
 قرآن و مسأله امنیت ملی

 

 ٗغ٘ـ ث٢لا٦ٗ

 

 ام ٥بك٨ثٌ .كٝؿ ٦ٗ ًبك ث٠ ٦ب٨ًً ٗؼبٓل بت٨اؿث ؿك ٌُتلؿٟ بك٨ثٌ ًٜظ ؿك «٦ٗٔ ت٨اٜٗ» اٗلٝمٟ

 ٥ل٨ٖ ٨ُتٔ٘ ٝ لٛـ٨ُ ٦ٗ ث٢لٟ ؽٞؿ ٦ب٨ًً ًبؽتبك ؿك «٦ٗٔ ت٨اٜٗ ٥ُٞكا» ٛبٕ ث٠ ٢ٛ٥بؿ ام ًِٞك١ب

 ٝ ُلٟٝ ١ب ٢ٖٗ ٥علث٠ ١ب ام ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ٨٠ػٔ اهـإ .اُت٠ اٛـُق ٢ٛبؿ ٧ٚا ػ٢ـٟ ثل كا ٦اًبً ٝ ٢ٖٗ ١٥ب

 .ثلٛـ ٦ٗ ًل ث٠ مٛـاٙ ؿك ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ٗـّ ثل اهـإ ػٜٞاٙ ث٠ ٥اكلاؿ ٝ اًت ِل٧ٌـ٧ ًلًٞة ٥ثلا اعناة

 .٨ٖؿ١ هلاك ٦ثلكً ٝ ثغج ٗٞكؿ هلآٙ ٜٗظل ام كا ٦ب٨ًً ٗل٢ٕٞ ٧ٚا تب ٨ٖثلآٛ ُٛٞتبك ٧ٚا ؿك

 ام ٥بك٨ثٌ ثغج ٧ٚا ٥ؿُٞاك .اًت ت٨اٜٗ ـ٨ٟض٨پ ٝ ؿُٞاك ٗجبعج ام ٧ٌ٦ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ق٧تؼل

 ٠ً ٠ُٛٞ٥ ا ث٠ اًت؛ ٝاؿاُت٠ ٨٠ٜمٗ ٧ٚا ؿك صٜـاٙ ؿٝ ٦ثلكً ٝ ثغج ث٠ كا بًت٘ـاكا٨ًٙ ٝ ًبكُٜبًبٙ

 .ـ٧ٛ٘ب ٦ٗ ٌُتلؿٟ تل ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ٗٞٗٞػبت ِل٧ؿ ثب ٧٠ٌٗوب ؿك ثغج ٧ٚا عزٖ

 :اًت ٨ٚصٜ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ام ُـٟ ػل٠ٗ ٥ق ١ب٧تؼل ام ٦ثلؽ

 ٥اكمٍ ١ب علظ  ؿك ٗٔت ي٧ تٞاٙ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ :٨ٖؽٞاٛ ٦ٗ ٦ارت٘بػ ٦ٚ ا٨ٔٔ٘ٓث ؿاِٜٛب٠ٗ ؿك

 1.اًت ٦ؽبكر ٥ـ١ب٧ت٢ـ ام ٦ؿاؽٔ

 :ـ٧ُٞ ٦ٗ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ق٧تؼل ؿك ٗتغـ ْٗٔ ًبمٗبٙ

 ثل ٝ ثبُٜـ ٛـاُت٠ ٥اهتٔبؿ ٝ ٦ب٨ًً كِبك ،٦ٛظبٗ ع٠ٔ٘ ؽٜل اعٌبى ٠ُٛٞ ش١٨ ًِٞك١ب ٧٠ٌٜا»

 2«.اًت ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ثبُٜـ تٞاٛب ٧َؽٞ تًٞؼ٠ ٝ ٌُتلٍ

 :ٌـ٧ٛٞ ٦ٗ پ٨ٚ٘ٓ ٝآتل

 كا ؽٞؿ ٦اًبً ٥اكمٍ ١ب ثتٞاٛـ رَٜ ام ارتٜبة ٓٞكت ؿك ٠ً اًت ت٨اٜٗ ٥ؿاكا ٦ٝهت ٗٔت ي٧»

 3«.ؿ١ـ اؿا٠ٗ كا آٙ ثتٞاٛـ رَٜ ث٠ اهـإ ٓٞكت ؿك ٝ ًٜـ علظ

 ٦ٗ ٧َاكمٍ ١ب ٝ كل١َٜ ام ٥ل٨ث٢لٟ ُ ٝ علظ ؿك ربٗؼ٠ تٞاٙ كا ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ًٞپل، ضبكؿ٧ك

 4.ُٜبًـ

 :ـ٧ُٞ ٦ٗ ٗبٛـّ كاثلت

 اًت ٦ٗٔ ٥عٌٞٗت٢ب ت٨ٌٗئٞٓ آٞالً رنء ٝ اًت ٧ٜ٘٦ا ٥ٗبؿ ٝ ٦كٝاٛ ت٨تؼو ُبْٗ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ»

 ٦مٛـُ ٨ُٟٞ ٝ ٢ُ٥لٝٛـ ٛظبٕ ٖ ١ب،٧كه ٥ثوب ث٠ ٌٛجت ؽبكد ام ٦ٛبُ ٨ٌٖٗتو ـات٧ت٢ـ ام تب

 5«.آٝكٛـ ػْ٘ ث٠ ٗ٘بٛؼت ؽٞؿ ٢ُلٝٛـاٙ

 ٨ٚت٘٘ ٜٗظٞك ث٠ ؿٝٓت ٦لٛظب٨ٗؿ ٥ًَٜ ١ب ٝ ٦ًٜت ٦ؿكبػ ٦ِٗ ؽٚ كا ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ٓٞٝ ٨ِْٗ

 ٦كلاٗٔ ٝ ٦ٗٔ ا١ـاف اٛزبٕ ٝ ٥لُقاك٨تأح ر٢ت ؿك ٦ب٨ًً ٥ٗٞرٞؿ ٗخبث٠ ث٠ ثوب ٥ثلا آٙ تبّٕ ت٨ظلك

 6.ًٜـ ٦ٗ ق٧تؼل ؽٞؿ

 :ٌـ٧ٛٞ ٦ٗ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ق٧تؼل ؿك ٨ٛٞ٘٦ًٝ ِل٧تل

ٚ ٨ث ٝ ٦ٗٔ ٦ب٨ًً ٧ُٚلا زبؿ٧ا ١ـف ٠ً اًت عٌٞٗت ٦ٚ ِٗؽ ام هٌ٘ت آٙ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ»

 ثبٓوٟٞ ٝ ٗٞرٞؿ ٜٗبهِبت ٨٠ػٔ ٦اًبً ٝ ٧ٚبؿ٨ثٜ ٦ٗٔ ٥اكمٍ ١ب ٌُتلٍ ب٧ علظ ٥ثلا ٌٗبػـ ٦آ٘ٔٔ

 7«.اًت

 :ـ٧ُٞ ٦ٗ آلع٘ٚ اهجبّ



 ٝ ٦ب٨ًً ٛظبٕ حجبت ،٦اكٗ ت٨ت٘بٗ ٌٗتٔنٕ ٝ اًت ٥ًِٞك ١ل ؿبٓت ٦ؿّ ِٗـٞٓ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ»

 ١ل٠ُٛٞ ام ٢ُلٝٛـاٙ ٦مٛـُ ام ت٧ع٘ب ٝ ٥پبًـاك ب٧ ٝ ٦ٚ ا٨ٔٔ٘ٓث ٝ ٦ٗٔ ٜٗبكغ ِل٧ؿ ث٠ ٦بث٧ؿًت 

 ت٨آً ثب كا آ٢ٛب ٦ٗٔ ب٧ ٦ارت٘بػ ٥اكمٍ ١ب ،٦مٛـُ ٛغٟٞ تٞاٛـ ٦ٗ ٠ً اًت ٦ت٨ٗٞهؼ ب٧ ًَٜ ـ،٧ت٢ـ

 8«.ًبمؿ ٗٞار٠

 :ٌـ٧ٛٞ ٦ٗ ٦ب٨ًً ؿاِٜٛب٠ٗ ٌٟٜـ٧ٛٞ

 ب٧ ٦٧ؿاكا ت٨ر٘ؼ ام ٦ثؾِ ب٧ ٠٘١ ؿاؿٙ ؿًت ام ـ٧ـت٢ ام كبكؽ ٦ٗٔت ٠ً اًت ٦عبٓت ٦ٗٔ ت٨اٜٗ»

 9«.ثلؿ ًل ث٠ ؽٞؿ ؽبى

 ث٠ ٌٛجت ؽبكد ام ٥رـ ؽٜل ٝ تلى كوـاٙ ٝ ٦ٗٔ ١٥ـف ١ب ت٨تؼو ؿك ًِٞك ٥آماؿ اعٌبى

 10.اًت ُـٟ اكائ٠ ٦ثلؽ ٥ًٞ ام ٠ً اًت ٥ِل٧ؿ ق٧تؼل ًِٞك، ٦بت٨ع ٝ ٦اًبً ٜٗبكغ

 ربٙ ٚ،٨ٗبكت ٦الكٝٛ ،٦ب٨ًٛٞٗٞٓٞص ب٨ر ٟٓٞ، اس اس، ٧ٌْٗب پ٘ٚ،٨ٓ ٝآتل ١بكتٜٔـ، ٓٞپ٠ پ٠ٜ ،٦ثالٛ ب٧ٙا

 ٓبعت ِل٧ؿ ام ن٨ٛ …ٝ ٞك٧ٝٝ ٦اٝٓ اٝٓ٘بٙ، ضبكؿ٧ك ،٨ٛٞ٘٦ً .اف .اف تلاُل، .اٙ كلاٛي ٗٞكم، ٥.ا

 11.ًلؿٟ اٛـ ق٧تؼل كا ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ٠ً ١ٌتٜـ ٦ٛظلاٛ

 ِٛبٙ ز٨٠ٛت اٗب ٌت٠ اٛـ،ِٛ ٦ثلكً ٝ ثغج ث٠ كا ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ق٧تؼل ٥بك٨ثٌ ِٜ٘ـا٧ٙاٛـ صٜـ ١ل

 ٥ًَٜ ١ب ت٢ٜب ق ١ب٧تؼل ٦ثلؽ ؿك ٧٠ٌٜا ص٠ اًت؛ ٛبكًب ٝ ٦ٌٛج ٗج٢ٖ، ٦ٗل٢ٞٗ ت،٨اٜٗ ؿ١ـ ٦ٗ

 ؿك ،٦لٛظب٨ٗؿ ٝ ٦ٛظبٗ ٥ًَٜ ١ب ِل،٧ؿ  ٦ثلؽ ؿك اًت، ُلكت٠ هلاك تٞر٠ ٗٞكؿ ؿُ٘ٚ ؿكثلاثل ٦ٛظبٗ

 ٥ٗٞاكؿ ؿك ٝ ٢ٖٗ ت٨اٜٗ عٌبىا ن٨ٛ ٦ثؼ٘ ؿك اًت، ؿٝٓت بك،٨ٗؼ ٦ثلؽ ؿك ٝ ٗٔت، بك،٨ٗؼ ٥تؼـاؿ

 ٝ ؿ١ٜـ، ٦ٗ ِٛبٙ ٦اكٗ ت٨ت٘بٗ ٝ اًتوالّ ث٠ ٗغـٝؿ كا ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ٦ثلؽ اكمُٜ٘ـ، ت٨اٜٗ ت٨ٝاهؼ

 هلاك ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ٌٗبئْ ُ٘بك ؿك ن٨ٛ كا ٦ارت٘بػ ِٗبكًت ٝ ٦ب٨ًً ١٥ب ٥آماؿ ،٦ػ٘ٞٗ ككبٟ ٦ثؼ٘

 …ٝ ؿ١ٜـ ٦ٗ

 .اًت ًبؽت٠ ٛبتٞاٙ ًبْٗ ٝ ربٗغ ٦ل٧تؼل ٠ٗػل ام كا ب٨ٙپو١ِٝ ام ٦ُل١ٝ ز٨،٠ٛت ١٨ٚ٘ ب٧ُٞ ٝ

 ت٨اٜٗ اًت، ؿاؿٟ ًبٗبٙ ت٨اٜٗ ق٧تؼل ٨٠ٜمٗ ؿك كا پو١َٝ ٧ٚثلرٌت٠ تل ٠ً ٝٓللم آكٛٞٓـ ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا

 ٦.ث ٨ٞؿثٔ 12ٝ ٌت٨ٛ ثلؽٞكؿاك ٦و٨ؿه ٥ٗؼٜب ش١٨ ام ٠ً ؽٞاٛـ ٦ٗ «ٗج٢ٖ ً٘جْ ٝ ِٛبٙ» ي٧ كا

 ق،٨ٗؼ ٦ٗل٢ٞٗ ر٢ت ام كا ت٨اٜٗ ثٞماٙ ٥ثبك ٝ 13ٛـؽٞا ٦ٗ ن٨ثلاِٛ رٜزبّ ٦ٗل٢ٞٗ كا ت٨اٜٗ ٦ُبٓ

 كا ٦ٗٔ ت٨اٜٗ :ٌـ٧ٛٞ ٦ٗ ثبكٟ ٧ٚا ؿك اٝ .ؿاٛـ ٦ٗ ق٧تؼل لهبث٨ْؿ ٝ اث٢بٕ ٛبػٞٙ ُلكتبك بكت٧،٠ٛب تًٞؼ٠

 ل٧آٌتب .ًلؿ ٨٨ٚتؼ كا آٙ تٞاٙ ٦ٗ ِٗؾْ ٥ٗٞاكؿ ؿك ت٢ٜب ث٠ٌٔ ًلؿ، ق٧تؼل ٦ًٔ ٛٞك ث٠ تٞاٙ ٦ٛ٘

 ؿاُت تالٍ ٠ً ن٨ٛ ؿٝٛبٓـ ٗي ١َ .14ؿاكؿ ٥بك٨ثٌ ٦ٗؼبٛ ٠ً ؿاٛـ ٦ٗ ٥ا ٝاهٟ كا ت٨اٜٗ ن٨ٛ ثًٞبٙ

 ت٨اٜٗ ٝ ًلؿ اػتلاف ٧َؽٞ ٌٌُت ث٠ بك٨ثٌ ًَُٞ ام پي ثجلؿ، ب٨ٙٗ ام كا ت٨اٜٗ ٦ٗل٢ٞٗ اث٢بٕ

 15.ٛ٘ٞؿ ٦ٗؼلك ٛبكًب ٦ٗل٢ٞٗ كا ٦ٗٔ

 ٨ْتغٔ ٝ ٛوـ ٝ ت٨اٜٗ ٗجبعج ٗز٘ٞػ٠ ؿاُت ٛظل ٝ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ق٧تؼل ؿك و٠ ١ب٨ًٔ اؽتالف

 ؿُٝلت٘بٙ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ؿكثبكٟ ٠ً ًبمؿ ٦ٗ ك١ٜ٘ٞٙ وت٨عو ٧ٚا ث٠ كا ٗب ٢ٖٗ، ٥ـُبٟ ١ب٧ؿ ٦٧ٗغتٞا

 :اًت ُلكت٠ ٌُْ ٦اًبً ٝ ٢ٖٗ

 

 ٦ٜٗل ت٨اٜٗ كت٘بٙ

 ٓبعت ٝ ُٜبًبٙ ت٨اٜٗ آحبك ٥رب ٥ؿكرب آٙ ٥ِٛب٠ٛ ١ب ٝ ؿاكؿ ثٜٔـ ثي ٠ٜ٥ ا٨ِ٨پ ُلت٘بٙ ٧ٚا

 ٝ ٦ٗؼٜ ـ٧ت٢ـ ٛجٞؿ ثب ٝ اًت ٦ًٔج ت٨اٜٗ ُلت٘بٙ، ٧ٚا ؿك .اًت ٦بث٧كؿّ ؽٞك ؿك ٦ت٨اٜٗ ٌٗبئْ ٛظلاٙ



 ٛؾٞا١ـ ٦بت٨ػ٘ٔ ٥ٗؼٜب ت٨اٜٗ ٛجبُـ تٞر٠ ٗٞكؿ ٦ؽبٓ ـ٧ت٢ـ اُل ٠ً ٠ُٛٞ٥ ا ث٠ بثـ٧ ٦ٗ ٗل٢ٕٞ

 آٙ ٛجٞؿ كا ت٨اٜٗ ُبٟ آٙ ٝ ًلؿ ٨ْتغٔ ٝ ق٧تؼل كا آٙ ٝ ؿاُت ٛظل ٗـّ كا ٥ـ٧ت٢ـ ٛؾٌت ـ٧ثب .ؿاُت

 .اًت ٛبِٗؾْ ٝ ٗج٢ٖ ٦ت٨ل٨ً ؽٜل، ٗبٜٛـ ت٨اٜٗ ٢تر ٧ٚا ام .ًلؿ ٦ٗؼلك

 :ِلٛـ٧ٌـ٧ ثلاثل ؿك ٌُْ ؿٝ ٧ٚا ٝ ُلكت٠ ٌُْ ٦ٜٗبٓؼبت ٗٞد ؿٝ ٦ٜٗل ُلت٘بٙ ؿك

 ؛٦ًٜت ٗٞد .1

 ق٧تؼل ٦ٛظبٗ ـ٧ت٢ـ ث٠ تٞر٠ ثب ت٨اٜٗ ٝ اًت ثلؽٞكؿاك ت٨ا١٘ ٧ِٚتل٨ث ام ٦ٛظبٗ ثؼـ ٗٞد ٧ٚا ؿك

 ِب٧ٙا ِٛبٟ ؿك .ًٜٜـ ٦ٗ ق٧تؼل «٦ٛظبٗ ـ٧ت٢ـ ٛجٞؿ» ث٠ كا ت٨اٜٗ ب٧ًٜٙت ُلا .ُلؿؿ ٦ٗ ٨ْتغٔ ٝ

 ٥ًالع٢ب ل٨تٌخ ٝ ـ٨تٞٓ ٝ ٦ٛظبٗ ٠ٜ٥ ١ب١٧ن ثبالثلؿٙ ،٦ٛظبٗ تٞاٙ ت٧توٞ ت،٨اٜٗ ؿك ٦آٔ ١ـف

 «.ِتل٨ث ت٨اٜٗ ِتل؛٨ث هـكت» اًت ثبمؿاكٛـٟ

 ث٠ ٜـت ٝ ؽِٚ ٥ككتبك١ب ثلٝم كا ت٨اٜٗ ام ٛٞع ٧ٚا ث٠ ؽٞؿ ٌلؿ٧كٝ ٦ؿكًت ُب١ـ ب٧ًٜٙت ُلا

