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 "ثسوِ تؼبلٖ "

 ًمص هسبجذ دس تإه٘ي ثْذاضت سٍاى اًسبى
  حس٘ي ػلَٕ هْش

  چى٘ذُ

ًالٝت ك٣ع٬ ٣ م١ـ٬ٕ ىبكك ام ١ٖلا٬١ ٣ اضغلاة ٭٬ْ ام آكم٧٣ب٫ ؿ٭ل٭٠ ا١ٌبٟ ٣ ام ١ٮبم٧ب٫ اًب٬ً ٫٣ اًت. 

پن٬ُْ ٣  ك٣ا٫ٟ ٧ب ٦٢ٮم٣ٝ٭و٥ ؿك  ٫ آكاَٝ ا١ٌبٟ، ث٦ثلا٧ب٫ ف٬ٞٚ ١٤ٕب٤ٕٟ ٣ صِٖٞٮل٫ ٦ّ  ثب ٣ر٤ؿ پٮِلىت

٫ ث٨ـاُت ك٣اٟ ثل ١ٮبم ث٦ ؿ٭٠ تأّٮـ٫ ىلا٣اٟ ؿاك١ـ.  ١ؾلاٟ فل٦ٓ ص٢بٟ ٓبعتؿكٝب٬١، ٤ٓكت ٕلىت٦ اًت، ٧ٜ ك٣اٟ

ت٤ا١ـ ٬َِ١ ثٌٮبك ٝؤحل ؿك تأٝٮ٠ ث٨ـاُت ك٣اٟ ا١ٌبٟ  ٧ب٫ ٝق٧ج٬ ٬ٝ ٧ب٫ ؿ٭٬٢ ٣ عض٤ك ؿك ْٝبٟ ُلّت ؿك ٝلاًٜ

 ؿاُت٦ ثبُـ.

ص٢ٮ٠ ث٦ ك٣ا٭بت، ؿك ٓـؿ ثٮبٟ ١ََ ٌٝزـ ؿك تأٝٮ٠ ث٨ـاُت ك٣ا٬١ اًت. ٧ٜ ا٭٠ َٝب٦ٙ، ثب ١ٖب٥ ث٦ آ٭بت ٣

٤ُؿ. اكتجبط ٣حٮٌ ٌٝزـ ثب ا٭ٞبٟ ث٦ ؽـا، فّل ؽـا، افتَبؿ  كا٧ْبك٧ب٫ ٝقلىت٬، فبعي٬ ٣ كىتبك٫ اُبك٥ ٤ّتب٬٧ ٬ٝ

ٌٝزـ ثلا٫  آىل٭٬٢ كا٧ْبك٧ب٫ ٝقلىت٬ اًت ٦ّ ؿك ١ََ ٠٭تل ٨ٜٝث٦ ٍضب ٣ ٍـك ٣ كضب٭ت ام م١ـ٬ٕ ثلؽ٬ ام 

ّلؿٟ  ص٢ٮ٠، عض٤ك ا١ٌبٟ ؿك ٌٝزـ ٣ ارلا٫ ّبك٧ب٭٬ فبعي٬ ٝخ٘ ؿفبؽ٤ا١ـٟ ٣ ت٤ث٦ث٨ـاُت ك٣ا٬١ تأحٮل ؿاكؿ. ٧ٜ

ت٤اٟ ث٦ ١ََ ٌٝزـ ؿك ا٭زبؿ كا٧ْبك٧ب٫ كىتبك٫  ٦ّ، ٬ٝثل آٟ  ًنا ؿك پب٬ّ ك٣ط آؿ٬ٝ ؿاكؿ. فال١٥٣ٮن تبحٮل٫ ث٦

 ٬ ٢ٝبًت ٣ آكاًت٬ٖ ارتٞبف٬ اُبك٥ ّلؿ.٫ ارتٞبف ٝب٢١ـ: عزبة، امؿ٣اد، ّبك، كاثغ٦

 همذهِ

ؿ٧ـ ٦ّ  ٫ ث٨ـاُت ك٣اٟ ؿاكؿ. تغَٮَبت ١ِبٟ ٬ٝ ْٝبٟ ٝق٧ج٬ اًت ٦ّ ّبكّلؿ٧ب٫ ٝتقـؿ٫ ؿك مٝٮ٦٢ ٠٭تل ٨ٌٜٝٝزـ 

٧ب، ٝب٢١ـ اعٌبى ت٨٢ب٭٬، مٜ ٣ ا١ـ٥٣، ثٌٮبك ٝؤحل ثبُـ. اٝٮـ  ثلؿٟ ثلؽ٬ ِْٝ٘ ت٤ا١ـ ؿك امثٮ٠ عض٤ك ؿك ٌٝزـ ٬ٝ

٤ٓكت  ٣٭و٥ ث٦ ٣ اًتزبثت ؿفب، اعٌبى افتٞبؿ ٣ تْٮ٦ ث٦ ؽـا١٣ـ، رٚت ٝغجت ؽـا١٣ـ ثب ١ٮب٭َ )ث٦ ث٦ م١ـ٬ٕ

٧ب٫ ٝخجت ٌٝزـ  ٫ اكتجبط ثب ؿ٭ٖل ٌٝٚٞب١بٟ، ام ١تٮز٦ ٣ًٮ٦ٚ ؿ٣ًت٬ ث٦ رٞق٬(، ٣ ت٤َ٭ت ؽٮلؽ٤ا٬٧ ٣ ٤١ؿ ؿًت٦

 اًت. 

٢ُبًبٟ ثلا٫  بم٧ب٫ اًب٬ً ثِل ٧ٌت٢ـ. ك٣اًٟالٝت ك٣ط، آكاَٝ ؽبعل، ٣ م١ـ٬ٕ ىبكك ام ١ٖلا٬١ ٣ ٕلىتبك٫ ام ١ٮ

٧ب ٣  ٢٢ّـ ٦ّ ثب٣ك٧ب، ف٤اعو ٣ كىتبك٧ب٫ ١بؿكًت٬ كا ث٢ِب٢ًـ ٦ّ ثبفج ثٮٞبك٫ تأٝٮ٠ ث٨ـاُت ك٣ا٬١ اىلاؿ تالٍ ٬ٝ

 ٧ب كا٧٥ب٭٬ ثلا٫ م٭ٌت ث٨تل ٧ٌت٢ـ. ٭٬ْ ام ث٨تل٭٠  ٧ب ٣ ٭بىت٠ ٍبفـ٥ ٧ب ؿك پ٬ تنٮٮل ا٭٠ فبٝ٘ ٕلؿؿ. آٟ ٧ب ٬ٝ ١بكاعت٬

ثلا٫ ا٭٠ ٤َٔٝؿ فٞ٘ ث٦ ىلٝبٟ ؽبٌٙ ك٣ط ا١ٌبٟ اًت؛ م٭لا ا٣ ١ٮبم٧ب٫ ا١ٌبٟ ٣ ٤ٍا١ٮ٠ عبّٜ ثل ر٨بٟ كا ث٨تل ام 
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٫ اٝٮـ ثلا٫ ك٧ب٭٬ ام  ا١ـ ٦ّ ت٨٢ب ك٣م٦١ ٢ُبًبٟ ث٦ ا٭٠ ١تٮز٦ كًٮـ٥ ؿا١ـ. ثٌٮبك٫ ام ك٣اٟ ٧لّي ؿ٭ٖل٫ ٬ٝ

٣٭و٥ ٌٝزـ ؿك اًالٛ ث٨تل٭٠ ْٝبٟ  ٝقجـ ؿك اؿ٭بٟ ٣ ث٦ 1اًت. ٧ب ا٭ٞبٟ ث٦ ؽـا ٣ افتَبؿ ث٦ ٍـكت ٝبى٤ً ا١ٌبٟ ١بكاعت٬

ثلا٫ عيؼ ا٭ٞبٟ، افتَبؿ ث٦ ؽـا ٣ اكتجبط ثب ٝجـأ ٍـكت٢ٞـ ٣ ٝبى٤ً ا١ٌب٬١ اًت. ثِل ثب٭ـ ؿك كاًتب٫ ١ٮبم٧ب٫ ٝبؿ٫، 

بم ؿاكؿ. ا١ٌبٟ ثلا٫ ١ٮبم٧ب٫ ك٣ع٬ ٣ ك٣ا٬١ ؽ٤ؿ ١ٮن تالٍ ٢ّـ. ك٣ط ثِل ث٦ ١ؾبٛ اؽال٬ٍ، ا٭ٞبٟ، افتَبؿ ٣ ٝغجت ١ٮ

٢ٝن٦ٙ ٫ ٤ٝاؿ الم٬ٝ اًت ٦ّ ثلا٫ ك٣ط  ٧ب ث٦ ٕب٬٧ اًت ٦ّ ث٦ ا٣ ت٤ّ٘ ٢ّـ ٣ ام ا٣ ِّٞ ثؾ٤ا٧ـ. ا٭٠ ٝغتبد تْٮ٦

 ٫2 ؽ٬ُ٤ ٣ آكاَٝ ٤ُؿ. ت٤ا١ـ ٝب٭٦ ٧ٜ ثؾ٤كؿ، ؿ٭ٖل ٧ٮش صٮن ٬ٞ١ المٛ اًت ٣ إل تقبؿٗ آٟ ث٦

 ،ك٣ا٭بتٝز٤ٞف٦ ك٣ا٬١ اًت. ث٦ ١غ٤ پلا٢ّـ٥ ام  ٌٝزـ ؿك تأٝٮ٠ ث٨ـاُت ٧ب٫ا٭٠ َٝب٦ٙ ؿك ٓـؿ اكائ٦ تأحٮل

٦ّ ثب  ثٖقاكؿثل ك٣ط ا١ٌبٟ تأحٮل  «كىتبك٫»٣  «فبعي٬»، «٢ُبؽت٬»ْبك ت٤ا١ـ ؿك ٦ً كا٧ ٦ّ ٌٝزـ ٬ٝ ٭بثٮٜ ٬ٝؿك

 .٢ّٮٜ اُبك٥ ٬٬ٝ ٝؾتٔل ثـاٟ ت٤ضٮغ

 

 ضٌبسٖ(هجحث اٍل: ول٘بت )هفَْم 

 هسجذ 

فجبؿت  ٣ًزـ٥ ؽـا١٣ـ ٤ٕ٭٢ـ ٦ّ ؿك آٟ  ث٦ ْٝب٬١ ٬ٝاًت ٣  «ـٓزًٓٓ»ِٝتٌ ام  ،اًٜ ْٝبٟ ٭ب مٝبٟ« ٌٝزـ»ؿك ٙنت 

ًت ٣ ًنا٣اك اًت ا ٧ب ؽ٤ؿؽ٤ا٬٧ ٣ تبك٭٬ْ ٝغ٘ ع٤ٔٗ ٍلة ا٬٨ٙ ٣ ْٝبٟ ام ثٮ٠ ثلؿٟ ،ٌٝزـ ك٣ام ا٭٠ ٤ُ3ؿ ٬ٝ

٣ ١يي ؽ٤ؿ كا ام فٮ٤ة پبُ ٕلؿؿ ٦ّ ا١ٌبٟ ث٦ ٌٝزـ ك٫٣ آ٣كؿ تب ٍلة ا٬٨ٙ تغٔٮ٘ ٢ّـ ٣ ام مٮل ؽـا ٢َٝغـ 

 ٢ّ.4ـ

٦ّ ؿاكؿ آٟ ُلا٭غ٬  ث٤ُ٦ؿ ٦ّ ٝؾ٤ّٔ ١ٞبم ٣ فجبؿت ؽـا١٣ـ اًت ٣ ٣ك٣ؿ  ١ٮن ث٦ ْٝب٬١ ٕيت٦ ٬ٝ «ُلف٬»ام ١ؾل 

ٍالوشاد ثبلوسجذ ضشػبً الوىبى الوَلَف ػلٖ »٤١٭ٌـ: ٝلع٤ٛ ٓبعت ر٤ا٧ل ٬ٝ ٧ب٫ ى٬٨َ ثٮبٟ ُـ٥ اًت.ؿك ّتبة

١ٞبم تٞبٛ ٌٝٚٞب١بٟ ٣ٍو  ٤ٔؿ ام ٌٝزـ ؿك آغالط ُلف٬ ْٝب٬١ اًت ٦ّ ثلا٫ إٍب٦ٝ؛ َٝ«وبفٔ الوسلو٘ي للصالٓ

 5ُـ٥ اًت.

                                              
 6ٝقا٧ت، ّ . ٓيـك ٓب١ق٬، آكاَٝ ك٣ا٬١ ٣ 1

 20. ٨ُٮـ ٝغ٨ل٫، عْٞت٨ب ٣ ا١ـكم٧ب، ّ 2

 (175/ 6. اث٠ ٢ٝؾ٤ك، ٌٙبٟ اٙقلة ٝبؿ٥ ًزـ )د 3

 (55/ 5ٝبؿ٥ ًزـ )د  ،. ٝٔغي٫٤، اٙتغٌَ ى٬ ّٚٞبت اَٙلآ4ٟ

 .69، ١14ّزي٬، ٝغٞـ ع٠ٌ، ر٤ا٧لاْٙالٛ، د - 5
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 ثْذاضت سٍاى 

٣ ٝؤحل ّبك ّلؿٟ ثلا٫  ث٤ؿٟاًتقـاؿ ك٣اٟ ثلا٫ ٧ٞب٢٧ٔ، ؽ٤ُب٭٢ـ»ؿك تقل٭و ث٨ـاُت ك٣ا٬١ ٕيت٦ ُـ٥ اًت: 

 6«١ب٭٬ ؿاُت٠.پق٭ل ث٤ؿٟ ثلا٫ ثبم٭بث٬ تقبؿٗ ؽ٤ؿ، ت٤ا ا١قغبه٣ ٧ب٫ ؿ٤ُاك  ٤ٍٝقٮت

ُؾ٬ٔ ٦ّ ثت٤ا١ـ ثب ٝغٮظ ؽ٤ؿ )افضب٫ ؽب٤١اؿ٥، ٧ْٞبكاٟ، ٧ٌٞب٭ٖبٟ ٣ ث٦ ع٤ك ٬ّٚ ارتٞبؿ(  ،عجٌ ا٭٠ تقل٭و

، كىتبك ٬ثؾِكضب٭ت ،ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ا٭٠ ُؾْ ثب تقبؿٗ ك٣ا٬١ِ« ٢٧زبك٦ث»ام ١ؾل ث٨ـاُت ك٣ا٬١  ثبُـ،ؽ٤ة 

م١ـ٬ٕ َٝب٣ٝت  ١بپق٭ل٧ِب٫ ارت٢بة ٤ؿ ٣ ؿك َٝبث٘ ١بّب٧٬ٝب٫ ؽ٤ؿ كا ثب ؿ١ٮب٫ ثٮل٣ٟ ٣ ؿك٣ٟ ع٘ ؽ٤ا٧ـ ١ٞ تقبكٕ

 7.ّلؿؽ٤ا٧ـ 

٣  ٢ّـؽ٤ؿ كا ٧ٞب٢٧ٔ  ،تل٭٠ ١ٞبؿ ؿ٭٬٢ ٭ق٬٢ ٌٝزـثب ٨ٜٝ ىلؿ٭٠ اًت ٦ّ ا٢ٝؾ٤ك ام تأحٮل ٌٝزـ ؿك ث٨ـاُت ك٣اٟ 

ت٢بة ١بپق٭ل ٧ب ٣ ِْٝالت ار ٧ب، ٭أى ٧ب٫ ؽ٤ؿ كا ثب ؿ١ٮب٫ ثٮل٣ٟ ٣ ؿك٣ٟ ع٘ ١ٞب٭ـ ٣ ؿك َٝبث٘ ١بّب٬ٝ تقبكٕ

 .ؿٖقاكث٣ ٌٝزـ ؿك ك٣ط ا٣ تأحٮل م١ـ٬ٕ َٝب٣ٝت ١ِبٟ ؿ٧ـ 

 جبٗگبُ هسجذ 
٢ٝنٖٙب٥ پٮبٝجلا٬١  11،رب٭ٖب٥ ٝغ٨لاٟ ٣ ٓـ٭َٮ٠ 10،ت٤ر٦ ث٦ ؽـاٝغ٘  9،ؽب٦١ ؽـا ؿك مٝٮ٠ 8،ٌٝزـ ْٝبٟ ٭بؿ ؽـا

 15 ٣ ٝؤ٢ٝبٟ بكا٧ٟب٫ پل٧ٮنٕ ؽب٦١ 14،ثبماك آؽلت 13،ؿا١َ ثلا٫ ٌّتْٝب٬١  12،ؽضل ٣ اثلا٧ٮٜعضلت ص٤ٟ ٧ٜ

ٝب٧ٮت  ًبمؿ ٦ّ ؿاكا٫ ث٦ ؽ٤ث٬ ٝب٧ٮت ٌٝزـ ٣ رب٭ٖب٥ آٟ كا ثلا٫ ٝب ك٠ُ٣ ٬ٝ ،ٌٝزـ ٧ب٫وا٭٠ ٣ٓ. اًت

 بكاٟ ٣ اكتجبط ٝق٫٤٢ ثٮ٠ ث٢ـ٥ ٣ ٝقج٤ؿ اًت.فجبؿ٫ ٣ ْٝب٬١ ثلا٫ پل٧ٮنٕ

                                              
 )ثلٕلىت٦ ام ىل٢٧ٔ ك٣اٟ ٢ُب٬ً الك٣ى( 10عٞن٥، ث٨ـاُت ك٣ا٬١، ّ  ،. ٢ٕز6٬

 . ٧ٞب7ٟ

 «اسٕؤِٔ فْ٘ٓب ٗٔزْوَشَ ؤَىْ اللَِّٙ هٓسبجِذٓ»؛  114ثَل٥ :  .8

ٓب الْوٓسٓبجِذٙ ثِئِتْ٘ٓبىِ ػٓلَٕ٘ىُنٕ لَبلَ ؤًََِّٔ ع هٔحٓوٛذٚ ثٕيِ جٓؼٕفَشِ الصٛبدٙقِ ػٓيِ»؛  6590 ،ط 380ّ ، 1د ،اِٙٮق٪ ٣ًبئ٘ .9  «ضِالْإَسٕ فٖٙ اللَِّٙ ثَٔ٘ٔتٔ فَئًَِّْ

يَ لَِٔ هٔخْلٙص٘يَ ادٕػَُٔٔ ٍٓ هٓسٕجِذٚ وُلِّ ػٌْٙذٓ ٍٔجَّٔٓىُنٕ ؤَل٘ؤَا ٍٓ»؛ 29افلاه :  .10  «الذِّٗ

 374، 83ّثغبكاال٤١اك، د  .11

 ىِٮ٦ِ َّبَٟ ١َقٜٕٓ ٍَبَٗ ىِـٓآُ رٔقِْٚتٔ ٢ْٓٝن٦َِٙٔ ٭٤ُُْٟٓ ...ٍُْٚتٔ ا٨ٌََّٕٙٚ٪ِ ٌٕٝٓزِـِ» اٌٙٞبرـ؛ ًبئل ٣ ا٨ٌٙٚ٪ ثبة ٌٝزـ ،7 ، ط436ّ ،97، ٣د334، ّ 100. ثغبكاال٤١اك، د 12

 «الْخَعٙش هٓسٕىَيُ فِٙ٘ٙ ٍٓ فِٙ٘ٙ صٓلَّى لَذٕ ٍٓ إِلَّب ًَجِ٘٘بً اللَِّٔ ثٓؼٓثَ هٓب ٍٓ الشَّحٕوٓيِ خَلٙ٘لِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ هٌْٓضِلَ وَبىَ ٍٓ إِدٕسِٗسٓ هٌْٓضِلُ

 86/ 77ثغبك، د . 13

 ٍٓ الْوٓغْفٙشَُٓ لٙشَآّب الْأخٙشَِٓ ؤَسَٕٓاقِ هٙيْ سَٔقٌ الْوٓسٓبجِذٔ ّ ا٦َِّٚٙ ك٤ًُٔٓٗ ٍَبَٗ» اٌٙٞزـ؛ إٙى االؽتاله اًتغجبة ، ثبة15334، ط361ّ ،3د ا٤ًٙبئ٘، . ٌٝتـك14ُ

 «الْجٌَُّٓٔ تُحٕفَتُْٓب

 «الْؤتَّمٙ٘ي ثَٔ٘ٔتٔ الْوٓسٓبجِذٔ ّ ا٢َّٙج٬ِِّ ٍَبَٗ»اٌٙٞزـ؛  إٙى االؽتاله اًتغجبة ثبة ،18 ،ط362ّ ،3د ا٤ًٙبئ٘، ٌٝتـكُ. 15
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٭٬٢ ٌٝٚٞب١بٟ ؿاُت٦ اًت ؿك ىل٢٧ٔ ٣ تٞـٟ اًال٬ٝ ث٦ ٣٭و٥ ؿك تلثٮت ؿ  ٬ ٣٭و٥زـ ام آمبم پٮـا٭َ ١َِص٢ٮ٠ ٧ٌٜٝ

 ٧ب٫ اًال٬ٝ ث٤ؿ٥ اًت.٨١ب٫ پل ك١٣ٌ تلثٮت ىْل٫ ؿك ًلمٝٮ٣٠ ٭٬ْ ام ْٝب

  ،ساّىبسّب ثْذاضت سٍاىهجحث دٍم: هسجذ ٍ 
فّل ٣ تٌجٮظ ؽـا١٣ـ اًت. ىضب٫ ٌٝزـ، ىضب٭٬ ٤١كا٬١ ٣  ثلا٫ فجبؿت ٣ث٨تل٭٠ ْٝبٟ ٌٝزـ ؿك ٝٮبٟ ٌٝٚٞب١بٟ، 

هٓيْ وَبًَتٙ الْوٓسٓبجِذٔ » ىلٝب٭ـ: ٬ٝ )ّ(پٮبٝجل اًالٛ ٕقاكؿ.٬ٕٝقاك ا١ٌبٟ تأحٮلا٬٨ٙ اًت ٣ ثل ٧ٞٮ٠ اًبى ثل ك٣ط 

ؽـا١٣ـ آكاَٝ ك٣ع٬ ٣ ك٣ا٬١  ،رـ كا ؽب٦١ ؽ٤ؿٍ ٍلاك ؿ٧ـبّي ٦ّ ٌٝ ٧ل؛ 16«ثٕٓ٘تَِٔ ظَوٙيَ اللَِّٔ لَِٔ ثِبلشٍَّٕحِ ٍٓ الشَّاحِٓٔ

