
 آٙكا١ٌبك١ب٥ رقة ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ث٠  ٝ ٛ٘بم 

   ؿ٧جبص٠

ػجبؿت ٝ ٨ٛب٧َ، ٨ٛبم اٌٛبٙ كُـ ٧بكت٠ ٝ ث٠ ٝعـت ك٨ًـٟ ث٠ ُ٘بك  .اٌٛبٙ ث٠ ٛٞك كٜل٥ ؽـارًٞت

ا٥ ثلؽٞكؿاك اًت.  ١ب ٝ اٗٞك ٗؼ٥ٜٞ ٝ ٌٗٔٞت٦، ٛ٘بم ام اكمٍ ٝ ا٨٘١ت ٧ٝوٟ آ٧ـ. ؿك ٨ٗبٙ ػجبؿت ٦ٗ

  :پلًَ ـٜصاًٜٞٙ 

ثب ٠٘١ اكمٍ ٝ هـاًت٦ ٠ً ا٧ٚ كل٠٘٧ ٢ٖٗ  ،كاًت٦، ربٗؼ٠ ٝ ٌْٛ كلؿا ثب ٛ٘بم ٝ ثب توٞا ؽٞا١ٜـ ثٞؿآ٧ب ث٠ 

 ُٞؿ؟  ١ب٥ ٗؼ٥ٜٞ آٙ ث٦ تٞر٦٢ ٦ٗ ٠ُٛٞ ٠ً ث٠ ٛ٘بم ٝ اكمٍ ؿاكؿ، اُل آٙ

تٞاٛـ ُبٟ  اُل ًٝب٧ْ آ٨ًت ما٦٧ ٠ً ٦ٗ ،ُبٟ عو٨و٦ اٌٛبٙ ؽـاٝٛـ ثبُـ تٞاٙ ا٨ٗـ ؿاُت ٠ً هج٠ٔ آ٧ب ٦ٗ

 اٌٛبٙ كا ث٠ ػبٖٓ ٗبؿٟ تٜنّ ؿ١ـ ٝ اٝ كا ُلكتبك مك ٝ تن٧ٝل ؿ٨ٛب ًبمؿ، ًٜتلّ ِٛٞؿ؟ 

١ب٥ ؿ٥ٞ٨ٛ كا ؿك ؿ٧ـ كلمٛـاٛ٘بٙ، ٛبص٨ن ٝ مٝؿُقك رٟٔٞ ؿ٨١ٖ ٝ ثٔؼـ  ؿك ا٧ٚ ٨ٗبٙ، ص٠ِٛٞ ثب٧ـ ٓقت

ٗخْ ٛ٘بم ٝ كٝمٟ ؿك فا٧و٠ كلمٛـاٛ٘بٙ ٨ُل٧ٚ رٟٔٞ  ٗؼ٥ٜٞ آٛبٙ كا تو٧ٞت ٨ًٜٖ تب ػجبؿت ٝ اٗٞك ٗؼ٥ٜٞ

ًبمؿ. ؿك ا٧ٚ ٨ٗبٙ، ثلا٥ پ٨ٞٛـ  تل ٦ٗ ١ب ٝ كا١ٌبك١ب، ؿًت ٧بث٦ ث٠ ا١ـاف كا آًبٙ ًٜـ. آُٜب٦٧ ثب كٍٝ

ػ٨٘ن ٗؼ٥ٜٞ ٨ٗبٙ اٌٛبٙ ثب ٛ٘بم ثب٧ـ كٍٝ ٜٗٔٞة ٝ آًب٦ٛ كا ؿك پ٨َ ُلكت. ص٠ كا١ٌبك١ب٦٧ كا ثب٧ـ 

ًبالٙ ؽٞؿ  ب ٠ٛ ت٢ٜب ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ث٠ ٛ٘بم ػِن ٝكمٛـ، ث٠ٌٔ ثل ؿًٝتبٙ ٝ ١ٖٝر٠٢ ١٘ت ؽ٧َٞ ًبم٧ٖ ت

١ب٦٧ صٞٙ آِٞپق٧ل٥، آًبٙ پق٧ل٥، تٞاكن اكم٦ُ،  ٨ٛن تأح٨ل ثِقاكٛـ ٝ آٛبٙ كا ا١ْ ٛ٘بم ًبمٛـ؟ كٍٝ

 ت. ا٥ ام ا٧ٚ ؿًت٠ اًت ٠ً ا٧ٚ پو١َٝ ث٠ آٙ پلؿاؽت٠ اً ٗغجت ٝ ٗـاكا، پبؿاٍ ؿ٦١ ٝ ٨ٗب٠ٛ ك٥ٝ ٠ٛٞ٘ٛ

١ب٥ اكمُٜ٘ـ٥ ِٛل ٧بكت٠ اًت، ٦ٓٝ ا٧ٚ  ١ب ٝ ُٛٞت٠ تبًٜٞٙ ؿكثبكٟ ٛ٘بم ٝ ؿ٧ِل كلٝع ؿ٦ٜ٧، ًتبة   

ؽبٖٛ م١لا ًل٧٘ب آٙ كا ثب  ٝعبْٓ ٗلًن آٗٞمٍ ؽٞا١لاٙ ؿكتل تج٨ٔـبت اًال٦ٗ هٖ اًت ٠ً ٗز٘ٞػ٠ 

ثٜـ٥  ِبٟ ٛٞ، تـ٧ٝٚ ٝ ؿًت٠ث٠ ؿ٨ْٓ ٛ، ثبك ٌِٛت٠ اًتث٠ ِٛبُت٠ ٝ ٨ٛب  ِٗبٝكٟ ػ٦٘ٔ رٜبة آهب٥ ؿاٝؿ كرج٦

 ك٧ناٙ كًب٠ٛ، ًٞؿٜٗـ ؽٞا١ـثٞؿ.  ًبماٙ ٝ ثلٛب٠ٗ ٜٗبًت ثلا٥ ثلٛب٠ٗ

 

 

 

 ُلتبك  پ٨َ

ٛ٘بم ٨ٗلاث ٠٘١ پ٨بٗجلاٙ ا٦٢ٓ ٝ ث٢تل٧ٚ ١ـ٠٧ آٛبٙ ثلا٥ اكتجبٙ ؽٔن ثب ؽبٓن اًت. م٧جبتل٧ٚ تز٦ّٔ 

تٞاٙ ث٠ ت٘بُب ٌِٛت. اٌٛبٙ ٛ٘بم ُناك ؿك ه٨بٕ ؽ٧َٞ، مثبٙ ت٘ز٨ـ ؿاكؿ ٝ ؿك  ٨ٛب٧َ كا ؿك ٨ً٘ب٥ ٛ٘بم ٦ٗ

ا٧ٌتـ. اهب٠ٗ ٛ٘بم ٝ  ٞا٦١ ٦ًٗتب٧ـ ٝ ا٧٘بٙ ؽٞؿ كا ث٠ ُ ؽبى اكتبؿَٛ، ثب مثبٙ تٌج٨ظ، ٌُٟٞ اٝ كا ٦ٗ



ثنكُـاُت ٗوبٕ ٛ٘بمُناكاٙ، ح٘لٟ عب٨ً٘ت ٓبٓغبٙ ثلٌُتلٟ م٨ٗٚ اًت؛ م٧لا ٓٔظ ٝ آكاَٗ، ًالٗت ٝ 

پق٧ل  ًؼبؿت، ككبٟ ٝ ثلًت، ٓالط ٝ كُـ، ا٨ٜ٘ٛبٙ ٝ اػتوبؿ ٝ ً٘بّ اٌٛبٙ ؿك پلتٞ پ٨ٞٛـ ثب ؽـا اٌٗبٙ

تؼ٨ْٜ ُٞؿ ٧ب عنّ آٙ اؿا ِٛلؿؿ، اٜٗلاة ٝ ِٛلا٦ٛ،  ؽٞا١ـ ُـ. ؿك ٗوبثْ، ١لُبٟ ا٧ٚ كل٠٘٧ ثنكٍ ا٦٢ٓ

 اٛـ٦ِ٧، ؿلٝك ٝ كل٧ت، ث٠ اٌٛبٙ ١زٕٞ ؽٞا١ـ آٝكؿ.  ك٥ٝ ٝ ًذ مُت٦ ٝ تجب٦١، ًذ

ث٠ ٛٞك ٦ًٔ، ١ـف ام آكل٧َٜ اٌٛبٙ ػجبؿت ؽبٓن ّٜٗبٙ اًت. ػجبؿت؛ ٧ؼ٦ٜ ثلؽٞكؿاك٥ ام ٨ّٛت ٝ اٛـ٠ِ٧ 

ؽـا. ١ـف ام ػجبؿت ٨ٛن تلث٨ت ٝ كُـ ٝ ً٘بّ اٌٛبٙ ؽبٓٔب٠ٛ، ٝ علًت ١ـكٜ٘ـ ٝ ر٢ت ؿاك ث٠ ٥ًٞ 

اٛـ، ك٨ًـٙ ث٠ كًتِبك٥  اًت ٝ ١ـف ٢ٛب٦٧ ؿك تلث٨ت اٝ ٠ً ٠٘١ پ٨بٗجلاٙ ا٦٢ٓ ثلا٥ آٙ ثلا٨ِٛؾت٠ ُـٟ

١ب٥ ٛلٌب٦ٛ، هلثب٦ٛ ًلؿٙ  تٞاٛـ ث٠ كًتِبك٥ ثلًـ ٠ً ثب ص٨ل٦ُ ثل ًَِ اًت ٝ ثي. اٌٛبٙ مٗب٦ٛ ٦ٗ

٨ُل٥ ام ؿ٧ٚ ٝ  ١ب٥ كٌل٥ ٝ كٝا٦ٛ، تلى ؽٞؿث٦ٜ٨، ث٢لٟ ب، ؽلٝد ام ا٧ٌتِب١ٟ ١ب، ثل٧ـٙ ام ٝاثٌت٦ِ ١ٞى

 ؿاَٛ ٝ ت٨ٌٖٔ ًلؿٙ ؽٞؿ ث٠ ؿكُبٟ عن، ؿك ٥ًٌٞ ٛ٘بم، ثبَٛ تٞع٨ـ ٝ ثٜـ٦ُ ًل ؿ١ـ. 

تل٧ٚ ٨ٛبم اٌٛبٙ اًت. پي ١ل اٗل٥ ام ٗوـٗبت ٝ ١ل ك٦ًٜ ام اكًبٙ ٛ٘بم،  تل٧ٚ پبًؼ ث٠ ػب٦ٓ ٛ٘بم، ًبْٗ

ي ٨ٛبم؛ ٨ٛبم ث٠ پبال٧َ رٌٖ ٝ ربٙ، ٨ٛبم ث٠ اٛـ٠ِ٧ تٞع٨ـ٥، ؽلٝد ام صبٟ ٛج٨ؼت ٝ پبًؾ٦ اًت ث٠ ٧

ؿكآٗـٙ ث٠ ٓلاٙ ٌٗتو٨ٖ، ك١ب٦٧ ام ؽٞؿ، تولّة ث٠ ؿًٝت ٝ ٨ٛبم ث٠ ت٨ٌٖٔ. ٝهت٦ ٗؼٜب ٝ ٗل٢ٕٞ ٝٗٞ كا ؿك 

ت تٞر٠ّ ١ب آٗٞمٍ ؿ٨١ٖ ٝ ثلا٧ِبٙ ت٨ٗٞظ ؿ٨١ٖ ٠ً ثب ٝٗٞ ثٞؿٙ، هـك عـّ ؿكى ٛٞرٞاٙ ٝ رٞاٙ، ث٠ آٙ

ًٜـ، ثب ٝٗٞ اٛي ؽٞا١ٜـ ُلكت؛ م٧لا  ؿ١ـ ٝ ث٠ پ٨ِلكت تغ٦ٔ٨ٔ ً٘ي ٦ٗ ٝ ت٘لًن آؿ٦ٗ كا اكنا٧َ ٦ٗ

 ٥ُٞٝ ظب١ل٥ ٨ٌٛت.  ٧بثٜـ ٠ً ٝٗٞ ت٢ٜب ٌُت ؿك ٦ٗ

اٌٛبٙ ٛ٘بمُناك ثب ٌُتٚ ٓٞكت، ٛ٘ب٥ ارت٘بػ٦ ؽٞؿ كا ام ١ل٠ُٛٞ ٛظل ٛبٓٞاة ٝ ِٛب٦١ ٠ً كٗب٥ ؽـا ؿك 

ًبمؿ. ثب  ١ب، ١ل ػ٦ٔ٘ كا ٠ً ؿك آٙ ك٧ب ثبُـ، ام ؽٞؿ ؿٝك ٦ٗ ٥ُٞٝ ؿًت ـ. ثب ٌُتًٜ آٙ ٛجبُـ، پبى ٦ٗ

ُلؿاٛـ ٝ ثب ثبٝك٥ ؿٝثبكٟ ث٠ ٌُٟٞ  ص٠ ؿ٦ ؽـاًت، پبى ٦ٗ اٍ كا ام ١ل آٙ ٌٗظ ًل،ف١ٚ ٝ اٛـ٠ِ٧

ب، ًجل٧ب٦٧ عن، ًل ؽ٧َٞ كا ؿك ٢ٛب٧ت آماؿ٦ُ ٝ ًلكلام٥، ثلا٥ تؼظ٨ٖ ٝ ت٨ٌٖٔ ؿك ثلاثل ؿكُبٟ ؽبٓن ٧ٌت

 ؿاكؿ.  ُلؿ٥ ثبم ٦ٗ ك٥ٝ ٝ ١لمٟ ١ب٥ ؽٞؿ كا ام ًذ ًٜـ. ثب ٌٗظ پب ٨ٛن هـٕ آٗبؿٟ ٦ٗ

١ب ث٠ ٧ٝوٟ ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ، ِٛل٦ُ ٗخجت ٌٛجت ث٠ ٛ٘بم ٝ ُؾ٨ٔت  ثٜبثلا٧ٚ، ُب٧ٌت٠ اًت ؿك ٠٘١ اٌٛبٙ

ـ. صٞٙ ٛ٘بم، پلصٖ، ٗغجٞة ٛ٘بمُناكاٙ ث٠ ٝرٞؿ آ٧ـ تب آٛبٙ ٨ٛن ثب ١٘بٜٛـًبم٥، ث٠ ا٧ٚ اٗل ٢ٖٗ ثپلؿامٛ

١ب ٝ  ١ب ٝ م٧جب٦٧ ١ب، تز٦ّٔ ٠٘١ ٦ٌ٨ٛ ػجبؿت ١ب ٝ ٗؼلاد ٗإٜٗبٙ اًت ٝ ث٠ هلثب٦ٛ ًلؿٙ ٠٘١ ؽٞؿ ٗغٞك٥

تٞاٛـ ا٥ِٞٓ كلمٛـاٙ هلاك ٨ُلؿ، ١ِٜبٕ  اٛزبٗـ، پـك ٝ ٗبؿك، ٗلث٨بٙ ٝ ١ل٦ًٌ ٠ً ٦ٗ ١ب ٦ٗ ٌُٞكب٦٧ اٌٛبٙ

ٝ اًتٞاك٥ ُؾ٨ّٔت، ُقُت ٝ ٗلّٝت، ًؾٚ ُلتٚ ث٠ عن ٝ  اهب٠ٗ ٛ٘بم ثب٧ـ ٗغجت ؿك ًالٕ ٝ ككتبك، اعتلإ

١ب كا١ٌبك ؿ٧ِل٥ ٠ً ؿك ا٧ٚ پو١َٝ آٗـٟ اًت،  ١ب ٝ ؿٟ ُل ًبمٛـ. ا٧ٚ ػْ٘ ث٠ ػـآت كا ؿك ؽٞؿ رٟٔٞ

ًبم٥ ثلا٥ ٢ٛبؿ٠ٜ٧ ًلؿٙ اهب٠ٗ ٛ٘بم ؿك ٨ٗبٙ اهِبك ربٗؼ٠ ٝ رقة ٌْٛ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ث٠ ا٧ٚ  ؿك ثلٛب٠ٗ

 ـثٞؿ. ػْ٘ ػجبؿ٥ ٗإحل ؽٞا١

١ب٥ ٗؾتٔل٦ ؿاكؿ ٠ً ؿك ثؾَ اّّٝ، رب٧ِبٟ ٝاال٥  ا٧ٚ ٗز٘ٞػ٠ ُبْٗ ص٢بك ثؾَ اًت ٝ ١ل ثؾَ كْٔ

ُٞؿ ٝ ٛوَ ػجبؿت ؿك مٛـ٦ُ ٝ  ١ب ٝ آحبك ٝٗؼ٦ آٙ ثل ك٥ٝ كلؿ ٝ ربٗؼ٠، تج٨٨ٚ ٦ٗ ٛ٘بم ؿك ٨ٗبٙ ػجبؿت

ٞاٙ ٝ تأح٨ل كٝاثٚ ُلؿؿ. ؿك ثؾَ ؿٕٝ، آّٞ ٓغ٨ظ تلث٨ت ؿ٦ٜ٧ ًٞؿى ٝ ٛٞر ١ب٥ آٙ ٗؼٕٔٞ ٦ٗ كٍٝ

 ؿكًت ٝ ٜٜٗو٦ ثب كلمٛـاٙ ث٠ اًتٜبؿ ًتبة ؽـا ٝ هّٞ ائ٠٘ ا٢ٛبكػ٢٨ٖٔ آٌالٕ آٗـٟ اًت. 

ؿك ثؾَ ًٕٞ ٨ٛن ث٠ ػٞاْٗ ٗإحل ثل پلٝكٍ ؿ٦ٜ٧ ٗخْ ؽبٛٞاؿٟ، ارت٘بع )كل١َٜ، ؿًٝتبٙ، ًٝب٧ْ اكتجبٙ 

ٛ٘بم ٗبٜٛـ: ت٧ِٞن ٝ تغ٨ٌٚ،  ر٘ؼ٦...( پلؿاؽت٠ ُـٟ ٝ ؿك پب٧بٙ، كا١ٌبك١ب٥ رقة ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ث٠



 اًت.  ك٥ٝ ٝ... آٝكؿٟ ُـٟ ًلؿاك ٠ٛ ُلتبك، اؽالم ؽٍٞ ٝ اُٛي ثب ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ، ٨ٗب٠ٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

   : ٨ًّٔبت ثؾَ اّٝ

   كْٔ اّٝ: آُٜب٦٧ ثب صٜـ آٜالط 

   ػجبؿت

تل٧ٚ  ( ٝ ؿك آٜالط، ث٠ ٗؼ٦ٜ آٌُبك ًبؽتٚ ؽٞاك٥ ٝ ػب1٦ٓػجبؿت ؿك ٓـت، ث٠ ٗؼ٦ٜ پلًتَ ٝ ثٜـ٦ُ)

( ٗؼ٦ٜ آٜالع٦ )ُلػ٦( ػجبؿت ١ل كلٗب٦ٛ اًت ٠ً ام 2ٛٞع ؽبًٌبك٥ ٝ ًلَٛ ؿك ثلاثل ؽـاٝٛـ اًت.)

١ب ث٠  رنٝ ػجبؿت٨ٛن پ٨لٝ ٨٘١ٚ كلٗبٙ « ٛ٘بم»٥ًٞ ُلع ٗولك ُـٟ ثبُـ ٝ آٙ كا ثلا٥ ؽـا اٛزبٕ ١ٜـ. 

١ب ٢ٛبؿٟ ُـٟ اًت ٝ ١ل  ا٥ كٜل٥ ؿك فات ٝ ثبٛٚ اٌٛبٙ ( ػجبؿت، عبٓت٦ اًت ٠ً ث٠ 3٠ُٛٞآ٧ـ.) ُ٘بك ٦ٗ

٧بث٨ٖ ٠ً پلًتَ ٦ٌ٧ ام ٨ٛبم١ب ٝ  ُٞؿ. ثب ٜٗبٓؼ٠ تبك٧ؼ مٛـ٦ُ ثِل ؿك٦ٗ مٗبٙ ث٠ ٦ٌُٔ ٛ٘ٞؿاك ٦ٗ

ؽٞكؿ.  آٙ، ؿك ٠٘١ رٞاٗغ ث٠ صِٖ ٦ٗ ١ب٥ ككتبك١ب٦٧ ثٞؿٟ ٠ً ثب ٝرٞؿ اؽتالف كلاٝاٙ ؿك ٛٞع ٧ٝو٦ُ

اكتٜـ. كلًتبؿٙ ١ناكاٙ پ٨بٗجل ام ربٛت  ث٨ٌبك٥ ام ٗلؿٕ ث٠ ا٨١ٞٓت ٗؼتوـٛـ، ٦ٓٝ ؿك ٛٞع آٙ ث٠ اُتجبٟ ٦ٗ

 ١ب٥ ُٞٛبُٞٙ پلًتَ، ث٠ ٧ِب٦ِٛ كلا ؽٞاٜٛـ.  فات ثبك٥ تؼب٦ٓ ٨ٛن ث٠ ؿ٨ْٓ آٙ اًت ٠ً ثِل كا ام كاٟ

 

   پلٝكٍ

( ٝ ؿك آٜالط، ث٠ كؼ٨ٔت كًبٛـٙ اًتؼـاؿ ٝ ث٠ 4پلٝكٍ ؿك ٓـت ث٠ ٗؼٜب٥ پلٝكؿٙ ٝ پلٝكاٛـٙ اًت)

ك٨ًٖ ٠ً  ؿ١ـ. ١ِٜبٕ ٗوب٠ٌ٧ آٗٞمٍ ثب پلٝكٍ، ث٠ ا٧ٚ ٛت٨ز٠ ٦ٗ ُلا ٗؼٜب ٦ٗ ً٘بّ كًبٛـٙ كلؿ ً٘بّ

ٗؼ٦ٜ ًبؽت٠  ص٨ٜٚ ث٠ آ٧ـ. پلٝكٍ ١ٖ ا٥ ام پلٝكٍ ث٠ ُ٘بك ٦ٗ آٗٞمٍ ث٠ ؿ٨ْٓ علًت تٌب٦ٔٗ، ُبؽ٠



 ( 5اًت.) -ٝ ٠ٛ ػ٦٘ٔ  -ا٥ ُٜبؽت٦  ُـٙ اٌٛبٙ ٝ ك٨ًـٙ اٝ ث٠ ً٘بّ عو٨و٦ ؽ٧َٞ ث٠ ٠ُٛٞ

اُل پلٝكٍ ث٠ ٗؼٜب٥ ٌُٞكب٦٧ اًتؼـاؿ١ب ٝ كُـ ٨ٛل١ٝب٥ ف٦ٜ١ ٝ اٛـا٦ٗ ثبُـ، ٗلاًن ؿاِِٛب٦١ ٝظ٨ل٠ 

٦ ٧ٝوٟ ٝ ػبؿت ٧بكتٚ ث٠ ص٠ ث٠ ٗؼٜب٥ ٛظٖ ككتبك٥، آؿاة ارت٘بػ آٗٞمٍ آٙ كا ثل ػ٢ـٟ ؿاكٛـ، ٦ٓٝ صٜبٙ

 ًٜـ.  ا٥ ٗتلبٝت ٜٗلط ٦ٗ ١ب ثبُـ، آٗٞمٍ آٙ كا ١ل هٕٞ ث٠ ٠ُٛٞ ارلا٥ آٙ

آٗـ١ب٥ آٙ، كًبٛـٙ ؽ٨ل ث٠ ؽٞؿ ٝ  ا٥ ٠ً پ٦ ١ب٥ ٝرٞؿ٥ ثبُـ، ث٠ ٠ُٛٞ اُل پلٝكٍ ث٠ ٗؼٜب٥ ؿُل٦ُٛٞ

ـ، ٦ٓٝ ث٢تل٧ٚ، ؿ١ٜ آٙ كا ٧بؿ ٦ٗ« ػلكب»ٝ ُب٦١ « عٌ٘ب»ؿ٧ِلاٙ ٝ كػب٧ت اؿة ٝ عوٞم اًت، ُب٦١ 

ٛبٕ « اؿة ػ٦٘ٔ»ؿ١ـ. صٜبٙ پلٝك٦ُ، ُبٟ  آٗٞمٍ ٦ٗ« ؿ٧ٚ عن»تل٧ٚ ٛٞع آٙ كا  تل٧ٚ ٝ ا٨ْٓ هكف

 «. اؿة ٌٗتج٦»ٝ ُبٟ « اؿة ٛلٌب٦ٛ»، ُبٟ «اؿة ٗٔبعجت٦»ؿاكؿ، ُبٟ 

٧ٚ ١ب ٗتلبٝتٜـ، ٦ٓٝ ثب ٧ٌـ٧ِل ١ٖ ك٠ِ٧ ثٞؿٟ ٝ ١ل ًـإ ٛ٘ب٧ِِل ٧ي ك٨٘ٔت ١ٌتٜـ. ثب ا اُل ص٠ ا٧ٚ ٛبٕ

١ب٥ ُٞٛبُٞٙ ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ، ٗجٚ ٛلي، عٌٚ كاث٠ٜ ٛلي، هـكت ؿاٝك٥  عبّ، ٛو٠ٜ اُتلاى ٠٘١ ؿ٧ـُبٟ

 ( 6ُب٧ٌت٠ ٝ ٨ٌٛٞ ث٠ ارلا ُناكؿٙ ثلؽٞكؿ اًت.)

 

 ٛ٘بم 

آّٔال٣ُ آَّت٦ ٦ِ١ آؼجبؿ٣ُ آ٘ٓؾ٤ُٓٞٔ ا٢َُٔٓب آـُّػبء؛ ٛ٘بم، ػجبؿت٦ ٧ٝوٟ اًت ٠ً »ؿك ٗللؿات آٗـٟ اًت: 

( ٛ٘بم ث٠ ٗؼٜب٥ پلًتَ، ٨ٛبم، ًزٞؿ، ثٜـ٦ُ، پ٨ل٥ٝ، ؽٖ ُـٙ ثلا٥ آٌُبك ًبؽتٚ 7«.)٨ب٧َ اًتآْ آٙ ٛ

آٝكٛـ.  ثٜـ٦ُ، ٦ٌ٧ ام ٝا ثبت ؿ٧ٚ ٝ ػجبؿت ٧ٝوٟ ٝ ٝارت ٌٗٔ٘بٛبٙ اًت ٠ً پٜذ ثبك ؿك ُجب٠ٛ كٝم ث٠ رب ٦ٗ

٨ِ٨ٚ )ٛ٘بم ظ٢ل(، ٛ٘بم ؽٞاٜٛـ ٝ ٛ٘بم پ ٛ٘بم ثبٗـاؿ، ٛ٘بم٥ اًت ٠ً پ٨َ ام ٛٔٞع آكتبة ؿك ؿٝ كًؼت ٦ٗ

پ٨ٌٚ )ٛ٘بم ػٔل(، ٛ٘بم ُبٕ )ٛ٘بم ٗـلة( ٝ ٛ٘بم ؽلتٚ )ٛ٘بم ػِب( ام ٛ٘بم١ب٦٧ اًت ٠ً ؿك ّٛٞ ُجب٠ٛ كٝم 

 ( 8ؽٞاٜٛـ.) ٦ٗ

 

ٟٞ٨ُ   

( ٝ ام كٍٝ، ث٠ ككتٚ تؼج٨ل ُـٟ ٨ُ9ٟٞ ث٠ ٗؼٜب٥ كاٟ ٝ كٍٝ، ٛل٧و٠، هبػـٟ، هبٛٞٙ، ؽ٥ٞ ٝ ػبؿت آٗـٟ)

 ( 10اًت.)

 

   ػِن



ا٥ ث٨٘بك٥ اًت ٠ً  ١ب٥ ٗغجٞة ٝ ٠ُٛٞ ام اٛـامٟ ُقُتٚ ؿًٝت٦، ٛبتٞا٦ٛ عيّ ام ؿك٧بكت ثـ٥ ػِن،

 ( 11ًِبٛـ.) ١ب ٝ ٨ُلت٦ِ ٝ ؿًٝت٦ اكلا٦ٛ ٦ٗ آؿ٦ٗ كا ث٠ ٨ٛي پٜـاُتٚ ثلؽ٦ ٓٞكت

 

   ًٞؿى

 ( 12پق٧ل ٠ً ١ٜٞم ث٠ ًٚ ثٔٞؽ ٛل٨ًـٟ اًت.) پق٧ل، ٗت٦ٌ ث٠ ؿ٧ِلاٙ ٝ اٛؼٜبف ًٞؿى، كلؿ٥ اًت كَٛ

 

 

 

 

   كْٔ ؿٕٝ: ػجبؿت

   ػٞاْٗ ك٥ٝ آٝكؿٙ ث٠ ػجبؿت

ًٜـ، اٗٞك٥ صٞٙ كٜلت ؽـارٞ، ػظ٘ت ؽـا ٝ تٞر٠ّ ث٠  ص٠ اٌٛبٙ كا ث٠ پلًتَ ؽـاٝٛـ ٝاؿاك ٦ٗ آٙ

 پلؿام٧ٖ:  ١ب ٦ٗ ١ب٥ اٝ اًت ٠ً اًٜٞٙ ث٠ ت٨ٗٞظ آٙ ٛؼ٘ت

   كٜلت - 1

 پلًتَ، ثؾ٦ِ ام ٝرٞؿ ٝ ًَِ كٜل٥ آؿ٦ٗ اًت: 

 ( ٠30ِ آَّت٦ِ كََٜلَ آَّٜبىٓ ػ٢ٕ٨َٔٓب ال تَجٕـ٧َِْ ِٓؾَْٔنِ ا٠َِّٔٓ. )كٕٝ: كِْٜلَتٓ آَّٔ

پ٨ًٞت٠ ام كٍٝ ؿ٧ٚ ؽـا ٠ً كٜلت ٗلؿٕ كا ثل اًبى آٙ آكل٧ـٟ اًت، پ٨ل٥ٝ ًٚ؛ م٧لا ؿك آكل٧َٜ، ٨١ش 

 ٠ُٛٞ ؿُل٦ُٛٞ كاٟ ٛـاكؿ. 

م ًَٜ، صٞة ٝ ؿ٧ِل ٗظب١ل ١ب٦٧ ا عبٓت پلًتَ ُبٟ ؿك ٨ٌٗل ؿكًت هلاك ُلكت٠ ٝ ُب٦١ اٌٛبٙ، ثت

 كلٗب٧ـ:  ػ٠٨ٔ آٌالٕ ٦ٗ ُلى كا پلًت٨ـٟ اًت. اٗبٕ ػ٦ٔ

 ( 13ػِجٓبؿٓت٠ِ.)  كَجٓؼٓجَ ا٠َّٔٓٔ ٗٔغَّٓ٘ـا٦ًٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ثِبْٓغٓنِّ ٨ِٓٓؾْلُدٓ ػِجٓبؿٟٓٔ ِْٗٚ ػِجٓبؿ٣ِٓ آْإَٔٝحَبِٙ ئ٦َِٓ

١ب، ث٠  ث٠ پ٨بٗجل٥ ثلُن٧ـ تب ثٜـُبٙ كا ام پلًتَ ثتؽـاٝٛـ، ع٘لت ٗغ٘ـ٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كا 

 ػجبؿت اٝ كلا ؽٞاٛـ. 

١ب ث٠ ٝؿ٧ؼت ٢ٛبؿٟ، ٠ٔ٨ًٝ اكٗب٥  ١ب٥ ُٞٛبُٞٙ كا ؿك اٌٛبٙ ؽـاٝٛـ ع٨ٌٖ ١ٖ مٗبٙ ثب آٙ ٠ً ٨ْٗ ٝ ؿل٧نٟ

كغ ًٜـ، ٠ٔ٨ًٝ ك آٙ كا ؿك ؽبكد ام ٝرٞؿُبٙ كلا١ٖ آٝكؿٟ اًت. اُل اٌٛبٙ ث٠ آة ٝ ؿقا ٨ٛبم پ٨ـا ٦ٗ

ت٦ِِٜ ٝ ُل٦ًِٜ اٝ كا ث٨لٝٙ ام ٝرٞؿٍ آكل٧ـٟ اًت. پلٝكؿُبك، اٙ اٙ كا ام ُْ پؾت٠ آكل٧ـ ٝ ام كٝط 

ٜٗـ ًبؽت. آٙ ُبٟ ؿك ث٨لٝٙ،  ؽٞؿ ؿك اٝ ؿ٨ٗـ ٝ ٥ٝ كا ث٠ ثوب، ك٨ًـٙ ث٠ ً٘بّ ٝ ؽ٨ٔل٤ ا٦٢ٔٓ ػاله٠



 اٍ كا ثلا٥ ك٨ًـٙ ث٠ ٗؤـ ثل ػ٢ـٟ ُلكت.  كا١ٜ٘ب٦٧

 ( 50. )٠ٛ:  ءٍ ؽَْٔو٠َٔ حَُّٖ ١ٓـ٥ ًَُّْ ٦َُٕ  ٥ أَػ٦ٜٕهبَّ كٓثَُّٜب آَّقِ

١ب كا ث٠ ً٘بّ كا١ٜ٘ب٦٧  ُلت: ؽـا٥ ٗب ٦ًٌ اًت ٠ً ث٠ ٠٘١ ٗٞرٞؿات ر٢بٙ، ٛؼ٘ت ثؾ٨ِـٟ ٝ ًپي آٙ

 ًلؿٟ اًت. 

ؽـاٝٛـ ع٨ٌٖ ثب كلًتبؿٙ پ٨بٗجلاٙ، ثٜـُبٙ ؽٞؿ كا ث٠ كاٟ تؼب٦ٓ ٝ تٌبْٗ ؿكآٝكؿ تب ًُٞب٠ٓ ًبٗل٥ كا ث٠ 

 ٥ ؽـا٥ ٧ِب٠ٛ، ٛپلًتٜـ ٝ كاٟ ؿكًت ػجبؿت ًلؿٙ كا ث٨بٗٞمٛـ. رب

 ثنك٦ُ پلٝكؿُبك  - 2

 كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿ: 

 ( 14ُـ.) اُل كول، ث٨٘بك٥ ٝ ٗلٍ ٛجٞؿ، ١لُن ُلؿٙ ثلؽ٦ ٛنؿ ؽـا ؽٖ ٦٘ٛ

ٝ ا٧ٚ ٠ً ١٘ٞاكٟ اٝ كا ام ث٨ٜـ، ثب اٛـ٠ِ٧ ؿك ثنك٦ُ ؽـاٝٛـ  آك٥، اٌٛبٙ ١ِٜب٦ٗ ٠ً ٛبتٞا٦ٛ ؽٞؿ كا ٦ٗ

 ًٜـ.  ١ب ك١ب٨ٛـٟ اًت، ٛبؽٞؿآُبٟ ؿك ثلاثل عن، اعٌبى كلٝت٦ٜ ٦ٗ ُلكتبك٥

 

 ١ب  تٞر٠ ث٠ ٛؼ٘ت - 3

اٍ ث٠ فات كٜبٛبپق٧ل پلٝكؿُبك اػتلاف ًٜـ.  ًبمؿ ث٠ ٝاثٌت٦ِ ١ب ٨ٛن اٌٛبٙ كا ٝاؿاك ٦ٗ تٞر٠ّ ث٠ ٛؼ٘ت

ٜٗـ ُـٟ اًت، اٝ كا ث٠  ١ب ث٢لٟ ٝ پي ام تّٞٓـ ام آُٙ٘بك٥ ٠ً اٌٛبٙ، پ٨َ  ١ب٥ ث٦ ١ب٥ ٛؼ٘ت ٧بؿآٝك٥

 ًبمؿ.  ػجبؿت ِٗتبم ٦ٗ

 ( 4ك٨َْٔٓؼٕجٔـٔٝا كٓةَّ ١قَا آْج٨ٕٓتِ آَّق٥ِ أَْٛؼ٢ٖٕٓ٘ٓٔ ِْٗٚ رٔٞعٍ ٝٓ آ٢َٜٖٕٓٗٔ ِْٗٚ ؽَٕٞفٍ. )هل٧َ: 

ؽٜل، ا٧٘ٚ  ؽـا٥ ًؼج٠ كا ثپلًتٜـ؛ ؽـا٦٧ ٠ً ١ِٜبٕ ُل٦ًِٜ ث٠ آٛبٙ ؿقا ؿاؿ ٝ ا٧ِبٙ كا ام تلى ٝ

 ًبؽت. 

 

   ٛوَ ػجبؿت ؿك مٛـ٦ُ

١ب ٝ ًبؽتٚ كلؿ ٝ ربٗؼ٠  ػجبؿت، كَٛ ؽـا٦٧ ثؾ٨ِـٙ ث٠ مٛـ٦ُ، ك١ب٦٧ ام ث٢٨ٞؿ٦ُ، ثبه٦ ًبؽتٚ كب٦ٛ

١ب٦٧ اًت ٠ً ؿك كٌل ٝ ثبٝك ُؾْ، ثب ١ـف ٢ٛبؿ٠ٜ٧ ًلؿٙ  اًت. ػجبؿت ٝاهؼ٦، ٗز٘ٞػ٠ ؿُل٦ُٛٞ

 كلٗب٧ـ:  ُٞؿ. هلآٙ ٦ٗ ككتبك٥ ٧ٝوٟ ؿك م٠ٜ٨ٗ ٗٞاثٚ ٗق١ج٦ ا٧زبؿ ٦ٗ

 ( 88اِالّ ٝٓر٠ٓ٢ٔ. )هْٔ: ءٍ ١بٓيٌ  ًُّْ ٦ُ

 ١ل ص٨ن٥ رن فات پبى ا٦٢ٓ ٛبثٞؿ ُـ٦ٛ اًت. 

 ص٨ٜٚ ؽـاٝٛـ ؿك هلآٙ كلٗٞؿٟ اًت:  ١ٖ

 ( 96ٗب ػِْٜـًُٖٕٓ ٧ْٜٓلَـٔ ٝٓ ٗب ػِْٜـٓ ا٠َِّٔٓ ثبمٍ )ٛغْ: 

 ٗبٛـ.  ص٠ ٛنؿ ؽـاًت، ثبه٦ ٦ٗ پق٧لؿ ٝ آٙ ص٠ ٛنؿ ُ٘بًت، پب٧بٙ ٦ٗ آٙ

١ب،  ٗؼٜب، ٛبؿ٧ـٟ ُلكتٚ ١ٞى ١ب٥ ث٦ لؿ ٝ ربٗؼ٠، ك١ب٦٧ ام كؾل كل٦ُٝػجبؿت ٝاهؼ٦، ٗب٠٧ ًبمٛـ٦ُ ك

كلٗبٛجلؿاك٥ ام فات ١ٌت٦ ثؾَ ٝ آماؿ٥ ام پلًتَ ٛبؿٞت ٝ تِ٘لاٙ اًت ٠ً ٢ٛب٧ت ً٘بّ ث٠ ُ٘بك 

 كٝؿ. ث٠ هّٞ اهجبّ ال١ٞك٥:  ٦ٗ



 ثٔل٥، ثٜـ٦ُ آؿٕ ًلؿ  آؿٕ ام ث٦

 ١ُٞل٥ ؿاُت، ٦ٓٝ ٛقك هجبؿ ٝ رٖ ًلؿ 

   تل اًت ٥ٞ ؿال٦ٗ م ًِبٙ پٌت٧ؼ٦ٜ ام ؽ

 ٗٚ ٛـ٧ـٕ ٠ً ٦ًِ پ٨َ ًِبٙ ًل ؽٖ ًلؿ 

 ٨ُلؿ.  تل ام پلًتَ ؿ٨ل ؽـا ٝ ُلا٧َ ث٠ ٗبؿ٧بت ًلص٠ِ٘ ٦ٗ كٌبؿ رٞاٗغ ٨ٛن ث٨َ

 

   ١ب٥ ُٞٛبُٞٙ ػجبؿت رٜج٠

ٝ ًٜـ ٠ً ٜٗظٞك ام ػجبؿت ت٢ٜب ثلپب٦٧ ٛ٘بم  ػ٠٨ٔ آٌالٕ ِٗؾْ ٦ٗ ١ب٥ ك٨ًـٟ ام ائ٠٘ ٗؼ٨ٗٞٔٚ كٝا٧ت

تٞاٛـ ت٘بٕ ًبك١ب٥ كٝما٠ٛ ؽٞؿ كا ام ٓجظ تب ُبٕ ثلا٥ ث٠ ؿًت آٝكؿٙ كٗب٥  كٝمٟ ٨ٌٛت، ث٠ٌٔ اٌٛبٙ ٦ٗ

٨ًٜٖ ٠ً ام ثلؽ٦  ؽـا اٛزبٕ ؿ١ـ ٠ً آٙ ٨ٛن ػجبؿت اًت. ؿك ا٧ٚ رب ثلا٥ ٠ٛٞ٘ٛ ث٠ صٜـ كٝا٧ت اُبكٟ ٦ٗ

 اٛـ:  ١ب ٛبٕ ثلؿٟ ػجبؿت

 اٛـ٠ِ٧ ؿك ًبك ؽـا  - 1

 ٕ كلٗٞؿ: ػ٠٨ٔ آٌال اٗبٕ ٓبؿم

 ( ٨َٓ15ٌٓت آؼجبؿ٣ُ ًَخل٣ُ إَِّٓٔٞ ٝ ا٣َّٞٔٔٓ، اَّٛ٘ب آؼجبؿ٣ُٓ آَتّلٌّلُ ك٦ اَٗلِ ا٠ّٔٓ.)

 ػجبؿت، م٧بؿ٥ ٛ٘بم ٝ كٝمٟ ٨ٌٛت، ث٠ٌٔ اٛـ٠ِ٧ ؿك ػظ٘ت ٝ ًبك ؽـاًت. 

ب٥ ٌٗتغج٦ ١ ػ٠٨ٔ آٌالٕ ؿك ا٧ٚ كٝا٧ت ام م٧بؿ٥ ٛ٘بم ٝ كٝمٟ، پلؿاؽتٚ ث٠ ٛ٘بم ٝ كٝمٟ ٜٗظٞك اٗبٕ ٓبؿم

 اًت. 

 اٛتظبك ظ٢ٞك اٗبٕ مٗبٙ)ػذ(  - 2

 كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿ: 

 ( 16اَكُْ٘ آؼِجبؿ٣ِٓ، اٛتظبكٔ آلَلَد.)

 ١ب، اٛتظبك ُِب٧َ ٝ كلد ]آٗـٙ اٗبٕ مٗبٙ)ػذ([ اًت.  ثلتل٧ٚ ػجبؿت

   ؿاَٛ آٗٞم٥ - 3

 كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿ: 

 ( 17دٓ ٧ُٜٓٔتٔ ثبثبً ِٗٚ آؼِٖٔ، ٨ِٓٓلُؿَّ ث٠ ثبِٛالً ا٦ٓٓ آغنّ ٝ ٗبالِّ ا٦ٓ ا٢ٓٔـ٥، ًبٙ ػ٠ُٔٓ٘ٓٔ ًؼجبؿ٣ِ اكثؼ٨َٚ ػبٗبً.)ْٗٓٚ ؽَل

١ل ًي ام ؽب٠ٛ ث٨لٝٙ كٝؿ تب ؿاَٛ ث٨بٗٞمؿ ٝ ث٠ ٠ٔ٨ًٝ آٙ، ثب٦ٔٛ كا ام ث٨ٚ ثجلؿ ٧ب ُ٘لا٦١ كا ١ـا٧ت 

 ثٞؿ. ًٜـ، ًبك ٥ٝ ٗبٜٛـ ص٢ْ ًبّ ػجبؿت ؽٞا١ـ 

 ًٌت ٝ ًبك  - 4

 كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿ: 

 ( 18آَؼجبؿ٣ُ ًٓجؼَٔٞٙ رٔنئبً اَك٢َُٔ٘ب ََٛٔتٔ آغٓالّ.)

 ػجبؿت ١لتبؿ ثؾَ ؿاكؿ ٠ً ثلتل٧ٚ آٙ، ث٠ ؿًت آٝكؿٙ ٗبّ عالّ اًت. 