 16.ؿاٜٛـ ٦ٗ اٌٛبٙ ٥ثلا ٥كٜل بم٨ٛ ي٧ ػٜٞاٙ

 ؛٦كلاًٜت ٗٞد .2

 ،٥اهتٔبؿ صٞٙ ٥ِل٧ؿ اثؼبؿ ٝ ُٞؿ ٦ٛ٘ ؽال٠ٓ آٙ ٦ٛظبٗ ٌُْ ث٠ ـ٧ت٢ـ ٦كلاًٜت ٜٗبٓؼبت ؿك

 ٧ٚا ثل .ُٞؿ ٦ٗ ُٜبؽت٠ ٧ٚؿؿـؿ٠ آكل بك٨ثٌ ٝ ٢ٖٗ ـات٧ت٢ـ ام …ٝ ٦كل١ِٜ ،٦ب٨ًً ،٦ارت٘بػ

 ت٨اٜٗ ٨ْتغٔ ٝ ق٧تؼل ؿك ـات٧ت٢ـ ام ٥ٗز٘ٞػ٠ ا ث٠ٌٔ ٌت،٨ٛ ٦ٛظبٗ ـ٧ت٢ـ ٛجٞؿ ت٢ٜب ت،٨اٜٗ اًبى

 17.اًت لُقاك٨تأح

 ١ِ٘بٕ ٝ ١٘لاٟ بٕ،٧ا ُقك ٝ مٗبٙ ثٌتل ؿك ث٠ٌٔ ٌت،٨ٛ ي ٛٞاؽت٧ ٝ حبثت ت٨اٜٗ بٙ،٨كلاًٜت ِٛبٟ ؿك

 ـ٧ت٢ـ ٥ؿٝكٟ ا ،٦كل١ِٜ ـ٧ت٢ـ ٥ثل٠١ ا ،٥اهتٔبؿ ـ٧ت٢ـ ٦مٗبٛ .بثـ٧ ٦ٗ تغّٞ تًٞؼ٠ ٝ ِلكت٨پ ثب

 ٌت،٨ٛ ثلؽٞكؿاك ت٨ا١٘ ٧ِٚتل٨ث ام ِٗؾْ ـ٧ت٢ـ ي٧  ن٨ٛ ؿٝكٟ ١ب ٧ٚا ام ي٧ ١ل ؿك …ٝ ٥اهتٔبؿ

 .ؿاكٛـ هلاك ت٨ا١٘ ًٛٞبٙ ؿك …ٝ ٦ٛظبٗ هـكت بًت،٨ً اهتٔبؿ، ٗتلبٝت، ٥مٗبٙ ١ب ؿك ث٠ٌٔ

 ثب ـ٧ت٢ـ ٛٞع ؿك اٗب ؿاكٛـ، ـ٨تأً ـ٧ت٢ـ ٛجٞؿ ثل ؿٝ ١ل ،٦ٜٗل ُلت٘بٙ ؿك ٦ٜٗبٓؼبت ٗٞد ؿٝ ٧ٚا

 اٌٗبٙ ِٗتلى هـك ١٨ٚ٘ ٝ ُٞٛـ ٦ٗ ٦اًبً ِٗتلى هـك ي٧ ٥ؿاكا ٧ٚا ثٜبثل ؿاكٛـ، اؽتالف ِل٧ٌـ٧

 .ًٜـ ٦ٗ كلا١ٖ ٦ٜٗل ت٨اٜٗ ُلت٘بٙ ػٜٞاٙ ل٧م كا ٗٞد ؿٝ ٧ٚا  ُٜزبٛـٙ

 

 ٗخجت ت٨اٜٗ كت٘بٙ

 ٨٨ٚتج ٝ ٦ٜٗل ت٨اٜٗ ٛوـ ٦پ ؿك ت٨اٜٗ ث٠ ٌلؿ٧كٝ ٧ٚا .ٌت٨ٛ ؿ٠١ ؿٝ ام ٨َث ُلت٘بٙ ٧ٚا ٨ِ٨٠ٜپ

 اًت؛ آٙ ٦احجبت رٜج٠ ت،٨اٜٗ ٦آٔ ٗغٞك ُلت٘بٙ، ٧ٚا ؿك .اًت ُلكت٠ ٌُْ آٙ ١٥ب ٦ًبًت ٨ْتغٔ ٝ

 ٝ ا١ـاف تغون ٥ثلا ٜٗٔٞة ٧ُٚلا ٝرٞؿ ١٘بٛب ت،٨اٜٗ ُلت٘بٙ، ٧ٚا ؿك ٧ٚثٜبثلا .ـ٧ت٢ـ ٛجٞؿ ٠ٛ

 ٝ ٦ؿاؽٔ ـات٧ت٢ـ ٥ربٗؼ٠ ا اُل اًبى ٧ٚا ثل 18.ثٞؿ ؽٞا١ـ ٦ٗٔ ٝ ٦ارت٘بػ ،٥كلؿ ٥ؽٞاًت٠ ١ب

 ٧َؽٞ ٥ؽٞاًت٠ ١ب  ٝ ٜٗبكغ ث٠ ٦بث٧ؿًت  ٥ثلا ٦ًبك تٞاٙ ٝ المٕ ٧ُٚلا ام اٗب ثبُـ ٛـاُت٠ ٦ؽبكر

 .ثٞؿ ٛؾٞا١ـ ت٨اٜٗ ؿك ربٗؼ٠ آٙ ٛجبُـ، ثلؽٞكؿاك

 :اًت ٦بث٧كؿ ؽٞك ؿك ٦ٜٗبٓؼبت ٨ُٟٞ ؿٝ ن٨ٛ ُلت٘بٙ ٧ٚا ؿك

 ٗـكٙ؛ .1

 كلاٗـكٙ؛ .2



  ٥آِٞ ؼت،٨ٛج ٝ ُٞؿ ٦ٗ ٦ٜٗل ت٨اٜٗ ٧ِٚن٧رب ثؾَ، ٜب٨ٙاٛ٘ ت٨اٜٗ ٗـكٙ، ٦ٜٗبٓؼبت ٨ُٟٞ ؿك

ت ٨آً ؿكبع، ،٦ٌت١٧ٖ م ،٦٧ٓلك٠ رٞ ،٦كلاٝاٛ تٜٞع، ،٦ز٧تـك تٌبْٗ .ُلؿؿ ٦ٗ ٦ٗؼلك ٦ت٨اٜٗ

 ٥ن٧ثلٛب٠ٗ ك ٝ ٨ْتؾ ٝ ٥ٜـٟ ِٛل٧آ ِٗبكًت، ػـآت، ٜٗبكغ، ٦ًٞت٨ِپ ،٥آماؿ ،٨٘٦ؽٞؿ تلٗ ،٥ل٧ٛبپق

 ؿك ت٨اٜٗ ٦آٔ ١٥ب ٦و٧ُٝ ػٜٞاٙ ث٠ آّٞ ٧ٚا ٝ ُلؿؿ ٦ٗ اًتؾلاد ؼت٨ٛج ٦ت٨اٜٗ ٥آِٞ آّٞ ام

 .ُٞؿ ٦ٗ ُٜبؽت٠ ٗـكٙ  ُلت٘بٙ

 ل٧ٛوـ پق ٦ر٢بٛ ٝ ٦ب٨ًً ت٨كؼبٓ ٦آٔ ٥آِٞ ػٜٞاٙ ث٠ ٗٔت ٝ ؿٝٓت كلاٗـكٙ، ٦ٜٗبٓؼبت ٨ُٟٞ ؿك

 19.ُٞؿ ٦ٗ ؽٞاٛـٟ

 ٦ٜٗل ت٨اٜٗ ُلت٘بٙ ثب ق ١ب٧تؼل ام ٦ثلؽ ؿ١ـ ٦ٗ ِٛبٙ ت٨اٜٗ ُٞٛبُٞٙ ق٧تؼبك ٦ثلكً ٝ ٨ْتغٔ

 .ٗخجت ت٨اٜٗ ُلت٘بٙ ثب ٥تؼـاؿ ٝ اًت ًبمُبك

 

 ت٨اٜٗ ِل٧ؿ ٠ُٛٞ٥ ١ب ث٠ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ٦ٝاثٌتِ

 ث٠ ٦ٝاثٌتِ ب٧ ٝ ٌتٜـ٨ٛ ٝاثٌت٠ ِل٧ٌـ٧ ث٠ ت٨اٜٗ اهٌبٕ بكت٧،٠ تًٞؼ٠ ٝ هـكتٜ٘ـ ٥ًِٞك١ب ؿك

 اهٌبٕ ؿاُت لٛظ ثـٝٙ اهٌبٕ ٧ٚا ام ي٧ ١ل ٦ثلكً ٝ ثغج ٝ ق٧تؼل اٌٗبٙ ٠ً اًت اٛـى ٥اٛـامٟ ا

 ٥وٟ ا٧ٝ ق٧تؼل ٦ؿاؽٔ ٝ ٦ارت٘بػ ت٨اٜٗ ام تٞاٜٛـ ٦ٗ ًِٞك١ب ٧ٚا ِٜ٘ـا٧ٙاٛـ .اًت ل٧اٌٗبٙ پق ِل٧ؿ

 ؿك ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا .ثپلؿامٛـ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ق٧تؼل ث٠ ٦ؿاؽٔ ـات٧ت٢ـ ؿاُت ٛظل ثـٝٙ ب٧ ٝ ثبُٜـ، ؿاُت٠

 :ٜـ٧ُٞ ٦ٗ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ق٧تؼل

 ٦ٗٔ ٥عٌٞٗت ١ب ت٨ٌٗئٞٓ آٞالً رنء ٝ اًت ٧ٜ٘٦ا ٥ٗبؿ ٝ ٦كٝاٛ ت٨تؼو ُبْٗ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ»

 ٦مٛـُ ٨ُٟٞ ٝ ٢ُ٥لٝٛـ ٛظبٕ ٖ ١ب،٧كه ٥ثوب ث٠ ٌٛجت ؽبكد ام ٦ٛبُ ٨ٌٖٗتو ـات٧ت٢ـ ام تب اًت،

 20«.آٝكٛـ ػْ٘ ث٠ ٗ٘بٛؼت ؽٞؿ ٢ُلٝٛـاٙ

 ت٨اٜٗ ُٞٛبُٞٙ ٥ٓٞكت ١ب ٦ًٞٗ ر٢بٙ آٜالط ث٠ ٥ًِٞك١ب ؿك بكت٧،٠ تًٞؼ٠ ٥ًِٞك١ب ثلاثل ؿك

 ًٜظ ام ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ٗؼّ٘ٞ ١٥ب ٦ِٛلاٛ ٝ ُـٟ، ٌُتلؿٟ بك٨ثٌ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ هٔ٘لٝ ـٟ اٛـ،٨تٜ ِل٧ٌـ٧ ؿك

 ٦ث ًِٞك١ب ٧ٚا ام ٥بك٨ثٌ ؿك ٠ً آٛزب تب اًت، ككت٠ ٚ تل٨٧پب بك٨ثٌ ٦اكٗ ت٨ت٘بٗ ٝ ٦ٗٔ اًتوالّ

 ـ٧ٛ٘ب ٦ٗ لتلًٜبى ت ٗلاتت ث٠ ٦ؽبكر ـات٧ت٢ـ ثب ٧٠ٌٗوب ٗوبٕ ؿك ٦ؿاؽٔ ت٨اٜٗ ٛجٞؿ ٝ ٦ب٨ًً ٦حجبت

 .ؿ١ـ ٦ٗ هلاك ٦تٞر٢ ٦ث ٝ مٝاّ ٗؼلٕ ؿك ٦ؽبكر ِل٧ؿ ـ٧ت٢ـ ١ل ام ٨َث كا ٦بت٨ع ٥اكمٍ ١ب ٝ

 ث٠ ٦ؽبٓ تٞر٠ ٌٗتٔنٕ ًٕٞ ر٢بٙ ؿك ٦ٗٔ ت٨اٜٗ :ٌٜـ٧ٛٞ ٦ٗ ٗبٛـّ كاثلت صٞٙ ٦ثلؽ اًبى، ٧ٚثلا

 21.اًت ٦ؿاؽٔ ـات٧ت٢ـ

 اكاؿٟ كوـاٙ ت،٨ِٗلٝػ ثغلاٙ ّٞٗؼٔ ِتل٨ث رٜٞة، ٥ًِٞك١ب ؿك ت٨اٜٗ اهٌبٕ ٦ـ٨ُتٜ ؿك١ٖ ٧ٚا

 .اًت ٥اهتٔبؿ ٦آُلتِ ٝ ٦هٞٗ تٜٞع ٝ ٦ٗٔ

 ت؛٨ِٗلٝػ ثغلاٙ .1

 ؿاكٛـ ٦ٌٛج ت٨ِٗلٝػ ٠ً ١ٖ ٦ً٘ تؼـاؿ ٝ ٛـاكٛـ ت٨ِٗلٝػ عٌٞٗت ١ب ِتل٨ث ًٕٞ ر٢بٙ ؿك

 ٦ر٢بٛ ٝ ٨ٙٞنا٨ًٗـكٛ تٜـ ب٧ٙرل ثب ٠ً ًبؽت٠ اٛـ اًتٞاك ١٦٧ٜزبك١ب ٝ  اكمٍ ١ب ثل كا ؽٞؿ ت٨ِٗلٝػ

 .لٛـ٧ت پق٨آً بك٨ثٌ ٥ًبم

 ٛبتٞاٙ ٗلؿٕ ٨٠اٝٓ ١٥ب ٥بمٜٗـ٨ٛ ًبؽتٚ ثلآٝكؿٟ ؿك كا ؿٝٓت ١ب ًٕٞ، ر٢بٙ ؿك ت٨ِٗلٝػ ثغلاٙ

 ؿك ِٗبكًت ؿك ٗلؿٕ ٜـ٧ٟكنا ٥ؿكؽٞاًت ١ب ث٠ ٦تٞر٢ ٦ث ٝ ٗلؿٕ ًلًٞة ام ل٧ٛبُن كا آ٢ٛب ًبمؿ، ٦ٗ

 …ٝ ؿ١ـ ٦ٗ ٧َاكنا كا ٥بك٨ٌث ًبمؿ، ٦ٗ ؿُٞاك كا ٦ؽبكر ٠٥ ١ب٧ًلٗب رقة ًٜـ، ٦ٗ اٗٞك



 ؛٦ٗٔ اكاؿٟ كوـاٙ .2

 ٨ٖتٔ٘ ٝ اكاؿٟ ًِٞك١ب ٧ٚا ؿك .اًت ٦ٗٔ اكاؿٟ ٛجٞؿ ٦ًٞٗ ر٢بٙ ٥ًِٞك١ب ؿك ٦ت٨اٜٗ ِل٧ؿ ٌِْٗ

 ب٨ٙٗ ؿك ٦ؽبكر ٝ ٦ؿكبػ ٥بًت ١ب٨ً ؿكثبكٟ ؿٝٓت ٘بت٨تٔ٘ ٝ كا١ٌبك١ب ام ت٧ع٘ب ٥ثلا المٕ

 ٧ٚا ًلؿٗـاكاٙ .اًت ل٧ٓـ٠ٗ پق بك٨ثٌ ًِٞك١ب ٧ٚا ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ز٨٠ٛت ؿك .ٛـاكؿ ٝرٞؿ ٢ُلٝٛـاٙ

 ٥ثلا ن٨ٛ ١ب ٥آماؿ ٧ٚا اٗب ١ٌتٜـ، ١ب ٥آماؿ ٌُتلٍ ام ل٧ٛبُن ٦ٗٔ اكاؿٟ ث٠ ـ٨ٙكً ٥ثلا ًِٞك١ب

 ثب كا آ٢ٛب ٝ اًت ٧ٚؿكؿًلآكل ٝ ن٨ٗؾبٛلٟ آٗ بك٨ثٌ ٛـاكٛـ ٦ٗلؿٗ ت٠ً٨ ِٗلٝػ ٦٧عٌٞٗت ١ب ٨ٚصٜ

 .ؿ١ـ ٦ٗ هلاك ًوٞٙ آًتب٠ٛ ؿك كا ٧ٖكه ٠ً ٦ـات٢٧ـت ًبمؿ؛ ٦ٗ كٝثلٝ ـات٧ت٢ـ ام ٥ٗز٘ٞػ٠ ا

 ؛٦هٞٗ تٜٞع .3

٠ ٧تزن ٥رٜجَ ١ب .اًت ًِٞك١ب ٧ٚا ٦ت٨اٜٗ ٌِٗالت ام ِل٧ؿ ٧ٌ٦ ًٕٞ ر٢بٙ ؿك ٦هٞٗ تٜٞع

 ي٧ ت٨ر٘ؼ ت٧اًخل ب٨ٙٗ ِٗتلى ٥ٗغٞك ٥اكمٍ ١ب ٗتٞر٠ ٦ثنكُ ـات٧ت٢ـ ٦ٛٔج ٦٧رـا ٝ ٦ؽٞا١

 ٝ تِتّت ٝ ٦پبكُ صٜـ .اٛـامؿ ٦ٗ ؽٜل ث٠ كا ًِٞك ٦ب٨ًً ٝ ٦اكٗ ت٨ت٘بٗ ٝ آٝكؿ ٦ٗ ٝرٞؿ ث٠ ًِٞك

 ؿك ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ـ٨ٟض٨پ ٌٗأ٠ٓ ث٠ كا ٥ـ٧رـ اثؼبؿ ٗتؼـؿ، ٦هٞٗ ٥ُلٟٝ ١ب ث٠ ٗٔت ـ ؿٝٓت ي٧ ٧ْتجـ

 ١ٌتٜـ ٦هٞٗ تٜٞع ٥ؿاكا 1972 ًبّ تب آ٢ٛب ؿكٓـ ٛٞؿ ًِٞك، 132 ٗز٘ٞػ٠ ام .ـ٧اكنا ٦ٗ ًٕٞ ر٢بٙ

 22.ُٞٛـ ٦ٗ ٨ٖتوٌ تٞر٠ هبثْ ُلٟٝ پٜذ ام ٨َث ث٠ ت٨ر٘ؼ ؿكٓـ 40/2 ًِٞك 53 ؿك ٝ

 ٥اهتٔبؿ ٦آُلتِ .4

 ًٜظ ٧َاكنا .اًت ٥اهتٔبؿ ثـ ت٨ٝٗؼ ـ٧ٛ٘ب ٦ٗ كػ بك٨ثٌ ًٕٞ ر٢بٙ ؿك ٠ً ٥ِل٧ؿ ت٨آً

 ٥ثبال ٛلػ ،٦ٛجوبت ن٨ػ٘ ٌُبف ،٦ُـٔ ثلاثل ٥كلٓت ١ب ٛجٞؿ اٌٗبٛبت، ًب١َ ٝ ٗلؿٕ اٛتظبكات