 .٢ـ٬ّٝكا ثلا٫ ا٣ ضٞب١ت 

 :٢ّـٌٝزـ كا ٝب٭٦ آكاَٝ ا٧٘ آٟ ٝقلى٬ ٬ٝ  )ّ(ؿ٭ٖل پٮبٝجل اًالٛ ٬ؿك ك٣ا٭ت

تٌََضَّلَتٕ ػٓلَِْٕ٘نٔ السٛىٌَُٙ٘ٔ ب هٓب جٓلَسٓ لََٕمٗ فٖٙ هٓجٕلٙسٍ هٙيْ هٓسٓبجِذٙ اللَِّٙ تَؼٓبلَى ٗٓتْلَُىَ وٙتَبةٓ اللَِّٙ ٍٓ ٗٓتَذٓاسٓسًََِٔٔ ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ إِلَّ»

٣ آ٤ٝمٍ  ٕل٬٧٣ ؿك ٌٝزـ٫ ام ٌٝبرـ ا٬٨ٙ ثلا٫ تال٣ت 17«ٍٓ غَطٙ٘ٓتْْٔنٔ الشَّحٕوُٓٔ ٍٓ رَوَشَّٔنٔ اللَِّٔ فٙ٘وٓيْ ػٌْٙذُٓٔ

 آ٨١ب ٤ُؿ.ا٭ِبٟ ١بمٗ ٣ كعٞت ا٬٨ٙ ُبٝ٘ عبٗ  ٦ّ آكاَٝ ثل١ِٮ٢٢ـ ٖٝل آٟ ٍلآٟ ٬ٞ١

 .ث٦ ٧ٞلا٥ ؿاكؿكا آًب٭َ ك٣ع٬ ٣ ك٣ا٬١، ًْٮ٦٢ ا٬٨ٙ  ،ؿ٧ـ ٦ّ عض٤ك ؿك ٌٝزـ ٬ك٣ا٭ت ث٦ ؽ٤ث٬ ١ِبٟ ٝ ٧ل ؿ٣

 ساّىبسّبٕ اٗجبد آساهص

. عبٗ، ث٦ كا٧ْبك٧ب٭٬ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ،٢ّـ آ٣كؿ ٣ ك٣اٟ ا١ٌبٟ كا ًٮلاة ٬ٝ ص٦١٤ٖ آكاَٝ ك٣ط ٦ّ٬ٝ ٌٝزـ، ؿك ا٭٠

 ؿاكؿ:پلؿام٭ٜ ٦ّ ثلا٫ ٌّت ا٭٠ آكاَٝ ٣ر٤ؿ  تل٭٠ كا٧ْبك٧ب٭٬ ٬ٝ ٨ٜٝ

 ىبسّبٕ هؼشفتٖساّ ـ 1

 ٍٮ٢ٌُبؽت ٓغٮظ ٣ اكمُٮبث٬ ؿ ٢ّٮٜ. ١ٮن ر٨ب٬١ اًت ٦ّ ؿك آٟ م١ـ٬ٕ ٢ُ٬ٝبؽت ؽ٤ؿ، ؽـا ٣  ٝقلىت،٢ٝؾ٤ك ام 

ؿ١ٮب ٧ٞٮ٦ِ ٧ٞلا٥ ثب  ؿاُت٦ ثبُـ.ثٌٮبك ٨ٜٝ ؿك ًالٝت ك٣ع٬  ٬ت٤ا١ـ ١َِ ٬ٝ ،ا١ٌبٟ ام ك٣٭ـاؿ٧ب٫ م١ـ٬ٕ

ثب ىلؿ ث٦ْٚ علم تيْل ٣ ١غ٥٤ ثلؽ٤كؿ  ؛٢٢ّـ ٧بًت، اٝب ا٭٠ ِْٝالت ث٦ ع٤ك ٌٝتَٮٜ ا١ٌبٟ كا ١بكاعت ٬ٞ١ ٕلىتبك٫

ام ؽ٤كؿٟ ثٮٞبك  ىلؿإل  ،ٝخبٗ ثلا٫ ؿ.ًبم كا ام ِْٝ٘ ك٧ب م١ـ٬ٕ ىلؿت٤ا١ـ  ٬ٝا٧ٞٮت ؿاكؿ ٣ ِْٝ٘ اًت ٦ّ 

ام تٚؾ٬ ث٦ رب٫ ١بكاعت ُـٟ ٣ ص٦ ثٌب  ٭بثـتٚؼ ٣ ت٢ـ كا ثؾ٤كؿ، ث٨ج٤ؿ ٬ٝثلؽ٬ مقا٧ب پل٧ٮن ٢ّـ ٭ب ؿاك٧٣ب٫ 

 ٦ّ ثٮٞبك٫ كا ام ؽ٤ؿ ؿ٣ك ّلؿ٥ اًت. ثبُـؽ٤ُغبٗ ٧ٜ ؿاك٣، 

                                              
 .363، 3ّد. ٌٝتـكُ ا٤ًٙبئ٘، 16

 363. ٧ٞبٟ، ّ 17
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ام ٢ُبؽت ٝبؿ٫  ،ثب تنٮٮل ٢ُبؽت ٣ ١ٮن ت٤ا١ـ كا٥ ٓغٮظ م١ـ٬ٕ كا ث٦ ا١ٌبٟ ثٮب٤ٝمؿ اًت ٦ّ ٬ٝ ٬ا٭٠ ٧ٞبٟ ٢ُبؽت

ت٤اٟ ث٨ـاُت ك٣ا٬١  ٬ٝ 18ًت،٥ ا٣ىق٘ ؽـا١٣ـ ٣ ١ب٬ُ ام اكاؿ ،ا٭٠ ٦ّ ر٨بٟ ٠ؽتث٦ ٫٤ً افتَبؿ ث٦ ؽـا١٣ـ ٣ ٢ُب

٧ب٫ ٝقلىت٬ ٝب٢١ـ ا٭ٞبٟ ٣ افتَبؿ ٓغٮظ، ٌّت  ؿك ثٌٮبك٫ ام ٝؤٙي٦، ثب ٌٝزـ ٣ أ١ي ىلؿاىلاؿ كا تأٝٮ٠ ّلؿ. كاثغ٦ 

 .٢ّـاًب٬ً ٣ ت٤َ٭ت ٢٢ّـ٥ ا٭يب  ٬ت٤ا١ـ ١َِ ٬ٝ مٮل٥ؿا١َ ٣ 

 ىبسّبٕ ػبطفٖـ ساّ 2

ٝب٢١ـ تلى، ٣عِت، ُبؿ٫، مٜ ٣  ؿ٧ـ؛اعٌبًبت ىلؿ كا ١ِبٟ ٬ٝ ٧ب٭٬ اًت ٦ّ ٝؤٙي٦ ،٬بعيكا٧ْبك٧ب٫ فام  ٢ٝؾ٤ك

اىلاؿ ثب ا٭ٞبٟ ؿك  ثلا٫ ٝخبٗ،ًت. ٝجت٬٢ ا آ٨١ب ٧ب٫ ٢ُبؽت٬ ثل ١ٖلٍ ٧ب٫ فبعي٬ اىلاؿ ١ٮن ٤ٞ٧اك٥ ٕلا٭َ 19كضب٭ت.

 ٧ٜ، اكتجبط ثب ٌٝزـ 20ؽ٤كؿ. ت ؿك آ١بٟ ث٦ صِٜ ٬ٝثل١ـ ٣ ٤ٞ٧اك٥ ٤١ف٬ كضب٭ ًل ٬ٝك٣ع٬ ٣ ك٣ا٬١ ث٦آكاَٝ 

 اىلاؿ ؿاُت٦ ثبُـ.اٝٮـ٣اك٫  ٣ ٌٝتَٮٜ ٣ اًب٬ً ؿك ُبؿ٫، ١ِبط ٬ت٤ا١ـ ١َِ ٬ٝ

 ىبسّبٕ سفتبسٕـ ساّ 3

ٝخ٘ ثٌٮبك٫ ام ٣ؽب٭ي٬  ،ؿ٢٧ـ ٧ب٫ ٢ُبؽت٬ ٣ فبعي٬ ا١زبٛ ٬ٝ كىتبك ٣ افٞب٬ٙ اًت ٦ّ اىلاؿ ثل اًبى ١ٖلٍ ،٢ٝؾ٤ك

  21.ىلٝب٭ـ ٦ّ ؽـا١٣ـ ثلا٫ اىلاؿ ٝؤ٠ٝ َٝلك ٧٬ٝب٫ پبُ ٣ عالٗ  ص٤ٟ اًتقب١ت ام ١ٞبم ٣ ٓجل، اًتيبؿ٥ ام ك٣م٧٫ٜ

. ٌّت ؿؿاك ٝخجت ٦١٤ٕ٫ ٤ٝاكؿ تأحٮل، اكتجبط ثب ٌٝزـ ؿك ا٭٠ثب ت٤ر٦ ث٦ فَب٭ـ ا١ٌبٟ ٣ اعٌبًبت ٓغٮظ فبعي٬

٧ب٫ ؿ٭ٖل  ُٮ٥٤ امثب ٌّت ك٣م٫  ،٣ر٤ؿ ؿاكؿ ثبك٥ ٧ب٭٬ ٦ّ ؿك ا٭٠ ك٣م٫ پبُ ثب ٣ر٤ؿ اكتجبط ثب ٌٝزـ ٣ آ٤ٝم٥

ٮ٠ ث٦ ٧ٞ. ؿاكؿبٟ آ١ؿك ُؾٔٮت  ٬ ٨ٜٝؽبّ ١َِ ٬زـ ثب ٙجبًص٢ٮ٠ عض٤ك م١بٟ ؿك ٧ٌٜٝ .ٝتيب٣ت ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ

ث٫٤ ؽ٤ٍ ٣ ١ٮن ك٣اثظ ارتٞبف٬ ٢ٝبًت ثب اًتقٞبٗ ٧ب٫ ١ؾٮو ٣ م٭جب پ٤ُٮـٟ ٣ آكاًت٬ٖ ٝلؿاٟ ٣ ٙجبى تلتٮت

 .٢ّـا١ٌبٟ كا م٭جبتل كىتبك٫ ١ـ ُؾٔٮت ت٤ا اىلاؿ ٌٝزـ٫، ٬ٝ

  

                                              
 39ٝغٞـ ٓبؿً، ت٤ّ٘ ث٦ ؽـا١٣ـ، ّ  ،. ُزبف18٬

 137ٌٝق٤ؿ ٣ ؿ٭ٖلاٟ، ك٣ا٢ِ١بؽت٬ ارتٞبف٬ ثب ١ٖلٍ ث٦ ٢ٝبثـ اًال٬ٝ، ّ  ،. آفكثب٭زب19٬١

 .92 -91ؽ٤ُجؾت٬ ثب ١ٖلٍ ؿ٭٬٢، ّ . 20

 141ٌٝق٤ؿ ٣ ؿ٭ٖلاٟ، ك٣ا٢ِ١بؽت٬ ارتٞبف٬ ثب ١ٖلٍ ث٦ ٢ٝبثـ اًال٬ٝ، ّ  ،. آفكثب٭زب21٬١
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 ِگبًِهجحث سَم: تج٘٘ي ساّىبسّبٕ س 

 ساّىبسّبٕ هؼشفتًٖمص هسجذ دس  (اٙو 

 ـ اٗوبى ثِ خذاًٍذ 1

: ىلٝب٭ـ٬ٝ )ّ(ك٤ًٗ ؽـا .ا٫ ام ا٭ٞبٟ ث٦ ؽـا١٣ـ اًت ًت ٣ عض٤ك ؿك آٟ ١ِب٦١ب ؽـا١ٞبؿ كاثغ٦ ا١ٌبٟ ث ،ٌٝزـ

 22.«ٝلؿ٫ ؿك كىت ٣ آٝـ ث٦ ٌٝزـ ٝـا٣ٝت ؿاكؿ ٤ٕا٥ ؿ٧ٮـ ٦ّ ا٣ ىلؿ٫ ٝؤ٠ٝ اًت ٣ٍت٬»

تل ٣ ٍٚج٬  تل، افٔبث٬ آكاٛ ًت ٣ اىلاؿ ثب ا٭ٞبٟ ك٣ع٬ ٝغٞئ٦٠ ا٭ٞبٟ ث٦ ؽـا١ِب١ ثل كىت٠ ث٦ ٌٝزـ ٣ٝتـاث٢بثلا٭٠ ٝ

٢ّـ ٍلآٟ  َٝ ثل آ١بٟ ١بمٗ ٬ٝؿ ٣ ؽـا١٣ـ آكإٮل ٤ٞاك٥ ٤ٝكؿ ٙغو ا٬٨ٙ ٍلاك ٬ٝا١ٌبٟ ٝؤ٠ٝ ٧ م٭لا ؛ـ١تل ؿاك ًبٜٙ

 23(َّٔٓ الَّزٕٙ ؤًَْضَلَ السٛىٌََٙ٘ٔ فٖٙ لُلَُةِ الْؤؤْهٌٙٙ٘يَ لٙ٘ٓضْدٓادٍٔا إِٗوٓبًًب هٓغٓ إِٗوٓبًِْٙنٕ) ىلٝب٭ـ: ٬ٝ

 ُبٟ ثٮينا٭ـ.ا٣ ٬ٌّ اًت ٦ّ آكاَٝ كا ؿك ؿ٨ٙب٫ ٝؤ٢ٝبٟ ١بمٗ ّلؿ تب ا٭ٞب٬١ ثل ا٭ٞبٟ

 :ـ٤١٭ٌ ٬ٝ ؛اًتبؿ ٝغ٨ل٫

٣ افتَبؿ  «ا٭ٞبٟ ث٦ ؽـا»ا٫ ٧ٌت٢ـ ٦ّ ام   ؿ٧ـ ٦ّ ٦ٞ٧ ثٮٞبكاٟ ك٣ا٬١ ٭ب ثٮِتل آ١بٟ ؿك ٝٮبٟ عج٦َ آٝبك ١ِبٟ ٬ٝ»

٧ب٫ ارتٞبف٬ اًت.  ٧ب ٣ ١٤ٔٝٮت ٧ب٫ ك٣ا٬١ اعٌبى ٝغل٣ٝٮت ا١ـ. ٢ِٝأ ا٭٠ ثٮٞبك٫ ث٨ل٥ ؽبْٙ ث٦ ٝجـأ ٝتقبٗ ث٬

تقبؿٗ ا٣ كا ٝغي٤ػ ٣ آ٣كؿ  ٧ب ا١ٌبٟ كا ام پب ؿك ٬ٞ١ عْٜ ؿاك٫٣ پٮِٖٮل٫ كا ؿاكؿ. ثب ٣ر٤ؿ ا٭ٞبٟ، ٝغل٣ٝٮت ،ا٭ٞبٟ

 24«ؿاكؿ. ٬ٝ

 ٗبد خذا دس هسجذ ٍ ـ روش 2

ؤَلٙ٘ؤَا ٍٔجَّٔٓىُنٕ ػٌْٙذٓ وُلِّ ىلٝب٭ـ: ) ؽـا١٣ـ ٬ٝ .٧ٜ فّل ٙيؾ٬ ٣ ٧ٜ فّل ٝق٫٤٢ ؛ًتٌٝزـ ث٨تل٭٠ ٝغ٘ ثلا٫ فّل ؽـا

يَهٓسٕ ا٣ كا ثؾ٤ا١ٮـ ٣ ؿ٭٠ ؽ٤ؿ ؿك ٧ل ٌٝزـ٫ ث٦ ٫٤ً ا٣ ت٤ر٦ ٢ّٮـ، ٢٧ٖبٛ فجبؿت  25(جِذٚ ٍٓادٕػَُٔٔ هٔخْلٙصٙ٘يَ لَِٔ الذِّٗ

 كا ثلا٫ ا٣ ؽبْٙ ٢ّٮـ.

ٙ ) :٢ّـ زـ كا فّل ٣ ٭بؿ ؽـا ٣ ١بٛ ؽـا١٣ـ ٝقلى٬ ٧٬ٝب٫ ٌٝؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ٭٬ْ ام ٣٭و٬ٕ هٓسٓبجِذٔ ٗٔزْوَشُ فْٙ٘ٓب اسٕنٔ اللَِّ

كا ٝٞب١قت ام فّل  تل٭٠ ؽٜٚ ٣ ًتٜص٢ٮ٠ ؽـا١٣ـ ثنك٤ُٜ٧ٓؿ.  ٝى ثلؿ٥ ثٌٮبك آٟ ؿك ؽـا ١بٛ ٦ّ ٌٝبرـى ؛26(وَثٙ٘شًا

                                              
 « ثِبللَِّ آهٓيَ هٓيْ اللَِّٙ هٓسبجِذٓ ٗٓؼٕؤشُ إًَِّوب ٗٓمَُلُ اللَِّٓ لٙإَىَّ ثِبلْئِٗوٓبىِ لَِٔ فَبضْْٓذٍٔا الْوٓسٓبجِذٓ ٗٓؼٕتَبدٔ الشَّجٔلَ سٓؤَٕٗتُنٔ إِرَا ظ لَبلَ»؛  3786، ط362 ّ ،3ا٤ًٙبئ٘، د ٌٝتـكُ. 22

 .4 : . ىتظ23

 228ت ٕيتبك، ّ ٌٝلتض٬، ثٮ ،. ٝغ٨ل24٫

 29افلاه : . 25

 40 : . عذ26



7 

 

٧ب٫ ٤١كا٬١ ؽـا١٣ـ اًت ٣ ؽـا كؽٔت ؿاؿ٥ اًت ٦ّ ًبؽت٦ ١٤ُـ ٣  ٌٝزـ ؽب٦١ 27.ؿا١ـ٬ٝزـ ١بٛ ؽـا ؿك ٌٝ

ث٦ ٧ٞٮ٠  ٤ٕ.28٭٢ـ ٖبٛ ؽـا كا ؿك آٟ رب تٌجٮظ ٢٧٬ٝ ١بَٝ ؿك آ١زب ثلؿ٥ ٤ُؿ ٣ ٝلؿٛ ثبٝـاؿاٟ، فٔلٕب٧بٟ ٣ ُت

ؽ٤ا١ـٟ ٍلآٟ، فّل  ؛ىل٤ٝؿ: ٧ل ١ٌِت٬ ؿك ٌٝزـ ثٮ٤٨ؿ٥ اًت ٖٝل ا٭٠ ٦ّ ثلا٫ ٦ً ّبك ثبُـ  )ّ(ر٨ت ك٤ًٗ ؽـا

 29ؽـا، پلًَ ام فٜٚ.

ىل٤ٝؿ: ١ـ؟ عضلت اپلًٮـ: ث٨تل٭٠ ا٧٘ ٌٝزـ ص٦ ٌّب٬١ )ّ(ك٤ًٗ ؽـا امؿك ك٣ا٭ت٬ آٝـ٥ اًت، ٝلؿ٫  ص٢ٮ٧٠ٜ

 30آ١بٟ ٦ّ ثٮِتل٭٠ فّل كا ثلا٫ ؽـا ث٤ٖ٭٢ـ.

كًـ ٣  إل ثِل ؽٮبٗ ٢ّـ ٦ّ ثب كًٮـٟ ث٦ حل٣ت ٣ كىب٥ ث٦ َٝبٛ آًب٭َ ٬ٝ»٤١٭ٌـ:  ٬ٝثبك٥ ؿك ا٭٠ )ك٥(اًتبؿ ٝغ٨ل٫

٧ب آكاَٝ پٮـا  ًت ٦ّ ؿ٥ٗ ّلؿ٥ اًت. ٢ٝغٔلاً ثب ٭بؿ ؽـاآ٭ـ اُتجب ام اضغلاة ٣ ١بكاعت٬ ٣ ُْب٭ت ثٮل٣ٟ ٬ٝ

٧ب٫ ؿ٭ٖل٫ ٧ٌت٢ـ ٦ّ تْٮ٦  ٧ب تْٮ٦ ك٫٣ ؿ٣ك ٝب١ـٟ ا١ٌبٟ ام آ٘ ؽ٤ؿ ؿاك١ـ. ْٝتت ٢ّـ. ثٌٮبك٫ ام ْٝتت ٬ٝ

٤ٕ٭ـ:  ٤ٕ٭ـ: ا١ٌبٟ. ٣ ٬ٝ٤ً ٬ٝ ا١ٌبٟ، ك٫٣ ؿكؿ ا١ٌبٟ اًت ثلا٫ ؽٌٚ ؽـا، ٦١ ؿكؿ ا١ٌبٟ ثلا٫ ؽـا. ؿ٭ٖل٫ ٬ٝ

١جبُـ ا١ٌبٟ ٧ٜ ١ٮٌت، تب آٟ ؿكؿ، ؽـا٭٬ كا  ؽـا ٣ ا١ٌبٟ؛ ؿك عب٬ٙ ٦ّ ؽـا ٣ ا١ٌبٟ ام ٭ْـ٭ٖل رـا ١ٮٌت تب ؽـا

ـ ُـ. ا١ٌب١ٮت، ٦ّ ؿك ا١ٌبٟ اًت ٢ِ١بًـ ٣ تب ا١ٌبٟ ث٦ ٫٤ً ؽـا ١ل٣ؿ، ؿكؿ ا١ٌب٬١ ا٣ ٧ٜ ث٦ رب٭٬ ؿكٝبٟ ١ؾ٤ا٧

ٌٝزـ ٝغ٘ فّل ؽـا، ٍلائت ٍلآٟ، ١ٞبم، اًت  ٙقا ص٣ٟ٤  31«ًت، ؿكؿ ا١ٌبٟ ام ؿكؿ ؽـا ]ؿاُت٠[ اًت.ؿكؿ ؽـا

 ثلا٫ آكاَٝ ؿٗ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ث٨تل٭٠ ْٝبٟ ١ٮن

 داًصػلن ٍ وست ـ  3

تل٭٠ ؿ٠ُٞ ا١ٌبٟ ١بؿا٬١ ثنكٓاًت.  «ٜتقٚٮٜ ٣ تقّٚ» ،زـ٣ ١ٮن آحبك ثٌٮبك ٨ٜٝ عض٤ك ؿك ٌٝ٭٬ْ ام ّبكّلؿ٧ب 

١بمٗ   )ّ(ك٣ اًالٛ، ام ٧ٞبٟ آمبم ثل فٜٚ ٣ ؿا١َ تأّٮـ ٤ٞ١ؿ٥ اًت ٣ ١ؾٌتٮ٠ آ٭بت٬ ٦ّ ثل پٮبٝجل اًالٛاًت. ام ا٭٠

