  دوجو  یلع  امدقم  يورخألا  ندبلا  دوجو  سیل  ائیـشف و  ائیـش  ملاعلا  اذـه  یف  امک  داوملا 

لـصحی مل  رخآلا و  یلع  امهدـحأ  مدـقتی  هلظ ال  صخـشلا و  نأ  امکف  صخـشلا  لظلا و  موزلملا و  مزاللا و  هیعمک  اـمهنیب  لـعجلا -
.اهب هلصتملا  اهسوفن  عم  هیورخألا  نادبألا  سایق  اذکهف  موزللا - هیعبتلا و  لیبس  یلع  لب  هدوجول  رخآلا  نم  دادعتسا  امهدحأل 

.هل يوایندلا  ندبلا  اذه  هنیعب  وه  ناسنإ  لکل  يورخألا  ندبلا  نأ  یلع  هلاد  هینآرقلا  صوصنلا  تلق  نإف 
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ناسنإلل یصخشلا  ندبلا  نأ  يرت  هتدامب أ ال  هتروصب ال  یش ء(1)  لک  مامت  هداملا و  ثیح  نم  هروصلا ال  ثیح  نم  نکل  معن و  انلق 
- لاوزلا لدـبتلا و  لاقتنالا و  لوحتلا و  یف  ادـبأ  اهنأل  هتدام  ثیح  نم  نکل ال  هصخـشب  هرخآ  یلإ  هرمع  لوأ  نم  قاب  ملاعلا  اذـه  یف 

لدـبت عم  هئاـضعأ  نم  وضع  لـک  یف  مـالکلا  اذـک  هصخـشت و  هدوجو و  هتیوه و  ظـفحت  اـهب  یتـلا  هیناـسفنلا  هتروص  ثیح  نم  لـب 
عم هتاذ  هتروص و  ثیح  نم  هنیعب  هؤاقب  ناسنإلا  ندـب  رـشح  یف  هربعلاف  هقحاللا  تایفیکلا  هضراعلا و  تائیهلا  لاکـشألا و  ریداقملا و 
دح نم  دـحاو  صخـش  ندـب  یف  صخـشتلا  هدـحولا و  ههج  نأ  امکف  نیح  لک  یف  اهلدـبتل  هنیعملا  هتدام  ثیح  نم  ال  همهبم - هداـم 
هیاغ هداملا  نم  همهبم  هبترم  سفنلا و  یه  تالآلا  ءاـضعألا و  نم  ریثک  لـب  تافـصلا  نم  ریثک  لدـبت  عم  هخوخیـشلا  دـح  یلإ  ابـصلا 

يوایندلا و ندبلا  یف  هدـحولا  ههج  کلذـکف  یناجلا  ریغ  هنإ  بیـشملا  یف  بقوع  بابـشلا و  یف  ینج  نمل  لاقی - اذـهل ال  ماهبإلا و 
نم اهنع  ردص  ام  لجأل  مالآلا  تاذللاب و  بقاعت  سفنلا و  باثت  کلذلف  همهبملا  هداملا  نم  برض  (2) و  سفنلا یه  يورخألا  ندبلا 

.رخآ عون  یلإ  هرخآلا  یف  اهلیدبت  عم  ءاضعألا  حراوجلا و  هذهب  هیندبلا  لاعفألا  لامعألا و 

امک وه  اهب  وه  یتلا  هتیهام  یـشلا ء  هروص  نأل  امهنم - نیکر  نکر  یف  ناریاغتم  امهنإ  ثیح  ثیح و  اـنلوق  نم  نمهوتی  ـال  ینعی  - 1
تـسیل هیـصخشلا و  هروصلا  هیعونلا و  هروصلا  هیمـسجلا و  هروصلا  نم  امهیف  ظوفحم  هیلعفلا  باب  نم  وه  امف  هماعلا  رومألا  یف  ققح 

هوقلا ال نادـقفف  عرزلا  راد  داصحلا ال  راد  هنأل  ملاعلا  کلذ  بسانی  هوقلا ال  هوقلا و  باب  نم  وه  ام  الإ  ائیـش  هدـقاف  هیورخألا  هروصلا 
هر س  هیورخألا ، هأشنلا  یضتقم  وه  امک  اهماود  اهئاقب و  یلع  لیلد  هوقلا  ءافتنا  نأل  اهدکؤی  لب  هقیقحلا  قیقحتب  لخی 

یف رم  امک  اهروص  تایهاملا  تانکمملا و  هدام  وه  طـسبنملا  دوجولا  نأ  نم  ءاـفرعلا  ضعب  بهذـم  یلع  ینبم  اـمإ  مـالکلا  اذـه  - 2
هیلقع و هدام  هیهاملا  نوک  یلع  ینبم  امإ  یفخی و  امک ال  همکحلا  یف  اهیلع  حلطـصملا  هداـملا  ـال  هماـعلا  رومـألا  نم  لولعملا  هلعلا و 

يورخألا هندـبل  تاعبت  تاقحل و  اهل و  مزاول  یتلا  حابـشألل  اضیأ  هداملاک  هلیذرلا  هدـیمحلا و  تاکلملا  نیتأشنلا و  یف  هظوفحم  یه 
هر س  هقیقحلا ، هقیقر  هنأ  ترکذ  يذلا  يروصلا  اهماقم  سفنلل و  ندبک  اهلک  لب 
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نولخدی هرمز  لوأ  نأ  هنـس و  نیثالث  ءانبأ   (1) درم درج  مهنأ  هنجلا  لهأ  هفـص  یف  درو  ام  نادبألا  لدبت  نم  هانرکذ  ام  دیؤی  يذـلا  و 
رفاکلا سرـض  نأ  رانلا  لهأ  هفـص  یف  هءاضإ و  ءامـسلا  یف  يرد  بکوک  دشأک  مهنولی  نیذلا  مث  ردـبلا  هلیل  رمقلا  هروص  یلع  هنجلا 
رفاکلا دلج  ظلغ  نأ  هیاور  یف  هذبرلا و  هدیربلا  لثم  ثالث  هریـسم  رانلا  نم  هدـعقم  ءاضیبلا و  لثم  هذـخف  دـحأ و   (2) لثم همایقلا  موی 

خـسرفلا و هناـسل  بحـسی  رفاـکلا  نأ  يرخأ  هـیاور  یف  هنیدـملا و  هـکم و  نـیب  اـم  مـنهج  یف  هـسلجم  نأ  اـعارذ و  نوـعبرأ  ناـنثا و 
.هرخآلا یف  نیقیرفلا  فاصوأ  نم  کلذ  ریغ  یلإ  سانلا  هاطوتی  نیخسرفلا -

تافآلا هیف  يذلا  ملاعلا  نأ  اهنم  و 

هیقافتالا و رومألا  محازتلا و  دـسافتلا و  داضتلا و  نم  هیف  اـمل  يرـصنعلا  ملاـعلا  اذـه  وه  مـالآلا  رورـشلا و  تاـبوقعلا و  تاـهاعلا و  و 
رارـشألا و رافکلا و  ءایقـشألا و  منهج  ملاعلا  اذه  نوکی  نأ  یغبنیف  اهملظأ  اهردکأ و  اهفثکأ و  هنأل  ملاوعلا  نم  هریغ  نود  هیرـسقلا -

نأ اودارأ  املک  یتلا  تاـناویحلا  نادـبأ  یه  اـهتاکرد  دـیزم و  نم  لـه  لوقتف  تـألتما  لـه  اـهل  لـیق  یتلا  هعیبطلا  راـن  یه  مهمیحج 
اَّلِإ َتْوَْملا  اَهِیف  َنُوقوُذَـی  ال  مهیف - هللا  لاق  نیذـلا  ءادعـسلا  فالخب  مهقـالخأ  هءادر  مهتـالاهج و  مکارتل  اـهیف  اودـیعأ  اـهنم  اوجرخی 

ِّلُِکل میحجلا و  باوبأ  یه  یتلا  هبذـعملا  تاناویحلا  یلإ  مهـسوفن  لاقتنا  هلاحتـسال  کلذ  ِمیِحَْجلا و  َباذَـع  ْمُهاقَو  یلوُأـْلا َو  َهَتْوَْملا 
هیرـصنعلا نادـبألا  یلإ  مهـسوفن  لقتنت  مل  اذإ  اهل و  هدومحملا  تائیهلا  هیـضرملا و  قـالخألا  هبلغل  کـلذ  ٌموُسْقَم و  ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباـب 

.هیناسنإلا نادبألا  نع  مهتقرافم  یه  یتلا  یلوُْألا  َهَتْوَْملا  اَّلِإ  نوقوذی  الف  هدسافلا  هنئاکلا 

حیبصک هتحالم  رظنملا و  هحابـص  ثیح  نم  مهنأ  دارملا  ذإ  هنـس  نیثالث  فرظ  یف  نوکلا  هیدرمـألا و  هیدرجـألا و  نیب  هاـفانم  ـال  - 1
ءاضعألا و لماکت  يوقلا و  هیوقت  روعـشلا و  لقعلا و  ثیح  نم  ههجو و  یلع  روعـش  ـال  عرعرتملا  وأ  عفاـیلا  وه  يذـلا  هحیلم  هجولا و 

هر س  هنس ، نیثالث  نبا  وه  نمک  رادتقالا 
ریـسلا یف  عرـستل  هبادلا  بنذ  نوعطقی  اوناک  مهنأل  هدیرب  مد  اهلـصأ  برعم  هدیربلا  قشمدب و  ءاضیبلا  لبج  زاجحلاب و  دـحأ  لبج  - 2

هر س  مایأ ، هثالث  ریسم  لیق  هنأک  اهایإ و  بکارلا  لوسرلا  یلع  قلطأ  مث  ءابلا - حتفب  ففخ  مث  ءابلا  مضب  دیرب  لیق  ففخف و 
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باذعلا اهیف  عقی  یتلا  هأشنلا  نإف  تائشنلا  نسحأ  اهنوک  مزلتسی  هأشن ال  یف  دیدشلا  باقعلا  ماتلا و  بیذعتلا  صاصتخا  نأ  باوجلا  و 
یه یتلا  هرخآلا  رادلا  یه  هفیثکلا و  هأشنلا  هذه  نم  فطلأ  یفـصأ و  یه  هیکاردإ   (1) هأشن ءادعسلل  میظعلا  باوثلا  ءایقشألل و  میلألا 

سفنلا دـنع  هرـضاحلا  هیکاردإلا  روصلا  نع  هجراـخلا  رومـألا  نم   (2) اـسیل هقیقحلا  یف  يذؤملا  ذـلملا و  نـأل  کـلذ  ناویحلا و  راد 
لب يویندـلا - يرهاـظلا  سحلا  اذـهب  هکاردإ  نکمی  ـال  هجراـخلا و  تاـسوسحملا  نم  سیل  اـنل  ذـلم  وأ  ملؤـم  لـکف  اـهیلإ  هلـصاولا 
نإ اضیأ  لوقن  هل و  دوجو  ام ال  سملی  مشی و  قوذـی و  رـصبی و  عمـسی و  اهب  یتلا  یه  ساوحلا  کلت  هیورخألا و  هنطاـبلا  ساوحلاـب 

اهلاغتشا لجأل  رادلا  هذه  یف   (3) سفنلا ردخ  هعیبطلا و  رکس 

ملعلا و نیع  هاـیحلا و  نیع  هرخـآلا  رادـلا  نوـکل  برقملا  ُناوَـیَْحلا و  َیَِهل  َهَرِخآـْلا  َراَّدـلا  َّنِإـیهلإلا  یحوـلا  یف  اـم  یلإ  هراـشإ  هیف  - 1
نإف توملا  خأ  مونلا  نإف  مونلا  هأشن  هیویندـلا  هأشنلا  هذـه  یف  امک  يراوعلا  يراوطلا و  نم  اهیف  كاردـإلا  هاـیحلا و  تسیل  كاردـإلا 
اهلک کملؤت  کشحوت و  ههوشم  روص  وأ  کجهبت  كذـلت و  هیهب  روص  کلمحت و  ضرأ  کلظت و  ءامـس  نم  مونلا  یف  يرت  املک 

نم هظقیلا  یف  هذوخأملا  کلایخ  روص  یف  کتلیختم  فرـصتبف  هیثاغـضألا - تامانملا  یف  ناـک  نإـف  اـهدوجو  يوق  هیملعلا  كروص 
روصلا کلت  ساکعنا  يدابملا و  یف  یتلا  هیملعلا  روصلا  کنم  كرتشملا  سحلا  هدهاشمبف  هقداصلا  تامانملا  نم  ناک  نإ  جراخلا و 

هر س  هایحلا ، ملعلا و  نیع  اهلک  ریداقتلا  یلع  اهل و  هیروضح  هدهاشمب  وأ  سفنلا  یلإ 
دنع هلـصاحلا  هروصلا  هنإف  تاذـلاب  كردـملا  الإ  سیل  كاردـإلا  رفاـنملا و  مئـالملا و  كاردإ  ـالإ  اـسیل  ملـألا  هذـللا و  فیک و  - 2

هملؤملا هیکاردإلا  هروصلا  ملؤی  نأ ال  نکمی  کلذک  یکاردإلا  رمألا  لب  املؤم - وأ  اذـلم  سیل  یجراخلا  رمألا  نأ  امک  كردـملا و 
هنأک امهیلإ  کتفاضإ  لاوز  هلعج  کمهو و  رابتعاب  کنزحی  لاملا  لهألا و  عایـض  هروص  نإف  مهولا  رابتعاب  یه  امنإ  اـهتیملؤم  نإـف 
لاح نع  الـضف  یـش ء  زجعأ  ناک  هتاـیح  یف  يذـلا  تیملا  هروص  نم  کتـشحو  نأ  اـمک  هیقیقحلا  کتافـص  لاوز  وأ  کـتاذ  لاوز 

لیولاف ادیاکم - انزحم و  اشحوم و  املؤم و  کسفنل  تحنت  کسفن  کنأکف  اهحبقتست  ءایـشأ  نع  کترفانم  اذک  یمهو و  رمأ  هتامم 
، ُرَبْکَأ ِهَّللا  َنِمناوضر  یف  وهف  هئامـسأ  روص  عیمج  یف  هبحی  هبر و  روهظ  رهقلا  فطللا و  رهاظم  یف  يری  دـبعل  یبوط  کیلع و  کـنم 

هر س 
دم ط  ءابطألا ، تاحلطصم  نم  وه  و  هساحلا - كاردإ  نالطب  وه  ریدختلا و  ردختلا و  هنم  هلمهملا و  لادلا  همجعملا و  ءاخلاب  - 3
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هیدرلا اهتاکلم  اهقالخأ و  مزاول  اهلامعأ و  جئاتن  نم  هبـستکملا  اهل  هلـصاحلا  اهمالآ  سفنلا و  تافآ  كردت  نأ  اهعنمی  ندبلا  لامعأب 
فشکنا توملاب و  ناسنإلا  نع  باجحلا  عفترا  اذإف  یـسنت  وهلت و  هب و  لغتـشت  و  اهیلع - ساوحلا  هدروت  امب  بوشم  ریغ  اقح  اکاردإ 
داقتعالا يدر ء  لامعألا  حـیبق  قالخألا  ئیـس  ناک  نإ  ذـئنیح  اهل  عقیف  هلامعأ  تاقحل  هلاعفأ و  تاعبت  یلإ  ذـئموی  هرـصب  عقو  ءاطغلا 

فطلأ تناک  نإ  هرخآلا و  میحجف  ٌدیِدَح  َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَشَکَف  یلاعت  هلوق  یف  امک  همیظعلا  هیهادلا  دیدشلا و  ملألا 
کلذ بجوت  اهتفاطل  نأل  رادلا  هذه  یف  اهیف ال  ققحتی  امنإ  قئاللا  هجولا  یلع  اهمالآ  ءایقـشألا و  باذع  نأ  الإ  ایندـلا  هذـه  میعن  نم 
ریـشی َنیِِرفاْکلِاب * ٌهَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  یلاعت َو  هلوق  یفـصأ و  قدـصأ و  اهیف  ملأتلا  ینبم  باذـعلا و  كالم  وه  يذـلا  كاردإلا  نوکل 

نم مهتریصب  یمع  مهقاوذأ و  ردخت  مهتعیبط و  رکـسل  هنوکردی  مه ال  رافکلل و  انهاه  لعفلاب  دوجوم  باذعلا  ملألا و  ثعاب  نأ  یلإ 
عم هسوسحم  ههج  یجراخ و ال  ببـس  ریغ  نم  اهمهوتی  وأ  همون  یف  ناسنإلا  اهاری  دـق  یتلا  همیظعلا  لاوهـألا  یف  لـمأت  نم  هکاردإ و 

باذـع نم  یْقبَأ  ُّدَـشَأ َو  هرخآلا - باذـع  نأ  انیقی  ملعیل  ساقی  امب ال  اهیلع  داز  امبر  لب  تایجراخلا  مالیإ  نع  اهمالیإ  رـصقی  مل  هنأ 
.تایسحلا هذه  نم  اهیف  زرغأ  سفنلا و  یلإ  لصوأ  ارارقتسا و  دشأ  هنأل  ایندلا 

هریغ بکرملا و  لهجلاب  بیذعتلا  نأ  اهنم  و 

هراشا

روصتلا اذـه  هلثم  نم  لصحی  فیکف  ماسجألا  قئالع  نع  ادرجم  یناحورلا  رهوجلا  قحلی  ناک  نإ  عراشلا - اهدـعو  یتلا  لاوحألا  نم 
تاروصت نم  هیف  دب  بکرملا ال  لهجلا  (1) و  لیختلا هوق  هعم  تسیل  دودحملا و 

ایخزرب ادرجت  يوقلا  درجتب  لوقی  هداملا و ال  نع  هقرافملا  دعب  هینامـسجلا  مالآلا  تاذـللاب و  لوقی  نم  یلع  بعـص  لاکـشإ  اذـه  - 1
لـصفت بکرت و  هلیختم  اهـضغبت و  وأ  اهبلطت  هیقوش  اهکردت و  هیئزج  هوق  نم  اهیف  دب  هذلملا ال  وأ  هملؤملا  هیئزجلا  هروصلا  نإف  اضیأ 
ریرـسلا هللا و  یلإ  هللااـب  اذاـیع  مـسجلا  دانـسإک  بلاوـسلا - تاـبجوملا و  یف  لیـصفتلا  بیکرتـلا و  یف  طـلغت  بـکرملا  لـهجلا  یف  و 

اهتاذب و تایلکلا  كردت  سفنلا  ذإ  هیلع  سق  هنع و  هردقلا  مومع  بلـس  وأ  هنع  رایتخالا  هردقلا و  بلـس  وأ  همـسج  یلإ  ینامـسجلا 
هتتشتملا يوقلا  هذه  عبنم  یه  يوق  سفنلل  نإ  هنطابلا و  يوقلا  درجتب  لوقی  نم  امأ  هیفتنم و  اهتالآ  نأ  ضورفملا  اهتالآب و  تایئزجلا 

هر س  هنم ، هحودنم  یفف  هیعیبطلا 
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ام الإ  نوکی  یمرج ال  دادعتـسا  ءوس  نکی  مل  ام  يدابملا  نم  ضئافلا  نأ  مولعم  هلیختملا و  اـهؤشنم  یغبنی  اـم  فـالخ  تاقیدـصت  و 
اهریغ هیملعلا و  هروصلا  نم  برـض  وه  يذـلا  لهجلا  بذـکلا و  هفآلا و  رـشلا و  تاهج  نإـف  اـهریغ  تاـیداقتعالا و  نم  عقاولا  قباـط 

بیذـعت الف  مارجألا - هقالعل  قرافملا  رهوجلا  وه  ناک  نإ  هیورخألا  دـئادشلا  مـالآلاب و  بذـعتلا  عضومف  هیداـم - تاـئیه  یلإ  عجار 
هیلکلاب و تلاز  یکاردإ  ددم  هیف  قبی  مل  اذإف  تاکلم  قالخأ و  هیف  یقبی  نأ  بابلا  یف  ام  هیاغ  لیختلا  مدـعل  هریغ  بکرملا و  لهجلاب 

دق هیوایندـلا و  اهتاذـل  اهتایهتـشم و  یلإ  اضیأ  قوشلاب  ملأت  الف  هیقوش  هوق  ـال  صـصخت و  ـال  و  هجوب - هل  روصت  ـال  اـم  یلإ  قوش  ـال 
سدقلا ملاع  یف  هیهلإلا  همحرلا  نم  یمظعلا  هطبغلا  لانف  هاوق  تنکـس  نم  لاحک  ذئنیح  هلاح  ناکف  هنع  هیـسحلا  تاشوشملا  تعفترا 

رکذـلا و ظفحلا و  روصتلا و  هداسف  عم  دـسفی  توملا و  هلاح  دـسفی  وهف  یناسنإلا  غامدـلا  وه  لـیختلا  عوضوم  ناـک  نإ  همحرلا و  و 
نیب هیندـبلا و  هداملا  نیب  هبـسنل  یه  امنأ  یناحورلا  رهوجلا  هقالع  نأ  مولعمف  مهـضعب  هنظ  امک  اـیکلف  رخآ  امـسج  ناـک  نإ  رکفلا و 

اهنادبأل هقرافملا  رهاوجلا  رئاس  نیب  نم  هباذـجنا  هب و  هصاصتخا  بجوأ  یتح  توملاب  امهنیب   (1) تثدح هبسن  هیأف  یناحورلا  رهوجلا 
.زیحلا کلذ  عون  نم  زایحألا  هیقب  نود  هزیح  یلإ  لب  مارجألا  نم  هریغ  نود  هیلإ 

هیناسفنلا تاکرحلل  هعبات  هیمرج  تاکرحب  هکرحت  و  سفنلا - هیف  فرصتت  نأ  بجی  سفنلا  تالیخت  عوضوم  وه  يذلا  مسجلا  نإ  مث 
يذلا مسجلا  ریغتی  مل  لعفنی و  مل  ولف  الإ  تاریغتلا و  تالاعفنالا و  نم  غامدلا  رهوجل  ضرعی  امک  هیرکفلا  تالاقتنالا  و 

مارجألا رئاس  نیب  نم  مرجلا  اذه  صـصخی  و  حاورألا - رئاس  نیب  نم  حورلا  اذه  صـصخی  یتح  هصـصخم  هبـسن  هنأ ال  دوصقملا  - 1
الإ یکلفلا و  يریثألا  مرجلا  نیب  يرـصنعلا و  فیثکلا  مسجلاب  قلعتی  اـم  نیب  هقلطم  هبـسن  ـال  هنأ  ـال  صـصخم  ـالب  صیـصختلا  مزلیف 
یش هیفف  ءایشألا  لک  ناسنإلا  یف  اقباس  انلق  امک  ذإ  کلفلاک  وه  امب  قلعتم  حورلا  اضیأ  توملا  لبق  ذإ  هققحتم  هبسنلا  لاقی  نأ  نکمأ 

طـسوتلا لادتعالا و  یف  فیطللا  راخبلا  اذه  نإف  يرمألا  حورلل  یتاذـلا  لوألا  قلعتم  وه  يذـلا  يراخبلا  حورلا  اذـه  وه  کلفلاک و  ء 
یلع دـیجملا  هباتک  یف  یلاعت  هللا  قلطأ  امک  کـلفلا  هیلع  قلطی  ههباـشملا  هبـسانملا و  هذـهل  دادـضألا و  نم  یلاـخلاک  فارطـألا  نیب 

ملاعلا کلف  وه  یغامدلا  راخبلا  ملاعلا و  عومجم  وه  يذلا  ریبکلا - ناسنإلل  یغامدـلا  راخبلا  وه  کلفلا  ناکف  ناخدـلا  اضیأ  کلفلا 
هر س  یناسنإلا ، ریغصلا 
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رهاظ ماسجألا و  رئاس  نود  اهب  هل  صاصتخا  الف  هوجولا  نم  هجوب  هیف  فرصت  اهل  نکت  مل  اهتاریغت  اهتالاعفناب و  سفنلا  هیف  تفرـصت 
جهن یلع  رارمتـسالا  تعن  یلع  هلـصتم  ههباـشتم  هکرح  هاـیإ  هکرحملا  هسفن  ریغ  هیف  فرـصتم  فرـصت  نع  یبأـی  یکلفلا  مسجلا  نأ 
رخآ موق  همعز  امک  لئاملا  رمقلا  کلف  تحت  ریثـألا و  هرک  تحت  اـیناخد   (1) ابکرم امرج  لیختلا  کلذ  عوضوم  ناک  نإ  و  دـحاو -

هلیحیف رانلا  رح  یف  کلفلا  نم  وأ  رانلا  نم   (2) برق نإ  هنإف  هل  هربدملا  سفنلا  لوبقل  حلصی  هیف  لادتعا  مدعل  حیحـص  ریغ  اضیأ  وهف 
هب لخلختی  نأ  امإف  ءاوهلا  زیح  یف  نوکی  اهنم و  دـعب  نإ  رانلا و  رهوج  یلإ  کلفلا  هکرح  هعرـس  هلیحت  وأ  اهرهوج  یلإ  هعرـسب  رانلا 
نع هسرحی  دربـتلا و  نم  هظفحی  اـم  هبالـصلا  سبیلا و  نم  هیلع  بلغی  طـیحم - مرج  هیف  سیل  دربـب و  لزنیف  فثاـکتی  وأ  رحب  دعـصیف 

روصلا و هیف  ظفحنتل  سبای  رهوج  نم  هیف  دـب  هب و ال  الکـشتم  لیختلا  لحم  هیف  نیعتیل  اـنیف  یغامدـلا  رهوجلل  اـمک  هب  هریغ  هجزاـمم 
.لبقتل بطر  رهوج 

نم مسج  یلع  اهلک  تاـقرافملا  عاـمتجا  نم  اورکذ - اـمم  مزل   (3) هیهانتم ریغ  هیناسنإلا  نادـبألا  نع  هقرافملا  سوفنلا  تناک  اـمل  مث 
.لاحم امهالک  کلذ و  هیاهن  مدع  وأ  رهاوجلا  کلت  هیاهن  امإ  مزلیف  ملاعلا  ماسجأ 

هیسحلا ماسجألا  نع  درجتلا  هب  دارأ  نإ  ککشملا  مالک  یف  عقاولا  درجتلا  نأ  باوجلا  و 

امإ هیکلفلا و  سوفنلا  یف  امک  ناخدـلا  امإ  هقیقحلا - یف  سفنلا  قلعتم  نأ  نم  هاـنرکذ  اـمل  لـعج  نم  اـعوضوم  اذـه  لـعج  اـمنإ  - 1
هیعوأ اهریغ  اهب و  تشتحا  یتلا  موحللا  اهل و  هللجملا  هیشغألا  هدروألا و  نییارـشلا و  باصعألا و  هیـضرألا و  سوفنلا  یف  امک  راخبلا 

هر س  اهل ، تایاقو  و 
لئاقلا هرکنی  دولخلا و ال  راد  ءادعـسلا  رادـک  ءایقـشألا  راد  نأ  لاحلا  لحنی و  بکرم  لک  هب و  اوفرتعا  امک  بکرم  اذـه  اـضیأ  و  - 2

بلـس قحتـسا  بنذ  يأب  هسماخ  هعیبط  هل  رـشاع  کلف  هقیقحلاب  وهف  داسفلا  لبقی  مئاد ال  طیـسب  هنإ  اولاق  نإ  اضیأ و  باذعلا  عاطقناب 
رمقلا کلف  نم  رغصأ  هانتم و  اضیأ  و  هصخش - یف  هعون  رصحنملا  یعادبإلا  مرجلا  هنإ  هرس  سدق  فنصملا  لوقیس  امک  هیکلفلا  مسا 

هر س  کلفلا ، یلع  هنم  دکآ  یهانتملا - یلع  هیهانتملا  ریغلا  سوفنلا  ماحدزا  لاکشإف 
هر س  هیفتنم ، اهقحاول  هداملا و  وه  عامتجالا و  عنام  ذإ  هیبقاعت  هیعامتجا ال  يأ  - 3
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نع درجتت  مل  هیسحلا  نع  تدرجت  نإ  اهنأل و  نیطـسوتملا  نیـصقانلا و  سوفنلا  یف  کلذک  لاحلا  سیلف  اعیمج  هیخزربلا  حابـشألا  و 
فیکف هلوق  امأ  داعملا و  باب  یف  هنایب  یجیس ء  امک  هیف  داسف  حیحص و ال  وهف  هیلاثملا  نود  هیسحلا  نع  درجتلا  هب  دارأ  نإ  هیلاثملا و 

هیلاثملا و نود  هیعیبطلا  يوقلا  نع  قرافملا  رهوجلا  نأل  عونمم  وهف  لیختلا  هوق  هعم  تسیل  دودحملا و  روصتلا  اذـه  هلثم  نع  لصحی 
اهتاذ یف  سفنلل  نأ  اقباس  انرـشأ  اـمل  هتاذ  نع  هثعبنم  هلیختم  هوق  هل  هیلیخت و  هیئزج  تاـکاردإ  هل  هنطاـبلا  نود  هرهاـظلا  ساوحلا  نع 

یلإ اهتاکاردإ  ضعب  عجرت  اذـک  دـحاو و  رمأ  یلإ  عجرت  اهکاردإ  هوق  اهکیرحت و  هوق  نکل  هیکیرحت  هینطاب و  هوق  و  ارـصب - اـعمس و 
لالظ اهلک  هرهاظلا  يوقلا  هذه  لب  ینطابلا  اهرـصب  یلإ  اهلیخت  عجری  و  اهکاردإ - یلإ   (1) اهتردق عجرتف  یعمجلا  دوجولا  یف  ضعب 

یف اهلالظ  تدتما  ترثکت و  تقرفت و  دق  یعمج و  دـحاو  دوجوب  اهتاذ  یف  هدوجوملا  تایثیحلا  تاهجلا و  نم  سفنلا  رهوج  یف  امل 
نم هیلعف  هوق  سمل و  مش و  قوذ و  هعماس و  نذأ  هرـصاب و  نیع  اهتاذ  یف  اهلف  تاودألا  ءاضعألا و  لاکـشأب  تلکـشت  ندـبلا و  هداـم 
رذب انهاه  روصتلا  هفرعملا و  نإف  ملاعلا  اذه  یف  نآلا  هروصتی  ام  قبط  یلع  اهل  دهاشملا  يروضحلا  هجولا  یلع  قئاقحلا  ریوصت  اهنأش 

یلإ عجری  كانه  هدهاشملا  انهاه و  روصتلا  نیب  توافتلا  یبقعلا و  یف  هدهاشملا 

يذـلا مونلا  یف  امک  اهرـصب  یلإ  اهلیخت  عوجر  و  یلاعفنا - یلعف ال  هملع  نإف  یلاعت  بجاولا  یف  امک  اـهملع  یلإ  اهتردـق  عوجر  - 1
نأ ماقملا  یف  لیـصفتلا  لیخت و  هدـهاشم ال  اهکاردإ  هیوق و  تادـهاشم  كردـی  هلمجلاب - عمـسی و  يری و  املک  نأل  توملا  خأ  وه 

ملاعلا کلذ  نم  ملاعلا  اذه  هضافتسا  ملاوعلا و  قباطتل  رشع  هیلاثملا  هأشنلا  یف  رـشع و  هأشنلا  هذه  یف  سفنلل  هنطابلا  هرهاظلا و  يوقلا 
رشعلا و لک  يوطنی  هرصب  یفف  هلثم  یف  رـشعلا  برـضت  اهوحن  هنمزألا و  عاضوألا و  داوملا و  بجح  نع  هولخ  کلذ و  هحـسفل  نکل 

اهیف هئاملا  برـضت  رـشعلا و  ققحتی  اضیأ  هیلظلا  هقحلا  هدـحولاب  هدـحاولا  هیلقعلا  هأشنلا  یف  هئام و  لصحیف  اذـکه  اضیأ و  هعمـس  یف 
لعاف وه  اذهل  هتدـحو و  یف  لکلا  وهف  هیفلألا  يوقلا  لک  یلع  لمتـشم  اهتطاسب  اهتدـحوب و  سفنلا  وه  دـحاو  كردـمف  افلأ  ریـصتف 

ملاع یف  يأ  هرهاظلا  يوقلا  هذـه  لب  هلوقب  هرـس  سدـق  راشأ  اذـه  یلإ  هیانعلاب و  وأ  یلجتلاب  هعیبطلا  ملاـع  یف  هرثکتملا  يوقلا  هذـهل 
هر س  َلِّظلا ، َّدَم  َْفیَک  َکِّبَر  یلِإ  َرَت  َْمل  َأندبلا  هدام  یف  اهلالظ  تدتما  سفنلا و  رهوج  یف  امل  لالظ  اهلک  هداهشلا  رهاظلا و 
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تانـسحلا و تاریخلا و  باب  نم  ملاعلا  اذـه  یف  هتاروصت  لجرلا و  تالمأت  ناک  نإف  هکردـی  ءرملا  ینمتی  ام  لـکف  فعـضلا  هوقلا و 
یف اهترـشاعم  اهتیؤرب و  حاتری  ایندلا و  یف  اهتمدانمب  رـسی  هکئالم  ناحیر و  حور و  ناوضر و  تانجل و  هدام  تراص  هحلاصلا  تاینلا 

براقع و تایحل و  هدام  تراص  هنطابلا  تایذؤملا  هبذاکلا و  ینامألا  هدسافلا و  تاینلا  حـئابقلا و  رورـشلا و  نم  تناک  نإ  و  هارخأ -
تناک امل  هلوق  امأ  هارخأ و  یف  اهتبحاصم  اهتیؤرب و  يذأتی  و  هالوأ - یف  اهتمدانمب  ررضتی  نیطایـش  نابـضغ و  کلام  هربق و  یف  نارین 

.خلإ اهلک  تاقرافملا  عامتجا  مزلی  هیهانتم  ریغ  نادبألا  نع  هقرافملا  سوفنلا 

هرکذ ام  مزلی  ءایقـشألا و ال  سوفن  یف  وه  امنإ  لـب  سوفنلا  نم  تاـقرافملا  عیمج  یف  سیل   (2) مالکلا نألف  الوأ   (1) امأ عوفدم  وهف 
مدـعل داسف  هنم  مزلی  مل  هیهانتم  ریغ  اهنوک  ضرف  نإ  هیلاثملا و  حابـشألاب  اهنم  قلعتی  ام  و  مارجألاب - قلعتی  امم ال  اهـضعب  سوفنلا  نإف 

هیاهن مدـع  رهاوجلا و ال  کلت  هیاهن  مزلی  اذـه ال  یلع  اهیهانت و  مدـع  زوجیف  يدام  دـحاو  لـحم  یلع  هیلاـثملا  حابـشألا  یف  محازتلا 
اهتحـص و ال انرـضی  امم ال  اهـضعب  هیف و  نحن  امل  اهتقفاومل  اهیلع  نیعن  اهتحـصب و  مکحی  امم  اهـضعبف  هتامدقم  یقاب  امأ  ماسجألا و 

اهداسف

دم ط  کلذ ، یلع  لدی  یش ء  مالکلا  یف  سیل  عفدلا و  نم  ناث  هجو  كانه  نوکی  نأ  هرهاظ  - 1
سوفنلا و نإف  کلذک  سیل  ءایقـشألا و  سوفن  یهانت  یلع  هرهاظب  لدـی  هیهانتم  ریغ  اهنوک  ضرف  نإ  هلوق و  اذـک  مالکلا و  اذـه  - 2

هواقـشلا هداعـسلا و  یف  نیطـسوتملا  نع  الـضف  هیهانتم  ریغ  هواقـشلا  هیاغ  یلإ  نیغلابلا  ءایقـشألا  سوفن  نیبرقملا و  سوفن  تناـک  نإ 
نکل ال قیقحتلا  وه  امک  اثداح  ناک  نإ  ملاعلا و  نإف  هحصلا  بتارم  یصقأ  نیغلاب  اونوکی  مل  نإ  نیرهاظلا و  ءاحـصألا  هلزنم  نیلزانلا 
دفنت و ال یلاعت ال  هللا  تاملک  ثداح و  عونـصملا  میدق و  عنـصلا  ثداح و  ضیفتـسملا  میدق و  ضیفلا  نإف  یلاعت  هللا  ضیفل  عاطقنا 

مهعابط نوکب  راوبلا  راد  یف  رافکلا  نع  هواقـشلا  باذعلا و  عاطقناب  نیلئاقلا  بهذم  یلع  ینب  عنملا  ماقم  یف  هرـس  سدق  هلعل  دـیبت و 
نع یتآلا  قارـشإلا  خیـش  لوق  یلع  ینب  اذـک  هیهانتم و  ءایقـشأ  مهنإ  ثیح  نم  ءایقـشألا  سوفنف  امهوحن  هماـعن و  ردنمـس و  عاـبطک 

هر س  ربکألا ، حورلا  یلإ  هاجنلا  نم  راجفلا  لاهجلا و  یف  بیرق 

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 55 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_39_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_39_2
http://www.ghaemiyeh.com


40 ص :

.ابیوصت احدق و  اتابثإ و ال  ایفن و  اهل  ضرعتن  الف 

هدـش عم  تاحیولتلا  بحاصک  هیتوکلملا  راونألل  فارـشتسالا  هیهلـإلا و  فراـعملا  هقفب  نیفوصوملا  ضعب  نم  بجعتـأل   (1) ینإ مث 
ضعب لوق  تاـحیولتلا  یف  بوص  فیک  نیملاـعلا  نیب  رخآ  ملاـع  دوـجوب  هئاـنتعا  رارـسألا و  مهف  هیمکحلا و  تایـضایرلا  یف  هلغوـت 

مهنأل ءایقشألا  ءادعسلا و  نم  فئاوط  تالیختل  اعوضوم  يوامس  مرج  نوک  نم  ءاملعلا 

عم ءافـصلا  اذـهل  هیف و  داسف  ـال  ءادعـسلا  نم  فئاوط  سوفنل  هلیختملا  روصلل  ارهظم  هتفاـطل  هئافـصل و  کـلفلا  مسج  نوک  لوقأ  - 1
کلفلا یف  روصم  يرصنعلا  ملاعلا  یف  امم  یـش ء  لک  نأ  ملعا  هلوقب و  هیلإ  قارـشإلا  همکح  یف  راشأ  امک  هیف  شوقنم  هنود  ام  روص 

یهتنا و دجویـس  ام  دـجو و  ام  هتانکـس  هتاکرح و  هلاوحأ و  عیمجب  هیف  شوقنم  ناسنإ  لک  هتائیه و  عیمجب  انهاه  دـجو  اـم  وحن  یلع 
هروصم كـالفألا  یف  یتـلا  تاـنئاکلا  شوقن  يأ  یه  رخآ 40 و  عضوم  یف  یقارـشإلا  خیـشلا  لوق  حرـش  یف  يزاریـشلا  همالعلا  لاق 
کلذـک هیف  شقتنت  وأ  هیکلفلا  سوفنلاک  اـهبیترت  یلع  هلبقتـسملا  تاـنئاکلا  لـک  ملعی  یـش ء  دوجولا  یف  ناـک  اـملک  رارکتلا  هبجاو 

قح یلاتلاف  نایبلا  نم  قبـس  امل  قح  مدـقملا  نکل  بجاو  روکذـملا  هجولا  یلع  ثداوحلا  نم  عقی  ام  لـک  رارکتف  هیکلفلا  مارجـألاک 
حورلا درجم  هرـس  سدـق  فنـصملا  دـنع  لایخلا  نأ  امک  رهاـظم  تاوذ  اـهنوک  اهتاوذـب و  همئاـق  روصلا  نوک  نیب  هاـفانم  ـال  یهتنا و 
لاثملا ملاع  نم  یقارشإلا  خیشلا  دنع  هیتآرملا  هیلایخلا و  روصلا  و  هدنع - لایخلا  نیع  وه  يذلا  تاذلاب  لیختملل  هل و  رهظم  یغامدلا 

سیل رهاظملا  یف  اهتاوذـب  همئاقلا  روصلا  روهظف  اهرهاظم  یه  لب  روصلا  کلت  لاـحم  یئارملا  ـال  یغامدـلا و  حورلا  سیل  قلطملا و 
یخزربلا درجتلا  ماقم  یف  سفنلا  يأ  لیختملا  لایخلا و  روهظ  رهظملا و  کلذ  دوجو  هیـصاخ  اذـه  لب  روصلا  کلت  جایتحا  باـب  نم 

کلتب سفن  هقالع  اهتلاقـص و  اهدوجو و  هیـصاخل  یئارملا  یف  هیئرملا  روصلا  روهظ  نأ  امک  هل  اسفن  اهریـصی  سیل  کلفلا  مسج  یف 
کلفلا نأ  امک  خـسانتلا و  مزلی  الف  اهاوق  اهعئابط و  فرـصت  یف  اهنوک  یفاـنی  ـال  سفن و  تاوذ  یئارملا  لـعجی  ـال  اـهیف  یتلا  روصلا 

یتوکلملا دوجوملا  رهظم  یکلملا  دوجوملا  نوک  نم  اوشاحتی  نأ  رغـصألا و  لاثملا  ملاع  رهظم  کلذـک  مظعألا  لاـثملا  ملاـع  رهظم 
داعملا یف  یتأیـس  یکلم و  وه  اهرهظم و  یغامدـلا  حورلا  هیتوکلم و  هیلایخلا  روصلا  یکلم و  وه  ندـبلا و  اهرهظم  هیتوکلم  سفنلاـف 

مارجألا و کلت  یلإ  اهب  هیعـضو  بسن  اهل  نوکی  یتح  اهل  نادـبأ  هنأ ال  نم  هرکذیـس  ام  رانلا و  هنجلل و  ملاعلا  اذـه  یف  رهاظم  تابثإ 
خیشلا هلاق  ام  ینعم  هانرکذ  يذلا  اذهف  هیغامدلا  حاورألا  يوقلا و  یف  امک  نوکی  نأ  زوجی  مل ال  هنأب  عوفدم  اهل  یئارملاک  یه  نوکت 
ضعب اـهرهظم  یتلا  هقلعملا  لـثملا  ملاـع  یلإ  نوصلختی  دـق  نیهزنملا  نم  داـهزلا  نیطـسوتملا و  نم  ءادعـسلا  قارـشإلا و  همکح  یف 
یهتشی ام  یلع  کلذ  ریغ  بیطلا و  عامسلا  روصلا و  همعطألا و  نم  رضحتسیف  کلذ  یلع  هوقلا  لثملا و  داجیإ  اهل  و  هیولعلا - خزاربلا 

تاملظلا و خزاربلا و  عم  مهتقالع  ءاقبل  اهیف  نودلخی  هلماک و  یه  هصقان و  اهلماوح  هذه و  رهاظم  نإف  اندـنع  امم  متأ  روصلا  کلت  و 
دق اهیف و  اـضیأ  لاـق  یعیبطلا و  مسجلا  وه  قارـشإلا  همکح  حالطـصا  یف  خزربلا  نأ  تملع  دـق  یهتنا و  هیولعلا  خزاربلا  داـسف  مدـع 

یـصحی هکئالملا ال  نم  تاقبط  كالفألا  اهرهاظم  یتلا  هرینتـسملا - هقلعملا  حابـشألا  تاوذ  نیطـسوتملا  سوفنلا  ضعب  نم  لـصحی 
یلإ ملعلا  نود  لمعلا  یف  نیلماکلا  سوفنلا  لاقتنا  نم  نوطالفأ  نع  لئاوألا و  نع  همالعلا  اهحراش  لقن  ام  ینعم  اضیأ  اذه  اهددـع و 

ءایشألا نأ  لوألا  ملعملا  نع  رافسألا  تایهلإ  نم  یلاعت  بجاولا  ملع  ثحبم  یف  هسفن  هرس  سدق  فنـصملا  لقن  ام  ینعم  كالفألا و 
ام ینعم  لقعلا و  مث  سفنلا  مث  هیوامسلا  مارجألا  یتأی  نأ  یلإ  اولع  هبحاص  یلإ  راص  اهضعب  دسف  اذإ  ضعبب و  قلعتی  اهـضعب  هیعیبطلا 
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سدـق هتاضارتعا  هلمجلاب  َنوُدَـعُوت و  ام  ْمُُکقْزِر َو  ِءامَّسلا  ِیف  َویلاعت  هلوق  یف  امک  ءامـسلا  یف  هنجلا  نأ  همـصعلا  لهأ  رابخأ  یف  درو 
ینبی نأ  الإ  لاثملا  ملاـعب  لوقی  ـال  نمم  هبارتأ  سیئرلا و  خیـشلا  یلع  درت  معن  هدراو  ریغ  باـبلا  اذـه  یف  یقارـشإلا  خیـشلا  یلع  هرس 
لایخ قلعت  نم  مهنم  لوقلا  اذه  هیلإ  ریشی  لب  خیشلا  تاثحابم  نع  اقباس  هرس  سدق  هلقن  ام  هیلإ  ریشی  امک  لایخلا  درجت  یلع  مهمالک 

هر س  لحملا ، ءافتناب  یفتنا  لحملا  یف  اعبطنم  ایدام  ناک  ول  ذإ  ههبش  کلفلاب و  ءالؤه 
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لعفلا یلإ  اهنم  مهسوفن  جرخت  مل  یتلا  هوقلاب - مهلوقع  یف  دعب  مه  مارجألا و  نع  مهتقالع  عطقنی  مل  یلقعلا و  ملاعلا  مهل  روصتی  مل 
.ندبلا هقالع  یلإ  تجاتحا  و 

لاق و هینارونلا و  سوفنلا  تاوذ  هفیرـشلا  مارجألا  کلتب  ءایقـشألا  سوفن  قلعت  یف  لوقلا  کلذ  فلاخ  هنأ  الإ  نسح  مـالک  هنإ  لاـقف 
عون وه  قرختم  ریغ  يورک  مرج  راـنلا  هرک  قوف  رمقلا و  کـلف  تحت  نوکی  نأ  عنتمی  سیل  و  یمرجلا - لـیختلا  یلإ  مهجوحت  هوـقلا 

براقع نارین و  نم  الثم  هئیـسلا  مهلامعأ  نم  هب  نولیختیف  مهتالیختل  اعوضوم  يرـصنعلا  يریثألا و  ملاعلا  نیب  اـخزرب  نوکی  هسفنب و 
.کلذ ریغ  برشی و  موقز  عسلت و  تایح  عذلت و 

نم هب  تلغتشا  امل  کشأ  تسل  خسانتلا و  لهأ  هبش  نم  یقب  ام  عفدنی  اذهب  لاق و  و 
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مهتاروصتل هصـصخم  مهتالاهج  مهتاکلمل و  هعبتتـسم  مهلاوحأل  هرکذـم  هیمرج  هوق  نع  اودرجت  ول  هرجفلا  لاـهجلا و  نأ  تاـضایرلا 
الإ متتـست  سفن ال  لیختل  اعوضوم  یکلف  ریغ  وأ  ایکلف  ماسجألا  نم  مسج  نوک  نأ  تیرد  دـق  تنأ  یهتنا و  ربکـألا  حورلا  یلإ  اوجن 
هل هیلامک  هروص  سفنلا  نوکت  نأب  تاذـلاب  هقالعلا  کلت  اـهعم  هل  اـم  طـسوتب  وأ  تاذـلاب  هیلولعم  هیلع و  هقـالع  اـهعم  هل  نوکی  نأـب 

هوجولا و نم  هجوب  سفنلا  فرـصت  یف  مسجلا  کلذ  نوکی  نأ  دـب  هلمجلاب ال  هیـضرعلا و  وأ  هیتاذـلا  اهاوق  ضعب  بسحب  وأ  اهتاذـب 
بـسحب اهتاکاردإ  ضعب  رهاظم  نوکت  دـق  یتلا  هلیقـصلا - ءایـشألا  وأ  یئارملاک  هیعـضو  هلآ  یلإ  هبـسنلاب  اهل  نوکی  امک  کلذ  لـقأ 

اهتاذ نع  هثعبنملا  اهراونأل  حرطم  اهاوقل و  هدام  سفنلا و  لیعافأل  هعوضوم  یه  یتلا  هیندـبلا - هداملا  یلإ  هلآلا  کلتل  هیعـضو  هقالع 
اقباس انرـشأ  دـق  هئدـبم و  نم  هیلع  هضئافلا  هسفن  نع  نیابم  یـش ء  هیف  رثؤی  امم  هارجم  يرجی  اـم  وأ  یکلفلا  مرجلا  سیل  هیلإ و  هرینلا 

بابـسألا هیرـسقلا و  لـلعلا  نم  هبیرغ  تاریثأـتل  هلباـق  ـال  هعبطنم و  ـال  هیلقعلا  اـهئدابم  ریغ  نع  هرثأـتم  تسیل  هیولعلا  مارجـألا  نأ  یلإ 
نیبهاذلا ءالؤه  دنع  نادبأ  هقرافملا  سوفنلا  کلتل  نکی  مل  امل  قرختم و  ریغ  ایولع  امرج  هنوک  نم  اهارجم  يرجی  ام  اذک  هیقافتالا و 

مارجألا کلت  ریـصتل  هیلاعلا  مارجألا  کلت  یلإ  هیعـضو  هقالع  مهنادـبأل  نوکی  یتح  مهتـالیختل - اـعوضوم  يوامـس  مرج  نوک  یلإ 
یتمف هعیبطلا  یلع  هفقوتم  هیعـضو  يرخألا  هیعیبط و  امهادـحإ  نیتقالعلا  طسوتب  روصلا  نم  اهیف  اـم  دـهاشی  سوفنلا  کـلتل  هآرملاـک 
هیناثلا ذإ  مارجألا  نم  مرج  یلإ  هبسنلاب  اهل  هیعـضولا  هقالعلا  تعفترا  الثم  توملاب  اهندب  یلإ  هبـسنلاب  سفنلل  هیعیبطلا  هقالعلا  تعفترا 

اعوضوم هآرملاک  یکلفلا  مرجلا  نوکی  نأ  یلع  اضیأ  هیلإ و  اوبهذ  ام  نالطب  رهظف  عرفلا  لطب  لصألا  لطب  اذإـف  یلوـألا  یلع  هعرفتم 
نم یه  ام  الإ  كالفألا  یف  هلثمتملا  روصلا  تسیل  هسفن و  دـنع  هلثمتملا  هیف  هدوجوملا  یه  روصلا  یف  مهل  لیختملا  ناـک  مهتـالیختل 
مث انیلإ  غامدلا  رهوج  هبسن  هسفن  یلإ  هتبـسن  يولع - مرج  نوکی  نأ  لاحم  سوفنلا و  کلت  تالیخت  نم  یه  ام  كالفألا ال  تالیخت 

مارجألا یف  نوکی  نأ  عنتمیف  هانرکذ  امک  رمألا  ناک  اذإ  هیولعلا و  هفیرشلا  هسفن  اهتأشنأ  یتلا  ریغ  هیلایخ  روص  شوقنب و  روصتی 
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اوفرتعا ام  یلع  سوفنلا  کلت  هب  بذعتی  ام  و  ءایقـشألا - اهب  بذعتی  یتح  هبذعم  هشحوم  هملظم  ماهوأ  هریرـش و  هملؤم  تائیه  هیلاعلا 
یف نئاکلا  نأل  عقاولا  یف  امل  هقباطملا  روصلا  نود  هثیبخلا  مهئارآ  هلطابلا و  مهدـئاقع  هبذاکلا و  اهتالیخت  هیدرلا و  اـهتائیه  ـالإ  سیل 

نوکی هیلقعلا ال  يدابملاک  سدقتلا  فرـشلا و  هیاغ  یف  يذلا  لعافلا  نم  هیلاعلا  مارجألاک  ءافـصلا  صولخلا و  هیاغ  یف  يذـلا  لباقلا 
روصلا کلت  نوک  نم  هوروصت  ام  میقتـسی  هولاق و ال  ام  متتـسی  الف  رمألا  سفن  یف  هعقاولا  رومألل  هقباطم  هینیع  الثم  هقح و  اروص  الإ 
هصخش یف  هعون  رصحنملا  یعادبإلا - مرجلا  یف  کلذکف  حیحص  ریغ  یکلفلا  مرجلا  یف  يأرلا  اذه  نأ  امک  ءایقـشألا  هب  بذعتی  امم 
هکرحلا میدـع  هنوک  موزلل  رمقلا  هرک  تحت  هزیح  ناک  نإ  هروص و  ام  یلع  هیکلف  هسماخ  هعیبط  اـضیأ  مرجلا  اذـه  نـأل  حیحـص  ریغ 
اعوضوم مرج  نوکی  فیکف  هانتم  ریغ  ءایقـشألا  سوفن  ددـع  لعل  كالفألا و  تافـص  نم  همزلی  اـم  رئاـس  و  اـمئاد - هریدتـسملا  ریغلا 

نم لقأ  موقلا و ال  ءالؤه  يأر  وه  امک  هیف  هشوقنملا  هیهانتملا - ریغلا  هیکاردإلا  اهروص  یف  هیف و  مهـسوفن  تافرـصتل  يأ  مهتـالیختل 
و مسجلا - کلذ  یف  كاکفنا  وأ  هیدادعتـسا  هوق  مسج  یف  هروصب  ماسترا  لک  ءازإب  نوکی  نأ  دب  ذإ ال  هیهانتم  ریغ  هوق  اذ  نوکی  نأ 

بحاص اهدـعو  امک  هیناثلا  هأـشنلا  یف  ءایقـشألل  هملؤملا  وأ  ءادعـسلل  هذـلملا  روصلا  نأ  نم  هاـنققح  اـم  قحلا  لـب  داـسفلا  مولعم  وه 
لب هیمرج  هوق  یف  همئاق  مارجألا و ال  نم  مرج  یف  هلاح  ریغ  رخآ  عقص  یف  يرخأ و  هأشن  یف  هعقاو  یه  اهیلع  دعوأ  هیهلإلا و  هعیرشلا 

همئاق تسیل  هآرملا  یف  یتلا  حابشألا  روصلا و  نأ  امک  ریثأتلا  لعفلا و  نم  برضب  نیتفئاطلا  نیتاه  سوفن  اهرهاظم  امنإ  اهتاوذب  همئاق 
يرخأ ههجب  امالیإ  اذاذلإ و  اهلاعفنا  ههجب و  هوق  نع  لعفلا  رودـص  نیب  هافانم  و ال  لوبقلا - نم  برـضب  هآرملا  کلت  اهرهظم  لب  اهب 

لعفنت مث  رادلا  هذه  یف  هندب  یف  هسفن  نم  نائشنی  نییندبلا  ضرملا  هحصلا و   (1) نأ امک 

ملألا فوخلاب  لعفنت  هشحوملا و  روصلا  اهنم و  لعفنت  اهب و  هسفن  ذـتلت  هیهبلا و  روصلا  هسفن  ئـشنت  مونلا  یف  ناـسنإلا  نأ  اـمک  و  - 1
صصخت نیعملا و ال  ضرملا  وأ  هنیعملا  هحـصلا  اهیلع  نیعت  ریبدت  ءوس  وأ  ریبدت  نسح  نم  هدعم - بابـسأب  انه  هعیبطلا  نأ  امکف  اهنم 

هیعیبط رومأ  هظقیلا و  یف  هیرایتخا  لامعأ  نم  هئیهم  بابـسأب  انه  اضیأ  سفنلا  دـجوی و  مل  بجی  مل  اـم  یـشلا ء  صـصخم و  ریغ  نم 
هأـشنلا یف  سفنلا  کلذـک  هیفازج  هدارإـب  نوکت  نأ  ریغ  نم  هصاـخ  هروص  ریوصت  اـهیلع  نیعت  يراـخبلا  هحور  ندـبلا و  یف  هیجازم 

تیوق نإ  و  اهریغ - اهیلع  زوجی  اهل ال  هبـسانم  هیورخأ  روص  ءاشنإ  یلإ  هیردقلا  بابـسألا  اهقاس  تاکلم  لامعأ و  قبـس  لجأل  هرخآلا 
- ُ يولوملا لاق  ام  معن  مکیلإ و  درت  مکلامعأ  یه  امنإ  درو  اذهل  لولعملا و  هلعلا و  نیب  هربتعم  هیخنسلا  ذإ  هتردقم  تدتشا  هتدیکم و 

هـضیف طئاسو  هنراقملا  هقرافملا و  يدابملا  لک  ناک  امل  يا و  هتـشر  دوخ  يرد  زق  ریرح  رو  يا  هتـشک  دوخ  يا  هتـسخ  يراـخ  رگ ز 
کلذک ءایـشألا - هیدوجوم  هیقیقحلا  هتیدوجوم  یفانی  امک ال  ِهَّللا و  ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ْلُقهدنع  نم  لکلاف  یلاعت - هتیلعاف  تاهج  یلاعت و 

نیب هنـسحلا  وه  نینیعلا و  اذ  نوکی  نأ  دب  ناسنإلاف ال  اهتیلعاف  ءایـشألا و  هیدوجوم  هتردق  مومع  طیحملا و  یقیقحلا  هداجیإ  یفانی  ال 
هر س  نیتئیسلا ،
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هیلعف هیلقع  ههج  نیتهج  تاذ  سفنلا  نوکل  کلذ  هقشم و  ملأ و  یف  رخآلا  نم  هحار و  هذل و  یف  امهدحأ  نم  نوکی  امهنع و  سفنلا 
دنع هرخآلا  رادلا  یف  هحیبقلا  هنسحلا و  روصلل  هیدؤملا  یـصاعملا  تاعاطلا و  لعف  بسحب  اهلاح  نوکی  اذکهف  هیلاعفنا  هیعیبط  ههج  و 
امه هنع  هلعفنم  یـشل ء و  هلعاف  سفنلا  نوکل  ناتححـصملا  ناتهجلا  کنات  يرخـألاب و  بذـعتی  امهادـحإب و  معنتیف  لاـمعألا  مسجت 
هنع هیف و  نأ  نم  اقباس  هیلع  ریشأ  امک  هدحاو  ههجب  اکارد  الاعف و  نوکی  ذئنیح  و  اضحم - القع  ریـصت  نأ  لبق  سفنلا  یف  ناتدوجوم 

ریغلا سوفنلا  اهنم و  أشنی  ام  وه  هرخآلا  یف  سفنلا  قحلی  ام  عیمج  نأ  تبث  دـقف  دـحاو  یـش ء  لاعفلا  لقعلا  وه  طیـسبلا و  لـقعلا  یف 
ءایقشألا وأ  ملعلا  یف  نیصقانلا  وأ  لمعلا  ملعلا و  یف  نیصقانلا  وأ  نیطـسوتملا  ءادعـسلا  سوفن  يأ  طقف  املع  وأ  المع  املع و  هلماکلا 

ذاذلإلا باب  یف  یه  یتلا  هیورخألا  حابـشألاب  دعب  هقلعتم  اهنکل  هیعیبطلا  هیوایندلا  مارجألا  داوملا و  نع  اودرجت  نإ  امهیف و  نیـصقانلا 
نم اهمالیإ - رانلا و  هذه  لب  یْقبَأ  ُّدَشَأ َو  ِهَرِخْآلا  ُباذََـعل  یلاعت َو  هلوق  یف  امک  هلیحتـسملا  مارجألا  هذـه  نم  مودأ  دـشأ و  مالیإلا  و 

اهریثأت اهتوق و  تفعض  تردکت و  تلزنت و  اهنکل  اهنیع  وأ  اهباذع  هرخآلا و  رانلا  راثآ  هلمج 

تلزن مث  ءام  نیعبسب  تلسغ  منهج  ران  نم  هذه  مکران  نأ  هنع ص : يور  امک 

.ریقح یش ء  هرخآلا  میعن  یلإ  هبسنلاب  ایندلا  میعن  نأ  ملعت  یتح  رانلا  یلع  رونلا  سق  و 

هرکذت دییأت و 

هیورخألا روصلا  نأ  نم  هانررق  ام  رونی  يرصنع و  وأ  یکلف  مرجب  توملا  دعب  سوفنلا  قلعت  نالطب  نم  هانرکذ  ام  دیؤی  امم  و 
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سفنلل هدوجوم  هقلعم  روص  یه  لب  یکلف  ریغ  وأ  یکلف  مرج  یف  تعبطنا  یتلا  یه  تسیل  ءایقـشألا  میحج  ءادعـسلا و  میعن  اـهب  یتلا 
کلتل هعبتتـسم  تاکلم  اقالخأ و  اهتاذ  یف  ترمثأ  ایندـلا و  راد  یف  اهنع  ثدـح  لاـعفأ - لاـمعأب و  هبترم  رخآ  عقـص  یف  سفنلا  نم 

هقرافملا دعب  هیف  حاورألا  نوکت  يذلا  خزربلا  نأ  ملعت  نأ  کیلع  یبرعلا  نیدـلا  یحم  نیفـشاکملا  هودـق  هلاق  ام  وه  هقلعملا - روصلا 
یتلا هبترملا  هیرود و  هجراـعم  دوجولا و   (1) تالزنت نأل  ماسجألا  هدرجملا و  حاورألا  نیب  يذـلا  خزربلا  ریغ  وه  هیوایندـلا  هأشنلا  نم 

.هیرخآلا اهل  جراعملا و  بتارم  نم  اهدعب  یتلا  هیلوألا  اهل  تالزنتلا و  بتارم  نم  یه  هیوایندلا - هأشنلا  لبق 

.لامعألا روص  یه  امنإ  ریخألا  خزربلا  یف  حاورألا  قحلت   (2) یتلا اضیأ  و 

اهزکرم هبـسن  هیهانتم و  ریغ  اهنأل  اهتدـحو  اهتطاسبل و  لاکـشألا  لضفأ  هرئادـلا  نإف  هیفاطعنا  جراعملا  هیماقتـسا و  تالزنتلا  نأ  ال  - 1
اهیذاحی اهیزاوی و  هرئادلا  هذه  نم  هبترم  لکف  تاهجلا  هذه  عیمج  یف  دوجولا  تبـسانف  هیوسلا  یلع  بناوجلا  عیمج  نم  اهفارطأ  یلإ 

لوقع يودعصلا  سوقلا  یف  اهیزاویف  درجم  دیرجت  الب  هرطف  هدرجم  لوقع  یلوزنلا  سوقلا  یفف  هجو  نم  اهریاغی  هقیقح و  اهلثامی  ام 
ثودحلا و هینامسج  سوفنلا  نإ  ثیح  اهقحاول  هداملا و  نع  هیرعتلا  دیرجتلاب و  هدرجتم  تناک  ام  دعب  هلاعفلا  لوقعلاب  هدحتم  لعفلاب 

ْمُهَقْوَف َکِّبَر  َشْرَع  ُلِمْحَی  -َو  هیناـمث رخـآلا  یف  نوکت  هعبرأ و  لوـألا  یف  شرعلا  هلمح  تناـک  اـنه  نم  ءاـقبلا و  هیناـحور  تناـک  نإ 
نم لک  بتارم  یفف  مظعألا  لماکلا  ناسنإلا  طارص  یف  یطبارلا  دوجولاب  هدوجوملا  هعبرألا  مامضناب  یلوألا  هعبرألا  مه  ٌهَِینامَث  ٍِذئَمْوَی 
ارهد لاـثملا  یلع  همدـقم  سوفن  یلوزنلا  سوقلا  یف  تاـجرد و  تاذ  هدـحاو  هقیقح  دوجولا  ذإ  ظوفحم  لـصأ  عم  زیاـمت  نیترئادـلا 

ققحملا و فراعلا  خیـشلا  اذـه  لاق  امک  لاثم  انه  لاـثم و  كاـنه  اذـکه  اـنامز و  لاـثملا  نع  هرخؤم  سوفن  يدوعـصلا  یف  اـهیزاویف 
هر س  هینامز ، عئابط  كانه 

دوهعلاب و ءافولا  هروص  نطوم  ریخألا  خزربلا  عبارلا و  رذـلا  وه  هیبوبرلاب و  رارقـإلاب  قاـثیملا  دـهعلا و  ذـخأ  نطوم  لوـألا  اـضیأ  و  - 2
نیب هیلع  قفتم  هذـه  لبق  هتبثملا  هینوکلا  روصلا  هذـهل  هقباطملا  هیحبـشلا  لثملا  هروصلا و  ملاع  نأ  ملعا  دوبعملا و  دـهع  ضقن  هروص 
هیلع عمجم  میکحلا  میلعلا  عقص  نم  یه  امب  قحلل  اضیأ  وحنلا  اذهب  اهدوجو  لبق  هرثادلا  تایئزجلاب  ملعلا  وأ  نییئاشملا  نییقارـشإلا و 
دنع هیکلفلا  هعبطنملا  سفنـألاب  همئاـق  هقلعملا و  لـثملا  اهومـس  اذـل  نییقارـشإلا و  دـنع  اهتاوذـب  همئاـق  روـصلا  کـلت  نأ  ـالإ  مـهنیب 

هر س  نییئاشملا ،
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املاع امهنوک  یف  ناکرتشی  امهنکل  رخآلا  نیع  امهدـحأ  نوکی  الف  لوـألا  خزربلا  روص  فـالخب  ایندـلا  یف  هقباـسلا  لاـعفألا  هجیتن  و 
.یهتنا يدام  ریغ  اینارون  ارهوج  ایناحور و 

یمسی لوألا و  ریغ  خزربلا  اذه  نأ  نم  هئامثالث  نیرـشعلا و  يداحلا و  بابلا  یف  اضیأ  تاحوتفلا  یف  هب  حرـص  دق  ام  اضیأ  اهدیؤی  و 
الإ اهیلإ  یناثلا  یف  اـم  عوجر   (1) عانتما هداهـشلا و  یف  لوألا  یف  ام  روهظ  ناکمإل  یلاحملا  بیغلاب  یناثلا  یناکمإلا و  بیغلاـب  لوـألا 

ملاعلا یف  عقی  نأ  دیری  ام  ملعیف  لوألا  خزربلاب  فشاکی  اهنم و  ریثک  دهاشی  کلذـل  لوألا و  فالخب  هفـشاکی  نم  لیلق  هرخآلا و  یف 
ناسنإلا هاری  ام  نییبت  دعب  اهنم  نیتسلا  ثلاثلا و  بابلا  یف  هلوق  اذک  یتوملا و  لاوحأ  هفشاکم  یلع  ردقی  ثداوحلا و ال  نم  يوایندلا 
اهبطاخی هبطاخت و  اهـسفنأب  همئاق  اروص  ضارعإلا  يریف  هتوم - دعب  همون و  یف  ناسنإلا  لصی  هقیقحلا  هذه   (2) لثم یلإ  هآرملا و  یف 

یف يری  امک  هتوم  دـعب  تیملا  همون و  لاح  یف  مئانلا  هاری  ام  هتظقی  یف  يری  فشاـکملا  و  اـهیف - کـشی  ـال  اـحاورأ  هلماـح  اداـسجأ 
نع هقرافم  هبسن  توملا  نأ  عم  حلمأ  اشبک  توملا  يری  اضارعأ و  اهنوک  عم  لامعألا  روص  هرخآلا 

هیورخألا روصلا  نأ  عرـشلا  لقعلل و  اقیدصت  کلذ  لاق  امنإ  لوقن  انأل  .عنتمم  امئاد  عنتمملاف  صـصخت  هیلقعلا ال  هدعاقلا  لاقی  ال  - 1
هرخآلا یف  اهنأ  هرخآلا  یف  عوجرلاب  داری  نأ  نکمی  هیویندلا و  هیورخألا و  یف  الإ  هداهـشلا  ملاع  یف  یتلا  روصلا  نیع  نوکت  نأ  دب  ال 

ملاع اهنإ  ثیح  نم  یناونعلا ال  فصولا  سفن  يأ  هداهـش  اهنإ  ثیح  نم  هداهـشلا - یلإ  عجرت  اهنأ  وأ  هیویندـلا  روصلل  اـهیلإ  عوجرم 
يدـنع یتلا  سفنلا  رفـس  هخـسن  یف  فشکأ و  دهـشأ و  خزربلا و  یف  امم  متأ  يوقأ و  ریـصت  هرخـآلا  یف  روصلا  يأ  ایندـلا  هعیبطلا و 

عانتمالل هیلعلاب  رعـشم  یناثلا و  یف  امب  قلعتم  هرخآلا  یف  ظفلف  ذـئنیح  نیفرحملا و  نم  هیقاحلإ  اـهلعل  هیـشاحلا و  یف  تناـک  ـالإ  هملک 
، ایغملا هیاغلا و  فلاخت  ناتفلاختم  ناتأشن  امه  ایند و  نوکت  هرخآلا ال  عوجرلا و  عنتمی  فیک ال  يأ  لیلعتلل  یف  هملک  تناک  نإ  اـمیس 

هر س 
هقیقحلا کـلت  نوکت  ـال  نأ  امهدـحأ  نیطرـشب - دـکؤی  هیورخـألا  هقیقحلا  هیمونلا و  هقیقحلا  هیتآرملا و  هقیقحلا  نیب  هبـشلا  هجو  - 2

هر س  ایح ، نوکیل  حبشلا  کلذب  اقلعتم  یعیبطلا  ندبلا  اذهب  قلعتملا  حورلا  نوکی  نأ  امهیناث  و  هآرملاب - همئاق 
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مونلا یف  امأ  هظقیلا و  لاح  یف  ینعأ  لایخلا  نیعب  هکردـی  نم  مهنم  سحلا و  نیعب  لـیختملا  اذـه  كردـی  نم  ساـنلا  نم  عاـمتجا و 
ایندـلا و یف  اهب  یه  یتلا  روصلا  نیعب  رومألا  نم  خزربلا  یف  توملا  دـعب  ناسنإلا  هکردـی  ام  عیمجف  اضیأ  هلوق  اعطق و  لاـیخلا  نیعبف 

یف همایقلا  موی  ثعبی  نأ  یلإ  هلاـمعأ - روص  یف  سوبحم  هبـسکب  نوهرم  خزربلا  یف  ناـسنإ  لـک  باـبلا و  اذـه  رخآ  یف  اـضیأ  هلوق 
هرخآلا هأشنلا 

نیب هنیب و  قرفلا  هلجأ و  یعیبطلا و  توملا  یلإ  تاراشإلا  ندبلا و  یلإ  سفنلا  هبسن  هیفیک  ههج  نم  بابلا  اذهل  راصبتسالا  همتت  یف  ( 4  ) لصف
یمارتخالا لجألا 

اهل لماح  ندبلا  ندبلل ال  هلماح  سفنلا  نأ  ملعا 

اهنأ مسجلا و  نم  لصحت  سفنلا  نأ  اضیأ  اونظ  عئابطلا و  هوفـص  رـصانعلا و  هدبز  اهنأ  نم  مهعامـسأ  عرق  ثیح  قلخلا  رثکأ  هنظ  امک 
تاـهجلا یلإ  هب  هبهاذـلا  یه  و  هنوکت - مسجلا و  لـصحت  سفنلا  اـمنإ  هومهوت  اـمک  سیل  هفعـضب و  فعـضت  ءاذـغلا و  هوقب  يوـقت 

یلإ دوعـص  وأ  لفـسأ  یلإ  طوبه  نم  تءاش  ام  ثیح  هب  بهذت  تدارأ و  ام  ثیح  هربدت  هاضعأ  هاوق و  عم  هعم و  یه  (1) و  هفلتخملا
تدارأ اذإ  هفخ و  هلقث  لدبتی  ادعاص و  ریصت  هدوعص  تدارأ  یتمف  هلقث  ندبلا و  هفاثک  عم  هنکمی  ثیحب  قوف 

اوراص دـیدحلا  نم  الاقثم  بذـجی  سیطانغملا  نأ  اوأر  اذإ  ابلاغ  مهیلع  سحلا  نوکل  سانلا  نإ  سیئرلا  خیـشلا  لاق  اـم  معن  47 و  - 1
قوف و یلإ  دوعـصلا  هرـسیملا و  هنمیملا و  یلإ  هیعیبطلا  مهنادـبأ  مهـسوفن  بذـج  نم  اوبجعتی  مل  هنوبرغتـسی و  اوقفط  هنم و  نوبجعتی 

اهتردق تحت  رخـسم  هنإ  ثیحب  رخأ  عاضوأ  هقحلی  دـق  عرـصی و  دـق  ودـعی و  دـق  كرحتی و  دـق  نکـسی و  دـقف  لفـسأ  یلإ  طوبهلا 
ناشمان و یلایخ  ناشگنج و ز  ناشحلـص و  یلایخ  زا    ُ لیق ام  معن  حیرلا 47 و  تحت  ناصغألا  قاروألا و  ناجلوصلا و  تحت  هرکلاک 

دشاب داب  زا  نام  هلمح  ملع  ریـش  یلو  ناریـش  همه  ام    ُ 47 لیق - یلحأ  بذـعأ و  رخآ  برـشمب  یلعأ و  عفرأ و  رخآ  رظنب  ناـشگنن و 
هر س  داب ،  تسادیپان  هکنآ  يادف  ناج  داب  تسادیپان  ادیپ و  نام  هلمح  مدبمد 
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یقرت نأ  اهنکمی  الف  یلعألا  لزنملا  ءادعسلا و  حاورألا و  هنج  ءامـسلا و  ملاع  یلإ   (1) عولطلا امأ  القث و  هتفخ  لدـبتی  طبهی و  هطوبه 
هنج یلإ  عولطلا  نأ  امک  هملظملا  هینبلا  هذه  نم  تصلخت  اذإ  رادـلا  کلت  سنج  نم  يرون  ندـبب  لب  هفیثکلا  هثجلا  هذـهب  كانه  یلإ 

رسیتی هیرونلا ال  هینوطالفألا  لثم  هیلقعلا و  هقرافملا  روصلا  نم  نیلماکلا  عقص  نیبرقملا و 

زاجعإلا ماقم  یف  ءایبنألا و ال  سوفن  یف  مالکلا  سیل  تلق  .ینامـسجلا  جارعملاـب  لوقلا  عم  مـالکلا  اذـه  یـشمتی  فیک  تلق  نإ  - 1
يذـلا مسجلا  نإف  فیطللا - هدـسجب  هیقرت  لب  عوضوملا  ءافتناب  هیفتنم  هبلاسلا  نأ  ینعمب  هفیثکلا  هثجلاب  یقرتلا  سیل  متاخلا  انیبن  یفف 

وه فیک و  يرهاظلا  هدـسجب  جرع  وهف  یـصقألا  کلفلا  نم  فطلأ  وه  لب  اـفیثک  سیل  هل  لـظ  ـال  همادـق و  نم  اـمک  هفلخ  نم  يری 
داعملا ینامـسجلا و  جارعملا  ایندلا و  یف  يذلا  ندبلا  اذـه  وه  روشنلا  موی  روشحملا  نإ  ینامـسجلا - داعملا  یف  لوقیـس  هرـس  سدـق 

جرعی مل  هنأب  ینابرلا  ملاعلا  میکحلا  هوفتی  فیک  يرعـش  تیل  ماکحألا و  یف  نابراقتم  دحاو  يدـث  نم  ناعـضتری  نامأوت  ینامـسجلا 
نیع لب  اهجورعل  مزلتسم  اهجورع  هقیقرلا و  یه  هقیقحلا  نإف  دسجلا  جورع  مزلتـسی  حورلا  جورع  نأ  عم  هحورب  جرع  امنإ  همـسجب و 

فراعلا میکحلا  ناسنإلا  نکل  وه  اهب  وه  یتلا  هتیهام  یـشلا ء  هروص  اضیأ و  یلاثملا  هدـسج  جورعب  دـقتعی  نأ  نع  الـضف  اـهجورع -
یلإ مالکلا  غلب  اذإ  لالقتـسالاب و  اضیأ  يرهاظلا  هدسج  جورع  دقتعی  لب  ءاوطنالا  مازلتـسالا و  اذـه  یلع  رـصقی  فقی و  نأ ال  یغبنی 

رابخألا یف  درو  دـق  لوقنف  هقیلعتلا  هذـه  روط  بسانی  لیـصفتلا ال  نإف  جارعملا  باب  یف  ایلمج  امالک  رکذـن  نأ  سأب  ـال  ماـقملا  اذـه 
یصقألا دجسملا  یلإ  هب ص  يرسأ  امل  هنأ  هیآلا  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَأ  يِذَّلا  َناْحبُسیلاعت  هلوق  یف  ریشأ  هضیفتـسملا و 

درش رفن و  بکری  نأ  دارأ ع  امل  رویطلاک و  هحنجأ  هل  هسیفنلا و  رهاوجلاب  ناعـصرملا  ماجللا  جرـسلا و  هیلع  قاربلاب و  لیئربج ع  یتأ 
اجیردت تاوامسلا  یلإ  هب  جرعف  ءامسلا  یلإ  ضرألا  نم  جرادم  هل  املس  رضحف  هللا ص  لوسر  بکرأ  ایناث و  لیئربج  هب  یتأ  قاربلا و 

ام هدبع  یلإ  یحوأ  ءایربکلا و  میرح  یلإ  یقری ص  و  لیئربج - لک  نأ  یلإ  جرع  فرفرلاب و  قاربلا  لدـب  مث  نهیف  ام  نهدـهاش و  و 
مانملا یف  تناک  هیـضقلا  هذه  نإ  لاق  نم  مهنمف  .همألا  نیب  میظع  فالتخا  عقوف  .رابخألا  یف  لیـصفتلا  یقاب  يأر و  ام  يأر  یحوأ و 

نم مهنم  .طقف و  حورلاب  نکل  هظقیلا و  یف  تناک  اهنإ  لاق  نم  مهنم  .لیطابألا و  نم  لوقلا  اذـه  و  يویواـعم - ربخ  هیـشیوع و  هیاورل 
ءامسلا یلإ  هجورع  نأل  لطاب  يدنع  اذه  .ءامسلا و  قوف  یلإ  باتکلا ال  صن  وه  امک  یصقألا  دجـسملا  یلإ  دسجلاب  تناک  اهنإ  لاق 

معن لـضفت  وـهف  دـجو  وـل  اـمهریغ و  هنـسلا و  باـتکلا و  نم  طاـنم  هل  بلاـطی  ـال  نیدـلا  يرورـض  نیدـلا و  تایرورـض  نـم  راـص 
یف تناک  اهنإ  اولاق  ءاضیبلا  هلملا  لهأ  مظعم  .لیلدلا و  نع  ینغ  لقعلا  يرورضک  نیدلا  يرورض  رابخألا و  نم  هذوخأم  هتایصوصخ 
امک هظقیلا  یف  تناـک  اـهنأ  مهئاـمکح  ضعب  هلملا و  ءاـفرع  بهذـم  .ءامـسلا و  قوف  اـم  یلإ  مارحلا  دجـسملا  نم  دـسجلاب  هظقیلا و 

خیـشلا هیورخألا و  روصلا  یف  نیدـلا  یحم  خیـشلا  رکذ  امک  هیلاـثم  روص  مهدـنع  هآر  اـم  عیمج  یلاـثملا و  دـسجلاب  نکل  هاـنرکذ و 
ریسفتلا یلإ  هجاتحم  یلاعت  هللا  یلإ  كالـسلا  هاری  ام  عیمجف  هقیقر - هقیقح  لکل  هروص و  ینعم  لکل  نولوقیف  هیتآرملا  یف  یقارـشإلا 

هروص وه  هروصلا و  ملاـع  یف  ققحتم  یـصقألا  دجـسملا  یلإ  مارحلا  دجـسملا  نم  ءارـسإلاف  ریبعتلا  یلإ  جاـتحم  اـیؤرک  ریـشقتلا  نع 
هثرو مه  نیذـلا  هموحرملا  هتمأ  ءایلوأ  یـسأت  هروص  هالـصلا - یف  هب  ءاـیبنألا ع  ماـمتئا  ماـقم و  یلإ  ماـقم  نم  توکلملا  یف  لاـقتنالا 

رطاـخلا و هیعمج  هروص  ماـجللا  جرـسلا و  نمؤملا و  جارعم  هالـصلا  لاـق ع : اـمک    ُ تاـعاطلا بکرم  هروـص  قاربـلا  هب ص و  ءاـیبنألا 
رطاـخ هروص  هشحوت  قاربـلا و  روفن  اـهوحن و  عوشخلا و  عوضخلا و  صـالخإلا و  هبحملا و  روص  هسیفنلا  رهاوجلا  بلقلا و  روـضح 

فرفرلا هتیناحور ص و  لب  باوصلا  یلإ  هددسم  وه  يذـلا  یلکلا  لقعلاب  رطاخلا  کلذ  یفن  هایإ  لیئربج  نایتإ  مارجألا و  یف  يرـشب 
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ریصبلا عیمسلا  وه  یش ء و  هلثمک  سیل  نم  قالخأب  اقلخت  هعیبطلا  مزاول  هیناحورلا و  مزاول  نیب  هرثکلا و  هدحولا و  نیب  هیعماج  هروص 
ریسلا نع  دیدشتلاب  هنم  لیئربج و  لالک  سدقلا و  حور  هقیقر  یلکلا و  لقعلا  هروص  یبلکلا  هیحد  لکشک  وه  يذلا  لیئربج  لکش  و 

امک   ُ یندأ وأ  ماقم  وه  هریغ و  هیف  محتقی  ماقم ال  یلإ  هیطخت  نیبرقملا و  هکئالملا  نم  اوناک  نإ  هکئـالملا و  نع  هتیلـضفأ ص  هروص 
تولخب نوچ    ُ يروباشینلا راطعلا  لاق  ام  معن  لسرم 50 و  یبن  برقم و ال  کلم  هیف  ینعـسی  تقو ال  هللا  عم  یل  هلوقب ص : هنع  ربخأ 

سق راو و  هجیـسوم  دوش  تشحو  زا  یـسوم  راکـشآ  شناج  غرمیـس  دوش  نوچ  لیئربج  دـجنگن  رد  دزوسب  رپ  لیلخ  اب  دزاس  نشج 
لب الـصأ  هروصلاب  لوقی  طقف ال  یناحورلاب  لئاقلا  نأل  یناـحورلا - جارعملاـب  لوق  اذـه  مهوتت  نأ  كاـیإ  درو و  اـم  رئاـس  اذـه  یلع 
وه ءامسلا  یلع  دوعصلا  هیروصلا و  هجرادم  یلع  تایقرت  ملس و  هروص  يری  نأ  ریغ  نم  يوبنلا  حورلل  هیناحور  تایقرت  هدنع  جورعلا 
نع تاراعتسا  تایانک و  هسیفنلا  رهاوجلا  ماجللا و  جرسلا و  هعاطلا و  نم  هراعتسا  قاربلا  ملعلا و  مادقأ  رکفلا و  تاوطخب  هیف  یطختلا 

هبیغلا هلاح  یف  اهل  هرهوجتم  حابـشأ  هلثمتم و  هروص  ریغ  نم  هینابرلا  هیکلملا و  رطاوخلا  دورو  و  هیناسفنلا - رطاوخلا  نع  بلقلا  طـبض 
دهاـشی نأـب  هتدـهاجم  روـص  يری  هللا  لـیبس  یف  دـهاجم  بقارم و  بر  ذإ  هسفن  كولـسلا  بحاـص  هیؤر  نع  الـضف  هبقارملا  نیح  و 

نأل اهانعم  ققحت  عم  هتدهاجم  هروص  يری  دـهاجم ال  بقارم و  بر  کلذ و  ریغ  هیناملظ و  دونج  هیرون و  دونج  هدراطم  اهیف  هکرعم 
يرهاظلا فیرـشلا  هدسجب  جرع  هنأ ص  قحلا  هیالولا و  هوبنلا و  مدق  نافرعلا و  كولـسلا و  هوقب  الإ  کلاس  لکل  رـسیتی  رمأ ال  کلذ 

- اهاوقأ تاهبش  ینامسجلا  جورعلل  نیرکنملل  ءایربکلا و  میرح  یندأ و  وأ  میرح  یلإ  یـسدقلا  هحورب  ءامـسلا و  قوف  یلإ  هظقیلا  یف 
صاـصتخا یلإ  دارم  رهوگ  یف  یجیهـاللا  قـقحملا  یتـح  نیملکتملا  نم  ریثـک  بهذـف  همکحلا  یف  ررقملا  ماـیتلالا  قرخلا و  عاـنتما 

شرعلا و اهادع  ام  هعبس و  عرشلا  یف  تاوامسلا  ءامـسلا و  قوف  ام  یلإ  هجورع ص  یلع  هلاد  رابخألا  نأ  یـصقألا و  کلفلاب  عانتمالا 
صتخا تاهجلل  ددـحملا  هنأ  عم  هب - سلطـألا ال  کـلفلا  لـبق  هددـحم  ههجلا  نوکت  نأ  امزلتـسا  ثیح  ماـیتلالا  قرخلاـف و  یـسرکلا 
هسماخلا هعیبطلا  وذ  طیسبلا  مسجلا  هانعم  کلفلا  نإف  کلذب  هوفت  فیک  نفلا - یف  هتعارب  عم  ققحملا  اذه  نم  بجعلا  هب و  امهعانتما 
فثاکتلا لخلختلا و  دربلا و  رحلاک و  همزلی  ام  وأ  میقتسملا  لیملا  لبق  نإف  میقتسملا  لیملا  نع  یبآلا  ریدتـسملا  لیملا  أدبم  یه  یتلا 

نأ ال درجمبف  نیلیملا  یئدـبمب  الإ  امهنیب  توافت  رـصنعلا و ال  مسا  بلـس  قحتـسا  بنذ  يأـب  يرعـش  تیل  اـکلف و  نکی  مل  اـهوحن  و 
ریغ لیلدـلا  ذإ  یقابلا - نم  عانتمالا  عفری  ـال  ههجلا  دـیدحت  باـب  نم  وه  يذـلا  ددـحملاب  صتخملا  عاـنتمالا  لـیلد  یقاـبلا  یف  يرجی 

هدـسجب هنوک  عم  سلطألا  یتح  تاوامـسلا  یلإ  هجورع ص  نأ  قحلاف  ماعلا  یفن  مزلتـسی  صاخلا ال  یفن  تفرع و  اـمک  هیف  رـصحنم 
اذإ اناهدأ  نوربدی  هعنصلا - لهأ  نأ  عمست  مل  هیشاحلا أ  لوأ  یف  اهریثک  نم  الیلق  انفصو  یتلا  هتفاطل  هیاغل  قرخلا  مزلتسی  فیرشلا ال 

تادیعـصتلا و تاریطقتلا و  هرثـک  نم  اـهتفاطل  هرثـکل  اـحاورأ  اهنومـسی  اـماسجأ  هتقد و  نم  هرهظ  یلإ  يرـس  فکلا  هحار  یلع  یلط 
رخآ ءاعو  نأ  رت  مل  نامز و أ  یف  اهراطقأ ال  یف  ذفنت  اهنأک  ثیحب  اهتفاثکل  اداسجأ  اهنومسی  رخآ  ماسجأ  یف  صوغلا  هعیرس  امهریغ 

اذإ ءاوهلا و  عسی  هعسی  ثیحب ال  ءاملا  نم  اولمم  ناک  اذإ  هب و  دتعی  ارادقم  ءاملا  عسی  الـصأ و  رخآ  بارت  هیف  عسی  بارت ال  نم  اولمم 
هبـسنلاب کلف  نم  لفاس  لک  اضرف و  کلفلا  رانلا و  هیلع  سق  رانلا و  عسی  هنم  هیلع  هداـیزلا  عسی  ـال  ثیحب  ءاوهلا  نم  اولمم  قز  ناـک 
كالفألا رئاود  زکرم  وه  يذلا  یمتخلا ص  یبنلا  مسجف  هیف  يرسملا  نم  يراسلا  هیفطلأل  کلذ  لک  نایرسلا  ضرف  ول  هنم  یلعأ  یلإ 

نأ فرع  ول  يرهاظلا - همـسجب  یلاثملا ال  هدـسجب  جرع  هنإ ص  لوقی  نم  اهقرخی و  اهراطقأ و ال  یف  ذـفنی  نأ  ورغ  اهنم ال  هتیفطلأل 
نم وه  ام  عیمجل  اعماج  هتاذـب  مئاقلا  نوکی  ثیحب  هتاذـب - موقی  مث  حولب  مئاق  شقنک  امهنأ  ناصقنلا و  مامتلا و  هبـسن  اـمهنیب  هبـسنلا 

ََکل َنِمُْؤن  َْنل  اُولاق  َویلاعت  هلوق  تاهبـشلا  نم  لاق و  امب  هوفتی  مل  هیلعفلا  باب  نم  وه  ام  دـقاف  ریغ  ریغلاب  مئاقلا  کلذ  یف  لامکلا  باب 
َتْمَعَز امَک  َءامَّسلا  َطِقُْـست  ْوَأ  ًاریِْجفَت  اَهلالِخ  َراْهنَْألا  َرِّجَُفتَف  ٍبَنِع  ٍلیَِخن َو  ْنِم  ٌهَّنَج  َکـَل  َنوُکَت  ْوَأ  ًاـعُوْبنَی  ِضْرَأـْلا  َنِم  اـَنل  َرُْجفَت  یَّتَح 

اْنیَلَع َلِّزَُنت  یَّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِمُْؤن  َْنل  ِءامَّسلا َو  ِیف  یقْرَت  ْوَأ  ٍفُرْخُز  ْنِم  ٌْتَیب  ََکل  َنوُکَی  ْوَأ  اًلِیبَق  ِهَِکئـالَْملا  ِهَّللاـِب َو  َِیتْأَـت  ْوَأ  ًافَـسِک  اـْنیَلَع 
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یلإ هبـسنلاب  بجعتلا  لوقأ  یـسحلا  جورعلا  هردقم  رـشبلا  نع  یفن  هنأ  مهوتیف  ًالوُسَر  ًارََـشب  اَّلِإ  ُْتنُک  ْلَه  یِّبَر  َناْحبُـس  ُْلق  ُهُؤَْرقَن  ًاباتِک 
نم هنج  هل  نوکت  نأ  نیب  هیرـشبلا و  نیب  هافانم  امک ال  هیرـشبلا  یفانی  الف  ءامـسلا  یلإ  یقرتلا  یلإ  هبـسنلاب  ِهَّللاـِب ال  َِیتْأَـت  ْوَأـیلاعت  هلوق 

ینامسجلا جارعملا  قیقحت  یلع  نوعلا  معن  ینامسجلا  داعملا  قیقحت  یف  یتأیس  ام  هیهاولا و  مهتاهبـش  رئاس  هیلع  سق  بنع و  لیخن و 
هر س  رظتناف ،
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نیملاعلا و تضفر  نینوکلا و  نع  تدرجت  و  حابـشألا - لاثمألا و  نع  تعطقنا  مارجـألا و  داـعبألا و  قولع  نع  تلـصفنا  اذإ  ـالإ  اـهل 
یف اهدوجو  عباوت  نم  ندبلا  لب  اهدوجو  یف  ندبلا  عبتت  نأ  نم  لجأ  جراعملا  هذـه  یلإ  اهیقرتل - سفنلا  نأ  مالکلا  اذـه  نم  ضرغلا 

نأ يری  نم  بهذم  خسانتلا و  بهذم  خسفنی  لصألا  اذهب  هیلفسلا و  بتارملا  ضعب 
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هماظن و لطعت  هتالآ و  لالک  هیزیرغلا و  هترارح  دافن  ندـبلا و  هوق  ءاـهتنا  وه  یعیبطلا  توملاـب  ندـبلا  اذـه  نع  سفنلا  عاـطقنا  أـشنم 
سفنلا نأ  قحلا  لب  جازملا  داسف  هینبلا و  لالتخال  ندبلا  نم  اهعاطقنا  نأ  نییعیبطلا  ءابطألا و  نم  روهمجلا  هنظ  امک  هناکرأ  لزلزت 
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نم رم  امل  هیناث  هأشن  یلإ  هیعیبطلا  هأشنلا  هذه  نم  ائیـشف  ائیـش  عطقنت  جیردتلا و  یلع  دوجولا  یف  اهلالقتـسا  ببـسب  ندبلا  نع  لصفنت 
یف دتـشت  روط و  یلإ  روط  نم  اـهتاذ  یف  لوـحتت  سفنلاـف  هینـالویهلا  داوملاـب  هقلعتملا  رهاوـجلا  یف  دوـجولل  هیتاذـلا  هکرحلا  تاـبثإ 

فعض نم  اهرهوجت 
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صقن و هاوق و  ندبلا و  فعض  رخآ  بناج  یلإ  هنع   (1) اهفارصنال ندبلا  یلع  اهنم  هوقلا  هضافإ  تلق  سفنلا و  تیوق  املک  هوق و  یلإ 
اهتضافإ هایإ و  اهریبدت  هیلکلاب و  ندبلا  نع  اهقلعت  عطقنی  لالقتـسالا  نم  اهغلبم  رهوجلا و  یف  اهتیاغ  تغلب  اذإ  یتح  ایعیبط  الوبذ  لبذ 

نس دعب  ندبلا  لوبذ  أشنمف  هیقافتالا  عطاوقلا  ببـسب  يذلا  یمارتخالا  لجألا  نود  یعیبطلا  لجألا  وه  اذه  ندبلا و  توم  ضرعف  هیلع 
اهدـحوت و هأـشن  یه  یتلا  هیناـثلا  هأـشنلا  یلإ  اـهبرق  اـهبتارم و  بسحب  سفنلا  تـالوحت  وه  توملا  ضرعی  مث  مرهی  نأ  یلإ  فوقولا 

نم ناسنإلا  نم  هدهاشملا  هیندبلا  تالاحلا  هذه  دوجولا و  یف  اهلالقتسا  رادلا و  هذه  نع  اهلاصفنا  یعیبطلا و  ندبلا  اذه  نع  اهدارفنا 
یلع فعضلا  هدشلا و  لعفلا و  هوقلا و  یف  سفنلا  تالاح  نم  اهئاذحب  امل  هعبات  اهلک  توملا  مرهلا و  بیشلا و  بابـشلا و  هیلوفطلا و 

اهلاحتراف ندـبلا  کلهی  اهتاذـب و  سفنلا  موقت  نأ  یلإ  زجع  نهو و  ندـبلل  لصح  لصحت  هوق و  سفنلل  تلـصح  اـملکف  سکاـعتلا -
- امظن سرفلا  یف  لیق  امف  اهلاحترا  بجوی  تیبلا  بارخ  نأ  تیبلا ال  بارخ  بجوی 

دیآ یم  ورف  هناخ  منک  هچ  اتفگورم  هک  متفگ  درک  لیحر  دصق  ناج 

رفـسلا یه  هیعوجرلا و  هکرحلا  هذـهب  سفنلا  یف  اونطفتی  مل  امل  موقلا  رثکأ  هلمجلاب  یعیبطلا و  یمارتخالا ال  توملا  یف  قدـصی  امنأ 
(2) رثکأ یف  هانتبثأ  يذلا  هللا  یلإ 

دیزأ ندبلاب  ینتعت  توملا و  هرکت  سوفنلا  نم  اریثک  يرن  نحن  تلق  نإ  .ائیشف  ائیش  برخیف  هریمعتب  ندبلاب و  هالابملا  هلیلق  ریصتف  - 1
یلإ هجوتلا  تلق  هتءاسم  هرکأ  انأ  توملا و  هرکی  نمؤملا  يدـبع  حور  ضبق  یف  يددرتک  یـش ء  یف  تددرت  ام  : 52   ُ یسدقلا یف  و 

هیفکتـسم هاوق  ندـبلا و  نع  ینغلل  یتاذـلا  بلطلا  بسحب  هیلقعلا و  هرطفلا  بسحب  امه  امنأ  بناجلا  اذـهب  هالابملا  هلق  رخآ و  بناـج 
ینغلا و بلط  توملا  بلط  هلمجلاب  هجوب و  اهنم  نایبنجأ  امهنأ  ندبلا و  توم  لایخلا  مهولا و  ههارک  یفانی  الف  اهتاذ - نطاب  اهتاذب و 

هر س  ادج ، سفنلا  هیلع  روطفم  لقعلا و  عوبطم  اذه  لامکلا و 
اذه یف  یتلا  تادوجوملا  عیمج  نأ  روطـس  دعب  رکذیـس  لصألاب و  تالـصتم  تامات  اهنأل  هیلکلا  لوقعلا  ریغ  یه  هیناکمإلا و  يأ  - 2

هر س  هدحولا ، ملاع  ینعملا  ملاع  هرثکلا و  ملاع  هنأ  رابتعاب  هیرثکألا  یعیبطلا و  ملاعلا  یف  ام  عیمج  يأ  كولسلا  یف  ملاعلا 
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توملا اذـه  یلع  یعیبطلا  ظفل  قالطإ  یف  هبـسانملا  رهظی  هانیب  اـم  یف  توملا و  همکح  یف  هدـیدس  ریغ  اـهوجو  اورکذ  تادوجوملا 
نارینلا و میحجلاب و  هرخآلا  یف  مهبذعت  سوفنلا و  نم  هفئاطل  هتباثلا  هواقشلا  یفانی  ال  هانیب - يذلا  نأ  اضیأ  قبس  دق  هورکذ و  ام  نود 

مهتاداقتعا هئیـسلا و  مهتاکلم  و  مهقالخأل - جـئاتن  مهلاعفأل و  تاـعبت  مهلاـمعأل و  ءازج  مهیلع  يرجیـس  اـم  رئاـس  نمحرلا و  بضغ 
یلإ یلبج  هجوت  هأشنم  نأ  یعیبطلا و  توملا  یف  هاـنرکذ  اـم  ققحت  اذإ  و  فاـشکنالا - هداـیز  کـل  فشکنیـس  اـمک  هدـسافلا  هیدرلا 

اهندـب توم  دـعب  سفنلا  قلعت  هلاحتـسا  هماسقأ و  عیمجب  اقلطم  خـسانتلا  نالطب  نیبت  رهظ و  یلاـعت  هللا  نم  برقلا  و  هرخـآلا - بناـج 
رخآب تقلعت  ندب و  نم  تلقتنا  ول  ذإ  رخآ  یلإ  ندـب  نم  اهلاقتنا  رخآ و  یعیبط  ندـبب  هریغب  وأ  یعیبطلا  لجألاب  ناک  ءاوس  يرـصنعلا 

نم فلخلا  نایبلا  نم  هانلصأ  ام  یلع  مزلیف  هب  اوفرتعا  امک  محر  یف  نینج  وأ  ناویح  هفطن  هنوک  نیح  هنوکت  لوأ  دنع  هب  اهقلعت  ناکل 
روکذملا هجولا  یلع  ندبلا - سفنلا و  تالامکتسا  بتارم  نیب  یسکاعتلا  قباطتلا  مدع 

: هرصبت اهیف  هرکذت 

رارق یف  هفطن  تقلخ  موی  ذـنم  هیلإ  دـعاص  کبر  یلإ  دـصاق  کنأ  سدـحلا  هوقب  هتمارک  راد  یلإ  بغارلا  هللا  یلإ  کلاسلا  اهیأ  ملعا 
هجرد یلإ  مکحأ و  یلعأ و  یه  هبترم  یلإ  صقنأ  یه  هبترم  نم  لمکأ و  لاح  یلإ  لاح  نودأ  نم  لقنت  کسفن  اـهب  تطبر  نیکم و 

هناحرف اـمإ  هدـنع  یقبتف  کتائیـس  وأ  کتانـسح  نزوی  کـباسح و  کـیفوی  و  هدـهاشت - کـبر و  یقلت  نأ  یلإ  فرـشأ  عفرأ و  یه 
هبذعم هرساخ  هملأتم  هنوزحم  امإ  اقیفر و  کئلوأ  نسح  نیحلاصلا و  ءادهشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  عم  ادمرس  ادبأ  هدلخم  هرورسم 

عیمج نأ  لبق  نم  انیب  دق  نحن  نیرقلا و  سئبف  نیقفانملا  هرجفلا و  و  نیطایـشلا - هرفکلا و  عم  هدئفألا  یلع  علطت  یتلا  هدقوملا  هللا  رانب 
هکرحلا هذه  نکل  مهتاملظ - مکارت  مهباجح و  هظلغل  نورعشی  مه ال  یلاعت و  هللا  یلإ  كولـسلا  یف  ملاعلا  اذه  یف  یتلا  تادوجوملا 

یتلا هیدوعـصلا  سوقلا  هذه  مامت  عطقی  يذلا  لماکلا  ناسنإلا  یف  امیـس  رهظأ  نیبأ و  ناسنإلا  یف  یلاعت  هللا  یلإ  ریـسلا  اذه  هیتاذلا و 
هینطابلا مهراصبأ  معت  مل  نیذلا  ءاملعلا  نم  دوهشلا  فشکلا و  لهأ  هفرعی  امک  قحلا  یلإ  قلخلا  نم  هرئاد  فصنک 
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.ءاشی نم  هیتؤی  هللا  لضف  کلذ  و  ایندلا - يوهلا و  بجح  ءارتمالا و  دیلقتلا و  هواشغب  اهیلع  یه  امک  ءایشألا  قئاقح  كاردإ  نع 

: لیثمت

هرخسملا اهیف  هلامعلا  دونجلا  هیناسفنلا و  يوقلا  نم  اهیف  امب  رحبلا  یف  هلآلا  همکحملا  هنیفسلا  لاثم  ملاعلا  اذه  یف  هیناسنإلا  هینبلا  لاثم 
تادارإلا حایر  بوبهب  الإ  تاهجلا  یلإ  اهب  ریسلا  رـسیتی  ندبلا ال  هنیفـس  نإف  اهلاحب  هحلـصملا  هنیفـسلا  هذه  رمأ  یف  هبترملا  هللا  نذإب 

یلإ اهتبسن  یتلا  حیرلا  تنکـس  اذإ  هنأ  امکف  اهاسرم  (1) و  اهارجم هللا  مسب  نایرجلا و  ریسلا و  نع  هنیفـسلا  تفقو  حیرلا  تنکـس  اذإف 
ناسنإلا دسج  کلذک  اهتالآ  نم  هدحاو  لتخی  و  اهناکرأ - نم  یش ء  لطعتی  نأ  لبق  هنیفسلا  تفقو  ندبلا  یلإ  سفنلا  هبـسن  هنیفـسلا 

ندبلا و داوم  نم  یش ء  دعب  مدعی  مل  نإ  هنیفسلا و  هکرح  هلزنمب  انلاثم  یف  یتلا  هایحلا  سحلا و  هل  أیهتی  سفنلا ال  اهتقراف  اذإ  هتالآ  و 
هعبات اهتکرح  لب  هنیفسلا  رهوج  نم  سیل  حیرلا  نأ  ققح  ناهربلا  هنیفـسلا و  حیر  هلزنمب  يذلا  حورلا  خفن  باهذ  الإ  هئاضعأ  هتالآ و 

نم اهیلع  نم  هنیفسلا و  ردقت  هللا و ال  مساب  اهارجم  هللا و  نذإب  اهکرحم  اهلماح و  حیرلا  لب  حیرلل  هلماح  هنیفسلا  هتکرحل و ال 

ذخأ اذإف  هیهلـإلا  هیتافـصلا  تاـنیعتلا  نم  نیعتب  اذوخأـم  دوجولا  هقیقح  نع  هراـبع  نیخماـشلا  ءاـفرعلا  فرع  یف  هللا  مسا  نأ  ملعا  - 1
و ملاعلا - مسا  وهف  هتاذ  ادـع  امل  هتاذـل و  هیفاشکنالا  هب  ام  نیعتب  ذـخأ  اذإ  رونلا و  مسا  وهف  ریغلل  هیرهظملا  تاذـلاب و  هیرهاظلا  نیعتب 
یئاشلا و دـیرملا و  مسا  وهف  اهل  ابحم  اهب  ایـضار  هراثآ  اهنإ  ثیح  نم  هتاذ  راـثآب  هتاذـب و  اـجهتبم  ـالیمج  اریخ  هنوک  نیعتب  ذـخأ  اذإ 

مسالا قلطی  دق  رخآلا و  ءامسألا  اذکه  رداقلا و  مسا  وهف  هیـشملا  روعـشلا و  لیبس  یلع  هیـضایفلا  نیعتب  ذخأ  اذإ  یـضارلا و  دودولا و 
مـساب امهاسرم  نیتئفلا و  يرجم  نوک  نأ  فرعاف  اذـه  تفرع  اذإ  هللا  تالامک  نم  لامکل  همـس  هیآ و  هنإ  ثیح  نم  دوجو  لک  یلع 
میقملا همـساب  وأ  هلاعفلا  یلاعت  هللا  ءامـسأ  اهتدارإ  اهاوق و  سفنلا و  دوجو  هتعبت و  نابرلا و  دوجو  اذـک  حـیرلا و  دوجو  نأ  هاـنعم  هللا 
هلاعفلا عاونألا  بابرأ  یه  یلاعت  هللا  ءامسأ  ءافرعلا  دنع  امهاسرم و  امهارجم و  راهقلا  دیعملا  عجرملا  رخآلا  همساب  ئـشنملا و  ئدبملا 

سوفنلاک و هقرافملا  يدابملا  عئابطلا و  يوقلا و  یه  یتلا  هنراقملا  يدابملاک  رهاـظملا - نم  مهریغ  رظنب  يءارتی  یتلا  لاـعفألاف  اـهیف 
هر س  ینسحلا ، ءامسألا  نم  مهرظنب - لوقعلا 
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هخفن حورلا و  کلذک  اهنوعنـصی  هعنـص  وأ  اهنولمعت  هلیحب  اهباهذ  دعب  حـیرلا  عاجرتسا  یلع  اهیلع  هبکارلا  هفلتخملا  يوقلا  دونجلا و 
تقراف اذإ  سفنلا  عاجرتسا  یلع  هیجازملا  تایفیکلا  يوقلا و  نم  دحأ  ردـقی  حورلا و ال  لماح  دـسجلا  دـسجلا و ال  رهوج  نم  سیل 

عاجرتسا نع  هرابع  يذلا  خسانتلا  بهذم  لطب  اذهل  امهل و  هعبات  سفنلا  سفنلل ال  ناتعبات  هتکرح  ندبلا و  هایح  نأ  لاثم  اذهف  دسجلا 
- قبـس امک  سفنلل  عبات  جازملا  نأل  هتدام  دادعتـسا  هجازم و  حولـص  ههج  نم  يرخأ  هرات  هنع  اهباهذ  دعب  ندـبلا  یلإ  اهلقن  سفنلا و 

.هرصانعل هل و  هعبات  سفنلا  مایتلالا ال  یلع  هرصانعل  هرباجلا  ندبلا  ءازجأل  هعماجلا  جازملل  هظفاحلا  اهنأ  نم 

امإ نیتهج  نم  هنیفس  یه  امب  هنیفسلا  كاله  نأ  تملع - اذإ  کنأ  وه  هنیفسلا  لاثم  یف  یمارتخالا  یعیبطلا و  لجألا  نیب  قرفلا  امأ  و 
- اهلاح حالـصإب  اوکرادتی  مل  اهنع و  اولفغ  نإ  اهیف  نم  کلهی  قرغی و  ءاملا و  اهلخدـیف  اهبیکرت - لالحنا  وأ  اهمرج  ههج  نم  داسفب 
هجازم و دـسف  اذإ  هعم  سفنلا  یقبت  الف  هنع - هتلفغ  هب و  هبحاـص  نواـهت  نم  عئاـبطلا  يدـحإ  هبلغ  ههج  نم  هاوق  دـسجلا و  كـالهک 

حیرلا اهتلآ و  لـالتخا  بسب  هنیفـسلل  حـیرلا  یقبی  ـال  اـمک  هتلآ  تفعـض  لادـتعالا و  نع  تفرحنا  هتبـسن و  تجوعت  هماـظن و  لـطعت 
اهقفأ یف  حیرلا  ءاقبک  اهندعم  یف  هیقاب  سفنلا  کلتف  هنیفـسلا  كاله  لبق  تناک  يذلا  عضوملا  یف  همودـعم  ریغ  اهبوبه  یف  هدوجوم 

هنیفـسلا یلع  اهنم  هدراولا  هباهلا  هفـصاعلا  حیرلا  هوقب  هنیفـسلا  كاله  نوکی  نأب  یه  هیناثلا و  ههجلا  امأ  مسجلا و  فلت  دعب  اهملاع  و 
اذإ سفنلا  کلذـک  اهیلع - دری  ام  لمح  نع  اهتعاط  قیـضل  هادألا  رـسکت  هلآلا و  فعـضتف  هلمح  اـهتالآ  عسو  اهعـسو و  یف  سیل  اـم 

تینف هتالآ و  تفج  هبیکرت و  لحنا  اهلمح و  نع  ندبلا  فعـض  ندبلا  یلإ  اهنع  هثعبنملا  هیزیرغلا  اهترارح  تدتـشا  اهرهوج و  تیوق 
رهظی مل  امنإ  و  نابـشلا - هرارح  نم  دـشأ  رثکأ و  خـیاشملا  یف  هیزیرغلا  هرارحلا  نأ  اندـنع  قیقحتلا  نإف  هرارحلا - ءـالیتسال  هتاـبوطر 

توملا ضورع  أشنم  اذک  نابشلا و  هرارح  نم  لقأ  مهترارح - نأ  نم  روهـشملا  وه  ام  سکع  هداملا  لوبذ  لماحلا و  هلقل  مهیف  اهرثأ 
ضورعف هرورض  توملا  عقیف  ضرعلاب  ندبلا  نع  هرارحلا  ءانف  یلإ  يدؤملا  هبوطرلا  ءانفإل  هبجوملا  تاذلاب  هرارحلا  هبلغ  یعیبطلا 
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یه انهاه  هیتاذـلا  هیاغلا  للعلا و  ماسقأ  ثحابم  یف  تملع  امک  هیتاذـلا  تایاغلا  ضعبل  همزاللا  تارورـضلا  باـب  نم  یعیبطلا  توملا 
یفخی مث ال  اهیلع  هفـصاعلا  حیرلا  هدش  هنیفـسلا  لاثم  یف  اهریظن  یتلا  روصلا  خفن  هوق  حورلا و  رهوج  دادتـشا  اهلامک و  سفنلا و  هوق 
ریدقتلا بجومب  نیفراع  اهیف  نم  ناک  نإف  نیرمأ  نع  ولخت  هدـیدشلا ال  هفـصاعلا  هذـه  دـنع  هنیفـسلا  هذـه  ناکـس  لاوحأ  نأ  کیلع 

عزجلا و هلق  ربصلاب و  اضعب  مهضعب  ظعو  ایندلا و  نم  اولحترا  ءاطغلا و  فشکنی  نأ  لبق  مهبر  یلإ  اوملس  مهسوفن و  تنأمطا  ینابرلا 
دقف نامیإلا  لقعلا و  بجومب  لمعلا  هیئاضقلا و  همکحلا  هیردقلا و  هسایـسلا  هذـهب  ملعلا  مهل  مت  اذإف  داعملا  راد  یلإ  لاحترالا  قوش 

میکحلا هلعفی  ام  لک  نأ  یهلإلا و  ریدـقتلا  بجومب  نیفراع  ریغ  اوناـک  نإ  مئادـلا و  میعنلا  یلإ  اولـصو  نزحلا و  مغلا و  نم  اوحارتسا 
میلعلا هللا  ناوضر  نع  دـعبلا  میعنلا و  نع  ناـمرحلا  میحجلا و  مهؤازجف  میلـستلا  داـیقنالا و  ثیدـحل  نیعمتـسم  ـال  و  باوص - ریخ و 

میکحلا

يذاغلا و اضیأ  یه  لقاعلا و  ریـصبلا  عیمـسلا  كردملا  یحلا  اهنیعب  یه  هسفن و  یه  هدـحاو  اتاذ  یناسنإ  صخـش  لکل  نأ  یف  ( 5  ) لصف
هجوب ساسحلا  یمانلا  كرحتملا  یعیبطلا  مسجلا  لب  دلوملا  یمنملا و 

هراشا

یف يودجلا  میظع  نم  هیف  امل  حاضیإ  هدایز  کلذ - حضون  نأ  دیرن  انأ  الإ  قبـس  امیف  ناهربلا  نم  هجوب  ینعملا  اذـه  انیب  دـق  انأ  ملعا 
رمأ هتقیقح  هتاذ و  نأ  ناهربلا  یلإ  هعجارملا  لبق  نادـجولاب  ملعی  انم  دـحأ  لک  نإ  لوقنف  لوألا - قحلل  یلاعفألا  دـیحوتلا  هفرعم  باب 

نکاـسلا كرحتملا و  زیحتملا و  نابـضغلا و  یهتـشملا و  ساـسحلا  كردـملا  لـقاعلا  هنأ  مـلعی  کـلذ  عـم  هریثـک و  روـمأ  ـال  دـحاو 
نم اهضعب  امهلاوحأ و  لیختلا و  سحلا و  باب  نم  اهضعب  هلاوحأ و  لقعلا و  باب  نم  اهـضعب  ءامـسأ  تافـص و  عومجمب  فوصوملا 
لب هیملعلا  هعانـصلا  باب  نم  هتفرعم - مهنکمی  سانلا ال  رثکأ  نکل  اینادجو  ارمأ  ناک  نإ  اذه و  هتالاعفنا و  هضراوع و  مسجلا و  باب 

نم الإ  شیتفتلا  ثحبلا و  یلإ  اوءاج  اذإ  دیحوتلا  اذه  اورکنأ 
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امل مهنأ  هلأسملا  هذه  یف  ءامدقلا  نم  انیلإ  لصو  يذلا  هبر و  دیحوت  یلع  ردقی  فیک  هسفن  دیحوت  نع  زجع  نم  هنم و  رونب  هللا  هدیأ 
لصألاک یش ء  اهتلمج  یف  نأ  نایب  یلإ  اوجاتحا  يرخأ  هوق  یلإ  اهنم  دحاو  لک  اوبسن  يوقلا و  فانـصأ  یلع  لاعفألا  فانـصأ  اوقرف 

.عورفلا عباوتلاک و  يوقلا  رئاس  نأ  و  أدبملا - و 

بابلا اذه  یف  هلوقنملا  بهاذملا  رکذنل  و 

هراشا

.نیمسق یلع  مه  هدحاو و  سفنلا  نأ  یلإ  مهضعب  بهذف  قیرف  لک  لیلد  و 

وه اهنم و  صاخ  لعف  هصاخ  هوق  لـک  نع  ردـصی  هفلتخم - تـالآ  هطـساوب  نکل  اهتاذـب  لـیعافألا  لـعفت  سفنلا  نإ  لاـق  نم  مهنمف 
.هتقبط یف  نم  سیئرلا و  خیشلا  بهذم 

هیناوهـش و اهـضعب  هرکفم و  اهـضعب  هساسح و  اهـضعب  هدع  سوفن  ندـبلا  یف  نکل  هدـحاوب و  تسیل   (1) سفنلا نإ  لاـق  نم  مـهنم  و 
.هیبضغ اهضعب 

سفنلا هدحول  نورکنملا  امأ 

هرکفملا و نود  هساسحلا  هیئاذغلا و  سفنلا  اهل  تاناویحلا و  هیئاذغلا و  سفنلا  اهل  تابنلا و  دـجن  انأ  نم  هرکذ  قبـس  امب  اوجتحا  دـقف 
هریاغتم اهنأ  انملع  هقطانلا  سفنلا  مدـع  عم  هدوجوم  هساسحلا  هساسحلا و  سفنلا  مدـع  عم  هدوجوم  هیتابنلا  سفنلا  انیأر  املف  هیلقعلا -
اهانیأر مث  ضعب  نع  اهضعب  ءانغتسا  اهریاغت و  تبث  امل  مسالاب و  اهلک  لوصح  دنع  الإ  اهنم  دحاو  لوصح  عنتمال  هدحاو  تناک  ول  ذإ 

.دحاو ندبب  هقلعتم  هریاغتم  سوفن  اهنأ  انملع  ناسنإلا  یف  هعمتجم 

دجوی دق  داوسلاک  هطیسبلا   (2) عاونألا نم  اریثک  نإف  يدر  جاجتحالا  اذه  و 

یجیس هلوطل و  هرکذی  مل  هرس  سدق  فنصملا  بهذم  وه  نیمسقلا  نم  یناثلا  خلإ و  مهضعب  بهذف  هرـس  سدق  هلوق  لباقم  اذه  - 1
سفنلا یلإ  دنتست  هیزاجم  هقالعب  اهلیعافأ و  لعفت  يوقلا  هدحاو و  سفنلا  نأب  لوقلا  نیمسقلا  نم  یناثلا  نإ  وأ  یـضم  امک  هقیقحت  ء 

هر س  ملقلا ، نم  طقس  وأ  هل  ضرعتی  مل  اذل  ادج و  فیخس  اذه  و 
ثحبم یف  رم  امک  رصبلا  عمـسلا و  هکرحلا و  سحلاک و  هیعونلا  هلـصحملا  عئابطلا  وه  لالدتـسالا  یف  طانملا  نأب  بیجت  نأ  کل  - 2

نوللا كاکفناف  اداوم  اهذـخأ  نکمی  یتلا ال  هیجراخلا  طئاسبلا  سانجأ  نأش  وه  امک  لوصفلا - یف  هیناف  همهبم  هعیبط  نوللا  يوقلا و 
هر س  هیف ، مالک  نیلصفلا ال  ریاغت  ضایبلا و  لصف  وه  يذلا  قرفملا  كاکفنال  ضحم  عبات  ضباقلا  نع 
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نأ کلذ  نم  مزلی  رصبلا و ال  ضباقک  رخآلا  موقملا  مدع  عم  عضوم  یف  ادوجوم  نوللاک  هیف  دحاو  دوجوب  هدوجوملا  اهتاموقم  ضعب 
.داوسلا هقیقح  یف  رصبلا  ضباق  دوجو  ریغ  نوللا  دوجو 

تـسیل اذـک  عونلاب و  هدـحتم  ناویحلا  یف  هدوجوملا  هیئاذـغلا  هوقلا  یه  الثم  تاـبنلا  یف  هدوجوملا  هیئاذـغلا  هوقلا  تسیل   (1) اضیأ و 
یف نادـحتم  امهنإ  لب  هیعونلا  هقیقحلا  یف  هدـحتم  ناسنإلا  یف  هدوجوملا  هساسحلا  عم  قطاـنلا  ریغلا  ناویحلا  یف  هدوجوملا  هساـسحلا 

وه ناک  نإ  یسنج و  دحاو  ینعم  الثم  ساسحلاف  هریغ  عم  دیرجتلا  طلخلا و  طرش  الب  اقلطم  امهانعم  ذخأ  اذإ  ینعأ  یـسنجلا  ینعملا 
نم هدوجو  مت  دـق  امم  وهف  يدوجولا  لصحتلا  مات  نوکی  ثیحب  ساسحلا  يأ  ینعملا  اذـه  ذـخأ  اذإف  اسنج  ذوخأـملا  ناویحلل  الـصف 

لب ال دوجولا  لقتـسم  ریغ  هنأ  یلع  ذـخأ  اذإ  تاـناویحلا و  رئاـس  یف  اـمک  اذـه  رخآ و  ماـمت  هل  نوکی  نـأل  ءاعدتـسا  دادعتـسا و  ریغ 
نإ عونلاب و  لوألا  ینعملل  ریاغم  ینعملا  اذـهف  هدوجو  لمکی  هتقیقح و  متی  هب  رخآ  مامت  هل  نوکی  نأب  الإ  هتقیقح  هدوجو و  لـصحتی 
یف هساسحلا  سفنلاف  یناثلا  مسقلا  نود  هنم  لوألا  مسقلا  یف  حصی  امنأ  قطانلل  ریاغم  ساسحلا  نأب  مکحلاف  سنجلاب  هعم  ادحاو  ناک 
یتلا تابنلا و  یف  یتلا  هیذاغلا  سفنلا  یف  لوقلا  اذـکه  ناسنإلا و  یف  دـحاو  یـش ء  اهنکل  هرکفتملا و  سفنلل  هریاغم  تاناویحلا  رئاس 

- ادج کعفنت  اهنإف  هدعاقلا  هذه  ملعاف  هقطانلا  وأ  هساسحلا  سفنلا  یلإ  هبسنلاب  ناسنإلا  ناویحلا و  یف 

نودحوملا امأ  و 

لاعفألا نأ  یلع  انللد  دق  اولاق  نأب  مهبهذم  یلع  اوجتحا  دقف 

دحاو عضوم  یف  وه  امیف  هورجأ  لب  نیعـضوم - یف  نیتوقب  اصوصخم  سیل  مهلیلد  یف  ذوخأملا  كاـکفنالا  نأـب  بیجت  نأ  کـل  - 1
يوقلا یف  مضهلا  وأ  عفدلا  وأ  كاسمإلا  لتخی  بذجلا و  یصخش  دحاو  ضیرم  یف  ققحتی  دق  ذإ  كاسمإلا  نع  بذجلا  كاکفناک 

یف ضارمألا  یف  ررقم  وه  امک  دحاو  صخـشل  هیغامدلا  يوقلا  یف  فرـصتلا  نع  ظفحلا  وأ  ظفحلا  نع  كردلا  كاکفنا  هیعیبطلا و 
ضرعلاـب وـه  اـمنأ  یعوـنلا  فـالتخالا  نم  دارملا  نإ  مث  همداـخلا - اـهاوق  یف  ـال  هثـالثلا  سوـفنلا  یف  مـالکلا  نأ  باوـجلا  بـطلا و 

یف هساسحلا  ناویحلا و  یف  هیمانلا  تابنلا و  یف  هیمانلا  سفنلا  فالتخا  نإف  اهمزاول  رابتعاب  دادعألا - بتارم  نیب  یعونلا  فالتخالاک 
یه اهوحن و  فوقولا و  هکرحلا و  و  هیلـصفلا - هوقلا و  لصحتلا و  ماهبإلا و  نیب  فالتخالا  رابتعاب  ناـسنإلا  یف  هساـسحلا  ناویحلا و 

هر س  قئاقحلا ، هذه  مزاول 
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لعفنت هیبضغلاف ال  صوصخم  لعف  الإ  هنع  ردـصی  یه ال  یه  ثیح  نم  هوق  لـک  نأ  هفلاـختم و  يوق  یلإ  هدنتـسم  سفنلل  هفلاـختملا 
لوقنف کلذ  تبث  اذإ  ناتوقلا و  ناتاه  هنع  رثأت  امم  هرثأتم  هکردـملا  هوقلا  نوکت  تایذؤملا و ال  نع  رثأتت  هیوهـشلا ال  تاذـللا و  نع 

وأ انیهتشا  ینالفلا  یشلا ء  انسسحأ  یتم  لوقن  انألف  هنواعتملا  امأ  هعفادتم  نوکت  هرات  لعفلا و  یلع  هنواعتم  نوکت  هرات  يوقلا  هذه  نإ 
ول ال لوقنف  کلذ  تبث  اذإ  هوهشلا و  وأ  بضغلا  لتخا  سحلا  یلإ  وأ  سحلا  لتخا  رکفلا  یلإ  انهجوت  اذإ  انألف  هعفادتملا  امأ  انبضغ و 

مل اذإ  هوق  لک  لعف  نأل  هعفادملا  هنواعملا و  دوجو  عنتمال  الإ  اهرـسأب و  اهل  ربدـملاک  نوکی  يوقلا  هذـهل  كرتشم  یـش ء   (1) دوجو
تبث اذإ  هنواعملا و  هذـه  اهنیب  لصحت  نأ ال  بجو  هصوصخم  هلآ  اهنم  لکل  لب  هکرتشم  هلآلا  تسیل  يرخألا و  هوقلاـب  اـطبترم  نکی 

نالوألا نامـسقلا  هیف و  الاح  امـسج و ال  ـال  وأ  مسجلا  یف  ـالاح  وأ  امـسج  نوکی  نأ  اـمإ  كرتشملا  کلذـف  كرتشم  یـش ء  دوجو 
امسج و ال نوکی  ادحاو ال  ائیـش  اهلک  يوقلا  هذه  عمجم  نوکی  نأ  وه  ثلاثلا و  مسقلا  یقبف  هیـضاملا  لوصفلا  یف  قبـس  امب  نالطاب 

.سفنلا وه  اینامسج و 

نإف يوقلا  هذهل  اطابر  سفنلا  نوکب  متیرد  ام  لوقی  نأ  دحأل  نإف  لاکـشإلا  لحب  فاو  بابلا و ال  اذه  یف  دجم  ریغ  مالک  اذه  لوقأ 
کحاضلا بتاکلا  نکاسلا  يذاغلا  ساسحلا  اهنیعب  یه  سفنلا  نوک  یف  یفکی  ردقلا ال   (2) اذهف اهدوجول - هلع  سفنلا  نأ  هب  متینع 

يوق تدـجوأ  اذإ  هلعلا  نإـف  هل  اـقواعم  وأ  هلعف  یلع  رخـآلل  اـنواعم  ضعبلا  نوک  یف  یفکی  ـال  يوـقلا  هذـه  دوـجول  هلع  اـهنوک  لـب 
هقلعتم اهنع  هینغ  يرخألا  نع  هلـصفنم  اهنم  هدحاو  لک  ناک  هصوصخم  هلآ  اهنم  هدـحاو  لکل  تطعأ  هنیابتم و  لاحم  یف  هصوصخم 

عیمج دوجول  أدبم  مکدنع  لاعفلا  لقعلا  نأ  سیل  هلعف أ  نع  رخآلا  عنمی  فیک  صاخلا  هلعف  یف  اهضعب  عورـشف  هوجولا  نم  هجوب  اهب 
یلع هنیعی  وأ  ضعبلا  نع  ضعبلا  قوعی  نأ  هدحاو  هلع  دـحاو و  إدـبمل  هلولعم  اهرـسأب  اهنوک  نم  مزلیف  نادـبألا  یف  هدوجوملا  يوقلا 

.کلذ

هر س  باوجلا ، وه  عنتما  اهیلع و  فطع  الإ  هیطرش و  وأ  اهل  باوج  الف  هیضیضحت  ول ال  - 1
هر س  نیئاشملا ، قاذم  مئالی  هنکل ال  یلجتلاب  لعاف  یلاعت  هنأ  نؤشتلا و  وه  ءافرعلا و  قاذم  یلع  هیلعلا  ینعم  مهفی  نأ  الإ  - 2
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تایئرملا و رـصبت  سفنلا  نإ  لاقی  نأ  امهدـحأ  نیهجو - لـمتحی  اذـهف  اـهل  هکرحم  يوقلا و  هذـهل  هربدـم  سفنلا  نأ  هب  متینع  نإ  و 
قحلا وه  اذه  اهتافصب و  هفصتم  لاعفألا و  هذهل  أدبم  يوقلا و  هذهل  الحم  اهتاذ  نوکت  و  تایهتشملا - یهتشت  تاعومـسملا و  عمـست 

هکاردإل هعناملا  للعلا  حازأ  كوکـشلا و  عفد  هنقتأ و  همکحأ و  يذـلا  نم  نکل  هفلخ و  نم  هیدـی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتأی  يذـلا ال 
ادحاو ارهوج  لکلا  ناک  اذإ  اهلعف  یف  هرات  عفادتلا  لصحی  يوقلا و  ددـعتب  لوقلا  غوسی  (1) و  عقی فیکف  کلذک  ناک  اذإ  رمألا  نإف 

هـصوصخملا ءاضعألا  یف  ءامکحلا  نم  هریغ  خیـشلا و  اهتبثأ  یتلا  يوقلا  نـالطبب  لوقلا  بجوی  هب  لوقلا  هلمجلاـب  هدـحاو و  هیوه  هل 
یف یتلا  حورلا  یف  هرـصاب  هوق  تابثإ  یلإ  هجاح  يأف  هیهتـشملا  هعماـسلا و  هرـصابلا و  یه  تناـک  اذإ  سفنلا  نإـف  عضاوملا  هفلتخملا 

.یخامصلا شورفملا  بصعلا  یف  یتلا  حورلا  یف  هعماس  هوق  تابثإ  یلإ  نیتبصعلا و  یقتلم 

نأ یناثلا  هجولا  هریغب و  مئاق  عامـس  راصبإب و  لب  هتاذـب  مئاق  عامـس  راصبإب و  عمـس ال  رـصبأ و  امنإ  ناسنإلا  نوکی  نأ  مزلی  اـضیأ  و 
دوجولا یف  نأ  هقطانلا   (2) سفنلا تکردأ  نیعم  صخـش  هروص  تکردأ  اذإ  هرـصابلا  هوقلا  نأ  اطابر  سفنلا  نوکب  ینعملا  نإ  لاـقی 

کلذ نم  یـش ء  یف  ضعب  یلإ  هضعب  مامـضنا  جرخی  یلک ال  هجو  یلع  لک  اذک و  عضو  اذک و  لکـش  اذک و  نولب  افوصوم  اصخش 
هیلک تافصب  دیق  اذإ  یلکلا  نأ  تفرع  دق  کنإف  هیلکلا  نع  یشلا ء 

یلإ جاتحت  هداملاب  ام  هجوب  لاعفألا  هذـه  قلعت  اـهدرجت و  ناـکمل  اـهنکل  سفنلا  وه  لاـعفألا  هذـه  عیمجب  لـعافلا  نأ  باوجلا  و  - 1
ءاوتـسال لعف  متی  مل  صیـصختلا  ول ال  صیـصخت و  عقی  مل  اهالول  هلعفب و  درجملا  لعافلا  صیـصخت  اهنأش  ندـبلا  نم  هفلتخم  ءازجأ 
لصحم عجری  هیلإ  رظنلاب  و  همالک - لیذ  یف  هرکذیس  ام  لصحم  هقیقحلاب  وه  هانرکذ  يذلا  اذه  تایداملا و  عیمج  یلإ  درجملا  هبسن 

هلظ دم  ط  یغبنی ، ام  یلع  هوحقنی  مل  مهنکل  قح  هنأ  یلإ  هجولا  اذه  یلع  لاکشإلا 
لقی مل  امنإ  یصخشلا و  كردملاب  سفنلا  هبنتل  سفنلا و  یف  هصـصختملا  هروصلا  لوصحل  هدعم  يوقلا  یف  هیـصخشلا  هروصلاف  - 2

روصلل الحم  نوکی  نأ  نم  عفرأ  سفنلا  نأل  سفنلا  یف  يرخـألا  هیـصخشلا  روصلا  لوصحل  ببـس  يوقلا  یف  هیـصخشلا  روصلا  نأـب 
هر س  نادجولا ، فالخ  اضیأ  هیوغللا و  مزلی  اضیأ  درجملل و  لحم  هدرجم  سفنلا  نأل  هیئزجلا -
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كردت نأل  سفنلا  دادعتـسال  ببـس  یئزجلا - کلذب  ساسحإلاف  هلمجلاب  ایـصخش و  ایئزج  کلذب  ریـصی  هفـص ال  فلأ  تناک  نإ  و 
کلذ صصختی  کلذ  دنعف  یشلا ء  کلذ  لیـصحتل  یلک  بلطل  اثعاب  اببـس  كاردإلا  کلذ  نوکی  مث  یلک  هجو  یلع  یئزجلا  کلذ 

هبوسنملا هیئزجلا  لاوحألا  رئاس  بضغلا و  سایق  اذـک  هوهـشلا و  وه  یئزجلا  بلطلا  کلذ  لباقلا و  صـصختل  اـیئزج  ریـصی  بلطلا و 
.هعابتأ خیشلا و  بهذم  یلع  اعمجم  هینامسجلا و  يوقلل  اطابر  سفنلا  نوک  یف  ررقی  نأ  نکمی  ام  هیاغ  اذهف  هیناسنإلا  سفنلا  یلإ 

سفنلا یلإ  هیصخشلا  تالاعفنالا  هیئزجلا و  لاعفألا  رئاس  هکرحلا و  سحلا و  بضغلا و  هوهشلا و  هبـسن  نأل  دیدسب  اذه  سیل  لوقأ  و 
ناکل الإ  یئزج و  هجو  یلع  رخآلا  هکردـی  ام  لک  یلک  هجو  یلع  كردـی  نأ  هنأش  نم  رخآ  رمأ  یلإ  نیاـبم  رمأ  لـعف  هبـسنک  تسیل 

راثآلا و هذـه  نم  يرب ء  هنأ  هرورـض  ملعن  انأ  عم  کلذـک  ناسنإلا  نأ  امک  هکرح  سح و  بضغ و  هوهـش و  اذ  اـضیأ  لاـعفلا  لـقعلا 
بضغلا و هوهـشلا و  هیرتعت  كرحتت و  كردـت و  سحت و  لقعت و  هدـحاو  اتاذ  انل  نأ  انـسفنأ  نم  دـجن  انأ  تالاعفنالا و  لـغاوشلا و 

يذلا هنیعب  وه  انم  یهتـشی  يذـلا  نأ  تایـصخشلا و  كردـی  هنیعب  وه  انم  تایلکلا  كردـی  يذـلا  نأ  ملعن  تالاعفنالا و  نم  امهریغ 
هدونج و کلملا و  نیب  هبسنلاک  هیفیلأتلا  هبسنلا  هدحو  هیعمجلا  هذه  یف  یفکی  هلباقتملا و ال  تافصلا  رئاس  یف  مالکلا  اذک  بضغی و 
سفنلا و ملع  یف  نوخـسارلا  هفرعی  امک  هدـیدع  نوئـش  تاذ  هیعیبط  هدـحو  نم  دـب  لب ال  هئامإ  هدـیبع و  هدـالوأ و  تیبلا و  بحاـص 
یلاعت َو هلوق  یف  هیلإ  راشملا  مدآ ع  هب  هللا  ملع  يذلا  ءامـسألا  ملع  نم  هدافتـسملا  هیهلإلا  هنوئـش  قحلا و  دوجولا  هفرعم  یف  اهلزانم و 

ثیح دیهش  وه  عمسلا و  یقلأ  وأ  بلق  هل  ناک  نمل  باتکلا  اذه  نم  عضاوم  یف  کلذ  قیقحت  یلإ  انرشأ  دق  اهَّلُک و  َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع 
سفنلا ملاع  لقعلا و  ملاع  هثالث  ملاوعلا  نأ  اراثآ و  رثکأ  یناعملل و  اعمج  رثکأ  ناـک  هطاـسب  هوق و  دـشأ  ناـک  اـملک  دوجولا  نأ  اـنیب 

هرثکلا نع  نوصم  یناثلا  هیلکلاب و  هرثکلا  نع  نوصم   (1) لوألا هعیبطلا و  ملاع  یناویحلا و 

اهناولأ و اهلاکـشأک و  تایفیکلاب  هیلاثملا  روصلا  فالتخاک  هیروصلا  هرثکلا  هیداملا و  هیعـضولا  هرثکلا  نم  نیتیتآلا  نیترثکلا  يأ  - 1
ققحتلا همولعمف  اهفعـض  هیرونلا و  هدشب  وأ  تایهاملاب  هرثکلا  امأ  کلذ و  وحن  ربکلا و  رغـصلا و  یف  هفلتخملا  اهریداقمک  تایمکلاب 

هر س  لقعلا ، ملاع  یف 

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 80 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_61_1
http://www.ghaemiyeh.com


62 ص :

.داوملا یلإ  ماسقنالا  داضتلا و  هرثکلا و  طانم  ثلاثلا  يداملا و  ماسقنالا  هیعضولا و 

سفنلا و ماقم  سدـقلا و  لقعلا و  ماقم  هثالث  تاماقم  اهل  هیناویحلا  سوفنلا  رئاس  نیب  نم  هیناـسنإلا  سفنلا  نإ  لوقنف  اذـه  ررقت  اذإ  و 
نکل رخآ - ماقم  یف  دجوی  تاماقملا  هذه  نم  یـش ء  یف  لاعفألا  تافـصلا و  نم  اهل  دجوی  املک  و  هعیبطلا - سحلا و  ماقم  لایخلا و 

هدوجوم هیکیرحتلا  هیکاردإلا و  يوقلا  ساوحلا و  هذهف  مسجتلا - هءاربلا و  هسخلا و  فرشلا و  هرثکلا و  هدحولا و  نم   (1) هبسحب لک 
عـضوم نوکی  نأ  نکمی  الف  نیابتلا  داضتلل و  لحم  ماسقنالا و  فالتخالل و  عوضوم  هداملا  نأل  هقرفتم - تادوجوب  ندـبلا  هداـم  یف 
یسمل یسح  ملأ  ناسنإلا  نم  وضعب  موقی  اذک  یشملا  هلآ  شطبلا  هلآ  بضغلا و ال  لحم  وه  هوهشلا  لحم  عمـسلا و ال  عضوم  رـصبلا 

یناویحلا سفنلا  ملاع  لایخلا و  ماقم  یف  هدوجوم  اـهلک  يوقلا  هذـه  دـجن  مث  ماـیتلالاک  هیـسمل  هحار  رخآ  وضعب  لاـصتالا و  قرفتک 
مشی و يری و  عمـسی و  كرتشم  دـحاو  سح  اهلف  رم  امک  اهل  عضو  ـال  لـب  عضولا  یف  هدـحتم  لاـیخلا  یف  هرثکتم  هزیمتم  تادوجوب 

ساوحلا یف  امک  اهعـضاوم  قرتفی  مسقنی و  نأ  ریغ  نم  اـیئزج  اـسمل  اـقوذ و  امـش و  اـیئزج و  ارـصب  اـیئزج و  اعمـس  سملی  قوذـی و 
قرفت مایتلا  لاصتا و ال  قرفت  ریغ  نم  رسی  ملأتی و  بضغی و  یهتشی و  اذک  هرهاظلا و 

اهوحن و قورعلا و  ءالتما  هجولا و  دادوسا  و  هقارتحا - بلقلا و  مد  نایلغ  ملاعلا  اذـه  یف  وه  قئاقحلا و  نم  هقیقح  ـالثم  بضغلاـف  - 1
وه لقعلا  ملاع  یف  ماقتنالا و  یفشتلا و  هدارإ  یلإ  سفنلا  تعد  هینامـسجلا  تافـصلا  هذه  نع  هدرجم  هینادجو  هلاح  سفنلا  ملاع  یف 
رون نأش  وه  امک  راونألا  لک  یلع  هیبوجولا  هیرهاقلا  وه  هیبوبرلا  ملاع  یف  هقرافملا و  هرهاقلا  راونـألا  نأـش  وه  اـمک  هیلقعلا  هیرهاـقلا 
اذه اهوحن  هیـشخلا و  همحرلا و  هبحملا و  هیلع  سق  راهقلا و  دحاولا  هیدـحأ  مکح  وه  امک  تارثکلا - لکل  هینفملا  هیرهابلا  راونألا و 
نم اذـکه و  رخآ و  جـهنب  لقعلا  یف  وحنب و  لایخلا  یف  روطب و  رـصبلا  یف  هملع  هروص  ضایبلاف  مولعلا  نم  امأ  لاوحـألا و  نم  لاـثم 

تاذـلاب و یـسحلا  نم  جاـهنأ  یلع  ینهذـلا  زرطب و  یتوهـاللا  مسقب و  یلقعلا  وحنب و  یلاـثملا  روـطب و  یعیبـطلا  ناـسنإلاف  تاوذـلا 
هر س  بتارملا ، هذه  عیمج  یلع  قداصلا  یعیبطلا  یلکلا  یلقعلا و  یلکلا  یلایخلا و 
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هجو یلع  لقعلا  ماـقم  یف  هدوجوم  عیمجلا   (1) دجن مث  نطابلا  سحلا  ملاع  یف  رثکتم  ریغ  رهاظلا  سحلا  ملاع  یف  رثکتم  کـلذ  لـک 
ینعملاب هریثک  کلذ   (2) عم اهنکل  هیئزج  هیلایخ  وأ  هیمسج  هیعضو  همسق  هقرفت و  بوش  نع  يرعم  لیصفت  هرثک و  بوش  نع  سدقم 

تاذلا دحاو  دوجوب  ناسنإلا - کلذ  یف  هدوجوم  هیلقع  هئاضعأ  عیمج  یناحور و  یلقعلا  ناسنإلاف  یـش ء  اهنم  دوقفم  ریغ  هقیقحلا  و 
امک هیف  فـالتخا  ـال  دـحاو  عضوم  یف  اـهلک  هیلقع  حراوج  و  یلقع - عمـس  یلقع و  رـصب  یلقع و  هجو  هلف  هقیقحلا  ینعملا و  هریثک 

.ایجولوثأ یف  سیلاطاطسرأ  هدافأ 

هریثکلا يوقلا  هذه  تابثإ  یلإ  هجاحلا  امف  لامعألا  عیمجل  هلامعلا  تاکاردإلا  عیمجل  هکردملا  اهنیعب  یه  سفنلا  تناک  اذإ  تلق  نإف 
.بضغلا هوهشلا و  هعفادلا و  هبذاجلاک و  کیرحتلا  باب  نم  اهضعب  امهریغ و  رصبلا و  عمسلاک و  كاردإلا  باب  نم  اهضعب  یتلا 

یف اهروهظ  يوقلا و  هذه  دوجو  نأ  الإ  يوقلا  هذه  لک  تناک  نإ  (3) و  یه انلق 

لک نیخـسارلا  ءاـمکحلا  نم  هرـس و  سدـق  هنم  تعمـس  اـمک  ملاوـعلا  قباـطت  یـضتقمب  هنأ  هقباـسلا  یـشاوحلا  یف  ترکذ  یلعل  - 1
هرصب نأ  ینعمب  رشعلا  کلت  یف  رشعلا  هذه  برـضت  ملاعلا  کلذ  هعـسل  لاثملا و  ملاع  یف  هدوجوم  هنطابلا  هرهاظلا و  رـشعلا  ساوحلا 

لـقعلا و ملاـع  یف  هدوجوم  هئاـملا  هذـه  عیمج  هئاـم و  نوـکیف  رـشعلا  رخآ  یلإ  اذـکه  لاـیخ و  سمل و  مش و  قوذ و  عمـس و  ـالثم 
سدقم فلألا  اذه  عیمج  هل و  عضو  لب ال  عضولا  یف  هدحتم  هیلاثملا  هئاملا  کلت  لک  افلأ و  نوکیف  رشع  یف  هئاملا  برضت  هتیعسوأل 

هر س  هیلاثم ، ول  هرثک و  بوش  نع 
امهریغ رـصبلا و  عمـسلا و  هقیقحف  طقف  اموهفم  هریثکلا  اهقئاقح  اـهمیهافم و  بلـسل  هحـص  ـال  هطاـسبلا  هدـحولا و  کـلت  عم  يأ  - 2

هر س  زئاج ، دحاو  دوجو  نع  هریثکلا  میهافملا  عازتنا  نأل  طیسبلا  دوجولا  کلذ  یلع  هقداص 
هیتاذـلا هنوئـشل  يذـلا  یتاذـلا  روعـشلا  وهف  لوبقملا  مکح  امأ  رخآلا  یلإ  يرـسی  لوبقملا  لباقلا و  نم  لک  مکح  نأ  لـصاحلا  و  - 3
یکحی نأ ال  لوبقملا و  روهظ  یف  فالتخالا  بجویف  نیعتلا  دحلا و  قیضلا و  وهف  لباقلا  مکح  امأ  اهتالآ و  يوقلا و  یلع  بحـسنیف 

یف روهظ  سفنلا  يوقل  نوکی  نأ  یـضتقی  ماسقنالا  قرفلا و  ملاع  مسجلا  ملاع  نوک  تلق  نإ  .لوبقملا  تافـص  عیمج  هقیـضل  لباقلا 
اذه طانم  تلق  .هدحاو  اهتاذ  یف  تناک  سفنلا  يوق  نأل  اعیمس  ناک  اوضع  اریصب و  ناک  اوضع  نأ  افیعض ال  نوکی  هنأ  الإ  وضع  لک 

عبطلاب و هفلاختملا  داوملا  هفلتخملا و  ءاضعألل  هفلتخملا  هجزمألا  نم  هصاـخلا  تایـصوصخلا  عم  لـب  ماـسقنالا  هقرفتلا و  درجم  سیل 
لیق امک  هجوب  تناک  نإ  اذـکه و  عامـسلا و  وحنب  نذألا  یف  راصبإلا و  وحنب  نیعلا  یف  اهروهظ  نوکی  نأ  یـضتقاف  اـهوحن  عضولا و 

هیهیبشتلا هیهیزنتلا و  تافـصلل  ارهظم  تناک  يربک  هیآ  تناک  اـمل  سفنلا  نأ  باوجلا  یف  قحلا  یـش ء و  لـک  ینعم  هیف  یـش ء  لـک 
ریغلا رثکتلا - هدـحولا و  هداملاب و  هبوشملا  روصلا  هفرـصلا و  روصلا  هفاضملا و  یناعملا  هلـسرملا و  یناـعملا  هبترم  بتارم  اـهل  ناـکف 

هدـحو ـال  هیلظ  هقح  هدـحو  هیناـسنإلا  سفنلل  هلمجلاـب  بتارملا و  تاـیتاذ  تائـشنلا و  تایـصوصخ  نم  یعـضولا  رثکتلا  یعـضولا و 
هر س  هیددع ،
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مسج نوکی  نأ  نکمی  ماسقنالا ال  هقرفتلا و  ملاع  مسجلا  ملاع  نأل  عضولا  هفلاختم  هنیابتم  هینامـسج  تالآب  الإ  نکمی  داوملا ال  ملاع 
وـضعف کیرحتلا  تائیه  كاردإلا و  تافـص  نم  امهریغ  رـصبلا و  عمـسلاک و  هریثک  تافـصل  أدبم  هیرـصنع  هدحاو  هعیبط  عم  دحاو 

بـسحب یناحور  رهوج  فالخب  یناعملا - هیعماج  نع  هدوجو  ناـصقنل  هعفاد  هبذاـج و  ارـصب و  اعمـس و  نوکی  نأ  نکمی  ـال  دـحاو 
عضاوم یف  هتتـشتملا  هقرفتملا  اهاوق  نع  هرداصلا  لیعافألا  عیمجل  أدبم  هیـسفنلا  هدحاولا  تاذلاف  یناحورلا  یناسفنلا  یعمجلا  هدوجو 

رئاس یف  هدوجوملا  یناعملا  و  تالامکلا - عیمجل  هعماج  اهتدحو  هفارـصب  هیلقعلا  تاذلا  اذک  هیعمجلا و  داحتالا و  تعن  یلع  هفلتخم 
.ارارم هانیب  امک  یلقعلا  اهدوجوب  قیلی  هجو  یلع  یلعأ و  فرشأ و  هجو  یلع  نکل  هیعیبطلا  هیسحلا و  هیناسفنلا و  يوقلا 

نم يوقلا  یناعمب  فاصتالا  یف  تجاتحا  سفنلا  نإ  ثیح  هیعمجلا  هذه  یف  سفنلا  نیب  قرافملا و  لقعلا  نیب   (1) قرفلا ام  تلق  نإف 
لقعلا امأ  اهئاضعأ و  هفلتخملا و  اهداوم  يوقلا و  هذه  ددعت  ریغ  نم  اهتاذ  دوجوب  ءافتکالا  عقی  مل  هفلتخم و  ءاضعأ  تالآ و  دوجو 

یلإ سفنلا  نع  اهراثآ  روهظ  یف  هجاتحم  ریغ  تناک  کلذـک  تناک  ول  يوقلل و  هعماج  اـهتاذ  ماـقم  یف  سفنلا  نوکت  فیک  يأ  - 1
هفلتخم تالآ  يوق و  یلإ  جـتحی  مل  یلعأ  وحنب  اهدوجو  يوقلا و  یناعمل  اعمجتـسم  ناک  ثیح  لقعلا  نأ  امک  هفلتخم  تالآ  يوق و 

یه امب  سفنلا  لقعلا و  ینعأ  نیعوضوملا - نیب  هقرفتلا  باوجلا  لصاح  هیعمج و  هدحو  بحاص  امهنم  لک  قرفلا و  یتأتی  فیک  مث 
هر س  القع ، لب  اسفن  نکی  مل  نکی  مل  نإ  اهطوبه و  ینعم  جایتحالا  اذه  نأ  سفن و 
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.هدیدع تالآ  داوم و  یلإ  هجاح  هتالاح  هیناعم و  روهظ  هلاعفأ و  رودص  یف  هل  عقی  ملف 

لمکتسی لعفنی و  وأ  اهنم  رثأتی  نأ  ریغ  نم  داجیإلا  هضافإلا و  لیبس  یلع  هیجراخلا  داوملا  یلإ  هنم  لزنت  هتالامک  لقعلا و  تافص  انلق 
اـضحم القع  ریـصت  نأ  دـعب  الإ  اهتالآ  اهمداوخ و  نم  لاعفنالا  ریغتلا و  نع  أربتت  اهتاذـب و  لقتـست  نأ  اهل  سیلف  سفنلا  امأ  اهببـسب و 

هعیبطلا و سحلا و  ماقم  یف  هراتف  اهلک  یلإ  جاتحت  هفلتخم - راوطأ  تاذ  یهف  کلذ  لبق  امأ  رظتنم و  لاـمک  ـال  صقن و  ههج  هل  سیل 
اذإف یعیبطلا  ندـبلا  اذـهب  تاذـلا  هقلعتم  تماد  ام  اهلاح  اذـه  لوقعملا و  لـقعلا و  ماـقم  یف  اروط  لـیختلا و  سفنلا و  ماـقم  یف  هراـت 

یلاثملا یناثلا  ماقملا  امإ  لمعلا و  ملعلا و  یف  نیلماکلا  نم  تناک  نإ  درجملا  یلقعلا  ماقملا  امإ  اهماقم  ناک  ملاـعلا  اذـه  نع  تعطقنا 
عاونألا نم  اهبـسانی  ام  هروصب  اهروصت  لاوحـألا و  تاـکلملا و  هبلغ  بسحب  اـهعاونأ  فـالتخا  یلع  کلذـک  نکی  مل  نإ  يورخـألا 

هیورخألا

غزب امک  هدحاو  تاذ  یلإ  عجری  نأ  ریغ  نم  يوقلا  رثکت  یف  لیق  امل  اعفد  ماقملا  اذه  یف  تاحراطملا  بحاص  هلاق  ام  فعـض  یف  ( 6  ) لصف
ارارم هیلع  كانهبن  ام  بسح  هنیابت  قفأ  نم  کیلع  قحلا  رون 

هیناحور اهضعب  هینامسج و  اهضعب  یتلا  ناسنإلا  نع  هرداصلا  لاعفألا  يدابمل  نیرثکملا  ضعب  نأ  ملعا 

فرـصتی ام  دنع  کلذ  هرات و  هداملا  هطلاخم  اهنأش - نم  نوکی  نأ  بجول  ادـحاو  ائیـش  تناک  ول  اهاوق  سفنلا و  نأ  هلـصاح  امب  لاق 
وه (1) و  تالوقعملا كاردإ  دـنع  کلذ  يرخأ و  هراـت  اـهنع  درجتلا  تاینامـسجلا و  كاردإ  كردـی  دـلوی و  یمنی و  ءاذـغلا و  یف 
.(2) لعفلاب هیلقعلا  هوقلا  لاح  وه  امک  ادبأ - اهل  هدهاشم  اهتنازخ  یف  هظوفحملا  ءایشألا  عیمج  نوکی  نأ  بجی  ناک  اضیأ  و  عنتمم -

هر س  هیرهوجلا ، هکرحلا  زاوج  یلع  کیکشتلا و  زاوج  یلع  ءانب  عونمم  - 1
هر س  دافتسملا ، لقعلا  هجرد  یف  - 2
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اذـه مئـالی  ـال  قیقحتلا  نم  بورـض  هیف  ناـک  نإ  هب و  نوفرتعی  ءامدـقلاف   (1) ینامـسج لایخلا  نأ  امأ  تاـحراطملا  یف  هنع  باـجأف 
ام دـنع  هداـملا  هطلاـخم  یلإ  جاـتحت  سفنلا  نأ  اـمأ  برقأ و  ناـیبلا  یلإ  هذـه  و  لخدـم - هرهاـظلا  ساوحلل  هیف  ناـک  نإ  عـضوملا و 

(2) امبر هوحن و  ءاذـغلا و  یف  ام  افرـصت  فرـصتی  طلاخملا  ریغ  نوکی  نأ  زوجی  امبر  یـشمتی و  هلعلف ال  هریغ  ءاذـغلا و  یف  فرـصتت 
دادعتـسا نالطبب  تاقوألا  وأ  صاخـشألا  ضعب  یف  للعی  امبر  ومنلا  دـیلوتلا و  نالطب  يرخأ و  هوق  ءافتنا  عم  هوق  رثأ  ءاقب  یلع  دـمتعی 
دادعتـسا بجوأ  يذلا  فالتخالل  هجازم  فلتخا  هنکمألا  برق  عم  فیواجتلا  یف  يذلا  حورلا  نأ  امک  لعفلا و  کلذ  بسانی  یجازم 

وأ هریثک  راثآب  دـحاو  إدـبم  نع  رثأتلا  دادعتـسا  اهب  فلتخت  رمعلا  نم  تاقوألا  هجزمأ  نوکی  نأ  زوجیف  رکذ  اـم  یلع  هفلتخملا  يوقلا 
بهاو ءاقب  عم  اهـسفن  هیماـنلا  نـالطب  یـضتقا  نسلا  جازم  نأ  اـمک  مصخلا  لوقب  هدـحاو  ههج  نم  دـحاو  رثأ  وأ  اـقلطم   (3) دحاو رثأ 

تقو یف  ومنلا  نالطب  يرخأ و  لیعافأ  أدبم  وه  ادحاو  ائیـش  ومنلا  أدـبم  نوکی  نأ  زوجأف  تزوج  ام  یلع  لقعلا  وأ  سفنلا  نم  هیمانلا 
(4) تناک اذإف  روصلا  بهاو  نم  الإ  اهلوصح  حـصی  لاـعفأ ال  اـهیلإ  فیـضأ  يوقلا  نم  ریثک  مث  لـباقلاب  قلعتملا  دادعتـسالا  نـالطبل 

.هظافلأب هلوق  یهتنا  هلاعف  هیرهوج  ریغ  يوق  یه  رومأ  نم  دادعتسالا - لصحی  نأ  زوجیف  هدعم  هوقلا  هنم و  اهلک  تائیهلا 

هر س  یلایخلا ، كاردإلا  لمتشی  هقالطإب  هنأل  تاینامسجلا  كاردإ  كردی  رثکملا و  لوق  نم  مزاللا  - 1
هر س  كاکفنالا ، کلسم  نم  اهددعت  يوقلا  ثحابم  یف  رم  امک  يوقلا  ددعت  یف  يأ  - 2

هدـحولا و ههج  هلباقم  یف  قالطإلا  مث  هئافتنا  رثألا و  دوجو  رابتعاب  هنأل  دادعتـسالا  فالتخا  ضرف  رثـألا و  هدـحو  نیب  هاـفانم  ـال  - 3
هر س  دادعتسالا ، فالتخا  رابتعاب  هئافتنا  رثألا و  دوجو  ضرف  عم  دحاولا  إدبملا  یف  ههجلا  هدحو 

هجاح الف  مکوققحم  لوقی  امک  تادـعم  لب  هیقیقح - تارثؤم  يوقلا  نکت  مل  روصلا و  بهاو  وه  هقیقحلاـب  رثؤملا  ناـک  اذإ  يأ  - 4
لاطبإ تالطعم و  اهتوبث  نودـقتعت  یتلا  هیلعفلا  يوقلا  هذـه  نأل  هیجازملا  اهتایفیک  عم  هیلاعفنالا  يوقلا  یفکی  لـب  هیلعفلا  يوقلا  یلإ 

هر س  دوجولا ، یف  لطعم  ذإ ال  اهلیطعت  نم  ریخ  يوقلا 
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.هیقیقحت ثاحبأ  هیف  و 

هراشا

.هیقیقحت  (1) ثاحبأ هیف  و 

هینامسج هوق  لایخلا  نوکل  همیلست  نأ  اهنم 

.هیلع نیهاربلا  انمقأ  امبسح  مهدنع  یعیبطلا  ندبلا  نع  هدرجم  اهنأ  نم  تملع  امل   (2) حیحص ریغ  ءامدقلا  هقیرط  یلع 

هفرصتم هینامسج  ریغ  هوق  نوکل  هزیوجت  نأ  اهنم  و 

سیل نکل  هیلفـسلا - رومألل  هریبدـت  زاج  نإ  قرافملا و  رهوجلا  نإف  قحب  سیل  اصخـش  هیلإ  هئاقب  یف  راـقتفالا - هجو  یلع  ءاذـغلا  یف 
.هوجولا نم  هجوب  اهب  لمکتسی  وأ  اهنع  لعفنی  يذلا  هجولا  یلع  کلذ 

تاقوألا ضعب  یف  ومنلا  دلوتلا و  نالطب  هدانسإ  نأ  اهنم  و 

دادعتسالا نالطب  یلإ 

موقلا دعاوق  هسفن و  دعاوق  قفو  یلع  اضیأ  هرس  سدق  فنصملا  مالک  هدعاوق و  قفو  یلع  خیـشلا  مالک  نأل  هیلدج  هیناهرب ال  يأ  - 1
ریغلا هیعونلا - روصلاب  هرـس  سدق  خیـشلا  لوق  هصاخلا و  راثآلل  اهتیئدبم  هیرهوجلا و  هنراقملا  هیعونلا  روصلاب  هلوقک  نییئاشملا  ینعأ 

دیحوت نأل  هرـس  سدق  فنـصملا  عم  قحلا  عاونألا و  بابرأ  مهدنع  یه  نییقارـشإلا و  بهذـم  وه  امک  اهیف  هلاعفلا  داوملاب  هطلاخملا 
هقرافملا هیلاعلا  يدابملا  نأ  امک  یلاعت  هلاعف هللا  دـیأ  هنراقملا  يوقلا  کلت  نأل  يوقلا - لاطبإ  یعدتـسی  لاعفألا ال  دـیحوت  تاذـلا و 

خیـشلا هقیرط  یلع  شرعلا و  وذ  تاجردلا  عیفر  یلاعت  هنأ  یلاعت و  ادونج هللا  رهطملا  عرـشلا  تبثأ  امک  هل  هرظان  نیعأ  لب  هلاعف - دـیأ 
نإ .اهدادعتسا  لباوقلاب و  هدحاولا  هقیقحلا  روهظ  یف  توافتلا  امنإ  عونلاب  وأ  ددعلاب  توافتلا  نع  الضف  هبترملاب  توافت  یقارـشإلا ال 

لایخلا نأ  امک  تلق  .ریغ  سفنلا ال  وه  ندبلا  هکلمم  یف  لعافلا  ناک  اذإ  اهب  ینعی  امف  يوقلاب  هوفتی  دـق  اضیأ  یقارـشإلا  خیـشلا  تلق 
هوقلا یف  اذه  رادقملا  نود  هداملا  نع  هدرجملا  حابـشألل  هکردم  هیلعف - هوق  نیعتب  هرهاظ  سفنلا  وه  هرـس  سدق  فنـصملا  دنع  الثم 
روصت خماشلا  اهماقم  نع  فاجت  الب  هعبطنم  هیعیبط  هوق  نیعتب  سفنلا  روهظ  هیتابنلا  يوقلا  یف  الثم  هیمانلا  هروصملا و  اذک  هکاردلا و 

هیلع سق  هیجازم و  هیفیک  عم  انراقم  هیلاعفنا و  هوق  نیعتب  ارهاظ  لـقعلا  وأ  سفنلا  وه  خیـشلا  دـنع  لاـیخلا  کلذـک  اـهیمنت  وأ  هداـملا 
هر س  ینعملا ، اذهب  هجو  هل  ناکل  يوقلا  لاطبإب  لقی  مل  اضیأ  هرس  سدق  یقارشإلا  خیشلا  نإ  لیق  ولف  یقاوبلا 

كردـملا و نإف  ءامدـقلا  بهذـم  هنأ  لاثملا و  ملاع  یلإ  سفنلل  هیقارـشإ  هفاضإب  لیختلا  نأ  خیـشلا  اذـه  هقیرط  یلع  امیـس  ـال  و  - 2
هقیرط وه  امک  رغـصألا  لاثملا  ملاع  تادوجوم  نم  اماوق  ادرجت و  دـشأ  ربکألا  لاثملا  ملاع  تادوجوم  دـحاو و  خنـس  نم  كردـملا 

هر س  ءامکحلا ، عیمج  دنع  هدرجم  سفنلا  هرس و  سدق  فنصملا 

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 86 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_67_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_67_2
http://www.ghaemiyeh.com


68 ص :

هدنتـسم نوکت  نأ  نکمی  یلوألا ال  نأ  و  هضراوع - صخـشلا و  لاوحأ  همزاول و  عونلا و  لاوحأ  نیب  طلخلا  نم  أشن  تقولا  کلذ  یف 
اـضیأ ایرثکأ  ایمئاد و ال  نوکی  اهـضراوع ال  هداملا و  لاح  درجمب  لصحی  يذـلا  نإف  هیقاـفتالا - اـهلاوحأ  هداـملا و   (1) دادعتسا یلإ 

هیمانلا و فوقو  لیبقلا  اذـه  نم  و  اهرثکأ - وأ  اهلک  عونلا  صاخـشأ  یف  هدرطملا  رومألا  نم  هیلعافلا  يدابملا  هیـضتقی  يذـلا  فالخب 
تاذـلاب اـمإ  هدرطم  لاوحـأل  هیـضتقم  هیلعاـف  بابـسأ  اـهؤشنم  لاوـحأ  اـهنإف  هاـنیب  اـمک  یعیبـطلا  توـملا  ضورع  اـقلطم و  هدـلوملا 

ضرعت تالامکتـسا  هطـساوب  يوقلا  ضعبل  همزاللا  تاناصقنلاک  ضرعلاب  امإ  هیتاذـلا و  تاـیاغلا  یلإ  تـالاقتنالا  تالامکتـسالاک و 
هذه نع  اهتوق  تفرصنا  يرخأ  هأشن  یلإ  تلقتنا  اذإ  سفنلاک  رخآ  لعف  یلإ  اههجوت  لجأل  لعف  نع  هوقلا  فارـصنا  وأ  يرخأ  ضعبل 
نإـف یلوأ  سکعلا  لـب  اـیمکح  اـمالک  اندـنع  سیل  هیماـنلا  نـالطب  یـضتقا  نسلا  جازم  هلوقف  عبتلاـب  توملا  ضرعیف  هیندـبلا - هأـشنلا 

هیتاذـلا و راوطألا  یف  اهتابلقت  یف  سفنلا  لاوحأ  فالتخال  هعباـت  یعیبطلا - توملا  بیـشلا و  بابـشلاک و  نانـسألا  لاوحأ  فـالتخا 
لک یف  سفنللف  لقعلا  تائشن  یف  مث  ضعب  یلإ  اهضعب  نم  هایحلا  تائشن  یف  مث  ضعب  یلإ  اهـضعب  نم  هعیبطلا  تائـشن  یف  اهتالاقتنا 

أدـبملا نأب  لوقلاف  لعفلل  هعبات  هوقلا  اهئدابمل و  هعبات  تملع  امک  اـضیأ  تادادعتـسا  هبـسانی و  رخآ  ـالعف  یـضتقی  رخآ  رهوجت  تقو 
یف عونلا ال  صاخشأ  ضعب  یف  قافتالا  هردنلا و  لیبس  یلع  یجراخ  قئاع  لجأل  حصی  امنإ  دوجوم  ریغ  رثألا  و  قاب - هیئدبملا  هفصب 

ومنلا و فوقو  نإف  هفـالخ  عقاولا  ذوذـشلا و  نع  عقی  یقاـفتا  عناـمل  ـالإ  لـصاح  ریغ  ومنلا  هدوجوم و  هیماـنلا  نوکت  نأ  عنتمیف  اـهلک 
- اهلک صاخشألا  عیمج  یف  درطم  رمأ  هخوخیشلا - نس  یف  دیلوتلا 

لاعفأ اهیلإ  فیضأ  يوقلا  هلوق  نأ  اهنم  و 

نالطب هتدعاق و  نهو  تملع  دق  هیرهوجلا و  روصلا  راکنإ  نم  هیلإ  بهذ  ام  یلع  ءانب  خلإ  روصلا  بهاو  نم  الإ  اهرودص  حصی  ال 

یـصخشلا فالتخالا  هیلعافلا و  تاهجلاب  یعونلا  فـالتخالا  نأ  اـقباس  ققح  دـق  هیلعاـفلا و  تاـهجلا  یلإ  دنتـست  نأ  دـب  ـال  لـب  - 1
هـصصخم هدام  لکف  اهققحت  لصأ  هداملاب ال  هروصلا  صخـشت  نأ  هروصلا  هداملا و  مزالت  ثحبم  یف  اوققح  دـق  هیلباقلا و  تاهجلاب 

هر س  هتبجوم ، اهعونت و  هیضتقم  اهددحت ال  هروص و  لک  نیعت 
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اهاوق و ال اهـسوفن و  تسیل  هیناویحلا  و  هیتابنلا - ماسجألا  یف  دلوملا  یمنملا و  يذاغلا و  نأ  یلإ  بهذ  ثیح  يوقلا  روصلل و  هراکنإ 
- اهاوق ماسجألاب و  هقلعتملا  عئابطلا  یه  تالاحإلا  تاکیرحتلا و  رشابم  نأ  عضاوم  یف  انیب  دق  انإف  قرافم  رهوج  لب  هسفن  ناسنإلا  یف 
(2) دعملا نیب  قرفلا  هلوازملا و  هرشابملا و  لیبس  یلع  هتیئدبم  تسیل  نکل  احیحص  ناک  نإ  لکلل و  أدبم  یلقعلا   (1) قرافملا نوک  و 

هباب یف  امهریغ  دـیربتلا و  یف  ءاملا  نیخـستلا و  یف  هیرانلا  هوقلاـف  هیمکحلا  ثاـحبألا  یف  نعمأ  نم  یلع  یفخی  ـال  اـمم  یـضتقملا  و 
اهنع هلعفنملا  اهداوم  یف  أشنی  ام  یف  امیـس  ههبـش  الب  هیلعاف  بابـسأ  تابجوم و  تایـضتقم و  لب  امئاد  اهنع  ردصی  امل  تادعم  تسیل 

هانرکذ ام  یلإ  سفنلا  دیحوت  یف  عجرملاف  روصلا  ثحابم  یف  یصقتسم  رم  ام  یلع  هیناویحلا  هیتابنلا و  يوقلا  کلذک  امئاد و 

هللا وه  هدیفم  دوجولا و  یطعم  يأ  یهلإلا  لعافلا  نأل  هیهلإ - لعاوف  نکت  مل  نإ  هیعیبط و  لعاوف  عئابطلا  يوقلا و  يرخأ  هرابعب  و  - 1
هر س  سیألا ، یلإ  ضحملا  سیللا  نم  یشلل ء  جرخملا  یلاعت 

وأ یـشلا ء  دوجول  هیلع  افوقوم  هدوجو  نوکی  نأ  امإ  یـشلا ء  نإف  ادوجوم  هل  دـعملا  ریـصی  یتح  مدـعی  مث  دـجوی  ام  دـعملا  نـأل  - 2
معز هنأ  خیـشلا  مالک  هیجوت  لوقأ  .دـعملا  وه  ثلاثلا  عناملا و  وه  یناثلا  یـضتقملا و  وه  لوـألا  اـمهالک و  وأ  هل  هیلع  اـفوقوم  همدـع 
یلع ءانب  مکمعز  یلع  تادعم  يوقلا  بهاولا و  نم  اهلک  تائیهلا  تناک  اذإ  هنأ  همالک  ینعمف  مهنظ  يوقلل و  نیرثکملا  موقلا  ءالؤه 

هجیتنلل ناتدلوم  نیتمدقملا  نأ  یتح  الثم - حاتفملا  هکرحل  هدلوم  دیلا  هکرح  نإف  هلزتعملا  بهذم  یه  یتلا  هیدـیلوتلا  لاعفألا  نالطب 
یف هطـساولا  ئیهملا و  يأ  يوغللا  اهانعم  هدعم  هوقلا  نوکب  موقلا  دارم  خـلإ و  زوجیف  تادـعم  للعلا  نأ  ءامکحلا  بهذـم  مهدـنع و 

تایهلإلا و یف  هقرافملا  و  هنراقملا - يدابملا  یلع  ینعملا  اذهب  دعملا  قلطأ  اضیأ  هرس  سدق  فنـصملا  یقیقحلا و  رثؤملا  رثأ  لاصیإ 
وه اقلطم و  هوقلاب  امم  يرب  يرع و  وه  ام  الإ  نوکی  ـال  دوجولل  یطعملا  یقیقحلا  لـعافلا  نأ  رکذ  ثیح  داـعملا  إدـبملا و  هباـتک  یف 
نیب هقرفتلا  هیلع  یفخی  نأ  نم  انأش  لجأ  یهلإلا  خیـشلا  دوجلا و  طئاسو  تادعم و  هادع  ام  یلاعت و  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  الإ  سیل 

هر س  دعملا ، یضتقملا و 
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هیناسفنلا تائیهلا  نم  سفنلا  یف  امل  لظ  اهلک  هیندبلا  يوقلا  هذه  نأ  یف  ( 7  ) لصف

ناسنإلا وه  هئاضعأ و  ندبلاب و  همئاقلا  يوقلا  نأ  ملعا  هیناسفنلا و  تائیهلا  نم  سفنلا  یف  امل  لظ  اهلک  هیندبلا   (1) يوقلا هذه  نأ  یف 
هیناسفنلا هئاضعأ  هاوقب و  یخزربلا  ناسنإلا  کلذ  يورخألا و  یـسفنلا  ناسنإلا  یه  اهاوق و  هربدـملا و  سفنلل  لـثم  لـالظ و  یعیبطلا 

یف امل  لثم  لثم  لالظ و  لالظ  هتأیه  هؤاضعأ و  یعیبطلا و  ندـبلا  اذـهف  هیلقعلا  هتاراـبتعا  هتاـهج و  یلقعلا و  ناـسنإلل  لـثم  لـالظ و 
هایحلا راد  یه  یتلا  هرخآلا  یف  روشحملا  یناویحلا  ناسنإلل  فالغ  رـشق و  هلزنمب  يذـلا  یعیبطلا  ناسنإلا  يوق  نأ  امأ  یناسنإلا  لقعلا 
هیندـبلا هساوح  هرهاظلا و  هاوق  تدـکر  اذإ  ناسنإلا  نأ  هیلع  لیلدـلاف  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َهَرِخآـْلا  َراَّدـلا  َّنِإ  یلاـعت َو  هلوقل 

(2) وأ ءامغإلا ]  ] لامعألا وأ  مونلاب 

هتاذل و ضایف  رونلا  نأ  تملع  اذإف  قارشإلا  همکح  یف  اذه  نم  بیرق  رخآ  هجوب  ماقملا  اذه  یف  هرس  سدق  یقارشإلا  خیشلا  لاق  - 1
طسوتب هیبضغ و  هوق  هرهق  ببسب  هقساغلا  یصایصلا  یف  دبهفسألا  رونلا  نم  مزلیف  هتحت  ام  یلع  ارهق  هخنـسل و  هبحم  هرهوج  یف  هل  نأ 

ادـیز و دـهاش  نمک  هرهوجب  قیلت  هیرون  هماع  اروص  اهلعجی  هیخزرب و  اروص  دـهاشی  دبهفـسألا  رونلا  نأ  اـمک  هیناوهـش و  هوق  هتبحم 
ماتلا رونلا  خنـس  یف  نأ  امک  هیذاغ و  هوق  هتیـصیص  یف  مزلی  امهریغ  یلع  امهیلع و  لمحی  هماع  هروص  هیناسنإلل  امهنم  ذـخأ  اورمع و 

نأ رونلا  خنس  نم  نأ  امک  و  هدلوملا - یه  رون و  تاذ  يرخأ  هیصیص  بجوت  هوق  هتیصیص  یف  هنم  لصحیف  رخآ  رونل  أدبم  نوکی  نأ 
یه هقئال و  هبـسن  یلع  راطقألا  یف  هدایزلا  بجوت  هوق  هتیـصیصل  هنم  لـصحیف  لـعفلا  یلإ  هوقلا  نم  جرخی  هحناـسلا و  راونـألاب  دادزی 

هر س  ام ، راصتخاب  همالک  اذه  دبهفسألا  رونلل  منص  هیصیصلا  هتیصیص و  یف  دبهفسألا  رونلل  عورف  يوقلا  هذه  هیمانلا و 
ضرملاک هیلاثملا و  مهساوحل  مهـساوح  هیعبات  نع  هرابع  مهـساوح  دوکر  ءایلوألا و  ءایبنألا و  یف  امک  سفنلل  يرطفلا  ءافـصلاک  - 2

یف امک  يرایتخالا  توملاک  هوحن و  بیجع و  رمأ  هدـهاشمب  ملاعلا و  اذـه  نم  راجـضناب  یتوکلملا  سالتخالاک  مسربملا و  یف  امک 
هر س  دحأ ، لکل  لصحی  يذلا  يرارطضالا  توملاک  و  كالسلا -
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تالآلا يوقلا و  رعاشملا و  هذه  هتاذ  یف  هلف  یـشمی - شطبی و  سملی و  مشی و  يری و  عمـسی و  هنأ  هسفن  نم  دـجی  ام  اریثک  امهریغ 
سحلا و میلـس  لک  اهدهاشل  الإ  هداهـشلا و  سحلا و  ملاع  يأ  ملاعلا  اذـه  یف  هتباث  تسیل  اهنکل  اهنم  یـشل ء  زوع  ناصقن و  ریغ  نم 

یف امل  حابـشأ  لالظ و  هینطابلا  تالآلا  يوقلا و  کلت  نأ  امأ  نطابلا و  بیغلا و  ملاـع  وه  رخآ  ملاـع  اـهنطوم  نأ  ملعف  کلذـک  سیل 
تاراـبتعالا و نم  هیف  نکی  مل  ول  ندـبلا و  یف  اهطـسوتب  سفنلا و  یف  يوقلا  هذـه  أـشنم  وـه  طیـسب و  لـقعلا  نـألف  یناـسنإلا  لـقعلا 

أدـبم فرـشلا  یف  لاع  رهوج  لک  نأل  کلذ  طیـسبلا و  رمألا  نع  هریثکلا  رومألا  هذـه  رودـص  أشنم  نکی  مل  هتاذـب  قیلی  ام  تاـهجلا 
.هیعمجلا هجو  یلع  هلزانلا  رهوجلا  نم  هنود  امیف  هدوجوملا  تاملکلا  عیمجل 

.هب قئال  هجو  یلع  یسحلا  ناسنإلا  یف  یتلا  ءاضعألا - عیمج  هیف  یلقعلا  ناسنإلا  نأب  لوقلا  حیرص  لوألا  ملعملا  نع  انلقن  دق  و 

نکل امه  وه  ینعأ  تسل  یلقعلا و  ناسنإلا  یناسفنلا و  ناـسنإلا  ینامـسجلا  ناـسنإلا  یف  نأ  هباـتک  نم  رخأ  عضاوم  یف  اـضیأ  لاـق  و 
کلذ و  یناسفنلا - ناسنإلا  لیعافأ  ضعب  یلقعلا و  ناسنإلا  لیعافأ  ضعب  لعفی  هنأ  کلذ  امهل و  منـص  هنأل  اـمهب  لـصتی  هنأ  هب  ینعأ 

هلیلق هفیعض  هیف  اهنأ  الإ  نیتملکلا  اتلک  یسحلا  عمج  دقف  یلقعلا  ناسنإلا  تاملک  یناسفنلا و  ناسنإلا  تاملک  یسحلا  ناسنإلا  یف  نأ 
یلفسلا و ناسنإلا  یف  نئاکلا  سحلا  نم  لضفأ  یلعأ و  عونب  هنأ  الإ  ساسح  یلاعلا  لوألا  ناسنإلا  نأ  ناب  دقف  منصلا  منـص  هنأل  هرزن 
ام هنافرع و  هوق  هلقع و  رون  دـشأ  امف  همالک - یهتنا  هانیب  اـمک  یلقعلا  یلعـألا  ملاـعلا  یف  نئاـکلا  ناـسنإلا  نم  سحلا  لاـنی  اـمنإ  هنأ 

غولب نود  نیرکفتملا  نم  هقحل  نم  راکفأ  فقو  هجو  یلع  هلأسملا  هذه  ققح  ثیح  هتبترم  یلعأ  هیهلإلا و  همکحلا  یف  هماقم  خمـشأ 
ءافشلا یف  فعـضتسا  خیـشلا  نإف  هرکذ - امع  لوهذ  یفل  هتقبط  یف  نم  یلع و  یبأ  خیـشلاک  نییمالـسإلا  ءامکحلا  روهمج  و  هوأش -

یف نأ  عمـس  ول  فیکف  يدـبأ  قرافم  ناسنإ  دـساف و  ناسنإ  نیناسنإ  دوجولا  یف  نأب  طارقـس  هملعم  نوطالفأ و  یلإ  بوسنملا  لوقلا 
(1) لک

س مظعألا ، هللا  مسا  وه  لب  مظعألا  هللا  مسال  مزاللا  یتوهاللا  ناسنإلا  دایدزاب  سانأ  هعبرأ  ناـسنإ  لـک  یف  نأ  عمـس  ول  فیک  و  - 1
هر
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عیمجب یـسنإلا  یـسحلا  لکیهلا  اذه  نأ  رهظ  دقف  امهنیب  یناسفن  مئاد و  یلقع  دساف و  یـسح  دوجولا  یف  هتوافتم  سانأ  هثالث  ناسنإ 
لهأ ءادعـسلا و  هرمز  یف  امإ  روشحملا  وه  هل و  لاثم  یلقعلا و  ناـسنإلل  منـص  اـضیأ  وه  یـسفنلا و  ناـسنإلل  منـص  مسلط و  هئاـضعأ 

هل یـسفنلا  ناسنإلا  ردـتقم و  کیلم  دـنع  قدـص  دـعقم  یف  وهف  یلقعلا  ناسنإلا  اـمأ  میحجلا و  لـهأ  ءایقـشألا و  هرمز  یف  وأ  هنجلا -
تاسوسحملا و نم  تایجراخلل  هکاردإف  هلعف  هکاردإ و  یف  اهیلإ  جاتحی  هیعیبط  هلآب  اهیلع ال  هتاذب  مکحلا  ءایشألل و  هتاذب  ساسحإلا 

یف لسلـستلا  مزل  الإ  يرخأ و  هروصب  روصلا ال  کلت  نیعب  اهل  هکاردإ  نأ  ـالإ  هیف  هلـصاح  وأ  هدـنع  هرـضاح  هدـئاز  هروصب  ناـک  نإ 
نم عوـن  لـک  یف  اذـکه  عمـس و  تاعومــسملا  كاردـإل  رــصب و  تارــصبملا  كاردـإل  هتاذـب  هتاذـف  هیکاردـإلا  روـصلا  فعاـضت 
سح وهف  سوسحملاب  سحلا  داـحتا  قبـس  اـمیف  تملع  دـق  سمل و  قوذ و  مش و  رـصب و  عمـس و  هتاذـل  هتاذ  یف  وهف  تاـسوسحملا 

تایهتشملل و هتاذل  هوهـشلا  وه  ایاضقلا و  روص  نم  دئاز  رمأب  اهریغ ال  هیمهولا و  ایاضقلا  یف  هتاذب  مکحلا  هل  اضیأ  ساوحلا و  عیمج 
.هانرکذ ام  رئاظن  یف  طیسبلا  یلقعلا  ناسنإلا  سایق  اذک  دئاز و  بضغ  هدئاز و  هوهش  ریغ  نم  تارفانملا  یلع  هتاذل  بضغلا 

.هیوق سئاسح  لوقعلا  کلت  هفیعض و  لوقع   (1) سئاسحلا هذه  نإ  مظعألا  فوسلیفلا  لاق 

هروص نم  الاعفنا  الإ  سیل  سحلا  هسنج و  لصف  ساسحلا  اساسح و  نوکی  یلعألا  ملاعلا  یف  ناک  اذإ  ناسنإلا  نإ  لوقی  نأ  لـئاقل  مث 
.لفاسلا یندلا  رهوجلا  یف  دوجوم  وه  سح و  یلاعلا  میرکلا  رهوجلا  یف  نوکی - نأ  نکمی  فیکف  هینامسج  هیعیبط 

ناویحلا یلإ  یمحللا  ناویحلا  اذـه  هبـسنک  یلقعلا  سحلا  یلإ  سحلا  اذـه  هبـسن  نأ  فوسلیفلا  مالک  نم  دافتـسی  امک  هنع  باوجلاف 
انهاه سوسحملا  هبسن  اذک  یلقعلا و 

ثحبم یف  هرـس  سدـق  فنـصملا  لوق  اذـه  ملعملا  لوق  ریظن  لولعملل و  مات  دـح  هلعلا  هلعلل و  صقان  دـح  لولعملا  نإ  اولاق  اـمک  - 1
لوقعملا هیئزج و  هروصب  صـصخم  سوسحملا  نإ  ثیح  حالطـصالا  بسحب  الوقعم  هیأر - یلع  سوسحملا  هیمـست  مدـع  نإ  يوقلا 

كاردإ و لـکب  كردـملا  ذإ  ـالف  لـقعلا  هکردـم  سیل  هـنأ  ینعمب  ـالوقعم  سیل  سوـسحملا  نأ  دـیرأ  نأ  اـمأ  درجم و  یلک  ینعمب 
هر س  هیصخش ، هدحاو  تاذ  الإ  سیل  کیرحت  لکب  كرحملا 
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كانه سحلا  نإف  یلعألا  ملاعلا  یف  يذلا  سحلا  هبشی  یندألا ال  ملاعلا  اذه  یف  يذلا  سحلا  لیق  اذل  كانه و  سوسحملا  رمألا  یلإ 
.هب الصتم  یلعألا و  ناویحلا  رصبب  اقلعتم  یلفسلا  ناویحلا  اذه  رصب  راص  کلذلف  كانه  یتلا  تاسوسحملا  یلع 

هیلقعلا اـهروصب  هیداـملا  هیعیبـطلا  عاونـألا  هذـه  لاـصتاک  هسملب  هسمل  هقوذـب و  هقوذ  همـشب و  همـش  هعمـسب و  هعمـس  اذـک  لوـقأ و 
- یلزألا هللا  ملع  یف  یلعألا و  ملاعلا  یف  هدوجوملا 

تلزنأ مث  ءام  نیعبسب  تلسغ  رانلا  هذه  نأ  مالسلا  هالصلا و  هلآ  هلئاق و  یلع  يوبنلا : ثیدحلا  یف  درو  امک 

هبئاغلا رومألا  كردی  هیورخألا  هینطابلا  ساوحلا  هذهب  هللا ص  لوسر  ناک  هیلقعلا و  رانلا  تالزنت  بتارم  نم  رانلا  هذه  نأ  یلإ  هراشإ 
(1) قوذلا یف  لاق  ثیح  هرثادلا - ساوحلا  هذه  نع 

ینیقسی ینمعطی و  یبر  دنع  تیبأ  : 

مشلا یف  و 

نمیلا بناج  نم  نمحرلا  سفن  دجأل  ینإ  : 

رصبلا یف  و 

اهبراغم اهقراشم و  تیرأف  ضرألا  یل  تیوز   (2):

سمللا یف  و 

ییدث نیب  اهدرب  دلجلا  سحأف  هدی  یفتکب  هللا  عضو  : 

عمسلا یف  و 

عکار دجاس و  کلم  هیف  الإ و  مدق  عضوم   (3) اهیف سیل  طأت  نأ  اهل  قح  ءامسلا و  تطأ  : 

.یعیبطلا یلقعلا و  نیب  طسوتملا  یسفنلا  ناسنإلا  هطساوب  یلفسلا  یعیبطلا  ناسنإلا  اذه  یلع  هرونب  ضیفی  یلقعلا  ناسنإلا  هلمجلاب  و 

لوألا  (4) یـضتقم نإف  هجوب  هریغ  ماسجألا و  یلع  سمـشلا  قارـشإک  اـهیف  هدوجوملا  هروصلا  یلع  سفنلا  قارـشإ  نأ  اـضیأ  ملعا  و 
یناثلا یضتقم  یقارشإلا و  یئرملا  تاذ  هدافإ 

اولمح ثیح  هیمـسرلا  همکحلا  لهأ  ضعب  نظی  امک  هیلقعلا  هیناحورلا  رومألا  یلع  هلومحم  اهوحن  مشلا و  قوذـلا و ال  اذـه  سیل  - 1
رعاشملا هذـهب  اهنإ  لـب  هیئزجلا  ذـئاذللا  هیـسحلا و  رومـألا  یلع  لـب  لآ  اـم  یلإ  مهرمأ  لآـف  تاـیناحورلا  یلع  هیعرـشلا  رومـألا  رثکأ 
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هرـس سدق  لاق  اذلف  حورلل  كردـلا  ادـسج و  کلت  احور و  تراص  اهنأکف  هیروصلا  هیورخألا  رعاشملا  یف  هیوطنم  اهنکل  هیعیبطلا و 
هر س  كردی ، هیورخألا  ساوحلا  هذهب 

هر س  هوطا ، هعمجا و  يأ  دیعبلا  انل  وزا  رفسلا و  ءاعد  هنم  تیوط و  تعمج و  همجعملا  يازلاب  - 2
هر س  هتکئالم ، هرثکب  راعشإ  و  یلاعت - هللا  همظعل  لیثمت  مالکلا  نإ  مث  ءامسلا  یف  رومعملا  تیبلا  نأ  درو  اذل  و  - 3

لعاف لب  هیلایخلا  اهتاروصتمل  هلعاف  اهنإف  سفنلا  فالخب  تاقرـشتسملل  هرهظم  سمـشلا  نأب  سفنلل  لـیلجت  هجوب و  هلوقل  لـیلعت  - 4
س هیجراخلا ، تارصبملل  اهکاردإ  امأ  هلوقب و  هراشأ  امک  اعیمج  يرخألا  اهتاکردمل  لب  ضرعلاب  تاذلاب ال  تارصبملل  اذک  یهلإ و 