 ٥كاٛت ؽٞاك ،٦ٗغٔٞٓ تي اهتٔبؿ ،٥اهتٔبؿ ٥ت ١ب٨كؼبٓ ؿك ٦ٛباٜٗ ؿٝٓت، ٥ؿكآٗـ١ب ًب١َ ،٥ٌبك٨ث

 ٥علًت ١ب ُٞكٍ، اٛوالة، ٠ٜ ًبم٨مٗ ٠ً اًت ٦ـات٧ت٢ـ ُ٘بك ؿك ٌُتلؿٟ، ٝ ِلكت٨٠پ ٦ؿالٓ ٝ

 ام ٦ؽبكر ٥ت ١ب٧ع٘ب .ُلؿؿ ٦ٗ بٛبت٧رل ٧ٚا ام ٦ؽبكر ت٧ع٘ب ٝ ٦ؿاؽٔ ٥رَٜ ١ب ٝ ٌٗٔغب٠ٛ

 لؿ،٨ُ ٦ٗ اٛزبٕ ٥اهتٔبؿ ٝ ٦ٛظبٗ ٦ب٨ًً ٌُْ ث٠ ِتل٨ث ٦ؿاؽٔ ٥رَٜ ١ب ٝ اػتلاٗبت ُٞكٍ ١ب،

 ـ٧ُـ ٥كِبك١ب اػ٘بّ ،٦ب٨ًً ٝ ٦ٚ ا٨ٔٔ٘ٓث ٥اٛنٝا :ام ػجبكتٜـ ت ١ب٧ع٘ب ٧ٚا ٢ٗ٧ٖٚ تل ام ٦ثلؽ

تؼلك٠  ثٌتٚ ،٥اهتٔبؿ ٥ٖ ١ب٧تغل اػ٘بّ ٗؾبٓلبٙ، ٝ ب٨ُٙٞكُ ام ٦جب٨ٛپِت ،٦ٛظبٗ ع٠ٔ٘ ،٦ب٨ًً

 …ٝ ٛظل ٗٞكؿ ًِٞك ام ٦ٝاكؿات ٥ًبال١ب ثل ٨ًِٜٚ ١٥ب

 

 هلآٙ ؿك ٦ؿاؽٔ ت٨اٜٗ

 ت،٨ِٗلٝػ ثغلاٙ ام تًٞؼ٠ عبّ ؿك ٥ًِٞك١ب ػٜٞاٙ ث٠ ٦اًالٗ ٥ًِٞك١ب ام ٦تٞر٢ ؿكؽٞك تؼـاؿ

 ثغج ُٞؿ ٦ٗ ًجت ت ١ب٨آً ٧ٚا .ثلٛـ ٦ٗ كٛذ ٥اهتٔبؿ ٦آُلتِ ٝ ،٦هٞٗ تٜٞع ،٦ٗٔ اكاؿٟ كوـاٙ

 ٧ٚثٜبثلا .لؿ٨ُ هلاك ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ه٘ٔلٝ ؿك ن٨ٛ ٦ؿاؽٔ ت٨اٜٗ ٝ ٌُتلؿٟ بك٨ثٌ ًِٞك١ب ٧ٚا ٦ٗٔ ت٨اٜٗ

 ٧ٚا ثب ٦٧كٝؿكٝ ؿك هلآٙ ٥كا١ٌبك١ب ،٦ؽبكر ـات٧ت٢ـ ،٦ٗٔ ت٨اٜٗ ؿكثبكٟ ثغج ام ٨َپ اًت ٌت٧٠ُب

 ت٨اٜٗ ٨ٚتأٗ ٥ثلا هلآٙ ٠ً ٦٧عْ ١ب كاٟ ٝ ٦ؿاؽٔ ت٨اٜٗ ث٠ ٨ٖثبُ ؿاُت٠ ٦ِٛب١ ٛؾٌت ـات٧ت٢ـ

 .ؿاكؿ ٦ؿاؽٔ

 ٦مٛـُ ثٌتل ؿك ٦ؿاؽٔ ٦ٛباٜٗ ػٞاْٗ ٢ٗ٧ٖٚ تل ػٜٞاٙ ث٠ ٦ارت٘بػ ٝ ٦ؿاؽٔ ـات٧ت٢ـ ١لصٜـ

 ٗ٘بٛت ام ٥ثلؽٞكؿاك ٝ ٜٗٔٞة ت٨اٜٗ ث٠ ـ٨ٙكً ٥ثلا ٦مٛـُ ٌُْ ٧ٚا اٗب ؿ١ـ، ٦ٗ كػ ٦ارت٘بػ

 .اًت ل٧ٛبپق ن٧ُل ارلا



 ٗلد ٝ ١لد ٝ آُلت٠ ؿٝكٟ ي٧ ؿك ٨ٚٛؾٌت اٌٛبٙ ٌت٧م :ـ٧ُٞ ٦ٗ ٦ؿلث ِٜ٘ـا٧ٙاٛـ ام ٧ٌ٦ ١بثن

 ث٠ ؿاؿٙ تٚ ٝ ٦ارت٘بػ ٦مٛـُ ل٧ٍپق ام ٛبصبك ؿٝكٟ ٧ٚا ام ن٧ُل ٥ثلا اٌٛبٙ ر٢ت ٧ٚا ث٠ اًت؛ ثٞؿٟ

 ٦ٛ٘ ٗلد ٝ ١لد ػٔل كا ٦ؼ٨ٛج ٝٗغ كًٝٞ ٝ الى ١بثن، ثلاثل ؿك .23اًت ُـٟ آٙ ٞؿ٨ه ٦ت٘بٗ

 ٦ٗ ٗغـٝؿ كا كلؿ ١٥ب ٥آماؿ ؽـاٝٛـ ٚ،٨هٞاٛ ٦ؼ٨ٛج ٝٗغ ١٘بٙ ؿك :٠ً ثبٝكٛـ ٧ٚا ثل آ٢ٛب .ُٜبًٜـ

 ٥ث٢لٟ ٝك صٞٙ اٗب ؿاُت، ٦ٗ ثبم ِلا٧ٙؿ ٥آماؿ ٝ ًالٗت ،٦مٛـُ ث٠ ت كًبٛـ٨ٙآً ام كا اٝ ٝ ًبؽت

 ٦ارت٘بػ ٦مٛـُ ث٠ ؿاؿٙ تٚ ام ل٧ٛبُن اٌٛبٙ ٛـاُت ارلا ٗ٘بٛت ٦ؼ٨ٛج ٝٗغ ؿك ٥آماؿ ٝ ٓٔظ ام

 24.ُـ

 لبمات ت٨اٜٗ ٨ٚتأٗ ٥ثلا ٦ارت٘بػ ٦مٛـُ ٓنٕٝ ؿك آ٢ٛب ؿ١ـ ٦ٗ ِٛبٙ كًٝٞ ٝ الى ١بثن، ًؾٜبٙ

 ٦ٝهت :ـ٧ُٞ ٦ٗ ١بثن .ؿاكٛـ اؽتالف ِل٧ٌـ٧ ثب ربٗؼ٠ ثب ٥كلؿ ١٥ب ٥آماؿ ٥ٝاُقاك نا٨ٙٗ ؿك اٗب ؿاكٛـ؛

 ؿٝٓت ٝ ًٜـ ٦ٗ ٝاُقاك ربٗؼ٠ ث٠ كا ٧َؽٞ ١٥ب ٥آماؿ ٦ت٘بٗ كلؿ لؿ٨ُ ٦ٗ ٌُْ ٦ارت٘بػ ٦مٛـُ

 ٝ الى اٗب لؿؿ،ُ ٦ٗ ؿٝٓت ٨ٚكلاٗ ٥صلا ٝ صٞٙ ٦ث ل٧ٍپق ام ل٧ٛبُن كلؿ ٝ بثـ٧ ٦ٗ ٛبٗغـٝؿ هـكت

 آ٢ٛب ٦ت٘بٗ ٠ٛ ًٜـ؛ ٦ٗ ٝاُقاك ٦ب٨ًً ربٗؼ٠ ث٠ كا ٧َؽٞ ١٥ب ٥آماؿ ام ٦ثؾِ كلؿ ٜـ٧ُٞ ٦ٗ كًٝٞ

 ؿك ٨ٚٛؾٌت اٌٛبٙ ٠ً ٦ؿٝٓت ١٘بٙ اًبى ٧ٚا ثل .ُلؿؿ ٦ٗ ت٨اٜٗ ٨ٚتأٗ ث٠ ٗٞظق ثلاثل ؿك ؿٝٓت ٝ كا،

 ٝ ٥آماؿ ٨ٚتأٗ ٥كاًتب ؿك ـ٧بث اًٜٞٙ ـ،٧ثلُن (ٗلد ٝ ١لد) ثـتل ٝ (ؿٝٓت) ثـ اٛتؾبة ب٨ٙٗ ـ٧تلؿ

 ث٠ ٠ً ٦ؽـٗبت ٝ ت٨اٜٗ ٨ٚتأٗ ثلاثل ؿك ؿٝٓت آجت٠ .ثلؿاكؿ ُبٕ ٢ُلٝٛـاٙ عوٞم اعوبم ٝ ت٨اٜٗ

 ٝ ٨ٚهٞاٛ ت٧كػب ،٦ػ٘ٞٗ ٛظٖ ث٠ اعتلإ ٗبٜٛـ ثؾٞا١ـ؛ آ٢ٛب ام ٦تؼ٢ـات تٞاٛـ ٦ٗ ؿ١ـ ٦ٗ ٢ُلٝٛـاٙ

 …ٝ ٦كل١ِٜ ٝ ٦ؾ٧تبك ٥حلٝت ١ب ٌت،٧م ٨ٚٗغ ،٦ػ٘ٞٗ اٗٞاّ علظ ٗولكات،

 :اًت ُـٟ ؽٞاٛـٟ ت٨اٜٗ ٨ٚتأٗ ٥ثلا ٥ٗلٝك ٝ ٦اًبً بم٨ٛ ي٧ ٦ارت٘بػ ٦مٛـُ ن٨ٛ اًالٕ ؿك

 ٝ رٞع ٗٚ أٛؼ٢ٖ٘ ٥آق .ت٨آج ١قا كةّ ؼجـٝا٨كٔ .ق٨آٔ آِتبء ٝ كع٤ٔ الك٧ٖ٢ئ .٧َهل الف٧إل»

 4ـ٧َ/1هل «ؽٞف ٗٚ آ٢ٜٖٗ

 ٝ) لٛـ٨ُ آلت (ٗوـى ٨ًٚلمٗ ٧ٚا ٠ث) ٧َهل ٠ً ثٞؿ ٧ٚا ؽبٛل ث٠ (ًٞاكاٙ ٨ْك ٌِٓل لل٨ً)

 ثبم آٙ ث٠ آلت ؽبٛل ث٠ ٝ تبثٌتب٠ٛ، ٝ مٌٗتب٠ٛ ٥ًلل١ب ؿك  آ٢ٛب آلت ؛(ُٞؿ كلا١ٖ بٗجل٨پ ظ٢ٞك ٨٠ٜمٗ

 آ٢ٛب ٠ً ًي ١٘بٙ ًٜٜـ؛ ػجبؿت كا ؽب٠ٛ ٧ٚا پلٝكؿُبك ـ٧ثب (ثنكٍ  ٛؼ٘ت ٧ٚا ٌُلا٠ٛ ث٠) پي .ُلؿٛـ

 .ًبؽت ٧ٚ٘ا ٦ٜٗٛبا ٝ تلى ام ٝ ؿاؿ ٛزبت ٦ُلًِٜ ام كا

 

 ت٨ٝاٜٗ عٌٞٗت

 :اًت ت٨اٜٗ ؿك ٦ٛبتٞاٛ ٝ كٌبؿ ٝ ٦ٛباٜٗ ٝرٞؿ ثبْٛ، ٝ رٞك عٌٞٗت ٥ِٛب٠ٛ ١ب ام ٧ٌ٦ هلآٙ ؿك

«آلٌبؿ غت٧ّال اهلل ٝ آٌْٜ ٝ آغلث ٢ٔي٧ ٝ ٢ب٨ك لٌـ٨ٓ األكٕ ٦ك ٦ًؼ ٦تّٞٓ ئفا ٝ»

 205/ثولٟ 

 ٦ٗ ٛبثٞؿ كا ب٧ٙص٢بكپب ٝ مكاػت ١ب ٝ ـ،ًُٜٞ ٦ٗ ٨ٚمٗ ؿك كٌبؿ كاٟ ؿك بثٜـ،٧ ٦ٗ هـكت ٠ً ١٦ِٜبٗ

 .ؿاكؿ ٦ٛ٘ ؿًٝت كا كٌبؿ ؽـا ًبمٛـ؛

 ٦ٝهت ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا ١ٌتٜـ؛ ٦ػ٘ٞٗ ككبٟ ٝ ت٨اٜٗ ؽٞاًتبك عن، ٥عٌٞٗت ١ب عٌٞٗت، ٧ٚا ثلاثل ؿك

 ككبٟ ٝ ت٨اٜٗ ٨ٚتأٗ (124/ثولٟ)«ئٗبٗبً ٜٓٔبى ربػٔي ٦ئّٛ هبّ» :ـ٨كً اٗبٗت ٜٗٔت ث٠ (ع)٨ٖاثلا١

  :ُـ ٞاًتبكؽ كا ٦ػ٘ٞٗ



 ٨ٕٞآ ٝ ثبهلل ٢ٜٖٗ آٗٚ ٗٚ آخ٘لات ٗٚ أ٠ٔ١ اكمم ٝ آٜٗبً ثٔـاً ١قا ارؼْ كةّ ٨ٖئثلا١ هبّ ئف ٝ»

 126/ثولٟ «ا٩ؽل

 آ٢ٛب ـ كا آٙ ا١ْ ٝ ؿٟ هلاك ٦اٜٗ ٢ُل كا ٨ًٚلمٗ ٧ٚا پلٝكؿُبكا :ًلؿ ػلٕ ٨ٖاثلا١ ٠ً كا ١٦ِٜبٗ ٝ

 .ؿٟ ٥كٝم ح٘لات ام ـ آٝكؿٟ اٛـ ٘ب٧ٙا ٨ٚثبمپٌ كٝم ٝ ؽـا ث٠ ٠ً

 :٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا ًٜـ؛ ٦ٗ ٨ٚتأٗ كا ِب٧ٙا ت٨اٜٗ ٝ كًبٛـ ٦ٗ ٥بك٧ عن ٥عٌٞٗت ١ب ث٠ ن٨ٛ ؽـاٝٛـ

 ٝ هج٢ٖٔ ٗٚ ٥آق اًتؾٔق ً٘ب األكٕ ٦ك ٌتؾٔل٨ٖ٢ّٜٓ آٔبٓغبت ػ٘ٔٞا ٝ آٜٗٞا ٧ٚآق اهلل ٝػـ»

 ٝ ئب٨ًُ ٦ث ِل٧ًٙٞال ٦ٜٝٛؼجـ٧ أٜٗبً ؽٞك٢ٖ ثؼـ ٗٚ جـ٨ٖ٢ّٜٓٓ ٝ ٢ٖٓ ٦اكت٘ ٥آق ٧ٖ٢ٜؿ ٢ٖٓ ٨ٌّّٜٚ٘ٓ

 55/ٛٞك «آلبًوٞٙ ١ٖ كأٝٓئي فٓي ثؼـ ًلل ٗٚ

هٜؼبً  ٠ً ؿ١ـ ٦ٗ ٝػـٟ ؿاؿٟ اٛـ اٛزبٕ ٌت٧٠ُب ٥ًبك١ب ٝ آٝكؿٟ ٘ب٧ٙا ٠ً ُ٘ب ام ٦ًٌبٛ ث٠ ؽـاٝٛـ

ـ؛ ٨ثؾِ كا ٨ٚمٗ ٥كٝ ؽالكت آ٢ٛب ب٨ِ٨ٜ٨ٙپ ث٠ ٠ً ٠ُٛٞ ١٘بٙ ًلؿ، ؽٞا١ـ ٨ٚمٗ ٥كٝ عٌ٘لاٙ كا آٛبٙ

 آكاَٗ ٝ ت٨اٜٗ ث٠ كا تلًِبٙ ٝ ًبؽت؛ ٠ِ ؿاك٧ك ٝ پبثلرب ـ٧ٟپٌٜـ آٛبٙ ٥ثلا ٠ً كا ٨٧ٜ٦آ ٝ ٧ٚؿ ٝ

 ٠ً ٦ًٌبٛ ٝ .ًبؽت ٛؾٞا١ٜـ ٗٚ ي٧ُل كا ٥ن٨ص ٝ پلًتٜـ ٦ٗ ٗلا ت٢ٜب ٠ً ًبٙ آٙ ًٜـ؛ ٦ٗ ثـّ

 .كبًوبٜٛـ آ٢ٛب ُٞٛـ ًبكل آٙ ام پي

 ٝ ت٨اٜٗ زبؿ٧ا كا ٦اًالٗ عبًٖ ٝ بٕاٗ ؽٞاًت٠ ٝ ٦آٔ ل٨٠ٝظ هلآٙ، ام ا٢ٓبٕ ثب ن٨ٛ (ع)٦ػٔ اٗبٕ

 :ـ٧كلٗب ٦ٗ «هلل االّ العٌٖ» ؽٞاكد ُؼبك پبًؼ ؿك ع٘لت ؽٞاٛـ؛ آٙ ٦ٗ آكاَٗ

 الثـ ئ٠ٛ ٝ هلل، ئالّ ئٗل٣ ال :و٧ٙٞٓٞ ١إالء ٌٓٚ ٝ هلل، ئالّ عٌٖ ال ئ٠ّٛ ٛؼٖ !آجبْٛ ث٢ب لاؿ٧ عن ٤ً٘ٔ»

 ٝ األرْ ٢ب٨ك اهلل جٔؾ٧ ٝ آٌبكل، ٢ب٨ك ٌت٘تغ٧ ٝ آ٘إٗٚ، ئٗلت٠ ٦ك ؼ٧ْ٘ كبرل، أٝ ثلّ ل٨أٗ ٗٚ ٜٓٔبى

 ٝ ثلّ ظ٧ٌتل٧ ٦عت ،٥آوٞ ٗٚ ق٨ٓٔ٘ؼ ث٠ إؽق٧ ٝ آٌجْ، ث٢ٖ تأٗٚ ٝ آؼـّٝ، ث٠ وبت٧ْ ٝ ء،٦آل ث٠ ز٘غ٧