٧ب٫ ٧ل ٌٝٚٞبٟ تل٭٠ ٣٭و٣٬ٕ اٝبٝبٟ ٝق٤ٔٛ: تغٔٮ٘ ؿا١َ كا ام ٨ٜٝ  )ّ(پٮبٝجل اًالٛ ث٤ؿ. 32ُـ، ؿكثبك٥ ٍٜٚ

                                              
 «خَشاثِِ فٖٙ  سٓؼى ٍٓ اسٕؤِٔ فْٙ٘ٓب ٗٔزْوَشَ ؤَىْ اللَِّٙ هٓسبجِذٓ هٌَٓغٓ هٙوٛيْ ؤَظْلَنٔ هٓيْ ٍٓ»؛ 114.ثَل٥ :  27

 «الْأصبلِ ٍٓ ثِبلْغُذٍِّٔ فْ٘ب لَِٔ ٗٔسٓجِّحٔ اسٕؤِٔ فْ٘ٓب ٗٔزْوَشَ ٍٓ تُشْفَغٓ ؤَىْ اللَِّٔ ؤَرٙىَ ثَٔ٘ٔتٚ  فٖ»36 : ٤١ك . 28

 ؤٍَٕ تَؼٓبلَى لٙلَِّٙ رَاوٙشٌ ؤٍَٕ هٔصٓلٍّ لٙشَاءُٓٓ ثَلَبثًَٔ إِلَّب لَغَْٗ الْوٓسٕجِذٙ فٖٙ جٔلَُسٍ وُلُّ رَسٍّ ؤَثٓب ٗٓب» ،اٌٙٞزـ ى٬ اٙز٤ٚى اًتغجبة ثبة ،3808، ط117ّ ، 4د ،اِٙٮق٪ ٣ًبئ٘. 29

  «ػٙلْنٍ ػٓيْ هٔسٓبئٙلٌ

 «رٙوْشا لٙلَِّٙ ؤَوْثَشُّٔنٕ فَمَبلَ الْوٓسٕجِذٙ ؤَّٕلِ خَٕ٘شُ هٓيْ فَمَبلَ ظ الٌَّجِِّٖ إِلَى سٓجٔلٌ جٓبءٓ» ؛ّخٮلا ٣ر٘ فن فّلاهلل ثبة ،8985ط ،498ّ ،2د ،اْٙبى٬. 30

 96ا١ٌبٟ ّبٝ٘، ّ ٝغ٨ل٫، ٝلتض٬، . 31

   5تب  1فٌٚ :  .32
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تل٭٠ ٝلّن ٨ٜٝ ؿك آٟ ؿ٣ك٥،ٌٝزـ  ،ثل ٧ٞٮ٠ اًبىّلؿ١ـ.  ا١ـ٣م٫ ت٤ِ٭ٌ ٬ٝثلُٞلؿ٥ ٣ ٌٝٚٞب١بٟ كا ثل ؿا١َ

  اًت. ث٦ عٮبت ؽ٤ؿ اؿا٦ٝ ؿاؿ٥ تٞبؿ٧٫ب٫ ٝآ٤ٝم٬ُ ث٤ؿ٥ اًت ٣ ا٭٠ ٣٭و٬ٕ ؿك ٍلٟف٬ٞٚ ـ ارتٞبفبت 

 33ؿا١ـ. ث٦ فٜٚ ٣ ؿا١َ ٤١ ٣ تبم٥ ٬ٝؿًتٮبث٬ ٌٝزـ كا  ث٦كىت ٣ آٝـ   ٕب٦١٭٬ْ ام آحبك ٧ِت )ؿ(اٝبٛ ف٬ٚ

پلؿاؽت ٣ ؿ٭ٖل٫ ث٦ ؿفب  ٧ب٫ ف٬ٞٚ ٬ٝ ث٦ ثغج ٕل٬٧٣ؿك ٌٝزـ ؿ٣ ٕل٥٣ كا ِٝب٧ـ٥ ّلؿ١ـ؛  )ّ(٤ًٗ ؽـاك٣م٫ 

[ ىل٤ٝؿ: ٧ل ؿ٣ ٝزٚي ّبك ١ٮِ ا١زبٛ اًتعضلت ًؤاٗ ّلؿ١ـ ]ّـاٛ ٝزٚي ث٨تل ـ. ام ٣١ فجبؿت ِٝن٤ٗ ث٤

تل١ـ ٣ ٠ٝ ثلا٫ ٭بؿ ؿاؿٟ ٝجق٤ث  آ٤ٝم١ـ، ثبىضٮٚت ٕٮل١ـ ٣ ث٦ ؿ٭ٖلاٟ ٬ٝ ؿ٢٧ـ اٝب آٟ ٕل٬٧٣ ٦ّ ؿا١َ ىلا ٬ٝ ٬ٝ

 34اٛ؛ ًپي ث٦ ٧ٞبٟ ٕل٥٣ پٮ٤ًت٢ـ. ُـ٥

 هسجذ ٍ تؼل٘ن لشآى 

ىلٝب٭ـ: ٧ٮش ٕل٬٧٣ ؿك ٌٝزـ ثلا٫  ٬ٝ ٣ ؿا١ـ كا ٝب٭٦ آكاَٝ ٍٚج٬ ا١ٌبٟ ٬ٝتال٣ت ٣ آ٤ٝمٍ ٍلآٟ  7اٝبٛ ٓبؿً

ٕٮلؿ ٣ ىلُتٖبٟ آ١بٟ كا ؿك  ٖٝل ا٭٠ ٦ّ آكاَٝ ٍٚج٬ آ١بٟ كا ىلا ٬ٝ ،١ِٮ٢٢ـ تال٣ت ّتبة ؽـا ٣ آ٤ٝمٍ ٣ تقٚٮٜ ٬ٞ١

٣  ١بٝـ٬ٝٝٮ٨ٞب١بٟ ؽـا  ،پلؿام١ـ ٦ّ ؿك ٌٝزـ ث٦ ثغج ٣ تقٚٮٜ ٍلآٟ ٬ٝكا ٌّب٬١   )ّ(پٮبٝجل اًالٛ 35ٕٮل١ـ. ثل ٬ٝ

 ٢٢ّ.36ـ٬ٝف٬ٞٚ ِٝن٤ٗ ٧ٌت٢ـ ىلُتٖبٟ آ١بٟ كا عٞب٭ت ٣ عيبؽت  ٧ب٫تب مٝب٬١ ٦ّ ث٦ ٝجبعخ٦ :ىلٝب٭ـ٬ٝ

ك٣ط ٣ اىلاؿ  تب اًت ٝغلط ٤ٞ١ؿ٥تقٚٮٜ ٣ تقٜٚ ٦ّ  تل٭٠ ّبكّلؿ٧ب ٣ آحبك ٝقلىت٬ ٌٝزـ كاا٭٠ ك٣ا٭بت ٭٬ْ ام ٨ٜٝ

، ٧ب٫ ٨ٜٝ ٌٝبرـ ٝز٤ٞف٦ ثل ٧ٞٮ٠ اًبى ٭٬ْ ام م٭ل .ا١َ آكاَٝ ثؾ٢ِـىْل ؽ٤ؿ كا ت٤َ٭ت ٣ ٍٚت ثب فٜٚ ٣ ؿ

 ّتبثؾب٦١ ٣ ٝغ٘ ٝغبٙق٦ ٣ ؿكى ٣ ثغج ث٤ؿ٥ اًت.

 ٤١٭ٌـ: ٮ٬ٌ ٬ٝئ٢ُبى ٤ًاًالٛ« ٝبكً٘ ث٤اما»

                                              
 هٔسٕتَفَبداً ؤَخبً الثَّوٓبىِ إِحٕذٓى ؤَصٓبةٓ الْوٓسٓبجِذٙ إِلَى اخْتَلَفٓ هٓيِ ٗٓمَُلُ ع الْؤؤْهٌٙٙ٘يَ ؤَهٙ٘شُ بىَو»؛ علٝت٨ب ٣ اٌٙٞبرـ ىض٘ ثبة، 713ط ،237، ّ،1د ،اٙيَٮ٦ ال٭غضل٥ ٠ٝ. 33

  «حٓ٘ٓبءٖ ؤٍَٕ خَطًْ٘ٓٔ رًَْجبً ٗٓتْشُنٔ ؤٍَٕ ّٔذٖى ػٓلَى تَذٔلُِّٔ وَلٙوًٓٔ ٗٓسٕوٓغٔ ؤٍَٕ سٓدٖى ػٓيْ تَشُدُٜٔ وَلٙوًٓٔ ؤٍَٕ هٌْٔتَظَشًَٓ سٓحٕوًٓٔ ؤٍَٕ هٔحٕىَوًٓٔ آًٗٓٔ ؤٍَٕ هٔسٕتَطْشَفبً ػٙلْوبً ؤٍَٕ جٓلَّ ٍٓ ػٓضَّ اللَِّٙ فٖٙ

 ؤَهٛب ٍٓ اللَِّٓ فَ٘ٓذٕػَٔىَ ّٓؤُلَبءٙ ؤَهٛب خَٕ٘شٍ إِلَى الْوٓجٕلٙسٕٓ٘يِ وٙلَب فَمَبلَ ٗٓسٕإَلًََُِٔ ٍٓ اللَِّٓ ٗٓذٕػَٔىَ هٓجٕلٙسٗ ٍٓ ٗٓتَفَمََّْٔىَ هٓجٕلٙسٗ هٓجٕلٙسٓبىِ الْوٓسٕجِذٙ فٖٙ فَئِرَا»؛  206/ 1ثغبكاال٤١اك، د  .34

 «هٓؼْٓٔنٕ لَؼٓذٓ ثُنٛ ؤُسٕسٙلْتٔ ثِبلتَّؼٕلٙ٘نِ ؤَفْعَلُ ّٓؤُلَبءٙ الْجٓبّٙلَ ٗٔفَمَِّْٔىَ ٍٓ فَ٘ٓتَؼٓلَّؤَىَ ّٓؤُلَبءٙ

 
 

 فٖٙ لََٕمٗ جٓلَسٓ هٓب لَبلَ ظ الٌَّجِِّٖ ػٓيِ» اٌٙٞزـ؛ إٙى االؽتاله اًتغجبة ، ثبة3788،ط،3ّ،363 ا٤ًٙبئ٘،د ٌٝتـكُ ؛3788ط ،375ّ ،1اٙآل٬ٙ، د ف٤ا٬ٙ .35

 «الوالئىٔ حفتْن ػٓلَِٕ٘ٙ ٍ تٌََضَّلَتٕ إِلَّب ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ ٗٓتَذٓاسٓسًََِٔٔ ٍٓ اللَِّٙ وٙتَبةٓ ٗٓتْلَُىَ تَؼٓبلَى اللَِّٙ هٓسٓبجِذٙ هٙيْ هٓجٕلٙسٍ

 ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ ٗٓتَؼٓبطًَََِٕٔ ٍٓ اللَِّٙ وٙتَبةٓ ٗٓذٕسٔسَٔىَ اللَِّٙ ثَٔ٘ٔتٙ هٙيْ ثٕٓ٘تٚ فٖٙ لََٕمٗ جٓلَسٓ هٓب»؛ اٌٙٞزـ إٙى االؽتاله اًتغجبة ثبة، 3788، ط363، 3ّ ، دا٤ًٙبئ٘ ٌٝتـكُ. 36

 « غَٕ٘شُِ حٓذٙٗثٚ فٖٙ ٗٓخَُظَُا حٓتَّى فِٙ٘ٙ دٓاهَٔا هٓب ثِإَجٌٕٙحٓتْٙٓب الْوٓلَبئٙىَُٔ ػٓلَِْٕ٘نٔ ؤَظَلَّتٕ ٍٓ تَؼٓبلَى اللَِّٙ ؤَظْ٘ٓبفٓ وَبًَُا إِلَّب



9 

 

ًبمؿ ٦ّ ٌٝبرـ ؿك اًالٛ  ٬ٝ ٧ب ٣ ُجٌتبٟ ٣ تبالك ارتٞبفبت ؿك ٌٝبرـ ا٭٠ عَٮَت كا آُْبك تأًٮي ّتبثؾب٦١»

 37«ثبُـ. ث٦ْٚ ٭َٮ٢بً ٭٬ْ ام ٝلاّن ٨ٜٝ ىل٬ٖ٢٧ اًالٛ ١ٮن ٬ٝ ،ا١ـ ٢ٝغٔل ثلا٫ ١ٞبم ١ٮٌت ٦١٤ٕ ٦ّ ثقض٬ پ٢ـاُت٦ثـاٟ

٧ب٫ ٫٤ٕ پلًَ ٧ب٫ ٝيٮـ ثـ٣ٟ تلؿ٭ـ ؿك ٍل٣ٟ ٝتٞبؿ٫ پبًؼ عض٤ك ؿا٢ِٞ١ـاٟ اًال٬ٝ ؿك ٌٝبرـ ٣ ٣ر٤ؿ ّتبة

 ا١ـ. ث٤ؿ٥آٟ  ٧٫ب ًؼىلا٣ا٬١ ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ اٍِبك ٝؾتٚو ٝلؿٛ ؿك ٌٝزـ ث٦ ؿ١جبٗ پب

 سظبٗت الْٖهسجذ ٍ وست ـ  4

٣ ؿكٝبٟ  ىلؿ٧ب ٣ ِْٝالت م١ـ٬ٕ ٙتٮبٛ ًؾت٬إ٤ٝرت  ،ـك ًبؽت٦ اًتص٦ ؽـا١٣ـ ثلا٫ ا١ٌبٟ َّٟٝكضب٭ت ام آ

ثب ا٭٠ ا١ـ٭٦ِ )م١ـ٬ٕ ُـ٭ـ ٧ب٫ آٟ ٦ٞ٧ ًؾت٣٬ر٤ؿ ثب  )ؿ(اٝبٛ عٌٮ٠ .ثٌٮبك٫ ام ؿكؿ٧ب٫ ر٬ٌٞ ٣ ك٣ع٬ اًت

٧ب كا ثل ؽ٤ؿ  ًؾت٬ ٣ ٦ٞ٧ 38«ِئا٬٨ٙ كضبً ثَضب»ىل٤ٝؿ: ٢٧ٖبٛ ٨ُبؿت  ث٦، (كضب٭ت ا٬٨ٙ ٧ٌت٦ّٜ ؿك رٌتز٫٤ 

 ؿ.ّلآًبٟ 

ا٫ پٮَ ثٮب٭ـ ٣ ؽـا٫ ٝتقبٗ  إل عبؿح٦ م٭لا ؿاكؿ؛٨ٜٝ  ٬ؿك تأٝٮ٠ ث٨ـاُت ك٣ا٬١ اىلاؿ ١َِ ٬ ؿك م١ـ٬ٕكضب٭ت ا٨ٙ

ا٭ٞبٟ إل ا١ٌبٟ ث٦ ا٭٠ عَٮَت  بؿح٦ ث٤ؿ٥ اًت.ٟ عآ٭بثٮٜ ٦ّ ٝٔٚغت ؿك ٤ٍ٣ؿ ٬ٝ ٝب١ـ كػ ؿاؿٟ عبؿح٦ ٤ِ١ؿ، ؿك

ثـ ٧ٜ ١بكاض٬ ١جبُـ ٣ آٟ   عبؿح٤ٍ٣٦ؿ ام ا١ٌبٟ پي ٤ُؿ، ٭ق٬٢  پٮـا ٧٬ٜٝ « ٌٚ ت٤عٮـ٫ؽُ»ث٦ ؿ١جبَٙ ،ؿاُت٦ ثبُـ

 ١.39بٝق٤ٚٛ ثـا١ـ ٦ّ ىَظ ؽـا ام آٟ إٓب٥ اًت كا ١ب٬ُ ام ٝٔٚغت٬

٭بثـ ٦ّ  ا١زبٝـ. ا١ٌبٟ ؿك٬ٝ ا٣ ث٦ اتْبء ث٦ ؽـا٫ ثنكٓ ٬ٝ ٫ ٣آٝـ ث٦ ٌٝزـ، اكتجبط ثب ؽـا ٣ تيْل ؿكثبك٥ كىت 

ؿ٧ـ ؿك عَٮَت ٌٝجت ا٬ٚٓ  ؿك ؿًت ؽـاًت. عض٤ك ؿك ٌٝزـ ث٦ آؿ٬ٝ ١ِبٟ ٬ٝ ٧ب ْٝتت٣  ٧ب ٍـكت٫  ٦ٞ٧

 ٧ب ؽ٤اًت ؽـا١٣ـ ٣ اٍتضب٫ عجٮق٬ م١ـ٬ٕ اًت.  ٣ ١بٝال٭ٞت ٧ب ١٬بّبٝؽـاًت ٣ 

م٭لا ١ٌِت٠ ؿك ث٨ِت  ؛ؿا١ٜ ٌٝزـ ربٝـ كا ث٨تل ام ١ٌِت٠ ؿك ث٨ِت ٠ٝ٬ٝ ١ٌِت٠ ؿك  ىلٝب٭ـ: ٬ٝ )ؿ(اٝبٛ ف٬ٚ

 40.اًت كضب٭ت ١يي ٠ٝ اًت اٝب ١ٌِت٠ ؿك ٌٝزـ ربٝـ كضب٭ت پل٣كؿٕبك ٠ٝ

كا آًبٟ  ٧بِْٝ٘ ٦ٞ٧ت٤ا١ـ  ٬ٝ ،إل ٧ٞلا٥ ثب تيْل ٣ ا١ـ٭٦ِ ث٦ ٝقج٤ؿ٫ ثبُـ ٦ّ ٍبؿك ثل ٦ٞ٧ صٮن اًت ،ا٭٠ ١ٌِت٠

 ـ:ىلٝب٭ ٬ ؿ٭ٖل ٬ٝؿك ًؾ٢ )ؿ(٢ّـ، اٝبٛ ف٬ٚ

 ٢ّـ. ٧ب ٣ ِْٝالت كا آًبٟ ٬ٝ كاض٬ ث٤ؿٟ ث٦ ٍضب٫ ا٬٨ٙ ًؾت٬؛ 41«الشَّصٓاٗٓباَلشِّظَب ثِمَعَبءٙ اهللِ َِّْٗٔٓىُ ػٓظ٘نٓ »

                                              
 ٣102  101. ٝبكً٘ ث٤اما، اًالٛ ؿك ر٨بٟ اٝل٣م، ّ 37

 53 . ًٮـ ث٠ عب٣٣ى، ا٤٨ٚٙه، 38ّ

 98ا١ٌبٟ ٣ ًل٤١ُت، ّ ٝلتض٬، . ٝغ٨ل٫، 39

  «سثٖ سظب فِ٘ الجبهغ ٍ ًفسٖ سظب فْ٘ب الجٌٔ فئى الجٌٔ فٖ الجلسٔ هي لٖ خ٘ش الوسجذ فٖ الجلسٔ»؛ 218 ّ، 2د ،إكُبؿا٤َٚٙة. 40
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٧لّي ث٦ ا٭٠ ١ْت٦ افتَبؿ ؿاُت٦  42« ٍَْٚج٦ٔٔ  إًتَلَاطٓ  ٠ْٓٝ ٣ٓحٌَِ ثِأََّٟ ٝٓب ٍَـَّكٓ ا٦َّٚٙٔ ٦َٙٔ ٠َْٙ ٭ٓي٤ُت٦َٔ» ىلٝب٭ـ:  ٬ٝ)ؿ(اٝٮل٢ٝ٤ٝبٟ

 .لؿٮٕ ٬ٝك٣ؿ، ٍٚت ا٣ آكاٛ  ثبُـ ٦ّ ٧لص٦ ثلا٫ ا٣ َٝـك ُـ٥ اًت ام ثٮ٠ ٬ٞ١

 ساّىبسّبٕ ػبطفٖ ( ة 
 ـ دػب ٍ دسخَاست اص خذا1

ثبم ٧ٜ ؿك ٣ر٤ؿ ؽ٤٭َ اعٌبى  ٣ عجٮقت، ٧ب٣ تٌٚظ ثل ت٤ٙ٤٢ْه٧٫ب  پٮِلىت ٣ر٤ؿ ٦ٞ٧ثب  ،عبضل ا١ٌبٟ فٔلِ

ث٦ ٍـكت٬ ٝب٣كاء عجٮقت پ٢ب٥ ثجلؿ. ا٭٠ ضقو ثبفج اعٌبى  ؽ٤ا٧ـ٧٬ٝب ٣ ِْٝالت  ًؾت٦٬ ٢٧ٖبٛ ث٢ّـ ٣  ضقو ٬ٝ

ٕل ُؾْ اعٌبى ثٮضبك٬ٕ ٣ ت٤ا١ـ ث٨ـاُت ك٣ا٬١ ىلؿ كا تغت تأحٮل ٍلاك ؿ٧ـ؛ م٭لا ا ٤ُؿ ٦ّ ٬ٝ ٝغل٣ٝٮت ٬ٝ

 ٤ُ43ؿ. ـ مٝٮ٦٢ ثل٣م اضغلاة ا٭زبؿ ٬ٝت٨٢ب٭٬ ٢ّ

ا١ٌبٟ كا ث٦ ؿفب اًالٛ،  .پٮ٨٢ِبؿ ّلؿ٥ اًت ٬ ٢ٝبًتعٚ  ٣ كا٥ ا١ـا٭٠ ١ٮبم ثِل پبًؼ ٕيت٦اؿ٭بٟ ا٬٨ٙ ث٦ ٣٭و٥ اًالٛ ث٦ 

آٌْٙٮي »ث٦ ٤ٍٗ  .ك٧ب١ـ ا١ٌبٟ كا ام ت٨٢ب٭٬ ٬ٝ ،پٮ١٤ـ فبعي٬ ثب ؽـا١٣ـ ٣ؿفب م٭لا ٢ّـ،  ١ي ثب ؽـا١٣ـ ت٤ِ٭ٌ ٬ٝأ٣ 

ؿفب ثلٍلاك ُـٟ پٮ١٤ـ ث٢ـ٥ ثب ؽـا  ت اًت.ؿفب ّٞبٗ ا١ٌب١ٮ ٣ پل٣ام ك٣ط اًت، ؿفب اؽ٨بك فج٤ؿ٭ت اًتؿفب  «ّبكٗ

 ٦ّ.44 ٍغـ ١بُـ٬١ اًت ٫پٮ١٤ـ .اًت

 دػب ٍ ً٘بٗص دس هسجذ 

٣ اْٝبٟ  آٟ ُـ٥ اًت ثل٧ب تأّٮـ ثٮِتل٫ اٝب ؿك ثلؽ٬ ْٝبٟ ،ٌت٢ٝـ ١ٮ٧لص٢ـ ؿفب ٣ ؿكؽ٤اًت ام ؽـا١٣ـ ْٝبٟ

٢ّـ ث٦  ؿف٤ت ٬ٝٝب ؽـا١٣ـ  ك٣ام ا٭٠ ٣٭و٥ فجبؿت ٣ اكتجبط ثب ؽـا اًت. ْٝبٟ «ٌٝزـ» تل اًت.اربثت، اىن٣ٟ

يَ) ٣ ثب اؽالّ ا٣ كا ثؾ٤ا١ٮٜ ل٣٭ٌٜٝزـ ث ؿك ٧ل  ؛45(ٍٓؤَلٙ٘ؤَا ٍٔجَّٔٓىُنٕ ػٌْٙذٓ وُلِّ هٓسٕجِذٚ ٍٓادٕػَُٔٔ هٔخْلٙصٙ٘يَ لَِٔ الذِّٗ

 ٌٝزـ٫ ث٦ ٫٤ً ا٣ ت٤ر٦ ٢ّٮـ ٣ ا٣ كا ثؾ٤ا١ٮـ ٣ ؿ٭٠ ؽ٤ؿ كا ثلا٫ ا٣ ؽبْٙ ٢ّٮـ.