هر
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هروصب اهتاذب ال  اهکردی  ملاعلا و  اذـه  یف  اهملاع ال  یف  هدوجوملا  هیلایخلا  اهروص  دـیفت  ءایـشألل  اهلیخت  دـنع  سفنلاف  هروهظ  هدافإ 
هلآ یلإ  هبسنلاب  اهعضو  هداملا و  نأ  نم  راصبإلا  ثحابم  یف  اقباس  هانققح  امک  اضیأ  وهف  هیجراخلا  تارـصبملل  اهکاردإ  امأ  يرخأ و 

عقـص یف  هدوجوم  اهیـشاوغ  نع  اـهنع و  هدرجم  یه  هیداـملا و  هروصلل  هیواـسم  هروص  سفنلا  نم  ضیفی  نـأل  صـصخم  راـصبإلا -
هلیختملا یف  اهب  طارتشالا  مدع  هرصبملا و  یف  هیجراخلا  اهضراوع  هداملا و  طارتشاب  امهنیب  قرفلا  هیلایخلا و  روصلاک  سفنلا 

سفنلل لوألا  قلعتملا  یف  ( 8  ) لصف

ینارونلا فیطللا  مسجلا  وه  طـسولا  کـلذ  و  نیفرطلل - بساـنم  طـسوب  ـالإ  هیرـصنعلا  هفیثکلا  ءاـضعألا  یف  فرـصتت  ـال  سفنلا  نإ 
حورلا کلذل  الإ  الوأ  فرصتم  ریغ  سفنلا  نوک  يأ  يوعدلا  هذه  هیغامدلا و  باصعألا  هطساوب  ءاضعألا  یف  ذفانلا  حورلاب  یمسملا 

ریغ حوضولا  نم  هبیرق  اهئیدر  طالخألا و  هفاثک  نم  قولخم  ندـبلا  نأ  امک  اـهتیراخب  طـالخألا و  هفاـطل  نم  قولخم  هنإ  لـیق  يذـلا 
هـسخلا فرـشلا و  یف  هبترتم  اهنأ  امک  امهب  فصتی  امیف  هفاثکلا  هفاطللا و  یف  هبترتم  هیلاتتم  دوجولا  تاجرد  ذإ  ناهربلا  یلإ  هجاـتحم 

ءزج نییارشلاب و   (2) يوحملا حورلا  وه  هئازجأ و   (1) فطلأ وه  ءزج  دحاولا  ناویحلا  یفف 

بسحب مسجلا  یف  هسخ  وأ  هفارش  بجوت  یه ال  و  هینامـسجلا - تایفیکلا  نم  هیلإ  اوبهذ  ام  یلع  ماسجألا  یف  هتظلغ  ماوقلا و  هقر  - 1
کلذـک ال یـش ء  كانه  ناک  ول  يراخبلا  حورلا  هفاطلف  دوجولا  بسحب  هسخلا  فرـشلا و  وه  تالزنتلا  باب  یف  كالملا  دوجولا و 

دم ط  ثیدحلا ، بطلا  عجار  نمل  رهظت  تاشقانم  لصفلا  اذه  یف  هرکذ  ام  رئاس  یف  ربدتف و  سفنلا  قلعتل  هنیعت  بجوت 
حورلا و ثیلثت  رم  دـق  يدـبکلا و  یعیبـطلا  حورلا  مث  یبـلقلا - یناویحلا  حورلا  مث  یغامدـلا  یناـسفنلا  حورلا  وه  ءازجـألا  فطلأ  - 2

وه هیغامدـلا  باصعألا  یف  يذـلا  حورلا  نأل  هانرکذ  ام  یلع  لدـی  خـلإ  فیطللا  مسجلا  وه  طسولا  کلذ  نأ  نم  رکذ  اـم  هیراـجم و 
نوکتی یغامدلا  حورلا  ذإ  هؤدب  هلصأ و  ظحال  هرس  سدق  هلعل  یناویحلا و  حورلا  وه  نییارـشلاب  يوحملا  یغامدلا و  یناسفنلا  حورلا 

هر س  لیدعتلل ، غامدلا  فیواجت  یلإ  نیغدصلا  نایرش  فیوجت  نم  هنم  طسق  دعصی  مث  بلقلا  یف  الوأ 
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یف امک  ضعبلاب  اهـضعب  دـضن  دـق  هبـسانم  طئاسو  هفیثک  فثکأ  هفیطل و  فطلأ  نیب  ام  كرولا و  یف  میقملاک  وه  هئازجأ  فثکأ  وه 
لقأ ـالعف و  نیبأ  اـهفطلأ  نأ  کـش  ـال  يوـلعلا و  عیدـبلا  مظنلا  یهلـإلا و  مکحملا  ریبدـت  یلع  هیرـصنعلا  هیکلفلا و  مارجـألا  تاـقبط 

رمألا و سکعنی  مث ال  مدـلا  قفأ  یف  وه  ذإ  یعیبطلا  مدـلا  یف  هلبجلاب  رثؤم  يزیرغلا  حورلا  نأ  هلاثم  کلذ  سکعب  اـهفثکأ  و  ـالاعفنا -
سکع و ریغ  نم  هیلـضعلا  نامحللا  یف  هرثؤم  هبوطرلا  کلت  سکعنی و  اهقفأ و ال  یف  وه  ذإ  هیغامدلا  هبوطرلا  یف  رثؤم  یعیبطلا  مدلا 

امم یـش ء  یف  رثؤی  نأ  ریغ  نم  قالطإلا  یلع  رثأتملا  لباقلا  وه  ءازجألا و  بلـصأ  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  ءزج  دـعب  ءزج  لـک  یف  اذـکه 
ماسجأ یف  لاحلا  کلذـک  تاینامـسجلا و  یف  تروصت  امک  تاـیناحورلا - یف  بیترتلا  دـضنلا و  روصتی  نأ  بجی  کلذـک  هادـع و 

وه ءزج  و  ینامـسجلا - یلعألا  کلفلا  وه  هئازجأ و  فطلأ  وه  ءزج  هتایمـسج  یف  نإف  ریغـصلا  ملاـعلا  یف  تملع  اـمک  ریبکلا  ملاـعلا 
ریدـقتلا یلع  ضعب  یلع  اهـضعب  هدـضنم  هقـسانتم  طـئاسو  هفیثک  فثکأ  هفیطل و  فطلأ  نیب  یلفـسلا و  ضرـألا  وه  هئازجأ و  فثکأ 

- هیعدألا یف  درو  ام  اذـهل  الاعفنا و  اهنیبأ  اتاذ  اهفثکأ  الیعفت و  اهنیبأ  اتاذ  اهفطلأ  نأ  یلع  هلدألا  تلد  دـق  یمکحلا و  مظنلا  یهلإلا و 
ضعب ناسل  یف  درو  ام   (1) ینعم اذه  و  تاوعدلا - هباجتسا  تاریخلا و  بالجتـسا  تاجاحلا و  بلط  دنع  ءامـسلا  بناج  یلإ  هجوتلا 

یمـسملا قحلا  نم  ضئافلا  دوجولا  نأ  دارملا  هلوعجملا و  نداعملا  بسحب  هنانتفا  نوکی  امنإ  يدـحأ  ینعم  یهلـإلا  رونلا  نأ  ءاـفرعلا 
.یلاعت لوألا  نم  دعبلا  برقلا و  بسحب  بتارملا  فلتخم  هقیقح  دحاو  رمأ  ینامحرلا  سفنلاب  مهضعب  دنع 

فیثـکلا ندـبلا  یف  فرـصتی  ـال  یلقعلا  ضحملا  ءایـضلا  ملاـع  توکلملا و  خنـس  نم  هنوکل  سفنلا  رهوـج  نأ  ملعاـف  اذـه  ررقت  اذإ 
فیطللا رهوجلا  وه  فیثکلا  ندبلا  نیب  امهنیب و  طسوتملا  طسوتمب و  الإ  ینادحو  یعیبط  عون  امهنم  لصحی  ثیحب  يرـصنعلا  ملظملا 

یمسملا

هر س  یلاعت ، هبانج  یلإ  هجوت  هقیقحلا  یف  ءامسلا  بناج  یلإ  هجوتلا  ینعی  - 1
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خزربلاک هیفرطل  بساـنم   (1) رخآ طسوتم  اضیأ  طـسوتملا  کلذـل  نیفرطلا و  نم  دـحاو  لـک  نیب  طـسوتملا  ءاـبطألا و  دـنع  حورلاـب 
(2) یمـسملا رهوجلا  اذـه  دوجو  یلع  لیلدـلا  مث  ندـبلا  نیب  هنیب و  فیطللا  یفاـصلا  مدـلا  یناویحلا و  حورلا  هقطاـنلا و  نیب  یلاـثملا 

ذوفن الإ  عنمی  دسلا ال  و  غامدلا - ههج  یلی  امم  دسلا  عضوم  ءارو  امع  هکرحلا  سحلا و  هوق  لاطبإ  بجوی  باصعألا  دـس  نأ  حورلاب 
بجوی هتلق  هوهـشلا و  هعاجـشلا و  هوقلا و  طاشنلا و  حرفلا و  بجوی  هترثک  نإـف  هدوجوب  هدـهاش  اـضیأ  هیبطلا  براـجتلا  ماـسجألا و 

هلجأل ندبلاب  سفنلا  قلعت  نأ  امک  هأجف و  توملا  ضرعی  بلقلا  نع  هعاطقنا  دنع  ایلوخیلاملا و  نزحلا و  مغلا و  و  هتکسلا - عرـصلا و 
نوکی ءاضعألا  رئاس  يراخبلا و  حورلا  اذـه  هطـساوب  سفنلا  هب  قلعتملا  وه  دـحاو  وضع  نم  هدـحاو  اهنوکل  اهقلعت  نم  اضیأ  دـب  ـالف 

.سیئرلا وه  يذلا  وضعلا  کلذ  هطساوب  اهب  اقلعتم 

ءابطألا و نم  نیرثکألا  دـنع  غامدـلا و  وأ  بلقلا  وه  اهحور  ءاـضعألا و  رئاـس  هوقل  یطعملا  یـسیئرلا  وضعلا  کـلذ  نأ  اوفلتخا  دـق  و 
.يزیرغلا راحلا  حورلا  نوکتل  بسانملا  وهف  کلذک  وه  سیل  غامدلا  ندبلا و  یف  ام  رحأ  هنوکل  بلقلا  وه  هنأ  نییعیبطلا 

نیخست نینیخـستلا  عامتجا  دنع  هقارتحا  مزل  هلـصأ - یف  ادراب  نکی  مل  ولف  ادیدش  انیخـست  غامدلا  نخـسی  هیرکفلا  تاکرحلا  اضیأ  و 
.هیرکفلا هکرحلا  نیخست  حورلا و 

رخآ ءاضعألا و  نم  كرحتی  ام  لوأ  وه  بلقلا و  وه  ندبلا  یف  قلختی  ام  لوأ  اضیأ  و 

بتارملا هذه  نأ  باوجلا  نیرـصاح و  نیب  هروصحم  یهانتملا  ریغلا  نوک  مزلیف  یفخی  امک ال  فقی  دـح  اذـهل  سیل  لوقت  کلعل  - 1
سدق لاق  ام  ریظن  اذه  یهانتملا و  ریغلا  ددعلا  نع  الضف  ددعت  تاجرد و ال  وذ  دحاو  یش ء  یهف  اهیف  لصفم  هلـصتم و ال  هطـسوتملا 

فثکألا و راخبلا  فطلألا و  ءاملا  وه  راخبلا و  ءاملا و  نیب  اذک  راخبلا و  یه  هطـساو  ءاوهلا  ءاملا و  نیب  نإ  هریغ  دـهاوشلا و  یف  هرس 
لوقعلا نأ  فرشألا  ناکمإ  هدعاق  یلع  لاکـشإلا  عفد  یف  رخآ  ریظن  هل  هیرهوجلا و  هکرحلا  وحنب  کلذ  لک  ءاوهلا  راخبلا و  نیب  اذک 

هر س  هلحب ، حورشم  كانه  لاکشإلا  دحاو و  یش ء  تاجرد  هیلوطلا 
امک اذـکه  کلملاک و  یـش ء  کلفلاک و  یـش ء  هیفف  عاونألا  لک  هیف  اعماج  الکیه  ناک  امل  ناسنإلا  نأ  هدوجو  یلع  رخآ  لیلد  - 2

هر س  يراخبلا ، حورلا  اذه  اهوحن  هایحلا و  هعلخب  علختلا  افصلا و  هفاطللا و  یف  هیف  کلفلاک  وه  ام  رم و 
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.بیترتلا یلع  ءاضعألا  رئاسب  دبکلا و  غامدلاب و  هتطساوب  مث  سفنلل  لوألا  قلعتملا  وهف  نکسی  ام 

نود باصعألا  تبنم  بلقلا  ناکل  غامدـلا  یلإ  هنم  هضئاف  هیناسفنلا  حاورألا  تناـک  اـیطعم و  ایـسیئر  اوضع  بلقلا  ناـک  ول  لـیق  نإـف 
.هومتلق ام  لطب  کلذک  نکی  مل  امل  ذخألا و  نم  أدبملا ال  نم  نوکی  هلآلا  تبنم  نأل  غامدلا 

کلذ نع  رظنلا  عطق  عـم  هتبلا و  غامدـلا  وـه  باـصعألا  تبنم  نأ  یلع  یعطق   (1) لیلد مقی  مل  هنإ  نوناقلا  حارـش  ضعب  لاق  دـق  اـنلق 
تناـک هلـآل و  اـتبنم  دیفتـسملا  وضعلا  نوکی  نأ  زوجی  ـال  مل  أدـبملا  وه  نوکی  نأ  اـبجاو - هلـآلا  تبنم  نوک  عـنمی  نأ  عناـمل  لوـقلا 

هیکیرحتلا هیساسحألا و  يوقلل  هلماحلا - حاورألا  هیف  يدأتی  ذئنیحف  دیفملا  وضعلا  یلإ  هلآلا  تلصو  نأ  دعب  أدبملا  نم  هوقلا  هتدافتسا 
هیبطلا بتکلا  بسانی  ثحبملا  اذه  یف  ءاصقتسالا  و 

هر س  غامدلا ، هفیلخ  عاخنلا  هتبلا و  عاخنلا  غامدلا و  وه  باصعألا  تبنم  نأ  یلع  انلد  حیرشتلا  نإف  بیرغ  حراشلا  اذه  نم  اذه  - 1
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هیناسنإلا سفنلا  تاکلم  ضعب  حرش  یف  عساتلا  بابلا 

هراشا

لوصف هیف  ضعب و  نم  يزجتلل  الوبق  لقأ  ادوجو و  عفرأ  اهضعب  هاوق  نأ  هتاماقم و  ناسنإلا و  لزانم  اهتالاعفنا و  اهلاعفأ و  و 

ناسنإلا صاوخ  یف  ( 1  ) لصف

قطنلا اهنمف 

نأ کلذ  یلإ  یعادـلا  هیف و  هیوغللا  تاعوضوملا  هثادـحإ  ناـکرألا - رـصانعلا و  نم  ناـسنإلا  قلخ  یف  هللا  همکح  میظع  نم  نأ  ملعا 
دارفأ نع  هدوجو  یف  درفت  ول  ناسنإلا  نم  دـحاولا  نإف  هعون  ینب  نم  هنواعم  ام و  هکراشم  یلإ  هیوایندـلا - هتـشیعم  یف  رقتفم  ناسنإلا 

یلإ هتشیعم  یف  هتجاحل  هتـشیعم  تءاس  وأ  اعیرـس  کلهل  هعیبطلا  یف  هدوجوملا  رومألا  وه و  الإ  دوجولا  یف  نکی  مل  هسنج و  هعون و 
سبالملا هئاذـتغال و  هحلاص  ریغ  هیعیبطلا  هیذـغألا  نإف  عونـصملا  سوبلملا  لومعملا و  ءاذـغلا  لـثم  هعیبطلا  یف  اـم  یلع  هدـئاز  رومأ 

هتشیعم نسحت  یتح  تاعانصلا  ضعب  ملعت  یلإ  جاتحی  کلذلف  هیدارإ  لامعأب  هیعانص  اهتروریـص  دعب  الإ  هل  حلـصت  اضیأ ال  هیعیبطلا 
كاذل و اذه  زبخی  یتح  هعامج  نیب  هنواعم  هکراشم و  نم  دب  لب ال  تاعانـصلا - کلت  عومجمب  مایقلا  هنکمی  دحاولا ال  صخـشلا  و 

اهریغ تالماعملا و  یف  ناسنإلا  جاتحا  اهلاثمأ  بابسألا و  هذهلف  هرجأ  هلمع  ءازإب  هیطعی  كاذ  كاذل و  لقنی  اذه  اذهل و  جسنی  كاذ 
بعشنی هنأل  توصلا  وه  کلذل  ءایشألا  حلصأ  هیعضو و  همالعب  هسفن  یف  امب  هکیرـش  وه  يذلا  رخآلا  ملعی  نأ  یلع  هوق  هل  نوکی  نأ 

هیلإ رطـضملا  هسفنتل  ناسنإلل  هیرورـضلا  رومألا  نم  توصلا  ندـبلا و  قحلی  هنوئم  هریغ  نم  هریثک  بیکارت  اـهنم  بکرتی  فورح  یلإ 
نمؤیف هددع  مودی  تبثی و ال  هیتوصلا ال  تائیهلا  اضیأ  بلقلا و  هرارح  حیورت  یف 
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نم الإ  دشرت  اهنأل ال  اهنم  لدأ  هنأ  الإ   (1) هراشإلا یه  مالعإلا  رمأ  هیحالص  یف  توصلا  دعب  هیلع و  هروعش  یلإ  جاتحی  نم ال  فوقو 
هریثک تاکرح  هصوصخم  ههج  یلإ  هتقدـح  كرحی  نأ  ملعملا  جاتحی  و  هصوصخم - ههج  نم  اضیأ  کـلذ  رـصبلا و  هیلع  عقی  ثیح 

امل فیرعتلا  یلع  حالطـصالا  ررقت  دق  مرج  الف  کلذک  سیلف  توصلا  امأ  رثکأ و  اهتنوئم  لقأ و  هراشإلا  هدئافف  هراشإلا - اهب  یعاری 
نإف يرخألا  تاـناویحلا  اـمأ  ریغلا و  فیرعت  یلإ  هب  لـصوتی  اـم  تاوصـألا  نم  فلؤی  نأ  سفنلل  هعیبطلا  تلعجف  هراـبعلاب  سفنلا  یف 

عم مالکلا و  یلإ  هجاح  اهل  ناک  امف  فوهکلا  بقثلا و  رعـشلا و  باهإلاک و  اهعم  هقولخم  اهـسبالم  اهنم و  بیرق  وأ  هیعیبط  اهتیذـغأ 
هلالد نکل  اهرئامـض و  اهـسوفن و  یف  ام  یلع  اهریغ  اهب  فقی  مالعإ  هیور و  بوش  نم  اهـضعب  یف  امل  هبـسانم  اتاوصأ  اهل  نإف  کلذ 
لعل و  هیلیـصفت - هلالد  اهلف  هیناسنإلا  تاوصألا  امأ  رفانم و  عفد  وأ  مئالم  بلط  نم  اهـضارغأل  یفکی  هیلامجإ  هلالد  تاوصـألا  کـلت 
هیاهن الب  تاوصأ  اهئازإب  عبطی  نأ  نکمی  ناک  امف  یهانتی - نأ ال  داـکی  هضارغأ  یف  ناـسنإلا  اـهنع  ربعی  نأ  یلإ  جاـتحی  یتلا  رومـألا 

.اهیلع حالطصالا  ظافلألا و  عضو  یلإ  جاتحی  يرخأ  تارورضل  کلذ و  لجألف 

هبیرغلا هیلمعلا  عئانصلا  طابنتسا  هبیجعلا  هصاوخ  نم  و 

سدـسملا نإف  هسدـسملا - تویبلا  هئانب  یف  لحنلا  امیـس  اهنکاسم  اهتویب و  عئانـص  یف  ریطلا  اصوصخ  و  يرخـألا - تاـناویحلا  اـمأ  و 
هرئادلاک و هطیحم  فصن  یف  هرطق  فصن  برـض  نم  لصحی - هتحاسم  نأ  ههج  نم  هرئادلاب  اههبـشأ  هرئادلا و  دـعب  لاکـشألا  عسوأ 

تعضوف تویبلا  لخاد  هعئاض  ایاوز  یقبی  الئل  عبرملا  اذک  المهم و  الـضف  جرفلا  نم  تویبلا  جراخ  عقی  نأل ال  هرادتـسالا  كرت  امنإ 
ول صارتت و  مل  هریدتـسم  تناک  ول  و  لیطتـسم - ریدتـسم  لحنلا  نإف  تیبلا  بحاص  لکـشب  ههیبش  هصارتم  لاکـشأ  هأیه  یلع  تویبلا 

ثلثملا لثم  ایاوزلا  داحک  الخاد  جرفلا  اهل  عقی  وأ  امهریغ  عبسملا و  سمخملاک و  اضیأ  صارتی  نأ  امإف  هسدسملا  ریغ  هعلضم  تناک 
کلذ عم  عبرملا و  و 

هراشإلا هنوئم و  دـیزأ  اباعتإ و  رثکأ  نکل  اـنییبت و  رثکأ  باـتکلا  بصن و  بعت و  هرثک  اـمهیف  نکل  هباـتکلا و  یه  هراـشإلا  دـعب  و  - 1
هر س  رهاظ ، وه  رصحلا و  لیثمتلا ال  لیبس  یلع  هقدحلا  رکذ  کلذ و  دضب 
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یلع نکی  مل  الإ  طابنتسا و  نع  هیئزجلا  هیصخشلا  اهـسفن  ریبدت  نم  تاناویحلا  کلت  نع  هبیجعلا  هعنـصلا  هذه  لثم  رودص  سیل  هلک 
حالـص یلإ  عجری  عئانـصلا  کلت  هدـئاف  رثکأ  اهعون و  هکئالم  اهرمأ و  تاربدـم  نم  ریخـست  ماهلإ و  نع  اهرودـص  لب  هدـحاو  هریتو 

اهصخش حالص  یلإ  عجری  ام  و  اهعئانص - دوجو  اهدوجو و  اهلعف و  یف  هیاغلا  هوفصلا و  هنأک  يذلا  ناسنإلاک  اهریغ  حالص  وأ  اهعون 
هیصخشلا هتاذ  یلإ  هتدئاف  عجرت  امنإ  هبسکی  هدصقی و  ام  عیمج  نإف  هنم  لماکلا  درفلا  امیـس  ناسنإ  وه  امب  ناسنإلا  فالخب  لیلق  وهف 

یلقعلا ءاقبلا  اهـصخشب و  هیورخألا  همومیدلا  اهل  نأ  یف  هریغ  نم  هیعونلا  هقیقحلاک  هنم  هیـصخشلا  هیوهلا  مکح  نأ  کلذ  یف  هلعلا  و 
.ددعلاب عونلاب ال  الإ  یقبی  يرخألا ال  تاناویحلا  اهتاذب و 

هیلاعفنا هلاح  هردانلا  ءایشألا  هکاردإ  عبتی  هنأ  اضیأ  هصاوخ  نم  و 

.ءاکبلا هعبتی  هرجضلا و  یمسی  لاعفنا  هیذؤملا  ءایشألل  هکاردإ  عبتی  کحضلا و  هعبتی  بجعتلاب و  یمسی 

لاعفألا ضعب  نم  عنملا  یضتقت  هیحلصملا  هکراشملا  نأ  اهنم  و 

هرغص نیح  نم  کلذ  دقتعی  ناسنإلا  نإ  مث  اهضعب  یلع  ثحلا  لاعفألا و  ضعب  نم   (1) عنملا یضتقت  هیحلصملا  هکراشملا  نأ  اهنم  و 
هللا نم  هیانع  کلذ  هسفن  یف  زکر  رخآلا و  یلع  مادقإلا  امهدحأ و  نم  عانتمالا  بوجو  داقتعا  هیف  دکأتی  ذـئنیحف  هیلع  هوشن  رمتـسی  و 

ملعملا ال دـسألا  لثم  رومألا  ضعب  تکرت  نإ  اهنإف  تاناویحلا - رئاس  امأ  الیمج و  انـسح  یناثلا  احیبق و  لوألا  یمـسیف  ماـظنلا  لـجأل 
نأ وه  يرخأ و  هیناسفن  هأیهل  لب  سفنلا  یف  داقتعا  ههج  نم  کلذ  سیلف  همأ  حـفاسی  بیجنلا ال  قیتعلا  سرفلا  لثم  هبحاـص و  لـکأی 

صخـشلا و کلذل  هلکأ  نع  اعنام  کلذ  ریـصیف  هدنع - بوبحم  همعطی  يذلا  صخـشلا  هذلی و  همئالی و  ام  عبطلاب  بحی  ناویح  لک 
ماهلإ نع  ضراوعلا  هذه  عقت  امبر  اهنایتإ و  یلإ  هوهشلا  نع  هرجزی  هفلألا  نم  رخآ  ابرـض  اهب  هفلأ  هرغـص  لوأ  نم  همأ  دنع  هوشن  اذک 

.هدلو ناویح  لک  بح  لثم  یهلإ 

هنع عرـشلا  هیفـشاک  عم  هنم  وأ  طقف  لقعلا  عم  اـناک  ءاوس  هسمخلا و  ماـکحألا  لمـشیف  هزاوج  عم  وأ  ضیقنلا  عنملا  عم  اـناک  ءاوس  - 1
یلع لومحم  وأ  لیثمتلا  لیبس  یلع  هرس  سدق  همالک  یف  مادقإلا  مادقإلا و  عانتمالا و  بوجوف  هیعرشلا - هیلقعلا و  فیلاکتلا  لمـشیف 

هر س  رخألا ، هثالثلا  لیمجلا  نسحلا  هورکملا و  مارحلا و  لمشی  حیبقلا  توبثلا و  وه  يوغللا و  هانعم 

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 100 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_80_1
http://www.ghaemiyeh.com


81 ص :

احیبق العف  بکترا  هنأ  یلع  علطا  هریغ  نأب  روعش  هل  لصح  اذإ  ناسنإلا  نأ  اهنم  و 

.هلاجخلاب یمسی  هسفن  یف  هیلاعفنا  هلاح  روعشلا  کلذ  عبتی  هنإف 

هرضی لبقتسملا  یف  ثدحی  ارمأ  نأ  نظ  دق  هنأ  اهنم  و 

ام رمألا و  بلاغ  یف  نآلا  بسحب  الإ  ناتلاحلا  ناتاه  يرخألا  تاـناویحلل  نوکی  ـال  ءاـجرلا و  هل  ضرعیف  هعفنی  وأ  فوخلا  هل  ضرعیف 
نم ماهلإلا  نم  برـضب  اضیأ  کلذ  لب  هیف  نوکی  ام  و  لبقتـسملا - نامزلاب  روعـش  لجأل  سیل  راهظتـسا  نم  هلعفت  يذـلا  هب و  لـصتی 

نوکی ذؤم  كانه  نأ  لیختی  نأ  امإ  اهنإف  رطملاب  هرذنم  اهرحج  یلإ  هعرـسلاب  ربلا  لقن  یف  لمنلا  هلعفی  يذلاک  اهعونل  ربدملا  کلملا 
نأ هلمجلاب  ماـهلإلا و  نم  برـض  اـهل  عقی  نأ  وأ  هیذؤی  هبرـضی و  اذ  نأ  لـیختی  اـمل  دـضلا  نع  برهی  ناویحلا  نأ  اـمک  لزنی  رطم  وأ 

اریبدـت هیعونلا  اهلقع  ههج  نم  تاناویحلا  رئاس  نم  هیـصخشلا و  هسفن  ههج  نم  ناسنإلا  نم  ردـصت  اـمنأ  هیلقعلا - هیمکحلا و  لاـعفألا 
.ایلک

رکذ امب  لصتی  ام  اهنم  و 

نأ هریبدـت  هتیور و  هب  تمکح  ام  اتقو  لعفی  ذـئنیحف  یغبنی  وأ ال  اهلعفی  نأ  یغبنی  له  هلبقتـسم  رومأ  یف  يوری  نأ  هل  ناسنإلا  نأ  نم 
امأ سکعلا و  اذـک  لوألا و  تقولا  یف  هلعفی  نأ  حـصی  ناک  ام  هلعفی  نأ ال  هتیور  یـضتقی  ام  بسحب  رخآ  اتقو  اذـه  لعفی  هلعفی و ال 

.تفلاخ وأ  اهتبقاع  تقفاو  اهیف  عوبطم  دحاو  برض  یلع  نوکی  ام  تادادعإلا  نم  اهل  امنإ  کلذ و  اهل  سیلف  يرخألا   (1) تاناویحلا

نهذلا نع  تباغ  یتلا  رومألا  رکذت  اهنم  و 

.ربدتلا عاجرتسالا و  ینعأ  کلذ  یلع  يوقی  تاناویحلا ال  رئاس  نإف 

هیلکلا یناعملا  روصت  ناسنإلاب  صاوخلا  صخأ  وه  اهنم و  و 

تالوهجملا هفرعم  یلإ  لصوتلا  عضاوملا و  نم  هریغ  لوقعملا و  لـقعلا و  باـب  یف  هناـیب  رم  اـمک  دـیرجتلا  لـک  هداـملا  نع  هدرجملا 
ضعب لاصتا  وه  هلک  اذه  نم  صخأ  هرضاحلا و  تامولعملا  نم  اروصت  اقیدصت و 

ناسنإلا یف  تافـصلا  هذـه  تناک  نإ  رومألا و  هذـه  عیمج  یف  ناسنإلل  اـم  هکراـشم  نع  ولخی  ـال  هلمجلا  یف  ناویحلا  نأ  قحلا  و  - 1
دم ط  ناویحلا ، بتک  یف  هدروملا  ناویحلا  نع  هطوبضملا  راثآلا  فئاطل  یلإ  عوجرلا  کلذ  یلع  لدی  رهظأ و  يوقأ و 
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كانه هلجر و  هدـی و  هرـصب و  هعمـس و  قحلا  نوکی  ذـئنیح  هئاقبب و  یقبی  هتاذ و  نع  ینفی  ثیحب  یهلإلا  ملاـعلاب  هیناـسنإلا  سوفنلا 
.یلاعت هللا  قالخأب  قلختلا 

هتافص ناسنإلا و  صاوخ  نم  هلمج  هذهف 

- ندبلا ههج  نم  ضرعت  هیسفن  اهضعب  امهلاثمأ و  ءاکبلا و  کحـضلاک و  هسفن  هطـساوب  ناسنإلا  ندبل  هدوجوم  اهنکل  هیندب و  اهـضعب 
نیب نم  صتخی  ناسنإلا  هیلمعلا و  هیرظنلا و  همکحلاـک  هفرـص  هیلقع  اهـضعب  کـلذ و  ریغ  نزحلا و  هلجخلا و  ءاـجرلا و  فوخلاـک و 

.هیلقع اهضعب  هیناسفن و  اهضعب  هعیبط و  اهضعب  یتلا  تافصلا  هذه  هیعماجب  تاناویحلا  یلع  الضف  تادوجوملا  رئاس 

ول طقف و  داقتعا  اهیف  نوکی  امنأ  هیلکلا  رومألا  و  هیلک - رومأ  یف  فرـصت  هیئزج و  رومأ  یف  فرـصت   (1) ناسنإلل سیئرلا  خیشلا  لاق 
تیب لعف  هدـحو  داقتعالا  اذـه  نع  ردـصی  هنإف ال  ینبی  نأ  یغبنی  فیک  تیبلا  نأ  ایلک - اداقتعا  دـقتعا  نم  نإف  لمع  یف  اـضیأ  ناـک 
سیل یلک  وه  ثیح  نم  یلکلا  نأل  کلذ  هیئزج و  ءازجأ  نع  ردـصت  هیئزج و  رومأل  لواـنتت  لاـعفألا  نإـف  اـیلوأ  ارودـص  صوصخم 

امیف هیئزجلا  رومـألا  یف   (2) هیورلاـب صتخت  يرخأ  هوق  هیلکلا و  ءارـآلاب  صتخت  هوـق  نذإ  ناـسنإلل  نوـکیف  كاذ  نود  اذـهب  صتخی 
لمأتلا سایقلا و  نم  برـضب  کلذ  نوکی  رـش و  ریخ و  وه  امم  حـیبق و  لیمج و  وه  امم  رـضی و  عفنی و  امب  كرتی  لعفی و  نأ  یغبنی 

وأ دجویل  اهیف  يوری  تاعنتمملا ال  تابجاولا و  نأل  هنکمملا  رومألا  نم  لبقتسم  يوزج  رمأ  یف  ایأر  عقوی  هنأ  هتیاغ  میقـس  وأ  حیحص 
یضم ام  مدعی و 

هوق ندـبلا  ینعأ  اهنود  امیف  اهلعف  رابتعاب  و  هیرظن - هوق  لاـعفلا  لـقعلا  ینعأ  اـهقوف  اـمم  اـهلاعفنا  راـبتعاب  سفنلل  يرخأ  هراـبعب  و  - 1
هر س  ناویح ، وه  امب  ناسنإلا  یف  ناویحلا و  یف  هکرحملا  هکردملاک و  ناسنإ  وه  امب  ناسنإلا  یف  امه  هجوب  هیلمع و 

لامعتساک هیئزج  لمعلاب  هقلعتم  رومأ  كاردإب  صتخت  اهنأ  الإ  هکردم  هوق  اضیأ  یلمعلا  لقعلاب  هامـسملا  يرخألا  هوقلا  نأ  ینعی  - 2
هیرظنلا و همکحلا  هرئاد  رودـت  اهیلع  هیئزج و  لمعلاب  هقلعتم  ریغ  رومأ  كاردإب  یلوـألا  هوقلا  هکرحملا و  هکردـملا و  هیئزجلا  يوقلا 

لاـمعألا همکحملا و  هلجـآلا  تاـیاغلل  ناـسحإلا - لدـعلاک و  هیداـعملا  لاـمعألا  نم  معأ  هیئزجلا  رومـألاب  دارملا  هیلمعلا و  هـمکحلا 
هر س  هنم ، هبولطملا  راثآلا  هیلع  بترتی  انقتم  نوکی  ثیحب  تیبلا  ءانبک  هشیاعملا 
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امک ندـبلا  کیرحت  یلإ  هیعامجإلا  هوقلا  هکرح  اهمکح  تعبت  هوقلا  هذـه  تمکحأ  اذإف  ضام  هنأ  یلع  هداـجیإ  یف  يوری  ـال  اـضیأ 
ذخأـت كاـنه  نمف  تاـیلکلا  یلع  یتـلا  هوقلا  نم  اهدادمتـسا  هوقلا  هذـه  نوکت  وأ  ناویحلا - یف  يرخأ  هوـق   (1) ماکحأ عبتت  تناـک 

لقع لاـقیف  رظنلا  یلإ  بسنت  هوق  هیناـسنإلا  سفنلل  یلوـألا  هوقلاـف  تاـیوزجلا  یف  جـتنی  يوری و  اـمیف  هیوربکلا  هیلکلا   (2) تامدقملا
کلت تایئزجلا و  یف  رـشلا  ریخلل و  هذه  بذکلا و  قدصلل و  کلت  و  یلمع - لقع  لاقیف  لمعلا  یلإ  بسنت  هوق  هیناثلا  هذـه  يرظن و 

نم  (3) هذـه يداـبم  هیلوـألا و  تامدـقملا  نم  کـلت  يداـبم  حاـبملا و  حـیبقلا و  لـیمجلل و  هذـه  عـنتمملا و  نکمملا و  بجاوـلل و 
داـقتعالا وه  يأرلاـف  نظ  يأر و  نیتوقلا  نیتاـه  نم  هدـحاو  لـکل  هقیثوـلا و  نود  هنهاوـلا  تاـیبرجتلا  تـالوبقملا و  تاروهـشملا و 

دقف سحأ  نم  لک  سیل  امک  دـقتعا  دـقف  نظ  نم  لک  سیل  رخآلا و  فرطلا  زیوجت  عم  هیلإ  لیمملا  داقتعالا  وه  نظلا  هب و  موزجملا 
يرظن و مکاح  یمهو و  لیختلا  باـب  نم  مکاـح  و  یـسح - مکاـح  ناـسنإلا  یف  نوکیف  يأر  وأ  دـقتعا  وأ  نظ  دـقف  لـیخت  وأ  لـقع 

هثعابلا يدابملا  نوکت  یلمع و  مکاح 

ناویحلا و یف  لایخلا  مهولا و  نم  هکردـملا  مدـخت  تناک  امک  ناسنإ  وه  امب  ناسنإلا  یف  یلمعلا  لقعلا  مدـخت  هیقوشلا  هوقلا  يأ  - 1
الثم ضیرملا  هدایعف  هوهشلاب  یمسی  مهولل  اهتمدخ  ثیح  نم  اهقوش  نأ  امک  هدارإلاب  یمـسی  یلمعلا  لقعلا  اهتمدخ  ثیح  نم  اهقوش 

هر س  هیناویحلا ، هکردملا  هکرحملا و  نم  هیسح  وأ  هیمهو  هعفنم  بلجل  يرظنلا  یلمعلا و  لقعلا  نم  یلاعت  هللا 
نأ یغبنی  نسح  لک  نسح و  قدـصلا  نأ  یه  يرغـص  اهیلإ  مضنف  هب  یتؤی  نأ  یغبنی  نسح  لک  نأ  نم  هیلک  همدـقم  انل  نأ  لـثم  - 2

- ایئزج اقدص  عقوی  نأ  دارأ  اذإ  یلمعلا  لقعلا  مث  يرظنلا  لقعلا  هکردی  یلک  يأر  اذهف  هب - یتؤی  نأ  یغبنی  قدصلا  نأ  جتنی  هب  یتؤی 
لقعلا نم  ادمتـسم  یلمعلا  لقعلا  هکردأ  یئزج  يأر  اذه  هب و  یتؤی  نأ  یغبنی  اذهف  هب  یتؤی  نأ  یغبنی  قدص  لک  قدص و  اذه  لوقی 

انل و هرودـقملا  ریغلا  تامولعملل  لقعتلاب  قلعتلا  هل  يرظنلا  لقعلاف  ناتنیابتم  ناـتوق  اـمهنإ  ـال  دـحاو  لـقع  نم  ناـتبترم  اـمهف  يرظنلا 
هر س  لمعلا ، هیفیک  لقعتب  قلعتلا  هلف  هفالخب - یلمعلا 

هر س  هقیثولا ، تایبرجتلا  نم  نوکی  دق  تاراشإلا و  یف  امک  هیلوألا  يدابملا  نم  هذه  نوکی  دقف  الإ  بلغألا و  یف  يأ  - 3
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لقعلا هذـه و  نم  هثالث  تاناویحلل  نوکت  بضغ و  وأ  هوهـش  یلمع و  یلقع  یلایخ و  مهو  ءاضعألا  کـیرحت  یلع  هیعاـمجإلا  هتوقل 
نم امئاد  نکل ال  هاوق و  یلإ  ندبلا و  یلإ  هجاح  هلف  يرظنلا  لقعلا  امأ  هیندبلا و  هوقلا  یلإ  ندبلا و  یلإ  اهلک  هلاعفأ  یف  جاتحی  یلمعلا 

نیبتی امک  وه  يوقلا و  هذه  هل  يذلا  یـشلا ء  وه  سفنلا  لب  هیناسنإلا  سفنلا  وه  اهنم  دـحاو  سیل  هتاذـب و  ینغتـسی  دـق  لب  هجو  لک 
اذه هتبلا و  تالآلا  یلإ  هیف  جاتحی  اهضعب ال  هیلکلاب و  اهیلع  لابقإلاب  تالآلاب و  الإ  متی  اهـضعب ال  لاعفأ  وحن  دادعتـسا  هل  درفم  رهوج 

.همالک یهتنا  هعضوم  یف  هحرشنس  هلک 

اهتدـحو هیفیک  اهراوطأ و  حرـش  سفنلا و  هفرعم  نم  هانرکذ  امیف  نکل  اهتدروأل و  باـنطإلا  هفاـخم  ـال  ول  هریثک  راـظنأ  عضوم  هیف  و 
و یـسح - مکاح  ناسنإلا  یف  نوکیف  هلوق  یف  دحأ  لمأت  ول  یکذلا و  عماسلا  يدتهملا و  بلاطلل  هیافک  اهتاجرد  اهتاماقمل و  هعماجلا 

سفنلا نأ  هنم   (1) طبنتـسی ایفاش  المأت  هتاذب  ینغتـسی  دـق  لب  هلوق  یلإ  یلمع  مکاح  يرظن و  مکاح  یمهو و  لیختلا  باب  نم  مکاح 
یلع الإ  يوقلا  هذه  هل  يذلا  یـشلا ء  لب  هیناسنإلا  سفنلا  وه  اهنم  دحاو  سیل و ال  هنأ  هرکذ  امک  اهلک ال  يوقلا  هذـه  مامت  هیناسنإلا 

اهلاعفأ و اهتالآ و  ددـعت  بسحب  تددـعت  ترثکت و  نإ  يوقلا و  هذـه  نإف  اهراوطأ  دوجولا و  هقیقحب  نوفراـعلا  هفرعی  قیقد   (2) هجو
ذإ ال هدحولا  تعن  یلع  سفنلا  تاذ  یف  هعمتجم  اهنأ  الإ  ماسقنالا  محازتلا و  هقرفتلا و  ملاع  هنأل  سحلا  هعیبطلا و  ملاع  یف  اهتالاعفنا 

ههبش

دعب امیف  هلوق  هلثم  رهاظ و  وه  کلذ و  دارأ  خیشلا  نأ  هدیدع ال  نومکاح  هیف  سیل  ادحاو و  امکاح  انه  نأ  نادجولاب  طبنتسی  يأ  - 1
هر س  هلوق ، نم  دافتسی  اذک  و 

نأ رم  دـق  سفنب و  تسیل  نیعتلا  طرـشب  هـبترم  لـک  سفنلا و  روـهظ  بـتارم  یه  يوـقلا و  یف  ظوـفحم  لـصأ  سفنلا  نأ  وـه  و  - 2
هقیقح فرعی  نأ  یغبنی  هنأ  یلإ  هرـس  سدـق  راشأ  دـق  هرثکلا و  یف  هدـحولا  ماقم  و  هدـحولا - یف  هرثکلا  ماقم  اهل  سفنلا  نأ  قیقحتلا 

دقف هسفن  فرع  نم  لاـق ع :   ُ اـمک یمللا  طـمنلا  وه  نیقیلا  ءاـطعإب  نیهاربـلا  یلوأ  نإـف  اـهراوطأ  دوجولا و  هقیقح  هفرعم  نم  سفنلا 
هفرعملا و هذـهل  نازیم  هفرعملا  کلتف  هسفن  فرع  هقبط  یلع  هتافـص و  هبر و  ماـکحأ  ـالوأ  فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم  يأ  هبر  فرع 

هر س  رکذتف ، اهوجو  قباسلا  یف  انرکذ  دق  ثیدحلا و  هوجو  دحأ  اذه 
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ههبـش کلذ ال  عم  هیلإ و  هبوسنملا  لاعفألا  عیمج  ردصت  اهنم  هدحاو  سفن  هدـحاو و  هیوه  هل  ناسنإلا  نم  صخـش  لک  نأ  یف  دـحأل 
نأ دـب  یلایخلا ال  مکاحلا  سوسحملا و  سحلا و  باب  نم  نوکی  نأ  دـب  ـال  یـسحلا  مکاـحلا  نأ  هعانـصلا  یف  بردـت  هل  نمل  اـضیأ 
یلإ هفاـضإ  هبـسن و  قلعتملا  اـتاذ  درجملا  هبترم  هتبترم  نوکی  نأ  دـب  ـال  یلمعلا  یلقعلا  مکاـحلا  هیلاـیخلا و  هوقلا  هبترم  هتبترم  نوـکی 

هتبترم يرظنلا  یلقعلا  مکاـحلا  اذـک  سحلا و  یلإ  فاـضم  لـقع  هنأ  تاـموهوملا  (1) و  مهولا باب  یف  هاـنرکذ  اـمک  هیئزجلا  روصلا 
نم دافتـسی  اذک  هانیعدا و  امبـسح  روط  یلإ  روط  نم  ایرهوج  الاقتنا  لقتنت  سفنلا  نأ  اذـه  نم  تبثف  ضحملا - قرافملا  لقعلا  هبترم 
ریغ هنأ  عم  ءاقبلا  هیناحور  ثودحلا  هینامـسج  سفنلا  نأ  هتاذب  ینغتـسی  دق  لب  هجو  لک  نم  امئاد  نکل ال  ندـبلا  یلإ  هجاح  هلف  هلوق 
امیف هل ال  ضراع  رمأ  یف  ناکدـلا  یلإ  عناصلا  هجاحک  سیل  رم  امک  ندـبلا  یلإ  سفنلا  هجاح  نإـف  هیرهوجلا  هلاحتـسالا  هذـهب  لـئاق 

هیعیبطلا و هیـسحلا و  هاوق  ندبلا و  نود  دوجولاب  اهلالقتـسا  مدعل  یعیبط  يرهوج  هجاح  رمألا  ءادتبا  یف  هیلإ  اهتجاح  لب  هدوجو  موقی 
القع تراص  مث  کلذک  لاحلا  ناک  اذإف  اهتیوه  مامت  دعب  اهتاذـل  هضراع  هفاضإ  اهدوجو ال  وحن  یه  سفنلا  هیـسفن  نأ  اضیأ  رم  دـق 

لقعلا ملاع  ناکـس  دـحأ  تراص  لعفلاب - القع  اهنوک  دـح  یلإ  هوقلاب  القع  اهنوک  دـح  نم  هجراخ  ندـبلا  یلإ  هجاتحم  ریغ  لـعفلاب 
ءاوس لعفلاب  هلوقعم  اهتاذب  یه  یتلا  هروصلا  يداملا و  يرـصنعلا  ندبلا  هروص  نیأ  اهتاذل و  هلقاع  اهنیعب  یه  یتلا  هلوقعملا  روصلاک 
نودأ نم  اهیقرت  نوکلا و  یف  اهدادتـشا  هیرهوجلا و  یف  اهتلاحتـسا  دوجولا و  یف  اهبلقتب  الإ  کـلذ  لـهف  اـهلقعی  مل  وأ  اـهریغ  اـهلقع 

غلب یتح  اهتلاحتـسا  ماـقم و  لـک  یلإ  هیقرت  یبـنلا ص و  جارعم  هیاـکح  هیلإ  ریـشی  اـمک  جراـعملا  تاـماقملا و  فرـشأ  یلإ  لزاـنملا 
هلوق ِضْرَْألا و  ِتاوامَّسلا َو  َتوُکَلَم  َمیِهاْربِإ  يُِرن  َِکلذَک  لیلخلا ع َو  نع  هللا  یکح  ام  اذک  يربکلا و  هبر  تایآ  نم  يأر  یهتنملا و 
هذـه و  ْمُُکْلثِم * ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  یلاعت  لاق  امک  هیرـشبلا  هتبترم  نیأف  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  هنع  هیاکح 

هیلإ راشأ  یتلا  هیهلإلا  هبترملا 

لسرم یبن  برقم و ال  کلم  هیف  ینعسی  تقو ال  هللا  عم  یل  هلوقب ص :

هر س  اهیف ، یتلا  روصلا  يوقلاب و  لمکتسملا  درجملا  قلعت  ءادتبالا  یف  ایرظن  ناک  ول  لقعلا و  قلعت  هیف و  ام  كانه  تفرع  دق  - 1
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هءادرلا فرشلا و  یف  اهفالتخا  اهقالخأ و  عماجم  هیناسنإلا و  سفنلا  فاصوأ  یف  ( 2  ) لصف

اهفرش سفنلا و  هوق  یلإ  عجار  هیناسنإلا  تافصلا  یف  عقاولا  فالتخالا  رثکأ 

یـش ء اذـه  هسخلا و  فعـضلا و  ینعأ  اـهلباقم  اهفرـش و  سفنلا و  هوق  یلإ  عـجار   (1) هیناسنإلا تافـصلا  یف  عقاولا  فـالتخالا  رثکأ 
سوفنلا نإ  لوقنف  هفص  اتاذ و  ءایشألا  فالتخا  بجوی  امم  هفعـض  هتدش و  نإ  دوجولا و  لاوحأ  یف  هانرکذ  ام  فیعاضت  نم  دافتـسی 

اهنم و همیظعلا  لاعفألا  رودـصب  هیفاولا  یه  اهنم  هیوقلا  سفنلاف  هسخلا  فرـشلا و  صقنلا و  لامکلا و  یف  میظع  توافت  اهل  هیناـسنإلا 
.اهلباقم یف  هفیعضلا  سفنلا  هیدوجولا و  تائشنلل  اهتیعماج  نم  رم  امل  هریثک  باوبأ  یف  هدیدشلا 

اهرکف و لتخا  ساسحإلا  یلإ  وأ  اهساسحإ  لتخا  رکفلا  یلإ  تبـصنا  اذإف  لعف  نع  لعف  اهلغـشی  هفیعـض  اسوفن  دهاشن  انإ  کلذ  لاثم 
امیس تاکیرحتلا  تاکاردإلا و  نم  فاصوأ  نیب  عمجت  هیوق  اسوفن   (2) يرت اهکاردإ و  رمأ  لتخا  هیدارإلا  تاکیرحتلاب  تلغتشا  اذإ 

هوقلا و ال فرشلا و  نیب  هعماجلا  اهنم  هلماکلا  هسیـسخلا و  هفیعـضلا و  نیب  امک  هجو  نم  مومع  هفیرـشلا  نیب  هیوقلا و  سفنلا  نیب  - 1
وحنب يددـعلا  فالتخالا  نع  ازارتحا  فالتخالا  رثکأ  لاق و  اـمنإ  طـقف و  هیوقلا  مث  بسحف  هفیرـشلا  مث  لـقع  یه  اـمب  هیوقلا  اـمیس 

هر س  يواستلا ،
عیمجلل كرتشملا  سحلا  اهایازمب و  رعـشی  اهنیب و  زیمی  طلخی و  کلذ و ال  وحن  ائیـش و  بتکی  ائیـش و  عمـسی  ائیـش و  مشی  نمک  - 2

ءاشنإلاب و تایئزجلا  كاردإ  نأ  نم  قیقحتلا  وه  هرس و  سدق  فنصملا  بهذم  یلع  امیس  هنإف و ال  نأش  نع  نأش  هلغشی  نمل ال  هیآ 
و هدحاو - هعفد  لکلا  كردی  سوملم  هتسمال  یف  موعطم و  هتقئاذ  یف  مومشم و  عومسم و  رـصبم و  هرـضحمب  ناک  اذإ  سفنلا  هیلاعف 

الیصفت هلایخب  رطخی  مل  نإ  هیرهد و  هدحاو  هعفد  لکلا  كردی  مولعلا  هکلم  ینعأ  هیلیـصفتلا  لوقعلل  قالخ  وه  يذلا  طیـسبلا  لقعلا 
اذه هل  سیل  هنأ  بسحی  يذلا  هدحاو و  هیؤر  لکلا  باوج  هسفن  یف  يأر  یتش  هلئـسأ  لقعلا  اذه  بحاص  لئـس  اذإ  هنأ  لیلدـب  اینامز 

لایخلا ملع  مدع  طلخی  هدیعبلا  هوقلاب  هدنع  هنإف  لهاجلا  یمألا  فالخب  هبیرقلا  هوقلاب  هنأ  الإ  هلبق  هوقلاب  هنأ  لیصفتلا و  نیح  الإ  ملعلا 
تاذلاب رهاظ  وه  يذلا  یعمجلا  يرونلا  دیکألا  دیدشلا  دوجولا  یه  هدحاو  هروصب  همدعب  هریثک  روصب  ملعلا  مدع  لقعلا و  ملع  مدعب 

سح هسفن و  لایخ  وه  يذلا  هریغل  رهظی  مل  نإ  لقعلا و  کلذ  سفنل  طیـسب  دـحاو  وحنب  لئاسملا  تانیعت  مولعلا و  تایهامل  رهظم  و 
سیل هنم و  دمتـسی  هاوق  عیمج  لقعلا و  اذه  هبتارم  یلعأ  لب  هسح  هلایخ و  سیل  ناسنإلا  تاذ  مامت  نأ  مولعم  هریغ و  نع  الـضف  هسفن 

هعامجلا عم  یلاعت  هللا  دی  نإف  يوقأ  تانیعتلل  هترانإ  ناک  عمجأ  دـشأ و  ناک  املک  رون و  دوجولا  ذإ  لقعلا  بسحب  ایلامجإ  املع  اذـه 
امک یعمجلا  دـحاولا  دوجولاب  لیـصفت  زیمت و  دـشأ  هزیمتم  تناک  هقرفتملا  هرثکتملا  تادوجولاب  هزیمتم  هرهاظ  تایهاملا  تناک  اذإف 

هر س  لیصفت ، متأ  یلیصفت  ملعب  لزألا  یف  یلاعت  همولعم هللا  هتباثلا  نایعألا  لک  نأ 
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.هیوقلا سفنلا  بحاص  یناثلا  هفیعضلا و  سفنلا  بحاص  وه  لوألا  مسقلاف  هینطابلا  لئاضفلاب  قلعتی  ام 

باحـصأل امک  لوألاف  لـقع  یه  اـمب  اـهل  نوکی  دـق  هساـسح و  سفن  یه  اـمب  سفنلل  نوکی  دـق  فعـضلا  اذـه  هوقلا و   (1) هذه مث 
یهف هزیرغلا  بسحب  هفیرـشلا  سفنلا  امأ  هریثکلا و  مولعلا  باحـصأل  امک  یناـثلا  و  نیعلا - بحاـصک  نهاـکلاک و  هیوقلا  تـالیختلا 
نوک یه  هیزیرغلا  همکحلاـف  هبـستکم  وأ  هیزیرغ  نوکت  نأ  اـمإ  یهف  همکحلا  اـمأ  هیرحلا  همکحلا و  یف  هقراـفملا  يداـبملاب  ههیبـشلا 

سوفنلا هبـستکملا و  همکحلا  باستکال  لوألا  دادعتـسالا  یه  هیزیرغلا  همکحلا  هذه  و  ماکحألا - ایاضقلا و  یف  ءارآلا  هقداص  سفنلا 
یُِـضی اُهْتیَز  ُداکَی  یلاعت  هلوقب  هیلإ  راشملا  هیوبنلا  هیـسدقلا  سفنلا  یه  هیلاعلا  هجردلا  یلإ  اهنم  غلابلا  نأ  یتح  اهیف  توافتم  هیناسنإلا 

ملعم میلعتب  عفتنت  یتلا ال  هدیلبلا  سفنلا  اهلباقی  يرـشب و  ملعم  یلإ  ملعلا  باستکا  یف  هجایتحا  مدع  یلإ  هراشإ  ٌران  ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْول  ُء َو 
هعیطم نوکت  نأ  امإ  هیناویحلا و  يوقلا  تاذلتسم  هیندبلا و  رومألا  یلإ  اهتزیرغب  هعیطم  نوکت  نأ ال  امإ  سفنلا  نأ  اهحرشف  هیرحلا  امأ 

تاوهـشلا نأ  مولعم  و  هیدوبعلا - لباقی  ام  یلع  قلطت  هغللا  یف  هیرحلا  نأل  اهب  تیمـس  امنإ  هرحلا و  یه  کلذـک  نوکت  یتلاـف ال  اـهل 
لب اهکرتت  مل  مأ  اهکرت  ءاوس  هیندـبلا  رومألا  هعاط  نع  هرح  ریغ  هوهـشلا  هدـبع  یهف  هصقانلا  سوفنلا  مادختـسا  یلع  هرهاـق  هدبعتـسم 

الاح أوسأ  كراتلا  قئاشلا 

هلوق تاکیرحتلا و  تاکاردإلا و  نم  فانـصأ  اضیأ  هریثک و  باوبأ  یف  الوأ  لاـق  ذإ  راـصحنالا  مهوتی  ـالئل  ـالوأ  رکذ  اـمع  لزنت  - 1
هر س  بترم ، ریغ  رشن  فل و  هیف  نالوألا و  يأ  لوألاف 
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امبر اهریغب  هلاغتـشا  لاحلا و  یف  هنادجو  مدع  نأل  لاملا  یف  هنم  الاح  نسحأ  ناک  نإ  لاحلا و  یف  دـجاولا  قئاشلا  نم  هجرد  یندأ  و 
- میلعتلا دیوعتلاب و  نوکت  یتلا  سفنلل ال  هیزیرغ  نوکت  ام  هیقیقحلا  هیرحلا  نأ  اذه  نم  رهظف  لاحلا  یناث  یف  ناقوتلا  کلذ  هنع  لیزی 
هیرهوج ال هسارح  سفنلل  هسراـح  هیناـسفن  هکلم  هیرحلا  سیلاطاطـسرأ  فوـسلیفلا  لوـق  ینعم  وـه  هلـضاف و  اـضیأ  تناـک   (1) نإ و 

رثکأ ناک  سکعلاب  ناک  نم  هیرح و  رثکأ  ناک  يوقأ  هیلقعلا  هتقالع  فعـضأ و  هیندـبلا  هتقـالع  تناـک  اـم  لـکف  هلمجلاـب  هیعاـنص و 
اذإ لقعلا و  قفأ  یف  هلـضافلا  سفنألا  اهلظ و  هعیبطلا و  قفأ  یف  هلوذرملا  سفنألا  هلوقب  نوطالفأ  راشأ  اذـه  یلإ  تاوهـشلل و  هیدوبع 

هیناسفنلا لئاضفلا  عیمج  نأ  ملعاف  تایداملا  نع  درجتلا  تامولعملاب و  هطاحإلا  هوق  امهلصاح  و  هیرحلا - (2) و  همکحلا ینعم  تملع 
نع سفنلا  هیکزت  کیفکت  نیتاـه و ال  دادـضأ  یلإ  اـهلک  عجرت  اـهترثک  عم  همیمذـلا  قـالخألا  اذـک  نیتلیـضفلا و  نیتاـه  یلإ  عجری 
یتأ نم  الإ  اهباذع  نم  وجنی  هیقبلا و ال  یلإ  كوعدـی  نأ  کشویف  کیلع  ابلاغ  ضعبلا  تکرت  ول  اهعیمج و  نع  یکزت  یتح  اهـضعب 

اهاَّسَد ْنَم  َباخ  ْدَق  اهاَّکَز َو  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  اضیأ  یلاعت  لاق  میلس و  بلقب  هللا 

قالخألا مراکم  ممتأل  تثعب  یبنلا ص : لاق  و 

هنطابلا هروصلا  کلذکف  عیمجلا  نع  الـضف  ضعبلا  حبقب  اهحبق  هلادـتعا و  عیمجلا و  نسحب  اهنـسح  هرهاظ  هروص  ناسنإلل  نأ  امک  و 
هوق بضغلا و  هوق  ملعلا و  هوق  ناعم  هعبرأ  یه  هیرحلا و  همکحلا و  لصحت  قلخلا و  نسحی  یتح  اهعیمج  نسح  نم  دـب  ناکرأ ال  اهل 

هذه نیب  لدعلا  (3) و  لقعلا هوق  هوهشلا و 

: لاق امک    ُ تایبسکلاب الإ  رخف  اهئانتقال و ال  نودـم  قالخألا  ملع  تایبسکلاب و  لامکتـسالا  یف  ءانتعالا  ذإ  همج  لئاضف  اـهیف  لـب  - 1
بـستکت هکلملا  الثم و  هزیرغ  لقی  مل  هکلم و  هیرحلا  لاق  هنأل  دهاش  فوسلیفلا ال  لوق  یف  رخف و  مدآ و ال  دلو  دیـس  انأ  متاخلا ص 

هر س  هکلم ، یلع  هیرهوج ال  یلع  فطع  هیعانص  هلوق ال  دیوعتلا و  ررکتلاب و 
دادعتـسالا یه  هیزیرغلا و  یه  تملع  ام  ذإ  هطاحإلا  دادعتـسا  يأ  هطاحإلا  هوق  امهموهفم  لـصاح  يأ  امهلـصاح  نیتزیرغلا و  يأ  - 2

هر س  هطاحإلا ، هدش  امهترمث  يأ  امهلصاح  وأ  رم  امک  هیبسکلا  همکحلل  لوألا 
هر س  يرظنلا ، لقعلا  دادعتسا  ملعلا  هوقب  دارملاف  اهنیب  هلادعلا  یلع  یلمعلا  لقعلا  هردق  يأ  - 3
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تقـسانت و تلدـتعا و  هروصحم  ریغ  قالخأ  اهنم  بعـشتت  یتلا  قالخألا  عماجم  یه  یتلا  هعبرألا  ناکرألا  هذـه  توتـسا  اذإف  رومألا 
قحلا و نیب  لاوقألا و  یف  بذکلا  قدصلا و  نیب  قرفلا  كردت  ثیحب  ریصت  نأ  اهنـسحأ  اهلدعأف و  ملعلا  هوق  امأ  قلخلا  نسح  لصح 

تلصح ریصقت  (1) و  ولغ ریغ  نم  تلدـتعا  هوقلا و  هذـه  تحلـصنا  اذإف  لامعألا  یف  حـیبقلا  لیمجلا و  نیب  تاداقتعالا و  یف  لطابلا 
لاق ًارِیثَک و  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَـقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  یلاعت َو  هللا  لاق  اهحور  لـئاضفلا و  سأر  تاریخلا و  لـصأ  هقیقحلاـب  یه  هرمث  اـهنم 

(2) هذهف َهَمْکِْحلا  َباتِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی  هلوق َو  دعب  ِمیِظَْعلا  ِلْضَْفلا  وُذ  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  اضیأ 

طیرفتلا هلامهإ و  ریـصقتلا  هیویندلا و  راضملا  عفد  و  هیویندلا - هیئزجلا  دـئاوفلا  ریثکت  یف  رکفلا  هرثک  وه  هزبرجلا  هل  لاقی  ولغلا و  - 1
همکحلا امأ  داصتقالا و  اهیف  بلطی  اذـل  ملعب و  تسیل  هعاجـشلا و  هفعلاک و  قلخ  یه  هلادـعلا و  ناـکرأ  دـحأ  یه  همکح  هذـه  هیف و 

یه هیقلخلا  همکحلا  هذـه  رزغی و  ثیح  زعی  ملعلا  ردـنی و  ثیح  زعی  یـشلا ء  لـیق  اـمک  لـضفأ  تناـک  رثـکأ  تناـک  اـملکف  هـیرظنلا 
هر س  ایاضقلا ، یف  ءارآلا  هقداص  سفنلا  نوکب  اهفرع  یتلا  هیزیرغلا 

خیشلا اهلعج  دق  هلادعلا  ءازجأ  دحأ  یه  یتلا  هیقلخلا  همکحلا  هیقلخلا و  همکحلا  هرمث  تاریخلا  لصأ  یه  یتلا  هبستکملا  هیملعلا  - 2
یف رکفلا  لمشی  یتح  صیـصختلا  مدع  یلوألا  هانلق و  امک  هیـشاعملا  رومألا  یف  طسولا  رکفلاب  هصوصخم  ءافـشلا  تایهلإ  رخاوأ  یف 

هلوازملا مدـع  نع  لصاحلا  هقحلا  ءارآلا  یلع  فوقولا  مدـع  اهیف و  ددرتلا  لب  هلیـضف  هنأل  هزبرج  اهیف  ناـعمإلا  نإ  ـال  نکل  تاـیرظنلا 
نمستسا هنأ  مولعم  رورغلاب و  تالوقعملا  یف  هبحاص  فرصتی  رسکنملا  قنعلا  اذه  عم  و  هقیقحلا - مولعلا  همدخ  همادتسا  مدع  اهیلع و 

هذه هبتشی  دق  هلمجلاب  هوابغلا و  رجت  ءاینغألا  ءالهجلا و  هسلاجم  نأ  امک  اهبلجت  هنأش  اذه  نم  هسلاجم  مرـض و  ریغ  نم  خفن  مرو و  اذ 
کلت .املع و  یندز  بر  لق  طارفإلا و  اهیف  بلطی  هذه  هیلع و  یه  ام  یلع  قئاقحلاب  ملعلاب  هفرعملا  هیملعلا  همکحلاب  هیقلخلا  همکحلا 
نظلا ضعب  نم  وه  هیرظنلل و  همیـسق  یه  یتلا  هیلمعلا  همکحلا  یه  هیلمعلا  همکحلا  هذـه  نأ  نظ  نم  سانلا  نم  طسوتلا و  اهیف  بلطی 

هیملعلا و نونفلا  نم  ءزج  سیل  قلخلا  قلخ و  هلادعلا  ءزج  یتلا  طسوتلا و  هدایزلا ال  اهیف  بلطی  ملع  اضیأ  همیـسقلا  همکحلا  هذـه  نأل 
قالخألا و بیذـهت  ملع  هیلزنملا و  هسایـسلا و  هثالث  یه  انرایتخا و  انتردـقب و  یتلا  ءایـشألا  هفرعمب  هفرعم  اـهنم  ءزج  یه  هیمکحلا و 
هواخـسلا و هعاجـشلا و  هفعلا و  نم  لـک  نأ  ملعا  قلخلا و  سفن  هلادـعلا  ءزج  یه  یتلا  همکحلا  و  قلخلاـب - ملعلا  یه  هذـه  هلمجلاـب 
 ُ یلع ع لاق  امک  هلایم  اهتالباقم  یلإ  یه  ام  اهنم  نأ  امک  هلاـیم  اـهیلإ  هرطفلاـب  یه  اـم  سوفنلا  نمف  یبسک  يرطف و  نامـسق  همکحلا 

امنإ هیبهوم و  معن  یه  لـب  تاـیرطفلاب  فلکی  ـال  عوبطم و  کـی  مل  اذإ  عومـسم  عفنی  نل  عومـسم و  عوبطمف و  نیلقع  لـقعلا  تیأر 
اطارفإ و فارطألا  نع  بانتجالا  اهنئارق و  هفعلا و  لاعفأ  هلوازمب  نأ  کش  رون و ال  یلع  ارون  سفنلا  ریـصتل  اـهنم  تاـیبسکلاب  فلکی 
هر س  مامتلاب ، لدبی  روصق  هرطفلا  یف  ناک  نإ  مکحأ و  متأ و  تایرطفلا  ریصت  رارشألا  هبناجم  راربألا و  رایخألا و  هبحاصم  اطیرفت و 
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اهلادتعاف بضغلا  هوق  امأ  لوألا و  ینعملا  فالخب  لضفأ  یهف  دـشأ  رثکأ و  تناک  املک  یه  لوألا و  ینعملاب  همکحلا  هرمث  همکحلا 
هوق طبـض  یف  یهف  هلادـعلا  هوق  امأ  هوهـشلا و  هوق  کلذـک  هعیرـشلا و  همکحلا و  هراشإ  بجوم  یلع  اهطاسبنا  اهـضابقنا و  ریـصی  نأ 

اهتلزنم هماتلا  هردقلا  یه  لدعلا و  هوق  حـصانلا و  ریـشملا  هلزنم  هتلزنم  يرظنلا  لقعلاف  لقعلا  نیدـلا و  هراشإ  تحت  هوهـشلا  بضغلا و 
بلکلاک و امه  هراشإلا و  مکحلا و  امهیف  ذـفنت  ناذـللا  امه  هوهـشلا  بضغلا و  اتوق  هتاراشإ و  هماـکحأل و  یـضمملا  ذـفنملا و  هلزنم 

امأ همکحل و  نیداقنم  هل  نیعیطم  كرتلا  ذخألا و  طسبلا و  ضبقلا و  نوکسلا و  هکرحلا و  یف  انوکی  نأ  یغبنی  ثیح  دایـصلل  سرفلا 
یلإ تلام  نإ  اروهت و  یمـس  طارفـإلا  فرط  یلإ  تلاـم  نإـف  عاجـشلا  بحی  یلاـعت  هللا  هعاجـشلاب و  اهلادـتعا  نع  ربعیف  بضغلا  هوق 

راقولا ظیغلا و  مظک  و  تابثلا - ملحلا و  هماهشلا و  هدجنلا و  مرکلا و  قلخ  هعاجشلا  وه  اهلادتعا و  نم  بعشتی  انبج و  یمـس  ناصقنلا 
هنم لصحیف  اهطیرفت  امأ  بجعلا و  ربکلا و  هظاشتـسالا و  خذـبلا و  و  فلـصلا - روهتلا و  قلخ  هنم  لصحیف  اهطارفإ  امأ  کلذ و  ریغ  و 

هفعلاب اهلادتعا  نع  ربعیف  هوهشلا  امأ  سفنلا و  رغص  هریغلا و  مدع  لهألا و  یلع  هیمحلا  فعـض  هساسخلا و  هلذلا و  هناهملا و  نبجلا و 
هلق عرولا و  هعانقلا و  هحماـسملا و  ربصلا و  ءاـیحلا و  ءاخـسلا و   (1) هفعلا نم  ردـصیف  دومخلاب  اهطیرفت  نع  هرـشلاب و  اهطارفإ  نع  و 

قلملا هفاجملا و  کتهلا و  ءایرلا و  ریذبتلا و  هحاقولا و  صرحلا و  اهطارفإ  نع  ردصی  و  هدعاسملا - عمطلا و 

اهجردأ هرـس  سدق  فنـصملا  هعاجـشلا و  یف  جردت  هواخـسلا و  فذحیف  ثلثی  دق  هانلق و  امک  هعبرأ  هلادعلا  ءازجأ  دعی  ام  اریثک  - 1
هر س  اهعبار ، لدعلا  لعج  و  هفعلا ، یف 
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لدعلا و نسح  اهلادتعا  نع  ردصیف  همکحلا  لقعلا و  هوق  امأ  کلذ و  ریغ  ءارقفلا و  راقحتسا  ءاینغألل و  للذتلا  هتامشلا و  دسحلا و  و 
هنم لصحتف  اهطارفإ  امأ  سوفنلا و  تافآ  ایابخ  لاـمعألا و  قئاقدـل  نطفتلا  نظلا و  هباـصإ  و  يأرلا - هباـقث  نهذـلا و  هدوج  ریبدـتلا و 

هنـسحلا و قالخألا  سوءر  یه  هذهف  عادخنالا  هوابغلا و  قمحلا و  هلبلا و  اهفعـض  نم  لصحی  ءاهدـلا و  عدـخلا و  رکملا و  هزبرجلا و 
و هعبرـألا - اـهعاونأ  عیمج  یف  قلخلا  نسح   (1) ینعم نینتلا و  سوءرب  قفانملل  ربقلا  باذـع  ثیدـح  یف  اهنع  ربعملا  هئیـسلا  قالخألا 
یلاعت َو لاق  میمذ  رومألا  دصق  یفرط   (2) الک و  اهطسوأ - رومألا  ریخف  ریـصقتلا  ولغلا و  طیرفتلا و  طارفإلا و  نیب  طسوتلا  وه  اهعورف 

ًاماوَق َِکلذ  َْنَیب  َناک  اوُُرتْقَی َو  َْمل  اُوفِرُْسی َو  َْمل  اوُقَْفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  لاق َو  ِطْسَْبلا و  َّلُک  اهْطُْسبَت  َو ال  َکُِقنُع - یلِإ  ًَهلُوْلغَم  َكَدَی  ْلَعْجَت  ال 
مراکم متت  مل  دـعبف  نیبناجلا  دـحأ  یلإ  هماقتـسالا  نع  رومألا - هذـه  ضعب  فرحنا  امهم  ْمُهَْنَیب و  ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  لاـق  و 

قالخألا

ماقملا اذه  یف  ملعی  نأ  بجی  امم  و 

سفنلا و فرـش  نم  الک  نأ  امأ  اهمزاول  قفتی  دق  رخآلا و  یف  دیزی   (4) دق امهنم  لک  و  هیلإ - ریشأ  امک  اهفرش  ریغ  سفنلا   (3) هوق نأ 
سفنلا فرشل  ردصی  دق  هب و  رفظلا  راعشتسا  مصخلا و  راقتحا  سفنلا و  ربکل  ردصی  دق  الثم  هعاجشلا  نألف  رخآلا  یلع  دیزی  دق  هتوق 

اهتوم اهتوم و  کلذ  یف  اهتایح  يرت  هلذلا و  هنراقم  یبأت  هفیرشلا  سوفنلا  فوسلیفلا  لاق  امک  هلذلا  هناهملا و  نع  عفرتلا  و 

طسوتلا وه  هعبرألا  عورف  نم  اهریغ  هماهـش و  هدجن و  امرک و  اذک  روهـشملا و  فرعلا  یف  الثم  هفع  هعاجـش و  دعی  امیف  هانعم  يأ  - 1
هر س  قالخألا ، بیذهت  ءاملع  فرع  یف  طیرفتلا  طارفإلا و  نیب  طسوتلا  الإ  تسیل  اهسفنأ  یهف  الإ  خلإ و 

هر س  تیب ، عارصمل  نیمضت  - 2
یف هیوق  سفن  طقف و  سحلا  یف  هیوق  سفن  و  طقف - لایخلا  یف  هیوق  سفن  طـقف و  لـقعلا  یف  هیوق  سفنف  هریثک  اـمهماسقأ  نأ  و  - 3
یف وأ  امهیف  طسوتلا  یف  امإ  امهیف و  هیاغلا  یف  امإ  هفارشلا  هوقلا و  نیب  هعماج  سفن  و  طقف - هفیرش  سفن  هفارش و  الب  يأ  طقف  هثالثلا 

هر س  طسوتلا ، یف  يرخألا  یف  هیاغلا و  یف  امهادحإ 
نوکت هعـضوم و  یـشلا ء  عضتل  همکحلا  نم  اهیف  دـب  الف  سفنلا  هوق  نم  تناک  نإف  لاق  امک  رخآلا  یلإ  فاـضی  مضنی و  دـق  يأ  - 4

هر س  الدع ،
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هیلقعلا اهتزیرغ  سفنلا  هعواطم  نع  هرابع  هجولا  اذه  نم  هعاجشلا  نأل  همکحلا  نم  اهیف  دب  الف  سفنلا  هوق  نم  تناک  نإف  اهتایح  اهیف 
- فیعـضتلل وأ  لهجلل  امإ  کلذ  مادقإلا و  یف  عواطت  ماجحإلا و ال  یف  عواطت  نأ  وه  نبجلا و  (1) و  ماجحإلا مادقإلا و  یف  هیمکحلا 

یف ناقفتی  دق  فرشلا  هوقلا و  نأ  امأ  اهلهج و  عم  سفنلا  هوقل  مزال  وه  ماجحإلا و  یف  عواطت  مادقإلا و ال  یف  عواطت  نأ  وه  روهتلا  و 
امل الهأ  هنوک  هسفنب  نظی  هلهجل  يوقلا  لهاجلا  نإف  هلهاجلا  هیوقلا  سفنلا  یف  هفیرشلا و  سفنلا  یف  هسائرلا  بح  لثم  کلتف  مزاوللا 
دق اهتاقوأ و  یف  تاجاحلا  عفر  یلع   (2) هردقلاب اهملع  اهتوقل و  نوکی  دق  سفنلا  ینغ  اهبلط و  یلع  مدقی  هسفن  هوقل  هل و  الهأ  سیل 
دنع دـقفلا  اـهنظ  اهفعـضل و  نوکی  دـق  کلذـک  سفنلا  رقف  دوقفملاـب و  اـهمامتها  دوجوملا و   (3) یلإ اـهتافتلا  هلق  اهفرـشل و  نوکی 

هقاتشملا هسیـسخلا  یف  اهتـسخل  روجلا  هوقلا و  عم  اصوصخ  سفنلا  فرـشل  همزال  هلادعلا  اهراکتحا و  اهتـسخل و  نوکی  دق  هجاحلا و 
ربک هسخلا و  عم  فعـضلل  هفـسلا  فرـشلا و  عم  هوقلل  مرکلا  اهتـسخ و  بذکلا  سفنلا و  فرـش  مزلی  دـق  قدـصلا  لاملا و  عمج  یلإ 

هسیسخلا سفنلا  فعضل  همهلا  رغص  لشفلا و  اضیأ و  هفیرشلا  سفنلا  هوقل  همهلا 

هر س  مامحل ،  افوختم  اغولا  موی  ماجحإلا  یلإ  دحأ  ننکری  ال  -  ُ رعاشلا لاق  امک  مادقإلا  فالخ  وه  - 1
نم هجاح  هنإف  بابـسألاب  ینتعت  راخدالا و ال  عمجلاب و  سفنلا  هذـه  لغتـشت  الف  بولطملاـب  رفظلا  راعـشتسا  اهـسفن و  هردـقب  يأ  - 2
نم ناک  هتردقب  اهملع  یلاعت و  هللااب  اهقوثو  باب  نم  ناک  نإ  اهبولطم و  لین  یلع  اهمعزب  هرداق  هیوق  اهنأ  ضورفملا  سفنلا و  فعض 

هر س  هفارشلا ، باب 
یسفنلا دوجولا  هل  یطبارلا و  دوجولا  هل  سیلف  اهل - دوجوملا  ریغلا  بئاغلا  وه  دوقفملا  ساوحلل و  رـضاحلا  یعیبطلا  دوجوملا  يأ  - 3

هر س  ماتلا ،
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هسفن يوق  بسحب  هتاجرد  ناسنإلا و  لزانم  یف  ( 3  ) لصف

یتح هیکلم  اهضعب  هیناطیـش و  اهـضعب  هیعبـس و  اهـضعب  هیمیهب و  اهـضعب  يوق  تافـص  نم  نوجعم  هنأک  هنطاب  يرـشب  ناسنإ  لک  نإ 
هعیدخلا رکملا و  هیناطیشلا  نم  ءاضغبلا و  هوادعلا و  دسحلا و  هیعبسلا  نم  روجفلا و  صرحلا و  هرشلا و  هوهـشلا و  هیمیهبلا  نم  ردصی 

هذـه قالخألا  عیمج  لوصأ  هراهطلا و  وأ  هزنتلا  ملعلا و  هیکلملا  نم  ءـالیتسالا و  راـختفالا و  هاـجلا و  بح  زعلا و  ربکتلا و  هلیحلا و  و 
نم دافتـسملا  هیادهلا  رونب  لوألا  هثالثلا  تاملظ  نم  صلخی  امنإ  اهنم و  صلختی  داکی  امکحم ال  انجع  هنطاب  یف  تنجع  دق  هعبرألا و 
هیلع بلغتف  هیعبسلا  هیف  قلخت  مث  یبصلا  یف  هرشلا  هوهـشلا و  هیلع  بلغتف  هیمیهبلا  یمدآلا  سفن  یف  ثدحت  ام  لوأ  لقعلا و  عرـشلا و 

هتسایک لمعتسی  نأ  یلإ  هیبضغلا  هیمیهبلا و  هوعدت  ذإ  الوأ  هعیدخلا  رکملا و  هیلع  بلغیف  هیناطیشلا - هیف  قلخت  مث  هشقانملا  هاداعملا و 
هیف قلخی  کـلذ  دـعب  مث  ولعلا  بلط  راـختفالا و  بجعلا و  ربـکلا و  تافـص  هیف  رهظت  مث  بضغلا  هوهـشلا و  ءاـضق  ایندـلا و  بلط  یف 

لقعلا دـنج  ناطیـشلا و  دونج  نم  تافـصلا  کلت  هکئالملا و  دونج  یلاـعت و  هللا  بزح  نم  وه  ناـمیإلا و  رون  رهظی  هب  يذـلا  لـقعلا 
هتفلأ هیلع و  یلوتسا  غولبلا و  لبق  بلقلا  یلإ  قبس  دق  نوکی  نیطایشلا  دونج  رئاس  امأ  غولبلا و  دنع  هلصأ  ودبی  نیعبرألا و  دنع  لمکی 

یلوتسا لقعلا  فعض  نإف  بلقلا  هکرعم  یف  دراطتلا  لاتقلا و  موقیف  لقعلا  رون  دری  نأ  یلإ  اهل  اعباتم  تاوهـشلا  یف  لسرتسا  سفنلا و 
سیلبإ عم  ذئنیح  ناسنإلا  رشحیف  هیادبلا  یف  لوزنلا  یلإ  تقبس  امک  هرقتسم  ناطیشلا  دونج  هبقاعلا  یف  راص  هرخـس و  ناطیـشلا و  هیلع 

ام اهیلإ َو  هروشحم  هکئالملا  کلـس  یف  تطرخنا  هرخـسم و  يوقلا  تراص  نامیإلا  ملعلا و  رونب  لقعلا  يوق  نإ  نیعمجأ و  هدونج  و 
ُتوُمَت ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت 
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درجتلا بتارم  یف  مالکلا  اهالعأ و  یلإ  لزانملا  یندأ  نم  تاکردملا  ءاقترا  هیفیک  یف  ( 4  ) لصف

هیلک ال هیهام  لوقعم  ینعم  لکل  نأ  ملعا  درجتلا  بتارم  یف  مالکلا  اهالعأ و  یلإ  لزانملا  یندأ  نم   (1) تاکردملا ءاقترا  هیفیک  یف 
عوقو نع  اـهروصت  عنمی  ـال  هقلطم  هعیبط  ناـسنإ  یه  ثیح  نم  هیناـسنإلا  هیهاـملا  نإـف  ـالثم - ناـسنإلاک  مومعلا  كارتشـالا و  یبأـت 

هیصخشلا و هیلکلا و ال  هیـسوسحملا و ال  هیلوقعملا و ال  ریثکتلا و ال  دیحوتلا و  یـضتقت  یه ال  ثیح  نم  یه  نیریثک و  نیب  هکرـشلا 
.هیهاملا ثحابم  یف  تفرع  امک  اهاضتقم  لباقی  ام  یلع  هلوقم  نکت  مل  الإ 

رومألا هذـه  عیمج  یتم و  عضولا و  نیألا و  مکلا و  فیکلا و  نم  ضعب  اـهنراقی  هیجراـخ  هداـم  یف  تلـصح  اذإ  هعیبطلا  هذـه  نإ  مث 
ادوجو هیهاملل  نأ  روهمجلا   (2) همعز امک  سیل  تادوجولا و  ءاحنأ  تاصخشتلا و  یف  هلخاد  اهنأ  الإ  تفرع  امک  اهتیهام  یلع  هدئاز 

یف ناسنإ  وه  امب  ناسنإلا  دوجو  لب  هئاحنأ  دوجولا و  لاوحأب  مهتفرعم  مدـعل  کلذ  رخآ و  ادوجو  هیـصخشلا  اهلاوحأل  جراخلا و  یف 
نکل يداملا  هدوجو  یلع  هدئاز  رومأ  هذه  نأ  امهریغ ال  فیکلا و  مکلا و  نم  ردـقل  مزلتـسملا  یجراخلا  هصخـشت  هنیعب  وه  جراخلا 

نأ اوأر   (3) امل

درجتلا بتارم  یف  مالکلا  هلوق و  نأ  امک  خـلإ  هیعیبطلا  ناوکألا  هلمج  نم  ناسنإلا  نأ  ملعاـف  هلوق  یلإ  رظاـن  لـعافلا  مسا  هغیـصب  - 1
- اضیأ لوعفملا  هغیـصب  تاذلاب  تاکردـملا  تاکاردإلا و  عاونأ  یف  مالکلا  نأ  یلع  خـلإ  اوأر  امل  موقلا  ءالؤه  نإ  مث  هلوق  یلإ  رظان 

هر س  كردملا ، كردملا و  داحتا  هدعاق  یلع  امیس  تاکردملا  ءاقترا  هیفیک  یف  مالک 
دوجو لب  هرـس  سدـق  لاـق  اـمک  هصاخـشأ  دوجو  نیعب  دوجوم  یعیبطلا  یلکلا  نإ  اولاـقف  نوققحملا  اـمأ  روشقلا و  لـهأ  نم  يأ  - 2

هر س  همئالع ، یشلا ء  مازلتسا  هریغ  مکلا و  نم  اردق  هصخشت  مازلتسا  دحاو و  هصخش  دوجو  هدوجوف و  هصخشت  هنیعب  ناسنإلا 
ریاغت مداصی  امک ال  هنأـب  باوج  و  لدـبتملا - ریغ  لدـبتملا  ریغ  نأـب  هصخـش  دوجو  ریغ  یعیبطلا  دوجو  نوک  یف  مهلبق  نم  رذـع  - 3

ءاقب زوجیف  صخشتلا  ریغ  زییمتلا  نأل  هیصخشلا  هتدحو  دحاولا  درفلا  ریغت  مداصی  کلذک ال  هتدحو  دارفألا  رشتنملا  عونلا  یف  دارفألا 
هر س  یلقعلا ، یلکلا  هدحو  یلإ  هیلقعلا  اهتدحو  یعیبطلا و  یلکلا  هدحو  یلإ  هراشإ  هیعونلا  اهتدحو  هلوق  و  هننفت - عم  صخشتلا 
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نم دادـعأ  هدـحاولا  هیهاملل  زوجی  امک  هنأ  اونطفتی  مل  هیهاملا و  دوجو  ریغ  اهدوجو  نأ  اومعز  هیقاب  هیناسنإلا  هلدـبتم و  رومـألا  هذـه 
اهتدـحو یفانی  کلذـک ال  هیدرجتلا  هیلقعلا  اهتدـحو  ـال  هیعونلا و  اهتدـحو  کـلذ  یفاـنی  ـال  ثیحب  نوکلا  نم  صاخـشأ  دوجولا و 

رم امک  یجیردـتلا  لاصتالا  تعن  یلع  هیـصخشلا  هیوهلا  ظاـفحنا  عم  روط  یلإ  روط  نم  یـصخشلا  دوجولا  یف  اهتلاحتـسا  هیددـعلا -
.هنایب

امنأ لقعلا  مهولا و  لیختلا و  سحلاک و  تاکاردإلا  عاونأ  نأ  نیمدقألا  ءامکحلا  نم  مهفالسأ  بتک  یف  اوأر  امل  موقلا  ءالؤه  نإ  مث 
(1) لک لب  ضعبلا  ءاقبإ  ءازجألا و  تافـصلا و  ضعب  فذـح  نع  هرابع  روکذـملا  دـیرجتلا  نأ  اومعز  دـیرجتلا  نم  برـضب  لـصحت 

همزلی يداملا  دوجولاف  تباثلا  نیعلا و  هیهاملا و  داحتا  عم  رخآ  دوجو  یلإ  دوجولا  لدبتی  دوجولا و  نم  برـضب  لصحی  امنإ  كاردإ 
هذهل لباق  عضو و ال  يذ  ریغ  يروص  دوجو  یـسحلا   (2) دوجولا نیعم و  نیأ  صاخ و  فیک  مک و  تاذ  هنیعم  هداـم  صاـخ و  عضو 

هنأ یتح  هلثامملا  نم  ابرض  هسوسحملا - روصلا  هذهل  هلثامملا  اهتروص  هیجراخلا و  هداملا  دوجوب  طورشم  هنأ  الإ  هیـسحلا  تاراشإلا 
ریغ يروص  دوجو  وهف  یلایخلا  دوجولا  امأ  سحلا و  هوق  یلع  هضاـفم  هیـسحلا  هروصلا  نکت  مل  هیجراـخلا  هداـملا  کـلت  تمدـع  ول 
یلع لمحلا  و  قدصلل - هلمتحم  ریغ  هیصخش  هروص  کلذ  عم  وه  ثودحلا و  دنع  الإ  یسحلا  كاردإلا  هداملا و ال  روضحب  طورشم 

طرشب هقلطم ال  تذخأ  اذإ  اهیلع  قدصلا ] و   ] لمحلا هرثکلا و  نیب  كارتشالا  نع  هعنتمم  ریغ  هروص  وهف  یلقعلا  دوجولا  امأ  هرثکلا و 
(3) ناسنإلاک نییعتلا 

نأ ـال  لزنم  یلإ  لزنم  نم  یقرتـی  كردـملا  هقیقحلا  یف  هیرونلا و  یف  هبتارم  یلع  يرون  دوـجولا  نم  برـض  كاردـإلا  نأ  ینعی  - 1
هر س  هیف ، توافتلا  نأ  رثکأ و  وأ  لقأ  افذح  ضعب  یقبی  ضعب و  هنع  فذحی  هنأ  الإ  یناملظلا  یعیبطلا  دوجولا  وه  كاردإلا 

نم سخأ  یلایخلا  نأ  اـمک  یلاـیخلا  دوجولا  نم  سخأ  ضرعلاـب و  سوسحملا  نم  فرـشأ  رخآ  دوجو  تاذـلاب  سوسحملا  يأ  - 2
هر س  بتارمب ، یلقعلا 

نأ یلع  هذفانلا  هتردق  يروضحلا و  هملع  هلجر  هدی و  هرـصب و  هعمـس و  دـعب و  نع  دـهاشملا  عونلا  بر  وه  یلقعلا و  یلکلا  يأ  - 3
هدی و يروضحلا و  هملع  یتاذلا  هرصب  یتاذلا و  هعمس  نأ  الإ  هب  هلصتم  هنم و  طرشب  نیذوخأم ال  همانصأ  یف  كرحم  كردم و  لک 

هر س  هیتاذلا ، هتردق  نییتاذلا  هلجر 

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_95_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_95_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_95_3
http://www.ghaemiyeh.com


96 ص :

یلع هیلقعلا  ءاـضعألا  عیمج  هیلقعلا و  دـیلا  یلقعلا و  رـصبلا  یلقعلا و  عمـسلاک  هیلقعلا  هؤازجأ  اذـک  نیریثک و  نیب  كرتـشملا  یلقعلا 
موهفملا هفلاختم  هریثک  ناعم  اذ  نوکی  دـق  یلقعلا  دـحاولا  نإف  دوجولا  بسحب  هیلقعلا  روصلا  کلت  هطاسب  یف  اهترثک  یفانی  ـال  هجو 

.دوجولا هدحتم 

ناوکألا هلمج  نم  ناسنإلا  نأ  ملعاف  اهتایاغ  اهتالامک و  یلإ  ههجوتم  عئابطلا  تاوذ  ءایـشألا  نأ  ارارم  هانرکذ  امم  تملع  دق  کنإ  مث 
هیـصخشلا هتیوه  ظاـفحنا  عم  اـهالعأ   (1) یلإ بتارملا  یندأ  نم  اـیقرتم  نوکی  دـق  هعوـن  نم  ایـصخش  ادـحاو  نأـب  صتخم  هیعیبـطلا 

یلإ اهنع  لصفنت  اهتروصل  هلماحلا  هداملا  نـأل  جاـهنملا - اذـه  یلع  هیعونلا  عئاـبطلا  رئاـس   (2) سیل لاـصتالا و  تعن  یلع  هرمتـسملا 
اـضیأ هیعونلا  لب و ال  هیـصخشلا  اهتایوه  هیعیبطلا  تاـهجوتلا  رئاـس  یف  ظـفحنت  ـالف  یلوـألا  نع  هعطقنم  رخآ  عون  نم  يرخأ  هروص 

ناوکألا هذه  نم  لکل  یلقع و  اهضعب  یناسفن و  اهضعب  یعیبط و  اهضعب  هددعتم  ناوکأ  هل  نوکی  امبر  ذإ  یناسنإلا  صخشلا  فالخب 
نم يأ  ضعب  یلإ  اهـضعب  نم  لـقتنی  یجراـخلا  لاـصفنالا  بسحب  ـال  ضرفلا  مهوـلا و  بسحب   (3) هیهانتم ریغ  بتارم  اضیأ  هثـالثلا 

نودألا

ای ءاعدـلا ُ:  یف  امک  وه  لک  هیوهب  لقعلا  هیوه  و  لقعلا - هیوهب  سفنلا  هیوه  سفنلا و  هیوهب  هتیوه  ظافحنا  عم  تایاغلا  هیاـغ  يأ  - 1
هر س  وه ،  الإ  وه  نم ال  ای  وه  نم  ای  وه 

ناسنإلا وه  يذـلا  منغلا  فـالخب  اـناسنإ  راـص  اذإ  منغلاـک  بکرملا  یف  اذـک  هعونب و  ـال  هدرفب و  یقبی  ـال  ءاوه  راـص  اذإ  ءاـملاف  - 2
هتیوه لب  هتیعون  تیقب  الامع  اکلم  امالع و  اکلم  يأ  یلمعلا  يرظنلا و  هیلقع  یف  الماک  راص  اذإ  ناـسنإلا  اـناسنإ و  راـص  اذإ  لـهاجلا 

هر س  هروطتملا ،
انلق امک  یجراخ  لصفم  ذإ ال  نیرـصاح  نیب  اروصحم  یهانتملا  ریغلا  نوک  مزلی  الف  هیهانتم  ریغ  نوکی  نأ  نع  الـضف  دادـعأ  الف  - 3

لـصفم ذإ ال  یـصخش  دحاو  هنإف  سلطألا  کلفلا  وه  يذلا  دـحاولا  لصتملاک  دـیعب  هجوب  لفغت و  الف  لوقعلا  خزاربلا و  تاقبط  یف 
یهانتملا و ریغلا  دـحاولا  طخلاک  لب  سلطألا  روحمک  یطخلا  دـحاولا  لـصتملاک  ضارعـألا  یف  رهاوجلا و  یف  اذـه  مهولا - یف  ـالإ 

هئزجتلا دنع  تانآلا  للختب  الإ  انه  طاقنلا و ال  للختب  مهولا  یف  الإ  كانه  ددعت  هللا و ال  یلإ  هللا و  نم  يذـلا  دـحاولا  لصتملا  نامزلا 
هر س  اهریغ ، یناوثلا و  قئاقدلا و  تاعاسلا و  مایألاب و 
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ینعأ ثالثلا  تائـشنلا  هذـه  نم  یلوألا  هأشنلل  نوکی  یتلا  بتارملا  عیمج  فوتـسی  مل  اـمف  فرـشألا  یلإ  سخـألا  نم  عفرـألا و  یلإ 
(1) هدشأ ناوأ  یلإ  هتیلوفط  إدبم  نم  ناسنإلاف  هثلاثلا  یلإ  هیناثلا  نم  اذـکه  هیناثلا و  هأشنلا  یلإ  طحنی  مل  هیلقعلا  هیـسفنلا و  هیعیبطلا و 

يورخأ نوک  هل  لـصحی  یتح  فطلتی  یفـصتی و  دوجولا و  اذـه  یف  جردـتیف  لوـألا  ناـسنإلا  وه  یعیبـط و  يرـشب  ناـسنإ  يروصلا 
- هقرفتم عضاوم  یلإ  یناسفنلا  اهدوجو  یف  جاتحت  هیناسفن ال  ءاضعأ  هل  یناثلا و  ناسنإلا  وه  یناـسفن و  ناـسنإ  هبـسحب  وه  یناـسفن و 

سیل هفلتخم  عضاوم  یلإ  جاـتحت  هقرفتم  دوجولا  اذـه  یف  ساوـحلا  نإـف  یعیبـطلا  اـهدوجو  نیح  هیندـبلا  هداـملا  یف  ترهظ  ذإ  اـمک 
هسماللا و هوقلاک  هداملاب  اقلعت  دشأ  ضعبلا و  نم  ایزجت  رثکأ  اهضعب  مشلا و  عضوم  قوذلا  عضوم  عمـسلا و ال  عضوم  رـصبلا  عضوم 
فادـصألاک و هیتاـبنلا  قفأ  نم  اـبیرق  هءاندـلا  هسخلا و  هیاـغ  یف  ناـک  نإ  ناویح و  اـهنم  ولخی  ـال  اذـل  هیناویحلا و  تاـجرد  لوأ  یه 
اکرتشم و ادـحاو  اسح  كانه  اهلک  ساوحلا  ریـصتف  دوجولا  اذـه  نم  هیعمج  دـشأ  هنإف  یناسفنلا  اهدوجو  فـالخب  اذـه  نیطارخلا و 
نییثنألا و یف  اهـضعب  بلقلا و  یف  اهـضعب  غامدـلا و  یف  اهـضعب  دـبکلا و  یف  اهـضعب  ملاعلا  اذـه  یفف  هکرحملا  يوقلا  ساـیق  اذـکه 

القع راص  یلقعلا و  دوجولا  یلإ  یناسفنلا  دوجولا  نم  لقتنا  اذإ  مث  هعمتجم  یناسفنلا  ملاعلا  یف  ءاضعألا و  نم  کلذ  ریغ  یف  اهـضعب 
ناسنإلا وه  هیلإ و  انأموأ  امک  هیلقع  ءاضعأ  هل  یلقع و  ناسنإ  دوجولا  کـلذ  بسحب  وهف  ساـنلا  دارفأ  نم  لـیلق  یف  کـلذ  لـعفلاب و 

وه ثلاثلا  یناسفنلا و  هدعب  یلقعلا و  وه  لوألا  ناسنإلاف  لقعلا  ملاع  نم  ذخأ  اذإ  امأ  ملاعلا و  اذـه  نم  بیترتلا  ذـخأ  اذإ  اذـه  ثلاثلا 
هرونب ضیفی  یلقعلا  ناسنإلا  ایجولوثأ  باتک  یف  لاق  دقف  تاحالطصالا  یف  هحاشم  مهملعم و ال  نییئاشملا و  مامإ  هلعف  امک  یعیبطلا 

هرونب قرشی  یناثلا  ناسنإلا  یناسفنلا و  ملاعلا  یف  يذلا  یناثلا  ناسنإلا  یلع 

نوری مهلاح ال  لئاوأ  یف  لافطألا  نإف  تالایخلا  ماکحتـسا  لوصح  یلإ  هنأ  راـیعملا  اـبلاغ و  اـنه  یلإ  طـقف  یعیبطلا  يرـشبلا  يأ  - 1
اذه دنع  تالوقعملا و  لیصحت  ناوأ  یلإ  طقف  یناسفنلا  ناسنإلا  اذک  مهتاسوسحم و  ظاحل  یئارم  مهتالایخ  مهلایخ و  فعضل  ایؤرلا 

هماقتـسالا و ماقم  یف  رقتـسا  و  نیولتلا - نم  صلخ  تایلقعلا و  ظاحل  یئارم  تـالایخلا  تایـسحلا و  تراـص  اذإ  امیـس  یلقع  ناـسنإ 
هر س  ترمأ ، امک  مقتساف  نیکمتلا 
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ناسنإلا ینامسجلا  ناسنإلا  یف  نإ  انلق  هانفـصو  ام  یلع  اذه  ناک  نإف  لفـسألا  ینامـسجلا  ملاعلا  یف  يذلا  وه  ثلاثلا و  ناسنإلا  یلع 
لیعاـفأ ضعب  لـعفی  هنأ  کـلذ  اـمهل و  منـص  هنأ  اـمهب و  لـصتم  هنأ  ینعأ  هنکل  اـمه  وه  ینعأ  تسل  یلقعلا و  ناـسنإلا  یناـسفنلا و 
ناسنإلا تاملک  یناسفنلا و  ناسنإلا  تاملک  ینامـسجلا - ناسنإلا  یف  نأ  کلذ  یناسفنلا و  ناسنإلا  لـیعافأ  ضعب  یلقعلا و  ناـسنإلا 
.همالک یهتنا  منصلا  منص  هنأل  هردن  هلیلق  هیف  امهنأ  الإ  یلقعلا  یناسفنلا و  ینعأ  نیتملکلا  اتلک  ینامسجلا  ناسنإلا  عمج  دقف  یلقعلا 

ذوذـشلا هردـنلا و  لیبس  یلع  ریـصی  مث  ایناسفن - اناسنإ  ریـصی  مث  یعیبط  ناسنإ  سانلا  دارفأ  ضعب  نأ  نم  هانرکذ  ام  نیب  هاـفانم  ـال  و 
کلذ هماقم  راص  لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  جرخ  امیف  انرظن  نإ  نیتملکلا  اتلک  ینامسجلا  ناسنإلا  یف  نأ  نم  هرکذ  ام  نیب  ایلقع و  اناسنإ 

لاعفألا و هیاکح  راثآلا و  لوبق  لاصتالا و  طابترالا و  درجم  ههج  نم  هوقلاب و  دـعب  وه  يذـلا  ـال  هیدوجولا  هتیوه  هبترم  ینعی  ماـقملا 
امهنأکف دـحاو  دوجوب  نادوجوم  هلزنملا  یف  امهفالتخا  عم  امه  ندـبلا و  (1) و  سفنلا عومجم  انهاه  ناسنإلا  نأ  ملعی  نأ  بجی  اـمم 
اهدوجو یف  سفنلا  تلمک  املک  لصألاک و  وه  قاب و  تباث  رخآلا  عرفلاک و  وه  ناف و  رثاد  لدبتم  امهدـحأ  نیفرط  وذ  دـحاو  یش ء 

اراص یلقعلا  دوجولا  عقو  اذإ  یتح  دـشأ  يوقأ و  امهنیب  داحتالا  راص  سفنلاب و  الاصتا  دـشأ  راص  فطلأ و  یفـصأ و   (2) ندبلا راص 
امک رمألا  سیل  هریاغم و  الب  ادحاو  ائیش 

ءازجألاب هتفرع  اذإ  کلذک  طقف  قطانلا  طقف و ال  ناویحلا  قطانلا ال  ناویحلا  وه  هل  ماتلا  فیرعتلاف  هیلقعلا  ءازجألاب  هتفرع  اذإ  امک  - 1
ماتلا ناسنإلا  امأ  ندبلا و  وه  یعیبطلا  يرـشبلا  ناسنإلا  سفنلا و  وه  یتوکلملا  ناسنإلا  معن  ندب  سفن و  هنأ  ماتلا  فیرعتلاف  هیجراخلا 

یلإ ارظان  نوکی  نأ  ـالإ  هتیمتأ  هتیفطلأ و  لـب  ندـبلا  حرط  سیل  درجتلا  نأ  ددـصب  هنـأل  اـنهاه  ظـفل  فذـح  یلوـألا  عومجملا و  وهف 
هر س  سفنلا ، وه  ناسنإلا  ناک  مهنظ  یلع  ذإ  نیناظلاب  ضیرعت  قیقحتلا  اذه  یف  هلمجلاب  عامتجالاب و  عومجملا  فصو 

ندـبلا داحتا  هوحن  هداحتا و  ناک  هتروصب  یـشلا ء  هیئیـش  ناـک  اـمل  نکل  یلاـثملا  ندـبلا  نأـش  داـحتالا  لاـصتالا و  هیئافـصألا و  - 2
هر س  فاص ،  داتفا  ناج  نیع  ناکاپ  مسج  فازگ  زا  ین  دنا  هتفگ  ناگرزب  سب  -  ُ یعیبطلا
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کلذ هبوث و  حرطی  نایرعک  ریـصت  اهندب و  نع  خلـسنت  يورخألا  اهدوجو  یلإ  يویندلا  اهدوجو  لدبت  دـنع  سفنلا  نأ  روهمجلا  هنظ 
توملا و دـعب  حرطی  یتلا  هیداـمجلا  هثجلا  هذـه  اـیلوأ  افرـصت  اـیتاذ و  اریبدـت  هیف  فرـصتت  هربدـت و  يذـلا  یعیبطلا  ندـبلا  نأ  مهنظل 

لعف نع  اعوفدـم  عقی  يدرد  لـفثک و  وه  اـمنإ  ریبدـتلا و  فرـصتلا و  عوضوم  نع  هجراـخ  هتیملا  هثجلا  هذـه  لـب  کلذـک   (1) سیل
ضارغأل اهتاذ  نع  اجراخ  هعیبطلا  هلـصحت  امم  فالظألا  نورقلا و  رابوألا و  راعـشألاک و  وأ  اهارجم  يرجی  اـم  خاـسوألاک و  هعیبطلا 

اهنأ ال عم  ملاعلا  اذـه  یف  اهنودـب  شیعتلا  نکمی  ام ال  رئاس  دربلا و  رحلا و  عفدـل  لب  دوجولا  لجأل  ناسنإلا ال  اهینبی  رادـلاک  هیجراخ 
یلإ  (2) هتبـسن ضرعلاب و  تاذـلاب ال  هیف  هایحلا  سحلا و  رون  نایرـس  نوکی  يذـلا  وه  یقیقحلا  ندـبلاف  هیناسنإلا  هایحلا  اـهیف  يرـست 

تیقب امل  ءاعولا  فرظلاک و  تاذلاب ال  هایحلا  هوق  هیف  ترـس  امم  هطقاسلا  هثجلا  هذـه  تناک  ول  و  سمـشلا - یلإ  ءوضلا  هبـسن  سفنلا 
یجراخلا كردـملا  لاحک  اهدرجت  بتارم  یف  سفنلا  لاح  هلمجلاب  اهنم و  اهبحاص  لاحترال  تبرخ  یتلا  رادـلاک  همدـهنم  هحورطم 

بسحب تاکاردإلا  بتارم  توافت  نإ  دیرجتلا و  نم  برض  كاردإ  لکل  مهلوق  نأ  امکف  الوقعم  مث  الیختم  مث  اسوسحم  تراص  اذإ 
هرابع لب  ضعبلا  ءاقبإ  هتافـص و  ضعب  طاقـسإ  نع  هرابع  سیل  كردملل  دیرجتلا  نأ  نم  هانرکذ  يذلا  وه  هانعم  تادـیرجتلا  بتارم 
سیل يرخألا  یلإ  ایندـلا  نم  هلاقتنا  ناسنإلا و   (3) درجت کلذکف  فرـشألا  یلعألا  دوجولا  یلإ  صقنألا  یندألا  دوجولا  لیدـبت  نع 

یلإ یلوألا  هتأشن  لیدبت  الإ 

هر س  هفالغ ، يراخبلا و  حورلا  یف  يوناثلا  هفرصت  یلاثملا و  ندبلا  یف  اضیأ  ایندلا  یف  یلوألا  هفرصت  یتاذلا و  هریبدت  نأل  - 1
الإ موزلملا  یلإ  مزاللا  لظلا و  يذ  یلإ  لظلا  و  سمـشلا - یلإ  ءوضلا  هبـسن  اهیلإ  يورخألا  ندبلا  وه  یقیقحلا و  ندبلا  هبـسن  يأ  - 2

هر س  هیلإ ، تفتلم  ریغ  ناسنإلا  لظ  نأ  امک  اهیلإ  تفتلم  ریغ  لعفلاب  لوقعلا  یف  يورخألا  ندبلا  کلذ  نأ 
یناملظلا دوجولا  ضرـألا و  ریغ  ضرـألا  لدـبی  نیتبترملا  اـتلک  یف  اـمهداحتا و  یلع  ءاـنب  كردـملا  درجت  كردـملا  درجت  لـب  - 3

کلذ سفن  لب  اذه  لامکلا  کلذ  لامک  ناک  هتروصب  یشلا ء  هیئیش  ناک  امل  یقبأ و  لمکأ و  فرشأ و  ارون  ایروص  ادوجو  يداملا 
نأ امک  اهیف  یحمنت  رمغنت و  يأ  هیلاثملا - هفرصلا  روصلاب  لصتت  داوملا و  نع  ینغتست  نأ  یلإ  یقرتلا  یف  روصلا  لک  نإف  اذه  لامک 

هر س  ایعبت ، ارشح  اهرشحب  رشحت  اهعاونأ و  بابرأب  لصتت  هیناویحلا  سوفنلا  یتح  لوقعلاب  لصتت  نأ  یلإ  لمکتست  سوفنلا  لک 
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ضعبلا یقبی  هساـسحلاک و  اـهاوق  ضعب  اـهنع   (1) بلـسی نأب  سیل  لعفلاب  القع  تراص  تلمکتـسا و  اذإ  سفنلا  اذـک  هیناـث و  هأـشن 
تراص یـشلل ء  دوجولا  عفترا  املک  هنأ  الإ  اهعم  يوقلا  رئاس  عفترت  لمکتـست و  کلذـک  اهتاذ  عفترت  لمکتـست و  املک  لب  هلقاـعلاک 

.يوقأ دشأ و  هیف  هیعمجلا  هدحولا و  فعضأ و  لقأ و  هیف  هقرفتلا  هرثکلا و 

نم لضفأ  یلعأ و  عونب  هنأ  الإ  ساسح  لوألا  ناسنإلا  نأ  ناب  دـقف  هانلقن  يذـلا  مالکلا  دـعب  فوسلیفلا  اذـه  لوق  هانرکذ  اـم  دـیؤی  و 
هانیب و امک  یلقعلا  یلعألا  ملاعلا  یف  نئاکلا  ناسنإلا  نم  سحلا  لانی  امنإ  یلفسلا  ناسنإلا  نأ  و  یلفـسلا - ناسنإلا  یف  نئاکلا  سحلا 

نم هدیفتـسملا  یه  لب  هیلفـسلا  ءایـشألا  نم  هیلاعلا  ءایـشألا  دیفتـست  فیک ال  ناـسنإلا و  یف  سحلا  نوکی  فیک  اـنیب  اـنإف  هانحـضوأ 
یه امنأ  ناسنإلا  اذه  يوق  نأ  اهتالاح و  عیمج  یف  ءایشألا  کلتب  هثبشتم  ءایشألا  هذه  تراص  کلذلف  اهب  هقلعتم  اهنأل  هیلاعلا  ءایـشألا 

ملاعلا ناسنإ  يوق  تاسوسحم  ریغ  تاسوسحم - ناسنإلا  اذـه  يوقل  نأ  ریغ  يوقلا  کلتب  هلـصتم  اهنأ  یلاعلا و  ناسنإلا  نم  هدافتـسم 
کلذ تاسوسحملا و  کلت  نأل   (2) ناسنإلا اذه  لثم  رصبی  سحی و  ناسنإلا  کلذ  اماسجأ و ال  تاسوسحملا  کلت  تسیل  یلعألا و 

فالخ رصبلا 

دحلا صقنلا و  علخ  الإ  بالقنالا  یف  امک  سبللا  علخلاب و  سیل  لوطلا  یف  لامکتسالا  هیلامکتسا و  تاریغت  هیلوطلا  تایقرتلا  نإف  - 1
و اهفاعـضأب - یناسفنلا  ناسنإلا  یف  اهلک  یعیبطلا  ناسنإلا  یف  یتلا  يوقلاف  سبل  مث  سبل  وهف  دـئاز  یـش ء  عم  ولتملا  لامک  یلاتلل  لب 

هر س  هعامجلا ، عم  هللا  دی  عمجلا و  ملاع  یف  هنوکل  عیمج  وحنب  اهنأ  الإ  رم  امک  اهفاعضأ  فاعضأب  یلقعلا  ناسنإلا  یف 
هرصب هعمـس و  یلإ  عجری  يروضحلا  هملع  هتاذب و  سحی  هئانغ  هتیمامتل و  یلقعلا  ناسنإلا  تالآلاب و  سحی  یعیبطلا  ناسنإلا  نأل  - 2

تاسوسحملا عم  یـشلا ء  سحی  نأش  نع  نأش  هلغـشی  یلقعلا ال  رخآلا و  هنع  يوز  هلان  یـشب ء و  سحأ  اذإ  یعیبطلا  ناـسنإلا  نـأل  و 
یلک هجو  یلع  یئزجلا  ملعی  یلاعت  لوألا  ءامکحلا - ضعب  لاق  امک  تایلکلا و  رصبی  هنإ  ءایشألل و  الین  رثکأ  کلذ  لاق  امک  يرخألا 
هملع وه  هرصب و  عقو  ایروضح  یلقعلا  ناسنإلا  ملع  ناک  امل  هنأل  هیدمرس و  هدحاو  هعفد  يرخألا  تایئزجلا  لک  عم  یئزجلا  ملعی  يأ 

یملاع یف  ام  عیمج  و  لوقعلا - ملاع  یف  ام  عیمج  دحاو  راصبإب  رـصبی  وهف  تادرجملا  یه  فرـشأ و  مرکأ و  ءایـشأ  یلع  يدوهـشلا 
هر س  هیلع ، سق  اضیأ و  هراصبإ  هنود  ام  راصبإ  تارصبملا و  نم  هعیبطلا  لاثملا و 
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اذه نم  ءایشألل  الین  رثکأ  يوقأ و  رصبلا  کلذ  راص  کلذل  رصبلا و  اذه  عونلا و  اذه  نم  عفرأ  لضفأ و  عونب  ءایشألا  رصبی  هنأل  هذه 
عقی هنأل  رصبلا  اذه  نم  يوقأ  رصبلا  کلذ  راص  امنإ  هفعضل و  تایئزجلا  رصبی  رصبلا  اذه  و  تایلکلا - رصبی  رصبلا  کلذ  نأل  رـصبلا 
اذه راص  هفرعم و  رثکأ  يوقأ و  رصبلا  کلذ  و  سحلا - کلذ  راص  کلذلف  نادبألا  نم  حضوأ  نیبأ و  فرشأ و  مرکأ و  ءایـشأ  یلع 

لوقع اهنإ  لوقأف  سئاسحلا  کلت  فصن  هیلاـعلا و  ءایـشألا  کـلتل  مانـصأ  یه  هیند و  هسیـسخ  ءایـشأ  لاـنی  اـمنإ  هنـأل  افیعـض  رـصبلا 
یهتنا یلاـعلا  ناـسنإلا  یف  سحلا  نوکی  فیک  هنأ  نم  هانفـصو  اـم  یلع  هیوق  سئاـسح  اـهنإ  لوقنف  لوقعلا  کـلت  فـصن  و  هفیعض -

.همالک

یف نأ  هلاحم  الف  لعاوفلا  تاـملک  اـهیف  نإ  يأ  هفـصلا  هذـه  یلع  سفنلا   (1) تناک نإف  باـتکلا  کـلذ  نم  رخآ  عضوم  یف  لاـق  و 
(2) لبق هفصلا  هذه  یلع  مسجلا  یف  هنکاسلا  يأ  هینالویهلا  سفنلا  تراص  اذإ  قطنلا و  هایحلا و  لعفت  لعاوف  تاملک  هیناسنإلا  سفنلا 

کلذ لبقی  نأ  نکمی  اـم  وحن  یلع  هسفن  و  رخآ - اـناسنإ   (3) منـص ندبلا  یف  تراص  اذإف  هلاحم  كانه ال  ناسنإ  وهف  هیف  نکـسی  نأ 
هیف و روصی  نأ  هنکمی  ام  ضعب  یف  اهتدام و  یف  ینامسجلا  ناسنإلا  هروص  روصی  روصملا  نأ  امک  قحلا و  ناسنإلا  منـص  نم  مسجلا 

نوکتف هیف  اهروصی  يذلا  رـصنعلا - لبقی  نأ  نکمی  ام  وحن  یلع  ناسنإلا  اذه  هروصب  اههبـشی  هروصلا و  کلت  نقتی  نأ  یلع  صرحی 
هتایح و ال لعاوف و ال  ناسنإلا  ملک  هیف  سیل  هنأ  کلذ  ریثکب و  هنم  صقنأ  نودأ و  اهنأ  الإ  ناسنإلا  اذهل  منص  یه  امنإ  هروصلا  کلت 

دقف سفنلا  یه  روصملا  نأ  الإ  قحلا  لوألا  ناسنإلا  کلذل  منص  وه  امنإ  یسحلا  ناسنإلا  اذه  کلذکف  هاوق  هتالاح و ال  هتکرح و ال 
هرذن و هلیلق  هفیعض  هیف  اهتلعج  اهنأ  الإ  لوألا  ناسنإلا  تافـص  هیف  تلعج  اهنأ  کلذ  قحلا و  ناسنإلاب  ناسنإلا  اذه  هبـشی  نأ  تصرح 

يوق نأ  کلذ 

هر س  اذک ، هیناسنإلا  سفنلاف  اذک  هیناویحلا  هیکلفلاک و  سفنلا  قلطم  يأ  - 1
هر س  هیف ، نکسی  نأ  لبق  سفنلا  اذک  وه و  یش ء و  طقس  هنأ  رهاظلا  و  - 2

مـالک یف  هـلثم  ءامدـقلا  مـالک  یف  تادوـجولا  یف  هـملکلا  لامعتـسا  سفنلا و  نـم  هـسفن  اذـک  منـصلا و  نـم  قاقتـشا  دـیدشتلاب  - 3
هر س  ریثک ، نیرهاطلا ع  همئألا  تاملک  یف  نیرخأتملا و 
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نم رهظأ  نیبأ و  يوقأ و  هرهاظ  هیوق  ساوح  لوألا  ناسنإلل  ادج و  هیوق  لوألا  ناسنإلا  یف  یه  هفیعض و  هتالاح  هتایح و  ناسنإلا  اذه 
نوکی نأ  یغبنیف  لوـألا  قحلا   (1) ناسنإلا يری  نأ  دارأ  نمف  ارارم  هانلق  امک  کلتل  مانـصأ  یه  امنأ  هذـه  نـأل  ناـسنإلا  اذـه  ساوح 

عیمج هیف  عطاس  رون  لوـألا  ناـسنإلا  نـأل  اـهیلع  هعطاـسلا  راونـألا  قارـشإ  دـنع  شفخنت  ـال  هیوق  ساوح  هل  نوکی  نأ  الـضاف و  اریخ 
یف داز  هنأل  یهلإلا  نوطالفأ  هدـح  يذـلا  ناسنإلا  وه  ناسنإلا و  اذـه  يوقأ و  فرـشأ و  لضفأ و  عونب  هیف  اهنأ  الإ  هیناسنإلا  تالاحلا 

اهنإف هیهلإلا  هفیرـشلا  سفنلا  امأف  الوأ  ندبلا  لمعتـست  سفنلا  هذهف  هیندب  هادأب  هلامعأ  لمعت  ندـبلا و  لمعتـسی  يذـلا  هنإ  لاقف  هدـح 
سفنلا طسوتب  يأ  ایناث  الامعتسا  ندبلا  لمعتست 

اریخ نوکی  نأ  یغبنیف  بابرألا  بر  لاق  امک  ینارت  نل  دـیعبت  عمـسی  ـال  هبلق و  نم  نمیـألا  يداولا  یف  يدوعـصلا و  هلقع  یف  يأ  - 1
الماک اناسنإ  ریصیف  هینإلا  لبج  كاکدناب  كانه  امک  هیسفنلا  لبج  كاکدناب  لب  يرظنلا  لقعلا  هیلعفب  الـضاف  یلمعلا و  لقعلا  هیلعفب 
عمجی نأ  رکنتسمب  هللا  نم  سیل  -  ُ هیناسنإلا تالامکلا  يأ  تالاحلا  عیمج  هیف  عطاس  عطاق  رون  یتوربجلا  لوألا  ناسنإلا  نأل  لعفلاب -

شیرق و نم  ینأ  دیب  سانلا  حصفأ  انأ  لثم  مذلا  هبشی  امب  حدملا  نم  ءانثتـسالا  باب  نم  اذه  لضفأ  وحنب  هیف  اهنأ  الإ  دحاو  یف  ملاعلا 
مئاد ناسنإ  سوسحم و  دـساف  ناسنإ  نیناسنإ  هیناسنإلا  ینعم  یف  نأ  هیهلإلا  لثملاب  هلوق  یف  نوطـالفأ  هدـح  يذـلا  وه  ناـسنإلا  اذـه 
طلغ وه  هدح و  یف  داز  هنأل  سفنلا  رفـس  نم  هانیأر  یتلا  خسنلا  یف  هدـح و  یف  داز  هنأ  الإ  هعونب  هیانع  وذ  لئاز - رثاد و ال  ریغ  تباث 

لب اهتایلعف  هیناسنإلا و  تالامکلا  عیمج  هیف  عطاس  رون  هنأ  یلع  هدح  یف  رـصتقی  مل  يأ  ندبلا  لمعتـسی  يذلا  هنإ  لاقف  یفخی  امک ال 
دارأـف ینغلا  لاـمکلا و  ههج  لـعفلاب  لـقعلا  نأ  اـمک  هجاـحلا  صقنلا و  ههج  هاوق  ندـبلا و  لامعتـسا  نأ  عـم  ندـبلا  لمعتـسی  هنأ  داز 

نع قحلاب  هقطانلا  سفنلا  لامعتـسا  اضیأ  یلامکتـسالا و  یلیمکتلا ال  لامعتـسالا  سفنلا و  هطـساوب  يوناـثلا و  لامعتـسالا  نوطـالفأ 
یف يأ  هیتوکلم  هیناویحلا  سفنلا  تراص  اذإ  هنأ  کلذ  هلوقب و  راشأ  هیلإ  هتـضن و  دـق  اهبابلج  یف  اهنأ  هب و  اـهلاصتال  هلامعتـسا  قحلا 
یتلا هیلقعلا  هقطانلا - سفنلا  دوجو  اـهیلع  بترت  تاـیلکلا  صاـنتقال  هیـضایرلا  هیلاـثملا و  تاـیروصلا  لامعتـساب  لفـسألا - توکلملا 

اهب سفنلل و  هنونیک  یلکلا  لقعلل  هقباسلا  هنونیکلا  نأ  اقباس  تملع  دـق  هیتوربج و  فرـشأ  هاـیح  هیتوکلملا  سفنلا  تطعأ  لـعفلاب و 
هر س  حضوأ ، اذه  اهل و  نوکت  هل  هقحاللا  هنونیکلا  اذک  ینامزلا و  اهمدقب  لوقلا  حص 
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(1) تـسل مرکأ و  فرـشأ و  هایح  اهتطعأ  و  هیحلا - هقطانلا  سفنلا  اهتعبتأ  هیتوکلم  هیناویحلا  سفنلا  تراص  اذإ  هنأ  کلذ  هیناویحلا و 
ملاعلا نع  حربت  مل  هقطانلا  هیحلا  سفنلا  نأل  اهتایح  نم  یلعأ  فرـشأ و  هایح  اهتداز  اـهنإ  لوقأ  ینکل  ولعلا  نم  تردـحنا  اـهنإ  لوقأ 
تراص کلذـل  سفنلا و  هذـه  هملکب  هلـصتم  کلت  هملک  نوکتف  کلتب  هقلعتم  هذـه  نوکت  هاـیحلا و  هذـهب   (2) لـصتت اهنکل  یلقعلا 

.اهب اهلاصتا  اهیلع و  هیلاعلا  سفنلا  هملک  قارشإل  رهظأ  يوقأ و  هیفخ  هفیعض  تناک  نإ  ناسنإلا و  اذه  هملک 

وه سح و  هیلاـعلا  همیرکلا  رهاوجلا  یف  نوکی  نأ  نکمی  فـیکف  هساـسح  یلعـألا  ملاـعلا  یف  یه  سفنلا  تناـک  نإ  لـئاق  لاـق  نإـف 
.یندألا رهوجلا  یف  دوجوم 

هنإ کلذ  یندلا و  ملاعلا  اذه  یف  يذلا   (3) سحلا اذه  هبشی  یلقعلا ال  مرکألا  رهوجلا  یف  يأ  یلعألا  ملاعلا  یف  يذلا  سحلا  نإ  انلق 
ناسنإلا اذه  سح  راص  کلذل  كانه و  یتلا  تاسوسحملا  بهذم  وحن  یلع  كانه  سحی  هنأل  یندـلا  سحلا  اذـه  كانه  سحی  ال 

کلتب رانلا  هذـه  لاصتاک  هب  هلاصتال  كانه  نم  سحلا  ناسنإلا  اذـه  لانی  امنإف  هب  الـصتم  یلعألا و  ناسنإلا  سحب  اقلعتم  یلفـسلا -
یلعألا ملاعلا  یف  تناک  ول  انهاه و  یتلا  سفنلا  یف  نئاکلا  سحلاـب  لـصتم  كاـنه - یتلا  سفنلا  یف  نئاـکلا  سحلا  هیلاـعلا و  راـنلا 

راص کلذـلف  اضیأ  اهلانی  اهب و  سحی  يذـلا  ناسنإلا  ناکل  اهلانت و  اهب و  سحت  سفنلا  تناکل  ماسجألا  هذـه  لـثم  همیرک - ماـسجأ 
منـص وه  يذـلا  رخآلا  ناسنإلا  یف  نأب  اهفرعی  ماسجألاب و  سحی  ماسجألا - ملاع  یف  لوألا  ناسنإلل  منـص  وه  يذـلا  یناـثلا  ناـسنإلا 

ناـسنإلا اـنهاه  لوـألا  ناـسنإلاب  دارأ  همـالک و  یهتنا  یلقعلا  ناـسنإلا  تاـملک  ناـسنإلا  یف  لوـألا و  ناـسنإلا  هملک  لوـألا  ناـسنإلل 
ینامسجلا ناسنإلا  اذه  یلإ  هفاضإلاب  لوأ  هنإف  یناسفنلا 

لیبس یلع  یه  امنأ  هیلقعلا  هایحلا  هضافإ  لب  کلذ  لیبق  درجتلا  ینعم  یف  تفرع  امک  یقرتلا  اذک  یفاجتلا و  وحنب  لزنتلا  سیل  يأ  - 1
س یش ء ، هلامک  یلع  دوعلا  یف  دیزی  یش ء و ال  دیفملا  نم  صقنی  ثیحب ال  دئاوعلا  دئاوفلا و  حشر  هضافإلا  نأ  تفرع  دق  حشرلا و 

هر
هر س  امهب ، لصتم  هنإ  لوقأ  ینکل  امه و  هنإ  لوقأ  هثالثلا ال  یسانألا  یف  اقباس  لاق  ام  لثم  اذه  - 2

هر س  لفغت ، الف  قورفلا  هیشاحلا  یف  تفرع  دق  - 3
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لدبت اهلدبت و  عم  نوکت  فیک  اهنأ  يزجتلل و  الوبق  رثکأ  اهـضعب  يزجتلل و  الوبق  لقأ  اهـضعب  ندـبلاب  هقلعتملا  سفنلا  يوق  نأ  یف  ( 5  ) لصف
نیح لک  یف  هلدبت  عم  ایصخش  اندب  یقبی  فیک  ندبلا  اذک  یصخش و  سفن  یلإ  هبوسنم  هیصخش  اهلیعافأ 

هراشا

دوجولا بتارم  نم  هبترم  لک  نأ  یلع   (1) تلد ناکمإلا - هدعاق  نأ  صقنلا و  لامکلا و  یف  هتوافتم  ءایـشألا  تادوجو  نأ  تملع  دق 
عاونأ انلصف  ثیح  قبس  امیف  کلذ  انحـضوأ  دق  ملاعلا و  یف  قیقحتلا  هبجاو  یه  اهاندأ  تادوجوملا و  یلعأ  نیب  هطـسوتم  نوکت  یتلا 

.هدعب يذلا  قفألا  لوأب  لصتم  هثالثلا  نم  قفأ  لک  رخآ  دوجولا و  هتوافتم  اهعاونأ  نأ  تاناویحلا و  تاتابنلا و  تادامجلا و 

هیفیلأت هیعمج  هقیقح  لک  نأ  انهاه  ملعاف 

الف ندـبلا  هدامک  یندأ  ءزج  سفنلاک و  یلعأ  ءزج  یلع  هلمتـشملا  هیناسنإلا  هقیقحلاک  هیفیلأت  هیعمج  هقیقح  لـک  نأ   (2) انهاه ملعاف 
اهضعب هفلتخم  يوق  ناسنإلا  یف  نذإف  هطـساولا  نیفرطلا و  نم  لک  نیب  اذک  نیفرطلل و  بسانم  طسوتمب  امهنیب  طابترالا  نوکی  نأ  دب 
ماسقألا هذه  نیب  توافتلا  هیسح و  اهضعب  هیلایخ و  اهـضعب  هیمهو و  اهـضعب  هیلقع و  اهـضعب  هیکاردإلا  هیکیرحت و  اهـضعب  هیکاردإ و 

هروهشم و هسمخ  تایسحلا  هیسحلا و  مث  هیلایخلا  مث  هیمهولا  مث  هیلقعلا  یه  ادرجت  اهنم  دشأ  نإ  فوشکم و  رهاظ  فعضلا  هدشلاب و 
هذه نم  لک  هیرصبلا و  مث  هیعمسلا  مث  هیمشلا  مث  هیقوذلا  مث  هیسمللا  یه  هداملاب  اقلعت  اهدشأ  صقنلا و  لامکلاب و  توافت  اضیأ  اهیف 

هداملاب اقلعت  دشأ  اهضعب  هیتابنلا  هیوهـشلا و  هیبضغلاک و  هیکیرحتلا  يوقلا  کلذک  اهدارفأ و  نیب  توافت  نم  ولخی  هینامثلا ال  ماسقألا 
املک ایزجت و  رثکأ  تناک  هداملاب  اقلعت  دشأ  تناک  املک  ضعبلا و  نم 

هر س  امهیلک ، سخألا  فرشألا و  ناکمإ  يأ  - 1
هر س  هرفطلا ، هبش  زاوج  مدع  ءافیتسالا و  یف  ریبکلا  ملاعلا  لثم  یناسنإلا  ریغصلا  ملاع  يأ  - 2

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 124 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_104_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_104_2
http://www.ghaemiyeh.com


105 ص :

ههج نم  اهنکل  ماسقنالا  يزجتلل و  هلباق  ریغ  هدرجملا  اهتاذ  بسحب  تناک  نإ  سفنلا و  اماسقنا و  لـقأ  تناـک  اـهب  اـقلعت  لـقأ  تناـک 
.ماسقنالا يزجتلل و  هلباق  ندبلاب  اهلاصتا 

نإ کـلوقک  مسجلا  يزجتب  هئزجتلا  تلبق  مسجلا  یف  تناـک  اذإ  اـهنأ  کـلذ  ضرعلاـب و  يزجتت  سفنلا  نإ  مرکـألا  فوـسلیفلا  لاـق 
يزجتب يأ  اهتاذـب  ضرعلاب ال  هئزجتلا  لبقت  امنإ  سفنلاف  یبضغلا  اهئزج  ریغ  یناوهـشلا  اـهأزج  یمهبلا و  ءزجلا  ریغ  يرکفملا  ءزجلا 

نم ءزج  لک  یف  اهنأ  کلذـب  ینعن  امنإف  هئزجتم  سفنلا  نإ  انلق  اذإـف  هتبلا  هئزجتلا  لـبقت  ـالف  اـهنیعب  یه  اـمأف  هیف - یه  يذـلا  مسجلا 
امنإ ساسح و  ندبلا  ءاضعأ  نم  وضع  لک  نأ  کلذ  ندبلا و  ءاضعأ  کلذ  یلع  لیلدلا  مسجلا و  يزجتب  يزجتت  اهنأل  مسجلا  ءازجأ 
اهنإ هوقلا  کلتل  لیق  سحلا  تاوذ  ءاضعألا  عیمج  یف  هساسحلا  سفنلا  هوق  تناک  اذإف  هیف  سفنلا  هوق  تناک  اذإ  امئاد  اساسح  نوکی 

تـسیل هلماک و  همات  وضع  لک  یف  اهنکل  ءاضعألا  عیمج  یف  هثبنم  تناـک  نإ  سفنلا و  هوق  اـهیف و  یه  یتلا  ءاـضعألا  يزجتب  يزجتت 
.هلوق یهتنا  ارارم  هانفصو  امک  ءاضعألا  يزجتب  يزجتی  امنإ  و  ءاضعألا - يزجتک  هئزجتم 

نم هبسانی  ام  اهنم  لکل  دب  هنأ ال  ندبلا  یف  اهقارتفا  ببس  ندبلا و  یف  هقرفتم  سفنلا  یف  هعمتجم  یه  هددعتملا  يوقلا  هذه  نأ  ملعا  و 
- حلصی يذلا  وضعلا   (1) اذک عمـسلل و  هلآ  وه  يذلا  وضعلا  لثم  نوکی  نأ  نکمی  الثم ال  رـصبلل  هلآ  وه  يذـلا  وضعلا  نإف  ءاضعألا 

اهنوکلف سمللا  امأ  ءاضعألا و  نم  اهریغ  یف  سایقلا  اذکه  هوهشلا و  لحم  نوکی  نأ  حلصی  يذلا  ریغ  بضغلا  عضوم  هیف  نوکی  نأل 
.اهیف تبنت  اذهل  اهلوبقل و  هحلاص  ءاضعألا  رثکأف  هیرصنعلا  تایفیکلا  لئاوأ  سنج  نم  هیند  هلفاس  هوق 

اهماوق اهتابثل و  عضاوملا  یلإ  جاتحت  اهنإ  هیف ال  نوکت  ندبلا  عضاوم  نم  امولعم  اعـضوم  سفنلا  يوق  نم  هوق  لکل  نإ  فوسلیفلا  لاق 
اهلعف روهظل  اهیلإ  جاتحت  اهنکل 

ائیـش حرفلا  یف  زربی  امک  هعفد  جراخلا  یلإ  زربی  یبلقلا  حورلا  نإ  ماقتنالا و  هدارإل  بلقلا  مد  نایلغ  بضغلا  لاقی  اـمک  بلقلا  وه  - 1
دنع تابوطرلا  قورعلا  صاصتماب  لکألا  یلإ  هیقوشلا  هوهش  ائیـشف و  ائیـش  مغلا  یف  امک  هعفد  لخادلا  یلإ  لیمی  فوخلا  یف  ائیـشف و 

هغدغدب عاقولا  هوهش  دبکلا و  هرارح  ناجیهب  هوحن  ءاملا و  برش  یلإ  اهتوهش  هدعملا و  مف  یلع  ءادوسلا  نم  یـش ء  بص  و  عوجلا -
هر س  هیعوألل ، هرارحب  ینملا 
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یلع وضعلا  سفنلا  تأیه  اذإف  هنم  اهلعف  رهظی  نأ  دـیرت  یتلا  هئیهلاب  وضعلا  أیهتی  امنإ  اـهنأل  اـهلعف  لوبقل  ئیهتملا  ناـکملا  کـلذ  نم 
سیل ءاضعألا و  هئیه  فالتخا  وحن  یلع  سفنلا  يوق   (1) فلتخت امنإ  وضعلا و  کلذ  نم  اهتوق  ترهظأ  اهتوق  لوبقل  همءالملا  هئیهلا 

طیسب ال عونب  اهیف  اهنأ  کلذ  امئاد و  ءاطعإ  يوقلا  نادبألا  یطعت  هوق  تاذ  هطوسبم  یه  لب  اهنم  هبکرم  یه  هفلتخم و ال  يوق  سفنلل 
نأب يرحأ  لولعملا  تافـص  اهل و  هلع  اهنأل  اهتالآ  يوقلا  کلت  ببـسب  يوقلا و  نادـبألا  یطعت  سفنلا   (2) تراص املف  بیکرت  عونب 

نإ هنإ  لوقنف  هیف  انک  ام  یلإ  عجرن  لولعملاب  قیلت  امم  رثکأ  هلعلاب  قیلت  هفیرـش  تناک  اذإ  امیـس  لولعملا ال  یلإ  اـهنم  هلعلا  یلإ  بسنت 
لخاد نوکی  نأ  یف  اهنیب  نکی  مل  ناکم  ریغ  یف  اهلک  تناک  ندـبلا و  نکامأ  نم  مولعم  ناکم  یف  سفنلا  يوق  نم  هوق  لـک  نکی  مل 
فیک ملعن  اذإ ال  اضیأ  اذه  نم  ضرعی  حیبق و  اذه  اهل و  ریغت  ساسحلا ال  كرحتملا  ندـبلا  نوکیف  هتبلا  قرف  هنم  اجراخ  وأ  ندـبلا -

.هلوق یهتنا  ندبلا  یف  تسیل  اهاوق  تراص  اذإ  هینادسجلا  تالآلاب  هنئاکلا  سفنلا  لامعأ  نوکت 

ددعلاب هیقاب  نوکت  فیک  دوجولا  هلدبتملا  يوق  نأ  یف  لاکشإلا  امأ  و 

هبـسن اهیلإ  هتبـسن  تاذلا  ینادحو  رمأب  هیـصخشلا  اهتدحو  ظفحنت  تایوهلا  هلدبتملا  ءایـشألا  نأب  لحنی  امنإف  هیـصخش  هدحاو  سفنل 
هراشإلا ترم  دق  هداملا و  یلإ  هروصلا  هبسن  ندبلا و  یلإ  حورلا 

هذـه نأ  دـحاو و  یـش ء  ناسنإلا  یف  كرحملا  و  یئزجلا - یلکلل و  كردـملا  نأ  تملع  دـق  رهاظملا و  فالتخاب  اـهفالتخا  يأ  - 1
يوطنا و دـق  هلعف  یف  اهلعف  يوقلا و  لک  سفنلا  نأ  یلع  هصان  ملعملا  تاملک  هلمجلاب  و  طـسبأ - وحنب  سفنلا  یف  اـم  لـالظأ  يوقلا 

شقن لظلا  دـم  فیک    ُ .هیلظلا هقحلا  هدـحولاب  هدـحاو  لب  عامتجالاب  هدـحاو  تسیل  سفنلا  نأ  یلإ  هراشإ  اـهنم  هبکرم  یه  ـال  هلوق و 
هر س  تسادخ ،  دیشروخ  رون  لیلد  ناک  تسایلوا 

هلوق يوقلا و  نادبألا و  هالوعفم  امل و  باوج  یطعت  اهتیلوعجم و  ملاعلا و  اذه  یلإ  اهؤیجم  سفنلا  هروریـص  همات و  تراص  هملک  - 2
رـصب و عمـس و  اهتاذ  یف  سفنلل  تناک  املف  لولعملا  تالامکل  هعماج  هلعلا  يوقلل و  هلع  سفنلا  نأب  ءاـطعإلل  لـیلعت  خـلإ  هلع  اـهنأل 

هر س  هیلع ، اهنم  تضاف  رشنلا و  وحنب  ندبلا  یف  تدجو  فللا  وحنب  اهریغ  و  مش -
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يوقأ و هجو  یلع  وه  وه  یـشلا ء  مامت  و  همامت - اهنأل  ندـبلا  سفنلا و  اذـک  يداحتا و  هروصلا  هداـملا و  نیب  بیکرتلا  نأ  یلإ  ارارم 
اذکه اهقوف و  يرخأ  هوق  یه  اهتیوه و  لصأ  یه  هتباث  هیوهب  هددجتملا  هتیوه  ظفحنت  هیلفسلا - هلزانلا  يوقلا  نم  هدحاو  لکف  لمکأ 

.هجو لک  نم  تاذلا  تباث  رمأ  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ 

دـض یه  هیفیک  دوروب  هجازم  نع  سماللا  وضعلا  ریغتب  الإ  نوکی  سمللا ال  نأ  نم  هسمـاللا  یف  دری  يذـلا  لاکـشإلا  عفدـنی  اذـهب  و 
.هسوململا هیجازملا  هیفیک 

اـضیأ وه  نیلثملا و  عامتجا  مزلی  اضیأ  و  هلثم - نع  لعفنی  یـشلا ء ال  لاعفنا و  ساسحإ  لک  ذإ  لـثملا  كردـی  ـال  لـثملا  نـأل  اـضیأ 
اهیف یتلا  هیـسمللا  هوقلا  اهنالطبب  لطبی  هیناثلا و  دورو  دنع  یلوألا  هیفیکلا  نالطب  مزلی  اهنم  ریدقت  يأ  یلعف  نیدـضلا  عامتجاک  لاحم 

.هکردملا روصلا  نم  كردملا  ءاقبب  الإ  نوکی  كاردإلا ال  و 

كردـتف هقباسلا  عمجت  اـهقوف  یه  یتلا  هیکاردـإلا  هوقلا  نکل  اـهلاثمأ   (1) تددـجت تمدـعنا و  نإ  هیـسمللا و  هوـقلا  نأ  هعفد  هجو  و 
.قحاللا دورو  نیح  قباسلا  لطب  نإ  و  اعم - امهظفحت  قحاللا و  رمألا  هقباسلاب 

نیبرض یلع  سفنلا  هوقف  فوسلیفلا  لاق 

هراشا

و ناویحلا - تابنلا و  نم  مسجلا  رئاس  یف  ناتثبنم  امهنإف  هیناوهـش  یه  یتلا  هوقلا  هیمانلا و  هوقلا  لثم  مسجلا  يزجتب  يزجتی  امهدـحأ 
مـسجلا يزجتب  هئزجتملا  سفنلا  هوق  نوکت  نأ  نذإ  نکمی  دقف  یلعأ  اهنم و  عفرأ  يرخأ  هوق  اهعمجت  مسجلا  يزجتب  هئزجتملا  يوقلا 
يزجتب يزجتت  سفنلا  يوق  نم  هوق  اهنإف  سئاسحلا  لثم  هئزجتملا  يوقلا  يوقأ  یه  و  يزجتت - یتلا ال  اهقوف  یتلا  هوقلاـب  هئزجتم  ریغ 

اهیلع درت  یه  ساوحلا و  يوقأ  یه  هدحاو  هوق   (2) اهعمجت اهلک  هینامسجلا و  تالآلا 

هر س  هیفیکلا ، نالطب  لثم  ندب  یلإ  اهنالطبب  لطبی  هلوق  نم  دارملا  نأ  یلإ  هراشإ  - 1
هدـحاو هیلاعلا  هوقلا  کلت  یلإ  اههجو  رابتعاب  يوقلا  هذـهف  اهب  اهل  ماصفنا  یتلا ال  یقثولا  هورعلا  یه  هدـحاولا  هوقلا  هذـه  ناـکف  - 2

هر س  هریاغتم ، هریغتم  هریغتملا  هئزجتملا  اهلباوق  اهسفنأ و  یلإ  اههجو  رابتعاب  هتباث و 
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فرعتف اهیلإ  یهتنی  اهلک  سئاسحلا  تراص  کلذل  اهتیناحور و  هدـشل  هلآب  اهلعف  لعفت  اهنأل ال  يزجتت  هوق ال  یه  ساوحلا و  طسوتب 
فرعت هوقلا  هذـه  تراص  کلذـلف  هسوسحملا  ءایـشألا  راـثآ  لـعفنت  نأ  ریغ  نم  اـعم  اـهزیمت  سئاـسحلا و  اـهیلإ  يدؤت  یتلا  ءایـشألا 

.هلوق یهتنا  هدحاو  هعفد  یف  اعم  اهزیمت  تاسوسحملا و  ءایشألا 

بلاطملا نم  ریثک  یف  هب  عفتنی  ادج  عفان  فیرش  قیقحت  هرکذ  ام  نإ  لوقأ 

ینامسجلا داعملا  تابثإ  اهنم 

- دامجلا تابنلا و  یتح  اهلک  داسجألا  رشح  ینامسجلا و  داعملا   (1) تابثإ اهنم 

تامولعملا طابترا  هیفیک  اهنم  و 

اهللعب تامولعملا   (2) طابترا هیفیک  اهنم  و 

ناسنإلا ءاقب  هیفیک  اهنم  و 

همهف و هدـش  هئاکذ و  طرفب  سیئرلا  خیـشلا  اـهکرد  نع  زجع  یتلا  یه  نآ و  لـک  یف  هتاذ  لدـبت  عم  ناـسنإلا   (3) ءاقب هیفیک  اـهنم  و 
.باوجلا نیح  هنع  لوئسمب  تسل  ینأل  کباوج  ینمزلی  تاذلا ال  لدبت  زیوجت  یف  هنع  راینمهب  لاؤس  دنع  لاقف  هعبط  هفاطل 

هیرـس و تادـهاشم  هینطاـب و  تافـشاکمب  ـالإ  اـهیلإ  لوصولا  نکمی  ـال  تادوجوملا  ماـکحأ  نم  اـهلاثمأ  هقیقدـلا و  هذـه  نأ  ملعا  و 
تافـشاکملا و هذـه  هیــضرعلا و  (4) و  هیتاذـلا تاـموهفملا  ماـکحأ  و  هیثحبلا - دـعاوقلا  ظـفح  اـهیف  یفکی  ـال  هیدوجو و  تاـنیاعم 

الإ لصحت  تادهاشملا ال 

بـسحب توافتلا  عم  ناویحلا و  یهل  هرخآلا  رادـلا  نإ  یملع  يروص  يورخألا  ندـبلا  یناـملظ و  یعیبط  يویندـلا  ندـبلا  اذـه  ذإ  - 1
هر س  یتأی ، امک  هدحاو  امهیف  یه  سفنلا و  وه  صخشملا  نإف  اذه  رشح  کلذ  رشح  رخآلا و  وه  امهدحأ  هأشنلا 

دنع نإ  یتح  هتابث  لولعملا و  هدحو  اهتابث  هلعلا و  هدحو  اذـهل  هیلزع و  هیتفـص ال  امهتنونیب  نأ  هقحال  هقباس و  هتاملک  نم  مهف  ذإ  - 2
دوجوب هنأ  هانعم  لعافلاب  صخشتلا  اندنع  لعافلاب و  هصخشت  بجاولا  یلإ  باستنالاب  نکمملا - دوجو  نأب  لئاقلا  يأ  نیهلأتملا  قوذ 

هر س  هب ، ایدوجو  اموقت  موقتم  هب و  ضحم  طبر  هنإف  لعافلا  عقص  نم 
هدـحولل قواسم  ینادـحولا  لاصتالا  لاصتالا و  لیبس  یلع  لدـبتلا  اضیأ  .اهتاذ و  رابتعاب  هل  ظوفحم  لـصأ  سفنلا  نـأل  کـلذ  و  - 3

هر س  یقابلا ، هللا  هجو  رابتعاب  مومعلاب و  دحاوب  صوصخلاب و  دحاوب  هاقبتسملا  یلویهلا  رابتعاب  قاب  اضیأ  و  هیصخشلا -
هلاح هنأ ال  العف و  اتاذ و  هداـملا  یلإ  جاـتحم  ریغ  هنأ  ـالثم و  لاـعفلا  لـقعلا  موهفم  ظـفح  یفکی  ـال  ینعی  موسرلا  دودـحلا و  يأ  - 4
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دـب و لب ال  هکلم  ملعلا  کلذ  راص  نإ  هضارعأ و  هتاذ و  نم  کلذ  ریغ  هیئزجلا و  لعفلاب  لوقعلا  یلإ  هبـسنلاب  هیلک  هل  نأ  هل و  هرظتنم 
هیقاب هب  هلصتم  هیدوجولا  هعسلل  هلصحم  هیمهولا - تایاغلا  نع  هعفرتم  هیئزجلا  ضارغألل  هیفان  هاوق  ندبلا و  نع  هینغ  سفنلا  ریـصت  نأ 
هر س  هللا ، قالخأب  لب  نییناحورلا  قالخأب  اوقلخت  هلمجلاب  هللا و  هیشم  هللا و  هردق  و  هللا - هملک  یلکلا  لقعلا  نأل  هللا  ءاقبب  لب  هئاقبب 
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اهتاعفرت هلطابلا و  اهتاوهـش  ایندـلا و  ضارعأ  نع  عاطقنا  قلخلا و  هبحـص  نع  دـیدش  شحوت  عم  تاولخ  یف  تادـهاجم  تاضایرب و 
هنأ هللا و  دنع  هتلزنم  برق  هنطاب و  رون  هفـشک و  هوق  یلع  لدـی  امم  مظعألا  فوسلیفلا  اذـه  تاملک  رثکأ  هبذاکلا و  اهینامأ  هیمهولا و 

تاضایرلا و کلت  بیقع  ناک  دـالبلا  ریمعت  داـبعلا و  حالـصإ  قلخلا و  ریبدـت  ایندـلا و  رومأـب  هلاغتـشا  لـعل  نیلماـکلا و  ءاـیلوألا  نم 
نیتسائرلا و نیب  عمجلا  دارأف  نأش  نع  نأش  هلغـشی  مل  ثیحب  هتاذ  لامک  یف  راص  هتاذ و  تمت  هسفن و  تلمک  نأ  دعب  تادـهاجملا و 

.نیتأشنلا لیمکت 

.دابعلا بر  یلإ  ابرقت  داشرلا  لیبس  مهداشرإ  مهبیذهت و  قلخلا و  میلعتب  لغتشاف 

تایوهلا قیقحت  یلإ  هثحب  یهتنا  املک  هنأ  بجعلا  و  جاهنملا - اذه  یلع  ایندـلا  رومأب  هلاغتـشا  نکی  ملف  ءافـشلا  بحاص  خیـشلا  امأ  و 
.عضاوملا نم  ریثک  یف  کلذ  زجعلا و  هنم  رهظ  هنهذ و  دلبت  هلماشلا  ماکحألا  هماعلا و  رومألا  نود  هیدوجولا 

یف الثم  دـیز  كرحت  ولف  يرخأ  هیهام  یلإ  هیهام  نع  عوضوملا  جورخ  بجوت  اـهنأ  معز  هنإـف  رهوجلا  هلوقم  یف  هکرحلا  هعنم  اـهنم 
لاوحأ نع  هلوهذـل  کـلذ  عوضوملا و  ءاـقب  نم  هکرحلا  یف  دـب  ـال  هنأ  عم  رخآ  عوـن  یلإ  هیناـسنإلا  نم  هجورخ  هدـنع  مزل  هتیناـسنإ 

ءاحنأ دحاو  صخشل  نوکی  نأ  زوجی  لب  ضعب - نم  متأ  اهضعب  دوجولا  نم  هتوافتم  ءاحنأ  نوکی  دق  هدحاو  هیهامل  نأ  تادوجولا و 
کلذـک سیل  همعز و  امک  رمألا  ناـک  اـیعازتنا  ارمأ  نیرخأـتملا  روهمج  همعز  اـمک  دوجولا  ناـک  ول  معن  دوجولا  نم  هریثک  راوطأ  و 

.تملع امک 

.هیهاملا ثحابم  یف  اهقیقحت  قبس  دق  هینوطالفألا و  هقرافملا  روصلل  هراکنإ  اهنم  و 

.لوقعملا لقعلا و  ثحابم  یف  امهتابثإ  رم  دق  لاعفلا و  لقعلاب  سفنلا  داحتا  اذک  لوقعملاب و  لقاعلا  داحتال  هراکنإ  اهنم  و 

.هانتبثأ دق  هروصلل و  یلویهلا  قشع  زیوجت  نم  هنهذ  دلبت  اهنم  و 
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.هنایب جازملا  ثحبم  یف  تملع  دق  هیفیکلا و  هلدتعم  هدحاو  هروص  یلإ  رصانعلا  روص  لدبت  هراکنإ  اهنم  و 

.هنایب یتأیس  داسجألا و  رشح  تابثإ  نع  هزجع  اهنم  و 

اهناولأ و اهلاکشأ و  اهریداقم و  اهداوم و  اهروص و  عم  اهصاخشأب  اهتیلزأ  بکاوکلا و  كالفألا و  دمرـست  یف  هداقتعا  خوسر  اهنم  و 
نایب رم  دـق  تایرـصنعلا و  یلویه  اذـک  عونلاب و  هدـنع  همیدـق  اهنإف  عاضوألا  تاـکرحلا و  ـالإ  صخـشلا  بسحب  اـهنم  لـک  اـهراونأ 

.نیهاربلاب اهثودح 

يوق عیمجلا  نأ  عم  هکردـم  ریغ  اهـضعب  و  هکردـم - سفنلا  يوق  ضعب  نأ  یف  ببـسلا  ام  هتلئـسأ  ضعب  یف  راینمهب  هلأس  هنأ  اـهنم  و 
رم دق  هدرجملا و  طئاسبلل  هیعمجلا  هدـحولا  دـعب  لصحی  مل  هنأل  کلذ  اذـه و  لصحا   (1) تـسل ینأ  باوجلا  یف  لاقف  هدحاو  تاذل 

.هکرحملا هساحلا و  هلیختملا و  هلقاعلا و  اهنأ  سفنلا  ثحابم  یف 

تناک تابنلا  ناویحلا و  رئاس  یف  تباث  یشب ء   (2) معنأ ول  الئاق  هلأس  اضیأ  اهنم  و 

العا مراط  رب  یهگ    ُ .هدـحاو هلاـح  یلع  سیل  ناـسنإلا  نإـف  باوجلل  صوصخملا  تقولا  کـلذ  یف  هلاـح  هدـعاسی  مل  هلعل  لوقأ  - 1
نأ هرس  سدق  فنصملا  هرکذ  ام  قیقحتلا  یش ء و  يوقلا  داوم  لباوقلا و  رابتعاب  توافتلاف  الإ  منیبن و  دوخ  ياپ  تشپ  ات  یهگ  منیشن 

لعافلا ماسقأ  ققحت  هماعلا  رومألا  یف  رم  دـق  و  هیلظ - هقح  هدـحو  تلق  تئـش  نإ  هیعمج و  هدـحو  لـب  هیددـع  تسیل  سفنلا  هدـحو 
یف هتتـشتملا  يوقلا  عیمج  تمکارت  لماکلا  ناسنإلا  یف  عبطلا و  اهالوأ  فئاطل  عبـس  ناـسنإلا  یف  ءاـفرعلا  دـنع  سفنلا و  یف  هیناـمثلا 

هر س  رثأ ، هنع  ذشی  هوق ال  هنع  ذشی  ثیحف ال  ملاوعلا -
هیزیرغلا و هیـسقطسألا و  نم  اهریغ  عبرألا و  تارارحلا  رابتعاب  ناویحلا  امیـس  لدـبتلا  للحتلا و  یف  ادـبأ  اـمهنأل  اـمهب  هصخ  اـمنإ  - 2
فوخلا و حرفلا و  بضغلا و  یف  لخادلا  جراخلا و  یلإ  مدلا  حورلا و  تاکرح  نم  هیناسفنلا  هیندـبلا و  تاکرحلا  هرارح  هیبکوکلا و 

یش يأ  یف  دوجولا  هیثیح  لب  لکشتسی  مل  یش ء - لک  یف  تباثلا  هللا  هجو  یلإ  رظن  ول  هعضوم و  یف  حورـشم  وه  امک  اهوحن  مغلا و 
هر س  لایسلا ، ءاملا  یلع  عقاولا  ءوضولاک  یهف  هصخشت  هتدحو و  هتابث و  ء 
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.تردق ول  لاقف  مظعأ  هنملا 

یف رکفتأ  نأ  جاتحی  لاقف  کلذـک  ناک  نإ  هیلع  ناهربلا  ام  اهتاوذـب و  ناسنإلا  يوس  رخألا  تاـناویحلا  رعـشی  لـه  لئـس  هنأ  اـهنم  و 
كرتشی ام  اروعش  كانه  لعل  وأ  تالآب  اهتاوذب  رعشت  اهلعل  وأ  اهتاوذب  رعـشت  لیختت و ال  وأ  سحت  امب  الإ   (1) رعشت اهلعل ال  کلذ و 

یتلا تاناویحلا  سوفن  نأ  انتقیرط  نم  قبـس  امیف  تملع  دق  ماقملا و  اذه  یف  همالک  اذه  اذه  یف  رکفی  نأ  بجی  لالظألا  نیب   (2) نم
هل ال هدوجو  ناک  املک  اهریغل و  تسیل  اهل  اهتاوذ  نأل  یئزجلا  هجولا  یلع  اهتاوذـل  هکردـم  یهف  هیدام  تسیل  لعفلاب  لیختلا  هوق  اهل 
هیلقعلا و نم  معأ  هداملا  نع  درجتلا  ذإ  هیلقع  رهاوج  اهنوک  کلذ  نم  مزلی  ملعلا و ال  ثحاـبم  یف  رم  اـمک  هتاذـل  كردـم  وهف  هریغل 
یشلا ء اذه  نأ  هنع و  بورهم  بئذلا  اذه  نأ  هینامـسج  هوق  كردت  نأ  زاج  نإ  لئـس  هنأ  کلذ  نم  برقی  صاخلا و  بجوی  ماعلا ال 

كاردإ عنمی  يذلا  اهل و  رادقم  ذإ ال  امـسج  لحت  نأ  زوجی  ناعم ال  اضیأ  هذـه  نأل  هلوقعملا  یناعملا  كردـت  نأ  زاجف  هنم  فوخم 
(3) لوقی نم  هنأب  هنع  باجأف  اهل  رادـقم  اهلک ال  يذألا  فوخلا و  هروص  رادـقم و  تاوذ  تسیل  اهنأ  وه  هینامـسج  هلآـب  تـالوقعملا 

اذه

ناسنإلا یلع  لضفت  اهنأل ال  کلذ  هفرص و  هصلاخ  اهب  رعشی  لیختملا و ال  وأ  سوسحملاب  هبوشم  الإ  اهتاوذب  رعـشی  هدارم ال  لعل  - 1
یمورحم یمـسج و  هتـسب  نامگ  يراد  سپ  شیپ و  ار  دوخ  وت  ات    ُ .هیف لیق  امک  نامزلا  ناکملا و  ههجلا و  یف  هسفن  مهوتملا  لهاجلا 

غامدـلا و مهولا و  اهب  دارملا  تالآلاب  هلوق  تسا و  نشور  ناـج  تاذ  نآ  تهج  یب  تسا  نت  فصو  سپ  شیپ و  ـالاب  ریز و  ناـج  ز 
روصلا نع  هزیمتم  ریغ  هکرتشم  هروصب  رعـشت  يأ  هنطابلا  اهکرادم  یف  یتلا  روصلا  وه  لالظألاب  دارملا  لالظألا  نیب  نم  كرتشی  هلوق 

هر س  هصاخلا ، هوجولاب  ماعلا ال  هجولاب  ائیش  ناسنإلا  كاردإ  لثم  يرخألا 
لحم اهلالظأ و  تاموهوملا و  تاسوسحملا و  روص  ناویحلا  كردـی  اهب  یتلا  يوقلا  لـحم  وه  هلعل  لـالظألا  نیب  نم  كرتشملا  - 2

مـسترملا لاحلا  كاردإ  نأل  هیف  هکردـم  هوق  لکل  كاردإ  لـک  نمـض  یف  كردـم  وه  همـسج  ینعأ  ناویحلا  تاذ  وه  يوقلا  هذـه 
هر ن  مهفاف ، هجوب  لحملا  كاردإ  نمضتی 
هر س  فوخلا ، اذه  لاقی  ام  باوصلا  - 3
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نإف لمجم  مالک  عفان و  ریغ  باوج  اذه  و  هیلقع - ریصت  یتح  دیرجتلا  نم  برض  یلإ  جاتحی  هینامـسج  ناعم  اهلک  برهلا  فوخلا و 
- همسقلل هلباقلا  ریغلا  یناعملا  لیبق  نم  اهلک  اهارجم  يرجی  ام  هبحملا و  بضغلا و  هوهـشلا و  برهلا و  فوخلا و  نأب  لاکـشإلا  لصأ 
عضولا و لبقت  ـال  یه  مسجلا و  یف  لـحت  فیکف  فارطـألا  ریداـقملا و  لاکـشألا و  عاـضوألا و  تاوذ   (1) رومألا لـیبق  نم  تسیل  و 

یف قحلاف  دیرجتلا  دعب  ءایـشألا  نم  ریثک  مکح  دیرجتلا  لبق  اهمکح  هحئارلا و  معطلا و  داوسلاک و  ضرعلاب  تاذـلاب و ال  ماسقنالا ال 
امک هیلقع  نوکی  نأ  مزلی  ماسجألا و ال  یف  هلاح  ریغ  هیناویح  هوق  نوکی  نأ  دب  هینادحولا ال  یناعملا  هذـه  كردـم  لاقی  نأ  باوجلا 

رم

لیق ام  نأ  لئس  هنأ  اهنم  و 

هیاغ درجتی  نأب  القع  ریـصی  امنإ  یـشلا ء  نإـف   (2) بیجع رمأ  القع  اـهب  یـشلا ء  کـلذ  راـص  یـشل ء  تلـصح  اذإ  هیلکلا  روصلا  نإ 
نأب باجأف  ادرجم  یـشلا ء  هب  ریـصی  هانعم  القع  یـشلا ء  هب  ریـصی  هلوق  نإف  هدرجی  ام  درجم  ریغ  یـش ء  یلع  لخدـی  فیک  درجتلا و 

.ازاجم لمعتسی  هملک  هذه  و  کلذک - هنوک  یلع  لد  هنأ  هانعم  لب  ذئنیح  راص  هنأ  سیل  راص  ینعم 

رهـشلا یف  اهثودـح  نیح  هرطفلا  لوأ  نم  یلقع  درجم  هدـنع  هیناـسنإلا  سفنلا  نـأل   (3) دیعبلا زوجتلا  اذـه  خیـشلا  بکترا  امنإ  لوقأ 
عازتنا تاکاردإلا و  ررکتب  ریصی  مث  هوقلاب  لقع  لعفلاب  لایخ  رمألا  لئاوأ  یف  اهنإ  لب  قبس  امک  کلذک  تسیل  نینجلل و  عبارلا 

اذـه فوخ  لاقی  نأب  ثلثلا  فصنلاب و  تاردـقتم  تاینامـسجب و ال  هیئزجلا  یناعملا  نم  اـمهوحن  هبحملا و  فوخلا و  تسیل  يأ  - 1
يذلا یغامدـلا  يراخبلا  حورلا  یف  لاح  وه  يذـلا  مهولا  یف  يأ  مسجلا  یف  لحی  فیکف  هعبر  وأ  هثلث  وأ  هفـصن  كاذ  فوخ  ربش و 

هر س  فیطل ، مسج  وه 
سفنلا و یلع  لقعلا  قالطإ  یف  هجولا  بلاطیف  لعفلاب - لقعلا  هکلملاـب و  لـقعلا  اـهیلع  قلطی  ثیح  سفنلا  یف  لاـقی  لوقلا  اذـه  - 2

نإف لاحلا  مساب  لحملا  هیمـست  لقعلاب  اهتیمـست  نأب  باـجیف  هسمخلا  یلإ  رهاوجلا  میـسقت  یف  نامیـسق  ناـفلاختم و  سفنلا  لـقعلا و 
هر س  القع ، اهب  یشلا ء  کلذ  راص  یشل ء  تلصح  اذإ  هیلقعلا  هروصلا 

لاحلا درجت  نإف  هنع  فشاک  لب  اهدرجت  ضراعلا  درجت  سیل  اهضراع  درجتل  هدرجم  سفنلا  لاقی  ام  نإف  هبهذم  یلع  دیعبب  سیل  - 3
هر س  لحملا ، درجت  نع  فشاک 
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لقتنت (1) و  لوحتتف لعفلاب  لقعلا  دـح  یلإ  هوقلاب  لقعلا  دودـح  نم  هرئاص  تایئزجلا  نم  تایلکلا  تاـسوسحملا و  نم  تـالوقعملا 
اذه یف  هصانلا  ءامدقلا  نم  هلوقنملا  تاملکلا  نأ  یفخی  مث ال  هیلقعلا  هوقلا  یلإ  هیلایخلا  هوقلا  نم  هیرهوجلا  هلاحتسالا  هذه  یف  اهتاذ 

.تازاجملا یلع  اهلمح  نکمی  لیوأتلا و ال  لبقت  هریثک ال  بابلا 

هلسارم یف  لاق  هنأ  اهنم  و 

نع عنقملاب و  اهـضعب  نع  تبجأ  اهتدجتـساف و  هلأسملا  هذه  تلمأت  دق  ینأ  ءایـشأ - نع  هلأس  دق  هتذـمالت و  ضعب  نیب  هنیب و  تعقو 
لوصألا یف  یل  نایبلا و  كرد  یلإ  برقأ  هلعل  ناویحلا و  یف  تباثلا  یشلا ء  امأ  اهضعب  باوج  نع  تزجع  یلعل  و  هراشإلاب - اهـضعب 

عونلاب سیل  هزیمت  ناک  اتباث  نکی  مل  اذإ  بعـصأ و  نایبلاف  تاـبنلا  یف  اـمأ  فشکلا و  یف  مث  کیکـشتلا  یف  میظع  ضوخ  هیقرـشملا 
فیکف عطق  نم  یلوأ  عطق  سیل  هوقلاب و  همسقلا  هانتم  ریغ  تابثلا  هلباقم  یف  هرارمتسا  ناک  اذإ  ددعلاب  نوکی  فیک  مث  ددعلاب  نوکیف 

یلع ددـجتی  مکلا  سیل  اتباث و  رـصنعلا  نوکی  فیک  مث  تباثلا  وه  رـصنعلا  لـعلف  روصحم  ناـمز  یف  اددـجتم  هاـنتم  ریغ  ددـع  نوکی 
حصی فیک  اهنم و  رثکأ  هدام و  اهـسبلت  اهبـسکت و  نأ  اهل  نوکی  هدحاولا   (2) هروصلا لعلف  هیذغتلاب  رصنع  یلع  دری  لب  دحاو  رـصنع 

ءاقب هدـم  رخآ  یلإ  تبثت  یلوأ  هدـحاو   (3) هدام یف  هظوفحم  هدـحاولا  هروصلا  لعل  هدـحاو و  هداـمل  هنیعم  هدـحاولا  هروصلا  اذـه و 
اذه نوکی  فیک  صخشلا و 

لب ادرجم  ریصی  عبطلا  وأ  مسجلا  نأ  دارملا  سیل  انلق  .بالقنا  اذه  ادرجم و  ریصی  عبطلا  وأ  مسجلا  نأل  بیجع  اضیأ  اذه  تلق  نإ  - 1
القع سفنلا  تراص  انلوق  لقعلا و  سفنلا و  اذـک  سفنلا و  نم  یندألا  قفألاب  ایونعم  الاصتا  لصتی  عبطلا  نم  یلعألا  قفـألا  نأ  دارملا 

هر س  اهیف ، یلاعت  هللا  هجو  هدحو  كارتشالا و  هب  ام  نیع  زایتمالا  هب  ام  تادوجولا  یف  نأل  لاصتالل و 
هر س  انهاه ، يأ  اهنم  رثکأ  يرخأ و  عضاوم  یف  هدحاو  هدام  اهسبلت  نأ  اهل  هیتابنلا  هیعونلا  يأ  - 2

یه هدـحاو و  هیتابنلا  هروصلا  لاقی  فیک  هنأب  اذـه  لطبأ  مث  هدـحاو  انه  یلوألا  هداملا  نأ  رعـشأ  هدـحولا  یف  ؤفاکتلا  طرـش  اـمل  - 3
هر س  لحملا ، لدبتب  هلدبتم  لحملا  یف  هیراس  هیتابن  سفن 
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هوق تسیل  عیمجلا  یف  هیراس  هوقلا  و  ناک - امم  رثکأ  ءازجألا  ههباشتملا  نم  هدـحاو  لـک  ریـصتف  ءاوسلا  یلع  دـیازتی  یماـنلا  ءازجأ  و 
یلإ اهتبسن  نکل  ظوفحملا  (1) و  لصألا وه  ادوجو  قباسلا  هوق  لعلف  رخآلا  ضعبلا  هوق  نود  هیلصألا  هروصلا  نوکت  نأب  یلوأ  ضعبلا 
رخآ وه  هعفد  درو  ءزج  لک  لب  هقیقحلا  یف  ددـعلاب  ادـحاو  سیل  نظلاب  دـحاولا  تاـبنلا  لـعلف  قحـاللا  یلإ  يرخـألا  هبـسنک  قباـسلا 
لعل ساکعنا و  ریغ  نم  کلذ  لطب  لصألا  لطب  اذإف  هل  اهیبش  یناثلا  هنم  ضیفی  لصألا  وه  لوـألا  لـعل  وأ  لوـألاب  لـصتم  صخـشلاب 
لعل وأ  هسفن  یف  لقتـسی  دق  هنم  دحاو  لک  ءازجأ  یلإ  مسقنت  اهنأل ال  تابنلا  یف  حصی  ناویحلا و ال  رثکأ  وأ  ناویحلا  یف  حـصی  اذـه 

ریغ سحلا  یف  هباشتملا   (2) لعل وأ  انم  رهظی  يذلا  يأرلل  فلاخم  اذـه  نکل  طلاخم  اذـه  نکل  طلاخم  ریغ  الـصأ  تابنلا  وأ  ناویحلل 
ماح اذإ  لئابح  كارـشأ و  هذهف  هنم - دب  يذلا ال  فوقولا  نامز  الإ  اقلطم  صخـشلاب  هیف  دـحاو  تابنلا ال  لعل  وأ  هقیقحلا  یف  هباشتم 

.هترابع تهتنا  قحلا  بناج  یلإ  اصلخم  هللا  دنع  نم  دجی  نأ  توجر  اهفاطعأ  یف  رظن  اهیلإ و  عرف  لقعلا و  اهیلاوح 

نع هزجع  یلع  ءانب  اضیأ  ناویحلا  یف  لب  تابنلا  یف  هیمکلا  هکرحلا  حیحـصت  نم  ازجاع  ناک  هنأ  تادیدرتلا  هذـه  نم  رهظ  دـق  لوقأ 
وأ هدایزلاب  لدبت  اذإ  مسجلا  هینامـسجلا و  امهتدام  یف  هدنع  هلاح  امهل  سفنلا  نأل  هکرحلا  هذـه  عضوم  نوکی  امهیف  تباث  رمأ  تابثإ 
یف هناسل  یلع  قحلا  يرج  دـق  هنأ  بجعلا  قبـس و  امیف  کلذ  قیقحت  یلع  تفقو  دـق  تنأ  هیف و  لحی  ام  لک  هلدـبتب  لدـبتی  ناصقنلا 
مل طلاخم و  ریغ  الـصأ  تابنلا  وأ  ناویحلل  لعل  وأ  هلوق  وه  دیدرتلا و  یلع  هیف  تبثی  مل  هدسافلا و  قوقـشلا  تالامتحالا و  هذه  هلمج 

ناویحلا امأ  بیر  کش و ال  هیرتعی  يذلا ال  ققحملا  يأرلا  وه  اذه  نأ  ملعی 

هر س  نیدلاولا ، ینم  نم  هقلخنملا  هیلصألا  ءازجألا  وه  تباثلا  يأ  - 1
يأ هیلصأ  ءازجأ  هیلصأ و  ریغ  ءازجأ  هیف  سحلا  زیمی  هنأب ال  تابنلا  یف  هیلصألا  ءازجألل  قاقحإ  هنإف  قبـس  امل  رارکت  هنأ  مهوتت  ال  - 2
دق هریغ و  نع  فوقولا  نامز  قرف  ههج  نم  قباسلا  عم  هقرف  تابنلا  لعل  وأ  هلوق  اذـک  سکعنی و  يرخـألا و ال  لـطب  تلطب  اذإ  هدـمع 

هر س  کعفنی ، ام  كانه  انقلع  دق  اضیأ و  لوألا  رفسلا  رخاوأ  یف  خیشلا  نم  تارابعلا  اذه  رکذ 
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هلـصتم هیعیبطلا  رومألا  یف  هددـجتملا  هوقلا  نأ  نم  رم  املف  تابنلا  امأ  همـسجب و  هطلاخم  ریغ  اسفن  هل  نأ  هیعطقلا  نیهاربلاب  رهظ  اـملف 
یلع هلماک  هعیبط  هروص  هل  اـم  هیوه  یف  هلخاد  هیرادـقملا  هداـملا  نأ  اـضیأ   (2) قبـس دق  و  هددـجتم - ریغ  هتباث  هوق  نم   (1) اهقوف امب 

.هیصخش هیوه  رارمتسا  یف  اهلدبت  حدقی  الف  ماهبإلا   (3) لیبس

ناسنإلل هیلایخلا  هوقلا  درجت  تابثإب  رفظی  مل  امل  هنأ  اهنم  و 

یمـسملا هلئاـسر  ضعب  یف  اـمک  اـهنالطبب  لوـقلا  یلإ  هراـت  رطـضاف  ندـبلا  دـعب  هیناـسنإلا  هجذاـسلا  سوـفنلا  ءاـقب  یف  اریحتم  راـص 
اهکاردإ ههج  نم  هیقاب  اهنأب  لوقلا  یلإ  هرات  دـسجلا و  نالطبب  لطبی  یمرجلا ال  ریغلا  رهوجلا  نأب  فرتعم  هنأ  یلع  هعبـسلا  سلاجملاب 

هیلقعلا سوفنلا  هیملع و  هیکاردإ  هأشن  هرخآلا  هأشنلا  نأ  ملعی  هفـسلفلا  یف  خـسار  مدـق  هل  نم  لـک  و  تاـمومعلا - تاـیلوألا و  ضعبب 
كاردإ یف  سفنلل   (4) هداعـس يأ  توذتی و  مل  نیعتی و  مل  ام  ماعلا  ینعملاب  دجوی  نأ  نکمی  یـشلا ء ال  تایلقعلا و  كاردإب  اهماوق 

هذه و يرجم  يرجی  ام  واسم و  يواسملل  يواسملا  نأب  وأ  هئزج  نم  رثکأ  لکلا  نأ  كاردإب  وأ  صاخلا  وأ  ماعلا  نکمملا  یـشلا ء و 
هروص هل  اصوصخم  اـعون  لـصحتی  مل  اـم  اـقلطم  اـفیک  وأ  اـقلطم  ارهوج  هنوک  درجمب  رمأ  دوجو  نکمی  ـال  ملاـعلا  اذـه  یف  نأ  اـمک 

وأ ام  انکمم  وأ  ام  ائیش  هنوک  درجمب  ملاعلا  کلذ  تادوجوم  دحأ  نوکی   (5) نأب یلقعلا - ملاعلا  یف  یش ء  دجوی  اذکف ال  هصوصخم 
ام ارهوج 

ناهربلا عطاق  هیـضتقی  امک  نامزلل  موقملا  وه  هللا  وه  هجو  یف  هیعیبطلا و  رومألا  عونتب  نیعت  يذـلا  وه  هددـجتملا  هوقلا  قوف  امأ  و  - 1
هر ن  ناعتسملا ، هللا  ءاش  نإ  مهفاف 

هر س  هدحاو ، هدامل  هنیعم  هدحاولا  هروصلا  نأ  خیشلا  نم  قبس  امب  قلعتم  - 2
هبطاق ءاقب  ءاقبلا و  تابثلا و  نم  برـض  اذه  راقلا و  ریغلا  لاصتالا  تعن  یلع  صخـشلا  رارمتـسا  مزلی  اذه  دنع  هلخاد  هلوقب  قلعتم  - 3

هر س  نیرکاشلا ، نم  نک  اذه و  وه  تاینامزلا 
امک تالوقعملا  لئاوأ  یلع  قلطت  تایلوألا  هروهـشملا و  تسلا  هیقیدصتلا  هیروصتلا و  تایهیدبلا  عیمجب  اهتیلعف  خیـشلا  دارم  لعل  - 4

هر س  هبستکملا ، تایرظنلا  یلع  یناوثلا  قلطت 
ماوقلا اذه  لوصح  هیلقعلا و  هأشنلا  یف  ماوق  هل  نکی  مل  ایرهوج  رـصی  مل  ام  یلقعلا  دوجولا  بسحب  یـشلا ء  نأ  کیلع  نبهذی  ال  - 5
دوجو هباـثمب  لـثملا  یف  ایقیدـصت  وأ  ناـک  اـیروصت  تاـیلوألا  دوجو  هیلقعلا و  هیرهوجلا  هلماـکلا  هلمکملا  هعونتملا  لوصفلاـب  ررقتی 

محفلاب هجذاـسلا  سفنل  اذـک  سفنلا  اراـن ( هلاحتـسالاب  محفلا  هروریـص  هلزنمب  سفنلل  هیرظنلا  قئاـقحلا  لوصح  محفلا و  یف  هرارحلا 
هیران هعیبط  هیران و  هیف  هرارحلا  لوصح  درجمب  محفلا  ریصی  امک ال  و  هفرـص - اران  محفلا  هروریـصب  لعفلاب  القع  اهتروریـص  و  اذک )

یلایخلا دوجولا  یف  لامکلا  هیاغ  یف  لعفلاب  الایخ  یلایخلا  لب  ایلقع  ائیش  تایلوألا  لوصح  درجمب  هیناسنإلا  سفنلا  ریصت  کلذکف ال 
هر ن  لمأتلا ، نسحأف  یلقعلا  ملاعلا  یف  اررقتم  دعب  رصی  مل  یلقعلا و  دوجولا  یف  لعفلا  نم  هبیرقلا  هوقلاب  لقع  و 
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هصوصخم هیلقع  اتاذ  رصی  مل 

هیکلفلا سوفنلا  نأ  معز  هنأ  اهنم  و 

يأر ققحملا  ریـصبلا  دنع  اذه  اهداسجأل و  هیعـضولا  بسنلا  یه  ضرع و  رـسیأ  (1) و  ضرغ لهـسأ  یف  الإ  رظتنم  لامک  اـهل  قبی  مل 
یف اهل  هلآ  ریـصیل  مسجلا  یلإ  هرقتفم  هیوهلا  همات  ریغ  تاذـلا  هصقاـن  یـسفنلا  اـهدوجو  ماد  اـم  سفنلا  نإـف  دـساف  داـقتعا  فیخس و 

اهرهوجت یف  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  جورخلل  هایإ  اهکیرحت  اهلامعتساب و  أیهتتل  اهدوجو و  فعضل  هب  هثبشتم  يدوجولا  اهلامک  لیصحت 
یلقع رهوج  سبحنی  نأ  ریـصبلا  فراعلا  دـنع  غوسی  فیک  تافاضإلاک و  جورخلا  هیاغ  اهدوجو  اـهرهوجت و  نع  جراـخ  رمأ  یف  ـال 

یلاعلا ال نأ  مهدـنع  نأ  عم  هیعـضو  بسن  تافاضإ و  لیـصحت  لجأل  تاـملظلا  ملاـع  یلإ  يرونلا  ملاـع  نع  ارجاـهم  هیمرج  هقـالعب 
.لفاسلا یلإ  تفتلی 

هیرهوجلا هلاحتسالا  عانتما  یلإ  بهذ  هنأ  اهنم  و 

هیـسفن نأ  فرعی  مل  سفنلا و  مسا  اهنع  طقـس  ـالقع و  ریـصت  ندـبلا  نع  تدرجت  تلمکتـسا و  اذإ  سفنلا  نأـب  فرتعا  کـلذ  عم  و 
سفنلا هیـسفن  لب  ناک  امک  اهدوجو  یقب  هفاضإلا  اهنع  تلاز  اذإ  یتح  نابرلا  کلملاک و  اـهدوجو  یلع  هدـئاز  هفاـضإ  تسیل  سفنلا 

یف تدتشا  اذإ  اهدوجو و  وحن  یه  امنأ 

سدق فنصملا  معن  اهقوف  یتلا  تادرجملل  دوهشلا  دعب  دوهـشلا  روصتلا و  دعب  روصتلا  وه  هسفن و  ههج  نم  هل  لصاح  لامک  اذه  - 1
مه یقیقحلا و  لاصتالا  وحنب  هیاغلا  یلإ  هرهوج  غولب  هتاذ و  لین  کلفلل و  یتاذلا  لامکتسالاب  لاق  هیرهوجلا - هکرحلاب  لاق  امل  هرس 

هر س  بیغلا ، حیتافم  یف  کلذ  لصف  روصق و  وه  ریغ و  یتافصلا ال  لامکتسالاب  اولاق 
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.اهرکنأ دق  يرهوج و  بالقنا  هیتاذ و  هلاحتسا  هنیعب  اذه  رخآ و  ادوجو  اهدوجو  راص  هیلقع  اتاذ  تلمک  اهدوجو و 

طیسبلا لقعلا  ینعم  فرعی  مل  هنأ  اهنم  و 

تالوقعملا كاردإ  نع  هرابع  هنأ  معز  لب  هنایب  رم  يذلا  هجولا  یلع  هدافم  لصحی  مل  طیسبلا و   (1) لقعلا ینعم  فرعی  مل  هنأ  اهنم  و 
تاقیلعتلا یف  لاق  نامز  الب  هعفد  هروص  دـعب  هروص  هتاذ  نم  لقاعلا  ملعی  نأب  یلولعم و  یلع و  بترتب  لـب  یناـمز   (2) بترت الب  هعفد 

یلإ اهـضعب  نم  تالوقعملا  یف  لاقتنا  الب  هدـحاو  هعفد  اهللع  اهبتارم و  نم  هیلع  یه  ام  یلع  تالوقعملا  لقعی  نأ  وه  طیـسبلا  لـقعلا 
لوألل لیق  اذإف  هعم  هرـضاح  هبابـسأ  لقعی  یـش ء و  لک  لقعی  هنأب  لب  ضعب  نم  اهـضعب  ملع  بستکت  نأب  سفنلا  یف  لاـحلاک  ضعب 

اهیلع هل  ذإ  هنع  ءایشألا  رودص  نوکی  نأب  هتاذ  نم  اهعم  هرضاح  اهبابسأ  اهللعب و  ءایشألا  لقعی  هنإ  طیـسبلا  ینعملا  اذه  یلع  لیق  لقع 
هلوقعم و اهروص  هنع  ضیفی  لب  هتاذ  ءازجأ  اهنأک  هتاذ و  یف  هلوقعملا  ءایشألا  روص  نوکی  یتح  هیف  کلت  نوکی  نأب  إدبملا ال  هفاضإ 

نم هیلع  یه  ام  یلع  اهلک  نوکی  نأ  یه  هطیـسبلا  تالوقعملا  هتیلقع و  نع  هضئافلا  روصلا  کـلت  نم  ـالقع  نوکی  نأـب   (3) یلوأ وه 
هعفد هل  هلصاح  ضعبل  اهضعب  هیلع  ضعب و  یلع  اهضعب  بترت 

یه ملعلا و  نم  يرخألا  هثالثلا  ماسقألا  نع  هعفرتل  لـقعلا  لـقعتلاب و  هملع  نع  نوءاـشملا  ربع  اـمنإ  یبجاولا و  طیـسبلا  ملعلا  يأ  - 1
ملعلا وه  متأ و  وحنب  تادوجوملا  لک  هقیقحلا  طیسب  نوک  طیسبلا  لقعلا  ینعم  نأل  خیشلا  فرعی  مل  مهوتلا و  لیختلا و  ساسحإلا و 

هموزلملا هتافص  هئامسأ و  روضحب  هرضاح  هیهام  لک  هتاذ و  روضحب  رـضاح  دوجو  لک  نأل  تامولعملا  لک  یلع  قباسلا  يروضحلا 
هثعبنم روصلا  هذه  نأ  ایلولح و  ایرودص ال  امایق  هتاذب  همئاق  روصلا  هذه  نأ  خیـشلا  قیقحت  یهتنم  .دوجولا و  یف  رخأتم  ریغ  اموزل  اهل 
يوقلل هکردـم  یه  یتلا  هیعیبطلا  تادوجوملا  نم  دادـعإب  لاعفلا و  لقعلا  نم  سفنلا  یلع  حـشرت  یتلا  هیناسفنلا  روصلاک  هتاذ ال  نم 

هر س  املع ، دقف  اسح  دقف  نم  ذإ  هیئزجلا 
نوکی نأب  قحلا  لهأ  وه  ام  یلع  لب  نییئاشملا  نم  رهتشا  امک  دوجولا  توبثلا ال  بسحب  هیدعب  ررقتب  بیترتلا  بترتلا و  اذه  سیل  - 2

هر ن  هیف ، ربدت  تباثلا  نیع  یف  قرفلا  دوجولا و  یف  عیمجلا 
هاوس ام  عیمجب  یلامجإ  یلامک  ملع  خیـشلا  دنع  هتاذف  هل  ادقاف  سیل  هب و  یلوأ  لامکلا  أدبم  هیملعلا و  روصلا  هذه  أدبم  هتاذ  نأل  - 3

هر س  هتاذب ، لیصفت  و 
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یف ام  فرعت  له  کل  لاقیف  هنومضم  ملع  نع  لأستف  اباتک  أرقت  امک  کلذ  یف  لاثملا  اهل و  أدبم  وه  ذإ  هنع  هرداص  اهنأ  یلع  هدحاو 
یف سیل  روصلا و  هذـهب  روصتملا  وه  طیـسبلا  لقعلا  لیـصفت و  یلع  هتیدأت  کنکمی  ملعت و  کنأ  نقیتت  تنک  ذإ  معن  لوقت  باـتکلا 

یلقعلا ملعلا  ایبن و  نوکی  نأ  الإ  مهللا  هدحاو  هعفد  هلمج  تالوقعملا  روصب  اروصتم  نوکی  لاثملا و  اذـه  یلع  لقع  هیناسنإلا  لوقعلا 
رثکأ طیسبلا و  لقعلا  نایب  یف  تاقیلعتلا  باتک  یف  مالکلا  ررک  دقل  و  همالک - یهتنا  لیصفتلاب  وه  یناسفنلا  ینامز و  لیـصفت  الب  وه 
ابیترت بترتم  كانه  ینامز و  بیترتب  بترتم  انهاه  تالوقعملا  نأب  الإ  یناسفنلا  ملعلا  نیب  هنیب و  قرفلا  یف  دزی  مل  هنأ  الإ  کلذ  رکذ 

هتطاسب عم  تالوقعملا  لک  هنأ  هانعم و  هقیقح  هل  رـسیتی  مل  یلعاف و  أدبم  كانه  و  یلباق - أدـبم  انهاه  اهل  لقاعلا  نأ  ایببـسم و  ایببس و 
هدیب لاضفإلا و  لضفلا و  یلو  هللا  لاثملا و  فیرش  بعص  یقترم  لانملا و  زیزع  كردم  کلذ  نأل  هطاسبلا  ینعم   (1) توف رم و  امک 

.لامآلا حاتفم 

هیلیصفت امولع  هقرافملا  هیرهوجلا  هروصلا  نوک  لاحأ  لطبأ و  هنأ  اهنم  و 

اذإف یلاعت  لوألا  مزاول  نوکی  فیکف  هتاذل - تاوذلا  هنیابم  یلاعت  هنع  هلـصفنم  رومأ  اهنأ  همعز   (2) یلع ءانب  ءایشألاب  یلاعت  بجاولل 
اضارعأ یلاعت  هملع  لعجف  هیاهن  ریغ  یلإ  روصلا  فعاضتی  لسلـستیف و  يرخأ  روصب  اقوبـسم  هنع  اهرودص  ناک  مزاوللا  نم  نکی  مل 