 25«.كبرل ٗٚ ٌتلاط٧

 ٦ٝٓ ٌت،٨ٛ ؽـا كلٗبٙ رن ٦كلٗبٛ اًت، ؿكًت ٥آك !اًت ثبْٛ آٙ ام ٜٗظٞك ٠ً اًت ٦عو ًؾٚ

 تب بمٜٗـٛـ؛٨ٛ ثـ ب٧ ي٨ٛ ٥مٗبٗـاك ث٠ ٗلؿٕ ٠ً ٦عبٓ ؿك ٌت،٨ٛ ؽـا ٥ثلا رن ٥مٗبٗـاك ٜـ٧ُٞ ٦ٗ ٢ٜب٧ا

 عٌٞٗت اًتولاك ؿك ٗلؿٕ ٝ ُٞٛـ ث٢لٟ ٜٗـ ١ٖ ًبكلاٙ ٝ ِٗـّٞ ؽٞؿ ًبك ث٠ عٌٞٗت ٧٠ًب ؿك ٗإٜٗبٙ

 تٞاٙ ٦ٗ ؿُٜ٘بٙ ثب آٙ ً٘ي ث٠  ٝ ُلؿؿ ٦ٗ ٥ر٘غ آٝك ت آ٘ب٨ّث عٌٞٗت، ٨٠ًٔٝ ث٠ ًٜٜـ، ٦مٛـُ

 ام ٝ ككبٟ ؿك ًٌٞبكا٨ٙٛ ُٞؿ؛ ٦ٗ ُلكت٠ لٜٝٗـا٨ٙٛ ام لب٨ٙٗؼ عن ٝ اٗبٙ، ٝ اٗٚ ربؿٟ ١ب .ًلؿ بكمٟٗج

 .ثبُٜـ ٦ٗ اٗبٙ ؿك ثـًبكاٙ ؿًت

 ؽٞؿ ٝ ؽٞاٛـ ٦ٗ اٗٞك آالط ٝ ت٨اٜٗ ٨ٚتأٗ ٥كاًتب ؿك كا ٧َؽٞ ٥رَٜ ١ب اٗبٕ ٥ِل٧ؿ ؽٜج٠ ؿك

 ؽٞاٛـ ٦ٗ ٗجلا بت٧امٗبؿ ٥ل٨ث٢لٟ ُ ٝ ٦ؽٞا١ بًت٧ك ،٦هـكت ٛٔج ام كا

 آغٜبٕ، كّ٘ٞ ٗٚ ء٦ُ آت٘بى ال ٝ ًٜٔبٙ ٦ٜٗبك٤ٌ ك ّٜٗب ًبٙ ٥آق ٧ٌٖٚٓ  أ٠ٛ تؼٖٔ ئّٛي ا٢ٖٔٓ»

 توبٕ ٝ ػجبؿى، ٗٚ آ٘ظٔٞٗٞٙ أ٨ٚٗك ثالؿى، ٦ك اإلٓالط ٛظ٢ل ٝ ٜي٧ؿ ٗٚ آ٘ؼبٖٓ ٜٓلؿّ ٌٓٚ ٝ

 26«.عـٝؿى ٗٚ آ٘ؼ٤ٜٔ

 حلٝت ٝ ب٨ؿٛ ٝ عٌٞٗت ٝ هـكت آٝكؿٙ ؿًت ث٠ ٥ثلا ٗب ٥ل٨ؿكُ ٝ رَٜ ٠ً ٦ؿاٛ ٦ٗ تٞ ب٧ؽـا

 تٞ ٥ٚ ١ب٨ًلمٗ ؿك ٝ ٨ٖثبمُلؿاٛ ٧َؽٞ ِب٧ٟرب ث٠ كا تٞ ٧ٚؿ ٝ عن ٥ِٛب٠ٛ ١ب ٨ٖؽٞاًت ٦ٗ ث٠ٌٔ ٛجٞؿ،

 كلاٍٗٞ ٗولكات ٝ ٨ٚهٞاٛ ٝ ًٜٜـ ٦مٛـُ اٗبٙ ٝ اٗٚ ؿك ـٟ ات٧ًت٘ـ ثٜـُبٙ تب ٖ؛٨ًٜ ظب١ل كا آالط

 .ارلا ُلؿؿ ِل٧ؿ ثبك تٞ ُـٟ



 ٝ كٌبؿ ٝ ظٖٔ ٝ ٦ٛباٜٗ ٝرٞؿ ثبْٛ، ٝ رٞك عٌٞٗت ٥ِٛب٠ٛ ١ب ام ٧ٌ٦ هلآٙ ؿك قُتُ ٠ً صٜبٙ

 عٞمٟ ؿك ٝ ُـٟ ٦ٗؼلك ٦ػ٘ٞٗ ٥ًبال ي٧ ت٨اٜٗ هلآٙ ؿك ٧٠ٌٜا ٝ اًت ت٨اٜٗ ٨ٚتأٗ ؿك ٦ٛبتٞاٛ

 :٠ً اًت ر٢ت آٙ ام اًت آٗـٟ عٌٞٗت ق٧ٝظب

 ًبمؿ، ٦ٗ بم١ب٨ٛ ثب ثلاثل كا ت٨اٜٗ ٝ اًت ٧٠ُٜن ٧ٚث٢تل صٜـ ١ل اكلاؿ، ؽٞؿ ٥ًٞ ام ت٨اٜٗ ٨ٚتأٗ .1

 اٌٗبٛبت ٝ تٞاٙ ٧ٚا ٢ُلٝٛـاٙ ٠ً ٛٔجـ ٦ٗ ٦كلاٝاٛ هـكت ٝ تٞاٙ ٝ ؿاكؿ ٥بؿ٧م بك٨ثٌ ٠ٜ٥ ١ب١٧ن ٦ٝٓ

 .ٛـاكٛـ كا

 ٝ ؿ١ٜـ ٦ٗ تٚ ٦ارت٘بػ ٦مٛـُ ث٠ ٗلد ٝ ١لد ام كلاك ٥ثلا ٝ ثلٛـ ٦ٗ كٛذ ٦ٛباٜٗ ام اكلاؿ ٦ٝهت .2

 ث٠ ت٨اٜٗ ٦ٗتٞٓ ػٜٞاٙ ث٠ كا ؿٝٓت ؽٞؿ ٢ٜٛـ، ٦ٗ ٝا ؿٝٓت ث٠ كا ٧َؽٞ ٦ؼ٨ٛج ١٥ب ٥آماؿ ٝ عوٞم

 .ًٜٜـ ٦ٗ اٛتؾبة كا ؿٝٓت ثـتل ٝ ثـ ب٨ٙٗ ام ٝ ُٜبًٜـ ٦ٗ ت٨كً٘

 ؿك .اًت آٙ ٚ ُل٨تأٗ ؿٝٓت ٠ً ًٜـ ٦ٗ ٦ٗؼلك ١٦ِ٘بٛ ٥ًبال ي٧ كا ت٨اٜٗ هلآٙ ٠ً صٜبٙ

 ٝ اكلاؿ ام ي١٧ل ث٠ ربٗؼ٠ ٠ً ٦ت٧ع٘ب» :اًت ٦ػ٘ٞٗ ٥ًبال ي٧ ٥كلؿ ت٨اٜٗ ن٨ٛ ثِل عوٞم ٨٠اػالٗ

 عوٞم ٨٠اٛالػ ص٢بكٕ ٗبؿٟ ؿك ٝ «اًت ًلؿٟ اػٜب  آ٢ٛب ٦٧ؿاكا ٝ عوٞم ٝ ربٙ علظ ٥ثلا ؽٞؿ ٥اػ٘ب

 ام ي٧ ١ل عوٞم ٨ٚتأٗ ٥ثلا ربٗؼ٠ ٠٘١ ٗؼبٝٛت ٝ ت٧ع٘ب ت٨اٜٗ كلا٠ٌٛ اٛوالة ١ِتٖ ًبّ ثِل

 .اًت ؽٞؿ ٥اػ٘ب

 ت٨اٜٗ ٨ٚتأٗ ؿٝٓت ٦ٝهت .ؿاكؿ كا ت٨اٜٗ ٨ٚتأٗ ل٨٠ٝظ ٥عـاًخل ص٠ ٝ ٦عـاهٔ ص٠ ؿٝٓت ٧ٚثٜبثلا

 ٧ٚا ٠ً ؿاكؿ ٦٧ؽٞاًت٠ ١ب ٢ُلٝٛـاٙ ام آٙ ٥ب٧ٗنا ٝ ٦ارت٘بػ ٦مٛـُ ثلاثل ؿك لؿ٨ُ ٦ٗ ػ٢ـٟ ثل كا

 ًبك ٛب٠ٗ ٗوب٠ٓٝ ثب ٝ ـ٧ٛ٘ب ٦ٛ٘ ٛبًبمُبك ٥كلؿ ت٨اٜٗ ثب ؿاكؿ هلاك ت٨اٜٗ ٥كاًتب ؿك ٦ٝهت تب ؽٞاًت٠ ١ب

 ؿكغ ؿك اكلاؿ ام ًٜـ، ٥ارجبك كا ل٨٠ٝظ ٛظبٕ ؽـٗت تٞاٛـ ٦ٗ ؿٝٓت ٠ٛٞ٘ٛ ٥اثل .اًت ١٘ؾٞاٙ ٥ارجبك

 .ًٜـ ؼ٨تٞث ٝ ثبمؽٞاًت كا ٗتؾٔلبٙ ٝ ٛٔجـ ٥بك٧ …ٝ مٓن٠ٓ ْ،٨ً ١ب، ٥ًٞم آتَ آكبت،

 :بثـ٧ ؿًت ٜٗٔٞة ت٨اٜٗ ث٠ تب ثِقاكؿ ًل پِت كا ٗلع٠ٔ ؿٝ ـ٧ثب ت٨اٜٗ ٨ٚتأٗ ٥ثلا عٌٞٗت

 ١بـ٧ت٢ـ ٝ ت ١ب٨آً ٦٧ُٜبًب .1

 .١ب ٥ٛب١ٜزبك ٝ ـ١ب٧ت٢ـ ثلؿٙ ب٨ٙٗ ام ٝ مؿٝؿٙ .2

 رـاُب٠ٛ ٗغٞك ؿٝ ؿك ٠ً اًت ٦ُل١ٝ ب٧ ٝ ٥كلؿ ٥ككتبك١ب ز٨٠ٛت ب٧ ٦ؿاؽٔ ١٥ب ٦ٛباٜٗ ٝ ت ١ب٨آً

 :ُٞؿ ٦ٗ ٦ثلكً

 

 ٥كلؿ ـات٧ت٢ـ

 ٧ٚا …ٝ ٥كاٛت ؽٞاك بؿ،٨اػت ،٥ًال١جلؿاك اؽتالى، ًلهت، هتْ، صٞٙ ٥كلؿ ١٥ب ٥ٛب١ٜزبك

 ٦ارت٘بػ ـ٧ت٢ـ ـ٧ثب ٦ؼ٨ٛج ٛٞك ث٠ ٝ لؿ٨ُ ٦ٗ ٓٞكت ٛللٟ صٜـ ب٧ ٛللٟ ي٧ صٜـ ١ل ١ب ٥ٛب١ٜزبك

 ٧٠ًب ارت٘بع اكلاؿ ٦مٛـُ ٦ت٘بٗ ثل ١ب ٥ٛب١ٜزبك ٧ٚا ٥ثبمتبة ١ب ٠ً ر٢ت آٙ ام اٗب ِٛٞؿ؛ ُٜبؽت٠

 .ُٞؿ ٦ٗ ُٜبؽت٠ ٦ارت٘بػ ـ٧ت٢ـ ي٧ آٝكؿ ٦ٗ ـ٧پـ ٦ارت٘بػ ـ٧ُـ ٦ٛباٜٗ اعٌبى ٝ اكٌٜـ ٦ٗ

 ٝ ٗٞكن ٦ثلؽ ٠ً آمٗٞؿٟ اٛـ كا ٦ُٞٛبُٞٛ ٥كا١ٌبك١ب ؿٝٓت ١ب ،٥كلؿ ١٥ب ٥ٛب١ٜزبك ثب ٟٗجبكم ٥ثلا

 ٝ ٢ٖٗ كا١ٌبك ؿٝ ٥كلؿ ١٥ب ٥ٛب١ٜزبك ثب ٦٧كٝؿكٝ ؿك ن٨ٛ هلآٙ .ٜـ٧ٛ٘ب ٦ٗ ؽٞكؿٟ ٌٌُت ٥تؼـاؿ

 :ثٞؿ نؽٞا١ـ٨آٗ ت٨ًبٗالً ٗٞكو ُـٙ ٦ػ٘ٔ ٓٞكت ؿك كاٟ ؿٝ ٧ٚا ٠ً ًٜـ ٦ٗ ػل٠ٗ ٦اًبً

 ٦ٌُٜ ؽبًتِبٟ ٝ ٠ِ٦٧ مؿا٧ك .ي٧



 ثل .اًت ٥كلؿ ـات٧ت٢ـ ثب ٗجبكمٟ ؿك ؿٝٓت ١ب ُـٟ تزلث٠ ٝ ُـٟ ُٜبؽت٠ كاٟ ٧ٚث٢تل كا١ٌبك ٧ٚا

٠ِ ٧ك ٦ٝهت .ُلكت ِٛب٠ٛ كا ١ب ٥ٛب١ٜزبك ؽبًتِبٟ ـ٧ثب ١ب ٥ٛب١ٜزبك ثب ٗجبكمٟ ٥ثلا كٍٝ ٧ٚا اًبى

 ٥ل٨ِِ٨پ ٥ثلا ٛؾٌت كا١ٌبك .كٝؿ ٦ٗ ب٨ٙٗ ام ؽٞؿ ث٠ ؽٞؿ ٥ٛب١ٜزبك ُٞؿ ـ٧ٟثل ٥ٛب١ٜزبك ي٧ ١٥ب

 .ُٞؿ ٦ٗ ٥ٛب١ٜزبك ٥ل٨ٌُْ ُ ٗبٛغ ٝ اًت ًبكآٗـ بك٨ثٌ ن٨ٛ ١ب ٥ٛب١ٜزبك كؽـاؿ ام

 ،٥اهتٔبؿ كول ام ١ب ٥ٛب١ٜزبك ٠ُٛٞ ٧ٚا ؿ١ـ ٦ٗ ِٛبٙ ٥كلؿ ١٥ب ٥ٛب١ٜزبك ٦ُٜبً ؽبًتِبٟ

 .لؿ٨ُ ٦ٗ ٧٠ٗب …ٝ عٌٞٗت ٥ٛبًبكآٗـ عٌٞٗت، تٌب١ْ ٝ تٌبٗظ ،٥٘بك٨ث ٜٗٔن، ٥آماؿ ،٦كل١ِٜ

 ؽٞؿ ػٌ٘ٔلؿ ٨ٌٖٗتو ز٨٠ٛت ب٧ ٝ اًت عٌٞٗت ٥ٛبًبكآٗـ ٝ ٗؼق ز٨٠ٛت ب٧ ٠ِ ١ب٧ك ٧ٚا ٗز٘ٞػ٠

 ؿك ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا كا؛ كلؿ ١ٖ ٝ ؿ١ـ ٦ٗ هلاك ٗؾبٛت كا ؿٝٓت ١ٖ ؽبًتِبٟ، ٗلع٠ٔ ؿك هلآٙ ٧ٚثٜبثلا .كلؿ

 :كؿؿا ك١ٜ٘ٞؿ ٛٞع ؿٝ هلآٙ ٥كلؿ ١٥ب ٥ٛب١ٜزبك ام ٥بك٨ثٌ ػبْٗ ػٜٞاٙ ث٠ كول ٗٞكؿ

 لا٠ٛ؛٨ِِ٨پ .آق

 ٝ ٗبّ (39/ٛزٖ)«٦ًؼ ٗب ئالّ ٓالٌٛبٙ ي٨ٓ» :ؽٞاٛـ ٦ٗ كلا تالٍ ٝ ًبك ث٠ كا اٌٛبٙ ٗلع٠ٔ ٧ٚا ؿك

 ٌٖٓ اهلل رؼْ ٦آت أٗٞآٌٖ آٌل٢بء ٝالتإتٞا» :ًٜـ ٦ٗ ٦ٗؼلك ٦مٛـُ ٜت٧م ٝ هٞإ كا ٧٠ًلٗب

 كا ٦ا٢ٓ ٥ٜت ١ب٧م ًٜٜـُبٙ ٧ٖتغل ،(٢ً/46ق)«ب٨آـٛ ب٨٣آغ ٧٤ٜم آجٜٞٙ ٝ آ٘بّ» ،(5/ٌٛبء)«بٗب٨ًه

 ١٦ هْ آلمم ٗٚ جبت٨آّٜ ٝ ٓؼجبؿٟ أؽلد ٦آت اهلل ٧٤ٜم علّٕ ٗٚ هْ» :ًٜـ ٦ٗ ؼ٨تٞث ٝ ثبمؽٞاًت

 ،٦ٝع ِٛبٟ ؿك ؿ١ـ ٦ٗ ِٛبٙ بت٧آ ٧ٚا (32/اػلاف)«ب٨٤ٗآو ٧ٕٞ ؽب٤ٔٓ ب٨آـٛ ب٨٣آغ ٦ك آٜٗٞا ٧ٚٓٔق

 ٦ٗ (ع)٦ػٔ اٗبٕ .اًت هلآٙ ٥ك١ٜ٘ٞؿ١ب ثب ٛبًبمُبك …ٝ ثٞؿٙ ربٗؼ٠ ًلثبك ت،٨ك١جبٛ ،٦ًٌت ،٦تٜجٔ

 :ـ٧كلٗب

 «.أًٌْ آؽلت٠ أٗل ػٚ ك٢ٞ بٟ،٨ؿٛ أٗل ٗٚ ًٌالٙ ٧ٌٙٞ آلرْ ألثـٖ ٦ئّٛ»

 .اًت تٜجْ تل ؽٞؿ آؽلت ًبك ؿك لا٧م ؿاكٕ، ٨٠ًٜ ٝكمؿ ٦تٜجٔ ب٨ؿٛ ًبك ؿك ٠ً ٥ٗلؿ ام ٗٚ

 ب٠ٛ؛٧ؿكٗبٙ ُلا .ة

 ام ٝ ٦ٛبتٞاٛ ز٨٠ٛت كول ٥ؿكٗٞاكؿ ث٠ٌٔ ـ،٧آ ٦ٛ٘ ـ٧پـ ٥ٝكتٚ پل ٝ ٦ًٌت ٝ ٦تٜجٔ ام ١٨٠ِ٘ كول

 ٝ ٓـه٠ مًبت، پلؿاؽت ث٠ كا ٌٗٔ٘بٛبٙ كول، ؿكٗبٙ ٥كاًتب ؿك هلآٙ ٓٞكت ٧ٚا ؿك .اًت ٦اكتبؿُ ًبك