ت. ث٨ٌبك٥ ام ١ب٥ م٧بؿ٥ ؿك ٗٞكؿ ؽـٗت ث٠ ؽٔن آٗـٟ ٠ً ام ث٨ٌبك٥ ًبك١ب٥ ٌٗتغج٦ ثلتل اً كٝا٧ت

آ٧ـ. ثلا٥  ًبك١ب ٝ ككتبك١ب٥ آؿ٦ٗ ٨ٛن اُل ثب ٨ّٛت ؿكًت ٝ هٔـ هلثت اٛزبٕ ٨ُلؿ، ػجبؿت ث٠ ُ٘بك ٦ٗ



ُٞٛـ. اّ ت٠ ثب٧ـ  آ٨ٗن ث٠ ص٢لٟ پـك ٝ ٗبؿك، ػٔ٘ب٥ ؿ٧ٚ، ًؼج٠ ٝ هلآٙ، ػجبؿت ُ٘لؿٟ ٦ٗ ٠ٛٞ٘ٛ، ِٛبٟ ٗغجت

 تٞاٛـ رب٥ ٛ٘بم كا ث٨ِلؿ.  ٧ي ٦٘ٛؿاٌٛت ١ل ٧ي ام ا٧ٚ ًبك١ب ؿك رب٥ ؽٞؿ ػجبؿت اًت ٝ ٨١ش 

 

   ١ب٥ ػجبؿت ٠ُٛٞ

ا٧ٚ ٠ً ػجبؿت ثب٧ـ ص٠ِٛٞ ثبُـ، اٗل ث٨ٌبك ٦٘٢ٗ اًت ٠ً ؽـاٝٛـ، آٙ كا ؿك هلآٙ ٧بؿآٝك٥ ًلؿٟ اًت. 

١ب٦٧ ؿاكؿ تب ثلا٥ ثـٙ ًٞؿٜٗـ ثبُـ؛  ػجبؿت، ؿقا٥ كٝط اًت، ٦ٓٝ ١٘بٙ ٠ُٛٞ ٠ً ؿقا٥ رٌٖ ٧ٝو٦ُ

. ام ر٠ٔ٘ ا٧ٚ ٠ً ػجبؿت ثب٧ـ ؽبٗؼب٠ٛ، ػبُوب٠ٛ، آُب١ب٠ٛ، پ٢ٜب٦ٛ ٝ ؽبٓٔب٠ٛ ثبُـ ١ب٦٧ ؿاكؿ ػجبؿت ٨ٛن ٧ٝو٦ُ

 تب كٝط كا ث٠ تؼب٦ٓ ثلًبٛـ. 

   ػجبؿت ؽبٗؼب٠ٛ ٝ ؽبُؼب٠ٛ - 1

١بًت، ثب٧ـ ؿك ٢ٛب٧ت ؽ٘ٞع، كلٝت٦ٜ ٝ ًل اكٌٜـ٦ُ ؿك ثلاثل پلٝكؿُبك  تل٧ٚ ػجبؿت ٛ٘بم ٠ً ٦ٌ٧ ام ٢ٖٗ

ث٨ٜـ. ١ل ص٠  ّ ٛ٘بم ثب٧ـ صٜبٙ ثبُـ ٠ً ٦٧ُٞ ؽـاٝٛـ كا ؿك ثلاثل ؽٞؿ ٦ٗثنكٍ ٓٞكت ٨ُلؿ. اٌٛبٙ ؿك عب

تل ث٠  ثلؿ ٝ ؽبٗؼب٠ٛ تل ث٠ ًٞص٦ٌ ٝ ٛبتٞا٦ٛ ؽٞؿ پ٦ ٦ٗ تل اعٌبى ًٜـ، ث٨َ اٌٛبٙ، ثنك٦ُ ؽـاٝٛـ كا ث٨َ

 پلؿامؿ.  ا٧ٚ ًبك )ٛ٘بم( ٦ٗ

 كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿ: 

 ( 19تَلاٟ.)اُػجٔـٔ ا٠ّٔٓ ًَبََّٛيٓ 

 ث٦ٜ٨.  صٜبٙ ؽـا كا ػجبؿت ًٚ ٠ً ٦٧ُٞ اٝ كا ٦ٗ

 ؽـاٝٛـ ٨ٛن ؿك هلآٙ كلٗٞؿٟ اًت: 

 ( 3ٝ آّق٧َٚ ١ٖٔ ك٦ ٓالت٢ٖ ؽبُِؼٞٙ. )ٗإٜٗٞٙ: 

 ًٌب٦ٛ ]كًتِبكٛـ[ ٠ً ؿك ٛ٘بمُبٙ، ؽبٗغ ٝ ؽبُغ ثبُٜـ. 

   ػجبؿت ػبُوب٠ٛ - 2

 كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿٟ اًت: 

 ( 20َٛلٌِيٓ ػِجبؿ٣َ اهلل.)  آـ٧َّٚ آ٘ٓت٨ٚ، كَبَٝؿِْ ك٠٨ِ ثلكِنٍ ٝٓ ال تُجٓـِّٖ ا٦ِٓ اَِّٙ

١٘بٛب ؿ٧ٚ پبثلرب اًت. پي ٌٛجت ث٠ آٙ ٗـاكا ًٚ )مٗب٦ٛ ٠ً آٗبؿ٦ُ كٝع٦ ٛـاك٥، ؽٞؿ كا ٗزجٞك ث٠ 

 ػجبؿت ٌٛٚ( تب ػجبؿت ٛنؿ تٞ ٗجـٕٞ ِٛٞؿ. 

 ُٞؿ.  تلل٧ٚ ؿٝك٥ ُٞؿ ُٝل٠ٛ ام ػِن ث٠ ػجبؿت ًبًت٠ ٦ٗ ػجبؿت ثب٧ـ ث٠ اٛـامٟ ثبُـ ٝ ام اكلاٙ ٝ

٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ؽجل آٝكؿٛـ ٠ً ُل٦١ٝ ام اّٗت تٞ ثلا٥ اٛزبٕ ػجبؿت،  كٝم٥ ثلا٥ پ٨بٗجل اًلٕ

ا٧ٚ كٍٝ ٗٚ ٨ٌٛت. ٗٚ ؽٞؿ »اٛـ. پ٨بٗجل كل٧بؿ ثلآٝكؿ:  ١ٌ٘ل ٝ كلمٛـ ؽٞؿ كا ك١ب ًلؿٟ ٝ ث٠ ٌٗزـ آٗـٟ

 ( 21«.)٨ِٜٖٛ. ١ل ًي ؿ٨ل ام ا٧ٚ اٛزبٕ ؿ١ـ، ام ٗٚ ٨ٌٛت ًٜٖ ٝ ؿك ؽب٠ٛ ٦ٗ ٦ ٦ٗثب ١ٌ٘لٕ مٛـُ

 ػ٠٨ٔ آٌالٕ ٨ٛن كلٗٞؿ:  اٗبٕ ػ٦ٔ

 ( 22اٙ ٓٔؤٞة اهجبالً ٝ اؿثبكاً، كبفا اَهجَٓٔتٕ كبع١ٞٔ٘ب ػ٦ٔ آَّٜٞاكِِْ.)

 ٛٞاكْ ٝاؿاك ٨ًٜـ.  ١ب، ك٥ٝ آٝك٥ ٝ پِت ًلؿٙ اًت. پي ٝهت٦ ؿّ ت٘ب٧ْ پ٨ـا ًلؿ، آٙ كا ث٠ ثلا٥ هٔت

   ػجبؿت آُب١ب ٟ ٝ ثب ع٘ٞك هٔت - 3



 كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿ: 

 ( 23ٓال٣ُ كًؼت٨ٚ ثِتَـٓثُّل، ؽ٨لٌ ٗٚ ه٨بٕ ٤َٔ٨ٍَٓ ٝ آؤتٔ ًبٟ.)

 ؽٞاٛـٙ ؿٝ كًؼت ٛ٘بم ثب تٞر٠، ام ُت مٛـٟ ؿاك٥ ٛبآُب١ب٠ٛ ث٢تل اًت. 

 ؿك هلآٙ ٨ٛن آٗـٟ اًت: 

 ( 43تَؼَٕٔ٘ٔٞا ٗب تَوَُُٞٓٞٙ. )ٌٛبء:   عٓت٦ّ  ٢ٓب آَّق٧َِٚ آُٜٗٓٞا ال تَوْلَثٔٞا آَّٔال٣َ ٝٓ أَْٛتُٖٕ ًٌٔبك٧٥ب أ٧َُّ

 ٨٧ُٞـ.  ا٧ـ! ؿك عب٦ٓ ٠ً ٌٗت ١ٌت٨ـ، ث٠ ٛ٘بم ٛنؿ٧ي ٧ِٞٛـ تب ثـا٨ٛـ ص٠ ٦ٗ ا٥ ًٌب٦ٛ ٠ً ا٧٘بٙ آٝكؿٟ

 ػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿ:  ١ٖ ص٨ٜٚ اٗبٕ ٓبؿم

 ( 24ؼت٨َِٚ ٧ٓؼَٖٔٔ ٗب ٧وُّٞ ك٢٨٘ب اٛٔلف ٝ ٨َٓيٓ ث٠َٜ٨ٓٔ ٝ ث٨ِٓٚ ا٠ّٔٓ فَٛتٌ اِال ؿَلَل ٠َٓٔ.)كً  ٗٓٚ ٦ّٔٓ

٧ُٞـ، ُٜب١َ  ٧ُٞـ ٝ( ص٠ ٦ٗ ١ل ًي ؿٝ كًؼت ٛ٘بم ثؾٞاٛـ، ؿك عب٦ٓ ٠ً ثـاٛـ )ثب ص٠ ٦ًٌ ًؾٚ ٦ٗ

 ُٞؿ.  ثؾ٨ِـٟ ٦ٗ

   ػجبؿت پ٢ٜب٦ٛ - 4

لؿ ٠ً ؿك ا٧ٚ ٓٞكت ًٞؿٜٗـ ٝ ًبمٛـٟ ٛؾٞا١ـ ثٞؿ. ث٠ ٨٘١ٚ ص٠ ثٌب ػجبؿت ثب ك٧ب ٝ ؽٞؿٛ٘ب٦٧ اٛزبٕ ٨ُ

 ؿ٨ْٓ، ث٠ ػجبؿت پ٢ٜب٦ٛ ًلبكٍ ُـٟ اًت تب آؿ٦ٗ ثل ا٧ٚ آكت ص٨لٟ ُٞؿ. 

 كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿ: 

 ( 25اَػظَٖٔ آؼِجبؿ٣ِ اَرلاً اَؽلبٟ.)

 تل ثبُـ.  تل اًت ٠ً پ٢ٜب٦ٛ پبؿاٍ ػجبؿت٦ ث٨َ

ك٧ب ٝ  ٘بػت اًت ٠ً اًالٕ ث٠ آٌُبك ًلؿٙ آٙ اٗل كلٗٞؿٟ اًت ٠ً آجت٠ آٙ ٨ٛن ثب٧ـ ث٦ت٢ٜب ٛ٘بم١ب٥ ر

ؽبٓٔب٠ٛ ثبُـ. كػب٧ت ا٧ٚ رٜج٠ ام ػجبؿت ثلا٥ ا٧ٚ اًت ٠ً آؿ٦ٗ، اؽالّ ٝاهؼ٦ كا ث٠ ؿًت آٝكؿ. 

ل آٛبٙ ُلت٦ٜ اًت پـك ٝ ٗبؿك ٝ ٗلث٨بٙ ١ِٜبٕ پلٝكٍ ًٞؿًبٙ ثب٧ـ ٛ٘بم ٝ ؿ٧ِل اػ٘بّ ػجبؿ٥ كا ؿك ثلاث

 اٛزبٕ ؿ١ٜـ تب ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ ام ًبكُبٙ آِٞ ثلؿاك٥ ًٜٜـ. 

   ػجبؿت ؽبٓٔب٠ٛ - 5

١ل ػجبؿت٦ ثب٧ـ ؽبٓٔب٠ٛ ٝ ثلا٥ ؽِٜٞؿ٥ ؽـاٝٛـ ٓٞكت ٨ُلؿ؛ م٧لا ػجبؿت ٛبؽبْٓ ث٠ ٓبعجَ 

 ُٞؿ. ؽـاٝٛـ ؿك هلآٙ كلٗٞؿٟ اًت:  ثبمُلؿاٛـٟ ٦ٗ

 ( ٢110ق: ٝٓ ال ٧ِٔلِى ثِؼجبؿ٣ِ كث٠ِّ اَعٓـاً. )ً

 ]آؿ٦ٗ ثب٧ـ[ ٦ًٌ كا ؿك ػجبؿت ثب ؽـا ُل٧ي ٌٛبمؿ. 

 اٗبٕ كٗبػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿ: 

 ( 26ٗٓٚ ٢ََُّلَ َٛل٠ٌٓٔ ثِبٓؼِجبؿ٣َِ كَبت٢َِّٟ٘ٔٞٔ ػ٦ٔٓ ؿ٠ِٜ٧.)

 ًٜـ، ٌٛجت ث٠ ؿ٧ٚ اٝ ثـث٨ٚ ثب٨ُـ.  ١ل ًي ثب ٜٗلط ًلؿٙ ػجبؿت ؽ٧َٞ ؿك ربٗؼ٠، ؽٞؿ كا ٢ِٗٞك ٦ٗ

ًبمٛـ. ؿك ا٧ٚ  ١ب٥ ؿ٨ٛب٦٧ ٦ٗ ا٥ ثلا٥ كل٧ت ٗلؿٕ ٝ كًبٛـٙ ؽٞؿ ث٠ ٗوبٕ كا ؿًت ٗب٠٧ص٨ٜٚ ًٌب٦ٛ، ؿ٧ٚ 

 ربٙ ٝ كٝط اًت.  اؽالّ ٗبٜٛـ پ٨ٌل ث٦ ٓٞكت، ػجبؿت ث٦

 ( 5ٝٓ ٗب اُِٗلُٝا االّ ٨ِٓٓؼجٔـٝا ا٠ّٔٓ ٗٔؾ٨َِٔٔٚ ٠َٓٔ آـ٧ّٚ... )ث٠ٜ٨:  <brؿك هلآٙ آٗـٟ اًت: 

 ٝ اٗل ِٛـٛـ ِٗل ا٧ٚ ٠ً ؽـا كا ثب اؽالّ ت٘بٕ ؿك ؿ٧ٚ عن پلًتَ ًٜٜـ... 

 

 

 

 



 

 

 كْٔ ًٕٞ: ٛ٘بم 

تل٧ٚ ٛٞع ثٜـ٦ُ اًت، ث٠  ١ب ٝ ص٦ِِٛٞ آٙ آُٜب ُـ٧ٖ. ام آٙ رب ٠ً ٛ٘بم، ثلرٌت٠ ثب ٝاهٟ ػجبؿت، رٜج٠

 پلؿام٧ٖ.  ثلك٦ً ٗؼٜب٥ ٓـ٥ٞ ٝ آٜالع٦ آٙ ٦ٗ

( ٝ ٗؼٜب٥ آٜالع٦ آٙ ؿك ُلع، ػ٦ٔ٘ ٗلًت ام 27مٍ، كع٘ت، ٗـللت)ٗؼٜب٥ ٓـ٥ٞ ٛ٘بم، ؿػب، ٛٔت آٗل

ُٞؿ ٝ ثب ًالٕ پب٧بٙ  كًٞع، ًزٞؿ، هلائت ٝ فًل ١٘لاٟ ثب ٨ٛت ٝ ُلا٧ٚ ٧ٝوٟ اًت ٠ً ثب تٌج٨ل آؿبم ٦ٗ

 ( ٧28بثـ.) ٦ٗ

 ٨ًٜٖ.  ا٧ٜي ؿك اؿا٠ٗ ثغج، رب٧ِبٟ ٛ٘بم ٝ ا٨٘١ت آٙ كا ؿك ٗتٞٙ ؿ٦ٜ٧ )هلآٙ ٝ عـ٧ج( ثلك٦ً ٦ٗ

 

 

   رب٧ِبٟ ٛ٘بم ؿك اًالٕ

ٗؼلك٦ ُـٟ اًت. « كأى ؿ٧ٚ»ٝ « ص٢لٟ»، «ًتٞٙ»، «ٗؼلاد ٗإٗٚ»، «٢ٛل ربك٥»ٛ٘بم ؿك اًالٕ ث٠ ػٜٞاٙ 

١ب٥  ٠ً ُٜز٦ ام ُٜذ -ٛ٘بم ت٢ٜب ػجبؿت كلا٨ُل ٝ ١ِ٘ب٦ٛ اًت ٠ً ام ٠٘١ فًل١ب٥ ا٦٢ٓ ام ر٠ٔ٘ ع٘ـ 

 ثلؽٞكؿاك اًت.  -كٝؿ  ؽـا٥ ًجغبٙ ث٠ ُ٘بك ٦ٗ

تل٧ٚ ٝ م٧جبتل٧ٚ  تٞاٛـ ػبُوب٠ٛ عـ٧ج ػِن ٗإٗٚ ٝ ث٢تل٧ٚ ٠ٔ٨ًٝ اكتجبٙ اٝ ثب ع٘لت عن اًت ٝ ٦ٗٛ٘بم، 

 ١ب٥ ا٦٢ٓ كا ؿك ٛ٘بمُناك پـ٧ـ آٝكؿ.  ١ب ٝ پلٝكٍ عبٓت

ػ٠٨ٔ  ًٜـ. ثلا٥ ٠ٛٞ٘ٛ، اٗبٕ ع٨ٌٚ تل تج٨٨ٚ ٦ٗ اكنٝٙ ثل آٙ، ككتبك ا٨ٓٝب٥ ؽـا ٨ٛن ا٧ٚ رب٧ِبٟ كا ١ل ص٠ ث٨َ

 ل ػبُٞكا ؿك ٨ٗـاٙ ٗجبكمٟ ٝ ؿك ثلاثل ت٨ل١ب٥ ؿُ٘ٚ، ٛ٘بم كا ث٠ پب ؿاُت. آٌالٕ عت٦ ظ٢

ثبؽت ٝ ؿك  ُبٙ كَٛ ٦ٗ ػ٢٨ٖٔ آٌالٕ ٨ٛن آٗـٟ اًت ٠ً ١ِٜبٕ ٛ٘بم، ص٢لٟ ؿك ٗٞكؿ ؿ٧ِل پ٨ِٞا٧بٙ ٗؼٕٔٞ

 كلٗٞؿٛـ:  ثلاثل پلًَ ع٨لت مؿُبٙ ٦ٗ

آٌَّ٘ٞاتِ ٝٓ االكِٕ ٝ آزِجبَّ كَبث٨َٓٚ اَْٙ ٧ٓغ٢َِْٜٕٔ٘ب ٝ اَُلَوَْٚ ربء ٝٓهتٓ آَّٔال٣، ٝٓهتٔ اَٗب٤ٍٛ ػٓل٢ََٗب ا٠ّٔٓٔ ػ٦َٔٓ 

 ( ٢ٜٗ29ب.)

١ب ػل٠ٗ ًلؿ،  ١ب ٝ م٨ٗٚ ٝ ًٟٞ ١ِٜبٕ ٛ٘بم كلا ك٨ًـٟ اًت؛ ١ِٜبٕ ثبم پي ؿاؿٙ اٗبٛت٦ ٠ً ؽـا ثل آً٘بٙ

 ١ب ام پق٧لٍ آٙ ًل ثبم مؿٛـ ٝ تل٨ًـٛـ.  ٦ٓٝ آٙ

 ْ ر٢ٜٖ ُ٘لؿٟ ُـٟ اًت: ٛ٘بم، ا١ ؿك آ٧بت هلآٙ ٨ٛن كلؿ ث٦

 ( 43ٝ  42ٗب ًٌٌََُٖٕٓٔ ك٦ِ ًٓوَلَ هبُٓٞا َٖٕٓ َٛئ َِٗٚ ا٨َِّْٔٓٔٔ٘ٓٚ. )ٗـحل: 



 ٧ُٜٞـ: ٗب ام ٛ٘بمُناكاٙ ٛجٞؿ٧ٖ.  ٧ُٜٞـ: ص٠ ص٨ن ُ٘ب كا ث٠ ر٢ٜٖ ؿك آٝكؿ؟ ٦ٗ ث٠ ؿٝمؽ٨بٙ ٦ٗ

كلمٛـاٙ ؽٞؿ كا پ٨َ ام ًٚ  ًٜـ ربًت ٠ً ٟ پـكاٙ ٝ ٗبؿكاٙ ًلبكٍ ٦ٗ ا٨٘١ت ا٧ٚ اٗل ؿك اًالٕ تب آٙ

١ب، ؽِٞٛت  اػتٜب٦٧ آٙ ًب٦ِٓ( ث٠ ٛ٘بم ؽٞاٛـٙ ٝاؿاك ًٜٜـ ٝ ُب٦١ اُل المٕ ُـ، ؿك ثلاثل ث٦ 8 - 7ت٨ٌٔق )

 ( 30ِٛبٙ ؿ١ٜـ.)

ا٥ ثب ا٧٘بٙ ٝ كلمٛـا٦ٛ ؽٞ ُلكت٠ ثب ٛ٘بم ٝ  ثب تٞر٠ ث٠ ٗٞاكؿ ٧بؿ ُـٟ، كُٝٚ اًت ٠ً اُل ثؾٞا٨١ٖ ربٗؼ٠

تل ث٠  ٦ِٜ ؿاُت٠ ثب٨ُٖ، ثب٧ـ ًٞؿًبٙ كا ث٠ ا٧ٚ ػجبؿت ٢ٖٗ ت٧ِٞن ٨ًٜٖ تب ١ل ص٠ ث٨َٗٔٞٙ ام ت٢برٖ كل١

١ب٥ ًٞؿًبٙ ثٌت٦ِ  ٜٗـ ُلؿٛـ. ا٧ٚ ٢ٖٗ ٨ٛن ث٠ ُٜبؽت ؿه٨ن ٗب ام كٝع٠٨ ٝ ٧ٝو٦ُ ٛ٘بم ٝ ػجبؿت ػاله٠

ؽٞا٨١ٖ ١ب٥ ك٨ًـٙ ث٠ آٙ ٝ رقة ًٞؿًبٙ ث٠ ٛ٘بم كا ث٠ تل٨ْٔ ث٨بٙ  ١ب٥ آ٧ٜـٟ، كاٟ ؿاكؿ ٠ً ؿك ثؾَ

 ًلؿ. 

 

   آحبك ٛ٘بم ام ؿ٧ـُبٟ آ٧بت ٝ كٝا٧بت

 ؿٝك٥ ام كٌبؿ  -آق 

 ( 45ػِٓٚ آْلَغِٕبءِ ٝٓ آٌَْْٜ٘ٔلِ. )ػٌٜجٞت:   ئَّٙ آَّٔال٣َ ت٦٢َْٜ

 ؿاكؿ.  ث٠ ؿكًت٦ ٠ً ٛ٘بم]،ا١ْ ؽٞؿ كا[ ام ١ل ًبك مُت ٝ ٌٜٗل٥ ثبم ٦ٗ

 ١ب  ؿٝك٥ ام ثـ٥ -ة 

 ( ٨ٌَّٓ114ِّئبتِ. )١ٞؿ: ئَِّٙ آْغٌٜٓٓبتِ ٧ٔق١ِْجَٕٚ ا

 ثلؿ.  ١ب كا ام ث٨ٚ ٦ٗ ١ب ]ام ر٠ٔ٘ ٛ٘بم،[ ثـ٥ ث٠ ؿكًت٦ ٠ً ٦ٌ٨ٛ

 ١ب  آكاَٗ ثؾَ ؿّ -د 

 ( 28اال ثِقًِل ا٠َِّٔٓ تَْٜ٘ٓئُِّٚ آؤُُٞةِ. )كػـ: 

 ٨ُلؿ.  ١ب ثب ٛبٕ ؽـا آكإ ٦ٗ آُبٟ ثب٨ُـ ٠ً ؿّ

 ٧بؿ ؽـا  -ؿ 

 ( 14ٝٓ أَهِِٖ آَّٔال٣َ ِٓقًِْل٥ِ. )٠ٛ: 

 ٛ٘بم كا ثلا٥ ٧بؿ ٗٚ ث٠ پب ؿاك. 

 ٧بك٥ ؽٞاًتٚ ؿك ًبك١ب  -ٟ 

 ( 45اًِتَؼ٨ُٜٞا ثِبَّٓٔجل ٝٓ آَّٔال٣ِ. )ثولٟ: 

 ]ؿك ٌِٗالت،[ ام ثلؿثبك٥ ٝ ٛ٘بم ً٘ي ث٨ِل٧ـ. 

   پب٦ً كٝط -ٝ 

 كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿ: 

ُْ ٢ِٜٗب ك٦ِ ا٨ْٕٓٓٞ ٝ ا٤َٔ٨َِّٔٓ ؽَ٘ئ ٗلّاتٍ ك٘ب ػ٦ٌٓ اَٙ ٧ٓجو٦ ػ٠٨َٔٓ َِٗٚ ثبٓغ٤َِّ٘ تٌُٞٙ ػ٦ٔٓ ثبة آلَّرِْٔ ك٢َٞ ٧ـتٌَِ

 ( 31آـّكِٙ.)

ؿ١ـ ٝ ؿ٧ِل  ٛ٘بم ١ٖ صٞٙ ر٥ٞ آة ُل٦ٗ اًت ٠ً اٌٛبٙ كٝم٥ پٜذ ثبك ؽٞؿ كا ؿك آٙ ٌُت ٝ ُٞ ٦ٗ

 ٗبٛـ.  صل٦ً ؿك اٝ ثبه٦ ٦٘ٛ



   آٗلمٍ ُٜب١بٙ -م 

 ا٥ ؿ٧ِل كلٗٞؿ:  ًٖٝٔ ؿك ؽٜج٦ٔٓ٠ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ  پ٨بٗجل اًالٕ

ُٞةٔ عٓتَّ آٞٓكمِ ٝ تَُِّٜٔو٢ُب اِٛالمَ آلّثن .)  ( 32ٝ ا٢َِّٛب َٓتَغٔتُّ آقُّٛ

 ًٜـ.  ك٧نؿ ٝ ُلؿٙ اٌٛبٙ كا ام ك٧ٌ٘بٙ ُٜبٟ آماؿ ٦ٗ ٛ٘بم، ُٜب١بٙ كا ٗخْ كلٝ ك٧ؾتٚ ثلٍ ؿكؽتبٙ كلٝ ٦ٗ

ُلا٧ٚ آٙ ؽٞاٛـٟ ُٞؿ. كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ثب٧ـ ُلت ٛ٘بم٥ ٧ُٜٞـٟ ُٜب١بٙ ٝ ًبمٛـٟ اًت ٠ً ثب 

 ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿٟ اًت: 

 ( 33ال ٧ٓوجُْٓ ا٠ّٔٓٔ ٣َٞٔٓٓ ػٓجـٍ ال ٧ٓغُ٘لُ هَٔج٠ٔٔ ٗٓغٓ ثٓـ٠ِٛ.)

 پق٧لؿ.  ا٥ كا ٠ً هٔجَ ثب ثـَٛ ؿك ٛ٘بم عبٗل ٛجبُـ؛ ٦٘ٛ ؽـا ٛ٘بم ثٜـٟ

 ؿّ اُل ثب تٞ ٛجبُـ ث٠ ٛ٘بم 

  ػبؿت اًت آٙ، ٠ٛ ػجبؿت ثبُـ

 ث٠ ٨ٛبم آ، صٞ ؿك آ٦٧ ث٠ ٛ٘بم 

 ( 34تب تٞ كا ك٨ٖ م٧بكت ثبُـ)

 كلٗٞؿ:  كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ٦ٗ

 ( ٛ٘بم پ٨٘بٙ ؽـا ثب ٗبًت. 35ا٣َُّٞٔٔٓ ػ٢ٓـٔ ا٠ّٔٓ؛)

 ( ٛ٘بم پب٠٧ ٝ ًتٞٙ ؿ٧ٚ اًت. 36ٝٓ ٦ِ١ٓ ػٓ٘ٔٞؿٔ ؿ٧ٌُِِٜٖ؛)

 (ٛ٘بم ث٠ ٜٗن٠ٓ ًل ٌٛجت ث٠ تٚ اًت. 37لَّاىِ َِٗٚ آزٌٓٓـِ؛)ِٗٓٞٗغٔ آَّٔال٣ِ َِٗٚ آـ٧ِّٚ ًَِ٘ٓٞٗغِ آ

 ( ٛ٘بم ٨ًٔـ ث٢ِت اًت. 38آَّٔال٣ُ ِٗلتبطٔ آز٤َِّٜٓ؛)

 ػ٠٨ٔ آٌالٕ ٨ٛن كلٗٞؿٟ اًت:  ا٨ٗلآ٘إ٨ٜٗٚ ػ٦ٔ

 ( ٛ٘بم ؿاك٥ٝ تٌجل اًت. 39ٝٓ ا٣َّٞٔٔٓ تَٜن٢٧بً ػِٓٚ آٌِجلِ؛)

اًت ٝ ا٧ٚ ػجبؿت ٝ ؽ٘ٞع ؿك ثلاثل فات ٧ِب٠ٛ پلٝكؿُبك، ٗب٠٧  ؿك٧بكت٨ٖ ٠ً كٜلت آؿ٦ٗ ثب ػجبؿت ًلُت٠

كٝؿ ٠ً ٛ٘ب٧بِٛل ع٘ٞك  ١ب ث٠ ُ٘بك ٦ٗ ًبمٛـ٦ُ ٝ ك٨ًـٙ اٝ ث٠ تٌبْٗ ؽٞا١ـ ثٞؿ. ٛ٘بم ٨ٛن ٝاالتل٧ٚ ػجبؿت

كول ٜٗٔن ؿك ثلاثل ً٘بّ ٜٗٔن اًت. ا٧ٚ ػجبؿت ؿك ١٘بٙ عبّ ٠ً آؿ٦ٗ كا ام ت٨ل٦ُ ٛلي ٝ ؽٞؿ پلًت٦ 

كًبٛـ. اكنٝٙ ثل آٙ، ٛ٘بم، ٗالى اكمٍ آؿ٦ٗ ٝ ُبؽْ پق٧لٍ ؿ٧ِل  آٝكؿ، ث٠ اٝد ٌٗٔٞت ٦ٗ ث٨لٝٙ ٦ٗ

 ػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿٟ اًت:  ُٞؿ. اٗبٕ ٓبؿم ١ب ُ٘لؿٟ ٦ٗ ػجبؿت

 ( 40اِٙ هُجَٔت هُجَِْ ٗب ًِٞا١ٓب ٝ اِٙ كٔؿَّت كٔؿَّ ٗب ًِٞا١ب.)

١ب ٨ٛن  ؿ ٝ اُل ٛ٘بم پق٧لكت٠ ِٛٞؿ، ؿ٧ِل ػجبؿتُٞ ١ب ٨ٛن پق٧لكت٠ ٦ٗ اُل ٛ٘بم پق٧لكت٠ ُٞؿ، ؿ٧ِل ػجبؿت

 ُلؿؿ.  پق٧لكت٠ ٦٘ٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   : آّٞ پلٝكٍ ؿ٦ٜ٧ ًٞؿى ثؾَ ؿٕٝ

 

 

   ١ب٥ ًٞؿى كْٔ اّٝ: ٧ٝو٦ُ

ًُٞـ ثل اًبى ٗؼ٨بك١ب٥  ١ـف ٗلث٦ّ ؿك پلٝكٍ، ًبؽتٚ ُؾ٨ّٔت ًٞؿى اًت. اٝ ؿك ا٧ٚ كاٟ ٦ٗ

پق٧لكت٠ ُـٟ، ُؾ٨ٔت ًٞؿى كا ثٌبمؿ. ا٧ٚ پلٝكٍ ثب٧ـ ثب ثلٛب٠ٗ ك٧ن٥ ارلا ُٞؿ تب ٛت٨ز٠ ثؾَ ثبُـ. 

ٛـ ث٠ ٛ٘بم ثبُـ، ٜٗـ ًلؿٙ كلم ٠ُٛٞ ٠ً ؿك ثؾَ پ٨ِ٨ٚ ُلت٠ ُـ، اُل ١ـف ٗلث٦ّ ٧ب پـك ٝ ٗبؿك، ػاله٠ ١٘بٙ

 ٗلٝك٥ اًت ٠ً: 

 ١ب٥ ًٞؿى كا ث٠ ؿكًت٦ ثِٜبًـ.  . ٧ٝو1٦ُ

 . ثب آّٞ ٝ آ٨٧ٚ پلٝكٍ ث٠ ؽٞث٦ آُٜب ثبُـ. 2

 ا٥ كا ثلا٥ ا٧ٚ ًبك ثلُن٧ٜـ.  ١ب٥ ٧ٝوٟ . ثلٛب٠ٗ ٝ 3ٟٞ٨ُ

 ١ب٥ ر٦ٌ٘ س ٙ ا٧ٚ پلٝكٍ ثب٧ـ ام مٗبٙ ؽلؿًب٦ٓ آؿبم ُٞؿ، ؿك ا٧ٚ كْٔ ثلآ٨ٖٛ تب اثتـا ٧ٝو٦ُ

 ًٞؿى كا ثِٜب٨ًٖ ٝ ًپي ث٠ ٨ٛبم١ب٥ كٝع٦ ٝ كٝا٦ٛ اٝ ثپلؿام٧ٖ. 

١ب٥ ؿ٧ِلاٙ ث٠ ُـّت  ًٜـ. ُلت٠ ا٥ ؿاكؿ ٝ ثب ًلپلًت٦ ٝ ٝال٧ت ؿ٧ِلاٙ مٛـ٦ُ ٦ٗ ًٞؿى، مٛـ٦ُ ٝاثٌت٠

ُقاكؿ؛ م٧لا ٛلط، كٌل ٝ ث٨َٜ ُٜبؽت٠ ُـٟ ٝ ٌٜٗز٦٘ ام ؽٞؿ ٛـاكؿ. ًٞؿى ث٨ٌبك  ؿك ًٞؿى تأح٨ل ٦ٗ

١ب٥ م٧بؿ٥ كٝ ث٠ كًٝت.  پق٧ل اًت ٝ ؿك كاٟ ًبؽت٠ ُـٙ ُؾ٨ٔتَ، ثب ؿُل٦ُٛٞ ٛؼٜبفپق٧ل ٝ ا كَٛ

 ( ٨ُ41لؿ.) هٔ٘لٝ ٦ًٜ ًٞؿى، ام مٗبٙ تٞٓـ تب ؿٝامؿٟ ًب٦ِٓ كا ؿك ثل ٦ٗ

 

   ١ب٥ كُـ ًٞؿى ؿٝكٟ

٨ُلؿ، ٛظل١ب٥ ُٞٛب٦ُٛٞ ٝرٞؿ ؿاكؿ. ٛظل٥ ٠ً  ؿك ٗٞكؿ ا٧ٚ ٠ً ٗلع٠ٔ ٛٞماؿ٥ ص٠ مٗب٦ٛ كا ؿك ثل ٦ٗ

٨ٛن ًبمُبك٥ ؿاكؿ، آٙ اًت ٠ً ا٧ٚ ٗلع٠ٔ « ٨ُلؽٞاك٦ُ»تل٥ ثلؽٞكؿاك اًت ٝ ثب ٝاهٟ  ام ع٘ب٧ت ث٨َ

ٜٗٔت ٧بؿ ُـٟ كا تأ٨٧ـ ( ا٧ٚ آ٠٧ هلآٙ ٨ٛن ٧42بثـ.) ُٞؿ ٝ تب ؿٝ ًب٦ِٓ اؿا٠ٗ ٦ٗ ثب تٞٓـ ٛٞماؿ آؿبم ٦ٗ

 ًٜـ:  ٦ٗ

بػ٤َٓ.   ٝٓ آْٞآِـاتٔ ٧ٔلِْٗؼَٕٚ إَٔٝالؿ١َّٓٔٚ ع٨َِٕٕٓٞٓٚ ًب٨َِِٕٔٗٚ ِْٓ٘ٓٚ أَكاؿٓ أَْٙ ٧ٔتَِّٖ آلَّٗ

 ( 233)ثولٟ: 



ٗبؿكاٙ ثب٧ـ ؿٝ ًبّ ًبْٗ كلمٛـاٙ ؽٞؿ كا ٨ُل ثـ١ٜـ، ثلا٥ آٙ ًي ٠ً ثؾٞا١ـ كلمٛـ كا ًبْٗ ٨ُل 

 ؿ١ـ... . 

اٙ ُٜبًبٙ، ؿٝ ًبّ اّٝ مٛـ٦ُ كا ٧ي ٗلع٠ٔ ُ٘لؿٟ ٝ آٙ كا ث٠ ؿٝ ؿٝكٟ ٛٞماؿ٥ ٝ ًٞؿ٦ً ثؼ٦٘ ام كٝ

٧بثـ ٝ پي ام آٙ كا تب ؿٝ  ُٞؿ ٝ تب ؿٝ ١لت٦ِ اؿا٠ٗ ٦ٗ اٛـ. ؿٝكٟ ٛٞماؿ٥ ام تٞٓـ آؿبم ٦ٗ تو٨ٌٖ ًلؿٟ

 ٛبٜٗـ.  ًب٦ِٓ، ًٞؿ٦ً ٦ٗ

 

   ام تٞٓـ تب َُ ٗب٦ِ١

ا٥ هلاك ٨ُلؿ. ٛٞماؿ ا٧ٚ عبٓت  ٧ـ ٠ً ؿك ُلا٧ٚ ٛبكاعت ًٜٜـٟآ عبٓت تَٜ مٗب٦ٛ ؿك ًٞؿ٦ً پـ٧ـ ٦ٗ

١ب، اكنا٧َ ؿكر٠ علاكت، ؿُل٦ُٛٞ ؿك تٜظ٨ٖ كؼب٨ٓت هٔت ٝ ؿًتِبٟ تٜلي ٝ ١ٖ  كا ثب اٛوجبٕ ٗب٨١ض٠

 ؿ١ـ.  ١ب٥ ُٞاك٦ُ ِٛبٙ ٦ٗ ص٨ٜٚ ٛبكاعت٦

ؿ٥، ؽٜـٟ ٝ ٓـا١ب٥ ١ب٥ ؽُٞب٧ٜـ ث٠ ٓٞكت ُب ٗؼ٘ٞالً پي ام عـٝؿ ؿٝ ٗب٦ِ١، ٨١زبٙ ؿك ثلاثل ٗغلى

ؽٜـؿ ٝ ثب صِٖ ؽ٧َٞ،  ُٞؿ. اٝ ثب ٝاًَٜ ؿك ثلاثل علًت ؿ٧ِلاٙ، ثب ٓـا٥ ثٜٔـ ٦ٗ ٧ٝوٟ ؿ٧ـٟ ٦ٗ

 ( ٨ُ43لؿ.) علًت ٛٞك، ٓـا ٝ اُؾبّ كا پ٦ ٦ٗ

١ب ثل  ًٜـ ٝ ا٧ٚ ٗغلى ١ب٥ پ٨لاَٗٞٛ كا ؿكى ٦ٗ ١ب٥ آؿبم٧ٚ تٞٓـ، ٗغلى ًٞؿى ؿك ١٘بٙ ًبػت

ا٧ٚ كٝ، ؿك ُلع ٗوـى اًالٕ ًلبكٍ ُـٟ اًت ٠ً پي ام تٞٓـ ًٞؿى، ؿك ُقاكؿ. ام  ك٥ٝ اٝ احل ٦ٗ

 ٍُٞ كاًت اٝ، افاٙ ٝ ؿك ٍُٞ صپَ، اهب٠ٗ ُق ٟ ُٞؿ. 

ٗب٦ِ١(  ١6ب٦٧ ٗبٜٛـ: ؽِٖ، ٛللت ٝ تلى )ؿك عـٝؿ  ُلت٦ٜ اًت ثلا٨ِٛؾت٦ِ آؿبم٧ٚ ٛٞماؿ، ث٠ ٨١زبٙ

ٗب٦ِ١ ٝ عٌبؿت ٛنؿ٧ي ث٠ ١زـٟ ٗب٦ِ١ ُلؿؿ. ٝاًَٜ ؿك ثلاثل ٗغجّت ٨ٛن پ٨َ ام ؿٝامؿٟ  تجـ٧ْ ٦ٗ

 ١ب٥ ؿٝكاٙ ًٞؿ٦ً ثپلؿام٧ٖ.  ُٞؿ. ؿك ا٧ٚ رب المٕ اًت ث٠ ثلك٦ً ثلؽ٦ ٧ٝو٦ُ ؿ٧ـٟ ٦ٗ

 

   ١ب٥ ًٞؿًبٙ ؿٝ تب ص٢بك ًب٠ٓ ٧ٝو٦ُ

 ًٜـ.  ًبالٙ، ١٘بٜٛـ ًبم٥ ٦ٗ ًبالٙ ٝ ثنكٍ . تو٨ٔـ: ًٞؿى ؿك ا٧ٚ ؿٝكٟ، ث٠ كاعت٦ ثب 1ٖ١

ًُٞـ ١ل ًبك٥ كا ث٠ ؿكًت٦ اٛزبٕ ؿ١ـ تب ٗٞكؿ ت٧ِٞن هلاك  ٛٔج٦ ؿاكؿ، ٦ٗ ثلتل٥. كهبثت: اٝ ٠ً ٨ْٗ ث٠ 2

 ٨ُلؿ. 

ثٌت٦ِ پ٨ـا  ١ب٥ ُل٦١ٝ ٝ ١ٌ٘بك٥ ثب ؿ٧ِلاٙ ؿّ . ١ٌ٘بك٥: ًٞؿى ؿك پب٧بٙ ٠ً ًب٦ِٓ، ث٠ ثبم3٥

 ًٜـ.  ٦ٗ

 ُٞؿ.  ١ب ٛ٘ب٧بٙ ٦ٗ ؿكؿ٥ اٝ ثب ؿ٧ِلاٙ، ؿك ٛبكاعت٦ ؿكؿ٥: پي ام ٠ً ًب٦ِٓ، اعٌبى ١ٖ . 4ٖ١



ُٞؿ. آجت٠ ثلؽ٦ ًٞؿًبٙ ام  . ثؾِٜـ٦ُ: ام ؿاؿٙ اًجبة ثبم٥ ٧ب ؽٞكا٦ً ؽٞؿ ث٠ ؿ٧ِلاٙ ؽُٞغبّ 5٦ٗ

 ًٜٜـ.  ا٧ٚ ٓلت ٗغلٜٝٗـ ٝ ام ؿاؿٙ ٗبّ ؽٞؿ ث٠ ؿ٧ِلاٙ ؽٞؿؿاك٥ ٦ٗ

ُٞؿ ٝ ث٠ ٠٘١ عت٦ پـك ٝ  ص٢بك ًب٦ِٓ ث٠ ثؼـ، ككتبك٥ ؿًتٞك٥ ؿك اٝ پ٨ـا ٦ٗ -. ككتبك ؿًتٞك٥: ام ٠ً 6

 ( 44ًٜـ.) ؿكٍ ٨ٛن اٗل ٝ ٦٢ٛ ٦ٗٗب

تٞاٜٛـ ث٢تل٧ٚ ث٢لٟ كا ام ا٧ٚ ؿٝكاٙ ثجلٛـ ٝ ثب كا١ٜ٘ب٦٧  ١ب ٦ٗ پـك ٝ ٗبؿك ٝ ٗلث٦ّ ثب تٞر٠ ث٠ ا٧ٚ ٧ٝو٦ُ

١ب٥ اؽاله٦ ٝ اٌٛب٦ٛ كا ؿك اٝ كُـ ؿ١ٜـ. آٛبٙ ثب تٞر٠ ث٠ تو٨ٔـ  ًٞؿى ث٠ ٥ًٞ ٗؤـ ؿٓؾٞاٟ، ٓلت

ٛ٘بم ثؾٞاٜٛـ. ١ٖ ص٨ٜٚ ثب ؿ٧ـٙ ٛؾٌت٨ٚ ًَٜ ًٞؿى ؿك اؿا٥  پق٧ل٥ ًٞؿى ثب٧ـ ثٌُٜٞـ ؿك ثلاثل اٝ

 ثٌت٦ِ ٥ٝ كا ث٠ ٛ٘بم كلا١ٖ آٝكٛـ.  كًٞع ٝ ًزـٟ، ثب٧ـ اٝ كا ت٧ِٞن ًٜٜـ تب ام ١٘بٙ ًٞؿ٦ً، م٠ٜ٨ٗ ؿّ

 

   ١ب٥ ًٞؿًبٙ ص٢بك تب ١لت ًب٠ٓ ٧ٝو٦ُ

٦ِ، عيّ پق٧لٍ ارت٘بػ٦ ١ب٥ ٧بؿ ُـٟ ؿك ؿٝكاٙ ؿٝ تب ص٢بك ًبٓ ؿك ا٧ٚ ؿٝكٟ ام كُـ، اكنٝٙ ثل ٓلت

ًٜـ. اٝ ؿك ا٧ٚ ؿٝكٟ، ؽٞا١بٙ كب٠ٔٓ ُلكتٚ ام ٗبؿك، ١ٖ  ُٞؿ ٝ كُـ ٦ٗ ٝ ًٜزٌب٥ٝ ٨ٛن ؿك اٝ ث٨ـاك ٦ٗ

 ١بًت.  ًبالٙ ٝ ع٘ٞك ؿك ٨ٗبٙ ر٘غ ١ٖ ثبم٥ ٦ٜ٨ِٛ ثب ١ٖ

ؿاكؿ ٝ ُٞؿ، اػت٘بؿ ث٠ ٛلي ٝ ٨٘٨ّ٘ٓت  ثلا٥ ٠ٛٞ٘ٛ، ؿك ككتبك ًٞؿى پٜذ ًب٠ٓ آكاَٗ ٝ ًبمُبك٥ ؿ٧ـٟ ٦ٗ

تلاٙ )پـك ٝ ٗبؿك ٝ ٗلث٦ّ( هلاك ٨ُلؿ. ٥ٝ ٨ٛبمٜٗـ ٗغجت ٝ ت٧ِٞن  ؽٞا١ـ ٗٞكؿ تٞر٠ّ ٝ تأ٨٧ـ ثنكٍ ٦ٗ

 ًٜـ ٝ ٝاثٌت٦ِ م٧بؿ٥ ث٠ ٗبؿكٍ ؿاكؿ.  ١ب٥ ُل٦١ٝ ُلًت ٦ٗ اًت، ؿك ثبم٥

 كٛزـ. ًٞؿى ؿك ١ب٥ اٝ كا ٧بؿآٝك٥ ًٜٜـ، ٦ٗ ص٨ٜٚ ًٞؿى ؿك َُ ًب٦ِٓ ا ا٧ٚ ٠ً ؿ٧ِلاٙ اُتجبٟ ١ٖ

ُٞؿ ٝ ٨ٛبمٜٗـ ًتب٧َ اًت. ث٨َ ام ُقُت٠، ام ثنكٍ ًبالٙ  ا٥، مٝؿ آمكؿٟ ؽبٛل ٝ ؿٌٓلؿ ٦ٗ ص٨ٜٚ ؿٝكٟ

تل٥ ث٠ ؿًت آٝكؿ ٝ ككتبك١ب٥  ١ب٥ ث٨َ ُٞؿ تب آُب٦١ ًٜـ ٝ ؿك ككتبك ٝ ُلتبك ؿ٧ِلاٙ ؿه٨ن ٦ٗ تو٨ٔـ ٦ٗ

 رـ٧ـ٥ كا ث٨بٗٞمؿ. 