.اهب لمکتست  اهنم و ال  لعفنت  هتاذ ال  نأب  ارذتعم  هتاذ  یف  هلاح 

نع تاوذلا  هلصفنم  تسیل  هیرهوجلا  هیلقعلا  روصلا  نأ  همعز و  ام  داسف  تملع  دق  و 

دوجولا و لـکل  نادـجولا  هلک  هدوجو  نوکی  و  هیلک - ـالب  دوجولا  هلک  دوجولا و  لـک  طیـسبلا  نوکی  نأ  هیقیقحلا  هطاـسبلا  نـأل  - 1
هر س  بیکارتلا ، رش  وه  نادقفلا و  نادجولا و  مدعلا و  دوجولا و  نم  بیکرتلا  مزل  الإ  نادقف و  الب  هیلعفلا 

هداملا و نأل  هللا  يأر  دـقف  اهآر  نم  هئایحإ و  نع  الـضف  هللا  هایحب  هیح  هئاـقبإ  نع  الـضف  هللا  ءاـقبب  هیقاـب  اـهنأل  کلذـک  تسیل  و  - 2
لالقتـسالا و لاصفنالا و  عفری  نأ  خیـشلل  یغبنی  ناـک  هکلهتـسم و  اـهیف  هیئاوسلا  ماـکحأ  و  هیفتنم - اهـضراوع  هکرحلا و  اـهقحاول و 

مل يذلا  لاصفنالا  لعجت  نأ  ال  هیلقعلا - هقرافملا  روصلا  هذـهب  فیکف  یلاعت  هل  ایروضح  املع  اهلعجب  تادوجولا  هذـه  نع  تتـشتلا 
هر س  هیملعلا ، نع  اعنام  ضوع  نوکی  طق و ال  نکی 
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ماکحأ اهماکحأ و  دوجولا و  هقیقح  نع  لوهذـلا  نم  تأشن  امنإ  تاروصقلا  تالزلا و  نم  اهلاثمأ  (1) و  هذهف یصقتسم  رم  امک  هتاذ 
لیـصافت یقیـسوم و  یقیطاـمثرأ و  نف  باـسحلا و  قئاـقد  هغللاـک و  هیرورـض  ریغ  موـلع  یف  تقوـلا  فرـص  هیدوـجولا و  تاـیوهلا 

حورقلا و هجلاعم  تالهسملا و  مهارملا و  مومسلا و  تاقایردلا و  لاوحأ  نیجاعملا و  هدرفملا و  هیودألا  رکذ  بطلا و  یف  تاجلاعملا 
امل اذهل  و  اهترمغ - یف  ضوخی  نأ  یهلإلا  لجرلل  سیل  الهأ و  اهنم  لکل  هللا  قلخ  یتلا  هیوزجلا - مولعلا  نم  کلذ  ریغ  تاحارجلا و 

سأر هلمجلاب  یهلـإلا و  ملعلا  هب  ینعی  مولعلا  فرـشأب  الغتـشم  تنک  ینإ  لاـق  هیمیلعتلا  مولعلا  نع  هضارعإ  ببـس  نع  طارقـس  لـئس 
بلط ایندلا و  رومأب  لغتشی  نأ ال  اغلاب  ادادعتسا  ابقاث و  امهف  ادیدش و  ءاکذ  افیطل و  اعبط  هیفاص و  هرطف  هللا  هاطعأ  نمل  همانـس  رمألا و 

رکفلا فرـص  همهلا و  عامتجا  بلقلا و  روضح  عم  هریغ  نع  اسیآ  هللااب  اسنآ  هولخلل  ابلاط  قلخلا  نع  اضرعم  نوکی  لب  هعفرلا  هاـجلا و 
یلإ نیکلاسلل  هیف  دـب  امم ال  هیقلخلا  هیعیبطلا و  هیقطنملا و  هیبدألا و  مولعلا  نم  رطـش  کلذ  لبق  هل  لصح  نأ  دـعب  هیهلإلا  رومـألا  یف 

نودـب امأ  نیلقثلا و  لمع  يزاوت  هینابر  هبذـجب  رمألا  لوأ  یف  یلاـعت  هیلإ  نیبوذـجملا  نود  یملعلا  باـستکالا  قیرط  یلع  یلاـعت  هللا 
أدبملا و لاوحأ  هیهلإلا و  فراعملا  یف  یبلقلا  دوهشلا  یملعلا و  فشکلا  هبترم  یلإ  لوصولا  رسیتی  فیکف  نیروکذملا  نیرمألا  دحأ 

.اهلئابح اهقئالع و  ایندلا و  رومأب  لاغتشالا  عم  یلاعت  هللا  یلإ  اهجراعم  اهتاماقم و  سفنلا و  هفرعم  داعملا و 

همزالم یف  هتقو  فرصی  نأ  هیلع  ناک  هعضوم و  یف  هدهج  عضی  مل  هقح و  قح  يذ  لک  طعی  مل  خیـشلا  نأ  هرـس  سدق  هدوصقم  - 1
لوقعلا لابقإ  یف  لخدأ  لامکلا و  بتارم  یـصقأ  نم  همکحلا  نونف  هیعماجف  ـالإ  و  قلطملا - یلعـألا  ملعلا  همدـخ  لوط  قحلا و  باـب 

يروضحلا ملعلا  هلأسم  امیس  همکحلا  تامهم  یف  همدق  رثع  امل  یهلإلا  ملعلا  یف  هفورـصم  هتاقوأ  لج  ناک  ول  هدشرتسملا و  هملعتملا 
اهئاحنأ نیابتب  لوقی  هنأ  دوجولا و  هقیقح  ماکحأ  نع  لوهذلاب  رعـشملا  ناویحلا - تابنلا و  یف  تباث  یـش ء  یلع  روثعلا  مدع  لثم  امأ 

هتقیقح قافتاب  لولعملا و  دوجو  هلعلا و  دوجو  نیب  هیخنـسلاب  لوقی  هنإف  کلذـک  سیلف  خـلإ  تأشن  امنإ  فنـصملا - لوق  رعـشی  امک 
هنأب نیابتلاب  نییئاشملا  لوق  رهاظ  هیبوبرلا  دهاوشلا  یف  هرـس  سدـق  فنـصملا  لوأ  لب  اهریغ  تاثحابملا و  یف  هتارابع  هیلع  لدـی  امک 

هر س  تاذلاب ، تایهاملل ال  ضرعلاب 
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اذه نم  دیعملا و   (1) اذه نم  مث  رافـسألا  ضعب  یف  هنم  عاض  فینـصت  هداعإ  هنم  سمتلا  ذیملت  یلإ  هتالـسارم  ضعب  یف  خیـشلا  لاق 
صلختأ فیک  يردأ  امف  ریغلا  بیلاخم  یف  ردـقلا  بشنأ  دـقف  لضفلل  لوضفلا  نع  هرخآلل و  ایندـلا  نع  قحلل و  لطابلا  نم  عرفتملا 

یلع هنإف  یلاعت  يرکش هللا  عم  نیخث  فجـس  ءارو  نم  هظحلأ  امنإف  ملعلا  نم  تخلـسنا  دق  اهلاجر و  نم  تسل  لامعأ  یلإ  تعفد  دقل 
ام یلع  هدـمحأ  هایإ  یمدـق  تبثی  یبلق و  ییحی  ضیمو  نع  ینیلخی  هلخادـتملا ال  رافـسألا  هفعاضتملا و  لاوهألا  هفلتخملا و  لاوحألا 

هنم و هدارإ  ریغ  نم  رارطضالا  ربجلا و  لیبس  یلع  هل  تعقو  هقئاعلا  لغاوشلا  هذه  نأ  انـضرف  لوقأ  یهتنا  رـسی  ءوسی و  رـضی و  عفنی و 
ضوخلا اهب و  دیدشلا  لاغتشالا  سیل  تادلجم أ  فرحلا  تاعانصلا و  لیبق  نم  یه  یتلا  هیئزجلا  مولعلا  یف  فنص  يذلا  نمف  رایتخا 

هناسحإ دیزم  هملع و  راونأل  بالجتسالا  هباب و  یلع  فوکعلا  هتمزالم و  نم  اقئاع  قحلا  هظحالم  نع  اباجح  اهتارمغ  یف 

هریغملا هثادحإ  تحت  نم  هانثمف  همجعمب  بنعک  رهدلا  ریغ  ریغلا  بیلاخم  ملکتملا  ءایب  یف  ردقلا  بشنأ  دقف  هیماهفتـسا  نم  هملک  - 1
هر س  قارشإلا ، ضیمولا  رتسلا و  میجلا  هلمهملا و  نیسلاب  فجسلا  ملکتملا و  ءایب  یلإ  تعفد 
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هواقشلا هیلقعلا و  هداعسلا  یلإ  هراشإلا  یناحورلا و  داعملا  قیقحت  یف  رشاعلا  بابلا 

هراشا

لوصف هیف  امهنایب و  یف  لیق  ام  نیتیقیقحلا و  ریغلا  هواقشلا  هداعسلا و  یلإ  اهئازإب و  یتلا 

هیقیقحلا هداعسلا  هیهام  یف  ( 1  ) لصف

صقنلا لامکلاب و  هتوافتم  هلضافتم  تادوجولا  نکل  هداعس - ریخ و  اضیأ  دوجولاب   (1) روعشلا هداعسلا و  ریخلا و  وه  دوجولا  نأ  ملعا 
رثکأ و هواقـشلا  رـشلاب و  هتطلاخم  ناک  صقنأ  ناک  املک  رفوأ و  هیف  هداعـسلا  رثکأ و  مدعلا  نع  هصولخ  ناک  متأ  دوجولا  ناک  املکف 
یلوألا و یلویهلا  یه  تادوجوملا  نودأ  سوفنلا و  اهدـعب  هیلقعلا و  تاقرافملا  هیلی  لوـألا و  قحلا  وه  اهفرـشأ  تادوجولا و  لـمکأ 

هیمسجلا روصلا  مث  هکرحلا  نامزلا و 

ملعلاف كارتشالا  هب  ام  نیع  هیف  زایتمالا  هب  ام  امهدوجو  هیهام و  ضرعلاـب  مولعملا  نیع  اـقلطم و  تاذـلاب  مولعملا  نیع  ملعلا  نـأل  - 1
- یلیـصفت امإ  یلامجإ و  اـمإ  يروضحلا  یلوصح و  يروضح و  دوجولاـب  روعـشلا  اذـکه و  رمق و  رمقلاـب  سمـش و  ـالثم  سمـشلاب 
هیف و ینفملاب  ینافلا  ملعک  یناثلا  یقارشإلا و  خیشلا  يأر  هیأر و  وه  امک  دوجولا  یه  اهتاذب و  هیـسدقلا  هقطانلا  سفنلا  ملعک  لوألاف 
تایهاملا و نع  ثحبلا  صحفلاب و  دوجولا  بتارمب  ملعلا  امهدحأ  نامـسق  دوجولاب  یلوصحلا  ملعلا  یلاعت و  قحلا  ملع  هب  ملعلا  قح 
تایهاملا و نع  مدعلا  درط  هنأب  ملعلا  لثم  هتقیقحل  هقباطملا  هماعلا  هروصب  هب  ملعلا  امهیناث  هقرافملا و  همزاللا و  اهضراوع  اهتاموقم و 

تاناونعلا نم  کلذ  وحن  كاردـإلا و  ملعلا و  يراـسلا و  قشعلا  هیراـسلا و  هاـیحلا  یقیقحلا و  رونلا  هنأ  هیوهلا و  هدـحولا و  هیثیح  هنأ 
س هعیبطلا ، لبق  ام  همکحلل  عوضوملا  هنإف  هب  فراعملا  روفوب  ءالقعلا  نیب  لضافتلا  هیزملا و  هطوسبملا و  هطیـسبلا  هتقیقحل  هقباـطملا 

هر
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هتذل لامک  نوکیف  هدوجو  هنأل  ذلأ  ناکل  هل  هموقم  هببس و  دوجو  هل  لصح  ول  هدنع و  ذیذل  یـش ء  لک  دوجو  سوفنلا  مث  عئابطلا  مث 
- هیلقعلا يوقلا  دوجو  نأ  امک  اضیأ و  هلـضافتم  نوکت  اهتاکاردإ  یه  یتلا  تاداعـسلاف  هتوافتم - تادوجولا  تناک  ثیح  هکاردإـب و 
لجأ و اهتداعسف  تاناویحلا  نم  امهریغ  و  عابـسلا - مئاهبلا و  سوفن  یه  یتلا  هیبضغلا  هیوهـشلا و  هیناویحلا  يوقلا  دوجو  نم  فرـشأ 

اهل نوکت  اهعدبم  تاذ  هیقیقحلا و  اهتاذ  یلإ  تعجر  ندبلاب و  اهتقالع  تلطب  تیوق و  تلمکتـسا و  اذإ  انـسوفنف  متأ  اهقـشع  اهتذل و 
مزلأ رثکأ و  متأ و  يوقأ و  هذللا  هذه  بابسأ  نأل  کلذ  هیسحلا و  تاذللا  هب  ساقی  وأ  فصوی  نأ  نکمی  ام ال  هداعـسلا  هجهبلا و  نم 
هوقلا كردملا و  هوقب   (1) كاردإلا هوق  كردملا و  كردملا و  كاردإلا و  یه  هذللا  بابـسأ  نألف  يوقأ  اهنأ  امأ  هجهتبملا  تاذـلل 

ضحملا و ءاهبلل  هلئان  مئالملا و  كردملا  یشلا ء  هقیقحل  هلـصحم  یه  مرج  الف  يوقأ  اهتاکردم  هیـسحلا و  يوقلا  نم  يوقأ  هیلقعلا 
یه یتلا  هیلقعلا  رهاوجلا  نم  هدـعب  ام  کلذـک  ماظن و  ریخ و  لـک  ضاـیف  دوجوم و  لـک  لـصأ  وه  يذـلا  دوجولا  فرـصلا و  ریخلا 

ناوکألا و هصقانلا  دوجولا  هفیعـضلا  يوقلاب  اهکاردإف  هیـسحلا  تایهتـشملا  امأ  قشعی و  مل  مأ  اهریغ  اهقـشع  ءاوس  اهتاوذب  تاقوشعم 
تاـسوململا و تـالوکأملا و  باـب  نم  یه  تاکردـملا  مئـالملا و  یـشلا ء  هقیقح  یلإ  لـغوتم  ریغ  فارطـألا  رهاوظلاـب و  قلعتی  وه 
اهضعب و یه  هیسحلا  يوقلا  تاکردم  و  ءایشألا - لک  یه  هیلقعلا  هوقلا  تاکردم  نإف  رثکأ  اهنأ  امأ  اههبـشأ و  ام  ناولألا و  حئاورلا و 

.تالوقعملا نود  طقف  تاسوسحملا  وه 

هل و مئالم  لوقعم  لک  نإف  لقعلا  فالخب  فانم  اهـضعب  هل و  مئالم  اهـضعب  لب  سحلل  اذیذل  امئالم  تاسوسحملا  لک  سیل  اضیأ  و 
اهلف تایلقعلا  امأ  هفـآلا و  صقنلا و  اـهلوبق  اـهتادوجو و  روصقل  هرفاـنملا  داـضتلا و  اـهیف  عقی  تایـسحلا  نـأل  کـلذ  هتاذ و  لاـمک  هب 

روصلا نإف  تاذلل  مزلأ  اهنأ  امأ  قیاضت و  محازت و  ریغ  نم  دوجولا  یف  هعسلا  هحسفلا و 

لالجلا لامجلا و  لاـمکلا و  ریخلا و  كاردإ  ذإ  يوقأ  يوق و  هسفن  یف  وه  ذإ  كردـملا  یلإ  كاردـإلا  عاـجرإ  مدـع  یلوـألا  و  - 1
لک اهبتارم و  تاناونعب  یلوصحلا  نم  يوقأ  دوجولا  هقیقح  تاناونعب  یلوصحلا  و  یلامجإلا - يروضحلا  نم  يوقأ  ماتلا  يروضحلاب 

هر س  هیمتألل ، ببس  اهعامتجا  تاذللا و  هداعسلا و  هیمامت  یف  ببس  هثالثلا  نم  دحاو 
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لقعلا و تاذل   (1) اموقم هب  روعشلا  عقی  نأ  لبق  اهضعب  ناک  لب  تملع  امک  اهتاذ  هتاذ  ریـصی  اهب و  لمکتـسی  لقعلا  اهلقع  اذإ  هیلقعلا 
لاق امک  هجهبلا  هیاغ  هتاذـب  اجهتبم  راصف  هتاذ  یف  لامجلا  ءاهبلا و  کلذ  يری  هبنت - رعـشتسا و  اذإـف  هریغب  هلاغتـشال  هنع  ـالفاغ  ناـک 
نع نسلألا  لکت  ام  ءانـسلا - ءاهبلا و  نسحلا و  نم  یتاذ  یف  يدأـف  ءایـشألا  رئاـس  نع  اـجراخ  یتاذ  یف  ـالخاد  ترـصف  لوـألا  ملعم 

ههیبش هذللا  هذه  هتاذ و  یلإ  هتاذ  نم  یشلا ء  یلإ  لصوأ  ذإ ال  لغوأ  دشأ و  یلقعلا  ذلتسملا  اذه  یلإ  ذاذتلالا  ببـس  لوصوف  هفـصو 
مهتاکاردإب نییناحورلا - هکئالملا  هذـل  نأ  مولعم  مهئدـبم و  تاذ  مهتاوذـب و  نیبرقملا  تاذـلب  هتاذـب و  لوألا  إدـبملل  یتلا  هجهبلاـب 

نادجولاب نادبألا  هذهب  نیقلعتم  انمد  ام  تاذللا  کلت  یهتـشن  نحن ال  میـضقلا و  عامجلا و  هروص  كاردإب  رامحلا  هذـل  قوف  هیرونلا 
هقداص هینهذ  هیلک  تاـموهفم  بسحب  ـالإ  هیلقعلا  تاـقوشعملا  تاوذ  نم  روصتن  ـال  ذإ  ناـهربلا - لالدتـسالا و  ههج  نم  اـهملعن  لـب 

تـسیل هنطلـسلا  هیهام  اولح و  سیل  هوالحلا  موهفم  نإف  هینیعلا  هتیوه  هدوجو و  هقیقح  ریغ  هانعم  هتیهام و  یـشلا ء و  موهفم  و  اهیلع -
یبقعلا یف  روضحلا  أشنم  یلوألا  هأشنلا  یف  تایلقعلا  هفرعم  هیلقعلا و  تاذلتـسملا  دوجو  یلإ  ناوعدـی  لقعلا  ناهربلا و  نأ  الإ  اناطلس 

لاغتشالا امإ  (2) و  لهجلا وه  اهل و  نطفتلا  مدـع  امإ  تایلقعلا  نیب  اننیب و  باجحلا  نأل  کـلذ  هدـهاشملا و  رذـب  هفرعملا  نأ  رم  اـمل 
هیلقعلا اهتوق  ریـصت  یتح  اهقئاقحب  ملعلا   (3) باستکاب اهیلإ  لصوتت  امنإ  سفنلاف  هعبطنملا  اهاوق  هیـسحلا و  داوملا  ندـبلاک و  اـهریغب 

نع هقرافملا  دـعب  سیل  ذإ  توملاب  یجراخلا  عناملا  لاز  اذإف  قرافملا  إدـبملا  نم  هیلقعلا  اهروص  لوبقل  ابیرق - اؤیهت  عبطلاب  هدعتـسم 
هلغاوش ندبلا و  بناج  یلإ  ههجلا  کلت  نع  ضارعإ  هفرعملا  بحاصل  ندبلا 

یمد متـسشنن و  يزور  مدومیپ  یـسب  مج  ماج  نتـسج  رد    ُ .لیق امک  الفاغ  ناک  لقعلا و  دوجول  يدوجو  موقم  یلاعت  مویقلا  نإف  - 1
هر س  مدوب ،  ملاع  يامن  ناهج  ماج  دوخ  مدونشب  مج  ماج  فصو  وچ  داتسا  مدونغن ز 

هر س  یناثلا ، یقبف  هدهاشملا  رذب  هفرعملا  نأ  یف  مالکلا  نأل  همدع  ضورفملا  و  - 2
هر س  ندبلا ، لغاوش  عفر  دعب  امیس  برقلاب  دعبلا  لدبت  قئاقحلاب  ملعلا  لواز  اذإف  دعب  نع  هیلکلا  هقرافملا  لوقعلا  هدهاشم  وه  و  - 3
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توملاب و عطقنا  دق  ندبلاب و  لاغتـشالا  وه  عناملا و  عفر  دنع  هب  ذاذتلالا  هیلإ و  لوصولا  ببـس  یلقعلا  ذـیذللاب  هفرعملا  درجم  نوکیف 
ساوحلا و نیب  هینامسجلا  بجحلا  ناکمإل  اهب  ساسحإلا  اهیلإ و  لوصولل  فاک  ریغ  هنإف  هذیذللا  تاسوسحملاب  روعشلا  فالخب  اذه 

مسجلل روضح  الف  هنع  هتبیغ  ضعب و  نع  اهئازجأ  ضعب  دقف  اهلوصح و  فعـض  اهدوجو و  قیـض  هیف  ببـسلا  هذیذللا و  اهتاسوسحم 
هایح و ال ماسجأ  یه  امب  ماسجألل  سیل  اذهل  ضارعألا و  تافـصلا و  نم  هب  مئاقلا  ینامـسجلا  اذکف  رخآ  یـش ء  دنع  هسفن و ال  دنع 

وه تاذـلاب  یح  ببـسب  اهیلع  أرطی  رخآ  نوک  ببـسب  اهل  هایحلا  امنإ  هیح  اهنوک  وه  امـسج  اهنوک  سیلف  هیحلا  ماسجألا  اـمأ  روعش و 
اذ ناک  نإ  مسجب و  سیل  ام  امأ  کلذـک و  سیل  هل و  هایح  مسج  لک  دوجو  ناک  هل  هاـیح  مسجلا  دوجو  ناـک  ول  هیناویحلا و  اهـسفن 

تـسیل هیناویحلا و  هیناسنإلا و  و  هیکلفلا - سوفنلا  لوقعلا و  یلاعت و  بجاولاـک  هتاـیح  هنیعب  هدوجو  نوکی  نأـب  عنتمی  سیلف  هب  قلعت 
یشلا ء هایح  لب  دوجولا  اذه  اذ  دوجولا  اذهب  یشلا ء  ریصی  نأ  لیحتـسملا  نم  هنإف  هدوجو  سفن  ریغ  ایح  یـشلا ء  نوکی  هب  ام  هایحلا 

یف هیرونلا  سفنلا و  یف  هیسفنلا  و  هیمسجلا - هروصلا  یف  لاصتالا  نیألا و  فاضملا و  اذک  دوجولا و  باب  یف  انتقیرط  وه  امک  هتییح 
.هددجتملا ناوکألا  یف  نیتینامزلا  رخأتلا  مدقتلا و  تاقرافملا و 

اذه ناک  ءاوس  توفلا  نارجهلا و  هلفغلا و  توملا و  اهبحـصی  ینامـسجلا  دوجولا  نأ  ملعی  نأ  انهاه  مالکلا  اذـه  داریإ  نم  ضرغلا  و 
ناک ءاوس  یشلا ء  قلعت  ردقب  نادجولا و  روضحلا و  هلق  نم  هیف  امل  هیلإ  قاتشملا  فرط  یف  وأ  قاتـشملا  كردملا  فرط  نم  دوجولا 

متأ و انل  انروضح  نأل  دشأ  ناک  ندبلا  انقراف  نیح  انتاوذب  انروعـش  نأ  یتح  صقنأ  كاردإلا  لقأ و  روضحلا  ناک  اکردم  وأ  اکردم 
مهنأل کلذ  ْمُهَسُْفنَأ و  ْمُهاْسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  یلاعت  لاق  امک  مهـسفنأ  اوسن  اهلغاوش  هیداملا و  مهنادبأب  مهقارغتـسال  قلخلا  رثکأ  دکوأ و 

نأل مهنادبأب  روعشلاب   (1) اطولخم الإ  هدیدشلا  هقالعلا  هذه  عم  مهتاوذب  نورعشی  ال 

لب تاـقوألا  تاـهجلا و  نع  تاذـلاب  هدرجم  یه  ندـبلل و  ضرعلاـب  نیعم  خـیرأتب  هخرؤم  یلفـسلا و  ههجلا  یف  مهـسفنأ  نونظیف  - 1
تایلکلا اهئـشنی و  نم  فیکف  اهوحن  ههج و  ناکم و  نامز و  الب  اهنم  لک  هینوطالفألا  لثملل  نیرکنملا  بهذـم  یلع  هیلقعلا  تایلکلا 

تاظوحلم تایجراخلا ال  هظحالم  یئارم  اهایإ  سفنلا  لعج  هیلإ  اههجوت  فعض  هوالعب  اهفعض  بجوم  هیلایخلا  تایئزجلا  لب  هیلقعلا 
ول ال تایلکلا و  صانتقال  ظحلت  نأ  یغبنی  یلکلا  ملعلا  لهأ  دنع  تایئزجلا  هرخآلا و  یف  امک  تیوقل  تاظوحلم  اهتلعج  ول  تاذـلاب و 

نم هقئاقر  قئاقر  هقئاقر و  عیمج  و  طیحم - يرون  دوجو  هیعمج و  هدـحو  هل  یلک  لک  نأـب  سفنلا  نطفتی  نأ  یغبنی  تاـبجوملا  هذـه 
هر س  هرثکلا ، یف  هدحولا  هدحولا و  یف  هرثکلا  هل  و  هتالومشم - هقورب و  هقورش و  هیعیبطلا  هیلاثملا و  هدارفأ 
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ائیـش و لقعن  انأل ال  هآرم  هتلباق  اذإ  سکعلاب  صخـشلا  ناخدلاب و  هلعـشلا  لظلاب و  رونلا  لاصتاک  هب  اهطابترا  ندبلاب و  سفنلا  لاصتا 
تالوقعملا تراص  بوشلا  اذـه  لاز  ندـبلا و  سفنلا و  نیب  هقالعلا  تعطقنا  اذإـف  لـیختلاب - بوشی  اـنم  لـقعتلا  ـالإ و  نویندـب  نحن 

هداعس ریخ و  لک  نم  لضفأ  متأ و  هیلقعلا  انتایحب  ذاذتلالا  ناکف  هیلقع  هیؤر  كاردإلا  انیع و  ملعلا  اروضح و  اهب  روعشلا  و  هدهاشم -
یقیقحلا و قوشعملا  اصوصخ  مدـعلا و  بوش  نع  هصولخل  یلقعلا  دوجولا  اصوصخ  دوجولا و  وه  هقیقحلاب  ذـیذللا  نأ  تفرع  دـق  و 

لب تاحارلا  لضفأ  تاذللا و  لضفأ  وه  هب  ذاذـتلالاف  هیدوجولا  تاهجلا  عیمجل  هنمـضتملا  دوجولا  هقیقح  هنأل  یبجاولا  متألا  لامکلا 
اهعم ملأ  یتلا ال  هحارلا  یه 

ملاعلا اذه  یف  تماد  ام  اهنع  سفنلا  باجتحا  إشنم  هداعسلا و  هذه  لوصح  هیفیک  یف  ( 2  ) لصف

هرهطم لاعفأ  لامعأ و  هلوازمب  هداعسلا  هجهبلا و  هذه  یلإ  لصت  امنإ  سفنلا  نأ  ملعا 

روصل هلـصحم  هیملع  راظنأ  هیرکف و  تاکرح  هرـشابمب  اهـساندأ و  اهـساجرأ و  نع  بلقلا  هآرمل  هبذـهم  اهتارودـکل و  هلیزم  سفنلل 
لعفلاب لقعلا  یلإ  هینالویهلا  هیلقعلا  هوقلا  نم  اهتاذ  تجرخ  اهتاذ و  یف  ءایـشألا  هفرعم  لوصحب  تلمکتـسا  اذإـف  اـهتایهامل  ءایـشألا و 

(1) مامت نع  اهعنمی  اهلغشی و  و  يوقلا - ندبلا و  اهیذاحی  لازی  نکل ال  هاوق و  ندبلا و  لامعتسا  ساوحلا و  لعف  نع  اهتجاح  تعطقنا 
ندبلا لغش  هنع  طحنا  اذإف  لاصولا  حور  لاصتالا و 

دوش یک  ياجب  نت  ناج و  دـنویپ  دوب  ات  دوهـش  ماج  ردـک  زا  فاص  دوش  یک  دوجو  ياـیاقب  یقاـب  دوب  اـت    ُ 125 لیق - اـم  معن  و  - 1
هر س  نایع ،  ناناج  خر  ندید  ناوت  یک  ناج  مشچ  رابغ  بلاق  دوب  ات  ياشگ  عقرب  لگ  دوصقم 
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قاب و لاعفلا  أدـبملا  هیقاب و  سفنلا  نأل  لاصتالا  ماد  یجراخلا و  عناـملا  لاز  باـجحلا و  عفترا  هلیختملا  هباـعد  مهولا و  سواـسو  و 
سفنلا و روصق  وـه  یلخادـلا و  اـمأ  ناـعفترم  یجراـخلا  یلخادـلا و  ینعأ  ناـباجحلا  و  هأـیهتم - سفنلا  لوذـبم و  هتهج  نم  ضیفلا 

ندبلا نع  اهزیمت  هیلقعلا و  اهتاذ  یلإ  هعجار  اهتروریص  لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  اهجورخبف  هب  اهداحتا  ندبلا و  یف  اهلوغو  اهتینالویه و 
ندبلا و نإف  توملاب  ندبلا  فالغ  نع  اهجورخبف  هلقیصم  هآرم  هیف  فالغک  هساوح  ندبلا و  وه  یجراخلا و  امأ  زیمتلا و  هیاغ  هاوق  و 

یناـعملا تـالایخلا  نم  سفنلا  طبنتـست  یتح  هحیحـصلا  تـالایخلا  اهتطـساوب  لـصحیل  رمـألا  ءادـتبا  یف  اـهیلإ  جـیتحا  نإ  ساوحلا و 
ساوحلا هطـساوب  الإ  فراعملاب  نطفتلا  هأشنلا  ءادتبا  یف  اهل  نکمی  ذإ ال  اهداعم  اهئدبم و  اهملاع و  یلإ  هبنتت  اهب و  نطفتت  هدرجملا و 

یلإ لوصولل  هبوکرملا  هبادلا  دیـصلل و  هکبـشلاک  ءاهتنالا  یف  هقئاع  ءادـتبالا  یف  هعفان  هساحلاف  املع  دـقف  اسح  دـقف  نم  لیق  اذـهل  و 
.الابو الغاش و  انیعم  و  اطرش - ناک  ام  نیع  ریصی  لوصولا  دنع  مث  دصقملا 

اهتاذ یضتقم  وه  ام  لینب  هوق  لک  هداعس  نأ  ملعا  و 

لوصح وه  هوهـشلا  لامکف  هسنج  هعون و  باـب  نم  وه  اـم  لـک  لاـمک  نأ  کـش  ـال  هفآ و  ریغ  نم  اـهلامک  لوصح  قئاـع و  ریغ  نم 
هیفیکلاب ساسحإلا  هساح  لکل  ینمتلا و  ءاجرلا و  وه  هتداعـس  مهولا و  لامک  ماقتنالا و  هبلغلا و  وه  هیبضغلا  هوقلا  لاـمک  اهاهتـشم و 

اطـسوت الادـتعا و  عبرألا  تایفیکلا  لئاوأ  نیب  هطـسوتملا  هلدـتعملا  هیجازملا  هیفیکلا  كاردإ  سمللف  هعون - نم  یه  یتلا  هسوسحملا 
اهریغ و تاموسدـلا و  تاوالحلاک و  ندـبلا  هلآلا و  جازمل  هبـسانملا  موعطلا  كاردإ  قوذـلل  اهطـسوت و  هسماللا و  لادـتعا  نم  ابیرق 

یه تانسحتسملا و  روصت  لایخلل  هبرطملا و  تامغنلا  هفلتؤملا و  تاوصألا  عمـسلل  ناولألا و  راونألا و  رـصبلل  هبیطلا و  حئاورلا  مشلل 
تالوقعملا تایاکح  وأ  لایخلا  یلإ  هعفترملا  تاسوسحملا  لثم  امإ 
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دوجولا و ماظن  هیهلإلا و  روصلل  هعوضوم - اهتروریـص  هفرـصلا و  تایلقعلا  یلإ  لوصولا  هیلقعلا  اـهتاذ  بسحب  سفنلل  هیلإ و  هلزنتملا 
.دوجولا یندأ  یلإ  لوألا  قحلا  ندل  نم  لکلا  هئیه 

لاعفأ رودصب  هلادـعلا  لوصحبف  ندـبلا  راد  و  ملاعلا - اذـه  یف  اهعوقو  ندـبلا و  هکراشم  بسحب  اهتداعـس  سفنلا و   (1) لامک امأ  و 
نع لعفنت  الئل  بضغت  بضغت و ال  یهتـشت و  یهتـشت و ال  امیف  هداضتملا  قالخألا  نیب  طسوتت  نأ  یه  اهایإ و  هلـصحم  اهیلإ  هقئاـس 

هنکمم ریغ  يوقلا  هذـه  راثآ  نع  هفرـصلا  هءاربلا  ضحملا و  ولخلا  نإف  اهنع  یلاخلا  هلزنمب  دادـضألا  نیب  طسوتملا  نإف  هاوق  ندـبلا و 
اهل لصحت  لب  اهنعذت - اهنع و ال  لعفنت  یتح ال  اهنع  صولخلا  هلزنمب  اهنیب  طسوتلا  نکل  يوایندـلا  نوکلا  اذـه  یف  تماد  ام  سفنلل 

ناعذإ نإف  رجزنت  رمتأت و  رذت و  یتأت و  ام  عیمج  یف  اهعیطت  و  اهرجزب - رجزنت  اهرمأب و  رمتأت  اهمدختف و  يوقلا  یلع  هیئالعتسا  هئیه 
بجوی ندبلا  سفنلا و  نیب  يذـلا  طابترا  نإف  اهتداعـس  نع  نامرحلا  اهتواقـش و  تابجوم  نم  اهنع  اهلاعفنا  و  هاوق - ندـبلل و  سفنلا 

هاوق نع  رهقنت  ندـبلل و  ملـست  هرات  هتوکلم و  هللا و  نم  ادـییأت  هرهقتف  ندـبلا  یلع  لمحت  هراتف  هبحاـص  نع  اـمهنم  لـک  لاـعفنا  ـالوأ 
اهیف تثدـح  ایوق و  الاعفنا  هنع  تلعفنا  هل  اهمیلـست  ررکت  اذإف  هیناویحلا  تایهتـشملا  هنییزت  مهولا و  سیبلت  هطاسوب  ناطیـشلا - ءاوغإب 

اهعمق ررکت  اذإ  هاذأ و  فک  هدسافم و  عفد  نم  کلذ  لبق  رسعی  ناک ال  ام  کلذ  دعب  اهیلع  رسعی  هنأ  یتح  هیدر  هداع  هیدایقنا و  هئیه 
هیئالعتسالا هوقلا  هذه  و  لبق - نم  لهـسی  نکی  مل  ام  سفنلا  یلع  اهب  لهـسی  هیئالعتـسا  هئیه  اهیف  تثدح  هدایقنا  نع  اهؤالعتـسا  هل و 

نأ امک  طیرفتلا  طارفإلا و  نع  یلاخلا  طسوتلا  هجو  یلع  ندـبلا  یف  تماد  ام  اهلعف  نم  اهل  دـب  یتلا ال  لاعفألا  لعفت  نأب  لصحت  امنأ 
اهفالخب طاسوألا  تارثؤم و  فارطألا  نإف  ریـصقتلا  ولغلاک و  فارطألا  یف  اهنم  لاعفألا  عوقوب  لصحت  اـمنأ  هءاندـلا  عوضخلا و  هئیه 

كرت هلزنمب  طسوتلا  لاعفأف  رثؤماللا  مکح  یف  اهنإف 

یلمعلا لـقعلا  بسحب  هفرـصلا و  تاـیلقعلا  یلإ  لوصولا  وه  هیرظنلا  هوقلا  بسحب  سفنلا  لاـمک  يأ  سفنلل  هلوـق و  یلع  فـطع  - 1
هر س  مهنیب ، روهشملا  طسوتلا  یه  و  قالخألا - ءاملع  دنع  هربتعملا  هلادعلا  لوصح 
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سفنلا عبط  نع  هبیرغ  تسیل  عفرلا  ءالعتـسالا و  هئیه  دراب و  راح و ال  ءاملا ال  نم  رتافلا  نأ  امک  اهیلإ  تافتلالا  مدع  هیندبلا و  لاعفألا 
اهب تقلعت  یتلا  هداملا  نم  هدافتـسم  هیلقعلا  اهتاذ  نع  هبیرغ  اهنأک  هیناـعذإلا  هئیهلا  اهتاذـب و  درفتلا  درجتلا و  وه  اـهعبطل  مئـالملا  لـب 

هدهاشم اهیلع و  یه  ام  یلع  ءایشألا  قئاقحب  ملعلا  تالوقعملل و  روصتلا  درجملا و  یلالقتـسالا  دوجولا  وه  اهلامک  سفنلا و  هداعـسف 
و هرثادلا - هیمرجلا  تایهتـشملا  هردکملا و  تاذللا  نم  سحلا  هلانی  ام  یلإ  تاذللا  هذه  ساقت  هینارونلا و ال  تاوذلا  هیلقعلا و  رومألا 

لثم وه  ندبلا  لغـش  یف  نحن  اهانلـصح و  دق  یتلا  فراعملا  مولعلا و  هذل  اننادـجو  مدـع  انولخ و  ببـس  هلئازلا و  هفیثکلا  تابوغرملا 
ضرف ولف  اهدـنع  هدوجوملا  تاوـالحلا  موعطلا و  هذـل  لـین  نع  اـهقوعیف  سومیلوب  ضرم   (1) هطـساوب قوذلا  هوقل  لصاحلا  ریدختلا 

امب هلغتـشم  ندـبلا و ال  لغـش  یف  هقرغتـسم  ریغ  سفنلا  اهتیـصاخ و  هیلقعلا و  هوقلا  عابط  یـضتقم  یه  یتلا  هیلقعلا  فراـعملا  لوصح 
اذه یف  مهفراعمب  ءافرعلا  نم  جاهتبالا  قوشلا و  دتـشی  امنإف ال  اههنک  فصولا  كردی  هذل ال  اهب  سفنلا  هذـل  تناکل  ساوحلا  هدروت 
دنع لصاحلا  امنإ  و  ینهذـلا - هدوجو  وأ  هموهفم  یجراخلا ال  مئالملا  دوجو  وه  ذـیذللا  نإـف  ماـتلا  نادـجولا  قوذـلا و  مدـعل  نـآلا 

كاردإ فعـضل  سفنلل  يذـلا  اهدوجو  فعـض  اـمنإ  و  ینهذـلا - فیعـضلا  اـهدوجو  وحن  وه  هیلقعلا  تاـمولعملا  نم  اـنهاه  سفنلا 
الإ و  نیقیلل - جتنملا  ریغلا  سایقلا  نظلا و  قیرطب  نوکی  امک  اهایإ  سفنلا  لیـصحت  فعـضل  امإ  ندـبلا و  یف  اهرومغل  امإ  اهل  سفنلا 

ندبلا ههج  نم  اهفعض  ناک  اذإ  سفنلا  نم  هفیعـضلا  هفرعملا  هذه  نکل  اهـسفنأ  بسحب  حوضولا  روهظلا و  هدیدش  دوجولا  هیوق  یهف 
نیسیدقلا هبحاصم  نیبرقملا و  هدهاشم  یلإ  ندبلا  هواشغ  عفر  دعب  يدؤت  هیتاذلا  دودحلا  نیهاربلا و  مدع  لیصحتلا و  فعض  نم  ال 

رقبلاب میظعلا  یـشلا ء  هبـشی  سرفلا  یف  عوجلا و  وه  سوم  رقبلاک و  میظعلا  یـشلا ء  وه  یلوب  نإف  ظفللا  اذه  يرقبلا و  عوجلا  يأ  - 1
ءادوـسلا هغدـغدب  رعـشی  ـالف  هسمل  لـطبیف  هدـعملا  مـفل  طرفم  درب  ضرعی  هـنأ  هببـس  و  رقبلاـک - مـیظع  عوـج  هـنأ  عوجواـگ  ینعمف 

میظع عوج  اهل  ءاضعألا  نکل  و  ناعبـش - هدعملاف  همقل  دردزی  نأ  نکمی  ثیحب ال  هبذـج  لطبی  عوجلا و  یلع  هبنملا  هیلع  بوبـصملا 
هر س  اهیلإ ، هدعملا  مف  نم  دربلا  هیارسلف  اهتلآ  قوذلا و  هوق  هرادخ  امأ  ءاذغلا و  یلإ  هجاحلا  هدش  اهلف  یش ء  اهیلإ  لصی  ذإ ال 
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سفنل هیلقعلا  هذللا  هذهف  رم  امک  هرخآلا  یف  هماتلا  هدهاشملا  رذب  ایندـلا  هذـه  یف  هماتلا  هفرعملا  نإف  مهتدـهاشم  قوف  هداعـس  یتلا ال 
الف تالیختملا  یلإ  مهلا  فورـصم  نوکیل  هیقلخلا  لئاذرلا  نع  ههزنم  هیقیقحلا  مولعلا  نع  هکفنم  تناک  نإـف  ملاـعلا  اذـه  یف  تلمک 
هنأل توملا  نم  برـض  وه  يذـلا  مونلا  یف  امک  ندـبلا  عفر  دـعب  اهتدـهاشم  یلإ  رجنیف  هدوعوملا  هذـلملا  روصلا   (1) لیختی نأ  دعبی 
هنج هذـه  تاـسوسحملا و  نـم  هـنجلا  یف  فـصو  اـم  اـهل  لـثمتیف  هساـسحلا - هـکرحملا و  اـهاوق  ضعب  لامعتــسا  كرت  نـع  هراـبع 

یفخی ثیح  هدهاشملل و  هعبات  هجهبلا  هلمجلاب  نیبرقملا و  نیلماکلا  هنج  کلت  نیمیلا و  باحصأ  نیحلاصلا و  هداعـس  نیطـسوتملا و 
اذإ اهنأ  ملعن  انکل  هدـهاشم  اـهروصتن  ـال  اـهدوجو و  فرعن  یتلا  هداعـسلا  یف  اـنلاح  کلذـکف  هجهبلا - ردـق  رغـصی  هدـهاشملا  ردـق 

یلاعت هنم  دوجولا  بیترت  هیفیک  یمظعلا و  هلاعفأ  ایلعلا و  هتافـص  رکذب  تحرف  هللا و  رکذل  تسنآ  ایندـلا و  انتایح  یف  انـسفن  تحاترا 
لانت نأ  یلع  هبسانملا  ههج  نم  هحـضاو  هلالد  لدی  امم  کلذف  مامت  لامک و  ماود و  و  قاستا - یلع  بیترت  نسحأ  ماظن و  قیلأ  یلع 

نم

تاحوکنملا هرخافلا و  تاسوبلملا  هذیذللا و  تاموعطملا  تالیخت  ناک  الإ  لثمتلا و  یلإ  ربخیف  مکحتـسی  لیختلا  نأ  درملا  سیل  - 1
لاثمأ نع  هرـس  سدـق  هلأتملا  ققحملا  اذـه  مالک  زع  هحاس  لجی  هرخآلا و  یف  هلثمتم  ایندـلا  یف  ینهلا ء  شیعلا  لهأل  اهوحن  هیهبلا و 
اهروص لیخت  اهنم و  هقلختملا  تاکلملا  اهتلوازم و  هحلاصلا و  لامعألا  نأ  دارملاف  هتاـقیقحت  نم  رهظ  لـب  رهظیـس  اـمک  ینعملا  اذـه 

هلیمجلا و روصلا  عم  رـشحلا  مهـسفنأل و  درم  درج  روصب  هرخآلا  یف  لثمتلا  بجوت  رونألا  عرـشلا  ناسلب  هدوجوملا  هبـسانملا  همزـاللا 
هعم رـشحلا  لمنلاب و  لثمتلا  بجوی  ایندلا  یف  هتاقلعتم  همزاول و  هلیخت  صیرحلا و  صرح  نإف  رهقلا  رهاظم  فرط  یف  اذک  ذـئاذللا و 

َنیِذَّلا َّنِإهیلع  سق  یبقعلا و  یف  براقعلا  تاـیحلا و  لـثمت  بجوت  ایندـلا  یف  اهبابـسأ  اـهمزاول و  هلیخت  نیملـسملل و  يذوملا  هیذأ  و 
مونلا یف  رانلا و  لکأب  لثمی  كانه  مارحلا  قیرط  نم  ذـئاذللا  لکأ  انهف  ًاران  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  اـمَّنِإ  ًاـْملُظ - یماـتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَـی 

نبللاب و ملعلا  فاجع و  تارقبب  لثمت  طحقلا  ینس  نامس و  تارقبب  لثمت  ءاخرلا  ینـس  نإف  اذکه  اضیأ  توملا  نم  برـض  وه  يذلا 
اهلیخت و اهبسح و  یلع  كانه  رطضیف  یلقع  موزل  هبسانم و  هتروصب  همسجت  لمع و  لک  نیب  هلمجلاب  و  اهوحن - هرضخلاب و  رورـسلا 

هر س  مانملا ، اذه  یف  اوأر  ام  تاریبعت  یلإ  اولصو  اوهبتنا و  اوتام  اذإ  ماین  سانلا 
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هجو و متأ  یلع  فراعملا  مولعلا و  تنقتأ  لئاسملا و  تمکحأ  اذإ  اصوصخ  هب و  دتعی  اردق  ندـبلا  لغاوش  نع  اهغارف  دـنع  هداعـسلا 
هجو یلع  هقیقحلا  هداعـسلا  هذـهل  ناسنإلا  اـهب  قحتـسی  یتلا  ملعلا  باـستکا  یف  بتارملا  لـقأ  ملعلا و  یف  نیخـسارلل  عقو  اـمک  هغلبأ 

هصخی هب و  قیلی   (2) يذلا دوجولا  و  یلعألا - إدبملاب  ملعلا  انهاه  بستکی  نأ  دیدحتلا  هیصوصنلا و  هجو  یلع  بیرقتلا ال  (1) و  نظلا
اریغت و ال بجوی  هجو ال  یلع  تارودقملا  عیمج  یلع  هتردق  لاعفنا و  هنم   (3) مزلی ال  هجو - یلع  ءایشألا  عیمجب  هملع  اضیأ  فرعی  و 

رئاس هدوج و  هتمحر و  هعـس  فرعی  و  هتاذ - یلإ  ضرغلا  دوع  هریغب و  تافتلالا  نع  هیلاـخلا  ءایـشألاب  هتیاـنع  فرعی  هتاذ و  یف  ارثکت 
تاـفاضإلا هذـه  نأ  فرعی  نأ  طرـشب  نکل  هدـئاز  اـهنإف  تاـفاضإلا  ـالإ  هتاذ  یلع  اـهنم  یـش ء  دـیزی  ـال  هجو  یلع  هیقیقحلا  هتاـفص 
فـالتخاب اـهیماسأ  تـفلتخا  نإ  دوـجولا و  یف  هطیــسب  هدـحاو  هفاـضإ  اـهلک  اـهریغ  هیئدـبملا و  هـیقزارلا و  هیملاـعلا و  هیرداـقلاک و 
هیدـجوملا یلإ  هعجار  هیفاضإلا  تافـص  عیمج  کلذـکف  دـکأتملا  دوجولا  یلإ  هعجار  هیقیقحلا  هتافـص  عیمج  نأ  اـمکف  تاراـبتعالا 

سوفنلا فرعی  هیملعلا و  هتکئالم  ذفنت و  دیبت و ال  یتلا ال  تاماتلا  هللا  تاملک  یه  یتلا  هلاعفلا -  (4) لوقعلا فرعی  قبس و  امک  هماتلا 
لقعلا یلإ  یلاعت  لوألا  نم  بترتم  دوجولا  نأ  و  دوعلا - هیادـبلا و  یف  ماظنلا  بیترت  فرعی  هیلمعلا و  هتکئالم  هبتک و  یه  یتلا  هیلکلا 

مث تابنلا  مث  نداعملا  یلإ  ادعاص  اهنم  بترتی  مث  ماسجألا  داوملا و  یلإ  یهتنت  یتح  عئابطلا - یلإ  اهنم  سوفنلا و  یلإ  هنم  و 

س ضرغلاب ، لخی  مل  ضعب  یلإ  اهضعب  عاجرإب  صقن - وأ  اهوحن  رصبلا و  عمسلا و  ملکتلا و  هلأسم  لثم  رخآ  یش ء  دیز  نإ  هنإف  - 1
هر

، بتارملا لضفأ  نم  وهف  هرثکلا  یف  هدحولا  هدـحولا و  یف  هرثکلا  یه  هتدـحو  تادوجولا و  لک  هقیقحلا  طیـسب  هدوجو  نأ  امأ  و  - 2
هر س 

ملعلا وـه  ءایـشألا و  لـک  طیـسبلا  نأ  یلع  ءاـنب  تاـیئزجلا - تاـیلکلا و  لـکب  قباـس  ملع  هل  يروـضح و  یتاذـلا  هملع  نأ  اـمأ  و  - 3
هر س  اهلقأ ، بتارملا ال  لضفأ  نم  وهف  یلیصفتلا  فشکلا  نیع  یف  یلامجإلا 

هفاضإ یلقع  یلک  لک  كاردإ  یف  نأ  \Z و  لقع مان  دبای  تخیـسگب  اهدنب  نوچ  ار  سفن    ُ لیق امک  اهب  دـحتی  لصتی و  هنأ  امأ  و  - 4
س بتارملا ، یلعأ  نم  وهف  قحلا  دوجو  هدـهاشم  ارط  لکلا  دوجو  هفرعم  نأ  امک  اهل  لاصولا  تاقیم  هنا  دـعب و  نع  هیداحتا  هیدوهش 

هر
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نم لانی  امیظع و  ازوف  زاف  دـقف  فراعملا  هذـهب  زاف  نمف  داع  هنم و  أدـتبا  ام  یلإ  یهتناـف  دافتـسملا  لـقعلا  هجرد  یلإ  مله  ناویحلا و 
قیرط نع  فارحنالا  دادعتسالا و  هنکملا و  عم  اهلیـصحت  نع  ضارعإلا  امإ  اهؤشنم  یتلا  هواقـشلا  نم  صلخ  امیـسج و  اردق  هداعـسلا 

.دانعلا رابکتسالا و  دوحجلاب و  تامولعملا  هذه  راکنإ  وأ  مولعلا  بسک  یلإ  قوشلا  هکلم  عم  همکحلا 

نم هعانصلا  هذهب  نیلغتـشملا  نم  ملعا   (1) ینإف متأ  لمکأ و  هتداعـس  تناک  افیک  دتـشی  وأ  امک  غلبملا  اذـه  یلع  دـیزی  املک  نکل  و 
نیمدـقتملا و ربز  یف  اـهلثم  دـجوی  مل  اـهکرد و  نع  هیکذـلا  ماـهفألا  رـصقی  اروـمأ  دوـجولا  لاوـحأ  نم  ملعی  ثـیحب  هخوـسر  ناـک 

.رکشلا هل  دمحلا و  ءاملعلا هللا  ءامکحلا و  نم  نیرخأتملا 

لصحی ام  امأ  اهتاذ و  لصأ  وه  يذلا  يرظنلا  اهئزج  ههج  نم  سفنلل  لصحی  امنإ  هقیقحلاب  هداعسلا  فرشلا و  نأ  تملع  دق  کنإ  مث 
نع همالـسلا  الإ  طابتغالا  نم  هبـسحب  اهل  سیلف  اهتیـسفن  اهتفاضإ و  ندـبلاب و  اـهقلعت  ههج  نم  وه  يذـلا  یلمعلا  اـهئزج  بسحب  اـهل 

میلألا باذعلا  میحجلا و  هبوقعلا و  نع  صالخلا  و  هلیذرلا - هرودکلا و  نع  افصلا  سجرلا و  نیـشلا و  نع  هراهطلا  ءالبلا و  هنحملا و 
یتلا هداعسلا  نم  رخآ  ابرض  ءاحلصلا  داهزلاک و  همالسلا  لهأل  نأ  الإ  یلقعلا  جاهتبالا  یقیقحلا و  فرشلا  بجوی  هدرجمب ال  کلذ  و 

هحرش یلإ  دوعنس  امک  اهبسانت 

هیقیقحلا هداعسلا  ءازإب  یتلا  هواقشلا  یف  ( 3  ) لصف

هراشا

قوشتلا هکلم  دعب  اهیف  لصحت  مل  یتلا  هیماعلا  سوفنلل  هجذاسلا و ال  سوفنلل  هیناویحلا و ال  سوفنلل  نوکت  هواقـشلا ال  هذـه  نأ  ملعا 
نإف نایبصلا - ءاسنلا و  ماوعلا و  هیویندـلا و  فرحلا  بابرأ  رثکأک  هسائرلا  عفرتلا و  هبحم  ـال  و  هیمـالکلا - هیلقعلا و  مولعلا  بسک  یلإ 

ذإ هداعسلا - نم  رخآ  عون  اودعس  اذإ  مهل  نأ  امک  هواقشلا  نم  رخآ  عون  اوقش  اذإ  مهل 

.ناقیرف ءایقشألا 

هراشا

هر س  هیعاسم ، هللا  رکش  هدافأ  ام  یلع  دهاش  لدعأ  هقینألا  هتاقیقحت  هعم و  قحلا  هفیرشلا و  هسفن  دارأ  - 1
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هلالضلا مهیلع  قح  قیرف 

مهبولق یلع  موتخملا  یلکلا  باجحلا  ایندـلا و  لهأ  هملظلا و  لهأ  مهنأل  لزألا  یف  لوقلا  مهیلع  قح  هلالـضلا و   (1) مهیلع قح  قیرف 
ٌبُوُلق ال ْمَُهل  ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  انْأَرَذ  ْدََـقل  هلوق َو  و  َنیِعَمْجَأ * ِساَّنلا  ِهَّنِْجلا َو  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْـلمََأل  یلاـعت  لاـق  اـمک  هرطف 

.هیآلا اِهب  َنوُهَقْفَی 

نوقفانملا مه  رخآلا  قیرفلا  و 

مهبولق تبجتحا  قیرطلا و   (2) نع اولض  نکل  یلوألا و  هأشنلا  هرطفلا و  بسحب  هفرعملا  رونل  نیلباق  لصألا  یف  نیدعتسم  اوناک  نیذلا 
یتح هیناطیشلا  دیاکملا  هلوازم  و  هیعبسلا - هیمیهبلا و  لامعألا  هرـشابم  یـصاعملا و  باکتراب  لئاذرلا  باستکا  نم  دافتـسملا  نیرلاب -

هیلهج و روـص  هیطـسفس و  موـسرب  مهـسوفن  تشقتنا  مهتدـئفأ و  یلع  تـمکترا  هـملظملا و  تاـکلملا  هقـساغلا و  تاـئیهلا  تخـسر 
تیقب مهلامعأ و  تطبح  مهتیفقأ و  یلإ  مههوجو  تسکتنا  نیـسوکنم  نیهئات  يرایح  نیکاـش  اوقبف  هبذاـک  ماـهوأ  هلطاـب و  تـالایخ 

كاردإ يوق  اهنع  تبلـس  دق  ایندلا و  تاوهـش  تاملظ  یف  یلویهلا  قئالع  لسالـسب  هدـیقم  هلولغم  میلأ  باذـع  هصغ و  یف  مهـسوفن 
اهادان دـق  تناک  ضرألا و  تاوامـسلا و  تماد  ام  اهیف  نیدـلاخ  اهتایح  يأوسلا و  تائیهلا  براقع  اهعذـلت  اهتالآ  تاوهـشلا و  هذـه 
ًهَـشیِعَم َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  اهیف َو  لیق  قحلا و  بضغ  اـهیلع  لـحف  تدـحج  تضرعأ و  توغ و  تلفاـغتف و  قحلا  يداـنم 

ِینَتْرَشَح َِمل  ِّبَر  َلاق  یمْعَأ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُهُرُشَْحن  ًاْکنَض َو 

لظنحلا هوالحلا و  رکـسلا  یعدتـساف  هلاحب  قیلی  اـم  ملعلا  یف  یعدتـسا  تباـث  نیع  لـک  نإـف  ملعلا  هأـشن  امهدـحأ  نیعـضوم  یف  - 1
- هطنحلا هروص  بلطت  ریعشلا و ال  هروص  بلطت  ریعـشلا  هدامف  هداملا  امهیناث  اذکه و  ءانحنالا و  لادلا  هماقتـسالا و  فلأ  هرارملا و ال 

ادح اتوقوم و  اتقو  سیل  لزألا  نأل  لزألا  یف  اضیأ  بلطلا  اذه  سواطلا و  هروص  بلطت  روفصعلا و ال  هروص  بلطت  روفـصعلا  هدام  و 
ائیش هللا  لماع  امف  هنیابت  هؤزج ال  هتدام  وه و  یه  هتیهام  نأل  یـشلا ء  تاذ  نم  نیبلطلا  الک  اضیأ  نامزلا و  رهدلا و  حور  لب  ادودحم 

هر س  هنم ، ملع  امب  الإ 
هر س  هایإ ، هاوه  دابعتسا  هارکن و  هتنطیش و  هتاوهش و  هبلغل  لوألا و  قیرفلا  نع  امهیفن  نم  موهفم  وه  امک  هسائرلا  عفرتلا و  هبحمل  - 2
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مهبر نع  مهنأ  مـهل  مـالآلا  مـظعأ  نـم  (1) و  یـْسُنت َمْوَْیلا  َِکلذَـک  اهَتیِـسَنَف َو  اُنتایآ  َکـْتَتَأ  َِکلذَـک  َلاـق  ًاریَِـصب  ُْتنُک  ْدَـق  یمْعَأ َو 
الف نودـعاقتم  رانلا  نم  لفـسألا  كردـلا  یف  مهف  مهتائیطخ  هب  تطاـحأ  و  نوبـسکی - اوناـک  اـم  مهبولق  یلع  نار  دـق  نوبوجحمل و 
دق یهلإلا  باتکلا  یف  و  باقعلا - لهأ  يرخألا  باـجحلا و  لـهأ   (2) یلوألاف لوألا  قیرفلا  نم  الاح  أوسأ  ءایقـشألا  ءالؤه  نأ  کش 

.ادرفنم امهنم  لک  یلإ  اعیمج و  امهیلإ  هراشإلا  ترثکت  تررکت و 

ٌباذَـع ْمَُهل  هلوق َو  یلإ  ْمُهَتْرَذـْنَأ  ْمِْهیَلَع َأ  ٌءاوَس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت  هلوق  لوألا  مسقلا  یلإ  هراشإلاف  هرقبلا  لئاوأ  یف  عقو  ام  اـهنم 
هلوازمب هوقلا  تدـکأت  دـق  اعبط و  هرفکلا  رثکأک  هقیقحلاـب  راـنلا   (3) باحـصأ مه  و  رانلا - نم  مهـصالخ  یلإ  لیبس  ـال  ءـالؤهف  ٌمِیلَأ 

نیذـلا یلع  کبر  هملک  تقح   (4) کلذک نونمؤی و  مهنإ ال  اوقـسف  نیذلا  یلع  کبر  هملک  تقح  کلذک  تاوهـشلا  یـصاعملا و 
يذلا یهلإلا  رعشم  وه  هلقاعلا  هوقلا  ینعأ  بلقلا  ذإ  باوبألا  مهیلع  تقلغأ  و  قیرطلا - مهیلع  تدس  مهنأل  رانلا  باحصأ  مهنإ  اورفک 

نم نامیظع  ناباب  امه  ناذـللا  نارعـشملا - اـمه  رـصبلا و  رمـسلا و  امیـس  ساوحلا  همتخب و  هنع  اوبجحف  ماـهلإلا  مـالعإلا و  لـحم  وه 
هیقیقحلا و مولعلا  یلإ  نطابلا  یف  مهل  لیبس  الف  بلقلا  یلإ  امهیف  ینعملا  ذوفن  عانتمال  امهاودـج  نع  اومرحف  رابتعالا  مهفلا و  باوبأ 

رهاظلا یف  ال 

يور هنیآ  هچ  رگا    ُ لـیق اـم  معن  ینم و  ربـکأ  هیآ  ـال  :  ُ یلع ع لاـق    ُ هـیلإ نیداـهلا  هللا  یلع  ءـالدألا  ینعأ  يربـکلا  تاـیآلا  امیـس  - 1
كانمغ لدـیب  نیکـسم  نم  لد  زجب  یئوت  هکنانچ  ار  وت  دـیامنن  سک  یلو  كالفا  رـصانع و  سوفن و  لوقع و  همه  دـناوت  يازفناـج 

كرهظ و ءارو  اهتلالد  تذبن  اهنع و  تضرعأ  اهتیـسنف و  كالول  نکأ  مل  يالول  رهظت  تسلف  وت  زا  نم  دوجو  تسا و  نمب  وت  روهظ 
هر س  کسفن ، کئاسنإ  نیعب  یسنت  مویلا  کلذک 

هر س  هیلبج ، مهبولق  هیموتخم  يرطف و  اهباجحف  مجعلا  تاناویحلاک  - 2
هر س  اهراتخا ، اهلهأ و  نم  اهیمزالمل و  اهلهأ  ایندلا و  باحصأ  لاقی  امک  هلهأ  هولوازم و  هومزالم و  یشلا ء  باحصأ  نإف  - 3

هر س  تفرع ، امک  لزألا  یف  يأ  - 4
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یف اوسبحف  هیآلا  اِهب  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  ِْسنِإـْلا - ِّنِْجلا َو  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  اـنْأَرَذ  ْدََـقل  یلاـعت َو  لاـق  اـمک   (1) هیمسرلا مولعلا  یلإ 
یلإ ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  ِهَّللِاب َو  اَّنَمآ  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  یلاـعت َو  هلوق  یناـثلا  مسقلا  یلإ  هراـشإلا  و  مهباذـع - مظعأ  اـمف  تاـملظلا  نوجس 

هنوعرلا و ءاضغبلا و  هوادعلا و  قافنلا و  ربکلا و  دسحلا و  دقحلاب و  سوفنلا  وملأتم  بولقلا  یـضرم  ءالؤه  ٌمِیلَأ و  ٌباذَـع  ْمَُهل  هلوق َو 
تاداقتعا و  هلطاب - ءارآ  کلذ  عم  مهل  نوکی  دق  هلیحلا و  رکملا و  قاقـشلا و  عادخلا و  ردـغلا و  قافنلا و  دـیکلا و  لهأ  مه  ءایرلا و 
مهئاعداب هساـئرلا  عفرتلا و  بابـسأ  نم  اـهولعج  هیـسومان - اـمولع  هیعرـش و  ـالاوقأ  سفنلا  هرارـش  عم  اوظفح  اذإ  هللااـب  ذوعن  هدـساف و 

مأ دئاقعلا - ءارآلا و  باب  نم  تناک  ءاوس  هیناسفنلا  ضارمألا  هذهف  الـصأ  نامیإلا  مهبولق  یف  لخدی  مل  رخآلا و  مویلاب  هللااب و  نامیإلا 
تانارین اهنإف  سوفنلل  امالیإ  رثکأ  ابیذعت و  دشأ  هدسافلا - مولعلا  هیدرلا و  تاداقتعالا  نکل  بولقلل و  هبذـعم  سوفنلل  هملؤم  اهلک  ال 

ُران هلوقب - یلاعت  هللا  رکذ  امک  هیویندلا  رانلا  هذه  مالیإ  نم  دـشأ  اهمالیإف  مهبولق  یف  هلعتـشم  تاقرح  اهیدـقتعم و  سوفن  یف  هبهتلم 
رئاس أشنی  اهنم  هملؤم  هحیبق  اهـسفن  یف  اـهنوک  عم  اـهنأل  ٍهَدَّدَـمُم  ٍدَـمَع  ِیف  ٌهَدَـصُْؤم  ْمِْهیَلَع  اـهَّنِإ  ِهَدـِْئفَْألا  یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  ُهَدَـقوُْملا  ِهَّللا 

هداعسلا حرش   (3) یتأیس هیلقع و  هواقش  امهالک   (2) ناتواقشلا ناتاهف  مولعم  تقو  یلإ  سوفنلا  بذعتل  هبجوملا  تائیسلا  یصاعملا و 
.یلاعت هللا  ءاش  نإ  دعب  امیف  نیتیسحلا  هواقشلا  و 

امإ هیبضغلا و  هیوهـشلا و  هیـسحلا  یـصاعملا  نم  هیندـبلا - تائیهلا  نم  اهل  لصحی  ام  بسحب  اـمإ  هیورخـألا  هواقـشلا  نأ  لـصاحلا  و 
ببسف هیقیقحلا  هقحلا  مولعلل  راکنإلا  قحلل و  دوحجلا  ءایرلا و  دسحلاک و  هیناسفنلا  تائیهلا  نم  اهل  لصحی  ام  بسحب 

هر س  لمعلا ، هیفیکب  هقلعتملا  يأ  - 1
نإف بکرملا  لهجلا  طیـسبلا و  لهجلا  يرخأ  هرابعب  باقعلا و  لهأ  هواقـش  مهبولق و  یلع  موتخملا  باـجحلا و  لـهأ  هواقـش  يأ  - 2

هلوازمب هوقلا  تدـکأت  دـق  هنأ  قبـس  امک  اولواز  نإ  امأ  یـصاعملا و  اولوازی  مل  نإ  و  هعون - رابتعاب  ینأش  مدـع  صقن و  اضیأ  یلوألا 
هر س  حضاوف ، تاوهشلا  یصاعملا و 

هر س  هبسانملا ، روصلاب  تاملکلا  حبشت  لامعألا و  مسجت  نایب  يأ  - 3
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لوصولا نع  اهعنمی  تدـکأت  اذإ  سفنلل  هیراهقنالا  تالاعفنالا  هیدایقنالا و  تائیهلا  هذـه  نأ  یلوألا  ههجلا  نم  لصحت  یتلا  هواقـشلا 
تافولأملا دـقفل  امیظع  يذألا  نم  اـعون  ثدـحت  کـلذ  عم  یه  يورخـألا و  میعنلا  كرد   (1) نع اهدـصت  هیورخألا و  اهتداعـس  یلإ 

هملؤم اهـسفن  یف  هحیبق  تناک  نإ  تائیهلا و  هذـه  نإف  اهرکذـت  نع  سفنلا  لغـشی  ام  مدـع  اهیلإ و  هیقوشلا  هکلملا  دوجو  و  هیداعلا -
رهوجل اهتداضم  اهحئابق و  اهحئاضفب و  ساسحإلا  نع  اهلغـشی  ندـبلا  یلع  سفنلا  لابقإ  ناـک  نکل  اـهتقیقحل  هراـضم  سفنلا  رهوجل 
َكَءاطِغ َْکنَع  انْفَـشَکَف  یلاعت  لاق  امک  اهئاذـیإ  اهمالیإب و  سحت  نأ  بجیف  لاغتـشالا  لابقإلا و  کـلذ  لاز  اذإ  هرخـآلا  یفف  سفنلا 

هل میلأ و  ضرم  هملؤم و  هفآ  هب  نمک  ادیدش  اباذع  امیظع و  يذأ  توملا  باجحلا و  عفر  دـنع  سفنلا  يذأتف  ٌدـیِدَح  َمْوَْیلا  َكُرَـصَبَف 
تائیهلا هذـه  تناک  امل  نکل  يذألا و  هیاغ  هنم  يذأتف  هب  سحأ  کـلذ  نع  عزف  اذإـف  کـلذ  ریغ  وأ  ءاـمغإ  وأ  ردـخک  لـغاش  لـغش 

یف اهنع  لوزی  نأ  دـعبی  الف  هیمنهجلا  حابـشألا  نم  اهنع  عرفتی  اهمزلی و  ام  اذـکف  هیلإ  انرـشأ  امک  سفنلا  رهوج  نع  هبیرغ  هیداـیقنالا 
ثیح هیلإ  تراشأ  دـق  هقحلا  هعیرـشلا  نوکت  نأ  هبـشی  یلاعت و  هللا  ءاش  نإ  اهتلق  قئاوعلا و  هرثک  بسح  یلع  هتوافتم  رهدـلا  نم  هدـم 

رعاـشلل ملؤملا  ضرملا  (2) و  لاضعلا ءادـلا  وهف  هیلقعلا  هواقـشلا  نم  یناثلا  مسقلا  اـمأ  وراـنلا  یف  دـلخی  ـال  قساـفلا  نمؤملا  نأ  درو 
هنم تدقفف  ام  اباستکا  لعفلاب  لقعلا  بستکتل  هیف  دـهجلا  كرات  مث  اهیلإ  هسفنل  اقوش  بساکلا  ایندـلا و  یف  یلقعلا  لامکلا  مولعلاب و 

امم ءایعلا  ءادلا  هذهف  دحجلا  هیبصعلا و  یلع  لوقلا  عقاولل و  هفلاخملا  هلطابلا  روصلا  و  جاجوعالا - هکلم  تلصح  هینالویهلا و  هوقلا 

فراعملا و ال لیـصحت  یلإ  قوشتلا  هکلم  اهل  تسیل  نأ  تملع  ذإ  هبوجحمل  اهبر  نع  اهنأ  لثم  یمظعلا  هطبغلا  کـلت  نع  ـال  يأ  - 1
یقـشتف هیویندـلا  هیئزجلا  تافولأملا  یلإ  قوشلا  هکلم  لاق  اـمک  اـهنع  الدـب  اـهل  لـب  اـهنع - دـصلاب  اهتواقـش  نوکی  یتح  اهدادعتـسا 

هر س  اهدقفب ،
بـسحب تراص  دـق  اهترطف و  لصأ  بسحب  هراهطلا - همـصعلا و  ملاع  نم  یتلا  هیقطنلا  سفنلل  هتداـضمل  بکرملا  لـهجلا  امیـس  - 2

رانلا ران  يأ  رانلاب  قیرحتلا  قیزمتلا و  الإ  قیلی  وهف ال  ریعم  داقو  داقن  دنع  بیذاکألا  طیلاغألا و  نم  نوحـشم  باتک  لثم  هیناثلا  هرطفلا 
هر س  هدئفألا ، یلع  علطت  یتلا 
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نأ امک  اهلباقم و  نع  هنئاکلا  هذـللا  ءازإب  اهنع - نئاکلا  ملألا  اذـه  هیلع و  رودـقم  ریغ  لاحملا  ذإ  اهجالع  نع  حاورـألا  ءاـبطأ  تیعأ 
وأ ریرهمزلاب  ندب  دیمجت  وأ  رانلاب  لاصتا  قیرفت  نم  فانمب  ساسحإ  لک  نم  دشأ  هذه  کلذک  مئالمب  ساسحإ  لک  نم  لجأ  کلت 

هلباقملا هذللا  نادجو  مدع  یف  هانررق  يذلا  ینعملا  نم  هانرکذ  ام  هببـس  ایندلا  یف  هلهأل  کلذ  روصت  مدع  وضع و  عطق  قنع و  برض 
ذـیذل و ریغ  وه  ام  نوذلتـسی  امنإ  مهب و  نوءزهتـسی  نیکردـملا و  صخی  یتلا  مالآلا - تاذـللاب و  نوسحی  ناـیبصلا ال  نأ  اـمک  هل و 
هداملا و نع  نوصلخی  نیذلا  هغلابلا  لوقعلا  وذ  هکردأ  امب  نورعـشی  ایندـلا ال  لهأ  مه  لوقعلا و  نایبص  کلذـک  نوکردـملا  ههرکی 

اهقئالع

هیورخألا هداعسلا  نع  مهنامرح  تالوقعملا و  نع  سوفنلا  ضعب  ولخ  ببس  یف  ( 4  ) لصف

هراشا

عیمجل همدختـسملا  ءاـضعألا  حراوجلا و  عیمجل  هربدـملا  هفیطللا  یه  ناـسنإلا  یف  فراـعملا  مولعلا و  لـحم  یه  یتلا  هوقلا  نأ  ملعا 
تانولملا و روص  یلإ  هآرملا  هبـسن  هیملعلا  روصلا  یلإ  اهتبـسن  ذإ  اهلک  مولعلا  فراعملل و  هلباق  اهتاذ  بسحب  یه  يوقلا و  رعاشملا و 

امنإ تارصبملا و 

.هآرملا لاثم  یف  ءاملعلا  لضافأ  ضعب  هرکذ - امک  هسمخ  رومأ  دحأ  اهل  هیملعلا  روصلا  فاشکنا  نم  عناملا 

يوقتی نأ  لبق  اهتاذ  اهرهوج و  ناصقن  اهلوأ 

دیدـحلا رهوجک  اهتاذ  هآرملا و  رهوج  ناصقن  ءازإب  اذـه  هوقلاب و  اهنوک  اهناصقنل و  تامولعملا  اـهل  یلجتی  ـال  اـهنإف  یبصلا  سفنک 
.لقیصی لکشی و  بوذی و  نأ  لبق 

اهتاذ هملظ  اهرهوج و  ثبخ  یناثلا  و 

اهءالج سفنلا و  هراهط  بلقلا و  ءافـص  عنمی  هنإف  یـصاعملا  هرثک  نم  سفنلا  هجو  یلع  لصح  يذلا  مکارتلا  تاوهـشلا و  هرودکک 
هیوق تناک  نإ  اهیف و  هروصلا  روهظ  نم  هعناملا  اهترودـک  اهثبخ و  هآرملا و  ءادـصک  اهمکارت  اهتملظ و  ردـقب  اهیف  قحلا  روهظ  عنمف 
تراص هیبضغ  وأ  هیوهـش  تناک  نإف  اهنم  رثأ  اهتاذ  یف  ثدح  سفنلا  نم  تعقو  لعف  وأ  هکرح  لک  نأ  ملعا  لکـشلا و  همات  رهوجلا 

نم هقئاع  اهبسحب 
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ءادوس هتکنک  يویند  یناویح  رمأب  لاغتشا  لکف  قئاللا  اهلامک  یف  هعفان  اهبسحب  تراص  هیلقع  تناک  نإ  اهقح و  یف  نکمملا  لامکلا 
- هآرملا یف  هیدـصألا  تاراخبلا و  تارابغلا و  مکارتک  هلجأل  تقلخ  امع  اهتریغ  اهتدـسفأ و  تمکارت  ترثکت و  اذإف  هآرملا  هجو  یف 

.اهرهوج داسفل  هبجوملا 

هبولطملا هیاغلا  هدوصقملا و  هروصلا  ههج  نع  اهب  الودعم  نوکت  نأ  ثلاثلا  و 

اهنکل امهریغ  هعیدـخلا و  رکملا و  تاملظ  نع  هیقن  یـصاعملا  هرودـک  نع  هیقن  هیفاص  تناک  نإ  نیعیطملا و  ءاحلـصلا و  سوفن  نإف 
بناج یلإ  يدؤملا  قیرطلا  نع  تلدـع  بولطملا و  رطـش  ذاـحت  مل  قحلا و  بلطت  تسیل   (1) اهنأل قحلا  هیلج  هیف  حـضتی  امم  تسیل 
لامعأ یلإ  مهلا  فرصب  هیهلإلا - هرضحلا  كاردإ  هیبوبرلا و  تایآ  یف  لمأتلا  هیقیقحلا و  فراعملا  یف  رکفلا  فرص  وه  توکلملا و 

ام ـالإ  مهل  فـشکنی  ـالف  اهعـضو  نم  ضرغلا  یف  (2) و  اهیف لمأت  ربدـت و  ریغ  نم  هیعـضو  راکذأ  داروأ و  هیعرـش و  کـسن  هیندـب و 
اوناک نإ  امهریغ  تاولـصلا و  مایقلا و  نم  کـسنلا  تادـسفم  عفد  تاـعاطلا و  لاـمعألا و  هروص  حیحـصت  نم  مهممه  هیلإ  تهجوت 
فرص یف  کنظ  امف  قحلا  هیلج  فاشکنا  نع  اعنام  لامعألا - تانسح  لیضفت  تاعاطلا و  حیجرتب  مهدیقت  ناک  اذإ  اهیف و  نیرکفتم 

ههج نم  اهب  الودـعم  اهنوک  وه  هآرملا  لاثم  یف  اذـه  یقیقحلا و  فشکلا  نم  عنمی  فیکف ال  اـهقئالع - ایندـلا و  تاوهـش  یلإ  همهلا 
.اهریغ یلإ  هروصلا 

لسرملا باجحلا  عبارلا 

لیصحتل دصاقلا  رکفلل  يرحتملا  هوهشلل  رهاقلا  عیطملا  نإف 

هر س  لامجإلاب ، ءافتکا  لیصفتلا  نع  اهضارعإل  بلاطملا  قح  بلطت  الوأ  هنع  باجح  هذه  هکلم و  همعن و  لب  - 1
بلقلا هیفصت  موصلا  نم  نمؤملا و  جارعم  هالـصلا  نأ  درو  امک  یقیقحلا  برقلا  يونعملا و  لاصتالا  هالـصلا  نم  ضرغلا  نأ  لثم  - 2

لب دوجلا  لیصحت  هاکزلا  نم  معطی و  دمص ال  وه  نم  قالخأب  قلختلا  لب  همکحلا  رطمی  باحس  عوجلا  درو  امک  ضیفلا  بالجتسال 
اذه همألا و  هذه  هینابهر  جحلا  نأ  درو  امک  ماتلا - دیرفتلا  دیرجتلا و  جحلا  نم  تاجاحلل و  یـضاقلا  قازرلا  باهولا  قالخأب  قلختلا 

هر س  ماقملا ، یف  طسب  یلإ  جاتحی  اهضراوع  اهناکرأ و  ضارغأ  لیصفت  اهلیصفت و  هقحلا و  ضارغألا  نم  لمجم 
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هجو یلع  ابـصلا  ذـنم  هیلإ  قبـس  سانلل  لوبقم  داـقتعاب   (1) هنع اـبوجحم  هنوکل  هدـصق  يذـلا  هبولطم  هقیقح  هل  فشکنی  ـال  دـق  ملعلا 
میظع باجح  اضیأ  اذه  دیلقتلاب و  هفقلت  ام  فالخ  هبلق  یف  فشکنی  نأ  عنمی  و  قحلا - هقیقح  نیب  هنیب و  لوحی  نظلا  نسح  دیلقتلا و 

هیدـیلقت تاداـقتعاب  نوبوجحم  مهنإـف  حالـصلا  ملعلا و  یلإ  نیبوسنملا  رثکأ  لـب  بهاذـملل  نیبصعتملا  نیملکتملا و  رثکأ  هب  بجح 
هآرملا نیب  لسرملا  باجح  انلاثم  یف  اذه  قئاقحلا و  كرد  نیب  مهنیب و  اباجح  تراص  مهبولق و  یف  تدکأت  مهسوفن و  یف  تخـسر 

.هروصلا و 

بولطملاب روعشلا  عقی  اهنم  یتلا  ههجلاب  لهجلا  سماخلا 

مولعملا و رکذـتلاب  لـب  ناـک  قیرط  يأ  نم  بولطملاـب  ملعلا  لیـصحت  هنکمی  سیل  ملعلا  بلاـط  نإـف  دوصقملا  قـحلا  یلع  روـثعلا  و 
دنعف رابتعالا  يوذ  راظنلا  ءاـملعلا  نیب  اررقم  اـصوصخم  اـبیترت  هسفن  یف  اـهبتر  اهرکذـت و  اذإ  یتح  هبولطم  بساـنت  یتلا  تامدـقملا 
هیرطف تسیل  هیورخألا - هداعـسلا  لصحت  اهب  یتلا  هبولطملا  مولعلا  نإف  بولطملا  هقیقح  هل  یلجتیف  ههج - یلع  رثع  دـق  نوکی  کـلذ 

هجو یلع  ناجودزی  نافلتأی و  نیقباس  نیملعب  الإ  لـصحی  ـال  یلوأ  ریغ  ملع  لـک  لـب  ـالوأ  هلـصاحلا  مولعلا  هکبـشب  ـالإ  صنتقت  ـالف 
هلع لولعم  نکمم  لکل  نإف  یثنألا  لحفلا و  جاودزا  نم  جاتنلا  لصحی  ام  لاثم  یلع  ثلاث - ملع  اـمهجاودزا  نم  لـصحیف  صوصخم 
ههج نم  الإ  لصحی  اهب ال  ملعلا  کلذکف  هتلع  هببس و  قیرط  نم  الإ  بابسألا  للعلا و  تاوذ  نم  یـش ء  لوصح  نکمی  هصوصخم ال 
مدـع وه  هآرملا  یف  هلاثم  اهب و  ملعلا  نم  عناملا  وه  اهجاودزا  اهبیترت و  هیفیکب  فراعملا و  لوصأب   (2) لهجلاف اهللع  اهبابسأب و  ملعلا 

الثم ناسنإلا  دـیری  نأ  هلاثم  لب  هآرملا - اهیف  یتلا  ههجلل  هیذاحم  نکت  مل  هروص  برف  هیئرملا  هروصلا  اهیف  یتلا  ههجلاب  اـهل  هاذاـحملا 
بصنی نیتآرم  یلإ  جاتحیف  هآرملا  یف  هافق  يری  نأ 

وأ عفری  نأ  یلإ  دوجو  بجاولا  نأ  نع  لب  دوجوم - دوجولا  نأ  دـقتعی  نأ  ملعتملا  بجحیف  أدـبملا  هل  تبث  تاذ  قتـشملا  نأ  لثم  - 1
وحن اهتاذـل و  اهتاذ  هدارإ  اهتاذـب و  اهتاذ  ملع  هایح و  اهتاذ  یف  سفنلا  نأ  دـقتعی  نأ  نع  هبجحیف  ریغلاب  مئاـق  ینعم  اـقلطم  هفـصلا  نأ 

هر س  ربکأ ، باجح  ملعلا  ءافرعلا  ضعب  لاق  ام  ینعم  اذه  کلذ و 
اْنلَْزنَأ َولاق  و  ِمیِقَتْـسُْملا * ِساطْـسِْقلِاب  اُونِز  َویلاعت  لاق  نازیملا  یف  هحورـشملا  اهروص  یه  اـهبیترت و  هیفیکب  نیهاربلا و  داوم  یه  و  - 2

هر س  َنازیِْملا ، َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم 
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یف افقلا  هروص  عبطنی  یتح  نیتآرملا  عضو  نیب  هصوصخم  هبسانم  یعاری  اهرصبی و  ثیحب  اهتلباقم  یف  يرخألا  افقلا و  ءارو  امهدحأ 
مولعلا صانتقا  یف  کلذـک  افقلا  هروص  نیعلا  كردـت  یتح  يرخألا  هآرملا  یف  هآرملا  هذـه  هروص  عبطنت  مث  افقلل  هیذاـحملا  هآرملا 

یه هذـهف  اـهب  ءادـتهالا  هیفیک  یلإ  يدـتهی  نم  ضرـألا  طیـسب  یلع  زعی  هآرملا و  یف  رکذ  اـمم  بجعأ  تـالاقتنا  اـهیف  هـبیجع  قرط 
ءایشألا قئاقح  فرعت  نأل  هحلاص  هقباسلا  هرطفلا  بسحب  سفن  لکف  الإ  و  رومألا - قئاقح  هفرعم  نم  هقطانلا  سفنلل  هعناملا  بابـسألا 

ام هیصاخلا و  هذهب  ملاعلا  اذه  رهاوج  رئاس  قراف  فیرش  ینابر  رمأ  اهنأل 

ءامسلا توکلم  یلإ  اورظنل  مدآ  ینب  بولق  یلع  نوموحی  نیطایشلا  نأ  ول ال  هنع ص : درو 

بلق نع  عناوملا  بجحلا و  هذـه  عفترا  اذإف  توکلملا  ملاع  هیناسنإلا و  سوفنلا  نیب  هلئاحلا  بجحلا  هذـه  هیلباقلا و  هذـه  یلإ  هراشإ 
اهـضرع هنج  یف  هتاذ  يریف  هیلع  یه  ام  یلع  دوجولا  هئیه  و  توکلملا - کلملا و  هروص  هیف  یلجت  هقطاـنلا  هسفن  وه  يذـلا  ناـسنإلا 

هداهشلا و کلملا و  ملاع  نع  هرابع  امهنأل  ضرألا  تاوامسلا و  ضرع  نم  عسوأ  اهضرع  هنج  هتاذ  یف  يری  لب  ضرألا  تاوامسلا و 
الف هریـصبلا  كاردإب  هصوصخملا  ساوحلا  هدـهاشم  نم  هبئاغلا  رارـسألا  وه  هیلقعلا و  قئاـقحلا  توکلملا و  ملاـع  اـمأ  دودـحم و  وه 
یف سیل  ذإ  تادوجوملا  لکب  طیحم  هللا  نأل  هیبوبرلا  هرـضحلا  یمـست  هعفد  تذـخأ  اذإ  توکلملا  کلملا و  ملاع  هلمج  اهل و  هیاـهن 

قاقحتسا ببس  وه  موق و  دنع  اهنیعب   (1) هنجلا وه  بلقلل  کلذ  نم  یلجتی  امف  هلاـعفأ  نم  هتکلمم  هلاـعفأ و  هللا و  تاذ  يوس  دوجولا 
امنإ هلاعفأ و  هتافـص و  هللا و  نم  ناسنإلل  یلجتی  ام  رادقمب  هفرعملا و  هعـس  ردقب  هنجلا  یف  هکلمملا  هعـس  نوکی  نیرخآ و  دنع  هنجلا 

اهاَّکَز ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  اهنم  یلمعلا  ءزجلا  حالصإب  اهؤالج  سفنلا و  ریهطت  بلقلا و  هیفصت  اهلک  حراوجلا  لامعأ  تاعاطلا و  نم  دارملا 
دارملا لب  تالامکلا  نم  تسیل  مادـعألا  یمدـع و  رمأ  اهنأل  هقیقحلاب  الامک  تسیل  ءافـصلا  هراهطلا و  سفن  اهاَّسَد و  ْنَم  َباخ  ْدَـق  َو 

ِدُِری ْنَمَف  یلاعت  هلوقب  دارملا  وه  رخآلا و  مویلا  هلـسر و  هبتک و  هلاعفأ و  هللااـب و  هفرعملا  رون  قارـشإ  ینعأ  ناـمیإلا  راونأ  لوصح  اـهنم 
ِهِّبَر ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْسِْإِلل ...  ُهَرْدَص  ْحَرْشَی  ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا 

هر س  هیئاشنإلا ، هیعادبإلا و  لاعفألا  هنج  تافصلا و  هنج  تاذلا و  هنج  يأ  - 1
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ناسلب یقیقحلا  نمؤملا  وه  امهل و  عماـجلا  وه  یهلـإلا  میکحلاـف  هیرظنلا  همکحلا  هیاـغ  رونلا  هیلمعلا و  همکحلا  هیاـغ  ردـصلا  حرـشف 
میظعلا زوفلا  کلذ  هعیرشلا و 

انسفنأ یف  لاعفلا  لقعلا  لوصح  هیفیک  یف  ( 5  ) لصف

لقعلا دوجو  وه  اهتیاغ  اهتروص و  اهدوجو و  مامت  سفنلا و  لامک  نإف  انـسفنأ  یف  ادوجو  هسفن و  یف  ادوجو  لاـعفلا  لـقعلل  نأ  ملعا 
وه امف  یشلا ء  کلذ  دوجول  هیاغ  نوکی  داحتالا ال  هجوب  هیلإ  یـشل ء   (1) لوصو ام ال  نإف  هعم - اهداحتا  هب و  اهلاصتا  اهل و  لاـعفلا 

انحضوأ دق  انأک  لوصولا و  یلإ  هقیرط  عطقی  عنامل  الإ  رخآ  تقو  یف  هل  هروص  ریـصی  نأ  هنأش  نم  وهف  تقو  یف  یـشل ء  عبطلاب  هیاغ 
قوذـلا و باحـصأ  نافرعلا و  لـهأل  یفکی  اـحاضیإ  لوقعملا  لـقعلا و  لاوحأ  نع  اـنثحب  دـنع  یلکلا  ملعلا  یف  داـحتالا  اذـه  قیقحت 

دوجو یلع  امدـقتم  العاف  نوکی  فیک  ادـحاو  ائیـش  نأ  هیلع  لکـشتسا  نمف  نایغطلا  دوحجلا و  لهأل  اعفان  نکی  مل  نإ  و  نادـجولا -
هانققح ام  یلإ  رظنی  عجری و  نأ  هیلعف  دوجولا  یف  هتایقرت  هتالامکتسا و  بتارم  دعب  ایتاذ  ابترت  هیلع  هبترتم  هنع  هرخأتم  هیاغ  یـشلا ء و 

هعس لجأل  هیرخآلا  هیلوألا و  هل  یلعألا  أدبملا  نأ  نایعلا  فشکلا و  رون  ناهربلا و  هوقب  هانفرع  ثیح  هانکلـس  يذلا  قیرطلا  کلـسی  و 
اهنم تسجبنا  یتلا  هنیع  تایوهلا و  اهنم  ثعبنا  یتلا  هتیوه  مامت  هعطاسلا و  هتیرون  هدـش  و  هعماـجلا - هتدـحو  هوق  طـسبنملا و  هدوجو 

تـسیل هتدـحو  نأل  اهترمث  دوجولا و  هرجـش  لصأ  وهف  اهلامک  اهتیاغ و  وه  تاینآلا  لعاف  وه  يذـلا  ماتلا  هدوجوف  تادوجولا  ناـیعأ 
تارثکلل هعماج  هفرصلا  هتیدحأ  لب  هدوجول  لثم  امک ال  هتدحول  یناث  الف  دادعألا  اهررکتب  لصحت  یتلا  تادحولا  رئاسک 

ءانب هیاغلا  یلإ  ییغملا  بلقنی  لوحتی و  نأب  لوحتلا - داحتالا و  وحنب  لب  یفاضإلا  لاصتالا  وحنب  نوکی  هیاـغلا ال  یلإ  لـصولا  يأ  - 1
یـسفن و دوجو  لاعفلا  لقعلل  هرـس  سدـق  لاق  اـمک  هنإ  مث  هیرهوجلا  هکرحلا  و  یقیقحلا - لاـصتالا  یلع  یتاذـلا  لدـبتلا  زاوج  یلع 

هر س  هیلع ، سیئرلا  خیشلا  تالاکشإ  دری  الف  یطبارلا  هدوجوب  دحتت  هیسدقلا  هیقطنلا  سفنلا  و  یطبار - دوجو 
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تایوهلا یف  ذفان  هدوجو  رون  تادحولا و  یف  هیراس 

یلع ع: نیدحوملا  ریمأ  لاق  امک 

هلیازمب یش ء ال  لک  ریغ  هنراقمب و  یش ء ال  لک  عم 

لاونملا اذه  یلعف  ءاهتنالا  یف  تاینآلا  دعـصت  هیلإ  ءادتبالا و  یف  تادوجوملا  لزنتی  هنمف  یئاهتنالا  هدوجو  یئادتبالا  هدوجو  عفدی  الف 
هتدـحول لثم  اهتادـحو  هدوجول و  لالظ  هلاـعفلا  لوقعلا  تادوجو   (1) نإف هیهلإلا  هقراـفملا  روص  هیمویقلا و  راونـألا  تادوجو  لاـح 

اهلف هیلإ  تادوجوملا  عوجر  لئاسو  یلاعت و  قحلا  نع  ءایشألا  رودص  طئاسو  یه  امنإف  هتیعمج  هتعسل و  جذومنأ  اهتیعمج  اهتعـسف و 
هرون و هعـشأ  هلزنمب  تملع  امک  اهنأل  هئاقبإب  هئاقبب ال  هیقاب  هداجیإب - هدوجوب ال  هدوجوم  اهنأ  امک  هتیرخآب  هیرخآلا  هتیلوأب و  هیلوـألا 

.هتیوه مزاول 

رم دق  یلوألا  هیثیحلا  نم  هیف  رظنلاف  انسوفنل  هلوصح  ثیح  نم  هیف  رظنلا  ریغ  هسفن  یف  هدوجو  ثیح  نم  لاعفلا  لقعلا  یف  رظنلا  نإ  مث 
امامت هیناسنإلا و  سفنلل  الامک  هنوک  ثیح  نم  الإ  نآلا  هیف  رظنلا  سیل  ناـهربلاب و  هسفن  یف  هدوجو  تبث  دـق  ذإ  تاـیبوبرلا  یف  هرکذ 

القع ریـصت  نأ  اهل  هوقلاب و  لقع  اهنکل  لعفلاب  اسفن  تناک  نإ  و  رمألا - يدابم  یف  سفنلا  نأ  سفنلا  یف  هدوجو  یلع  ناـهربلا  اـهل و 
اهل لصحتف  تءاش  یتم  تامولعملا  روص  رضحت  ثیحب  ریـصی  یتح  تایلوألا  دعب  یناوثلاب  نطفتلا  تالوقعملا و  روصت  لجأل  لعفلاب 
نم جرخ  املک  لعفلاب و  لـقعلا  یلإ  هوقلاـب  لـقعلا  نم  اـهتاذ  تجرخف  دـیدج  بسک  مشجت  ریغ  نم  هیلقعلا  روصلا  راضحتـسا  هکلم 

هینامـسج هوق  وأ  مسجک  یلقع  ریغ  ارمأ  ناک  نإ  وهف  هیلإ  اهنم  هجرخی  رمأ  نم  هل  دـب  الف  لـعفلا  دـح  یلإ  دادعتـسالا  هوقلا و  دودـح 
لقعلا ریغ  ناک  ادوجو و  فرشألل  هدیفم  هلع  ادوجو  سخألا  نوکی  نأ  مزلیف 

کلذـک هیقیقح  هقح  هدـحو  هتدـحو  نأ  اـمک  اـهنود و  اـم  تادوجو  لـک  اـهدوجو  کلذـک  تادوجولا  لـک  هدوجو  نأ  اـمکف  - 1
لثمک اهلثم  هلثم و  ارهد و  اهیلع  اهتاذ  همدـقتم  اـنامز  هرخأـتم  سفنلا  یلإ  اـهتفاضإ  هلمجلاـب  هیددـع و  ـال  هیلظ  هقح  هدـحو  اهتدـحو 
هیکاح هروص  لبقت  ثیحب  جـیردتلاب  ریبکتلا  فیطلتلا و  هیفـصتلاب و  اهحلـصی  ءاربغ  هیدـیلج  یلع  ریغـص  سکع  هنم  سکعنا  سکاع 
ینفت اهرسکتف و  اسأر  هآرملا  نع  ینغتست  ثیحب  هروصلا  دتشت  لامجلا و  نسحلا و  لکـشلا و  مظعلا و  نم  هیلع  وه  ام  یلع  سکاعلل 

هر س  هدحاو ، لاح  اهلامک  اهصقن و  دنع  اهدعب و  و  هروصلا - لبق  هلاح  هیف و  ریغت  سکاعلاف ال  سکاعلا  یف 
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کلذـک نکی  مل  نإ  بولطملا و  وهف  هرطفلا  لصأ  یف  القع  نوکی  نأ  امإ  ولخی  الف  القع  ناک  نإ  لاحم و  کلذ  هریغل و  لقعلا  هدافأ 
یهتنی وأ  لسلـستی  وأ  رودـی  یتح  هیلإ  مالکلا  لقننف  لعفلاب  القع  هلعجی  و  لعفلا - یلإ  هوقلا  نم  هجرخی  رمأ  یلإ  هلاـحم  ـال  جاـتحیف 

.يدادعتسالا صقنلا  هوقلا و  هبئاش  نع  سدقملا  لقعلا  دوجو  تبثف  بولطملا  یلإ 

راکذتـسالا عاجرتسالا و  هوق  اهل  هکردـم و  اهل  هرـضاح  اهتبـستکا  یتلا  اهتامولعم  نوکی  دـق ال  هیناسنإلا  سفنلا  نأ  رخآ  لـیبس  نم  و 
کـش و ال  امهداحتا - عنتمیف  لباق  كردملا  لعاف و  ظفاحلا   (1) نأل ناتریاغتم  امه  ظفحلا و  هوق  كاردإلا و  هوق  اـهلف  هنوزخم  یهف 

هنأ فوشکم  رهاظ  لاعف و  لقع  دوجولا  نم  وحنلا  اذـه  ادوجو و  اهنم  لجأ  رهوج  لعافلا  ظفاحلاف  سفنلا  یه  لـباقلا  كردـملا  نأ 
سیل امل  اببـس  نوکی  فیکف  لعفلاب  القاع  لعفلاب و ال  الوقعم  نوکی  امهنم ال  ائیـش  نأل  مسج  یف  هوق  ماـسجألا و ال  نم  امـسج  سیل 
لمحی هیلقع ال  هروص  وهف  مسجلا  نم  لوقعملا  امأ  لعفلاب و  القع  سفنلا  هب  ریـصت  ببـس  دوجو  یف  مـالکلا  مسج و  یف  ـال  مسجب و 

یف هلخاد  تسیل  یتلا  رومألا  نم  مسجب  سیل  امع  الضف  الوقعم  مسج  رصی  مل  مسجلابف  یعانصلا - عئاشلا  لمحلاب  مسجلا  ینعم  هیلع 
ماسجألا ریثأت  نأ  مدـقت  امل  اهیف  رثؤیف  مسج  یف  هروص  وأ  مسج  اهیذاحی  وأ  اهرواجی  یتح  زیح  عضو و  يذ  یف  هعبطنم  و ال  ناـکم -

برقلا ءازإب  تاینامـسجلا  یف  يرادـقملا  لاصتالا  یعـضولا و  برقلا  نإف  هیناکملا - عاضوألا  هکراـشمب  ءایـشألا  یف  تاینامـسجلا  و 
قلطملا و ضایفلا  وه  ناک  نإ  وهف و  یلاعت  لوألا  امأ  ضیفلا و  بالجتسا  رثألا و  لوبق  یف  یناحورلا  یف  یلقعلا  طابترالا  يونعملا و 
هدرجملا و روصلا  نم  هبـسانت  هطـساو  نم  دـب  تانئاکلا ال  عاونأ  نم  عون  لک  یف  نأ  الإ  دوجولا  ضیفل  لـباق  لـک  یلع  قحلا  داوجلا 

روصلا هینوطالفألا و  لثملاب  نیینوطالفألا  دـنع  عاونألا و  باـبرأب  لـئاوألا  دـنع  نومـسملا  نوبرقملا  هکئـالملا  مه  هیلقعلا و  رهاوجلا 
ءایشألا ردصی  اهتطساوب  یتلا  هیلیصفتلا  همولع  اهنأل  هیهلإلا 

هنازخ لاعفلا  لقعلا  تبثیف  لوقعملا  یف  نایـسنلا  لوهذلا و  هدهاشملا و  نیب  هقرفتلاب  لدتـسی  لوبقلا و  لعفلا و  ثیدح  يوطی  دـق  - 1
هر س  مهولل ، هظفاحلا  كرتشملا و  سحلل  هنازخ  لایخلا  تابثإ  یف  امک  هقطانلا  سفنلل 
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یمسملا یلقعلا  اهلاثم  یـسدقلا و  اهوبأ  وه  هیناسنإلا - سوفنلا  لیمکت  ینتعی  نأ  یف  اهبـسنأ  اهقیلأ و  نأ  کش  رم و ال  امک  هجراخلا 
هذـه نأـب  حیرـصت  هینآرقلا  تاـیآلا  نم  ریثـک  یف  شخبناور و  یمـسی  ناـک  سرفلا  هـلم  یف  سدـقلا و  حور  لـیئربج  عرـشلا  ناـسلب 

ُمِیلَْعلا َِینَأَّبَن  َلاـق  هلوـق  يوـُْقلا و  ُدـیِدَش  ُهَمَّلَع  یلاـعت  هلوـقک  هماـهلإ  کـلملا و  میلعتب  لـصحی  ءاـیبنألا ع  یف  ساـنلا و  یف  فراـعملا 
هوق یف  لـصح  اذإ  هسوسحملا  تـالیختملا  نأ  هیملعلا  انتالامکتـسا  یف  ینـالقعلا - برقملا  کـلملا  اذـه  هطاـسو  هیفیک  (1) و  ُرِیبَْخلا

روصلاک نوکلا  هفیعض  دوجولا - همهبم  رمألا  لئاوأ  یف  اهنکل  هیلکلا و  یناعملا  تانیابملا  تاکراشملا و  ههج  نم  اهنم  لصحی  انلایخ 
ررکت تارودـکلا و  نع  هراهطلا  هیفـصتلا و  هطـساوب  اهتیحالـص  دـکأت  سفنلا و  دادعتـسا  لمک  اذإف  ملظم  عضوم  یف  هعقاولا  هیئرملا 

القع سفنلا  لعجیف  هیلایخلا  اهروص  هیمهولا و  اهتاکردـم  یلع  اهیلع و  لاعفلا  لقعلا  رون  قرـشأ  هیرکفلا - تاـکرحلا  تاـکاردإلا و 
لعفک اهدـنع  هعقاولا  هلیختملا  اهروص  سفنلا و  یف  لاعفلا  لقعلا  لعف  لعفلاب و  تالوقعم  اـهتالیختم  اهتاکردـم و  لـعجب  لـعفلاب و 

سمشلاف اهتارصبم  یلع  نیعلا و  یلع  اهقارـشإ  دنع  اهئاذحب  هعقاولا  هینامـسجلا  روصلا  نم  اهدنع  ام  هحیحـصلا و  نیعلا  یف  سمـشلا 
هعقاولا هلیختملا  روصلا  لاثم  اهلایحب  یتلا  هیجراخلا  روصلا  سفنلا و  یف  هریصبلا  هوق  لاثم  نیعلا  یف  راصبإلا  هوق  لاعفلا و  لقعلا  لاثم 

سمشلا و تعلط  اذإف  هوقلاب  تارصبم  تارصبملا  هوقلاب و  ارصب  رصبلا  نوکی  مالظلا  دنع  سمـشلا  قارـشإ  لبق  نأ  امکف  سفنلا  دنع 
علط امهم  کلذـکف  لعفلاب  هرـصبم  تایئرم  اهلایحب  یتلا  تانولملا  کلت  لعفلاب و  هرـصبم  هیئار  هیرـصبلا  هوقلا  تراص  اـهیلع  قرـشأ 

تراص لعفلاب و  القاع  القع و  هیناسفنلا  هوقلا  تراص  هیلایخلا  هتاکردم  یلع  اهیلع و  هؤوض  قرشأ  یـسدقلا و  رونلا  اذه  سفنلا  یلع 
اهتایضرع نع  اهتایتاذ  هلصاحلا  تابستکملا  نیب  هیلقعلا  هوقلا  تزیم  لعفلاب و  تالوقعم  تالیختملا 

لب اصن  اهتلالد  سیلف  هب  حیرـصت  هیآلا  یف  سیل  نکل  کلملا  هطـساوب  یلاعت  هللا  وأ  کلملا  وه  ریبخلا  میلعلاب  دارملا  نأ  یلع  ءانب  - 1
اهیف عاونألل و  بابرألا  یه  ینسحلا  ءامـسألا  نأ  ءافرعلا  هقیرط  هطـساوب و  میدقلاب  ثداحلا  طبر  نأ  همیمـضب  بولطملا  یلع  اهتلالد 

هر س  ُهَّللا ، ُمُکُمِّلَُعی  َهَّللا َو  اوُقَّتاهلوقک  هللا - ملع  یلاجم  طئاسولا  نأل  ریبخلا  میلعلا  یلإ  هئبنتلا  دانسإ  لوألا  یلع  اهیلع و  هلالد 
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اناسنإ کلذ  دـنع  ناسنإلا  ریـصیف  دارفألا  دادـعألا و  نع  هدرجم  اهتذـخأ  اهعورف و  نع  اهلوصأ  اهقئاقر و  اـهقحاول و  نع  اـهقئاقح  و 
یلکلا حورلاب  دـحتا  هیلقعلا  هتروص  وه  يذـلا  رونلا  اذـه  دتـشا  اذإ  دویقلا و  تاقلعتلا و  عطقب  هدوجو  قیـض  هتیئزج و  تلطب  ذإ  ایلقع 

عیمج یلإ  هتبـسن  نوکی  ثیحب  هتیوه  طسب  هدوجو و  هتعـس  يذلا  یلعافلا  أدبملا  لاعفلا و  لقعلا  سدـقلا و  حورب  یمـسملا  یناسنإلا 
الإ ینعملا  موهفملا و  بسحب  اهیلع  لومحملا  اهیلع  قداصلا  یلکلا  نأش  وه  امک  هدحاو  هبسن  هیرشبلا  دادنألا  دادعألا و  صاخشألا و 

تاوذـل تاناونع  هیلکلا  عئابطلا  اذـک  و  اهایإ - ظفاح  اهل  لماح  اـهل و  هقیقح  یلعاـفلا  أدـبملا  اذـه  دارفـألل و  ناونع   (1) موهفملا نأ 
تالوقعم اهتاسوسحم  ریـصت  القع  سفنلا  تراص  امهم  هلمجلاـب  هیعیبط و  عاونأ  باـبرأ  هیـسدق و  هکئـالم  هیلقع و  تاـیوه  هیرون و 

لعفلاب لقاع  لعفلاب  لوقعم  لک  نأ  انتقیرط  نم  رم  امل  اضیأ  تالقاع  (2) و  لعفلاب

هراشإلا زمرلا و  لیبس  یلع  ءاقنعلاب  ءافرعلا  دنع  یمسملا  یناحورلا  کلملا  اذه  لاوحأ  نم  ذبن  راهظإ  یف  ( 6  ) لصف

یف نوکشی  امک ال  هدوجو  یف  نوکشی  نیفراعلا ال  دنع  دوجولا  ققحم   (3) ءاقنعلا

واح اهایإ  لماح  هنادجو  لامک  هدوجو و  هعـسل  یلعافلا  أدبملا  اذـه  اهیلع و  لمحی  اهنادـقف  اهماهبإ و  طرفل  همهبملا  هعیبطلا  يأ  - 1
هر س  دحاولا ، ریثکت  یه  ریثکلا و  دیحوت  وه  هرثکلا و  یف  هدحولا  اهل  هدحولا و  یف  هرثکلا  هلف  اهل 

لب سفنلا  موهفم  عم  لوقعملا  موهفم  داحتا  سیل  داحتالا - نم  دارملا  نأ  تملع  هلقاـعلا و  سفنلا  دوجو  تـالوقعملا  دوجو  نإـف  - 2
هر س  لوقعم ، لقاع و  لقع و  هایح و  اهدوجو  اهدوجو و  هدوجو  نأ 

فلألاب ددـح  نیع و  ول  عطقنی و  ـال  هللا  ضیف  نـأل  کـلذ  نم  رثکأـف  کـلذ  وحن  راـقنم و  فلأ  هحنجأ و  فلأ  هل  نإ  لاـقی  اـم  و  - 3
یلو یبن و  لکل  هردـقلا  ملعلا و  وأ  یلمعلا  لقعلا  يرظنلا و  لقعلا  یحانج  نإ  فیک و  یلاعت  هللا  ءامـسأ  نم  فلألل  هتیرهظم  رابتعابف 

هچ رگ  دوب  هش  ناز  اهزاوآ  همه  نیا    ُ .هللا 144 ناسل  هنأ  امک  هناسل  لکلا  هنـسلأ  هحانج و  لعفلاب  لماک  ناسنإ  هلمجلاب  و  میکح - و 
هر س  وت ،  مشخ  اضر و  نم  ساوح و  نم  وت  مشچ  نابز و  نم  ار  وا  تفگ  دوب  هللا  دبع  موقلح  زا 
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تایآلا رکذت  نع  نیلفاغلا  هبنی  هتوص  و  تاملظلا - دقارم  یف  نیدـقارلا  ظقوی  هریفـص  فاق  لبج   (1) هناکم یـسدق  رئاط  وه  ءاضیبلا و 
هیواهلا یلویهلا و  ملاع  یف  نیلزانلا  تاملظلا  هیت  یف  يراـیحلاک  نیددرتملا  تـالاهجلا  يوهم  یف  نیطباـهلا  عامـس  یلإ  یهتنی  هؤادـن 

نع نولزعمل و  عمسلا  نع  مهرثکأ  نأل   (2) هادص فرعی  هءادن و  یغصی  هیلإ و  عمتـسی  نم  لق  نکل  اهلهأ و  ملاظلا  هیرقلا  و  ءاملظلا -
.هیسرافلاب لیق  ام  معن  هعم و  مه ال  قلخلا و  عیمج  عم  وه  نولقعی  مهف ال  یمع  مکب  مص  نوضرعم  مهبر  تایآ 

يا هن  اهنت  نآ  زا  یئاج  يا  هن  ام  اب  یئام و  اب 

لب هریفـص  عامـسب  عفتنی  اـیلوخیلام  هلع  نم  هب  نم  اذـک  هلـالظب و   (3) یقـستسی ءادوـسلا  ضرم  هیف  وأ  ءاقـستسالا  هلع  هل  نم  لـک  و 
بکرملا خسارلا  لهجلا  وه  کلهم و  دحاو  ضرم  الإ  هشایر  هتحنجأ و   (4) صاوخب لوزی  اهلک  هضرمملا  للعلا  هفلتخملا و  ضارمألا 

هیلإ لاـحترا و  لاـح و  ددـجت  ریغ  نم  یجملا ء  باهذـلا و  هل  لاـقتنا و  هکرح و  ریغ  نم  ـالوزن  ادوعـص و   (5) ناریطلا هل  و  داـنعلاب -
یف رمألا  اذک  هل و  نول  امم ال  وه  ناولألا و  تاوذ  یف  ناولألا  ترهظ  هنم  نامز - ریغت و  ناکم و ال  هفاسم و  نود  نم  دـعبلا  برقلا و 

رارسألا قئاقحلا و  لک  فرعی  رویطلا و  هنسلأ  عیمج  مهفی  هناسل   (6) مهف نم  حئاورلا و  موعطلا و  باب 

هلباقلا بولقلا  نم  هتحت  ام  یلع  هیلجت  یلإ  انرظن  نإ  بلقلا  فاق  لبج  وأ  هقوف  امب  يرودصلا  همایق  یلإ  انرظن  نإ  هردقلا  فاق  يأ  - 1
هر س  یلاعت ، هتیانع  هللا و  حالصإب  هل 

هر س  لعفلاب ، لماکلا  ناسنإلا  هفرعم  لعفلاب و  لوقعلا  فراعم  هادصف  ءادنلا  سکع  يدصلا  - 2
هر س  همیلعت ، هماهلإب و  الثم  بیبطلا  هجلاعم  ذإ  - 3

هر س  تایرصنعلا ، رصانعلا و  یف  یتلا  هیعونلا - روصلا  أدبم  هنأل  هتحنجأ  هلزنمب  یتلا  عئابطلا  يوقلا و  صاوخ  يأ  - 4
هر س  هب ، اهلاصتا  تایلکلا و  اهکاردإ  یف  هیلإ  اهلوزن  لوقعلا و  دوعص  وأ  لوقعلل  یطبارلا  هدوجو  اذه  - 5

اذهل هدحاو و  قحلا  لهأ  عیمج  دئاقعف  مهمولع  یف  هب  نیلـصتم  اوناک  لکلا  نأل  هللااب  ءاملعلا  عیمج  مولع  مهف  همولع  هفراعم و  يأ  - 6
هر س  هیواسملا ، رویطلا  ناحلأب  تاغللا و  لکب  املاع  مامإلا  ناک 
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ناکملا نع  لاخ  وه  هنم و  هءولمم  هنکمألا  غراف و  لکلا  نم  وه  لغتشم و  هب  لکلا  برغملا  یف  هرذ  هنع  ولخی  قرشملا و ال  هرکوتسم 
اهریغ هبرطملا و  تاراقیـسوملا  تاـنونغرألا و  هـبیجعلا و  یناـغألا  هذـیذللا و  تاـمغنلا  هریفـص و  نـم  هجرختـسم  عئانـصلا  موـلعلا و 

.مسالا كرابملا  تاذلا  فیرشلا  ریطلا  اذه  لوصأ  نم  هطبنتسم 

ار ناغرم  نابز  یناد  وچ  وتار  نامیلس  یبش  يدیدن  نوچ 

قلخلا عیمج  لامکتـسا  لب  قرغلا  نم  انوصم  ءاـملا  یلع  ربعی  قرحلا و  نم  اـنمآ  راـنلا  یف   (1) زوجی هشایر  نم  هشیرب  ذوعتی  نم  لـک 
یسدقلا ریطلا  اذه  دییأتب  مهتاجاح  مهبرآم و  یلإ  نیکلاسلا  لوصو  مهتالامک و  ءاحنأب 

وهف هیوامسلا  رویطلا  ناطلس  وه  يذلا  غرمیس  امأ  و  ءاقنعلا - لاح  اذه  ایندلا  روجسملا  رحبلا  يأ  ءاملا  یلع  ربعی  هعیبطلا و  ران  يأ  - 1
هولج بجع  يا  غرمیـس  راک  يادتبا  -  ُ هیف راطعلا  نیدلا  دیرف  خیـشلا  لاقف  هللا 146  رون  وه  يذـلا  طسبنملا  دوجولا  وأ  یلکلا  لـقعلا 

تفرگ رب  رپ  نآ  زا  یـشقن  یـسک  ره  يروشک  ره  دش  روش  رپ  مرج  يرپ ال  يو  زا  داتف  نیچ  نایم  رد  بشمین  نیچ  رد  تشذـگب  رگ 
وا رپ  شقن  یتـشگن  رگ  تسوا  رپ  شوقن  زا  یـشقن  هلمج  تسوا  رف  زا  عنـص  راـثآ  همه  نیا  تفرگ  رد  يروش  شقن  نآ  دـید  هک  ره 

ریطلا کلذـب  دارأـف  تسنیزا  نیـصلاب  ول  ملعلا و  اوبلطا  تسنیچ  ناتـسراگن  رد  نوـنکا  رپ  نآ  ناـیم  رد  يدوـبن  اـغوغ  همه  نیا  ناـیع 
هلـسلسلا لیللاب  توکلملا و  ملاـع  قرـشم  دـالب  یـصقأ  یه  یتلا  هیکلفلا  هیلکلا  سفنلا  نیـصلاب  یلکلا و  لـقعلا  نیـصلا  یف  یلجتملا 

لک هذخأ  يذـلا  شقنلاب  هراودـلا و  كالفألا  کلامملاب  هلظ و  هسکع و  هنم  یقلملا  شیرلاب  و  ردـقلا - هلیل  هقیقح  یه  یتلا  هیلوزنلا 
مان فاق  هوک  نآ  تسه  هک  یهوک  سپ  رد  فالخ  یب  یهاـشداپ  ار  اـم  تسه    ُ 146 خیـشلا - کلذ  لوق  امأ  .یئزجلا و  لقعلا  دحأ 

هر س  طسبنملا ، دوجولا  یف  رهاظ  وهف  رود  رود  وز  ام  کیدزن و  امب  وا  رویط  ناطلس  غرمیس و  نآ 
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نیتیقیقحلا نیتیلقعلا  نود  نیتیورخألا  نیتیسحلا  هواقشلا  هداعسلا و  نایب  یف  ( 7  ) لصف

هراشا

یفف یلوأ  ملع  هیلقع و ال  هئیه  ثدـحت  مل  هضحم و  هینالویه  تناک  نإ  قحلل  داـضم  وه  اـم  نود  اطیـسب  ـالهج  هلهاـجلا  سوفنلا  نإ 
لوقلا نییئاشملا  ملعم  هذمالت  مظاعأ  نم  وه  یسیدورفألا و  ردنکـسإلا  نم  لوقنملا  و  هفـسالفلا - نیب  فالتخالا  ددرتلا و  عقو  اهئاقب 
هأشنلا نأ  یلإ  انرشأ  دق  هعبسلا و  سلاجملاب  هموسوملا  هلئاسر  ضعب  یف  يأرلا  اذه  یلإ  لام  اضیأ  سیئرلا  خیشلا  اهداسف و  اهمدعب و 

امنأ هأشن  لک  یف  یشلا ء  دوجو  نأل  ایرارطـضا  امزال  هجذاسلا  هذه  نالطبب  لوقلا  ناکل  هیلقعلا  هأشنلا  یف  هرـصحنم  تناک  ول  هرخآلا 
ریغ نایقاب  نالقتسم  نایروص  ناملاع  هدسافلا  هنئاکلا  هددجتملا  هیقلعتلا  هأشنلا  هذه  دعب  نأ  تملع  دق  نکل  هالویهب  هتروصب ال  نوکی 

دوجو اهدوجو  نأل  سفنلا  الإ  اهایإ  ظفاح  اهل و ال  هدام  یتلا ال  هفرـصلا  تاسوسحملا  راد  یناثلا  تالوقعملا و  راد  امهدـحأ  نیرثاد 
یه سفنلاـف  سفنلا  وه  ساـحلا و  رهوجلل  هدوجو  هنیعب  هدوجو  سوسحم  وـه  اـمب  سوـسحملا  اهتیـسوسحم و  سفن  وـه  یکاردإ و 
الف ندـب  وأ  لماح  ریغ  نم  سفنلل  هللا  نذإب  یقبملا  ظفاحلا  وه  لقعلا  نأ  امک  هدام  ریغ  نم  كانه  هیـسحلا  روصلل  هیقبملا  هظفاـحلا و 
هذه نذإف  تادادعتـسالا  يوقلا و  هلباقلا و  بابـسألا  نود  اهتاهج  هلعافلا و   (1) اهبابسأب الإ  ملاعلا  اذه  یف  هدوجوملا  ءایـشألل  هجاح 

اهتداضم اهتافانمل و  اهببـسب  هبذـعم  اهب  هیذأتم  نوکت  یتح  هیناسفن  لئاذر  هیندـب و  تائیه  اهیف  خـسرتی  مل  ندـبلا و  دـعب  هیقاـب  سفنلا 
اهلف دوجولا  یف  لطعم  ذإ ال  لعفنت  لعفت و ال  هلطعم ال  نوکت  نأ  اضیأ  نکمی  هینارونلا و ال  هیلصألا  اهترطف  ثیح  نم  سفنلا  رهوجل 

اهل ال اهدوجو  سفنلا  هذه  ذـلأ و  هلامک  لصح و  نإ  ذـیذل  دوجولا  نأ  رم  دـق  هداعـسلا و  هذـللا و  نم  ظح  دوجولا  نم  اهظح  ردـقب 
هفیعض اهنکل  شوشم  وأ  عنام  الب  ناک  نإ  اهعم  ام  دوجو  اهدوجو و  ردقب  اهل  هلصاح  هذللاف  هیدام - ریغ  اهنوکل  رخآ  یشل ء 

هر س  سفنلل ، هلیذرلا  هدیمحلا و  تاکلملا  یه  اهتاهج  و  - 1
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هعئاذلا تامدقملا  هروهـشملا و  ءارآلا  ضعب  تایلوألا و  لوصحب  هینالویهلا  هضحملا و  هوقلا  نع  هجراخ  تناک  نإ  اهل و  لامک  ذإ ال 
نإف ندبلا  اذه  تقراف  اذإ  اهنإف  مزجلا  دـکأتلا و  هجو  یلع  یلقع  یملع  لامک  هیعاد  تایلقعلا و ال  یلإ  قوش  دـعب  اهیف  ثدـحی  مل  و 

نم عئارشلا  لهأ  نم  تعمس  هتمه و  هیلإ  تغلب  هتلیخت و  هتمهوت و  تناک  ام  سنج  نم  هیقیقح  ریغ  هداعـس  اهل  هلاحم  الف  هریخ  تناک 
هدنع اجیهب  اذیذل  نوکی  ام  رئاس  راهنألا و  راجـشألا و  دودمملا و  لظلا  دوضنملا و   (1) حلطلا دوضخملا و  ردسلا  روصقلا و  روحلا و 

هیلإ و انرـشأ  امک  هدام  عوضوم و  یلإ  رقتفم  ریغ  اهلوصح  هسوسحملا  هیورخألا  روصلا  نأل  اندـنع  هتابثإ  یف  لاکـشإ  ـال  اـمم  اذـه  و 
.قئاللا ثحبلا  غلابلا و  صحفلا  ناهربلا و  کلسم  یلع  کلذ  نایب  یتأیس 

اذإ ءالؤه  نأ  نم  مالکلا  یف  فزاجی  هنأب ال  هفصو  دق  همعز و  یلع  انکمم  الوق  مهنم  ضعب  نع  ءافشلا  بحاص  لقنف  هفسالفلا  امأ  و 
هیندبلا و ءایـشألا  نع  اهب  قلعتلا  اهیلإ و  رظنلا  مازتلا  مهلغـشیف  نادبألا  نم  یلعأ  وه  امب  قلعت  مهل  سیل  نویندب و  مه  نادـبألا و  وقراف 

نادبألا ضعبب  قلعتلا  یلإ  مهقوشت  عون  مهقلعی  نأ  نکمأ  تایندبلا - نادبألا و  ریغ  فرعی  طقف و ال  مهنادبأل  هنیز  اهنأ  مهـسفنأل  امنإ 
يذلا رذـعلل  هیناویحلا  هیناسنإلا و  نادـبألا  نود  ماسجألا  هئیه  تایهام  هذـه  عبطلاب و  هبلاط  اهنأل  سفنألا  اهب  قلعتی  نأ  اهنأش  نم  یتلا 

وأ مرجلا  کلذل  اسفنأ  سفنألا  هذه   (2) ریصت نأ  ایوامس ال  امرج  کلذ  نوکی  نأ  زوجیف  اهل  اسفن  الإ  نکی  مل  اهب  قلعت  ول  هانرکذ و 
همهو یف  هدنع و  هدقتعم  تناک  یتلا  روصلا  لیختی  مث  لیختلا   (3) ناکمإل مرجلا  کلذ  لمعتست  نأ  لب  نکمی  هذه ال  نإف  اهل  هربدم 

یف ناک  ام  رئاس  ربق و  تاـم و  هنأ  لـیختیف  هلیخت  لـیمجلا و  يأر  هداعـسلا  بجوم  ریخلا و  هلاـعفأ  یف  هسفن و  یف  هداـقتعا  ناـک  نإـف 
انراقم نوکی  هنخدألا و  ءاوهلا و  نم  ادلوتم  مرجلا  اذه  نوکی  نأ  زوجی  لاق و  رایخألل - هداقتعا 

هر س  دوضنم ، علط  یلع ع  هءارق  - 1
هر س  سفنلل ، هفولأملا  روصلا  رهظتل  هآرملاب  قلعتلاک  اهقلعت  لب  - 2

هر س  اهتاوذب ، همئاقلا  روصلاب  لوقی  الف  خیشلا  دنع  اقلطم  هروصلا  هداملا و  نیب  مزالتلا  بوجول  کلذ  و  - 3
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حورلا کلذ  للحتی  نأ ال  زاج  ول  هنأ  و  ندـبلاب - هب ال  سفنلا  قلعت  نأ  نویعیبطلا  کشی  يذـلا ال  اـحور  یمـسملا  رهوجلا   (1) جازمل
.هیناسفنلا همزالملا  همزالت  سفنلا  تناکل  موقی  طالخألا و  ندبلل و  اقرافم 

تناک یتلا  هنـسلا  یف  لیق  ام  عیمج  مهل  نوکی  هنأ  نولیختی  اضیأ و  هیمهولا  هواقـشلا  مهل  نوکی  رارـشألا  نم  ءالؤه  دادـضأ  لاـق و  و 
- هینامسج هلآب  نوکی  امنأ  مهوتلا  لیختلا و  نأ  ببسب  هواقشلا  هداعسلا و  هذه  یف  ندبلا  یلإ  اهتجاح  امنإ  رارـشألل و  باقعلا  نم  مهل 

ءادعـسلاف هب  هدـعب  هسنج  نم  وه  اـم  لاـصتاب  هسنج و  نم  وه  اـمب  هلاـصتاب  هلاـح  دادزی  هواقـشلا  هداعـسلا و  لـهأ  نم  فنـص  لـک  و 
لاصتا لیبس  یلع  ضعبب ال  اهـضعب  لاـصتا  نوکی  هب و  لـصتی  اـم  تاذ  هتاذ و  دـحاو  لـک  لـقعی  هرواـجملاب و  نوذذـلتی  نویقیقحلا 

.ماحدزالاب هحسف  دادزیف  لوقعمب  لوقعم  لاصتا  لیبس  یلع  نکل  ماحدزالاب  هنکمألا  اهیلع  قیضیف  ماسجألا 

میحج ءادعـسلا و  هنج  هیفیک  یف  نیتـسوسحملا و  نیتیورخـألا  هواقـشلا  هداعـسلا و  تاـبثإ  یف  هبارتأ  خیـشلا و  رظن  هـیلإ  غـلب  اـم  اذـه 
- هیقابلا كوکـشلا  عفد  نع  انثحب  دنع  سفنلا  ملع  نم  نماثلا  بابلا  نم  ثلاثلا  لصفلا  یف  انم  هراشإلا  ترم  دق  داعملا و  یف  ءایقـشألا 

روصت عوضوم  نوکی  نأ  زیوجتب  لوقلا  نأ  انهاه  رکذـن  يذـلا  دـسافملا و  نم  همزلی  اـم  يأرلا و  اذـه  هفاخـس  یلإ  لـقنلا  باحـصأل 
هیعیبطلا هفـسلفلا  نم  هعاضب  يذ  لجر  نم  حصی  فیک  ناخدلا  ءاوهلا و  نم  ادلوتم  امرج  ندبلا  اذه  نع  درجتلا  دعب  اهلیخت  سفنلا و 

مل اذإ  ببـس  یندأب  للحتی  قرفتی و  هیرـصنعلا  داوملا  ضعب  نم  دلوتملا  یناخدلا  مسجلا  اذه  لثم  سیل  هیهلإلا أ  هفـسلفلا  نم  فیکف 
سفنلا فرـصتل  هؤیهت  یقبی  یتح  یبطلا  حورلا  یف  امک  لدبلا  داریإب  ائیـشف  ائیـش  للحتلا  نع  ددـبتلا و  نع  هایإ  هظفاح  هعیبط  هل  نکی 

نیع اذه  سیل  نذإف أ  یلیختلا  كاردإلا  عوضوم  هنوکل  اناویح  لب  اتابن  اعون  هتاذ  یف  وه  نوکیف 

يراسلا يدبکلا  یغامدلا و  یبلقلا و  يراخبلا  حورلا  نم  ناخدـلا  راخبلاب و  هقلعتم  اضیأ  هیلوألا  هأشنلا  هذـه  یف  سفنلا  نأ  دـیری  - 1
ملاع همه  يدود  فک  رد  دنک  مدآ  دمد  لگ  رد  یمد  نوچ  -  ُ لیق ام  معن  غامدلا و  یف  ام  امیس  هدروألا  باصعألا و  نییارـشلا و  یف 

هر س  دنک ، 
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یلإ هتیناسنإ  نع  اخلـسنم  ناسنإلا  اذه  راصف  هیناسنإ - سفن  هب  تقلعت  ناسنإ  ریغ  اناویح  یناخدلا  مرجلا  اذـه  راص  سیل  خـسانتلا و أ 
سیل هل و  دیعبلا  وأ  بیرقلا  دادعتسالاب  وأ  لعفلاب  امإ  تالوقعملا  كاردإ  هوق  هل  نوکی  نأ  هیناسنإلا - طرش  نأل  کلذ  رخآ و  ناویح 
ناکل تالوقعملا  لقعت  هوق  اذ  هنوک  ضرف  ول  مث  لعفلاب  القع  ریـصت  نأ  ریغ  نم  توملاب  لوألا  هدادعتـسا  لطب  دق  ذإ  اهنم  یـش ء  هیف 
موزللا اذه  نییئاشملا و  عباوت  نم  هریغ  خیـشلا و  هلاحأ  دق  رم  امک  هسفن  یف  هنالطب  عم  وه  خـسانتلا و  مزلی  هجو  يأ  یلعف  رخآ  اناسنإ 

يذ یناویح  مرجل  لمعتـسملا  یکاردإلا - رهوجلا  الإ  سفنلل  ینعم  ذإ ال  اهل  اـسفن  ریـصت  نأ  ریغ  نم  هلمعتـست  هلوق  درجمب  عفدـی  ـال 
اهل و هلآ  یه  یتلا  مارجألا  یف  تالیختملا  تاسوسحملا و  هروص  عابطنا  نم  هیلإ  اوبهذ  ام  یلع  امیـس  هتاکاردإل  عوضوم  هوقلاب  هایح 
هیعیبطلا و داوملا  نع  اهتاکردم  هیلایخلا و  سفنلا  درجتب  مهملع  مدع  هب  لوقلا  یلإ  مهأجلأ  دساف  لوق  يدر ء و  بهذم  اذه  هلمجلاب 

ضعبب مهـضعب  مهتاوذ  لاصتاب  نوذذلتی  نییقیقحلا  ءادعـسلا  نأ  لوقنملا  مالکلا  اذه  یف  رکذ  هنأ  اضیأ  یلع  یبأ  خیـشلا  نم  بجعلا 
ردـقی مل  لوقعملا و  لقاعلا و  نیب  یتاذـلا  داحتالا  یلقعلا و  لاصتالا  ینعم  لصحی  مل  هنأ  عم  لوقعمب  لوقعم  لاصتاک  اـیلقع  ـالاصتا 

.عینشتلا هیاغ  هیعباتم  سویروفرفک و  هب  لئاقلا  یلع  عنش  راکنإلا و  هیاغ  هبتک  رثکأ  یف  هرکنأ  لب  هتابثإ  یلع 

اریثأت و اهیلع  دادزت  لب  هیـسحلا  نع  فعـضت  تسیل  هیلایخلا  روصلا  نإ  هیوحـضألا  هلاـسرلا  یف  ءافـشلا و  تاـیهلإ  رخاوأ  یف  لاـق  مث 
نم ارارقتـسا  دـشأ  يورخـألا  نأ  یلع  سوسحملا  نم  هباـب  یف  اـنأش  مظعأ  هب  موـلحملا  ناـک  اـمبر  ماـنملا و  یف  دـهاشن  اـمک  ءاـفص 
یف سحت  یتلا  لـب و  ماـنملا - یف  يرت  یتلا  روصلا  تسیل  لـباقلا و  ءافـص  سفنلا و  درجت  قئاوعلا و  هلق  بسحب  ماـنملا  یف  دوجوملا 

نم ئدتبت  امهادحإ   (1) نأ الإ  سفنلا  یف  مسترملا  الإ  تملع  امک  هظقیلا 

ساوحلا قرط  نم  هدنع  تلثمت  ءاوس  نیهجو  تاذ  هآرمک  وه  يذـلا  ایـساطبنلا  یف  هروصلا  لثمتی  نأب  متت  هدـهاشملا  نأ  هلـصاح  - 1
هم سکع  قئاقحلا  قئاقر  یلخادـلا  ههجول  هلثمتملا  هدـهاشملا و  روصلا  نوکت  نأ  نم  معأ  لخادـلا  نم  اـم  لـخاد و  نم  وأ  هرهاـظلا 
ام ناذـه  هطئاسبک و  لایخلا  هظفح  ایـساطبنلا و  هتکردأف  لاـیخلا  یف  هنوزخملا  روصلا  نم  هلیختملا  هتبکر  اـم  وأ  ادـخ  ناتـسب  ناـیور 

هر س  جراخلا ، نم  هیلإ  عفتری  ام  لوألا  نطابلا و  نم  هیلإ  ردحنی 
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ذلی و  (1) امنإ دـهاشملا و  كاردإلا  كانه  مث  سفنلا  یف  مسترا  اذإف  هیلإ  عفترت  جراـخ و  نم  ئدـتبت  هیناـثلا  هیلإ و  ردـحنت  نطاـب و 
جراخ نم  ببـس  نکی  مل  نإ  هلعف و  لعف  سفنلا  یف  مسترا  املک  جراخلا و  یف  دوجوملا  سفنلا ال  یف  مسترملا  اذـه  هقیقحلاب  يذؤی 

سایقلاب ناتسیسخلا  هواقشلا - هداعـسلا و  یه  هذهف  ببـسلا  ببـس  وأ  ضرعلاب  ببـس  وه  جراخلا  مسترملا و  اذه  یتاذلا  ببـسلا  نإف 
هذـللا یف  سمغنت  تاذـلاب و  اهلامکب  لصتت  لاوحألا و  هذـه  لـثم  نع  دـعبت  اـهنإف  هسدـقملا  سفنـألا  اـمأ  هسیـسخلا و  سفنـألا  یلإ 

وأ يداقتعا  کلذ  نم  رثأ  اهیف  یقب  ناک  ول  يربتلا و  لـک  اـهل  تناـک  یتلا  هکلمملا  یلإ  اـهفلخ و  اـم  یلإ  رظنلا  نع  ئربت  هیقیقحلا و 
.همالک یهتنا  خسفنی  نأ  یلإ  نییلعلا  هجرد  نع  هلجأل  تفلخت  هب و  تذأت  یقلخ 

مهوذح و وذحی  مهتقبط و  یف  ناک  نم  و  یبارافلا - ءافشلا و  بحاص  ینعأ  نییمالـسإلا  هفـسالفلا  راکفأ  هیلإ  تلـصو  ام  هیاغ  هذهف 
دنع یتأیس  امیف  مالکلا  بل  لوقلا و  خم  ملعتس  قبس و  امک  اهسفن  یف  هلطاب  لب  ءادجإلا  دح  هغلاب  ریغ  قیقحتلا  هجرد  نع  هرصاق  یه 

.نییلعلا هجرد  یلإ  هلصاولا  هلماکلا و ال  ریغلا  سفنألا  داعم  تابثإ  یلإ  ثحبلا  اندیرجت 

حراـش یـسوطلا  ققحملا  هرکذ  اـمک  رـصن  وبأ  وـه  ءاـملعلا و  ضعب  نم  هلقن  هفـسالفلا و  سیئر  خیـشلا  هروـص  يذـلا  نأ  بجعلا  مث 
دافتسی امک  هتافنصم  نم  ریثک  یف  یلازغلا  خیشلا  هراتخا  اذهل  نییمالـسإلا و  نم  مهریغ  بتک  یف  رکذ  امم  دوجأ  نسحأ و  تاراشإلا 

نإ اهب  نونضملاب  هموسوملا  هروهشملا  هتلاسر  یف  لاق  هریغ و  ءایحإلا و  عضاوم  ضعب  نم 

هغل كاردإلا  مئالملا و  كاردإ  هذللا  كذـلت و  یتح  کل  اهتدامل ال  اهدوجو  اهتدام  یف  یتلا  هلیمجلا  هروصلا  نإف  حـضاو  اذـه  - 1
لب کیذؤت  جراخلا ال  یف  هباهذ  وأ  هتوم  هروصف  دـلولا  تاـم  اذإ  اـهلبقت و  وأ  اهئـشنت  یتلا  هروصلا  ـالإ  كذـلی  ـالف  لـینلا  وه  اـضیأ 

یسوم رضخ و  هیاکح  و  کل - ریخ  یجراخلا  هباهذ  هروصف  کل  ودع  هلعل  فیک و  کل  هیذؤم  کضرغ  ءوسب  اهلعجت  یتلا  هروصلا 
هر س  دحاو ، لاثمألا  مکح  کعمس و  تعرق  ع 
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هیلقع هیلایخ و  هیـسح و  مدقت  امک  تاذللا  و  اهناکمإل - اهب  قیدصتلا  بجی  حاکن  لکأ و  نم  هنجلا  یف  هدوعوملا  هسوسحملا  تاذللا 
و هناکمإ - یلع  ناهربلا  ماق  ندبلا و  یلإ  حورلا  در  دعب  هنإف  ملاعلا  اذه  یف  هناکمإک  کلذ  یف  هناکمإ  هانعم و  یفخی  الف  یـسحلا  امأ 

نأل یـسحلا  یلایخلا و  نیب  قرفلا  رهظی  مل  همئاد  تناک  ولف  هعاطقنا  لجأل  رقتـسم  ریغ  مونلا  نأ  الإ  مونلا  یف  امک  هذـلف  یلاـیخلا  اـمأ 
مل جراخلا و  یف  تدـجو  ولف  جراخلا  یف  اـهدوجو  ثیح  نم  ـال  سحلا  لاـیخلا و  یف  اـهعابطنا  ثیح  نم  هروصلاـب  ناـسنإلا  ذاذـتلا 

روصلا عارتخا  یلع  هردق  هلیختملا  هوقلل  هذللا و  تمادـل  جراخلا  یف  مدـع  عبطنملا و  یقب  ول  هل و  هذـل  الف  عابطنالاب  هسح  یف  دـجوی 
یف هلیمج  هروص  عرتخا  ول  کلذلف  هرـصابلا  هوقلا  یف  هعبطنم  هسوسحم و ال  تسیل  هلیختملا  هعرتخملا  هروصلا  نأ  الإ  ملاعلا  اذه  یف 
یلع هوق  لایخلل  تناک  ولف  مانملا - یف  امک  ارـصبم  ریـصی  سیل  هنأل  هرورـس  مظعی  مل  اهتدـهاشم  اهروضح و  مهوت  لاـمکلا و  هیاـغ 

ایندـلا قراـفی  مل  هدوجوملا و  روصلا  هلزنم  تلزن  هتذـل و  تمظعل  هلیختملا - یف  اـهریوصت  هوق  هل  اـمک  هرـصابلا  هوقلا  یف  اـهریوصت 
الإ و هیلإ  لیمی  یش ء  هلابب  رطخی  هرـصابلا و ال  هوقلا  یف  هروصلا  اهریوصت  یلع  هردقلا  لامک  ثیح  نم  الإ  ینعملا - اذه  یف  هرخآلا 

هراشإلا هیلإ  يری و  ثیح  لایخلا  یف  هل  دجوی 

روصلا هیف  عابی  اقوس  هنجلا  یف  نإ  هلوقب ع :

لمکأ (2) و  عـسوأ هردقلا  هذه  هوهـشلا و  بسحب  هروصلا  عارتخا  یلع  هردقلا  عبنم  وه  يذـلا  یهلإلا  فطللا  نع  هرابع   (1) قوسلا و 
یف اـهتبتر  صقنی  ـال  یلوأ و  تاوهـشلل  قفوأ  متأ و  وه  اـم  یلع  هرخـآلا  روـمأ  لـمح  سحلا و  جراـخ  نم  داـجیإلا  یلع  هردـقلا  نم 
اذإف هسح  یف  هدوجو  نم  هظح  هظح و  لجأل  دارم  اهدوجو  نإف  جراخلا  یف  اهدوجو  ءافتنا  سحلا و  یف  اهدوجو  صاـصتخا  دوجولا 

قیـضلا ملاعلا  اذه  یف  اقیرط  هنوک  نیعت  دق  دوصقملا و  قیرط  هنأل  داری  امنإ  هیلإ و  هجاح  لضف ال  یقابلا  و  هظح - رفوت  دقف  هیف  دجو 
دوجولا امأ  قیضتی و  قیرطلا و ال  عستیف  ملاعلا  کلذ  یف  امأ  رصاقلا 

هر س  هصوصخم ، قئاقرل  هقیقح  اهنم  لک  هنسحلا و  لامعألا  ررکت  نع  هببسملا  هدیمحلا  تاکلملا  وه  و  - 1
هر س  نیوکتلا ، یلع  هنأل  انهاه  ام  فالخب  ءاشنإلا  یلع  اهنأل  - 2
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هریثک عاونأ  یلإ  مسقنت  تایلقعلا  نإـف  هسوسحمب - تسیل  یتلا  هیلقع  تاذـلل  هلثمأ  تاـسوسحملا  هذـه  نوکی  نأ  وهف  یلقعلا  ثلاـثلا 
یهتنا تایـسحلا  یف  لاثملا  هبتر  يزاوی  تایلقعلا  یف  هتبتر  امم  يرخأ  هذلل  الاثم  دحاو  لک  اهل  هلثمأ  یه  نوکتف  تایـسحلاک  هفلتخم 

.همالک

داسجألا رـشح  داعملا و  باب  یف  داقتعالا  نم  هبترملا  هذه  نم  لزنأ  هنم و  ذوخأم  هنأک  ءافـشلا و  بحاص  نم  هانلقن  امل  قفاوم  رثکأ  و 
هیلـصأ ءاضعأل  هیدام  ءازجأ  تاقرفتم  عمج  نع  هرابع  مهدـنع  داعملا  نأ  یلع  ءانب  هئارظن  و  يزارلا - ماـمإلاک  مـالکلا  ءاـملع  داـقتعا 

ایندلا یف  رـشح  اذـه  نأب  اونطفتی  مل  يرخأ و  هرم  اهب  سفنلا  قلعتیل  هقباسلا  هروصلا  لثم  هروصب  يرخأ  هرم  اهریوصت  مهدـنع و  هیقاب 
هلاحتـسا نیأف  لیمکتلا  ءازجلا و  راد  یبقعلا  رادـلا  یلإ  ـال  لیـصحتلا  لـمعلا و  راد  یلوـألا  رادـلا  یلإ  دوع  يرخـألا و  هأـشنلا  یف  ـال 

َتْوَْملا ُمُکَْنَیب  انْرَّدَق  ُنَْحن  یلاعت  هلوق  َنِیقُوبْـسَِمب و  ُنَْحن  ام  ْمُْهنِم َو  ًاْریَخ  َلِّدَُبن  ْنَأ  یلَع  َنوُرِداَقل  اَّنِإ  یلاعت  هلوق   (1) ینعم ام  خسانتلا و 
اْنلََّدب اْنئِش  اذِإ  ْمُهَرْسَأ َو  انْدَدَش  ْمُهانْقَلَخ َو  ُنَْحن  یلاعت  هلوق  َنوُمَْلعَت و  ام ال  ِیف  ْمُکَئِْشُنن  ْمَُکلاْثمَأ َو  َلِّدَُبن  ْنَأ  یلَع  َنِیقُوبْسَِمب  ُنَْحن  ام  َو 

ءاملا و بارتلا و  نم  قولخملا  روطلا  اذـه  نیابی  دوجولا  نم  رخآ  روط  هیناثلا  هأشنلا  نأ  هریـصب  يذ  یلع  یفخی  ـال  اًلیِدـْبَت و  ْمَُهلاـْثمَأ 
فیثکلا یبارتلا  ندـبلا  هیداملا و  هقلخلا  یلإ  دوعلا  ـال  هنم   (2) برقلا وأ  هللا  یلإ  عوـجرلا  هکرح  ءادـتبا  ثعبلا  توـملا و  نأ  نیطلا و 

.یناملظلا

[ رشحلا یف  رخفلا  مالک  نایب  ]

باب یف  تعقو  هینآرق  تایآب  داـعملا  رـشحلا و  ینعم  نم  هروصت  همهف و  اـم  تاـبثإ  یلع  لدتـسی  ریبکلا  هریـسفت  یف  رخفلا  لـعج  مث 
ههبـش باوج  یلإ  هراـشإ  تاـیآلا  نم  هعقاولا  هروس  یف  یلاـعت  هلوق  نإ  لاـقف  هیأر  هعبط و  قـفاو  اـم  یلع  اـهلمحی  ثعبلا و  هماـیقلا و 

ًاباُرت اَّنُک  اْنتِم َو  اذِإ  اولاق َأ  مهنإف  نیلداجملا  لامشلا  باحصأ  نم  مه  نیذلا  نیرکنملا 

هر س  هولاق ، ام  فالخ  یلع  لدت  نوملعت  ام ال  ءاشنإلا و  لاثمألا و  لیدبتلا و  ذإ  - 1
امأ نـیمیلا و  باحــصأ  یف  برقلا  نـیبرقملا و  یف  عوـجرلا  يرخأ  هراــبعب  اــهریغ و  یف  برقلا  هـنئمطملا و  سفنلا  یف  عوـجرلا  - 2

هر س  یلاعت ، هرهق  هفص  هیرهظم  لجأل  مهبرقف  لامشلا  باحصأ 
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ُْمْتنَأ َنُونُْمت َأ  اـم  ُْمْتیَأَرَف  یلاـعت َأ  هلوق  اـهلوأ  هعبرأ - هوـجوب  اذـه  اـهناکمإ  یلإ  ریـشأ  َنُولَّوَأـْلا و  اـَنُؤابآ  َنوـُثوُْعبََمل َأ َو  اَّنِإ  ًاـماظِع َأ  َو 
فارطأ یف  ثبنملا  لـطلاک  وه  عبارلا و  مضهلا  هلـضف  نم  لـصحی  اـمنإ  ینملا  نأ  اذـهب  لالدتـسالا  هجو  َنوُِقلاـْخلا  ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُُقلْخَت 
هوهشلا هوق  طلس  یلاعت  هللا  نإ  مث  اهلک  اهنع  لالحنالا  لوصحل  عقاولا  ذاذتلالاب  اهلسغ  بجی  ءاضعألا و  لک  كرتشی  اذهل  ءاضعألا و 

هللا نإ  مث  ملاعلا  فارطأ  یف  الوأ  ادـج  هقرفتم  تناک  ءازجألا  کلت  نأ  لصاحلاف  هیلطلا  ءازجألا  کلت   (1) عمجت اهنأ  یتح  هینبلا  یلع 
ءازجألا هذـه  تناک  اذإف  محرلا  رارق  یلإ  اـقفاد  ءاـم  اـهجرخأ  هنإ  مث  ینملا  هیعوأ  یف  هللا  اـهعمج  ناویحلا و  کـلذ  ندـب  یف  اـهعمج 

هجحلا ریرقت  اذه  يرخأ و  هرم  اهعمج  هیلع  عنتمی  فیکف  يرخأ  هرم  توملاب  تقرتفا  اذإف  صخـشلا  اذه  اهنم  نوک  اهعمجف و  هقرفتم 
یلإ ٍباُرت  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإَف  ِْثعَْبلا  َنِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  جـحلا  هروس  یف  اهنم  هباـتک  نم  عضاوم  یف  اـهرکذ  هللا  نإ  و 
ِیف ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  اهِیف َو  َْبیَر  ٌهَِیتآ ال  َهَعاَّسلا  َّنَأ  ٌریِدَـق َو  ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  یتْوَْملا َو  ِیُْحی  ُهَّنَأ  ُّقَْحلا َو  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  هلوق -

.ِرُوبُْقلا

.َنُوثَْعُبت ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَّنِإ  َُّمث  َنُوتِّیََمل - َِکلذ  َدَْعب  ْمُکَّنِإ  َُّمث  هقلخلا  بتارم  رکذ  دعب  نینمؤملا  هروس  یف  اهنم  و 

َِقلُخ َّمِم  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  قراطلا  هروس  یف  اهنم  يَّوَسَف و  َقَلَخَف  ًهَقَلَع  َناک  َُّمث  ینُْمی  ٍِّینَم  ْنِم  ًهَفُْطن  ُکَی  َْمل  مسقأ َأ  هروس ال  یف  اـهنم  و 
هجو َنوُعِراَّزلا  ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرْزَت  ُْمْتنَأ  َنُوثُرْحَت َأ  ام  ُْمْتیَأَرَف  یلاعت َأ  هلوق  اهیناث  ٌرِداَقل و  ِهِعْجَر  یلَع  ُهَّنِإ  هلوق  یلإ 

غامدـلا و یلإ  دعـصتی  یتح  ءاضعألا  نم  دـحاو  لک  نم  هبوطرلا  کلت  رخبتی  هنإ  ءابطألا  لضافأ  نم  ریثک  لاـق  اـمک  ریخبتلاـب  يأ  - 1
نیتیلکلا یلإ  لزنت  مث  عاخنلا  یلإ  ذـفنت  نینذألا و  فلخ  یتلا  قورعلا  یف  لزنت  مث  فثاکتت  دربتف و  هرخبملا  هرارحلا  اـهقرافی  كاـنه 

هر س  لسنلا ، عطقی  نینذألا  فلخ  نیذللا  نیقرعلا  عطق  نإ  لیق  اذهل  نییثنألا و  یلإ  مث 
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نم کـلذ  ریغ  عـبرم و  ثلثم و  رودـم و  ریعـشلا  زرـألاک و  هقوقـشم  ریغ  هقوقـشم و  نوـطب  نم  هماـسقأ  بحلا و  نأ  هب   (1) لالدتسالا
یفکی امهدـحأ  نـأل  دـسفی  نفعتی و  نأ  یـضتقی  یلقعلا  رظنلاـبف  بارتلا  ءاـملا و  هیلع  یلوتـسا  رذـبلا و  ضرأ  یف  عقو  اذإ  لاکـشألا 
جرخیف نیتعطق  هبحلا  قلفنت  هبوطرلا - یف  دادزا  اذإ  مث  اظوفحم  یقبی  لب  دـسفی  هنإ ال  مث  یلوأ  اعیمج  امهف  داسفلا  هنوفعلا و  لوصحل 
همیظعلا هبالـصلا  نم  اهیف  امب  يونلا  اذک  ضرألا و  یف  اهب  ثبـشتی  اهتحت  نم  يرخأ  قوف و  یلإ  هدعاص  اهـسأر  نم  هقرف  ناتقرف  اهنم 

رخآلا ادعاص و  افیفخ  امهدحأ  نوکیف  طباهلا  یناثلا  نم  دعاصلا و  ءزجلا  امهدـحأ  نم  جرخی  نیفـصن  یلع  هعومجم  هللا  نذإب  قلفنت 
رداقلا اذـهف  اهکرد  نع  لوقعلا  زجعی  هلماش  همکح  هلماک و  هردـق  یلع  کلذ  لدـیف  رـصنعلا  هعیبطلا و  یف  امهداحتا  عم  اطباه  الیقث 

.ءاضعألا بیکرت  ءازجألا و  عمج  نع  زجعی  فیک 

.هوجوب لالدتسالا  هجو  َنُولِْزنُْملا  ُنَْحن  ْمَأ  ِنْزُْملا  َنِم  ُهوُُمْتلَْزنَأ  ُْمْتنَأ  َنُوبَرْشَت َأ  يِذَّلا  َءاْملا  ُُمْتیَأَرَف  یلاعت َأ  هلوق  اهثلاث  و 

هیصاخلا و لطبی  هرخسی و  عبطلا و  رهقی  رهاق  رداق  نم  هل  دب  الف  عبطلا  فالخ  یلع  لیقثلا  داعصإ  عبطلاب و  لیقث  مسج  ءاملا  نأ  اهلوأ 
.لوزنلا طوبهلا و  هنأش  نم  يذلا  دعصی 

هیـشرلا ءازجألا  عمج  نمف  هرطق  هرطق  اهعمجی  عماج  نم  اهل  دـب  الف  اهقرفت  دـعب  تعمتجا  هثوثبملا  هیئاملا  تارذـلا  کلت  نأ  اـهیناث  و 
.ثعبلل هیبارتلا  هثوثبملا  ءازجألا  عمجی  نأ  یلع  رداق  لازنإلل  هیئاملا 

.حایرلاب اهرییست  اهثلاث  و 

.رشحلا لیلد  کلذ  لک  زرجلا و  ضرألا  هجاحلا و  ناظم  یف  اهلازنإ  اهعبار  و 

رانلا نأ  لالدتـسالا  هجو  َنُؤِْشنُْملا  ُنَْحن  ْمَأ  اهَتَرَجَـش  ُْمتْأَْـشنَأ  ُْمْتنَأ  َنوُرُوت َأ  ِیتَّلا  َراَّنلا  ُُمْتیَأَرَف  یلاـعت َأ  هلوق  هوجولا  کـلت  نم  عبارلا  و 
یف هللا  کسمأ  اذإف  بطر  دراب  رجـشلا  هسبای و  هراح  رانلا  هیناملظ و  هرجـشلا  هینارون و  رانلا  اضیأ  هطباه و  هرجـشلا  عبطلاب و  هدعاص 

کلت نیب  هتردقب  عمج  دقف  هینارونلا  ءازجألا  کلت  هیناملظلا  هرجشلا  کلت  لخاد 

هر س  هدعب ، ام  اذک  یباطخ و  لیلد  ریرقتلا  اذهب  هنأ  یفخی  ال  - 1
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.همالک یهتنا  هئاضعأ  عمج  و  ناویحلا - ءازجأ  بیکرت  نع  زجعی  فیکف  کلذ  نع  زجعی  مل  اذإف  هرفانتملا  ءازجألا 

[ کلذ یف  فنصملا  مالک  ]

ماسجألا و رـشح  هرخآلا و  هأشنلا  تابثإ  یف  موسرلا  ءاملع  رظن  هوق  هیلإ  تلـصو  ام  هیاغ  مالکلا و  لهأ  مهف  هیلإ  غلب  اـم  هیاـهن  اذـه  و 
ضارغألا و  اـهیناعم - نع  هینآرقلا  تاـیآلا  فیرحت  نع  شدـخلا و  عنملا و  عضاوم  نع  رظنلا  عطق  عم  هیف  سوفنلا و  حاورـألا و  رـشن 

نایب يرخألا و  هأشنلا  تابثإ  نم  سیل  هروص  هررق و  ام  نأ  هیلإ  ریـشنس  امک  اهلجأل  اهیلإ و  یه  هقاسنملا  اهنم  هدوصقملا  اـهب  هقلعتملا 
ءازجألا تاقرفتم  عمتجی  نأ  ناکمإ  الإ  سیل  همارم  ریرحت  همالک و  ریوصت  نم  تبثی  يذلا  نإف  الصأ - یش ء  یف  همایقلا  مویب  نامیإلا 

هلثامم هروص  اهیلع  ضیفیف  دـحاو  ناکم  یف  ضعب  یلإ  اهـضعب  اـمظنم  عقی  ایندـلا و  نم  هفلتخم  تاـهج  هددـعتم و  هنکمأ  یف  هثبنملا 
یلإ يرخأ  هرات  هحار  حور و  یف  هیف  تناک  هریثک  باقحأ  دـعب  یـسدقلا  يدرجتلا  هملاع  نم  حورلا  دوعیف  همدـعنملا  هقباسلا  هروصلل 

یعیبطلا ندـبلا  اذـه  نع  حورلا  موقی  هیف  نأل  همایقلا  مویب  هرخآلا  موی  یمـس  اـمنإ  ملظملا و  فیثکلا  ندـبلا  اذـهب  هقلعتم  ملاـعلا  اذـه 
انهاه یعیبطلا  ندبلاب  مئاق  حورلا  كانه و  حورلاب  مئاق  يورخألا  ندبلا  هئشنم و  هعدبم و  تاذب  هتاذب و  امئاق  هدوجو  یف  هنع  اینغتسم 
رثکأ نإف  اهب  نیرقملا  مالکب  هنم  هرخآلل  نیرکنملا  مالکب  هبـشأ  همالک  هلمجلاب  يورخـألا و  هدوجو  هوق  يویندـلا و  هدوجو  فعـضل 

ضرألا و یلع  راطمألا  لوزن  حایرلا و  بوبه  هطـساوب  عمتجت  هیرـصنعلا - داوملا  نأ  ینعی  نولوقی  اوناـک  اذـکه  هیرهدـلا  هیعاـبطلا و 
مث اهروص  خـسفنت  تومت و  مث  تابن  ناویح و  ناسنإ و  داوملا  کلت  نم  لصحیف  اهیلع  اـمهریغ  هیرمقلا و  هیـسمشلا و  هعـشألا  عوقو 
عم امإ  يرخأ  هرات  دیلاوملا  هذه  لاثمأ  اهنم  لصحیف  اهنم  هبیرق  يرخأ  هئیه  یلع  وأ  هئیهلا  هذـه  یلع  يرخأ  هرم  ءازجألا  کلت  عمتجت 
نأ رکنأ  يذلا  نم  يرعش   (1) تیل هقباس و  هفئاط  نالطب  اهنم و  هفئاط  ثودـح  عم  وأ  هیخـسانتلا  هلوقی  امک  حاورألا - سوفنلا و  ءاقب 

ههیبش هروص  يرخأ  دعب  هرات  اهنیعب  هدام  بارت و  ءام و  نم  ثدحی 

هرعاشألا عئابطلا و  يوقلا و  لعف  امه  نولوقی  هیعابطلا  معن  لالدتـسالا  یلإ  هجاـح  ـالف  ههادـب  ناـعقاو  قارتفـالا  عاـمتجالا و  نإـف  - 1
هوق لوح و ال  نولوقی ال  نولطعی و  نولطبی و ال  قحلا ال  لهأ  عئابطلا و  يوقلا و  صاوخ  لاطبإب  یلاـعت  هللا  لاـعفأ  نم  اـمهنإ  نولوقی 

الإ یلاعت  هتیلعاف  تاجرد  هتردـق و  یلاجم  اعیمج  هلـسرملا  هفاضملا و  هقرافملا  هنراقملا و  يوقلا  عئابطلا و  نأل  میظعلا  یلعلا  هللااب  الإ 
هر س  تادئاعلا ، تایاغلا و  یف  لب  تایادبلا  لعاوفلا و  یف  سیل  مالکلا  نأ 
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لهأ مالکلا و  هقلقللا و  باحصأ  نم  موقلا  ءالؤه  نأ  رمألا  هلمج  کلذ و  یف  هللا  هردق  تابثإ  بولطملا  نوکی  یتح  یلوألا  هروصلاب 
سوفنلا لیمکت  ـالإ  سیل  بتکلا  لازنإ  لـسرلا و  لاـسرإ  عئارـشلا و  عضو  فیلاـکتلا و  دوصقم  نأ  اوملعی  مل  ماـصتخالا  هلداـجملا و 
دیرجتلا لیمکتلا و  اذه  تاهجلا و  هنکمألا و  دیق  تاوهشلا و  رسأ  نع  اهقالطإ  دادضألا و  راد  ملاعلا و  اذه  نع  اهصیلخت  هیناسنإلا و 

یلع الوأ  فوقوم  هیقابلا  هأشنلا  یلإ  لیدـبتلا  اذـه  هتباثلا و  هیقابلا  هأشنلا  یلإ  هددـجتملا  هرثادـلا  هأشنلا  هذـه  لیدـبتب  الإ  نالـصحی  ال 
هیعیبطلا اهترطف  یـضتقمب  اهیلإ  هجوتی  یتلا  ناسنإلا  دوجو  نم  هدوصقملا  هیلـصألا  هیاغلا  اهنأ  یلع  ایناث  اهعوقوب و  نامیإلا  اـهتفرعم و 

عفدـت و  اهیلإ - لیبسلا  لهـسی  ام  اهاضتقمب و  لمعلا  یلع  اثلاث  تائیـسلا و  باکترا  تالاهجلا و  هطـساوب  اهکلـسم  نع  فرحنی  مل  ول 
یلإ هیادهلا  دوجولا و  نم  رخآ  وحن  یلع  هیبنتلا  وه  داعملا - هقیقح  یلع  هلادلا  تایآلا  هذه  نم  یهلإلا  ضرغلاف  اهنع  هعناملا  عطاوقلا 
اذـه حاورألا و  ملاع  وه  هداهـشلا و  ملاعب  اذـه  بیغلا و  ملاعب  یمـسم  وه  قئالخلا و  دوهـش  نع  نطاب  ساوحلا  هذـه  نع  بئاغ  ملاع 

دوجولا نم  رخآ  وحن  تابثإ  ناک  امل  مث  ملاـعلا  اذـه  نطاـب  هرخـآلا   (1) ملاع کلذـک  دـسجلا  نطاب  حورلا  نأ  امک  داسجألا و  ملاـع 
رثکأ ناهذأ  یلع  ایصعتم  كاردإلا  بعص  ارمأ  هرهاظلا  هأشنلا  هذه  نیابت  هنطاب  يرخأ  هأشن  و  یعضولا - یعیبطلا  دوجولا  اذه  فلاخی 

هأشنلا و هذه  داضت  هأشن  بلط  اهکرت و  مهیلع  بعـصی  اهتاذل  اهتاوهـش و  داسجألا و  هذهب  مهفل  اضیأ ال  هورکنأ و  هودـحج و  سانلا 
یلاعت لاق  امک  اهتایآ  نع  اهنع و  اوضرعأ  لب  اهتیفیک - اهقیقحت و  یف  اوربدتی  مل  کلذل 

رـشحلاب و هامـسم  تسیل  هیجورعلا  هیلوطلا  هلـسلسلا  یف  هیلاـمکلا  روصلا  نأ  ـالإ  لوـطلا  یف  وـه  اـمنإ  ملاـعلا  ضرع  یف  سیل  يأ  - 1
هیعیبطلا و رعاشملا  هذهب  يرت  روصب ال  هیـستکم  وأ  ینعملا  ملاع  نم  ریـصت  هیعیبطلا و  نادبألا  بیبالج  سوفنلا  حرطت  نأ  یلإ  هرخآلا 

هر س  هضیبلا ، نم  خرفلاک  ملاعلا  اذه  نم  ملاعلا  کلذف  ًابیِرَق  ُهاَرن  ًادیَِعب َو  ُهَنْوَرَییلاعت  لاق  اذهل 
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یلإ اودـلخأ  اهب و  اونأـمطا  ایندـلا و  هاـیحلاب  اوضر  َنوُضِْرعُم و  اـْهنَع  ْمُه  اـْهیَلَع َو  َنوُّرُمَی  ِضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  ٍهَیآ  ْنِم  ْنِّیَأَـک  َو 
تابثإ نع  اوضبقنا  هعیرـشلا  ملعلا و  یلإ  نیبستنملا  نم  اریثک  انیأر  نحن  ُهاوَه و  َعَبَّتا  ِضْرَأـْلا َو  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ُهَّنِکل  لاـق َو  اـمک  ضرـألا 

هسوسحملا و اهتاوهـش  داسجألا و  همذـم  ملاعلا و  کلذ  حدـم  حورلا و  سفنلا و  لقعلا و  رکذ  نع  مهبولق  تزأمـشا  درجتلا و  ملاـع 
اهیلإ و اوبغر  کلذ  لجأل  یقبأ و  مودأ و  رفوأ و  اهنأ  الإ  ایندلا  میعنک  اهمیعن  ایندلاک و  هرخآلا  اومهوت  مهرثکأ  اهعاطقنا و  اهروثد و 

یلع هلادـلا  تایآلا  رکذ  میظعلا  نآرقلا  یف  ررکت  هانرکذ  ام  لجأل  جرفلا و  نطبلا و  هوهـش  رطول  ءاضق  نیبلاط  اهلجأل  تاعاطلا  اولعف 
ایندلا نم  هدویق  ندـبلا و  نم  أربتی  هرخآلا و  وحن  هجوتیف  هلفغلا  هدـقر  هلاهجلا و  مون  نم  ناسنإلا  هبنتیل  مایقلا  ثعبلا و  هرخآلا و  هأشنلا 

.نیسیدقلاب لاصتالا  نیبرقملا و  هرواجم  هللا و  ءاقل  یلإ  اقوشتم  ساجرألا  ساندألا و  نع  ارهطتم  اهتاقلعت  و 

لاطبإ یلع  اـهانبم  یتلا  هیرعـشألا  هیفازجلا  هردـقلا  تاـبثإ  نم  ریبکلا  بحاـص  هرـسف  اـم  سیل  هلوقنملا  تاـیآلا  نم  دارملا  نأ  ملعا  و 
عناصلا هردـق  تابثإک  نیدـلا  لوصأ  نم  لصأ  تابثإ  اولواح  یتم  موقلا  ءالؤه  نأ  رومألا  بجعأ  و  لولعملا - هلعلا و  یفن  همکحلا و 
بیترتلا ءایـشألا و  نیب  هیلقعلا  هطبارلا  یفن  و  اهیف - هللا  اهعدوأ  یتلا  عئابطلا  هیـصاخ  لاـطبإ  یلإ   (1) اورطـضا داعملا  هوبنلا و  تابثإ  وأ 

رثکأ تابثإ  یف  مهتداع  هذه  اهل و  لیدبت  اهیلع و ال  هللا  هنس  ترج  یتلا  تادوجوملا  نیب  يرورضلا  قئاللا  ماظنلا  يدوجولا و  یتاذلا 
.مالکلا ثحبلا و  لهأ  مامإ  وه  يذلا  لجرلا  اذه  هلعف  امک  هیداقتعالا  لوصألا 

یلع رداق  هنأ  امک  یلاعت  هللا  نأ  الإ  اهنم  دارملا  لهف  هقلخلا  ءادتبا  هفطنلا و  رکذ  یلع  هلمتشملا  امیـس  تایآلا  هذه  ینعم  امف  تلق  نإف 
.يرخأ هرم  نیوکتلا  هداعإلا و  یلع  رداق  ءاشنإلا  ءادتبالا و 

.داسجألا سوفنلا و  رشح  داعملا و  نایب  یف  نیفیرش  نیجهنم  نایب  موح  موحی  هیداعملا  تایآلا  نم  یلصألا  ضرغلا  تلق 

لطبی رداق  نم  هل  دـب  الف  هلوقب  هب  اقباس  حرـص  دـق  و  هیعیبطلا - اهزایحأ  یلإ  اهلویم  هطئاسب و  مداصتل  لحنی  بکرم  لکف  هالول  و  - 1
هر س  هیصاخلا ،
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یلعافلا و ال أدبملا  ههج  نم  هتابثإ  امهیناث  هیلـصألا و  هیرهوجلا  عئابطلل  تایاغلا  موزل  یئاغلا و  أدبملا  ههج  نم  کلذ  تابثإ  امهدحأ 
يذلا نم  قثوأ  مللا  ناهربب  یمـسملا  وه  رغـصألل و  ربکألا  توبث  یه  هجیتنلل و  هلع  هیف  طسوألا  دحلا  نوکی  يذلا  ناهربلا  نأ  کش 

وأ ایلعاف  اببس  هیف  طسولا  لعجی  ام  اهمکحأ  هیمللا و  نیهاربلا  قثوأ  مث  لیلدلاب  یمسملا  وه  روکذملا و  مکحلل  الولعم  طسوألا  نوکی 
هروص یلإ  صقنأ  هروص  نم  اهتابلقت  هیلامکلا و  اهراوطأ  هفطنلا و  ترکذ  اهیف  یتلا  تایآلا  لوقن  نذإف  بابسألا  رئاس  نود  ایئاغ  اببس 
یعیبط هجوت  ناسنإللف  هریخأ  هیاغ  تالوحتلا  راوطألا و  هذـهل  نأ  تابثإ  اهرکذ  نم  ضرغلاف  یلعأ  لاح  یلإ  نودأ  لاح  نم  لمکأ و 

هیعیبطلا داوملا  هذه  نم  الوأ  قولخملا  ناسنإلا  لاحب  قئاللا  لامکلا  لاعفلا و  أدبملا  یلإ  برقتلا  یف  يرطف  یهلإ  نید  لامکلا و  وحن 
یفوتـسا اذإ  هرورـضلابف  یهتنملا  هیاغلا و  اهیف  یعجرلا و  اهیلإ  یتلا  هرخآلا  ملاع  یف  لب  یندألا - ملاعلا  اذـه  یف  دـجوی  ناـکرألا ال  و 
يروصلا هدشأ  غلب  هیناویحلا و  هیتابنلا و  هیدامجلا و  نم  هیرطفلا  هیرهوجلا  هتکرح  دودـح  یف  هعقاولا  هیقلخلا  بتارملا  عیمج  ناسنإلا 

مث يرخـألا  یلإ  ایندـلا  نم  لـعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  جرخی  هرخـآلا و  هأـشنلا  وحن  هجوتی  نأ  دـب  ـالف  یناویحلا  يویندـلا  هدوـجو  مت  و 
اَّنِإَف ِْثعَْبلا  َنِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت  هلوق  نم  دارملا  وه  تاکرحلا و  قاوشـألا و  یهتنم  تاـیاغلا  هیاـغ  وه  یلوملا و 
هریغ اذک  نادبألا و  ینعأ  حاورألا  روبق  (1) و  داسجألا روبق  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  هلوق َو  یلإ  ٍهَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکاـنْقَلَخ 

هیاغلا توبث  ههج  نم  ناسنإلل  هرخآلا  هأشنلا  تابثإ  لکلا - نم  ضرغلا  نإف  هفطنلا  ناوکأ  هقلخلا و  راوطأ  اهیف  هروکذـملا  تایآلا  نم 
.هیرطفلا هتکرح  هدوجول و 

هک نیب    ُ .حاورألل اذک  هیورخألا و  روصلا  هیخزربلا و  داسجألل  فلغ  روبق و  هیعیبطلا  نادـبألا  نإف  امهیلکل  ریـسفت  نادـبألا  ینعأ  - 1
هر س  نفک ،  ردنا  ناشزاوآ  دهجرب ز  نت  روگ  ردنا  هدرم  ياهناج  امن  تستایح و  ناشیا  ار ز  هدرم  ایلوا  دنتقو  لیفارسا 
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هأشن اضیأ  اهل  نوکی  نأ  مزلیف  ناویحلا  تاـبنلاک و  اـضیأ  ناـسنإلا  هداـم  ریغ  یف  دـجوی  اـمم  تاروطتلا  تـالوحتلا و  هذـه  تلق  نإـف 
.هیورخأ

راوطألا و کلت  دعب  نوکت  اضیأ  اهتیاغف  هیناسنإلا  هجرد  نع  اهترطف  ناصقنل  اهلک  اهیف ال  دـجوی  راوطألا  لاوحألا و  هذـه  ضعب  تلق 
یلإ دوعصلا  و  تاوامسلا - توکلم  یلإ  جولولا   (1) هنکمی اهباب ال  لخدی  مل  هیناسنإلا و  دح  یلإ  لصی  مل  ام  هیناویحلا  ناوکألا  رئاس 
یلع لب  خـسانتلا  هجو  یلع  هیناسنإلا ال  یلإ  لوخدـلا  هنکمی  مل  هیناویحلا - باب  لخدـی  مل  ام  هیتابنلا  ناوکألا  نأ  امک  سدـقلا  باـب 
رمأل اهنع  قوعی  امبر  لب  اهیلإ  لصاو  هلاحم  وهف ال  هیاـغ  وحن  هجوتم  لـک  سیل  هنإ  مث  همکحلا  هریـصبلا و  لـهأ  هملعی   (2) رخآ وحن 
امبر اهیلإ و  غولبلا  هیلصألا  هرطفلا  یـضتقم  هتباث  تایاغ  عئابطلل  نأ  ضرغلا  لوصولا و  نع  ابجح  قیرطلل و  عطاوق  انهاه  نإف  یجراخ 

.باجحلا عنملا و  عقی 

نم بولطملا  اذه  تابثإ  اهیف  ضرغلاف  هیعیبطلا  عاونألا  همیظعلا و  مارجألا  قلخب  هرخآلا  تابثإ  یلع  اهیف  لدتسی  یتلا   (3) تایآلا امأ  و 
یش ء لوصح  نأل  هنیط  هیمسج و  هدام  نم  یش ء  ثودح  نم  دب  هنأ ال  نومعزی  سانلا  رثکأ  نإف  هیلعافلا  وحن  ههج 

دقل هدوجو  یف  ام  عیمج  هعم  رشح  ناسنإلا  رشح  اذإ  هنأ  امهدحأ  نیمسق - یلع  اهل  نکمم  وهف  یعبتلا  رـشحلا  امأ  الالقتـسا و  يأ  - 1
اذإف هتایح  هدـم  یف  انیوکت  هدوجو  لمکتـسا  ناویح  لک  نأ  امهیناث  .هعم و  رـشحل  ارجح  دـحأ  بحأ  ول  هروص - لک  الباق  یبلق  راص 

روشحم وه  و  هئفاکتملا - لوقعلا  ملاع  یف  يذـلا  يرونلا  لاـثملا  یلإ  هسفن  هیخزربلا و  روصلا  ملاـع  یلإ  هتروص  رـشح  هلجأ  یـضقنا 
هر س  هیلإ ، اهتیعبتب  وه  هللا و  یلإ  یه  اهیلإ و 

هر س  ناسنإلا ، طارص  یف  یلوطلا  لاصتالا  لیبس  یلع  يأ  - 2
ْنَم َلاقیلاعت  هلوقک  ْمُهَْلثِم و  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َضْرَْألا - ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیل  َأـیلاعت َو  هلوقک  هعقاولا و  هروس  تاـیآک  - 3

تاـهجلا نم  ءاـشنإلا  لـیبس  یلع  ضرـألا  تاوامـسلا و  قلخ  ناـک  يأ  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  اـهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَـهِییُْحی  ْلـُق  ٌمیِمَر  َیِه  َماـظِْعلا َو  ِیُْحی 
ریغ هیلعافلا و  تاهجلا  درجم  نم  هرخآلا  یف  اهءاشنإ  هنکمأـف  ماـظعلا  یلوأ  قلخ  اذـک  هقباـس و  هداـم  نع  نیوکتلاـب  سیل  هیلعاـفلا و 

هر س  تایآلا ، نم  کلذ 
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باب نم  وه  امنأ  هیورخألا  ناوکألا  دوجو  نأ  اوملعی  مل  اهیف و  روص  لاکـشإ و  رخآ و  ملاـع  ثودـح  نورکنیف  لاـحم  لـصأ  نم  ـال 
هیلعافلا یف  یلصألا  هنأش  نأ  یلع  هنیب  یلاعت  هللااف  هیلباق  تاهج  يدام و  لصأ  نم  قیلختلا  باب  نم  هیلعافلا ال  تاهجلا  درجمب  ءاشنإلا 

قلخی مل  اهدوجو  نإف  ناوکألا  لوصأ  ضرألا و  تاوامـسلا و  قلخ  کلذـک  هدام و  نم  قیلختلا  نیوکتلا و  ءاـشنإلا ال  عادـبإلا و  وه 
عفدنیف هرخآلا  یف  هدوعوملا  ماسجألا  رانلا و  هنجلا و  ءاشنإ  نوکی  اذکه  ءاشنإلا و  عارتخالا و  هنـس  یلع  اهدـجوأ  لب  يرخأ  هدام  نم 
نوبلطی اهمایق  تقو  اهنامز و  یتم  اهناکم و  نیأ  ههج و  رطق و  يأ  یف  دـجوت و  هداـم   (1) يأ یف  اهنأ  هرخآلا  رادلل  نیرکنملا  لاکشإ 

ْنِإ ُدـْعَْولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  ماسجألا َو  هذـه  هنکمأ  نم  ناکم  يأ  یف  يأ  اهاسرم  نایأ  هعاسلا  نع  نولأسی  و  اصاخ - اـناکم  هرخـآلل 
اهنامز ایندلا و  ناکم  سنج  نم  سیل  اهنامز  هرخآلا و  ناکم  نأ  اوملعی  مل  ایندـلا و  هنمزأ  نم  نیعم  نامز  يأ  یف  يأ  َنِیقِداص * ُْمْتنُک 

نم هلـصاح  هقلخ  هذهل  ءاشنإلا و  نم  لصاح  يوقأ  هأشن  اهلف  اهداجیإ  هیویندـلا و  ناوکألا  دوجوک  سیل  اهداجیإ  اهدوجو و  نأ  و ال 
یتلا تایآلا  هذـه  نم  ضرغلاف  یلوأ  مکحأ  فرـشأ و  وه  ام  یلع  هینآرقلا  تایآلا  لمح  فیرـش و  قیقد  جـهنم  اضیأ  اذـه  قیلختلا و 

نم اهیلع   (2) نوهأ یلوألا و  هلعلا  یلإ  برقأ  بسنأ و  هقباس  هدام  ریغ  نم  اهءاشنإ  روصلا و  عادـبإ  نأ  جـهنملا  اذـه  یلإ  اـهیف  ریـشأ 
هلوق َو ِرَصَْبلا و  ِحْمَلَک  اَّلِإ  ِهَعاَّسلا  ُْرمَأ  ام  لاق َو  امک  برقأ - وه  وأ  رصبلا  حملک  اهرمأ  نأل  اهتاقرفتم  اهئازجأ و  عمج  داوملا و  بیکرت 

نم هدام  ریغ  نم  اهعادبإ  روصلا و  ءاشنإ  عئانصلا  نوکم  عئادبلا و  عدبمب  يرحألا  قیلألا و  ناک  اذإف  ِرَصَْبلِاب  ٍحْمَلَک  ٌهَدِحاو  اَّلِإ  انُْرمَأ  ام 
عفرأ فرـشأ و  ءاشنإلا  عادبإلا و  وه  يذـلا  صاخلا  هلعفف  جاودزاب - لصاح  هفلتخم  ءازجأ  نم  اهبیکرت  جازتما و  جازم و  نم  اهقیلخت 
ریثأتلا هیلعافلا و  یف  روصقلا  نم  یندألا  هجردـلا  یف  یه  یتلا  عئابطلا  يوقلا و  نأش  اذـه  نإف  تافلتخم  بیکرت  تاقرفتم و  عمج  نم 

نم بیکرتلا  جازتمالا و  جهن  یلع  ناسنإلا  دوجو  یلاعت  هنم  ردص  اذإف 

هر س  یلاعت ، هللا  ءاش  نإ  هباوج  عم  هسأرب  لک  تالاکشإلا  هذه  یتأیس  و  - 1
هر س  اهتاذب ، قیلأ  يأ  - 2
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.یلویهلا نع  ادرجم  ءاشنإلا  لیبس  یلع  يرخأ  هرات  هنم  هرودص  زجیلف  جاشمألا  ناکرألا و 

هلعفل و تارثکم  تاهج  وأ  هداجیإل  تاحجرم  تاصـصخم و  یه  طئاسولا  نأ  یلاعت و  هنم  اقلطم  داـجیإلا  نأ  تملع  دـق  کـنأ  یلع 
رومألا دوجو  نأ  یلإ  انرـشأ  دق  یقیقحلا و  دجوملا  یلإ  برقأ  وهف  هرثکلا  نم  عفرأ  دوجولا و  یف  طسبأ  وه  ام  نکل  هدوجو و  هضافإ 
صاخلا هلعف  نأ  امکف  هیویندلا  رومألا  هذـه  نم  هصلاخلا - هدـحولا  یلإ  برقأ  جازتمالا و  نم  یلعأ  بیکرتلا و  نم  یفـصأ  هیورخألا 

ءاشنإ هب  قئاللا  لعفلا  داعملا و  هقیقح  کلذـکف  تاـقرفتملا  عمج  تاـفلتخملا و  بیکرت  ـال  یلوـألا   (1) هأشنلا ءاشنإ  وه  ءادـتبالا  یف 
نأل داوملا  یف  تالاحتـسالا  داسجألا و  نم  تاکرحلاب  لصحت  یتلا  ایندـلا  یف  تاـنوکملا  داـجیإ  نم  هیلع  نوهأ  وه  هیناـثلا و  هأـشنلا 
لاق امک  یلاعت  هیلع  نوهأ  یلعألا و  أدبملا  نع  رودصلا  یف  بسنأ  یلوأ و  وهف  کلذـک  وه  ام  یلعأ و  مودأ و  یقبأ و  ریخ و  هرخآلا 

.ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ِیف  یلْعَْألا  ُلَثَْملا  َُهل  ِْهیَلَع َو  ُنَوْهَأ  َوُه  َو 

یف هعیبطلا  لبق  ام  اهنأل  قبـسأ  مدقأ و  اهـسفن  یف  یه  هأشنلا  کلتف  الإ  انثودـح و  یلإ  سایقلاب  یه  امنأ  هیوناثلا  هیرخآلا و  نأ  ملعا  و 
هدوجوم هرخآلا  رادلا  نأ  یلع  لدی  اضیأ  اذهف  انتالامکتـسا  (3) و  انثودح یلإ  ارظن  هعیبطلا  دـعب  ام  (2) و  افرش اتاذ و  دوجولا  بیترت 

.هریثکلا ثیداحألا  تایآلا و  هیلع  تلد  امک  نآلا   (4) ناتقولخم رانلا  هنجلا و  نأ  لعفلاب و 

هذـه داجیإ  نأ  هیویندـلا  تانوکملا  داجیإ  نم  عادـبإلا  یه  یتلا  هللا  هنـسل  هبـشأ  هیورخألا  ناوکألا  داجیإ  نأ  یلع  اضیأ  لدـی  اـمم  و 
لصاح اهلامک  یلإ  اهغیلبت  دیلاوملا و 

نامز و هدام و  الثم ال  یناکملا  ناکملا و  و  ینامزلا - نامزلا و  يداملا و  هداملا و  عومجم  نإف  عدـبم  یعیبطلا  ملاعلا  عومجم  نإف  - 1
هر س  یعادبإ ، هدلاوتملا  عاونألا  نم  عون  لک  لب  یتأی  امک  هل  ناکم 

نیبرقملل اذه  نیبأ و  حضوأ و  يرهدلا  یتاذلا و  همدقت  لوقعلا  ملاع  هداملا و  ملاع  یلع  ارهد  مدـقتلا  هل  لاثملا  ملاع  نإف  ارهد  و  - 2
هر س  هنم ، یلعألا  هیاغلاک 

هر س  رخأتم ، یطبارلا  اهدوجو  يأ  - 3
هر س  يربکلا ، همایقلا  یف  الإ  نیتقولخم  اتسیل  امهنأب  نیلئاقلا  نییلملا  ضعبل  افالخ  - 4
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عاونألا و دارفأ  نأ  ـالامک و  اثودـح و  دوجولا  هیعفد  رومأ  تاـیورخألا  ـالامک و  اثودـح و  دوجولا  هیجیردـت  اـضیأ  یه  جـیردتلاب و 
وأ دلاوتلا  لیبس  یلع  دعب  اهـضعب  لبق و  دجوی  اهـضعب  لب  نآ  یف  هدحاو  هعفد  اهعیمج  دجوی  دادـعألا ال  هرثکتملا  عئابطلا  صاخـشأ 

َنُومِدْقَتْـسَی ًهَعاس َو ال  َنوُرِخْأَتْـسَی  ْمُُهلَجَأ ال  َءاج  اذِإَف  ٌلَجَأ  ٍهَّمُأ  ِّلُِکل  یلاعت  لاق  امک  يرخأ  همأ  دـجوت  همأ ال  مدـعنت  مل  اـم  دـلوتلا و 
ِتاقیِم یلِإ  َنوُعوُمْجََمل  َنیِرِخْآلا  َنِیلَّوَْألا َو  َّنِإ  ُْلق  دلاوتلا  دلوتلا و  هجو  یلع  هأشنملا ال  اهـصاخشأ  هیورخألا و  روصلا  دوجو  فالخب 

حاورألا کلت  نم  هنئاکلا  مهداـسجأ  روص  یف  مهحاورأ  لیفارـسإ  خـفن  یف  هللا  نذإـب  هدـحاو  هعفد  عقی  اـمنأ  هدوجو  نـأل  ٍمُوْلعَم  ٍمْوَی 
(1) ِهَرِهاَّسلِاب ْمُه  اذِإَف  ٌهَدِحاو  ٌهَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف 

داعملا باب  یف  سانلا  بهاذم  فالتخا  یف  ( 8  ) لصف

سوفنلا رشح  هلاحتسا  یلإ  بهذ  نم  يأر  هیلهاجلا  ءارآلا  هیماعلا و  ماهوألا  نم  نإ 

یفف یلاعت  هللا  رون  یه  رانب  هلعتشم  باشخأ  باطحأک و  هیعیبطلا  نادبألا  هذه  اهلعـشت و  هخفن  رانلا و  یفطت  هخفن  ناتخفن  هخفنلا  - 1
کلتب همئاقلا  مهداسجأ  یتلا  هیورخألا  هفرـصلا  روصلا  یه  يرخأ  باطحأ  لعـشت  و  هدـحاو - هعفد  رانلا  هذـه  یفطت  يربکلا  همایقلا 
يرخأ هرات  هیداملا و  روصلا  هذـهب  هثبـشتم  هیدبهفـسألا  راونألا  نارین  هرات  تیأر  الوط  ترظن  اذإف  حاورألا  کلت  یه  راـنب  حاورـألا -

مونلا دنع  لیللا  یف  هظقیلا و  دنع  هیعیبطلا  نادـبألاب  راهنلا  یف  اهلک  حاورألا  ثبـشتک  هجوب  اذـه  هیورخألا و  هفرـصلا  روصلاب  هثبـشتم 
ُلِـسُْری َتْوَْملا َو  اَْهیَلَع  یـضَق  ِیتَّلا  ُکِسُْمیَف  اهِمانَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  اِهتْوَم َو  َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللایلاعت  لاق  امک  هیلاثملا  حابـشألاب 

هلصأ دولوم  لک  نإف  رـصانعلا  وه  يذلا  یلباقلا  اهلـصأ  یلإ  اعیمج  تاناویحلا  لب  یـسانألا  عاجرإ  بولطملا  یلإ  كدشری  يرْخُْألا و 
دری نأ  اموی  دب  يراوع و ال  يراوط و  اهیف  تالامکلا  لب  اهیف  تالامکلا  نم  اهریغ  هردـق و ال  ملع و ال  هایح و ال  رـصانعلا و ال  هذـه 

هر س  اهئدبم ، فرعت  ءاهوشلا  اهتاومأ  روصت  ءالطعلا و  اهتاوخأ  یلإ  رظنا  رونتلا  سبلتلا و  نیح  عئادولا و 
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ءابطألا نییعیبطلا و  نم  هعامج  هیرهدـلا و  (1) و  هیعابطلا هدـحالملا و  مه  داعملا و  امهنم  یـش ء  یف  ققحتی  نأ  عانتما  داـسجألا و  و 
لماح سوسحملا  لکیهلا  اذـه  الإ  سیل  ناسنإلا  نأ  مهنم  اـمعز  همکحلا  یف  مهیأرب  دادـتعا  ـال  هلملا و  یف  مهیلع  داـمتعا  ـال  نیذـلا 