 .ؿ١ـ ٦ٗ هلاك ؿكٗبٛـُبٙ ٥ثلا كا ٧ٖؿٜب ام ٢ً٦٘ ٝ ؽٞاٛـ ٦ٗ كلا اٛلبم

 73/بء٨اٛج «تبء آنًب٧٣ئ ٝ آٔال٣ ئهبٕ ٝ لات٨آؾ كؼْ ٨ٖ٢ئٓ ٜب٨أٝع ٝ»

 22/كػـ «٨ً٤ػالٛ ٝ ًلّاً كمهٜب١ٖ ّٗ٘ب أٛلوٞا ٝ»

«كث٢ّٖ ػٜـ أرل١ٖ ٢ٖٓ ٥أف ال ٝ ّٜٗبً أٛلوٞا ٗب تجؼ٧ٙٞال حّٖ اهلل ٨ًْج ٦ك أٗٞا٢ٖٓ ٜلو٧ٙٞ ٧ٚآق»

 262/ثولٟ 

 271/ثولٟ  «ٌٖٓ ل٨ؽ آلولاء ك٢ٞ تإت١ٞب ٝ تؾل١ٞب ئٙ ٝ ١٦ كٜؼّ٘ب آٔـهبت تجـٝا ئٙ»

 اثٚ ٝ ٨ٚآٌ٘بً ٝ ٦تب٨ٗآ ٝ ٦آولث ٥ٓق ٝ ٓٔلًّّٞ ؽ٠ٌ٘ ٝ ء كأّٙ هلل٦ُ ٗٚ ؿٜ٘تٖ أّٛ٘ب ٝاػٔ٘ٞا»

 41/اٛلبّ «٨ْآٌج

 ٥ٛبًبكآٗـ ٝ ٦ٛبتٞاٛ ام ِٛبٙ ثبُـ كلؿ ػٌ٘ٔلؿ ز٨٠ٛت ٠ً آٙ ام ٨َث كول، ـ٧ٟپـ ٥ل٨ٌُْ ُ

 ثلاثل ؿك كا ؽٞؿ ٝ ًٜـ ل٨٠ٝظ اعٌبى اًت ت٨اٜٗ ٦ٗتٞٓ هلآٙ ِٛبٟ ؿك ٠ً اُلعٌٞٗت .ؿاكؿ عٌٞٗت

 اُتـبّ زبؿ٧ا ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا .ًٜـ ًٚ ٧٠ِك كا كول ٦٧كا١ٌبك١ب ثب تٞاٛـ ٦ٗ ثـاٛـ پبًؾِٞ ٢ُلٝٛـاٙ ػٕ٘ٞ

 ٝ ٦كٜ آٗٞمٍ ًبمؿ، عبًٖ كا ٦ؼ٧تٞم ػـآت ًبمؿ، ث٢لٟ ٜٗـ ثلاثل ٦ُـٔ ٥كلٓت ١ب ام كا ١ِ٘بٙ ًٜـ،

 ًبكاكتبؿُبٙ، ام ًبٓؾٞكؿُبٙ، ٥ثلا ٝ لؿ٨ُ ػ٢ـٟ ثل كا ٦ارت٘بػ ٨ٚتأٗ ؿ١ـ، ٌُتلٍ كا ٥علك٠ ا



 ٨٨ٚتؼ ٥ٗولك ٛـاكٛـ كا ؽبٛٞاؿٟ ٝ ٧َؽٞ ٦مٛـُ ٠ٜ٥ ١ب١٧ن ٨ٚتأٗ ٦٧تٞاٛب ٠ً ٦ًٌبٛ ٦ت٘بٗ  ٝ ٛبتٞاٛبٙ

 .ًٜـ

 ٨ٚتأٗ ؿك ؽـاٝٛـ ام ٝ ًٜـ ٦ٗ ل٨٠ٝظ اعٌبى ٗلؿٕ ثلاثل ؿك (ع)٨ٖاثلا١ ت،٨ٌٗئٞٓ ٧ٚا ٥كاًتب ؿك

 ٝ (126/ثولٟ) «آخ٘لات ٗٚ أ٠ٔ١ اكمم ثٔـاً آٜٗبً ٝ ١قا كةّ ارؼْ» :ٛٔجـ ٦ٗ ٥بك٧ ٗلؿٕ ١٥ب ٥بمٜٗـ٨ٛ

 .ؿ١ـ ٦ٗ ٢٦٘ب٨ٛٗ تٞاٙ عـ ؿك ن٨ٛ ؽٞؿ

 .ؿ١ـ ٦ٗ هلاك ٧َؽٞ پَُٞ ل٧م كا ؿكٗبٛـُبٙ ٝ ٌٗتٜ٘ـاٙ ٘بٙ،٨ت٧ (ع)٦ػٔ اٗبٕ

 

 ١ٜزبكٌُٜبٙ ٦لل ؿ٨١ً .ؿٝ

 ١٦ٜزبكٌُٜ .ًٜـ ٦ٗ ٛجبّؿ كا ١ٜزبكٌُٜبٙ ٗزبمات ٝ ًلؿٟ ػجٞك ٦ٌُٜ ؽبًتِبٟ ام كا١ٌبك ٧ٚا

 ثـٝٙ ١ٜزبكٌُٜبٙ، ام ٦تٞر٢ هبثْ ؿكٓـ ث٠ٌٔ ٌت،٨ٛ عٌٞٗت ٥ٛبًبكآٗـ ٝ كلؿ اٜٗلاك ام ١٨٠ِ٘

 ،٦بؿٟ ؽٞا٧١م ١ٞى، ٝ ١ٞا ظ،٧تلل ٥ثلا ًلهت ١ب ام ٦ثؾِ ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا .ٌُٜٜـ ٦ٗ كا ١ٜزبك١ب بم٨ٛ

 .لؿ٨ُ ٦ٗ اٛزبٕ …ٝ ٦٧ؽٞؿٛ٘ب عٌٞٗت، ثب ٗجبكمٟ

اٛتلبء  ث٠ ًبٓج٠ كا١ٌبك ٧ٚآٞالً ا ٝ ٌت٨ٛ پبًؾِٞ ٛؾٌت كا١ٌبك ١ٜزبكٌُٜبٙ، ام ت٠ؿً ٧ٚا ثلاثل ؿك

 ًلهت، ـ٧ٟپـ ؿك ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا .ًٜـ ٦ٗ ٛلط كا ٗزبمات كا١ٌبك ؽـاٝٛـ ر٢ت ٧ٚا ث٠ اًت؛ ٗٞٗٞع

 :اًت ؽٞاًتبك كا ًبكهبٙ ػ٘ٞ هٜغ ٝ ـ،٨تجؼ عـ، ل،٧تؼن

 38/ٗبئـٟ «اهلل ٗٚ ٌٛبالً ًٌجب رناء ث٘ب ٢٘ب٧ـ٧أ كبهٜؼٞا آٌبكه٤ ٝ ٝآٌبكم»

 توّٜغ أٝ ّٔٔجٞا٧ أٝ وتّٔٞا٧ كٌبؿاً أٙ األكٕ ٦ك ٌؼ٧ٙٞ ٝ ك٠ًٓٞ ٝ اهلل غبكث٧ٙٞ ٧ٚآق رناء ئّٛ٘ب»

 33/ٗبئـٟ «ب٨آـٛ ٦ك ٥ؽن ٢ٖٓ فٓي األكٕ ٗٚ ٜلٞا٧ أٝ ؽالف ٗٚ أكر٢ٖٔ ٝ ٧ٖ٢ـ٧أ

 ٢ِٜبؿ٨پ كا ٧٠ؿ ٝ هٔبّ ٛزبٗـا ٦ٗ ؽِٞٛت ث٠ ٠ً ٥ِل٧ؿ ١٥ب ٥ٛب١ٜزبك ٝ ؽِٞٛت ثلاثل ؿك هلآٙ

 :ؽٞاٛـ ٦ٗ ت٨اٜٗ ٥ثلهلاك ٧٠ٗب كا هٔبّ ٝ ًٜـ ٦ٗ

 ك٘ٚ ٦ثبألٛخ ٦األٛخ ٝ ثبٓؼجـ آؼجـ ٝ ثبٓغلّ آغلّ ٦آوتٔ ٦ك آؤبّ ٨ٌٖػٔ ًتت آٜٗٞا ٧ٚآق ٢ب٧أ ب٧»

 178/ثولٟ  «ثاعٌبٙ ٨٠ئٓ أؿاء ٝ ثبٓ٘ؼلٝف كبتجبع ء٦ُ ٨٠أؽ ٗٚ ٠ٓ ٦ػل

 179/ثولٟ «األٓجبة ٦أٝٓ ب٧ ٣ب٨ع آؤبّ ٦ك ٌٖٓ ٝ»

 كا١ٌبك ٧ٚا اٗب اًت، ١ٜزبكٌُٜبٙ ٗزبمات ١ب، ٥ٛب١ٜزبك ثب ٗجبكمٟ ؿك هلآٙ ؿٕٝ كا١ٌبك صٜـ ١ل

 تٞاٙ ٦ٗ ٦ٝهت .ثبُـ ًلؿٟ ػْ٘ ٛؾٌت كا١ٌبك ؿك ؽٞؿ ق٧ٝظب ث٠ عٌٞٗت ٠ً ُٞؿ ٦ٗ ٦بت٨ػ٘ٔ ٦ٝهت

 ام ثبُـ، ٌٛلؿٟ ًلهت ث٠ ل٧ٛبُن كا اٝ ٦مٛـُ ٨٠اٝٓ ١٥ب ٥بمٜٗـ٨ٛ ٠ً ًلؿ ػ٘ٞ هٜغ كا ًبكم ي٧

 …ٝ ٛجلؿ كٛذ ٦كٝاٛ ٝ ٦كٝع ٥٘بك٨ث

 

 ٦عنث ٝ ٦ُل١ٝ ٥ـ١ب٧ت٢ـ

 ٥ـ١ب٧ت٢ـ ُ٘بك ؿك …ٝ ٦ؽبكر ؿُٜ٘بٙ ثب ١٦ٖ ُبٗ تلٝك، ،٦ؿاؽٔ رَٜ اؿتِبٍ، ُٞكٍ،

 .لؿ٨ُ ٦ٗ هلاك ٦عنث ٝ ٦ُل١ٝ

 .ـ٧آ ٦ٗ ـ٧پـ ق٨ٗؼ اهتٔبؿ ٝ ت ١ب٨هٞٗ تٜٞع ٝ ت٨ِٗلٝػ ثغلاٙ ام ِتل٨ث ـ١ب٧ت٢ـ ٧ٚا

 ٥پبًؾِٞ كا عٌٞٗت ٝ ٜٜـ٨ٛج ي٧ُل عٌٞٗت ؿك كا ٧َؽٞ ٗلؿٕ ٝ َ ١ب٧ُلا ت ١ب،٨هٞٗ ٦ٝهت

 عٌٞٗت ثب ٗؾبٓلت ث٠ ٗق١ت ٝ ت٨هٞٗ عنة، ُلٟٝ، هبٓت ؿك ِٜٛبًٜـ، ٧َؽٞ عن ث٠ ٥ؽٞاًت٠ ١ب

  ٝ لٛـ٨ُ ٦ٗ ًٞؿ عٌٞٗت ؿكآٝكؿٙ ماٛٞ ث٠ ٥ثلا ٦ؽبكر ص٠ ٝ ٦ؿاؽٔ ص٠ ٦ا١لٗ ١ل ام ٝ پلؿامٛـ ٦ٗ



 ٝ ًٜٜـ ٦ٗ ن٧تِٞ ٝ ي٧تغل عٌٞٗت ٦ًلِٛٞٛ ٝ ًِٞك اٗٞك ؿك ٗـاؽ٠ٔ ث٠ كا ٦ؽبكر ٥هـكت ١ب ُبٟ

 .ٜٜـ٨ث ٦ٛ٘ ٗٞرٞؿ ٝٗغ ام ِب٠ٛ ثـتل٨ث ٦ٛظبٗ ٗـاؽ٠ٔ ام پي كا ؽٞؿ ٝٗغ

 :ؿاكؿ ٦ٗ ػل٠ٗ كا١ٌبك ؿٝ ـ١ب٧ت٢ـ ب٧ ١ب ٥ٛب١ٜزبك ٧ٚا ثلؿٙ ب٨ٙٗ ام ٥ثلا هلآٙ

 ٗلؿٕ، هلآٙ، بت٧آ ؿك .آ٢ٛب ثب ٢ٗ٦لثبٛ ٝ ٥ِتٚ ؿاك٧ؽٞ ٝ ٗلؿٕ َٛو ل٧ٍپق ٝ عٌٞٗت ٦كلاؽٞاٛ .1

 بك٨ثٌ ِب٧ٙا ث٠ ٦هـكت ثؾِ ٝ ك١جلاٙ اٛتؾبة عٌٞٗت، ٥ل٨ٌُْ ُ ؿك ِب٧ٙا بت٧ٛظل ٝ ؽٞاًت٠ ١ب

 اظ٢بك ثٌت٠ اٛـ ٘ب٨ٙپ بٗجل٨پ ثب ٠ً ٦ًٌبٛ ام ؽـاٝٛـ اًبى ٧ٚا ثل .اًت ُـٟ ؿاؿٟ ِٛبٙ ت٨ثب ا١٘

 :ًٜـ ٦ٗ ٥ؽِٜٞؿ

 18/كتظ «آِزل٣ تغت ؼٞٛي٧جب٧ ئف ٨ٚآ٘إٜٗ ػٚ اهلل ٦ٗك ٓوـ»

 :ؽٞاٛـ ٦ٗ ؽٞؿ ثب ؼت٨ث كا بٗجل٨پ ثب ؼت٨ث ٝ

 2/كتظ «اهلل ؼ٧ٙٞجب٧ ئّٛ٘ب ؼٞٛي٧جب٧ ٧ٚآق ئّٙ»

 ثب ؼت٨ث ٠ً ٧ٖثل ٦ٗ ٦پ ل٨ًٟ ٝ ؼ٧تبك ً٘ي ث٠ اٗب ٌت،٨ٛ عبًٖ ثب ؼت٨ث بٗجل٨پ ثب ؼت٨ث صٜـ ١ل

 .لؿ٨ُ ٦ٗ ثل ؿك ن٨ٛ كا ٦ب٨ًً ؼت٨ث ٠ثٌٔ اًت ٛجٞؿٟ ٧ٜ٦ؿ ت٢ٜب بٗجل٨پ

 ش١٨ ٝ ؿاكؿ هلاك ت٨ا١٘ اّٝ ؿكر٠ ؿك ٗلؿٕ ؽٞاًت ؿ١ـ ٦ٗ ِٛبٙ ن٨ٛ (ع) ٨ٚٗؼٔٞٗ ل٨ًٟ

 ع٘لت ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا .آٝكؿ ٦ٛ٘ ؿٝإ لؿ٨ثِ ٌُْ اُل ب٧ ٝ لؿ٨ُ ٦ٛ٘ ٌُْ ٗلؿٕ ١٦٘لا١ ثـٝٙ ٦عٌٞٗت

 ت٨ٌٗئٞٓ ٦مٗبٛ ت٢ٜب ٝ ِٛـ ٗتًْٞ مٝك ث٠ ؽٞؿ عنّ اعوبم ٥كاًتب ؿك ٝ ًلؿ ًٌٞت ًبّ 25 (ع)٦ػٔ

 .ؽٞاًتٜـ ٗلؿٕ ٠ً ُلكت عٌٞٗت ٝ لكت٧پق

 ثؼـ ث٠ٌٔ ُٞؿ، ٦ٛ٘ ٗغـٝؿ عبًٖ ل٧ٍپق ب٧ عٌٞٗت ٛٞع عبًٖ، ٨٨ٚتؼ ث٠ ٗلؿٕ ٛوَ هلآٙ ِٛبٟ ؿك

 ٝ ٢ِٜبؿ١ب٨پ ُٞكا ن٧ٛل ام ٝ ًٜٜـ ِٗبكًت عٌٞٗت ؿك تٞاٜٛـ ٦ٗ ٗلؿٕ ن٨ٛ عٌٞٗت ٥ل٨ٌُْ ُ ام

 ٗلؿٕ ام ـ٧ثب ٝ اًت ٌٗئّٞ ٗلؿٕ، ؼت٨ث ثلاثل ؿك ن٨ٛ عبًٖ .ًٜٜـ ػل٠ٗ عبًٖ ث٠ كا ؽٞؿ ٥ـُبٟ ١ب٧ؿ

 ث٠ ؽـاٝٛـ .ًٜـ ن٨پل١ اًتجـاؿ ٝ ٦٧ؽٞؿكأ ام ٝ ؿ١ـ ُلًت ١ب ٥ل٨ٖ ٨ُتٔ٘ ؿك كا آ٢ٛب ٝ لؿ٨ُ ِٗٞكت

 :ـ٧كلٗب ٦ٗ ؿاكؿ ٥ثٜٔـ ثي ٗوبٕ ٠ً اًالٕ بٗجل٨پ

 159/آّ ػ٘لاٙ «األٗل ٦ك ُبٝك١ٖ ٝ»

 ن٨ٛ ٝ (٥/38ُٞك)«٨ٖ٢ٜث ٥ُٞك أٗل١ٖ ٝ آٔال٣ أهبٗٞا ٝ ٓلث٢ّٖ اًتزبثٞا ٧ٚٝآق» ٧٠آ ٧ٚا ثل اكنٝٙ

 ت٨ا١٘ ت،٧اٝٓٞ ن٧ٛل ث٠ (233/ثولٟ)«٢٘ب٨ػٔ كالرٜبط تِبٝك ٝ ٢ٜٗ٘ب تلإٍ ػٚ كٔبالً أكاؿا كاٙ» ٧٠آ

 ٨ٖتٔ٘ ٝ ٦ُؾٔ اٗٞك ؿك ِٗٞكت ؽـاٝٛـ ٦ٝهت ًبمؿ؛ ٦ٗ ب٧ٙٛ٘ب كا اًالٕ ٦عٌٞٗت ٛظبٕ ؿك ِٗٞكت

 ٝ ٌت٠ تل٧ُب ٦عٌٞٗت ٌٗبئْ ؿك ِٗٞكت ت،٧اٝٓٞ بى٨ه ث٠ ًٜـ ٦ٗ ٦ٗؼلك ٨ٌٞٛ كا ٥كلؿ ١٥ب ٥ل٨ُ

 .ـ٧ٛ٘ب ٦ٗ ٌت٠ تل٧ثب

 ٗبٛغ ٝ ثلؿ ٦ٗ ب٨ٙٗ ام كا ٦ُل١ٝ ـات٧ت٢ـ ام ٥ػ٘ـٟ ا ثؾَ (ُٞكا ٝ ؼت٨ث) هلآٙ ك١ٜ٘ٞؿ ؿٝ ٧ٚا