تل ًٜتلّ  ؿكاٙ ثبُـ تب ككتبك ٝ ُلتبك ؽٞؿ كا ث٨َتٞاٛـ ١ِـاك٥ ثلا٥ پـك ٝ ٗب ا٧ٚ ًٜزٌب٥ٝ ًٞؿًبٙ ٦ٗ

( م٧لا ؿك ا٧ٚ ؿٝكاٙ اكنٝٙ ثل عيّ ًٜزٌب٥ٝ، 45ًٜٜـ ٝ ث٠ ٧ٝوٟ ٗلاهت كٝاثٚ مٛب٦٧ُٞ ؽٞؿ ثبُٜـ؛)

ًٜـ.  ١ب كا ام ككتبك ا٧ِبٙ ٦ٗ تل٧ٚ ثلؿاُت ثٌت٦ِ ًٞؿى ث٠ ٗبؿك ٝ پـك ث٠ ٧ٝوٟ ٗبؿك م٧بؿ اًت ٝ ث٨َ ؿّ

ا٥ اؽتٔبّ ٛـاكؿ ٝ پـك ٝ ٗبؿك ٠ِ٨٘١ ثب٧ـ ا٧ٚ ٌٗب٧ْ  ٌب٧ْ ٝ ككتبك١ب ث٠ ًٚ ٧ٝوٟآجت٠ كػب٧ت ا٧ٚ ٠ُٛٞ ٗ

 ؽٞكؿ.  كا كػب٧ت ًٜٜـ. ا٧ٚ ٌٗأ٠ٓ ؿك ًؾٜبٙ پ٨ِٞا٧بٙ ؿ٦ٜ٧ ٗب ٨ٛن ث٠ صِٖ ٦ٗ

 اٗبٕ ثبهلػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿ: 

 ( 46ا٧ّبىٓ ٝٓ آزِ٘بع ع٨ٕٓجُ ٧ٓلاىٓ ٓٓج٦ٌّ ثبٙ ٧ٓغٌَٕٔٚ اَْٙ ٧ِٓٔقٔ عبُٓيٓ.)

 تٞاٛـ ثلا٥ ؿ٧ِلاٙ ُلط ؿ١ـ، ثپل٨١ن.  ِٛلؿ ٝ ٦ٗ ػْ٘ مٛب٦٧ُٞ ؿك عب٦ٓ ٠ً ًٞؿ٦ً ٦ٗ ام

 كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ٨ٛن كلٗٞؿٟ اًت: 

 ( 47ال ٧ٔزبِٗغٔ آلّرٌْٔ اِٗلأت٠ُٔ ٝٓ ال ربك٧ِٓت٠ُٔ ك٦ِ آج٨ٓتِ ٓٓج٦ٌِّ كَبَِّٙ فِٓيٓ ِّٗ٘ب ٧ٔٞكِثُ آنِّٛب.)

ثٌتل ُٞؿ؛ م٧لا ا٧ٚ ًبك ًجت مٛبًبك ُـٙ  ٧ب ٨ًٜنٍ ؿك اتبه٦ ٠ً ًٞؿ٦ً ثبُـ، ١ٖٗلؿ ٛجب٧ـ ثب ١ٌ٘ل 

 ًٞؿى ؽٞا١ـ ُـ. 



ا٥  ١ب٥ ا٧ٚ ًٚ، پ٨ـا٧َ كٝع٠٨ اًتوالّ ؽٞا٦١ ًٞؿى اًت. اٝ ؿك ا٧ٚ ؿٝكٟ ث٠ ٠ُٛٞ ام ؿ٧ِل ٧ٝو٦ُ

 ( 48ًبمؿ.) ٦ٗ ًٜـ ٝ ؽٞؿ كا ثلا٥ كٝ ث٠ كٝ ُـٙ ثب ٌِٗالت آٗبؿٟ فات٦، ث٠ اًتوالّ ُلا٧َ پ٨ـا ٦ٗ

ًٜٜـ،  ٗتأًلب٠ٛ ث٨ٌبك٥ ام پـكاٙ ٝ ٗبؿكاٙ ٠ٛ ت٢ٜب ث٠ پلٝكٍ اًتوالّ ٝ اػت٘بؿ ث٠ ٛلي كلمٛـاٙ ً٘ي ٦٘ٛ

١ب٥ ًٞؿى  ثلٛـ، ام ٛٞآٝك٥ ؽٞا٦١ كا ؿك آٛبٙ ام ٨ٗبٙ ٦ٗ ث٠ٌٔ ثب ًلمَٛ ٝ ػ٨ت ر٦٧ٞ، كٝط اًتوالّ

ُٞؿ ًٞؿًبٙ ؿك ثنكٍ ًب٦ٓ ٝ ١ِٜب٦ٗ  ٦ٗ ُلؿاٜٛـ. ا٧ٚ ًبك ًجت ًٜٜـ ٝ اٝ كا ؿٌٓلؿ ٦ٗ ر٨ُٞٔل٥ ٦ٗ

كٝ ُلؿٛـ. پي  ١ب٦٧ كٝث٠ ُٞٛـ، ؿك مٛـ٦ُ آ٧ٜـٟ ثب عٞاؿث ٝ ؿُٞاك٥ ٠ً ام پـك ٝ ٗبؿك ؽ٧َٞ رـا ٦ٗ

١ب٦٧ كا ث٠  ث٢تل اًت ٠ً پـك ٝ ٗبؿك ث٠ ٛـا٥ اًتوالّ ؽٞا٦١ ًٞؿًبٙ پبًؼ ٗخجت ؿ١ٜـ، ًبك١ب ٝ ٌٗئ٨ٓٞت

 ٧بك٧ِل ٝ ٗـؿ ًبكُبٙ ثبُٜـ. آٛبٙ ٝاُقاك ًٜٜـ ٝ ؿك ٓٞكت ٨ٛبم، 

   كلمٛـ ؽُلؿ كا ث٠ ِٗوّت ثنكٍ ًٚ

   ًن مع٘ت اًت ١ل ٠ً ث٠ كاعت ك٨ًـٟ اًت

 ػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿ:  ٗبٕ ًبظٖ

 ( ٧49ٌٕٔتَغٓتُّ ؿَلا٤ُٓٗ آْـُالُِٕ ك٦ ِٓـَلِٟ ٨ٌََُٓٞٙ ع٨ٔٓ٘بً ك٦ ًِجلِِٟ.)

 ٦، ثلؿثبك ثبُـ. ١ب آُٜب ُٞؿ تب ؿك ثنكُ ؽٞة اًت ٛلْ ؿك ًٞؿ٦ً ثب ًؾت٦

 

   ١ب٥ ًٞؿًبٙ ١لت تب ؿٝامؿٟ ًب٠ٓ ٧ٝو٦ُ

ث٠ ثبٝك كٝاٙ ُٜبًبٙ، ًٞؿى تب ا٧ٚ ًٚ، ص٢بك ٗلع٠ٔ كُـ كا پِت ًل ُقاُت٠ اًت. ام ر٠ٔ٘ 

 تٞاٙ اُبكٟ ًلؿ:  ١ب٥ ا٧ٚ ؿٝكٟ ث٠ ٗٞاكؿ م٧ل ٦ٗ ٧ٝو٦ُ

 ًُٞـ ٗبٜٛـ ا١ِٞٓب٧َ ثبُـ.  تو٨ٔـ ُـ٧ـ ام ؿ٧ِلاٙ: ًٞؿى ٦ٗ - 1

 ًٜـ.  بؿ٨ُل٥: ثلا٥ آٗٞمٍ، آٗبؿ٦ُ پ٨ـا ٧٦ٗ - 2

 ُٞؿ.  ًبك٥ ؿك ؽب٠ٛ ٦ٗ ؿٝكٟ، پلًبك٥ ؿك ٗـك٠ً رب٧ِن٧ٚ ًٖ كؼب٨ٓت: ؿك ا٧ٚ - 3

 ؿ١ـ.  ١ب٦٧ ام ؽٞؿ ِٛبٙ ٦ٗ ٛٞآٝك٥: اٝ ؿك ا٧ٚ ؿٝكاٙ، ٛٞآٝك٥ - 4

 ؿٟ ُٞؿ. ؿ١ـ ٝ اٛتظبك ؿاكؿ ٠ً ث٠ ٛظل١ب٧َ ا٨٘١ّت ؿا ٓبعت ٛظل: ًٞؿى ؿك ١ل ٗٞكؿ٥ ٛظل ٦ٗ - 5

پق٧لؿ ٝ ؽٞة ٝ ثـ كا ُٜبًب٦٧  تل ٦ٗ آٗٞمٍ پق٧ل٥: ًٞؿى ؿك ا٧ٚ ؿٝكاٙ ًؾٚ ؿ٧ِلاٙ كا ث٨َ - 6

 ًٜـ.  ٦ٗ

 ٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿٟ اًت:  كًّٞ اًلٕ

 ( 50آََْٞٓٓـٔ ٨ًّٓـٌ ًٓجٕغٓ ٨ًِٜٚ ٝ ػٓجٕـٌ ًٓجٕغٓ ٨ًِٜٚ ٝٓ ٝم٧لٌ ًٓجٕغٓ ٨ًِٜٚ.)

 ًٜـ، ًپي ١لت ًبّ كلٗبٛجلؿاك اًت ٝ ١لت ًبّ ثؼـ ِٗبٝك اًت.  كلمٛـ ١لت ًبّ ًلٝك٥ ٦ٗ

تٞاٛـ رنء ٝ ًْ، ثنكٍ ٝ ًٞصي، مُت ٝ م٧جب ٝ  ًٜـ. اٝ ٦ٗ كُـ: ًٞؿى كُـ ُٜبؽت٦ پ٨ـا ٦ٗ - 7

 كؿ٧ق ًلؿٙ كا ؿكى ٝ ثبمُٞ ًٜـ. 

 ًٜـ.  ًبالٙ ٝ ؽ٧ِٞبٙ ٗوب٠ٌ٧ ٦ٗ ٗوب٠ٌ٧: ٝٗغ ؽبٛٞاؿ٦ُ ؽٞؿ كا ثب ١ٖ - 8

ٗق١ت: ؿك ا٧ٚ ؿٝكٟ، ُٞم ٗق١ج٦ ؿك ًٞؿى م٧بؿ اًت. اٝ ث٠ اٛزبٕ ٝارجبت ٝ ُلًت ؿك  ُلا٧َ ث٠ - 9

ًٜـ. ا٧ٚ ؿٝكٟ، مٗب٦ٛ اًت ٠ً ثب٧ـ ُٜبٟ ٝ حٞاة كا ث٠ اٝ ُٜبًبٛـ ٝ اُل  ثٌت٦ِ پ٨ـا ٦ٗ ٗزبٓي ؿ٦ٜ٧ ؿّ



 ( 51ُٜب٦١ اٛزبٕ ؿاؿ، ثب٧ـ اٝ كا اؿة ًلؿ ٝ ام ٗزبمات ؽـاٝٛـ تلًبٛـ.)

 كلٗب٧ـ:   ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ٦ٗكًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل

)هبّ هُْٔتٔ ٨ًَٕقٓ ٧ٔؼ٠ُٜ٨ٔ ػ٦ٔٓ ثِلّٟ؟ هبّ:( ٧ٓوْجُْٓ ٨ٌٕٓٗٔٞكٟٓٔ ٝٓ ٧ٓتَزبٝٓمٔ ػٓٚ ٗٓؼٌٕٔٞكِٟ  -كٓعِٖ ا٠َّٔٓٔ ْٗٓٚ اَػبَٙ َٝٓٓـٟٔٔ ػ٦ٔٓ ثِلِِّٟ 

 ( 52ٝ ال ٧ٔل١ِو٠ُ ٝ ال ٧ٓؾُلمُ ث٠ِِ.)

٨ًٌٛٞبك٥ ً٘ي ًٜـ. )كا٥ٝ پل٨ًـ: ص٠ِٛٞ؟ ع٘لت  ؽـاٝٛـ كع٘ت ًٜـ پـك٥ كا ٠ً كلمٛـٍ كا ؿك كاٟ

كلٗٞؿ:( آٙ ص٠ ؿك تٞاٙ اًٝت ثپق٧لؿ، ًبك ًؾت كا ث٠ اٝ ٝا ِٛقاكؿ. اٝ كا ث٠ ُٜبٟ ٝاؿاك ٝ ت٧ِٞن ٌٜٛـ، ث٠ 

 اٝ ؿكٝؽ ٧ِٞٛـ ٝ ؿك ثلاثل ؿ٧ـُبٙ اٝ، ًبك اع٘وب٠ٛ اٛزبٕ ؿ١ـ. 

اؽاله٦ ث٠ تـك٧ذ ٛنؿ ًٞؿًبٙ ث٠ ٦ٌُٔ  كًـ، ٗلب٨١ٖ ١ِٜب٦ٗ ٠ً ؿٝكٟ پ٨َ ام ؿثٌتبٙ ث٠ پب٧بٙ ٦ٗ

كًـ ٝ ًٞؿى ثب اًتلبؿٟ  ٧بثـ. ؿك ؿٝكٟ ؿثٌتبٙ، ا٧ٚ ٌُتلؿ٦ُ ٗلب٨١ٖ ث٠ اٝد ؽٞؿ ٦ٗ تل ٛ٘ٞؿ ٦ٗ ٌُتلؿٟ

ًٜـ، ؿك عب٦ٓ ٠ً ؿك ؿٝكٟ پ٨َ، ٗلب٨١ٖ  تل٥ پ٨ـا ٦ٗ ام هـكت تؼ٨ٖ٘، ام ٗلب٨١ٖ اؽاله٦ ُٜبؽت ث٨َ

 ٦، ؿاُتٜـ. اؽاله٦، ثلا٥ اٝ ٗؼب٦ٛ ٗغـٝؿ ٝ ٗؼ٨ّٜ

تٞاٜٛـ ٛ٘بم، ٨ٛب٧َ ٝ ٝارجبت ؿ٦ٜ٧ كا ث٠ كلمٛـاٙ ؽٞؿ  ؿك ا٧ٚ ؿٝكاٙ، پـك ٝ ٗبؿك ٝ ٗلث٨ّبٙ پلٝك٦ُ ٦ٗ

آٗٞمٍ ؿ١ٜـ ٝ ؿك ا٧ٚ ٗٞكؿ ٛجب٧ـ ًٞتب٦١ ًٜٜـ؛ م٧لا ا٧ٚ ؿٝكٟ رنٝ ؿٝكاٙ مٛـ٦ُ ؽلؿُلا٧ب٠ٛ ًٞؿى 

پق٧ل  ًٞؿى ؿك ا٧ٚ ؿٝكٟ، ثل١بٙ اًت ٝ اٝ تالٍ ؿاكؿ ؽٞؿ، ٠٘١ ص٨ن كا ثلك٦ً ٝ آمٗب٧َ ًٜـ. صٞٙ

 پق٧لؿ.  اًت ١ل ًؾٚ ٜٜٗو٦ كا ٦ٗ

 كلٗب٧ـ:  ٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ام پـكاٙ آؽلآنٗبٙ ٌُب٧ت ؿاكؿ ٝ ٦ٗ كًّٞ ُلا٦ٗ اًالٕ

 ( 53... ال ٧ٓؼ٢ََٕٖٕٛٞٔ٘ٔٔ ٨َُئبً َِٗٚ آْلَلائِِٖ... ٝ كٗٞا ػ٢ٜٖ ث٠ ػلٕ ٨ٌ٧لُ ٗٚ آـ٨ٛب.)

آٗٞمٛـ... ٝ ث٠ ]٢ًٖ [ٛبص٨ن٥ ام اٗٞك ٗبؿ٥ ؿ٨ٛب ؿك ٗٞكؿ  ؿ٦ٜ٧ كا ث٠ كلمٛـاٙ ؽٞؿ ٦٘ٛ [ ٝارجبت ... ]پـكاٙ

 آٛبٙ هبٛغ ٝ كا٦ٗ ١ٌتٜـ. 

 

 ص٨ٜٚ ا٧ِبٙ كلٗٞؿٟ اًت:  ١ٖ

 ( 54ٗٔلُّٝا ِٓج٨بٌَُٖٛ ثِب٣َِّٞٔٔٓ اِفا ثَٓٔـُٞا ًٓجٕؼبً.)

 ٠ً ٛ٘بم ثؾٞاٜٛـ. ١ِٜب٦ٗ ٠ً ًٞؿًبٙ ُ٘ب ث٠ ١لت ًب٦ِٓ ك٨ًـٛـ، ث٠ آٛبٙ ؿًتٞك ثـ٨١ـ 

١ب٥ ر٦ٌ٘ ٝ  ٜٗـ ًلؿٙ اٝ ث٠ ٛ٘بم، اثتـا ثب٧ـ ٧ٝو٦ُ ثلا٥ پلٝكٍ ٝ ًبمٛـ٦ُ ًٞؿى ث٠ ٧ٝوٟ ػاله٠

كٝع٦ ٥ٝ كا ث٠ ؽٞث٦ ثِٜب٨ًٖ. ًپي ثب آّٞ ٦ًٔ ٝ رنئ٦ پلٝكٍ آُٜب ٧ُٖٞ تب ثتٞا٨ٖٛ ؿك ا٧ٚ كاٟ، 

 ٗٞكو٨ت ًبْٗ كا ث٠ ؿًت آٝك٧ٖ. 

 

 

 

 

 

 

   ٦ ًٞؿىكْٔ ؿٕٝ: آّٞ پلٝكٍ ؿ٧ٜ



ثلا٥ پلٝكٍ ا٦٢ٓ، پ٨ل٥ٝ ام ا٦ٓٞٓ ٦ًٔ، المٕ ٝ ٗلٝك٥ اًت ٠ً ثب٧ـ ث٠ ٜٗن٠ٓ كا١ٜ٘ب ٝ كا١ٌبك ثلا٥ 

١ب٦٧ ٠ً ثل اًبى آٙ آّٞ  ٠٘١ اهـاٗبت پلٝك٦ُ ث٠ ًبك ُلكت٠ ُٞؿ. ٗلث٦ّ ثب٧ـ ام ث٠ ًبك٨ُل٥ كٍٝ

ٝ ارت٘بػ٦ رل٧بٙ ١ب٥ پلٝكٍ ػوال٦ٛ، اؽاله٦  ٨ٌٛت، پل٨١ن ًٜـ. ُب٧ٌت٠ اًت ا٧ٚ آّٞ ؿك ٠٘١ ػل٠ٓ

 ٨ًٜٖ.  پ٨ـا ًٜـ. ؿك ا٧ٚ رب ُ٘بك٥ ام ا٦ٓٞٓ كا ٠ً ٛبظل ث٠ كلآ٧ٜـ پلٝكٍ ؿ٦ٜ٧ اًت، ٗلٝك ٦ٗ

 

   تؼل٧ق آْ

كٝؿ ٝ ؿك آٗٞمٍ ٝ پلٝكٍ ٨ٛن ام  ١ب٥ ثِل٥ ث٠ ًبك ٦ٗ تول٧جبً ؿك ٠٘١ ؿاَٛ« آّٞ»ٝ « آْ»١ب٥  ٝاهٟ

 ٖ ٗلاؿ ام آّٞ ص٨ٌت؟ آ٧ـ. ثب ا٧ٚ عبّ، ا٧ـ ثـا٨ٛ ١ب ًؾٚ ث٠ ٨ٗبٙ ٦ٗ آٙ

اًت، ٦ٓٝ ام ٛظل آٜالع٦، ؿك ػٕٔٞ ُٞٛبُٞٙ، ًبكثلؿ « پب٠٧ ٝ اًبى»ؿك ٓـت، ث٠ ٗؼٜب٥ « آْ»ٝاهٟ 

كٝؿ. آّٞ ؿك آٜالط  ٝاعـ ٛـاكؿ، ث٠ٌٔ ؿك ١ل ؿا٦ِٛ، ا٧ٚ ٝاهٟ ؿك ٗؼٜب٦٧ ٗتٜبًت ثب آٙ ؿاَٛ ث٠ ًبك ٦ٗ

٨ُلؿ ٝ ؿك تؼ٨٨ٚ ٝ ١ـا٧ت  ١ب٥ پلٝك٦ُ هلاك ٦ٗ آٗٞمٍ ٝ پلٝكٍ، هٞاػـ٥ ٦ًّٔ اًت ٠ً ٗجٜب٥ كؼب٨ٓت

١ب٥ آالع٦ ٝ كُـ٥ ًبكثلؿ ؿاكؿ. پي ١ِٜب٦ٗ ٠ً ام آّٞ آٗٞمٍ ٝ پلٝكٍ ًؾٚ  ؿُل٦ُٛٞ

٨٧ُٖٞ، ثب٧ـ ؽٞؿ كا ث٠ ث٨بٙ هٞاػـ٥ ٗغـٝؿ ٨ًٜٖ ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ كا١ٜ٘ب٥ ػْ٘، تـاث٨ل آٗٞم٦ُ ٝ  ٦ٗ

 ًٜٜـ.  پلٝك٦ُ ٗب كا ١ـا٧ت ٦ٗ

ا٥ ام ت٨ٓٞق اٌٛبٙ  ١ب٥ ػ٦ٗٞ٘ اٌٛبٙ اًت ٠ً ُبؽ٠ آ٧ـ، ٧ٝو٦ُ ث٠ ػٜٞاٙ ٗجب٦ٛ ٦ٗ آٙ ص٠ ؿك ا٧ٚ ثؾَ

٨ًٜٖ. آٙ ُبٟ ث٠ ت٨ٗٞظ  ١ب ث٨بٙ ٦ٗ كٝؿ. ٗب ؿك ا٧ٚ رب آّٞ اًب٦ً پلٝكٍ كا ثلا٥ آٙ ٧ٝو٦ُ ث٠ ُ٘بك ٦ٗ

 ( ١55ب٥ رقة ًٞؿًبٙ ث٠ ٛ٘بم ؽٞا٨١ٖ پلؿاؽت.) ثلؽ٦ آّٞ ٗلثٞٙ ث٠ كٍٝ

١ب٥ ٝرٞؿ٥ ُٞٛب٦ُٛٞ آكل٧ـٟ ُـٟ اًت، ؿك ١ل ؿٝكٟ ام  ب تٞاٛب٦٧ ٝ ُٜزب٧َام آٙ رب ٠ً آؿ٦ٗ ث

ًٜـ. ثٜبثلا٧ٚ، ثلا٥ پلٝكٍ اٝ، ث٠ ًبك٨ُل٥ آّٞ ٝ  ا٥ پ٨ـا ٦ٗ مٛـ٦ُ، كٝع٠٨ ٝ تٞاٛب٦٧ رٌ٘ب٦ٛ ٧ٝوٟ

ٍ رب ث٠ ٗؼٜب٥ هٞاػـ٥ ػبٕ ثلا٥ پلٝك ؿك ا٧ٚ« آْ»ا٥ المٕ اًت. ث٠ ػجبكت ؿ٧ِل،  ثب٧ـ ٝ ٛجب٧ـ١ب٥ ٧ٝوٟ

 ٨ُلؿ.  ١ب٥ ٝرٞؿ٥ اٌٛبٙ ًلص٠ِ٘ ٦ٗ اٌٛبٙ اًت ٠ً ام ُٜبؽت عو٨وت ٝ رٜج٠

١ب٥ آؿ٦ٗ ٧ب ث٠ ػجبكت٦، ٗجب٦ٛ ٝرٞؿ اٝ كا ُٜبؽت ٝ  پ٨َ ام پلؿاؽتٚ ث٠ ا٧ٚ آّٞ، ؿك آؿبم ثب٧ـ ٧ٝو٦ُ

 آٙ ُبٟ ا١ـاف آكل٧َٜ اٝ كا ؿك ٛظل ُلكت. 

 إ، آٗـٖٛ ث٢ل ص٠ ثٞؿ  ام ًزب آٗـٟ

 ( 56ٜٛ٘ب٦٧ ٜٖٝٛ) كٕٝ آؽل ث٠ ًزب ٦ٗ

١ب پ٦ ثجل٧ٖ، ؿك كاٟ پلٝكٍ، ام ١ِ٘بٙ ت٨ٌٔق ٧ٌٌبٙ  ثلا٥ ٗخبّ، اُل ث٠ ٗجٜب٦٧ ث٠ ٛبٕ ٛبتٞا٦ٛ ؿك اٌٛبٙ

 ٛؾٞا٨١ٖ ؽٞاًت، ث٠ٌٔ ؿك آٙ رب، ت٨ٌٔق ١ل ًي ث٠ اٛـامٟ تٞاٛب٦٧ اٝ ؽٞا١ـ ثٞؿ. 

 

   آّٞ ٝ ٗجب٦ٛ پلٝك٦ُ



ُٞؿ. ا٧ٚ آّٞ ثـ٧ٚ  اٌٛبٙ هبثْ ًِق اًت، ث٨بٙ ٦ٗ ؿك ا٧ٚ ثؾَ، ثلؽ٦ ام ٗجب٦ٛ پلٝك٦ُ ٠ً ؿك ٢ٛبؿ

 هلاك اًت: 

   . تأح٨لپق٧ل٥ اٌٛب1ٙ

   . تأح٨ل ُقاك٥ اٌٛب2ٙ

 ُٞ  . آكاًت٦ِ ًؾٚ ٝ ًؾ3ٚ

   ١ب٥ كلؿ٥ . كػب٧ت تلبٝت4

   . ًلاٗت ت٦ٜ٧ٌٞ اٌٛب5ٙ

   ثٌت٦ِ . ؿ6ّ

 

   آْ تأح٨لپق٧ل٥ اٌٛبٙ

تٞاٙ ام ٝكاحت، پـك ٝ  أح٨لُقاك اًت ٠ً ام آٙ ر٠ٔ٘ ٦ٗػٞاْٗ ُٞٛب٦ُٛٞ ؿك ككتبك ٝ ُؾ٨ٔت اٌٛبٙ ت

ًبالٙ ٝ آٗٞمُبكاٙ ٛبٕ ثلؿ ٠ً ثلا٥ ًبٗبٙ ؿ٦١ پلٝكٍ ؿكًت ثب٧ـ ث٠  ٗبؿك، ؿًٝتبٙ، ٕ ٧ٚ ارت٘بػ٦، ١ٖ

تٞاٛـ ثل ًٞؿى تأح٨ل ثِقاكؿ ٝ اٝ  ؿا٠ٜٗ تأح٨ل ٠٘١ ا٧ٚ ػٞاْٗ تٞر٠ ًلؿ. ككتبك پـك ٝ ٗبؿك ؿك ؽبٛٞاؿٟ ٦ٗ

٨ُل٥  مؿ. ١ٖ ص٨ٜٚ ع٘ٞك ؿًٝتبٙ ٝ ١ٖ ًبالٙ ث٠ ٧ٝوٟ ؿك ؿٝكاٙ ٛٞرٞا٦ٛ ؿك ٌُْكا ؿُلُٞٙ ًب

 ١ب٥ كلمٛـاٙ تأح٨ل ثٌنا٦٧ ؿاكؿ.  ١ب ٝ ِٛلٍ ُؾ٨ٔت، ككتبك، اكمٍ

١ب٥ ٧ٝوٟ،  ٧ب تٜج٠٨ پبًؼ ًٞؿًبٙ ام كاٟ ًلِٗن ؿ٦١ ًبك١ب٦٧ ٠ً هبثْ آِٞ پق٧ل٥ اًت ٝ ثب تو٧ٞت

 ( 57ُقاكٛـ.) ؿ١ٜـ، ثل ٧ٌـ٧ِل تأح٨ل ٦ٗ ؽٞكؿ٥ ٠ً ث٠ ١ٖ ١٦ٗب٥ ٧ٌـ٧ِل ٝ ثبم ٧بث٦ كؼب٨ٓت اكمٍ

١ب تأح٨ل ٦٘٢ٗ ؿاكؿ، ٦ٓٝ  ٗغ٨ٚ ارت٘بػ٦ ٨ٛن ؿك ؿُل٦ُٛٞ ٧ب ٧ٌٌبٙ ًبم٥ ككتبك١ب ٝ ٛٞع ِٛلٍ ث٠ اكمٍ

ُ٘بكٛـ ٝ  ٗتأًلب٠ٛ ثلؽ٦ ام ًبكُٜبًبٙ، ثلؽٞكؿ پـك ٝ ٗبؿك كا ت٢ٜب ػبْٗ تأح٨ل ُقاك ؿك ككتبك كلمٛـاِٛبٙ ٦ٗ

ص٠ ًٞؿًبٙ ام ٗغ٨ٚ ؽٞؿ  ٨ٚ ٛبٜٗبًت ارت٘بع تٞر٦٢ ٛـاكٛـ. ا٧ٚ ؿك عب٦ٓ اًت ٠ً تأح٨ل آٙث٠ ٗغ

ا٥ ام  تل ٨ٌٛت. ثٜبثلا٧ٚ، ثلا٥ مؿٝؿٙ پبكٟ آٗٞمٛـ، ًٖ ٨ُلٛـ، ام آٙ ص٠ ام پـك ٝ ٗبؿك ؽٞؿ ٦ٗ ٦ٗ

ا٧زبؿ ًلؿ.  ككتبك١ب٥ ٛبؿكًت ٝ ا٧زبؿ ًلؿاك١ب٥ ٜٗٔٞة ثب٧ـ ٨ٗبٙ ػٞاْٗ تأح٨ل ُقاك ؿك اٌٛبٙ ١٘ب٦ِٜ١

 ًبم٥ ٝ آًِٞبم٥ ث٢لٟ ثلؿ.  ١ب٥ م٠ٜ٨ٗ تٞاٙ ام كٍٝ اكنٝٙ ثل تالٍ ثلا٥ آالط ارت٘بع، ٦ٗ

   ًبم٥ آق( م٠ٜ٨ٗ

١ب ٝ ككتبك١ب٥ ٜٗٔٞة ١ٌتٜـ.  ًٜٜـٟ عبٓت ثل اًبى ا٧ٚ كٍٝ، ثب٧ـ ُلا٦ٜ٧ كا ث٠ ٝرٞؿ آٝكؿ ٠ً آًبٙ

 ٨ًٜٖ:  تل، ث٠ ٜٗبٓج٦ ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ اُبكٟ ٦ٗ ثلا٥ ت٨ٗٞظ ث٨َ

٦ٌ٧ ام عوٞم كلمٛـ ثل پـك آٙ اًت ٠ً ؿك اٛتؾبة ١ٌ٘ل، ٦ًٌ كا ثلُن٧ٜـ ٠ً ام ر٢ت رٌ٘ب٦ٛ ٝ 

اؽاله٦، تٞاٛب٦٧ پلٝكٍ كلمٛـ كا ؿاُت٠ ثبُـ. اكنٝٙ ثل آٙ، ُلا٧ٚ اٛؼوبؿ ٜٛل٠ ام ٛظل مٗبٙ ٝ عبٓت كٝع٦ 

 ٥ ٛٞماؿ، ٛب٦ٗ ٨ٌٛٞ اٛتؾبة ُٞؿ. پـك ٝ ٗبؿك )فًل ٝ تٞر٠ّ ث٠ ؽـا( ثب٧ـ ٜٗبًت ثبُـ. ١ٖ ص٨ٜٚ ثب٧ـ ثلا

١ب٥ ٗؼ٥ٜٞ ١٘لاٟ ثبُـ. ؿك ٗٞكؿ ٗبؿك، ام  ُلت٦ٜ اًت تـق٠٧ ٛٞماؿ ثب ٨ُل ٗبؿك ٧ب ؿا٠٧ ٨ٛن ثب٧ـ ثب ا٧زبؿ م٠ٜ٨ٗ

تٞاٙ  ٝٗٞ ًبؽتٚ ٝ فًل ٛبٕ ؽـا ١ِٜبٕ ٨ُل ؿاؿٙ ٝ ؿك ٗٞكؿ ؿا٠٧، ام اٛتؾبة مٙ ٌٗٔ٘بٙ ٝ ؽلؿٜٗـ، ٦ٗ



ٟ ؿًت٦ ؿك كلا١ٖ ًبؽتٚ ًبم ٝ ثلٍ ٝ ٗغْ مٛـ٦ُ ؽبٛٞاؿٟ ث٠ ٧ٝوٟ كلمٛـاٙ ٛبٕ ثلؿ. اكنٝٙ ثل آٙ، ُِبؿ

 ثب٧ـ ٗٞكؿ تٞر٠ هلاك ٨ُلؿ. 

١ب٥ ثبكٝك٥ كٝع٦ اًت ٠ً اٌٗبٛبت المٕ ثلا٥  ٠٘١ ا٧ٚ ٗٞاكؿ ٛبظل ث٠ ا٧زبؿ ُلا٧ٚ ٜٗبًت ٝ م٠ٜ٨ٗ

تٞاٛـ اٝ  ا٥ ٠ٛٞ٘ٛ، ٨ُ٦ٗل٥ ؿٓؾٞاٟ كٝط كلؿ ام ر٢ت ر٦ٌ٘، اؽاله٦ ٝ كٝا٦ٛ كا كلا١ٖ ٦ٗ آٝكؿ. ثل ٌُْ

 كا ث٠ ؽـا، ٛ٘بم ٝ اكتجبٙ ثب آكل٧ـُبك ؽٞؿ ِٗتبم ًبمؿ. 

   ة( آِٞ ًبم٥

ًٜـ ٝ ام ٛظل ا٧ٚ ٠ً پ٨ل٥ٝ ام ص٠ ٦ًٌ  ا٨ُِٞٓل٥، عبٓت٦ اًت ٠ً اٌٛبٙ ١ِٜبٕ پ٨ل٥ٝ ام ؿ٧ِل٥ پ٨ـا ٦ٗ

 ( 58ا٥ ٨ٛي ٧ب ثـ ثلا٥ اٌٛبٙ كلا١ٖ آ٧ـ.) ثبُـ، ٌٗ٘ٚ اًت اًٟٞ

آٗٞم هلاك  ًُٞـ ٠ٛٞ٘ٛ ًلؿاك ٗخجت ٝ ٜٗبًت كا ث٠ ٓٞكت مٛـٟ ؿك ثلاثل ؿ٧ـ ؿاَٛ ٗلث٦ّ ٦ٗ ؿك ا٧ٚ كٍٝ،

ؿ١ـ ٝ ثـ٧ٚ ٠ُٛٞ، رب٧ِبٟ ارت٘بػ٦ اٝ كا ؿُلُٞٙ ًبمؿ تب اٝ ٨ٛن پ٨ل٥ٝ ًٜـ ٝ عبٓت ٦٧ٌٞ٨ٛ صٞٛبٙ ػْ٘ 

٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كا ٠ٛٞ٘ٛ كا ؿك ؽ٧َٞ پـ٧ـ آٝكؿ. ؽـاٝٛـ ؿك هلآٙ ًل٧ٖ، مٛـ٦ُ ككتبك٥ پ٨بٗجل٦ٔٓ اهلل ػ

 ثلا٥ ٌٗٔ٘بٛبٙ ث٠ ػٜٞاٙ آِٞ ٗؼلك٦ ًلؿٟ اًت: 

 ( 21اَِّٙ ٌٖٓٔ ك٦ كًِّٞ ا٠ّٔٓ ا٣ًٌُٕٓٞ ع٤ًٌٜٓٓ. )اعناة: 

 ؿك ٝرٞؿ كًّٞ ؽـا، ثلا٥ ُ٘ب ا٥ِٞٓ ٦٧ٌٞ٨ٛ اًت. 

١ب٥ ٗق١ج٦ ٝ ًٞؿًبٙ پب٥ ثٜـ ث٠  اُل ٗلث٦ّ ؿك كاٟ پلٝكٍ ًٞؿى تالٍ ًٜـ ٥ٝ كا ثب ؽبٛٞاؿٟ

١ب كلا١ٖ ًبمؿ، ًٞؿى  ٠ُٛٞ ؽبٛٞاؿٟ ٥ اًال٦ٗ ث٠ ٧ٝوٟ ٛ٘بم آُٜب ًٜـ ٝ م٠ٜ٨ٗ اكتجبٙ اٝ كا ثب ا٧ٚؿًتٞك١ب

 ًٜـ.  ثٌت٦ِ پ٨ـا ٦ٗ ث٠ ٛٞك ٛبؽٞؿآُبٟ، ث٠ ٛ٘بم ٝ ٝارجبت ؿ٦ٜ٧ ؿّ

٨ِٜٛـ.  ١ب٥ ػ٦ٜ٨ ٝ ًبكثلؿ٥ آٗٞمٍ ٝ پلٝكٍ اًت ٝ ثل ربٙ ٝ ؿّ كلمٛـاٙ ٦ٗ ا٧ٚ كٍٝ ام ٨ُٟٞ

١ب٥ ؽٞؿ آِٞ  ثبم٥ ٛؾٌت مٛـ٦ُ ث٠ ٛٞك ١ٖ مٗبٙ ام پـك، ٗبؿك، اٛلاك٨بٙ ٝ ١ٖ١ب٥  ًٞؿى ؿك ًبّ

١ب٥ ارت٘بػ٦، كل٦ِٜ١ ٝ ٗؼ٥ٜٞ، آِٞ  پق٧لؿ ٝ ١ِٜب٦ٗ ٠ً ث٠ ًٚ ٛٞرٞا٦ٛ ك٨ًـ، ام ؿًٝتبٙ ٝ ُؾ٨ٔت ٦ٗ

 ٨ُلؿ.  ٦ٗ

ؿك ثلاثل  ١ب٥ ربٗؼ٠ ثٌُٜٞـ ككتبك ؿكًت ٝ ًبمٛـٟ كا اُل پـك ٝ ٗبؿك، آٗٞمُبكاٙ، ٗلث٨بٙ ٝ ُؾ٨ٔت

تٞاٜٛـ ُؾ٨ٔت ٛٞرٞاٙ ٝ رب٧ِبٟ  ؿ٧ـُبٙ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ث٠ ٛ٘ب٧َ ثِقاكٛـ ٝ آًِٞبم٥ ًٜٜـ، ٦ٗ

ا٥ ػ٦ٜ٨ پلٝكٍ ؿ١ٜـ. ثٜبثلا٧ٚ، ٠٘١ آٛبٙ ثب٧ـ ؿك آالط  ارت٘بػ٦ ٥ٝ كا ؿُلُٞٙ ًبمٛـ ٝ اٝ كا ث٠ ٠ُٛٞ

 ٥ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ اًت. ككتبك ٝ اؽالم ؽٞؿ ثٌُٜٞـ؛ م٧لا اؽالم ٝ ككتبك ا٧ِبٙ، ا٥ِٞٓ ككتبك

ػ٠٨ٔ آٌالٕ ؿك هبٓت ت٘خ٦ٔ٨ م٧جب ص٨ٜٚ ث٨بٙ  ٥ٞٓٞٗ، كٍٝ آًِٞبم٥ كا ثٜب ثل ُلت٠ ا٨ٗلآ٘إ٨ٜٗٚ ػ٦ٔ

ػ٠٨ٔ آٌالٕ آٗـ ٝ ُلت: كلمٛـٕ ثبال٥ ٛبٝؿاٙ ككت٠ ٝ ثب ؽٜل ًوٞٙ  م٦ٛ ًلآ٠٘٨ً ٛنؿ اٗبٕ ػ٦ٔ»ًٜـ:  ٦ٗ

٦ً كا ثل پِت ثبٕ ثجل٧ـ تب ًٞؿى ثل ٛبٝؿاٙ ككت٠، پب٨٧ٚ ػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿ: ًٞؿ كٝ اًت. اٗبٕ ػ٦ٔ كٝث٠

 ٥ٞٓٞٗ ا٧ٚ ؿاًتبٙ كا ص٨ٜٚ ث٠ ٛظٖ ؿكآٝكؿٟ اًت: « آ٧ـ.

   ٧ي م٦ٛ آٗـ ث٠ پ٨َ ٗلت٦٘

 ُلت: ُـ ثل ٛبٝؿاٙ ٛل٦ٔ ٗلا 

   آ٧ـ ث٠ ؿًت ؽٞاٖٛ، ٦٘ٛ ُلٍ ٦ٗ

   ٝك ١ِٖٔ، تلًٖ ٠ً اكتـ اٝ ث٠ پٌٓت

 ٨ٌٛت ػبهْ تب ٠ً ؿك٧بثـ صٞ ٗب 

 ل ث٧ِٖٞ ًن ؽٜل ٥ًٞ ٗٚ آ ُ

   ؿاٛـ ث٠ ؿًت ١ٖ اُبكت كا ٦٘ٛ



   ٝك ثـاٛـ، ِٜٛٞؿ؛ ا٧ٚ ١ٖ ثـًت

   ام ثلا٥ عن ُ٘ب٨٧ـ ا٥ ٢ٗبٙ

   ؿًت٨ِل ا٧ٚ ر٢بٙ ٝ آٙ ر٢بٙ

   ٓلمؿ ؿٖٓ مٝؿ ؿكٗبٙ ًٚ ٠ً ٦ٗ

   ٠ً ث٠ ؿكؿ ام ٨ٟٗٞ ؿّ ثٌِٖٔ

   ُلت: ٛل٦ٔ كا ثل آٝك ١ٖ ث٠ ثبٕ

   ؿالٕتب ثج٨ٜـ رٜي ؽٞؿ كا آٙ 

   ٥ًٞ رٜي آ٧ـ ًجي م آٙ ٛبٝؿاٙ

   رٜي ثل رٜي اًت ػبُن ربٝؿاٙ

 مٙ صٜبٙ ًلؿ ٝ صٞ ؿ٧ـ آٙ ٛلْ اٝ 

 رٜي ؽٞؿ، ؽٍٞ ؽٍٞ ثـٝ آٝكؿ كٝ 

   ٥ًٞ ثبٕ آٗـ م ٗتٚ ٛبٝؿاٙ

 ( 59ربفة ١ل رٜي كا ١ٖ رٜي ؿاٙ)

 

   آْ تأح٨ل ُقاك٥ اٌٛبٙ

١ب ٝ ػٞاْٗ ٗغ٦ٜ٨ ر٨ُٞٔل٥  تٞاٛـ ام تأح٨لپق٧ل٥ ؽٞؿ ؿك ثلاثل ٗٞهؼ٨ّت ثل اًبى ا٧ٚ ٧ٝو٦ُ، اٌٛبٙ ٦ٗ

١ب ثبُـ. ؿك ا٧ٚ ربًت ٠ً ٗلٝكت تٞر٠ ث٠ آْ  ؿ٦١ ث٠ آٙ ًٜـ ٝ عت٦ ِٜٗأ تأح٨لُقاك٥ ٝ ر٢ت

ًبٖٓ ثبُـ،  ُٞؿ. اكنٝٙ ثل ا٧ٚ، اُل كلؿ٥ ت٢ٜب ث٠ ًجت ؽٞث٦ ٗغ٨ٚ ٝ ٗٞهؼ٨ت، آٌُبك ٦ٗ« ٌٗئ٨ٓٞت»

تٞاٙ ُلت ٠ً ث٠ تغّٞ تلث٨ت٦ ٜٗٔٞة ؿًت ٧بكت٠ اًت. ثب٧ـ ًلًؾت٦ ًٞؿى كا ؿك ثلاثل ُلا٧ٚ  ٦٘ٛ

١ب٥  ًؾت ٝ ثـ اكنا٧َ ؿاؿ ٝ اٝ كا صٜبٙ ثبك آٝكؿ ٠ً ث٠ رب٥ ٛل٦ٗ ؿك ثلاثل كِبك١ب٥ ث٨ل٦ٛٝ، ام آنإ

 ؿك٦ٛٝ پ٨ل٥ٝ ًٜـ. 