داوملا الإ  یقبی  هایحلا و ال  لاوزب  ینفی  و  توملاـب - مدـعی  اـمم  اـهعیمج  نأ  ضارعـألا و  يوقلا و  نم  اـهعبتی  اـم  هیجازملا و  هیفیکلا 
هیندـبلا مالآلا  تاذـللا و  بسحب  هل  امیف  ناترـصحنم  هتواقـش  هتداعـس و  تاف و  تام  اذإ  تابنلا  ناویحلا و  رئاـسک  ناـسنإلاف  هقرفتملا 
هعیرشلا لهأ  نم  نوققحملا  هیلإ  بهذ  ام  یلع  عرشلل  هفـسلفلا و  لهأ  نم  نوققحملا  هآر  ام  یلع  لقعلل  بیذکت  اذه  یف  هیوایندلا و 

توملاب و ال ینفتف  جازملا  یه  له  اهنأ  سفنلا  رمأ  یف  هفقوت  یلع  ءانب  فقوتلا  ددرتلا و  وه  داـعملا  رمأ  یف  سونیلاـج  نم  لوقنملا  و 
اذإف داعی  مودعملا ال  نأ  اذه  یلإ  مض  نم  ءاملعلا  لایذأب  نیثبـشتملا  نم  مث  داعملا  اهلف  توملا  دعب  قاب  وهف  درجم  رهوج  یه  مأ  داعی 

ناسنإلا ءانف  عنمب  هرات و  مودعملا  هداعإ  عانتما  عنمب  اذـه  اوعنم  نوملکتملا  رـشحلا و  عنتما  هتداعإ و  نکمی  مل  هلکیهب  ناسنإلا  مدـعنا 
رـشحلا نایب  یف  هدراولا  صوصنلا  تایآلا و  اولمح  مث  هئزجتم  ریغ  وأ  هئزجتم  امإ  هیقاب  ءازجأ  ناسنإلل  نإ  اولاـقف  يرخأ  هلکیه  داـسفب 

داعملا حیحـصت  یف  اوبکترا  مالکلا  باحـصأ  نأ  لصاحلا  ناـسنإلا و  هقیقح  یه  یتلا  هیقاـبلا  هقرفتملا  ءازجـألا  عمج  دارملا  نأ  یلع 
هرخآلا یف  داعملا  نأب  نامکاح  لقنلا  لقعلا و  لب  امهنم - یش ء  مزلی  لقنلا و ال  لب  لقعلا  نع  نیدعبتسملا  نیرکنتسملا  نیرمألا  دحأ 

قرع نأ  یفخی  مث ال  هیعرشلا  هیلقعلا و  ماکحألا  تابجاولا و  فیلاکتلاب و  افلکم  لامعألا  أدبم  لاعفألا و  ردصم  ناک  يذلا  وه 

الإ هلعاـفلا  يداـبملا  هیلعفلا و  يوقلا  نم  اوـنطفتی  مل  هیلاـعفنالا  يوـقلا  یه  هینامـسجلا و  داوـملا  دـعب  هیعاـبطلا  نأ  اـمهنیب  قرفلا  - 1
نع الـضف  هیـسدقلا  هیفطنلا  سوـفنلا  یه  یتـلا  هفاـضملا  تادرجملا  هیخزربـلا و  يداـبملاب  اورثـعی  مل  هنراـقملا و  عئاـبطلا  يوقلاـب و 

نامزلا و ءاضتقاب  لوقی  هیرهدـلا  حورلا و  هکئـالملا و  بر  حوبـسلا  سودـقلا  قلخلا  رمـألا و  هل  نم  یلع  فیکف  هلـسرملا  تادرجملا 
یف هدرجملا  هفیطللا  فرعی  نم ال  معن  امهرکف  یلع  اسعت  امهرظنل و  ابتف  کلذ  وحن  توملا و  هایحلا و  قارتفالا و  عامتجالل و  هلوصف 

هر س  یلاعت ، هللا  هفرعم  نع  هنم و  جراخلا  ریبکلا  ناسنإلا  یف  تادرجملا  تابثإ  نع  زجعی  فیک ال  هتاذ 

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 185 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_164_1
http://www.ghaemiyeh.com


165 ص :

لطبی و ال ینفی و  هتومب  ناسنإلا  نأ  وه  اهلصأ و  عطقب  الإ  همایقلا  رشحلل و  نیرکنملا  نیدحاجلا  ماهوأ  یـضارأ  نع  علقنت  ههبـشلا ال 
هفـسالفلا و نم  نوققحملا  قفتا  دـق  یـصقتسم و  لصألا  اذـه  عطق  رم  دـق  هیف و  هلاح  هروص  وأ  جازم  عم  لکیهلا  الإ  سیل  هنأل  یقبی 

باحـصأ ءاهقفلا و  هماـع  نییمالـسإلا و  روهمج  بهذـف  هتیفیک  یف  اوفلتخا  مهنکل  هیقاـبلا  هأـشنلا  توبث  داـعملا و  هیقح  یلع  نییلملا 
تیزلا درولا و  یف  ءاملا  محفلا و  یف  رانلا  نایرـس  ندبلا  یف  راس  مسج  مهدـنع  حورلا  نأ  یلع  ءانب  طقف  ینامـسج  هنأ  یلإ  ثیدـحلا 

عطقل هضارعأ  هروصب و  مدـعنی  ندـبلا  نأل  طقف  یلقع  يأ  یناحور  هنأ  یلإ  نییئاشملا  عابتأ  هفـسالفلا و  روهمج  بهذ  هنوتیزلا و  یف 
ملاع یلإ  دوعتف  ءانفلل  هیلإ  لیبس  قاب ال  درجم  رهوج  سفنلا  داعی و  مودـعملا ال  ذإ  يرخأ  هرات  هصخـشب  داعی  ـالف  اـهنع  سفنلا  قلعت 

هجحک نیملکتملا  نم  هعاـمج  ءاـفرعلا و  خـیاشم  ءاـمکحلا و  رباـکأ  نم  ریثک  بهذ  یعیبطلا و  توملاـب  تاـقلعتلا  عطقل  تاـقرافملا 
یـسوطلا و رفعج  یبأ  دـیفملا و  خیـشلاک  هیمامإلا  انباحـصأ  نم  ریثک  یناهفـصإلا و  بغارلا  یمیلحلا و  یبعکلا و  یلازغلا و  مالـسإلا 

نأ یلإ  اباهذ  اعیمج   (1) نیداعملاب لوقلا  یلإ  نیعمجأ  مهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یسوطلا  ققحملا  یلحلا و  همالعلا  یضترملا و  دیسلا 
مهوذح وذـحی  نم  نیملـسملا و  یققحم  نأب  قرفلا  نأ  الإ  هیخـسانتلا  يراصنلا و  روهمج  لوقی  هب  ندـبلا و  یلإ  دوعت  هدرجم  سفنلا 

ملاعلا و اذه  یف  ندبلا  یلإ  اهدر  اهمدقب و  هیخـسانتلا  هرخآلا و  یف  لب  ملاعلا  اذه  یف  ندبلا ال  یلإ  اهدر  حاورألا و  ثودحب  نولوقی 
.نیتینامسجلا رانلا  هنجلا و  هرخآلا و  نورکنی 

نم لک  هلثم و  وأ  هنیعب  ندـبلا  اذـه  وه  أ  ندـبلا - بناج  نم  داعملا  نأ  یف  مهتاملک  تفلتخا  اعیمج  نیداعملاب  نیلئاقلا  ءـالؤه  نإ  مث 
لب دـحأ  هبجوی  مل  ریخألا  اذـه  نأ  رهاظلا  مأ ال و  طیطاختلا  لاکـشألا و  ءاضعألا و  نم  دـحاو  لک  راـبتعاب  نوکی  هیلثملا أ  وأ  هینیعلا 

ریثک

سفنلل هازاجم و  لامک و  ندبللف  لقع  سفن و  تلق  تئـش  نإ  سفن و  ندـب و  ناسنإلا  نأل  لزجلا  يأرلا  لحفلا و  لوقلا  وه  اذـه  - 1
سانلا ال رثکأ  نأل  هیاغ و  لامک و  هیلکلا  هاوق  لقعلل و  اهبـسانی و  تایاغ  تـالامک و  هیئزجلا  هاوق  سفنلل و  اذـک  هازاـجم و  لاـمک و 

نیلقألا یف  مزلی  طقف  ینامـسجلاب  لوقلا  یف  طقف و  یناحورلاب  لوقلا  یف  مهقح  یف  لیطعتلا  مزلیف  هیلقعلا  هیناحورلا  تایاغلا  مهبـسانی 
هر س  نیصخألا ، صاوخلا و  نم 

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 186 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_165_1
http://www.ghaemiyeh.com


166 ص :

رابخألا ضعبب  هیلع  لدتـسی  امبر  و  لکـشلا - هقلخلا و  بسحب  لوألا  ندـبلا  ریغ  داعملا  ندـبلا  نأ  یلإ  مهمالک  لاـم  نییمالـسإلا  نم 
امَّلُک یلاعت  هلوقب  دـحأ و  لبج  لثم  رفاکلا  سرـض  نوک  ادرم و  ادرج  هنجلا  لهأ  نوکک  رانلا  هنجلا و  لهأ  تافـص  اـهیف  هروکذـملا 

َُقلْخَی ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیل  یلاعت َأ َو  هلوقب  َباذَْعلا و  اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِضَن 
.ْمُهَْلثِم

.هیصعملا بکترا  هعاطلا و  لمع  نم  ریغ  هینامسجلا  مالآلا  تاذللاب و  بقاعملا  باثملا و  نوکی  اذه  یلعف  تلق  نإف 

ابـصلا نم  صخـشلل  لاقی  اذـهل  هنیعب و  قاب  وه  تالآلا و  هطـساوب  ول  حورلل و  وه  امنإ  كاردإلاب و  کلذ  یف  هربعلا  باوجلا  یف  لیق 
نمل لاقی  يوقلا و ال  ءاضعألا و  نم  ریثک  لب  ضارعـألا  لاکـشألا و  ریداـقملا و  روصلا و  تلدـبت  نإ  هنیعب و  وه  هنإ  هخوخیـشلا  یلإ 

داعملا یف  داعملا  نأ  ملعتس  امک  قحلا  ءارآلا و  بهاذملا و  ریرحت  اذه  یناجلا  ریغل  باقع  اهنإ  بیشملا  یف  بقوعف  بابـشلا  یف  ینج 
نالف هنیعب  هتیأر  تلقل  هتیأر  ول  ثیحب  هنیعب  ندـبلا   (1) اذه ندبلا  و  اهنیعب - سفنلا  هذه  سفنلاف  اندب  اسفن و  هنیعب  صخـشلا  اذـه  وه 

یلإ امهالک  یف  یهتنی  امبر  دـیدح و  اذـه  بهذ و  اذـه  لاقی  ثیح  یلإ  تابلقتلا  تـالوحتلا و  تعقو  نإ  و  ایندـلا - یف  ناـک  يذـلا 
نم ریثـک  راـکنإ  همزل  همکحلا و  یف  صقاـن  هعیرـشلل  رکنم  وـهف  کـلذ  رکنأ  نم  ادـحاو و  اـضحم  ـالقع  ناریـصی  نادـحتی و  ثـیح 

هینآرقلا صوصنلا 

یـضم و امل  هنیعب  وه  وه  ناک  امنإ  هیعیبطلا و  هیویندـلا و  فصوب  نکل ال  يویندـلا  ندـبلا  اذـه  يورخـألا  یخزربلا و  ندـبلا  يأ  - 1
سفنلا سفنلا و  وه  لعفلاب و  یـشلا ء  هب  ام  ینعمب  یتلا  هتروصب  هتدامب و  ـال  هیندـبلا  هروصلا  يأ  هتروصب  یـشلا ء  هیئیـش  نأ  یتأـیس 

یقیقحلا و دوجولاب  سفنلا  صخشت  ایقاب و  هتروص  هانعمب و  صخشلا  نوکی  فیکف ال  ایقاب  كاذ  اذه و  صخشم  ناک  اذإف  هصخشم 
هر س  هجو ، غلبأب  ماقملا  هرس  سدق  فنصملا  ققحیس  اهصخشت و  اهتدحو و  نیع  وه 
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داعملل نیرکنملا  جاجتحا  یف  ( 9  ) لصف

هراشا

ندـب یف  تدـیعأ  نإ  هلوکأملا  ءازجألاف  اناسنإ  ناسنإ  لکأ  ول  هنأـب   (1) هرات رم و  امک  مودـعملا  هداعإ  عانتماب  هراـت  نورکنملا  جـتحا 
نوکی نأ  مزل  امهیف  تدـیعأ  نإ  اداعم و  لکألا  نکی  مل  لوکأـملا  ندـب  یف  تدـیعأ  نإ  اداـعم و  لوکأـملا  ناـسنإلا  نکی  مل  لـکألا 

عنمب وأ  مودـعملا  هداعإ  یف  عانتمالا  عنمب  لوألا  نع  هیمالکلا  بتکلا  یف  بیجأ  ارفاک و  نمؤم  لکأ  اذإ  هبذـعم  همعنم و  اهنیعب  ءازجأ 
اهظفحی و یلاعت  هللا  مهدنع و  هیلصألا  ءاضعألا  یه  قلخلا و  ءادتبا  اهنم  یتلا  ءازجألا - وه  داعملا  نأب  یناثلا  نع  اهیلع و  دوعلا  فقوت 

.رخآ ندبل  کلذک  اءزج  اهلعجی  ال 

هدروأ ام  هدـئاف و  ریغ  نم  لیوطتلا  یلإ  يدؤی  اهرکذ  نیبناجلا - یف  تاثحابم  تارجاشم و  ایفن  اـتابثإ و  داـعملا  رمأ  یف  نیرظاـنلل  نإ 
هذـه قیقحت - یف  رـصتقا  نم  لاحب  یلوألا  ماقملا و  قیقحت  مارملا و  نیبتی  فیکف  ماحفإلا  مازلـإلاب و  یفی  ـال  مـالکلا  نم  نوملکتملا 

روصق یلع  ءانب  هعیرشلا  ماکحأل  نیدحاجلا  داعملل - نیرکنملا  ءالؤه  نع  رسفتسی  نأ  یمالکلا  ثحبلا  درجم  یلع  هیداقتعالا  رومألا 
ام تابثإ  هنیبلا و  مکیلع  نإ  مهل  لاقی  لوـألا  یلعف  زاوجلا  ناـکمإلا و  نوعنمی  وأ  عاـنتمالا  نوعدـی  لـه  مهنأ  اـهکرد  نع  مهکرادـم 

یهلإلا و لیزنتلا  ماق  عانتمالا  هلاحإلا و  نع  هرهاظ  لیزأ  ام  لک  یناثلا  یلع  رثأ و  ـال  نیع و  اذـه  نم  هب  متلق  اـمیف  مکل  اـم  و  متیعدا -
طلغلا بوش  نع  سدقم  لئاق  نع  هرداصلا  هیوبنلا  رابخألا 

نم مزلی  الف  هتروصب  هتیئیـش  تناک  اذإ  امأ  و  هیدام - ءازجأ  نم  هنیوکتب  ناسنإلا  داعی  هتداـمب و  یـشلا ء  هیئیـش  ناـک  اذإ  متی  اذـه  - 1
لک نإف  هتروص  يذتغملل ال  اءزج  ریـصت  ءاذغلا  هدام  ذإ  رخآ  ندبل  اءزج  هتروص  نوکی  نأ  رخآ  ندـبل  ءازجأ  ندـب  هدام  ءازجأ  نوک 
نم هندـب  وه  ام  لب  هتروص  وه  ام  ناسنإلا و  هقیقح  وه  امف  هروص  یلإ  بلقنت  هروصف ال  هدـملا  کلت  یف  یه  یه  لـجأ و  اـهل  هروص 
هدام یهف  یـشل ء  هدام  اهنإ  لیق  هیـصخشلا و  وأ  هیعونلا  اهتروص  عم  تذخأ  اذإ  هدام  لک  لب  یـشل ء  ءاذـغ  ریـصی  هندـب ال  وه  ثیح 

هر س  ضرعلاب ،
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.هیباسحلا يواعدلا  هیمیلعتلا و  لئاسملا  یف  هیسدنهلا  نیهاربلا  ماقم  بذکلا  و 

: لیصحت ثحب و 

هروص هدام و  هئازجأ  هیصوصخب  صصختی  صخشتی و  امنإ  صخشلا  نأ  هلـصاح  امب  هیندبلا  هداعإلا  هجو  لصح  نم  نیثحابلا  نم  نإ 
اذإ مث  هنیعب  قاب  یصخش  یعون ال  فیلأتب  ءازجألا  صاخشأ  ربتعملا  لب  صخـشلا  یف  اربتعم  فیلأتلا  صوصخ  سیل  احور و  اندب و  و 

مظنلا و لاوزل  لب  اهنایعأ  اهـصاخشأب و  هیقاب  اهنإف  ءازجألا  لاوزل  لوـألا ال  صخـشلا  قبی  مل  ربتعملا  بیکرتلا  لـحنا  فیلأـتلا و  لـطب 
اذـه هنیعب  لوألا  صخـشلا  داع  اهنیعب  هیقابلا  ءازجألا  نیب  ربتعملا  فیلأتلا  عون  نم  يرخأ  هرم  لصح  اذإ  مث  اعون  اهنیب  ربتعملا  فیلأـتلا 

.همالک

ءامکحلا و تبهذ  مودـعملا و  هداعإ  زاوج  یلإ  نیملکتملا  ضعب  بهذ  دـق  لاـق  ثیح  نیرخأـتملا  هلجأ  ضعب  هرکذ  اـم  هنم  برقی  و 
لب ماسجألا  مادعناب  نولوقی  مودعملا ال  هداعإل  نیرکنملا  ینامـسجلا  داعملاب  نیلئاقلا  ضعبلا  ءالؤه  اهعانتما و  یلإ  نیملکتملا  ضعب 

ماـسجألل و يروصلا  ءزجلا  یفن  یلع   (1) ءانب اذـه  نأ  دـیرجتلا  یـشاوح  یف  ترکذ  لاق  مث  عافتنالا  نع  اهجورخ  اهؤازجأ و  قرفتب 
هروصلا وه  مسجلا  لاـق  ثیح  فنـصملا  هیلإ  بهذ  اـم  یلع  اذـک  نیملکتملا و  بهذـم  وـه  اـمک  هدرفلا  رهاوـجلا  یف  هئازجأ  رـصح 
ءازجألا نوک  ینامـسجلا  داعملا  یف  یفکی  لیق  ماسجألا  یف  يروصلا  ءزجلا  تبثأ  ول  لاصفنالا و  لاح  اهنیعب  یقبت  اـهنإ  هیلاـصتالا و 

.هلئازلا هروصلا  یلإ  روصلا  برقأ  ناک  نأ  دعب  يروصلا  ءزجلا  لدبت  هیف  حدقی  اهنیعب و ال  یه  هیداملا 

اذه هدام  نیع  نم  فلأتم  ندب  یلإ  هداملا ال  بسحب  هل  ریاغم  ندب  یلإ  سفنلا  لاقتنا  وه  اندـنع  عنتمملا  لیق  اخـسانت  نوکیف  لیق  نإف 
نإف هعانتما  یلع  ناهربلا  نم  دب  الف  اخسانت  کلذ  یمس  نإف  هلئازلا  هروصلا  یلإ  روصلا  برقأ  یه  هروص  ندبلا و 

هیشاحلا یف  تبتک  امک  ناسنإلا  هروص  هتروصب و  یشلا ء  هیئیش  نأ  قحلا  ادج و  فیخس  اذه  هتدامب و  یـشلا ء  هیئیـش  نأ  یلع  و  - 1
یف ناتیقاب  امهاتلک  هرهاظلا و  هتروص  امهتیناث  سفنلا و  یه  لـقعلاب و  یـشلا ء  هب  اـم  ینعأ  هنطاـبلا  هتروص  امهادـحإ  ناـتنثا  هقباـسلا 

هر س  هظوفحم ، هتیذه  هرخآلا و 
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.هلوق یهتنا  ظفللا  یف  ینعملا ال  یف  وه  امنأ  عازنلا 

.هیعمسلا لئالدلا  وه  خسانتلا  عانتما  یلع  انلیلد  رخآ  عضوم  یف  لاق  و 

اذـه یف  مالکلا  لهأ  نم  امهریغ  مالک  نم  باوصلا  یلإ  برقأ  هنأ  عم  هکاکرلا  هفاخـسلا و  هیاغ  یف  نیلـضافلا  نیذـه  مـالک  لوقأ  و 
.هوجول کلذ  بابلا و 

نأ مزلیف  هئاضعأ  نیب  بیترت  مظن و  هئازجأ و  نیب  تافاضإ  بسن و  الإ  توملاـب  هنم  مدـعنی  مل  دـیز  صخـش  نأ  یلع  ینبم  هنأ  لوـألا 
.داسفلا رهاظ  وه  فاضملا و  هلوقم  نم  هایحلا  نوکت 

ابیکرت ناک  ءاوس  ادیز  نوکت  تبکر  اذإ  رهاوجلا  کلت  نوکت  نأ  مزلی  هدرفلا ال  رهاوجلا  یف  هرـصحنم  الثم  دیز  ءازجأ  نوک  یناثلا  و 
هرکلا هذـه  تناک  هتمـصم  هرک  اهنم  تبکر  ول  اهنأ  لوألا  یلع  مزل  الإ  صوصخم و  مظن  یلع  وأ  ناـک  هجو  يأ  یلع  اـقلطم  اـبیترت  و 

اذه ناک  ءاوس  اتیم  هنوک  عم  مظنلا  اذه  یلع  هؤازجأ  تعقو  اذإ  ایح  نایحألا  نم  ضعب  یف  تیملا  ادـیز  نوکی  نأ  یناثلا  یلع  ادـیز و 
مسجلا نأ  یلإ  یلویهلا  یفنب  نیلئاقلا  ءالقعلا  نم  هریغ  بهذی و ال  مل  یـسوطلا  ققحملا  و  هنع - اجراخ  اطرـش  وأ  هنم  اءزج  بیکرتلا 

مدعنی يذلا ال  امنإ  قیرفتلاب  مدـعنی  هدام ال  وه  يذـلا  ینعملاب  سنج ال  وه   (1) يذلا ینعملاب  قلطملا  مسجلل  درف  وه  يذـلا  نیعملا -
رمتسم نوکی  يذلا  وه  هداملا و  ینعمب  مسجلا  وه  مهدنع 

هدوجو یـسنجلا  مسجلا  یقبی و  فیکف ال  طرـشب ال - مسجلا  ءاقب  یف  ـال  ناـسنإلا  ءاـقب  یف  مـالکلا  ذإ  مـالکلا  لـحم  وه  اذـه  و  - 1
اذـک مسج و  قطان  لکف  هنیع  قطانلا  یف  وهف  دوجولا  یف  داحتالا  وه  لمحلا  و  قئاقحلا - هفلتخملا  هرثکلا  یلع  لوقملا  هنأل  تادوجو 

مـسجلا لاصتا  نأ  یلع  ءاـنب  اذـه  نأ  همـالک  هیجوت  نأ  يدـنع  مسجلا و  لاوز  هنیعب  قطاـنلا  لاوزف  اـمهریغ  قهاـنلا و  لـهاصلا و  یف 
لصتملا عم  یلویهلا  نإ  نولوقی  امک  مهنإ  ضارتعالا  ماقم  یف  یجشوقلا  لضافلا  اذک  تامکاحملا و  بحاص  هب  لوقی  امک  یمیلعتلا 
مـسجلا عم  هدـحاو و  هلـصتم  دـحاولا  یمیلعتلا  مسجلا  عم  هیمـسجلا  هروصلا  نإ  لوقن  نحن  کلذـک  هلـصفنم  لصفنملا  عم  هلـصتم و 

رئاس یلع  مدقتم  تاذلاب  لاصتا  يروصلا  يرهوجلا  لاصتالا  نإف  قیقحتلا  فالخ  اذـه  ناک  نإ  هددـعتم و  هلـصتم  ددـعتملا  یمیلعتلا 
هر س  هلوبقم ، عم  عامتجالا  بجاو  لباقلا  نإف  لباقملا  لبقی  لباقملا ال  هلباقی و  لاصفنا  یمک  وأ  يرهوج  لاصتا  لکل  تالاصتالا و 
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هموقم يرخأ  هروصب  الإ  الـصحم  هل  دوجو  يذلا ال  یـسنجلا  ینعملاب  مسجلا  وه  ام  تالاصفنالا ال  تالاصتالا و  بتارم  یف  دوجولا 
مسجلا نأ  یلع  مهعابتأ  ءامکحلا و  روهمج  قفتا  دق  ایتاذ و  ازیمت  عاونألا  رئاس  نیب  نم  هزیمت  اصیصخت  هیسنجلا  هتعیبطل  هصـصخم  هل 

جراخلا و یف  دـجوی  نأ  نکمی  اـمم  هیلاـمکلا  روصلا  هفاـک  نع  يرعملا  مسجلا  ـال  ناـیعألا و  یف  هل  دوجو  ـال  قلطم - مسج  وه  اـمب 
الإ تناک و  فیک  هیدام  ءازجأ  درجمب  سیل  دیز  هیدیز  اذـک  اناسنإ و  مسج  لک  ناکل  الإ  هیمـسجلا و  درجمب  تسیل  ناسنإلا  هیناسنإ 
نأ یلإ  بهذی - نأ  لقاعل  حـصی  فیک  ادـیز و  ملاعلا  فارطأ  یف  ضعب  نع  اهـضعب  ادـعابتم  هقرفتم  ءازجألا  کلت  تراص  اذإ  ناکل 

.قرفتلا لاح  ایقاب  هنیعب  ناک  هؤازجأ  تقرف  اماسقأ و  مسق  اذإ  سرفلا  اذهک  اصوصخم  امسج 

ءازجألا کلت  نإف  نیـسفن  اذ  دحاو  ندب  نوک  موزل  یه  هیرم و  الب  انهاه  هدراو  هرکذ  امک  ینعملا  بسحب  خسانتلا  هدسفم  نأ  ثلاثلا 
نکت مل  نإ  اتیم و  ضرف  دـق  ایح و  توملا  لاح  دـیز  ناکف  سفنلا  اهنع  قرافت  مل  هیقاب  قرفتلا  نیح  سفنلا  قلعتل  اـهتیلباق  تناـک  ول 

رخآ دادعتساب  هدعتسم  تراص  رمألا و  کلذ  اهیلإ  مضنا  اذإف  لوبقلل  دعتسی  هب  هیلإ  رمأ  مامضنا  یلإ  سفنلل  اهلوبق  یف  تجاتحاف  هیقاب 
دحاو ندـبل  ناک  اضیأ  داعملا  حورلا  اهب  قلعت  اذإف  فنأتـسم  حور  دـیدج و  ضیف  داوجلا  إدـبملا  نم  اهیلع  ضیفی  نأ  دـب  ـال  دـیدج 

ناک ول  اهب و  سفنلا  طابترا  ءاقبل  ماـسجألا  رئاـس  نیب  نم  هقرفتم  هیبارت  ءازجـأل  یقب  هبـسانم  صـصخت و  يأ  مث  عنتمم  وه  ناـحور و 
رخآلا و یلإ  ءایـشألا  بسنأ  امهنم  لک  نوکی  نأب  ققحتی  امنأ  ءایـشألا  رئاس  نود  نیئیـش  نیب  طابترا  هقالع و  لک  نإف  افیعـض  اطابترا 

هروص ناضیفل  هداملا  قحتـسی  اهب  نوکی  هتیفیک  نم  هبیرق  هیفیک  ناویحلا و  جازم  نم  بیرق  جازم  اهل  یتلا  داوملا  نم  اریثک  يرن  نحن 
هیتابنلا نع  الـضف  هیدامج  هروص  لوبق  قاقحتـسا  اهل  قبی  مل  یتلا  هیدامرلا  ءازجـألا  کـلت  نم  اـهیلإ  سفنلا  قلعتب  یلوأ  یهف  هیناویح 
تافتلا نأ ال  انیقی  ملعی  هنادجو  یلإ  عجر  اذإ  كاردإ  یندأ  هل  نم  لک  هیدیزلا و  نع  الضف  هیناسنإلا  نع  الضف  هیناویحلا - نع  الضف 

هیفیک اهل  وأ  هل  نوکی  نأب  الإ  ءازجألا  رئاس  نیب  نم  هیمسج  ءازجأب  وأ  ماسجألا  رئاس  نیب  نم  مسجب  سفنلل  سانیتسا  قایتشا و ال  و ال 
هئیه وأ  همءالم  هسوسحم 
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ءاملا وأ  ضرألا  نطاب  یف  هرومغم  وأ  ءاوهلا  یف  هثوثبم  ءازجأب  سفنلل  نوکی  قوشت  قلعت و  يأ  لـمأتملا  لـقاعلا  اـهیأ  یل  لـق  هبـسانم 
بجوی ازاـیتما ال  هللا  ملع  یف  رمـألا و  سفن  یف  زیمت  اـهل  ناـک  نإ  ءازجـألا و  نم  اـهریغ  نع  لاـیخلا  وأ  سحلا  دـنع  زیمتی  ـال  ثیحب 

ءاقب نوکی  یتح  مهدنع  سفنلل  هرکاذ  هوق  هیندبلا  يوقلا  داسف  بیکرتلا و  لالحنا  دنع  اضیأ  تسیل  الـصأ و  رمألا  اذـهل  صاصتخالا 
وهف اصصخم  هنوک  رکذلا و  دوجو  میلست  دعب  ندبلا و  بکر  اهنم  یتلا  ءازجألاب  سفنلا  قلعتل  اصصخم  هظفاحلا  یف  یـصخشلا  ندبلا 
عفنی يذلا  يرخأ و  سفن   (1) نود هب  سفنلا  هذه  قلعتل  نادبألا ال  رئاس  نود  داعملا  ندبلا  اذـهب  سفنلا  قلعت  صیـصخت  بجوی  امنإ 
سفن ناضیفل  هیعدتسم  هثداح  هیندب  هدام  نوک  یف  مالکلا  ذإ  لوألا - نود  یناثلا  وه  هتحص  ریدقت  یلع  خسانتلا  هدسفم  عفد  یف  مهل 

و هدیعبلا - تافلکتلا  دسافملا و  هذـه  عفد  یف  ریـصملاف  قبـس  ام  یلع  انهاه  هنیعب  تآ  وه  دـحاو و  ندـبل  نیـسفن  دوجو  مزلیف  هثداح 
یتلا هرهازلا  دـئارفلا  نم  هرئاظن  رئاسک  هیلاـعتملا - همکحلا  نم  انبیـصن  هللا  هلعج  هقیقحتب و  اـندرفت  اـم  یلإ  اـهلک  هکیکرلا  تـالحمتلا 

هللا و لیبس  کلـس  نم  لک  راظنألا  بابرأ  راـکفألا و  باحـصأ  تاـملک  نیب  نم  اـهتیرون  اهردـق و  فرـش  فرعی  اهتحـصب و  مکحی 
راجحألا رئاس  نیب  نم  هرهازلا  رردلا  هعماللا و  تیقاویلا  همیق  يرهوجلا  فرعی  امک  رارسألا  هیهلإلا و  راونألاب  فشوک 

کلذ یف  مهتاماقم  لضافت  داعملا و  رمأ  كرد  یف  سانلا  بتارم  توافت  یف  ( 10  ) لصف

هراشا

.تاماقم هقحلا  هعیرشلا  یف  درو  ام  بسح  داسجألا  ثعب  داعملا و  رشحلا و  هیقحب  داقتعالا  نامیإلا و  لهأل  نأ  ملعا 

لوألا ماقملا 

وه مالسإلا و  لهأ  ماوع  هبترم  تافآلا  نع  اهملسأ  قیدصتلا و  یف  اهاندأ 

اهماحدزا و مزلیف  لـعفلاب  هیهاـنتم  ریغ  دارفأ  اـهل  هقطاـنلا  سفنلا  نإ  اولاـق  اـمک  هیهاـنتم  ریغ  سوفنلا  نـأل  يرخأ  سوفن  نود  لـب  - 1
هر س  هیهانتم ، نییلملا  بهذم  یلع  معن  یهانتملا  ریغب  یهانتملا  یفی  ذإ ال  اهعنامت 
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اهنأش نم  هسوسحم  هعقاو  رومأ  اهریغ  براقعلا و  تایحلا و  ریکنلا و  رکنملا و  هطغـضلا و  ربقلا و  باذـع  نم  هرخـآلا  رومأ  عیمج  نأ 
نع اهئافخإ  یف  هللا  نم  هحلـصم  همکحل و  ایندـلا  یف  ماد  ام  ناـسنإلا  ساـسحإ  یف  هللا  نم  هصخر  ـال  نکل  هرـصابلا  هذـهب  سحی  نأ 

.تایاورلا هروص  تایآلا و  ضعب  رهاظ  هیلع  لدی  امک  نیرظانلا  نویع 

یناثلا ماقملا 

دوجو هیلاثم ال  روص  هیلایخ و  رومأ  اهلک  مانملا  یف  يری  ام  لثم  یه  هرخآلا  ملاع  یف  اهیلع  دعوتملا  وأ  اهب  هدوعوملا  رومألا  کلت  نأ 
یف اهنم  ملأتی  ام  اریثک  اهنأ  الإ  اهغدـلت  یتلا  براقعلا  تایحلا و  نم  همون  یف  ناسنإلا  هاری  امل  اینیع  اهل  دوجو  امک ال  جراخلا  یف  اـهل 

مونلا یف  یـشب ء  ذتلی  امبر  هنإف  هذـللا  ههج  یف  اذـک  ادـیدش و  اجاعزنا  هناکم  نم  جـعزنی  قرعی و  همون و  یف  حیـصی  هاری  یتح  مونلا 
نم اریثک  دهاشی  هب و  ذتلی  وأ  يذأتی  هسفن و  نم  مئانلا  هکردی  کلذ  لک  هظقیلا  یف  رورسلا  ذاذتلالا و  اذه  لثم  ذتلی  ادیدش ال  اذاذتلا 

هقح و یف  هدوجوم  یه  و  هدوجوم - هیح  هیلاوـح  يری  ـال  اـنکاس و  هرهاـظ  يرت  تنأ  هیلاـیخ و  لـیعافأ  لـعفی  لاکـشألا و  روـصلا و 
لاحلا اذک  دـهاشی و  وأ  لیختی  هیح  نیب   (1) قرف الف  غدللا  ملأ  یف  باذـعلا  ناک  اذإ  دـهاشم و  ریغ  هنکل  هقح و  یف  لصاح  باذـعلا 

یف هدوجوم  هل  هلـصاح  همون  یف  اهب  رـسی  اهاری و  یتلا  همیرکلا  صاخـشألا  ههزنلا و  عضاوملا  و  راـهنألا - راجـشألا و  تاـنجلا و  یف 
ملعلا و یف  نیصقانلا  هنج  باب  یف  خیشلا  هیلإ  لام  يذلا  وه  اذه  هرهاظلا و  ساوحلاب  هدهاشم  ایجراخ و ال  اینیع  اینهذ ال  اکاردإ  هقح 

یف همالک  نم  اذـبن  انلقن  دـق  هلئاسر و  هبتک و  نم  رهظی  امک  رم  ام  یلع  یلازغلا  هعبت  مهریغ و  قاسفلا و  نم  لمعلا  یف  نیرـصاقلا  ران 
.کلذ

ثلاثلا ماقملا 

هراشا

.نیهجو دحأب  ههیجوت  داعملا و  موی  هدوعوملا  روصلاب  داقتعالا  یف 

هیلقع روص  یلإ  هراشإ  عرشلا  ناسل  یف  هروکذملا  هسوسحملا  روصلا  کلت  نأ  لوألا 

هفرـصلا لوقعلا  ملاـع  یف  هعقاو  هقراـفم  هیلقع   (2) روص یلإ  هراشإ  عرـشلا  ناـسل  یف  هروکذـملا  هسوسحملا  روصلا  کـلت  نأ  لوـألا 
نأ نم  هتعیش  نوطالفأ و  هیلإ  بهذ  ام  بسح 

هر س  يدابملا ، عد  تایاغلا و  ذخ  لیق  امک  - 1
هضفلا بهذلا و  رانلا و  ءاوهلا و  بارتلا و  ءاملل و  یتح  هئفاکتملا  لوقعلا  ملاع  یف  هروص  هل  الإ و  تادوجوملا  نم  یش ء  سیل  و  - 2

هر س  میظع ، روصق  وه  قئاقرلاب و  اولوقی  مل  ذإ  قئاقحلا  یلع  لزنت  مهدنع - تادوجوملا  عیمجف  يرخألا  نداعملا  و 
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هجولا اذه  یلع  هیورخألا  رومألا  هدهاشم  نأ  یفخی  لقعلا و ال  ملاع  یف  هقرافم  هروص  ایلقع و  الثم  هسوسحملا  عاونألا  نم  عون  لکل 
رثکأ مه  هنکاسلا و  سوفنلا  هجذاسلا و  لوقعلا  نم  نیصقانلا  نیطـسوتملا و  نود  ملعلا - یف  نیلماکلا  هفرعملا و  لهأب  صتخم  یلقعلا 

هوجولا رکذ  دـعب  هلئاسر  ضعب  یف  یلازغلا  رکذ  کلذـل  بابلألا و  ووذ  نویلع  هلبلا و  هنجلا  لهأ  رثکأ  ربخلا  یف  درو  امک  هنجلا  لهأ 
هدادعتـسا ردـقب  دـحاو  لک  بیـصی  نأ  زوجی  لکلا و  نیب  عمجی  نأ  زوجیف  هنکمم  ماسقألا  هذـه  عیمج  هرابعلا و  هذـهب  امالک  هثالثلا 

نورغـصتسملا نوفراعلا  هیلقعلا و  روصلا  هذه  هل  لثمتی  قئاقحلا و ال  قیرط  هل  حـتفنی  نل  دـیلقتلاب  فوعـشملا  هروصلا  یلع  دومحملاف 
دح ذإ  مهتوهش  مههرش و  یفـشی  مهب و  قیلی  ام  هیلقعلا - تاذللا  رورـسلا و  فئاطل  نم  مهل  حتفی  هسوسحملا  تاذللا  روصلا و  ملاعب 

هیرشبلا هردقلا  هعساو و  هردقلا  تاذللا و  تایطعلا و  فلتخت  نأ  دعبی  مل  تاوهشلا  تفلتخا  اذإف  هیهتـشی  ام  ئرما  لکل  اهیف  نأ  هنجلا 
بجیف مهماهفأ  تلمتحا  يذـلا  ردـقلا  قلخلا  هفاک  یلع  هوبنلا  هطـساوب  تقلأ  هیهلإلا  همحرلا  هرـصاق و  هردـقلا  بئاجعب  هطاـحإلا  نع 

.همالک یهتنا  نییهلإلا  مارکلاب  قیلی  رومأ  نم  ملعلا  یهتنم  ءارو  امب  رارقإلا  هومهف و  امب  قیدصتلا 

رورسلا نونف  نم  اهمزلی  امع  هیانک  رومألا  هذه  نوکی  نأ  یناثلا  هجولا  و 

هبترملا نایب  یف  یلازغلا  لوق  نم  دارملا  وه  و  مالآلا - وأ  رورـسلا  نونف  نم  اهمزلی  امع  هیانک  رومألا  هذه  نوکی  نأ   (1) یناثلا هجولا  و 
رمخلا و لسعلا و  نبللاب و  هرطمملا  راطمألا  راهنألا و  نسحلا و  هجولا  يراجلا و  ءاملا  هرـضخلا و  مانملا  یف  دـحأ  يأر  ول  هنإ  هثلاـثلا 

ناـملغلا رهاوجلاـب و  هعـصرملا  هروسـألا  هضفلا و  بهذـلا و  نم  هینبملا  روصقلا  یلاـئللا و  تیقاوـیلا و  رهاوجلاـب و  هنیزملا  راجـشألا 
ملعلا و رورـس  یلإ  هضعب  عجری  رورـسلا  نم  رخآ  عون  یلع  هلمحی  رورـسلاب و ال  کلذ  ربعی  ربعملا  ناکل  همدـخلل  هیدـی  نیب  لثمتملا 

یلإ هضعب  تامولعملا و  فشک 

هعسلا يأ  هیئزجلا  هیلکلاب و  الإ  فالتخا  اهقئاقر ال  خنـس  نم  هلوقعملا  قئاقحلا  لوألا  هجولا  یف  ذإ  یفخ  ریغ  نیهجولا  نیب  قرفلا  - 1
یف هیهاملا و  بسحب  تالثامتم  هیعیبطلا  دارفألا  درجملا و  یعادبإلا  درفلا  نأب  لئاقلا  هرس - سدق  فنـصملا  دنع  امیـس  هیدودحملا  و 
اهل اهوحن  يراجلا و  ءاملا  و  هرـضخلا - الثم  هروصلل  ینعملا  هنیابم  تادوجوملا  عم  تانیابم  هیناسفن  تایفیک  تالاح و  یناـثلا  هجولا 

هر س  رهقلا ، رهاظم  نم  امهوحن  برقعلا و  هیحلل و  اذک  لوألا و  نود  یناثلا  یلع  اهتایاغ  اهتاببسمل و  الإ  بلسلا  هحص 
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لکل قوذلا  هفلتخم  بتارملا  هفلتخم  یهف  رورسلا - هذللا و  مسا  عیمجلا  لمتـشا  نإ  ءاقدصألا و  هدهاشم  یلإ  هضعب  هکلمملا و  رورس 
تعمـس و ال نذأ  تأر و ال  نیع  امم ال  تناک  نإ  کلذـک و  مهفی  نأ  یغبنی  هیلقعلا  تاذـللا  کلذـکف  رخآلا  فلاخی  قاذـم  دـحاو 

.یهتنا رشب  بلق  یلع  رطخ 

مـسلا وه  اهنم  كاقلی  يذلا  لب  ملؤت  اهـسفنب ال  هیحلا  نأب  هیلقعلا  مالآلا  تاذللا و  نع  هیانک  هدوعوملا  رومألا   (1) کلت نوک  نیب  مث 
ناکل  (2) مـسلا ریغ  نم  رثألا  کلذ  لثم  لصح  ولف  مسلا  نم  کـیف  لـصحی  يذـلا  رثـألا - یف  کباذـع  لـب  ملـألا  وه  سیل  مسلا  مث 

ول هنإف  هداعلا  یف  هیلإ  یضفی  وه  يذلا  ببـسلا  یلإ  فاضی  نأب  الإ  باذعلا  نم  عونلا  کلذ  فیرعت  نکمی  ناک ال  رثؤی و  دق  باذعلا 
ببـسلاب فیرعتلل  هفاضإلا  نوکتل  هیلإ  هفاضإلاب  الإ  اهفیرعت  نکمی  مل  عاقولا  هروص  هرـشابم  ریغ  نم  الثم  عاقولا  هذل  ناسنإلا  یف  قلخ 

تایذؤم و بلقنت  تاکلهملا - تافصلا  هذه  هتاذل و  هترمثل ال  ببسلا  ببسلا و  هروص  لصحی  مل  نإ  هلصاح و  ببسلا  هرمث  نوکی  و 
یهاضی هیذؤم  هفـصلا  بالقنا  براقع و  تایح و  دوجو  ریغ  نم  عسللا  غدللا و  ملأک  اهمالآ  نوکیف  توملا  دنع  سفنلا  یف  تاملؤم 

ینمتی ام  باذـعلا  عاونأ  نم  بلقلاب  لزن  یتح  املؤم  هسفنب  ذـیذللا  راصف  اذـیذل  ناک  هنإف  قوشعملا  توم  دـنع  ایذؤم  قشعلا  بالقنا 
.تیملا باذع  عاونأ   (3) دحأ هنیعب  اذه  لب  لاصولا  قشعلاب و  معنت  دق  نکی  مل  هنأ  هعم 

عبارلا ماقملا 

نافرعلا یف  نیخسارلا  ماقم  وه  هرخآلا  یف  یتلا  روصلاب  داقتعالا  یف 

ملاع نإف  ایهب  افیرـش  راص  لقعتلا  یلإ  سحلا  نم  بلقنا  اذإ  الثم  یمـسلا  رثـألا  نـأل  مـالآلا  یف  ـال  تاذـللا  فرط  یف  میمتت  اذـه  - 1
هرکذ امک  هیف  ام  هیف  نکل  هجو  هل  لوألا و  هجولا  یلإ  عجری  اذـه  یلع  ءافـصلا و  قدـصلا و  ملاع  ءاهبلا و  نسحلا و  ملاـع  وه  لـقعلا 

هر ن  هر ، سدق  فنصملا 
سمللاب دـیری  نأ  الإ  مهللا  هیـسمل  هروص  وه  سملل و  اکردـم  هنوک  یلع  ایلقع  رثألا  کلذ  لثم  نوک  روصتی  فیک  يرعـش  تیل  - 2

ن هیف ، ام  هیف  نکل  مهفاف  هلحم  یف  هررق  امک  هلوبقم  هلوقعم  هیسحلا  هیسمللا  هروصلل  هیـسمللا  هیلقعلا  هروصلا  هلثامم  یلقعلا و  سمللا 
هر

، اهفراخز ایندـلا و  هعتمأ  نم  اهریغ  هموسملا و  لیخلا  هضفلا و  بهذـلا و  نینبلا و  ءاسنلا و  نم  یتش  تاقوشعمل  اقـشاع  ناک  هنـأل  - 3
هر س 
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هینیع تادوجوم  هوبنلا  اهب  ترذنأ  هعیرـشلا و  اهب  تربخأ  یتلا  روصلا  هذه  نأب  ینیقیلا  ناعذإلا  وه  ناهربلا و  قوذلا و  نیب  نیعماجلا 
لب هیداملا  روصلا  یه  ملاعلا و  اذه  تادوجوم  نم  مودأ  دشأ و  متأ و  يوقأ و  ققحتلا  هیدوجوملا و  باب  یف  یه  هیقیقح و  تاتباث  و 

نیدـحوملا هنج  یه  هیلقع  روص  اهـضعب  تاـجرد  یلع  یه  هیلع و  رثـألا  بترت  هماود و  هتاـبث و  دوـجولا و  هوـق  یف  اـمهنیب  هبـسن  ـال 
نم لامشلا  باحصأ  میحج  یه  هملؤم  وأ  نیملسملا  همالسلا و  لهأ  نیمیلا و  باحصأ  هنج  یه  هذلم  هیسح  روص  اهضعب  نیبرقملا و 

هذـهب يری  نأ  نکمی  ثیحب  ملاـعلا  اذـه  تاـسوسحمک  اـهتاسوسحم  تسیل  نکل  نیدـلا و  مویب  نیبذـکملا  نیلاـضلا و  وأ  نیقـسافلا 
دوجو هیلاثم ال   (1) تادوجوم هیلایخ و  رومأ  اهنأ  نوملـسملا و ال  نویرهاظلا  هیلإ  بهذ  امک  هیلابلا  هرثادلا  ساوحلا  هینافلا و  راصبألا 

تـسیل هیناسفن و  تالامک  هیونعم و  تالاح  وأ  هیلقع  رومأ  اهنأ  ـال  نورخآ و  مهعبت  نییقاورلا و  عاـبتأ  ضعب  هاری  اـمک  نیعلا  یف  اـهل 
هیرهوج هینیع  روص  وه  امنإ  لـب  نییئاـشملا  عاـبتأ  نم  نیفـسلفتملا  روهمج  هاری  اـمک  هیرادـقم  تاـئیه  هینامـسج و  لاکـشأ  روصب و 
هیورخأ ساوحب  هسوسحم  هرخآلا  ملاع  یف  هدوجوم  لب  هیعیبطلا  ساوحلا  هذـهب  ـال  هسوسحم  ینـالویهلا  ملاـعلا  اذـه  یف  ـال  هدوجوم 

مظعأ و اهلـضافت  عم  اـهنم  لـک  هریثک  ملاوعل  سنج  هرخـآلا  ملاـع  سوسحملا و  یلإ  سوسحملا  هبـسنک  ساـحلا  یلإ  ساـحلا  هبـسن 
لاق کلذل  هدسافلا و  هنئاکلا  هلیحتـسملا  هیلویهلا  هأشنلا  هذه  ریغ  هریثک  تائـشن  هساوح  ناسنإلل و  کلذک  ملاعلا و  اذه  نم  فرـشأ 
قلخ دعب  یلاعت  لاق  اًلیِـضْفَت و  ُرَبْکَأ  ٍتاجَرَد َو  ُرَبْکَأ  ُهَرِخْآَلل  یلاعت َو  لاق  َنوُمَْلعَت و  ام ال  ِیف  ْمُکَئِْـشُنن  ْمَُکلاْثمَأ َو  َلِّدَُبن  ْنَأ  یلَع  یلاعت 
هأشن فرـش  یلإ  هراـشإ  َنیِِقلاـْخلا  ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَراـبَتَف  َرَخآ  ًاـْقلَخ  ُهاـنْأَْشنَأ  َُّمث  هیداـم  هیعیبط  راوطأ  یه  هغـضملا و  هقلعلا و  هفطنلا و 

هوبنلا و هأشن  مث  حورلا  لصأ  هأشن  نع  یلعأ  يرخأ  هأـشن  اـهب  زوفی  نمل  هیـالولا  هأـشن  مث  ًاراوْطَأ  ْمُکَقَلَخ  ْدَـق  یلاـعت َو  لاـق  حورلا و 
تاومألا ثعاب  تائشنلا و  ئشنم  یلاعت  هللا  هیالولا و  لصأ  هأشن  نم  فرشأ  اهتیصاخ  روهظ 

نیعلا یف  اهل  دوجو  هلوقب ال  اهدکأ  دق  کلذ  عم  و  هیلایخ - رومأل  يرخأ  هرابع  وهف  یناسنإلا  لایخلا  وه  رغصألا و  لاثملا  یف  يأ  - 1
ارومأ نوکی  نأ  هافن  ام  نأل  کلذ  هافن و  فیکف  ادـبأ  هب  يدانی  کلذ و  ریغ  نوکی  هقلعم ال  لـثم  هیورخـألا  تادوجوملا  نأ  دری  ـالف 

هر س  دیقملا ، لاثملا  نم  هفیعض  الثم  اهل و  نونعم  هیلایخ ال 
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یلإ عجری  ثعبلا  هقیقح  روبقلا و  یف  ام  جرخم  رودـصلا و  یف  ام  لـصحم  وه  روشنلا و  موی  لـئاسرلا  فئاحـصلا و  بتکلا و  رـشان  و 
رونأ و عفرأ و  دوجوب  مهدوجو  لیدبت  يرخأ و  هأشن  مهئاشنإب  داسجألا  نم  حاورألا  جارخإ  داوملا و  نم  روصلا  عزن  یتوملا و  ءایحإ 

اتوم هایح و  امهامـس  لهجلا و  ملعلا و  هباتک  یف  یلاعت  هللا  رکذ  دق  فرـشألا و  هایحلا  وه  ملعلا  ربکألا و  توملا  وه  لهجلا  نإف  ملعأ 
سوفن نم  سفن  لکل  نأ  ملعا  هیآلا و  ِِهب  یِـشْمَی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  ُهاْنیَیْحَأَف َو  ًاـْتیَم  َناـک  ْنَم  یلاـعت َأ َو  هلوقب  هملظ  ارون و  امهامـس  اـمک 

نع هجراخ  تسیل  یه  نیـضرألا و  تاوامـسلا و  یف  امم  عسوأ  مظعأ و  املاع  و  هحـسفلا - همیظع  هکلمم  هرخـآلا  ملاـع  یف  ءادعـسلا 
اهئـشنم اهظفاح و  وه  هب و  همئاق  اهلک  هناملغ  هروح و  هراجـشأ و  هنیتاـسب و  همـشح و  همدـخ و  هکیلاـمم و  هتکلمم و  عیمج  لـب  هتاذ 

نکل ایارملا  ضعب   (1) یف وأ  مانملا  یف  ناسنإلا  اهاری  یتلا  روصلا  هبشت  تناک  نإ  هیورخألا و  ءایـشألا  دوجو  هتوق و  یلاعت و  هللا  نذإب 
تاهجلا هنکمألا و  یف  یلویهلا و ال  تاعوضوم  یف  نوکی  ثیحب ال  اهنم  الک  نأ  وهف  ههباشملا  هجو  اـمأ  هقیقحلا  تاذـلاب و  اـهقرافی 

نإف هنامز  وأ  هناکم  یف  ملاعلا  اذه  نم  یـشل ء  محازی  امهنم ال  ائیـش  نأ  امهنم و  لکل  روصلا  دادـعأ  نیب  محازت  نأ ال  داوملا و  هذـهل 
یف امل  هریاغم  اهنوک  عم  یه  ملاعلا و  اذـه  هظقی  یف  هاری  يذـلا  لثم  هیئان  زوافم  هعـساو و  يراحـص  همیظع و  اکالفأ  يری  امبر  مئانلا 
نیب هنیب و  قیاضت  محازت و ال  ربقلا ال  یف  توملا و  دـعب  ناسنإلا  هاری  ام  کلذـکف  اهنیب  قیاضت  ـال  محازت و  ـال  نکل  ددـعلاب  جراـخلا 

روصلا هرخآلا و  هأشن  نأ  وهف  هنیابملا  هجو  امأ  ملاعلا و  اذـه  مارجأ  نم  ناـک  ول  هیف  عسی  ـال  اـم  هربق  یف  يری  تیملاـف  ماـسجألا  هذـه 
ملاعلا اذه  تادوجوم  نم  يوقأ  دکآ و  دشأ و  يوقأ و  یه  امالیإ و  اذاذلإ و  ریثأتلا  همیظع  دوجولا  هدـیدش  رهوجلا  هیوق  اهیف  هعقاولا 

مونلا هأشن  یلإ  هابتنالا  هبسنک  ایندلا  یلإ  هرخآلا  هأشنلا  هبسن  هیتآرملا و  هیمانملا و  روصلا  نم  فیکف 

اوهبتنا اوتام  اذإف  ماین  سانلا  هلوق ع : یف  امک 

باتکلا اذه  نم  عضاوم  هدع  یف  هیورخألا  روصلا  دوجو  هیفیک  یلإ  هراشإلا  تقبس  دق  و 

طرشب هآرملا  هروص  هبشت  هیورخألا  هروصلا  و  لاثملا - ملاع  تادوجوم  نم  هآرملا  هروص  نأ  یقارشإلا  خیـشلا  هقیرط  یلع  امیـس  - 1
هر س  حور ، الب  احبش  هیح ال  حورلل  هقلعتم  نوکت  نأ  هآرملاب و  اهتاذب ال  همئاق  نوکت  نأ 
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نم هـیلع  اـهتابثإ  فـقوتی  اـم  داریإـب  ینازیملا  مـظنلا  یلع  یمللا  یمیلعتلا  کلـسملا  یناـهربلا و  یلیــصفتلا  جـهنلا  یلع  اـهنایب  اـمأ  و 
غاسم راکنإلا و ال  ثحبلل و  لاجم  عامتـسالا  دـعب  دـحأل  قبی  مل  ثیحب  هیناهربلا  هیلکلا  دـعاوقلا  هیرورـضلا و  لوصألا  تامدـقملا و 

هرـس و زاربإ  هدعوم و  زاجنإ  برق  دقف  راکنتـسالا  دانعلا و  ضرم  وأ  جاجوعالا  مهفلا و  ءوس  وأ  عبطلا  روصقل  الإ  راکنتـسالا  عنملل و 
.یلاعت هللا  ءاش  نإ  هدصقم 

نکل هدام  ریغ  نم  روصلا  عارتخا  یلع  هوقلا  هردقلا و  هأشن  توکلملا و  خنـس  نم  اهنوکل  هیناسنإلا  سفنلا  نأ  ملعی  نأبف  هلامجإ  امأ  و 
عفد عفانملا و  بلج  نم  هیلإ  جاـتحی  اـم  دادـضألا و  نم  بکرملا  فیثکلا  يرـصنعلا  ندـبلا  اذـهب  اـهقلعت  نیح  اـهعرتخی  یتلا  روصلا 
اهنم هبولطملا  راثآلا  اهیلع  بترتی  نوکلا ال  هصقان  دوجولا  هفیعض  الإ  نوکت  هلغاشلا ال  تافرـصتلا  ریبادتلا و  نم  کلذ  ریغ  راضملا و 

لاوزلا و ددـجتلا و  للحتلا و  مئاد  وه  غامدـلا و  یف  يراخب  مرج  نآلا  اهرهظم  نأل  هریغتم  هلئاز  لـب  هرقتـسم  هتباـث  اـضیأ  نوکت  ـال  و 
دوجو ضرف  ول  یتـح  هیجراـخلا - هیلخادـلا و  تاریغملا  نم  هیلع  دری  اـم  ههج  نم  یغامدـلا  وضعلا  هجزمأ  فـالتخا  بسح  لاـقتنالا 
راثآلا تناکل  اهلعف  نع  هیندـبلا  يوقلا  رئاس  لزع  و  همهلا - عمج  لـغاوشلا و  مدـع  ههج  نم  تناـک  اـمم  مودأ  يوقأ و  روصلا  کـلت 

أ اسوسحم - لیختملا  اسح و  لایخلا  ناـکل  نیعلا و  یف  هدوجوملا  هلیختملا و  روصلا  نیب  ذـئنیح  قرف  قبی  مل  اـهیلع و  هبترتم  هبولطملا 
هیعادتملا هرفانتملا  رومألا  نم  عمتجملا  ندبلا  اذه  ظفح  یف  هیرورـضلا  تاکرحلا  لاغتـشالا و  نم  سفنلا  تحارتسا  املک  هنأ  يرت  ال 

هبنجلا یلإ  اهلامعتـسا  نع  سفنلا  هجوت  فارـصناب  وأ  ءامغإلا  وأ  مونلاب  اـمإ  اـهلعف - نع  هرهاـظلا  ساوحلا  تلطعت  كاـکفنالا و  یلإ 
اهریغ هیتاـبنلا و  هیعیبـطلا و  يوقلا  نـأل  هلک  ـال  عوجرلا  ضعب  اـهتاذ  یلإ  تعجر  هصرفلا و  تمنتغا  هبـستکم  وأ  هیرطف - هوقب  هیلاـعلا 

یتلا اهـساوحب  اهایإ  هدهاشم  روصلل  هعرتخم  سفنلا  تحبـصأ  عوجرلا  اذهبف  هتابوطرب  ندبلا  نفعت  توملا و  ثدـحل  الإ  هلمعتـسم و 
فیکف هسمخلا - هذه  اهتاذ  یف  اهل  نکت  مل  ول  ذإ  اسمل  اقوذ و  امش و  ارصب و  اعمس و  اهتاذ  یف  اهل  نإف  ندبلا - هکراشم  الب  اهتاذ  یف 

یه لب  اهتاکاردإ  نع  هلطعم  هرهاظلا  هساوح  نأ  عم  سملی  قوذـی و  مشی و  عمـسی و  رـصبی و  ءامغإلا  وأ  مونلا  هلاـح  ناـسنإلا  نوکی 
امک اهل و  روشقلاک  هذه  نأل  یفصأ  متأ و 
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یلإ عجرت  هکرحملا  هکردملا و  اهاوق  سفنلا و  ساوح  عیمجف  كرتشملا  سحلا  وه  دحاو  سح  یلإ  عجرت  هیندبلا  هسمخلا  هذـه  نأ 
ءایشألل  (1) اهکاردإ اهتاذ  یلإ  ملاعلا  اذـه  نم  اهعوجر  لاح  ریـصی  هتوق و  هلوحب و  هللا و  نذإب  هضایفلا  هیرونلا  اهتاذ  یه  هدـحاو  هوق 

امف لاونملا  اذه  یلع  روصلا  عارتخا  أشنم  فرـصتلا  ضعب  ندبلا  یف  هفرـصتم  دـعب  یه  اهتاذ و  یلإ  اهعوجر  ناک  اذإف  اهتردـق - نیع 
هذـه نأ  یف  لمأتت  رظنت و ال  مث أ و ال  عوجرلا  لک  اهعدـبم  تاذ  اهتاذ و  یلإ  تعجر  اـهلک و  قئاوعلا  قئـالعلا و  تعطقنا  اذإ  کـنظ 

نیناجملل و امک  اهفعـض  اهروتفل و  امإ  اهاوقل  هقواعم  همحازم و  لقأ  تناک  ارهوجت  يوقأ  هوق و  متأ  تناـک  اـملک  هیناـسنإلا  سوفنلا 
تناک هرحسلا  هنهکلل و  امک  اهل  هریحم  ساوحلل - هشهدم  رومأ  لامعتساب  وأ  ءایلوألا  ءایبنألل و  امک  یسدق  رخآ  ببـسب  وأ  یـضرملا 

سوفنلا ضعب  دـجوی  امبر  مظعأ و  رثکأ و  املأت  اذذـلت و  هبهر و  هبغر و  اهریثأت  و  يوقأ - اهایإ  اهتدـهاشم  هبئاغلا و  روصلل  اـهتاقالم 
یلإ نورظنی  ملاعلا و ال  اذـه  ضارغأ  یلإ  نوتفتلی  نیذـلا  نم  تاسوسحملا  رابغ  انلایذأ  نع  هضفانلا  هیویندـلا  دویقلا  نع  هیلعتـسملا -

هللا و رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلی  ماقم و ال  نع  ماقم  مهبجحی  و ال  نأش - نع  نأش  مهلغـشی  رابتعالا ال  راقتحالا و  نیعب  الإ  ایندلا 
رومأ داجیإ  یلع  ردـقتف  العف  اتاذ و  هلاـعفلا  يداـبملاک  یهف  نیتأـشنلا  ظـفح  نیبناـجلا و  طبـضب  یفی  مهتوقف  هرخـآلا - ملاـع  رکذـت 

اذـه روص  دوهـش  نع  نطوملا  کلذ  روص  دوهـش  نیفـشاکملا  ضعب  لغـشی  اـمبر  اهدوهـش و  نیع  اـهداجیإ  نوکی  هیکاردإ  هیروص 
ادـج زیزع  ردان  هنکل  باـجح  عون  اـضیأ   (2) کلذ ناـک  نإ  نیبوـجحملا و  لاـح  سکع  یلع  تـالآلا  همالـس  هظقیلا و  یف  نطوـملا 

نم هجوب  سوفنلا  ضعب  یلع  هرخآلا - ناطلـس  روهظل  نوکی  امنإ  لاوحألا  نم  هانرکذ  اـم  عیمجف  ایندـلا  نع  هرخـألاب  مهنویع  تبجح 
توملاب و ندـبلا  نع  اهقلعت  عطقنا  اذإ  سوفنلا  نم  سفن  لـکف  سوفنلل  اـهماکحأ  هرخـآلا و  لاوحأ  هفرعم  نم  جذومنأ  اذـهف  هوجولا 

تیبلا بارخب  تلخ و 

هلمحت و ضرأ  هلظت و  ءامـس  نم  مونلا  یف  هکردت  امف  ندبلا  یف  دـعب  هفرـصتم  یه  اهتردـق و  اهکاردإ  اههبـش  مونلا و  هلاح  یف  و  - 1
هر س  هیروضحلا ، اهمولع  اهلک  هدام و  نم  اهتاعرتخم ال  اهتائشنم و  اهلک  يرخأ  ءایشأ  هبطاخت و  ناسنإ 

، بویغلا بیغ  هبترم  عومجلا  یهتنم  عمج  و  عمجلا - عمج  ملاسلا و  عمجلا  وه  نیبناـجلاب  یفی  نم  نأ  اـمک  رـسکملا  عمجلا  وه  و  - 2
هر س 
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صتخی رادـلا و ال  کلت  یف  هدوجوملا  هینیعلا  روصلا  دـهاشتف  يوقأ  دـشأ و  هرخآلا  رومأ  كاردإل  هینطاـبلا  اهـساوح  ریـصت  تلحترا 
ندـبلا اذـه  نع  اهقلعت  عطقنا  اذإف  سفن  نود  سفنب  ایندـلا  یف  ساوحلا  هذـهب  ساسحإلا  هوق  صتخی  امک ال  سفن  نود  سفنب  کلذ 

َْکنَع انْفَـشَکَف  یلاعت - هلوق  یف  امک  اهتاداقتعا  اهتاین و  اهلاعفأ و  اهلامعأل و  هبـسانملا  رومألا  فاشکنا  اهل  بجی  ارایتخا  وأ  ارارطـضا 
هحیبق و اهلاعفأ  تناک  نإ  میعن و  هنج  ناحیر و  حورف و  هحیحـص  اهتاین  هنـسح و  اهلاعفأ  تناک  نإف  ٌدـیِدَح  َمْوَْیلا  َكُرَـصَبَف  َكَءاـطِغ 

میحج هیلصت  میمح و  نم  لزنف  هیدر  اهتاداقتعا 

اهنأش مظع  داسجألا و  حاورألا و  ثعب  هفرعم  ومس  هناکم و  ولع  داعملا و  ملع  فرش  یلع  هیبنتلا  یف  ( 11  ) لصف

ضرعلا و فقاوم  نازیملا و  باـتکلا و  و  باـسحلا - رـشنلا و  رـشحلا و  ثعبلا و  ربـقلا و  لاوحأ  نم  اـهیف  اـمب  هلأـسملا  هذـه  نأ  ملعا 
نافرعلا و همکحلا و  یف  ریبک  لصأ  نامیإلا و  یف  میظع  نکر  یه  اهتاکرد  اهباوبأ و  رانلا و  اـهباوبأ و  اـهتاقبط و  هنجلا و  طارـصلا و 

یلع الإ  الیلد  اهافخأ  الیبس و  اهقدأ  و  انأش - اهالعأ  اردق و  اهانسأ  هلزنم و  اهعفرأ  هبترم و  اهفرشأ  اهفطلأ و  مولعلا و  ضمغأ  نم  یه 
نیمدقتملا و ءالـضفلا  ریهاشم  نیقحاللا و  نیقباسلا و  ءامکحلا  رباکأ  نم  اهیلإ  يدتها  نم  لق  هللا  رونب  رونم  بلق  هبقاث و  هریـصب  يذ 
صئاقنلا و بلـس  تافـصلا و  تاذـلا و  یف  هیزنتلا  دـیحوتلا و  نم  إدـبملا  لاوحأ  یف  مهدـهج  اوغلب  نإ  هفـسالفلا و  رثکأف  نیرخأتملا 

همکحلا راونأ  اوسبتقی  مل  مهنأل  داهـشألا  فقاوم  داعملا و  لزانم  كرد  نع  مهراـکفأ  ترـصق  مهنکل  راـثآلا  لاـعفألا و  یف  تاریغتلا 
فرتعا  (1) مهسیئر نأ  یتح  یفوألا - متألا  فرـشألا  سیدقتلا  يربکلا و  هالـصلا  هلآ  یلع  هیلع و  متاخلا  یبنلا  اذه  هوبن  هاکـشم  نم 

وه یلقعلا و  لیلدلاب  داعملا  نم  برض  تابثإ  نع  زجعلاب 

هیوفطصملا هقحلا  هعیرشلا  هنایب  نع  انانغأ  دقف  ینامسجلا - امأ  ینامـسج  هنم  یناحور و  هنم  داعملا  ءافـشلا  تایهلإ  یف  لاق  ثیح  - 1
هر س  هورکاذ ، نحنف  یناحورلا  امأ  و 
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سوفنلا داعم  نع  اضیأ  اوزجع  نیبرقملا و  نم  نامز  لک  یف  الیلق  اددع  الإ  مهلک  لب  حاورألا  سوفنلا و  لج  قئالخلا و  مظعمل  يذلا 
ردنکـسإلا أـجتلاف  هینـالویهلا  سوـفنلا  داـعم  نع  هیکلف و  مارجأـب  توـملا  دـعب  اـهقلعتب  لوـقلا  یلإ  مهـضعب  رطـضا  یتـح  هطـسوتملا 

اهروصق و اهروح و  اهمیعن و  هنجلاـف و  طـقف  یناـحورلا  داـعملا  تاـبثإ  یلإ  مهرثکأ  بهذ  اـمنإ  اـهنالطبب و  لوقلا  یلإ  یـسیدورفألا 
لئاذر نع  هیانک  اهموقز  اهمیمح و  اهلـسالس و  اهدویق و  رانلا و  اهب و  جاهتبالا  تالوقعملا و  كاردإ  الإ  تسیل  اـهراهنأ  اهراجـشأ و 
سیل ناسنإلا  نأب  نودـقتعی - نوری و  نییمالـسإلا  رثکأ  نإ  مث  اهب  بذـعتلا  بکرملا و  لهجلا  اصوصخ  تافـصلا  مئاـمذ  قـالخألا و 
اهلحی ام  ماسجألا و  نم  اهلکاش  ام  قورعلا و  مظعلا و  مدلا و  و  محللا - نم  بکرملا  دـسجلا  ینعأ  هسوسحملا  هینبلا  هذـه  يوس  ائیش 
کلت داوم  وأ  اهتدام  ماسجألا  کلت  مهدنع  هیناسنإلا  هروصلا  یه  هصوصخم  هئیه  یلع  هیلاعفنالا  هیلعفلا و  تایفیکلا  ضارعألا و  نم 

کلذـب اناسل و  اهب  اورقأ  نإ  ابلق و  اریمـض و  هماـیقلا  هقیقح  نوروصتی  ـال  ثعبلا و  رمأ  نوفرعی  ـال  هقیقحلا  یف  مهف  اـهتدام  داـسجألا 
- لاحلا هذه  یلع  اهنیعب  ضارعألا  اهتمرب و  همودـعملا  داسجألا  هذـه  هداعإ  الإ  مهدـنع  تسیل  همایقلاف  نیملـسملا  مکح  مهیلع  يرج 

اهتاکرد اهتاجرد و  هیفیک  اهتینإ و  نع  هضیرع  هلفغ  یف  مهنکل  سفنلا  درجتب  اولاق  نإ  اننامز و  ءانبأ  رثکأ  ایندـلا و  یف  اهیلع  یه  یتلا 
لفـسأ یلإ  اهـسأر  هسکان  هملظم  وأ  نییلع  یف  هرهاز  هقرـشم  امإ  اهعجرم  اهبیغم و  هیلإ  اهعلطم و  هللا  نم  اهنأ  اهدعاصم و  اهلزانم و  و 
اهثاعبنا مث  ائیشف  ائیش  اهدوجو  دادتـشا  اهعافترا و  مث  الوأ  ندبلاب  اهقلعت  هیفیک  اهتینإ و  اهتیهام و  سفنلا و  هقیقح  فرع  نمف  نیلفاس 

اهرون اسومطم  مث  القع  مث  اسفن  مث  اعبط  تناکف  یلاعت  هللا  یلإ  ریخألا  یف  اهریـصم  مث  اثلاث  لعفلاب  لقعلا  یلإ  اـهعوجر  مث  اـیناث  هنع 
هفرعمب وه  اعیمج و  نیداـعملا  هقیقحب  لـهاج  وهف  اـهتاذ  هقیقح  ملعی  مل  هسفن و  لـهج  نم  یناـبرلا و  فراـعلا  وهف  هیدـحألا  رون  یف 

.لهجأ هقلاخ 

مهرمع ماـمت  اولغتـشی  مل  ثیح  ناـیبصلا  ءاـسنلاک و  نیـصقانلا  ماوعلا و  هبترمب  اوعنق  فیک  ملعلا  یلإ  نیبـستنملا  رثـکأ  نم  بجعلا  و 
عوقولا هردان  هیفالخ  عورفب  مهرهد  لوط  مهلاغتشا  عم  اهلاح  ریصی  اذ  ام  یلإ  اهلآم و  فیک  اهنأ  سوفنلا و  هقیقح  نع  ثحبلاب 
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.تایافکلا ضورفب  اولغتشا  ینیعلا و  بجاولا  اوکرتف 

تاراجتلا تالماعملا و  لهأ  عئانـصلا و  فرحلا و  بابرأ  ماوعلا و  لاهجلل و  دیج  یماعلا  هجولا  اذه  یلع  داعملاب  داقتعالا  نأ  ملعا  و 
باب یف  هیمسر  تاداقتعاب  نوفلکم  مهف  هیعیبطلا  تایاغلا  هیتاذلا و  يدابملا  یف  لمأتلا  رومألا و ال  قئاقح  یف  رظنلا  مهنکمی  نیذلا ال 
كرت ریخلا و  لمع  یلع  مهل  اثح  کلذ  نوکی  داقتعالا  اذـه  اوققحت  داـعملا و  یف  يأرلا  اذـه  اودـقتعا  یتم  مهنـأل  کـلذ  هرخـآلا و 

اهیف و هحیصنلا  هلماعملا و  هحـص  دوهعلاب و  ءافولا  تانایخلا و  كرت  تانامألا و  ءادأ  تاعاطلا و  لعف  یـصاعملا و  بانتجا  رورـشلا و 
.بابلا اذه  یف  هدومحم  هریثک  لاصخ  هریشعلا و  نسح 

ماسجأب یه  تسیل  رونأ و  فرشأ و  یه  يرخأ  رهاوج  داسجألا  هذه  عم  نأ  وهف  نیملسملا  لضافأ  نییلملا و  وققحم  هب  نیزت  ام  امأ  و 
یلإ حاورألا  کلت  درب  الإ  همایقلا  ثعبلا و  رمأ  مهدـنع  روصتی  الف  توملا  دـنع  نادـبألا  هذـه  نع  جرخت  هفیطل  حاورأ  یه  لب  هفیثک 

(1) و دوجأ يأرلا  اذـهف  رـش  وأ  ریخ  نم  اولمع  امب  نوبقاعی  وأ  نوباثی  نورـشحی و  اهماقم  موقی  اهلثم  رخأ  داـسجأ  وأ  داـسجألا  کـلت 
.قحلا یلإ  برقأ 

داعملا رمأ  یف  دقتعی  يری و  وهف  همکحلاب  هضایترا  هدش  ملعلا و  یف  هخوسرل  نیقیلا  هفرعملا و  یف  فئاوطلا  هذـه  قوف  ناک  نم  امأ  و 
.ملعلا یف  نوخسارلا  هللا و  الإ  ههنک  فرعی  ائیش ال 

کلذ لصألا و  هقفتم  اهنطاوب  تناک  نإ  همایقلا و  ثعبلا و  باب  یف  رهاوظلا  هفلتخم  ءایبنألا ع  یلع  هلزنملا  هیهلـإلا  بتکلا  نأ  ملعا  و 
مث هنس  فلأ  رشع  هسمخ  هنجلا  یف  نوثکمی  هنجلا  لهأ  نأ  هاروتلا   (2) یفف هرکذ  رم  امک  هضومغ  بلطملا و  هقدل 

هذـه عم  نإ  اولاق  لب  اهوحن  محـشلا و  محللا و  قورعلا و  بصعلا و  مظعلا و  یف  هیناسنإلا  اورـصقی  مل  مهنأل  هیبرقألا  هیدوجـألا و  - 1
ام حاورألا  در  دـعب  یتلا  داسجألا  نأ  امأ  هیمـسجلا و  درجمب  تسیل  ناسنإلا  هیناسنإ  و  هدرجملا - حاورألا  یه  يرخأ  رهاوج  داسجألا 

هر س  هیهلإلا ، هیلکلا  سوفنلا  لآم  قیقحت  نع  الضف  اهوققحی  ملف  کلذ  ریغ  یه و  نیأ  یه و  فیک  یه و 
هاروتلا و انلزنأ  لیلق  الإ  هرخآلا  ملع  تافصلا و  ءامـسألا و  ملع  دیحوتلا و  ملع  نم  اهیف  سیل  بادآ و  ماکحأ و  اهرثکأ  هاروتلا  لب  - 2
ثکملا و هدـم  نم  اهیف  ام  ملکلا و  عماوج  تیتوأ  لاق ص : امک    ُ هتزاجو عم  هریثک  دـیجملا  نآرقلا  یف  مولعلا  هذـه  هللا و  مکح  اـهیف 

ملاعب اجهتبم  کلذ  دعب  هدم و  هینامسجلا  هنجلا  یف  هیروصلا  ذئاذللاب  امعنتم  نیدحوملا  نینمؤملا  نوک  دارملا  لعل  هکئالم  هروریصلا 
هر س  نیبرقملا ، رایخألا و  تاماقم  نییناحورلا و  داعم  یلع  لیجنإلا  یف  ام  لمحی  دضلا و  یف  اذک  درجتلا و 
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هکئالم نورشحی  سانلا  نأ  لیجنإلا  یف  و  نیطایش - نوریصی  مث  دیزأ  وأ  اذک  میحجلا  یف  نوثکمی  رانلا  لهأ  نأ  هکئالم و  نوریـصی 
درجتلا و هفص  یلع  نوثعبی  رشبلا  دارفأ  نأ  یلع  لدت  ام  تایآلا  نم  نآرقلا  یف  نودلاوتی و  نومانی و ال  نوبرـشی و ال  نومعطی و ال  ال 

ْمُکَأَدـَب اـمَک  یلاـعت  هلوقل  هرم  لوأ  هللا  مهقلخ  اـمک  نورـشحی  ساـنلا  نأ  (1) و  ًادْرَف ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  ِهِیتآ  ْمُهُّلُک  یلاـعت  هلوـقک  هینادرفلا 
یلاعت هلوق  ْمِهِهوُجُو و  یلَع  ِراَّنلا  ِیف  َنُوبَحُْسی  َمْوَی  یلاعت  هلوقک  مسجتلا  هفص  یلع  نونوکی  مهنأ  یلع  لدی  ام  اهضعب  یف  َنوُدوُعَت و 

َْفیَک ِینِرَأ  ِّبَر  یلاعت  هللا  نع  میهاربإ ع  لاؤس  کلذک  ْمُهُروُهُظ و  ْمُُهبُونُج َو  ْمُهُهابِج َو  اِهب  يوُْکتَف  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  اْهیَلَع  یمُْحی  َمْوَی 
اِهتْوَم َدـَْعب  ُهَّللا  ِهِذـه  ِییُْحی  یَّنَأ  هنع - هللا  یکح  اـمک  ریزع  لوق  هیـآلا و  ِْریَّطلا  َنِم  ًهََعبْرَأ  ْذُـخَف  یلاـعت  هلوقب  باوجلا  یتْوَْـملا و  ِیُْحت 

اوُمَْلعَِیل ْمِْهیَلَع  انْرَثْعَأ  َِکلذَـک  مهیف َو  هللا  لوق  نینـس و  عست  هئامثالث و  مونلا  یف  فهکلا  باحـصأ  ثکم  هیآلا و  ٍماع  َهَئاِم  ُهَّللا  ُهَتامَأَف 
هلزانلا هبتک  هللا و  مالک  لج  دق  نادبألل و  هنأ  یلع  اهـضعب  حاورألل و  داعملا  نأ  یلع  لدـی  صوصنلا  هذـه  ضعبف  ٌقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنَأ 
الوقنم هیهلإلا  بتکلا  نع  هلوقنملا  رابخألا  هذه  هبش  عقو  دق  و  هقفاوملا - هجو  یلإ  ریشنس  ضقانتلا و  یلع  لمتشی  نأ  نع  هلـسر  یلع 

نود یحوـلا - يداـبم  هوـبنلا و  هاکـشم  نم  مهموـلع  راوـنأ  نیـسبتقملا  هـمکحلا  نیطاـسأ  مـالک  یف  اذـک  و  هیوـبنلا - ثیداـحألا  یف 
امأ نوطالفأ و  ملعم  طارقس  لاق  رکذ  ام  لثم  ثحبلا  یلع  نیرصتقملا  مهیرخأتم 

راچ ره  ادرف  يد و  ریرپ و  زورما و  -  ُ لیق امک  اـهمزاول  هیهاـملا و  نم  ادرف  هفئاـط  یلإ  هبـسنلاب  لـب  هقحاول  هداـملا و  نم  ادرف  يأ  - 1
هر س  درف آ ،  وت  دوش  یکی 
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تلق وأ  مهرمع  هدـم  مهبونذ  یلع  اومدـن  نیذـلا  اـمأ  ادـبأ و  هنم  نوجرخی  ـال  سواـطرط و  یف  نوقلی  مهنإـف  رئاـبکلا  اوبکترا  نیذـلا 
مهموصخ نودانی  عضوم  یلإ  جوملا  مهاقلی  مث  نودقتی  هلماک  هنـس  سواطرط  یف  نوقلی  مهنإف  هجردلا  کلت  نع  ترـصق  مهماثآ و 

یـضری نأ  یلإ  مهبأد  کلذ  لزی  مل  سواطرط و  یلإ  اودـیعأ  الإ  اوضر و  نإف  داقتالا  نم  اوجنیل  صاصقلا  یلع  راضحإلا  مهنولأـسی 
سباحملا و هذـه  نم  نوحیرتسی  ضرألا و  هذـه  نم  عضاوملا  هذـه  نم  نوصلختی  هلـضاف  مهتریـس  تناک  نیذـلا  مهنع و  مهموصخ 

.هیقنلا ضرألا  نونکسی 

اَذِإ یلاعت َو  هلوق  یف  امک  نارینلا  باهتلا  یلع  لدـی  امب  هفـصی  هنأ  یلع  راهنألا  هیلإ  لیـسی  هیوهأ  ریبک و  قش  سواطرط  مجرتملا  لاـق 
.ِروُجْسَْملا ِرْحَْبلا  هلوق َو  ْتَرِّجُس و  ُراِحْبلا 

ءایـشألا نیب  تناک  نیملاعلا و  نیب  تفقو  امات  اغولب  یلعـألا  ملاـعلا  یلإ  غلبت  مل  اولع و   (1) تکلس اذإ  سفنلا  هفسالفلا  داتـسأ  لاق  و 
کلذ اهیلع  دتـشی  مل  یعـس و  نوهأب  تکلـس  اولع  کلـسی  نأ  تدارأ  اذإ  اهنأ  ریغ  سحلا - لقعلا و  نیب  هطـسوتم  هیـسحلا  هیلقعلا و 

.اهیلع دتشی  امم  کلذ  نإف  یلقعلا  ملاعلا  یلإ  دوعصلا  تدارأ  مث  یلفسلا  ملاعلا  یف  تناک  اذإ  ام  فالخب 

نیملاعلا نیب  هطسوتم  هیورخألا  نادبألا  نأ  وهف  اهنیب - قیفوتلا  یف  قیقحتلا  هلوقنملا و  تاملکلا  تایآلا و  نیب  ضقانتلا  عفر  نایب  امأ  و 
هیاکحک و و  حورلل - مزال  لظک  يورخألا  ندبلا  نإف  هیویندـلا  نادـبألا  هذـه  مزاول  نم  ریثک  اهنع  بولـسم  مسجتلا  درجتلل و  هعماج 
اهتافرغ و اهراهنأ و  اهراجشأ و  هرخآلا و  رادلا  نإ  و  هدسافلا - هلیحتـسملا  نادبألا  هذه  فالخب  دوجولا  یف  نادحتم  امه  لب  هل  لاثم 

هسوسحملا هروصلا  نأ  ارارم  تملع  دق  اهتیسوسحم و  اهتیکردم و  نیع  اهدوجو  هیکاردإ   (2) روص اهلک  اهیف  یتلا  نادبألا  اهنکاسم و 
ساحلا رهوجلل  اهدوجو  نیع  اهتیسوسحم  اهتیسوسحم و  نیع  اهسفن  یف  اهدوجو 

لقعلا ههج  نم  نیلمکتسملا  فالخب  يرظنلا  نود  یلمعلا  لقعلا  ههج  نم  تلمکتسا  ثیح  ءادعسلا  نم  نیمیلا  باحصأ  سوفنک  - 1
هر س  نیینسحلاب ، هزئافلا  نیتسائرلا  تاذ  نوکتف  نیتهجلا  نم  تلمکتسا  نإ  يرظنلا و 

یف وأ  ماـنملا  یف  يری  اـمم  کـلذ  ریغ  مـلکتملا و  بطاـخملا و  ضرـألا و  ءامـسلا و  تاـفرغلا و  راـهنألا و  راجــشألا و  نأ  لـثم  - 2
هر س  تفعض ، وأ  تیوق  هایح  مولع و  اهلک  تاسالتخالا 
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فالتخا الب  دـحاو  یـش ء  اهلک  لقاعلا  رهوجلل  اهدوجو  اهتیلوقعم و  اهـسفن و  یف  اهدوجو  نأ  یف  هلوقعملا  روصلا  مکح  کلذـک  و 
ایندلا ماسجأ  فالخب  ماسجألا  کلتل  هیتاذ  هایحلا  نأ  هانعم  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َهَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإ  یلاعت  لاق  کلذـل  ههج و 
هدراو هایحلا  نإ  اهیلع و  هدئاز  هیکاردإ  روصب  الإ  اهسفنأ  یف  ناوکألا  هلوهجم  تاوذلا  هملظم  رهاوجلا  هتیم  اهتاوذ  یف  اهنإف  اهنادبأ  و 

- لقاعلاب هدحتم  هیلقعلا  هروصلا  نأ  همکحلا  نم  یلکلا  نفلا  نم  لوقعملا  لقعلا و  ثحابم  یف  انم  اضیأ  تملع  دق  جراخ و  نم  اهیلع 
.هیویندلا نادبألا  هذه  فالخب  سوفنلا  نیع  هیورخألا  نادبألاف  ساحلاب  هدحتم  هسوسحملا  هروصلا  کلذک  و 

نولماـکلا راـنلا و  باحـصأ  ءایقـشألا و  دوجو  وحن  نم  یلعأ  عفرأ و  هنجلا  لـهأ  ءادعـسلا و  دوجو  وحن  نأ  هقفاوملا  یف  رخآ  هجو  و 
داعملا قیقحت  نم  هاندـعو  ام  یف  عورـشلا  ناوأ  اـنهاه  نیرخآ و  موقل  مسجتلا  موقل و  درجتلاـف  اـعیمج - اـهنم  عفرأ  یلعأ و  نوبرقملا 

هیف عرـشنلف  ثحبلا  لهأ  بسانت  هیناهرب  لوصأ  هینیقی و  تامدـقمب  هرخآلا  لاوحأ  نم  کلذـب  طونی  ام  نادـبألا و  ثعب  ینامـسجلا و 
هتوکلم هللااب و  انیعتسم 
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لوصف هیف  اهتاماقم و  هرخآلا و  لاوحأ  نم  هب  طبتری  ام  ینامسجلا و  داعملا  یف  رشع  يداحلا  بابلا 

هیف اهب  عفتنی  وأ  دصقملا  اذه  تابثإ  یف  اهیلإ  جاتحی  لوصأ  رکذ  یف  ( 1  ) لصف

هراشا

عقی اهنع و  لهذی  الئل  اهعامتجا  اهراضحتـسا و  ضرغلا  نکل  یـصقتسم  باتکلا  اذه  یف  اهنایب  رم  دـق  تامدـقملا  لوصألا و  هذـه  و 
.هذه یه  اهیف و  هیورلا  لامعإ 

هل عبت  هیهاملا  هیدوجوملا و  یف  لصألا  وه  یش ء  لک  یف  دوجولا  نأ  لوألا  لصألا 

هدوجو وحن  وه  یـش ء  لـک  هقیقح  نأ  هل و  عبت  هیهاـملا  هیدوجوملا و  یف  لـصألا  وه  یـش ء  لـک  یف  دوـجولا  نأ   (1) لوألا لصألا 
یتلا ال هیعازتنالا  رومألا  هیناثلا و  تـالوقعملا  نم  هنأ  نیرخأـتملا  رثکأ  همعز  اـمک  دوجولا  سیل  هتیئیـش و  هتیهاـم و  نود  هب  صاـخلا 

اهیلإ هراشإلا  نکمی  ینهذ و ال  رمأ  اهیذاحی  یتلا ال  هینیعلا  تایوهلا  نم  هنإ  لاقی  نأ  هیف  لوقلا  قح  لـب  جراـخلا  یف  رمأ  اـهب  يذاـحی 
.يدوهشلا نافرعلا  حیرصب  الإ 

صاخلا هدوجو  نیع  وه  هب  زیمتی  ام  یش ء و  لک  صخشت  نأ  یناثلا  لصألا 

تارامأ و الإ  تسیلف  هصخشملا  ضراوعلاب  موقلا  دنع  یمسملا  امأ  امسا و  اموهفم و  ناریاغتم  اتاذ  نادحتم  صخشتلا  دوجولا و  نأ  و 
ریثک لدبتیف  دح  یلإ  دـح  نم  اهل  نوکی  ضرع  یف  هیلدـبلا  لیبس  یلع  لب  اهـصاخشأ  اهنایعأب و  هیدوجولا ال  هیـصخشلا  هیوهلل  مزاول 

.هنیعب وه  وه  صخشلا  اهلک و  لب  اهنم 

داـعملاف صخـشتلا  نیع  ناـک  اذإ  صاـخلا و  دوجولا  وه  دوـعلل  عوـضوملا  نأ  ملعی  نأ  وـه  بوـلطملا  یف  یناـثلا  اذـه و  لاـمعإ  - 1
، دحاو صخشت  ننفت  زیمتلا  ریغتلا و  نوکی  نأ  هتیاغ  صخشتلا  ریغ  زیمتلا  نإف  روصلا - لاوحألا و  نم  ریثک  ریغت  نإ  هیوهلا و  ظوفحم 

هر س 
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فعضلا هدشلل و  هلباق  دوجولا  هعیبط  نأ  ثلاثلا  لصألا 

فالتخا انهذ و ال  اجراخ و ال  اهیف  بیکرت  یتلا ال  هطیسبلا - اهتاذ  سفنب  فعضلا  هدشلل و  هلباق  دوجولا  هعیبط  نأ  ثلاثلا   (1) لصألا
هدشلاب و اهداحآ  اهدارفأ و  فلتخت  امنإ  هعیبطلا و  لصأ  یلع  دئاز  صخشمب  وأ  یضرع  فنصمب  وأ  یتاذ  یلصف  زیممب  اهدادعأ  نیب 

تاذـلاب اـهیلع  هقداـصلا  هیلکلا  تاـموهفملا  نأ  ـالإ  نییتاذـلا  هسخلا  (2) و  فرـشلا نییتاذـلا و  رخأتلا  مدـقتلا و  نییتاذـلا و  فعـضلا 
دوجولا نإ  لاقی  اذهل  ایـضرع و  وأ  ایعون  وأ  ایـسنج  افالتخا  تاذلا  بسحب  هفلاختم  تایهاملاب - هامـسملا  یه  اهتاذل و  اهنع  هعزتنملا 

.هفلاختم عاونأ  فعضألا  دشألا و  بتارم  نإ  عاونألا و  فلتخم 

فعضتلا دادتشالا و  لبقی  امم  دوجولا  نأ  عبارلا  لصألا 

ءازجأ نأ  تبث  دـق  هیتاذـلا و  هلاحتـسالا  لـبقی  يرهوجلا  هدوجو  يأ  هتیرهوج  یف  رهوـجلا  نأ  هیدادتـشالا و  هکرحلا  لـبقی  هنأ  ینعی 
نم یش ء  سیلف  دحاو  دوجوب  دوجوم   (3) لکلا لب  زایتمالا - تعن  یلع  لعفلاب  هدوجوم  تسیل  اهدودح  هلصتملا و  هدحاولا  هکرحلا 
یف امک  یلامجإ  دوجو  اهل  لب  لیصفتلا  هجو  یلع  اهدوجوب  لعفلاب  هدوجوم  هیدوجولا  بتارملا  کلت  ءازإب  یه  یتلا  تایهاملا  کلت 

.اقباس هانحضوأ  ام  یلع  دحلا  ءازجأ 

وه وه  هتروصب  بکرم  لک  نأ  سماخلا  لصألا 

هتروصب ریرس  ریرسلاف  هتدامب  وه ال  وه  هتروصب  بکرم  لک  نأ   (4) سماخلا لصألا 

نیعون فعضألا  دشألا و  نکی  مل  اذإ  هنأ  یفخ  ریغ  فعضتلا و  دادتشالا و  فعـضلا و  هدشلا و  نیب  قرفلا  عبارلا  لامعإ  هلامعإ و  - 1
راص رخآلا  یف  اروکذم و  ائیش  نکی  مل  لوألا  یف  هنإ  ثیحب  لمکأ  دشأ و  دوجولا  هروریص  نیع  یفف  دتشملا  اذک  ادحاو و  اخنس  لب 

هر س  صقنألا ، نیع  لمکألا  کلذ  ناک  بابرألا  بر  بارتلا و  نیأ  الاعف و  القع  لعفلاب و  اطیسب  القع 
یف هل  لاـقی  لزاـنلا  دوجولا  نم  هبترم  ینعمب  هسخلا  یف  یه  اـمنأ  فرـش  ریخ و  دوـجولا  نأ  عـم  دوـجولا  نم  هبترمل  هسخلا  هیتاذ  - 2

هر س  دوجولا ، دح  مدعلا و  ینعمب  صقنلا  هسخلا و  ریغ  هذه  امهوحن و  هسخ و  اصقن و  حالطصالا 
ددجتلا هطیسب و  هرمتسم  اهنم  هیطسوتلا  هدحاو و  هلصتم  هکرح  لک  نم  هیعطقلاف  هیصخشلا  هدحولل  قواسم  ینادحولا  لاصتالا  و  - 3

هر س  هفاسملا ، دودح  یلإ  اهبسن  یف  رثکتلا  و 
هراشإ هلثمألا  یف  یفخی و  امک ال  اریثک  هیلإ  جاتحی  امم  اذـه  هب و  عفتنی  امم  اهـضعب  هیلإ و  جاتحی  امم  اهـضعب  لوصألا  نأ  رم  دـق  - 4

هر س  ناویحلل ، سفنلاک  لعفلاب  یشلا ء  هب  ام  هأیهلا و  هیمسجلا و  هیعونلا و  هروصلا  نم  معأ  هروصلاب  دارملا  نأ  یلإ 
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هناکمإ و یـشلا ء و  هوق  هلماح  هداـملا  اـمنإ  هدـسجب و  ـال  هسفنب  ناویح  ناویحلا  هدـیدحب و  ـال  هتدـحب  فیـس  فیـسلا  هتداـمب و  ـال 
هبـسن هلمجلاب  ادوجوم و  هتقیقح  مامتب  یـشلا ء  ناکل  هدام  الب  همئاـق  بکرملا  هروص  تضرف  ول  یتح  هتاـکرح  هتـالاعفنا و  هعوضوم 

یف ریخألا  لصفلا  کلذـک  صقنلا و  یلإ  جاتحی  مامتلا ال  مامتلا و  یلإ  جاتحی  صقنلاف  ماـمتلا  یلإ  صقنلا  هبـسن  هروصلا  یلإ  هداـملا 
مزاوللا نم  سانجألا  لوصفلا و  رئاس  هیعونلا و  هیهاملا  لـصأ  وه  ناـسنإلا  یف  قطاـنلاک  لوصفلا  ساـنجألا و  نم  هبکرملا  تاـیهاملا 
هیهاملا نأ  ماقملا  اذه   (1) حیضوت دودحم و  وه  امب  دحلا  یف  اهلوخد  امنإ  يدحلا و  هفیرعت  یف  عقی  دقف  لصألا  اذهل  هلوعجملا  ریغلا 

لوقنف هیهاملا  ثحبم  یف  رم  امک  هیروصلا  هیداـملا و  اـهئازجأ  ءاذـحب  اـهلوصف  اهـسانجأ و  یتلا  یه  هیعیبط  هدـحو  اـهل  یتلا  هبکرملا 
تدرأ یلیـصفتلا و  اهدوجو  ههج  نم  اهیلإ  ترظن  اذإف  اهلامجإ  اهتدـحو و  رابتعا  اهلیـصفت و  اهترثک و  رابتعا  نارابتعا  هیهاملا  کلتل 

یه دحاو و  اهب  یه  یتلا  ههجلا  نم  اهیلإ  ترظن  اذإ  ءازجألا و  کلت  ءاذحب  یه  یتلا  یناعملا  عیمج  داریإ  نم  کل  دـب  الف  اهدـیدحت 
وه امک  انهذ  اجراخ و ال  اهل  ءزج  هطیـسب ال  هروصلا  نأل  ءازجألاب - نوکی  ـال  دـیدحتلا  اذـهف  اهدـیدحت  تدرأ  هیلاـمکلا و  اـهتروص 

کلت یلع  هقداـص  اـهلک  یه  لـب  اـهموزلم  دوجو  ریغ  دوجو  اـهل  یتلا  مزاوللا  رئاـسک  مزاوللا  هذـه  تسیل  نکل  مزاوللاـب  لـب  قیقحتلا 
یه اهیلإ و  یش ء  مامضنا  ریغ  نم  اهتاذب  اهتاذ  بسحب  اهنم  هعزتنم  هیلامکلا  هطیسبلا  هروصلا 

ام عیمج  نوکی  نأ  مزل  لاقی  نأ  هجوت  هتوق  هلماح  الإ  تسیل  هتداـم  هلـصف و  هتروصب و  بکرملا  هیئیـش  نإ  هرـس  سدـق  لاـق  اـمل  - 1
هیجراخلا ءازجألاب  فیرعتلا  زاوج  یلع  ءاـنب  طـقف  هروصلاـب  وأ  طـقف  لـصفلاب  فرعی  نأ  یغبنی  اوغل و  تاـبکرملا  دودـح  یف  اورکذ 

یف هیلیـصفتلا  فیراعتلا  نم  اورکذ  ام  دـحاولا و  ریثکت  ماقم  ریثکلا و  دـیحوت  ماقم  نیماقم  انه  نأ  هلـصاح  ماـقملا و  قیقحتل  يدـصت 
ریغ مزاول  اندـنع  لامکتـسالا  دـعب  امهنأ  الإ  فیرعتلا  یف  عیمجلا  لصفن  اضیأ  نحن  لوألا و  ماـقملا  یف  وه  هاـنلق  اـم  یناـثلا و  ماـقملا 

هر س  خلإ ، اهموزلم  دوجو  ریغ  دوجو  اهل  یتلا  مزاوللا  رئاسک  مزاوللا  هذه  تسیل  هنأ  ررقن  امک  دوجولا  یف  هرخأتم 
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هتوافتم هضحم  تادوجو  یه  ءایشألل  هیلامکلا  روصلا  نأ  قبـس  امل  هینإلا  ریغ   (1) اهل هیهام  ذإ ال  اهتیهام  یف  هلخاد  تسیل  کـلذ  عم 
يدـحلا فـیرعتلا  نم  صقنأ  نودأـب و  سیل  مزاوـللا  کـلت  لـثمب  فـیرعتلا  نکل  هل - دـح  ـال  دوـجولا  نأ  رم  دـق  هیدوـجوملا و  یف 
همکحلا یف  سیئرلا  خیـشلا  هرکذ  اـم  ینعم  اذـه  اـهنم و  هعزتـنم  اـهب  هدـحتم  لوصفلا  ساـنجألا و  کـلت  نـأل  لوصفلا  ساـنجألاب و 
دودـحلاب فیرعتلا  نم  لقأ  سیل  اهب  فیرعتلا  تاموزلملا و  قاح  یلإ  نهذـلا  لصوت  یتلا  مزاوللاـب  دـحی  دـق  طـئاسبلا  نأ  هیقرـشملا 

يدابملا فیرعت  هرکذ و  رم  اـمک  دودـحملا  یلع  هداـیز  دـحلل  نوکی  یتلا  عضاوملا  نم  اـضیأ  اـنهاه  و  لوقلا -  (2) اذه رـس  یهتنا و 
یلیـصفت و دوجو  نیدوجو  ناسنإلل  نأ  هانرکذ  امب  ملع  دقف  اهلیعافأب  يوقلا  فیرعت  اذکه  هجولا و  اذه  یلع  الإ  نوکی  هیدوجولا ال 

يرخأ هیذغتلا و  ومنلا و  أدـبم  یه  هروص  هیرادـقم و  هیلاصتا  هروص  هیرهوج و  هدامب  ققحتی  امنأ  یلیـصفتلا  هدوجوف  یلامجإ  دوجو 
ءازجألا هذه  تایلکلل و  كردم  ساسح  مان  داعبألل  لباق  رهوج  هنأ  هدح  یف  لاقیف  هقطان  يرخأ  هیرایتخالا و  هکرحلا  سحلا و  أدبم 

همزلی فرـشألا و  رخآلا  یلع  بترتی  همزلی  سخألا و  مدقألا  یلع  بترتی  املک  و  لامکلا - فرـشلا و  یف  هلـضافتم  دوجولا  یف  هبترتم 
طـسبأ هجو  یلع  یناعملا  هذه  عیمج  اهیف  دجوت  یتلا  هقطانلا  هسفنب  ققحتی  امنإف  یلامجإلا  هدوجو  امأ  طسبألا و  فطلألا  هجولا  یلع 

.یلعأ و 

یش ء لک  یف  هیصخشلا  هدحولا  نأ  سداسلا  لصألا 

یلع تسیل  هدوجو  نیع  یه  یش ء و  لک  یف  هیصخشلا  هدحولا  نأ   (3) سداسلا لصألا 

ءازجألا نم  بیکرتلا  یف  یتلا  هعبرـألا  لاوقـألا  نم  هراـیتخا  نأ  دوجولا و  نم  وحن  وه  لـصفلا  نأ  هرـس  سدـق  هلوق  هیجوت  رم  دـق  - 1
هر س  رکذتف ، کلذ  یلإ  رظان  هنم  مالکلا  اذه  و  هماعلا - رومألا  یشاوح  یف  وه  ام  هیلقعلا 

للع دودحلاب و  فیرعتلا  نیأ  هنإف  لاکشإ  نع  ولخی  هرهاظ ال  نأ  عم  خیشلا  نم  لوقلا  اذه  رـس  اذه  يأ و  ینعم  ظفل  یلع  فطع  - 2
تاذ قاح  هنع  اهب  یکحملا  ناک  دوجولا  یف  هرخأتملا  ریغلا  مزاوللا  نأب  لاکـشإلا  عفدـف  تایجراخلا - مزاوللاب و  فیرعتلا  نم  ماوقلا 

یـش ء و تایهاملل  اـهیف  يذاـحی  ـال  ذإ  تادوجولا  سفن  نم  هعزتنم  دوجولا  هلاـصأب  لوقلا  یلع  تاـیهاملا  عیمج  نأ  اـمک  موزلملا -
هر س  يداحتا ، دوجولا  هیهاملا و  بیکرت 

امکف هدحولا  یف  هرثک  اهل  نأ  امک  هرثکلا  یف  هدحو  اهل  نأ  الإ  هدـحاو  تناک  نإ  سفنلا و  نإف  هبجاولا  لوصألا  نم  اضیأ  اذـه  و  - 3
کیف ملاوعلا و  عیمج  تارثکلا و  لک  اهیف  یتلا  هدحاولا  یهف  تادحولا  هبوجعأ  هتدحو  کلذک  تادوجوملا  یف  هبوجعأ  سفنلا  نأ 

تاکلملا و لامعألا و  روص  نم  تاملؤملا  تاذـلملا و  نم  كانه  لقعی  مهوتی و  لیختی و  سحی و  اـم  عیمجف  ربکـألا  ملاـعلا  يوطنا 
هقیقحلا یف  هرثـکلا  اراوـطأ و  مکقلخ  دـقل  اـهراوطأ  اـهنونف و  و  اهنوئـش - سفنلا  عقـص  یف  اـمم  اـهریغ  هیلکلا و  هیئزجلا و  یناـعملا 

یلِإ َرَت  َْمل  -َأ  هیددع هیقیقح ال  هقح  هدحو  یلاعت  دوجولا  بجاول  هیلظ و  هقح  هدـحو  سفنللف  اهدوجو  بتارم  نم  هعزتنملا  میهافملل 
هر س  تسادخ ،  دیشروخ  رون  لیلد  وک  تسایلوا  شقن  لظلا  دم  فیک    ُ لیق امک  َلِّظلا  َّدَم  َْفیَک  َکِّبَر 
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اهدادتما و اهتیلـصتم و  نیع  هلـصتملا  ریداقملا  یف  هیـصخشلا  هدحولاف  دحاو  وحن  یلع  سیل  دوجولاک  هدحاو  هجرد  هدـحاو و  هریتو 
اهترثک نیع  هیعیبطلا  ماسجألا  یف  لـعفلاب و  اـهترثک  نیع  ددـعلا  یف  و  اهیـضقت - اهددـجت و  نیع  دوجولا  تاجردـتملا  ناـمزلا و  یف 

فاصوأل اعوضوم  نوکی  نأ  لیحتـسی  دحاولا  مسجلاف  هیداملا  رهاوجلا  یف  اهمکح  ریغ  هدرجملا  رهاوجلا  یف  اهمکح  اضیأ  هوقلاب و 
رومـألا نیب  عـمجلا  نع  هئاـعو  قیـض  هدوـجو و  صقنل  کـلذ  هذـللا و  ملـألا و  هرارملا و  هوـالحلا و  ضاـیبلا و  داوسلاـک و  هداـضتم 

هتدحو عم  هنإف  یناسفنلا  رهوجلا  امأ  قوذلا و  عضوم  ریغ  مشلا  عضوم  عمسلا و  عضوم  ریغ  ناسنإلا  ندب  یف  رصبلا  عضومف  هفلاختملا 
هتطاحإ راص  الامک  هوق و  دتـشا  ارهوجت و  ادرجت و  ناسنإلا  داز  املک  تالباقتملا و  نم  امهریغ  ضایبلا و  داوسلا و  هروص  هیف  دـجوی 

امک بلقنیف  هلک  دوجولا  هئیه  هتاذ  يأ  هسفن  یف  یفوتـسی  یتـح  لاـمکلا  یف  جردـتی  وهف  متأ  تاـفلاختملل  هتیعمج  رثـکأ و  ءایـشألاب 
لامجلا قلطملا و  ریخلا  قلطملا و  نسحلا  وه  امل  ادهاشم  هلک  سوسحملا  ملاعلل  ایزاوم  الوقعم  املاع  ءافشلا  تایهلإ  یف  خیشلا  هرکذ 

عیمجب كردـملا  نأ  هحـضوی  کلذ و  نیبی  اـمم  هرهوج و  نم  هرئاـص  هکلـس و  یف  هطرخنم  هلاـثمب و  هشقتنم  هب و  هدـحتم  قلطملا و 
هـسفن وه  ناـسنإلا  نم  هعقاولا  هیناـسنإلا  هیناویحلا و  هیعیبـطلا و  لـیعافألا  عـیمجب  لـعافلا  هیلقعلا و  هیلاـیخلا و  هیـسحلا و  تاـکاردإلا 

هبترم یلإ   (1) دوعصلا اهل  هیعیبطلا و  تالآلا  ساوحلا و  هبترم  یلإ  لوزنلا  اهلف  هربدملا 

توربجلا و ملاع  یف  طیـسبلا  اهلقع  بسحب  یهف  هینیأ  هکرحب  تسیل  ذإ  فاجت  الب  نابرتلا  یف  لوزنلا  ناریطلا و  دوعـصلا و  اذه  و  - 1
هر س  نامزلا ، ءاعو  توسانلا و  یف  یعیبطلا  همسج  بسحب  رهدلا و  ءاعو 
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نوئشلاب روطتت  اهتاذف  فانکألا  فارطألا و  یف  هرـشتنملا  اهرون  روفو  اهدوجو و  هعـسل  کلذ  دحاو و  نآ  یف  هقوف  ام  لاعفلا و  لقعلا 
اذإ يوقلا و  مکح  اـهمکح  ناـک  داـسجألا  داوملا و  هحاـسب  تلزن  اذإـف  ءاـضعألا - يوـقلا و  لزاـنم  یلإ  هللا  رمأـب  لزنتت  راوطـألا و  و 

هنوک زوجی  ادحاو - ائیـش  نأ  نیبتی  لصألا  اذه  نمف  هدـحو  یف  لکلا  تناک  اهمامت  دـنع  کلذ  اهرهوج و  قاح  اهتاذ و  یلإ  تعجر 
یلالقتـسالا ال یطبارلا و  دوجولا  يوـحن  نأ  نییئاـشملا - عاـبتأ  دـنع   (1) رهتـشا ام  امأ  يرخأ و  اـهنع  ادرجم  هراـت و  هداـملاب  اـقلعتم 

هدحاو ههج  نم  دحاو  تقو  یف  داری  نأ  الإ  هیلع  نهربم  ریغ  وهف  دحاو  یش ء  یف  ناعمتجی 

همرجب هسفنب ال  نانوکی  امنأ  هصخشت  ندبلا و  هیوه  نأ  عباسلا  لصألا 

هؤازجأ و تلدـبت  نإ  هیف و  هیقاـب  سفنلا  تماد  اـم  هصخـشت  هدوجو و  رمتـسی  کـلذ  لـجأل  هدـسجب و  ـال   (2) هـسفنب دیز  الثم  دیزف 
هیلاثم هروصب  هیعیبطلا  هتروص  تلدـبت  ول  سایقلا  اذـک  هرمع و  لوط  یف  امک  هاتم  هعـضو و  هفیک و  همک و  هنیأ و  نم  همزاول  تلوحت 

هذـه عیمج  یف  هیناسنإلا  هیوهلا  نإـف  هرخـآلا  یف  اـمک  هیورخأ  هروصب  وأ  ثعبلا  موی  یلإ  خزربلا  ربقلا و  ملاـع  یف  ماـنملا و  یف  اـمک 
هیرهوج و تایـصوصخب  هربع  یجیردتلا و ال  ینادحولا  لاصتالا  لیبس  یلع  هعقاو  اهنأل  اهنیعب  یه  یه  هدحاو  تابلقتلا  تالوحتلا و 

یف هیماـمتلا  هروصلا  اـهنأل  سفنلا  یه  یقبی و  رمتـسی و  اـمب  هربـعلا  اـمنإ  هیرهوجلا و  هکرحلا  هذـه  قیرط  یف  هعقاو  هیدوجو  دودـح 
ماد ام  اـهظفاح  هئاـضعأ و  هضاـعبأ و  أدـبم  هتـالآ و  هاوق و  عبنم  هتقیقح و  هتیهاـم و  عمجم  هتاذ و  هتیوه و  لـصأ  یه  یتلا  ناـسنإلا -

ریدقتب یلقعلا  اهلامک  یلإ  تغلب  اذإ  هیلقع  هطیـسب  ریـصت  نأ  یلإ  اذکه  هیناحور و  ءاضعأب  جـیردتلا  یلع  اهلدـبم  مث  یعیبطلا  نوکلا 
الإ هیهلإ و  هبذج  ینابر و 

هر س  هسمخلا ، رهوجلا  ماسقأ  نم  نیمسق  نینیابتم و  لقعلا  سفنلا و  تناک  اذهل  و  - 1
نوک اضیأ  دوجولاب و  سفنلا  صخـشت  سفنلاب و  ندـبلا  صخـشت  نإف  کلذ  نع  ینغی  دوجولاب ال  صخـشتلا  نإ  اقباس  لاق  ام  و  - 2

هب سفنلاب و  ندبلا  صخشت  نوک  فالخب  هتذمالت  ضعب  هرس و  سدق  فنصملا  یبارافلا و  الإ  عیمجلا  هب  لقی  مل  دوجولاب  صخشتلا 
هر س  يویندلا ، ندبلا  داعملا و  ندبلا  یف  هیوهلا  اوححص 
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الثم دیز  ندب  نع  لئس  اذإف  اهحرـش  لوطی  ریخألا  لامکلا  یلإ  غولبلا  نع  هعنام  هعطاق  بابـسأ  لجأل  هیلإ  عاطقنالا  عقو  دح  يأ  یلإف 
(1) امهدـحأ نیرابتعاب  احیحـص  تابثإلا  یفنلا و  یفرطب  باوجلا  ناک  هخوخیـشلا  دـنع  هیلوفطلا و  دـنع  وه  ام  بابـشلا  دـنع  وه  له 

وه سنج و  وه  يذـلا  ینعملاب  امـسج - هنوک  رابتعا  یناثلا  لصحم و  رمأ  هسفن  یف  وه  هدام و  وه  يذـلا  ینعملاب  امـسج  هنوک  رابتعا 
دیز نع  لئـس  اذإ  امأ  هعم و  دـحتم  هیلع  لومحم  یناثلا  ینعملاب  هیلع و  لومحم  ریغ  دـیز  نم  ءزج  لوألا  ینعملاب  مسجلاـف  مهبم  رمأ 
ءاقب یف  حدقی  هداملا ال  لدبت  نأل  معن  وه  ادحاو و  باوجلا  ناک  اخیـش  الهک و  هنیعب  وه  ریـصیس  الفط و  ناک  يذـلا  وه  له  باشلا 

ثحابم یف  قرفلا  رم  دـق  ماهبإلا و  هیـسنجلا و  هجو  یلع  لب  نیعتلا  هیـصوصخلا و  هجو  یلع  ـال  هربتعم  هداـملا  نـأل  هماـمتب  بکرملا 
ریظن دیرجتلا و  طرشب  ذوخأملا  هقلطملا و  هیهاملا  نیب  قرفلاک  وه  هداملا و  سنجلا و  نیب  هماعلا - هفسلفلا  یلکلا و  ملعلا  نم  هیهاملا 

ریغ لوـألا  راـبتعالاب  یـشلا ء  یلع  لومحم  رومـألا  هذـه  نم  لـکب  ضرعلا  یـضرعلا و  هروصلا و  لـصفلا و  نیب  قرفلا  اـمهنیب  قرفلا 
.یناثلا رابتعالاب  هیلع  لومحم 

هئاضعأ ندبلا و  نم  لحم  یف  مئاق ال  رهوج  هیلایخلا  هوقلا  نأ  نماثلا  لصألا 

ملاعلا اذـه  تاهج  نم  ههج  یف  هدوجوم  یه  هئاضعأ و ال  ندـبلا و  نم  لحم  یف  ـال  مئاـق  رهوج   (2) هیلایخلا هوقلا  نأ  نماثلا  لـصألا 
تایعیبطلا ملاع  هیلقعلا و  تاقرافملا  ملاع  نیملاعلا  نیب  طسوتم  يرهوج  ملاـع  یف  هعقاو  ملاـعلا  اذـه  نع  هدرجم  یه  اـمنإ  یعیبطلا و 

.ترم امک  هعطاق  ججح  هعطاس و  نیهاربب  بلطملا  اذه  تابثإب  اندرفت  دق  و  هیداملا -

سفنلاب همئاق  یه  امنإ  رخآ و  لحم  یف  سفنلا و ال  عوضوم  یف  هلاح  تسیل  هیکاردإلا  روصلا  لب  هیلایخلا  روصلا  نأ  عساـتلا  لـصألا 
بهذ امک  اهوحن  هیدیلجلاک و  وضع  یف  یئرملا  حبـش  عابطناب  سیل  اندنع  راصبإلا  اذک  لباقلاب و  لوبقملا  مایق  لعافلاب ال  لعفلا  مایق 

طئارشلا ققحت  دنع  هیجراخلا  هروصلا  یلإ  سفنلل  عقت  هیملع  هفاضإب  نویـضایرلا و ال  همعز  امک  عاعـشلا  جورخب  نویعیبطلا و ال  هیلإ 
بتکلا یف  هروکذم  امهنم  لک  لاطبإف  نالوألا  نابهذملا  امأ  هماقم  یف  نیب  امک  هلطاب  اهلک  ءارآلا  هذه  نأل  نویقارشإلا  هنظ  امک 

هر س  سفنلاب ، ندبلا  هیوه  هیظوفحم  رابتعاب  اضیأ  و  - 1
هر س  ظفاح ، لایخلا  كردملا و  هنأل  كرتشملا  سحلا  عم  یه  لب  - 2
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امأ لاتقلا و  نینمؤملا  هللا  یفک  هحرج و  هضقن و  هبحاص و  يأر  لاطبإل  نیقیرفلا  نم  لک  يدصت  دق  هدیدع و  هوجو  یلع  هروهـشملا 
رم امک  هانلطبأ  دق  نحنف  قارشإلا  همکح  یف  لوتقملا  خیـشلا  نییأرلا و  نیب  عمجلا  یف  رـصن  وبأ  خیـشلا  هراتخا  يذلا  ریخألا  بهذملا 

هیجراخ هدام  یلإ  جاتحی  لوألا  یف  نأل  هلیخت  ریغ  اقلطم  هساسحإ  لب  هراصبإ  ناک  ندـبلاب  هقلعتم  تماد  ام  سفنلا  نأ  ملعا  و  هرکذ -
هوقلا ذإ  ساسحإلا  لیختلا و  نیب  قرفلا  یقبی  الف  ملاعلا  اذه  نع  اهجورخ  دـنع  امأ  اهیلإ و  رقتفی  یناثلا ال  یف  هصوصخم و  طئارـش  و 

یلإ تعجر  يوقلا و  تدـحتا  و  صقنلا - فعـضلا و  اهنع  لاز  ندـبلا و  رابغ  نع  تجرخ  تیوق و  دـق  سحلا  هنازخ  یه  هیلاـیخلا و 
اهتردـق و تراص  سحلا و  نیعب  هارت  تناک  ام  لایخلا  نیعب  يرت  و  اهریغب - هلعفت  ام  هیلایخلا  هتوقب  سفنلا  لـعفتف  كرتشملا  اهئدـبم 
سفنلا و تاوهـش  الإ  هنجلا  یف  سیل  لب  اهدنع  اهایإ  اهراضحإ  اهتردق و  سفن  تایهتـشملل  اهکاردإف  ادـحاو  ائیـش  اهتوهـش  اهملع و 

.ُُنیْعَْألا ُّذَلَت  ُسُْفنَْألا َو  ِهیِهَتْشَت  ام  اهِیف  هلوق  ْمُکُسُْفنَأ و  یِهَتْشَت  ام  اهِیف  یلاعت  لاق  امک  اهتادارم 

هیمرجلا تائیهلا  لاکشألا و  هیرادقملا و  روصلا  نأ  رشاعلا  لصألا 

هیلعافلا و تاـهجلا   (1) نم لصحت  دـق  کلذـک  اهتالاعفنا  اهتادادعتـسا و  بسحب  هلباقلا  هداملا  هکراـشمب  لـعافلا  نم  لـصحت  اـمک 
عارتخالا لیبس  یلع  هیلقعلا  يدابملا  نم  بکاوکلا  كالفألا و  دوجو  لیبقلا  اذـه  نم  هداـملا و  هکراـشم  ریغ  نم  هیکاردـإلا  اـهتایثیح 

لبق ذإ  تاروصتلا  درجمب 

هعیبط ءاملا  نأل  لباقلا  تاهج  نم  سکاوعلا ال  یه  هیلعافلا و  تاهجلا  نم  ءاملا  یف  رجـشلا  سرفلا و  ناسنإلا و  روص  فالتخاک  - 1
یناثلا لقعلا  لوألا  لقعلا  بوجو  ههج  نم  لصحی  امک  هیلعافلا  تاهجلا  نم  ریداقملا  روصلا و  ریغ  یف  یعونلا  فـالتخالا  هدـحاو و 

تاروصتلا درجم  هیکاردإلا و  تایثیحلا  نم  لوصحلا  یـصقألا و  کلفلا  مرج  هناکمإ  ههج  نم  امک  هیلکلا  سفنلا  هدوجو  ههج  نم  و 
قحلل هیلیـصفت  مولع  لوقعلا  کلت  نإف  اهبابرأ  یه  یتلا  هئفاـکتملا  لوقعلا  نم  هیعیبطلا  عاونـألا  هذـه  لوصح  نییقارـشإلا  هقیرط  یلع 

هملک همسترم  هروص  لک  نإف  هلاعفلا  هتاملک  روصلا  کلت  نإف  نییئاشملا  دنع  یلاعت  هتاذ  یف  همـسترملا  روصلا  نم  اهلوصح  یلاعت و 
هر س  یناکمإلا ، دوجولاب  هیدوجولا  نوکی  هملک  اهئازإب  هروص  يذ  لک  یبوجولا و  دوجولاب  هیدوجولا  نک 
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مارجـألا و نم   (1) هروصملا هوقلاب  سفنلا  نم  هرداصلا  هیلایخلا  روصلا  لیبقلا  اذـه  نم  اـهیلع و  هقباـس  داوم  تسیل  هیلوـألا  ماـسجألا 
همیظعلا و لابجلا  هعساولا و  زوافملا  يراحصلا و  کلذک  هیجراخلا و  هیلکلا  كالفألا - نم  مظعأ  نوکت  امبر  یتلا  هلکشملا  ماظعألا 

نهرب امک  هیلایخلا  هوقلا  یف  هلاح  یغامدلا و ال  مرجلاب  همئاق  تسیل  اهنإ  دالبلا و  یف  اهلثم  قلخی  مل  یتلا  راجشألا  تانجلا و  دالبلا و 
دق ینالویهلا و  ملاعلا  اذـه  نع  جراخلا  اهعقـص  اهملاع و  سفنلا و  هکلمم  یف  لب  اقباس  هانیب  اـمک  یلکلا  لاـثملا  ملاـع  یف  ـال  هیلع و 

میلـس لک  اهاریل  الإ  ملاعلا و  اذـه  یف  دوجو ال  اهل  هیلایخلا  اهترـصابب  اهارت  هروصملا و  اهتوقب  سفنلا  اهروصتی  یتلا  روصلا  نأ  قبس 
اهتابث و مدـعب  الإ  سحلا  هوقب  سفنلا  اهارت  ام  نیب  اهنیب و  قرف  ملاعلا و ال  اذـه  نع  بئاغ  رخآ  ملاع  یف  لـب  کلذـک  سیل  سحلا و 

اهریغب  (2) سفنلا لاغتشال  اهرهوجت  فعض 

هبکری ام  لایخلا و  یف  اـم  كردـی  وهف  نیهجو  تاذ  هآرمک  هنأ  رم  اـمک  یلخادـلا  ههجو  ثیح  نم  كرتشملا  سحلا  اـهب  دارملا  - 1
هـسیئرلا عبرألا  يوقلا  يدـحإ  یلع  اضیأ و  لایخلا  یلع  هروصملا  قلطی  ایناث و  لاـیخلا  اـضیأ  اـهظفحی  هیف و  یتلا  روصلا  نم  هلیختملا 

هر س  رهشأ ، اذه  هیتابنلا و 
هیلایخلا هروصلاف  ریغلا  روهظ  اهنأ  الإ  اهل  دوجو  و ال  اهیلإ - تفتلم  ریغ  ظاحللا  هآرم  ذئنیح و  اهریغ  ظاحل  یئارم  هیلایخلا  روصلاف  - 2
دوجولا الإ  اهل  دوجو  کلذ ال  ریغ  وأ  هفسکنم  وأ  هئیضم  اهنأب  هیجراخلا  سمشلا  ظاحل  هآرم  یه  نیح  الثم  سمشلا  نم  هیکاردإلا  و 

دوجوم و دوجو و  اهنأ  حـضاوف  يرخألا  هبترملل  ظاحللا  هآرم  تاذـلاب ال  هظوحلم  تناک  اذإ  امأ  هیداملا و  سمـشلل  يروهظلا  یلظلا 
اذإ هیعمجلا  هدحولاب  دـحاولا  طیحملا  دوجولاب  دوجوملا  درجملا  یلقعلا  یلکلا  يأ  هدرجملا  سمـشلاک  هداملا  نع  اهـصولخل  لمکأ 
وه مک  وه و  فیک  وه و  مل  وه و  له  وه و  ام  اهنم  ملع  یتلا  سمـشلا  نأ  مولعم  هدودحملا و  هرثادـلا و  دارفألا  ظاحل  هآرم  نکی  مل 

ابساک نوکی  یئزجلا ال  اذهل  عبتلاب و  هذهل  هلومشم  انآف  انآ  هرثاد  هدودحم  یه  یتلاب  اهل  هبـسن  تاذلاب ال  هظوحلم  تناک  وه و  یتم  و 
لاغتشا ماد  ام  خومشلا  کلذ  عم  وه  هتایئزج و  عیمج  لاوحأ  هنم  ملعتـسی  لقعلا  يدی  نیب  یعـسی  رون  یلقعلا  یلکلا  و  ابـستکم - و ال 

لهف دوجولا  فیعـضلا  سفنلا  یلع  هاوق  ندـبلا و  هیلخدـمب  هبوغرم  رومأ  هولج  اهل و  ظاحللا  هآرم  هنوک  ماد  ام  تاـیئزجلاب و  سفنلا 
هر س  اهنم ، هیلاثملا  هروصلا  اذکف  کب  نظلا  اذکه  ام  هل  یتاذ  فعضلا  اذه  نأ  مکحی 
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رئاس لیعافأب  لاغتشالا  اهنع  عفتری  نأ  ضرف  ول  یتح  اهب  لغتـشت  هیجراخلا و  تارثؤملا  نم  لعفنت  امب  اهرطاخ  عزوت  اهتمه و  قرفت  و 
هوقب اهلعفت  اهروصتت و  یتلا  ماسجألا  روصلا و  نوکت  روصتلا  لیختلا و  لعف  یلإ  همهلا  هفورـصم  نوکت  هیعیبطلا و  هیناویحلا و  يوقلا 
لهأ نع  یکحی  اـمک  هیداـملا  تاـسوسحملا  ریثأـت  نم  يوقأ  اـهریثأت  نوکی  دوجولا و  دـکأت  ماوـقلا و  نم  اـهل  اـم  هیاـغ  یف  لاـیخلا 

امف اهندبب  قلعت  تاذ  ایندلا  یف  دـعب  یه  هجولا و  اذـه  یلع  ءایـشألا  ریوصت  یف  سفنلا  لاح  ناک  اذإ  تاداعلا و  قراوخ  تامارکلا و 
لهأ نم  تناک  ایندـلا و  تقراف  هیناسنإ  سفن  لکف  اهتیلعف  تدـکأت  اهتوق و  تیوق  هیلکلاب و  ایندـلا  نع  اـهقئالع  تعطقنا  اذإ  کـنظ 
اهتاذ یلإ  عوجرلا  نع  اهعنمی  اهیذؤی و  اهجعزی و  امب  نهترم  ریغ  تاـکلملا  قـالخألا و  مئاـمذ  هیناـسفنلا و  ضارمـألا  نع  همالـسلا -

اهـضرع هنج  هل  مهنم  دحأ  لک  نإف  ءادعـسلا  بتارم  نم  هبترم  یندأ  اذه  هیهتـشت و  هدیرت و  ام  لک  نم  هیف  اهب  صاخ  ملاع  اهل  نوکت 
یصحی ام ال  یلإ  اذه  قوف  نیبرقملا  راربألا و  لزانم  تاوامسلا و  ضرعک 

تائشنلا ملاوعلا و  سانجأ  نأ  تملع  دق  کنأ  رشع  يداحلا  لصألا 

هیعیبطلا روصلا  ملاع  اهاندأ  ضعبب  اهـضعب  طابترال  هدـحاو  دوجولا  راد  تناک  نإ  هثالث و  یف  هرـصحنم  یـصحت  ـال  یتلا  اـهترثک  عم 
تاداضتملل هلباقلا  تادادعتسالا  تاناکمإلل و  هلماحلا  هداملا  نع  هدرجملا  هیسحلا  هیکاردإلا  روصلا  ملاع  اهطـسوأ  هدسافلا و  هنئاکلا 

عم هثالثلا  ناوکألا  هذه  اهل  نأب  تادوجوملا  نیب  نم  هصتخم  هیناسنإلا  سفنلا  نأ  ملعاف  هیهلإلا  لثملا  هیلقعلا و  روصلا  ملاع  اهالعأ  و 
یفـصتی و دوجولا و  اذه  یف  جردتی  مث  يرـشب  ناسنإ  هبـسحب  وه  یعیبط و  نوک  هتیلوفط  إدبم  نم  دحاولا  ناسنإللف  اهـصخشب  اهئاقب 
و مایقلا - ثعبلل و  حلصی  يورخأ  یناسفن  ناسنإ  هبـسحب  وه  یناسفن و  رخآ  نوک  هل  لصحی  نأ  یلإ  هرهوجت  یف  ائیـشف  ائیـش  فطلتی 

ناسنإ هبـسحب  وه  یلقع و  نوک  هل  لصحیف  جیردتلا - یلع  اضیأ  نوکلا  اذه  نم  لقتنی  دـق  مث  یناثلا  ناسنإلا  وه  هیناسفن و  ءاضعأ  هل 
یتلا تالوحتلا  تالاقتنالا و  هذـه  ایجولوثأ و  باتک  یف  هفـسالفلا  ملعم  هرکذ  اـمک  ثلاـثلا  ناـسنإلا  وه  هیلقع و  ءاـضعأ  هل  یلقع و 

هرضحلا یلإ  ههجوتم  اهلک  تناک  نإ  ءایشألا و  نإف  ناسنإلا  عونب  هصتخم  يوصقلا  هیاغلا  یلإ  قحلا  لیبس  دحاولا  صخـشلا  اهب  عطقی 
یلإ ایهتنم  میقتسملا  طارصلا  یلع  رمی  يذلا  نکل  هیهلإلا 
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لقتنی نأ  هیسدقلا  هرـضحلا  یلإ  هکولـس  ضرف  ول  هریغل  دب  مث ال  هینوکلا  عاونألا  رئاس  نم  عونلا  اذه  ریغ  یف  دجوی  هریخألا ال  هیاهنلا 
ثالثلا تائشنلا  هذه  هیـسدقلا و  هرـضحلا  باب  یلإ  اهنم  مث  هیناسنإلا  باب  یلإ  الوأ  لصی  نأ  داسفلا و  نوکلاب و  رخآ  عون  یلإ  هعون 

هلـسلس نإف  رخآ  وحن  یلع  نکل  یلاعت - هنع  یلوزنلا  یئادـتبالا  اـهبیترت  سکع  یلع  یلاـعت  هللا  یلإ  يدوعـصلا  عوجرلا  یف  اـهبیترت -
هثودـح یلع  هقباس  ناوکأ  ناسنإللف  نامز  هکرحب و  نوکت  عوجرلا  هلـسلس  هکرح و  ناـمز و  ـالب  عادـبإلا  وحن  یلع  تناـک  ءادـتبالا 
انتعیرـش یف  تبث  کلذک  ندبلا و  ثودـح  لبق  ایلقع  انوک  هیناسنإلا  سوفنلل  یهلإلا  نوطالفأ  تبثأ  دـق  اذـهل  و  يداملا - یـصخشلا 

َمَدآ ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  یلاعت َو  هلوقب  هیلإ  راشأ  امک  یعیبطلا - اهدوجو  یلع  هقباس  هزیمتم  هیئزج   (1) هنونیک رشبلا  دارفأل  هقحلا 
هنیط نم  هقولخم  تناک  ءایـصوألا  ءایبنألا و  حاورأ  نأ  یلع  هلاد  هریثک  ثیداـحأ  نیموصعملا  اـنتمئأ  نع  خـلإ و  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم 

بولق نأ  مهتعیـش و  مهیعباتم و  حاورأک  هنیطلا - کلت  نود  نم   (3) هقولخم مهنادبأ  نأ  نیضرألا و  تاوامـسلا و  قلخ  لبق   (2) نییلع
هلاثمأ ربخلا و  اذـهف  هثیبخلا  هنیطلا  کلت  نود  نم  هقولخم  مهیعباـتم  بولق  کلذـک  مهنادـبأ و  نیجـس و  هنیط  نم  هقولخم  نیقفاـنملا 

وحن هجوتی  هیلصألا  هرطفلا  بسحب  ناسنإلاف  نوکلا  اذه  یلع  هقباس  اناوکأ  ناسنإلل  نأ  یلع  لدی 

رذلا ملاع  یف  اهل  یتلا  هیردقلا  هیلاثملا  اهروص  هیئزجلا  هنونیکلا  رم و  امک  هیدرجت  هیلک  هنونیک  هنإف  یلقعلا  نوکلا  کلذ  فالخب  - 1
هر س  قاثیملا ، دهعلا و  نطوم 

ءایبنألا و هنیط  هداملا و  اهب  داری  قلطت و  هقطانلا و  سفنلا  اهب  هرمخملا  تاکلملا  اهب  داری  قلطت و  هیهاملا و  اهب  داری  قلطت و  هنیطلا  - 2
لعفلاب و لماکلا  ناسنإلا  هقطنب و  لعفلاب  قطانلا  مویقلا و  یحلا  هایحب  ناویحلاف  مهتیهام  امأ  نییلع - نم  اـهماسقأب  مهیعباـت  ءاـیلوألا و 

هیهلإلا هیلکلا  مهـسفنأ  هقولخملا  هیلمعلا  هیملعلا و  هدیمحلا  تاکلملا  یهف  تاکلملا  امأ  هلماکلا و  مهفاصوأ  هیـضرعلا و  مهتیهام  اذک 
ماحرألا هخماشلا و  بالـصألا  یف  ناک  يذـلا  لدـتعملا  بکرملا  یهف  مهنادـبأ  هدام  امأ  و  لوقعملا - لقاعلا و  داحتا  یلع  امیـس  اهنم 

یه تاکلملا  همومذملا و  فاصوألا  هوقلاب و  قطانلا  هیعبسلا و  هیمیهبلا و  هایحلاب  ناویحلا  هیهاملاف  لباقملا  فرط  یف  امأ  و  هرهطملا -
هر س  هسجن ، ماحرأ  هیناد و  بالصأ  نم  ءاج  يذلا  لدتعملا  ریغلا  بکرملا  هداملا  هلوذرملا و 

هر س  هیعیبطلا ، مهنادبأ  وأ  هیلاثملا  مهنادبأ  تناک  ءاوس  يأ  - 3
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یلإ ایندلا  هبسن  ذإ  يروصلا  يورخألا  هدوجو  یلإ  يداملا  يویندلا  هدوجوب  يدتبیف  هدوصقم  هیاغ  یلإ  عجری  جیردتلا و  یلع  هرخآلا 
وه دهم  یلإ  مهصقن  مهفعضل و  لافطألاک  دوجولا  اذه  یف  جاتحی  اذهل  غلابلا و  یلإ  لفطلا  هبسن  لامکلا و  یلإ  صقنلا  هبسن  يرخألا 
نم جورخلل  دعتـسی  يورخأ و  دوجو  یلإ  يویندلا  دوجولا  اذه  نم  جرخی  يرهوجلا   (2) هدشأ غلب  اذإف  نامزلا  وه   (1) هیاد ناکملا و 

بجوملا روصلا  خفنب  هنع  ربعملا  يروصلا  يرهوجلا  لالقتـسالا  یناسفنلا و  دوجولا  نم  دحلا  اذه  یلإ  رارقلا و  راد  یلإ  رادـلا  هذـه 
هافانم ذإ ال  لطعملا  كرـشملا و  دحوملا و  رفاکلا و  نمؤملا و  نیب  كارتشالا  هیف  عقی  امم  هأشنلا  هذه  نم  جورخلا  یعیبطلا و  توملل 

لب میلـألا  باذـعلا  كاردإ  میحجلا و  راـنب  بیذـعتلا  هواقـشلا و  نیب  هیندـبلا و  هداـملا  نع  ءانغتـسالا  يدوـجولا و  لاـمکلا  اذـه  نیب 
و تایذؤملا - تاملؤملل و  كاردإلا  هدش  بجوی  وه  هیداملا و  سبالملا  یـشاوغلا و  نع  جورخلا  بجوی  دوجولا  هدش  نإف  اهدکؤی 

هریصبلا یلع  هواشغ  هعیبطلا و  ردخل  ایندلا  یف  اهنع  لوهذلا  ناک  یتلا  هیناسفنلا  للعلا  ضارمألا و  تائیسلا و  هحیبقلا و  لامعألا  جئاتن 
ماقم قحتـسی  مل  هللا و  راوج  یلإ  لصی  مل  هیناسفنلا  مث  هیعیبطلا  دودـحلا  عیمج  عطقت  مل  ام  سفنلاف  باذـعلا  لح  باـجحلا  لاز  اذإـف 

هطـسوتملا خزاربلا  یف  اسوبحم  نوکی  دق  ایندلا - نع  هجورخ  دعب  ناسنإلا  ایندلا و  لزانم  رخآ  هرخآلا و  لزانم  لوأ  توملاف  هیدـنعلا 
هریصق وأ  هلیوط  هدم  یبقعلا  ایندلا و  نیرادلا  نیب 

هر س  هل ، هعباتلا  هیضرعلا  هتاکرح  اذک  هیاهنلا و  یلإ  يویندلا  هرمع  هدم  یف  هیرهوجلا  هتکرح  غلب  اذإ  يأ  - 1
یف هفاطللا  هیاغ  یف  ناک  امل  ناسنإلا  نإف  ناویحلا  تابنلا و  امه  نایدثلا  هعیبطلا و  یه  مألا  هیبرملا و  انه  اهب  دارملا  هیـسراف و  هیاد  - 2
ءاذغ هقفاوی  مل  هتفاطلل - عیضرلا  لفطلا  نأ  امکف  هعانصلا  تاریبدت  عم  لب  هعیبطلا  تارییغتب  الإ  هل  هیذغأ  رصانعلا  ریـصت  تابکرملا ال 

یف تریغ  اذإ  الإ  يرـشبلا  ریبکلا  ناسنإلا  جازم  قفاوت  مل  رـصانعلا  کلذک  اهیدـث  هریغم  مألا و  سفن  هیف  فرـصتی  نأ  دـب  رابکلا و ال 
سفنلا وه  یتوکلملا و  ناسنإلا  کلذک  نیذه  نم  برشی  نأ  دب  يرـشبلا ال  ناسنإلا  نأ  امک  ناویحلا و  تابنلا و  امه  نیذللا  نییدثلا 

هر س  لماکتی ، يوقتیل و  یلمعلا  لقعلا  يرظنلا و  لقعلا  امه  نیذللا  نییدثلا  نم  ملعلا  نبل  برشی  نأ  دب  ال 
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نیمحارلا محرأ  وه  عفشی  نم  رخآ  و  نیعفاشلا - هعافشب  وأ  هینابر  هبذجب  وأ  تاعاطلا  هوقب  وأ  هفرعملا  رونب  اعیرس  یقتری  امبر  و 

هانلصأ ام  هرمث  هانمدق و  ام  هجیتن  یف  ( 2  ) لصف

ججح هعطاس و  نیهاربب  اهناکرأ  اندیـش  اـهناینب و  اـنمکحأ  یتلا  هرـشعلا   (1) نیناوقلا لوصـألا و  هذـه  یف  ربدـت  لـمأت و  نم  نأ  لوقأ 
هیاوغلا و هفآ  نع  هترطف  همالـس  طرـشب  اـیفاو  اربدـت  اـیفاک و  ـالمأت  باـتکلا  اذـه  امیـس  انفحـص  اـنبتک و  یف  هروکذـم  هعمـال  هعطاـق 

رـشح داـعملا و  هلأـسم  یف  بیر  کـش و  هل  قبی  مل  رابکتـسالا  راـختفالا و  هیبصعلا و  هداـع  داـنعلا و  دـسحلا و  ضرم  و  جاـجوعالا -
یف داعملا  نأ  هل  فشکنی  داـسجألا و  هروصب  هماـیقلا  موی  رـشحیس  هنیعب  ندـبلا  اذـه  نأـب  مکحی  اـنیقی و  ملعی  داـسجألا و  سوفنلا و 
ناک ایرـصنع  هل  نیابم  رخآ  ندب  هنیعب ال  ندـبلا  اذـه  همایقلا  یف  ثوعبملا  نأ  امهـصخش و  امهنیعب و  ندـبلا  سفنلا و  عومجم  داعملا 

داقتعالا وه  اذهف  نویقارشإلا  هیلإ  بهذ  امک   (2) ایلاثم وأ  نییمالسإلا  نم  عمج  هیلإ  بهذ  امک 

هر س  رشع ، يداحلا  لصألا  ظفل  نودب  تملع  دق  کنإ  مث  خلإ  تملع  دق  کنإ  رشع  يداحلا  لصألا  هلوق  لدب  ناک  هلعل  - 1
هدوجوب و هصخـشت  هتروصب و  یـشلا ء  هیئیـش  نوک  قاقحإب  هینیعلا  هدـهع  نم  اوجرخی  مل  ذإ  نیابم  هنإ  ثیح  نم  انیابم  ایلاثم  يأ  - 2
سفنلا و سفنلا  صخـشتلا و  صخـشتلا  دوجولا و  دوجولا  نأ  اـنتبثأ  دـقف  هتاـملکب  قحلا  قـحی  نم  لوـحبف  نحن  اـمأ  کـلذ و  وـحن 

نیصخش هریصی  سکعلاب و ال  فعضألا و  وه  دشألاف  الثم  دادتـشالا  عقو  فعـضألا و  دشألاب و  توافت  لصح  نإ  هروصلا و  هروصلا 
ءاقب یف  حدقی  صخشتلا ال  یف  ننفتلا  صخشتلا و  ریغ  زیمتلا  نکل  هبترملا  هذه  نع  هبترملا  کلت  زیمتی  معن  نیعون  هرییصت  نع  الضف 

هیعونلا و هروص  هتایلعف و  نم  طقسی  مل  صئاقنلا و  دودحلا و  الإ  هرخآلا  یف  صخشلا  نم  فذحی  مل  هتیوه و  صخـشلا و  هتیـصخش 
مزاول نم  هذه  یشب ء و  تسیل  یشلا ء  هوق  یلویهلا و  وه  هفرـص و  هوق  هنوکل  هتیلعف  یف  لخدم  هل  سیل  ام  الإ  هیـصخشلا  هیمـسجلا و 

هر س  فلخ ، اذه  هیورخأ  هیویند ال  هروصلا  تناک  هتیوه  هتیئیش و  یف  هلخاد  ریغ  اهنوک  عم  تیقب  ول  هیویندلا و  هأشنلا  هذه 
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اقح و انمؤم  حبصأ  دق  ءازجلا و  مویب  نمآ  دقف  اذهب  نمآ  قدص و  نمف  همکحلا  ناهربلل و  قفاوملا  هلملا  هعیرشلل و  قباطملا  حیحصلا 
لوصولا اهتایاغ و  یلإ  غولبلا  نع  عئابطلا  يوقلا و  رثکأ  لطعتب  لوق  نافرعلا و  هجرد  نع  روصق  نالذـخ و  نامیإلا  اذـه  نع  ناصقنلا 

لامکلا و بلط  نم  اهتالبج  هینوکلا و  عئابطلا  زئارغ  یف  هللا  هعدوأ  اـم  نوکی  نأ  مزلی  اـهتاکرح و  اـهقاوشأ و  جـئاتن  اـهتالامک و  یلإ 
همئالم و ملأ و  هذـل و  اهـصخی و  لامک  اهریغ  هیناسفنلا و  يوقلا  نم  هوق  لکلف  اردـه - الطاب و  اـثبع و  ءاـبه و  اـهقوف  اـم  یلإ  هجوتلا 

تایاغلا تابثإ  نم  ءاـمکحلا   (1) هتررق امک  ءافولا  ءازجلا و  هعیبطلا  یف  اهل  مزلی  هتلعف  وأ  هتبـسک  اـم  لـک  بسحب  و  اـهب - قیلت  هرفاـنم 
ٌهَهْجِو ٍّلُِکل  هلوق َو  ًاعیِمَج و  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْـساَف  هلفاس  وأ  تناک  هیلاـع  يوقلا  يداـبملا و  عیمجل  هیعیبطلا 

رهاوجلا نم  نوکلا  یف  ام  لک  ٍمیِقَتْسُم و  ٍطارِص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  اِهتَیِـصاِنب  ٌذِخآ  َوُه  اَّلِإ  ٍهَّباَد  ْنِم  ام  یلاعت  هلوقب  هراشإلا  هیلإ  اهیِّلَُوم و  َوُه 
اذـهب ققحت  نم  هیلإ و  اهبذاج  هوحن و  اهیلوم  وه  اهعئابط و  اهـسوفن و  هیـصانب  ذـخآ  هللااف  هیتاذـلا  اهتاکرح  نم  هانیب  اـمل  هباد  هیعیبطلا 

هعیبطلا و یف  هاـفاکملا  موزل  دـیعولا و  دـعولاب و  ءاـفولا  همکحلا و  یـضتقم  اذـه  کـلذ و  هیلع  هبتـشی  مل  و  لـکلا - دوع  موزلب  نقیت 
رشح هرخآلا و  رادلا  یلإ  تابنلا  دامجلا و  یتح  هنئاکلا - ءایـشألا  عیمج  رـشح  اهیف  انیب  بابلا  اذه  یف  هدح  یلع  هلاسر  انل  هازاجملا و 

هجوتم لکلاف  هقیلخلا  یف  نکاس  هعیبطلا و ال  یف  لطعم  نأ ال  یلع  اهانبم  هیناهرب  هحیحص  دعاوق  هحـضاو و  تانایبب  یلاعت  هیلإ  لکلا 
اهبسحب تاناویحلل  مهبسحب و  نیطایشلل  و  هبسحب - ناسنإللف  هسناجی  هبسانی و  ام  یلإ  دحأ  لک  رـشح   (2) نأ الإ  هبولطملا  هیاغلا  وحن 

رشح یف  یلاعت  لاق  امک  امهبسحب  دامجلا  تابنلل و  و 

عرـشلا ال یف  رـشحلا  ظفل  نأ  الإ  تایاغلا  یلإ  لوصولا  یه  همکحلا  ناسل  یف  يرخألا  هترابع  عرـشلا  ناسل  یف  يذلا  رـشحلا  نإف  - 1
س ینعم ، تلوحت  هیلاثملا و  هروصلاب  حورلا  تروصت  اذإ  الإ  رعاشملا و  هذـهب  كردـت  یتلا ال  تایاغلا - یلإ  لوصولا  یلع  الإ  قلطی 

هر
اهل و تایاغ  عاونألل و  هیبرم  ینـسح  ءامـسأ  اهل  و  عیمجلا - تایاغل  هلماش  هیعمج  هدـحو  اهل  تایاغلا و  هیاغ  هبولطملا  هیاغلا  نإـف  - 2
- هبوقعلا لاکنلا و  تیب  هفایـضلا و  تیب  هل  هدنع و  هروصلا  لهأ  ینعملا و  لهأ  تایاغف  هملع  هتردـق و  تاجرد  هیلوطلا  ملاوعلا  عیمج 

هر س  ضعبلل ، کلذ  ضعبلل و  اذه 
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ْمُهَّنَرُـشْحََنل َو َکِّبَر  َوَف  نیطایـشلا  یف  (1) و  ًادْرِو َمَّنَهَج  یلِإ  َنیِمِرْجُْملا  ُقوُسَن  ًادـْفَو َو  ِنمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُـشَْحن  َمْوَـی  ساـنلا  دارفأ 
هلوق ِنادُجْسَی و  ُرَجَّشلا  ُمْجَّنلا َو  تابنلا َو  یف  ٌباَّوَأ و  َُهل  ٌّلُک  ًهَروُشْحَم  َْریَّطلا  (2) َو  ْتَرِشُح ُشوُحُْولا  اَذِإ  تاناویحلا َو  یف  َنیِطایَّشلا و 

ِیف ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  هلوق َو  یلإ  ٍجـیَِهب  ٍجْوَز  ِّلُک  ْنِم  ْتَتَْبنَأ  َْتبَر َو  ْتَّزَتْها َو  َءاـْملا  اَْـهیَلَع  اـْنلَْزنَأ  اذِإَـف  ًهَدـِماه  َضْرَأـْلا  يَرَت  یلاـعت َو 
هلوق افَص و  َکِّبَر  یلَع  اوُضِرُع  ًادَحَأ َو  ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَشَح  ًهَزِراب َو  َضْرَْألا  يَرَت  َلابِْجلا َو  ُرِّیَُسن  َمْوَی  عیمجلا َو  قح  یف  ِرُوبُْقلا و 

ُهُدیُِعن ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأََدب  امَک  یلاعت  هلوق  َنوُعَجُْری و  اْنَیلِإ  اْهیَلَع َو  ْنَم  َضْرَْألا َو  ُثَِرن  ُنَْحن  اَّنِإ 

داسجألا رشحل  نیدحاجلا  كوکش  نیرکنملا و  هبش  عفد  یف  ( 3  ) لصف

هراشا

ههبـشلا و کلت  عفدـب  هیفاو  یه  کلذـک  قیقحتلا - هجو  یلع  بولطملا  اذـه  تدافأ  امک  هروکذـملا  لوصألا  تامدـقملا و  هذـه  نإ 
.اهعفد یلإ  هراشإلا  لیصفتلا و  یلع  اهرکذب  سأب  كوکشلا و ال 

رخآ ناسنإل  ءاذغ  ناسنإ  راص  اذإ  هنأ  نم  قبس  ام  اهنم 

امإ هلوکأملا  ءازجألاف 

مهنوک نیع  یف  توربـجلا  مهماـقم  هیهلـإلا  هیلکلا  مهـسفن  طیـسبلا و  مهلقع  نإـف  اـنهاه  متتـسا  مهرـشح  صاوخلا و  يوـقتب  يأ  - 1
بابلج حرط  دـنع  هعـساولا و  همحرلا  بحاص  نمحرلا  دمرـس و  تباثلا  یلإ  تباثلا  هبـسن  لب  رهدـلا  مهتقو  توساـنلا و  یف  مهنادـبأب 

قوس هیلع  سق  انیقی و  تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  لاق :   ُ هنأ عم  هبعکلا  برب  تزف  یلع ع : لاق    ُ امک امات  ازورب  کـلذ  زربی  دـسجلا -
هر س  كانه ، انهاه و  نیمرجملا 

یلع انلمح  نإ  سفنألا و  هیهتشت  ام  اهیف  اهریغ و  يرامق و  لدانع و  ارویط  هنجلا  یف  نإف  یعبت  رـشحلاف  تاناویحلا  یلع  انلمح  نإ  - 2
يذلا تابنلا  وه  رجشلا و  هل و  قاس  يذلا ال  تابنلا  يأ  مجنلا  اذک  یلالقتسا و  مهرشحف  ابـضلا  منغلاک و  لهجلا  یف  نیذلا  یـسانألا 
هر س  تابنلاب ، ماتلا  قلعتلا  هل  عفدلا و  بذجلا و  الإ  هل  نأش  تابنلا ال  هجرد  هتجرد  يذلا  ناسنإلا  یلع  لمحی  نأ  نکمی  قاس  هل 
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ارفاک و لکآلا  ناک  اذإ  اضیأ  همامتب و  اداعم  هنیعب  امهدـحأ  نوکی  ناک ال  اـم  اـیأ  لوکأـملا و  ندـب  یف  وأ  لـکآلا  ندـب  یف  داـعی  نأ 
ادحاو امسج  امهنوکل  امعنم  انمؤم  ابذعم و  ارفاک  دحاو  صخـش  نوکی  نأ  وأ  رفاکلا  میعنت  عیطملا و  بیذعت  امإ  مزلی  انمؤم  لوکأملا 

الإ هل  لصحت  مهبم ال  رمأ  هیف  ربتعملا  ندـبلا  نإ  هندـبب و  هسفنب ال  نوکی  امنإ  ناسنإ  لک   (1) صخـشت نأ  نم  رم  امب  رهاظ  هعافدنا  و 
راص هنم  يذـلا  مسجلا  نوکی  نأ  اروشحم  الثم  دـیز  ندـب  نوک  نم  مزلی  هتباث و ال  تاذ  نیعت و ال  هیثیحلا  هذـه  نم  هل  سیل  هسفنب و 
نأ وه  همایقلا  موی  نادـبألا  رـشحب  داقتعالاف  ناک  يذـلا  هندـب  هنیعب  وه  هسفن  هب  قلعتی  املک  لب  اروشحم  رخآ  ناسنإ  وأ  عبـسل  الوکأم 

ندب اذه  نالف و  ندب  اذه  وأ  هنیعب  نامهب  اذه  هنیعب و  نالف  اذه  لوقی  اهنم  دـحاو  دـحاو  لک  دـحأ  يأر  اذإ  روبقلا  نم  نادـبأ  ثعبی 
عطقألا و و  قلخلا - هوشم  نوکی  نأ  مزلی  امک ال  هیوهلا  دوجولا و  لدـبم  ریغ  نوکی  نأ  کلذ  نم  مزلی  هقیقحت و ال  رم  ام  یلع  نامهب 

هذـه نع  اوباجأ  مهرخآ  نع  نوملکتملا  ثیداحألا و  امک و  هینبلا  هیوشت  هقلخلا و  ناصقن  نم  ناک  ام  یلع  اروشحم  مرهلا  یمعألا و 
- هتکاکرل هرکذ  یلإ  هجاح  امب ال  ههبشلا 

هانتم ریغ  سوفنلا  ددع  و  عارذلا - لایمألا و  خسارفلاب و  حوسمم  دودحم  روصحم  رادقم  ضرألا  مرج  نأ  اهنم  و 

.هیهانتملا ریغلا  نادبألا  هنم  لصحت  نأل  عسی  ضرألا و ال  رادقم  یفی  الف 

هیأ ام  هیمـسج  روشحملا  صخـشلا  یف  ربتعملا  هصخـشت و  نأ  ندـبلا و  هیـصوصخب  هربع  نأ ال  لوصـألا  نم  رم  اـمب  قحلا  باوجلا  و 
اهتادادعتـسا اهتائیه و  بسحب  هداملا  نم  ثدحی  سفنلا  نأ  اهتافـص ال  بسحب  سفنلا  نم  أشنی  يورخألا  ندبلا  نأ  تناک و  هیمـسج 

.ایندلا یف  امک 

یلویه نإف  هدحاو   (2) هدام نم  اددع  امجح و  دادزی  دق  ریداقملا  نأ  بیجت  نأ  کل  و 

هعبرأ تارییغتب  ریغتملا  یقنلا  مدلا  لب  يذتغملل  اءزج  ریـصی  زبخلا  نأ  يرت  هیذغتلا أ ال  یف  ربتعت  هلکـش ال  ءاذغلا و  هروص  اضیأ  و  - 1
کلت اهتقو  یف  نکت  مل  ءاذـغ  هروصلا  تراص  ول  هیئزجلا و  یف  اهل  هیلخدـم  الف  روصلا  نم  امهریغ  وأ  هلاطتـسالا  وأ  هرادتـسالا  امأ  و 

هر س  هروصلا ،
هر س  ءازجألا ، رهوج  دایدزا  نودب  رادقملا  دایدزا  یقیقحلا  لخلختلا  رادقمب و  اهل  هقالع  اذإ ال  لخلختلاب  يأ  - 2
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نم تاماسقنالا  ریداقملا و  اهل  ضرعی  لب  نیعم  ددـع  صاخ و  دـحب  صاصتخا  اهل  ـال  اهـسفن و  یف  اـهل  رادـقم  ـال  هضحم  هلباـق  هوق 
هیقاب هیضرألا  هروص  نوکت  نأ  انادبأ  نوکی  نأ  یف  اهطرش  نم  اضیأ  سیل  هیهانتملا و  ریغلا  تاماسقنالل  هلباق  اهـسفن  یف  یه  جراخ و 

سوفنلا نم  نإف  ندبلاب - هروشحم  سفن  لک  نوکی  نأ  مزلی  اضیأ ال  هللا و  ءاش  ام  بسح  ماسجأ  یلإ  هیـضرألا  نم  اهبالقنا  زوجی  لب 
.هدمعلا وه   (1) لوألا باوجلا  و  نیبرقملا - کلس  یف  هطرخنم  سدقلا  ملاع  یلإ  هدعاص  ماسجألا  تقراف  ام 

امهناکم نیأف  نیتینامسج  نیتدوجوم  اتناک  اذإ  رانلا  هنجلا و  نأ  اهنم  و 

هراشا

یف نوکی  نأ  مزلیف  تاهجلا - ددـحم  قوف  امهادـحإ  لوصح  وأ  اـمهلوصح  ناـک  نإـف  اـمهلوصح  ملاـعلا  تاـهج  نم  ههج  يأ  یف  و 
لخادتلا و امإ  مزلیف  هقبط  هقبط و  نیب  امیف  وأ  ضرألا  تاوامـسلا و  تاقبط  لخاد  یف  ناک  نإ  ههج و  ههجاللا  یف  ناکم و  ناکماللا 

.ُضْرَْألا ُتاوامَّسلا َو  اَهُضْرَع  ٍهَّنَج  یلاعت َو  هلوق  یفانی  اذه  عم  لیحتسم و  لکلا  ءامس و  ءامس و  نیب  لاصفنالا  امإ 

.اهانیب یتلا  لوصألا  یف  ربدت  نمل  فوشکم  اهعافدنا  قیرط  ههبشلا و  هذه  ریرقت  اذه 

زیوجتب هرات  هنع  اوباجأف  لاکـشإلا  اذـه  لاثمأ  نع  یـصفتلا  مهعـسو  یف  سیل  اـهباوبأ  نم  تویبلا  اولخدـی  مل  ثیحف  نوملکتملا  اـمأ 
زئاجعلا نیدب  اوعنق  مهتیل  هنجلا و  اهنیب  عسی  ردق  یلع  تاوامسلا  قاتفناب  هرات  دعب و  نیتقولخم  رانلا  هنجلا و  نوک  مدعب  هرات  ءالخلا و 

.ملعأ هلوسر  هللا و  يردن  اولوقی ال  نأ  اوفکنتسی  مل  دیلقتلاب و  اوفتکا  و 

نولهجی مه  تایهلإلا و  یف  نوملکتی  و  تاسوسحملا - نوفرعی  مه ال  تالوقعملا و  یف  نوضوخی  مهنم  انیأر  اـم  رثکأ  نأ  بجعلا  مث 
تایفالخ و لئاسم  الإ  هینیدلا  مولعلا  نم  نوفرعی  تایـضایرلا و ال  قطنملا و  نونـسحی  تاسایقلا و ال  ججحلا و  نوطاعتی  تایعیبطلا و 

تاکلملا تافصلا و  ساندأ  نع  بلقلا  ریهطت  نطابلا و  بیذهت  سفنلا و  حالصإ  ملعلا  یف  مهضرغ  سیل 

تبث کلذ  عم  یعیبط و  وه  امب  یعیبطلا  ندـبلا  وه  روشحملا - ندـبلا  نوکی  نأ  یلع  هؤانب  یلدـج  وهف  یناثلا  امأ  یناـهرب و  هنـأل  - 1
مدـعل هانتم  ریغ  فنـص  لک  لب  اضیأ  هانتم  ریغ  مهریغ  سوفن  نأ  الإ  نادـبألاب  مهل  هقـالع  ـال  اوناـک  نإ  نوبرقملا و  داـعبألا و  یهاـنت 

ریغل هبسن  روسلا و ال  باحصأ  وأ  لامشلا  باحـصأ  وأ  نیمیلا  باحـصأ  وأ  نیبرقم  اوناک  ءاوس  هللا  هملک  دافن  مدع  هللا و  ضیف  یهانت 
هر س  یهانتملا ، یلإ  یهانتملا 
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همکحلا و لهأ  نوداعی  قافنلا و  نورمـضی  کلذ  لجأل  مهتاموکح و  مهاواتف و  یلإ  قئـالخلا  عاـجرإ  هاـجلا و  هساـئرلا و  بلط  لـب 
رثکأ ءافرعلا  ءامکحلا و  نوداعی  نومصاخی و  هفیخـسلا  ءارآلا  هصقانلا و  لوقعلا  هذه  عم  مهنأ  بئاصملا  نتفلا و  مظعأ  نم  هفرعملا و 

مهتیوقت هیاغ  نیملـسملا و  دئاقع  ظفح  نیدلا و  هیوقت  نم  اذـه  نودـعی  يراصنلا و  دوهیلا و  رافکلا و  عم  هوادـعلا - هموصخلا و  نم 
تادامج بکاوکلا  نإ  هلصأ و  یف  لطاب  موجنلا  ملع  نإ  لابو و  هعدب و  اهملعت  نإ  لالضإ و  لالـض و  همکحلا  نإ  اولوقی  نأ  نیدلل 

هقدنز و رفک و  اهرثکأ  تاعیبطلا  مولع  نإ  اهل و  هقیقح  هسدنهلا ال  نإ  هل و  هعفنم  بلطلا ال  نإ  قطن و  اهل و ال  هایح  كالفألا ال  نإ  و 
هللا و باتک  یف  امل  اهرثکأ  هفلاخمل  سیبلتلا  سیلدتلاب و  هنوحـشملا  مهتاسوه  مهتالاقم و  نم  کلذ  ریغ  یلإ  هرفک  هدـحالم و  اهلهأ 

نیرکفتملا نیرظانلا  حدـم  اهب و  تایآلا  نم  ریثک  یف  ماسقألا  ءامـسلا و  موجنلا و  میظعت  اهلهأ و  ریقوت  همکحلا و  میظعت  نم  هیبن  هنس 
ِتاوامَّسلا َو ِیف  ٍهَیآ  ْنِم  ْنِّیَأَـک  هلوق َو  هیـآلا و  ِتاواـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  یلاـعت - هلوقل  اـهتایآ  نع  نیـضرعملا  مذ  اـهقلخ و  یف 

لحولا یف  رامحلاک  زجعلا  یف  اوعقو  نیدلا  نع  تالکـشملا  هذه  لثم  عفد  یلإ  اوءاج  اذإف  َنوُضِْرعُم  اْهنَع  ْمُه  اْهیَلَع َو  َنوُّرُمَی  ِضْرَْألا 
هانقراف ام  یلإ  عجرنل  نیطلا و  و 

: لاکشإ عفدل  لاقم  فشک 

هعیرشلا یف  امهققحت  امهتوبثب و  موکحملا  رانلا  هنجلل و  نیرکنملا  تالاکـشإ  مظعأ  ینامـسجلا و  داعملل  نیدحاجلا  هبـش  لضعأ  نأ 
امهنوک مازتلا  امهل و  ناکملا  بلط  وه  همهملا  همکحملا  ینابملا  لوصألا و  یلع  هسـسؤملا  همکحلا  هوبنلا و  لهأ  اهب  یتأ  یتلا  هقحلا 

تحت تاوامـسلا و  بجح  لخاد  امهنوک  باجیتسا  همرـصتملا و  هنمزألا  نم  نامز  یف  هیعـضولا و  هیدادتمالا  تاهجلا - نم  ههج  یف 
.تایدامتملا شرع  تاهجلا و  ددحم  هطیح 

ثاحبأ جهنم  یلع  لاقی  نأ  وه  اهتروص  خسف  و  اهتدام - علق  ههبـشلا و  هذـه  لصأ  نع  هسـسؤملا  لوصألا  نم  ملعتـسی  امک  باوجلاف 
سنج نم  اناکم  رانلا  هنجلل و  نأ  یلع  هینبم  هذـه  مکتجح  نإ  نیقیلا  هفرعملا و  مادـقأب  هللا - یلإ  نیکلاسلا  راـظنإ  هقیرط  نیهلأـتملا و 

امم لصألا و  همـسحنم  ساسألا  همدـهنم  ههبـشلاف  لطاب  رانلا  هنجلل و  هجولا  اذـه  یلع  ناکملا  تابثإ  لـصأ  نکل  ایندـلا  هذـه  هنکمأ 
ملاع نأ  هیلإ  هراشإلا  تضم  ام  بسح  کلذ  حضوی 
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ناکم اضیأ  ملاعلا  اذـه  عومجمل  سیل  امک  ناکم  یف  نوکی  هنأش ال  اذـه  ام  هرهوج و  نم  یـش ء  هنع  جرخی  ماـت ال  ملاـع   (1) هرخآلا
یف هل  نیابم  وه  ام  یلإ  هتفاضإ  هتبسن و  بسحب  ررقتی  امنإ  یشلا ء  ناکم  نأل  هلخاد  وأ  هجراخ  نم  هیعـضو  هراشإ  هیلإ  عقی  نأ  نکمی 

نوکی ام  اضیأ  هلخاد  یف  همامتب و ال  دـجوی  مل  الإ  هسنج و  نم  یـش ء  رادـلا  هذـه  جراخ  یف  سیل  هتفاضإ و  یف  هنع  جراـخ  هعـضو 
هجراخ نم  هلخاد و ال  نم  الماک ال  امات  هذخأ  دنع  ملاعلا  اذـه  یلإ  هیـسح  هراشإ  الف  هیثیحلا  هذـه  نم  ذـخأ  اذإ  هعیمج  نع  الوصفم 

امات املاع  نوکی  ام  نأ  حـضتا  دـقف  هل  ناکم  همامتب ال  ملاـعلا  نأـب  هفـسالفلا  ملعم  مکح  ینعملا  اذـهل  و  عضو - نیأ و  هل  نوکی  ـالف 
اذه نع  لزنتلا  لیبس  یلع  مث  لماکلا  صقانلا و  نیب  هابتـشالا  لکلا و  یلع  ءزجلا  سایق  نم  تأشن  هطلاغملا  لطاب و  هل  ناکملا  بلطف 
امهل ناکملا  بلط  نوکی  ذئنیحف  دحاو  ملاع  عومجملا  دحاو و  کلـس  یف  ناتمظتنم  رادـلا  هذـه  عم  هرخآلا  رادـلا  له  لئاس  لأس  ول 

اهعم کلسنم  ریغ  رخآلل  تاذلا  رهوجلا و  نیابم  همامتب  ملاع  امهنم  لک  وأ  احیحص 

ناکملا و نامزلا و  هل و  هداملا  بلطک  هریثک  تاهبـش  عفد  یف  همات  هیمامتلا  هذـه  نإف  قیقحتلا  ندـعم  نع  ردـص  ماـت  مـالک  اذـه  - 1
اذـه داوم  ضعب  نم  امئتلم  هدوجو  ناک  ولف  هسفن  نم  متتـست  همزاول  هتایرورـض و  عیمج  ناک  امات  املاع  ناک  ام  نإف  اهوحن  عضولا و 

هل ناک  ول  اذـک  امات و  نکی  ملف  هتایرورـض  ضعب  یف  هیلإ  اجاتحم  اهیف و  اهل  امداصم  هداملا  یف  هروصل  امحازم  ناـک  یعیبطلا  ملاـعلا 
ایفتکم امات  نکی  ملف  همزاول  ضعب  یف  هیلإ  اجاتحم  هتاهج و  هزایحإ و  تاوذل  امداصم  هل و  اطاحم  ناک  هیف  امم  ههج  عضو و  ناکم و 
هطاحإ ایندـلاب و  فاق  هطاحإ  هتنمزأ  هتنکمأب و  هب و  طـیحم  هنأ  عم  هل  اـطاحم  ناـک  ملاـعلا  اذـه  هنمزأ  ضعب  یف  عقو  ول  اذـک  هتاذـب و 
هعاسلا نع  لأسی  نم  اذـل  ایرهد و  لب  اینامز  اولت  نامزلا  اذـه  ولت  یف  اهنامز  ملاعلا و ال  اذـه  ضرع  یف  هرخآلا  تسیلف  نامزلاب  رهدـلا 

هأشن نم  هأشن  هیـصاخ  بقرت  ثیح  باطخلا  ههجو  یلع  دؤی  مل  بابلا و  نم  تیبلا  تأـی  مل  ذإ  باوجلا  مهف  هنکمی  ـال  اـهاسرم  ناـیأ 
ملاوعلا نأ  ملعی  الف  هیدنعلا  ماقم  هل  سیل  ذإ  نطفتی - یبر ال  دنع  اهملع  نأ  وه  فاش و  باوجب  باجی  هنأ  عمف  هبترم  اهفلاخت  يرخأ 

دعاقم یه  هلوط و  یف  ملاعلا و  اذـه  نطاـب  یف  یه  اـمنإ  هرخـآلا  تاـجرد  یه  و  تاـیاغلا - هیاـغ  یلإ  تاـیاغلا  تاـیاهنلا و  یه  یتلا 
روص هیفف  یـش ء  لک  هروص  ملاعلا  کلذ  یف  معن  تافـصلا  ءامـسألا و  هبترم  هیبوبرلا و  هرـضحلا  امیـس  ردـتقم  کیلم  دـنع  قدـصلا 

هر س  هخنس ، نم  نکل  هذه و  هلف  تاهجلا  عاضوألا و  هنمزألا و  هنکمألا و 
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امهنوکب داری  نأ  الإ  یناثلا  وه  قحلا  نأ  ملعت  تنأ  حیحص و  ریغ  امهل  ناکملا  بلط  ذئنیحف  هدحاو  راد  امهعمجی  دحاو ال  کلس  یف 
ملاع امهنم  لک  نوک  عم  دادتمالا  عضولا و  یف  ماوقلا ال  ینعملا و  یف  هلخادتم  تائشنلا  ملاوعلا و  نإف  هدحولا  نم  رخآ  ابرـض  ادحاو 
ناک ول  مهیمدـقم و  مهفالـسأ و  نم  هوثرو  امبـسح  ملاعلا  کلذ  ملاـعلا و  اذـه  مهلوق  یلع  نوقفتم  ملاـعلا  لـهأ  نأ  يرت  ـال  ماـت أ و 
ملاع كالفألا و  ملاع  رصانعلا و  ملاع  مهلوق  لیبق  نم  قالطإلا  اذه  لاقی  نأ  حصی  الطاب و ال  لوقلا  اذه  ناک  ادحاو  املاع  عومجملا 

مات ملاع  دوجولا  یف  نوکی  الف  نیمات - نیملاع  انوکی  مل  ول  هرخآلا  ایندـلا و  نإف  هیبشتلا  لیبس  یلع  هیزاجم  لاوقأ  هذـه  نـأل  ناویحلا 
هیف رخآ  مالک  اذه  هیلإ و  انرشأ  امک  هرهاظ  رخآلا  رخآلا و  نطاب  امهدحأ  نوکی  نأب  الإ  دحاو  کلـس  یف  امظتنم  سیل  عومجملا  نأل 

قلطأ امک  مات  ملاع  امهنم  لک  هلاحم  الف  رخآ  ملاع  امهلمـشی  امم  دوجولا  یف  رخـآلل  اـمهنم  لـک  هنیاـبم  عم  اـنوکی  مل  اذإـف  ضومغ 
اذـه سنج  نم  تسیل  هرخآلا  نأب  لوقلا  اضیأ  حـضوی  امم  هرخـآلا و  ایندـلا و  نیملاـع  هناحبـس  نإ هللا  هعیرـشلا  هنـسلأ  یف  هیلع  لوقلا 

فالتخا مهیلإ و  رظنی  تاوذـلا و ال  هکلاه  اهلهأ  هدـئاب  هرثاد  هأشن  هذـه  هللا و  عم  اهیف  ناسنإلا   (1) ملکتی هیقاب  هأشن  هرخآلا  نإ  ملاـعلا 
نم یهف  جارعملا  هلیل  یلاعت  هعم  لسرلا ص  دیس  هبطاخم  یلاعت و  هللا  عم  ءایبنألا  هملاکم  امأ  تاموزلملا و  فالتخا  یلع  لدی  مزاوللا 
ریغ هرخآلا  هأشن  نأ  یف  حیرص  هنإف  َنوُمَْلعَت  ام ال  ِیف  ْمُکَئِْشُنن  یلاعت َو  هلوق  کلذ  یلع  لدی  امم  مهبولق و  یلع  هرخآلا  ناطلـس  روهظ 

ایندـلا نإ  لاقی  نأ  حـصی  مل  ایندـلا  رهوج  نم  هرخآلا  تناک  ول  ایندـلا و  دوجو  وحن  ریغ  هرخـآلا  دوجو  وحنف  هلمجلاـب  ایندـلا و  هأـشن 
ناکل الإ  هیجراخلا و  تاصصخملا  هیـصخشلا و  ضراوعلاب  دوجولا ال  رهوجلاب و  ایند  یه  امنإ  ایندلا  نأل  رارقلا  راد  هرخآلا  برخی و 

نع هرابع  داعملا  ناکل  اخـسانت و  هرخآلاب  لوقلا  ناکل  تاصخـشتلا و  تائیهلا و  لاکـشألا و  لدبتل  يرخأ  ایند  موی  لک  لب  هنـس  لک 
ایندلا و نأ  ققحت  تبث و  دقف  ادبأ  رمعت  دوعت و ال  مث ال  ینفت  لحمـضت و  ایندلا  نأ  یلع  ءالقعلا  عامجإ  اهبارخ و  دـعب  ایندـلا  هرامع 

ناتفلتخم هرخآلا 

هتاـملکل هیقلت  يوقأ و  هللا  تافـصل  هتیرهظم  راـص  هنأ  وه  ملکتلل  رخآ  هجو  ًاـِحلاص و  ُلَـمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا  ِّبَریلاـعت  هلوـق  لـثم  - 1
هر س  متأ ، هینیوکتلا 
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نم نأ  یلع  اذهب  نطفتی  میلسلا  قوذلا  بحاص  هرخآلل و  ناکملا  بلطل  هجو  الف  دحاو  کلس  یف  نیکلسنم  ریغ  دوجولا  رهوجلا  یف 
یلع هقفـش  حیـضوتلا  فشکلا و  هدایز  یف  لوقلا  انطـسب  امنإ  شیتفت و  هنوئم و  هدایز  یلإ  جاـتحی  ـال  باـتکلا  اذـه  عضاوم  یلإ  رظن 

یف مهف  مودأ  ذـلأ و  هجو  یلع  هرخـآلا  یف  جرفلا  نطبلا و  هوهـش  ءاـضق  بـلط  تاداـبعلا  کـسنلا و  یف  مهدـصق  نیذـلا  نییرهاـظلا 
.یلاعت هللا  یلإ  برقتلا  هرخآلا و  باوث  نوبلطی  مهنأ  مهسفنأ  دنع  ایندلا و  بالط  هقیقحلا 

هرکذ رم  امک  خسانتلا  هدسفم  موزل  اهنم  و 

هراشا

.انکلسم کلس  انتقیرط و  یلع  علطا  نم  ریغ  یلع  لاوزلا  بعص  لالحنالا - هرسع  هیوق  ههبش  اضیأ  اذه  و 

یش ء لاکشإلا  اذه  لح  یف  نییمالسإلا  نم  دحأل  نآلا  یلإ  رسیت  ام  روصقلا و  فعـضلا و  هیاغ  یف  هوررق  هورکذ و  يذلا  باوجلا  و 
لاکـشإ نع  هب  اوصفت  ام  هیاغ  اهیلع و  نهربم  هتلاحتـسا  نأ  عم  خـسانتلا  زیوجتب  لوقلا  بکترا  مهـضعب  نأ  یتح  هیلع  لیوعتلا  نکمی 

یلوأ و امهلوأ  ندبلا  اذهب  قلعتلا  نم  نیبرـض  هیناسنإلا  سفنلل  نإ  داعملا  قیقحت  یف  اهقفل  هلاسر  یف  مالعألا  ضعب  هرکذ  ام  خـسانتلا 
هیحالـص نع  جرخی  نأ  داک  حورلا و  جازم  فرحنا  اذإف  هفیثکلا  ءاضعألاب  اهقلعت  وه  يوناث و  امهیناث  و  يراخبلا - حورلاب  اهقلعت  وه 

هروص تمت  تعمج و  اذإ  رـشحملا  دـنع  مث  ام  انیعت  ءازجألا  نیعتی  اذـهب  ءاـضعألاب و  سفنلا  بناـج  نم  يوناـثلا  قلعتلا  دتـشا  قلعتلا 
يرخأ سفن  ثودح  نم  عنمی  يوناثلا  قلعتلا  کلذف  یلوألا  هرملاک  حورلا  قلعت  داع  يرخأ  هرم  يراخبلا  حورلا  لصح  ایناث و  ندـبلا 

.هلوق یهتنا  ءازجلا  لینل  هیقابلا  سفنلا  یه  داعملاف  ءازجألا  جازم  یلع 

هداـملل لـماکلا  دادعتـسالا  هماـتلا و  هبـسانملا  هؤـشنم  یعیبـط  رمأ  ندـبلاب  سفنلا  قـلعت  نأ  نم  هنـالطب  یلإ  تاراـشإلا  تقبـس  دـق  و 
سایقلاب هدحاولا  هداملا  هذهل  الإ  دجوی  مل  امم  دادعتسالا  صصختلا و  اذه  نوکی  نأ  دب  اهریغ و ال  نود  سفنلا  هذهب  اهل  صصخملا 

ثودح أشنم  نأ  تملع  دق  کنأ  یلع  نیندـبب  دـحاو  سفن  قلعت  وأ  صـصخم  الب  صـصختلا  مزلی  الئل  هدـحاولا  هنیعملا  سفنلا  یلإ 
هیلامکتسالا  (1) هیتاذلا هکرحلا  وه  اهارجم  يرجی  ام  سفنلا و 

علخلا و یف  يذلا  ریغتلا  سفنلا ال  لوصح  أشنم  یه  دئاز و  یش ء  عم  هولتم  تالامکل  عماج  لات  لک  یتلا  تاریغتلا  هکرحلا و  يأ  - 1
سفن ثودـح  نم  اـهقلعت  عنمی  یتح  سفنلا  اـهب  قلعتت  فیکف  لزنتلا  هیاـغ  هداـملا  تلزنت  اـنه  هداـملل و  هیلزنتلا  هکرحلا  ـال  سبللا و 

هر س  هاعدا ، امک  يرخأ 
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اهدـعب ام  سفنلا و  یلإ  هیروصلا  ناوکألا  ءاهتنا  عقی  یتح  یلعألا  یلإ  یندـألا  نم  یقرتلا  لـیبس  یلع  هیرهوجلا  روصلا  یف  اـم  هداـمل 
برـشملا قاذ  نم  لک  لوقن  هانلـصأ  هانرکذ و  امع  رظنلا  عطق  عم  اهیلإ و  هیبارتلا  ءازجألل  هیتاذـلا  هبـسانملا  ءاـقبل  ینعم  ـال  اذـه  یلعف 

یف هیعیبطلا  ماـسجألل  لاـمکلا - فرـشلا و  بتارم  هریخأ  یه  یتـلا  هقطاـنلا  امیـس  سفنلا  هب  قلعتی  يذـلا  مسجلا  نأ  ملعی  یمکحلا -
مرجلاب هیبش  يراخب   (1) حورل هیزیرغ  هرارح  جازم و  ؤیهت  و  دادعتسا - دیزمب  اصتخم  نوکی  نأ  بجی  لاعفلا  لقعلا  یلإ  دوعلا  هلسلس 

وأ هیفازج  هیعاد  وأ  هیجراخ  هحلصم  لجأل  ناسنإلا  نم  هعقاولا  هیدارإلا  تاقلعتلاک  تسیل  هیتاذلا  هیعیبطلا و  تاقلعتلا  نأ  يوامـسلا و 
لجأل اهنم  رجاه  مث  هرومعم  تناک  هدم  اهیف  شاع  هبارخ  یلإ  هجوت  نمک  یـش ء  وحن  تافتلالا  هجوتلا و  یلإ  هوعدـت  هبغرت و  هیداع 

هنم تعقو  یتلا  تامعنتلا  تاذذلتلا و  نم  هرکذتی  امل  ابلط  اهریمعت  دـیری  و  اهبارخ - دـعب  يرخأ  هرم  اهیلإ  تفتلیف  بابـسألا  نم  ببس 
ائیـش نإف  اهاعار  همکح  هدئاف و  وأ  اهآر  هحلـصم  هظحالمل  وأ  هیلقع  هیاغ  هیرکف و  هدـئاف  ریغ  نم  هیوهـشلا  هفزاجملا  لیبس  یلع  اهیف 

ءاضعألاب ایناث  هفیطللا و  حاورألاب  الوأ  قلعتت  سفنلا  نإ  مهلوق  نإ  مث  هیعیبطلا  تایاغلل  هیتاذلا  بابـسألا  یف  يرجی  رومألا ال  هذه  نم 
دعب اهتملظ و  اهتفاثکل و  ءاضعألا  نود  سوفنلا  رهوج  یلإ  هبـشلا  هبیرقلا  اهنأل  حاورـألاب  ـالإ  سیل  تاذـلاب  اـهقلعت  نأ  هاـنعم  هفیثکلا 
لجأل قئاللا  کلفلاب  هیبشلا  مرجلل  نئاصلا  ءاعولا  فـالغلا و  رـشقلاک و  اـهنوک  لـجأل  ضرعلاـب  ـالإ  هینارونلا  رهاوجلا  یلإ  اهتبـسانم 
اهرئاط راط  ادامر و  ابارت و  تلاحتسا  هکبشلا و  هذه  تقزمت  اذإف  یتوکلملا  رئاطلا  یـسدقلا و  مامحلا  هرکوتـسی  نأل  هتفاطل  هلادتعا و 

تارذلا هقرفتملا و  ءازجألاب  هل  یقب  قلعت  يأف  قیضملا  اذه  نم  صلخ  يوامسلا و 

نإ رخآ  عضوم  یف  تلق  اهنع و  یلاخلاک  اهیف  طسوتملا  لدتعملا  نإف  دادضألا  نم  قلخلا  یف  قارـشإلا و  هیفافـشلا و  هفاطللا و  یف  - 1
امک کلفلا  یلع  ناخدلا  راخبلا و  قلطی  يراخبلا و  حورلا  یلع  کلفلا  مسا  قلطیف  رخآلا  یلع  امهدـحأ  مسا  قلطأ  تابـسانملا  هذـهل 

هر س  ٌناخُد ، َیِه  ِءامَّسلا َو  َیلِإ  يوَتْسا  َُّمثیلاعت  لاق 
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سفن اذ  داـمر  بارت و  لـک  ناـکل  کلذـک  ناـک  وـل  ءازجـألا و  عـمتجم  ضرف  نإ  داـمرلا و  بارتلاـب و  سفنلل  قـلعت  يأ  هتوـبثملا و 
قاب ریغ  نامزلا  نأل  اضیأ  هیقاب  ریغ  قلعتلا  هیف  ناک  يذلا  قباسلا  نامزلا  یلإ  هفاضإلا  هیدامرلا و  هیبارتلا و  یف  عیمجلا  كارتشال 

: یحیضفت هیبنت 

لب دعبتسا  رخآ و  ندبب  ندبلا  نع  قرافملا  قلعتی  نأ  وه  ینامسجلا  داعملا  نأ  هبتک  عضاوم  نم  ریثک  یف  حرص  دق  یلازغلا  خیـشلا  نإ 
یف انینج  اریغـص و  الفط  ناک  يذلا  هنیعب  وه  اباش و  ناک  يذلا  دیز  هنیعب  وه  خیـشلا  ادیز  نإ  لاق  لوألا و  ندـبلا  ءازجأ  دوع  رکنتـسا 

.هیارد ریغ  نم  نودلقم  ءازجألا  دوعب  نومزتلملا  کلذک و  اضیأ   (1) رشحلا یفف  ءازجألا  ءاقب  مدع  عم  مألا  نطب 

هنیعب ندـبلا  دوع  داـعملا  یف  قحلا  نأ  اـنیب  دـق  رـشحلا و  خـسانتلا و  نیب  قرفلا  هنم  رهظی  مل  لاـمجإلا و  هیاـغ  یف  مـالکلا  اذـه  لوقأ 
.لیطعت ریغ  نم  حیحصلا  لقعلا  هیلع  مکحی  لیوأت و  ریغ  نم  حیرصلا  حیحصلا - عرشلا  هیلع  لدی  امک  اهنیعب  سفنلاک 

حورلا نأ  خسانتلا  رشحلا و  نیب  قرفلا  رخآ و  صخـش  وه   (2) خسانتملا لوألا و  صخـشلا  وه  داعملا  نإف  خسانتب  اذه  سیل  لاق و  مث 
.اخسانت اعقاو ال  ارشح  ناک  لوألا  صخشلا  قلعتلا  اذه  نم  لصح  نإف  رخآ - ندبب  اقلعتم  يرخأ  هرم  راص  اذإ 

ندـبلا حورلا و  عومجم  وه  امنإ  صخـشلا  نأب  هحیرـصت  ندـبلا و  دوع  مدـع  عم  صخـشلل  دوع  هنأب  ینامـسجلا  داـعملل  هریرقت  لوقأ 
یناثلا یف  لوألا و  ریغ  لوألا  یف  یناثلا  صخشلا  نأ  رشحلا  خسانتلا و  نیب  قرفلا  یف  هررق  ام  هنم  لکشأ  لکشم و  ضقانتم   (3) هرهاظ

نیع روشحملاف  نینجلا  نیع  لب  سفنلا  وه  يذلا  صخشملا  هدحو  رابتعاب  باشلا  نیع  خیشلا  ناک  اذإف  سفنلا  وه  صخشملا  نإف  - 1
هر س  یصع ، وأ  عاطأ  نم 

هر س  هیناویح ، هروصب  خسانتملا  یلوألا و  هأشنلا  یف  هل  تناک  هیناسنإ  هروصب  وه  داعملا  نأل  - 2
رخآ صخش  وه  خسانتملا  لوألا و  صخشتلا  وه  داعملا  نإ  هلوق  نم  اهدحو و  سفنلا  وه  صخشملا  نأ  ریرقتلا  کلذ  نم  ملع  ذإ  - 3

هر س  نیتروصلا ، قفاوتک  رخآ  یش ء  صخشتلا  یف  ربتعی  هنأ 
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.یفخی مکحت ال  قرفلا   (1) اذه یف  ذإ  هنیع 

یـش ء یف  هل  كراشی  لوألا و ال  ریغ  رخآ  ندب  یلإ  داعی  حورلا  نإ  هرابعلا  هذهب  رخآ  عضوم  یف  لاق  هنأ  اهلک   (2) هذه نم  بجعأ  و 
.ءازجألا نم 

.هریغ  (3) عنم خسانتلا و  اذه  زوج  عرشلا  ءامسألا و  یف  هحاشم  انملس و ال  انلق  خسانتلا  وه  اذه  لیق  نإف  لاق  مث 

خـسانتلا موزل  وه  رـشحلا  یف  روکذـملا  لاکـشإلا  نأ  اومعز  مهلعل  لوبقلاب و  ناـمزلا  ءالـضف  نم  ریثک  هاـقلت  اـمم  مـالکلا  اذـه  لوقأ 
لقعلا و بسحب  خسانتلا  هدسفم  موزل  لاکـشإلا  امنإ  عرـشلا  ههج  نم  خـسانتلا  هیلاحم  نأ  اومهوت  وأ  ظفللا  قالطإ  موهفملا و  بسحب 