 ٜٗتؾت ػٜٞاٙ ث٠ ؿٝٓت ؿ،ك١ٜ٘ٞ ؿٝ ٧ٚا اًبى ثل ٧٠ٌٜا ص٠ ُلؿؿ، ٦ٗ ؿاؽْ ١٥ب ٦ٛباٜٗ ٥ل٨ٌُْ ُ

 ًبؽتٚ ثلآٝكؿٟ ؿك ًٜـ، تٞر٠ َ ١ب٧ُلا ٝ ت ١ب٨هٞٗ ٝ اهِبك ٦ت٘بٗ ٥ؽٞاًت٠ ١ب ث٠ ـ٧ثب ٗلؿٕ

 ام ٝ ًٜـ ٢ً٨ٖ هـكت ؿك كا ؿًت٠ ربت ٝ اعناة ٝ َ ١ب٧ُلا ت ١ب،٨هٞٗ ٦ت٘بٗ ثٌُٞـ، ٗلؿٕ ٜٗبٓجبت

 ٠ً ُبٟ آٙ ُٞٛبُٞٙ، ٥ت ١ب٨ٞٗه .ًٜـ ٥ؿٝك ٦ٗق١ج ٥َ ١ب٧ُلا ٝ ت ١ب٨هٞٗ ثب ُلكتٚ هلاك كٝؿككٝ

 ٦٧رـا ام ٝ ؿ١ٜـ ٦ٛ٘ ًل كا ٦اًتوالّ ؽٞا١ ٝ ٦ٛٔج ٦٧رـا ٥ٛٞا ٜٜـ٨ثج ٢ً٨ٖ عٌٞٗت ؿك كا ؽٞؿ

 .٢ٜٛـ ٦ٛ٘ ٦ٝهؼ ٦ؽبكر ٥هـكت٢ب ٠ًًٞٝ٥ ١ب ث٠ ٝ ًٜٜـ ٦ٛ٘ ت٧ع٘ب ٛٔجبٙ



 ٝ ثغج ث٠ ٛٞٙهب ث٠ تٞر٠ ثب كا تٌِْ ١ب ٝ ت ١ب٨هٞٗ ٝ ُلٟٝ ١ب ٥ؽٞاًت٠ ١ب تٞاٛـ ٦ٗ عٌٞٗت آجت٠

 بؿٟ ؽٞا١ب٧ٙم ٝ ثلٛتبثـ كا ٦لهب٨ٛٞٛؿ ٥ؽٞاًت٠ ١ب ٝ ثبُـ ٨ٖتٌٔ ٦هبٛٞٛ ٜٗبٓجبت ثلاثل ؿك لؿ٨ثِ ٦ثلكً

 ٧ٚا اٗب ـ،٧ٛ٘ب ٦هبٛٞٛ ثلؽٞكؿ آ٢ٛب ثب ٝ ًٜـ ـ٧ت٢ـ كا ٥آماؿ ام ًٜٜـُبٙ اًتلبؿٟ ًٞء ٝ كلٓت ٛٔجبٙ ٝ

 ًؾت  ٗلؿٕ ثل ـ٧ُٞ ٦ٗ ن٨ٛ هلآٙ ٠ً ٜبٙص ـ٧ثب عٌٞٗت .ثبُـ ٌُٜٜـٟ ٝ ًٜٜـٟ ؽلؿ ـ٧ٛجب ـات٧ت٢ـ

 ٝ ؽِٞٛت .ًٜـ ككتبك ٢ٗ٦لثبٛ ٝ ػٜٞكت ثب ٢ُلٝٛـاٙ ثب ٝ ثبُـ ؿاُت٠ ٓـك ًؼ٠ ٌٜٛـ، ؽِٞٛت لؿ،٨ِٛ

 .ثلؿ ٦ٗ ب٨ٙٗ ام كا عبًٖ ت٨ِٗلٝػ ٝ ًٜـ ٦ٗ ل٠ُُٞ٨ ُ ٝ ؿٌٓلؿ كا ٗلؿٕ ٥ل٨ًؾت ُ

 اًتـلل ٝ ػ٢ٜٖ كبػق عٞٓي ٗٚ ٛلّ٘ٞاال آؤت ظ٨ؿٔ كظّبً ًٜٓٞت ٝ ٢ٖٓ ٜٓت اهلل ٗٚ كع٤٘ كج٘ب»

 159/آّ ػ٘لاٙ «٢ٖٓ

 بٗجل٨پ ٥عٌٞٗت ؿاك ٌُْ ام ؽـاٝٛـ ٧٠ٌٜا ٝ اًت عٌٞٗت ٛغٟٞ ؿك بٗجل٨پ ل٨ًٟ ٥اٗ٘ب ٧٠آ ٧ٚا

 .اًت ؽِٜٞؿ ٝ ٦كاٗ

 ام ٛبتٞاٙ ٥ص٢لٟ ا ٠ً ثبُـ ٥اٛـامٟ ا ث٠ ـ٧ٛجب ؿٝٓت ٥ِتٚ ؿاك٧ؽٞ ٝ ػٜٞكت ِل٧ؿ ٥ًٞ ام

 ث٠ ٌٛجت كا ٗلؿٕ اكلاؿ، ٝ ؽٞاًت٠ ١ب ٥ٗغـٝؿ ًبم ؿك ٧ٚتلل ٝ اكلاٙ ٧٠ٌٜا ص٠ ًٜـ؛ ٨ٖتلً عٌٞٗت

 ٨ٚتأٗ ٥ثلا ٦ُج٠ ٛظبٗ ٝ ٦ٛظبٗ ٥ُلٟٝ ١ب ٨ْتٌِ ام ل٧ٛبُن كا آ٢ٛب ٝ ًٜـ ٦ٗ عٌبى ؽٞؿ ت٨اٜٗ

 عٌٞٗت ١ب ٥ثلا ١٨٠ِ٘ ن٨ٛ الت٨تٌِ ٠ُٛٞ ٧ٚا ٝ ًٜـ ٦ٗ ِلا٧ٙؿ ثلاثل ؿك ٝ ؿٝٓت ثلاثل ؿك ؽٞؿ

 .اٛزبٗـ ٦ٗ ب٨ُٙج٠ ٛظبٗ ثب عٌٞٗت ٥ل٨ؿكُ ث٠ ٝ اًت ٧ٚؿكؿًلآكل

 بت٧آ ٧ٚا ؿك .ؿاكؿ ٗلؿٕ ٥ثلا ؽـاٝٛـ ٠ً اًت ٦آناٗبت ٝ ٠ ١ب٨تٞٓ ك١ٜ٘ٞؿ١ب، هلآٙ، ؿٕٝ كا١ٌبك .2

 ،٦٧ت ُلا٨هٞٗ ؽٞاٛـٙ ٗلؿٝؿ ثب ٝ لؿ٨ُ ٦ٗ ١ـف كا ٦ؿاؽٔ ١٥ب ٦ٛباٜٗ ٥ل٨ٌُْ ُ ٠ِ٥ ١ب٧ك ؽـاٝٛـ

 .ًٜـ ٦ٗ ؿٛجبّ كا ٦ؿاؽٔ ت٨اٜٗ تلله٠، ٝ اؽتالف ،٦بؿٟ ؽٞا٧١م ١ٞى، ٝ ١ٞا ام ٥ل٨ٝپ ،٦ٛواؿپلًت

ت ٨هٞٗ ؿكثبكٟ ٦بت٧آ ث٠ ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا ت٢ٜب ٠ً ًلؿ ُ٘بكٍ كا١ٌبك ٧ٚا ٥ثلا تٞاٙ ٦ٗ كا ٥بك٨ثٌ بت٧آ

 :٨ًٖٜ ٦ٗ اُبكٟ ٦ٛواؿپلًت ٝ ٦٧ُلا

 :ام ػجبكتٜـ ٦٧ت ُلا٨هٞٗ ٝ ٦ٛواؿپلًت ث٠ ٛبظل بت٧آ ام ٦ثلؽ

 ػٜـاهلل أًلٌٖٗ ئّٙ ٓتؼبككٞا هجبئْ ُؼٞثبً ٝ رؼٜٔبًٖ ٝ ٦أٛخ ٝ فًل ٗٚ ؽٔوٜبًٖ ّٛبئ آٜبى ٢ب٧أ ب٧» .1

 13/عزلات «أتوبًٖ

 ٗالى …ٝ مثبٙ ٛواؿ، ت،٨هٞٗ ٧ٚا اٗب ؽـاًت؛ ُٞٛبُٞٙ ٥ت ١ب٨هٞٗ ٝ ٛواؿ١ب ـُبك٧آكل ٧٠آ ٧ٚا ؿك

 .اًت توٞا ٝ ٘ب٧ٙا ٥ثلتل نا٨ٙٗ .ٌت٨ٛ ٥ثلتل

 ؼبً ٨ُٝ ٔج٧ٌٌٖ أٝ أكرٌٖٔ تغت  ٗٚ أٝ كٞهٌٖ ػقاثبً ٗٚ ٨ٌٖٔػ جؼج٧ أٙ ٦ػٔ آوبؿك ١ٞ هْ» .2

 65/اٛؼبٕ «ثؼٖ ثأى ثؼٌٖ٘ ن٧ق٧

 آ٘وـ٠ٗ ٥ف ٝ ٗوـ٠ٗ ٧ٚا ٝ اًت رَٜ ٝ ٥ل٨ؿكُ ٠ٜ ًبم٨مٗ ٦٧كله٠ ُلا ٝ ٦٧ُلٟٝ ُلا ٧،٠آ ٧ٚؿكا

 .اًت ٦ا٢ٓ ػقاة ام ٦ٌُٔ

آّ  «٧ًٚبكل ٘ب٧ٌٖٛئ ثؼـ لؿ٧ًّٖٝ بةآٌت أٝتٞا ٧ٚآق ٗٚ وب٧ًكل ؼٞا٨تٜ ئٙ آٜٗٞا ٧ٚآق ٢ب٧أ ب٧» .3

 100/ػ٘لاٙ

 آًتب٠ٛ ؿك كا ؽنكد ٝ اٝى ٨٠ٔهج ؿٝ ،٦٧ت ُلا٨هٞٗ ٝ ٦پلًت ٛواؿ ٧٠ٗب ؿًت ثب ًتبة ا١ْ ام ٦ُل١ٝ

 .ؿ١ـ ٦ٗ ١ِـاك ًتبة ا١ْ ام ٥ل٨ٝپ ث٠ ٌٛجت كا ٌٗٔ٘بٛبٙ ؽـاٝٛـ ٝ ؿاؿٛـ هلاك رَٜ

 ٨ٚث كأّٓق أػـاء ًٜتٖ ئف ٨ٌٖػٔ اهلل ٛؼ٘ت ًلٝااف ٝ تللّهٞا ال ؼبً ٨ٝر٘ اهلل ثغجْ ٝاػتٔ٘ٞا» .4

 103/آّ ػ٘لاٙ «٢ٜٗب كأٛوقًٖ آٜبك ٗٚ علل٣ ُلب ٦ػٔ ًٜتٖ ٝ ئؽٞاٛبً ثٜؼ٘ت٠ كأٓجغتٖ هٔٞثٌٖ



 ؽنكد ٝ اٝى ؽّٔٞ ث٠ ٝ ُٞٛبُٞٙ ٥ٛواؿ١ب ٝ ت ١ب٨هٞٗ ب٨ٙٗ ٠ً ٦آلت ٝ اٛي ام ٗتؼبّ ؽـاٝٛـ

 ٌ٘ب٧ٙك ث٠ مؿٙ صَٜ ث٠ كا ٌٗٔ٘بٛبٙ ٝ ؽٞاٛـ ٦ٗ ٦ا٢ٓ ٛؼ٘ت كا آٙ ٝ ـ٧ُٞ ٦ٗ ًؾٚ ًلؿٟ زبؿ٧ا

 .ؽٞاٛـ ٦ٗ كلا ٦ؿُٜ٘ ٝ تلله٠ ام ٥ؿٝك ٝ ٦ا٢ٓ

 

 هلآٙ ؿك ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ق٧تؼل

 ٝاهٟ ؿٝ ام ي٧ ١ل ٠ً ًلؿ ق٧تؼل تٞاٙ ٦ٗ ٦مٗبٛ ٗلًت، آٜالط ي٧ ػٜٞاٙ ث٠ كا ٦ٗٔ ت٨اٜٗ

 .لؿ٨ُ هلاك ٦ثلكً ٝ ثغج ٗٞكؿ هلآٙ بت٧آ اًبى ثل رـاُب٠ٛ ٦ٗٔ ٝ ت٨اٜٗ

 

 ت٨اٜٗ ٦ُٜبً ٦ٗؼٜ

 ٗـّ ُٜبؽت ٨ٔ٠ًٝ ث٠ ن٨ص ي٧ ُٜبؽت ٝ ٥ل٨توبثْ ُ ت٨اٜٗ ٥ٗؼٜب ث٠ ٦بث٧ؿًت  ٥كاٟ ١ب ام ٧ٌ٦

 ٗل٢ٕٞ ث٠ لؿ٨ُ ٦ٗ هلاك ت٨اٜٗ ثلاثل ؿك ٠ً ٦ًٔ٘بت ن٧ٛل ام تٞاٙ ٦ٗ كا١ٌبك ٧ٚا اًبى ثل .اًت آٙ

 :اًت ت٨اٜٗ ٗوبثْ ٛو٠ٜ ؽٞف هلآٙ ِٛبٟ ؿك ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا .ـ٨كً ت٨اٜٗ

 56/ٛٞك «أٜٗبً ؽٞك٢ٖ ثؼـ ٗٚ جـ٨ٖ٢ّّٜٓٓ ٝ» .1

 ٧َ/4هل «ؽٞف ٗٚ آ٢ٜٖٗ ٝ رٞع ٗٚ أٛؼ٢ٖ٘ ٥آق» .2

 اهلل ثأٛؼٖ كٌللت ٌٗبٙ ًْ كؿـاً ٗٚ كمه٢ب ٢ب٨أت٧ آ٤ٜٗ ٜٗ٘ئ٤ّٜ ًبٛت ٧٤ٗخالً هل اهلل ٗلة ٝ» .3

 112/ٛغْ «ٜٔؼ٧ٙٞ ًبٛٞا ث٘ب آؾٞف ٝ آزٞع ٓجبى اهلل كأفاه٢ب

 239/ثولٟ «ػٌّٖٔ٘ ً٘ب اهلل كبفًلٝا أٜٗتٖ كافا كًجبٛبً ٝ ربالًكل ؽلتٖ كاٙ» .4

 83/ٌٛبء «ث٠ أفاػٞا آؾٞف أٝ األٗٚ ٗٚ أٗل ربء١ٖ ئفا ٝ» .5

 ٥ثلا اًت؛ آٗـٟ ن٨ٛ هلآٙ لُلا٨ٙتلٌ ٝ ٌب٧ٙٓـت ٛٞ ام ٥بك٨ثٌ ًؾٚ ؿك ؽٞف ٝ ت٨اٜٗ توبثْ

 ي٧ل٨ٞٛتلٌ ٦ًٛٞ ؼ٨ُ 27ٝؽٞاٛـ  ٦ٗ ؽٞف ثب ٛبًبمُبك  ٦ٗل٢ٞٗ ر٢ت ام كا ت٨اٜٗ اثٚ ٜٗظٞك ٠ٛٞ٘ٛ

 ؽٞف ٝ ؿاٌٛتـ٠ ؽٞف كا آٙ ٗوـبثْ ٛو٠ٜ ٝ ؽٞاٛـ ٦ٗ «األٗل ٦ئٓ آٜلي ًٌٞٙ» كا اٗٚ ؼ٨٠ُ ثلرٌت٠

 28.ًٜـ ٦ٗ ٦ٗؼـلك «األٗل ٗٚ آٜلي اٛنرـبع» كا

 ؿك ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا اًت؛ «ٝرْ» ٠ً٘ٔ اًت ُلكت٠ هلاك ت٨اٜٗ ثلاثل ؿك هلآٙ بت٧آ ؿك ٠ً ٥ِل٧ؿ ٝاهٟ

 هلاك ت٨اٜٗ ثلاثل ؿك ٦٧ٗؼٜب ر٢ت ام «ٝرْ» 60/ٗإٜٗٞٙ ٝ 53ـ52/كزل ٝ 35/عذ ٝ 52/اٛلبّ تب٧آ

 .ؿاكؿ

 ٨ٖث هلآٙ .اًت «ل٧ٛق» ٠ً٘ٔ ؿاكؿ هلاك ت٨اٜٗ ثلاثل ؿك ٝ اًت تلى ٝ ٨ٖث ٥ٗؼٜب ث٠ ٠ً ٥ِل٧ؿ ٝاهٟ

 ٠ً صٜبٙ ،(3/ًزـٟ ٝ 46/هْٔ) ١ٌتٜـ ؿ١ٜـٟ ٨ٖث ن٨ٛ بٗجلا٨ٙپ ،(12/اعوبف) اًت ًتِ٘لاٙ ؿ١ٜـٟ

 ٧َؽٞ هٕٞ ؿ١ٜـٟ ٨ٖث ًٜٜـ ٦ٗ ًٌت ٦آُب١ ٝ كٝٛـ ٦ٛ٘ ر٢بؿ ث٠ ٠ً ٦ًٌبٛ ام ٦ثلؽ

 .(122/تٞث٠)١ٌتٜـ

 

 ٦ٗٔ ٦ُٜبً ٦ٗؼٜ

 :ٌِٛت ٧٠ٌٗوب ث٠ ٦هلآٛ ٝاهٟ صٜـ ثب كا آٜالط ٧ٚا تٞاٙ ٦ٗ «٦ٗٔ» ٟٝاه ٦ُٜبً ٦ٗؼٜ ٥ثلا

 ٤ٔٗ؛ .1

 ،95/آّ ػ٘لاٙ ،135ٝ 130/ثولٟ :ٜـٗبٛ .اًت ككت٠ ًبك ث٠ ٗٔت ٝاهٟ هلآٙ بت٧آ ام ٦ثلؽ ؿك

 .89ـ88/اػلاف ٝ 7/ّ ،78/عذ ،123/ٛغْ ، 38ـ37/ًٞق٧ ،161/اٛؼبٕ ،125/ٌٛبء



 ١ٖ كا ٦ب٨ًً آٜالط ي٧ ػٜٞاٙ ث٠ ٗٔت تٞاٙ ٦ٛ٘ ٝ اًت ٨٧ٚآ ٥ٗؼٜب ث٠ ٗٞاكؿ ت٘بٕ ؿك ٝاهٟ ٧ٚا