 ؿ٥لؿف٤ت ّؽ٤ؿ م٭لا  ؛ؿّلاؿ٫ ٦ّ ؿك ٌٝزـ ثٮب٭٢ـ ٣ ثب اؽالّ ا٣ كا ثؾ٤ا٢١ـ ف٢ب٭ت٬ ٣٭و٥ ؽ٤ا٧ـ ؽـا١٣ـ ١ٮن ث٦ اىل

٤ٕ٭ـ ٧لّي ثب ٢ّـ ٣ ٬ٝٝقلى٬ ٬ٝ ؽـاـ كا ؽب٦١ ٦ّ ٌٝزض٠ٞ ا٭٠ )ؿ(اٝبٛ ٓبؿًپبًؼ ؽ٤ا٧ـ ؿاؿ.  اًت ٣ ؽ٤ؿ ١ٮن

 ـ:ىلٝب٭ آٝلم٭ـ٥ اًت، ٬ٝ ـ ثل٣ؿع٨بكت ث٦ ٌٝز

                                                                                                                                                  
 103. ملك اٙغْٜ، ّ 41

 همان. 42

 .232ًقٮـ، ث٨ـاُت ك٣ا٬١، ّ ،. ُب43٤ٚٝ

 48ؿك م١ـ٬ٕ ثِل، ّ اٝـاؿ٧ب٫ مٮج٬ ٝلتض٬، . ٝغ٨ل٫، 44

 29 : . افلاه45
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 ؿك آ٨١ب ١ٞبم ٣ ؿفب م٭بؿ ثؾ٤ا١ٮـ.؛ 46«هٙيَ الصٛلَبِٓ ٍٓ الذٜػٓبءفَإَوْثٙشٍُا فْٙ٘ٓب »

ث٦ ٧ٞٮ٠  ٧47ب٫ پل ثلّت ٣ ىلؽ٢ـ٥ ك٫٣ مٝٮ٠ اًت.ام ْٝبٟ ٌٝزـ .ـ٢ّ زـ ٣ ا٧٘ آٟ ٝغبىؾت ٬ٝام ٌٝ ؽـا١٣ـ

٭ب٣ك ٣ زـ ام ؽـا١٣ـ ثؾ٤ا٧ـ ٣ ؽـا١٣ـ ٣فـ٥ ؿاؿ٥ اًت ٧ب٫ ؽ٤ؿ كا ؿك ٌٝاًت ا١ٌبٟ ؿكؽ٤اًت ُب٭ٌت٦ر٨ت 

 ٦ّ48 ؿك ٌٝزـ ٧ٌت٢ـ. ٬ ثبُـآ١ب١پِتٮجبٟ 

ٕلؿؿ ٖٝل ا٭٠ ٦ّ ؿفب٧ب٫ ا٣ ث٦  ؿ٧ـ ٦ّ ث٦ ؽب٦١ ثبم ٬ٞ١ ا٭٠ اٝٮـ كا ٬ٝ ،ك١٣ـ ث٦ اىلاؿ٫ ٦ّ ث٦ ٌٝزـ ٬ٝ)ؿ( اٝبٛ ٓبؿً

ؿ١ٮب  ثلؿ ٭ب ث٦ ًجت آٟ ثال٫ ا٣ كا ث٦ ث٨ِت ٬ٝ ؿفب ؽـا١٣ـ ث٦ ثلّت آٟ ، ثـ٭٠ ١غ٤ ٥٦ّ اًتـٮكً ث٦ اربثت ا٫ ٦١٤ٕ

 ٢ّ49ـ. كا ام ا٣ ؿ٣ك ٬ٝ

 ٖهسجذ ٍ ً٘بٗص دستِ جوؼ 

ث٦ ٌٝزـ ١ٞبم ثبكاٟ ٣ آ٣كؿٟ ٤ّؿّبٟ  ، عض٤ك ؿك ١ٞبم٧ب٫ رٞق٦ ٣ٕقاك٫ ١ٞبم رٞبفت تبّٮـ اًالٛ ثل اكمٍ

ًجت  ،رٞق٬ ٧ب٫ٝلاًُٜلّت ؿك عض٤ك ؿك اٝب٠ّ َٝـى ٣ ٌٝبرـ ٣ ٦ّ ت٤ا١ـ عب٬ّ ام ا٭٠ ٌٝأ٦ٙ ثبُـ  ٬ٝ

ؿك٬١٣   ٙغؾبت٬ َِّْٞثب ٧ٞب٢٧ٔ ّلؿٟ ؽ٤ؿ ثب ٝغٮظ،  ،ىلؿؿك ١ٮب٭َ رٞق٬  .٤ُؿ ٬ٝٞب١بٟ اىنا٭َ اٝٮـ ؿك ٌٝٚ

كا ام ١نؿ٭ِ  بٟ ؽ٤٭٤١َف٧ٜ ٣ ٣ضقٮت ٌٝٚٞب١ب٢ّٟـ؛ م٭لا ٬ٝ ىلا٣ٍ٤ٝ تضبؿ٧ب٫ ك٣ع٬ ٣ ك٣ا٬١ ؽ٤٭َ كا 

 .آ٭ـ٬ٝثل اؽتالالت ك٣ع٬ ٣ ك٣ا٬١ ؽ٤٭َ ىبئٌ  ٧بآِّٟٞ  ث٦ ٢ّـ ٬ٝ٣ِٝب٧ـ٥ 

رٞق٬ ثلٕناك  ث٦ ٤ٓكت ؿًت٦ ٣زـ ٦ّ ثب٭ـ ؿفب كا ؿك ٌٝزـ اًت ىَظ ؿك ٬ٌٌّٝ ثپلًـ آ٭ب ؽـا١٣ـ : ُب٭ـ سؤال

 ٢ّٮٜ؟ 

٧ل ّزب  50(اللَِّ ٍٓجِٕٔ فَثَنٛ تَُٓلَُّا فَإٌََٕٗوب) ٣ ىل٤ٝؿ٥ ٢ٝـ ١ٮٌت٢ٝـ ٣ مٝبْٟٝبٟؽـا١٣ـ  ٕلص٦ ،٤ٕ٭ٮٜؿك پبًؼ ٬ٝ جَاة:

٧ب كا ثٮِتل ؿ٣ًت ؿاكٛ، ٧ب ٭ب ثلؽ٬ عبٙتثلؽ٬ ْٝبٟ ،٠ٝرب ؽـا اًت. اٝب تبّٮـ ّلؿ٥ اًت ٦ّ ك٫٣ آ٣ك٭ـ ٧ٞبٟ

ؿاؿ٥ ١ٌجت ث٦ ًب٭ل اٝب٠ّ  «ٌٝزـ ٤ّى٦»٭ب  «ا٢ٙج٬ٌٝزـ»٭ب  «اٙغلاٌٛٝزـ»٦ ؽـا١٣ـ رب٭ٖب٥ ؽب٬ٓ ثثلا٫ ٝخبٗ، 

ٝٮـ ام مٮل ؽـا، ٭٦، ؽ٤ِؿ، ٍغـ اث٦ عبٙت ٕل ٣ ؿا١ـ٬ٝ ٫ؿالىُ ث٨تل امعبٙت رٞبفت كا ؽـا١٣ـ  ص٢ٮ٠اًت. ٧ٜ

 ؽبّ ؿاؿ٥ اًت. ٫ٌُْت٬ٖ اٝتٮبماؽالّ ٣ عبٙت ؿٗ

                                              
 359 -358. ُٮؼ ٓـ٣ً، اٝب٬ٙ، ّ 46

 «359 -358ك.ُ، اٝب٬ٙ، ّ »ك٣ا٭ت٬ ام اٝبٛ ٓبؿً فٚٮ٦ اٌٙالٛ اًت؛  . ا٭٠ ٝض47ِٟ٤ٞ

 .68، ط98، ّ 85ثغبكاال٤١اك، د . 48

 .57، ط 47 -46. ُٮؼ ع٬ً٤، االٝب٬ٙ، ّ 49

 115. ثَل٥ : 50
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 ث٤اٙؾٮل ٤١ُت:اًقٮـ اٙلئٮي اث٤ف٬ٚ ًٮ٢ب ثلا٫ اث١٤َ٘ ُـ٥ اًت ٦ّ ُٮؼ

 ًَحٕيُ)تل اًت  ص٦ ٙن٬ٝ٣ ؿاكؿ ٝلؿٛ ٦ٞ٧ ؿك ٌٝزـ ارتٞبؿ ٢٢ّـ ثب ا٭٠ ٦ّ ؽـا١٣ـ ام كٓ ٕلؿٟ ث٦ ا١ٌبٟ ١نؿ٭ِ»

ك پبًؼ ات ثب ؽـا ثلٍلاك ثبُـ ١تٮز٦ ؽ٤ا٬٧ ٕلىت. ٫٣ ؿ ٧لرب ٦ّ ثب٬ُ إل كاثغ٦ 51(الَْٓسِٗذ حٓجٕلِ هٙيْ إِلَِٕ٘ٙ ؤَلْشَةٔ

٧ب٫ ؿ٭ٖل ك٠ُ٣ اًت ٣ ٝغٮظ صلاك، رب ك٠ُ٣ ثبُـ ٣ ٭٬ْ ام آ٨١ب ؽب٤ٍٝ ٕلؿؿ٤١ُت: إل ص٢ـ صلاك ؿك ٭ِ

إل ٭٬ْ ام آ٨١ب ؽب٤ٍٝ ُـ، آٟ اتبً ؿك تبك٭٬ْ  ،بُـ٧ب ٧ل ّـاٛ ؿك ٭ِ اتبً ثاٝب إل ٧ٞبٟ صلاك ،ص٢بٟ ك٧٠ُ٣ٜ

ت٤ا١ـ ث٦ ١غ٫٤ ٝيٮـ  ٧ل ُؾْ ؿاكا٫ ؽلىٮت٬ ؽبّ اًت ٦ّ ٬ٝ 52«٦١٤ٕ ٧ٌت٢ـ.٧ب ١ٮن ا٭٠ ىل٣ ؽ٤ا٧ـ كىت. ا١ٌبٟ

 ثلا٫ ؿ٭ٖلاٟ ثبُـ.

 ـ اه٘ذٍاسٕ ثِ فعل خذاًٍذ 2

ا٫   ٦١٤ٕٮـ٣اك٫ اًت، ك٣ط ٣ ك٣اٟ ا١ٌبٟ ث٦اٝ م٭بؿ٫ ؿاكؿ، حلاؿك تأٝٮ٠ ث٨ـاُت ك٣ا٬١ اىلاؿ ٭٬ْ ام صٮن٧ب٭٬ ٦ّ 

 ثؾِـ٤ُ٬ٞؿ، ؽ٤ؿ كا ٬ٝ١آ٭٢ـ٥ ؽ٤ؿ ١باٝٮـ  امٝق٤َٗ ١باًت ٦ّ ثب پـ٭ـ آٝـٟ ٬ِْٚٝ ٭ب اكتْبة ف٬ٚٞ ١بُب٭ٌت ٣ 

ت٤ا١ـ ث٦ ٢٧ٖبٛ  كعٞت ؽـا١٣ـ، ٬ٝ ث٦اٝٮـ  .ٕلؿؿ٬ٝام آٝلمٍ ٝأ٭٤ى  ؿ٧ـ ٣كا ام ؿًت ٬ٍٝـكت رجلاٟ  ٣

 .ٌبٟ ِّٞ ٢ّـٕلىتبك٫، ث٦ ا١

 ىلؿ:  ٤ُ٦ّؿ  اٝٮـ٣اك٫ ٤ٝرت ٬ٝ «ى٠ْٞٙ٤»٣  «الماك٣ى»ث٢ب ث٦ ؿ٭ـٕب٥ ثلؽ٬ ام ؿا٢ِٞ١ـاٟ ام ر٦ٚٞ 

 ؛ـ ث٦ ؽ٤ؿ افتٞبؿ ؿاُت٦ ثبُـ ٣ ثل احل ا٭٠ افتٞبؿ كا٧جلؿ٧ب٫ ًبمٕبك٫ ؽبّ ؽ٤ؿ كا ث٦ ّبك ٕٮلؿ1

 ٢ّـ.پٮـا ٬ٝ افتٞبؿؽ٤ؿ ثٮٞبك ث٦ پنُِ ٝقبٙذ  بٟ ٢٦ّص، ٧ٜـ ث٦ ؿ٭ٖلاٟ افتٞبؿ پٮـا ٢ّـ 2

 53ـ ث٦ ؽـا ٝت٤ر٦ ٤ُؿ ٣ ؿك احل ا٭٠ ت٤ر٦ ٤ٍت ٍٚت ٭بثـ. 3

 ٤ُؿُٞلؿ٥ ٢ٕ٬ٝب٥  ،١باٝٮـ٫ ٣ ٭أى .آٟ تبّٮـ ُـ٥ اًت ٌّت٧ب٫ ث٦ ؿك ىل٢٧ٔ اًالٛ ثل عيؼ اٝٮـ٣اك٫ ٣ كا٥

ؿٝـ ٣ ام ا٭ٌتب٭٬ ٣ ت٢ج٬ٚ ٣ ١باٝٮـ٫   ك٣ط اٝٮـ ٣ علّت كا ؿك اىلاؿ ٬ٝ ٧ب٭َآ٤ٝم٧٥ب ٣  ثل١ب٦ٝ ٦ٞ٧اًالٛ ؿك  .آ٭ـ ٬ٝ

 ؿا١ـ. ٬ٝٝضبفو ٭بث٬ ث٦ ١تب٭ذ ٝغ٤ٚة كا ٝل٤٧ٟ تالٍ ٣ ٤َُّ اًالٛ، ؿًت .٢ّـ ٬٨١ ٬ٝ

 ٖهسجذ ٍ سٍحِ٘ اه٘ذثخط 

ض٤ك ا١ٌبٟ ؿك عض٤ك ؿك ٌٝبرـ اًت، ؿك ك٣ا٭بت ٝلث٤ط ث٦ ع ،٭بث٬ ث٦ اٝٮـ٣اك٫ تل٭٠ كا٧ْبك٧ب٫ ؿًت٭٬ْ ام ٨ٜٝ

٦ّ ك٣ط اٝٮـ ٣ ١ِبط كا ؿك ا١ٌبٟ م١ـ٥  ٤ُؿ٬ٝا٫ ثلا٫ ا٣ ؿك ١ؾل ٕلىت٦  ٧ب، آ٭٢ـ٥ ٭بث٬ ث٦ ىضٮٚت ض٠ٞ ؿًت ،ٌٝزـ

                                              
51 : ً .15 

 58، ّ 9ؿاًتب٨١ب ٣ پ٢ـ٧ب، د ٝلتض٬، . ٝغ٨ل٫، 52

 84عٞن٥، ث٨ـاُت ك٣ا٬١، ّ  ،. ٢ٕز53٬
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٤ُؿ ا١ٌبٟ ام  ثبفج ٬ٝ ،عض٤ك ؿك ٌٝزـ .٭أى ٣ اىٌلؿ٬ٕ كا ؿ٣ك ٢ّـآؿ٬ٝ  ،٢ّـِّٞ ٢ّ٬ٝـ. ت٤ر٦ ث٦ آ٨١ب  ٬ٝ

ىلؿ ثب عض٤ك ؿك  ثٮِتل٫ ث٢ْـ.تالٍ  ١َْ كؿٟ م١ـ٬ٕ ًبٜٙ ٣ ث٬ؿًت آ٣ ثلا٫ ث٣٦  ث٢ْـم١ـ٬ٕ اعٌبى كضب٭ت 

٢ّـ ٦ّ ا٣ كا ٝغتلٛ ُٞلؿ٥ ٣ ؿك كىـ ٤١اٍْ ا٣ ٤ُّب ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ثلؽ٬ ام  ا٫ اكتجبط ثلٍلاك ٬ٝ ؽب٦١ٌٝزـ ثب ٓبعت

 ام: اًت ٤ُؿ فجبكت ١ْبت ٦ّ ثب عض٤ك ؿك ٌٝزـ ثبفج اٝٮـ٣اك٫ ٬ٝ

ؽـا١٣ـ ٝٮ٨ٞبٟ ؽ٤ؿ كا ٝغتلٛ ُٞلؿ٥ ٣ ث٦ ا٣ اّلاٛ  ٣ ًت٦١ ا٣ث٦ ٤١ف٬ م٭بكت ؽـا ٣ ؽبزـ عض٤ك ؿك ٌٝ (1

 54؛٢ّـ ٬ٝ

 55؛٭بثـ ٧ب٫ ا٣ اىنا٭َ ٬ٝ ٢ٕب٧بٟ ُؾْ آٝلم٭ـ٥ ٣ ١ٮ٬ْ (2

پبؿُب٥ ثنك٬ٕ اًت ٦ّ إل علٝتَ پبى ؿاُت٦ ٤ُؿ فجبؿات ّٜ كا ث٦ م٭بؿ٫  ٫ٌٝزـ ٝب٢١ـ ؿك ؽب٦١ (3

 56؛ؿ٧ـ پق٭لؿ ٣ ح٤اة ىلا٣اٟ ثل آٟ ٬ٝ ٬ٝ

٣ ث٨تل٭٠ رب٭ٖب٥  ؿآٝلم٬ٝؽـا١٣ـ ا٣ كا  ،١ٞبم رٞبفت پب٭ب٣ٟ ٭بؿ ؽـا ثبُـ ٍج٘ ام  ت٤ر٦ثب ١ٞبم إل  (4

 57؛٢ّـ فغب ٬ٝكا ث٦ ا٣ آؽلت 

 58ّلؿ٥ اًت ٦ّ ١ٞبمٕناك كا ث٦ ث٨ِت ثجلؿ؛ضٞب١ت ؽـا١٣ـ  (5

 59؛٤ُؿ ٤ُؿ ٣ إل ؿفب ثلا٫ ؿىـ ثال ٢ّـ ثال ام ا٣ ؿ٣ك ٬ٝ ؿفب٫ ا٣ ٌٝتزبة ٬ٝ (6

 60؛بثـ٭ آًب٭َ ك٣ع٬ ٣ ر٬ٌٞ ٬ٝ (7

 ؛ؿك اٝل ا٬٨ٙ ام ا٣ اًتيبؿ٥ ٢ّـ ٤ُؿ تبا٧٘ ا٭ٞبٟ ؿ٣ًت ٬ٝثب  (8

 ؛٢ّـ  فٜٚ ٣ ؿا٬ِ١ ٤١ ٣ تبم٥ پٮـا ٬ٝ (9

 ؛٭بثـ ا٫ ٌٝتغْٜ ٣ اًت٤اك ؿك م١ـ٬ٕ ٬ٝ ١ِب٦١ (10

 ؛٢ّـ ٤٢ُؿ ٦ّ ا٣ كا ٧ـا٭ت ٬ٝ ًؾ٬٢ ٬ٝ (11

 ؛آ٣كؿ ِّـ ث٦ ؿًت ٬ٝ كعٞت٬ ٦ّ ام رب١ت ؽـا١٣ـ ا١تؾبك ٬ٝ (12

                                              
 2، ط 318ّ، 2. ُٮؼ ٓـ٣ً، فٚ٘ اِٙلا٭ـ، د 54

 .1ّ،380. ٣ًبئ٘ اِٙٮق٦، د55

 40، ط 373ّ ،80ثغبكاال٤١اك، د  ؛ 3946، ط437، 3ّ. ٌٝتـكُ ا٤ًٙبئ٘، د 56

 68ط  98، 85ّ. ثغبكاال٤١اك، د 57

 2494ط ، 559، ّ 1. ٠٢ً اث٬ ؿا٣ؿ، د58

 47 -46. ُٮؼ ع٬ً٤، االٝب٬ٙ، ّ 59

  362 ،ّ 3. ٌٝتـكُ ا٤ًٙبئ٘، د 60
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 ؛٣ ؽ٤اك٫ ٣ ٕٞلا٬٧ ثبم ؿاكؿًؾ٬٢ ٦ّ ا٣ كا ام پٌت٬  (13

٤ُؿ ٢ٕب٥ كا تلُ  ٦ّ ثبفج ٬ٝ ٢ّـپٮـا ٬ٝتل٬ً ٣ ٭ب عٮبء ام ثلاؿكاٟ ا٭ٞب٬١ ؿك ا٣ ك٣ط ؽِٮت ٣ ؽـا (14

 ٢ّ61ـ.