 ثلا٥ اكنا٧َ اًتوبٗت ًٞؿى اًتلبؿٟ ًلؿ. « ت٨ٌٔقٝاُقاك٥ ٌٗئ٨ٓٞت ٝ »تٞاٙ ام كٍٝ  ؿك ا٧ٚ رب ٦ٗ

   تج٨٨ٚ ٌٗئ٨ٓٞت

١ب٥ كُٝٚ ٝ ؿك ًٜظ ك٢ٖ ؽٞؿ  اعٌبى ٌٗئ٨ٓٞت، ٛت٨ز٠ كُِٜٝل٥ اًت. ثـ٧ٚ ٗؼٜب ٠ً ًٞؿى كا ثب ؿ٨ْٓ

١ب ٝ صلا١ب٥ ٌٗب٧ْ ؿ٦ٜ٧ ٝ  اٝ پلٝكٍ ؿ٨١ٖ؛ م٧لا اُل ث٠ اٝ آُب٦١ ٝ ُبؽْ ؿاؿٟ ُٞؿ ٝ ث٠ عٌ٘ت

ؿ٧ٚ  ًٜـ. ص٨ٜٚ كلؿ٥ اُل ؿك آ٧ٜـٟ ثب اكلاؿ ث٦ ثٌت٦ِ پ٨ـا ٦ٗ ١ب ؿّ ٞؿ ث٠ ؽٞؿ ث٠ آٙمٛـ٦ُ آُٜب ثبُـ، ؽ

ُٞؿ. اٝ اُل ؿ٨ْٓ  ثبمؿ ٝ ؿك پ٦ آٙ، كٝع٠٨ ٛوّبؿ٥ ٨ٛن ؿك ٥ٝ پـ٧ـاك ٦ٗ ثلؽٞكؿ ًٜـ، ث٠ كاعت٦ كَٛ ٦٘ٛ

٦ُ ث٠ ًبك ثلؿ ٝ ١ب٥ ؽٞؿ ؿك مٛـ ٧بث٦ ١ب كا ث٠ ػٜٞاٙ ُبؽْ اكمٍ تٞاٛـ آٙ ٝ ك٠ِ٧ ١ل ص٨ن كا ثـاٛـ، ٦ٗ

 تل ؿصبك ٌِْٗ ُلؿؿ.  ًٖ

 



 ُٞ  آْ آكاًت٦ِ ًؾٚ ٝ ًؾٚ

آ٧ـ. ثب تٞر٠ ث٠ ا٧ٚ  ١ب٥ كٝع٦ اٝ ث٠ ُ٘بك ٦ٗ ًَِ آؿ٦ٗ ث٠ م٧جب٦٧ ٝ ٦ٌ٨ٛ ًلؿٙ، ٦ٌ٧ ام ٧ٝو٦ُ

٠ً ٛبظل ث٠ رقث٠ عٌٚ ثٞؿٟ ٝ « آْ آكاًت٦ِ»تٞاٙ ام ؿٝ آْ پلٝكٍ اًال٦ٗ ًؾٚ ُلت:  ٧ٝو٦ُ، ٦ٗ

 بظل ث٠ رقث٠ اعٌبٙ اًت. ى ٛ« آْ ثؾَِ»

ُٞؿ، ٨ٛي ٝ آكاًت٠  ص٠ كا ٠ً ػل٠ٗ ٦ٗ آْ آكاًت٦ِ ث٨بِٛل آٙ اًت ٠ً ؿك رل٧بٙ پلٝكٍ ثب٧ـ ظب١ل آٙ

١ب ثلا٨ِٛؾت٠ ُٞؿ. ثلا٥ ٠ٛٞ٘ٛ ٗلث٦ّ ثلا٥ ٢ٛبؿ٠ٜ٧ ُـٙ ػِن ث٠ ٛ٘بم ؿك ًٞؿى، ثب٧ـ آٙ  ًبؽت تب ُلا٧َ

ؿاؿٙ ًٞؿى ث٠ ٥ًٞ ١ـف ث٢لٟ ر٧ٞـ ٝ ؿك ا٧ٚ كاٟ، كا ث٨بكا٧ـ. ث٠ ؿ٧ِل ًؾٚ، ام رقث٠ عٌٚ ؿك علًت 

 ام آكاًتٚ ظب١ل ٝ ًؾٚ اًتلبؿٟ ًٜـ. 

 آكاًتٚ ظب١ل  - 1

ٗلث٦ّ ثلا٥ ثلهلاك ًلؿٙ اكتجبٙ پلٝك٦ُ ثب٧ـ ث٠ آكاًت٦ِ ظب١ل ؽٞؿ ثپلؿامؿ تب ام ٛللت ٝ ُنٛـ ؿ٧ِلاٙ ث٠ 

ام ١٘بٙ آؿبم ثلا٨ِٛؾت٠ ُـٙ ٝ ؿػٞت ؿٝك ثبُـ. ؽـاٝٛـ ؿك ٗٞكؿ كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ٨ٛن 

 ث٠ ٧ٌتب پلًت٦، ث٠ ا٧ِبٙ ؿًتٞك ؿاؿ پب٨ًنٟ ثبُـ: 

 ( 4 - ٧1ب ا٢ُّ٧َٓب آ٘ٔـّحِّل، هُٖٕ كَبَْٛقِكٕ ٝٓ كٓثَّيٓ كٌََجّل ٝ ح٨ِبثٓيٓ ك٢َِّٜل. )ٗـحل: 

ات كا ام آال٧َ،  ا٥ رب٠ٗ ث٠ ؽٞؿ پ٨ض٨ـٟ! ثلؽ٨ن ٝ ٗلؿٕ كا ث٨ٖ ؿٟ ٝ ؽـا٧ت كا ث٠ ثنك٦ُ ٧بؿ ًٚ ٝ رب٠ٗ

 پب٨ًنٟ ٠ِٛ ؿاك. 

ًٜـ ٝ ث٠ ٧ٝوٟ ٗلث٨ّبٙ كا ث٨َ ام ؿ٧ِلاٙ ٗٞكؿ  اًالٕ ١٘ٞاكٟ ٌٗٔ٘بٛبٙ كا ث٠ پب٦ً ٝ پب٨ًن٦ُ ًلبكٍ ٦ٗ

 ؽٜبة هلاك ؿاؿٟ اًت. 

   آكا٦٧ ًؾٚ - 2

ٞف ٗلب٨١ٖ تل ثبُـ، ث٠ ١٘بٙ اٛـامٟ ثل ُلّبك٨ت ٝ ٛل ًؾٚ، آ٠ٜ٧ ٗلب٨١ٖ ٝ ٗؼب٦ٛ اًت. ا٧ٚ آ٠ٜ٧ ١ل ص٠ ٨ٓو٦ٔ

ٝ ٗؼب٦ٛ ؿك ُٜٞٛـٟ ؽٞا١ـ اكنٝؿ. ث٠ اُتجبٟ ٝ ثب اث٢بٕ ًؾٚ ُلتٚ ث٠ ٜٗن٠ٓ پب٧٘بّ ًلؿٙ ٗؼب٦ٛ اًت. ص٨ٜٚ 

٨ٌٛت ٠ً اُل ٗغتٞا ثلرٌت٠ ثبُـ، ؿك ١ل هبٓج٦ ث٠ صِٖ آ٧ـ. ٗلث٦ّ ٛجب٧ـ ؿك ٛ٘ب٧َ ٗؼب٦ٛ ؽ٧َٞ، ١ل 

٨ُلؿ، ث٠ٌٔ ثب٧ـ ؿك ًٜبك تٞر٠ ث٠ ٗغتٞا،  ١ب٥ ؿ٧ِل ث٠ ف١َٜ ك٨ًـ، ث٠ ًبك ا٥ كا ٠ً مٝؿتل ام ٝاهٟ ٝاهٟ

ثٌُٞـ تؼج٨ل١ب٥ م٧جب ث٨بكل٧ٜـ. ُبٟ ٧ي تؼج٨ل ؽٞة ث٠ ت٢ٜب٦٧، ١ٖ ٝمٙ ٧ي ًتبة، ؿك ؽٞؿ ًؾٚ رب ؿاؿٟ ٝ 

 احلٍ ؿك آؿ٦ٗ پب٧ـاك ٝ پل ؿٝإ اًت. 

٨ْ رقث٠ ُلت٠ ُـ ٠ً ثب تٞر٠ ث٠ ٧ٝو٦ُ رقث٠ عٌٚ ؿك آؿ٦ٗ، ثب٧ـ ام آْ آكاًت٦ِ اًتلبؿٟ ًلؿ ٝ ث٠ ؿٓ

اعٌبٙ ؿك اٝ، ثب٧ـ ام آْ ثؾَِ ؿك كاٟ پلٝكٍ ٥ٝ ث٢لٟ رٌت. ؽـاٝٛـ ع٨ٌٖ، ؽٞؿ، ؿك رب٧ِبٟ پلٝكٍ 

 اٌٛبٙ، ثب اٝ ثب ثؾَِ ٝ ٦ٌ٨ٛ ث٨ٌبك ككتبك ًلؿٟ ٝ عت٦ ٢ٗلثب٦ٛ ٝكم٧ـٙ كا ثل ؽٞؿ ٝارت ُلؿا٨ٛـٟ اًت: 

 ( 11ًَتَتٓ ػ٦ٔٓ َٛل٠ٌِِْ آلع٤٘. )اٛؼبٕ: 

 ارت ًبؽت٠ اًت. ؽـا كع٘ت كا ثل ؽٞؿ ٝ

 ١ٖ ص٨ٜٚ ؿك هلآٙ آٗـٟ اًت: 

ص٠ اٛزبٕ ؿاؿ٧ـ، ٗزبمات  اُل ثؾَِ ٝ ٢ٗلثب٦ٛ ؽـا، ؿك ؿ٨ٛب ٝ آؽلت ُبْٗ عبّ ُ٘ب ٛجٞؿ، ث٠ ًجت آٙ

 ( 14ك٨ًـ. )ٛٞك:  ًؾت٦ ث٠ ُ٘ب ٦ٗ

٠٧ آْ پي ثل اًبى آْ ثؾَِ، ككتبك ٗلث٦ّ ٛجب٧ـ ث٠ ككتبك ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ٝاثٌت٠ ثبُـ، ث٠ٌٔ ثب٧ـ ثل پب



تٞاٙ ام ص٢بك كٍٝ پلٝك٦ُ  ثؾَِ ٝ ٢ٗلثب٦ٛ ام ٥ًٞ ؽٞؿ اٝ ث٠ ًبك كٝؿ. ثب تٞر٠ ث٠ ا٧ٚ آْ، ٦ٗ

 ثؾِب٧َ، تٞث٠، ٗوؿٟ ؿاؿٙ ٝ پبؿاٍ ؿاؿٙ ًؾٚ ُلت. 

   ثؾِب٧َ اُتجبٟ - 3

١ب٥ المٕ كا  ُقاكؿ تب كلٓت ٝكمؿ ٝ اٝ كا ٝا ٦ٗ ثل اًبى ا٧ٚ آْ، ٗلث٦ّ ؿك ٗزبمات ًٞؿى ُتبة ٦٘ٛ

 ا٥ آالط ؽٞؿ ؿك٧بثـ. ثل

ًبك ثب٧ـ ٛ٘ٞؿ ٢ٗلثب٦ٛ ثبُـ ٝ ث٠ ٗغٖ ؿ٧ـٙ اُتجبٟ ؿك ًٞؿى، اٝ كا ام ؽ٧َٞ  ثلؽٞكؿ ٗلث٦ّ ثب كلؿ ُٜبٟ

ٛلاٛـ، ث٠ٌٔ ثب٧ـ ا٧ٚ ُ٘بٙ كا ثبه٦ ُقاكؿ ٠ً اٝ ٗتٞر٠ّ اُتجبٟ ؽ٧َٞ ٛجٞؿٟ اًت ٝ ا٧ٚ اُتجبٟ كا ث٠ اٝ 

 مٍ ؽٞاًت، آٙ كا ثپق٧لؿ. ص٨ٜٚ اُل اٝ ام ًبك ؽٞؿ پٞ ٧بؿآٝك٥ ًٜـ. ١ٖ

   ٗوؿٟ ؿاؿٙ - 4

ثلؿ. ثب٧ـ ث٠  پلٝكٍ، ٨ٛبمٜٗـ تٚ ؿاؿٙ ث٠ تٌب٨ٓل٦ اًت ٠ً ث٠ ٛٞك ٛج٨ؼ٦ كؿجت كا ؿك اٌٛبٙ ام ٨ٗبٙ ٦ٗ

١ب٦٧  ١ب، ٗوؿٟ ؿاؿٙ ث٠ ثؾَِ تل ُٞؿ. ٦ٌ٧ ام ا٧ٚ كاٟ ا٥ ام ا٧ٚ تٔؾ٦ ًبًت تب پق٧لٍ ت٨ٌٔق آًبٙ ٠ُٛٞ

ُٞؿ ٝ ٛ٘بؿ٥ ام ثؾَِ ٝ ٢ٗلثب٦ٛ اًت. ٗوؿٟ ؿك  ت٨ٌٔق، ث٠ كلؿ اكما٦ٛ ٦ٗ اًت ٠ً پي ام ث٠ ؿٍٝ ُلكتٚ

 ؽلؿ.  آكل٧ٜـ ٠ً كلؿ ث٠ ٧بك٥ آٙ، مع٘ت كا ث٠ ربٙ ٦ٗ ٢ٛبؿ آؿ٦ٗ، ا٨ٗـ٥ كا ٦ٗ

١ب٥  ١ب ٝ ٝػـٟ تل٥ ؿاُت٠ ثبُـ. ؿاؿٙ ثِبكت تل ثب٧ـ ؿا٠ٜٗ مٗب٦ٛ ًٞتبٟ ٗوؿٟ ؿاؿٙ ث٠ اكلاؿ ٨ًٜٚ پب٨٧ٚ

كٝؿ ٠ً ؿٝكاٙ ًٞؿ٦ً كا پِت ًل ُقاُت٠ ٝ ث٠ ٨ٗناٙ ٜٗٔٞث٦ ام  ب٦ٛ ث٠ ًبك ٦ٗثٜٔـٗـت ؿك ٗٞكؿ ًٌ

 ثبمؿاك٥ ٛلي ٝ آ٧ٜـٟ ث٦ٜ٨ ؿًت ٧بكت٠ ثبُٜـ. 

   پبؿاٍ ؿ٦١ - 5

پبًؼ  ًٜـ ٠ً اُل ًٞؿى، ًبك ؿكًت٦ )١ل صٜـ ٛبص٨ن( اٛزبٕ ؿ١ـ، ٗلث٦ّ آٙ كا ث٦ آْ ثؾَِ ا٧زبة ٦ٗ

 ٍ ام اٛـامٟ ػـآت ؿكُقكؿ تب ٛ٘بؿ ثؾَِ ثبُـ. ِٛقاكؿ ٝ عت٦ ُب٦١ المٕ اًت ا٧ٚ پبؿا

 ( 23:  ٝٓ ْٗٓٚ ٧ٓوْتَلِف ع٤ًٌَٜٓٓ َٛنِؿ ٠َٓٔ ك٢٨ب عٌٕٜٔبً. )ُٞك٥

 اكنا٨٧ٖ.  اٍ ٦ٗ ١ل ًي ًبك٥ ٨ٌٛٞ اٛزبٕ ؿ١ـ، ٗب ثل ٦٧ٌٞ٨ٛ

ُٞم  ١ِٜب٦ٗ ٠ً ٗلث٦ّ ث٨َ ام اٛـامٟ ُب٧ٌت٦ِ، ًٞؿى كا ٗٞكؿ ٜٓق هلاك ؿ١ـ، ص٨ٜٚ ثٜٔـ ٛظل٥، اٝ كا ثب

١ب، ًبك٥ ٠ً ام ثؾَِ ًبؽت٠ اًت، ام ػـّ  ؿاكؿ. ٛنؿ اٌٛبٙ ا٥ ؿٝ صٜـاٙ ث٠ علًت ٝا ٦ٗ ٝ ا٨ِٛنٟ

آ٧ـ.  ُٞؿ، ١لُن ام ػـّ ثل ٦٘ٛ ًبؽت٠ ٨ٌٛت ٝ ا٨ِٛنٟ ٝ ُلا٦ِ٧ ٠ً ام ثؾَِ ؿك ٢ٛبؿ اٌٛبٙ ا٧زبؿ ٦ٗ

٦٧ُٞ ث٨ٌبك ُٞٛبُٞٙ  ًؼا٥ پبًؼ ٗخجت ؿك ثلاثل ككتبك ؿكًت ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ اًت. ا٧ٚ پب ت٧ِٞن، ٠ُٛٞ

ُل  تٞاٛـ ث٠ ٓٞكت ًپبى، اثلام ٠ٗ ٝكم٥، ٝاُقاك٥ ٌٗئ٨ٓٞت ٜٗبًت ٝ ٧ٞٛـ پبؿاٍ ث٠ اٝ رٟٔٞ اًت ٝ ٦ٗ

 ُٞؿ. 

 

   ١ب٥ كلؿ٥ آْ كػب٧ت تلبٝت

١ب٥ ؿك٦ٛٝ ٝ اٌٗبٛبت ث٨ل٦ٛٝ  ١ب ٝ ظلك٨ت اٛـ، ٦ٓٝ تٞاٛب٦٧ اُل ص٠ آؿ٨ٗبٙ ؿك ١ُٞل ٝرٞؿ٥ ١ٖ ك٠ِ٧

١ب٥  ص٨ٜٚ ١ل كلؿ ؿك ٗلاعْ ُٞٛبُٞٙ مٛـ٦ُ ام تٞاٛب٦٧ ٧ٌٌبٙ تو٨ٌٖ ِٛـٟ اًت. ١ٖ ا٥ ١ب ث٠ ٠ُٛٞ آٙ

تٞاٙ كاث٠ٜ پلٝك٦ُ ثب اكلاؿ كا ؿك  ٜٗـ اًت. ا٧ٚ ٧ٝو٦ُ ؿك آؿ٦ٗ ث٨بِٛل آٙ اًت ٠ً ٦٘ٛ ٗتلبٝت٦ ث٢لٟ



تٜظ٨ٖ ُٞؿ. پي « ػـّ»ٗلاعْ ُٞٛبُٞٙ مٛـ٦ُ ٧ٌٌبٙ پٜـاُت، ث٠ٌٔ ا٧ٚ كاث٠ٜ ثب٧ـ ث٠ ٓٞكت آْ 

ًبم٥ ٝ ٗزبمات ث٠  ١ب٥ پلٝك٦ُ ثل اًبى ا٧ٚ آْ ام ا٧ٚ هلاك اًت: ت٨ٌٔق ث٠ اٛـامٟ تٞاٛب٦٧، آُبٟ كٍٝ

 اٛـامٟ اُتجبٟ. 

   ت٨ٌٔق ث٠ اٛـامٟ تٞاٛب٦٧ - 1

١ب٥ ُٞٛب٦ُٛٞ ؿاكٛـ. ؽـاٝٛـ ٨ٛن ثل اًبى  پ٨َ ام ا٧ٚ ٧بؿ ُـ ٠ً آؿ٨ٗبٙ ام ٛظل ؿكى ٝ ػْ٘، ظلك٨ت

 ٠ ٝ ت٨ٌٔق ًلؿٟ اًت. تٞاٛب٦٧ ٗؾبٛجبٙ، ًؾٚ ُلت

 ( 7ال ٧ٌَِّٔقٔ ا٠َّٔٓ َٛلٌْٓبً اِالّ ٗب آَتب١ب. )ٛالم: 

 ص٠ ث٠ اٝ ؿاؿٟ اًت.  ًٜـ ِٗل ث٠ اٛـامٟ آٙ ؽـا ٦ًٌ كا ت٨ٌٔق ٦٘ٛ

ثل ا٧ٚ اًبى، ؿك ٛظبٕ پلٝك٦ُ اًالٕ، ٗلث٦ّ اربمٟ ؿاكؿ ت٢ٜب ث٠ اٛـامٟ تٞاٛب٦٧ اٌٛبٙ، ث٠ اٝ ت٨ٌٔق ًٜـ. ثب 

پق٧ل ثبُـ؛ م٧لا  ٦ًٜ ١ل كلؿ، ام ؿٝ تب ١لت ًب٦ِٓ ٛجب٧ـ اٛتظبك ؿاُت ٠ً ًٞؿى، ت٨ٌٔقتٞر٠ ث٠ ٗغـٝؿٟ 

تٞاٙ ًٞؿى كا ثب ث٨ٌبك٥ ام آؿاة  ثبم٥ ٧ٝو٦ُ اًب٦ً ا٧ٚ ٗلع٠ٔ اًت. آجت٠ ؿك ّٛٞ ا٧ٚ پٜذ ًبّ، ٦ٗ

 آُٜب ًبؽت. 

ق٧ل ٝ ؿك ثلاثل آٙ پ تٞاٙ اٛتظبك ؿاُت ٠ً ًٞؿى ام ر٢ت آٗٞمٍ ٝ آؿاة، ت٨ٌٔق پي ام ١لت ًب٦ِٓ ٦ٗ

پبًؼ ُٞ ثبُـ. ام عـٝؿ ؿٟ ًب٦ِٓ، ًٞؿى ثب٧ـ ٝظب٧ق ر٦ٌٜ ؽ٧َٞ كا ثل٢٘ـ ٝ كػب٧ت ًٜـ، ٗبٜٛـ: 

 كػب٧ت ث٢ـاُت ٝ ؿٝك٥ ُن٧ـٙ ام ؿًٝتبٙ ٛبٜٗبًت. 

   آُبٟ ًبم٥ - 2

بٙ ؿ١ـ ٠ً آٛ آُبٟ ًبؽتٚ ٨ٛن ثل آْ ػـّ ٗجت٦ٜ اًت. ثل اًبى ا٧ٚ آْ، ؽـاٝٛـ ث٠ آؿ٨ٗبٙ ١ِـاك ٦ٗ

ًٜـ. ثل اًبى ا٧ٚ كٍٝ، ٗلث٦ّ ثب آُب٦١ ٜٗبًج٦ ٠ً ام ًبك١ب٥ ٛٞرٞاٙ  كا ث٠ ًجت اٛزبٕ ُٜبٟ، ٗزبمات ٦ٗ

ؿاكؿ. ؿك  ١ب ثلعقك ٦ٗ ًبمؿ ٝ ٥ٝ كا ام آٙ ٝ آحبك آٙ ؿاكؿ، اٝ كا ٌٛجت ث٠ ٛت٨ز٠ ًبك١ب٥ ٛبؿكًتَ آُبٟ ٦ٗ

ت٠ ُـٟ ؿك آٗٞمٍ ٝ پلٝكٍ اًت. پٜـ، ١ب٥ پق٧لك عو٨وت، ثب٧ـ اٝ كا پٜـ ؿ١ٜـ. پٜـ ؿاؿٙ ٨ٌٛٞ ام كٍٝ

ًٞم٥،  ا٥ اًت ٠ً ثلا٥ آُب٦١ ؿاؿٙ ٝ ؿػٞت ث٠ ٦ٌ٨ٛ ٝ ؿكًت٦ ٝ ام ًل ؽ٨لؽٞا٦١ ٝ ؿّ ُلتبك ًٜز٨ـٟ

 ث٠ ٛل٦ٗ ث٨بٙ ُٞؿ. 

ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ثلا٥ ؿاُتٚ مٛـ٦ُ ًبٖٓ، ٨ٛبمٜٗـ آُب ٥ ٝ اكُبؿ ١ٌتٜـ ٝ ام آٙ رب ٠ً ١٘ٞاكٟ ؿصبك 

ٗبٛـ. ام ا٧ٚ كٝ، ُب٦١ ثـٝٙ  ١ب ثل آٛبٙ پ٨ُٞـٟ ٦ٗ ُٞٛـ، ث٨ٌبك٥ ام ٝاهؼ٨ّت كلا٦ُٞٗ ٝ ؽٞؿؽٞا٦١ ٦ٗ

 مٜٛـ ٠ً پب٧بٙ آٙ پ٨ِ٘ب٦ٛ اًت.  آُب٦١، ث٠ ًبك٥ ؿًت ٦ٗ

ؽـاٝٛـ ؿاٛب ث٠ پ٨بٗجل ثنكٍ اًالٕ ؿًتٞك ؿاؿٟ اًت ٠ً ٗلؿٕ كا ثب ٨ٌٛٞ پٜـ ؿاؿٙ ث٠ پق٧لٍ ؿ٧ٚ كلا 

 ؽٞاٛـ: 

 ( ٤125ِ ٝٓ آ٘ٓٞػِظ٤َِ آَْغ٤ٌَِٜٓٓ. )ٛغْ: اُؿٕعٔ ا٦ٓ ًج٨ْ كثّيٓ ثِبٓغٌِ٘ٓ

 ]آٛبٙ كا[ ثب ؿاَٛ ٝ پٜـ ٨ٌٛٞ ث٠ ٥ًٞ پلٝكؿُبكت ؿػٞت ًٚ. 

١ب٥  ث٠ كاًت٦، پٜـ ثب٧ـ ثب ٛل٦ٗ ٝ ث٨بٙ عٌب٧ت ٝ ؿاًتبٙ ١٘لاٟ ثبُـ ث٠ ٧ٝوٟ ثلا٥ ٛٞرٞاٛبٙ ٠ً كٝع٠٨

 ا٥ ؿاكٛـ.  ٧ٝوٟ

   ٗزبمات ث٠ اٛـامٟ اُتجبٟ - 3

ٍ، اٛـامٟ ٝ ٨ُٟٞ ٗزبمات ثب٧ـ پ٨لٝ ٛٞع اُتجبٟ ُؾْ ثبُـ ٝ ػٞاْٗ ؿ٧ِل٥ ١ٖ صٞٙ ثل اًبى ا٧ٚ كٝ

 ٝٗغ كٝع٦ ٗلث٦ّ ١ِٜبٕ ٗزبمات، تأح٨ل ٛـاُت٠ ثبُـ. 

ٌٗ٘ٚ اًت ٗلث٦ّ، ًٜزَ ٗزبمات كا ث٠ ٨ٗناٙ ؽِٖ ٧ب ٢ٗل ؽٞؿ ٝاثٌت٠ ًبمؿ، ٦ٓٝ ؿك ٨ُٟٞ ؿكًت پلٝكٍ 

 اؿ. ٠ُٛٞ ػٞاْٗ كا ٛجب٧ـ ؿك ٗزبمات ؿؽبٓت ؿ ا٧ٚ



١ٖ ص٨ٜٚ ٗلث٦ّ ثلا٥ ٗزبمات ٌٗ٘ٚ اًت ث٠ ًلمَٛ ثپلؿامؿ ٝ عت٦ ؿك ثلؽ٦ ٗٞاكؿ ؿك ا٧ٚ ًبك م٧بؿٟ 

 ك٥ٝ ًٜـ ٠ً ًبك٥ ٛبپٌٜـ اًت ٝ ثب٧ـ ام آٙ پل٨١ن ًلؿ. 

 

   آْ ًلاٗت ت٦ٜ٧ٌٞ اٌٛبٙ

ا٥ صٞٙ ػوْ ثلؽٞكؿاك ًبؽت٠ ٝ اٝ كا ث٠ ًجت ا٧ٚ  ١ب٥ ؿك٦ٛٝ ٧ٝوٟ ؽـاٝٛـ، آؿ٦ٗ كا ام ٛؼ٘ت

ُلؿؿ ٠ً ثل اًبى آٙ، ٨١ش  ٝك٥، ثنكٍ ؿاُت٠ اًت. ا٧ٚ ًلاٗت ت٦ٜ٧ٌٞ ث٠ آْ اٌٛبٙ ثٞؿٙ ثبم ٦ٗ ث٢لٟ

 ًي ثل ؿ٧ِل٥ ثلتل٥ ٛـاكؿ؛ ص٠ ٨ًبٟ ثبُٜـ، ص٠ ًلػ ٧ب مكؿ ٧ب ًل٨ـ: 

 ( 70ث٦ٜٓ آؿٕٓ... . )اًلاء: ٝ َٓوـ ًَلَّٜٗب 

 ث٠ كاًت٦، كلمٛـاٙ آؿٕ كا ثنك٦ُ ثؾ٨ِـ٧ٖ. 

تل٥ ثؾِـ، ؽٞؿ كا ًناٝاك ًلاٗت  ١لُبٟ آؿ٦ٗ، آٙ ١ُٞل ُل٧ق كا پبى ؿاكؿ ٝ ث٠ آٙ رٟٔٞ ث٨َ

ؿ١ـ. اُل ١ٖ آٙ ١ُٞل كا  تل٥ ُلؿا٨ٛـٟ اًت ٝ ؽـاٝٛـ، اٝ كا ؿك پب٧ِبٟ كلاتل٥ ام ًلاٗت رب٥ ٦ٗ اكنٝٙ

ٝ ؽٞاك٥ ثٌِبٛـ، ؿًت ٗب٠٧ ًلاٗت ؽ٧َٞ كا ث٠ ٛبثٞؿ٥ ًِبٛـٟ ٝ ص٨ٜٚ اًت ٠ً ُبٟ ام پ٦ آٙ  ث٠ ت٨ل٦ُ

آ٧ـ ٠ً اُل ث٠ ك٠ِ٧ كًـ، ؿ٧ِل ا٨ٗـ ١ل ٠ُٛٞ ثنك٦ُ كا ث٠ ٛبا٨ٗـ٥ ثـّ  ًلاٗت، صٜبٙ ؽٞاك٥ ث٠ ثبك ٦ٗ

 ًبمؿ:  ٦ٗ

 ( 18ٝ ٗٓٚ ٢ٔ٧ِِٚ ا٠ّٔٓٔ كَ٘ب ٠َٓ ِٗٚ ٌْٗٔلِٕ. )عذ: 

 ا٥ ٛؾٞا١ـ ؿاُت.  ك ًٜـ، اٝ ؿ٧ِل اًلإ ًٜٜـٟؽـا ١ل ًي كا ؽٞا

١ب٥ ػنّت ٛلي اٝ ك كلا١ٖ  اٌٛبٙ ثب ًلاٗت آكل٧ـٟ ُـٟ اًت. ام ا٧ٚ كٝ، ثب٧ـ اٝ كا ػن٧ن ؿاُت ٝ ٗب٠٧

ا٥ ثبُـ ٠ً اعٌبى ػنّت ٛلي ٝاهؼ٦ كا ؿك كلؿ ث٠ ثبك  ١ب٥ پلٝك٦ُ ثب٧ـ ث٠ ٠ُٛٞ آٝكؿ. ١ٖ ص٨ٜٚ كٍٝ

١ب٥ ُؾْ ؿك اعٌبى ػنّت ٛلي  ١ب ٝ ٛبتٞا٦ٛ اٌٛبٙ كا كلا١ٖ ًبمؿ.تٞاٛب٦٧آٝكؿ ٝ ٠ٔ٨ًٝ ًلاٗت اًتٌبث٦ 

١ب٥ پلٝك٦ُ ثب٧ـ ثب تٞر٠ ث٠ ٛوَ ١ل ٧ي ام ا٧ٚ ؿٝ ٛلط ُٞؿ تب ام ١ل ٧ي  اٝ ك٠ِ٧ ؿاكؿ. ام ا٧ٚ كٝ، كٍٝ

 ثلا٥ علظ ػنت ٛلي ث٢لٟ ٨ُل٧ٖ. 

ًؾٚ « تـبكْ»١ب، ام كٍٝ  ب ٛظل ث٠ ٛبتٞا٦ٛٝ ث« ١ب اثلام تٞاٛب٦٧»١ب، ام كٍٝ  ؿك ا٧ٚ رب، ثب تٞر٠ ث٠ تٞاٛب٦٧

٨٧ُٖٞ:  ٦ٗ 

 ١ب(  ١ب )ٛؼ٘ت اثلام تٞاٛب٦٧ - 1

١لُبٟ اٌٛبٙ ؽٞؿ كا ؿك اٛزبٕ ًبك٥ تٞاٛب ثج٨ٜـ، اعٌبى ًلثٜٔـ٥ ٝ اكرٜ٘ـ٥ ؽٞا١ـ ًلؿ ٝ ١لُبٟ 

بٙ ؽ٧ِٞتٚ كا ؿك اٛزبٕ ًبك٥ ٛبتٞاٙ ث٨بثـ، اعٌبى ًلاكٌٜـ٦ُ ٝ ؽٞاك٥ ؽٞا١ـ ؿاُت. پي ثب٧ـ اٌٗ

١ب٥ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ كا كلا١ٖ آٝكؿ تب اعٌبى ػنت ٛلي ؿك اٝ تو٧ٞت ُلؿؿ. ثلا٥ آٙ  ٛ٘ب٧َ تٞاٛب٦٧

١ب ؿك ٨ٌٗل ٝاهؼ٦ ؽٞؿ هلاك ٨ُلؿ، المٕ اًت ٠ً كلؿ ام  ٠ً اعٌبى ػنّت ٛب٦ُ ام ٛ٘ب٧َ تٞاٛب٦٧

 ا٥ ؿاُت٠ ثبُـ تب ام ٓـن٧ـٙ ؿك ٝك٠ٛ ؽٞؿث٦ٜ٨ ؿك اٗبٙ ث٘بٛـ.  پل٨١نًبك٥ ٨ٛن ث٢لٟ

ا٥ تٞاٛب٦٧ ؽٞؿ كا ثِٜبًـ ٝ ؿك٧بثـ ٠ً ١٘ٞاكٟ ث٠ آٜبف ا٦٢ٓ ٨ٛبمٜٗـ اًت ٝ  ام ا٧ٚ كٝ، آؿ٦ٗ ثب٧ـ ث٠ ٠ُٛٞ

ٛبٕ ُلكت٠ اًت. « ثؾَِ ؽـا»١ب٥ اٌٛبٙ ؿك كل١َٜ اًالٕ  ٠٘١ ٨ٛل١ٝب ام ؽـاًت. ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ، تٞاٛب٦٧

ؽٞا٦١ كا ؿك پ٦ ؽٞا١ـ ؿاُت ٝ اُل ص٠ ؿك ٗبًت، ث٠ صِٖ تٞاٛب٦٧ ؽ٧ِٞتٚ ِٛل٧ٌت٠ ُٞؿ، ؽٞؿ اُل ث٠ آٙ



١ب٥ پلٝك٦ُ اًالٕ، اثلام  ث٠ صِٖ ثؾَِ ؽـاٝٛـ٥ ؿ٧ـٟ ُٞؿ، ًپبى كا ؿك پ٦ ؽٞا١ـ آٝكؿ. ؿك ٨ُٟٞ

 ١ب ُُٞنؿ ُـٟ اًت، ٦ٓٝ ثب ِٛب٦١ ام ٠ُٛٞ ؿٕٝ:  تٞاٛب٦٧

 ( 11:  ٝٓ اََّٗب ثِٜؼ٤ِِ٘ كٓثِّيٓ كَغـِث. )ٗغ٦

 ٝ ٛؼ٘ت ؽـا٧ت كا آٌُبك ًٚ. 

آٝكؿ، ثب٧ـ اٝ كا  ١ب٥ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ كا كلا١ٖ ٦ٗ ت ١٘بٙ ٠ُٛٞ ٠ً ٗلث٦ّ اٌٗبٙ ٛ٘ب٧َ تٞاٛب٦٧ثب٧ـ ؿاٌٛ

١ب ٨ٛن آُٜب ًبمؿ؛ م٧لا ٌٗ٘ٚ اًت كلؿ، ًبك٥ كا اٛزبٕ ؿ١ـ ٠ً ام تٞاٙ اٝ ث٨لٝٙ ثبُـ. ؿك  ثب عـ ٝ ٗلم آٙ

ن پب٧٘بّ ًلؿٟ اًت. ا٧ٚ ا٧ٚ ٓٞكت، ص٨ٜٚ كلؿ٥ ٠ٛ ت٢ٜب ؽٞؿ كا ث٠ ًؾت٦ اكٌٜـٟ، ث٠ٌٔ ػنت ؽٞؿ كا ٨ٛ

 ٛٔج٦ اًت ٝ ث٢ب٥ آٙ، ٝا ُقاُتٚ پل٨١نًبك٥ ؽٞا١ـثٞؿ.  كٛذ ث٢٨ٞؿٟ، ماؿٟ ربٟ

   تـبكْ - 2

١ب٥ ُؾْ تٞر٠  ا٧ٚ كٍٝ ٨ٛن ام كلٝع آْ ػنّت اًت. ثب ا٧ٚ تلبٝت ٠ً ؿك ا٧ٚ كٍٝ، ٗلث٦ّ ث٠ ٛبتٞا٦ٛ

١ب كا٦١ ثلا٥ علظ ػنت  ٢بٙ ًبؽتٚ آ١ٙب، ٌٌُت ػنت كا ؿك پ٦ ؽٞا١ـ ؿاُت ٝ پٜ ؿاكؿ. ٛ٘ب٧َ ٛبتٞا٦ٛ

 اًت. 

١ب ٝ ؿ٧ِل٥  تٞاٙ ؿٝ رب٧ِبٟ كا ؿك ٛظل ُلكت: ٦ٌ٧ پ٨َ ام آٌُبك ُـٙ آٙ ١ب ٦ٗ ثلا پ٢ٜبٙ ًبؽتٚ ٛبتٞا٦ٛ

ثل٧ٖ ٠ً ُؾْ ٛبتٞاٙ اًت ٝ ُبٟ ام ا٧ٚ ٗٞٗٞع ا٨ٜ٘ٛبٙ  پي ام آٙ. ُبٟ ٗب ث٠ ًجت ُٞا١ـ٥ ُ٘بٙ ٦ٗ

ُٞؿ؛ م٧لا تـبكْ ث٠ آٙ ٗؼ٦ٜ اًت ٠ً ٗب ام اٗل٥ آُبٟ ٧ُٖٞ،  ػٜٞاٙ ٦ٗ ؿاك٧ٖ. ؿ٨ٗٝٚ ٌٗأ٠ٓ ؿك كٍٝ تـبكْ

 ؿا٨ٖٛ.  ٦ٓٝ ٝا ٛ٘ٞؿ ٨ًٜٖ ٠ً ٦٘ٛ

)آب٤ٓ آٔغ٤( ُٜبؽت٠ ُـٟ اًت. ؿك ا٧ٚ رب، ا٧ٚ « آْ ٓغت»رب٧ِبٟ ٛؾٌت ؿك كو٠ اًال٦ٗ، ث٠ ػٜٞاٙ 

 . ٨ًٜٖ ا٥ ثب تـبكْ ٗلتجٚ اًت، ثلك٦ً ٦ٗ رب٧ِبٟ كا ث٠ ًجت آٙ ٠ً ث٠ ٠ُٛٞ

ثل ا٧ٚ اًبى، ١لُبٟ ككتبك تأْٗ ثلا٨ِٛن٥ كا ؿ٧ـ٧ٖ، ثب٧ـ آٙ كا ث٠ ٠ُٛٞ ؿكًت٦ تٞر٠٨ ٨ًٜٖ، ِٗل آٙ ٠ً ثل 

 ا٥ ثٌت٠ ثبُـ.  اًبى ؿال٧ْ ٗٞرٞؿ، كاٟ ١ل ٠ُٛٞ تٞر٠٨ پٌٜـ٧ـٟ

 كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿٟ اًت: 

 ( 60ٞ اَْٙ ٧ٓؼلُٞ ػٓٚ ٨ًّٓئَت٠ِِ ٝٓ ٧ٓـٕػٔٞا ٠َٓٔ ك٨٘ب ث٠َٜ٨ٓٔ ٝ ث٨َٓٚ ا٠َّٔٓٔ.)ثِلّٟ ٝٓ ١ٔ  كٓعِٖ ا٠َّٔٓ ْٗٓٚ اَػبَٙ َٝٓٓـٟٔ ػ٦ٔٓ

ؽـا كع٘ت ًٜـ ٦ًٌ كا ٠ً كلمٛـٍ كا ؿك اٛزبٕ ًبك ٨ٛي ٧بك٥ ؿ١ـ؛ ثـ٧ٚ ٓٞكت ٠ً ام اُتجب١َ 

 ص٠ ٨ٗبٙ اٝ ٝ ؽـا٧َ كػ ؿاؿٟ اًت، ؿػب ًٜـ.  ؿكُقكؿ ٝ ثلا٥ آٙ

ٗلث٦ّ ثٌت٠ ُـ ٝ ا٨ٜ٘ٛبٙ ٧بكت ٠ً ام ُؾْ اُتجب٦١ ًلمؿٟ اًت، مٗبٙ  ١ب٥ تٞر٠٨ ثٜبثلا٧ٚ، مٗب٦ٛ ٠ً كاٟ

 ٜٗـ٥ ُؾْ ثب٧ـ ثب تـبكْ ام اُتجبٟ اٝ علظ ُٞؿ.  كًـ. ؿك ا٧ٚ ١ِٜبٕ، ثنك٦ُ ٝ ػنت تـبكْ كلا ٦ٗ

١ب٥ ُؾْ  ١ب٥ تٞر٠٨ كا ثل ؽٞؿ ثٌت٠ ؿ٧ـ، ثب٧ـ ث٠ تٞر٠٨ ٠ً كاٟ ثل اًبى آْ تـبكْ، ٗلث٦ّ پي ام آٙ

١ب  ١ب ا٨ٜ٘ٛبٙ ؿاكؿ. ٗلث٦ّ ٛجب٧ـ ث٠ ا٧ٚ ٠ًًٞٝ تٚ ؿ١ـ ٠ً پق٧لٍ تٞر٠٨ ُلص٠ ام ٛبؿكًت٦ آٙ ُلؿٙ ٢ٛـ،

 ًٜـ.  ؿاك ٦ٗ اٍ كا ٛنؿ اٝ ؽـ٠ُ ١ب٥ ًٞؿى ٧ب ٛٞرٞاٙ، م٧ل٦ً ٝ ث٢ب٠ٛ تلا٦ُ

 ١ب٥ ٜٗبكوبٙ پ٨َ ككت ٠ً آٛبٙ، ٥ٝ كا هـك ؿك پق٧لٍ ث٢ب٠ٛ تلا٦ُ ٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ آٙ پ٨بٗجل اًلٕ

 ث٠ ًٜب٠٧ ٍُٞ ُٜٞا ؽٞاٛـٛـ، ٦ٓٝ ؽـاٝٛـ ؿك پبًؼ آٛبٙ كلٗٞؿ: 

 ( 61هُْ اُفُٙ ؽ٨َلٍ ٌَٖٓ. )تٞث٠: 

 ٠ُٛٞ ٍُٞ ُٜٞا ثٞؿٙ ث٠ عبّ ُ٘ب ث٢تل اًت.  ثِٞ: ا٧ٚ

كٝؿ. پي ا٧ٚ ٨ُٟٞ ث٠ ػٜٞاٙ  ت٢ٜب ِٛب٠ٛ ًبؿ٦ُ ٗلث٦ّ ٨ٌٛت، ث٠ٌٔ ٗب٠٧ ثنكُٞاك٥ اٝ ٨ٛن ث٠ ُ٘بك ٦ٗ تـبكْ ٠ٛ

 ؿ١ـ.  آكل٧ٚ هلاك ٦ٗ ثل آْ ػنّت، ٛٞرٞاٙ ٝ ٗلث٦ّ كا ؿك ُلا٦ٜ٧ ػنّت ا٥ كلع ٨ُٟٞ

 ػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿٟ اًت:  اٗبٕ ػ٦ٔ



 ( 61ػٓظِّ٘ٔٞا اَهـاكًُٖٓ ثِبٓتَّـبكُْ ػِٓٚ آـ٦َِّّٛ َِٗٚ االُٗٞكِ.)