 .ؿاٌٛت ٝاهٟ ٧ٚا ثب  ٗل٢ٕٞ

 ا٤ٗ؛ .2

آّ  ،134ٝ141ٝ143ٝ213 ٝ 128/ثولٟ ٗبٜٛـ :اًت ٟآٗـ اٗت ٝاهٟ بت،٧آ ام ِل٧ؿ ٦ثلؽ ؿك

 …ٝ 113 104ٝ/ػ٘لاٙ

 ٗبٜٛـ ًٜٜـ؛ ٦ٗ ٥ل٨ٝپ ٦ِٗتلً ٥ثبٝك١ب ام ٠ً اًت ٦ُل١ٝ اٗت ام ٗلاؿ بت٧آ ٧ٚا ام ٦ثلؽ ؿك

 …ٝ ًتبة ا١ْ ٝ (ّ)ٗغ٘ـ ٝ (ع)٨ٖاثلا١ لٝا٨ٙپ

 هٕٞ؛ .3

 ٛٞط، هٕٞ ٚ،٨كبًو هٕٞ ٚ،٨ظبٓ٘ ٕٞه ٚ،٧ًبكل هٕٞ :ٗبٜٛـ اًت؛ ككت٠ ًبك ث٠ بك٨ثٌ هلآٙ ؿك ٝاهٟ ٧ٚا

 …ٝ ٓبٓظ هٕٞ ٞٛي،٧ هٕٞ ،٦ًٗٞ هٕٞ

 صٜـ ١ل .اًت ي تل٧ٛنؿ ٦ب٨ًً آٜالط ي٧ ػٜٞاٙ ث٠ ٗٔت ٥ٗؼٜب ث٠ اٗت ٠ً٘ٔ ث٠ ٌٛجت ٝاهٟ ٧ٚا

  ؿ١ـ ٦ٗ ِٛبٙ ٠ً ؿاكؿ ٝرٞؿ ٧ٜ٦هلا اٗب اًت، جبً ٗؼبؿ٧ّتول هٕٞ ٝ اٗت ٠ً٘ٔ ٥ٗؼٜب ٗٞاكؿ ٦ثلؽ ؿك

 ٗٚ» :ٗبٜٛـ هٕٞ؛ ث٠ ٌٛجت اًت ٥ًٞصي تل ٝاعـ اٗت، ٝ اًت، اٗت ام ٌتلؿٟ تلُ ٦ٗؼٜ امر٢ت هٕٞ

 (159/اػلاف)«ا٤ٗ ٦ًٗٞ هٕٞ

 .ِٗتلًٜـ ٥اكمٍ ١ب ام ثلؽٞكؿاك ٠ً اًت ٦اٌٛبٛ ثنكٍ ٝاعـ ي٧ «ٗٔت» هلآٙ ِٛبٟ ؿك ٧ٚثٜبثلا

اكمٍ  ٠ً اًت ظپلٝاٗ آجت٠ .ثٞؿٛـ ث٢لٟ ٜٗـ ٦ؽبٓ ٟـ٨ػو ام ٠ً ثٞؿٛـ ٦ًٌبٛ ٦ًٗٞ هٕٞ ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا

اكمٍ  ام تٞاٛـ ٦ٗ ن٨ٛ …ٝ كًٕٞ آؿاة، ٚ،٨ًلمٗ ث٠ٌٔ ُلؿؿ، ٦ٛ٘ ٗغـٝؿ ـ٨ٟػو ث٠ ٗٔت ي٧ ١٥ب

 ؽلٝد ٝ اًت ُـٟ بؿ٧ «بك٧ؿ» ث٠ ٨ًٚلمٗ ام هلآٙ بت٧آ ؿك ر٢ت ١٨ٚ٘ ث٠ ُٞؿ، ُ٘لؿٟ ٗٔت ي٧ ١٥ب

 اًت ر٢ت آٙ ام ٥ٛبپٌٜـ ٧ٚا .(66/ٌٛبء) اًت ُـٟ ٦ٗؼلك ٛبپٌٜـ ِل٧ٌـ٧ ًِتٚ ٗبٜٛـ ٨ًٚلمٗ ام

 .٢ٜٛـ ٦ٗ علٗت ٝ پبى بك٨ثٌ كا ٨ًٚلمٗ ٝ ؿاكٛـ ؽبٛل تؼٔن ؽٞؿ ٨ًٚلمٗ ث٠ ٌٛجت ٗٔت ٠ً

 

 .ًٜـ ٦ٗ ـ٧ت٢ـ كا ِب٧ٙا ٥اكمٍ ١ب آٛض٠ ث٠ ٌٛجت ٗٔت ي٧ ٧ٜ٘٦ا ٦ؼ٧ٜ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ آٙ ٠ً ز٨٠ٛت

 

 ـات٧ت٢ـ

 ٧ٚثٜبثلا ٢ٛلاًـ، ٦ؽبكر ـات٧ت٢ـ ام ٝ ثبُـ ؿاُت٠ ٧ٜ٘٦ا ٗٔت آٙ ٠ً اًت ٦مٗبٛ ٗٔت ي٧ ت٨اٜٗ

 ٦٧ُٜبًب ث٠ ًٖ ؿًت ب٧ ُٜبؽت كا ـ١ب٧ت٢ـ ٛؾٌت ـ٧ثب ت٨اٜٗ ام ؿكًت ٦ُٜبؽت ث٠ ـ٨ٙكً ٥ثلا

 .ًلؿ اهـإ ُٜبًـ ٦ٗ ـ٧ت٢ـ ٗٔت ي٧ آٛض٠

 ٧٠ٌٜا ص٠ .ٌت٨ٛ ؿ١ـ ٦ٗ كػ ربٗؼ٠ ام كلؿ ي٧ ٥ثلا ٠ً ٦٧ٖ ١ب٨ث ثب اكتجبٙ ٦ث ٗٔت ي٧ ٥ٖ ١ب٨ث

 ،٦ر٘ؼ ب٧ ثبُـ ٥كلؿ ؽٞاٟ ـ٧ٛ٘ب ٦ٗ كػ ـ٧ت٢ـ ػٜٞاٙ ث٠ آٛض٠ ٧ٚلاثٜبث اكلاؿٛـ، ام ٥ٗز٘ٞػ٠ ا ٗٔت

 .ـ٧آ ُ٘بك ث٠ ٗٔت ي٧ ٨٠ػٔ ـ٧ت٢ـ ػٜٞاٙ ث٠ ثنكٍ تل ٥ٗز٘ٞػ٠ ا ٝ بى٨ٗو ؿك تٞاٛـ ٦ٗ

 :ًبمؿ ٦ٗ ك١ٜ٘ٞٙ ـ١ب٧ت٢ـ ام ٦ثؾِ ث٠ كا ٗب هلآٙ بت٧آ ؿاُت ٛظل

 ػٞاْٗ ام ٧ٌ٦ ت،٧اف ٝ آماك ب٧ هتْ ٓٞكت ث٠ ص٠ ؽٞؿ، ربٙ ثل اٌٛبٙ تلى ؛٦ربٛ ـات٧ت٢ـ .آق

 ،14/ُؼلاء) ُٞؿ ًِت٠ ٦هجٜ ًِتٚ رلٕ ث٠ ٠ً ؿاُت آٙ ٨ٖث (ع)٦ًٗٞ ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا اًت؛ ٦ٛباٜٗ ثلٝم

 ث٠ ـ٧ؿ كا ٦ًٗٞ ٦ٝهت ت٨ُؼ ع٘لت .(21/ُؼلاء)ًلؿ  كلاك ام ل٧ٛبُن كا (ع)٦ًٗٞ ٨ٖث ٧ٚا .(33/هْٔ

 .(25/هْٔ)٦بكت٧ ٛزبت ًتِ٘ل هٕٞ ام  ٢ٛلاى، :ُلت اٝ



 ا٢ٓبٕ ث٠) ٦ٛباٜٗ ام ٦٧ك١ب ٥ثلا ثٞؿ ٜ٘بى٨ث ٧َؽٞ كلمٛـ ربٙ ث٠ ٌٛجت ٠ً ن٨ٛ (ع)٦ًٗٞ ؿكٗب

 .(7/هْٔ)ًلؿ ك١ب ٨ْٛ ؿك كا ٦ًٗٞ (٦ا٢ٓ

 ٛزبت ٦ٛباٜٗ ام كا ِب٧ٙا ؽـا ٝ ثٞؿٛـ ٦ٛباٜٗ ؿك كلػٞٙ ت٧اف ٝ آماك ام ؽٞف ر٢ت ام ١بكٝٙ ٝ ٦ًٗٞ

 .(46ـ٠ٛ/45)ؿاؿ

 ثبم لؿ٨ثِ كا ٗبك ُـ ٗأٗٞك ٦ٝهت ٝ (10/ٛغْ) ـ٨تلً آٙ ام ُـ ٗبك ث٠ ٧ْتجـ ػٔب ٦ٝهت (ع)٦ًٗٞ

 .ـ٨ك١بٛ ٦ٛباٜٗ ام كا ٦ًٗٞ ؽـا ٗٞاكؿ ٧ٚا ت٘بٕ ؿك (٠ٛ/21) ـ١٨لاً ٦ٗ

 .(13/ًٞق٧)ؿاُت هلاك ٦ٛباٜٗ ؿك ثٞؿ ٜ٘بى٨ث ًٞق٧ ربٙ ث٠ ٌٛجت ٠ً ر٢ت آٙ ام (ع)ؼوٞة٧

 ٦ٗؼلك كا ؽٞؿ كلُتِبٙ ٦ٝهت تب ٨ٖث ٧ٚا ٝ ـ٨تلً ٛؾٞكؿٛـ ؿقا كلُتِبٙ ٧٠ٌٜا ام (ع)٨ٖاثلا١

 .( ١/70ٞؿ) ؿاُت اؿا٠ٗ ٌٛلؿٛـ

 .(22/ّ) ُـ ٜ٘بى٨ث كًبٛـٛـ اٝ ث٠ كا ؽٞؿ ًلمؿٟ بٙ،٨ُبً ٦ٝهت (ع)ؿاٝؿ

 .(33/ػٌٜجٞت)ثٞؿ ١لاًبٙ ػقاة، ث٠ ؽٞؿ ِب٧ٙؽٞ ُـٙ ُلكتبك ام ن٨ٛ (ع)ٛٞط

 كا ٦ٛباٜٗ ٧ٚا ن٨ٛ لا٧ِٙؿ ؿاُتٜـ ٨ٖث ِب٧ٙؽٞ ٝ ؽٞؿ ربٙ ث٠ ٌٛجت ٦ا٢ٓ بٗجلا٨ٙپ ٠ً صٜبٙ

 ث٠ تٞاٌٛتٜـ ٦ٛ٘ ٝ ٛـاُتٜـ ت٨اٜٗ كلػٞٙ ٌُٜز٠ ُلاٙ تلى ام ٥بك٨ثٌ ُلٟٝ ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا .ؿاُتٜـ

 .(81/ٞٛي٧)آٝكٛـ ٘ب٧ٙا ٦ًٗٞ

 ؽبٛل ث٠ تٞاٛـ ٦ٗ كلؿ ٠ً ؿاكؿ ت٨ا١٘ ٥اٛـامٟ ا ث٠ اًالٕ ؿك ٝ هلآٙ بت٧آ ؿك ـات٧ت٢ـ ٠ُٛٞ ٧ٚا

 .(3/ٌٛبء)ًٜـ ةارتٜب ق٨تٌبٓ ٦ثلؽ اٛزبٕ ام آ٢ٛب

 ًٜـ ٦ٗ ب٨ٙث كا ٦ارت٘بػ ١٥ب ٥ٛب١ٜزبك ث٠ ٌٛجت ؽٞف بت،٧آ ام ٦ثلؽ ؛٦ارت٘بػ ـات٧ت٢ـ .ة

 :٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا

 ـ٨ًٜ اٛتؾبة مٙ ؽبٛٞاؿٟ ام ٧ٌ٦ ٝ ٗلؿ ؽبٛٞاؿٟ ام ؿاٝك ي٧ ـ١٨ٌت ٜ٘بى٨ث (ٛالم) ٦٧رـا ام اُل .1

 .(35/ٌٛبء)ؿ١ـ ت٨اٜٗ ر٢ت ٧ٚا ام كا ٗؾبٛت ؽٞا١ـ ٦ٗ ؽـاٝٛـ كا١ٌبك ٧ٚا ثب .ٛـ١ـ كػ ٦٧رـا تب

 ؿؽتلاٙ ِل٧ؿ ثب ٦ٛباٜٗ ام ٦٧ك١ب ٥ثلا ـ٨ٜ٘ب٨ًث ٨ٖت٧ ؿؽتلاٙ ثب ػـآت ٌٛلؿٙ ت٧كػب ام اُل .2

 ت٢ٜب ـ٨ٌٜٛ ككتبك ػـآت ث٠ ن٨ٛ ِب٧ٙا ثب ٠ً ـ٧ؿاك ٨ٖث اُل اٗب ـ،٨ًٜ اٛتؾبة ١ٌ٘ل صٜـ ٝ ـ٨ًٜ امؿٝاد

 .(3/ٌٛبء) ـ٧ٜ٨ثلُن ١ٌ٘ل ي٧

 ٧ٚؿ آٙ ص٠ اًت؛ ت٨ا١٘ ثب ٝ پلاكمٍ بك٨ثٌ ٥كلؿ ١ل ٥ثلا ثبٝك ٝ ٧ٚؿ ؛٥كٌل ٝ ٧ٜ٦ؿ ـات٧ت٢ـ .د

 12/ُؼلاء)ؿاُت ٨ٖث ًٜٜـ ت٧تٌق كا اٝ كًبٓت ب٨ٙكلػٞٛ ٧٠ٌٜا ام ٦ًٗٞ ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا .ثبْٛ ب٧ ثبُـ عن

 ٦پ ؿك ٝ ثُلؿ ٦ٗ ًإاّ ل٧م كا هَٞٗ ٥ثبٝك١ب ٝ ٨٧ٚآ ٦ًٗٞ ٧٠ٌٜا ام كلػٞٙ ٠ً صٜبٙ ،(34/هْٔ ٝ

 .(26/ؿبكل)ـ١٨لاً ٦ٗ ثٞؿ آ٢ٛب ٦ُٞٛؿُل

 ٧٠ٌٜا ام مٙ ٨ٖث ،(٧ٖ/5ٗل) اًت ُـٟ ٛ٘ٞؿاك ب٧مًل ع٘لت ًؾٜبٙ ؿك ٠ً ِب٧ٙؽٞ ًلُٛٞت ام ٨ٖث

 ١ٖ ٝ (9/ٌٛبء)ٛبتٞاٙ كلمٛـاٙ ًلُٛٞت ام ٨ٖث ،(128/ٌٛبء) ًٜـ ٦ًلًِ ب٧ اػلإ اٝ ام ١ٌ٘لٍ

 هلآٙ ؿك ـ٧ت٢ـ اٛٞاع ِل٧ؿ ٠ٛٞ٘ٛ٥ ١ب ام اًت آٗـٟ هلآٙ بت٧آ ٦ثلؽ ؿك ٠ً بٛت،٨ؽ ام تلى ٨ٚصٜ

 ت٨اٜٗ تٞاٙ ٦ٗ ُٞؿ ٦ٗ ٦اٛـً ػـٟ ب٧ ٝ كلؿ ي٧ ٗتٞر٠ ِتل٨ث ٠ً ـات٧ت٢ـ ٧ٚا ث٠ تٞر٠ ثب .اًت

 .ًلؿ ٦ٗؼلك ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ُٞٛبُٞٙ اثؼبؿ ام كا …ٝ ٥اهتٔبؿ ،٦ٛظبٗ ،٧ٜ٦ؿ

 

 ٧ٜ٦ؿ ت٨اٜٗ .1



 ٝ ٧ٚؿ ث٠ ٌٛجت ٗٔت ١ب .اًت ت٨اٜٗ ـثؼ ٢ٗ٧ٖٚ تل ٧ٜ٦ؿ ت٨اٜٗ ،٦ٗٔ ت٨اٜٗ ُـٟ بؿ٧ اثؼبؿ ب٨ٙٗ ام

 ثلاثل ؿك ر٢ت ١٨ٚ٘ ث٠ ٝ ١ٌتٜـ عٌبى بك٨ثٌ ؽٞؿ كل١َٜ ث٠ ٌٛجت تل ٦ًٔ ٥ل٨تؼج ث٠ ب٧ ـ٧ػوب

 ٗؾبٓلبٙ ثلاثل ؿك ٝ ًٜٜـ ٦ٗ ٗوبٝٗت ؽٞؿ ٥كٌل تؼٔوبت ٝ ١ب ٦ٝاثٌتِ ُـٙ ؿُلُٞٙ ٝ ُـٙ ؾت٨٠ٌُ

 ًٜٜـ، ٦ٗ ٦ٛل كا ٦ثت پلًت ٝ ٜـ٧ُٞ ٦ٗ ًٚؾ ٝاعـ ٥ؽـا ام بٗجلا٨ٙپ ٦ٝهت ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا .ٌتٜـ٧ا ٦ٗ

 .ًٜٜـ ٦ٗ ٧ٖتغل ٝ آماك ٝ ت٧اف كا آ٢ٛب ؿ١ٜـ، ٦ٗ ؿُٜبٕ كا بٗجل٨پ لٛـ،٨ُ ٦ٗ ؽٔ٘ب٠ٛ ٗٞٗغ ٗٔت ١ب

ؿّ  ؽٞؿ ٦ٗٞكٝح ـ٧ػوب ث٠ ِل٧ؿ ٦ثلؽ .ؿاُتٜـ ٦ٛباٜٗ اعٌبى ١بكٝٙ ٝ ٦ًٗٞ ثلاثل ؿك كلػٞٙ هٕٞ

 ٦ٗ ٥اٌٛبك اًتل٢بٕ ثب ٥ػـٟ ا ٝ (22/مؽلف ،21/ٓو٘بٙ ،53/بء٨اٛج) ًلؿٛـ ٦ٗ ؿكبع آٙ ام ٝ ثٞؿٛـ ثٌت٠

 :ـٛـ٨پلً

 70/اػلاف «آثبؤٛب ؼجـ٧ ًبٙ ٗب ٛقك ٝ ٝعـٟ اهلل ٜٓؼجـ أرئتٜب»

 .ـٛـ٨پُٞ ٦ٛ٘ صِٖ ؽٞؿ ٦ٗٞكٝح ٧ٚؿ ام ٦ٝٓ ثٞؿٛـ ػقاة تغْ٘ ث٠ عبٗل ػـٟ ٧ٚا

 ُٜبًٜـ ٦ٗ األكٕ ٦ك ـٗلٌ كا ِب٧ٙا لٝا٨ٙپ ٝ بٗجلا٨ٙپ ُقُت٠، اهٞإ ام ٦ثلؽ اًبى، ٧ٚا ثل