 سفتي ثِ هسجذ ثخصّبٕ اه٘ذپبداش 

 .اًت ؿاؿ٥ ُـ٥ىلا٣اٟ ت٤ِ٭ٌ ٣ ت٢جٮ٦ اًت ٦ّ ؿك اًالٛ ث٦ ٧ل ؿ٣ ر٢ج٦ ا٧ٞٮت  اثناك٧ب٫ تلثٮت٬،ثـ٣ٟ تلؿ٭ـ ٭٬ْ ام 

تلًب١ـ١ـ، پٮبٝجل  ا١ـ ٦ّ ٝلؿٛ كا ام ف٤اٍت ثـ ٢ٕب٥ ٣ ّيل ٬ٝ پٮبٝجلاٟ ا٬٨ٙ ٧ٜ ٝجِّل ث٦ ث٨ِت ٣ ٧ٜ ٢ٝقك ث٤ؿ٥

ٝب ت٤ كا ث٦ ف٤٢اٟ ُب٧ـ ٣ ثِبكت ؿ٢٧ـ٥ ٣  62(إًَِّب ؤَسٕسٓلٌَْبنٓ ضَبّٙذٖا ٍٓهٔجٓطِّشًا ًٍَٓزٙٗشًا) ٮ٠ ٦١٤ٕ ث٤ؿ؛١٧ٞٮن  )ّ(اًالٛ

 ا٭ٜ. ؿ٥تلًب٢١ـ٥ ام ر٢٨ٜ ىلًتب

ثلا٫ ا٣ ؿك ١ؾل ٧ٜ  ٧ب٭٣٬ پبؿاٍ ٢ّـ٬ٝؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ٤ٞ٧اك٥ ؿك ٍلآٟ ّل٭ٜ ّبك٧ب٫ ؽ٤ة ا١ٌبٟ كا ت٤ِ٭ٌ 

١ٮِ ا١زبٛ ؿ٧ـ ؿ٥ ثلاثل پبؿاٍ  ٫ٕل ٬ٌّ ّبك(؛ ابؤَهٕثبلْٙ ػٓطْشُ فَلَِٔ ثِبلْحٓسٌَِٓٔ جبءٓ هٓيْ) ٝخ٘ آ٭٦ ُل٭ي٦ ؛ٕٮلؿ ٬ٝ

 63ثٮ٢ـ. ٬ٝ

ثؾَ ٧ب٫ اٝٮـپبؿاٍ ،٧ب٫ ؿ١ٮ٫٤اىن٣ٟ ثل پبؿاٍ م٭لا ٤ُؿ؛ثبفج ا٭زبؿ ك٣عٮ٦ اٝٮـ ٬ٝ كىت ٣ آٝـ ث٦ ٌٝزـ

 اكؿ، ٝب٢١ـ:ؿ ١ٮن ؽب٬ٓ

 64ا٫ ث٨ِت٬ ـ آًب٭َ ؿك ًلا٫ آؽلت ٣ ث٢ٮبٟ ؽب٦١ 1

 65ـ ٕلاٝٮـاُت ٣ اعتلاٛ ؽـا١٣ـ 2

 66ـ مائل ؽـا 3

 67ـ ٤١كا١ٮت ؿك ك٣م ٍٮبٝت 4

 68ـ آٝلمٍ ٣ پب٬ّ ٢ٕب٧بٟ 5

                                              
 1، ط249 -248 ،ّ 3. اٙت٨ق٭ت، د 61

 45:  . اعناة62

 ١160قبٛ : . ا63

  121ّ ،77. ثغبكاال٤١اك، د 64

 383 ّ، 83. ٧ٞبٟ، د 65

 . ٧ٞب66ٟ

 . ٧ٞب67ٟ

 384. ٧ٞبٟ، ّ 68
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 آ٣كؿٟ ٧يتبؿ ٧ناك ع٦٢ٌـ ث٦ ؿًت  6

 ـ ثلتل٫ ٣ تلىٮـ ؿكربت 7

 ١ِٮ٬٢ ثب ىلُتٖبٟ ؿك ٍجل ـ ا١ي ٣ ٧ٜ 8

 69ـ اًتنيبك ىلُتٖبٟ 9

 70ـ پبؿاٍ ر٨بؿ ؿك كا٥ ؽـا. 10

 ـ طلت حبجت دس هسجذ ٍ پٌبُ ثشدى ثِ آى 3

٤ُؿ، ثـ٭٠ ر٨ت  ٬ٞ١آ٭ـ ٦ّ ث٦ ًبؿ٬ٕ ثلآ٣كؿ٥  ؽ٤اًت٦ ٭ب ١بؽ٤اًت٦ ١ٮبم٧ب٭٬ پٮَ ٬ٝؿك ع٤ٗ م١ـ٬ٕ، ثلا٫ ا١ٌبٟ 

ثبُـ، ؿك ا٭٠ ٦١٤ٕ ٤ٝاكؿ ١ٮبم ث٦ ٧ٜ  ٨ٝ٬ٞثٌٮبك  ؽ٤اًت٣٦ ص٦ ثٌب آٟ ١ٮبم  ٤ُؿ٬ِٝٝن٤ٗ  آؿ٬ٝف٠٧ ٣ ك٣ط 

٢ّـ   ف٤ت ٬ٝؿآؿ٬ٝ كا  ،ك٣ا٭بت ٌٝزـ ؿك ا٭٠ ٦١٤ٕ ٤ٝاكؿ ١ٮبم ؿاك٭ٜ.ؽ٤اك مٜ ٫ٝـؿّبك ٣ٍبث٘ اعٞٮ٢بٟ  ٬پ٢ب٧ٖب٧

پ٢ب٥ ثلؿٟ  ٣ اًت ٫َْ١ ث٣٬ مٞؾ٤اكت٤ا١ب  ٫ا٣ ٝـؿّبكم٭لا ، ثؾ٤ا٧ـام ؽـا١٣ـ ت٤ا١ب ِّٞ  ٣ ؿ٦ّ ث٦ ٌٝزـ پ٢ب٥ ثجل

 إِٗٛبنٓ ٍٓ ًَؼٕجٔذٔ إِٗٛبنٓ» :٤ٕ٭ٮٜ ؿك ١ٞبم ٬ٝ آ٭ـ. ام ا٭٠ ك٣ضقو ث٦ ُٞبك ١٬َٝٔبٟ ٣  پ٢ب٥ ث٦ث٦ ٧ل رب٫ ؿ٭ٖل٫ 

 .ؽ٤ا٧ٮٜ پلًتٜ ٣ ام ت٤ ِّٞ ٬ٝ ت٨٢ب ت٤ كا ٬ٝ«  ًَسٕتَؼ٘ي

 كا ت٤ا١ـ ِْٝالت ٣ ُؾْ ث٨تل ٬ٝ ثؾِـآكاَٝ ك٣ع٬ ٬ٝا١ٌبٟ  ث٦لؿٟ ث٦ ٌٝزـ ٣ ؿكؽ٤اًت ام ؽـا١٣ـ پ٢ب٥ ث

 ٭٬ْ ؿكؽ٤اًت عبرت ؿك ٌٝزـ،٣ ؿ٭ٖل٫ :اُبك٥ ُـ٥ اًت ثبك٥ٌٝزـ ث٦ ؿ٣ ٤ٝض٤ؿ ؿك ا٭٠ ؿك ك٣ا٭بتِ ٢ّبك ثن١ـ.

  .٧بپ٢ب٥ ثلؿٟ ث٦ ٌٝبرـ ٢٧ٖبٛ ثال٧ب ٣ ًؾت٬

 دسخَاست حبجت دس هسجذ ( الف

٦ّ ٧لٕب٥ عبرت٬ ا١ـ ؽت٦ث٦ ٝب آ٤ٝ پٮ٤ِا٭بٟ ؿ٭٠عبرت ٢ّـ اٝب عٚت ت٤ا١ـ ام ؽـا١٣ـ  إلص٦ ؿك ٦ٞ٧ رب ا١ٌبٟ ٬ٝ

فتٞبؿ ثٮِتل ث٦ آٟ ا فٚتُب٭ـ  .ؽ٤ؿ ١ٮن ا٭٠ ص٢ٮ٠ ث٤ؿ١ـ ٧بآٟ ؛ام ؽـا١٣ـ عٚت ٢ّٮـ٣ آٟ كا ؿك ٌٝزـ  ،ؿاك٭ـ

 .ثبُـ ٟآاربثت  ؿك اًتزبثت ؿفب ٣ ًلفت

ٝب ١ٮن ثب ٣ ُـ١ـ، ؿ٣ كّقت ١ٞبم ؽ٤ا١ـ١ـ  ٝقب٣٭٦ ٣اكؿث٦ ٌٝزـ ث٬٢  )ّ(٤ٕ٭ـ: ك٣م٫ پٮبٝجل اًالٛ «فبٝل ث٠ ًقٮـ»

ث٦ ٝب ىل٤ٝؿ: ٦ً صٮن ام ؽـا٫ ؽ٤ؿ  ٣ ثقـؿفب٭٬ ع٤ال٬١ ث٦ ؿكٕب٥ ؽـا١٣ـ ّلؿ، عضلت ا٣ ١ٞبم ؽ٤ا١ـ٭ٜ، ًپي 

ؿكؽ٤اًت ّلؿٛ اٝتٜ كا ؿك ا٭٠ ًبٗ ٧الُ ٢ْ١ـ ٣  :عٚت ّلؿٛ، ؿ٣ ؿكؽ٤اًت ٠ٝ كا اربثت ّلؿ ٣ ٭٬ْ كا ٢ٝـ ٤ٞ١ؿ

                                              
 336ّ ،76. ثغبكاال٤١اك، د 69

 178 - 177ّ ،8 . اٙٞقزٜ اْٙجٮل، د70
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ؿكؽ٤اًت ّلؿٛ ثٮ٠ آ١بٟ ؿ٬٢ُٞ ٣ ّٮ٦٢  اٝب ،ا٭٠ ؿ٣ كا ث٦ ٠ٝ فغب ّلؿؽـا١٣ـ ١ٮن اٝتٜ كا ثب ملً ُـٟ ٧الُ ٢ْ١ـ، 

 71ا٭٠ ٢ٝـ ّلؿ. ٣اٍـ ٤ِ١ؿ ٣ ٝلا ام

٤ٞ٧اك٥ [،  ٜ كا ثب ؽـا١٣ـ ؿك ٝٮبٟ ٕقاُتٜث٦ ٌٝزـ كىتٜ ]عبرت ـ: عبرت٬ ثلا٫ ٠ٝ پٮَ آٝـ،ىلٝب٭ ٬ٝ )ؿ(اٝبٛ ٓبؿً

 ٢ّ72ٜ. ٦١٤ٕ فٞ٘ ٬ٝآ٭ـ ا٭٠ ب٥ ثلا٫ ٠ٝ عبرت٬ پٮَ ٧٬ٝلٕ

 ا٣ ّلؿ، ٚت ٬ٝؽ٤اًت عبرت٬ عٚت ٢ّـ ٢٧ٖبٛ م٣اٗ ؽ٤كُٮـ ع ىلٝب٭ـ: پـكٛ ٧لٕب٥ ٬ٝ ٬ٝ )ؿ(ص٢ٮ٠ آٟ عضلت٧ٜ

ص٦ ؽـا عٚت عبرتَ ث٦ آٟ ثلا٫كىت ٣  ّلؿ، ث٦ ٌٝزـ ٬ٝ  ؿاؿ، َٝـاك٫ ث٫٤ ؽ٤ٍ اًتيبؿ٥ ٬ٝ اثتـا ٓـ٦ٍ ٬ٝ

 73ّلؿ. ؽ٤اًت ؿفب ٬ٝ ٬ٝ

ام ؽـا١٣ـ  ،٭بؿ فؾٞت ؽـا١٣ـثب ثب اؿة ٣  ٣ ٝلؿ٫ ١ٞبمٍ تٞبٛ ُـ٥ ث٤ؿ٣اكؿ ٌٝزـ ُـ.   )ّ(ك٤ًٗ ؽـا ك٣م٫

 74ـ ا٣ كا ٦ً ٝلتج٦ ثؾِٮـ.: ؽـا١٣ىل٤ٝؿ  )ّ(اًالٛ پٮبٝجل .ؽ٤اًت ٦ّ ا٣ كا ثٮبٝلمؿ ٬ٝ

 پٌبُ ثشدى ثِ هسجذ ٌّگبم ثال (ة

ؿ٧ـ. ؿك ا٭٠ ٢٧ٖبٛ  ا١ٌبٟ كا ك١ذ ٬ٝ ـثبؿ٧ب٫ تل٢ًبُ ، ٝب٢١ـ مٙن٦ٙ، ؽ٤كُٮـ ٣ ٝب٥ ٕلىت٬ٖـ ثال٧ب٫ عجٮق٬  ٍت٣٬

٤ُؿ. ك٣ا٭بت ثلا٫ آكاَٝ  بؿ ١٤ُ٬ٝـ ٣ ؿك٣ٟ ا١ٌبٟ ٤١ف٬ تلى ا٭ز ع٤كفبؿ٫ اىلاؿ ؿصبك ثغلاٟ ك٣ع٬ ٬ٝ ث٦

 ُـٟ آٟ ِّٞ ثٖٮل٭ـ. ٢٢ّـ ٦ّ ث٦ ٌٝزـ پ٢ب٥ ثجلؿ ٣ ام ؽـا ثلا٫ ثلعله  ثؾِٮـٟ ث٦ ا١ٌبٟ، ا٣ كا ؿف٤ت ٬ٝ

ٓبحٓ ٍٓ الْىُسَٔفَٕ٘يِ ٍٓ الضَّلَبصِلَ إِىَّ»ىلٝب٭ـ:  ٬ٝ )ؿ(اٝبٛ ثبٍل  رَلٙهٓ هٙيْ ضَٕ٘ئبً سٓؤَٕٗتُنٕ فَئِرَا السٛبػِٓٔ ػٓلَبهٓبتٙ هٙيْ الْْٓبئٙلََٔ الشِّٗ

مٙن٦ٙ، ؽ٤كُٮـ ٣ ٝب٥ ٕلىت٬ٖ ٣ ثبؿ٧ب٫ تل٢ًبُ ٬ٖٞ٧ ام ؛ «هٓسٓبجِذٙوُنٕ إِلَى افْضَػَٔا ٍٓ السٛبػِٓٔ لٙ٘ٓبمٓ فَتَزَوَّشٍُا

٢٧ٖب٬ٝ  ٧75ب ك٣م ٍٮبٝت كا ث٦ ٭بؿ آ٣ك٭ـ ٣ ث٦ ٌٝزـ٧ب٭تبٟ پ٢ب٥ ثجل٭ـ. ٧ب٫ ك٣م ٍٮبٝت اًت، ٢٧ٖبٛ ا٭٠ عبؿح٦ ١ِب٦١

 )ّ(اًالٛ ؽ٤كُٮـ ٕلىت، ٝلؿٛ ٕيت٢ـ ث٦ ؽبعل ٝلٓ پٌل پٮبٝجلام ؿ١ٮب كىت،   )ّ(٦ّ اثلا٧ٮٜ ىلم١ـ ك٤ًٗ ؽـا

                                              
 .172 -171 ّ ،8ٮظ ٌٜٝٚ، د غ. 71ٓ

 8ط  180/ ٣69 ثغبكاال٤١اك، د  29ّ ،2ٝغٞـ ث٠ ٌٝق٤ؿ ًٞل٢ٍـ٫، تيٌٮل اٙقٮب٬ُ، د  ،. فٮب72٬ُ

 478 -477/ 2اْٙبى٬، د  .73

 52ّ ،3. ٠٢ً ١ٌب٭٬، د 74

 .9927ط  ،487ّ ،7اِٙٮق٦، د . ٣ًبئ75٘
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١ـ ٣ ٕلىت٬ٖ آ٨١ب ث٦ ا! ؽ٤كُٮـ ٣ ٝب٥ ؿ٣ ١ِب٦١ ا٬٨ٙا٫ ٝلؿٛ :١نؿ ٝلؿٛ آٝـ ٣ ىل٤ٝؿ  )ّ(اًالٛ ا٭٠ ص٢ٮ٠ ُـ، پٮبٝجل

  76رـ پ٢ب٥ ثجل٭ـ.بٝلٓ ٣ عٮبت ٬ٌّ ١ٮٌت، ٧لٕب٥ ا٭٠ ٣اٍق٦ كا ؿ٭ـ٭ـ ث٦ ٌٝ ؿٙٮ٘

رب٭ٖب٥ ؽ٤ث٬ ثلا٫ تأٝٮ٠  «زـٌٝ»ؿ٧ـ  ؿك ك٣ا٭بت ؿ٭ٖل ١ٮن ِٝبث٦ ٝضبٝٮ٠ ى٤ً ٣اكؿ ُـ٥ اًت ٦ّ ١ِبٟ ٬ٝ

ث٦ آٟ پ٢ب٥ ت٤اٟ  ًت ٦ّ ٦١ ت٨٢ب ثلا٫ ثلعله ُـٟ ١ٮبم٧ب ٬ٝا ام رب١ت ؽـا٠ٝ أ ٬ث٨ـاُت ك٣اٟ ىلؿ ٣ ربٝق٦ ٣ ٝغٚ

 آ٣ك اًت.ثؾَ ٣ اعٞٮ٢بٟث٦ ٢٧ٖبٛ ثال٧ب٫ ًؾت عجٮق٬، ْٝب٬١ آكاَٝث٦ْٚ  ،ثلؿ

 ؿ٣ تِجٮ٦ 

ت٤اٟ ؿ٣ ١ْت٦ ام  ٦ّ ٬ٝ ٧77ب٭ِبٟ تِجٮ٦ ُـ٥ اًت ٧ب ث٦ آُٮب٦١ ؿك ك٣ا٭بت، پ٢ب٥ ثلؿٟ ث٦ ٌٝبرـ ث٦ پ٢ب٥ ثلؿٟ فَبة ( 1

 آٟ ثلؿاُت ّلؿ:

٤ٝر٤ؿ٫ ٧ٮش ٍلاك ؿاكؿ ٦ّ ؿًتجلؿ ٣ تزب٣م ث٦ آٟ ٠ْٞٝ ١ٮٌت ٣  ٧ب ٣٦ٚ ٥٤ٍّ  ٌٍٞت ثبالتل٭٫٠ فَبة  آُٮب٦١ اٍل:

 .٢ّـ عْب٭ت ٬ٝا٫  ام ا٢ٝٮت ص٢ٮ٠ ؽب٦١ اٝلت٤ا١ـ ث٦ آ١زب ؿًتل٬ً ثٮبثـ ٣ ا٭٠  ث٦ كاعت٬ ٬ٞ١

آٟ  م٭لا ٧ٌٞل ٣ ىلم١ـاٟ ا١ٌبٟ ؿك ؛ًتأ٠ٝ ٣ آكاَٝ ؽبعل ا٣ؽب٦١ ٣ آُٮب٦١ ا١ٌبٟ ٭ب ٧ل ٤ٝر٤ؿ ؿ٭ٖل ٝغ٘  دٍم:

  ٭بثـ. ٤ُؿ ٣ آكاَٝ ك٣ا٬١ ٬ٝ ٬ٝ إٓب٧٥ب آٟ ٢٢ّـ ٣ ام عبٗ ؽب٦١ م١ـ٬ٕ ٬ٝ

٧ب٫ ىل٤ٝؿ: ٧لٕب٥ ام ثبك  )ّ(٧ب٫ ث٨ِت تِجٮ٦ ُـ٥ اًت، ك٤ًٗ ؽـازـ ث٦ ثبك، ٌٝؿك ثلؽ٬ ك٣ا٭بت ؿ٭ٖل ( 2

 78ٌٝبرـىل٤ٝؿ:  ٧ب٫ ث٨ِت ّزبًت؟ث٨ِت فج٤ك ّلؿ٭ـ ثب ؽ٬ُ٤ ٣ ّبٝلا٬١ ث٨ل٥ ثجل٭ـ، كا٫٣ ٤ٕ٭ـ: پلًٮـٛ: ثبك

 ٍ آهشصش تشن گٌبُهسجذ ٍ ـ 4

 ٢ّـ، ٙقا ك٣اٟ ا٣ م٭ل أى ٣ ١باٝٮـ٫ ام كعٞت ؽـا ٬ٝا١ٌبٟ ثل احل ٢ٕب٥ ٣ اُتجب٬٧ ٦ّ ا١زبٛ ؿاؿ٥ اًت اعٌبى ٭ ٕب٥

 كا٥ ؽل٣د ام ا٭٠ ىِبك ك٣ا٬١ صٮٌت؟  .لؿٮٕ ٬ٝ ٢ًٖٮ٬٢ ٍلاكىِبك 

٣ فبؿت ثـ، عض٤ك ؿك ٌٝزـ ٣ اًتنيبك ٣ آٝلمٍ ام ؽـا١٣ـ  ثٌت ٭أى٧ب ثلا٫ ام ثٮ٠ ثلؿٟ ث٠٭٬ْ ام ث٨تل٭٠ كا٥

 :ـىلٝب٭اُبك٥ ٬ٝث٦ ٦ً ١ْت٦ ، عض٤ك ؿك ٌٝزـٕب٦١ آحبك ٧ِتؿك ٭ِ ك٣ا٭ت ض٠ٞ ثلُٞلؿٟ )ؿ(اًت. اٝبٛ ف٬ٚ

                                              
 ك٤ًُٔٓٗ ىَؾَلَدٓ ا٢َّٙج٬ِِّ ث٠ِٕ إِثٕلَا٧ِٮٜٓ ٤ِٕٓٞٙتِ ا١ٌَْْٓيَتٕ ا٢َّٙبىٔ ىَََبَٗ ّ ا٦َِّٚٙ ك٤ًِٔٓٗ ث٠ُٕ إِثٕلَا٧ِٮٜٔ ٝٓبتٓ ٭٤ٕٓٛٓ إَِّٙٞئ ا١ٌَْْٓيَتِ »َ؛ 2468،ط168ّ، 6. ٌٝتـكُ ا٤ًٙبئ٘، د 76

 فَِِٙٓ كٓأَ٭ٕتُٜٕ ىَئِفَا ِٙغٓٮٓبت٦ِِ َٙب ٣ٓ أَعٓـٍ ٤ِٕٓٞٙتِ ٭٢ٌَِْْٓيَبِٟ َٙب ا٦َِّٚٙ آ٭ٓبتِ ٠ِْٝ آ٭ٓتَبِٟ اََْٙٞٓلَ ٣ٓ إَِّٙٞيٓ إَِّٟ ا٢َّٙبىٔ أَ٭٨ُّٓب ثٓقٕـٓ أََّٝب ٍَبَٗ حَُّٜ فَٓٚٮ٦ِٕ أَح٢َْى ٣ٓ ا٦َّٚٙٓ ىَغِٓٞـٓ فَِِٙٓ ًِٓٞـٓ عِٮ٠َ ّ ا٦َِّٚٙ

 «اٌْٙٞٓٓبرِـ إَِٙى ىَبىْنَف٤ٔا

 فٓلُِِْٓ ؽِِّ٘ ى٬ِ تُؾ٨ُِّٜٕٚٔ اَّٙقِ٭٠َ أ٧َُِٕٚٓ ٠ْٓٝ كٓةِّ ٭ٓب»٢ّـ ٦ّ ىل٤ٝؿ:  ام عضلت ٬ً٤ٝ ث٠ فٞلاٟ ١َ٘ ٬ٝ 7اٝبٛ ًزبؿ ؛3782ط ، 361ّ ،3د  ،. ٌٝتـكُ ا٤ًٙبئ77٘