 ٜٗنٓت ؽ٧َٞ كا ام كاٟ تـبف ٌٛجت ث٠ اٗٞك پ٨َ پب اكتبؿٟ، ثنكٍ ؿاك٧ـ. 

 

   ثٌت٦ِ آْ ؿّ

تٞاٙ  ١ب٥ اٌٛبٙ ٝ ٗغل٦ً ث٨ٌبك ٨ٛلٜٝٗـ اًت ٠ً ٦ٗ ا٨ِٛنتل٧ٚ ٧ٝو٦ُ ثٌت٦ِ، ٦ٌ٧ ام ُِلت ـٟ ؿّپـ٧

ثب آٙ، آؿ٦ٗ كا آٗبؿٟ ١ل ًبك، عبّ ٧ب ٝٗؼ٦ ُلؿاٛـ. ثل اًبى ا٧ٚ ٗجٜب، ؿك رل٧بٙ پلٝكٍ، ؽٞاٟ ؿك 

آ٨ٗن ث٢لٟ  ٞٛـ ٗغجتا٥ ؿ٧ِل، ثب٧ـ ام هـكت ٛب٦ُ ام پ٨ ا٥ ام اػ٘بّ ٧ب تلى پبكٟ ثلا٨ِٛؾتٚ اٛزبٕ پبكٟ

آ٧ـ، ث٨ٌبك هكف ٝ ث٨ٜبؿ٥  رٌت. آٙ ؿُل٦ُٛٞ ٠ً ؿك ٛت٨ز٠ پ٨ل٥ٝ ام ا٧ٚ آْ ؿك اٌٛبٙ ث٠ ٝرٞؿ ٦ٗ

 ثٌت٠ ٝ ؿٓـاك ٛظل ؿاك٧ٖ.  اًت. ثب٧ـ ؿاٌٛت ؿك ا٧ٚ رب، ث٠ كاث٠ٜ ٨ٗبٙ ؿّ

 كلٗب٧ـ:  ؽـاٝٛـ ؿك هلآٙ ٦ٗ

 ( ٠َٛ54ٔ. )ٗبئـٟ: كٌَٓٞٓفٓ ٧ٓأت٦ِ ا٠ّٔٓٔ ثِوَٕٞ ٧ٔغِج٢ُّٖٔ ٝٓ ٧ٔغِجُّٞ

 آٝكؿ ٠ً آٛبٙ كا ؿًٝت ؿاكؿ ٝ آٛبٙ ٨ٛن اٝ كا ؿًٝت ؿاكٛـ.  پي ث٠ مٝؿ٥ ؽـاٝٛـ ُل٦١ٝ كا ٦ٗ

آٗـٟ اًت؛ ٧ؼ٦ٜ ٛؾٌت ام اثلام ٗغجت ؽـا ث٠ اٌٛبٙ ٝ ًپي ام « ٧ٔغِج٠َُّٛٞٔ»پ٨َ ام « ٧ٔغِج٢ُّٖ»ؿك ا٧ٚ آ٠٧ 

ؿ١ـ ٠ً اثلام ٗغجت ٗلث٦ّ ث٠  ِٛبٙ ٦ٗ ٧ُٞـ. ا٧ٚ ٌٗأ٠ٓ اثلام ٗغجت آؿ٦ٗ ٌٛجت ث٠ ؽـا ًؾٚ ٦ٗ

ؿ١ـ ٝ ٛت٨ز٠ آٙ، پ٨ـا٧َ ٨ُلت٦ِ هكك٦ ؿك ٛٞرٞاٙ ٌٛجت ث٠ ٗلث٦ّ اًت.  ثٌت٦ِ ٛٞرٞاٙ ر٢ت ٦ٗ ؿّ

تٞاٙ ثب اثلام ٗغجت، كلؿ كا ث٠ اٛزبٕ ًبك٥ ت٧ِٞن ًلؿ ٧ب ثب  ١ِٜب٦ٗ ٠ً ا٧ٚ ٨ُلت٦ِ ث٠ ٝرٞؿ آٗـ، ٦ٗ

 ؽٞؿؿاك٥ ام ٗغجت، ث٠ تلى ًبك٥ ٝا ؿاُت. 

ؽٞا٦١ ؿك اٝ اكنا٧َ  ُٞؿ ث٠ ٧ٝوٟ ؿك ؿٝكاٙ ثٔٞؽ، اعٌبى ٢ٗلٝكم٥ ٝ ٗغجت تل ٦ٗ ١لص٠ ًٞؿى ثنكٍ

٧بثـ. ام ا٧ٚ كٝ، ثلا٥ ًبٖٓ ٗبٛـٙ ُؾ٨ٔتَ، ثب٧ـ ؿك ؽب٠ٛ، ٗـك٠ً ٝ ارت٘بع، ُل٦ٗ ٝ ٗغجت ثج٨ٜـ. المٕ  ٦ٗ

كٛـ ٝ ام ا٧ٚ كاٟ، پلٝكٍ اًت ٠ً پـك ٝ ٗبؿك، آٗٞمُبكاٙ ٝ ٗلث٨بٙ، ٢ٗلٝكم٥ كا ثل ؿ٧ِل اٗٞك ٗوـٕ ؿا

 كلمٛـ كا آًبٙ ُلؿاٜٛـ. 

 كلٗب٧ـ:  ٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ٦ٗ هلآٙ ًل٧ٖ ؿكثبكٟ كٍٝ پ٨بٗجل اًلٕ

 ( 159كِجٓ٘ب كٓع٤ٍٓ٘ َِٗٚ ا٠َِّٔٓ ِْٜٓتٓ ٢َٖٕٓٔ ٝٓ َٓٞ ًُٜتٓ كَظّبً ؿ٨َٔظَ آْؤَتِ الٛلّ٘ٞا ِْٗٚ عِٓٞٓي. )آّ ػ٘لاٙ: 

[ ام  ؽٞ ٝ ٢ٗلثبٙ ُـ٥ ٝ اُل تٜـؽٞ ٝ ًؾت ؿّ ثٞؿ٥، ]ٗلؿٕ ثب ٗلؿٕ، ٛلٕپي ث٠ ثلًت كع٘ت ا٦٢ٓ، 

 ُـٛـ.  پ٨لاٗٞٙ تٞ پلاًٜـٟ ٦ٗ

 پ٨بٗجل ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ٨ٛن كلٗٞؿٟ اًت: 

 ( 62اَعجُّٞا آٔج٨بَٙ ٝاكع١ٖٞٔ٘ٓ.)

 ًٞؿًبٙ كا ؿًٝت ثـاك٧ـ ٝ ث٠ آٛبٙ ٢ٗلثب٦ٛ ٨ًٜـ. 

 كلٗٞؿ:  ص٨ٜٚ آٙ ع٘لت ٦ٗ ١ٖ

 ( 63آز٤ِّٜ ٗب ث٨ٚ ًُِّْ ؿكٓر٤ٍ ؽَ٘يٓ ِٗبَئ٤ِ ػبٕ.)  اًَْخِلُٝا ِْٗٚ هُج٤ِٕٔ اٝالؿًٖ كبِّٙ ٌٖٓ ثٌْ هُج٤ٍَٔ َكٓر٤ً ك٦

ا٥ ؽٞا١ـ ثٞؿ ٠ً ٨ٗبٙ ١ل ؿكر٠،  كلمٛـاٛتبٙ كا ث٨ٌبك ثج٨ًٞـ؛ م٧لا ثب ١ل ث٠ًٞ، ؿك ث٢ِت ثلا٥ ُ٘ب ؿكر٠

 پبٛٔـ ًبّ كاٟ كب٠ٔٓ اًت. 



 ؿ ثلرب ٗبٛـٙ ٗغجت ؿك كٝط ٝ ربٙ ص٨ٜٚ ًلٝؿٟ اًت: ٥ٞٓٞٗ ٨ٛن ؿك ٗٞك

 ١ب ٨ُل٧ٚ ُٞؿ  ام ٗغجت، تٔؼ

 ١ب مك٧ٚ ُٞؿ  ام ٗغجت، ٗي

 ام ٗغجت، ؿٔكؿ١ب ٓبك٦ ُٞؿ 

 ام ٗغجت، ؿكؿ١ب ُبك٦ ُٞؿ 

 ُٞؿ  ام ٗغجت، ٗلؿٟ مٛـٟ ٦ٗ

 ُٞؿ  ام ٗغجت، ُبٟ ثٜـٟ ٦ٗ

   ا٧ٚ ٗغجت ١ٖ ٛت٨ز٠ ؿاَٛ اًت

 ( 64ٌِت)٦ً ُناك٠ ثل ص٨ٜٚ تؾت٦ ٛ

 كلٗب٧ـ:  ػ٠٨ٔ آٌالٕ ٦ٗ اٗبٕ ٓبؿم

 ( 65افا اَعٕجٓجٕتٓ كٓرٔالً كَبَؽْجِلٟٔ ثقآي كَب٠ِّٛ اَحْجتٓ ِٓٔ٘ٓٞٓؿ٣ٓ ث٨ٌَُٜٓ٘ب.)

ُٞؿ ٠ً ؿًٝت٦ ُ٘ب اًتٞاكتل  اُل ٗغجت ٦ًٌ كا ؿك ؿّ ؿاك٥، ث٠ اٝ ِٛبٙ ثـٟ؛ م٧لا اثلام ٗغجت ًجت ٦ٗ

 ُلؿؿ. 

 ًٜـ.  ٠ً ١٘بٙ ت٦ّٓٞ ٝ تجل٥ّ اًت، ؿك رل٧بٙ پلٝكٍ، ٛوَ ثنك٦ُ ا٧لب ٦ٗ« ٢ٗل ٝ ٨ًٚ»ؿك ؿ٧ٚ اًالٕ ٨ٛن 

 كلٗب٧ـ:  اٗبٕ ثبهلػ٠٨ٔ آٌالٕ ٦ٗ

 ( ١66ِْٓ آـ٧ُّٚ اِالَّ آغٔتُّ ٝ آجٔـٖ.)

 آ٧ب ؿ٧ٚ رن ؿًٝت٦ ٝ ؿ٦ُٜ٘ اًت؟ 

 ص٨ٜٚ آٙ ع٘لت كلٗٞؿٟ اًت:  ١ٖ

 ( ٦67 آـ٧ِّٚ كَال ؿ٧ِٚ ٠َٓ.)ًُُّْ ٗٓٚ َٖٕٓ ٧ٔغِتٕ ػ٦َٔٓ آـ٧ّٚ ٝٓ َٖٕٓ ٧ٓجـُٖ ػٓٔ

 ٦ًٌ ٠ً ثلا٥ ؿ٧ٚ، ؿًٝت٦ ٌٜٛـ ٝ ثلا٥ ؿ٧ٚ ؽ٨ِِ٘ٚ ِٛٞؿ، ؿ٧ٚ ٛـاكؿ. 

٢ٗل ٝ ٨ًٚ، ٧ٝو٦ُ ٦٘٢ٗ ؿك پلٝكٍ اًال٦ٗ اًت ٠ً اُل پـك ٝ ٗبؿك، ًٞؿى كا ث٠ ا٧ٚ ًٞ ك١ٜ٘ٞٙ 

َ ؽٞا١ـ ك٨ًـ؛ ثٌت٠ ؽـا ٝ ا١ْ ث٨ت پلٝكٍ ؿ١ٜـ، ًٞؿى مٝؿتل ث٠ ١ـف ؽ٧ٞ ًبمٛـ ٝ اٝ كا اٌٛب٦ٛ ؿّ

 ثٌت٦ِ ٝ ُتبة ًلؿٙ ام ٓٞامٕ آمٜٗـ٥ اًت.  م٧لا آمٜٗـ٥ ام ٓٞامٕ ؿّ

١ب٥ المٕ اؽاله٦، ثب٧ـ ام ا٦ٓٞٓ ٦ًّٔ پ٨ل٥ٝ ًلؿ ٠ً ث٠ ٜٗن٠ٓ  ثلا٥ پلٝكٍ ؿكًت ٝ اٛزبٕ ؿُل٦ُٛٞ

٦(، ١ب٥ ػ٦ٗٞ٘ اٌٛبٙ )ٗجبٛ كا١ٌبك، تـاث٨ل آٗٞم٦ُ ٝ پلٝك٦ُ ٗب كا ١ـا٧ت ًٜٜـ. پي ثب ُٜبؽت ٧ٝو٦ُ

تٞا٨ٖٛ ث٠ ٨ٛبم١ب٥ فات٦ اٝ پ٦ ثجل٧ٖ. ؿك ا٧ٚ ٓٞكت، ثل اًبى ا٦ٓٞٓ ٠ً ثلا٥ ثلآٝكؿٙ آٙ ٗجب٦ٛ  ث٢تل ٦ٗ

تٞاٛـ ثب اًتلبؿٟ ام  ُٞؿ، تلث٨ت آًبٙ ٝ كٝا٦ٛ ؽٞا٨١ٖ ؿاُت ٝ ٗلث٦ّ ٨ٛن ٦ٗ فات٦ ٝ ٨ٛبم١ب ٝٗغ ٦ٗ

 ١ب٥ ٧ٝوٟ ٧بؿ ُـٟ، ث٠ ١ـف پلٝكٍ ؿًت آ٧ـ.  كٍٝ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ١ب٥ پلٝكٍ ؿ٦ٜ٧ ًٞؿى ٞاْٗ ٝ كٍٝ:ػ ثؾَ ًٕٞ

 

 

   ٝكٍ ؿ٦ٜ٧ ًٞؿىلكْٔ اّٝ: ػٞاْٗ ٗإحل ثل پ

ؿك ا٧ٚ ثؾَ، ث٠ ثلك٦ً ػٞا٦ٔٗ ؽٞا٨١ٖ پلؿاؽت ٠ً ث٠ ٛٞك ٌٗتو٨ٖ ٧ب ؿ٨لٌٗتو٨ٖ، ؿك پلٝكٍ ؿ٦ٜ٧ 

 ًٞؿًبٙ تأح٨لُقاكٛـ. ا٧ٚ ػٞاْٗ پلٝك٦ُ ػجبكتٜـ ام: 

 

   ؽبٛٞاؿٟ - 1

   ٝكاحت -آق 

١ب٥ پـك ٝ ٗبؿك ث٠ كلمٛـ  آ٧ـ، ٦ٓٝ ًجت اٛتوبّ ثلؽ٦ ٧ٝو٦ُ اُلص٠ ٝكاحت ام ػٞاْٗ پلٝك٦ُ ث٠ ُ٘بك ٦٘ٛ

١ب ؿك آًبٙ ًبؽتٚ پلٝكٍ، ٛوَ ٦٘٢ٗ ؽٞا١ـ ؿاُت، ٗبٜٛـ: ث٢لٟ ٦ُٞ١ ٝ  ُٞؿ ٠ً ا٧ٚ ٧ٝو٦ُ ٦ٗ

 صٞٙ ثلؿثبك٥ ٝ ًالٗت رٌ٘ب٦ٛ.  اؽاله٦ ١ٖ -١ب٥ هٛت٦ٌ٨  ٧ٝو٦ُ

١ب٥  ٗبؿك ٝ پـك ؿك پلٝكٍ ًٞؿى ث٨ٌبك ٢ٖٗ اًت؛ م٧لا ًٞؿى ثلؽ٦ ٧ٝو٦ُ ؿك م٠ٜ٨ٗ ٝكاحت، ٛوَ

١ب٥ ؽٞؿ ٝ ارـاؿُبٙ ٝ  آٝكؿ. ا٧ٜبٙ اٛتوبّ ؿ١ٜـٟ ٧ٝو٦ُ ١ب٥ ا٧ٚ ؿٝ تٚ ث٠ ؿًت ٦ٗ ؽٞؿ كا ام كاٟ هٙ

 ٨ُل ًٜٜـٟ ث٠ كلمٛـ ؽ٧ِٜٞـ.  ١ب٥ ػل٦ٛٞ ٝ م٨ٗٚ عت٦ ث٨٘بك٥

پلٝكٍ ًٞؿى، ٌٛجت ث٠ ٛوَ ؿ٧ِل اكلاؿ ؽبٛٞاؿٟ ام ا٨٘١ت ؿك ا٧ٚ ٨ٗبٙ، ٛوَ ٗبؿك ث٠ ؿ٨ْٓ ٛلٞف ٥ٝ ؿك 

 تل٥ ثلؽٞكؿاك اًت.  ث٨َ

١ب٥ ٨٘٨ُب٦٧ ٝ  ام ٛظل ٗغ٦ٜ٨ ٨ٛن ًٞؿى ث٠ ٗـت ٠ٛ ٗبٟ ؿك كعٖ ٗبؿك اًت. عزٖ ٝ كِبك كعٖ، ٧ٝو٦ُ

 ًالٗت ٧ب ٛوْ ك٨ن٦ٌ٧ آٙ، ؿقا ٝ ؿٝا٥ ٗبؿك ؿك ؿٝكاٙ عْ٘، ًالٗت ٧ب ث٨٘بك٥ اٝ، كٝع٠٨ ٝ عبالتَ ٠٘١

 ( 68ؿك ًٞؿى تأح٨لُقاكٛـ.)

   ٗغ٨ٚ ؽبٛٞاؿٟ -ة 

ُٞؿ. ًٞؿى ؿك ؽبٛٞاؿٟ، ًؾٚ  ٛؾٌت٨ٚ ثقك كُـ كلؿ٥ ٝ ثٜب٥ ُؾ٨ٔت اٌٛبٙ ؿك ؽبٛٞاؿٟ پب٨ُـٟ ٦ٗ

ُٞؿ ٝ ص٦ِِٛٞ ثلهلاك٥ كاث٠ٜ ارت٘بػ٦ ثب ؿ٧ِلاٙ كا كلا  ١ب٥ اؽاله٦ آُٜب ٦ٗ آٗٞمؿ، ثب اكمٍ ُلتٚ كا ٦ٗ

آ٧ـ ٝ ١ل  ١ب٥ كل٦ِٜ١ ٧ي ربٗؼ٠ ث٠ ُ٘بك ٦ٗ ١ب ٝ ِٛلٍ ثلا٥ ثبٝك١ب، اكم٨ٍُلؿ. ؽبٛٞاؿٟ، م٧لثٜب٦٧  ٦ٗ

تلؿ٧ـ، ُؾ٨ٔت پـك ٝ ٗبؿك ٝ  ؿ١ـ. ث٦ ا٥ ٧ٝوٟ ٝ اٛتؾبث٦ ث٠ ًٞؿى ِٛبٙ ٦ٗ ١ب كا ث٠ ٨ُٟٞ ا٥ آٙ ؽبٛٞاؿٟ



١ب٥ ٌٛج٦، ؽبٛٞاؿ٦ُ ٝ  ١ب٥ اػتوبؿ٥، ٝاثٌت٦ِ ١ب، ٛجو٠ ارت٘بػ٦ ٝ اهتٔبؿ٥، ٗق١ت، ٧ٝو٦ُ ِٛلٍ

 ( 69ت٦ آٛبٙ ثل كلمٛـاٙ تأح٨ل كلاٝا٦ٛ ثلرب٥ ؽٞا١ـ ُقاُت.)تغ٨ٔال

 ٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿٟ اًت:  پ٨بٗجل اًلٕ

 ( ٧70ٔغلَظُ االَٛلبُّ ثِٔٓالطِ آثبئ٢ٖ.)

 ُٞٛـ.  كلمٛـاٙ ثب ٓالط ٝ ٦ٌ٨ٛ پـكاِٛبٙ ٠ِٛ ؿاُت٠ ٦ٗ

تل٧ٚ پب٧ِبٟ ٧بؿ٨ُل٥،  ك اًت ٝ ٛؾٌت٨ٚ ٝ ٢ٖٗتل ككتبك١ب٥ اٌٛبٙ ثل اًبى ٧بؿ٨ُل٥ اًتٞا اكنٝٙ ثل ا٧ٚ، ث٨َ

ا٥ ٠ً كلا  ًبٛٞٙ ُلٕ ؽبٛٞاؿٟ اًت. ًٞؿًبٙ ٗب پ٨ًٞت٠ ؿك عبّ آٗٞؽتٚ ١ٌتٜـ ٝ ٌٛجت ث٠ ١ل ص٨ن تبمٟ

ًٜٜـ. ثـ٦٢٧ اًت مٗب٦ٛ ٠ً ثلؿاٍ ف٦ٜ١ اٌٛبٙ ام ٧ي ٗٞٗٞع، ثب  ا٥ پ٨ـا ٦ٗ ٨ُلٛـ، اعٌبى تبمٟ ٦ٗ

ـ، م٠ٜ٨ٗ ا٧زبؿ ِٛلٍ ٧ب آٗبؿ٦ُ كٝا٦ٛ ٗخجت ٝ ما٧ٜـٟ كلا١ٖ اعٌب٦ً ؽُٞب٧ٜـ ٝ ٜٗٔٞة ١٘لاٟ ثبُ

 آ٧ـ.  ٦ٗ

تل١ب ث٠ ٧ٝوٟ  ١ب٥ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ، ١ِٜب٦ٗ ثبُـ ٠ً ثنكٍ ام ا٧ٚ كٝ، ثب٧ـ م٧جبتل٧ٚ ٝ ؽُٞب٧ٜـتل٧ٚ مٗبٙ

ُٞٛـ. ١ِٜب٦ٗ ٠ً ًٞؿى ثبك١ب ص٨ٜٚ ككتبك م٧جب٦٧ كا ؿك پـك ٝ  پـك ٝ ٗبؿك، ثلا٥ ٛ٘بم ؽٞاٛـٙ آٗبؿٟ ٦ٗ

ثٌت٦ِ  ُٞؿ ٝ ث٠ ٛ٘بم ُناكؿٙ، ؿّ ٗبؿك ؽٞؿ ثج٨ٜـ، اعٌبى ث٨ٌبك ٨ٜٓق ٝ ؽُٞب٧ٜـ٥ ؿك كٝاَٛ ٛ٘ب٧بٙ ٦ٗ

 ( 71ًٜـ.) پ٨ـا ٦ٗ

 ( ٧31ب ث٦ِٜٓ آؿٕٓٓ ؽُقُٝا م٧َِٜتٌَُٖٕ ػِْٜـٓ ًُِّْ ٌٕٗٓزِـٍ. )اػلاف: 

 ١ب٥ ؽٞؿ كا ثل٨ُل٧ـ.  ا٥ كلمٛـاٙ آؿٕ! ١ِٜبٕ ٛ٘بم، م٧ٜت

   ق١ج٦ ٝ آُٜب ث٠ آّٞ پلٝكٍپـكاٙ ٝ ٗبؿكاٙ ٗ -د 

١ب٥ ؿ٨لٗق١ج٦ ١ٌتٜـ. ؿك ص٨ٜٚ  اٛـ: ؿًت٠ اّٝ، ؽبٛٞاؿٟ ١ب ام ٛظل پلٝكٍ ؿ٦ٜ٧ كلمٛـاٙ، ٠ً ؿًت٠ ؽبٛٞاؿٟ

ثٌت٦ِ ٝ ٝاثٌت٦ِ ث٠ پـك ٝ ٗبؿك ٝ آٗٞمُبك، پي ام ًِب٦ًِ  ١ب٦٧، ًٞؿى ٧ب ٛٞرٞاٙ ث٠ ؿ٨ْٓ ؿّ ؽبٛٞاؿٟ

ؿاٜٛـ ٝ  ١ب٦٧، ًت٨ن ثب ٗق١ت كا ٝظ٨ل٠ ؽ٧َٞ ٦ٗ ص٨ٜٚ ؽبٛٞاؿٟ ُٞؿ؛ م٧لا ٌُٜٜـٟ، ث٠ ك٧بًبك٥ ٗزجٞك ٦ٗ

صٞٙ ؿك ٗـاكى ٗب ث٠ ٛٞك ٗؼّ٘ٞ ك٘ب٦٧ ؿ٦ٜ٧ عبًٖ اًت، ٛٞرٞاٙ ؿصبك ؿُٝب٦ِٛ ؽٞا١ـ ُـ. ؿًت٠ 

١ب٥  ١ب٦٧ ٗؼ٦ٓٞ٘ ١ٌتٜـ ٠ً ؿؿـؿ٠ آٗٞمٍ ٝ پلٝكٍ ؿ٦ٜ٧ كلمٛـاٙ كا ٛـاكٛـ ٝ ؽبٛٞاؿٟ ؿٕٝ، ؽبٛٞاؿٟ

 ٨ُلٛـ.  ٦ٗ ٗق١ج٦، ؿك ؿًت٠ ًٕٞ رب٥

ك٧ن٥ ِٗؾ٦ٔ ٛـاكٛـ. ا٧ٜبٙ  ١ب ٨ٛن ث٠ ٛٞك ًبْٗ ٗٞكن ٨ٌٛتٜـ؛ م٧لا ثلٛب٠ٗ ُلت٦ٜ اًت ؿًت٠ اؽ٨ل ؽبٛٞاؿٟ

كٝٛـ، ؿك عب٦ٓ ٠ً ثلا٥ ك٨ًـٙ ث٠ ٛت٨ز٠ ؿٓؾٞاٟ ث٢تل  مٜٛـ ٝ ُب٦١ ثب تٜج٠٨ پ٨َ ٦ٗ ُبٟ ث٠ ت٧ِٞن ؿًت ٦ٗ

١ب، م٠ٜ٨ٗ ُلا٧َ آٛبٙ كا ث٠  ًال٦ٗ ٝ ػبٛل٦ ثب آٙ اًت ا٥ِٞٓ ػ٦ٔ٘ كلمٛـاٙ ؽٞؿ ثبُٜـ ٝ ثب ا٧زبؿ اكتجبٙ

 ككتبك ٗق١ج٦ كلا١ٖ آٝكٛـ. 

ص٠  ا٥ فات٦، م٠ٜ٨ٗ پق٧لٍ ٝ اٛزبٕ تٌب٨ٓق ٗق١ج٦ كا ؿاكٛـ، ٦ٓٝ آٙ تلؿ٧ـ، ٠٘١ ًٞؿًبٙ ث٠ ٠ُٛٞ ث٦

 ا٥ ١ب٥ آٗٞم٦ُ ا٧ٚ كٍٝ ا٦٢ٓ اًت. ث٠ ؿ٧ِل ًؾٚ، اُل ٗب ثتٞا٨ٖٛ ث٠ ٠ُٛٞ ا٨٘١ت ؿاكؿ، ص٦ِِٛٞ ٨ُٟٞ

ا٥ ٛج٨ؼ٦ ٝ ثب كٗب٧ت  ُب٧ٌت٠ ٝ ؿٓؾٞاٟ ككتبك١ب ٧ب تٌب٨ٓق ٗق١ج٦ كا ث٠ ًٞؿًبٙ ِٛبٙ ؿ٨١ٖ، آٛبٙ ث٠ ٠ُٛٞ

 هٔج٦، آٙ ككتبك١ب كا ؽٞا١ٜـ آٗٞؽت. 

تل٧ٚ ٨ٛبم  تل٧ٚ پبًؼ ث٠ ػب٦ٓ اُل ٨ٛي ثِٜل٧ٖ، ٗق١ت ػب٦ٔٗ ثلا٥ تأ٨ٗٚ ٨ٛبم١ب٥ كٜل٥ اٌٛبٙ ٝ ٛ٘بم، ًبْٗ

، ًبك٥ ثي ظل٧ق ٝ عٌّبى اًت ٠ً اُل ث٠ ٛٞك ا٦ٓٞٓ ث٠ آٙ پلؿاؽت٠ اٝ اًت. پلٝكٍ اعٌبى ٗق١ج٦

ُٞؿ، ث٨ٌبك ًبؿٟ ٝ آًبٙ ؽٞا١ـ ثٞؿ. اعٌبًبت ٝ ػٞاٛق، ؿك ح ٝكٍ اعٌبى ٗق١ج٦، ت٧ٌٞٚ ُؾ٨ٔت، 

 تل٧ٚ ٛوَ كا ؿاكؿ.  ١ب٥ مٛـ٦ُ ٝ كٝاثٚ كلؿ٥ ٝ ارت٘بػ٦، ٢ٖٗ تٜظ٨ٖ ١ـف ٝ ثلٛب٠ٗ

١ب ث٠ ٧ٝوٟ ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ اًت. آٛبٙ ث٠ ٛٞك ٛج٨ؼ٦  ٌٛب٢ٗٙل ٝ ٗغجت ٦ٌ٧ ام ٨ٛبم١ب٥ اًب٦ً ا



١ب٥ كٝاٙ ُٜبًبٙ ِٛبٙ ؿاؿٟ اًت ٠ً ٢ٗل ٝكم٧ـٙ ث٠ ًٞؿى،  ٨ٛبمٜٗـ ٛٞامٍ ٝ ٢ٗلٝكم٥ ١ٌتٜـ. ثلك٦ً

تٞر٦٢ ث٠ ا٧ٚ ٨ٛبم اًب٦ً ٝ ٛج٨ؼ٦،  ػبْٗ ٗإحل٥ ؿك كُـ ٝ ًالٗت كٝا٦ٛ ٝ ُؾ٨ٔت اًٝت ٝ ث٦

ا٥، ؿ٧ٚ  ١ب٥ كٝا٦ٛ ٝ ؿ٧ٚ ُل٧ن٥ آٛبٙ ؽٞا١ـ ثٞؿ. اُل ؽبٛٞاؿٟ ٝ ٛبثٌبٗب٦ٛ ١ب تل٧ٚ ؿ٨ْٓ ٛب١ٜزبك٥ ثنكٍ

ًٜٜـ، ث٠ٌٔ ث٠  كا ثب صب٦ُِٜ ٨ُل٧ِٚ ٢ٗل ث٨ب٨ٗنؿ، ٠ٛ ت٢ٜب كلمٛـاٙ ا٧ٚ ٨ُل٦ٜ٧ كا ٨١ش ُبٟ كلاٍٗٞ ٦٘ٛ

 تل ؽٞا١ٜـ ُـ.  ثٌت٠ تل ٝ ؿّ ١ب٥ ؿ٦ٜ٧ ٝ اٛزبٕ ٝارجبت ا٦٢ٓ ِٗتبم آٗٞمٍ

ا٥ رن  ١ب ٝ ٌٗب٧ْ ُٞٛبُٞٙ ثب اعٌبًبت ٛبؽُٞب٧ٜـ ١٘لاٟ ثبُـ، ٛت٨ز٠ جت ث٠ پـ٧ـ١ٟلُبٟ ُٜبؽت اٌٛبٙ ٌٛ

پ٨ـا٧َ اعٌبى ٛللت، ٝامؿ٦ُ ٝ ثبمؿاكٛـ٦ُ ٛؾٞا١ـ ؿاُت ٠ً ؿُل٦ُٛٞ ص٨ٜٚ ِٛل٦ُ ٨ٛن ٨ٛبمٜٗـ 

تل٧ٚ ػبْٗ  تالٍ ث٨ٌبك ؽٞا١ـ ثٞؿ. ًلاٛزبٕ ا٧ٚ ٠ً آُٜب٦٧ پـك ٝ ٗبؿك ثب كٜٞٙ پلٝكٍ ؿكًت ُب٧ـ ثنكٍ

 ثٌت٦ِ كلمٛـاٙ ث٠ ػجبؿت ٝ ٗؼ٧ٜٞبت ثبُـ.  ك ًَِ ٝ ؿّؿ

 

   ٗغ٨ٚ ارت٘بػ٦ - 2

ص٨ٜٚ اكلاؿ٥  ( 72ٖ١ارت٘بع ؿك ٓـت، ث٠ ٗؼٜب٥ ر٘غ ُـٙ، ؿٝك ١ٖ ُلؿ آٗـٙ ٝ ث٠ ١ٖ پ٨ًٞتٚ اًت.)

تٞاٜٛـ ام ٧ٌـ٧ِل احل ثپق٧لٛـ ٧ب ثل ١ٖ  ٧ُٜٞـ. اكلاؿ ا٧ٚ ارت٘بع ٦ٗ ٠ً ؿك ٧ي رب ر٘غ ُٞٛـ، ارت٘بع ٦ٗ

 احل ثِقاكٛـ. 

ؿى ٝ ٛٞرٞاٙ اًت ٠ً ُبْٗ كل١َٜ، ربٗؼ٠، ثٜبثلا٧ٚ، ارت٘بع ٦ٌ٧ ام ػٞاْٗ ث٨ٌبك ٢ٖٗ ٝ تأح٨لُقاك ثل ًٞ

 ؿًٝتبٙ ٝ ٜٗجٞػبت ؽٞا١ـ ُـ. 

   كل١َٜ -آق 

كل١َٜ ؿك ٓـت ث٠ ٗؼ٦ٜ: ؿاَٛ، اؿة، ُٜبؽت، آٗٞمٍ ٝ پلٝكٍ، آحبك ػ٦٘ٔ ٝ اؿث٦ ٧ي هٕٞ ٧ب ٗٔت 

 ( 73اًت.)

٨٘١ٚ  تٞاٛـ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ كا تغت تأح٨ل هلاك ؿ١ـ. ث٠ ؿ٨ْٓ كل١َٜ ٦ٌ٧ ام ػٞا٦ٔٗ اًت ٠ً ٦ٗ

١ب، ثب٧ـ كل١َٜ  ًبك٥ ٛظلاٙ ارت٘بػ٦ ثل ا٧ٚ ثبٝكٛـ ٠ً ثلا٥ ام ٨ٗبٙ ثلؿٙ ثنٟ تأح٨لُقاك٥، ثلؽ٦ ٓبعت

١ب٥  ػ٦ٗٞ٘ ربٗؼ٠ كا تو٧ٞت ٨ًٜٖ. ث٠ ؿ٧ِل ًؾٚ، اُل ثؾٞا٨١ٖ آٗبك مٛـا٨ٛبٙ كا ًب١َ ؿ٨١ٖ، ثب٧ـ ٗإ٠ًٌ

اُل آؿ٦ٗ ثـاٛـ مٛـ٦ُ ؽٞة »ت ٠ً ١ب كا اكنا٧َ ؿ٨١ٖ. اكالٛٞٙ ثل ا٧ٚ ثبٝك اً آٗٞم٦ُ ٝ ًتبة ؽب٠ٛ

 ( 74«.)ًٜـ ص٨ٌت، ؽالف اؽالم، ػْ٘ ٦٘ٛ

اكنٝٙ ثل كل١َٜ ػ٦ٗٞ٘، كل١َٜ ؿ٦ٜ٧ ؿك ارت٘بع ٝ ؽبٛٞاؿٟ ٨ٛن ثب٧ـ ٗٞكؿ تٞر٠ ٧ٝوٟ هلاك ٨ُلؿ؛ م٧لا 

ام  تٞاٛـ كلمٛـا٦ٛ ًبٖٓ ٝ ُب٧ٌت٠ كا پلٝكٍ ؿ١ـ ٠ً ا٥ ٠ً ثل ٗجٜب٥ ثبٝ ١ب٥ ٗق١ج٦ اًتٞاك ثبُـ، ٦ٗ ربٗؼ٠

 ١ب٥ ارت٘بػ٦ ث٠ ؿٝك ثبُٜـ.  ٛب١ٜزبك٥

ٝا٥ ثل كلمٛـاٙ آؽلآنٗبٙ! »٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ثب ؿ٧ـٙ ثلؽ٦ ًٞؿًبٙ كلٗٞؿ:  پ٨بٗجل ُلا٦ٗ اًالٕ

٠ٛ، ام پـكاٙ ٗإٗٚ ٠ً »ا٧ِبٙ كلٗٞؿ: « ا٠َّٔٓ! ام پـكاٙ ِٗلى؟ ام كٍٝ ٛبپٌٜـ پـكاِٛبٙ. ُلت٠ ُـ: ٧ب كًّٞ

ٝكمٛـ.  آٗٞمٛـ ٝ ث٠ اٗٞك ٛبص٨ن ٗبؿ٥ ثلا٥ آٛبٙ هٜبػت ٦ٗ كا ث٠ كلمٛـاٙ ؽٞؿ ٦٘ٛ ٝارجبت ٝ ٝظب٧ق ؿ٦ٜ٧

 ( 75«.)پي ٗٚ ام آٛبٙ ث٨ناكٕ ٝ آٛبٙ ٨ٛن ام ٗٚ ث٨ناكٛـ

اٛـ٧ِٜـ ٝ ث٠ كل١َٜ ؿ٦ٜ٧ آٛبٙ  آك٥، پـك ٝ ٗبؿك٥ ٠ً ت٢ٜب ث٠ ؽٞكاى ٝ پُٞبى كلمٛـاٙ ؽٞؿ ٦ٗ



 ٨ُلٛـ.  تٞر٠ ١ٌتٜـ، ٗٞكؿ ٛلل٧ٚ پ٨بٗجل هلاك ٦ٗ ث٦

   ربٗؼ٠ -ة 

ًالٗت ٗلؿٕ ٝ عب٨ً٘ت كل١َٜ ٗؼ٥ٜٞ ثل ك٘ب٥ ػ٦ٗٞ٘ ربٗؼ٠ ٨ٛن ؿك ٗق١ج٦ ًلؿٙ كلؿ تأح٨لُقاك اًت. 

ث٠ ٧و٨ٚ، ٝهت٦ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ٝاًَٜ ًل٧غ ٝ اُت٨بم ربٗؼ٠ ث٠ ٓـا٥ ٗإفّٙ كا ثج٨ٜـ ٝ آٗبؿ٦ُ ؽبٛٞاؿٟ 

 تٌلاك ُٞؿ، تأح٨ل كلاٝا٦ٛ ؽٞا١ـ پق٧لكت. پ٨َ ام افاٙ ثلا٥ ثلپب٦٧ ٛ٘بم، ثبك١ب ؿك ثلاثل صِٖ اٝ 

تلبٝت٦ ام  ؿ١ٜـ ٝ ثب ث٦ ٠ُٛٞ ٝا٦ًِٜ ام ؽٞؿ ِٛبٙ ٦٘ٛ تل ٗلؿٕ ١ِٜبٕ ٨ُٜـٙ ٓـا٥ افاٙ ٨١ش اٗلٝمٟ ث٨َ

٠ُٛٞ ككتبك١ب ٝ ثب تٞر٠ ث٠ ا٧ٚ ٌٛت٠ ٠ً ًٞؿًبٙ ؿك  ُقكٛـ. ث٠ ًجت تأح٨ل ا٧ٚ ًٜبك ٓـا٥ ٗإفّٙ ٝ ٌٗزـ ٦ٗ

 ثلٛـ، ؽـاٝٛـ ؿك هلآٙ ث٠ ٗإٜٗبٙ ؿًتٞك ؿاؿٟ اًت:  ٦ٗؿٝكاٙ آِٞپق٧ل٥ ث٠ ًل 

فًِْلِ ا٠َِّٔٓ ٝٓ فَكٔٝا آْج٨ٕٓغٓ فٌُِٖٕٓ ؽ٨َٕلٌ ٌَُٖٕٓ ئِْٙ   ٧ب أ٢ُّ٧َٓب آَّق٧َِٚ آُٜٗٓٞا، ئِفا ُٛٞؿ٥ِٓ َِّٓٔٔال٣ِ ِْٗٚ ٧ِٕٕٓٞ آْزٔ٘ٔؼ٤ِٓ، كَبًٕؼٕٓٞا ئ٦ِٓ

 ( 9ًُْٜتُٖٕ تَؼََٕٔ٘ٔٞٙ. )ر٘ؼ٠: 

ا٧ـ! ١ِٜب٦ٗ ٠ً ٓـا٥ ٗإفٙ ثلا٥ ٛ٘بم ر٘ؼ٠ ثٜٔـ ُـ، ثلا٥ فًل ؽـا ثِتبث٨ـ ٝ  ٧٘بٙ آٝكؿٟا٥ ًٌب٦ٛ ٠ً ا

 تزبكت كا ك١ب ٨ًٜـ؛ ٠ً آٙ ثلا٥ ُ٘ب ث٢تل اًت، اُل ثـا٨ٛـ. 

ُقاكٛـ. ا٧ٜبٙ ص٠ پبى ثبُٜـ ٧ب آٓٞؿٟ ٝ ص٠ ثب  ؿك ارت٘بع، اكلاؿ ث٨ٌبك٥ ثل ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ تأح٨ل ٦ٗ

 پق٧لٛـ.  كف٧ٔت، كلمٛـاٙ ٗب آُب١ب٠ٛ ٧ب ٛبؽٞؿآُبٟ ام آٛبٙ تأح٨ل ٦ٗك٨٘ٔت ثبُٜـ ٧ب ثب 

 كلٗب٧ـ:  ػ٠٨ٔ آٌالٕ ٦ٗ ػ٦ٔ

 ( 76َٛبػ٤ِٓا٠َِّٔٓ.)   آْأَػٕٞٓاِٙ ػ٦َٔٓٝٓ إًٌُِٚ آْإَٔٗٔٓبكٓ آؼِظَبٕٓ كَا٢َِّٛٓب رِ٘ٓبعٔ ا٨ٌَِِْٕ٘ٔٔ٘ٓٚ، ٝٓ اعٕقَكٕ َٜٗٓبمَِّ آْـَل٤َِْٔ ٝٓ آْزٓلَبءِ ٝٓ ه٤ََِّٔ

تٞاٙ كاٟ ًؼبؿت ٝ  ؿك ٢ُل١ب٥ ثنكٍ ًبًٚ ُٞ؛ م٧لا ٌٗٔ٘بٛبٙ ؿك آٙ رب ُلؿ ١ٖ ١ٌتٜـ ]٠ً ام آٛبٙ ٦ٗ

[  [ ٝ ثپل٨١ن ام رب١ب٦٧ ٠ً ًجت ؿلٔت ٝ كلا٦ُٞٗ ]ام ٧بؿ ؽـا[ ٝ ًتٖ ٝكم٧ـٙ ]ث٠ ٨ٌٛبٙ ٨ٌٛجؾت٦ كا آٗٞؽت

 ٝ ًب١َ ١٘لا١بٙ ث٠ ثٜـ٦ُ ؽـاًت. 

   ؿًٝتبٙ -د 

ا٥ ؿاكؿ. ؿٝ تٚ ٠ً ٗـت٦ كا ثب ١ٖ ث٠ ًل ثلؿٟ ثبُٜـ، صٜبٙ ثب  ؽٞ پق٧ل اٌٛبٙ تأح٨ل ٧ٝو١ٟٖ ٦ٜ٨ِٛ ثل ٛلي 

٨ُلٛـ ٠ً اعٞاّ ١ل ٧ي، عٌب٧ت ام عبّ ؿ٧ِل٥ ؿاكؿ. ثلا٥ ٠ٛٞ٘ٛ، ُبُلؿ ثل احل ١ٖ ٦ٜ٨ِٛ  ٧ٌـ٧ِل ؽٞ ٦ٗ

 ص٨ٜٚ كلمٛـ ام پـك.  پق٧لؿ ٝ ١ٖ ثب اًتبؿ، ام ٨ًلت ٝ ؽ٥ٞ اٝ احل ٦ٗ

ؿٝؿ ام آتَ صٜبٙ ِٛبٙ ٛـ١ـ ٝ ؽبى ام ثبؿ ٠ً ظب١ل ام ثبٛٚ ٝ ُبُلؿ »جـا٠َّٔٓ اٛٔبك٥: ث٠ هّٞ ؽٞار٠ ػ

 ص٨ٜٚ ث٠ ُلت٠ ٨ُؼ ارْ ًؼـ٥:  ١ٖ«. ام اًتبؿ

   ٦ُِٔ ؽُٞج٥ٞ ؿك ع٘بٕ، كٝم٥

   ك٨ًـ ام ؿًت ٗغجٞث٦ ث٠ ؿًتٖ

   ثـٝ ُلتٖ ٠ً ٦ٌِٗ ٧ب ػج٨ل٥

   ٠ً ام ث٥ٞ ؿال٧ٝن تٞ ٌٗتٖ

   ٞؿٕثِلتب ٗٚ ٦ُِٔ ٛبص٨ن ث

   ٝ ٨ٌٓٚ ٗـت٦ ثب ُُْ ٌِٛتٖ

 ً٘بّ ١ٖ ٨ِٛٚ ؿك ٗٚ احل ًلؿ 

   ُٝل٠ٛ ٗٚ ١٘بٙ ؽبًٖ ٠ً ١ٌتٖ

پق٧لٛـ. كُٝٚ اًت  ١ب٥ تزلث٦ ِٛبٙ ؿاؿٟ اًت ٠ً ًٞؿًبٙ ؿك ث٨ٌبك٥ ٗٞاكؿ ام ؿًٝتبٙ تأح٨ل ٦ٗ ثلك٦ً

ا٨٘١ت ؿ١ٜـ، اٝ ٨ٛن ث٠ ؿاك ٝ ثب ٛ٘بم ثبُٜـ ٝ ث٠ ا٧ٚ اٗل  ٠ً اُل ؿًٝتبٙ ًٞؿى ٧ب ٛٞرٞاٙ، اكلاؿ٥ ؿ٧ٚ

ٛ٘بم ثبُٜـ، ث٠ ؿ٨ْٓ  ١ب٥ ث٦ ص٠ ؿًٝتبٙ ٥ٝ ام ؽبٛٞاؿٟ ًٜـ. ؿك ٗوبثْ، صٜبٙ ً٘ت ٛ٘بم ُلا٧َ پ٨ـا ٦ٗ



 ١ب ٨ًِـٟ ؽٞا١ـ ُـ.  ُلا٧َ آؿ٦ٗ ث٠ ثبْٛ، اٝ ٨ٛن ث٠ ً٘ت آٙ

 ػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿٟ اًت:  اٗبٕ ػ٦ٔ

 ( 77ْٚ أ١ََْٕ آَِّلِّ تَجِْٚ ػ٢ْٜٖٕٓٔ.)هَبكِْٙ أ١ََْٕ آْؾ٨َٕلِ تٌَُْٚ ٢ِْٜٖٕٗٔ، ٝٓ ثب٧ِ

 ١ٖ ٨ِٛٚ ٨ٌٛبٙ ُٞ ٝ ام آٛبٙ ثبٍ. ام ثـاٙ ؿٝك٥ ًٚ ٝ ام آٛبٙ ٛجبٍ. 