.ارشح وأ  اخسانت  یمس  ءاوس  دحاو  ندب  یلع  نیسفن  عامتجا  وه 

هتلاحتـسا یلع  موقی  سیل  دسجلا و  یلإ  سوفنلا  در  لیحی  داسجألا و  رـشح  لطبی  نم  هرکنتـسی  اذـه  نأ  ملعا  رخآ  عضوم  یف  لاق  و 
.هقیدصت بجیف  هب  درو  دق  عرشلا  ققحم و  ناهربب  سیل  هتلاحتسا  یلع  هلالدلا  یف  لئاوألا  هرکذ  املک  ینیقی و  ناهرب 

لاق ءافشلا  هاجنلا و  باتک  یف  کلذ  تبثأ  دق  انیس  نبا  یلع  ابأ  هفسالفلا  يرخأتم  لضفأ  نأ  انهربم  سیل  کلذ   (4) نأ یلع  لیلدلا  و 
لاق دق  لاق و  ذإ  هتبتر  تمظع  نمع  کلذ  یکح  توملا و  دعب  سفنلا  لیختل  اعوضوم  هیوامـسلا - ماسجألا  ضعب  نوکی  نأ  دعبی  ال 

كاش هنأ  یلع  لدت  هیضقلا   (5) هذه عنتمم و  ریغ  کلذ  نإ  ءاملعلا  نم  مالکلا  یف  فزاجی  نم ال 

هر س  صخشتلا ، طانم  یه  هیقاب و  اضیأ  خسانتلا  یف  سفنلا  هدحو  ذإ  - 1
صخـشلا وه  داعملا  نإ  خـسانتلا  داعملا و  نیب  قرفلا  یف  لاق  هنأ  عم  ءازجألا  نم  یـش ء  یف  هل  كراشت  هلوق و  نم  الوأ  هیبجعـألا  - 2

هر س  رکن ، دشأ  هرکنی  نم  یلإ  هایإ  هدانسإ  خسانتلا و  هزیوجت  نم  ایناث  رخآ و  صخش  وه  خسانتملا  لوألا و 
هر س  الثم ، ناویح  محر  یف  يذلا  نینجلا - یلإ  هدسج  نع  هتقرافم  دعب  سفنلا  قلعتی  نأ  نم  هیخسانتلا  هلاق  ام  وه  و  - 3

هر س  خسانتلا ، هلاحتسا  يأ  - 4
هر س  هل ، اسفن  اهنوکب  هیعوضوملا  هذه  نأل  خسانتلا - هلاحتسا  یف  كاش  هنأ  یلع  لدت  سفنلا  لیختل  اعوضوم  کلفلا  نوک  يأ  - 5
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دیزت هفزاجم  يأ  لب  مالکلا  یف  فزاجی  هنأب ال  هلئاق  فصو  امل  هدـنع  الاحم  ناک  ول  هیلع و  ناهرب  هدـنع  مقی  مل  لـصألا و  اذـه  یف 
.لاحملاب لوقلا  یلع 

هلاحتـسا سفنلا  باتک  نم  خـسانتلا  هلأسم  یف  رکذ  دـقف  الإ  هیقتلا و  هلماجملا و  لیبس  یلع  هرکذ  امنإ  کـلذ  نإ  لـئاق  لوقی  اـمبر  و 
.داسجألل رشحلا  لاطبإ  لیلد  هنیعب  کلذ  هدحاو و  سفنل  نادبألا  خسانت 

سفن هیلإ  تضافل  لوبقلل  دعتـسا  ادـسج و  سفنلا  تداع  ول  لاق  هنإف  ققحم  ناهربب  سیل  اضیأ  خـسانتلا  هلاحتـسا  یف  هرکذ  ام  لوقنف 
عمتجیف هخـسنتسملا  سفنلا  هب  قلعتی  سفن و  هیلإ  ضیفی  نأ  یلإ  يدؤیف  هروصلا  لوبق  هتاذب  قحتـسی  دعتـسملا  نإف  روصلا  بهاو  نم 

نأ زوجی  لاقی  ذإ  فیعـض  لیلد  هنکل  داسجألا - رـشح  هداعإ  یف  لمعتـسی  نأ  نکمی  هرکذ و  ام  اذه  لاحم  وه  دحاو و  ندـبل  ناسفن 
یلإ جاتحی  اهریبدتب و ال  صتخی  یتح  لبق  نم  هدوجوملا  هقرافملا  بسانی  ام  تادادعتـسالا  نم  هداملل  نوکیف  تادادعتـسالا  فلتخی 

روصلا و بهاو  نم  ناسفن  امهیلإ  تضاف  هدحاو - هلاح  یف  سفنلا  لوبقل  ناتفطن  ماحرألا  یف  تدعتـسا  ول  هنإف  هدـیدج  سفن  هضافإ 
صاصتخا نکل  ضارعألا  لولح  دـسجلا  یف  لحت  سفنلا ال  نإـف  هیف   (1) لولحلاب هصاصتخا  سیل  سفنب و  امهنم  دـحاو  لک  صتخا 

اذه زاج  اذإف  يرخألا  نود  نیـسفنلا  يدحإ  صاصتخا  نیدعتـسملا  دـحأ  یف  فاصوألا  یف  امهنیب  هبـسانمل  نیمـسجلا  دـحأب  سفنلا 
هقراـفملا سوـفنلا  نـم  هـقح  دعتـسملا  یلع  رفوـت  اذإـف  هقراـفملا - سوـفنلا  یف  زوـجی  ـال  مـلف  نیتلثاـمتملا  نیـسفنلا  یف  صیـصختلا 

نایب دوصقملا  امنإ  هیف و  ضوخأ  تسل  ضرع  مالکلا  اذه  ریرقتل  روصلا و  بهاو  نم  هدـیدج  سفن  هیلإ  ضیفی  مل ال  هل   (2) هبسانملا
.هترابع تهتنا  هعم  ناهرب  داسجألا ال  رشح  رکنأ  نم  نأ 

ءاوسلا یلع  امهیلإ  اهتبـسن  هبـسن و  اهل  لاقی  یتح  لالقتـسا - اهل  نکی  مل  لحملل  هدوجو  نیع  لاحلا  دوجو  لولحلاب و  ناک  ول  ذإ  - 1
هر س  هدرجم ، تناک  اذإ  ام  فالخب 

بهاو نم  هدـیدج  سفن  هیلإ  ضیفی  هل ال  هبـسانملا  هقرافملا  سوفنلا  نم  هقح  دعتـسملا  یلع  رفوت  اذإـف  اذـکه  هراـبعلا  تناـک  ول  - 2
ریمضلا رفوت و  لعاف  ردصملا  هیضیعبت و  سوفنلا  نم  یف  نم  دعتسملل و  لوعفم  هنأ  یلع  بوصنم  هقح  ماقتـسال و  ضیفی  روصلا و ال 

هر ن  مهفاف ، طرشلا  ءازج  هرخآ  یلإ  ضیفی  و ال  قحلل - هل  یف  رورجملا 
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الإ سیلف  نوفزاجی  نیذلا ال  ءاملعلا  نم  هنأ  دـقتعی  نمم  هلقن  خیـشلا و  هزوج  ام  امأ  هنایب و  رم  امک  هیلع  نهربم  خـسانتلا  نالطب  لوقأ 
قرافملا یناسفنلا  رهوجلا  کلذ  ریـصی  نأب  سیل  قلعتلا  اذـه  نأب  حرـص  سفنلا و  لیختل   (1) اعوضوم هیوامـسلا  مارجألا  ضعب  نوک 

اضیأ  (2) هیخـسانتلا دنع  هسفن و  یف  لاحم  رمأ  اذـه  نیـسفن و  اذ  یکلفلا  مرجلا  کلذ  نوک  مزل  الإ  مرجلا و  کلذـل  اسفن  ندـبلا  نع 
رخآ ثیدح  کلذف  هیلع  هانمزلأ  هانررق و  يذلا  امأ  ءالقعلا و  نم  دحأ  هزوجی  مل  ارمأ  خیـشلا  لثم  زوج  فیکف  خسانتلاب  نیلئاقلا  نإف 

.ءالقعلا رثکأل  هنع  لوهذلا  نکمی  جهنم  قیقد و  قیمع  کلسم  وه  و 

دنع رهظی  امک   (3) اهموزل دکؤی  لب  هدسفملا  عفد  یف  هیف  هدئاف  الف  تادادعتسالا  فالتخا  نم  خسانتلا  هیلاحم  نع  هب  یـصفت  ام  امأ  و 
ملعی هیلقعلا  نیناوقلاب  فقاولا  نإف  لمأتلا 

هر س  اهتابوغرم ، اهتافولأم و  لثمتل  ارهظم  يأ  - 1
لاقتنا وه  لب  دحاو  ندبل  ناسفن  عمتجال  الإ  یحلا و  ندبلا  یلإ  توملاب  ندـبلا  نع  هقرافملا  دـعب  سفنلا  لاقتنا  خـسانتلا  سیل  ذإ  - 2

اهایإ هبلاطلا  هیناویحلا  تاهمألا  ماـحرأ  یف  یتلا  هنجـألا  یلإ  اـهل  اهدادعتـسا  ناـسلب  هیعدتـسملا  هدعتـسملا  داوملا  یلإ  اهدـعب  سفنلا 
معن کلذ  نع  اشاح  هلقاـع  هیلک  سفن  هعبطنم و  هیئزج  سفن  هل  يذـلا  یکلفلا  یحلا  مسجلا  یلإ  سفنلا  لاـقتنا  خیـشلا  زوجی  فیکف 
یلإ هیـضرألا  هلمکتـسملا  سوفنلا  دعـصت  لوقعلا و  ملاعب  قحلت  نورق  دـعب  لمکتـست و  كالفألا  سوفن  نأ  ءامکحلا  ضعب  بهذـم 

، خسانت اذه  اذکه و  سوفنلا و  نم  يرخأ  هفئاط  تدعـص  لوقعلا  ملاعب  تقحتلا  كانه و  تلمکتـسا  ام  دـعب  مث  اهنع  الدـب  كالفألا 
هر س 

دادعتسا امهوحن  دامرلا و  بارتلل و  سیل  ذإ  هل  هیلع ال  وه  صوصخملا  هل  دعتسملا  صوصخم  دادعتـسا  لکل  نأ  نم  هرکذ  ام  يأ  - 3
لوصح یف  فرـشألا و  عونلا  یلإ  اهب  طختت  مل  سخألا  عونلا  تالامک  هداملا  یف  فوتـست  مل  ام  هعیبطلا  ذإ  هیناسنإلا  هقطاـنلا  سفنلا 

وه دادعتسالا و  هب  ام  یستکا  اذإ  الإ  هغضملل  دعتسی  ینملاف ال  دادعتـسالا  هب  ام  دادعتـسا و  دعتـسم و  نم  دب  هل ال  دعتـسم  هروص  لک 
اذه اهریغ و  دادعتسالا  هب  ام  نأ  الإ  هداملا  وه  عضوم  لک  یف  ناک  نإ  دعتسملاف و  هغـضملاب - نینجلل  دعتـسی  اذک ال  هقلعلا و  هروص 

هقطانلا سفنلا  اهب  قلعتت  فیک  هیبارتلا  ءازجألاف  خـلإ  هقباس  هروصب  هسبلت  دـنع  الإ  هروص  ناـضیفل  دعتـست  ـال  هرـس و  سدـق  لاـق  اـم 
هر س  اهیلإ ، هروص  برقأب  الوأ  سبلتی  مل  هیناویحلا و  ماقم  یلإ  طختت  مل  هقرافملا و 
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هقباسلا هروصلا  کلت  هقحاللل و  هدـعملا  یه  اهل  هموقم  هقباس  هروصب  هسبلت  دـنع  الإ  هروص  ناضیفل  دعتـست  أیهتت و ال  ـال  هداـملا  نأ 
اهتحت یتلا  هیروصلا  بتارملا  عیمج  اـهئافیتسا  دـعب  ـالإ  اهدعتـست  ـال  سفنلل  هدعتـسملا  هداـملاف  هقحـاللا  هروصلا  یلإ  ءایـشألا  برقأ 
بعصأ نادبألل  رشحلا  ثعبلا و  قیقحت  ناک  اذه  یلعف  نادجولا  هبرجتلاب و  دضتعم  ناهربلل  قباطم  یش ء  اذه  دادعتسالا و  هیلباقلاب و 

هللا و لهأ  قیرط  وه  انتقیرط و  یف  بهذ  انجهنم و  کلس  نم  یلع  الإ  دودسم  ینامـسجلا  داعملا  هفرعم  یلإ  لوصولا  بابف  لکـشأ  و 
میظعلا لضفلا  وذ  هللا  هوبنلا و  هاکشم  نم  همکحلا  رون  نیسبتقملا  ناهربلا  فشکلا و  نیب  نیعماجلا  نامیإلا  ملعلا و  یف  نیخسارلا 

میکحلاب قیلی  فازج ال  ثبع و  ضرغل  هداعإلا ال  نأ  اهنم  و 

هراشا

نإف هلادعلا  همکحلا و  فالخ  زجعلا و  مزل  دبعلا  یلإ  ادـئاع  ناک  نإ  هنع و  ههیزنت  بجیف  هل  اصقن  ناک  هیلإ  ادـئاع  ناک  نإ  ضرغلا  و 
تاذللاف هذـل  لاصیإ  ناک  نإ  لدـعلا و  همکحلا و  قلاخ  نع  فیکف  لداعلا  میکحلاب  قئال  ریغ  وهف  ملأ  لاصیإ  ناک  نإ  ضرغلا  کلذ 

رئاس اذک  عئاجلا و  هذلتـسی  امنإ  اعبـش و  ائلتمم  ناک  نم  هب  ذتلی  اذیذل ال  انـسح  ناک  نإ  ماعطلا و  لکأ  نإف  مالآ  عفد  تایـسحلا  امیس 
هیـسح و هذل  هیلإ  لصوی  یتح  الوأ  دبعلا  ملؤی  یلاعت  هنأ  مزلف  مالآلا  عفد  اهنأ  اوررق - اونیب و  ءابطألا  ءاملعلا و   (1) نإف هیسحلا  تاذللا 

عطقیف دـحأب  اناسحإ  دـیری  يذـلا  اذ  نم  اذـه و  هنع  عفدـیل  ادـحأ  الوأ  ملؤی  نأ  هب  قیلی  فیک  لداعلا و  میکحلاب  قیلی  اضیأ ال  کـلذ 
اهب ذتلیل  مهارملا  هیلع  عضی  مث  هحرجی  هئاضعأ و  ضعب 

عفر ءابطخلاب و  قئال  یباطخ  لوق  وه  ایرکز و  نب  دـمحم  نم  فورعم  اذـه  مومعلل و  هدـیفملا  ماللاب  فرعملا  عمجلا  هغیـصب  ربع  - 1
- هذـللا عضاوم  ضعب  یف  ذإ  تاذـلاب  امب  ضرعلاب  ام  هابتـشا  باب  نم  هطلاغملا  اذـلم و  نوکی  فیکف  هیف  ریثأت  مدـعلا ال  مدـع و  ملألا 
نسحلا و توصلا  عامتسا  اذک  قارفلاب و  هیقوبـسم  ریغ  نم  الوأ  لیمجلا  هجولا  یلإ  رظنلا  هذل  هیلحت و  هیلخت و  مزال و  بلـس  توبث و 

قحلا فیک و  اهیف  ملأ  عفر  تایدوجو و ال  اهیلإ  قایتشالا  قبـس  ریغ  نم  ندـبلا  هموعن  سمل  يوالحلا و  قاذـیتسا  بیطلا و  مامـشتسا 
لوقعلا نم  تادرجملا  یف  اذک  ملأ و  مدـع و ال  ایفیقوت و ال  هظفل  ناک  نإ  هیف و  هققحتم  ذاذـتلالا  هقیقح  هتاذـب و  جـهتبم  لجأ  یلاعت 

هر س  یلاعت ، قحلاب  هلصتملا  هیلکلا 
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هذللا و لاصیإ  یف  ارـصحنم  ضرغلا  نوک  عنمب  مث  هنع - ولخلا  حبق  هللا و  لاعفأ  یف  ضرغلا  موزل  مهعنمب  اذـه  نع  اوباجأ  هرعاشألا  و 
.هذهک مالآ  عفد  اضیأ  اهنوک  مزلتسی  یتح  هیویندلاک  هیورخألا  تاذللا  نوک  عنمب  مث  ملألل - اعفد  هذللا  نوک  عنمب  مث  ملألا 

يرورضلا ضرغلا و  نیب  قرفلا  تفرع  دق  لوقأ  ءایبنألا - قدص  روهظ  ءازجلا و  لین  داعملا  یف   (1) ضرغلا نأب  هنع  هلزتعملا  تباجأ  و 
هیورخألا تاذللا  نأ  اهقوف و  يرخأ  هأشن  یلإ  هأشنلا  هذه  نم  لاقتنالا  وه  توملا  نأ  هیرورـض و  مزاول  هیعیبط و  تایاغ  لاعفألل  نأ  و 

نـسح نع  هزنم  یلاعت  هللا  تاعبتلا و  مزاوللا و  هتقحلف  هداع - وأ  هدارإ  سوفنلا  يدیأ  هتبـستکا  وأ  هتبـسک  امم  یه  مالآلا  نم  اهلباقم  و 
كولملا لاعفأ  یهاضی  باقعلا  لهأ  هبوقع  باوثلا و  لهأ  هباثإ  نم  هدابع  یف  هللا  لعف  سیل  و  نیئیسملا - هئیـس  حبق  نیعیطملا و  هعاط 

اـصلخت همارکلل و  ابلط  مهقیدص  نومرکیف  مهئادعأ - مهئاقدـصأ و  لاعفأ  نم  نولعفنیف  تاجاح  ضارغأ و  يوذ  مهنأل  نیطالـسلا  و 
لوانت ءامتحالاب و  رمأ  یـضرملا  یف  بیبطلا  لـعف  یلاـعت  هلعف  یهاـضی  اـمنإ  ظـیغلا و  نم  ایفـشت  مهودـع  نم  نومقتنی  هءاندـلا و  نم 

نم غراف  وه  يوه و  کله و  درمت  نم  اجن و  صلخ و  هرمأ  عاطأ  نمف  ءادـلا  یف  دـیزی  ام  لعف  ءامتحالا و  كرت  نع  یهن  و  ءاودـلا -
نم نوثوعبملا  ءابطألا  مه  ءایبنألا  ضرملا و  راد  ضرألا  یضرملا و  هلزنمب  ملاعلا  اذه  یف  سوفنلا  کلذکف  هیصعت  ضیرملا و  هعاطإ 
َءاش ْنَم  ْنِمُْؤْیلَف َو  َءاش  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلق  هلوسر َو  نیکرـشملا و  نم  يرب ء  هللا  یـصع و  نم  مهنم  عاطأ و  نم  مهنمف  هللا - لبق 
هذه نإف  ایندلا  یف  امک  مالآلا  عفد  اهتاذل  نوکی  یتح  اهمالآ  ایندلا و  تاذل  هلوقم  نم  تسیل  اهمالآ  هرخآلا و  تاذل  لوقن  مث  ْرُفْکَْیلَف 

(2) سفنلل تاجاهتبا  اهنإف  هیورخألا  تاذـللا  فالخب  اهیف  رثؤی  جراخلا و  نم  اهیلع  دری  امب  سفنلل  تالاعفنا  اـهلک  هیویندـلا  تاذـللا 
ثیح نم  اهلاعفأ  اهمزاولب و  اهتاذب و 

ههبـشلا ال یلع  ذإ  هرداصمف  یناثلا  امأ  امهل و  ککـشملا  ضرعت  مالیإ و  وأ  ذاذـلإ  یلإ  ءازجلا  نألف  لوألا  اـمأ  فیعـض  اـمهالک  - 1
هر س  قدصلا ، راهظإ  یلإ  جاتحی  یتح  دیعولا  دعولل و  هجو 

سیل دـحاو و  اهلحم  شحوتملا  شحوملا و  جـهتبملا و  جـهبملاف و  راتخی  ءاشی و  ام  عیمج  یف  اـهتاذ  نطاـب  اهتاذـب و  هیفتکم  يأ  - 2
یلاعت لوألل  هیملعلا  روصلا  یف  نوءاشملا  هلوقی  امک  هجوب  اذـه  جراخ و  رمأ  نع  لعفنت  الف  سفنلا  عقـص  نع  جراخ  یـش ء  كاـنه 

انیلع حشرتت  هیملعلا  انروص  یف  امک  هیجراخلا  روصلا  تاوذ  هیلخدـمب  هتاذ و ال  یلع  حـشرتت  هریغ  نم  تسیل  اهنأل  اهنع  لعفنی  هنإ ال 
هر س  ضرعلاب ، تامولعملا  دادعإب  لاعفلا  لقعلا  نم  نآلا 
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یف هیلاعفنالا  هذللا  ریغ  هیلعفلا  هذللا  اذکف  یتاذ - رمأ  یف  امهل  كارتشا  ناتفلتخم ال  ناتلوقم  لاعفنالا  لعفلا و  ناک  امل  اهلاعفأ و  اهنإ 
رعاشمللف لامکلا  هجو  یلع  هیناسفنلا  ذالملا  عیمج  هنجلا  یفف  يرخـألاب  امهادـحإ  ساـقی  ـالف  اـمهنیب  هسناـجم  ـالف  دـحلا  سنجلا و 

اهنیعب كانه  بلقنی  اهیف  نعمأ  اذإ  یتلا  هینافلا - تاذللا  هذه  كرت  یلع  اهانبم  فرـشأ  متأ و  یلعأ و  هجو  یلع  تاذـل  اهلک  هیـسحلا 
قوشلا تاریخلا و  كاردإ  هوق  انهاه  لصحی  ایندلا و  یف  دـهزی  هرهوج و  یفـصی  هسفن و  فطلی  نأ  ناسنإلل  یغبنیف  تایذؤم  مالآ و 

روشقلا و هیـشغألا و  نم  زرب  و  لامکلا - یلإ  صقنلا  نم  لـقتنا  لـعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  جرخ  اذإ  یتح  تاـیقابلا  تاداعـسلا  لـین  یلإ 
همایقلا یف  سیل  لب  هیدی  نیب  الثمتم  هیدـل و  ارـضاح  هاوهی  هانمتی و  ام  عیمج  ناک  رودـصلا و  یف  ام  هل  لصحی  روبقلا و  ثادـجألا و 

هلئاز ارومأ  تناک  نإ  و  امیظع - ازوف  اـهب  تزاـف  هقح  هحیحـص  ارومأ  اـهانم  اـهدوصقم و  ناـک  نإـف  هتون  هتدـصق و  اـم  ـالإ  سوفنلل 
اـهتروص و تخـسفناف  اـهتتأف  هیناطیـشلا  هیمهوـلا  دـئاقعلا  هیبـضغلا و  هیوهـشلا و  بلاـطملا  هیویندـلا و  دـصاقملا  باـب  نم  هلیحتـسم 
(1) و ایندلا نأ  ملعت  تنأ  اهب و  دایتعالا  اهیلإ و  نوکرلا  لجأل  میلألا  باذعلا  هصغلا و  همادنلا و  هرـسحلا و  تیقب  اهتدام و  تلحمـضا 

عولط دنع  جلثلا  نابوذ  دمجلا و  لالحمضا  هرخآلا  هبنج  یف  هلحمضم  اهیف  ام 

تلق نإ  .هب  اوسنأتسی  مل  قلخلا  رمألا و  هل  نم  رمألا و  ملاع  نم  قاب  وه  ام  قبی و  مل  هرثادلا  تایئزجلا  نم  ایندلا  لهأ  سنأتـسا  امف  - 1
نیهجول اـهلیخت  نم  نونکمتی  ـال  تلق  .اهببـسب  ذاذـتلالا  اـهب و  هیلـستلا  مهلف  مهلاـیخ  یف  هیقاـب  اـهروص  نکل  قبت  مل  نإ  مهتاـفولأم و 

كانه بلقنی  املظ  میتیلا  لام  لکأ  نإف  كانه  تایذؤم  بلقنت  ایندلا  ذئاذل  نأ  امهیناث  و  لاوحألا - هعاضف  لاوهألا و  هدـش  امهدـحأ 
تارقب یلإ  ءاخرلا  ینـس  هعاجملا و  ینـس  بالقناک  اذـه  عیرـضلا و  موقزلا و  لکأ  نطابلا  یف  امارح  دـئاوملا  لکأ  رانلا و  لـکأ  یلإ 

یف املظ و  یماتیلا  لاومأ  ایندـلا  یف  لکأ  نم  سح  یف  كانهف  رم  دـق  یهلإلا و  باتکلا  یف  امک  اـیؤرلا  یف  نامـس  تارقب  فاـجع و 
هر س  رانلا ، لکأ  الإ  سیل  هلایخ 
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اهـسانیتسا شیفافخلا و  لاحک  اهنیعب  هیویندلا  تاوهـشلاب  اهـسانیتسا  ایندـلا و  لهأ  لاح  اهترارح و  هدـش  اهرون و  ناطلـس  سمـشلا و 
نم مهقحلی  ایندـلا  لیل  یف  هنئاکلا  ماـسجألا  قفأ  یف  اـهبورغ  دـعب  هماـیقلا - حابـص  دـنع  هرخـآلا  سمـش  تعلط  اذإـف  لـیللا  تاـملظب 

هفیعـضلا لوقعلا  میهفت  وأ  فاشکنالا  حوضولا و  هدایز  لیثمتلا  اذـه  نم  ضرغلا  شیفافخلا و  قحلی  ام  لاـثم  بارطـضالا  شحوتلا و 
لاثمألا عیمج  کلذـک  لیثمتلا و  یلإ  جاـتحم  ریغ  ناـهربلاب  هتباـث  يوعدـلاف  ـالإ  تائـشنلا و  ناوکـألا و  قئاـقح  كرد  نع  هرـصاقلا 
اُهبِرْـضَن ُلاْثمَْألا  َْکِلت  یلاعت َو  لاق  اـمک  هرخـآلا  لاوحأ  نع  هیماـعلا  سوفنلا  هیبنت  اـهیف  ضرغلا  هوبنلا  ناـسل  نآرقلا و  یف   (1) هدراولا
ءافعـضل ناک  امنأ  هیقطنملا - مهبتک  یف  لیثمتلا  باب  عضو  نم  نیلماـکلا  ءاـمکحلل  ضرغلا  لـعل  َنوُِملاـْعلا و  اَّلِإ  اـُهلِقْعَی  اـم  ِساَّنِلل َو 
هیناسنإلا هقیقحلا  صاخشأ  نم  الک  نإف  اهل  كاحم  سوسحم  بلاق  یف  الإ  هتقیقح  ینعملا و  حور  كاردإ  مهنکمی  نیذلا ال  لوقعلا 

لاثم اهیف  ام  ایندـلا و  کلذـک  هیلقعلا و  اهعاونأل  حابـشأ  لثم و  هیعیبطلا  تاـسوسحملا  عیمج  کلذـک  اـهل و  قباـطم  سوسحم  لاـثم 
هتأشن نع  زواجتی  مل  اهلهأ و  نم  دـعب  رـصی  مل  نمل  يرخأ - هأشن  فیرعت  دارأ  نم  هیذاحتم و  هقباطتم  ملاوعلا  نإف  اهیف  اـم  هرخـآلا و 

.تالیثمتلا باب  یلع  سانلا  هماعل  هلزان  اهنوکل  هقحلا  عئارشلا  ءانب  کلذ  لجأل  لیثمتلا و  هجوب  الإ  کلذ  نکمی  الف  اهیف  نوکت  یتلا 

: عیرفت عدر و 

ماکحألا فرـصی  ماسجألا و  رـشح  یف  هحیرـصلا  تایآلا  لوأی  ناکف  لـیوأتلا  باـب  هبلق  یلع  حـتف  نم  نییمالـسإلا  هفـسالفلا  نم  نإ 
برعلا فالجأ  هماعلل و  باطخلا  نأ  الئاق  تایناحورلا  یلإ  تاینامسجلا  یلع  هیورخألا 

مل لقع و  انه  ناک  ول  لب  نئمطت  مل  لیثمتلا  نم  اهتوق  اهیلإ  لصی  مل  ولف  مهولا  لایخلا و  سحلا و  الإ  سیل  لـهاجلا  یماـعلا  نـأل  - 1
هر س  لوقعملا ، كاردإ  یف  لقعلا  تعزان  و  تمصتخال - تالیثمتلا  نم  اهبسانی  توق  اهیلإ  لصی 
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روهمجک لفغ  فیک  هنم  بجعلا  و  تاراعتـسالا - تازاجملاب و  نوحـشم  یبرعلا  ناسللا  تایناحورلا و  نوفرعی  ـال  مه  نییناربعلا و  و 
هینآرقلا تایآلا  لمح  فیک  مث  هاـنررق  اـمک  اهـضارعأ  عم  هیورخأ  لاکـشإ  ماـسجأ و  هیف  ینامـسج  رخآ  ملاـع  دوجو  نع  هفـسالفلا 

.نآرقلا یف  امب  هنامیإ  لوسرلل و  هقیدصت  عم  هیلقعلا  رومألا  یلع  ینامسجلا  داعملا  لاوحأ  یف  هحیرصلا - هصانلا 

هیاغل هناکمإ  نع  اذـک  یلقعلا و  لیلدـلاب  دـصقملا  اذـه  تابثإ  نع  زجع  هنأ  کلذ  أشنم  لوقأ  هانرکذ  امل  تادـیکأت  تاـغلابم و  هیف  و 
یف هدراولا  تایآلا  نم  ریثک  یف  مالـسإلا  ءاملع  نم  هریغل - عقو  امک  لیوأتلا  یلإ  رطـضاف  هاـنررق  اـمیف  ربدـت  نمل  رهظی  اـمک  هضومغ 

.هریغ هلعف  امیف  بجوی  امک ال   (1) ریفکتلا بجوی  هلعف ال  امف  میسجتلا  هیبشتلا و  یف  هرهاظلا  إدبملا  لاوحأ 

مهل یعادلا  قئالخلا و  يداه  نوکی  نأ  مزلی  همعز  امک  ناک  ول  داعملا و  باب  یف  رمألا  نأ  نم  نیرخأتملا  ضعب  هیلع  هدروأ  ام  امأ  و 
اهنأ معز  یتلا  رهاوظلا  الإ  ظافلألا  هذه  نم  نومهفی  لاق ال  امک  نییناربعلا  فالجألا و  نإف  بیذاکأل - اررقم  مهل و  الـضم  قحلا  یلإ 

.نآرقلا هیقح  لوسرلا و  قدصب  نامیإلا - يوعدل  فانم  هب  داقتعالاف  هیادهلل  فلاخم  يرت  امک  اذه  هدوصقم و  ریغ 

دوعی نأ  مزلی  مکماعنأل و ال  مکل و  اعاتم  هیورخـألا  هیویندـلا و   (2) عفانملا یلع  لمتـشی  نآرقلا  نأ  لوألا  نیهجو  نم  رظن  هیف  لوقأـف 
یقمحلا ءالؤه  ردـصلا و  حارـشنا  هوفـصلا و  لهأ  اهلینب  صتخی  هیورخألا  عفانملا  لـب  هوسقلا  هفـالجلا و  لـهأ  یلإ  هیورخـألا  هتعفنم 

.هیآلا ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  انْأَرَذ  ْدََقل  یلاعت َو  لاق  امک  اعیمج  لالضلا  هیادهلا و  نع  لزعمب 

اهیف تایاکح  الاثمأ و  نکی  مل  ول  نآرقلا  یف  هروکذملا  رهاوظلا  هذه  نأ  یناثلا  و 

یف تادوعوملا  نم  یش ء  لکل  لاق  یلازغلا  لب 215  لیوأتلا  یلع  بلقلا  دقع  عسولا و  غرفتـسا  هب و  ءاج  امب  ناعذإلا  ددصب  هنأل  - 1
یتح اهنم  دحاوب  تادوعوملا  نم  یـش ء  یف  لاق  نم  لکف  یهبـشلا  یـسحلا و  یلایخلا و  یلقعلا و  یتاذلا و  هسمخ  تادوجو  عرـشلا 

هر س  اقلطم ، هرکنأ  هل و  ینعم  لاق ال  نم  رفاکلا  امنإ  نمؤم  وه  هریفکت و  زوجی  یهبشلا ال 
هر س  اهریظن ، ثیراوملا و  حکانملا و  تالماعملا و  ماکحأک  - 2
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مزلی الف  هیقابلا  هأشنلا  ریوصت  قئاقحلا و  لیثمت  اهنم  دوصقملا  نکل  هرکذ  امک  رمألا  ناکل  هیورخألا  رومـألا  لـیثمت  قئاـقحلا و  ریوصت 
.الالضإ نوکی  نأ  مزلی  لیثمتلا - باب  عیمجف  الإ  هرکذ و  ام 

نییرهدلا نییعیبطلا و  رثکأ  هب  ثبشت  ام  اهنم  و 

هیضرألا و لباوقلا  هیوامسلا و  بابـسألا  نم  الإ  نوکی  هیرـصنعلا ال  تابکرملا  نم  هریغ  ناسنإلا و  ثودح  نأ  هفـسالفلاب  نیهبـشتملا 
ملعلا نم  مهغلبم  اذـه  نأل  هریثک - روهد  هنمزأ و  یـضم  یلإ  جاتحت  هینامز  تاـبالقنا  هیداـم و  تالاحتـسا  هیکلف و  تاـکرح  دادـعإب 

مرج ـال  هیلعاـفلا  بابـسألا  درجمب  اـهیف  هیروصلا  ءایـشألا  لـصحی  يرخأ  هأـشن  یلإ  هیعیبطلا  هأـشنلا  هذـه  نم  مهرظن  عفتری  مل  ثیح 
نیذـللا نیدوجولا  نیب  اـضیأ  قرفلا  اوملعی  وـل  دادعتـسالل و  دادـعإلا  کـیرحتلا و  جـهن  یلع  ـالإ  داـجیإلا  دوـجولا و  قـیرط  اورکنأ 

ءاشنإ نأ  یلع  هینآرقلا  تایآلا  نم  ریثک  یف  یلاـعت  هللا  هبن  دـق  ماـکحألا و  عیمج  یف  یلوـألا  هرطفلاـب  هیناـثلا  هرطفلا  اوساـقف  ناـسنإلل 
َلَّوَأ انْأَدـَب  امَک  هلوقک  یلاعت  هللا  هضافإ  ضحمب  ءادـتبالا  یف  ملاعلا  اذـه  داجیإک  هداعإلا  هجو  یلع  هیورخألا  رومألا  داجیإ  هرخـآلا و 

هیانعب لب  هیلباق  بابـسأل  دادـعإ - دادعتـسا و  نامز و  هکرحب و  سیل  ناـکرألا  بکاوکلا و  كـالفألا و  دوجو  نأ  اـمکف  ُهُدـیُِعن  ٍْقلَخ 
بهاو الإ  بابـسألا  نم  اهل  سیلف  هدام  الب  دوجولا  هلقتـسم  هروص  كانه  تادوجوملا  نأل  هیورخـألا  هأـشنلا  مکح  کلذـکف  هیناـبر 

.ارارم رم  امک  لباقلاب  لعافلاب ال  همئاق  كانه  روصلا  روصلا و 

اهعیمجل وأ  اهضعبل  عقی  نأ  امإ  نادبألا  ثعب  رشحلا و  نأ  اهنم  و 

ضعبلا و نود  ضعبلا  ثعبل  هجو  الف  نیعمجأ  سانلا  نیب  كرتشم  باقعلا  باوثلا و  قاقحتـسا  نـأل  حـجرم  ریغ  نم  حـیجرت  لوـألاف 
َنُولَّوَْألا اَنُؤابآ  َنُوثوُْعبََمل َأ َو  اَّنِإ  یلاعت َأ  هلوقب  هراشإلا  هیلإ  و  مهباتک - مهباسح و  ساـنلا و  داـسجأل  یناـکملا  محازتلا  بجوی  یناـثلا 

هبنف ٍمُوْلعَم  ٍمْوَی  ِتاقیِم  یلِإ  َنوُعوُمْجََمل  َنیِرِخْآلا  َنِیلَّوَْألا َو  َّنِإ  ُْلق  هیبنل ص  امیلعت  هلوقب  راکنتـسالا  داعبتـسالا و  اذـه  یلاعت  هللا  لازأف 
امل يورخألا  دوجولا  وحن  یف  داسجألا  نیب  محازت  نأب ال  هدابع   (1) یلاعت

امولعم املع و  سیل  ینامزلا  نإف  ینامز  يرهد ال  موی  هنإف  مولعم  موی  هلوقب  هعفر  لب  تلق  داعبتـسالا - عفری  مل  هیآلا  رهاظ  تلق  نإ  - 1
هر س  ٍمُوْلعَم ، ٍرَدَِقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َویلاعت  هلوقک  اذهف  تاذلاب  همولعم  روصب  هببلجت  رابتعاب  تایداملاک  ملع  وه  امنإ  تاذلاب 

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 237 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_216_1
http://www.ghaemiyeh.com


217 ص :

یف محازت  امک ال  هیناسفن  تاروصت  نم  هئشان  اهنأ  هیناکملا و  تاهجلاب  هدیقملا  هیعـضولا  داوملاب  همئاق  ریغ  كانه  روصلا  نأ  هانرکذ 
صاوخ هللا و  دـنع  مولعم  موی  همایقلا  هعاس  هرخآلا و  تاقیم  اذـک  نوکلا و  نم  رخآ  اوحن  اهل  نأل  انهاه  انناهذأ  یف  هدوجوملا  روصلا 

رومأ كاردإل  حلـصی  سیل  و  اهتنمزأ - ایندـلا و  هنکمأب  نیدـیقملا  هرخآلا  هأشنلا  نع  نیبوجحملا  ماهفأ  هکاردإ  یلإ  لصی  ال  هداـبع -
ماد ام  ناسنإ  اهب  طیحی  نأ  روصتی  الف  يرـشبلا  ملاعلا  اذه  نع  هبئاغ  رارـسأ - اهلک  همایقلا  رومأ  نإف  ساوحلا  رعاشملا و  هذـه  هرخآلا 

یلوألاب و هرخآلا  سایق  یلع  اهانبم  ثعبلل  نیرکنملا  هبـش  رثکأ  کلذـل  مهولا و  ظـیلغت  ساوحلا و  رـسأ  نع  صلختی  مل  ایندـلا و  یف 
ناک اذإ  هعاسلا  رمأ  نإف  هبجوم  یلع خ ]  ] نع هنع  باوجلا  لیحتـسی  اـمع  لاؤس  َنِیقِداـص * ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدـْعَْولا  اَذـه  یتَم  نیرکنملا  لوق 

لاحتـسا صوصخملا  نامزلا  نع  الاؤس  یتم  ناک  برقأ و  وه  وأ  رـصبلا  حـملک  عادـبإلا  هبـش  یلع  ناک  نامزلا و  هلـسلس  نع  اجراخ 
هذه كردی  فیک  لاقف  هنولتملا  تارصبملا  هل  انفصو  اذإ  همکألا  لوقک  هللا  دنع  هملع  نأ  وه  لمجم و  یشب ء  الإ  هنع  لئاسلا  باوج 

نع مهلاؤس  نع  باجحلا  باحـصأ  رافکلا و  نم  قحلا  باوجلاف  رـصبلا  دـنع  اهب  ملعلا  هل  لاقی  نأ  کلذ  نم  قحلا  باوجلاف  ناولألا 
یلإ عجر  ایندـلا و  هواشغ  نع  درجت  نمف  هعاسلا  ملع  هدـنع  هللا و  دـنع  اـهملع  لـق  یهلـإلا  باوجلا  مهل  لاـقی  نأ  هعاـسلا  ماـیق  تقو 

هدنع رشح  (1) و  هللا

بـسحب اذه  هعاسلا  ملع  هدنع  هللا و  دـنع  هانعمب  ایندـلا و  یف  هتروصب  وهف  هب  یقبی  هللا و  یف  ینفی  نأب  نآلا  هیلإ  رـشح  عجر و  يأ  - 1
همـسج ناـمزلا  بسحب  اذـک  توهـاللا و  وأ  توربـجلا  یف  هحور  اـنه و  هدـسجف  ناـکملا  بسحب  اـمأ  يونعملا و  يروـصلا و  هیئزج 

انه نم  دمرـس و  تباثلا  یلإ  تباثلا  هبـسن  نإ  اولاق  امک  دمرـسلا  یف  هانعم  لب  یلعألا  نمیألا  رهدـلا  یف  هحور  و  نامزلا - یف  یعیبطلا 
رذب هفرعملا  انهاه و  ام  هروص  كانه  زربی  ام  لکف  یسک  دسرپ  ار  رشح  رشحم  هک ز  یسب  یتفگیم  لاح  نابز  اب  -  ُ يولوملا لاق   217
ادرف رظتنم  وا  هک  تسیهار  لفط  دیدن  تسود  خر  هنیاعم  زورما  هک  ره    ُ .یمْعَأ ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذـه  ِیف  َناک  ْنَم  َوهدـهاشملا 

هر س  دش ، 
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نم نإف  هللا  هللا  لوقی  نم  ضرألا  هجو  یف  هعاسلا و  موقت  قلخلا ال  ملعأ  لاـق  کلذـل  هرورـضلاب و  هعاـسلا  هقیقح  فرعی  نأ  دـب  ـالف 
ملاعلا اذه  نم  اهتلزنم  ضرألا و  تاوامـسلا و  بجح  لخاد  نم  همایقلا  نأل  هللا - یلإ  دـعب  رـشحی  مل  ضرألا  هجو  یلع   (1) دعب ناک 

یلإ لصت  مل  ندـبلا  همیـشم  و  ایندـلا - نطب  نع  جرخت  مل  هیناث و  هدالو  دـلوت  مل  ماد  ام  هیناسنإلا  سفنلاف  مألا  نطب  نم  نینجلا  هلزنم 
ضرألا تاوامسلا و  توکلم  هرخآلا و  ءاضف 

نیترم دلوی  مل  نم  تاوامسلا  توکلم  جلی  نل  حیسملا ع : لاق  امک 

تاوامسلا بجح  جراخ  کلاسلا  ماد  امف  یعیبطلا  توملاب  مهریغل  يدارإلا و  توملاب  نیلماکلا  ءافرعلل  هلـصاح  هیناثلا  هدالولا  هذه  و 
ملع هدنع  ضرألا و  تاوامـسلا و  بیغ  هدنع  هللا  بجحلا و  لخاد  هللا  امنإ  بجحلا و  هذـه  لخاد  اهنأل  همایقلا  هل  موقت  الف  ضرألا  و 

انیع هملع  هینالع و  هدنع  همایقلا  رس  راص  هیدنعلا   (2) هرضح حبحبت  و  بجحلا - هذه  هکولس  یف  کلاسلا  عطق  اذإف  هعاسلا 

نارینلا رفح  نم  هرفح  وأ  هنجلا  ضایر  نم  هضور  هنأ  یقیقحلا و  ربقلا  یف  ( 4  ) لصف

هیاـهن هنم  یعیبـطلا  نأ  قـح و  توـملا  نأ  تملع  دـق  نارینلا  رفح  نم  هرفح  وأ  هنجلا  ضاـیر  نم  هضور  هنأ  (3) و  یقیقحلا ربقلا  یف 
اهل ام  قلعت  ءاقب  عم  یعیبطلا  ندبلا  تقراف  اذإ  حورلا  نأ  ملعاف  هللا  یلإ  عوجرلا  ءادتبا  ایندلا و  نع  عوجرلا 

هر س  موقت ، روکذم ال  رکاذ و  انه  ماد  ام  اضیأ  امهیلإ و  اهجوتم  هیلباقلا  ضرأ  وأ  ندبلا  ضرأ  يأ  - 1
، ضرألا یلإ  دالخإلا  ندبلا و  دنع  فوقولل  لدبلا  معن  هیدنعلا  ماقمف  ٍرِدَـتْقُم  ٍکِیلَم  َدـْنِع  ٍقْدِـص  ِدَـعْقَم  یِفیلاعت  هلوق  نم  هذوخأم  - 2

هر س 
نیب دوهعملا  يداملا  ربقلا  اهیناث  .نت و  روگ  ردـنا  هدرم  ياهناج  لیق  اـمک  ندـبلا  وه  سفنلل و  ربقلا  اهدـحأ  ماـسقأ  ربقلا  نأ  ملعا  - 3

.ربقلا یف  اهندب  دجت  هلوق و  یلإ  اهتاذ  لیختیف  هرس  سدق  هلوقب  هیلإ  راشملا  يروصلا  ربقلا  ندبلل  اضیأ  وه  اهثلاث و  .ندبلل و  روهمجلا 
هملظ هملظلا  سفنلل و  هداحلا  هیویندـلا  لغاوشلا  تاـئیه  یف  یه  اـمنأ  هطغـضلا  ناـسنإلاب و  هطیحملا  تاـئیهلا  سفنلل  وه  اـهعبار و  و 

هکئالملا اهروزی  یتلا  مهتارازم  مهروبقف و  توربجلا  ملاع  وه  درجتلا و  لهأل  اهسماخ  .رونلا و  وه  ملعلا  نإف  تالاهجلا  یـصاعملا و 
هر س  كانه ، اهب  نوفحی  نوبرقملا و 

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 239 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_218_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_218_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_218_3
http://www.ghaemiyeh.com


219 ص :

هیقابلا هلکیه  هئیه  هتروص و  ثیح  نم  هندـب  هلمجب  لب  هرم  ریغ  هنالطب  رم  امل  نیرخأتملا  نم  عمج  همعز  امک  هیدام  ءازجأب  ندـبلاب ال 
مادختـساب هینامـسجلا  روصلل  اهتاذب و  هیئزجلا  یناعملل  هکردملا  هیمهولا   (1) هوقلا تلمح  ندـبلا و  تقراف  اذإ  سفنلا  نإـف  هرکذ  یف 

نئاکلا ندـبلا  اذـه  یلإ  اهتجاح  امنإ  و  ندـبلا - دـعب  هیقاب  اهنأ  دوجولا و  یف  هیلایخلا  هوقلا  لالقتـسا  انقیرط  نم  تملع  دـق  لاـیخلا و 
تام اذإف  ایندلا  یف  هکردم  تناک  امک  امهروصب  تایداملا  تایئزجلل و  هکردم  هقرافملا  دـنع  یهف  ءاقبلا  یف  ءادـتبالا ال  یف  يداملا 

ربقلا و یف  اهندـب  دـجت  هتروص و  یلع  تام  يذـلا  روبقملا  تیملا و  ناسنإلا  نیع  مهوتی  ایندـلا و  نع  هقرافم  اهتاذ  لـیختیف  ناـسنإلا 
هدیعـس تناک  نإ  ربقلا و  باذـع  اذـهف  هقحلا  عئارـشلا  هب  تدرو  ام  یلع  هیـسحلا  تابوقعلا  لـیبس  یلع  هیلإ  هلـصاولا  مـالآلا  كردـت 

و نیعلا - روحلا  نادلولا و  قئادحلا و  راهنألا و  تانجلا و  نم  هدقتعت  تناک  ام  قفو  یلع  همءالم  هروص  یلع  هیعرشلا  دئاوملا  تلیخت 
ربقلا باوث  اذهف  نیعملا  نم  سأکلا 

نارینلا رفح  نم  هرفح  وأ  هنجلا - ضایر  نم  هضور  امإ  ربقلا  لاق ص : امک 

امک تائیهلا  هذـه  رابغ  نع  سفنلا  جورخ  نع  هرابع  ثعبلا  و  هاـنرکذ - اـم  هباوث  ربقلا و  باذـع  تاـئیهلا و   (2) هذه یقیقحلا  ربقلاف 
هنم جورخلا  دـنع  محرلا و  یف  ناسنإلا  یتلاح  نیب  قرفلاک  ثعبلا  هلاـح  ربقلا و  هلاـح  نیب  قرفلا  و  نیکملا - رارقلا  نم  نینجلا  جرخی 

دهعلا بیرق   (3) هنوکل ناسنإلا  نإف  همایقلا  لاوحأ  نم  جذومنأ  ربقلا  هلاح  نإف 

یه ال هلقاعلا و  یقبت  ندـبلا و  داسفب  دـسفتف  هیدام  هیئزجلا  يوقلا  نأ  نم  یناـحورلا  داـعملاب  نولئاـقلا  هب  لکـشتسا  اـم  عفد  دارأ  - 1
هر س  سحت ، مهوتت و  لیختتف و  تبهذ  امنیأ  سفنلا  عیاشت  یقبتف و  یخزرب  درجت  اهل  هیئزجلا  يوقلا  نأب  تایئزجلا  كردت 

وأ هیروـنلا  هنـسحلا و  موـلعلا  لاـمعألا و  نم  ایندـلا  یف  سفنلل  تناـک  یتـلا  هیناـملظلا  وأ  هیروـنلا  تاـئیهلا  لـالظأ  یه  یتـلا  يأ  - 2
هر س  هدودحملا ، هقیضملا  هطغاضلا و  لغاوشلا 

هجوتلا هدشب  ناصقنلا و  مامتلا و  فعـضلا و  هدشلاب و  ریاغتلا  لب  تاذـلاب  ریاغت  هیخزربلا و ال  روصلا  یه  اهنیعب  هیورخألا  روصلاف  - 3
روصلا یلع  لابقإلا  دـیدش  وه  ایـسنم و  ایـسن  ایندـلا  تراص  هرخآلا  روص  یف  افقلا و  یلإ  هجوتم  خزربلا  یف  ناسنإلا  ناک  هفعـض و  و 

هر س  مانم ، یف  مانم  ایندلا  مانم و  خزربلا  انه  نم  و  هیورخألا -
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تاسوسحملاب ساسحإلا  هوق  نینجلا  یف  مکحتـسی  مل  امک  لامکلا  هجو  یلع  هرخآلا  فاشکنا  هوق  هسفن  یف  مکحتـسی  مل  ایندـلا  نم 
تدتـشا اذإ  خزربلا و  ربقلا و  ملاع  یف  اهنإ  لاقی  مئانلا  كاردإک  هکاردإ  فعـضلا و  نم  لاونملا  اذـه  یلع  اـهلاح  سفنلا  تماد  اـمف 

ناک نم  نأ  ءاملا  وأ  ءاوهلا - یف  ناک  وأ  انکاس  تیملا  دسج  ناک  نإ  ربقلا و  هطغـض  هیفیک  کل  حـضوی  يذـلا  اهتمایق و  تماق  اهتوق 
هذه سیل  تاذـلاب  هسفن  یف  رثؤی  هملؤی و  يذـلا  نإف  نیمیظع - نیرجح  نیب  عقو  وأ  اهریغ  رانلاب و  لاصتا  قرفت  وأ  دـیدش  قیـض  یف 

- سفنلا یلإ  روصلا  کلت  لوصح  ضرف  ول  هنأ  یتح  ندـبلا  عم  اهل  هقالعل  هسفن  یلإ  هلـصاولا  اهتروص  لـب  هندـب  یلع  هعقاولا  رومـألا 
هنیعب ندبلا  ناک  ءاوس  ندبلا  اذهب  هقالع  تاذ  سفنلا  تماد  ام  اهلاحب  ریثأتلا  ناکل  هیداملا  بابـسألا  هذـه  ههج  نم  رخآ ال  لیبس  نم 

ردصلا و حارشنال  ناعبات  هقیض  ربقلا و  هعـسف  هتحار  هباوث و  کلذک  هانرکذ و  يذلا  لیبقلا  اذه  نم  هباذع  ربقلا و  هطغـضف  مأ ال  ایقاب 
هقیض

ربقلا باذع  یلإ  هراشإلا  یف  ( 5  ) لصف

بـضغلا و (1) و  هوهـشلاک عابـسلا  تایذؤملا و  عاونأب  انوحـشم  هآرل  ایندـلا  یف  هنطاب  هریـصبلا  رونب  دـهاش  نم  لک  ءاملعلا  ضعب  لاق 
بوجحم سانلا  رثکأ  نأ  الإ  هظحلب  اهنع  اهـس  نإ  هشهنت  هسرتفت و  لازت  ـال  یتلا  یه  ءاـیرلا و  بجعلا و  دـقحلا و  دـسحلا و  رکملا و 

هنیعب يریف  اهیناعمل  هقفاوملا  اهلاکـشأ  اهروصب و  تلثمت  دـق  اهنیاع و  هربق  یف  عضو  ءاطغلا و  هنع  فشکنا  اذإف  اهتدـهاشم  نع  نیعلا 
هیقیقحلا هینطابلا  اهروص  هل  فشکنا  دـق  هسفن و  یف  نآلا  هرـضاحلا  هتافـص  هتاکلم و  یه  امنإ  هب و  تقدـحأ  دـق  تایحلا  براقعلا و 

هفالخب ناک  ادیعس  ناک  نإ  ایقش و  ناک  نإ  ربقلا  باذع  اذهف  اهبسانی  هروص  ینعم  لکل  نإف 

اهتدابعل و لیذلا  رمـش  طسولا و  دـش  نمک  اهل  عیطملا  یعیبطلا  ناسنإلا  ناطیـشک و  رکملا  عبـسک و  بضغلا  ریزنخک و  هوهـشلاف  - 1
هر س  ُهاوَه ، ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َألاق  َناْطیَّشلا و  اوُُدبْعَت  اللاق  یلاعت  هللا  نأ  لاحلا  اهدصاقم و  هیشمت  اهرماوأ و  لاثتما 
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ناسنإلا نم  یقابلا  رمألا  یف  ( 6  ) لصف

بجعب هنع  ریبعتلا  يوبنلا  ثیدحلا  هیاور  یف  عقوف  دوجولا - فیعض  رمأ  ندبلا  نم  اهل  یقب  ندبلا  تقراف  اذإ  سفنلا  نأ  یلإ  انرشأ  دق 
اهیلع (1) و  سفنلا وه  امنإ  یلازغلا  دماح  وبأ  لاق  یلویهلا و  لب  لیق  ینالویهلا و  لقعلا  وه  لیقف - هانعم  یف  ءاملعلا  تفلتخا  بنذـلا و 
نیعلا هنإ  تاحوتفلا  یف  یبرعلا  خیـشلا  لاق  ریغتی و  هأشنلا ال  هذه  نم  یقبی  درف  رهوج  وه  یقاوقولا  دیزی  وبأ  لاق  هرخآلا و  هأشنلا  أشنت 
يوقلا نم  ناسنإلا  یف  هلـصاحلا  ناوکألا  رخآ  اهنأل  هیلایخلا  هوقلا  اندنع  هیلـصألا و  ءازجألا  هنإ  نوملکتملا  لاق  ناسنإلا و  نم  تباثلا 
هأشنلا یف  هل  هلـصاحلا  ناوکألا  لوأ  یه  و  ملاـعلا - اذـه  یف  هیناـسنإلا  هداـملل  ثودـحلا  یف  هبقاـعتملا  هیناویحلا  هیتاـبنلا و  هیعیبطلا و 

یلإ ایندلا  هذـه  نم  هصخـش  هنیعب و  لقتنی  نأ  نکمی  اهاوق ال  اهروص و  اهداوم و  و  ایندـلا - ءایـشأ  نم  ائیـش  نأ  کلذ  نایب  هرخآلا و 
روصلا هینوکلا و  عئابطلل  هریخأ  هروص  یه  هیلامک  هوقب  الإ  رـشحلل  دعتـسی  ناسنإلاف ال  تاـنوکت  تـالوحت و  دـعب  ـالإ  هرخـآلا  ملاـع 

اذإ هنإف  هیرـصبلا  هیعمـسلا و  یلإ  هیمـشلا  مث  هیقوذـلا  مث  الوأ  هیـسمللا  هیناویحلا  و  هیتابنلا - هیدامجلا و  هیرـصنعلا و  یه  هینـالویهلا و 
اهب یتلا  هوقلا  کلذ  دـعب  نم  مث  هیذاغلا  هوقلا  یه  يذـتغی و  اهب  هوق  هیدامجلا  هیرـصنعلا و  دـعب  هیف  ثدـحی  ام  لوأف  ناسنإلا  ثدـح 

سحی اهب  یتلا  مث  موعطلا  سحی  اهب  یتلا  مث  امهریغ  هدوربلا و  هرارحلا و  لثم  هسوسحملا - تاـیفیکلا  لـئاوأ  یه  سوململا و  سحی 
لثم اهلک  تارصبملا  ناولألا و  سحی  اهب  یتلا  تاوصألا و  سحی  اهب  یتلا  مث  حئاورلا 

.ءالبلا و روثدلا و  مدع  ءاقبلا و  امهدحأ  .هانعم  یف  نارمأ  یعاری  نأ  دب  ذإ ال  ینالویهلا  لقعلا  یلإ  عجریف  اهنم  یلوألا  هبترملا  يأ  - 1
س هینوکلا ، عئابطلل  هریخأ  هروص  اهنأ  هیلایخلا  هوقلا  وه  هحجر و  يذلا  ینعملا  یف  هرـس  سدق  فنـصملا  ربتعا  اذل  هیزجعلا و  امهیناث 

هر
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لثم اهدنع  مستری  نأ  اهنأش  نم  هوق  یلإ  یهتنی  مث  ههارکلا  قایتشالا و  عقی  اهب  یتلا  هیعوزنلا  هوقلا  ساوحلا  عم  ثدحی  تاعاعـشلا و 
تدـسف وأ  تلطب  نإ  داسفلا و  نـالطبلا و  نع  اهدـنع  هظوفحم  ساوحلا  هدـهاشم  نع  اـهتبیغ  دـعب  هیجراـخلا  هسمخلا  تاـسوسحملا 

ریغ ناسنإلا  ندـب  هأشن  نأ  امک  لایخلا - دـنع  هظوفحملا  اهروص  هأشن  ریغ  اهتأشن  نأل  اهل  نادـبألا  هلزنمب  یه  یتلا  هیجراخلا  اـهداوم 
نأل حلصتف  ندبلا  بارخ  دعب  ناسنإلا  نم  هیقابلا  یه  هیجراخلا  تاسوسحملا  لثمل  هظفاحلا  هوقلا  هذهف  هداسف  دعب  هیقابلا  اهحور  هأشن 

روصلل و یلوألا  هداملا  یه  و  هبقاعتملا - تالامکلا  هذـهل  ریخألا  لامکلا  هیویندـلا و  روصلا  هروص  اـهنأل  هرخـآلا  هأـشنلا  اـهیلع  موقت 
ایندـلا و نیب  اعماج  اطـسوتم  اخزرب  نوکت  نأ  اهنأش  نم  یهف  لاعفلا  إدـبملا  نم  وندـلا  فرـشلا و  یف  هلـضافتملا  هیورخألا  تالامکلا 

هرخآلا شرف  ایندلا و  فقس  نوکت  هرخآلا و 

هیقابلا اهروص  یلویه  هرخآلا و  هدام  یف  ( 7  ) لصف

هراشا

فرـشأ یهف  هیناحور  دشأ  ارهوج و  طسبأ  یه  یلویه  لک  اضیأ  هروصلل و  الوبق  عرـسأ  یهف  ادوجو  فطلأ  یه  یلویه  لک  نأ  ملعا 
نوکی نأ  دب  الف  لصفلا  سنجلا و  نیب  بیکرتلاک  يداحتا   (1) بیکرت اهتروص  هداملا و  نیب  بیکرتلا  نأ  نم  قبس  امل  امک  هروص و 

راص بارتلا  رهوج  نم  فطلأ  هرهوج  ناک  امل  بذعلا  ءاملا  نأ  يرت  لاثمب أ ال  کلذ  حـضونل  داحتالل و  هبجوم  هیوق  هبـسانم  امهنیب 
فطلأ ءاوهلا  ناک  امل  اذـکه  اهریغ و  موعطلا و  غابـصألا و  لاکـشألا و  نم  هلبقی  ام  لـکل  بارتلا  نم  ـالوبق  نسحأ  ـالاعفنا و  عرـسأ 

ضرألا و تالوبقم  نم  فطلأ  فرشأ و  هتالوبقم  عیمج  هلبقی و  امل  الوبق  لهسأ  الاعفنا و  عرسأ  راص  انالیس  دشأ  فرشأ و  و  امهنم -
(2) عاعشلا اذکه  تاوصألا و  حئاورلا و  یه  ءاملا و 

هر س  داحتالا ، یلع  فقوتی  هبسانملا و ال  هیخنسلا و  مزل  اضیأ  ایمامضنا  ناک  ول  و  - 1
هنأ رهاظلا  همئالی و  ناولألا ال  نکل  ءاوهلل  نیعضوملا  یف  هلبقی  یف  رتتـسملا  هلوبق و  یف  زرابلا  ریمـضلا  ءاوهلا و  تالوبقم  نم  يأ  - 2

هر س  هثالثلا ، ظفل  اذه  یفانی  هنأ  عم  هلباقلا  هداملا  هنأ  عاعشلا  اذکه  و  هلوقب - دارملا  سیلف  راونألا  ناولألا  لدب  ناک 
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ملاع نم  ابرق  هیناحور و  دـشأ  یه  لاکـشألا - ناولألا و  نم  هلبقی  ام  نآ و  یف  لـب  ناـمز  عرـسأ  یف  هبلقی  اـمل  هلوبق  نوکی  ءایـضلا  و 
نم قبـس  امم  فرـشأ  فطلأ و  وه  غامدـلا  فیوجت  یلإ  دـعاصلا  بلقلا  فیوجت  نم  ثعبنملا  یناـسفنلا  حورلا  اذـک  تاـیناحورلا و 
یلإ فرـشأ و  فطلأ و  هجو  یلع  ناولألا  حـئاورلا و  موعطلا و  تایفیکلا و  نم  هثالثلا  اهتلبق  اـم  عیمج  لـبقیف  هثـالثلا - تاروکذـملا 

لامعإ نوفرـصی  الف  مولعلا  یف  نیرظانلا  نم  ریثک  یلع   (2) یفخی باب  اضیأ  اذه  هیعیبطلا و  هینامـسجلا   (1) داوملا هفاطل  یهتنت  انهاه 
هفعـض و دوجولا و  هوق  یف  هتوافتم  بتارم  هل  سفنلا  رهوج  نأ  مهل  فشکنی  یتح  راـبتعالا  لـمأتلا و  نیعب  نورظنی  ـال  هیف و  مهتیؤر 

رئاس موسر  لبقی  کلذل  یسحلا و  رونلا  رهوج  هفاطل  نم  ریثکب  دشأ  وه  سفنلا  یف  هفاطللا  بتارم  یندأ  نأ  اهصقن و  هفاطللا و  لامک 
یه هرخآلا  هأشنلا  لبقت  هدام  لوأف  لقعلا  لایخلا و  سحلا و  راونأ  بتارم  یف  اهنوکت  دـنع  تالوقعملا  تالیختملا و  تاـسوسحملا و 

.اهداوم نع  هقرافملا  اهروص  و  تاسوسحملا - هلثمأ  اهب  موقت  اهل و  لثمتیف  سفنلا  نم  هیلایخلا  هوقلا 

.يرخأ رومأب  هانرکذ  ام  ریغ  هرخآلا  یلویه  هیویندلا و  روصلا  یلویه  نیب  قرفلا  نأ  ملعا  و 

هیدادعتسا هکرح  دعب  الإ  اهلحی  یلویهلا ال  هذه  لحی  ام  نأ  اهنم  و 

إدـبملا نم  اهیلع  ضیفت  امنإ  اهیلع - هضئافلا  روصلا  نإف  هیورخألا  هداملا  فالخب  هیجراخ  بابـسأ  هیلباق و  تاـهج  قباـس و  ناـمز  و 
.اهدکأت دنع  موزللا  هجو  یلع  هیلعافلا  اهتاهج  (3) و  هیلخادلا بابسألا  تاموقملا و  ههج  نم  ضایفلا 

هر س  ضرعلل ، عوضوملا  نم  معأ  یه  ام  هداملاب  دارملا  - 1
کلذک و سیل  لمکأ و  فرشأ و  اهتدام  نأل  يوقأ - لمکأ و  متأ و  فرشأ و  هیلقعلا  هیلایخلا و  روصلا  نأ  اوملعل  فخی  مل  ول  و  - 2

یئارم هینهذلا  روصلا  نوک  ماد  ام  اضیأ  فعضلا  اذه  اضیأ  هیماعلا و  ماهوألا  دنع  امیـس  سخأ  فعـضأ و  يءارتت  هب و  نطفتی  نم  لق 
روشقلا و نع  تادرجملا  تاطیحملا  تامئادـلا  تالوقعملا  امیـس  رمألا ال  سکعل  تاذـلاب  تاظوحلم  تناک  ول  تایجراخلا و  ظاحل 

هر س  لالغألا ، لسالسلا و 
هر س  تاکلملا ، قالخألا و  یه  - 3
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ریثأت فانیتسا  یلإ  اهعاجرتسا  یف  جاتحتف  اهنع  اهتروص  تلیزأ  اذإ  هیویندلا  هداملا  نأ  اهنم  و 

یفتکی الف  اهنع  تلاز  مث  هدام  یف  تلصح  اذإ  امهریغ  هوالحلا و  ضایبلا و  هروصک  يرخأ  هرات  اهب  هداملل  روصم  یجراخ  ببس  نم 
یف جاـتحی  ـالف  اـهیف  هلــصاحلا  هروـصلا  اـهنع  تباـغ  اذإ  هیناـسفنلا  هوـقلا  فـالخب  هروـصلا  کـلت  عاـجرتسا  یف  هتاذـب  لـباقلا  تاذ 

ببـس یلإ  راضحتـسالا ال  کلذ  یف  اهتاموقم  اهتاذب و  یفتکی  لب  فنأتـسم  لیـصحت  دیدج و  بسک  یلإ  عاجرتسالا  راضحتـسالا و 
ملاعلا و کلذ  یف  هلـصاح  ریغ  هیقافتالا  بابـسألا  نأ  یلإ  هراشإ  ِهِینُْغی  ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  یلاعت  هلوقب  ریـشأ  هیلإ  لصفنم و 

ملاـع یف  هعقاوـلا  هیجراـخلا  تادـعملا  تایـضرعلا و  نود  لوـألا  إدـبملا  نم  هئـشانلا  هلخادـلا  رومـألا  یف  هرـصحنم  داـجیإلا  هلـسلس 
ْمُهَْنَیب َباْسنَأ  الَف  لاق  (1) و  ِهَِّلل ٍِذئَمْوَی  ُْکلُْملا  یلاعت  لاق  امک  تادادعتسالل  هلصحملا  تاکرحلا  تاقافتالا و 

ثعبلا یف  ( 8  ) لصف

یلإ هراشإلا   (2) ترم دـق  نیکملا و  رارقلا  نم  نینجلا  جرخی  امک  اهب  هطیحملا  تائیهلا  هذـه  رابغ  نع  سفنلا  جورخ  وهف  ثعبلا  اـمأ 
سفنلا رامغنا  وه  یقیقحلا  ربقلا  نأ 

تابثإ یلإ  رظنلاب  ِهِینُْغی  ٌنْأَش  ٍذـِئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکلیلاعت  هلوق  ظوفحملا و  لصألا  یلإ  رظنلا  تافاضإلا و  طاقـسإ  هظحالمب  اذـه  - 1
هرون و قالطإلا  یلع  دوجولا  لعفی و  وه  لعفت  اهنأ  نیع  یفف  هتیلعاف  تاهج  هیلعفلا و  هتردـق  تاجرد  لکلا  بتارملا و  تاـفاضإلا و 

هر س  هیلإ ، سیل  رشلا  هدیب و  ریخلا  هلعف و  هضیف و 
تائیهلا کلت  لالظأ  لب  هیناملظلا  هیرونلا و  لامعألا  لغاوشلا و  تائیه  اهدـحأ  نأ  ربقلا و  ماـسقأ  هقباـسلا  هیـشاحلا  یف  رم  دـق  و  - 2

هدشلا مایقلا و  لبق  توملا و  دعب  سفنلاب  هطیحملا  تائیهلا  لالظألا و  هذه  انِدَقْرَم  ْنِم  انَثََعب  ْنَمیلاعت  هلوق  یف  دقرملاب  ربقلاب و  دارملاف 
مایقلا و اذـه  وهف  ثعبلا  امأ  رهقلا و  فطللا و  یبناج  یف  یبقعلا  یلع  لابقإلا  ایندـلا و  نم  دـهعلا  دـعبب  هیورخألا  روصلا  یف  ماـمتلا  و 

روصلا نم  جورخلا  هنم و  هبنتلا  وه  ثعبلا  ماـنم و  خزربلاـف  ماـنم  یف  ماـنم  ایندـلا  نأ  اـمک  مونلا و  نم  هیبـنتلا  هغل  ثعبلا  نإـف  هیماـمتلا 
هر س  هیخزربلا ، نم  هیورخألا  رعاشملا  يوقلا و  هیمتأ  و  هیوقلا - روصلا  ءاستکا  هفیعضلا و 
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اـهاوق و وـقت  مل  مئاـنلا  وأ  نینجلا  هلزنمب  ثعبلا  توـملا و  نیب  اـم  یهف  هنفتکملا  تاـئیهلا  کـلت  یف  ندـبلا  توـم  دـعب  اـهراصحنا  و 
یلإ اهجوتم  یلاعت  هللا  یلإ  امداق  راـمغنالا  اذـه  نم  ناـسنإلا  ثعبنا  ماـیقلا - تقو  ءاـج  اذإـف  هرخـآلا  تاکردـملا  كاردـإل  اـهرعاشم 

هللا بحأ  هللا  ءاقل  بحأ  نم  یلاعت و  هئاقلب  ارورـسم  هتاذب  اناحرف  تاوهـشلا  رـسأ  تاقلعتلا و  دـیق  نع  ارح  اقلطم  امإ  هیهلإلا  هرـضحلا 
هءاقل هرک  هللا  ءاقل  هرک  نم  یلاعت و  هئاقلل  اهراک  تارساقلا  تارجازلا  يدیأب  اروسأم  اضوبقم  امإ  هءاقل و 

رشحلا یف  ( 9  ) لصف

هراشا

هرثک ال هرثکتم  هعاونأف  هرخآلا  هأشنلا  یف  امأ  ملاعلا و  اذه  یف  دارفألا  قفتم  دـحاو  عون  ناسنإلا  نأ  قبـس  دـق   (1) رشحلا یف  ( 9  ) لصف
روصب هرخآلا  موی  هللا  اهـسبلأ  هبـستکم  تاکلم  تائیه و  بسحب  یتش  هیورخأ  هروصل  هلباق  هداـم  یه  هیناـسفنلا  هتروص  نـأل  یـصحت 

لامعألا و بسح  ءاحنألا  هفلتخم  قئالخلا  رـشحف  ًاجاْوفَأ  َنُوتْأَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْـفُنی  َمْوَی  یلاـعت  لاـق  اـمک  اـهب  اـهیلإ و  رـشحیف  اهبـسانت 
ِهَّللا ُءادْعَأ  ُرَشُْحی  َمْوَی  بیذعتلا َو  لیبس  یلع  موقل  ًاْدفَو و  ِنمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُـشَْحن  َمْوَی  دوفولا  لیبس  یلع  موقلف  ءارآلا  تاکلملا و 
ِیف ُلالْغَْألا  ِذِإ  موقل  ًاقْرُز و  ٍذـِئَمْوَی  َنیِمِرْجُْملا  ُرُـشَْحن  لاق َو  امک  موقل  یمْعَأ و  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُهُرُـشَْحن  یلاعت َو  لاق  امک  موقل  ِراَّنلا و  َیلِإ 
ُْمْتبِط ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  هلوـقک  میرکتلا  میظعتلا و  لـیبس  یلع  موـقل  َنوُرَجُْـسی و  ِراَّنلا  ِیف  َُّمث  ِمیِمَْحلا  ِیف  َنُوبَحُْـسی  ُلِـسالَّسلا  ْمِِهقاـنْعَأ َو 

َمیِحَْجلا َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُخ  یلاعت  لاق  امک  يراسألا  مه  موقل و  َنِینِمآ و  ٍمالَِسب  اهُولُخْدا  هلوق  َنیِِدلاخ و  اهُولُخْداَف 

امأ هدوجو و  تحت  قوحمم  سومطم و  كدوجو  نأل  ققحتم  نآلا  يوغللا  هانعم  بسحب  یلاـعت و  هللا  یلإ  ـالقع  رـشحلا  نأ  ملعا  - 1
هفرـصلا روصلا  سبل  هیعیبطلا و  نادـبألا  بیبـالج  حرط  دـنع  هنإـف  رظتنیلف  نیبملا - نیدـلا  یف  هب  ربـخأ  اـم  یعرـشلا و  هاـنعم  بسحب 

هر س  ینعملا ، یلإ  هروصلا  ینعملا و  عوجر  هیرهقلا و  وأ  هیفطللا  هرهاظم  هللا و  یلإ  اهب  رشحلا  هیخزربلا و 
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ول هنأ  یتح  هاوهی  هبحی و  ام  یلإ  هلمع و  هیعس و  هیاغ  یلإ  دحأ  لک  هلمجلاب  (1) و  ُهوُُکلْساَف ًاعارِذ  َنوُْعبَس  اهُعْرَذ  ٍهَلِْسلِس  ِیف  َُّمث  ُهوُّلَص 
یلاعت هلوقل  هعم  رشحل  ارجح  دحأ  بحأ 

یتلا رشعلا  تاضبقلا  یه  بتارم  رشع  هفیطل  لک  یف  ترم و  دق  عبس و  ناسنإلا  دوجو  یف  فئاطللا  نأ  اعارذ  نیعبـس  یف  هتکنلا  و  - 1
سق خـیرملا و  نم  بضغلا  هرهزلا و  نم  هبحملا  نأ  لثم  هعـستلا  كالفألا  نم  عست  تاضبق  رـصانعلا و  نم  هضبق  مدآ  هنیط  اهنم  رمخ 

ریـصتف يدابملا  عد  تایاغلا و  ذـخ  لاعفنالا  رثأتلا و  هیرـصنعلا و  تافـصلا  فئاطللا  نم  لـک  یف  رـصانعلا  نم  هضبقب  دارملا  و  هیلع -
یف هدراولا  هملظ  رون و  نم  باجح  فلأ  نیعبـس  نوکت  ینـسحلا  هللا  ءامـسأ  نم  مسا  فلـأل  اـهنم  لـک  هیرهظم  ظـحول  اذإ  نیعبس و 

ام هیران و  یهف  هیلعفلا  یلإ  جرخت  مل  هوقلا  دح  یف  نوعبسلا  یقب  یقـشلا  یفف  تاملظ  اهتایهام  راونأ و  اهتادوجو  روهـشملا  ثیدحلا 
یف لصحت  مل  ینـسحلا  ءامـسألل  هیرهظملا  و  هیران - اضیأ  یلاعت  هللا  یلإ  هعیرذ  نکی  مل  ثیحف  سفنلا  عبطلا و  یف  هیلعفلا  یلإ  جرخ 

ددعب فانـصأ  هعبـس  نوفنـصتی  سانلا  ءالـضفلا  ضعب  لاق  .اـعارذ 226 و  نوعبـس  اـهعرذ  هلـسلس  یهف  اـهل  یطبار  دوجو  ـال  هرظن و 
خیرملاب ج قلعت  مهل  حالسلا و  فیسلا و  باحصأ  سمشلاب ب  قلعت  مهل  كولملا و  نم  یهنلا  رمألا و  باحصأ  هرایسلا أ  بکاوکلا 

باحـصأ يرتشملاـب ه  قلعت  مهل  ءارزوـلا و  ءاـملعلاک و  يأرلا  ملعلا و  باحـصأ  دراـطعب د  قـلعت  مهل  باـسحلا و  ملقلا و  باحـصأ 
ز هرهزلاب - قلعت  مهل  نیتاوخلا و  ءاـسنلا و  هنیزلا و  برطلا و  باحـصأ  لـحزب و  قلعت  مهل  و  لاـبجلا - فوهکلا و  لـهأ  تاـعارزلا و 

یف نیعی  ام  رومأب أ  هرشع  تاقلعت  فانصألا  هذه  نم  دحاو  لکل  نإ  مث  رمقلاب  قلعت  مهل  مههبـشی و  نم  راجتلا و  رفـسلا و  باحـصأ 
كالمألا علاطلا ج  نم  ثلاثلاب  قلعت  مهل  باسنألا و  هوخإلا و  علاطلا ب  نم  یناثلا  جربلاب  قلعت  هل  ریناندلا و  مهاردلاک و  هندـب  هماقإ 

هنم و سداسلاب  قلعت  اهل  راغصلا و  تاناویحلا  دیبعلا و  هنم ه  سماخلاب  قلعت  اهل  دالوألا و  هنم د  عبارلاب  قلعت  اهل  تاهمألا و  ءابآلا و  و 
هیلع و هیالو  مهل  نیذـلا  هنم ح  نماثلاب  قلعت  اهل  بئاصملا و  نم  ناسنإلل  ضرعی  ام  ز  هنم - عباـسلاب  قلعت  اـهل  ءاکرـشلا و  جاوزـألا و 
هنم و رـشع  یناثلاب  قلعت  مهل  رابکلا و  تاـناویحلا  ءادـعألا و  هنم ي  رـشع  يداـحلاب  قلعت  مهل  ءاقدـصألا و  هنم ط  رـشاعلاب  قلعت  مهل 

هنأل عساتلا  جربلا  طقـس  قلعتلا و  بابـسأ  رکذ  وه  امنأ  ضرغلا  قلعتلا و  تیب  سفنلا ال  تیب  هنأل  رابتعالا  هجرد  نع  علاطلا  جرب  طقس 
تاقلعت اهنإف  هعبـسلا  فانـصألا  تایـصوصخ  برـضاف  کلذ  ررقت  اذإ  قلعتلا و  تیب  ـال  سفنلا  لاـمک  یه  لـئاضفلا و  مولعلا و  جرب 

امأ اعارذ و  نوعبس  اهعرذ  یتلا  هلـسلسلا  یه  يرابلا و  یلإ  اهلوصو  نع  سفنلل  هعنام  اقلعت  نیعبـس  نوکت  هرـشعلا  تاقلعتلا  یف  اضیأ 
اهیلإ جاتحا  یتلا  لاغـشألا  نم  فلألا  وه  تایئزجلا و  نم  قلعت  فلأ  تاقلعتلا  هذـه  نم  لـک  تحت  نـألف  ثیدـحلا  یف  فلأ  نوعبس 

جاوزـألا و تاـهمألا و  دـالوألا و  سوفنلا و  یه  هیرونلا  بجحلاـف  ربخلا  یف  درو  اـمک  همقل  لـکأیل  ضرـألا  یلإ  جرخ  اـمل  مدآ ع -
هر س  یهتنا ، اهریغ  تاناویحلا و  كالمألا و  مهاردلا و  ریناندلا و  یه  هیناملظلا  یلاعت و  هللا  ریغل  تناک  اذإ  مولعلا  مهریغ و 
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بجوی رم  امک  لیعافألا  ررکت  نإف   (1) ْمُهَجاوْزَأ اوُمَلَظ َو  َنیِذَّلا  اوُرُشْحا  یلاعت  هلوق  َمَّنَهَج و  ُبَصَح  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  ْمُکَّنِإ َو 
نأ کش  ِِهتَلِکاش و ال  یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  اهبـسانت  هروصب  همایقلا  یف  روصتت  ناسنإلا  سفن  یلع  بلغت  هکلم  لک  تاکلملا و  ثودح 
یلع هروـصقم  مهتاروـصت  هیناوـیحلا و  خزاربـلا  بتارم  یف  هلزاـنلا  هرـصاقلا  مهممه  بسحب  یه  اـمنأ  نـیدودرملا  ءایقـشألا  لـیعافأ 

تاناویحلا و کلت  روص  یلع  همایقلا  یف  مهرشح  نوکی  مرج  الف  مهسوفن  یلع  هبلاغلا  هیعبسلا  هیبضغلا  هیمیهبلا و  هیوهـشلا  ضارغألا 
هلوقب هیلإ  ریـشأ  هیونعملا و  اهتافـص  اهتائیهب و  سوفنلل  بلاوق  هسوسحملا  اهلاکـشأ  اهتائیهب و  هیورخـألا  امیـس  نادـبألا  نإـف  اـهتائیه 

ثیدحلا یف  ِْسنِْإلا و  َنِم  ُْمتْرَثْکَتْسا  ِدَق  ِّنِْجلا  َرَشْعَم  ای  هلوق  (2) و  ْتَرِشُح ُشوُحُْولا  اَذِإ  یلاعت َو 

مهتاین روص  یلع  سانلا  رشحی  هلوق ص :

.ریزانخلا هدرقلا و  اهدنع  نسحت  هروص  یلع  سانلا  ضعب  رشحی  هلوق ص : و 

: هیورخأ هرصبت 

مئاـق دوجوم  وه  هساوـح  (4) و  هاوق هلاکـشأ و  هئاـضعأ و  عیمجب   (3) ایروص اناویح  هفوج  نمکم  ناـسنإ و  لـک  ندـب  لـخاد  یف  نإ 
لعفلاب

لصفلا و سنجلاک و  هیهاملا و  دوجولاک و  وه  ام  تاـیآلا  یف  نیجوزلاـب  دارملا  نأ  اـمک  اـهروص  تاـکلملا و  مهجاوزأـب  دارملا  - 1
هر س  کلذ ، ریغ  یلإ  یثنألا  رکذلاک و  هروصلا و  هداملاک و 

هر س  ایعبت ، ارشح  اهل  نأ  الإ  اضیأ  تایجراخلا  لمشی  هتاکلم و  مزاول  یه  یتلا  ناسنإلا و  طارص  یف  یتلا  شوحولا  يأ  - 2
يذلا ندبلا  اذه  ناث و  قلعتم  يراخبلا  حورلا  و  ایندلا - یف  سفنلل  لوألا  قلعتملا  وه  يذـلا  یخزربلا  ناویحلا  وه  هل و  هدام  يأ ال  - 3

هر س  ثلاث ، قلعتم  هل  فالغ  رشق و 
كردی ام ال  یبنلا ص  كردی  اهب  نورخآلا و  هکردی  ام ال  نوضاترملا  كردی  اهب  هرخآلا و  تاکردم  كردی  ساوحلا  کلتب  و  - 4

تیرأف ضرألا  یل  تیوز  هیؤرلا ُ:  یف  اـمک  رعاـشملا  کـلتب  متاـخلا ص  كاردإ  یف  ثیداـحأ  رم  اـمیف  هرـس  سدـق  لـقن  اـمک  هریغ 
جنپ نیا  زج  تسه  یـسح  جـنپ  -  ُ فراعلا لاق  ساوحلا  کلت  یف  یقابلا و  یف  اذـک  ءامـسلا و  تطأ  عمـسلا  یف  اهبراغم و  اهقراشم و 
سح نیا  تحـص  ندـب  یناریو  سح ز  نآ  تحـص  نت  يرومعم  سح ز  نیا  تحـص  سم  وچ  نیو  دـشاب  خرـس  رز  وـچ  نآ  سح 

هر س  بیبح ،  زا  دیئوجب  سح  نآ  تحص  بیبط  زا  دیئوجب 
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اذه هایحک  هتایح  تسیل  بقاعی و  باثی و  يذلا  وه  هانعمل و  هبسانملا  هتروصب  همایقلا  موی  روشحملا  وه  ندبلا و  اذه  تومب  تومی  ال 
ناویحلا یلقعلا و  ناویحلا  نیب  طسوتم  ناویح  وه  هیتاذ و  سفنلا  هایحک  هتایح  امنإ  جراخلا و  نم  هیلع  هدراو  هیـضرع  بکرملا  ندبلا 
لوقنملا خسانتلا  ینعم  لوأی  عجری و  اذهب  هلامعلا و  اهدیب  سفنلا  اهتبـسک  تاکلم  (1) و  تائیه هروص  یلع  همایقلا  یف  رشحی  یسحلا 

ام اذک  هیلإ و  هراشإلا  ترم  امک  نیطاسألا  نم  امهریغ  و  سروغاثیف - طارقـس و  لثم  هقبـس  نم  نوطالفأک و  نیمدـقألا  ءامکحلا  نع 
َنِم ًهَّباَد  ْمَُهل  انْجَرْخَأ  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اذِإ  یلاعت َو  هلوق  اذـک  خـسانتلا و  یلإ  هریـشملا  تایآلا  لـمحی  هیلع  تاوبنلا و  ناـسل  یف  درو 

َنوُعَزُوی و ْمُهَف  اِنتایِآب  ُبِّذَُـکی  ْنَّمِم  ًاجْوَف  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوَی  یلاعت َو  هلوق  َنُوِنقُوی و  اِنتایِآب ال  اُوناک  َساَّنلا  َّنَأ  ْمُهُمِّلَُکت  ِضْرَأـْلا 
اهجورخ و  هتماصلا - ممألا  جاوفأ  نم  اهتروریـص  اهرهوج و  یف  سوفنلا  بالقنا  یلإ  هراشإ  کـلذ  لـک  َنُوقَّرَفَتَی  ٍذـِئَمْوَی  یلاـعت  هلوق 

شوحولا مئاهبلا و  تایذؤملا و  عابـسلا و  نم  تاناویحلا  عاونأ  هروص  یلع  رودصلا  یف  ام  لصح  روبقلا و  یف  ام  رثعب  اذإ  روشنلا  موی 
نیطایشلا و 

هثالث تائشنلا  ملاوعلا و  سانجأ  نظ  هیحیضوت : هرکذت 

یلوألا هأشنلا  اهادحإ 

.تادسافلا تانئاکلا  تاثداحلا و  تایداملا  تایعیبطلا و  ملاع  یه  و 

یطسولا هأشنلا  اهیناث  و 

.هدام الب  تایروصلا  تاسوسحملا  تایرادقملا و  روصلا  ملاع  یه  و 

هر س  قرز ، دوس  روصف  هلیذر  تناک  نإ  و  درم ، درج  روصف  هدیمح  تناک  نإف  - 1

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 249 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_228_1
http://www.ghaemiyeh.com


229 ص :

هثلاثلا هأشنلا  اهثلاث 

یه هثلاثلا و  اصوصخ  نیتریخألا و  فالخب  هلئاز  هلدـبتم  هرثاد  هدـئاب  یلوألا  هأشنلاف  تاقرافملا  لثملا  تایلقعلا و  روصلا  ملاع  یه  و 
هثالثلا هرعاشم  بسحب  تائشنلا  ملاوعلا و  هذه  نم  هوقلاب  هعمتجم  هقیقح  ناسنإلا  نیبرقملا و  داعم  نیلماکلا و  عجرم  لمکلل و  يوأم 

اهنوکت و هیادب  یف  هیناسنإلا  سفنلا  لقعلا و  هؤدبم  لقعتلا و  رعـشم  سفنلا و  هؤدبم  لیختلا و  رعـشم  عبطلا و  هؤدـبم  سحلا و  رعـشم 
َُکتْقَلَخ ْدَق  یلاعت َو  لاق  امک  ءافخلا  متک  ناکمإلا و  نمکم  یف  اهدوجو  لبق  تناک  اهنأل  ثالثلا  اهتائـشن  یف  هوقلاب  یه  اهتقلخ  لوأ 

هوقلاب الوأ  هدوجو  ناک  املک  ًاروُکْذَم و  ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدـلا - َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  یلاعت  هلوق  ًاْئیَـش و  ُکَت  َْمل  ُْلبَق َو  ْنِم 
یلإ فعـضألا  نم  اجردتم  یلعألا و  یلإ  یندألا  نم  ایقرتم  نوکی  هتالامک و  دوجولا و  لصأ  یف  لوصحلا - جردتم  نوکی  نأ  دب  الف 

دادعتـسا لفطلل و  امک  هوق  اهلف  هباتکلاک  کلذ  لاثم  لامک  دادعتـسا و  هوق و  یه  بتارم و  ثالثلا  اهتائـشن  نم  لک  یف  اهلف  يوقـألا 
بـسک ریغ  نم  ءاش  یتم  هباتکلا  یلع  رداقلل  لامکلا  دـعب و  ملعتی  مل  نکل  اهتالآ و  هباتکلا و  بابـسأل  لصحملا  ملعتملا  یمألل  اـمک 

عنامل و لب  یلخاد  عنام  اهنع ال  اعونمم  هباتکلا  نع  ابوجحم  نوکی  دق  وه  هعانـصلا و  هذـه  یف  هخـسار  هکلم  لوصح  لجأل  دـیدج -
هیجراخلا بجحلا  عناملا و  لاوزل  کلذک  نوکی  دق ال  جراخ و  نم  ءاطغ  لجأل  رـصبی  مل  اذإ  هحیحـصلا  نیعلل  امک  یجراخ  باجح 

هیف لامکلا  و  ساوحلل - تالآلا  مات  هدـلوت  دـنع  لفطلل  امک  هل  دادعتـسالا  محرلا و  یف  هنوک  دـنع  نینجلل  امک  ساسحإلا  یف  هوقلاـف 
لاعفلا لقعلا  لعفلاب و  لقعلا  ینالویهلا و  لقعلا  اهل  لاقی  لقعتلا و  بتارم  لـیختلا و  بتارم  ساـیق  اذـک  هعرعرت و  نیح  یبصلل  اـمک 

هرهوج و بسحب  ناسنإلا  یف  لوصحلا  هبقاعتم  بتارم  اهلک  هذـهف  لامک  قوف  عبارلا  لامک و  ثلاثلا  و  دادعتـسا - یناثلا  هوق و  لوألاف 
هتأشن و ماکحأ  هملاـع و  یلإ  هلآـم  ناـک  یلقعلا  یـسفنلا و  یـسحلا و  ینعأ  هثـالثلا  تـالامکلا  هذـه  نم  دـحاو  هیلع  بلغ  نمف  هتاذ 
هدیدش و هصغ  فیلأ  هتافو  دعب  وهف  هیویندلا  تافولأملا  هیسحلا و  تاذلتـسملاب  لامکتـسالا - سحلا و  هأشن  هیلع  تبلغ  نمف  اهمزاول 

سفنلا لعفنت  تالاعفنا  اهب  ساسحإلا  (1) و  اهل هقیقح  هیزاجم ال  رومأ  اهتاذل  ایندلا و  نأ  میلأ ال  باذع  نیهر 

رم امیف  تبث  دـق  رادـقملا و  نع  درجت  مل  نإ  هداملا و  نع  هدرجم  اهنأل  اـهیف  لاوز  ـال  روثد و  ـال  لاـیخلا  یف  یتلا  هروص  تلق  نإ  - 1
یف بلطملا  اذه  رم  دق  تلق  .هتدامب  هتروصب ال  یشلا ء  هیئیـش  مهعم و  ایندلا  لهأ  تابوبحم  روصف  كرتشملا  سحلا  لایخلا و  درجت 

كانه تبتک  یتلا  یشاوحلا  یف  تضرعت  دق  لولعملا و  هلعلا و  تایقوذ  ینعأ  لولعملا  هلعلا و  یف  مالکلا  همتتب  الـصتم  هماعلا  رومألا 
هر س  هدیعن ، الف  فراعلا  نطفلل  هیافک  هیف  امب  تبجأ  لاؤسلا و  اذه 
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ناک اهقاتـشا  اهقـشع و  نمف  قایتشالا - هبحملا و  یف  هداعلا  رثألا و  یقبی  نکل  مودـت و  اهنع و ال  هعرـسب  لوزی  ثودـحلا و  دـنع  اـهب 
هذـه یف  وهف  رمث  هبلطل  رثأ و ال  هبوبحمل  نکی  مل  ثیح  و  ادـیدش - اـبلط  ـالطاب  ائیـش  بلط  هطرفم و  هبحم  امودـعم  ارمأ  بحأ  نمک 

مهیلع و کلذ  هبتشی  ایندلا  یف  اوماد  ام  مهنأ  الإ  اهتایهتـشم  یف  نیبغارلا  ایندلا  هبلط  لاح  کلذک  مئاد  ملأ  هدیدش و  هصغ  یف  لاحلا 
(1) تماق هرخآلا و  سمـش  تعلط  اذإ  هنأل  مهل - يوثم  رانلا  ماعنألا و  لکأت  امک  نوعتمتی  نولکأیف و  هقیقح  مهتاـبوبحمل  نأ  نومعزی 

سمـشلا عافترا  هرارحب  دیمجلا  نابوذ  لالظلا و  لالحمـضا  تاسوسحملا  ناوکأ  اهقارـشإب  تباذ  تازاجملا و  موسر  اهب  تلحمـضا 
راد یلإ  هرـشح  نوکیف  میلألا - باذـعلاب  ابذـعم  میحجلا  رانب  اقرتحم  هیداملا  تاـسوسحملا  ایندـلل و  بحملا  یقبف  فیـصلا  ناوأ  یف 

هنجلا و نم  هلوسر  هللا و  هدـعو  ام  یلإ  لیملا  هرخآلا و  موی  ءاجر  هیلع  بلغ  نإ  راـفکلا و  هقـسفلا و  يوهم  رارـشألا و  عجرم  راوبلا و 
هلآمف دیعولا  دعولا و  یـضتقمب  لمعلا  اهمالآ و  منهج و  ران  هرخآلا و  باذع  نم  فوخلا  و  اهروصق - اهروح و  اهرورـس و  اهمیعن و 

لوصولا

َْمل ُهَءاج  اذِإ  یَّتَح  ًءام  ُنآْمَّظلا  ُُهبَسْحَی  ٍهَعیِِقب  ٍبارَـسَکیلاعت  هللا  لاق  امک  ایندلا  نإف  خلإ  اهب  تلحمـضا  تماق  هقیقحلا و  سمـش  يأ  - 1
نکل عبان و  وه  يذـلا  ءاملا  اهب  تنأ  هجلثک و  الإ  لاثمتلا  یف  سانلا  ام  و    ُ فراعلا لاق  َُهباسِح و  ُهاَّفَوَف  ُهَدـْنِع  َهَّللا  َدَـجَو  ًاْئیَـش َو  ُهْدِـجَی 

رحبلا و نع  لفغی  رحبلا و  جاومأ  دهاشی  نم  لثمک  ایندلا  لهأ  لثم  امنإ  عقاو  رمألا  ءاملا و  مکح  عضوی  همکح و  عفری  جـلثلا  بوذـی 
کلت رسکنت و  هذه  و  اهل - ءاقب  ءانب و ال  نأ ال  مولعم  هنم و  هدودعم  ببح  وأ  بابحب  وأ  هنم  هدودحم  جاومأ  وأ  جومب  هرطاوخ  قلعتی 

هجاومأ و هدـهاشم  نع  هل  هلغاش  هتمظع  هب و  قلعتی  و  رحبلا - سفن  هدـهاشم  یف  قرغتـسی  نمک  هللا  لهأ  لثم  رمتـست و  ـال  بهذـت و 
هاگـشیپ هک  يزور  -  ُ اهنم یقاـبلا  خنـسلا  اـهیف و  ظوفحملا  لـصألا  هنأ  مولعم  و  هتاروهظ - هعئانـص و  راوطأ  اـهنإ  ثیح  نم  ـالإ  هببح 

هر س  درک ،  زاجم  رب  لمع  هک  يورهر  هدنمرش  دیدپ  دوش  تقیقح 
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تاینیقیلاب ملعلا  هضحملا و  تایلقعلا  كاردإب  تلمکتسا  هیلقعلا و  هوقلا  هیلع  تبلغ  نإ  رانلا و  باذع  نم  صالخلا  هنجلا و  میعن  یلإ 
کلـس یف  طارخنـالا  هیرونلا و  لـثملا  هیهلـإلا و  روصلا  ملاـع  یلإ  هلآـمف  همئادـلا - هیلقعلا  بابـسألا  نیهاربـلا و  قـیرط  نم  هیقیقحلا 
يوهلا سفنلا و  ضارغأ  نع  هصلاخ  یقیقحلا  دهزلاب  هعوفشم  هدئاقع  نوکی  نأ  طرشب  نییلعلا  هکئالملا  فص  یف  مایقلا  نیبرقملا و 

.میسجلا نملا  میظعلا و  لضفلا  وه  کلذ  قحلا و  نع  هرس  لغشی  ام  عیمج  نع  هغراف  ایندلا  تایهتشم  نع  و 

ءاـفرعلا مه  هریخـألا و  هفئاـطلل  ـالإ  رـسیتی  نأ  نکمی  ـال  هیناـسفنلا  ضارغـألا  بوش  نع  هصلاـخلا  هینلا  یقیقحلا و  دـهزلا  نأ  ملعیل  و 
إدـبملا یلإ  ماتلا  هجوتلا  لغاوشلا و  نع  بلقلا  صیلخت  وه  کسنلا  نم  یلـصألا  ضرغلا  نأ  عم   (1) نیکسانلا لاهجلا  نود  نولماکلا 

امهفرعی و ال نم ال  هتمارک  راد  لوألا و  إدبملا  وحن  هجوتی  قاتشی و  فیک  يرعش  تیل  یلاعت و  هللا  ناوضر  یلإ  قایتشالا  و  یلـصألا -
.امهروصتی

هوحن و كولسلا  یلع  فقوتی  هب  ملعلا  هب و  ملعلا  یلع  فقوتی  یلاعت  هیلإ  كولـسلا  قایتشالا و  نأل  ترکذ  امم  رودلا  مزلیف  تلق  نإف 
لیحتـسملا رودلا  مزلی  نکل ال  یهتنملا و  أدـبملا و  رخآلا و  لوألا و  وه  ملعلا  معن  تلق  يوصقلا - هیاغلا  وه  ملعلا  نأل  هوحن  قایتشالا 

يدیلقتلا داقتعالا  وأ  ینظلا  قیدـصتلاب  لصاحلا  ملعلا  نم  وحن  لمعلا  لصأ  أدـبم  وه  يذـلاف  فعـضلا  هوقلاب و  ملعلا  بتارم  توافتل 
طارـصلا یلع  كولـسلا  لمعلل و  يوصقلا  هیاغلا  وه  يذـلا  ریخلا و  لمعل  أدـبم  ریـصی  نـأل  حلـصی  اـمم  کـلذ  نإـف  سفنلا  نکاـسل 

هیفوصلا دنع  دیحوتلا  یف  ءانفلاب  یمسملا  یملعلا  لاصتالا  هیروضحلا و  هدهاشملا  وه  ملعلا و  نم  رخآ  وحن  وه  میقتسملا 

یلإ ـال  اـهیلإ  هجوتی  هسفن و  بحی  وـهف  میحجلا  نم  صـالخلا  وأ  میعنلا  یلإ  لوـصولا  هکـسن  نم  هضرغ  ناـک  اذإ  کـسانلا  نـأل  - 1
نیبرقملل و الإ  رـسیتت  اهنأل ال  کلذک  سیل  هدابعلا و  هحـص  یف  هضحملا  هبرقلا  ءاهقفلا  نم  ءامدقلا  طرتشا  اذـهل  یقیقحلا و  دوبعملا 

هر س  یتنج ،  یمیعن و  ای  درو ُ:  دق 
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هدعب اهضعب  یعیبطلا و  ندبلا  اذه  ثودح  لبق  اهضعب  رشحلا  نم  هریثک  ءاحنأ  هیناسنإلا  سفنلل  نأ  یف  ( 10  ) لصف

هراشا

بهذ هتیب ع و  لهأ  قیرط  نم  هیوبنلا  ثیداحألا  هیلع  تلد  امک  یناسفنلا  نوکلا  اذه  یلع  هقباس  هنونیک  هیناسنإلا  سفنلل  نأ  قبـس  دق 
هبهذم فرعی  مل  هروهـشملا  بتکلا  یف  روکذم  وه  امب  نییئاشملا  عابتأ  نم  هبهذم  یلع  حدق  نم  و  روهـشملا - وه  امک  نوطالفأ  هیلإ 
هدحو امإ  خسانتلا و  امإ  مزلیل  ندـبلا  اذـه  یلع  همدـقتم  یـسفنلا  اهدوجو  وحن  (1) و  اهتیـسفن ثیح  نم  سفنلا  نأ  هدارم  نأ  مـعز  و 

نأ یلإ  هراشإلا  ترم  دق  اهل و  هلماح  اهب  هصـصختم  هدام  هیجراخ و  هصـصخم  ضراوع  ریغ  نم  دحاو  عون  دارفأ  رثکت  امإ  سوفنلا و 
هیویندلا و هأشنلا  هذه  یف  اهضعب  نوکلا  نم  يرخأ  ءاحنأ  هقطان  اسفن  اهتروریـص  لبق  سفنلل  نأ  قحلا  لب  هومعز  امک  سیل  هدوصقم 
هیتابن و ریغ  هیتابن و  هیعیبط  اهـضعب  هیناویح و  اهـضعبف  هأشنلا  هذـه  یف  یتلا  امأ  هأشنلا - هذـه  دـعب  اهـضعب  هأشنلا و  هذـه  لـبق  اهـضعب 

هأشنلا هذـه  لبق  یتلا  امأ  هدـساف و  هنئاک  هلیحتـسم  هدام  ناـمز و  هکرحب و  ـالإ  نوکت  ـال  ضعب  یلإ  اهـضعب  نم  عقت  یتلا  تـالاقتنالا 
عادـبإلا هضافإلاب و  يدوجولا  لوزنلا  لیبس  یلع  كانه - هعقاولا  تالاقتنالا  هیهلإ و  هیئاضق  اهـضعب  هیلقع و  اهـضعب  هیلاثم و  اهـضعبف 

ربدت و نمل  رهظف  هیسدق  هیلقع  اهضعب  هیلایخ و  هیناسفن  اهـضعب  (2) و  هیسح هیناویح  اهـضعبف  اهدعب  یتلا  امأ  هکرح و  نامز و  ریغ  نم 
.رشحلا نم  اعاونأ  ناسنإلل  نأ  یناهربلا  جهنلاب  اقحال  اقباس و  هانرکذ  امیف  لمأت 

عرفلا یه  لصألا و  هنأل  یلعأ  وحنب  سفنلا  دوجو  وه  نوکلا و  ملاع  لبق  الثم  لاعفلا  لقعلا  دوجو  نأ  دارملا  لب  کلذـک  سیل  و  - 1
رم دق  وه و  مل  ءایشألا  نم  ریثک  یف  وه  ام  هصقنب و  همامتب ال  یشلا ء  هیئیش  و  اهتنونیک - هقباسلا  هتنونیکف  هقیقرلا  یه  هقیقحلا و  وه  و 

هر س  رکذتف ،
هر س  یقوذ ، ینافرع  هنأ  یلقن و  هنأ  یلقع و  یناهرب  هنأ  انلقن  امک  یلاثملا  سحلاب  هلمجلاب  يورخألا و  یخزربلا و  سحلاب  يأ  - 2
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حورلا نأ  ملعا  نیتأم  نینامثلا و  عبارلا و  بابلا  یف  یبارعألا  نیدـلا  ییحم  خیـشلا  هلاق  اـم  دـییأتلا  نم  ابرـض  هاـنرکذ  اـم  دـیؤی  اـمم  و 
هروص لوأـف  ناـک  ثیح  وأ   (1) هرخآلا رادـلا  یف  وأ  خزربلا  یف  وأ  ایندـلا  یف  ناـک  ءاوس  هیـسح  هروصل  اربدـم  هللا  هدـجوأ  یناـسنإلا 

هیمـسجلا هروصلا  هذـه  یلإ  هروصلا  کلت  نم  رـشح  هنإ  مث  هیلع  قحلا  هیبوبرب  رارقإلاب  قاثیملا  اـهیف  هیلع  ذـخأ  یتلا  هروصلا  اهـسبل -
نم يرخأ  هروص  یلإ  رـشح  تام  اذإف  هتوم  هعاس  یلإ  همأ  نطب  یف  هدـسج - هروص  نوکت  نم  رهـش  عبار  یف  اـهب  سبح  هیوایندـلا و 

هب و ییحیف  توملاـب  فوصوملا   (2) هدـسج هروص  یلإ  هروصلا  کـلت  نم  رـشح  هلاؤس  تقو  ءاـج  اذإـف  هلاؤس  تقو  یلإ  هتوم  نیح 
یلإ لاؤسلا  دـعب  رـشحی  مث  یلو  وأ  یبن  نم  فشکلاب  هللا  هصخ  نم  الإ  حورلا  کلذـب  هتایح  نع  مهراصبأ  ساـنلا و  عامـسأب  ذـخؤی 

ثعبلا هخفن  یلإ  ءاوسلا  یلع  کـلذ  یف  توملا  موـنلا و  خزربـلا و  نیع   (3) هروصلا کلت  لب  اـهیف  کـسمی  خزربلا  یف  يرخأ  هروص 
کلذ لهأ  نم  نکی  مل  نإف  لاؤس - هیلع  یقب  ناک  نإ  ایندـلا  یف  اهقراف  ناک  یتلا   (4) هروصلا یلإ  رشحی  هروصلا و  کلت  نم  ثعبیف 

وأ هنجلا  اهب  لخدی  یتلا  هروصلا  یلإ  رشح  هلاؤس  نم  غرف  اذإ  همایقلا  موی  لوئسملا  هنجلا و  اهب  لخدی  یتلا  هروصلا  یف  رشح  فنصلا 
مهلک رانلا  لهأ  رانلا و 

هر س  اهوحن ، تاسالتخالا و  فوشکلا و  تامانملاک و  - 1
همازلتـسال لاحم  اذه  قوذـلا و  درجم  یلع  رـصتقا  هنإ  هرـس  سدـق  فنـصملا  هلوقیـس  ام  اذـه  یعیبطلا و  ندـبلا  هدارم  نأ  رهاظلا  - 2

هتروصب و یـشلا ء  هیئیـش  نأ  رابتعاب  وه  هب و  ربخأ  اضیأ  قداصلا  ربخملا  اهوحن و  هیویندـلا و  خـسانتلا و  لیطعتلا و  لـثم  تـالاحملا 
ام لاق  نیملسملا  دئاقعل  نوظفاحلا  مه  نیعرشتملا و  ءافرعلا  نم  ناک  امل  خیـشلا  لوصألا و  یف  رم  امک  دوجولاب  سفنلاب و  صخـشتلا 

هر س  باتکلا ، رابخألا و  نیماضم  هنأ  هرخآ  یلإ  هلامک  يرت  امک  لاق 
جراخلا یف  هیجراخلا  هروصلا  سفنلا و  يأ  نهذلا - بتارم  نم  هبترم  نیع  لب  نهذلا  یف  هینهذـلا  هروصلا  نإ  لوقت  نأ  لثم  اذـه  - 3

هر س  زوکلا ، یف  ءاملا  لثم  هینامسجلا  فورظلاک  اسیل  جراخلا  نهذلا و  نإف  جراخلا  بتارم  نم  هبترم  نیع  لب 
ایندلاب و دهعلا  لوط  ثیدح  نم  قحلا  یلإ  كدشری  ام  رم  دـق  لاؤسلا و  تقو  هروص  لثم  هفیج  تراص  یتلا  هیعیبطلا  هروصلا  يأ  - 4

هر س  یبقعلا ، یلع  لابقإلا  هدش 
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اوداع اذإف  هیؤرلل  ـالإ  حلـصت  ـال  هروص  یف  اورـشح  اودون  (2) و  هیؤرلا یلإ  اوعد  مث  اـهیف  اورقتـسا  هنجلا و  اوـلخد  اذإـف   (1) نولوئسم
اهیلإ و لقتنا  یتلا  هروصلا  مکح  یلإ  همکح  عجری  اهیلع و  ناک  یتلا  هتروص  یسنت  هروص  لک  یف  هنجلل و  حلصت  هروص  یف  اورـشح 

امئاد هنجلا  یف  لازی  الف  اـهیف  رـشح  اهنـسحتسا  اـهآر و  هروص  هیأـف  روصلا  نم  هیف  اـم  يأر  هنجلا و  قوس   (3) لخد اذإف  اهیف - رـشح 
هنجلا قوس  نم  اهذخأی  امئاد  روصلا  یف  رشحی  لازی  الف  یهلإلا  عاستالا  کلذب  ملعیل  هل  هیاهن  ام ال  یلإ  هروص  یلإ  هروص  نم  رشحی 

یلجتلا کلذـل  صاخلا  دادعتـسالاک  یه  هروصلا  کلت  نأل  لبقتـسملا  یف  نوکی  يذـلا  یلجتلا  هروص  بسانی  ام  الإ  اهنم  لبقی  ـال  و 
تنأ یتلا  لاحلا  هروص  یف  سفن  لک  یف  رشحت  کلذک  نآلا  کنأ   (4) تفرعل تنطفت  ول  هیهلإلا و  هفرعملا  بابل  نم  هنإف  اذه  ملعاف 

كرهاظ و یف  فرـصنت  اهنع  یتلا  کلاوحأ  یف  کلاقتناب  سحت  تنک  نإ  هدوهعملا و  کـتیؤر  کـلذ  نع  کـبجحی  نکل  اـهیلع و 
هرهاظ هتباث  هحیحـص  اروص  نوفراعلا  اهرـصبی  اهیف و  رـشحی  نآ و  لک  یف  اهیف  لخدت  کحورل  هروص  اهنأ  ملعت  نکل ال  و  کنطاب -

لبق انهاه  هسفن  بساحی  هلامعأ و  هسفن  یلع  نزیف  ساـنلا  عیمج  اـهیلإ  لوئی  يذـلا  فیلکتلا  نطوم  یف  هتماـیق  مدـقی  فراـعلاف  نیعلا 
تهتنا هبساحملا  هذهب  انعفتنا  هانیاع و  میظع  دهشم  هیف  انل  اوبساحت و  نأ  لبق  مکسفنأ  اوبـساح  لاقف  هیلع  عرـشلا  صرح  امک  لاقتنالا 

تعقو نإ  هانرکذ و  امل  اهیف  هروکذـملا  رـشحلا  هوجو  نم  ریثک  یف  قافتالل  هسیفنلا و  دـئاوفلا  نم  اهیف  امل  هلوطب  انلقن  امنإ  هتراـبع و 
لک دـمتعن  الف  نحن  امأ  هیلع و  هومکح  امیف  نادـجولا  قوذـلا و  درجم  یلع  راـصتقالا  هیفوصلا  هداـع  نم  نـأل  ضعبلا  یف  هفلاـخملا 

.هیمکحلا انبتک  یف  هرکذن  ایعطق و ال  هیلع  ناهرب  ام ال  یلع  دامتعالا 

: هرصبت اهیف  هرکذت 

تالاثم اهلک  هللا  اهلعج  هیداملا  روصلا  هینامسجلا و  رومألا  هذه  نأ  هتمارک  راد  یف  بغارلا  یلاعت و  هللا  یلإ  کلاسلا  اهیأ  ملعا 

هر س  مهباذع ، عاونأ  دحأ  لاؤسلا  نأل  - 1
هر س  ِدوُجُّسلا ، َیلِإ  َنْوَعُْدی  ٍقاس َو  ْنَع  ُفَشُْکی  َمْوَییلاعت  هلوق  یلإ  هراشإ  - 2

هر س  روصلا ، هیف  عابی  اقوس  هنجلا  یف  نأ  یلازغلا  نع  لوقنملا  مالکلا  یف  رم  ثیدح  یلإ  هراشإ  - 3
هر س  خلإ ، یبلق  راص  دقل  هفلتخملا  لاکشألاب  لکشتی  رهاظلا  بسحب  نجلاک  حورلا  بسحب  ناسنإلا  نأ  انم  رم  دق  - 4
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هرضح توربجلا و  ملاع  یه  یتلا  هیئاضقلا   (1) هینامحرلا رومألا  یلع  تالاد  تالاثم  اهنأ  امک  هیردـقلا  هیناحورلا  رومألا  یلع  تالاد 
ملاوعلا نأل  اهانعم  اهتقیقح و  یلع  هروصلا  هلامک و  یلع  صقانلا  هلالد  هیاـغلا و  یلع  هیاـغلا  يذ  هلعلا و  یلع  لولعملا  هلـالد  هیبوبرلا 

نإف هیهلإلا  ءامـسألا  هروص  اضیأ  یه  و  یلاعت - هللا  یلإ  لحارم  لزانم و  اعیمج  لعنلاب و  لـعنلا  وذـح  هیذاـحتم  هقباـطتم  تملع  اـمک 
امک الصأ  هیف  فالتخا  ضحم ال  يدحأ  وه  يذلا  اهدوجو  اهتقیقح و  رابتعاب  اهتاموهفم ال  رابتعاب  اهلیـصفت  اهترثک و  یلع  ءامـسألا 
ملاع یلإ  تلزنت  مث  هیهلإلا  هیلیـصفتلا  مولعلا  هیهلإلا و  هدرجملا  راونألا  هسدقملا و  لوقعلا  ملاع  یلإ  الوأ  تلزنت  امنإ  یهف  هنایب - قبس 

لوزنلا و نأ  اـمکف  هیناـکملا  عاـضوألا  تاـهجلا و  تاوذ  یه  هیداـملا و  روصلا  ملاـع  یلإ  مث  هیرادـقملا  لـثملا  هیناـسفنلا و  روـصلا 
کلتب نوکی  نأ  دـب  هیلع ال  دورولا  هیلإ و  رـشحلا  عوجرلا و  کلذـکف  بیترتلا  اذـهب  لاونملا  اذـه  یلع  یلعـألا  إدـبملا  نم  رودـصلا 

یلوزنلا بیترتلا  سکع  یلع  یقارملا  جردلا و 

یصحت هرثک ال  اریثک  ارشح  ناسنإلل  نأ  یف  ( 11  ) لصف

الوأ لزنی  نأ  دـب  الف  یلاعت  هیلإ  کلاسلا  اهب  یقتری  یقارم  اجرد و  تالقعتلا  تالیختلا و  ساوحلا و  تاماقم  هللا  لـعج  هنأ  قبـس  دـق 
یف مث  الایخ  سحلا  هروریـصل  لایخلا  نیعب  هیئرملا  هداملا  نع  هدرجملا  تاـسوسحملا  ملاـع  یف  مث  هیداـملا  تاـسوسحملا  ملاـع  یف 

هفاثکلا هفاطللا و  یف  هتوافتم  هریثک   (2) تاقبط هثالثلا  ملاوعلا  هذه  نم  لک  یف  لعفلاب و  القع  لایخلا  هروریصل  هقرافملا  روصلا  ملاع 
نوکی ملاوعلا  هذه  نم  یلعأ  وه  ام  و 

امهوحن ردـقتلا و  لکـشتلا و  بوش  رابتعاب  هبلاغ  اهتیئاوس  کلت  نأل  هینامحر  هیئاضقلا  هیناـحور و  هیردـقلا  رومـألا  تناـک  اـمنإ  - 1
هر س  هیبوبر ، هرضح  هینامحر و  رماوأ  یمست  هیبوبرلا و  عقص  نم  دعت  اذهلف  هکلهتسم  اهیف  هیئاوسلا  ناکمإ  نأل  هذه  فالخب 

نییمدآلا رخآ  مکمدآ  ملاوعلا و  رخآ  مکملاع  و  مدآ - فلأ  فلأ  ملاع و  فلأ  فلأ  مکلبق  هلوقب ع :   ُ هرثکلا هذه  یلإ  ریشأ  دق  و  - 2
هر س  ، 
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ملاع تاجرد  یط  دعب  الإ  تایاهنلا  ملاع  تاجرد  یندأ  یلإ  ناسنإلا  غلبی  الف  دـشأ  هالعأ  هلفـسأ و  نیب  توافتلا  رثکأ و  هتاقبط  ددـع 
تاسوسحملا ملاع  وه  اهلک و  تایادـبلا  ملاع  تاـجرد  یط  دـعب  ـالإ  طاـسوألا  ملاـع  تاـجرد  یندأ  یلإ  غلبی  ـال  اـهلک و  طاـسوألا 

توم و دـیدج و  سبل  علخ و  کلاسلل  اهنم  لزنم  لک  یفف  یلاعت  هللا  یلإ  نیرئاسلا  لزاـنم  یه  اـهتاجرد  ملاوعلا و  عیمجف  هیداـملا -
ناهربلاب اندنع  حیحـصلا  وه  سافنألا و  ددعب  لیق  یـصحی و  ریثک ال  رـشحلا  ثعبلا و  توملا و  ددـعف  هدـعب  ام  یلإ  رـشح  هنم و  ثعب 

مث هرخآلا  ملاع  یلإ  هتاذ  یف  كرحتملا  یناسنإلا  رهوجلا  امیـس  هیعیبطلا  رهاوجلا  نم  ملاعلا  اذـه  یف  نکاس  ـال  نأ  یلع  اـنمقأ  يذـلا 
هراشإلا هیلإ  اهنم و  صلختی  نأ  یلإ  الیلق  الیلق  یقتری  مث  تاسوسحملا  بتارم  یلوأ  یلإ  الوأ  هدورو  نم  دب  هیهلإلا و ال  هرضحلا  یلإ 

دحاو لک  نإف   (1) اِیثِج اهِیف  َنیِِملاَّظلا  ُرَذَن  اْوَقَّتا َو  َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  ایِـضْقَم  ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک  اهُدِراو  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو  یلاعت - هلوقب 
هتئیـس ربجنی  مل  هتأشن و  لدـبتی  مل  ول  رانلا  باذـع  قاقحتـسا  هل  لـصحی  هنئاـکلا  هیعیبطلا  ملاـع  یف  هعوقو  هطـساوب  ساـنلا  دارفأ  نم 

.ٍتانَسَح ْمِِهتائِّیَس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلْوُأَف  یلاعت  لاق  امک  تاوهشلا  كرت  تاعاطلا و  لعفب  هیرطفلا 

ینعم یفانی  ترکذ  يذلا  اذه  تلق  نإف 

ثیدحلا هرطفلا  یلع  دلوی  دولوم  لک  هلوق ع :

هیف انمالک  يذلا  هراهطلا و  سدقلا و  ملاع  نم  اهتاذ  بسحب  اهنأل  حورلا  هرطف  وه  ثیدـحلا  یف  روکذـملا  نأل  امهنیب  هافانم  تلق ال  . 
تادوجولا سخأ  اهدوجو  یتلا  هیداملا  هیـسحلا  ماسجألا  نم  لصح  يذلا  ندبلا  هرطف  یهف  اهیف  سفنلا  عوقو  ندبلا و  هأشن  ءادتبا  وه 

هتوکلم هللا و  نع  اهدعبأ  اهملظأ و  و 

اهقلخ ذم  ماسجألا  یلإ  رظن  ام  یلاعت  هنأ  يوبنلا ص : ثیدحلا  یف  درو  دق  و 

(2) نیثیدح نیب  عفادتلا  عفدنا  اضیأ  هانرکذ  امب  و 

اهلابح ایندلا و  كارشأ  یف  اوعقی  مل  يأ  هدماخ  یه  اهانزج و  معن  لاقف ع  متنأ  لئـس أ و  رانلا  یلع  لکلا  دوروب  اذه  هرـسف ع  امل  - 1
اهران هقرحت  الف  اندـبع  یلع  ًامالَـس  ًادَْرب َو  ِینوُکاهرانل  یلاعت  هللا  لوقی  اذـکه  هلاح  ایندـلا و  یف  ناک  نمف  اهبلاخم  مهیف  بشنی  مل  و 

هر س  روجسملا ، اهرحب  هقرغی  رونلاک و ال  هقح - یف  یتلا 
همأ نطب  یف  یقـش  یقـشلا  همأ و  نطب  یف  دیعـس  دیعـسلا  رخآلا ُ:  هرطفلا و  یلع  دلوی  دلولوم  لک  امهدحأ :   ُ نیثیدح نیب  اذـک  و  - 2
یف هتنونیک  دومحملا و  لضافلا  هجازم  ندـبلا و  هرطف  رابتعاب  یناثلا  هراهطلا و  همـصعلا و  ملاـع  نم  یتلا  حورلا  هرطف  راـبتعاب  لوـألاف 

حورلا هرطف  رابتعاب  لوألا  اـضیأ  رکذ و  اـم  لـباقم  یف  هتنونیک  مومذـملا و  ئیـسلا  هجازم  وأ  هرهطملا  ماـحرألا  هخماـشلا و  بالـصألا 
اـضیأ هلیذرلا و  وأ  هدـیمحلا  تاکلملا  نم  اـهدوجو  هنیط  ریمخت  عبرـألا و  تاـهمألا  نطب  یف  سفنلا  هنونیک  راـبتعاب  یناـثلا  هیرونلا و 

یف دیعـس  دیعـسلا  نإ  وه ُ:  رخآ  فیرـش  ثیدـحل  اقفاوم  مالقألا  مأ  باتکلا و  مأ  یف  هیملعلا  هنونیکلا  رابتعاب  یناثلا  رم و  امک  لوـألا 
هر س  لزی ،  مل  یقش  یقشلا  لزألا و 
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ای ملعا  ثیدحلا و  هرون  نم  اهیلع  شر  مث  هملظ - یف  قلخلا  قلخ  دق  هللا  نأ  رخآلا  هرطفلا و  یلع  دلوی  دولوم  لک  امهدحأ  نیروهشم 
هـسوسحملا رومألا  هفرعم  نم  هقئالع  نع  هنع و  صالخلا  یف  کل  دب  الف  یـسحلا  ملاعلا  اذه  یلإ  كدورو  نم  دب  امک ال  هنأ  یبیبح 

ناتعقاو هرخآلا  ایندـلا و  نأل  اهتـسخ و  اهتءاندـب و  ملعلا  اهتفرعمب و  الإ  لصحی  وه ال  اهیف و  دـهزلاب  نوکی  امنأ  اـهنع  هرجاـهملا  نـأل 
هفرعم مزلتـسی  نیفاضملا  دـحأ  هفرعم  هیورخألا و  هیولوـألا و  و  فرـشلا - هءاندـلا و  ولعلا و  وندـلا و  ههج  نم  فاـضملا  سنج  تحت 

هرخآلا و فرعی  مل  نم  اهفرش و  هرخآلا و  فرعی  مل  اهتسخ  ایندلا و  فرعی  مل  نمف  رخآلا  هلاهج  عم  امهدحأ  هلاهج  اذک  اعم و  رخآلا 
تاسوسحملا لاوحأ  هیعیبطلا و  ماسجألا  نع  ثحبلاب  ءامکحلا  ینتعا  يرخأ  هوجول  اذـهل و  اـهیلإ و  قاتـشا  اـهراتخا و  فیک  اـهفرش 

َنوُرَّکَذَت ْوَلَف ال  یلوُْألا  َهَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  یلاعت َو  لاق  امک  تایعیبطلا  دعب  ام  و  تاسوسحملا - ءارو  ام  یلإ  اهنم  اولقتنیل 

قح ثعبلا  قح و  توملا  نأ  رکذت  یف  ( 12  ) لصف

هراشا

سدـقلا و ملاع  یلإ  ایعیبط  اقوشت  هرخآلا و  وحن  هیلبج  هکرح  يرهوج  یـش ء  لکل  نأ  نم  هرکذ  انفلـسأ  ام  فیعاـضت  نم  تملع  دـق 
ابرقت هیتاذ   (1) هدابع هل  توکلملا و 

امهیف هیاغلا  هیعیرـشتلا و  یهاونلا  رماوألل و  لاثتما  هیفیلکتلا  هداـبعلا  نأ  اـمک  هینیوکتلا  یهاونلا  رماوـألل و  لاـثتما  هداـبعلا  هذـه  و  - 1
تاکرد یلویهلا و  هیواـه  نع  دـعبلا  هیفیلکتلا و  یف  منهج  نع  دـعبلا  یه  دـعبلا  یف  یلاـعت و  هللا  یلإ  برقتلا  یه  برقلا  یف  اـعیمج 

اظح رفوأ  وهف  نییناحورلا - قالخأب  قلختلا  هیلع  بلغ  نم  لک  درجتلا و  ماکحأ  هیلع  بلغ  یـش ء  لکف  هینیوکتلا  هیتاذـلا  یف  هعیبطلا 
نوعلم هنوعلم و  ایندـلا  نأ  درو  اذـهل  هللا و  نم  هنعلم  رثکأ  وهف  هعیبطلا  مزاول  مرجتلا و  ماکحأ  هیلع  بلغ  یـش ء  لـک  هللا و  همحر  نم 
رهدـلا هؤاعو  المع  املع و  لماکلا  طیـسبلا  لقعلاف  نویـشرع  مهبولقب  نویـشرف و  مهنادـبأب  نیذـلا  اـهیف ال  وه  ثیح  نم  يأ  اـهیف  نم 
هعیبطلا ملاع  مزاول  نم  اهریغ  ههجلا و  ناکملا و  نامزلا و  یف  هدسج  ناک  نإ  ناکملا و  توربجلا ال  هزیح  نامزلا و  یلعألا ال  نمیألا 

يرع و وهف  طیـسبلا  هلقع  امأ  هبکرم و  ماکحأ  هذـه  نأ  ناقیإ  یلع  ناظقیلا  لقعلاف  نیأ  نکم و  تقأ و  لماکلا و  ناـسنإلا  خرو  اذإـف 
هر س  یتح ، نیأ و  هل  لاقی  یتم و ال  هل و ال  خیرات  اهنع ال  يرب ء 
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نم هیتاذ  تالوحت  تالاقتنا و  ارارم  قبـس  امک  هلف  داسفلا  نوکلا و  تحت  هعقاولا  عاونألا  فرـشأ  هنوکل  ناسنإلا  امیـس  یلاـعت  هللا  یلإ 
لوأ هنأ  اضیأ  تملع  هیلقعلا و  هتأشن  رخآ  یلإ  مله  هیناسفنلا و  هتأشن  رخآ  یلإ  اهنم  مث  هیعیبطلا  هتأشن  رخآ  یلإ  یعیبطلا  هثودح  ندل 

هلحارلا هلزنمب  ندبلا  تالآلا و  هیندبلا و  يوقلاب  ندـبلا  هکلمم  ریمعت  هیـسحلا و  هأشنلا  هذـه  لیمکت  هیلإ  تهجوت  سفنلا و  تضتقا  ام 
هلحرملا هذه  ترمع  هأشنلا و  هذـه  تلمک  اذإ  مث  حاورألا  رحب  ماسجألا و  رب  یف  یلاعت  هللا  یلإ  رفـسلا  یف  سفنلا  بکارل  هنیفـسلا  وأ 

اهتاذ و لیمکت  یف  جردتی  اذکه  اهتیاغ و  اهئدبم و  یلإ  برقأ  رخآ  لزنم  یف  تلخد  هیناث و  هأشن  لیـصحت  یف  تذـخأ  اهنم و  تربع 
هیرهاظلا اهتروص  یف  تصقن  تدتشا  يونعملا و  اهرهوج  هوق  یف  تدادزا  املک  هتیانع و  هللا و  دادمإب  اهدوجو  هیوقت  اهنطاب و  ریمعت 

نع توملا  اهل  ضرع  هرخآلا  باوبأ  نم  باب  هبتع  یلإ  هیرهوجلا  اهتکرح  یتاذـلا و  اهریـسب  تهتنا  اذإف  یـسحلا  اـهدوجو  فعـض  و 
رم دق  هثلاثلا و  هأشنلا  یه  يرخأ  هیاغ  یلإ  اهیف  رفـسلا  هیادب  هرخآلا و  یلإ  رفـسلا  هیاهن  توملاف  هیناثلا  هأشنلا  یف  هدالولا  هأشنلا و  هذه 

یبرتی امک  ایندـلا  هذـه  یف  ائیـشف  ائیـش  یبرتیف  ندـبلا  همیـشم  ایندـلا و  نطب  یف  نینجلاک  اهنوکت  إدـبم  یف  هیناسنإلا  سفنلا  نأ  اـضیأ 
فـشکنا حضتاف و  هرخآلا - هعـس  یلإ  ایندـلا  نطب  نع  جورخلا  نع  هرابع  ایدارإ  وأ  ایعیبط  ناک  ءاوس  توملا  و  همأ - نطب  یف  نینجلا 

مامت ریخ و  وه  ام  لک  هل و  امامت  اریخ و  نوکی  یـشل ء  یعیبط  رمأ  لک  سفنلل و  یعیبط  رمأ  توملا  نأ  اـقحال  اـقباس و  هاـنرکذ  اـمب 
نأ تبثف  هل  قح  وهف  یشل ء 
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اذـه یف  هعقاولا  رورـشلا  رئاسک  تاذـلاب  ضرعلاب ال  عقاو  رمأ  وه  امنإف  ندـبلا  أرطی  يذـلا  كالهلا  داسفلا و  اـمأف  سفنلل  قح  توملا 
هیناحورلا هاـیحلاف  لـضفألا  فرـشألا و  وه  اـم  هیاـعر  یـضتقت  هیهلـإلا  هلادـعلاف  هیعیبطلا - تاـیاغلا  تاریخلل و  اـعبت  ضرعلاـب  ملاـعلا 

تدجول یعیبط  ندب  وه  ثیح  نم  ندبلا - یف  ایمکح  ارظن   (1) ترظن ول  کنأ  یلع  هیندبلا  هیعیبطلا  هایحلا  هذه  نم  فرشأ  ناسنإلل -
صقانلا داحتا  هنیعملا و  هروصلاب  همهبملا  هداملا  داحتا  اهب  ادحتم  هتدجو  لب  اهب - هصخـشت  هتیذه و  اهاوق و  سفنلاب و  همامت  هماوق و 

قارتفالل و هیعادتملا  ءازجألا  رـصانعلا و  الإ  هقیقح  هینإ و  هل  قبی  مل  اهاوق  سفنلا و  نود  هتاذـب  هدرفت  ضرف  ولف  لعفلاب  هوقلا  ماتلاب و 
.هدعب توملا و  لبق  تناک  امک  اهلاحب  یه 

سوفنلا تناـک  اـملک  هکلهتـسم و  هروهقم  هلحمـضم  اهـسفن  یف  یه  حاورـألا  سوفنلا و  فرـصت  تحت  هعقاوـلا  ماـسجألا  نأ  ملعا  و 
هایحلا هوقلا و  یف  سفنلا  تنعمأ   (2) املک ادوجو و  صقنأ  هینانإ و  لقأ  هوق و  فعضأ  اهیف  هفرصتملا  نادبألا  تناک  يوقأ  فرـشأ و 

اذـه لاز و  هیلکلاـب و  ندـبلا  مدـعنا  لالقتـسالا - نم  اـهتیاغ  تغلب  اذإ  یتح  لاوزلا  توملا و  فعـضلا و  یف  ندـبلا  نعمأ  لاـمکلا  و 
هیمـسج نم  يوـقأ  یه  تاـبنلا و  هیمـسج  نم  مـکحأ  يوـقأ و  داـمجلا  هیمـسج  نأ  يرت  ـال  هیعیبـطلا أ  ماـسجألا  یف  دـهاشم  ینعملا 

.مامتلا هوقلا و  یف  اهحاورأ  اهسوفن و  توافت  بسحب  ناسنإلا  هیمسج  نم  یه  و  ناویحلا -

هیئیـش هؤاقب و  هرامغنا  هیف  ام  هداحتا و  هب  ام  هصخـشم و  هلـصحم و  ءاقب  لب  هل  كاله  داسف و  ندـب ال  وه  اـمب  ندـبلا  نأ  هلـصاح  - 1
یهف کلذ  عم  اندـب و  سیلف  طرـشب ال  هذوخأم  قارتفالا و  یلإ  هیعادـتم  ءازجأ  رـصانع و  یه  امب  ندـبلا  هداـم  اـمأ  هماـمتب و  یـشلا ء 

هر س  اضیأ ، اهلاحب 
اقلطم سوفنلل  یتلا  هیناثلا  هوقلا  یف  یناثلا  هیرطفلا و  یلوألا  هوقلا  یف  لوألا  نأ  خـلإ  سوفنلا  تناک  املک  هلوق و  نیب  هنیب و  قرفلا  - 2

بـسحب ندـب  ـال  لـمکلا  یف  هلمجلاـب  هیناـسنإلا و  سوفنلل  هیبسکلا  هوقلا  امیـس  هیلامکتـسالا  اـهتاکرح  هیعوأ  یه  یتـلا  اـهلاجآ  یف 
فازگ زا  ین  دـنا  هتفگ  ناگرزب  سب    ُ .لاز هیلکلاب و  ندـبلا  مدـعنا  لاق  امک  توملاب  مهیلع  كاله  داسف و  أرط  لاقی  یتح  هقیقحلا -

امیف مهـسوفن  قارغتـسال  تاذلاب  هیلإ  تفتلم  ریغ  لالظک  وه  لاثمک  رثدـی  قیقر ال  یـش ء  یقب  وأ  فاص  داتفا  ناج  نیع  ناکاپ  مسج 
هر س  اهقوف ،
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نوکی امنأ  یلاعت  هیلجت  اکاکدنا و  ندبلا  هینإ  لبج  كدنیف  هقطانلا  سفنلا  یـسومل  قحلا   (1) یلجت رثأ  توملا  نإ  ءافرعلا  ضعب  لاق 
ههج هنم  تلحمضا  هیتوکلملا  هیناحورلا و  ههج  یشل ء  تیوق  ام  دنعف  ملاعلا  کلذ  یلإ  اهتبسن  تیوق  یتلا  سفنلل  توکلملا  ملاع  یف 
ریغ هانیعدا  يذلا  اذه  يرخألا و  ناصقن  بجوی  امهادحإ  ناحجر  نیتفکک  هرخآلا  ایندلا و  نإ  نادض و  امهنأل  کلملا  هینامـسجلا و 

- اهداسجأ ههج  نم  اهـسوفن ال  ههج  نم  اهلک  هیلامکلا  اهـصئاصخ  بکاوکلا و  كالفألا و  تالامک  نأل  هیف  اـم  کـلفلاب و  ضوقنم 
ههج نم  الإ  سیل  اهلک  کلذ  ریغ  و  هلاحتـسا - داسف و  هفآ و  دورو  جراخ و  نم  اهیف  مسج  لوخد  ماسقنالا و  لوبق  نع  اهعانتما  نإـف 

اهسوفن مزاول  نم  نوکی  ام  الإ  اهیف  هوق  اهل و ال  يرخأ  هعیبط  ذإ ال  اهتیمسج  یف  هبالص  وأ  هوق  لجأل  اهداسجأ و  ههج  نم  اهسوفن ال 
الإ سفن  هلک  کلفلا  لب  ماسجألا  فعضأ  یه  ارارم  امهنیب  قرفلا  تملع  دق  سنج و  یه  امب  اهل ال   (2) هدام یه  امب  کلفلا  هیمسجف 

اهنیعب اهنأ  تملع  دـقف  هرخآلا  ماسجأ  امأ  تاکرحلا و  عاضوألا و  لوبق  هیف  نکمتل  ـالیلق  اـهنم  عفرأ  وأ  یلوـألا  یلویهلاـب  اـهیبش  ارمأ 
دوجو اهدوجو  نأ  تملع  اهسوفن و 

هیلوطلا اهتایقرت  اهتالامکتسا و  هیؤرلا  تاقیمل  اهؤیجمف  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاق  ُهُّبَر  ُهَمَّلَک  اِنتاقیِِمل َو  یسُوم  َءاج  اََّمل  َویلاعت  لاق  - 1
و هیبلقلا - تاملکلاب  ملکتلا  اهعم  برلا  ملکت  دودرملا و  ریغلا  دادعتسالا  ناسلب  ءاعدتـسالا  و  قداصلا - بلطلا  وه  اذه  رمعلا و  ماد  ام 

یه یتلا  تاملکلا  اهیقلت  اضیأ  نیثدـحم و  نیملکم  یتمأ  یف  نإ  :  ُ یبنلا ص لاق    ُ قحلا نع  قحلاب  هقطانلا  سفنلا  عم  یقیقحلا  قطنلا 
هیلجت رهقلا و  هیرهظمل  هوق  هیلعف و  حولـص و  اضیأ  رهاظملا  فرط  یف  اهبر و  ءاقلل  حلـصت  هب  يذـلا  یلمعلا  يرظنلا و  نیلقعلا  بتارم 

زربی ءاشنإلا و  هیلاعفلا و  هاوق و  ندـبلا و  نع  ءانغلا  اهل  لصحیف  اـهریغ  درجتلا و  ءاـنغلا و  هیلاـعفلاب و  فطللا  يرهظم  ـالک  یف  یلاـعت 
هیاغ ریخ و  هنأ  هانعم  الوأ  رکذ  اـم  یلع  یقیقحلا و  قحلا  ءاـقل  بجوم  هنأ  قح  توملا  ینعم  اذـه  یلعف  رهقلا  فطللا و  تافـص  اـهنم 

هر س  هیعیبط ،
قرخلا ماسقنالا و  لبقی  وه  وه  امب  وه  دادتمالا و  وه  فیعض  یش ء  یقبی  اهعقص  نم  ام  هسفن و  عضو  دعب  طرشب ال و  طقف و  يأ  - 2
هرمغنم یهف  سنج  یه  امب  امأ  دـحاو و  زوجی  امیف ال  زوجی و  امیف  لاثمألا  مکح  لاثمأ و  هریغ  کلفلا و  یف  دادـتمالا  نأل  امهوحن  و 

هر س  اهتوق ، هیف  رمغنملا  هوقف  رخآلا  مکح  نیدحتملا  دحأ  مکح  لصفلا و  عم  سنجلا  داحتا  هسفن  عم  هدحتم 
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هیداملا ماسجألا  هذهک  هیضرع  هیتاذ ال  هایح  اهتایح  یناسفن و  یکاردإ 

: هیهلإ همکح 

اذـه و  مدـعلا - ءانفلا و  ههارک  اهتلبج  یف  لعج  ءاقبلا و  (1) و  دوجولا هبحم  سوفنلا  عبط  یف  هتمکح  بجاول  لعج  دـق  یلاـعت  هللا  نإ 
املک الطاب و  ائیـش  لعفت  مل  هعیبطلا  رونلا و  هیرون  ریخلا و  هیریخ  هؤاقب  فرـص و  رون  ضحم و  ریخ  دوجولا  هعیبط  نأ  تملع  امل  قح 

الإ تسیل  توملل  اهتهارک  ءاقبلل و  سوفنلا  هبحم  نأ  اذـه  نم  ملعف  اهیلإ  یهتنی  هیلع و  بترتی  هیاـغ - هل  نوکی  نأ  دـب  ـال  اـهیف  زکترا 
لیلد ماودـلا  هبحم  ءاقبلا و  بلط  یلع  هلوبجم  سوفنلا  نوکف  تادوجولا  لـمکأ  تـالاحلا و  متأ  یلع   (2) اهنوک یه  هیاـغ  همکحل و 
هیقاب يرخأ  هأشن  اهل  نکی  مل  ولف  لیحتسم  رمأ  هیعیبطلا  هأشنلا  هذه  یف  اهءاقب  نأل  کلذ  رهدلا و  دبأ  ایقاب  ایورخأ  ادوجو  اهل  نأ  یلع 

یف لطاب  اعئاض و ال  الطاب  هیدـبألا  هایحلا  يدمرـسلا و  ءاـقبلا  هبحم  نم  اـهتلبج  یف  عدوأ  سفنلا و  یف  زکترا  اـم  ناـکل  اـهیلإ  لـقتنت 
.نویهلإلا ءامکحلا  هتلاق  امک  هعیبطلا 

: لح دقع و 

لاقتنالا یلإ  ایلبج  اهجوت  سفنلل  نإ  هیقابلا و  هأشنلا  یف  سفنلا  هایح  هینافلا - هأشنلا  هذه  یف  ندبلا  توم  ناک  اذإ  لوقت   (3) نأ کل  و 
راد نع  بانتجالا  حاورألا و  ملاع  یف  لوخدـلا  یلاعت و  هللا  نم  برقلا  یلإ  هیرهوج  هیتاذ  هکرح  ملاعلا و  اذـه  نع  هرخآلا  ملاـع  یلإ 

حرط توملا و  نع  اهشحوت  سوفنلا و  ههارک  ببس  امف  لهجلا  هملظلا و  باجحلا و  نیع  مسجتلا  نإف  هینامسجلا  بجحلا  تاملظلا و 
اهقالطنا سبحلا و  نع  اهصالخ  هتفاثک و  هلقث و  نع  سفنلا  يرعت  هیف  دسجلا و 

امل ءانفلاب  کباشتملا  ءاقبلا  هیـضرعلا و  هایحلا  يزاجملا و  دوجولا  اذـه  یقابلا و  مویقلا  یحلا  دوجولا  هبحم  اهترطف  یف  لـعج  يأ  - 1
نم لالجلا  لامجلا و  نیأ  نکل  اهتالباقم  نع  ههراک  اهل و  هقـشاع  هبحم  سوفنلا  تناک  یقابلا - مویقلا  یحلا  دوجولا  لـالظأ  تناـک 

هر س  هیاغلا ، یف  لزانلا  لالظلا  امیس  لالظلا -
هر س  نیعم ، لجأ  یف  لاهمإلا  یعدتسی  اذه  هصقان و  هلمکتسم ال  رشحت  نأ  وه  و  - 2

الاح ال مهملع  ناک  اوملع  ول  سانلا و  رثکأ  هملعی  مل  لـئاسلا  هلاـق  اـمم  اذـک  اذـک و  توملا  نوک  نـأل  لاؤسلا  نم  ملعی  باوجلا  - 3
هر س  ههارکلا ، مزلف  هکلم 
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.هدیق نجسلا و  نع 

هذـه یه  سفنلا  تائـشن  لوأ  نأ  وهف  یلعافلا  ببـسلا  امأ  یئاغ  یلعاف و  ناببـس  هیناـسنإلا  سوفنلل  یندـبلا  توملا  ههارک  یف  لوقنف 
رثؤی هیندـبلا و  هعیبطلا  ماکحأ  اهیلع  يرجیف  هیف  هفرـصتم  ندـبلاب  هلـصتم  تماد  ام  سوفنلا - یلع  هبلغلا  اهل  هیندـبلا و  هیعیبطلا  هأـشنلا 

لاصتالا قرفتب  ررضتت  ملأتت و  اذهل  و  هیندبلا - تایفانملا  تامئالملا و  نم  یعیبطلا  ناویحلا  یـسحلا و  رهوجلا  یف  رثؤی  املک   (1) اهیف
هیقلعت يوق  هیـسح و  رهاوج  اهنوک  ثیح  نم  لب  هیلقع  اتاوذ  هیقطن و  رهاوج  اهنوک - ثیح  نم  کـلذ ال  هابـشأ  راـنلاب و  قارتحـالا  و 

ندـبلا و یف  رامغنالا  هدـش  بسحب  هتوافتم  یه  هیعیبطلا و  هأشنلا  نم  اهل  هصحل  نوکی  امنإ  اـهتهارک  یندـبلا و  توملا  نم  اهـشحوتف 
ام امأ  هیمارتخالا و  لاجآلا  نود  هیعیبطلا  رامعألا  رخآ  یف  لصحی  يذلا  یعیبطلا  توملا  دـنع  ههارکلا  ملـسن  انأ ال  یلع  هیف  بابکنالا 

یلإ قوشتلا  يویندلا و  توملا  هبحم  وهف  توکلملا  ناطلس  رخآلا و  مویلا  هللااب و  نامیإلا  رون  هبلغ  نطابلا و  هوق  ماتلا و  لقعلا  هیـضتقی 
هبحـص نم  شحوتی  فراعلاف  تایذؤملا  هرواـجم  تاـملظلا و  هبحـص  ایندـلا و  هاـیح  نع  شحوتلا  هتوکلم و  هیبرقم و  هرواـجم  هللا و 

وه توملا  ههارک  یف  همکحلا  یئاغلا و  ببـسلا  امأ  روبقلا و  باحـصأ  تاومألا و  هنراقم  نم  یحلا  ناسنإلا  شحوت  ایندلا - تاناویح 
هیملعلا و تالامکتـسالا  اهل  نکمیل  هضراعلا  تافآلا  نع  هتنایـص  هرخآلا و  قیرط  یف  بکرملا  هلزنمب  وه  يذلا  ندبلل  سفنلا  هظفاحم 

یف فوخلا  تاناویحلا و  زئارغ  یف  هب  ساسحإلا  ملألا و  عادـبإب  تقلعت  یلاعت  هللا  هدارإ  اذـک  نکمملا و  اـهلامک  غلبی  نأ  یلإ  هیلمعلا 
هنایـص اهداسجأ و  هلالک  اهنادـبأ و  ظفح  یلع  اهـسوفنل  اثح  اهیلع  هدراولا  تاهاعلا  هضراعلا و  تافآلا  نم  اهنادـبأ  قحلی  امع  اهعابط 

ملألا و نکی  مل  ولف  هرـضم - عفد  وأ  هعفنم  رج  یلع  هردـق  اهتاذ و ال  یف  اهل  روعـش  داسجألا ال  ذإ  اهل  هضراـعلا  تاـفآلا  نم  اـهلکایه 
یلإ اهتملسأ  اهتلذخ و  داسجألاب و  سوفنلا  تنواهتل  اهسوفن  یف  فوخلا 

لدتعملا و هجازم  نیع  لصتملا و  مسجلا  نیع  رمألا  لوأ  یف  اهنأکف  هیلإ  هجوتت  یش ء  يأ  يزب  ییزتت  هیاغلا  یف  هفیطل  سفنلا  نأل  - 1
هر س  رخآلا ، یلع  دادضألا  دحأ  هبلغب  توملا  هرفانم و  جازملا  ءوس  لادتعالا و  نیب  هداضم و  لاصتالا  لاصفنالا و  نیب 
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کلذ نطابلا و  ریمعت  (1) و  هیخزرب هیلامک  هأشن  لیصحت  لبق  هدم  عرـسأ  یف  تکلهل  اهلاجآ و  ءاضقنا  اهرامعأ و  ءانف  لبق  کلاهملا 
نم موق  هنظ  امک  تاناویحلا  یف  هعدوملا  عاجوألا  مالآلا و  یف  رمـألا  سیل  اـهداجیإ و  یف  هیلکلا  همکحلا  هیهلـإلا و  هحلـصملا  یفاـنی 

هانرکذ امل  لب  اهل  هبوقعلا  باب  نم  اهنأ  نم  هیخسانتلا 

هینآرقلا تایآلا  هیلع  لدی  امک  یلاعت  هللا  یلإ  تابنلا  دامجلا و  یتح  تادوجوملا  عیمج  رشح  یلإ  هراشإلا  یف  ( 13  ) لصف

تاقبط یلع  رم  امک  تانکمملا  نأ  ملعا 

هراشا

ابرض اهب  هقلعتملا  هیلفسلا  هیولعلا و  مارجألل  ایلک  اریبدت  هربدملا  حاورألا  یه  اهیناث  و  هللا - ملع  روص  یه  هیلقعلا و  تاقرافملا  اهالوأ 
.قلعتلا نم 

نم برـض  اهنم و  هیرانلا  وأ  هیناخدلا  هیراخبلا و  هیلفـسلا  ماسجألاب  هقلعتملا  هیلایخلا  سوفنلا  ایئزج و  اریبدت  هربدملا  حاورألا  اهثلاث  و 
.نیطایشلا نجلا و 

.هیتابنلا سوفنلا  یه  اهعبار  و 

.اهماسقناب همسقنملا  ماسجألا  یف  هیراسلا  عئابطلا  اهسماخ  و 

تابثإ ددصب  نحن  یلاعت و  هیلإ  هروشحم  اهعیمج  و  لوألا - إدبملا  نع  دـعبلا  هسخلا و  یف  هیاغلا  یه  هیولویهلا و  ماسجألا  اهـسداس  و 
.یلعألا انبر  قیفوتب  الیصفت  الامجإ و  بلطملا  اذه 

یلامجإلا هجولا  امأ  لوقنف 

ام هیاغل و  الإ  ائیش  قلخی  مل  یلاعت  هنأ  رم  امک  وهف 

نأ الإ  دـحأ  لکل  الـصاح  ناک  نإ  لایخلا و  وه  و  هیخزربلا - هأشنلا  هیلع  رودـی  ام  نیبرقملل و  یناـثلا  نیمیلا و  باحـصأل  لوـألا  - 1
- نسلا لئاوأ  یف  ایؤرلا  نوری  لافطألا ال  يرت  اذهل  اهیف و  جضنی  لمکتـسی و  هدـم  لجأ و  یـش ء  لکلف  الوأ  مکحتـست  مل  تالایخلا 

نوکی ذـئنیح ال  سمللا و  هوق  ءاطعإ  مدـع  هوق  یف  مالآلا  عادـیإ  مدـع  نأ  یلع  هیمامتلا  لبق  كـالهلاب  راذـنإ  هیف  عاـجوألا  كاردإـف 
هر س  اناویح ، بکرملا 
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هیاغ لکل  هروصلا و  هداملا و  هیاغلا و  لعافلا و  عبرأ  للع  هل  ام  تابکرملا  یه  تادوجوملا و  نم  هیاغ و  لعاف و  هل  ـالإ و  نکمم  نم 
لوأ ال إدبم  یلإ  یهتنی  یتح  أدبم  إدبم  لکل  نأ  امک  اهل  هیاغ  هریخأ ال  هیاغ  یلإ  یهتنی  لب  هیاهنلا  ریغ  یلإ  لسلستی  يرخأ و ال  هیاغ 

هیاغ نأ  کش  يدابملا و ال  أدبم  هنأ  امک  تایاغلا  هیاغ  هنأ  هتاذ و  يوس  هلعف  یف  هیاغ  لکلا ال  ئراب  نأ  ناهربلاب  تبث  دـق  هل و  أدـبم 
نکی ملف  زاجملاب  الإ  هیلع  هیاغلا  قالطإ  نکی  مل  هیلإ  لوصولا  نکمی  املک ال  و  یجراخ - عناـمل  ـالإ   (1) هیلإ لصی  نأ  هل  ام  یـشلا ء 

هقاسنم یلاعت  هایإ  هبلاط  زئارغلا  عئابطلا و  بسحب  تانکمملا  عیمج  نأ  هانرکذ  امب  تبثف  فلخ  اذه  هیاغ  اهانـضرف  دق  هقیقحلاب و  هیاغ 
اثبع و ءابه و  انوکت  مل  هللا  نم  اهتاذ  یف  نیزکترم  امهنوکل  هبغرلا  هکرحلا و  هذـه  هیتاذ و  هکرح  ایونعم و  اقایـسنا  هوحن  هکرحتم  هیلإ 

امک عطقنم  لب  ایمئاد  نوکی  عبطلا ال  فالخ  هنوکل  رـسقلا  رـصاق و  قئاعل  الإ  اهیلع  هبترتم  هققحتم  هنئاک  اهتیاغ  هلاحم  ـالف  ـالطعم  ـال 
نم هلاحم  فرشأ ال  یشلا ء  هیاغ  هیلصألا و  اهتایاغ  یلإ  اهلک  ءایشألا  دوعتف  لیوط  نامز  دعب  ول  عناوملا و  رساوقلا و  لوزیف  هنایب  قبس 

کلت یلإ  مالکلا  لقنن  اذـکه  رهوجلا و  کلذ  نم  هبترم  فرـشأ  ادوجو و  متأ  هیرهوج و  يوقأ  یه  رهوج  لک  هیاغف  یـشلا ء  کلذ 
تابغرلا تاکرحلا و  یهتنم  تایاغلا و  هیاغ  یه  لسلستلل و  اعفد  اهدعب  هیاغ  و ال  اهنم - فرشأ  هریخأ ال  هیاغ  یلإ  یهتنت  یتح  هیاغلا 

.بلطملا وه  یلاعت و  هیلإ  روشحم  لکلاف  تاجاحلا  يوذ  نیقاتشملا و  نییهلإلا و  قاشعلا  يوأم  و 

واعد یف  هدرونلف  یلیصفتلا  نایبلا  امأ  و 

یلاعت هللا  یلإ  هصلاخلا  لوقعلا  رشح  یف  یلوألا  يوعدلا 

هراشا

.نیهاربلا نم  هوجو  رکذب  کلذ  حضونل  هیلإ و  هعجار  هللا  ءاقبب  هیقاب  اهنأ  یلاعت و  هتیوه  یف  تایوهلا  هکلهتسم  اهنأ  ارارم  قبس  دق 

اـسفن ناسنإلا  طارـص  یف  یتلا  هیناویحلا  سفنلا  هروریـصک  هروریـصلا  لوحتلا و  وحنب  نوکی  نأ  دب  هیلإ ال  لصی  نأ  دـب  امک ال  و  - 1
یلإ لوصولا  اذه  قحملا و  سمطلاب و  ءانفلا  یه  هللا  یلإ  عوجرلا  یف  هرابعلا  الاعف و  القع  دافتسملا  ادافتـسم و  لعفلاب  لقعلا  هقطان و 
هیاغ یش ء  لکل  لوقیف   244 نیترابعلا - اتلکب  هب  لوقی  یهلإلا  میکحلا  ءازجلا و  رـشحلل و  يرخأ  هرابع  تایاغلا  هیاغ  یتح  تایاغلا -

هر س  تایاغ ، عئابطلل  نأ  یتح  هیلإ  لصی  نأ  دب  ال 
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لوألا ناهربلا ] ]

رون نیب  اـهنیب و   (1) توافتلا امنإ  هملظ و  اهطلاخی  هصلاخ ال  راونأ  مدـع و  اهبوشی  ـال  هضحم  تاـینإ  هفرـص و  تادوجو  اـهتایوه  نأ 
مل يونعم و  لاصتا  اهل  ناک  کلذک  تناک  یتم  فعـضلا و  هدشلاب و  الإ  سیل  ضعب  عم  اهـضعب  نیب  اذک  مامتلا و  صقنلاب و  راونألا 

.هنم هب  قحأ  یشلا ء و  کلذ  هقیقحلاب  وه   (2) مامت نأل  هیهلإلا و  هیوهلا  نع  تایوهلا  هلوزعم  نکت 

یناثلا ناهربلا 

نیب اذـک  يونعم و  لاـصتا  هیلإ  تادوـجوملا  برقأ  ضرف  اـم  و  لوـألا - إدـبملا  نیب  نوـکی  نأ  یـضتقی  فرـشألا  ناـکمإ  هدـعاق  نأ 
هتوافتم دـحاو  لاصتا  اهل  هدـحاو  تاذ  هنأک  لکلا  نوکیف  هفرـصلا  راونألا  هضحملا و  تاینإلا  رخآ  یلإ  اذـکه  هولتی و  ام  دوجوملا و 
اهیهانت مدع  عم  هدشلا  یف  هیهانتم  يرخأ  هبنج  هدشلا و  یف  هیهانتم  ریغ  هیلاع  هبنج  اهل  دوجولا و  هیلامک  قارشإلا و  هدش  یف  بتارملا 

الإ صلخم  (3) و ال  هانیب امک  نیرصاح  نیب  یهانتملا  ریغ  راصحنا  مزلی  لاصتالا  اذه  اهنیب  نکی  مل  ول  هنأل  کلذ  هدعلا و  هدملا و  یف 
یلإ هعجار  هیلإ  هلـصاو  یهف  ِشْرَْعلا  وُذ  ِتاجَرَّدـلا  ُعِیفَر  یلاعت - هلوقب  هیلإ  ریـشأ  امک  هیبوبرلا  تاجرد  هیهلـإلا و  بتارم  نم  اـهنوکب 

.هتاذ

ثلاثلا ناهربلا 

دهاشی نأ  هل  یلاعت  قحلا  نیب  هنیب و  باجح  ثیح ال  لقعلا  نأ   (4)

یلع رودـت  هیئاوسلا  ماکحأ  قلعتملا و  ینعمب  هداملا  نع  الـضف  قیقحتلا  یلع  اهل  هیهاـم  ـال  ذإ  يونعم  لاـصتا  اـهل  ناـک  هلوق  یلإ  - 1
هر س  هیبوبرلا ، عقص  نم  یهف  اهنع - هبولسم  اهلک  اهب و  قلعتت  ام  هکرحلا و  هداملا و 

هر س  یئاغلا ، وه  مل  انه  دارملا  وه و  مل  وه  ام  نإف  - 2
نکمم لوألا  لولعملا  یلاعت و  بجاولا  نیب  روصتی  هنأ  یه  هدعاقلا و  هذه  یف  ههبش  یل  ضرع  لاق  ثیح 245  تایبوبرلا  یف  يأ  - 3

نع ردـصی  نأ  بجی  هدـعاقلا  یـضتقمبف  اذـک  بجاولا  نیب  هنیب و  روصتی  اذـکه  بجاولا و  نم  لزنأ  لوـألا و  لوـلعملا  نم  فرـشأ 
دوجومک لوقعلا  نأ  وه  هباوج و  یـسفن  نم  لـصح  لاـق  نیرـصاح و  نیب  هروصحم  نوکت  نأ  هیهاـنتم و  ریغ  روـمأ  مزلی  بجاوـلا و 

الف يونعملا  یقیقحلا  لاصتالا  اهل  هروهظ و  هرون و  بجاولا و  هجو  اهلک  اهبتارم و  اهفئاطل و  هدـحاولا و  سفنلاک  بتارم  يذ  دـحاو 
هر س  دحاو ، یشل ء  تاجردلا  بتارملا و  هرثک  الإ  هیهانتملا  ریغلا  هرثکلا  نع  الضف  هقیقحلا  راونألا  یف  هیهانتم  هرثک 

هر س  ءانفلا ، داحتالاب  اندرأ  هیلعلا و  داحتالا و  نیدروم  هل  نإ  يروضحلا و  کلسم  نم  ناهربلا  اذه  - 4
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بجوی باجح  امهنیب و ال  هطـساو  ذإ ال  و  لاحم - اذـه  هیلع  ارهاق  هب  اطیحم  ناکل  الإ  هانتکالا و  هجو  یلع  نکل ال  لوألا  تاذ  هتاذـب 
لوألا لقعلا  یلع  هتاذب  لجتم  یلاعت  هتاذف  هدـئاز  هفـص  يرخأ و ال  ههج  ذإ ال  تاذـلا - حیرـصب  هیلع  قحلا  یلجتی  هلاحم  الف  هنونیبلا 

یش ء اهلک  هل  یلجتملا  یلجتملا و  (1) و  یلجتلا هب  امف  هتاذ  ریغ  یلجتلل  لباق  هل  سیل  ذإ  یلجتلا  اذه  هروص  یه  لوألا  لقعلا  تاذـف 
هروص لقعلا و  هروص  ناتروص  هدحاو  ههجب  یلاعت  هنع  ردصی  نأ  عنتمی  ذإ  هل  قحلا  یلجت  لقعلا و  تاذ  نارمأ  كانه  سیل  دـحاو و 

هیلع و هتاذ  هروصب  یلاعت  هیلجت  نع  هرابع  هنیعب  لقعلا  دوجو  نأ  کلذ  نم  تبثف  دحاو  یشل ء  نادوجو  ررکتی  نأ  لیحتسی  یلجتلا و 
هحفـص یف  سیل  امک  لوـألا و  هروص  اـهیف  يءارتی  هآرم  هحفـص   (2) اهنأک لقعلا  تاذـف  هتاذـل  ریاـغم  رمأـب  تسیل  قحلا  تاذ  هروص 

هروص الإ  هیوه  لقعلل  سیل  کلذـکف  اهتقیقحل  ریاغم  رمأ  هیئرملا  هروصلا  ـال  هیئرملا و  هروصلا  ـالإ  يدوجو  یـش ء  ـال  نول و  هآرملا 
اهتقیقح اهتاذ و  وه  هنع و  هیاکح  هل و  الاثم  اهنوک  الإ  اهیف  ههج  توافت  هروصلا و ال  يذـل  قرافم  رمأب  تسیل  هروصلا  لوـألا و  هیوه 

اذـک و  یلاعت - هیلإ  روشحم  لوـألا  لـقعلاف  هتقیقح  یلإ  عجار  هقیقح  يذ  لـک  اـهلاثم و  لـقعلا  لـقعلا و  هقیقح  یه  هیهلـإلا  تاذـلاف 
.ء یشلا  کلذ  یلإ  روشحم  یش ء  یلإ  روشحملا  یلإ  روشحملا  نأل  روکذملا  نایبلاب  هیلإ  هروشحم  یقاوبلا  لوقعلا 

عبارلا ناهربلا 

ثحابم یف  تبث  تاذـلاب و  هلوقعم  لقاعلا و  نیب  داـحتالا  توبث  یلع  ناـهربلا  یلکلا  نفلا  نم  لوقعملا  لـقعلا و  ثحاـبم  یف  رم  دـق 
یلاعت هلقع  نیع  اهتاذ  تناک  اذإف  اهیلع  هدئاز  هروصب  ءایـشألاب ال  هیلیـصفتلا   (3) همولع اهنیعب  یه  هیلقعلا  تاقرافملا  نأ  یلاـعت  هملع 

هعجار هلاحم  یهف ال  هنع  نیابم  ریغ  تملع  امک  یشلا ء  لقع  تادوجوملاب و 

عقـص نم  لـب  هل  هیـسفن  ـال  ضحم  طـبر  هدوـجو  هل و  هیهاـم  ـال  اـضیأ  ءاـنفلا و  وـه  ضورفملا  ذإ  هیلع  یلجتملا  نیع  یلجتلا  يأ  - 1
هر س  هیبوبرلا ،

كانه ققحتی  یتح  هیـسفن  هیهام و ال  ـال  هنأ  تملع  دـق  هآرملا و  وه  هقیقحلا  یف  سکعلا  هآرملا و  یف  هیئرملا  هروصلا  سفن  لـب  - 2
هر س  هآرم ،

یلإ رظنلا  نم  تبثی  هراـت  لـقاعلا و  عم  دـحتم  تاذـلاب  لوقعملا  نأ  تاذـلاب و  هیلوقعملا  ناونع  یلإ  رظنلا  نم  داـحتالا  تبثی  هرمف  - 3
هر س  ملاعلا ، عم  دحتم  ملعلا  نأ  ملعلا و  ناونع 
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.هایإ هرئاص  یلاعت  هیلإ  هروشحم 

سماخلا ناهربلا 

اهنأ هیلحملا و  هیلاحلا و  هجو  یلع  (1) ال  ایتاذ اماوق  یلاعت  هتاذب  همئاق  هیهلإلا - هیلقعلا  روصلا  نأ  یلاعت  هللا  ملع  ثحابم  یف  قبـس  دق 
هلاحم الف  یلاعت  هئاقبب  هیقاـبلا  هل  تباـثلا  بوجولاـب  هبجاولا  یلاـعت  هتاذـل  تباـثلا  لـعجاللاب  هل  هتباـثلا  هلوعجملا  ریغلا  هتاذ  مزاول  نم 

ءاقبب هیقاب  اهتاذ  نم  هیناف  هیلإ  هدئاع  اهلک  هقرافملا  راونألا  هیهلإلا و  روصلا  لقعلا و  ملاع  نأ  نیهاربلا  هذـهب  تبثف  یلاعت  هیلإ  هروشحم 
اهؤدبم هنأ  امک  اهداعم  هللا  هللا و 

هقطانلا سوفنلا  رشح  یف  هیناثلا  يوعدلا 

هوقلاب لقعلا  دـح  نم  اهتاذ  تجرخ  یتلا  یهف  هلماکلا  سوفنلا  امأ  هصقان  وأ  ایلقع  الامک  هلماک  اـمإ  سوفنلا  هذـه  یلاـعت  هللا  یلإ   (2)
وه يذلا  لقعلاب  تدحتا  اهتاذ و  نع  تلقتنا  لعفلاب  القع  سفنلا  تراص  املک  لعفلاب و  القع  سفنلا  تراصف  لعفلاب  لقعلا  دح  یلإ 

ناـک یـش ء  یلإ  روشحملا  یلإ  روشحملا  نـأل  یلاـعت  هیلإ  اروشحم  ناـک  لـقعلا  یلإ  اروـشحم  ناـک  اـملک  هیلإ و  ترـشحف  اـهلامک 
نأ امإ  ولخی  الف  هصقانلا  هیقطنلا  سوفنلا  اـمأ  بولطملا و  وه  یلاـعت و  هیلإ  هروشحم  هلماـکلا  سوفنلاـف  یـشلا ء  کـلذ  یلإ  اروشحم 

لـصأ بسحب  هیلإ  اهقایتشا  مدـع  ناک  ءاوس  لاـمکلا  کـلذ  یلإ  هقاتـشملا  ریغلا  سوفنلا  ـال و  وأ  یلقعلا  لاـمکلا  یلإ  هقاتـشم  نوکت 
طسوتم ملاع  یلإ  هروشحم  یهف  ْمُهَسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  یلاعت  لاق  امک  اهیلع  ضراع  رمأ  ههج  نم  وأ  ماعنألا  لاح  وه  امک  هرطفلا 

نیب

امک یلعافلا  وه  مل  انه  دارملا  وطـسرأ و  لاق  امک  ءایـشألا  نم  ریثک  یف  وه  مل  وه  ام  نإف  ایدوجو  اموقت  یلاـعت  هتاذـب  هموقتم  يأ  - 1
نأ کلف  هدعب  امب  بسنأ  یه  امایق و  هخـسن  یلع  امأ  اذه و  یلع  مات  ناهرب  اذه  یئاغلا و  وه  مل  خلإ  یـشلا ء  مامت  نأل  هلوق و  یف  هنأ 

ریغل نکل  و  لوعجم - ریغ  موزلملا  ناک  اذإ  لوعجم  ریغ  مزاللا  دـیزأ و  هریاـغم  یعدتـسی  رودـصلا  يرودـص و  ماـیق  ماـیقلا  نإ  لوقت 
ءامـسألا و میهاـفمک  دوجولا  یف  هرخأـتملا  ریغلا  مزاوللا  یف  ـالإ  ءاـضتقالا  هیلعلا و  موزللا  ذإ  لوـعجمف  موزلملا  سفنل  اـمأ  موزلملا و 

هر س  يوعدلا ، ریرحت  یف  اذوخأم  ناکف  هئاقبب  ءاقبلا  هبوجوب و  بوجولا  امأ  و  تادوجو - لوقعلا  نکل  تاتباثلا  نایعألا  تافصلا و 
سوفنلا رـشح  یف  هعبطنملا  سوفنلا  ینعأ  اهتایئزج - هیلکلا و  هقطانلا  سوفنلا  رـشح  یف  اهتایلک  هیکلفلا  سوفنلا  رـشح  يوط  دـق  - 2

هر س  دحاو ، کبسلا  نأل  هیسنإلا  هیلایخلا 
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ملاعلا یف  امل  لالظ  تایاکح و  بلاوق و  یه  هدرجملا و  هسوسحملا  روصلا  ملاع  هیرادـقملا و  حابـشألا  ملاع  وه  يداملا و  یلقعلا و 
ِماْعنَْألاَک اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  هیعبـسلا  هیمیهبلا و  سوفنلا  رئاس  رـشح  هیفیکک  اهرـشح  هیفیک  اهماود و  اهماوق و  اـهب  هیلقعلا و  روصلا  نم  یلقعلا 
یلقعلا اهلامک  یلإ  هغلابلا  ریغلا  تایلقعلا - یلإ  هقاتـشملا  سوفنلا  امأ  هیناویحلا و  سوفنلا  داعم  لاح  یجیـس ء  اًـلِیبَس و  ُّلَـضَأ  ْمُه  ْلـَب 

نإ اهیلإ  لوصولاـب  اـمإ  تاـیلقعلا  یلإ  قوشلا  اـهنع  لوزی  مث  میلـألا  باذـعلاب  اریـصق  ـالیوط و  ارهد  هبذـعم  میحجلا  یف  هددرتم  یهف 
خزاربلا یف  ثکملا  لوطب  وأ  قئـالعلا  فعـض  قوشلا و  هوقل  هیناـسنإ  وأ  هیکلم  هعافـش  وأ  هیناـبر  هبذـجب  هیهلـإلا   (1) هیانعلا هتکرادت 

هللا یلإ  رـشحیف  یندألا  طبهملا  یلإ  امإ  ایلعلا و  هجردلا  یلإ  امإ  بآملا  دنع  نکـسی  باذعلا و  اهنع  لوزیف  اهیلإ  سانیتسالا  هیلفـسلا و 
.رهظیس امک  خسانت  ریغ  نم  يرخأ  ههج  نم 

هیناویحلا سوفنلا  رشح  یف  هثلاثلا  يوعدلا 

هراشا

لب لطبت  اهداسجأ ال  داسف  دنع  یهف  طقف  سحلا  دـح  یلع  هرـصتقم  ریغ  لعفلاب  لایخلا  دـح  هغلاب  تناک  نإ  هیناویحلا  سوفنلا  هذـه 
عم اهنم  عون  لک  صاخـشأ  و  هیناسفنلا - اهتائیهل  هبـسانم   (2) هروص یف  هروشحم  هزیامتملا  اهتایوهب  هظوفحم  خزربلا  ملاـع  یف  هیقاـب 

اهعون و إدبم  یلإ  هلصاو  اهتایصخشب  هفلتخملا  اهعون  بسحب  هقفتملا  اهل  هبـسانملا  اهئاضعأ  اهلاکـشأب و  اهلکـشت  اهزیمت و  اهترثک و 
نم وه  اهمسلط و  بر 

هبذجل و سالتخا  ءافـص و  هل  نوکیف  ایندلا  یف  هنم  عقو  ام  زورب  راد  لب  لمعلا  راد  تسیل  هرخآلا  ذإ  هبابـسأ  ایندـلا  یف  لصح  نأب  - 1
قوشلا هوق  هانعم  قوشلا  هوقل  هلوقف  هیناسنإلا  هعافـشلا  یف  لماکلا  ناسنإلل  راظنإ  دروم  هیکلملا و  هعافـشلل  لاعفلا  لـقعلاب  تـالاصتا 

هر س  اهوحن ، باذجنالا و  یلإ 
هیلامکتسا هیرهوج  هکرح  يویندلا  هئاقب  هدم  یف  امهنم  لکل  اسفن و  اندب و  يأ  ینعم  هروص و  یناویح  عون  نم  درف  لکل  نأ  ملعا  - 2

لحملا اذـه  نع  لامکتـسالا  دـعب  هتروـصف  لـجألا  کـلذ  یف  هتنیط  رمخیف  ـالجأ  ینوـک  دوـجوم  لـکل  هللا  برـض  هکرحلا  هذـهل  و 
سوفنلا عم  لصتی  و  یلاثملا - ندبلاب  ایفکتسم  یعیبطلا  ندبلا  نع  ینغتسی  لامکتسالا  دعب  هانعم  هیلاثملا و  هتروصب  دحتت  يرصنعلا و 

هیعمج ال اهمـسلط  برل  یتلا  هدحولا  کلت  نأل  اهتالکـشت  اهزیامت و  اهترثک و  عم  هتاذ  لصأ  هعون و  برب  هعون  نم  يرخألا  هیئزجلا 
هر س  یلاعت ، بابرألا  برب  کسدح  امف  اهحابشأ  یضارأ  اهسوفن و  تاوامس  هرون  یسرک  عسو  هقیض  هدودحم  هیددع 
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اهؤدـبم و وه  القع  هیعیبطلا  ماسجألا  نم  اهریغ  و  تاناویحلا - عاونأ  نم  عون  لکل  نإف  تایلقعلا  نم  ریخألا  فصلا  یف  هلزانلا  لوقعلا 
هذـه نکل  یئاغلا  یلعافلا و  اهئدـبم  یلإ  هلـصتم  یعیبط  عون  لک  دارفأ  نوکی  هلاحم  الف  اذـکه  رمألا  ناک  اذإف  هنایب  قبـس  امک  اهتیاغ 

فرشأ اهضعب  هیعیبطلا  عاونألا  تناک  کلذ  لجأل  ضعب و  نم  فرشأ  اهـضعب  رخآ  لقع  اهدعب  تسیل  یتلا  هریخألا  هیـضرعلا  لوقعلا 
هلوزن هیاغل  رخآ  یـش ء  یعیبطلا  هلولعم  نیب  هنیب و  طسوتی  مل  ام  لوقعلا  کلت  نمف  لولعملا - هفارـش  بجوی  هرثؤملا  هلعلا  هفارـش  نأل 
لقعلا فالخب  فیرصتلا  ریبدتلا و  لب  مسجلل  عادبإلا  هبتر  اهل  تسیل  سفنلا  نأ  الإ  ماسجألل  هرشابملا  سوفنلا  مکح  همکحف  یلقعلا 

وه هیناویح و  سفن  وأ  ناسنإلا  عون  بر  وه  فرـشلا و  هیاغ  یف  ناـک  نإ  هیناـسنإ  سفن  هلولعم  هعیبط  نیب  اـهنیب و  طـسوتی  اـم  اـهنم  و 
یتلا لوقعلاف  هیدامجلا  عئابطلا  يدابم  یه  یتلا  هلزانلا  لوقعلا  نم  عفرأ  اـعیمج و  اـمهنم  لزنأ  وه  هیتاـبن و  سفن  وأ  فرـشلا  یف  هنود 
یهف هیصخشلا  اهتایوه  زایتما  اهددعت و  ءاقب  عم  اهیلإ  سوفنلا  کلت  عجرت  لعفلاب  هیلایخ  سوفن  اهل  یتلا  هیناویحلا  عئابطلا  يدابم  یه 
طقف هساسح  یه  یتلا  هیناویحلا  سوفنلا  امأ  اهعون و  أدبم  وه  يذلا  لقعلا  یلإ  دـحاو  عون  دارفأ  نم  هفئاط  لک  هروشحم  اهتایـصخشب 

یـصخشلا و اهزایتما  یقبی  نکل ال  یلقعلا  اهربدـم  یلإ  عجرت  اهداسجأ  داسف  اهتوم و  دـنع  یهف  لعفلاب  ظفح  لیخت و  تاذ  تسیل  و 
تمسقنا دحاو - رین  هعشأ  هلزنمب  اهنأل  اهلقعب  هلصتم  دحاو  دوجوب  هدوجوم  اهلک  تراص  لب  اهداسجأ - ددعتب  هددعتملا  اهتیوه  هرثک 

إدبملا دنع  اهل  تناک  یتلا  اهتدحو  یلإ  تعجر  و  اهنیب - ددعتلا  لاز  نزاورلا  تلطب  اذإف  اهیف  یه  هلخادـلا  نزاورلا  ددـعتب  تددـعت  و 
دنع هعمتجملا  ندـبلا  عضاوم  یف  هقرفتملا  ریغ  هساـسحلا و  يوقلا  عوـجرک  کـلذ  و  هساـسحلا - سوـفنلا  هذـه  رـشح  هیفیک  اذـکهف 
نأب قیدـصتلا  هیلع  ناه  كرتشملا  سحلا  یف  اهداحتا  ندـبلا و  ءاضعأ  یف  اهقارتفا  سمخلا و  ساوحلا  لاـح  یلإ  رظن  نم  و  سفنلا -

یهف ال اهلباوق  تدـسف  اذإ  لباق  الب  دوجولا  یف  اهل  لالقتـسا  یتلا ال  یه  و  نادـبألا - ددـعتب  هددـعتملا  هینامـسجلا  هساسحلا  سوفنلا 
تدسف اذإف  ضرعلاب  لباقلا  ددعتب  ددعتی  امنإ  لعفلا و  داحتا  بجوی  لعافلا  داحتا  و  اهلعافب - هطبترم  هلاحم 
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ریغلا هیناویحلا  سوفنلا  مکح  نذإف  ادـج  عفان  هنإـف  اذـه  مهفاـف  لـعافلا  ههج  نم  هل  یتلا  هیلـصألا  هتدـحو  یلإ  لـعفلا  عجری  لـباوقلا 
رصبلا هوقک  اهتاذل  هکردم  ریغ  اهنأ  یطبار و  دوجو  اهدوجو  نأ  یف  هدحاو  تاذل  هیناسفنلا  يوقلا  رئاس  مکح  اهدوجو  یف  هلقتـسملا 

اهنم هدـحاو  لک  تکردأل  الإ  هلقتـسم و  يرخأ  هیوه  عمـسلل  هلقتـسم و  هیوه  اهل  تسیل  الثم  رـصبلا  هوق  نإف  انیف  امهریغ  عمـسلا و  و 
یف همایقلا و   (1) یف اهتاذب  هیقابلاف  اهریغ  اهب  كردی  يوقلا  تایوهل  هعماجلا  هیوهلا  یه  اهتاذل - هرـضاحلا  هکاردـلا  سفنلا  لب  اهتاذ 

مکح کلذـکف  اهتدـحوب  هدـحتم  اهب  هلـصتم  اهنأل  اهئاقبب  هیقاب  یهف  اهاوق  رئاس  امأ  اهتاذـب و  همئاقلا  سفنلا  یه  هزیمتم  هیقابلا  هأشنلا 
یلإ تعجر  اهداسجأ  رثکت  لجأل  يذلا  اهرثکت  عافترا  دنع  یهف  اهتاذل  هرعاشلا  اهتاذب و ال  هلقتـسملا  همئاقلا  ریغلا  هیناویحلا  سوفنلا 

هئاقبب هیقاب  هب  هدحتم  اهتالآ  اهعضاوم و  داسف  دنع  یکاردإلا  عماجلا  اهئدبمب  يوقلا  رعاشملا و  عاجتراک  هیف  هدحتم  اهلصأ  اهئدبم و 

: هیبنت

اهداسجأ و بارخ  دعب  دـحتت  تاتابنلا  هیندـلا و  تاناویحلل  هیئزجلا  حاورألاک  اضیأ  هیـسنإلا  حاورألا  نأ  معز  نم  سانلا  نم  نأ  ملعا 
اذه میظعلا و  ضوحلا  یلإ  هلصاو  هدحاو و  هلـصتم  یه  تراص  هیعوألا و  ترـسکنا  اذإ  تارجلا  نازیکلا و  یف  هعقاولا  هایملاب  اههبش 

قرفلا مدـع  هانبم  یمهو  یطلاغم  سایق  ماسجألا  یف  هیراسلا  هیئزجلا  حاورألا  هذـهب  حاورألا  کلت  ساـیق  دـساف و  مهو  لـطاب و  معز 
یبرعلا خیشلا  رکذ  هنأل  کلذ  هیتاذلا و  يدابملا  ببسب  يذلا  رثکتلا  لاصفنالا و  نیب  لباوقلا و  ببسب  لصاحلا  ددعتلا  ماسقنالا و  نیب 

یه لـه  ملاـعلا  روص  حاورأ  یف  ینعی  هلأـسملا  هذـه  یف  اوفلتخا  ساـنلا  نأ  ملعا  هلوقب  تاـحوتفلا  نم  هئاـمثالث  یناـثلا و  باـبلا  یف 
حاورأ هلزنمک  ملاعلا  روص  نم   (3) حاورألا هلزنم  نأ  اهعم و  وأ  اهلبق  وأ   (2) روصلا نع  هدوجوم -

هر س  یعبتلا ، رشحلاب  هریغ  یلالقتسالا و  رشحلاب  هیمسن  يذلا  وه  اذه  و  - 1
هدحولا ال وحنب  نوطالفأ  لوقی  امک  اهلبق  وأ  هیرهوجلا  هکرحلاب  ءاقبلا  هیناحور  ثودحلا  هینامسج  سفنلا  نأ  يری  نم  هلوقی  امک  - 2

نیلئاقلا نییلملا  نم  ریثک  نوءاشملا و  هب  لوقی  امک  هعم  وأ  لامجإلا  هرـضحب  هنع  ربع  هاضترا و  یبرعلا  خیـشلا  رم و  امک  هرثکلا  وحنب 
هر س  ندبلا ، ثودح  عم  اهثودح  طقف و  اتاذ  الوأ  سفنلا - درجتب 

هر س  ریغصلا ، یلع  ریبکلا  ملاعلل  قیبطت  - 3
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حاورألا نأ  اندنع  کلذ  یف  قیقحتلا  و  نیعلا - حور  رـصبلا  نذألا و  حور  عمـسلا  دیلا و  حور  هردقلاک  ریغـصلا  ناسنإلا  ءاضعأ  روص 
لامجإلا هرـضح  یف  تناکف  هملع  یف  هللا  دـنع  هلـصفم   (1) اهنایعأب هلـصفم  ریغ  لامجإلا  هرـضح  یف  هدوجوم  تناک  روصلل  هربدـملا 

(3) بتک اذإف  اهلامجإ - لاح  یف  هلـصفم  هللا  دنع  هزیمتم  تناک  نإ  اهـسفنأل و  زیمتی  ملف   (2) دادملا یف  هوقلاب  هدوجوملا  فورحلاک 
یه طئاسبلا و  یف  میج  لاد و  فلأ و  اذـه  لیقف  دادـملا - یف  هلمجم  تناـک  اـم  دـعب  هلـصفم  فورحلا  روص  ترهظ  حوللا  یف  ملقلا 
يأ ملاعلا  روص  هللا  يوس  امل  هبکرملا و  ماسجألا  حاورأ  یه  رمع و  اذه  جرخ و  اذه  دیز و  اذه  ماق و  اذـه  لیق  (4) و  طئاسبلا حاورأ 

یف دادملاک  حاورألا  هبتاکلا و   (5) نیمیلا یف  ملقلاک  لکلا  حور  ناک  دارأ  ءاش و  ملاع 

وه یلاعت  هملع  نأل  یلزألا  هللا  ملع  یف  هزیمتم  يأ  هلـصفم  لازی  ـال  اـمیف  اـهل  یتلا  هینوکلا  هتتـشتملا  اـهتادوجوب  هدوجوم  ریغ  يأ  - 1
ءامـسألا و میهافم  هرثک  لیـصفتلاب  یملعلا و  دوجولا  کلذ  هطاسب  لامجإلاب  دارملا  و  یلیـصفتلا - فشکلا  نیع  یف  یلاـمجإلا  ملعلا 

هر س  هتباثلا ، نایعألاب  مهدنع  هامسملا  تایهاملا -
تنمک یتلا  هینیوکتلا  فورحلا  امأ  نییعیبطلا  ملقلا  سأر  دادم  یف  یتلا  هیدادعتـسالا  هوقلا  دیرأ  نإ  هینیودتلا  فورحلا  لاح  اذـه  - 2

نحن نحن و  تنأ  هیف و  تنأ  انإ  للقلا  یلعأ  يرذ  یف  تاقلعتم  لقن  مل  تایلاع  افورح  انک    ُ لاق امک  یلعألا  ملقلا  دوجو  یف  اهدوجوب 
یه ال یه  ادوجو  هفرـصلا  هیوهلا  ملع  یف  لـکلا  اذـک  یملعلا و  دوجولا  یف  تنأ  اـنإ  يأ  لـصو  نمع  لـسف  وه  وه  یف  لـکلا  وـه و 
س هذفان ، هتردق  هعامجلا و  عم  هللا  دـی  نإف  هیعمجلا  هدـحولا  وحنب  اهتنونیک  هیمامتلا و  هدـشلا و  اهتوقف  تایهاملا  میهافملا و  بسحب 

هر
دز ملق  رب  مد  شتردـق  فاق  وچ    ُ .ماقملاب بسنأ  اذـه  هلـصفملا و  روصلا  یف  یلکلا  حورلا  وأ  هیلکلا  سفنلا  یف  یلکلا  لقعلا  يأ  - 3

هر س  هیرابتعا ، ارومأ  اهنوکل  روصلا  تایهام  مدعلا  اذهب  دارملا  دز و  مدع  حول  رب  شقن  نارازه 
هر س  هبکرملا ، فورحلاک  تابکرملا  حاورأ  هعطقملا و  فورحلاک  هذه  يأ  - 4

تـسوا نم  تاذ  زا  یـشبنج  نم  رد  تسین  ماقم  وأ  نیعبـصإلا  نیب  هدرک  مادم  مراد  نطو  بتاک  فک  رد  -  ُ یماجلا لاق  ام  معن  و  - 5
هر س  رهقلا ، فطللا و  اتفص  وأ  لالجلا  لامجلا و  اتفص  نیعبصإلاب  دارملا  نکف و  شبنج  مدبمد  نم  رد 
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اذه دیز و  اذـه  لیقف  اهروصب  هزیمتم  حاورألا  ترهظف   (1) ملاعلا روص  یف  حورلا  خـفنف  حوللا  یف  فورحلا  لزاـنمک  روصلا  ملقلا و 
نإ لاق  نم  سانلا  نمف  كردم  ریغ  كردم و  هنکل  حور  وذ  الإ  مث  ام  حور و  يذ  لک  و  هیح - هذـه  لیف و  اذـه  سرف و  اذـه  رمع و 

قیرطلا کلذ و  یف  هیلإ  دنتـسی  هجو  دـحاو  لکل  کلذ و  عنم  نم  سانلا  نم  روصلا و  جازم  نم  هدـلوتم  اهدوجو  لـصأ  یف  حاورـألا 
نم ءاش  هروص  يأ  یفف  هیمـسجلا  هروصلا  هللا  يوس  اذإ  َرَخآ و  ًاْقلَخ  ُهاـنْأَْشنَأ  َُّمث  یلاـعت  هلوق  وه  هیلإ و  اـنبهذ  اـم   (2) یطسولا یلثملا 
هیلع بلاـغلا  صخـش  مثف  میلعلا  زیزعلا  هررق  اـم  یلع  سرف  وأ  ناـسنإ  وأ  بلک  وأ  ریزنخ  هروـص  یف  ءاـش  نإ  اـهبکر  هیحورلا  روـصلا 
یلإ یعدـی  هفـص  يذ  لک  اذـک  رامح و  نالف  لاقیف  حورلا  کـلذ  مکح  رهظ  ذإ  یعدـی  هب  راـمح و  حور  هحورف  هیمیهبلا  هدـالبلا و 

َكاَّوَسَف َکَقَلَخ  يِذَّلا  یلاعت  لاق  حاورألا  لمکأ  تافـصلا و  لمکأ  وه  ناسنإ و  نالف  دـسأ و  نـالف  بلک و  نـالف  لاـقیف   (3) اهباتک
هللا دـنع  هنیعم  یه  هانرکذ و  امک  اهیلإ  تبـسنف  حاورألا  هروص  نم  کـبکر  ءاـش  اـم  هروص  يأ  یف  هرهاـظلا  هأـشنلا  تمت  ََکلَدَـعَف و 