 .«أ٣ََّٕبك٧ِٓب إَِٙى ا٤ٌُّٔ٢ٙكٔ تَأ٫ِ٣ْ َّٞٓب ٌٝٓٓبرِـ٫ِ إَِٙى ٭ٓأ٣ٔ٣َْٟ اَّٙقِ٭٠َ ... إَِٙٮ٦ِٕ ا٦َّٚٙٔ ىَأ٣َٕعٓى ٍَبَٗ ؽُِِّٚٓ إَِّٙب ؽَِّ٘ َٙب ٭٤ٕٓٛٓ

 (٣1293 ّ  45ط  16/ 1. )٣ اٙٞغب٠ً ٙٚجل٬ٍ، د 

، سِٗٓبضٔ هٓب ٍٓ اللَِّٙ سٓسَٔلَ ٗٓب لَبلَُا الْجٌَِّٓٔ سِٗٓبضِ إِلَى ثٓبدٙسٍٔا ظ اللَِّٙ ًَجِٖٜ لَبلَ» 193 ّ ،5. ٠٢ً تلٝق٫، د 78  «الوسبجذ بلَلَ الْجٌَّٓٔ
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 ؛ـ ًؾ٬٢ ث٤٢ِؿ ٦ّ ٤ٝرت ٧ـا٭ت ا٣ ٤ُؿ 1

 ؛تل٬ً تلُ ٢ّـك٣ط ؽِٮت ٣ ؽـا ؿٙٮ٢ٕ٘ب٬٧ كا ث٦ ـ  2

 79عٮب ام ثلاؿكاٟ ا٭ٞب٬١ تلُ ٢ّـ.ـ ٢ٕب٬٧ كا ث٦ ؽبعل  3

ت٤ا١ـ ىلؿ ٣ ربٝق٦ ؿ٭٬٢ كا ام ىٌبؿ ٣ ٢ٕب٥  ٬ٝؿاكؿ ٣ عجٌ ا٭٠ ك٣ا٭ت عض٤ك ؿك ٌٝزـ آحبك ك٣ع٬ ٣ ك٣ا٬١ ٬ٞ٨ٝ كا 

١ََ ثبمؿاك١ـ٬ٕ ؿك اكتْبة  ؿك ٣اٍـ عض٤ك ؿك ٌٝزـ .ًبٜٙ ٧ـا٭ت ٢ّـ ا٣٫ ٌٝٚٞب١بٟ كا ث٦ ًٞت ربٝق٦ ـ٢ّپبُ 

اٝب پي ام عض٤ك ؿك  ،ٖٮلؿثرلٛ ٭ب ٢ٕب٬٧ اكتْبة ص٦ ثٌب ُؾ٬ٔ ٦ّ ؿك ثٮل٣ٟ ٌٝزـ تٔٞٮٜ ث٦  ؿاكؿ.رلٛ ٣ ٢ٕب٥ 

 ا١زبٛ آٟ صِٜ ثپ٤ُـ.له ت عض٤ك ؿك رٞـ ٌٝٚٞب١بٟ ام ٤ٝفؾ٦ ٭ب ِٓث٦ ؿٙٮ٘  ،ٌٝزـ ٣ ؿك رٞـ ثلاؿكاٟ ؿ٭٬٢

لُلْ ٗٓب ت ا٬٨ٙ ٝأ٭٤ى ٕلؿؿ: )٢ّـ ١جب٭ـ ام كعٞ ام ٢ٕب٥ ؿًت ثِْـ ٣ تأّٮـ ٬ٝ ٢ّ٦ّـ   ؽـا١٣ـ ا١ٌبٟ كا ؿف٤ت ٬ٝ

َُةٓ جٓوٙ٘  80(ؼٖب إًَِِّٔ َّٔٓ الْغَفَُسٔ الشَّحٙ٘نٔػٙجٓبدٕٙ الَّزٙٗيَ ؤَسٕشَفَُا ػٓلَى ؤًَْفُسِْٙنٕ لَب تَمٌَْطَُا هٙيْ سٓحٕوِٓٔ اللَِّٙ إِىَّ اللَِّٓ ٗٓغْفٙشُ الزًُّ

اٙز٦ٚٞ ف٢بٓل ، ى٬ا ث٢ِبًـ ٣ ؿك ٣ر٤ؿ٤١ٍ٭ٌـ: ؿك ٤ٓكت٬ ٦ّ ا١ٌبٟ ؽـا ك ؿك ا٭٠ ثبك٥ ٬ٝ )ك٥(اًتبؿ ٝغ٨ل٫

٬٨ ٢ّـ ٦ّ ٙغو ٣ ف٢ب٭ت اٙ ا٣ اعٌبى ٬ٕٝلؿؿ،  ٢ّـ ٣ ث٦ ٫٤ً ؽـا ثل٬ٝ َٝـى ٣ پبُ ثب٬ٍ ثبُـ ت٤ىٮٌ ت٤ث٦ پٮـا ٬ٝ

ا٫ ىلٝب٭ـ  ًت ٦ّ ٬ٝا٭٠ ١ـا٫ عٌ ا (لُلْ ٗٓب ػٙجٓبدٕٙ الَّزٙٗيَ ؤَسٕشَفَُا) ىلٝب٭ـ: ؽـا١٣ـ ٬ٝ .ل ك٣ط ا٣ ًب٭٦ اى٢ْـ٥ اًتث

ٙغو ؽ٤ؿٍ كا ُبٝ٘ عبٗ  ا٣پق٭لٛ  ام كعٞت ٠ٝ ١باٝٮـ ٝجبُٮـ، ثٮب٭ٮـ ث٦ ٫٤ً ٠ٝ. ٠ٝ ٬ٝ ،ّبك ٠ٝث٢ـٕبٟ ٝقٔٮت

٤ُؿ ٦ّ ُٮل٭٬٢ فجبؿت كا ؿك فائ٦َ ؽ٤ؿتبٟ اعٌبى  ٢ّـ ٣ ام آٟ پي ٭ِ ٙقت٬، ٭ِ عبٙت٬ ا٭زبؿ ٬ٝ  ُٞب ٬ٝ

ًجت ؿ٣ك ُـٟ ىلؿ ام ٝغ٘ ٢ٕب٥ ٣ رلٛ  ،ًت٦ّ عض٤ك ؿك ٭ِ ٝغٮظ پبُ ٣ ٤١كا٬١ ا ،عض٤ك ؿك ٌٝزـ ٢ّ81ٮـ. ٬ٝ

 ٤ُؿ.٬ٝ

 ساّىبسّبٕ سفتبسٕ ( ج 
 ـ حجبة 1

١ج٤ؿٟ  ، ٣ؿ٤ُ ٣٬ٝ ربٝق٦ اىلاؿ ٧ب،  ت آكاَٝ ك٣ع٬ ٣ ك٣ا٬١ ؽب٤١اؿ٥كفب٭ت عزبة ت٤ًظ م١بٟ ؿك ربٝق٦ ٤ٝر

٢ّبك  .ثؾِـ ىن٬١٣ ٧٬ٝب٫ ر٬ٌ٢ كا  ٧ب ٣ اٙت٨بة ثبك، ٧ٮزبٟث٢ـ٣ ٧ب٫ ث٬ ٣ آماؿ٫ ؿك ٝقبُلت عل٭ٜ ٝٮبٟ ٝلؿ ٣ مٟ

٤ُؿ ٣ تَبضب٫ ًْي ث٦ ٤ٓكت فغَ  ٬ٝتجـ٭٘  ٫ث٢ـ ٣ ثبك ث٬رل٭بٟ عزبث٬ ث٦ ٝل٣ك مٝبٟ ث٦  ٧ب ٣ ث٬ كىت٠ پلؿ٥

                                              
 سٓحٕوًٓٔ ؤٍَٕ هٔحٕىَوًٓٔ آًٗٓٔ ؤٍَٕ هٔسٕتَطْشَفبً ػٙلْوبً ؤٍَٕ جٓلَّ ٍٓ ػٓضَّ اللَِّٙ فٖٙ هٔسٕتَفَبداً ؤَخبً الثَّوٓبىِ إِحٕذٓى ؤَصٓبةٓ الْوٓسٓبجِذٙ إِلَى اخْتَلَفٓ هٓيِ»؛ 6319ط ،248ّ ،3. اٙت٨ق٭ت، د 79

 «حٓ٘ٓبءٖ ؤٍَٕ خَطًْ٘ٓٔ رًَْجبً ٗٓتْشُنٔ ؤٍَٕ ّٔذٖى ػٓلَى تَذٔلُِّٔ وَلٙوًٓٔ ٗٓسٕوٓغٔ ؤٍَٕ سٓدٖى ػٓيْ تَشُدُٜٔ وَلٙوًٓٔ ؤٍَٕ هٌْٔتَظَشًَٓ

 53. مٝل/ 80

 129، ٕيتبك٧ب٫ ٝق٫٤٢، ّ ، ٝلتض٬. ٝغ٨ل81٫
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٧لص٢ـ  ؛اًت« ؿك٭ب ٓيت»ا٫ ١ٮل٢ٝ٣ـ، فٞٮٌ ٣  مل٭ن٥ ،مل٭ن٥ ر٬ٌ٢ .ـ٭آ ك٣ع٬ ٣ ٭ِ ؽ٤اًت اُجبؿ ١ِـ٬١ ؿك ٬ٝ

 ٕلؿؿ. ٣كتل ٬ٝ آتَ ٦ّ ٧لص٦ ث٦ آٟ ثٮِتل ؽ٤كاُ ثـ٢٧ـ ُق٦ٚ ص٤ٟٕلؿؿ. ٧ٜ تل ٬ٝ ثٮِتل اعبفت ٤ُؿ، ًلَّ

 عزبة ٣ فيبهٌٝزـ ٣ 

ؽ٤ؿ كا  (صٮن٫ ُجٮ٦ صبؿك)ؿ٧ـ ثب رٚجبة؛  ث٦ م١بٟ ٣ ؿؽتلاٟ ؿًت٤ك ٬ٝ ،آ٭٦ ٝلث٤ط ث٦ پ٤َُ م١بٟ ؿك ٤ًك٥ اعناة

آكاَٝ ك٣ع٬ ٣  كفب٭ت عزبة،فٚت ؽ٤اًت٢ـ ث٦ ٌٝزـ ثل١٣ـ.  ٦ م١بٟ ٬ٝاًبًبً ٣ٍت٬ ١بمٗ ُـ ّ . ا٭٠ آ٭٦ثپ٤ُب٢١ـ

 ٦ّ ٤ٝكؿ اف٭ت ٣ آماك ٣اٍـ ١٤ِ١ـ. ُـ٥ اًتر٬ٌٞ مٟ ثٮبٟ 

١ٞبم   )ّ(كىت٢ـ ٣ پِت ًل ك٤ًٗ ؽـا ث٦ ٌٝزـ ٬ٝآٝـ١ـ،  ٦ّ م١بٟ ام ؽب٦١ ثٮل٣ٟ ٬ٝ ؿك ك٣ا٭ت آٝـ٥ اًت

اٝب ر٤ا١بٟ ؿك  ،ُـ١ـ ٬ٝ ك٣ا٦١ام ؽب٦١ ث٦ ٫٤ً ٌٝزـ  ١ٞبم ٝنلة ٝنلة ٣ فِب ٣ ثبٝـاؿ ؽ٤ا١ـ١ـ، آ١بٟ ُت ثلا٫ ٬ٝ

 ؿ:٤ٝلىاعناة كا ١بمٗ  ٥ام ٤ًك 59. ؽـا١٣ـ آ٭٦ ّلؿ١ـ  ٬ٝ ا٭زبؿ ٝناعٞت١ٌِت٢ـ ٣  ٌٝٮلُبٟ ٬ٝ

فْيَ فَلَب لٙهٓ ؤَدًَٕى ؤَىْ ٗٔؼٕشَٗٓب ؤَْٜٗٓب الٌَّجِٖٜ لُلْ لٙإَصٍٕٓاجِهٓ ٍٓثٌَٓبتٙهٓ ًٍٓٙسٓبءٙ الْؤؤْهٌٙٙ٘يَ ٗٔذًٕٙ٘يَ ػٓلَِْٕ٘يَّ هٙيْ جٓلَبثِ٘جِِْيَّ رَ)

ا٫ پٮبٝجل! ث٦ ٧ٌٞلاٟ ٣ ؿؽتلاٟ ؽ٤ؿ ٣ م١بٟ ٝؤ٠ٝ ث٤ٖ ٦ّ ؽ٤٭ِت٠ كا ؿك  (ٗٔؤْرَٕٗيَ ٍٓوَبىَ اللَِّٔ غَفَُسٖا سٓحٙ٘وبً

تل اًت تب ث٦ پبّـا٬٢ٝ ٢ُبؽت٦ ١٤ُـ ٣ ٤ٝكؿ اف٭ت ٣ آماك ٣اٍـ ١٤ِ١ـ ٣  صبؿك ىل٣ پ٢ُ٤ـ، ا٭٠ ّبك ٢ٝبًت

 ؽـا١٣ـ آٝلم١ـ٥ ٣ ٨ٝلثبٟ اًت.

ٝق٧ج٬، اٝب٠ّ م٭بكت٬ ٣ ٌٝبرـ ثٮِتل ٤ٝكؿ  ٧ب٫ْبٟاًت ٣ ا٭٠ ٨ٜٝ ؿك ٝ مٟ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿث٦ ١يـ زبة ُِ عث٬

ا٫ ثلا٫ پ٤َُ ٣ كفب٭ت  َٝـ٦ٝ ،٧ب ث٦ ٣٭و٥ ٌٝزـص٦ ثٌب ا٭٠ ٤١ؿ پ٤َُ ؿك ا٭٠ ْٝبٟ .تبّٮـ ٍلاك ٕلىت٦ اًت

 ث٤ِؿ.عزبة ؿك ٤ّص٦ ٣ ثبماك 

 ٤١٭ٌـ: ٬ٝ ؛اًتبؿ ٝغ٨ل٫

ٕل٫ ٣  م١بٟ َٝلك ّلؿ٥ ٣ آٟ پ٤ُب١ـٟ ثـٟ ؽ٤ؿ ام ٝلؿاٟ ثٮٖب٦١ ٣ ر٥٤ٚ ؽبِّ ،اًالٛ ٭ِ ٣ؽٮي٦ ٧ٜ»

كثب٭٬ ١ْلؿٟ ؿك ربٝق٦ اًت ٣ ٕل٦١ ٧ٮش ٝلؿ٫ ام تٔبعت م٭جبك٣٭بٟ ٣ ٧ٮش م٬١ ام ٝت٤ر٦ ّلؿٟ ٝلؿاٟ ٣  ؿٗ

٤ُؿ ٣ ام على٬ تَبضب٫ ١بٝغـ٣ؿ، ؽ٤ا٥ ١بؽ٤ا٥ ا١زبٛ ١بُـ٬١ اًت ٣ ٧ٞٮ٦ِ  تٔبعت ٍٚت آ١بٟ ًٮل ٬ٞ١

َٝل٣ٟ اًت ث٦ ٤١ف٬ اعٌبى ٝغل٣ٝٮت، ؿًت ١ٮبىت٠ ث٦ آكم٧٣ب ث٦ ٤١ث٦ ؽ٤ؿ ٢ٝزل ث٦ اؽتالالت ك٣ع٬ ٣ 

 82«ٕلؿؿ. ك٣ا٬١ ٬ٝ

                                              
 88ٌٝأ٦ٙ عزبة، ّ ٝلتض٬، . ٝغ٨ل٫، 82
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...( ٓلىبً ؽلىٮت رٌٞب٬١ فٜٚ عٚج٬ ٣عٚج٬،  ٤١٭ٌـ: مل٭ن٥ ر٬ٌ٢ ا١ٌبٟ )ٝب٢١ـ مل٭ن٥ رب٥ ا٭ِبٟ ؿك رب٫ ؿ٭ٖل ٬ٝ

 ١83ـاكؿ، ؽلىٮت ك٣ع٬ ٧ٜ ؿاكؿ ٦ّ ًٮلُـ٬١ ١ٮٌت.

ؿك ٣٭و٥ ٧ب٫ َٝـى ث٢ّ٦ـ ٦ّ م١بٟ ؿك ْٝبٟ ا٭زبة ٬ٝ تل٣٭ذ عزبة، ،مل٭ن٥ ر٬ٌ٢ عـ ٣ ا١ـام٥ ث٤ؿٟث٬ت٤ر٦ ث٦ ثب 

مٟ ٝت٤ر٦  ،پي ام آٟ. ـ١ث٢ـ ٣ ثبك٫ ٤ُمٚظ مل٭ن٥ ر٬ٌ٢ ٣ ث٬ كضبءٝب١ـ اتب ثب ص٢ٮ٠ پ٬ُِ٤ عبضل ١٤ُـ ٌٝبرـ 

 ثؾِـ. آكاَٝ ؽب٬ٓ ث٦ ا٣ ٬ٕٝقاكؿ ٣ ٬ص٦ تبحٮل ٝخجت٬ ثل ك٣ط ٣ ك٣ا١َ ٝؽ٤ا٧ـ ُـ ٦ّ پ٤َُ ٣ عزبة 

 حاللوبس ٍ سٍصٕ هسجذ، ـ  2

ّبك٫،  ٭بثـ ٣ ؿك ٢٧ٖبٛ ث٬ ٢٧ٖبٛ ّبك، ًالٝت ك٣ا٬١ اىلاؿ ث٨ج٤ؿ ٬ٝ .ٌّت ٣ ّبك ثلا٫ ًالٝت٬ ك٣اٟ، ٝيٮـ اًت

٧ب٫ ًالٝت ك٣ا٬١ ضقٮو كا  ٧ٌت٢ـ ٭ب ؿ٭ٖل ١ِب٦١ ةّبك ثٮِتل اىٌلؿ٥ ٭ب ٝضغل اىلاؿ ث٬ .٤ُؿ ك٣اٟ ٝؾت٘ ٬ٝ ًالٝتِ

 كاثلا٫ ث٦ ؿًت آ٣كؿٟ ك٣م٫  تالٍ كااًالٛ ّبك ٣  ٣ اًتّبك ٣ ىقبٙٮت ام ضل٣ك٭بت م١ـ٬ٕ  84ؿ٢٧ـ. ١ِبٟ ٬ٝ

 ،٦ّ ٝق٤ٚٗ ىْل ٣ ك٣ط ٣ ؽٮبٗ ٣ ؿٗ ٣ رٌٜ آؿ٬ٝ اًتا٭٠ ّبك ؿك فٮ٠ .ٝب٢١ـ ر٨بؿ ؿك كا٥ ؽـا ثلُٞلؿ٥ اًت

٧ب٫ ّبك  ام ؿ٭ٖل ىبئـ٥ 85ؿٗ ٣ ٍٚت ٣ ث٦ ع٤ك ٬ّٚ ًبم١ـ٥ ٣ تلثٮت ٢٢ّـ٥ ا١ٌبٟ اًت. ٣ ىْل ٣ ٣ فَ٘ ًبم١ـ٥ ؽٮبٗ

 ٤ٕ86٭٢ـ. ٫ عيؼ ُؾٔٮت، ر٢ٌٮت ٣ اًتَالٗ اًت ٦ّ تقجٮل٧ب٫ ٝؾتٚي٬ ؿاكؿ؛ ثلا٫ ٝخبٗ ث٦ آٟ آثل٣ ٧ٜ ٬ٝ ٌٝأ٦ٙ

فات ٣ افتٞبؿ ث٦ ُؾٔٮت   اعتلاٛ ث١٦ٞب٭ـ؛ ٭ق٬٢ عي  اىنا٭ـ ٣ ا٣ كا ؿك ١ؾل ؽ٤ؿٍ ٝغتلٛ ٬ٝ ّبك ثل فنت ا١ٌبٟ ٬ٝ

ّبك٫ ا٭٠ اًت ٦ّ اعتلاٛ ٣ ُؾٔٮت ا١ٌبٟ كا ١نؿ ؿ٭ٖلاٟ ٣ ١نؿ  احل ث٬ ٠٭تل ٤ّص٢ِّـ. ؿك َٝبث٘،  ؿك ا٣ ا٭زبؿ ٬ٝ

 ٤ُ87ؿ ٦ّ ت٠ ث٦ ٧ل پٌت٬ ٣ ثٮضبك٬ٕ ثـ٧ـ. ثلؿ ٣ ٧ٞٮ٠ ؿك٧ٜ ٌُْت٠ ُؾٔٮت ا١ٌبٟ، ًجت ٬ٝ ؽ٤ؿٍ ام ثٮ٠ ٬ٝ

 .ث٦ ؿًت ثٮب٭ـ ِٝل٣ؿ٢ّـ ٣ آحبك اكم٢ُٞـ ك٣ع٬ ؿاكؿ ٦ّ ام كا٥  ٌّت ٣ ّبك ٣ٍت٬ اكمٍ پٮـا ٬ٝ ام ٢ٝؾل اًالٛ،اٝب 

آمبم ّلؿٟ  .عت٬ ّٞٮت كمً ٣ ك٣م٫ ؿاُت٦ ثبُـ ٣ثبال كىت٠ ّٮيٮت ت٤ا١ـ ٬َِ١ ٨ٜٝ ؿك  اكتجبط ىلؿ ثب ٌٝزـ، ٬ٝ

 لا٫ ا١ٌبٟ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت.عال٣ت ٣ ُٮل٭٬٢ ؽب٬ٓ ث ،فّل ٣ ٭بؿ ؽـا ٣ ثب ؿفب٣ ّبك ثب عض٤ك ؿك ٌٝزـ 

، ًپي ؽ٤ا١ـ٭ٜ، ؿك آٟ ١ٞبم ٬ٝكىتٮٜ ٬ٝ ٌٝزـ٢٧ٖب٬ٝ ٦ّ ٓجظ م٣ؿ ث٦   )ّ(٤ٕ٭ـ: ؿك مٝبٟ ك٤ًٗ ؽـا «اث٤ًقٮـ»

 88.ّلؿ٭ٜ ٌّت ك٣م٫ كا آمبم ٬ٝ

                                              
 )تيٌٮل ٤ًك٥ ٤١ك( 95، 4ّد ،آ٢ُب٭٬ ثب ٍلآٟٝلتض٬، . ٝغ٨ل٫، 83

 161. آكٕب٭٘ ٝب٭ْ٘، ك٣ا٢ِ١بى ُبؿ٫، 84ّ

 423لثٮت ؿك اًالٛ، ّ، تقٚٮٜ ٣ تٝلتض٬. ٝغ٨ل٫، 85

 426. همان، ص 86

 200. استاد مطهری، حکمتها و اودرزها، ص 87

 55/ 2. ٠٢ً ١ٌب٭٬، د 88
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ات صَـك ام ٌٝزـ ىب٦ٚٓ ؿاكؿ؟ ٕيتٜ: ٢ّبك ؿك  پلًٮـ: ا٫ ٣ٙٮـ، ٝنبم٥ ، ثبماك٫ ث٦ ١بٛ ٣ٙٮـىلؿ٫ ام  )ؿ(اٝبٛ ٓبؿً

ؿك آٟ ؿ٣ ٭ب ص٨بك كّقت ١ٞبم ثؾ٤اٟ  ،ات ثل٫٣ اثتـا ث٦ ٌٝزـ ثل٣ ٌٝزـ اًت؛ ًپي ىل٤ٝؿ: ٧لٕب٥ ؽ٤اًت٬ ث٦ ٝنبم٥

ٔنٛ سٓةِّ ٗٓب لَُٛتٙهٓ ٍٓ ثِحَٕٓلٙهٓ ثٓلْ لٍَُٛٓ لَب ٍٓ هٌِّٖٙ حَٕٓلٍ ثِلَب غَذٍٕٓتٔ» ٣ ًپي ث٤ٖ:  وَوٓب فَعْلٙهٓ هٙيْ ؤَلْتَوٙسٔ ػٓجٕذٔنٓ إًِِّٖ اللَّْ

ا٬٨ٙ ٦١ ث٦ ع٤ٗ ٣ ت٤اٟ ؽ٤ؿٛ. ا٫  تٓجظ ّلؿٛ ث٦ ع٤ٗ ٣ ٤ٍ 89«ػٓبفٙ٘ٓتٙهٓ فٖٙ خَبفٙطٗ ؤًََب ٍٓ رَلٙهٓ لٖٙ فَ٘ٓسِّشْ ؤَهٓشْتٌَٖٙ

ا٫، ك٣م٫ كا ثل ٠ٝ آًبٟ  ٦١٤ٕ ٦ّ ؽ٤ؿ ىل٤ٝؿ٥، ٧ٞب٢ّٟٜ ٜ ٣ ام ىض٘ ت٤ ؿكؽ٤اًت ٥٬ٝ ت٤ ٧ٌتپل٣كؿٕبك؛ ٠ٝ ث٢ـ

 ٕلؿاٟ ٣ ٠ٝ ؿك پ٢ب٥ ٙغو ٣ ف٢ب٭ت ت٤ آًب٭َ ؿاكٛ. 