١ب ؿك ٛٞرٞاٛبٙ كلا١ٖ اًت. ام ا٧ٚ كٝ، ُبٟ تالٍ ُجب٠ٛ كٝم٥ ٝ  ؿا٨ٖٛ، م٠ٜ٨ٗ ٓـنٍ ٠ُٛٞ ٠ً ٦ٗ ١٘بٙ

، پل٨١نًبك ٝ ثب ٛ٘بم پلٝكٍ ؿ١ٜـ، ث٠ آال٧َ اٛـ كلمٛـ٥ پبى، ث٦ صٜـ٧ٚ ًب٠ٓ پـك ٝ ٗبؿك٥ ٠ً ٨ًُٞـٟ

كٝؿ. ثٜبثلا٧ٚ، ٧ي كلؿ  ثٜـ ٝ ثبك، ث٠ ١ـك ٦ٗ ؿ٨ْٓ ع٘ٞك ٛٞرٞاٙ ؿك ٗغ٢ٜ٨ب٥ آٓٞؿٟ ٝ ت٘بى اٝ ثب اكلاؿ ث٦

تٞاٛـ ث٨ٌبك٥ ام آٛبٙ كا ث٠ آٓٞؿ٦ُ ثٌِبٛـ. ثل ا٧ٚ اًبى، كًّٞ  ٜٗغلف ؿك ٨ٗبٙ ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ، ٦ٗ

 ٖ كلٗٞؿٟ اًت: ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٝٔ

 ( 78ؿ٧ِٚ ؽ٠ِٔ٨َٔ.)  آَ٘ٓلءٔ ػ٦ٔٓ

 اٌٛبٙ ثل ؿ٧ٚ ؿًٝت ؽٞؿ اًت. 

١ب ٧ب  ا٥ ثلؽٞكؿاك اًت. ٗتأًلب٠ٛ ثلؽ٦ ؽبٛٞاؿٟ آجت٠ ٗلاهجت ؽبٛٞاؿٟ ؿك ؿٝكاٙ ٛٞرٞا٦ٛ ام ا٨٘١ت ٧ٝوٟ

ٚ ٌٗب٧ْ ١ب٥ ٍ ٛبُٞٙ، تٞر٠ صٜـا٦ٛ ث٠ ا٧ ١ب٦٧ ؿبكٜٔـ ٧ب ث٠ ؿ٨ْٓ ُلكتبك٥ ام ا٨٘١ت ص٨ٜٚ ٗلاهجت

١ب ٨ٛن ث٠ ؿ٨ْٓ ا٨ٜ٘ٛبٙ ث٨َ ام اٛـامٟ ث٠ كلمٛـاٙ ٛٞرٞاٙ ؽٞؿ،  ؿ١ٜـ. ثلؽ٦ ؽبٛٞاؿٟ ع٨بت٦ ِٛبٙ ٦٘ٛ

ث٦ٜ٨ ٛب٦ُ ام ٛبآُب٦١ ا٧ِبٙ اًت؛ م٧لا  ًٜٜـ ٠ً كلمٛـاِٛبٙ ٧ٝو٦ُ ؽب٦ٓ ؿاكٛـ. ا٧ٚ ؽٍٞ ُ٘بٙ ٦ٗ

ث٠ ٧ٝوٟ ؿك ؿٝكاٙ ٛٞرٞا٦ٛ ٠ً اٌٛبٙ ١ل اٛـامٟ پبى ٝ ٝاكًت٠ ثبُـ، ١ٖ صٜبٙ ؿك ٗؼلٕ ٓـنٍ ٝ ؽٜبًت 

 تزلث٠ ًبك٦ ٛـاكؿ. 

١ب٦٧ هلاك ؿاكٛـ ٠ً ٌٛجت ث٠ كلمٛـاٙ ؽٞؿ ث٨ٌبك ثـث٨ٚ ١ٌتٜـ. ٗلاهجت ُـ٧ـ  ؿك ٗوبثْ ا٧ٜبٙ، ؽبٛٞاؿٟ

ًِبٛـ. ٛٞرٞاٙ  ا٨ِٛناٛـ ٝ آٛبٙ كا ث٠ ٓزبرت ٦ٗ ١ب٦٧، عٌب٨ًت ٜٗل٦ كلمٛـاِٛبٙ كا ثل٦ٗ ص٨ٜٚ ؽبٛٞاؿٟ

ٝكم٥ ؿ٧ِلاٙ ٝ ٗغجت ًلؿٙ ث٠ اٛلاك٨بٙ اًت. ؿًٝتبٙ ُب٧ٌت٠، ا٧ٚ ٨ٛبم  ٗغجت ؿك ا٧ٚ ؿٝكاٙ، ؽٞا١بٙ

ُٞٛـ.  ًبمٛـ ٝ ثب ك١ب٦٧ ٥ٝ ام ت٢ٜب٦٧، م٠ٜ٨ٗ ًبم كُـ ػبٛل٦ ٝ ارت٘بػ٦ اٝ ٦ٗ ػبٛل٦ اٝ كا ثلآٝكؿٟ ٦ٗ

٠ً،  ثٜبثلا٧ٚ، ٗغلٕٝ ًلؿٙ كلمٛـ ام ؿًٝت٦ ثب ١ٖ ًبالٙ، ك٦ُٝ ٛبپٌٜـ ٝ ؽٜل آكل٧ٚ اًت. ًلاٛزبٕ آٙ

پـك ٝ ٗبؿك ثب٧ـ ثب ؿهت ٝ عٌب٨ًت٦ ٧ٝوٟ ام ؿٝك ثل اكتجبٙ كلمٛـاٙ ؽٞؿ ثب ؿًٝتبِٛبٙ ٛظبكت ؿاُت٠ ثبُٜـ، 

 ٦ٓٝ ام م٧بؿٟ ك٥ٝ ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ ؽٞؿؿاك٥ ًٜٜـ. 

   ٜٗجٞػبت -ؿ 

ًالٗت ٗغ٨ٚ ٧ي ربٗؼ٠ ث٠ ٜٗجٞػبت آٙ ثٌت٦ِ ؿاكؿ؛ م٧لا ث٨ٌبك٥ ام اكلاؿ ربٗؼ٠ ث٠ ؽٞاٛـٙ ِٛل٧بت 

ُٞٛـ، ٗغتٞا٦٧ ًبٖٓ ٝ اًال٦ٗ  ٌت٦ِ كلاٝا٦ٛ ؿاكٛـ. ث٠ ٧و٨ٚ، اُل رلا٧ـ٥ ٠ً ٠٘١ كٝمٟ ٜٗتِل ٦ٗث ؿّ

تٞاٜٛـ ؿك رقة  ؿاُت٠ ثبُٜـ، ٜٗجغ تـق٠٧ كٝع٦ ٝ ٗؼ٥ٜٞ ٜٗبًج٦ ثلا٥ آٙ ارت٘بع ؽٞا١ٜـ ثٞؿ ٝ ٦ٗ

 كلمٛـاٙ ٧ي ٌٗ٘ٔت ث٠ ٗؼ٧ٜٞبت ث٠ ٧ٝوٟ ٛ٘بم، تأح٨ل ثِقاكٛـ. 

 

   رب٧ِبٟ اهتٔبؿ٥ - 3



اهتٔبؿ ؿك ٓـت، ؿا٦ِٛ اًت ٠ً ؿكثبكٟ ؿؽْ ٝ ؽلد، كٝاثٚ ثبمكُب٦ٛ ٝ اٗٞك ٗب٦ٓ ٧ي ًِٞك ثغج 

( ٗلاؿ ام اهتٔبؿ ؿك ا٧ٚ رب، ١٘بٙ تأ٨ٗٚ ٗؼبٍ ؽبٛٞاؿٟ اًت ٠ً ؿك پلٝكٍ كلمٛـاٙ، ٛوَ 79ًٜـ.) ٦ٗ

 ثٌنا٦٧ ؿاكؿ. 

   ؽبٛٞاؿٟ -آق 

١ب٥ مٛـ٦ُ آٛبٙ اًت.ص٠ ث٨ٌبكٛـ  ٨بمٜٗـ٦ٌ٧٥ ام عوٞم كلمٛـاٙ ثل پـك، كلا١ٖ ًبؽتٚ كٝم٥ ٝ ٛ

اٛـ. ١ِٜب٦ٗ ٠ً ٝٗغ اهتٔبؿ٥  ١ب٦٧ كو٨ل ٝ ٗغلٕٝ ؿاُت٠ ًبك٥ ٠ً ؽبٛٞاؿٟ ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ ثنٟ

تٞاٙ آٛبٙ كا ث٠  )ؽٞكاى، پُٞبى ٝ ٌٌٗٚ( كلمٛـاٙ ثـ ثبُـ ٝ ١٘ٞاكٟ ؿك ُل٦ًِٜ ث٠ ًل ثلٛـ، ٦٘ٛ

 ؿ: كاعت٦ ث٠ ٥ًٞ ؽـا، ٗؼ٧ٜٞبت ٝ ٛ٘بم ؿػٞت ًل

 ( 80ًبؿٓ آلَولُ اَٙ ٧ٌَُٓٞٙ ًُلْلاً.)

 ٛنؿ٧ي اًت ٠ً كول ث٠ ًلل ث٨بٛزبٗـ. 

ؿقا٥ ٜٗبًت ٠ٛ ت٢ٜب ؿك كُـ ثـٙ، ثْ ٟ ؿك ًبؽت٘بٙ كٝع٦ ٝ كٝا٦ٛ آؿ٦ٗ ٨ٛن تأح٨لُقاك اًت ٝ ًٞء 

بٟ تـق٠٧ ؿك ثبمؿٟ ًبك اٌٛبٙ احل ؽٞا١ـ ُقاكؿ. تـق٠٧ ُب٦١ ٌٗ٘ٚ اًت ًجت ًٌت٦ ثـٙ ٝ ًٜـ٥ ًبك ٝ ُ

ٗٞرت علًت ٝ ُتبة ُٞؿ. تـق٠٧ ؿك ػٞاٛق ٝ اعٌبًبت ٨ٛن تأح٨لُقاك اًت؛ ٧ؼ٦ٜ ٌٗ٘ٚ اًت آٙ كا 

 كٝٛن ؿ١ـ ٧ب ث٠ كًٞؿ ًِبٛـ. 

ا٥ اًت ٠ً كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ  ؿاك٥ ث٠ ٧ٝوٟ ٛ٘بمؽٞاٙ ُـٙ كلمٛـاٙ ث٠ ٠ُٛٞ كاث٠ٜ اهتٔبؿ ثب ؿ٧ٚ

 ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿ: 

 ( 81كََٔٞال آؾجن ٗب ٨ّٜٔٓب ٝ ال ٜٓٔ٘ب.)ا٢ٖٔٓ ثبكى َٜٓب ك٦ آؾجنِ، 

 ُلكت٨ٖ.  ؽٞاٛـ٧ٖ ٝ كٝمٟ ٦٘ٛ ؽـا٧ب! ث٠ ٛبٙ ٗب ثلًت ثـٟ ٠ً اُل ٛبٙ ٛجٞؿ، ٛ٘بم ٦٘ٛ

   تـق٠٧ عالّ -ة 

عالّ ثٞؿٙ ًٌت ٝ ؿك ٛت٨ز٠ پب٦ً ؿقا، ؿك پق٧لكت٠ ُـٙ ٛ٘بم، احل اٌٛبكٛبپق٧ل٥ ؿاكؿ. عالّ ثٞؿٙ ؿقا ثل 

 ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ث٠ ػجبؿت ث٠ ٧ٝوٟ ٛ٘بم، احل كلاٝا٦ٛ ؽٞا١ـ ؿاُت.  ٛٞكا٦ٛ ُـٙ هٔت ٝ ُلا٧َ

 كلٗب٧ـ:  ؽـاٝٛـ ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ٦ٗ

 ٧ب أ٢ُّ٧َٓب آلًُُّْٔ ًُُٔٞا َِٗٚ ا٨َِّّٜٓجبتِ ٝٓ اػُٕ٘ٓٔٞا ٓبِٓغبً ئ٦ِِّٛ ث٘ب تَؼَُٕ٘ٓٔٞٙ ػ٨ِٖٔٓ. 

 ( 51)ٗإٜٗٞٙ: 

 ؿ٨١ـ، آُب١ٖ.  ص٠ اٛزبٕ ٦ٗ ٠ اٛزبٕ ؿ٨١ـ ٠ً ٗٚ ث٠ آٙا٥ پ٨بٗجلاٙ! ام ؿقا١ب٥ پب٨ًنٟ ثؾٞك٧ـ ٝ ًبك ُب٧ٌت

ثب تٞر٠ ث٠ ا٧ٚ ٠ً ٛٞع تـق٠٧ ؿك كٝع٠ّ٨ اٌٛبٙ تأح٨لُقاك اًت ٝ ؿقا١ب٥ ُٞٛبُٞٙ، آحبك اؽاله٦ ٗتلبٝت٦ 

 ( 82ُٞؿ ٠ً تـق٠٧ ام ؿقا١ب٥ پب٨ًنٟ ٝ اٛزبٕ ًلؿاك ُب٧ٌت٠، ثب ٧ٌـ٧ِل اكتجبٙ ؿاكٛـ.) ؿاكٛـ، كُٝٚ ٦ٗ

 ( 43تَؼَٕٔ٘ٔٞا ٗب تَوَُُٞٓٞٙ. )ٌٛبء:   عٓت٦َّ  آَّٔال٣َ ٝٓ أَْٛتُٖٕ ًٌٔبك٥ ال تَوْلَثٔٞا

 ٨٧ُٞـ.  ؿك عب٦ٓ ٠ً ٌٗت ١ٌت٨ـ، ث٠ ٛ٘بم ٛنؿ٧ي ٧ِٞٛـ، تب مٗب٦ٛ ٠ً ثـا٨ٛـ ص٠ ٦ٗ

١ب٥ ٛ٘بم كا  ا٧ٌتبؿٛـ ٝ ػجبكت ا٧ٚ آ٠٧ ١ِٜب٦ٗ كلٝؿ آٗـ ٠ً ثلؽ٦ ٌٗٔ٘بٛبٙ ؿك عبّ ٌٗت٦ ث٠ ٛ٘بم ٦ٗ

 ؽٞاٛـٛـ!  اُتجبٟ ٦ٗ

 ػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿ:  اٗبٕ ػ٦ٔ

 ( 83ءٓ آجُٜٓٚ ػٓٚ آ٘ٔجبط، ػ٦ِ٘ٓٓ آؤَتٔ ػِٓٚ آَّٔالطِ.) افا ٦ِٔٔٗ

 ٗبٛـ.  ٝهت٦ ٌُٖ پل ُلؿؿ، هٔت ام ؿكى عن ثبم ٦ٗ

 اٗبٕ ثبهلػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿٟ اًت: 



 ( 84هِالً كَب٢ِّٛب ِٗٚ ؽِْٔ آِّٜلبمِ.)ال تَوُٖ ا٦َِٓ ا٣َِّٞٔٔٓ ٗٔتٌِبًِالً ٝٓ ال ٗٔتِٜبػٌِبً ٝٓ ال ٗٔتِخب

[ ام  ثب عبٓت ًٌبٓت، تٜج٦ٔ، صلت ٝ ٦ٜ٨ًِٜ ٗؼـٟ، ٛ٘بم ٗؾٞاٙ؛ ٠ً ص٨ٜٚ ٛ٘بم٥ ]كبًـ اًت ٝ كٌبؿ آٙ

 ١ب٥ ؿٝك٦٧ٝ اًت.  تجب٦١

كٌٔل٠ ًؾٚ اٗبٕ ا٧ٚ اًت ٠ً ص٨ٜٚ ٦ًٌ ثلا٥ هلاك ُلكتٚ ؿك ٗغ٘ل پلٝكؿُبك، آٗبؿ٦ُ ر٦ٌ٘ ٝ كٝع٦ 

 ( 85ًٜـ ٠ً ثلا٥ ٛ٘بم آٗبؿ٦ُ ؿاكؿ.) ؿٝ ك٦٧ٝ ٝا ٛ٘ٞؿ ٦ٗ ٛـاكؿ، ٦ٓٝ ثب

ثٜبثلا٧ٚ، تأح٨ل تـق٠٧ عالّ ثل كٝط ٝ ربٙ آؿ٦ٗ، ثلا٥ آٗبؿ٦ُ ٥ٝ ٝ ثلپب ؿاُتٚ ٛ٘بم عو٨و٦ ٝ پق٧لٍ آٙ 

 ام ؿ٧ـُبٟ آ٧بت ٝ كٝا٧بت، اٗل٥ اٌٛبكٛبپق٧ل اًت. 

 كلٗب٧ـ:  ػ٠٨ٔ آٌالٕ ٦ٗ اٗبٕ ػ٦ٔ

 ( 86اَػٕ٘بِٓيٓ تَجٓغٌ ِٓٔٓٔٞتِيٓ.)ٝٓ اػَٕٖٕٔ اَِّٙ ر٨٘ٓغٓ 

 ثـاٙ ٠ً ت٘بٕ ًبك١ب٥ تٞ پ٨لٝ ٛ٘بم تٞ اًت. 

 

   ك١جلاٙ ارت٘بع - 4

ٗلاؿ ام ك١جلاٙ ارت٘بع، ًٌب٦ٛ ١ٌتٜـ ٠ً ٛوَ ٦٘٢ٗ ؿك ربٗؼ٠ ؿاكٛـ ٝ ًبكُبٙ، اٗل ٝ ٦٢ٛ ًلؿٙ ٝ »

ت٦ ارت٘بع كا ٨ٛن ث٠ ػ٢ـٟ ؿًتٞك ؿاؿٙ اًت. ٛوَ ا٧ٚ ُلٟٝ ام ك١جلاٙ ربٗؼ٠ ٠ً ك١جل١ب٥ ٗق١ج٦ ٝ ػو٨ـ

ص٠ ٓبٓظ ثبُٜـ، ربٗؼ٠ ٓبٓظ ؽٞا١ـ ثٞؿ ٝ اُل كبًـ  ًبم اًت. صٜبٙ ؿاكٛـ، ؿك ١ل ٗوب٦ٗ، ٢ٖٗ ٝ ًلُٛٞت

١ب ٝ كاث٠ٜ آٙ  تٞاٜٛـ ؿك ٗٞكؿ ٛوَ ٝ ككتبك آٙ ثبُٜـ، ربٗؼ٠ ٨ٛن كبًـ ؽٞا١ـ ُـ. اكلاؿ ػبؿ٥ ارت٘بع ٦٘ٛ

 ُٞٛـ.  ١ب كا ؿك ٗؼلٕ كٌبؿ ثج٨ٜٜـ، ثـث٨ٚ ٦ٗ ثب ثبٝك ؽٞؿ، رـا٦٧ هب٧ْ ُٞٛـ. پي اُل آٙ

ص٨ٜٚ ؿك ٗٞكؿ  ُٞؿ. ١ٖ ُقاك ثـث٨ٚ ٦ٗ ك٥ٝ ثج٨ٜـ، ث٠ هبٛٞٙ ٝ هبٛٞٙ ثلا٥ ٠ٛٞ٘ٛ، كلؿ٥ ٠ً ام ٧ي پ٨ٔي ًذ

١ب ًتٖ ٝ تجؼ٦٘٨ كٝا ؿاكٛـ، ٗب٠٧ ثـث٦ٜ٨ ٗلؿٕ  ٠ُٛٞ اًت. اُل آٙ ٗـ٧لاٙ ارلا٦٧ ٝ اؿاكات ٝٗغ ث٠ ٨٘١ٚ

 ( 87«.)كلا١ٖ ؽٞا١ـ ُـ

پي ١لُبٟ اكلاؿ ربٗؼ٠ ث٠ ٧ٝوٟ ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ پ٦ ثجلٛـ ٠ً عبً٘بٙ ٝ ٗـ٧لاٙ ًِٞكُبٙ ث٠ ٗق١ت ٝ 

ثٜـ ١ٌتٜـ، آٛبٙ ٨ٛن ١٘بٙ ٠ُٛٞ ككتبك ؽٞا١ٜـ ًلؿ ٝ ث٠ ًالٗت كُِٝبٙ ا٨ٗـٝاك ؽٞا١ٜـ  آّٞ آٙ پب٥

 ُـ. 

 

   ٢ٛبؿ آٗٞمٍ ٝ پلٝكٍ - 5

رب  ٜب٥ ككتبك١ب٥ ػ٦٘ٔ، ارت٘بػ٦ ٝ اؽاله٦ ًٞؿى ؿك آٙٗـك٠ً، ؽب٠ٛ ؿٕٝ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ اًت ٝ ث

 ٨ُلؿ ٝ ٛت٨ز٠ آٙ ٌٗ٘ٚ اًت آثبؿا٦ٛ ٧ب ٧ٝلا٦ٛ ُؾ٨ٔت اٝ ثبُـ.  ٗٞكؿ ثبمث٦ٜ٨ هلاك ٦ٗ

اؽالم ٝ ككتبك آٗٞمُبك، ٨ُٟٞ اٛـ٨ِ٧ـٙ اٝ، ًٜظ كل٦ِٜ١، ص٦ِِٛٞ ثلؽٞكؿ، كٍٝ تـك٧ي، ٨ُٟٞ 



ٖ ٝ پلٝكٍ ٠٘١ ٝ ٠٘١ ؿك ككتبك ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ احل اٛ٘جب٦ٛ، ربفث٠ ٝ ؿاكؼ٠، ت٧ِٞن ٝ تٜج٠٨ ٝ ٛظ

١ب٥ كٝا٦ٛ ا٧زبؿ ًٜـ ٝ ٧ب ث٠ عْ  ُقاكؿ. ٨ُٟٞ ثلؽٞكؿ آٗٞمُبك ٌٗ٘ٚ اًت ثلا٥ كلمٛـاٙ ٗب ػوـٟ ٦ٗ

 ( 88ُبٙ ٧بك٥ كًبٛـ.) ١ب٥ كٝا٦ٛ ُقُت٠ ػوـٟ

ثٜـ ١ٌتٜـ،  ١ب پب٥ ثٜبثلا٧ٚ، آٗٞمُبكاٙ ٝ ٗـ٧لاٙ ٗق١ج٦ ٠ً ؿًتٞك١ب٥ اًال٦ٗ كا ثبٝك ؿاكٛـ ٝ ث٠ آٙ

ثٌت٦ِ  ثٜـ ث٠ عـٝؿ ا٦٢ٓ پلٝكٍ ؽٞا١ٜـ ؿاؿ ٝ ؿ ُلا٧َ ُبُلؿاٙ ؽٞؿ ٝ ؿّ ُبُلؿا٦ٛ ٗق١ج٦ ٝ پب٥

 آٛبٙ ث٠ ؿ٧ٚ ث٠ ٧ٝوٟ ٛ٘بم تأح٨لُقاك ؽٞا١ٜـ ثٞؿ. 

 

 

 

 

 

 

   ١ب٥ پلٝكٍ ؿ٦ٜ٧ ًٞؿى كْٔ ؿٕٝ: كٍٝ

پلؿام٧ٖ ٠ً  ًبٙ ث٠ ٛ٘بم ١٦ٗب ٝ كا١ٌبك١ب٥ پلٝك٦ُ ثلا٥ ُلا٧َ ٧بكتٚ ًٞؿ ؿك ا٧ٚ كْٔ، ث٠ كٍٝ

ت٧ِٞن ٝ تغ٨ٌٚ )ًال٦ٗ ٝ ٗبؿ٥(، آِٞآكل٦ٜ٧ ٜٗبًت، آكا٧َ ٗغ٨ٚ ٌٗبرـ، ث٨بٙ آحبك ٛ٘بم، اًتلبؿٟ ام 

 ه٠ٔ ٝ ُؼل ؿك ٗٞكؿ ٛ٘بم ٝ پل٨١ن ام م٧بؿٟ ك٥ٝ ٝ تغٌٖ ٛبثؾلؿا٠ٛ ام ر٠ٔ٘ ا٧ٚ كا١ٌبك١بًت. 

 

 ت٧ِٞن ٝ تغ٨ٌٚ )ًال٦ٗ ٝ ٗبؿ٥(  - 1

تل ًٞؿى ث٠ ٛ٘بم، ا٧ٚ ًبك ػجبؿ٥ كا ثب ت٧ِٞن ٝ تغ٨ٌٚ  قٝة ًلؿٙ ١لص٠ ث٨َث٢تل اًت ثلا٥ ٗز

١٘لاٟ ٨ًٜٖ. ًٞؿًبٙ ثلا٥ ِٗتبم ُـٙ ث٠ ًبك٥ ث٨َ ام ١ل ص٨ن ث٠ ت٧ِٞن ٝ تأ٨٧ـ ٨ٛبم ؿاكٛـ. مٗب٦ٛ ٠ً 

٠ً ث٨ٌُٖٞ عبٓتَ كا ث٠  صٌجبٛـ، ث٠ رب٥ آٙ ًِـ ٝ ٓٞكتَ كا ث٠ ٢ٗل ٦ٗ ًٞؿ٦ً ك٥ٝ م٨ٗٚ ؿكام ٦ٗ

ُٞؿ  اٍ كا ت٧ِٞن ٨ًٜٖ. ت٧ِٞن ًجت ٦ٗ ًبالٙ ؿكآٝك٧ٖ، ثب٧ـ ١٘بٙ ككتبك ًٞؿًب٠ٛ ًزـٟ ثنكٍٓٞكت 

ا٧ٚ ككتبك ثبك١ب تٌلاك ُٞؿ ٝ ١ٖ مٗبٙ ثب كُـ ف٦ٜ١ ٝ علًت٦ ًٞؿى، م٠ٜ٨ٗ ٧بؿ٨ُل٥ ًزـٟ ؿكًت ٨ٛن 

 ٨ُلؿ.  كلا١ٖ ُلؿؿ. ثب ُقُت مٗبٙ، ١ِٜب٦ٗ ٠ً ًٞؿى ث٠ ٛٞرٞا٦ٛ ثلًـ، ث٠ ػجبؿت ؽٞ ٦ٗ

ا٥ ام ٛ٘بم كا ثل مثبٙ آٝكؿ، ثب٧ـ اٝ كا ٗٞكؿ ت٧ِٞن هلاك ؿاؿ. ١ِٜب٦ٗ ٠ً  ل ًٞؿى، ر٠ٔ٘ ٧ب ٠ً٘ٔاُ

ًٞؿى، ٠ً٘ٔ ا٠َّٔٓ اًجل ٧ب ال ا٠ٓ اال ا٠َّٔٓ كا ث٠ مثبٙ ربك٥ ًلؿ، ًناٝاك ت٧ِٞن ٝ پبؿاٍ پـك ٝ ٗبؿك اًت ٝ 

١ب٥  ص٨ٜٚ ؿك كلٓت ا ثبٝك ًٜـ. ١ٖا٧ٚ ككتبك ثب٧ـ آٙ صٜبٙ ٢ٖٗ رٟٔٞ ؿاؿٟ ُٞؿ ٠ً كلمٛـ، ثنك٦ُ فًل ك

تٞا٨ٖٛ اٝ كا ث٠ ػٜٞاٙ ًٞؿ٦ً ٛ٘بمؽٞاٙ ث٠ ؿ٧ِلاٙ ثِٜبًب٨ٖٛ ٝ ًبك١ب٥ اٝ  آ٧ـ، ٦ٗ ٜٗبًج٦ ٠ً ث٠ ؿًت ٦ٗ



ًٜـ ٧ب  كا ث٠ اًٖ ٛ٘بم ثٌتب٨٧ٖ. ثلا٥ ٠ٛٞ٘ٛ ث٨٧ِٖٞ: صٞٙ ًٞؿى ٛ٘بمؽٞا٦ٛ ١ٌت٦، ؽـا ث٠ تٞ ً٘ي ٦ٗ

 ِت٦ ؽٞا٦١ ُـ ٝ ؽـا ام تٞ كا٦ٗ اًت... . ا٥ ٝ ث٢ آكل٧ٚ ث٠ تٞ ٠ً ٛ٘بمؽٞاٙ ُـٟ

١ب٥ آٛبٙ كا ث٠  اٛـ، ت٧ِٞن ٝ تأ٨٧ـ ٨ًٜٖ ٝ ٛبتٞا٦ٛ ص٨ٜٚ ثب٧ـ ًٞؿًب٦ٛ كا ٠ً ث٠ ًّٚ ت٨ٌٔق ٛل٨ًـٟ ١ٖ

كٔؽِبٙ ٨ٌِٖٛ. تأ٨ًـ ثل ٌٛبت ٗخجت ككتبك٥ ًٞؿًبٙ، اػت٘بؿ ث٠ ٛلي ٝ اعٌبى اكمُٜ٘ـ٥ كا ؿك ًٞؿًبٙ 

ص٠ ؿك  ١ب٥ ؽٞؿ پ٨لٝم ُٞٛـ. صٜبٙ تٞاٜٛـ ؿك اٛزبٕ ٌٗئ٨ٓٞت ٢ُبٗت، ٦ٗ آكل٧ٜـ ٝ آٛبٙ ثب آٗبؿ٦ُ ٝ ٦ٗ

ؿ١ٜـ، ث٠ ؿكًت٦  ص٠ كا اٛزبٕ ٦ٗ ١ب٥ آٛبٙ اِِٛت ثِقاك٧ٖ ٝ آٙ ٨ُل٥ ٨ًٜٖ ٝ ثل ٛبتٞا٦ٛ ٗٞكؿ ٛ٘بم ًؾت

 ت٧ِٞن ٛي ٧ٖ، ٌٛجت ث٠ ٛ٘بم، اعٌبى ٛبؽُٞب٧ٜـ٥ پ٨ـا ؽٞا١ٜـ ًلؿ. 

 اٗبٕ كٗبػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿٟ اًت: 

  آظ٢ُّلِ إَٝ ثٓؼـٟٓٔ ٓبٕ ا٦ِٓ  هَـكِ ٗب ٨ٜٔ٧ؼ٠ٔٔ كَبِْٙ اََٛبمَ ا٦ِٓ  ٝٓاػَٕٖٕٔ اَٙ آـُالٕٓ ٧ٔإؽَق ثِب٨ّٔٓبِٕ اِفا ثَٓٔؾَ تٌِٕغٓ ٨ًَِٜٚ ػ٦ٔٓ

 ( ٨ّٔ89بٕ ا٢ِّٓلِ ٠ًِّٔ.)فاىٓ آَْٞٓهتٕ كَبفِا ؿََٔتٓ ػ٠٨َٔٓ آَزٔٞعٔ ٝ آَْؼََٜٓٔ اَكَْٜلَ ٝٓ اِفا ٓبٕٓ حَالح٤ََ ا٧َبٍٕ كَال تأؽُقُٟ ثبٓ

٨ُلؿ. اُل تب ظ٢ل ٝ پي ام آٙ تبة آٝكؿ،  ١ِٜب٦ٗ ٠ً پٌل ثض٠ ث٠ ٠ُٛ ًب٦ِٓ ك٨ًـ، ث٠ اٛـامٟ تٞاَٛ كٝمٟ ٦ٗ

تٞاٛـ[ اكٜبك ًٜـ ٝ  تب آٙ مٗبٙ كا كٝمٟ ث٨ِلؿ. پي ١ِٜب٦ٗ ٠ً ت٦ِِٜ ٝ ُل٦ًِٜ ثل اٝ ص٨لٟ ُـ، ]٦ٗ

 اؿا٠ٗ ٗبٟ كا كٝمٟ ٨ِٛلؿ. تٞاٛـ[  ١ِٜب٦ٗ ٠ً ٠ً كٝم كٝمٟ ُلكت، ]٦ٗ

 

   آِٞآكل٦ٜ٧ ٜٗبًت - 2

ث٨ٜٜـ ا١ِٞٓب٧ِبٙ ٌٛجت ث٠ ثلؽ٦  ٛوَ ا١ِٞٓب٥ ككتبك٥ ث٨ٌبك ٢ٖٗ اًت. ًٞؿًبٙ ١ِٜب٦ٗ ٠ً ٦ٗ

ث٢تل٧ٚ آِٞ ؿ١ٜـ. ثٜبثلا٧ٚ،  تل٥ ؿاكٛـ، آٛبٙ ٨ٛن ث٠ آٙ ٗٞاكؿ، ٝاًَٜ ٗخجت ِٛبٙ ٦ٗ ١ب، تٞر٠ّ ث٨َ ٗٞٗٞع

٠ً ث٠ اٗل ٝ ٦٢ٛ ثپلؿامٛـ، ًبك١ب٧ِبٙ ؿك ِٛبٟ  ؿك ؿكر٠ اّٝ، ككتبك ٝ َٜٗ پـك ٝ ٗبؿك اًت. آٛبٙ پ٨َ ام آٙ

ك٢ٜ٘ـ،  ًٜٜـ كلمٛـاِٛبٙ ص٨ن٥ كا ٦٘ٛ ًٜـ. ١٘بٙ مٗب٦ٛ ٠ً پـك ٝ ٗبؿك كٌل ٦ٗ ت٨نث٨ٚ ًٞؿى رٟٔٞ ٦ٗ

تل پـك  ثل ا٧ٚ اٗل تأ٨ًـ ٝكم٧ـٟ ٝ ٗلاهجت ث٨ًَٞؿى ؿك عبّ آِٞثلؿاك٥ اًت. اكنٝٙ ثل ا٧ٚ، اًالٕ ٨ٛن 

 ٝ ٗبؿك كا ؿك اٝهبت ؽٔٞت ثب ٧ٌـ٧ِل ُُٞنؿ ًلؿٟ اًت. 

١ب٥ ؽٞث٦ ثلا٥ كلمٛـ ؽٞؿ ثبُٜـ؛  ثبم٥ ؿك ؿكر٠ ؿٕٝ، پـك ٝ ٗبؿك ثب٧ـ ؿك پ٦ پ٨ـا ًلؿٙ ؿًٝتبٙ ٝ ١ٖ

 ٧ُٞـ:  ُبػل ٦ًٗبّ ؿك پلٝكٍ ًٞؿى ام ا٨٘١ّت ُب٧ب٦ٛ ثلؽٞكؿاك اًت.  م٧لا ٛوَ ؿًٝت ٝ ١ٖ

   تٞ اّٝ ثِٞ ثب ٨ًبٙ م٧ٌت٦

   ٠ُ ث٧ِٖٞ ٠ً تٞ ٨ًٌت٦ پي آٙ

ثٜـ ثٞؿٟ ٝ آٙ كا ثبٝك ؿاُت٠ ثبُٜـ، ثلهلاك٥ كاث٠ٜ  اُل آكم٥ٝ ؿاُتٚ كلمٛـا٦ٛ كا ؿاك٧ٖ ٠ً ث٠ ٛ٘بم پب٥

تل  ١ب٥ ٗق١ج٦ ٗلٝك٥ اًت. ا٧ٚ ٗلٝكت ؿك ًٚ ٛٞرٞا٦ٛ ثلا٥ كلمٛـاٛ٘بٙ ث٨َ ٛنؿ٧ي ثب ؽبٛٞاؿٟ

 تل٥ ثلؽٞكؿاك اًت.  ًٜـ ٝ ام ا٨٘١ت ث٨َ ؿٛ٘ب٦٧ ٦ٗؽٞ

 

   ١ب٥ آِٞ ٧ب پ٨بٕ ؿ١ٜـٟ ٧ٝو٦ُ



ا١ِٞٓب٥ ككتبك٥ كلمٛـ ثب٧ـ ص٠ ُلا٦ٜ٧ ؿاُت٠ ثبُٜـ؟ كلًتٜـٟ پ٨بٕ، پـك اًت ٧ب ٗبؿك ٧ب آٗٞمُبك. آٛبٙ 

ث٠ كلمٛـاٙ ُٞٛـ، ثب٧ـ  -ٗبٜٛـ ٛ٘بم  -١ب٥ ٗق١ج٦  ؿاك تٔو٨ٚ آٗٞمٟ ١لًي ٠ً ثبُٜـ، اُل ثؾٞا١ٜـ ػ٢ـٟ

ٜبؽت، ا٧٘بٙ ٝ ثبٝكؿاُت، ػْ٘ ١ب ػجبكتٜـ ام: آُب٦١ ٝ ُ ؿاكا٥ ٓلبت ٝ ُلا٦ٜ٧ ثبُٜـ ٠ً ٢ٖٗ تل٧ٚ آٙ

 ًلؿٙ، ؿاُتٚ اؽالم ؽٞة ٝ اٛي ُلكتٚ ثب ًٞؿى. 

   آُب٦١ ٝ ُٜبؽت -آق 

 ١ب٥ م٧ل اًت:  آُب٦١ ٌُتلؿٟ ُبْٗ رٜج٠

 . آُب٦١ ام كٌٔل٠ ٝ كٗن ٝ كام ٗق١ت. 1

بكٟ ١ب ٝ ؿ٧ـُبٟ ٝ اٛـ٠ِ٧ ًٞؿى ؿكث ثٌت٦ِ . آُب٦١ ام ُلا٧ٚ ف٦ٜ١ ٝ كٝا٦ٛ، تٞاٙ ؿكى ٝ اكاؿٟ، ؿ2ّ

 ١ب٥ ثبٓوٟٞ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ.  اٗٞك ٝ ٌٗب٧ْ ربك٥ ٝ ٨ٛن اًتؼـاؿ ٝ م٠ٜ٨ٗ

 . آُب٦١ ام ٝظب٧ق اٌٛبٙ ٌٛجت ث٠ ؽٞؿ، ؽـا، ٗق١ت ٝ... . 3

 ًٜـ.  ا٥ ٠ً ًٞؿى ؿك آٙ مٛـ٦ُ ٦ٗ . آُب٦١ ام ُلا٧ٚ ربٗؼ4٠

 ١ب٥ ؿ٦ٜ٧.  . آُب٦١ ام كٍٝ پلٝكٍ، ًَِ ٝ رٔت ًٞؿى ث٠ آٗٞم5ٟ

   ؿاُتا٧٘بٙ ٝ ثبٝك -ة 

ًؾ٦ٜ ٠ً ام »ؽٞاٛـ، ا٧٘بٙ ؿاُت٠ ثبُـ؛ م٧لا  ٧ُٞـ ٝ ؿ٧ِلاٙ كا ث٠ آٙ كلا ٦ٗ ص٠ ٦ٗ ٗلث٦ّ ثب٧ـ ؽٞؿ ث٠ آٙ

 «. ؿّ ثلآ٧ـ، الرلٕ ثل ؿّ ٨ِٜٛـ

 ًلؿاك ٠ٛ ُلتبك  -د 

٧ي ٗلث٦ّ ثب٧ـ ث٨َ ام آٙ ٠ً ًؾٚ ث٧ِٞـ، ا١ْ ػْ٘ ثبُـ. ؿك ؿ٧ٚ اًالٕ ٝ ؿك ث٨ٌبك٥ ام آ٧بت هلآٙ، 

عبْٓ ث٠  ي ام ا٧٘بٙ، ث٠ ػْ٘ ؿًتٞك ؿاؿٟ ُـٟ ٝ ا٧٘بٙ ٝ ؿػٞت ثـٝٙ ػْ٘، ًبك٥ ث٢٨ٞؿٟ ٝ ث١٦٘ٞاكٟ پ

 اًت.  ُ٘بك آٗـٟ

 اًت:  ػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿٟ اٗبٕ ػ٦ٔ

 ( 90ثِال ٝٓتَلٍ.)  آـَّاػ٦ِ ثِال ػٍْٓ٘ ًَلّا٦ٗ

 ػْ٘ ٗبٜٛـ ت٨لاٛـام ثـٝٙ ت٨ل اًت.  ؿػٞت ًٜٜـٟ ث٦

ًٜـ. ٛج٨ؼ٦ اًت ٠ً ػْ٘ اٝ ثب٧ـ ُب٧ٌت٠، ٗغٌٖ ٝ  ٦ٜ ثبُـ ٠ً ام آٙ ؿكبع ٦ٗٗلث٦ّ ثب٧ـ ا٥ِِٞٓ ػ٦ِٔ٘ ًؾ

اًتٞاك ثبُـ. ثلا٥ ٠ٛٞ٘ٛ، پـك ٝ ٗبؿك ٝ ٗلث٨بٙ ثب٧ـ ١ِٜبٕ ٛ٘بم ٠٘١ ًبك١ب٥ ؽٞؿ كا ًٜبك ٢ٜٛـ ٝ ثب ٨ُٜـٙ 

ٙ ؽٞا١ـ ًبم آٗٞمٍ ػ٦ٔ٘ ؿ٧ٚ ث٠ ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛب افاٙ، ث٠ ًلػت آٗبؿٟ ٛ٘بم ُٞٛـ. ا٧ٚ ككتبك، م٠ٜ٨ٗ

 ُبٟ ام كٌل ٝ ربِٛبٙ ث٨لٝٙ ٛؾٞا١ـ ككت.  ُـ ٝ ٨١ش

   اؽالم ؽٍٞ ٝ اٛي ُلكتٚ ثب ًٞؿى -ؿ 

ام ؿ٧ِل ُلا٧ٚ ٗٞكو٨ت ثلا٥ ٛلٞف ؿك كٝط ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ، اؽالم ؽٍٞ، ؽٞ ُلكتٚ ثب اٝ ٝ ؿك پ٨َ 

ٌِٛتٚ، ١٘لاٟ ثب ُلكتٚ ككتبك١ب٥ رقّاة اًت. ؿك آؿٍٞ ُلكتٚ ًٞؿى، ث٠ ١ِٜبٕ ؽٞاة ؿك ًٜبك ثٌتل اٝ 

١ب٧َ ٍُٞ ًپلؿٙ، ثلا٥ رٔت تٞر٠ اٝ ٝ ٛلٞف ؿك  ٛٞامٍ ث٠ ت٢ٜب٦٧ ثب اٝ علف مؿٙ ٝ ثب ؿهت ث٠ علف

ص٨ٜٚ ١ِٜبٕ ث٨ـاك ًلؿٙ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ثلا٥ ٛ٘بم ٓجظ، ؿًت  هٔت ٝ هككب٥ ٝرٞؿٍ المٕ اًت. ١ٖ

 ث٠ ٛ٘بم ث٨ٌبك تأح٨لُقاك اًت.  ثٌت٦ِ اٝ ٨ًِـٙ ثل ًل ٝ ٓٞكت اٝ ٝ ث٨ـاك ًلؿَٛ ؿك ٢ٛب٧ت ٗغجت، ؿك ؿّ

ا٥ اًت. كاٍٗٞ ِٛٞؿ ٠ً ؿك ا٧ٚ  ١ب، ٧بؿ٨ُل٥ ؿ٨لٌٗتو٨ٖ ٧ب ِٗب١ـٟ پب٧ـاكتل٧ٚ ٝ ؽُٞب٧ٜـتل٧ٚ ٧بؿ٨ُل٥

تل٧ٚ  ٠ُٛٞ رجل ٝ كِبك كٝا٦ٛ ٝ ًٖ ١ب٥ ؽٞؿ، آُب١ب٠ٛ ٝ ثـٝٙ ٨١ش ٛٞع ٧بؿ٨ُل٥، ٧بؿ٨ُلٛـٟ ثل اًبى ا٨ِٛنٟ

 ( 91ًٜـ.) ا ٗتٞر٠ّ ككتبك ٗٞكؿ ٛظل ٦ٗكِبك ف٦ٜ١ ٝ ؽٌت٦ِ، ٠٘١ عٞاى ؽٞؿ ك

٦ٌ٧ ام ػٞاْٗ ٢ّٖٗ پلٝكٍ ؿ٦ٜ٧، ١٘بٜٛـًبم٥ ٝ آًِٞبم٥ اًت. ُلت٦ٜ اًت كلؿ ثب ٦ًٌ ١٘بٜٛـًبم٥ 



تل ثبُـ،  ثبُـ. پي ١لهـك پ٨ٞٛـ ػبٛل٦ ٨ٗبٙ كلؿ ٝ آِٞ ث٨َ ًٜـ ٠ً ثب اٝ پ٨ٞٛـ ػبٛل٦ ثلهلاك ًلؿٟ ٦ٗ

ًٜـ. ٛبُلت٠ ٛ٘بٛـ ٠ً ا٧ٚ ١٘بٜٛـًبم٥،  ك ؿكٝٙ ؽٞؿ ٢ٛبؿ٠ٜ٧ ٦ٗتل٥ ام اٝ كا ؿ ١ب ٝ ٓلبت ث٨َ ٧ٝو٦ُ

ٌٗ٘ٚ اًت كلؿ كا ؿك ٨ًل ث٢ٜزبك٥ ٧ب ٛبث٢ٜزبك٥ ١ـا٧ت ًٜـ. ؿك ٗز٘ٞع ثب٧ـ ُلت: آِٞ، ا٦ٔٓ ثلا٥ 

 ( 92ُـٙ اًت.)