و ایلک - ادرجت  داوملا  نع  درجتت  حاورألا  نإ  لوقی  انباحـصأ  نم  هفئاطف  داوملا  هذـه  تقراف  اذإ  اهنإ  مث  اـهروصب  حاورـألا  تزاـتماف 
نیقیرط یلع  انهاه  اوفلتخا  سمـشلا و  یلإ  أدـص  اذإ  لقیـصلا  مسجلا  نع  هدـلوتملا  سمـشلا  تاعاعـش  دوعی  اـمک  اهلـصأ  یلإ  دوعت 

رهنلا و یلإ  اهؤام  عجرف  ترـسکنا  اذإ  رهنلا  یطاش ء  یلع  یتلا  هیعوألا  ءام  زاتمت  امک ال  اهـسفنأل  هقرافملا  دعب  زاتمت  تلاق ال  هفئاطف 
اذإ تائیهلا  کلتب  زاتمیف  هنسح  هیدر و  تائیه  مسجلا  هرواجمب  بستکی  لب  يرخأ  هفئاط  تلاق 

هیناحورلا هخفنلاف  روصلاب  هنع  ربعملا  وه  خیشلا و  لوقیس  امک  اذه  قباط  نوکسلاب  أرق  ول  واولا و  حتفب  روصلا  یف  خفن  أرق و  امک  - 1
هر س  یِحوُر ،* ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َوءادتبالا  یف  یلاعت  لاق  امک  روصلا  هذهب  قلعتملا  حورلا  یه  هینابرلا  هرطاعلا  هخفنلا  و 

ُهانْأَْشنَأ َُّمثیلاعت  هلوق  نم  هیآلا  نم  دافتـسا  ام  یلع  اضیأ  هیلاعلا و  اهتبنجب  اهنم  تسیل  هلزانلا و  اهتبنجب  روصلا  نم  اـهنأ  لـضفألا  يأ  - 2
هدام نم  يدام  نوکت  وحنب  روصلا  نم  تسیل  اـمهنیب و  يونعم  یقیقح  لاـصتا  هیرهوجلا و  هکرحلا  وحنب  روصلا  نم  اـهنأ  َرَخآ  ًاـْقلَخ 

هر س  هیعابطلا ، همهوتی  امک 
هر س  تاکلملاب ، هشوقنملا  سفنلا  باتک  يأ  - 3
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یف هتبحـص  هیعوألا  قراف  اذإف  همعط  وأ  هتحئار  وأ  هنول  یف  امإ  هتلاح  نم  هریغت  رومأ  هیعوألا  یف  ناک  اذإ  ءاملا  کلذ  نأ  امک  تقراـف 
حاورألا تلاق  هفئاط  ءامکحلا و  ضعب  کلذ  یف  اوقفاو  هبـسکتملا و  تاـئیهلا  کـلت  اـهیلع  هللا  ظـفح  هفـصلا و  نم  هتبـستکا  اـم  هتاذ 

یف اهیف  هسفن  ناسنإلا  يری  یتلا  روصلا  یه  هیخزرب و  اماسجأ  تربد  خزربلا  یلإ  تلقتنا  اذإف  ایندلا  ملاع  یف  هربدم  لازت  ال  هربدـملا -
(1) یهتنا انه  یلإ  ایندلا و  یف  تناک  امک  هیعیبطلا  ماسجألا  یف  همایقلا  موی  ثعبی  مث  روصلاب  هنع  ربعملا  وه  توملا و  کلذک  مونلا و 

.هظافلأ تهتنا  اندوصقم  نع  جراخ  ریثکف  کلذ  یف  انباحصأ  ریغ  فالتخا  امأ  هقرافملا و  دعب  حاورألا  یف  انباحصأ - فالخ 

هفلاخم ءایـشأ  ضعب  اهیف  ناک  نإ  هیناهربلا و  همکحلا  نم  هیلع  نحن  امل  هقباطملا  تاقیقحتلا  ضعب  نم  اهیف  امل  اـهلوطب  اـنلقن  اـمنإ  و 
.اهل

بسحب سوفنلا  ینعأ  حاورألا  کلت  نأ  تملع  دق  و  اهل - هربدملا  حاورألا  دوجو  یلع  هیمسجلا  هروصلا  دوجو  مدقتب  مکح  هنأ  اهنم 
اهیناعمل و بسانت  یتلا  اـهئاضعأ  اهلاکـشأ و  اـهتائیهب و  نادـبألل  هصـصخملا  یه  (2) و  مدقتلا نم  ابرـض  نادبألا  یلع  همدـقتم  اهتاذ 

هوقلا نم  اهتالامک  جرخی  اهب  یتلا  اهلامعأل  هلباق  اهلیعافأل و  هعوضوم  اـهقئاقحل و  ارهظم  نوکتل  هعونملا  اـهلوصف  هیتاذـلا و  اـهتافص 
روهظ لامکلا و  بلط  یف  اهیلإ  هرقتفم  اضیأ  یه  تناک  نإ  سکعلاب و  تاذلاب ال  حاورألل  دوجولا  یف  هعبات  نادبألاف  لعفلا  یلإ 

امئاد ام  هروصب  قلعتلا  ینعمب  مرجتلاب  لوقلا  ثلاثلا  و  امهقارتفا - هب  ام  عم  هروصلا  نع  درجتلاـب  لوقلا  ناـنثا  هثـالث  لاوقأ  هلـصاح  - 1
هر ن  یبقعلا ، یف  وأ  خزربلا  یف  وأ  ایندلا  یف  تناک  ءاوس 

هصاخلا راثآلل  يدابملا  یه  سانجألا و  للع  یه  یتلا  هیقیقحلا  لوصفلا  یه  اهل و  هصخشملا  یه  يرهدلا و  یتاذلا و  مدقتلا  يأ  - 2
صاصتخال صـصخملا  هبلاطم  دـنع  حـجرم  الب  حـیجرتلا  موزل  هقباسلا  ثحابملا  یف  یـضم  دـق  سنج و  نکی  مل  لصف  نکی  مل  اذإف 

هنإ لاـقی  یتح  همـسقملا  لوصفلا  هعونملا و  روصلا  یلع  هل  مدـقت  ـال  مسجلا  نأـب  هعفد  هعونملا و  هروصلاـب  هقیقحلا  دـحتملا  مسجلا 
نهذلا یف  امب  جراخلا  یف  ام  هابتـشا  باب  نم  هطلاغملا  دـحاو و  زوجی  امیف ال  زوجی و  امیف  لاثمألا  مکح  اهلثامتم و  ءازجألا و  هباشتم 

هر س  رکذتف ،
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نأ نم  هرکذ  يذـلا  هیویندـلا و  هیمـسجلا  هروصلا  یه  َکَـبَّکَر  َءاـش  اـم  ٍهَروُص  ِّيَأ  ِیف  یلاـعت  هلوق  یف  هروصلا  نم  دارملا  لاـعفألا و 
نوکی نأ  نم  معأ  کلذ  هحورل و  عبات  رامح  دـسج  اضیأ   (1) هدسج نکل  حیحص  رامح - حور  هحور  هدالبلا  هیلع  بلاغلا  صخـشلا 

نم هیمدآلا  سفنلا  هتبـستکا  ام  بسحب  هرخآلا  هأشنلا  یف  وأ  ایندـلا  یف  دوهعملا  عونلا  اذـهک  هیلـصألا  هرطفلا  بسحب  هأـشنلا  هذـه  یف 
اتلک یف  سوفنلا  تائیهل  هعبات  نادـبألا  تائیه  هلمجلاب  همیهبلا و  کلت  هروصب  هرخآلا  یف  رـشحتف  هیناثلا  هرطفلا  یف  هیمیهبلا  تافـصلا 

.نیتأشنلا

ایندلا و یف  تناک  یتلا  هیعیبطلا   (2) هروصلا اهنیعب  یه  همایقلا - موی  ناسنإلا  اهیف  ثعبی  یتلا  هروصلا  نأ  همـالک  نم  رهظی  هنأ  اـهنم  و 
همایقلا یف  ناسنإلا  نم  هثوعبملا  هروصلا  نأ  دوجولا و  وحن  یف  ناتفلتخم  ناتأشن  هرخـآلا  ایندـلا و  نأ  کلذـک و  سیل  هنأ  تملع  دـق 

.رم امک  هرخآلا  یف  هرهاظلا  ساوحلاب  هسوسحم  اهنکل  هیعیبط  تسیل 

ینعأ هثالثلا  حاورألا  نیب  لب  اهرکذ  یتلا  ماـکحألا  یف  هیئزجلا  حاورـألا  هیلکلا و  حاورـألا  نیب  قرفی  نأ  هیلع  بجی  ناـک  هنأ  اـهنم  و 
هقرافم دـعب  دوجولا  هزیمتم  اهیأ  نأ  اهبتارم و  یلع  هیـسحلا  هیناویحلا  حاورألا  هیلایخلا و  هیناویحلا  حاورـألا  هیقطنلا و  هیلقعلا  حاورـألا 

اذإ هیعوألا  هایمک  یه  لب  اهـسفنأل  هقرافملا  دـعب  هزیمتم  ریغ  حاورألا  نأ  نم  هفئاط  هرکذ  يذـلا  اهدـعب و  هزیمتم  ریغ  اهیأ  داسجألا و 
حیحصب سیل  و  اهریغ - هیتابنلا و  حاورألا  نم  اهنود  ام  هیسحلا و  هیئزجلا  حاورألاب  صتخم  هنأ  الإ  حیحص - مکح  تدحتاف  ترسکنا 

امهزیمت و نوکیل  داسجألا  یف  نیتیراس  اتـسیل  دوجولا  یف  ناتلقتـسم  امهنأل  هیلایخلا  هیلقعلا و  ینعأ  نیقباسلا  نیحورلا  نم  اهقوف  امیف 
داسجألا ددعتل  نیعبات  امهددعت 

هر س  نیمسوتملل ، دوهشملا  هخزرب  بسحب  دیلبلا  ناسنإلا  یف  دوهعملا و ال  عونلا  یف  اذه ال  خیشلا  رکنی  ال  - 1
اـضیأ .دوجولا و  سفنلاـب و  هتیذـه  ندـبلا و  صخـشت  نإ  ثیح  نم  اـهب و  یـشلا ء  هیئیـش  یتـلا  هروصلا  ثیح  نم  هینیعلاـب  هدارم  - 2

اذه روشنلا  موی  روهشملا  نأ  قحلا  نأ  هرس  سدق  فنصملا  نم  رم  امک  نیملـسملا  ماوع  دئاقع  ظفح  عرـشلا و  عاضوأ  ظفح  هروظنم 
هر س  هأشنلا ، کلت  هیصاخ  هل  هأشن  لک  یف  ذإ  هیورخألا  هیخزربلا و  هیویندلاب و  الإ  توافت  الف  هنیعب  سفنلا  هذه  هنیعب و  ندبلا 
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نیملاعلا قوف  يرخأ  هنونیک  امهریغل  امهل و  معن  تادوجولا - تاوذلا و  هزیمتم  دارفألا  هرثکتم  داسجألا  هذه  داسف  دعب  امهف  اهزیمت  و 
هرکذ امک  هلمجم  تادوجوملا  عیمج  دوجو  كانهف  یهلإلا  ملقلاب  یمسم  یسدق  رهوج  و  یلقع - إدبم  یف  یلامجإلا  اهدوجو  یه  و 

هقیقحت قبس  دق  و 

هیتابنلا يوقلا  رشح  یف  هعبارلا  يوعدلا 

عئابطلا نم  هجرد  عفرأ  یه  اهنم و  هفیطللا  امیـس  ساوحلا  همیدـع  اهنوکل  هیناویحلا  سوفنلا  نم  یندأ  اهتجردـف  تاـتابنلا  سوفن  اـمأ 
اهلف اهیلع  سفنلا  مسا  قالطإ  قحتـسی  اذهل  اهلیعافأ و  نم  دهاشی  امک  یـسمللا  روعـشلا  نم  ابرـض  اهل   (1) نأل هیرـصنعلا  هیدامجلا و 

إدبملا یلإ  برقتلا  لامکتـسالا و  یقرتلا و  نم   (2) برض یعیبطلا  دوجولا  اذه  یف  اهل  ذإ  هیلفـسلا  تاناویحلا  رـشح  نم  برقی  رـشح 
هذـه نع  یطختی  ام  اهنم  عون  و  ناویحلا - هجرد  یلإ  لامکتـسالا  یف  یهتنت  هیناویحلا  فطنلا  یف  هیراسلا  یه  اهنم و  عون  و  لاـعفلا -
يوس ام  امأ  برقأ و  هللا  دـنع  اهوند  عفرأ و  همایقلا  یف  اهمایق  متأ و  اهرـشح  نوکیف  هیناسنإلا  ماـقم  یلإ  يرخأ  هوطخ  اـضیأ  هجردـلا 
ماقم یلإ  اهداسجأ  داسف  دـنع  اهداعم  نوکیف  یتابنلا  لامکلا  لیـصحت  یلع  اهیعـس  اـهتاکرح و  یف  هرـصتقملا  یه  نیعونلا و  نیذـه 

فرـشلا یف  اـهبتارم  تواـفت  یلع  تاـناویحلا  عاونـأل  یتـلا  هیلقعلا - تاربدـملا  یلإ  ساـیقلاب  یندأ  یلقع  ربدـم  یلإ  اهرـشح  لزنأ و 
.یلقعلا

کلت بهذت  نیأف  اهلصأ  عطق  دعب  هرجـشلا  قرافت  سفنلا - هوق  تناک  نإ  لئاق  لاق  نإف  هیبوبرلا  هفرعم  باتک  یف  هفـسالفلا  ملعم  لاق 
.سفنلا کلت  وأ  هوقلا 

یتأت نأ  یلإ  اهیف  یتلا  سفنلا  کلـست  یمیهبلا  ءزجلا  دـسف  اذإ  اذـک  یلقعلا و  ملاعلا  وه  هقراـفی و  مل  يذـلا  ناـکملا  یلإ  ریـصت  اـنلق 
تسیل نذإ  سفنلاف  ناکم  یف  سیل  لقعلا  لقعلا و  وه  سفنلا و  ناکم  وه  ملاعلا  کلذ  نأل  ملاعلا - کلذ  یتأت  امنإ  یلقعلا و  ملاعلا 

یف ذإ  هدارإلاب  اکرحتم  ناک  ناویحلا و  لصف  ساسحلا  نأل  نیطارخلاک  اناویح  ناک  هسفن  ناک  ول  یـسمللا و  روعـشلاب  اـهیبش  يأ  - 1
هر س  لطاب ، وه  هسماللا و  لبق  هکرحملا  هوقلا  اهل  نوکی  نأ  مزلف  سخألاف  سخألا  لیبس  یلع  هعیبطلا  یطختت  دوعصلا 

هر س  رکذتف ، انه  يرجی  ام  هیئزجلا  هیناویحلا  سفنلا  یف  اقباس  تبتک  دق  اسفن و  هروص و  اهلامکتسال  لجأ  اهل  برض  يأ  - 2

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 276 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_255_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_255_2
http://www.ghaemiyeh.com


256 ص :

لک یف  سفنلاف  لکلا  يزجتب  يزجتت  مسقنت و  نأ  ریغ  نم  لکلا  یف  لفسأ و  قوف و  هلاحم  یهف ال  ناکم  یف  نکی  مل  نإف  ناکم  یف 
.همالک یهتنا  ناکم  یف  تسیل  ناکم و 

هنم یهتنی  یلویه و  الب  هیرادـقملا  روصلا  ملاع  یلإ  ـالوأ  کلـست  فج  وأ  هلـصأ  نم  عطق  اذإ  تاـبنلا  هروص  نأ  ملعی  نأ  یغبنی  لوقأ 
دیج معط  تاذ  تناک  نإ   (1) هنجلا راجشأ  نم  امإ  ریصتف  يروصلا  ملاعلا  کلذ  یلإ  تهتنا  اذإف  ملعملا  هرکذ  امک  یلقعلا  ملاعلا  یلإ 

میثألا ماعط  موقزلا  هرجشک  هحئارلا  ههیرک  قاذملا  هرم  معطلا  هیدر  تناک  نإ  میحجلا  راجشأ  نم  وأ  هحئارلا  هبیط  اهوحن  هوالحلاک و 
یهتنت سوفنلا  عیمج  نأ  امک  یـشغی  ام  هردسلا  یـشغی  ذإ  يوأملا  هنج  اهدـنع  یهتنملا   (2) هردس یلإ  یهتنت  راجـشألا  هذه  لوصأ  و 

.هیئزجلا سوفنلا  یهتنم  اهنأ  امک  هیلکلا  سوفنلا  يوأم  وه  یلکلا و  لقعلا  اهقوف  یتلا  هیلکلا  سفنلا  یلإ  الوأ 

هقلعتم انهاه  اهنأ  کلذ  یلعأ و  لـضفأ و  عونب  كاـنه  نأ  ـالإ  ملاـعلا  کـلذ  یف  یه  هیعیبط  هروص  لـک  نإ  مظعـألا  فوسلیفلا  لاـق 
ءاوه ضرأ و  ءامـس و  كانهف  اهب  ههیبشلا  كانه  یتلا  هروصلل  منـص  یهف  انه  هیعیبط  هروص  لک  یلویه و  الب  كانه  یه  یلویهلاب و 

.اضیأ تابن  كانه  هلاحم  الف  هروصلا  هذه  كانه  تناک  نإ  و  ءام - ران و  و 

یفف اهلامعأ  مدآ و  ینب  قالخأ  روص  یه  راجـشأ  اهنم  هذـه و  لبق  هذـه و  لصأ  یه  اراجـشأ  اهـسفن  یف  اهل  نإف  اـهیف  هیناـف  يأ  - 1
هر س  هللا ، ناحبس  اهسارغ  ناعیق  هنجلا 

یلإ جرعی  ام  یهتنی  اهیلإ  لیق  کلم و  لک  ملع  اهیلإ  یهتنا  هعباسلا  ءامسلا  قوف  شرعلا  نیمی  نع  هرجش  ریـسفتلا  یف  امک  اهرهاظ  - 2
یَـشْغَی ْذِإیلاعت  لاق  ام  اذـه  رجـشلا و  یلع  نعقی  نیح  نابرغلا  لاثمأ  هکئالملا  اهیـشغی  لیق  هللا و  رمأ  نم  اهقوف  نم  طبهی  اـم  ءامـسلا و 

ینعأ هیئامـسألا  بتارملا  هیاهن  یه  مهمولع و  مهلامعأ و  لمکلا و  ریـسم  یهتنی  اهیلإ  يربکلا  هیخزربلا  اـهلیوأت  یـشْغَی و  اـم  َهَرْدِّسلا 
لیوأـتلا یلع  هیرق و  ناداـبع  ءارو  سیلف  اـهیلإ  نیرئاـسلا  ریـس  ءاـهتنا  هلیوأـت  ناـبرغلاک  اـهیلع  هکئـالملا  عوـقو  هیدـحاولا و  هرـضحلا 

- ُ ضرافلا نبا  لوق  هنم  اریحت و  کـیف  یندز  بر  لاـق ص : اـمک    ُ هحودـمملا هریحلا  یلع  هردـسلا  لـمح  نکمأ  يربکلا  هیخزربلاـب 
ضارمأ نم  يذلا  ردسلا  هریحلا  ینعمب  هردسلا  نم  یتردس و  باق  یهتنم  يوحم  اهیلإ و  یجرعم  رکـسلا  وحـصلا و  یـضیضح  لاخإ 

هر س  سأرلا ،
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نم ولخی  هنإف ال  كانه  امه  فیکف  ضرأ  ران و  همث  تناک  نإ  كانه و  یه  فیکف  تابن  یلعألا  ملاعلا  یف  ناـک  نإ  لـئاق  لاـق  نإـف 
.كانه ناییحی  فیکف  نییح  اناک  نإ  كانه و  امهیلإ  هجاحلا  امف  انهاه  ام  لثم  نیتیم  اناک  نإف  نیتیم  وأ  نییح  امإ  انوکی  نأ 

تناک نإ  هایح و  یلع  هلومحم  هملک  تابنلا  یف  نأ  کلذ  و  یح - اضیأ  انهاه  هنأل  یح  كاـنه  هنإ  لوقن  نأ  ردـقنف  تاـبنلا  اـمأ  اـنلق 
تابنلا وه  و  یلعألا - ملاعلا  یف  يذـلا  تابنلا  یف  نوکی  نأ  يرحأف  اضیأ  ام  سفن  هلاحم  نذإ ال  یهف  هایح - ینـالویهلا  تاـبنلا  هملک 
تابنلا اذهل  نأ  عضاوملا  نم  هریغ  یف  عضوملا و  اذـه  یف  همالک  نم  دیفتـسا  همالک و  یهتنا  فرـشأ  یلعأ و  عونب  هیف  اهنأ  الإ  لوألا 
تابنلاب دارملا  یه  يرخألا و  هداـم و  ـالب  هسوسحملا  روصلا  ینعأ  سوفنلا  ملاـع  یف  هدوجوم  امهادـحإ  ناـترخآ  ناـتروص  یعیبطلا 

نأ ققحت  تبث و  دقف  هیناسفن  تاملک  هیعیبطلا  روصلا  نم  امهریغ  ءاملا و  ضرألا و  هذهل  نأ  یلع  لدی  ام  همالک  نم  لقننـس  لوألا و 
سوفنلا داعم  یلإ  اهنم  هیناثلا و  هأشنلا  یلإ  ادوع  ملاع و  یف  ارشح  اثعب و  یلویهلا  هربقم  یف  هروبقملا  انهاه  هتیملا  ماسجألا  هذه  روصل 

.احاضیإ اذهل  كدیزنس  و 

رصانعلا دامجلا و  رشح  یف  هسماخلا  يوعدلا 

ءامکحلا و رثکأ  ناهذأ  اهکرد  نع  هرـصاقلا  ایابخلا  هذـه  فشک  ضماوغلا و  هذـه  كاردإ  یلإ  بغارلا - بیبحلا  اهیأ  کیلع  بجی 
یف اهرکذ  انرثکأ  یتلا  هیدوجولا  دعاوقلا  کنهذ  یف  رضحتست  نأ  مهولا  ءارـسأ  نم  مهنود  نم  فیکف  راظنلا  رئاس  نع  الـضف  رابکلا 

مدقتلاب و الإ  اهیف  فالتخا  هطیـسب ال  هدحاو  هقیقح  هتاذ  یف  دوجولل  نأ  الوأ  رکذـتف  بابلألا  یلوأ  نیعأ  هرق  هیف  يذـلا  باتکلا  اذـه 
لک یف  هدوجوم  اهریغ  هدارإلا و  هردقلا و  ملعلا و  نم  اهتاذ  نیع  یه  یتلا  هیلامکلا   (1) اهتافص عم  یه  صقنلا و  لامکلا و  رخأتلا و 

مدعلا بوش  نع  هسدقم  هیهلإلا  هیدحألا  تاذلا  یف  یهف  هبسحب  یش ء 

سفنلا دوجو  یلإ  رظنلا  هبتارمک  اـهبتارم  هنیع و  هذـه  تافـصلا و  هذـه  نیع  دوجولا  نوک  یلع  لیلدـلا  نأ  کـیلع  تررک  یلعل  - 1
نؤشتلا یلع  هردـق  اهتاذـل و  اهتاذـب و  قشع  هدارإ و  اهتاذـل و  هتاذـب  ملع  اهنأ  يرت  یتح  هقوف  اـم  لـقعلا و  دوجو  نع  الـضف  هقطاـنلا 

الک اهتالامک  نأ  امکف  تادادـتمالا  یف  امأ  اهیلع و  سق  اهیف و  ام  اهاوق و  اهتاذـب و  يروضح  ملع  رون و  هایح و  اهیف و  اـم  يوقلاـب و 
هر س  دوجو ، الک  اهدوجو  کلذک  لامک 
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هیلولعملا اهـصئاقن  رابجنال  هیئاـیربکلا  تاقدارـسلا  هیـسدقلا و  تاـماقملا  هیلقعلا و  یناوثلا  یف  کلذـک  هوجولا و  لـک  نم  روصقلا  و 
تربجنا دـق  اهنأل  رمألا  سفن  یف  یناصقن  رقف  وأ  یناکمإ  روصق  هبئاـش  اـهیف  قبت  ملف  یبوجولا  اـهلامک  یلعلا و  هماـمت  یلإ  اـهلوصوب 

اهبوشی یتلا  هصقانلا  تادوجوملا  بتارم  مهبتارم  دـعب  تاماتلا و  تاملکلا  اـهل  لاـقی  اذـهل  یقارـشإلا و  طلـستلا  یمویقلا و  لاـمکلاب 
ینامز مدع  يدوجو و  صقن  نم  يددجتلا  اهنوک  ماد  ام  اهنم  یش ء  ولخی  هللا و ال  يوس  امب  یمسی  نأب  هیرحلا  یه  هیجراخ و  مادعأ 
هردقلا ملعلا و  نیع  دوجولا  نم  اهتـصح  ثیح  نم  اهنأ  عم  یه  هیعیبطلا و  ماسجألا  یه  اروصق  اناصقن و  هیدوجولا  تاجردـلا  رخآ  و 
تقناعت هینامزلا و  تادادتمالا  یف  اهؤازجأ  تدعابت  هیداملا و  تاهجلا  هیناکملا و  راطقألا  یف  تقرفت  ترشتنا و  امل  اهنأ  الإ  هایحلا  و 

یلع ردقت  نل  یلویهلا و  رحب  یف  تقرغ  روعش و  الب  اهتاوذ  تیسن  روضح و  الب  اهـسفنأ  نع  تباغف  تاملظلاب  تجزتما  مادعألا و  عم 
اهماقم یلـصألا و  اهزیح  نم  اهتقرافم  اـهتاذ و  نع  اـهتبیغل  يداـملا  نوکلا  اذـه  هقرفت  یف  اـهنع  هیروضحلا  هیعمجلا  نادـقفب  رکذـتلا 

لبقت نأل  هلباق  رونلا  خنس  دوجولا و  هقیقح  نم  لیلقلا  اهرون  فیعضلا و  اهدوجوب  اهنوکل  کلذ  عم  اهنکل  يرونلا  اهنطوم  یعمجلا و 
فرصلا مدعلاب  قحتلی  تاملظلا و ال  رهق  مدعلا و  طلست  نم  صلختیل  رونلا  نم  اطـسق  هایحلا و  نم  ابرـض  هضیف  دادمإ  هللا و  هیانع  نع 

هیلزألا همحرلا  اهتـسبلأ  هروص  هوسک  لوأف  هرثادلا  روبقلا  هیـشاغلا و  بجحلا  هیـشافلا و  تاملظلا  دـیق  نم  قلطنی  تحبلا و  كالهلا  و 
نم اهیدعی  اهیوقی و  ام  اهل  هیتاوملا  مث  داضملا  دفسملا  نع  اهبیکرتل  هظفاحلا  مث  نالیسلا  قرفتلا و  نع  اهل   (1) هکسمملا هروصلا  یه 

همیدـملا مث  یـصخشلا  اهلامک  اهب  متی  یتلا  ماجحألا - ماظعإلا و  یف  اهدـیزی  امب  اهلمکم  لیلحتلاب و  اهنم  صقنی  اـمع  الدـب  جراـخلا 
قحالتب داحتالا  برقلا و  لیبس  یلإ  اهروصل  هیادـهلاب  دادـمإلا  اذـه  دـعب  داوملا  یلع  هفطاع  هیهلإلا  هیانعلا  مث  اهلاثمأ  دـیلوتب  اـهئاقبل 

.لصأ اذهف  دافتسملا  لقعلا  هبتر  داعملا و  ملاع  یلإ  عجرت  نأ  یلإ  ائیشف  ائیش  دادعتسالا 

فرشألا هایحلل  هلباق  اهلک  ماسجألا  نأ  نم  اقباس  هیلإ  انرشأ  امیف  ربدت  رکذت و  مث 

هر س  طئاسبلا ، رشح  اهرشح  نأ  دارملا  لب  يویندلا - ملاعلا  اذه  نم  اهنأل  اهرشح  اهیلع  هضئافلا  روصلا  هذه  نأ  دارملا  سیل  - 1
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دیقتلا داضتلا و  هقرفتلا و  لزنم ]  ] هلزنم یف  لزنتلا  لفـستلا و  وه  لوبقلا  نع  اهـضعبل  عناملا  نکل  اهیف  هیراس  یه  امم  عفرألا  لامکلا  و 
یلإ لوزنلا  یف  دکأتملا  دوجولا  اذه  هوق  اهیف  تفعـض  املکف  امهنیب  عقاولا  داضتلاب  هدسفت  اهدسفیف و  اهلباقی  امل  هداضم  هیئزج  هیوهب 

اهلفست هیاغل  رصانعلا  هذهف  اداحتا  هیعمج و  رثکأ  اماسقنا و  هقرفت و  لقأ  هلزنم و  عفرأ  هروصل  هداملا  تدعتـسا  دناعتلا  دسافتلا و  لزنم 
هایحلا لوبق  نع  هیـصعتم  هدـسافتملا  اـهروص  هداـضتملا و  اـهتایفیک  هدـش  داـضتلا و  ههج  نم  هدـحولا  ملاـع  نع  اهدـعب  اـهقرفت و  و 

تلبق روتفلا  فعـضلاب و  اهداضت  هوق  تمدـهنا  هصاخلا و  اهتادوجو  تدـکأت  اهتایفیک و  هروس  ترـسکنا  اـملکف  هیلقعلا  هیناـسفنلا و 
اهنع هیلاخ  لکلا  نیب  هطـسوتم  اهئاوتـسا  اهلادـتعال و  اهنأک  طسبأ  عفرأ و  هیلاـمکلا  هروصلا  نم  رخآ  اـطمن  دوجولا و  نم  رخآ  اـبرض 

راسکنالاب و هداـضتملا  فارطـألا  تاـیوه  نع  جورخلا  یف  تنعمأ  اـملک  مث  داـضت  دـسافت و  ریغ  نم  فطلأ  هجوب  اـهل  هعماـج  هجوب 
یتح لازنلا  يوهم  نع  هیلاعتم  لامکتـسالا  یف  هجردتم  اذکه  عمجأ و  طسبأ و  هروص  تلان  فرـشأ و  هایح  تقحتـسا  اهیف  صاقتنالا 

اـضیأ اذهف  مظعأ  مسا  متأ و  هملک  مرکأ و  هنم  لاثم  هللا و  نم  رون  وه  يذـلا  لاعفلا  لقعلاب  هدـحتملا  سفنلا  هروصب  اهتروص  تلدـبت 
فطلأ و هجو  یلع  اهنود  یتلا  روصلا - عیمج  اهیف  دـجوی  امم  یهف  هیلامک  هروص  لک  نإ  لمأت  کـنهذ و  یف  رـضحتسا  مث   (1) لصأ

هوقلا نم  اهل  هجرخم  اهایإ  هظفاح  اهب  هطیحم  اهل  هممتم  يرخأ  هروصب  الإ  اهدوجو  نکمی  هصقان ال  هروص  لک  نإ  طسبأ و  فرشأ و 
ناکمإلا هوقلا و  و  لماکب - الإ  هتاذب  موقی  صقانلا ال  ذإ  دوجو  هصقانلا  هذـهل  نکی  مل  اهالول  لامکلا و  یلإ  صقنلا  نم  لعفلا و  یلإ 

هوقلاب و ام  لبق  لعفلاب  ام  مدـعلا و  لبق  دوجولا  ناکمإلا و  لبق  بوجولا  صقنلا و  لبق  ادـبأ  لامکلاف  بوجو  لعفب و  الإ  ناققحتی  ال 
تادادعتسالا تاناکمإلا و  مادعألا و  مدقت  نم  ملاعلا  اذه  یف  نوری  ام  هابتشالا  طلغلا و  یف  سانلا  عقوی  يذلا  ماهبإلا و  لبق  نیعتلا 

مالظنالا ینامزلا و  يدامتلا  یناکملا و  دـعابتلا  وه  لوألا  یف  عناملا  ذإ  عناملا  ثیح  نم  ـالإ  لوـألا  لـصألا  نیب  هنیب و  تواـفت  ـال  - 1
نم اهدوجو  لاق  امک  دوجولا  سفن  لوألا  یف  هنإف  برقملا  دـئاقلا و  ثیح  نم  الإ  و  دـسافتلا - داـضتلا و  وه  یناـثلا  یف  ینـالویهلا و 

هر س  هیجازملا ، هیوستلا  هلادعلا و  یناثلا  یف  وه  رونلا و  خنس  دوجولا و  هقیقح 
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سیل نامزلاب  مدـقتملا  نأ  اوملعی  مل  و  ناویحلا - یلع  هفطنلا  هرمثلا و  یلع  رذـبلاک  اهتالباقم  نم  اهیلإ  تبـسن  ام  یلع  نامزلا  بسحب 
دب تاناکمإلا ال  يوقلا و  مادعألا و  کلت  نأ  اوملعی  مل  هداملل و  تائیهملا  تادعملا و  نم  لب  لولعملا  رخأتملل  هیتاذلا  بابـسألا  نم 

هروص لکل  دب  هنأ ال  نیبت  تبث و  ینابملا  لوصألا و  هذه  تققحت  اذإف  هتاذـب  همئاق  هب  هقلعتم  یه  نوکی  يدوجو  يروص  رمأ  نم  اهل 
انساوح و نع  هبئاغ  اهنطاب  یف  همئاق  اهنم  هلزنملا  هبیرق  اهب  هلصتم   (1) هیلامک يرخأ  هروص  نم  هیدامجلا  هیرصنعلا و  روصلا  هذه  نم 

طئاسو الب  عاونألا  بابرأ  نم  هیضرع  يرخأ  الوقع  اضیأ  (2) و ال  نییئاشملا عابتأ  دنع  وه  امک  هطساو  الب  لاعفلا  لقعلا  اهنیعب  تسیل 
جایتحالا عقول  الإ  امهنع و  دـعابتم  ریغ  نیفرطلل  بسانم  طسوتب  الإ  یلعألا  نع  ردـصی  یندألا ال  نأ  نم  رم  امل  نویقارـشإلا  هیلع  امک 
لاصتالا نم  برـض  طاـبترالا و  یف  زواـجتلا  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  اذـکه  نیفرطلا و  نم  لـک  طـسوتملا و  اذـه  نیب  رخآ  طـسوتم  یلإ 

هذـه هیناث  و  اهتداهـش ]  ] اهتدـهاش هذـه  هیبیغ  هروص  هیعیبطلا  روصلا  هذـه  نم  لـکلف  هب  موقتی  اـم  موقملا و  نیب  دوجولا  یف  يونعملا 
یف قئالخلا  داعیم  وندـلا و  ولعلا و  هءاندـلا و  هفارـشلا و  یف  هتوافتم  ایندـلا  لزانمک  هرخآلا  لزانم  نأ  الإ  اهایند  هذـه  هرخآ  اـهالوأ و 

ملاعلا اذه  یف  یش ء  هروص  تلقتنا  یتم  سخألا و  یلإ  سخألا  فرشألا و  یلإ  داعی  فرـشألاف  ایندلا  یف  اهبتارم  بسح  یلع  هرخآلا 
ناویحلا هروص  یلإ  تاـبنلا  هروص  وأ  تاـبنلا  هروـص  یلإ  داـمجلا  هروـص  تلقتنا  اـمک  لاـمک  یلإ  صقن  نم  فرـش و  یلإ  هسخ  نم 

ضعب یلإ  ناک  يذـلا  هداعم  لقتنا  بات  قسافلا  لجرلا  وأ  ملـسأ  رفاکلا  لجرلا  اذإ  امک  هیلإ  تلقتنا  ام  داـعم  یلإ  اـهداعم  یف  تلدـبت 
نم دوجوم  نم  اـم  نذإـف  ایندـلا  یف  هلاـح  هماـقم و  بسح  یلع  اـهباوبأ  ناـنجلا و  تاـقبط  ضعب  یلإ  هنم  اـهباوبأ  میحجلا و  تاـقبط 

یف  (3) هیناسفن هروص  هل  الإ و  هیعیبطلا  تادوجوملا 

هر س  هقلعملا ، لثملاب  هامسملا  هیلاثملا  روصلا  یه  - 1
امهب اهلاصتا  نإ  نییقارشإلا ال  لوق  هیـضرعلا  لوقعلاب  لوقلا  اذک  رهاظ و  وه  مهلوق و  هب  اهلاصتا  نإ  مهدنع ال  هدوجوب  لوقلا  يأ  - 2

هر س  امهنیب ، طبار  نم  دب  ذإ ال  مهلوق  هیناسفن  روص  طسوت  الب 
ناسنإلا سفنل  وه  يذـلا  لصتملا  لایخلا  روصک  یهف  لکلا  سفنل  وه  يذـلا  لصفنملا  لایخلا  روص  اـهنأل  هیناـسفن  تیمـس  اـمنإ  - 3

هر س  ناویحلا ، یهل  هرخآلا  رادلا  نإ  هایح  تاکاردإ و  مولع و  اهعمج  فیک و  هیناسفن  روص  اهنإف  ریغصلا 
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لمتشم نیرخآلا  نیملاعلا  نم  لک  و  نییلعلا - دعقم  نیبرقملا و  راد  یه  اهقوف  رخآ  ملاع  یف  هیلقع  هروص  هیناسفنلا  هتروصل  هرخآلا و 
لـصتم ملاع  لک  هقبط  یلعأ  ملاعلا و  اذـهک  هتوافتم  تاـقبط  وذ  هیلإ  انرـشأ  اـمک  هنـأل  هیف  یتلا  تادوجوملا  نیب  هریثک  تواـفت  یلع 

تملع دق  سکعلاب و  یلعألا و  ملاعلا  یف  یلویه  نوکی  یندألا  ملاعلا  یف  هروص  لک  سکعلاب و  هقوف و  وه  يذـلا  ملاعلا  هقبط  یندأب 
روصلل یلویه  تراـص  تفطل  اذإ  هیـسحلا  روصلاـف  اـهداعم  اـهعجرم و  اـهلامک و  اـهمامت و  یه  اـهتروصب و  هدـحتم  یلویه  لـک  نأ 

.قحلا عدبملاب  لقعلا  ءاقب  لقعلاب و  سفنلا  ءاقب  سفنلاب و  سحلا  ءاقبف  هیلقعلا  روصلل  یه  هیناسفنلا و 

نإ اهب و  طیحم  وه  اطاسبنا و  اهنم  دـشأ  لقعلا  نأ  ریغ  هیلقع  هطیـسب  اـهنأل  ادـج  هفیرـش   (1) لقعلا یلویه  نإ  مظعألا  فوسلیفلا  لاـق 
هنوعمب هبیجعلا  راثآلا  اهیف  هرثؤم  اهب و  هطیحم  یه  اهنم و  اطاسبنا  دشأ  سفنلا  نأ  ریغ  هیناسفن  هطیسب  اهنأل  هفیرـش  سفنلا  یلویه  ناک 

ملاعلا  (2) کلذ یلع  لیلدـلا  هبیجعلا و  روصلا  اهیف  روصت  اـهب و  طـیحت  اـهنأل  یلویهلا  نم  مرکأ  فرـشأ و  تراـص  کلذـلف  لـقعلا 
هیفخلا و اهنم و  هرهاظلا  همئادلا  هلصتملا  هتکرح  هفرـش و  هنـسح و  همظع و  يأر  اذإ  امیـس  هبجع و ال  هنم  رثکی  هآر  نم  نإف  یـسحلا 

ملاعلا اذـه  یف  هیـسحلا  ءایـشألا  هذـه  يأر  اذإف  اهلک  ءایـشألا  رئاس  تابنلا و  ءاوهلا و  ناویحلا و  نم  ملاعلا  اذـه  یف  هنکاسلا  حاورـألا 
یتلا اهلک  ءایـشألا  يریـس  هنإف  هیلع  هرـصب  یقلی  هلاثم و  ملاعلا  اذه  امنإ  يذـلا  قحلا  یلعألا  ملاعلا  یلإ  هلقعب  قتریلف  یـسحلا  یلفـسلا 

ساندألا و نم  یـش ء  اهبوشی  سیل  هیقن  هایح  لئاضف و  تاذ  هلـصتم  همئاد  هیلقع  كانه  اهاری  اهنأ  ریغ  كاـنه  ملاـعلا  اذـه  یف  اـهآر 
هبحاص هجرد  یلإ  یقرتلا  یلع   (3) صرحی مهنم  دحاو  لک  اهیلع و  ضئافلا  رونلا  لجأ  نم  همکح  القع و  هئلتمم  ءایشألا  كانه  يری 

رونلا نم  وندی  نأ  و 

هذه و هیولویه  هیسحلا و  روصلا  سفنلا  یلویهب  و  هیلاثملا - روصلا  وه  هرـس  سدق  فنـصملا  هلاق  امل  اقفاوم  لقعلا  یلویهب  دارملا  - 1
هر س  اهایإ ، اهتروریص  اهیلإ و  اهلوحت  اهروصب و  اهداحتا  کلت 

هر س  هبیجع ، یلقعلا  ملاعلا  روص  هنوک  يأ  - 2
ذإ ال رخآ  عضوم  یف  لاـق  يذـلا  اـهلک  یف  اـهلک  نوک  وه  اذـه  هل و  يدوهـشلا  ملعلا  هب و  يونعملا  یقیقحلا  لاـصتالا  قشعی  يأ  - 3

تادوجوملا یلع  زوجی  نادقفلل ال  بحاصملا  قوشلا  صرحلا و  نأل  کلذـب  یقرتلا  صرحلا و  انرـسف  امنإ  تاقرافملا و  یف  باجح 
لوق هیلع  دهاشلا  تایادبلا و  یف  یتلا  هیـضرعلا  لوقعلا  ملاع  یف  همالک  نأل  هیناسنإلا  هدعاصلا  لوقعلا  یلع  اهلمح  زوجی  و ال  هماتلا -

هر س  خلإ ، هیشرعلا  دهاوشلا  نم  هرس و  سدق  فنصملا 
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سفنألا لوقعلا و  عیمجب  طیحم  و  تومت - یتلا ال  همئادلا  اهلک  ءایـشألاب  طیحم  ملعلا  کلذ  ملعلا و  ملاعلا  کلذ  یلع  ضئافلا  لوألا 
.هیف نحن  امل  دییأتلا  نم  یفخی  ام ال  هیف  فیرشلا و  همالک  یهتنا 

اهداعم و داعم  یه  هیلقع  يرخأ  اهنطاب و  اهداعم و  یه  هیناـسفن  اروص  هیعیبطلا  روصلا  هذـهل  نأ  یلع  هلادـلا  هیـشرعلا  دـهاوشلا  نم  و 
سنج نم  یه  یتـلا  هساـسحلا  اـناوق  یف  هیجراـخلا  اـهتروص  ریغ  هروص  هل  تعقو  یجراـخ  یـشب ء  انـسسحأ  یتـم  اـنإ  اـهنطاب  نطاـب 

هروصلا کلت  نم  تلصح  سحلا  اهب  لمکتسا  انسح و  یف  هروصلا  کلت  تعقو  اذإف  طقف  هساسحلا  سفنلا  یلع  هرصتقملا  تاناویحلا 
اهدرجت یلع  باتکلا  اذـه  یف  هموسرم  اهانمقأ  یتلا  نیهاربلا  تلد  یتلا  انلایخ  هوق  اهب  تروصتف  اهنم  فرـشأ  فطلأ و  يرخأ  هروص 

نیب نأ  ولف ال  انلقع  هوق  یلإ  هیلقع  يرخأ  هروص  انلایخ  هوق  یف  یتلا  هروصلا  نم  تلقتنا  کلذـک  اهل و  لثمت  اهیف و  مسترا  ام  درجت  و 
کلذـک و ناـک  اـمل  هیداـحتالا  هطبارلا  نم  اـنلقع  اـنلایخ و  انـسح و  نیب  اـمک  هیتاذ  هقـالع  هلوقعم  هلیختم و  هعیبـط و  لـک  سوسحم 

یف اهل  هقباطم  هیلاثم  هیاکح  اهنم  تعقو  هیلقع  هروص  انلقعت  یتم  انإف  لوزنلا  هلـسلس  یف  دوعـصلا  کلذ - سکع  یلع  رمـألا  کلذـک 
لاق امک  جراخلا  یف   (1) هروص سحلا  يدـی  نیب  تلثمت  سحلا و  هوق  هنم  تلعفنا  لایخلا  ملاع  یف  هروصلا  دوجو  دتـشا  اذإ  انلایخ و 

کل حضتیس  امک  ملاعلا  اذه  یف  هکئالملا ع  لیئربج و  هروص  یبنلا ص  هیؤر  لیبقلا  اذه  نم  ایِوَس و  ًارََشب  اَهل  َلَّثَمَتَف  یلاعت 

لب هیلایخ  تسیل  هینالویهلا و  روصلا  هذه  نم  ریثکب  متأ  هیجراخلا  هیماتلا و  هیلعفلا و  یف  تناک  نإ  هیناملظ و  هینالویه  تسیل  نکل  - 1
رعاشملا جراخلا و  وأ  لخادـلا  نم  هل  رهظ  عقـص  يأ  نم  كرتشملا  سحلل  هیدوهـشملا  و  لثمتلا - دوهـشلا  یف  كالملا  ذإ  هدـهاشم 

هر س  هسمخ ، راهنأ  نم  ءاملا  هیلإ  بصنی  ضوحب  هوهبش  امک  هکاردإ  قرط  الإ  تسیل  هرهاظلا 
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یف هیناسفن  هروص  هداهـشلا  ملاع  یف  هیعیبط  هروص  لکل  نأ  هانرکذ  هانلقن و  ام  عیمج  نم  ققحت  تبث و  دـق  نذإف  تاوبنلا  ثحابم  یف 
هعجار اهماوقب  هموقتم  اهب  هلـصتم  اضیأ  نآلا  یه  اهروثد و  هداملا و  لاوز  دـعب  هیلإ  رـشحی  يذـلا  اهعجرم  اهداعم و  یه  بیغلا  ملاـع 
روصلا کلت  یلإ  اهرشح  نیبتـسی  ماسجألا ال  یلویهلا و  رحب  یف  هقیرغ  مادعألا  تاملظلا و  هرمغ  یف  هرومغم  تناک  امل  اهنکل  اهیلإ -

یتلا هینامـسجلا  اهیـشاوغ  نع  تدرجت  اهتدام و  روثدب  روصلا  هذـه  تخـسفنا  اذإف  دوهـشلا  هفرعملا و  لهأل  الإ  اهل  همیقملا  هیناسفنلا 
ترـشح نیقیلا و  فشکلا و  هفرعملا و  ملاع  ملاعلا  کلذ  یلإ  رباقملا  نماکملا و  هذـه  نم  اهتروص  تزرب  هللا  ملع  یف  اـم  هربقم  یه 

ِنیِقَْیلا َْملِع  َنوُمَْلعَت  َْول  اَّلَک  َنوُمَْلعَت - َفْوَس  اَّلَک  َُّمث  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  اَّلَک  یلاعت  هلوق  يرَی و  ْنَِمل  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب  یلاعت َو  لاق  اـمک  هیلإ -
هذه نطاب  اهنیعب  یه  کلذ  دنع  رشحملا  لهأ  اهدهاشی  ثیحب  هرخآلا  رادلا  یف  زربتس  یتلا  میحجلا  هروص  نأ  ملعا  َمیِحَْجلا و  َّنُوَرََتل 
اذإف ساوحلا  هذه  نع  رکذ  امک  هروتـسم  اهنکل  نابوذلا  هلاحتـسالاب و  دولجلا  لدبت  نادـبألا و   (1) اهران قرحت  یتلا  هیلفـسلا  هیعیبطلا 

اهتاوهش و يرت  اهتایح و  اهبراقع و  اهلالغأ و  اهلسالس و  اهدویق و  عم  هزراب  هنماکلا  اهتروص  دهاشت  ملاعلا  اذه  نع  سوفنلا  تجرخ 
یف دیزت  میمحلا  موقزلاک و  اهتابورـشم  اهتاموعطم و  سوفنلل و  هبذعم  بولقلل  هقرحم  تالعـش  و  بهل - تاذ  تانارین  هروصب  اهتاذل 

قارتحالا باهتلالا و  سفنلل و  شطعلا  عوجلا و 

هیداملا ماسجألا  یلویهلا و  داعم  یف  هسداسلا  يوعدلا 

هراشا

- ههجوتم اهلک  هلـصحم  هروص  اهل  دوجولا و  نم  ظح  اهل  یتلا  تادوجوملا  نأ  تملع  امل  نیطایـشلا  رارـشألا و  هیاـغ  یلإ  هراـشإلا  و 
یلإ تایاغلا  کلت  قوف  يرخأ  تایاغ  یلإ  اهب  هغلبملا  اهل  هممتملا  هحیحـصلا  ضارغألا  تالامکلا و  تاـیاغلا و  وحن  اـهترطف  بسحب 

ءایـشأل تاناکمإ  تادادعتـسا و  اهنوک  الإ  دوجولا  نم  اهل  ظح  اـم ال  ءایـشألا  نم  نأ  اـنهاه  ملعاـف  اـهل  هیاـغ  ـال  هیاـغ  یلإ  یهتنی  نأ 
اذک نامزلا و  هوقلا و  یلویهلا و  هکرحلا و  لثم  یه  اهنود و  تالامکلا  روصلا و  یه  يرخأ -

بهل و تاذ  ران  رم  امک  هعیبطلاف  اهلیحت  تاتابنلا و  هیعیبطلا و  نادبألا  جـضنت  هذـه  نأ  کلتل  هرهاظ  هذـه  نوک  یلع  لیلدـلا  يأ  - 1
هر س  رخآ ، ملاع  یف  کلذ  ریغ  اهتایح و  اهبراقع و  اهلالغأ و  اهلسالسب و  تزرب  تلدبت و  اذإ  فیکف  بعش  ثالث  وذ  لظ 
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قرفتلا و نع  هایإ  هکـسمملا  عئابطلا  سوفنلا و  ول ال  نالیـسلا  لالحمـضالا و  مادعنالا و  ماسقنالا و  هنأش  يذـلا  ینامـسجلا  دادـتمالا 
اهل هدـیفملا  هیروصلا  تالـصحملا  نع  رظنلا  عطق  عم  هسفن  یف  مسج  وه  اـمب  مسجلا  نإـف  لاـصتالا  هدـحولا و  هل  هیطعملا  لاـصفنالا 

ام ال هدـعب و  همدـع و  هبحاص  دوجو  یـضتقی  امک  هبحاص  نع  هقرفلا  هبیغلا و  ءزج  لک  یعدتـسی  ناـک  طاـبرلا  هدـحولا و  نم  اـبرض 
كالهلا و ال راوبلا و  یلإ  ءایـشألا  هذه  داعم  نذإف  ءاضقنالا - نالیـسلا و  نیع  هتاذ  يذلا  نامزلا  اذک  هل و  دوجو  هتاذ ال  یف  هل  هدحو 
هایحلا و راد  رارقلا و  راد  یه  یتلا  رادلا  کلت  یلإ  مادعألا  تاملظلا و  رورـشلا و  ندعم  وه  يذـلا  ملاعلا  اذـه  نم  اهلاقتنا   (1) نکمی

اذک نالطبلا و  مدعلا و  یلإ  نامزلا  یلویهلا و  هکرحلا و  لآمف  هایح  توملا  اتابث و  ددـجتلا  ادوجو و  مدـعلا  ارارق و  رارقاللا  ناکل  الإ 
نإف روصقلا  ناکمإلا و  باب  نم  هیمدع  رومأ  ءایـشألا  هذـه  لثم  أدـبم  نأ  امکف  وه - وه  ثیح  نم  دـسافلا  نئاکلا  لیحتـسملا  مسجلا 

يدابملا وحن  یلع  تایاغلا  نإف  نالطبلا  لاوزلا و  یلإ  اهعجرم  اهداعم و  اذکف  دادعتسالا  وه  هکرحلا  عبنم  ناکمإلا و  وه  یلویهلا  عبنم 
كالهلا و یلإ  اههابشأ  هدالبلا و  لهجلا و  نبجلا و  هیاغ  نإف   (2) تایناسفنلا یف  هرئاظن  هیلع  سقف  تاینامسجلا  یف  اذه  تملع  امکف 

عم ناک  قافن  رابکتسا و  دانعب و  هجوزمم  تناک  نإ  يدوجو و  رشب  هجوزمم  ریغ  هطیسب  تناک  نإ  مالیإ  بیذعت و  ریغ  نم  نالطبلا -
نم لولعملا  هلعلا و  ثحابم  یف  رم  دق  میلأ و  باقع  دیدش و  باذع 

هدیدع و تائـشن  نکت  مل  الإ  يرخأ و  هأشن  یلإ  لقتنت  هأشن ال  هیـصاخ  هأشنلا و  هذه  هیـصاخ  نم  لاوزلا  روثدلا و  هیولویهلا و  ذإ  - 1
رـشح یلویهلا و  هیواه  یلإ  هراقلا  ریغلا  هراقلا و  تادادـتمالا  رـشح  هدرجملا و  تاـیلقعلا  یلإ  هیروصلا  تاـیلعفلا  رـشح  نأ  لـصاحلا 

تایلعفلا یلویهلا و  یلإ  عجرت  تادادعتـسالا  يوقلا و  نإ  اقباس  هانلق  ام  اذه  اهیلع و  مدعلا  هبلغل  کلذ  مدـعلا و  راوبلا و  یلإ  یلویهلا 
هللا یلإ  اهرـشح  اهل  يذـلا  فیعـضلا  دوجولا  بسحب  ذإ  هللا  یلإ  لکلا  رـشح  نأ  نم  قحلا  وه  ام  یفانی  اذـه ال  تایلعفلا و  عوبنی  یلإ 

هر س  بلاغلا ، ءزجلا  عبتت  ماکحألا  یلاعت و 
یهاونلا رماوألا و  بسحب  هاصعلا  تاـینالویه  و  تاینامـسج - یه  اـمب  تاینامـسجلا  داـعم  مدـعلا  وأ  یلویهلا  هیواـه  نأ  اـمک  يأ  - 2

هر س  هیعیرشتلا ، یهاونلا  رماوألا و  لاثتما  مدع  ثیح  نم  هاصعلا  تایناسفنلا  داعم  منهج  کلذک  هینیوکتلا 
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هیوهأ هلطاب و  ینامأ  هیمهو و  طیلاغأ  اـهئدابم  ساـنلا  نم  فئاوطل  تنیز   (1) هیمهو تایاغ  انهاه  نأ  یلوـألا  هفـسلفلا  یلکلا و  ملعلا 
هذـه نأ  تملع  دـق  ملاعلا و  اذـه  یف  هیئزج  هیاـغ  یلإ  هبحاـصب  يدؤی  توغاـط  همیمذـلا  تاوهـشلا  يوهلا و  نم  عون  لـکل  هئیدر و 

نم رومألا  هذـه  لک  هعابتا و  يوهلا و  هلالـضإ و  توغاطلا و  هیلو  ناک  نمف  هدـساف  هلحمـضم  هیمهولا  ضارغألا  هیئزجلا و  تاـیاغلا 
هدورو یف  انعمم  هب  بهذـیف  الالحمـضا  هدونج  توغاطلا و  دادزا  روثدـلا - یف  هأشنلا  هذـه  تنعمأ  املکف  هیناـفلا  هأـشنلا  هذـه  مزاول 

.رارشألا عجرم  راوبلا و  راد  هلحی  یتح  تاکردلا - یف  هب  ابلقتم  مدعلا 

: دییأت هیف  بیقعت 

فقت فقت و ال  مل  هیهلإلا  هوقلا  نأ  انرکذ  دق  هیقاب  يرخأ  راد  یلإ  هددجتملا  عئابطلا  هذه  دوع  نم  هانلـصأ  امل  دـیکأت  هانلـصح و  امل 
ام ال قوف  یهف  هدعلا  هدـملا و  هدـشلا و  یف  هیهانتم  ریغ  اهنوکل  امئاد  اناضیف  ءایـشألا  نم  اهنود  ام  یلع  ضیفی  نأ  ریغ  نم  اهتاذ  دـنع 

زجی مل  ذإ  هریغ  یلع  ضیفی  نأ  لبق  هیبشلا  لثملا و  نع  یلاعت  هلاثم  یلع  هروص  لقعلا و  یلع  الوأ  ضافأ  لب  یهاـنتی  ـال  اـمب  یهاـنتی 
فرشألاف فرـشألا  هدعب  الوأ و  فرـشألا  هضافإ  نم  دب  لب ال  تملع  امک  فرـشألا  لبق  سخألا  نکمملا  رودص  هیبجاولا  هیانعلا  یف 

اـضیأ لقعلا  ناک  امل  الماک و  امات  لقعلا  هینإ  الوأ  يرابلا  نم  ردـص  مرج  الف  هنم  سخأ  ام ال  یلإ  یهتنی  یتح  سخألاف  سخألا  یلإ 
هیاغ هنم  برقی  هبـسانی و  ام  هنع  ردصی  نأ  ریغ  نم  هتاذ  دنع  هفوقو  اضیأ  زجی  مل  هدش  هدم ال  هدـع و  هانتم  ریغ  لوألا  دـعب  الماک  امات 

هوق و ارون و  تألتما  امل  سفنلا  کلذـک  سفنلا و  یلع  هتوق  هرون و  نم  ضاـفأف  هیلع  ضاـفملا  ضیفملا و  نیب  برقلا  نم  نکمی  اـم 
لـئاضفلا و کـلت  نأ  هلعل  اـهتاذ  یلع  فوـقولا  یلع  ردـقت  مل  اـهلبقت  نأ  سفنلل  نکمی  اـم  هیاـغ  تاریخلا و  لـئاضفلا و  نـم  اـهریغ 

لقعلا اهدافأ  یتلا  تاریخلا 

هلباـقم یف  یطـسفسلا  ساـیقلل  حلـصت  هیمهو  طـیلاغأ  اـهئدابم  هیدوعـصلا  هیلوـطلا  هلـسلسلا  یف  هیمکح  هیلقع  تاـیاغ  هلباـقم  یف  - 1
هیرکف و تاکرح  يدابم  هقح  تادارإ  هیلقع و  تابغر  هلباقم  یف  هلطاب  ینامأ  و  ناهربلل - تامدـقم  حلـصت  یتلا  هیقیدـصتلا  يدابملا 

تایاغلا یف  يرت  امک  اهروثد  اهتیئزج و  مدـعلا  یف  هذـه  ناعمإ  هصاخلا و  هیئزجلا  هوهـشلا  صوصخملا و  يوهلا  هکلم  انه  توغاـطلا 
هر س  هللا ، بنج  یف  تطرف  ام  یلع  اترسح  ای  لقاعلا  لوقی  مدعلا و  متکب  تلح  هیضام  تابعلل  هیمهولا  هیئزجلا 
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همات تسیل  ذإ  ینامزلا  ددـجتلا  لیبس  یلع  نکل  اهتحت  ام  یلع  اهلئاضف  اهرون و  نم  تضافأف  هب  لاصتالا  لقعلاب و  هبـشتلا  یلإ  اهقوشت 
عئابط عاونألا و  هروص  نم  اهنـسح  اهئاهب و  اهرون و  نم  ملاعلا  اذه  تألمف  فلخ  اذه  سفن  یه  اسفن و  القع ال  تناکل  الإ  دوجولا و 

اهتالبج اهزئارغ و  یف  اضیأ  روصلا  کلتف  تاسقطـسألا  نداعملا و  تابنلا و  تاـناویحلا و  بکاوکلا و  كـالفألاک و  تاینامـسجلا -
رهاوجلا رخآ  تناک  امل  هیداملا  هعیبطلا  نکل  هبجاولا  هنـسلاب  ءادـتقالا  یهلإلا و  سومانلاب  اهنود  اـمیف  لـعفلا  اـهتحت و  اـم  یلع  دوجلا 

جورخ یه  یتلا  هکرحلا  ریغ  اهدادعتـسا و  ءایـشألا و  ناکمإ  ریغ  اهنأش  سیل  یتلا  یلویهلا  ریغ  یـش ء  یلع  وقت  مل  اهاندأ  هیروصلا و 
ءاضقنالا و ددـجتلا و  كرتلا و  ذـخألا و  روثدـلا و  ثودـحلا و  اـمهنأش  هکرحلا  یلویهلاـف و  لـعفلا  یلإ  هوقلا  نم  نکمملا  یـشلا ء 

ْنَم ُّلُک  هناحبـس  لاق  امک  ءانفلا  مدـعلا و  یلإ  لوئت  ضرألا و  یف  ام  عیمج  لوزی  ملاعلا و  اذـه  برخیـس  مرج  الف  ءاـهتنالا  عورـشلا و 
یلإ عجار  لقعلا  لقعلا و  یلإ  هعجار  سفنلا  سفنلا و  یلإ  هعجار  هعیبطلا  رکتف  ِمارْکِإـْلا  ِلـالَْجلا َو  وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  ٍناـف َو  اـْهیَلَع 

ِتاوامَّسلا ِیف  ْنَم  َقِعَـصَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  هلوق َو  ِراَّهَْقلا و  ِدِحاْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل  ابیجم  الئاس و  یلاعت  لاق  امک  راهقلا  دـحاولا 
دعب هیلصألا - اهراقم  یلإ  ءایـشألا   (1) هذـه تعجر  اذإف  َنوُرُْظنَی  ٌماِیق  ْمُه  اذِإَـف  يرْخُأ  ِهِیف  َخـُِفن  َُّمث  ُهَّللا  َءاـش  ْنَم  اَّلِإ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َو 
اهیلع فطعت  سوفنلل  قعصلا  عزفلا و  و  ماسجألل - داسفلا  توملاب و  مالآلا  رورشلا و  تالاحتـسالا و  تاکرحلا و  ملاع  نع  اهجورخ 

ٌماِیق ْمُه  اذِإَف  يرْخُأ  ِهِیف  َخُِفن  َُّمث  یلاعت  لاق  اذـهل  اهل و  عاطقنا  يذـلا ال  ءاقبلا  و  اهیف - توم  یتلا ال  هایحلاب  يرخأ  هرات  هیهلإلا  همحرلا 
تاذ  (2) هیناسفن هروص  یه  هیورخألا  ضرألا  کلت  اهِّبَر و  ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْشَأ  لاق َو  َنوُرُْظنَی و 

دعب هیعیبطلا  روصلا  هذـه  یف  تخفن  هدـحاو  سفنک  الإ  مکثعب  مکقلخ و ال  ام  یـضتقمب  دـحاو  لک  مکح  لکلا  مکح  ناک  اـمل  - 1
نع هیلاخ  تراصف  اهرون  ءاـفطإلا  هخفن  یه  هلمکتـسملا و  اهـسوفنل  قعـصلا  عزفلا و  هخفن  اـهل و  داـسفلا  توملا و  هخفن  اهلامکتـسا 

روصلاـب هیناـبرلا  هخفن  یه  یتلا  سوفنلا - تستکا  تقلعت و  يأ  لـمکألا  اـهرون  اـهران و  داـقیإل  يرخأ  هیف  خـفن  مث  هیعیبـطلا  هاـیحلا 
هر س  ناتخفن ، هخفنلا  نأ  لیصفتلا و  یتأیس  َنوُرُْظنَی و  ٌماِیق  ْمُه  اذِإَفیلاعت  لاق  امک  هذه  تییحأ  کلت و  تتیمأف  هیلاثملا 

هرس سدق  لاق  ام  همیظع و  نارینب  هلعتشم  هدیدع  لتف  باطحأک و  دبهفسألا  رونلا  وه  اهبر و  رونب  قورـش  تاذ  تراص  هیلاثم  يأ  - 2
دعب همایقلا و  یف  هیآلا  نأل  اهضبق  دعب  لاق  امنإ  نادبألاک و  هبکرملا  هطیسبلا و  ضرألا  هذه  نم  معأ  وهف  ضرألا  هذه  داری  نأ  نکمی 

هیلباقلا ضرأ  داری  نأ  نکمی  ِقَْحلِاب و  ْمُهَْنَیب  َیُِـضق  ِءادَـهُّشلا َو  َنیِِّیبَّنلِاب َو  یِج َء  ُباتِْکلا َو  َعِضُو  َویلاعت  هلوق  لـبق  قعـصلا و  هخفن  هیآ 
هر س  قحلا ، دیحوتلا  قلطملا و  دوجولا  رون  هقلطملا و 
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يدـیأب هضوبقم  تراص  اذإ  اهنإف  اهـضبق  دـعب  ضرألا  هذـه  اهب  داری  نأ  نکمی  یلاعت و  هنم  هضئافلا  هیلقعلا  تاقارـشإلل  لوبق  هایح و 
َمْوَی ُُهتَْـضبَق  ًاعیِمَج  ُضْرَْألا  لاق َو  امک  نمحرلا  يدـیأ  اهـضبقت  اهبذـجت و  نأل  هلباق - هیناـسفن  هروص  ریـصی  هبذاـجلا  هکئـالملا  هندـس 

دی دـنع  دوـجو  ضوـبقملل  نوـکی - نأ  یعدتـسی  ضبقلا  نأ  یطلا  ضبقلا و  نـیب  قرفلا  (1) و  ِِهنیِمَِیب ٌتاَّیِوْطَم  ُتاوامَّسلا  َو  ِهَماـیِْقلا -
هروصب اهتروص  لدبتت  اهنإف  هیذاغلا  هوقلا  هتضبق  هتبذج و  اذإ  ءاذغلا  هدامک  هبترملا  کلت  یف  ناک  يذلا  هدوجو  نم  فرـشأ  ضباقلا 
اهتروص لدبت  یلإ  هراشإ  ضرألا  ضبقف  هینانإ  دوجو و  يوطملل  یقبی  نأ ال  یعدتـسیف  یطلا  امأ  و  فرـشأ - یه  يذتغملاب و  ههیبش 

اهسفن و نع  اهسفنب  اهئانف  یلإ   (2) هراشإ ءامسلا  یط  ِضْرَْألا و  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  یلاعت  لاق  امک  هیورخأ  هیناسفن  هروصب  هیعیبطلا 
.یلاعت قحلاب  قاب  هسفن و  نع  ناف  هنأ  تملع  دق  امم  فرصلا  لقعلا  یلاعت و  هنیمیب  هیلإ  راشملا  وه  لقعلاب و  اهداحتا 

یتلا اهتاعوضوم  ملاعلا و  اذـه  تایلویهک  اهل  هایح  هدام ال  وأ  عوضوم  اهل  سیل  هیکاردإ  هروص  هرخآلا  ملاع  یف  اـم  عیمج  نأ  ملعا  و 
یه هایح و  تاذ  هروص  هرخآلا  ضرأ  وه  ملاعلا و  کلذ  تادوجوم  یندأ  اهریغ و  نم  اهیلع  هدراو  هیـضرع  الإ  اهتاذ  یف  اهل  هاـیح  ـال 

ملاعلا اذه  ءامس  نم  یلعأ 

نمحرلا شرع  اهفقس  یسرکلا و  هنجلا  ضرأ  ثیدحلا : یف  درو  امک 

یناسفن يروص  دوجوب  هدوجوم  اهلک  تویبلا  هینبألا و  لابجلا و  رجشلا و  رانلا و  ءاوهلا و  ءاملا و  کلذک  و 

لیوأت یلإ  مالکلا  نانع  فطع  اذـهلف  کلت  لبق  هضبقلا  هیآ  نکل  رمزلا  هروس  یف  تالـصتم  تایآلا  هذـه  لیوأتلا و  رجی  لـیوأتلا  - 1
هر س  هذه ،

ماکحأ هبلغ  نم  وه  امنأ  بیرغ  رمأ  نم  رثأتلا  مدـع  نأ  یلویهلاک و  فیعـض  یـش ء  الإ  ءامـسلا  مرج  فرط  یف  قبی  مل  هنأ  رم  دـق  - 2
هر س  رکذتف ، یطلا  دکؤی  کلذف  هیلع  هسفن 
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اهتادوجوم لاحب  کنظ  امف  اذکه  ملاعلا  کلذل  یتلا  هیضرألا  هیندلا  تادوجوملا  لاح  ناک  اذإ  هیدادعتسا و  هوق  هکرح و  هدام و  الب 
اهراجشأ و اهتاناویح و  اهـضرأ و  اهئامـس و  نیب  توافتلا  هرخآلا و  یف  هروص  هل  ملاعلا  اذه  یف  ام  لک  هلمجلاب  هیوامـسلا و  هفیرـشلا 
یلاعت َو لاق  امک  رثکأ - دـشأ و  اهیف  توافتلا  نوکیف  رومألا  هذـه  نطاوب  اهنأل  توافتلا  اذـه  هبـسن  یلع  اهریغ  اـههایم و  اـهراجحأ و 
رـصانعلا و نم  هیلویهلا  روصلا  هذـهل  نأ  فشکنا  رهظ و  دـقف  هیتاذ  هایحب  ناویح  لکلا  نأ  یلع  اًلیِـضْفَت  ُرَبْکَأ  ٍتاجَرَد َو  ُرَبْکَأ  ُهَرِخْآَلل 

هوق اهنأک  سفنلا - عوضوم  یف  اهلک  اهنأل  هئزجتم  هیناف و ال  ـال  هرثاد و  ریغ  ساوحب  هدوهـشم  كاـنه  هسوسحم  هیورخأ  روص  اـهریغ 
هذـه نطاوب  کـلت  رئاـصبلا و  ولوأ  اهکردـب  صتخی  یتـلا  بئاـجعلا  نم  اذـه  روصلا و  هریثـک  تاکردـملا  هفلاـختم  اـهنأ  عم  هدـحاو 

رم امل  هیناسفنلا  اهتایحب  هیح  كانه  هیقاب  اهیلإ  هروشحم  ملاعلا  اذه  نع  اهدوجو  عاطقنا  اهروثد و  دـعب  اهیلإ  عجرتس  یتلا  تایویندـلا 
لثم یه  رانلا  هفـص  هباتک و  نم  نماثلا  رمیملا  یف  نییئاـشملل  ملعملا  فوسلیفلا  لاـق  لـقع  سفن و  هل  ـالإ و  هیعیبط  هروص  ـال  هنأ  نم 
ءاقلت نم  نکت  مل  رانلا  اهب و  ههیبشلا  ءایـشألا  رئاس  کلذـک  یلویهلا و  یف  اـم  هملک  یه  اـمنإ  راـنلا  نأ  کـلذ  اـضیأ و  ضرـألا  هفص 

یف نکل  رانلا  هروص  ثدـحت  یه  (1) و ال  هوقلاب اران  اضیأ  یلویهلا  تسیل  و  نظ - امک  ماسجألا  كاکتحا  نم  لعاف و ال  ـالب  اهـسفن 
يوقت سفنلا  یه  اهیف  یتلا   (2) هملکلا لعفلا و  کلذـل  هلباق  یلویهلا  ءایـشألا و  رئاس  هروص  رانلا و  هروص  لعفت  هلاعف  هملک  یلویهلا 

یـش ء(3) هملکلا  هایحلا و  ینعأ  امهاتلک  اهیف و  هملک  رانلا و  هایح  یه  امنإ  سفنلا  هذـه  روصلا و  رئاس  رانلا و  هروص  اـهیف  روصت  نأ 
هعقاولا رانلا  هذهل  هلعافلا  یه  اسفن و  هطوسبملا  مارجألا  نم  مرج  لک  یف  نإ  نوطالفأ  لاق  کلذل  دحاو و 

یـشلا ء هب  اـم  یلویهلا  لـعفلاب و  یـشلا ء  هب  اـم  هروصلا  فیک و  هوقلاـب  روصلا  لـک  یلویهلاـف  ـالإ  زوربلا و  نومکلا و  وحنب  يأ  - 1
هر س  هوقلاب ،

هر س  هیعیبطلا ، هروصلا  ءازإب  یتلا  هیلاثملا  هروصلا  یه  و  - 2
هر س  هیتاذ ، روصلا  کلت  هایح  نإ  هرس  سدق  فنصملا  هلاق  ام  یلع  دهاش  اذه  - 3
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یتلا نذإ  رانلاف  هیفخلا  رانلا  یه  هیران و  ام  هایح  یه  امنإ   (1) رانلا هذه  لعفی  يذلا  یشلا ء  نإ  انلق  اذکه  اذه  ناک  نإف  سحلا  تحت 
هایح نم  فرشأ  عفرأ و  اهتایحف  هایح  اهنأ  هلاحم  الف  هیفخ  اران  تناک  نإف  اران  نوکت  نأ  يرحأ  یه  یلعألا  ملاعلا  یف  رانلا  هذه  قوف 

همایقلا یه  هایحلا  کلت  نأ  هیح و  یه  یلعألا  ملاعلا  یف  یتلا  رانلا  نأ  حص  ناب و  دقف  کلتل  منـص  یه  امنإ  رانلا  هذه  نأل  رانلا  هذـه 
امهنأ الإ  ملاعلا  اذـه  یف  یه  امک  نایح  كانه  امهنإف  يوقأ  كانه  ءاوهلا  ءاملا و  نوکی  هفـصلا  هذـه  یلع  رانلا و  هذـه  یلع  هایحلاب 

.یهتنا هایحلا  انهاه  نیذللا  نیذه  یلع  ضیفت  یتلا  یه  هایحلا  کلت  نأل  هایح  رثکأ  ملاعلا  کلذ  یف 

ألکلا تبنت  ومنت و   (2) امهنإف هفلتخملا  اهروص  کلذ  یلع  لیلدلا  هلاعف و  هملک  ام و  هایح  ضرألا  هذـهل  نإ  رـشاعلا  رمیملا  یف  لاق  و 
روصت اهیف و  لعفت  یتلا  یه  اهنإف  اهیف  یتلا  سفنلا  تاذ  هملکلا  لجأل  اهیف  هذه  نوکی  امنإ  یـضرأ و  تابن  اهنإف  نداعملا  لابجلا و  و 

هملکلاف هرجـشلا  نطاب  یف  هعیبطلا  لعفت  امک  اهنطاب  یف  لعفنت  یتلا  ضرألا  هروص  یه  هملکلا  هذه  روصلا و  هذه  ضرألا  لخاد  یف 
همیظعلا هبیجعلا  لیعافألا  هذه  لعفت  هتیم و  نوکت  نأ  نکمی  اهنأل ال  سفن  تاذ  یه  هرجشلا  هعیبطب  ههیبشلا  ضرألا  نطاب  یف  هلعافلا 

یه نوکت  نأ  اـضیأ و  هیح  هیلقعلا  ضرـألا  کـلت  نوکت  نأ  يرحلاـبف  هیح  منـص  یه  یتلا  ضرـألا  هذـه  تناـک  نإـف  ضرـألا - یف 
رـشع و عباسلا  بابلا  یف  یبارعألا  نیدلا  ییحم  خیـشلا  لاق  همالک و  یهتنا  اهب  ههیبش  کلتل  هیناث  اضرأ  هذه  نوکت  یلوألا و  ضرألا 

یتلا هایحلا  یه  ببـس و  نع  هیـضرع  هایح  ناتایح  ناسنإلا  عیمج  یف  هایحلا  نأ  ملعا  هیکملا  تاحوتفلاب  یمـسملا  هباتک  نم  هئاـمثالث 
حاورألا هایحک  اهلک  ماسجألل  هیتاذ  يرخأ  هایح  حاورألا و  یلإ  اهانبسن 

هر س  هیلقعلا ، یلوألا  رانلا  یلعألا  ملاعلا  یف  امب  هیناسفنلا و  هروصلا  هسمخلا  عضاوملا  یف  هذهب  دارملا  - 1
یهف هبکرملا  ضرألا  دـیرأ  نإ  ناهربلا و  یف  اهلامعتـسا  زوجی  ـال  اـهرهاظب و  هیعقاو  ریغ  تامدـقم  هذـه  یـضرأ  تاـبن  هلوق  یلإ  - 2

لاعفنالا ال ضرألاب  قئاللا  نأ  عم  هطیـسبلا  ضرألل  هلاعفلا  هملکلا  تابثإ  دوصقملا  و  هلاعفلا - هملکلا  امهل  تتبث  ندـعملا و  تابنلا و 
یه ضرألا و  هعیبطب  يذـلا  لاکـشألا  ظفح  سیبیتلا و  دـیربتلا و  یلع  لعفلا  هلمجلاب  امهوحن و  تاـبنإلا و  ومنلا و  لـمحیلف  لـعفلا -

هر س  هیناسفنلا ، اهتملک  دیب  هرخسم 
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ام ذإ  کلذـک  تسیل  هیتاذـلا  ماسجألا  هایح  اهاوق و  روهظ  اهیف و  اهئوض  راشتناب  ماسجألا  یف  اهل  رهظت  حاورألا  هایح  نأ  ریغ  حاورألل 
هئیه الإ  اهیف  اهحاورأ  اهیطعی  ام  وأ ال و  اهیف  حاورألا  تناک  ءاوس  هیتاذ  هفـص  اهنأل  امئاد - اهبر  حبـست  هیتاذلا  اهتایحبف  هربدـم  تقلخ 

ماسجألا یف  یتلا  هایحلا  فشاکملا  كردـیف  صاخلا  رکذـلا  کلذ  اهقراف  حورلا  اهقراف  اذإ  اـهدوجوب و  حـیبستلا  یف  هیـضرع  يرخأ 
وأ ناسنإ  دـی  عطق  لثم  وهف  رجـش  عطق  وأ  رجح  رـسک  وأ  هینآ  رـسک  لثم  هماظن  نع  هجرخی  رمأ  ناک  مسج  يأ  یلع  قفتا  اذإ  اـهلک و 

- هیتاذ هایح  هربدـم و  حور  ملاعلا  اذـه  یف  هروص  لکل  هنإف  هل  هیتاذـلا  هتاـیح  هیلع  یقبی  و  هل - هربدـملا  حورلا  هاـیح  هنع  لوزت  هلجر 
برغی مل  هشارف و  یلع  تام  يذـلا  تیملاک  هروصلا  حورلا  کـلذ  لاوزب  هروصلا  لوزت  لـتقلاک و  هروصلا  کـلت  لاوزب  حورلا  لوزت 

.همالک یهتنا  هلئاز  ریغ  رهوج  لکل  يذلا  هیتاذلا  هایحلا  هقنع و 

هتایح يذلا  مسجلا  نأ  یلع  نادهاش  ناهربلا  فشکلا و  نأ   (1) ملعی نأ  بجی  لوقأ 

أدـبم اهب  داری  قلطت و  دـق  هاـیحلا  نأ  هلـصاح  و  ربحلاـب - ـال  ربتلاـب  بتکی  نأ  قیلی  غلاـب  قیقحت  خیـشلا  هرکذ  اـم  نإ  يرمعل  لوقأ  - 1
دق ماسجألل و  هیـضرع  حاورألل  هیتاذ  یه  حاورألا و  یلإ  اهوبـسن  یتلا  یه  لاعفلا و  كاردـلا  وه  یحلا  لاقی  امک  لـعفلا  كردـلا و 
دق یش ء و  لک  یف  هیراسلا  هایحلاب  طسبنملا  دوجولا  مهتیمـست  ادهاش  كافک  طوسبملا و  طیـسبلا  یقیقحلا  دوجولا  اهب  داری  قلطت و 

کلذک اذه  هدوجوملا و  ماسجألل  هیتاذ  یبرعلا  خیـشلا  اهلعج  یتلا  یه  ینعملا  اذـهب  هایحلا  هرم و  ریغ  هرـس  سدـق  فنـصملا  نم  رم 
وأ تاومأ  وأ  هکلاه  هرثاد  ماسجألا  نأ  نم  هیلع  هفـسالفلا  ءامظع  قفتا  ام  هبـسحب و  لـک  یف  هاـیح  دوجولا  دوجوم و  مسجلا  فیک و 
لاق امک  نیرکذ  نیتایح و  تاوذ  اهریـصتف  حاورألا  لبق  نم  اهیلع  هدراو  هیـضرع  اهنإف  لوألا  ینعملاب  هایحلا  راـبتعاب  وه  اـمنإ  قساوغ 

عباوت اهوحن  قشعلا و  هدارإلا و  ملعلا و  هایحلا و  نأب  هریغ  یف  باتکلا و  اذه  یف  يدانی  هنأ  هرس  سدق  فنصملا  نم  بجعلا  خیـشلا و 
هذه ترون  تدیأ و  ینإ  هسفن و  بذک  لب  خیـشلا  بذـک  انه  و  هبـسحب - لک  یف  دوجولاک  اهنأ  هیوه و  اقادـصم و  هنیع  لب  دوجولا 

و اهتاذل - اهتاذب  اهتدارإ  نیع  رونلا و  هایحلا و  نیع  اهتاذل و  اهتاذـب  اهملع  نیع  نإ  هقطانلا و  سوفنلا  دوجوب  اریثک  هخماشلا  هدـعاقلا 
لب تالامکلا  نم  کلذ  ریغ  اهالجم و  اهرهظم و  اهروص و  اهاوق و  اهنونف و  اهنوئـش و  یلع  اهتاذب  اهتردـق  اهتاذـل و  اهتاذـب  اهقـشع 

راجحألا و یف  هیعیبطلا  روصلا  نم  اضیأ  هایح  خیـشلا  هلعج  ام  دوجولا و  الإ  تسیل  نیققحملا  ضعب  دنع  هرـس و  سدق  هدـنع  سوفنلا 
هققح هحبسم هللا  هرکاذ  ماسجألا  نإ  لاق  ام  اهلاوزل و  هیضرع  اضیأ  اهنأ  الإ  اضیأ  دوجولا  ینعمب  یه  امنإ  یناوألا  یف  هیعانصلا  روصلا 

یف وطنم  اهحیبست  تافاضإلا  طاقـسإ  یلإ  رظنلاب  یـشاوحلا و  یف  کلذ  تققحأ  دق  هماعلا و  رومألا  لئاوأ  یف  هرـس  سدـق  فنـصملا 
هر س  هتاذل ، هحیبستب  يأ  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ْیَش ٍء  ْنِم  ْنِإ  َویلاعت  لاق  امک  هحیبست 
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ججحلا هیعطقلا و  نیهاربلاب  کلذ  انحـضوأ  دق  انآف و  انآ  تاذلا  هلدبتم  هدساف  هنئاک  هلیحتـسم  هدام  وه  يذلا  مسجلا  اذـه  سیل  هیتاذ 
ام هضرأ و  هؤامـس و  ملاعلا  اذه  هنکمأ  یف  یتلا  ماسجألا  هذه  نأ  نم  همکحلا - همئأ  هفـسالفلا و  ءامظع  قافتاب  هیعرـشلا و  هیعمـسلا 

هایح هیتاذ  هتایح  نوکی  فیک  کلذک  ناک  املک  نینآ و  یقبی  نیح ال  لک  یف  هدساف  هنئاک  نوکلا  هددجتم  هرثاد  هثداح  اهلک  امهنیب 
عوضوم و ال هداـم و  یلإ  رقتفم  ریغ  یکاردإ  دوـجو  هل  يورخأ  رخآ  مسج  وـه  هیتاذ  هتاـیح  يذـلا  مسجلا  اـمنإ   (1) قطنلا حیبستلا و 
(2) سفنلا نیع  هایحلا و  نیع  اهنأل  هایحلا  هدـیفت  لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  هجرخی  هب و  قلعتت  سفن  هربدـی و  یناحور  ربدـم  یلإ  جاتحی 

یف اهدوجو  هیکاردإ  هروص  لک  هیکاردإ و  هروص  یکاردإ و  مسج  مسجلا  کـلذ  نأ  ارارم  اـنلق  دـق  يرخأ و  سفن  یلإ  جاـتحی  ـالف 
یتلا ال هیداملا  روصلا  رئاسک  هوقلاب  هکردـم  تناک  ام  دـعب  لعفلاب  هکردـم  اهلعجی  ام  یلإ  رقتفی  ـالف  لـعفلاب  اهتیکردـم  نیع  اهـسفن 

قبـس امیف  تملع  دق  هلوقعم و  وأ  هسوسحم  ریـصت  یتح  هداملا  نع  اهعزنی  اهدرجی و  درجم  دـیرجتب  الإ  هلوقعم  هسوسحم و ال  ریـصت 
هـسوسحملا روصلا  یه  یتلا  هیکاردإلا  ماسجألا  نذإـف  لـقاعلا  وأ  ساـحلا  رهوجلاـب  هدـحتم  یه  هلوقعم  وأ  هسوسحم  هروص  لـک  نأ 

هلوق احیحص و  هرهاظب  سیل  خیشلا  اذه  هدافأ  يذلاف  هدسافلا  هنئاکلا  هیداملا  ماسجألا  هذهک  هیناسفن ال  هیتاذ  اهتایح  تاذلاب 

لک دوجوم و  وهف  هبـسحب  لک  یف  يذـلا  قطنلا  دـیرأ  نإ  دوقفم و  اضیأ  هیناویحلا  سفنلا  یفف  ناـسنإلا  یف  اـمک  قطنلا  دـیرأ  نإ  - 1
نکمتلا لهأ  تاماقملا و  باحصأ  رظنب  امیـس  هللا  هملک  وهف  هللا  یلإ  فیـضأ  نإف  هملک  دوجو  لک  نأ  تفرع  دق  هل و  قلخ  امل  رـسیم 

لئاضف حرش  دمحلا  هئامسأل و  رهظم  هللا و  تافص  حرشی  هنأل  اهدمح  اهتملک و  وهف  هتیهام  یلإ  فیـضأ  نإ  هللا و  هجو  یلإ  رظنلا  یف 
هر س  هسفن ، هب  فصو  يذلا  هدمح  طسبنملا  دوجولا  هلضاوف و  دومحملا و 

هر س  بتارملا ، ظفاحیل  تارابعلا - نم  کلذ  ریغ  لصأل و  عرف  ءافخل و  روهظ  رونل و  لظک  یه  تناک  نإ  و  - 2
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بسحب تناک  ءاوس  قطن  هایح و  اذ  اهلک  ماسجألا  نأ  یلع  لدی  امنإ  تایآلا  نم  کلذ  ریغ  ِهِدْمَِحب و  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  یلاعت َو 
اـهحاورأ و نع  رظنلا  عطق  عم  اـهتیدام  اهتیمـسج و  ثیح  نم  اـهنأ  یلع   (1) لدـی کلم و ال  وأ  حور  نم  اهب  لصتی  اـمب  وأ  اهتیمـسج 

ثیح نم  قطن ال  هایح و  تاذ  نوکی  امهب  ایلقع  اربدم  هیناسفن و  هروص  مسج  لکل  نأ  تملع  دـق  هحبـسم و  هقطان  هربدـملا - اهروص 
متتسی و  (3) نأ نکمی  يرخأ  هقیقد  انهاه  نکل  نآ  یف  الإ  هیقاـبلا  ریغلا  هلئازلا  مادـعألاب  هبوشملا  تاذـلا  هملظملا   (2) هتیملا اهتیمسج 

امـسج هیناملظلا  هنئاکلا  ماسجألا  هذـه  نطاـب  یف  نأ  ناـهربلاب  مولعملا  هریـصبلا و  دـنع  فوشکملا  نأ  یه  و  همـالک - اـهب  حصتـسی 
مـسجلا کلذـب  دارملا  سیل  حاورألا و  سوفنلا و  فرـصت  و  هایحلا - لبقت  هطـسوتب  یه  رولبلا و  یف  رونلا  نایرـس  اهیف  ایراس  اـیعاعش 

ندـبلا یف  يرـسی  دـبکلا و  بلقلا و  مد  نم  یمحللا  ناویحلا  یف  ثعبنملا  وه  یناویحلا و  حورلا  ءاـبطألا  هیمـسی  يذـلا  وـه  یناروـنلا 
وه تاذلا و  درجم  ینارون  اذه  يدام و  یناملظ  وه  طیسب و  هیف  انمالک  يذلا  بکرم و  کلذ  نأل  کلذ  هینایرشلا و  قورعلا  هطـساوب 

دوجو هدوجو  نأل  هیتاذ  هایحب  هیح  ماسجألا و  عیمج  یف  راس  هنإف  اذـه  فـالخب  جراـخ  نم  هاـیحلا  لـبقت  ماـسجألا و  ضعبب  صتخم 
لعفلاب هکاردلا  سفنلا  نیع  وه  یکاردإ 

هر س  متنک ، امنیأ  مکعم  وه  ارارم و  هسفن  هب  حرص  امک  هدارإ  كاردإ و  ملع و  هایح و  ناک  امنیأ  دوجولا  نأل  لدی  لب  - 1
یه هماع  هیتاذ  هایح  یلإ  هبـسنلاب  امأ  لعفلا و  كردـلا و  أدـبم  یه  هیناویح  يرخأ  هاـیح  یلإ  هبـسنلاب  هملظلا  هذـه  توملا و  اذـه  - 2

هیعونلا و ماسجألا  نم  لزنأ  یه  یتلا  یلویهلا  لب  دوجولا  هایح  ءاـم  نم  يأ  ٍیَح  ْیَـش ٍء  َّلُـک  ِءاـْملا  َنِم  اـْنلَعَج  َوـالف  يراـسلا  دوجولا 
توملا و ناک  ول  دوجولاب و  يدانی  مسجلا  یف  هلاق  يذلا  مدعلاب  بوشلا  هدوجوم و  یلویهلا  نأل  هیح  هدام  وه  يذـلا  ینعملاب  مسجلا 

هفرعملا هلاعفأ و  هتافـص و  هللااب و  ملعلا  هایح  یه  يرخأ  هایح  انهاهف  رخآ  هجو  نم  حیبستلا  رکذـلا و  هایحلل و  نییفانم  نایبسنلا  هملظلا 
نحن حیبستلا و  مومع  اهیلع  لادلا  هایحلا  مومع  نیأف  ءایحأ  ملعلا  لهأ  یتوم و  سانلا  یتوم  امهیلإ  هبسنلاب  نایلوألا  تناک  هیلیصفتلا و 

، رم امک  صخأ  صاخ و  ماع و  ماسقأ  هثالث  لب  نامـسق  هایحلا  نأل  رـصتقن  نکل ال  اهحیبست و  هریغ و  یلاثملا و  مسجلا  هایح  رکنن  ـال 
هر س 

س اهل ، هیتاذ  اهنأب  خیشلا  حرص  هنئاکلا و  ماسجألا  هذهل  هیـضرع  نوکت  ذئنیح  هایحلا  ذإ  هبحاص  یـضری  امب ال  مالکلل  هیجوت  اذه  - 3
هر
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هعاسلا ینعم  یف  ( 14  ) لصف

یعـست اهنأل  هعاس  هعاسلا  تیمـس  امنإ  لیق  اهاهَْتنُم  َکِّبَر  یلِإ  اهارْکِذ  ْنِم  َْتنَأ  َمِیف  اـهاسُْرم  َناَّیَأ  ِهَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  یلاـعت  لاـق 
امک هتوکلم  هللا و  یلإ  يزیرغ  هجوت  هیتاذ و  هیرهوج  هکرحب  هینامزلا  سافنألا  عطقب  لب  هیناکملا  تافاسملا  عطقب  (1) ال  سوفنلا اهیلإ 

يربکلا همایقلا  موی  اهیلع  ساقی  يرغصلا و  همایقلا  هعاس  یه  هتمایق و  تماق  هتعاس و  هیلإ  تلصو  تام  نمف  توملا  هرورـض  یف  هانیب 
رمأ یف  نورتـمی  ـال  نوکـشی و  ـال  نیقیلا  هفرعملا و  لـهأ  نأ  ملعا  ماـیألل و   (2) هنـسلاک وأ  تاعاسلل  مویلاک  سافنألا  تاـعاسل  یتلا 

هعاسلا

بحاـص لاـق  هنأـب  هیجوتلا  نکمی  عوس و  یف  اـهایإ  هغللا  لـهأ  رکذ  لیلدـب  فوجأ  هعاـسلا  صوقنم و  یعـسلا  لوـقت  نأ  کـل  و  - 1
هوعسلا و هبولقم  هعوسلا  اهلصأ  هعاسلا و  نأ  یلع  لیقلا  ءانب  لعل  لوقأف  ءاوعسلاک  هعاسلا  رسکلاب  هوعسلا  یعسلا و  هملک  یف  سوماقلا 

همایقلا هیف  موقت  يذـلا  تقولا  نآرقلا  لک  یف  هعاـسلا  ینعم  جاـجزلا  لاـق  فرـصلا و  یف  هریثک  دراوم  فورحلا  یف  یناـکملا  بلقلل 
ام یلإ  هراشإ  هعاسلا  قـالطإ  یف  لوقأ  هعاـس  اهامـس  هیف  موقت  يذـلا  تقولا  هلقلف  .میظع  رمأ  اـهیف  ثدـحی  هفیفخ  هعاـس  اـهنأ  دـیری 

ُهَنْوَرَی ْمُهَّنِإیلاعت  هللا  لاق  امک  اهبرق  یلإ  هراشإ  هیفف  هیدوعـصلا  هیلوطلا  هلـسلسلا  یف  اهنأ  هعیبطلا و  ملاع  نطاب  یف  هماـیقلا  نأ  لـصفنس 
َْفلَأ َنیِـسْمَخ  ُهُرادْقِم  َناک  ٍمْوَی  یِفیلاعت  هلوقک  رکذ و  امک  مویلا  اهیلع  قلطی  امبر  اهیلإ  رظنلا  لهأ  بتارم  توافتلف  ًابیِرَق  ُهاَرن  ًادـیَِعب َو 

داعملا رمأ  ُبَْرقَأ و  َوُه  ْوَأ  ِرَصَْبلا  ِحْمَلَک  اَّلِإ  ِهَعاَّسلا  ُْرمَأ  ام  َویلاعت  لاق  لامک  رصقأ  لعجت  امبر  هعاسلا و  اهیلع  قلطیف  رـصقت  امبر  ٍهَنَس و 
هر س  إدبملا ، رمأک 

هیاغلا و یلإ  غلبت  هدحاو  لک  نأ  امکف  ٍهَدِـحاو  ٍسْفَنَک  اَّلِإ  ْمُُکثَْعب  ْمُکُْقلَخ َو ال  امیلاعت  لاق  امک  دـحاو  لک  مکح  لکلا  مکح  نإف  - 2
- تایاغلا هیاغ  یلإ  لصت  یتح  اهیلإ  هلـصاو  تایاغلا  یلإ  ههجوتم  عیمجلا  کلذـک  اـهتاذ  نطاـب  اهتاذـب و  هاوق  ندـبلا و  نع  ینغتـست 

ایلامجإ املع  هل  نأ  الإ  لقعلا  قاطن  هعسی  لب ال  لینلا  اذه  نع  ناقیضی  لایخلا  سحلا و  نأ  الإ  يربکلل  هلومشم  تایرغصلا  تاعاسلاف 
ریغ هیتاذ  تالدـبت  هیرهوج و  تاکرحب  تالـصاو  هیهانتم  ریغ  هیدوعـصلا  هیلوطلا  هلـسلسلا  یف  تاـیاغلا  یلإ  تاـهجوتم  اـنه  اـم  نأـب 
ریغ رومأ  لدبت  نامز  دودحم و  هانتم  یئزج  لدبت  نامزف  هبسحب  یـش ء  لک  ءاعو  نإف  تایاغلا  هیاغ  یلإ  هیهانتم  ریغ  هنمزأ  یف  هیهانتم 

هر س  برقأ ، وه  لب  رصبلاب  حملک  يدابملا - إدبم  یلإ  هبسنلاب  ناک  نإ  دودحم و  ریغ  هیهانتم 
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نع نولأسی  اهنودعبتـسی و  اهعوقو و  یف  نوکـشی  نیذـلا  هلفغلا  باجحلا و  لهأ  راظتناک  اـهمایق  نورظتنی  ـال  قحلا و  اـهنأ  نوملعی  و 
وأ مهب  هعقاو  مهیلع  همئاق  اهنأک  اهنوری  اهءاقل و  نودعتـسی  نیقیلا  لهأ  نکل  و  نیقداص - متنک  نإ  دـعولا  اذـه  یتم  نولوقی  اـهتقو و 

اْهنِم َو َنوُقِفْـشُم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اِهب َو  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  اَِهب  ُلِْجعَتْـسَی  ٌبیِرَق  َهَعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرْدـُی  ام  یلاـعت َو  هلوق  یف  اـمک  مهنم  هبیرق 
َرَثْکَأ َّنِکل  َو  اـهِیف ...  َْبیَر  ـال  ٌهَِیتآ  َهَعاَّسلا  َّنَأ  یلاـعت  هلوق  ٍدـیَِعب و  ٍلالَـض  یَِفل  ِهَعاَّسلا  ِیف  َنوُراـُمی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ـالَأ  ُّقَْحلا  اَـهَّنَأ  َنوُمَْلعَی 
ِّلُِکل ُهَّللا  َءاش  ام  اَّلِإ  ًاعْفَن  ارَض َو ال  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  یلاعت َو  هلوق  و  َنوُمَْلعَی * ِساَّنلا ال 

َنُومِدْقَتْسَی ًهَعاس َو ال  َنوُرِخْأَتْسَی  الَف  ْمُُهلَجَأ  َءاج  اذِإ  ٌلَجَأ  ٍهَّمُأ 

روصلا یف  خفنلا  ینعم  یف  ( 15  ) لصف

هیآلا ِروُّصلا * ِیف  َخُِفن  یلاعت َو  لاق 

قیضلا هعسلاب و  فصوف  لیفارسإ  همقتلا  رون  نم  نرق  لاقف  روصلا  نع  هللا ص  لوسر  لئس  و :

ئرق واولا و  نوکـسب  روـصلا  هریـصبلا و  بحاـص  دـنع  هجو   (1) لکل سکعلاـب و  وأ  عـساو  هلفـسأ  قیـض و  هـالعأ  نأ  یف  فـلتخا  و 
ینعم یف  هثالث  الاوقأ  ریبکلا  هریـسفت  یف  يزارلا  رکذ  يرـصبلا و  نسحلا  نع  هلوقنم  هریخألا  هءارقلا  هروصلا و  عمج  اـضیأ  اـهحاتفناب 

.روصلا

هیعمجلا هطاسبلا و  ظحول  نإ  هنإف  سکعلاب  وأ  هداملا  ملاع  دـنع  هتدـعاق  درجتلا و  ملاع  دـنع  هسأر  طورخمک  روصلا  رونلا و  نإف  - 1
عسوأ درجملا  دوجولا و  هعس  ظحول  نإ  رفوأ  انه  بیکرتلا  راشتنالا و  قرفلا و  متأ و  كانه  هطاسبلا  ذإ  درجتلا  ملاع  یف  قیقدلا  هسأرف 

هر س  انهاه ، قیضلا  هسأر  كانه و  هتدعاقف  ادوجو 
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دلبلا و نم  دونجلا  ثعبل  همالع  ناطلـسلا  رمأب  هلمعتـسملا  هفورعملا  هلآلا  یه  میظع و  توص  اهنم  رهظی  اهیف  خـفن  اذإ  هلآ  هنأ  اهدـحأ 
توص هل  نوکی  ـال  رونلا  رون و  نم  نرق  هنأ  ثیدـحلا  یف  عقو  اذـهل  هیبـشتلا و  لـیبس  یلع  هیـآلا  یف  تعقو  اـهنأ  رهاـظ  کـلذ و  وحن 

.سوسحم

یبأ نع  واولا و  حـتفب  أرقی  ناـک  نسحلا و  لوق  وه  اـهحاورأ و  روصلا  یف  خـفن  اذإ  ینعملا  روصلا و  عوـمجم  هنم  دارملا  نأ  اـهیناث  و 
.هروصلا عمجب  روصلا  رسف  نمل  هجح  وه  لاق و  رسکلا  حتفلاب و  نیزر 

.ربخلل یلوأ  لوألا  لاق و  رشنلا  ثعبلا و  هنم  دارملا  (1) و  هراعتسا روصلا  یف  خفنلا  نأ  اهثلاث  و 

یلاعت هلوق  یف  لاق و  مث  رم  امک  کلذ  یلع  لدـی  اضیأ  ربخلا  رهاظلا و  یلع  هلمح  نکمی  هیآلل ال  لوـألا  ینعملا  نأ  تملع  دـق  لوقأ 
.یهتنا ررکتی  کلذ ال  نأل  ءایحإلا  حورلا و  خفن  دارملا  سیل  هنأ  یلع  هلالد  يرْخُأ  ِهِیف  َخُِفن  َُّمث 

توملا اهمزلی  هیلاع   (2) هأشن یف  هایحلا  ءاشنإ  نکل  هایحلل - ءاشنإ  حورلل و  هضافإ  ءایحإ و  الإ  نوکی  یلاعت ال  هللا  لبق  نم  خفنلا  لوقأ 
نأ ملعا  اهتاوذـب و  قحلاب ال  امایق  حاورألا  موقت  هیناثلا  هخفنلاب  حاورألا و  ایحت  داـسجألا و  تومت  یلوـألا  هخفنلاـبف  هلفاـس  هأـشن  نع 

روصلاف هیف  هنماک  هیران  ههج  نم  لاعتـشالل  هدادعتـسا  یف  محفلاک  حاورألاب  هرانتـسالل  هلباـق  هیعیبطلا  اـهروصب  هینوکلا  داوملا  عیمج 
هرارحلا نومک  اهلک  اهیف  هنماک  هیخزربلا 

ََهلالَّضلا اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأیلاعت  هلوقک  هلالدـلا  دارملا  اذـکب و  لاحلا  تقطن  لثم  لاـعفألا  یف  نوکت  یتلا  هیعبتلا  هراعتـسالا  يأ  - 1
هر س  اولدبتسا ، يأ  يدُْهلِاب *

قباطیف هلفاس  هأشن  نع  هتامإلا  وه  يذـلا  مزاللا  وه  یلوألا  هخفنلاـب  دارملا  نأـب  ررکتی  ـال  کـلذ  نـأل  لاـق  ثیح  ماـمإلاب  ضیرعت  - 2
هکرابملا و هخفنلا  عطقت  نأ  هلـصاح  اذهل و  لیجـست  دیکأت و  خلإ  ملعا  هلوق و  ناتخفن و  هخفنلا  نإ  یبرعلا  خیـشلا  هلوقیـس  ام  ذـئنیح 

نم ملع  امک  اـهب  اـهقلعت  دتـشی  يأ  هطیـسبلا - هیخزربلا  روصلاـب  قلعتت  هیناـملظلا و  هیعیبطلا  روصلا  هذـه  نع  هیناـبرلا  هیرطعلا  هخفنلا 
هر س  هذه ، ضهنت  لمعتست و  کلت و  ضفرت  كرتت و  هذه و  ایحت  کلت و  تومتف  قباوسلا 
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تلاز یلوـألا  هخفنلا  یفف  هرارحلا  یف  هراـنإلا  لاعتـشالا و  نومک  اـهلک  هیخزربـلا  روـصلا  یف  هنماـک  حاورـألا  محفلا و  یف  هرمحلا  و 
هرانتسالا لوبقل  هیخزربلا  روصلا  تدعتـسا  هرارحلا و  هرمحلا و  لوصحب  محفلل  هدوربلا  داوسلا و  هئیه  لاوزک  هتامإلاب  هیعیبطلا  روصلا 

رینتست هیناث  هخفن  روصلا  یف  حاورألل  ئشنملا  وه  لیفارـسإ و  خفن  اذإف  لاعتـشالا  لوبقل  نخـستملا  رمحملا  محفلا  دادعتـسا  حاورألاب 
.َنوُرُْظنَی ٌماِیق  ْمُه  اذِإَف  یلاعت  لاق  امک  اهتاذب  همئاقلا  هزرابلا  حاورألاب 

هلیتـف تناـک  روصلا  هذـه  تأـیهت  اذإـف  اهلعـشت  هخفن  راـنلا و  ئفطت  هخفن  ناـتخفن  هخفنلا  هیکملا  تاـحوتفلا  یف  یبرعلا  خیـشلا  لاـق 
حاورألاب هلعتشم  جرسلاک  هیخزربلا  روصلا  لاعتـشالا و  لوبقل  هیف  تنمک  یتلا  رانلاب  شیـشحلا  دادعتـساک  حاورألا  لوبقل  اهدادعتـسا 
هدعتسملا روصلا  یلع  يرخألا  یه  و  اهیلت - یتلا  هخفنلا  رمت  اهئفطتف و  روصلا  کلت  یلع  رمتف  هدحاو  هخفن  لیفارسإ  خفنیف  اهیف  یتلا 

قطان نمف  هللا  اهقطنی  امب  هقطان  ءایحأ  روصلا  کلت  موقتف  نورظنی  مایق  مه  اذإف  اهحاورأب - لعتـشتف  يرخـألا  هأـشنلا  یه  لاعتـشالل و 
بـسحب قطنی  لک  روشنلا و  هیلإ  انتامأ و  ام  دعب  انایحأ  يذلا  دمحلاب هللا  قطان  نم  اندقرم و  نم  انثعب  نم  لوقی  قطان  نم  دـمحلاب هللا و 

یلإ هلاقتنا  هتوم و  دـنع  ناک  دـق  ظقیتسملا و  هلیختی  امک  مانم  کـلذ  نأ  لـیختی  و  خزربلا - یف  هلاـح  یـسن  هیلع و  ناـک  اـم  هلاـح و 
.مانم یف  مانم  هنأ  خزربلا  و  ایندلا - رمأ  یف  دقتعی  هرخآلا  یف  مانملاک و  هل  تناک  ایندلا  هایحلا  نأ  كانه و  ظقیتسملاک  خزربلا -

هیعیبطلا ماسجألا  هذه  نم  حاورألا  ضبق  اذإ  یلاعت  هللا  نأ  هانررق  ام  دعب  ملعیل  روصلا و  روقانلا و  رکذ  دعب  اهنم  رخآ  عضوم  یف  لاق  و 
رومألا نم  خزربلا  یف  توملا  دـعب  ناسنإلا  هکردـی  اـم  عیمجف  يرونلا  نرقلا   (1) اذه عومجم  یف  اهذـخأ  اروص  اهعدوأ  هیرـصنعلا  و 

هخفن رانلا و  ئفطت  هخفن  ناتخفن  هخفنلا  نرقلا و  یف  اهب  وه   (2) یتلا هروصلا  نیعب  اهکردی 

هر س  اذه ، یلإ  هراشإ  قئالخلا  ددعب  ارقن  نرقلا  اذه  یف  نأ  درو  ام  و  - 1
نأ باب  نم  امإ  بیلغتلا و  باب  نم  امإ  نیعلا  قالطإ  ذـئنیح  هیلاثملا و  هروصلا  کلت  هرـصابب  وأ  اهتاذ  نطاـب  هروصلا و  تاذـب  يأ  - 2

هر س  يرخألا ، رعاشملا  نیع  كانه  رعشم  لک 
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لاق ضرألا  لهأ  نم  وأ  تاوامـسلا  لهأ  نم  ناک  ءاوس  هایح  هل  نأ  معزی  نمل  هتامإلل  یلوألا  ناتخفن  روصلا  هخفن  کلذـکف  اهلعـشت 
مهیلإ يربکلا و  همایقلا  مهل  تقبـس  نیذلا  مه  ُهَّللا و  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َقِعَـصَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  یلاعت َو 

ُهَِکئالَْملا ُمُهاَّقَلَتَت  ُرَبْکَْألا َو  ُعَزَْفلا  ُمُُهنُزْحَی  هلوق ال  یلإ  َنوُدَْـعبُم  اْهنَع  َِکئلوُأ  ینْـسُْحلا  اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَـس  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت  هلوقب  هراـشإلا 
ِیف ْنَم  َعِزَفَف  هلوق  یف  اـم  یلإ  هراـشإ  ربکـألا  عزفلا  ذإ  ُِبتُْکِلل  ِّلِـجِّسلا  ِّیَطَک  َءاـمَّسلا  يِوْطَن  َمْوَـی  َنوُدَـعُوت  ُْمْتنُک  يِذَّلا  ُمُکُمْوَـی  اذـه 

.ِضْرَْألا ِیف  ْنَم  ِتاوامَّسلا َو 

اهسوفن و ال اهروص و  ماسجألا و  ملاع  نع  هجراخ  مهتاوذ  نوکل  ضرألا  تاوامسلا و   (1) لهأ نم  اوسیل  کئلوأ  نأل  کلذ  لوقأ و 
نیذـلا نینمیهملا  هکئـالملاک  هیهلـإلا  رون  ناطلـس  هیدـحألا و  رحب  یف  مهقارغتـسال  ناـمزلا  ریغت  ـال  ناوکـألا و  ددـجت  مهیلع  يرجی 
هتامإلا دعب  ءایحإلا  لجأل  هیناثلا  مهتاوذ و  یلإ  مهل  توافتلا  الف  یهلإلا  رهابلا  رونلا  یمویقلا و  سماطلا  عاعشلا  تحت  هیوطم  مهتایوه 

َنوُرُْظنَی ٌماِیق  ْمُه  اذِإَف  يرْخُأ  ِهِیف  َخُِفن  َُّمث  لاق  هدعب  ءانف  ایقیقح ال  ءاقب  و  یلوألا - نم  عفرأ  هایح  ءانفلا  دعب  ءاقبلا  و 

يربکلا يرغصلا و  نیتمایقلا  یف  ( 16  ) لصف

اهل اهتقو و  همهبمف   (2) يربکلا امأ  هتمایق و  تماق  دقف  تام  نم  همولعمف  يرغصلا  امأ 

نم هبکرملا  نادـبألا  تاردـملا و  هذـه  اوسیل  مهنأل  نامزلا  ریغت  ناوکـألا و ال  ددـجت  مهیلع  يرجی  ـال  یلاـعت و  هللا  لـهأ  مه  لـب  - 1
اهزیح تاـهجلاب  ههجوم  ـال  هتیمتم و  ـال  هزیحتم و  ریغ  نطاـبلا  بسحب  هلـسرم  حاورأ  هطیـسب و  لوقع  لـب  هدـسافلا  هنئاـکلا  رـصانعلا 

یف نیبرقملا  نینمیهملا و  هکئالملاک  دوعصلا  یف  یه  رونلا و  رهق  هیونعملا و  هیقوفلا  اهتهج  یلعألا و  نمیألا  رهدلا  اهاتم  توربجلا و 
هرابکی میتسه  سابل  دـش  قحب  یقاب  نم و  مشیوخ  زا  یناـف  یهگآ  میادـخ  ریغ  زا  تسین  یهت  متـشگ  ین  وچ  دوخ  دوجو  زا    ُ .لوزنلا

هر س  قش ، 
هرفکلا لاؤس  باوج  یف  لوقی  نأ  هیبـن ص  یلاـعت  هللا  نقل  اذـل  رم و  اـمک  هیـضرعلا  یف  ـال  هیدوعـصلا  هیلوطلا  هلـسلسلا  یف  اـهنأل  - 2

اذل اهیضام و  نم  یلزألا  إدبملا  هبلاطمک  مرو  اذ  نمستسا  دقف  هیـضرعلا  هلـسلسلا  لبقتـسم  نم  اهبلاطی  نمف  یبر  دنع  اهملع  نایمعلا ُ: 
همایقلا موی  نإ  زیزعلا  هرـس  سدـق  لاق  ام  کلذ  یلإ  كدـشری  تالایخلا و  ماهوألا و  یلوأ  نع  الـضف  کـلذ  رکفلا  لـهأ  بعـصتسا 

نابز اب  -  ُ هیدـمحملا هقیقحلا  یف  يولوملا  لاق  مایألل و  هنـسلاک  وأ  هینامزلا  تاعاسلل  مویلاک  تایرغـصلا - سافنألا  تاعاسل  يربکلا 
هر س  یسک ،  دسرپ  ار  رشح  رشحم  یک ز  یسب  یتفگیم  لاح 
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بذاک وهف  نییعتلا  یلع  اهتقو  نم  هللا و  دنع  داعیم 

نوتاقولا بذک  هلوقل ص :

اهبتارم و سفنلا و  هفرعم  وه  قئالخلا  داعم  همایقلا و  مویب  ملعلا  حاتفم  يرغصلا و  همایقلا  یف  ریظن  هلف   (1) يربکلا همایقلا  یف  ام  لک  و 
نأ کش  ٍهَدِـحاو و ال  ٍسْفَنَک  اَّلِإ  ْمُُکثَْعب  ْمُکُْقلَخ َو ال  ام  يرغـصلا  هدالولاب  يربکلا  هدالولا  یلوألاب و  هرخآلا  سقف  هدـالولاک  توملا 
لک رهظی  اذک  و  هیقیقحلا - هدـحولاب   (2) قحلا فاشکنا  قئاقحلا و  روهظ  سبالملا و  لاوز  بجحلا و  عافتراب  لـصحی  اـمنإ  هرخـآلا 

ءایـشألا دوع  هیقیقحلا و  هدـحولاب  قحلا  روهظ  يربکلا و  همایقلا  ینعم  فرعی  نأ  دارأ  نمف  هیقیقحلا  هیتاذـلا  هتروص  یلع  اـهیف  یش ء 
نع لکلا  ءانف  هیلإ و  اهلک 

یف هتینب و  ناکرأ  تدعترا  هندب و  ضرأ  تلزلز  ریغصلا - ناسنإلا  توم  دنع  کلذک  اهلازلز  ضرألا  تلزلز  يربکلا  یف  نأ  لثم  - 1
و موجنلا - تردکنا  يربکلا  یف  اکد و  هندب  ماظع  كدت  يرغـصلا  یف  کلذک  هدحاو  هکد  اتکدف  لابجلا  ضرألا و  تلمح  يربکلا 

يذـلا بلقلا  حور  روک  يرغـصلا  یف  و  رمقلا - فسخ  سمـشلا و  تروک  يربـکلا  یف  يوقلا و  موجن  راونأ  تردـکنا  يرغـصلا  یف 
دحاولا هللا  یلإ  لکلا  رشح  يربکلا  یف  يربونصلا و  بلقلا  نم  دمتسملا  یغامدلا  حورلا  رون  فسخنا  ریغصلا و  ملاعلا  یف  سمـشلاک 

هر س  هرکذیس ، امک  هیناحور  هطیسب  تاذ  یلإ  هیناسفنلا  يوقلا  عیمج  رشح  يرغصلا  یف  راهقلا و 
نع اـهتفاضإ  طاقـسإب  یلاـعت  هیلإ  تادوجولا  دوـع  تاـیهاملا و  ءاـفتخا  راـهقلا و  دـحألا و  دـحاولا و  همـساب  مظعـألا  هیلجت  يأ  - 2

اهدوجو هفاضإ  یحمنی  تادرجملا  یتح  تایهاملا  یلإ  اهتفاضإ  تادوجولا و  رثکت  نم  يربکلا  همایقلا  لبق  اـهلاح  سکعب  تاـیهاملا 
ینعملاب هداملا  هکرحلا و  نم  هکلهتـسم  اهیف  هیئاوسلا  هیریغلا و  ماـکحأ  هیبوبرلا و  عقـص  نم  اـهنأ  امیـس  ربخلا  یف  اـمک  اـهتایهام  یلإ 

هر س  ریغ ، هب ال  قلعت  ام  هیف و  عبطنا  ام  یعیبطلا و  ملاعلا  وه  هللا  يوس  ام  ینعمب  ملاعلا  ناک  اذهل  اهقحاول و  معألا و 
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ْنَم اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َقِعَـصَف  یلاعت  لاق  امک  سوفنلا  حاورألا و  كالمألا و  كـالفألا و  یتح  هیئزجلا  اـهتایوه 
ُهَهْجَو و اَّلِإ  ٌِکلاه  ْیَـش ٍء  ُّلُک  و  ِضْرَْألا * ِتاوامَّسلا َو  ُثاریِم  ِهَِّلل  یلاعت َو  لاق  يربکلا و  هماـیقلا  مهل  تقبـس  نیذـلا  مه  ُهَّللا و  َءاـش 

هناحبس قحلا  نأ  حیحصلا  ربخلا  یف  ءاج  امک  ُرُومُْألا و  ُریِـصَت  ِهَّللا  َیلِإ  الَأ  ِمارْکِْإلا  ِلالَْجلا َو  وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  ٍناف َو  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک 
یف لمأتیلف  ءاضقلا  لصفلل و   (1) اهدیعی مث  توملا  کلم  لیئاکیم و  لیفارسإ و  لیئربج و  هکئالملا و  یتح  تادوجوملا  عیمج  تیمی 
نم اهتقیقح و  یلإ  هروص  لک  دوع  هلـصأ و  یلإ  یـش ء  لک  عوجر  لاـع و  یلإ  لـفاس   (2) لک هجوت  نم  اهرکذ  قبـس  یتلا  لوصألا 

اهتایاهنب هیوامـسلا  سوفنلا  لاصتا  و  اهتالع - یلإ  تالولعملا  عوجر  اهتایاغ و  یلإ  هیناـسفنلا  هیعیبطلا و  هیرهوجلا  تاـکرحلا  تاـبثإ 
اهتانیعت هلدـبتم و  لکلاف  هظحل  لک  یف  اهـسوفن  اهعئابط و  اهنایعأ و  ملاـعلا و  ءازجأ  لدـبت  دـهاشل  نیقیلا  رونب  هبلق  رونت  نم  هیلقعلا و 

قعص وأ  بالقنا  وأ  هلاحتـسا  وأ  ءانف  وأ  تومب  امإ  هریثک  باقحأ  راودأ و  دعب  ول  هللا و  یلإ  عوجرلا  هل  عقی  الإ و  دوجوم  نم  امف  هلئاز 
عمتجی اهل و  هیاغ  هیاغ ال  یلإ  یهتنی  یتح  هیاغ  اضیأ  هتیاغل  اتقو و  اهیلإ  یهتنی  هیاغ  نم  هل  دـب  لدـبت ال  هکرح و  لکف  حاورـألل  اـمک 

تایاهنلا اهیف  عقت  یتلا  تانآلا  هنمزألا و  تاقوألا و  عیمجل  هیواح  اهنم  برقأ  وأ  هدـحاو  هظحل  لب  یهلإ  دـحاو  موی  اهلف  تایاغلا  اـهیف 
هیادب نم  تأدتبا  تایادبلا  عیمج  نأ  امک 

هر س  قبس ، امک  رونأ  لمکأ و  دوجوب  هدوجوم  - 1
نیأ برلا و  دنع  مایقلا  هیاغلا و  یلإ  لوصولا  ققحتی  مل  فیک  هرم و  ریغ  رم  امک  یلوط  اهوحن  لدبتلا و  عوجرلا و  هجوتلا و  اذـه  - 2
هجو نع  باقنلا  عفر  اذإ  امیس  هیلوطلا  تاهجوتملا  لک  یلإ  رظنیل  هیسدقلا و  هیقطنلا  وأ  هیهلإلا  هیلکلا  سفنلا  هرذقلا و  هفطنلا  رصانع 

درجتلا اذـه  دـنع  الإ  هلملا  یف  قلطت  ظافلألا ال  نم  اـمهوحن  هماـیقلا و  رـشحلا و  نأ  رم  دـق  ذإ  اـهتماق  نع  بیبـالجلا  تضن  سفنلا و 
و همایق - لامـشلا  باحـصأ  نیمیلا و  باحـصأ  همایق  نوکی  فیک  همئاق و  اهتقیقح  نکل  هبعکلا  برب  تزف  هدـنع ُ:  لاق ع  امک  مامتلا 

مهبر تافـص  نم  اولـصو  اوغلب و  ام  هیاغلا  نم  اوغلب  دق  همئاق و  ریغ  انهاه  هقیقحلا  لهأ  همایق  هیمـسج و  مهتازاجم  هیروص و  مهتایاغ 
هر س  ءافشلا ، رخآ  یف  امک  یناسنإ  بر  هنأک  ینابر و  ناسنإ  لماکلا  ینعملا و  لهأ  مه  هینابر و  هوقب  اولصو  ام  یلإ 
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اهکردم و هیناسنإلا  يوقلا  عیمج  رـشح  دهاش  نم  اذک  رثأ و  رثؤم و  لک  هنم  سجبنت  إدبم و  لک  هنم  بعـشتی  دحاو  إدـبم  هدـحاو و 
اهعوجر هیناحور و  هطیـسب  هدحاو  تاذ  یلإ  هقیقح  اعون و  اهتایهام  فلاخت  اصخـش و  اددع و  اهعـضاوم  نیابت  اهنیابت و  عم  اهکرحم 

قیدـصتلا هیلع  ناه  ایندـلا  یف  الوأ  هیلع  تناک  امم  عفرأ  لضفأ و  رخآ  وحن  یلع  هرخآلا  یف  اهنم  اهثاعبنا  مث  اهیف  اهکالهتـسا  اـهیلإ و 
نأ امکف  یلوألا  هأشنلا  نم  عفرأ  لمکأ و  هجو  یلع  يرخأ  هرات  هنم  اهؤاشتنا  اـهدوجو و  مث  یلاـعت  قحلا  یلإ  اـهلک  قئـالخلا  عوجرب 
مث توملاـب  اـهرهاظم  سباـحم  نم  اـهراونأ  عوجر  هیلإ  ندـبلا و  عضاوم  یلع  رعاـشملا  يوقلا و  هعـشأ  طاـسبنا  هنم  یناـسنإلا  حورلا 

ام ضرألا و  تاوامسلا و  نم  اهتادوجوم  ملاعلا و  اذه  نوکت  یف  سایقلا  کلذکف  رخآ  وحن  یلع  يرخأ  هرات  هرخآلا  یف  هنع  اهثاعبنا 
قئالخلا توم  اهیف و  ام  ضرألا و  ضبق  لابجلا و  كاکدنا  بکاوکلا و  راثتنا  تاوامسلا و  یطب  هیلإ  لکلا  عوجر  مث  اهیف  ام  امهنیب و 

َناک ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُجُْرعَی  َُّمث  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِءامَّسلا  َنِم  َْرمَْألا  ُرِّبَدـُی  یلاعت  لاق  امک  اهیلع  نم  لـک  ءاـنف  اهـسوفن و  ضبق  اـهحاورأ و  عزن  و 
ءانف و ال ریغ  نم  ادبأ  یقبی  امایق  موقت  هجو  یلع  يرخأ  هرات  دوجولا  اهل  فنأتـسا  لکلا  هیلإ  عجر  اذإف  َنوُّدُعَت  اَّمِم  ٍهَنَـس  َْفلَأ  ُهُرادْقِم 

ریغ نیرظانلا  ءاملعلا  نم  ناک  ءاوس  دهـشلا  اذه  قذی  مل  نم  َنِیلِعاف و  اَّنُک  اَّنِإ  اْنیَلَع  ًادْعَو  ُهُدیُِعن  ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأََدب  امَک  یلاعت - لاق  لاوز 
قدـصیلف مانـصألا  هرهاظلا و  روصلا  باـب  یلع  نیفکاـعلا  نیبوجحملا  نم  وأ  هیداـعلا  هصقاـنلا  مهلوقعب  نیرورغملا  نم  وأ  نیلـصاولا 

نم هللااب  ذوعن  هنم  ائیـش  رکنی  هدـئاق و ال  هیدـهی  هلوقی و  امب  یمعألا  نامیإک  بیغلاب  اـنامیإ  هب  نمؤی  هولاـق و  اـمیف  ءاـیلوألا  ءاـیبنألا و 
مه لب  نوضرعم  هنع  نوفلتخم و  هیف  مه  يذـلا  میظعلا  إبنلا  نم  ع  ءابنإلا - لهأ  هب  أـبنأ  اـمل  دوحجلا  رخـآلا و  مویلاـب  ناـمیإلا  فعض 

ملاعلا نایعأ  نأ  نایبلا  قفأ  نم  نافرعلا  سمـش  عولطب  نآرقلا و  تایآ  عماولب  فشکنا  ناهربلاب و  ققحت  دـق  و  نورفاـک - مهبر  ءاـقلب 
هلوق ٍدـیِدَج و  ٍْقلَخ  ْنِم  ٍْسَبل  ِیف  ْمُه  َْلب  یلاعت  لاق  امک  نآ  لـک  هددـجتم  اـهعئابط  هلیازتم و  اهتاصخـشت  اـهتایوه و  اـمئاد و  هلدـبتم 

ِتاوامَّسلا ُثاریِم  ِهَِّلل  َو  تالدبتلا - تاکرحلا و  هذه  هیاغ  هناحبـس  وه  ِباحَّسلا و  َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  ًهَدِماج َو  اُهبَـسْحَت  َلابِْجلا  يَرَت  یلاعت َو 
ِلُک ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َناْحبُسَف  ُرُومُْألا  ُریِصَت  ِهَّللا  َیلِإ  الَأ  ِضْرَْألا * َو 
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َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  ْیَش ٍء َو 

رشحی اهیأ ال  هرخآلا و  یف  رشحی  ماسجألا  يأ  نأ  یف  ( 17  ) لصف

افرصت سوفنلا  اهیف  فرصتی  مسق  نامـسق  اهیف  هفرـصتملا  ماسجألا  اهل و  ماسجأ  ریبدت  نع  ولخت  احاورأ ال  تماد  ام  حاورألا  نأ  ملعا 
اسوسحم سیل  لوألا  مسقلا  هلبق و  رخآ  مسج  هطـساوب  ایریبدت  ایوناث  افرـصت  سوفنلا  اهیف  فرـصتی  مسق  هطـساو و  ریغ  نم  ایتاذ  ایلوأ 
روشقلاک یه  یتلا  مارجألا  هذه  نم  اهلمحی  ام  سنج  نم  یه  یتلا  ماسجألاب  سحت  امنإ  اهنأل  اهنع  بئاغ  هنأل  هرهاظلا  ساوحلا  هذهب 
حاورألاک هفیطل  تناک  ءاوس  اـمهریغ  تاـبنلا و  ناویحلاـک و  هبکرم  وأ  اـمهریغ  ءاوهلا و  ءاـملاک و  هطیـسب  تناـک  ءاوس  اـهیف  رثؤی  و 

الإ اهیف  فرـصتی  سوفنلا و  اهلمعتـسی  امم  تسیل  اهعیمج  نإف  هیتابنلا  داسجألا  هیناویحلا و  هیمحللا  نادـبألا  هذـهک  هفیثک  وأ  هیراخبلا 
.توملل هلباق  ریغ  هیتاذ  هایحب  هیحلا  هیرونلا  ماسجألا  نم  وهف  هیف  فرصتملا  لوألا  مسقلا  امأ  و  هطساولاب -

هفیرـش تناک  نإ  ایندلا و  نم  اهنإف  یناویحلا  حورلاب  یمـست  یتلا  نم  انهاه و  دجوت  یتلا  هفـشملا  ماسجألا  هذه  نم  هبتر  یلعأ  یه  و 
- هرخآلا ماسجأ  نم  هیف  انمالک  يذلا  هرخآلا و  یلإ  اهرشح  نکمی  اعیرس و ال  لحمضت  لیحتـست و  اذهل  اهریغ و  یلإ  هفاضإلاب  هفیطل 

هردس اهل  لاقی  يذلا  ملاعلا  اذه  یف  ولعلا  هیاهن  یف  یتلاف  هیولعلا  خزاربلا  امأ  اهئاقبب و  یقبت  اهعم و  دحتت  سوفنلا و  عم  رـشحت  یه  و 
فرـصتک اهیف  سوفنلا  فرـصت  هیلایخلا و  ماـسجألا  مکحک  نوکی  نأ  هبـشی  اـهمکحف  هداـم - ـالب  هروصلا  نیع  اـهنأک  یهف  یهتنملا 

همئأ ضعب  حرـص  دـق  ریبکلا و  ملاعلا  لایخ  هلزنمب  اهنأل  انل  هیغامدـلا  حاورـألاک  یهف  اـهنود  یتلا  اـمأ  ماـسجألا و  کـلت  یف  سوفنلا 
تاذ ولخی  کلذـک ال  هروص  نع  ناسنإلا  لایخ  ولخی  امک ال  لایخلا و  نیع  یه  لب  اهل  لایخ  هیکلفلا ال  هیرونلا  ماسجألا  نأ  فشکلا 

هقرزلا هذه  ناسنإلا و  تاذل  لایخلا  هوقک  کلملا   (1) تاذل کلفلا  هروص  هروص و  نع  کلملا 

هر س  لیختلا ، لایخلا و  داحتال  هوقلاک  لاق  امنإ  اهل و  هیلایخ  هروصک  يأ  لایخلا  هوقک  هیکلفلا  سفنلل  يأ  - 1
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هـسوردم ءامـسلا  هذه  لب  همایقلا  موی  هدوجوملا  اهراونأ  یه  سحلاب  هکردملا  راونألا   (1) هذه ءامـسلا و ال  هروص  تسیل  هسوسحملا 
مویلا کلذ  یف  هسومطم  هفسکنم  اهبکاوک  همودهم و 

انهاه هریصبلا  لهأ  لاح  یف  ( 18  ) لصف

الف هعاسلا  مایق  لبق  اـهلهأ  (3) و  هنجلا دوهـش  هدنع  رـضحی  اهلاوحأ و  (2) و  هرخآلا رومأ  هریـصبلا  نیعب  يری  نم  ساـنلا  نم  نأ  ملعا 
مهلاحف هتریـصب  نیع  هبلق و  هجو  نع  بجحلا  لاوزل  یعیبطلا  توملا  لوصح  یلإ  هل  قئاقحلا  زورب  ملاعلا و  کلذ  هنیاـعم  یف  جاـتحی 
هیویندلا مهتائشن  لدبتل  کلذ  ٌدیِدَح و  َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَشَکَف  یلاعت  لاق  امک  توملا  دعب  مهریغ  لاحک  توملا  لبق 

تلدبت ساوح  راصبأ و  عامسأ و  یلإ  مهـساوح  مهراصبأ و  (4) و  مهعامسأ تلدبت  مهتائشن و  تلدبت  اذإ  هیورخألا و  مهتائـشن  یلإ 
عم سح  لـک  يرخـألا و  هأـشن  ایندـلا و  هأـشن  نیتأـشن  اـضیأ  اـهل  نـأل  ضرـألا  تاوامـسلا و  یف  یتلا  تادوجوملا  عیمج  مهقح  یف 

تاسوسحم كردت  هأشنلا  هذه  ساوحف  دحاو  عون  نم  هسوسحم 

هر س  هیتوکلم ، عمجأ  يوقأ و  راونأ  ذئموی  اهل  ذإ  هتتشتملا  هیعیبطلا  راونألا  يأ  - 1
هر س  هلهأ ، دنع  إدبملا  لاوحأک  اذه  و  - 2

لبق ققحتلا  قلختلا و  باـبرأل  هروهـشم  تاذـلا - هنج  تافـصلا و  هنج  هلیمجلا و  روصلاـب  هروـصملا  هدـیمحلا و  تاـکلملا  امیـس  - 3
ادرفب ریغ  ار  وـت  لـصو  هدـعو    ُ رخآ لاـق  دـش و  ادرف  رظتنم  وأ  هک  تسیهار  لـفط  دـیدن  تسود  خر  هنیاـعم  زورما  هک  ره  -  ُ هماـیقلا

هر س  دسرن ،  ادرفب  زورما  زک  دیما  مراد  تخادنا 
موصعملا ع: لاق    ُ مهرعاشم اذک  ینارونلا و  دوجولاب  یناملظلا  مهدوجو  لدـبملا  لادـبألاب  نیموسوملا  هللا  لاجر  یف  امک  اذـه  و  - 4

هر س  كارت ،  نیع ال  تیمع  ءادهشلا ع : دیس  لاق  و    ُ کتوص الإ  عمسأ  کهجو و ال  الإ  يرأ  ال 
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َْریَغ ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  هلوقب  یلاعت  راشأ  لیدـبتلا  اذـه  یلإ  هرخآلا و  هأشن  تاسوسحم  اهب  كردـت  هرخآلا  هأشن  ساوح  هأشنلا و  هذـه 
ْمَُکلاْثمَأ َو َلِّدَُبن  ْنَأ  یلَع  َنِیقُوبْـسَِمب  ُنَْحن  ام  َتْوَْملا َو  ُمُکَْنَیب  انْرَّدَق  ُنَْحن  یلاعت  لاق  ِراَّهَْقلا و  ِدِـحاْولا  ِهَِّلل  اوُزََرب  ُتاوامَّسلا َو  ِضْرَْألا َو 
هنجلا و لوخدل  ناسنإلا  قحتسی   (1) هدعب وأ  توملاب  وأ  توملا  لبق  عقو  ءاوس  دوجولا  یف  لیدبتلا  اذهب  َنوُمَْلعَت و  ام ال  ِیف  ْمُکَئِْـشُنن 

روص هرهطم و  نادـبأ  هحرـشنم و  رودـص  هرونم و  بولق  مهل  هنجلا  لهأف  رانلا  لهأ  هنجلا و  لـهأ  نیب  قرفلا  ققحتی  هب  مالـسلا و  راد 
راد لوخد  مهل  نکمی  فیکف  یعیبطلا  دوجولا  اذـه  نع  مهتاوذ  لدـبت  مدـعل  رانلا  لـهأ  فـالخب  هیعیبطلا  هداـملا  سجر  نع  هدرجم 
نم نوکملا  هرذـق و  هفطن  نم  يأ  َنوُمَْلعَی  اَّمِم  ْمُهانْقَلَخ  اَّنِإ  اَّلَک  ٍمیِعَن  َهَّنَج  َلَخْدـُی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُعَمْطَی  یلاعت َأ  لاق  امک  مالـسلا 
یف كرتشم   (2) سانلا عیمج  نأ  وه  لکـشم و  لاؤس  هنظم  انهاه  ناک  امل  هراهطلا و  سدـقلا و  راد  بساـنی  فیک  هداـملا  هذـه  وحن 

ام نیملاعلا و  بر  راوج  لاهیتسا  مالـسلا و  راد  لوخد  قاقحتـسا  مهل  عقی  فیکف  هیعیبط  ماسجأ  مهنأ  ینعی  هفطن  نم  نوقولخم  مهنأ 
ْمَُکلاـْثمَأ َو َلِّدَُـبن  ْنَأ  یلَع  َنوُرِداـَقل ...  اَّنِإ  ِبِراـغَْملا  ِقِراـشَْملا َو  ِّبَِرب  ُمِْسقُأ  ـالَف  یلاـعت  هلوـقب  هیـآلا  بقعف  باـبرألا  بر  بارتـلل و 

ناکرألاب لمعلا  نامیإلا و  ملعلا و  لوصحب  هیرهوج  هکرح  ایدوجو و  الدـبت  هیعیبطلا  مهتأـشن  لدـبتت  يأ  َنوُمَْلعَت  ـال  اـم  ِیف  ْمُکَئِْـشُنن 
توکلملا ملاع  سدقلا و  راد  یف  لوخدلا  هیلهأ  مهل  لصحیف 

هر س  هنم ، هللا  انذاعأ  تایخزربلا  یف  لطعت  هل  نمیف  اذه  و  - 1
دز هللا  رب  درک و  تروص  دصق  دز  هار  تروص  هک  ارسک  اسب  يا    ُ 283 هروصلا - یلإ  رظنلا  نم  أشن  هروصلا  لهأل  لاکشإلا  اذه  و  - 2

میباوخ و هتـسب  نام  یگلمج  رـشب  مه  ام  رـشب  مه  ناشیا  دنتفگ  دش  هاگآ  قح  لادبا  یـسک ز  مک  دش  هارمگ  ببـس  نیز  ملاع  هلمج 
هر س  ریش ،  ریش  نتشون  رد  دنام  هچ  رگ  ریگم  دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک  روخ 
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طارصلا یف  ( 19  ) لصف

هراشا

هکرح هماعلا  هیرهوجلا  هکرحلا  کلت  عم  ناسنإلل  و  بابـسألا - ببـسم  یلإ  ایزیرغ  اهجوت  هیلبج و  هکرح  دوجوم  لکل  نأ  تملع  دق 
نم نیدحوملا  کلـسم  دیحوتلا و  جـهنم  یلع  یـشملا  یه  ینید و  ثعابل  هیناسفن  هیفیک  یف  هیـضرع  هکرح  اهؤشنم  هیتاذ   (1) يرخأ
هلوق یف  هیلإ  راشملا  هالص  لک  یف  یلصملل  وعدملا  َمیِقَتْسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدْها  یلاعت  هلوقب  دارملا  یه  مهعابتأ ع و  ءایلوألا و  ءایبنألا و 

ِیف ام  َُهل  يِذَّلا  ِهَّللا  ِطارِص  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِص  یلِإ  يِدْهََتل  َکَّنِإ  هلوق  ِینَعَبَّتا و  ِنَم  اَنَأ َو  ٍهَریَِصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق  یلاعت 
هلـسر لسرأ  مهیلع و  بجوأ  هداـبع و  هب  هللا  فلک  يذـلا  وه  هیف  یـشملا  یف  تبثتلا  هیلع و  هماقتـسالاف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  ِتاواـمَّسلا َو 

طارـصلا اذـه  اهنم  یـش ء  سیل  تادوجوملا  اهیلع  یـشمی  يذـلا  طارـصلا  یقاب  و  مهیلع - هببـسب  بتکلا  لزنأ  مهیلإ و  کلذ  لـجأل 
لزنم ناــنجلا و  راد  ریغ  هللا و  راوـج  ریغ  رخآ  لزنم  یلإ  هللا و   (2) ءاقل ریغ  يرخأ  هیاغ  یلإ  یهتنی  اهنم  الک  نـأل  هللا  لـهأب  صتخملا 

ُدَعْـصَی ِْهَیلِإ  اهیلع  لماکلا  ناسنإلا  كولـسب  الإ  یلاعت  هیلإ  عطقنت  هیدوعـصلا ال  سوقلاف  نارینلا  تاکرد  میحجلا و  تاقبطک  ناوضرلا 
اْوَغْطَت َکَعَم َو ال  َبات  ْنَم  َتِْرمُأ َو  امَک  ْمِقَتْساَف  یلاعت  هلوقب  دارملا  یه  اهیلع  هماقتسالا  ُهُعَفْرَی و  ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  ُبِّیَّطلا َو  ُِملَْکلا 

هیفیلکت هداـبع  هذـه  عم  ناـسنإلل  هینیوکتلا و  یهاونلا  رماوـألا و  لاـثتما  راـبتعاب  هینیوکت  هداـبع  یعیبط  دوجوم  لـکل  نأ  هلـصاح  - 1
موـلعلا و قـالخألا و  تـالاحلا و  هیناـسفنلا  هیفیکلاـب  دارملا  هقیرطلا و  هعیرـشلا و  نم  هدراوـلا  هـیفیلکتلا  یهاوـنلا  رماوـألا و  راـبتعاب 

هر س  طارصلا ، وه  هکرحلا  هیف  ام  ناسنإلا و  وه  كرحتملاف  هبرقلا  هین  ینیدلا  ثعابلاب  و  فراعملا -
ریبخلا كردملا  ریصبلا  عیمسلاک  يرخألا  ءامسألا  ضعب  هیرهظم  ناک  نإ  ءامـسألا و  لکل  عماجلا  مظعألا  همـسا  هیرهظم  ریغ  يأ  - 2

وأ ریبخلا  كردملا  دبع  ریصبلا و  عیمسلا  دبع  ریغ  هللا و  دبع  وه  لماکلا  ناسنإلا  اهوحن و  و  لذملا - ضفاخلا و  لضملا و  رهاقلا و  و 
هر س  هلالجلا ، مسا  ءامسألا ال  نم  کلذ  ریغ  وأ  لضملا  دبع  وأ  رهاقلا  دبع 

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 305 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_284_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_284_2
http://www.ghaemiyeh.com


285 ص :

له لوقت  تألتما و  له  اهل  لیق  یتلا  منهج  یف  طوبهلا  میحجلا و  راد  یلإ  يوهلا  هرطفلا و   (1) نع طوقسلا  بجوی  هنع  فارحنالا  و 
قحلا و هباصإلف  هیرظنلا  هوقلا  امأ  هیتوق  لامعتساب  طونم  ناسنإلا  لامک  نأل  فیسلا  نم  دحأ  رعشلا و  نم  قدأ  هنأب  هفصو  دیزم و  نم 

لیدـعتبف هیلمعلا  هوقلا  اـمأ  ریثکب و  تلثمت  اذإ  رعـشلا  نم  قدأ  هفاـطللا  هقدـلا و  یف  یه  یتلا  هقیقدـلا  راـظنألا  كولـس  یف  نیقیلا  رون 
هیاـغ فارطـألا  نیب  هطـسوتم  هیلادـتعا  هلاـح  سفنلل  لـصحتل  اـهلامعأ  یف  هیرکفلا  هیبـضغلا و  هیوهـشلا و  یه  یتـلا  ثـالثلا  يوـقلا 

طـسوتلا نأ  تملع  دق  نیدودرملا و  ءایقـشألا  ءادـعبلا و  لزنم  میحجلا و  یف  طوقـسلا  بجوی  همومذـم  اهلک  فارطألا  نأل  طسوتلا -
یه میحجلا و  نع  صالخلا  أشنم  هلادعلاب  یمـسملا  فارطألا  هذـه  نع  ولخلا  و  اهنع - ولخلا  هلزنمب  هداضتملا  فارطألا  نیب  یقیقحلا 

لوألا هجولا  نع  فارحنالا  فیـسلا و  نم  دـحأ  رخـآلا  رعـشلا و  نم  قدأ  امهدـحأ  ناـهجو  هل   (2) طارصلا نذإف  فیـسلا - نم  دحأ 
عطقلا قشلا و  بجوی  یناثلا  هجولا  یلع  فوقولا  َنُوبِکاـَنل و  ِطارِّصلا  ِنَع  ِهَرِخآـْلِاب  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنِإ  هرطفلا  نع  طوقـسلا  بجوی 

ِیف َنُوبَحُْـسی  هلوقب  ِهَرِخْآلا و  َنِم  اْینُّدـلا  ِهایَْحلِاب  ُْمتیِـضَر  ِضْرَْألا َأ  َیلِإ  ُْمْتلَقاَّثا  یلاعت  هلوقب  هراشإلا  هیلإ  و  هقـش - هیلع  فقو  لـیق  اـمک 
رمأ یه  لب  هفرعملا  ناـمیإلا و  هوق  ملعلا و  رون   (3) یف رـصحنم  کلذ  نأل  ایقیقح  الامک  تسیل  هلادعلا  هذه  نأ  کلذ  هجو  ِمیِمَْحلا و 
نم اهنأل  ایندـلا - یلإ  دالخإلا  بجوی  اهیلع  دامتعالا  اهیلإ و  نوکرلا  اـهفارطأ و  سنج  نم  هیلادـتعا  هیمدـع  هیناـسفن  هفـص  یمدـع و 

.هئیطخ لک  سأر  ایندلا  بح  اضیأ و  ایندلا 

نیبرقملا هیاغ  یلإ  لوصولا  مدـع  عطقلا و  درجم  لب  میحجلا - راد  یلإ  يوهلا  نودـب  ناک  نإ  عونلا و  لصأل  هیلـصألا  هرطفلا  يأ  - 1
هر س  تایآلا ، َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  َناک  ْنِإ  اَّمَأَفهلوقب  هدابع  ثلث  یلاعت  هللا  نإف  نیمیلا  باحصأ  جردنیل  کلذ  انلق  امنإ  هللا و  لهأ  نم 

س یناثلل ، هیدحألا  لوألل و  هیقدألاف  یلمعلا  لقعلا  حالـصإ  يرخألا  يرظنلا و  لقعلا  حالـصإ  امهادـحإ  ناتداج  هیف  قیرطک  يأ  - 2
هر

نوربعی ءانفلا و  هیلحتلا و  هیلختلا و  هیلجتلا و  هعبرأ  انه  بتارملا  ذإ  یلمعلا  لقعلا  لامعأ  رخآ  دوهـشلا  مهلعج  هذه  یلإ  كدشری  - 3
دوجو لک  لب  ایلعلا  تافـصلا  یقابلا  یف  اذـکه  هتردـق و  یف  هکلهتـسم  هردـق  لک  هملع و  یف  اکلهتـسم  ملع  لک  يری  نأب  ءانفلا  نع 

هر س  هفرعملا ، لامک  وه  يذلا  دوهشلا  اضیأ  لمعلا  رخآف  هدوجو  تحت  اکلهتسم 
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: ینآرق ریونت 

مهکولس هوق  نوکی  مهنیقی  رون  هدش  بسحب  هرخآلا و  یلإ  هیلع  نیراملل  نیقیلا  رون  ردق  یلع  راصبألل  همایقلا  موی  رهظی  طارصلا  اذه 
الإ نکمی  هللا ال  یلإ  برقتلا  نـأل  مهناـمیإ  مهنیقی و  هوق  مهتفرعم و  رون  تواـفتب  ءادعـسلا  تاـجرد  تواـفتیف  هیلع  مهیـشم  هعرـس  و 

يَرَت َمْوَی  یلاـعت  لاـق  اـمک  مهراـظنأ  مهراونأ و  هوقب  ـالإ  هللا  ءاـقل  یلإ  نوـنمؤملا  یعـسی  ـال  راوـنأ و  فراـعملا  نیقیلا و  هفرعملاـب و 
هیآلا انَرُون  اَنل  ْمِْمتَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِِهناْمیَِأب ...  ْمِهیِْدیَأ َو  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْسَی  ِتانِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو 

یطعی نم  مهنم  کلذ و  نم  رغصأ  یطعی  نم  مهنم  هیدی و  نیب  یعسی  میظعلا  لبجلا  لثم  ارون  یطعی  مهضعب  نأ  ربخلا : یف  درو  دق  و 
ئیضیف همدق  ماهبإ  ردق  یلع  ارون  یطعی  الجر  مهرخآ  نوکی  یتح  کلذ - نم  رغصأ  هرون  یطعی  نم  مهنم  هنیمیب و  هلخنلا  لثم  هرون 
فرطک رمی  نم   (1) مهنمف مهرون  ردق  یلع  طارصلا  یلع  مهرورم  ماق و  ئفط  اذإ  یـشم و  همدق  مادق  ءاضأ  اذإف  يرخأ - أفطی  هرم و 

یلع وثحی  همدـق  ماهبإ  ردـق  یلع  ارون  یطعأ  يذـلا  سرفلا و  دـشک  رمی  نم  مهنم  فطاخلا و  قربلاک  مهنم  عاعـشلا و  عوقو  نیعلا و 
ربخلا صلخی  یتح  کلذک  لازی  الف  هبناوج  رانلا  بیصت  يرخأ و  قلعی  ادیرجت و  هیلجر  هیدی و  ههجو و 

فلأ فالآ  ناک  هیلإ  سیق  هعم و  نزو  اذإ  رخآ  لجر  نامیإ  یلإ  سایقلاب  لجر  نامیإ  برف  نامیإلا  یف  سانلا  تواـفت  رهظی  اذـهب  و 
دوعص و فلأ  فیسلا  نم  دحأ  رعشلا و  نم  قدأ  هنس - فالآ  هریسم  طارـصلا  نسحلا  نع  یملعلا و  خوسرلا  هیرونلا و  هوقلا  یف  هلثم 
هیلإ و هنم  هللا  یف  ریسلا  یلإ  یناثلا  هللا و  یلإ  قلخلا  نم  ریسلا  یلإ  هراشإ  لوألا  نوکی  نأ  دعبی  (2) ال  لوقأ طوبه  فلأ  ءاوتسا و  فلأ 

هتمحر نم  طارـصلا  قلخ  یلاـعت  هللا  نأ  يور  بولقلا  هوق  باـتک  یف  یکملا  بلاـط  وبأ  لاـق  قلخلا و  یلإ  هللا  نم  ریـسلا  یلإ  ثلاـثلا 
نیدحوملل طارصلاف  نینمؤملل  اهجرخأ 

هن دوخ  سفن  رب  مدـقکی    ُ .لیق امک  هدـحاو  هعفد  هیلکلاب - ایندـلا  نع  مهتقالع  نوعطقی  نیذـلا  هیلاعلا  ممهلا  بابرأ  مه  ءـالؤه  و  - 1
هر س  تسود ،  يوک  رد  يرگید 

هنج سفن  یلاـعت  هللا  یف  ریـسلاف  ـالإ  تاذـلا و  رون  یف  ضحملا  قحملا  هتحبلا و  تاذـلا  هنج  دـصقملا  نوـکی  نأ  یلع  ءاـنب  اذـه  - 2
هر س  یلاعت ، هللا  نم  ریسلا  فیکف  تافصلا 
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نم نودبعی   (2) اوناک ام  اوعبتا  دق  رافکلا  رئاس  مهتربابج و  فقوملا  نم  تطقتلا  دـق  رانلا  نأل  هیلع   (1) مهل زاوج  رافکلا ال  هصاخ و 
لزانم بسح  یلع  عستی  قدی و  طارـصلا  ایندلا و  نم  هب  اوءاج  ام  ردـق  یلع  نیدـحوملا  نیب  رونلا  مسقف  رانلا  یلإ  لج  زع و  هللا  نود 

هعرسلا و مهل  اطـسب و  هعـس و  طاسبلاک  مهل  ریـصی  ءایلوألا  ءایبنألل و  عساولا  لصألا  نیقتملل و  هعـسلا  نیبنذملل و  هقدلا  نیدحوملا -
مدق لزت  مث  همحرلا  نم  أربتف  اهجرخی  مث  قرتحت  مدق  لزت  هنـس  فالآ   (3) هعبس ایندلا  رمعک  مهرخآ  رـصبلا و  حملک  مهلوأف  ءاطبإلا 
نمف اهیلع  اورمیف  همحرلا  کلت  نم  ارسج  مهل  برض  هب  اوفی  مل  (4) و  هولبق املف  همحرلا  نم  مهل  جرخ  مالسإلاف  تأرب  دق  يرخألا  و 
یلاعت هللا  نم  همحرلا  ردق  یلع  عاستالا  هقدلاف و  همدـق  تلزف  اهب  محر  یتلا  همحرلا  عیـض  امنإف  مالـسإلا  لامعأ  نم  ائیـش  مهنم  عیض 

طارـصلا عطق  یف  ءاطبإلا  هعرـسلا و  و  كانه - هیلع  طارـصلا  عستی  ایندلا  مایأ  یف  هناحبـس  همـسق  یتلا  همحرلا  نم  دبعلا  ظحبف  دـبعلل 
ءایبنألا ع و مه  قربلا و  حـمل  نیعلا و  فرط  لثم  یف  عطقی  هرمز  مهلوأف  ؤطبی  عرـسی و  هبرقلا  رون  نم  دـبعلا  ظـحبف  برقلا  ردـق  یلع 

نیذلا نوقداصلا  مه  باکرلا و  لیخلا و  دیواجأ  سرفلا و  رـضح  لثم  هثلاثلا  ءایلوألا و  نوقیدصلا  مه  ریطلا و  حیرلا و  لثم  یف  هیناثلا 
هسماخلا نوقتملا و  مه  هلحر و  بکارلا  لثم  یف  هعبارلا  مهتارطخ و  مهتاکرح و  عیمج  یف  هناحبس  هللا  اوقدص  یتح  مهـسفنأ  اودهاج 

(5) نوکتهتملا مه  اوبح و  هعباسلا  نوروتسملا و  لامعلا  مه  ایشم و  هسداسلا  نودباعلا و  مه  لجرلا و  یعس  لثم  یف 

هر س  هیلإ ، لیبسلا  وه  عرفلا و  فیکف  مهدیب  لصألا  سیل  ذإ  - 1
هر س  هربابجلا ، مه  و  - 2

مزعلا یلوأ  بادآ  یف  هیلکلا  تارییغتلا  رابتعاب  وأ  هعبـسلا - بکاوکلا  رابتعاب  هعبـسلا  نییعت  لـفأی و  ـال  هرون  عطقنی و  ـال  هللا  ضیف  - 3
هر س  هیناسنإلا ، عبسلا  فئاطللا  رابتعاب  وأ  لسرلا  نم  هعبسلا 

الئل رسج  مهل  برـضف  َتِْرمُأ  امَک  ْمِقَتْـساَفیلاعت  لاق  امک  هیف  هماقتـسالا  میلـستلا و  مالـسإلا  ذإ  اققحت  هب  اوفی  مل  اقلعت و  هولبق  يأ  - 4
هر س  مهراطوأ ، اوضقی  یتح  هعیبطلا  رانب  اوقرتحی 

هر س  نیروتسملا ، فالخ  یلع  قسفلاب  نورهاجتملا  يأ  - 5
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دیحوتلا رون  رتسلا و  رون  هداـبعلا و  رون  يوقتلا و  رون  قدـصلا و  رون  هیـالولا و  رون  هوبنلا و  رون  رون  اـهل  هرمز  لـک  نیدـحوملا و  نم 
- لامعألا رون  مظعب  رونلا  امنإ  لامعألا  هرثکب  رونلا  سیلف  مهرخآ  وه  همدق و  ماهبإ  دنع  هرون  نم  مهنم  هرـصب و  دـم  هرون  نم  مهنمف 

یلإ برقأ  هرون  رون  يذ  لکف  هبرقلا  ردـق  یلع  بلقلا  رون  مظعی  امنإ  رونلا و  نم  بلقلا  یف  ام  ردـق  یلع   (1) لمعلا رون  مظعی  امنإ  و 
كانه هلمعب  یبرأ  نم  هنجلا  یلإ  قبـس  كاـنه  هلمع  لـق  لـجر  نم  مکف  اـنزو  لـقثأ  ارـصب و  ذـفنأ  مظعأ و  رونأ و  هرونف  یلاـعت  هللا 

یلإ يرت  أ ال  هفعاضم - افاعضأ 

لمعلا نم  لیلقلا  کفکی  صلخأ  ذاعمل : هللا ص  لوسر  لوق 

دق همألا  هذـه  نم  الجر  نإ  هانلق  ام  ققحی  رونلا و  مظعب  تمن  مهلامعأ و  تکز  امنإ  رونلا و  مظعب  الإ  صالخإلا  یلإ  دـبعلا  لصی  الف 
یقمحلا و رهـس  نونبغی  فیک  مهرطف  ساـیکألا و  مون  اذـبح  اـی  ثیدـحلا  یف  يور  کلذـل  نیلوـألا و  نم  هنـس  فلأ  رمع  نم  قـبس 

اـضیأ لاق  نیرتغملا و  نم  لابجلا  لاـثمأ  نم  هناحبـس  هللا  دـنع  لـضفأ  نیقی  يوقت و  بحاـص  نم  لدرخ  نم  هبح  لاـقثمل  مهماـیص و 
تاماقم هینسلا و  لاوحألا  عیمج  هیلع و  مهیعباتم  لسرلا و  ءایبنألا و  عیمج  يذلا  قحلا  نید  وه  دیحوتلا و  قیرط  میقتـسملا  طارـصلاف 

وه و  اهتواقن - اهتوافص و  لب  اهعفرأ  مولعلا و  عفنأ  دیحوتلا  ملع  هیلإ و  هعجار  لج  زع و  هللا  یف  یلاعت و  هللا  یلإ  ریـسلا  یف  نیکلاسلا 
ولعل هئانتجاب و  الإ  تاجردلاب  زوف  هئانتقاب و ال  الإ  هاجنلا  یف  عمطم  هیرق و ال  نادابع  ءارو  سیل  یلعألا و  بلطملا  یصقألا و  دصقملا 
یلع عـنتما  لوـقعلا و  هلحاـسب  فـقو  رحب  وـه  ذإ  رـساوح  رظاوـنلا  هلیلع و  لوـقعلا  هلیلک و  هنع  رئاـصبلا  تبلقنا  هتلزنم  هعفر  هـتبترم و 
عطق برقلا و  ملاـع  یلإ  لوـصولا  نکمی  ـال  هنأ  نم  هرکذ  اـمیف  باـصأ  دـق  همـالک و  یهتنا  لوـصولا  ههنک  یلإ  بوـلقلا  حاورـألا و 

(2) مولعلا نم  هریغ  طقف و  دیحوتلا  ملعب  الإ  هیلإ  قیرطلا 

علطیل موصی  مئاص  نم  همکحلا و  رطمی  باحـس  عوجلا  ذإ  بلقلا  ءافـص  لیـصحتل  موصی  مئاص  نم  لاثتمالل و  موصی  مئاص  نمف  - 1
هفـصلا لیـصحتل  قفنی  قفنم  نم  لاـثتمالل و  قفنی  قفنم  نم  معطی و  ـال  دمـص  قـلخب  قـلختیل  موـصی  مئاـص  نم  ءارقفلا و  لاـح  یلع 

، هیلع سق  هیربلا و  قزار  تاجاحلا  یـضاق  قلخب  قلختلل  قفنی  قفنم  نم  ریقفلا و  یلع  هقر  قفنی  قفنم  نم  دوجلا و  یه  یتلا  هدـیمحلا 
هر س 

یکل قلخلا  تقلخف  یسدقلا  ثیدحلا  یف  بلقلا و  هآرمل  هلقیـصم  هحلاصلا  لامعألا  هیلاصأ و  هیلآ ال  مولع  هل  هنیعملا  مولعلا  نإف  - 2
هر س  فرعأ ،
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عـضاوم نم  دافتـسم  يوعدـلا  هذـه  ناهرب  ریغ و  ملعلا ال  یف  کلذ  لیـصحت  یف  اهتناعإ  ههج  نم  الإ  هللا  دـنع  اهل  نزو  لامعألا ال  و 
باتکلا اذه  یف  هریثک 

: هیفشک هریصب 

- هعیبطلا ملاع  یف  تمد  ام  کسفنل  هتأشنأ  يذلا  يدهلا  هروص  وه  هنجلا  یلإ  کلـصوأ  يذـلا  لیق  امک  میقتـسملا  طارـصلا  نأ  ملعا 
هروص هدیعـسلا  هیناـسنإلا  سفنلا  نأ  کـل  رهظی  باـجحلا  عفر  ءاـطغلا و  فشک  دـنع  هنأ  قیقحتلا  لاوحـألا و  هیبـلقلا و  لاـمعألا  نم 
هنجلا یف  الخاد  هبر  راوج  یلإ  هلـصوأ  هتاماقم  هدودح و  یلع  اجردتم  کلأس  هکلـس  اذإ  بتارم  دودـح و  هل  میقتـسملا و  هللا  طارص 

نع باجحلا  عفر  توملاب و  ءاطغلا  فشکنا  اذإف  ساوحلا  یلع  هروتسم  راصبألا  نع  هبئاغ  هیورخألا  رومألا  رئاسک  رادلا  هذه  یف  وهف 
باوبأ نم  باـب  یلع  هرخآ  فـقوملا و  یف  هلوأ  منهج  نتم  یلع  سوـسحم   (1) رـسجک همایقلا  موی  کل  دمی  هدـهاشت و  کبلق  نیع 

منهج نتم  یلع  ادودمم - ارـسج  ایندـلا  یف  ناک  هنأ  ذـئنیح  ملعت  كؤانب و  کتعنـص و  هنأ  فرعت  هدـهاشی و  نم  کلذ  فرعی  هنجلا 
یتلا تاوهـشلا  بیهل  یلإ  سفنلا  دوقت  یتلا  اهنأل  بهللا  نم  ینغی  لیلظ و ال  ـال  بعـش  ثـالث  يذ   (2) لظک اهنإ  لیق  یتلا  کـتعیبط 
هران أفطأ  نم  دیعسلاف  دامر  تحت  هدقوتسم  ران  هرمجک  ندبلا  اذه  فالغ  یف  نومکم  رومغم  نآلا  وه  و  هرخآلا - یف  اهرح  رثأ  رهظی 

.يوقتلا ملعلا و  ءامب 

یلاعت هللا  لاق  قلخلا  عیمج  رمم  هیلع  نأ  منهج و  یلع  رسج  هنأ  قح و  هنأ  طارصلا  یف  انداقتعا  تاداقتعإلا  یف  قودصلا  خیشلا  لاق 

لکل یلمعلا و  يرظنلا و  نیهجو  هل  نأ  دیحوتلا و  جـهنم  هنأ  هانحرـش  يذـلا  طارـصلاف  عاضوألا  نیب  عمجلا  یف  لضفلا  نأ  دـیری  - 1
رئب وأ  قدـنخ  قوف  رـسجک  هدودـمم  هسوسحم  هیورخأ  اضیأ  هروص  هل  نأ  نمؤملا  نعذـیلف  ایناحور - ناک  تاـماقم  دودـح و  اـمهنم 

هر س  ینامسجلا ، داعملا  رومأ  نم  هریغک  روجسم  عیسو 
عقاو قمع  ضرع و  لوط و  اذ  ایناکم  ادـعابت  ادـعابتم  هنأل  ٍبَعُـش  ِثـالَث  يِذ  ٍّلِـظ  یلِإـهلوق  داـفم  وه  اـمک  هتینـالویهل  هملظک  يأ  - 2

س تاوهـشلا ، بهل  نم  ینغی  امک ال  هراقلا  ریغلا  هئازجأل  يذلا  ینامزلا  دـعابتلا  بهل  نم  ینغی  رخآلا و ال  نع  لک  هبیغلا  یف  هؤازجأ 
هر
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مهعاطأ ایندلا و  یف  مهفرع  نمف   (1) هللا ججح  مسا  رخآ  هجو  یف  طارصلا  لاق و  ایِضْقَم  ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک  اهُدِراو  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو 
همایقلا موی  منهج  رسج  وه  يذلا  طارصلا  یلع  ازاوج  هللا  هاطعأ 

نم الإ  طارـصلا  یلع  زوجی  و ال  طارـصلا - یلع  لیئربج  تنأ و  اـنأ و  دـعقأ  هماـیقلا  موی  ناـک  اذإ  یلع  اـی  یلعل ع : یبنلا ص  لاـق  و 
کتیالوب هءارب  هعم  تناک 

.یهتنا

یتلا هرخآلا  قیرط  یف  اذـکه  اذـه  و  ادـحاو - ائیـش  هیف  كرحتملا  (2) و  هفاـسملا هیلع و  راـملا  طارـصلا و  نوک  بجعلا  نم  لوـقأ و 
یفف اهتاذب  اهتاذ  یف  هعقاولا  تاماقملا  لزانملا و  عطقت  اهتاذ و  یف  رفاست  سفنلا  ینعأ  هللا  یلإ  رفاسملا  نإف  هیناسنإلا  سفنلا  اهکلـست 

نافرعلا قیقحتلا و  دنع  بیجعب  سیل  نکل  بیجع و  رمأ  اذه  اهمدق و  یلع  اهسأر  لب   (3) اهسأر یلع  اهمدق  عضت  هوطخ  لک 

بتکلا زاربإ  فئاحصلا و  رشن  یف  ( 20  ) لصف

هراشا

وأ العف  لعف  نم  نکل  تابثلا و  ءاقبلا و  نم  اهل  ظح  الف  تانوکملا  داوم  تاکرحلا و  ناوکأ  یف  امهدوجو  ماد  اـم  لـعفلا  لوقلا و  نإ 
تراص سفنلا و  یف  راثآلا  تمکحتسا  لیواقألا  لیعافألا و  تررکت  اذإ  انامز و  یقبت  هیبلق  هلاح  هسفن و  یف  رثأ  هنم  رهظی  لوقب  ملکت 

یلإ يدؤی  هیفیکلا  یف  دادتشالا  فعضلا و  هدشلاب و  لاحلا  هکلملا و  نیب  قرفلا  ذإ  تاکلم  لاوحألا 

هر س  موقألا ،  طارصلا  مظعألا و  لیبسلا  متنأ  و  مهیف ُ:  مهنع ع  هروثأملا  هرایزلا  یف  و  - 1
یلع یفخی  امک ال  هدـحاو  هعبرألا  هلمجلاب  هیلإ و  ام  هکرحلا و  هنم  اـم  هنوک  بجعلا  یف  دـیزی  مث  اـمهلبق  اـمل  يرخأ  هراـبع  اـمه  - 2

هر س  یهنلا ، یلوأ 
یلع لمعت  اهنأ  سأرلا  یلع  مدـقلا  عضو  ینعمف  ملعلل - مزالم  لـمعلا  لـمعلل و  مزـالم  ملعلا  اـضیأ  هکرحلا و  هیرود  یلإ  هراـشإ  - 3
هؤانب ناک  يذلا  اهملع  هجیتن  یلع  اهتفرعم  ینبت  اهنأ  مدـقلا  یلع  سأرلا  عضو  ینعم  و  اهـسأر - هلزنمب  یه  یتلا  اهتفرعم  رون  یـضتقم 

هر س  یلاعت ، هللا  یلإ  لزانملا  عطقت  یتح  هقباسلا  هفرعملا  یلع 
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کلذک هقرحم و  هیران  هروص  تراص  تدتشا  اذإ  محفلا  یف  هفیعضلا  هرارحلاک  هیفیکلا  کلت  لثم  أدبم  یه  هیرهوج  هروص  لوصح 
اهل بسانملا  لعفلا  اهببـسب  ردصیف  اهب  هصتخم  راثآ  أدبم  یه  هیناسفن  هروص  يأ  هخـسار  هکلم  تراص  تدتـشا  اذإ  هیناسفنلا  هیفیکلا 

سوفنلل نکی  مل  ول  و  هیلمعلا - هیملعلا و  بساکملا  أدبم  تاعانصلا و  هکلم  ثدحت  قیرطلا  اذه  نم  لمعت و  هیور و  ریغ  نم  هلوهـسب 
تاعانـصلا نم  یـش ء  باستکا  سانلا  نم  دـحأل  نکمی  مل  امویف  اموی  اهیف  رثألا  کلذ  دادتـشا  مث  الوأ  لعفلا  نم  رثأتلا  اذـه  هیمدـآلا 

تائیهلا خوسر  لبق  کلذ  هدـئاف و  لامعألا  یلع  لافطألا  نیرمت  یف  نکی  مل  دـحأل و  میلعتلا  بیدأتلا و  عجنی  مل  هیلمعلا و  هیملعلا و 
دعب مهسوفن  یف  هیناویح  تافص  ماکحتسال  مهبیدأت  نیکنحملا و  لاجرلا  میلعت  رسعی  کلذل  مهسوفن و  یف  بولطملا  وه  امل  هداضم 

هلزنمب حاورألا  بولقلا و  یف  هلصاحلا  راثآلا  هذهف  روصلا  شوقنلا و  نم  هیلاخ  هفیحصک  هعنـص - ملع و  لکل  هلباق  هینالویه  تناک  ام 
حاورألا بولقلا و  هذـه  َنامیِْإلا و  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئلوُأ  هناحبـس  لاق  امک  حاولـألا  فئاحـصلا و  یف  هلـصاحلا  هباـتکلا  شوقنلا و 

لعاف یلإ  رقتفی  کلذـک  اهلبقی  لباق  یلإ  جاتحی  امک  روصلا  شوقنلا و  کلت  و  لاـمعألا - فئاحـص   (1) هعیرـشلا ناسل  یف  اهل  لاقی 
هءاند نع  مهلاعفأ  مهتاوذ و  همارکل  نوبتاکلا  مارکلا  مه  هیرونلا  هباتکلا  هذـه  لـثمل  باـتکلا  (2) و  نوروصملاف بتاـک  روصم و  يأ 

مهلاوقأ دابعلا و  لامعأب  هقلعتملا  هکئالملا  نم  برض  هلاحم  مهف ال  هیعیبطلا  داوملا  نع  مهرهاوج  عافترا  هیمسجلا و 

[ تایآلا ]

هکئالم نیمیلا و  باحصأ  لامعأ  نوبتکی  نیذلا  مه  نیمیلا و  هکئالم  ناتفئاط  مه  َنِیِبتاک و  ًامارِک  َنیِِظفاَحل  ْمُْکیَلَع  َّنِإ  یلاعت َو  هلوقل 

باتکلا اذـه  یف  لامعألا  روص  نإ  مث  بولقلا - لاعفأ  اـهنکل  لاـعفأ  اـضیأ  مولعلا  نـأل  لاـمعألا  یلع  راـصتقالا  اـضیأ و  مولعلا  و  - 1
هیحبـشلا روصلا  اهیناث  اهفل و  اهعیبانی و  اهلوصأ و  لب  لامعألا  راـثآ  یه  یتلا  تاـکلملا  تـالاحلا و  اهدـحأ  هوجو  هثـالث  نم  عساولا 

روص دـجت  نآلا  يرقهقلا  تعجر  اذإ  اـمک  لاـمعألا  نم  هیکاردـإلا  روصلا  اـهثلاث  سفنلل و  سفنلا  یف  تاـکلملل  هبـسانملا - هلثمتملا 
هر س  کنع ، ءاطغلا  فشک  اذإ  فیکف  کلاغتشا  هرثک  کباجتحا و  عم  کسفن  باتک  یف  هشوقنم  لامعألا 

هر س  تایئزجلل ، هیئزجلا  قئاقرلا  و  هینابرلا - حابشألا  هقلعملا و  لثملا  هعبطنملا و  سوفنلا  تایلکلل و  لاعفلا  لقعلاک  - 2
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ٍلْوَق ْنِم  ُظِْفلَی  ام  ٌدیِعَق  ِلامِّشلا  ِنَع  ِنیِمَْیلا َو  ِنَع  ِنایِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإ  یلاعت  لاق  لامشلا  باحـصأ  لامعأ  نوبتکی  نیذلا  مه  لامـشلا و 
لاق اًلِیتَف و  َنوُمَلُْظی  ْمَُهباتِک َو ال  َنُؤَْرقَی  َِکئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ  َّلُـک  اوُعْدـَن  َمْوَی  لاـق  ٌدـِیتَع و  ٌبِیقَر  ِْهیَدـَل  اَّلِإ 

تاداقتعالا مولعلا و  سنج  نم  هباتک  نأل  ْهَِیباسِح  ٍقالُم  یِّنَأ  ُْتنَنَظ  یِّنِإ  ْهَِیباـتِک  اُؤَْرقا  ُمُؤاـه  ُلوُقَیَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَـف  اـضیأ 
ام ِرْدَأ  َْمل  ْهَِیباـتِک َو  َتوُأ  َْمل  ِینَْتَیل  اـی  ُلوُقَیَف  ِِهلامِِـشب  َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  ملعلا َو  ینعمب  اـنهاه  نظلا  هنـسحلا و  قـالخألا  هقداـصلا و 

بولقلل هقرحملا  هیویندـلا  تاسائرلا  هیناویحلا و  تاوهـشلا  هیناطیـشلا و  تافـصلا  هلطابلا و  بیذاکألا  سنج  نم  هباـتک  نـأل  ْهَِیباـسِح 
َِیتوُأ ْنَم  اَّمَأ  لاق َو  امک  رانلاب  قارتحالل  قحتـسی  نایذـهلا  طلغلا و  بذـکلا و  یلع  لمتـشملا  باتکلا  اذـه  لـثم  سوفنلل و  هبذـعملا 

هل رفغتسی  اکلم  اهنم  هللا  قلخی  اذک   (1) هنسح لمع  نم  نأ  ربخلا  یف  درو  دق  ًاریِعَس و  یلْصَی  ًارُوُبث َو  اوُعْدَی  َفْوَسَف  ِهِرْهَظ - َءارَو  َُهباتِک 
ِهَّنَْجلِاب اوُرِْـشبَأ  اُونَزْحَت َو  اُوفاخَت َو ال  اَّلَأ  ُهَِکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت  لاـق  اـمک  هماـیقلا  موی  یلإ 
هداقتعا دسف  نمف  ءوسلا  داقتعالا  رفکلا و  یف  سایقلا  اذـکه  (2) و  ِهَرِخْآلا ِیف  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  ْمُکُؤاِیلْوَأ  ُنَْحن  َنوُدَـعُوت  ُْمْتنُک  ِیتَّلا 

اباجعإ هبجعی  لهجلاب و  ارارتغا  هرغی  رشلاب و  هدعوی  ناطیـش  هسفن  یلع  لزنتی  هرفک  یف  غلاب  هلهج و  یلع  خسر  هیهلإلا و  لئاسملا  یف 
ِتایآ ُعَمْـسَی  ٍمِیثَأ  ٍكاَّفَأ  ِّلُک  یلَع  ُلَّزَنَت  ُنیِطایَّشلا  ُلَّزَنَت  ْنَم  یلَع  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَه  یلاعت  لاق  امک  هرخـآلا  ایندـلا و  یف  هنیرق  ناـک  هسفنب و 

هخـسارلا هئیهلا  هذـه  ٌنیِرَق و  َُهل  َوُـهَف  ًاناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  هلوـق َو  هیـآلا و  ًاِربْکَتْـسُم  ُّرُِـصی  َُّمث  ِهـْیَلَع  یْلُتت  ِهَّللا 
یتلا یه  همایقلا  موی  اهل  هلثمتملا  سفنلل 

هر س  هکلم ، ریصت  یتح  هنسحلا  رجت  هنسحلا  نأل  - 1
یف مهیلع  هلزنتملا  هکئالملا  نم  دارملا  وأ  هدلخم  نادلو  هلیمج و  ناملغک  هکئالملا  نم  تاقبط  هدـیمحلا  مهتاکلم  نم  لصحی  ذإ  - 2

و ریخ - مهنم  لعف  لک  روصت و  لکف  هیلع  نکمتلا  هماقتسالا و  دیحوتلا و  هکلمل  یتلا  ریخلا  راثآ  یه  ریخلا و  یلع  لدی  ام  لک  ایندلا 
هدنکفا مندرگ  رب  رس و  رب  قوف  تحت و  رـسی و  نمی و  زا  وا  رون  -  ُ راونألا رون  نم  راونألا  مهیلع  لزنتی  هلمجلاب  رخآ و  ریخ  یلع  لدی 

هر س  رهقلا ، رهاظم  هملظلا و  فرط  هیلع  سق  قوط و 
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یف دـحاو  رمأ  یمـسملا  رـشلا و  ریخلا و  یبناج  یف  ناطیـشلا  کلملاب و   (1) هعیرـشلا ناسل  یف  هکلملاـب و  همکحلا  فرع  یف  یمـست 
نکی مل  ول  ابیذعت و  امیعنت و  سفنلا  یف  هلاعف  همئاق  اتاوذ  هیرهوج و  اروص  ریـصت  هیناسفنلا  تاکلملا  نأ  اندـنع  ققحملا  نأل  هقیقحلا 

هجو ادـبأ  باقعلا  یف  رانلا  لهأ  و  باوثلا - یف  هنجلا  لهأ  دولخل  نکی  مل  دابآلا  دـبأ  یقبی  ام  رهوجتلا  تابثلا و  نم  تاکلملا  کـلتل 
کلذ هیـضتقملا و  هلعلا  لاوز  عم  لولعملا  ءاقب  مزلی  نالئاز  نارمأ  امه  لوقلا و  وأ  لمعلا  سفن  ناک  ول  باذـعلا  باوثلا و  أـشنم  نإـف 

ریغ هازاجملا  هذه  لثم  هیهانتم و  ریغ  هنمزأ  یف  عقاولا  ءازجلل  أشنم  ریصی  فیک  هانتم  نامز  یف  عقاولا  ینامـسجلا  لعفلا  حیحـص و  ریغ 
یف هنجلا  لهأ  دـلخی  امنإ  نکل  ْمُُکبُوُلق و  ْتَبَـسَک  اِمب  لاق  ِدـِیبَْعِلل و  ٍماَّلَِظب  اَنَأ  ام  لاق َو  امک  باذـعلا  بناج  یف  امیـس  میکحلاـب  قئـال 
یف رـشلا  وأ  ریخلا  نم  هرذ  لاقثم  لعف  نم  نإف  کلذ  عم  تاـکلملا و  یف  خوسرلا  تاـینلا و  یف  تاـبثلاب  راـنلا  یف  راـنلا  لـهأ  هنجلا و 

ٍهَرَّهَطُم ٍهَعُوفْرَم  ٍهَمَّرَکُم  ٍفُحُـص  ِیف  یلاـعت  لاـق  اـمک  هسفن  نم  عفرأ   (2) هفیحـص وأ  هسفن  هفیحـص  یف  ابوتکم  کلذ  رثأ  يری  ایندـلا 
ام ایندـلا و  هایحلا  هذـه  لغاوش  نع  هغارفل  هتاذ  هجو  یلإ  هرـصب  عقی  نأ  تقو  ناـح  هماـیقلا و  تماـق  اذإ  ٍهَرََرب و  ٍمارِک  ٍهَرَفَـس  يِدـْیَِأب 
نع هلفغ  یف  ناک  نمف  ْتَرُِـشن  ُفُحُّصلا  اَذِإ  َو  یلاعت - هلوقب  دارملا  وه  هریمـض و  حول  هنطاب و  هحفـص  یلإ  تفتلی  ساوحلا و  هدروی 

ُرِداُغی ِباتِْکلا ال  اَذـِهل  ام  هباتک  هحفـص  هعلاطم  هتاذ و  روضح  هئاطغ و  فشک  دـنع  لوقی  هتانـسح  هتائیـس و  باـسح  هسفن و  لاوحأ 
ًارَضُْحم َو ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدِجَت  َمْوَی   (3) ًادَحَأ َکُّبَر  ُِملْظَی  ًارِضاح َو ال  اُولِمَع  ام  اوُدَجَو  اهاصْحَأ َو  اَّلِإ  ًهَرِیبَک  ًهَریِغَص َو ال 

ًادیَِعب ًادَمَأ  ُهَْنَیب  اهَْنَیب َو  َّنَأ  َْول  ُّدَوَت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام 

ٌدادِش ٌظالِغ  ٌهَِکئالَم  اْهیَلَعیلاعت  لاق  امک  کلملا  اضیأ  رـشلا  بناج  یف  قلطی  دق  یمـسملا و  هدحو  یلإ  هراشإ  اهتدام  هدحو  یف  و  - 1
هر س  هیرهقلا ، هردقلا  هیرهظم  تاکلملا و  یف  هللا  هجو  رابتعاب  کلذ  َنوُرَمُْؤی و  ام  َنُولَعْفَی  ْمُهَرَمَأ َو  ام  َهَّللا  َنوُصْعَی  ال 

يدـیأب یلوـألا  هیلکلا و  وـحنب  هیلکلا  یف  و  هیئزجلا - وـحنب  هعبطنملا  یفف  هیلکلا  لوـقعلا  سوـفنلا و  هعبطنملا و  سوفنلاـک  یه  و  - 2
هر س  هیناثلا ،

هر س  هیکاردإلا ، اهروص  همسجملا و  اهروص  لامعألا و  تاکلم  نم  انرکذ  هجوأ  هثالث  نم  - 3
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هریثک ثیداحأ  یبنلا ص  نع  مهریغ  تیبلا ع و  لهأ  قیرط  نم  بابلا  اذه  یف  درو  دق  و 

ابیقر یـش ء  لکل  نإ  هرخآ و  ایندـلا  عم  نإ  اتوم و  هایحلا  عم  الذ و  زعلا  عم  نإ  سیق  ای  لاق ص : هنأ  مصاع  نب  سیق  نع  يور  ام  اهنم 
ناک نإف  تیم  تنأ  یح و  وه  هعم و  نفدت  کعم و  نفدی  نیرق  نم  کل  دب  هنإ ال  اباتک و  لجأ  لکل  نإ  ابیـسح و  یـش ء  لک  یلع  و 

نإ هنإف  احلاص  الإ  هلعجت  الف  هنع  الإ  لأست  و ال  هعم - الإ  رشحت  کعم و ال  الإ  رشحی  مث ال  کملسأ  امیئل  ناک  نإ  کمرکأ و  امیرک 
کلعف وه  هنم و  الإ  شحوتست  دسف ال  نإ  هب و  تسنآ  حلص 

انهاه سیل  هفیرش  لئاسم  هدع  یلإ  هراشإ  هیف  و  هرخآلا - ملع  سفنلا و  هفرعم  بابل  هیف  دجت  فیرشلا  ثیدحلا  اذه  یف  ییلو  ای  رظناف 
.اهنایب عضوم 

هللا ناحبس  اهسارغ  نإ  ناعیق و  هنجلا  نإ  هلوق ص : اهنم  و 

هلمعب نوهرم  ءرملا  نأ  اهنم : و 

نمؤملا بنذ  نم   (1) رفاکلا قلخ  هلوق ص : اهنم  و 

.هریثک کلذ  لاثمأ  و 

نیمدقألا ءامکحلا  مظاعأ  نم  وه  سروغاثیف و  مالک  نم  و 

هیناحور و هروص  هیلمع  وأ  هیلوق  وأ  هیرکف  هکرح  لک  نم  کل  رهظیـس  كراکفأ و  کلاوقأ و  کلاعفأ و  یف  کل  ضراعتـس  کـنأ 
کتافو و دعب  رونلا  هاقالم  نع  کبجحی  کتایح و  یف  کیذؤی  ناطیشل  هدام  تراص  هیوهش  وأ  هیبضغ  هکرحلا  تناک  نإف  هینامسج 

.هتمارک راد  هللا و  راوج  یلإ  كارخأ  یف  هب  يدتهت  كایند و  یف  هتمدانمب  ذتلت  اکلم  تراص  هیلقع  هکرحلا  تناک  نإ 

بلقلا دادوسا  یلإ  بونذلا  هرثک  يدؤی  هنأ  رخآ  هجو  بنذلا  ررکت  نم  لصحت  یتلا  هکلملا  هروص  وه  يذلا  رفاکلا  ناطیـشلا  يأ  - 1
امک هعورف  لکلا  ناک  الـصأ  لماکلا  ناسنإلا  وه  يذـلا  نمؤملا  ناـک  اـمل  رخآ  هجو  ادـترم - نمؤملا  کـلذ  ریـصی  نأ  یلإ  يدؤی  و 

الـصأ و بنذملا  نمؤملا  لعج  مدقم  نمؤملا  رفاکلا و  قلطم  نمؤملا و  قلطم  ذخأ  اذإف  ناوکألا  رئاس  هتنیط  هلاضف  نم  قلخ  هنإ  لیق -
قالخألا یف  اذـک  هلالظأ و  هعورف و  تاناویحلا  رئاس  لصألا و  هتیناویح  هعورف و  تاتابنلا  رئاس  لصألا و  هتیتابن  نأ  امک  اـعرف  رفاـکلا 

همالعلا و هکئالملا - همصع  المع و  املع و  موصعملا  لماکلا  ناسنإلا  همصع  اهیلع  سق  اذک و  هرهق  عورف و  اهتابحم  لصألا و  هتبحم 
هر س  اذکه ، هلامعلا و 
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ُْریَغ ٌلَمَع  ُهَّنِإ  حون ع  نبا  قح  یف  یلاعت  هلوق  ایندـلا - یف  هلعف  هیاغ  هلمع و  هجیتن  هرخآلا  یف  ناـسنإ  لـک  هروص  نأ  یلإ  ریـشی  اـمم  و 
اهیف ام  هنجلا و  نم  هیلإ  لصی  هرخآلا و  یف  ناسنإلا  هیقالی  ام  لک  نأ  یلع  هلاد  هریثک  تایآ  نآرقلا  یف  میملا و  حتف  هءارق  یلع  ٍِحلاص 

هلامعأ هروص  هلاعفأ و  هیاغ  الإ   (1) تـسیل اهریغ - تایحلا و  براقعلا و  نم  اهیف  ام  رانلا و  اهریغ و  هکاوفلا و  روصقلا و  روحلا و  نم 
یلاعت هلوق  َنُولَمْعَت و  ُْمْتنُک  ام  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  یلاعت َو ال  هلوقک  هیلإ  یهتنی  ام  رابتعاب  لمعلا  سفنب  كاـنه  ءازجلا  اـمنإ  هتاـکلم و  راـثآ  و 

.ُراَّنلا ِهَّللا  ِءادْعَأ  ُءازَج  هلوق  و  ینعملا - اذه  یلع  اهیبنت  نولمعت  متنک  امم  لقی  مل  َنُولَمْعَت * ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  امَّنِإ 

یلویهلا تاـناویحلل و  فطنلا  راجـشألل و  روذـبلا  هلزنمب  نوکی  اـم  اـهتاقلعتم و  هیورخـألا و  صاخـشألا  داوـم  نأ  کـلذ  حیـضوت  و 
هذه سنج  نم  تسیل  اهیف  ام  لک  هرخآلا و  رادـلا  نأل  هیلقعلا  تالمأتلا  هیناسفنلا و  تالیختلا  هینطابلا و  تاروصتلا  یه  امنإ  تایلقعلل 

تاکرح عاضوأ و  هیجراخ و  بابـسأ  هناعإب  جراخ  نم  سفن  وأ  هروص  اهیلع  أرطت  هینامـسج  هدام  هل  ایندـلا  یف  امف  اـهیف  اـم  رادـلا و 
هقلعم هروص  اهنیعب  یه  حاورأ  اهریغ  راهنألا و  راجـشألا و  تانجلا و  نم  هرخآلا  یف  ام  هیـضرع و  هاـیح  هیناویحلا  اـهماسجأل  هیکلف و 

هدوجوم اهعیمج  راهنألا - راجـشألا و  روصقلا و  روحلا و  نم  اهب  قلعتی  ام  عم  هیناسنإ  سفن  لـک  اـهتاذ و  سفن  اـهتایح  اهتاذـب  همئاـق 
سابل نع  درجت  ایندلا و  نع  عطقنا  اذإ  ناسنإلا  روصلا و  رثکتم  هیـصخشلا  هتدحو  عم  عومجملا  هدـحاو و  هایحب  هیح  دـحاو و  دوجوب 

ارصبم ریصیف  هداهش  هبیغ  ابیغ و  هملع  هردق و   (2) هیکاردإلا هتوق  تناک  ءاطغلا  اذه  هرصب  نع  فشک  یندألا و  اذه 

هنـسلا و باتکلا و  یف  امک  ابقاعم  ابذعم و  ابیثم و  یلاعت  قحلا  نوکی  فیکف  ناسنإلا  سفن  باقعلا  باوثلا و  لعاف  نوکیف  لیق  نإ  - 1
نأ الإ  هللا  الإ  دوجولا  یف  رثؤم  اولاق ال  امک  یلاـعت  هللا  وه  تاـملظلا  رونلا و  لـعاج  اـقلطم و  دوجولا  لـعاج  اـنلق  .هیلع  لـکلا  قاـفتا 