 آًب٭َ ك٣ع٬ اًت. ٧ٞبٟ ،٤ُؿ ا٭٠ آًب٭َ ٦ّ ؿك پ٢ب٥ ٙغو ا٬٨ٙ ام ؽـا١٣ـ ؿكؽ٤اًت ٬ٝ

بك ام ٌّت ٣ ّ ٣ٍت٬ ثلا٦ّ٫ ٕيت٦ ُـ٥ اًت ٬ٌّ  ٥ؿكثبك )ؿ(ك٣ا٭ت ؿ٭ٖل٫ ١ٮن ث٦ ٧ٞٮ٠ ٝض٤ٟٞ ام اٝبٛ ٓبؿً

ث٦ ٌٝزـ ثل٣ؿ ٣ ام ؽـا١٣ـ ؿكؽ٤اًت ثلّت ٣ ك٣م٫ اثتـا آٝـ٥ اًت ٦ّ ا١ٌبٟ  ،ّلؿ٥ فؾٜ ٤ّى٦ فج٤ك ٬ٝأٌٝزـ 

 90ـ تب ثت٤ا١ـ ؿك ًب٭٦ ف٢ب٭ت ؽـا١٣ـ ؿك آًب٭َ ثبُـ.٢ّعالٗ 

 

 ـ هسجذ ٍ هشاسن اصدٍاج 3

ام ا٧ـاه امؿ٣اد ام ١ؾل اًالٛ، كُـ ٣ تْبٝ٘ ٝق٫٤٢ اىلاؿ اًت،  .اًت« امؿ٣اد»تل٭٠ ١ٮبم٧ب٫ ثِل  ٭٬ْ ام اًب٬ً

ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ٧ـه ام امؿ٣اد كا كًٮـٟ  ٤ُ91ؿ. ام ١ؾل اًالٛ، امؿ٣اد ٤ٝرت ّٞبٗ ٣ اكمٍ ٭بىت٠ مٟ ٣ ٧٤ُل ٬ٝ

٧ب٫ ا٣ ا٭٠  ٣ ام ١ِب٦١ 92(ىُنٕ هَٓٓدًٛٓ ٍٓسٓحٕوًٓٔخَلَكَ لَىُنٕ هٙيْ ؤًَفُسٙىُنٕ ؤَصٍٕٓاجٖب لٙتَسٕىٌَُُا إِلَْٕ٘ٓب ٍٓجٓؼٓلَ ثٌَٕٓ٘ؿا١ـ:) ث٦ آكاَٝ ٬ٝ

٧ب آكاَٝ ثٮبثٮـ، ٣ ؿك ثٮ٠ ُٞب ؿ٣ًت٬ ٣ كعٞت ٍلاك  اًت ٦ّ ٧ٌٞلا٬١ ام )ر٢ي( ؽ٤ؿتبٟ ثلا٫ ُٞب آىل٭ـ، تب ثـاٟ

 ؿاؿ.

                                              
 فَصٓلِّ ثِبلْوٓسٕجِذٙ فَبثٕذٓؤْ حٓبًَُتَهٓ تَإْتٖٙٓ ؤَىْ ؤَسٓدٕتٓ إِرَا فَمَبلَ ثٓبثِِٙ ػٓلَى فَمُلْتٔ الْوٓسٕجِذٙ هٙيَ حٓبًَُتُهٓ ؤَٕٗيَ ٍٓلٙ٘ذٔ ٗٓب ع اللَِّٙ ػٓجٕذٙ ؤَثَٔ لَبلَ»؛ 4ط  474/ 3. ّٚٮ٬٢، اْٙبى٬، د 89

 ؤَهٓشْتٌَٖٙ وَوٓب فَعْلٙهٓ هٙيْ ؤَلْتَوٙسٔ ػٓجٕذٔنٓ إًِِّٖ اللَّْٔنٛ سٓةِّ ٗٓب لَُٛتٙهٓ ٍٓ ثِحَٕٓلٙهٓ ثٓلْ لٍَُٛٓ لَب ٍٓ هٌِّٖٙ حَٕٓلٍ ثِلَب غَذٍٕٓتٔ ٍٓ لَُٛتِٙٙ ٍٓ اللَِّٙ ثِحَٕٓلِ غَذٍٕٓتٔ لُلْ ثُنٛ ؤَسٕثٓؼبً ؤٍَٕ سٓوْؼٓتَٕ٘يِ فِٙ٘ٙ

 «ػٓبفٙ٘ٓتٙهٓ فٖٙ خَبفٙطٗ ؤًََب ٍٓ رَلٙهٓ لٖٙ فَ٘ٓسِّشْ

 تَشَوْتُِٔ لَذٕ ٍٓ ًَؼٓنٕ لُلْتٔ السَٜقِ فٖٙ حٓبًَُتٗ لَهٓ ؤَ لٖٙ فَمَبلَ ضَذٙٗذاً ظَٕ٘مبً ظٙمْتٔ ٍٓ تَفَشَّقَ ءٗ ضَٖٕ ٗٓذٕٙ فٖٙ وَبىَ إًَِِّٔ ع اللَِّٙ ػٓجٕذٙ لٙإَثِٖ لُلْتٔ لَبلَ»؛ 5ط  475. ٧ٞبٟ، ّ 90

 حَٕٓلٍ ثِلَب تََٓجْٕٛتٔ صٓلَبتٙهٓ دٔثٔشِ فٖٙ لُلْ ثُنٛ سٓوَؼٓبتٚ ؤَسٕثٓغٓ ؤٍَٕ سٓوْؼٓتَٕ٘يِ فَصٓلِّ سَٔلٙهٓ إِلَى تَخْشُجٓ ؤَىْ ؤَسٓدٕتٓ فَئِرَا اوٌُْسِٕٔ ٍٓ حٓبًَُتٙهٓ فٖٙ فَبلْؼٔذٕ الْىَُفَِٔ إِلَى سٓجٓؼٕتٓ إِرَا فَمَبلَ

 ....« لَُٛتٙه ٍٓ ثِحَٕٓلٙهٓ لَىٙيْ ٍٓ لٍَُٛٓ لَب ٍٓ هٌِّٖٙ

 52. ف٬ٚ ٍبئ٬ٞ، ١ؾبٛ عٮبت ؽب٤١اؿ٥ ؿك اًالٛ، ّ 91

 .21: . ك92ٛ٣



22 

 

ٟ ارتٞبؿ ٌٝٚٞب١ب ؿك ص٢ٮ٠ ٝلا٬ًٞ،ثلا٫ ثلٕناك٫ ٝلاًٜ فَـ امؿ٣اد ثبُـ، ُب٭ٌت٦ ٬ ت٤ا١ـ رب٭ٖب٧ ٬ٝ« زـٌٝ»

ت٤ا٢١ـ ام ١ؾل اؽال٬ٍ  مٟ ٣ ٧٤ُل ثب ثلٕناك٫ ا٭٠ ٝلاًٜ ٤ُ٬ٝؿ. ؽب٤١اؿ٥ ١ٮن ٬ٝاًتغْبٛ  ًجت٣  ؽ٤كؿ٬ٕٝل٥ 

-٬ٝك٣عٮ٦ ؿ٭٬٢ آ١بٟ  ًجت ت٤َ٭تآ١بٟ ؿك ٌٝزـ  ٝتق٨ـ ١٤ُـ ٦ّ ٭ب٣ك ؽ٤ث٬ ثلا٫ ٭ْـ٭ٖل ثب٢ُـ ٣ ثلٕناك٫ ٝلاًٜ 

 .٤ُؿ

ث٦ ؿًت٤ك آٟ  93كا ؿك ٌٝزـ ثلٕناك ّلؿ١ـ. )ؿ(ف٬ٚاٝبٛ ٣  )ى(ٝلاًٜ فَـ امؿ٣اد ىبع٦ٞ م٧لا  )ّ(پٮبٝجل اًالٛ

فل٣ى ٣ ؿاٝبؿ كا  ،آٟ ٕب٥ عضلت 94.مقا ؿاؿ١ـثٌٮبك٫ ام ٌٝٚٞب١بٟ ث٦ عضلت ًيل٥ ٣ًٮق٬ ؿك ٌٝزـ ٌٕتلؿ١ـ ٣ 

 95ٕقاُت٢ـ ٣ ثلا٫ آٟ ؿ٣ ؿفب ّلؿ١ـ. )ؿ(كا ؿك ؿًت ف٬ٚ )ى(ث٦ ٌٝزـ ىلا ؽ٤ا١ـ١ـ ٣ ؿًت ىبع٦ٞ

ام ر٦ٚٞ اٝل٣م٥  ،ا١ـ ثلؽ٬ ٌٝبرـ رب٭ٖب٥ ؽب٬ٓ كا ثلا٫ ا٭٠ ٢ٝؾ٤ك اؽتٔبّ ؿاؿ٥ ،ث٦ پٮل٫٣ ام آٟ عضلت

كا ثلا٫ ثلٕناك٫ ٝلاًٜ فَـ اؽتٔبّ ام ٌٝزـ كا ٝخبٗ مؿ ٦ّ ثؾ٬ِ  «ا١ـ١٣ن٫»٣  «ٝبٙن٫»ت٤اٟ ٌٝزـ ثنكٓ  ٬ٝ

ث٢ٮبٟ ؽب٤١اؿ٥ كا ٝغْٜ  ٣ ٤ؿ٦ّ٬ُٝ ثبفج ثب٬ٍ ٝب١ـٟ ٝغجت ٣ آكاَٝ ت٤ر٦ ٢ّـ ْبك٧ب٭٬ ثب٭ـ ث٦ كا٧ا١ـ. ا١ٌبٟ  ؿاؿ٥

ثبك٫ ر٬ٌ٢ ث٢ـ ٣ ٢ّـ، كفب٭ت فيبه ٣ فـٛ ث٬ ٭٬ْ ام صٮن٧ب٭٬ ٦ّ پب٭٦ ٣ ٝغٮظ ؽب٤١اؿ٬ٕ كا ٝغْٜ ٬ٝ ٢ّـ.٬ٝ

  .اًت

ث٢ـ  ا١ـ، ث٬ غٮظ اًال٬ٝ ٣اثٌت٦تق٨ـ٫ ٝق٧ج٬ ثلا٫ م٣رٮ٠ ا٭زبؿ ٢ّـ ٦ّ ث٦ ربٝق٦ ٣ ٝ ًجتٝلاًٜ فَـ ؿك ٌٝزـ 

ت٤ا١ـ اًتغْبٛ ثٮِتل٫ ث٦ م١ـ٬ٕ  ٓغٮظ ١ٮٌت. ا٭٠ ك٣عٮ٦ ٬ٝ ،ٌٝزـ٫ اًتثبك٫ ؿك اًالٛ ٣ ثلا٫ ٬ٌّ ٦ّ ٣

 ثـ٧ـ.

 ـ هسجذ ٍ سٍاثط اجتوبػٖ 4

٢ّـ ٦ّ ؿك ١٬ٝبصبك ؿك ٝغٮغ٬ م١ـ٬ٕ ث٦ م٭لا ا١ٌبٟ  ؛آ٭ـ ١ٮبم ث٦ پٮ١٤ـ ارتٞبف٬ ؿك كأى ١ٮبم٧ب٫ ا١ٌب٬١ ث٦ ُٞبك ٬ٝ

كىـ  ض٠ٞا٭٠ اكتجبعبت، ٝب ؿك ؿك  96ؿ٭ٖلاٟ ٝت٤ٍو اًت.اٍ ثل تقبٝ٘ ثب  آٟ اكضب٫ تٞبٛ ١ٮبم٧ب٫ ٝبؿ٫ ٣ ٝق٫٤٢

  97آ٣ك٭ٜ. ث٦ ٣ر٤ؿ ٬ٝ ٢ٝ٬بًجارتٞبف٬ اْٝب١بت ِْٝالت ؽ٤ؿ، 

                                              
 «إٌْٙٞٓزِـِ... إَِٙى اْٙغ٠ٌِٓٓ أَثٓب ٭ٓب اؽْلُدٕ ٦َٙٔ ٍَبَٗ ؿ فِٓٚٮّبً ىَبعِٞٓ٪َ ٭ٔن٣َِّدٓ أَْٟ ّ ا٦َِّٚٙ ك٤ًُٔٓٗ أَكٓاؿٓ ََّٙٞب » َ؛ 206/ ٣14 ١ٮن ٌٝتـكُ ا٤ًٙبئ٘، د  120/ 43. ثغبكاال٤١اك، د 93

 114. ٧ٞبٟ، ّ 94

  ٨َٙٔٞٓب ؿٓفٓب حَُّٜ...إٌْٙٞٓزِـِ إَِٙى ؿٓفٓب٥ٔ ٣ٓ ف٬ٍِّٚٓ إَِٙى ّ ا٦َِّٚٙ ك٤ًُٔٓٗ أ١َْيَقَ حَُّٜ ؛116. ٧ٞبٟ، ّ 95

 

 208ٝغ٤ٞؿ ، اًالٛ ٣ ك٣ا٢ِ١ب٬ً، ٝغ٤ٞؿ ٤٧٭ِٜ، ّ  ،. ثٌتب96٬١

 30. ر٤ٙٮب٬١ ٣٣ؿ، اكتجبعبت ٝٮبٟ ىلؿ٫، تلر٦ٞ ٨ٝلؿاؿ ىٮل٣م ثؾت، ّ 97
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 الٌَّبسٔ ٗٓىْشَُٙ غَلٙ٘ظبً فَظّبً تَىُيْ لَب ٍٓ»ىلٝب٭ـ:  ٬ٝ )ؿ(ؿاؿ٥ اًت، اٝبٛ ٓبؿً ٧ب٭٬، ؿًت٤كاؿىلااًالٛ ثلا٫ ث٨ج٤ؿ ك٣اثظ 

 98جبٍ ٦ّ ٝلؿٛ ٝجبُلت ثب ت٤ كا ؿ٣ًت ١ـاُت٦ ثب٢ُـ.ت٢ـؽ٤ ٣ ثـ ثلؽ٤كؿ ٝ« لُشْثٓه

تل٭٠ ٝلّن ثلا٫ ا٬ٚٓ ،ام ٓـك اًالٛ تب٤٢ّٟ. اًت اىلاؿثب  ىلؿ٣ ؽـا ٣ ١ٮن  ىلؿكاثغ٦ ْٝب٬١ َٝـى ثلا٫ ٌٝزـ 

٢ُب٬ً هاپ٠ ؿك فض٤ ربٝق٦ ٤ٍٛ« ٝغٞـ ًٚٮٞبٟ تبّٮ٤ص٬» .اًت ، ٌٝزـ ث٤ؿ٥ك٣اثظ ارتٞبف٬ ٢ٝبًت ثٮ٠ ٌٝٚٞب١بٟ

ٝق٧ت ث٤ؿا ٣ »٤١٭ٌـ:  ٬ٝ ؟ا٫ ٝٮبٟ تٞبٛ اؿ٭بٟ ٣ ٝقا٧ت، ؿ٭٠ اًالٛ كا ا١تؾبة ّلؿ٥ امپبًؼ ث٦ ا٭٠ پلًَ ٦ّ صلا 

٢ّـ، ثقض٬ ام  ٕٮل٫ ام ربٝق٦ تلمٮت ٬ٝ ٌٝٮغٮت فال٭ٌ ٝق٫٤٢ كا ام فال٭ٌ ٝبؿ٫ رـا ّلؿ٥ ٣ ا١ٌبٟ كا ث٦ ٢ّبك٥

دس اسالم ٢٢ّـ، اٝب  ٧ب كا ؿك ٨٧٤ّب ٣ اٝب٠ّ ؿ٣ك ام ؿًتلى ربٝق٦ ث٢ب ٬ٝ ق٧٦ب٫ ث٤ؿا٭٬ ٣ ٌٝٮغ٬، ٝقجـ٧ب ٣ ٤ٓٝ ىل٦ٍ

ضَد ٍ ً٘بٗص ثب جوبػت ٍ دس خذهت جبهؼِ هَسد تمذٗش  هسبجذ دس للت اجتوبػبت، دس سٍستبّب ٍ ضْشّب ثٌب هٖ

 «هي اطوٌ٘بى داسم اٗي صهبى ثْتشٗي فشصت ثشإ اضبػِ اسالم دس طاپي است. .است

 ام: اًت ٧ب٫ ارتٞبف٬ ىلا٣ا٬١ ؿاكؿ ٦ّ ثلؽ٬ ام آ٨١ب فجبكت ـ ّبكّلؿ٧ب ٣ ١ٌََٝز ،ؿك ٧ل ٤ٓكت

 ؛ؿ٣ًت ؽ٤ة ٭بىت٠ـ  1

 ؛ـ اعقبٛ ؿك ٌٝزـ ٣ كًٮـ٬ٕ ث٦ ا٤ٝك ىَلا 2

 ؛ـ ر٤٭ب ُـٟ ام اع٤اٗ ٌٝٚٞب١بٟ ٣ ثلاؿكاٟ ا٭ٞب٬١ 3

 ؛ـ ارتٞبؿ ٝؤ٢ٝبٟ ث٦ ف٤٢اٟ پِت٤ا٦١ ربٝق٦ ؿ٭٬٢ 4

 ؛ؽب٤١اؿ٥ـ تأحٮلٕقاك٫ ٝخجت ؿك  5

 ؛٣عـت ٣ ٧ٞجٌت٬ٖ ٝٮبٟ ٌٝٚٞب١بٟ ـ 6

 .٧ب٫ ًٮب٬ً ام ر٦ٚٞ ر٢ٔ ٣ ٓٚظ تٔٞٮٜٕلىت٠ ـ ٤ِٝكت ٣  7

 دٍست خَة ٗبفتيـ  4ـ  1

٣ ٌٝٮل كا٥ ًقبؿت ١ٮبم ١ٮٌت، ؿ٣ًت ؽ٤ة، ٭ب٣ك ا١ٌبٟ ؿك  ٧ٮش ىلؿ٫ ؿك م١ـ٬ٕ ارتٞبف٬ ام ؿ٣ًتبٟ ؽ٤ة ث٬

ّب٤١ٟ ٭بىت٠ ؿ٣ًت  آٟ كا٧ب٭٬ ٦ّ ك٣ا٭بت ٭٬ْ ام ْٝب٧ٟب اًت. ٣ ًؾت٬ ٧بؿك ٢٧ٖبٛ ثل٣م ِْٝ٘ ٫ ؿ٤ٌٙمؽ٤اكمٜ

كا، ٭بىت٠ ثلاؿك٫ ؿ٭٬٢ ٣ ؿ٣ًت٬  ٌٝزـ٭٬ْ ام آحبك ٨ٜٝ  )ؿ(اٝبٛ ف٬ٚ .اًت «ٌٝزـ» ؿا٢١ـ،٬ٝؽ٤ة ٣ ٓٞٮ٬ٞ 

                                              
 203 ّ، 2. ٣ًبئ٘ اِٙٮق٦، د 98
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 ؿك ٌٝزـ اىلاؿا م٭ل ؛ثلاؿك٫ ا٭ٞب٬١ ٦ّ ؿك ٌٝٮل ؽـا١٣ـ ام ا٣ اًتيبؿ٥ ٢ّـ٭ق٬٢  99«اخبً هستفبداً فٖ اهلل»ؿا١ـ  ٝيٮـ ٬ٝ

 ٌٝزـ رب٭ٖب٥ پبّبٟ ٣ ٓـ٭َبٟ اًت. 100«اْٙٞٔتََِّٮ٠ ثٔٮ٤ٔتٔ اٌْٙٞٓٓبرِـٔ» ،٢٢ّـ آٝـ ٬ٝثلٕن٭ـ٥ ٣ ٓبٙظ ٣ پل٧ٮنٕبك كىت ٣

ُـ ٣ ام ؽـا ؿكؽ٤اًت ّلؿ ٦ّ ام ت٨٢ب٭٬ ك٧ب٭٬ پٮـا   )ّ(ُؾ٬ٔ ٣اكؿ ٌٝزـ ك٤ًٗ ؽـا ىل٤ٝؿ: )ؿ(اٝبٛ ٓبؿً

  )ّ(. ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ اث٤فك ميبك٫ ٦ّ ام ٓغبث٦ ثنكٓ ك٤ًٗ ؽـا٤ُؿٓبٙظ ١ٔٮجَ ٢ّـ ٣ ٧ٞـ٬ٝ ١ٮ٤ْ ٣ ٢ٞ٧ِٮ٬٢ 

٢ّـ ٦ّ آحبك ًالٝت٬ ك٣ط ٣ ا١ٌبٟ ام ثٮ٠ اىلاؿ ٝؤ٠ٝ ؿ٣ًت٬ ا١تؾبة ٬ٝ 101ث٤ؿ كا ث٦ ف٤٢اٟ ٢ٞ٧ِٮ٠ ثلا٫ ا٣ ىلًتبؿ.