ثٌت٦ِ ٝ ًٜزٌب٥ٝ هكك٦ ؿاكٛـ، ٦ٓٝ ثب٧ـ تٞر٠ ؿاُت  ًٞؿًبٙ ٌٛجت ث٠ ككتبك ا١ِٞٓب٥ ؿٓؾٞا١ِبٙ، ؿّ

ا٥  ًٜزٌب٥ٝ ًٞؿى، ؿاكا٥ ك٦ِٛ ام ٧ِب٦ِٛ ػبٛل٦ اًت ٝ آٙ ػجبكت ام ٠ُٛٞ»ؿثي:  ث٠ ُلت٠ ٗٞك٧ي٠ً 

تل٧ٚ ٠ٛٞ٘ٛ ا٧ٚ اعٌبى ٧ِب٦ِٛ ؿك ت٘بُبُلاٙ  ١ب٥ ؿ٧ِلاٙ اًت. ًبؿٟ اعٌبى ٧ِب٦ِٛ ٛ٘ٞؿاك٥ ثب كؼب٨ٓت

ِبٕ ت٘بُب٥ ثبم٥، ًٜٜـ، ١ٜ ا٥ هكف، رل٧بٙ ثبم٥ كا ؿٛجبّ ٦ٗ ُٞؿ. ًٌب٦ٛ ٠ً ث٠ ٠ُٛٞ كٞتجبّ ؿ٧ـٟ ٦ٗ

رب ١٘ـ٦ٓ،  ًٜٜـ. ؿك ا٧ٚ ثـٝٙ اكاؿٟ، علًت پب ٝ ثـٙ ثبم٧ٌٜبٙ كا ثب پب ٝ ثـٙ ؽٞؿ ؿك ١ٞا ٗزٌّٖ ٦ٗ

 ( 93«.)ٝاًَٜ احلپق٧لا٠ٛ ٝ اعٌبى ٧ِب٦ِٛ، ٝا٦ًِٜ علًت٦ اًت

ؿآٝك٥ رب ٧ب اًت. ؿك ا٧ٚ ٨ُل٥ ُؾ٨ّٔت اٌٛبٙ، ًؾٜبٙ كلاٝا٦ٛ ُلت٠ ُـٟ ؿكثبكٟ تأح٨ل ٗخجت آِٞ ؿك ٌُْ

 ا٥ ٨ٌٛٞ ثلا٥ ا٧ٚ ٗٞٗٞع ثبُـ:  تٞاٛـ ٠ٛٞ٘ٛ ا٥ ٗلثٞٙ ث٠ ٦ٌ٧ ام ػبككبٙ ثنكٍ ٦ٗ ؽبٛلٟ

كٝم٥ ام ٢ًْ ُُٞتل٥ ٠ً ام ػبككبٙ ثنكٍ ٝ ا١ْ ًلاٗت ثٞؿ، پل٨ًـٛـ: ص٠ِٛٞ ث٠ ا٧ٚ ٗوبٕ ك٨ًـ٥؟ اٝ »

٠٘٨ٛ ُت ث٠  ًب٠ٓ ثٞؿٕ، ًلؿٕ. ١ِٜب٦ٗ ٠ً ١لت إ مٛـ٦ُ ٦ٗ ؿك پبًؼ ُلت: ٗٚ ؿك ًٞؿ٦ً ٛنؿ ؿا٦٧

ا٥ ؿٝك  إ كا ؿ٧ـٕ ٠ً كٝ ث٠ هج٠ٔ ٌِٛت٠، ػجب٦٧ ث٠ ؿٍٝ ٨ًِـٟ، ػ٘ب٠ٗ ؿًت٦٧ِٞ ككتٖ. ؿك ثلُِت، ؿا٦٧

ًلٍ پ٨ض٨ـٟ ٝ ًلُلٕ ٛ٘بم ؽٞاٛـٙ اًت. ام عبٓت اٝ ؽُٖٞ آٗـ. ًٜبكٍ ٌِٛتٖ تب ٛ٘بمٍ ت٘بٕ ُـ. 

ؽٞا١ٖ پ٥ٞٔ٢ ُ٘ب  ٘ب ؽُٖٞ آٗـ ٝ ٦ٗا٥؟ ثلٝ ثؾٞاة. ُلتٖ: ام ًبك ُ ُبٟ ام ٗٚ پل٨ًـ: پٌل صلا ٌِٛت٠ آٙ

ث٨ِٜٜٖ. ُلت: ٠ٛ! ثلٝ ثؾٞاة. ككتٖ ٝ ؽٞاث٨ـٕ. ُت ثؼـ ٨ٛن ام ؽٞاة ث٨ـاك ُـٕ. ١ِٜب٦ٗ ٠ً ام ؿًت٦٧ِٞ ثل 

إ كا ؿك آٙ عبّ ؿ٧ـٕ ٝ ًٜبكٍ ٌِٛتٖ. ث٠ ٗٚ ُلت: ثلٝ ثؾٞاة. ُلتٖ: ؿًٝت  ُِتٖ، ثبم ١ٖ ؿا٦٧ ٦ٗ

ٗٚ ١ٖ تٌلاك «. ٧ب عبٗل ٝ ٥ ٛبظل»ك ًٜٖ. اٝ ُلت: ٧ي ٗلتج٠ ثِٞ ٨٧ُٞـ، ٗٚ ٨ٛن تٌلا ؿاكٕ ١لص٠ ُ٘ب ٦ٗ

 ًلؿٕ، ًپي ث٠ ٗٚ ُلت: ثلا٥ اِٗت ًبك٦ اًت، عبال ثلٝ ثؾٞاة. 

ًلؿٕ. ًٖ ًٖ  كا صٜـ ثبك تٌلاك ٦ٗ« ٧ب عبٗل ٝ ٧ب ٛبظل»ا٧ٚ ًبك صٜـ ُت تٌلاك ُـ ٝ ٗٚ ١ل ُت ػجبكت 

ُلتٖ. ًلاٛزبٕ  كا ٦ٗ« ٧ب عبٗل ٝ ٧ب ٛبظل»١لت ٗلتج٠  ٌِٛتٖ ٝ ٝٗٞ ُلكتٚ كا ١ٖ آٗٞؽتٖ ٝ پي ام ٝٗٞ ٦ٗ

ُـٕ. پي ام ٛ٘بم،  إ ثلٕٝ، ؽٞؿٕ پ٨َ ام افاٙ ٓجظ ث٨ـاك ٦ٗ آٙ ٠ً ٛنؿ ؿا٦٧ ًبك ث٠ رب٦٧ ك٨ًـ ٠ً ٗٚ ث٦

ثلؿٕ  ًلؿٕ ٝ ام ا٧ٚ ًبك ؽٞؿ ٓقت كٝعب٦ٛ ٦ٗ ُلكتٖ، پ٨ًٞت٠ فًل كا تٌلاك ٦ٗ تٌج٨ظ ؿك ؿًت ٦ٗ

 (. 94«)تبًٜٞٙ

صٞٙ ؿا٦٧، ؽب٠ٓ، ػ٠٘ ٝ پـك ٝ ٗبؿك ؽٞؿ تٞر٠ ؿاكؿ ٝ ام ٛظل ككتبك  ٠ ًٞؿى ث٠ اُؾب٦ٓ ١ُٖلت٨ٖ ً

ًٜـ. ص٢لٟ  ُٞؿ ٝ ١٘بٜٛـًبم٥ ٦ٗ ثٌت٠ ٦ٗ اٛـ، ث٠ ًبك١ب٥ آٛبٙ ًؾت ًٜزٌبٝ ٝ ؿّ ػبٛل٦ ٠ً ثب اٝ ؿاُت٠

ثٌت٦ِ ث٠  ؿك ؿّ ُٞؿ ٝ ٛت٨ز٠ آٙ ؿك ٛٞرٞا٦ٛ، ُِبؿٟ ا٧ِبٙ ١٘لاٟ ثب ٓجؾٜـ، ٗب٠٧ ًَِ ًٞؿى ث٠ آٛبٙ ٦ٗ

 ؿاك٥ ٝ ككتٚ ث٠ ٌٗزـ ٛ٘ب٧بٙ ؽٞا١ـُـ.  ػجبؿت، ؿ٧ٚ

ٗلث٦ّ ثنكُٞاك ثب ا٧ٚ آُب٦١ ٠ً ؿٝكٟ ًٞؿ٦ً، ؿٝكاٙ ثبم٥، آهب٦٧ ٝ ٢ٗلؽٞا٦١ اًت ٝ ٛٞال٦ٛ ُـٙ 

ًٜـ ٝ ًٞؿى ١ٖ ثب اعٌبى م٧جب  تل٧ٚ مٗبٙ ثٌٜـٟ ٦ٗ ٛ٘بم، ٌٗ٘ٚ اًت ام ؽُٞب٧ٜـ٥ آٙ ثٌب١ـ، ث٠ ًٞتبٟ

 ( 95آكم٥ٝ تٌلاك ؿٝثبكٟ ٨٘١ٚ تزلث٠ ؽُٞب٧ٜـ كا ؿاكؿ.) ٝ ٨ٜٓق ؽٞؿ،
 ١ب٥ ًٞؿى ٧ب پ٨بٕ ٨ُلٛـٟ )ٛ٘بم(  ٧ٝو٦ُ

ٝرٞ ًٜٜـ، ًپي ام اٝ ت٨ٌٔق  ٗلث٨ّبٙ پلٝك٦ُ ٧ب پـك ٝٗبؿك ؿك آؿبم ثب٧ـ صٜـ ػبْٗ كا ؿك ًٞؿى رٌت

 ثؾٞا١ٜـ. ا٧ٚ ػٞاْٗ ػجبكت اًت ام: 



 ؿكؿ ٝ... .  ١ب٦٧ صٞٙ ًل٨ُز٠، ؿّ ٦ُ ٝ ؽٌت٦ِ ٗللٙ پي ام ثبم٥ ٝ ث٨٘بك٥آٓٞؿ . آٗبؿ٦ُ ٝ ًالٗت ر٦ٌ٘، ٛـاُتٚ ؽٞاة1

 ا٥ ٛبهْ ث٧ِٞـ.  ١ب٥ ٛ٘بم كا ١لصٜـ ث٠ ٠ُٛٞ ا٥ ٠ً ثتٞاٛـ ػجبكت . آٗبؿ٦ُ ثلا٥ ًؾٚ ُلتٚ ث٠ اٛـام2ٟ

، اٜٗلاة، . آٗبؿ٦ُ ػبٛل٦؛ ٧ؼ٦ٜ ًٞؿى ؿك آٙ عبّ ام پـك ٝ ٗبؿك ٧ب ؿ٧ِلاٙ ؽ٨ِِ٘ٚ ٛجبُـ. اُل ًٞؿى ؿكعبّ تلى3

 ثؾَ ٛؾٞا١ـثٞؿ.  ٠ٜ٨ً ٝ ت٢ـ٧ـ ام ًتي ؽٞكؿٙ ٧ب تلى ام ع٠ٔ٘ ع٨ٞاٛبت ثبُـ، ٛ٘بم ثلا٧َ ٓقّت
 

 ص٠ِٛٞ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ كا ث٠ ٛ٘بم كلا ؽٞا٨ٖٛ؟ 

 ( ١96ِٜبٕ كلاؽٞاٛـٙ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ث٠ ٛ٘بم ثب٧ـ ث٠ ٌٛبت م٧ل تٞر٠ ُٞؿ:)

   آٗبؿ٦ُ ٗغ٦ٜ٨ -آق 
١ب ثب٧ـ ػٜل ٝ ث٥ٞ ٛ٘بم  آ٧ـ. ؿك ؽب٠ٛ ٝ ٗـك٠ً، ُؼبك١ب ٝ آكاًتٚ ُٞؿ، ٗغ٨ٚ ث٠ ُ٘بك ٦ٗ ١ب٦٧ ٠ً ٛ٘بم ؿك آٙ ثلپب ٦ٗ ٠٘١ ٌٗبٙ

 ؿ١ٜـ؛ م٧لا ؿك ٗغ٨ٚ ٛبٜٗبًت، ُلا٧َ ث٠ ٙ ام ا٧زبؿ ٛؾٞا١ـُـ. 
   آٗبؿ٦ُ ػو٨ـت٦ -ة 

١ب٥  ك٧ن٥ ًٜٜـ ٝ ١٘لاٟ ثب كُـ اٝ، ا٧ٚ ثلٛب٠ٗ ثلٛب٠ٗپـك ٝ ٗبؿك ثب٧ـ ثلا٥ ٌُٞكب٦٧ ًلُت ٗق١ج٦ ًٞؿًبٙ، ام ؽلؿًب٦ٓ 

 پلٝك٦ُ ٨ٛن كُـ تٌب٦ٔٗ ٧بثٜـ. 

پـك ٝ ٗبؿك ٝ ٗلث٨بٙ ثب٧ـ پ٨َ ام ك٨ًـٙ ًٞؿًبٙ ث٠ ًٚ ت٨ٌٔق، آٛبٙ كا ؿك كلا٨ُل٥ اعٌبٕ ٝ ُلا٧ٚ ثلپب٦٧ ٛ٘بم ٧بك٥ ًٜٜـ ٝ 

 ت كا ثلا٧ِبٙ كلا١ٖ ًبمٛـ. مٗب٦ٛ ٠ً ؿك ؿّ آٛبٙ ُلا٦ِ٧ ا٧زبؿ ُـ، م٠ٜ٨ٗ اٛزبٕ ثلؽ٦ ٌٗتغجب
   ك٥ٝ ٨ٗب٠ٛ -د 

٧ٝوٟ ؿك ٗٞكؿ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ، ٛ٘بم ٝ ؿ٧ِل اػ٘بّ ػجبؿ٥ ثلا٥ اٝ  ك٥ٝ ؿك ػجبؿت اًت. ث٠ ١ب٥ اًالٕ، ٨ٗب٠ٛ ٦ٌ٧ ام ًلبكٍ

 ًٜٜـٟ ُٞؿ.  ٛجب٧ـ ؽٌت٠

 ػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿ:  اٗبٕ ٓبؿم

 ( ٧97ب ث٦َّٜٔ ؿَٔٝٙ ٗب اكاى تٜٔغ كَبِّٙ ٠ِِّٔٓ ػٓنّ ٝ رّْٓ افا اَعٓتَّ ػجـاً ك٦ِٗٓٓ ٠ِٜٗٔ ثِب٨ٌٓ٨ٓلِ)  اث٦  اِرٕت٢َٓـٕتٔ ك٦ آؼِجبؿ٣ِ ٝٓ اََٛب ُبةٌ كَوبَّ ٦ٓ

تل ام ا٧ٚ اٛـامٟ ػجبؿت ًٚ؛ م٧لا ١ِٜب٦ٗ ٠ً  ٨ًُٞـٕ، پـكٕ ث٠ ٗٚ كلٗٞؿ: ًٖ ١ِٜب٦ٗ ٠ً رٞاٙ ثٞؿٕ ٝ ؿك ػجبؿت ث٨ٌبك ٦ٗ

 ُٞؿ.  ؿت ًٖ ٨ٛن ام اٝ كا٦ٗ ٦ٗا٥ كا ؿًٝت ثـاكؿ، ثب ػجب ؽـاٝٛـ ثٜـٟ

ٝ ٗوب٠ٌ٧ آٛبٙ ثب ًٞؿًبٙ ؿ٧ِل  -٧ٝوٟ ٛ٘بم  ث٠ -اكنٝٙ ثل آٙ، ثب٧ـ ام ًلمَٛ ٝ ١ٌَٞٛ ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ ؿك اٗل ػجبؿت 

ص٨ٜٚ ٛجب٧ـ ٛ٘بم ؽٞاٛـٙ ؿ٧ِلاٙ كا ث٠ كػ كلمٛـ ث٨ٌِٖ؛ م٧لا ا٧ٚ اٗل ًجت پ٨ـا٧َ اعٌبى عٌبؿت ٝ  ر٨ُٞٔل٥ ُٞؿ. ١ٖ

١ِٜبٕ،  ُٞؿ. ُلت٦ٜ اًت ؿك ٓٞكت ًٌت٦ ٝكم٧ـٙ كلمٛـاٙ ؿك اهب٠ٗ ٛ٘بم، ثب٧ـ ثب آكاَٗ ٝ ٧بؿآٝك٥ ث٠ ٦ٜ ؿك آٛبٙ ٦ٗث٨ ؽٞؿًٖ

 ا٧ِبٙ كا ث٠ ٛ٘بم كلاؽٞا٨ٖٛ. 
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ِل ٝارجبت ام ا٥ ؿاكؿ ٝ ؿك ٗتٞٙ اًال٦ٗ ٌٛجت ث٠ ؿ٧ ؿاك٥ ؿك ؿ٧ٚ اًالٕ، ٛ٘بم رب٧ِبٟ اًب٦ً ٝ ٧ٝوٟ ١ب٥ ؿ٧ٚ ام ٨ٗبٙ ُبؽْ

٨ُل٧ٖ ٠ً ؿك  ثٌت٠ ًبؽتٚ كلمٛـاٙ ث٠ ٛ٘بم ثب٧ـ ام آ٧بت ٝ كٝا٧بت٦ ث٢لٟ كٝ، ثلا٥ ؿّ تل٥ ثلؽٞكؿاك اًت. ام ا٧ٚ ا٨٘١ت ث٨َ

 تل ث٠ ػجبؿت ُلا٧َ پ٨ـا ًٜٜـ.  اًت تب ١لص٠ ث٨َ ثبكٟ ٝاكؿ ُـٟ ا٧ٚ

 كلٗب٧ـ:  ػ٠٨ٔ آٌالٕ ٦ٗ اٗبٕ ػ٦ٔ

 ( ٨98ٜبٙ.)ا٣ََُّٞٔٔٓ عٌِٔٚ ٗٚ ًَٜٓٞاتِ آَِّ

 ؿاكؿ.  ٛ٘بم، ؿه٥ اًت ٠ً اٌٛبٙ كا ام ١زٕٞ ٨ُٜبٙ ؿك اٗبٙ ِٛبٟ ٦ٗ

 ٝ ثبم كلٗٞؿ: 



 ( 99ا٣ََُّٞٔٔٓ عُِٔٚ آلَّعِٕ٘ٚ ٝٓ ٗٔـٕعٓل٣َُ ا٨َِّٜٓبِٙ.)

 ٛ٘بم، ؿه ؽـا٥ ٢ٗلثبٙ ٝ ٠ٔ٨ًٝ ؿٝك ًلؿٙ ٨ُٜبٙ اًت. 
 ٨ًٜٖ:  آٙ ُبكٟ ٦ٗ ١ب٦٧ ام ص٨ٜٚ ٛ٘بم آحبك پلٝك٦ُ كلاٝا٦ٛ ؿاكؿ ٠ً ث٠ ٠ٛٞ٘ٛ ١ٖ

   آٗلمٍ ُٜب١بٙ -آق 
 ػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿ:  اٗبٕ ػ٦ٔ

ُٞةٓ عَّٓٚ آٞٓكٓمِ ٝٓ تَُِّٜٔو٢ب اِٛالمَ آلّثن ٝٓ ُِج٢ِ٢َِّب.)  ( 100ٝ ا٢َِّٛب َٓتَغُّٔٚ آقُّٛ

 ًٜـ.  ماؿ ٦ًٗبك كا آ ك٧نؿ ٝ صٜبٙ ٠ً ٦ًٌ كا ام ثٜـ ثِِب٧ٜـ، ُٜبٟ ٛ٘بم صٞٙ ك٧ؾتٚ ثلٍ ؿكؽتبٙ، ُٜب١بٙ كا ٦ٗ
   ٨ُل٥ ام ؽٞؿث٦ٜ٨ پ٨َ -ة 

 ػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿ:  اٗبٕ ػ٦ٔ

 ( 101ٝٓ آَّٔال٣َ تَٜن٢٧بً ػِٓٚ آٌِجل.)

 ا٥ ثلا٥ پبى ُـٙ ام ؽٞؿث٦ٜ٨ اًت.  ٛ٘بم، ٠ٔ٨ًٝ

 رٔت كع٘ت پلٝكؿُبك  -د 

ٔ اَٙ ٧ٔلكَغٓ كأ٠ًٔٔ   ٓٞ ٧ٓؼُٖٔ ا٦ّٔٔٔ٘ٓ  ( 102ِٗٚ ًٔزٔٞؿٟ.)ٗب ٧ٓـِبٟٔ ِٗٚ رٓالِّ ا٠ِّٔٓ ٗب ًٓلَّٟ

 ؿاُت.  ؿاٌٛت ٠ً ص٠ِٛٞ كع٘ت اٝ كا كلا ُلكت٠ اًت، ام ًزـٟ ًل ثل ٦٘ٛ اُل ٛ٘بمُناك ٦ٗ

 ٛنؿ٦ٌ٧ ث٠ ؽـا  -ؿ 

 ػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿٟ اًت:  اٗبٕ ػ٦ٔ

 ( 103تَؼب١ٓـٔٝا إَٗل آََّٔال٣ِ ٝٓ عبكِظُٞا ػ٢ٕ٨َٔٓب ٝٓ إًتٌَْخِلُٝا ٢ِٜٗب ٝٓ تُوَلِّثٔٞا ث٢ِب.)

 ٛ٘بم كا ثل ؿٍٝ ث٨ِل٧ـ ٝ آٙ كا علظ ٨ًٜـ ٝ ث٨ٌبك ث٠ رب٥ آٝك٧ـ ٝ ثب آٙ ث٠ ؽـا ٛنؿ٦ٌ٧ ر٨٧ٞـ.  اٗل

 كلٗب٧ـ:  ص٨ٜٚ آٙ ع٘لت ٦ٗ ١ٖ

 ( 104آَّٔال٣ُ هُلثبُٙ ًُِّْ تَو٦ٍِّ.)

 ٛ٘بم، ٗب٠٧ ٛنؿ٦ٌ٧ ١ل پل٨١نًبك٥ اًت. 

آ٧ـ. ٛنؿ٦ٌ٧ اٌٛبٙ ث٠ ؽـا؛ ٧ؼ٦ٜ ؿك٧بكت  ٧ِل٥ ث٠ ؿًت ٦٘ٛكًتِبك٥ ؽٞؿ ٝ كلمٛـاٛ٘بٙ رن ثب ٛ٘بم ٝ ٛنؿ٦ٌ٧ ث٠ ؽـا، ام كاٟ ؿ

 ( 105ثؾِب٧َ اٝ ٝ ا٨ٜ٘ٛبٙ ٝ اػت٘بؿ ث٠ ثؾِب٧َ اٝ ٝ اؿكاى عن.)

١ب٥ مُت پلٝكٍ ؿ٨١ٖ ٝ ًجت اكتؾبك ؽٞؿ، آٛبٙ ٝ ربٗؼ٠  اُل ثؾٞا٨١ٖ كلمٛـا٦ٛ ٜٗظّٖ، ثب اؿة، پلًبك ٝ ك١ب ام ٧ٝو٦ُ

 ثبؽت٠ ٛ٘بم ًبم٧ٖ.  ؿ١ّب كا  ٗبٙ ٧ُٖٞ، المٕ اًت آٙ اًال٦ٗ

 كلٗٞؿ:  كع٠٘ اهلل ٦ٗ اٗبٕ ؽ٦ٜ٨٘

 ( 106ٛ٘بم كا ًٞصي عٌبة ٨ٌٜٛـ. ٛ٘بم ٝ ًب٧ل اعٌبٕ ثلا٥ تلث٨ت ُ٘بًت، ثلا٥ ١ـا٧ت ُ٘بًت.)

ص٢بكٓـ ًؾٚ »اًت. ؿك ًتبة  ٗٞكؿ ث٠ آٙ اٗل ُـٟ 15ثبك ث٠ ًبك ككت٠ ٝ ؿك  114ؿك هلآٙ، ٝاهٟ ٛ٘بم )ٓال٣( ٝ ِٗتوبتَ، 

ؿاٜٛـ، ٛ٘بم ٛلؿثبٙ تله٦ اًت. ١لص٠ ثب ع٘ٞك هٔت  ثل ؽالف تٔٞك ثؼ٦٘ ٠ً ٛ٘بم كا تٌلاك ٦ٗ»آٗـٟ اًت: « ٛ٘بمپ٨لاٗٞٙ 

 ( 107«.)كٝؿ تل٥ ؽٞاٛـٟ ُٞؿ، اٌٛبٙ ثبالتل ٦ٗ ث٨َ

 ٧ٌٞٛـ:  ثبكٟ ٦ٗ اًتبؿ ٢ٜٗل٥ ٨ٛن ؿك ا٧ٚ

تل ٗؼ٨ٔت  ١ل اٛـامٟ اٌٛبٙ ث٠ ٧بؿ ؽـاٝٛـ ثبُـ، ًٖتل ث٠ ٧بؿ ؽـاٝٛـ اًت ٝ  تل ثبُـ، ث٨َ ١ل اٛـامٟ ا٧٘بٙ ٗق١ج٦ اٌٛبٙ ث٨َ

ًٜـ. ٗؼ٨ٔت ًلؿٙ ٝ ٌٛلؿٙ ؿا٧ل ٗـاك ػٖٔ ٝ آُب٦١ ٨ٌٛت، ؿا٧ل ٗـا ؿلٔت ٝ تقًل اًت. ث٠ ١ل اٛـامٟ ٠ً اٌٛبٙ ؿبكْ ثبُـ،  ٦ٗ

ًٜـ. ػجبؿت  ل٥ ٦ٗت تل ؿك ٛظلٍ ثبُـ، ٗؼ٨ٔت ًٖ ًٜـ ٝ ث٠ ١ل اٛـامٟ ؽـاٝٛـ ث٨َ تل ٗؼ٨ٔت ٦ٗ ؽـا كا كلاٍٗٞ ًلؿٟ ٝ ث٨َ

ثٜـ اؽالم ٝ عوٞم  تل پب٥ تل ثبُـ، اٌٛبٙ ث٨َ ثلا٥ آٙ اًت ٠ً اٌٛبٙ مٝؿ ث٠ مٝؿ ث٠ ٧بؿ ؽـا ث٨بكتـ ٝ ٧بؿآٝك٥ ١لص٠ ث٨َ

 ( 108ؽٞا١ـ ثٞؿ.)

ػٜٞاٙ پب٠٧ ًبم٥ ٛ٘بم، ٦ٌ٧ ام كام١ب٥ پبكِبك٥ اًالٕ ثل آٙ ٝ ٗؼلك٦ ٛ٘بم ث٠  ثب ِٛبٟ ام ا٧ٚ ما٠٧ٝ ٝ تٞر٠ ث٠ رٜج٠ پلٝك٦ُ ٝ پبى

 ًبم٥ اؽاله٦ ٌٗٔ٘بٛبٙ ؿاٌٛت.  ١ب ٝ پبى تٞاٙ ثبمؿاُتٚ ربٗؼ٠ اًال٦ٗ ام مُت٦ ا٧٘بٙ كا ٦ٗ

 ( 45ػِٓٚ آْلَغِبءِ ٝٓ آٌَْٜ٘ٔلِ. )ػٌٜجٞت:   اَِّٙ ا٣َّٞٔٔٓ ت٦٢َٜ

 ؿاكؿ.  ث٠ ؿكًت٦ ٠ً ٛ٘بم]،اٌٛبٙ كا[ ام ًبك ٛبُب٧ٌت ٝ ٛبپٌٜـ ثبم ٦ٗ
 كلٗب٧ـ:  ػال٠ٗ ٛجبٛجب٦٧ ٦ٗ

ٛ٘بم ُبْٗ فًل ؽـاٝٛـ اًت ٝ ا٧ٚ فًل، ا٧٘بٙ ث٠ ٝعـا٨ٛت ؽـاٝٛـ، كًبٓت پ٨بٗجل٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ٝ كٝم 



ًٜـ ٠ً ام ؽـا اًتؼبٛت ثز٧ٞـ ٝ ثب كٝط ٝ ثـٙ ؽٞؿ ٗتٞر٠ اٝ  ًٜـ ٝ ٨ٛن اٝ كا ٝاؿاك ٦ٗ رنا كا ث٠ ٛ٘بمُناك تٔو٨ٚ ٦ٗ

 ( 109كؿ.)ؿا ُٞؿ. ٛ٘بم، اٌٛبٙ كا ام كغِب ٝ ٌٜٗل ثبم ٦ٗ

 ث٠ ٛٞك ٦ًٔ ثب٧ـ ُلت: 

 پلٝك٥ اًت.  ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام تٜج٦ٔ ٝ تٚ

 تٞر٦٢ّ اًت.  پلت٦ ٝ ث٦ ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام عٞاى

 ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام ٛواؿپلًت٦ اًت. 

 ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام صبپ٦ًٞٔ اًت. 

 ١ب اًت.  ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام پلًتَ ثت

 بت ؽـا٦٧ اًت. ١ب٥ مُت ٝ ثلؽٞكؿاك٥ ام ٓل ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام ٠٘١ ٧ٝو٦ُ

 ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام ُٜبٟ ٝ تجب٦١ اًت. 

 ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام مٛـ٦ُ ًؾت اًت. 

 ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام مٛـاٙ تٚ اًت. 

 ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام عٔبك ر٢بٙ ٗبؿٟ ٝ ٜٗتوْ ُـٙ ث٠ ػبٖٓ ٌٗٔٞت اًت. 

 ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام ؽٞؿ ٝ پ٨ٞٛـ ثب ؽـا اًت. 

 ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام ؽِٖ ٝ ًؾٚ پلٝكؿُبك اًت. 

 ، ك١ب٦٧ ام ًؾت ربٙ ًٜـٙ اًت. ٛ٘بم

 ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام ػقاة ثلمػ اًت. 

 ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام ًٞك٥ كٝم كًتبؽ٨ن ٝ ػقاة كٝم عٌبة اًت. 

 ( 110ٛ٘بم، ك١ب٦٧ ام آتَ ؿٝمػ ٝ ك٨ًـٙ ث٠ ؽُٞجؾت٦ ث٢ِت اًت.)
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٠ ث٠ ثلًبت ٝآحبك ٧ِب٦ِٛ ٝ ٧ٌپبكص٦ِ، ؿك ث٨ٌبك٥ ام ١ب٥ ارت٘بػ٦ ٦٘٢ٗ ثلؽٞكؿاك اًت ٝ ثب تٞر آ٨٧ٚ اًالٕ ام رٜج٠

١ب٥ آٙ ثل ٝرٞؿ ا٧ٚ رٜج٠ پبكِبك٥ ُـٟ اًت. ثلُناك٥ ٛ٘بم١ب٥ كٝما٠ٛ ٝارت ث٠ ٓٞكت ر٘بػت، ٦ٌ٧ ام ا٧ٚ  ثلٛب٠ٗ

ا٨٘١ت ١بًت ٠ً اكنٝٙ ثل رٜج٠ ارت٘بػ٦ آٙ، حٞاة ٗؼ٥ٜٞ كلاٝا٦ٛ ؿاكؿ. كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ؿكثبكٟ  ثلٛب٠ٗ

 ر٘بػت كلٗٞؿ: 

 ( 111«.)ث٠ٌٔ ٧ي ٛ٘بم»پل٨ًـٛـ: ٧ي كٝم ٛ٘بم؟ كلٗٞؿ: «. ٧ي ٛ٘بم ثب ر٘بػت، ث٢تل ام ص٢ْ ًبّ ٛ٘بم كلاؿا ؿك ؽب٠ٛ اًت»

ثب٧ـ ُلت ُلًت ٌٛلؿٙ اكلاؿ ؿك ٛ٘بم ر٘بػت، « كٝٛـ؟ صلا ثلؽ٦ ث٠ ٛ٘بم ر٘بػت ٦٘ٛ»اًٜٞٙ ؿك پبًؼ ث٠ ا٧ٚ پلًَ ٠ً 

ٛ٘بم، آٗٞمٛـٟ ثٞؿٙ ٗغ٨ٚ  ١ب ٛجب٧ـ تٞر٠ ًلؿ. ١لصٜـ ُب٧ٌت٦ِ ػ٦٘ٔ ٝ اؽاله٦ پ٨َ تل آٙ كؿ ٠ً ث٠ ث١َ٨ب٥ ُٞٛب٦ُٛٞ ؿا ؿ٨ْٓ

٧ٝوٟ ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ، ؿك رقة آٛبٙ ث٠ ا٧ٚ ًبٛٞٙ  ًٜٜـُبٙ ؿك ٛ٘بم ث٠ آ٨ٗن ثب ُلًت ٌٗبرـ ٝ ثلؽٞكؿ ُب٧ٌت٠ ٝ اعتلإ

١ب ُلًت ًٜٜـ ٝ  بٙ، آٗٞمُبكاٙ، پـكاٙ ٝ ٗبؿكاٙ، ؿك ا٧ٚ ر٘بػت٧ِب٦ِٛ ٝ ٗؼ٧ٜٞت ٢ًٖ م٧بؿ٥ ؽٞا١ـ ؿاُت، ٦ٓٝ اُل ٗلث٨ّ

ص٨ٜٚ ٌٗبرـ ثب٧ـ ؿك ٢ٛب٧ت پب٦ً، پب٨ًن٦ُ ٝ م٧جب٦٧  ثؾَ ؽٞا١ـ ثٞؿ. ١ٖ ؿك ثلاثل ُبُلؿاٙ ٝ كلمٛـاٙ ث٠ ٛ٘بم ثب٧ٌتٜـ، ا٢ٓبٕ

٨ت ؿاكؿ ٠ً پب٨ًنٟ ًبؽتٚ ٌٗزـ ٗب٠٧ ا٥ ؿك اًالٕ ا١٘ ٗؼ٥ٜٞ ثٞؿٟ ٝ ام ١لٛٞع پ٨ٔـ٥ ث٠ ؿٝك ثبُـ. پب٨ًن٦ُ ٌٗبرـ ث٠ اٛـامٟ

 ُٞؿ.  آٗلمٍ ُٜبٟ ُ٘لؿٟ ٦ٗ

 اًت:  كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ كلٗٞؿٟ

 ( 112ك٦ِ آؼ٨ِٕٓٚ ؿَلَل ٠َٓٔ.)  ٗٓٚ ًََٜيٓ إٌْٓ٘ٓزـٓ ٧ٕٓٞٓ آْؾ٨َ٘يِ ٤َٔ٨َٓ آْزٔ٘ؼ٤ِ كَأؽلَدٓ ٠ِٜٗٔ آتُّلاةٓ هَـكِ ٗب َٛـك٥

 آٗلمؿ.  ث٠ اٛـامٟ ؽب٦ً ٠ً ٌٗ٘ٚ اًت ؿك صِٖ ثلٝؿ، ربكٝ ًٜـ، ؽـا ُٜب١َ كا ٦ٗ ١لًي ؿك ُت ر٘ؼ٠، ٌٗزـ كا



   ٧بؿآٝك٥
 . ثلا٥ ًٞؿى، ربٛ٘بم ٝ ًزبؿٟ هَِٜ ١٘لاٟ ثب ٢ٗل ٝ تٌج٨غ٦ م٧جب ت٠٨٢ ٨ًٜٖ. 1

 ؿ. ١ب، ٓجب٦ً ٧ٝوٟ ثلا٥ ٛ٘بمؽٞاٛـٙ ت٠٨٢ ًل ١ب، صبؿك٥ م٧جب ٝ ك٦ِٛ ٝ ثلا٥ پٌلثض٠ تٞاٙ ثلا٥ ؿؽتلثض٠ . 2٦ٗ

تل اٝ كا  ١ب٥ ٛ٘بم، ١لص٠ ث٨َ ٨ِٛٚ ًلؿٙ ػجبكت . ١ِٜبٕ آٗٞمٍ هلائت ٛ٘بم ث٠ ًٞؿى، ثب آكاًتٚ ًؾٚ، آ٨ِٜ١ٚ ٝ ؿ3ّ

 ثلا٨ِٛنا٨ٖٛ. 

 ثٌت٦ِ اٝ كا ث٠ ًٞؿى ٧بؿآٝك ًبم٧ٖ.  ١ب٥ ؽـاٝٛـ ٝ ٢ٗل ٝ ؿّ ١ب ٝ ػٜب٧ت . ٛؼ٘ت4

 . . ١ِٜبٕ ؿػٞت ًٞؿى ث٠ ٛ٘بم، ثب اٝ ث٠ ؽُٞل٦٧ٝ ثلؽٞكؿ 5ٖ٨ًٜ

 ُناك٥ ؽٞؿ كا ث٠ ًٞؿى ِٛبٙ ؿ٨١ٖ.  ص٨ٜٚ، ًپبى . پي ام پب٧بٙ ٛ٘بم، ثب ؽل٧ـٙ ٧ي ؽٞكا٦ً ٧ب ث٨ًٞـٙ ٝ ككتبك١ب٦٧ ا6ٚ٧

تٞاٛـ ث٠ ٓٞكت  . ام اؿث٨بت ٝ ُؼل١ب٥ هَِٜ ٝ ًلٝؿ١ب٥ م٧جب ثلا٥ ٛ٘بم اًتلبؿٟ ٨ًٜٖ. ٠٘١ ا٧ٚ ًبك١ب ثلا٥ ٛٞرٞاٛبٙ 7٦ٗ

 ١ب٥ رقّاة ؿكثبكٟ آٗٞمٍ ٛ٘بم، ا١ـا٥ ًٝب٧ْ ٗٞكؿ ٨ٛبم پي ام اٛزبٕ ٛ٘بم ٝ... .  ًتبة ؿ٧ِل٥ ٨ٛن اٛزبٕ ُٞؿ، ٗبٜٛـ: ت٠٨٢

 

 ٨ُل٥ ام ه٠ٔ ٝ ُؼل ؿك ٗٞكؿ ٛ٘بم  ث٢لٟ - 5

ثٌت٦ِ ٝ ًَِ  تٞاٛـ ًجت ؿّ ٗٞٗٞع ٛ٘بم ؿك هبٓت ُؼل ٝ ؿاًتبٙ، ٗٞٗٞػ٦ اثتٌبك٥ اًت ٠ً اًتلبؿٟ ام آٙ ٦ٗ

 تل ًٞؿى ث٠ ٥ًٞ ٛ٘بم ُٞؿ.  ث٨َ

   ؿثٌتب٦ٛ ُؼل ٛ٘بم ٧ٝوٟ ًٞؿًبٙ پ٨َ
 ُـٟ ثبم ٝهت ٛ٘بم 

 ًٖٗٞ كام ٝ ٨ٛبم 

 ٗلؽ ؿّ ًلؿٟ، ثبم 

 ث٠ ١ٞا٧َ پلٝام 

 ٝهت ٛ٘بم 

   ًل مؿ ًپ٨ـٟ

   ام ثبٕ ٢ٗتبة

   ٝهت ٛ٘بم اًت

   ثلؽ٨ن ام ؽٞاة

   ٗخْ ٌُٞك٠

 ؽُٞجٞ ٝ م٧جب 

   ُٔؾٜـٟ ٝاًٚ

 ١ب  ثل ك٥ٝ ٓت

   ثِٜٞ ٓـا٥

 ؽٞة افاٙ كا 

 ٝهت ٛ٘بم ٝ 

 ٓجظ اًت ٝ عبال 

   ثؼـ ام ٧ٞٗٝت

 ًزبؿٟ ثِِب 

   صٞٙ ُبؽ٠ ُْ

 ( 113ثلؽ٨ن امرب)

   ا٥ ؿؽتل ٌٗٔ٘بٙ



   ا٥ ؿؽتل ٌٗٔ٘بٙ

   ٛبم٨ٛٚ ثب ا٧٘بٙ

   ثب٧ـ ٝٗٞ ث٨ِل٥

   ١ب٥ هلآٙ ؿك ص٠ِ٘

   ؽٞا٦ٛ ٝهت٦ ٛ٘بم ٦ٗ

   ١ب ؽُٞج٦٧ٞ ٗخْ ٛؾْ

   ثب ؽـا٥ ٢ٗلثبٙ

   ٦٧ُٞ ١ب ٦ٗ ام ؽٞث٦

 ا تٞ كا ؿًٝت ؿاكؿ ؽـ

   اُل ٛ٘بم ثؾٞا٦ٛ

   ١ل ٓجظ ٝ ظ٢ل ٝ ١ل ُت

   ت٨ٌٔق ؽٞؿ ثـا٦ٛ

   تبث٦ ٗخْ ؽٞك٨ُـ ٦ٗ

   ؿك آً٘بٙ آث٦

   ؽٞا٦ٛ ٝهت٦ ٛ٘بم ٦ٗ

 ( 114م٧جبتل ام ٢ٗتبث٦)

   ٛ٘بم ٝ مٛـ٦ُ

   ٗٚ ًٞؿ٦ً ُبؿاثٖ

   ؿك پب٦ً ٗخْ آثٖ

   صٞٙ ؽٞك٨ُـ ؿكؽِبٙ

   تبثٖ ؿك مٛـ٦ُ ٦ٗ

   ؽٞاٖٛ م ٦ٗٝهت٦ ٛ٘ب

 ٗٚ ؿك ًٜبك ثبثب 

 ؽٞاٛـ  ١ب٧ٖ ٦ٗ ثل ٓت

 ١ب  پلًت٥ٞ ُبؿ٥

   اهلل اًجل ُلتٚ

   هـك ٨ُل٧ٚ ٝ م٧جبًت ص٠

   ال ا٠ٓ اال اهلل

 ( 115علف پ٨بٗجل ٗبًت)
٠ً  ًلؿ، صٜبٙ ٨ٛن ؿك ٢ٛب٧ت اعٌبٙ ٝ ثلؿثبك٥، ٛ٘بم كا ثلا٥ ًٞؿى، ٨ُل٧ٚ ٝ ؽٞاًت٦ٜ ٦ٗ )ّ(پ٨بٗجلُلا٦ٗ اًالٕ

ػ٠٨ٔ آٌالٕ ٠ً  ؽٞاٛـ ٝ ر٘ؼ٦ ث٠ اٝ اهتـا ًلؿٟ ثٞؿٛـ. ع٨ٌٚ كٝم٥ پ٨بٗجل ٛ٘بم ر٘بػت ٦ٗ»٧ُٞـ:  ًؼـ ٦ٗ ثٚ ٨ٓج

ُبٟ  رب ٌِٛت٠ ثٞؿ. ١ِٜب٦ٗ ٠ً كًّٞ ؽـا ث٠ ًزـٟ ككت، آٗـ ٝ ثل پِت پ٨بٗجل ًٞاك ُـ. آٙ ًٞؿ٦ً ث٨َ ٛجٞؿ، آٙ

كاٜٛـ(. ١ِٜب٦ٗ ٠ً كًّٞ ؽـا٦ٔٓ  اك ا٧ٚ ٝاهٟ ٦ٗ)ُتل كا ثب تٌل« عْْٓ.. عْْٓ»پب١ب٥ ؽٞؿ كا علًت ؿاؿ ٝ ُلت: 

ُـ ٝ  ُقاُت ٝ ثٜٔـ ٦ٗ ُلكت، آكإ ثل م٨ٗٚ ٦ٗ ؽٞاًت ًل ام ًزـٟ ثلؿاكؿ، ع٨ٌٚ كا ٦ٗ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ٦ٗ

 ؿاؿ. تب پب٧بٙ ٛ٘بم ا٧ٚ ًبك تٌلاك ُـ.  ككت، ثبم ع٨ٌٚ ١٘بٙ ًبك كا اٛزبٕ ٦ٗ صٞٙ ث٠ ًزـٟ ثؼـ٥ ٦ٗ

٧ٚ ٓغ٠ٜ كا ؿ٧ـ، ث٠ ػٜٞاٙ اػتلإ ٛنؿ كًّٞ ؽـا آٗـ ٝ ُلت: ا٥ ٗغ٘ـ! ُ٘ب ثب ًٞؿًبٙ ٗلؿ٥ ٢٧ٞؿ٥ صٞٙ ا

ثب٨ُـ، ث٠  ٨ًٜٖ. پ٨بٗجل كلٗٞؿ: اُل ُ٘ب ١ٖ ث٠ ؽـا ٝ كًّٞ اٝ ا٧٘بٙ ؿاُت٠ ٠ُٛٞ ككتبك ٦٘ٛ ٨ًٜـ ٠ً ٗب ا٧ٚ كتبك٥ ٦ٗ

٢٧ٞؿ٥ تغت تأح٨ل ا٧ٚ پلٝكٍ اًال٦ٗ ٝ ٨ًٜـ.  ٝكم٧ـ ٝ ثب ٢ٗل ٝ ٛٞامٍ ثب آٛبٙ ككتبك ٦ٗ ًٞؿًبٙ ؽٞؿ ٢ٗلثب٦ٛ ٦ٗ

 ( 116«.)ثٜٔـٛظل٥ پ٨بٗجل، ٨ُلت٠ اًالٕ ُـ ٝ ١٘بٙ ؿٕ ٌٗٔ٘بٙ ُلؿ٧ـ

 



   ٨ُل٥ آًبٙ - 6

ا٥ ثلؽٞكؿ ُٞؿ ٠ً اعٌبى رجل ٝ ؽٌت٦ِ  ١ب٥ ٛؾٌت ث٠ ٧ٝوٟ ؿٝكاٙ ؽلؿًب٦ٓ ثب٧ـ ثب ًٞؿى ث٠ ٠ُٛٞ ؿك ًبّ

آٝك تجـ٧ْ ٨ًٜٖ. اُل ؿك ٨ٗبٙ ٛ٘بم ؿك پ٦ ص٨ن٥ ؿ٧ٝـ، اٝكا  ٝ كٛذٌٜٛـ ٝ ٛجب٧ـ ٛ٘بم كا ثلا٥ اٝ ث٠ اٗل٥ ًٌْ ًٜٜـٟ 

٠ُٛٞ ٠ً ؿك  ًٜـ. ١٘بٙ ًلمَٛ ٨ٌٜٖٛ، ث٠ٌٔ پي ام ٛ٘بم ثب ؽٜـٟ ٝ ُبؿ٥ ث٠ اٝ ث٨بٗٞم٧ٖ ٠ً ا٧ٚ ًبك، ٛ٘بم كا ثبْٛ ٦ٗ

ثب٧ـ ث٠ اٛـامٟ كٝ،  ثبك ثبُـ. ام ا٧ٚ ٨ُل٥ عت٦ ثلا٥ ٛٞرٞاٙ ٨ٛن ٌٗ٘ٚ اًت م٧بٙ ١ب٥ پ٨ِ٨ٚ ُلت٠ ُـ، ًؾت ثؾَ

  تٞاٛب٦٧ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ث٠ اٝ ت٨ٌٔق ٨ًٜٖ.