هضیف و رهقلا  رهاظم  یف  وأ  فطللا  رهاظم  یف  ناک  ءاوس  دوجولاـف  هلعفل  تاصـصخم  هتیلعاـفل و  تاـهج  يوقلا  سوفنلا و  لوقعلا و 
سفنلا راثآ  دوجو  رخآ  هجوب  هنأش و  هیف  سیل  نأش  سیل  نأ  هناهرب  يذلا  دمحلا هللا  هددـعتم  وأ  هدـحاو  هطـساوب  وأ  هطـساو  الب  هبیس 

هر س  سفنلا ، نم  راثآلا  تایهام  یلإ  فاضم  وه  امب  هللا و  نم  دوجو  وه  امب 
ام کجهبی و  ام  کبطاخی و  يذـلا  ناسنإلا  کلمحت و  یتلا  ضرألا  کلظت و  یتلا  ءامـسلاف  توملا  خأ  وه  يذـلا  مونلا  یف  امک  - 2

هر س  هردقلا ، نیع  یلعفلا  ملعلا  اذک  و  کملع - لغتشم  هب  تنأ  ام  عیمج  هلمجلاب  کیذؤی و 
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َّلُک یلاعت َو  لاق  امک  هتائیس  هتانسح و  هباتک - حول  هلامعأ و  هفیحـصل  ائراق  هلاعفأ  هتاکرح و  راثآل  ادهاشم  هراکفأ و  هلامعأ و  جئاتنل 
امم (1) و  ًابیِـسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یفَک  ََکباتِک  ْأَْرقا  ًاروُْشنَم  ُهاْقلَی  ًاباتِک  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخن  ِهُِقنُع َو  ِیف  ُهَِرئاـط  ُهاـْنمَْزلَأ  ٍناـسنِإ 
ِیف ْمُکَئِْـشُنن  یلاعت َو  هلوق  هیکاردإ  هیناسفن  هروص  نم  لب  هیعیبط  هدام  نم  نوکتم  ریغ  هرخآلا  رادلا  یف  نئاکلا  ناسنإلا  نأ  یلع  لدـی 

ءرملا نأ  ملعف  هینامـسجلا  هداـملا  نم  اـقولخم  سیل  نییلع  یف  اـم  نأ  مولعم  َنیِّیِّلِع و  یَِفل  ِراْربَأـْلا  َباـتِک  َّنِإ  هلوـق  (2) و  َنوُمَْلعَت ام ال 
نم نوکت  هدسافلا  ءاوهألا  هلطابلا و  ینامألا  همومذملا و  تاوهشلا  باب  نم  همولعم  ناک  نإف  هدقتعم  همولعم و  نم  همایقلا  یف  نوکتم 

هللا و هفرعم  هیـسدقلا و  رومألا  باب  نم  هتاـمولعم  تناـک  نإ  نیجـس و  یف  هباـتک  نوکی  میحجلا  راـنب  اـقرتحم  باذـعلا  راـنلا و  لـهأ 
ینسألا قیفرلا  یندألا و  برقلا  عفرألا و  لزنملا  یلعألا و  توکلملا  لهأ  نم  هلاحم  نوکیف ال  هلسر  هبتک و  هتکئالم و 

نازیملا باسحلا و  هقیقح  یف  ( 21  ) لصف

هراشا

(3) هکلذـف هلاوقأ و  هلاعفأ و  تاقرفتم  لصاح  هرخآلا - موی  يری  فلکم  لک  نأ  اـهرکذ  اـنررک  یتلا  لوصـألا  نم  تهبنت  دـق  کـلعل 
هلمج فداصی  هتائیس و  هتانسح و  باسح 

هتبقاع نسح  نع  هیانک  نوکی  نأب  رابدألا  لابقإلا و  رئاط  هب  ملعأ  هللا  داری و  نأ  نکمی  هسفن و  یه  هلمع و  هفیحـص  هرئاـطب  دارملا  - 1
س بارغلا ،  يوس  بیرغلا  عجف  امف  انامر  امب  بارغلا  هللا  یمر  -  ُ لیق امک  نیبلا  بارغ  هنم  سانلا و  نیب  دوهعم  اذـه  هتبقاع و  ءوس  وأ 

هر
هر س  نوملعت ، امم ال  ءاشنإلا و  ظفل  ههج  نم  هلالدلا  - 2

تاکلملا و انه  هلمجلا  لصاحلاب و  اهب و  دارملا  هرـشع و  کلذف  هسمخ  اذه  هثالث و  اذه  نانثا و  اذه  بساحملا  لوق  نم  هذوخأم  - 3
هر س  هیناسنإلا ، سفنلا  اهاصحأ  الإ  ائیش  رداغی  يذلا ال  باتکلاب  و  ایندلا - یف  هررکتملا  لاوقألا  لاعفألا و  تاقرفتملاب 
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ًادَحَأ و َکُّبَر  ُِملْظَی  ًارِـضاح َو ال  اُولِمَع  ام  اوُدَـجَو  اهاصْحَأ َو  اَّلِإ  ًهَرِیبَک  ًهَریِغَـص َو ال  ُرِداُغی  هباتک ال  یف  هلامعأ  نم  لیلج  قیقد و  لک 
قئـالخلل هدـحاو  هظحل  یف  فـشکی  نأ  هللا  هردـق  یف  اـهغلبم و  فـیرعت  ریداـقملا و  دادـعألا و  قیراـفت  عـمج  نـع  هراـبع  باـسحلا 

مهلامعأ  (1) لصاح

نامزلا و بجح  نع  هداملا و  نع  هدرجم  احاورأ  مهتنونیک  هیلک و  ـالوقع  لـب  هطیـسب  ـالوقع  مهتروریـصل  حـضاو  نیبرقملل  اذـه  - 1
نآرقلا قلطم  يأ  هدـحاو  هعفد  اـعیمج  نآرقلا  ولتی  ناـک  اـیلع ع  نأ  درو  اـمک  روصلا  عیمج  مهدوجو  یف  اـیوطم  اـمهریغ  ناـکملا و 
نیمیلا باحصأ  یلإ  هبـسنلاب  امأ  مهل و  اماقم  تراص  هطاحإلا  هعـسلا و  هذه  هلمجلاب  ایـسفنأ و  وأ  ناک  ایقافآ  اینیوکت  وأ  ناک  اینیودت 

مهدرجت نکی  مل  مهل و  اماقم  سیل  هدحاو  هظحل  یف  فاشکنالاف  لامشلا  باحصأ  نع  الـضف  هیرظنلا - مهلوقع  لمکتـسی  مل  نیذلا 
ماقمف یبیکرتلا  كاردإلا  طیـسب ال  كاردإ  مهل  لب  ملعلاب  ملعلا  مهل  سیل  لاوزلا و  عیرـس  مهل  لاحک  فاشکنالا  کلذـف  ایخزرب  الإ 

ینعم تفرع  اـمل  هیوس و  هیف  تاقرغتـسملا  هوـسنلا  لاـحک  ءـالؤه  لاـح  اـمئاد و  فـسوی  یف  نیقرغتـسملا  ماـقمک  نیبرقملا  کـئلوأ 
اهفاشکناف اهنم  هثعبنملا  تایلعفلل  هعماـج  هطیـسب  هلاـح  هکلملا  نوک  وه  رخآ  هجو  لـصاحلا  فاـشکنالل  ناـک  هکلذـفلا  لـصاحلا و 

باتکلا و یف  هیورخألا  تاددـجتلا  تالدـبتلا و  درو  هنأ  وه  الاکـشإ و  ینامـسجلا  داـعملا  یف  نإ  مث  هدـحاو  هعفد  عیمجلا  فاـشکنا 
مهتارشابم مهتابرش و  مهتالکأ و  هنجلا و  لهأ  تاکرح  لثم  اهَْریَغ و  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  - یلاعت هلوق  لثم  هنـسلا 

هیـصاخ نم  یلویهلا  ذإ  نادوقفم  كانه  دادعتـسالا  هوقلا و  نأ  لاحلا  مهلاحب و  قیلی  امم  رانلا  لـهأ  یف  اـهلثم  هددـجتملا و  هبقاـعتملا 
هعفد و دهاشی  نأ  دب  مهتاکلم ال  مهلامعأ و  مزاول  نم  وه  ام  لک  ذـئنیحف  داصحلا  راد  هرخآلا  هعرزم و  ایندـلا  هیعیبطلا و  هأشنلا  هذـه 

یف تایئزجلاب  ملعلل  نیرکنملا  هفسلفتملا  نم  ریثکل  رسیتی  لقنلا و ال  لقعلا و  هدعاسی  هنأ ال  عم  هظحللا  یف  فشکلا  مومع  دکؤی  اذه 
هنأ عم  تاماقملا  یلعأ  مهل  ناکل  ءالؤهل  رسیتی  ول  لامشلا و  باحـصأ  نع  الـضف  نیمیلا  باحـصأل  عقی  فیک  هریوصت و  تادرجملا 

دافتـسملا و لعفلاب و  لقعلا  بحاصل  ماقملا  اذه  تبثأ  نإ  هیفازج و  تسیل  هللا  لاعفأ  هبجوی و  ام  تاماقملا  مولعلا و  نم  مهل  نکی  مل 
الب هضحم  تادادتما  اهتادادتما  هفرـص و  روص  هیورخألا  روصلا  نأ  قحلا  و  مهیف - سیل  لاکـشإلا  نکل  اهجوم و  ناک  هیلکلا  لوقعلا 
یتاذ انامز  اناکم و  اهعامتجا  مدـع  کب و  مئاق  یـش ء  لک  نم  ای  درو  امک  یلاـعت  قحلاـب  يرودـصلا  ماـیقلا  ـالإ  اـهل  سیل  لـماح و 

هذه یف  امک  تاذلاب  امه  امنأ  نامزلا  یف  رارقلا  مدـع  هراقلا و  داعبألا  یف  هبیغلاف  فلختی  للعی و ال  یتاذـلا ال  اهریداقم و  اهروصل و 
عامتجا ناکمإ  مدـع  یف  اهلاحب  هراقلا  ریغلا  هراـقلا و  تادادـتمالا  ناـکل  یلویهلا  مدـع  ضرف  ول  یتح  یلویهلا  ببـسب  اـسیل  هأـشنلا و 

رادـم هیلع  رودـی  يذـلا  يرظنلا - هلقع  جرخی  مل  نیمیلا  باحـصأ  نم  ناک  نإ  وهف و  كردـملا  امأ  كردـملا و  یف  اذـه  اـهئازجأ -
هفاطللا هیاغ  یف  هقطاـنلا  سفنلا  ذإ  هیوناـثلا  هرطفلا  یف  دوجولا  قیـض  راـصف  لـعفلا  یلإ  هوقلا  نم  هیقیقحلا  هعـسلا  یقیقحلا و  درجتلا 

راص هرثادـلا  تایئزجلا  هدـتمملا و  روصلاب  داحتالا  یلع  اهرمع  هدـم  تأشن  اذإف  هیزب  ییزتت  هتروصب و  روصتت  هجوتت و  یـش ء  يأـبف 
هعفد و هیهانتم  هریثک  لب  هیهانتم  ریغ  تارشابم  وأ  هیهانتم - ریغ  تالکأ  اهل  تأتی  مل  ءالو و  ابقاعت و  اهتایهتشم  لعفتف  اهمکح  اهمکح 

هر س  لاضعإلا ، کلذ  عفد  یف  هتققح  ام  اذه  حضاو  اذه 

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 318 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_297_1
http://www.ghaemiyeh.com


298 ص :

َناک ْنِإ  ًاْئیَـش َو  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  الَف  ِهَمایِْقلا  ِمْوَِیل  َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  یلاعت َو  لاق  نیبساحلا  عرـسأ  وه  مهتائیـس و  مهتانـسح و  نازیم  و 
َنوُِحْلفُْملا َو ُمُه  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف  ُّقَْحلا  ٍذـِئَمْوَی  ُنْزَْولا  یلاعت َو  لاق  َنِیبِساح و  اـِنب  یفَک  اـِهب َو  اـْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  َلاـْقثِم 

عاونأ هل  نازیملا  نأ  یلإ  هراـشإ  عمجلا  ظـفلب  یتوأ  َنوُِملْظَی  اـِنتایِآب  اُوناـک  اـِمب  ْمُهَـسُْفنَأ - اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم 
نم لزنأ  انیبم  اساطسق  امیقتسم و  انازیم  عضو  دق  هللا  نأ  ملعاف  مولعلا  نازیم  امأ  لامعألا  نازیم  اهـضعب  مولعلا و  نازیم  اهـضعب  هریثک -

رهاوج اهب  نزوی  اـهلطاب و  نم  اـهقح  اـهب  ملعی  هیناـحورلا و  هیذـغألا  لـیقاثم  و  هیونعملا - قازرـألا  لـییاکم  هماـسقإب  فرعیل  ءامـسلا 
میلعتب  (1) انملع و  اهـشوشغم - نم  اهـصلاخ  اهفیز و  نم  هرخآلا  قوس  یف  اـهجئار  زیمی  هیکاردـإلا و  روصلا  دوقن  و  هیلقعلا - قئاـقحلا 

* ِمیِقَتْـسُْملا ِساطْـسِْقلِاب  اُونِز  لاق َو  ثیح  اهفرحنم  نم  اهمیقتـسم  زیمت  هسمخلا و  اهماسقأ  هفرعم  اهب و  نزولا  هیفیک  هلـسر  هتکئـالم و 
دقف نیمختلا - يأرلاب و  لمع  اهنع و  لدع  نم  يدتها و  دـقف  هلوسر  یلع  هباتک  یف  یلاعت  هللا  اهلزنأ  یتلا  نیزاوملا - هذـه  ملعت  نمف 

.ناتهب کفإ و  الإ  اذه  لهف  نآرقلا  یف  مولعلا   (2) نازیم نیأ  تلق  نإف  میحجلا  یلإ  يدرت  يوغ و  لض و 

هر س  مولعلا ، نازیم  وه  يذلا  قحلا  قطنملا  انملعت  هللا  لسر  لامعتسا  لاعفلا و  لقعلاب  لاصتالاب  يأ  - 1
نازیم ـالإ  هروکذـملا  هنراـقملاب  قیلی  ـال  هنأـب  هقلطم - باوجلا  یف  تبثأ  هنأ  هنیرقب  هسمخلا  هماـسقأل  مسقم  وـه  يذـلا  هقلطم  يأ  - 2

امک بیغلا  حیتافم  یف  ماسقألا  لیصفتب  باوجلا  رخآ و  یـش ء  وهف  نآرقلا  یف  هسمخلا  ماسقأ  لامعتـسا  نیأ  هنأب  لاؤسلا  امأ  مولعلا و 
هر س  هیلإ ، عاجرإلا  یتأیس 
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عمست مل  َنازیِْملا أ  اوُرِـسُْخت  ِطْسِْقلِاب َو ال  َنْزَْولا  اوُمِیقَأ  َنازیِْملا  َعَضَو  اهَعَفَر َو  َءامَّسلا  نمحرلا َو  هروس  یف  یلاعت  هلوق  عمـست  مل  انلق أ 
لقاعلا اهیأ  تمعز  ِطْسِْقلِاب أ  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتانِّیَْبلِاب َو  انَلُسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  دیدحلا - هروس  یف  یلاعت  هلوق 

تمهوت اهریغ أ  رمتلا و  زرألا و  ریعـشلا و  ربلا و  نازیم  وه  لسرلا  لاسرإ  بتکلا و  لازنإ  عم  هللا  دـنع  نم  لزنملا  نازیملا  نأ  لـمأتملا 
ءارتفالا و اذـه  حـبقأ  ام  و  نابـسحلا - مهوتلا و  اذـه  دـعبأ  ام  امهلاثمأ  رایطلا و  نابقلا و  وه  ءامـسلا  عفرل  هعـضو  نراـقملا  نازیملا  نأ 

نوکت نأ  کظعأ  ینإ  جاجللا  هلاهجلا و  نتم  بکرت  لیوأتلا و ال  باب  یف  فسعتت  باتکلا و ال  یناعم  یف  رظانلا  اـهیأ  قتا  ناـتهبلا و 
یلع هنسلا  باتکلا و  ظافلأ  لمح  یلع  مهریغ  هلبانحلا و  نییرهاظلا و  نم  کباحصأ  کلاثمأ و  وعدی  يذلا  نأ  ملعا  نیلهاجلا و  نم 

سفن یف  الیلق  اولمأت  ول  تاینامـسجلا و  ماسجألا و  دودـح  نع  مهناهذأ  زواجت  مدـع  مسجتلا و  یلع  مهحئارق  دومج  هیماعلا  یناعملا 
لکـش هل  امم  هتبلا  نوکی  نأ  بجی  سیل  نازیملا  هقیقح  نأ  اوملعل  تایـصوصخلا  دـئاوزلا و  نع  هانعم  هقیقح  اودرج  نازیملا و  ینعم 

نأ نم  معأ  یـشلا ء  یـشلا ء و  هب  نزوی  ساـقی و  اـم  وه  هرـس - هحور و  نازیملا و  ینعم  هقیقح  نإـف  هینامـسج  هروص  وأ  صوصخم 
تیقاوملا تاعافترالل و  نازیم  بالرطصألا  لاقثألل و  نازیم  امهریغ  نیتفکلا و  اذ  نابقلا و  نأ  امکف  ینامسج  ریغ  وأ  اینامسج  نوکی 

هب فرعی  هیرظنلا  مولعلا  یف  رکفلل  نازیم  قطنملا  ملع  کلذکف  طوطخلا  هماقتسال  نازیم  رطـسملا  هدمعألا و  هفرعمل  نازیم  لوقاشلا  و 
لقعلا و  تاکردملا - ضعبل  نازیم  سحلا  رعـشلل و  نازیم  ضورعلا  ءانبلا و  بارعألل و  نازیم  وحنلا  ملع  هدساف و  نم  رکفلا  حـیحص 
یغبنی نآرقلا  یف  روکذملا  نازیملا  هفلتخم و  نیزاوملاف  هسنج - نم  نوکی  یش ء  لک  نازیم  هلمجلاب  ءایـشألا و  عیمجل  نازیم  لماکلا 
نازیم وه  ِهَمایِْقلا و  ِمْوَِیل  َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  یلاعت َو  هلوق  هیلع  لد  امک  باسحلا  موی  نازیم  وه  نیزاوملا و  فرشأ  یلع  لمحی  نأ 

هیندبلا لامعألا  نم  هئشانلا  هیبلقلا  لامعألا  نازیم  مولعلا و 

ءایلوألا ءایبنألا و  مه  نیزاوملا  لاقف  َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  یلاعت َو  هلوق  نع  قداصلا ع  رفعج  لئس  و :

هللااب ملعلا  نم  یه  امک  ءایشألا  قئاقح  هب  فرعی  ام  هرخآلا  نازیم  نأ  ملعا  و 
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ءایبنألا ملع  امک  هللا ع  ءایبنأ  لبق  نم  امیلعت  داعملا  رخآلا و  مویلاب  ملعلا  هلسر و  هبتک و  هتکئالم و  نم  یمظعلا  هلاعفأ  ایلعلا و  هتافص  و 
دق لوسرلا ع و  وه  ثلاثلا  ملعملا  لیئربج و  وه  یناثلا  ملعملا  هناحبـس و  قحلا  وه   (1) لوألا ملعملاف  هللا  نم  هکئالملا  هکئالملا و  نم 

هیعس و نازیم  هلقع و  هملع و  رادقم  دحأ  لک  اهب  ملعیل  نآرقلا  نم  هجرختسملا  هسمخلا  نیزاوملا  هذه  ءامـسلا  نم  هناحبـس  هللا  لزنأ 
طسوألا (2) و  ربکألا ماسقأ  هثالث  یلإ  مسقنی  لداعتلا  نازیم  نکل  دناعتلا  نازیم  مزالتلا و  نازیم  لداعتلا و  نازیم  یه  هلمع و 

سدق لاق  هیبرعلا  یلإ  هینانویلا  نم  هلقان  رصن  وبأ  یناثلا  ملعملا  نازیملا و  عضاو  وطـسرأ  لوألا  ملعملا  نأ  ءامکحلا  نیب  رهتـشا  امل  - 1
هللا یلإ  ضعبب - اهضعب  هلصتملا  تایناحورلا  رابتعاب  يأ  لوسرلا  وه  ثلاثلا  لیئربج و  وه  یناثلا  و  هناحبـس - هللا  وه  لوألا  ملعملا  هرس 

هر س  میدق ، هللا  مالک  نآرقلا و  نم  یقلتلا  رابتعابف  رهاظلا  بسحب  امأ  نطابلا و  بسحب  اذه 
وه دـناعتلا  نازیم  یئانثتـسالا و  وه  مزـالتلا  نازیم  و  عاـبطلا - نع  هدـعبل  عبارلا  ربـتعی  مل  ثلاـثلا و  یناـثلا و  لوـألا و  لکـشلا  يأ  - 2
ام لک  و  ءادبإلا - نم  هیلع  نوهأ  هداعإلا  يأ  ِْهیَلَع  ُنَوْهَأ  َوُه  ُهُدـیُِعی َو  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  يِذَّلا  َوُه  -َو  یلاعت هلوقک  لوألاف  تالـصفنملا 

اذـک و سفن  لک  سفن و  اهنأ  يأ  ِءوُّسلِاب  ٌهَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  یِـسْفَن  ُئَِّربُأ  اـم  َویلاـعت  هلوقک  ناـکمإلا و  یف  لـخدأ  وهف  هیلع  نوهأ  وه 
ثلاثلا لفآب و  سیل  یبر  لفآ و  بکوکلا  يأ  َنِیِلفْآلا  ُّبِحُأ  َلاق ال  َلَفَأ  اَّمَلَفع  لیلخلا  نع  هیاکح  یلاعت  هلوقک  یناثلا  هریثک و  اهلاثمأ 

باتکلا و هیلع  لزنم  یسوم ع  رشب و  الثم  یسوم ع  نإف  ْیَش ٍء  ْنِم  ٍرََـشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اُولاق  ْذِإ  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  امیلاعت  هلوقک 
انإ ٍنِیبُم و  ٍلالَـض  ِیف  ْوَأ  ًيدُه  یلََعل  ْمُکاَّیِإ  ْوَأ  اَّنِإیلاعت  هلوقک  یلاصفنالا  اتَدَـسََفل و  ُهَّللا  اَّلِإ  ٌهَِهلآ  امِهِیف  َناک  ْوَلیلاعت  هلوقک  یئانثتـسالا 
یف لمعتسی  مل  هنأ  الئاق  نازیملا  رکنی  نمل  ابتف  هنسلا  باتکلا و  یف  ام  رئاس  هذه  یلع  سق  لالض و  یلع  مکنأ  یقبف  لالض  یلع  انسل 

لاحلا و یفنملا و  تباثلاک و  کلذک  هینیدـلا  مولعلا  نم  ریثکف  هحلطـصملا  ظافلألا  اهیف  لمعتـسی  مل  هنأ  دـیرأ  نإف  هنـسلا  باتکلا و 
عامجإلا ماسقأ  باحصتسالا و  لصألا و  يرییختلا و  ینیعلا و  طورشملا و  قلطملا و  بجاولا  مالکلا و  یف  اهریغ  لسلستلا و  رودلا و 

هقفلا و یف  اهریغ  عاقیإلا و  ماسقأ  دوقعلا و  ماسقأ  لوبقلا و  باجیإلا و  عاقیإلا و  دـقعلا و  هقفلا و  لوصأ  ملع  یف  اهریغ  ساـیقلا و  و 
هر س  فاستعالا ، نع  اناقو  فاصنإلا و  هللا  انقزر  الالض  هعدب و  تسیل 
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حیتافملاب یمسملا  انباتک  یف  روکذم  نآرقلا  نم  هطابنتسا  هیفیک  اهنم و  مسق  لک  نایب  اهلیصافت و  هسمخ و  عیمجلا  ریـصیف  رغـصألا  و 
اهیف هروکذـملا  لوصـألا  تامدـقملا و  ءایـشألا و  إدـبم  هرواـجم  یلإ  لـب  ءامـسلا  ملاـع  یلإ  جورعلا  میلالـس  هقیقحلاـب  یه  هیبیغلا و 
یبنلا سفن  هوقب  کلذ  صتخی  لب  سفن  لک  هوق  هعس  کلذب  یفت  الف  ینامسجلا  جارعملا  امأ  یناحورلا و  جورعلل  میلالـسلا  تاجرد 

قازرألا یه  یتلا  هیقیقحلا  مولعلا  یف  راظنألا  لییاکم  راکفألا و  لـیقاثم  اـهب  فرعت  یتلا  یه  هیورخـألا  نیزاوملا  هذـهف  هلمجلاـب  ع و 
بـسحی و  هلمع - هیعـس و  رادـقم  هلقع و  هملع و  رادـقم  دـحأ  لک  ملعیل  ءامـسلا  نم  یلاعت  هللا  اـهلزنأ  دـق  هرخـآلا و  لـهأل  هیونعملا 

لجأ مولعم و  ءاـقب  هل  قزر  لـک  بسحب  اـصوصخم و  اـقزر  قولخم  لـکل  نإـف  هلمأ  هرمع و  باـتک  رـضحی  هلجأ و  هقزر و  باـسح 
امک و لجألا  هاـیحلا و  ماود  یف  هلـضافتم  لـکألا  یف  هتواـفتم  هیروصلا  قازرـألاک  هیونعملا  قازرـألا  بوسحم و  باـسح  بوتکم و 

ٍتاجَرَد ُرَبْکَأ  ُهَرِخْآَلل  هناحبس َو  لاق  امک  هیویندلا  قازرألا  نم  الیضفت  رثکأ  اتوافت و  دشأ  هیورخألا  قازرألا  لب  ارـض  اعفن و  و  افیک -
ِیتَّلِاب ْمُْهلِداج  ِهَنَسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُعْدا  سانلل  ملعملا  رذنملا  هیبنل ص  ابطاخم  اضیأ  لاق  اًلیِـضْفَت و  ُرَبْکَأ  َو 
هلزان هدـئام  هلزنمب  نآرقلاف  تالبجلا  مهل و  زئارغلا  توافت  بسح  هیونعملا  قازرألا  نم  عاونأ  یلإ  قئالخلا  هوعدـب  هرمأف  ُنَسْحَأ  َیِه 

و موقل - نیهاربـلا  همکحلاـف و  هموسقم  هاـیح  مولعم و  قزر  اـهنم  موـق  لـکل  قزرلا و  ماـسقأ  یلع  هلمتـشم  ضرـألا  یلإ  ءامـسلا  نم 
لب هفاطللا  نم  هباثملا  هذهب  تسیل  هیذغأ  ثالثلا  فئاوطلا  ءالؤه  ریغل  هیف  دجوی  موقل و  هرهـشلا  لدجلا و  موقل و  هباطخلا  هظعوملا و 
ِیف اَّلِإ  ٍِسبای  ٍبْطَر َو ال  هلوقب َو ال  هیلإ  ریشأ  امک  هلافـسلا  هفاثکلا و  عئابطلا و  ظلغ  یف  مهتاماقم  بسح  یلع  هلاخنلا  روشقلاک و  یه 

مهتجرد نیذـلا  ماوعلل  روشقلا  نبتلاک و  وه  ام  هیف  دـجوی  کلذـک  بابلألا  یلوأل  هیذـغألا  نم  بوبللا  هیف  دـجوی  امکف  ٍنِیبُم  ٍباـتِک 
ءاذغلا نم   (1) سوسحملاف يذـتغملل  اهباشم  نوکی  نأ  بجی  ءاذـغلا  نأل  کلذ  و  ْمُکِماْعنَِأل * ْمَُکل َو  ًاـعاتَم  لاـق  اـمک  ماـعنألا  هجرد 

رهوجلل

الإ سیل  هنأک  حقلا  میکحلا  ناسنإلا و  دوجو  هلبانح  اهنأک  هذه  مهولا و  لایخلا و  ساوحلا و  الإ  اوسیل  مهنأک  مهلاثمأ  هلبانحلاف و  - 1
مه کئلوأ  نیعماجلا  نکل  لعفلاب  اهبسحب  تراص  اذإ  ناسنإلا  دوجو  یف  هیزنتلا  یلع  رصاقلا  فرـصلا  میکحلا  اهنأک  هلقاعلا  لقعلا و 

هر س  يربک ، هجهب  نوجهتبملا  یمظع  هطبغ  نوطبتغملا  نوداهلا  نودشارلا  نوزئافلا 
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يوقتی و يذـغتی و  اهب  ذإ  لقاعلا  رهوجلل  ءاذـغ  هنم  تالوقعملا  هیمهولا و  هیلایخلا و  سفنلل  هنم  تاموهوملا  تالیخملا و  ساـحلا و 
.ایدبأ ایدمرس  ءاقب  ایقاب  لاعفلا  لقعلا  دح  یلإ  اغلاب  هوقلاب - لقعلا  دح  نم  القتنم  ریصی  لمکتسی و 

: هینازیم هرصبت 

لک یف  امل  هسیاقملا  نیتأـشنلا و  نیب   (1) هنزاوملا هیفیک  یه  هرخآلا - لیبس  کلـسی  نمل  اهتفرعم  نم  دـب  یتلا ال  رومألا  نم  نأ  ملعا 
هیلع لهسی  بیغلا  توکلملا و  ملاع  هداهشلا و  کلملا و  ملاع  نیملاعلا  نیب  هنزاوملا  باب  هبلق  یلع  هللا  حتف  نمف  يرخألا  ءازإب  امهنم 

هنع تلفغ  امم  هراونأ  هتایآ و  قئاقح  دهاشی  هراوطأ و  نآرقلا و  رارسأ  رثکأ  یلع  علطی  مالسلا و  راد  یف  لوخدلا  هللا و  لیبس  كولس 
قئاقح ءایـشألا و  لاوحأ  هفرعم  یف  میظع  باب  وه  ءاکذـلا و  لـضفلاب و  نوروهـشملا  ءاـمکحلا   (2) هفـسلفتم و  موسرلا - ءاملع  هفاک 

ام مانملا  یف  مهل  یلجتی  نأ  ءایبنألا ع  لاوحأ  يدابم  نأل  هوبنلا - تاماقم  لوأ  وه  داعملا و  هفرعم  امیـس  هیلع  یه  ام  یلع  تادوجوملا 
یلجتی هوبنلا و ال  ءازجأ  نم  ءزج  هقداصلا  ایؤرلا  نـأل  هیلاـثملا  حابـشألا  هوسک  یف  ءایـشألا  قئاـقح  مهل  روصتی  توکلملا و  ملاـع  یف 

نم هیطغأ  یف  یهف  ملاعلا  اذـه  یف  امأ  كانه و  اهتاوذـب  اـهمایقل   (3) همایقلا ملاع  یف  الإ  هیلاثملا  هروصلا  ساـبل  نع  هدرجم  قئاـقحلا 
نمف هیلاثملا  روصلا  یه  هقیقر و  اهنکل  هیطغأ  یف  اضیأ  خزربلا  ملاع  هقداصلا و  ایؤرلا  ملاع  یف  یه  کلذک  هیداملا و  هیسحلا  روصلا 

یف ام  هدـهاشمب  هوبنلا  نم  ءزج  یه  یتلا  ایؤرلا  ریبعت  ثیداحألا و  لیوأت  ملعی  ثالثلا  ملاوعلا  لب  نیملاـعلا  نیب  هنزاوملا  هیفیک  فرع 
ءایبنألل ع لصاح  وه  ماتلا و  درجتلاب  ملاعلا  کلذ 

هر س  هیلاثم ، كانه  هروص  اهئازإبف  انهاه - هیعیبط  هروص  لک  نأب  نعذی  میقتسملا و  لقعلا  نازیمب  ناسنإلا  امهنزاوی  يأ  - 1
روصلا یف  رـصحنم  مهدنع  هروصلا  ملاع  هدرجملا و  یناعملا  تایناحورلا و  یلع  داعملا  إدبملا و  یف  نآرقلا  یف  درو  ام  نولماحلا  - 2

هر س  هیداملا ،
س هیعیبط ، هیلاثم و ال  هروص ال  اهل و ال  قلعتم  یتلا ال  هفرـصلا  یناعملا  یه  فیک و  یلاعت  قحلا  هیمویقب  همئاقلا  لوقعلا  ملاع  يأ  - 3

هر
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ماقملا اذه  یف  یبیبح  ای  لمأتف  ایندلا  هایحلا  هذه  نع  مهلاحترا  دعب  لصحی  امنإ  ءایلوألا  نم  مهریغل  هیرشبلا و  بیبالج  یف  دعب  مه  و 
همهلا و فورـصم  یناویحلا  دـیلقتلا  ملاع  سبـالم  یلإ  اـهجوتم  تلز  اـمف  ـالإ  و  توکلملا - ملاـع  یلإ  هنزور  کـل  حـتفنت  كاـسعف 

رارـسأ همکحلا و  ضماوغ  نم  یـش ء  کـل  یلجتی  نأ  لاـحمف  دـیلقتلا  سحلا و  راـثآ  نم  ادیفتـسم  توکلملا  راونأ  نم  هیلإ  ههجولا 
هینقلا باستکا  یه  کتراجت  هیوایندـلا و  کتایح  کلام  سأر  رجاـت و  تنأ  هرخـآلا و  یلإ  ایندـلا  نم  رفاـسم  کـنأب  ملعا  هماـیقلا و 
كاله کنارـسخ  هتوکلم و  هللا و  ءاقلب  اهمیعن  هیدـبألا و  کـتایح  یه  کتدـئاف  كداـعم و  یلإ  كرفـس  یف  كداز  یه  هیملعلا و 

نزوف هعاطلا  هفرعملا و  زیربإ  نم  صلاخلا  الإ  کنم  لبقی  ریصب و ال  دقانلا  نأ  ملعا  هتمارک و  راد  هللا و  راوج  نع  کباجتحاب  کسفن 
کنکمی تقو ال  یف  کیلع  بساحی  نأ  لبق  كرمع و  یفاوت  نأ  لبق  کسفن  باسح  بسحأ  هیف و  لیم  قدص ال  نازیمب  کتانسح 

ْنَم اَّمَأ  ٍهَیِـضار َو  ٍهَشیِع  ِیف  َوُهَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَم  اَّمَأَف  باقعلا  باوثلا و  هیف  باسحلا و  مویل  هعوفرم  نیزاوملاـف  یفـالتلا  كرادـتلا و 
(1) ٌهَیِماح ٌران  ْهَیِه  ام  َكارْدَأ  ام  ٌهَیِواه َو  ُهُّمُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ 

: همتت

تاعاطلا تانـسحلا و  باب  نم  ناک  نإف  سفنلا  یف  اریثأت  هیندـبلا  لامعألا  نم  لمع  لکل  نأ  ملعاـف  لاـمعألا  نازیم  یف  لوقلا  اـمأ  و 
نع اهریهطت  تاوهـشلا و  رـسأ  نم  اهـصیلخت  سفنلا و  ریونت  یف  ریثأت  هلف  اـهریغ  داـهجلا و  هاـکزلا و  جـحلا و  مایـصلا و  هالـصلاک و 

ریثأتلا نم  نیعم  رادـقم  اهنم  لمع  لکلف  یلعألا  لحملا  یلإ  یندألا  لزنملا  نم  يرخألا و  یلإ  ایندـلا  نم  اهبذـج  تایلویهلا و  قساوغ 
لکل کلذک  ریونتلا و  ریثأتلا و  رادـقم  دادزی  اهفعاضت  اهرثکت و  ردـقبف  تانـسحلا  ترثکت  تفعاضت و  اذإ  بیذـهتلا و  ریونتلا و  یف 

اهدییقت اهتاوهـش و  ایندلاب و  اهقیلعت  اهریدکت و  اهفیثکت و  سفنلا و  رهوج  مالظإ  یف  ریثأتلا  نم  انیعم  اردق  هئیـسلا  لامعألا  نم  لمع 
بوبحم کلذ  لک  اردق و  هدش و  فیثکتلا  هملظلا و  تدادزا  تائیسلا  یصاعملا و  تفعاضت  اذإف  اهلالغأ - اهلسالسب و 

هفک لقث  لاـمعألا  نیزاوم  لـقث  مللا و  ناـهربلا  داوم  تناـک  نإ  امیـس  هسمخلا  نیزاوملا  یف  نزوی  اـم  هرثک  مولعلا  نیزاوم  لـقث  - 1
هر س  یلقعلا ، نایبلاب  هفخلا  لقثلا و  یف  لامجإ  مهوتی  الف  تائیسلا  هفک  یلإ  هبسنلاب  تانسحلا 
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رادقم دحأ  لک  فداصی  کلذ و  یف  رمألا  هقیقح  مهل  فشکنی  بجحلا  عافترا  هعاسلا و  مایق  دـنع  ایندـلا و  یف  قلخلا  هدـهاشم  نع 
یف سانلا  دارفأ  نم  دـحأ  لک  هلمجلاب  هنارفک و  هملظ  وأ  هتعاط  رون  هبترم  هوق  و  هنازیم - یتفک  يدـحإ  ناحجر  يری  هلمع و  هیعس و 
ناک هتائیس  وأ  هتانسح  تاقرفتم  لصاح   (1) همایقلا موی  عمج  اذإف  تافلتخم  وأ  تائیس  وأ  تانـسح  امإ  لامعأ  قیرافت  هل  هتایح - هدم 

هئیـسلل و ناک  نإ  هواقـشلا  لهأ  نم  هنـسحلل و  ناحجرلا  ناک  نإ  هداعـسلا  لهأ  نم  نوکی  لوألا  یلعف  وأ ال  ناحجرلا  امهدـحأل  اـمإ 
یلإ ارظن  حجرأ  همحرلا  بناج  نکل  هیلع  بوتی  نأ  امإ  بذـعی و  نأ  امإ  هیف  هللا  مکحی  یتح  نیبناجلا  نیب  اطـسوتم  نوکی  یناثلا  یلع 

تقرغتـسا نیذلا  مه  لکلا و  نم  عفرأ  رخآ  مسق  دوجولا  یف  لامعألا و  یلإ  سایقلاب  ربتعت  امنإ  هثالثلا  ماسقألا  هذه  قلطملا و  داوجلا 
نیزاوملا و ملاـع  نم  اوصلخ  مهنازیم و  یتـفک  اورـسکف  ئیـس  وأ  حـلاص  لـمع  یلإ  مهل  تاـفتلا  ـال  هللا و  لـالج  دوهـش  یف  مهتاوذ 
ام دحأ  لک  سأرلا  نم  لوقنف  لالجلا  لامجلا و  راونأ  هعلاطم  لاوحألا و  فراعملا و  ملاع  یلإ  لادـتعالا  اهیف و  فارحنالا  لامعألا و 

لاـمعألا و هلوازم  بسحب  وهف  هلمعب  هنوهرم  هتاذـف  ایندـلا  رـسأ  هعیبطلا و  دـیق  نع  دـیحوتلا  ناـمیإلا و  رون  نیقیلا و  هوقب  صلخی  مل 
بناجلا یلإ  لیمت  هیتفک  يدـحإ  نیتفک  يذ  نازیم  هلزنمب  نیبناـجلا  نم  یـش ء  یلإ  سفنلل  اـهبذاجت  اـهجئاتن و  اـهتارمث و  لاـعفألا و 

عاتم نم  اهیف  ام  ردـقب  میعنلا  راد  یلعألا و  بناجلا  یلإ  لیمی  يرخألا  هینافلا و  ایندـلا  عاتم  نم  اهیف  اـم  ردـقب  میحجلا  ینعأ  لفـسألا 
یف دحأ  لک  یلع  ریبکلا  یلعلا  مکحلاف هللا  نیتبنجلا  یلإ  بذاجتلا  نیتفکلا و  نیب  ضراعتلا  عقو  اذإ  ربکألا  ضرعلا  موی  یفف  هرخآلا -

حیجرتب میحجلا  راد  میعنلا و  راد  نیرادلا  يدحإ  هلاخدإ 

تداز نإف  موی  لک  مهنع  هرداصلا  مهتائیـس  مهتانـسح و  هلیل  لک  اونزی  نأب  هنزاوم  هبقارم و  هبـساحم و  انهاه  كولـسلا  لهأل  لـب  - 1
تداز نإ  هیلیللا و  تاـعاطلاب  تانـسحلا  هـفک  اوـحجر  اـتیواست  نإ  اذـک  هعاـطلا و  رکذـلا و  هباـنإلا و  هبوتلاـب و  اهوکرادـت  تائیـسلا 

هلضفب و نیقثوتسم  نیرفغتسم  نییحتسم - اوعجر  هلاحم  الف  هنطاب  هرهاظ و  مهیلع  غبسأ  یتلا  یلاعت  هللا  معنب  اهونزاو  هیمویلا  مهتانسح 
َِلب ْمُکَمالْـسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَت  ْلُقیلاعت ال  لاق  امک  مهل  هئامعن  مظعأ  یهف  هدـیدست - هقیفوتب و  مهتاعاط  نأ  اوملع  الیلق  اولمأت  نإ  لب  همرک 

هر س  ِنامیِْإِلل ، ْمُکادَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا 
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برغلا بناج  وه  لامشلا و  بناج  یف  تائیسلا  هفک  قرشلا و  بناج  وه  نیمیلا و  بناج  یف  تانـسحلا  هفک  نأ  ملعا  هیتفک و  يدحإ 
هیبرغملا و هیقرـشملا و  یف  هدـحاو  مکح  یف  ناتفکلا  ریـصت  رمألا  یـضق  مکحلا و  ذـفن  حـیجرتلا و  عقو  اذإ  هنأ  کیلع  بهذـی  مث ال 

اتلک ریـصی  هداعـسلا  لـهأف  هسومطم  هروهقم  اـهلعجی  ثیحب  يرخـألا  یلع  امهادـحإ  هبلغل  هیمنهجلا  هیناـنجلا و  هیلامـشلا و  هینیمیلا و 
مهفاف هیلامش  ریصت  لامشلا  لهأ  يدی  اتلک  هینیمی و  مهیدی 

همایقلا موی  سانلا  فئاوط  یلإ  هراشإلا  یف  ( 22  ) لصف

لامشلا و باحصأ  مه  ءایقشألا و  نیمیلا و  باحصأ  مه  ءادعسلا و  نوبرقملا و  ماسقأ  هثالث  لامجإلا  یلع  هرخآلا  لهأ  نأ  تملع  دق 
نولماکلا نوبرقملا  مهنم  ماوقأ  هثالث  مه  باسح و  ریغب  اهمیعن  نم  نوقزری  هنجلا و  نولخدی  امهدـحأ  نافنـص  باسحلا  ههج  نم  مه 

یلاعت لاق  امک  باسح  ریغب  هنجلا  نولخدـی  باسحلا  باتکلا و  لغاوش  نع  مهتناـکم  عاـفترا  مههزنتل و  مهنـأل  درجتلا  هفرعملا و  یف 
مل نیمیلا  باحـصأ  نم  هعامج  مهنم  ْیَـش ٍء و  ْنِم  ْمِْهیَلَع   (1) َِکباسِح ْنِم  ام  ْیَـش ٍء َو  ْنِم  ْمِِهباسِح  ْنِم  َْکیَلَع  اـم  مهلاـثمأ  قح  یف 
نیر نع  مهرطف  همالس  مهرئامض و  ءافصل  اداسف  ضرألا و ال  یف  اولع  اودیری  مل  هئیس و  اوفرتقی  مل  هیـصعم و  یلع  ایندلا  یف  اومدقی 

َنیِذَِّلل اُهلَعَْجن  ُهَرِخْآلا  ُراَّدلا  َْکِلت  یلاعت  لاق  امک  باسح  ریغب  هنجلا  نولخدی  اضیأ  مهف  تاعاطلا  لعف  یلع  مهـسوفن  هوق  یـصاعملا و 
راثآ نع  هیلاخ  مهلامعأ  فئاحـص  هجذاس و  مهـسوفن  هعاـمج  مهنم  َنیِقَّتُْمِلل و  ُهَِبقاـْعلا  ًاداـسَف َو  ـال  َو  ِضْرَأـْلا - ِیف  اُولُع  َنوُدـیُِری  ـال 

حجرأ همحرلا  بناج  نأل  باذعلا  ءوس  مهـسسمی  مل  لضف  هنم و  همحرب  هللا  مهلانیف  هیناکمإ  هلاح  مهلف  اعیمج  تانـسحلا  تائیـسلا و 
باسح ریغب  هنجلا  نولخدی  اضیأ  ءالؤهف  میرک  داوج  بهاولا  یفانملا و  مدع  عم  لوبقلل  ححصم  ناکمإلا  بضغلا و  بناج  نم 

َِکباسِح ْنِم  ام  ْیَـش ٍء َو  ْنِم  ْمِِهباسِح  ْنِم  َْکیَلَع  ام  ُهَهْجَو  َنوُدـیُِری  ِّیِـشَْعلا  ِهادَْـغلِاب َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ِدُرْطَت  َوهیآلا ال  ماـمت  - 1
هر س  َنیِِملاَّظلا ، َنِم  َنوُکَتَف  ْمُهَدُرْطَتَف  ْیَش ٍء  ْنِم  ْمِْهیَلَع 
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یلاعت لاق  (1) و  ِدِیبَْعِلل ٍماَّلَِظب  اَنَأ  ام  یلاعت َو  لاق  دق  و 

یبضغ یتمحر  تقبس  : 

موق مهنم  ماوقأ  هثالث  اضیأ  مهف  هلمجلا - یف  باقعلا  لهأ  مه  رخـآلا و  فنـصلا  اـمأ  ْیَـش ٍء و  َّلُـک  ْتَعِـسَو  ِیتَمْحَر  یلاـعت َو  لاـق  و 
مهنم ردـص  موق  مهنم  باسح و  الب  منهج  نولخدـیف  هضحم  ارافک  نونوکی  هلاحم  حـلاصلا و ال  لـمعلا  نم  هیلاـخ  مهلاـمعأ  هفیحص 
اُولِمَع ام  یلِإ  اْنمِدَق  َو  یلاعت - هلوق  َنُولَمْعَی و  اُوناک  ام  ٌلِطاب  اهِیف َو  اوُعَنَص  ام  َِطبَح  یلاعت َو  هلوق  مهقح  یف  عقو  نکل  تانـسحلا  ضعب 

نامـسق ءالؤهف  ائیـس  رخآ  احلاص و  المع  اوطلخ  ثیح  باسحلا  لهأ  نم  هقیقحلا  یف  مه  موق  مهنم  ًارُوْثنَم و  ًءابَه  ُهاـْنلَعَجَف  ٍلَـمَع  ْنِم 
یف هقح  یفوتـسی  ناک  قئالخلا و  عم  رـشاع  ایندـلا  یف  ناک  هباـثملا  هذـهب  هنـأل  لـیلج  قیقد و  لـکب  هباـسح  یف  شقون  نم  امهدـحأ 
اوناک نیذـلا  مه  یناـثلا و  مسقلا  ایندـلا و  یف  قلخلا  عم  لـماع  اـم  لـثم  هرخـآلا  یف  هعم  لـماعیف  هحماـسم  ریغ  نم  مهعم  تـالماعملا 

یف نوثکمی  نوبذعی و  فیکف  باسحلا  فقوم  یف  مهعم  شقانی  ءالؤهف ال  همایقلا  موی  باذـع  نم  نوقفـشی  باسحلا و  ءوس  نوفاخی 
باذعلا ماقم 

همایقلا موی  ضرعت  لاوحأ  یف  ( 23  ) لصف

[ هّللا یلإ  اهلک  رومألا  هروریص  ینعم  ]

تدتـشا هرثکلا و  لالحمـضاب  هیدـحألا  ناطلـس  بلغ  مویقلا و  هللا  هجو  لالج  بجحلا  عاـفترا  دـنع  فشکنا  راونـألا و  رون  رهظ  اذإ 
اهتایاغ یلإ  تاکرحلا  ءاهتنا  (3) و  لعفلا یلإ  هوقلا  نم  تادعتسملا  جورخ  (2) و  زجاوحلا لاوزب  ریثأتلا  هیلعافلا و  تاهج 

هر س  اهوحن ، سمشملا و  لاقبلا و  رامتلا و  دادحلاک و  بستنملا  ینعمب  قتشملاف  ملظلا  یلإ  بوسنمب  يأ  - 1
ءافرعلا دنع  یه  یتلا  ینـسحلا  ءامـسألا  دارملا  لب  هیناف  اضیأ  اهنأل  عاونألا  بابرأب  هامـسملا  لوقعلا  هیلعافلا  تاهجلاب  دارملا  سیل  - 2

سودـقلا و حوبـسلا  یف  کلملا  ریبخلا و  كردـملا  ریـصبلا و  عیمـسلا  یف  ناویحلاـک  رهاـظلا - یف  رهاـظملا  ینفتف  ءایـشألا  تاـیبرم 
هر س  اذکه ، هللا و  وه  هلالجلا و  مسا  یف  ناسنإلا 

سوفنلا لب  لوقعلا  عقـص  نم  سوفنلا  نأ  امک  سوفنلا  عقـص  نم  یه  هیخزربلا و  روصلا  یلإ  الوط  هیعیبطلا  روصلا  لک  لدبت  يأ  - 3
هیددـع هیقیقح ال  هقح  هدـحو  اهتدـحو  نأل  تایاغلا  هیاـغ  هلومـشم  تاـیعیبطلا  هذـهل  تاـیاغلا  عیمج  لوقعلا و  سفن  هیهلـإلا  هیلکلا 

اماقم راص  ول  تافاضإلا و  طاقـسإب  انه  رظنلا  لدـبت  درجمب  زوربلا  لدـبتلا و  سیل  لباوقلاب و  یلاعت ال  مویقلاب  كانه  همئاـق  عیمجلاـف 
تایاغلا و هیاغ  یلإ  لوصولل  اطرـش  لب  ایرایتخا  اتوم  هللا و  دنع  امایق  اضیأ  اذه  ناک  نإ  يویندلا و  دوجولا  ءاقب  عم  هیف  انکمتم  رظانلل 

رذب هفرعملا  نأ  رم  دق  و  یمعأ - هرخآلا  یف  وهف  یمعأ  هذه  یف  ناک  نم  نإف  یلعألا  ینسألا  هئفلل  يربکلا  هیغبلا  و  تایاهنلا - یـصقأ 
هر س  هدهاشملا ،
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لک عجر  هئدـبم و  یف  إدـبم  يذ  لک  طرخنا  اهتاروهظ - یلاجم  یلإ  اهتاناکمإ  اهداوم و  بجح  اهبیغ و  نماکم  نم  قئاـقحلا  زورب  و 
هلوق و  ِضْرَْألا * ِتاوامَّسلا َو  ُثاریِم  ِهَِّلل  یلاعت َو  لاق  امک  هللا  یلإ  هلک  رمألا  یهتنا  هلامک - یلإ  صقاـن  لـک  داـع  هلـصأ و  یلإ  یش ء 

لک لصتا  اذإف  ِراَّهَْقلا  ِدِـحاْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل  یلاعت  لاق  اـمک   (1) هللا نذإب  الإ  ائیـش  دحأ  کلمی  الف  ُرُومُْألا  ُریِـصَت  ِهَّللا  َیلِإ  الَأ 
موجنلا اذإ  روهظ و  کلذ  دـنع   (2) بکاوکلا راونأل  قبی  مل  هضیفم  عم  ضیفتـسم  لک  عمج  هلـصأب و  عرف  لک  قحتلا  هلعاـفب و  لـعف 

یحم تروک و  سمشلا  اذإ  بکاوکلا  رون  ردکنا  سمشلا و  ءوض  لاز  ترثتنا و  بکاوکلا  اذإ  ردق و  عضو و  اهمارجأل  تسمط و ال 
سفنلا تدـحتا  رمقلا و  سمـشلا و  عمج  رینتـسملا و  رینملا و  نیب  عضو  ناـکم و  هنیاـبم  دـعب و  قبی  مل  رمقلا و  فـسخ  رمقلا و  روـن 
تعجر هلظ و  صخـشلاک و  اهـسوفن  هروصب   (3) هنجلا لهأ  نادـبأ  نوکی  اذـهل  حاورألا و  حابـشألا و  نیب  هنیابملا  تلاز  حاورـألاب و 

قترلا نم  اهقاتفنا  لبق  هیلع  اتناک  ام  یلإ  ضرألا  تاوامسلا و 

هر س  َنوُرُْظنَی ، ٌماِیق  ْمُه  اذِإَفیلاعت  هلوق  ینعم  نم  تفرع  امک  هدوجوب  كانه  هدوجوم  لکلا  نأل  هللا  هیکلامب  يأ  - 1
روهظلا رونلا و  ذإ  روهظ  رون و ال  بکاوکلا  تایهامل  نکی  مل  بوجولا  یلإ  هرشارشب  دوجولا  هللا و  عقـص  یلإ  لکلا  داع  اذإ  هنأل  - 2

اراونأ و تسیل  يأ  طیـسبلا  بلـسلا  ینعمب  لب  ایلودـع  ناک  نإ  باجیإلا و  وحنب  قساوغ ال  تاملظ و  تاـیهاملا  دوجولا و  یلإ  عجار 
هر س  تاروهظ ،

نأ امک  ریزانخلا  هدرقلا و  اهدنع  نسحی  روص  یلع  نورـشحی  مهنإف  کلذـک  اضیأ  رانلا  لهأ  نادـبأ  نإف  لیثمتلا  لیبس  یلع  اذـه  - 3
نوکی اـمبر  لـالب و  یف  اـمک  هیرون  سفنلا  دوسأ و  ندـبلا  نوـکی  اـمبر  ذإ  ایندـلا  یف  نادـبألا  فـالخب  درم  درج  هنجلا  لـهأ  نادـبأ 

هر س  سکعلاب ،
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قتفلا و دعب  اقتر  اتناک  امک  اتداعف  یعیبطلا  دوجولا  اذه  ثیح  نم  هقرفتلا  هذه  نم  اقتر  اتناک  ثیح  هیونعملا  هیعمجلا  ماقم  یلإ  اتداعف 
- لامرلا نم  هنوکتم  اهنوکل  لابجلا  اریرهمز و  اسمـش و ال  اهیف  نوری  اـملظم ال  ادـحاو  ارـصنع  اـهلک  ریـصی  هعبرـألا و  رـصانعلا  اذـک 

اهِیف يرَت  ًافَـصْفَص ال   (1) ًاعاق اهُرَذَـیَف  ًافْـسَن - یِّبَر  اهُفِْـسنَی  ْلُقَف  ِلابِْجلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  هرخآلا َو  دوهـش  یف  هیلع  تناک  امک  تداـعف 
راحبلا اذإ  اروجـسم و  ارحب  اهلک  یلویهلا  ریـصی  هیـسقطسألا و  رانلا  هذه  ریغ  هدـحاو - اران  تایرـصنعلا  لک  بلقنی  ًاْتمَأ و  ًاجَوِع َو ال 
تحتلا قوفلا و  دحتی  رحبلاب و  ربلا  لصتی   (2) هلمجلاب ًاران و  اُولِخْدُأَف  اُوقِرْغُأ  هلوقب  نوعرف  لآ  قح  یف  هراشإلا  تعقو  اـمک  ترجس -

موقی موی  رئارـسلا  یلبت  موی  داهـشألا  فقاوم  خزاربلا و  لهأل  بجحلا  قری  لئاوحلا و  زجاوحلا و  عفترت  ماجحألا و  داـعبألا و  لوزت  و 
سباحم نم  نوصلختملا  َنُولُؤْسَم و  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  هلوقل َو  رارـسألا  فشک  فقاوم  یلإ  بجحلا  نماکم  نع  قئالخلا  ماـقی  داهـشألا و 

.َنُولِْسنَی ْمِهِّبَر  یلِإ  ِثادْجَْألا  َنِم  ْمُه  اذِإَف  یلاعت  هلوقل  هیهلإلا  هرضحلا  یلإ  نوهجوتی  حاورألا  حابشألا و 

[ نیفشاکملا ضعب  دنع  هنجلا  طارصلا و  منهج و  عضوم  ]

یش ء اهیف   (3) یقب ام  یتح  اهلاقثأ  ضرألا  تجرخأ  اذإ  نیفشاکملا  ءافرعلا  ضعب  لاق 

الک تایلعف  یه  امب  هیصخشلا  هیعونلا و  روصلا  هیدبهفسألا و  راونألا  عجراف  عاقلا  کلذ  نم  اجذومنأ  یبیبح  ای  يرت  نأ  تئش  نإ  - 1
درت نأ  اموی  دب  اهلهأ و ال  یلإ  هکرتشملا  هیدادتمالا  هروصلا  اهب  تنیزت  یتلا  للحلا  ولحلا و  نم  تانامألا  ملس  یلاعت و  هللا  عقـص  یلإ 

الإ یقبی  هنأ ال  يرت  اولع و  هعقـص  یلإ  ثالئآ  الوط - هب  تاقلعتم  لکلا  يرت  یتح  قحلا  هل  نمب  قحلا  طـعأ  طـسقلاب و  مق  عئادولا و 
نأ عم  ءالطع  هبیرغلا  روصلا  هبیجعلا و  طیطاختلا  کلت  نع  یه  ءاسلم  هحفـصک  حابـشألا  ءالک  حاورألا و  هایح  ءام  نع  یلاخلا  عاقلا 

بتارم دـیحوتلل  ناک  امل  ِهَمایِْقلا و  َمْوَی  ُُهتَْـضبَق  ًاعیِمَج  ُضْرَْألا  َواهدوجو  ینفی  ضبقی و  لب  اهـسفن  یلخت و  ـال  اـضیأ  هحفـصلا  کـلت 
لاق دیجملا و  نآرقلا  یف  درو  امک  لاوحأ  هثالث  یلع  همایقلا  موی  لابجلا  تناک  تاذلا  دـیحوت  تافـصلا و  دـیحوت  لاعفألا و  دـیحوت 

هیلمرلا اهداوم  یقبی  هنأ  دارملا  سیلف  اروثنم  ءابه  مث  اشوفنم  انهع  مث  الیهم  ابیثک  همایقلا  موی  لابجلا  یلاعت  هللا  لعجی  نیرسفملا  ضعب 
هر س  هروص هللا ، هدام و  کلملا  نوکی  هیلکلاب و  ینفت  نأ  دب  ذإ ال 

هر س  دادضألا ، حلاصت  ماقم  هنأل  - 2
اهتـالامک تزرب  يأ  اـهلاقثأ  تجرخأ  اـهتایاغ و  یلإ  تلـصو  هیرهوـج و  هکرح  نادـبألا  ضرأ  امیـس  ضرـألا  تـکرحت  اذإ  يأ  - 3

هونمملا هیمـسجلا  هروصلا  تیقب  یلاعت  هللا  یلإ  راونـألا  تاـیلعفلا و  تداـع  اذإ  هنـأل  هملظلا  یلإ  اـهب  یج ء  اهتادادعتـسا  یف  هنماـکلا 
رشح يأ  رشحملا  دنع  اذه  نادجو و  روضح و  نادقف ال  هبیغ و  اهنم  لک  ینالویهلا و  قسغلا  ینامزلا و  يدامتلا  و  یناکملا - دعابتلاب 

هر س  هللا ، یلإ  سوفنلا  يوقلا و 
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میدألا دم  دمتف  ًهَدِحاو  ًهَّکَد  اتَّکُدَـف  ُلابِْجلا  ُضْرَْألا َو  ِتَلِمُح  یلاعت َو  لاق  امک  رـشحملا  نود  یه  یتلا  هملظلا  یلإ  اهب  یج ء  هتنزتخا 
ام عجری  (1) و  ِهَرِهاَّسلِاب ْمُه  اذِإَف  ٌهَدِـحاو  ٌهَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف  لاق  امک  اهیف  مون  ذإ ال  هرهاسلا  یه  اتمأ و  اجوع و ال  اهیف  يری  الف  هطـسب  و 

ضرألا نم  طارـصلا  عضوی  رعقلا و  دیعب  يأ  مانهج  رئب  لاقی  اهرعق  دعبل  مسالا  اذهب  تیمـس  منهج و  بکاوکلا  کلف  رعقم   (2) تحت
لیق کلذـل  ایندـلا و  بجح  نطاب  یف  عقی  هرخآلا  رومأ  لک  ذإ  هنطاـب  ثیح  نم  هنجلا  شرف  وه  و  بکاوکلا - کـلف  حطـس  یلإ  اولع 
ماعلا نازیملا  دعب  هصخی   (3) نازیم فلکم  لکل  رشحملا  ضرأ  یف  نیزاوملا  عضوی  نمحرلا و  شرع  اهفقس  یـسرکلا و  هنجلا  ضرأ 

روصلا انهاه  نزوی  امک  اهب  نزوی  (4) و  فئاحصلا بتکلا و  اهیف  لعجیف  هصاخلا  نیزاوملا  امأ  ُقَْحلا و  ٍِذئَمْوَی  ُنْزَْولا  یلاعت َو  هلوق 

تاخفن و تارجز و  هنوک  نیع  یف  اذک  هدـحاو  هحیـص  ارهد و  هدـحاو  هخفن  الوط و  لکلا  یف  هدـحاو  هقوس  هجوت  همایقلا و  يأ  - 1
ریغ تایاغ  یلإ  هیهانتم  ریغ  هایغمل  هیهانتم  ریغ  تالوصو  اـهنوک  نیع  یف  هیعمج  هدـحو  دـحاو  لوصو  اـضرع و  هیهاـنتم  ریغ  اـهوحن 

هر س  ِموُّیَْقلا ، ِّیَْحِلل  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  َوتایاغلا  هیاغل  هقحلا  هدحولا  یف  هیوطنم  هیهانتم 
ذإ بکاوکلا  کلفب  اهددـح  امنإ  انه و  ققحتی  امنإ  رانلاب - قارتحالا  اهب  قلعتلا  رانلا و  یه  یتلا  هعیبطلا  نأل  اهیلإ  اذـه  عجری  امنإ  - 2

سلطألا و کلفلا  یلإ  هبکاوک ال  ببـسب  هیلإ  لصی  رـصبلا  ساوحلا و  يوقلا و  فرـصت  لـحم - هسفن  یلإ  هتمـس و  یلإ  ضرـألا  نم 
منهج باوبأ  ناک  اذـهل  رانلل و  هدام  تراص  هیناکمإلا  هیهاملا  هداـملاب و  هقلعتم  هریثک و  یه  اـمب  تظحول  اذإ  يوقلا  اهکردـت  اـملک 

هر س  یتأی ، امک  هعبسلا  كرادملا  ددعب 
امیظع و انازیم  یعدتسی  ریفغ  مج  هلامعأ  فلکم  نمف  سکعلاب - ریعـشلا و  ربلا و  نازیمب  ریناندلا  مهاردلا و  انه  نزوی  هنأ ال  امک  - 3

هر س  اریغص ، انازیم  یعدتسی  ریسی  رذن  هلامعأ  فلکم  نم 
تائیـسلا شوقن  عم  تانـسحلا  شوقن  هاذاحم  دارملا  لب  نیملکتملا  ضعب  هب  لوقی  امک  لامعألا  رتاـفد  نزو  ءاـضترا  دارملا  سیل  - 4

قحب ءاـعولا و  یف  اـمک  كاـنه  هبوصنم  هیروص  نیزاوم  لـثمتیف  هروص  ینعم  لـکل  نأ  تملع  دـق  هلاـمعلا و  سفنلا  یبنج  یف  نیتللا 
هر س  ترشن ، اذإ  فحصلا  تبصن و  اذإ  نیزاوملا -
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دبعلا لوق  نازیملا  یف  عضوی  ام  رخآ  و  اهلطاب - نم  اـهقح  اهدـساف و  نم  اهحیحـص  رهظیل  ساطـسقلا  ملعب  هیرظنلا  راـکفألا  هیملعلا و 
دمحلا هللا

نازیملا لم ء  دمحلا هللا  لوسرلا ص : لاق  کلذل 

الإ هلإ  لوق ال  الإ  نازیملا  یف  لخدی  لوق  رکذ و  لکف  اهتفخ - اهلقث و  نوکی  اهبـسحب  هلاعفأ و  هلامعأ و  ردقب  دحأ  لک  نازیم  هفک  و 
مئادلا نیقیلا  نأل  دحاو  نازیم  یف  ناعمتجی  امه ال  كرـشلا و  الإ  لباقم  دیحوتلل  سیل  داضتلا و  ملاع  یف  لباقم  هل  لمع  لک  نأل  هللا 
حجری الف  يرخألا  هفکلا  یف  اـهلداعی  اـهلباقی و  اـم  هملکلل  تسیلف  دـحاو  عوضوم   (1) یلع نابقاعتی  کلذـک ال  هدـض  عماجی  امک ال 
لامعأ نأل  مویلا  کلذ  یف  مهل  نازیم  ـالف  نوکرـشملا  اـمأ  (2) و  تالجـسلا بحاص  ثیدح  هیلع  لدی  امک  هرورـضلاب  یـش ء  اهیلع 

نمل اناکم  لعج  رانلا و  هنجلا و  نیب  فارعألا  یمـسی  روسب  برـض  ًانْزَو و  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  ُمیُِقن  الَف  یلاعت  لاق  اذل  هطوبحم و  مهریخ 
نم یـش ء  اهیف  سیل  مهلاوقأ  نیفلکملا و  لاـعفأ  نم  ایندـلا  یف  اـهوبتک  یتلا  بتکلا  مهیدـیأب  هظفحلا  تعقو  هنازیم و  اـتفک  تلدـتعا 

هلوق َو یف  امک  مهیدـیأ  مهقانعأ و  یف  اهوقلعف  هوملع  لقی  مل  ُِربُّزلا و  ِیف  ُهُولَعَف  ْیَـش ٍء  ُّلُک  هناحبـس َو  لاق  اذـهل  هیبلقلا و  تاداقتعالا 
لاق َو ًابیِـسَح و  َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یفَک  ََکباتِک  ْأَْرقا  ًاروُْشنَم  ُهاْقلَی  ًاباتِک  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخن  ِهُِقنُع َو  ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُـک 

ءارو هذـخأ  نم  مهنم  هلامـشب و  هذـخأ  نم  مهنم  هنیمیب و  هباتک  ذـخأ  نم  مهنمف  نولمعی  اـمب  ملعأ  وه  ْتَلِمَع و  اـم  ٍسْفَن  ُّلُـک  ْتَیِّفُو 
لک عم  یتأی  لالـضلا و  همئأ  الإ  کئلوأ  سیل  ـالیلق و  اـنمث  هب  اورتشا  مهروهظ و  ءارو  ایندـلا  یف  باـتکلا  اوذـبن  نیذـلا  مه  هرهظ و 

ٌدیِهَش ٌِقئاس َو  اهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَءاج  یلاعت َو  هلوقل  نیطایشلا  هکئالملا و  نم  هنیرق  ناسنإ 

هر س  اذکه ، هءاسإلا و  ناسحإلا و  كاسمإلا و  قافنإلا و  بذکلا و  قدصلا و  هیلع  بقاعتی  امک  - 1
همایقلا موی  عضویف  اصلخم  هللا  الإ  هلإ  هملکب ال  اموی  ظفلت  هنأ  الإ  اریخ  طق  لمعی  مل  اصخش  نأ  درو  دقف  رتفدلا  يأ  لجـسلا  عمج  - 2

رهاظ تالجسلا و  عیمج  یلع  حجری  برغملا و  قرـشملا و  نیب  امک  لجـس  لک  رـشبلا  لامعأ  نم  الجـس  نوعـست  هعـست و  هلباقم  یف 
هر س  هلداعملا ، اهیلع  داز  هلباقملاب و  هر  فنصملا  فتکی  مل  اذهل  هلباقملا و  ثیدحلا 
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اهاوق أدبم  اناطیـش و  وأ  اکلم  ناک  ءاوس  قئاسلاب  یمـسملا  وه  هکرحملا  اهاوق  أدبمف  هکردم  يرخأ  هکرحم و  يوق  اهل  سفن  لک  نأل 
ٌبِیقَر ِْهیََدل  اَّلِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ام  ٌدیِعَق  ِلامِّشلا  ِنَع  ِنیِمَْیلا َو  ِنَع  ِنایِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإ  یلاعت  هلوق  کلذک  دیهشلاب  یمسملا  وه  هکردملا 

ٌدِیتَع

[ هلوح مهفافتحا  یلاعت و  قحلا  شرع  هکئالملا  لمح  ]

يَرَت هلوقل َو  اهبر  رونب  هقرـشملا  ضرألا  کلت  یف  هنوعـضیف  شرعلا  کلذ   (1) لمحت هکئالملا  هشرع و  یلع  لـج  زع و  هللا  یتأـی  مث 
رخآلا و بناجلا  نم  رانلا  شرعلا و  نیمی  نع  هنجلا  قحلاب و  مهنیب  یـضق  ْمِهِّبَر و  ِدْـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ِشْرَْعلا  ِلْوَح  ْنِم  َنیِّفاَح  َهَِکئالَْملا 

فوفص هعبس  نوکیف  مهریغ  نع  و  يرخأ - ءامس  هکئالم  نع  هزیمتم  فص  یف  هدح  یلع  ءامس  لک  هکئالم  تاوامسلا  هکئالم  یتأت 
ِتَقَرْـشَأ یلاعت َو  لاق  امک  كانه  عضوی  ءایبنألا و  یلع  هلزنملا  فحـصلا  بتکلاب و  ءاجی  مث  هعاـمجلا  مدـقم  مئاـق  مظعـألا  حورلا  و 

نم مهنم و  نمآ  نم  اهلوسرب  همأ  لک  عمتجی  ِقَْحلِاب و  ْمُهَْنَیب  َیُِـضق  ِءادَـهُّشلا َو  َنیِِّیبَّنلِاب َو  یِج َء  ُباتِْکلا َو  َعِضُو  اهِّبَر َو  ِرُوِنب  ُضْرَأـْلا 
نود مهـصخی  ماقم  مهلف  رکاسعلا  باحـصأ  مهنإف  لسرلا  فالخب  سانلا  نم  لزعمب  هلاـسر  ریغ  نم  ءاـیبنألا  دارفـألا و  رـشحی  رفک و 

نج کلم و  ناسنإ و  نم  فقوملا  لهأ  بولق  یلع  تبلغ  هیهلإلا و  هبیهلا  مویلا  کلذ  یف  تبلغ  دـق  ءایلوألا ع و  ءایبنألا و  نم  مهریغ 
قاسلا فشک   (2) ینعم وه  هدابع و  نیب  هللا و  نیب  بجحلا  عفری  اسمه و  الإ  نوملکتی  الف 

مویلا یف  نکل  هعبرأ و  هشرع  هلمح  تناـک  لوـألا  یهلـإلا  مویلا  یفف  ٌهَِیناـمَث  ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَقْوَف  َکِّبَر  َشْرَع  ُلِـمْحَی  َویلاـعت  لاـق  اـمک  - 1
یلاعت هللا  نایتإ  طسبنملا و  دوجولا  وه  شرعلاب  دارملا  دوعلا و  یف  هلثم  ناک  ودـبلا  یف  ناک  املک  ذإ  يرخأ  هعبرأـب  فعاـضت  هرخـآلا 

هروص هبشأ  امف  هقیقرلا  امأ  رمألا و  هقیقح  اذه  رونملا  بلقلا  یه  هقرشملا  ضرألا  هیهلإلا و  هیلکلا  سفنلا  یف  هیدحاولا - هبترم  روهظ 
نیع و هفرط  هنم  جرخی  مل  یبلق  تیب  عنـص  ذم  هنإ  لماک  فراع  لاق  امک  ادبأ  هیف  همدـق  عضی  مل  ثیح  هللا  تیب  هروصب  شرعلا  کلذ 

هر س  هیف ، همدق  عضی  مل  هبعکلا  وه  يروصلا و  تیبلا  اذه  ینب  ذم 
ففخم قاس  نوکی  نأ  يدلخ  یف  رودـی  اهقاس و  نع  برحلا  فشک  برعلا  لوق  یف  امک  روهظلا  نع  هیانک  قاسلا  نع  فشکلا  - 2

دوجـسلا یلإ  نوعدـی  دـمحم ص و  هللا و  الإ  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  هقیقح  ملعی  هنأ ال  درو  امک  رثوکلا  یقاس  نع  فشکی  يأ  یقاس 
هر هدوج س  هنمب و  یطسق  هللا  هلعج  ینعملا  اذه  دوبعملا و  دحاولا  دوجسلا هللا  یلإ  نیمومأملا  مامإلا و  نم  لک  یعدی  يأ 
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دجس نم  دوهعملا و  دوجـسلا  دجـسی  الإ  ناک  نید  يأ  یلع  دحأ  یقبی  الف  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنْوَعُْدی  ٍقاس َو  ْنَع  ُفَشُْکی  َمْوَی  یلاعت  هلوق 
یه فیلکتلا  راد  نأل  نظ  امک  فیلکت  هدجـس  اهنأل  فارعألا ال  باحـصأ  نازیم  حجری  هدجـسلا  هذهب  هافق و  یلع  رخ  ءایر  وأ  ءاقتا 
یلع لباقلا  یقب  اذإ  حجرأ  همحرلا  بناج  نأ  رم  دـق  ضرغ و  ءایر و  ریغ  نم  هرطف  نع  تردـص  هیتاذ  هدجـس  اهنأل  لب  ریغ  ایندـلا ال 

رـضحی هیف و  لامکتـسالا  لیبس  یلع  الإ  هللا  قلخ  یف  ریغت  قحلا و ال  ننـس  نع  فارحنا  ریغ  نم  یتاذلا  هناکمإ  هبترم  هیتاذلا و  هترطف 
نایعلاب َو فقوملا  لـهأ  اهدـهاشی  و  ناـسنإلا - رکذـتیل  منهجب  ذـئموی  یج ء  نابـضغ و  ریعب   (1) هروـص یلع  تاـصرعلا  یف  میحجلا 

تقرحأل هتمحرب  هللا  اهـسبح  نأ  ول ال  هللا و  یلإ  نوعزفی  مهئانف و  یلع  اهتدـهاشم  لوه  نم  قئـالخلا  علطیف  يرَی  ْنَِمل  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب 
راد یه  رانلا و  هایحلا و  راد  یه  هنجلا و  نیب  ماقی  داضتلا  یفرط  دحأب  قلخلا  كاله  نع  هرابع  هنوکل  توملا  ضرألا و  تاوامـسلا و 

أدبم  (2) لیئربج رمأب  لبقتـسملا  یف  هیقابلا  هایحلا  هروصل  مسا  وه  و  ییحی - هرفـشب  حـبذی  حـلمأ و  شبک  هروص  یف  راوبلا  كالهلا و 
هنجلا لهأ  ای  قحلا  يدانم  يدانی  و  هایحلا - هایح  توملا و  تومب  دبألا  ءاقبلا  هقیقح  رهظیل  هللا  نذإب  حاورألاب  حابشألا  ییحی  هایحلا و 
سیل و  ییْحَی * اهِیف َو ال  ُتوُمَی  یلاعت ال  هلوقل  توملاب  هجوزمم  مهتایح  تناک  نإ  توم و  الب  دولخ  رانلا  لهأ  اـی  توم و  ـالب  دولخ 
لکل مئادلا  مهدولخ  هفص  عیمجلل  رهظ  يأ  رـسح  هنأل  هرـسحلا  موی  کلذ  اهلهأ و  مه  نیذلا  رانلا  لهأ  الإ  تقولا  کلذ  یف  رانلا  یف 

نم انتصلخ  دقل  کیف  انل  هللا  كراب  نولوقیف  امیظع  ارورـس  اورـس  توملا  اوأر  اذإ  هنجلا  لهأ  امأف  رادلا  نم  اهلهأ  نم  یه  امیف  هفئاط 
هناحبس هللا  انادهأ  هفحت  ریخ  انیلع و  دراو  ریخ  تنک  هینافلا و  ایندلا  راد 

نمؤملا هفحت  توملا  یبنلا ص : لوقل 

ریخلا نم  هیف  انک  ام  نیب  اننیب و  تلح  انیلع  دراو  رش  تنک  دقل  نولوقی  نوعزفی و  هورصبأ  اذإ  هصاخ  ایندلا  لهأ  مه  رانلا و  لهأ  امأ  و 
یسع هل  نولوقی  مث  هعدلا  و 

ءادوسلا توملا و  راد  منهج  رقبلا و  هیوادوسل  هذـه  سیمواج و  هروص  یلع  لاقی  دـق  ریعبلا و  دـقحل  هروصلا  هذـهب  رـضحی  اـمنإ  - 1
هر س  توملا ، بلاج 

یتوم سانلا  یلع ع : لاق  امک    ُ ملعلا هایح  دارملا  لاقی  نأ  نکمی  ملعلا و  أدبم  لیئربج  هایحلا و  أدبم  هنأل  لیفارـسإ  رمأب  بسنألا  و  - 2
هر س  ءایحأ ،  ملعلا  لهأ  و 
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اهضعب لخدی  اهلهأ و  یلع  قبطت  هدعب و  حتف  اقلغ ال  رانلا  باوبأ   (1) قلغی مث  باذعلا  هبیصملا و  نم  هیف  نحن  امم  حیرتسنف  انتیمت  نأ 
یف محللا  عطقک  اهیف  نیطایشلا  سانلا و  يری  اهلفسأ و  اهالعأ  اهالعأ و  اهلفسأ  عجری  و  اهلهأ - یلع  اهیف  طاغـضلا  مظعیل  ضعب  یلع 

دولجلا و لیدـبتب  ًاریِعَـس  ْمُهانْدِز  ْتَبَخ  امَّلُک  الفـس  اولع و  اهیف  نمب  رودـتف  میمحلا  یلغک  یلغت  همیظعلا  رانلا  اهتحت  تناک  اذإ  ردـقلا 
دودـح نم  يأ  هراجحلا  سانلا و  اهدوقو  نإ  ِنیِقَْیلا و  َْنیَع  اهَّنُوَرََتل  َُّمث  یلاعت  لاـق  اـمک  نیقیلا  نیعب  يری  منهج و  راـن  ذـئموی  دـهاشت 
ماظعلا رذـت  ران  یه  ضعب و  یلع  اهـضعب  لوصی  اضعب و  اهـضعب  لکأی  ران  یه  اهدوقو و  یف  هلخاد  هیداـمجلا  دودـح  یلإ  هیناـسنإلا 

هب مهنع  ففخیف  باذعلا  لهأل  عقی  دق  يذلا  مونلاب  کلذ  وبخت و  دق  هذه  نإف  هدئفألا  یلع  علطت  یتلا  رانلا  ریغ   (2) رانلا هذه  امیمر و 
هدایزلا اهلوبقل  هسوسحم  ران  اهنأ  یلع  لدت  هیآلا  ًاریِعَس و  ْمُهانْدِز  ْتَبَخ  امَّلُک  یلاعت  هلوق  هیلإ  ریـشی  ثیحب  هنکل  اهیف - مه  یتلا  مالآلا 

مونب و مهداسجأ  یلع  هطلـستملا  رانلا  تبخ  املک  دارملا  نوکی  نأ  لمتحی  فصولا و  اذـه  لـبقت  ـال  هیقیقحلا  راـنلا  نإـف  ناـصقنلا  و 
ینامسجلا باذعلا  نم  دشأ  وه  همایقلا و  موی  لوهلا  هحیضفلا و  یف  رکفتلا  وه  مهنطاوب و  یلإ  باذعلا  لاقتناب  اریعس  مهاندز  ههبش 

ملاع ایندـلا  یف  امک  ضعب  یلع  اهـضعب  لخدـی  هواشغ و  مهراـصبأ  یلع  مهعمـس و  یلع  مهبولق و  یلع  هللا  متخ  ایندـلا  یف  اـمک  - 1
هتبقر یلع  دـلقی  لب  هسفن  لغـشب  یفتکی  رخآلا و ال  ءابعأ  هلهاک  یلع  اهلهأ  نم  لک  لمحی  ایندـلا  یف  اـمک  طاغـضلا  مظعیل  نادـیدلا 

رصانع ریصت  دیلاوملا  دیلاوم و  ریصت  رصانعلا  يأ  اهالعأ  اهلفسأ  عجری  اهرغصت و  اهمطلت و  سفنلا و  طغـضت  لاغـشألا  رخآلا و  لغش 
ناویحلا اناویح و  تابنلا  انـسح و  اتابن  دامجلا  لوحتیف  ضعب  یلإ  اهـضعب  لوحتی  ضعب و  یلإ  اهـضعب  بلقنی  يأ  اضعب  اهـضعب  لـکأی 

هیرهاق اهفعـضأ و  یلع  هیرانلا  هیداملا  عئابطلا  يوقلا و  نم  يوقأ  لک  منغلا و  یلع  دسألا  هلوصک  ضعب  یلع  اهـضعب  لوصی  اناسنإ و 
هر س  لفاس ، یلع  لاع  لک 

راـن قارفلا و  راـنک  حورلا  یلع  هرـسحلا  مغلا و  مهلا و  هبجوم  هیناـحورلا  راـنلا  ندـبلا و  یف  عجولا  هبجوـم  هینامـسجلا  راـنلا  نإـف  - 2
یحولا یف  کقارف و  یلع  ربصأ  فیکف  کباذـع  یلع  تربص  يالوم  يدیـس و  یهلإ و  اـی  ینبهف  لاـق ع ُ:  اـمک  لاـعفنالا  هرـسحلا و 

هر س  ِهَّللا ، ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح  اییهلإلا 
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تاماقم فقاوم و  همایقلا  یف  نأ  ملعا  و 

هراشا

.رانلا باوبأ  هنجلا و  باوبأ  فارعألا و  نیزاوملا و  عضو  بتکلا و  ذخأ  ضرعلا و  طارصلا و  لثم 

ضرعلا امأ  و 

هنکمألا ریاغت  هنمزـألا و  بجح  نـأل  قئـالخلا  عمجم  وه  فقوملا و  یف  مهلاـمعأ  فرعیل  شیجلا  ضرع  لـثم  وهف   (1) ضرعلا امأ  و 
َّنِإ ُْلق  دحاو  موی  یف  هدحاو  هصرع  یف  كانه  نورضاح  ایندلا  یف  مهتنکمأ  مهتنمزأ و  فالتخا  عم  عیمجلاف  ملاعلا  کلذ  یف  هعفترم 

ٍمُوْلعَم ٍمْوَی  ِتاقیِم  یلِإ  َنوُعوُمْجََمل  َنیِرِخْآلا  َنِیلَّوَْألا َو 

ضرعلا وه  کلذ  لاقف  ًاریِسَی  ًاباسِح  ُبَساُحی  َفْوَسَف  یلاعت  هلوق  نع  لئس ص  و  : 

مههوجوب و كانه  سانلا  فرعیف  مهـسابل  مهیزب و  شیجلا  ضرع  دـنع  داـنجألا  فرعی  اـمک  بذـع و  باـسحلا  یف  شقون  نم  نإـف 
يراسألا لاحک  ِماْدقَْألا  یِصاوَّنلِاب َو  ُذَخُْؤیَف  ْمُهامیِِسب  َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  ف  هقیقحت - رم  امک  مهقالخأ  مهتاین و  روص  یلع  مهامیس و 

.انهاه باودلا  و 

بتکلا امأ  و 

سنج نم  هسفن  باتک  نأل  دیعسلا  نمؤملا  وه  ًاروُرْسَم و  ِِهلْهَأ  یلِإ  ُِبلَْقنَی  ًاریِـسَی َو  ًاباسِح  ُبَساُحی  َفْوَسَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف 
فئاحصلا سنج  نم  هباتک  نأل  یقشلا  قفانملا  وه  هلامشب و  هباتک  یتوأ  نم  امأ  هعوفرملا و  همرکملا  فحصلا  و  هیلاعلا -  (2) حاولألا

قفانملا هل و  باتک  الف  رفاکلا  امأ  ٍنیِّجِس و  یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  یلاعت  لاق  امک  قارحإلل  هلباقلا  هطولغملا  هیسحلا  بتکلا  هیلفـسلا و 
ِهَّللِاب ُنِمُْؤی  َناک ال  ُهَّنِإ  هقح  یف  لاقی  مالـسإلا و  لهأ  ماوع  نم  لبق  اـمک  مالـسإلا  هنم  لـبق  اـم  ناـمیإلا و  هنع  لئـس  هدادعتـسا  هنکمل 
عفنی هثالثلا و ال  هذه  نم  ادحاو  هنطاب  یف  قفانملا  نوکی  هللا و  یلع  ربکتملا  دـحاجلا  كرـشملا و  لطعملا و  هیف   (3) لخدی ِمیِظَْعلا و 
ءارو هوذـبنف  باتکلا  اوتوأ  نیذـلا  مهف  ِهِرْهَظ  َءارَو  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  هانرکذ َو  امل  ماوعلا  ءافعـضلل و  عفنی  امک  مالـسإلا - هروص  هل 

لیق همایقلا  موی  ناک  اذإف  الیلق  انمث  هب  اورتشا  مهروهظ و 

هر س  رکشل ، ندید  ناس  هیسرافلاب  انه  هانعم  - 1
هر س  هیلکلا ، لوقعلا  هیلکلا و  سوفنلا  يأ  - 2

ناک ول  الوأ و  دوحجلا  كرـشلا و  لیطعتلا و  رفک  لباقم  قافنلا  رفک  نأل  قفاـنملا  یلإ  ریمـضلا  دوعی  ـال  قلطملا و  رفاـکلا  یف  يأ  - 3
هر س  هل ، ایریسفت  افطع  خلإ  قفانملا  نوکی  هلوق و  ناک  قفانملا  یلإ  لخدی  یف  رتتسملا  عجر  یف و  هملک  هیف  هملک  لدب 
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وه ًارُون و  اوُسِمَْتلاَف  ْمُکَءارَو  اوُعِجْرا  َلـِیق  یلاـعت  هلوق  یف  اـمک  ایندـلا  کـتایح  یف  هیف  هتذـبن  ثیح  نم  يأ  كرهظ  ءارو  نم  ذـخ  هل 
.(1) مزج يأ  روحی  نل  نأ  نظ  هرهظ  ءارو  هذبن  نیح  هنإف  لامعألا - باتک  لوسرلا ال  هطساوب  هیلع  لزنملا  هباتک 

نیزاوملا امأ  و 

.اهانعم هقیقح  یف  انل  رسیت  ام  ردق  یلع  اهنایب  رم  دقف 

طارصلا امأ  و 

هسوسحم و هروص  هل  هرخآلا  یف  ینعم و  انهاه  وه  ضعبلا و  قح  یف  قیضی  ضعبلا و  قح  یف  عستی  هنأ  هنجلا و  قیرط  هنأ  تملع  دقف 
ًامیِقَتْـسُم یِطارِـص  اذه  َّنَأ  یلاعت َو  لاق  میحجلا  قیرط  یلإ  هنع  نوفرحنم  مهـضعب  میقتـسملا و  طارـصلا  یلع  نورئاس  مهـضعب  سانلا 

يرخأ اطوطخ  هیبنج  نع  طـخ  اـطخ و  طـخ  هیـآلا  هذـه  هللا ص  لوسر  ـالت  اـمل  ِِهلِیبَس و  ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َلـُبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ـال  ُهوُِعبَّتاَـف َو 
قفانملا و  ناطیشلا - عباوت  لالضلا و  لهأ  قرط  یه  هجوعملا  مهعابتأ و  ءایبنألا و  عیمج  هکلس  يذلا  دیحوتلا - طارص  وه  میقتـسملاف 

ناسنإ وه  ام  بسحب  اضیأ  دوجولا   (2) طارص یلع  هل  مدق  لطعملا ال  دوجولا و  طارص  یلع  مدق  هل  دیحوتلا و  طارص  یلع  هل  مدق  ال 
رانلا یف  دلخی  اقـساف ال  ناک  نإ  دحوملا و  اِهتَیِـصاِنب و  ٌذِخآ  َوُه  اَّلِإ  ٍهَّباَد  ْنِم  ام  یلاعت  هلوقل  هباد  ناویح و  وه  امب  هیلع  مدـق  هل  امنإ  و 

ناک امل  هیلع و  مهکسمت  هیف  یتلا  بیلالکلا  و  اهیف - بئاغ  منهج  نتم  یلع  وه  كانه و  بذعی  لأسی و  طارـصلا و  یلع  کسمی  لب 
بیلالکلا هذه  ایِـضْقَم و  ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک  اهُدِراو  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  یلاعت َو  لاق  هیلع  الإ  هنجلا  یلإ  قیرط  مث  ام  رانلا و  یف  طارـصلا 

موی مهکسمت  قحلا  قیرط  كولـسل  هعناملا  هیویندلا  دویقلا  ایندلاب و  ناسنإلا  تاقلعت  هروص  یه  ثیدحلا  یف  درو  امک  فیطاطخلا  و 
نمل هعافشلا  مهکردی  یتح  دیحوتلا  رون  نامیإلا و  هوق  لجأل  رانلا  یف  اضیأ  نوعقی  هنجلا و ال  یلإ  نوضهنی  الف  طارصلا  یلع  همایقلا 

هقح یـضقتسا  نم  هنع و  هللا  افع  هیخأ  نع  افع  نم  هللا و  هرظنأ  ارـسعم  رظنأ  نم  هنع و  هللا  زواجت  اـنهاه  زواـجت  نمف  نمحرلا  هل  نذأ 
كانه هقح  هللا  یضقتسا  حماست  ریغ  نم  انهاه 

هر س  ِْهَیلِإ ، اَّلِإ  ِهَّللا  َنِم  َأَْجلَم  ْنَأ ال  اوُّنَظ  َویلاعت  هلوق  یف  امک  عجری  نأ ال  نقیأ  يأ  نظ  ریسفت  - 1
هر س  طرفم ، كرشملا  طرفم و  وهف  عناصلا  دوجوب  لوقی  يأ ال  - 2

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 336 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_315_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_315_2
http://www.ghaemiyeh.com


316 ص :

هللا نإف  قالخألا  مراکم  اومزتلاف  مکیلع - درت  مکلامعأ  یه  امنإ  ثیدـحلا  یف  درو  اـمک  هیلع  هللا  ددـش  همـألا  هذـه  یلع  ددـش  نم  و 
.هدابع هب  متلماع  امب  مکلماعی 

فارعألا امأ  و 

نم هیلع  نوکی  باذـعلا  هلبق  نم  رانلا  یلی  ام  وه  هرهاظ و  همحرلا و  هیف  هنجلا  یلی  ام  وه  هنطاـب و  باـب  هل  راـنلا  هنجلا و  نیب  روس  وهف 
لاق نیرادـلا  دـحأ  هللا  مهلخدـی  امب  ناـحجر  مهل  اـم  راـنلا و  یلإ  يرخأ  نیعب  هنجلا و  یلإ  نیعب  نورظنی  مهف  هنازیم - اـتفک  تواـست 
اذـه نم  برقی  اضیأ  وه  رخآ و  ینعم  هباحـصأ  فارعألل و  لیق  دـق  تاـیآلا و  ْمُهامیِِـسب  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاـجِر  ِفارْعَأـْلا  یَلَع  یلاـعت َو 

مهتانـسح و توتـسا  هرخآلا  یف  موق  لاح  هبـشی  هیعیبطلا  هایحلا  هذـه  یف  اوماد  ام  نیلماـکلا  ءاـفرعلا  لاوحأ  نإـف  لـمأتلا  دـنع  ینعملا 
مهداـسجأ هفاـثک  ههج  نم  هنجلا و  میعن  یف  اوـنوکی  نأ  اوداـک  یندـبلا  مهباـجح  هقر  مهناـفرع و  مهملع و  ههج  نم  مهنإـف  مهتاـئیس 

هبترم مهتاذ و  رهوج  بسحب  مهنکل  هطـسوتم و  هلاح  مهلف  حورلا  لامک  لوصولا و  مامت  نع  اوعنم  هیویندـلا  مهتایح  ءاـقب  هیداـملا و 
فرعأ ریـصی  هعافترا  بسب  هنأل  عفترم - لاع  ناکم  ینعمب  فرع  عمج  هغللا  یف  فارعألا  عفترم و  لاـع  ناـکم  یف  هیلاـعلا  مهـسوفن 

.کیدلا فرع  سرفلا و  فرع  لاقی  هنم  هنم و  ضفخنا  امم 

هنجلا و نیب  بورـضملا  روسلا  کلذ  یلعأ  هنم  دارملا  نأ  نورثکألا  هیلع  يذـلا  وه  لوألا و  نـالوق  فارعـألا  ینعم  یف  نیرـسفملل  و 
.طارصلا فرش  فارعألا  لاق  هنأ  اضیأ  هنع  يور  سابع و  نبا  نع  يورملا  وه  رانلا و 

لهأ نم  الک  نوفرعی  لاجر  رانلا  لهأ  هنجلا و  لهأ   (1) هفرعم یلع  يأ  ِفارْعَْألا  یَلَع  یلاعت َو  هلوق  نأ  جاجزلا  نسحلا و  نع  یناثلا  و 
یلع هللا  مهلعج  موق  مه  لاق  مث  هدخ  یلع  برضف  مهتائیس  مهتانـسح و  توتـسا  موق  مه  نسحلل  لیقف  مهامیـسب - رانلا  لهأ  هنجلا و 

.انعم مهضعب  لعل  يردأ  هللا ال  ضعبلا و  نع  ضعبلا  نوزیمی  رانلا  لهأ  هنجلا و  لهأ  فرعت 

هعاطلا لهأ  فارـشألا و  مهنأ  اهدـحأ  لاوقأ  یلع  مه  نم  فارعألا  یلع  مه  نیذـلا  نأ  یف  اوفلتخا  دـقف  لوألا  لوقلاب  نولئاقلا  اـمأ  و 
هکئالملا مهنأ  اهیناث  سانلا و  نم 

هر س  ناکملا ، مسا  ناک  لوألا  یلع  ینعملا و  مسا  فارعألا  ناک  یناثلا  یلعف  - 1
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نیعلطم اونوکیل  فقوملا و  لهأ  رئاس  نع  مهل  ازییمت  روسلا  کلذ  یلع  هللا  مهـسلجأ  ءاـیبنألا ع  مهنأ  اـهثلاث  نیرادـلا و  لـهأ  نوفرعی 
اهسماخ و  باوثلا - لهأ  نم  هلفاسلا  هجردلا  یف  نونوکی  ماوقأ  مهنأ  اهعبار  مهباقع و  مهباوث و  ریداقم  رانلا و  لهأ  هنجلا و  لهأ  یلع 

نأ مزلی  دیهشلا ال  ءایقشألا و  ءادعسلا و  نم  الک  نوفرعی  مهنأب  فارعألا  لهأ  صخ  یلاعت  هنأل  لطاب  هجولا  اذه  ءادهـشلا و  مه  مهنأ 
مههوجو داوسب  رانلا  لهأ  هرـشبتسم و  هکحاض  مههوجو  نوکی  هنجلا  لهأ  نوفرعی  مهنأ  دارملا  ناک  ول  نافرعلا و  اذـهب  افراع  نوکی 

اذـه لطب  امل  لاوحألا و  هذـه  نوفرعی  همایقلا  یف  قلخلا  عیمج  نأل  هفرعملا  هذـهب  صاصتخا  فارعألا  لهأل  یقب  امل  مهنویع  هقرز  و 
مهنوکب مهفـصو  یلاعت  هنأل  یناثلا  هجولا  اذـک  هفرعملا و  لهأ  نم  اونوکی  نأ  نم  الاح  لزنأ  هلافـسلا - لهأ  نـأل  هلبق  يذـلا  هجولا و 

نأ تبثف  کلذک  اوسیل  هکئالملا  هیثونألا و  نیب  اهنیب و  لباقتلا  هیف  لصحی  يذلا  عضوملا  یف  نسحی  امنأ  هیلوجرلاب  فصولا  الجر و 
یلاعت وهف  نایغطلا  رـشلا و  لهأ  نامیإلا و  ریخلا و  لهأ  ایندـلا  یف  نوفرعی  اوناـک  مهنأ  وه  ْمُهامیِِـسب  الُک  َنُوفِْرعَی  یلاـعت  هلوقب  دارملا 

دحأ لک  یلع  نیدـهاش  لکلا  یلع  نیعلطم  اونوکیل  مهتبترم  مهماقم و  بسحب  هعیفرلا  هیلاعلا  هنکمألا  یه  فارعألا و  یلع  مهـسلجأ 
.تاکردلا یلإ  باقعلا  لهأ  تاجردلا و  یلإ  اولصو  باوثلا  لهأ  نأ  نوفرعی  هب و  قیلی  امب  نیقیرفلا  نم 

هجولا ال اذه  اهلوخد و  یف  نوعمطی  مه  هنجلا و  يأ  اهولخدی  مل  مهنأ  مهفـصو  یلاعت  هنأل  اضیأ  حیحـص  ریغ  هجولا  اذه  نإ  لاقی  ال 
.مهارجم يرجی  نم  ءایبنألاب و  قیلی 

َنوُعَمْطَی ْمُه  هلوق َو  اـمأ  مهتجرد و  وـلع  مهفرـش و  لاـمک  یف  حدـقی  ـال  رمـألا  لوأ  یف  هنجلا  یف  نیلخاد  ریغ  مهنوـک  لوـقن   (1) انأل
ِنیِّدـلا و ال َمْوَی  ِیتَئیِطَخ  ِیل  َرِفْغَی  ْنَأ  ُعَمْطَأ  يِذَّلا  لیلخلا ع َو  نع  هیاکح  لاق  یلاعت  هللا  نأ  يرت  ـال  نیقیلا أ  عمطلا  اذـه  نم  دارملاـف 

عیفر لاع  ناکم  یلع  نیسلاج  مهنوک  نم  هفـصو  امب  فارعألا  لهأ  یلاعت  هفـصو  هلمجلاب  انهاه و  اذکف  نیقی  عمطلا  کلذ  نأ  کش 
مهامیسب نیقیرفلا  نم  الک  نیفراع  مهنوک  و 

ریغ هنجلا  باحـصأ  نوک  لاح  هنجلا  باحـصأ  فارعألا  لهأ  يدان  يأ  لوعفملا  نم  لاح  اهُولُخْدَی  ْمَلیلاعت  هلوق  لاقی  نأ  یلوألا  - 1
هر س  مکیلع ، مالس  نأ  اهیف  نیلخاد 
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یلوألا و نأ  رهظف  هتائیـس  عم  هتانـسح  توتـسا  نم  نود  فارـشإلاب  الإ  قیلی  فیرـشتلا ال  اذـه  لثم  مهل و  میظع  فیرـشت  یلع  لدـی 
هدکؤی یناثلا و  لوقلا  وه  حجرألا 

ِفارْعَْألا یَلَع  یلاعت  هلوق  نع  هلأس  یلع ع و  یلإ  ءاوکلا  نبا  ءاج  هنأ  هللا ع : دـبع  یبأ  نع  ینیلکلا  بوقعی  نب  دـمحم  خیـشلا  هاور  ام 
- لج زع و  هللا  فرعی  يذـلا ال  فارعألا  نحن  مهامیـسب و  انراصنأ  فرعن  فارعألا  یلع  نحن  لاقف ع و  ْمُهامیِِـسب  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر 

هانرکنأ نم  الإ  رانلا  لخدی  هانفرع و ال  نم  الإ  هنجلا  لخدی  الف  انتفرعم  لیبسب  الإ 

.همایقلا موی  لاوحأ  نم  هلمج  هذهف 

انتقاط و هیلإ  غلبت  ام  بسحب  اهنم  اضعب  انحـضوأ  نحن  اونود و  ام  بتکلا  یف  اونود  درو و  اـم  مویلا  کـلذ  یف  راـبخألا  نم  درو  دـق  و 
باتکلا و طارـصلا و  هقیقحلاب  یه  هرخآلا و  رومأل  هعوضوملا  هئـشنملا و  اهنأل  سفنلا  هفرعم  فراـعملا  هذـه  حاـتفم  اندـهج و  هلاـنی 

.ع انتمئأ  ثیداحأ  یف  هیلإ  هراشإلا  تعقو  امک  رانلا  هنجلا و  فارعألا و  و  نازیملا -

وه لاق  میقتـسملا  طارـصلا  ینعم  نع  لئـس  هنأ  هللا ع : دبع  یبأ  نع  دـیحوتلا  باتک  رابخألا و  یناعم  باتک  یف  هیوباب  نبا  يور  دـقف 
نینمؤملا ع ریمأ 

میقتسملا طارصلا  نحن  هللا و  باوبأ  نحن  لاق : هنأ  نیسحلا ع  نب  یلع  نیدباعلا  دیس  نع  يور  و 

هتیرذ (1) و  ادمحم ینعی  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِص  لج  زع و  هللا  لوق  لاق : دمحم ع  نب  رفعج  نع  و 

ءایبنألا مه  لاق  ًاْئیَـش  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  الَف  ِهَمایِْقلا  ِمْوَِیل  َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  هللا َو  لوق  نع  هللا ع  دبع  ابأ  تلأس  لاق : ملاس  نب  ماشه  نع  و 
ءایصوألا و 

هلوق یف  باتکلاب  دارملا  و 

هیلإ فاضملل  وأ  هرـس  سدق  فنـصملل  ادهاش  نوکیف  طارـصلا  ینعأ  فاضملل  اریـسفت  نوکی  نأ  نکمی  ذإ  هباشتم  اذـه  لاقی  ال  - 1
نینمؤملا و ریمأب  رسفملا  میقتسملا  طارصلا  نم  لدب  هنأل  فاضملل  ریـسفت  هنإ  لوقن  انأل  ادهاش  نوکی  الف  مهیلع  تمعنأ  نیذلا  ینعأ 

َمَْعنَأ َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَفیلاعت  هلوقب  هیآلا  یف  اونیع  مهیلع  معنملا  هیلإ و  فاضملا  ـال  فاـضملا  وه  مکحلا  عوضوم  نأ  یلع  هدـالوأ ع 
س نیعمجأ ، مهیلع  هیلع و  هللا  یلص  هتیرذ  دمحم و  میقتسملا  مهطارص  َنیِِحلاَّصلا و  ِءادَهُّشلا َو  َنیِقیِّدِّصلا َو  َنیِِّیبَّنلا َو  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا 

هر
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.قبس امک  راجفلا  سوفن  راربألا و  سوفن  وه  ٍنیِّجِس  یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  َنیِّیِّلِع و  یَِفل  ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ  یلاعت 

اضیأ هیلع  لد  امم  و 

نینمؤملا ع: ریمأ  لوق 

رمضملا رهظی  هتایآب  يذلا  نیبملا  باتکلا  تنأ  و 

هلوق و 

رصبت کنم و ال  كؤاد  ورعشت  کیف و ال  كؤاود 

هیناسنإلا سفنلا  یه  امنإ  اهتابوقع  رانلا و  باذع  اهتاذل و  هنجلا و  میعن  لحم  نأ  یلع  لاد 

رانلا هنجلا و  هیهام  نایب  یف  ( 24  ) لصف

هنجلا امأ 

مغ مقس و ال  مره و ال  (1) و ال  اهیف توم  مالسلا ال  راد  و  ءاقبلا - راد  فشکلا  ناهربلل و  اقباطم  هنـسلا  باتکلا و  هیلع  لد  امک  یهف 
ذلت سفنألا و  یهتـشت  ام  اهیف  مهل  بوغل  بصن و ال  اهیف  اهلهأ  سمی  همارکلا ال  هماقملا و  راد  یه  لاوز و  ـال  روثد و  ـال  مه و  ـال  و 
مهنم هلـضافتم  بتارم  یلع  مهنإ  هتمارک و  لـهأ  هؤاـبحأ و  هؤاـیلوأ و  (2) و  هللا ناریج  اهلهأ  راد  اهنإ  نودـلاخ و  اـهیف  مه  نیعـألا و 

لـکآملا و عاونأـک  هسوسحملا  تاذـللاب  نومعنملا  مهنم  نیبرقملا و  هتکئـالم  هلمج  یف  هریبـکت  هسیدـقت و  هللا و  حـیبستب  نوـمعنتملا 
سبل یبارزلا و  قراـمنلا و  یلع  سوـلجلا  نیدـلخملا و  نادـلولا  مادختـسا  نیعلا و  روـح  حاـکن  کـئارألا و  هکاوـفلا و  براـشملا و 

ناوکألا يدابم  هلمجلاب  هتمه و  هب  تقلعت  ام  بسح  یلع  دیری  یهتـشی و  امب  ذذـلتی  امنإ  مهنم  لک  قربتـسإلا و  ریرحلا و  سدنـسلا و 
نانجلا ملاع  یف 

وأ داسفلا  نوکی  یتح  رخآ  دـض  عوضوم  یف  دـض  لولح  لحنی و ال  بکرم  لک  لاقی  یتح  هداضتملا  رـصانعلا  نم  بیکرت  ذإ ال  - 1
هر س  ابقاعت ، دض  عوضوم  یلع  دض  لولحب  مقسلا 

یه هللا و  يأر  دقف  اهآر  نم  هیبوبرلا  عقص  نم  هلماکلا - هطیسبلا  هدعاصلا  لوقعلا  نإف  دوعصلا  هلـسلس  یف  يذلا  توربجلا  امیـس  - 2
هر س  اهوحن ، مرهلا و  توملا و  نم  دعبأ 
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ریغ نم  يروص  دوجو  كانه  ءایشألا  دوجو  نأل  هیلباقلا - بابسألا  داوملل و  لخد  هیلعافلا و ال  تاهجلا  هیکاردإلا و  رومألا  یه  امنإ 
(1) و شطع عوج و  مالآ و  نازحأ و  ماقـسأ و  ناوه و  یف  اهلهأ  راد  یهف  رانلا  امأ  و  لاقتنا - ددـجت و  لاعفنا و  هکرح و ال  هدام و ال 

اقح رانلا  لهأ  اهباذع و  نم  مهنع  ففخی  اوتومیف و ال  مهیلع  یـضقی  نویحی و ال  اهیف و ال  نوتومی  دولج ال  لدبت  باذع و  ددـجت -
هعافـشلا مهکردت و  یتلا  همحرلاب  اهنم  نوجرخی  مهنإف  دیحوتلا  لهأ  نم  نوبنذـملا  امأ  هدوسم و  مههوجو  رافکلا  نوکرـشملا و  مه 

هللا مهبیصی   (2) امنإ اولخد و  اذإ  رانلا  یف  ملأ  دـیحوتلا  لـهأ  نم  ادـحأ  بیـصی  ـال  هنأ  اـنتمئأ ع  نع  یتلا  هیاورلا  یف  و  مهلاـنت - یتلا 
هیلقعلا انلوصأل  هقباطم  هیاورلا  هذـه  دـیبعلل و  مالظب  هللا  ام  مهیدـیأ و  تبـسک  امب  ءازج  مالآلا  کلت  نوکتف  اهنم  جورخلا  دـنع  مالآلا 

لحم یف  لخدی  رانلا ال  نییولعلا و  ماقم  یلإ  لفسألا  ملاعلا  نع  هعفترم  نیقیلا  قحلا و  رونب  هرونم  هسفن  نوکی  دیحوتلاب  فراعلا  نأل 
نادبألا دولجلا و  یلع  اهناطلس  امنإ  نامیإلا و  هفرعملا و 

نامیإلا لحم  لکأت  رانلا ال  ثیدحلا : یف  درو  امک 

موقزلا و نم  اومعطأ  اومعطتسا  نإ  ًاقاَّسَغ و  ًامیِمَح َو  اَّلِإ  ًابارَش  ًادَْرب َو ال  اهِیف  َنُوقوُذَی  رافکلا ال  نوکرـشملا و  مه  هقیقحلاب  رانلا  لهأف 
اوئـسخا و ال مهل  لیق  مث  دـیعب  ناکم  نم  نوداـنی  اـقفترم  تءاـس  بارـشلا و  سئب  هوجولا  يوشی  لـهملاک  ءاـمب  اوثیغأ  اوثاغتـسا  نإ 

.نوثکام مکنإ  لاق  کبر  انیلع  ضقیل  کلام  ای  اودان  نوملکت و 

لجأل هتجوز  مدآ و  انوبأ  اهنم  جرخ  یتلا  هنجلا  نأ  ملعت  نأ   (3) بجی امم  و 

هیرهوج ال هکرحب  مهعئابط  ددجت  مهدولج  لیدـبت  امویف و  اموی  مههرـش  مهـصرح و  دـیزی  نوعبـشی  ایندـلا ال  لهأ  انه  يرت  امک  - 1
امک اوتومیف  مهیلع  یـضقی  ءایحأ ال  ملعلا  لـهأ  یتوم و  ساـنلا  هیلقع  هاـیح  مهل  سیل  ذإ  نویحی  ـال  هیناویح و  هاـیح  مهل  ذإ  نوتومی 

هر س  ییحی ، هرفشب  توملا  حبذ  ذإ  کبر  انیلع  ضقیل  مهلوقب  کلام  نع  اوعدتسا 
مهلاغتشا دنع  هعیبطلا  ران  نم  نوملأتی  ایندلا ال  لهأ  یف  امک  اذه  فولأملا و  نع  جورخلل  جورخلا  دنع  بیصت  امنإ  اهب و  مهسنأل  - 2

هر س  لآملا ، یف  رکفتلا  توملا و  رکذتب  لاغتشالا  دنع  جورخلا و  دنع  نوملأتی  اهب و 
هر س  رفسلا ، اذه  یف  یبرعلا  نیدلا  ییحم  خیشلا  نع  القن  یضم  دق  اذه  - 3
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دعو یتلا  هنجلا  ریغ  یه  هیرذلا  ذخأ  أشنم  دـهعلا و  نطوم  هعیرـشلا  هفرعملا و  لهأ  دـنع  هامـسملا   (1) حاورألا هنج  یه  اـمهتئیطخ و 
راوب ایندلا و  بارخ  دعب  الإ  لکلل  هتومب و  هیویندـلا  هتایح  ءاضقنا  دـعب  الإ  دـحأ  لکل  نوکی  هذـه ال  نأل  خزربلا  هنج  یه  نوقتملا و 

راد اعیمج  امهنوکل  هیدوجولا  هبترملا  هقیقحلا و  یف  نیتقفتم  اتناک  نإ  تاـیاغلا و  غولب  (2) و  تاکرحلا ءاهتنا  ضرألا و  تاوامسلا و 
يدابملا نأ  کلذ  نایب  محازت و  داضت و ال  عاطقنا و ال  روثد و ال  ـال  ددـجت و  ریغ  نم  يروصلا  یکاردـإلا  دوجولا  هیتاذـلا و  هاـیحلا 

یلاعت هللا  یلإ  هیمدآلا  سوفنلل  عوجرلا  هکرح   (3) ءادتبا تملع  امک  توملا  نأ  بیترتلا و  یف  هسکاعتم  هیذاحتم  تایاغلا  هیدوجولا و 
هیدوعـصلا هیلوزنلا و  نیتلـسلسلا  نیتاه  ءافرعلا  ءامکحلا و  تهبـش  دـق  هدـنع و  نم  اهل  لوزنلا  هکرح  ءاـهتنا  هیعیبطلا  هاـیحلا  نأ  اـمک 

سوقلا تاجرد  نم  هجرد  لکل  نأ  و  یلوألا - یلع  هراـم  ریغ  هیفاـطعنا  هیعوجرلا  هیناـثلا  هکرحلا  نأـب  اراعـشإ  هرئادـلا  نم  نیـسوقلاب 
هنج ناتنج  هنجلا  نأ  اضیأ  ملعاف  اذه  تملع  اذإف  دـحاو  سنج  نم  اتناک  نإ  و  اهنیع - هیلوزنلا ال  سوقلا  نم  اهتلباقم  ءازإب  هیدوعـصلا 

تملع دق  (4) و  ِناجْوَز ٍهَهِکاف  ِّلُک  ْنِم  امِهِیف  یلاعت  هلوق  ِناتَّنَج و  ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَِمل  هناحبـس َو  لاـق  اـمک  هلوقعم  هنج  هسوسحم و 
لمتشملا یلقعلا  ملاعلا  تابثإ  یلکلا  نفلا  یف 

لاکـشألا و هیئزجلا و  تاـیهاملاب  هریثـک  روـصلا  تناـک  نإ  هیعمجلا و  هدـحولاب  دـحاولا  دوـجولا  هـیلکلا و  وـحنب  هدوـجوملا  يأ  - 1
هر س  هیئاشملا ، ثاحبألا  مزلی  ثیحب ال  حاورألل - هقباسلا  تانونیکلا  ینعم  رم  دق  ذإ  تائیهلا 

قیضف و اقیض  نإ  عیـسوف و  اعیـسو  نإ  هبـسحب  وه  امنإ  لعفلل  بورـضملا  لجألا  نأ  انرکذ  دق  یهتنملا و  کبر  یلإ  نإ  الوط  يأ  - 2
هر س  دیبت ، دفنت و ال  یتلا ال  هتاملک  هللا و  هردق  بسحب  انه 

هر س  يرارطضالا ، توملا  لبق  لامکتسالاب  لامکلا - یلإ  صقنلا  دح  نم  برلا  یلإ  عوجرلا  ءادتباف  الإ  هزورب و  ءادتبا  يأ  - 3
یلع جوزلا  قـالطإ  هنم  لـعنلا و  جوز  نیلعنلا  دـحأل  لاـقی  اـمک  امهدـحأ  یلع  قلطی  دـق  نیئیـش و  عومجم  یلع  جوزلا  قلطی  دـق  - 4

يأ هیناحورلا  هنجلا  یف  اـم  رخـآلا  هیروصلا و  هنجلا  یف  اـم  امهدـحأف  اـنه  ناـجوزلا  لـیبقلا  اذـه  نم  هتأرما و  یلع  هجوزلا  لـحفلا و 
هر س  هنم ، لوقعملا  رخآلا  سوسحملا و  امهدحأ 
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یلع لمتـشملا  یـسحلا  يروصلا  ملاعلا  تابثإ  تملع  اذـک  هیجراخلا و  راونألا  عیمجل  هقباـطملا  هیرونلا  لـثملا  هیلقعلا و  روصلا  یلع 
نیبرقملل هلوقعملا  نیمیلا و  باحصأل  هسوسحملا  هنجلاف  تاهجلا  یف  هعوضوملا  هدسافلا  هنئاکلا  هداملا  نع  هدرجملا  هیسحلا  روصلا 

هـسوسحملا نیربکتملا - نیقفاـنملل  هیونعملا  راـفکلل و  هسوسحملاـف  هیونعم  راـن  هسوسحم و  راـن  ناراـن  راـنلا  اذـک  و  نویلعلا - مه  و 
هبـضغ هروص  يرخألا  هللا و  همحر  هروص  امهادحإ  يرادقم - ملاع  نیتسوسحملا  رانلا  هنجلا و  نم  لک  بولقلل و  هیونعملا  نادبألل و 
- هلوق هیلع  لدی  ناهربلاب و  ملعی  امک  ضراع  بضغلا  هیتاذ و  همحرلا  نأ  امک  يوَه و  ْدَقَف  ِیبَضَغ  ِْهیَلَع  ِْللْحَی  ْنَم  یلاعت َو  هلوقل 

یبضغ یتمحر  تقبس  : 

هرخآلل سیل  نأ  تملع  دق  رس و  اذه  تحت  ضرعلاب و  رانلا  قلخ  تاذلاب و  هنجلا  قلخ  کلذکف  ْیَش ٍء  َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَر  هلوق َو  و 
وه ام  لک  و  هیناف - هلیحتـسم  هرثاد  هددـجتم  ملاعلا  اذـه  هنکمأ  یف  ام  عیمج  نـأل  هلفـس  یف  ـال  هولع و  یف  ـال  ملاـعلا  اذـه  یف  ناـکم 

ضرألا و تاوامـسلا و  بجح  نطاب  یف  ملاعلا و  اذه  لخاد  یف  یه  راوبلا و  راد  تسیل  رادلا  یبقع  هرخآلا  ایندلا و  نم  وهف  کلذـک 
اهقئاقر و بسحب  ملاعلا  اذـه  یف  یئارم  رهاظم و  رانلا  هنجلا و  نم  لکل  نکل  رم و  امک  مألا  محر  نم  نینجلا  هلزنم  ایندـلا  نم  اهتلزنم 

.هیئزجلا اهتائشن 

یف عقو  امک  امهدحأل  هنکمألا  ضعب  نییعت  یف  هدراولا  رابخألا  لمحت  کلذ  یلع  و 

هنجلا ضایر  نم  هضور  يربنم  يربق و  نیب  ام  هلوق ص :

نارینلا رفح  نم  هرفح  قفانملا  ربق  هنجلا و  ضایر  نم  هضور  نمؤملا  ربق  هلوق : و 

هنجلا نویع  نم  انیع  دنورأ  لبج  یف  نأ  يور : ام  و 

مهرفح نم  نینمؤملا  حاورأ  جرخی  اهیلإ  اهنم و  جرخی  هذـه  مکتارف  ءام  برغملا و  یف  اـهقلخ  هنج  نأ هللا  رفعج ع : یبأ  نع  يور  و  . 
یلع طقستف  حابص  (1) و  ءاسم لک  دنع 

مث هنجلا  نم  تجاه  رجفلا  علط  اذإف  هلوق  هیفانی  الف  حابـصلا  یلإ  ءاسملا  نم  لاـق ع  هنأـک  لـیللا  یفرط  رکذـف  لـیل  لـک  دـنع  يأ  - 1
وه تارفلا  ءاـملا  یلعـألا و  قفـألا  یف  راونـألا  لوفأ  هیزاـجملا و  تادوجولا  ءاـنف  یلإ  هراـشإ  برغملا  نأ  فیرـشلا  ثیدـحلا  لـیوأت 

تاـئیهلا نم  وأ  نادـبألا  نم  تاـیاغلا  هیاـغ  یلإ  هجوـتت  كرحتت و  اـهنأ  خـلإ  جرخت  اـهیلإ  هلوـق ع و  نـم  دارملا  طـسبنملا و  دوـجولا 
تادوجولا هقرفتملا و  راونألا  ءافطنا  رابتعاب  یلعألا  قفألا  کـلذ  یف  لـیللا  یف  اـهنوک  ربقلا و  ناـیب  یف  رکذ  اـمک  حاورـألاب  هطیحملا 

اهلکأ هایحلا و  نیع  تاملظلا  یف  اولاـق  و  هرون - نم  مهیلع  شر  مث  هملظ  یف  قلخلا  قلخ  هللا  نإ  ثیدـحلا  یف  اـمک  كاـنه  هتتـشتملا 
موهوملا اهدوجو  وحـص  رجفلا  عولط  \Z و  تسادخ ناریـش  ياهناج  دـحتم    ُ اهداحتا اهفراعت  اهیقالت و  لالجلا و  لامجلا و  هدـهاشم 

هبیغلاب و هامسم  وحصلا  وحملا و  نیب  هلاح  و  اهتیخزرب - ضرألا  ءامسلا و  نیب  اهنوک  لاصولا و  بارش  رکـس  نع  اهتقافإ  وحملا و  دعب 
هطـسوتملا و هلاحلا  کلت  نع  اهجورخ  اهتینانإ و  روهظ  اهیلإ و  هفاضملا  اـهتیرون  ودـب  سمـشلا  عولط  نیتلزنملا و  نیب  هلزنملا  اـهل  نإ 
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یف بعش  ثالث  تاذ  هلایـسلا  هعیبطلا  ران  یه  اران  نأ هللا  ینعملا و  ملاع  نع  هلزان  روصلا  دصقت  يأ  دمعت  نع  فیرحت  دهعت  نأ  نظأ 
مهباذجنا مهل  رجفلا  عولط  هعیبطلا و  تاملظ  مهلیل  هعیبطلا و  ملاع  یلإ  اودلخ  اذإ  رافکلا  حاورأ  اهنکسی  هیدوعـصلا  هلـسلسلا  قرـشم 

نارین نم  ارح  فعـضأ  داو  یلإ  نوجیهیف  هرطف  ایندلا  یف  نوبذجنی  امک  الیلق  همحرلا  یلإ  مهـسالتخا  هلمجلا و  یف  قلطملا  رونلا  یلإ 
مهتاکلم تایـضتقم  ینادـلا و  مهماقم  یلإ  اوداع  يأ  رانلا  یلإ  اوداع  ءاسملا  ناـک  اذإ  ایندـلا و  نارین  نم  ارح  دـشأ  ناـک  نإ  مهلیل و 

هر س  هیرانلا ،
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ضرألا و نیب  امیف  ءاوهلا  یف  تناکف  هنجلا - نم  تجاـه  رجفلا  علط  اذإـف  فراـعتت  یقـالتت و  اـهیف و  معنتت  اـهنم و  لـکأت  اـهرامثأ و 
نم نولکأی  رافکلا و  حاورأ  اهنکسیل  اهقلخ  قرشملا  یف  اران  نإ هللا  و  سمشلا - تعلط  اذإ  اهرفح  دهعت  هیئاج و  هبهاذ و  ریطت  ءامسلا 
اهیف اوناک  ایندـلا  نارین  نم  ارح  دـشأ  توهرب  هل  لاقی  نیملاب  داو  یلإ  تجاه  رجفلا  علط  اذإـف  مهلیل  اـهمیمح  نم  نوبرـشی  اـهموقز و 

همایقلا موی  یلإ  کلذک  مهف  رانلا  یلإ  اوداع  ءاسملا  ناک  اذإ  نوفراعتی و  نوقالتی و 

انإ هللا ع  دبع  یبأل  تلق  لاق   (1): ریصب یبأ  نع  یفاکلا  باتک  یف  اضیأ  يور  و 

اهیف سیل  ریصب  یبأ  هیاور  رانلا و  هنجلل و  هیویندلا  هنکمألا  ضعب  اهیف  نیع  رابخأ  رکذ  ددصب  هرـس  سدق  فنـصملا  نأ  یفخی  ال  - 1
سکعلاب ینعملا  لب  هیلإ  عاد  يأ  هنجلا و  یف  یتلا  داسجألا  هئیهک  ایندـلا  یف  هضور  یف  ینعملا  نوکی  نأ  ـالإ  مهللا  هنم  رثأ  ـال  نیع و 
هـضورلاب دارملا  نإف  ایندـلا  یف  هبلاقک  بلاـق  یف  هلوق ع  نم  اـقباس  لـقن  اـم  ریظن  ایندـلا  یف  داـسجألا  هئیهک  هنجلا  یف  هضور  یف  يأ 

هر س  همایقلا ، موی  داسجألا  هئیهک  خزربلا - یف  هضور  یف  ینعملا  وأ  بلاقلا 
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یف ام  نذإ  لاقف ع ال  شرعلا  تحت  لیدانق  یلإ  يوأـت  هنجلا و  یف  یعرت  رـضخ  ریط  لـصاوح  یف  اـهنأ  نینمؤملا  حاورأ  نع  ثدـحتن 
هنجلا یف  داسجألا  هئیهک  هضور  یف  لاق  یه  نیأف  تلق  ریط  لصاوح 

هجو یلع  ءام  رـش  نارجن و  يراصن  يراصنلا  رـش  و  نانب - دوهی  دوهیلا  رـش  هللا ص : لوسر  لاق  لاـق  هللا ع  دـبع  یبأ  نع  اـضیأ  هیف  و 
مهادص رافکلا و  ماه  هیلع   (1) درت تومرضحب  داو  وه  توهرب و  ءام  ضرألا 

هنجلا و وه  َنوُدَعُوت  ام  ْمُُکقْزِر َو  ِءامَّسلا  ِیف  یلاعت َو  هلوق  یف  دهاجم  لاق  ءامـسلا  یف  هنجلا  نأ  یلع  لدی  ام  رابخألا  نم  ریثک  یف  و  . 
امأ ءامسلا و  یف  هنجلا  نإ  لاق  مساقلا ص و  وبأ  هللا  قلخ  مرکأ  نإ  لاق  هنأ  مالـس  نب  هللا  دبع  نع  يوری  كاحـضلا و  نع  هلثم  رانلا و 

قوف لاقف  هنجلا  نیأ  سابعلا  نبال  تلق  دهاجم  لاق  سابع  نبا  نع  يورملا  وه  هعباسلا و  ءامسلا  یف  اهنأ  روهشملاف  ءامس  يأ  یف  اهنأ 
هردسلا نأ  مهحاحص  یف  تباثلا  جارعملا  ثیدح  یف  يور  ام  اذه  یلع  لدی  و  هقبطم - رحبأ  تحت  لاق  رانلا  نیأف  تلق  تاوامس  عبس 

نب هللا  دبع  نع  يور  يوْأَْملا و  ُهَّنَج  اهَْدنِع  یهَْتنُْملا  ِهَرْدِس  َْدنِع  يرْخُأ  ًَهلَْزن  ُهآَر  ْدََقل  دیجملا َو  باتکلا  یف  لزن  ذإ  هعباسلا  ءامـسلا  یف 
هیوطم هنجلا  لاق  هنأ  رمع  نب  هللا  دبع  نع  يور  ءاشی و  ثیح  هللا  اهلعج  همایقلا  موی  ناک  اذإف  هعبارلا  ءامسلا  یف  هنجلا  لاق  هنأ  دوعـسم 

هنجلا رمث  نم  نوفراعتی  ریزارزلاک   (3) رویط یف  نینمؤملا  حاورأ  نإ  هرم و  ماع  لک  یف  رشنت   (2) سمشلا نورقب  هقلعم 

نیع عراص  اهنأکف  مهادـص  تناـک  نإ  رهاـظف و  مهردـص  هخـسنلا  ناـک  نإ  مهبولق  مهتغمدأـب و  هقلعتملا  مهحاورأ  هیلع  درت  يأ  - 1
هر س  يدصلا ، نیرلا و 

هر س  میکحلا ، لاق  امک  اهوحن  و  سمشلا - هعشأ  دادعإب  هقلعم  اهدوجو  سفنلا و  دوجو  یف  هیوطم  هنجلا  نأل  - 2
هر س  یلمعلا ، لقعلا  يرظنلا و  لقعلا  لمعلا و  ملعلا و  یحانج  رابتعاب  رم  امم  هلاثمأ  اذه و  - 3
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ام رابخألا  ضعب  یف  سمـشلا و  هعـشأ  نم  ملاعلا  اذه  یلإ  طبهت  حاورألا  نإ  همکحلا  لهأ  نم  ءامدقلا  ضعب  مالک  اذـه  نم  برقی  و 
هنیمی نع  ناک  رشبلا و  ابأ  مدآ  ایندلا  ءامـسلا  یف  يأر  هنأ ص  جارعملا  ثیدح  یف  يوری  ام  کلذ  ایندلا و  ءامـسلا  یف  اهنأ  یلع  لدی 

.رانلا وه  رخآلا  هنجلا و  وه  امهدحأ  نأ  لیئربج ع  هربخأف  هنتنم  حیر  هلامش  نع  هبیط و  حیر  هلبق  نم  یتأی  باب 

هئاهتنا لبق  غلب ص  هنأ  جارعملا  ثیدـح  یف  اضیأ  يوری  ام  کلذ  ضرألا و  هیدوأ  ضعب  یف  اـهنأ  یلع  لدـی  اـم  راـبخألا  ضعب  یف  و 
.اذک لوقی  هنجلا  توص  اذه  لیئربج  لاقف  اتوص  عمس  هبیط و  هدراب  ایداو  سدقملا  تیب  یلإ 

يور ذإ  فوسکلا  هالص  ثیدح  یف  يور  امک  تاقوألا - ضعب  یف  ضرألا  یف  هنونیک  هنجلا  رانلل و  نأ  یلع  لدی  ام  رابخألا  نم  و 

نأ هفاخم  ترخأت  ینومتیأر  نیح  کلذ  رانلاب و  یج ء  دـقل   (1) هذه یتالص  یف  هتیأر  دق  الإ و  هنودعوت  یـش ء  نم  ام  لاق ص : هنأ 
انأ يدـی و  تددـم  دـقل  یماقم و  یف  تمق  یتح  تمدـقت  ینومتیأر  نیح  مکلذ  هنجلاب و  یج ء  مث  لاق  نأ  یلإ  اهحوف  نم  ینبیـصی 

هباتک یف  ملسم  هاور  امم  ثیدحلا  اذه  لعفأ  نأ ال  یل  ادب  مث  هیلإ  اورظنتل  اهرمث  نم  لوانتأ  نأ  دیرأ 

هناکم و نع  رخأتی  هبوث و  هدـیب و  ههجو  نع  اهرح  یقتی  لعج  فوسکلا  هالـص  یف  وه  منهج و  يأر ص  اـمل  هنأ  مهـضعب  یکح  و  . 
َْتنَأ ْمَُهبِّذَُعِیل َو  ُهَّللا  َناک  ام  هلوق َو  دارأ  هنع  تبجح  یتح  مل  مل أ  مهیف أ  انأ  مهبذـعت و  کنأ ال  بر  ای  یندـعت  مل  لوقی أ  عرـضتی و 

.َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو  ُهَّللا  َناک  ام  ْمِهِیف َو 

هنجلا و هالصلا  مکل  تیلص  ذم  نآلا  تیأر  دق  لاقف  دجسملا  هلبق  هدیب  راشأف  ربنملا  یقر  مث  هالصلا  اموی  یلص  هنأ ص  اضیأ : يور  و 
يراخبلا هاور  رشلا  ریخلا و  یف  مویلاک  رأ  ملف  رادجلا  اذه  لبق  نم  نیتلثمم  رانلا 

رانلا امأ  و 

هراشا

.هعباسلا ضرألا  یف  اهنأ  روهمجلا  هنسلأ  یف  روهشملاف 

هر س  رابخألا ، نم  یتأی  امیف  اذکه  هدام و  الب  هفرص  روص  اهلک  نأل  کلذ  و  - 1
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ام ْمُُکقْزِر َو  ِءامَّسلا  ِیف  یلاعت َو  هلوق  ریسفت  یف  كاحضلا  دهاجم و  نع  هتیاور  انلقن  امک  ءامـسلا  یف  اهنأ  یلع  لدی  ام  رابخألا  نم  و 
رظنیل رانلا  قرط  نم  اقیرط  هل  حـتف  رانلا و  نزاـخ  اـکلام  ایندـلا  ءامـسلا  یف  يأر  هنأ ص  جارعملا  ثیدـح  یف  يور  اـمک  َنوُدَـعُوت و 

.بابلا نم  هراسی  نع  ام  اهررش و  اهناخد و  نم  هیلإ  یقترا  یتح  اهیلإ -

اهنم رحبلا  یف  اهنأ  یلع  لدی  ام  رابخألا  نم  و 

یلاعت َو هلوقل  اقداص  الإ  هارأ  ام  لاق ع  رحبلا  یف  لاـق  مکباـتک  یف  راـنلا  عضوم  نیأ  اـیدوهی  لأـس  هنأ  نینمؤملا ع : ریمأ  نع  يور  اـم 
ِروُجْسَْملا ِرْحَْبلا 

.رانلا وه  روجسملا  رحبلا  نأ  ریسافتلا  یف  اضیأ  يوری  و 

منهج وه  رحبلا  لاق : هنأ  هللا ص  لوسر  نع  هدنسم  یف  لبنح  نب  دمحأ  هاور  ام  اهنم  و 

وأ  (1) اران رحبلا  تحت  نإف  ارمتعم  وأ  ایزاغ  الإ  ارحب  لجر  نبکری  ال  هللا ص : لوسر  لاـق  لاـق  رمع  نب  هللا  دـبع  نع  يوری  اـم  اـهنم  و 
ارحب رانلا  تحت 

ران یف  ران  رحبلا  لاق  هنإ  هللا ص : لوسر  نع  هریسفت  یف  یبلعثلا  اهدروأ  ام  اهنم  و 

رحب هئارو  نم  مصألا و  همـسا  رحب  هئارو  نم  و  سیق - همـسا  رحب  تحت  رانلا  نإ  سابع  نبا  نع  دـهاجم  نع  القن  هرکذ  رم  ام  اـهنم  و 
طیحم راحبلا  رخآ  وه  یکابلا و  همـسا  رحب  هئارو  نم  نکاسلا و  همـسا  رحب  هئارو  نم  ساـمرم و  همـسا  رحب  هئارو  نم  هقبطم و  همـسا 

ِباذَْعلِاب َو َکَنُولِْجعَتْسَی  یلاعت  هلوق  یف  فلـسلا  ضعب  نع  يور  ام  اهنم  همدقت و  يذلاب  طیحم  راحبلا  هذه  نم  دحاو  لک  و  لکلاب -
ام اـهنم  منهج و  وه  نوکی  دقوتـست و  مث  بکاوکلا  هیف  رثـنی  مهب  طـیحم  وه  رحبلا و  وه  منهج  نإ  لاـق  َنیِِرفاـْکلِاب  ٌهَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ 

هلاح یف  یه  ًاران  اُولِخْدُأَف  اُوقِرْغُأ  یلاعت  هلوق  یف  كاحضلا  نع  يوری 

هللا و لیبس  یف  ادهاجم  الإ  هرخآلا و  یلإ  هلیـسو  الإ  اهذخأی  ایندلا و ال  ملـسملا  نلخدی  نأ ال  ثیدحلا  نم  يوارلا و  نم  دـیدرتلا  - 1
اهیداـمت و  یناـکملا - اهدـعابتل  هعیبطلا  راـن  تحت  وأ  یلویهلا  راـن  هعیبطلا  رحب  تحت  نإـف  نیینطاـب  وأ  نییرهاـظ  ارمتعم  اـجاح و  ـالإ 

هر س  هعیبطلاب ، رحبلا  لیوأت  یتأیس  روجسملا و  یلویهلا  رحب  ینالویهلا  بوشلا  ینامزلا و 
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یف یقلی  رئابکلا  بکترم  نإ  میکحلا  طارقـس  نع  هلقن  قبـس  اـم  هلثم  بناـج و  نم  نوقرتحی  بناـج و  نم  نوقرغی  ایندـلا  یف  هدـحاو 
.رودرد هیف  اسوماق  وأ  رحبلا  هب  ینعی  راهنألا و  هیلإ  لیست  هیوهأ  ریبک و  قش  سوواطرط  مجرتملا  لاق  سوواطرط و 

.لبق نم  هانرکذ  يذلا  يداولا  ثیدحک  اهنیعب  ضرألا  هذه  یف  رانلا  نأ  یلع  لدی  ام  رابخألا  نم  و 

َراْهناَف ٍراه  ٍفُرُج  افَـش  یلَع  ُهَناْیُنب  َسَّسَأ  ْنَم  ْمَأ  یلاعت - هلوق  یف  هداتق  نع  يور  امک  ضرألا  یف  منهج  ضعب  نأ  یلع  لدی  ام  اهنم  و 
لاقی هرارـض و  ضرأ  نم  جرخی  ناخدلا  تیأر  لاق  هللا  دبع  نب  رباج  نع  يور  رانلا و  یف  عقو  نإ  رهانت  ام  هللا  لاق و  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  ِِهب 

نع يورملا  توهرب  يداو  ثیدح  اذه  نم  برقی  اهنم و  هعقب  تومرضح  نإ 

حاورأ هیلإ  يوأـی  نتنم - دوـسأ  ءاـم  رئب  هیف  راـفکلا و  حاورأ  هیف  توـهرب  يداو  یلاـعت  هللا  یلإ  عاـقبلا  ضغبأ  لاـق : نینمؤـملا ع  ریمأ 
رافکلا

حاورأب لکوملا  کلملا  لاقف  ملعلا  لهأ  نم  لجرل  کلذ  رکذـف  همود - ای  لیللا  لوط  عمـسف  توهرب  يداو  یف  تاب  هنأ  لجر  رکذ  و 
.همود همسا  رافکلا 

توم ربخ  کلذ  دعب  انیتأیف  ادـج  هنتنم  هعیظف  هحئار  توهرب - هیحان  نم  دـجت  لاق  هنأ  تومرـضح  نع  لجر  نع  یعمـصألا  یکح  و 
یلإ اهانممـض  یتم  انإ  الإ  رانلا  رکذـب  ضرعت  ریغ  نم  رافکلا  حاورأ  یف  تناک  نإ  رابخألا و  هذـه  ضعب  رافکلا و  ءاـمظع  نم  میظع 
مکح یف  بحصتسا  ِباذَْعلا  َّدَشَأ  َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  ُهَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  ایِـشَع َو  اوُدُغ َو  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراَّنلا  هلوق  یلإ  يرخأ و  رابخأ 

.رهظأ هجو  یلع  رانلا 

: هیبنت

نیققحملا ءافرعلا  دـنع  هقفاوتم  اهنطاوب  نکل  هیمـسرلا  مولعلا  بابرأ  یلع  هضقاـنتم  اـهرهاوظ  تناـک  نإ  تاـیاورلا و  راـبخألا و  هذـه 
راهنلا هعبار  سمشلا  یف  نوکشی  و  اهیف - نوکشی  هیفشک ال  هیلج  تامدقم  هیناهرب و  هحیحص  لوصأ  یلع  مهفراعم  مهمولع و  ءانتبال 
اهباوـبأ نم  تویبـلا  اوتأـی  مل  ثیح  مهنإـف  لاـح  هیارد و  ریغ  نم  هیاورلا  باـبرأ  لادـجلا و  ثحبلا و  باحـصأ  نم  مـهریغ  فـالخب 

يرخأ هأشن  یف  رانلا  هنجلا و  نأ  تملع  دق  هلمجلاب  مالکلا و  ثیدحلا و  دصاقم  مهدنع  تدسافت  و  ماکحألا - مهیلع  تضقانت 
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تاذ هلئاز  هرثاد  هددـجتم  هدـساف  هنئاک  رومأ  اهیف  ام  لک  ایندـلا و  هکرح و  لاعفنا و  هدام و  الب  هیروص  رومأ  هتادوجوم  رخآ  ملاـع  و 
نأ امإف  ملاعلا  اذـه  عضاوم  نم  عضوم  ایندـلا و  هنکمأ  نم  ناکم  یف  رانلا  وأ  هنجلا  نأ  هیف  رکذـی  ربخ  لکف  هیناکم  تاـهج  عاـضوأ و 
یف هلخاد  هنجلا  نأ  هب  دارملا  سیل  ءامـسلا  تحت  رانلا  نإ  هعباسلا و  ءامـسلا  یف  هنجلا  نإ  مهلوقک  ناکملا  کلذ  نطاـب  دارملا  نوکی 
نم رانلا  هنجلا و  هلزنم  نأ  تملع  دق  رانلا و  مکح  اذک  ندبلا و  یف  سفنلا  لوخدک  ایونعم  الوخد  لب  ایعضو  الوخد  ءامـسلا  هیمـسج 
نأ امإ  نطابلا و  ءانب  رمعی  مل  رهاظلا  ءانب  مدـهنی  مل  ام  يرخألا و  فشکنی  مل  ایندـلا  لطبت  مل  امف  محرلا  نم  نینجلا  هلزنم  ملاعلا  اذـه 

هروصلا تسیل  و  هیسحلا - روصلل  رهظم  هآرملا  نأ  يرت  رانلا أ ال  هنجلل و  هیبسنلا  تائشنلا  قئاقرلا و  رهاظملا  مکح  اهنم  دارملا  نوکی 
يأ هنجلا  ضایر  نم  هضور  هربنم  لوسرلا ص و  ربق  نیب  ام  نأ  امکف  رانلا  هنجلل و  رهظم  ایندـلا  عضاوم  ضعب  کلذـکف  اهیف  هدوجوم 

روـصلا نـم  هروـص  اـهب  سفنلا  دـهاشت  هآرمک  هـنجلا  لـهأ  نـم  هـضور  دوهــشلا  فـشکلا و  لـهأ  نـم  ناـک  نـمل  اـهب  رهظی  رهظم 
دجـسم رادـجک  رانلا  وأ  هنجلا  لاوحأ  اـهب  هفـشکنملا  یئارملا  هلزنمب  هروکذـملا  عضاوملا  ضعب  کلذـکف  اـهتلباق  یتلا  هسوسحملا -

ضرألا و عضاوم  نم  کلذ  ریغ  توهرب و  يداوک  دنورأ و  لبج  یف  نیع  تارفلا و  ءامک  رانلا و  هنجلا و  هل  لثمت  يذلا  لوسرلا ص 
رهاظم یلاجم و  تراص  اهنأ  عضاوملا  هذـه  یف  رانلا  وأ  هنجلا  نوکب  دارملاف  ارحب  لجر  نبکری  ـال  ثیدـح  یف  عقاولا  رحبلا  کلذـک 
رحبلا یف  رانلا  عضوم  نأ  یف  هاـیإ  هقیدـصت ع  يدوهیلا و  عم  نینمؤملا ع  ریمأ  لوق  نم  يوری  اـم  اـمأ  امهدـحأ و  لاـثم  اـهب  فشکنی 
ِرْحَْبلا یلاعت َو  هلوق  یف  هیلإ  راشملا  ساوحلا  هذهب  سوسحم  ریغ  يونعم  رخآ  یـش ء  لب  سوسحملا  رحبلا  اذه  رحبلا  نم  دارملا  سیلف 

ایندلا و راحب  هنم  دارملا  سیل  رحبأ  هعبس  تحت  وأ  رحبأ  هعبـس  رانلا  نأ  نم  رابحألا  بعک  سابع و  نبا  نع  لوقنملا  اذک  ِروُجْـسَْملا و 
هبیذـم ماسجألل  هقرحم  هسوسحم  ریغ  ران  هقیقحلا  یف  هعیبطلا  نإف  هقیقحلا  رهوجلا و  بسحب  هعیبطلا  ملاـع  تاـقبط  اـهنم  دارملا  اـمنإ 

دولجلل هلدبم  هللحم  نادبألل 
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امهدهاشم رانلا و  هنجلا و  رهاظم  یلإ  هراشإلا  یف  ( 25  ) لصف

اذـه یف  هینامـسج  رهاظم  هیئزج و  الثم  و  هیلک - هقیقح  هیلوصـألا  یناـعملا  نم  ینعم  هیقیقحلا و  تاـیهاملا  نم  هیهاـم  لـکل  نأ  ملعا 
حورلا وه  فرـشأ و  یلعأ و  هجو  یلع  هتایـصوصخ  هقئاقر و  عیمجل  عماجلا  یلقعلا  ناسنإلا  یه  هیلک  هقیقح  هل  الثم  ناسنإلاف  ملاـعلا 

ماسجألا ایارملاک و  دـهاشم  رهاظم و  هل  ورمع  دـیزک و  هیئزج  هلثمأ  هل  و  یِحوُر * ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  یلاعت َو  هلوق  یف  هللا  یلإ  بوسنملا 
اهل ًاْدفَو و  ِنمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُشَْحن  َمْوَی  هلوق  یف  امک  نمحرلا  مسا  رهظم  و  ملاعلا - حور  یه  هیلک  هقیقح  هنجلل  کلذکف  هلیقصلا 

نمؤملا بلق  نینمؤملا  بوـلقک  هیئزج  هلثمأ  يوَتْـسا و  ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  هلوـقل  نمحرلا  يوتـسم   (1) مظعألا شرعلاک  یلک  لاـثم 
اهدارفأل و هعماج  هیلک  هقیقح  اهل  رانلا  اذک  اهریغ و  دنورأ و  نیع  نم  هروکذـملا  رابخألا  یف  عقو  امک  هیـسح  رهاظم  اهل  هللا و  شرع 
یـسرکلا و تحت  هعبـس  تاقبط  یه  هیلک  هیلاثم  هأـشن  اـهل  راـهقلا و  مقتنملا  راـبجلا  همـسا  بسحب  هتمحر  هللا و  راوج  نع  دـعبلا  یه 

هیف هنجلا و  لهأل  یه  کبر و  دـنع  قدـص  مدـق  رانلا و  لهأل  یه  رابجلا و  مدـق  هدـعب  ناقرتفت ]  ] ناـفرتغت نیمدـقلا  عضوم  یـسرکلا 
لک هعیبط  یه  هیئزج و  هلثمأ  اهل  نیقفانملا و  راجفلا و  لامعأ  یهتنم  كانه  میثألا و  ماعط  موقزلا  هرجش  یه  یتلا   (2) ردسلا لوصأ 

یمـسملا طسبنملا  دوجولا  یهف  نمحرلا  يوتـسم  ملاعلا و  حور  هیلکلا و  اهتقیقح  امأ  لماکلا و  ناسنإلا  بلق  یلکلا و  لـقعلا  يأ  - 1
هنجلا ال رهظم  هنأل  سلطألا  کلفلا  مظعألا  شرعلاب  دارملا  سیل  تافـصلا و  تاذـلا و  هنج  اهتقیقح  وأ  هیناـمحرلا  هعـساولا  همحرلاـب 

هر س  اهلاثم ،
یه قوف و  یلإ  دعاستت  هردسلل  قاروألا  عورفلا و  ناصغألا و  نإف  ناسکاعتم  امهنکل  هردسلا  لصأ  موقزلا  هرجش  لصأ  تبنم  يأ  - 2
اهب هذوخأملا  روصلاف  كانه  یلإ  اهفرصت  هیئزجلا  كرادملا  نأ  نم  ههجو  قبس  دق  هیف  امهنوک  تحت و  یلإ  لزانتت  موقزلا  هرجـش  یف 

یقترتف مهمولع  هریخلا و  هرربلا و  لامعأ  امأ  هرفکلا و  هرجفلا و  لامعأ  یهتنم  كانه  اـمهبتارم و  نم  یه  لـب  اـمهیلإ  لوصولا  أـشنم 
هر س  بیطلا ، ملکلا  دعصی  هیلإ  لب  نییلع  یلإ 
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یف درو  امک  ملاعلا  اذه  یف  هیـسح  یلاجم  رهاظم و  اهل  یناحورلا و  هباذعل  هاوه  هسفن و  ینامـسجلا و  هباذـعل  بذـعم  سانلا  نم  درف 
هیلإ ریشنس  امک  باوبأ  رانلا - هنجلا و  نم  لکل  هریغ و  توهرب و  يداو  نم  رابخألا 

رانلا هنجلا و  باوبأ  یف  ( 26  ) لصف

هراشا

ِءامَّسلا ُباْوبَأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  هلوق ال  ٍباب و  ِّلُک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُهَِکئالَْملا  هناحبـس َو  هلوقب  نآرقلا  یف  اهیلإ  راشملا  یه  نانجلا  باوبأ 
َنیِدـِلاخ َمَّنَهَج  َباْوبَأ  اُولُخْداَف  هلوقب  اهیلإ  راشملا  یه  نارینلا  باوبأ  ُباْوبَْألا و  ُمَُهل  ًهَحَّتَفُم  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج  هلوق  َهَّنَْجلا و  َنُولُخْدَـی  ـال  َو 

.ٌموُسْقَم ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَأ  ُهَْعبَس  اَهل  هلوق  اُهباْوبَأ و  ْتَِحُتف  اهُؤاج َو  اذِإ  یَّتَح  هلوق  و  اهِیف *

ناتـساحلا سمخلا و  ساوـحلا  یه  و  ناـسنإلل - هعبـسلا  كرادـملا  یه  لـیقف  باوبـألا  هذـه  نییعت  یف  فـالتخالا  عـقو  هنأ  مـلعا  و 
باوبأ اهنأ  اـمک  باوبـألا  هذـه  هیئزجلا و  یناـعملا  كردـم  اـمهیناث  روصلا و   (1) كردـم امهدـحأ  مهولا  لایخلا و  ینعأ  ناـتنطابلا 

نم تایلکلا  یناعم  عازتنال  تاریخلا و  ءانتقال  تاعاطلا و  یف  ناسنإلا  اهلمعتسا  اذإ  نانجلا  لوخد  باوبأ  یه  کلذک  نارینلا - لوخد 
ءاضعألا یه  لیق  بلقلا و  باب  وه  اهب  صتخم  نماث  باب  هنجلل  هلجأل و  تقلخ  امیف  اهلمعتـسا  هلمجلاب  تاـیئزجلا و  تاـسوسحملا و 

هنسحلا قالخألا  نم  اهتالباقم  رانلل و  اهریغ  ربکتلا و  لخبلا و  دسحلا و  لثم  هئیسلا  قالخألا  یه  لیق  اهب و  فیلکتلا  عقو  یتلا  هعبسلا 
نأ دعبی  هنجلل و ال  اهریغ  هعاجشلا و  مرکلا و  ملعلاک و 

هنأ رم  ذإ  یلخادـلا  ههجو  دـیرأ  امل  هنأ  الإ  كرتشملا - سحلا  لایخلاب  دارملا  نکل  معن  تلق  كردـم  ظـفاح ال  لاـیخلا  تلق  نإ  - 1
ههجو مهوتی  الئل  كرتشملا  سحلا  لاقی  لایخلا و ال  تاـظوفحم  كردـی  هجولا  اذـهب  هنـأل  لاـیخلا  هیلع  قلطأ  نیهجو  تاذ  هآرمک 

هر س  یجراخلا ،
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فانصأ اهنم  لک  تحت  عماجم  هینامث  نوکی  هنـسحلا  تافـصلل  اذک  هریثک و  بعـش  اهنم  لکل  عضاوم  هعبـس  هئیـسلا  تافـصلل  نوکی 
هیوایندـلا تاوهـشلا  یلإ  باب  هعبـسلا  رعاشملا  نم  الک  نإف  قفوأ  یلوأ و  لوألا  لوقلا  قالخألا و  بتک  یف  هروکذـم  یه  امک  هریثک 

كاردإ یلإ  باوبأ  ریخلا  قیرط  یف  تلمعتـسا  اذإ  اـضیأ  یه  هرخـآلا و  یف  سوـفنلل  هبذـعم  تاـئیه  هقرحم و  تاـنارین  ریـصتس  یتـلا 
هکئالملا و هرمز  عم  هنجلا  یف  لخدـی  توکلملا و  یلإ  دعـصی  هبقاعلا و  یف  باـثی  اـهب  یتلا  تانـسحلا  لـعف  فراـعملا و  قئاـقحلا و 

یلإ هحوتفم  باوبأ  اهرهاوظف  باذعلا  هلبق  نم  هرهاظ  همحرلا و  هیف  هنطاب  رهاظ  نطاب و  كرادـملا  رعاشملا و  هذـه  نم  لکل  هلمجلاب 
هیقاقحتـسا هب  اـم  یلإ  وأ  ناـنجلا  ملاـع  یلإ  هحوتفم  باوـبأ  اـهنطاوب  میحجلا و  یف  لوخدـلا  هیقاقحتـسا  هب  اـم  یلإ  وأ  میحجلا  ملاـع 

رخآ عضوم  نع  دسنا  عضوم  یلع  حـتف  اذإ  يذـلا  بابلا  لکـش  یلع  یه  لب  نانجلا  باوبأ  تحتف  نارینلا  باوبأ  تقلغ  ذإ  اهلوخد و 
یلکلا و باجحلا  لهأ  یلع  امئاد  قلغم  هنإف  نماثلا  بابلا  وه  بلقلا و  باب  الإ  يرخـألا  باوبأ  حـتف  نیع  امهادـحإ  باوبأ  قلغ  نیعف 

لزألا یف  مهبولق  یلع  موتخملا  مهنأل  رانلا  باحـصأل  ادـبأ  حـتفی  ـال  هفرعملا و  ناـمیإلا و  ههج  نم  هنجلا  لـهأب  صتخم  وه  رفکلا و 
هدئفألا بولقلا و  یف   (1) فرـصت وأ  لوخد  رانلل  سیل  َنوُهَقْفَی و  ْمُهَف ال  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َِعبُطَف  هلوق  ْمِِهبُوُلق و  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  یلاعت  هلوقل 

باوبأ نم  هللا  رکذ  امف  رافکلا  یلع  نانجلا  باب  قلغک  اهیلع  بابلا  کلذ  قلغل  اهیف  لوخد  بولقلا ال  یلع  عالطا  اهنم  برـضل  امنإ  و 
نامیإلا و لحم  هنطابف  باجتحالا  رفکلا و  لهأ  هیف  لخدـی  يذـلا ال  قلغملا  نماثلا  بابلا  امأ  ناجلا و  سنـإلا و  اـهیف  لخدـی  هعبـسلا 

- هیدوبعلا

نامیإلا لحم  لکأی  بارتلا ال  ثیدحلا : یف  و 

و همحرلا - هیف  هنطاب  هراکملاب و  تفح  هنجلاک  بلقلاف  لخدم  هیف  ءاقشلا  باذعلل و  سیل  هرخآلا - ایندلا و  یف  دیعـس  هنطاب  يأ  وه  و 
مهتاکرد منهج و  لزانم  امأ  هدئفألا و  یلع  علطت  یتلا  رانلا  یه  باذعلا و  هیف  هرهاظ 

نم طیـسب  لقع  یلع  هلوص  بیهل و  ایندـلا  یف  هئیـسلا  لامعألا  نارین  هعیبطلا و  رانک  رانلا  نم  برـضل  امنإ  امهنم و  لعفلاب  اـم  يأ  - 1
الطعت تبجوأ  نإ  هکلم و  مداصت  راوع ال  هملث و  هیف  ثدـحت  ـال  راوط  هذـه  رخآ و  داو  یف  وه  داو و  یف  اـهنأل  قارتحا  لوخد و  ریغ 

هر س  تایخزربلا ، یف 
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هعبـسلا اهباوبأ  ءامـسأ  امأ  هلباقملا و  لیبس  یلع  نشاورلا  تاجردـلا و  لزانملا و  نم  نانجلا  یف  رکذـی  ام  سایق  یلعف   (1) اهتاخوخ و 
باب همطحلا و  باب  رقـسلا و  باـب  یظللا و  باـب  ریعـسلا و  باـب  میحجلا و  باـب  منهج و  باـبک  اـهلزانم  یلإ  هفاـضإلا  راـبتعاب  یهف 

تاخوخ اذـک  و  قوسفلا - رفکلا و  بعـش  یهف  رانلا  تاخوخ  امأ  دـسلا و  باجحلا و  وهف  حـتفی  قلغملا ال  نماـثلا  باـبلا  نیجـسلا و 
هنع یفعی  دق  هاری و  دقف  رش  نم  لمع  نم  هرخآلا و  یف  هاری  وهف  ریخ  نم  لمع  نمف  هعاطلا  نامیإلا و  بعش  یه  هنجلا 

: هرکذت هرصبت و 

اذإ هیلإ و  سایقلاب  بیغلا  ملاع  هرخآلا  نوکت  ملاعلا  اذه  یف  ناسنإلا  ماد  ام  و  هرخآلا - یف  هرهاظ  وه  ایندلا  یف  ناسنإلا  نطاب  نأ  ملعا 
نم هرهاظلا  رعاشملا  هذـه  یلع  نانجلا  باوبأ  قالطإ  هیلإ و  سایقلاب  هداهـشلا  ملاع  ملاعلا  کلذ  ریـصی  يرخألا  یلإ  ایندـلا  نم  لقتنا 
لک باب  نوکی  نأ  دـب  باجح و ال  الب  اهیلإ  حـتف  حـتف  اذإ  ام  دـلبلا  باب  رادـلا و  باب  نأل  هقیقحلا  لـیبس  یلع  سیل  عسوتلا   (2) باب

ساوـحلا ـالإ  یه  اـم  هنجلا  یلإ  حـتفنت  یتـلا  و  کلذـک - تسیل  ساوـحلا  هذـه  هسنج و  نم  یـش ء  لـک  باـب  اهـسنج و  نم  هنیدـم 
ارکذـت و اسمل و  اقوذ و  امـش و  ارـصب و  اعمـس و  اهتاذ  یف  سفنلل  نأ  تملع  دـق  و  هرخآلا - یف  اهئاقبب  هیقاـبلا  سفنلا  عم  هروشحملا 

تاوصأ هکئالملا و  تاملک  هللا و  تایآ  عمست  هعماس  نذأ  اهبر و  یلإ  هرظان  هرصاب  نیع  اهلف  کلذک  الجر  هیناحور و  ادی  افرـصت و 
امم هکاوف  هنجلا و  موعط  هب  قوذـت  قوذ  سدـقلا و  مئاسن  سنإلا و  حـئاور  هب  مشت  مش  ءایـشألا و  تاحیبست  اـهتامغن و  هنجلا و  رویط 
مل نإ  هنجلا  لهأ  نم  اـهتاسوسحم  عم  یه  هنطاـبلا و  ساوحلا  (3) و  هیناحورلا رعاـشملا  یه  نیعلا و  روح  هب  سملت  سمل  نوهتـشی و 

رومأ اهتاکردم  یه و  ساوحلا و  هذه  امأ  باجح و  اهبجحی  مل  داس و  اهدسی 

س هنسحلا ، یلإ  رجت  هنـسحلا  نأ  امک  هئیـسلا  یلإ  رجت  هئیـسلا  نأل  یه  يرخأ و  یلإ  هکرد  لک  نم  یتلا  اهنزاور  يأ  لوألا  حتفب  - 1
هر

یش ء طرشب  وأ  طرشب  تذخأ ال  اذإ  امأ  هیورخألا و  رعاشملا  یلإ  هبسنلاب  طرـشب ال  وأ  هذهب  هدیقم  رعاشملا  هذه  تذخأ  اذإ  يأ  - 2
هر س  الف ، حورلا  عم  دسجلاک 

هر س  رکذتف ، یبنلا ص  رعاشم  یف  اهتلثمأ  سفنلا  ثحابم  یف  رم  دق  و  - 3
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لکف میحجلا  رانب  قرتحی  هیواهلا و  یلإ  ناسنإلاب  يدؤت  میظعلا و  باجحلا  میلألا و  باذـعلا  أشنم  هدـساف  هنئاک  هرثاد  هلئاز  هلیحتـسم 
یلَع ُهَّللا  ُهَّلَضَأ  ُهاوَه َو  ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  یلاعت َأ  لاق  امک  اهدبعتسی  ناطیشلا و  اهمدختسی  هوهشلا و  اهرخسی  يوهلا و  عبتت  سفن 

بابسأ نم  اببـس  هعبـسلا  هرعاشم  نم  لک  راص  دق  ذإ  رانلا  لهأ  نم  ریـصتف  ًهَواشِغ  ِهِرََـصب  یلَع  َلَعَج  ِِهْبلَق َو  ِهِعْمَـس َو  یلَع  َمَتَخ  ٍْملِع َو 
یف هعوقو  قحلا و  ننـس  يدـهلا و  قیرط  نع  هلودـع  هوهـشلل و  هداـیقنا  و  يوهلل - هتعاـط  باوبأ  نم  اـباب  هتوـکلم و  هللا و  نم  هدـعب 

َهایَْحلا ََرثآ  یغَط َو  ْنَم  اَّمَأَف  یلاعت  هلوقب  هنع  هللا  حـصفأ  امک  هلاـم  هلاـح و  نوکی  َنوُرَّکَذَـت و  ـالَف  ِهَّللا َأ  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیِدـْهَی  ْنَمَف  يوهملا 
ءزج مهنم  باب  لکل  باوبأ  هعبـس  اهل  میحجلا  باوبأ  نم  باب  رعاشملا  هذه  نم  رعـشم  لک  نأ  رهظف  يوْأَْملا  َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  اْینُّدـلا 

یـصاعملا خسو  نع  هراهطلا - هدابعلا و  هضایرلاب و  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  جرخ  نامیإلا و  هفرعملا و  رونب  بلقلا  رونت  اذإ  امأ  موسقم و 
ترانتـسا هحیحـص  نیعک  راص  هلقیـصم  هتآرم  هنم  تذـختا  هثبخ و  هنرد و  اهب  بهذ  رانلاب و  بیذأ  اذإ  دـیدحلاک  تاوهـشلا  نرد  و 

نم عزتنیف  یلعـألا  هبر  هفرعم  باوبأ  نم  اـباب  يربـکلا و  هبر  تاـیآ  نم  هیآ  هرعاـشم  نم  رعـشم  لـکب  علاـطیف  یلعـألا  توکلملا  رونب 
هداعـسلل اهب  دعتـسی  نیبرقملا و  هنج  لخدـی  اهیلع و  فقی  هیهلإ  ارارـسأ  هنم  مهفی  هیلک و  هلوقعم  یناعم  هیئزجلا  هسوسحملا  اـهروص 

ایندلا تاوهشب  نیلغتشملا  هلاهجلا  يوهلا و  لهأ  لاح  فالخب  اذه  ردتقم و  کیلم  دنع  قدص  دعقم  یف  نمحرلا  هرواجم  يوصقلا و 
 ... ًاِربْکَتْسُم ُّرُِـصی  َُّمث  ِْهیَلَع  یْلُتت  ِهَّللا  ِتایآ  ُعَمْـسَی  یلاعت  لاق  امک  نیربکتـسم  نیرـصم  هللا  تایآ  عامـس  نع  هرخآلا و  نع  نیـضرعملا 
یف هناحبـس  لاق  اهیف  نیدلاخ  منهج  قیرط  الإ  قرطلا  مهیلع  تددـس  باوبألا و  مهیلع  تقلغف  ٍمِیلَأ  ٍباذَِـعب  ُهْرِّشَبَف  ًاْرقَو  ِْهیَنُذُأ  ِیف  َّنَأَک 

حتفنت هیرظن - هوق  هجرد  مهل  سیل  نأ  یلإ  هراشإ  َنوُرِْصُبی  ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَـشْغَأَف  ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ادَس َو  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  مهقح َو 
یلإ حوتفم  باب  اهل  هیعاو  نذأ  میلـس و  بلق  مهل  اضیأ  هللا و ال  دـنع  هلزنملا  برقلا و  لهأ  نم  اونوکیل  هیهلإلا  مولعلا  كاردـإل  اـهباب 
نیح هب  اوفرتعا  امک  هرخآلا  یف  مهلاح  مرج  الف  هرخآلا  باذع  نم  همالسلا  لهأ  نم  اونوکیل  تاباطخلا  ظعاوملا و  تایعمسلا و  یقلت 

اُوفَرَتْعاَف ِریِعَّسلا  ِباحْصَأ  ِیف  اَّنُک  ام  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول  اُولاق  فارتعالا  مهعفنی  مل 
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نم قح  یف  نانجلا  باوبأ  ریـصت  نأل  حلـصت  هینامثلا  رعاشملا  هذه  عیمج  نأ  فشکنا  حضو و  دقف  ِریِعَّسلا  ِباحْـصَِأل  ًاقْحُـسَف  ْمِِهْبنَِذب 
منهج باوبأ  اهنم  يوْأَْملا و  َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اَّمَأ  لاق َو  امک  هلجأل  هللا  اهقلخ  امیف  اهفرصی 

.يوْأَْملا َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  اْینُّدلا - َهایَْحلا  ََرثآ  یغَط َو  ْنَم  اَّمَأَف  یلاعت  هلوقک  ایندلا  تاوهش  يوهلا و  هعاط  یف  اهفرص  نم  قح  یف 

رعاشملا نوکت  نأ  حصی  فیکف  دوجولا  وحن  هقیقحلا و  رهوج  یف  ناتفلاختم  ناراد  رانلا  هنجلا و  رادـلا و  هبـشی  رادـلا  باب  تلق  نإف 
.رانلا باوبأ  هنجلا و  باوبأ  اهنیعب  هیناسنإلا 

عقو نإ  يوهلا و  هواقـشلا و  لهأل  یتلل  اندـنع  عونلا  هقیقحلاب و  هنیابم  يدـهلا  هداعـسلا و  لهأل  یتلا  اـمهریغ  رـصبلا و  عمـسلا و  اـنلق 
رونب هرونم  یلوـیهلا  سجر  نع  هرهطم  مهیئارم  هداعـسلا و  لـهأ  كرادـم  نإـف  روعـشلا - ساـسحإلا و  لـصأ  یف  اـمهنیب  كارتشـالا 

لهجلا و تاملظب  هملظم  عبطلا  هواشغب  هاـشغم  نیلفاـس  لفـسأ  یلإ  نیدودرملا  نیربدـملا و  ءایقـشألا  كرادـم  و  يوقتلا - هفرعملا و 
یهلإلا لیوحتلا  يورخألا و  لیدبتلا  اهل  عقو  دق  بابلألا - یلوأ  باحصألا و  کئلوأل  یتلا  داؤفلا  رصبلا و  عمـسلا و  هلمجلاب  يوهلا و 

باحصأل یتلا  داؤفلا  رصبلا و  عمسلا و  امأ  تاریخلا و  لزنم  تانـسحلا و  راد  یه  یتلا  هنجلا  باوبأ  نم  نوکت  نأل  لهأتـست  هب  يذلا 
ندـعم تاملظلا و  رادـل  اباوبأ  لخادـم و  نوکت  نأل  تبـسانف  سجنأ  ملظأ و  تناک و  امم  سحنأ  تراصف  راـجفلا  ءایقـشألا  راـنلا و 

.باذعلا لاکنلا و  راوبلا و 

: هیهیبنت هفشاکم 

مویلا کل  هدوهـشم  یه  اهلهأ  نم  وه  نم  اهیلإ  لصی  یتلا  هنجلا  نأ  میقتـسملا  طارـصلا  یلع  هرخآلا  لیبس  كولـسل  هللا  كاده  ملعا 
هیعیبطلا هروصلا  نإف  اهیف  کنأ  ملعت  اهیلع و ال  تنأ  یتلا  لاحلا  یلع  اـهیف  بلقتت  تنأ  اـهتروص و  ثیح  نم  ـال   (1) اهلحم ثیح  نم 

لهأف اهبارـش  اهماعط و  اهراهنأ و  اهراجـشأ و  اهتافرغ و  اهمیعن و  نم  اهیف  تدعأ  ام  هدـهاشم  اهتدـهاشم و  نع  کبجحت  کعنمت و 
ام بسحب  هنوری  ایمنهج  ناک  نإ  ءارـضخ و  هضور  یف  ناک  نم  نوری  لحملا و  کلذ  نوری  مهنع  باـغ  اـم  اوکردأ  نیذـلا  فشکلا 

اهتایح اهبهل و  اهنارین و  اهریرهمز و  اهرورح و  نم  بصن  بوغل و  نم  هیف  نوکی 

هر س  هیلمعلا ، هیملعلا و  اهتاکلم  سفنلا و  نطاب  وه  و  - 1
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یمعألا لثم  کلذ  كردـی  هباجح ال  ءامع  یف  یقب  هریـصبلا و  فشکلا و  لـهأ  نم  نکی  مل  نم  اـهموقز و  اـهمیمح و  اـهبراقع و  و 
یف هنجلا  لهأ  رثکأ  کلذـک  هیف و  نوکی  نأ ال  هاری  هنوک ال  نم  مزلی  مل  هاری و  نکل ال  هتاذـب و  هنع  بئاغ  وه  امف  ناتـسب  یف  نوکی 
هبن امک  نورعشی  مه ال  اهقدارس و  مهب  طاحأ  دق  رانلا و  یف  رانلا  باحـصأ  کلذک  اهیف و  نوبلقتی  مه  اهنوری و  نکل ال  نآلا و  هنجلا 

هلوقب اُونَمآ و  َنیِذَِّلل  ْتَّدِعُأ  ِضْرَْألا  ِءامَّسلا َو  ِضْرَعَک  اهُضْرَع  ٍهَّنَج  هلوقب  و  َنیِِرفاْکلِاب * ٌهَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  هلوقب  هیلع  هللا 

ثیدحلا تأر  نیع  ام ال  نیحلاصلا  يدابعل  تددعأ  یسدقلا : هثیدح  یف 

یف وه  ناک  نإ  اهب و  هلـصتم  تناک  مویلا  هدعم  تناک  اذإف  هسفن  نع  جراخ  رمأب  تسیل  رفاکلا  میحج  وأ  نمؤملا  هنج  نأ  تملع  دق  و 
فشکلا و اذـه  هبحـصتسی  نم  سانلا  نم  همیحج و  وأ  هبلق  میعن  نیب  هنیب و  فیکف  هبلق  ءرملا و  نیب  لوحی  دـق  هللا  نأل  اهنع - باجح 

اهب نوعمسی  ناذآ  اهب و  نورصبی  نیعأ  هللا  لهألف  هقلخ  یف  هللا  اهافخأ  همکحل  هنم  الاح  عفرأ  نوکی  دق  وه  هبحـصتسی و  نم ال  مهنم 
مهف ال یمع - مکب  مص  باجحلا  رفکلا و  لهأ  افنآ و  تملع  اـمک  بولقلا  ناذـآلا و  نیعـألا و  هذـه  ریغ  یه  اـهب و  نولقعی  بولق  و 

هللا یلإ  نوعجری  مهف ال  هللا  نع  نولقعی 

رانلا هنجلا و  لاوحأ  هقیقح  نایب  یف  راصبتسالا  همتت  یف  ( 27  ) لصف

هیداملا تاینامسجلا  نیب  هیلقعلا و  تادرجملا  نیب  هطسوتم  هأشن  هرخآلا  هأشنلا  نأ  تملع  دق 

نع درجت  تام و  اذإ  ناسنإلا  ملاعلا و  کلذ  یف  سح  ملاعلا و  اذه  یف  لایخ  یه  هیناسفن  هوقب  هکردم  هسوسحم  روص  اهیف  ام  لک  و 
روصلا نیب  قرفلا  يربکلا و  همایقلا  دنع  رانلا  هنجلا و  یلإ  مث  خزربلا  ملاع  یلإ  الوأ  رشح  يرغصلا و  هتمایق  تماق  یعیبطلا  ندبلا  اذه 
هدشلاب نوکی  امنأ  يربکلا  همایقلا  دنع  رانلا  هنجلا و  یف  اهیلع  نوکی  اهدـهاشی و  یتلا  خزربلا و  یف  ناسنإلا  اهیلع  نوکی  اهاری و  یتلا 

یف و  لایخلا - نیعب  خزربلا  ملاع  یف  هدوهـشم  اهنأ  الإ  هیداـم  ریغ  هیئزج  هیکاردإ  روص  اـهنم  لـک  ذإ  صقنلا  لاـمکلا و  فعـضلا و  و 
فالخب لایخلا  نیع  ریغ  سیل  يورخألا  سحلا  نیع  نکل  سحلا  نیعب  نانجلا  ملاع 
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نذـألا و وه  عمـسلا  عضوم  نیعلا و  وه  رـصبلا  عضومف  هفلتخم  ندـبلا  نم  عضاوم  هسمخ  یف  يوـق  سمخب  مسقنملا  يویندـلا  سحلا 
ناقوذی و ال امه ال  رصبی و  عمـسلا ال  عمـسی و  رـصبلاف ال  هبحاص  لعف  اهنم  لک  لعفی  نأ  اضیأ  نکمی  ناسللا و ال  وه  قوذلا  عضوم 

یف هرـصابلا  لب  کلذـک  سیل  اـنلق  دـحاو - عضوم  یف  اهتـسمال  نیعلا و  هرـصاب  تلق  نإـف  عیمجلا - یف  ساـیقلا  اذـه  یلع  نامـشی و 
لعفی اهنم  لک  ههجلا و  عضولا و  یف  ریاغتم  ریغ  دـحاو  عضوم  یف  اهعیمجف  هرخآلا  ساوح  امأ  هینرقلا و  یف  نیعلا  هسمـال  هیدـیلجلا و 

.غلابلا یلإ  نینجلا  وأ  لفطلا  هبسنک  يربکلا  همایقلا  یف  یتلا  روصلا  یلإ  هیخزربلا  روصلا  هبسن  هبحاص و   (1) لعف

[ توملا هقیقح  یف   ] هیکملا تاحوتفلا  بحاص  لاق 

ام لثم  هیلایخ  هیخزرب  اداسجأ  اهیف  حاورألا  رمعت  هیخزرب  هلاح  نیتأشنلا  نیب  توملا  اهنم و  هئامثالث  نیسمخلا و  سماخلا و  بابلا  یف 
هتمایق و تماق  دقف  تام  نم  لاق و  مث  اهاوق  نم  هوق  لایخلا  نإف  هیبارتلا  ماسجألا  هذه  نع  هدـلوتم   (2) داسجأ یه  مونلا و  یف  اهترمع 

هرخآلا هأشنلا  نم  خزربلا  هدـم  نإف  اهیلع  ناک  تیم  لکل  هماعلا  هماـیقلا  تمهف  دـقف  هیئزجلا  هماـیقلا  تمهف  اذإـف  هیئزجلا  هماـیقلا  یه 
لیق اذهلف  همایقلا  موی  دـلوی  نأ  یلإ  تائـشنلا  راوطأ  هیلع  فلتختف  شن ء   (3) دعب أشن  هللا  هئـشنی  اهنطب  یف  نینجلا  هأرملا  لمح  هلزنمب 

نطبلا نم  ثعبی  امک  خزربلا  نم  ثعبلا  موی  یلإ  خزربلا  یف  يرخألا  هأشنلا  روهظ  هیف  أدـتبا  يأ  هتمایق  تماق  دـقف  تام  اذإ  تیملا  یف 
ضرألا یلإ 

کلذ ناک  امل  یلاثملا و  کبلاق  یف  هدوجوم  هرـشعلا  رعاشملا  تناک  هقباطتم  ملاوعلا  تناـک  اـمل  هنأ  رخآ  عضوم  یف  اـنرکذ  دـق  - 1
نم هئام و  اهسفن  یف  هرشعلا  برض  نم  لصحیف  لکلا  اهنم  لک  یف  ناک  ملاعلا  اذه  نم  عمجأ  لمکأ و  ایخزرب و  ادرجت  ادرجم  ملاعلا 

هر س  هوق ، فلأ  هیلقعلا  هرشعلا  یف  هئاملا  برض 
هیخزربلا هیمسجلا  یلإ  هیعیبطلا  هیمسجلا  نع  هیرهوجلا  هکرحلاب  كرحتتف  ءاقبلا  هیناحور  ثودحلا  هینامسج  سفنلا  نأل  کلذ  و  - 2

هر س  امهیف ، ظوفحم  لصأ  سفنلا  هجو  و 
هر س  هیورخأ ، هیخزربلا  هروصلا  ریصت  یتح  هدش  دعب  هدش  هروصلا  دوجو  دتشی  يأ  - 3

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 358 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_336_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_336_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_336_3
http://www.ghaemiyeh.com


337 ص :

.هرخآلا رادلل  یغبنی  امم  قبس  لاثم  ریغ  یلع  هلدعت  هیوست و  خزربلا  یف  هنوک  نامز  ضرألا   (1) یف هندب  هأشن  ربدتف  هدالولاب 

عونت نأ  هیلجتل و  رطاوخلا  عونتیف  بولقلل  اـیلجتم  ایندـلا  یف  لزی  مل  قحلا  نأ  ملعا  هئاـمثالث و  نیعبـسلا و  عـبارلا و  باـبلا  یف  لاـق  و 
یف هرهاظلا  روصلا  فالتخا  نأ  نوملعی  مهنأ  امک  هللا  لهأ  الإ  کلذـب  رعـشی  ـال  ثیح  نم  یهلـإلا  یلجتلا  نیع  ناـسنإلا  یف  رطاوخلا 

نطاـب نوکی  هرخـآلا  یف  یـش ء و  لـک  نیع   (2) وه ذإ  رهاـظلا  وهف  یلجتلا  عوـنت  ریغ  سیل  تادوـجوملا  عـیمج  یف  هرخـآلا  ایندـلا و 
یف سبل و  یف  هیف  مه  يذـلا  نآ  لک  یف  دـیدجلا  هقلخ  وه  یفخ و  هیف  لدـبتلا  ایندـلا و  یف   (3) هتروص رهاظ  نیع  هنإف  اتباث  ناـسنإلا 

- ایندلا یف  هنطاب  عونتی  امک  هرخآلا  یف  هرهاظ  عونتیف  لعفلاب  امئاد  یهلإلا  یلجتلا  نوکی  و  ایندلا - یف  هنطاب  لثم  هرهاظ  نوکی  هرخآلا 
یف رهاظ و  هرخآلا  یف  هنأ  ریغ  یلایخلا  یهلإلا   (4) یهاضتلا وه  کلذف  اغابصنا  اهب  غبصنی  یهلإلا  یلجتلا  اهیف  نوکی  یتلا  روصلا  یف 

.یهتنا هرخآلا  یف  ناسنإلل  بحصتسم  لایخلا  مکحف  نطاب  ایندلا 

تیوق نمف  نیمـسربملا  نیناجملا و  هنهکلا و  نم  مهریغل  وأ  ءایلوألا  ءایبنألاک و  نیلماکلا  ضعبل  ملاـعلا  اذـه  یف  قفتا  دـق  هنأ  ملعا  و 
رمألا هیلع  هبتشی  ام  اریثکف  تاسوسحملا  رئاس  دهاشی  امک  اسوسحم  ادهاشم  ائیش  لایخلا  نیعب  يری  نأ  هسح  هوق  تفعض  وأ  هلایخ  هوق 
رادـلا کلت  یف  هدوجوم  یه  لایخلا و  نیعب  هاری  همایقلا  موی  ناسنإلا  هاری  اـم  عیمج  طـلغیف و  جراـخلا  یف  دوجوم  هآر  اـم  نأ  معزی  و 

اهئاقب و مدـعل  اهریغ  تاماقملا و  نم  انهاه  لایخلا  نیعب  يری  اـم  دوجو  ربتعی  مل  اـمنإ  روصلا و  کـلت  نطوم  اـهنأل  اـهیف  هیقاـب  هربتعم 
ملاعلا اذه  سیل  ذإ  اعیرس  هدهاشملا  نع  اهلاوزل  انهاه  اهیلع  لیوعت  الف  هدم  رصقأ  دعب  اهنع  باجحلا  عوقو 

هر س  هروصلا ، بسحب  ضرألا  یف  ناک  يذلا  هندب  يأ  - 1
هر س  نیهلأتملا ، قوذ  هقیرط  یف  امک  هیهاملا  بسحب  هریغ  دوجولا و  بسحب  يأ  - 2

هر س  ارهاظ ، ریصی  نطابلا  نإف  هتلزنم  لزنی  يأ  - 3
هر س  رطاوخلا ، ننفتل  نأش - یف  نآ  لک  لایخلا  کلذک  نأش  یف  نآ  لک  هنأ  امک  هنأل  هاهاضملا  هذه  - 4
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تـسیل اهنأ  تملع  دق  سفنلل  هدوهـشملا  روصلا  کلت  لایخلا و  نیع  هدهاشم  مودـیف  هیلکلاب  باجحلا  عفری  توملابف  اهدوجو  نطوم 
حاورألا و دـسجت  یناعملا و  دـسجت  ینعم  اذـه  حاورألا و  نیع  لایخلا  ملاع  یف  و  هرخآلا - یف  داسجألاف  اهنیع  لب  اهتاذ  نع  هجراـخ 

هرخآلا یف  داسجألا  کلذک  دـسجتت و  اهنأ  داسجألا ال  هذـهب  قلعتت  حاورألاف  ملاعلا  اذـه  یف  امأ  ملاعلا و  کلذ  یف  الإ  نوکت  یه ال 
.کلذک نوکت  ایندلا ال  یف  نحورت و 

نیع وه  حورلا  کلذ  نیع  له  هیعیبطلا  ماسجألا  هروص  یف  حاورألا   (1) دسجت ملع  هیف  هئامثالث و  نیعبـسلا و  ثلاثلا و  بابلا  یف  لاق 
هقطانلا سفنلا  ینعأ  مسجلل  حورلاک  هروصلا  کلتل  حورلا  له  وأ  ءامـسلا  هقرزک  یئارلا  نیع  یف  کلذ  وه  وأ  اهیف  رهظ  یتلا  هروصلا 

مهنإ مهلک و  لـب  ساـنلا  نم  ریثـک  اـهلفغأ  هلأـسم  هذـه  هیقیقحلا و  روصلا  رئاـسک  ینیع  دوجو  اـهل  هیقیقح  هروـص  هروـصلا  کـلت  و 
تلدـبت مهماـسجأ و  یلع  روصلاـب  اوـمکح  (3) و  مهـسوفن یف  اوـحورت  وـلف  هدـسجتملا - حاورـألا  روـص  نم  مهل  رهظ  اـمب   (2) اوعنق

يرکف رظن  ملع  قوذ ال  ملع  هنإف  عجری  اذ  امل  حاورألا  دسجت  کلذ  دنع  اوملع  مهاری  نم  نیع  یف  مهروص  مهلاکشأ و 

ءوس یف  هل  ارذـنم  وأ  هلأـسم  هیلع  اـیقلم  هتروصب  رخآ  حور  وأ  هتوم  دـعب  هتروـصب  ذـیملتلل  ذاتـسألا  حور  رهظی  اـم  لـثم  هب  دارملا  - 1
کلذـل هقیقح  وأ ال  يونعملا  هماقم  نع  فاجت  الب  حورلا  کـلذ  نیع  یه  هیلاـثم  هروصب  لـثمت  حورلا  لـهف  کـلذ  ریغ  یلإ  كولس 

هر س  لوألا ، وه  قحلا  هیقیقحلا و  هروصلا  نم  هدارم  یه  هیعیبط و  هروص  وأ  ءامسلا  هقرزک  ریوصتلا 
يروصلا فشکلا  لهأ  نم  سیل  نم  لاح  فیکف  هب - جاهتبالاب  قیقحتلا  نع  اوبجحف  بیرغ  رمأ  هنـأل  هب  اوعنق  مهنم  كالـسلا  يأ  - 2

هلمعل و دـهاشی  نأ  هنأش  لماعلاف  رخآ  ماقم  عمجلا  هجرد  قیقحتلا و  ملعلا و  هجرد  ریغ  لمعلا  هجرد  نأ  رخآ  عضوم  یف  انرکذ  دـق  و 
قدـحملا و میکحلا  ققحملا و  فراعلا  یلعف  وه  نیأ  وه و  مل  وه و  له  وه و  ام  هنأ  اـمأ  هکولـس و  هتبغر و  یف  دادزیل  ائیـش  هتـضایر 

هر س  ردان ، عمجلا 
راهقنا هفرصتملا و  مهسفنل  مهلایخل و  هأشنملا  مهروص  هیرهاقب  طلـستلا  مکحتلا و  مهل  ناک  ثیحب  هیوق  مهتیناحور  تناک  ول  يأ  - 3

حاورألا دـسجت  نأ  اوملعل  هفلتخملا  لاکـشألاب  لکـشتملا  نجلاک  سفنلا  نم  أـشنت  روصل  یلویهلاـک  نوکی  ثیحب  هیعیبطلا  مهتروص 
هر س  اذکه ،
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هروصلا نأ  ملع  نم  هروصلا و  یف  هنم  خوفنملا  لکلا  حورلا  نم  هربدی  حور  نم  اهل  دب  الف  ملاعلا  یف  ثدحت  هروص  لک  نأ  انیب  دق  و 
نحن لقتنن  اـمک  دـب  ـال  خزربلا و  یلإ  لـقتنت  اـهنأ  اـتابن  تناـک  نإ  تعطق  وأ  اـناویح  تناـک  نإ  تلتق  اذإ  حاورـألا  یف   (1) هدسجتملا
اضیأ  (3) انهاه نمف  ناسنإ  ریغ  وأ  ناسنإ  ناویحلا  نم  تیم  لک  كردی  امک  كردی  امنإ  کلذ  دـعب   (2) تکردأ نإ  اهنأ  توملاب و 

.یهتنا عجری  اذ  امل  هدسجتملا  حاورألا  روص  تملع  اذه  هتلع  یلع  تفقو  ذإ 

اذإ سحلا  نیعب  لایخلا ال  نیعب  الإ  كردـت  هروکذـملا ال  تاماقملا  هذـه  نأ  ملعاف  هئامثالث  نینامثلا و  يداـحلا و  باـبلا  یف  لاـق  و 
ذإ هللا  نإف  هریـصبلا  نیعب  یناعملا  يرن  امک  نیعلا  يأر  اصاخـشأ  اهارنف  هلیختم  اهلثمی  نأ  ءاش  امیف  هللا  اهلثم  اذإ  اهروص  نإف  تدهوش 
ِیف ُْمْتیَقَْتلا  ِذِإ  ْمُهوُمُکیُِری  ْذِإ  لاق َو  امک  نیلاحلا  یف  رصبلا  وه  سحلا و  نیعب  (4) ال  لایخلا نیعب  الإ  هارن  امف  لیلقلا  رثک  وأ  ریثکلا  للق 

تناـک لاـیخلا  نیعب  مهری  مل  ولف  سحلا  یف  مهلثم  اوناـک  اـم  ِْنیَْعلا و  َْيأَر  ْمِْهیَْلثِم  ْمُهَنْوَرَی  لاـق  ْمِِهُنیْعَأ و  ِیف  ْمُُکلِّلَُقی  اًـلِیلَق َو  ْمُِکُنیْعَأ 
تناک لایخلا  نیعب  هکارأ  کلذ  كارأ  يذـلا  ناک  نإ  كاـیإ و  هارأ  اـمیف  قداـص  ریغ  هیری  يذـلا  ناـکل  ابذـک و  لـیلقلا  یف  هرثکلا 

وه ام  فالخ  یلع  هارت  ام  لک  اذکه  لاق و  سحلا  یف  قحب  سیل  لایخلا و  یف  قح  هنأل  اقح  ریثکلا  یف  هلقلا  اقح و  لیلقلا  یف  هرثکلا 
لایخلا نیعب  الإ  هارت  ام  جراخلا  یف  هیلع 

ذئنیح مولعم  ایلاثم  احبـشت  حاورألا  حبـشتف  ینامـسجلا  داعملا  هیقحل  هدسجتم  هروصم  هیقاب  حاورألا  نأ  عم  تدسف  اذإ  هعیبطلا  يأ  - 1
هر س  ققحم ، اضیأ  مهریغ  كالسلل و  حاورألا  حبشتف 

ُهوُرُکْذا َویلاعت  هلوقک  لیلعتلل  فاکلا  و  هیلاثملا - هتروصب  تیم  لک  كردت  امک  كردـت  عطقلا  لتقلاک و  صاخ  وحنب  تیملا  يأ  - 2
هر س  یلکلا ، اذه  تحت  یئزجلا  اذه  نأ  لصاحلا  ْمُکادَه و  امَک 