 ك٣اٟ آٟ ث٦ ؽ٤ث٬ آُْبك اًت.

 ٍ ووه ثِ فمشااطؼبم هسجذ ٍ ـ  4ـ  2

ام مٝبٟ ك٤ًٗ ٢ًت ع٦٢ٌ ا٭٠  .ٌٝزـ كًٮـ٬ٕ ث٦ ا٤ٝك ىَلا ٣ اعقبٛ ؿاؿٟ ث٦ آ١بٟ اًت٧ب٫ ٭٬ْ ام ٣٭و٬ٕ

ؿك ثٖٮل١ـ ٣ ؽلٝب  ٦عضلت ؿًت٤ك ؿاؿ ام ٧ل ثبمـاك ثؾ٢ِـ٥ ؿ٥ ثبك ُتل ؽ٤ُ ك٣م٫ آٟ .٣ر٤ؿ ؿاُت٦ اًت )ّ(ؽـا

ث٦ ٌٝزـ ك٤ًٗ  ١ـ٤اٟ ث٤ؿاىلاؿ٫ ٦ّ ام ١ؾل ٝب٬ٙ ١بت  )ّ(ص٢ٮ٠ ؿك مٝبٟ ك٤ًٗ ؽـا٧ٜ 102.ثٮب٣٭ن١ـٌٝزـ ثلا٫ ىَلا 

صٮن٫ فغب  ٧ب آ٣ٟ إل ٣ٍت ١ٞبم ث٤ؿ، پي ام ١ٞبم ث٦  ّلؿ ٬ِّٝٞ ٣ آٟ عضلت ث٦ آ٨١ب  كىت٢ـ ٬ٝ )ّ(ؽـا

 ثلا٫ ىَلا ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ. «٦يّآغبة ٓٔ»رب٭٬ ثب ١بٛ  )ّ(اًالٛ ث٦ ٧ٞٮ٠ فٚت ؿك ٢ّبك ٌٝزـ پٮبٝجل 103.ّلؿ ٬ٝ

 

 ّوجستگٖاتحبد ٍ هسجذ پبٗگبُ ـ  4ـ   3

٬ ٧ب٭ؿك مٝب٣ٟ ٌٝٚٞب٬١ ٦ّ ث٦ ع٤ك ٢ٝؾٜ ي ٣ اٙيت ٌٝٚٞب١بٟ ثب ٭ْـ٭ٖل اًت. ٌٝزـ ّب٤١ٟ اتغبؿ ٣ ٧ٞجٌت٬ٖ، ا١

فجبؿ٫ ُلّت  ٬ؿك ارتٞبف ، ٝب٢١ـ ثب ٣ض٤ ٣ ع٨بكت ث٤ؿٟ،٣٭و٥ ٝب٢١ـ ١ٞبم٧ب٫ ٭٤ٝٮ٦ ٣ ١ٞبم رٞق٦ ٣ ثب آؿاث٬ ؽبّ

عي ٧ٞجٌت٬ٖ آحبك ٨ٜٝ اؽال٬ٍ ٣ كىتبك٫ ٣ ٣  ؿلٮ٬٢٬ٕٝ ٍلاك إٓب٥ ٭ب ١بؽ٤ؿإٓب٥ ؿك ٝقلٕ تلثٮت ؿ٭، ؽ٤ؿ٢ّـ ٬ٝ

 . ؿك ٣ر٤ؿ ا٣ ١ٞب٭بٟ ٬ٝ ٤ُؿارتٞبف٬ 

                                              
 449/ 3. ُٮؼ ع٬ً٤، اٙت٨ق٭ت، د 99

 .3786، ط362، ّ 3ٌٝتـكُ ا٤ًٙبئ٘، د . 100

 ثِشَجٔلٍ َّٔٓ فَئِرَا صٓبلٙحبً جٓلٙ٘سبً اسٕصٔلٌْٖٙ ٍٓ ٍٓحٕذٓتٖٙ صٙلْ ٍٓ ٍٓحٕطَتٖٙ آًٙسٕ اللَّْٔنٛ فَمَبلَ ظ الشَّسَٔلِ هٓسٕجِذٓ ٗٓذٕخُلُ ثِبلْوٓذٌَِٙٗٔ سٓجٔلٌ وَبىَ»، 478ط ،307 ّ ،8. اْٙبى٬، د 101

 دٓخَلْتٔ إًِِّٖ فَمَبلَ اللَِّٙ ػٓجٕذٓ ٗٓب تُىَجِّشُ لٙنٓ ٍٓ رَسٍّ ؤَثَٔ فَمَبلَ ؤَوْجٓشُ اللَِّٔ ؤَوْجٓشُ اللَِّٔ الشَّجٔلُ فَمَبلَ رَسٍّ ؤَثَٔ ؤًََب فَمَبلَ اللَِّٙ ػٓجٕذٓ ٗٓب ؤًَْتٓ هٓيْ لَِٔ لَبلَ ٍٓ ػٓلَِٕ٘ٙ فَسٓلَّنٓ الْوٓسٕجِذٙ ؤَلْصٓى فٖٙ

 « هٌْٙه ثِبلتَّىْجِ٘شِ ؤَحٓكُّ ؤًََب رَسٍّ ؤَثَٔ لَِٔ فَمَبلَ صٓبلٙحبً جٓلٙ٘سبً ٌٖٙٗٓشْصٔلَ ؤَىْ ٍٓ ٍٓحٕذٓتٖٙ ٗٓصٙلَ ؤَىْ ٍٓ ٍٓحٕطَتٖٙ ٗٔؤًْٙسٓ ؤَىْ جٓلَّ ٍٓ ػٓضَّ اللَِّٓ فَذٓػَٕٓتٔ الْوٓسٕجِذٓ

 166ط ، 375ّ ،1. ٠٢ً اث٬ ؿا٣ؿ، د 102

 ٣31  30/ ٣4 د  108/ 1. ك.ُ ٧ٞبٟ ٣ ١ٮن ٓغٮظ ثؾبك٫، د 103
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ٌٝزـ فبٝ٘ ١ٮل٢ٝ٣ـ٫ ام ٧ٞجٌت٬ٖ ٣ اتغبؿ ٌٝٚٞب١بٟ ر٨بٟ »٤١٭ٌـ:  ٢ُبى ٤ًئٮ٬ٌ ٬ٝ اًالٛ« اماٝبكً٘ ث٤»

ٝؾ٤ٔٓبً ؿك ك٣مٕبك ٝقبٓل ٦ّ  ؛ت٤اٟ ١بؿ٭ـ٥ ٕلىت اًت ٣ ا٧ٞٮت ارتٞبف٬ ٣ ىل٬ٖ٢٧ آٟ كا ام ا٭٠ ثبثت ٬ٞ١

ؿ٢٧ـ، ٌٝبرـ ث٦ ٤ٓكت ٝلاّن تلثٮت ك٣عب٬١ ٣  ٌٝٚٞب١بٟ ٤ُك ٣ علاكت ٓـك اًالٛ كا ؿٕل ثبك ام ؽ٤ؿ ١ِبٟ ٬ٝ

ر٤٭بٟ ؿك آٝـ٥ اًت ٣ ث٦ تـك٭ذ ٌٝبرـ ٤ٍٝقٮت ًب٨ٙب٫  پب٭ٖب٥ ر٢جَ اٝت ٌٝٚٞبٟ ١ٌجت ث٦ ًتٖٞلاٟ ٣ ًٚغ٦

 104«ا١ـ  ١ؾٌتٮ٠ ؽ٤٨ك اًالٛ كا ث٦ ؿًت آ٣كؿ٥

 پطتَاًِ جبهؼِ دٌٖٗهسجذ ـ  4ـ  4

ت٤ا١ـ ٬ٌٚ١ كا پـ٭ـ آ٣كؿ ٦ّ پِت٤ا٦١ ربٝق٦  ٬ٝ ،ارتٞبؿ ٝؤ٢ٝبٟ ث٦ ؿٙٮ٘ ٝب٧ٮت ؿ٭٬٢ ٣ ٝق٧ج٬ ؽب٬ٓ ٦ّ ؿاكؿ

ؿك ٌٝبئ٘ ًٮب٬ً  ٣ ت٤ا١ـ ؿك ٌٝبئ٘ ًٮب٬ً، ىل٬ٖ٢٧ ٣ اٍتٔبؿ٫ تأحٮلٕقاك ثبُـ اًال٬ٝ ثبُـ، ص٢ٮ٠ ارتٞبف٬ ٬ٝ

، ام ١ؾل ثٖٮل١ـ٢ٝبًت  ٫ب٧تٔٞٮٜ ،ت٤عئ٦ ٝؾبٙيبٟؿك ثلاثل  ت٤ا٢١ـ. ٌٝٚٞب١بٟ ٬ٝـ ؽ٤ا٧ـ آ٣كؿ٤٧ُٮبك٫ المٛ كا پـ٭

ٓغٮظ ام ر٦ٚٞ اٝلث٦  ٬اٍتٔبؿ٫ ٭بك ٣ ٭ب٣ك ٭ْـ٭ٖل ٣ ربٝق٦ ثب٢ُـ ٣ام ١ؾل ىل٬ٖ٢٧، ىل٢٧ٔ ٓغٮظ ؿ٭٬٢ ثب ك٣ُ

 ٢٢ّـ. پٮبؿ٢ٝ٥ْل ؿك ربٝق٦ ٝقل٣ه ٬٨١٣ ام

 ـ هسجذ ٍ خبًَادُ 4ـ  5

. ٤ُؿ آ١بٟ ٬ٝ ٥ا١ـ ٣ اكٝنبٟ آٟ ١ٔٮت ؽب٤١اؿ عض٤ك ؿك ٌٝزـ ِٝتلُ ٧ب٥٫حٞلؿًتٮبث٬ ث٦ ى٤ا٭ـ ٣ ٝلؿاٟ ؿك م١بٟ ٣ 

ص٤ٟ  ؿاكؿ؛ؿك تلثٮت ٣ آكاَٝ ك٣ا٬١ ؽب٤١اؿ٥  ًنا٦ث ١٬َِ ،١٤ُـ عض٤ك ثب٤١اٟ ٦ّ ك٠ّ ا٬ٚٓ ؽب٤١اؿ٥ ٝغ٤ٌة ٬ٝ

آىل٭٬٢  ثلا٫ ؽب٤١اؿ٥ ١ََثٮَ ام ٝلؿاٟ  ،ؿك ٌٝزـ ٢ٝؾٜ ٣ ؿائٜثب عض٤ك ت٤ا٢١ـ ٬ٝ ،تل٫ ؿاك١ـ٤اٟ ىلٓت ثٮَثب١

ص٢ٮ٠ ٧ٞجٌت٬ٖ ٣ ؿٙجٌت٬ٖ ثٮ٠ م١بٟ ثٮِتل ام ٝلؿاٟ اًت ٣ آ١بٟ ٍـكت ا١تَبٗ ٣ ًلفت ا١تَبٗ ثٮِتل٫ ٧ٜ .٢٢ّـ

١ٮن ث٦ ؿٙٮ٘  ٣ تل ٧ٌت٢ـ ؿك تجبؿٗ اعالفبت ؿ٭٬٢، ًٮب٬ً، اؽال٬ٍ ٣ ارتٞبف٬ ٤ٝىٌ ٧بآ١ٌٟجت ث٦ ٝلؿاٟ ؿاك١ـ، 

 ،ام ا٭٠ ر٨ت .٣ع٬ ٣ ٓبى٬ ٍٚت ٣ فبعي٦ ٝبؿك٫ ٣ ٧ٌٞل٫ ت٤اٟ تأحٮلٕقاك٫ ثٮِتل٫ ؿك ؽب٤١اؿ٥ ؿاك١ـٙغبىت ك

ؿك ٤ّؿّبٟ ١ٮن  ثب عض٤ك  .ت٤ا١ـ ىضب٫ ؽب٤١اؿ٥ ٣ ث٦ ؿ١جبٗ آٟ ربٝق٦ كا ؿٕل٤ٕٟ ٢ّـ عض٤ك آ١بٟ ؿك ٌٝزـ ٬ٝ

زـ بك ٫٤ٍ ٣ ؿٍٮٌ اًت ٣ ص٤ٟ ٌٟٝ ثٌٮتأحٮلپق٭ل٫ آ١ب ١ـ.مآ٬ٝ٤ٝكا٥ ٣ كًٜ ٌٝبئ٘ ؿ٭٬٢ ٣ ٝق٧ج٬ كا  ،زـٌٝ

ؿك  ًناث٦ ٫تأحٮل آ٤ٝم١ـ،، ٧ل ٕيتبك ٭ب ّلؿاك٫ ٦ّ ٧٬ٝب٫ ؿ٭٬٢ ٣ اؽال٬ٍ ٣ ىْل٫ اًت ٝغ٘ ا٬٢ٝ ثلا٫ آ٤ٝم٥

 ٤ُؿ.٬ًٝبٜٙ ٣ ٤ًؿ٢ٝـ ا٭زبؿ  ا٫ؽب٤١اؿ٥، ربٝق٦ ث٣٦ ؿك ١تٮز٦ ثب ا١تَبٗ آٟ  ؿاكؿفْٞٚلؿ ٣ ك٣عٮ٦ ٤ّؿّبٟ 

  

                                              
 102 -101. ٝبكً٘ ث٤ اما، اًالٛ ؿك ر٨بٟ اٝل٣م، ّ 104
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 ّبٕ س٘بسٖ  هطَست تصو٘نهسجذ ٍ ـ  4ـ  6

-ثؾ٣٬ِ إٓب٤ُ٬٧ؿ  ٧ب٫ ًٮب٬ً ٦ّ ؿك ٌٝزـ ٕلىت٦ ٬ٝ ٤ِٝكت٨ب ٣ تٔٞٮٜ ؿاكؿ. ١٤ٕب٬١٤ًٕٮب٬ً  ٧ب٫ٌٝزـ تأحٮل

ؿك   )ّ(ؿك ٤ٝىَٮت ٣ پٮل٣م٫ ٌٝٚٞب١بٟ ثٌٮبك تأحٮلٕقاك ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ، ثل ٧ٞٮ٠ اًبى پٮبٝجل اًال٧ٛب٫ ٌٝزـ، 

ؿك مٝبٟ پٮبٝجل  .ُـمٝبٟ ا٣ ؿك ٌٝزـ ٕلىت٦ ٧٬ٝب٫ ًٮب٬ً ٨ٜٝ  ٮٜؿاؿ ٣ تٔٞ رٌٚبت ٤ِٝكت٬ تِْٮ٘ ٬ٝ ،ٌٝزـ

ٌٝٚٞب١بٟ كا   )ّ(ُـ. عضلت ٫ آٝبؿ٬ٕ ف٬ٝ٤ٞ ٌٝٚٞب١بٟ ر٨ت ر٨بؿ، ؿك ٌٝزـ تـاكُ ؿ٭ـ٥ ٬ٝ مٝٮ٦٢  )ّ(اًالٛ

٫ ر٢ٔ ٣ ٤ٍٝقٮت ْٝب٬١ ر٨بؿ ثب آ١بٟ  ٫ ص٬ٖ١٤ٖ اؿاك٥ ثلا٫ ر٢ٔ أعـ ؿك ٌٝزـ ٝـ٭٦٢ ٕلؿ آ٣كؿ ٣ ؿكثبك٥

 105ثپلؿامؿ. ٧ب آٟت ّلؿ ٦ّ آ٭ب ؿك ٝـ٭٦٢ ثٞب٢١ـ ٭ب ثٮل٣ٟ ٝـ٭٦٢ ث٦ ر٢ٔ ثب ٤ِٝك

 ثشإ سفتي ثِ هسجذ ـ آساستگٖ 5

ثلؿ ؿك َٝبث٘ ه٣ٙٮـ٬ٕ، كفب٭ت ١ْلؿٟ ١ؾبىت ٣  ك٣ط ا١ٌبٟ ام آكاًت٬ٖ م٭جب٭٬ ٣ ث٫٤ ؽ٤ٍ ٣ ٝب٢١ـ آٟ ٙقت ٬ٝ

 ا١ٌبٟ ٣ ص٦ ثٌب افٞبٗ ١ب٢٧زبك ث٤ِؿ. ٧٫بىقبٙٮتؿ٧ـ ٣ ثبفج ٢ّـ ُـٟ  پبّٮن٬ٕ رٌٜ ا١ٌبٟ كا اف٭ت ٣ آماك ٬ٝ

٤ٞ١ؿ٥ ؿف٤ت ٧ب٫ ٝؾتٚو ث٦ پب٬ّ، آكاًت٬ٖ، اًتيبؿ٥ ام ٙجبى ٤١ ٣ م٭جب، ث٫٤ ؽ٤ٍ ٣ ٝب٢١ـ آٟ اًالٛ ؿك ٤ٍٝقٮت

٧ب٫ ٣ارت ٣ ٌٝتغت، اًتقٞبٗ ث٫٤ ؽ٤ٍ ؿك رب٧ب٫ ٝتقـؿ ٕب٦١، مٌ٘. ٣ض٤ ٕلىت٠ ثلا٫ ١ٞبم٧ب٫ پ٢ذاًت

 .اًتًالٛ ٧ٞٮ٦ِ ٤ٝكؿ تبّٮـ ا

 .٢٧ٖبٛ ٣اكؿ ُـٟ ث٦ ٌٝزـ اًتآكاًت٬ٖ ، ٢ّـتبّٮـ ٬ٝ٭٬ْ ام ٤ٝاكؿ٫ ٦ّ اًالٛ تبّٮـ ثل آكاًت٬ٖ ٣ م٭جب٭٬ 

ا٭٠ ىلام  .ٌٝزـ م٭٢ت ثلٕٮل٭ـ ث٢٧٦ٖبٛ كىت٠  106(ذٚخُزٍُا صٌَٗتَىُنٕ ػٌْٙذٓ وُلِّ هٓسٕجِىلٝب٭ـ: ) ع٤ك ٦ّ ٍلآٟ ّل٭ٜ ٧٬ٝٞبٟ

-پ٤ُٮـٟ ٙجبى 108مؿٟ ث٦ ٧٤ٝب٫ ًل ٣ ٤ٓكت،ُب٦١ 107م٭٢ت ث٦ ٙجبى ؽ٤ة ٣ تٞٮن،ثل ؿك ك٣ا٭بت اًال٬ٝ ام آ٭٦، 

اٙجت٦  .پ٤ُٮـٟ ّيَ ٣ ا١ِٖتل تيٌٮل ُـ٥ اًت 109ك٣م رٞق٦ ٣ ك٣م٧ب٫ فٮـ ٝب٢١ـ فٮـ ىغل ٣ ٍلثبٟ،ؿك ٧ب٫ م٭جب 

٦ِ مٚظ كا پٮ ٦ّ م٧ـ ٣ پبكًب٭٬)ٌٝٮغٮت( اًت ٦١ ٝب٢١ـ ثقض٬  ٢ّـ؛٤ٝ٬ٝاكؿ عـ افتـاٗ كا كفب٭ت  ٦ٞ٧اًالٛ ؿك 

٦ّ ملً ؿك م٭٢ت اًت  (٭٤٨ؿ)پق٭ل١ـ ٣ ٦١ ٝب٢١ـ ؿ١ٮبپلًتب٬١ ام ٧ل٦١٤ٕ آكاًت٬ٖ ٣ م٭٢ت كا ٬ٞ١ ٣٫ اًتيبؿ٥ ا١ـّلؿ٥

 .ا١ـ پلًت٬ ُـ٥ ٣ تزٞ٘

                                              
 44/ 4الملوک، ج  . محمد به جریر طبری، تاریخ االمم و105

 31. افلاه/ 106

 12/ 3. تيٌٮل اٙقٮب٬ُ، د 107

 13، ّ . ٧ٞب108ٟ

 196/ ٣86 ثغبكاال٤١اك، د  242/ 4اٙجٮبٟ، د  . ٝزٞـ109
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إل ثب آكاًت٬ٖ ٣ م٭جب٭٬ ٧ٞلا٥  ،عض٤ك ؿك ٌٝزـ .ك٣اٟ ا١ٌبٟ ؿاكؿ ٣ؿك ك٣ط  ٫م٭بؿتأحٮل ٣ آكًت٬ٖ، م٭جب٭٬ 

پبّٮن٬ٕ اىلاؿ، ًجت  ٦ّآٟ لاىن٣ٟ ث٤ُؿ. ة اىلاؿ ربٝق٦ ٧٬ٝب ٧ٜ ث٦ ا٭ِبٟ ٝخجت ٣ ثبفج رقٌٝزـ١٫ٖب٥ مٮلثبُـ، 

٢ُبًبٟ ث٦ ٤ٕا٬٧ ك٣اٟ ث٢ب .اًت «ؽ٤اًت ىغل٫ ا١ٌبٟ»م٭جب٭٬ ام ١ؾل ك٣ا٢ِ١ب٬ً ص٢ٮ٠ ٤ُٜ٧ؿ. ٧ب ٨ٝ٬ٝبك ثٮٞبك٫

اثقبؿ  «عي ٝق٧ج٬»٣  «عي ؿا١ب٭٬»، «عي ١ٮ٬ْ» ٢ّبكقـ ا١ٌب٬١ اًت ٦ّ ؿك ٭٬ْ ام ص٨بك ثٔ «عي م٭جب٭٬»

٫ فغل٧ب٧ب٫ م٭جب، ٧ب٫ عجٮقت، ٙجبىٙقا ؿك اًالٛ، اًتيبؿ٥ ّلؿٟ ام م٭جب٭٬. ؿ٢٧ـ ا٬ٚٓ ك٣اٟ آؿ٬ٝ كا تِْٮ٘ ٬ٝ

  110ث٦ آٟ ت٤ٓٮ٦ ٣ ًيبكٍ ١ٮن ُـ٥ اًت. ٦ّ ،٣ اٝخبٗ آٟ ٦١ ت٨٢ب ٝزبم ُٞلؿ٥ ُـ٥ اًت ؽ٤ُج٤

ٌٝزـ ثبفج ت٤َ٭ت ا٭٠ عي ا١ٌبٟ ٣ ٤ُْىب ُـٟ ىغلت ًبٜٙ ا١ٌبٟ ؽ٤ا٧ـ اًتيبؿ٥ ام م٭جب٭٬ ؿك ٢٧ٖبٛ عض٤ك ؿك 

 111ث٤ؿ.
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