 .(26/ؿبكل) ـ٨تلً ٦ٗ هٕٞ ٗٔت ٧ٚؿ ل٨٨تـ ام عبًٖ ي٧ ػٜٞاٙ ث٠ كلػٞٙ ٝ .(127/اػلاف)

 ٥ٗٔت ١ب ٦عت ٗٔت ١ب ٦ت٘بٗ ث٠ٌٔ ٌت،٨ٛ ؽبّ ٗٔت ي٧ ٦و٧ُٝ ـ،٧ػوب ٝ ثبٝك١ب ثب ١ز٠٘ ام ٨ٖث

 .١لاًٜـ ٦ٗ آٙ ام ٝ ٜ٘بًٜـ٨ث ؽٞؿ ٨٧ٚآ ٝ ٧ٚؿ ث٠ ِلا٧ٙؿ ١زٕٞ ام ٌٗٔ٘بٙ

 ٦ٗٔت ١ل ٠ً اًت ر٢ت آٙ ث٠ ًٜٜـ ٦ٗ ـ٧ت٢ـ كا ٗٔت ي٧ ٧ٚؿ ٠ً آٛبٙ ثب ؽِٚ ٝ تٜـ ٥كؿ١بثلؽٞ

 ٛلَٗ ؽٞؿ ام ِلا٧ٙؿ ـات٧ت٢ـ ثلاثل ؿك تٞاٛـ ٦ٛ٘ ٝ اًت ؽٞؿ كل١َٜ ٝ ٧ٚؿ ث٠ ؿٓجٌت٠ ٝ ٝاثٌت٠

 (10/ٗبئـٟ ٝ 170/ثولٟ ٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا) .ؿ١ـ ِٛبٙ

 تـثّل ٝ تأّْٗ ٝ ػوْ ام ٥ل٨ث٢لٟ ُ ًٜـ، ٦ٗ ١ٌَٞٛ كا ـ٨تؤ ؽـاٝٛـ ت،٨اٜٗ ام ثؼـ ٧ٚا ٥كاًتب ؿك

 44ٝ/ٛغْ) ٛٔجـ ٦ٗ كا بت٧آ ٨٨ٚتج ٝ ل٨تلٌ بٗجل٨پ ام اًت، ؽٞاًتبك كا ٦ا٢ٓ بت٧آ ٝ ٧َٜآكل ؿك

 .(122/تٞث٠ ٝ 171/ثولٟ) ؽٞاٛـ ٦ٗ كلا ٧ٚؿ آٗٞمٍ ٝ ٧ٚؿ ٥ل٨كلاُ ث٠ كا ٦ُل١ٝ ٝ (64ٛغْ

 

 ٦ٛظبٗ ت٨اٜٗ .2

 كا ٌٗٔ٘بٛبٙ ٠ً ٦بت٧آ ٦ت٘بٗ .ُٞؿ ٦ٗ ُٜبؽت٠ ت٨اٜٗ ثؼـ ٧ٚتل ٦ٜتً ػٜٞاٙ ث٠ ت٨اٜٗ ام ثؼـ ٧ٚا

 .ؿاكؿ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ؿك ثؼـ ٧ٚا ل٨تأح ام ِٛبٙ ِل٧ؿ بت٧آ ٦ثلؽ ٝ ؽٞاٛـ ٦ٗ كلا ٗؾبٓلبٙ ثب ر٢بؿ ث٠

 ٝ ٛللات ثب ١ٖ آٙ رَٜ ؿك ٥لٝم٨پ ٝ رَٜ ٥ثلا ٦آٗبؿُ ثل ت٢ٜب هلآٙ ـ٨تأً ٦ٛظبٗ ت٨اٜٗ ؿك

 ر٢بؿُلاٙ ٥ثبال ٨٠كٝع ٝ ٦ٛظبٗ ِلكت٨٠پ اٌٗبٛبت ٝ نات٨تز٢ ث٠ ٦بث٨ؿًت ٠ٌٔث ٌت،٨ٛ كلاٝاٙ اٌٗبٛبت

 ثلاثل ؿك ؽٞا١ـ ٦ٗ ٗزب١ـاٙ ام ؽـاٝٛـ اًبى ٧ٚا ثل .اًت هلآٙ ٦ٛظبٗ ٧ٚؿًتل ٦آٔ ٥ت ١ب٧اٝٓٞ ام

 .ًٜٜـ ٦ٌتبؿ٧ُا ؿُ٘ٚ بك٨ثٌ ٛللات

 65/اٛلبّ «٨ٚٗبئت ـٔجٞا٧ ٓبثلٝٙ ػِلٝٙ ٌٜٖٗ ٧ٌٚ ئٙ» .1

 66/اٛلبّ «ٗؼلبً ٨ٌٖك أّٙ ػٖٔ ٝ ػٌٜٖ اهلل قؽلّ ا٩ٙ» .2

 ٦ٗ آ٢ٛب  بم٨ً ؿك ٧٠ٌٜا ص٠ ؿاكؿ؛ ثلؿاُت ٧ٚا ٦ؿكًت ام ت٧عٌب ن٨ٛ بت٧آ ٧ٚا بم٨ً ث٠ تٞر٠

 ث٠ ٛبظل تٞاٛـ ٦ٗ «ه٣ٞ» ٝاهٟ (60/اٛلبّ)«٨ْآؾ كثبٙ ٗٚ ٝ ه٣ٞ ٗٚ اًتٜؼتٖ ٗب ٢ٖٓ أػـّٝا ٝ» :٨ٖؽٞاٛ

 .ثبُـ ٦رِٜ اؿٝات ٝ نات٨تز٢ ت٨ل٨ً

 ث٠ ٌٗٔ٘بٛبٙ ر٢ت ١٨ٚ٘ ث٠ ٛٔجـ ٦ٗ كا ٗتغـاٙ ثب ٦ٛظبٗ ٥٘بٙ ١ب٨پ هلآٙ تٞر٠ ٗٞكؿ ت٨اٜٗ

 .(90/ٌٛبء ٝ 65/اٛلبّ) ُٞٛـ ٦ٗ ؽٞاٛـٟ كلا ِلا٧ٙؿ ثب ٓٔظ



 رَٜ، كؽـاؿ ٓٞكت ؿك ٝ رَٜ، ثلٝم ام ٥ل٨رُٔٞ ٦ٛظبٗ ت٨اٜٗ عٞمٟ ؿك ٦ت٨اٜٗ ِٗؾْ ١ـف

 ٦رِٜ ت٨ٝٗؼ ث٠ ٛبظل (60/اٛلبّ)«…اًتٜؼتٖ ٗب ٢ٖٓ أػـّٝا ٝ» ٧٠آ ر٢ت ١٨ٚ٘ ث٠ .اًت ٥لٝم٨پ

 ٦ٗ ٧٠آ ٧ٚا ؿك .اًت ؿُ٘ٚ ع٠ٔ٘ ام ٥ل٨رُٔٞ ٝ ٦ثبمؿاكٛـُ هـكت ٝ ٦آٗبؿُ ًٌت ١ـف ث٠ٌٔ ٌت،٨ٛ

 ٝ ٦آٗبؿُ ٠ً ١٦لاً ث٠ آٙ، ام پي ٧٠آ ؿك اًبى ١٨ٚ٘ ثل ٝ «ػـًّٖٝ ٝ ػـّٝاهلل ث٠ تل١جٞٙ» :٨ٖؽٞاٛ

 ئٙ ٝ» :اًت ُـٟ اُبكٟ ؽٞاٛـ ٦ٗ ٓٔظ ؽٞا١بٙ كا آ٢ٛب ٝ ٜـً ٦ٗ زبؿ٧ا ؿُٜ٘بٙ ؿك ٦ثبمؿاكٛـُ هـكت

 .(61/اٛلبّ)«…ٌّٖٓٔٔ رٜغٞا

 

 ٥اهتٔبؿ ت٨اٜٗ .3

 كًـ ٦ٗ ٛظل ث٠ اٗب ثلؿ، ٦ٗ ًٞؿ ر٢بؿ ٝاهٟ ام ٦ؽبكر ؿُٜ٘بٙ ثب ٦٧كٝ كٝؿك ٥ثلا هلآٙ صٜـ ١ل

 .لؿ٨ُ ٦ٗ ثل ؿك كا ٥اٗجبكمٟ  ٛٞع ١ل ٝ ؿاكؿ ٥ٌُتلؿٟ تل ٥ٗؼٜب ث٠ٌٔ ٌت،٨ٛ ٦ٛظبٗ ٌُْ ث٠ ت٢ٜب ر٢بؿ

 ،72/اٛلبّ ،88 41ٝ ٝ 20/تٞث٠ :بت٧آ ٗبٜٛـ ُٞؿ ٦ٗ ؽٞاًتبك كا ٗبّ ثب ٗجبكمٟ ٠ً ٦بت٧آ ِٛبٟ، ٧ٚا ثب

 ث٠ ٛظل (60/اٛلبّ)«٨ْآؾ كثبٙ ٗٚ ه٣ٞ ٝ ٗٚ اًتٜؼتٖ ٗب ٢ٖٓ ٝأػـّٝا» ٧٠آ ٧٠ٜهل ث٠ …ٝ 95/ٌٛبء

 اكمم ٝ» :ؿاكؿ ٝرٞؿ ٨ٖاثلا١ ٥ًٞ ام ت٨اٜٗ تؿكؽٞاً ؿك ٠ً ٠ٜ٥ ا٧هل ثب و٧ٟث٠ ٝ ؿاكؿ، ٥اهتٔبؿ ت٨اٜٗ

 .(125/ثولٟ)«آخ٘لات ٗٚ أ٠ٔ١

 ٦ٗ ٦ٗؼلك ٥ٜٜٗو٠ ا كا اٗٚ ٜٜٗو٠ ؿاكؿ ٦ُلًِٜ ام ٧ٜ٘٦ا ث٠ اُبكٟ ٠ً بت٧آ ٦ثلؽ ٚ،٧ا ثل اكنٝٙ

 ٦ٗ كٛذ ٦ُلًِٜ ٝ ؽٞف ام ٠ً اًت ٥ٜٜٗو٠ ا ٛباٗٚ ٜٜٗو٠ ٝ كًـ ٦ٗ رب ١ل ام اٍ ٥كٝم ٠ً ًٜـ

 أٛؼ٢ٖ٘ ٥آق» :ـ٧كلٗب ٦ٗ ٠ً آٛزب اًت، ُـٟ اُبكٟ ٥اهتٔبؿ ت٨اٜٗ ث٠ ن٨ٛ ٧َهل ٞكًٟ بت٧آ ؿك .ثلؿ

 «.ؽٞف ٗٚ آ٢ٜٖٗ ٝ رٞع ٗٚ

 ثب ٗجبكمٟ ٥ثلا ٥اثناك ؽٞؿ ث٠ٌٔ ٌت،٨ٛ ٦ٛظبٗ تٞاٙ ت٧توٞ ٥ثلا ٦٧ٗجٜب اهتٔبؿ، ِٛبٟ، ٧ٚا ثب

 .ـ٧آ ٦ٗ ُ٘بك ث٠ ـات٧ت٢ـ

 ٦ٛظبٗ ثؼـ ٠ً صٜبٙ .ُٞؿ ٦ٛظبٗ ثؼـ ٧ِٚن٧رب ـتٞاٛ ٦ٛ٘ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ٥اهتٔبؿ ثؼـ هلآٙ، ِٛبٟ ؿك

 ٗتلبٝت ٥ؿٝكٟ ١ب ؿك اًت ٌٗ٘ٚ آجت٠ .ًبمؿ ل٨ٙٝث ٥ل ُقاك٨تأح ٓغ٠ٜ ام كا ٥اهتٔبؿ ثؼـ تٞاٛـ ٦ٛ٘

 ٦ٛظبٗ ب٧ ٥اهتٔبؿ ثُؼـ ٥ػٔل ؿك ًلؿ اؿػب تٞاٙ ٦ٛ٘ اٗب .ثبُـ كَٛ ًٖ ِل٧ؿ ثؼـ ٝ كَٛ پل ثؼـ ي٧

 .اًت ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ٦بت٨ع ثُؼـ ت٢ٜب

 :٠ٛٞ٘ٛ ٥ثلا لؿ؛٨ُ هلاك ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ٥اهتٔبؿ ثؼـ ٥كاًتب ؿك تٞاٛـ ٦ٗ ن٨ٛ ِل٧ؿ ٦بت٧آ

 141/ٌٛبء «ال٨ًًج ٨ٚآ٘إٜٗ ٦ػٔ ٧ٌٚٓٔبكل اهلل زؼ٧ْ ٓٚ ٝ» .1

 8/ٜٗبكوٞٙ «ؼٔ٘ٞٙ ٧ال ٨ٚآٜ٘بكو ٌّٓٚ ٝ  ٨ٚٓٔ٘إٜٗ ٝ ٓل٠ًٓٞ آؼن٣ّ ٝ هلل ٝ» .2

 ت٨اٜٗ ثؼـ ؿك ٗإٜٗبٙ ٠ً ؿاكٛـ ػنت ٜبٙٗإٗ ٝ بثٜـ٧ ٦ٛ٘ ٠ًٜٔ ٗإٜٗبٙ ث٠ ًبكلاٙ ١٦ِٜبٗ

 ت٨اٜٗ ٧ٚا ٝ ثبُٜـ، ؿاُت٠ كا ؿُٜ٘بٙ ثب كهبثت ٝ ٗجبكمٟ تٞاٙ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ اثؼبؿ ل٧ًب ٝ ٥اهتٔبؿ

 .آٝكؿ ٦ٗ ١٘لاٟ ث٠ كا ٥اهتٔبؿ ٥ـ١ب٧ت٢ـ ٝ ٥اهتٔبؿ ٥كِبك١ب ثلاثل ؿك ت٨ٗٔٞٛ ٠ً اًت ٥اهتٔبؿ

 

 

  

 

 .9/2/1372 ،٦ٔٗ ت٨اٜٗ ٗل٢ٕٞ ٗوب٠ٓ ،٢ِ٘١٥ل كٝمٛب٠ٗ .1



 ُ٘بكٟ 5 ٝ 1 ًبّ ،٦ؿكبػ بًت٨ً كٜٔٔب٠ٗ ،٦ٗٔ ت٨اٜٗ ام ٗتلبٝت ٥ثلؿاُت ١ب ،٦هبً٘ .ط .2

 .55ـ54 ؿٕٝ،

 كُٜٝـّ، ؛2/103 ،٦ت٨اٜٗ ٦ب٨ًً ٗوبالت ـ٧ُٟن ،٦ٗٔ ت٨اٜٗ ثبى، ٦.ً ،٦نٝپ٨ت ٝ ثلًٞ ٗٞكتٞٙ .3

 .11 ،٦ٚ ا٨ٔٔ٘ٓث ٛظبٕ ٝ ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ْ،٨رٔ

 .103ـ102 ،٦ؽبكر بًت٨ً ٝ ٚ ا٨ْ٘٘ٓث كٝاثٚ آّٞ ـ،٨ع٘ ،٥ث٢ناؿ .4

 .52ـ51 ،٥كا١جلؿ ٜٗبٓؼبت پو١ٌِٝـٟ تلر٠٘ ،٦ٗٔ ت٨اٜٗ ل٨ٗتـ ص٢لٟ كاثلت، ٗبٛـّ، .5

 .116 ،٦ب٨ًً ػ٘ـٟ ٨ٖٗلب١ ث٠ ٥اٛتوبؿ ٝ ٧ٜ٦ؿ ٦ِٛلُ ػ٘بؿ، اكلٝؽ، .6

 .117 ١٘بٙ، .7

 .١٘بٙ .8

 .38 ،٦ب٨ًً ؿاِٜٛب٠ٗ ٍٞ،٧ؿاك ،٥آُٞك .9

 .173 ،٦ب٨ًً ػٕٔٞ كل١َٜ ،٦ػٔ ،٦آهبثؾِ .10

 .32 ،٥كا١جلؿ ٜٗبٓؼبت پو١ٌِٝـٟ تلر٠٘ ١لاى، ٝ ؿٝٓت ١ب ٗلؿٕ، ثٞماٙ، ٥ثبك .11

 .1/319 ،٦ت٨اٜٗ ٦ب٨ًً ٗوبالت ـ٧ُٟن ت،٨اٜٗ ٗل٢ٕٞ ـٗٚ،٧كل ٓٞكٛي ؛17 ١٘بٙ، .12

 .20 ١٘بٙ، .13

 .4ٝ5/4/1380 اٛالػبت، كٝمٛب٠ٗ ،٦ٗٔ ٦ت٨اٜٗ ٗل٢ٕٞ تغٞالت ،٦ٗغ٘ـػٔ ،٥ل٨ثٔ .14

 .17 ،٥كا١جلؿ ٜٗبٓؼبت پو١ٌِٝـٟ تلر٠٘ ١لاى، ٝ ؿٝٓت٢ب ٗلؿٕ، ثٞماٙ، ٥ثبك .15

 .16 ،٥اكتؾبك آـل تلر٠٘ ،٦ر٢بٛ ت٨اٜٗ ٠ ١ب،٧ٛظل ٝ ٌلؿ١ب٧كٝ تْ،٨ٓ آك، ،٥ال ٨ًٚ ٗي ٥آكؿ .16

 .17 ١٘بٙ، .17

 .24 ١٘بٙ، .18

 .28 ١٘بٙ، .19

 .52ـ51 ،٦ٗٔ ت٨اٜٗ ل٨ٗتـ ص٢لٟ كاثلت، ٗبٛـّ، .20

 .53 ١٘بٙ، .21

 ؿك ٦ٗٔ ت٨اٜٗ ،٥بًت ًبم٨ً تٞاٙ ٝ ٦ٌپبكص٧ِ ت،٨ِٗلٝػ ٗٞٙ، ٧ٚا ٝصَٞٛ آمك اؿٝاكؿ .22

 .126 ًٕٞ، ر٢بٙ

 .28 ٝالى، ١بثن ٦ب٨ًً كٌٔل٠ ؿك ٥آماؿ ٠٥ ١ب٧ٛظل ،٦ػٔ ،٥ٗغ٘ٞؿ .23

 .64ّ ١٘بٙ، .24

 .1/91 آجالؿ٠، ٢ٛذ ُلط ـ،٧آغـ ٦اثٚ اث ،٦ٗؼتنٓ .25

 .2/13 ١٘بٙ، .26

 .13/21 آؼلة، ٌٓبٙ ٜٗظٞك، اثٚ .27

 .8/49 ٝ 4/478 آولآٙ، ل٨تلٌ ٦ك ب٨ٙآتج عٌٚ، ٗغ٘ـثٚ ،٦ًٛٞ ؼ٨ُ .28

 
 