اعجار هبیغلا  ریمـضک  تملع  تفقو و  یف  باطخلا  ریمـض  ناک  دـیحوتلا  یف  نیلغاولا  نم  ناک  امل  خیـشلا  ملع و  نم  باوج  اذـه  - 3
هر س  ملع ، نم  مومع  یف  لخاد  کنأ  عم  اهب  هطبار  نم و  هملک  یلإ 

لاثملا و ملاع  یف  هنإ  هیقارـشإلا  ضعب  لوق  یلع  لوحألا  هرـصبی  اـم  یناـث  ریظن  سحلا  نیعبف  هیلع  دـیزملا  اـمأ  ـالثم و  دـئازلا  يأ  - 4
هر س  دوجولا ، هتیصاخ  رخآلا  فرطلا  یف  هیدمحملا و  هقیقحلا  و  هینابر - هوقب  لاصتالا  سفنلا  هوق  یف  ببسلا 
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هدابع أ ال نم  ءاشی  نم  هللا  اهیطعی  هیهلإ - هوقب  الإ  کلذ  یلع  ردقت  کنأ ال  ملعا  نیعألا و  نیب  قرف  ملعلا و  اذـه  لثم  نع  لقعت  و ال 
نکی مل  نإ  اولاـقل  یبـلکلا  هیحد  هنإ   (1) لیئربـج یف  اولوقی  مل  اـهقح  بتارملا  اوطعأ  هقح و  حیحـصلا  رظنلا  اوققد  ول  هباحـصلا  يرت 

نوقداصلا مهف  هقح  یهلإلا  رمألا  اوطعأ  اوررحی و ال  ملف  یـسحلا  نیعلاب  هاـنکردأ  یبلکلا  هیحد  وهف  ـالإ  دـسجت و  ینعم  وأ  اـیناحور 
لوهجم یبارعأ  هروص  یف  مهل  لثمت  امل  هیف  اولاق  امک  هوأر  ام  اوفرع  ذئنیحف  لیئربج - وه  هللا ص  لوسر  مهل  لاقف  اوقدـص  ام  نیذـلا 

هروص یف  رهظ  هنوکل  ملعأ - هلوـسر  هللا و  اولاـقف  لـئاسلا  اـم  نوردـت  هللا ص أ  لوـسر  لاـقف  مهنید  ساـنلا  ملعف  ءاـج  نیح  مهدـنع 
یف نکمت  نإ  ناسنإلا  نإف  سحلاب  لایخلا   (2) سابتلا نم  ههبـش  مظعأ  نوکلا  یف  ام  لاق و  مث  لیئربج  اذه  مهل  لاقف  مهدنع  هلوهجم 

رومألا نع  هل  نابأ  لیـصفتلا  هوق  هللا  هاطعأ  اذإف  هلزنم  ریغ  رومألا  ضعب  لزنأ  نکمتی  مل  نإ  هیرورـضلا و  مولعلا  یف  کـش  رظنلا  اذـه 
(3) لعجی نم ال  هللا  لهأ  نم  ریثک  اذـه و  هللا  لهأ  یلع  مرکأف  هسفن  نم  هب  اهآر  یتلا  نیعلا  ملع  اذإ  یه  ام  ملعیف  نیع  يأر  اـهآر  اذإ 

هملع ول ال  هانرکذ و  امل  هلاب 

هلـسلسلا یف  هدـعاصلا  لوقعلا  لک  جرخی  هب  نیقفاخلا  قبط  دـق  هتیأر و  لاق ص  اـمک  لاـعفلا  لـقعلا  یه  هقیقح  هل  لـیئربج  نإـف  - 1
هیحد ناک  یبن و  لک  نامز  لهأ  حبصأ  هبشت  هیناملظ  هصقان  هدام  الب  هفرص  هروص  یه  هقیقر  هل  و  لامکلا - یلإ  صقنلا  نم  هیـضرعلا 

نأ لاحلا  هیحد و  هنإ  اولاق  دارملا و  اومهفی  ملف  هیحد  هبـشی  هنأ  هبـشی  نمب  هنإ  لئـس  نیح  لوقی  ناک  اـنیبن ص و  ناـمز  لـهأ  حبـصأ 
هر س  لوسرلا ، یلع  لوقعلا  ءامس  نم  هلزان  هانعم  هلماح  و  هقیقحلا - هقیقر  لیئربج  هروصلا 

لزنأ الإ  هیرورـضلا و  تاسوسحملا  یف  کش  لایخلا  نیعب  ایئرم  سوسحملا  نوکی  نأ  لمتحا  يأ  نکمت  نإـف  يوقلا  لاـیخلا  يأ  - 2
هینارون هیناملظ ال  هیعیبط و  تادوجوم  نیلماکلا  وأ  یضرملا  وأ  ءاحصألل  لایخلا  نیعب  تاسوسحملا  نأب  مکح  يأ  هلزنم  ریغ  یشلا ء 

هر س  هدقن ، رمألا و  ققح  هزیمتم  هوق  هللا  هاطعأ  نم  قئاقحلا و  قئاقر 
ول يأ  همونب  هملع  ول ال  سوسحملا و  يوقلا و  لیختملا  نیب  زیمتلل  لابلا  لوبجم  ریغ  يأ  هدحوملا  ءابلاب  لبجی  خسنلا ال  ضعب  یف  - 3

تاملؤملا و ال وأ  تاذـلملا  نم  مونلا  یف  يری  ام  لثم  هظقیلا  یف  يری  مکف  لایخ  مونلا  یف  هاری  ام  نأب  مکح  امل  مونلا  یف  امئاد  ناـک 
هر س  نیعتلا ، دوجولا و  یف  امهنیب  قرف 
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اذه لاق و  هسحب  اسوسحم  يأر  هنإ  لوقی  و  اذه - لثم  هظقیلا  لاح  یف  يری  ناک  مکف  لایخ  هنإ  لاق  ام  همون  لاح  یف  هآر  هنأ  همونب و 
ملع مهـصقن  دق  همکحلا و  اوملع  دق  مهنأ  نومعزی  نیذلا  ءامکحلا  دـنع  ربتعم و ال  ریغ  موسرلا  ءاملع  دـنع  وه  لاجملا و  عساو  باب 

یلو و وأ  یبن  نم  هلهأ  مث  هللا - الإ  اهناطلـس  هوق  اهردـق و ال  فرعی  الف  مهدـنع  اهردـق  بتارملا و ال  رئاس  یلع  هبترملا  هذـه  خومش 
ِماحْرَْألا ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه  لاق  ذإ  رابتعالا  لهأ  بابلألا و  یلوأ  نم  هدابع  هللا  هیبنت  نسحأ  ام  لاق و  هوبنلا  تاماقم  لوأ  اـهب  ملعلا 

کلذ یف  هللا  حـتفی  يونعم  لمح  يونعم و  حاکن  نع  ءاشی  فیک  تالیختملا  هیف  روصیف  ـالایخ  نوکی  اـم  ماـحرألا  نمف  ُءاـشَی  َْفیَک 
اغباس اصیمق  نیدلا  نیدلا و  یف  اتابث  دیقلا  السع و  انمس و  نآرقلا  هیف و  مالـسإلا  بکرف  اهبکر  ءاش  ام  هروص  يأ  یف  یناعملا  محرلا 
رطاخ هل  رطخی  الف  دبعلا   (1) نیوکت لحم  قحلا  نوکی  ایندلا  یف  لایخلا  هرـضح  یف  نأ  ملعا  اضیأ و  بابلا  اذه  یف  لاق  انبل و  ملعلا  و 

نم هرـضحلا  هذه  یف  دـبعلا  هیـشمف  اهنم  ءاش  ام  ءاش  اذإ  تانکمملا  نایعأ  هنیوکتک  هرـضحلا - هذـه  یف  هنوکی  قحلا  الإ و  ام  رمأ  یف 
سحلا یف  ایندلا  یف  دبعلا  ءاشی  ام  ضعب  عقی  ایندلا و  یف  دبعلا  ءاشی  نأ  الإ  قحلا  ءاش  امف  هللا  ءاشی  نأ  الإ  ءاشی  ام  دبعلا  قحلا - هیـشم 

یف هرخآلا  یف  وه  امک  دـبعلا  هؤاشی  ام  لاح  لک  یلع  هرـضحلا  هذـه  یف  دـبعلا  عم  قحلاف  ذوفنلا  یف  قحلا  هیـشمکف  لایخلا  یف  امأ  و 
فیرصت یف  قحلاف  هاهتشا - اذإ  یـش ء  لک  هتیـشم  نع  نوکتی  کلذلف  هرخآلا  یف  هرهاظ  وه  ناسنإلا  نطاب  نأل  هیـشملا  مومع  مکح 

هوهشل هرخآلا  یف  هرـضحلا و  هذه  یف   (2) عبات قحلاف  اسح  ایندلا  یف  هرخآلا ال  یف  هتوهـش  یف  ایندلا و  یف  هرـضحلا  هذه  یف  ناسنإلا 
هتیشم یف  دبعلا  وه  امک  دبعلا 

ضراوع تانیعتلا  نإف  دـبعلا  رطاوخ  تاـنیعت  لـحم  هیلعفلا  هتیـشم  يروهظلا و  هدوجوب  قحلا  نأ  دارأ  وأ  يرودـصلا  لـحملا  دارأ  - 1
هر س  دوجولا ،

هل قبی  مل  ثیحب  هیهاون  هتمارک  نأ  امک  هجوب  هرماوأ  هتدارإ  اهیف و  هکلهتـسم  قحلا و  هدارإل  ایندلا  یف  هعبات  دبعلا  هدارإ  تناک  اذإ  - 2
رحبلا یف  هنیفـس  لهأ  یلع  نافوطلا  عقو  هنأ  لقن  راتخی  ءاشی و  ام  لـک  یف  هرخـآلا  یف  هتدارـإل  هللا  هدارإ  عبتی  يوه  هدارإ و  هسفن  نم 

نکـسف دیرأ  امل  دیرت  ام  هعاس  كرتاف  دیرت  امل  دیرأ  ام  ارهد  تکرت  ینإ  لاقف  هللا  یلإ  یجانف  اهیف  هللا  لهأ  نم  وه  نم  یلإ  اوئجتلاف 
هر س  خلإ ، دجویل  دبعلل  قحلا  هبقارمب  هیعباتلا  نیب  خیشلا  نأ  یلع  رحبلا 
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هرخآلا و یف  کلذک  ایندلا و  یف  هرضحلا  هذه  یف  هداجیإ  دیری  ام  عیمج  هل  دجویل  دبعلا  هبقارم  الإ  نأش  قحلل  امف  قحلا  هیـشم  تحت 
قحلا قحلا و  لوحتل  روصلا  یف  لوحتی  وـهف  اـهب  غبـصنا  ـالإ  هروـص  یف  هل  قـحلا  یلجتی  اـمف  یلجتلا   (1) هروص یف  قحلا  عبتی  دـبعلا 
اممه هللا  قلخ  انل  امومع و  هنجلا  یف  هرخآلا  یف  هصاخ و  ایندلا  یف  هیلایخلا  هرـضحلا  هذه  یف  دـبعلا  هیـشم  لوحتل  داجیإلا  یف  لوحتی 

(3) ءامـسألا یف  یتح  ءایـشألا  عیمج  یف  لضافتلا  کلذـب  رهظ  یـسحلا  دوجولا  یف  هلاـعف  ریغ  اـممه  یـسحلا و  دوجولا  یف   (2) هلاعف
.همالک یهتنا  تببحأ  نم  يدهت  کنأ ال  لثم  لعفی  دق ال  اهباحصأ و  ریغ  ممه  یف  لعفت  دق  هلاعفلا  ممهلا  هیهلإلا و 

هیکاردإلا روصلا  نع  هرابع  هینامسجلا  هنجلا  نأ  هانلقن  هانرکذ و  ام  عیمج  نم  نیبت  ققحتف و 

وه بیرقلا و  اهدـجوم  اهلعاف و  اذـک  سفنلا و  الإ  اهل  رهظم  هدام و ال  اهذلتـست و ال  سفنلا و  اهیهتـشت  امم  هیلایخلا  سفنلاب  همئاـقلا 
اذه نم  مظعأ  یناسفن  میظع  ملاع  هلزنمب  روصلا  نم  هکردـت  هروصتت و  ام  عم  هیناسنإلا  سوفنلا  نم  هدـحاولا  سفنلا  نأ  ریغ و  یه ال 
هایح اهلک  اهتایح  هیتاذ و  هایحب  هیح  اهلک  تافرغلا  هینبألا و  راهنألا و  راجشألا و  نم  اهیف  دجوی  ام  لک  نأ  هیف و  امب  ینامسجلا  ملاعلا 

اهتدجوأ وأ  اهتدجوأف  اهتکردأ  اهنأ  اهل ال  اهداجیإ  هنیعب  وه  روصلل  اهکردأ  نإ  و  اهدجوت - اهکردت و  یتلا  سفنلا  هایح  یه  هدـحاو 
هلیختن مث  ایناث  هلعفنف  الوأ  هباتکلا  وأ  هکرحلاک  امئالم  ائیـش  لیختن  انإ  ثیح  ملاعلا  اذـه  یف  انم  نیراتخملا  لاعفأ  یف  امک  اهتکردأف -

راد امأ  دحاو و  یـش ء  انه  كاردإلا  لعفلا و  ذإ  هریاغم  رخأت و ال  مدقت و  الب  هکردم  اهتدجوأ  هدوجوم و  اهتکردأ  لب  هانلعف  ام  دـعب 
کلذک تسیل  یهف  منهج 

هر س  اهغابصناب ، هسفن  غبصنیف  قحلا  تایلجت  یه  یتلا  هیجراخلا  روصلل  هقباطم  هسفن  یف  دبعلا  اهئشنی  یتلا  روصلا  يأ  - 1
قلخی فراعلا  اهیف و  الإ  هل  دوجو  ام ال  هلاـیخ  هوق  یف  قلخی  ناـسنإ  لـک  صوصفلا  یف  هلوق  لـثم  تاـحوتفلا  یف  هنم  لوقلا  اذـه  - 2

هر س  لوألا ، رفسلا  نم  ینهذلا  دوجولا  ثحبم  یف  رم  دق  همهلا و  لحم  جراخ  یف  دوجو  هل  نوکی  ام  همهلاب 
نیا تسخن    ُ ءامـسألا ینعأ  اهیف  رهاظلا  نم  رهاظملا  یف  لضافتلا  لب  مظعألا  نم  مظعألا  اـهنم  مظعـألا و  اـهنم  میظعلا و  اـهنم  ذإ  - 3

هر س   ، Z\ تساوخ لزا  نسح  زا  شبنج 
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نامرهقلا و قئاسب  هرخآلا  یلإ  قاسنا  ملاعلا  اذـه   (1) یه اهنأکف  ملاعلا  اذهب  هبوشم  هردـکم  یه  لب  هصلاخ  هیناحور  اراد  تسیل  اهنأل 
امک الئاق  هبحـصی  امع  برهی  هبذعی و  ام  راتخی  ههرکی و  ام  لعفی  هرـضی و  ام  یهتـشی  و  هدجی - ام ال  دیری  یمنهجلاف  ریخـستلا  مامز 

هقیقح هلمجلاب  هتایح و  هبراـقع و  هتاـبوغرم  هتایهتـشم و  عیمج  ُنیِرَْقلا و  َْسِئبَف  ِْنیَقِرْـشَْملا  َدـُْعب  َکَْـنَیب  ِیْنَیب َو  َْتَیل  اـی  هنع  هللا  یکح 
اهموحلل و هبیذم  اهنادـبأل  هقرحم  اهل  هبذـعم  هملؤم  هروصب  هیقـشلا  سوفنلل  تروصت  اهتایهتـشم  ایندـلا و  هقیقح  یه  اهیف  ام  منهج و 

قحلا الإ  كانه  رثؤم  لعاف و ال  ـال  راد  هرخـآلا  رادـلا   (2) تناک امل  مث  اههوجول  هدوسم  اهتقلخل  ههوشم  اـهدولجل  هلدـبم  اـهموحش 
رثؤم و ال الف  ملاعلا  کلذ  یف  هیفتنم  بجحلا  رـساوقلا و  عناوملا و  اذـک  هعفترم و  هداضتملا  لـلعلا  هلباـقتملا و  بابـسألا  ذإ  هناـحبس 

امک هللا  هریخ  یف  هتریخ  تکلهتسا  هللا و  هدارإ  یف  هتدارإ  تطرخنا  ینابرلا و  ءاضقلا  هاضر  قفاو  نمف  ذئموی هللا  کلملا  وه  الإ  کلام 
نم لک  قحلا و  لعف  هنیعب  هلعف  ناک  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  یَـضَق  اذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمْؤُِمل َو ال  َناـک  اـم  یلاـعت َو  هلوق  یف 

هیـشم نأ  اقباس  رم  دـق  ادـبأ و  تانجلا  تاضور  یف  هلاحم  نمؤملاف ال  هیـشاغ  هذـل  هقئاف و  هجهب  مئاد و  میعن  یف  ناک  کلذـک  ناـک 
ماـظنلا متـألا و  هجولا  یلع  یلاـعت  بجاولا  نع  هرداـص  ءایـشألا  عـیمج  نأ  کـلذ  هجو  یلاـعت و  قـحلا  هیـشم  نیع  هنجلا - یف  دـبعلا 

نع تریغت  اـم  یـصاعملا و  هرارم  نع  هتقئاذ  تصلخ  و  ضارمـألا - نع  هترطف  تملـس  هبلق و  ماقتـسا  نمف  یلعـألا  ریخلا  نسحـألا و 
أـشی مل  هللا و  ءاش  ام  الإ  أشی  ملف  هیدوبعلا  ءاضرلا و  ماقم  هل  لـصح  (3) و  ءاضقلاب یضر  قحلا - طارـص  نع  همدق  لزت  مل  لادتعالا و 

هللا

هنکمأ ول  هلقع  یف  یتلا  هیلکلا  هلایخ و  یف  یتلا  هیلاثملا  روصلا  یمنهجلل و  تاذلاب  هدوصقم  تناک  ملاعلا  اذـه  روص  نأل  کلذ  و  - 1
ال ینعملا - اذـهب  هایند  هترخآف  هرثادـلا  هثداحلا  تایئزجلا  هیعیبطلا و  تادوجوملا  ظاحل  یئارم  ایندـلا  یف  تناک  اهلک  یلکلا  كاردإ 

هر س  ناک ، ظفلب  یتأ  اذل  هیدام و  تسیل  اهنأل  هقیقح  هیوایندلا  روصلا  اهنأ 
هدارم هللا و  هدارإب  كانه  ام  عیمج  تناک  اذإف  مکیلإ  درت  مکلامعأ  یه  امنإ  هدوجوم  انه  اهانعمف  كانه  روصلا  نم  ناک  اـملک  و  - 2

هر س  کل ، هیضرم  كانه  ام  عیمج  نوکت  یتح  كاوه  حما  هرماوأ و  هتادارم و  عیمجب  انه  ضراف 
ردـق و یـضق و  ام  عیمجب  اوضری  نأ  هللا و  نع  اوضری  نأ  نودـهجی  نوفراعلا  مهنع و  هللا  یـضری  نأ  نودـهجی  نودـباعلا  لاقی  و  - 3

هر س  مظعألا ، هللا  باب  اضرلا  لاقی 
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يأر لب  یش ء  لک  تعسو  هللا  همحر  يأر  ذإ  اهیلع  دیزم  اهقوف و ال  هیاغ  هجهب ال  همعن و  یف  ناکف  هجهب  همعن و  الامک و  اریخ و  الإ 
لامج نسح و  لک  أشنم  لامک و  ریخ و  لک  أدـبم  وه  يذـلا  قلطملا  نسحلا  ضحملا  ریخلا  يأر  یقابلا و  قحلا  هجو  یـش ء  لک  یف 
یمسی هجولا  اذهب  و  ضرألا - تاوامـسلا و  اهـضرع  هنج  یف  نوکیف  هیلإ  هب و  هنم و  یـش ء  لک  نأل  یـش ء  لکب  هب و  اجهتبم  نوکیف 

امأ نیبرقملا و  هنج  هذهف  همارکلا  همعنلا و  راد  یلإ  لصی  هنجلا و ال  لخدـی  اضرلا ال  ماقم  یلإ  غلبی  مل  نم  نأل  ناوضرلا  هنجلا  نزاخ 
دیق یف  اسوبحم  لزی  مل  ناک  تام و  دـق  يوهلا  همزالم  ایندـلا و  باب  نع  جرخی  مل  نامیإلا و  هفرعملا و  لـهأ  لـیبس  کلـسی  مل  نم 

همکحلاب و ضرألا  تاوامـسلا و  تماق  و  لدـعلا - همکحلا و  ادـض  امه  هوهـشلا و  يوهلا و  عبتا  نم  تاقلعتلا و  هلـسلس  تاوهـشلا و 
میق هنم  مقتنیف  دوجولا  ماظن  نوکلا و  همکح  هعبط  فلاخ  ملاعلا و  هیلع  دـسف  نمل  لـیو  وه و  اـمک  دوجولا  ملاـع  هیلع  دـسفف  لدـعلا 

ِتَدَسََفل ْمُهَءاوْهَأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  هلوقب َو  هللا  حصفأ  امک  هلاح  نوکی  ملاعلا و  ودع  هللا و  ودـع  هنأل  ضرألا  تاوامـسلا و  رابج  ملاعلا و 
َْنَیب ْمُهَْنَیب َو  َلیِح  یلاعت َو  لاق  امک  هاوه  هاعدتسا  امع  ابوجحم  هاهتشا  امع  اعونمم  هرورضلاب  نوکیف  َنِهِیف  ْنَم  ُضْرَْألا َو  ُتاوامَّسلا َو 

ایندـلا لغاوش  هیهلی  ایندـلا  یف  هنوک  ماد  ام  هنکل  هقیقحلا  همکحلل و  هفلاخم  هیمهو  هلطاب  رومأ  هبلطی  (1) و  هیهتشی ام  نأل  َنوُهَتْشَی  ام 
فـشکنا توملاب و  باجحلا  عفترا  اذإف  سفنلا  هلفغ  هعیبطلا و  ردـخل  هرطفلل - اهتداضم  همکحلل و  اهتفلاخم  اهداسفب و  روعـشلا  نع 

هعقوأ يوهلا  عبتا  ثیح  ِهَّللا و  َنِم  ٍطَخَِسب  َءاب  ْنَمَک  ِهَّللا  َناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَمَف  هبضغ َأ  ران  هللا و  طخـس  نم  هبوقع  یف  عقاو  هنأ  رهظ  ءاطغلا 
کیلامملا دیبعلا و  هفـص  وه  امک  لالغألا  لسالـسلاب و  ادـیقم  تاریخلا - نع  اعونمم  هللا  همحر  نع  دـعبلا  یه  هیواهلا و  یلإ  يوهلا 

هوهشلا مدخ  يوهلا و  دبع  هنأل 

ناوسنلا و هئیه  یلع  اباش  یقبی  لب  اخیـش  الهک و  ریـصی  ـال  نأ  تیقاوی و  یلاـئل و  هراد  راـجحأ  نوکی  نأ  یهتـشی  لـهاجلا  مهوف  - 1
بارتلا اهوحن و  نامثألل و  دوجولا  هزیزع  تیقاویلا  یلائللا و  نوکی  نأ  یـضتقت  هللا  همکح  هیمهولا و  لاـمآلا  نم  کـلذ  وحن  درملا و 

ریـصی نأ  برخی و  ندـبلا و  ریمعتب  هـالابملا  لـیلق  ریـصی  هللا و  یلإ  ناـسنإلا  رفاـسی  نأ  اـهوحن و  هینبـألا و  تاـعارزلل و  دوجولا  ریثک 
هر س  تالاعفنالا ، نم  دعبأ  نوکی  قاشملا و  لمحت  هنکمیل  محللا  ززلتم  مرجلا  مکحتسم 
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میحجلا راد  نأ  هانرکذ  امم  نیبت  دقف  اکلام  میحجلا  نزاخ  یمـسی  اذهل  يوهملا و  کلاهملا و  یف  هتعقوأ  يوهلا و  هوهـشلا و  هتکلمف 
هأشن هجزتمم و  هلاح  یه  لب  نانجلا  ملاـع  ایندـلا و  ملاـعل  نیاـبم  یقیقح  لزنم  هیقیقح و  هأـشن  هلقتـسم و  رادـب  تسیل  باذـعلا  راد  و 
مهفاف تاقلعتلا - یصاعملا و  بونذلا و  لجأل  باذعلا  هکئالم  لقنب  همایقلا  یلإ  القتنم  ایندلا  رهوج  وه  اهنوک  أدبم  اهؤشنم و  هیفاضإ 

ام هنجلا و  هقیقح  مهنم  ریثک  یلع  تفـشکنا  دـق  میحجلا و  هقیقح  فشاـکی  نم   (1) ءافرعلا نم  لق  هضماغ  هقیقد  اهنإف  هلأـسملا  هذـه 
.دییأت اهیف 

نأ تبث  دق  هللا و  همحر  هروص  هنجلا  نأ  امک  هللا  بضغ  هروص  اهنأ  هلـصأتم  هیقیقح  رادب  تسیل  منهج  نأ  نم  هانرکذ  ام  دـیؤی  امم  و 
اذـه یلعف  ضرعلاب   (3) هعقاو رورـشلا  تاذـلاب و  هرداص  تاریخلا  اذـک  یـضراع و  بضغلا  یـش ء(2) و  لک  هعـساو  هیتاذ  هللا  همحر 

عبتلاب هردقم  رانلا  تاذلاب و  هدوجوم  هنجلا  نوکی  نأ  دب  سایقلا ال 

: یهیبنت رکذ 

ءادلا وه  ضارمألا و  ضعبل  ءاود  ذـختت  دـق  رانلا  نأ  ُهَراجِْحلا  ُساَّنلا َو  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  یلاعت  هلوق  یف   (4) ءافرعلا ضعب  رکذ 
ْمُُهبُونُج ْمُهُهابِج َو  اِهب  يوُْکتَف  یلاعت  هلوقک  رانلا  نم  یکلاب  الإ  یقتی  يذلا ال 

بولـسلا و مادـعألا و  یه  صئاـقنلا و  رورـشلا و  اـهتقیقح  وه و  لـه  یلع  مدـقتم  وه  اـم  باذـعلا و  عاـطقناب  لوقی  مهنم  ریثک  و  - 1
هذه تسیل  ایندلا  هفاضإ و  اهیدابم  يوقأ  وه  يذلا  ایندلاب  قلعتلا  تانادقف و  صئاقن و  اهلک  تافاضإلا و  نایصعلا و  لالضلا و  اهؤدبم 

هتفرعم و تامدـقم  هتیـشم و  تاجرد  هتیلعاف و  تاهج  اهاوق  هللا و  مولع  لب  راونأ  تاریخ و  تادوجو  یه  امب  یه  یتلا  تادوجوملا -
هر س  هیبارسلا ، هیمهولا  تافاضإلا  اهلاوز و  اهروثد و  اهصئاقن و  تادوجولا و  هذه  دودح  ایندلا  لب  هترضح  یلإ  لئاسو 

نکی مل  ـالإ  هتدارإ و  قلعتم  طـسبنملا و  دوجولا  یه  یتـلا  هعـساولا  هتمحر  قلعتم  وه  ـالإ و  هکلم  یف  یـش ء  ـال  ذإ  ههارکلا  لـثم  - 2
هر س  مدعلا ، یلإ  نیعجار  رهظملا  هروصلا و  ناک  اذک  امهلاح  رهاظلا  ینعملا و  ناک  اذإف  ادوجوم 

هر س  کلذ ، ریغ  ُهَرَی و  ارَش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َوهلوق  ِِهب و  َزُْجی  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَمیلاعت  هلوق  یف  امک  ناک  لعاف  يأ  نم  - 3
هر س  هیکملا ، تاحوتفلا  نم  نینامثلا  عباسلا و  بابلا  یف  یبرعلا  نیدلا  ییحم  خیشلا  وه  - 4
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مهل هللا  لعج  دقف  رئابکلا  نم  ربکأ  ءاد  يأ  هب و  یلتبملا  قح  یف  رانلا  نم  دشأ  وه  ءاد  نم  نطوملا  اذـه  یف  هیاقو  رانلا  هللا  لعج  دـقف 
دعب نوجرخی  اذهل  هللا و  بضغ  وه  رانلا و  نم  مظعأ  امیظع  ءاد  همایقلا  موی  رانلا  مهلوخدب  عفدف  رانلاب  یکلاک  ءاود  همایقلا  موی  رانلا 

نأ نم  هانلق  امل  دـییأت  هیف  همالک و  یهتنا  هرخآلا  باذـع  نم  هیاقو  هیوایندـلا  دودـحلا  یف  هللا  لـعج  اـمک  هنجلا  یلإ  راـنلا  نم  کـلذ 
مل ول  هنإ  یتح  سوفنلا  یف  نایـصعلا  لالـضلا و  دوجو  اهؤشنم  لب  یقیقح  دوجو  هل  اـمم  باذـعلا  راد  اـهنوک  ثیح  نم  تسیل  منهج 

.رانلا هللا  قلخ  امل  مدآ  ینب  هیصعم  نکی 

یـصاعملا باکتراب  مهدادعتـسا  لطب  مث  نانجلا - تاجرد  نم  هجردل  هدعتـسم  تناک  مهـسوفن  نیذـلا  مه  باذـعلا  لهأ  نأ  ملعا  و 
یلإ عجری  یتـح  دـیدش  ملأ  یف  نوکیف  هبـسحب  هل  یتـلا  هحـصلا  نع  هب و  قئـاللا  لادـتعالا - نع  هجازم  فرحنا  نم  لاـحک  مهلاـحف 

لوألا و هجازمل  هفلاخم  تناک  یتلا  هلاحلا  کلت  هقفاو  جازم  یلإ  هجازم  لقتنا  هیلکلاب و  هدادعتـسا  لطب  وأ  هل  ناک  يذـلا  لادـتعالا -
یندأ رهوج  یلإ  هرهوج  بالقنال  هقح  یف  هبوذـع  باذـعلا  بلقنا  هل و  هحار  ملـألا  هل و  هحـص  ضرملا  راـصف  هقح  یف  اـضرم  ناـک 
هملظ ذـفنی  نأ  عنمف  نامیإلا  رون  هبلق  یف  یقب  نإف  هئیـسلا  لاـمعألا  لـجأل  هدـم  اـهب  بذـعتی  راـنلا و  یف  لخدـی  نم  لاـح  کلذـکف 

یف صاغ  هیلکلاب و  هبلق  دوسا  نم  امأ  باذـعلا و  نم  أربی  رانلا و  نم  جرخی  هلاحم  الف  تائیـسلا  هب  طـیحی  هبلق و  نطاـب  یف  یـصاعملا 
یلتی امل  عمتـساف  مارملا  اذه  یف  هریـصب  هدایز  تیهتـشا  نإ  ادلخم و  ادبأ  رانلا  نم  جرخی  الف  رفکلا  لجأل  یـصاعملا  هملظ  هبلق  نطاب 

مائللا رارشألا و  نع  هب  انئاص  کیلع 

رانلا یف  رانلا  لهأ  دولخ  هیفیک  یف  ( 28  ) لصف

فالخ عضوم  یه  هصیوع و  هلأسم  هذه 

نم مه  نیذـلا  رانلا  لهأ  یلع  باذـعلا  دمرـسی  له  فشکلا  لهأ  نیب  فـالخ  عضوم  اذـک  فوشکلا و  ءاـملع  موسرلا و  ءاـملع  نیب 
عم یمسم  لجأ  یلإ  مهیف  باذعلا  یهتنیف  ءاقشلا  رادب  میعن  مهل  نوکی  وأ  هل  هیاهن  ام ال  یلإ  اهلهأ 
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.اهألم امهنم  لکل  ارامع و  نیرادلا  نم  لکل  نإف  هل  هیاهن  ام ال  یلإ  اهیف  نوثکام  مهنأ  اهنم و  رافکلا  جورخ  مدع  یلع   (1) مهقافتا

مودی رسقلا ال  نأ  یلع  هلاد  هیمکحلا  لوصألا  نأ  ملعا 

دجوأ هرکذ  لج  بجاولا  نأ  هلامک و  هریخ و  یه  اـتقو و  اـهیلإ  یهتنی  هیاـغ  هیعیبطلا  تادوجوملا  نم  دوجوم  لـکل  نأ  هعیبط و  یلع 
َّلُک یطْعَأ  يِذَّلا  یلاعت  لاق  امک  دوقفملا  اهلامک  اهب  بلطت  دوجوملا و  اهریخ  اهب  ظفحنی  هوق  یلع  هلوبجم  نوکت  هجو  یلع  ءایـشألا 

اهبلطی و یتلا  هیتاذـلا  هتیاغ  وه  دوجولا و  لاـمک  یلإ  قوش  دوجولل و  قشع  اـهنم  لـکل  نوکی  کـلذ  لـجألف  يدَـه  َُّمث  ُهَْقلَخ  ْیَش ٍء 
نع هل  قوعی  نأ  الإ  تاریخلا  ریخ  تایاغلا و  هیاغ  یلإ  یهتنی  یتح  هتیاـغ  هیاـغ  هتیاـغ و  یف  مـالکلا  اذـکه  تاذـلاب و  اـهیلإ  كرحتی 

تلطب ءایـشألا و  تلطعت  ماـظنلا و  لـطبل  ـالإ  هرکذ و  قبـس  اـمک  همئاد  ـال  هیرثکأ و  تسیل  قئاوعلا  نکل  رـساق  رـسقی  قئاـع و  کـلذ 
ءایشألا نأ  ملعف  ِراَّنلا  َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  یلوألا  هرخآلا و  أشنی  مل  ءامسلا و  ضرألا و  مقت  مل  تاریخلا و 

هءاقل هللا  بحأ  تاذلاب  هللا  ءاقل  بحأ  نمف  ضرعلاب  هئراط  ههارکلا  هوادعلا و  نأ  تاذلاب و  هئاقل  یلإ  هقاتـشم  قحلل  اهتاذل  هبلاط  اهلک 
یلإ دوعی  هضرم و  نم  أربی  یتح  هدم  هبذعیف  ضرعلاب  هءاقل  هللا  هرک  هسفن  یلع  راط  ضرم  لجأل  ضرعلاب  هللا  ءاقل  هرک  نم  تاذـلاب و 

رافکلا هرطف  یه  هیناث و  يرخأ  هرطف  هل  لصحی  سأیلا و  لوصحل  هباذـع  هملأ و  لاز  هیـضرملا  هیفیکلا  هذـهب  داـتعی  وأ  یلوـألا  هترطف 
ِیباذَع یلاعت  لاق  امک  یش ء  لک  تعسو  یتلا  یهف  هماعلا  همحرلا  امأ  هدابعب و  هصاخلا  هللا  همحر  نم  نیسئآلا 

یلإ نوجرخی  مهنأ  فشکلا  لهأ  ضعب  نع  القن  یتأیـس  ریثکلا و  ناـمزلا  ینعمب  هغل  ءاـج  دولخلا  نإ  لاـق  نم  مهنم  ذإ  قاـفتا  ـال  - 1
لولدم هنأ  هوالعب  رافکلل  رانلا  یف  دولخلا  نوکل  جورخلا  مدعب  اولاق  امنإ  و  هذوذشل - اذهب  أبعی  مل  هرـس  سدـق  فنـصملا  نکل  هنجلا 

قح و باذعلا  ماود  يدـنع  هیرکنم و  ریفکت  زوجی  الف  نیدـلا  تایرورـض  نم  سیلف  مئادـلا  باذـعلا  امأ  نیدـلا و  يرورـض  باتکلا 
سیل هنأ  هباوجف  لوزت  ضراوعلا  يراوطلا ء و  نأ  مودـی و  رـسقلا ال  نأ  هرـس  سدـق  فنـصملا  لوقی  ام  لطاب و  رافکلا  نع  هعاـطقنا 

- لوزت هیتاذ ال  هیناسنإلا  هرطفلا  نإف  يوقلا  بکرم  لثم  هیتاذ  هئیسلا  هیضرعلا  هیرهوج و  هیناملظلا  هیفیکلا  ریصت  لب  اضورع  ارسق و ال 
هر س  مهفاف ، هیوناث  هعیبط  هداعلا  ذإ  هیرهوج  هکلم  تراص  ذإ  هیتاذ  اضیأ  هیناثلا  هرطفلا  و 
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نأ امک  اهلهأب  همئاد  اهرورش  اهمالآ و  میحجلا و  نأ  یلع  هلاد  لوصأ  اضیأ  اندنع  ْیَش ٍء و  َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَر  ُءاشَأ َو  ْنَم  ِِهب  ُبیِصُأ 
رخآ ینعم  یلع  امهنم   (1) لکل ماودلا  نأ  الإ  اهلهأب  همئاد  اهتاریخ  اهمیعن و  هنجلا و 

هیفاج سوفنب  الإ  حلصنی  ایندلا ال  ماظن  نأ  ملعت  کنإ  مث 

مدعب ماظنلا  لتخال  هعشاخ  هعضاخ  بولق  هللا و  باذع  نم  هفئاخ  سوفنب  ءادعـس  مهلک  سانلا  ناک  ولف  هیـساق - دادش  ظالغ  بولق  و 
مهتزبرجب و سنإلا  نیطایـشک  هراکملا  سوفنلاک  هلجاجدـلا و  هنعارفلاک و  هاتعلا  ظـالغلا  سوفنلا  نم  رادـلا  هذـه  هراـمعب  نیمئاـقلا 

رافکلاک هلهجلا  هیمیهبلا  سوفنلاک  مهتلبج و 

ایندلا هرامع  ببس  مدآ  هیصعم  تلعج  ینإ  ینابرلا : ثیدحلا  یف  و 

هقبط یلع  اهنوکف   (2) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  ِهَّنِْجلا َو  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  یِّنِم  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْنِکل  اهادُه َو  ٍسْفَن  َّلُک  اْنیَتَآل  اْنئِـش  َْول  یلاعت َو  لاق  و 
ولخ لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  جرخی  نأ  ریغ  نم  ناکمإلا  نمکم  یف  هنکمملا  تاقبطلا  رئاس  لاـمهإل  رم و  اـمک  همکحلا  یفاـنی  هدـحاو 

موقی یتلا  رادلا  هذه  یف  اهیلإ  جاتحملا  هیندلا  هسیـسخلا و  رومألا  دوجوب  الإ  ماظنلا  یـشمتی  الف  اهبابرأ - نع  ملاعلا  اذـه  بتارم  رثکأ 
هقحلا همکحلا  یف  بجوف  هبحملا  رونلا و  همارکلا و  راد  نع  نیدـعبملا  هوسقلا  هلذـلا و  لهأ  اهب  معنتی  باجحلا و  هملظلا و  لهأ  اـهب 

هردق یف  ذفانلا  مزاللا  هئاضق  بجومب  تبث  هرودکلا و  ءافصلا و  فعضلا و  هوقلا و  یف  تاجردلا  بتارمل  تادادعتسالا  یف  توافتلا 
نوکیف ینابر  مسا  روهظ  یضتقم  یهلإ و  ءاضق  بسحب  هفئاط  لک  دوجو  ناک  اذإف  اعیمج  ءایقشألا  ءادعسلا و  دوجوب  مکحلا  قحاللا 

تعقو نإ  هذـیذل و  همئالم  نوکت  اهیلإ  عوجرلا  عقو  اذإ  ءایـشألا  اهیلع  تلبج  یتلا  هیتاذـلا  رومألا  هیتاذ و  لزانم  هیقیقح و  تایاغ  اـهل 
مث َنوُهَتْشَی  ام  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  َلیِح  یلاعت َو  لاق  امک  ادیعب  ادیدم  انامز  اهیلع  رارقتسالا  نع  هلولیحلا  تلصح  ادیعب و  ادمأ  اهنع  هقرافملا 

بتارملا عیمج  یف  تافصلا  ءامسألا و  عیمجب  یلجتی  یلاعت  هللا  نإ 

س همالک ، یف  ینعملا  اذه  یتأیس  صاخشألا و  بقاعتب  ظوفحم  ملأتملا  بذعملا  عونف  یعون  ملألل  یـصخش و  میعنلل  ماودلا  يأ  - 1
هر

نوکی نأ  انیلع  قح  نکل  كانه و  ناکمإ  تایلعفلا و ال  عوبنی  وه  يذـلا  درجملا  یف  هیراظتنا  هلاح  ذإ ال  انیدـه  انئـش و  اـنکل  يأ  - 2
هر س  قئالخلا ، سافنأ  ددعب  هللا  یلإ  قرطلا  ءافرعلا و  دنع  عاونألا  بابرأ  یه  یتلا  ینسحلا  هئامسأ  رثکتل  هفلتخم  قرطب  انتیاده 
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راهقلا زیزعلا  وه  میحرلا و  نامحرلا  وهف  هریغ  ملعلا و  ثحابم  یف  هانققح  امک  تاماقملا  و 

نوبنذی رخآ  موقب  ءاج  بهذل و  نوبنذت  نأ  ول ال  یسدقلا : ثیدحلا  یف  و 

لامعألاب امهیف  نولزنی  هللا و  لدعب  رانلا  لهأ  و  هللا - لضفب  ءادعسلا  امهیف  نیرادلا  لهأ  لخدی  تاحوتفلا  یف  یبارعألا  خیشلا  لاق  و  . 
رادلا یف  امیعن  مهل  لعج  دمألا  غرف  اذإف  ایندلا  یف  كرشلا  یف  رمعلا  هدمل  ایزاوم  هبوقعلا  ءازج  ملألا  ذخأیف  تاینلاب  امهیف  نودلخی  و 

ران و نم  هیف  مه  اـمب  نوذذـلتی  مهف  هیلع  اولبج  يذـلا  عبطلا   (1) هقفاوم مدـعل  اوملأت  هنجلا  اولخد  ول  مهنإ  ثیحب  اـهیف  نودـلخی  یتلا 
یـضتقت مهعئابط  نأل  روحلا  نم  ناسحلا  مثل  رونلا و  لالظلاب و  هنجلا  لهأ  ذـتلی  امک  براقعلا  تایحلا و  غدـل  نم  اـهیف  اـم  ریرهمز و 

هعبات تاذـللاف  کسملا - حـیرب  ملأتی  ناسنإلا  نم  رورحملا  نتنلاب و  ذـتلی  درولا و  حـیرب  ررـضتی  هعیبط  یلع  لـعجلا  يرت  ـال  کـلذ أ 
اهیف یقبی  یتح ال  هنجلا  یلإ  نوجرخی  مهنإ  لاق  فشکلا  لهأ  ضعب  نع  اضیأ  تاحوتفلا  یف  لـقن  همدـعل و  هعباـت  مـالآلا  مئـالملل و 
حرـش یف  يرـصیقلا  لاـق  اـهألمی  ـالهأ  اـهل  هللا  قـلخی  ریجرجلا و  اـهرعق  یف  تبنی  قفطـصی و  اـهباوبأ  یقبی  هتبلا و  ساـنلا  نم  دـحأ 

هللااب و الإ  لـعف  هفـص و  (2) و  دوجو مهل  سیل  هللا و  داـبع  هرـسأب  ملاـعلا  نأ  ملعی  قحلا  روـنب  هنیع  تلحتکا  نم  نأ  ملعا  صوـصفلا و 
ادـحأ بذـعی  نأ ال  تافـصلا  هذـهب  فوصوم  وه  نم  نأش  نم  میحرلا و  نمحرلا  وه  هتمحر و  یلإ  نوجاـتحم  مهلک  هتوق و  هلوح و 

لجأل رانلاب  هضفلا  بهذـلا و  باذـی  امک  مهل - ردـقملا  مهلامک  یلإ  مهلاصیإ  لجأل  ـالإ  اـضیأ  رادـقملا  کـلذ  سیل  ادـبأ و  اباذـع 
نمضتم وهف  هرایع  صقنی  هردکی و  امم  صالخلا 

هر س  يرونلا ، سناجی  يرانلا ال  نأ  همولع و  عامتسا  نم  ضبقنال  ملاعلا  سلجم  لهاجلا  رضح  ول  هنأ  لثم  اذه  و  - 1
مهیلإ دوجولا  فاضی  ثیح  تافاضإلا و  طاقـسإ  دیحوتلا  اولاق  اذهل  مهـسفنأ و  یلإ  دوجولا  نوفیـضیف  مهرظن  یف  دوجو  مهل  لب  - 2

فاضی امک  هنأ  هعـضوم  یف  رم  دق  دوجولا و  عرف  داجیإلا  ذإ  لعفلا  اذـک  اهریغ  هدارإلا و  هردـقلا و  ملعلا و  نم  مهیلإ  هفـصلا  فاضی 
نیب رمأ  لـب  ضیوفت  ـال  ربـج و  ـال  هیلإ و  لـعفلا  فاـضی  نکمملا  یلإ  دوجولا  فاـضی  اـمک  هیلإ و  لـعفلا  فاـضی  هللا  یلإ  دوـجولا 

هر س  نیرمألا ،
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.یهتنا لدع  مکروج  لصو و  مکعطق  یضر و  مکطخس  بذع و  مکبیذعت  لیق و  امک  فطللا  نیعل 

.مهیلع مالآلا  ماود  نم  اقباس  هترکذ  ام  یفانی  رانلا  لهأ  نع  باذعلا  عاطقنا  یلع  هلادلا  لاوقألا  هذه  تلق  نإف 

.تقو یف  مهنم  دحاو  لک  نع  هعاطقنا  نیب  ادبأ و  رانلا  لهأ  نع  باذعلا  عاطقنا  مدع  نیب   (1) هافانم ذإ ال  هافانملا  ملسن  انلق ال 

هللا الإ  اودـبعی  نأ ال  وه  اهیلع  قلخلا  هللا  رطف  یتلا  هرطفلا  لاوحأ   (2) تاهمأ یه  یتلا  لاوحألا  نم  نإ  هیکملا و  تاحوتفلا  یف  لاـق  و 
لاق اذهل  هللا و  یلإ  هبرقلا  قیرط  یلع  ههلآ  اولعج  لب  هللا  وه  رخآ   (3) یمسم هللا  عم  اولعج  امف  هللا  دیحوت  یف  هرطفلا  کلت  یلع  اوقبف 

يذلا لحملا  یف  هللا  الإ  دباع  دبع  امف  هللا  الإ  اودبع  ام  مهنأ  ناب  مهومس  اذإ   (4) مهنإف مهومس  لق 

ًامیِمَح ًءام  اوُقُـس  ِراَّنلا َو  ِیف  ٌدـِلاخ  َوُه  ْنَمَکهلوقک  و  َنوُدـِلاخ * اـهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأیلاعت  هلوقک  عمجلا  هغیـصب  یتوأ  اذـهل  و  - 1
هر س  ْمُهَءاْعمَأ ، َعَّطَقَف 

ِتاوامَّسلا َو ِرِطاف  ٌّکَش  ِهَّللا  ِیف  َأـهللا  هرطف  یه  هنـسحلا و  قـالخألا  لاوحـألا و  یلإ  هبـسنلاب  هیرونلا  لاـمکلا و  یف  الـصأ  هنوکل  - 2
لماکلا دوجوملا  وه  قحلاب  دوبعملا  یقیقحلا  أدبملا  نأب  نورقی  مهف  ُهَّللا * َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا - ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َوِضْرَْألا 

س لآملا ، یف  هداعـسلا  ریخلا و  یلإ  مهعجرت  هدیقعلا  هذهف  ملکتملا  ریـصبلا  عیمـسلا  دیرملا  ریدقلا  میلعلا  یحلا  وه  و  قالطإلا - یلع 
هر

تسود همه  نم  دوجو  يازجا  -  ُ لیق دق  ٍناْطلُس و  ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآ  ُْمْتنَأ َو  اهوُُمْتیَّمَـس  ٌءامْـسَأ  اَّلِإ  َیِه  ْنِإیلاعت  لاق  امک  - 3
هر س  تسوا ،  همه  یقاب  نم و  رب  نم  تسیمان ز  تفرگ 

رجح و بهذ و  بشخ و  مهنأب  مهومس  اذإ  وأ  مهیدوبعم - اوسیل  مهنأ  رهظ  هللا  یلإ  انوبرقم  مهنأ  وأ  ءاعفش  مهنأب  مهومس  اذإ  يأ  - 4
نورعاش ءاـیحأ  مهـسفنأ  مه  فیک و  بجوم  زجاـع  لـهاج  تیم  ـال  دـیرم - رداـق  ملاـع  یح  یقیقحلا  دوبعملا  ذإ  خـلإ  رهظ  اـهوحن 

هنأ رهظف  اصقان  الوضفم  لضفألا  دـبعی  فیکف  ههلإلا  هذـه  نم  لضفأ  مهـسفنأ  مهف  تالامکلا  نم  کـلذ  ریغ  یلإ  نودـیرم  نورداـق 
قشعلا و رونلا و  هدارإلا و  و  هردقلا - روعشلا و  ملعلا و  هایحلا و  هنأ  ارارم  رم  دق  دوجولا  رهاظملا و  هذه  یف  یقیقحلا  دوجولا  مهدبع 

هر س  رکذتف ، هقطانلا  سفنلا  دوجو  یف  بلطملا  کل  ترون  تالامکلا و  نم  کلذ  ریغ 
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.هبحصتسم هرطفلا  نأ  قاثیملا و  یف  هب  اورقأ  يذلا  دیحوتلا هللا  ءاقب  حصف  هیهولألا  هیلإ  اوبسن 

هللااب هللا و  یلإ  سوفنلا  عئابطلا و  تاوذ  یف  تالاقتنالا  و  هیعیبطلا - تاکرحلا  عیمج  نأب  لوقلا  انم  قبـس  دق  هیتاذ و  هدابع  هذه  لوقأ و 
یلع دیزیف  هداعـسلا  لهأ  نم  ناک  نإف  هاوه  هرایتخا و  بسحب  امأ  هیلإ و  نیکلاسلا  یف  لخاد  هترطف  بسحب  ناسنإلا  هللا و  لیبس  یف  و 

نیذـلا ال مکبلا  مصلا  مهبولق  یلع  موتخملا  نیـصقانلا  رافکلا  نم  ناک  نإ  هلوره و  اناعمإ و  ایعـس و  یلبجلا  هکولـس  یلع  اـبرق و  هبرق 
هل ام  نادبألا و  هرامع  ایندلا و  هسارح  هدوجو  یف  ضرغلا  امنإ  هیناویحلا و  ضارغألا  الإ  ائیـش  هقفی  مئاهبلا ال  باودلاک و  وهف  نولقعی 

اهمیعنک معنی  اهباسحک و  بساحی  اهباذعک و  بذعی  اهرشحک و  رشحیف  عابسلا  باودلا و  عتارم  یف  یشملا  هلف  قالخ  نم  هرخآلا  یف 
هیلع و رطف  امع  هفارحنال  امیلأ  هباذع  نوکیف  همحرلا  ءامس  نع  نیدورطملا  هصاخلا  هرطفلا  نع  نیدودرملا  قافنلا  لهأ  نم  ناک  نإ  و 
هعساو و همحرلا  نأ  الإ  میلألا  هباذع  نوکی  میحجلا  يواهم  یف  هلوزن  هرطفلا و  نع  هجورخ  ردقبف  هادی  تبـسک  امب  هیواهلا  یلإ  هیوه 

یف ققح  امک  يرثکأب  مئادب و ال  سیل  نیداضتملا  نیب  مواقتلا  هیدرلا و  هیناویحلا  تائیهلا  داضی  یلـصأ  رهوج  دوجو  یلع  هلاد  مالآلا 
لوزی نأ  امإف  داسفلا  لبقی  ناسنإلا ال  نم  یناسفنلا  رهوجلا  نکل  صالخلا و  یلإ  وأ  امهدـحأ  نالطب  یلإ  امإ  لوئی  هلاحم  ـالف  هماـقم 

یلإ بلقنتف  الإ  كرشلاک و  تاداقتعالا  باب  نم  تائیهلا  نکت  مل  نإ  هنجلا  لخدی  هرطفلا و  یلإ  دوعیف  اهبابسأ  لاوزب  هیدرلا  تائیهلا 
بحاص ینعی  يدـبأ  بکرملا  لهجلا  باذـع  نأ  ءامکحلا  بهذـم  نم  دارملا  وه  اذـه  باذـعلا و  ملألا و  نم  صلخی  يرخأ و  هرطف 

نع هأشنلا و  هذه  نع  نیتئاملا - نیکلاهلا  نم  ریصیف  هیلصألا  هرطفلا  یلإ  هدوع  نکمی  (1) ال  هوتع هلهج و  یف  خسارلا  دسافلا  داقتعالا 
هیند هلزان  يرخأ  هایحب  ایح  هنوک  کلذ  یفانی  هیلقعلا و ال  هایحلا 

لصأ بسحب  همـصعلا  ملاع  نم  یه  یتلا  يرظنلا  اهلقع  هقطانلا و  سفنلل  هیرهوج  هروص  راص  عقاولل  فلاخملا  داقتعالا  اذه  نإف  - 1
امأ هیلقعلا و  هایحلل  توم  هرودـک و  هملظ و  یهف  هیلقعلا  هایحلا  یلإ  اهدوع  نکمی  و ال  اهتاذ - تخـسم  اهتقیقح و  تبلقناف  اـهرهوج 

طیـسبلا و لهجلا  فالخب  یتاعلا و  ریغلل  خـسارلا و  ریغلا  بکرملا  لهجلا  فالخب  هل  هتباث  یهف  اهنم  هلزانلا  هبترملا  هیناویحلا و  هایحلا 
رهوـجتلا و وـحنب  خـسملا  بلقلل و  هبجوـم  تسیلف  دبهفـسألا  روـنلا  ءانـسح  هجو  نع  لاوزلا  هنکمم  اـهنإف  يرخـألا  هـلیذرلا  تاـئیهلا 

هر س  توذتلا ،
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.ءادعسلا ءالقعلا  هایح  ییحی  اهوحن و ال  مئاهبلا و  توم  تومی  يأ ال  ییْحَی * اهِیف َو ال  ُتوُمَی  هقح ال  یف  یلاعت  هلوق  و 

اهِیف ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  یلاعت  هلوق  راـنلا  یف  نیدـلخملل  باذـعلا  عاـطقنا  یلع  هیکملا  تاـحوتفلا  بحاـص  هب  لدتـسا  اـمم  و 
* َنوُِدلاخ

اهلهأ مه  نیذلا  الإ  رانلا  یف  قبی  مل  و  هلوق ص : نم  يوبنلا  ثیدحلا  یف  درو  ام  و 

دق هللا  نإ  هل و  اولهأ  امع  مهبارتغاب  اوبذـعتل  اهلهأ  رانلا  قراف  ولف  هفلأ  يذـلا  نطوملا  هقرافم  دـحأ  یلع  باذـعلا  دـشأ  نـأل  کـلذ  و 
ینعم یف  امهلامعتسا  زوجی  باحصألا و  لهألا و  ظفل  یلع  ینبم  فیعض  لالدتـسا  اذه  لوقأ  نطوملا  کلذ  فلأت  هأشن  یلع  مهقلخ 

الإ باذعلا  دشأ  نطوملا  هقرافم  نأ  اضیأ  ملـسن  کلذ و ال  ریغ  قاقحتـسالا و  هرواجملا و  (1) و  هنراقملاک هیبسنلا  یناعملا  نم  رخآ 
انْأَرَذ ْدََقل  یلاعت َو  هلوقب  لدتـسی  نأ  بلطملا  اذـه  یلع  لالدتـسالا  یف  یلوألا  لکـشم و  کلذ  تابثإ  یعیبطلا و  نطوملا  هب  داری  نأ 

ءاضقلا یهلإلا و  عضولا  بسحب  منهج  یف  لخدـی  نأ  هدوجو  هیاـغ  يذـلا  قولخملا  نإـف  هیـآلا   (2) ِْسنِإـْلا ِّنِْجلا َو  َنِم  ًارِیثَـک  َمَّنَهَِجل 
یـشلا ء لامک  تادوجولل و  تالامک  رم  امک  تاـیاغلا  ذإ  هدوجول  ـالامک  هعبطل و  اـقفاوم  لوخدـلا  کـلذ  نوکی  نأ  دـب  ـال  یناـبرلا 

.هیلاعلا تاجردلل  قلخ  نمم  هریغ  قح  یف  اباذع  نوکی  امنإ  و  هقح - یف  اباذع  نوکی  هل ال  قفاوملا 

نم منهج و  یتح  یش ء  لک  تعـسو  بضغلا و  همحرلا  تقبـس  میحجلا و  راد  میعنلا و  راد  يأ  نارادلا  ترمعف  تاحوتفلا  یف  لاق  و 
نع باذـعلا  هفـص  لاز  هقلخ ال  یف  هللا  هنکم  ول  ثیحب  همحرلا  یلع  لبج  نمم  انـسوفن  یف  اندـجو  دـق  نیمحارلا و  محرأ  هللا  اـهیف و 

نحن یلاثمأ و  انأ و  هفصلا  هذه  بحاص  هب و  قحأ  لامکلا  یطعم  هفصلا و  هذه  هاطعأ  دق  هللا  و  ملاعلا -

لهأ قلطی  الف  هفلأ  سنأ و  لصحی  مل  ام  باحـصألا - لهألا و  ظفل  قالطإ  حـصی  هرواجملا ال  هنراـقملا و  درجمب  هنأ  فاـصنإلا  - 1
یبنلا باحـصأ  هب و  نیـسنآلا  نیقـشاعلا  نیبحملا  یلع  الإ  هللا  لهأ  لاقی  و ال  اهنراقی - نم  یلع  ایندـلا  لهأ  هرواجی و  نم  یلع  تیبلا 

هر س  هیفلآ ، هیرصان و  هیبحم و  یلع  الإ  ص 
هر س  هقیقحلا ، وه  لامعتسالا  یف  لصألا  ذإ  باوصلا  فالخ  وهف  هیاغلا  مال  هبقاعلا ال  مال  ماللا  هذه  نإ  لاقی  ام  و  - 2

دلجملا 9 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 408زکرم  ۀحفص 374 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_352_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j9/AKS BARNAMEH/#content_note_352_2
http://www.ghaemiyeh.com


353 ص :

هنأ کشن  ـالف  نیمحارلا  محرأ  هنإ  هسفن  نع  لاـق  دـق  اـنم و  هقلخب  محرأ  هنأ  کـش  ـال  ضارغأ و  ءاوهأ و  باحـصأ  نوقولخم  داـبع 
.همالک یهتنا  هغلابملا  هذه  انسوفن  نم  انفرع  نحن  انم و  هقلخب  محرأ 

راج یـش ء  لک  نأ  تافلاخملا و  هرـضی  تاعاطلا و ال  هعفنی  هناحبـس ال  يراـبلا  نأ  یلع  یلقعلا  لیلدـلا  ماـق  دـق  لوقت و  نأ  کـل  و 
محرأ وه  عفـشی  نم  رخآ  ثیدحلا و  یف  ءاج  مهیلع و  باذعلا  دمرـست  فیکف  مهرایتخا - یف  نوروبجم  قلخلا  نأ  هردق و  هئاضقب و 

هجو نم  اباذع  یشلا ء  نوک  نأل  اهیفانی  هفشاکملا ال  لهأ  مالک  قدص و  قح و  اهلک  بیذعتلاب  مهقح  یف  هدراولا  تایآلاف  نیمحارلا 
هعس یف  هئادعأل  هتمقن  تدتشا  ایندلا و  یف  هتمقن  هدش  یف  هئایلوأل  هتمحر  تعـستا  نم  ناحبـسف  رخآ  هجو  نم  همحر  اهنوک  یفانی  ال 

.هرخآلا یف  مهل  هتمحر 

: دیکأت هیف  لقن 

يذـلا کلذـف  هیهلإلا  رهاظملا  نم   (1) رهظم یف  مهل  یلجت  قاـثیملا  ذـخأ  یف  مهل  یلجت  اـمل  قـحلا  نإ  هـیکملا  تاـحوتفلا  یف  لاـق 
اهیف اولیخت  امل  روصلا  اودبع  امنإ  هقیقحلا و  یلع  اهودـبع  ام  مهنأ  هرطفلا  یلع  مهئاقب  هوق  نم  روصلا و  یف  هودـبعی  نأ  یلع  مهأرجأ 
ناتاه ِهَّللا و  َْدنِع  انُؤاعَفُش  ِءالُؤه  مهلوق  یْفلُز و  ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  اَّلِإ  ْمُهُُدبْعَن  ام  مهلوق  نم  هللا  یکح  امک  هعافـشلا  برقتلا و  هبتر  نم 

هرخآلا رادلا  یف  قلخلا  لام  امهیلإ  ناتهجلا 

یف ملاـعلا  اذـه  یف  هودـبعی  نأ  یلع  کـلذ  مهاـعد  روـصلا  نم  رهظم  یف  وـه  مکبرب و  تسل  لاـق أ  نیح  قاـثیملا  ذـخأ  اـمل  يأ  - 1
لب رهظملا  یف  قاثیملا  ذـخأ  هنإ  مکریغ  لوقی  يذـلا  اذ  نم  لوقأ  .اهریغ  رقبلا و  ناسنإلا و  رمقلا و  سمـشلا و  نم  هیروصلا  رهاـظملا 

رونب اهروهظ  امنإ  و  اهـسفنأ - نم  دوجو  اهل  نکی  مل  امل  هیبوبرلا  تآشنلا  هیملعلا و  بتارملا  یف  هیناکمإلا  تایهاملا  هتباثلا و  ناـیعألا 
تـسل هنأب أ  مالک  غلبأ  لوق و  حصفأ  اذـه  ناک  دوجولا  کل  همظعلا و  کل  دـمحلا و  کل  توبثلا  ناسلب  اولاق  هللا و  ملع  هللا و  دوجو 

امأ هانعم و  قاثیملا و  ذخأ  هقیقح  هانلق  ام  ناک  هقیقر  هقیقح  لکل  هروص و  ینعم  لکل  ناک  امل  لاقی  نأ  نکمی  یلب و  مهلوق  مکبرب و 
هر س  هأشنلا ، کلتل  هبسانم  هحیصف  هغیلب  تاملک  هحیلم و  روصب  اذه  یستکی  نأ  یهف  هیلاثملا  هتروص  هتقیقر و 
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(2) یهلإلا ملعلا  نم  فرع  و  لجرلا - بلق  یف  هلاحلا  هذـه  تنکمت  اذإـف  لوحتلا  قیرط  یلع  روصلا  یف   (1) یلجتلا هعافشلا و  امه  و 
یف هل  اوقلمت  ریجایدـلا و  یف  هللا  یلإ  اوعرـضت  نولوئی  هیلإ  ام  رهق  تحت  نوروهقم  مهنإ  اذـه و  مهتفـص  نیذـلا  ءالؤه  اعد  يذـلا  اـم 

ذإ مهب  امیعن  اهیف  مهل  لعجیلف  رادـلا  کلت  رامع  اوناک  نإ  اهدـح و  همقنلا  مهنم  تذـخأ  اذإ  هتمحر  یف  مهلخدـی  نأ  هولأس  مهقح و 
قحلف هبضغ  تقبس  هتمحر  نأب  لئاقلا  وه  و  دییقتلا - نم  یهلإلا  بانجلا  اشاح  هماعلا و  همحرلا  مهتعسو  یتلا  ءایشألا  هلمج  نم  اوناک 
بـضغ هللا  نإ  هعافـشلا  یف  اولئـس  اذإ  همایقلا  موی  ءایبنألا ع  تلاق  دـق  همحرلا و  هطاحإ  تحت  وهف  ائیـش  ناک  نإـف   (3) مدعلاب بضغلا 

موی هیلإ  راشملا  مویلا  نإف  بابلا  اذـه  یف  هیلع  دـمتعی  ثیدـح  یجرأ  وه  هلثم و  هدـعب  بضغی  نل  هلثم و  هلبق  بضغی  مل  ابـضغ  مویلا 
بـضغلا کلذ  مکح  یطعأ  بضغلا و  لهأ  یلع  هللا  نم  بضغلا  نوکی  هیف  نیملاعلا و  برل  مهروبق  نم  سانلا  مایق  موی  وه  همایقلا و 
مهجرخی نیذـلا  هعافـشلاب و  نوجرخی  نیذـلا  موـقلا  نم  مهریغ  نیکرـشملا و  نم  ماـقتنالا  باذـعلا و  لوـلح  راـنلا و  لوخدـب  رمـألا 

نم لک  رانلا  لوخدب  رمألا  معف  اهلهأ  نم  مه  نیذـلا  رانلا - لهأ  نم  اونوکی  مل  اذإ  هنجلا  مهلخدـی  ثیدـحلا و  یف  درو  امک  نمحرلا 
ناکل  (4) مهیلع باذـعلا  دمرـست  ولف  ادـبأ  هدـعب  هلثم  بضغی  مل  يذـلا  یهلإلا  بضغلا  کلذـل  اهلهأ  ریغ  نم  اهلهأ و  نم  اهیف  لخد 

بضغی هللا ال  نإ  ءایبنألا ع  تلاق  دق  رانلا و  لوخدب  رمألا  بضغ  نم  مظعأ  بضغ  نم  کلذ 

هرطف اذـه  ناک  امل  رانلا و  یفطی ء  هایح  ءامک  يرون - داقتعا  هللا  یلإ  هبرقم  یلاجم  رهاظم و  ءاعفـش و  ءـالؤه  نأـب  مهداـقتعا  يأ  - 1
هر س  َنوُدوُعَت ، ْمُکَأََدب  امَکیلاعت  هلوقل  اهیلإ  قلخلا  لام  ناک  هقباس 

هر س  یلاعفنا ، یلعف ال  هللا  ملع  نأ  فرع  وأ  هیهلإلا  همکحلا  یلعألا و  ملعلا  نم  وأ  یهلإلا  میلعتلاب  يأ  - 2
هر س  ادوجوم ، نکی  مل  هتهارک  قلعتم  ناک  ول  هتدارإ و  قلعتم  وهف  دوجوم  وه  ام  لک  نأ  رم  امک  قلعتم  هل  یقبی  يأ ال  - 3

نأ دری  الف  بضغ  دعب  بضغ  یلإ  جاتحی  باذع - دعب  باذعف  ءاقبلا  یف  کلذـک  ثودـحلا  یف  هلعلا  یلإ  جاتحی  امک  لولعملا  و  - 4
هر س  یضراع ، بضغلا  نأ  یلع  باذعلا  دمرستل  رانلا و  لوخدل  بجوم  لوألا  بضغلا 
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اهلهأ و نم  مه  نیذـلا  رانلا  لهأ  امأ  و  هلوقب - فیرعتلا  عراشلا  نم  یفکی  عیمجلا و  یلع  همحرلا  مکح  نم  دـب  الف  کلذ  لثم  هدـعب 
کلام و اهرامع  اهلهأ و  نإف  اهب  نیبذـعم  اونوکی  نأ  اهنورمعی  نیذـلا  رانلا  لـهأ  نم  ناـک  نم  مزلی  ـال  باذـعلا و  لـهأ  نم  لـقی  مل 

رانلا نوکی  مهنم  دـحاو  همایقلا و ال  موی  ثعبت  تاناویحلا  نم  کلذ  ریغ  تایحلا و  تارـشحلا و  نم  اهیف  ام  هکئـالم و  مه  اـهتنزخ و 
مومعلا هجو  یلع   (1) يدابع ای  لوقی  هللا  نأ  یعمسلا  لیلدلا  ماق  دق  نویحی و  اهیف و ال  نوتومی  اهیف ال  یقبی  نم  کلذک  اباذع  مهیلع 

ای لاق  هنأ  کلذ  رانلا و  اولخد  نإ  باذـعلا و  مهل  دـبؤی  الف  همحرلا  هل  تقبـس  نم  الإ  هسفن  یلإ  طق  فاضأ  ام  هسفن و  یلإ  فاضأ  و 
ول يدابع  ای  ائیش  یکلم  یلع  کلذ  داز  ام  مکنم - لجر  بلق  یقتأ  یلع  اوعمتجا  مکنج  مکـسنإ و  مکرخآ و  مکلوأ و  نأ  ول  يدابع 

مکلوأ نأ  ول  يدابع  ای  ائیش  یکلم  نم  کلذ  صقن  ام  مکنم  لجر  بلق  رجفأ  یلع  اوعمتجا  مکنج  مکـسنإ و  مکرخآ و  مکلوأ و  نأ 
ثیدحلا ائیش  یکلم  یف  صقن  ام  هتلأسم  مکنم  دحاو  لک  تیطعأف  ینولأسف  دحاو   (2) دیعص یف  اوماق  مکنج  مکسنإ و  مکرخآ و  و 

ءایـشألا و یف  هذللا  هیطعی  نأ  هملؤی و  نأ ال  هللا  لأس  دق  الإ و  دـحأ  نم  امف  اعبط  هملؤی  ام  هرکی  وه  الإ و  دـحأ  نم  ام  هنأ  کشی  و ال 
یـسفنلا ملألا  وأ  عجولاب  یـسحلا  ملألا  دوجو  هدنع  لقعی  مل  نإ  عیـضرلا و  ریغـصلا  ءاکبک  الاح  نوکی  دـق  الوق و  نوکی  دـق  لاؤسلا 

دق هرثک و  یـصحت  ـال  لاـجرلا  بولق  یلع  درت  یتـلا  لاوحـألا  اـهقح و  هلأـسملا  تذـخأ  دـق  يدـثلا و  نم  عنم  اذإ  ضرغلا  هفلاـخمب 
.یهتنا اجذومنأ  بابلا  اذه  یف  اهنم  كانیطعأ 

ریغ ایدحأ  قحلا  نم  لزان  هیدوجولا  هملکلا  ینابرلا و  لوقلا  (3) و  يدوجولا ضیفلا  نأ  یلع  ناقباطتم  فشکلا  ناهربلا و  نأ  ملعا  و 
(4) یسرکلا یلإ  ایجراخ  اقرفت  قرفتم 

یسدقلا ثیدحلا  یف  ًاعیِمَج و  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِـسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  اییلاعت  هلوق  یف  - 1
هر س  عضاوم ، یف  يدابع  ای  اضیأ  روکذملا 

هر س  دحاو ، دیعص  یف  نورشحی  سانلا  نأ  درو  ذإ  رشحملا  ضرأ  یلإ  ءامیإ  هیف  - 2
هر س  رخآلا ، یف  کلذکف  ٌهَدِحاو  اَّلِإ  انُْرمَأ  ام  َودحاو  لوألا  یف  وه  قحلا و  هلوق  نک و  هملک  وه  يذلا  طسبنملا  دوجولا  وه  اذه  - 3

قحلم هیمنهجلا  هیورخألا  روصلا  ملاع  زکرملا و  یلإ  یـسرکلا  نم  هیعیبطلا  رعاشملا  هلانی  يذلا  هروصلا  ملاع  نأ  اقباس  انرکذ  دـق  - 4
ملاع ناک  امل  يرونلا و  لایخلاب  هکردملا  روصلا  هینانجلا و  روصلا  هرخآلل  یقبف  رم  امک  هرخآلا  نم  سیل  هنأک  هیویندلا و  روصلا  یلإ 
یتح هیقاب  هدـحولا  تناک  كانه  هدوقفم  اهوحن  ناکملا و  ناـمزلا و  هینامـسجلا و  هداـملا  نم  هیعـضولا  تارثکملا  ذإ  ادـحاو  ینعملا 

امأ هتقیقر و  یـسرکلا و  هروص  یف  اذه  هامدق  هنم  یلدتملا  نم  بعـشتملا  ناسنإلاک  هداملا - هقرفلا و  ینعأ  هروصلا  یملاع  یلإ  لزنت 
هر س  دسجلا ، حورلا و  نیب  ام  داحتال  كاذ  بعشتل  اذه  هیقشلا و  هدیعسلا و  سوفنلا  لک  ینعمب  هیلکلا  سفنلا  وهف  هتقیقح  هانعم و 
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يرجی میظع  دـحاو  رهنک  کلذ  و  بیغلا - ملاع  هرخآلا و  ملاـع  یلإ  هقرف  هداهـشلا و  ملاـع  ایندـلا و  ملاـع  یلإ  هقرف  نیتقرف  قرفتی  مث 
امهاوقأ و امهرونأ و  نیبناجلا و  فرـشأ  وه  نیمیلا و  بناج  یلإ  امهدحأ  يرجی  نیرهن  یلإ  مسقنی  مث  لاصتالا  یلع  هؤازجأ  اعمتجم 
هرخآلا و لهأ  نیمیلا و  باحـصأ  مه  سانلا  نم  ءادعـسلاف  امهملظأ  امهفعـضأ و  نیبناجلا و  سخأ  وه  لامـشلا و  بناـج  یلإ  رخـآلا 

هئشان یه  امنأ  اهمالآ  منهج و  هقیقح  نأل  رانلا  لهأ  ایندلا  لهأ  نأ  یلإ  اقباس  انرشأ  دق  ایندلا و  لهأ  لامشلا و  باحصأ  مه  ءایقشألا 
هیعیبطلا ماسجألا  راد  نیرادلا  یف  هرـصحنم  رادلا  نأل  دوجولا  یف  هلقتـسم  رادـب  تسیل  اهنأ  اضیأ  قبـس  دـق  و  اهتاوهـش - ایندـلا و  نم 

وه میحجلا  راد  ایندلا و  راد  نیب  قرفلا  امأ  حاورألا و  عم  هدـحتملا  یه  هیتاذ و  هایحب  هیحلا  هیناحورلا  ماسجألا  راد  هدـسافلا و  هنئاکلا 
تلقتنا اذإ  ماعنألا و  باودـلاک و  اهتاوهـشب  تمعنت  اهمیعن و  راد  ایندـلا  تناک  هیعیبطلا  اهتایحب  هدوجوم  تماد  ام  هیقـشلا  سوفنلا  نأ 

یه یتلا  اهتاریخ  هقیقحلاب و  مالآلا  یه  یتلا  اهتاذـل  ایندـلاب و  قلعتلا  هدـیدش  تناک  هرخآلا و  یلإ  تثعبنا  هیعیبطلا و  هایحلا  هذـه  نع 
اهبارـش اهماعط و  مهبلق و  میمـص  یف  هنکمتم  براقع  تاـیح و  اهتاوهـش  و  مهقح - یف  منهج  راـن  ایندـلا  تبلقناـف  هرخـآلا  یف  رورش 

رانب مهـسوفن  مهبولق و  قرتحی  لزی  ملف  اهلهأ  هدـئفأ  یلع  هعلطتم  اهانعمل  هقباطملا  اهروصب  هروصتم  کلذ  لک  مهل  اـموقز  اـمیمح و 
ءوسلا و تاـئیهلا  تاـیح  مهعـسلت  مهعذـلت و  و  هوهـشلا - هعیبطلا و  راـنب  مهنادـبأ  مهدولج و  اـهریغ و  ربکتلا و  بضغلا و  دـسحلا و 

.هدحاو راد  مکح  یف  میحجلا  ایندلا و  ناراد و  رادلا  نأ  رهظف  هللا  ءاشی  نأ  یلإ  اذکه  اهبراقع و 

ملاع ملاعلا و  اذه  یلإ  یلاعت  هنع  دوجولا  ضیف  لوزن  نع  ریبعتلا  یف  مهدنع  حلطصا  فوصتلا  لهأ  ءافرعلا و  نإ  لوقنف  اذه  ررقت  اذإ 
لیبس یلع  یلاعت  هنم  نیمدقلا  یلدتب  هرخآلا 
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هذه هئاطع و  هدوج و  اتطـساو  امهنأل  یلاعت - نیدـیلاب هللا  سفنلا  لقعلا و  هکئالم  لالجلا و  لامجلا و  یتفـص  نع  اوربع  امک  لیثمتلا 
هئامثالث نیعبسلا و  عبارلا و  بابلا  یف  یبرعلا  خیـشلا  لاق  مهتداع  وه  امک  هنـسلا  باتکلل و  هقفاوم  مهنم  تاحالطـصالا  تاقالطإلا و 

دعب یناثلا  هنأل  هملکلا  تمـسقف  ترهظ  هب  هسفن  یـسرکلا  نإف  هیناحورلا  هملکلا  هیف  تمـسقنا  یتح  نامدقلا - یـسرکلا  یلإ  تلدـتف 
نامدـقلا هیلإ  تلدـتف  یعیبطلا  یلکلا  مسجلا  یف  نالکـش  اـمه  رهوجلا و  لـصألا و  یف  هرهاـطلا  ماـسجألا  روص  نم  طـیحملا  شرعلا 

ناتاه نامدقلا و  ناتاه  هیلإ  لقتنی  ناکم  امهدعب  سیل  هنج و  رخآلا  امنهج و  دحاولا  ناکملا  یمسی  ناکم  یف  مدق   (1) لک ترقتساف 
هیادبلا یلإ  عجرت  هیاهنلا  نإف  همحرلا  الإ  نایطعی  الف  شرعلا  یلع  يوتسملا  نمحرلا  وه  هنم و  اترهظ  يذلا  لصألا  نم  الإ  نادمتست  ال 

بعتلا و هنظم  رفسلا  نهنیب و   (2) لزانلا رمألل  رفـس  ناکف  هیاهن  اودب و ال  ناک  ام  الإ  و  اقیرط - هیاهنلا  هیادبلا و  نیب  نأ  ریغ  همکحلاب 
یف هحارلا  عقت  (3) و  رایتلا یصع  یقلت  رارقتسالا  ءاهتنا  دنع  ءاقشلا و  نم  اخزرب  هرخآ و  ایند و  رهظ  ام  روهظ  ببس  وه  اذهف  ءاقـشلا -

.رارقلا راد 

.کلذک رمألا  سیل  هحارلا و  دجوت  نأ  اران  هامسملا  هدحاولا  رادلا  یف  لولحلا  دنع  یغبنی  ناکف  تلق  نإف 

هقرف ایندلا و  ملاع  یف  يدوجولا  ضیفلا  نم  هقرف  نإ  فنصملا  لوق  رانلا و  هنجلا و  نیمدقلا  یناکم  نأ  خیـشلا  مالک  نیب  هافانم  ال  - 1
اذإ هیناـنجلا  روصلا  رهظم  زکرملا  یلإ  یـسرکلا  ناـک  اـمنإ  هیویندـلا و  روصلا  یلإ  هیمنهجلا  روصلا  قوـحل  نم  لاـق  اـمل  هرخـآلا  یف 
ریغ اهایإ  لقعلا  لامعتساب  تلمعتـسا ال  اذإ  هیمنهجلا  روصل  ارهظم  هب و  هرینتـسم  لقعلا  لامعتـساب  امهیف  هیئزجلا  كرادملا  تلمعتـسا 

امهتیاهن نمحرلا و  امهؤدـبم  نیناکملا و  لهأ  یلع  مالـس  اـمهالک  مالـسلا  هللا  نم  اـناک  اـمل  نیمدـقلا  نأ  خیـشلا  دارم  هب و  هرینتـسم 
هر س  همحرلا ،

هر س  َنُهَْنَیب ، ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِم  ٍتاوامَس َو  َْعبَس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللایلاعت  هلوق  یلإ  حیملت  - 2
یف هحارلا  نع  تاـیانکلا  نم  اذـهف  حارتست  و  اـصعلا - حرطت  يأ  ربـکتملا  هئاـتلا  تحت  نم  هاـنثملا  ءاـیلا  قوف و  نم  هاـنثملا  ءاـتلاب  - 3

هر س  لاملا ،
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امودـخم هنوک  نم  هفرتلا  نم  هیف  وه  امم  هرفـس  نوکی  رفاسم   (1) نیعون یلع  نیرفاسملا  نأ  کلذ  رظن و  کتاف  نکل  تقدـص و  اـنلق 
لثم لزنملا  یلإ  لوصولا  یف  هلثم  اذـهف  ءاوهألا  ریغت  نع  اـظوفحم  لاـجرلا  قاـنعأ  یلع  هلومحم  هفحم  یف  هضارغأ  عیمج  هل  الـصاح 

بعتلا و هیقب  هعم  تیقب  لزنملا - یلإ  لصو  اذإ  هنوئملا  فیعـض  دازلا  لـیلق  هیمدـق  یلع  قیرطلا  عطقی  رفاـسم  هنجلا و  یف  هنجلا  لـهأ 
لک تعـسو  یتلا  هحارلا  معت  مث  هلزنم  یتلا  رانلا  یف  یقـشی  بذعتی و  نم  لثم  اذهف  هحارلا  دـجی  مث  هنع  بهذـت  یتح  انامز  هقـشملا 

یتلا هفئاطلا  یهف  بعت  هحار و  نیب  وهف  هلزنم  یتلا  رانلا  بحاص  بذـعت  هنجلا و ال  بحاـص  هیهاـفر  هل  تسیل  اـمهنیب  رفاـسم  یش ء و 
رانلا یف  لوزیف  بعتلا  ءاقـشلا و  نم  مهنع  یقبی  ام  ردـقب  تاقبط  یلع  مه  لاق و  نیمحارلا  محرأ  جارخإب  نیعفاـشلا و  هعافـشب  جرخت 

نامیإلا ههج  نم  الإ  طق  اریخ  اولمع  ام  نیذلا  مه   (2) یقب نم  رخآ  هحارلا و  لحم  وه  هنجلا و  یلإ  جرخ  هتدم  تهتنا  اذإف  ائیشف  ائیش 
تقلغف اهیف   (3) يرخألا رادلا  هذه  لهأ  یقب  رادلا و  کلت  لهأ  نم  اونوکی  نأ  مهل  تقبس  هیانعلا  نأ  ریغ  قالخألا  مراکم  نایتإب  و ال 
نوفاخی اوناک  مهنإف  اهنم  جورخلا  نم  اوسئی  دـق  مهنأل  اهلهأ  هحارلا  معت  ذـئنیحف  جورخلا - نم  سایلا  عقو  راـنلا و  تقبطأ  باوبـألا و 
جورخلاب ررـضتت  رادـلا و  کلت  نکاس  حلـصی  جازم  یلع  هللا  مهلعج  دـق  نیذـلا  مه  نیمحارلا و  محرأ  جارخإ  اوأر  امل  اهنم  جورخلا 

ءاقـشلا هدـم  غارف  دـعب  هانمدـق  اـمک  اـهیف  مهلاـح  هنودـجی و  میعن  لوأ  وه  ردـقلا و  اذـه  مهمیعنف  اوحرف  اوـسئی  اـملف  اـنیب  اـمک  اـهنم 
نم برجلل  یلحتـسی  نمک  هب  ماق  نمل  هباذعتـسا  لآملا  نأل  اباذع  یمـس  اذـهل  باذـعلا و  یقبی  مالآلا و  لوزتف  باذـعلا  نوبذعتـسیف 

صقنلا و نم  اهیف  امل   (4) هملأتم لازت  رانلا ال  هانلق  ام  قدـص  يرت  یلاعت أ ال  هللا  ءاش  نإ  هبذعتـست  راد  لک  میعن  مهفاف  لاـق  مث  هکحی 
اهیف همدق  رابجلا  عضی  یتح  ءالتمالا  مدع 

هر س  همدع ، هماتلا و  هیهافرلا  نادجو  رابتعاب  هثالث  مهنوک  عم  نیعون  مهلعج  - 1
هر س  هنجلا ، يأ  رادلا  کلت  لهأ  نم  نونوکی  لوزی و  هنأ  الإ  لوألا  نم  دیزأ  بعتلا  هقشملا و  هیلع  یقبی  يأ  - 2

هر س  اهلهأ ، مه  نیذلا  رانلا  لهأ  مکح  یف  عورش  مالکلا  اذهف  اهیف  منهج  يأ  - 3
هر س  امهنم ، صقنلاب  ناک  هملأت  دوقولا و  رانلا و  دایدزاب  منهج  ملأت  عفر  نإ  ثیح  نم  قیدصتلا  دیدشتلاب و  - 4
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َمَدَق ْمَُهل  َّنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  یلاعت َو  هلوق  هنجلا  اهرقتـسم  یتلا  يرخألا  یـسرکلا و  یف  نیتروکذملا  نیمدـقلا  کنیت  يدـحإ  یه  و 
سنأ و لامج و  راد  هنجلا  هبیه و  توربج و  لـالج و  راد  اـهنأل   (1) نیرخآلا عم  رابجلا  ءالؤه و  عم  برلا  مسالا  ْمِهِّبَر و  َْدنِع  ٍقْدِـص 

امهلام نأل  یلابی  هنجلل و ال  هرخآلا  یلابی و  رانلل و ال  هدحاولا  ناتضبق  امه  یسرکلا و  یمدق  يدحإ  قدصلا  مدقف  فیطل  یهلإ  لزنم 
فصو مئارجلاب و ال  رمألا  عقو  ام  هالابملا  مدع  نم  هل  ملع  نم ال  همهوتی   (2) امک رمألا  ناک  ول  امهیف و  یلابی  کلذلف ال  همحرلا  یلإ 

نیقتملل و تدعأ  هنجلا  نإ  يوقتلا  لهأ  یف  لیق  دق  ذوخأملاب و  مهلا  هالابملا و  نم  هلک  اذهف  دیدشلا  شطبلا  لک  بضغلاب و ال  هسفن 
لکب دـعتی  مل  اهلهأ و  اهفرع  نطاوم  ماکحأ و  رومأللف  مکحلا  اذـه  رهظ  ام  هالابملا  ـال  ولف  اـمیلأ  اباذـع  مهل  دـعأ  ءاقـشلا و  لـهأ  یف 

(3) ملاعلا یف  عقو  ام  امهالول  یثنألا و  رکذـلا و  نیجوزلا  قلخ  امهب  و  ییحأ - تاـمأ و  اـمهب  رقفأ و  ینغأ و  نیمدـقلابف  هنطوم  مکح 
دیری امب  نطوم  لک  یف  هلماعی  (4) و  هللا عم  بوأتی  لازی  ینابرلا ال  ملاعلا  مهیف و  مکحی  لهأ  اهیف و  مکحی  راد  اـمهنم  لـکلف  كرش 
ملعا هصخلم  ام  صوصفلا  حرش  یف  يرـصیقلا  لاق  همالک و  یهتنا  کلذک  سیل  ملعی  نم ال  نطوملا و  کلذ  یف  هب  لماعی  نأ  قحلا 

اهنم لکل  فارعألا و  رانلا و  هنجلا و  یه  لامجإلا و  یلع  هثالث  هرخآلا  یف  دابعلا  عیمجل  هعماجلا - هیلکلا  تاماقملا  نأ 

هوحن برلا و  هنجلا  لهأ  ءازإب  يذـلا  مسالا  خیـشلا  لاق  یلاعت  هللا  ءامـسأ  نم  مسا  مکح  تحت  ءافرعلا  دـنع  دوجوم  لک  ناک  امل  - 1
هر ر س  ریسکلا ، مظعلا  رباج  ای  هنم  هافالت و  يأ  مظعلا  رسک  ربج  نم  رابجلا  نأ  یلع  رابجلا - رانلا  لهأ  ءازإب  هفیطللا و  ءامسألا  نم 
هنإف هنیعب  اذهل  دیدش  شطب  بضغ و ال  و ال  همیرج - مهیلع  عقی  مل  اذهل  ناک  ولف  بارتلا  نم  هتضبق  هراقحل  هالابملا  مدع  نأ  نم  - 2

هر س  اهنأشب ، هالابم  ذإ ال  شطبلا  بضغلل و  اعقوم  نکت  مل  هریقح  بارتلا  نم  هتضبق  ناک  اذإ 
رـشلا ریخلا و  ندبلا و  حورلا و  سفنلا و  هروصلا و  هداملاک و  ِْنیَجْوَز  انْقَلَخ  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ْنِمیلاعت  لاق  دق  هیجوز و  كارتشا و  يأ  - 3

هر س  یصحی ، امم ال  کلذ  ریغ  هملظلا و  رونلا و  و 
هر س  دیری ، هللا و  مکحی  ام  فالخب  نطوم  لهأ  یلع  مکحی  هبرب و ال  نظ  ءوسی  و ال  - 4
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یف یلاعت  هدعو  ذإ  لکلل  لماش  دعولا  و  مهب - ماقملا  کلذ  هرامع  (1) و  هایاعر هنأل  ماقملا  کلذ  لهأ  هتاذب  بلطی  هیلع  مکاح  مسا 
ٍسْفَن ُّلُک  ْتَءاج  یلاعت َو  لاق  رانلا  کلذـک  اهب  دوعوم  هنجلا  نأ  امکف  نیعملا  هلامک  یلإ  انم  دـحاو  لک  لاـصیإ  نع  هراـبع  هقیقحلا 

بذاجلا اذـکف  همحرلا  هکئالم  میحرلا و  نمحرلا  وه  قئاـسلا  (2) و  هیتاذلا هبـسانملا  هنجلا  یلإ  بذاجلا  نأ  امکف  ٌدیِهَـش  ٌِقئاس َو  اهَعَم 
(3) و اهب دعوم  مهل ال  دوعوم  اضیأ  میحجلا  نیعف  باذعلا  هکئالم  ناطیـشلا و  راهقلا و  زیزعلا  وه  قئاسلا  هیتاذلا و  هبـسانملا  رانلا  یلإ 

رانلا لهأ  نأل  نطاوم  سمخ  یف  هماکحأ  رهظی  هجوب و  لکلل  لـماش   (4) اـضیأ وه  مقتنملا و  مسالاب  قلعتی  يذلا  باذعلا  وه  دیعولا 
ناطلس طلست  دنع  بوجحملاب و  لماعلا و  ریغلا - فراعلا  دحوملاب  مسقنی  وه  نینمؤملا و  نم  صاع  وأ  قفانم  وأ  رفاک  وأ  كرشم  امإ 

نارینلاب و اوداتعا  باقحألا و  نونـسلا و  مهیلع  رم  املف  اُهقِدارُـس  ْمِِهب  َطاحَأ  یلاعت  لاـق  اـمک  میحجلا  نارینب  نوبذـعتی  مهیلع  مقتنملا 
نأ عم  مهنع  باذعلا  عفر  مهب و  همحرلا  تقلعت  کلذ  دنعف  ٍصیِحَم  ْنِم  اَنل  ام  انْرَبَص  ْمَأ  انْعِزَج  اْنیَلَع َأ  ٌءاوَس  اولاق  ناوضرلا - میعن  اوسن 

ببسب اهیف  لخد  يذلا  فراعلا  یلإ  هبسنلاب  باذعلا 

میلحلا و دبع  ملحلا  رهظم  میلعلا و  دبع  ملعلا  رهظم  وه  نم  اومـسف  هیلإ  هیدوبعلا  هفاضإب  مسال  رهظم  وه  دوجوم  لک  اومـس  دـق  و  - 1
تحت رانلا  فیطللا و  مکح  تحت  هنجلاف  ارکب  وأ  اورمع  وأ  ادیز  هیدلاو  نم  يذـلا  همـسا  ناک  نإ  و  باهولا - دـبع  ایاطعلا  بهی  نم 

ماکحأ و اهل  اضیأ  هبکرم  ءامـسأ  یلاعت  و هللا  امهیلک - تحت  هتانـسح  اتفک  توتـسا  نم  ناک  رم  اـمک  وه  فارعـألا و  راـهقلا و  مکح 
هر س  هیلع ، سق  مسا و  مویقلا  یحلا  مسا و  مویقلا  مسا و  یحلاف  میظعلا  یلعلا  میحرلا و  نمحرلا  مویقلا و  یحلاک  هدح  یلع  راثآ 
هلامج نیع  هلالج  هرون و  هیرهاب  هرهق  هللا و  مسا  وه  قئاسلا  یتاذ و  لب  ابیرغ  ارمأ  سیل  بذاجلا  نأب  همءـالملل  دییـشت  هکلملا  یه  - 2

هر س  هتاذ ، حیرص  يوس  هتاذ  یف  ینعم  و ال 
هر س  رشلا ، یف  لمعتسملا  داعیإلا  نم  اهب  دعوم  هنأ ال  هعواطملا و  ءات  نودب  هنأ  یسدح  و  - 3

هر س  هراکملاب ، هنجلا  تفح  هیویندلا  مهبعاتمک  هنجلا  لهأ  لماش  دعولاک  اضیأ  دیعولا  يأ  - 4
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قحلا و دوهشل  اببس  هباذع  نوکیف  هبیذعت  یف   (1) بذعملا دهاشی  هنأل  رخآ  هجو  نم  اباذع  ناک  نإ  هجو و  نم  بذع  هئیسلا  لامعألا 
رانلا لهأ  نأ  ثیدحلا  یف  ءاج  امک  هجو  نم  بذع  اضیأ  هیقیقحلا  تاذـللا  نع  نیلفاغلا  نیبوجحملا  یلإ  هبـسنلاب  هل و  میعن  یلعأ  وه 

روحلا و یه  یتلا  لامعألا  هنج  نم  هب  نمآ  ام  هنادـجو  مدـعل  ابذـعم  ناک  نإ  ذذـلتلا و  نع  کفنت  هبعالملا ال  رانلاب و  اهیف  نوبعـالتی 
سفن یف  ناک  نإ  بذع و  اضیأ  منهجب  ینعملا  وه  رانلا و  نم  برقلا  قحلا و  نم  دعبلا  مهدادعتسا  بلطی  موق  یلإ  هبسنلاب  روصقلا و 

یف رمس  الجر - تدهاش  دقل  هدحالملا و  ضعب  لثم  عالقلا  نم  مهسفنأ  یمری  مهدعاوس و  عطقی  نمم  انه - دهاشی  امک  اباذع  رمألا 
تام و نأ  یلإ  هلاح  یلع  یقب  هجارخإب و  ضری  مل  کلذب و  رختفی  ناک  ملقلاک و  اهنم  لک  ظلغ  ریماسم  هیدی  يدحإ  عباصأ  لوصأ 

هیلإ لوصولا  ناکمإ  مدع  لامکلا و  مهکاردإل  امیلأ  ناک  نإ  صقنلا و  دادعتسا  لامکلا و  دادعتـسا  مهل  نیذلا  نیقفانملا  یلإ  هبـسنلاب 
بلقنا مهبیذـعتب و  مهنم  مقتنملا  ماـقتنا  دـعب  مهملأـت  مهنع  لاز  مهناـصقنب و  اوضر  بلغأ  مهـصقن  دادعتـسا  ناـک  اـمل  نکل  و  مهل -
رختفی راصف  داتعا  هب و  فلأت  هنم  هرودص  ررکت  یلتبا و  هیف و  عقو  اذإ  مث  الوأ  سیسخ  رمأب  یضری  نمم ال  دهاشی  امک  ابذع  باذعلا 

امیف قحلا  اورـصح  مهنوکل  مهنم  مقتنیف  تادوجوملا  نم  هللا  ریغ  نودبعی  نیذلا  نیکرـشملا  یلإ  هبـسنلاب  هحبقتـسی و  ناک  نأ  دعب  هب 
قحلا دوجولا  نیع  مهدوبعم   (2) نإ ثیح  نم  امأ  ادیقم و  قلطملا  هلإلا  اولعج  هودبع و 

هر س  نیبجنلجلا ، برشک  بیبحلا و  هضعی  نمک  وهف  - 1
لب دوجولا  هقیقحل  یناث  ذإ ال  كرشلا  روصتی  ال  هیثیحلا - هذهب  قلطملا و  نع  دیقملا  فرـصلا و  نع  لاخ  ریغ  بوشملا  نإ  ثیح  - 2

فرص دوجولا و  فرـص  هنأل  یناثلا  قرطتی  نأ  نکمی  يأ ال  هب  كرـشی  نأ  رفغی  هللا ال  نإ  .اهریغ  یه ال  وهف  اهل  ایناث  هتـضرف  ام  لک 
امهو وأ  القع  امهیلإ  راشم  امه  امب  امه  مدعلا و  لب  هیهاملا  دوجولا  بیرغ  هبئارغ و  هنع  طقاس  هخنس  نم  وه  ام  عیمجل  عماج  یـشلا ء 

ضرـألا اورتـس  يأ  ریفغلا  مجلا  اوءاـج  هنم  رتـسلا و  هغل  نارفغلا  مـث  دوـجو  عئاـشلا  لـمحلاب  اـمه  اـضیأ  دوـجو و  اـسح  وأ  ـالایخ  وأ 
نود ام  رفغی  اطیحم و  ارتاس و  نوکی  هقح ال  عقاولا و  قاح  وه  ام  عقاولا و  یف  كرـشلا  سیل  يأ  هب  كرـشی  نأ  رفغی  الف  مهماحدزاب 

هر س  كرشلا ، درطی  نکل  رئاغصلا و  رئابکلا و  نم  يرخألا  تانیعتلا  لک  هقح  عقاولا و  قاح  وه  يذلا  دوجولا  عسی  يإ  کلذ 
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نیرفاکلا یلإ  هبـسنلاب  مهقح و  یف  ابذع  مهباذع  بلقنیف  هجولا  اذه  نم  مهنم  هللا  یـضرف  هللا  الإ  نودبعی  امف  روصلا  کلت  یف  رهاظلا 
هیف و وه  امب  رختفی  ینوتألاک  کلذ  بلطی  مهدادعتسا  نإف  هیف  مه  امب  مهاضرل  هب  اوبذعتی  مل  مهنکل  امیظع  باذعلا  ناک  نإ  اضیأ و 

هعاـطقنال باذـع  هنإ  ثیح  نم  هلهأ  یلع  دـلخم  ریغ  باذـعلا  عاوـنأ  هبترم و  مهتبترم  ءارو  نأ  فرعی  نـم  یلإ  هبـسنلاب  هباذـع  مـظع 
یـضتقمب منهج و  رعق  یف  ریجرجلا  تبنی  کلذـل  ثیدـحلا - یف  ءاج  اـمک  نیمحارلا  محرأ  وه  عفـشی  نم  رخآ  نیعفاـشلا و  هعافـشب 

یبضغ یتمحر  تقبس 

اهتروص اهتدام و  منهج و  هفرعم  حاضیتسا  یف  ( 29  ) لصف

هراشا

تائیهلا هروص  یه  اهتروص  ایند و  یه  ثیح  نم  ایندلا  رومأب  سفنلا  قلعت  یه  اهتدام  اهلـصأ و  ایندلا و  خنـس  نم  منهج  نأ  قبـس  دق 
اهروص نأ  الإ  هبذـعم  هرثؤم و ال  ریغ  هیبلـس  رومأ  یه  ثیح  نم  تناک  نإ  صئاقنلا و  مادـعألا و  نإف  صئاقنلا  مادـعألا و  هملؤملا و 

یشلل ء أ هلصاح  هیقیقح  رورش  ههجلا  هذه  نم  یه  اهب و  فوصوملا  یشلل ء  دوجولا  نم  برض  هیجراخلا  اهلوصح  (1) و  هیروضحلا
هب سماللا  سحلل  ملألا  هیاغ  هیفف  لاصتالا  هنأش  نم  امع  لاصتالا  لاوز  نع  هرابع  هنأل  یمدـع  رمأ  هنأ  عم  لاصتالا  قرفت  نأ  يرت  ـال 

سفنلل دوهشم  سوسحم  مدع  هنأل 

ملعلا ناک  امدـع  ناک  اذإ  مولعملا  یجراخلا و  مولعملا  نیع  وه  يروضحلا  ملعلا  نأ  وه  لاکـشإ و  انهاه  هیقیقح  رورـش  هلوق  یلإ  - 1
دوجولا نأ  ررقت  دق  ایقیقح و  ارش  نوکی  فیک  هرس  سدق  لاق  امک  دوجولا  نم  ابرـض  ناک  اذإ  مث  رثأ  أدبم  سیل  مدعلا  مدعلا و  نیع 

بوش الب  افرـص  مدعلا  روصت  نإف  هیلع  وه  ام  یلع  هب  ملعلا  سیل  هیروضحلا  اهروصب  دارملا  نأ  باوجلا  .قدصلا و  یهیدب  هنأ  ریخ و 
دوجو لباقم  دوجو  روضح  مدعلاب  يروضحلا  ملعلا  لایخلا و  مهولل و  نکمی  کلذ ال  وحن  وأ  حول  نم  شقن  کحک  عفر  وأ  ءالخک 
هیرـش ناک  یتلا  مادـعألل  هبحاصم  تناک  هئیـسلا  لامعألا  ءاهوشلا و  هیویندـلا  لامعألا  روص  هیورخألا  هیروضحلا  اهروص  مدـع و  ام 

هر س س  اهب ، هتأوس  لمعلا و 
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يدوهشلا ملعلا  نأل  كردملل  هسفنب  لصاح  فانم  رمأ  كاردإ  یـسمللا  هکاردإ  نوکی  ایقیقح و  ارـش  ناک  ادوجوم  مدعلا  ناک  اذإ  و 
ادوجوم ارمأ  امدـع  هنوک  عم  مدـعلا  کلذ  ناک  ایجراخ  امدـع  ناک  اذإ  ملعلا  اذـهب  مولعملا  یجراخلا و  مولعملا  دوجو  وحن  هنیعب  وه 

عم رش  ملألا  نأ  یه  هروهشم و   (1) ههبش عفدنی  اذهب  ضماغ و  قیقد  هنإف  اذه  مهفاف  هیرشلا  هیاغ  ملألا و  هیاغ  هیفف  ایقیقح  ارش  نوکیف 
جراخلا یف  هل  تاذ  امم ال  یقیقحلا  رشلا  نإ  ءامکحلا  لوق  یفانی  اذهف  يدوجو - رمأ  كاردإلا  یفانملا و  كاردإ  هنأل  ایدوجو  هنوک 

ههادبلا و نأل  ضرعلاب - رـش  وه  امنأ  تاذلاب و  ارـش  سیل  ملألا  نأ  باوجلا  یف  یفکی  تاذـل و ال  لامک  مدـع  وأ  تاذ  مدـع  وه  لب 
اذإ تاناصقنلا  نم  کلذ  ریغ  وأ  لاصتا  وأ  وضعل  ادـقاف  هنوک  نع  رظنلا  عطق  عم  هبحاصل  هسفن  یف  رـش  ملألا  نأب  ناـمکحی  نادـجولا 

تماد ام  هیقشلا  سوفنلاف  سفنلل  هلصاح  صئاقن  مادعأ و  یه  یتلا   (2) مالآلا هروص  یه  هرخآلا  یف  منهج  هروص  نإ  لوقنف  اذه  ررقت 
هدـیدش مالآ  اهل  نوکی  اهتلباقمب  فصتت  نأ  سوفنلا  کلت  نأش  نم  یتلا  اهب  هفوصوملا  مادـعألا  صئاـقنلا و  اـهب  كردـت  هرطف  یلع 

وأ هرطفلا  کلت  نم  سخأ  یندأ و  هرطف  یلإ  اهترطف  لدبتب  امإ  صئاقنلا  کلتل  اهکاردإ  اهنع  لوزی  نأ  یلإ  اهیف  مالآلا  کلتف  اهبـسحب 
رومأ كاردإب  اهلاغتـشا  و  اهتالامک - هوق  سوفنلا و  کلت  لاح  عافترا  ههج  نم  اهتالباقم  لوصحب  مادـعألا  صئاـقنلا و  کـلت  لاوزب 
یلعف هیـسحلا  لغاوشلا  کلت  یلإ  اهنع  اههجوت  فارـصنال  اهکاردإ - نع  هعونمم  اهنع  هلهاذ  تراص  لبق و  نم  اهدقتعت  تناک  هیلاع 

موی سفنلا  عوضوم  یف  هلاح  ایند  یه  ثیح  نم  ایندـلا  هروص  یه  منهج  نأ  لـصاحلا  هحارلا و  لـصحت  باذـعلا و  لوزی  نیریدـقتلا 
ثیح نم  ضرألا  ءامسلا و  یف  ام  عیمج  یلع  هلمتشم  هیمیحجلا  هروصلا  کلتف  همایقلا 

هر س  یلاعت ، هللا  ءاش  نإ  کعفنی  ام  كانه  یشاوحلا  یف  انبتک  هلجألا و  ضعب  نع  القن  یبوبرلا  رطشلا  یف  ترم  دق  - 1
امأ هیقیقحلا و  اهتروص  یه  هلـصأتم و  هقیقح  تسیل  منهج  نأ  رم  ام  یلإ  هراشإ  لصفلا  لوأ  یف  ام  لثم  اذـکه  اهتروص  نییعت  یف  - 2

اهتیلعفل و هیقیقحلا  اهتروص  تسیل  یهف  هملؤملا  تائیهلا  روصب  كانه  اـهیلإ  راـشأ  اـمک  لاـمعألا  مسجتب  هلـصاحلا  ءاـهوشلا  روصلا 
هر س  اهتیدوجو ،
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اذـه یف  تماد  ام  سفنلاف  هنجلا  نم  یه  اهتاریخ  اهتالامک و  ثیح  نم  اهنإف  اـهتاریخ  اـهتالامک و  ثیح  نم  ـال  اهرورـش  اهـصئاقن و 
نم اهقح  هزیمتم  ریغ  هطولخم  نوکت  ساوحلا  هذـهب  كردـی  اـملک  و  هیندـبلا - ساوحلا  هذـهب  هیملاـعلا  تادوجوملا  كردـی  ملاـعلا 
اهل نأ  معزیف  ههبتـشم  هطولخم  هروص  یلع  ضرـألا  ءامـسلا و  موـجنلا و  رمقلا و  سمـشلا و  يریف  اهدـساف - نم  اهحیحـص  اـهلطاب و 
اهب همئاق  مارجألا  کلتل  هیتاذ  اهنأ  و  هئیهلا - هذـه  یلع  هقیقحلا  بسحب  بکاوکلا  رمقلا و  رون  سمـشلا و  ءوض  نأ  اـتابث و  (1) و  ءاقب

ضافخنالا و عافترالا و  تابثلا و  ءاقبلا و  نم  سحلا  اهکردـی  یتلا  هئیهلا - هذـه  یلع  امهنم  لک  ضرـألا  ءامـسلا و  نأ  اـهریغب و  ـال 
اهرون اهلطاب و  نم  اهقح  زاتما  اهل و  سیل  امع  اهل  ام  لصفنا  اـهریغ و  ءایـشألا  هذـه  تلدـبت  هماـیقلا  موی  ءاـج  اذإـف  بیترتلا  عضولا و 

َنِم َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام  یلاعت  لاق  امک  بیطلا  نم  اهثیبخ  هیلصألا و  اهتملظ  نم  یـضرعلا 
تماق اذإف  تالامکلا  تاریخلا و  نم  اهنع  جراخ  وه  امع  هزیمتم  ملاعلا  اذـهل  هیلـصألا  هقیقحلا  نع  هراـبع  منهج  هروصف  هیـآلا  ِبِّیَّطلا 
یهلإلا رمألا  هیطعی  ام  بسحب  هنجلا - لهأ  یف  مکحلا  نوکیف  اهتقیقح  یلإ  هروص  لک  عجر  اهراد و  یف  هفئاط  لـک  رقتـسا  هماـیقلا و 
تاکرح یف  هللا  عدوأ  يذـلا  ملاعلا  اذـه  هدام  یف  یهلـإلا  رمـألا  هیطعی  اـم  بسحب  راـنلا  لـهأ  یف  مکحلا  نوکی  هرخـآلا و  هأـشنلا  یف 

سمش سمشلا  اذک  همایقلا و  یف  راونألا  هسومطم  اهنکل  بکاوک  یهف  اهراونأ  هسومطملا  هعبـسلا  هتباثلا و  بکاوکلا  یف  كالفألا و 
.مارجألا هذهب  يدابملا ال  کلتب  همئاق  هقیقحلاب  یهف  هیلصألا  اهئدابم  نم  هدافتسم  اهراونأ  نأل  رونلا  هفسکنم  اهنکل 

یلاعت لاق  اذهل  صلاخ و  میعنب  صلاخ و ال  باذعب  سیلف  ایندلا   (2) مکح نم  رانلا  مکح  برقی  تاحوتفلا  نم  نیتسلا  بابلا  یف  لاق 
کلذ ببس  و  ییْحَی * اهِیف َو ال  ُتوُمَی  ال 

رتخا سکع  هام و  سکع  راب  دـنچ  وج  نیا  بآ  لدـبم  دـش  -  ُ اـهل ـال  هل  رونلا  ءوضلا و  هللا و  هجول  تاـبثلا  ءاـقبلا و  نأ  لاـحلا  و  - 1
هر س  رارقرب ، 

درجم اهتالاصو  تامرـصت  اهتانوکت  ءالب  اهمیعن  ءاد  اهؤاود  مس  اهقایرت  مغ  اهرورـس  لاوزلا  روثدـلا و  همقنب  بوشم  ایندـلا  میعنف  - 2
هر س  اهتاعاشب ، اهتاعانس و  نم  کلذ  ریغ  یلإ  تاسامم 
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كـالفألا روص  نم  ریغت  اـم  ردـق  یلع  هنم  ریغت  یهلـإلا و  رمـألا  نم  بکاوکلا  تاـکرح  كـالفألا و  یف  مهیلع  هللا  عدوأ  اـم  یقب  هنأ 
.کلذ ریغ  صقن و  هدایزب و  اهمکح  فلتخاف  راشتنالا  سمطلاب و  بکاوکلا  روص  نم  لیدبتلاب و 

هرخـآلا و یف  هللا  نجـس  یه  تاـقولخملا و  مظعأ  نم  منهج  نأ  كاـیإ  هللا و  انمـصع  ملعا  منهج  هفرعم  یف  نیتسلا  باـبلا  یف  لاـق  و 
- هتاجرد یـصقأ  یلع  دربلا  اهیفف  ریرهمز  رورح و  یلع  يوحت  یه  رعقلا و  هدیعب  تناک  اذإ  مانهج  رئب  لاقی  اهرعق  دعبل  منهج  تیمس 

مل وأ  دعب  تقلخ  له  اهیف  سانلا  فلتخا  و  نینـسلا - نم  هئام  نوعبـس  سمخ و  اهرعق  اهالعأ و  نیب  هتاجرد و  یـصقأ  یلع  رورحلا  و 
ریغ ناتقولخم  امهف  فیرعتلا  فشکلا و  لهأ  انباحـصأ  دنع  اندنع و  امأ  هنجلا و  یف  اوفلتخا  کلذک  اهیف و  روهـشم  فالخلا  قلخت و 
اروس الإ  رت  مل  اهتلخد  اذإف  راد  یه  لاقیف  هصاخ  اهیلع  هیواحلا  اهلک  اهناطیح  ماقأف  اراد  ینبی  لجرکف  ناتقولخم  انلوق  امأ  نیتقولخم و 

نزاخم کلاسم و  قدارس و  فرغ و  تویب و  نم  اهیف  نینکاسلا  ضارغأ  یلع  اهتویب  یـشنی ء  کلذ  دعب  مث  هحاس  ءاضف و  یلع  ارئاد 
لاق اهبهل  نجلا  ههلآ و  هذـختملا  راجحألا  مدآ و  ینب  يوس  اهل  رمج  ـال  قرحم  ءاوه  اـهرورح  راد  یه  اـهیف و  نوکی  نأ  یغبنی  اـم  و 
ُدُونُج َنوُواْغلا َو  ْمُه َو  اهِیف  اُوبِْکبُکَف  لاق  َمَّنَهَج و  ُبَصَح  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  ام  ْمُکَّنِإ َو  لاق  و  ُهَراـجِْحلا * ُساَّنلا َو  اَـهُدُوقَو  یلاـعت 

بضغلا و هفـص  نم  یلاعت  هللا  اهقلخ  دق  اهنولخدی و  نیذـلا  سنإلا  نجلا و  لامعأ  ثودـحب  تالآلا  اهیف  ثدـحت  َنوُعَمْجَأ و  َسِیْلبِإ 
لوخد دـنع  الإ  کلذ  نوکی  یهلإلا و ال  بضغلا  هفـص  نمف  اـهیف  نولخادـلا  اهدـجی  یتلا  نحملا  مـالآلا و  نم  اـهیف  قلخی  اـم  عیمج 

یه لب  اهتکئالم  سفن  یف  اهسفن و ال  یف  ملأ  الف  اهلهأ  نم  دحأ  اهیف  نکی  مل  اذإ  امأ  و  اهولخد - یتم  سنإلا  نجلا و  نم  اهیف  قلخلا 
ْنَم ِیبَضَغ َو  ْمُْکیَلَع  َّلِحَیَف  ِهِیف  اْوَغْطَت  یلاعت َو ال  هللا  لوقل  نورتفی  نوحبسی ال  نوذتلم  نوسمغنم  هللا  همحر  یف  اهتینابز  نم  اهیف  نم  و 
نم رمألا  ذـخأی  نأ  دـیری  انتقیرط و  یعدـی  نمم  هل  هفرعم  ـال  نمف  ملـألا  نیع  وه  اـنهاه  بضغلا  نإـف  يوَه  ْدَـقَف  ِیبَضَغ  ِْهیَلَع  ْلـِلْحَی 

رمألا  (1) ناک ول  اهل و  یلجتملا  وه  رهاقلا  مسا  نإ  یهلإلا و  رهقلا  نم  هقولخم  منهج  نإ  لوقیف  هبسانملا - لیثمتلا و 

مل رهاقلا و  ینغب  هینغ  تناکل  بضغلا  هفص  نم  یه  یتلا  صئاقنلا  مادعألا و  مالآلا و  نم  رهاقلا ال  مسالا  یلجت  نم  تناک  ول  يأ  - 1
نکمملا نأش  يذلا  فیوجتلا  هوهـشلا و  هدش  نم  اهـسفن  لکأت  مل  دـیزم و  نم  له  لوقت  ثیح  ردـقلا  اذـهب  ناشطع  ناعوج و  نکت 

یف لاجملا  هعـساو  ریـصتف  اهیلإ - هعـساولا  همحرلا  لزنی  همدـق و  رابجلا  عضی  یتح  لاجملا  هقیـض  ردـقلا  اذـهب  نکت  مل  و  قولخملا -
هر س  هربابجلا ، عم  لمعلا  دیزملا و  ءاعد 
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لکأ لوقت  نأ  دیزم و ال  نم  له  لوقت  نأ  اهل  نکمی  مل  هربابجلا و  یلع  طلـستلا  نم  هل  تدـجو  امع  اهـسفنب  کلذ  اهلغـشل  هلاق  امک 
نیرکنملا هربابجلا و  یلع  طلـستلا  يوعدـلا و  یف  لاجملا  اهل  عسو  یـش ء  لک  تعـسو  یتلا  هتمحرب  اهیلإ  قحلا  لزنیف  اـضعب  یـضعب 

.اهقلخ نأش  یف  نوطلاغ  سانلاف 

نوفرعت لاقف ص أ  اوعاتراف  همیظع  هده  اوعمسف  دجسملا - یف  هباحصأ  عم  ادعاق  ناک  هنأ  هللا ص : لوسر  نع  انیور  ام  بجعأ  نم  و 
اهرعق یلإ  لصو  نآلا  هنس  نیعبس  ذنم  منهج  یلعأ  نم  یقلأ  رجح  لاق  ملعأ - هلوسر  هللا و  اولاق  هدهلا  هذه  ام 

ناک تام و  دق  نیقفانملا  نم  قفانم  راد  یف  خارصلا  الإ و  همالک ص  نم  غرف  امف  هدهلا  هذه  اهیف  هطوقـس  اهرعق و  یلإ  هلوصو  ناکف 
یف يوهی  هللا  هقلخ  ذنم  هنأ  قفانملا و  کلذ  وه  رجحلا  اذه  نأ  هباحـصلا  ءاملع  ملعف  ربکأ  هللا  هللا ص  لوسر  لاقف  هنـس  نیعبـس  هرمع 

مهعمـس ناکف  ِراَّنلا  َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدـلا  ِیف  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  یلاعت  هللا  لاق  اهرعق  یف  لصح  تام  اـملف  هنـس  نیعبـس  هرمع  غلب  منهج و 
همالک یهتنا  همالک  برغأ  ام  هفیرعت و  فطلأ  ام  و  هوبنلا - مالک  بجعأ  ام  رظناف  اوربتعیل  هللا  مهعمسأ  یتلا  هدهلا  کلت 

: هیفشک هرکذت 

- ضرألا تاوامـسلا و  بجح  لخاد  یف  تاذـلا  هقیقحلا و  بسحب  یه  و  هبترلا - ثیح  نم  هعباسلا  ءامـسلا  قوف  هنجلا  نأ  تملع  امل 
خبطم هلزنمب  ملاعلا  اذـه  نأ  ملعاف  ایندـلا - نم  هرخآلا  وشن  نأ  تملع  کلملا و  نطاـب  توکلملا  ملاـع  توکلملا و  ملاـعلا  یف  اـهنأل 

(2) یه مدآ  ینب  لامعأ  نإـف  بکاوکلا  هعـشأ  هیوامـسلا و   (1) تاکرحلا هرارحب  مهتالوکأم  حلـصی  هنجلا و  لـهأ  همعطأ  هیف  جـضنی 
یتلا مهتیذغأ  داوم 

هر س  لامعألل ، ایندلا  یف  اهدادعإب  يأ  - 1
هنسحلا لامعألا  نإف  نیذتغملا  روص  وأ  هیذغألا  روص  تناک  اءاوس  اهل  هبسانملا  روصلل  هأشنم  یه  تاکلملل و  هبجوم  لامعألا  ذإ  - 2

هر س  ریزانخلا ، هدرقلا و  اهدنع  نسحی  ءاهوش  روصب  مهنوک  بجوت  هئیسلا  و  درم - درج  روصب  نولماعلا  نوکی  نأ  بجوت 
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بعاتملا هیویندـلا و  تاضایرلا  ههج  نم  اجـضن  رثکأ  الادـتعا و  متأ  مهلامعأ  تناـک  اـملکف  هیورخـألا  مهنادـبأ  مهـسوفن و  وشن  اـهب 
.هیقابلا هایحلل  هیوقت  دشأ  احولص و  متأ  قفوأ و  هیورخألا  هیناسفنلا  مهتبرشأ  مههکاوف و  مهتیذغأ و  تناک  هللا  لیبس  یف  هیندبلا 

یف رثؤـی  اـمک  ردـقلا  تحت  تارمجلا  هـلزنمب  یه  یتـلا  بکاوـکلا  سمـشلا و  هعـشأ  ریثـألا و  هرک  نإ  فـشکلا   (1) لهأ ضعب  لاـق 
نم کلذـک  اران  اهنوک  عم  همحر  تناـک  هعفنملا  نم  کـلذ  یف  اـمل  اجـضن  اـهترارحب  نداـعملا  هکاوفلا و  جـضن  هذـه  تادـلوملا و 
نیأ ملع  نانجلا  لهأ  نم  هیلکآل  ذاذتلالا  هب  عقی  يذلا  جضنلا  نم  هنجلا  هکاوف  یف  ام  رانلا و  هنجلا و  عضوم  و  هرخآلا - هأشن   (2) فرع

اهـضرأ رعقم  یف  هرارح  راـنلا  ثدـحتف  هنجلا  ضرأ  رعقم  تحت  یتـلا  راـنلا  هرارح  اهببـس  هنجلا  هکاوف  جـضن  نأ  هنجلا و  نیأ  راـنلا و 
هنجلا ضرأ  رعقم  نإف  ردقلا  تحت  رانلا  هرارحک  اهل  یه  هرارحلاب و  الإ  جضن  ام ال  تالوکأملا و  نم  هنجلا  یف  ام  حالـص  اهب  نوکیف 

ایندـلا و تاناویح  عفانم  تناک  اـم  اـهیف  هللا  عدوأ  اـهنأ  اـهماکحأ  نم  راـنلا و  یف  اـهلک  موجنلا  رمقلا و  سمـشلا و  راـنلا و  فقـس  وه 
اولع كانه  ءایـشألاب  رانلا  هرارح  لعفتف  روصلا  لاکـشألا و  یف  اهل  هبـسانملا  مهنادـبأب - هاجنلا  لهأ  سوفن  یه  یتلا  هنجلا  تاـناویح 

ضرأ يرت  أ ال  روصلا - تفلتخا  نإ  ینعملاب و  كانه  یلإ  لقتنی  کلذـک  انهاه  رمألا  وه  اـمک  الفـس و  اـنهاه  ءایـشألاب  لـعفت  اـمک 
یضتقی امک  هیکسملا  هبرتلا  کلت  یف  هسورغم  هنجلا  راجـشأ  رانلا و  نم  هیف  امل  عبطلاب  راح  وه  ربخلا و  یف  درو  امک  اکـسم   (3) هنجلا

امل لبزلا  ایندلا  رادلا  هذه  تابن  لاح 

هر س  رانلا ، يوقت  یف  تاحوتفلا  نم  نینامثلا  عباسلا و  بابلا  یف  نیدلا  ییحم  فشاکملا  ققحملا  وه  - 1
امک هنجلا  وه  يذـلا  ولعلا  یف  لعفت  بکاوکلا  یه  یتلا  تارمجلاف  هداهـشلا  ملاع  جوأ  یلع  لاثملا  ملاـع  ضیـضح  نأ  فرع  يأ  - 2

هر س  اضیأ ، لفسلا  یف  لعفت  هیبکوکلا  تارمجلا  هذه  نکل  ولعلا - یف  ردقلا  تحت  یتلا  رانلا  تارمج  لعفت 
لهأل اهتاعفن  امأ  اقباس و  اهنیب  دـقف  اهلهأل  هیتاذـلا  اهتاریخ  امأ  هنجلا  لهأل  اـهلهأل و  عفن  ریخ و  اـهلک  راـنلا  نأ  همـالک  لـصاح  و  - 3

هر س  اهضرأ ، یف  هبراضلا  اهراجشأ  قورع  هیوقت  هیکسملا و  اهضرأ  بییطت  و  اهلهأ - روص  لیدعت  اههکاوف و  جضنف  هنجلا 
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هللا انداعأ  رانلا  يوقت  یف  فاک  ردـقلا  اذـه  و  نفعتلل - هلباقلا  ماـسجألا  یف  نیفعتلا  یطعی  هرارحلا  نفعم و  هنـأل  هیعیبطلا  هرارحلا  نم 
.یهتنا نیرادلا  یف  اهنم 

بانطإلا هفاخم  ـال  ول  اـیناهرب و  داـع  یـصقتسا  اذإ  هنأ  ـالإ  تـالیثمتلا  هیباـطخلا و  تامدـقملا  یلع  هاـنبم  ناـک  نإ  مـالکلا و  اذـه  و 
یـصقألا کلفلا  تحت  ملاعلا  اذه  الإ  تسیل  منهج  نأ  یلع  همالک  لمحت  نأ  كایإ  ناهربلا و  لیبس  همکحلا و  هجو  یلع  هانحـضوأل 

نم ققحملا  اذـه  هیلإ  بهذ  يذـلا  اهتقیقح و  اهنطاب و  ایندـلا و  لام  یه  اهتروص  تناک  نإ  هرخآلا و  هأشنلا  نم  یه  منهج  نأ  رم  امل 
هتقلخ و متی  ومنی و  نوکتی و  اـمنإ  ناـسنإلا  نأ   (1) هببـس بکاوکلا  هعـشأ  ملاعلا و  اذه  هرارحب  اهماعط  خبط  هنجلا و  هکاوف  جـضن  نأ 

تاکرح نم  هدافتسم  هرارحلا  کلت  هللحم و  هیزیرغ  هرارحب  الإ  کلذ  نکمی  هتدام ال  یلع  أرطت  بالقنا  تالاحتساب و  هتعیبط  لمکت 
.هماقم یف  تبث  امک  اهتعشأ  هیکلفلا و  مارجألا 

هرارحلا و یلإ  جاتحت  هکرحلا  هیرکفلا و  هیندـبلا و  تاکرحلاب  متی  امنأ  هیلمعلا  هیرظنلا و  هیتوق  اتلک  بسحب  ناسنإلا  لامکتـسا  نإ  مث 
تاـکرح یلإ  یهتنی  ملاـعلا  اذـه  یف  تاـکرحلا  عیمج  نأ  اـمک  يرخـألا و  نع  امهادـحإ  کـفنی  ـال  ناـتبحاصتم  هکرحلا  هرارحلا و 
سمـشلا ءوض  امیـس  بکاوکلا  ءاوضأ  یلإ  یهتنت  هیـسقطسألا  هیزیرغلا و  تارارحلا  عیمج  کلذکف  یـصقألا  کلفلا  امیـس  كالفألا 

سبلت نأ  یلإ  تلقتنا  اذإ  یندأ  هروصب  هروصم  هدام  لک  نأ  کـیلع - یفخی  ـال  مث  ءارقتـسالا  راـبتعالا و  شیتفتلا و  دـنع  رهظی  اـمک 
- ضرألا یف  هنوفدـملا  هبحلاک  راسکنالا  مضهلا و  نفعتلا و  هبـش  یلوألا  اهتروصب  اهل  لصحی  نأب  نوکی  اـمنأ  کلذـف  یلعأ  هروصب 

یف هفطنلا  تالاقتنا  یف  سایقلا  اذـک  و  هیتابن - هروص  لبقت  مل  اهیلع  هرارحلا  ءالیتساب  نفعتی  مل  هیدامجلا و  اهتروص  فعـضت  مل  اـمف 
اهؤشنم هیناسفن  تاماضهنا  تاراسکناب و  هقوبـسم  اهنإف  سفنلا  یف  هعقاولا  تاـیقرتلا  یف  مکحلا  اذـک  هیناویحلا و  هیتاـبنلا و  اـهراوطأ 

كالفألا تاکرحب  طونم  لکلا  هیلقعلا و  کسنلا  یف  هیرکفلا  تاکرحلا  هیندبلا و  کسنلا  یف  هیندبلا  تاکرحلا 

تابییطتلا هیورخألا و  تالیدعتلا  هدیمحلا و  هکلملا  وهف  بیرقلا  هببـس  امأ  دادعإلاب و  هانرـسف  دـق  هدـیعبلا و  هلعلا  یلإ  دانـسإ  يأ  - 1
هر س  هللا ، یلإ  ریسلا  هعرس  هیلإ و  كولسلا  هللا و  بح  تارارح  سفنلا و  قالخأ  تالیدعت  اهببس 
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اهؤاذغ اهمیعن و  متی  اهب  هیورخألا و  اهتایح  لصحت  اهب  یتلا  سوفنلل  هیلمعلا  هیملعلا و  تالامکلا  نأ  فشکناف  اهئاوضأب  بکاوکلا  و 
هرم ریغ  رم  امک  اهخنس  میحجلا و  ران  رهوج  نم  یه  یتلا  هیویندلا  هیعیبطلا  هرارحب  لصحی  امنأ  هنجلا  یف  اهبارش  اهماعط و  و 

رانلا یف  تابوقعلا  مالآلا و  لحم  نییعت  یف  ( 30  ) لصف

هیویندلا و رورـشلا  مادـعألا و  اهتدام  نإف  هروصلا - هداملا و  بسحب  هرخآلا  ایندـلا و  نم  هجوزمم  هقیقح  منهج  هقیقح  نأ  تملع  امل 
سیل اضیأ  همقنلا  باذعلا و  لحم  نأ  ملعاف  ایندـلاب  اهتافتلا  اهقلعت و  ههج  نم  هملؤم  هیکاردإ  هروصب  سفنلا  دـنع  اهروضح  اهتروص 

لب مالآلا  عضومب  تسیل  ءاضعألا  (1) و  حراوجلاف ندبلا  امأ  طقف  هیناویحلا  سفنلا  وأ  طقف  هقطانلا  سفنلا  وأ  طقف  ندبلاک  اطیسب  ارمأ 
نم اهریغ  هدوربلا و  هرارحلا و  لصولا و  لصفلل و  هلباق  اهنأل  مالآلا  تابوقعلا و  عاونأ  نم  اـهیلع  دری  اـم  عیمج   (2) بذعتسی امم  یه 

ناتاذ تثدـح  و  هتاذ - تلطب  دـق  ناک  هلاـصتا  لاز  اذإ  هل و  هیلاـمک  هفـص  نوکی   (3) مـسجلا یلع  دری  ام  لکف  مادعألا - دادـضألا و 
تیقب اهیلع  ناک  یتلل  هداضم  هفص  هیلع  تأرط  اذإ  سیل  ناتلصتم و  نایرخأ 

نم امأ  مسجلا و  یف  کلذ  لثم  نکمی  مسجلا و ال  یلع  دری  ام  لکف  لوقیـس  اـمک  ـال  طرـشب  طـقف و  ماـسجأ  اـهنإ  ثیح  نم  يأ  - 1
هر س  سمل ، تاوذ  اهنوکل  ملأتت  یهف  ءاضعأ  حراوج و  اهنإ  ثیح 

هر س  هل ، باذعتسا  هل ال  ملأ  امکف ال  اهل - سمل  ذإ ال  هدام  وه  يذلا  ینعملاب  مسجلا  نأل  هب  ترسف  امنإ  لمکتست و  يأ  - 2
هدوربـلا تسیل  دـبکلا  بلقلا و  هلاـمک و  تسیل  هرارحلاـف  ءاـملاک  یعوـنلا  مسجلا  اـمأ  طـقف و  مسجلل  هیناـثلا  تـالامکلا  نم  يأ  - 3

وه يذـلا  يرهوجلا  هلاصتا  عفر  هنأل  اضیأ  طقف  مسجلل  ـالامک  سیل  لـصفلا  لـب  هیلع  سق  هیناـثلا و  اـمهلامک  هرارحلا  لـب  اـمهلامک 
هر س  یلویه ، مسج و  يرهوجلا  دادتمالا  نأب  لوقی  نمم  وأ  مسجلا  یف  دارفألا  رهاوجلاب  لئاقلا  نم  لوقنم  هلعل  و  هتروص -
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ناک يذـلا  رخآلا  عم  نیدـضلا  دـحأ  كاردإل  هعماج  سفنلا  نإف  یناسفنلا  رهوجلل  امک  هل   (1) اررـض هفآ و  نوکیل  هیناثلا  عم  یلوألا 
اهب یتلا  هلدـتعملا  یه  یلوألاب و  كردـتف  هیجازملا  هیفیکلا  داضی  ام  اهندـب  نم  وضع  یلع  درو  اذإ  امک  رخـآلاب  ررـضتیف  اـهل  اـمئالم 

لخد نم  لک  سیل  لمأتف و  هیف  هیراسلا  هتروص  مسجلا و  یف  کلذ  لثم  نکمی  ملألا و ال  لصحیف  اهل  هداضملا  هیناثلا  هیـسمللا  اهتوق 
حراوجلا يوق  کلذک  تانوتألا و  نوجـسلا و  لهأک  هینابزلا و  هندسلاک و  ابذعتـسم  ناک  امبر  لب  ابقاعم  ابذعم  هبوقعلا  (2) و  باذعلا

اهکلم و یف  هارت  امب  اهیلع  فلتخت  مالآلاف  هللا  رمأب  اهرخـست  اـهیلع و  مکحت  تناـک  یتلا  سفنلا  نم  ماـقتنالل  ـالحم  هللا  اـهلعج  ثیح 
حورلا ینعأ  هقطانلا  سفنلا  امأ  ساوحلا و  رعاشملا و  نم  تاکردملا  اهیلإ  لقتنی  ام  ههج  نم  هبحت  هبلطت و  ام  فالخ  اهفرصت  عضوم 

نأ الإ  رـشلا  ءاقـشلا و  ملاع  نم  تسیل  اهنأل  ءاقـشلا  یف  اهل  ظح  هرخآلا ال  ایندلا و  یف  هدیعـس  یه  هفرعملا و  همکحلا و  لحم  یهلإلا 
میقتسملا طارصلا  یلع  اهب  یـشملا  الإ  هقطانلل  سیل  هبادلاک و  اهل  یهف  هیناویحلا  سفنلاب  یمـسملا  یناویحلا  بکرملا  اذه  اهبکر  هللا 

یلإ اهدری  نأ  بکارلا  دارأ  املک  حومجلا  هبادـلا  یهف  تبأ  نإ  ضاترملا و  لولذـلا  بکرملا  یهف  اـهل  هیناویحلا  سفنلا  تباـجأ  نإـف 
لدبتت یتح  اهبدؤی  اهـضوری و  نأ  بکارلل  اهـسأر و  هوقل  اطیرفت  اطارفإ و  الامـش ال  انیمی و  تذخأ  تحمج و  هیلع و  تنرح  قیرطلا 

اهنأ ال الإ  اهببـسب  تأشن  نإ  یـصاعملاف و  هیناویحلا  سفنلا  اـمأ  اـهبحاص و  اـهنم  دارأ  اـمل  اـقفاوم  اـهعبط  ریـصی  تناـک و  اـمع  اـهتاذ 
لاعفألا نأل  هیصعم  اهل و ال   (3) بنذ

هتیهامل لامک  عفر  لب  هل  الامک  سیل  هنکل  هل  سمل  ذإ ال  املأ  اررـض و  نکی  مل  نإ  هدام و  يذـلا و  ینعملاب  مسجلل  لاصتالا  عفر  - 1
هر س  مسجلل ، الامک  لاصتالا  مدع  نوکی  فیکف  مدعلا  یلإ  هیدأتل  هل  یشلا ء  دض  هیرش  داسف و  و 

هر س  هندسلاک ، تابوقعلا  مالآلل و  هعوضوملا  هیناویحلا  سفنلاب  هجوزمملا  هقلعتملا  سفنلل  ءاضعألاف  - 2
هیئزج تاکاردإ  هیناویحلا  سفنلل  مئـالملا و  كرد  رفاـنملا و  كرد  هذـللا  ملـألا و  نإـف  ملـألا  یفن  ریغ  هیـصعملا  بنذـلا و  یفن  - 3

كاردإب هیـسمل  هذـل  وضعلا  هسماللف  اهرفانم  كاردإب  ملأ  اهمئالم و  كاردإـب  هذـل  هوق  لـکل  نأ  رم  دـق  تارفاـنملا و  تاـمئالملل و 
كاردإـب هقئاذـلل  اذـک  هنوشخلا و  كاردإـب  هلدـتعملا و  ریغلا  هیفیکلا  كاردإـب  یـسمل  ملأ  هموـعنلا و  كاردإـب  هلدـتعملا و  هیفیکلا 

امک هللا  نم  تابوقعلا  لحم  تسیل  نکل  مالآلا  لحم  تناک  نإ  اهنإ و  لاقی  نأ  الإ  نیتاه  لثم  رخألا  يوقلل  الثم و  هرارملا  هوـالحلا و 
یلاعت هللا  نم  تابوقع  یه  ثیح  نم  مالآلا  لاحم  تسیل  نکل  مالآلا  لاحم  تناـک  نإ  اهـسوفن و  نإـف  اـنهاه - مجعلا  تاـناویحلا  یف 

یف هقطاـنلل  لـب  اـهل  یه  یتـلا  عاـجوألا  نم  یه  نیأ  یناـحورلا و  باذـعلا  نم  اـهوحن  هرـسحلا و  مومغلا و  مومهلا و  اـهل  تسیل  معن 
هر س  هیناویحلاب ، هلصتملا  هیمدآلا  سفنلا  یه  اهتلزنم و  یف  اهلوزن  اهتبترم و 
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اهلاعفأ یف  دـصقی  امم  تسیل  هسدـقت و  هللا و  حبـست  اهب  اـهل  تاـممتم  تـالامک و  یه  اـهریغ  بضغلا و  هوهـشلاک و  اـهنم  هرداـصلا 
وهف عبطلا  بسحب  لاعفألا  نم  يرجی  ام  لک  اـهعبط و  بسحب  يرجت  اـمنإ  هعیرـشلل و  اـکاهتنا  هیـصعملا  اـهیتأت  یف  ـال  هفلاـخملا هللا و 

کیلع بجی  نذإف  اهنم  دـیری  ام  یلع  اهبکار  اهبحاص و  قفاوت  هعیبط ال  یلع  اهنأ  قفتا  اهنکل  اقباس - ملع  اـمک  سیدـقت  حـیبست هللا و 
سفنلاب هلـصتملا  هیمدآلا  سفنلا  یه  نیرمأ و  نم  جزتمملاک  مالآلا  لحم  نأ  ملعاـف  مـالآلا  لـحم  دـجت  ماـقملا و  اذـه  یف  لـمأتت  نأ 

اهنوک ثیح  نم  تابوقعلا  هروص  لحم  یهف  امهنیب  طسوتملا  و  نیفرطلل - عماجلا  خزربلاک  یهف  لعفلاب  القع  ریـصت  نأ  لبق  هیناویحلا 
سفنلل اهتفلاخمل  هیناویحلا  سفنلا  یلع  عقی  امنإف  همایقلا  اموی  باقعلا  عقو  اذإف  هقطان  اهنوک  ثیح  نم  مالآلا  كردم  هیناویح و  اسفن 

دودـحلا يرت  هیلع أ ال  یـشملا  داری  يذـلا  قیرطلا  نع  تجرخ  تحمج و  اذإ  هبادـلا  برـضی  اـمک  قحلا  قیرط  كولـس  یف  هقطاـنلا 
رهظلا برـض  دـیلا و  عطق  لتقلا و  ملأب  سحت  یتلا  یه  هیناویحلا و  سفنلا  اهلحم  اهنأ  اـهریغ  هقرـسلا و  طاوللا و  اـنزلا و  یف  هیعرـشلا 

تاـیلقعلل كردـملا  یلقعلا  رهوجلا  ینعأ  هقطاـنلا  سفنلا  اـمأ  هلیختملا و  هساـسحلا  سفنلاـب  ملـألا  ماـق  مسجلاـب و  دودـحلا  تماـقف 
اهملاع یف  اهفرش  یلع  یهف  فیرشلا  یلاعلا   (1) اهناکم نع  حربت  هضحملا ال 

ءامـسلا یف  هللا  حور  وه  يذلا  طیـسبلا  لقعلا  وه  فیک و  یلعألا  نمیألا  رهدـلا  اهتقو  کلذـک  اهناکم  اذـه  امک  توربجلا و  يأ  - 1
ار دوخ  وت  ات    ُ .هیف یتلا  رخألا  تالباقملا  وأ  یعیبطلا  ملاعلا  نم  هداضملا  هربغأ  اهیلإ  لصی  فیکف  یلیـصفتلا  لقعلا  یه  یتلا  هیونعملا 

نـشور ناج  تاذ  نآ  تهجیب  تسا  نت  فصو  سپ  شیپ و  الاب  ریز و  ناـج  یمورحم ز  یمـسج و  هتـسب  ناـمک  يراد  سپ  شیپ و 
هر س  رظن ،  هتوک  نوچ  وت  يرادنپن  ات  رظن  هش  كاپ  رون  زا  اشگرب  تسا 
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ناک ءاوس  ناسنإ  اهنم  ولخی  الف  هیناویحلا  امأ  سانلا و  رثکأ  یف  هدوجوم  یه  تسیل  هللا و  حور  نم  هخوفنملا  اهنأل  همئادلا  اهتداعـس  و 
اـهعتارم و هنجلا و  ضاـیر  یف  هرخـآلا  موی  حرـسنت  هعیطملاـف  هحومج  هیـصاع  یهف  ایقـش  ناـک  وأ  هلولذ  هعیطم  همیلـس  یه  ادـیعس و 

هیلع هنزخلا  یه  ام  لثم  منهج  یف  مئادلا  میعنلا  الإ  اهدنع  امف  حراوجلا  ءاضعألا و  امأ  هداقنم و  ریـصت  یتح  بذعت  بقاعت و  هیـصاعلا 
ملأتی و وضعلا  نأ  ناسنإلا  لیختیف  ایندـلا  یف  امک  لاعفألا  نم  اهیلع  ماقی  وأ  اهب  موقی  امل  اـمئاد  هعیطم  هدـجمت  هحبـسم هللا  اـهنوک  نم 
ههرکی أ ام  هروص  نم  هحراجلا  هساح  هیلإ  هلمحی  امب  يذأتملا  ملأتملا  وه  امنإ  همهوت  امک  سیل  ملـألاب و  هسفن  یف  هساـسحإل  يذأـتی 

دجی اذـه ال  عم  وضعلا و  یف  لصاح  هتظقی  یف  هنم  ملأتی  يذـلا  حرجلا  دوجوم و  هدـنع  سحلا  یح و  وه  مان و  اذإ  ضیرملا  يرت  ـال 
ملاع یلإ  عجر  ضیرملا و  ظقیتسا  اذإف  ربخ  هدـنع  امف  خزربلا  ملاع  یلإ  هداهـشلا  ملاع  نع  ههجو  فرـص  دـق  ملألل  دـجاولا  نأل  املأ 
هروص هعزفم و  ایؤر  یف  امإ  هیلع  نوکی  ام  یلع  خزربلا  یف  یقب  نإـف  مـالآلا  عاـجوألا و  هب  تماـق  ساوحلا  لزنم  یلإ  لزن  هداهـشلا و 

هانلق و امل  هبنتف  هرخآلا  یف  هلاح  اذکه  لقتنا و  ثیح  ملألا  وأ  میعنلا  هعم  لقتنیف  معنتیف  هذلم  هروص  هنـسح و  ایؤر  یف  وأ  ملأتیف  هملؤم 
هانرون امب  رصبت 

اهددع هینابزلا و  یلإ  هراشإلا  یف  ( 31  ) لصف

هناحبـس نأ هللا  ملعا  هیآلا  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًهَْنِتف  اَّلِإ  ْمُهَتَّدِـع  اْنلَعَج  ام  ًهَِکئالَم َو  اَّلِإ  ِراَّنلا  َباحْـصَأ  اْنلَعَج  ام  َرَـشَع َو  َهَعِْـست  اْهیَلَع  یلاعت  لاق 
مهیلإ راشملا  مه  ماسجألا و  یف  مهل  لغش  یلاعت و ال  هریغب  مهل  تافتلا  همالع ال  هکئالم  هل  نأ  امک  ماسجألا  یف  هنذإب  هلامع  هکئالم 

.هلوقب

هعیبطلا ملاع  حابشأ  تاملظلا و  ملاع  خزارب  یف  رومألا  تاربدم  یه  یناوثلا و  کلت  یلإ   (1) ًاْرمَأ ِتارِّبَدُْملاَف  هلوقب  ًاْقبَس و  ِتاِقباَّسلاَف 
اهتاقبط ایندلا و  اهرهاظ  یتلا 

هر س  هعبطنملا ، عئابطلا  هقلعتملا و  حاورألا  هلامعلا و  هکئالملا  یلإ  اذه  هلوقب  ریشأ  يأ  - 1
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نم یـسدق  رهوج  تحت  اهنم  الک  نأل  يدوجولا  بیقعتلا  بیترتلا و  یلع  هلادلا  ءافلا  ظفلب  تیتوأ  امنإ  اهتاقبط و  میحجلا و  اهنطاب  و 
ملاـعلا يوامـسلا و  ریبـکلا  ملاـعلا  تاـیناحورک  یه  هکرحملا و  تاـیعیبطلا  هربدـملا و  تاـیناسفنلا  یلع  دوجولا  هقباـسلا  تاـقرافملا 
تباوثلا حاورأ  هرایـسلا و  بکاوکلا   (1) حاورأ يولعلا  ریبکلا  ملاعلا  یف  یهف  ریبکلا  ملاـعلا  یف  اـمل  جذومنأ  هیف  یناـسنإلا و  ریغـصلا 

ضعب و هطیح  تـحت  اهـضعب   (2) یـصحت لیـصافت ال  اهل  لامجإلا و  یلع  اربدـم  رـشع  هعـست  هلمجلا  اجرب و  رـشع  انثا  اهعیمجب  یتلا 
یف فرـصتلا  و  ریبدـتلل - هرـشابملا  عئابطلا  يوقلا و  رئاـس  سوءر  یه  يوق  رـشع  هعـست  یناـسنإلا  ریغـصلا  ملاـعلا  یف  اذـک  همکح و 

هسمخلا تاکاردإلل  اهنم  رشعف  هکرحملا  هکردملا و  هیناویحلا  لاعفألا  يدابم ء  یه  اهنم  رشع  اتنثا  هیتابنلا  هیناویحلا و  هیلفسلا  خزاربلا 
تارفانملل و عفدلا  أدبم  بضغلل  يرخألا  تامئالملل و  بذجلا  أدبم  هوهـشلل  امهادـحإ  کیرحتلل  ناتنثا  هنطابلا و  هسمخلا  هرهاظلا و 
هیذاغلا و هندـسلا  عورفلا و  اهنم  هعبرأ  دـیلوتلا و  هیمنتلا و  هیذـغتلا و  لعف  یف  لوصألا  اهنم  هثـالث  هیتاـبنلا  لاـعفألا  يداـبم  اـهنم  هعبس 

ناروث نم  هئشان  یه  یتلا  میحجلا  ران  هراثإ  یف  الخدم  رشع  هعستلا  هذه  نم  لکلف  عفدلا  مضهلا و  كاسمإلا و  بذجلا و  یف  اهلاعفأ 
سانلا اـهاری  ثیحب  هماـیقلا  موی  زربتـس  قئـالخلا و  رظن  نع  هبوجحم  مویلا  هنماـک  تاـنارین  یه  یتلا  اهتاوهـش  هعیبطلا و  منهج  هرارح 

سباحملا هذهب  ایند - یف  اسوبحم  هنوک  ماد  ام  ناسنإلا  یلوت و  ربدأ و  نم  وعدت  يوشلل  هعازن  هعاظف  نادـبألل  هبیذـم  دوجولل  هقرحم 
رشع و هعستلا  هیولعلا  تاربدملا  يدیأ  یف  اریسأ  اضوبقم  هعیبطلا  نجسب  انوجـسم  میحجلا  رانب  ولمم  اهنطاب  یتلا  هیجراخلا  هیلخادلا و 

لازی وهف ال  ناحیرلا  حورلا و  ندعم  نانجلا و  ملاع  یف  لوخدلا  ناویحلا و  راد  یلإ  جورعلا  هنکمی  رشع ال  هعـستلا  هیلفـسلا  تارثؤملا 
لسالسلاب دیقم  میمحلا  رانب  قرتحم  میحجلا  باذعب  بذعم 

هر س  تایناحورلا ، نم  یلیصفت  لدب  - 1
رـشع ینثا  بسحب  تمـسق  اذإ  نکل  رثکأ  لب  اذـکه - اهتایناحورف  راحبلا  تارطق  لامرلا و  ددـع  نم  رثکأ  تناک  اـمل  تباوثلا  يأ  - 2

هر س  اربدم ، رشع  هعست  هرایسلا  هعبسلا  تایناحور  عم  تناک  اجرب 
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َنوُْعبَـس اهُعْرَذ  ٍهَلِْـسلِس  ِیف  َُّمث  ُهوُّلَـص  َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُخ  یلاعت  هلوقب  هنع  هللا  حصفأ  امک  هلاح  دـیبعلا و  يراسألاک و  لالغألا  و 
ریغ ارح  رارحألا  نیدرجملاک  ریـصیل  لمعلا  ملعلاب و  هتاذ  لامکتـسا  مدـع  ندـبلا و  سبح  نم  هسفن  صـالخ  مدـعل  ُهوُُکلْـساَف  ًاـعارِذ 

َناک ال ُهَّنِإ  یلاعت  هلوق  یف  لمعلا - ملعلا و  كرتب  لیلعتلا  عقو  کلذـل  تاقلعتلا و  يوهلا و  دـیقب  دـیقم  ـال  تاوهـشلا و  رـسأب  روسأـم 
لمعلا كرت  یلإ  یناـثلا  یهلـإلا و  ملعلا  كرت  یلإ  هراـشإ  لوـألاف  هنـأل - يأ  ِنیِکْـسِْملا  ِماـعَط  یلَع  ُّضُحَی  ـال  ِمیِظَْعلا َو  ِهَّللاـِب  ُنِمْؤـُی 

رم امک  ضرألا  تاوامـسلا و  بجح  لخاد  یف  یه  یتلا  هرخآلا  ملاع  یلإ  ملاعلا  اذـه  نم  دـسجلا  تومب  هحور  لـقتنا  اذإـف  حـلاصلا 
نجسلا و ملأب  سحی  نکل ال  میحجلاب و  اطاحم  انوجسم  اضیأ  انهاه  ناک  هیواهلا و  یلإ  يوهلا  نم  نیجسلا و  یلإ  نجـسلا  نم  لقتنی 
کلذـب و سحأ  ءاطغلا  هنع  فشک  اذإف  َنُؤِطاْخلا  اَّلِإ  ُُهلُکْأَی  ٍنِیلْـسِغ ال  ْنِم  اَّلِإ  ٌماعَط  ـال  ٌمیِمَح َو  اـنُهاه  َمْوَْیلا  َُهل  َْسیَلَف  سبحلا  باذـع 

جئاتن نم  یه  یتلا  رـشع  هعـستلا  هینابزلا  هذـه  يدـیأ  یلإ  کلاملا  هیدؤیف  هرخآلا  یف  هرهاظ  یلإ  ایندـلا  یف  هنطاب  نم  باذـعلا  لـقتنا 
یلع ایوتـسم  هبر  نم  يدـه  یلع  ناک  نم  نورعـشی و  ثیح ال  نم  ایندـلا  یف  اهب  بذـعتی  امک  اهب  بذـعتیف  هیلکلا  تاربدـملا  کـلت 
ملسی مالسلا و  راد  یلإ  لصی  يوقتلا  ملعلا و  یمدق  هیادهلا و  رونب  هرخآلا  لیبس  کلسیف  دیمحلا  زیزعلا  هللا  طارـص  میقتـسم - طارص 

ِهِیف اًلُجَر  اًـلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  تارکنملل  تارمـآلا  تاوهـشلا  رـسأ  ایندـلا و  قر  نم  صلخی  تارجازلا و  تابذـعملا  تاـکلهملا  هذـه  نم 
َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اًلَثَم  ِنایِوَتْسَی  ْلَه  ٍلُجَِرل  ًامَلَس  اًلُجَر  َنوُسِکاشَتُم َو  ُءاکَرُش 

یف مالکلا  نم  ارطش  داعأ  امنإ  تافصلا  هنج  تاذلا و  هنج  يأهنجلا  یلإ  لوصولا  هللا و  یلإ  كولـسلا  تاجرد  یلإ  هراشإلا  یف  ( 32  ) لصف
يرت امک  نابولطم  امهالک  هحتافلا - نسح  همتاخلا و  نسح  مالکلا  یف  ذإ  همتاخلا  نسح  یلإ  هراشإ  هقبس  عم  رخآ  نایبب  یناحورلا - داعملا 

، هینآرقلا روسلا  یف 

هراشا

هللا و نع  دـعبلا  تاکرد  نم  اهئازإب  اـم  هیقیقحلا و   (1) هنجلا یلإ  لوصولا  هللا و  یلإ  كولـسلا  تاجرد  یلإ  هراـشإلا  یف  ( 32  ) لصف
هیقیقحلا رانلا  یف  طوقسلا 

مث هدارإلاب  مث  صاخلا  ملعلاب  مث  صاخلا  دوجولاب  الوأ  فصتا  قلخلا  نیققحملا  ضعب  لاق 

همتاخلا نسح  یلإ  هراشإ  هقبس  عم  رخآ  نایبب  یناحورلا - داعملا  یف  مالکلا  نم  ارطـش  داعأ  امنإ  تافـصلا  هنج  تاذلا و  هنج  يأ  - 1
، هینآرقلا روسلا  یف  يرت  امک  نابولطم  امهالک  هحتافلا - نسح  همتاخلا و  نسح  مالکلا  یف  ذإ 
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نم یفتنت  نأ  دـب  الف  هیاهنلا  یف  هیادـبلا  یلإ  اعوجر  هیلـصألا و  هرطفلا  یلإ  ادوع  داعملا  نوکی  ثیح  لعفلاب و  مث  نیتیئزجلا  هردـقلاب 
نافرعلا رون  نامیإلا و  مدقب  هللا  یلإ  کلاسلا  نإف  یثودحلا  لوألا  بیترتلل  سکاعملا  بیترتلا  جیردتلا و  یلع  تافصلا  هذه  کلاسلا 

ُلَعُْفی ام  يِرْدَأ  ام  هلوق  ْیَـش ٌء و  ِْرمَْألا  َنِم  ََکل  َْسَیل  یلاعت  هلوق  ایندلا  یف  دهزلا  يوقتلا و  هبترم  وه  لعفلا و  الوأ  هنم  یفتنی  نأ  دـب  ال 
(1) هتدارإ کلهتـست  لب  هلوسر  هللا و  نذإب  الإ  هدارإ  هیف  قبی  مل  رایتخالا و  هنم  یفتنی  نأ  دب  مث ال  ِهَِّلل * اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ْمُِکب ...  ِیب َو ال 

هنم هرداص  ءایشألا  عیمج  نأل  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  یَـضَق  اذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمْؤُِمل َو ال  َناک  ام  َو  هلوسر - هللا و  هدارإ  یف 
هل لصح  ءاضقلاب و  یـضر  ماقتـسا  هیف و  نکمت  ماقملا و  اذـه  یلإ  لصو  اذإف  ماظن  لضفأ  هجو و  غلبأ  یلع  هردـق  هئاضق و  قفو  یلع 

تعسو هللا  همحر  يأر  مامتلا و  نسحلا و  هدوجلا و  هیاغ  یف  اهلک  ءایشألا  يأر  هنأل  باذع  مغ و  مه و  لک  نم  حارتسا  اضرلا و  ماقم 
قلطملا لامجلا  قلطملا و  نسحلا  يأرف  ریغ - ذإ ال  اکلاه  هریغ  يأر  یقابلا و  قحلا  هجو  یـش ء  لک  یف  فراعلا  يأر  لب  یـش ء  لک 
اروضح هدنع  هرـضاح  هیدل  هفوشکم  ملاعلا  هلمج  هروص  يأر  نم  نإف  ایـضار  هنم  اذتلم  هب  اجهتبم  نوکیف  یـش ء  لک  یف  هیلع  ایلجتم 

اهبابسأب و ملعلا  ههج  نم  ءایشألا - ملع  هلمجلاب  هلاعفأ و  هتافـص و  هللااب و  ملعلا  ههج  نم  ماظن  قسن و  ریخ  بیترت و  نسحأ  یلع  ایملع 
یف امک  یش ء  لک  یلع  هب  نودهـشتسی  ءایـشألا  یلإ  قحلا  رونب  نورظنی  نیذلا  نیقیدصلا  هقیرط  وه  امک  هللا  دنع  نم  هذخآلا  اهئدابم 
رونب وأ  سحلا  رونب  سانلا - رئاسک  ءایشألا  يری  دوهـشلا  اذه  لبق  ناک  ٌدیِهَـش و  ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  یلاعت َأ َو  هلوق 
اذـک هدـنع و  اهبر  رونب  ضرألا  تقرـشأ  هقح و  یف  ضرألا  ریغ  ضرـألا  تراـصف  ءاـطخلا  طـلغلل و  ریثملا  هملظلاـب  بوشملا  هرکفلا 

هنج یف  نوکیف  اهنیب  ام  تاوامسلا و 

یتلا هتهارک  نم  هرماوأ و  هیلعفلا  هتدارإ  نم  و  هاهن - ههرک و  ام  الإ  هرکی  هب و ال  رمأ  هللا و  دارأ  ام  الإ  دیری  ءاوه و ال  هل  یقبی  الف  - 1
ره -  ُ تاجاحلا بلاوج  ضارغألا  اذإ  یلاعت  قحلا  ینغب  اـینغ  نوکیف  هجاـح  هل  قبی  مل  ضرغ  ءاوه و  هل  قبی  مل  اذإ  هیهاون و  ضرعلاـب 

هر س  مسوه ،  دشابن  هکنآ  مسوه  نم  رس و  رد  یسوه  ار  یسک 
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ماقم یلإ  غلبی  مل  ام  کلاسلا  نأ  ناوضرلا - هنجلا  نزاـخ  یمـسی  هجولا  اذـهب  رونم و  یلقع  هجو  یلع  ضرـألا  تاوامـسلا و  اهـضرع 
درو امک  برقلا - همارکلا و  راد  یلإ  لصو  هنجلا و ال  لخدی  مل  اضرلا 

یئامس یضرأ و  نم  جرخیل  یئاوس و  ابر  دبعیلف  یئالب  یلع  ربصی  مل  یئاضقب و  ضری  مل  نم  : 

هریاغم هردق  هوق و  الوح و ال  هسفنل  يری  یتح ال  هردقلا  هنع  یفتنی  نأ  دب  ماقملا ال  اذه  دـعب  مث  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  یلاعت َو  لاق  و 
لکوتلا َو ماقم  یف  نوکیف  میظعلا  یلعلا  هللااب  الإ  هوق  لوح و ال  تارودـقملا و ال  نم  یـش ء  اـهنم  جرخی  ـال  یتلا  هتردـق  قحلا و  هوقل 

هنم یفتنی  نأ  دـب  ـال  کـلذ  دـعب  مث  ِهَّللا  َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَفُأ  ضیوفتلا َو  ماـقم  وه  ِهِْرمَأ و  ُِغلاـب  َهَّللا  َّنِإ  ُُهبْـسَح  َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم 
نیع ءایـشألاب  یلاعت  هملع  نأل  ءامـسلا  یف  ضرألا و ال  یف  هرذ  لاقثم  هنع  بزعی  يذـلا ال  هللا  ملع  یف  هملع  لالحمـضال  ملعلا  هفص 

هظحالم یلع  هرظن  رصقل  ائیـش  ملعی  هب  رخآ  ملع  هل  سیل  ءایـشألا و  یلإ  هریغب  هتاذب و  هملع  وه  يذلا  هبر  رونب  رظنی  فراعلا  و  هتاذ -
ًامِیلْـسَت و اوُمِّلَـس  یلاعت َو  لاق  امک  میلـستلا  ماقم  وه  یلاعت و  هملع  یف  هملع  کلهتـسیف  هراثآ  یه  ثیح  نم  هراثآ  هتافـص و  قحلا و 
هب يذلا  هدوجو  یفتنی  نأ  دـب  کلذ ال  دـعب  مث  ِنیِمَْیلا  ِباحْـصَأ  ْنِم  ََکل  ٌمالَـسَف  هلوق  َنیِدـِلاخ و  اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  هلوق 
اذه دوجو و  هسفن  دنع  هسفن  یف  هل  نوکی  یتح ال  موقی  یش ء و  لک  دجوی  هب  يذلا  قحلا  دوجو  یف  لحمضی  لبق و  نم  دجوی  ناک 
َنِم ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  کئلوأ  دیحوتلا - یف  ءانفلا  لهأ  ماقم  وه  تامارکلا و  لجأ  تاماقملا و  لجأ  وه  هدـحولا و  لهأ  ماقم 
ءارو سیل  نافرعلا و  رون  نامیإلا و  مدـقب  یلاعت  هللا  یلإ  نیکلاسلا - تاجرد  هیاهن  اذـهف  َنیِِحلاَّصلا  ِءادَـهُّشلا َو  َنیِقیِّدِّصلا َو  َنیِِّیبَّنلا َو 
راشأ امک  نوکیف  هعبط  یـضتقم  هتدارإ و  بسح  یلع  هلاوحأ  هلاعفأ و  تناک  هدـحولا و  لهأ  لیبس  کلـسی  مل  نم  امأ  هیرق و  نادابع 

هاوه هاعدتـسا  اـمع  اـعونمم  هلاـحم  ـال  رـصبیف  َنِهِیف  ْنَم  ُضْرَأـْلا َو  ُتاواـمَّسلا َو  ِتَدَـسََفل  ْمُهَءاوْهَأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  یلاـعت َو  هلوقب  هیلإ 
َناوْضِر َعَبَّتا  ِنَمَف  هبضغ َأ  ران  هللا و  طخس  یف  عقوف  َنوُهَتْشَی  ام  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  َلیِح  یلاعت َو  لاق  امک  هاهتشم  هعبط  یضتقم  نع  ابوجحم 

امک لالغألا - لسالسلاب و  دیقیف  هبلق  هاوهی  هذلتسی و  ام  عیمج  نع  امورحم  هیواهلا  یلإ  ءاوهلا  هلـصویف  ِهَّللا  َنِم  ٍطَخَِـسب  َءاب  ْنَمَک  ِهَّللا 
رانلا نزاخ  یمسی  اذهل  کلاهملا و  یلإ  هسفن  کلام  هملسی  کیلامملا و  دیبعلا و  هفص  وه 
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هلوق یف  امک  نالذـخلا  هکرد  لکوتلا  هجرد  ءازإب  هلف  میحجلا  یف  هکرد  قحلا  لهأ  تاجرد  نم  هجرد  لک  ءازإب  هل  نوکیف  کلاملاب 
ْنِم َُهل  اـمَف  ُهَّللا  ِنُِهی  ْنَم  یلاـعت َو  هلوق  ناوهلا  هکرد  میلـستلا  هجرد  ءازإـب  ِهِدـَْعب و  ْنِم  ْمُکُرُْـصنَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ْمُْکلُذْـخَی  ْنِإ  یلاـعت َو 

ملعلا و هردـقلا و  ءافتنا  نأ  امک  َنُونِعاَّللا و  ُمُُهنَْعلَی  ُهَّللا َو  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  هنعللا  درطلا و  هکرد  هلـصولا  برقلا و  هجرد  ءازإـب  ٍمِرْکُم و 
هذـه یف  کلذـک  يدـبألا  دـلخملا  دوجولا  یندـللا و  یتاذـلا  ملعلا  هیهانتملا و  ریغلا  هردـقلا  مهل  بجوأ  یلوألا  هفئاـطلا  یف  دوجولا 

میظعلا يزخلا  وه  کلذ  ایدمرس و  اکاله  ایلک و  الهج  هانتم و  ریغ  ازجع  تافصلا  هذهب  مهدادبتسا  یضتقا  هفئاطلا 

موقز هرجش  یبوط و  هرجش  یف  ( 33  ) لصف

ِلْـصَأ ِیف  ُجُرْخَت  ٌهَرَجَـش  اهَّنِإ  نیمثآلا  ماعط  اهنم  هرجـش  يأ  ِمِیثَْألا  ُماعَط  ِموُّقَّزلا  َهَرَجَـش  َّنِإ  لاق  ٍبآَم و  ُنْسُح  ْمَُهل َو  یبوُط  یلاعت  لاـق 
اهزورب رامثألا و  لوصح  إشنم  راجـشألا و  دوجو  إدبم  نع  هرابع  علطلا  ِنیِطایَّشلا و  ُسُؤُر  ُهَّنَأَک  اهُْعلَط  هیویندـلا  هعیبطلا  ینعی  ِمیِحَْجلا 

اذإ اهنم  لـک  یتلا  هیناطیـشلا  تافـصلا  ءاـسؤر  یه  هئیـسلا و  قـالخألا  هلطاـبلا و  تاداـقتعالا  أدـبم  اـنهاه  هنم  دارملا  ماـمکألا و  نع 
هیرهوج اروص  سفنلا  یف  هبلاغلا  تافـصلا  هروریـص  نم  تملع  امک  هیناطیـش - هیرهوج  هروص  تراـص  تیوق  سفنلا و  یف  تخـسر 

هیدرملا و یناـمألا  هیوغملا و  هیوهـألا  یه  نیطایـشلا  نوکت  يداـبم ء  یه  یتلا  تافـصلا  کـلتف  تافـصلا  کـلت  سنج  نم  هیناـسفن 
باذـعلا میحجلا و  ران  اهنم  نوکی  مهنطاوب و  اهب  یلتمی  لالـضلا و  لهأ  سوفن  يوقتی  اهب و  يذـغتی  امم  اـهنأل  همومذـملا  تاوهـشلا 

يأ مهنوطب  نوئلمی  يأ  َنوُُطْبلا  اَْهنِم  َنُِؤلامَف  ٍموُّقَز  ْنِم  ٍرَجَـش  ْنِم  َنُولِکَآل  َنُوبِّذَـکُْملا  َنوُّلاَّضلا  اَهُّیَأ  ْمُکَّنِإ  َُّمث  هناحبـس  لاق  اـمک  میلـألا 
نمک هرخآلا  یف  مالآلا  نحملا و  نم  عاونأ  و  باذعلا - نم  نونفل  هثعابلا  هیناسفنلا  ضارمألا  داوم  همومذملا و  تاوهشلا  نم  مهـسوفن 

.مالآلا عاجوألا و  نم  هریغ  عادصلا و  یمحلا و  نم  همهن  هب  يدأ 
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فراعملا هکاوف  هیقیقحلا و  مولعلا  تارمثل  هلمحتم  هبیط  هرجـشک  تراـص  لـمعلا  ملعلا و  یف  تلمک  اذإ  هیناـسنإلا  سفنلا  نأ  ملعا  و 
ملعلا و هوق  ثیح  نم  اذـه  توهاللا  ملاع  فراعم  توکلملا و  ملاع  قئاقح  یه  جـئاتن - اهعرف  هتباث و  مولع  اهلـصأ  تناـک  هینیقیلا و 

راضحإ یلع  هیوقلا  هیلمعلا  اهتوقب  اهدنع  رضحی  هانمتی  هدیرت و  املک  ثیحب  ریصت  یهف  ریثأتلا  لمعلا و  هوق  ثیح  نم  امأ  كاردإلا و 
روصتی و ناسنإلا  اقباس و  هیلإ  هراشإلا  ترم  امک  هرخآلا  یف  هرهاظ  نیع  ایندـلا  یف  ناسنإلا  نطاب  نأل  هلهم  ـالب  هعفد  هبولطملا  روصلا 

کلت نأ  الإ  ینهذـلا  لثمتلا  بسحب  هنطاب  یف  هریثک  تایهتـشم  هروص  رـضحیف  هیهتـشی  هدـیری و  ام  لک  هیلایخلا  هتوقب  اـنهاه  عرتخی 
کلذ ال لجأل  دکأتم و  ریغ  فیعـض  دوجوب  نهذلا - یف  هلایخ  دنع  لب  نیعلا  یف  هسح  دنع  هرـضاح  هدوجوم و ال   (1) تسیل روصلا 

نع هدرجم  سفنلا  نوکلف  همایقلا  دنع  امأ  هیسحلا و  لغاوشلا  یلإ  سفنلا  فارـصنال  و  هینیعلا - تایهتـشملا  نم  لصحت  هذل  اهنم  ذتلی 
دوجولا روهظلا و  بسح  یلع  هذللا  تناک  هداهـش  بیغلا  انیع و  ملعلا  ارهاظ و  افوشکم  نطابلا  نوک  ساوحلا و  راثآ  ایندـلا و  لغاوش 

ثیح نم  الإ  ینعملا  اذـه  یف  ایندـلا  هرخآلا  قرافت  نل  نیعلا و  یف  هدوجوملا  هروصلا  هلزنم  روصلا  کـلت  تلزن  اـهنأل  هطرفم  نوکتف 
اهل سیل  ذإ  ایندلا  نود  هرخآلا  یف  هیهتشت  امک  هساحلا  هوقلا  دنع  روصلا  ریوصت  یلع  هیناسنإلا  سفنلل  هردقلا  هوقلا و  لامک 

هظوحلم نوکت  اهنأ  تایداملا ال  ظاحل  یئارم  ایندلا  یف  اهنأ  هببـس  هدـمع  اهدوجو  فعـض  دـکأتم  ریغ  فیعـض  دوجوب  هلوق  یلإ  - 1
اهنأل هیداملا  تادوجوملا  یلع  سفنلل  تالاد  اهنأ  مودأ و  طسبأ و  اـهنأل  متأ  يوقأ و  تناـک  تاذـلاب  هظوحلم  تناـک  نإ  تاذـلاب و 

هیلایخلا و يوالحلا  رانیدلا و  مهردلا و  نإ  لاقی  ام  جراخلا و  نع  ربخ  اهالول ال  نییجراخلا و  عوضوملا  هداملل و  کل ال  تادوجوم 
تادوجوم لب  هللا  هوقب  کل  تاقولخم  هیقیقح  تادوجوم  یهف  الإ  لمعلا و  یلع  ءارغإلا  ماقم  یف  نسحی  امنإ  اهیف  يودـج  اهرئاظن ال 

نأ ینهذـلا  دوجولا  ثحابم  یف  ررقت  دـق  یجراخ و  دوجوم  یجراـخلا  دوجوملا  هروص  هیجراـخ و  یه  سفنلا و  یف  اـهنأل  هیجراـخ 
وهف هسیاـقملا  عـفترا  هـسفن و  ظـحول  اذإ  سفنلا و  نـع  هیجراـخلا  هیداـملا و  تادوـجوملا  یلإ  هبـسنلاب  ینهذ  نهذـلا  یف  دوـجوملا 
یف هیوق  اهتروریـصل  هفیعـض و  نکت  مل  تایداملا و  ظاحل  یئارم  تاینهذـلا  نکت  مل  تایداملاب - هقلعتملا  ضارغألا  ول ال  یجراخ و 

، سحلاب لایخلا  سابتلا  نم  نوکلا - یف  اهابتـشا  مظعأ  یبرعلا ال  خیـشلا  لاق  انه  نم  تایداملاب و  هبتـشت  ضارغألا  لـغاوشلا و  یلیلق 
هر س 
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یف هیهتشی  املک  دیعسلا  ناسنإلاف  تایسحلا  لغاوش  تایجراخلاب و  اهلاغتشال  اهتمه  هیعمج  مدع  اهاوق و  عزوتل  هردقلا  هذه  ایندلا  یف 
ام اهِیف  یلاعت  لاق  امک  هیدل  اهروضح  هیدی و  نیب  هروصلا  لثمت  ببس  هلیخت  هلیخت و  ببس  هتوهش  نوکی  هعفد و  هدنع  رـضح  هرخآلا 
یف يأ  ایندلا  یف  یـشلا ء  داجیإ  یلع  هردـقلا  نم  لمکأ  عسوأ و  هردـقلا  هذـه  َنوُدـِلاخ و  اهِیف  ُْمْتنَأ  ُُنیْعَْألا َو  ُّذَـلَت  ُسُْفنَْألا َو  ِهیِهَتْـشَت 
اذـه یف  نیعقاولا  قئاضتلا  محازتلل و  نانثا  دـجوی  دـحاو  ناکم  یف  نیناکم و ال  یف  دـجوی  ایندـلا ال  یف  دوجوملا  نإف  سحلا  جراخ 

.ملاعلا

نع هذـل  اهتبجح  رخآ و  سوسحم  نع  سوسحم  اهلغـشف  رخآ  لعف  نع  تعنتما  تبجتحا و  ایندـلا  لعفب  تلغتـشا  اذإ  سفنلا  اـضیأ  و 
یف ملؤملا  ملألا و  لاح  یف  سایقلا  اذـک  هریغب و  هجازتما  هداملا و  یف  هرامغنال  انهاه  هذاذـلإ  یف  يوقی  اـضیأ ال  ذـلملا  يرخأ و  هذـل 

كانه لیحتـسی  قیاضت و ال  همحازم و ال  الب  ناسنإلا  دـنع  فعاضتت  هسوسحملا  روصلا  نذإف  هرخآلا  یف  امهلاح  یلإ  هبـسنلاب  ایندـلا 
.هعمتجم هیهانتملا  ریغلا  رومألا  عانتما  نیهارب  هیف   (1) يرجی ذإ ال  هعفد  هیهانتم  ریغ  روص  دوجو 

روصلا نوکل  هروصحم و  ریغ  هریثک  هذـللا  نوکتف  سفنلا  هوقل  رخآ  ضعب  نع  كانه  تاسوسحملا  ضعب  سفنلا  لغـشی  ـال  اـضیأ  و 
یبوط هرجش  نإ  لوقن  اذه  ررقت  اذإف  دادضألا  تاردکملا و  بئاوشلا و  نم  اهصولخل  هطرفم  هدیدش  اهب  هذللا  نوکت  هدام  الب  هذلملا 

همیرکلا هدیعسلا  سفنلل  لاثم 

نم نصغ  هراد  یف  ـالإ و  نمؤم  سیل  بلاـط ع و  یبأ  نب  یلع  راد  یف  اهلـصأ  هرجـش  یبوط  نأ  تیبلا ع : لـهأ  قیرط  یف  يور  دـق  و 
ٍبآَم ُنْسُح  ْمَُهل َو  یبوُط  یلاعت - هللا  لوق  کلذ  اهناصغأ و 

یثجلا رکفلا  هقیرط  یلع  لوقعلا  هکاردإب  لقتسی  ام  هرخآلا و  لاوحأب  قلعتی  ام  امیس  هیهلإلا  فراعملا  نأ  ملعلا  ههج  نم  کلذ  لیوأتف 
سوفن یف  هئایصوأ  لضفأ  هیالو  نم  هؤاوضأ  رشتنملا  هتلاسر  یف  جمدنملا  هتیالو  رون  ءایبنألا ص و  متاخ  هوبن  هاکشم  نم  سبتقت  امنأ 

یف ترـشتنا  تأشن و  امنأ  هیقیقحلا  فراعملا  راونأ و  هیهلإلا  مولعلا  رامثأ  نإف  نافرعلا  ملعلل و  نیدعتـسملا  نامیإلا  يدهلل و  نیلباقلا 
همألا هذه  ءافرع  بولق 

یلع انیـشاوح  یف  قارـشإلا  همکح  نع  انلقن  دـق  هانتم و  ریغ  ادـحاو  ادـعب  اهیف  نأ  اددـع ال  هیهانتم  ریغ  اهنإ  مث  اـهیف  بیترت  ـال  ذإ  - 1
هر س  اذه ، دیؤی  ام  لثملا  ثحبم 
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هنع حصفأ  امک  هتیاده  مجن  هتیالو و  رذب  نم  هموحرملا 

اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  یبنلا ص : لوق 

هدالولاب سانلا  رئاـس  یلإ   (1) رـشبلا یبأ  مدآ  هبـسنک  هیونعملا  هدالولاب  ءاملعلا  ءاـیلوألا و  رئاـس  یلإ  ساـیقلاب  هسدـقملا  هتاذ  هبـسن  و 
کلذل هیروصلا و 

همألا هذه  اوبأ  تنأ  انأ و  یلع  ای  لاق : هنأ  یبنلا ص  نع  درو 

امل هللا  نإف  نینبلا  نم  رهظ  امل  مدآک  تانجلا  تارجـش  عیمجل  لصأ  یبوط  هرجـش  نإ  هیکملا  تاحوتفلا  یف  ققحملا  فراعلا  لاق  و  . 
یلحلا و هرمثب  اهنیز  هحور و  نم  اهیف  خـفن  هدـیب و  یبوط  هرجـش  سرغ  قحلا  یلوت  امل  هحور و  نم  اهیف  خـفن  اهاوس  هدـیب و  اهـسرغ 
ام نیع  اهتقیقح  نم  هلک  هنجلا  هرمث  یف  تطعأ  اهل و  هنیز  ضرألا  یلع  ام  لعج  امک  اهـضرأ  نحنف  اهـسبالل  هنیز  اهیف  نیذـلا  لـلحلا 

أدـبم اهب  داری  یبوط  هرجـش  نأ  هنم  دیفتـسا  دـق  همالک و  یهتنا  اهرمث  یف  یتلا  يونلا  هلمحت  ام  هلخنلا و  هاونلا  تطعأ  اـمک  هیلع  یه 
ءاذـغ و هنیز و  ضرألا  یلع  ام  نأ  امک  هلباقلا  سوفنلل  سابل  ءاذـغ و  هنیز و  یه  یتلا  هنـسحلا  قالخألا  هیقیقحلا و  فراعملا  لوصأ 

مولعلا هنیز  لیبق  نم  نوکت  نأ  دب  اهللحف ال  هللا  وه  اهسراغ  انـسوفن و  تناک  اذإ  هرجـشلا  کلت  ضرأ  نأل  کلذ  اهلهأل و  اهل و  سابل 
يوقتلا اهسابل  ملعلا و  سوفنلا  ءاذغ  نإف  سابل  ءاذغ و  اضیأ  یه  تاکلملا و  قالخألا و  نساحم  فراعملا و  و 

رانلا هنجلا و  لهأ  یلع  راثآلا  لاوحألا و  ددجت  هیفیک  یف  ( 34  ) لصف

مهنادبأ هلاحتسا  (2) و  مهدولج لدبت  مهلاوحأ و  ددجت  یف  ههبش  الف  رانلا  لهأ  امأ 

هر س  یتوبأب ، دهاش  ینعم  هیف  یلف  هروص  مدآ  نبا  تنک  نإ  ینإ و  لوقی و  هنأکف ع  - 1
اهـسوفن ناکف  هسوسحملا  تائیهلا  هیعیبطلا و  يوقلا  دولجلا و  ـالإ  تسیل  مهداـقتعا  یف  مهتاوذ  ذإ  مهرظن  یف  مهتاوذ  لدـبت  لـب  - 2

دسج نأ  درو  انه  نم  هیرظنلا و  هطیـسبلا  لوقعلا  بابرأ  امیـس  اهحاورأ  یف  هیناف  اهداسجأ  نإف  قحلا  لهأ  فالخب  اهداسجأ  یف  هیناف 
هر س  یلبی ، نمؤملا ال 
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نم مهعئابط  نأل  کلذ  َباذَْعلا و  اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ - ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  یلاعت  هلوقل  هروص  یلإ  هروص  نم  اهبلقت  و 
دب الف  هیهانتم  اهتالاعفنا  هیداملا و  يوقلا  لیعافأ  نأ  قبس  دق  رادلا و  هذه  سنج  نم  میحجلا  راد  نأ  رم  امل  هیداملا  هینامسجلا  يوقلا 

هطیحم هیوامـس  ماسجأ  نع  هرداص  هیرود   (2) هکرح نم  داوملا  هلاحتـسا  (1) و  نادبألا لدـبت  یف  دـب  مث ال  لدـبت  عاطقنا و  نم  اهیف 
هوقلا نم  هعدوأ  اـمب  یهلـإلا  رمـألا  هیطعی  اـم  بسحب  راـنلا - لـهأ  یف  مکحلا  نوـکیف  هدـساف  هنئاـک  هنیاـبتم  تاـهج  تاوذ  ماـسجأب 

موی اهلک  راونألا  هسومطملا  هعبـسلا  يراردـلا  هحایـس  یف  هتباثلا  بکاوکلا  هتاکرح و  یلع  هایإ  هرباـجلا  یـصقألا  مرجلا  یف  هکرحملا 
باقعلا نم  فونـص  باذـعلا و  نم  نونفب  رانلا - لهأ  قلخ  یف  تاریثأت  اهل  هئیـضم و  بقاوثب و ال  تسیل  اهنکل  بکاوک  یهف  هرخـآلا 

رانلا و مکح  نأب  دوهشلا  هفرعملا و  لهأ  مکح  اذهل  مهتاین و  مهتاداقتعا و  و  مهلاعفأ - يدابم ء  مهلامعأ و  قباوس  هیضتقی  ام  بسحب 
نامز ءاضقنا  باذـعلا و  هدـم  ءافیتسا  دـعب  اهلهأ  نم  مه  نیذـلا  راـنلا  لـهأل  سیل  اذـهل  اـهلهأ و  (3) و  ایندـلا مکح  نم  بیرق  اـهلهأ 

لاح هنیعب  اذـه  و  ییْحَی * اهِیف َو ال  ُتوُمَی  یلاعت ال  لاق  امک  تامملا  هایحلا و  نیب  مهلاح  صلاخ و  باذـع  صلاخ و ال  میعن  باقعلا 
نم مهیف  هللا  عدوأ  ام  مهیف  یقب  هنأ  کلذ  یف  ببسلا  توملاب و  هبوشم  اهتایح  ءالبلا و  هنحملاب و  هجوزمم  ایندلا  میعن  نإف  ایندلا  لهأ 

تریغت نإ  رانلا و  باذـع  نم  وجنی  مل  مرج  الف  اـهریثأت - هعیبطلا و  مکح  نم  جورخلا  قیفوت  مهل  عقی  مل  كـالفألا و  تاـکرح  راـثآ 
امک رادکنالا  سمطلا و  لیدبتلا و  نم  بکاوکلا  كالفألا و  روص  نم  لدبت  ریغت و  ام  ردـق  یلع  هأشنلا  مهل  تلدـبت  هروصلا و  مهنم 

ُضْرَْألا ُتاوامَّسلا َو  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِِدلاخ  ٌقیِهَش  ٌرِیفَز َو  اهِیف  ْمَُهل  ِراَّنلا  یِفَف  اوُقَش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  یلاعت - لاق 

جازتمالا و بیکرتلا و  نأل  اهمزاول  هعیبطلا و  هیمـسجلا و  یف  نیلغاو  مهنوکل  ایندـلا  لهأ  یلع  تایکلفلا  كالفألا و  میکحتل  نایب  - 1
هر س  هذه ، زورب  موی  ملاعلا  کلذ  كالفألا و  مزاول  نم  اهلک  مهل  هموعطملا  تایفیکلا 

یهف لاق  امک  هیناـثلا  هأـشنلا  همادتـسالا و  یف  مهلاـمعأ و  قباوس  هیـضتقی  اـم  بسحب  لاـق  اـمک  یلوـألا  هأـشنلا  ءادـتبالا و  یف  يأ  - 2
هر س  هئیضم ، بقاوثب و ال  تسیل  اهنکل  بکاوک 

س توهاللا ، مکح  نم  بیرق  تافـصلا  هنج  مکح  لب  هیلکلا  لوقعلا  توربجلا و  مکح  نم  بیرق  هیقیقحلا  هنجلا  مکح  نأ  اـمک  - 3
هر
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هعیبطلا و هأشن  نع  مهتأشن  عافترال  داسفلا - نوکلا و  هلاحتسالا و  (1) و  لدبتلا اذه  مهل  سیلف  هنجلا  باحصأ  امأ  َکُّبَر و  َءاش  ام  اَّلِإ 
تـسیل مهلامعأ  مهتاکرح و  نأل  بوغل  نم  مهلامعأ  یف  بعت و ال  بصن و ال  اهیف  سیل  رخآ  عون  مهلیعاـفأ  مهتاـکرحف و  اـهماکحأ 

تاوامـسلا و نأل  اهیرتعی  روتف  بصن و ال  لالک و ال  بعت و ال  ثیح ال  انهاه  انم  ریمـضلا  تاظحل  مهولا و  تارطخک  یه  لب  هیندـب 
یضاملا هیف  عمتجی  نامز  مهنامزف  ناکملا  نامزلا و  یط  نوکی  هیف  ماقم  مهل  نیمیلا و  باحـصأ  نم  مهنأل  مهقح  یف  هیوطم  اهتاکرح 
لامعألا هنج  نوکی  کلذ  عم  ضرألا و  تاوامسلا و  هعست  ام  عیمج  هتمدخ  یف  رـضحی  ناکم  مهناکم  نامزلا و  اذه  نم  لبقتـسملا  و 
اهدوجو هیکاردإ  روص  اهروص  لب  هیدام  هیعیبط  تسیل  اهنکل  هسوسحم  تناک  نإ  اـهنأ و  ـالإ  ههبـش  ـالب  تاـسوسحملا  نم  اـهمیعن  و 

عم هدـسافلا و  هنئاکلا  هلیحتـسملا  یلویهلا  هعیبطلا و  ایندـلا و  هأشن  نع  درجم  دوجولا  یناسفن  اهیف  ام  لـک  اهتیـسوسحم و  نیع  ینیعلا 
هیهلإ تانوئـش  هیناسفن و  هیلعاف  تاهج  لب  هیدام  بابـسأ  نم  هینانجلا ال  روصلا  نیوکت  یف  تاددـجتلا  ناـنجلا  ملاـع  یف  عقی  کـلذ 
اهیفف سوفنلا  هأشن  نانجلا  هأشن  سفنألا و  ملاع  نم  تأشن  امنأ  قافآلا  یف  تاریغتلا  لصأ  نأ  تبث  دـق  نأش و  یف  وه  موی  لـک  مکحب 

.هیناسفنلا ناوکألا 

یف نولوقی  مهنإف  نیوکتلا  همئاد  هرخـآلا  لازت  ـالف  اـهنم  نیعبرـألا  عباـسلا و  باـبلا  یف  هیکملا  تاـحوتفلا  یف  ققحملا  فراـعلا  لاـق 
مهیدـیأ و نیب  نوکتی  الإ و  رمأ  نیوکت  یف  رطاخ  مهل  رطخی  ارمأ و ال  اهیف  نونمتی  الف  نوکیف - نک  هنودـیری  يذـلا  یـشلل ء  نانجلا 

نإف رطاخلا  روطخ  وه  باذعلا و  کلذ  مهیف  نوکی  الإ و  هیلع  مه  امم  ربکأ  باذـع  نم  افوخ  رطاخ  مهل  رطخی  رانلا ال  لهأ  کلذـک 
یف کلذ  سیل  سوسحم و  کلذ  لک  هوهشلا  هدارإلا و  مهلا و  رطاخلا و  لوصح  درجمب  اسح - ءایشألا  نیوکت  یضتقت  هرخآلا  رادلا 

هدجوت لب  سفنلا  هدجت  ام  لایخلا و  عنـص  یف  هللا  هردق  هیفیک  فرع  نم  همالک و  یهتنا  دحأ  لکل  همهلا  درجمب  لعفلا  ینعأ  ایندلا -
یف اهتافـص  اهلاوحأ و  اهقئالخ و  هریثکلا و  دالبلا  هکرحتملا و  هنکاسلا و  هیمـسجلا  كـالفألا  همیظعلا و  مارجـألا  روص  نم  هللا  نذإـب 

قیدصتلا هیلع  ناه  نیع  هفرط 

هبیغلا هقرفتلا و  اـمهتایتاذ  نم  ددـجتلا  ددـمتلا و  نأ  قیقحت  اـنم  رم  دـق  اـهلهأ و  راوطأ  ایندـلا و  مهکرتل  هیویندـلا  تالدـبتلاک  يأ  - 1
هر س  رکذتف ،
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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 
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