   كِلؿٟ ٜٗٔت
١ب٥ ؿ٦ٜ٧ آُٜب ًلؿ تب ثب  تٞاٙ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ كا ثب ػجبؿت ٝ آٗٞمٟ . آْ ٗغجّت: ثب ٗغجّت ٝكم٧ـٙ ث٢تل 1٦ٗ

 ٝكم٥ ٝؿ٦ُٜ٘.  ٠ٜ٨ً

 . آْ ٓقّت: ربٓت ٝ رقاة ًلؿٙ ٛ٘بم ؿك ٛظل ًٞؿًبٙ. 2

ت٧ِٞن: ثب٧ـ ًزبؿٟ ٝ رب٧ِبٟ ٛ٘بم ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ كا م٧جب ٝ ؿٓضٌت ثٌبم٧ٖ ٝ ١ِٜبٕ ُلتٚ ٛبٕ . آْ آكاًتٚ ٝ 3

 ؽـا ٝ ًزـٟ ًلؿٙ، اٝ كا ت٧ِٞن ٨ًٜٖ. 

 ١ب٥ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ.  . آْ تـبكْ: ٛبؿ٧ـٟ ُلكتٚ، اُتجب4ٟ

 ٨ُل٥: تالٍ ثلا٥ ًب١َ ؿُٞاك٥ ػْ٘ ػجبؿ٥ ؿك ٛظل ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ.  . آْ آًب5ٙ

 آْ تـك٧ذ: ث٠ ٧ٌجبكٟ ٛجب٧ـ ام ًٞؿى ؽٞؿ، اٛتظبك ػبثـ ٝ ما١ـ ُـٙ ؿاُت٠ ثب٨ُٖ.  .6

 . آْ آوب: آوب٥ ٗغجّت ؽـا ؿك هٔت ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ٝ پب٨ُـٙ ثقك ٗغجت اٝ ؿك ؿَٓ. 7

٨ٜٖ ٝ . آْ اٛي: ثب٧ـ ًٞؿى كا ثب ؽـا ٗأٛٞى ًبؽت ٝ ام ؽـا ٛتلًبٛـ. ثب٧ـ اٝ كا ث٠ ًؾٚ ُلتٚ ثب ؽـا ٝاؿاك 8ً

 ( 117كا ث٠ اٝ ثل٢٘ب٨ٖٛ.)« عبٗل ٝ ٛبظل»ٗؼٜب٥ 

ا٥ ككتبك ًٜٜـ ٠ً ث٠ ؿٓنؿ٦ُ اٝ ام ٛ٘بم  پـك ٝ ٗبؿك ٝ ٗلث٨بٙ ١ِٜبٕ ٝاؿاُتٚ ًٞؿى ث٠ ٛ٘بم ثب٧ـ ث٠ ٠ُٛٞ

 ٨ٛبٛزبٗـ. ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ، ٗٞاكؿ م٧ل ثب٧ـ كػب٧ت ُٞؿ: 
 آ٨ٗن ٧ب ث٨ـاك٥ اٝ ثلا٥ ٛ٘بم ُت.  ١ب٥ اٗبك٦ ٝ تؼّٔت . پل٨١ن ام ؽٌت٠ ًلؿٙ ًٞؿى ثب ثلٛب1٠ٗ

 آكل٧ٚ ًٞؿى ثلا٥ ٝا ؿاُتٚ اٝ ث٠ ٛ٘بمؽٞاٛـٙ.  ١ب٥ ٓقت . پل٨١ن ام ث٠ ١ٖ مؿٙ ثبم٥ ٝ ًلُل2٦ٗ

 ٧ٝوٟ ؿك ؽلؿًب٦ٓ.  . پل٨١ن ام ًبكثلؿ مٝك ؿك ٝاؿاك ًلؿٙ كلؿ ث٠ ٛ٘بم ث3٠

 ًجي ُ٘لؿٙ ٛ٘بم ٝ ثلُناك ًلؿٙ آٙ ثبؽٜـٟ.  . پل٨١ن ام

 . پل٨١ن ام رـا٦٧ اٛـاؽتٚ ٨ٗبٙ ؿٝ ٛ٘بم، ٗبٜٛـ ؽٞاٛـٙ ٛ٘بم ظ٢ل ٝ ػٔل ؿك ؿٝ ٛٞثت. 5

 اًت:  ػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿٟ اٗبٕ ٓبؿم

ٝٓ آْؼِِبءِ ٗبؿاٗٔٞا ػ٦ٔٓ ُٝٔٗٞءٍ هَجَْ اَْٙ اَِّٛب َٛبٗٔلُ ِٓج٨ٕبَٙ اَْٙ ٧ٓزٕ٘ٓؼٔٞا ث٨َٓٚ آَّٔٔٞت٨َٚ اال٦ُٓٝ ٝٓ آْؼٕٓٔل ٝٓ ث٨َٓٚ آْ٘ٓـلِةِ 

 ( ٧118ِٓتَـُِٔٞا.)

٠ً ث٠ ًبك٥ ًلُلٕ  ٨ًٜٖ ٠ً ٛ٘بم ظ٢ل ٝ ػٔل ٝ ٗـلة ٝ ػِب كا ثب ١ٖ ثؾٞاٜٛـ تب پ٨َ ام آٙ ٗب ًٞؿًبٙ ؽٞؿ كا اٗل ٦ٗ

 ُٞٛـ، ثب ٝٗٞ ثبُٜـ. 

 ا٧ٖ.  ٦ تٜج٠٨ ًلؿٟ. پل٨١ن ام ؿػٞت ًٞؿى ٧ب ٛٞرٞاٙ ث٠ ٛ٘بم ١ِٜب٦ٗ ٠ً اٝ كا ث٠ تبم6ُ

 عب٦ٓ.  . پل٨١ن ام ٛ٘بم ؽٞاٛـٙ ١ِٜبٕ ؽٌت٦ِ ٝ ث7٦

ًٜٜـُبٙ ٛ٘بم ؿك ٨ًٜٚ پ٨َ ام  ١ب٥ ؿُٞاك ؽـاٝٛـ ثلا٥ تلى . پل٨١ن ام ٧بؿآٝك ًبؽتٚ ٗزبمات8

 ( 119ًب٦ِٓ.) ١ِت

 ثبك٥ ثب٧ـ ؿػب ًلؿ ٠ً: 

 ( 40ٝٓ تَوَجَّْْ ؿٔػبءِ. )اثلا٨١ٖ: كٓثَّٜب   كٓةِّ ارٕؼ٦ِْٜٔٓ ٗٔو٨ِٖٓ آَّٔال٣ِ ٝٓ ِْٗٚ فُك٧َِّّت٦



  پلٝكؿُبكا! ٗٚ ٝ كلمٛـاٖٛ كا ثلپبؿاكٛـٟ ٛ٘بم هلاك ؿٟ ٝ ؿػب٧ٖ ثپق٧ل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ًبماٙ : ١٘لاٟ ثب ثلٛب٠ٗ ثؾَ ص٢بكٕ

 

 

 

   ا٥ پ٢ِٜ٨بؿ١ب٥ ٦ًٔ ٝ ثلٛب٠ٗ

١ب٦٧ ؿكثبكٟ كٌٔل٠ ٛ٘بم ث٠ ٓٞكت ُلت ٝ ُٞ ٧ب ٨ٗنُلؿ ثب ع٘ٞك ًٞؿًبٙ، ٛٞرٞاٛبٙ، ًبكُٜبًبٙ اٗٞك  ت٠٨٢ ثلٛب٠ٗ  .1

ؿاك ثبُٜـ، ؿك آؿبم ث٢تل اًت ام ًٞؿًبٙ ٝ  ١ب اُل ث٠ ٓٞكت ٗز٘ٞػ٠ اؿا٠ٗ ٠ُٛٞ ثلٛب٠ٗ ُٜب٦ً ثلا٥ ا٧ٚ ؿ٦ٜ٧ ٝ كٝاٙ

 ١ب٥ ُٞٛبُٞٙ ػ٦٘ٔ، كل٦ِٜ١، ؿ٦ٜ٧ ٧ب ٝكم٦ُ ١ٌتٜـ.  ٛٞرٞاٛب٦ٛ ؿػٞت ُٞؿ ٠ً ؿاكا٥ ٗغجٞث٨ت٦ ؿك ػل٠ٓ

١ب٥ ٗلثٞٙ ث٠ ٛ٘بم ٝ پؾَ آٙ ام كًب٠ٛ ٝ اػالٕ ٛبٕ  ١ب٥ رقّاة ؿك ٗـاكى ؿكثبكٟ ٗٞٗٞع . ثلُناك٥ ٌٗبثو2٠

تٞاٙ ؿٝ ٗلث٦ّ كا ؿك ؿثٌتبٙ ٧ب پ٨َ ؿثٌتبٙ ث٠ ػٜٞاٙ ؿاٝك اٛتؾبة  ا٥ ثلا٥ ثلُناك٥ ٌٗبثو٠ ثؼـ٥. ٗخالً ٦ٗ ٗـك٠ً

ؽٞا١ٜـ ؿك ٌٗبثو٠ ُلًت ًٜٜـ، ثؾٞا٨١ٖ ٝٗٞ ث٨ِلٛـ. ًپي ث٠ ًٌب٦ٛ ٠ً ؿكًت ٝٗٞ  ١ب٦٧ ٠ً ٦ٗ ٝ ام ثض٠ًلؿ 

 ث٨ِلٛـ، ١ـا٧ب٦٧ ث٠ كًٖ ٧بؿثٞؿ ؿاؿٟ ُٞؿ. 

آكا٦٧ ٜٗبًت ثب فٝم ًٞؿًبٙ تٞر٠  ١ب ٝ ٓغ٠ٜ ١ب٥ ٗق١ج٦ ٝ ؿ٦ٜ٧ ثب٧ـ ث٠ رقاث٨ت ١ب ؿك ثلٛب٠ٗ ثلا٥ اكا٠٧ اكمٍ

ٛبپق٧ل تجـ٧ْ  كٝط ٝ تغْ٘ ًبم٥ ؽِي، ث٦ ب٥ پل ٗغتٞا، ؿك ٓٞكت ٛـاُتٚ هبٓت ٜٗبًت ثلٛب١٠ٗ ُٞؿ. ص٠ ثٌب ثلٛب٠ٗ

١ب٥ ٧ٝوٟ ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ.  ١ب ؿك ثلٛب٠ٗ ا٥ ؿكثبكٟ ٛ٘بم ٝ ُٜزبٛـٙ آٙ ١ب٥ ث٨ٌت ؿه٨و٠ . ًبؽت ك3ٖٔ٨ُٞٛـ.  ٦ٗ

ٛـاكٛـ. آٛبٙ صٞٙ ؿك كؤ٧ب٥  ١ب٥ ؿكام ٗـت ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ ظلك٨ت ٝ تغْ٘ صٜـا٦ٛ ثلا٥ ت٘بُب٥ ك٨ٖٔ

 كٝٛـ.  ًٜٜـ ٝ ث٠ ؿٛجبّ ًبك ؿ٧ِل٥ ٦ٗ ١ب كا ؿك ٨ٗب٠ٛ كاٟ ك١ب ٦ٗ ٠ُٛٞ ك٨ٖٔ ًٞؿًب٠ٛ ؽ٧َٞ ؿلم ١ٌتٜـ، ا٧ٚ

١ب٥ ت٠٨٢ ُـٟ ث٠ ٓٞكت  ١ب ٝ ك٨ٖٔ ١ب٥ ع٨بت ثؾَ ؿ٧ٚ ؿك ٗتٚ ًل٧بّ . ُٜزبٛـٙ ٛ٘بؿ١ب٦٧ ام ؿًتٞك١ب ٝ اٛـ4٠ِ٧

 رقّاة ٝ ؿ٨ل ٌٗتو٨ٖ. 



١ب٥ ارت٘بػ٦ ، ثب٧ـ ث٠ ٓٞكت ؿ٨لٌٗتو٨ٖ، رب٦٧ ثلا٥ اٛتوبّ ؿاؿٙ اكمٍ ٛ٘بم ُٜزبٛـٟ ُٞؿ ٝ ثب  ٛب٠ٗ ت ك٨ٖٔث٠ تٜبً

٠ٔ٨ًٝ ثبم٧ِلاٙ ٢ِٗٞك ٝ ٗغجٞة، ثبك اكم٦ُ ث٠ آٙ ثجؾِٜـ. ث٠ ٧و٨ٚ،  صٞٙ ٝٗٞ ًبؽتٚ ٧ب ٛ٘بمُناك٥ ث٠ ٛ٘بؿ١ب٦٧ ١ٖ

 ٨ٌٛت. تل  تل ام كٍٝ ٌٗتو٨ٖ ثبُـ، ًٖ تأح٨ل ا٧ٚ ٨ُٟٞ اُل ث٨َ

١ب٦٧ ام مٛـُب٦ٛ پ٨ِٞا٧بٙ ؿ٧ٚ ٧ب آغبة ا٧ِبٙ ٝ ػٔ٘ب٥ ٗؼبٓل ؿكثبكٟ ٛ٘بم ٗبٜٛـ: رل٧بٙ ٝٗٞ ُلكتٚ  . ت٠٨٢ ثلٛب5٠ٗ

ٓلم٧ـ ٝ كَٛ ٓٞكت ٗجبكًَ مكؿ  ١ب٧َ ٦ٗ ػ٠٨ٔ آٌالٕ ٠ً ١ِٜبٕ ٝٗٞ ًبؽتٚ ، ٗلْٔ ع٘لت اٗبٕ عٌٚ ٗزتج٦

ا٧ٌتـ،  ثل ١ل ًي ٠ً ؿك ٗوبثْ پلٝكؿُبك ٦ٗ»كلٗٞؿ:  ُـ. ٝهت٦ ػٔت ا٧ٚ عبٓت كا ام آٙ ع٘لت پل٨ًـٛـ، ٦ٗ

 ( 120«.)ًناٝاك اًت ٠ً كَِٛ مكؿ ُٞؿ ٝ اػ٘ب٥ ثـَٛ ثٔلمؿ

١ب٥ ًٞؿى ٝ  كع٠٘ اهلل، ام مثبٙ ٛٞرٞاٛبٙ ؿك ثلٛب٠ٗ ١ب٦٧ ام ٛ٘بم ُناكؿٙ ع٘لت اٗبٕ ؽ٦ٜ٨٘ . ث٨بٙ ؽبٛل6ٟ

رل٧بٙ ثؼ٦٘ ام ػٔ٘ب٥ ٗؼبٓل ؿك ٗٞكؿ ٛ٘بم ٝ آحبك ٝ ص٨ٜٚ  ٛٞرٞاٙ ث٠ ٧ٝوٟ ؿك ا٧بٕ ٨ٗالؿ ٧ب اكتغبّ ا٧ِبٙ. ١ٖ

٦ًِٜ ثلا٥ ثلٛب٠ٗ ًبم٥ ؽٞا١ـ ثٞؿ. ث٠ ١ل عبّ، اٗبٕ ثنكُٞاك ٛ٘بمُناك٥  ٗب٠٧ ُلاٙ آٗـ١ب٥ آٙ ثلا٧ِبٙ، ؿًت پ٦

تٞاٙ ٜٗلط ًلؿ ٝ ام مٛـُب٦ٛ ا٧ِبٙ ثلا٥ ٛٞرٞاٛبٙ، ثلٛب٠ٗ  ثٞؿ ٠ً ا٧ِبٙ كا ث٠ ػٜٞاٙ ا٥ِٞٓ مٛـ٦ُ ٗؼبٓل، ٦ٗ

)كلا٠ٌٛ( ُـ، اّٝ پل٨ًـ: هج٠ٔ ًـإ ٛلف « ٛٞكْ ُٓٞبتٞ»كع٠٘ اهلل ٝاكؿ  اٛـ: ٝهت٦ ٠ً اٗبٕ ؽ٦ٜ٨٘ ت. ُلت٠ًبؽ

ككت، ت٘بٕ اكلاؿ ؿك ١ٞاپ٨٘ب ؽٞاث٨ـٟ ثٞؿٛـ ٝ ت٢ٜب ا٧ِبٙ ؿك  ص٨ٜٚ ؿك ُج٦ ٠ً ام پبك٧ي ث٠ ٥ًٞ ت٢لاٙ ٦ٗ اًت؟ ١ٖ

 ؽٞاٛـ.  ٛجو٠ ثبال٥ ١ٞاپ٨٘ب ٛ٘بم ُت ٦ٗ

كٝم٥ ٠ً ُبٟ كلاك ًلؿ، ؿك ٛٞكْ ُٓٞبتٞ ثٞؿ٧ٖ. پ٨ٔي كلا٠ٌٛ »٧ُٞـ:  كع٠٘ اهلل ٦ٗ ـ اع٘ـ ؽ٦ٜ٨٘عزت االًالٕ ٨ً

ؿٝكث٨ٚ كوٚ ٓغجت اٗبٕ كا  150ؽ٨بثبٙ ا٦ٔٓ ٛٞكْ ُٓٞبتٞ كا ثٌت. ؽجلِٛبكا٦ٛ ام آكل٧وب، آ٨ًب، اكٝپب ٝ اٗل٧ٌب ٝ ُب٧ـ 

ًبّ كا ٗؾبثلٟ ًٜٜـ؛ س ٙ ُبٟ ككت٠ ثٞؿ ٝ  تل٧ٚ عبؿح٠ ًلؿٛـ تب ام ٛل٧ن ع٘لت اٗبٕ، ثنكٍ ٌٗتو٨ٖ پؾَ ٦ٗ

١ب ثل  ؽٞاًتٜـ ثج٨ٜٜـ ٠ً اٗبٕ ص٠ ت٦٘٨٘ٔ ؿاكٛـ. اٗبٕ ثل ك٥ٝ ٜٓـ٦ٓ ا٧ٌتبؿٟ ثٞؿ ؿك ًٜبك ؽ٨بثبٙ. ت٘بٕ ؿٝكث٨ٚ ٦ٗ

ك٥ٝ اٗبٕ مٕٝ )ٗت٘لًن( ُـٟ ثٞؿٛـ. اٗبٕ صٜـ ؿه٨و٠ ٓغجت ًلؿٛـ. ٗٚ ًٜبك اٗبٕ ا٧ٌتبؿٟ ثٞؿٕ. ٧ي ٗلتج٠ ثلُِتٜـ ٝ 

 ( 121«.)ؿكَٛ ُلتٜـ: ٝآٌالٕ ػ٨ٌٖٔ ٝ كع٤٘ ا٠َّٔٓ ٝ ثلًبت٠ ٜـ: اع٘ـ! ظ٢ل ُـٟ؟ ُلتٖ: ث٠ٔ، االٙ ظ٢ل اًت. اٗبٕ ث٦ُلت

ا٥ ٗبٜٛـ  ١ب٥ ٠ِ٨ًٔ تٞاٙ ثلٛب٠ٗ مٗبٙ ُٞؿ، ٦ٗ ١ب٥ ػلكب٦ٛ ٛ٘بم ١ٖ ص٠ ثلٛب٠ٗ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ثب ٓغظ٠ . صٜب7ٙ

١ب٦٧ ًٞتبٟ ٧ب ا٨٘٨ِٛٚ ام اعٌبٕ،  تٞاٙ ك٨ٖٔ ٝ ٠٘١ پٌٜـ اكا٠٧ ًلؿ. ٦ٜٗٗبربت كا ؿك كٍٝ ٝ هبٓج٦ ٛٞ ثب اؿث٨بت٦ مٛـٟ 

١ب٥ م٧ل ث٨ٌبك ا٨٘١ت ؿاكؿ: آؿاة ٝٗٞ،  آؿاة ٝ ٌٗتغجبت ٛ٘بم ت٠٨٢ ٝ پؾَ ًلؿ. ؿك ا٧ٚ ٨ٗبٙ تٞر٠ ث٠ ٗٞٗٞع

ٛب٠ٗ ؿكثبكٟ ٓجبى ٛ٘بمُناك، ٛ٘بم ؿك ٌٗبٙ ٗوـى ٝ ٌٗبرـ، افاٙ ٝ اهب٠ٗ، آؿاة هج٠ٔ ٝ... . ام ا٧ٚ كٝ، ت٠٨٢ ثل

 ١ب٦٧ ٗبٜٛـ م٧ل ث٨ٌبك ٜٗبًت اًت:  ؿاًتبٙ

ام ٌٗتغجبت ٛ٘بم آٙ اًت ٠ً اٌٛبٙ ث٥ٞ ؽٍٞ ث٠ ثـٙ ٝ ٓجبًَ ثنٛـ ٝ ثب ٓجبى پب٨ًنٟ ٛ٘بم ثؾٞاٛـ ٝ ثب اعتلإ ٝ »

 ٝهبك ثلا٥ ػجبؿت ؽـا ِٗـّٞ ُٞؿ. 

ػ٢٨ٔب  ه٦ ٗبٛـٟ ثٞؿ. ع٘لت كب٠٘ٛا٥ ث٠ افاٙ ٗـلة ثب ٓغظبت آؽل ػ٘ل ع٘لت م١لاػ٢٨ٔب آٌالٕ ثٞؿ. صٜـ ٓغظ٠

ؽٞاٖٛ، ث٨بٝك.  آٌالٕ ث٠ اً٘بء ثٜت ػ٨٘ي كلٗٞؿ: ػٜل ٗلا ث٨بٝك تب ؽٞؿ كا ؽُٞجٞ ًبمٕ ٝ آٙ ٓجبى كا ٠ً ثب آٙ ٛ٘بم ٦ٗ

ؽٞاًت ٛ٘بم ثؾٞاٛـ، عبِٓبٙ ؿُلُٞٙ ُِت. ًلُبٙ كا ث٠ م٨ٗٚ ٢ٛبؿٛـ ٝ ث٠  ًپي ٝٗٞ ُلكت ٝ ١ِٜب٦ٗ ٠ً ٦ٗ

ث٨ِٜٚ. ١ِٜب٦ٗ ٠ً ٝهت ٛ٘بم كلا ك٨ًـ، ٗلا ث٨ـاك ًٚ تب ٛ٘بمٕ كا ثؾٞاٖٛ. اُل ثلؽبًتٖ ٠ً ص٨ن٥ اً٘بء كلٗٞؿ: ًٜبكٕ 

٧ُٞـ: ٝهت ٛ٘بم  ػ٠٨ٔ آٌالٕ ثللًت تب ؽجل كٞت ٗلا ث٠ اٝ ثـ١ـ. اً٘بء ٦ٗ ٨ٌٛت ٝ اُل ثل ٛؾبًتٖ، ُؾ٦ٔ كا ٛنؿ ػ٦ٔ

ٝهت ٛ٘بم اًت(! ٓـا٦٧ ٨ِٜٛـٕ ٝ ٗتٞر٠ ُـٕ  كلا ك٨ًـ، ُلتٖ: ا٣ٞٔٔٓ ٧ب ثٜت كًّٞ ا٠َّٔٓ )ا٥ ؿؽتل كًّٞ ؽـا!

 ( 122«.)ع٘لت م١لاػ٢٨ٔب آٌالٕ ام ؿ٨ٛب ككت٠ اًت

ًبالٙ ؿك ا٧ٚ كاث٠ٜ ٗخبّ مؿ٦ٛ اًت.  . ؽبٛٞاؿٟ ؿك پلٝكٍ ؿ٦ٜ٧ كلمٛـاٙ ٛوَ ٦٘٢ٗ ؿاكؿ ٝ پي ام آٙ، ٛوَ 8ٖ١

ًبالٙ  لت٠ ث٠ ػجبؿت ٝ ٛ٘بم ث٠ ٠ٔ٨ًٝ ١ٖ١ب٥ آُ ١ب٦٧ ؿك م٠ٜ٨ٗ ُلا٧َ كلمٛـاٙ ثلؽ٦ ؽبٛٞاؿٟ ثٜبثلا٧ٚ، ًبؽت ًل٧بّ

ا٥ ٠ً ؿك آٙ اٜٗلاة، ٛب١٘ب٦ِٜ١، ؽِٞٛت ٝ ث٦ اعتلا٦ٗ ث٠ صِٖ  ُٞؿ. ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ، ثب٧ـ ؽبٛٞاؿٟ پ٢ِٜ٨بؿ ٦ٗ

 ؽٞكؿ، ٗٞٗٞع ثلٛب٠ٗ هلاك ٨ُلؿ.  ٦ٗ

ٞك ؿك ٌٗزـ، ككبهت ٗخبّ: آُٜب٦٧ كلمٛـِ ٛٞرٞاٙ آٙ ؽبٛٞاؿٟ ؿ ثبم٥ كٞتجبّ ثب ٦ٌ٧ ام ٛٞرٞاٛبٙ ٌٗزـ٥ ٗغْ، ع٘



 ثب اٗبٕ ر٘بػت ٝ ؿُل٦ُٛٞ اعٌبى ؿك ككتبك ثب ؿ٧ِلاٙ، ُلا٧َ ث٠ ٛ٘بم ٝ پ٨ل٥ٝ ؿ٧ِل اٛلاك٨بٙ ام اٝ. 

١ب٦٧ ٠ً  ١ب٥ ًٞتبٟ ث٠ ٓٞكت م٧ل٧ٞٛي ثلا٥ كلمٛـاٙ ٝ پـك ٝ ٗبؿك. ثلا٥ ٠ٛٞ٘ٛ، ر٠ٔ٘ كًب٦ٛ ٝ ثبمتبة ر٠ٔ٘ . پ٨ب9ٕ

 ٕ كًب٦ٛ ث٠ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ث٨ٌبك ٗإحل ؽٞا١ـ ثٞؿ. ُٞٛـ، ؿك پ٨ب آؿبم ٦ٗ« ؿا٨ٛـ آ٧ب ٦ٗ»ثب 

   كًب٦ٛ ثلا٥ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ١ب٥ اٛالع ٠ٛٞ٘ٛ

 تل٧ٚ ػجبؿت ٛنؿ ؽـاٝٛـ ٛ٘بم اًت؟  ؿاُت٦ٜ ؿا٨ٛـ ؿًٝت آ٧ب ٦ٗ

 ٨ُلؿ، ٛ٘بم اًت؟  ؿا٨ٛـ ٛؾٌت٨ٚ ص٨ن٥ ٠ً ؿك ه٨بٗت ٗٞكؿ پلًَ هلاك ٦ٗ آ٧ب ٦ٗ

 ؿك ١ب٥ اٛالع كًب٦ٛ ثلا٥ پـك ٝ ٗب ٠ٛٞ٘ٛ

 ؿا٨ٛـ صِٖ پ٦ُٞ ام ؽٜب٥ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ث٠ ٧ٝوٟ ٛ٘بم ؿك ث٨ٌبك٥ ٗٞاكؿ ًبمٛـٟ اًت؟  آ٧ب ٦ٗ

ؿا٨ٛـ ث٠ كػ ٨ًِـٙ ؽٜب ٝ ًلمَٛ ًلؿٙ ٛٞرٞاٙ ؿك ٌٗب٧ْ ػجبؿ٥ ث٠ ٧ٝوٟ ٛ٘بم، ث٠ رٌٞكتل ُـٙ اٝ ؽٞا١ـ  آ٧ب ٦ٗ

 اٛزب٨ٗـ؟ 

٠ً ِٗبكًت  ٘بػت ؿك پ٨َ ٝ پي ام پؾَ افاٙ. ثب ا٧ٚ. كلاؽٞاٛـٙ ٗؾبٛجبٙ كاؿ٧ٞ ٝ ت٧ٞٔن٧ٞٙ ث٠ ثلپب٦٧ ٛ٘بم ر10

تٞاٛـ تأح٨ل ػ٨٘ن ؿك٦ٛٝ ٝ تلث٨ت٦ ثل رب ُقاكؿ، ٦ٓٝ  ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ؿك ٛ٘بم ر٘بػت ٝ ع٘ٞك آٛبٙ ؿك ٌٗبرـ ٦ٗ

 ُٞؿ.  ١ب٥ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ؿك ا٧ٚ كاًتب ا١ت٘بٕ رـ٥ ؿ٧ـٟ ٦٘ٛ ام ٥ًٞ ٗزل٧بٙ ثلٛب٠ٗ

ب٥ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ثب ١ِٜبٕ پؾَ هلآٙ ٝ افاٙ تـاؽْ پ٨ـا ٌٜٛـ؛ م٧لا پؾَ ١ . تالٍ ُٞؿ مٗبٙ پؾَ ثلٛب11٠ٗ

١ب٥  ١ب ٝ هٜغ ُـٙ ثلٛب٠ٗ، ٌٗ٘ٚ اًت ام اُت٨بم ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ث٠ آٗٞمٟ هلآٙ ٝ افاٙ ؿك الث٠ ال٥ ا٧ٚ ثلٛب٠ٗ

 اًال٦ٗ ثٌب١ـ. 

بم اًت. اًٟٞ ٝ آِٞ ثٞؿٙ پـك ٝ ١ب، ػب٦ٔٗ ثلا٥ ُل٧ناٙ ُـٙ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ام ٛ٘ . ت٘بؿ اكم٦ُ ؿك ؽبٛٞاؿ12ٟ

١ب٥ ؿ٦ٜ٧ كا ثلا٥ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ؿك٦ٛٝ ًبمؿ. ثلا٥  تٞاٛـ اكمٍ ٗبؿك ٝ ًبمُبك٥ ث٨ٚ ًلؿاك ٝ اٛـ٠ِ٧ آٛبٙ ٦ٗ

ُٞؿ ٧ب ٗبؿك٥ ٠ً  ًٜـ، ٦ٓٝ ؽٞؿ ًلُلٕ كٝمٛب٠ٗ ؽٞاٛـٙ ٦ٗ ٗخبّ، پـك٥ ٠ً كلمٛـٍ كا ث٠ ٛ٘بم ؿػٞت ٦ٗ

 پلؿامؿ، ص٠ِٛٞ ا٦٧ِٞٓ ؽٞا١ٜـ ثٞؿ؟  اٛـ، ٦ٓٝ ؽٞؿ ث٠ ًبك آُپن٥ ٦ٗؽٞ كلمٛـٍ كا ث٠ ٛ٘بم اّٝ ٝهت ٦ٗ

ُقاكاٙ ٓـا ٝ ٨ً٘ب ٝ پـك ٝ ٗبؿك ثب٧ـ تـث٨ل٥ ث٠ ًبك ثٜـٛـ تب ؿك ٝهت ٛ٘بم، ثلٛب٠ٗ ربفة ؿ٧ِل٥ ؿك ث٨ٚ  ٨ًبًت

١ب٥  ٝ ثبم١٥ب، ثِٞ ٝ ثؾٜـ١ب، ؿقا ؽٞكؿٙ  ١ب٥ رقاة ت٧ٞٔن٦ٛٞ٧ ٧ب ٧ٝـئ٦٧ٞ ٝ ؿاًتبٙ ٦٧ُٞ ٛجبُـ ٗخْ: ثلٛب٠ٗ

 ؽبٛٞاؿ٦ُ ٝ ؿًٝتب٠ٛ ٠ً ٗٞكؿ ػاله٠ ًٞؿًبٙ اًت. 

١ب كا ؿك ٨ًٜٚ  ١ب ٝ تِج٢٨بت ٠ً پق٧لٍ ا٧ٚ كٍٝ . اٛتوبّ ٗلب٨١ٖ ؿ٦ٜ٧ ث٠ ٠ٔ٨ًٝ پـك ٝ ٗبؿك ثب اًتلبؿٟ ام ت ح13ْ٨

، ١ب٥ ٗق١ج٦ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ص٨ٜٚ پبًؼ ٜٜٗو٦ ٝ ٜٗبًت ث٠ پلًَ تل ؽٞا١ـ ًلؿ. ١ٖ ًٞؿى ٝ ٛٞرٞا٦ٛ آًبٙ

ًبمؿ. ٗخالً اُل ؿكثبكٟ ٛ٘بم ثب ًٞؿى ثغج ُٞؿ، ثتٞاٛـ آٙ كا ؿك٧بثـ ٝ ثبٝك ًٜـ ٧ب اُل ام  ٜٗـتل ٦ٗ ٥ٝ كا ػاله٠

پبؿاٍ ٝ ٨ًلل ؽـاٝٛـ ثلا٥ اٝ ًؾٚ ث٨٧ِٖٞ، ث٠ ؽبٛل ك٨ًـٙ ث٠ ٓقت ث٢ِت٦ ٝ ؿٝك٥ ام ػوبة ؽـاٝٛـ، عبٗل ُٞؿ 

١ب٥ اٝ ام ٛٞع تزبكت ثب ؽـا ٝ ٛٞػ٦ ثـٟ ٝ  تل ػجبؿت اٛتظبك ؿاُت. ث٨َٛ٘بم ثؾٞاٛـ. آجت٠ ٛجب٧ـ ٛ٘بم٥ ػبككب٠ٛ كا ام اٝ 

ًبمؿ. ث٠ تـك٧ذ ٝ ؿك آ٧ٜـٟ،  ُل٥ كا ٜٗلط ٦ٗ آ٧ـ ٝ ؿك ٝاهغ، اٝ ثب ٛ٘بم ٝ كٝمٟ ؽٞؿ، ٛٞػ٦ ٗؼب٠ٔٗ ثٌتبٙ ث٠ ُ٘بك ٦ٗ

 تٞاٙ ٗلب٨١ٖ ػبككب٠ٛ كا ث٠ اٝ آٗٞؽت.  ٦ٗ

تل ٨ٛن آٗبؿ٦ُ پق٧لٍ ؿاكٛـ، ٦ٓٝ ًؾٚ ٦ًٔ ٗب ؿك ثلٛب٠ٗ ًبم٥  ٨٧ٚٛبُلت٠ ٛ٘بٛـ ٠ً ثؼ٦٘ ام ًٞؿًبٙ ؿك ٨ًٜٚ پب

 ثلا٥ ٛٞع ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ اًت. 

. ٦ٌ٧ ام ًبكًلؿ١ب٥ ٛ٘بم ر٘بػت، تو٧ٞت كٝط ر٘ؼ٦ ٝ ِٗبكًت آكل٦ٜ٧ ٝ ا٧زبؿ ٛظٖ ٝ اٛ٘جبٙ اًت. ثب ُلًت 14

لاك٥ اكتجبٙ ؿًٝتب٠ٛ ٨ٗبٙ ٧بثـ ٝ ثب ثله ؿك ٛ٘بم ر٘بػت، كٝع٠٨ ِٗبكًت ؿك ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ اكنا٧َ ٦ٗ

تٞاٙ تٞر٠  ١ب٥ م٧ل ٦ٗ ١ب ٝ ؿاًتبٙ آ٧ـ. ؿك ًبؽت ثلٛب٠ٗ ؿك ا٧ٚ كاًتب ث٠ ر٠ٔ٘ ٛ٘بمُناكاٙ، اُٛي ٝ آلت پـ٧ـ ٦ٗ

 ًلؿ: 

كلٗٞؿ تب ا٧ٚ ٠ً ككت٠ ككت٠ ثلا٥ ٠٘١  كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ٠ِ٨٘١ ٓلٞف ٛ٘بم كا ٜٗظٖ ٦ٗ. »1

. كٝم٥ ث٠ ٌٗزـ تِل٧ق آٝكؿ ٝ ث٠ ٛ٘بم ا٧ٌتبؿ ٝ ؽٞاًت تٌج٨ل٣ االعلإ ث٧ِٞـ ٠ً ٗتٞر٠ ُـ ٛ٘بمُناكاٙ ػبؿت ٦ٗ

اٍ رٔٞتل ام ؿ٧ِلاٙ اًت. كلٗٞؿ: ثٜـُبٙ ؽـا ٓلٞف ؽٞؿ كا ٜٗظٖ ٨ًٜـ ُٝل٠ٛ ٨ٗبٙ ُ٘ب اؽتالف  ُـ ٗلؿ٥ ٠ٜ٨ً



 «. ؽٞا١ـ اكتبؿ

ُقاُت ٝ ٗب كا پي ٝ پ٨َ  ١ب٥ ٗب ؿًت ٦ٗ ٠كًّٞ ؽـا٦ٔٓ اهلل ػ٠٨ٔ ٝآ٠ٓ ًٖٝٔ ث٠ ُبٛ»٧ُٞـ:  . اثٚ ٌٗؼٞؿ 2٦ٗ

 ( 123«.)١ب٧تبٙ ١ٖ ٗؾتٔق ؽٞا١ـ ُـ... كلٗٞؿ: ٜٗظٖ ثب٧ٌت٨ـ. اُل ؿك ا٧ٌتبؿٙ اؽتالف ؿاُت٠ ثب٨ُـ، ؿّ ًلؿ ٝ ٦ٗ ٦ٗ

ًٜٜـ، پل٨ًـٕ.  ام اٗبٕ ٗغّ٘ـ ثبهلػ٠٨ٔ آٌالٕ ؿك ٗٞكؿ ًٞؿًب٦ٛ ٠ً ؿك ٛ٘بم ر٘بػت ُلًت ٦ٗ»٧ُٞـ:  . ربثل 3٦ٗ

١ب٥ رٔٞ ث٠ هٌ٘ت ػوت ٓق ٛ٘بم ر٘بػت ٛللًت٨ـ، ث٠ٌٔ آٛبٙ كا )ؿك ٨ٗبٙ  هلػ٠٨ٔ آٌالٕ كلٗٞؿ: آٛبٙ كا ام ٓقاٗبٕ ثب

كاًت٦، كل١َٜ ع٘ٞك ًٞؿى ٝ ٛٞرٞاٙ ؿك ٓلٞف ٛ٘بم ر٘بػت ٝ پق٧لٍ  ( ث124٠«.)ًبالٙ( پلاًٜـٟ ًبم٧ـ ثنكٍ

 ٌت٠ ًلؿ. تٞاٙ ثلر هٔج٦ ٌٗئٞالٙ ٌٗبرـ كا ثب اًتٜبؿ ث٠ ا٧ٚ كٝا٧ت م٧جب ٦ٗ

ا٥ ثلا٥ آُٜب٦٧ ثب ؿًٝتبٙ  تٞاٙ ث٠ ػٜٞاٙ م٧ل ٧ٞٛي ث٢لٟ ُلكت: ٛ٘بم ر٘بػت ٠ٔ٨ًٝ ١ب٥ م٧ل ٨ٛن ٦ٗ . ام ػجبكت4

 رـ٧ـ اًت. 

 ٛ٘بم ر٘بػت ٛٞػ٦ آٗٞمٍ ٛظٖ ؿك مٛـ٦ُ اًت. 

رٞاٙ، ا١ْ ٛ٘بم ًبكاٙ ٛٞ تل ثنٟ ًبك٥ اًت ص٠ ثٌب ث٨َ . ٗـاٝٗت ثل ٛ٘بم ام ؿٝكاٙ ًٞؿ٦ً، ػبْٗ ثبمؿاكٛـٟ ام ثن5ٟ

تٞاٛـ ػب٦ٔٗ ثلا٥ رقة ٛٞرٞاٛبٙ ث٠ ٛ٘بم ٝ  اٛـ. تل٨ًٖ ظل٧لب٠ٛ ا٧ٚ ٌٗأ٠ٓ ٦ٗ ٝ ثلهلاك٥ اكتجبٙ ثب ؽـاٝٛـ ٛجٞؿٟ

 تل ؿك پلٝكٍ ؿ٦ٜ٧ كلمٛـاِٛبٙ ثبُـ.  ١ِـاك٥ ثلا٥ پـك ٝ ٗبؿك ثلا٥ ا١ت٘بٕ ث٨َ

 

 

 ٗؼلك٦ ٢ٛبؿ١ب٥ ٗلتجٚ ثب ٛ٘بم 
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 . ٠1374 علّا٦ٛ، ع٨ٌٚ ثٚ ػ٦ٔ؛ تغق آؼوّٞ، هٖ، ٗإ٠ًٌ ِٛل اًال٦ٗ، اثٚ ُؼج - 5

 . ١1371ب٥ پلٝكٍ اعٌبى ٗق١ج٦ )ٛ٘بم( ؿك ًٞؿًبٙ ٝ ٛٞرٞاٛبٙ، ت٢لاٙ، اٛز٘ٚ ا٨ٓٝب ٝ ٗلث٨بٙ، صبح اّٝ،  ػ٦ٔ؛ كٍٝ اكلٝم، ؿالٕ - 6

 . 1359ا٦ٜ٨ٗ، اثلا٨١ٖ؛ آ٨٧ٚ تلث٨ت، ت٢لاٙ، اٛتِبكات اًال٦ٗ،  - 7

 . 1365ك٥، ٗلت٦٘؛ كلائـاالّٓٞ، هٖ، ٠ًٌٞٗ ِٛل اًال٦ٗ، اٛٔب - 8

 . 1376ثبهل٥، ؽٌلٝ؛ ِٛب٦١ ؿٝثبكٟ ث٠ تلث٨ت اًال٦ٗ، ت٢لاٙ، اٛتِبكات ٗـك٠ً، صبح ص٢بكٕ،  - 9

 . 1370ثله٦، ٗغ٘ـثٚ ؽبٓـ؛ ٗغبًٚ، ت٢لاٙ، ؿاكآٌتت االًال٠٨ٗ،  - 10
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 تب.  ، ٗغ٘ـٓبؿم؛ ٛ٘بم، ت٢لاٙ، اٛتِبكات ؿاِٛز٧ٞبٙ ٌٗٔ٘بٙ پ٨لٝ ؽٚ اٗبٕ، ث٦- - 16
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